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 شكر وتقدير
ومشرفيًًمفًالعرفافًبالجميؿ،ًفإنوًليسرنيًوليثمجًصدريًأفًأتقدـًبالشكرًواالمتنافًإلىًأستاذيًاًًنطالقا

الذيًمدنيًمفًمنابعًعمموًبالكثير،ًوالذيًماًتوانىًيوماًعفًمدًيدًالمساعدةًًيوسؼًبحراألستاذًالدكتورً
عسىًأفًيطيؿًعمرهًليبقىًنبراساًهللًبأفًيسرهًفيًدربيًويسرًبوًأمريًًوًاًًليًوفيًجميعًالمجاالت،ًوحمد
ًمتأللئاًفيًنورًالعمـًوالعمماء.

ً،ًوكميةًالتجارة.الجامعةًاإلسالميةًواتقدـًكذلؾًبجزيؿًالشكرًإلىًكؿًمفًجامعتيًالحبيبةً

ً ًالموقريف ًالنقاش ًلجنة ًأعضاء ًأساتذتي ًإلى ًالشكر ًبجزيؿ ًأتتقدـ ًًكما ًفارس ًمحمد "ً "ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالدكتور
ًعاشورًوالدكتور ًبمقترحاتيـًً""يوسؼ غنائيا ًوا  ًالمتواضعة ًرسالتي ًقراءة ًفي ًعناء ًمف ًتكبدوه ًما عمى
ًالقيمة.

ًوفيًالنيايةًيسرنيًأفًأتقدـًبجزيؿًالشكرًإلىًكؿًمفًمدًليًيدًالعوفًفيًمسيرتيًالعممية.ًًً
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 ممخص الدراس 
ًاإلداريًفيًمؤسساتًالقطاعً ًالوظيفيًعمىًاإلبداع ًالدخؿ ًأثر ًإلىًمعرفة ًالدراسة ىدفتًىذه

ًاالجتماعية ًالشؤوف ًوزارة ًحالة ًفيًقطاعًغزةًالحكوميًدراسة ًاعتمدتًالدراسة ًالوصفي، ًالمنيج ًًًًًًًًًًًًًًًًًعمى
ًوق ًتوزيعد ًتـ ًالالزمة، ًالبيانات ًلجمع ًكوسيمة ًالدراسة ًاستبانة ًتصميـ ًالدراسةًًاالستبانةًتـ ًعينة عمى

%(ًمفًمجتمعًالدراسة47ًبنسبةً)،ً(437مفًأصؿً)ًاستبانة(205ًتـًتحميؿً)ً،ًعشوائيةًطبقيةًبطريقة
بيدؼًالوصوؿًلدالالتًذاتًقيمةًومؤشراتًتدعـًموضوعًً  Spssبرنامجًالتحميؿًاالحصائيًوتـًاستخداـ

ًالدراسة.
 الدراس  إلى الن ائج ال ال  :و وصمت 

1. ً ًبيف ًإحصائية ًداللة ًذات ًطردية ًعالقة ًالوظيفيوجود ًاإلداريًالدخؿ ًالعامميفًواإلبداع ًًًًًًًًًًًًعمى
  قطاعًغزة.بًًفيًوزارةًالشؤوفًاالجتماعية  يفيًالقطاعًالحكوم

ًالشؤوفًًفيًالقطاعًالحكوميأفًموظ .2 ًبفيًوزارة جميعًعناصرًالدخؿًغيرًراضوفًعفًقطاعًغزة
ًمتمثمة ًالترقفيًالوظيفي ًالمادية، ًالحوافز ًالرواتب، ًالتشجيعية" ًالحوافز ًالعالوات، ًالبدالتًًيات، ،

ً.السابقةًضعيفةوساعاتًالعمؿًاالضافيًوالبدالتًاألخرىًحيثًكانتًدرجةًالرضاًعفًالعناصرً
ًفيًالقطاعًالحكوميًًوظفيفأفًالم .3 ًالشؤوفًاالجتماعية ًبفيًوزارة ًابداعًقطاعًغزة يتمتعوفًبدرجة

 .متوسطة

 و وصمت الدراس  إلى ال وص ات ال ال  :
الرواتبًبالدخؿًالوظيفيً"المتعمقة2005ًًالمعدؿًلسنة4ًًنصوصًقانوفًالخدمةًالمدنيةًرقـًتعديؿً .1

ًالمادية ًالبدالالحوافز ًالعالوات، ًالترقيات، ًاالضافيًومزاياً، ًساعاتًالعمؿ ًالتشجيعية، ًالحوافز ت،
وتمبيًحاجةًالموظفيف،ًلماًلياًالدورًاألكبرًفيًزيادةًاإلبداعًًبحيثًتكوفًأكثرًانصافًاًوعدالةًأخرى"

