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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 

)) َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَعَلُهْم ُأمًَّة َواِحَدًة 
َوَلِكــْن ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه 

 َوالظَّاِلُموَن َما َلُهْم ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصيٍر((
 صدق اهلل العظيم                                          
 (8)الشورى:                                           

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َذا َقَضى ))  َبِديُع السََّماَواِت َواألْرِض َواِ 
 (َأْمرًا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن(

 صدق اهلل العظيم                 
 ( 117)البقرة:                                        

 
 
 



 

 اإلهــــداء
 
 

 الطاهرة –روح والدي  …الى 
  

 برًا واحساناً  –والدتي  …والى 
 

 وأخوتي أشد بهم أزري
 

 زوجتي –من يعد انجازي هذا ثمرة لجهودها  …والى 
 

     …عبد اللطيف  –محمد  –هدى  -اوالدي االعزاء  زينّه  …والى 
 حبًا وحناناً                 

 
 من يهمه االبداع حاضرًا ومستقباًل . …والى 
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 شكر وامتنان
 

يسعدني وقد انتهيت بفضل من اهلل عز وجل من اعداد اطروحتي ، ان اشكر استاذي 
الفاضل االستاذ الدكتور عدنان علي رزوقي الجميلي؛ لتفضله باالشراف على هذه 

يهات علمية سديدة وارشادات قيمة ، كان لها االثر في االطروحة؛ ولما ابداه من اراء وتوج
 انجاز هذا البحث .

ولعل من دواعي االعتراف بالفضل ان اسجل شكري ، وامتناني الى االستاذ الدكتور 
مجيد وهيب الكبيسي ؛ لما بذله من جهد علمي ساعدني في انجاز هذا البحث. وأشكر 

سية االستاذة الدكتورة منى يونس بحري، االساتذة االفاضل اعضاء لجنة الحلقة الدرا
واالستاذ الدكتور عدنان علي رزوقي الجميلي، والدكتورة شهلة عبد القادر السامرائي ، لما 

 قدموه من اراء ومالحظات علمية اغنت مقترح البحث .
واشكر االستاذ الدكتور كامل ثامر الكبيسي، واالستاذ المساعد الدكتور مجبل علوان 

لدكتور عصام عبد العزيز المعموري ، لما قدموه من اراء علمية سديدة الماشي ،وا
 استفدت منها كثيرًا .

 واثمن الجهود العلمية واراء االساتذة االفاضل اعضاء لجنة المحكمين.
وعرفانًا مني بالجميل اقدم شكري للصديقين العزيزين سركش خالد الجاف     ومحمد 

 عبر عن النبل واالصالة .جليل رشيد ، لما قدموه من جهود ت
 وفق اهلل الجميع ، وجزاهم عني خير الجزاء ، لخدمة المسيرة العلمية .

 
 الباحث                                                                   
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( جرت تحت اشرافي في طيف كشكول سلمان الربيعيمعن لالتي قدمها الطالب ) 
كلية التربية / ابن رشد في جامعة بغداد ، وهي جزء من متطلبات نيل درجة 

 ( ادارة تربويةدكتوراه فلسفة ) 
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 عدنان علي رزوقي الجميلي                                         

                                           /        /2006  
 

 بناًء على التوصيات المتوافرة أرشح هذه االطروحة للمناقشة . 
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ادارة رشد ( / جامعة بغداد ، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه فلسفة ) 
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217 

 218 التوصيات 
 219 المقترحات
 249ـ  121 المصادر



 222 المصادر العربية
 240 المصادر االجنبية

 290ـ  250 المالحق
  9 – 1 ملحق االطروحة باللغة االنكليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثبت الجداول
 الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

المجتمــع االصــلي للبحــث حســب تخصــص الكليــة  1
 وعدد اقسامها وتدريسيها

157   

عينة البحـث االساسـية حسـب الجـنس والتخصـص  2
 مرتبة العلمية لكليات جامعة ديالىالعلمي وال

 159   
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 التنظيمي وقدرات العمل االبداعي 

 197   

القـــيم الزائيـــة لداللـــة الفـــرق لمعـــاملي االرتبـــاط بـــين  15
المنــــاخ التنظيمــــي وقــــدرات العمــــل االبــــداعي تبعــــا 

( ســنة ـ اكثــر 15للمتغيــر مــدة الخدمــة اقــل مــن ) 
 ( سنة  15من )

 200 

القـــيم الزائيـــة لداللـــة الفـــرق لمعـــاملي االرتبـــاط بـــين    16
المنــــاخ التنظيمــــي وقــــدرات العمــــل االبــــداعي تبعــــا 

 متغير التخصص ) ذكور واناث ( ل

 203   

القـــيم الزائيـــة لداللـــة الفـــرق لمعـــاملي االرتبـــاط بـــين  17
المنـــــــاخ التنظيمـــــــي وقـــــــدرات العمـــــــل االبـــــــداعي ) 

 انساني ( –العلمي 

 206   

القــيم الزائيــة لداللــة الفــرق لمعــاملي االرتبــاط بــين   18
المنـــاخ التنظيمـــي والعمـــل االبـــداعي الختبـــار قـــدرة 

بالمشكالت تبعا للمتغير المرتبة العلمية  االحساس
) مــــــدرس مســــــاعد ا مــــــدرس ا اســــــتاذ مســــــاعد ا 

 استاذ( 

   209  

القيمــة الزائيــة لداللــة الفــرق لمعــاملي االرتبــاط بــين  19
ـــار القـــدرة  ـــداعي الختب ـــاخ نظيمـــي والعمـــل االب المن

 210   



 اعادة التنظيم تبعا لمتغير المرتبة العلمية 
لداللـة الفـرق لمعـاملي االرتبـاط بـين  القيمة الزائيـة  20

المنـــاخ التنظيمـــي والعمـــل االبـــداعي الختبـــار قـــدرة 
 الطالقة تبعا لمتغير المرتبة العلمية 

 212   

القيمــة الزائيــة لداللــة الفــرق لمعــاملي االرتبــاط بــين  21
المنـــاخ التنظيمـــي والعمـــل االبـــداعي الختبـــار قـــدرة 

 المرونة تبعا لمتغير المرتبة العلمية

213   

القيمــة الزائيــة لداللــة الفــرق لمعــاملي االرتبــاط بــين  22
المنـــاخ التنظيمـــي والعمـــل االبـــداعي الختبـــار قـــدرة 

 االصالة تبعا لمتغير المرتبة العلمية

214   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثبت االشكال  
 الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل 

العناصــــــر االساســــــية فــــــي بنــــــاء انمــــــوذج  1 
 (  steersمي عند ) المناخ التنظي

57   

   59 انموذج المناخ التنظيمي الجامعي  2
انمــــوذج عوامــــل بيئيــــة العمــــل التــــي تــــؤثر  3

 على االبداع
99 

بيئـــــة العمـــــل االبـــــداعي التـــــي تـــــربط بـــــين  4
 االبداع الفردي وبيئة العمل التنظيمي

100 

   112 العالقة المتداخلة بين المناخات الثالثة 5
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ت المالحق ثب
رقــــــــــــــــــــم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الملحق

 251 كتاب تسهيل مهمة 1
 252 استبانة استطالعية 2
 253 استبانة المناخ التنظيمي 3
عدد المحكين ودرجاتهم العلمية ومكان عملهم الداة المنـاخ  4

 التنظيمي
262 

 263 استبانة المناخ التنظيمي 5
 271 صيغة النهائية استبانة وصف المناخ التنظيمي بال 6
 274 اختبار العمل االبداعي ) استطالعي (  7
 275 اختبار العمل االبداعي  8
عـــدد لمحكمـــين ودرجـــاتهم العلميـــة ومكـــان عملهـــم الختبـــار  9

 العمل االبداعي 
282 

 284 اجابات العينة لحساب وقت االجابة على االختبار  10
 285 اختبار العمل االبداعي  11
 
 
 



 

 

 ز

 مستخلص البحث
المناخ التنظيمي السائد في االقسام العلمية وعالقته بالعمل االبداعي لدى 

 التدريسيين في جامعة ديالى .
 اهميته :مشكلة البحث و 

يدرس البحث الحالي موضوعًا على قدر كبير من االهمية ، هو المناخ 
التنظيمي السائد في االقسام العلمية وعالقته بالعمل االبداعي لدى التدريسيين 

موضوعات تحضى باهتمام العلماء ي جامعة ديالى ؛ لذا صارت هذه الف
وعيًا منهم ألّن  – في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء –والمختصين 

االنسان بوصفه أفضل ثروة على وجه االرض ، وما من انسان اال وقد وهبه 
الخالق سبحانه وتعالى، قدرات يتميز بها عن االخرين وتؤكد فرديته ، ويرجع 
ذلك الى اهمية االبداع العلمي في تقدم االنسان المعاصر ، وفي التقدم 

يسة في مواجهة المشكالت االدارية والحياتية الحضاري الراهن باعتباره االداة الرئ
المختلفة وتحديات المستقبل معًا ؛ لذا اصبحت حاجة الجامعات لالبداع في 
العمل االداري متطلبًا اجباريًا اذا ما ارادت هذه الجامعات الحصول على التميز 

ن دور في االداء والمحافظة على استمراريتها بالبقاء والنمو في بيئة تنافسية ، وا
الجامعة في هذا السياق هو العمل على توفير مناخ تنظيمي يعمل على تنمية 
قدرات افرادها ليدعم تفكيرهم االبداعي من خالل ايمانهم بان العمل االبداعي هو 
المجال االكثر اهمية في تعزيز التفاعل بين الجامعة، وتحقيق اهدافها المستمرة 

ونظرًا لما تشهده الجامعة من تغيرات من احتياجات البيئة المحيطة بها ، 
ساء االقسام لحاضر، فقد يطلب منها ان يكون رؤ وتطورات سريعة في عصرنا ا

والتدريسيين والطلبة اكثر ابداعًا؛ ليتمكنوا من مواكبة الظروف والمتغيرات 
المحيطة بهم . اذ ان المستقبل سيكون لمن لديه القدرة على تفعيل االفكار 



 

 

 ح

( الى الحاجة الكبيرة لكوادر  Guilfordهو مفيد ، وقد اشار  )  واستثمارها بما
تمتلك القدرات المبدعة بتأكيده على القيمة االقتصادية الضخمة لالفكار الجديدة 
، فالمجتمعات المعاصرة المتسارعة في التقدم والتغير تحتاج الى افراد مبدعين ، 

 رؤساءتية المختلفة . وان لتطوير مناحي الحياة في مجاالتها العلمية والحيا
االقسام العلمية، والتدريسيين في الجامعة يمتلكون تلك القدرات ولكن بنسب 
متفاوته، لذا فان العمل واالنتاج االبداعي في الجامعة يتوقف على عدد من 
المتغيرات التي تحد او تعمل على زيادة انتاجية الشخص المبدع . وعلى هذا 

ى دراسة هذه القدرات، وتحديد المناخ المالئم االساس انصب االهتمام عل
والمناسب اللذين تنشأ وتتطور فيهما الجامعة . ولكي تنشىء مناخًا تنظيميًا 
مناسبًا وصحيًا البد ان تكون هناك عالقات تنظيمية داخل الجهاز االداري 
تتمثل بنمط االشراف واسس الترقية، ونظم التقويم والحوافز . فمن الغريب ان 

 د االبداع في مناخ تنظيمي غير صحي يبطىء طاقات االنسان  ويحجمها .يوج
ان من دواعي قيام هذا البحث وجود عدد من المشكالت منها المناخ التنظيمي 
غير السليم الذي يعرقل سير العمل في المؤسسات التربوية نحو تحقيق اهدافها ، 

م الوظيفي الذي بدوره يؤثر انخفاض مستوى الروح المعنوية للتدريسيين؛ ودرجة رضاه
االقسام العلمية يستخدمون السلطة اكثر من  رؤساءفي انتاجية الجامعة ، وان 

تفويضها بين التدريسيين ، مما ينتج عن سلوكهم هذا حالة غير صحية تعيق اقسام 
الكليات في تحقيق اهدافها العلمية والتربوية بصورة فاعلة ، فضاًل عن ضعف 

ة السائدة بين االقسام العلمية والتدريسيين مما يؤدي الى ضعف العالقات التربوي
نشاطهم وادائهم للعمل االبداعي في القسم ، او الكلية ويؤثر في التحصيل العلمي 
من جهة في السلوك الوظيفي من جهة اخرى . والمشكلة االخرى التي حملت الباحث 

 على القيام بهذا البحث ، هو ان هناك طاقات لم تنل 
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االهتمام الكافي ، واالستثمار االفضل الذي يعد مشكلة جوهرية تعكس في حقيقتها ب
افتراضًا اساسيًا يتجلى في غياب بعض مظاهر طاقات العمل االبداعية التي تعزز 
قدرات العمل االبداعي في عالقته بالمناخ التنظيمي ، ولتحقق من هذا االفتراض في 

لماذا ال تستثمر هذه الطاقات االبداعية في محاولة لالجابة عن السؤال االتي : 
العمل ؟ االمر الذي يعد مسوغًا كافيًا الن يظهر مظاهر غياب قدرات العمل 
االبداعي . ولخصوصية هذا البحث الذي يسهم في اغناء هذا المجال ، وضع 

 الباحث االهداف االتية للتعرف على :
من وجهة نظر التدريسيين في واقع المناخ التنظيمي السائد في جامعة ديالى -1

 الجامعة .
ما العمل االبداعي السائد في جامعة ديالى من وجهة نظر التدريسيين في -2

 الجامعة.
لعالقة بين المناخ التنظيمي السائد في الجامعة والعمل االبداعي لدى التدريسيين -3

 في االقسام العلمية.
خ التنظيمي بالعمل االبداعي لدى الفروق ذات الداللة االحصائية في عالقة المنا-4

 التدريسيين بحسب المتغيرات االتية :
 ( سنة . 15اكثر من )  –( سنة  15مدة الخدمة اقل من ) -أ

 اناث . –ذكور  –الجنس -ب
 انساني . –علمي  –التخصص  -ج
 استاذ . –استاذ مساعد  –مدرس  –مدرس مساعد  –المرتبة العلمية  -د

 حدود البحث :
بحث الحالي على وصف المناخ التنظيمي السائد في االقسام العلمية يقتصر ال

 -2004وعالقته بالعمل االبداعي لدى التدريسيين في جامعة ديالى للعام الدراسي 
 . ، بحسب مراتبهم العلمية وجنسهم ومدة خدمتهم . 2005
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وقد تضمن الفصل الثاني مبحثين هما الخلفية التاريخية للمناخ التنظيمي، 
 لخلفية التاريخية  لالبداع والعمل االبداعي .وا

اما الفصل الثالث فقد تضمن دراسات سابقة منها : دراسات للمناخ 
التنظيمي واخرى لالبداع والعمل االبداعي . وتضمن الفصل مقارنة اوجه الشبه 

 واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية .
البحث وعينته االساسية ، واداتي وتضمن الفصل الرابع تحديد مجتمع 

البحث وصدق الفقرات، وتميزها وثباتها والوسائل االحصائية المستخدمة لتحليل 
 بيانات البحث.

 
 تحديد مجتمع الدراسة : 

( تدريسيًا في االقسام العلمية لكليات  350تألف مجتمع الدراسة من ) 
يات ذات تخصص ( كل 5( كليات منها ) 9جامعة ديالى والبالغ عددها ) 

( كليات ذات تخصص انساني ، وبلغ عدد االقسام في الكليات ذات 4علمي، و)
( تدريسي ، في حين  100( قسمًا وعدد تدريسها )  18التخصص العلمي ) 

( قسمًا ، وبلغ عدد 22بلغ عدد االقسام في الكليات ذات التخصص االنساني ) 
 ( تدريسيًا . 250التدريسيين ) 

 
 

 بحث االساسية :عينة ال -2
( من المجتمع االصلي  71.42أختيرت عينة طبقية عشوائية بنسبة ) 

( تدريسيًا توزعت وفقًا للجنس والتخصص العلمي  250للبحث ، بلغت ) 
( تدريسيًا ،  81واالنساني ، حيث بلغ عدد التدريسيين في التخصص العلمي ) 



 

 

 ك

( تدريسيًا ، وكان عدد  169فيما بلغ عدد التدريسيين في التخصص االنساني ) 
( تدريسيًا ، في حين بلغ عدد االناث في تلك  42الذكور في االقسام العلمية ) 

(  94( تدريسية . اما القسم االنساني فقد بلغ عدد الذكور )  29االقسام ) 
 ( تدريسية . 75تدريسيًا ، فيما بلغ عدد االناث      ) 

 
 أداتا البحث :-3

قام الباحث ببناء اداتان احدهما استبانة وصف  تحقيقًا الهداف البحث
( فقرة موزعة على  62المناخ التنظيمي السائد في االقسام العلمية وتضمن ) 

خمسة مجاالت . أما اداة العمل االبداعي فقد تضمنت االداة عشرة اسئلة موزعة 
 على خمسة مجاالت ، واتبع الباحث االجراءات االتية :

 ة :الدراسة االستطالعي-1
وجه سؤال مفتوح على عينة استطالعية سحبت بالطريقة العشوائية من 

( تدريسي لكل من اداة وصف المناخ التنظيمي  50مجتمع البحث بلغت ) 
 واختبار العمل االبداعي موزعة حسب الجنس وتخصص الكلية.

 الصدق الظاهري :-2
 عرضت االداتان بصيغتيهما االولية على مجموعة من المحكمين في

( فقرة من استبانة المناخ  12االدارة التربوية وعلم النفس ، حيث حذفت ) 
( فقرة . في حين  50التنظيمي وعدلت باقي الفقرات لغويًا ، حيث اصبحت ) 

( اسئلة صيغت وعدلت لغويًا . وقد  10تكونت اسئلة العمل االبداعي من ) 
التي كان الفرق ذو داللة ( 2اختبرت الفقرات واالسئلة باستخدام قيمة مربع  ) كا

( . وبذلك تحقق الصدق  0.05احصائية لصالحها عند مستوى داللة  ) 
 الظاهري.
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 التحليل االحصائي للفقرات وتميزها :-3

( تدريسيًا  250لقد استخدم الباحث عينة البحث االساسية المكونة من ) 
التائي ، واسلوب  اليجاد القوة التميزية لوصف المناخ التنظيمي بوساطة االختبار

وظهر من  –عالقة الفقرة بالمجموع الكلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
 ( فقرة مميزة وفقرة واحدة غير مميزة . 49خالل التحليل االحصائي أن ) 

 
 الثبات :-4

استخدم الباحث اسلوب تطبيق االختبار واعادة االختبار اليجاد ثبات 
وظهر ان قيمة معامل الثبات تساوي         استبانة وصف المناخ التنظيمي ، 

واستخدم معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ وبلغ معامل الثبات       (0 ،80) 
(، واستخدم الباحث معامل الثبات بطريقة تحليل تباين ) هويت (  0، 78) 

( ، اما اختبار العمل االبداعي، فقد استخدم 0 ،78حيث بلغ معامل الثبات ) 
(، واستخدم  0 ،89الثبات بطريقة الفا كرونباخ وبلغ معامل الثبات  ) معامل 

 ( . 0 ،89معامل ثبات ) هويت ( حيث بلغ ) 
 
 

 اهم الوسائل االحصائية :
( اليجاد  2مربع ) كا -استخدم الباحث الوسائل االحصائية االتية :

القيمة الصدق الظاهري لالداة ، معامل ارتباط بيرسون ، االختبار التائي ، 
 الزائية لمعاملي االرتباط .
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 النتائج التي حققها البحث :
ان واقع المناخ التنظيمي السائد في االقسام العلمية لكليات جامعة ديالى . -1

كان عاليًا بشكل عام ويتميز بالمناخ المفتوح ، حيث اظهرت النتائج انه ال توجد 
( لمجاالت وصف المناخ  0.01فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) 

 التنظيمي .
( لعالقة  0.01ان هناك فروقًا ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  -2

المناخ التنظيمي بقدرات العمل االبداعي لصالح اختبار االحساس بالمشكالت ، 
 واختبار اعادة التنظيم .

قة ( لعال 0.01لم تظهر فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )-3
المناخ التنظيمي بقدرات العمل االبداعي لصالح اختبارات الطالقة ، المرونة ، 

 االصالة.
( لمتغير مدة  0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -4

( سنة لصالح اختبار االحساس  15( سنة ، اكثر من ) 15الخدمة اقل من ) 
ة احصائية عند مستوى داللة      ) بالمشكالت ، بينما لم تظهر فروق ذات دالل

( لمتغير مدة الخدمة لكل من اختبارات اعادة التنظيم ، الطالقة ، المرونة  0.05
 ، االصالة .

(  0.05اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )-5
انساني ( والمراتب العلمية ، مدرس  –لمتغيرات الجنس ، والتخصص ) علمي 

 عد ، مدرس ، استاذ مساعد ، استاذ.مسا
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 االستنتاجات
في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي فانه باالمكان استقراء عدد    

من االستنتاجات المتعلقة بالمناخ التنظيمي وعالقته بقدرات العمل االبداعي ، 
 وعلى النحو االتي :

في االقسام العلمية المختلفة ان ادركات وتصورات اعضاء الهيئة التدريسية  -
لكليات جامعة ديالى ، عالية بشكل عام ، وتتمتع مجاالت المناخ التنظيمي 

 مفتوح في اقسامها .
ان لعالقة المناخ التنظيمي بقدرات العمل االبداعي المعرفية اثر واضح  -

 لصالح اختبار االحساس بالمشكالت ، واعادة التنظيم .
عالقة المناخ التنظيمي وقدرات العمل االبداعي ليس هناك اثر واضح ل -

 االنتاجية الختبارات ) الطالقة ، المرونة ، االصالة ( .
هناك اثر واضح لعالقة المناخ التنظيمي باختبار االحساس بالمشكالت  -

 لمتغير مدة الخدمة .
ليس لمتغير الجنس اثر واضح في عالقة المناخ التنظيمي وقدرات العمل  -

 اعي .االبد
ليس لمتغير التخصص العلمي واالنساني عالقة بين المناخ التنظيمي وقدرات  -

 العمل االبداعي .
ليس لمتغير المرتبة العلمية عالقة بين المناخ التنظيمي وقدرات العمل  -

 االبداعي . 

 
 

 اهم التوصيات :



 

 

 س

ت تساعد استمرار الجامعة بتهيئة مناخات تنظيمية ايجابية مفتوحة في الكليا-1
التدريسيين على العمل الجاد والمثمر لخلق عالقات انسانية مثمرة النجاز 

 العمل.
ضرورة قيام الجامعة بخلق جو ديمقراطي يساعد اعضاء الهيئة التدريسية -2

على ابداء وجهات نظرهم ومقترحاتهم واستقاللية اكثر لتحصين دور االستاذ 
 الجامعي في الكلية او القسم .

يام الجامعة بتقديم الدعم المادي والمعنوي للتدريسيين اصحاب ضرورة ق-3
النتاج العلمي لمشاريع البحث العلمي، وتطويره بصورة افضل مما هو عليه االن 

. 
ضرورة قيام الجامعة بتهيئة مناخ تنظيمي فعال لتبني العمل االبداعي سلوكًا -4

ت االدارة الحديثة في في االقسام العلمية لكليات الجامعة ، الذي يعد من سما
 التطوير والتغير .

ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتأهيل التدريسيين على -5
تنمية قدرات العمل االبداعي التي تتطلب مناخًا تنظيميًا خاصًا للتعامل مع تلك 

 القدرات.
صة ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح مراكز متخص-6

 لالبداع في الكليات ترتبط باالدارة العليا في الجامعة .
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نظيمي والسلوك االبداعي لدى التدريسيين في دراسة العالقة بين المناخ الت-4

 جامعات القطر .
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 مشكلة البحث :
تركز معظم المؤسسات التعليمية ومنها الجامعية اهتمامها على تنمية المهارات      

والقدرات العقلية للمتعلمين وتضعها في أولويات اهدافها ؛إذ يقاس رقي الدول وتقدمها 
بشكل ايجابي وفعال بمقدار نمو عقول افرادها على استثمار هذه القدرات والمهارات 

يتناسب ومتغيرات العصر، وما يشهده من تسارع هائل في التقدم والتطور التكنولوجي في 
 (. 2، ص 2002جميع الميادين . ) الطالبي ، 

ويمكن أن يعد ذلك مسوغًا اساسيًا لتنامي البحوث والدراسات والكتابات التي تناولت      
تلف الجوانب ، وما توصلت اليه من نتائج وبشكل معمق المناخات التنظيمية في مخ

مهدت السبيل لقيام سياسات إدارية أفضل . فالجهود ما زالت متواصلة في رفد هذا النمط 
من الدراسات باآلراء النظرية والوصفية والمسحية والبحوث التجريبية ، ولم يكن الميدان 

راسات أرضية واسعة من التربوي والتعليمي ببعيد عن هذا االهتمام، حيث وفرت له الد
المعلومات تساعد على تحليل النتائج ومناقشتها من وجوه، وزوايا متعددة؛ ألن موضوع 
المناخ تتسع أبعاده لتشمل جوانب انسانية وقيمية وتنظيمية وتأثيرات هذه االبعاد تنعكس 

ها .  ) على أسلوب العاملين ودرجة والئهم للعمل، ومستوى الروح المعنوية التي يتمتعون ب
 ( 4، ص 2003السامرائي ، 

( دراسته الموسومة بـ ) المناخ التنظيمي في الجامعة  1994وأجرى ) القيروتي ، 
االردنية من وجه نظر اعضاء هيئة التدريس ( التي خلصت الدراسة الى ان تقيم أعضاء 

جهات هيأة التدريس للمناخ التنظيمي كان سلبيًا في مجمله مما يظهر ضرورة اهتمام ال
المسؤولة في الجامعة في التوجه الى ايجاد مناخ تنظيمي أفضل يقود الى اداء هيئة 

 ( . 78 – 76، ص 1994التدريس بشكل افضل. ) القيروتي ، 
( الموســومة بـــ ) تقــيم المنــاخ التنظيمــي فــي جامعــة اليرمــوك  1996أمــا دراســة ) عثامنــة ، 

ت سـتة مجـاالت للمنـاخ التنظيمـي هـي من وجهة نظر اعضـاء هيـأة التـدريس ( فانهـا تضـمن
اجــراءات العمــل ، واالســلوب االداري والقيــادي ، والعتقــات واالتصــاالت ، واتخــاذ القــرارات 
والصــــتحيات ، واالجــــراءات والسياســــات والتقــــدم العلمــــي ، والنمــــو  المهنــــي ، اال ان تقــــيم 

جــة متوســطة ، وال اعضــاء هيئــة التــدريس للمنــاخ التنظيمــي فــي جامعــة اليرمــوك ، كــان بدر 
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الجـنس ،والرتبـة،والكلي،والخبرة                توجد فروق ذات داللة معنوية بالنسبة لمتغيـر
ـــة ،                        بالنســـبة للمنـــاخ التنظيمـــي فـــي الجامعـــة.      ،  1996) عثامن

 و ( . -ص أ
يمي القسام ( الموسومة بـ ) تقويم المناخ التنظ 1995وبينت دراسة ) الخياط ، 

كليات جامعة الموصل في ضوء أساليب القيادة فيها ( الى ان رؤساء االقسام العلمية 
يميلون الى استخدام السلطة اكثر من تفويضها على التدريسين، وهذا يسبب تحقيق مناخ 
تنظيمي اقرب ما يكون للمناخ المغلق ، مما ينتج عنه حالة غير صحية ويعيق اقسام 

ق اهدافها العلمية والتربوية بصورة فاعلة ، وكذلك ظهر عدم وجود فروق الكليات في تحقي
ذات داللة معنوية بين اساليب المشاركة واالقناع مما ال يسهم في تحقيق مناخ ايجابي 
سليم اقرب الى المناخ المفتوح الذي يتضمن كفاءة اعلى في االداء .              ) 

 و ( . -، ص أ 1995الخياط ، 
يرى الباحث ان الدراسات التي عرضت ، عدت المناخ التنظمي غير السليم ، و      

مشكلة تهدد تحقيق االهداف التربوية نتيجة ما يسببه من مشكتت تؤثر في طبيعة العمل 
االداري والعتقات االنسانية بين التدريسيين وعدم شعورهم بأسس التقييم الجامعي، والرضا 

 رهم ونتاجا تهم العلمية واالبداعية في العمل .الوظيفي؛ مما يؤثر على افكا
وجاءت نتائج البحوث والدراسات، لتؤكد اّن االبداع ظاهرة يمكن وصفها ودراستها      

وتحديد ابعادها ويمكن تعلمها والتدريب عليها لتشتمل على المناخ الذي يحصل فيه 
اذ ان معظم هذه االبعاد هي  االبداع ، الشخصية المبدعة ، العملية االبداعية ، النواتج .

قدرات متعلمة ومكتسبة من البيئة وتتحكم بها طبيعة التربية وانماط التفاعل التي يعيشها 
 (  33، ص 1994المتعلم في تلك البيئة . ) العيسوي ، 

لذا اصبحت حاجة الجامعات لتبداع في العمل االداري متطلبًا إجباريًا إذا ما أردات       
ت الحصول على التميز في االداء والمحافظة على استمراريتها بالبقاء والنمو هذه الجامعا

في بيئة تنافسية ، وان دور الجامعة في هذا السياق هو العمل على توفير مناخ تنظيمي 
يعمل على تنمية قدرات افرادها ليدعم العمل االبداعي والتفكير االبداعي من ختل ايمانهم 

المجال االكثر اهمية في تعزيز التفاعل بين الجامعة ، وتحقيق  بان العمل االبداعي، هو
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اهدافها المستمدة من احتياجات البيئة المحيطة بها . ونظرًا لما تعنيه الجامعة من تغيرات، 
وتطورات سريعة في عصرنا الحاضر، فقد تطلب منها ان يكون رؤساء االقسام 

من مواكبة الظروف والمتغيرات المحيطة بهم . والتدريسيين والطلبة اكثر ابداعًا ؛ ليتمنكوا 
 ( . 66، ص 2002) البياتي ، والمطيري ، 

إذ ان المستقبل سيكون لمن لديه القدرة على انتاج االفكار واستثمارها بما هو مفيد        
( الى الحاجة الكبيرة لكوادر تمتلك القدرات المبدعة  Guilford. اذ اشار ) جليفورد 

القيمة االقتصادية الضخمة لتفكار الجديدة فالمجتمعات المعاصرة المتسارعة بتأكيده على 
في التقدم، والتغير تحتاج الى افراد مبدعين لتطوير مناحي الحياة في مجاالتها العلمية ، 

( وان رؤساء االقسام العلمية  448، ص 1996والحياتية المختلفة . ) برنامج التربية ، 
ة يمتلكون تلك القدرات ولكن بنسب متفاوتة؛ لذا فان العمل واالنتاج والتدريسيين في الجامع

االبداعي في الجامعة يتوقف على عدد من المتغيرات التي تحد او تعمل على زيادة 
 (. 1، ص 1977انتاجية الشخص المبدع .) عبد الغفار ، 

والمناسب اللذين  لذا انصب االهتمام على دراسة هذه القدرات وتحديد المناخ المتئم       
تنشأ وتتطور فيهما الجامعة . ولكي تنشأ مناخًا تنظيميًا مناسبًا وصحيًا البد ان تكون 
هناك عتقات تنظيمية داخل الجهاز االداري يتمثل بنمط االشراف واسس الترقية ونظم 
التقييم والحوافز . فمن الغريب ان يوجد االبداع في مناخ تنظيمي غير صحي يبطىء 

 (  267، ص 1993االنسان وبحجمها . ) القريوتي ،  طاقات
( في الكويت التي تعد  1988 –ويمكن االشارة الى الدراسة التي اجراها ) سورطي      

من اهم الدراسات الوثائقية في التربية العربية، والتعليم الجامعي قد بينت مظاهر السلطوية 
عي ، ويقول الباحث )) ان السلطوية ظاهرة التي تعد احد العوامل التي تعيق االداء االبدا

تتفشى في كثير من االنظمة التربوية العربية في الوطن العربي ، فالجو السائد الذي 
يسيطر على عدد كبير من المؤسسات التربوية العريقة هو جو الكبت الذي يعمل على 

ًا الى رفضهم لهذه تعطيل طاقات النمو االبداعي لدى التدريسيين والطلبة، مما يؤدي احيان
االساليب التي تؤدي الى تكريس السلطوية وتغيب الحرية والديمقراطية، وتنشئة التدريسيين 

،  1988على الخضوع، والتبعية والمسايرة .                        ) سورطي ، 
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( . ان هذه االسباب التي تبينها نتائج البحوث والدراسات تؤدي الى عدم تنظيم  280ص
اقف واالنشطة والفعاليات لرؤساء االقسام والتدريسيين ولها أنعكاس وتأثير على المو 

سلوكهم وطاقاتهم االبداعية في الجامعة . ينجم عنها رد فعل لبيئتهم الداخلية وصفاتهم 
الشخصية التي تؤثر في عدم تحقيق التفاعل واالنسجام فيما بينهم . وتولد العزلة واالنطواء 

ذي يؤدي الى قلة النشاطات في الكلية او القسم ؛ مما يؤثر سلبيًا على لديهم . االمر ال
( ، فضًت عن ما كشفه  4، ص 1995تطور نشاطات الجامعة االبداعية . ) صالح ، 

الذي جاء فيه ))  1995تقرير اللجنة المشتركة لتطوير التعليم العالي والمنعقد في حزيران 
في التعليم العالي بشكل متوازن . مما يتيح للطلبة ضرورة تنويع استخدام طرائق التدريس 

المشاركة االيجابية في عمليتي التعليم والتعلم وتنمية العمل االبداعي عند التدريسيين 
والطلبة (( ان الجامعة بحاجة الى مواكبة روح العصر وتوفير سبل االبداع الذي يساعد 

مما يحقق اهداف الجامعة .                                    على تنمية            قدرات التدريسيين المبدعين 
 (  17، ص 1995) وزارة التعليم العالي ، 

وتأسيسًا على ما تقدم ؛ وايمانًا من الباحث بتوافر طاقات متميزة بالجامعة تلمسها من      
العلمية الذين  ختل خبرته التدريسية المتواضعة ولقاءاته المستمرة بالتدريسيين في االقسام

يمتلكون مثل هذه الطاقات ، لذا يجب ان نشير الى ان مثل تلك الطاقات لم تنل االهتمام 
الكافي واالستثمار االفضل في التوجيه نحو حشدها في مواجهة التحديات المعاصرة 
وتحقيق التطور النوعي في مختلف مناحي الحياة . ان عدم استثمار معظم هذه الطاقات ، 

لة جوهرية تظهر في حقيقتها افتراضًا اساسيًا يتجلى في بعض مظاهر غياب يعد مشك
كفاءة توافر طبيعة العمل الذي يعزز العمل االبداعي في المناخ التنظيمي الجامعي االمر 
الذي يشير الى فجوة قائمة بين االهداف التربوية االبداعية والواقع الجامعي . وهذا يعني 

يع ومفاهيم نظرية في اذهان المهتمين بالجامعة وفي الوثائق ان االهداف هي مجرد مشار 
الرسمية ، ولم تخرج الى حيز التطبيق الفاعل . وعلى هذا االساس ، تتحدد مشكلة البحث 
الحالي في التحقق ميدانيًا من االفتراض المشار    اليه ، االمر الذي يستلزم التركيز على 

 -مدخلين مهمين هما :
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د على توافر طاقات ابداعية في الجامعة من ختل اجراء دراسة التأكي -االول :
 استطتعية للكشف عن طاقات المبدعين من التدريسيين في الجامعة . 

التأكد من مدى كفاية توافر طبيعة العمل الذي يعزز العمل االبداعي في المناخ  -الثاني :
 التنظيمي .

لماذا ال االجابة عن السؤال االتي ، وتتبلور مشكلة البحث الحالي في محاولة       
االمر الذي يعد مسوغًا كافيا؛ الن يظهر تستثمر هذه الطاقات االبداعية في العمل ؟ 

مظاهر غياب طبيعة العمل الذي يعزز العمل االبداعي . وهذا يعد مشكلة كبيرة تمس في 
رة التقدم في الصميم دور الجامعة في ان تأخذ دورها القيادي التنموي الذي يرفد مسي

المجتمع العراقي . وعلى الرغم من االهتمام الكبير الذي شهدته بحوث المناخ التنظيمي 
في المجاالت المختلفة ، اال ان موضوع العمل االبداعي وعتقته بالمناخ التنظيمي ، لم 

مما دفعه  –على حد علم الباحث  –يحظ بأية دراسة علمية على مستوى البيئة العراقية 
ام بهذا البحث المتواضع . محاواًل التحقق من توافر طبيعة العمل الذي يعزز العمل للقي

 االبداعي في المناخ التنظيمي في جامعة ديالى .
 أهمية البحث

يقترن نجاح التنظيمات االدارية في تحقيق اهدافها المخطط لها بعدد كبير من 
فالجو السائد داخل العمل له اثر المتغيرات التنظيمية ، ويعد المناخ التنظيمي احدها . 

مباشر في تحقيق االهداف النهائية التي تصبو اليها أي منظمة كانت ، حيث اكدت العديد 
من الدراسات القديمة ، وتتفق معها الدراسات الحديثة حول موضوع المناخ التنظيمي حول 

و السائد سلبًا او عدد من المعايير ، التي تربط فاعلية تنفيذ التنظيمات لمخرجاتها بالج
ايجابًا ومن االمور التي تحقق مناخًا تنظيميًا جيدًا هو ترسيخ التعاون االيجابي والتفاعل 
االجتماعي ، بما يظهر عملية تكامل الجهود وتناسقها بداًل من تضاربها وتباعدها . 
  وشهدت مرحلة الستينيات من القرن الماضي دراسات مكثفة حول هذا الموضوع حيث يؤكد

 -( جانبين هما : 1987) الهيتي ، 
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يؤثر المناخ التنظيمي بشكل مباشر وفعال في عملية التطور االداري من ختل تأثيره -1
في االداء االداري ، ويتجسد هذا التأثير في وصف وتحديد العتقات والسلوك في مكان 

 العمل .
ات التي توضح    كون المناخ التنظيمي موضوعًا متصًت بعدد كبير من المتغير -2

ماهيته ، لذا ال يخضع لمقاييس قاطعة ، مما يعتري المفهوم غالبًا نوع من الغموض لمدى 
 ( 5، ص 1987عتقته بالجوانب التنظيمية االخرى .) الهيتي ، 

لذا فقد حظي مفهوم المناخ التنظيمي باهتمام العديد من الباحثين في مجال السلوك    
( الذين كثفوا جهودهم لتطوير االساس  Organizational Behaviorالتنظيمي ) 

( الخاص بتحديد المناخ التنظيمي االساسي والمتغيرات الرئيسة  Coceptualالفكري ) 
المرتبطة به ، فضًت عن نوعية المناخ التنظيمي في الكلية او القسم وتوضح مدى امكانية 

اهر السلوكية كدرجة الرضا الوظيفي، ومستوى االعتماد على هذا المفهوم في تفسير الظو 
( ، ويرى كل من             )  40، ص 1987اداء التدريسيين ) الشربيني ، 

Peterson & Timm  ( و ، )Williams 1982  بان المناخ التنظيمي هو االنطباع )
اء العام المتكون لدى اعضاء المنظمة ، والمتضمن متغيرات عديدة كأسلوب معاملة رؤس

االقسام لمرؤسيهم وفلسفة االدارة العليا والمناخ التنظيمي للعمل وظروفه ونوعية االهداف 
التي تبغي المنظمة تحقيقها ؛ الن شخصية المنظمة مكتسبة وتتأثر بهذه المتغيرات ذات 
العتقة بالمناخ التنظيمي التي تسعى المنظمة اليجاده بين اعضائها انما يعتمد في احد 

ى خصائص هؤالء االعضاء وممارستهم .                        ) سليمان ، جوانبه عل
 ( .  38-37، ص 1987
ان العتقات الفردية لها اهمية التأثير في نمو الفرد وسلوكه، وقد يكون هذا التأثير       

في الغالب غامضًا غير ملموس؛ مما يجعل من الصعب تشخيصه ، لكونه جزءًا من 
ة بالفرد؛ النه في كل مجموعة او منظمة يوجد نظام خفي من العتقات البيئة المحيط

الفردية المؤثرة يسمى ) المناخ التنظيمي ( يعبر عن مجموع النظام، المؤثر لمجموعة من 
االفراد او المنظمة بما في ذلك المشاعر والمواقف تجاه النظام وهذا النوع من المناخ يشير 

يحس ويتأثر بها االفراد في تلك المواقف .                    الى العتقات في أي موقف كما
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( ، فالمناخ التنظيمي كما اوضحته دراسة                    205، ص 1988) نيول ، 
 (Litwin & Stringor , 1968  يمثل مجموعة من الخصائص المميزة لبيئة العمل )

درجة الرضا ومظاهر السلوك  الداخلية في المؤسسة يكون لها تأثير او انعكاس على
الوظيفي االخرى الخاصة باعضاء الهيئة التدريسية . واظهرت الدراسة ان المناخات ذات 
السلطة في اتخاذ القرار مركزيًا تؤثر على سلوك العاملين وينتج عنها قلة الرضا ازاء 

 (. Steers , 1977 , P. 108العمل الجماعي . ) 
المرتبطة بالمناخ التنظيمي بدرجة عالية من االستقرار  تتميز خصائص بيئة العمل     

النسبي اذ من ختلها يمكن التمييز بين المنظمة وغيرها من المنظمات االخرى حيث أشار 
( )) ان هذه الخصائص تتسم بدرجة من االستمرار، او االستقرار  1987) الشربيني ، 

عن قيم المنظمة، او جزءًا من النسبي (( بحيث تصبح في جانب منها تعبيرًا صادقًا 
ثقافتها في الجانب االخر ، ولها تأثير على السلوك الوظيفي لتفراد في المنظمة بمعنى ان 
لها تأثيرًا على اتجاهاتهم ودوافعهم وما الى ذلك من المحددات ذات التأثير المباشر او 

 ( . 21، ص 1987غير المباشر على هذا السلوك  ) الشربيني ، 
( مصطلح المناخ التنظيمي في وصفه سلوك العاملين في  Argyrisوقد استخدم )       

احد البنوك في ضوء دور كل فرد منهم . وقد اشار الى ان الباحث في السلوك االنساني 
في المؤسسات يواجه مشكلة تصور العديد من المتغيرات المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها 

 -ث مجموعات هي :وقد صنف هذه المتغيرات الى ثت
مجموعة المتغيرات الرسمية ، وهي تلك التي تتعلق بالسياسات والممارسات والوظائف -1

 التي تجعل اعضاء المؤسسة يعملون بما يحقق اهدافها .
مجموعة المتغيرات الشخصية تتمثل بالحاجات، والقيم والقدرات التي تجعل االفراد -2

 يعملون وفقًا النماط شخصياتهم .
مجموعة المتغيرات غير الرسمية ، وهي التي تنشأ من الصراع المستمر من اجل  -1

محاولة التوفيق بين اهداف المؤسسة . وبين حاجات العاملين وصفات شخصياتهم 
( إن هذه المتغيرات متداخلة يجب فصلها عن بعضها وهي  Argyris. وعد ) 
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التي ينتج عنها ما يسمى تشكل مجتمعة نمطًا متكامًت ومتفاعًت من المتغيرات 
 ( . 46، ص 1984بالمناخ التنظيمي . ) الشيخ ، 

( ان للبيئة الخارجية تأثيرًا قليًت في  Barn & Staiker , 1961واظهرت دراسة )      
المناخ التنظيمي الداخلي ، وفق المتغيرات التي تحدد بنية المناخ التنظيمي التي تميز بيئة 

المنظمة او المؤسسات التعليمية وهذه المتغيرات يمكن قياسها  عمل ما عن بيئة اخرى في
 ومعالجتها الى حد ما في اربعة عوامل هي :

الممارسات السياسية واالدارية والبنية التنظيمية والتكنولوجيا المستخدمة والبيئة الخارجية 
تسهم في المحيطة .حيث ان هذه العوامل لها عتقة باحتياجات المؤسسة التعليمية التي 

 ( .  Steers , 1977 , P. 104نجاح التنظيم . ) 
والمناخ التنظيمي مجموعة من المتغيرات الوسيطة التي تتخلل البناء التنظيمي ونمط      

وخصائص القادة واعمال الهيئة التدريسية ورضاهم .                               ) 
Bossert , 1982 , P.45 ) 

قدم فمصلح المناخ التنظيمي اعم واشمل من مصطلح المناخ االداري وعلى وفق ما ت     
الذي يعد جزءًا او بعدًا في بحث السلوك التنظيمي؛ ولتأثيره على االفراد العاملين ، اذ 
يؤدي الى إثارة او إحباط الدافعية لديهم . فالمناخ التنظيمي متغير وسيط بين المتطلبات 

ان التغير في اداء الفرد يتأثر بالتغيرات على المناخ  الوظيفية وحاجات الفرد مما يعني
 ( 215، ص 1993التنظيمي . ) القريوتي ، 

( من أوائل المستخدمين لمصطلح المناخ التنظيمي  Cornell , 1955وقد كان )      
عندما وصفه بأنه " نتاج الدراك االفراد الدوارهم كما يراها العاملون في المؤسسة " . ) 

 ( 45، ص 1984الشيخ ، 
( اداة لقياس المناخ التنظيمي في  Halpin & Croft , 1963واستخدم الباحثان )      

( متغيرات  Janne Likert(  و )  Rensis Likertالمدارس ، واستخدم الباحثان ) 
انماط النظم االدارية لرينيس ليكرت العداد اداة المناخ التنظيمي في المدرسة تستخدم مع 

 (  32 – 31، ص 1988والطلبة واالداريين . ) احمد ، المدرسين 
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( احد المواضيع  Climate Organizationلذا يعد موضوع المناخ التنظيمي )     
الحديثة التي ظهرت مؤخرًا في عدد من الدراسات االدارية وال سيما السلوكية منها ، على 

جاهات سواء االجنبية منها او الرغم من تعدد البحوث والمؤلفات التي تناولته من عدة ات
العربية المهتمة بالسلوك التنظيمي لكنه ما زال موضع ختف وجدل لما له من تأثيرات ال 

يمكن اغفالها في كثير من المجاالت التي تحتاج الى دراسة رضا الفرد ونجاح المنظمة .   
 ( 37، ص 1987) سليمان ، 

المؤسسات تنبع من االفتراض الذي يقوم  ان اهمية دراسة المناخ التنظيمي لمختلف    
على ان أي سلوك انساني فردي أو تنظيمي ال ينبع من فراغ بل انه ناتج من عملية 
تفاعل بين مجموعة معقدة ومترابطة من عناصر البيئة بما فيها من اشخاص ومواد ، 

االساس فان  ويبتدى السلوك االنساني نتيجة للتفاعل الحي بين االنسان وبيئته ، وعلى هذا
مسألة الكشف عن طبيعة السلوك التنظيمي للعاملين يستدعي بالضرورة تحديد طبيعة 
المناخ التنظيمي السائد في تلك المؤسسة الذي هو االساس في تحريك االنسان نحو هذا 

 (  Harold & Cyril , 1980 P. 654السلوك . ) 
مات ) يجعل منها ( خلية والجامعة في عملها الحالي وما انيطت بها من مه     

اجتماعية تربوية علمية قيادية حية ، وكونها خلية فانها تتصف بالتركيب من عدة عناصر 
يتعذر على أي منها االستغناء عن االخر ، انها تتألف من االدارة واالساتذة والطلبة 

خل والمحيط الخاص بها ، اذن هي اجتماعية في سلوكها ، كونها ترتبط بالمجتمع وتتدا
معه وال تبتعد عن قضاياه ومشكتته وحاجاته ، وكونها تربوية النها ذات صفة تربوية 
تطغي على ممارساتها وعتقاتها ، وعلمية النها تتصف بالموضوعية والدقة والتحري 
والكشف عن الحقيقة من دون تحفظ او اهتزاز ، وقيادية النها تأخذ بزمام المبادرة في 

د الحلول ، لهذا فان هذه المهمات تجعل منها خلية تتصف التصدي للمشكتت وايجا
( ،                        138-136، ص 1985بالحياة والديمومة والتفاعل بنشاط . ) المهيني ، 

 ( 6-5، ص 2003) السامرائي ، 
ومجتمع الكلية يعد بمثابة بيئة اجتماعية لها نظامها وقواعدها واهدافها المبنية على      
( وفي هذا  38، ص 1982س تربوية نابعة من واقع المجتمع ذاته . ) العادلي ، اس
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( أن من ينتقل من كلية الى اخرى يتحظ ان لكل  Halpin , 1966السياق وصف ) 
كلية شخصيتها الفريدة المميزة لها . وان هذه الشخصية المميزة هي المناخ التنظيمي .  ) 

 ( 37، ص 1985الخطيب ، 
( أهمية وجود مناخ تنظيمي سليم ال يخلق فقط جوًا من شعور  Owensد )ويؤك     

العاملين باالرتياح؛ بل يدفعهم الى احترام القوانين واالنظمة وتحمل المسؤولية حيث يزيدهم 
ايمانًا بأهمية هذه االجراءات في نجاح مؤسستهم وتحقيق اهدافها المرسومة .    ) 

Owens,1995,P.168 ) 
( ان هناك اهمية كبيرة لعناصر وابعاد المناخ التنظيمي ، اذ لها  Palmer) ويوضح      

تأثير كبير على الرضا الوظيفي لرؤساء االقسام والتدريسيين ، على تحقيق االهداف 
المنشودة لكلياتهم على مختلف التخصصات العلمية منها واالنسانية .                    

 (Palmer , 1996,P.4333 ) 
وتعد المؤسسات التربوية وفي مقدمتها مؤسسات التعليم الجامعي التي تتولى مهمة      

القيادة في االقسام المختلفة ان تؤدي دورًا مهمًا في اختيار رؤساء االقسام ممن تتوافر فيهم 
بعض السمات القيادية والسلوكية والعلمية واالجتماعية لتساعد في توجيه االمكانات المادية 

ة لتحقيق اهداف المؤسسة التي يقودونها بافضل نتيجة وبجهد معقول ومن الطبيعي والبشري
ان يؤدي رؤساء االقسام العلمية واالنسانية والتدريسيين في الكلية دورًا قياديًا في تسيير 

 1985العملية التربوية وتحقيق اهدافها التي تهدف الى اعداد المواطن الجديد . ) البياع ، 
 ( 80-77، ص
ان الجامعات اينما وجدت تحظى باهتمام الحكومات ، وتحتل مكانة في اوساط       

الشعوب المحيطة بها ؛ كونها تمثل مراكز اشعاع فكري وحضاري ،انها تمثل ينابيع 
االبداع واالبتكار للنابهين والموهوبين من الدارسين فيها ، ومن ختلها تتزكى روح 

 ( . 5، ص 1995لمبدع . ) الخياط ، المواطنة على االنسان الحضاري ا
لذا فان الجامعات اليوم ال يقتصر دورها على منح الطلبة الدارسين شهادات النجاح       

فحسب ، وقيام التدريسيين بالقاء محاضراتهم داخل قاعة الدراسة ، واصدار االوامر 
لطلبة مهارات والتوجيهات على المرؤوسين ، بل االكثر اهمية للجامعة هو كيف يتعلم ا
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التفكير االبداعي واالداء العلمي ضمن مجتمع سريع الحركة ، ورئيس القسم كيف 
يستوعب النشاطات التربوية والعلمية ، وكيف يمارس مهاراته في التعامل البشري ، 
فالعامل المهم لنجاح رئيس القسم ، هو قدرته على الحكم والتمييز واالستيعاب لعمله مع 

انه وسيطًا فعااًل يخدم جوانب عمل المؤسسة من اجل تحقيق  التدريسيين ، أي
 ( .  23،25،ص1995اهدافها.)الشيخلي،والزند، 

وتعد الجامعة واحدة من االنظمة االجتماعية التي يضمها المجتمع الكبير اذ تضم      
بدورها أنظمة فرعية عديدة تتفاعل بعضها مع بعض من اجل تحقيق االهداف الموكلة لها 

وعلى هذا االساس فان االدارة الناجحة يمكن ان نشير اليها كونها تتمتع بقيادات علمية . 
وادارية في ادارة االقسام العلمية واالنسانية، وان االداري الناجح في القسم العلمي هو الذي 
ينقله من حالة الركود الى حالة التجديد المستمر وعلى هذا االساس فان القيادة الناجحة 

تي تستطيع تقدير القوى التي تحدد نوع السلوك االداري االنسب لمواجهة موقف هي ال
معين ، وتقدر على التصرف بنجاح في ضوء نفس المجموعة التي يقودها والمواقف التي 

،  1982تمارس فيه وظيفة القيادة التي تعمل داخل القسم .               ) مصطفى ، 
من أي شخص آخر له قوة التأثير الكبير على (، ورئيس القسم العلمي اكثر  33ص

المناخ التنظيمي الذي يسود في الكلية . فالتدريسيون يؤدون واجباتهم بشكل فعال في 
المناخ المنفتح الذي يعبر فيه عن االفكار والمشاعر بحرية، ويحكم على االفكار 

يين كوحدة بموضوعية وعلى اساس قيمتها ال على اساس مصدرها ويعامل جميع التدريس
ال كمجموعات وتكتتت صغيرة وتنظيمات منعزلة داخل الكلية ، يؤثر االحترام على 
تصرف الكلية المهني ، ويكون االحساس بالحياة سائدًا في مناخها التنظيمي ، ويكون 
عمل التدريسيين اقل كفاءة في المناخ االضطهادي .                               ) 

 ( . 212، ص  1988نيول ، 
فالتدريسيون يمثلون النسبة الفعالة من متكات المؤسسة الجامعية ، وللتدريسي دوره       

البناء في دعم وتطوير العملية التربوية بصفته قائدًا تربويًا ، فان االهتمام في خلق المناخ 
التنظيمي المتئم ، والمشجع للعمل واالبداع سيكون خطوة مهمة في تطوير العملية 

لتربوية ذاتها السيما ان هنالك عددًا من االمور في مجال التعليم الجامعي ال تزال بحاجة ا
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الى دراسة و تحليل لغرض االرتقاء به الى مستوى الطموح .                                 
 ( . 14، ص 1988) محمد ،  ص

اتخاذ القرارات وصياغة وتزداد حالة التفاعل باعطاء التدريسيين فرصة المشاركة في      
االهداف التربوية وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي الذي ينمي مشاعر االنتماء والثقة 

 (. Gray , 1975 , P. 105والوالء للجماعة .   ) 
وان اهمية دراسة المناخ التنظيمي لجامعة ديالى من وجهة نظر التدريسيين يعود    

نظيمي سليم تتحقق في ضوءه اهداف الجامعة المنشودة بطبيعة الحال الى ايجاد مناخ ت
نظرًا الهمية اراء هذه النخبة في تطوير العمل الجامعي وتشخيص االبعاد المناخية التي 

( " ان تقييم اعضاء  1994تؤثر سلبًا على كفاءة اداء العاملين، وقد ذكر) القيروتي ، 
نوعية هذا المناخ وبالتالي تبيان  هيأة التدريس للمناخ التنظيمي الجامعي يكشف بجتء

مدى ستمته لكي يساعد الجهات المسؤولة في الجامعة على ايجاد مناخ تنظيمي افضل 
يقود الى اداء اعضاء الهيئة التدريسية بشكل افضل في الجامعة " .                        

 ( . 68، ص 1994) القريوتي ، 
ية المناخ التنظيمي السليم تكمن في اهميته على ( ان اهم 1989وقد ذكر ) تركي ،      

جراءاتها المتخذة في االداء واالنجاز  مساعدة المسؤولين على فهم اثر المنظمة وقوانينها وا 
للعاملين فيها ، حيث اتضح ان الجو المادي للعمل ليس كل شيء في الحياة التنظيمية اذ 

من الناس، وانماط من التفاعتت  ان المنظمة ليست مستودعًا من ناس وآالت بل جماعة
االجتماعية والنفسية التي تخلق جوًا نفسيًا واجتماعيًا وتنظيميًا له من االثر في العمليات 

،  1989تركي ،  0االنتاجية ما يعادل بل يفوق االثر الذي يتركه الجو المادي للعمل . 
 ( . 90ص

ليم اهمية في خلق عتقات ( ان للمناخ التنظيمي الس Cheng , 1991ويقول )      
انسانية وطيدة بين العاملين في المؤسسة ، وهذه العتقة بطبيعة الحال ستؤثر في اداء 

 (. Gheng , 1991, P. 482العاملين في المؤسسة التربوية ورضاهم عن عملهم.) 
( ان للمناخ التنظيمي السليم اهمية في خلق مناخ تنظيمي  1993وذكر ) نيول ،       

م للمدارس يؤثر في فاعلية المعلمين واالداريين على حد سواء في ادائهم لمهماتهم سلي
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المطلوبة ، حيث يشعرهم بأهميتهم في اداء تلك االعمال ، وبقيمة افكارهم ويجعل منهم 
وحدة متكافئة واحدة تسعى لتحقيق اهداف مؤسستهم وتوطيد عتقة هذه المؤسسة 

 ( . 205، ص 1993حلي . ) نيول ، بالمؤسسات االخرى في مجتمعهم الم
( ان مشكلة الفرد في بيئة العمل ترتبط بالعديد من المتغيرات  1994بين ) اللوزي ،     

التي قد تكون من اهمها طبيعة المناخ الذي يرتبط بقيمه وعاداته وتقاليده وفلسفته 
قات الشك انه واتجاهاته ، فمواجهة الفرد لمناخ تنظيمي يسوده نوع من التوتر في العت

سوف يضطره الى عدم القيام بعمله على اكمل وجه او السعي للعمل في مؤسسات اخرى 
 ( . 146، ص 1994. ) اللوزي ، 

ومن هنا يعد توافر المناخ التنظيمي السليم مفتاحًا لنجاح االدارة ، وتبيان اهميتها في     
 ( . 242، ص 1994 قيادة المؤسسة التربوية والعاملين فيها . ) العوامله ،

لذلك فقد اعادت العديد من المؤسسات التربوية النظر في مناخها التنظيمي محاولة       
خلق مناخ تنظيمي سليم توطد فيه العتقات االنسانية مع العاملين وتشعرهم بأهميتهم ، 

 (. 37،47، ص 1987وبأهمية ادائهم في تطوير مؤسساتهم والعاملين فيها .) السالم ، 
ندما يزور احدنا مؤسسة من المؤسسات ويقضي قدرًا ولو يسيرًا من الوقت فيها ، فانه ع

يستطيع ان يشعر بان هناك نوعًا من مناخ العمل يسير العتقات السائدة بين العاملين 
فيها . ويصدق هذا الشعور بالنسبة لجميع المؤسسات مهما اختلفت طبيعة عملها ، ومع 

تحديد طبيعة هذا الشعور او مصدره ، وكذلك في التعبير عنه  ذلك فاننا نجد صعوبة في
وقد حاول الباحثون والمشتغلون بتفسير الظواهر المرتبطة بالتنظيمات االجتماعية المعقدة 
تحديد هذا الشعور او االحساس ووصفه ، مستخدمين مصطلحات واساليب مختلفة ، فقد 

سسة انما هو نتيجة للطريقة التي يتفاعل توصل الباحثون الى ان المناخ الذي يميز أي مؤ 
االفراد في كل مستوى من مستويات التدرج الوظيفي داخل المؤسسة ، ويتفق معظم 
الباحثين في هذا الميدان على تسمية هذا المناخ الناجم عن التفاعل بين االفراد داخل 

 1984يخ وزاهر ، المؤسسة بالمناخ التنظيمي.                                    ) الش
 ( . 45، ص
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فالنظرة الحديثة ال تؤكد على الواجبات والمسؤوليات االدارية كما هي وال على      
المهارات والقابليات والمعلومات والمفاهيم المجردة عن المناخ التنظيمي العملي والذي يجد 

االداري على ان االداري نفسه فيه ، بل انها تؤكد على االمكانات االبداعية التي تساعد 
 ( . 17، ص 1971يصبح فعااًل ومؤثرًا في عمله . ) الياس ، 

ان المناخ التنظيمي السليم للمؤسسة التعليمية ال يخدم االداريين فحسب بل يخدم      
اعضاء الهيئة التدريسية والذين يشكلون نسبة عالية من العاملين فيها ، حيث يخلق لديهم 

المر الذي يؤدي الى تحسين العملية                       جوانب االبداع في العمل ا
 (  4، ص 1988التربوية . ) محمد ، 

ومن تأثيرات المناخ التنظيمي السليم ان يشعر العاملون بان العمل يوفر فرصًا       
للتطوير الذاتي؛ الن فيه نوعًا من التحدي الذي يتيح المجال الستخدام العقل وفرصة 

 ( . 216، ص 1993بداع . ) القريوتي ، للكشف عن اال
( ان توفير مناخات تنظيمية سليمة هدف تتطلع لتحقيقه  1989وأكد ) قانع ،      

المنظمات العامة والخاصة على حد سواء ، كونها ينبوعًا تتفجر فيه طاقات المبدعين 
رية والثقافية باعتبارها محصلة تفاعل الجوانب االقتصادية واالجتماعية والفكرية والحضا

والنفسية للفرد والمجتمع ، ومن ختل هذه التفاعتت نستطيع ان تستقري سياسة أي 
 ( . 12-11، ص 1989منظمة ومستقبلها . ) قانع ، 

ويتضح مما تقدم ذكره اهمية المناخ التنظيمي االيجابي السليم لما له من اهمية كبيرة     
انت ، وعليه بات من الضروري ان يكون في نجاح العملية االدارية في أي مؤسسة ك

لجامعة ديالى وهي احدى الجامعات الفتية التي تأسست في القطر العراقي ، وارتبطت 
( ، وضمت كلية التربية وكلية المعلمين  1998 – 1994بالجامعة المستنصرية للعام  ) 

ية ، حيث ( عن الجامعة المستنصر  1999، وكلية التربية الرياضية . وانفصلت عام ) 
استحدثت كليات اخرى لها . وبذلك نالت استقتليتها واصبحت تسمى جامعة ديالى، وهذه 
الجامعة لم يكن لها نصيب من الدراسات التي تهدف الى التعريف بالمناخ التنظيمي السائد 
في كلياتها واقسامها العلمية ، واالنسانية لكي يكون بوسعها ان تخطو الى االمام بخطوات 

رسوخًا نحو اداء مهماتها وما ينتظر منها من مساهمات وابداعات في مختلف حقول  اكثر



 …………………………………………………………الفصل االول 

 

16 

المعرفة والعلم ؛ لتكون ّسباقة في ركب التقدم الحضاري والتطور التكنولوجي ورائدة في 
عملية التجديد واالبتكار لسياقات العمل الجامعي الذي يتطلب منها النهوض والتسارع 

شافات العلمية الحديثة والبحوث الرصينة للجامعات التي سبقتها بشكل فاعل لمواكبة االكت
في مجال تطور اساليب العمل واالبداع ، فضًت عن مختلف جامعات العالم المتقدمة التي 
تنشد التقدم واالزدهار لمؤسساتها الجامعية؛ لتحقيق اهدافها من جهة وخدمة المجتمع من 

الى يمكن ان تؤدي دورًا حيويًا في حياة االنسان جهة اخرى . ومن هنا يتبين ان جامعة دي
حاضرًا ومستقبًت اال ان هذا الدور في حد ذاته يخرج تلك المؤسسة من إطارها التقليدي 
المتمركز على المشاكل الحاضرة ومواجهة التحديات عند حدوثها على وفق االطار 

 1988( . ) ابو بطانة ، التجديدي الحديث الذي يساهم في التصدي للتحديات المستقبلية(
 ( . 2، ص 1996( . ) التمي ،  57-56، ص
وقد يرجع ذلك الى اهمية االبداع العلمي في تقدم االنسان المعاصر ، وفي التقدم       

الحضاري الراهن ، كونه االداة الرئيسة لتنسان في مواجهة المشكتت الحياتية المختلفة 
 ( . 9، ص 1999، وتحديات المستقبل معًا . ) زيتون 

واالبداع ظاهرة قديمة ، فمنذ بدء الخليقة واالنسان يبدع ، اال ان االهتمام العلمي       
المنظم بدراسة االبداع بدأ منذ نهاية االربعينيات ، حيث اصبح االبداع موضوعًا رئيسًا في 

ة علمية علم النفس وقد ساعدت ظروف الحرب العالمية الثانية وما ارتبط بها من منافس
 (. 177، ص 1992وسباق تكنولوجي في صقل وبلورة هذا المفهوم .) الدهان، 

وقد يعني االبداع والدة شيء جديد غير مألوف او حتى النظر الى الظواهر       
( ، فاالبداع يعني النظر الى  257، ص 1993واالشياء بطرق جديدة . ) القيروتي ، 
فة لتخرين وجديدة على المنظمة تكون نتيجة المشكتت والظواهر بطريقة غير مألو 

لتفاعتت معينة على مستوى االفراد والجماعات او بين الفرد وبيئته ، في حين ان         
 (Robbins & David  عرفا االبداع بانه العملية التي من ختلها تحول االفكار )

مل .                                    المبتكرة لمنتج او خدمة جديدة او طرائق واساليب جديدة في الع
 (Robbins & David, 1998 , P. 248  ( وترى ،)EI- Farhan  بان االبداع تغير )
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 -EIمقصود جديد ومحدود ، يهدف لجعل عملية انجاز االهداف اكثر فعالية .       )

Farhan, 1985, P. 13 . ) 
تخذها الفرد ، تبدأ باالدراك للموقف يعد العمل االبداعي محصلة لمجموع قرارات ي    

القائم ويتبعها االهتمام وجمع المعلومات ومن ثم تقييم البدائل المتاحة وبعدها تجريب هذه 
البدائل ، وأخيرًا تبنى سلوك او فكرة معينة او رفضها .                               ) 

Spence , 1994 , P. 56-60 . ) 
يشعر اصحاب القرار بان هناك فجوة بين ما هو عليه االن  يحصل االبداع عندما    

وبين ما يجب ان يكون عليه مستقبًت ، مع توافر الرغبة وااليمان بالتغير وتوافر 
االمكانيات البشرية والمادية لذلك . تظهر هذه الفجوة عندما تكون سياسة الجامعة غير 

عوامل التي يمكن ان تؤثر على اداء قادرة على تلبية الحاجات البيئية المتغيرة مثل ال
الجامعة؛ لذا فان العمل االبداعي في ادارة الجامعات يشمل القدرة على التفكير من ختل 
تحوير وابتكار اساليب جديدة من ختل االفادة من طاقات العاملين في الجامعة سيما 

البيئية ومواجهة  روؤساء االقسام والتدريسيين لغرض تمكين الجامعة من مسايرة التغيرات
التحديات التي تعتمد على نحو مباشر على قدرة وكفاءة رؤساء االقسام والتدريسيين في 
الجامعة نحو العمل بأساليب علمية تؤثر على الممارسات االدارية ، التخطيط والرقابة 
ز والتحليل والتنظيم ؛ إذ ان تنمية القدرات االبداعية لدى التدريسيين أثر كبير في تعزي

التفاعل االيجابي بين الجامعة والبيئة الخارجية                    وكذلك معالجة 
المشكتت التي تواجهها الجامعة باسلوب علمي ومبدع .                   ) البياتي 

 ( . 74-73، ص 2002والمطيري ، 
هداف التربوية ان هذا الدور الكبير لتبداع والمبدعين قد احتل مكانة مرموقة في اال     

في النظام التربوي العراقي ولجميع المراحل الدراسية حيث يشير الهدف لهذا النظام على 
)) تنمية قوى االبداع واالبتكار في العمل لتجديد الحياة وتحسين نوعيتها (( . ) وزارة 

( ، وحظي االبداع في العمل باهتمام خاص في اهداف التعليم  12، ص 1986التربية ، 
حيث عملت هذه على  1973عالي الجامعي التي حددتها لجنة شؤون التعليم العالي عام ال

 -تضمين هذا االهتمام في االهداف التربوية االتية :
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تدريب االداريين في الجامعة العاملين بما يظهر، وينمي قابلياتهم االبداعية في  -1
 العمل .

 زها .صقل الشخصية االصلية للطالب الجامعي وابرا -2
 تنمية روح الخلق واالبداع والتطبيق العلمي للنظريات العلمية . -3
 تنمية القدرة على التفكير المستقل، والثقة بالنفس لدى العاملين في الجامعة . -4
 تهيئة المعرفة وتعميمها، وتطويرها لدى العاملين في الجامعة . -5
اء االقسام، والتدريسيين في تنمية حب االستطتع والفضول العلمي لدى رؤس -6

 الجامعة .
 العمل على ان تكون الجامعة مركز اشعاع ختق للثقافة . -7
ايجاد االسباب الفنية واالدبية والمادية التي تكفل ممارسة النشاط في مناخ من  -8

 الطمأنينة واالستقتل التزمين في التفكير والعمل االبداعي في الجامعة .
توازنة متكاملة للعاملين في الجامعة فكرًا وسلوكًا وتنمية روح خلق شخصية م -9

 ( . 62-61، ص 1990االبداع والتجديد والمبادرة في العمل . ) سعيد ، 
وضمن هذا السياق اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االمر الوزاري ذي     

وير قابليات ، والمتضمن تشكيل لجنة تط 30/5/1993في  7/18/6250الرقم 
وامكانيات ذوي االفكار، والكفاءات المتميزة، والموهوبين، والمبدعين من رؤساء االقسام 
والتدريسيين، والطلبة ورعايتهم وحسن توجيههم الى الحقول العلمية التي تصقل مواهبهم في 

البحث إطار التنظيم المتقاطع من التعليمات، واالنظمة النافذة . ) وزارة التعليم العالي و 
 ( . 1993العلمي ، 

لقد حظي االبداع باهتمام العديد من الباحثين وال سيما في منظماتنا اليوم التي تعيش     
في ظروف متغيرة ومعقدة ، وهذه الحاجة تفرضها العديد من العوامل االقتصادية 

توى واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية في المجتمع . ولهذا فقد عرف االبداع على مس
المنظمة بأنه : " اإلتيان بأفكار جديدة ، أو اعداد تركيبة المعرفة القادمة ، او ايجاد 
مداخل جديدة لحل المشكتت ، فالمبدع يتساءل دائمًا ويبحث في االسباب ويدرس ويتعمق 
بهدف ايجاد الوسائل االفضل وال يقتصر االبداع على المنظمة الكبيرة، بل يتعداها الى 
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الصغر ، فهو طريقة من التفكير او الحياة (( .                  ) الشماع ، المنظمات ا
( ان العمل االبداعي شكل راقي للنشاط  1989( ، وترى ) روشكا ،  122، ص 1991

االنساني اصبح منذ الخمسينيات من القرن العشرين مشكلة مهمة من البحث العلمي في 
اطار التقنية العلمية المعاصرة ، وتكونت ظاهرة عدد من الدول فبعد ان حلت المكننة في 

للنشاط العقلي المبدع ازداد الطلب اكثر فأكثر على النشاط االبداعي الختق، اذ ان التقدم 
 1989العلمي ال يمكن تحقيقه من دون تطوير القدرة المبدعة عند االنسان . ) روشكا ، 

 ( . 13، ص
شخص المبدع يكون مخالفًا في تصرفاته للنحو ( بان ال 1989ويبين ) القيروتي ،      

التقليدي من الناس الذين يكرهون التغير ويفضلون االستمرار على ما هم عليه من انماط 
عمل وال يحبون التجريب واالبداع،  النه مرتبط بالمخاطر . وعلى هذا االساس يتميز 

اس ، ومع التغير وتحمل الشخص المبدع بالبصيرة الختقة ، والقدرة على التعامل مع الن
المواقف الغامضة ، النها تثير في نفسه البحث عن الحل ، ويتصف بالمرونة والقدرة على 
التكيف والتجريب والتجديد ، والجرأة في ابداء الرأي والمقترحات االستقتلية الفردية . ) 

 ( .  182، ص  1989القيروتي ، 
سمة طبيعية للفرد السوي اال ان بعض االفراد ( ان االبداع  1994ويؤكد ) الجبوري ،     

اكثر ابداعًا من االخرين ، ولكن لكل منهم شيئًا من القدرة االبداعية . فأي فرد يملك ذكاء 
معقواًل ربما لديه فكرة مبدعة أصيلة ، وان كثيرًا من العمل الذهني المثابر يفضي الى إنتاج 

فكري وأنفاق وقت كثير في التحليل والتفسير فكرة جديدة . وان المبدع يتميز بالتدقيق ال
رضاء مواقفه الخاصة . ولديه رؤية ودافعية وثقة عالية بالنفس وهدفه تغير الوضع القائم  وا 

 ( . 252-251، ص 1994.   ) الجبوري ، 
يقصد بتحليل العمل االبداعي التعرف على العمليات الفكرية والنفسية التي تجري      

في اثناء انشغاله في العمل االبداعي، والتعرف على الدوافع الكامنة داخل ذهن المبدع 
وراءه والمراحل التي يتميز بها حتى يتوصل المبدع الى تجسيد ذلك بانتاج ابداعه يشتمل 
على التحليل للعمل االبداعي ، التعرف على السمات والقدرات التي تميز المبدع عن غيره 
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تسمى بالسمات الشخصية للمبدع.                 ) من االشخاص االخرين تلك السمات 
 ( . 50، ص 1984عباس ، 

ويتطلب انتاج االعمال االبداعية توافر الظروف والعوامل التي تشجع وترعى االبداع     
والمبدعين التي تسهم في تشكيل الشخصية المبدعة وتيسر حدوث العمليات االبداعية . 

ن البسيط  ) ابداع االطفال والشباب ( الى االبداع والعمل االبداعي درجات تندرج م
االصيل ) المعقد احيانًا ( مثل ابداع كبار العلماء والفتسفة والكتاب تؤهل صاحبها لنيل 
جوائز كبيرة . مثل جوائز الدول، او االشخاص من ضمنها جائزة نوبل للستم وما 

 ( .Guilford , 1975 , P: 107- 121، 1976يماثلها.)نوري جعفر، 
لذا يعد االبداع االداري ، من أكثر الموضوعات حداثة واهمية في مجال االدارة      

عمومًا ، واالدارة العربية على وجه الخصوص ، ال سيما في ظل التحديات العالمية 
الجديدة وازدياد حدة المنافسة بين المنظمات ، فاالبداع مهم لجميع المنظمات التي تواجه 

متغيرة ، فتشجيع االبداع والحث عليه اصبح في مقدمة االهداف التي تسعى  بيئة تنافسية
 ( . 2، ص 2002العديد من المنظمات الى تحقيقها . ) العميان ، 

فاال بداع يدعم قوة أية منظمة في تميزها عن المنظمات االخرى ، والمنظمات المبدعة    
دارة العليا جهودًا      مكثفة ، تدعم وحدها القادرة على تحقيق النجاح ، مما يتطلب من اال

من ختلها العملية االبداعية التي تبدأ عادة من الداخل .                  ) الزهري ، 
 ( 231، ص 2002
اما فيما يتعلق بموضوع العمل االبداعي في التعليم العالي الذي تختص بتحقيقه     

في الدراسات الحديثة سواء االجنبية منها او  مؤسسات التعليم العالي الذي يحتل حيزًا كبيراً 
العربية بغية الكشف عن االنسان المبدع الذي اصبح ضرورة حتمية في عالم اليوم ، كونه 
ضرورة الحياة بحد ذاتها . وليس من شك في ان مجتمعنا العربي بامس الحاجة الى 

مؤسسات ومنها الجامعة ؛ االنتفاع من النشاط االبداعي التي يمتلكها افرادها في مختلف ال
الن القيادة المبدعة في الجامعة تعد صمام االمان الضروري لتدارة الفاعلة ، التي تطمح 
الى تحقيق قفزات وتطورات كمية ونوعية سواء كان ذلك على مستوى االنتاج ام الخدمات 

 (. 33، ص 1995التي تقدمها للمجتمع .     ) فريد ، 
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ي أي مجال من مجاالت النشاط االبداعي ال يوجد بمعزل عن ان االنسان المبدع ف    
المجتمع او خارج اطاره ، ومن ثم فإّنه ال يحقق اعماله االبداعية اال من ختل تفاعله مع 
الجماعات في اطار المجتمع ككل ولما كان المجتمع في الجامعة والكليات التابعة لها 

يومية مستمرة تؤثر في جميع اعضاءه  مجتمعنا متجانسًا ؛فإّن ما يسوده من عتقات
العاملين ، وهذا ال يمكن ان يكون اال اذا عملت هذه الكليات ممثلة برؤساء اقسامها 
وتدريسييها على توفير المناخ التنظيمي االفضل الذي يفسح المجال امام القدرات 

 ( . 1068، ص 1986واالستعدادات االبداعية للنمو والتطور . ) سر الختم ، 
ان اهمية العمل االبداعي ال تتجلى بوصفه عملية تشهد كل لحظة والدة جوهرية ذات     

قيمة عالية فحسب ، وانما تكمن في كون العمل االبداعي ضرورة حتمية من ضرورات 
 ( .  25، ص 1994الحياة العلمية .  ) الصبحي ، 

ل مظاهره المتنوعة ( ان السمة العامة للنشاط هو العمل بك 1989وترى ) روشكا ،     
بحيث يكون عمل العامل صحيحًا وابداعيًا ، وهو يعني بالمعنى المحدد تحقيق نتاجات 
مادية تتضمن عنصري االبداع واالكتشاف مثل االعمال الميكانيكية واالوتوماتيكية ) اآللية 

اج ( التي تمليها ضرورات التصنيع القائم على المطابقة ، مثل صنع قطع الغيار، او انت
بعض االدوات الدقيقة المتكاملة التي تستهدف تحقيق اكبر انتاج، وبأقل كلفة كما في 

 (. 98-97، ص 1989االنتاج العلمي او الفني .) روشكا ، 
لقد فرض التقدم العلمي والتقني والتربوي على ادارة المؤسسات التربوية مسؤولية اضافيه    

ريع في مجاالت الحياة المختلفة ، والتكيف تجسدت في مواكبة هذا التطور والتغير الس
معها من ختل اعداد جيل قادر على مسايرة هذه التطورات ، مما يتطلب ان تكون قيادات 
المؤسسات التربوية على مستوى المسؤولية . اذ يشار في اوساط علمية وبحثية على ان 

كير االبداعي ، وبذلك اهم أسس التقدم الحضاري الراهن عنصران ، نظم المعلومات ، والتف
يكون العمل االبداعي احد جانبي التقدم الحضاري الراهن . وانه احد اداتين بالغتي 
االهمية في تقدم االنسان المعاصر . وعونًا له في مواجهة مشكتت حياته الراهنة 

 ( . 83، ص 1983وتحديات مستقبلية معًا .   ) درويش ، 
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( انه مع تعقد الحياة المعاصر وتراكم العلوم  1996ويرى ) توفيق وباكر ،       
والمعارف في عصر المعلوماتية اصبح العمل االبداعي ضرورة من ضرورات العصر 
الحديث ، لما لتمكانات البشرية وقدرات االنسان العقلية من مكانة عالية تضاهي الموارد 

تمثل بمواجهة الظروف واالمكانات المادية بل تفوقها في االهمية . تلك االهمية التي ت
 ( .  2، ص 1996االتية والمستقبلية . ) توفيق وباكر ، 

ونظرًا الهمية العمل االبداعي في حياة المؤسسة، او المنظمة فقد قامت عدة منظمات     
بوضع سياسات لتبداع  فيها فأنشأت وحدات ادارية خاصة لتنمية ورعاية االبداع مثل 

ات التطوير التنظيمي ،وقامت منظمات اخرى بتدريب وحدات البحوث والتطوير ووحد
العاملين فيها على العمل االبداعي باالضافة الى ذلك فقد لجأت العديد من المنظمات الى 
دفع رسوم للمبدعين من خارج المجتمع التي تعمل فيه المنظمة.)مخامرة والدهان ، 

 ( .154، ص1988
اعي االداري في التفكير الذي يبلور االدارة وهناك مجاالت غير متناهية للعمل االبد    

المجتمعية في استراتيجيات وخطط التجديد الحضاري والتنمية ، وفي االنظمة واالساليب 
والوسائل التي تطمح لتحقيق الكفاءة والفاعلية ، في اثراء وتعظيم مهارات وقدرات القوى 

بيئية من سلع، او خدمات وفي العاملة المبدعة ، وفي االستجابات المحدثة الحتياجات ال
بناء وتنمية العتقات المتبادلة بين الكيانات المؤسسية ومختلف الفعاليات البينية ال سيما 
وان عالم اليوم يعيش تحوالت، ومجاالت متعددة ومتنوعة يمكن تفصيلها وتحليلها الى 

وتزيد من فرص، وامكانات ابداعية تثري ، وتعظم قدرات، وامكانات النظام المؤسسي 
كفاءته وفاعليته . وهنا تبرز اهمية التتزم بين إدارة التغير والعمل االبداعي في المنظمات 
تحقيقًا الستجابات جديدة مبدعة في العمل االداري ذات جدوى وفاعلية للتحديات التي 
يبرزها التغير في مجاالت التنمية والتطور الحضاري ، فهذا التوجه يمكن المنظمات من 

بهة تحديات التغير باالبداع في استنباط االستراتيجيات والخطط واالنظمة والوسائل مجا
واالساليب القيادية، وقنوات االتصال البيئية التي تثري قدراتها وتزيد من كفاءاتها وفاعليتها 

 (  70-69، ص 2002.) البياتي ، والمطيري ، 
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دع والبيئة الداخلية والخارجية التي ( ان البيئة الخاصة للمب 1992ويشير) الدهان ،      
تحيط بالمبدع ضمن منظمته . فالبيئة الخاصة للمبدع يقصد بها تنشئته وتربيته من حيث 
نشاطاته وتحقيق قدراته للنهوض في بناء شخصيته، وتكوين ضميره ، وعقله للشعور 

لى امكانات وقدرات باالمن والطمأنينة واحترام الذات . اما بالنسبة للبيئة الداخلية فتشمل ع
المنظمة، وما لديها من موارد المعلوماتية ، والثقافية التنظيمية، والخبرة المتاحة لدى 
اعضاء المنظمة ومرونة النظام االداري والمناخ التنظيمي الذي يسوده الثقة بين العاملين 

معتقداتها ومدى ايمان االدارة العليا باالفكار االبداعية واثر فلسفة المنظمة وقيمها و 
واتجاهاتها اما العوامل الخارجية فهي تلك العوامل التي لها تأثيرها المباشر وغير المباشر 
على سلوك المنظمة، وافرادها فالعوامل االقتصادية واالجتماعية واالنظمة والقوانين والتغير 

ورها التكنولوجي، والقوى التنافسية التي تشكل تحديات لمسيرة المنظمة وبقائها او تط
 (  196، ص 1992ونموها . ) الدهان ، 

وعند قراءة التاريخ االنساني الطويل نجد ان للمبدعين اسهامات تتميز باالصالة     
واالهمية للحياة االنسانية في المجاالت المختلفة ، وان حاجة المجتمعات الى المخترعين 

الجميع المشاركة في اتاحة  والعلماء والفنانين والقادة االداريين والسياسيين تفرض على
الفرصة امام كل مبدع ايا كان مجال هذا االبداع لتحقيق اقصى ما تملكه طاقته الخاصة 

 ( .  3، ص  2001. ) الركابي ، 
( ان النتاجات المختلفة ال يمكن ان  Salomon( و  )  Shaw( و ) Neilويؤكد )      

االصالة وان ال تكون تقليدية وتتضمن تسمى ابداعية اذا لم تتوافر فيها شروط الجدة و 
درجة عالية من التكثيف ضمن صياغة جديدة عما كان عليه ، وهذا التنوع من مظاهر 

( بانه يشتمل على الدوافع واالهتمامات المميزة  S – nalloGالعمل االبداعي كما يرى ) 
لية داخلية، وهو ، فالعمل االبداعي سمة موزعة توزيعًا اعتداليًا واستعداد شخصي فهو عم

الذي يؤدي الى االبتكارات العلمية ويتحقق من ختل تحقيق الذات والتسامي وقمع 
االندفاعات التدميرية ، مما حدا بالعلماء الى االهتمام بوصف وقياس شخصيات العاملين 

 ( . 40، ص 1992المبدعين . ) عبد الحميد ، 
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لمكونات دفعت االمم والمجتمعات الى في ضوء هذا السياق وهذه الظروف والمواقف وا    
( الى مجموعة من  1986االهتمام بالعمل االبداعي والمبدعين، ويشير ) السيد ، 

 -الظروف التي تتمثل في :
 كثرة المشكتت االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها عالمنا المعاصر. -
الحقيقي ، محاولة البحث محاولة القضاء على الروتين والملل فالعمل االبداعي بمعناه  

عن الجديد باالستعانة بما هو موجود من قديم في مجاالت الحياة كافة ، بشكل يحقق 
 للمجتمع حياة متطورة .