ًاإلداريً.
 لموظفيياًالمبدعيفًوالمتميزيفً.والحوافزًالتشجيعيةًبتقديـًالحوافزًالماديةًًًاىتماـًاإلدارةًالعميا .2
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Abstract 
This study aimed to investigate the effect of income on the career of 
administrative innovation in the public sector institutions and the state of the 
Ministry of Social Affairs in the Gaza Strip study, The study is based on a 
descriptive approach, The study questionnaire was designed as a way to collect 
the necessary data, The questionnaire was distributed to a random sample 
stratified manner, were analyzed (205) to identify the origin of the (437), by 
(47%) of the study population, Used statistical analysis program Spss in order 
to reach the semantics of value and indicators support the subject of study. 
The study found the following results: 
1. There were statistically significant differences between income administrative 
career and creativity to workers in the public sector is a positive relationship 
2. The public sector employees is satisfied with all the functional elements of 
income represented by the "salaries, material incentives, promotions, bonuses, 
incentives, allowances, overtime and other allowances, where the degree of 
satisfaction from the previous elements weak 
3.  the employees in the public sector have a medium degree of creativity. 
The study found the following recommendations: 
1. Amending the language of the Civil Service Law No. 4 average for the year 
2005 concerning job income "salary incentives material, promotions, bonuses, 
allowances, incentives, overtime and other benefits," so as to be more equitable 
and fair and meet the needs of employees, for a larger role in the increase 
Managing creativity. 
2. The attention of senior management to provide material incentives and 
incentives for their employees creative and talented 
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 قائم  المح و ات
 الصفح  الموضوع 

ًأًآيةًقرآنية
ًبًاإلىداء

ًجًشكرًوتقدير
ًوًقائمةًالمحتوياتً

ًطًوؿًقائمةًالجدا
ًؾًاألشكاؿقائمةً

ًيًممخصًبالمغةًالعربية
ًؾًممخصًبالمغةًاالنجميزية

1ً الفصل األول : االطار العام لمدراس 
2ًًالمقدمة

3ًًمشكمةًالدراسة
3ًًمتغيراتًالدراسة
4ًًفروضًالدراسة

5ًًالدراسةأىداؼً
5ًًالدراسةأىميةً

6ًًحدودًالدراسة
7ًًمصطمحاتًالدراسة

8ً : المبحث األول /الدخل الوظ فيالفصل الثاني
10ًًمقدمة

10ًًالدخؿًومفيومو
11ًًمكوناتًالدخؿًالوظيفي

11ًًالراتب
11ًًاألجورًوالرواتبًبدايات
12ًًالحوافز
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12ًًماىيةًوتعريؼًالحوافز
13ًًمكوناتًوعناصرًالحوافز

13ًًأنواعًالحوافز
17ًًالحوافزمزاياً

18ًًشروطًنجاحًالحوافز
19ًًافآتالمك

19ًًتطورًنظـًالمكافآت
20ًًاستراتجياتًالمكافأت

20ًًأنواعًالمكافآت
22ًًالترقيات

23ًًاعتباراتًفيًسياساتًالترقيات
24ًًمشاكؿًأنظمةًالترقية

26ً : روا ب الموظف ن وع وا يم في القطاع الحكوميالمبحث الثاني

27ًًنظاـًاالستحقاقاتًوالعالواتً
27ًًالرواتب
28ًًتالعالوا
29ًًالبدالت

30ًًالحوافزًوالعالواتًالتشجيعية
31ًًالمزاياًاإلضافية

33ً وزارة الشؤون االج ماع  : لثالمبحث الثا

34ًًرسالةًالوزارة
34ًًأىداؼًالوزارة
35ًًةسياساتًالوزاًر

ً الفصل الثالث:اإلبداع اإلداري
38ًًػةمقدم

ًاإلبداعً 39ًًمفيـو
41ًًأىميةًاإلبداعًاإلداري
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41ًًاإلداريًبداعلىًاإلإحاجةًالمنظماتً
42ًًعناصرًاإلبداعًاإلداري

43ًًأوًالقدراتًالمميزةًلمشخصيةًالمبدعة اإلبداعية القدرات
44ًًالخصائصًالرئيسيةًلممنظماتًاإلبداعيةً

45ًًمعوقاتًاإلبداع
46ًًاإلبداعًفيًالمنظماتًالحكوميةماىيةً

47ًًالغيرًحكوميةًمظاىرًاإلبداعًفيًالمنظماتًالحكوميةًًو
48ًًمبرراتًاإلبداعًفيًالمنظماتًالحكومية

49ًًآلياتًتفعيؿًاإلبداعًفيًالمنظماتًالحكوميةًلمواجيةًتحدياتيـ

51ً الفصل الرابع: الدراسات السابق 
52ًًالدراساتًالمحميةً
54ًًالدراساتًالعربية
60ًًالدراساتًاألجنبية

63ً التعميؽًعمىًالدراساتًالسابقة

65ً : الطر ق  واإلجراءاتالخامسصل الف
66ًًمقدمة.

66ًًمنيجًالدراسة.
66ً مجتمعًالدراسة.
67ً عينةًالدراسة.ًً

68ًًالوصؼًاإلحصائيًلعينةًالدراسةًوفؽًالبياناتًالشخصية
70ًًأداةًالدراسة

70ًًخطواتًبناءًاالستبانة
75ًًالصدؽًالبنائي
75ًًثباتًاالستبانة

77ًًلمستخدمةًفيًالدراسةالمعالجاتًاإلحصائيةًا

79ً : ن ائةج الدراس  الم دان   و فس رىاسادسالفصل ال
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80ًًمقدمة
80ًًاختبارًفرضياتًالدراسة
81ًًنتائجًالدراسةًالميدانية

94ًً"ًإجابةًفرضياتًالدراسةًومناقشتياً"
108ًالطاتغالفظل

109ً نتائجًالدراسة.
111ً التوصيات.

112ًًالدراساتًالمقترحة.
114ًًأواًل:قائمةًالمراجعًالعربية

114ًًالكتب
119ًًثانيًا:قائمةًالمراجعًاألجنبية

120ًًاالنترنت مواقع :ثالثاًً
121ًًالمالحؽ
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 قائم  الجداول
 رقم الصفح  عنوان الجدول رقم الجدول
67ًًتوزيعًمجتمعًالدراسةًوالعينةًوفقًاًلممسمىًالوظيفي 5.1
68ً الجنستوزيعًأفرادًالعينةًحسبً 5.2
68ً توزيعًأفرادًالعينةًحسبًالعمر 5.3
69ً المسمىًالوظيفيتوزيعًأفرادًالعينةًحسبً 5.4
69ًًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبًالمؤىؿًالعممي 5.5
70ًًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبًسنواتًالخدمة 5.6
"ًالػػػػدخؿًالػػػػوظيفيكػػػػؿًفقػػػػرةًمػػػػفًفقػػػػراتًالمجػػػػاؿًاألوؿً"معامػػػػؿًاالرتبػػػػاطًبػػػػيفً 5.7

ًجةًالكميةًلممجاؿوالدًر
72ً

"ًاالبػػػػػداعًاإلداريكػػػػؿًفقػػػػػرةًمػػػػفًفقػػػػراتًالمجػػػػاؿًالثاني"معامػػػػؿًاالرتبػػػػاطًبػػػػيفً 5.8
ًوالدرجةًالكميةًلممجاؿ

74ً

معامػػؿًاالرتبػػاطًبػػيفًدرجػػةًكػػؿًمجػػاؿًمػػفًمجػػاالتًاالسػػتبانةًوالدرجػػةًالكميػػةً 5.9
ًلالستبانة

75ً

76ًًمعامؿًألفاًكرونباخًلقياسًثباتًاإلستبانة 5.10
77ًًطريقةًالتجزئةًالنصفيةًلقياسًثباتًاإلستبانةً 5.11
5.12 ً78ً
81ًًيوضحًالمحؾًالمعتمدًفيًالدراسةً 6.1
81ًًالبعدالراتبلكؿًفقرةًمفًفقراتًً(.Sig)المتوسطًالحسابيًوقيمةًاالحتماؿً 6.2
بعػػػدالحوافزًلكػػػؿًفقػػػرةًمػػػفًفقػػػراتًً(.Sig)المتوسػػػطًالحسػػػابيًوقيمػػػةًاالحتمػػػاؿً 6.3

ًالمادية
83ً

85ًًبعدالترقياتلكؿًفقرةًمفًفقراتًً(.Sig)المتوسطًالحسابيًوقيمةًاالحتماؿً 6.4
بعػػػدالحوافزًلكػػػؿًفقػػػرةًمػػػفًفقػػػراتًً(.Sig)المتوسػػػطًالحسػػػابيًوقيمػػػةًاالحتمػػػاؿً 6.5

ًوالعالواتًالتشجعية
87ً

البػدالتًلكؿًفقرةًمفًفقػراتًمجػاؿًً(.Sig)المتوسطًالحسابيًوقيمةًاالحتماؿً 6.6
 االضافيًومزاياًأخرىًوساعاتًالعمؿ

89ً

90ًالػػػػدخؿً"ًًمجػػػػاؿلجميػػػػعًفقػػػػراتًً(.Sig)المتوسػػػػطًالحسػػػػابيًوقيمػػػػةًاالحتمػػػػاؿً 6.7
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ً"الوظيفي
محػورًاالبػداعًلكؿًفقرةًمػفًفقػراتًً(.Sig)المتوسطًالحسابيًوقيمةًاالحتماؿً 6.8

ًاإلداري
91ً

95ً الراتبًواإلبداعًاإلداريمعامؿًاالرتباطًبيفً 6.9
95ًًالحوافزًالماديةًواإلبداعًاإلداريتباطًبيفًمعامؿًاالًر 6.10
96ً الترقياتًواإلبداعًاإلداري.معامؿًاالرتباطًً 6.11
97ًًالحوافزًوالعالواتًالتشجعيةًواإلبداعًاإلداريمعامؿًاالرتباطًبيفً 6.12
98ً البدالتًوساعاتًالعمؿًاالضافيًًواإلبداعًاإلداريمعامؿًاالرتباطًبيفًً 6.13
99ًًجًتحميؿًاالنحدارنتائً 6.14
100ًً""ًوفقاًلمتغيرً"ًالجنس لعينتيفًمستقمتيف -  T "نتائجًاختبارً 6.15
101ًًيوضحًنتائجًتحميؿًالتبايفًوفقًاًلمتغيرًً"العمر"ً 6.16
102ًًيوضحًنتائجًتحميؿًالتبايفًوفقًاًلمتغيرًً"المسمىًالوظيفي"ً 6.17
104ًًيرًً"المؤىؿًالعممي"يوضحًنتائجًتحميؿًالتبايفًوفقًاًلمتغ 6.18
104ً يوضحًنتائجًاختبارًشفيوًلمفروؽًالمتعددةً 6.19
107ًًيوضحًنتائجًتحميؿًالتبايفًوفقًاًلمتغيرًً"سنواتًالخبرةً"ً 6.20
107ًًيوضحًنتائجًاختبارًشفيوًلمفروؽًالمتعددةً 6.21
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
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 أىداف الدراس . سادسًا:

 سابعًا: حدود الدراس .
 ثامثًا: مصطمحات الدراس .
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراس 

  لمقدم اأواًل: 
ًمشترك ًتحديًا ًلرفعًتواجوًالمنظماتًعمىًاختالؼًأنواعياًوأحجامياًومياميا ًيتمثؿًفيًحاجتيا ًا

ً.مستوىًأدائياًحتىًيتسنىًلياًالتأقمـًمعًمتطمباتًالتغيرًالسريعً
ً ًالتي ًالمشكالت ًمف ًالكثير ًلحؿ ًاألكبر ًاألمؿ ًبمثابة ًاآلف ًأصبح ًاإلبداع ًأف تواجياًكما

ًعمىًتالمنظما ًيعتمد نما ًوا  ًبيا، ًالقوىًالعاممة ًعمىًمجرد ًالًيعتمد ًاألمـ ًفإفًمستقبؿ ًلذا ،ً نوعًتوفير
أيًأفرادًمبدعيفًفيًمختمؼًالمجاالتًفالفردًالمبدعًيعتبرًثروةًتفوؽًالثروةًالماديةًًممتازًمفًالعامميف
ً(.2004،توفيؽ)ًفيًالعنصرًالبشريًيعتبرًأنجحًمصادرًاالستثمارًًًبؿًإفًاالستثمار

ًمناخًم ًلتوفير ًممحوظة ًجيود ًاإلداريًمفًخالؿ ًاإلبداع ًدور ًأىمية ًينبغيًتقدير ًأنو الئـًكما
ًالمنظمات ًفي ًلمعامميف ًًيمكف ًإظيار ًاختالؼًمستوياتيـ ًواستغاللياًعمى ًإبداعية ًقدرات ًمف ًلدييـ ما

ًعمىًروحيـًالمعنويةًحيثًيؤديًبيـًإلىًالحماسًلمعمؿًوبالبحثً االستغالؿًاألمثؿًبماًينعكسًإيجابًا
ً(.2002)توفيؽ،ًبصورةًإبداعيةًـعفًحموؿًلممشاكؿًالتيًتواجيي

ًموضًو ًأخذ ًفيًوقد ًأوصوا ًالذيف ًوالباحثيف، ًاإلدارة ًكتاب ًمف ًكثير ًاىتماـ ًاإلداري ًاإلبداع ع
دراساتيـًبمواصمةًالبحوثًوالدراساتًالميدانيةًفيًموضوعًاإلبداعًاإلداريًفيًمختمؼًالمنظماتًاإلداريةً

،ًنيقوبكافةًأنواعيا،ًوبصفةًخاصةًفيًظؿًالظروؼًومستجداتًالعولمةًوالتطورًاالقتصاديًوالثقافيًوالت
ً.(2006والذيًيتطمبًأفًيكوفًاإلبداعًاإلداريًمتطورًاًومتجددًاًباستمرارً)درويش،

برازًأثرًالدخؿًالوظيفيًعمىًاإلبداعتقدـًذكره،ًًماومً فيًاإلداريًًجاءتًىذهًالدراسةًإلثارةًوا 
ًفيًوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًفيًقطاعًغزةً.ًالقطاعًالحكوميً

التطوير،ًويعدًاليوـًميمًاًأليًنجاحًوتنافس،ًوىوًالًيولدًمفًفرصًلمتحسيفًًوالفاإلبداعًيعطيً
ًً(.2000الصرف،بةً)بؿًيتطمبًانتماءًورغبةًالمبدعًوتحفيزهًلموصؿًلمحموؿًالمناسًغفرا
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 مشكةم  الدراسة    -ثان ًا:
مػػفًأكبػػرًالقطاعػػاتًالعاممػػةًفػػيًقطػػاعًغػػزةًحسػػبًالتقريػػرًالسػػنويًلمييئػػةًيعػػدًالقطػػاعًالحكػػوميً

2009ً،ًحيثًبمغًعددًموظفيًالسمطةًالوطنيةًالفمسطينيةًًفيًالعاـ2009ًةًلحقوؽًاالنسافًلمعاـًالمستقم
(142937ًكػػافًعػػددًالمػػوظفيفً)2008ً(ًألػػؼًموظػػؼًفػػيًالضػػفةًالغربيػػةًوقطػػاعًغػػزة،ًوفػػيًالعػػاـ165ً)

ً(ًموظفًاًفيًقطاعًغزةً.64213(ًفيًالضفةًالغربية،ًو)77115موظفًاًمنيـً)
 :  يمكفًصياغةًمشكمةًالدراسةًأوًسؤاؿًالبحثًعمىًالنحوًالتاليًوًانطالقاًمماًسبؽ

وزارة الشؤون االج ماع      القطاع الحكومي  عمىما مدى  أث ر الدخل الوظ في عمى اإلبداع اإلداري 
 ؟قطاع غزةب

 م غ رات الدراس  -ثالثًا:

 اإلداري.اإلبداع ال ابع  الم غ ر 

  ن من  الدخل الوظ في و  كوالم غ ر المس قل : 

 الراتب. -

ًالحوافزًالماديةً. -
 الترقيات. -

وةًاإلدارية،ًالعالوةًالدورية،ً،ًالعالعالوةًاالجتماعيةًلمزوجًواألوالد،ًعالوةًغالءًالمعيشةالعالواتً"ًً -
 .ةًطبيعةًالعمؿً،ًعالوةًالمخاطرة،ًاإلعفاءًالضريبيًعفًاإليجارً"عالًو