 التركيز على نوعية االفراد اكثر من االهتمام بالكم الكبير . -
داعي .   ) تزايد الشعور بالحاجة الى اكتشاف المبدعين وتنمية القدرة على التفكير االب -

( ان بامكاننا ان نزيد من  James , 1994( . واكد )  20، ص 1986السيد ، 
مستوى العمل االبداعي داخل المنظمة من ختل مهارات العاملين في الجامعة على 
توليد الحلول المتعددة للمشكتت التي تواجههم في عملهم .                         ) 

James , 1994 ,P. 24 . ) 
تبدء العملية االبداعية بفكرة ، او مجموعة افكار التي تتحول الى افعال ، واذا لم يبادر  -

الفرد للعمل االبداعي باالفكار فانها تموت . واالفكار الحية هي تلك التي تتحول الى 
عمل ابداعي . يقول الفيلسوف االمام  ) الغزالي ( رحمه اهلل ، ما زال العلم يهتف 

 ارتحل .  بالعمل واال
وهكذا يبين لنا ان الفرد ال يستغني عن التفكير الناقد التمام العمل االبداعي .            -

( . وينظر باحثون اخرون من العلماء الى االبداع  62-61، ص 1995) الحارثي ، 
من نطاق االنتاج او العمل االبداعي بانه المحصلة ) الناتج ( الذي ينشأ عن القدرة 

بتكار، وعن العملية االبداعية التي تؤدي في نهاية االمر الى انجاز ذلك على اال
العمل االبداعي، وتحقيقه على اساس الموقف االبداعي او البيئة المبدعة .       ) 

( ويقول)ابو دجين ،  15، ص 1999( ، ) زيتون ،  4-3، ص 1985ابو زيد ، 
دية تمنح للموهبين والمبدعين ( بان هناك جائزة لتبداع العلمي في السعو  2004

ضرورة ان يكون العمل االبداعي ذا أصالة بمعنى ان يكون عمًت جديدًا مبتكرًا غير 
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مسبوق ابتكاره، او يكون تطويرًا لفكرة عمل موجود في الوقت الحالي وان االصالة في 
العمل االبداعي هي عامل اساسي . وعوامل اخرى مثل اهمية العمل االبداعي ومدى 
فائدته االقتصادية ومردوده على المجتمع وهي عوامل مساعدة لتطوير عمل المؤسسة 

 ( 1، ص 2004او المنظمة . ) ابو دجين ، 
وهكذا يتضح ان للعمل االبداعي دور في بناء المنظمة وتطويرها فهو اداتها في      

وغيرها ،وان العمل التكيف مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية المحيطة بها 
االبداعي يساعد في مواجهة المشكتت المعاصرة وتحديات المستقبل . ويقول       ) 

Herbert , 1971  في " المنظمات المبدعة نجد ان العمل االبداعي في كل مكان يوجد )
فيه أفرادها ، يتمتعون بسمات ابداع هذه المنظمات ويظهر بوضوح ، ان شخصيتها تظهر 

عضائها ، وان هذه السمات تتخلل المنظمة من القمة الى القاعدة وتتضمن شخصيات ا
اهدافًا جديدة وتركيبًا في التمركزية اكبر ، وأجور ومكافآت تختلف حسب االشخاص امام 
االختبار والترقية فتكون حسب الجدارة . وبشكل عام فالمنظمة المبدعة تنمي سماتها 

 .Herbert , 1971, Pاءها " .                  )باستخدام وتطوير قابليات كافة أعض

121 ) 
لذا تقع المسؤولية الكبيرة على الجامعة وبصورة خاصة على رؤوساء االقسام العلمية     

والتدريسيين في ادارة التعليم والعمل االبداعي الذي يستند على بيئة اجتماعية توظف فيها 
سم بأسلوب ابداعي ومناخ تنظيمي ايجابي سليم المهارات لحل المشكتت في الكلية، او الق

يساعد على التفكير الناقد والبناء بين التدريسيين ، فضًت عن مساعدتهم وتنميتهم للعمل 
االبداعي وتوفير مستوى تفكير ذهني يسمح بظهور القدرات واالمكانيات االبداعية لديهم ، 

ين واساليب تنمية العمل االبداعي كذلك االلمام بمفهوم االبداع وقدراته وخصائص المبدع
 ( 159-157، ص 1998والتدريب عليه . ) قطامي ، 

( على اهمية البيئة او المناخ التنظيمي في تنمية  Guilfordوفي هذا السياق أكد )      
القدرة االبداعية على العمل االبداعي ، حيث يقول بانه : " قد تتوافر عند الشخص 

ؤهله لتبداع في العمل ، اال انه ال يستطيع ان ينتج ابداعيًا اال اذا القدرات العقلية التي ت
 ( 226، ص 1971اتاحت له البيئة فرصًا متئمة الن يقدم ذلك النتاج " . ) السيد ، 
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(   Amabil, 1983 ( ، )Amabil& Hennessey, 1988وركزت دراسة كل من ) 
عي للطلبة .                             على اهمية اعتماد التدريسيين لعينات العمل االبدا

 ( 218، ص 1998) السرور ، 
( وجماعته على صفوف الدراسات العليا كانت  Torranceوالدراسات التي اجراها )    

مشجعة، ووجد ان اولئك الذين ينالون درجات عليا في اختبار التفكير المبدع كانوا اكثر 
مي من زمتئهم االقل ابداعًا من بين تدريسي ادارة اصالة واكثر ابداعا في التطبيق العل

االعمال ، حيث كانوا يسألون مزيدًا من االسئلة المثيرة والمفرعة ، ووجدت       ) 
Hinsin  ان التدريسيين االكثر ابداعًا كانوا يتصرفون تصرفًا ابداعيًا في عملهم اكثر من )

 ( . 61، ص 1979سواهم في صفوفهم وانهم اكثر اصالة . ) عاقل ، 
( الى مجموعة من العوامل التي تسهل   Chissom & Other , 1980وخلص )       

او تعيق قيام المعلم بدوره . فالعوامل التي يعتقد المعلمون انها تسهم في فعاليتهم ورضاهم 
الوظيفي هي ، الروح التعاونية ، والمناهج التعليمية االبداعية وظروف العمل ، واتجاهات 

مدرسين وحماسهم . اما العوامل التي تعيق المعلمين عن القيام بدورهم فهي ، ظروف ال
التعليم السلبية ، والبيروقراطية في االدارة المدرسية ، وعدم كفاية المواد والمصادر التعليمية 

(Chissom & Other , 1980, P. 19-21 . ) 
عوامل مثل فرص النمو ( في سنغافورة ان  Wong –Kooisim, 1988واظهرت )      

المهني ، والعتقة الحميمة بين التدريسيين ، والحرية االكاديمية ، هي المسؤولة عن 
اختص التدريسيين وقيامهم بعملهم وابداعهم فيه .                                

(Wong –Kooisim, 1988, P. 36  . ) 
بين االداء االكاديمي المتميز  ( ان هناك فرقاً  Sternberg, 1993 ويقول   )      

واالداء االبداعي المتميز للتدريسيين ، وان االداء االبداعي هو اكثر اهمية للتقدم 
االجتماعي ، وعندما يستطيع التربويون التميز بينهما ، باستطاعتهم ان يصمموا برامج 

 (. Sternberg, 1993, P. 8خاصة للعمل االبداعي المتميز . )
( ان ما نريده ونصبوا اليه اليوم في عملية التعلم والتعليم  1997 –) الختيلة ويشير      

مستوى من الفعالية والتدريب على طرائق التفكير االبداعي ،وكيفية تعلم العمل االبداعي 
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حتى يحقق اعلى مستوى من التعلم والتعليم على انه يجب ان ال نغفل اهمية المناخ 
اعد التدريسيين والطلبة على طرق العمل االبداعي والعوامل التنظيمي المتئم الذي يس

المؤثرة في فاعليته حتى نحدد مسارنا في تحقيق االهداف التربوية المرجوة . فالعملية كلها 
تتعلق بالطالب والتدريسي والمنهج والبناء المدرسي وتوفر االمكانيات التزمة . ) الختيلة 

 (. 168، ص 1997، 
عاتق التدريسي الجيد تدريب طلبته على اخذ زمام المبادرة والتفكير  ويقع على     

االصيل وعلى مناقشة تلك االفكار ، ومكافأتهم كلما قدموا انتاجًا يحمل طابع العمل 
( .  150، ص 2000االبداعي سواء كان هذا العمل علميًا ام ادبيًا ام فنيًا .) القذافي ، 

رات عقلية واتجاهات ايجابية ابداعية تمكنه من تقبل فيجب على المتعلم بما يملك من قد
وممارسة العملية االبداعية من ختل ممارسة النشاطات التدريسية التعليمية التي تعرضه 
لمشكتت تستثير، وتتحدى قدراته العقلية وبدون توافر هذه القدرات تصبح مشاركة المتعلم 

 (  2، ص 2004فيه.) االنترنت ، ، وانغماسه في العملية االبداعية امر مشكوكًا 
لذا يعد االستاذ الجامعي العمود الفقري للتعليم العالي ، ومن ثم للنظام التربوي في      

بتده ويشكل ابداعه ودوره في تحفيز ابداع طلبته وتنمية برهانًا على كفاءته العلمية 
ه ( باتجاه اعداد العقول والعملية، وكفاءة قسمه العلمي دليًت على سيرهما ) االستاذ وقسم

المبدعة وليس المقلدة فقط . أي سيرهما في تحقيق واحد من اهم اهداف التعليم الذي يكاد 
يكون مهمًت خاصة في الدراسات االولية واعداد العقول المبدعة في مؤسسات التعليم 

ي وهذا العالي ، يعني ضمنيًا االعتراف بامكانية تعلم وتعليم التفكير والعمل االبداع
الموضوع كان وما يزال مثار جدل بين اساتذة الجامعات والفتسفة منذ عهد افتطون 
وارسطو حتى الوقت الحاضر . وكانت واحدة من ثمار نشوء حركة ) التربية والتعليم من 
اجل االبداع ( التي ظهرت بشكل واضح في النصف الثاني من القرن العشرين وال تزال 

 ( 313، ص 1998مستمرة . ) نور ، 
يتبين مما سبق ان العمل االبداعي يعد عنصرًا اساسيًا للجامعة ال ستقرارها      

وانسجامها . والجامعة الفعالة هي التي تعمل على تطوير االفكار ووضعها موضع 
التطبيق الفعلي ، حيث ال توجد جامعة مبدعة بدون افكار متجددة وافراد مبدعين ومناخًا 
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يحفز طاقاتهم االبداعية ، حيث ان ابداع الجامعة هو حصيلة ابداع تنظيميًا يعزز و 
اعضاءها وانطتقًا من االفكار والمفاهيم العلمية السابقة وتأسيسًا عليها فقد ازدادت الحاجة 
في وقتنا الحاضر الى االهتمام بموضوع العمل االبداعي والمبدعين وخلق مناخ تنظيمي 

عد هذا الموضوع وتنميته حجر الزاوية في تقدم ايجابي يساعد على تعزيزه حيث ي
المجتمعات الحديثة وهدفًا رئيسًا من اهدافها االنية والمستقبلية . وهنا يشير ) العاني ، 

( الى ان " هدف تنمية التفكير االبداعي في ميدان التربية والتعليم قد دخل حديثًا  1978
في بعض البلدان المتقدمة وحتى  وبشكل مركز وواضح حتى انه احتل اولوية االهتمام

الدول النامية بدأت تطمح في تبني هذا الهدف وتحقيقه " .                            ) 
 ( 3، ص 1978العاني ، 

ويأمل الباحث ان يكون موضوع العمل االبداعي في جامعة ديالى هدفًا تربويًا يسعى      
ن ومسؤولين اداريين في جميع المؤسسات اليه رجال الفكر والمعرفة من باحثين وتربوي

التربوية لتحقيق ما تصبوا اليه العملية التربوية في القطر العراقي لتطوير مؤسساتها 
 االدارية ، والبحثية لتلتحاق بركب الدول المتقدمة .

 -وفي ضوء ما تقدم تتمثل اهمية البحث الحالي على ما يأتي :
االهداف الخاصة للتعليم التي عرضت في  يعد البحث الحالي استجابة لبعض -1

، الذي أكد على العناية  2001المؤتمر الوطني للتعليم العالي المنعقد في شباط 
بالبحث العلمي ورعاية مواهب االبداع واالبتكار وتشجيعها في المؤسسات الجامعية 

. 
ة ونشاطًا علميًا يعد التدريسي من اجل االبداع هدفًا راقيًا من اهداف التربية الحديث -2

 وتربويًا ينمي شخصيات التدريسيين ورؤساء االقسام في الجامعة .
ان التدريسي وفق المناخ التنظيمي يخلق جوًا ايجابيًا من التفاعل الصفي الذي  -3

 يحرر الطاقات، واالفكار ويدفع نحو العمل االبداعي .
ة فاال بداع هو ارقى الوظائف ان هناك متمح ايجابية مشتركة بين االبداع والجامع -4

العقلية لدى االنسان والجامعة هي ارقى درجة علمية وفكرية في مؤسسات المجتمع، 
 وكتهما اليوم يؤدي دورًا حيويًا في التقدم الحضاري واالقتصادي للمجتمع .
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ان المناخ التنظيمي الجامعي نظامًا اجتماعيًا ، له سمة االستقرار النسبي ؛اذ  -5
مجموعة القواعد واالنظمة والنشاطات والتفاعتت التي تحقق من ختلها   يتضمن

 االهداف للمنظمة .
تبني نظام مؤسسي يقوم على المشاركة وتأهيل قنوات االتصال المتقدمة وتشجيع  -6

النهج الديمقراطي في الحوار وتبادل ، الرأي والنقد البناء مما يحفز العاملين على 
 وتوليد االفكار المبدعة في العمل .االنتماء والتفاعل 

االهتمام واعطاء االولوية للبحث والتجريب مع العمل على توفير المخصصات  -7
المالية والفنية الكافية ، والبد من حفز العاملين على التجريب وتشجيع التجارب 

 المتميزة بالمكافآة المادية والمعنوية .
تقوم على الثقة في العاملين وتشجيعهم على وضع معايير موضوعية لتقيم االداء  -8

 المباداة واالبداع والتجديد في اعمالهم .
التفاعل بين المؤسسة والبيئة المحيطة به مما يوسع قدرات المؤسسات وامكاناتها  -9

االبداعية ، ويتيح لها الفرصة في استقطاب الخبرات والقدرات واالمكانات المتوافرة 
 نها .في البيئة واالفادة م

 -ان تبذل القيادة جهدها في تهيئة المناخ التنظيمي لتبداع من ختل : -10
  تبني مجموعة من القيم والمبادىء التي تنمي التوجيهات االبداعية والعمل على وضعها

 موضع التطبيق .
  تنمية وتطوير الهياكل واالنظمة واساليب العمل االبداعي من ختل المشاركة والعمل

 (  9، ص 2001ماعي .) وزارة التعليم العالي ، الج
 
 
 
 

 اهداف البحث :
 -يهدف البحث الحالي الى التعرف على :
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 واقع المناخ التنظيمي السائد في جامعة ديالى من وجهة نظر التدريسيين في الجامعة. -1
 ما العمل االبداعي السائد في جامعة ديالى من وجهة نظر التدريسيين في الجامعة.-2
العتقة بين المناخ التنظيمي السائد في الجامعة، والعمل االبداعي لدى التدريسيين في -3

 االقسام العلمية .
الفروق ذات الداللة االحصائية في عتقة المناخ التنظيمي بالعمل االبداعي لدى -4

 التدريسيين بحسب المتغيرات :
 سنة . 15اكثر من  –سنة   15 –أقل من  -مدة الخدمة -أ

 اناث. –ذكور  –الجنس -ب
 انساني. –علمي  –التخصص  -ج
 استاذ . –استاذ مساعد  –مدرس  –مدرس مساعد  –المؤهل العلمي  -د

 
 -حدود البحث :

البحث الحالي على االقسام العلمية والتدريسيين في جامعة ديالى وعتقته  يقتصر    
 2005 – 2004عام الدراسي بالعمل االبداعي من وجهة نظر التدريسيين في الجامعة لل

 بحسب مؤهتتهم العلمية وجنسهم ومدة خدمتهم .
 

 -تحديد المصطلحات :
  Organizational Climateالمناخ التنظيمي  -1

 ( Litwin & Strnger , 1968تعريف ) -أ
"مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمل في المنظمة ، والمدركة بصورة مباشرة      

لذين يعملون في هذه البيئة التي لها تأثير في دوافعهم وسلوكهم ".                من االفراد ا
 (  22-21، ص 1987) الشربيني ، 

 ( : Clembiewski, 1971تعريف ) -ب
" نوعية البيئة الداخلية لمنظمة معينة يتعرف عليها العاملون من ختل تجاربهم     

شخيصها بمجموعة من الصفات او الخصائص وخبراتهم التي تؤثر في سلوكهم ، ويمكن ت
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التنظيمية . فالمناخ التنظيمي هو شخصية المنظمة كما يراها االعضاء " .     ) سليمان 
 ( 38، ص 1987، 
 ( : Szilagi , 1980تعريف )  -ج

" المنظمة الفعلية وطرقها المتبعة في التعامل مع موظفيها ومع مهامها وبيئاتها      
 ( Szilagi , 1980, P. 344العامة " . )

 (: Ansari, 1980تعريف )  -د
" مجموعة القواعد واالنظمة واالساليب والسياسات التي تحكم سلوك االفراد في تنظيم    

معين يختلف عن غيره من التنظيمات االخرى . وفقًا لنوع الخصائص المتوافرة لكل تنظيم 
 ( .  7، ص 1987" . ) الهيتي ، 

 (: Sharplin , 1985تعريف )  –هـ 
" نظام من القيم المشتركة والمعتقدات والعادات التي تتفاعل مع االفراد والهيكل     

التنظيمي وانظمة الرقابة النتاج وتكوين انماط سلوكية معينة تتمثل بالتصرفات والسلوك " 
 ( 34، ص 1988. ) محمد ، 

 ( : Lyson , 1990تعريف )  -و
نفسية عند االفراد والجماعة والمستويات التنظيمية ، وهو " مجموع المناخات ال     

 ( Lyson , 1990, P. 117انعكاس لكل مستويات االدارة ضمن المستوى التنظيمي " . )
" البيئة االنسانية التي يعمل في اطارها العاملون ، وهو يظهر التطلعات المستقبلية 

المؤثرة في الفاعلية وتحقيق االهداف ". )  للعاملين المتمثلة في البناء التنظيمي ، والقواعد
 ( 107، ص 1991الدقس ، 

 ( : 1994يتعريف ) المسند -ز
" المناخ التنظيمي هو نوعية البيئة المؤسسية التي يدركها اعضائها وتؤثر في      

سلوكهم ويمكن وصفها في ضوء القيم التي تظهر خصائص او صفات هذه المؤسسة " . 
 ( 61ص ، 1994) المسند ، 

 ( : 1996تعريف ) عثمانة  -ح
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" مجموعة الخصائص التي تميز مكان العمل التي يمكن ادراكها بشكل مباشر، او       
غير مباشر من السلوك الفردي والجماعي،والتنظيمي عن طريق تأثيرها في مسببات 

 (  13، ص 1996السلوك " . ) عثمانة ، 
 
 ( : 1997تعريف ) القريوتي  -ط

ن المناخ التنظيمي هو مجموعة الخصائص والصفات التي تشكل البيئة االنسانية " ا    
 ( 72، ص  1997التي يعمل من ختلها الموظفون " . ) القريوتي ، 

 ( : 1999تعريف ) الذنيبات  -ل
" مجموعة العوامل والخصائص والقواعد واالساليب والسياسات التي توجه وتحكم      

،  1999تنظيم وتميزه عن غيره من التنظيمات " . ) الذنيبات ، سلوك االفراد داخل ال
 ( 37ص
 ( : 2000تعريف ) الجوفي  -ي

" االنطباع العام الناتج من العتقات والتفاعتت بين عناصر المناخ التنظيمي في       
الجامعة الذي يمكن ادراكه من ختل الرضا العام لتفراد العاملين داخل الجامعة وخارجها 

 ( 13، ص 2000حيال تحقيق االهداف بكفاءة وفاعلية .  ) الجوفي ، 
 ( : 2003تعريف ) السامرائي  -ك

" مجموعة القواعد واالساليب المتبعة في االقسام العلمية في جامعة بغداد التي يتمتع      
بها عضو هيأة التدريس في العمل من ختل خصائص الجو العلمي الذي يساعد على 

 (13، ص 2003علمي ".) السامرائي ، النتاج ال
 
 

 التعريف االجرائي :
يقصد بالمناخ التنظيمي العتقات التنظيمية السائدة في جامعة ديالى ، كما يراها       

رؤساء االقسام والتدريسيين في الجامعة، وما له عتقة بالتأثير على دوافعهم وسلوكهم 
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بيان وصف المناخ التنظيمي المعتمد اداة وادائهم في العمل في ضوء ما يكشف عنها است
 في هذا البحث ، وهي تمثل درجة استجابات افراد العينة على فقرات هذه االداة .

 
 ( Creativeاالبداع )  -2

 (: Guilford 1958تعريف )  - أ
" بعد من أبعاد التفوق العقلي وهو تفكير في نسق مفتوح يتميز االنتاج فيه بخاصية        

ة، وهو تنوع االجابات والتي ال تحددها المعلومات المتوافرة " .               ) زحلوق فريد
 ( 96، ص  1996، 

 ( : Tooranse , 1963تعريف )  - ب
" عملية تساعد المتعلم ان يكون أكثر حسًا للمشكتت وجوانب النقص والتغييرات في       

بة والبحث عن حلول التنبؤ وصياغة مجال المعرفة والمعلومات وتحديد مواطن الصعو 
فرضيات واختبارها، واعادة صياغتها، وتعديلها من اجل التوصل الى نواتج جديدة يستطيع 

 ( 226، ص 2000المتعلم نقلها لتخرين .  ) العزة ، 
 ( : Eysneck ,1972تعريف )  -ج

بتعاد عن االنماط " القدرة على رؤية عتقات جديدة النتاج افكار غير اعتيادية واال     
 ( Eysneck ,1972, P. 288التقليدية في التفكير " . )

 ( : 1978تعريف ) االلوسي  -د
" استعداد عقلي لدى الفرد هيأته بيئته ؛ الن ينتج شيئًا جديدًا غير معروف سلفًا       

 ( 19، ص 1978لتلبية متطلبات الواقع االجتماعي " . ) االلوسي ، 
 
 
 (: Drucker , 1985تعريف )  -هـ
" مصطلح اقتصادي واجتماعي أكثر منه مصطلحًا فنيًا . فاالبداع المنظم يتكون من    

البحث والتحليل الهادف للفرص التي يتيحها التغيير البداعات اقتصادية واجتماعية ، وانه 
جهد متصل باالدراك الحسي في ذات الوقت الذي يرتبط بالتصورات والصياغة الجديدة 
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 , Druckerذي يراه ويتفهمه المبدع الذي يخضع للتحليل المنطقي " .                 )ال

1985, P. 29  ) 
 
 ( : 1986تعريف ) صالح  -ز

" وهو نشاط راٍق يقوم به الفرد ويساعد في حل مشكتته، وايجاد منافذ جديدة يطل     
 ( 133ص ، 1986منها على العالم بكل ما هو جديد ونافع " . ) صالح ، 

 ( : 1990تعريف ) موسى  -ح
" عملية عقلية تتميز بالخصائص االتية الحساسية للمشكتت ، الطتقة ، االصالة       

 ( 110، ص 1990، والمرونة ، وتكون غير مؤلفة ومنفردة " . ) موسى ، 
 ( : 1995تعريف ) جليمران  -ط

. حيث انه كلما زاد تراكم الخبرة  " اعادة تركيب او اعادة تنظيم الخبرة بشكل جديد      
لدى الفرد زادت قدرته على توليد افكار ونماذج وارتباطات اكثر " .               ) 

 ( 46، ص 1995جليمران ،
 ( : 1998تعريف ) السرور  -ي

" هو االنتاجية االصيلة التي تحظى بتثمين البشر ، فالحياة االبداعية هي تطوير      
ستخدام لقدراته الستنباط افكار جديدة الدراك العالم " .                   لمواهب الفرد وا

 ( 207، ص 1998) السرور ، 
  ( 2000تعريف ) السامرائي وآخرون  -ك
" مركب من قدرات ابداعية وقدرات انفعالية واالبداعية مرتبطة بحل المسألة وتطوير  

 ( 182، ص 2000االنتاج واالداء " . ) السامرائي وآخرون ، 
 ( 2002تعريف البياتي والمطيري  -ل

" المجال االكثر اهمية في تعزيز التفاعل بين المنظمة وتحقيق اهدافها المستمدة من      
احتياجات البيئة المحيطة به ، وينظر اليه على انه استجابة مستحدثة ذات جدوى وفاعلية 

)                                المنبهات او مشكتت قائمة او متوقعة في البيئة " . 
 ( 68، ص 2002البياتي والمطيري ، 
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 التعريف االجرائي :

هو القدرة على رؤية عتقات جديدة النتاج افكار غير اعتيادية واالبتعاد عن االنماط      
التقليدية في التفكير لدى رؤساء االقسام والتدريسيين في الجامعة في ضوء استجابتهم على 

 البحث المعتمدة في تحديد نوعية العمل االبداعي . اداة
 ( :Jobcreativeالعمل االبداعي )  -3

 (:   Stein & Heinz , 1960تعريف )  -أ
  Ingenuity، والبراعة  Productivity" الناتج االبداعي الذي يمثل بمقدار االنتاجية     

العمل المبدع " .                 في االداء ، التي تحكمها المحصلة العلمية وااللية في 
(Stein & Heinz , 1960, P. 41-43 ) 

 (: Bruner , 1962تعريف ) -ب
التي ال تحتاج الى ان تكون نادرة او قليلة  Effective Surprise" الدهشة الفعالة       

الحدوث او غريبة . فانها في االغلب متمتعة بصفة الوضوح حيث تحدث وهي تسبب 
مييز التي ال يتلوها أي انهيار في طبيعة العمل االبداعي " .                  ) صدمة الت
 ( 67، ص 1979عاقل ، 

 (: Cattel, 1974تعريف )  -ج
" سمة من سمات الشخصية تظهر في االدراك السليم وفي طتقة االفكار، ومرونة       

في العمل واالستجابة لها  التعبير ، والجرأة في مواجهة المواقف المعقدة، او الغامضة
 ( Cattel, 1974, P. 1استجابات جديدة واصيلة " .     )

 (: 1980تعريف ) الحسيني  -د
فالعمل الجاد يعد متعة لدى المبدعين  Need for achievement" الحاجة الى انجاز     

اف من وذلك لقوة الشعور لديهم بإنجاز شيء ما حتى يخلدوا أنفسهم حتى ينتزعوا االعتر 
 ( 91، ص 1980المجتمع بجهودهم " . ) الحسيني ، 
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 ( : 1982هـ تعريف ) الدريني 
يقصد به " البيئة المبدعة ، او المبتكرة ، المناخ بما يتضمنه من ظروف ومواقف      

مختلفة تيسر االبداعي العلمي والعملي وتعمل على إطتق طاقات العاملين االبداعية " . 
 ( 161، ص 1982) الدريني ، 

 ( : 1989تعريف ) روشكا  -و
" سمة عامة للنشاط في العمل هو ان يكون العمل صحيحًا وابداعيًا ، يعني بالمعنى      

المحدد تحقيق نتاجات مادية تتضمن عنصري االبداع واالكتشاف " .                          
 ( 97، ص 1989) روشكا ، 

 (: 1990تعريف ) العناقرة  -ز
" قدرة االداري على تغيير او تجديد او استحداث نهج او اسلوب واستحداثة بتقنيات      

حديثة ومتتزمة مع متطلبات البيئة ، مناسبة لتطلعات العصر الحديث ويلبي حاجات 
المجتمع ، وذلك من ختل اساليب العمل وحفز العاملين وابراز مواهب وقدرات العاملين . 

 ( 17، ص 1990ق اهداف االدارة ". ) العناقرة ، واستثمارها من اجل تحقي
 (: 1997تعريف ) جامعة القدس المفتوحة  -ح

على خلق شيء جديد او مبتكر تمامًا واخراجه الى حيز الوجود  Ability" القدرة      
وينظر اليه ايضًا بانه العملية او العمليات وخصوصًا السايكولوجية منها التي يبتكر بها  

ديد ذو القيمة العالية . فحين ينظر اليه انه المحصلة ، او الناتج الذي ينشأ عن الشيء الج
القدرة على االبداع وعن العملية االبداعية التي تؤدي في اخر االمر الى انجاز العمل 

 ( 2، ص 2002االبداعي وتحقيقه " . ) الخوجا ، 
 

 ( : 2000تعريف ) االعسر 
جديد يكون فريدًا بالنسبة لعمل المبدع ، ويجب ان  هو " العملية الخاصة بتوليد منتج

 ( 14، ص 2000يحقق الفائدة والهدف الذي وضعه المبدع " . ) االعسر ، 
 
 ( : 2004تعريف ) حريم  -و
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" ان أي انتاج او استجابة تعتبر ابداعية بقدر ما تكون جديدة او مفيدة او صحيحة ،    
لة حسابية تخضع لقواعد ثابتة " .              وان العمل االبداعي استكشافي وليس مسأ

 ( 345، ص 2004) حريم ، 
 (  2004تعريف ) االنترنت 

" المتعلم بما يملك من قدرات عقلية واتجاهات ايجابية ابداعية ، فانه يمكنه تقبل      
وممارسة العمل االبداعي من ختل النشاطات التدريسية التعليمية التي تعرضه للمشكتت 

 ( 2، ص 2004لتربوية " . ) االنترنت ، ا
 التعريف االجرائي :

قدرة العاملين في الجامعة على ممارسة العمليات العقلية لتغير وتطوير اساليب العمل     
االبداعي ، بما يتتءم مع متطلبات المجتمع للقيام باالعمال االبداعية المنتجة في ضوء 

المتمثلة بمجال الحساسية للمشكتت ، اعادة ما تكشف عنها مجاالت العمل االبداعي 
التنظيم ، الطتقة ، المرونة ، االصالة . وتتمثل في استجابة افراد العينة على اسئلة 

 اختبار العمل االبداعي .



 

 الفصل الثاني
 االطار النظري

 
 
 
 

 المبحث االول  
 عن المناخ التنظيمي. خلفية تاريخية 

 المبحث الثاني
 .خلفية تاريخية عن االبداع والعمل االبداعي 
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 المبحث االول : خلفية تاريخية عن المناخ التنظيمي
تناولت العديد من النظريات االدارية والتنظيمية فكرة المناخ التنظيمي في مجال 

النصف الثاني من القرن الماضي وفي العمل ، حيث اكدت عدد من الدراسات االدارية في 
مطلع الستينات على اهمية بناء اساس نظري لموضوع المناخ التنظيمي ، قبل الدخول في 

 ( Payne & Pugh , 1976 , P. 1125) تفصيالته . 
( مع المنظمات ، على الرغم من ان هذا  Climateان استخدام مصطلح المناخ ) 

ن المناخ بالمعنى الحرفي هو مفهوم جغرافي يتعلق المصطلح قد استعمل مجازيًا ، ال
 ( استخدم Keith, 1977بالبيئة وبطبيعة الجو ، اال ان ) 

مصطلح المناخ مع المنظمات واالجهزة االدارية ) ويقصد به التعبير عن التنظيم ( ككيان 
ًا ، ( الضفاء صفة التفاعل مع البيئة المحيطة تأثيرًا وتأثر  Organicمؤسسي او عضوي ) 

وهو بهذا المعنى يشير الى القيم السائدة في المجتمع وتأثيرها على العملية االدارية او 
 (. Keith, 1977, P. 104السلوك االداري للموظفين بالتحديد . )

ومع بداية السبعينيات من القرن الماضي اتجه العديد من الباحثين والمتخصصين 
؛ اذ وجدوا ان تلك المكونات البد وان تتفاعل مع في مجال االدارة لدراسة مكونات النظام 

بعضها بعضًا من جهة ، وبينها وبين االنظمة االجتماعية االخرى في البيئة المحيطة من 
جهة اخرى ، وان التفاعالت بين تلك المكونات قد تتأثر باالجواء السائدة داخل النظام 

عاملين ، بما في ذلك مشاعرهم جراء مجموعة الخصائص النفسية والبيولوجية لالفراد ال
واتجاهاتهم ، مما ينعكس سلبًا وايجابًا على ادائهم وفعاليات نشاطاتهم .       ) قانع ، 

 (  17، ص 1989
وفي مطلع الثمانينيات وبالرغم من هذا التباين في التسمية ، فأن هناك اتفاقًا كبيرًا 

بالمناخ التنظيمي هو " مجموعة  ( ان ما يقصد Ansari , 1980لدى الباحثين حيث اكد ) 
الخصائص التي تميز مكان العمل ، التي يمكن ادراكها بشكل مباشر او غير مباشر من  
السلوك الفردي ، الجماعي ، التنظيمي ، عن طريق تأثيرها في مسببات السلوك " وبمعنى 

سياسات التي اخر ، ان المناخ التنظيمي انما هو مجموعة القواعد واالنظمة واالساليب وال
تحكم سلوك االفراد في تنظيم معين ،وتميز التنظيم عن غيره من التنظيمات االخرى . كأن 
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يقال بان تنظيمًا ما يتمتع بمناخ ديمقراطي واخر بيروقراطي ، لنوع الخصائص المتوفرة في 
 ( 7، ص 1987كل تنظيم . ) الهيتي ويونس ، 

وبحوث وتناولت توضيح عالقة او وقد اسفرت هذه الجهود عن ظهور عدة دراسات 
مدى امكانية االعتماد على هذا المفهوم في تفسير مثل هذه الظواهر ، كدرجة الرضا 

الوظيفي ومستوى اداء العاملين وتعرضت هذه الدراسات لتحديد نوعية المناخ التنظيمي 
هداف ، المالئم لزيادة فعالية تطبيق مثل هذه االنظمة والبرامج ، كانظمة االدارة باال

واالختبار والتعين ، وبرامج التدريب لتنمية العالقات االنسانية في المنظمة . كما انصرف 
البعض منها الى تحديد عالقة المناخ التنظيمي بانماط القيادة .                   ) 

 ( 20، ص 1987الشربيني ، 
المهتمة بالسلوك وفي مطلع الستينيات اكدت الدراسات االدارية والسلوكية الحديثة 

التنظيمي على استخدام مصطلح المناخ التنظيمي لما له من تأثيرات ال يمكن اغفالها في 
المجاالت الخاصة بانتاجية ورضا العاملين ونجاح المنظمة ، فضاًل عن تناولها لهذا 
الموضوع الحيوي في المؤلفات، والدراسات االجنبية، والبحوث والدراسات العربية التي 

( ، دراسة               1991في مرحلة التسعينيات ونذكر على سبيل المثال دراسة ) عليان ،  جاءت
( ، دراسة )  Chen , 1995( دراسة )  1995( ، دراسة ) خضر ،   1991) العواملة ، 

Fisher , 1996  ( دراسة ، )Plmer , 1996  ( دراسة )Little , 1996          دراسة ، )
 (Ford , 1996  ، 8، ص 1999( . ) رريب اهلل ) 

ونظرًا لغزارة البحوث والدراسات الحديثة التي انجزت في هذا الميدان : اال انه مازال 
محط اهتمام الباحثين بدرجة عالية ، ولم تقتصر نشاطاتهم على اجراء البحوث في 

، التي المؤسسات الصناعية او التجارية ، بل أشتملت على مختلف المؤسسات التربوية 
رحبت بمثل هذه الدراسات النها تكشف عن الظواهر واسبابها وجوانب القوة والضعف في 

( في دراسته عن تطوير اداة لتقويم المناخ  Martin , 1984سياستها االدارية  ، فقد بين ) 
التنظيمي في كليات المجتمع في الواليات المتحدة االمريكية الى ان جميع افراد العينة من 

ء الهيئة التدريسية ورؤساء االقسام في الكليات اعربوا عن اهتمامهم في اقامة اعضا
مناخات عمل ايجابية ومنتجة ، لذلك أبدوا رغبة عالية في تقويم مناخات كلياتهم . وال 
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ريب ان هذه الرغبة هي ذاتها في كليات واقطار مختلفة .                              ) 
 (  26، ص 2003السامرائي ، 

ولقد قام الرواد االوائل في الفكر االداري امثال ) تايلور ( و ) هنري تون ( و      ) 
فايول ( و ) ماكس ويبر ( بجهود ودراسات كانت االساس الذي بني عليه الفكر االداري 

الحديث ، واستطاع هوالء وغيرهم التعرف على المشكالت والصعاب ولتعقيدات التي 
بكل ما فيها من ارباب عمل ، وقوى بشرية عاملة ، وكفاءة االداء افرزتها المؤسسات 

واالنتاج . مما ادى الى بلورة مفاهيم وافكار ونظريات ومباديء ادارية تحدد العالقة بين 
العمال وارباب العمل .اال ان اهمال الجوانب االنسانية المرتبطة بالقوى البشرية العاملة 

تأثيرات سلبية على االنتاج ثم على طرق التعامل  وظروف العمل والعيش قد ادى الى
والعالقة بين الرؤساء والمرؤوسين ، كذلك ساعد التطور التكنولوجي والصناعي المتزايد ، 

،  1997الى ظهور افكار جديدة تحدد العالقة بين مختلف المتغيرات . ) كاللده ، 
 ( 74ص

ور تاريخي منذ نهاية القرن ويمكن القول ان الفكر االداري والتنظيمي قد مر بتط
النظريات التاسع عشر ،وحتى وقتنا الحاضر ،ويمكن تلخيصه من خالل                  

 االدارية او المدارس االتية :
  Chassical Schoolاواًل : المدرسة التقليدية ) الكالسيكية ( 

السيكي " ظهرت هذه المدرسة في مطلع  القرن الماضي وقد اخذت لقبها هذا  " الك
لتدل على التفكير الذي قامت عليه الظروف والعوامل التي ساعدت في بلورتها وتطويرها 

فالمدرسة الكالسيكية تقوم على مفاهيم مثالية مستخدمة االمر والسلطة والتخصص 
والتوجيه والرقابة في كفاءة االداء ، وقد ظهرت هذه المدرسة في فترة زمنية سادت فيها 

الرأسمالي القائم على حرية العمل والمنافسة واالتجاه الى الترشيد والتفكير  عوامل االقتصاد
المنطقي في تفسير السلوك االنساني والتنظيمي ، مستندًا بذلك الى مفاهيم العلوم الطبيعية 

 ( 44، ص 1995التي ازدهرت انذاك . ) المغربي ، 
تها المتبعة للوصول وتضم هذه المدرسة تفرعات ونظريات تختلف في تفاصيل منهجي

الى النظريات والمباديء االدارية ولكنها تتفق في افتراضها حول ماهيتها االنسانية ، 
 -وينطوي تحت لواء هذا االتجاه الفكري كل من :
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 (  Fredirek Toylarمدرسة االدارة العلمية : والتي جاء بها )  - أ
 (      Max Weberالنظرية البيروقراطية : والتي جاء بها )  - ب

 ( وغيرهم.  Reiley(   و )  Merry Fayolنظرية المباديء االدارية التي جاء بها )  -ج
فهذه النظريات ترى في االنسان كائنًا اقتصاديًا فقط وشخصيًا يتجاوب تجاوبًا 

ميكانيكيًا مع الحوافز ، وافترضت ان السلوك منسجم مع طلبات وقرارات االدارة بمعنى 
نظريات الكالسيكية والعالقات االنسانية التي تنشأ بين العاملين في التنظيم اخر اهمية ال

وما يترتب عليها من قيام تنظيمات غير رسمية وركزت على الحوافز االقتصادية ، بكونها 
المحرك الوحيد لطاقات االنسان على العمل ، متناسية ان له رغبات ومشاعر واتجاهات 

 ( 50، ص 1995تحكم سلوكه .  ) كنعان ، 
 ( Human Relations Theoryثانيًا : نظرية العالقات االنسانية  ) 

جاءت هذه المدرسة رد فعل على المدرسة التقليدية متهمة اياها بانها اهملت العنصر 
 Mayoاالنساني ، ويشار الى ان مباديء وافكار هذه المدرسة قد استندت الى تجارب ) 

 . (التي اجراها في مصانع الهوثورن
وقد جاءت النتائج مخالفة لطروحات المدرسة الكالسيكية حيث ان تلك التجارب قد 

اظهرت اهمية متغير جديد لم تكن االفكار الكالسيكية  تنبهت له وهو " الحالة النفسية 
للعمال " وهكذا جاءت مدرسة العالقات االنسانية ؛ لتتكيف مع معطيات الظروف 

ي تنادي بالتركيز على البعد االنساني والحضاري في المستجدة واستجابة لالصوات الت
العالقة الثنائية القائمة بين ارباب العمل، والقوى البشرية العاملة .                                       

 (195-194،  1996) العرفي ، 
 Behavioral Theoryثالثًا : النظرية السلوكية 

يات واستمر حتى نهاية الستينيات وقامت هذه بدأ هذا االتجاه في بداية الخمسين
(  Likert( ، و )  Mary Follett( و   )  Elton Mayoالحركة على اساس من افكار ) 

وغيرهم . حيث انتقل االهتمام والتركيز من دراسة العالقة بين التنظيم والعاملين ، حيث 
بقة ، الى دراسة السلوك أدت االعتبارات االجتماعية االنسانية دورها في المرحلة السا

البشري ومكونات الشخصية  واالعتبارات النفسية ودوافع السلوك ، بحيث اصبحت هي 
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( وعد العلماء السلوكيون ان فهم السلوك  12، ص 1999االساس . ) ابو سمرة ، 
االنساني وسيلة رئيسة لتحقيق هدف فعال ، وقد أسهمت هذه الحركة في االدارة بطرح 

بدافعية المستخدمين وقيادتهم ، وبادارة الصراع ، وباالهتمام بالتكامل بين  مفاهيم تتعلق
اهداف الفرد واهداف التنظيم وبالتغيير التنظيمي ، وأسهمت في زيادة تفهم العملية االدارية 

 -وتعميقها ، ويمكن تلخيص الخصائص العامة المميزة للمدرسة السلوكية  كاالتي :
عاد النفسية واالجتماعية والسلوكية وتحليل سلوك الفرد من خالل االيمان بأهمية االب - أ

 هذه االبعاد .
" في   yااليمان بنمط قيادة المشاركة واقتسام السلطة او ما يسمى بنظرية   "  - ب

 القيادة .
الدعوة الى المساواة في المعاملة، وتكافؤ الفرص في العمل واالستخدام واالجر  -ج

 وحقوق االنسان .
النظر الى المنظمة كوحدة اجتماعية تتأثر بالقوى والمؤثرات البيئية الخارجية،والتي   -د

يجب ان يستجاب لها ويتم التفاعل معها من قبل المنظمة ، وان المنظمة، او 
 التنظيم ال يستطيع االستمرار في العمل معزواًل عن بيئته الخارجية .

ة صراع ال يمكن تجنبه اال من خالل فهم ان الصراع بين اهداف العاملين والمؤسس –هـ 
الصراع الناشيء وتطور وسائل وطرائق االستجابة للحاجات المشتركة بين 

 ( 77، ص 1995المنظمة والعاملين . ) كاللده ، 
 وينطوي تحت لواء هذا االتجاه الفكري كل من :

 (   Barnardنظرية النظام التعاوني : ومن ابرز ممثليها )  -1
 ( H. Simonة اتخاذ القرارات : التي جاء بها ) نظري -2
(                          O . Sheldonالنظرية االجتماعية : ومن ابرز ممثليها )  -3

 ( . Mary Follettو ) 
 

 
  Modren Administrative Schoolرابعًا : المدرسة االدارية الحديثة 
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ثل االتجاهات االدارية الحديثة بالجهود بدأت هذه المدرسة مع بداية السبعينيات . وتم
التي  –الكالسيكية  –العلمية الهادفة الى ايجاد نوع من التكامل بين فكر المدرسة التقليدية 

ترى ان البناء التنظيمي هو جوهر االدارة، وركزت على التنظيمات الرسمية ، وبين مدرسة 
العمل النفسية واالجتماعية على  العالقات االنسانية التي بالغت في التركيز على حاجات

حساب االهداف االجتماعية، وركزت على التنظيمات غير الرسمية ، وبين المدرسة 
السلوكية التي ركزت على اهداف المؤسسة والعاملين . واالفتراض الذي تقوم عليه 

ك المدرسة االدارية الحديثة هو انها ال تؤمن بوحدة السلوك االنساني ، أي انه ليس هنا
طريقة فضلى للشكل الذي يجب ان تكون عليه التنظيمات ففي الوقت الذي نجد فيه 

تنظيمات رسمية ، هناك بالمقابل اخرى غير رسمية رديفة وهناك تنظيمات تحمل المعنيين 
السابقين ، بمعنى ان هناك مداخل متعددة لتأكيد الحقوق والواجبات سواء للتنظيمات او 

ن دراسة ثالثة ابعاد مهمة العطاء صورة عن أي تنظيم : التفاعل القوى العاملة ، والبد م
،  1999داخل المؤسسة ، مدخل االنظمة وشبكة العمل في التنظيم . ) ابو سمرة ، 

 ( 13ص
ويرى الباحث ان تأخذ االدارة الحديثة بالنظرة الشمولية لالمور باعتبار العملية 

دة نظم فرعية تتكون هي االخرى من نظم فرعية االدارية نظامًا مفتوحًا رئيسيًا يتكون من ع
اخرى اصغر وهذا الجانب من االدارة الحديثة يعرف بنظرية النظم ، وينطوي تحت هذه 

 المدرسة ايضًا كل من النظرية الموقفية ونظرية االدارة باالهداف .
 مؤشرات قياس المناخ التنظيمي  

ن المقاييس ، احدهما كمية توضح الدراسات في مجال المناخ التنظيمي نوعين م
وتسمى بالمقاييس الموضوعية ، حيث تعتمد الحقائق التنظيمية التي يمكن التعبير عنها 
كميًا ، والمتمثلة بالمعلومات عن حجم التنظيم ، عدد المستويات االدارية ، حجم القوى 

وكل ما يتعلق العاملة من فنيين وغيرهم ، معدل االنتاجية ، عمر التنظيم ، عدد االقسام ، 
بالخصائص البنائية للمنظمة . واالخرى نوعية وتسمى بالمقاييس الوظيفية ، والتي تعتمد 

استمارات االستبيان التي توصف عن طريقها وصف الجوانب التي تتعلق بحياة االفراد 
 (  6، ص 1987العاملين في التنظيم . ) الهيتي ، 
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قياس ووسائل عديدة لقياس المناخ  ومن خالل المحاوالت بهذا الشأن طورت ادوات
التنظيمي باالعتماد على عدد من العناصر ، بحيث يقوم المستخدمون بقياس هذه 

العناصر من خالل اسس عديدة ومن ثم جمع المعلومات والدرجات المتحققة وتفسيرها 
  ( حيث قام               Davis & Newstrom , 1985 , P. 23-24وتقديمها لالدارة . ) 

 (Rensis, Likert , 1961  بتطوير وسيلة تقليدية تركز على االسلوب المستخدم في ،)
االدارة ، وقد اتسمت بالعوامل االتية : القيادة ، والدافعية ، واالتصاالت ، والتفاعل والتأثير 

، وصنع القرار ، وتحديد االهداف ، واخيرًا السيطرة والضبط ، وقد اعطى االشخاص 
الخاضعين للقياس ، سلسلة من االختبارات لكل فقرة والثبات ما اذا كان النظام المستجبين و 

التربوي ينوي ان يكون له مناخ اوتوقراطي ) او مناخ موجه نحو االفراد ( ، وان الخطوات 
( التي  1,2,3,4الموجودة على المتسلسلة المتدرجة يطلق عليها اصطالح المنظمة ،  ) 

( ، ان المناخ الموجه نحو االنسان  Likertالدارة ، ويستنتج ) تشير الى انظمة مختلفة ل
بشكل اكثر يؤدي الى ظهور مستوى عالي من االداء ، والى قناعة اكثر في العمل . 

(Likert, 1961  ، 29، ص 2000( ) الجوفي ) 
وفي الواقع فان هناك مقاييس عدة يمكن الي باحث استخدام أي منها للوقوف على 

خ التنظيمي ، وبشكل عام فان هذه المقاييس انما تحاول قياس البيئة النفسية طبيعة المنا
Psychological environment  ، (  43، ص 1987التي يعمل فيها العاملين .) سليمان

ولكي يأتي القياس بشكل موضوعي، وشامل فان بامكان الباحث االستعانة بقائمة 
( اللذين تناوال فيها مجاالت  Litwin & Strengerاالستفصاء التي اعدها كل من ) 

دراستهما ، اذ استنتج الباحثان : ان االساليب القيادية المختلفة تقود الى مناخات تنظيمية 
، كل  Jobsafistionوالرضا عن العمل ،  Motivationsمختلفة ،واشارا الى ان الدوافع ، 

 ( Barbara , 1994 , P. 111ذلك يؤثر في المناخ التنظيمي . ) 
( اداة لقياس المناخ التنظيمي في المدارس  & Groft , 1963 Halpinواعد الباحثان )

( متغيرات انماط النظم االدارية  Likert Jane & Likert Rensis، كما استخدم الباحثان ) 
 (Rensis Likert  العداد اداة عن لمناخ التنظيمي في المدرسة تستخدم مع المدرسين )

 (.  Halping & Groft, 1963, P. 55ريين .  ) والطلبة واالدا
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( الحدى وسبعين مدرسة ابتدائية  Halpin , 1969ان االنماط المناخية التي وضعها )
في الواليات المتحدة االمريكية التي حددها بستة مناخات تنظيمية متدرجة من المناخ 

 المفتوح الى المناخ المغلق وكما يأتي :
 Open Climateالمناخ المفتوح :  -1

يتصف العاملون في هذا المناخ بالروح المعنوية العالية حيث يعملون معًا فريقًا واحدًا 
متكاماًل ومتجانسًا بال مشاكل وتسود بينهم عالقات ودية حميمة . ويعمل مدير المدرسة 

على تسهيل انجاز المعلمين العمالهم دون ضجر او ملل ، فضاًل عن عدم ارهاقهم 
لروتينية ، وبصفة عامة يتمتع العاملون في المدرسة بعالقات اجتماعية وثيقة باالعمال ا

وفي هذا المناخ تظهر االعمال القيادية بسهولة ويسر لتحقيق االنجاز في العمل واشباع 
 الحاجات االجتماعية للعاملين .

 (  Autonomous Climate االدارة الذاتية : ) –المناخ االستقاللي  -2
المناخ بالحرية شبه الكاملة التي يمنحها المدير للعاملين في تنفيذ اعمالهم يتميز هذا 

واشباع حاجاتهم االجتماعية . وتظهر االعمال القيادية اساسًا من بين العاملين . ونظرًا 
لعدم انشغال المعلمين باالعمال االدارية والروتينية ، فان انجاز العمل يكون بسهولة ويسر 

ة لدى العاملين مرتفعة . وان كانت ال تصل الى مستواها في المناخ ، فالروح المعنوي
 (  50، ص 1984المفتوح .   ) الشيخ وزاهر ، 

 "  Controlled Climateالمناخ الموجه " -3
يتصف هذا المناخ باالهتمام الشديد بانجاز العمل على حساب اشباع الحاجات 

ع من الوقت لتكوين عالقات اجتماعية االجتماعية ، فالكل يعمل بجد ، وليس هناك متس
والروح المعنوية للعاملين مرتفعة نوعًا ما ؛ لذا يمكن ان يوصف بانه اقرب الى  –وثيقة 

المناخ المفتوح منه الى المناخ المغلق . ويتميز بالتوجيه المباشر من المدير الذي ال يسمح 
تي يراها ، وهو ال يهتم كثيرًا بالخروج عن القوانين ويصر على ان يتم كل شيء بالطريقة ال

بمشاعر العاملين معه . وكل ما يهمه هو انجاز العمل .                         ) 
 ( 52، ص 1987محمود ، 

 "  Famillar Climateالمناخ المألوف " -4
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يتميز هذا المناخ بااللفة الشديدة بين العاملين جميعًا حيث توجه كل جهودهم الشباع 
جتماعية دون االهتمام بتحقيق اهداف المؤسسة وانجاز العمل . ويرجع ذلك حاجاتهم اال

الى ان المدير ال يمارس دوره في توجيه نشاط المؤسسة ، مما يؤدي الى ظهور قيادات 
متعددة . ومع ذلك فان المدير ال يرهق المعلمين باالعمال الروتينية . بل على العكس من 

. مما يمكنهم من تكوين عالقات صداقة بينهم بحيث  ذلك ، ييسر االمور بدرجة كبيرة
يشعرون بانهم جزء من أسرة كبيرة سعيدة ، فالروح المعنوية متوسطة ، النها تنبع من 

 اشباع الحاجات االجتماعية فقط، دون توفر االحساس بالرضا من انجاز العمل .
 "  Paternl Climateالمناخ االبوي "  -1

لمدير في المؤسسة التربوية يركز على السلطة ، فهو يحول يشير هذا المناخ بأن ا
دون ظهور اية مبادرات قيادية من بين العاملين معه . اال ان سلوكه هذا ال يحقق التوجيه 
الكافي بالنسبة للعاملين ، مما يؤدي الى عدم ترابطهم مما يكونون منقسمين الى جماعات 

االب في المؤسسة .وتسود الجماعة روح معنوية ، تاركين المبادأة للمدير الذي يأخذ دور 
منخفضة ، نظرًا لعدم تحقيق قدر مناسب من االشباع ، سواء بالنسبة النجاز العمل او 

 اشباع الحاجات االجتماعية .
 " Losed Climateالمناخ المغلق "  -2

رًا في هذا المناخ يسود الفتور جميع االعضاء العاملين في المؤسسة التعليمية ، نظ
لعدم تمكنهم من اشباع حاجاتهم االجتماعية ، وال يتوافر عنصر الرضا عن انجازاتهم في 

العمل ، فالمدير غير فعال في توجيه نشاط العاملين نحو االنجاز ،وانه ال يرغب في 
االهتمام بحاجاتهم االجتماعية . حيث ان معظم وقت العاملين موجه نحو االهتمام 

تابة التقارير واداء االعمال الروتينية االخرى . وتكون الروح باالمور الشكلية مثل ك
المعنوية منخفضة لدى العاملين والشيء الوحيد الذي يتصف به المعلمون هو ما يوجد 

 ( 8-7، ص 1994بينهم من الفة وعالقات انسانية . ) شحادة ، 
ها عالقة بالمناخ اما فيما يتعلق بالمناخ التنظيمي في الجامعة فان االدارة الجامعية ل

التنظيمي داخل المؤسسات التربوية من حيث عالقة التأثير على المناخ الذي يسود 
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الكليات في الجامعة وهي نوعان : الكليات ذات المناخ التنظيمي المفتوح ، والكليات ذات 
 المناخ التنظيمي المغلق .

 الكليات ذات المناخ التنظيمي المفتوح : -1
جامعة يؤدون واجباتهم بشكل فعال في الجو المنفتح الذي يعبرون التدريسيون في ال

فيه عن االفكار والمشاعر بحرية،ويحكمون على االفكار على اساس قيمتها وليس على 
اساس مصدرها ومن ثم يعمل جميع اعضاء الهيئة التدريسية كوحدة ال كمجموعات 

الحترام على تصرف وتكتالت صغيرة وتنظيمات منعزلة داخل المؤسسة ، ويظهر ا
 ( 212، ص 1988المؤسسة ويكون االحساس بالحياة سائدًا في جوها . ) نيول ، 

ويجب على رئيس القسم في دوره القيادي ان يتحمل مسؤلية بناء الروح المعنوية 
العالية بين اعضاء الهيئة التدريسية ،وبوضع خطط العمل ومناقشة االهداف ، وال شك ان 

عمل يزيد من قدرة التدريسيين على االبداع ، ويحدث االبداع حين يحس هذا االتجاه في ال
اعضاء هيأة التدريس بان بأمكانهم االشتراك في العمل ، وانهم قادرون على وضع خطط 
واتخاذ قرارات ذات اثر وقيمة في هذا العمل . ويجب على ادارة الجامعة خلق جو مرٍض 

بالسعادة والرضا ، كذلك احترام شخصية في الكلية حتى يحس اعضاء هيأة التدريس 
التدريسيين ، وهذا االحترام يتضمن االهتمام بهم وبمشاكلهم او اعطاء االعتبار التام 

الفكارهم ومقترحاتهم ، فضاًل عن تشجيع اوجه النشاط االجتماعية التي تساعد على اقامة 
ام شخصية عالقات صداقة بين اعضاء هيأة التدريس ، ويجب ان ال يقتصر احتر 

التدريسيين فقط بل يتعدى ذلك الى احترام شخصية الطلبة .               ) حجازي ، 
 ( 63-62، ص 1994

في هذه الكليات ذات المناخ المفتوح يتمتع التدريسيون بروح معنوية عالية وقوية 
تعبر عن روح الفريق الواحد، وعلى مقدرة اعضاء الهيئة التدريسية على العمل باصرار 
وثبات مهما كانت التكاليف من اجل تحقيق هدف مشترك . واالدارة الجامعية لها دور 

كبير في تدعميم الروح المعنوية العضاء هيأة التدريس ويكون هذا على وفق نظم مختلفة 
للتحفيز والتشجيع من خالل تقديم حوافز مادية واخرى معنوية كتكريم االساتذة والطلبة 

 (  214،ص  1996تشجيعية وشهادات تقديرية . ) العمرات،  المبدعين وتقديم جوائز
 الكليات ذات المناخ التنظيمي المغلق : -2
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ان عمل التدريسيين في الجامعة اقل كفاءة في الجو المغلق االضطهادي وهذا راجع 
 الى عدة معوقات منها :

ة التدريسية استخدام النمط الديكتاتوري في القيادة واالشراف على اعضاء الهيئ - أ
والمتمثل في االلتزام بحرفية االجراءات وعدم الخروج عنها ، واالكتفاء باصدار 

االوامر الشفهية في اغلب االحيان والعزلة واالنغالق عن المحيط وعدم االتصال 
 باالخرين .

 انعدام العالقات االنسانية بين االدارة الجامعية واعضاء هيأة التدريس . - ب
 الثقة والمحبة والتعاون بين االدارة الجامعية واعضاء الهيئة التدريسية .انعدام   -ج 
المستوى غير الالئق من الرواتب والعالوات السنوية بشكل ال يتناسب مع تكاليف   -د 

 ومتطلبات الحياة الضرورية .
عدم اعتماد سياسة مقبولة تتعلق بمنح االجازات، والمكافأت التشجيعية، والترقية  –هـ 

 ساعات العمل االضافي .و 
الرقابة الشديدة والمتابعة المستمرة على اعضاء الهيئة التدريسية من االدارة الجامعية   -و 

 االمر الذي يؤدي الى انخفاض الروح المعنوية لدى التدريسيين .
غض النظر عن شكاوي ومشكالت التدريسيين وعدم معالجتها بشكل فعال .           -ز 

 ( 28، ص 1999، ) رريب اهلل 
(يقسم            )  M. S .4اما فيما يخص طريقة قياس النظم االدارية االربعة : ) 

Likert , 1967  المناخ التنظيمي الذي طوره في هذه الطريقة الى اربعة نظم رئيسة وهي )
: 

 
 

النظام االول : المناخ التنظيمي الدكتاتوري التسلطي :            -
Exploitive – Authorifative 

وهذا النظام ال يشجع العمل الجماعي ، وال يهتم بالحاجات الشخصية للعاملين 
 ويركز على االنتاجية فقط .
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النظام الثاني : المناخ التنظيمي الدكتاتوري المحسن .            -
Benorelant – Authorifative  

درجة اقل من النظام يشبه هذا النظام االول في معظم صفاته وخصائصه ، لكن ب
 االول .

  Consultativeالنظام الثالث : المناخ التنظيمي التشاوري :  -
يهتم بتوفير الحوافز واشاعة، الثقة بين العاملين دون ان يشركهم اشراكًا كاماًل في 

 العمل .
 Participatveالنظام الرابع : المناخ التنظيمي التشاركي ) الديمقراطي ( :  -

لنظام عكس النظام االول فهو يشجع العمل الجماعي، ويعمل على تحقيق ان هذا ا
افضل انجاز للعاملين والمؤسسة معًا ، ويشجع التفاعل بين العاملين، والمؤسسة بدرجة 

عالية من الثقة والحفز، ويولي اهتمامًا للحاجات االنسانية واالنتاجية بشكل كبير .           
 ( 18، ص 1996) عثمانة ، 

( مقياس مخطط خصائص المؤسسة لقياس  Likertقد استخدم ) ليكرت و 
  Profile  OrganiZational Characteristic Measure المناخ التنظيمي . 

( فقرة موزعة على ثمانية ابعاد اطلق عليها اسم المتغيرات  51يتكون من ) 
 المؤسسية وهي : 

 –عمليات التفاعل  –افز نظام الحو  –عمليات االتصال  –العمليات االدارية 
اهداف التدريب  –عمليات الرقابة والتوجيه  –تحديد االهداف  –عمليات اتخاذ القرار 

 واالداء .
) المتغيرات الثمانية؛ لتطوير اداة اسماها منظور المدرسة    (  Likertليكرت وضع )

Profileof School  )عماله وهي خاصة بالمؤسسة المدرسية ، وهذا منظور يمكن است
مع المعلمين واالداريين والطلبة لرسم تصواراتهم على مناخ المدرسة .       ) الرفاعي ، 

 ( 15، ص 1994
ووفقًا لمقاييس ليكرت ، فان أي نمط قيادي كان ما هو اال تعبير للمناخ التنظيمي 

السائد ، ويؤكد ان النمط القيادي المشارك ) االنساني ( هو الذي يظهر لنا المناخ 
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لتنظيمي االيجابي ، الن هذا النمط يرتبط بانتاجية عالية ، وعوائد مالية وتكاليف قليلة ا
 (  29، ص 2000اضافة الى قلة معدالت الغياب ودوران العمل . ) الجوفي ، 

 العناصر االساسية للمناخ التنظيمي: -
 اختلف الباحثون في كثير من االجتهادات الخاصة بتحديد اوجه االختالف بين

االبعاد االساسية للمناخ التنظيمي والعناصر االساسية التي لها عالقة مباشرة مع المناخ 
التنظيمي نظرًا للتداخل فيما بينها . ويرى الباحثون في اغلب محاوالتهم ان االجتهادات في 

هذا المجال تنحصر في تقديم تفصيالت اكثر لعنصر معين، او لمجموعة من العناصر 
لوقت الذي يرى فيه عدد من الباحثين ان العناصر االساسية في المناخ االخرى . ففي ا

التنظيمي هي : الهيكل التظيمي للمنظمة ، واسلوب تنظيم العملية او المهمة الداء 
 (   Edwrde , 1974 , PP. 139 - 155المنظمة ، والرضا عن العمل. ) 

ثر في اداء العاملين ( الى ان هناك عوامل عديدة تؤ  Bunker , 1985وقد توصل ) 
ورضاهم عن العمل ، من خالل استخدام قائمة تقويم االداء المقننة ، اذ يعد التقويم عملية 

مستمرة وضرورية العتماد االسس الموضوعية لتقويم االداءات ليس للعاملين فقط ، بل 
لتنظيمي للمنظمة نفسها وادارييها لكي تكون هذه العملية عنصرًا مهمًا من عناصر المناخ ا

 ( Bunker , 1985, P. 5السليم . )
( نموذجًا اكثر واقعية العتماده نتائج البحوث التطبيقية ، والدراسات  Steersويقدم ) 

النظرية خالل عقد الثمانينيات ، وهو يظهر في الوقت ذاته العناصر او المتغيرات 
يمي ونتائجها الرئيسية االساسية االكثر شيوعًا في الوقت الحالي والخاصة بالمناخ التنظ

 (. 1على مستوى الفرد وهذا ما يوضحه الشكل ) 
 
 
 

 ( 1الشكل ) 
 ( Steersيوضح العناصر االساسية في بناء انموذج المناخ التنظيمي عند )

 
 السياسات والممارسات االدارية

 هيكل المنظمة ) ثابت ، متغير(

 خصائص المرؤوسين 
 حاجاتهم واهدافهم -
 قابلياتهم -
 النتائج على مستوى  وهكذا ……… -

 ةتغذية راجع
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 ( 40، ص 1987) سليمان ، 
( من اربعة  Emergent Climate( ان المناخ التنظيمي مكون)  1ويتضح من الشكل ) 

عناصر اساسية هي : السياسات والممارسات االدارية ، التكنلوجيا ، هيكلية المنظمة ، 
لى وفق هذا التصور هو المكان الذي يضع فيه االفراد البيئة الخارجية فالمناخ التنظيمي ع

قراراتهم الخاصة بالعمل ، فحينما يكون المناخ مساعدًا الشباع حاجات االفراد ومتمركزًا 
حول االنتاج، فسنتوقع ميل سلوك الفرد نحو تحقيق اهداف المنظمة بشكل واضح 

اجاتهم ودوافعهم فيمكن ان وبالعكس حينما يكون المناخ في غير صالح اهداف االفراد وح
نتوقع انخفاض رضاهم وانتاجيتهم ، وبتعبير آخر فإّن السلوك النهائي انما يتم بوساطة 

التفاعالت الخاصة لبيئة التنظيم ،وان النتائج الخاصة باداء الفرد ورضاه ومشاركاته تتجه 
ولكن لتشمل لتسهم ليس فقط في المناخ التنظيمي ،  feed backكتغذية راجعة او عكسية 

ايضًا التغيرات المحتملة في سياسة وممارسة االدارة ، هذه النقطة بالذات تقود الى انه 
 Inter Vening Variableباالمكان النظر الى المناخ التنظيمي كمتغير وسيط           ) 
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ء . ) (وهذه الطبيعة التوسطية بين الهيكل التنظيمي واالداء ، او بين البيئة الخارجية واالدا
 ( 42-41، ص 1987سليمان ، 

( ان هناك عناصر عديدة تمثل المناخ التنظيمي وتتبناها  Foley , 1990واشار ) 
المنظمة من اجل تطوير فاعلية اعضائها ، وتحقيق االهداف المخطط لها ومن هذه 

العناصر هي تطوير الخبرة من خالل التدريب ، واعتماد مبدأ نظام المكافئات .         
 ( 13، ص 1998حسن ، )

( ان المناخ التنظيمي يتكون من مجموعة من  1993لقد ذكر ) القريوتي ، 
العناصر اهمها : الهيكل التنظيمي ، الذي يشتمل على حجم المنظمة ، ونمط السلطة ، 
ونمط اتخاذ القرارات ، ونمط القيادة واالشراف ، الذي يمثل نمط القيادة االدارية ، سواء 

اطيًا او متساهاًل او بيروقراطيًا ، ونمط االتصاالت عمودية او تنازلية او كان ديمقر 
اتصاالت افقية او تصاعدية ، وطبيعة العمل ويقصد به اذا كان روتينيًا ام غير روتيني ، 
وهل فيه مجال لالبداع واالبتكار ام ال ، والمشاركة في اتخاذ القرارات والذي يعتبر مصدرًا 

عاملين في المؤسسة ، وتكنلوجية العمل ، وهل تستخدم الوسائل من مصادر الدعم لل
 ( 222،  218، ص 1993التكنلوجية في العمل ام تعتمد العمل اليدوي . ) القريوتي ، 

( ان المناخ التنظيمي يتكون من عناصر عديدة من  Mcmyrray , 1994وقد ذكر ) 
دي والعالقات بين االعضاء ، اهمها حجم المنظمة ، والهيكل التنظيمي ، والوسط القيا
 (  Mcmyrray , 1994, P. 15ودرجة االنظمة حيال االهداف وانماط االتصاالت . )

( ان للمناخ التنظيمي عدة عناصر اهمها احترام االهداف  Apple , 1995وقد بين ) 
او المساهمة في وضع االهداف وطبيعة خبرات المديرين واحتياجات الطلبةوالتدريبات 

 Appleخدمة في التدريس ومحتويات المناهج ، وبرامج تدريب المديرين والمعلمين . )المست

, 1995, P. 3044 ) 
( الموسومة بتحديث المناخ التنظيمي لالدارة  1989وفي دراسة ) عبد اهلل ، 

( توصل الباحث الى جملة من  1996الجامعية ، والمشار اليها بدراسة ) العريقي ، 
التي قد تؤدي في مجملها الى المناخ التنظيمي السليم ، وتتمثل هذه  العوامل التأثيرية

البيئة الخارجية ،  –عالقات العمل  –البناء التنظيمي  –العوامل باالتي : نهج القيادة 
وجميع تلك العوامل يمكن ان تحقق المناخ التنظيمي من خالل تمثل االهداف للجامعة 
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دفء التواصل ، والسلوك االيجابي ، واالطمئنان والتدافع النافع ، وجماعة العمل ، و 
والعدل كل ذلك يؤدي الى النتائج المرغوبة من حيث : التحصيل العلمي المطلوب ، 

واالمن والرضا الوظيفي ، والوفاق الداخلي ، والعطاء المجتمعي كل ذلك يعدها الباحث 
 ( يوضح ذلك .2مؤشرات للمناخ التنظيمي السليم والشكل )

 ( 2شكل ) 
 انموذج المناخ التنظيمي الجامعي

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 

 ( 89، ص 1996) العريقي ، 
( الى اهم العناصر التي يتضمنها المناخ  1998وتوصلت دراسة ) حسن ، 

خاذ القرارات والتدريب التنظيمي التي تتمثل بالعناصر السبعة االتية وهي : القيادة ، وات
اثناء الخدمة ، والعالقات االنسانية ، والمكافئات واالتصالت وتقويم االداء .             ) 

 ( 14، ص 1998حسن ، 
 المناخ التنظيمي المثالي  -

 نهج القيادة 

 البناء التنظيمي

 عالقات العمل 

 البيئة الخارجية 

 المناخ التنظيمي 
 تمثيل االهداف 
 التدافع النافع 
 وجماعة العمل 
 دفء الوصال 

 السلوك االيجابي 
 االطمئنان والعدل 

 النتائج 
 تحصيل علمي 

 امن ورضا وظيفي 
 داخلي  ووفاق

 وعطاء مجتمعي  

 تغذية راجعة

 تغذية راجعة

ريية
التاث

مل 
لعوا

ا
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لكي يأتي البحث متكاماًل قدر االمكان في تغطيته لموضوع حديث كهذا فان التساؤل 
اخ تنظيمي مثالي او نموذجي يصبح واردًا في سيقات هذا بشأن وجود او عدم وجود من

 البحث .
يجيبنا المهتمون بهذا الجانب بانه ال بد الدارة المنظمة من االهتمام بالعوامل او 

الصفات الواجب توافرها في المناخ التنظيمي الجيد ان هي ارادت التأثير في تقوية ايجابية 
 -منها :المناخ التنظيمي لدى اعضاء المنظمة و 

الثقة : البد ان يسهم الجميع في ايجاد وبناء ثقة متبادلة في القول والعمل والبد من  -1
 معادلة الجميع بانهم اهل لهذه الثقة .

المشاركة في اتخاذ القرارات : كلما ازدادت مشاركة العاملين في صنع القرارات  -2
نية اجمل عند العاملين المختلفة، وال سيما االساسية منها كلما ضمنا صورة ذه

ولتحقيق ذلك يتوجب تهيئة وسائل االتصاالت المناسبة لهم؛ لكي يتمكنوا من 
االتصال بالمستويات االدارية العليا بهدف المشاركة في وضع االهداف وفي تحديد 

 السياسات المختلفة ذات العالقة .
لهم الحق في صدق االدارة وصراحتها مع العاملين : ان االعضاء العاملين  -3

االطالع للحصول على المعلومات ذات العالقة بعملهم وبالسياسة العامة للمنظمة 
 ، ما عدا الحاالت االستثنائية الخاصة بأمنية وسرية بعض المعلومات .

المساندة والتشجيع : البد ان يسود بين االفراد العاملين جوًا طيبًا من العالقات  -4
شكل الذي يمكن كاًل منهم من قول ما يجول بخاطره الصريحة والمتبادلة ، وبال

وبغض النظر عن نوعية الشخص الذي يتكلم معه في المنظمة سواء كان زمياًل او 
 مرؤوسًا او رئيسًا .

االصغاء لالتصاالت الصاعدة : ان االفراد في مختلف المستويات التنظيمية يجب  -5
كالت المستويات الوظيفية ان يصغوا الى المقترحات والتقارير الخاصة بمش

الخاصة لهم في المنظمة .ويجب النظر الى المعلومات المقدمة من قبل 
 المرؤوسين على انها حيوية ومهمة لديمومة المنظمة وتطورها .

االهتمام بتحقيق االداء العالي : في مختلف المستويات التنظيمية يتوجب على  -6
ق اهداف المنظمة عبر االداء العالي االفراد اظهار التعهد الفعلي بشأن تحقي
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وبأسلوب كفء وفعال ، الى جانب اهتمامهم العالي بعضهم ببعض في اطار عمل 
المنظمة . وبرغم اهمية هذه العوامل جميعًا في بناء المناخ التنظيمي النموذجي في 

لين منظمة معينة اال ان اهم عامل فيها جميعًا هو الثقة المتبادلة بين االدارة والعام
 ، وهذا ما اكدته دراسات عديدة نذكر منها. 

عينة القرارات واالفكار للفريق الواحد.                                             -7
 (Paul , 1982 , P. 104 – 105 ، 43-42، ص1987( ) سليمان) 

 المناخ التنظيمي والتجديد في العمل -
يئة عمل داخلية ، تتسم اساسًا بالمرونة في ان النجاح في التجديد مرتبط بوجود ب

المتغيرات المتعلقة بالهيكل التنظيمي ، وبالتشجيع على العمل الجماعي ، باالضافة الى 
تأكيد اهمية ابداء الرأي االخر ، والمكافآت عن االعمال المتميزة . وقد قدم               

 (Shepard دلياًل حول عالقة المتغيرات في بيئة ا ) لعمل في المنظمة ، وبالنجاح في
تقديم او تبني المنتجات الجديدة ، فقد اظهرت الدراسة التي قام بها ، وجود اختالفات بين 

 Innovationنوعية المناخ التنظيمي السائد في المنظمات المجددة التي اطلق عليها 

Producing ، بالتشجيع على  فبينما تميز المناخ التنظيمي في النوع االول من المنظمات
تحمل المخاطره ، وتأييد العمل الجماعي ، وتأكيد التميز في االداء ، والمكافآت عنه ، 

وحل الخالفات في الرأي ، على اساس من المناقشة والصراحة ، فقد تميز المناخ 
التنظيمي في النوع الثاني من المنظمات ، بعدم وجود مثل هذه الصفات ، او وجدودها 

او محددة . وقد القت نتائج هذه الدراسة تأييد كل من                     ) بدرجة اقل ، 
Rubensteinetal  وLikert  وSiepert   ) 

وكدليل اخر على عالقة المناخ التنظيمي بالتجديد ، تلك الدراسة التي قام بها       
 (Mccarrey & Edwards  ( حيث اجريت هذه الدراسة على)باحثًا معملي 72 ) ، ًا

 –يعملون في اربعة منظمات كندية ، لتحديد العالقة بين السلوك االبتكاري لهؤالء الباحثين 
وكما  –وبين نوعية المناخ التنظيمي السائد  –والذي قد يتضمن افكارًا لمنتجات جديدة 

تشير نتائج هذه الدراسة ، فقد تأثرت انتاجية الباحثين بالمتغيرات في المناخ التنظيمي 
صة بسهولة االتصال ، درجة تركز او انتشار السلطة درجة الرسمية في اجراءات الخا
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العمل ، ثم سياسة او نظم المكافأت والترقية . وقد اكد هذه النتائج جزئيًا ، كل من        
 (Muemtter & Quinn  على اهمية توافر مثل هذه البيئة ، التي تتصف بتشجيع )

طرة ، وتؤكد في نفس الوقت المكافآت عن التجديد ؛  السلوك االبتكاري وتحمل المخا
لتحويل التكنلوجيا داخليًا ، أي ترجمة نتائج البحوث الى منتجات او عمليات جديدة .    ) 

 ( 26 – 25، ص 1987الشربيني ، 
( بان خلق المناخ التنظيمي السليم يمثل مفتاح  Robert , 1983وتؤكد دراسة ) 

 ( Robert , 1983, P. 54في أي منظمة كانت. )النجاح لالدارة الفاعلة 
( فتؤكد على ان غياب المناخ التنظيمي  Kopellman , al , 1995اما دراسة ) 

 (  Kopellman , al , 1995 , P. 252المالئم يمثل ضعف وتدني مستوى العمل واالنتاج .)
 ( على ان عدم وضوح المناخ التنظيمي في 1992وتؤكد دراسة ) الخطيب ، 

مؤسسات التعليم العالي ، قد يجعل من العمليات والنشاطات االدارية والعلمية داخل 
 ( 24، ص 1992الجامعات تسير وفق التخطيط والعشوائية . ) الخطيب ، 

( فتؤكد  1997( المشار اليها في دراسة ) الحمداني ،  1993اما دراسة ) اللوزي ، 
ناخ التنظيمي السليم ودرجة الرضا عن العمل ، على ان هناك عالقة دالة احصائيًا بين الم

 ( 6، ص 1997وفاعلية االداء ، وتحمل المسؤلية .   ) الحمداني ، 
 بعض الدالئل عن صحة المناخ التنظيمي  -

تؤكد الدراسات على اهمية توفير مناخ تنظيمي صحي في المؤسسات الجامعية لما 
توفير هذا المناخ يجب ان يتالءم لها من تأثير على سير المؤسسة بشكل صحيح وان 

 ومختلف الظروف البيئية الداخلية والخارجية التي تتمثل باالتي :
الظروف الداخلية : هي اسباب نابعة من داخل المنظمة نفسها متمثلة بادارتها 

 الخ . …وظرفها المالي والقانوني 
ا يحيط بها من الظروف الخارجية : هي اسباب نابعة من خارج المنظمة والمتمثلة بم

الخ .                          )  …متغيرات اقتصادية واجتماعية ومستجدات تكنلوجية 
 ( 242، ص 1994العواملة ، 
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( بعنوان خلق مناخ تنظيمي في VanBatten , 1980 وتوصلت الدراسة التي قام بها ) 
المكافأت التشجيعية المنظمة . حيث يشير الى " ان طرق تحسين العالقات االدارية تكون ب

وان تأثير المحادثات الجماعية يعتمد على النية الحسنة والشعور بالباقين ككل " وان 
االنسان كائن منتج يستدل على انتاجه من خالل توافر العديد من العوامل التي تدفعه الى 

تبع الرضا عن العمل والتي يؤدي غيابها الى شعوره باالحباط وتدني مستوى انجازه وما ي
ذلك من اثار سلبية تعوق المنظمة عن تحقيق اهدافها .                     ) اللوزي ، 

 (  184، ص 1994
( الى ان هناك محددات دالة على صحة النظام  1986وتشير دراسة ) الطويل ، 

 والمناخ التنظيمي منها :
ولهم لها : ان وضوح االهداف لالفراد وقب Goal Fosusوضوح الهدف وتركيزه  -1

 واعتبارها مالئمة وممكنة التحقيق ان هي اال دالة على صحة المناخ التنظيمي .
وتشتمل على االتصال االفقي :  Communication Adequacyمالئمة التواصل  -2

والرأسي ، وتشتمل على درجة التشويش او التحريف . وكذلك تعني يسر 
 االتصاالت وسهولتها .

  Optimal Power Equali Zationثل : تساوي السلطة االم -3
أي التوازن في توزيع المهمات والسلطة والمسؤولية بحيث تخفف حدة الصراع 

 داخل التنظيم . مع التأكيد على بعد المشاركة في مقابل االكراه والتقسير .
وتعني  Humanresources Vtili Zationاستخدام المصادر االنسانية :  -4

لطاقات وقدرات العاملين بحيث يشعر كل فرد انه يحقق ذاته ، االستخدام الفعال 
وانه ينمو ويتطور في عمله وهذا يعني ايضًا االستفادة منه ضمن حدود وطاقته 

 بعيدًا عن اعباء العمل المرهقة وتجنب االجهاد البدني والفكري .
بة في أي المدى الذي يشعر فيه افراد النظام بالرغ:  Cohesivemessالتناغم  -5

العمل واالستمرار في المشاركة بنشاطه ، ويعني ان تكون للنظام هويته وصيغته 
 الواضحة ايضًا .

ان هذه الخاصية تنمي حصيلة مشاعر انفعاالت االفراد  : Moraleالروح المعنوية  -6
 المرتكزة على رضاهم وقناعتهم وسرورهم .
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اجراءات جديدة والتحرك نحو أي تبني واستحداث :  Innovativenssاالبداعية  -7
اهداف جديدة ، مع تنوع في الخدمات ، أي ميل النظام الى النمو والتطور والتمايز 

 بداًل من البقاء اسير الرتابة والنمطية المغلقة .
أي ان استجابة النظام تأتي من بيئتها الخارجية على  : Autonomyاالستقاللية  -8

 لما يحيط بها ، ولديه الرغبة في المبادرة .اساس التفاعل الواعي وااليجابي 
أي ان النظام لديه القدرة على التغير وعلى تصحيح  : Abaptationالتكيف  -9

 المسار والتكيف السريع مع تغيرات البيئة ومتطلباتها .
وتعني ان المنظمة  : Problem Solving Adequacyمالئمة حل المشكالت  -10

نية واجراءات تسهل عليها تحسس مشكالتها وايجاد المتمتعة بالصحة لديها ب
(                       384-383، ص 1986الحلول الناجعة لها . ) الطويل ، 

 ( 45-44، ص 2003) السامرائي ، 
 ابعاد المناخ التنظيمي -

ان عوامل االختالف من بيئة الى اخرى ومن منظمة الى اخرى ، جعلت من 
بعاد المناخ التنظيمي وهذا يعود لتباين وجهات نظر الباحثين من الصعب التحديد الدقيق ال

دراسة الخرى في تحديدهم لتلك االبعاد ، وعلى الرغم من الجهود والمحاوالت لوضع 
انموذج مشترك البعاد المناخ التنظيمي اال ان اختالف العوامل الداخلية في التنظيم قد 

قوم الباحث باستعراض هذه االبعاد على تؤثر بشكل او باخر على سلوك العاملين وسي
 وفق ما جاءت بها دراسات الباحثين االجنبية .

( الى ان هناك عشرة ابعاد لتقويم المناخ التنظيمي  Gronan , 1985فقد توصل ) 
االداري في المؤسسة التربوية ينبغي ان تعتمد في عملية التقويم منها ما يتعلق بالعالقات 

ومهارات المشرفين والمكافئات بانواعها ، ودافعية العاملين .  بين االفراد والمهمات
(Gronan , 1985 , P. 159 ) 

( المناخ التنظيمي والمخرجات االبداعية بما يأتي  Porter , 1985وحددت دراسة ) 
 –اتخاذ القرارات . القيادة ووضوح الدور ومعاييره  –فاعلية االجتماعات  –االتصال 
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والحصول على التغذية  –التعامل مع الصراع وادارته . وتقويم االداء و  –التطوير المهني 
 ( Porter , 1985 , P. 3282 – Aالمكافأت عن االداء . ) –الراجعة 

( عشرة ابعاد اساسية للمناخ التنظيمي وهي صالحة  Cambel , at . alوقد قام ) 
يكل او بناء المنظمة ، لالستخدام في منظمات ذات نوعيات مختلفة وهذه االبعاد هي : ه

المكافأة والعقاب ، مركزية القرارات ، تأكيد االنجاز ، تأكيد التميز والتشجيع ، كفاءة  
 ( 40-39، ص 1987المنظمة بشكل عام ومرونتها .  ) سليمان ، 

( اربعة ابعاد للمناخ التنظيمي هي :  Forehand & C Gilmerوحدد كل من ) 
د التنظيم ، اتجاهات االهداف ، نمط القيادة .                 الهيكل التنظيمي ، درجة تعق

 (  22، ص 1987) الشربيني ، 
( في تحديد ابعاد المناخ التنظيمي فقد حددت  Halpin & C Groftاما وجهة نظر ) 

ثمانية ابعاد هي : االعتبارية ، التأكيد على االنتاجية ، االنفكاك ، الروح المعنوية ، الود ، 
 ( 6، ص 1989يز ، الشكلية في العمل االعاقة . ) عكاشة ، التحف

نمط  –( ان ابعاد المناخ التنظيمي تمثل بما يلي : عملية القيادة  Likertويرى ) 
عملية التفاعل  –طرائق التحفيز  –اسلوب الرقابة  –نمط اتخاذ القرارات  –االتصاالت 

 ( 32، ص 1989وضوح وتحديد االهداف . ) قانع ،  –والتأثير 
( فان نمط القيادة ال يعد بعدًا من ابعاد المناخ  Litwen & C Stringerوفي تقرير ) 

التنظيمي وانما يعد عاماًل مهمًا ، ان لم يكن اهم العوامل التي تؤثر على تحديد نمط 
المناخ التنظيمي السائد في المنظمة من خالل تأثيره على مختلف ابعاد المناخ التنظيمي 

ثل فيما يلي : الهيكل التنظيمي ، درجة الشعور بالمسؤولية نظام المكافأة ، درجة التي تتم
، درجة التأييد ، درجة التشجيع على تحمل المخاطرة ، درجة التشجيع على  Wavmالدف 

ابداء الرأي االخر ، درجة الشعور بوجود معايير موضوعية لتقييم االداء ، درجة الشعور 
جة احساس الفرد بأهميته كعضو في فريق متكامل للعمل، وقد اتفق باالنتماء للمنظمة ، در 

عدد من الباحثين على هذه االبعاد بعد ان                قاموا بتحليل المناخ التنظيمي 
 , Chakrabavti)    ومن بين هؤالء                                        الباحثين

Johannesson, Pritchard , Karasick  ، 1987(                   ) الشربيني  ،
 ( 6، ص 1994( ) الرفاعي ،  24 – 23ص
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( ان هناك ستة ابعاد للمناخ التنظيمي هي : االتصاالت  Lvey , 1989وقد ذكر ) 
الداخلية والهيكلية التنظيمية ، والمناخ السياسي ، وفرص النمو المهني ، والتقويم ، 

 (  Levy , 1989 , P. 231واالهتمام بشخصية العاملين )
( على خمسة ابعاد للمناخ التنظيمي هي : االنتماء، القدرة  Johnواعتمدت دراسة ) 

 (  69، ص 1990على العمل ، النزعة االنسانية ، التباعد ، واالعاقة . ) النعيمي ، 
( وزمالؤه ، ان ابعاد المناخ التنظيمي على تعددها يمكن تجميعها  Lowelrويرى ) 

جموعتين رئيسيتين تضم كل منهما عددًا من االبعاد الفرعية تتعلق المجموعة االولى في م
بالهيكل التنظيمي، ويتضمن هذه االبعاد درجة المركزية في اتخاذ القرارات ، درجة الرسمية 

في اجراءات العمل ، ثم درجة التداخل بين االنظمة الفرعية للمنظمة ، اما المجموعة 
،  Organi Zationalprocessعليها ) العملية التنظيمية (              الثانية التي اطلق

فتحتوي هذه االبعاد نمط قيادة ، نظم المكافأة ، ثم نظم مواجهة الصراعات او حل 
(                             )  24، ص 1987التناقضات التنظيمية . ) الشربيني ، 

 ( 145، ص 1994اللوزي ، 
ن في تحديد ابعاد المناخ التنظيمي، فقد حدد                            واختلف الباحثو 

 (Sims & CTabolletr  ستة ابعاد هي القيادة )–  المكافأة والحوافز  –النظام  –االتصال
 –االتصال  –( سبعة ابعاد هما القيادة  Downeyفي حين حدد )  –الضغط  –المخاطرة 

( فقد  Muchinskyالدفء اما )  –المخاطرة  –ت والحوافز المكافأ –المسؤولية  –الرقابة 
 –المحاسبة عن االداء  –حددها بسبعة ابعاد هي : طبيعة القيادة . اساليب االتصال 

نظام الحوافز                   )  –درجة الثقة ،واالنفتاح بين العاملين في اتخاذ القرارات 
 ( 79، ص 1994القريوتي ، 

( ابعاد المناخ التنظيمي في سبعة ابعاد هي حجم  Hammer Organوقد حصر ) 
درجة تفقد  –العالقات بين االعضاء  –النمو القيادي  –الهيكل التنظيمي  –المنظمة 
 ( 15، ص 1996انماط االتصال .    ) عثمانة ،  –اتجاه االهداف  –االنظمة 

اعدة او التأييد ( فقد وضع ستة ابعاد للمناخ التنظيمي هي المس Scaiderاما ) 
 –االستقاللية  –الصراع  –االهتمام بالمستخدمين الجدد  –الهيكل االداري  –االداري 

 ( .        33، ص 1989الرضا العام . ) قانع ، 
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التفاعل  –( ابعاد المناخ التنظيمي والمتمثلة بالقيادة  Lysons 8C Rydeوحدد ) 
(                 46، ص 1998الربيعي ،  الوالء . ) –المسؤولية والصراع  –والتأثير 

 ( 36، ص 2003) السامرائي ، 
اما االبعاد العربية فقد تباينت فيما بينها نتيجة لتباين طبيعة البيئات واختالف وجهة 

نظر الباحثين في دراستها وجعلها مجاالت لوصف المناخ التظيمي السائد في بيئاتهم . 
بعاد والمجاالت حيث وضع ) الشربيني ( في دراسته وسيقوم الباحث باستعراض هذه اال

ابعاد للمناخ التنظيمي متمثلة بالهيكل التنظيمي ، نظام المكافأت ، نظام االشراف ، 
التشجيع على العمل الجماعي ، التشجيع على التحمل المخاطرة ، التشجيع على ابداء 

 ( 24، ص 1987االداء . ) الشربيني ، 
( في دراسته للمناخ التنظيمي سبعة ابعاد هي :  1988 واستخدام ) الدجاني ،

التنظيم ، المنهاج والتدريس ، الروح المعنوية ، االنزواء ، الود ، االنعزال ، المرح .     ) 
 (  54، ص 1988الدجاني ، 

( الى ان كثير من الدراسات اعتمدت  1991واشارت دراسة ) الدقس وخليل ، 
وهي : درجة الشعور باهمية العمل وفائدته ، القيادة ، درجة االبعاد االتية في دراستها 

المسؤولية ،  –هيكلية المنظمة وحجمها  –اساليب االتصال المستخدمة  –الثقة المتوافرة 
نظام الحوافز ، درجة مشاركة العاملين ، درجة البيروقراطية المستخدمة ، الفرص المتاحة 

(  107 – 106، ص 1991) الدقس وخليل ،  امام العاملين ، ضغوط العمل الموجودة .
 ( 36، ص 2003في رسالة ) السامرائي ، 

( التي استهدفت المناخ التنظيمي في الجامعة  1994اما دراسة ) القيروتي ، 
االردنية من وجهة نظر التدريسيين فقد استخدم االبعاد االتية بما يتناسب مع طبيعة 

يادة ، نمط اتخاذ القرارات ، نمط االتصاالت ، الجامعة وهذه االبعاد هي : فلسفة الق
اسلوب تقيم اداء اعضاء هيئة التدريس ، العالقات السائدة بين العاملين وسياسة التحفيز . 

 ( 73، ص 1994) القريوتي ، 
( رأت ان المناخ التنظيمي يتكون من  1994وفي دراسة قامت بها ) العواملة ، 

رية واالبعاد التنظيمية ، واالبعاد القانونية ، واالبعاد مجموعة مترابطة من االبعاد االدا
االجتماعية ، واالبعاد المادية . وتتكون االبعاد االدارية من : فلسفة االدارة ، ونظم القيادة 
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، الحوافز ، االتصال ، السلطة المشاركة في اتخاذ القرار اما االبعاد التنظيمية فتتكون من 
ؤوليات ، السلطات ، الهياكل االنتاجية ، الكفاية التنظيمية : االهداف ، المهام ، المس

وتتكون االبعاد القانونية من وضوح التشريعات ، شمول التشريعات ، عدالة التشريعات ، 
فعاليات التشريعات ، االلتزام بالتشريعات وتتكون االبعاد االجتماعية       ) االنسانية ( 

االخالص ، التعاون ، التنسيق ، والعالقات غير الرسمية من الثقة ، االحترام ، االنتماء ، 
 ( 242، ص 1994. ) العواملة ، 

( ثمانية ابعاد للمناخ التنظيمي هي : البيئة التنظيمية،  1994وقد وضع ) اللوزي ، 
المسؤولية ، الحوافز ، المخاطرة ، العالقات االنسانية ، معايير االداء ، الخالف، االنتماء 

 ( 153، ص 1994،  . ) اللوزي
( ابعاد المناخ التنظيمي وهي : المهام التي  1995وقد حدد ) الجزراوي والمدهون ، 

يتطلبها العمل ، اسلوب االدارة مركزيًا  ال مركزيًا، االولوية في التدريب والتطوير ، اسلوب 
ة والمبدعة الصراحة والصدق بين العاملين ، االهمية التي تعطيها االدارة للكفاءات المتميز 

، نمط المكافأت والعقاب ، مدى التأكيد على االنجاز ، درجة االمن والمخاطرة التي يوفرها 
العمل ، الروح المعنوية ، طبيعة التنظيم ومرونته تجاه مستوى المدخالت والمخرجات . ) 

 ( 216، ص 1995الجزراوي والمدهون ، 
لتنظيمي تتضمن العديد من ( الى ان ابعاد المناخ ا 1995ويشير ) المغربي ، 

العوامل الداخلية وانها تتمثل بها وهي المهام لتي يتطلبها العمل ، المكافأة والعقاب ، 
اسلوب االدارة كونه مركزيًا او ال مركزيًا ، مدى التأكيد على االنجاز ، درجة االمن 

دارة للكفاءات والمخاطرة التي يوفرها العمل ، الروح المعنوية ، االهمية التي تعطيها اال
 ( 218-217، ص 1995المتميزة والمبدعة ، طبيعة التنظيم ومرونته . ) المغربي ، 

( ببناء وتطوير اداة خاصة بدراستها على عينة من  1996وقد قامت ) عثمانة ، 
التدريسيين في الجامعة حيث تضمنت ستة مجاالت للمناخ التنظيمي هي اتخاذ القرارات ، 

لوب القيادي ، االتصاالت ،االجراءات والسياسات، والتقدم والنمو حوافز العمل، االس
 ( 68، ص 1996المهني . ) عثمانة ، 

( استخدمت ستة ابعاد للمناخ التنظيمي هي  1999وفي دراسة ) ابو سمرة ، 
االسلوب االداري والقيادي ،والعالقات واالتصاالت، واتخاذ القرارات والصالحيات، 
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ت، والتقدم والنمو المهني، وحوافز العمل .                            واالجراءات والسياسا
 (  105، ص 1999) ابو سمرة ، 

اما ما يخص االبعاد العراقية فقد تداخلت دراسات الباحثين فبعضهم من عدها 
مجاالت وبعضهم االخر عدها ابعادًا وقد اشتملت دراسة ) الهيتي ويونس ( على تسعة 

لتنظيمي هي : البيئة التنظيمية ، المسؤولية ، المكافأت ، المخاطرة ، الدفء ابعاد للمناخ ا
 (  10-9، ص 1987، الدعم النفسي ، التعارض ، االنتماء .) الهيتي ويونس ، 

( للمناخ التنظيمي بسبعة ابعاد هي اهداف  1988وحددت دراسة ) محمد ، 
التفاعل والتأثير ، وصنع القرار .         المنظمة القيادة ، االتصال ، الدافعية ، الرقابة ، 

 (  22، ص 1988) محمد ، 
( في دراسته ان تحديد االبعاد ونوعيتها للعاملين ليس باالمر  1989 –ويرى ) قانع 

اليسير نسبيًا حيث حدد االبعاد بما يأتي الهيكل التنظيمي ، القيادة ، المسؤولية ، الصراع 
، المخاطرة ، الدفء ، المكافآت والحوافز .          ) قانع  ، االنتماء ، المعايير ، الدعم

 ( 32-31، ص 1989، 
( في تقويم المناخ التنظيمي ثمانية ابعاد  هي  1995واستخدمت دراسة ) الخياط ، 

: التباعد ، االعاقة ، االنتماء ، االلفة ، الشكلية في العمل ، التركيز على االنتاج وبعد 
 و (-، ص أ 1995) الخياط ، النزعة االنسانية . 

( خمسة مجاالت لتقويم المناخ التنظيمي وهي  1997وحددت دراسة ) الحمداني ، 
القيادة االدارية ، البحث والتطوير ، العالقات االنسانية ، تقويم االداء ، الترقيات 

 ( 10، ص 1997والمحفزات . ) الحمداني ، 
ناخ التنظيمي في دراسته على ستة ( للتعرف على الم 2000واعتمد ) الجبوري ، 

مجاالت هي الوضوح ، االلتزام ، المعايير ، المسؤولية ، التقدير ، العمل الجماعي .    ) 
 ( 78، ص 2000الجبوري ، 

( في دراسته للمناخ التنظيمي سبعة مجاالت هي :  2003واستخدم ) السامرائي ، 
تصال ، االستقاللية ، اعباء العمل ، العالقات االنسانية ، صنع القرارات ، اساليب اال

 ( 144، ص 2003المناخ العلمي ، تقويم االداء . ) السامرائي ، 
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ويالحظ مما سبق ان هناك صعوبات حالت دون التوصل الى ابعاد متفق عليها 
للمناخ التنظيمي في وجهات نظر الباحثين تباينت نوعًا ما في التحديد الكمي والنوعي 

 -تنظيمي ولعل ذلك راجع الى اعتبارين اساسين هما :البعاد المناخ ال
اختالف طبيعة البيئات التي درسها هؤالء الباحثين ) منظمات اعمال ، ومدارس  -1

ابتدائية ، مدارس ثانوية ، جامعات ومعاهد ، دوائر حكومية (. االمر الذي صعب 
 ت .التوصل الى ابعاد محددة وعامة تصلح لكل هذه االنواع من المنظما

ان المقاييس المستخدمة للتوصل الى طبيعة المناخ التنظيمي هي متغيرة ايضًا ومتباينة  -2
عبر الزمن وهذا ما يؤيده الباحث ) سليمان ( فضاًل الى قلة االهتمام بهذه المقاييس 

 (Validity  والى أي حد يمكن االعتماد عليها على الرغم من الصعوبات السابقة )
انه ما زالت بعض المحاوالت الجادة بشأن ايجاد ابعاد مقبولة الى  فمن الممكن القول

حد ما للمناخ التنظيمي وان االسهامات الجادة التي قدمها     ) كامبل وزمالئه 
Campbel , et . al  ( هي خير دليل لتطوير عمل الباحثين في المستقبل . ) سليمان

،  2000) الجوفي ،  (     16، ص 1999( ) رريب اهلل ،  38، ص 1987، 
 ( 28ص

ويرى الباحث ان اختالف وجهات نظر الباحثين في تحديد ابعاد المناخ التنظيمي 
يرجع الى تباين البيئات المختلفة ، وتغير طبيعة المناخ التنظيمي من مؤسسة الى مؤسسة 

القول اخرى سواء في مجال التربية والتعليم او مجال التعليم الجامعي العالي . لذلك يمكن 
ان االنطباعات واالدراكات التي يكونها العاملون في الجامعة عن المناخ التنظيمي قد 

تشكل حافزًا نحو العمل واالنجاز ، او قد تشكل عاماًل هدامًا حيث تنخفض الروح المعنوية 
ويسود عدم الرضا عند العاملين ؛ مما يدفع التدريسي لتبني انماط سلوكية معينة تحقق 

جامعة ، او قد تدفع بها نحو التراجع واالنحدار التنظيمي . لذا يرى الباحث أن النجاح لل
للمناخ التنظيمي  دورًا مهمًا في عملية التطوير التنظيمي ، وان المناخ التنظيمي يعد 
مؤشرًا مهمًا يمكن من خالله قياس مدى رضا التدريسيين في الجامعة . وان التحكم 

التنظيمي تمكن ادارة الجامعة من تحفيز التدريسيين ودفعهم والسيطرة على ابعاد المناخ 
نحو االهداف التنظيمية ، وتمكنها من ضبط السلوك التنظيمي للتدريسيين وجعله يصب 

 في مصلحة الجامعة .
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لذا رأى الباحث ان يحدد خمسة مجاالت في دراسته لوصف المناخ التنظيمي السائد 
جاالت للتناسب مع طبيعة الجامعة وهذه في جامعة ديالى ، وقد دمجت بعض الم

المجاالت هي : العالقات االنسانية ، صنع القرارات ، وسائل االتصال ، االستقاللية 
 والحرية االكاديمية ، المحفزات والبحث العلمي والتطوير .

 
 المبحث الثاني : خلفية تاريخية عن االبداع والعمل االبداعي

 اواًل : االبداع 
ظاهرة قديمة منذ بدء الخليقة وتطورها تبعًا لتطور الحياة االنسانية ، فقد يعد االبداع 

ولد في احضان الطبيعة قبل ان يولد في المختبرات واقسام البحوث العلمية . فاالبداع 
عملية متعددة الجوانب تتفاعل فيها متغيرات عديدة ، فهي ليست حدثًا طارئًا او محفزًا ال 

سبل البقاء واالستمرار وانما يلجأ اليها االنسان لغرض التكيف مع يستند الى ارضية تمده ب
الظروف الجديدة والموائمة معها من اجل البقاء والنمو .              ) البياتي والمطيري 

 ( 67، ص 2002، 
ان االهتمام باالبداع واالشخاص المبدعين او المتميزين والموهوبين والمتفوقين قديم 

الفلسفة اليونانية ، واستنادًا الى ما جاءت به كتابات افالطون .    )  يرجع الى ما قبل
ق. م ( في كتابه ) الجمهورية ( فقد ركز على الفروق الفردية بين االشخاص  347 – 327

والمواهب االبداعية الطبيعية لديهم ، وكيف يصلح بعضهم لمهن معينة وال يصلحون لمهن 
على القيام باعمال فكرية ، وبعضهم ال يستطيع اال ان اخرى ولماذا يكون بعضهم قادرًا 

يقوم باعمال يدوية مهنية . ولهذا صنف افالطون الناس الى طبقات دنيا وعليا ، اعلى 
هذه الطبقات هم طبقة الفالسفة الذين يتولون مهنة الحكم والتفكير واصدار القرارات . 

ا الى عوامل فطرية هي التي تحدد واشار ارسطو الى ان الفروق حقيقية ويعود السبب فيه
( ، واهتم العرب المسلمون قديمًا بمن  146، ص 1993سلوك الجماعات . ) عيسى ، 

تظهر عليهم عالمات وسمات الموهبة والنبوغ والتفوق من الشعراء ، والعلماء والفقهاء ، 
ية ، واهتم والمحدثين من الفالسفة ، وتناول ابن خلدون تفاوت االفراد في القدرات العقل

بتفسير الفروق الفردية بين الناس ، في العلوم والمهن ، وعزا ذلك الى ما  يحصل في 
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( ،  18، ص 1995النفوس من اثار الحضارة والثقافة وظروف البيئة . ) عبد الحميد ، 
 ( 34، ص 2002في رسالة ) العمري ، 

ية القرن التاسع عشر بدأت الدراسات العلمية الحديثة لالبداع، او العبقرية في نها
( )  Gattonوارتبطت هذه البداية المقتربة من المنهجية العلمية بالعالم البريطاني الشهير ) 

( دراسته على العلماء المشهورين  1883-  1869( اذ جرى في الفترة   )  1882 - 1911
ى المبدع انه بطريقة انتقاء عينة من هؤالء العباقرة البارزين . وكان معياره في الحكم عل

من وصل الى مرتبة عالية في الجيش او القضاء او الكتابة االدبية او سوى ذلك ، 
(و) Chapline , 1974وضمن نتائج دراساته في كتابه الشهير ) العبقرية الوراثية ( .    )

Hereditary Genius , 1869  ()Vernon, 1973 , P. 20 ) 
ن تقريبًا ظهر اهتمام متزايد باالبداع وفي اوائل الخمسينيات من القرن العشري

 Guliford , Torrance , Getzels andوالمبدعين ، حيث ادت دراسة اعالم علم النفس امثال  ) 

Jackson  (                  . بالتعرف على المبدعين وتنمية التفكير االبداعي لديهم )
 ( 22، ص 1983خير اهلل والكناني ، 

ن الرواد االوائل الذين اهتموا بظاهرة االبداع من خالل نشاطه ( م Guilfordويعد ) 
العلمي الذي توجه في نظريته العاملية في القدرات العقلية التي ضمنها قدرات التفكير 

االبداعي ، وبذلك فتح الميدان واسعًا امام الباحثين للكشف عن هذه الظاهرة ، والواقع ان 
( فقد عد هذا التاريخ  1950ًا في االهتمام منذ عام ) الدراسات عن االبداع قد شهدت تزايد

نقطة تحول مهمة في هذه الدراسات . وال شك ان هناك العديد من االسباب التي ادت الى 
االهتمام بهذا النوع من الدراسات ، كان من ابرزها التسابق في مجال الفضاء والتطور 

ين ، ودفع كثير من المجتمعات الى التكنلوجي الهائل الذي اعتمد على االبداع والمبدع
االهتمام بهذا الجانب المهم والحيوي ، وال سيما الدول الصناعية المتقدمة ، اضافة الى 

 ظهور المجالت العلمية والدراسات المتخصصة العديدة نذكر منها مجلة السلوك االبداعي 

 The Journal Of Creative Bahaviorوما زالت  1967صدرت في امريكا عام  التي ،
 Greativeمستمرة في الصدور حتى االن . ومن ثم انشاء مؤسسة التربية االبداعية 

Education Foundation      ومعهد حل المشكالت االبداعية ،Istitute Of Creative 

broblems Solving  الذي عمل مدة اثني عشر عامًا في جامعة نيويورك الحكومية في
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Povalo ، 1996( ،                           ) الالمي ،  15، ص 1979 . ) عاقل  ،
 ( 26ص

وال يزال االهتمام يتزايد عامًا بعد عام ، حيث اجريت بحوث ودراسات علمية كثيرة 
في مرحلة الستينيات من القرن الماضي أشتملت على بلدان مختلفة تناولت االبداع بوصفه 

عالقاته مع متغيرات كثيرة منها التحصيل الدراسي ،  قدرة ، وعملية ، ونتاج ، كما تناولت
، فضاًل عن الدراسات التي تناولت  …والذكاء ، وسمات الشخصية ، والعمر ، والجنس 

 , Rogers( فقد بين      )  25، ص 1998كيفية تنمية االبداع وتطويره . ) المعمري ، 

ت ، بعد ان اضحت القدرة ( اهمية االبداع النسان العصر الحديث في المجتمعا 1970
على االبداع ، هي اساس التقدم في أي مجال من مجاالت النشاط االنساني في المجتمع 

الحديث بقوله  " يبدو ان التكيف االبداعي ، هو االحتمال الوحيد الذي يمكن االنسان 
م فيه للتساير والتغير المتعدد الجوانب في العالم الذي نعيش فيه ، وفي الوقت الذي تتقد

االكتشافات العلمية ، واالختراعات على اساس متوالية هندسية ، يكونوا االفراد والجماعات 
عاجزين عن التعامل مع القضايا والمشكالت المتزايدة ، وعليهم ان يراجعوا بابداع اساليب 

ي تعاملهم مع التغيرات المعقدة ، واال فان النور سينطفيء ، وما لم يستطيع االنسان ان يأت
بأساليب جديدة واصيلة للتكيف لبيئته بسرعة تماثل سرعة العلم في تغير بيئته ، فان ثقافتنا 
ستضمحل ، وسيكون الثمن الذي ندفعه الفتقارنا الى االبداع ، ليس فقط سوء تكيف الفرد 

( ،  Rogers , 1970 , P. 138وتوترات الجماعة بل التأخر االداري ايضًا" .              ) 
( بأن جميع الدول في امس الحاجة الى االهتمام  1992ارت دراسة الحمادنة ) واش

باالبداع العلمي ، وبتربية المبدعين ،  لكي تتمكن من التغلب على مشكالتها الحياتية ، 
واالقتصادية ، واالجتماعية ، والبيئية ، والسكانية ، والعلمية وغيرها التي تعاني منها ، 

،  2001ارة العالمية والتقدم العلمي والتكنلوجي . ) الطيطي ، ولكي نواكب ركب الحض
 ( 16ص

، حيث عولجت  1965اما االبحاث المتعلقة باالبداع حصرًا فقد بدأت منذ عام 
المسائل االتية : خصائص التفكير االبداعي ، االبداع الفردي ، االبداع في اطار الجماعة 

الخ .               )  …لعلميين وتكوينهم ، االبداع التقني ، الكشف عن الباحثين ا
 ( 18، ص 1989روشكا ، 
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تمر بثالث مراحل بعد ابتكار  Cretivty( ان عملية االبداع  Parker , 1974ويرى ) 
، والتطوير  Investment، والتوظيف او االستثمار  Entrepreneurshipالفكرة وهي : االلتزام 

اللتزام بذل الجهد وتنظيمه والحصول على ، ويتضمن ا Davelopmentاو التنمية 
المساعدات والتأييد المادي ، واالستثمار هو عملية توظيف االعتمادات ، والتنمية هي 
االمتداد والتعميق والتفضيل لالفكار ، والقياس بالفكرة االصيلة حتى نصل الى مرحلة 

 (  169 – 168، ص 2000االتقان واألتمام . ) منصور والتويجري ، 
( على ان " االبداع االصيل يتطلب كثيرًا من االداء Torrance , 1978 ويركز ) 

والكمال والصعوبة ، ونستطيع ان نجعل تعليمه ممتع ومثير ويتم بالتحدي ، ولكن ال 
 ( Torrance , 1978 , P. 80-83نستطيع ان نجعله سهاًل ".) 

لت مجموعة من المسائل وفي الثمانينيات جاءت بحوث وكتابات ) روشكا ( فقد تناو 
اهمها : مسألة االبداع الجماعي ، او ابداع الجماعات العلمية وان االبداع بالنسبة له " 

هو النشاط الفردي او الجماعي الذي يقود الى انتاج يتصف باالصالة والقيمة والجدة 
بالعالم  والفائدة من اجل المجتمع " . وتقول " ان الشكل االساسي لعالقة االنسان الفعالة

الخارجي هو النشاط ، بينما الشكل االساسي للنشاط االنساني هو العمل في مجاالته 
 (  8، ص  1989المتعددة ". ) روشكا ، 

وفي مرحلة التسعينيات زاد االهتمام باالبداع والمبدعين وكثفت جهود الباحثين في 
كانت االجنبية او مختلف المجاالت ، حيث اجريت كثير من الدراسات والبحوث سواءًا 

العربية نتيجة للتطور والتغير المتعدد الجوانب في العالم . فضاًل عن ظهور االكتشافات 
واألختراعات والتكنلوجيا المتطورة التي تحتاج الى الدقة والسرعة . وخير دليل على ذلك 

ملون هو ان اليابانين يتميزون بالمثابرة والتنظيم وحب العمل ، وحب المؤسسات التي يع
فيها ، وفي الوقت نفسه فان المؤسسات اليابانية ، اقتصادية كانت ام ادارية ، تشجع 

فضاًل عما تقوم به المؤسسة السياسية من رعاية  Inveation، واالختراع  Creatlvityاالبداع 
( ، وتزايد الشعور بدراسة االبداع  ،  9، ص 1997االبداع والمبدعين  ) حنوره ، 

الوطن العربي ليشتمل على مناحي متعددة في المجال التربوي فيها . وبينت والمبدعين في 
( ) العوامل التي تعزز االبداع في التعليم ومدى  1992دراسة ) النهار ومحافظة ، 

(  ) تقويم المناخ  1996توافرها في المدارس الثانوية في االردن ( ، ودراسة ) الالمي 
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المعززة لالبداع في الجامعة المستنصرية ( ، ودراسة ) التربوي الجامعي في ضوء العوامل 
 ( ) التفكير االبداعي عند طلبة المرحلة الثانوية في اليمن ( 1998المحمدي ، 

وال يزال االهتمام الواسع ببحوث االبداع يتزايد بسرعة خاصة في عصرنا الحالي لما 
الشاملة، وعلى االخص في له من اهمية خاصة في التقدم العلمي والتكنولوجي والتنمية 

المجتمعات التي تحاول اللحاق بركب العالم المتقدم ، وتعويض ما فاتها في أي مجال من 
مجاالت المعرفة والنشاط االنساني ، حيث اجريت دراسات حديثة لتطوير االبداع في 

( ) رعاية الموهبين والمبدعين (  2000مختلف المجاالت منها : دراسة ) القذافي ، 
( ) االبداع وعالقته بالجو االسري والمدرسي لطلبة  2001راسة ) عبد الرحيم ، ود

( )  2002المرحلة الثانوية في الجامعة المستنصرية ( ، ودراسة ) البياتي والمطيري ، 
 االبداع االداري لدى القادة المدراء وانعكاساته على كفاءة وفاعلية منظماتهم ( . 

 ية لالبداع الداللة اللغوية واالصطالح
ان كلمة ابداع في اللغة العربية ناجمة من بدع الشيء او ابتداعه ، ومن ذلك قوله 

ِض(( )األنعام: َرأ ( ، وجاء في القاموس المحيط بدعه 101تعالى ))َبِديُع السََّماَواِت َواألأ
 يبدعه بدعًا بدأه وانشأه واخترعه على مثال ، وابدع الشيء او ابداه وانشأه واخترعه ،

والشاعر اتى بالبديع ، والبديع المبتدع وما اخترع على مثال . وفي لسان العرب " فالبديع 
اواًل ، ويقال عن مبدع الشيء انه مبدعه بدعًا ، وابتدعه أي  والبدع هو الشيء الذي يكون

انشأه ، وبداه وابدع الشيء أي اخترعه على غير مثال "                          ) لسان 
، ب د ع ( ، وجاء في مختار الصحاح ، ابداع الشيء اخترعه ال على مثال واهلل  العرب

،  1987بديع السموات واالرض : أي مبدعهما . والبديع المبدع  ) الرازي           ، 
( . تعد كلمات االبداع واالبتكار والخلق واالختراع واالنجاز مصطلحات مترادفة ،  43ص

وهذا يعني النظر الى االشياء المعرفية المألوفة في  مألوف لتعني اثبات شيء جديد غير
ضوء قرينه جديدة ، فاالبداع يعني تجريد ارتباطات وعالقات جديدة غير مألوفة . وقد 

يظهر االبداع في سنوات مختلفة من عمر االنسان وفي جميع فروع المعرفة ، ولذلك فان 
الذي يمد االبداع بالوسيلة او االداة وهو االبداع يتطلب ركنين اساسين هما الركن الجسمي 

،  1995الدماغ والركن االجتماعي الذي يمد االبداع بالمضمون والمحتوى . ) المغربي ، 
( ، وقد جاء في السنة النبوية الشريفة ما يؤكد ذلك ، ففي الحديث الشريف قال  339ص
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رها واجر من عمل بها وسلم ( " من سن سنة حسنة ، فله اج رسول اهلل ) صلى اهلل عليه
الى يوم القيامة " وتنفرد الثقافة العربية االسالمية باضافة غاية خلقيه ال تقيد انطالق 

االبداع ، وانما توجه استخدامه على نحو يثري حياة االنسان ويرفع من قدرته ، واذا كانت 
ابداعية، اذ  دراسات االبداع وابحاثه تقرر انه ال يكفي ان تكون الفكرة جديدة حتى تكون

البد ان تتوافر خاصية الموائمة للموقف الموضوعي والكفاءة واال اختلط االبداع بالخرافة 
والجنون ، وقد اعطت الثقافة العربية االسالمية خلقيه اخرى للعمل االبداعي، لكي يكون 

  ( 2، ص 1996مالئمًا يتمثل في دعم القيم االنسانية .   ) صادق واخرون ، 
( افضلية استخدام مصطلح ابداع على  1996لسياق يتناول ) درويش ، وفي هذا ا

 –ابتكار ، وان كان يتصرف في الحكم فيذهب الى القول بأن ) هناك ما يشبه االجماع 
على تفضيل استخدام " ابداع " و " ابداعي " و " مبدع "  –بين الباحثين في علم النفس 

داًل من تعبير ابتكار ابتكاري ، ومبتكر .      ب Creativityو  Creativeترجمة لمصطلحات 
 نظريات االبداع والعمل االبداعي( 28، ص 1996) درويش ، 

لقد عالجت مختلف المدارس واالتجاهات في علم النفس موضوع االبداع والعمل 
االبداعي بمستويات مختلفة كل حسب اهتماماتها ومنطلقاتها . وقد تركت هذه المعالجة 

ظرية والمنهجية على دراسة االبداع . ويعطي البحث الحالي عرضًا موجزًا بصماتها الن
 لوجهة نظر بعض المدارس النفسية في االبداع والعمل االبداعي .

 النظرية الترابطية لالبداع : -1
ترعرت هذه النظرية ضمن المذهب الترابطي مدعومة بجملة من الدراسات التجريبية 

( اللذان يريان  Mednick( و )  J. Maltzmanممثلها ) . وابرز مؤيدي هذه النظرية 
في االبداع للعناصر المترابطة في تراكيب جديدة متطابقة مع المقتضيات الخاصة ، او 

تمثياًل لمنفعة ما . وبقدر ما تكون العناصر الجديدة الداخلة في التركيب اكثر تباعدًا 
.                        ) روشكا ،  الواحد عن االخر بقدر ما يكون الحل أكثر ابداعاً 

 ( 22، ص 1989
 النظرية الكشتالتية في االبداع : -2
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( ، ان التفكير المبدع يبدأ عادة مع  Wertheimerترى هذه النظرية التي جاء بها ) 
ناقصًا بشكل او بأخر  –مشكلة ما ، وعلى وجه التحديد تلك التي تمثل جانبًا غير مكتمل 

حل المشكلة ينبغي ان يأخذ الكل بعين االعتبار اما االجزاء فيجب وعند صياغة  –
فحصها وتدقيقها ضمن اطار الكل . حيث ان التفكير االصيل لدى علماء الجشطالت 

يدفع الفرد للقيام بعمليات تنظيم واعادة تنظيم المجال االدراكي اكثر من كونه انعكاسات 
 (  50-49ص،  1987للخبرات السابقة . ) عبد الحميد ، 

 النظرية السلوكية : -3
حاول ممثلو النظرية السلوكية دراسة ظاهرة االبداع على وفق الخطوط االساسية 

التجاهاتهم التي تفترض ان النشاط، او السلوك هو في جوهره مشكلة تكوين العالقات بين 
يرى ان  المثيرات واالستجابات ، فضاًل عن مفهوم االشتراط الوسيلي واالجرائي ، الذي

الفرد يصل الى استجابات مبدعة باالرتباط الى نوع التعزيز الذي يعزز به السلوك انطالقًا 
من تكوين العالقة بين المنبه واالستجابة ، بتعزيز االستجابات المرغوب فيها واستبعاد 

 غير المرغوب فيها . أي ان الفرد لديه القدرة على تنفيذ استجابة مبدعة بناءًا على تعزيز
او احباط االداءات المبدعة لديه . وتفسر هذه المدرسة االبداع من خالل نقل خبرات 

التعلم السابق الى موقف المشكلة الجديد او دراستها من خالل المحاولة والخطأ . ) روشكا 
 ( 24-23، ص 1989، 

 
 نظرية التحليل النفسي :    -4

من الواقع الى حياة وهمية  ( ، مظهرًا هروبياً  Freudان االبداع عند نظرية ) 
للتعبير عن العقد المكبوتة والمحتويات الالشعورية المرفوضة اجتماعيًا من صورة يقبلها 

 (  235، ص 1983المجتمع . ) خيراهلل والكناني ، 
واالبداع عند الفرويدين يتفق مع تصورهم العام من شخصية الفرد وديناميت 

ثابة المدخل الرئيسي في تفسير نشاط الفرد ، وهو الشخصية ، فيجدون الصراع النفسي بم
ال يختلف كثيرًا من اساسياته وديناميته عن االسلوب النفسي .                       ) 

 ( 179، ص 1977عبد الغفار ، 
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 النظرية المعرفية : -5
ومن رواد  Factorial Analysis( رائد نظرية التحليل العاملي  Sparemanيعد ) 

 ة المعرفية في االبداع ، حيث يفسر العملية االبداعية وفقًا لالسس االتية :النظري
يأتي من تعرف الفرد على خبرته ، أي تحول االحساسات الموجودة الى ادراك ،  - أ

 وتنظيم عملية التفاعل .
 عملية ابراز العالقات االساسية الموجودة في الخبرة . - ب

 الجديدة . يساعد على استنباط المتعلقات -ج
وهكذا يأتي الحل االبداعي باكتشاف المدرك الجديد المتعلقة الجديدة .            

 ( 27، ص 1984) السلطاني ، 
 النظرية االنسانية :  -6

 -تفسر النظرية االنسانية االبداع، وتستند على وجهة نظر مفادها االتي :
يعدون تحقيق الذات هو الدافع نحو  يكون االنسان سعيدًا عندما يبدع شيئًا ما ، وهم  -

 االنجاز .
لالبداع عالقة بين الفرد السليم والوسط المناسب الذي يساعده على تفتح الطاقات  -

 االبداعية .
 خالفًا للفرويديون . –يعتقد االنسانيون ان الصراع يعيق االبداع  -
دثون عن الالشعوريون يؤكد االنسانيون على طبيعة االنسان الخيرة لذلك عندما يتح -

فيه مصدرًا المكانات االنسان وطاقته ، بينما الفريديون يرون ان الالشعور مصدر 
للدوافع العدوانية واالشياء المكبوتة .                              ) روشكا ، 

 ( 27-26، ص 1989
 النظرية االجتماعية : -7

عي النفسي المتمثل في المناخات جاءت هذه النظرية ، لتؤكد دور السياق االجتما
االجتماعية والنفسية ، واساليب التنشئة االجتماعية المتصفة بالحرية والديمقراطية واحترام 

( الذي قام بدراسة االبداع من وجهة النظر  Murphyالفرد . ومن رواد هذا االتجاه ) 
عي في اطار الحس االجتماعية واكد على ان هذه النظرية حاضنة لالبداع الفردي والجما
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بالمسؤولية االجتماعية ، والمحفاظة على القيم االنسانية االجتماعية التي تجعل االعمال 
االبداعية وسائل بناءة لتحقيق المزيد ، من سعادة الناس ورفاهم ، وان اطالق حرية 

جابر التفكير تسهم في قدرة الفرد على رفض االفكار وقبولها ونقدها .                   ) 
 ( 104، ص  1982، 

 النظرية التوظيفية : -8
( في  sterenberg & Lopartتعتمد هذه النظرية على ستة مكونات رئيسية جاء بها ) 

، وقد اطلق عليها النظرية التوظيفية في االبداع                           )  1991عام 
Anlnvestment Theory of Creativity : وهي )- 

العقلية ، البنى المعرفية ، االسلوب العقلي ، السمات الشخصية ، العوامل العمليات 
الدافعية ، السياق البيئي . والمكونات الثالثة االولى تعد مكونات معرفية المصادر ، 

وتتكون العمليات العقلية من التخطيط والتقويم ومهارات حل المشكالت ، وتشير البنى 
ذي يمد الفرد باطار وخلفية للمعلومات المتعلقة او المرتبطة المعرفية الى المجال النوعي ال

بالعمل االبداعي ، في حين تشير االساليب العقلية الى اسلوب الفرد المميز الذي يحكم 
سلوكه الكلي مقابل الجزئي أو الميل للتحفظ مقابل الميل للتحرر في معالجة محتوى البناء 

في هذا المجال نتاجًا للعمليات العقلية المالئمة  المعرفي للفرد . ويكون العمل االبداعي
والمعرفية الكافية واالسلوب العقلي الصحيح ، ويرتكز كل هذا على مالءمة العوامل 

االنفعالية والدافعية في ظل سياق بيئي مناسب .                            ) الزيات ، 
 ( 537، ص 1995

 ( في االبداع : Koestlerنظرية )  -9
تعد هذه النظرية احدى النظريات المتناسقة عن طبيعة االبداع ،التي شرحها      ) 

koestler  في كتابه " عمل االبداع )The Act of Creation  ويدين بكثير  1964" عام ،
من ارائه الى نظرية التحليل النفسي . ويرى ان االبداع في سياق عمليات الحياة العامة 

محددة التي تمنح العضوية اتساقًا وثباتًا ومرونة . ان واحدة من تتبع بعض القواعد ال
حيث تتبع العضويات  Regenerationعمليات الحياة المتكررة هي عملية اعادة التوليد 

نفس الخطوات التي اتبعت في نموها والتي  Flatwormالدنيا مثل الديدان المسطحة 
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مثل هذا االمر موجود الى حد ما في تستطيع ان تخلق نفسها مجددًا من قطع مفيدة . و 
خلق اجزاء من الجسد في الحيوانات االعلى . ان مثل هذا النمط موجود في العمل 

،  1983"  ) عاقل ،  Rlculer Pour Mieux Sauterاالبداعي " تراجع لتقفز احسن 
 (. 77ص
 ( في االبداع : Guilfordنظرية ) -10

الذين اهتموا بهذه النظرية، اذ ينظر الى ( من العلماء األَؤل  Guilfordيعد ) 
االبداع على انه نوع من التفكير ينقسم الى مجموعتين ، مجموعة التفكير التشعبي                   

 (Divergent Thinking  وهو عملية البحث عن معلومات لها صلة بما يتوافر من ، )
( الذي تعتمد فيه  Convergent Thinkingمعلومات ، ومجموعة التفكير التقاربي ) 

عمليات التفكير على طبيعة ومضمون المعلومات المتوافرة .                           ) 
( بين العمل االبداعي واالنتاج  1976( ، ويميز ) صبحي ،  15، ص 1986صالح ، 

ن االبداعي حيث يرى ان االنتاج االبداعي هو الجانب المتصل بالفهم العام للجمهور؛ ال
انتاج العمل يأخذ الشكل الخارجي له بينما العمل االبداعي فهو استعداد الفرد النتاج افكار 

( ،                               ) المعاضيدي ،  32، ص 1976جديدة . ) صبحي ، 
 Reasoning( الى العوامل الفكرية        )  Guilford( ، ويشير )  33، ص 1998

Factors القدرات االولية التي يمكن ان تسهم في رفد االبداع واطالقه ومنها  ( التي تمثل
:- 

: االحساس بالمشكالت : يشعر المبدع بالمشكلة شعورًا مباشرًا ، ومن ثم يتبنى  اوالً 
المشكلة حتى يتوصل الى الحل االمثل الذي ال يستطيع الفرد ذو التفكير االعتيادي ان 

 يتوصل اليه . 
واعادة التنظيم : يمتلك المبدع افكارًا متجددة ، وان درجة التجديد : التجديد  ثانياً 

بمقدار تكرار االستجابات غير الشائعة . وان كثير من االختراعات واالبتكارات تعد تحوياًل 
لشيء موجود الى تصميم اكثر فاعلية وجدة واصالة ، وتشتمل على عملية اعادة التنظيم 

يب . تسمى ) االحساس بالمشكالت والتجديد واعادة التنظيم على المرونة والتحليل ، والترك
 ( بالقدرات المعرفية للعمل االبداعي .
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: الطالقة : ان الشخص القادر على انتاج اكبر عدد من االفكار في وقت  ثالثاً 
قياسي يكون صاحب حظ اكبر في ابداع افكار متجددة ، ومن المحتمل ان تكون هناك 

 ير لفظية ) شكلية وصورية ( .عوامل طالقة لفظية وغ
: المرونة : ان االنسان الذي يقف عند فكرة معينة او يتصلب ازاء رأي معين  رابعاً 

 اقل قدرة على العمل االبداعي من انسان مرن التفكير قادر على التفكير حين يلزم ذلك .
: االصالة : ويقصد بها قدرة الشخص على انتاج افكار جديدة وطريفة  خامساً 

تقاس درجة الطرافة او االصالة بوساطة كمية االفكار غير الشائعة، التي مع ذلك و 
استجابات مقبولة . وتسمى ) الطالقة واالصالة والمرونة ( بالقدرات االنتاجية للعمل 

 (" 23، ص 1996االبداعي . ) الدايني ، 
العمل عالجت هذه النظرية االبداع على انه ، خاصية فردية خالصة ، ونظرت الى 

االبداعي بوصفه نوعًا من االستجابة الفردية ، وعنيت بالكشف عن العالقة بين توزيع 
،  1996االفراد المبدعين ووجود واحد او اكثر من العوامل االجتماعية . ) جلبي ، 

 ( 54ص
 

 مناقشة نظريات االبداع والعمل االبداعي  
لالبداع والعمل االبداعي ،  من خالل عرض النظريات المختلفة لعلم النفس وتفسيرها

 يمكن استخالص االفكار االتية :
يتضح ان موضوع االبداع ،كان موضوع مالحظات واهتمام الباحثين قديمًا وحديثًا  -1

، وتناولته مختلف االدبيات ومنذ سنوات طويلة ، فالتفسيرات التي تناولت هذا 
تى في ذلك ، وقدمت المفهوم ، لم تتفق على منظور واحد ، بل ذهبت مذاهب ش

تفسيرات احادية متناقضة ، وان هذا التناقض خير ما يعبر عن حقيقة تعقيد هذا 
 المفهوم وصعوبة تحديد مالمحه بشكل متكامل .

انطلقت بعض هذه التفسيرات من نماذج افتراضية ، وتأمالت نفسية غير دقيقة في  -2
لعامة التي تؤمن بها ، وال تفسير االبداع على وفق االطار والتصورات النظرية ا

يمكن تفسير االبداع بالركون على جانب محدد واحد دون باقي الجوانب االخرى ، 
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فكلما كانت الجوانب متعددة ، كلما كان التفسير اقرب الى الدقة وبعيدًا عن 
 االفتراضات الالمنطقية .

ولى : ترى ان توزعت تفسيرات االبداع الى مجموعتين متميزيتين ، المجموعة اال -3
االبداع يتم بايحاء من قوى طبيعية فطرية وقوى خفية خارجة عن االنسان ، بينما 
ترى المجموعة الثانية : ان االبداع جهد انساني يحدث في سياق اجتماعي يمكن 
تعلمه وتعليمه ، وان اغلب هذه التفسيرات تقع ضمن المجموعة الثانية .       ) 

 ( 141، ص 1981خير اهلل ، 
االبداع والعمل االبداعي عملية فكرية مرنة ، تبتعد عن االنماط التقليدية ، تتضمن  -4

االنتاج الجديد غير المألوف بالنسبة لمن انتجه او بالنسبة لبيئته ، ويكون ذا قيمة 
علمية يحاول الفرد فيها تحقيق ذاته دون كف او خوف من االخرين ،  ويتضمن 

قة ، والمرونة ، واالصالة ، لتقديم االجابات المتنوعة الحساسية للمشكالت ، والطال
 الصادقة في حلها .

ان االبداع محصلة تضطلع بها كل من المحددات الوراثية والمحددات البيئية ؛   -5
النه من المستحيل عزل هذه المحددات بعضها عن بعض لدى االشخاص 

 ( 28، ص 1973المبدعين واالعتيادين . ) ابو حطب ، 
ال يقتصر االبداع والعمل االبداعي على االفراد من اعمار معينة دون غيرها، وانما  -6

يوجد االبداع والعمل االبداعي لدى افراد في فئات عمرية مختلفة وفي كافة 
 ( 236، ص 1991المجتمعات االنسانية . ) منسي ، 

في ان االبداع  اما وجهة نظر الباحث لنظريات االبداع والعمل االبداعي ، تتجلى    
نشاط انساني ينظر اليه على وفق مبدأ الفروق الفردية ويشمل االعمار المتباينة 

والمجتمعات كافة ، ويرى انه محصلة للتفاعل القائم بين الوظائف العقلية والخصائص 
المزاجية والدافعية للمبدعين في مناخ تنظيمي مالئم يعزز العمل االبداعي ، ويحفز 

اعية الكامنة . ويحدث العمل االبداعي في سياق اجتماعي مالئم ، ويمكن الطاقات االبد
تعلمه وتعليمه ، ويزداد عن طريق البرامج الدراسية والنشاطات التربوية المبدعة . فضاًل 

 عن ان هناك تفاوت بين االفراد المبدعين في كم ونوع انتاجاتهم االبداعية .
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( النها تتالءم وموضوع  GuilForodية ) وفي ضوء ذلك سوف يتبنى الباحث نظر     
بحثه ، حيث تطرقت الى العوامل الفكرية التي تمثل القدرات المعرفية التي يمكن ان تسهم 

في مكونات العمل االبداعي وهي : االحساس بالمشكالت واعادة التنظيم . كما اشارت 
تتمثل : بالطالقة ،  ( الى القدرات االنتاجية للعمل االبداعي والتي GuilForolنظرية )

والمرونة ، واالصالة ، الن االفراد المبدعين تتوافر لديهم قدرات ابداعية متعددة تمكنهم من 
 االنتاج االبداعي .

بعد اطالع الباحث على العديد من الدراسات والبحوث واالختبارات الخاصة باالبداع      
في دراسة                   )  والتفكير االبداعي والقدرات االبداعية ، وجد الباحث

( التي بعنوان " قدرات وسمات الموهوبين " دراسة ميدانية في مصر .  1986معوض ، 
( في تحديد القدرات المعرفية والقدرات االنتاجية للعمل  GuilForolتتفق مع نظرية )
 -االبداعي وهي :

الى قدرة الشخص  " وتشير Sensitivity to Proplemsالحساسية للمشكالت : "  -1
على ان يرى موقفًا معينًا ينطوي على عدة مشكالت تحتاج الى حل وهذه هي 

 الضرورية للعمل االبداعي .
اعادة التنظيم او التجديد : تعني تحويل شيء موجود بالفعل الى شيء أخر يختلف  -2

 في التصميم أو الوظيفة .
  Fluenoy Factorsعوامل الطالقة :  -3

شخاص المبدعين لديهم القدرة على انتاج عدد كبير من االفكار الجيدة ذات ان اال    
 -القيمة في وقت محدد . وهناك اربعة انواع من الطالقة منها :

" وهي القدرة على انتاج عدد كبير من االلفاظ  Verbal Fluehcyالطالقة اللفظية : "  - أ
 بشرط ان تتوافر في تركيب اللفظ خصائص معينة.

( وهي القدرة على انتاج أكبر عدد ممكن  Associtional Fluencyطالقة التداعي : "  - ب
 من الوحدات االولية ذات الخصائص المعينة .

" وهي القدرة على ذكر اكبر عدد من االفكار  Ideational Fluencyالطالقة الفكرية : "  -ج
ن التنوع او الكيف يخص في زمن محدد وال يؤخذ في االعتبار نوع هذه االفكار   ) ال

 االصالة ( . 
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( وهي القدرة على التعبير عن التفكير  Expressional Fluencyالطالقة التعبيرية : "  -د
( على انها " قدرة على التفكير  Guilfordبطالقة او صياغتها في عبارات مفيدة ويصفها) 

 السريع في الكلمات المتصلة والمالئمة لموقف معين " .
كتفي الباحث بالطالقة الفكرية النها تتالءم مع طبيعة االختبار الذي اعده الباحث وسوف ي

 في العمل االبداعي .
( وهي درجة السهولة التي يغير بها  Flexipility Factorsعوامل المرونة : "  -4

 -الشخص موقفًا ما او وجهة نظر عقلية معينة . وتنقسم المرونة الى قسمين :
" وهي قدرة الشخص على تغير  Adaptive Flexibilityلتكيفية : " المرونة ا - أ

 الوجهة الذهنية لمواجهة مواقف جديدة ومشكالت متغيرة.
" تتمثل في القدرة على سرعة  Spontaneous Flexibilityالمرونة التلقائية : "  - ب

يأتي بها انتاج اكبر عدد ممكن من االفكار المختلفة ) تنوع واختالف االفكار التي 
 الفرد تتضمن جانب النوع ( .

 وسوف يتبنى الباحث المرونة التلقائية النها تتالءم مع طبيعة اختبار العمل االبداعي .
 

" القدرة على سرعة انتاج استجابات جديدة غير مألوفة Originalityاالصالة : "  -5
 ( 53-51، ص 1986وغير شائعة . ) معوض ، 

  يثانيًا : العمل االبداع
 مفهوم العمل االبداعي في االدارة والقيادة االبداعية . -

يعد مفهوم العمل االبداعي من المفاهيم الحديثة في االدارة ، للتنافس الشديد بين 
المؤسسات بغية الوصول الى افكار جديدة يمكن تطويرها بشكل يحسن اداء العاملين ويزيد 

عيد تشكيل ما ابتدعه غيره باتقان . وعلى من انتاجيتهم ، فاالداري الماهر هو الذي ي
مستوى التنظيمات يمكن استكشاف االبداع فيها عندما نجد انها تقدم افكارًا تخدم المجتمع 
، او تقدم لمنتسبيها منافع ومزايا اضافية تفوق غيرها وتتفوق على منافسيها فالمؤسسات 

ز السخية للعاملين فيها المبدعة هي التي ال تفتأ تبحث عن الجديد ، لتوفر الحواف
 Prterليوصلوها الى ذلك الجديد ، الذي ال يتم اال بهم . ويحدد                           )

& Waterman , 1982  ركائز للتفوق في العمل االبداعي وهي : التعريف بالقيم التنظيمية )
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لمغامرة في العمل وتعميقها ، التركيز على االداء في العمل ، تشجيع روح االستقاللية ا
االبداعي ، معاملة العاملين في المؤسسة بكرامة وانسانية ، تبسيط االجراءات االدارية ، 

خلق بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة . وأيًا كانت المعايير التي يقاس على اساسها العمل 
)     االبداعي فان العاملين يبقون العنصر الحاسم في العمل االبداعي .               

 ( 258-257، ص  1997القيروتي ، 
ان العاملين في المنظمات االدارية مطالبين بانجاز مهامهم الوظيفية التي يشغلونها     

بصورة مبدعة ، وان أي منظمة ال تضع العمل االبداعي هدفًا اسمى من اهدافها سيكون 
 (  18، ص1995مصيرها التردي واالنهيار . ) عساف ، 

( على المؤسسة ان تعمل على توفير المناخ المالئم  M . Avercspcj , 1995واوضح ) 
للعمل االبداعي من خالل الحد من البيروقراطية وتسهيل عملية االتصال والتعاون مع 

 (. M . Avercspcj , 1995, P. 24العاملين على ضوء االدوار المحددة لكل منهم . )
ينشط من التفاعل بين القائد ومرؤوسيه ، هو ( ان مقدار ما  2000ويؤكد ) بواعنة ،     

مقدار ما يكون القائد قادر على فهم المواقف في اتجاهات مختلفة وتحديد العوامل الوثيقة 
الصلة بها ضمن القدرات والقابليات االبداعية التي يمتلكها للتأثير على االخرين كي 

ه ، ليحدث التطوير والتغير ينخرط كل فرد في الجماعة مع القائد في الدور المطلوب من
في المؤسسة على مستوى االجراءات والسياسات ، مع العمل على التكيف مع التطورات 

الحديثة ، وحتى ال يذهب جهد العاملين اشتاتًا من غير فائدة ولكي يحققوا اهدافهم 
 (  82، ص 2000المنشودة بكفاءة وفاعلية . ) بواعنة ، 

والعشرون على افراد الجنس البشري ان يعيشوا بكل ما في  تقتضي مطالب القرن الواحد   
هذا القرن من تغيرات وتطورات هائلة من وسائل االتصال والتغير المعرفي، وان يبحثوا 

عن قادة متميزين بالقدرة على المبادأة على العمل االبداعي . لذلك فان القائد الذي تحتاجه 
القادر على ان يضفي من قوته وشخصيته على  مجتمعاتنا اليوم والغد ، هو ذلك االنسان

مركزه ، وليس االنسان الذي يستمد منه قوته من المركز الذي يشغله وال بد له ان يعتني 
بالحاضر والمستقبل معًا مع عدم اهمال الماضي . وان يقود المؤسسة نحو العمل 

 ( 183، ص 1989االبداعي . ) الطويل ، 
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البد ان يكون ، مختلفًا ، ولكي يكون مختلفًا البد ان يكافح ما ولكي يكون الفرد مميزًا     
اليمكن ان يكون عليه غيره . وال يكون الفرد مميزًا من خالل ادراكه لطاقاته وابداعاته بل 

 ( Forsyth , 1996 , P. 68البد من اضافة ادراك كامل لطاقات االخرين .)
يات الخدمة العامة التقليدية تبدو قديمة مما ان التقدم السريع في التكنلوجيا ، جعل عمل    

جعل القادة يقلعون عن االساليب التي عفا عليها الزمن من التوجيهات والتدابير الرسمية ، 
الن البيئة تتغير بسرعة اكثرمما يستطيع المحللون مواكبتها واعادة نشرها . ) ابراهيم ، 

 ( . 56، ص 1997
ض على القادة االداريين ان يزيدوا من فاعليتهم لكي لذا فإن التحدي القيادي يفر      

يضمنوا التقدم االيجابي نحو المستقبل، وان يعملوا على جعل العاملين يبذلون الجهود؛ 
لتخطي اسوارهم من اجل تحقيق النمو المهني والشخصي من خالل التدريب على العمل 

لى جميع العاملين في ، االبداعي ؛ الن التدريب وسيلة اليصال االمال واالحالم ا
 ( 10، ص 1993المؤسسة ، كذلك تنمية روح التعاون داخل المؤسسة .)عبد الرحيم ، 

ولعل الباحث عن اهم مقومات ومداخل التعامل مع هذه الدالئل قد يصل الى حقيقة     
ان العمل االبداعي يمكن توظيفه، وتعميقه على مستوى الجامعة النه يمثل المقدمة 

 ( 31، ص 1995لذلك .)عدنان ، واخرون ،  الحقيقية
ان تحول االدارة الجامعية الى ادارة العمل االبداعي يعتمد على توافر كثير من     

العوامل بدءًا بالقرار السياسي ، وانتهاًء بتطوير السلوك الفردي مما يالئم هذا التوجه مرورًا 
الدعم المالي وخلق مناخ اجتماعي عام باعادة التنظيم والتدريب وادخال التقنية الحديثة ، و 

يساهم على تحقيق االستجابة الالزمة من المجتمع افرادًا ومؤسسات، ولكي يأتي دور 
القيادة االدارية الجامعية في هذه العملية، البد ان تعمل على التغير والتطوير لتوعية 

االبداعي . ) العمري ،  العاملين والتزامهم بالتحول النوعي الدارة العمل                 
 ( . 47، ص 2002
الن االفراد المبدعين يساعدون المؤسسة التي يعملون بها للوصول الى التجديد في       

العمل االبداعي من خالل تشجيع الحوار والفكر الحر وتعلم مهارات االصغاء ، وعدم 
 ( 280، ص 1997اسكات االراء المخالفة في الرأي . ) القيروتي ، 
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( انه من االشياء المتفق عليها بين عدد  J . F . Coater & Jarrtt , 1999ويؤكد )      
كبير من المنظرين والتطبيقيين في مجال االبداع هو ان العمل االبداعي من الممكن 

تعلمه، والتدريب عليه بحسب استعداد الشخص للعمل االبداعي .                            
 (J . F . Coater & Jarrtt , 1999 , P. 11 ) 

وبناًء على ما تقدم فأن موضوع القيادة يستحق ان ينشغل به االكاديميون والباحثون     
لحساسية دورها في حياة الشعوب والمؤسسات ، وهي عامل حاسم في مدى فاعلية أي 

التي  نظام او اية مهمة يمارسها االنسان ، فهي في حقيقتها ووجودها ، نوع من العالقات
تنشأ بين القائد، ومجموعة من العاملين معه في موقف جماعي وضمن اطر بيئة معينة . 

 ( 181، ص 1999) الطويل ، 
ويرى الباحث ان على العاملين في االدارة وفي مختلف مواقعهم الوظيفية ان يحاولوا     

، وان عدم جاهدين في المساهمة في العمل االبداعي ؛ الن هذا العمل جزء من حياتهم 
المقدرة على المساهمة في تنمية وتطوير انفسهم ووظيفتهم ، سيجعلهم يفتقرون عنصرًا 
مهمًا لعدم تقدمهم وارتقائهم ، فضاًل عن عدم استمرارهم او احتفاظهم بوظيفتهم . وهذا 

يتطلب من القيادة االدارية في الجامعة ان تجعل العمل االبداعي تقليد على مستوى 
ل عام ، وعلى مستوى االفراد العاملين فيها بشكل خاص ، الن ال يمكن الجامعة بشك

تجاهل العمل االبداعي في كل مجاالت الحياة ، فتقدم ، المجتمعات في جوانب الحياة 
المختلفة . يحقق التقدم والرقي لقادتها االداريين ، وان تبني العمل االبداعي   للقائد 

لما يقدمه هذا التبني من قدرة على المنافسة مع  ضرورة لبقاء الجامعة واستمراريتها
الجامعات االخرى . فضاًل عن قدرتها على التكيف مع التغير والتطوير على العمل 

 االبداعي .
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 المداخل المختلفة لقياس االبداع والعمل االبداعي 
دد الصعوبة في القياس هو عملية بناء اختبارات االبداع وتصميمها ، لذلك فإنَّ ع     

االختبارات في هذا المجال هو اقل بكثير من مقاييس المجاالت التربوية والنفسية االخرى 
، وان مقياس االبداع ينمو ويتطور بالخبرة والحساسية العالية للعمل .         ) السرور ، 

 ( 21، ص 1998
نوع في لقد تعددت الدراسات التي تناولت االبداع بصورة عامة ويتبع هذا التعدد ت     

( الى وجود ثالثة طرائق  2000المداخل المختلفة لقياس االبداع ، حيث اشار ) جواد ، 
 لقياس االبداع وهي :

: وتركز على االسلوب المعتمد في عملية االبداع ، وتهدف الى  الطريقة االولى -1
التعرف على المهارات واالساليب التي يعتمدها، او يستعين بها المبدع النتاج 

فكار االصلية ، وفي معرفة كيف يتعامل المبدع مع المواقف واالحداث وبماذا اال
 يستعين .

: وتركز على النتائج ، وهي تسعى للوقوف على الناتج المقدم من  الطريقة الثانية -2
الشخص الذي نصفه بالمبدع ، وكذلك لمعرفة اذا كان الناتج يتصف،فعاًل 

 ة المألوفة .باالصالة والغرابة وبعده عن الحال
: وتركز على الشخص القائم بعملية االبداع ، وهي تهدف الى  الطريقة الثالثة -3

 دراسة، وتشخيص الفرد المبدع نفسه ، وتحديد مستوى ابداعه .
وتعد هذه الطرائق مناسبة لدراسة االبداع في المنظمات الخدماتية : كالتربية والتعليم     

تمد في عملية االبداع ، ومستوى النتائج ، وتشخيص الفرد كونها تركز على االسلوب المع
 ( 39، ص 2000المبدع . ) جواد ، 

ومن المداخل التي تركز على الفرد المبدع دراسة السلوك االبداعي وتناولته                   
( في دراستها لالبداع االداري ، حيث اشارت الى ان السلوك  2000) القطاونة ، 
 -جسد في واحد من السلوكيات او الممارسات االتية :االبداعي يت

 
 تبني التغير واالسهام في نشره داخل المنظمة . -1
 القدرة على التكيف والمرونة في موقع العمل . -2
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 سعة االتصاالت مع الجهات الخارجية والداخلية . -3
 االسهام في حل المشكالت وتحمل المخاطر . -4
 الساليب الجديدة في العمل .استخدام وتوظيف ا -5
 رفض الرتابة في العمل وعدم تقبل الممارسات التي تحد من تفكير الفرد . -6
تشجيع االبداع وتقديم المعلومات والمساعدة لذوي االفكار الجديدة . ) القطاونة ،  -7

 ( 17، ص 2000
ن خالل المتغيرات ( في دراسته االبداع االداري ، وقاسه م 1999وتناول ) السالم ،     

 االتية : 
تجسد  -4المجازفة وتحمل المخاطر  -3اتخاذ القرارات  -2سعة االتصاالت  -1

 ( 113، ص 1999وتشجيع االبداع . ) السالم ، 
( فقد اشار الى ان االبداع االداري يمكن قياسه من خالل  1990اما ) المعاني ،  -2

 -المقدمات االتية :
 االجتماعي .الحس االقتصادي و  -1
 العقلية العلمية في التعامل مع قضايا المنظمة . -2
 البعد االنساني . -3
،  1990االيمان بمواهب االخرين واالنفتاح على الرأي االخر . ) المعاني ،  -4

 ( 12ص
( الى ان االبداع االداري يمكن قياسه من خالل  1990واشار ) ابو فارس ،        

 -العناصر االتية :
المرونة  -4المنهجية العلمية في العمل  -3روح التعاون  -2االنتماء المؤسسي  -1

 ( 14، ص 1990االقناع . ) ابو فارس ،  -6الثقة      -5
اما فيما يتعلق بمقياس العمل االبداعي فيكمن في وزن العمل وقيمته ال بالنسبة        

ن االعمال االخرى للعديد من المفكرين العمال المفكر الواحد ، ولكن بالنسبة لوزنه من بي
. فهل استطاع هذا العمل ان يقدم رؤيا جديدة ؟ وهل استطاع ان يقدم تأليفًا جديدًا بين 
اشياء متناقضة بحيث يلقي على بعض الظواهر اضواء لم تكن ملقاة عليها من قبل ؟ 

في دنيا االعمال ( ان ما تعنيه اساسًا هو وزن العمل وقيمته  1978ويقول ) ابراهيم ، 
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االخرى من حيث جدته ، واصالته وقدرته على االمتداد بحدود الخبرة الى افاق جديدة واذا 
ما قيست الشخصية المبدعة بهذا المقياس فأن الحكم عليها ، وعلى العمل االبداعي 
يصبح شديدًا وصارمًا نسبيًا . وعلى مر تاريخ الفكر البشري قد ال تتجاوز االعمال 

عية بهذا المقياس العشرات وقد ال يزيد عدد االعمال االبداعية للمفكر الواحد عن االبدا
واحد أو اثنين على االكثر هو الذي اكتسب من خالله الشهرة والتقدير . فمن بين كل 

مؤلفات ) دارون ( يبرز " اصل االنواع " ومن ) كارل ماركس (   " رأس المال " ومن 
وهكذا . وبهذا قد يصبح العمل االبداعي نادرًا  …سة الشرطية " )بافلوف ( " االفعال المنعك

ندرة وجود هذه االعمال الموسومة وما شابهها .                            ) ابراهيم ، 
 ( 17-16، ص 1978
( ان االبداع عملية من الصعب تحديدها أو قياسها لتركيزه   Runco , 1993ويرى )      

 Runcoير التشعبي ، وانها فقط تقيس القدرة على التفكير االبداعي . )على اختبارات التفك

, 1993, P. 16  ) 
 عناصر االبداع والعمل االبداعي -

ان العناصر االساسية لالبداع والعمل االبداعي تتمثل في القدرة على التخطيط      
 ( Culture Building( ، وبناء ثقافة في المؤسسة) Strategic Thinkingاالستراتيجي ) 

والتركيز على العملية االبداعية ، والمنهجية العلميةفي العمل . وفيما يلي عرضًا موجزًا 
 -لكل منها :

يتصل بقدرة المؤسسة على وضع الخطط المستقبلية  -: التخطيط االستراتيجي -1
هتم للتطور والتغير ووسائل التعامل معها . فلو تحدثنا عن االردن ، فالمؤسسة ت

باختيار العاملين وتدريبهم وتحسين مستواهم وتعتبر ذلك استثمارًا لها .           ) 
Craig , 1984 , P. 146  وان الجامعة االردنية كانت مبدعة في عدة مجاالت . )

النها تتصل بالتفكير االستراتيجي ، فكانت هي االولى من بين الجامعات العربية 
معتمدة ، ونظام الدراسة الخاصة ، ونظام الدراسة التي تطبق اسلوب الساعات ال

الحرة ، وبرنامج القيادات الواعية ، واللقاءات المفتوحة بين اعضاء هيأة التدريس 
من جهة وبينهم وبين الطلبة من جهة اخرى وما الى ذلك . وكذلك كان امر انشاء 



                  …………………………………………………………الفصل الثاني 
 

86 

عة بشكل اكبر مركز االستشارات والخدمات الفنية والدراسات كوسيلة لتفاعل الجام
مع المجتمع الخارجي وتسخير المعرفة العلمية للتطبيق والتعريف باالساتذة 

والباحثين ، الى جانب مراكز متخصصة عديدة انشأتها الجامعية . ) عاشور ، 
 ( 66-65، ص 1986

: تتلخص في التركيز على احتياجات العاملين والنظر  بناء الثقافة المؤسسية -2
اسرة يتوجب االهتمام بهم وتدريبهم والعمل على ترسيخ معايير  اليهم كاعضاء في

اداء متميزة لقياس ادائهم ، وتوفير قدر من االحترام للعاملين واتاحة المجال 
للمشاركة . ولعل هذا النوع من الثقافة ما يميز االدارة اليابانية التي استطاعت ان 

المنظمة االدارية في اليابان كأسرة تصبح القوة االقتصادية االولى في العالم . فتعد 
واحدة يمكن للمسؤول عنها ان يكلف العاملين بالعمل   االضافي دونما اجر 
اضافي . وبالمقارنة مع الدول االخرى ليس هناك اضرابات عمالية كثيرة او 

مطالبات بزيادة االجور ، وفي المقابل فأن تلك المنظمات تتحمل العاملين في 
قتصادي حيث ال تفصل العمال بل تستبقيهم جميعًا ، وان استلزم فترات الهبوط اال

االمر تخفيض اجور االداري ، فجهود التطوير االداري تستسهل استهداف الجوانب 
الهيكلية والتنظيمية مثل اعادة التنظيم ، ووصف الوظائف وتصنيفها تعد ذلك اهم 

) محي الدين احمد حسين  المرتكزات ، ويرى المؤلف                            
( ان جهود التطوير االداري يمكن ان تكون اكثر فائدة لو أتبع طريق  1986، 

التطوير السلوكي وتحسين العالقات االنسانية ضمن بيئة العمل؛ الن العلة ليست 
في التشريعات او في الهياكل التنظيمية الموجودة بدرجة كبيرة كما يتصوره البعض، 

الساسي هو في البشر الذين يفسرون تلك التشريعات ، ويتقاسمون بل ان البالء ا
االدوار في الهياكل التنظيمية فاذا كانوا غير معنين بالتطوير فأن ذلك يعني 

،  1986صعوبة تحقيق التطوير االداري المنشود .           ) الحسيني ، 
 ( 80ص

داعية باحساس المبدع بالمشكلة : تبدأ العملية االب التركيز على العملية االبداعية -3
تسبب له نوعًا من عدم التوازن يقوده للبحث عن هذه المشكلة بشكل يعيد التوازن ، 

 وتتميز هذه المرحلة بعدة مراحل ، منها االعداد ، واالجتهاد .
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: تتمثل بقدرة ورغبة الفرد في استعمال االساليب  المنهجية العلمية في العمل -4
، والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على     الدراسات  العلمية في العمل
 ( 13، ص 1998. ) عياصرة ، 

 -وتتلخص عناصر االبداع والعمل االبداعي بستة عناصر هي :   
 االبداع على انه عملية سيكولوجية ونفسية . -1
 االبداع على انه انتاجًا ابداعيًا . -2
 عقلية .االبداع على انه قدرة  -3
 االبداع على انه سمات تميز المبدعين . -4
 االبداع على اساس البيئة المبدعة . -5
(               73، ص 1990االبداع على انه اسلوبًا لحل المشكالت . ) عبادة ،  -6

 ( 58، ص 1995) عساف ، 
ى تجلياته ان المبدع يتوهج احساسه في اثناء عمله االبداعي ويغدو ذهنه في اعل     

ونشاطه وحيوته ، ويبحث بكل عناية، ودقة عن عالقات غير معروفة تربط بينها وقت 
ابداع العمل ، من خالل التخيل الذي البد ان يتوافر ، فصفة التخيل تميز االنسان ، 

وتجعل قدرته على االبداع ممكنة . ويمكننا ان نجمع العوامل التي تسهم في ابداع المبدع 
نتاجه ضمن حقلين رئيسين ، الحقل االول ويضم العوامل الذاتية والحقل ، وتؤثر في ا

الثاني ويضم العوامل الموضوعية) أي تلك العوامل الخارجة عن نطاق الذات ( وتتفاعل 
العوامل الموضوعية جنبًا الى جنب مع العوامل الذاتية ؛ لتؤثر في عملية االبداع لدى 

االجتماعية، والمناخية، والنوع، والعادات، والتقاليد ،  المبدع ، وتأتي في مقدمتها العوامل
واالنماط المعرفية، والثقافية ذات السمات الخاصة للشخصية المبدعة في أي مجال من 

مجاالت النشاط التي ال توجد خارج االطار االجتماعي حيث تقيس وتبدع .  ) عيسى ، 
 ( 403، ص 1999

 أبعاد االبداع والعمل االبداعي  
( الى ان ابعاد االبداع االساسية تتمثل في االنسان المبدع  1998تشير ) السرور ،     

 ، العملية االبداعية ، االنتاجية المبدعة ، الموقف االبداعي.
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 (  Creative Humanاالنسان المبدع )  -1
عرف ) ماسلو ( االنسان المبدع بانه من يصل الى مرحلة تحقيق الذات ، وان     

ن الذين يحققون ذواتهم هم االصحاء عقليًا والمتكيفون بصورة حسنة من جميع المبدعي
الجوانب في الحياة بصورة ابداعية ، اال انهم قد يمتلكون أوال يمتلكون الموهبة االبداعية . 

وعلى الرغم من اختالف المبدعين في انواع ابداعاتهم واختالف الظروف البيئية 
مشتركة بين المبدعين ، فهناك خصائص متسمة  لشخصياتهم اال ان هناك جوانب

بالدافعية ، حيث انها تساعد في معرفة االفراد المبدعين ، ومن ثم يجب العمل على 
تنميتها . وهناك خصائص شخصية سلوكية وخصائص معرفية وردت في دراسات كل من 

 (Rank , Mackinnon Barron & Torrance )  مثل االستقاللية ، حب المغامرة ،
المخاطرة ، الطاقة العالية ، حب االستطالع ، العمل المنفرد ، استخدام جميع الحواس في 

 ( 208، ص 1998المالحظة . ) السرور ، 
 (  Greative Proeessالعملية االبداعية )  -2

لقد كثرت االبحاث والتحليالت للعملية االبداعية ، رغم غموضها كمحدثات عقلية .     
( العملية االبداعية بانها الشعور بالوحدة واالقلية  Torrnace , 1978حيث وصف ) 

والشعور بعدم االرتياح ، وهذا يتطلب الشجاعة في العمل . وتشير                        
 (Amabile , 1983  الى مقومات العملية االبداعية ، حيث تتطلب البعد المعرفي )

لدافعية والمثابرة ، ومن ثم فهي قدرة الفرد على والتدريب والخبرة والخصائص الشخصية وا
الحضور في البيئة االجتماعية بمستوى من الدافعية يوجه نحو المهمة وبناء التصورات 

( تشير الى قدرة الفرد على حل المشكالت ابتداءًا من  Amabileالداء المهمة . وكأن ) 
النواتج .             )  تحديد المشكلة واالعداد للحل وغزارة االستجابات وتثبيت

Torrnace ,1978, P. 80 – 83  ( ، )Amabile , 1983 , P. 62   (           ويشير ، )
( الى وجود خمس استراتيجيات في ادارة العملية االبداعية في أي  1999الحمادي ، 

 -منظمة  هي :
 تديرها االدارة .اعتبار االبداع احد الموارد الرئيسية في المنظمة التي يجب ان  - أ
يجب االعتقاد بأن العمل االبداعي ال يقتصر على فرد دون اخر وانما للجميع  - ب

 القدرة على العمل االبداعي .
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جعل العمل االبداعي عملية واضحة وسهلة لالفراد مع ضرورة اقناعهم بقدرتهم على  -ج
 العمل االبداعي وتدريبهم عليه .

 تصبح احدى الحاجات الرئيسية واالستراتيجية للعمل .توجيه العملية االبداعية ل -د
صناعة بيئة ثقافية ترفع من قيمة ومكانة العمل االبداعي في المنظمة واعتبار العمل  –هـ 

االبداعي احد معايير جودة وكفاءة الموظف مع ضرورة توفير الحافز للعمل 
 ( 42-41، ص 1999االبداعي . ) الحمادي ، 

 (  Creative productعي ) االنتاج االبدا -3
أتفق كثير من العلماء والباحثين على ان العمل االبداعي يعني االنتاج، وعندما يطلق    

الحكم على انتاج ما بأنه ابداعي، فالبد وان يتسم بخصائص خاصة مميزة عن بقية 
،  اشكال ومستويات االنتاج االخرى ، وهذه السمات حددت في معظم مواقع االدب التربوي

في اهمية تميز االنتاج االبداعي بالواقعية وعدم التقليد ، وروح االستمرارية في الزمن 
بشكل مقبول ، وان يحضى بالرضا االجتماعي ، وقوامه االصالة ، حيث وصف كل من     

 (Fox , Wallas , Morray & Barron  (               كما ورد عن )Davis , 1986  )
ي هو االتيان بالشيء الجديد ، او تركيب وتطوير الجديد ذي القيمة ، ان االنتاج االبداع

او االفكار ذات القيمة ، او قد يكون الحل الناجح للمشكلة بطريقة مفيدة واصيلة ، وركز ) 
Renzulli , 1985  على اهمية االنتاج االبداعي في تقيم االبداعية على اساس نتائج )

 SPAF  (         "Student Preductمثل نموذج " ادوات تقيم االنتاج االبداعي ، 

Assessment From ( وذكر ، )Renzulli   ان التاريخ يسجل االشخاص المبدعين )
والمنتجين في العالم وال يسجل اولئك الذين يحققون درجات عالية على اختبارات الذكاء ، 

 , Davis)              او الذين يحفظون دروسهم جيدًا .                            

1986 , P. 8 (.) Renzulli , 1985 ( ويرى ، )Gordon , 1995  ان العمل االبداعي هو )
الموهبة لالنتاج ويحدث التغير القوي والمفيد في حل اقوى المشكالت . ووضح ) 

Sternberg , 1993  ان االنتاجية االبداعية عند االفراد المبدعين تعتمد على ستة اسس )
 ئيسة هي :ر 

الذكاء أو العمليات الفكرية ، المعرفة ، اساليب التفكير ، الشخصية ، الدافعية ، البيئة    
 ( Gordon , 1995, P. 22 ( ،)Sternberg , 1993, P. 13) محتوى البيئة ( . )
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( وهو الحالة والظروف  Creative Situationالموقف االبداعي أو البيئة المبدعة )  -4
التي تحرك عملية االنتاج المبدع في الكشف عن لغز ما ، أو والدة فكرة ما البيئية 

، أو شعور الشخص في استعداده أو مقدرته على الشروع في االنتاج المبدع 
 –( بالبيئة المبدعة  1982(. ويقصد ) الدريني ،  214،ص 1998.)السرور ، 
االبداع العلمي أو ) المناخ بما يتضمنه من ظروف ومواقف تسير  –أو المبتكرة 

االعمال االبداعية (، لتنمو وتترعرع في المجتمعات التي تتميز بانها تبني الفرصة 
المناسبة البناءها للتجريب على العمل االبداعي دون خوف وتردد . وتسمح بمزيد 
من االحتكاك الثقافي واالخذ والعطاء بين الثقافات المختلفة . وبالتالي تشجع على 

ر االفكار العلمية وتكافىء االبداع والمبدعين واالعمال االبداعية .) نقد وتطوي
 ( 14-13، ص 1999زيتون ، 

( ان العمل االبداعي عبارة عن مراحل متباينة  Wallas & Marksberryويذكر )      
 تتولد اثناءها الفكرة الجديدة المبدعة ، وتمر بمراحل اربع هي :

  Preparationمرحلة االعداد او التحضير  -1
في هذه المرحلة تحدد المشكلة وتفحص من جميع جوانبها ، وتجمع المعلومات 

حولها ويربط بينها بصورة مختلفة بطرق تحدد المشكلة . وتشير بعض البحوث الى ان 
التدريسيين الذين يخصصون جزءًا اكبر من الوقت لتحليل المشكلة وفهم عناصرها قبل 

 داعًا من اولئك الذين يتسرعون في حل المشكلة .البدء في حلها هم اكثر اب
 ( Incubationمرحلة االحتضان ) الكمون او االختمار  -2

وهي مرحلة ترتيب يتحرر فيها العقل من كثير من الشوائب واالفكار التي ال صلة لها 
 شعوريًا وال شعوريًا . وامتصاصًا لكل المعلومات –بالمشكلة ، وهي تتضمن هضمًا عقليًا 

والخبرات المكتسبة المالئمة التي تتعلق بالمشكلة . وتتميز هذه المرحلة بالجهد الشديد 
الذي يبذله المتعلم المبدع في سبيل حل المشكلة . وترجع اهمية هذه المرحلة الى انها 

تعطي العقل فرصة للتخلص من الشوائب واالفكار الخطأ التي يمكن ان تعوق او تعطل 
 ا .االجزاء الهامة فيه

 ( Illuminationمرحلة االشراق ) أو االلهام  -3
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( أي اللحظة التي تولد فيها الفكرة  Creativeflashوتتضمن انبثاق شرارة االبداع ) 
الجديدة التي تؤدي بدورها الى حل المشكلة . ولهذا تعد مرحلة العمل الدقيق والحاسم في 

 العمل االبداعي .
 ( Verifi cationالنظر مرحلة التحقيق ) أو اعادة  -4

في هذه المرحلة يتعين على المتعلم المبدع ان يختبر الفكرة المبدعة ويعيد النظر فيها 
ليرى هل هي فكرة مكتملة ومفيدة او تتطلب شيئًا من التهذيب والصقل . وبعبارة اخرى هي 

) االنترنيت ،  مرحلة التجريب ) االختبار التجريبي للفكرة الجديدة ) المبدعة ( .          
 (  6-5، ص 2004

ويرى الباحث ان هذه المراحل للعمل االبداعي قد تكون مترابطة ، باحساس المبدع 
بالمشكلة التي تسبب له نوعًا من عدم التوازن حتى يهتدي الى الحل ، فضاًل عن ان 
 العمل االبداعي عملية مستمرة ومتداخلة في مختلف الجوانب . فالمتعلم بما يملك من

قدرات عقلية واتجاهات ايجابية ابداعية ، فانه يمكنه تقبل وممارسة العمل االبداعي من 
خالل النشاطات التدريسية التعليمية التي تعرضه لمشكالت تستثير وتتحدى قدراته العقلية 

، وبدون توافر هذه القدرات تصبح مشاركة المتعلم وانغماسه في العمل االبداعي امرًا 
 مشكوكًا فيه .