 والمكافآتًالتشجيعية.العالواتًً -

 .ًالعمؿًاإلضافيًومزاياًأخرىًالبدالتًوساعات -

 المتغيراتًالشخصيةً"ًالجنس،ًالعمر،ًالمؤىؿًالعممي،ًالخبرة،ًالمسمىًالوظيفيً". -

ً
ً
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  " الع ق  ب ن م غ رات الدراس 0الشكل رقم "
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: جرد بواسط  الباحث 

 
ً

ًجردًبواسطةًالباحثة
  : الدراس  وضفر رابعًا: 

 : األساس   األولىالفرض   
اإلبداعًاإلداريًلدىًالدخؿًالوظيفيًًوبيفً(05.0ًداللةً)عندًمستوىًتوجدًعالقةًذاتًداللةًإحصائيةً

ًقطاعًغزة.بوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًًالعامميفًفي
 -الفرض ات ال ال  : و نبثق عن الفرض   األسا    األولى

 ًعندًمستوىًتوجدًعالقةًذاتًداللةًإحصائية(ً05.0داللةً)ًلدىًًًالراتبًواإلبداعًاإلداريبيف
 قطاعًغزة.بوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًالعامميفًفيً

 ًعندًمستوىًتوجدًعالقةًذاتًداللةًإحصائية(ً05.0داللةً)ًًالحوافزًالماديةًواإلبداعًاإلداريبيف
ًوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًبقطاعًغزة.ًلدىًالعامميفًفيلدىًالعامميفً

 ًعندًمستوىًتوجدًعالقةًذاتًداللةًإحصائية(ً05.0داللةً)ًلدىًًالترقياتًواإلبداعًاإلداريبيف
ًقطاعًغزة.بوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًالعامميفًفيً

 ً ًإحصائية ًذاتًداللة ًعالقة ً)توجد ًمستوىًداللة ًً(05.0عند ًالتشجعيةًبيف العالواتًوالحوافز
ًقطاعًغزة.بوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًلدىًالعامميفًفيًًواإلبداعًاإلداري

 ً ًإحصائية ًداللة ًذات ًعالقة ً)توجد ًداللة ًمستوى 05.0ًعند )ً ًالعمؿًبيف ًوساعات البدالت
ًقطاعًغزة.بشؤوفًاالجتماعيةًوزارةًالًلدىًالعامميفًفيًاالضافيًومزاياًأخرىًواإلبداعًاإلداري

 اإلبةةةةةداع اإلداري

   الماد   الحوافز الرا ب
  

 ال رق ات  الع وات المخ مف 

البدالت وساعات العمل االضفي 
 ومزا ا اخري

الشخص   الم غ رات  
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 -الفرض   األساس   الثان  :
 ًالعامميفًًعمىًاإلبداعًاإلداريًلدىًًالوظيفيًلمدخؿ(05ً.)ىناؾًتأثيرًذوًداللةًاحصائيةًعندًمستوى

ًقطاعًغزة.بوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًفيً
 

 -الفرض   األساس   الثالث :
 ًالمبح ًإجابات ًبيف ًاحصائية ًذاتًداللة ًفروؽ ًالوظيفيىناؾ ًالدخؿ ًتأثير ًحوؿ ًاإلبداعًًوثيف عمى

ًوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًفيًقطاعًغزة.ًاإلداريًعمىًالعامميفًفيًالقطاعًالحكومي
 الجنسً،ًالعمرً،ًالمؤىؿًالعمميً،ًالخبرةً،ًالمسمىًالوظيفيً(.غزىًلممتغيراتًالشخصيةًالتاليةً:)تً

ًًأىداف الدراس  -خامسًا:
ًالدخؿ .1 ًإثر وزارةًلدىًالعامميفًلدىًالعامميفًبالقطاعًالحكوميًالوظيفيًعمىًاإلبداعًًإبرازًومعرفة

 .ًالشؤوفًاالجتماعيةًغزة

ًالدخؿًالوظيفيًعمىًاإلبداعً .2 ًلإلبداعًاإلداريًبحثًأثر ًإثارتيا والبحثًفيًالطاقاتًالبشريةًوزيادة
ًوصًو ًالحكومية ًلموظيفية ًالروتيني ًاإلطار ًمف ًالًالًًوالخروج ًالموظؼًالمبدع ًينعكسًإلى ًمما مبتكر

 .إيجابًاًعمىًارتفاعًالروحًالمعنويةًلمموظفيفً

وىؿًًغزةبقطاعًوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًًفيًفيًالقطاعًالعاـًالحكوميًاإلبداعالتعرؼًعمىًمستوىً .3
 لوًعالقةًبمستوىًالدخؿًالوظيفي.

ىًاإلبداعًاإلداريًتقديـًالتوصياتًمفًتنائجًالدراسةًالعممية،ًوالتيًيمكفًأفًتساىـًفيًزيادةًمستًو .4
 لموظفيًالقطاعًالعاـًالحكوميًفيًوزراةًالشؤوفًاالجتماعيةًبقطاعًغزة.