 مستويات العمل االبداعي 
تتعدد مستويات العمل االبداعي تبعًا للفئة المبدعة ، وتبعًا لذلك فقد قسم الباحثون 
العمل االبداعي الى : ابداع فردي ، وابداع جماعي ، وابداع تنظيمي . ويبدأ المستوى 

لثالث . االول بحلقة ضيقة تتسع لتشتمل على المستوى الثاني ، وتمتد لتشتمل المستوى ا
وهناك خيط يصل بين هذه المستويات الثالثة فال يمكن التوصل لالبداع التنظيمي دون 

ابداع جماعي وابداع فردي فالمستويات الثالثة تكمل بعضها بعضًا .                            
 ( وفيما يلي عرض لمستويات العمل االبداعي الثالثة . 29، ص 2003) حوامده ، 

 البداعي على مستوى الفرد .العمل ا -1
وهو العمل االبداعي الذي يتم التوصل اليه من قبل احد االفراد ، ومن السمات التي 
تميز الشخص المبدع الطالقة ، والمرونة العقلية ، والقدرة على اصدار االحكام ، وشمولية 
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ح المغامرة التفكير ، واتساع االفكار ، وصياغة االفكار ، والربط والثقة بالنفس ، ورو 
والرغبة في الحصول على اهتمام االخرين ، الفضولية ، والدافعية ، واالصرار ، والمعرفة 

 بطبيعة االشياء ، وروح الدعابة ، والمهارات االجتماعية . 

 (American Society For Training and Development , 1989 , P. 3 ) 
 العمل االبداعي على مستوى الجماعة  -2

عمل االبداعي " الذي تقدمه او تتوصل اليه الجماعة ، وابداع الجماعة اكبر وهو ال
من مجموع ابداع افرادها ، وقد توصلت الدراسات الى ان الجماعة المختلفة من حيث 

الجنس تنتج حلواًل افضل جودة من الجماعة احادية الجنس ، وان الجماعة شديدة التنوع 
داعي للجماعة يتطلب ان يتكون من اشخاص لهم تنتج حلواًل افضل ، وان الحل االب

شخصيات مختلفة ، وان الجماعة المتماسكة اكثر استعدادًا أو حماسًا ونشاطًا للعمل 
االبداعي من الجماعة االقل تماسكًا ، وان افراد الجماعة المنسجمة اكثر مياًل للعمل 

ة حديثة التكوين تميل الى االبداعي من الجماعة التي ليس بين افرادها انسجام وان الجماع
العمل االبداعي اكثر من الجماعة القديمة ، وان العمل االبداعي يزداد مع ازدياد عدد 

اعضاء الجماعة ، حيث تتوسع القدرات والمعرفة والمهارات " .                  ) 
 (  394 – 293، ص 2002العميان ، 

 العمل االبداعي على مستوى المنظمة   -2
لعمل االبداعي الذي يمكن التوصل اليه عن طريق الجهد التعاوني لجميع وهو ا

اعضاء المنظمة ، واشارت الدراسات واالبحاث حول العمل االبداعي على مستوى 
 -المنظمة الى ان المنظمات المبدعة تتميز بالصفات االتية :

 الميل نحو الممارسة والتجريب . -1
 . وجود مشجعين للعمل االبداعي -2
 مشاركة العاملين في تقديم المقترحات للعمل االبداعي . -3
 احترام القيم وتطبيقاتها وتطوير مبادىء واخالقيات المنظمة . -4
 البساطة في الهيكل التنظيمي . -5
 الحزم واللين معًا .    -6
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 (Peters and Waterman , 1982 , P. 225 – 227 ) 
 -خصائص رئيسية للمنظمات االبداعية وهي : ( الى سبع Carr , 1994واشار ) 

 تسعى هذه المنظمات الن تكون مبدعة اضافة الى ان العاملين فيها مبدعون . -1
 العاملون فيها يوجهون عملهم االبداعي نحو تحقيق االهداف المهمة للمنظمة . -2

 العاملون يبذلون اقصى جهدهم النجاز العمل االبداعي .  -3
 على التعامل مع المشكالت الصعبة وايجاد الحل المناسب لها . لديها قدرة -4
 تأخذ وقتًا لحل المشكالت العميقة قبل تقرير كيفية حلها . -5
 تراعي التنوع الواسع في الخيارات قبل التسليم بتوجيه معين . -6
 تقوم بمحاوالت كثيرة قد ال تكون مرضية قبل ان تختار الحل االفضل .         ) -7

Carr , 1994 , P. 30 ) 
( انموذجًا تصوريًا الدراك بيئة العمل االبداعي ، ويظهر  Amabile , 1996وقدمت )    

( عوامل بيئة العمل التي تؤثر في االبداع ، ومقاييس تقيم العمل ومخرجاته  1الشكل ) 
والمصادر  التي تؤدي الى العمل االبداعي وهي : تشجيع االبداع ، واالستقاللية والحرية ،

، والضغوط والمعيقات التنظيمية ، ويفترض الشكل وجود فرضتين االولى داعمة ومشجعة 
( وتشتمل  2( والثانية تعيق االبداع ورمز لها بالرقم    ) 1لالبداع ورمز لها بالرقم )

الفرضية االولى على : التشجيع التنظيمي ، والتشجيع االشرافي ، ودعم جماعة العمل 
لتنظيمية ، ويظهر من الشكل االثر االيجابي للفرضية االولى على االبداع والعوائق ا

واالثر السلبي للفرضية الثانية على االبداع ، حيث رمز لالثر االيجابي باشارة موجب ) + 
 ( ولالثر السلبي باشارة سالب ) _ ( .

 
 

 ( 3الشكل ) 
 انموذج عوامل بيئة العمل التي تؤثر على االبداع 

 
 

)أ( 1التنظيمي  فرضية  التشجيع  

 )ب( 1التشجيع االشرافي  فرضية 

 )ج( 1دعم حاجة الجماعة فرضية 

 تشجيع االبداع 

+ 

+ 

+ 

داع
البـــــــ

ا
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 (Amabile , 1996 , P. 1154 – 1184 ) 

 ومن النظريات التي تناولت بيئة العمل االبداعي ، النظرية التركيبية لالبداع واالبتكار
( الى ان هذه النظرية متعددة العناصر ، التي  Amabile , 1996التنظيمي ، اشارت ) 

 ( . 4تربط بين االبداع الفردي وبيئة العمل التنظيمي كما موضح في الشكل ) 

 ( 4الشكل ) 
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 بيئة العمل االبداعي التي تربط بين االبداع الفردي وبيئة العمل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Amabile , 1996, P. 1156 ) 

( تشكل تصورًا للعناصر التنظيمية أي مالمح 2فالدوائر الثالث العلوية في الشكل ) 
 ئة العمل االبداعي الضرورية لالبتكار ، ام الدوائر السفلية فهي تظهر عناصر االبداعبي

تنص هذه النظرية على ان بيئة العمل االبداعي تؤثر على االبداع الفردي  0الفردي  
، وتفترض النظرية ان االبداع يشكل مصدرا رئيسيا لالبتكار داخل المؤسسة ، ومن اهم 

اكيد على ان بيئة العمل تؤثر على العمل االبداعي عن طريق مالمح هذه النظرية الت
وتضم بيئة العمل التي تؤثر في العمل االبداعي  0الثاثير في العناصر الفردية لالبداع 
  -حسب هذه النظرية العناصر التالية :

 المصادر
 ممارسات

  ةاالدار 

 
 

 الدافعية للتنظيم

 االبتكار

 
 

مهارات تفكير 
 االبداع

 الدافعية  الخبرة
 للقيام  

 االبداع بالمهمة 

 تؤثر
 بيئة العمل االبداعي
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 (Amabile.1996,P.115 ) 0الدافعية التنظيمية  -3المصادر  -2ممارسة االدارة  -1

 0ت االساسية التي يقوم عليها العمل االبداعي المرتكزا

يعتمد العمل االبداعي االداري على مجموعة من المرتكزات االساسية التي يجب توافرها 
في االفراد العاملين والبيئة المحيطة بهم وقد قسم بعض الباحثيين هذه المرتكزات الى : 

 لمرتكزات :فسيولوجية، وبيئية،وسيكولوجية ، وفيما يلي عرض لهذه ا
 العامل الفسيولوجي :  -1

ويتمثل وجود القدرة على التفكير ، عند االفراد يشتمل على القدرات االبداعية لدى      
  0االفراد والسمات التي يتصف بها المبدعون 

 العامل البيئي :  -2
ل ويتمثل المناخ الذي يسود المنظمات ، وما يتعلق بظروف العمل والعاملين داخ     

المنظمة ، والبيئة التنظيمية التي تسمح الفراد المنظمة بتحقيق طموحاتهم وتساعدهم على 
استغالل قدراتهم ، وتعمل على اشباع رغباتهم ، وتشاركهم في اتخاذ القرار ، وتستخدم 

اسلوب التخطيط السليم ، وتحرر من النزعة التقليدية ، وان تسير في طريق االبداع 
تحدد مدى المخاطر التي تظهر امام الشخص المبدع ، وهي تدعم هذا  والبيئة 0والتفوق 

 (Sternberg,1997,P.I ) 0الشخص، او تحد من طموحه 
 العامل السيكلوجي :  -3

ويتمثل في الدوافع التي تدفع العاملين في المنظمات الى العمل االبداعي االداري    
امل الى العمل االبداعي كما حددها     واظهرت الدراسات ان اكثر الدوافع التي تدفع الع

( هي : الحاجة الى االنجاز ، والحاجة الى الجدة ، والحاجة الى النظام ، 1981) احمد 
  (35،ص  2003) حوامده ، 0وحب االستطالع 

 تنمية وادارة العمل االبداعي : 
ظمة ان تعتني يعد تنمية العمل االبداعي وتطويرة من المواضيع الهامة التي على المن    

بها ، والمنظمات الناجحة والمتميزة في ادائها وانجازاتها هي تلك التي تفرد للعمل االبداعي 
جانبا من اهتمامها ، حيث تقوم مثل هذه المنظمات بدعم االفراد المبدعين وتشجيع العمل 
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حيات االبداعي لديهم ، وتوفر لالفراد كافة مستلزمات االبداع وتمنحهم السلطات والصال
( 51، ص2000التي يحتاجونها لترجمة العمل االبداعي الى ابداعات فعلية ) القطاوئة : 

  -( اساليب اخرى لتنمية العمل االبداعي واهمها :1997-ويقدم )حريم
تطبيق نموذج البناء العضوي الذي يعطي مرونة اكثر، ويسمح باالتصاالت في كافة  -

  0المركزية في السلطة واتخاذ القرار المستويات ، وفيه درجة عالية من ال
تعزيز انتماء الفرد نحو منظمته من خالل تثقيف االفراد، وتطبيعهم وغرس ثقافة  -

  0تنظيمية راسخة 
 0تعزيز الرقابة الذاتية لدى االفراد العاملين بالمنظمة  -
 0تشجيع التوجيه نحو التجربة والمحاولة  -
)             0وارد والحرية في القيام باألعمال االبداعية تمكين الموظفيين ومنحهم الم -

 ( 481-479،ص 1997حريم ،
بناًء على ماتقدم يرى الباحث انه يمكن للمنظمة تنمية االبداع من خالل تحفيز االفراد    

نحو العمل االبداعي مع ضرورة توفير الدعم، والتشجيع لهذا العمل من القيادة اليجاد 
والعملي المالئم، والمشجع لالبداع ، وتتوافر للعمل االبداعي المقومات  المناخ النفسي

الالزمة لنجاحه بما يخدم اهداف التنظيم ويوفر المنفعة القصوى للمنظمة ، وينظر الى 
العمل االبداعي على انه عامل منافسة بالغ االهمية والحيوية حيث ان العمل االبداعي 

وبقدر ما تهتم المنظمات   بادارة العمل االبداعي بقدر مورد هام يجب تطويرة وتعزيزه ، 
وحتى تتمكن المنظمة من تنمية وصقل  0ما لذلك من تأثير هام على بقائها وازدهارها 

العمل االبداعي البدلها ان تتعرف على المعوقات التي تحد منه لكي تتمكن من معالجتها 
 0د ليسلكوا عمال ابداعيا وتذليلها، ومن ثم يصبح المجال مفتوحا امام االفرا
 معوقات العمل االبداعي في المجال التربوي 

هناك مجموعة من العوامل التي قد تحد من العمل االبداعي وتعيق تبنية داخل     
المنظمة ، وهذه العوامل قد يكون بعضها مباشر وبعضها االخر غير مباشر ، وقد يكون 

، 2000) القطاونه :  0مة ، او المجتمع مصدر هذه المعوقات الفرد نفسه ، او المنظ
 ( ، واوضحت البحوث التربوية ان معوقات العمل االبداعي مايلي : 53ص
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 اوال : قلة البحوث في مجال االبداع العلمي : 
نقص البحوث التربوية التي تتناول قضايا االبداع في التخصصات المختلفة ،     

التدريسيين للقدرات االبداعية لطالبهم وبخاصة في الماضي كان لها دور في اهمال 
لكن هذا االمر تغير كثيرا في السنوات االخيرة عالميا وان ظل  0والفشل في التعامل معهم 

بعض التدريسيين لالسف في الدول النامية غير واعين لهذه الدراسات ومضامينها التربوية 
يدية او غير واقعية عن تعليم ، او التهمهم نتائجها ، وان كثير منهم يتمسكون بافكار تقل

 0االبداع، او تنمية العمل االبداعي لديهم 
 ثانيا : التدريس التقليدي : 

التدريس التقليدي في الجامعة يتمثل في بعض جوانبه الطلب من الطلبة ان يجلسوا   -
متسمرين في مقاعدهم، وان يمتصوا المعرفة الملقاة عليهم، والذي يعوق النشاط 

  0ونمو القدرات االبداعية االبداعي 
ربما أسهم نمط القيادة التربوية لدى رؤوساء االقسام اتباع العمل االداري التقليدي في  -

  0تنفيذ توجيهات رؤسائهم حرفا  بحرف 
يرى بعض التدريسيين وقد يشاركهم في ذلك رؤوساء االقسام ان تنمية قدرات الطلبة  -

، فالطالب المبدع اليرغب في السير مع اقرانه في االبداعية يعد عمال شاقا ومضنيا 
مناهج تفكيرهم ، وقد يكون مصدر ازعاج للتدريسيين وغالبا مايرفض التسليم 

بالمعلومات السطحية التي ربما تعرض عليه ، ويسبب بعض هوالء الطلبة حرجا 
لبعض لبعض التدريسيين باسئلتهم  غير المتوقعة ، والحلول الغريبة التي يقترحونها 

) 0ان هذا كله يؤثر على الصحة العقلية للمبدع      (Torrance )المشكالت ، ويعتقد 
 ( 12، ص 2004االنترنيت :

وان الكلية التي يسيطر عليها جو الصرامة والتسلط غالبا ماتكون اقل الكليات في استثمار  -
 0العمل االبداعي وقدرات التفكير االبداعي لدى طلبتها 

 ة المادة التعليمية مقابل تعلمها : ثالثا : تغطي
تكدس المناهج يعوق التدريسيين عن تنمية قدرات العمل االبداعي لدى الطلبة ،     

خاصة عندما يشعرون بانهم ملزمون بانهاء المادة ، وعلى التدريسي الذكي المبدع ان 
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ادة علمية وعلى الرغم من ان التدريسيين المبدعين قد اليغطون م 0يدرك هذه الحقيقة 
كبيرة ، اال ان طلبتهم يحتفظون ، بالمعلومات والمهارات التي كانوا قد تعلموها ، فضال 

 0عن نمو مواهبهم وقدراتهم التفكيرية واالبداعية 
 رابعا : المناهج والكتب الدراسية : 

تشير الدراسات التقويمية لمناهجنا في العراق الى انها لم تصمم على اساس تنمية     
مل االبداعي ، واالدب التربوي في مجال االبداع يؤكد على الحاجة الى مناهج تدريسية الع

لذا ينبغي تطوير  0وبرامج تعليمية هادفة ومصصمة لتنمية العمل االبداعي لدى الطلبة 
مناهجنا بحيث تسمح باعطاء فرص التجريب العلمي والرياضي، وتتضمن نشاطات 

ع اسئلة الطلبة وتقدم لهم الفرص لكي يصوغوا مختبرية مفتوحة النهايات ، وتشج
 0الفرضيات ويختبروها بانفسهم 

 خامسا : االتجاهات نحو العمل االبداعي : 
يعتقد بعض التدريسيين ان القدرات االبداعية لدى الطلبة موروثة وان بيئة التعلم لها  -

الموهبة تكفي دون اثر قليل في تنمية هذه القدرات االبداعية ، ويرى بعضهم االخر ان 
  0التدريب على العمل االبداعي ، وهذا االعتقاد خاطى 

ان عدد غير قليل  من التدريسيين وال سيما ذوو االتجاهات التقليدية نحو االبداع  -
اليعرفون كيفية تذليل الطرائق التي يتعبونها ، والمواد التعليمية التي يستعملونها لتشجيع 

 0العمل االبداعي 
 

 : عوامل اخرى متصلة بالنظام التربوي  سادسا
 0التدريس الموجه فقط للنجاح والتحصيل المعرفي المبني على االستظهار  -1
 0االختبارات الجامعية واوجه الضعف المعروفة فيها  -2
 0النظرة المتدنية للتساؤل واالكتشاف ، واللذان يقابالن بعقاب التدريسيين  -3
لسائدة في المجتمع، ونظرته ومدى تقديره للمبدعين                الفلسفة التربوية ا -4

 (14-13: ص 2004) االنترنيت : 
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( مجموعة من العقبات التي تحول دون ظهور العمل االبداعي 1992–وتذكر ) الدهان 
  -للعاملين في الجامعة وهي :

 موقف االبداعي  المعوقات االدراكية : وتتمثل في صعوبات ادراك جوانب المشكلة وال-1
المعوقات الوجدانية والشخصية : وتتمثل في معوقات نفسية اهمها الخوف من المبادرة -2

 0والوقوع في الخطأ ، وتجنب التحدي ومواجهة المشاكل 
المعوقات الثقافية واالجتماعية ،وتسببها الضغوط االجتماعية في حياة التدريسيين  -4

واتجاهات معينه مثل الرضوخ للمسلمات واالمتثال  التي قد تدفعهم نحو تبني سلوكيات
( ويضيف            ) حريم _  195-194،ص 1992) الدهان :0لما هو مألوف 

( الى المعوقات السابقة المعوقات التنظيمية وقد تاخذ اشكاال  مثل : االلتزام  1997
القيادة غير الحرفي بالقوانين والتعليمات ، العمليات االدارية غير السليمة مثل 

المشجعة على العمل االبداعي ، وااللتزام بالتسلسل الهرمي الجامد ، ووجود فجوة في 
عملية االتصال ، والمناخ التنظيمي غير الصحي ، وغياب الثقة بالنفس عن بعض 

) حريم                   0التدريسيين والثقة بين المستويات االدارية المختلفة   
 ( 477، ص 1997:
ويرى الباحث ان المعوقات السابقة يمكن التغلب عليها من خالل الممارسات التنظيمية     

والتزام الجامعة باساليب عمل تشجع من خاللها االداريين والتدريسيين والطلبة على مزيد 
من االنجاز والعمل االبداعي ، كما ان للتدريسيين دورا مهمًا في تذليل المعوقات من 

السليم لدوافع وجوانب العملية االبداعية وثقتهم بانفسهم واستشعار المسؤولية خالل ادراكهم 
وعدم الخوف من النتائج التي قد تترتب على عملهم االبداعي ، وان القيادات الجامعية يقع 

 0على عاتقها دورا كبير في مواجهة هذه المعوقات 
 خصائص االداريين المبدعين 

ام العديد من الباحثين خاصة في علم النفس والسلوك لقد حظي هذا الموضوع باهتم   
 0التنظيمي ، ولذلك نجد عددًا كبيرًا من الخصائص التي تميز المبدعين عن غيرهم 

 -( بعض هذ الخصائص وهي :1999ويذكر ) اللوزي _ 
 الثقة العالية بالنفس نتيجة الموضوعية والجراة في الحكم وحسن تقدير االمور  -
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 0لحر المستقل دون االعتماد على االخرين التفكير ا -
القدرة على حل المشاكل المعقدة ، وهنا يتبع االداري المبدع اسلوبين من التفكير  -

 االبداعي في حل ومواجهة المشاكل وهي : 
التفكير التحليلي ، حيث يستخدم المنطق في تسلسل االفكار وتحليلها للتوصل الى  - أ

 0حل يمكن التنبوءبه 
التفكير االبداعي ، ويتضمن البحث عن حلول وافكار اليمكن التنبوء بها مستقبال  - ب

( ويذكر ) عبد 303،ص1999) اللوزي ، 0من خالل التفكير، والتصور الخالق
( خصائص شخصية كسمات لالداري المبدع وهي : حب المجازفة 1997–الغني 

جريب والمحاولة ، الربط بين والمخاطرة ، وحب التفكير والتجديد ، الرغبة في الت
الخبرات السابقة والخبرات الجديدة ، القدرة العالية على تحمل المسؤولية ، المبادرة 

)  0وبذل الجهد في العمل ، المرونة واالبتعاد عن االساليب الروتينية في العمل 
( الى ان االداري  1997 –(، ويشير ) القريوتي 55-54،ص1997عبد الغني :

ي مجال االدارة هو في الغالب شخص يحب المخاطرة ويسعى لمعرفة المبدع ف
المجهول ودخول مجاالت استثمار غير معروفة من قبل ويحاول دوما التفكير 

 ويتميز الشخص المبدع عموما بالخصائص األتية :  0بطرائق العمل الجديدة 
  Creative Insightالبصيرة الخالقة : -1

على تصور بدائل عديدة للتعامل مع المشاكل واالسئلة ويعني ذلك القدرة        
الصحيحة التي ليس بها اجوبة موحدة عليها ، وليس غريبا ان يصرف المبدع وقتا 

اطول في تحليل المعلومات اكثر من الوقت الذي يقضيه في جمعها وهو اليمل 
 من تجريب الحلول واليفقد صبره بسرعة 

شل شي يتوقعةاالداري المبدع، ولكن ذلك ال يزيده اال المبدع اليستسلم بسهولة ، فالف-2
  0تصميما على العمل 

فالمبدع يتحمل التعامل مع المواقف الغامضة؛  0القدرة والتعامل مع مقتضيات التغير -3
 النها تثير في نفسه البحث عن حلول وهو احد اركان العمل االبداعي. 
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شك االداري بالقضايا التي يمكن ان يعتبرها القدرة على التكيف والتجريب والتجديد ، وي-4
عامة الناس مسلمات ، وقد يصل االمر به ان اليؤمن بالصواب والخطا المطلق 

 0اذ يعتبر ان تلك امور نسبية تعتمد على المنظور الذي ينطلق منه االنسان 
يمات وتنعكس هذه الجراة في مناقشة التعل 0الجرأة في االبداع واالراء والمقترحات  -5

وهي صفة التتوافر في المتملقين الذين  0واالوامر الصادرة من المراجع العليا 
اليتقنون اال ترديد الموافقات دونما تفكير طمعا في كسب رضا رؤسائهم، اوخوفا من 

  0غضبهم 
ان الفرد المبدع يحب ان تفرض عليه  0يتميز االداري المبدع باستقاللية فردية  -6

فهو بعيد عن الحالة  0حب ان يفرض سلطته على االخرين سلطة غيره، وال ي
الضيقة التي تعد مصدر تثبيط للروح المعنوية للعاملين الذين يشكلون الغالبية 

( تشير البحوث 265-264، ص1997)القريوتي: 0العظمى في اى تنظيم 
والدراسات الخاصة بالمبدعين علميا على ان التدريسي المبدع يتميز بعدد من 

الشخصية النفسية ، منها ما هو موضع اتفاق عام بين الدارسين  –ات العقلية الصف
، ومنها ما يعترض عليها بعضهم ، ومنها ما يظهر فيه االختالف او حتى التناقض 

. وبوجه عام فان التدريسيين المبدعين علميًا قد يختلفون في صفات شخصياتهم 
 –ائص عامة مشتركة بينهم تدل اال ان هناك خص …ودوافعهم وذكائهم وتحصيلهم 

انهم يمتلكون قدرات ابداعية . ومن هذه الخصائص التي يوثقها  –بدرجات متفاوته 
 , Camn and Sundادب االبداع العلمي                                         ) 

1979 , Sund and Trowbridge , 1973 : ما يلي ) 
ذه الصفة من اسهل صفات المبدعين علميًا التي حب االستطالع واالستفسار . وه -1

يمكن للتدريسي ان يالحظها في طلبته ؛ ليكتشف المبدعين منهم ففي النشاطات 
العلمية ، يعرّف الطلبة المبدعون بحسب استطالعهم العلمي وبحماسهم المستمر 

 وكثرة استفساراتهم ومثابرتهم على حل المشكالت االبداعية .
تقصي واالكتشاف ، وتفضيل المهمات العلمية والرياضية واالدبية الرغبة في ال -2

 والفنية الصعبة .
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البراعة والدهاء وسمة الحيلة ، وسرعة البديهية وتعدد االفكار واالجابات ، وتنوعها  -3
 بالمقارنة باقرانهم .

 تفضيل المهمات والواجبات العلمية الصعبة . -4
 مشكالت العلمية المختلفة .االرتياح في حل التمارين وال -5
 مرونة التفكير والثقة بالنفس . -6
القدرة على عرض افكارهم بصورة مبدعة ، والتمتع بخيال رحب وقدرة عالية على  -7

التصور الذهني ، والتمتع بمستويات عقلية عليا في تحليل وتركيب االفكار واالشياء 
 ، وتشكيل المجردات واالعمال الجديدة المبدعة .

 اظهار روح االستقصاء العلمي في ارائهم وافكارهم ودراساتهم العلمية . -8
تكريس النفس للعمل الجاد بدافعية ذاتية . ويهبون انفسهم للعمل العلمي او االدبي  -9

لفترات طويلة ، ويميلون للمبادأة في انشطتهم االبداعية ، ويثقون بانفسهم كثيرًا 
ة في حل المشكالت العلمية غير المحلولة . وانهم المتالكهم خلفية واسعة وعميق

 كثيرو القراءة واالطالع .
التدريسي المبدع يسأل اسئلة ابداعية ) مفتوحة النهاية ( اعلى في المستوى العقلي  -10

 واكثر عددًا من غير المبدع .
 . االستقاللية في الفكر والعمل ، وكثيرًا منهم يميلون لالنعزالية واالنطواء -11
أكثر جرأة ومغامرة وتحررًا . واكثر ضبطًا للذات والسيطرة عليها. ) زيتون ،  -12

 ( 7، ص 2004( ، ) االنترنيت ،  31-30، ص 1999
ويرى الباحث انه يمكن للجامعة االستفادة من هذه الخصائص بحيث تختار العاملين      

ه الخصائص ليست بالضرورة الذين يتميزون بهذه الخصائص ، مع االشارة هنا الى ان هذ
ان تجتمع في شخص التدريسي المبدع ، وهنا يجب التركيز على فكرة هامة وهي دور 

الجامعة في تنمية الخصائص السابقة من خالل التطوير والتدريب المستمر وتوفير فرص 
رامج النمو الوظيفي للعاملين واالهتمام بصقل مواهبهم االبداعية . وتقودنا هذه الفكرة الى ب

اعداد وتدريب التدريسيين؛ الن الوقت قد حان العادة النظر في مواصفات التدريسي الجيد 
 والصالح في الجامعة للمساهمة في تطوير العملية التربوية .
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( في تحديدها للعوامل التي يراها  1992واشارت نتائج دراسة ) النهار ومحافظة ، 
ن لمساعدة الطلبة في الوصول الى اقصى المدرسين والمديرين لممارسة دورهم كمبدعي

طاقاتهم وامكاناتهم رغم الظروف التي قد ال تتوافر في بعض التدريسيين والمديرين 
بالمستوى الذي تعتقده االدارة المدرسية ، مثل التغير ، واالبتعاد عن الروتين ، والسياسات 

عضهم البعض ، والعمل المتشددة . لذا يجب تشجيع المدرسين على االستفادة من خبرات ب
على اطالق طاقات المدرسين المبدعة باالدراك الواعي لحاجات واهتمامات المدرسين 

والرغبة في تقبل االختالف في وجهات النظر للوصول الى عمل ابداعي يطور المؤسسة 
التربوية . فضاًل عن اعادة تشكيل دور المدرس العطاءه مزيدًا من الحرية واالستقاللية 

ؤولية والمكانة . فشعور المدرس بان لديه قدرًا من الحرية والمرونة في استخدام والمس
اساليب التدريس المختلفة ، وانه ليس مضطرًا لتغطية الكتاب المقرر امر يعزز العمل 

االبداعي في التعليم ويدفع المدرس للوصول الى اقصى طاقاته . وبما ان العمل االبداعي 
ية المناسبة ، فانه يجب العمل على توافر هذه التسهيالت كالغرف يعزز بالتسهيالت التربو 

الصفية المناسبة واالماكن التعليمية االخرى ، والمواد التعليمية . وفي ظل عدم توافر هذه 
التسهيالت او عدم توافرها بالمستوى المطلوب فان االدارة المدرسية يجب ان تشجع 

حيث ان جهاز االدارة واالشراف التربوي يجب ان  المدرسين على استخدام المتوافر منها .
يشجع المدرسين على االبتعاد عن اساليب التدريس التقليدية ويشجعهم على المبادرة الذاتية 

كما ينمي لديهم الشعور بالثقة بدور االشراف التربوي . وعلى صعيد المساعدة المهنية ، 
ص التعلم والنمو المهني للمدرسين ، فإّن العمل االبداعي في التعليم عن طريق توفر فر 
( ال سيما االكفاء  Peer Coachingفمشاهدة المدرسين لبعضهم بعضًا اثناء التدريس ) 

منهم ، وتشجيع ذوي الخبرات من المدرسين على تقديم خبراتهم لالستفادة منها ، 
أن بعض والمساعدة على انتاج الوسائل التعليمية يعزز فرص العمل االبداعي . وكذلك ف

الجوانب غير االكاديمية كالتصميم المعماري للمدرسة ، وتوافر الخدمات الكتابية تسهم في 
شعور المدرسين بأنهم قادرون على العطاء وعلى العمل االبداعي .) النهار ، ومحافظة ، 

 ( 149-148، ص 1992
عكس على ويرى الباحث ان هذه العوامل ، والشروط التي تعزز العمل االبداعي تن    

الجامعة اذا ما اريد للعملية التربوية ان تحقق اهدافها بنجاح . ونظرًا الهمية هذه العوامل 
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في تأثيرها على سلوك التدريسيين ورؤوساء االقسام في الجامعة ، فأن هناك حاجة الى 
دراسات توضح مدى ارتباط شعور التدريسيين بالكفاية التدريسية ، وان العالقة بين توافر 

ذه العوامل التي تعزز العمل االبداعي، وسلوك التدريسيين بحاجة الى مزيد من البحث . ه
ويعتقد الباحث ان االستاذ الجامعي هو العمود الفقري للتعليم العالي وحجر الزاوية في كل 
اصالح وتغير يحصل له ، وبالتالي الى النظام االجتماعي،  واالقتصادي والسياسي لبلده 

 م ويستند هذا االعتقاد الى :وامته والعال
ان االستاذ الجامعي ) ومثله معلمي مراحل التعليم العام ( يحمل اقدس رسالة  -1

 عرفتها البشرية ، رسالة اليشاركه فيها اال الطبيب .
 مقدار التأثير السلبي او االيجابي ، الذي يتركه في طلبته . -2
ما كان حجم عطاء مجتمعه المادي انه يعطي مجتمعه أكثر مما يأخذ منه ، مه -3

 والمعنوي له .
كون اساتذة الجامعة يشكلون غالبية العاملين في مؤسسات التعليم العالي المطلوب  -4

 منهم تخطيط وتنفيذ السياسة التعليمية ) وربما السياسات االخرى ( للبلد .
هو المحاضر والباحث االدوار الكثيرة التي يطلب من االستاذ الجامعي القيام بها . ف -5

المبدع والمربي والمرشد والقائد والمستشار ومكتشف المبدعين ومدربهم خالل سنوات 
 الدراسة الجامعية االولية والعليا .

 ثالثًا : العالقة بين المناخ التنظيمي والعمل االبداعي 
ي يتضح من االطار النظري السابق ان هناك عالقة وثيقة بين المناخ التنظيم     

على هذه  –على الرغم من محدوديتها  –واالبداع ، وتؤكد بعض الدراسات الميدانية 
العالقة ، حيث تشير هذه الدراسات الى اثر المناخ التنظيمي في تبني السلوك االبداعي . 

( وجود عالقة بين المناخ التنظيمي ،  2000فقد اظهرت نتائج دراسة ) القطاونة ، 
غ معامل االرتباط بين المناخ التنظيمي والسلوك االبداعي في هذه والسلوك االبداعي ، وبل

 ل ( . -، ك  2000( . ) القطاونة ،  0.72الدراسة ) 
( الى ان المنظمات المختلفة اذا ارادت ان تجني  2000واشارت دراسة ) جواد ،       

و انشطتهم وبغض النظر عن مستوياتهم ا –ثمار الحاالت االبداعية عند العاملين فيها 
فأن عليها ان توجه جانبًا من اهتماماتها لخلق وتنمية مناخ ايجابي ، يجد  –االدارية 
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العاملين انفسهم احرارًا فيه لتقديم اعمالهم االبداعية . حيث قدمت بعض االقتراحات التي 
 -يجب ان يتميز بها المناخ التنظيمي المساعد على االبداع وهي :

ي المنظمة باتجاه تدعيم اعمال االبداع فيها من خالل الحوافز التدعيم : وذلك بسع -1
. 

 المساندة والتعضيد : وذلك من خالل تهيئة مستلزمات االبداع المادية .  -2
جدولة االوليات وفق برنامج يتضمن مواعيد واوقاتًا للتنفيذ واالختبار ، والمراقبة ،  -3

 واالعالن عن االنجاز االبداعي .
نة بين حرية العمل والقوانين التي تعمل من خاللها المنظمة ، وذلك بأن المواز  -4

يميال الى تكييف نشاطهم االبداعي بما يتالءم وتطلعات المبدع ، والمنظمة ، 
 ( 179-178، ص 2000والقوانين المرعية فيها . ) جواد ، 

بداع واالبتكار ( فقد اشارت في النظرية التركيبية لال Amabile , 1997اما دراسة )     
الى وجود تأثير لبيئة العمل على االبداع الفردي . وقدمت تصورًا لعوامل بيئة العمل 
المؤثرة في االبداع وهي : التشجيع على االبداع ، والحرية ، واالستقالل والمصادر ، 

وضغوط العمل ، والمعوقات التنظيمية ، وكلها تشكل صورة المناخ التنظيمي السائد في 
 (  Amabile , 1997, P. 57معة واثره على العمل االبداعي . )الجا
( الى بيئة العمل التي تشجع او تعيق   Koester and Burnsideواوضحت دراسة )     

االبداع ، ان هناك مناخات ثالثة تؤدي دورًا في االبداع وهي : المناخ التنظيمي ، والمناخ 
لتنظيمي يشكل صورة ومظهرًا موضوعيًا النفسي ، ومناخ جماعة العمل ، والمناخ ا

للجامعة يمكن قياسه عن طريق المالحظة ، والمناخ النفسي هو سمة للمستوى الفردي أي 
انه ذاتي وغير موضوعي يضعه كل فرد على حده ، ومن غير المناسب الرجوع اليه على 

ائص انه يشكل خاصية للجامعة ، وكذلك مناخ جماعة العمل يشكل صورًا فرعية لخص
وسمات جماعات العمل داخل الجامعة . ويقترح الباحثان ان االبداع يتأثر بالمناخات 

الثالثة ، لذلك يجب دراستها جميعًا من اجل تحديد نقاط القوة والضعف فيها . ويوضح 
( اثر المناخات الثالثة على االبداع ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :  3الشكل ) 

( يقترح طريقة للنظر الى هذه العالقة  5مل في االبداع ؟ والشكل) كيف تؤثر هذه العوا
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المتداخلة ، وهو واضح في الشكل فان المناخات الثالثة جميعها تتداخل ويؤثر كل واحد 
 منها على االخر ، وتؤثر كلها في االبداع .

 
 ( 5الشكل ) 

 العالقة المتداخلة بين المناخات الثالثة
 
 
 
 
 
 

 (Gryskiewicz & Hills , 1992 , P. 72 – 73 ) 
( في السياق نفسه الى ان المناخ التنظيمي السليم ، " يهيء  1990واشارت ) عناقرة ، 

العاملين  الجو المالئم الجاد ، وينسق بين اعمال االقسام المختلفة ، وينمي قدرات
ومواهبهم ، ويشجع االساليب الحديثة في العمل ، ويضع حلواًل مناسبة للمشكالت الطارئة 

، ويراعي ظروف العاملين ، ويستخدم االسلوب الديمقراطي في القيادة ، ويفتح قنوات 
االتصال داخل الجامعة وخارجها . ويعترف بقدرات المتفوقين فيها ، وكذلك  فأن البيئة 

ة التي تسمح لتدريسي الجامعة بتحقيق طموحاتهم ، وتساعدهم على استغالل التنظيمي
قدراتهم ، وتعمل على اشباع رغباتهم ، وتشاركهم في اتخاذ القرار ، وتستخدم اسلوب 

التخطيط السليم ، وتحرر من النزعة التقليدية البد وان تسير في طريق االبداع والتفوق " ) 
 ( 8 – 7، ص 1990العناقرة ، 

ويبدو أثر المناخ التنظيمي في تبني العمل االبداعي واضحًا حين تستذكر عناصر     
ابعاد المناخ التنظيمي ، واذا توافرت هذه العناصر واالبعاد اصبح المناخ التنظيمي محفزًا 

ومشجعًا على العمل االبداعي ، وفي هذا السياق يشير بعض الباحثين الى ان المناخ 

 املناخ النفسي   ي املناخ االبداع       

       
 

 مناخ مجاعة العمل

 االبداع
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خنق االفكار االبداعية ، بينما المناخ المحفز والمشجع على االبداع التنظيمي المستبد ي
يقدم الدعم للعمل االبداعي من خالل ما يمنح من مرونة واستقاللية في بلورة واختبار 
االفكار االبداعية ، وان المرونة واالستقاللية تعطي االفراد المبدعين مجااًل واسعًا من 

لرسمية وغير الرسمية ، وتتضمن امكانية تخطي الهرم العمل والقدرة على االتصاالت ا
االداري واالجراءات االدارية ) التي عادة ما تعاني من البطء والجمود (، ومن ثم تجاوز 

 (  56، ص 2000الروتين االداري .  ) القطاونة ، 
 ويرى الباحث ان العمل االبداعي يصبح جوهريًا لوجود استمرار وازدهار الجامعة وعنواناً 
لسياستها واستراتيجتها ، ويصبح العمل االبداعي ميزة حيوية واستراتيجية وموردًا يمكن 

التحكم به ودفعه في خدمة االهداف التنظيمية واالحتياجات المجتمعية ، خاصة في ظل 
المنافسة الشديدة نحو التميز وكسب اكبر عدد من المتعاملين مع الجامعات ، ومن خالل 

يمي المناسب والصحي الذي يتيح للتدريسيين العمل بحرية وبنشاط وجود المناخ التنظ
وفاعلية لتحقيق اهداف ومتطلبات الجامعة ، فضاًل عن اهمية توافر الحافز للعمل 

االبداعي سواء كان هذا الحافز ماديًا او معنويًا ، وان توافر المعلومات والدعم المادي 
ة االبداعية . وسوف يحاول الباحث الكشف للعمل االبداعي يعد من مقومات نجاح العملي

عن عالقة المناخ التنظيمي والعمل االبداعي من خالل االجابة على اهداف البحث 
 وتطبيق عينة بحثه، والنتائج التي يتوصل اليها .

    
 



 الفصل الثالث
 دراسات سابقة

 
 

 دراسات المناخ التنظيمي. -
 ( دراسة 12* عربية ) 

 ( دراسات 4)  * اجنبية
 دراسات االبداع والعمل االبداعي -

 ( دراسات 8* عربية ) 
 ( دراسات 4* اجنبية ) 

دراسات العالقة بين المناخ التنظيمي واالبداع  -
 والعمل االبداعي.

 ( دراسات 7عربية ) 
 ( دراسات  3اجنبية ) 

مقارنة اوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة  -
 لحالية ومدى استفادة الباحث منها.والدراسة ا
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 دراسات سابقة  
تناول هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع واهداف 

البحث الحالي ، وبعد االطالع عليها صنفها الباحث الى دراسات عربية ودراسات اجنبية . 
 حيث أشتملت على ثالثة انواع من الدراسات : 

 : دراسات تناولت المناخ التنظيمي .  النوع االول
 النوع الثاني : دراسات تناولت االبداع والعمل االبداعي .

 النوع الثالث : دراسات تناولت العالقة بين المناخ التنظيمي واالبداع والعمل االبداعي.
 اواًل : دراسات عربية 

عرض لهذه  تم عرض عدد من الدراسات العربية عن متغيرات الدراسة وفيما يأتي
 الدراسات .

  دراسات تناولت المناخ التنظيمي 
 ( 1989 –دراسة ) عكاشة  -1

المناخ التنظيمي في كليات المجتمع االردني وعالقتها جاءت هذه الدراسة بعنوان )     
( ، وهدفت الى تحديد انماط المناخ التنظيمي السائدة في كليات  بالرضا الوظيفي للعاملين

ردنية ، وتحديد مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في هذه الكليات وتحديد المجتمع اال
العالقة بين النمط المناخي السائد والرضا الوظيفي للعاملين ، وتكونت عينة الدراسة من 

(  11ستة كليات مجتمع اختيرت عشوائيًا من مجتمع الدراسة المكون من           ) 
( فردًا من مجتمع الدراسة البالغ  152غ حجم العينة ) كلية موجودة في شمال االردن ، وبل

( فردًا . وقد استخدم الباحث استبانة وصف المناخ التنظيمي    لهاليبن وكروفت  320) 
 (O.C.D.Q  واستبانة الرضا الوظيفي للعاملين . ولتحديد نمط المناخ التنظيمي السائد )

تخرج الباحث : المتوسطات الحسابية ، في كل كلية من الكليات المشمولة بالدراسة ، اس
( للمناخ  Profilواالنحرافات المعيارية ، والعالقة المعيارية التائية ، وقام برسم منظور   ) 

وقد  –التنظيمي في كل كلية ، ومن ثم تحديد نمط المناخ السائد فيها ، مفتوح أم مغلق 
وح ، بينما كانت اثنتان من أظهرت النتائج ان ثالث كليات خاصة ذات مناخ تنظيمي مفت

الكليات الحكومية ذات مناخ تنظيمي مغلق ، وكانت الثالثة ذات مناخ تنظيمي مفتوح ، 
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( في مستوى الرضا  0.001واظهرت النتائج فروق ذات داللة احصائية على مستوى ) 
ت الوظيفي تعزى لنمط المناخ التنظيمي السائد في الكلية ، حيث كان العاملون في الكليا

واكثر رضا عن كل مجال من  –ذات المناخ التنظيمي المفتوح اكثر رضا وظيفيًا اجمااًل 
مجاالت الرضا في استبانة الرضا الوظيفي . واظهرت فروقًا ذات داللة على مستوى    ) 

( في مستوى الرضا تعزى لنوع العمل الذي يعمله المستجيب ، حيث كان االداريون  0.05
 (  38، ص 1989) عكاشة ،  من المدرسين.بشكل عام اكثر رضا 

 (  1994دراسة ) القيروتي  -2
تقييم المناخ التنظيمي في الجامعة االردنية من وجهة نظر اعضاء هيأة ))       

(( هدفت الدراسة للتعرف الى تقيم اعضاء هيأة التدريس في الجامعة االردنية  التدريس
في االبعاد االتية : فلسفة القيادة ، اتخاذ القرارات ،  للمناخ التنظيمي السائد فيها، والمتمثل

االتصاالت ، اسلوب تقيم اعضاء هيأة التدريس ، والعالقات السائدة بين العاملين في 
الجامعة ، وسياسة التحفيز المتبعة في الجامعة ،والتعرف الى العالقة بين ابعاد المناخ 

، والكلية التي يعمل بها عضو هيأة التنظيمي السائد في الجامعة ومتغيرات الجنس 
( شخصًا ، أي ما  369وقد شملت عينة الدراسة )  –التدريس ، والرتبة وسنوات الخدمة 

% ( من مجموع مجتمع الدراسة وقد اعتمد الباحث في دراسته استبانة 51.05يعادل ) 
تار الباحث وقد اخ –طورها بنفسه لتقييم المناخ التنظيمي من اجل تحقيق اهداف الدراسة 

( فقرة وردت في االستبانة . وقد اظهرت نتائج  22ست ابعاد للمناخ التنظيمي ضمن ) 
 الدراسة ان:

درجة تقييم اعضاء هيأة التدريس على اختالف رتبهم ، حدد خدمتهم ، وبغض النظر  -1 
 %( .49.2عن جنسهم وطبيعة كلياتهم هي متدنية بنسبة ) 

ن واالدارة يأتي في الدرجة الثانية بنسبة                 ) نمط االتصاالت بين العاملي -2
% ( والتي شكلت الصورة غير المرضية في 35.2% ( ، بعد سياسة التحفيز ) 46.7

 نتائج الدراسة .
درجة تقييم اعضاء هيأة التدريس في الجامعة للفلسفة االدارية بلغت                -3

% ( ونمط اتخاذ القرارات ) 49.5يم والترقية ) % ( ولنمط عدالة نظم التق55.4) 
56.4. ) % 
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يقيم اعضاء هيأة التدريس نمط العالقات السائدة فيما بينهم ، وما بينهم وبين  -4
 % ( .58.1االدارة بأنه في مستوى ) 

واظهرت النتائج ان لمتغير الرتبة االكاديمي داللة احصائية لتحديد مستوى الرضا عن  
 يمي ، بينما ليس لمتغير الجنس والكلية والخبرة اثر ذو داللة احصائية .  المناخ التنظ

 ( 111-67، ص 1994) القيروتي ،   
 (  1994دراسة ) الرفاعي  -3
اثر المناخ التنظيمي في كليات المجتمع االردنية على تحصيل الطلبة في امتحان )    

المناخ التنظيمي السائد في كليات ( ، حيث هدفت الى تحديد انماط  دبلوم كليات المجتمع
المجتمع االردنية، واثر هذه االنماط على تحصيل الطلبة في امتحان دبلوم كليات المجتمع 

(  )  Halpin & Groftاالردنية وقد استخدم الباحث استبيان وصف المناخ التنظيمي ) 
O.C.D.Q ، واربعة  ( ، وتضمن ثمانية متغيرات اربعة تتعلق بخصائص سلوك العميد

تتعلق بخصائص سلوك العاملين . وقد توصلت الدراسة الى ان الكليات الخاصة كانت 
ذات مناخ تنظيمي مفتوح باستثناء كلية واحدة كانت قريبة جدًا من االنفتاح ، بينما كانت 
اثنتان من الكليات الحكومية ذات مناخ تنظيمي مفتوح ، واثنتان ذات مناخ تنظيمي مغلق 

. 
الدراسة الى عدم وجود تأثير لجنس طلبة الكلية على نمط المناخ التنظيمي  وتوصلت   

( في  a = 0.05السائد في الكلية . واظهرت فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) 
تحصيل الطلبة في بعض التخصصات تعزى لنمط المناخ السائد في الكلية ، حيث كان 

فتوح اكثر تحصياًل من الطلبة في الكليات ذات الطلبة في الكليات ذات النمط المناخي الم
 ج ( -، ص أ 1994) الرفاعي ،  النمط المناخي المغلق .

 
 
 
 ( 1995دراسة ) الخياط -4

تقويم المناخ التنظيمي القسام كليات جامعة الموصل في ضوء اساليب القيادة  )     
ات جامعة الموصل ومعرفة ( ، هدفت الدراسة الى تقويم المناخ التنظيمي القسام كليفيها 
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االساليب القيادية لرؤساء االقسام العلمية وتدريسي الجامعة ، وتكون مجتمع البحث من ) 
( رئيس قسم من الذين  25( كلية ، استبعدت الباحثة )  14( قسمًا موزعين على )  83

 لم يمضي على تعينهم في رئاسة القسم اكثر من سنة ، وكذلك استبعدت االقسام التي
 58تضم خمسة تدريسيين بضمنهم رئيس القسم ، وبذلك اصبح مجموع رؤساء االقسام ) 

( تدريسيًا استبعد منهم رئيس  1694( رئيسًا ، اما بالنسبة للتدريسيين فان مجموعهم    ) 
القسم والتدريسيين الجدد الذين لم يمض على عملهم مع رئيس القسم سنة واحدة وبذلك بلغ 

(  302( رئيس قسم ، و)  50ريسيًا ، وبذلك تكونت العينة من ) ( تد 659عددهم ) 
% ( ، وقد استخدمت الباحثة اداتين االولى لمعرفة االساليب 55تدريسيًا يشكلون ) 

 & Herseyالقيادية لرؤساء االقسام العلمية في جامعة الموصل  واعدها كل من )

Blanchard   جامعة الموصل التي اعدها كل ( ، والثانية لمعرفة المناخ التنظيمي في
 ( .Halpin & Groftمن )
حللت البيانات باستخدام معامل ارتباط سبيرمان للرتب وتحليل التباين االحادي           
 (A N O V A  ( وتطبيق معادلة شيفيه ،)Scheffe . ) 

 -وتوصلت الباحثة الى النتائج االتية :
لى استخدام السلطة بصورة اكبر مقارنة مع ان رؤساء االقسام العلمية ميالون ا - أ

تفويضها الى التدريسيين وهو امر قد ينسجم مع نضج التدريسيين ، غير ان 
استخدام السلطة وبصورة غير متزنة سبب في تحقيق مناخ تنظيمي اقرب الى 

 المغلق .
ة يغلب على المناخ التنظيمي في جامعة الموصل المناخ المغلق ، مما يسبب حال  - ب

غير صحية ومعيقة ألقسام ، وكليات جامعة الموصل من تحقيق مهماتها العلمية 
التربوية والثقافية واالجتماعية بصورة فاعلة . اذ ان المناخ المغلق هو مناخ يقيد 

 المؤسسة العلمية من اداء مهماتها بصورة مثلى .
قناع واالمر في اظهرت الدراسة عدم وجود فروق معنوية بين اساليب المشاركة واال -ج

معظم ابعاد المناخ التنظيمي الذي هو اقرب الى المناخ المغلق مما يؤدي الى عدم 
اسهام رؤساء االقسام العلمية في تحقيق مناخ تنظيمي ايجابي اقرب الى المناخ 
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)  المفتوح الذي يضمن كفاءة اعلى في االداء للمؤسسات الجامعية .         
 و (-، ص أ 1995الخياط ، 

 ( 1996ة امندراسة ) عث -5
(  تقييم المناخ التنظيمي لجامعة اليرموك من وجهة نظر اعضاء هيأة التدريس)       

هدفت الدراسة الى التعرف على اتجاهات اعضاء هيأة التدريس في جامعة اليرموك نحو 
يادي ، المناخ التنظيمي السائد فيها من خالل ابعاده الستة وهي : االسلوب االداري والق

العالقات واالتصاالت ، اتخاذ القرارات والصالحيات ، االجراءات والسياسات ، وحوافز 
العمل ، وفرص التقدم والنمو المهني ، وقد اختارت الباحثة عينة عشوائية طبقية مكونة 

( عضو هيأة تدريس في جامعة اليرموك من مجموع مجتمع الدراسة البالغ  350من ) 
ًا . وقد توصلت الباحثة الى نتائج مهمة لتقييم اعضاء هيأة ( عضو  676عددهم ) 

التدريس للمناخ التنظيمي السائد في الجامعة بشكل عام ، هو في الوسط او فوق الوسط ، 
  -واظهرت نتائج الدراسة ما يأتي :

( في تقييم اعضاء  a = 0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  -1
لمجاالت اداة الدراسة تعزى لمتغير الجنس ، باستثناء المجال المتعلق هيأة التدريس 

 بالسياسات واالجراءات حيث ظهرت فروق ذات داللة لصالح الذكور .
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الرتبة االكاديمية باستثناء مجال  -2

داللة بين رتبة استاذ  التقدم المهني والنمو ، حيث اظهرت الدراسة فروقًا ذات
 والرتب االخرى لصالح رتبة استاذ .

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الكلية التي يعمل بها عضو  -3
 هيأة التدريس .

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الخبرة في التعليم باستثناء  -4
ت داللة احصائية بين فئة ذوي الخبرة المجال المتعلق بالنمو حيث وجدت فروق ذا

( سنوات ، وذوي الخبرة اكثر من عشر سنوات لصالح ذوي الخبرة اكثر  5 – 1) 
 ل (-، ص ج 1996) عثمانة ،  من عشرة سنوات .

 ( 1997دراسة ) الحمداني -6
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) تقويم المناخ التنظيمي في الجامعة المستنصرية من وجهة نظر التدريسيين ( ،    
دراسة الى معرفة طبيعة المناخ التنظيمي السائد في الجامعة المستنصرية من هدفت ال

وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية ، وهل هناك فروق ذات داللة معنوية بين التدريسيين 
الذكور واالناث فيما يتعلق بطبيعة المناخ التنظيمي في الجامعة المستنصرية . واختارت 

( تدريسيًا يمثلون مجتمع  715ن من الجامعة والبالغ عددهم ) الباحثة عينة من التدريسيي
البحث ، ومن ستة كليات هي كلية االداب ، كلية التربية ، والعلوم ، واالدارة واالقتصاد ، 

( تدريسيًا . واستخدمت الباحثة وسائل  215والطب والهندسة . وقد بلغت عينة البحث ) 
مئوي ، واالختبار التائي . وتوصلت الباحثة الى احصائية منها درجة الحدة ، والوزن ال

 -النتائج االتية:
ان الذكور من التدريسيين اكثر معاناة للظروف واالجواء التي ال تعمل على  -1

 تحقيق االهداف التربوية الجامعية من االناث .
 ضعف المناخ التنظيمي في مجال القيادة االدارية . -2
تدريسية من ضعف او قلة مشاركتهم في المؤتمرات العربية معاناة اعضاء الهيئة ال -3

 والعالمية .
 ضعف اشراك االستاذ الجامعي في اتخاذ القرار . -4
وجود ضعف في العالقات االجتماعية االنسانية بين اعضاء الهيئة التدريسية في  -5

 ( 4-2، ص 1997)الحمداني ، الجامعة . 
 (  1999دراسة ) ابو سمرة  -7

( . المناخ في جامعة القدس من وجهة نظر اعضاء هيأة التدريس فيها  ) تقييم    
هدفت الى التعرف الى تقييم اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس للمناخ التنظيمي 

السائد فيها والمتمثل في المجاالت الستة : االسلوب االداري والقيادي ، العالقات 
الصالحيات ، االجراءات والسياسات ، التقدم والنمو المهني واالتصاالت ، اتخاذ القرارات و 

، وحوافز العمل . وهدفت الدراسة الى التعرف الى اثر كل من متغيرات الجنس ، ونوع 
الكلية ، والرتبة االكاديمية ، والخبرة في جامعة القدس ، على تقييم اعضاء هيئة التدريس 

 للمناخ التنظيمي للجامعة .
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راسة على جميع اعضاء هيئة التدريس المتفرغين والناطقين باللغة العربية أشتملت الد    
( عضوًا ،  182، والبالغ عددهم )  1999/  1998في جامعة القدس للعام الجامعي 

% ( من مجموع االستبانات الموزعة . 76وبلغت نسبة االستبانات المعادة والصالحة ) 
 –تخدام اداة الدراسة التي استخدمتها ) عثمانة ولتحقيق اهداف الدراسة ، قام الباحث باس

( ، لتقييم المناخ التنظيمي في جامعة اليرموك من وجهة نظر اعضاء هيأة  1996
التدريس فيها ، والتي تم التأكد من صدقها من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين 

 من ذوي الخبرة واالختصاص في جامعة اليرموك .
اب معامل الثبات لالداة باستخدام معادلة الفا كرونباخ ، وبلغ معامل واعاد الباحث حس    

( واستخدم الباحث التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان براون ،  0.93الثبات ) 
( . وقد استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات  0.91وكان معامل الثبات ) 

ء هيئة التدريس للمناخ التنظيمي السائد في المعيارية ، والنسب المئوية ؛ لتقييم اعضا
الجامعة ، بشكل عام ، ولكل مجال من مجاالته ، وتبعًا لكل متغير من متغيرات الدراسة 

المستقلة ، الجنس ، ونوع الكلية ، والرتبة االكاديمية ، والخبرة في جامعة القدس ، وقد 
للمناخ التنظيمي السائد فيها  توصلت الى ان تقييم اعضاء هيأة التدريس في جامعة القدس

، بشكل عام ، كان متدنيًا وان تقييمهم للمجاالت الفرعية كان متفاوتًا ، حيث تراوحت نسبة 
% ( لمجال 57.63% ( لمجال االسلوب االداري والقيادي ، ) 29.89التقييم بين ) 

 -العالقات واالتصاالت . واظهرت نتائج الدراسة ان :
قييم اعضاء هيأة التدريس للمناخ التنظيمي في الجامعة لمتغير هناك اختالف في ت -1

 الجنس ولصالح االناث .
هناك اختالف في تقييم اعضاء هيأة التدريس للمناخ التنظيمي في الجامعة يعزى  -2

 لمتغير نوع الكلية ، ولصالح الكليات االدبية .
ظيمي في الجامعة ، يعزى هناك اختالف في تقييم اعضاء هيأة التدريس للمناخ التن -3

 لمتغير الرتبة االكاديمية ولصالح رتبة ) استاذ ( .
هناك اختالف في تقييم اعضاء هيأة التدريس للمناخ التنظيمي في الجامعة يعزى  -4

) ( سنوات .        5لمتغير الخبرة في جامعة القدس ، لصالح الخبرة االقل من ) 
 د ( -، ص ج 1991ابو سمرة ، 
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 ( 2000سة ) الجبوري درا -8
  )المناخ التنظيمي السائد في االقسام العلمية في كليات جامعة القادسية (    
هدفت الى التعرف على المناخ التنظيمي السائد في االقسام العلمية لجامعة القادسية      

م الى وايجاد الفروق بين اعضاء الهيئة التدريسية في االقسام العلمية واالنسانية في نظرته
( كليات ،  8( تدريسيًا يعملون في )  175المناخ التنظيمي . وتألف مجتمع البحث من ) 

% ( من مجتمع البحث 60.57( تدريسيين أي بنسبة )  106وتكونت عينة البحث من  ) 
، وشملت معظم االقسام الدراسية ، وتبنت الباحثة اداة جاهزة قد اعدها المركز العربي 

 –( فقرة موزعة على ستة مجاالت : الوضوح  33، وهي مؤلفة من ) للتطوير االداري 
العمل الجماعي . واحتسب الثبات بطريقة  –التقدير  –المسؤولية  –المعايير  –االلتزام 

% ( 82( تدريسيًا فبلغت قيمة معامل الثبات )  25اعادة االختبار على عينة مؤلفة من ) 
اجل تحقيق اهداف البحث، فقد استخدمت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون . ومن 

المتوسطات الحسابية، واالختبار التائي لعينتين مستقلتين . واظهرت النتائج ان الكليات 
الثمانية تتميز بمناخ تنظيمي ذو مستوى جيد في مجال الوضوح وااللتزام والمعايير ، أما 

لحسابي يشير الى انها في مجال العمل الجماعي ومجال المسؤولية فكان متوسطها ا
المتوسط ، اما مجال التقدير، فقد حاز على المستوى المقبول؛ اذ بلغ متوسط النسب 

% ( ، واظهرت النتائج ان هناك فرق ذو داللة احصائية بين االقسام 59،02المئوية له ) 
عي ، اما العلمية واالقسام االنسانية في مجال االلتزام والمسؤولية والتقدير والعمل الجما

المجاالت التي ليس فيها فروق ذات داللة احصائية فهما مجال الوضوح والمعايير . 
وبموجب هذه النتائج فأن البحث لم يظهر وجود مستويات متدنية للمناخ وان المستوى 

السائد هو المستوى الجيد كما ان هناك ثالث كليات كانت بمستوى جيد ، وخمس كليات 
،والطب البيطري، وتربية القادسية، وتربية المثنى، واداب  بمستوى متوسط هي الطب

 ج( -، ص أ 2000)الجبوري ، القادسية .                      
 ( 2000دراسة ) الجوفي  -9

آب ( في ضوء  –عدن  –) فاعلية المناخ التنظيمي للجامعات اليمنية ) صنعاء       
 -سئلة االتية :لالجابة على اال هدفت الدراسةانموذج مقترح ( 
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ما نوع المناخ التنظيمي السائد في الجامعات اليمنية الثالث في ضوء عناصر  -
 االنموذج المقترح ؟

 ما نوع المناخ التنظيمي في الجامعة ؟ -
المؤهل  –هل توجد فروق دالة احصائيًا بين الجامعات تعزى الى المنصب الوظيفي  -

 سنوات الخبرة ؟ –العلمي 
ل مجتمع البحث لجميع االداريين والتدريسيين في الجامعات الثالث . اختيرت  وتمث     

( فردًا يمثلون القيادات االدارية العليا واالداريين  740عينة طبقية عشوائية مؤلفة من ) 
( فقرة بعد ان تم التأكد  74االجرائيين والتدريسيين . واستخدم الباحث استبانة مؤلفة من ) 

 ها .من صدقها وثبات
اما الوسائل االحصائية فقد استخدم الوسط المرجح والوزن المئوي ، ومربع كاي . واظهرت 

 -الدراسة النتائج االتية :
وجود ضعف في المناخ التنظيمي في الجامعات الثالث ، اذ كان الوسط المرجح  -

(  3(، وهو دون الوسط الموزون للمقياس والبالغ )  2.5لجميع عناصر االستبانة ) 
 درجات .

ان جامعة عدن احتلت المرتبة االولى من حيث مستوى المناخ ؛ اذ حصلت على  -
( ثم جامعة  2.59( تليها جامعة أب بوسط مرجح بلغ )  2.64وسط مرجح بلغ ) 

 (. 2.48صنعاء بوسط مرجح بلغ ) 
اللة  ) اظهرت النتائج وجود فروق دالة معنويًا بين اجابات افراد العينة عند مستوى د -

( لنوع المناخ السائد في الجامعات الثالث تعزى لمتغيرات البحث : المنصب  0.01
)                                الوظيفي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة 

 ج ( -، ص أ 2000الجوفي ، 
 
 

 ( 2002دراسة ) الخشيني  -10
 –الرسمية واالهلية  –معات االردنية ) االساليب القيادية لعمداء الكليات في الجا    

هدفت الدراسة في معرفة وعالقتها بالمناخ التنظيمي من وجهة نظر هيئاتها التدريسية ( 
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االساليب القيادية لعمداء الكليات في الجامعات االردنية : الرسمية واالهلية ، وعالقتها 
مجتمع االصلي للبحث من بالمناخ التنظيمي من وجهة نظر هيئاتها التدريسية . وتكون ال

ست جامعات اردنية منها ثالث جامعات رسمية هي : جامعة اليرموك ، جامعة العلوم 
والتكنلوجيا ، جامعة أل البيت . وثالث جامعات اهلية هي : جامعة اربد االهلية ، جامعة 

جرش االهلية ، جامعة فيالدلفيا االهلية . وقد شمل مجتمع البحث جميع اعضاء هيأة 
( عضو هيئة تدريس موزعين  1209تدريس في الكليات المتناظرة ، والبالغ عددهم ) ال

(  340على الجامعات والكليات ، وقد اختيرت عينة البحث االساسية والبالغة          ) 
( من الجامعات  110( من الجامعات الرسمية ،  و)  230عضو هيأة تدريس منهم ) 

من المجتمع االصلي للمشمولين بالبحث والبالغ عددهم )  % ( تقريباً 28االهلية وبنسبة ) 
 (  عضو هيأة تدريس. 1209

وقام الباحث ببناء اداتين ، االولى : لوصف االساليب القيادية لعمداء الكليات في    
الجامعات االردنية ، والثانية كانت اداة جاهزة لوصف طبيعة المناخ التنظيمي السائد في 

 ،  من وجهة نظر الهيئات التدريسية .  الجامعات االردنية
وقد استخدم الباحث وسائل احصائية منها : المتوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري ، 

 ومعامل ارتباط بيرسون ، واختبار مربع كاي .
واظهرت الدراسة اهم النتائج من بينها : ان اعضاء هيأة التدريس يشعرون بسيادة     

وح في الجامعات االردنية الرسمية ، في حين يشعرون اعضاء هيأة المناخ التنظيمي المفت
التدريس بسيادة المناخ التنظيمي المغلق في الجامعات االهلية . واظهرت النتائج ان هناك 

فروق ذات داللة احصائية للمناخ التنظيمي السائد في الجامعات االردنية تعزى لمتغير 
تنظيمي المغلق كانت الفروق لصالح الجامعات االهلية الجامعة . اما فيما يتعلق بالمناخ ال

. وتوجد فروق ذات داللة احصائية بين االساليب القيادية لعمداء الكليات والمناخ 
 و ( –، ص د 2002)الخشيني، التنظيمي في الجامعات االردنية ) الرسمية واالهلية (.

 
 ( 2003دراسة ) السامرائي  -11

ي جامعة بغداد وعالقته باالنتاجية العلمية العضاء الهيئات ) المناخ التنظيمي ف     
، هدفت الدراسة الى الكشف عن المناخ التنظيمي السائد في كليات جامعة  التدريسية (
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بغداد ، واالنتاجية العلمية العضاء الهيئات التدريسية للسنوات الخمس المنصرمة ، كما 
 ية بين المناخ واالنتاجية .هدفت الى التعرف على درجة العالقة االرتباط

( عضو هيأة تدريس ، أي بنسبة  490استخدم الباحث عينة طبقية عشوائية مؤلفة من ) 
% ( من المجتمع وقد روعي فيها الجنس والتخصص والمرتبة العلمية ، وانها 25.4) 

 ( قسمًا وفرعاً  143( كلية ولم تستثنى واحدة منها ، واشتملت على )  22اشتملت على ) 
% ( ان هذه االعداد اتصفت بتمثيلها 91( قسمًا أي بنسبة )  157علميًا من مجموع  ) 

 الكافي للمجتمع .
وقد قام الباحث ببناء استبانة المناخ التنظيمي ، التي اشتملت على سبعة مجاالت ،     

( فقرة بعد  72مع تضمين كل مجال الفقرات الخاصة به . حيث بلغ مجموع الفقرات ) 
كد من صدقها وثباتها . وقد استخدم الباحث وسائل احصائية كدرجات الحدة التأ

والمتوسطات الحسابية، والوزن المئوي ومعامل ارتباط بيرسون ، وكذلك االختبار  التائي ، 
 فكانت اهم النتائج كاألتي . 

بالنسبة للمناخ التنظيمي في جامعة بغداد كانت اعلى درجة حدة هي من نصيب  -
االتصال والحرية االكاديمية ، وادنى مستوى حدة من نصيب الجو العلمي  اساليب

 وتقييم االداء ، اما بقية المحاور تقع بين هذين الحدين. 
للتعرف على رأي كل مجموعة من مجاميع افراد العينة في المناخ التنظيمي حسب  -

م متقاربة ، المراتب العلمية والتخصص والجنس فقد كانت بصورة عامة اراء واحكا
 وليس هناك فرق بين اراء المجاميع .

اما بالنسبة لالنتاجية العلمية ، فانها كانت في المستوى المرفوض جدًا ، اذ لم تنل  -
 درجة حدة ووزن مئوي .

اما التعرف على درجة العالقة االرتباطية بين المناخ واالنتاجية ، فقد ظهر ان العالقة  -
 0.29ة ضعيفة جدًا وغير دالة . اذ بلغ معامل االرتباط     ) بينهما كانت عالقة سلبي
 ز ( -، ص خ 2003) السامرائي ،  ( .0.05( وعند مستوى داللة )

 (  2004دراسة ) العبيدي  -12
هدفت دراسة تطبيقية ( ،  –) اثر المناخ التنظيمي في استراتيجية البحث والتطوير     

مناخ التنظيمي واستراتيجية البحث والتطوير في الجامعة الدراسة الى ايجاد العالقة بين ال



 121 …………………………………………………………الفصل الثالث 

المستنصرية والجامعة التكنلوجية ، واعتمدت الدراسة على فرضيات رئيسة تؤشر وجود 
عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية بين ابعاد المناخ التنظيمي ومراحل استراتيجية البحث 

 والتطوير .
ن التدريسيين من جامعتي المستنصرية أما عينة البحث فاشتملت على عدد م   

( تدريسي ، واستخدمت  22والتكنولوجية الجراء المقابالت معهم وكان مجموعهم ) 
( من رؤساء االقسام في الجامعة 300الباحثة عينة اخرى تتعلق باالستبانة بلغ مجموعها)

ن ، استخدم ( اناث موزعين بين الجامعتي 5( ذكور و )  259المستنصرية والتكنولوجية ) 
فيها تحديد اعمار العينة ، والتحصيل الدراسي لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير ، ومدة 

 الخدمة في التدريس .
اعتمدت الباحثة وسائل احصائية في دراستها منها : االنحراف الحسابي ، واالنحراف     

طي البسيط ، ، ومعامل االنحدار الخ Spearmanالمعياري ، المدى ، معامل ارتباط 
 . Mann – Whitneyومعامل اختبار 

اما اداة البحث فقد استخدمت الباحثة برنامج المقابلة على عدد من التدريسيين في     
( سؤااًل بعد عرضها على عدد  13الجامعة المستنصرية والجامعة التكنلوجية تكونت من ) 

 78باحثة استبانة مكونة من ) من الخبراء الجراء التعديل المناسب عليها ، واستخدمت ال
( فقرة توزعت بين المناخ التنظيمي والبحث والتطوير وقيست اراء العينة حول فقرات 

االستبانة على وفق سلم خماسي متدرج بما يتالءم وطبيعة فقرات كل متغير وتحتسب 
 العالقة النهائية لكل متغير وفقًا لمجموع االجابات لكل فقرة من الفقرات .

 -الباحثة الى اهم النتائج منها :وخلصت 
 ال يوجد اختالف معنوي بشكل عام بين الجامعتين في ابعاد المناخ التنظيمي . -1
ال يوجد اختالف معنوي بشكل عام بين الجامعتين في مراحل استراتيجية البحث  -2

 (. 6-4، ص 2004) العبيدي ،  والتطوير . 
 

 ع والعمل االبداعيالدراسات العربية التي تناولت االبدا
 ( 1990دراسة ) ابو فارس  -1
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هدفت الدراسة ) االبداع االداري لدى العاملين في قطاع المؤسسات العامة االردنية (     
الى التعرف الى درجة االبداع االداري  لدى العاملين في المؤسسات العامة االردنية ، 

الى التعرف على اثر الحوافز  ودور المؤسسات العامة في االبداع االداري ، وهدفت
المادية والمعنوية ، والمتغيرات المستقلة ) القطاع ، المستوى االداري ، المؤهل العلمي ، 
الجنس ، العمر ، طبيعة الوظيفة ( على االبداع . وقد استخدم الباحث لتحقيق اهداف 

منها على بيانات  الدراسة استبانة من تصميمه تتكون من ثالثة اقسام : احتوى القسم االول
اولية عن المستخدمين ، اما القسم الثاني فقد احتوى على احدى وعشرين فقرة للتعرف 
على درجة االبداع االداري لدى العاملين في قطاع المؤسسات االردنية ، بينما احتوى 
القسم الثالث من االستبانة على تسع فقرات ، للتعرف على دور المؤسات العامة في 

 بداع ، واثر الحوافز المادية والمعنوية على االبداع . تشجيع اال
وقد اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية ، اذ تكونت من عشر    

مؤسسات عامة تمثل مختلف القطاعات االتية : ) االنتاجية ، والتعليمية ، والتدريبية ، 
لى كافة االفراد العاملين في االدارة العليا ، والمالية ، واالستثمارية ( ، وزعت االستبانة ع

( استبانة . واظهرت  230% ( من االفراد العاملين في االدارة الوسطى بواقع ) 70و ) 
 -نتائج الدراسة ما يأتي :

ان هناك درجة عالية من االبداع لدى العاملين في المؤسسات العامة االردنية    بالرغم    
 ات لالبداع .من عدم تشجيع هذه المؤسس

وبينت نتائج الدراسة اهمية الحوافز المادية والمعنوية في تشجيع الموظفين على االبداع    
، واظهرت ان هناك فروقًا ذات داللة احصائية في درجة االبداع تعزى للمتغيرات المستقلة 

 ل ( –، ص  ق  1990) ابو فارس ، على االبداع وعناصره . 
 ( 1992ة دراسة ) النهار ومحافظ-2

) العوامل التي تعزز االبداع في التعليم ومدى توافرها في المدارس الثانوية في     
 -، هدفت الدراسة الى االجابة عن االسئلة االتية :االردن (

ما العوامل التي تعزز االبداع في التعليم كما يراها مديرو ومديرات ، ومعلمو  -1
 ؟ومعلمات المدارس الثانوية في االردن 
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هل هناك فرق في مدى توافر هذه العوامل كممارسات فعلية حسب الجنس ،  -2
 والوظيفة والمؤهل والخبرة ؟

هل هناك فرق بين مستوى اعتقاد افراد العينة باهمية هذه العوامل ومدى توافر هذه  -3
 العوامل كممارسات فعلية في المدارس ؟

( معلم ومعلمة  1200رة بالتساوي ،و) ( مدير ومدي 200تكونت عينة الدراسة من )     
بالتساوي ايضًا يشكلون اعضاء الهيأة التدريسية في المدارس الثانوية التي شملتها الدراسة 

في مختلف المناطق التعليمية . حيث اشارت نتائج التحليل العاملي باستخدام اسلوب 
% ( 46.9)       المحاور المتعامدة الى ان هناك ستة عوامل تفسر مجتمعة         

من التباين الكلي لقائمة معززات االبداع في التعليم وهذه العوامل هي : القيادة التربوية ، 
والحرية االكاديمية ، والتسهيالت التربوية ، واتجاهات وتوقعات الجهاز االداري واالشرافي 

التباين متعدد  ، والمساعدة المهنية ، والبيئة التعليمية المادية . واشارت نتائج تحليل
المتغيرات الى فروق ذات داللة احصائية في مدى توافر هذه العوامل كممارسات فعلية في 
المدارس تعزى للوظيفة والمؤهل والخبرة ، في حين لم يصل أثر الجنس الى مستوى الداللة 

االحصائية . واشارت النتائج االحصائية للعينات غير المستقلة الى فروق ذات داللة 
ائية بين مستوى اعتقاد العينة               بأهمية هذه العوامل التي تعزز االبداع احص

 1992) النهار ومحافظة ، ومدى توافر هذه العوامل كممارسات فعلية في المدارس .   
 (   118-117، ص

 ( 1994دراسة ) الهمشري -3
 الردن () معيقات االبداع لدى العاملين في المكتبات المتخصصة في ا    
هدفت الدراسة الى التعرف على مجاالت االبداع لدى العاملين بالمكتبات المتخصصة     

في االردن . تكون مجتمع الدراسة وعينتها من مجتمع العاملين في المكتبات المتخصصة 
 ( افراد، وخلصت الدراسة الى اهم النتائج    االتية : 110وعددهم ) 

لى التدريب هي : مقاومة التغير ، الحوافز ، تكاليف ان اهم معوقات االبداع ع -1
 االبداع ، ومقاييس االبداع والقوانين واالنظمة .

وجود عالقة ذات داللة احصائية في النظرة الى معيقات االبداع تعزى الى نوع  -2
 المؤسسة .
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 ومن ابرز توصيات الدراسة :
االردن بطريقة اختيار  من الضروري ان تهتم ادارات المكتبات المتخصصة في -1

  الموظفين ، واالهتمام بالصفات الشخصية والتخصصية لهم.
ضرورة االهتمام بوضع معايير، وانظمة خاصة لتقييم االبداع واالفكار         -2

 ج (  -، ص أ  1994) الهمشري ، االبداعية .   
 ( 1996دراسة ) الدايني -4

ر االبداعي العراقي وعالقته ببعض المتغيرات في ) اثر االساليب التدريبية في التفكي    
 جامعة بغداد ( 

هدفت الدراسة الى معرفة اثر االساليب التدريبية في التفكير االبداعي العراقي وعالقته     
ببعض المتغيرات ، اجريت الدراسة على عينة من العاملين في دوائر الدولة المتميزين في 

وقد أجري اختبار قدرات التفكير االبداعي  ) المعد من قبل  اعمالهم وكتاباتهم االنتاجية ،
 الباحث ( على العينة ومن ثم تطبيق اساليب تدريبية لتحفيز التفكير االبداعي .

وتوصلت نتائج الدراسة الى اثر التدريب في زيادة القدرة على التفكير االبداعي واثر     
الجيدة واالثابة المعنوية في رفع القدرة على  متغيرات الحالة االجتماعية والدخل والتقديرات

 ج (  –، ص أ  1996) الدايني ،  التفكير االبداعي أو خفضها . 
 (   1998دراسة ) نور  -5

 ) دور االستاذ الجامعي في تحفيز االبداع وتنميته (      
 -هدفت الدراسة الى االجابة عن االسئلة الثالثة االتية :

 بداع وتعليمه ؟هل يمكن تعلم اال -1
 بماذا يجب ان يؤمن االستاذ الجامعي لكي يسهم في تحفيز ابداع طلبته وتنميته ؟ -2
 ماذا يعمل االستاذ الجامعي لكي يسهم في تحقيق ذلك الهدف النبيل؟ -3

 -وستكون اجابة تلك االسئلة تحت العناوين االتية :
 ث مرات ) نعم ( .تعلم وتعليم االبداع بين ثالث مرات ) ال( وثال - أ
 أسس فلسفية البد منها لتحفيز االبداع وتنميته . - ب

 انماط سلوك االستاذ الجامعي التي تسهم في تحفيز ابداع الطلبة وتنميته . -ج
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اجريت الدراسة على عينة من التدريسيين في جامعة تكريت ضمن الدورات التي     
( حيث  1995،  1994،  1993م  ) يقدمها مركز طرائق التدريس في الجامعة لالعوا

اشتملت العينة على التدريسيين الذين يحملون درجة الماجستير او الدكتوراه في العلوم او 
 الفنون او االداب ويمارس مهنة التدريس في واحدة من مؤسسات التعليم العالي .

والروحية واظهرت نتائج الدراسة ان االستاذ الجامعي الذي اشبعت حاجاته المادية     
بضمنها الحرية الفكرية والذي يؤمن بمنطلقات محددة ويتسم بسمات معينة له دور كبير 

في اعداد العقول القادرة على انتاج الجديد ، فضاًل عن ان اعداد العقول المبدعة في 
مؤسسات التعليم العالي هدف تربوي يكاد يكون مهماًل في مرحلة الدراسة االولية . 

لدراسة انه يمكن تعلم  التفكير االبداعي وتعليمه في مؤسسات التعليم واظهرت نتائج ا
العالي مثلما يمكن تعلم وتعليم أي نشاط انساني اخر عند توافر الشروط المساعدة وفي 

 ( 136 -314، ص 1998) نور ،   مقدمتها االستاذ الجامعي الكفوء .
 ( 1999دراسة ) السامرائي -6

 العوامل المؤثرة فيه ( ) االبداع التقني وبعض   
هدفت الدراسة الى تحديد مفهوم االبداع واهميته للمنظمة . وكذلك دراسة عالقات االرتباط 

 بين المتغيرات الرئيسة المستقلة المتمثلة بالتكنلوجيا والمتغيرات الفرعية لها .
 % ( من اجمالي عدد25( شركة تمثل )  16( فردًا من )  48واشتملت العينة على ) 

 -الشركات وكان من ابرز نتائج الدراسة ما يأتي :
ان لمتغيرات التكنلوجيا تأثيرًا في انواع االبداع التقني ويمكن من خالله تفسير  -

االختالفات في انواع االبداع التقني نتيجة االختالفات في متغيرات التكنلوجيا ، 
ع االبداع التقني شكلت ما واظهرت الدراسة عالقات ارتباطية ذات دالالت معنوية بانوا

% ( من اجمالي العالقات وتفاوتت االوساط الحسابية النواع االبداع 61نسبته ) 
التقني حسب انواع الصناعات الخمسة . واكدت اغلب االجابات ان االساليب المعتمدة 

 في توليد االفكار االبداعية هي تشجيع االفراد لعرض افكارهم بحرية .
 -صيات :وكان من ابرز التو 

 توفير الدعم الثابت لمشاريع البحث والتطوير . -
 تطوير البرامج المتعلقة بالحصول على التكنلوجيا المناسبة على المدى البعيد . -
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 العمل على توفير المناخ المناسب لالبداع وتشجيع المبدعين                ومكانتهم. -
 و (  -، ص أ 1999) السامرائي ، 

 ( 2002بياتي والمطيري بحث ) ال-7
   ) االبداع االداري لدى القادة المدراء وانعكاساته على كفاءة وفاعلية منظماتهم (   

 -هدف البحث الى تأييد االفتراض النظري االتي :
ان فلسفة االدارة وقيمها، ومعتقداتها وثقافتها وايمان االدارة العليا باشاعة المناخ  -1

 ورًا مهمًا في استشراق االدارة للمستقبل .المناسب لالبداع يؤدي د
ان المدراء القادة يؤدون دورًا مهمًا وكبيرًا في احداث التغير المنظم والتكييف مع  -2

البيئة، وجعل منظماتهم قادرة على البقاء والنمو، وان للفكر االبداعي الخالق الذي 
 ظماتهم .يمتلكونه اثرًا كبيرًا في تحقيق الكفاءة والفاعلية في من

واشتملت العينة على مدراء المنظمات االدارية الذين يتعاملون مع افراد المجتمع في      
حياتهم اليومية سواء كانت هذه المنظمات مرافق لخدمات عامة او دوائر حكومية او 

 منشأت اعمال تشكل السمة المعقدة للمجتمع .
االدارية تحقيقه من خالل االبداع وخلص البحث الى اهم النتائج التي تستطيع المنظمات 

 -وهي :
مواجهة المنافسة المتزايدة في الحصول على عوامل االنتاج وكذلك مواجهة  -1

 المنافسة من اجل زيادة المبيعات .
توسيع امكانات االدارة في تصور االثار التي يمكن ان تحدثها القرارات في  -2

 المستقبل .
وتوزيع السلع والخدمات وتحقيق مستويات افضل  تطوير اساليب وطرائق انتاج -3

 من الناحيتين الكمية، والنوعية في جميع االنشطة التي تقوم بتأديتها .
ايجاد حلول للمشكالت من خالل اكتشاف بدائل جديدة لمعالجة ومواجهة  -4

 ( 75-66، ص 2002) البياتي والمطيري ،  المشكالت . 
 ( 2004دراسة ) المعموري  -8

) بناء برنامج تعليمي تعلمي للتفكير االبداعي واثره في العمل االبداعي وعالقته     
 بالتحصيل العلمي (
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تعلمي على وفق العالقة بين العلم والتقنية  –هدفت الدراسة الى بناء برنامج تعليمي     
في الفيزياء ، والتعرف على اثر البرنامج المقترح في تنمية قدرات العمل االبداعي 

نواتجه لطلبة مركز التدريب المهني لصناعات الكهربائية وااللكترونية . وكذلك دراسة و 
عالقة قدرات العمل االبداعي بمستويات التحصيل العلمي . وقد صاغ الباحث 

 -الفرضيتين الصفريتين االتيتين لتحقيق اهداف بحثه :
وسط درجات ( بين مت 0،05ال توجد فوق ذات داللة احصائية عند مستوى )  -1

الطلبة في اختبار قدرات العمل االبداعي ) االحساس بالمشكالت ، اعادة  
التنظيم ، الطالقة ، االصالة ، المرونة ، والمجموع الكلي لقدرات العمل االبداعي 

 ( في االختبار القبلي والبعدي .
)       ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين قدرات العمل االبداعي   -2

االحساس بالمشكالت ، اعادة التنظيم ، الطالقة ، االصالة ، المرونة ، والمجموع 
الكلي لقدرات العمل االبداعي (، ومستويات التحصيل العلمي            ) عاٍل ، 

 وسط ، منخفض ( .
واستخدم الباحث عينة تجريبية من طلبة الصف الثالث الكترونيك في مركز التدريب     
( طالب  23ني للصناعات الكهربائية وااللكترونية في ديالى ، وقد بلغ عددهم ) المه

( طالبة ، واستخدم التصميم التجريبي ذا  11( طالبًا ، و )  12وطالبة بواقع ) 
 المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي .

ينة مترابطة لحساب واستخدم الباحث الوسائل االحصاية االتية : االختبار التائي لع   
الفروق التي جاءت بها الفرضية االولى للبحث واستخدم معامل ارتباط بيرسون للتحقق 

 من الفرضية الثانية واليجاد ثبات االختبار وثبات التصحيح .
 -واظهرت نتائج البحث ما يأتي :

( بين درجات الطلبة في االختبار 0.05وجود فروق ذات داللة عند مستوى ) -1
االحساس بالمشكالت ،  -لي والبعدي لصالح االختبار البعدي في كل من :القب

القدرة على اعادة التنظيم ، الطالقة ، المجموع الكلي لقدرات العمل االبداعي . 
وبذا يتضح أثر االنموذج المقترح في تنمية تلك القدرات االبداعية لدى الطلبة . 
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م يكن لالنموذج المقترح اثر في تنميتها أما فيما يتعلق بقدرات االصالة والمرونة فل
 لدى الطلبة. 

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصاية بين قدرات العمل االبداعي  -2
 2004) المعموري ، ومستويات التحصيل العلمي ) عاٍل ، وسط ، منخفض ( .

 ج ( -، ص ت
البداع والعمل الدراسات العربية التي تناولت العالقة بين المناخ التنظيمي وا

 االبداعي .
 ( 2000دراسة ) القطاونة  -1

) المناخ التنظيمي واثره على السلوك االبداعي : دراسة ميدانية للمشرفين االداريين     
هدفت الى التعرف على كل من : المناخ التنظيمي ، والسلوك في الوزارات االردنية ( 

ردنية ، وتحليل العالقة بين المناخ التنظيمي االبداعي للمشرفين االداريين في الوزارات اال
بابعاده : ) مركزية القرارات ، واالنتماء ، والمخاطرة ، والتدريب ، والحوافز ( ، والتعرف 

على العالقة بين السلوك االبداعي والعوامل الديمغرافية :      ) الجنس ، والعمر ، 
ريين ( . ومن اجل تحقيق االهداف والخبرة الوظيفية ، والمؤهل العلمي للمشرفين االدا

% ( من 25السابقة صممت استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تمثل ) 
( مشرفًا اداريًا . وقد اظهرت الدراسة  252مجتمع الدراسة ، وبلغ عدد افراد العينة ) 

جابية ، ان النتائج التالية : ان انطباعات المشرفين االداريين حول المناخ التنظيمي اي
مستوى السلوك االبداعي لدى عينة الدراسة يعد مستوى عاليًا  باالعتماد على النسب 

المئوية والمتوسطات الحسابية ، واظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة احصائية بين 
المناخ التنظيمي والسلوك االبداعي . وتبين وجود عالقة ذات داللة احصائية بين السلوك 

سنة ( اظهرت فروقًا  45والعمر ، حيث اتضح ان الفئة العمرية ) اكثر من االبداعي 
) القطاونة ،  ذات داللة في حين لم تظهر فروق ذات داللة على المتغيرات االخرى .

 ل (   -، ص ك 2000
 ( 2003دراسة ) حوامدة  -2

داري لدى القادة ) المناخ التنظيمي في مديريات التربية والتعليم وعالقته باالبداع اال    
هدفت هذه الدراسة الى تعرف تصورات القادة التربويين للمناخ التربويون في االردن ( 
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التنظيمي السائد في مديريات التربية والتعليم في االردن ومستوى االبداع االداري لديهم ، 
ي ، اضافة الى تعرف العالقة االرتباطية بين المناخ التنظيمي ومستوى االبداع االدار 

والتعرف على اثر بعض المتغيرات المستقلة ) الخبرة ، المؤهل العلمي ( على تصورات 
القادة التربويين للمناخ التنظيمي ومستوى االبداع االداري لديهم . وقد تألفت عينة الدراسة 

( فردًا من القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في االردن من مديري  264من ) 
بية والتعليم والمديرين الفنيين واالداريين ورؤساء االقسام اختيروا بطريقة عشوائية . التر 

ومن اجل الحصول على نتائج الدراسة فقد استخدمت المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات 
المعيارية لتعرف تصورات القادة التربويين للمناخ التنظيمي ومستوى االبداع االداري ، 

االحادي لتعرف اثر المتغيرات على تصورات القادة التربويين للمناخ وتحليل التباين 
ومستوى االبداع ، واختبار ) شفيه ( واختبار ) توكي ( للمقارنات البعدية ، ومعامل 

ارتباط ) بيرسون ( للتعرف على العالقة بين تصورات القادة للمناخ التنظيمي ومستوى 
 االبداع االداري لديهم . 

باحث على الدراسات السابقة وادبيات الدراسة لبناء اداتين في المناخ اعتمد ال    
التنظيمي واالبداع االداري ، تكونت استبانة المناخ التنظيمي من ثمانية مجاالت تم 

(، وهي وضوح التنظيم ويضم       )  Hay Associatesتحديدها على قائمة منظمة ) 
(     فقرات  7ت ، واسلوب االدارة ويضم ) ( فقرا 7( فقرات ، وصنع القرار ويضم )  7

( فقرات ،  6( فقرات ، وحيوية التنظيم ويضم )  5، وتوجيه االداء ويضم ) 
( فقرات  6( فقرات ، وتنمية العنصر االنساني ويضم )  5والتعويضات المالية ويضم ) 

 ( فقرة تمثل استبانة المناخ التنظيمي .  50. حيث بلغ عدد الفقرات ) 
اما اداة االبداع االداري ، فقد استخدم الباحث االستبانة االستطالعية حيث حدد     

مجاالت االبداع االداري من الدراسات والمقاييس المتعددة في االبداع االداري ، حيث 
( فقرة ، والقابلية للتغير  14تكونت من المجاالت االتية : حل المشكالت واتخاذ القرار ) 

( فقرات، وتشجيع  7( فقرات ، وسعة االتصاالت )  7ح المجازفة ) ( فقرة ، ورو  11) 
( فقرة تمثل استبانة االبداع االداري  54( فقرة . حيث بلغ عدد الفقرات )  15االبداع ) 

. 
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بينت نتائج الدراسة ان تصورات القادة التربويين للمناخ التنظيمي السائد في مديريات      
ايجابية ككل ولمجاالته باستثناء مجال التعويضات المالية ، اذ  التربية والتعليم في االردن

كانت سلبية ، وبينت النتائج ان مستوى االبداع االداري لدى القادة التربويين في مديريات 
التربية ذات مستوى مرتفع لكل مجاالته . واظهرت ان هناك عالقة ارتباطية ايجابية دالة 

البداع االداري . واظهرت النتائج فروقًا ذات داللة احصائيًا بين المناخ التنظيمي وا
احصائية لكل من المناخ التنظيمي واالبداع االداري بالنسبة للخبرة والمؤهل العلمي من 

 ( 2-1، ص  2003) حوامدة ،  حملة الدكتوراه .
 الدراسات االجنبية التي تناولت المناخ التنظيمي -

 ( Smith , 1990دراسة )  -1
      An Investigation Of Communication Satis faction and 

.Organi Zational Climate in State Community Colleges 

هدفت الدراسة الى تحليل كيفية ادراك اعضاء الهيئة التدريسية الذين يعملون بدوام      
عرف مستوى كامل لمناخاتهم التنظيمية في كليات المجتمع في والية تنسى االمريكية ، لت

رضا اعضاء الهيئة التدريسية عن االتصال، وبحث العالقة ما بين الرضا عن العمل 
 والرضا عن االتصال لدى اعضاء الهيئة التدريسية .

وقد أجري مسح لجميع اعضاء الهيئة التدريسية الذين يعملون بدوام كامل لدى            
       -% 50عدالت االجابة الفردية من) ( كلية مجتمع في والية تنسي ، وقد كانت م 13) 

% (، وكانت االدوات المستخدمة في االستبانة الوصفية للمناخ التنظيمي ، واستبانة 77
 الرضا عن االتصال وقائمة المعلومات الشخصية . 

وقد كشفت النتائج عن مناخات مميزة خاصة بكل، كلية واتضح ان معظم اعضاء      
ن يعملون بدوام كامل راضون نوعًا ما عن االتصال وعن وظائفهم  الهيأة التدريسية الذي

وارتبط الرضا عن االتصال والرضا عن العمل ارتباطًا دااًل لدى معظم الكليات ، غير ان 
الرضا عن االتصال لم يرتبط ارتباطًا تامًا بالخصائص الديموغرافية المختارة . لقد ظهر 

 القة بين الرضا عن الوظيفة والرضا عن االتصال .على مناخ الكلية ان له تأثير في الع
وبينت نتائج الدراسة ان درجات المناخ التنظيمي ضمن أي مجموعة من كليات      

المجتمع ستتباين تباينًا ملحوظًا . فعلى الرغم من ان االنفتاح والمودة كانا عاملين مستقلين 
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تي تحصل على درجات عالية على للمناخ اال ان درجات المودة ستكون عالية للكليات ال
االنفتاح، وستميل الى ان تكون هذه المودة منخفضة لدى الكليات التي تحصل على 

 درجات واطئة على االنفتاح .
وال يبدو على الخصائص الديموغرافية بانها ترتبط ارتباطًا دااًل للرضى عن االتصال      

ا عن االتصال فسيزداد الرضا عن العمل بين اعضاء الهيئة التدريسية ، فعند ازدياد الرض
، ويرتبط المناخ ارتباطًا دااًل ايجابيًا بالرضا عن العمل                     غير ان 

الرضا عن االتصال والمناخ التنظيمي لن يرتبطا ارتباطًا                    دااًل بينهما .  
(Smith , 1990, P. 191 - A  ،104 – 103،ص 2004()السامرائي ) 

 (  Scorsone , 1991دراسة )  -2
     ((Relation between Organizational Climate and Community   

Colleges ( Kentukey ) ))  
هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين المناخ التنظيمي واالسلوب القيادي في جامعة )    

الدراسة من الكليات االربعين التي تشكل كينتوكي ( ذات االربعين كلية . وقد تكونت عينة 
 –الجامعة المذكورة ، وقد استخدمت اداتان لتحقيق اهداف الدراسة هما: 

 اداة للكشف عن االساليب القيادية السائدة . -
 اداة للكشف عن المناخ التنظيمي في الجامعة . -

 -وقد توصلت الدراسة الى النتائج االتية :
 ين االسلوب القيادي والمناخ التنظيمي في الجامعة.وجود عالقة قوية ب -1
 عدم الرضا عن االساليب القيادية السائدة في الجامعة . -2
 عدم الرضا عن المناخ التنظيمي السائد في الجامعة . -3

 (Scorsone , 1991, P. 51 ، 76، ص 2002( ) الخشيني ) 
 ( Chappel , 1996دراسة ) -3

     (( The relation Ship between Organizational Climate and job 

satis faction as reported by Community College University of 

Flirida )) 
)) العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي كما يدركه رؤوساء االقسام      

 االكاديمية في كليات المجتمع بجامعة فلوريدا (( .
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سة لتمثل جميع الكليات المسجلة في الجمعية االمريكية للكليات وقد جاءت الدرا  
 ( . AACCالجامعية ) 

(( American Association of Community Colleges)) 
( من افراد  51%( فردًا ، بما نسبته )  539وقد اشتملت عينة البحث على )     

يمي لهذه الكليات والرضا العينة.وهدفت الدراسة التعرف الى العالقة بين المناخ التنظ
الوظيفي الفراد العينة اضافة الى عالقة متغيرات اخرى مثل الجنس ، والعرق ، وحجم 

 الكلية ، وسنوات الخبرة .
اما ابعاد المناخ التنظيمي التي وردت في الدراسة فهي االتصال الداخلي ، والهيكل     

 التنظيمي ، والتقييم ، واالهتمامات الشخصية .
قد اظهرت النتائج ان لبعد )) االهتمامات الشخصية (( الدور االبرز في عالقته و     

 ( Chappel , 1996, P. 4290بالرضا الوظيفي لرؤساء االقسام . )
 (  Quinn, 1990دراسة )  -1

(( Supporting Innovation in the Work Place , Supervision )) 
عنوان ) دعم االبداع في موقع العمل ( وهدفت  قامت هذه الدراسة بدراسة نظرية تحت    

الى ان خلق المناخ التنظيمي المالئم لالبداع ليس بالعمل السهل بل يقتضي جهدًا كبيرًا ، 
وهو عمل بطيء ونتائجه غير محدودة سواء على درجة رضا العاملين او المستهلكين ، 

،وبينت ان دعم المشرفين  واوضحت الباحثة ان مقاومة التغير هو احدى معوقات االبداع
االداريين يعتبر من اهم العوامل التي تشجع على السلوك االبداعي ، واستعرضت مجموعة 
من العوامل التي تؤدي الى تحويل البيئة التنظيمية الى بيئة محفزة ومساندة لالبداع ، من 

 )       . )هذه العوامل : توفير الموارد ، وتبسيط االجراءات ، والتعويض المناسب 

Quinn, 1990, P. 3-5 

 ( Scott, 1994دراسة )  -2
(( Determinants of Innovative Behavior : Apath Model of 

Individual Innovative in the Work Place )) 
بدراسة تحت عنوان ) محددات السلوك االبداعي : انموذج ( Scott, 1994قامت )    

ل ( هدفت هذه الدراسة لتطوير انموذج للسلوك االبداعي للسلوك االبداعي في مكان العم
من خالل التعرف على تأثير كل من ) القيادة ، والنمط الفردي في حل المشكالت ، 
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وعالقات جماعات العمل ( على السلوك االبداعي المباشر وغير المباشر . وخلصت 
%( من التباين في 37الدراسة الى نتائج اهمها ان النموذج السابق استطاع ان يفسر ) 

السلوك االبداعي ، واتضح من الدراسة ارتباط السلوك االبداعي بالعالقات االشرافية حيث 
تبين ان وجود الثقة واالستقاللية بين المشرفين والتابعين تزيد من مستوى السلوك االبداعي 

والسلوك ، كذلك اوضحت هذه الدراسة االرتباط االيجابي بين المناخ النفسي للعاملين 
 ( Scott, 1994, P. 580 – 607.  )االبداعي

 
 ( Heila , 1995دراسة )  -3

(( The Creative and Innovative University Library )) 
( بدراسة تحت عنوان )) مكتبات الجامعات المبدعة      Heila , 1995قامت )    

 والمجددة (.
االبداع التنظيمي في هذه المكتبات ،  فحصت في هذه الدراسة ثالثة متغيرات على     

هي: الهيكل التنظيمي ، والمناخ، والثقافة التنظيمية ، واالفراد العاملون في المنظمات ، 
حيث تم اختيار خمس مكتبات جامعية فحصت درجة االبداع واالبتكار للمكتبات الجامعية 

 )مقياس بيئة العمل من خالل تحديد اكثر المنتجات ابداعًا في كل مكتبة ، واستخدم 

WEI ) Work Environment Inventory  لمعرفة الى أي مدى يدعم مناخ المكتبات
الجامعية االبداع والتجديد ، وقد اوضحت نتائج الدراسة ان هناك مشاكل في عمليات بناء 
االبداع ، وفي ايجاد المناخ التنظيمي الذي يدعم االبداع، حيث اوضحت هذه الدراسة ان 

ه المكتبات والموارد التي تمتلكها هي من اهم العوامل التي تحدد درجة ابداع هذه حجم هذ
 (   Heila , 1995, P. 3673المكتبات . )

 ( Robben , 1998دراسة )  -4
(( Astudy of the Determinants of Individual Innovative Behavior in 

Aligh – Technology Product Develipment )) 

 ) محددات السلوك االبداعي في منظمة تطوير المنتجات ذات التقنية العالية ((        )    
هدفت الدراسة الختبار نموذج السلوك االبداعي في منظمة تطوير                       

المنتجات العالية التقنية في امريكا . استخدم فيها استخدام نموذج                           
 (KAI )  Kirtons Adoption – Innovation  . 



 134 …………………………………………………………الفصل الثالث 

محددات السلوك االبداعي التي اختيرت هي النمط الفردي في حل المشكالت ،     
( مفردة  81والقيادة ، ومناخ االبداع ، وتوقعات القادة . وتكونت عينة الدراسة من ) 

موزعة على خمس مجموعات هي : المهندسون التطبيقيون ، ومهندسو االنتاج ، 
المصممون ، والتقنيون في المختبرات ، والمهندسون االداريون ،  استخدام تحليل و 

االنحدار المتعدد لتحديد محددات السلوك االبداعي لكل مجموعة من المجموعات ، 
وتوصلت الدراسة الى وجود تنوع كبير في محددات السلوك االبداعي لدى المجموعات 

 ( Robben , 1998, P. 1252)  السابقة .
  الدراسات األجنبية التي تناولت العالقة بين المناخ التنظيمي والعمل االبداعي-

مقارنة اوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية  ومدى 
 إفادة البحث منها.

بعد ان عرضت الدراسات السابقة العربية منها واالجنبية التي اختصت بموضووعين هموا    
التنظيمي والعمل االبداعي والعالقة بينهما . لوذا فوان الباحوث سويتناول مناقشوة كول : المناخ 

ان الغايووة  –موضوووع لوحووده لعوودم وجووود دراسووات تووربط بووين الجووانبين بشووكل واضووح ومحوودد 
موون اختيووار ومناقشووة الدراسووات السووابقة هووو اعطوواء خالصووة باهووداف واهميووة واجووراءات تلووك 

دوات والوسوائل االحصوائية التوي اسوتخدمتها ، واهوم النتوائج الدراسات ، فضاًل عن معرفة اال
التي توصلت اليها ، بغية االستفادة منها ومقارنتها بموضوع الدراسة الحاليوة لمعرفوة جوانوب 
االختالف فيما بينها ، ونقاط القوة والضعف فيها ) كما يراها الباحوث ( ، ونووع الفائودة منهوا 

 ض الخاص بدراسات المناخ التنظيمي . للبحث الحالي . وفيما يلي العر 
: تباينوووت الدراسوووات العربيوووة واالجنبيوووة التوووي تناولوووت المنووواخ التنظيموووي السوووائد فوووي  الهددددافا

المؤسسوات التربويووة ، حيوث اضووافة بعووض الدراسوات اهوودافًا كانوت او فرضوويات او متغيوورات 
، والعالقوووة بوووين اخووورى مثووول : تحديووود انمووواط المنووواخ التنظيموووي ، ومسوووتوى الرضوووا الووووظيفي 

الونمط المنوواخي السووائد للعوواملين فووي كليوات المجتمووع االردنيووة . كدراسووة         ) عكاشووة ، 
 ( ، ودراسووة                                 )  1994( ، ودراسووة ) الرفوواعي ،  1989

Chappel , 1996 ) وبخصوص عالقة المناخ التنظيمي بمتغيرات اخرى ، فان هنواك .
( ،  1994موووون الدراسووووات ذات المتغيوووورات المتنوعووووة ، منهووووا دراسووووة ) القيروتووووي ، الكثيوووور 
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( ، ودراسوووووة           )  1999( ، ودراسوووووة ) ابوووووو سووووومرة ،  1996ودراسوووووة ) عثامنوووووة ، 
( . امووا الدراسووات التووي بحثووت موضوووع  2004( ، ودراسووة ) العبيوودي ،  2000الجوووفي ، 

( ، ودراسوة )  Scorsone , 1991فهوي دراسوة  ) القيوادة وعالقتهوا بالمنواخ التنظيموي ، 
( . فوووووي حوووووين ان بعوووووض الدراسوووووات اهتموووووت بمعرفوووووة وتقوووووويم المنووووواخ  2002الخشووووويني ، 

( ، ودراسووة )  1995التنظيمووي السووائد فووي االقسووام العلميووة للجامعووات كدراسووة ) الخيوواط ، 
) السوامرائي ،  ( ، ودراسوة            2000( ، ودراسوة ) الجبووري ،  1997الحمداني ، 

2003 . ) 
هوذه الدراسوات التوي تناولهوا البواحثون والمختصوون مون جوانوب متعوددة ، يعوود الوى تنوووع     

مجال المنواخ التنظيموي الوذي يضوم ابعوادًا ومتغيورات كثيورة  لهوا عالقوة بالمؤسسوات التربويوة 
ي؛  لوذا اهوتم وقيم العاملين فيهوا ، والنوه موضووع جديود يحتواج الوى مزيود مون البحوث والتقصو

 به الباحثون بكثرة في مختلف الدول العربية واالجنبية .
اما بالنسبة للدراسة الحالية فانها تتفق مع معظم هذه الدراسوات فوي التعورف عون المنواخ     

التنظيمووي السووائد فيهووا . امووا فووي مجووال العالقووة فانهووا تختلووف مووع هووذه الدراسووات حيووث ان 
بوووين المنووواخ التنظيموووي السوووائد فوووي االقسوووام العلميوووة والعمووول  الدراسوووة الحاليوووة بحثوووت العالقوووة

االبوووداعي للتدريسووويين فوووي جامعوووة ديوووالى ، وتفرعوووت عووون هوووذا الهووودف متغيووورات عديووودة مثووول 
الجنس ، والتخصص ، ومدة الخدمة ، واللقب العلمي ، وهي بهوذا قود تطرقوت الوى موضووع 

ويعووود ذلووك الووى  –باحووث حسووب علووم ال –جديوود لووم يسووبق ان تطرقووت اليووه دراسووات اخوورى 
صوووعوبة قيووواس العمووول االبوووداعي، ولعووودم تووووافر المقووواييس العلميوووة التوووي تمكووون البووواحثين مووون 

 تحقيق هذا الهدف .
 االجراءات :    

عينووات الدراسووات السووابقة وادواتهووا والوسووائل االحصووائية التووي اسووتخدمتها واهووم النتووائج     
 التي توصلت اليها .

ان ميوودان اجوووراءات بحثهووا مؤسسووات التعلووويم العووالي والجوووامعي ، ان اغلووب الدراسووات كووو -
 لذلك كانت مجتمعاتها وعيناتها من االفراد العاملين في هذه المؤسسات . 

اعتمووودت اغلوووب الدراسوووات علوووى عينوووات مووون اعضووواء الهيئوووات التدريسوووية ؛ الن هوووؤالء  -
اتهم باعتبوووارهم بامكوووانهم اعطووواء صوووورة دقيقوووة عووون المنووواخ التنظيموووي السوووائد فوووي مؤسسووو



 136 …………………………………………………………الفصل الثالث 

الطرف االكثر تحسسًا وتأثرًا به ، والنهم يشكلون عينة واسعة في مجتمعواتهم . لوذا وجود 
الباحووووث موووون خووووالل مراجعووووة الدراسووووات السووووابقة اختالفووووًا فووووي عينووووات البوووواحثين ، تبعووووًا 
الخووتالف مواضوويع الدراسووات ، وتبعووًا لنوووع المسووتجيبين ، وقوود كانووت عينووات الدراسووة مووا 

( ، ودراسوووووووة   ) الحموووووووداني ،  2004( . كدراسوووووووة ) العبيووووووودي ،  750 – 22بوووووووين ) 
( عضووو هيووأة  250( . امووا الدراسووة الحاليووة فقوود اشووتملت عينووة البحووث علووى )  1997

( عضوو هيوأة تودريس  390تدريس في جامعة ديالى من اصل مجتموع الدراسوة البوالغ ) 
مجتمووع الدراسووة ،  % ( موون اصوول 71،42( كليووات رسوومية ، أي مووا نسووبة )  9موون ) 

وهي موزعة وفق االسلوب الطبقي العشوائي على الكليات الرسمية التسوعة : ) التربيوة ، 
التربيوووة االساسوووية ، التربيوووة الرياضوووية ، العلووووم ، الهندسوووة ، القوووانون ، الطوووب ، الطوووب 

 البيطري ، الزراعة ( .
داء الكليوات ورؤسواء هناك بعض الدراسات اشتملت علوى التدريسويين واالداريوين مون عمو -

( رئووويس قسوووم  50( التوووي تكونوووت العينوووة مووون   )  1995االقسوووام كدراسوووة ) الخيووواط ، 
( التوي شوملت  2003موزعين على كليات جامعة الموصل ، ودراسوة    ) السوامرائي ، 

( التوي  2004( قسمًا موزعين على كليات جامعة بغداد ، ودراسة ) العبيدي ،  143) 
( رئووويس قسوووم مووووزعين علوووى كليوووات الجامعوووة  300االقسوووام مووون ) بلغوووت عينوووة رؤسووواء 

( التوووي تكونوووت العينوووة مووون  Evans , 1998المستنصووورية والتكنولوجيوووة ، ودراسوووة ) 
 رؤساء كليات الجامعة االمريكية لكليات فلوريدا .

اعتمدت اغلب الدراسات في اختيار عيناتها اسلوب العينوة الطبقيوة تبعوًا للمتغيورات التوي  -
عتمووودتها الدراسوووة . وال شوووك ان هوووذا االسووولوب االفضووول فوووي اختيوووار العينوووة التوووي يتووووزع ا

افرادها وفقًا لمتغيورات مختلفوة مثول العمور والجونس والرتبوة العلميوة ومودة لخدموة وموا الوى 
 ذلك ، واخذت الدراسة الحالية بهذا االسلوب نفسه .

ة او عاليوة جودًا ، كانوت موا بوين يالحظ ان نسبة العينات في اغلب الدراسات نسوبة عاليو -
( ، ودراسووووووة ) الجبوووووووري ،  2003% ( كدراسووووووة ) السووووووامرائي ، %60،57 ، 25.4) 

2000 . ) 
وفووي بعووض الدراسووات لووم يكوون باالمكووان تعوورف عوودد افووراد العينووة كدراسووة ) الرفوواعي ،  -

       ( حيووووووث اختيوووووورت العينووووووة عشوووووووائيًا موووووون كليووووووات المجتمووووووع االردنيووووووة . ودراسووووووة     1994
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 (Smith , 1990  ( التووي اجريووت مسوح لجميووع اعضوواء الهيوأة التدريسووية فووي )13  )
 كلية مجتمع والية تنسي االمريكية .

 -ويعتقد الباحث ان عدد افراد العينة يعتمد على عوامل عدة منها :
 عدد افراد المجتمع االصلي الذي اختيرت العينة منه ومدى التشابه واالختالف      بوين   

افووووراده واهووووداف البحووووث . وان اسووووتخدام العينووووة الممثلووووة موووون حيووووث العوووودد والشوووومول أمووووران 
ضروريان لتعميم النتائج علوى مجتموع البحوث ، وهوذا موا حواول الباحوث مراعاتوه فوي اختيوار 
عينة البحث الحالي ، حيوث أخوذ بنظور االعتبوار العودد الكلوي للتدريسويين فوي كليوات واقسوام 

 جامعة ديالى.
 :  البحثادوات 

ان معظووم الدراسووات السووابقة قوود اسووتعانت بووادوات جوواهزة لتحقيووق اهوودافها ، فووبعض هووذه     
(  O.C.D.Qالدراسووووات اسووووتخدمت اسووووتبانة وصووووف المنوووواخ التنظيمووووي الووووذي يرمووووز لووووه ) 

( ، ودراسووووووة ) الخيوووووواط ،  1994( ، ودراسووووووة ) الرفوووووواعي ،  1989كدراسووووووة ) عكاشووووووة ، 
بووادوات جوواهزة طورهووا بنفسووه لتووتالئم مووع بيئاتهووا كدراسووة      ( والووبعض االخوور اسووتعان 1995

(  2002( ، ودراسووة ) الخشوويني ،  2000( ، ودراسووة ) الجبوووري ،  1999) ابووو سوومرة ، 
. امووووا الدراسووووات التووووي قامووووت ببنوووواء ادوات لتحقيووووق اهوووودافها هووووي دراسووووة                ) 

Scorsne , 1991  ، ( ،  2000ودراسووة ) الجوووفي ، (، 1994( ، ودراسووة ) القيروتووي
 ( . 2004( ، ودراسة  ) العبيدي ،  2003ودراسة ) السامرائي ، 

امووا الدراسووة الحاليووة فقوود قووام الباحووث ببنووواء اداة خاصووة ببحثووه معتموودًا فووي بنائهووا علوووى     
االدب النظري والدراسات السابقة من هذا المجال لتحقيوق اهوداف البحوث الحوالي بموا يوتالئم 

ع البحث الذي يعتقد الباحث ان له خصوصية يختلف بها عون جامعوات القطور، الن ومجتم
جامعة ديالى من الجامعات النامية حديثًا ولم يسوبق ان طبوق بحوث علوى مجتمعهوا مون هوذا 
النوووع الووذي يصووف المنوواخ التنظيمووي السووائد فووي االقسووام العلميووة وعالقتووه بالعموول االبووداعي 

 للتدريسيين في الجامعة .
 سائل االحصائية :الو 

الدراسات السابقة وسوائل احصوائية متنوعوة وفقوًا الهودافها . فبعضوها اسوتخدم  استخدمت    
درجة الحدة والوزن المئوي واالختبار التائي ومعامول ارتبواط سوبيرمان الرتبوي وتحليول التبواين 
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(  1995( كدراسووووووووة ) الخيوووووووواط ،  Scheffe( ومعادلووووووووة شوووووووويفيه )  AnovAاالحووووووووادي ) 
( ، وبعضووووها اسووووتخدم المتوسووووطات الحسووووابية واالنحرافوووووات  1997اسووووة ) الحمووووداني ، ودر 

المعيارية والنسب المئوية والوسط المرجح ومربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون كدراسة ) ابوو 
( ،  2000( ، ودراسوووووة   ) الجووووووفي ،  2000( ، ودراسوووووة ) الجبووووووري ،  1999سووووومرة ، 

 2003دراسوووة                          ) السوووامرائي ، ( ، و  2002ودراسوووة ) الخشووويني ، 
 ( ولم تشر الدراسات االجنبية الى استخدام الوسائل االحصائية في بحوثها .

اما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع بعوض الدراسوات السوابقة فوي اسوتخدام بعوض الوسوائل     
ين مستقلتين ، وتحليول التبواين ، االحصائية كمعامل ارتباط بيرسون ، واالختبار التائي لعينت

( ، ومعاموول االرتبوواط اليجوواد العالقووة بووين المنوواخ  Ch – Sqareواسووتخدام مربووع كوواي  ) 
التنظيمي والعمل االبداعي ، الن المتغيرات التي تشوملها هوذه الدراسوة تتطلوب اسوتخدام هوذه 

 الوسائل االحصائية .
سوات السوابقة فوي اسوتخدام مسوتوى الداللوة ) وان الدراسة الحالية اتفقوت موع معظوم الدرا     
% ( للحكم على اراء المستجيبين ، حيث ان هوذا المسوتوى مون الداللوة يتناسوب وطبيعوة 05

 الدراسات االنسانية .
 النتائج التي توصلت اليها الدراسات :

بينووت نتووائج الدراسووات السووابقة ان هنوواك جوانووب قوود اتفقووت عليهووا بعووض الدراسووات ،       
لفت في جوانب اخورى ، وهوو متوقوع الحودوث ؛ الن االدبيوات ونتوائج الدراسوات السوابقة واخت

التووي يحفوول بهووا هووذا الميوودان تشووير الووى ان المنوواخ التنظيمووي يتبوواين موون مكووان الخوور وموون 
مؤسسووة الووى مؤسسووة اخوورى ، وان عالقتووه بمتغيوورات أو تووأثره وتووأثيره بعواموول عوودة هووي التووي 

. وان النتووائج التووي جوواءت بهووا هووذه الدراسووات تؤيوود هووذا االتجوواه . تووؤدي الووى نتووائج متباينووة 
 -حيث تبين االتي :

( ان المنواخ يميول الوى االنفتواح فوي بعوض الكليوات وان  1989بينت دراسة ) عكاشة ،  -
هنوواك عالقوووة بوووين المنوواخ التنظيموووي والرضوووا الووووظيفي. حيووث ان العووواملون فوووي الكليوووات 

ا مووون المنوووواخ المغلووووق ، ويعوووزى هووووذا الوووى نمووووط المنوووواخ ذات المنووواخ المفتوووووح اكثووور رضوووو
التنظيمي السائد في الكلية . واظهرت فوروق ذات داللوة احصوائية علوى مسوتوى       ) 

( تعزى لنوع العمل الذي يعمله المدرسين . وجاءت هذه النتيجوة موع موا توصولت  0.05
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لوذي يميول الوى االنفتواح ( فيما يتعلق بالمناخ التنظيمي ا 1994اليه دراسة ) الرفاعي ، 
(   0.05في بعض الكليات ، حيث اظهرت فروقًا ذات داللة احصوائية علوى مسوتوى ) 

فوووي تحصووويل الطلبوووة فوووي بعوووض التخصصوووات تعوووزى لووونمط المنووواخ السوووائد فوووي الكليوووة . 
الوووى نفوووس النتيجوووة حيوووث بينوووت ان المنووواخ (  Smith , 1990وتوصووولت دراسوووة ) 

دة ، وكشفت النتائج عن مناخات مميزة خاصة بكول كليوة التنظيمي يسوده االنفتاح والمو 
. واظهوورت عملهووم وعوون االتصووال ، وان اعضوواء الهيئووة التدريسووية راضووون نوعووًا مووا عوون

( ان اعضووووواء هيئوووووة التووووودريس يشوووووعرون بسووووويادة المنووووواخ  2002دراسوووووة ) الخشووووويني ، 
وصوووفت  التنظيموووي المفتووووح فوووي الجامعوووات االردنيوووة الرسووومية . وهنووواك بعوووض الدراسوووات

( حيووث اظهوورت النتووائج  1995المنوواخ التنظيمووي موون النوووع المغلووق كدراسووة ) الخيوواط ، 
ان المنووواخ فوووي جامعوووة الموصووول اقووورب الوووى المغلوووق بسوووبب ان رؤسووواء االقسوووام العلميوووة 
ميالون الى استخدام السلطة بصوورة اكبور مقارنوة موع تفويضوها للتدريسويين ، مموا يسوبب 

م وكليات جامعة الموصل . واظهورت دراسوة ) الخشويني حالة غير صحية ومعيقة القسا
( ان اعضاء هيئة التدريس يشعرون بالمنواخ التنظيموي المغلوق فوي الجامعوات  2002، 

( ان المنوواخ يميوول الووى المغلووق  1989االردنيووة االهليووة . وتوصوولت دراسووة ) عكاشووة ، 
 في بعض الكليات الحكومية بصورة عامة .

اسووات كانووت متباينووة فووي نتائجهووا عنوود وصووف المنوواخ التنظيمووي وهنوواك مجموعووة موون الدر  -
فمنها من يميل الى مستوى التمييوز فوي مناخاتهوا التنظيميوة كدراسوة                   ) 

Smith, 1990  (          ومنهوا مون يميول الوى مسوتوى منواخ تنظيموي جيود كدراسووة )
المتوووووودني كدراسووووووة          (، ومنهووووووا مووووووا يشووووووير الوووووى مسووووووتوى الضووووووعف او 2000الجبووووووري ، 

( ، ودراسووووووووووووووووووووووووووووة                             2000( ودراسووووووووووووووووووووووووووووة ) الجوووووووووووووووووووووووووووووفي ،  1997) الحمووووووووووووووووووووووووووووداني ، 
 ( . 1999) ابو سمره ، 

وهنوواك مجموعووة موون الدراسووات اظهوورت فووي نتائجهووا اثوور وتووأثير المتغيوورات فووي عالقاتهووا     
الوووى العالقوووة بوووين ابعووواد المنووواخ  ( التعووورف 1994بالمنووواخ التنظيموووي كدراسوووة ) القيروتوووي ، 

التنظيموووي السوووائد فوووي الجامعوووة ومتغيووورات الجووونس ، والكليوووة التوووي يعمووول فيهوووا عضوووو هيئوووة 
التووودريس ، والرتبوووة العلميوووة ، وسوووونوات الخدموووة ، حيوووث اظهوووورت النتوووائج ان لمتغيووور الرتبووووة 

نموووا لووويس العلميوووة اثووورًا ذا داللوووة احصوووائية لتحووود مسوووتوى الرضوووا عووون المنووواخ التنظيموووي ، بي



 140 …………………………………………………………الفصل الثالث 

 1996لمتغيرات الجونس والخبورة اثور ذو داللوة احصوائية . حيوث جواءت دراسوة ) عثامنوة ، 
( فقود اظهورت اختالفوًا فوي تقويم اعضوواء  1999( بونفس النتيجوة . اموا دراسوة ) ابوو سومره ، 

هيئة التدريس للمناخ التنظيمي في جامعة القدس ، لمتغير الجونس         ولصوالح االنواث 
وع الكليووة ولصووالح الكليووات االدبيووة ، ومتغيوور الرتبووة االكاديميووة ولصووالح رتبووة ) ، ومتغيوور نوو

( سونوات . كموا اظهورت  5أستاذ ( ومتغير الخبرة في الجامعة ولصوالح الخبورة االقول مون ) 
( وجود فوروق دالوة معنويوًا بوين اجابوات افوراد العينوة عنود مسوتوى  2000دراسة ) الجوفي ، 

لمنوووواخ السووووائد فووووي الجامعووووات الووووثالث تعووووزى لمتغيوووورات المنصووووب ( لنوووووع ا 0.01داللووووة ) 
(  2003الوظيفي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبورة . اموا دراسوة         ) السوامرائي ، 

فقوود اظهوورت بصووورة عامووة عوودم وجووود فوورق بووين متغيوورات المراتووب العلميووة ، والتخصووص ، 
وكانوووت تأثيراتهوووا متقاربوووة . واظهووورت والجووونس بوووين مجووواميع افوووراد عينوووة المنووواخ التظيموووي    

( عووودم وجوووود اخوووتالف معنووووي عوووام بوووين الجامعوووة المستنصووورية  2004دراسوووة ) العبيووودي ، 
والجامعوووة التكنولوجيوووة ألثووور المنووواخ التنظيموووي فوووي اسوووتراتيجية البحوووث والتطووووير . واظهووورت 

حجووم ( ان هنوواك عالقووة لمتغيوورات مثوول الجوونس ، والعوورق ، و  Chappel, 1998دراسووة ) 
الكليووة ، وسوونوات الخبوورة لهووا تووأثير علووى المنوواخ التنظيمووي والرضووا الوووظيفي لرؤسوواء األقسووام 
فووووي كليووووات المجتمووووع بجامعووووة فلوريوووودا . ولووووم تظهوووور الدراسووووات االجنبيووووة االخوووورى اثوووور هووووذه 

 المتغيرات على المناخ التنظيمي .
ل مناخووًا مقبووواًل فووي ويوورى الباحووث ان النتووائج التووي توصوولت اليهووا بعووض الدراسووات تشووك     

الغالب له تأثير ايجابي فوي تكووين الشوعور بالرضوى عون العمول ، وان عالقتوه بمتغيورات أو 
تووووأثره وتووووأثيره بعواموووول عوووودة هووووي التووووي تووووؤدي الووووى هووووذه النتووووائج . ولتحسووووين صووووورة المنوووواخ 

ري التنظيمي فان هذا يتحقق من خالل القرارات ونوعية االتصال والمرونة فوي التعامول االدا
، كل هذا يؤدي الى خلق مناخ تنظيمي مفتوح يتناسوب ومؤسسوات التعلويم الجوامعي العوام . 
امووا الدراسووات التووي وضووعت المناخووات بالمسووتوى الضووعيف او المتوودني فووي مناخووات مغلقووة 
تعووزى فووي الغالووب الووى نمووط السياسووات االداريووة المتبعووة غيوور المرنووة فووي التعاموول االداري ، 

تصوووور واهتموووام وقناعوووة باالسووواليب الحديثوووة فوووي التقوووويم المتبوووع فوووي فضووواًل عووون عووودم وجوووود 
المؤسسات االدارية المتطورة فوي الجامعوات االجنبيوة ، االمور الوذي يسوتدعي مراجعوة دوريوة 

 السباب ضعف المناخ ، واالرتفاع بمستواه الى الحالة المرضية جدًا لتحسين صورته .          
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ابقة التوووي تتعلوووق باالبوووداع، والعمووول االبوووداعي، وعالقتوووه اموووا فيموووا يخوووص الدراسوووات السووو    
بالمناخ التنظيمي ، فقد عرضت الدراسات العربيوة منهوا واالجنبيوة ، وقود حورص الباحوث ان 
يتنوووواول احوووودث الدراسووووات فووووي اختصاصووووه ، وان يعطووووي خالصووووة باهووووداف تلووووك الدراسووووات 

الي . وفيمووا يلووي عوورض لتلووك واجراءاتهووا ونتائجهووا؛ ليتسوونى لووه االفووادة منهووا فووي البحووث الحوو
 -الدراسات :

هدفت معظم الدراسوات السوابقة الوى التعورف علوى االبوداع واالبوداع االداري والتفكيور  -1
( ،  1994( ، ودراسووووة ) الهمشووووري ،  1990االبووووداعي ، كدراسووووة ) ابووووو فووووارس ، 

 ( ، ودراسوة ) المعمووري 1986( ، ودراسوة ) الودايني ،  Heila , 1995ودراسوة ) 
( . أموووا الدراسوووات والبحووووث االخووورى، فقووود تنوعوووت اهووودافها فبعضوووها حووودد  2004، 

( والوبعض االخوور اختبوور  1999مفهووم االبووداع فووي المنظموة كدراسووة ) السووامرائي ، 
( ، ودراسووووة )  Quinn, 1990وطووووور ، نموذجووووًا للسوووولوك االبووووداعي كدراسووووة ) 

Scott, 1994  ، فقود كوان هودف بحثهموا  ( 2002( أموا بحوث ) البيواتي والمطيوري
اشاعة المناخ المناسب لالبداع ، وقد استفاد الباحث من بعض الدراسات في تحديود 
اهوووداف بحثوووه للتعووورف علوووى اهميوووة االبوووداع والعمووول االبوووداعي لووودى التدريسوووين فوووي 

 ( .  2004( ، ودراسة ) المعموري ،  1990الجامعة كدراسة  ) ابو فارس ، 
لقد وجد الباحث من خالل مراجعة الدراسات السابقة ا : مجتمع الدراسة وعيناته -2

اختالفًا في عينات الباحثين ، تبعًا الختالف مواضيع الدراسات ، ونوع المستجيب ، 
( فرد كدراسة ) المعموري ،  1200 – 13وقد تراوحت عينات الدراسات ما بين ) 

( ،  1994( ، ودراسة  ) الهمشري ،  1999( ودراسة ) السامرائي ،  2004
( ، ولم تذكر  1990( ، ودراسة ) ابو فارس ،  1992ودراسة ) النهار ومحافظة ، 

 بقية الدراسات عدد العينات . 
                                         ( فووووووووووووووووردًا كدراسووووووووووووووووة  812 – 252كانووووووووووووووووت دراسووووووووووووووووات بعضووووووووووووووووهم مووووووووووووووووا بووووووووووووووووين )      

( ،  2003( ، ودراسوووة ) حوامووودة ،  1996 ( ، ودراسوووة ) الووودايني ، 2000) القطاونوووة ، 
ولم تذكر الدراسات االجنبية عينات دراستها . وقد استفاد الباحوث مون بعوض هوذه الدراسوات 

 ( . 2003( ، ودراسة ) حوامده ،  2000كدراسة ) القطاونة ، 
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اسوووووتخدمت ادوات مختلفوووووة تلبوووووي كووووول اداة االهوووووداف ادوات الدراسدددددات السدددددابقة :  -3
، ولم يستفد الباحث من بعض الدراسات النها اسوتخدمت ادوات   مثول الخاصة بها 

االسوووووتبيان ، واستعرضوووووت مجموعوووووة مووووون العوامووووول التوووووي توووووؤدي الوووووى تحويووووول البيئوووووة 
 التنظيمية الى بيئة محفزة لالبداع واختيار انموذج للسلوك االبداعي .

 1996ة ) الودايني ، بينما بعضهم االخر اسوتخدم بنواء اختبوار التفكيور االبوداعي كدراسو    
( ، وقووود اسوووتفاد الباحوووث مووون  2004( ، واختبوووار العمووول االبوووداعي كدراسوووة ) المعمووووري ، 

هاتين الدراسوتين فوي بنواء اختبوار العمول االبوداعي للتدريسويين فوي تطبيوق اداة بحثوه . حيوث 
( الووذي صوومم اسووئلته علووى وفووق مووا يتفووق وموضوووع االدارة Gulfordتبنووى الباحووث نظريووة)

 بوية وما يتناسب والبيئة العراقية .التر 
اسووووتخدمت بعووووض الدراسووووات السووووابقة الوسووووائل االحصووووائية الجوووول تحليوووول البيانووووات  -4

والوصول الى النتائج، وكانت على النحوو االتوي : المتوسوطات الحسوابية ، االختبوار 
 التووائي ، ومعاموول ارتبوواط بيرسووون ، والوسووط الموورجح ، والوووزن المئوووي ، واالنحرافووات
المعياريوووة ، وتحليووول التبووواين االحوووادي ، واختبوووار شووويفيه ، واختبوووار تووووكي ، وتحليووول 
االنحووودار . وقووود افووواد الباحوووث مووون بعوووض الوسوووائل االحصوووائية لهوووذه الدراسوووات فوووي 

 تحليل نتائج وقياس متغيرات بحثه .
ان بعوووض الدراسوووات تناولوووت متغيووورات المؤهووول العلموووي ، الجووونس ، العمووور ، طبيعوووة  -5

( ، ودراسووة ) محافظووة والنهووار ،  1990فووة ، الخبوورة ، كدراسووة ) ابووو فووارس ، الوظي
( . اموووا  2003( ، ودراسوووة ) الحوامووودة ،  2000( ، ودراسووة ) القطاونوووة ،  1992

الووووبعض االخوووور موووون الدراسووووات فاسووووتخدمت اسووووتراتيجية االبووووداع ، المنوووواخ والثقافووووة 
( ، ودراسووة ) السووامرائي ،  Heila , 1995التنظيميووة ، عوودم الوووالء ، ودراسووة  ) 

1999 . ) 
ويوووورى الباحووووث ان هووووذه الدراسووووات لووووم تتنوووواول العموووول االبووووداعي لوووودى التدريسوووويين فووووي      

الجامعة . وبهذا فالبحث الحالي قود اخوذ بهوذا المتغيور للكشوف عون االبوداع لودى التدريسويين 
يورات التوي تتناسوب في جامعة ديالى . وقد افاد الباحث مون بعوض الدراسوات فوي تحيود المتغ

( ، ودراسووة  1992( ، ودراسووة ) محافظووة والنهووار ،  1990وبحثووه كدراسووة ) ابووو فووارس ، 
 ( . 2003( ، ودراسة ) الحوامدة ،  2000) القطاونة ، 



 143 …………………………………………………………الفصل الثالث 

امووا فيمووا يخووص ابوورز نتووائج هووذه الدراسووات فانهووا تباينووت واختلفووت فووي نتائجهووا تبعووًا  -6
تشووير الووى وجووود عالقووة موجبووة او فووروق ذات لمتغيوورات بحثهووا ، فمعظووم الدراسووات 

داللووة احصووائية فيمووا يخووص االبووداع وعالقتووه بالمنوواخ التنظيمووي ، تعووزى للمتغيوورات 
المستقلة والتابعة ويمكن االشوارة الوى الدراسوات السوابقة قود اغنوت الباحوث بمعلوموات 

فوي رفوع ذات صلة بالمناخ التنظيمي ، والعمل االبداعي ، وبأهميوة هوذين المتغيورين 
كفوواءة مؤسسووات التعلوويم العووالي ، ممووا زاد فووي تعزيووز ارادة الباحووث وانضوواج دراسووته 
الحاليوووة . وان لتنووووع الدراسوووات السوووابقة واختالفهوووا فوووي االهوووداف والجوانوووب االداريوووة 
واالبداعيوووة التوووي تناولتهوووا دورًا فوووي زيوووادة سوووعة اطوووالع الباحوووث فيموووا يتعلوووق بجوانوووب 

البوووداعي ومرتكزاتوووه ، وكانوووت عونوووًا لوووه فوووي بنووواء اداتوووي المنووواخ التنظيموووي والعمووول ا
 الدراسة .

ويعتقوود الباحووث ان دراسووة هووذين الموضوووعين الهووامين فووي مجووال االدارة التربويووة     )      
المنوواخ التنظيمووي والعموول االبووداعي ( معووًا فووي دراسووة واحوودة لووم يسووبق ان اجوورى مثلهووا فووي 

اق جديوودة للمؤسسووات التربويووة ، ولطلبووة الدراسووات الجامعووات العراقيووة ، وهووو بووذلك يفووتح افوو
الجامعيوة ، بغيوة تحقيوق  العليا لالفادة من بحوثهم العلمية من اجل النهوض بمسوتوى االدارة

 اهدافها التعليمية والمهنية وبما يعزز ادائها . 



 الفصل الرابع
 إجراءات البحث

 اواًل : مجتمع البحث
 ثانيًا : عينة البحث 

 ثالثًا : بناء أداتي البحث
 بناء أداة المناخ التنظيمي  -1
 بناء اختبار العمل االبداعي  -2

 رابعًا : الوسائل االحصائية 
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 اجراءات البحث :
الجللل تحقيللد ا للداث البحللث الحللالي واالجابللة علل  اسللئذت  ل صقللد ت للم   لل ا ال صللل 

نتل ل وص ًا لالجراءات المتبعة صي البحث ابتدأت بوصلث مجتملع البحلث وقريقلة اختيلار عي
والخقلللللوات التلللللي اتبعلللللت صلللللي اعلللللداد اداتلللللي البحلللللث ل ص لللللاًل عللللل  الوسلللللائل االحصلللللائية 

 -المستخدمة صي معالجة بيانات البحث.كما ياتي :
 اواًل : المجتمع االصلي للبحث : 

لغرض اعقاء وصلث لعينلة البحلث الحلالي وكي يلة اختيار لا لتمثلل المجتملع االصلذي ل     
ع البحلللث وبعلللض خصائصللل ل واالسلللت التلللي أختيلللرت يلللرل الباحلللث  لللرورة تعريلللث مجتمللل

( اليمكلل  لذباحللث ا   Brog , 1981بموجبهللا عينللة البحللث االساسللية ل حيللث يقللول   
يسللتخدأ أو وسلليذة ملل  وسللائل اختيللار العينللة مهمللا تللوخا الداللة صللي االختيللار ا ا لللأ يمتذلل  

صلائ  معرصة دايقة ع  مجتمع البحث م  حيث حجمل  وخصائصل  ال ال  لكلل مجتملع خ
( ل ل  صا  مجتمع البحث الحالي يتلللث  Brog , 1981, P. 170واوصاث خاصة ب  .  

ملل  مجمللوض اع للاء الهيئللات التدريسللبية العللامذي  صللي الكذيللات التللي ت للمها جامعللة ديللالا 
( ملللونعي  بلللي  اداريلللي  صلللي  430أ ( والبلللالد علللدد أ   2004 – 2003لذعلللاأ الدراسلللي   

( مللدير 16وني العمللداء ورسوسللاء ااسللاأ وتدريسلليي  ل مللنهأ   الجامعللة كعمللداء كذيللات ومعللا
( معلاو  عميلد ل و    15( عملداء كذيلات ل و    9اسأ ادارو يعمذلو  صلي الجامعلة ل و   

( تدريسليًا . لقلد امكل  الحصلول عذلا  80( رئيت اسأ ل حيث بذلد مجملوعهأ الكذلي    40
   (* الا بموجلللل الخقلللال  و اللللراأ البيانلللات الخاصلللة باعللللللداد التدريسللليي  صلللي جامعلللة ديللل

الصللادر ملل  رئاسللة جامعللة ديللالا / مديريللة البحللث  28/12/2004( والمللسرخ صللي  7204
سلللهيل مهملللة الباحلللث صلللي والتقلللوير والموجلللة اللللا عملللادات الكذيلللات كاصلللة صلللي الجامعلللة ل لت

 ( .1الحصول عذا البيانات المقذوبة. مذحد 
( كذيلات منهلا  9ل ا تمثل مجتملع البحلث االصلذي لكذيلات جامعلة ديلالا البلالد علدد ا      
( كذيلات  ات تخصل  انسلاني ل وبذلد علدد االاسلاأ 4( كذيات  ات تخص  عذمي ل  5 

                                                           

 حصل الباحث على هذه البيانات باعداد التدريسيين من خالل االتصال بالجامعة والكليات التابعة لها.(* 
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( 100( اسلللمًا ل وعلللدد تدريسللليها   18صلللي الكذيلللات  ات التخصللل  العذملللي    (** وال لللروض
( اسللمًا ل 22تدريسللي ل صللي حللي  بذللد عللدد االاسللاأ صللي الكذيللات  ات التخصلل  االنسللاني  

 ( يبي   ل  .1( تدريسيًا . والجدول   250وعدد التدريسيي  بذد  
 

 (1الجدول )
 ص الكلية وعدد اقسامها وتدريسيهاالمجتمع االصلي للبحث حسب تخص

 عدد التدريسيين عدد االقسام الكليات ذات التخصص العلمي ت

 10 4 الطب 1

 7 2 الطب البيطري 2

 37 5 العلوم 3

 7 2 الزراعة 4

 39 5 الهندسة 5

 100 18 المجموع

 
 
 عدد التدريسيين عدد االقسام الكليات ذات التخصص االنساني ت

 60 10 ساسيةالتربية اال 1

 113 8 التربية 2

 60 3 التربية الرياضية 3

 17 1 القانون 4

 250 22 المجموع

 ثانيًا : عينة البحث
بعللد ا  حللدد عللدد الكذيللات وااسللامها العذميللة واالنسللانية وعللدد التدريسلليي  صللي جامعللة      

الجامعللللة ديللللالال  تمثللللل المجتمللللع االصللللذي لهلللل ا البحللللث ل اسللللتبعد الباحللللث االداريللللي  صللللي 

                                                           

 لبحث العلميتم اعتبار الفروع اقسام الغراض ا( ** 
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والعمللداء ومعللاوني العمللداء ورسوسللاء االاسللاأ . وكللا  السللبل وراء  لل ا االسللتبعاد يعللود الللا 
االثللر البللالد لهلل ا ال ئللات صللي تاللكيل صللورة المنللاخ التنظيمللي والعمللل االبللداعي ل للل ل  صللا  
اجاباتهأ ع  اداتي البحث اد يتخذذها اليء مل  التحيلن لصلالت التوجهلات االداريلة لذجامعلة 

وجللل  لل ا االجللراءات اختيللرت العينللة بالقريقللة العاللوائية ملل  الكذيللات  ات التخصلل  وبم
% ( مل  المجتملع االصلذي 42ل71( تدريسيًا ياكذو  نسلبة  250العذمي واالنساني بوااع  

لذبحث ال ل ا اعتملد الباحلث  ل ا النسلبة صلي اختيلار عينلة البحلث تلأ تلونيعهأ حسلل الجلنت 
( يو لللت 2ملللدة الخدملللة صلللي التلللدريت الجلللامعي والجلللدول  والمرتبلللة العذميلللةل والتخصللل  و 

  ل .
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( 2 لج  ل )
عينة  لبح   الساسية حس   لجن    لتخص   لعلمي   لم تبة  لعلمية لكليا  جامعة  يالى 
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ولدل اقالض الباحث عذا عينة البحث المونعة عذا الكذيات العذمية واالنسلانية ل وجلد     
م  ال رورو تصنيث المجتمع وصقًا لذجنت والتخص  والمرتبة العذميلة واسلتخران نسلبتهأ 

% (ل 16.8( تدريسلليًا بذغللت نسللبتهأ    42أ العذميللة   ل حيللث بذللد عللدد اللل كور صللي االاسللا
 % ( .11.6( تدريسية ياكذو  نسبة ادر ا         29اما االناث صقد بذد عدد أ   

( تدريسلللليًا وكانللللت نسللللبتهأ         94امللللا صللللي االاسللللاأ االنسللللانية ل صقللللد بذللللد عللللدد اللللل كور      
سلللللللية يالللللللكذ  نسلللللللبة الللللللدر ا              ( تدري 75% (ل املللللللا االنلللللللاث صقلللللللد بذلللللللد علللللللدد     37.6  
% (ل املللا صيملللا يخللل  التخصللل  العذملللي واالنسلللاني صلللي الكذيلللات صقلللد بذلللد مجملللوض 30  

% ( صللللي حللللي  بذللللد مجمللللوض 32.4( تدريسلللليًا ياللللكذو  نسللللبة    81التخصلللل  العذمللللي   
% ( ل املا صيملا يخل  المرتبلة 67.6( ياكذو  نسلبة الدر ا    169التخص  االنساني   

( صقلللق  4لذتخصللل  العذملللي واالنسلللاني ل صقلللد بذلللد علللدد ممللل   لللأ بمرتبلللة اسلللتا     العذميلللة
(  49% ( ل وبذللللد عللللدد اللللل ي   للللأ بمرتبللللة اسللللتا  مسللللاعد   1.6ياللللكذو  نسللللبة بذغللللت   
(  112% ( ل صلللي حلللي  كلللا  علللدد الللل ي  بمرتبلللة ملللدرت   19.6تدريسللليًا بذغلللت نسلللبتهأ   

دد الل ي  كلانوا بمرتبلة ملدرت مسلاعد صكلا  % ( املا عل44.8تدريسيًا ياكذو  نسبة بذغلت   
% ( ل والللللللد الحلللللللظ الباحلللللللث ا  علللللللدد 34( تدريسللللللليًا بذغلللللللت نسلللللللبتهأ      85علللللللدد أ   

التدريسللليي  صلللي الكذيلللات االنسلللانية اكثلللر نسلللبة مللل  علللدد التدريسللليي  صلللي الكذيلللات العذميلللة . 
ات العذميلة صقلد . بينما الكذيل 1994ويعود السبل الا ا  الكذيات االنسانية اد تلسست عاأ 

. وا   ل ا ال لرد يعلنل اللا اذلة اعلداد التدريسليي  ونسلبتهأ  1999تلسست حديثًا وصي علاأ 
 ( .2صي الكذيات العذمية . كما صي الجدول  

اظهللرت المعذومللات المتعذقللة بللاصراد عينللة البحللث ا  مللدة الخدمللة صللي التللدريت الجللامعي    
( سلللنة ل صقلللد بذلللد علللدد الللل ي  للللديهأ  15( سلللنة واكثلللر مللل     15تراوحلللت بلللي  االللل مللل    

% ( صلي حلي  بذلد علدد  63.2( صلردًا يالكذو  نسلبة    158( سنة    15خدمة اال م    
 % ( . 36.8( صردًا ياكذو  نسبة    92( سنة    15ال ي  لديهأ خدمة اكثر م    
 ثالثًا : بناء اداتي البحث 

لمنلاخ التنظيملي السلائد صلي لما كا  البحث الحالي يهلدث اللا التعلرث عذلا وصلث ا
االاسللللاأ العذميللللة وعالاتلللل  بالعمللللل االبللللداعي لذتدريسلللليي  صللللي جامعللللة ديللللالا للللل ا صللللل  ملللل  
مسللتذنمات تحقيللد ا للداث البحللث بنللاء اداتللي لذبحللث ل وبعللد اقللالض الباحللث عذللا االدوات 
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المسللتخدمة صللي وصللث المنللاخ التنظيمللي المقبقللة عذللا عينللات صللي الجامعللات واالختبللارات 
ي تناولهللا البللاحثي  صللي تقبيللد اختبللار الت كيللر االبللداعي ل وجللد الباحللث تباينللًا كبيللرًا صيمللا التلل

بينها نظرًا الختالث البيئات وتنوعها وعدأ التجانت صي نظامها التعذيمي ل ص اًل عل  القليأ 
واالعللراث التللي تسللود اجوائهللا الجامعيللة ال للل ا عللنأ الباحللث عذللا عللدأ االعتمللاد عذللا ادوات 

وصمأ بناء اداتي لبحث  عذا وصد ما يت م   ل ا البنلاء مل  اجلراءات . وصيملا يلاتي جا نة 
:- 
 اجراءات بناء اداة المناخ التنظيمي -أ
 العينة االستطالعية  -1
وج  الباحث سسااًل م توحًا عذا عينلة اسلتقالعية اخل ت بالقريقلة العالوائية مل  مجتملع    

سل الجنت وتخص  كذيلات جامعلة ديلالا . بذلد ( تدريسيًا مونعي  ح 50البحث بذغت   
وضممممن الباحمممث السممم ال ( تدريسلللية .  20( تدريسللليًا وعلللدد االنلللاث    30علللدد الللل كور   

 ما واقع المناخ التنظيمي السائد في اقسامكم العلمية ؟  -االتي :
( . وو للللللع مقدمللللللة بللللللي  صيهللللللا التعريللللللث بهللللللدث الدراسللللللة     2كمللللللا مو للللللت صللللللي المذحللللللد  

 ا المناخ التنظيمي ال و يسود صي ااساأ كذيات الجامعة .وتو يت معن
اعتملللادًا عذلللا نتلللائت اسلللتجابات العينلللة االسلللتقالعية لذسلللسال الم تلللو  ل لذكالللث عللل       

عناصلللر المنلللاخ التنظيملللي السلللائد صلللي االاسلللاأ العذميلللة صلللي كذيلللات الجامعلللة ل حيلللث أصلللاد 
ي . وبعد اراءة مست ي ة لذدراسات الباحث صي بناء بعض ال قرات الخاصة بالمناخ التنظيم

واالبحلللاث العربيللللة واالجنبيللللة و للللي كثيللللرة تنلللاول بع للللها الكاللللث او التعللللرث عذللللا المنللللاخ 
التنظيملللي السلللائد صلللي المسسسلللات الجامعيلللة والخدميلللة ل وبع لللهأ االخلللر تنلللاول اثلللر وتقيللليأ 

ث بكثيلر مل  المناخ التنظيمي وعالات  ببعض المتغيرات االخلرل ل املدت  ل ا القلراءة الباحل
المعذومات التي مكنت  م  تحديد مجلاالت المنلاخ التنظيملي وصليالة ال قلرات االخلرل التلي 
تالئلللأ االجلللواء الجامعيلللة ل حيلللث حلللددت مجلللاالت االداة بخمسلللة مجلللاالت  لللي : العالالللات 
االنسللانية ل صللنع القللرارات ل وسللائل االتصللال ل االسللتقاللية او الحريللة االكاديميللة ل ومجللال 

ات والبحللث العذمللي والتقللوير . وباالصللادة ملل   لل ا االجللراءات  ات العالاللة صلليغت المح للن 
 ( صقرة بصيغتها االولية . 62ال قرات المناسبة لكل مجال م  المجاالت وبذد مجموعها   
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 الصياغة اللغوية للفقرات -2
انة لغرض التلكلد مل  صليالة ال قلرات مل  الناحيلة الذغويلة عر لت جميلع صقلرات االسلتب    

مللل  اسلللات ة اسلللأ الذغلللة العربيلللة صلللي كذيلللة التربيلللة االساسلللية وكذيلللة التربيلللة  (*  عذلللا خبيلللري  
. واللد اجللرل الخبيللرا  بعللض التعللديالت  بجامعللة ديللالا ل لذتلكللد ملل  سللالمة ال قللرات لغويللاً 

 3الذغوية عذا ال قرات وب ل  اصبحت االداة سالمة م  الناحية الذغوية ل كما صي المذحلد  
. ) 
 
 الصدق الظاهري -3
( عذللا مجموعللة ملل  المحكمللي  صللي  3عر للت اداة البحللث بصلليغتها االوليللة   المذحللد    

ليبللدو كلل واحلد مللنهأ رأيل  صللي ( ال 4ة مذحد اختصلا  التربيلة وعذللأ اللن ت واالدارة التربويل
مللدل صللالحيتها او عللدأ صللالحيتها صللي ايللات مللا كللل صقللرة ملل  صقللرات االداة ل ملل  حيللث 

و للعت الجللل اياسلل  ل ومللدل انتمائهللا الللا المجللال . و للل ال قللرة بحاجللة الللا تعللديل ل كمللا 
صقللللرة قذللللل مللللنهأ تحديللللد مللللدل و للللو  ال قللللرات ل وتعللللديل الغام للللة منهللللا ل وا للللاصة أو 

يقترحو  ا اصتها لوصث المنلاخ التنظيملي السلائد صلي االاسلاأ العذميلة للدل التدريسليي  صلي 
 جامعة ديالا .

ااأ الباحث بتحذيل استجابات المحكملي  ومالحظلتهأ عذلا صقلرات اداة البحلث باسلتخداأ     
( حلل صت بعللض ال قللرات وااتللر  بع للهأ التعللديل واعللادة صلليالة بعللض  2ايمللة مربللع   كللا

 -قرات لغويًا ل وكما يلتي :ال 
( صقللرات ملل  مجللال العالاللات  4( صقللرة منهللا    12ات قللت اراء المحكمللي  عذللا حلل ث    -

( صقلللرتي  ملللل  مجلللال صللللنع  2( ل وحللل صت    11ل9ل8ل7االنسلللانية ل وال قلللرات  للللي   
( ل وحلل صت صقللرة واحللدة ملل  مجللال وسللائل االتصللال  10ل  2القللرارات وال قللرات  للي   

( صقللرات ملل  مجللال االسللتقاللية او الحريللة االكاديميللة  4( ل وحلل صت    3ة   و للي ال قللر 
( ل وحل صت صقلرة واحلدة مل  مجلال المح لنات والبحلث  10ل  9ل  7ل  6وال قرات  ي   

( صقللللرات لغويللللًا . واللللد  9( ل وصلللليغت وعللللدلت    7العذمللللي والتقللللوير و للللي ال قللللرة   
                                                           

  االستاذ المساعد الدكتور ابراهيم علي شكر الكروي  - 1(  *) 
 االستاذ المساعد الدكتور خليل ابراهيم عبد الوهاب القيسي  - 2     



 153 ……………………………………………الفصل الرابع 

( صقلرة وكلا   50حكملو  وعلدد ا         اختبرت ال قلرات التلي ات لد عذيهلا مل  ابلل الم
وبلل ل  تحقللد  (*  (     0.05ال للرد  ا داللللة احصللائية لصللالحها عنللد مسللتول داللللة   

( الجدوليلة  2مل  ا  ايملة  كلاعذ( يو لت  لل  . 3الصدد الظا رو لالداة . والجدول   
 ( ومستول داللة معنوية  1لجميع ال قرات عند درجة حرية  

 (.  3.84( تساوو   0.05   -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3الجدول )
 ( لتحذيل استجابات المحكمي  ل قرات المناخ التنظيمي 2ايمة مربع   كا

رقم  المجاالت ت
 الفقرة

بة القيمة المحسو  المعارضون الموافقون
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار مربع كاي

ال 1 ع ال  قا ت  اال  ن سا ني ة 
 

1 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

                                                           
 (  1( وب رج  حر   )  0.05(         ى د ل  )  3.84ال     الج ول   ت  وي ) (  *) 

 )**( غ ر دال  
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2 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

3 15 100% -  7.5* 

4 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

5 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

6 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

7 11 73.33% 4 26.67% 1.63** 

8 10 66.67% 5 33.33% 0.83** 

9 11 73.33% 4 26.67% 1.63** 

10 14 93.33% 1 3.67% 5.63* 

11 11 73.33% 4 26.67% 1.63** 

12 15 100% -  7.5* 

2 

رات
لقرا

ع ا
صن

 

1 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

2 10 66.67% 5 33.33% 0.83** 

3 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

4 15 100% 0 - 7.5* 

5 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

6 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

7 15 100% 0 - 7.5* 

8 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

9 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

10 11 73.33% 4 26.67% 1.63** 

(المحسموبة اكبمر ممن الجدوليمة والفمرق  2)كا تعني ان قيمة -:*الفقرات الدالة احصائيا 
   بداللة معنوية .

(المحسمموبة اقممل مممن الجدوليممة  2تعنممي ان قيمممة )كمما -:**الفقممرات الغيممر دالممة احصممائيا
 والفرق غير دال.

 
رقم  المجاالت ت

 الفقرة

القيمة المحسوبة  المعارضون الموافقون
 بة المئويةالنس التكرار النسبة المئوية التكرار مربع كاي
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3 

ال 
تص

 اال
ائل

وس
 

1 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

2 15 100% 0 - 7.5* 

3 11 73.33% 4 26.67% 1.63** 

4 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

5 15 100% 0 - 7.5* 

6 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

7 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

8 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

9 15 100% 0 - 7.5* 

4 

مية
ادي
الك

ة ا
حري

 وال
لية

قال
ست
اال

 

1 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

2 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

3 15 100% 0 - 7.5* 

4 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

5 15 100% 0 - 7.5* 

6 11 73.83% 4 26.67% 1.63** 

7 10 66.67% 5 33.33% 0.83** 

8 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

9 10 66.67% 5 33.33% 0.83** 

10 11 73.33% 6 26.67% 1.63** 

 
 
 
 
 
 

رقم  المجاالت ت
 الفقرة

القيمة المحسوبة  المعارضون الموافقون
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار مربع كاي
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5 

ير 
طو

والت
ي 
علم

ث ال
لبح

 وا
زات

حف
الم

 

1 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

2 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

3 15 100% - - 7.5* 

4 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

5 13 86.67% 2 13.33% 5.14* 

6 15 100% 0  4.03* 

7 11 73.33% 4 26.67% 1.63** 

8 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

9 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

10 15 100% 0 - 7.5* 

11 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

12 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

13 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

14 15 100% 0 - 7.5* 

15 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

16 15 100% 0 - 7.5* 

17 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

18 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

19 15 100% 0 - 7.5* 

20 14 93.33% 1 6.67% 5.63* 

21 13 86.67% 2 13.33% 4.03* 

 

 * الفقرات الدالة احصائيا 
 **الفقرات الغير دالة احصائيا

 
 عينة وضوح التعليمات -4

لمعرصلة مللدل صهلأ المسللتجيل لذتعذيملات وصلليالة ال قلرات ل ومقيللات التقلدير الخماسللي      
ل عر ت االداة عذا عينلة اسلتقالعية مل  التدريسليي   الداة البحث ل بالنسبة الصراد العينة
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( تدريسلليًا ملل  كذيللات  ات تخصلل  عذمللي  30اختيللرت بالقريقللة العاللوائية بذللد عللدد ا   
وانساني ل وتبي  ا  التعذيمات وصقرات االداة كانت وا حة لديهأ وال تحتلان اللا تعلديلل او 

لتجريبللللي بقصللللد تحذيللللل صقراتهللللا تغيللللر وبعللللد  لللل ا االجللللراء اصللللبحت االداة معللللدة لذتقبيللللد ا
 ( يو ت  ل  .4احصائيًا . والجدول  

 
 تعليمات االداة  -5

لغلللرض تقبيلللد اداة البحلللث عذلللا عينلللة البحلللث االساسلللية مللل  التدريسللليي  صلللي االاسلللاأ 
العذميلللللة لكذيلللللات جامعلللللة ديلللللالا الللللل ي  للللللديهأ خدملللللة سلللللنة واحلللللدة صللللللكثر بعلللللد ا   لللللمن    

وكي يللة االجابللة عذللا صقراتلل  ل ونض الباحللث االسللتبانة ل التعذيمللات الخاصللة با للداث البحللث 
وقذللل ملل  اصللراد العينللة عللدأ كتابللة اسللمائهأ او أو معذومللات اخللرل ل واالجابللة علل  صقللرات 
االداة كل عذا ان راد ل واد اجال الباحث ع  كل است سارات المسلتجيبي ل تحقيقلًا ال لداث 

 البحث الحالي .
 

 تصميم االداة  -6
ل قلللرات و لللع الباحلللث مقيلللات خماسلللي يت لللم  بلللدائل الجابلللة دايقلللة ومحلللددة ولقيلللات ا    

لوصللث المنللاخ التنظيمللي السللائد صللي االاسللاأ العذميللة لللدل التدريسلليي  صللي جامعللة ديللالا . 
( التي تتليت  Likertmethodويتمين بكون  م  المقاييت المو وعية الستخدام  قريقة   

دياًل ملل  البللدائل الخمسللة و للي   اواصللد باللدة ل لذمسللتجيل ا  يعبللر علل  رأيلل  ل ا  يختللار بلل
اواصلللللد ل ال رأو للللللي ل ال اواصلللللد ل ال اواصلللللد بالللللدة (ل و للللل ا البلللللدائل تسلللللمت بلللللالتعبير عللللل  

 (  Tittle , 1967 . P. 213االختيار ع  كل صقرة م  صقرات االداة .   
 
 
 

 ( 4الجدول ) 
 عينة البحث االستطالعية موزعة حسب الجنس وتخصص الكلية

 المجموض اناث  كور تخص  الكذية ت
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 13 4 9 عذمي 1

 17 6 11 انساني 2

 30 10 20 ------ المجموض

 
 تصحيح االداة  -7

(  1وتنتهللي بللل     5لغللرض تصللحيت اداة البحللث اعقيللت لكللل بللديل درجللة تبللدأ ملل        
ل وال (  3( ل وال رأو لللللي   4( ل اواصللللد    5أو ا  البللللديل اواصللللد باللللدة تكللللو  درجتلللل    

( ل و لللل ا الللللدرجات تعقللللا الللللا ال قللللرات التللللي يكللللو   1( ل وال اواصللللد باللللدة    2اواصللللد   
( صقلللرة مونعلللة عذلللا خمسلللة مجلللاالت  50اتجا هلللا ايجابيلللًا ل وبملللا ا  علللدد صقلللرات االداة   

و للل ا القيملللة اعتملللد ا الباحلللث صلللي  (*  ( 3درجلللات البلللدائل يسلللاوو  صمتوسلللق مجملللوض 
تقسلليأ ا ميللة اسللتجابة العينللة عذللا صقللرات اداة المنللاخ التنظيمللي صللا ا كانللت اللوة ال قللرة 

 ظيمي .( صانها تعقا مسارًا ايجابيًا صي وصث المناخ التن 3صود المتوسق   
 التحليل االحصائي للفقرات    -8
لغرض الحصول عذا بيانلات حذذلت بموجبهلا ال قلرات احصلائيًا وأعلدت لذتقبيلد النهلائي    

وبملللا يلللتالءأ وخصلللائ  المجتملللع الملللدروت اسلللتخدأ الباحلللث جميلللع اصلللراد مجتملللع البحلللث 
        لتحذيلللل ال قلللرات ل و لللل  لكلللو  مجتملللع البحلللث اذيلللل صلللي الجامعلللة ل حيلللث كلللا     

 ( تدريسيًا و  ا العدد مناسل لتحذيل ال قرات . 250
 

 القوة التميزية للفقرات
ا  الهدث االساسي م    ا الخقوة  و تحذيل صقرات االداة احصائيًا لذتعرث عذا القلوة    

التمينيلللة لكلللل صقلللرة ل حيلللث رتبلللت اللللدرجات التلللي حصلللل عذيهلللا اصلللراد المجتملللع تنانليلللًا مللل  
% ( اللللدنيا لتكلللو  مجملللوعتي   27% ( العذيلللا و   27نلللا ل ثلللأ اخللل ت   االعذلللا اللللا االد

                                                           
 15(       ج  ع درج ت ال  ائل         *) 

       ---------------  =------    =3  

  5                       د ال  ائل        



 159 ……………………………………………الفصل الرابع 

% ( تعنللي ا  عللدد 27( صللرداف صللل     250محكيتللي  ل وبمللا ا  عللدد اصللراد المجتمللع كللا    
( ع للللو  يئللللة تللللدريت .  وبذللللد اصللللراد المجموعلللللة  68اصللللراد المجموعللللة المحكيللللة العذيللللا   

 246ت المجموعلة المحكيلة العذيلا بلي     ( ع و  يئة تلدريت  ل وكانل68المحكية الدنيا  
( واسلتخدأ االختبلار التلائي  134 – 154( وكانت المجموعة المحكيلة اللدنيا بلي     185 –

( الختبلار تميلن ال قلرات والد تبلي   Fergason , 1983 , P. 186 لعينتلي  مسلتقذتي  .   
 ( يو ت  ل  . 5ا  جميع ال قرات دالة احصائيًا . والجدول   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 5الجدول ) 
 تميز فقرات المناخ التنظيمي باسلوب المجموعتين المحكيتين

 *القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم
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االنحراف  الوسط الحسابي الفقرة

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 4.2353 0.69363 3.4118 0.71728 6.806 

2 4.3971 0.79438 3.3235 0.76180 8.043 

3 3.4559 0.83637 3.2059 0.56142 2.047 

4 4.4853 0.72261 3.5882 0.88495 6.475 

5 4.4853 0.72261 3.0441 0.72140 9.016 

6 3.5588 1.02771 3.1324 1.11843 2.315 

7 4.2941 0.77380 3.1471 0.83335 8.318 

8 4.5441 0.67876 2.8088 0.79659 13.673 

9 4.1029 0.71529 2.6618 0.78437 11.195 

10 3.8235 1.07816 3.0147 1.04371 4.445 

11 4.3676 0.68903 2.5882 1.06834 11.542 

12 4.2059 0.98585 2.6176 1.13334 8.719 

13 4.0294 1.06464 2.9412 0.87898 6.500 

14 4.0882 1.06464 3.3529 1.19407 3.795 

15 4.0294 0.94586 3.3824 1.1334 3.615 

16 4.0441 0.88830 2.9265 1.20095 6.170 

17 4.0441 0.79988 3.6324 1.23269 2.311 

18 4.2794 0.75004 3.3676 1.9582 5.326 

19 3.6912 0.85094 3.1912 1.12313 2.926 

20 4.1912 0.69663 2.7059 1.21014 8.772 

21 4.1324 0.89617 2.5000 0.80112 11.198 

22 4.0588 0.77039 2.5588 1.16391 8.862 

23 4.1324 0.78994 2.8382 1.17956 7.517 

24 4.2647 0.74549 3.0294 1.03622 7.890 

25 4.4412 0.69930 3.0147 0.98485 9.739 
 

 رقم
 الفقرة

 *القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري سابيالوسط الح

26 4.5000 0.70181 2.9412 1.02042 10.379 



 161 ……………………………………………الفصل الرابع 

27 4.6618 0.76510 2.9612 1.14940 11.769 

28 4.3382 0.83951 2.7353 1.24130 8.821 

29 4.3824 0.64714 2.8824 1.12674 9.520 

30 4.2206 0.80753 3.2059 1.20396 5.772 

31 4.1324 0.91267 3.5294 0.83703 4.015 

32 3.8824 1.15293 2.9265 1.08334 4.982 

33 3.5441 1.12547 2.2735 1.12391 5.032 

34 4.0441 0.87133 2.5882 1.08222 8.641 

35 4.0441 0.87133 2.5294 1.20286 8.467 

36 3.5441 1.04287 2.8824 1.11341 3.577 

37 6.3824 9.27528 2.5735 1.22555 3.537 

38 4.2059 0.61228 2.3382 1.15397 11.789 

39 4.1029 1.05292 3.0147 1.21548 5.580 

40 4.1324 0.94481 3.0000 1.46603 5.354 

41 4.1029 0.77536 2.7500 1.09783 8.301 

42 4.1324 0.80862 2.7206 1.31405 7.545 

43 4.0147 1.02931 2.4118 1.29563 7.988 

44 3.8324 1.30137 2.9706 1.29258 3.874 

45 3.8971 1.19875 2.5441 1.05708 6.980 

46 3.8971 1.32867 3.0000 0.89767 4.613 

47 4.3235 1.01395 2.7206 1.20751 8.383 

48 3.9559 0.88830 3.0147 1.09943 5.491 

49 3.6765 1.11223 2.6912 1.18772 4.993 

50 3.9118 1.30138 2.3971 0.96413 7.712 

 
 صدق الفقرات
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ا  الهللللدث االساسللللي ملللل  اسللللتخران عالاللللة ال قللللرة بللللالمجموض الكذللللي ل قللللرات االداة  للللو    
الحصللول عذللا اسللتبانة متجانسللة لذتعللرث عذللا المنللاخ التنظيملليال لينيللد ملل  احتمللال ارت للاض 

  بيرسو  ( اليجلاد العالالة بلي  كلل  االتساد الداخذي ل ل  استخدأ الباحث معامل االرتباق
صقللرة ملل  صقللرات االداة والدرجللة الكذيللة لهللا ل وتبللي  ا  جميللع ال قللرات دالللة احصللائيًا مللا عللدا 

( ملللل  مجللللال العالاللللات االنسللللانية و للللي   يللللنظأ القسللللأ ناللللاقات ترويحيللللة  3ال قللللرة راللللأ   
 ( يو ت  ل  . 6لذتدريسيي  ( . والجدول   

 
 ( 6الجدول ) 

 االرتباط لفقرات مقياس المناخ التنظيمي بالدرجة الكلية للمقياس معامالت
 

 معامل االرتباط ت

1 0.443 

2 0.553 

3 0.091* 

4 0.491 

5 0.502 

6 0.179 

7 0.550 

8 0.591 

9 0.523 

10 0.401 

11 0.565 

12 0.547 

13 0.465 

 355ل0 14

 304ل0 15
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16 0.408 

17 0.220 

18 0.442 

19 0.203 

20 0.526 

21 0.616 

22 0.536 

23 0.510 

24 0.449 

25 0.494 

26 0.523 

27 0.575 

28 0.562 

29 0.485 

30 0.426 

31 0.330 

32 0.308 

33 0.390 

34 0.567 

35 0.514 

36 0.340 

37 0.180 

38 0.586 

39 0.427 

40 0.407 

41 0.494 
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42 0.425 

43 0.509 

44 0.290 

45 0.528 

46 0.408 

47 0.598 

48 0.363 

49 0.360 

50 0.509 

 
( وبدرجممة حريممة  0.05( عنممد مسمتو  ) 1.96* غيمر دالممة احصمائيًا الن القيمممة الجدوليممة تسماوي )

(248 . ) 
 

 صدق الفقرات ) ارتباط الفقرات بالمجاالت الخمسة ( -د
رات بالمجلللاالت الخمسلللة الداة ا  الغلللرض مللل   للل ا الخقلللورة  لللو معرصلللة ارتبلللاق ال قللل     

المنللاخ التنظيمللي باسللتخداأ معامللل ارتبللاق   بيرسللو  ( ل ر  جميللع ال قللرات داللل  احصللائيًا 
 ( يو ت   ل  .  5( م  مجال العالاات االنسانية . والمذحد    3ما عدا ال قرة   

 صدق االداة             
و للعت لقياسللها لذوصللول الللا تنبللوء  يعنلي الصللدد اللدرة االداة عذللا ايللات الظللا رة التللي   

دايلللد او اسلللتنتان صللللحيت مللل  الدرجلللة التللللي يحصلللل عذيهلللا الم حللللو  .   ابلللو حقللللل ل 
( الللا ا  الصللدد يللدلل عذللا  Oppenheim , 1973( ل وياللير    133ل    1987

( ل  Oppenheim , 1973, P.9-70ايللات ال قللرات الحقيقللي لمللا ي تللرض ا  تقيسلل  .  
 -االداة الحالية بحاجة الا نوعي  م  الصدد  ما :وصي   ا البحث صل  

 
 
  Facevalidityالصدق الظاهري  -1
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يعللد احللد مساللرات صللدد المحتللول . واللد حقللد بعللرض اداة البحللث عذللا مجموعللة ملل      
المحكمللللي  صللللي التربيللللة وعذللللأ الللللن ت واالدارة التربويللللة بصلللليغت  االوليللللة لذحكللللأ عذللللا مللللدل 

( عذا ا  احس  وسيذة لذتحقد مل  الصلدد الظلا رو  Ebel صالحية ال قرات ل واد اكد  
 للللللللو ايللللللللاأ عللللللللدد ملللللللل  المتخصصللللللللي  بتقريللللللللر مللللللللدل تحقيللللللللد الصلللللللل ة المللللللللراد اياسللللللللها .                   