 أىم   الدراس  -سادسًا:
ةًإثارةًمدىًتأثيرًالدخؿًالوظيفيًأىميةًىذهًالدراسةًمفًخالؿًاىتمامياًبالموردًالبشريًوأىميتتبعً

فًالمشكالتًالتيًتواجوًالعمؿ.ًويمكفًأفًعمىًاإلبداعًاإلداريًالستثمارًالطاقاتًالعاممةًلحؿًالكثيرًم
 تظيرًأىميةًىذهًالدراسةًبشكؿًجميًمفًخالؿًالفوائدًالمرجوةًمنياًوىيًكماًيميً:

ً.قطاعًغزةً(بالقطاعًالحكوميًًوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةً (  الدراس  لمج مع المرجوة الفوائد
ؿًالتركيزًعمىًالموردًالبشريًباعتبارهًالقطاعًالحكوميًمفًخال لتطوير إستراتيجية الدراسة ىذه تقدـ  -1

ًالمًو ًبالعمؿًاًرأىـ ًالتيًتؤديًإلىًاالرتقاء ًلتحقيؽًالتميزًًبالمقترحات وتزودىـ د فيًاألداءًالالزمة
مفًالمشكالتًًوالوصوؿًلمرحمةًاإلبداعًفيًالعمؿًليساىـًفيًاستثمارًالطاقاتًالعاممةًلحؿًالكثير
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ًبوًالقطاعًالعاـًبكافةًمجاالتوًفيًعمميةًطالتيًتواجوًالعمؿً،ًوذلؾًان القًاًمفًأىميةًالدورًالذيًيقـو
 تنميةًالمجتمعً.

ًالرواتب بمجاؿ لمميتميف الدراسة ىذه نتائج تزويد -2 ًالوظيفي تحديد ًالدخؿ ًتأثير ًاإلبداعًًبمدى عمى
ًلمموظؼًمفًراتبًومكافاتاإلداري ًالدخؿًالوظيفيً وترقياتًً،ًومفًثـًالعمؿًعمىًاالىتماـًبزيادة

وعالواتًإلخً....ًبشكؿًيمكنيـًمفًإطالؽًوتفجيرًطاقاتيـًاإلبداعيةًالكامنةًوتوظيفياًلصالحًعمميةً
 التطوريرًالمؤسسي.

 · لمباحث الدراس  ىذه من المرجوة الفوائد

الدخؿًالوظيفيًواإلبداعًاإلداريًوذلؾًمفًخالؿً حوؿ الباحث معمومات إثراء في الدراسة ىذه تساىـ -١
 العًعمىًأدبياتًالموضوعًفيًالدراساتًوالمراجعًالعمميةًوالمقاالتًذاتًالصمةً.االط

 · والعرب   المحم   والمك ب  والباحث ن لممي م ن الدراس  من المرجوة الفائدة

ًًًالمختمفػة الميػاديفًفػي اإلبػداع موضػوع حػوؿ العربيػة المكتبػة في الدراسات مف عدد وجود مف الرغـ عمىً -2
 العربيػة المكتبػة تػزاؿ ال حيػثً،بالػدخؿًالػوظيفيً عالقتػو مجػاؿ فػي الكػافي حقػو ينػؿ لػـ الموضػوع ىػذا أف إال

ً.الموضوع ىذا دراسةًفي المطموب التنوع إلى تفتقر خاص، بشكؿ المحمية والمكتبة
 مرجعا تعتبر حيثًوالدراسات، البحوث مف المجاؿ ىذا إثراء في متواضع بشكؿ لتساىـ الدراسة ىذه تأتي -3

ً.منو االستفادة والميتميف لمباحثيف يمكف افياإض

 حدود الدراس   -سابعًا:
 -البعد الزمني لمدراس : -: أواًل 
عممًاً 5105وىـًالعامميفًبوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًخالؿًالعاـًـًتطبيؽًالدراسةًعمىًأفرادًعينةًالدراسةًت

ًانتظاـًرواتبًالموظفيفًالحكومييفً.ًعدـبأفًىذهًالفترةًشيدتً
 -البعد المكاني لمدراس : -ثان ًا:

ًممثمةًبوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًبقطاعًغزة.ًستقتصرًىذهًالدراسةًعمىًموظفيًالوزراتًالحكومية
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 مصطمحات الدراس  -:ثامناً 
فيًًًإيرادًيحصؿًعميوًاإلنسافًمفًعمموًأوًمالوً،ًكزراعةًأوًصناعةًأوًتجارةًًأوًفوائدًإبداعات:ًالدخل

ً(.16،ص2004فيًشير.)توفيؽ،ًشيريً:ًماًيقبضًمفًماؿًالمصارؼًدخؿ
بالتفردًتتصؼً.،ًونظرياتًومنتجاتًةعمميةًعقميةًتؤديًإلىًحموؿًوأفكارًومفاىيـًوأشكاؿًفني-:اإلبداع

ً(.200209والحداثةً)ًتوفيؽ،
 -اإلبداع اإلداري:

كرًموظؼًطريقةًجديدةًىوًانتاجًأفكارًجديدةًخارجةًعفًالمألوؼًبشرطًأفًتكوفًأفكارًمفيدةًفإذاًابت
ً(.8،ص2002ًلتخفيضًالتكاليؼًأوًتعزيزًاالنتاجًفيذاًنوعًمفًاإلبداعً)المعيمي،ًً