  Ebel , 1979 , P.555 .) 
 
 Construct Validityصدق البناء ) المفهوم ( :  -2

ءًا نظريًا أو سلمة معينلة .         ( التي يقيت صيها المقيات بنا Extent و الدرجة       
Anastasi , 1976 , P.151  أو ا  ادرة المقيلات عذلا التحقلد مل  صلحة صر لية ملا .)

مستمدة م  الدراسات السابقة واالقار النظرو ايلد الدراسلة . صل  ل الباحلث تحقلد مل  صلحة 
ا ميلنت   ا ال ر ية م  خالل تحديد الم ا يأ والمصقذحات االساسلية لذبحلث وصلي  لوئه

صقلللرات المنلللاخ التنظيملللي باسلللذول المجملللوعتي  المحكيتلللي  ل وحسلللال معلللامالت  االرتبلللاق 
لذ قللرات بالدرجللة الكذيللة لذمقيللات ل وصللدد ال قللرات أو ارتبللاق ال قللرات بالمجللاالت الخمسللة 

 الستبانة المناخ التنظيمي .
ا  ل صل  ل االداة وبعد تحقيلد  ل ي  النلوعي  مل  الصلدد للالداة الل و يلدعو اللا االقمئنل    

اكتسلللبت الالللكل النهلللائي لهلللا ال لللل ا يعلللد ا  كلللل اختبلللار صلللادد  لللو ثابلللت . وبهللل ا االجلللراء 
 يمك  تقبيد عمذية الثبات .

 Reliabilityالثبات : 
المقصود بثبات االداة  و اعقاء ن ت النتلائت ا ا ملا اعيلد تقبيقل  عذلا ن لت العينلة صلي    

 ( 561ل   1977.   الغريل ل صترتي  مختذ تي  وصي ظروث متاابهة 
 ولحسال ثبات االستبانة وصقًا لذبيئة العرااية ااأ الباحث باستخداأ : 

 
 
 
  
 Test - retestطريقة اعادة االختبار  -1
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ا  العديللللد ملللل  الدراسللللات التللللي اجريللللت صللللي مجللللال المنللللاخ التنظيمللللي اسللللتخدمت  لللل ا     
(ل Bough , 1978 , P.3938سلة   ( ل ودرا Halpin , 1966 , P.46القريقلة كدراسلة   

( ل ودراسللللللللللللللللللة                  1994( ل ودراسلللللللللللللللللة   القيروتللللللللللللللللللي ل  1989ودراسلللللللللللللللللة   عكااللللللللللللللللللة ل 
 ( . 2003  السامرائي ل 

لقلللد الللاأ الباحلللث بتقبيلللد االسلللتبانة عذلللا عينلللة اختيلللرت بالقريقلللة العالللوائية مللل  مجتملللع    
لعذميللللة واالنسللللانية حسللللل الجللللنت ( تدريسلللليًا مللللونعي  عذللللا االاسللللاأ ا 50البحللللث بذغللللت   

 ( يو ت  ل  . 7والتخص  لكذيات التربية والهندسة والعذوأ . والجدول   
 ( 7الجدول ) 

 عينة الثبات حسب الجنس والتخصص لكليات مجتمع البحث
 المجموض اناث  كور تخص  الكذية الكذيات ت

 10 3 7 عذمي العذوأ 1

 15 5 10 عذمي الهندسة 2

 25 10 15 سانيان التربية 3

 50 18 32 المجموض

 
واللللد قبللللد الباحللللث اسللللتبانة المنللللاخ التنظيمللللي لمللللدة ثالثللللة اسللللابيع صقللللق ل حيللللث االلللار            
  Adams , 1966  الا ا  ال تلرة النمنيلة بلي  التقبيلد االول والتقبيلد الثلاني لهلا يجلل )

( ل وبعللد تحذيللل  Adams , 1966 , P.47ا  اليتجلاون اسللبوعي  او ثالثللة اسلابيع .   
( بوسللللاقة الحاسللللل  Pearsaonاجابللللات اصللللراد عينللللة الثبللللات باسللللتخداأ معامللللل ارتبللللاق   

االلكترونلللي ل وجلللد الباحلللث ا  معاملللل الثبلللات السلللتجابات اصلللراد العينلللة مللل  اع لللاء الهيئلللة 
لنلللوض مللل  ( ل و لللو معاملللل ثبلللات يمكللل  االعتملللاد عذيللل  صلللي  للل ا ا0.80التدريسلللية يسلللاوو   

 ( .   180ل   1977الدراسات .   البياتي ل 
 
 
 
 معامل الثبات بطريقة الفاكرونباخ -2
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يعتمللد  لل ا االسللذول عذللا اتسللاد اداء ال للرد ملل  صقللرة الللا اخللرل . و للو ياللير الللا اللوة 
االرتباقلات بللي  ال قلرات صللي االداة ل ا لاصة الللا  للل  صلل  معامللل ال اكرونبلاخ يللنود بتقللدير 

 ( . 203ل   1980صي الذل الموااث .  صرن ل جيد لذثبات 
ولتحقد م  ثبات اداة المناخ التنظيمي بهل ا االسلذول قبقلت معادللة ال اكرونبلاخ عذلا 

( و للو معامللل ثبللات جيللد يمكلل  االعتمللاد 0.78درجللات عينللة الثبللات وبذللد معامللل الثبللات   
 عذي  صي مثل   ا الدراسات .

 ن باستخدام معادلة هويتمعامل الثبات بطريقة تحليل تباي -3
ا  صكللرة تحذيللل ثبللات االسللتبانة تقللوأ عذللا تحذيللل التبللاي  لعالاللات الم حوصللي  عذللا 
جميللع صقللرات االسللتبانة ل و للو اسللذول احصللائي يعتمللد عذللا تجنئللة التبللاي  الكذللي لللدرجات 

      االصلللللللراد اللللللللا ثالثلللللللة مصلللللللادر لذتبلللللللاي  ترجلللللللع اللللللللا االصلللللللراد وال قلللللللرات وتبلللللللاي  الخقلللللللل .          
 (. 68ل   2000  عالأ ل 

(المسللتندة عذللا نتللائت تحذيللل  Hoytولتحقيللد  للل  اسللتخدأ الباحللث معادلللة    ويللت 
التبللللاي  الثنللللائي وبللللدو  ت اعللللل بللللي  االصللللراد وبللللي  صقللللرات االسللللتبانة لعينللللة الثبللللات البالغللللة           

معاملل ثبلات  ( و لو 0.89( ع و  يئة تدريت ل صكانت ايملة معاملل الثبلات        50  
( الللا ا  معامللل الثبللات الجيللد ينبغللي ا  ينيللد علل             Foran , 1961جيللد ل ا  ياللير   

  0.70    )Foran , 1961 , P.85  و للو اي لللًا مساللر عذلللا التجللانت اللللداخذي )
 ( يو ت  ل  . 8لالستبانة صي ايات المناخ التنظيمي . والجدول   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 8الجدول ) 
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 ليل الثنائي بدون تفاعل باستخدام معادلة هويت نتائج التح
 لدرجة عينة ثبات المناخ التنظيمي

 متوسق المربعات درجة الحرية مجموض المربعات مصدر التباي 

 5.3238 49 260.8673 بي  االصراد

 4.0932 48 196.4727 بي  ال قرات

 1.1628 2352 2734.7927 الخقل

  2449 3192.1327 الكذي

 
 داة بصيغتها النهائيةاال -أ 

بعد التلكد مل  انجلان عمذيتلي الصلدد والثبلات الداة وصلث المنلاخ التنظيملي ل اخل ت 
( صقللللرة مونعللللة عذللللا خمسللللة مجللللاالت           49االداة صلللليغتها النهائيللللة ل حيللللث تلل للللت ملللل    

 - ي :
                ( صقللللللللللللللرات تبللللللللللللللدأ بالتسذسللللللللللللللل          7: العالاللللللللللللللات االنسللللللللللللللانية وي للللللللللللللأ    المجممممممممممممممال االول
 ( . 7و تنتهي بالتسذسل  1  

( صقلللللللللللللرات تبلللللللللللللدأ بالتسذسلللللللللللللل                           8: صلللللللللللللنع القلللللللللللللرارات وي لللللللللللللأ    المجمممممممممممممال الثممممممممممممماني
 ( . 15وتنتهي بالتسذسل  8  

( صقللللللللللللرات تبللللللللللللدأ بالتسذسللللللللللللل                             8: وسللللللللللللائل االتصللللللللللللال وي للللللللللللأ    المجممممممممممممال الثالممممممممممممث
 ( . 23التسذسل وتنتهي ب 16  
( صقللللرات تبللللدأ بالتسذسللللل            6: االسللللتقاللية او الحريللللة االكاديميللللة وت للللأ    المجممممال الرابممممع

 ( . 29وتنتهي بالتسذسل  24  
( صقللرة تبللدأ بالتسذسللل  20: المح للنات والبحللث العذمللي والتقللوير وي للأ    المجممال الخممامس

  ل .( يبي   6( . والمذحد   49وتنتهي بالتسذسل  30
 
 
 اجراءات بناء اختبار العمل االبداعي  -ب
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لغلللرض تحقيلللد اجلللراءات البحلللث الحلللالي الللاأ الباحلللث باتخلللا  الخقلللوات الالنملللة لبنلللاء 
اختبلللار العملللل االبلللداعي لذتدريسللليي  صلللي االاسلللاأ العذميلللة لكذيلللات جامعلللة ديلللالا وصقلللًا لملللا     

 -يلتي :
 تحديد المتغير المدروت نظريًا . -1
 قيق لالختبار .التخ -2

وجلل  الباحللث سللسااًل م توحللًا عذللا عينللة اخلل ت بالقريقللة العاللوائية ملل  مجتمللع البحللث 
( تدريسللليًا ملللونعي  حسلللل الجلللنت وتخصللل  كذيلللات جامعلللة ديلللالا و لللمن   50بذغلللت   

 -السسال االتي :
( وو ت الباحث مقدملة  7ما قبيعة العمل االبداعي صي ااسامكأ العذمية ؟ المذحد   

ا التعريث بهدث االختبار وتو ليت معنلا العملل االبلداعي الل و يسلهأ ع لو  يئلة بي  صيه
التلللدريت صللللي رسللللأ صللللورة وا لللحة المالمللللت لقللللدرة التدريسلللليي  عذلللا العمللللل االبللللداعي صللللي 
الجامعللة . واعتمللادًا عذللا نتللائت تحذيللل اسللتجابات العينللة العاللوائية عذللا السللسال الم تللو  ل 

ث صللي كي يللة التوصللل الللا بنللاء بعللض االسللئذة الخاصللة التللي النللت  لل ا االسللتجابات الباحلل
باختبلللللار العملللللل االبلللللداعي ل وبعلللللد اقلللللالض الباحلللللث عذلللللا علللللدد مللللل  الدراسلللللات والبحلللللوث 

 Guilfordواالختبارات صي مجال االبداض والت كير االبداعي التي استخدمت اختبارات       

ل واختبلار   سليد خيلر ا  ( بصلورتها الذ ظيلة والصلورية  Torrance , 1966( و    1957 ,
( ل واختبلللللار    1996( ل واختبلللللار  اللللللدايني ل  1988( واختبلللللار   الكبيسلللللي ل  1981ل 

( ل ولير ا م  االختبارات العربيلة واالجنبيلة المترجملة ل التلي مكنلت  1998المعا يدو ل 
وصللد الباحللث ملل  التوصللل لبنللاء عللدد ملل  االسللئذة بصللورتها االوليللة . واللد تحللدد االختبللار 

  االحسللللللات  -( ل واالقللللللار النظللللللرو ل وحللللللددت المجللللللاالت االتيللللللة : Guilfordنظريللللللة  
بالماكالت ل اعادة التنظليأ ل القالالة ل المرونلة ل االصلالة ( . عذملًا ا  المجلالي  االوللي  
يمللللثال  القللللدرات المعرصيللللة لذعمللللل االبللللداعي ل والمجللللاالت الثالثللللة االخللللرل تمثللللل القللللدرات 

 االبداعي . االنتاجية لذعمل
 

 
 صياغة االسئلة لكل مجال -3
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بعد اقالض الباحلث عذلا الدراسلات واالدبيلات التلي تناوللت موا ليع االبلداض والت كيلر 
االبللداعي والمقللابالت الاخصللية مللع بعللض المختصللي  صللي  لل ا الميللدا  ل توصللل الباحللث 

مجللال .  الللا صلليالة االسللئذة التللي ونعللت حسللل المجللاالت الخمسللة ل بوااللع سللسالي  لكللل
 ( يبي   ل  . 8المذحد   

 الصياغة اللغوية السئلة اختبار العمل االبداعي -4
لغرض التلكد م  صيالة ال قرات م  الناحية الذغوية تأ عرض صقرات االختبار عذلا       

خبيلري  ملل  اسللات ة اسللأ الذغللة العربيللة صلي كذيتللي التربيللة االساسللية والتربيللة بجامعللة ديللالا ل 
سللالمتها لغويللًا . واللد اجللرل الخبيللري  التعللديالت الذغويللة عذللا ال قللرات ل وبلل ل  لذتلكللد ملل  

 ( . 8اصبت االختبار سذيمًا م  الناحية الذغوية . المذحد   
 الصدق الظاهري السئلة اختبار العمل االبداعي  -5

لغلرض التعللرث عذللا ملدل صللالحية اسللئذة االختبللار ل صقلد عللرض االختبللار بصلليغت  
( عذلللا مجموعلللة مللل  المحكملللي  والمختصلللي  صلللي عذلللأ اللللن ت . مذحلللد       8حلللد   االوليلللة مذ

( ليبللدو كللل واحللد مللنهأ رأيلل  صللي كللل سللسال ملل  اسللئذة اختبللار العمللل االبللداعي ل ملل   9  
حيللث مللدل   صللالحيت    صللدا  ( او عللدأ صللالحيت  صللي ايللات مللا و للعت الجللل اياسلل  

بعلللض التعذيملللات منهلللا ل الهلللدث مللل  و لللل السلللسال بحاجلللة اللللا تعلللديل . و لللم  االختبلللار 
اسللئذة االختبللار وكي يللة االجابللة عذيلل  . والتعريللث المعتمللد لذعمللل االبللداعي ل وتحديللد الواللت 

 الالنأ لالجابة عذا اسئذة االختبار .
اللاأ الباحللث بتحذيللل اسللتجابات المحكمللي  ومالحظللاتهأ عذللا اسللئذة االختبللار باسللتخداأ      

 هأ التعديل واعادة صيالة بعض االسلئذة لغويلًا . والد اجلرل ( ااتر  بع 2ايمة مربع   كا
الباحلث التعللديالت المقذوبللة ل حيللث عر للت مللرة اخللرل عذلليهأ الجللل تلكيللد صللحة االسللئذة 
التللي اعيللدت صلليالتها او تعللديذها صللي  للوء اراء ومقترحللات المحكمللي  لذحكللأ عذللا مللدل 

  لذحكللأ عذللا صللالحية اسللئذة صللدد اسللئذة اختبللار العمللل االبللداعي . وبعللد ات للاد المحكمللي
االختبللللار لتحديللللد الصللللدد الظللللا رو . اختبللللرت االسللللئذة التللللي تللللأ االت للللاد عذيهللللا ملللل  ابللللل 

( اسلللئذة وكلللا  ال لللرد  ا دالللللة احصلللائية لصلللالحها عنلللد مسلللتول  10المحكملللي  وعلللدد ا   
( وب ل  تحقلد الصلدد الظلا رو الداة اختبلار العملل االبلداعي . والجلدول    0.05داللة   

 ( يو ت  ل  . 9
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 ( 9الجدول ) 

 ( لتحليل استجابات المحكمين السئلة اختبار العمل االبداعي 2يبين قيمة مربع ) كا
رقم  المجاالت ت

 الفقرة

القيممممة المحسممموبة لقيممممة  المعارضون    الموافقون
 النسبة التكرار النسبة المئوية التكرار 2مربع كا

االحسللللللللللللللات  1
 بالماكالت

1 
2 

16 
17 

94.11% 
100% 

1 
- 

5.88% 
-- 

6.61 * 
8.5 * 

اعللللللللللللللللللللللللللللللللادة  2
 التنظيأ

1 
2 

15 
16 

88.23% 
94.11% 

2 
1 

11.76% 
5.88% 

4.97 * 
6.61 * 

 1 القالاة 3
2 

17 
15 

100% 
88.23% 

- 
2 

-- 
11.76% 

8.5 * 
4.97 * 

 1 المرونة 4
2 

16 
15 

94.11% 
88.23% 

1 
2 

5.88% 
11.76% 

6.61 * 
4.97 * 

 1 االصالة 5
2 

16 
17 

94.11% 
100% 

1 
- 

5.88% 
-- 

6.61 * 
8.5 * 

(وا  القيمللللة  1(وبدرجللللة حريللللة   0.5عنللللد مسللللتول داللللللة   -:* ال قللللرات الدالللللة احصللللائيًا 
 (. 3.84الجدولية تساوو  

 تعليمات االختبار -6
لغلللرض تقبيلللد االختبلللار عذلللا عينلللة البحلللث االساسلللية مللل  التدريسللليي  صلللي االاسلللاأ 

لا ال ي  لديهأ خدملة سلنة واحلدة صللكثر بعلد ا   لمن  التعذيملات العذمية لكذيات جامعة ديا
الخاصة با داث البحلث وكي يلة االجابلة عذلا اسلئذت  ل وتحديلد الوالت اللالنأ لالختبلار ل ا  
تأ تونيع االختبار م  ابل الباحث وقذل م  اصراد عينلة البحلث علدأ كتابلة اسلمائهأ او أو 

الختبللار كللل علل  ان للراد ل واللد اجللال الباحللث علل  معذومللات اخللرل ل واالجابللة عذللا اسللئذة ا
 كل است سارات المجبي  ل تحقيقًا ال داث البحث الحالي .

 اختبار مد  وضوح التعليمات السئلة االختبار -7
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لمعرصة مدل صهلأ المجيبلي  لذتعذيملات وصليالة االسلئذة ل وتحديلد والت االجابلة عذلا 
ار عذلللا عينلللة اسلللتقالعية سلللحبت بالقريقلللة اسلللئذة االختبلللار ل الللاأ الباحلللث بتقبيلللد االختبللل
( تدريسليًا مل  كذيلات  ات تخصل  عذملي  30العالوائية مل  مجتملع البحلث بذلد علدد ا   

وانساني ل وتبلي  ا  التعذيملات واسلئذة االختبلار وا لحة للديهأ ل وال تحتلان اللا صليالة او 
بلات العينلة بلي    تغير . اما عل  تحديلد والت االجابلة عذلا اسلئذة االختبلار صقلد تنوعلت اجا

( دايقة واد حسل متوسلق الوالت مل  خلالل جملع االوالات المتباينلة الصلراد العينلة  15-60
 28.6مقسومًا عذا عدد ا واد كا  متوسق الوات المحدد لالجابة عذا اسلئذة االختبلار    

 ( يبي   ل  . 10( دايقة وست ثوا  . والمذحد   
 

 صدق اسئلة االختبار -8
ا النلللوض مللل  الصلللدد عذلللا صلللدد االصترا لللات والنظريلللات والم لللا يأ يعتملللد حسلللال  للل 

ل  1985والتحذلللليالت التللللي بنللللا عذيهللللا وا للللع االختبللللار اختبللللارا .   عللللري ت ل وسللللامي ل 
(ل والللد اسلللتخدأ الباحلللث صلللدد اسلللئذة اختبلللار العملللل االبلللداعي لمجاالتللل  الخمسلللة  87 

( مللل  خلللالل مجملللوض  1981ل مصللل وصة معاملللل االرتبلللاق الداخذيلللة قريقلللة   سللليد خيلللر ا  
درجللات كللل مجللال ملل  المجللاالت الخمسللة لالختبللار ليحصللل عذللا الدرجللة الكذيللة لذمقيللات 

( وعنللد اسللتخرن الجلل ر التربيعللي لهللا تبللي  انهللا تسللاوو             16.152والتللي بذغللت   
 ( يو ت  ل  . 10( . والجدول    4.063
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 10الجدول ) 
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 اطات الداخلية الختبار العمل االبداعيمصفوفة معامالت االرتب
االحسات 
 بالماكالت

اعادة 
 التنظيأ

المجموض الكذي  االصالة المرونة القالاة
 لالجابات

1 0.772 0.495 0.427 0.452 3.146 

0.772 1 0.547 0.479 0.506 3.304 

0.495 0.547 1 0.780 0.620 3.442 

0.427 0.479 0.780 1 0.678 3.364 

0.452 0.506 0.620 0.678 1 3.256 

وبللل ل  نحصلللل عذلللا التالللبع عللل  قريلللد اسلللمة مجملللوض كلللل جلللنء مللل  االجلللناء الخمسلللة    
 لالختبار عذا الج ر التربيعي لذمجموض الكذي .

   16.512المجموض الكذي لالرتباقات = 
   4.063الج ر التربيعي لذمجموض الكذي = 

بلداعي ل وعذيل  عر لت مجاالتل  التلي تعلد والنتيجة تعنلي تالبع جميلع الدرات العملل اال    
 ( يو ت  ل . 11مسارًا جيدًا لصدد االختبار . والجدول   

 
 ( 11الجدول ) 

 تشبع قدرات العمل االبداعي لمجاالته الخمسة
 تابع القدرات المجال ت

 0.774 االحسات بالماكالت 1

 0.813 اعادة التنظيأ 2

 0.847 القالاة 3

 0.827 المرونة 4

 0.801 االصالة 5

 
 م شرات صدق وثبات اختبار العمل االبداعي
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 صدق االختبار -1
ا  االختبار الصادد  و االختبلار الل و يحقلد الوظي لة التلي و لع مل  اجذهلا . حيلث 

(ا  الصلللدد يلللدل عذلللا ايلللات ال قلللرات لملللا ي تلللرض      Oppenhiem , 1973يالللير   
خدأ الباحلث صلي االختبلار الحللالي ( ل والد اسللت Oppenhiem , 1973, P.70اياسل  .  

 نوعي  م  الصدد  ما :
   : الصدق الظاهري -أ 

ا  اص ل قريقة الستخران الصدد الظلا رو  لي قريقلة علر  اسلئذة االختبلار عذلا      
مجموعللة مللل  المحكمللي  لذحكلللأ عذللا صلللالحيتها صللي ايلللات الخاصللية الملللراد اياسللها ل والللد 

ختبلار الحللالي عنلد عللرض اسلئذة اختبللار العمللل حقلد الباحللث  ل ا النللوض مل  الصللدد صللي اال
االبداعي عذا مجموعة م  المحكمي  صي اختصا  عذأ الن ت لغرض تقويمها . كملا صلي 

 ( . 8المذحد   
 Construct Validityصدق البناء ) المفهوم ( :  -ب
    ( التلللللي يقللللليت صيهلللللا المقيلللللات بنلللللاءًا نظريلللللًا أو سلللللمة معينلللللة .      Extent لللللو الدرجلللللة      
  Anastasi , 1976 , P.151  أو ا  الدرة المقيلات عذلا التحقلد مل  الظلا رة الملراد.)

اياسها المستمدة م  الدراسلات السلابقة واالقلار النظلرو لذم هلوأ ايلد الدراسلة . صل  ل الباحلث 
تحقد م  صدد وتحديد الم ا يأ والمصقذحات االساسية لذبحلث التلي صلي  لوئها صليغت 

المو وض باستخداأ مص وصة معامالت االرتباق الداخذيلة قريقلة   سليد االسئذة الا عناصر 
 ( لصدد بناء اختبار العمل االبداعي .  1981خيرا  ل 

 الثبات -6
 لللو االتسلللاد صلللي نتلللائت االختبلللار صاالختبلللار الثابلللت اختبلللار موثلللود بللل  ويعتملللد عذيللل  ل     

 سللللللللللللللللل  .                           ويتحقلللللللللللللللللد الثبلللللللللللللللللات ا ا كانلللللللللللللللللت اسلللللللللللللللللئذة االختبلللللللللللللللللار تقللللللللللللللللليت الم هلللللللللللللللللوأ ن
( ل واللد اسللتخرن الباحللث ثبللات االختبللار بقلللريقتي   230ل   1986  عللدت ل وتللود ل 

  ما :
 
 معامل الثبات بطريقة الفاكرونباخ-1
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يعتمللد  لل ا االسللذول عذللا اتسللاد اداء ال للرد ملل  صقللرة الللا اخللرل . و للو ياللير الللا اللوة 
 لاصة الللا  للل  صلل  معامللل ال اكرونبلاخ يللنود بتقللدير االرتباقلات بللي  ال قلرات صللي االداة ل ا

 ( . 203ل   1980جيد لذثبات صي الذل الموااث .  صرن ل 
ولتحقللد ملل  ثبللات اختبللار العمللل االبللداعي بهلل ا االسللذول قبقللت معادلللة ال اكرونبللاخ 

( و و معامل ثبلات علالي يمكل   0.89عذا درجات اصراد عينة الثبات وبذد معامل الثبات   
 عتماد عذي  صي مثل   ا النوض م  الدراسات .اال
 معامل الثبات بطريقة تحليل تباين باستخدام معادلة هويت-2

ا  صكللرة تحذيللل االختبللار تقلللوأ عذللا تحذيللل التبللاي  لعالالللات الم حوصللي  عذللا جميلللع 
اسئذة االختبار ل و و اسذول احصائي يعتمد عذا تجنئة التباي  الكذي لدرجات االصراد اللا 

ثة مصادر لذتبلاي  ترجلع اللا االصلراد واسلئذة االختبلار وتبلاي  الخقلل .                   ثال
 (. 68ل   2000عالأ ل 

(المسلللتندة عذلللا نتلللائت تحذيلللل  Hoytولتحقيلللد  لللل  اسلللتخدأ الباحلللث معادللللة    ويلللت 
(  50  التباي  الثنائي وبلدو  ت اعلل بلي  االصلراد وبلي  اسلئذة االختبلار لعينلة الثبلات البالغلة 

( و للو معامللل ثبللات جيللد ل ا   0.89ع للو  يئللة تللدريت ل صكانللت ايمللة معامللل الثبللات   
(         0.70( الللا ا  معامللل الثبللات الجيللد ينبغللي ا  ينيللد علل     Foran , 1961ياللير   

  Foran , 1961 , P.85  و و اي ًا مسار عذا التجانت الداخذي السئذة االختبلار لقيلات )
 ( يو ت  ل  . 12ي. والجدول   العمل االبداع

 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 12الجدول )
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 نتائج التحليل الثنائي بدون تفاعل باستخدام معادلة هويت لدرجة 
 عينة ثبات اختبار العمل االبداعي

 متوسق المربعات درجة الحرية مجموض المربعات مصدر التباي 

 23.4798 249 5846.4676 بي  االصراد

 1273.0893 9 11457.8036 بي  ال قرات

 2.3892 2241 5354.2964 الخقل

  2499 22658.5676 الكذي

 
 ثبات تصحيح االختبار 

باستخداأ معامل ارتباق بيرسو  تلأ التعلرث عذلا مو لوعية التصلحيت لالختبلار عل  
ا  تاير مو لوعية االختبلار اللا عالالة اكيلدة   (*  قريد عرض النتائت عذا مصحت اخر

 136ل   1984بي  اراء اكثر م  مقوأ عذا نتائت االختبار .   عبلد الجبلار ل واحملد ل 
( ا  بذغلللت نسلللبة االرتبلللاق بلللي  تصلللحيت الباحلللث والمصلللحت االخلللر صلللي درجلللة االحسلللات 

(  0.85( والمرونللة    0.86( والقالاللة    0.78 ( واعللادة التنظلليأ   0.88بالماللكالت   
( و لل ا يعللد معامللل ارتبللاق كبيللر يمكلل  االعتمللاد عذيلل  صللي الدراسللات .    0.70واالصللالة   
 ( . 97ل   2004المعمورو ل 

 
 طريقة تصحيح اختبار العمل االبداعي

        لقلللللللللللد اعتملللللللللللد الباحلللللللللللث قريقلللللللللللة البلللللللللللاحثي  المعتملللللللللللدة صلللللللللللي التصلللللللللللحيت كقريقلللللللللللة             
  Guliford , 1967  صللي تصللحيت أسللئذة اختبللار  1981( وقريقللة   سلليد خيللرا  ل )

 العمل االبداعي . ولتقدير الدرجات نتبع الخقوات االتية:
 تعقا لكل اجابة او صكرة درجة واحدة صي اختبار العمل االبداعي . -1
االصللالة صللي وحللدات تقللات الدرجللة الكذيللة بحاصللل جمللع درجللات القالاللة والمرونللة و  -2

 -االختبار . وتعد   ا القدرات ادرات انتاجية لالختبار وتقات كاالتي :
                                                           

 ل   ر   ال     ل رب   د  لىال  رس ال ك  ر  ص م     ال     ال    ري ، وزارة ال رب   ، ا (*) 
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 القالاة : تعقا درجة لكل استجابة و م  الوات المحدد . -1
المرونة وتعقا درجة لكل مجموعة استجابات صي ان مامها الكبلر علدد ممكل  مل   -2

ت مت رالللة تعقلللا درجلللة اعذلللا. المجلللاالت صلللا ا كانلللت متنوعلللة ومنتميلللة اللللا مجلللاال
وتعقلا اللدرجات عذلا  لوء اراء الخبلراء   (*  وتحسل ع  قريد   ثالثة خبلراء ( 

ل صللللا ا اجللللال اثنللللي  تثبللللت الدرجللللة ل امللللا ا ا كانللللت متاللللابهة صتعقللللا صلللل رًا . أو 
 …ابللة االوللا ملع الثالثللة باسلتخداأ متواليلة عدديلة االجابللة االوللا ملع الثانيلة ل واالج

 و ك ا مع جميع االجابات االخرل .
االصللالة : وتقللات بالقللدرة عذللا  كللر اجابللات ليللر اللائعة او ليللر مللوصللة التللي تمتللان  -3

 باالصكار الجديدة وتعقا الدرجة بات اد اثني  م  الخبراء.
لحلللال وتجملللع درجلللات القالالللة لكلللل سلللسال نحصلللل عذلللا درجلللة القالالللة الكذيلللة وكللل ل  ا   

بالنسلبة لذمرونللة واالصللالة . وبهل ا نحصللل عذللا الدرجلة الكذيللة ملل  حاصلل مجمللوض درجللات 
القالاة والمرونة واالصالة ل التي تعد تعبيرًا ع  ادرة الم حو  االبداعية ل أو الدرة ال لرد 
عذللا االنتللان المتميللن بللاكبر اللدر ملل  القالاللة ال كريللة والمرونللة التذقائيللة واالصللالة اسللتجابة 

(ل        سليد خيلرا  ل  Guliford , 1967 , P.136كذة معينلة او مثيلر معلي  .   لمال
 ( . 12ل   1981

 -اما القدرات المعرصية الختبار العمل االبداعي صتقات كاالتي :
االحسلللات بالمالللكالت : القلللدرة عذلللا  كلللر اجابلللات مختذ لللة وليلللر متالللابهة وتعقلللا  -1

 درجة واحدة ع  كل اجابة .
التنظيأ : القدرة عذا  كر اجابات مختذ ة ولير متاابهة وتعقا درجلة واحلدة  اعادة -2

 ( . 98ل   2004ع  كل اجابة .   المعمورو ل 
 الصيغة النهائية لكل اختبارات العمل االبداعي

                                                           

االستا  المساعد الدكتور مهند عبلد السلتار النعيملي ل جامعلة بغلداد ل كذيلة االدال / اسلأ عذلأ  -1 (*  
 الن ت .

 المدرت الدكتور عصاأ عبد العنين المعمورو ل ونارة التربية ل المديرية العامة لتربية ديالا .-2     
 المدرسة المساعدة امل مهدو كاظأ التميمي ل قالبة دكتوراا ل كذية التربية / اب  راد. - 3       
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بعد التلكد مل  انجلان عمذيتلي الصلدد والثبلات الداة اختبلار العملل االبلداعي . وتحديلد 
ار ل وتصحيت اختبارات العملل االبلداعي ل أخل ت االداة بصليغتها وات االجابة عذا االختب

( اسلئذة مونعللة عذلا خمسلة مجلاالت وبواالع سلسالي  لكللل  10النهائيلة ل حيلث تلل لت مل    
 ( يبي   ل  . 11مجال . والمذحد   

 ثالثًا : الوسائل االحصائية 
 -ا  الوسائل االحصائية المستخدمة صي   ا البحث  ي :

او اليجاد الصدد الظا رو الستبانة وصث المناخ التنظيمي واختبار العملل مربع ك -1
 ( . 154ل   2000االبداعي .   الميننل ل 

( اليجلللاد الثبلللات السلللتبانة المنلللاخ التنظيملللي ل وايجلللاد  Pearsonمعاملللل ارتبلللاق    -2
         العالاللللللللللللة بللللللللللللي  مجللللللللللللاالت المنللللللللللللاخ ومجللللللللللللاالت اختبللللللللللللار العمللللللللللللل االبللللللللللللداعي .                

 ( . 180ل   1977  البياتي ل 
( لعينتللللي  مسللللتقذتي  لتمييللللن صقللللرات المنللللاخ التنظيمللللي .     T-testاالختبللللار التللللائي    -3

  Fergason , 1983 , P.166 .) 
القيمة النائية لداللة ال رد بي  معامذي االرتباق بي  المنلاخ التنظيملي والدرات العملل  -4

 ( . Glass , 1970 , P.295االبداعي .   
( لعينلة واحلدة لواالع المنلاخ التنظيملي السلائد صلي االاسلاأ  T-testاالختبار التلائي    -5

 ( 52ل   2000العذمية .  الميننل ل 
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ًف   ئ  ممئ   ًعاممئج  ل يئتممئ   يتضمم ه امملف ف عرممً للضممئج  لتتممئ ا ف تمما تمم  ف تًرممً ف يتممئ 
ًا فاممةفف ف  حمم  ف  ًضممحل عمما ف عرممً فالًً    ً ممه قمم   تئ ضممتتئ عمما ضمم فالحرممئ يل  تممئ 

ًتمل  O C D Q امة فتمتمة     مي  يئتمئ  ف  حم  فتمت ئتل ًرمف ف  تمئم ف تت ي ما    ( ف  ك
ًةلممل للمم  م 49 ممه    ًفتممتمة  فمت ممئل ف   ممً فال ممةفلا ف  كممًه ( عامملم    تممل   ممئال  ت
ًةلمل للم  م تمل   مئال  ت تال م  ف يتمئ عما ف عرمً ف لف مي  مه امل   10 ه    ( فتم لل  

ً مة فتمتمل   تتمئ ا ف  حم   ًتمئال ف حئتمًد  ئتمتمةف   لتمئ ا    (  S  P S Sف ةلفتمل   
ًعائج الاةفف ف  ح    ً تئ ضتتئ   -ف حئ ا :ًعا  ئ يأتا للض ف تتئ ا 

 اواًل : النتائج المتعلقة بالمناخ التنظيمي ؟
 غلض فال ئ ل له الف ف تؤفً حلل  ف ئ مئ  فعملفة ف  يتمل للم  فتمت ئتل ًرمف ف  تمئم     

ًفحمةم     (    لعمل ةال مل  T – testف تت ي ما  ضمكً لمئ   ئتمتمةف  فالمت مئل ف تمئ ا   يتمل 
ًف ًت ا ف علضا  عالف  فتت ئتل ف  تئم ف تت ي ا ت ف علق  يه ف ًتا ف حتئ ا   يتل ف  ح  

ً لمممط ف  تًتممما  5.841(  مممئتحلفف   يمممئل   مممةل    167.58حيممم   لمممط  تًتممما ف  يتمممل     )
ً ل         147ف علضمممما    ًف عمممملق ةفً فحرممممئ يئج اله ف اي ممممل ف تئ يممممل ف  حتمممم ( 596ت12( 

ً يممل    ً     3.291فك ممل  ممه ف اي ممل ف  ة ً ةل ممل حل 0.001( لتممة  تممت ( ت  249يممل   ( 
ًف  ةًً     ( يًضح ل ك   13ً رئ ح ف  يتل 

 (13الجدول ) 
اجابات افراد العينة باستخدام االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين الوسط الحسابي لعينة 

 البحث والوسط الفرضي لفقرات استبانة المناخ التنظيمي.
 تًتا 
 ف  يتل

فالتحلفف 
 ف   يئل 

ف  تًتا 
 ف ت ل 

 ل ف اي
ف تئ يل 
ً ل  ف  حت

ف اي ل 
ف تئ يل 
ً يل  ف  ة

ةل ل 
 ف حليل

ً  ف ةال ل   تت

ةف ل لتة  249 3.291 12.596 147 25.841 167.58
 ً  0.001 تت
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ًف مي ف  تمئم ف تت ي ما ف تمئ ة عما كليمئ   ئ  مل ةيمئ   كمئه  ًتةً ال  ف تتمئ ا للم  فه 
ًةائ ف تعئ لمممً فالي مممئ ا  ممميه فلضمممئا ف تي مممل لئ يمممئج حيممم  يتتممم   ئ  ب مممئ  ف اي مممل ف تممما يتممم

ًاممملف ي تمممل فيضمممئج للممم   ًلؤتمممئا فال تمممئ    مممئ يمممؤة  ف ممم  ف لضمممئ لمممه ف   مممً    ف تةليتممميل 
ً تتممممئ   ممممئً ف  ب ممممئ  فالتتممممئتيل ت فه  تممممئا لب ممممئ  فتتممممئتيل    ممممئال  ف  تممممئم ف تت ي مممما 

الا  ل مممممممممممممممئ ليه عيتمممممممممممممممئ                 ًف ممممممممممممممم ًعل  ل ئ  مممممممممممممممل فالتت مممممممممممممممئا          رمممممممممممممممحيحل عممممممممممممممما ف اتممممممممممممممم  يممممممممممممممم
organization Commitment  ًفه اممملف ف  ئتمممد ال يمممأتا  مممه عممملف   مممً تمممةمً عممما ت

ًعملا ف  ضمئلكل  ًل  مئال ه ف مً يعا ت  ًف مً  تتمئ ت ف ضم  ًتلتيمه  ة  ف علة لةم ل  تئا ت 
ًف م ملم  ًل مل ف عملة ت  ً يل ت فضئعل ف   قائعمل ف  ت  مل ت  ً  ئلتل ف  تؤ عا فتمئل ف الفلف  

ًل  ئالت ممئ ًلضممئ  لممه ًف ضمم  الا ف ضممما   ت  تممه  ًة ف مم   ًف ممً ف تمما ت مم ًغيلاممئ  ممه ف   ة 
ًتتعمق تتي مل  ًة ؛  تحايق فاةفعتئ    ً لً ف كقيل  ه ف  ت ًف ةعئع له  رئ حتئ  ف   ً عيتئ 
ً  مئً ف  ب مئ  فالتتمئتيل  مي تتي مل ةلفتمل    ف ةلفتل ف حئ يل عي ئ يت لق  ئ  تئم ف تت ي ا 

ًة 38ت ا 1989لكئضممل ت  ًل  ت ( ت  -ت ا أ 2000لفتممل                      ف   مم
ًةلفتل   ف تئ لف ا ت   (   156ت ا 2003ج ( ت 

ف ئ  ئ يمما   مئً رمتي ف املفلف  عكمئه  ت مئج  ئ تتم ل  ل تمئم ف تت ي ما ت حيم  تضميل          
  Mari Ellen , 1989  فه ف تمملًك ف ايممئة   ممل يم ف اتمم  ف ممل  يتمم ح  لتةليتممييه )

ًيممممممل  لتةليتممممممييه   ممممممئ                              ئ  ضممممممئلكل ً  ف   ت عمممممما فتمممممممئل ف امممممملفلف   ممممممة فتممممممت  عمممممما لعممممممي ف ممممممل
ًفالةفلم                          ًة  ممممممممممممممممميه ف تةليتمممممممممممممممممييه  ًف قامممممممممممممممممل ف مممممممممممممممممل  يتممممممممممممممممم يمممممممممممممممممؤة  ف ممممممممممممممممم  فالحتممممممممممممممممملف  

 Isome, 1989, P. 1992     ًل ف   ليمل فالةفليمل ( فه ل ليمل فتممئل ف املفلف  اما  حم
ًف تتممئ ل ممئً فالةفلم   ت  ممل ًف ممي فه ف حئ ممل ف مم  فتمممئل ف امملفلف  ي ًف   ت ممئ كممئه ح  تممئ ت 

ًً مئ عت   ئتممئل  ً مًه  حكم  ل لتم   ً تؤ يئتت  ت عت  يا ًيئتت   ً تت ًفلت   لل  فمتبف فت
ً كما تكممًه امل  ف امملفلف  عئللمل يت غمما للمم   ًيممل ت  ف املفلف  ف تمما  تمئ فقلاممئ عما ف   ليممل ف تل 

ًف  تح تمميه  ل ممً فالةفلم فه ًتمم ً   ئضمملفك ف تةليتممييه عمما ل ليممل رممتي ف امملفلف   كمما يك يامم
ًف يتممل ت  ًع ت  ًيممل    حتممه ت  45ت ا 1982 لتتعيممل     اممئ ( فه  16ت ا 1989( ت 

ًال ف  تممئم ف تت ي ما ف تملي  ت فل فتتممئ ت ت مل تااممل فتامبق  ئ تتمم ل  ف املفلف  ف لضميةم ت ممة  م
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ًف ترلعئ  ةفمً ف  ت ًتتعق  تتي ل ف ةلفتل ف حئ يل  مي تتي مل ةلفتمل                                    يي ف تضئائ     لت
ًتا ت   (   111-67ت ا 1994  ف ايل

ف ممئ عي ممئ يت لممق    ممئً ًتممئ ً فالترممئً ف ممل  ي ممة لترمملفج  ت ممئج عمما ف  تممئم ف تت ي مما 
ًًتمميلل الح ًي ممة  ممه ف   ليممئ  فالةفليممل فالتئتمميل  كممئ  فالضمملفف عمما كليممئ   ئ  ممل ةيممئ     

للمم  فالعمملفة ف  ممئ ليه عمما ف  تممئة فالةفل  ؛ فل ت ت ممة ف   ليممئ  فالةفليممل فالتئتمميل فالمممل  
ال تتمممتغتا لتمممه أ   ًعئلليتمممه ت  ًليمممل فالترمممئً  ً يمممه ت للممم  ت ًف ت ًف تت مممي  ت  كمممئ تمايا ت 
ً ممئ   بمممليه  ممه ًف   ل ًتممه ف   ليممل ف تمما يممت   تممئ تاممً فالعكممئل    ت  ممل  ممه ف  ت  ممئ  ت  ك

ً مل ت حيم  كضمع  ةلفتمل    ( فه اتئ مك  Smith , 1990ف مً تحايمق ع ئ يمل ف تتمئ ا ف  لغ
ًلضممئ ف  ممئ ليه ؛ فل فه فالترممئً  ًف  تممئم ف تت ي مما ت  ًيممل  مميه فالترممئً ف ع ممئً  ةال ممل   ت
ًتًرمل  ةلفتمل      ف ع ئً  ي ف  ئ ليه عا كليئ  ف  ئ  مل يمؤقل للم  فةف تم  عما ف   مً   

Evans , 1998 ًقيامممل  ئ  مممئة ف  تمممئم ف تت ي ممما  لؤتمممئا  ( أه  ًتمممئ ً فالترمممئً رممملل 
ًتتعمممق ف ةلفتمممل ف حئ يمممل  مممي امممئتيه  ف كليمممئ  ف  ئ  يمممل فال ليكيمممل عممما ف لضمممئ لمممه ف   مممً   

 (  Smith , 1990, P. 1910   )Evans , 1998, P. 2475ف تتي تيه    
 ممة   ممئالج  ت ممئج عمما أ ممئ عي ممئ يممما   ممئً فالتممتاب يل أً ف حليممل فالكئةي يممل ت ف ممل  ي

ف  تئم ف تت ي ا ت حي  ة   ف تتئ ا فه ف ئ ئ  فعلفة ف  يتمل للم  ف  تمئم ف تت ي ما  كليمئ  
ًيلكل   ف تئ لف ا ت  (  أه لضمً اي مل ف تمةليم ي مئلم  2003 ئ  ل ةيئ   كئه لئ يئج ت 

ًلم  لحل يت ح عيتمئ  ب مةفع  مئ  ت ًتتئ ضل ًل عما  مً فالتتاب يل فً ف حليل فالكئةي يل  ك
ًفت  تتمئ  مئ يكعمً اللضمئا  ً  ؛  لف لل  ف  ئ  ل فه تضيل عا ت لي ئتتمئ   تئم تت ي ا  عت
ًلئ   مميم  ًي ممد لليممه فه يكممًه حممللفج عمما ف حممئ   ًضمم اي ممل ف تممةليم ف حليممل عمما ف   ممً ت 
ًفاه ي  ممً ضمم ه  ًلليممه فه يممةلك فتممه   ممً كممً ضمماا  مم ًع تمررممه ت   تممئ لب ممل   ًضمم

ًفته  ئ ًفاه  ه ف حمق عما  ؤتتل ت لي يل  ً  ت  ه ق  عإتّه لتة ئ يكتد فً يتحة  ك   ة تل 
ً كمه لليمه فه يمةلك فه لليمه ف تةف مئج مئرمئج عما  ًته لضمً اي مل تمةليم ت  فه يتحلل  ه ك
ه فحكئ مئج للم   ً تئ ضئته  ي ف   ت ي ت فل فه فعملفة ف   ت مي ل  مئ يرمةًل ًكتئ ئته  فحئةيقه 

ًاكممم ًكه ت  ً ؤتتمممته  مممه ممممبً تمممل لف عمممأه للممم  ف عممملة فه يكمممًه رمممئة ئج ًرمممحيحئج  تتتمممه 
ت  2003ً  تممملفج فحتلف مممه اللفا فالممممليه ت   مممئ ي مممةة ف حليمممل فالكئةي يمممل     ف تمممئ لف ا ت 
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ً حئع مممممل ت  166ا ًتتعمممممق ف ةلفتمممممل ف حئ يمممممل  مممممي تتمممممئ ا ةلفتمممممل   ف تتمممممئل ت ت  1992(ت 
 (  118-117ا

ًيل ف مممل  ي ت ممم ًف تاممم ًف  حممم  ف  ل ممما  ًيمممل ف مممئ   مممئً ف  حعمممةف   ل  مممه ف   مممئال  ف حي
ًف  ت مممل   مممئ عيمممه  مممه فقمممل ك يمممل للممم  ف  تمممئم ف تت ي ممما عممما تحعيمممة ف  مممئ ليه عممما ف  ئ  مممل 
ًيل    حيمم  ف تممل   ًتامم ًف  ق ممل  تحايممق فاممةفف ف  حمم  ف  ل مما  ًةع تمم  تحممً ف   ممً ف  ممئة 

ًيل ت مممممة  مممممه  2004تتمممممئ ا ةلفتمممممل   ف   يمممممة  ت  ًف تاممممم ًف  حممممم  ف  ل ممممما  ( فه ف  حعمممممةف  
ًمااتممئ ف  تممتا ليلت ف ممةلئ ئ   ف ل يتممل ف تمما تلتكممة لليتممئ فالةفلم ف  ئ  يممل التمممئل  لفلفتتممئ 

ًتحليلتمممئ  ًتمممئ   تيمممئه ف  ئ  مممل  ً مممئلةفج عممما ف كضمممف لمممه  ك ًلفج  ت مممئج  ًيمممؤة  اممملف ف   مممئً ة
ًف تمممممل ف تحمممممةيئ   ًف غممممملض  مممممه ل مممممك   ًف ضممممم ف عيتمممممئ  ًم  ًفتمممممد ف اممممم ًةلفتمممممتتئ    لعمممممل  

ًفتممتق  ًفضممحئج فه ف  ت  ممئ  ف تمما تتتمم  ًف تتةيممةف  ف  تممتا ليل  ً ممئ   ئل ف عمملا ف  تئحممل ت 
ًع ئ يتتمئ ف  ت مةةم لمه  ًيل  ًف تام  كعئيتتئ ف  ئ يل عا فةفا  ت ئتتئ عا   ئً ف  ح  ف  ل ا 
ًةع ت   ل  مً  ًيل ف تا تةية  ه تضئا فلضئا اي ل ف تةليم  ًف   ت اليق ف  حعةف  ف  ئةيل 

ً    عضممبج لممه   ًف تغيمملف  ف تمما تحرممً عمما عمما  ممً  تممئم تت ي مما  عتمم ًلف   ًفك ممل ف تامم
ًتتعمق ف ةلفتمل ف حئ يمل  مي  ً اةلتتئ عا ف كضمف ل مئ يحمة  عما ف  تمتا ً    ف  ي ل ف  حيال 

ًةلفتممممممممممممل         ف   يممممممممممممة  ت  171ت ا 2003ةلفتممممممممممممل   ف تممممممممممممئ لف ا ت  ت  2004( ت 
 (   107ا

 ق  ممممي   ممممض ًيممممل  ف  ئحمممم  فه ف تتممممئ ا ف تمممما تًرممممل  ف يتممممئ ف ةلفتممممل ف حئ يممممل تتاممممئ
ً  عمما  الج عمما ف غئ ممد  ممه تممأقيل لممئ ف ةلفتممئ  ف تممئ ال ف تمما فضممئل  ف مم  فه اتممئك  تئمممئج  ا مم
ًف مً لمةم اما  ًتمأقيل     ًفه لب تمه   تغيملف  أً تمأقل   ًل  ئ لضئ له ف   ً    ًيه ف ض  تك
ًاملف  ًلم ف  تئم ف تت ي ا عا كليئ   ئ  ل ةيمئ   ت  ف تا تؤة  ف   ال  ف تتئ ا  تحتيه ر
تمئا فال تمئ   ًتمل عما ف ت ئ مً فالةفل   ميه لًؤ يتحاق  ه مبً   ئالته ت   ئ عيتئ  مه ف  ل
ً  يتتئتممممد  ًفلضممممئا ف تي ممممل ف تةليتمممميل ت حيمممم  يممممؤة  كممممً امممملف ف مممم   تممممئم تت ي مممما  عتمممم

 ً ؤتتئ  ف ت لي  ف  ئ  ا ف  ئ   
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ه بقدرات ثانيًا : العالقة بين المناخ التنظيمي السائد في االقسام العلمية وعالقت
 العمل االبداعي لدى التدريسيين في كليات جامعة ديالى

 
 النتائج المتعلقة باختبار االحساس بالمشكالت : -1

 غممملض ف ئ مممل اممملف ف تمممؤفً حللممم  ف ئ مممئ  فعممملفة ف  يتمممل للممم  فتمممت ئتل ًرمممف ف  تمممئم 
ًفمت ئلف   ةلف  ف   ً فال ةفلا  ئتتمةف    ئ ً فلت مئا   تمل  ( ت ف  Personف تت ي ا 

ًف  تمئم  ًة لب مل لف  ةال مل فحرمئ يل  ميه فمت مئل ف امةلم  بحتمئم  ئ  ضمكب   ً م ف تتمئ ا 
ً ل    ً يممل    0.730ف تت ي مما ؛ اله  ي ممل   ئ ممً فاللت ممئا ف  حتمم ( فك ممل  ممه ف اي ممل ف  ة

ً  ةال مممل    0.181 ً ةل مممل حليمممل    0.01( لتمممة  تمممت (   مممئ يمممةً للممم  فحتمممئم  248( 
ًة  ف تةليتييه  ئ  ضكب  ً م ًف مه لؤتمئا فال تمئ  عما كليمئ   ئ  مل ةيمئ   ؛ تتي مل   ف تما ت

ه  ًوممًل ًيضميل   امئ ا  ً  ت  ( ف م  فه فا يمل ف  تمئم ف تت ي ما  1995 – تئم تت ي ا لمئ
ًتمممئ  ف امممةلف  ف   لعيمممل عممما ف   مممً  عممما تت يمممل فالحتمممئم  ئ  ضمممكب  ف مممل  يضمممكً فحمممة  ك

ً عمئج  فال ةفلا ت حي  يضيل فمت ئل فالحتئم  ئ  ضكب  ف    ةلم ف ضما لل  فه يل   
ًليل ال تكممئل أ   ًاممل  امما ف  ةفيممل ف ضممل ً  للمم  لممةم  ضممكب  تحتممئج ف مم  حممً    يتممئج يتامم
ًف  تاايمل  ًيل ف  تم  ف   لعيمل  ًفه ال  ف ةال مل فالحرمئ يل  يتم   ئ   يمةم؛ اله تام فمتلفع   

ًاممملف يتالمممد اممما ف تممما تتمممت  عممما ت مممً ف امممةلف  فال ةفليمممل لتمممة ف تةليتمممييه عممما ف  ئ   مممل ت 
ًيل اممل  ف  تمم     اممئ ا ت  ًفلممةفة ف  مملف ا ف تمما تتممةف فتئتممئج ف مم  تامم ف  ةيممة  ممه ف تممةليد  

ه ت  ًف  ايمممل  ت 358ت ا 1995ًومممًل ًتتعمممق ف ةلفتممل ف حئ يمممل  مممي ةلفتممل   ف  يمممئتا  ( ت 
ًل  ت  75-66ت ا 2002 ًةلفتمممممل                                ف    ممممم ت  2004( ت 
ًف  ةًً     ( -ا    ( ي يه ل ك   14ت 

 النتائج المتعلقة باختبار اعادة التنظيم : -2
ًلب تممه  ئ  تممئم ف تت ي مما فه  ف تممل  ف تتممئ ا ف  ت لاممل  ئمت ممئل  ممةلم فلممئةم ف تت ممي  

ً  ةال مل     ( اله  ي مل   ئ مً فاللت مئا  0.01اتئك لب ل لف  ةال مل فحرمئ يل لتمة  تمت
ً ل    ً يمل   ( فك ل  ه 0.182ف  حت ً ةل مل حليمل    0.181ف اي ل ف  ة ( ت   مئ  248( 

ًح     ً مة فتمت ًلؤتئا فال تئ   ةيت  ف اةلم لل  تت يل فلئةم ف تت ي     يةً  ئه ف تةليتييه 
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Guliford , 1968  ًفه ف كقيمممل  مممه ًة لئ مممً اللمممئةم ف تت مممي   كليمممئ  ف  ت  مممل  ً ممم   )
ًة ف مم  ترمم ي  أ ً مم ًيبج  ضمماا   ً ً يعممل  ةيممةم فً فتممتمةف   ةيممة   فالمتلفلممئ  كممئه تحمم

ًف تلكيمد     لئ مً ت  ًف تحليمً  ًتمل  ت  1983ً  ً ال  ف عئلليل تضت ً لل   ةيا  مه ف  ل
ًياممًً   ف حممئلقا ت  25ا ( فه فال ممةفع ل ممئلم لممه فلممئةم تلتيممد  ممئ ت لعممه  كمما  1995( 

للمممم   (    عممممإلف كئتمممم  ف اممممةلم 59ت ا 1999تت مممملف للمممم   ممممئ ال ت لعممممه     ف حممممئلقا ت 
ًة  ئ ع مً ف م  ضماا يمتلمف عما ف ترم ي  فً ف ً يعمل  ً م ًيً ضاا   فلئةم ف تت ي  ت تا تح
ً  يتمئلة للم  ف   مً  ًة  تئم تت ي ا لمئ  ً عإّه تلك ف اةلم ال تأتا  ه علف   ً تت ً ل ل 
ًف  عا تت يل  مةلف  ف تةليتمييه ف   لعيمل للم  فلمئةم ف تت مي  عما ف اتم  فً ف كليمل  كما يتمئا 

ًتتعممق ف ةلفتممل ف حئ يممل  ممي تتممئ ا ةلفتممل   عمما ل ممً  ًل كليممئ  ف  ئ  ممل  ًيامم ف ممةفلا يت مما 
ًل  ت  ًف  ةًً    112ت ا 2004ف      ( يًضح ل ك   14( 

 النتائج المتعلقة باختبار الطالقة :   -3
ًة لب مممل لف  ةال مممل فحرمممئ يل  ممميه فمت مممئل  مممةلم ف اب مممل         ً ممم ف تمممل  ف تتمممئ ا لمممة  

ً ل   ًلب تتمئ  ئ  تمئ ( فرمغل  ممه  0.042م ف تت ي ما ؛ اله  ي مل   ئ مً فاللت مئا ف  حتم
ً يممل    ً  ةال ممل    0.181ف اي ممل ف  ة ً ةل ممل حليممل    0.01( لتممة  تممت ( ت   ممئ  248( 

ًتتي مل   مةم فلت مئلف   يةً لل  فه ف ئ ئ  فعلفة ف  يتل ض يعل عا للض فعكئل فتتئ يمل   
ًل فمممل  مئل ممل لممه فلفةتتمم  ت ضممغا  تتممئ : لممة  تمملفك  م مملف  ف تةليتممييه  ًفتضممغئ ت   ممأ 

ًلم فعكممئلا ت عضممبج لممه لممة  فتممت ةفةا  ف تعتمما  اممل  فعكممئل  ً مم  ف ممل   ممة ال يتمم ح   لمم ف 
ً ضممكبتت  فال ت ئليممل   حيمم  يضمميل    ً تممئام تتي ممل الًضممئلت    , Guliford ةيممةم 

ًف تحم  ضمغ 1968 ًي ممد ( فتمه ال ي تما املف فه   يمي ف   مةليه ي مد فه ي  لم ً م   ا ف 
ً  تئ  فه ف ضما ف امئةل للم  فتتمئج لمةة ك يمل  مه  فه يتت ً  تللل فً ال يتت ًه ف ةفج   
ًحةم ة تيل  ئ عئته فلف تتئً  فاللت ئلف  فالمل  يكًه رئحد ح  فك مل عما  فالعكئل عا 

ًيممل               ف حممئلقا ت  24ت ا 1983ف ممةفع لف    تمم      لئ ممً ت   )1999  )
ًةتمه   قيملف  فه ف  اً  ً   كقملم ف ت ليتمئ  عكل مئ ة ًيا ًل  ًيتا ف  ضل   قً ف  ضب  يت ً 

ً مممئ      ف حمممئلقا ت  ًتحةيقمممه تمممةةفة  ةلتمممه للممم    ئ  مممل ف   ل (  67ت ا 1999ف تعكيمممل 
( ف تما تضميل ف م  فه    م  فلضمئا  1996ًتتعق ف تتي ل ف حئ يل  مي ةلفتمل     ف ب ما ت 
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ًيضمم  ًه  ف تي ممل ف تةليتمميل ي تلممًه  ضممكً فً  ممأمل اب ممل ف تعكيممل عمما ف   ممً فال ممةفلات 
ًف  ممةًً    90-80ت ا 1996لليممه فضممكئالج فمممل   ممه ف تعكيممل     ف ب مما ت     )14  )

 يًضح ل ك  
 النتائج المتعلقة باختبار المرونة : -4

ًتممممل       ًة لب ممممل لف  ةال ممممل فحرممممئ يل  مممميه فمت ممممئل  ممممةلم ف  ل ً مممم ف تممممل  ف تتممممئ ا لممممة  
ً ل   ًلب  ً يمل  0.053تتئ  ئ  تئم ف تت ي ا ت اله ف اي ل ف  حت ( فرمغل  مه ف اي مل ف  ة
ً  ةال ممممل    0.181   ً ةل ممممل حليممممل    0.01( لتمممة  تممممت ( ت   ممممئ يممممةً للمممم  فه  248( 

ًتممممل امممما فحممممة  ف اممممةلف  فال ةفليممممل  ًي ممممة  ف مممم  فه ف  ل ف ئ ممممئ  فعمممملفة ف  يتممممل ضمممم يعل   
ًي ( فه ف  ئ مً ف تعتما لً تمأقيل  Guliford , 1968اًً  فالتتئ يل ضأتتئ ضأه ف اب ل   

ًف مً فال مةفع   عئالتتمئه ف مل  يامف لتمة عكملم فً  ًي ة لمئ بج  ت مئج  مه ل لل  تعتيل ف علة 
يترملد فةفا الياممل ف ممً  ممةلم للم  فال ممةفع  ممه فتتممئه فمممل  مله ف تعكيممل  ممئةل للمم  ف تغيممل 

ًتضممممميل ةل 25ت ا 1983حممممميه يلمممممة     ل ك  لئ مممممً ت  ًف مممممةائه ت (   فتمممممل        غمممممئ لم 
ًتمممل ف   مممً فالةفل  يضمممكً لمممئ بج   يامممئج  ل  مممً فال مممةفلا    1988 ًة فً لمممة   ل ( فه   ممم

ًل  ت  ( فه ف  ي ممممل ف  ت قلممممل  تت يممممل ف اممممةلف  ف  اليممممل لتممممة  2004ًف تممممل  ةلفتممممل   ف    مممم
ًف مً ف تعتميل  تم    كما تت ما ف تةليتييه عا ف  ئ  ل ت تحتئج ف م   ي مل   ةلمل عما تتي مل ف  

ًفه   ممةيت  ف اممةلم للمم  لمملض فعكممئل  لتممل  ممئةلم للمم  ف تغيممل عمما   ممئً ف   ممً فال ممةفلا   
ًف مف ف تما تيتمل  ًف   ف  ًة  ئ  ي ل ف   ةلل اا ف  تئم ف تت ي ا ف ل  يتضم ه ف  مًل ف  ار
ال تممي ئ  ًقائعتممه ت حيمم  يت ممً ف   ممً فال ممةفلا  ًامما ف تمما تمملت ا  ممئ   ت ي  ًتت يممه  فال ممةفع 

ه فالتتئ يل عا ف   ت  ئ  ف تا تتاا ف علا العلفةائ  لت ليد ف ل  يت ح   ةيمة  مه  ةلفت
ًف مةائه ت  ًتتعمق ف ةلفتمل ف حئ يمل  مي ةلفتمل    ممئ لم ت  فالحتكئك ف قائعا  ميه ف  ئ  مئ    

ًل  ت  155ت ا 1988 ًةلفتممممممممل  ف    مممممممم ًف  ممممممممةًً    115ت ا 2004( ت     )14  )
 يًضح ل ك  

 
 
 علقة باختبار االصالة : النتائج المت -5
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ًة لب مممل لف  ةال مممل فحرمممئ يل  ممميه فمت مممئل  مممةلم فالرمممئ ل  ً ممم ف تمممل  ف تتمممئ ا لمممة  
ً ل    ( فرمغل  ممه  0.047ًلب تتمئ  ئ  تمئم ف تت ي ما ؛ اله  ي مل   ئ مً فاللت مئا ف  حتم

ً يمممممل    ً  ةال مممممل    0.181ف اي مممممل ف  ة ً ةل مممممل حليمممممل    0.01( لتمممممة  تمممممت ( ت  248( 
فه فالرمئ ل  ئلت ئلامئ  مةلم فتتئ يمل عما ف   مً فال مةفلا   حيم  يملكل           ًي ة  ف م 

ًل  ت  ًف  ملممً عمما امملف  2004ف    مم ًف م مملم  ( فه فالرممئ ل تت ممي  ممه ف تعئلممً  مميه ف عمملة 
  ً ف تعئلمممً يمممؤة  ف ممم  لمممة   مممةلم ف عممملة للممم  فتتمممئج فتمممت ئ ئ  فرممميلل  ليلمممل ف تكممملفل  مممئ  عت

ًلل ف  ًف تا ضمكل  لمة  فتمت ئ ل  ميه   مض فالحرئ ا ةفمً ف     تا يتت ا ف يتئ ف علة ت 
ًل فتت ئ ئ  فريلل    فعلفة ف  يتلت   ئ فة  ف   لة   ت

ًل  ت     ( ت  114تا2004ً ممة فتعامم  تتي ممل ف ةلفتممل ف حئ يممل  ممي تتي ممل ةلفتممل   ف    مم
 ( يًضح ل ك   14ًف  ةًً   

 ( 14الجدول ) 
 ة بين المناخ التنظيمي وقدرات العمل االبداعيمعامل ارتباط بيرسون اليجاد العالق

  ئال  ف   ً  
 فال ةفلا

 ي ل   ئ ً 
فاللت ئا 
ً ل  ف  حت

ف اي ل 
ً يل  ف  ة

ً  ف ةال ل   تت

 
 

ف  تئم 
 ف تت ي ا

 0.01 0.181 * 0.730 فالحتئم  ئ  ضكب 

 0.01 0.181 * 0.182 فلئةم ف تت ي 

 0.01 0.181 ** 0.042 ف اب ل

ًتل  0.01 0.181 ** 0.053 ف  ل

 0.01 0.181 ** 0.047 فالرئ ل

 (.  248( وبدرجة حرية)  0.01( عند مستوى داللة )  0.181القيمة الجدولية تساوي )  * ( 
 )** ( غير دالة احصائيًا 

ً مممةلف   ًة لب مممل  ممميه ف  تمممئم ف تت ي ممما  ً ممم ًيمممل  ف  ئحممم  فه ف تتمممئ ا ف تممما ف تمممل  
ًفمت ممممئل فلممممئةم ف تت ممممي  تضمممميل ف مممم  فه ف   ممممً فال ممممةفلا المت ممممئل فال حتممممئم  ئ  ضممممكب  

ف تةليتممييه عمما فال تممئ  ف  ل يممل  كليممئ   ئ  ممل ةيممئ   ي تلكممًه  ممةلف    لعيممل ت كممتت   ممه 
ًفا  ف   ً فال ةفلا عا  ً  تئم تت ي ا  تعتح ؛  لف لل  ف  ئ  مل فه تتمت ل  تتي مل فال م
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ًتت يمممل  مممةلفتت  ف ًةع تممم  الت مممئة ف   مممً فال مممةفلا ف  تئميمممل ف  تئتممم ل  لتةليتمممييه  ال ةفليمممل 
ًةم   ًف كليل مة ل  تحايق فالاةفف ف  تض ًحئ  ف ات     ضكً يل ا ا 

ًل ت       ( فه فالتمتئل ف  مئ  ا ف مل  فضم     1998ًعا املف ف رمةة ف تمل  ةلفتمل   تم
ًيتتمم   تمم ئ   ًيممؤ ه   تال ممئ   حممةةم  ًحيممل  ضمم تتئ ف حليممل ف عكليممل  ًف ل حئ ئتممه ف  ئةيممل 

ًتمممةليد ف  امممًً ف ائة مممل للممم  ف امممةلف  ف   لعيمممل فال ةفليمممل   ًل ك يمممل عممما فلمممةفة   يتمممل  مممه ة
ً  ةع ت عضبج له فه فلةفة ال  ف  اًً ف   ةلل عا  ؤتتئ  ف ت لمي   التتئج  ئ اً  ةية 
ًت لي   ةلف  ف   ً فال ةفلا عا  ؤتتمئ  ف ت لمي  ف  مئ ا  ً  ت ي كه ت ل   ف  ئ ا اةف تل 

ًعما  امة تتئ  قل ئ ي كمه ت لم ا ف  تمئلةم  ًفعل ف ضمًل ًت لمي  أ  تضمئا فتتمئتا فممل لتمة تم   
ًل ت  ًا     ت  (   314ت ا 1998فالتتئل ف  ئ  ا ف كع

ً مةلف  ف   مً فال مةفلا  ًة لب ل  ميه ف  تمئم ف تت ي ما   ً  يت ئ أ تل  ف تتئ ا لة  
ً ممة فت ًفالرممئ ل (  ًتممل ت  ًف  ل عامم  اممل  ف تتي ممل  ممي فالتتئ يممل عمما فمت ممئلف  ت   ف اب ممل ت 
ًف مممةائه ت  ًةلفتمممل    1988  مممض تتمممئ ا ف ةلفتمممئ  ف تمممئ ال  قمممً ةلفتمممل     ممممئ ل ت  ( ت 

ًل  ت  1996ف ب مممما ت  ًةلفتممممل     ف    مممم ( ت حيمممم  فه   ممممئ ب  فلت ئاتمممممئ  2004( ت 
 يتمم  لف  ةال ممل فحرممئ يل ت للمم  ف مملغ   ممه فمممتبف   ئ ممً فاللت ممئا  مميه تتممئ ا ف ةلفتممل 

ًف ًلم  ف حئ يل    ةلفتئ  ف  لك
ًتتمئ ا ف ةلفتمئ  ف تمئ ال ت يمل  ف  ئحم  فه  ً  ئ تاة   ه  ائلتمئ   ميه تتمئ ا ف  حم  
ًفتئتممما عممما  مممةلف  ف   مممً فال مممةفلا ت  ًحيمممة  فاللت مممئة للممم  ف  تمممئم ف تت ي ممما ت ك حمممك 
ًلمممة  تت يتتمممئ  مممة  لؤتمممئا فال تمممئ   ًفا مممئً  مممةلف  فالتتمممئه فالممممل  كئ امممةلف  فال ةفليمممل 

ييه عا ف  ئ  مل تمؤة  ف م  عامةفه ف كقيمل  مه لامئاف  ف  ترمل ف  ضمل  ت       ً ًف تةليت
ًًضمم ه عمما ف  كممئه ف  تئتممد حتممد  ةلفتممه فالتتئ يممل؛  كمما يممت كه  ممه  ي كممه فالعممئةم  تممه 
ًيل  ًف تام ًعتمح ف   مئً ف ئ مه  كما يت ما  ةلفتمه فال ةفليمل للم  ف ت ةيمة  ًفحتلف  لفتمه  تت يل 

ًة  تغيملف  فممل  عا   ئً ل له مة ل  تعته ً  ً م ف   ت مي ف مل  ي ميي عيمه   عضمبج لمه 
ًف تةليتممممييه ف اممممةلف  فال ةفليممممل ف  تت ممممل  قممممً :  تممممؤقل للمممم  لممممة  ف ممممتبك لؤتممممئا فال تممممئ  
ف ف  ئةيممل  ًًضمم يل ف  ممًل ًفعة ف تضمم ي يل ت ا ي ممل ف تمملًك ف ايممئة   لؤتممئا فال تممئ  ت  ف حمم

ً ممممي ف   ممممً   فال فه ف  ئ  ممممل  ائ  ممممل  ت ةيممممة فً ًيل  ممممةلف  ف   ممممً فال ممممةفلا ت  عمممما   تامممم
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ًتمامما  ًفرممً لممه فتمم ئد ضمم ف   ئلتممل ف   ممً فال ممةفلا  تممةف   ئ  تتممئ  ًف تعتمميي ف  ت
ً ممة  ةلفتممل   ف ممة ي ا ت  ( فه فالتمملًد ف ايممئة   1990ف تممل يئ  ف تمما تاتممله  تممئ ت عاممة 

ًكل مممئ كئتممم  ف قامممل  ت ئة مممل   ممميه ل ممميم ف  تممت   ئ  مممئ ليه يممملت ا في ئ يمممئج  مممي ح ممم  فال ممةفع ت 
ًفتمممئ يد  ً ايمممل ف تةليتمممييه ت تتي مممل حليمممل ف  تئ ضمممل عممما مرمممًا تحةيمممة فالامممةفف  ف اتممم  
ًحمممئ  فً  اتلحمممئ   ةيمممةم تتمممئلة للممم   ً مممة ف تةليتمممييه   مممئالج فك مممل  تامممةي  ال ف   مممً ت 
ًيل  مممممةلف  ف   مممممً فال مممممةفلا عممممما ف  ئ  مممممل                     ف مممممة ي ا ت  ًتاممممم فكتضمممممئف 

 ج (-ت ا أ 1990
: الفااروق تات الداللااة االحصااائية فااي عالقااة المناااخ التنظيمااي بقاادرات  ثالثاااً 

 العمل االبداعي لدى التدريسيين بحسب المتغيرات االتية :
 ( سنة .   15( سنة ، اكثر من )  15مدة الخدمة اقل من )  -1

ًفمت مئل  مةلم فالحتمئم  ئ  ضمكب     ة حتئد   ئ ً فاللت ئا  يه ف  تمئم ف تت ي ما 
(  062ت0( تمتل  لمط           15حليً ف ئ ئ  فعلفة ف  يتل ف تا تاً مة تت  له   لتة ت

( 0.326( تممتل  لممط                       15ًلتممة فعمملفة ف  يتممل ف تمما تةيممة مممة تت  لممه   
ً   لعمل ةال ممل ف عمملق  مميه   مئ لا فاللت ممئا ت فتممتمة  ف  ئحمم  فالمت مئل ف ةف مما  ةال ممل ف عمملق 

ً  ةال مل    Zr – testلت مئا    ميه   مئ لا فال (ت فتضمح فه ف عملق ةفً فحرمئ يئج لتمة  تمت
ً ل  ةال مممل ف عممملق  لغممم     0.05 ( فك مممل  مممه ف اي مممل  2.067( ؛ اله ف اي مممل ف ةف يمممل ف  حتممم

ً يمممل    ًت ممميه فه لب مممل ف  تمممئم ف تت ي ممما  ئمت مممئل  مممةلم فالحتمممئم  1.96ف ةف يمممل ف  ة ( ت 
ًحية م     مئ يمةً للم  فه ف تةليتمييه ي تلكمًه  مةلم   لعيمل عما  ئ  ضكب  ت ت ة ف  ب ل ف 

ًة ف  ب ممممل ف  يممممةم  مممميه  ً مممم ف ت مممملف للمممم  فمت ممممئل  ممممةلم فالحتممممئم  ئ  ضممممكب  ت تتي ممممل  
ًعلم  ممةيت  عمما  ً ممئ  ف  تمم ًف   ل ًلؤتممئا فال تممئ   ممه مممبً ف قاممل ف  ت ئة ممل  يممتت   ف تةليتممييه 

ًفكتضممئف  ممةف ً  ةيممةم    ئ ًتتعممق في ممئة حلممًً  ل ضممكب   ًف تممل تلممك ف  ضممكب      ً   ممل 
ًف  ايمممل ت  تتي مممل ف ةلفتمممل ف حئ يمممل  مممي تتي مممل ةلفتمممل                            ف  يمممئتا ت 

ًف  ةًً   75-66ت ا2002  ( يًضح ل ك   15(  
 ( 15الجدول ) 



 …………………………………………………………الفصل الخامس 
 

190 

ي القيم الزائية لداللة الفرق لمعاملي االرتباط بين المناخ التنظيمي وقدرات العمل االبداع
 ( سنة. 15أكثر من )  –( سنة  15تبعًا لمتغير مدة الخدمة اقل من ) 

 ف  تئم ف تت ي ا       ف  تم  
 

 ف   ً فال ةفلا

  ئ ً 
 فاللت ئا

 ي ل عيضل 
 ف   يئليل

ً  ف ةال ل ف اي ل ف ةف يل   تت

ً ل  ف  حت
 

ً يل  ف  ة
 

ف ممممً  ممممه  1
 تتل 15

 
 فالحتئم  ئ  ضكب 

0.062 0.062 2.067 * 1.96 
 

ةف مممممممممممل لتمممممممممممة 
  ً  تممممممممممممممممممممممممممممت

فكقممل  ممه  0.05
 تتل 15

0.326 0.337 

ف ممممً  ممممه  2
 تتل 15

 
 فلئةم ف تت ي 

0.114 0.116 1.210* 
 
 

غيل ةفً لتة  1.96
  ً  تممممممممممممممممممممممممممممت

فكقممل  ممه  0.05
 تتل 15

0.271 0.277 

ف ممممً  ممممه  3
 تتل 15

غيل ةفً لتة  1.96 **0.375 0.080 0.078 ف اب ل
  ً  تممممممممممممممممممممممممممممت

فكقممل  ممه  0.05
 تتل 15

0.030 0.030 

ف ممممً  ممممه  4
 تتل 15

ًتل غيل ةفً لتة  1.96 **0.684 0.025 0.025 ف  ل
  ً  تممممممممممممممممممممممممممممت

فكقممل  ممه  0.05
 تتل 15

0.117 0.116 

ف ممممً  ممممه  5
 تتل 15

غيل ةفً لتة  0.196 **0.774 0.105 0.105 فالرئ ل
  ً  تممممممممممممممممممممممممممممت

فكقممل  ممه  0.05
 تتل 15

0.206 0.208 

 ( سنة الختبار قدرة االحساس بالمشكالت . 15( سنة وأكثر من )  15( لصالح مدة الخدمة اقل من )  0.05ند مستوى ) )*( دالة ع 
 )** ( غير دالة .