 -الدائرة:
ًالعامةً ًالموازنة ًضمف ًأخرىًتدخؿًموازنتيا ًأيًجية ًأو ًىيئة ًأو ًأوًسطمة ًعامة ًمؤسسة ًأو أيًوزارة

ً(.2005،قانوفًالخدمةًالمدنيةًالفمسطينيلمسمطةً)
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري

 

  الدخل الوظ فيالمبحث األول : 

  في القطاع الحكومي يم االمبحث الثاني : روا ب الموظف ن وع و  

    في قطاع غزةالمبحث الثالث: وزارة الشؤون االج ماع 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 الفصل الثاني 

 المبحث األول : الدخل الوظ في                    
 

 مقدم  -أواًل:

 لدخل ومفيوموا -ثان ًا:

 الرا ب -:ثالثاً 

 الحوافز -:رابعاً 

 المكافآت -:خامساً 

 ال رق ات -:سادساً 

ً
ً
ً
ً
ً
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 المبحث األول
 الدخل الوظ في

ًً مقدم -أواًل:
فػػيًمجػػاؿًإدارةًالمػػواردًالبشػػريةً،حيػػثًتعتبػػرًًميمػػاًًًبػػدأًمفيػػوـً)ًالرواتػػبًواألجػػورً(ًيحتػػؿًموقعػػاًً

دًأليًمنظمػػةًوالًيمكػػفًاالسػػتغناءًعنيػػاً،ًكػػذلؾًالرواتػػبًواألجػػورًلػػذلؾًتزايػػًأساسػػياًًالمػػواردًالبشػػريةًمػػورداً
ًؿًلممواردًالبشريةًكما،ًوذلؾًلتحقيؽًأعمىًمقدارًمفًاإلنتاجًباالستغالؿًاألمثاالىتماـًبيذاًالموردًوالًيزاؿ

اًمػفًأىػـًالتزامػاتً،ًكمػاًأنيػحقوؽًاألساسيةًلمعامؿأفًاألجورًومختمؼًالتعويضاتًالممحقةًبياًمفًأىـًال
،ًفمػػػوًوجػػػوًإنسػػػانيًووجػػػوًالعنصػػػرًلكونػػػوًيكتسػػػيًطبيعػػػةًمزدوجػػػةصػػػاحبًالعمػػػؿًويرجػػػعًاالىتمػػػاـًبيػػػذاً

،ًومػػفًجيػػةًأخػػرىًيمػػسًالعالقػػاتًاإلنسػػانيةًومعنويػػاًًًاقتصػػاديًفيػػوًيمػػسًمػػفًجيػػةًحيػػاةًالكػػادحيفًماديػػاًً
عتبػػرًاألجػػرًمػػفًأىػػـًالحػػوافزًواالجتماعيػػةًبػػيفًالعامػػؿًوربًالعمػػؿًوىػػوًمػػاًيجعمػػوًمػػفًأعقػػدًالمشػػاكؿًوي

جيػدًوالعمػؿًإذًأنػوًكممػاًزادًاألجػرًزادًحػافزًالعامػؿًعمػىًبػذؿًالمزيػدًالالماديةًالتيًتحثًاألشخاصًلبػذؿً
ً(ً.2003،ً)ًمرعيً،ًمفًالجيدًوتحسيفًمستوىًاألداء

 الدخل ومفيومو -ثان ًا:
ًالػػػدخؿًلغػػػةً: فً،ًدخػػػؿًاإلنسػػػافًداخمتػػػوًًاالسػػػـًدخػػػؿًوالجمػػػعًدخػػػوؿً،ًدخػػػؿًداءًفػػػيًأعمػػػاؽًالبػػػدً-مفيػػػـو

دخيمتوًإيرادًيحصؿًعميوًاإلنسػافًمػفًعممػوًأوً:ًويقػاؿًالًدخػؿًلػوًبػوً:ًالًشػأفًلػوًبػوً،ًالًعالقػةًلػوًبػوً
ً(.5،ص2004)حريـ،ومصدرًكممةًدخؿًدخؿً

إيػرادًيحصػؿًعميػوًاإلنسػافًمػفًعممػوًأوًمالػوً،ًكزراعػةًأوًصػناعةًأوًتجػارةًًويمكفًتعريؼًالػدخؿًبأنػوً:ً
ً(.16،ص2004)توفيؽ،شير.فيًًفيًالمصارؼًدخؿًشيريً:ًماًيقبضًمفًماؿًًإبداعاتأوًفوائدً

 الرا ب أو المر ب :
)ً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالمقابؿًالنقديًالممنوحًلمموظؼًدورياًوبانتظاـًنظيػرًقيامػةًبواجبػاتًالوظيفػةً

ًًً(ًً.113ص،2011المعجـًالوجيز،ً
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 مفيوم الدخل اصط حاً 
قدارًالدخؿًالذيًيحصؿًعميوًالفردًمقابؿًماًيقدموًمفًخدمػةًالعمػؿً،ًأوًخدمػةًرأسًالمػاؿً:ًماصطالحاًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًً،ًأوًالعمػػػػػػػؿًورأسًالمػػػػػػػاؿًمعػػػػػػػاً،ًويحصػػػػػػػؿًعميػػػػػػػوًالفػػػػػػػردًعػػػػػػػادةًفػػػػػػػيًصػػػػػػػورةًنقديػػػػػػػةً،ًأيًعػػػػػػػددًمعػػػػػػػيف
ًًًًًًًًًًًًًًعميميػػةمػػفًوحػػداتًالنقػػودً.ًولكػػفًىػػذاًالًيمنػػعًمػػفًأنػػوًقػػدًيحصػػؿًعميػػوًفػػيًصػػورةًعينيػػةًكالخػػدماتًالت