ًفمت ئل  ةلم فلئةم ف تت ي  لتمة فعملفة    ة حتئد   ئ ً فاللت ئا  يه ف  تئم ف تت ي ا 
ًلتممة فعمملفة ف  يتممل ف تمما تةيممة  ( ت 0.114( تممتل  لممط    15ف  يتممل ف تمما تاممً مممة تت  لممه   

ً   لعممل ةال ممل ف عمملق  مميه   ممئ لا فاللت ممئا ت  0.271( تممتل  لممط    15مممة تت  لممه    ( ت 
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 – z rأتتمة  ف  ئح  فالمت ئل ف ةف ما  ةال مل ف عملق  ميه   مئ لا فاللت مئا                 

test     ً ف اي مممل ف ةف يمممل  ( ت إهّ  0.05( ت فتضمممح فه ف عممملق غيمممل ةفً فحرمممئ يئج لتمممة  تمممت
ً ل  ةال ل ف علق  لغم     ً يمل         1.210ف  حت  1.96( فرمغل  مه ف اي مل ف ةف يمل ف  ة

ًف  ةًً     ( يًضح ل ك   15(   
ًفمت مممئل  مممةلم ف اب مممل لتمممة فعممملفة    مممة حتمممئد   ئ مممً فاللت مممئا  ممميه ف  تمممئم ف تت ي ممما 

ًلتممة فعمملفة ف  يتممل ف تمما تةيممة ( ت  0.078( تممتل  لممط    15ف  يتممل ف تمما تاممً مممة تت  لممه   
ً   لعمممممل ف عممممملق  ممممميه   مممممئ لا فاللت مممممئا ت  0.030( تمممممتل  لمممممط    15ممممممة تت  لمممممه    ( ت 

( ت فتضمح  z r – testفتمتمة  ف  ئحم  فالمت مئل ف ةف ما  ةال مل ف عملق  ميه   مئ لا فاللت مئا  
     ً ً ل  ةال مل ( ؛ اله ف اي مل ف ةف يمل ف  ح 0.05فه ف علق غيل ةفً فحرمئ يئج لتمة  تمت تم

ً يمل    0.375ف عملق  لغم     ًف  ممةًً    1.96( فرممغل  مه ف اي مل ف ةف يممل ف  ة    )15  )
 يًضح ل ك  

ًتمممل لتمممة فعممملفة  ًفمت مممئل  مممةلم ف  ل   مممة حتمممئد   ئ مممً فاللت مممئا  ممميه ف  تمممئم ف تت ي ممما 
ًلتممة فعمملفة ف  يتممل ف تمما تةيمم 0.025( تممتل  لممط    15ف  يتممل ف تمما تاممً مممة تت  لممه    ة ( ت 

ً   لعممل ةال مممل ف عمملق  ممميه   ممئ لا فاللت مممئا  0.117( تممتل  لمممط    15مممة تت  لمممه    ( ت 
( ت فتضمح  z r – testفتمتمة  ف  ئحم  فالمت مئل ف ةف ما  ةال مل ف عملق  ميه   مئ لا فاللت مئا  

ً  ةال ممل    ً ل  0.05فه ف عمملق غيممل ةفً فحرممئ يئج لتممة  تممت ( ؛ اله ف اي ممل ف ةف يممل ف  حتمم
ً يمل    0.684 لغم      ةال ل ف عملق ًف  مةًً    1.96( فرمغل  مه ف اي مل ف ةف يمل ف  ة ( ت 

 ( يًضح ل ك   15
ًفمت مممئل  مممةلم فالرمممئ ل لتمممة فعممملفة    مممة حتمممئد   ئ مممً فاللت مممئا  ممميه ف  تمممئم ف تت ي ممما 

ًلتمة فالعملفة ف تما تةيمة ممة تت   0.105( تمتل  لمط    15ف  يتل ف تا تاً مة تت  لمه     )
ً   لعممل ةال ممل ف عمملق  مميه   ممئ لا فاللت ممئا ت فتممتمة   0.206لممط   ( تممتل   15لممه    ( ت 

( ت فتضمح فه ف عملق  z r – testف  ئح  فالمت ئل ف ةف ا  ةال ل ف علق  يه   مئ لا فاللت مئا  
ً  ةال ل    ً ل  ةال ل ف عملق  0.05غيل ةفً فحرئ يئج لتة  تت ( ت اله ف اي ل ف ةف يل ف  حت

ً يممممل   ( ت  فرممممغ 0.774 لغمممم     ًف  ممممةًً    1.96ل  ممممه ف اي ممممل ف ةف يممممل ف  ة (  15( ت 
 يًضح ل ك  
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ف تممل  ف تتممئ ا فه لب ممل ف  تممئم ف تت ي مما  اممةلف  ف   ممً فال ممةفلا المت ممئلف  فلممئةم 
ًلف   ًي ممة  ل ممك فه ترمم ًتممل ت فالرممئ ل ت غيممل ةف ممل فحرممئ يئج    ف تت ممي  ت ف اب ممل ت ف  ل

ف مة مممل عممما ف تمممةليم ف  مممئ  ا  ممم  تمتلمممف ممممبً  مممةم  فلضمممئا ف تي مممل ف تةليتممميل ت  مممئج   مممةم
ًفتيه  ًف امممم ًلت  ف مممم  تعممممم ف ت لي ممممئ   ًل ممممك  مضمممم ًفافج كئتمممم   ليلممممل فً كقيمممملم ت  مممممة تت  تمممم
ً  مئ تتضم ته امل   ً تغيلفتتئ تالي ئج ت  ًيت لضًه ف   تعم  ؤقلف  ف  ي ل ف  ئ  يل  ًف ح  ًف ل

ًفترممئً  تممت ل  مميه فلضممئا ف تي ً ا  ًلؤتممئا ف  ي ممل  ممه تعئلممً يمم  ممل ف تةليتمميل  ممه  تممل 
ًتما  ً ة  ئا  ال  ف تتي ل  تعامل  مي ةلفتمل                ف ايل فال تئ   ه  تل فمل    

ق لف  ةال مممممل فحرمممممئ يل   تغيمممممل ف مة مممممل عممممما  1994ت  ًة عمممممًل ً ممممم ( ف تممممما ف تمممممل  لمممممة  
ًتا ت   (   111-67ت ا 1994ف تةليم ف  ئ  ا     ف ايل

 اناث –الجنس : تكور  -ب
ًفمت مئل  مةلم فالحتمئم  ئ  ضمكب ت   ة ح تئد   ئ ً فاللت ئا  يه ف  تئم ف تت ي ما 

ًل  لمط                  (  0.459لتة تحليمً ف ئ مئ  فعملفة ف  يتمل   تغيمل ف  متم لتمة ف ملك
ً   لعممل ف عمملق  مميه   ممئ لا فاللت ممئا ت فتممتمة   0.188ت ف ممئ لتممة فالتممئ  عاممة  لممط    ( ت 

( ت  z r – test ةال مل ف عملق  ميه   مئ لا فاللت مئا              ف  ئحم  فالمت مئل ف ةف ما 
ً  ةال ممممل    ( ت اله ف اي ممممل ف ةف يممممل  0.05فتضممممح فه ف عمممملق غيممممل ةفً فحرممممئ يئج لتممممة  تممممت

ً ل  ةال مممل ف عممملق    ً يمممل      0.239ف  حتممم ( ت  1.96( ت فرمممغل  مممه ف اي مممل ف ةف يمممل ف  ة
 ( يًضح ل ك   16ًف  ةًً   

 
 
 
 
 
 
 ( 16) الجدول 
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القيم الزائية لداللة الفرق لمعاملي االرتباط بين المناخ التنظيمي وقدرات العمل االبداعي 
 اناث ( –) تكور 

ف  تئم  ف  تم  
 ف تت ي ا
 

ف   ً 
 فال ةفلا

  ئ ً 
 فاللت ئا

 ي ل عيضل 
 ف   يئليل

ً  ف ةال ل ف اي ل ف ةف يل   تت

ً ل  ف  حت
 

ً يل  ف  ة
 

ف ً  ه  1
 تتل 15

 
فالحتئم 
  ئ  ضكب 

0.459 0.161 0.239 1.96 
 

غيل ةف ل لتة 
  ً  0.05 تت

فكقل  ه 
 تتل 15

0.188 0.192 

ف ً  ه  2
 تتل 15

 
فلئةم 
 ف تت ي 

0.153 0.156 0.479 
 
 

غيل ةفً لتة  1.96
  ً  0.05 تت

فكقل  ه 
 تتل 15

0.213 0.218 

ف ً  ه  3
 تتل 15

غيل ةف ل لتة  1.96 0.116 0.035 0.037 ف اب ل
  ً  0.05 تت

فكقل  ه 
 تتل 15

0.048 0.050 

ف ً  ه  4
 تتل 15

ًتل غيل ةف ل لتة  1.96 0.425 0.080 0.082 ف  ل
  ً  0.05 تت

فكقل  ه 
 تتل 15

0.024 0.025 

ف ً  ه  5
 تتل 15

غيل ةف ل لتة  0.196 0.270 0.126 0.125 فالرئ ل
  ً  0.05 تت

 فكقل  ه
 تتل 15

0.161 0.161 
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ًفمت ممئل  ممةلم فلممئةم ف تت ممي  لتممة    ممة حتممئد   ئ ممً فاللت ممئا  مميه ف  تممئم ف تت ي مما 
ًل  لمط    ( ف مئ لتمة فالتمئ  عامة  0.153تحليً ف ئ ئ  فعلفة ف  يتل   تغيل ف  تم لتة ف ملك

ً   لعمممل ةال مممل ف عممملق  ممميه   مممئ لا فاللت مممئا ت فتمممتمة  ف  ئحممم  فال 0.213 لمممط    مت مممئل ( 
( فتضمح فه ف عملق غيمل ةفً فحرمئ يئج  z r – testف ةف ا  ةال ل ف علق  يه   مئ لا فاللت مئا  

ً  ةال ل    ً ل  ةال مل ف عملق            0.05لتة  تت  0.479(؛ اله ف اي مل ف ةف يمل ف  حتم
ً يل     ًف  ةًً    1.96( ت  فرغل  ه ف اي ل ف ةف يل ف  ة  ( يًضح ل ك   16( ت 

ًفمت مئل  مةلم ف اب مل  لتمة تحليمً   ة حتئ د   ئ مً فاللت مئا  ميه ف  تمئم ف تت ي ما 
ًل  لممط    ( ف ممئ لتممة فالتممئ  عاممة  لممط      0.037ف ئ ممئ  فعمملفة ف  يتممل   تغيممل ف  ممتم لتممة ف مملك

ً   لعممل ةال ممل ف عمملق  مميه   ممئ لا فاللت ممئا ت فتممتمة  ف  ئحمم  فالمت ممئل ف ةف مما 0.048    )
( فتضمح فه ف عملق غيمل ةفً فحرمئ يئج لتمة  z r – testلا فاللت مئا   ةال مل ف عملق  ميه   مئ 

ً  ةال ممل    ً ل  ةال ممل ف عمملق    0.05 تممت ( ت فرممغل 0.116( ؛ اله ف اي ممل ف ةف يممل ف  حتمم
ً يل     ًف  ةًً    1.96 ه ف اي ل ف ةف يل ف  ة  ( يًضح ل ك   16( ت 

ًفمت مئ ًتمل  لتمة تحليمً   ة حتمئد   ئ مً فاللت مئا  ميه ف  تمئم ف تت ي ما  ل  مةلم ف  ل
ًل  لممط    ( ف ممئ لتممة فالتممئ  عاممة  لممط   0.082ف ئ مئ  فعمملفة ف  يتممل   تغيممل ف  ممتم لتممة ف ملك

ً   لعمممل ةال مممل ف عممملق  ممميه   مممئ لا فاللت مممئا ت فتمممتمة  ف  ئحممم  فالمت مممئل ف ةف ممما 0.024  )
فحرمئ يئج لتمة  ( عئتضمح فه ف عملق غيمل ةفً z r – test ةال مل ف عملق  ميه   مئ لا فاللت مئا  

ً  ةال ممل    ً ل  ةال ممل ف عمملق           0.05 تممت ( ت 0.425( ؛ اله ف اي ممل ف ةف يممل ف  حتمم
ً يل     ًف  ةًً    1.96فرغل  ه ف اي ل ف ةف يل ف  ة  ( يًضح ل ك   16( ت 

ًفمت مئل  مةلم فالرمئ ل  لتمة تحليمً    ة حتئد   ئ ً فاللت ئا  يه ف  تمئم ف تت ي ما 
ًل  لممط   ف ئ مئ  فعمملفة ف ( ف ممئ لتممة فالتممئ  عاممة  لممط   0.125  يتممل   تغيممل ف  ممتم لتممة ف ملك

ً   لعمممل ةال مممل ف عممملق  ممميه   مممئ لا فاللت مممئا ت فتمممتمة  ف  ئحممم  فالمت مممئل ف ةف ممما 0.161  )
( فتضمح فه ف عملق غيمل ةفً فحرمئ يئج لتمة  z r – test ةال ل ف علق  ميه   مئ لا فاللت مئا  

ً  ةال ممل    ً ل  ةال ممل ف عمملق           ( ؛ اله  0.05 تممت ( ت  0.270ف اي ممل ف ةف يممل ف  حتمم
ً يل     ًف  ةًً    1.96فرغل  ه ف اي ل ف ةف يل ف  ة  ( يًضح ل ك   16( ت 
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ًت ممميه  مممه ف تتمممئ ا فه لب مممل ف  تمممئم ف تت ي ممما  امممةلف  ف   مممً فال مممةفلا  يتممم  لف  
ًلف  فلضممئا ف تي ممل ف تةليتمم ًي ممة  ل ممك أه ترمم يل عمما فال تممئ  ف  ل يممل ةال ممل فحرممئ يل ت 

ً ممممةلف  ف   ممممً   كليممممئ   ئ  ممممل ةيممممئ   تكممممئة تكممممًه  تائل ممممل عمممما ت مممملتت   ل تممممئم ف تت ي مممما 
ً حئع مل ت  ًف تل  ف ةلفتئ  ف تعتميل كةلفتمل    ف تتمئل ت  ًةلفتمل  1992فال ةفلا    ( ت 

ًفمت مممممئلف  ف تعكيمممممل  1998  ف   ئضمممممية  ت  ًة لب مممممل  ممممميه  تغيمممممل ف  مممممتم  ً ممممم ( ت لمممممة  
ً حئع ممممممملتفال مممممممةف ًف   مممممممً فال مممممممةفلا     ف تتئلت ( ت         118-1217تا1992لا 

 (   115ت ا 1998ف   ئضية  ت 
 انساني ( –التخصص ) علمي  -ج

ًفمت مئل  مةلم فالحتمئم  ئ  ضمكب     ة حتمئد   ئ مً فاللت مئا  ميه ف  تمئم ف تت ي ما 
( عي ممممئ  لممممط 0.046لتممممة تحليممممً ف ئ ممممئ  فعمممملفة ف  يتممممل   تغيممممل ف تمرمممما ف  ل مممما  لممممط    

ً   لعممممل ةال ممممل ف عمممملق  مممميه   ممممئ لا فاللت ممممئا ت فتممممتمة  0.231ف تمرمممما فالتتممممئتا     )
( ت فتضممح فه  z r – testف  ئحمم  فالمت ممئل ف ةف مما  ةال ممل ف عمملق  مميه   ممئ لا فاللت ممئا  

ً  ةال ل    ً ل  ةال مل  0.05ف علق غيل ةفً فحرئ يئج لتة  تت ( ؛ اله ف اي ل ف ةف يل ف  حت
ً يمل   1.376ق  لغ    ف عل  ًف  مةًً    1.96( ت فرغل  ه ف اي ل ف ةف يمل ف  ة (  17( ت 

 يًضح ل ك  
 

 
 
 
 
 
 
 ( 17الجدول ) 



 …………………………………………………………الفصل الخامس 
 

196 

القيم الزائية لداللة الفرق لمعاملي االرتباط بين المناخ التنظيمي وقدرات العمل االبداعي 
 انساني ( –علمي  0تبعًا لمتغير التخصص 
 

ف  تئم  ف  تم  
 اف تت ي 
 

ف   ً 
 فال ةفلا

  ئ ً 
 فاللت ئا

 ي ل عيضل 
 ف   يئليل

ً   ف اي ل ف ةف يل  تت
ً ل ف ةال ل  ف  حت

 

ً يل  ف  ة
 

  ف  ل ا 1
فالحتئم 
  ئ  ضكب 

0.046 0.045 1.376 1.96 
 

غيل ةف ل 
  ً لتة  تت

0.05 

 0.234 0.231 فالتتئتا

  ف  ل ا 2
 فلئةم ف تت ي 

0.040 0.040 1.529 
 
 

غيل ةفً  1.96
  ً لتة  تت

0.05 

 0.250 0.243 فالتتئتا

غيل ةف ل  1.96 0.109 0.035 0.036 ف اب ل ف  ل ا 3
  ً لتة  تت

0.05 

 0.050 0.049 فالتتئتا

ًتل ف  ل ا 4 غيل ةف ل  1.96 0.150 0.035 0.034 ف  ل
  ً لتة  تت

0.05 

 0.055 0.057 فالتتئتا

غيل ةف ل  0.196 0.371 0.105 0.107  لفالرئ ف  ل ا 5
  ً لتة  تت

0.05 

 0.156 0.155 فالتتئتا

 
ًفمت مممئل  مممةلم فلمممئةم ف تت مممي  لتمممة    مممة حتمممئد   ئ مممً فاللت مممئا  ممميه ف  تمممئم ف تت ي ممما 

( عي ممئ  لممط ف تمرمما 0.040تحليممً ف ئ ممئ  فعمملفة ف  يتممل   تغيممل ف تمرمما ف  ل مما  لممط   
ً   لعل0.243فالتتئتا    ةال ل ف علق  يه   ئ لا فاللت مئا ت فتمتمة  ف  ئحم  فالمت مئل  ( 
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( ت فتضمممح فه ف عممملق غيمممل ةفً  z r – testف ةف مما  ةال مممل ف عممملق  ممميه   مممئ لا فاللت ممئا  
ً  ةال مل    ً ل  ةال مل ف عملق  لغم     0.05فحرئ يئج لتة  تمت ( ؛ اله ف اي مل ف ةف يمل ف  حتم

ً يمل   ( ت  فرغل  مه ف اي مل ف ةف يمل ف  1.529 ًف  مةًً    96ت1ة ( يًضمح ل مك  17( ت 
  

ًفمت مئل  مةلم ف اب مل  لتمة تحليمً    ة حتئد   ئ مً فاللت مئا  ميه ف  تمئم ف تت ي ما 
( عي مممممئ  لمممممط ف تمرممممما 0.036ف ئ مممممئ  فعممممملفة ف  يتمممممل   تغيمممممل ف تمرممممما ف  ل ممممما  لمممممط   

ً   لعل ةال ل ف علق  يه   ئ لا فاللت ئا ت فتمتمة  049ت0فالتتئتا    ف  ئحم  فالمت مئل ( 
( ت فتضمممح فه ف عممملق غيمممل ةفً  z r – testف ةف مما  ةال مممل ف عممملق  ممميه   مممئ لا فاللت ممئا  

ً  ةال مل    ً ل  ةال مل ف عملق  لغم     0.05فحرئ يئج لتة  تمت ( ؛ اله ف اي مل ف ةف يمل ف  حتم
ً يل   109ت0 ًف  ةًً    1.96( ت فرغل  ه ف اي ل ف ةف يل ف  ة  ( يًضح ل ك   17( ت 

ًتممل لتممة تحليممً  ًفمت ممئل  ممةلم ف  ل   ممة حتممئد   ئ ممً فاللت ممئا  مميه ف  تممئم ف تت ي مما 
( عي مممممئ  لمممممط ف تمرممممما 0.034ف ئ مممممئ  فعممممملفة ف  يتمممممل   تغيمممممل ف تمرممممما ف  ل ممممما  لمممممط   

ً   لعل ةال ل ف علق  يه   ئ لا فاللت ئا ت فتمتمة  ف  ئحم  فالمت مئل 057ت0فالتتئتا     )
( ت فتضمممح فه ف عممملق غيمممل ةفً  z r – testلا فاللت ممئا  ف ةف مما  ةال مممل ف عممملق  ممميه   مممئ 
ً  ةال مل    ً ل  ةال مل ف عملق  لغم     0.05فحرئ يئج لتة  تمت ( ؛ اله ف اي مل ف ةف يمل ف  حتم

ً يمل   150ت0 ًف  مةًً    1.96( ت  فرغل  مه ف اي مل ف ةف يمل ف  ة ( يًضمح ل مك  17( ت 
  

ًفمت ممئل  مةلم فالرممئ ل لتمة تحليممً    مة حتممئد   ئ مً فاللت ممئا  ميه ف  تممئم ف تت ي ما
(ت عي ممممئ  لممممط ف تمرمممما 107ت0ف ئ ممممئ  فعمممملفة ف  يتممممل   تغيممممل ف تمرمممما ف  ل مممما  لممممط    

ً   لعل ةال ل ف علق  يه   ئ لا فاللت ئا ت فتمتمة  ف  ئحم  فالمت مئل 155ت0فالتتئتا     )
غيمممل ةفً  ( ت فتضمممح فه ف عممملق z r – testف ةف مما  ةال مممل ف عممملق  ممميه   مممئ لا فاللت ممئا  

ً  ةال مل    ً ل  ةال مل ف عملق  لغم     0.05فحرئ يئج لتة  تمت ( ؛ اله ف اي مل ف ةف يمل ف  حتم
ً يل     371ت0 ًف  ةًً    1.96( ت فرغل  ه ف اي ل ف ةف يل ف  ة ( يًضمح ل مك  17( ت 

  



 …………………………………………………………الفصل الخامس 
 

198 

ًت ممميه  مممه ف تتمممئ ا فه لب مممل ف  تمممئم ف تت ي ممما  امممةلف  ف   مممً فال مممةفلا  يتممم  لف  
ًف مةفلئ  ةال ل فحرمئ ًيمل  ف  ئحم  فه ائ مئ   ًفالتتمئتا ت   يل   تغيمل ف تمرما ف  ل ما 

ًفالتتمئتيل  كليمئ   ئ  مل ةيمئ   ت تعتامل القمل  فلضئا ف تي مل ف تةليتميل عما فال تمئ  ف  ل يمل 
ً  ؛  تم د ضم ف ف تعئلمً عي مئ  ًة  تمئم  عتم ً م ف تةليد لل   ةلف  ف   مً فال مةفلا لغم  

ًف ًلمممة  ت مممئةً ف ممملأ   ًف تاتيمممئ  ف تممما تتمممئلة للممم   يمممتت  ت  ًفعل فال كئتمممئ   ًلمممة  تممم  م ممملم ت 
ف   ً فال ةفلا  ت د حةفقل كليئ  ف  ئ  ل ف تا تؤة  ف   لة  تت يل ف  تمئلف  فال ةفليمل 
ًع  الكتضممممئف ف  ضممممكب  فً   مممملة ف تعكيممممل عمممما فلممممئةم ف تت ممممي  فً اب ممممل فالعكممممئل ت فً تتمممم

ًتل عا ف   ً   عضبج  ًة فالرئ ل عا فالعكمئل ف  ةيمةم فالعكئل  تكًه اتئك  ل  ً له لة  
ًيضمميل       حمملي  ت  ًفالرممئ ل    ًعممل ف تمما ت  مم  لممه ف  ممةم  ( ف مم  أّه  2004فً ف غيممل  أ 

ًف كمممً  ةيمممة ت  ًفك ممم ًيل ف  مممئ ليه عيتمممئ  ضمممكً ةف ممم   ي ًتاممم ً   تمممةليد  ف  ت  مممئ  ف   ةلمممل تاممم
ًعيل فالتتالفل ف ً يعا  ل ئ ليه  حي  ال يض ل ف علة  أ  ممًف فً  أتمه للضمل  ًتت    ت

ًيل فعكمئلا   ً  ف  ئ  ل  تض يي فالعلفة لل  ف تغيل  تام ًتا  لعرً تتي ل ف ماأ فً ف عضً ت 
ًفتةعئع تحمً ف   مً ت ك مئ تتم   امل  ف  ئ  مل ف م   ًعئلليل  ً ًه  ح ئم  ف  ةيةم ؛  كا يا

ًف ترم  ًف  قمئ لم ت  ًف  يمً تت يل مرئ ا ف ضمريل لتة ف تةليتييه  قً ف قال  مئ تعم  ي  ت 
ًحليممل ف ترمملف  حعممة ف تةليتممييه للمم   ًعيل ةل ممل  تئتمم ل  ممه فالتممتاب يل  ًتمم  ل مممئالم ت 
ًف تممئ  ف  ئ  ممل      ًتا يممق فال ممةفلئ  عمما كليممئ   ًيتممئلة للمم  فةمممئً  ف   مً فال ممةفلا ت 

ًتتعق امل  ف تتي مل  مي ةلفتمل   ف مةفيتا ت  356ت ا 2004حلي  ت  ج -ت ا أ 1996( 
 (   199ت ا 2003ت  (ت   ف تئ لف ا

 المرتبة العلمية  -د
ًفمت ئل  مةلم فالحتمئم  ئ  ضمكب     ة حتئد   ئ ً فاللت ئا  يه ف  تئم ف تت ي ا 
ت لتة تحليً ف ئ ئ  فعلفة ف  يتل   تغيل ف  لفتمد ف  ل يمل  ت ميه فه   يمي ف  ائلتمئ  ف قتئ يمل 

 – z rق  ميه   مئ لا فاللت مئا  عما املف ف  تغيمل   مة فتمتمة   فالمت مئل ف ةف ما    لعمل ف عمل 

test  ةال مل  ً ( ت فتضح فه ف علق غيل ةفً فحرئ يئج عا   يي ف  ائلتئ  ف قتئ يل لتمة  تمت
ً ل  ةال ممل ف عمملق  ل ائلتممئ  ف قتئ يممل فرممغل  ممه ف اي ممل  0.05   ( ت اله ف اممي  ف ةف يممل ف  حتمم

ً يل    ًف  ةًً    1.96ف  ة  ( يًضح ل ك  18( ت 
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 ( 18الجدول ) 
القيمة الزائية لداللة الفرق لمعاملي االرتباط بين المناخ التنظيمي والعمل االبداعي 

 الختبار قدرة االحساس بالمشكالت تبعًا لمتغير المرتبة العلمية       
 ) مدرس مساعد ، مدرس ، استات مساعد ، استات ( 

ف  لت ل   
 ف  ل يل

ف  تئم 
 ف تت ي ا
 

ف   ً 
 فال ةفلا

  ئ ً 
 ئافاللت 

 ي ل عيضل 
 ف   يئليل

ً  ف ةال ل ف اي ل ف ةف يل   تت

ً ل  ف  حت
 

ً يل  ف  ة
 

 ةلم  1
  تئلة

 
فالحتئم 
  ئ  ضكب 

0.242 0.245 0.882 1.96 
 

غيل ةف ل لتة 
  ً  0.05 تت

 0.116 115ت0  ةلم

 ةلم  2
  تئلة

 
فالحتئم 
  ئ  ضكب 

0.242 0.245 0.059 
 

غيل ةفً لتة  1.96
 0.05   تتً 

 0.234 0.232 فتتئل  تئلة

 ةلم  3
  تئلة

 
فالحتئم 
  ئ  ضكب 

غيل ةف ل لتة  1.96 0.058 0.245 0.242
  ً  0.05 تت

 0.304 0.295 فتتئل

   ةلم 4
فالحتئم 
  ئ  ضكب 

غيل ةف ل لتة  1.96 0.671 0.116 0.115
  ً  0.234 0.232 فتتئل  تئلة 0.05 تت

   ةلم 5
حتئم فال

  ئ  ضكب 

غيل ةف ل لتة  1.96 0.187 0.116 0.115
  ً  0.304 0.295 فتتئل 0.05 تت

  فتتئل  تئلة 6
فالحتئم 
  ئ  ضكب 

غيل ةف ل لتة  1.96 0.069 0.234 0.232
  ً  0.304 0.295 فتتئل 0.05 تت

ًفمت مممئل  مممةلم ف      لمممئةم ف تت مممي  لتمممة   مممة حتمممئد   ئ مممً فاللت مممئا  ممميه ف  تمممئم ف تت ي ممما 
تحليممً ف ئ ممئ  فعمملفة ف  يتممل   تغيممل ف  لفتممد ف  ل يممل  ت مميه فه   يممي ف  ائلتممئ  ف قتئ يممل عمما 
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اممممممملف ف  تغيمممممممل   مممممممة فتمممممممتمة  فالمت مممممممئل ف ةف ممممممما    لعمممممممل ف عممممممملق  ممممممميه   مممممممئ لا فاللت مممممممئا              
 z r – test ئ يممل لتممة ( ت فتضممح فه ف عمملق غيممل ةفً فحرممئ يئج عمما   يممي ف  ائلتممئ  ف قت

ً  ةال ممممل    ً ل  ةال ممممل ف عمممملق  ل ائلتممممئ  ف قتئ يممممل  0.05 تممممت ( ؛ اله ف اممممي  ف ةف يممممل ف  حتمممم
ً يل    ًف  ةًً    1.96فرغل  ه ف اي ل ف  ة  ( يًضح ل ك   19( ت 

 
 ( 19الجدول ) 

القيمة الزائية لداللة الفرق لمعاملي االرتباط بين المناخ التنظيمي والعمل االبداعي 
 قدرة اعادة التنظيم تبعًا لمتغير المرتبة العلميةالختبار 

  
ف  لت ل   

 ف  ل يل

ف  تئم 
 ف تت ي ا
 

ف   ً 
 فال ةفلا

  ئ ً 
 فاللت ئا

 ي ل عيضل 
 ف   يئليل

ً  ف ةال ل ف اي ل ف ةف يل   تت

ً ل  ف  حت
 

ً يل  ف  ة
 

 ةلم  1
  تئلة

 
فلئةم 
 ف تت ي 

0.329 0.334 1.874 1.96 
 

ة غيل ةف ل لت
  ً  0.05 تت

 0.060 0.059  ةلم

 ةلم  2
  تئلة

فلئةم 
 ف تت ي 

غيل ةفً لتة  1.96 0.993 0.334 0.329
  ً  0.05 تت

فتتئل 
  تئلة

0.150 0.151 

 ةلم  3
  تئلة

فلئةم 
 ف تت ي 

غيل ةف ل لتة  1.96 0.292 0.334 0.329
  ً  0.05 تت
 0.040 0.040 فتتئل 

فلئةم   ةلم 4
 تت ي ف 

غيل ةف ل لتة  1.96 0.517 0.060 0.059
  ً فتتئل  0.05 تت

  تئلة

0.150 0.151 
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فلئةم   ةلم 5
 ف تت ي 

غيل ةف ل لتة  1.96 0.019 0.60 0.059
  ً  0.040 0.040 فتتئل 0.05 تت

فتتئل  6
  تئلة

فلئةم 
 ف تت ي 

غيل ةف ل لتة  1.96 0.109 0.151 0.150
  ً  0.05 تت

 0.040 0.040 ئلفتت

 
ًفمت ممئل  ممةلم ف اب ممل لتممة تحليممً    ممة حتممئد   ئ ممً فاللت ممئا  مميه ف  تممئم ف تت ي مما 
ف ئ مممئ  فعممملفة ف  يتمممل   تغيمممل ف  لفتمممد ف  ل يمممل  ت ممميه فه   يمممي ف  ائلتمممئ  ف قتئ يمممل عممما اممملف 

( ت  z r – testف  تغيمل   مة فتمتمة  فالمت مئل ف ةف ما    لعمل ف عملق  ميه   مئ لا فاللت مئا  
ً  ةال مل           فتضح فه ف علق غيل ةفً فحرئ يئج عا   يي ف  ائلتئ  ف قتئ يل لتة  تمت

ً ل  ةال مممل ف عممملق  ل ائلتمممئ  ف قتئ يمممل فرمممغل  مممه ف اي مممل  0.05 ( ؛ اله ف امممي  ف ةف يمممل ف  حتممم
ً يل    ًف  ةًً    1.96ف  ة  ( يًضح ل ك   20( ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 20الجدول ) 
ئية لداللة الفرق لمعاملي االرتباط بين المناخ التنظيمي والعمل االبداعي القيمة الزا

 الختبار قدرة الطالقة تبعًا لمتغير المرتبة العلمية.
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ف  لت ل   
 ف  ل يل

ف  تئم       
 ف تت ي ا

 
ف   مممممممممممممممممممممممممممممممً 

 فال ةفلا

  ئ ً 
 فاللت ئا

 ي ل عيضل 
 ف   يئليل

ً   ف اي ل ف ةف يل  تت
ً ل ف ةال ل  ف  حت

 

ً يل  ف  ة
 

 مممممممممممممممممممممةلم  1
  تئلة

 
 ف اب ل

0.010 0.010 1.286 1.96 
 

غيممممممممل ةف ممممممممل 
  ً لتمممة  تمممت

 0.198 0.194  ةلم 0.05

 مممممممممممممممممممممةلم  2
  تئلة

 
 ف اب ل

غيمممممممممممممممممل ةفً  1.96 1.575 0.010 0.010
  ً لتمممة  تمممت

أتممممممممممممممممممممممممممتئل  0.05
  تئلة

0.114 0.116 

 مممممممممممممممممممممةلم  3
  تئلة

 
 ف اب ل

ةف ممممممممل غيممممممممل  1.96 0.212 0.010 0.010
  ً لتمممة  تمممت

 0.224 0.221 فتتئل 0.05

   ةلم 4
 ف اب ل

غيممممممممل ةف ممممممممل  1.96 0.466 0.198 0.194
  ً لتمممة  تمممت

0.05 

فتممممممممممممممممممممممممممتئل 
  تئلة

0.114 0.116 

   ةلم 5
 ف اب ل

غيممممممممل ةف ممممممممل  1.96 0.025 0.198 0.194
  ً لتمممة  تمممت

0.05 

 0.224 0.221 فتتئل

فتممممممممممممممممممممممممممتئل  6
  تئلة

 
 ف اب ل

غيممممممممل ةف ممممممممل  1.96 0.106 0.116 0.114
  ً لتمممة  تمممت

 0.224 0.221 فتتئل 0.05

ًتممل لتممة تحليممً  ًفمت ممئل  ممةلم ف  ل   ممة حتممئد   ئ ممً فاللت ممئا  مميه ف  تممئم ف تت ي مما 
ف ئ مممئ  فعممملفة ف  يتمممل   تغيمممل ف  لفتمممد ف  ل يمممل  ت ممميه فه   يمممي ف  ائلتمممئ  ف قتئ يمممل عممما اممملف 

( ت  z r – testف ما    لعمل ف عملق  ميه   مئ لا فاللت مئا  ف  تغيل   مة فتمتمةف  فالمت مئل ف ة 
ً  ةال مل           فتضح فه ف علق غيل ةفً فحرئ يئج عا   يي ف  ائلتئ  ف قتئ يل لتة  تمت
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ً ل  ةال مممل ف عممملق  ل ائلتمممئ  ف قتئ يمممل فرمممغل  مممه ف اي مممل  0.05 ( ؛ اله ف امممي  ف ةف يمممل ف  حتممم
ً يل    ًف  ةًً    1.96ف  ة  ضح ل ك  ( يً  21( ت 
 

 ( 21الجدول ) 
القيمة الزائية لداللة الفرق لمعاملي االرتباط بين المناخ التنظيمي والعمل االبداعي 

 الختبار قدرة المرونة تبعًا لمتغير المرتبة العلمية.
 

ف  لت ل   
 ف  ل يل

ف  تئم       
 ف تت ي ا

 
ف   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممً 

 فال ةفلا

  ئ ً 
 فاللت ئا

 ي ل عيضل 
 ف   يئليل

ً  ف ةال ل ف ةف يلف اي ل    تت

ً ل  ف  حت
 

ً يل  ف  ة
 

 ممممممممممممممةلم  1
  تئلة

 
ًتل  ف  ل

0.116 0.116 0.068 1.96 
 

غيممممل ةف ممممل لتممممة 
  ً  0.05 تت

 0.126 0.124  ةلم

 ممممممممممممممةلم  2
  تئلة

 
ًتل  ف  ل

غيممممممل ةفً لتممممممة  1.96 0.841 0.116 0.116
  ً  0.05 تت

فتممممممممممممممممممتئل 
  تئلة

0.264 0.271 

 ممممممممممممممةلم  3
  تئلة

 
ًتل  ف  ل

غيممممل ةف ممممل لتممممة  1.96 0.347 0.116 0.116
  ً  0.05 تت

 0.466 0.433 فتتئل

   ةلم 4
ًتل  ف  ل

غيممممل ةف ممممل لتممممة  1.96 0.824 0.126 0.124
  ً فتممممممممممممممممممتئل  0.05 تت

  تئلة

0.264 0.271 

ًتل  ةلم 5 غيممممل ةف ممممل لتممممة  1.96 0.338 0.126 0.124 ف  ل
  ً  0.466 0.433 فتتئل 0.05 تت
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فتممممممممممممممممممتئل  6
  تئلة

 
ًتل  ف  ل

غيممممل ةف ممممل لتممممة  1.96 0.192 0.271 0.264
  ً  0.05 تت

 0.466 0.433 فتتئل

 
ًفمت ممئل  مةلم فالرممئ ل لتمة تحليممً    مة حتممئد   ئ مً فاللت ممئا  ميه ف  تممئم ف تت ي ما 

عممما اممملف  ف ئ مممئ  فعممملفة ف  يتمممل   تغيمممل ف  لفتمممد ف  ل يمممل  ت ممميه فه   يمممي ف  ائلتمممئ  ف قتئ يمممل
(ت  z r – testف  تغيمل   مة فتمتمةف  فالمت مئل ف ةف ما    لعمل ف عملق  ميه   مئ لا فاللت مئا  

ً  ةال مل           فتضح فه ف علق غيل ةفً فحرئ يئج عا   يي ف  ائلتئ  ف قتئ يل لتة  تمت
ً ل  ةال مممل ف عممملق  ل ائلتمممئ  ف قتئ يمممل فرمممغل  مممه ف اي ممم 0.05 ل ( ؛ اله ف امممي  ف ةف يمممل ف  حتممم

ً يل    ًف  ةًً    1.96ف  ة  ( يًضح ل ك   22( ت 
 ( 22الجدول ) 

القيمة الزائية لداللة الفرق لمعاملي االرتباط بين المناخ التنظيمي والعمل االبداعي 
 الختبار قدرة االصالة تبعًا لمتغير المرتبة العلمية.

ف  لت ل   
 ف  ل يل

ف  تئم 
 ف تت ي ا
ف   ً 
 فال ةفلا

  ئ ً 
 ئافاللت 

 ي ل عيضل 
 ف   يئليل

ً  ف ةال ل ف اي ل ف ةف يل   تت

ً ل  ف  حت
 

ً يل  ف  ة
 

 مممممممممممممممممممممةلم  1
  تئلة

 
 فالرئ ل

0.247 0.250 1.669 1.96 
 

غيل ةف مل لتمة 
  ً  0.05 تت

 0.006 0.006  ةلم

 مممممممممممممممممممممةلم  2
  تئلة

 
 فالرئ ل

غيممل ةفً لتممة  1.96 0.531 0.250 0.247
  ً  0.05 تت

فتممممممممممممممممممممممممممتئل 
  تئلة

0.237 0.348 

 مممممممممممممممممممممةلم  3
  تئلة

 
 فالرئ ل

غيل ةف مل لتمة  1.96 0.456 0.250 0.247
  ً  0.05 تت
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 0.709 0.609 فتتئل

   ةلم 4
 فالرئ ل

غيل ةف مل لتمة  1.96 1.945 0.006 0.006
  ً فتممممممممممممممممممممممممممتئل  0.05 تت

  تئلة

0.237 0.348 

   ةلم 5
 فالرئ ل

 غيل ةف مل لتمة 1.96 0.699 0.006 0.006
  ً  0.709 0.609 فتتئل 0.05 تت

فتممممممممممممممممممممممممممتئل  6
  تئلة

 
 فالرئ ل

غيل ةف مل لتمة  1.96 0.357 0.348 0.237
  ً  0.05 تت

 0.709 0.609 فتتئل

ً مئج لف  ةال مل فحرمئ يل  فه ف تتئ ا ف  ضئل ف يتئ عا ف  ةفًً فالتعل ف ملكل  م  ت تمل عل
فالحتمئم  ئ  ضممكب  ت  0فلا المت ممئلف  عما لب مل ف  تممئم ف تت ي ما  اممةلف  ف   مً فال مة

ًي مممة   ًفالرممئ ل ( ت  مممئج   تغيممل ف  لت مممل ف  ل يممل ت  ًتمممل ت ًف  ل ًف اب ممل ت  ًفلممئةم ف تت مممي  ت 
ًلمممة  فات مممئ   ًف  ل يمممل ت  ل مممك  تامممئلد فلضمممئا ف تي مممل ف تةليتممميل عممما مرئ رمممت  ف  تتيمممل 

  فالتمممةعئع تحمممً ف   مممً ف  ئ  مممل عممما تمممةلي ت  للممم  فالعكمممئل فال ةفليمممل    لعمممل  مممةلفتت  للممم
ًيلكل   ف ت ضل  ت  ً ل ف تغيل    ( عا تتئ ا ةلفتمته فه فام    يامئ   1994فال ةفلا   ائ

ً ايمئم  ًتكمئ يف فال مةفع ت  ًفعة ف  تتيمل ت  ًف حم ً مل ف تغيمل ت  فال ةفع للم  ف تمةليد اما  ائ
ًفالت  مممل ؛  ممملف يمممل    ف ت ضمممل  ت  ًفتيه  ًف اممم ًلم فالات مممئ 1994فال مممةفع ت     ًضمممي ( ضمممل

ًفالعكمممممئل فال ةفليمممممل  ل مممممئ ليه عممممما ف  ؤتتمممممل      ًفت  مممممل مئرمممممل  تايمممممي  فال مممممةفع    مممممئييل 
ًف تل  ةلفتل   لق ئتمه ت -ت ا أ 1994ف ت ضل  ت  ق  1996ج ( ت  ًة عمًل ً م ( لمة  

ًتتعمق تتي مل امل  ف ةلفتمل  مي تتي مل ف ةلفتمل  لف  ةال ل فحرمئ يل   تغيمل ف  لت مل ف  ل يمل   
 ً (-ت ا ج 1996ته ت ف حئ يل     لق ئ

 
 االستنتاجات 

ًا ف تتممممئ ا ف تمممما تًرممممً ف يتممممئ ف  حمممم  ف حممممئ ا عئتممممه  ئال كممممئه فتممممتالفا   ممممض  عمممما ضمممم
ًللممم  ف تحمممً  ًلب تمممه  امممةلف  ف   مممً فال مممةفلا ت  فالتمممتتتئ ئ  ف  ت لامممل  ئ  تمممئم ف تت ي ممما 

 -فالتا :
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 االستنتاجات الخاصة بالمناخ التنظيمي:
ًلف  فلضممم - ًترممم ئا ف تي مممل ف تةليتممميل عممما  متلمممف فال تمممئ  ف  ل يمممل  كليمممئ  فه فةلفكمممئ  

ً  عا ف تئ تئ   ًتت تي   تئم تت ي ا  عت   ئ  ل ةيئ   كئت   لتع ل  ضكً لئ  
ًف ي ف  تئم ف تت ي ا ف تئ ة عا فال تئ  ف  ل يل  كليمئ   ئ  مل ةيمئ   ت كمئه  لتع مئج  - فه 

ًيتتمم  فلضممئا ف تي ممل ف  ًةائ ً تعتحممئج  كئعممل   ئالتممه ت  تةليتمميل   ب ممئ  فتتممئتيل لف  ممل يتمم
ً يه لؤتئا فال تئ ؛   ئ يؤة  ف   ف لضئ له ف   ً    ف تعئلً فالي ئ ا  يتت  

-   ً  ضئلكل ف تةليتييه عا رتي ف الفلف  عا  ً  تئم تت ي ما تملي  يتمت  عما لعمي ف مل
تمممئا فال تمممئ ً ممميه لًؤ ًفالحتممملف   يمممتت   ًيمممل  تممم  ؛   مممئ يمممؤة  ف ممم  ف قامممل    عممما كليمممئ  ف   ت

 ف  ئ  ل  
تمئا فال تمئ  ت كمتت   - ًلًؤ ًل ع مئً  مة  فلضمئا ف تي مل ف تةليتميل  فه  ًتئ ً فالترئً ة

ًة  ًف  مممئتت  عمما  ممً  تممئم تت ي مما تمملي  يتممم ً ممئ   تممللل  تأةيممل فل ممئ ت  ً  ممه تاممً ف   ل
 فال تئ  ف  ل يل  كليئ  ف  ئ  ل  

ًيت تي  حل  - ًلم فه لضً اي ل ف تةليم  ه فتتاب يل  ًتتمئ ضمل يل فكئةي يل عما ل لمه ؛  ك
ًة فال تمممئ  ف  ل يمممل  كليمممئ   ً  يتممم ًل عممما  مممً  تمممئم  عتممم  لحمممل يتممم ح عيتمممئ  ب مممةفع  مممئ  ت

 ف  ئ  ل  
ًيل فقمممل ك يمممل عممما تحعيمممة فلضمممئا ف تي مممل  - ًف تاممم ًف  حممم  ف  ل ممما  فه    مممئً ف  حعمممةف  

ًف  ق ممل  ممه ًةع تمم  تحممً ف   ممً ف  تممتا  تممئا فال تممئ   ًلًؤ ًيل  ف تةليتمميل  ًتامم مممبً تكقيممف 
ًةع تم   ًة ف  ئحقيه عا   ئً ف  ح  ف  ل ما؛  تةيمة  مه تضمئا فلضمئا ف تي مل ف تةليتميل   ت
ًلف  ف تما تحمة  عمما  ًف تام ًفك مل ف تغيملف    ل  مً عما  مً  تمئم تت ي ما تملي  يتمئا  عما  

ًف  ي ل ف  حيال  تئ  تتا بج     ي ل ف  ئ  ل 
 
 التنظيمي وقدرات العمل االبداعياالستنتاجات الخاصة بعالقة المناخ  -

ًفضمممح  رمممئ ح  فه   ب مممل ف  تمممئم ف تت ي ممما  امممةلف  ف   مممً فال مممةفلا ف   لعيمممل فقمممل 
ًي تممل  ممأه ف تةليتممييه عمما ف تممئ  كليممئ   ًفلممئةم ف تت ممي  ت  فمت ممئل فالحتممئم  ئ  ضممكب  
ًيتممت ًه عمما حلتممئ  ممه مممبً   ئ  ممل ةيممئ    ممةيت    لعممل  ئ  ضممكب  ف تمما تحممة   يممتت  
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ًلم فعكممئل   لعيممل تت مما ف اممةلف  ف   لعيممل لتممة   ً تعممتح يتممئلة للمم   لمم تممئم تت ي مما لممئ ا 
ًيلتمئ  ًتح ف تةليتييه   عضبج له  ةلم ف تةليتييه للم  فلمئةم ف تت مي   لكقيمل  مه فالل مئًت 
ف ممم  ترممم ي   ةيمممة يتمممئلة للممم  ف   مممً عممما تت يمممل  مممةلف  ف تةليتمممييه ف   لعيمممل للممم  فلمممئةم 

ًل كليئ  ف  ئ  ل ف تت ي  عا ف ات  ف ًيا ًف عا ل ً ف ةفلا يت ا   ً ف كليل ؛  كا يتت 
ً ممممةلف  ف   ممممً فال ممممةفلا فالتتئ يممممل  - ًفضممممح   ب ممممل ف  تمممئم ف تت ي مممما   ممميم اتممممئك فقممممل 

ًتمل ت فالرمئ ل ( تمةً للم  ضم ف  مةلف  ف تةليتمييه عما امل   المت ئلف    ف اب ل ت ف  ل
ًحممةم ة تيممل ت  ممل لممه اب مم ل ف تعكيممل تتي ممل   ممة  ف تممةليد للمم   قيمملف  فعكممئل فتتئ يممل عمما 

ًتتمه يمؤة  ف م  لمة   ًلمة   ل ًة ف تعكيمل  ف تعكيل ف تا تض ي لل  ف   ً فال مةفلا   فه   م
ًعل  ًغيل  أ   تعئلً م لف  ف تةليتييه لل  فتتئج فعكئل  ت ةةم 

 
االساااتنتاجات الخاصاااة بعالقاااة المنااااخ التنظيماااي بقااادرات العمااال االباااداعي  -

 )مدة الخدمة، الجنس ، التخصص ،المرتبة العلمية (-االتية :للمتغيرات 
ًفضممح   ب ممل ف  تممئم ف تت ي مما  ئمت ممئل فالحتممئم  ئ  ضممكب    تغيممل  ممةم  - اتممئك فقممل 

ف مة ل ت تةً لل  فه ف تةليتمييه ي تلكمًه  مةلم   لعيمل عما فكتضمئف  مةف ً  ةيمةم    ئ  مل 
ً مممةلف  ف   مممً ًحمممً ف  ضمممكب    عممما حممميه كئتممم  ف  ب مممل ضممم يعل  ممم يه ف  تمممئم ف تت ي ممما 

ًلف  فلضمئا ف تي مل  م  تمتلمف ممبً  فال ةفلا  بمت ئلف  فالمل  ؛   ئ يةً لل  فه تر
ًفا كئت   ليلل فً كقيلم    ةم مة تت  ت

ًفضمح عمما لب ممل ف  تمئم ف تت ي مما  امةلف  ف   ممً فال ممةفلا ت  -  ميم   تغيممل ف  متم فقممل 
ًل ً تممئ  ت ممل ف تةليتممييه ف مملك ًفالتممئ  تكممئة تكممًه  تائل ممل   ب ممل ف  تممئم ف تت ي مما  اله 

  اةلف  ف   ً فال ةفلا  
ً ممةلف  ف   ممً  - ًفالتتممئتا لب ممل  مميه ف  تممئم ف تت ي مما   مميم   تغيممل ف تمرمما ف  ل مما 

ًف تاتيمئ  ف تما تتمئلة للم   ًفعل فال كئتمئ   ًلمة  تم فال ةفلا  ت د ض ف ف تعئلً  يتت  ت 
 ف   ً فال ةفلا   

ً مةلف  ف   مً فال مةفلا   اله  يم  -   تغيل ف  لت ل ف  ل يل لب ل  يه ف  تئم ف تت ي ما 
ًلممة  فات ممئ  ف  ئ  ممل  ًف  ل يممل ت  تاممئلد فلضممئا ف تي ممل ف تةليتمميل عمما مرئ رممت  ف  تتيممل 
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ً مل   تةلي ت  لل  فالعكئل فال ةفليل    لعل  ةلفتت  لل  فالتةعئع تحً ف   مً فال مةفلا   ائ
 ف تغيل  

 
 صيات     التو 

  ه مبً ف تتئ ا ف تا ف تل  عا ف عرً   ف مئ م ( ي كه تاةي  ف تًريئ  فالتيل :
ًف كليممئ  تتممئلة ف تةليتممييه  - ًلم  يممئ  ف  ئ  ممل  تتي ممل  تئمممئ  تت ي يممل عمما فال تممئ   ضممل

ًف  ق ل  ملق لب ئ  فتتئتيل  ق لم الت ئة ف   ً   لل  ف   ً ف  ئة 
تةليتممييه عمما رممتي ف امملفلف  ف  ت لاممل  ئت ممئة ف   ممً ف  ممئ  ا ت  يممئ  ف  ئ  ممل  ئضمملفك ف  -

ًفلف ت  عا ف   ً    ًف تلكية لل  فالتتئج  لت  يل له فعكئلا  
ًة يال الت ئة فالل ئً  تللل  - ًعيل ًتئ ً فترئً تلي ل  ًلم  يئ  ف  ئ  ل  ت  ضل
ً تممئ   يممئ  ف  ئ  ممل  ملممق  ممً ةي الفامما يتممئلة فلضممئا ف تي ممل ف تةليتمميل للمم -   ف ممةفا 

ًل فالتممتئل ف  ممئ  ا عمما ف كليممل فً  ًفتممتاب يل فكقممل ؛  تحرمميه ة ً اتلحممئتت   حليممل  ت مملا  
 ف ات   

ً   لتةليتمييه فرمحئد ف تتمئج ف  ل ما  - ًف   تم ًلم  يئ  ف  ئ  مل  تامةي  ف مةل  ف  مئة   ضل
ًلم فعضً   ئ اً لليه فاله  ًيل  ر ًف تا    ضئليي ف  ح  ف  ل ا 

ًلم تتي - ًكئج عممما فال تمممئ  ف  ل يمممل ضمممل  مممل  تمممئم تت ي ممما ع مممئً  ت تممما ف   مممً فال مممةفلا تمممل
ًف تغيل   ًيل    كليئ   ئ  ل ةيئ   ت ف ل  ي ة  ه ت ئ  فالةفلم ف حةيقل عا ف تا

ًفالضمئةم  تمم   - ًتضمم ي ت    يمئ  ف  ئ  مل   كئع ممل فلضمئا ف تي مل ف تةليتمميل ف   مةليه  متت  
   فةفا  ت ئتت   ئ ضكً ف  الًد عا ف  حئعً ف  ئ  يل  تحعيةا  لل

ًف  حمم  ف  ل مما  تأايممً ف تةليتممييه للمم  تت يممل  ممةلف   - ًةفلم ف ت لممي  ف  ممئ ا  ًلم  يممئ   ضممل
 ف   ً فال ةفلا ف تا تتالد  تئمئج تت ي يئج مئرئج  لت ئ ً  ي ف اةلف  فال ةفليل  

ًفتتئ يممل - تتممت  عمما تت يممل   يممئ  ف  ئ  ممل  تممةليد ف تةليتممييه للمم  لمملض فعكممئل   لعيممل 
  ةلف  ف   ً فال ةفلا  ت   

ًف  حمم  ف  ل مما  عممتح  لفكممة  تمررممل  ب ممةفع عمما  - ًةفلم ف ت لممي  ف  ممئ ا  ًلم  يممئ   ضممل
 ف كليئ  تلت ا  ئالةفلم ف  ليئ عا ف  ئ  ل  
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ًفالعكمئل  - ًي  ف   مً فال مةفلا  ًفت  ل مئرل عا ف كليئ   تا  يئ  ف  ئ  ل  ًضي   ئييل 
 ة  ف تةليتييه عا ف  ئ  ل  فال ةفليل  

ًيه   مئه  ضمتلكل  - ًفالة يمل  مه ممبً تكم ًلم فالات مئ   تضمئائ  ف تةليتمييه ف  ل يمل  ضل
ًفاممد  ًف تممتئ  عمما ف مملفة ف   ًف تةليتممييه ؛ الضمم ئع اممل  ف تضممئائ  ت  تممئا فال تممئ    ممه لًؤ

 ًف اةلف  فال ةفليل  ة  ف تةلييتييه عا ف  ئ  ل  
 

 المقترحات   
ًا  ًفتتك ئالج   ئ  ئ   ه ف  ئح  ي كه تاةي  ف  اتلحئ  فالتيل :عا ض  تتئ ا ف ةلفتل 

ًلب تمه  ئ   مً فال مةفلا  - ف لفا ةلفتل له ف  تئم ف تت ي ا ف تمئ ة عما فال تمئ  ف  ل يمل 
تئا فال تئ  عا ف  ئ  ئ  ف  لف يل   ًلًؤ   ة  ف   ةفا 

( ف  تممتمة  عمما اممل  ف ةلفتممل  O C D Qفتممتمةف  فتممت ئتل ًرممف ف  تممئم ف تت ي مما    -
   يئه لب تتئ  اةلف  ف   ً فال ةفلا عا ةلفتئ  الحال  ل لفحً ف ةلفتيل كئعل  

ًلب تمممممه  امممممةلف  ف   مممممً فال مممممةفلا  ممممميه  - ف ممممملفا ةلفتمممممل  ائلتمممممل عممممما ف  تمممممئم ف تت ي ممممما 
ًفالاليل   ً يل   ف  ئ  ئ  ف حك

ًف تحري - ً ف  ل ا  ة  ف ال مل ف مليه يةلتمًه ةلفتل ف  ب ل  يه  ةلف  ف   ً فال ةفلا 
ًف   ئاة ف تا تحتئج ا ي ل ف ةلفتمل عيتمئ ف م  ف   مً فال مةفلا فكقمل  مه غيلامئ  عا ف كليئ  

  
ًف   ئاة ف تاتيل  -  ف لفا ةلفتل   ئقلل  ل ح  ف حئ ا لل  ال ل كليئ  ف تتةتل 
ً تل ت ل ف تةليتي - ً  ف حليل فالكئةي يل  ه  ًفقلامئ عما تت يمل ف لفا ةلفتل له  عت يه ت 

  ةلف  ف   ً فال ةفلا  
ًف تمملًك فال ممةفلا  ممة  ف تةليتممييه عمما  ئ  ممئ   - ةلفتممل ف  ب ممل  مميه ف  تممئم ف تت ي مما 

 ف اال  
تممممئا  - ًلًؤ ف مممملفا ةلفتممممل لممممه لب ممممل ف  تممممئم ف تت ي مممما  ئال ممممةفع فالةفل   ممممة  ف   ممممةفا 

 فال تئ  عا  ؤتتئ  ف ت لي  ف  ئ ا  
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ً تممل ف مملفا ةلفتمم - تممئا فال تممئ   ممه  ً مم   اممةلف  ف   ممً فال ممةفلا  لًؤ ل   ب ممل فةفلم ف 
 ت ل ف   ةفا  



 
 المصـادر
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 المصادر العربية : 
 

، سلسلل  عللم  ، افـا  جديـدف فـر درااـة اعبـدا (  1978يم ، عبد الستار . ) ابراه .1
 نفس الحياة ، وكال  المطبوعات للنشر ، الكويت . 

 ،وكال  المطبوعات ، الكويت .   آفا  جديدف فر درااة اعبدا ( ، 1997للللللللللل.)  .2
اعبــــــــدا ر              اختبــــــــارا  تــــــــ ران  ل ت  يــــــــر ( ،  1973ابللللللللو حطلللللللل  ،  لللللللل اد . )  .3

 ، مكتب  االنجلو المصري  ، القاهرة .) مقدمة نظرية ( 
ــدا   اعبت ــار الع مــر ( ،  2004ابللو دجلليم ، مبللار  . )  .4 ــة ر ا اعب ، جريللدة تنمي

 ( ، السعودي  . 11350الجزيرة ، العدد ) 
 ( . 4العدد )، عالم الفكر ،  الظاهرف اعبدا ية( ،  1985ابو زيد ، احمد . )   .5
تقيم المناخ التنظيمر فر جامعـة القـد  ( ،  1999ابو سمرة ، محمود احملد . )   .6

ــدري  في ــا ــة الت ، ) رسللال  ماجسللتير ميللر منشللورة ( ،  مــو  ج ــة نظــر ا ئــال هيي
 جامع  القدس .

اعبــــدا  اعدارى لــــدي العــــام يو فــــر   ــــا   ( ، 1990ابللللو  للللارس ، محمللللد . )  .7
 ، ) رسال  ماجستير مير منشورة ( ، الجامع  االردني  .ة اعردنية المؤااا  العام

تحــديا اعدارف التع يميــة  النظــارف  اع ــرا   ( ، 1988احمللد ، محمللد ابللراهيم . )   .8
 ، مصر ، بنها ، دار المطبوعات الجديدة . ال نر 

طباعلل  ، دار قبللا) لل اعبــدا  فــر حــك الم ــ   ( ،  2000االعسللر ، صللفا) . )  .9
 والنشر والتوزيع ، القاهرة .

ـــدرا   ( ، 1978االلوسللل  ، صلللاد  احملللد . )  .11 ـــة     ت ـــا بالق اعتجاهـــا  ال الدي
 ، ) رسال  ماجستير مير منشورة ، كلي  التربي  ، جامع  بغداد  .اعبت ارية 

ـــــ ى( ،  1996برنلللللامر التربيللللل  . )   .11 ـــــم الـــــن   الترب ، جامعللللل  القلللللدس  2، ط   
 توح  ، عمام .المف
مج ــة  ــالم ( ، الجامعللات وتحللديات المسللتقب  ،  1988بللو بطانللع ، عبللد ا  . )   .12

 ( ، الكويت . 2( ، العدد ) 19، المجلد )  ال  ر
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ـــد اعمـــة فـــر اـــيا  ال تـــا   ( ، 2000بواعنلللع ، ملللازا عبلللد ا  . )   .13 صـــ ا   اي
 ، مطبع  الروزانا ، اربد ، االردم . الانة 

اعحصـال ال صـ ر ( ،  1977البيات  ، عبد الجبار تو يق ، وزكريا اثناسليوس . )   .14
 ، مطبع  م سس  الثقا   العمالي  ، بغداد .  اعاتدعلر فر التربية    م الن  

(،  2002البيللات  ،  للادز مللازا عبللد اللطيللا ، وبللدرا اكللرم شللهواز المطيللرا . )   .15
مج ــة درا) وانعكاسللاتع علللا كفللا)ة و اعليلل  من مللاتهم ، االبللداا االدارا لللدق القللادة الملل

 ( ، كانوم الثان  ، بغداد . 6، السن  الثاني  ، العدد )    ية المأم و
القيــــادف اعداريــــة فــــر ئــــ ل  ( ، 1985البيللللاا ، محمللللد حسللللم عبللللد الهللللادا . )   .16

 ، دار واسط ، لندم .المن ج  المماراة 
، الخصللللللادس النفسلللللي  للقيللللللادة االداريللللل  بالكويللللللت ، (  1989تركللللل  ، احملللللد . )   .17

 ( . 1( ، العدد ) 13، المجلد ) المج ة العربية ل دارف
مـدي   ـر اعم ـا  ال  ينـا   ( ، 1996تو يق ، سمي  كرم ، و اطم  بلاكير . )   .18

 ، كلي  التربي  ، جامع  قطر.بتنمية القدرا  اعبت ارية 
ــتع م  ( ، 1982. )  جللابر ، جللابر عبللد الحميللد  .19 ــا  ال ــيم  نظري ، اــي  ل جية التع 

 دار النهض  العربي  ، بيروت ، لبنام . 
المنــــاخ التنظيمــــر الاــــايد فــــر اع اــــام  ( ، 2000الجبللللورا ، وداد مهللللدا . )   .21

، ) رسللال  ماجسللتير ميللر منشللورة ( ، كليلل  التربيلل    الع ميــة ل  يــا  جامعــة القاداــية 
 بغداد . ابم الهيثم ، جامع 

مج ـــة ( ، االبلللداا االدارا واثلللرط  للل  تطلللوير اللللن م ،  1994الجبلللورا ، بلقللليس . )  .21
 ، الجامع  المستنصري  ، بغداد .  17، العدد  اعدارف  اع تصاد

تح يـــك الاـــ  ظ التنظيمـــر  ( ، 1995الجلللزراوا ، ابلللراهيم ، والملللدهوم موسلللا . )  .22
 ،المركز العرب  للخدمات الطالبي  ، عمام .   م  ر اي  ل جيًا  اداريًا ل عام يو  الج

مج ــــة ( ، التحليلللل  االجتمللللاع  لالبللللداا ،  1996جلبلللل  ، عللللل  عبللللد الللللرزاق . )  .23
 ، العدد الثامم ، الدوح  ، قطر .  ال ثاي   الدرااا  اعناانية
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المج ـــــة ( ، التفكيلللللر االبلللللداع  لحللللل  المشلللللكالت ،  1995جلميلللللرام ، عملللللار . )   .24
 ، المجلد الثان  عشر ، العدد الثامم ، العراق . العربية ل تع يم التقنر

ـــــة  1993الجمهوريللللل  العراقيللللل  ، وزارة التعلللللليم العلللللال  والبحللللل  العلمللللل   . )  .25 (  ر 
 ، مطابع وزارة التعليم العال  ، بغداد اص ا التع يم العالر

حزيلرام  ، ال جنـة الم ـتر ة لت ـ ير التع ـيم العـالر ، تقريـر ( ،  1995لللللللللللللللللللللللللل. )   .26
 مطابع وزارة التعليم العال  ، بغداد .

 المؤتمر ال  نر ل تع يم .   (  2001لللللللللللللللللللللللللل. )    .27
 ( ، المديريللللل  العامللللل  لالعلللللداد والتلللللدري  االهلللللداا 1986.)  زارف التربيـــــة .للللللللللللللللللللللللللللللل .28

 التربوي     القطر العراق  ، مكتب  المنتصر ، بغداد .  
 ، دار الحامد ، عمام ،االردم . الا  ظ التنظيمر( ،  2000جواد ، شوق  . )   .29
، فا  ية المناخ التنظيمر ل جامعـا  اليمنيـة  ( ، 2000الجو   ، محمد احمد . )  .31

وحلل  دكتللوراط ميللر منشللورة ( ، صللنعا) ، عللدم ،    ،  لل  ضللو) انمللو ) مقتللر  ، )اطر 
 كلي  التربي  ، الجامع  المستنصري  .

، دار اللرواد ، مطبعل   تع ـيم الت  يـر( ،  1995الحارث  ، ابراهيم احملد مسللم . )   .31
 الباس  ، المملك  العربي  السعودي  .

دي ، الريللللا  ، ، المملكلللل  العربيلللل  السللللعو  2، ) تع ــــيم الت  يــــر( ،  1999للللللللللللللللللل. )  .32
 مدارس الرواد .

، منشللورات جامعلل  دمشللق  3، ط اعدارف المدراــية( ،  1994حجللازا ، لوسلليا . )  .33
. 
،  الا  ظ التنظيمـر : اـ  ظ اعفـراد فـر المنظمـا ( ،   1997حريم ، حسليم . )  .34

 دار زهرام ، عمام .
راد  الجما ــا  فــر منظمـــا  الاــ  ظ التنظيمــر : اــ  ظ اعفـــ( ،  2004لللللللللل  . )  .35

 ، دار مكتب  الحامد ، عمام . اع ماك 
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ــة ( ،  1998حسللم ، مللاهر محمللد صللال  .)   .36 ــر مــدار    ال ــاخ التنظيمــر ف المن
، ) اطروحلل  دكتللوراط ميللر منشللورة ( ، كليلل  التربيلل  ، الجامعلل  الغــ ا فــر من قــة اربــد 
 المستنصري  ، بغداد .

، دار القـيم الخاصـة لـدي المبـد يو  ( ، 1980حملد . ) الحسين  ، محل  اللديم ا  .37
 المعارا ، القاهرة .

، دار ابلللم حلللزم للطباعللل  والنشلللر   ـــرارف اعبـــدا ( ،  1999الحملللادا ، علللل  . )   .38
 والتوزيع ، بيروت .

تقــ يم المنــاخ التنظيمــر فــر الجامعــة ( ،  1997الحمللدان  ، عاتكلل  عبللد ا  . )  .39
، ) رسللال  ماجسللتير ميللر منشللورة ( ، كليلل  ج ــة نظــر التدرياــييو الماتنصــرية مــو   

 التربي  ، الجامع  المستنصري  . 
، مكتبلل  اعبــدا  مــو منظــ ر ت ــام ر ( ،  1997حنللورة ، مصللرا عبللد الحميللد . )   .41

 االنجلو المصري  ، القاهرة .
ــة المنــاخ التنظيمــر فــر مــدير  ( ، 2003حوامللدة ، باسللم عللل  عبيللد . )  .41 يا  التربي

، ) رسلال  ماجسلتير  التع يم     ته باعبدا  اعدارى لدي القادف الترب ييو فر اعردو 
 مير منشورة ( ، الجامع  االردني  ، عمام .

اعاــالي  القياديــة لعمــدال ال  يــا  ( ،  2002الخشللين  ، محمللد شللحادة احمللد . )  .42
ت ـا بالمنـاخ التنظيمـر مـو  ج ـة نظـر فر الجامعا  اعردنية الرامية  اعه يـة     

 ، ) اطروح  دكتوراط مير منشورة ( ، كلي  التربي  ، جامع  بغداد . هييات ا التدرياية 
( ، المنلللال التربلللوا  للل  المجتملللع المدرسللل  ،  1985الخطيللل  ، احملللد محملللود . )  .43

 ( ، دول  قطر . 69، العدد )  مج ة التربية
( ، التحللديات التلل  تعيللق نمللو وتطللوير التعللليم العللال   1992. )  الخطيلل  ، احمللد .44

( ،  24، ) مج ــة اتحـاد الجامعـا  العربيــة ور لع كفا)تلع و اعليتلع  ل  اللبالد العربيل  ، 
 عمام ، االردم .

 ــــر  تع ــــيم الت  يــــر  ( ، 1977الخاليللللل  ، عبللللد الكللللريم ، وعفللللاا اللبابيللللدا . )  .45
 . 2ع  والنشر والتوزيع ، عمام ، ط، دار الفكر للطبال   اك 
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راـــالة ( ، تنميللل  االبللداا عنللد طالبنلللا ،   2002الخوجللا ، عبللد اللللرحمم محمللد . )  .46
 ( ، المملك  العربي  السعودي  . 15، العدد )  الخ يج العربر

ـــاخ التنظيمـــر ع اـــام   يـــا  جامعـــة ( ،  1995الخيلللاط ، اسلللما) . )  .47 تقـــ يم المن
، ) رسلال  ماجسلتير ميلر منشلورة ( ، جامعل   ااـالي  القيـادف في ـاالم صك فـر ئـ ل 

 الموص  .
، دار النهض  العربيل   بح ا ن اية  ترب ية( ،  1981خير ا  ، سيد محمد . )   .48

 ، بيروت ، لبنام .
اــي  ل جية ( ،  1983خيللر ا  ، سلليد محمللد ، وممللدو  عبللد المللنعم الكنللان  . )   .49

 ، دار النهض  العربي  ، بيروت ، لبنام . نظرية  الت بي التع يم بيو ال
اثــر اعاــالي  التدريبيــة فــر الت  يــر ( ،  1996الللداين  ، مسللام حسلليم سللالم . )  .51

، ) رسال  ماجسلتير ميلر منشلورة ( جامعل   اعبدا ر العرا ر     ته ببعض المتغيرا 
 بغداد ، كلي  االدا  .

الع  ة بيو ابعاد المناخ التنظيمـر  ( ، 1988يم عر ات . ) الدجان  ، سهيل  ابراه .51
،  بيو م ار ة ا ئال هيية التدري  فر اتخاذ القرارا  ب  يا  المجتمـ  فـر اعردو 

 ) رسال  ماجستير مير منشورة ( ، الجامع  االردني  ، عمام ، االردم. 
ــــدا  من جــــه ( ، 1983درويللللز ، زيللللم العابللللديم . )  .52 ــــة اعب ــــه  تنمي ، دار  ت بيق

 المعارا ، الكويت .
نحـ  انمـ ذا اجرايـر لتنميـة اعبـدا  ،         ) تصـ ر مقتــرا  ( ، 1996للللللللللل . )  .53

( ، كلي  التربي  ، جامعل   25، )لد ر المدراة  اعارف  المجتم  فر تنمية اعبت ار ( 
 قطر .

ــة التربيــة  تنميتللع ،( ، االبتكللار تعريفللع و  1982الللدرين  ، حسلليم . )  .54 ، ح ليــة   ي
 ، قطر . 2( ، ط1جامع  قطر ، العدد ) 

( ، تقللليم المنلللال التن يمللل  لشلللرك  منلللاجم  1991اللللدقس ، محملللد وعليلللام خليللل  . )  .55
 ( ، االردم . 11( ، العدد )  18، المجلد )  مج ة درااا الفوسفات االردني  ، 



 …………………………………………………………المصــادر 
 

217 

ــــا  ( ،  1992الللللدهام ،  ميملللل  . )  .56 ــــاكنظري ، الم لفلللل  ، عمللللام ،  منظمــــة اع م
 االردم .

( ، المنللال التن يملل  اثللرط علللا ادا) العللامليم  1999اللل نيبات ، محمللد محمللود . )  .57
، المجللد مج ة درااـا  الع ـ م اعداريـة     اجهزة الرقاب  المالي  واالداري     االردم ،

 ( ، االردم . 11( ، العدد )  26) 
ـــار الصـــحاا ( ،  1987د بلللم بكلللر بلللم عبلللد القلللادر . ) اللللرازا ، محمللل  .58 ، دار مخت

 الجب  ، بيروت ، لبنام .
المنــاخ التنظيمــر  اثــرل فــر الرئــا ( ،  1998الربيعلل  ، ناديلل  صللادق جعفللر . )  .59

: دراس  تطبيقي     ديوام وزارة الصح  ، ) رسال  ماجسلتير ميلر منشلورة ( ، ال ظي ر 
 جامع  بغداد . كلي  االدارة واالقتصاد ،

المناخ التنظيمر فر المدار  الثان يـة ( ،  1999رري  ا  ، محمد مصلطفا . )  .61
، ) رسال  ماجسلتير ميلر منشلورة ، كليل  التربيل    ابلم رشلد ، جامعل  بغلداد فر الجزاير 
 ، العراق .

اثــر المنــاخ التنظيمــر فــر   يـــا   ( ، 1994الر للاع  ، جاسللر صللال  محمللد . )  .61
، ) رسلال  مجتم  اعردنيـة   ـت تحصـيك ال  بـة فـر امتحـاو دب ـ م   يـا  المجتمـ  ال

 ماجستير مير منشورة ( ، الجامع  االردني  . 
درااــة ارتبا يــة بــيو اعبــدا   بعــض  ( ، 2001الركللاب  ، وحيللدة حسلليم عللل  . )  .62

، ) اطروحلللللل  دكتللللللوراط ميللللللر منشللللللورة ( ، الجامعلللللل  الخصــــــايس الن اــــــية ل  ــــــعرال 
 المستنصري  ، بغداد .

، ترجمللل  ، د. مسلللام  اعبـــدا  العـــام  الخـــاس( ،   1989روشللكا ، الكسلللندرو . )  .63
 عبد الح  ابو  خر، سلسل  عالم المعر   ، الكويت .

، دراسل  افا  التع يم العالر فر الـ  و العربـر  ( ، 1998زاهر ، ضيا) الديم . )  .64
 – 12العال     البالد العربي  المنعقلد ملم        ) مقدم  الا اجتماا مس ول  التعليم 

 ( اكتوبر ، تونس . 14
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برنــــامج لتربيــــة اع  ــــاك المبــــد يو فــــر المدراــــة ( ،  1996زحلللللوق ، مهللللا . )  .65
، الملل تمر التربللوا االو  ) اتجاهللات التربيلل   وتحللديات  اعبتداييــة ، ) تصــ ر م تــ ا (

 لي  التربي  ، المجلد الرابع ، عمام .المستقب ( ، جامع  السلطام قابوس ،ك
مج ـــة  ـــالم ( ، االبلللداا االدارا  للل   للل  البيرقراطيللل  ،  2002الزهلللرا ، رنلللدط . )  .66

 ( ، الكويت . 3( ، العدد )  30، المجلد )  ال  ر
ــــر ( ،  1992الزوبعلللل  ، عبللللد الجليلللل  ، واخللللروم . )  .67 ــــاخ الجــــامعر ف ــــأثير المن ت

، مركللللز البحللللو       اعنــــاا بعئــــ م نحــــ  الــــبعض اعخــــراتجاهــــا  ال  بــــة الــــذ  ر 
 النفسي  ، جامع  بغداد .

اعا  المعرفية ل ت ـ يو العق ـر  تج يـز  ( ، 1995الزيات ،  تح  مصطفا . )  .68
( ، المنصلللللورة ، مصلللللر : دار الو لللللا) 1، سلسلللللل  عللللللم اللللللنفس المعر للللل  )المع  مـــــا  

 للطباع  والنشر .
ــدا ر  ( ، 1999. )  زيتللوم ، عللايز محمللد .69 ــدا   الت  يــر اعب ــة اعب ، مطبعلل  تنمي

 ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمام . 2الصفدا ، ط
( ، المنللللال التن يمللللل  مفهللللوم حلللللدي   لللل  الفكلللللر  1987السللللالم ، م يللللد سلللللعيد . )  .71

 ( . 1( ، العدد ) 1، المجلد ) المج ة العربية ل دارفاالدارا المعاصر ، 
اعبدا  التقنر  بعـض الع امـك  ( ، 1999د  ، سلوق هان  عبد الجبار . ) السامرا .71

، دراس  ميدانيل  الرا) عينل  ملم ملدرا) القطلاا الصلناع  ،      ) اطروحل  المؤثرف فيه 
 دكتوراط مير منشورة ( ، كلي  االدارة واالقتصاد ، جامع  بغداد .

  تنميـة الت  يـر التدري  العامـة  راي ( ،  2000السامراد  ، هاشم، وآخروم . )  .72
 ، دار االم  ، الطبع  الثاني  ، اربد ، االردم .

المنـاخ التنظيمـر فـر جامعـة بغـداد ( ،  2003السامراد  ،مهدا صال  مهدا . )  .73
، ) اطروحلل  دكنللوراط ميللر      تــه باعنتاجيــة الع ميــة ع ئــال ال ييــا  التدرياــية

 م الهيثم ، جامع  بغداد .منشورة ( ، كلي  التربي    اب
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اعبـدا  اعدارى  الت ـ ير التنظيمـر فـر ( ،  1986سر الختم ، محجلو  علل  . )  .74
ــر ــ  و العرب ــر ال ، تحريللر ناصللر محمللد الصللاد ،  اعدارف العامــة  اعصــ ا اعدارى ف

 المن م  العربي  للعلوم االداري  ، عمام .
، دار خك الـت تربيـة المتميـزيو  المـ هبيو مـد ( ، 1998السرور ، ناديا هايل  . )  .75

 الفكر للطباع  والنشر والتوزيع ، عمام ، االردم .
، كليل  الفنلوم الجميلل     ـم الـن   ال نـر( ،  1990سعيد ، ابو طال  محملد . )   .76

 ، جامع  بغداد .
     ة القـدرا  اعبدا يـة بالاـما( ،  1984السلطان  ، عدنام محمد عباس . )  .77

، ) اطروح  دكتلوراط ميلر منشلورة (  ال خصية لدي   بة المرح ة المت ا ة فر بغداد
 ، كلي  التربي  ، جامع  بغداد .

( ، المنللللال التن يملللل  مفهللللوم حللللدي   لللل  الفكللللر  1987سللللليمام ، م يللللد سللللعيد . )  .78
ـــ دارفاالدارا المعاصلللر ،  ـــة ل ـــة العربي ، ، السلللن  الحاديللل  عشلللر ، العلللدد االو   المج 

 الطبع والنشر جامع  الدو  العربي  ، المن م  العربي  للعلوم االداري  .
( ، السللللللطوي   للللل  التربيللللل  العربيللللل  الم لللللاهر  1988سلللللورط  ، يزيلللللد عيسلللللا . )  .79

 ( ، الكويت . 13( ، المجلد )  47، العدد ) مج ة التربيةواالسبا  والنتادر ، 
اعبدا   ال خصية ، درااة اـي  ل جية ( ،  1971السيد ، عبد الحليم محملود . )  .81

 ، دار المعارا ، القاهرة .
( ، الطللرق المثلللا لالبللداا بلليم سللايكلوجي  االبللداا واالبللداا النفسلل  ،  1986لللللللللللللللل )  .81

 ، العدد السابع ، دار العالقات العام  ، السعودي  . مج ة الخ جر
ــت اتجاهــا  ال  بــةالم( ،  1994شللحادة ، ابللراهيم . )  .82 ،      نــاخ التنظيمــر  اثــرل   

 ) رسال  ماجستير مير منشورة ( ، الجامع  االردني  .
( ، المنللال التن يملل  وتطللوير الخدملل  المصللر ي   1987الشللربين  ، عبللد الفتللا  . )  .83

، (  11، العلدد الثالل  ، السلن  )  المج ة العربية لـ دارف   البنو  التجاري  الكويتي  ، 
 االردم .
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(، دراسل  مقارنل  للنمط المنلال الم سسل  وعالقتلع برضلا  1985الشريا ، ناديل  . )  .84
، مج ــة الع ــ م اعجتما يــة المعللم عللم مهنتلع  لل  ملدارس المقللررات الدراسلي  بالكويللت ،

 ( . 3( ، العدد )  13المجلد ) 
لتر يـز   ـت ادارف مبـاديل اعدارف مـ  ا( ،  1991الشماا ، خلي  محملد حسلم . )  .85

 ، جامع  بغداد .اع ماك 
اثــر المنــاخ التنظيمــر   ــت الرئــا الــ ظي ر لــدي ( ،  1992شللها  ، حليملل  . )  .86

، ) رسلال  ماجسلتير ميلر منشلورة  مع مر  مع ما  المدار  الثان يـة فـر  ادى اعردو
 ( ، الجامع  االردني  ، عمام .

درااــا  فــر اعدارف ( ،  1984مللد زاهلر . ) الشلي  ، سللليمام الخضلرا ، و للوزا اح .87
، دراسل  اسلتطالعي  ، مركلز الترب ية ، " مناخ المؤااا  التع يميـة فـر د لـة   ـر " 

 البحو  التربوي  ، المجلد السادس ، مطبع  الشرك  الحديث  للطباع  ، الدوح  .
ـــيم اف ـــار فـــر ال ( ، 1995الشللليخل  ، محملللد  اضللل  ، والزنلللد وليلللد خضلللر . )  .88 تع 

، مقلللاالت هنديللل  مترجمللل  ، مركلللز البحللل  والتطلللوير التربلللوا ، وزارة التربيللل  ، العـــالر 
 جمهوري  العراق .

درااة ح ك المقايي  الماـتخدمة ( ،  1996صادق ، اما  مختار ، وآخروم . )  .89
، ورشل  فر ال     و الم ه بيو فر التع يم اعااار فـر جم  ريـة مصـر العربيـة 

الكشلللا عللم الملللوهبيم  لل  التعللليم االساسللل  ووضللع دليللل  للعنايلل  بهلللم ، عملل  اسللالي  
 مارس . 29-25بغداد مم 

، دار الش وم العام  ، بغلداد  اعبدا  فر ال و( ،  1986صال  ، قاسم حسيم . )  .91
. 
 يـا  القـدرف   ـت القيـادف الترب يـة لرؤ اــال ( ،  1995صلال  ، كلريم مهلدا . )  .91

، كليل  التربيل  للبنلات ، جامعـة ال  فـة     ت ـا بـبعض المتغيـرا   اع اام فـر   يـا 
 جامع  الكو   .

، مطبعللل  التقلللدم ،  درااـــا   بحـــ ا فـــر اعبت ـــار( ،   1976صلللبح  ، سللليد . )  .92
 القاهرة .
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الم هبـــة  اعبـــدا  ،  رايـــ  الت ـــخيس  اد اتـــه ( ، 1994الصلللبح  ، تيسلللير . ) .93
 علم  ، عمام ، االردم .، دار التنوير الالمحا اة 

اثر ااتخدام انم ذا جـ ردو فـر ( ،  2002الطالبا ، ندق عبد العزيز صال  . )  .94
، ) رسلال  ماجسلتير ميلر منشلورة ( ، كليل   تنمية القدرا  اعبدا ية فـر مـادف التصـميم

 المعلميم ، جامع  ديالا .
، رب يــة  الاــ  ظ التنظيمــراعدارف الت ( ، 1986الطويلل  ، هللان  عبللد الللرحمم . )  .95

 عمام .
، الجامعل  االردنيل   2، طاعدارف الترب ية  الا  ظ   التنظيمر  ( ، 1999لللللللللللللل . )   .96

 ، عمام ، االردم .
، دار الفكللللر العربلللل  للنشللللر  4، طالــــذ ال ( ،  2001الطيطلللل  ، محمللللد حمللللد . )  .97

   .والتوزيع والطباع  ، القاهرة ، مصر العربي
،  مج ــة التربيــة( ، التربيلل  والتفسللير االجتمللاع  ، 1982العللادل  ،  للاروق محمللد .) .98

 ( ، دول  قطر .50العدد )
نــ اف ماـتقب ية عاــتراتيجيا  اعصـ ا اعدارى فــر  ( ، 1986عاشلور ، احملد . )  .99

، عملام  ، تحرير ناصر محمد الصاد  ، المن م  العربي  للعلوم االداريل ال  و العربر 
. 
، دار العلم للماليليم ،  بيلروت  2، ط اعبدا   تربيته( ،  1979عاق  ،  اخر . )  .111

 ، لبنام .
 ، دار العلم للمالييم ، بيروت ، لبنام. 3،  ط اعبدا   تربيته( ،  1983للللللل  . )  .111
،   الع ـ م اتجاهـا  حديثـة فـر تـدري ( ، 1978العان  ، ر وا عبد اللرزاق . )   .112

 مطبع  االدارة المحلي  ، بغداد .
، الح ــ ك اعبت اريــة ل م ـ    النظريــة  الت بيقيــة ( ،  1990عبلادة ، احملد . )   .113

 دار الحكم  للنشر والتوزيع ، عمام ، االردم .
   ــة القــدرا  اعبدا يــة بــبعض الاــما  ( ،  1984عبللاس ، عللدنام محمللد . )   .114

 ، ) رسال  ماجستير مير منشورة ( ، بغداد . المرح ة اع داديةال خصية ل  بة 
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ـــاد  ( 1984عبلللد الجبلللار ، قللليس نلللاج  ، واحملللد بسطويسللل  .)  .115 ـــارا   مب ، اعختب
، جمهوريللل  العلللراق ، جامعللل  بغلللداد ، كليللل  التربيللل  اعحصـــال فـــر المجـــاك الريائـــر 
 الرياضي  ، مطبع  جامع  بغداد .

، الهيدللل   اعاـــ  الن اـــية ل بـــدا  اعدارى( ،  1992اكر . ) عبلللد الحميلللد ، شللل  .116
 المصري  للكتا  .

، سلسلللل  علللالم المعر للل  ، العم يـــة اعبدا يـــة فـــر فـــو التصـــ ير  ( ، 1987للللللللللل . )  .117
 ( ، الكويت .  109العدد ) 

وزيلع ، ، دار الغريل  للنشلر والت   م ن ـ  اعبـدا ( ، 1995عبد الحميد ، شاكر.)  .118
 عمام ، االردم .

( ، التللدري  علللا التفكيللر االبللداع  ،  1993عبللد الللرحيم ، نللورا محمللد حسللم . )   .119
ــة ل تــدري  ــة العربي ( ، الريللا  ، المملكلل  العربيلل   78-63، العللدد العاشللر ، )  المج 

 السعودي  .
قــرو الحــادى تنميــة اعبــدا  فــر م  ــ  ال ( ، 1977عبللد الغفللار ، عبللد السللالم . )  .111

، الم تمر التربوا االو  ، اتجاهات التربي  وتحديات المستقب  ، كليل  التربيل   الع ريو 
 ، المجلد الثال  ، جامع  السلطام قابوس ، عمام .

، الم للللا ،  2، ط م ـــارا  الت  يـــر اعبت ـــارى( ،  1997عبلللد الغنللل  ، محملللد . )  .111
 القاهرة .

اثر المنـاخ التنظيمـر فـر ااـتراتيجية ( ،  2004ضير . ) العبيدا ، ارادم حاتم خ .112
ـــة  –البحـــا  الت ـــ ير  ، ) رسلللال  ماجسلللتير ميلللر منشلللورة ( ، الجامعللل  درااـــة ت بيقي

 المستنصري  .
تقيم المناخ التنظيمر فر جامعة اليرم ظ مو  ج ـة ( ،  1996عثامن  ، نوا  . )  .113

ـــة التـــدري  ميلللر منشلللورة ( ، اربلللد ، جامعللل  ، ) رسلللال  ماجسلللتير  نظـــر ا ئـــال هيي
 اليرمو  ، االردم .

المـــــدخك الـــــت   ـــــم    ( ،  1986علللللدس ، عبلللللد اللللللرحمم ، ومحللللل  اللللللديم تلللللوق . )  .114
 ، دار جوم وايل  واوالدط ، لندم . 2، طالن   
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( ، التوازم بيم  لسف  االدارة وك  مم السللو   1995عدنام ،  يا  ، وآخروم . )  .115
(  17، مجللد )  المج ة العربية لـ دارفكي  التن يم  واثرط علا االبداا ، القيادا والتر 

 ، العدد االو .
مـــدخك الـــت اعدارف ( ،  1996العر للل  ، عبلللد ا  بلقاسلللم ، وعبلللاس عبلللد مهلللدا . )  .116

 ، منشورات جامع  قاريونس ، بنغازا ، ليبيا .  الترب ية
، كليللل   11، ط فـــو القيـــا   التقيـــيم، ( 1985عللريفر ، سلللام  ،وخاللللد حسللليم ،)  .117

 المجتمع ، عمام ، االردم . 
( ، بنللا) انمللو ) لتطللوير االدارة الجامعيلل   1996العريقلل  ، نجيبلل  محمللد مطللر . )  .118

 للللل  جامعللللل  علللللدم ، ) اطروحللللل  دكتلللللوراط ميلللللر منشلللللورة ( ، كليللللل  التربيللللل  ، الجامعللللل  
 المستنصري  .

، دار الثقا ل  للنشلر  تربية الم هبيو  المت   يو( ،  2000العزة ، سعيد حسن  . )  .119
 والتوزيع ، عمام ، االردم . 

مع  ـــا  اعبـــدا  اعدارى فـــر المنظمـــا   ( ، 1995عسلللاا ، عبلللد المعطللل  . )   .121
 ( ، معهد االدارة العام  ، مسقط ، عمام . 62( ، العدد )  17، السن  )المعاصرف 

المناخ التنظيمر فر   يا  المجتم  اعردنيـة ( ،  1989. )  عكاش  ، عل  احمد  .121
، ) رسللللال  ماجسللللتير ميللللر منشللللورة ( ، جامعلللل       تــــه بالرئــــا الــــ ظي ر ل عــــام يو

 اليرمو  ، اربد ، االردم .
القيــا   التقــ يم الن اــر ااااــياته  ( ، 2000عللالم ، صللال  الللديم محمللود . )   .122

 ، القاهرة ، دار الفكر العرب .ف  ت بيقاته  ت جي اته المعاصر 
نمــ  القــدرف   ــت الت  يــر اعبت ــارى     تــه  ( ، 1990العمللر ، عللل  احمللد . )  .123

،        ) بالتحصيك فر الدرااا  اعجتما ية لدي   بة المرح ة الثان ية فـر اعردو 
 رسال  ماجستير مير منشورة ( ، جامع  اليرمو  ،  ربد ، االردم .

، وزارة الثقا للل  ،  ادارف الع  ـــا  اعناـــانية( ،  1996لعملللرات ، احملللد صلللال  . ) ا .124
 عمام ، االردم
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ادارف ال        ت ا بالقيادف اعبدا يـة ( ،  2002العمرا ، صال  عل  عواد . )  .125
، ) رسلال  دكتلوراط ميلر منشلورة  لدي  مدال   يا  جامعة الب قال الت بيقية فر اعردو

 ي  التربي    ابم رشد ، جامع  بغداد.( ، كل
، دار الاــ  ظ التنظيمــر فــر منظمــا  اع مــاك ( ،  2002العميللام ، محمللود . )   .126

 واد  للنشر ، عمام ، االردم .
ـــة  مـــا يتصـــ رها ( ،  1990العنلللاقرة ،  اطمللل  . )    .127 ـــة اعبدا ي ـــا  اعداري المنظم

ر منشلورة ( ، جامعل  اليرملو  ،  ربلد ، االردم ، ) رسلال  ماجسلتير ميلالقادف اعداريـيو 
. 
ـــد اير ( ،  1994العواملللل  ، نادللل  . )   .128 ابعـــاد المنـــاخ المؤااـــر فـــر الـــ زارا   ال

 ( ، العدد الثال  .  21، دراسات الجامع  االردني  ، المجلد ) المر زية فر اعردو 
مركلز التلدري  التربلوا ، وزارة ،  القيادف اعبدا يـة( ،  1998عياصرة ، احملد . )   .129

 التربي  والتعليم ، عمام ، االردم .
، اـي   جية اعبــدا  بـيو النظريــة  الت بيــ  ( ،  1993عيسلا ، حسلم احمللد . )   .131

 المركز الثقا      الشرق االوسط ، طنطا ، مصر .
، المجلللد والعلللوم  اعبــدا   المبــد  ، ا اــ ة اعدا ( ،  1999عيسللا ، محمللد . )  .131
 ( ، العدد االو  ، حمس ، سوريا .21)
( ، دور التربيلللللل  العربيلللللل   لللللل  تنميلللللل   1994العيسللللللوا ، عبللللللد الللللللرحمم محمللللللد . )  .132

 ( . 110، العدد )  مج ة التربيةالمهارات االبداعي  ، 
، مكتبل  االنجللو القيا   التق يم الن ار  التربـ ى  ( ، 1977الغري  ، رمزيل  . )  .133

 ري  .المص
 ، دار الفكر العرب  ، القاهرة . القيا  الن ار( ،  1980 ر) ، صفوت . )   .134
، جامعل   عليم   ي  تنمر م اراتـظ اعبدا يـة( ،  1995 ريد ، اسام  محملود . )  .135

 شمس ، القاهرة ، مصر .
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، ة اثــر المنــاخ التنظيمــر   ــت المخرجــا  التنظيميــ ( ، 1989قللانع ، بريللوام . )  .136
دراسللل  تطبيقيللل   للل  معامللل  الصلللناعات الصلللو ي   للل  اربيللل  ، ) رسلللال  ماجسلللتير ميلللر 

 منشورة ( ، بغداد .
، المكتبلللل  ر ايــــة المــــ هبيو  المبــــد يو ( ،  2000القلللل ا   ، رمضللللام محمللللد . )  .137

 ، االسكندري  ، مصر . 2الجامعي  ، ط
، الجامعللل  االردنيللل  ،  ظيمـــرالاـــ  ظ التن( ،  1989القيروتللل  ، محملللد قاسلللم . )   .138

 مطبع  البترا) ، عمام ، االردم .
الاـــ  ظ التنظيمـــر ، درااـــة فـــر الاـــ  ظ اعناـــانر ال ـــردى ( ،  1993لللللللللللللل. )   .139

 ،االردم .  الجما ر فر المنظما  اعدارية
و المنـاخ التنظيمـر فـر الجامعـة اعردنيـة مـ( ،  1994القيروت  ، محمد قاسم. )   .141

( ، العلدد  9، م تلع للدراسلات والبحلو  ، المجللد )   ج ة نظر ا ئال هيية التـدري 
 ( ، االردم . 5) 
الاـــ  ظ التنظيمـــر ، درااـــة فـــر الاـــ  ظ اعناـــانر ال ـــردى ( ،  1997لللللللللللللل  . )   .141

، المكتبل  الوطنيل  ،    عملام ، دار الشلروق  2، ط  الجما ر فـر المنظمـا  اعداريـة
. 
، االردم ، عملللام ،  الت  يـــر اعبـــدا ر( ،  1995قطلللام  ، نايفللل  ، وآخلللروم . )   .142

 ، دار الشروق ، عمام ، االردم  . 2منشورات جامع  القدس المفتوح  ، ط
( ، المنلللال التن يمللل  واثلللرط عللللا السللللو   2000القطاونلللع ، منلللار ابلللراهيم عيلللد . )  .143

، ) رسللال  ماجسللتير ميللر منشللورة ( ،  اعداريــيو درااــة ميدانيــة ل م ــرفيواالبللداع  ، 
 الجامع  االردني  .

،  اعتجاهـا  الحديثـة فـر القيـادف اعداريـة  ( ، 1995كاللدط ،  لاهر محملود . )   .144
 دار زهرام ، عمام.

 ، مكتب  دار واد  للنشر، عمام . القيادف اعدارية( ،  1995كنعام ، نواا. )   .145
( الرضا عم المنال التن يم  لدق اال راد العامليم  ل   1994، موسا . ) اللوزا   .146

 ( . 121، المجلد )  مج ة درااا مستشفيات القطاا العام    االردم ، 
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دار وادل  للنشلر الت  ير التنظيمر : اااايا   م ـاهيم حديثـة ، ( ،  1999لللللللللل. )  .147
 ، عمام .

، ) المناخ التنظيمر  اثرل   ت الرئـا  اعدال ( ،  1988محمد ، ايمام علل  . )   .148
 رسال  ماجستير مير منشورة ( ، كلي  االدارة واالقتصاد ، جامع  بغداد .

تح يـــك انمـــا  المنـــاخ التنظيمــــر ( ،  1987محملللود ، حسللليم ياسللليم محملللد . )   .149
ر منشللورة(، ،)رسللال  ماجسللتير ميلل الاــايد فــر المــدار  الثان يــة الح  ميــة فــر اعردو

 الجامع  االردني  .
( ، نملللط المنلللال الم سسللل  السلللادد  للل  جامعللل   1994المسلللند ، شللليخ  عبلللد ا  . )  .151

 ح لية   يـة التربيـةقطر كما يدركع اعضا) هيد  التدريس وعالقتع ببع  المتغيلرات ، 
 ، جامع  قطر .

ة فــر ئــ ل ال  ــر اعدارف المدراــي ( ، 1982مصللطفا ، صللال  عبللد الحميللد . )  .151
 ،  دار المري  ، الريا .اعدارى المعاصر 

اعصـــ ك اعداريـــة ( ،  1982مطلللاوا ، ابلللراهيم عصلللمت ، وامينللل  احملللد حسلللم . )  .152
 ، دار الشروق ، دب  . ل تربية

الت  يـــر اعبـــدا ر     تـــه بقـــدرا  ( ،  1998المعاضلليدا ، سلللفيام صلللاد  . )   .153
، ) رسللال  ماجسللتير ميللر منشللورة ( ، كليلل    بــة الجامعــةاعدراظ فــ   الحاــر لــدي  

 االدا  ،الجامع  المستنصري  ، بغداد .
اثــر الــ عل التنظيمــر   ــت اعبــدا  اعدارى ( ،  1990المعللان  ، ايمللم عللودة . )   .154

، ) رسللال  ماجسللتير ميللر منشللورة ( ، عمللام ،  لــدي المــديريو فــر الــ زارا  اعردنيــة
 االردم . 

ــة ( ، 1998المعمللرا ، احمللد عللل  حسلليم .)  .155 ــة المرح  ــد   ب ــدا ر  ن ــر اعب الت  ي
الثان ية فر اليمو     ته بـالعمر  الجـن   التخصـس الدرااـر  الماـت ي التع يمـر 

 ،) اطروح  دكتوراط مير منشورة (، جامع  بغداد ، كلي  التربي  ابم رشد . ل  الديو
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بنـال برنـامج تع يمـر  ( ، 2004محملد عبلاس . ) المعمورا ، عصام عبلد العزيلز   .156
، ) تع مر ل ت  ير اعبدا ر  اثرل فر العمك اعبـدا ر ،     تـه بالتحصـيك الع مـر  –

 اطروح  دكتوراط مير منشورة ( ، كلي  التربي    ابم الهيثم ، جامع  بغداد .
راسل  ميدانيل  ، د  ـدرا   اـما  المـ هبيو( ،  1986معلو  ، خليل  ميخاديل  . )  .157

 ، دار الفكر الجامع  ، االسكندري  .
الاــ  ظ التنظيمــر ، م ــاهيم  ااــ  اــ  ظ ال ــرد ( ،  1995المغربلل  ، كاملل  . )  .158

 ، دار الفكر ، عمام . 2، ط  الجما ة فر التنظيم
،    ــــم الــــن   التربــــ ى ل مع مــــيو( ،  1991منسلللل  ، محمللللود عبللللد الحللللليم . )   .159

 ار المعر   الجامعي  ، مصر العربي  .االسكندري  ، د
منصور ، عبد المجيد سيد احمد ، ومحمد بم عبلد المحسلم التلويجرا .          )   .161

، الريلا  ، الم ه ب و افا  الر اية  التأهيك بيو ال ا عيو العربر  العالمر  (،2000
 السعودي  .

 
 

) االسللللللتدالل  وتطبيقاتللللللع  لللللل  ( ، االحصللللللا 2000المنيللللللز  ، عبللللللد ا   للللللال  . )  .161
 (، دار واد  للنشر ، عمام ، االردم .  SPSSالحاسو  باستخدام الرزم االحصادي  ) 

 2، المجلللد  )المج ـة الترب يــة ( ، االدارة الجامعيلل  ،  1985المهينل  ، محملد . )   .162
 ( ، كلي  التربي  ، جامع  الكويت . 5( ، العدد ) 

اعتجاها  الحديثة فر ادارف الم ارد الب ـرية  ( ، 1990ام . ) موسا ، مانم  نجل  .163
 ، هيد  المعاهد الفني  ، بغداد .

النم  القيادى لمديرى المـدار  اعبتداييـة  ( ، 1990النعيم  ، بدرام محمود . )   .164
ــه بالمنــاخ التنظيمــر  ، ) رسللال  ماجسللتير ميللر منشللورة ( ، كليلل  التربيلل    ابللم     ت

 جامع  بغداد .رشد ، 
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( ، العوامل  التل  تعلزز االبلداا وملدق  1992النهار ، تيسير ، وناج  محا    . )  .165
( ، جامعل  م تلع ،  3، المجللد )  ، مج ة مؤتـهتوا رها    المدارس الثانوي     االردم 

 الكر  ، االردم .
البلداا  وتنميتلع ( ، دور االستا  الجامع   ل  تحفيلز ا 1998نور ، كا م عبد . )   .166
 ( . 33، العدد )  مج ة اتحاد الجامعا  العربية، 
، ترجمل  الا  ظ اعناـانر فـر اعدارف الترب يـة ( ،  1988نيو  ، كالرنلس ،   . )  .167

 : طع الحا) الياس ، ومحمود الحا) خلي  ،الدار العربي  للتوزيع والنشر،  عمام .
، ترجمل  : طلع الحلا)  2،طاعناانر فر اعدارف الترب ية  الا  ظ( ،  1993للللللللللل )   .168

 الياس ، ومحمود الحا) خلي  ، الدار العربي  للتوزيع والنشر،  عمام.
( ، معيقات االبداا للدق العلامليم  ل  المكتبلات  1994الهمشرا ، عمر احمد . )   .169

( ، العلللدد     21، مجللللد ) مج ـــة درااـــا  الع ـــ م اعناـــانية المتخصصللل   للل  االردم ، 
 ( ، الجامع  االردني  ، عمام ، االردم . 4) 
( ، العالقللل  بللليم  1987الهيتللل  ، خاللللد عبلللد اللللرحيم ، وطلللارق شلللريا يلللونس . )   .171

المنلللال التن يمللل  والمخرجلللات التن يميللل  ، دراسللل  مقارنللل  بللليم المشللل ة العامللل  للمطلللاحم 
( ، العلدد   )  11، السلن  ) لـ دارف  المج ـة العربيـة العراقي  وشرك  مطلاحم امريكيل  ،

( ، الطبع والنشر جامع  الدو  العربيل  ، المن مل  العربيل  للعللوم االداريل  ، االردم  14
. 
 ، مطبع  المعارا ، بغداد . اعدارف الترب ية( ، 1971الياس ، طع الحا) . )  .171
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 ( ، االبداا    العملي  التربوي  وسادلع ونتادجع . 2004االنترنت ،) -
معوقللللللات االبللللللداا الللللللو يف  والتطللللللوير  ( ، 2004االنترنيللللللت ،  الحجللللللاز ، رعللللللد . )  -

 االدارا ، ) الواقع والحلو  ( ،.
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 ( 1ملحق ) 
 كتاب تسهيل مهمة
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 حيمبسم اهلل الرحمن الر 
 ( 2ملحق ) 

 جامعة بغداد     
 كلية التربية / ابن رشد

 قسم العلوم التربوية والنفسية 
 –الدكتوراه  –الدراسات العليا 

 استبانة استطالعية
 المحترم…………………………………………االستاذ الفاضل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
سررا د  رر  امقسررام العلميررة يررروم الباحررر اجررراة دراسررة بعنرروان ل المنررال التن يمرر  ال

وعالقته بالعمر  امبرداع  لردل التدريسريين  ر  جامعرة ديرالر ً ون رراص لمرا تت رفون 
برره مررن قرردرة علميررة وعبرررة واسررعة  رر  ارروا الميرردان ا ارجررو تف ررلكم بامجابررة علررر 

 -السؤا  امت  :
ات جامعة السؤال: ما هو برأيك واقع المناخ التنظيمي السائد في اقسامكم العلمية لكلي

 ديالى ؟
يق د بالمنال التن يم  : مجموعة الع ا ص الت  تمير  بي رة العمر  الداعليرة  ر  
امقسام العلمية والمدركة ب ورة مباشرة ا او غير مباشرة  ر  ام رراد الروين يعملرون 

    اوه امقسام ولها تأثير    دوا عهم وسلوكهم . 
 ر وامتنانه .وتقبلوا شكر الباح                        

 
 الباحر                                              

 معن لطيف كشكو  الربيع                                      
 كلية التربية / ابن رشد                                      

 



 …………………………………………………………المالحق 
 

 

242 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ( 3ملحق )

 جامعة بغداد     
 ن رشدكلية التربية / اب

 قسم العلوم التربوية والنفسية 
 الدراسات العليا 

 دكتوراه / ادارة تربوية
 استبانة المنال التن يم                    
 .. المحترم .……………………………………………………امستاو الفا   

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
لسرررا د  ررر  امقسرررام العلميرررة وعالقتررره بالعمررر  يرررروم الباحرررر اعرررداد الدراسرررة الموسرررومة ل بالمنرررال التن يمررر  ا

امبرررداع  للتررردريبيين  ررر  جامعرررة ديرررالر ً ا ون رررراص لمرررا تت رررفون بررره مرررن ر رررانة علميرررة وعبررررة واسرررعة  ررر  
المنرال التن يمرر  الترر  الميردان التربررو  ا يتوجره الباحررر الرر شع رركم الكررريم لالجابرة علررر  قررات اسررتبانة 

 بيات البحر والدراسات الت  تتعلق بالمو وع . اعداا الباحر من عال  قراةته مد
يرجررر تف ررلكم بامجابررة علررر ارروه امسررتبانة بو ررا عالمررة ل  ً امررام العبررارة الترر  ترونهررا مناسرربة  رر  كرر  
مجررا  ا وعالمررة ل م ً امررام العبررارة غيررر المناسرربة مررا بيرران  ررلة الفقرررة بالمجررا  واوا وجرردت عبررارات قررد 

رجر التأشير عليها لو عها    المجا  المناسب لهرا . وان امجابرة علرر و عت    مجا  غير مجالها ي
 اوه امستبانة سوف م تستعدم ام مغراض البحر العلم  . و قكم اهلل عدمة لل الح العام.

مجموعرررة الع رررا ص التررر  تميررر  بينررره العمررر  الداعليرررة  ررر  الجامعرررة والمدركرررة يقصدددد بالمنددداخ التنظيمدددي :  
ير مباشرة    ام راد الوين يعملون    اوه الجامعة ولها تأثير    دوا عهم وسلوكهم . ب ورة مباشرة أو غ

 لين    امدارة والهي ات التدريسية .ويق د به العالقات التن يمية الت  تسود العام
 االجابة على كل فقرة بدقة وموضوعية وعدم اهمال أي  فقرة. -1مالحظة : يرجى 

 ى انتماء الفقرات لكل مجال .مد -2                   
 ولكم الشكر واممتنان .

 الباحر                                                       
 معن لطيف الربيع                                                 
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 ت

 
فقدددددددددرات مجدددددددددال العالقدددددددددات 

 االنسانية

الحاجة الى  مدى صالحيتها
 التعديل

الى  مدى انتمائها
 المجال

غير  صالحة
 صالحة

 غير صالحة صالحة 

يتررو ر  رر  القسررم جررو مررن الثقررة  1
وال رررررررررررررررراحة عنرررررررررررررررد عررررررررررررررررض 
التدريسرريين م كررارام ومشرراعرام 

. 

     

يسرراعد ر رريق القسررم التدريسرريين  2
 رر  حرر  المشرركالت الترر  تتعلررق 

 بالعم .

     

يرررن م القسرررم نشررراطات ترويحيرررة  3
 للتدريق .

     

جامعررة العررد  والمسرراواة تعتمررد ال 4
    تعامها ما العاملين.

     

يررررررررو ر القسررررررررم اجررررررررواة  ررررررررحية  5
للتفررررررررررررررراام وامنسرررررررررررررررجام برررررررررررررررين 

 التدريسيين .

     

تمررررررنح الجامعررررررة مرونررررررة كا يررررررة  6
للتدريسرررريين بامنتقررررا  مررررن كليررررة 

 الر اعرل .

     

يشرررررررررعر ر ررررررررريق القسرررررررررم بررررررررررو   7
 امنتماة الر الجامعة .

     

للعرررراملين كرررر  مررررا تررررو ر الجامعررررة  8
يسرررررراعد علررررررر اشررررررباع حاجررررررراتهم 

 امساسية .
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تررررررررو ع المررررررررواد الدراسررررررررية علررررررررر  9
ترررررررردريق القسررررررررم بعررررررررد مناقشررررررررة 
 المو وع    مجلق القسم .  

     

تتبنرررررر ادارة الجامعرررررة امسرررررلوب  10
الرررررررررررررديمقراط   ررررررررررررر  امقسررررررررررررررام 
 والكليات والمراك  التابعة لها 

     

ات تقررروم الجامعرررة بتنميرررة سرررلوكي 11
 جديدة لدل التدريسيين .

     

يسررررود القسررررم جررررو مررررن التفاعرررر   12
 اميجاب  بين التدريسيين.

     

 
 

      فقرات مجال صنع القرارات

تسررررررود عمليررررررة اتعرررررراو القرررررررارات  1
 بعض المعوقات    الجامعة .

     

يناقش التدريسيون المشاك  بشك   2
جماع     القسم وتتعرو القررارات 

 لها.المناسبة لح

     

يشررررررررررعر التدريسرررررررررريون بسررررررررررالمة  3
القرررارات ال ررادرة عبررر امقسررام 

 والدوا ر التابعة للجامعة .

     

يمرررررررنح ر ررررررريق القسرررررررم اع ررررررراة  4
مجلسرررره  ر رررراص حقيقيررررة متعررررراو 

 قرارات مناسبة .

     
 
 
 

     تتبنررررر الجامعررررة قرررررارات عمليررررة  5
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ا اة المشكالت والمعوقرات التر  
 تعترض العم .

د ر رررررررريق القسررررررررم سررررررررجالص يعتمرررررررر 6
عا رررررررراص يرررررررردون  يرررررررره القرررررررررارات 

 للرجوع اليها.

     

تسرررررررررررررتعين الجامعرررررررررررررة با كرررررررررررررار  7
وعبررررات التدريسررريين قبررر  اتعررراو 

 أ  قرار ادار  بشأنهم .

     

تترا  للتدريسريين  ر راص لمناقشررة  8
القرررررارات العا ررررة بعلمهررررم  رررر  

 القسم .

     

يتمتررررا بعررررض متعررررو  القرررررارات   9
 مهارات عالية .   الجامعة ب

     

يتمترررا رؤسررراة امقسرررام منهجيرررة  10
 علمية    اعداد القرارات .

     

 
 
 

      فقرات مجال وسائل االتصال

اليررررررررة امت ررررررررا  بررررررررين رؤسرررررررراة  1
امقسرررررررام والتدريسررررررريين مناسررررررربة 

 لتطوير العم  .

     

يقررررررروم ر ررررررريق القرررررررم بامت ررررررررا   2
مباشرررررررررررررررة باع رررررررررررررراة الهي ررررررررررررررة 

 التدريسية .
 

     
 

 

     تتعلررررر  شررررربكة امت رررررامت  ررررر   3
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الجامعررررررررررة اجررررررررررراةات روتينيررررررررررة 
 تعرق  سير العم     الجامعة 

تستعدم الجامعة وسا   ات را   4
دقيقررررررة ووا ررررررحة  رررررر  معتلررررررف 

 امتجااات . 

     

يحررراو  ر ررريق القسرررم ان يعترررار  5
العبررررررررررررررارات الوا ررررررررررررررحة عنررررررررررررررد 

 امت ا  بالتدريسيين.

     

يرررررة يعطررررر  القسرررررم الفررررررص الكا  6
إلت ررا  التدريسرريين بمسررؤوليهم 
لبحرررررررر المشررررررراك  التررررررر  تعيرررررررق 

 عملهم.

     

تعتمررررد الجامعررررة قنرررروات ات ررررا   7
سررررريعة بررررين المسررررتويات العليرررررا 

 والدنيا وبالعكق    عملها .

     

يتبنرررر رؤسررراة امقسرررام الوسرررا    8
 الحديثة    امت ا  .

     

تكرررون قنررروات امت رررا  مفتوحرررة  9
م والتدريسريين بين رؤساة امقسا

 مما يسمح بتباد  امراة .

     

 
 
 
 
 

فقرات مجال االستقاللية او الحرية 
 االكاديمية
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يعطررررررر  ر ررررررريق القسرررررررم الحريرررررررة  1
 للتدريس     تقويم الطلبة.

     

يعطررررر  للتدريسررررر  حريرررررة تنفيرررررو  2
المررنهو واثررراةه با ررا ات مفيرردة 

. 

     

ترررررررو ر الجامعرررررررة  ررررررررص النمرررررررو  3
تدريسرريين مررن عررال  المنهجرر  لل

تشرررررجيعهم لح رررررور المرررررؤتمرات 
 والندوات الت  تعقد لهم . 

     

يعطررر  القسرررم  ر رررة للتدريسررر   4
 للعم  ما امقسام المنا رة .

     

تعمررررررررر  الجامعرررررررررة علرررررررررر دعرررررررررم  5
وتشرررررررررررجيا التدريسررررررررررريين علرررررررررررر 

 تحقيق امنجا ات العلمية. 

     

ترررررررررررردا ا ادارة الجامعررررررررررررة عررررررررررررن  6
م م ررررررررررررالح التدريسرررررررررررريين امررررررررررررا
 القيادات العليا    الدولة. 

     

تحرررررررص الجامعررررررة علررررررر تليبررررررة  7
 احتياجات التدريسيين. 

     

تعطررررررررر  الجامعرررررررررة للتدريسررررررررريين  8
 ر ررة التعامررر  مرررا المؤسسرررات 

 وات العالقة باعت ا هم .
 

     

م يترررررررردع  القسررررررررم  رررررررر  حريررررررررة  9
 التدريس     اثناة التدريق.

     

     تعتمررررررررررررررد الجامعررررررررررررررة البحررررررررررررررور  10
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دورات بنرررراة علررررر اقتراحررررات والرررر
 يقدمها التدريسيين .

 
 

فقرات مجال المحفزات والبحث العلمي 
 والتطوير

     

تشررررجيا الجامعررررة علررررر البحررررر  1
العلمررررر   ررررر  معتلرررررف مجرررررامت 
المعر ررررررررررررررة وتوجهرررررررررررررره لعدمررررررررررررررة 

 المجتما وعطط التنمية .

     

يهررررررتم مجلررررررق القسررررررم بام كررررررار  2
البحثيرررة الجديررردة التررر  يعر رررها 

 لتدريسيين.ا

     

تررررول  الجامعررررة ااتمامرررراص عا رررراص  3
بتو يررررررررررا الحرررررررررروا   والمكا ررررررررررأت 
التشرررررررررجيعية مع ررررررررراة الهيرررررررررأة 

 التدريسية.

     

تقررردم الجامعرررة تسرررهيالت ماديرررة  4
واداريررررررررررررة لنشرررررررررررراطات البحررررررررررررر 

 العلم .

     

يشرررجا القسرررم قررردرات التدريسرررر   5
علرررررررر اكتشررررررراف الحقرررررررا ق مرررررررن 
 عال  اتباع امسلوب العلم  .

     

يتابا ر ريق القسرم عطرة البحرر  6
العلم  المقررة من الجامعة وما 

 تحقق منها .
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تعتمررررررررد عطررررررررة القسررررررررم العلميررررررررة  7
مشرررررراريا بحثيررررررة مشررررررتركة بررررررين 
ا رررررررررررررررررحاب امعت ا رررررررررررررررررات 

 المماثلة .

     

تسررررررررعر الجامعررررررررة الررررررررر تبرررررررراد   8
العبرات ما مراك  بحثية اعررل 

. 

     

يسررهم القسررم ببحررور مررن شررأنها  9
تطررررروير القاعررررردة المعر يرررررة  ررررر  

 المجتما .

     

ي ررررا ر رررريق القسررررم وبمشرررراركة  10
التدريسررريين عطرررة علميرررة بحثيرررة 

    بداية ك  عام دراس  .

     

تهررررررررررررررررتم الجامعرررررررررررررررررة بتررررررررررررررررردريب  11
التدريسرررريين  رررر  مجررررا  البحررررر 

 والتطوير.

     

تحتررر  ابحرررار القسرررم وا رررداراته  12
سررررررررمعة جيرررررررردة بررررررررين اموسرررررررراط 

  الجامعرررررررة العلميرررررررة  ررررررر  داعررررررر
 وعارجها .

     

ترررو ر الجامعرررة جميرررا مسرررتل مات  13
 تطوير البحر العلم  .

     

توثيررق الررروابط العلميررة والثقا يررة  14
مرررررررا مراكررررررر  البحرررررررور العربيرررررررة 
وامحنبيررررررررررررة بهرررررررررررردف تر ررررررررررررين 

 المكانة العلمية للجامعة .
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ترررو ر الجامعرررة المراكررر  البحثيرررة  15
 وعدمات امنترنيت للباحثين.

     

يسرررررررررراعد القسررررررررررم علررررررررررر نشررررررررررر  16
النتاجررررررررررررات البحثيررررررررررررة لتحفيرررررررررررر  
التدريسرررررررريين علررررررررر امسررررررررتمرار 

 باعداد البحور العلمية .

     

تحررررررص الجامعرررررة علرررررر ترررررو ير  17
امرررررراكن مال مررررررة للبرررررراحثين  رررررر  
 مكتباتها لتحفي ام علر العم  

     

تشررررررررجيا الجامعررررررررة التدريسرررررررريين  18
علرررر المشررراركة  ررر  المرررؤتمرات 

 لقاة بحوثهم  يها .العلمية م

     

تسررررره  امقسرررررام نشرررررر البحرررررور  19
 العلمية المتمي ة للتدريسيين .

     

تررررررو ر الجامعرررررررة مجلرررررررة علميرررررررة  20
متع  ررررررررررررة لنشررررررررررررر بحررررررررررررور 

 وا دارات التدريسيين .

     

تعقرررررررررررررررد الكليرررررررررررررررات واقسرررررررررررررررامها  21
مؤتمراتها العلمية والبحثيرة اثنراة 

 السنة الدراسية .

     

 
 ( 4ملحق رقم ) 

 عدد المحكمين ودرجاتهم العلمية ومكان عملهم الداة المناخ التنظيمي
 مكان العم  التع ص امسم واللقب العلم  ت

قسم  –ابن الهيثم  –كلية التربية  –جامعة بغداد  ادارة وتعطيط أ.د ابراايم كا م ابراايم 1
 التربية وعلم النفق .
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قسم  –ابن الهيثم  –كلية التربية  -عة بغدادجام ادارة تربوية أ.د مهد   الح السامرا   2
 التربية وعلم النفق.

 مساعد ر يق جامعة النهرين تعطيط تربو  أ.د محمد جابر 3

 امانة مجلق الجامعة . –الجامعة المستن رية  تعطيط تربو  أ.د نجدت قاسم ال الح  4

قسم العلوم  –كلية التربية –ة الجامعة المستن ري ادارة تربوية أ.م.د حيدر عل  حيدر التميم  5
 التربوية والنفسية .

 –كلية التربية امساسية  –الجامعة المستن رية  ادارة تربوية أ.م.د اناة محمود القيس  6
 قسم التربية العا ة .

 –كلية التربية امساسية  –الجامعة المستن رية  ادارة تربوية أ.م.د كريم نا ر عل  7
 قسم التربية العا ة .

قسم  –ابن الهيثم  –كلية التربية  -جامعة بغداد ادارة تربوية أ.م.د محمود عبد اهلل الدور  8
 التربية وعلم النفق.

 متقاعد حالياص  ادارة وتعطيط أ.م.د بديا محمد القاسم 9

 رع علم  –كلية التربية للبنات  –جامعة الكو ة  ادارة تربوية أ.م.د كريم مهد   الح 10
 النفق .

قسم العلوم التربوية  –كلية التربية  –جامعة ديالر  ادارة تربوية أ.م.د مجب  علوان الماش  11
 والنفسية.

قسم  –كلية التربية امساسية  –جامعة ديالر  ادارة تربوية أ.م.د عل  ابراايم محمد اموس  12
 امرشاد التربو  .

 رة التربيةعبير    و ا تعطيط تربو  أ.م.د عبد الحسين  ويلف 13

قسم  –كلية التربية / ابن رشد  –جامعة بغداد  ادارة تربوية م.د احمد محمد معلف الدليم  14
 العلوم التربوية والنفسية .

قسم  –كلية التربية / ابن رشد  –جامعة بغداد  ادارة تربوية م.د شهلة عبد القادر السامرا   15
 العلوم التربوية والنفسية .

 
 حمن الرحيمبسم اهلل الر 

 ً 5جامعة بغداد                          ملحق ل 
 كلية التربية / ابن رشد
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 قسم العلوم التربوية والنفسية 
 الدراسات العليا 

 دكتوراه / ادارة تربوية
 استبانة المنال التن يم                    
 .. المحترم .……………………………………………………امستاو الفا   
 تع ص____ مدة العدمة    التدريق____ اللقب العلم ___الجنق ____ ال

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
يررررروم الباحررررر اعررررداد الدراسررررة الموسررررومة بررررر ل المنررررال التن يمرررر  السررررا د  رررر  امقسررررام العلميررررة 
وعالقترره بالعمرر  امبررداع  لرردل للتدريسرريين  رر  جامعررة ديررالر ًً ون ررراص لمررا تت ررفون برره مررن 

ميررة وعبرررة واسررعة  رر  الميرردان التربررو  ه لرروا ا ررا ارروه امسررتبانة بررين ايررديكم والترر  ر ررانة عل
تت رررمن  قررررات ت رررف المنرررال التن يمررر  راجيررراص امجابرررة علرررر  قررررات امسرررتبانة عدمرررة للبحرررر 

 العلم .
 امجابة علر ك   قرة بدقة ومو وعية . -أ
    ك  مجا . و ا عالمة لل   ًً امام الفقرة الت  ترونها مناسبة -ب

مجموعرة الع ررا ص التر  تمير  بي ررة العمر  الداعليررة  ر  امقسررام  يقصدد بالمندداخ التنظيمددي :
العلميررة والمدركررة ب ررورة مباشرررة او غيررر مباشرررة  رر  ام ررراد الرروين يعملررون  رر  ارروه امقسررام 
 والترر  لهررا انعكرراق او تررأثير  رر  دوا عهررم وسررلوكهم .ان تجرراوبكم معنررا اررو عيررر معررين منجررا 

      اوا البحر .    و قكم اهلل وتقبلوا  ا ق الشكر واممتنان .
 الباحر                                                       

 معن لطيف كشكو  الربيع                                                          
                                                             جامعة بغداد  التربية / ابن رشدكلية                                               

 المجال االول : العالقات االنسانية
 

اوافق  الفقرات ت
 بشدة

ال رأي  اوافق
 لي

ال 
 اوافق

ال اوافق 
 بشدة

     يو ر القسم جواص مرن الثقرة وال رراحة  1
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عنرررررررد طرررررررر  التدريسررررررريين م كرررررررارام 
 بير عن مشاعرام .والتع

يسرراعد ر رريق القسررم التدريسرريين  رر   2
ح  المشكالت الت  تتعلرق بشرؤونهم 

. 

     

يررررررررن م القسررررررررم نشرررررررراطات ترويحيررررررررة  3
 للتدريسيين

     

يعتمررررد القسررررم العررررد  والمسرررراواة  رررر   4
 تعامله ما العاملين .

     

يرررررو ر القسرررررم اجررررررواة جيررررردة للتفرررررراام  5
 . وامنسجام بين التدريسيين

     

يمنح القسم مرونرة كا يرة للتدريسريين  6
 بامنتقا  من كلية الر اعرل .

     

يتبنررررر القسررررم امسررررلوب الررررديمقراط   7
    تعامله ما التدريسيين .

     

يسررررررررود القسررررررررم جررررررررو مررررررررن التفاعرررررررر   8
 اميجاب  بين التدريسيين .

     

 
 
 

 المجال الثاني : صنع القرارات
اوافق  الفقرات ت

 بشدة

ال رأي  اوافق
 لي

ال 
 اوافق

ال اوافق 
 بشدة

تسرررود عمليرررة اتعررراو القررررارات مع رررم  1
 الجوانب اميجابية    القسم .
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يشرررعر التدريسررريون بسرررالمة القررررارات  2
 ال ادرة من امقسام .

     

يمرررنح ر ررريق القسرررم اع ررراة مجلرررق  3
القسرررم  ر ررراص حقيقيرررة ل رررنا قررررارات 

 مناسبة . 

     

قسرررررام قررررررارات عمليرررررة ا اة تتبنرررررر ام 4
 المشكالت الت  تعترض العم  .

     

يعتمررررد ر رررريق القسررررم سررررجالص عا رررراص  5
 يوثق القرارات للرجوع اليها.

     

تسرررتعين امقسرررام با كرررار التدريسررريين  6
وعبررراتهم قبرر  اتعرراو أ  قرررار ادار  

 بشأنهم .

     

تتررررررا  للتدريسرررررريين  ر رررررراص لمناقشررررررة  7
 ملهم    القسم.القرارات العا ة بع

     

يتمترررا متعررروو القررررارات  ررر  امقسرررام  8
بمهرررررررارات عاليرررررررة  ررررررر   ليرررررررة اتعررررررراو 

 القرار.

     

 
 

 المجال الثالث : وسائل االتصال
اوافق  الفقرات ت

 بشدة

ال رأي  اوافق
 لي

ال اوافق  ال اوافق
 بشدة

يعتمرد امت را  بررين رؤسراة امقسررام  1
والتدريسرررررريين  ليررررررة جديرررررردة لتطرررررروير 

 عم .ال

     

     يقرروم ر رريق القسررم بامت ررا  مباشرررة  2



 …………………………………………………………المالحق 
 

 

255 

 

 باع اة الهي ة التدريسية .

تتعلررررررررر  شررررررررربكة امت رررررررررامت برررررررررين  3
امقسررررام اجررررراةات روتينيررررة م تررررؤثر 

    سير العم  .

     

يعتررررررررررار ر رررررررررريق القسررررررررررم العبررررررررررارات  4
الوا حة عند امت را  بالتدريسريين 

  . 

     

يعة تعتمد امقسام قنروات ات را  سرر  5
بررررررررررين المسررررررررررتويات العليررررررررررا والرررررررررردنيا 

 وبالعكق    عملها .

     

يتبنررررررررر رؤسرررررررراة امقسررررررررام الوسررررررررا    6
 الحديثة    امت ا  .

     

قنوات امت ا  مفتوحرة برين رؤسراة  7
امقسرررررررام والتدريسررررررريين ممرررررررا يسرررررررمح 

 بتباد  اراة .

     

تسرررررررتعدم امقسرررررررام وسرررررررا   ات رررررررا   8
دقيقرررررررررررة ووا رررررررررررحة  ررررررررررر  معتلرررررررررررف 

 ت .امتجااا

     
 
 

 

 
 المجال الرابع : االستقاللية او الحرية االكاديمية

 

اوافق  الفقرات ت
 بشدة

ال رأي  اوافق
 لي

ال 
 اوافق

ال اوافق 
 بشدة

يعطرررررررررررر  ر رررررررررررريق القسررررررررررررم الحريررررررررررررة  1
 للتدريسيين    تقويم الطلبة .
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يعطر  القسررم للتدريسريين حريررة تنفيررو  2
 المنهو واثرا ه با ا ات مفيدة .

     

يمرررررررررنح القسرررررررررم حريرررررررررة للتدريسررررررررريين  3
للمشرررراركة  رررر  المررررؤتمرات والنرررردوات 

 الت  تعقد لهم .

     

يعط  القسم  ر ة للتدريس  للعم   4
 ما امقسام المنا رة .

     

يعطرررررر  القسرررررررم للتدريسررررررريين  ر رررررررة  5
التعام  ما المؤسسات وات العالقرة 

 باعت ا هم .

     

تعمرررر  امقسررررام علررررر دعررررم وتشررررجيا  6
 دريسيين علر انجا  عملهم .الت

     

 
 
 
 
 

 المجال الخامس : فقرات مجال المحفزات والبحث العلمي والتطوير
 

اوافق  الفقرات ت
 بشدة

ال رأي  اوافق
 لي

ال 
 اوافق

ال اوافق 
 بشدة

يهررتم مجلررق القسررم بام كررار البحثيررة  1
 الجديدة الت  يعر ها التدريسيون.

     

ا راص بتو يرا تول  امقسام ااتمامراص ع 2
الحررروا   والمكا رررأت التشرررجعية علرررر 
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التدريسررررررررريين  ررررررررر  مجرررررررررا  البحرررررررررر 
 العلم . 

تقررررررررردم امقسرررررررررام تسرررررررررهيالت ماديرررررررررة  3
 ومعنوية لنشاطات البحر العلم  .

     

ينمرر  القسررم قرردرات التدريسرريين علررر  4
اكتشررراف الحقرررا ق مرررن عرررال  اتبررراع 

 امسلوب العلم  .

     

ة البحرررررر يترررررابا ر ررررريق القسرررررم عطررررر 5
 العلم  المقررة وما تحقق منها .

     

تعتمرررد عطرررة القسرررم العلميرررة مشررراريا  6
بحثيررررررررررة مشررررررررررتركة بررررررررررين ا ررررررررررحاب 

 امعت ا ات المماثلة .

     

تسرررعر امقسرررام الرررر تبررراد  العبررررات  7
 ما مراك  بحثية اعرل .

     

يسررررررهم القسررررررم ببحررررررور مررررررن شررررررأنها  8
تطرررررررررروير القاعرررررررررردة المعر يررررررررررة  رررررررررر  

 المجتما.
 

     

ي رررررررررا ر ررررررررريق القسرررررررررم وبمشررررررررراركة  9
التدريسررريين عطرررة علميرررة بحثيرررة  ررر  

 بداية ك  عام دراس  .

     

يسررررررررررررراعد القسرررررررررررررم علرررررررررررررر اشررررررررررررررا   10
التدريسررررريين  ررررر  الررررردورات التدريبيرررررة 

 الت  ترتق  بمستواام العلم . 

     

تحت  ابحار القسم وا ردراته سرمعة  11
 جيدة بين اموساط العلمية .
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قسم جميا مستل مات تطروير يو ر ال 12
 البحر العلم .

     

توثيررق الررروابط العلميررة والثقا يررة مررا  13
مراكررررر  البحرررررور العربيرررررة وامجنبيرررررة 
بهررررررردف تر رررررررين المكانرررررررة العلميررررررررة 

 لالقسام .
 

     

يعمررررر  القسرررررم علرررررر ترررررو ير عررررردمات  14
 امنترنيت للباحثين .

     

يسررراعد القسرررم علرررر نشرررر النتاجرررات  15
حفيرررررر  التدريسرررررريين علررررررر البحثيررررررة لت

 امستمرار باعداد البحور العلمية.

     

تشررررررجا امقسررررررام التدريسرررررريين علررررررر  16
المشرررراركة  رررر  المررررؤتمرات والنرررردوات 

 العلمية ملقاة بحوثهم  يها .

     

تسه  امقسام نشرر البحرور العلميرة  17
 المتمي ة للتدريسيين .

     

يسرراعد القسررم التدريسرريين علررر نشررر  18
ثهم  رررررررررررر  مجرررررررررررالت علميررررررررررررة بحرررررررررررو 

 متع  ة.

     

تعقررررررررررد امقسررررررررررام حلقررررررررررات دراسررررررررررية  19
للتدريسرررررريين لمناقشررررررة المو رررررروعات 

 العلمية.

     

تشرررجا امقسرررام البحرررر العلمررر   ررر   20
معتلررررف مجررررامت المعر ررررة وتوجهرررره 

 لعدمة المجتما وعطط التنمية .
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 ( 6الملحق ) 

 ي بالصيغة النهائيةاستبانة وصف المناخ التنظيم
 الفقرات ت

يدوفر القسددم جددواا مددن الثقددة والصدراحة عنددد عددرف التدريسدديين الفكددارهم  1
 والتعبير عن مشاعرهم .

يسددداعد رئددديس القسددددم التدريسددديين فددددي حدددل المشددددكالت التدددي تتعلددددق  2
 بشؤونهم.
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 يعتمد القسم العدل والمساواة في تعامله مع العاملين . 3

 جيدة للتفاهم واالنسجام بين التدريسيين . يوفر القسم اجواء 4

 يمنح القسم مرونة كافية للتدريسيين باالنتقال من كلية الخرى . 5

 يتبنى القسم االسلوب الديمقراطي في تعامله مع التدريسيين . 6

 يسود القسم جو من التفاعل االيجابي بين التدريسيين. 7

 نب االيجابية في القسم .تسود عملية اتخاذ القرارات معظم الجوا 8

 يشعر التدريسيون بسالمة القرارات الصادرة من االقسام . 9

 يمنح رئيس اعضاء مجلس القسم فرصاا حقيقية لصنع قرارات مناسبة . 10

 تتبنى االقسام قرارات عملية ازاء المشكالت التي تعترف العمل . 11

 للرجوع اليها .يعتمد رئيس القسم سجالا خاصاا يوثق القرارات  12

تستعين االقسدام بافكدار التدريسديين وخبدراتهم قبدل اتخداذ أي قدرار اداري  13
 بشانهم .

 تتاح للتدريسيين فرصاا لمناقشة القرارات الخاصة بعملهم في القسم . 14

 يتمتع متخذو القرارات في االقسام بمهارات عالية في الية اتخاذ القرار . 15

ن رؤوسداء االقسدام والتدريسديين اليدة جديددة لتطدوير يعتعمد االتصال بي 16
 العمل .

 يقوم رئيس القسم باالتصال مباشرة باعضاء الهيئة التدريسية . 17

تتخلل شبكة االتصاالت بين االقسام اجراءات روتينيدة ال تدؤثر فدي سدير  18
 العمل .

 يختار رئيس القسم العبارات الواضحة عند االتصال بالتدريسيين . 19

تعتمدددد االقسدددام قندددوات اتصدددال سدددريعة بدددين المسدددتويات العليدددا والددددنيا  20
 وبالعكس في عملها .

 يتبنى رؤوساء االقسام الوسائل الحديثة في االتصال . 21

قنوات االتصدال مفتوحدة بدين رؤوسداء االقسدام والتدريسديين ممدا يسدمح  22
 بتبادل االراء .
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 وواضحة في مختلف االتجاهات  تستخدم االقسام وسائل اتصال دقيقة 23

 يعطي رئيس القسم الحرية للتدريسيين في تقويم الطلبة. 24

 يعطي القسم للتدريسيين حرية تنفيذ المنهج واثرائه باضافات مفيدة . 25

يمددنح القسددم حريددة للتدريسدديين للمشدداركة فددي المددؤتمرات والندددوات التددي  26
 تعقد لهم . 

 سيين للعمل مع االقسام المناظرة .يعطي القسم فرصة للتدري 27

يعطددي القسددم للتدريسدديين فرصددة التعامددل مددع المؤسسددات ذات العالقددة  28
 باختصاصهم .

 تعمل االقسام على دعم وتشجيع التدريسيين على انجاز عملهم . 29

 يهتم مجلس القسم باالفكار البحثية الجديدة التي يعرضها التدريسيون  30

هتماماا خاصاا بتوزيع الحوافز والمكافدات التشدجيعية علدى تولي االقسام ا 31
 التدريسيين في مجال البحث العلمي .

 تقدم االقسام تسهيالت مادية ومعنوية لنشاطات البحث العلمي . 32

ينمي القسم قددرات التدريسديين علدى اكتشداف الحقدائق مدن خدالل اتبداع  33
 االسلوب العلمي .

 البحث العلمي المقررة وما تحقق منها .يتابع رئيس القسم خطة  34

تعتمدددد خطدددة القسدددم العلميدددة مشددداريع بحثيدددة مشدددتركة بدددين اصدددحاب  35
 االختصاصات المماثلة .

 تسعى االقسام الى تبادل الخبرات مع مراكز بحثية اخرى . 36

 يسهم القسم ببحوث من شأنها تطوير القاعدة المعرفية في المجتمع  37

م وبمشاركة التدريسديين خطدة علميدة بحثيدة فدي بدايدة يضع رئيس القس 38
 كل عام دراسي .

يساعد القسم على اشراك التدريسيين في الدورات التدريبيدة التدي ترتقدي  39
 بمستواهم العلمي .

 تحتل ابحاث القسم واصداراته سمعة جيدة بين االوساط العلمية . 40
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 لمي .يوفر القسم جميع مستلزمات تطوير البحث الع 41

توثيددق الددروابط العلميددة والثقافيددة مددع مراكددز البحددوث العربيددة واالجنبيددة  42
 بهدف ترصين المكانة العلمية لالقسام. 

 يعمل القسم على توفير خدمات االنترنيت للباحثين . 43

يسدداعد القسددم علددى نشددر النتاجددات البحثيددة لتحفيددز التدريسدديين علددى  44
 مية .االستمرار باعداد البحوث العل

تشدددجع االقسدددام التدريسددديين علدددى المشددداركة فدددي المدددؤتمرات والنددددوات  45
 العلمية اللقاء بحوثهم فيها .

 تسهل االقسام نشر البحوث العلمية المتميزة للتدريسيين.  46

يسددداعد القسدددم التدريسددديين علدددى نشدددر بحدددوثهم فدددي مجدددالت علميدددة  47
 متخصصة .

 ريسيين لمناقشة الموضوعات العلمية تعقد االقسام حلقات دراسية للتد 48

تشددجع االقسددام البحددث العلمددي فددي مختلددف مجدداالت المعرفددة وتوجهدده  49
 لخدمة المجتمع وخطط التنمية .

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ً 7ملحق ل 

 كلية التربية / ابن رشد –جامعة بغداد 
 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 -الدكتوراة –الدراسات العليا 
 اعتبار العم  امبداع  ل استطالع  ً                            

 . المحترم…………………………………………………………………امستاو الفا   
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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يروم الباحر اجراة دراسة بعنوان ل المنال التن يمر  السرا د  ر  امقسرام العلميرة وعالقتره      
التدريسرريين  ر  جامعررة ديرالر ً ون ررراص لمرا تت ررفون بره مررن قردرة علميررة بالعمر  امبررداع  لردل 

 وعبرة واسعة    اوا الميدان ا ارجو تف لكم بامجابة علر السؤا  امت  :
 السؤال :

 ما او رأي  بطبيعة العم  امبداع  السا د    اقسامكم العلمية لكليات جامعة ديالر ؟    
دريسرررريين علررررر تغييررررر نهررررو او تن يميررررة باسررررلوب جديررررد : قرررردرة الت يقصددددد بالعمددددل االبددددداعي

واسررتحداثه بتقنيررات حديثررة متال مررة مررا متطلبررات البي ررة امداريررة ا المناسرربة لتطلعررات الع ررر 
الحدير الت  تلب  حاجات المجتما . من عرال  تحفير  العراملين علرر العمر  امبرداع  وابررا  

لتقويمهررا واسررتثماراا  رر  تحقيررق ااررداف امدارة مررواابهم المعر يررة والعلميررة وقرردراتهم امبداعيررة 
 الجامعية .

 ما شكر الباحر وامتنانه .            
 الباحر                                                               

 معن لطيف الربيع                                                   
 طالب دكتوراه / ادارة تربوية

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ( 8) ملحق 
 . المحترم………………………………………………امستاو الفا   

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته            
 اختبار العمل االبداعي

يررروم الباحررر اعررداد الدراسررة الموسررومة لل بالمنررال التن يمرر  السررا د  رر  امقسررام العلميررة وعالقترره بالعمرر  
يين  ررر  جامعرررة ديرررالر ًً ا للح رررو  علرررر درجرررة الررردكتوراة  ررر  امدارة التربويرررة ا ومرررن امبرررداع  للتدريسررر

متطلبرات ارروا البحررر اعرداد اعتبررار العمرر  امبررداع  ا الرو  عرررف علررر و ررق من رور جيلفررورد بانرره : قرردرة 
البي ة التدريس  علر تغيير او تجديد نهو او اسلوب جديد واستعدامه بتقنيات حديثة متال مة ما متطلبات 

امداريرررة ا المناسررربة لتطلعرررات الع رررر الحررردير التررر  تلبررر  حاجرررات المجتمرررا ا  مرررن عرررال  اسررراليب حفررر  
 العاملين علر العم  امبداع  وابرا  مواابهم وقدراتهم واستثماراا    تحقيق ااداف امدارة الجامعية .
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  يتوجره الباحرر لشع ركم الكرريم ون راص لما تت فون به من ر انة علمية وعبرة واسعة    الميدان التربرو 
لبيرران ارا كرررم حرررو  مراجعرررة تعليمرررات امعتبرررار واسررر لته و رر  مرررا اوا كانرررت اسررر لة امعتبرررار تت رررمن العمررر  

ً امرررام البررردي  المناسرررب مرررن البررردا   الثالثةل رررالحة ا غيرررر    امبرررداع  ا وولررر  مرررن عرررال  و رررا ل  
 -الر تعدي  ً . ان قدرات العم  امبداع  تتحدد بما يأت  : الحة ا بحاجة 

 تعليمات امعتبار . -اومص :
 بحاجة الر تعدي  غير  الحة  الحة تعليمات امعتبار

اسررتاو  الفا رر  بهرردف انجررا  بحررر علمرر  لرروا يرجررر 
تعاونرررر  معنررررا وولرررر  مررررن عررررال  اجابترررر  علررررر جميررررا 

ل   ً وسروف  اس لة اوا امعتبار  من الوقت المحردد
لن يطلا علرر اجابتر  علرر اروه امسر لة غيرر الباحرر 

 ما الشكر واممتنان .

   

 وتقبلوا شكر الباحر وامتنانه .
    

 الباحر                                                                
 ف الربيع معن لطي                                                             

 الحساسية بالمشكالت : -1
ً بانهررا القرردرة عرر  مجابهررة موقررف معررين ينطررو  علررر عرردة مشرركالت  Guil Fordعر هررا ل 

تحترررررراح الررررررر حرررررر  او احرررررردار تغييررررررر وارررررروه ارررررر  البدايررررررة ال رررررررورية لالبتكررررررار وامبررررررداع .          
 ً Guil Ford, 1957 , P. 110ل
 اعادة التنظيم : -2

 ً بانه تحوي  ش ة موجود الر ش ة اعر    الت ميم او الو يفة . Guil Fordعر ه ل 
 ً Guil Ford, 1957 , P. 118ل
 الطالقة : -3

ً بانهررا ا القرردرة علررر سرررعة انترراح اكبررر عررد مررن ام كررار  رر  موقررف  Guil Fordعر هررا ل 
 ً Guil Ford, 1957 , P.33معين بحير تستو   شروطاص معينة . ل

 المرونة : -4
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ً بانهرا ا القردرة علرر سررعة انتراح ا كرار تنتمر  الرر انرواع معتلفرة مرن  Guil Fordل  عر هرا
 ً Guil Ford, 1957 , P.33ام كار الت  ترتبط بموقف معين .ل

 االصالة : -5
ً بانهرا القردرة علرر سررعة انتراح ا كرار معينرة ا كران تكرون ا كراراص نرادرة  Guil Fordعر هرا ل 

غير مباشرة وبعيدة عرن الموقرف المثيرر وان تت رف ام كرار بالمهرارة  او ا كاراص وات ارتباطات
 ً Guil Ford, 1957 , P.133. ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانياا : اسئلة االختبار
التعدددددددددددديل  مدى صالحيتها المجال االول : الحساسية للمشكالت

 غير صالحة صالحة المناسب

اوا كرررررران لرررررردي  حساسررررررية مررررررن ر رررررريق القسررررررم  -1
مررررا اررررو ت ررررر   حيررررا  ر رررريق لموقررررف مررررا ا  

 قسم  .
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اوا كرررررران لرررررردي  حساسررررررية مررررررن عميررررررد الكليررررررة  -2
 لموقف ما ا  ما او ت ر   حيا  العميد .

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

التعدددددددددددددددديل  مدى صالحيتها المجال الثاني : اعادة التنظيم والتجديد
 غير صالحة صالحة المناسب
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تتسررم  اوا كانررت اسرراليب العمرر   رر  قسررم  م -1
برالتن يم والتجديرد  كيرف يمكنر  ان تسرهم  ر  

 اعادتها وتن يمها .
 
 
 
 
 
 
 
اوا كانرررت اسررراليب العمررر   ررر  الكليرررة م تتسرررم  -2

برالتن يم والتجديرد  كيرف يمكنر  ان تسرهم  ر  
 اعادة تن يمها وتجديداا.

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعدددددددددددددددديل  مدى صالحيتها المجال الثالث : الطالقة
 غير صالحة حةصال المناسب
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اوا كلفررر  ر ررريق قسرررم  لمعالجرررة مشررركلة معينرررة  -1
  كم من الحلو  الت  يمكن  تقديمها لر يق قسم .

 
 
 
 
 
 
اوا كلفررر  عميرررد الكليرررة لمعالجرررة مشررركلة معينرررة  --2

  كم من الحلو  الت  يمكن  تقديمها للكلية.
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

ل التعددددددددددددددددي مدى صالحيتها المجال الرابع : المرونة
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 المناسب غير صالحة صالحة

اوا طلرررررررب منررررررر  ر ررررررريق القسرررررررم  لقررررررراة  -1
محا ررررررة  ررررر  القسرررررم  كرررررم مرررررن الم رررررادر 
والوسرررا   التررر  يمكرررن ان تعتمرررداا  ررر  اررروا 

 ال دد .
 
 
 
 
 
 
اوا طلررررررب منرررررر  عميررررررد الكليررررررة   لقرررررراة  -2

محا ررررررة  ررررر  القسرررررم  كرررررم مرررررن الم رررررادر 
والوسرررا   التررر  يمكرررن ان تعتمرررداا  ررر  اررروا 

 المجا  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

التعدددددددددددددددديل  مدى صالحيتها المجال الخامس : االصالة
 غير صالحة صالحة المناسب
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اوا حررردر متغيرررر مفررراج ة  ررر  قسرررم   -1
مثا  ل ق ف طا رة ا عبوة ناسفة ا تمراق 
كهربرررررا   ً  مرررررا اررررر  الحلرررررو  او المواقرررررف 

 الت  تقدمها بهوا الشأن.
 
 
 
 
 
اوا حررردر متغيرررر مفررراج ة  ررر  عمرررادة  -2

ة مثا  ل ق ف طا رة ا عبوة ناسرفة ا الكلي
تمررررررراق كهربرررررررا   ً  مرررررررا اررررررر  الحلرررررررو  او 

 المواقف الت  تقدمها بهوا الشأن
 
 
 
 
 
 

   

 
 ( 9ملحق رقم ) 



 …………………………………………………………المالحق 
 

 

271 

 

 عدد المحكمين ودرجاتهم العلمية ومكان عملهم الختبار العمل االبداعي
 

 مكان العم  التع ص امسم واللقب العلم  ت

 أ.د  1
 ابراايم الكنان 

النفق  علم
 التربو 

كلية امداب  –الجامعة المستن رية 
 قسم علم النفق –

 أ.د  2
 ابراايم عبد العالق

علم النفق 
 التربو 

كلية امداب  –الجامعة المستن رية 
 قسم علم النفق –

 أ.د  3
 وايب مجيد الكبيس 

علم النفق 
 التربو 

قسم  –كلية امداب  –جامعة بغداد 
 علم النفق

 أ.د  4
 عبد اللطيف السامرا   احمد

علم النفق 
 التربو 

قسم  –كلية امداب  –جامعة بغداد 
 علم النفق

 أ.د  5
 كام  ثامر الكبيس 

ابن  –كلية التربية  –جامعة بغداد  قياق وتقويم
 رشد قسم العلوم التربوية والنفسية

 أ.د  6
 سعيد امع م 

ابن  –كلية التربية  –جامعة بغداد  شع ية
 علوم التربوية والنفسيةرشد قسم ال

 أ.د 7
 ليلر امع م  

علم النفق 
 التربو 

ابن  –كلية التربية  –جامعة بغداد 
 رشد قسم العلوم التربوية والنفسية

 أ.د  8
  ا  ة محمد سعيد

علم النفق 
 التربو 

ابن  –كلية التربية  –جامعة بغداد 
 رشد قسم العلوم التربوية والنفسية

 

 أ.د  9
 الدور ناادة لفته 

علم النفق 
 التربو 

ابن  –كلية التربية  –جامعة بغداد 
 قسم التربية وعلم النفق  -الهيثم

 

علم النفق  أ.م.د سميرة موسر البدر  10
 التربو 

 –كلية التربية للبنات  –جامعة بغداد 
 قسم علم النفق .

 –تربية للبنات كلية ال –جامعة بغداد علم النفق  أ.د  11
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 قسم علم النفق . العام  ا   محسن ام يرجاو 

 أ.م.د 12
  فاة طارق حبيب كرمة

ابن  –كلية التربية  –جامعة بغداد  قياق وتقويم
 رشد قسم العلوم التربوية والنفسية

 أ.م.د 13
 ناج  محمود النواب 

علم النفق 
 العام

ابن  –كلية التربية  –جامعة بغداد 
 قسم التربية وعلم النفق –الهيثم 

 .دأ.م 14
 محمود كا م محمود 

 –كلية التربية  –الجامعة المستن رية  ارشاد تربو 
 قسم امرشاد التربو 

 أ.م.د  15
 جاسم  ياض الشمر 

علم النفق 
 العام

كلية امداب  –الجامعة المستن رية 
 قسم علم النفق –

 أ.م.د  16
 رشد  احمد الجاف

 –كلية التربية  –الجامعة المستن رية  قياق وتقوبم
 قسم العلوم التربوية والنفسية

 أ.م.د  17
 مهند عبد الستار النعيم 

علم النفق 
 العام

قسم  –كلية امداب  –جامعة بغداد 
 علم النفق
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 ( 10ملحق ) 
 اجابات العينة لحساب وقت االجابة على االختبار

 مجموع الوقت العدد اوقات تحديد امجابات ت

 دقيقة 120 8 دقيقة 15 1

 دقيقة 100 5 دقيقة 20 2

 دقيقة 50 2 دقيقة 25 3

 دقيقة 90 3 دقيقة 30 4

 دقيقة 33 1 دقيقة 33 5

 دقيقة 70 2 دقيقة 35 6

 دقيقة 117 3 دقيقة 39 7

 دقيقة 120 3 دقيقة 40 8

 دقيقة 100 2 دقيقة 50 9

 دقيقة 60 1 دقيقة 60 10

 دقيقة 860 30  المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 رحمن الرحيمبسم اهلل ال
 (11ملحق ) 
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 كلية التربية / ابن رشد –جامعة بغداد 
 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 -الدكتوراة –الدراسات العليا 
 اختبار العمل االبداعي                            

 . المحترم…………………………………………………………………امستاو الفا   
 دريق الجامع ____ اللقب العلم _____الجنق___ التع ص____ مدة العدمة    الت

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
يروم الباحث اعداد الدراسة الموسومة بد ) المناخ التنظيمي السائد في االقسدام العلميدة وعالقتده بالعمدل 

ي االبددداعي لدددى التدريسدديين فددي جامعددة ديددالى ( ونظددراا لمددا تتصددفون بدده مددن رصددانة علميددة وخبددرة واسددعة فدد
الميدددان التربددوي ا لددذا اضددع هددذا االختبددار بددين ايددديكم والددذي يتضددمن اسددئلة اختبددار العمددل االبددداعي ا راجيدداا 

 االجابة على اسئلة االختبار بدقة وموضوعية . خدمة للبحث العلمي .
يقصددد بالعمددل االبدداعي : قدددرة التريسددي علددى تغيددر نهددج او تنظيمدده باسددلوب جديددد واسددتحداثه بتقنيددات 

ة متالئمة مع متطلبات البيئة االدارية ا المناسبة لتطلعات العصر الحديث التدي تلبدي حاجدات المجتمدع . حديث
االبددداعي وابددراز مددواهبهم المعرفيددة وقدددراتهم االنتاجيددة وذلددك مددن خددالل اسدداليب حفددز العدداملين علددى العمددل 

 لتقويمها واستثمارها في تحقيق اهداف االدارة الجامعية .
 -:تبار  استاذي الفاضل بهدف انجاز بحث علمي لذل يرجى تعاونك معنا من خالل االتي تعليمات االخ

 يرجى قراءة كل سؤال بتمعن ودقة لتتمكن من معرفة المطلوب . -1
 حاول التفكير في اكبر عدد من االجابات التي قد ال يفكر فيها زمالؤك . -2
 رعة ممكنة وال تترك سؤاالا دون اجابة .يرجى اجابتك على جميع اسئلة االختبار باقصى س -3
 ( دقيقة . 28.6هناك وقت محدد لالجابة على اسئلة االختبار  ) -4

 ان تعاونكم معنا خير معين النجاز هذا البحث .
 وتقبلوا شكر الباحث وامتنانه .

 الباحث                                                        
 معن لطيف كشكول الربيعي                                                 

 جامعة بغداد   –ابن رشد   –كلية التربية                                                
 اسئلة االختبار :
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 المجال االول : الحساسية للمشكالت :
اسدية لموقدف مددا ا فمدا هدو تصددرفك حيدال هددذا اذا كاندت عالقتدك مددع رئديس القسدم تتسددم بالحس -1

 الموقف ؟ 
 .   .………………………………………………………… -أ  
 .   .………………………………………………………… -ب 
 .   .………………………………………………………… -ج 
 .   .…………………………………………………………-د 
 .   .…………………………………………………………-هد 
 .   .………………………………………………………… -و 
 .   .………………………………………………………… -ز 
 .  ………………………………………………………… -ح 
 .………………………………………………………… -ط 
  - …………………………………………………………. 
 
 اذا كانت لديك حساسية من عميد الكلية لموقف ما ا فما هو تصرفك حيال هذا الموقف؟ -2
 .   .………………………………………………………… -أ  
 .   .………………………………………………………… -ب 
 .   .………………………………………………………… -ج 
 .   .…………………………………………………………-د 
 .   .…………………………………………………………-هد 
 .   .………………………………………………………… -و 
 .   .………………………………………………………… -ز 
 .  ………………………………………………………… -ح 
 .………………………………………………………… -ط 
  - …………………………………………………………. 
 
 
 

 المجا  الثان  : اعادة التن يم :
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اذا كانت اساليب العمل في قسمك تتصف بالنمطية والتقليدية ا فكيف يمكنك تحويلها الى عناصر  - 1
 ابداعية العادة تنظيمها ؟

 .   .………………………………………………………… -أ  
 .   .………………………………………………………… -ب 
 .   .………………………………………………………… -ج 
 .   .…………………………………………………………-د 
 .   .…………………………………………………………-هد 
 .   .………………………………………………………… -و 
 .   .………………………………………………………… -ز 
 .  ………………………………………………………… -ح 
 .………………………………………………………… -ط 
  - …………………………………………………………  . 
 
 اذا كانت اساليب العمل في الكلية ال تتسم بالتنظيم ا فكيف يمكنك ان تسهم في تنظيمها ؟ -2
 
 .   .………………………………………………………… -أ  
 .   .………………………………………………………… -ب 
 .   .………………………………………………………… -ج 
 .   .…………………………………………………………-د 
 .   .…………………………………………………………-هد 
 .   .………………………………………………………… -و 
 .   .………………………………………………………… -ز 
 .  ………………………………………………………… -ح 
 .………………………………………………………… -ط 
  - …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

 المجال الثالث : الطالقة :



 …………………………………………………………المالحق 
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 اذا طلب رئيس قسمك معالجة مشكلة معينة ا ما الحلول التي يمكنك تقديمها لرئيس قسمك ؟ -1
 .   .………………………………………………………… -أ  
 .   .………………………………………………………… -ب 
 .   .………………………………………………………… -ج 
 .   .…………………………………………………………-د 
 .   .…………………………………………………………-هد 
 .   .………………………………………………………… -و 
 .   .………………………………………………………… -ز 
 .  ………………………………………………………… -ح 
 .………………………………………………………… -ط 
  - …………………………………………………………. 
 
حلدول التدي يمكندك ان تقددمها اذا طلب من عميدد الكليدة معالجدة مشدكلة معيندة ا مدا ال- 2

 للكلية ؟ 
 
 .   .………………………………………………………… -أ  
 .   .………………………………………………………… -ب 
 .   .………………………………………………………… -ج 
 .   .…………………………………………………………-د 
 .   .…………………………………………………………-هد 
 .   .………………………………………………………… -و 
 .   .………………………………………………………… -ز 
 .  ………………………………………………………… - ح
 .………………………………………………………… -ط 
  - …………………………………………………………. 

 
 
 

 المجا  الرابا : المرونة :



 …………………………………………………………المالحق 
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اذا طلب منك رئيس القسم بالقداء محاضدرة علميدة لموقدف مدا ا فمدا ردود فعلدك ازاء ذلدك  -1
 الموقف ؟

 .   .………………………………………………………… -أ  
 .   .………………………………………………………… -ب 
 .   .………………………………………………………… -ج 
 .   .…………………………………………………………-د 
 .   .…………………………………………………………-هد 
 .   .………………………………………………………… -و 
 .   .………………………………………………………… -ز 
 .  ………………………………………………………… -ح 
 .………………………………………………………… -ط 
  - …………………………………………………………. 

 
ا طلددب منددك عميددد الكليددة القدداء محاضددرة علميددة لموقددف مددا ا فمددا ردود فعلددك ازاء ذلددك اذ -2

 الموقف ؟
 .   .………………………………………………………… -أ  
 .   .………………………………………………………… -ب 
 .   .………………………………………………………… -ج 
 .   .…………………………………………………………-د 
 .   .…………………………………………………………-هد 
 .   .………………………………………………………… -و 
 .   .………………………………………………………… -ز 
 .  ………………………………………………………… -ح 
 .………………………………………………………… -ط 
  - …………………………………………………………. 

 
 
 

 المجا  العامق : ام الة :



 …………………………………………………………المالحق 
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اذا حدثت مشكلة مفاجئة في قسمك مثال ) مشداجرة بدين العميدد ورئديس القسدم مدن  -1
تدريسيين مدن جهدة اخدرى ( فكيدف تتصدرف ا فمدا الحلدول جهة وبين العميد وأحد ال

 والمواقف التي تقدمها بهذا الشأن ؟
 .   .………………………………………………………… -أ  
 .   .………………………………………………………… -ب 
 .   .………………………………………………………… -ج 
 .   .…………………………………………………………-د 
 .   .…………………………………………………………-هد 
 .   .………………………………………………………… -و 
 .   .………………………………………………………… -ز 
 .  ………………………………………………………… -ح 
 .………………………………………………………… -ط 
  - …………………………………………………………. 

 

اذا كان هناك حدث مفاجيء في الكلية مثال : ) قصدف طدائرة ا عبدوة ناسدفة ا تمداس -2
 ا بهذا الشأن ؟كهربائي ( فكيف تتصرف ا فما الحلول والمواقف التي تقدمه

 .   .………………………………………………………… -أ  
 .   .………………………………………………………… -ب 
 .   .………………………………………………………… -ج 
 .   .…………………………………………………………-د 
 .   .…………………………………………………………-هد 
 .   .………………………………………………………… -و 
 .   .………………………………………………………… -ز 
 .  ………………………………………………………… -ح 
 .………………………………………………………… -ط 
  - …………………………………………………………. 



 (2الجدول )
 عينة البحث االساسية حسب الجنس والتخصص العلمي والمرتبة العلمية لكليات جامعة ديالى

مي 
العل

 

عدد  الكلية ت
 التدريسيين

النس
 بة

ذ  النسبة ث النسبة ذ
 علمي

ث  النسبة
 علمي

النس أ النسبة
 بة

النس أ م
 بة

 مجموع النسبة م .مساعد النسبة مدرس

1.6 4 الطب 1
% 

3 1.2% 1 0.4%         2 0.8% 2 0.8% 4 

الطب  2
 البيطري

5    
2% 

5 2 % - -         1 0.4 % 4 1.6 % 5 

 1.6 4 الزراعة 3
% 

3 1.2 % 1 0.4 %         4 1.6 % - - 4 

 11.2 28 العلوم 4
% 

15 6 % 13 5.2 %       2 0.8 
% 

16 6.4 % 10 4 % 28 

الهندس 5
 ة

30 12 
% 

16 6.4 % 14 5.6 %       1 0.4 
% 

18 7.2 % 11 4.4% 30 

اني
النس

ا
 

التربية  6
 االساسية

42 16.8
% 

21 8.4% 18 7.2% 2 0.8% 1 0.4
% 

  12 4.8
% 

16 6.4% 14 5.6% 42 

34.4 86 التربية 7
% 

42 16.8
% 

37 14.8
% 

4 1.6% 3 1.2
% 

2 0.8
% 

26 10.
4% 

34 13.6% 24 9.6% 86 

التربية  8
 الرياضية

40 16
% 

22 8.8% 18 7.2%     2 0.8
% 

8 3.2
% 

12 4.8% 18 7.2% 40 

4.4 11 القانون 9
% 

9 3.6% 2 0.8%         9 3.6% 2 0.8% 11 

100 250 المجموع
% 

136 54.4
% 

10
4 

41.6
% 

6 2.4% 4 1.6
% 

4 1.6
% 

49 19.
6% 

112 44.8% 85 34% 250 
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Abstract 

The subject of this research is very important subject, 

which is the dominated organizational Climate in 

scientific departments in Diyala university and its relation 

ship with Creative work of university’s Teacher s . 

Because of the importance of scientific Creativity, all 

scientists and specialists take care of this subject in 

progressive and developing states   . 

Research importance springs out of the creativity 

importance it self in the peoples life because Creativity is 

agreat factor in progress , facing all problems , and future 

challenges . 

If the university aims at distinguishing in it’s 

administrative work it must take  care of creativity in all 

fields . 

The role of university in this aspect is to find 

organizational Climate to support Creative thinking 

because this atmosphere can enhance the interaction 

between university and achieving it’s aims which are 

arising from environment needs .  

Because the university is witnessing many rapid change all 

members in it must be creative to follow these changes . 

Guilford refered that we need creative abilities because 

they have Economical value . 

All contemporal societies need Creative individuals to 

develop life in all its fields . 

Scientific departments in universities need Creative 

persons to develope Creative production , so we must 

establish suitable organization’s atmosphere in side the 

administrative system . 
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The existence of many problems in the organizational  

Climate make the researcher study these proble msin order 

to enrich . 

This aspect because this Climate affect university’s 

productivity . 

 The heads of scientific departments don’t take 

faculties in these departments any authorization to do what 

they think that it is correct . 

This weakness in educational relations affect the creative 

work of faclties. 

The other reason that encourages the researcher to do this 

study is the absence of creative work energies in the 

university which is connected with the dominated 

organization’s atmosphere .  

The researcher submits this question ; Why do we not 

invest these creative energies in work ?  

Accordingly,  the researcher put forward  three aims ;  

1- Identifying the dominated organizational  Climate in 

Diyala university from the point of  view of the faculties 

in the university . 

2- Exploring the relation ship between the dominated 

organizational Climate in university and the creative 

work of faculties  in scientific departments . 

3-  Exploring the statistical significant differences in the 

relation of organization Climate with creative work of 

faculties attributed to these variables ;  

A- The perioud of service ( less than 15 years and more 

than 15 years ). 

B- Sex (  male and female ) 

C- Specialization ( scientific, humanity )  

D- Scientific rank .  
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Limits of Research 

The present research is confined in description of 

dominated organizational Climate in scientific 

departments and its relationship with faculties creative 

work in Diyala university in the academic year 2004 – 

2005 according to scientific rank , sex , and perioud of 

service . 

The second chapter contains two subjects , the first is 

historical back ground about organizational Climate and 

the second is historical back ground about creativity and 

creative work . 

The third chapter contains previous studies about 

organizational Climate, creativity , and creative work . 

Also the chapter contains comparison between previous 

and present studies . 

The fourth chapter contains identifying research 

population and its sample , it’s two tools , validity of items 

, Reliability, discrimination of items , and statistical 

methods .  

1- Identifying research population : research 

population consists of (350 )  faculties in scientific 

departments of all colleges of Diyala university which is 

(9 colleges ) 5 of them are scientific and 4 of them are 

humanity . 

   The total number of departments in scientific colleges 

are (18 ) and its faculties are (100 ) .  

The total number of departments in human colleges are 

(22 ) and it’s faculties are (250 ) . 

2- Research sample : the research sample was selected 

by arbitrary stratum way , and the percentage of this 

sample was ( 71 . 42 ) faculties  from the original 
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population . the sample was (250 ) were distributed 

according to sex , specialization . 

The number of facilities was (81 ) in scientific 

specialization and (169 ) in humanity specialization . 

The number of males was  (42 ) and the number of 

females was (29 ) in scientific departments .  

The number of males in humanity departments was (94 ) 

and the number of females was (75 ) . 

3- Research tools : To achieve present research aims , 

the researcher constructed two tools , one of them is 

questionnaire to describe the dominated organization’s 

Climate in scientific departments which contains         

(62 )items distributed to (5 ) fields . 

The second tool was connected with creative work . 

It contains (10 )  questions distributed to (5 ) fields . the 

researcher followed the following procedures :  

1- pilot study : 

an open question was submitted to pilot sample drawn by 

random way from research population . the number of this 

sample was (50 ) faculties for the two tools of research 

distributed according to sex and specialization . 

2- Validity of items : 

The two tools were exposed to experts in psychology and 

Educational management. Twelve items were neglected 

from the questionnaire of organizational Climate, and the 

other items were corrected in language . the total items 

became (50 ) items . the questions of creative work were 

(10 ) questions formulated and corrected in language . the 

items were accepted more than 80 of experts opinions by 

using chi square way , so the face validity was achieved  

 

  



 6 

3- Discrimination of items and its statistical analysis : 

The researcher used the basic research sample which 

consists of (250 ) faculties to find discrimination power to 

describe organizational climate by using (t – test ) and 

relation of the item with the total sum by using ( Pearson’s 

correlation coefficient )the results were that (49 ) items 

have discrimination power and one only hasn’t . 

4- Reliability : 

The researcher used the style of test application and re – 

test to find questionnaire’s reliability of organization’s at 

Climate description the result was that the value of 

reliability coefficient equals 78  Also the research used 

reliability coefficient by using the method of (Hoyet  

analysis of variance ). The value of reliability coefficient 

by using this method was 78  . 

 In the test of creative work , the researcher used the 

method of ( Alpha cronbach ) to find reliability coefficient 

. the result was that it’s value is 89 and the researcher used 

(Hoyet reliability coefficient ) and found that its value is 

89  .  

Statistical Tools : 

The researcher used the following statistical tools :  

Chi square to find face validity , Pearson correlation  

Coefficient , t- test , and z – value of correlation 

Coefficient .  

The Research results :  

1- the dominated organization’s Climate in scientific 

departments of colleges in Diyala university was 

generally positive and open . also there  are no 

statistical significant differences at level of (0.01 ) for 

all fields of organizational Climate description . 
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2- there are statistical significant differences at the level 

of (0.01 ) in the relation of organizational Climate with 

abilities of  creative work for tests of ( problems 

sensitivity and reorganization). 

3- There are no statistical significant differences at the 

level of 0. 01 in the relation of  organization’s Climate 

with abilities of creative work for tests of ( fluency , 

flexibility , and originality ) . 

4- There are statistical significant differences at the 

level of ( 0 .05 ) for the variable of period of service 

(less than 15 years and more than it ) for the test of 

problems sensitivity, while there are no statistical 

significant differences at level of (0. 05 ) for the 

variable  of period of service for each of the following 

tests ( reorganization , fluency , flexibility , and 

originality . 

5- There are no statistical significant differences at the 

level of ( 0 .05 ) for the variables of ( sex , 

specialization , and scientific rank ) . 

Recommendations:  

1- the university must continue in finding positive and 

open organizational climate in departments and colleges 

supporting faculties to work hard to create human 

relations to perform their works . 

2- The university must create democratic Climate to 

support faculties to express their points of view and 

suggestion in freedom and independence to enhance the 

role of university fculties . 

3- The university must support faculties who have 

projects of scientific research.  

4- The university must prepare effective organizational 

Climate to adopt creative work in scientific departments 
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of colleges at university which is important in modern 

management.  

5- The ministry of Higher education and scientific 

research must qualify faculties  to develop their abilities 

of creative work which need special organizational 

Climate to treat with creative abilities . 

6- The ministry of Higher education and scientific 

research must open specialized centers of creativity 

connected with supreme administration of university. 

Suggestions: 

1- Making studies about dominated organizational 

Climate in scientific departments  and its           

relationship with creative work of Deans and Heads of 

departments in Iraqi universities . 

2- Making comparative studying organizational Climate 

and its relation with abilities of creative work among 

governmental and private universities . 

3- Studying the relationship between abilities of creative 

work and achievement of students who study in colleges 

and institutes which need creative work more than 

others . 

4-  Studying relationship between organizational 

Climate atmosphere and creative behavior of teacher of 

Iraqi universities .  

 
 

Conclusions  

     According to the result of present research we can 

Conclude some conclusions related with organizational 

climate and its relationship with abilities of creative work 

as the following :  
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Conclusions related with organization’s Climate :  

1-The perceptions and imaginations of Teaching staff 

members in different scientific departments of Diyala  

university colleges were high generally , and they have 

open organizational climate in it’s department .  

2-The dominated organizational climate in scientific 

departments of Diyala university colleges was high and 

open in all fields . 

  

  

    Conclusions related with organization's climate and 

Creative work abilities :  

1-The relationship of organizational climate with cognitive  

creative work abilities has a clear effect for the test of 

problems sensitivity and reorganization . 

2-There is not any relation ship between organizational 

climate and productive Creative work abilities for the tests 

of ( fluency , flexibility ,originality ) .   

Conclusions related with the relationship of organizational 

climate with Creative work abilities for the following 

Variables : period of service ,sex, specialization, scientific 

rank .  

1-There is a clear effect between the Organizational 

climate and the test of problems feeling for variable of 

service period . 

2-There is no clear effect of sexual variable related to the 

Organizational of creative work skills .  

3- There is no relation between scientific specialist 

Variable and human Variable related to the Organizational 

climate and the creative work skills .  

4- There is no relation between the scientific degree and 

the Climate and Creative work skills .  