،ًأوًالمزايػاًالعينيػةًالتػيًيحصػؿًعميػوًالفػردًفػيًأوائػؿًوظيفيػةًمعينػةًًأوًالصحيةًالتيًتقػدمياًالدولػةًمجانػاًً
ًعامةًأوًخاصةًأوًبعضًالمياـًالمعينةً.ًويتخذًالدخؿًالشخصيًإحدىًالصورًاألربعًالمعروفةً:

 الربعًمقابؿًخدمةًاألرض.ً-2األجرًمقابؿًخدمةًالعمؿً.ً -1
،2011ً،ً)ًالمعجػـًالػوجيزًالػربحًمقابػؿًخدمػةًالتنظػيـً.ًً–4ًالفائدةًمقابػؿًخدمػةًرأسًالمػاؿً.ً-3ًًًًًً
ً.ًًً(115ص

 مكونات الدخل الوظ في :
 ًالرا ب -ثالثًا:

  عر ف الرا ب لغ  :
ًًًًًًبًواإلمػػػػاـًالراتػػػػً،تًالعامػػػػؿًأيًأجػػػػرهًالثابػػػػتًالػػػػدائـً،والجمػػػػعًرواتػػػػبًتػػػػوليـًراقػػػػىػػػػوًالثابػػػػتًوالػػػػدائـًومنػػػػوً

ً.ًًً(115ص،2011ً،ً)ًالمعجـًالوجيزىوًاإلماـًالثابتًفيًالمكافًالذيًيصميًفيوًجماعةً.ً

غًمػػاليًمضػػموفًلمعامػػؿًمبمػػ2005ًحسػػبًقػػانوفًالخدمػػةًالفمسػػطينيًلسػػنةًًاألساسةةيأمةةا  عر ةةف الرا ةةب 
أوًالبػدالتًمػفًيستحقوًالموظػؼًويتقاضػاهًمقابػؿًقيامػوًبميامػوًالوظيفيػةًالتػيًيشػغمياًوالًيشػمؿًالعػالواتً

 .2005ًلسنة4ًًالمعدؿًبالقانوفًرقـ1998ًًلسنة4ًًالخدمةًالمدنيةًرقـًيًنوعًكانتًوفًؽًلقانوفًأ

 بدا   األجور والروا ب
بدأًاالىتماـًباإلنسافًكموردًبشريًعندًتطورًالحرؼًوالصناعاتًالصغيرةً،ًوبدأًباألساسًلتييئةً

لذلؾًكافًالعمؿًميدافًعمؿًودراسةًومدرسةًلتعمـًالحرفػةًمساعديفًلتنظيـًشؤوفًالحرفةًومساعدةًأفرادىاً
لػػـًيحتػػاجًأصػػحابًالحػػرؼًفػػيًتمػػؾًالمرحمػػةًإلػػىًأنظمػػةًأجػػورًومرتبػػاتً،ًبسػػببًصػػغرًحجػػـًالمنظمػػاتً

تًممكيةًفرديةً،ًلكنيـًكانواًبحاجةًإلىًتوفيرًتعويضًليـًعنػدًالشػيخوخةً،ًوىػذهًاوالعمؿًكونياًأسريةًوذ
ً(.2005)المطيري،ماـًبالموردًالبشريًالحاجياتًشكمتًبدايةًاالىت
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 الحوافز -:رابعاً 
إفًانتقاءًوتعييفًاألفرادًالجيديفًوًوضعيـًفيًالوظائؼًالتيًتتالءـًمعًمؤىالتيـًوطموحاتيـً
ىوًعمؿًغيرًمتكامؿًماًلـًتقـًالمنظمةًبصيانتيـًوًإشباعًرغباتيـًببعضًالحوافزًوالمزاياًلكيًتستطيعً

العمؿًويؤدوفًالميـًالمطموبةًمنيـًبفاعميةًعاليةًمحققيفًبذلؾًأىداؼًالمنظمةًاالحتفاظًبيـًراغبيفًفيً
(.ًيتساءؿًبعضًالمديريفً"لماذاًالًيبدوًالموظفيفًمندفعيف2006ًًصالحً،ًًواقتصاديً)ًالسالـًبشكؿً
إفًمسألةًالموظفيفًالغيرًمندفعيفًلمعمؿًتعدًمشكمةًرئيسيةًفيًواسعةًاالنتشارًبحيثًيرىًبعضًًًلمعمؿ

أفًحواليًًبالمائةًمفًعماؿًاليوـًأقؿًاندفاعاًمماًكانواًعميوًفيًالسابؽً.ًوتشيرًالدراسات70ًالخبراءًأفً
ً.(2000بالمائةًمفًالموظفيفًيبذلوفًمفًالجيدًماًيكفيًفقطًلمحفاظًعمىًوظائفيـً)ًنيمسوفً،50ًً

 ماى   الحافز :
يوًالفردًكقيمةًلموظيفةًالتيًيشغمياًإذاًكافًاألجرًأوًالمرتبًىوًالمقابؿًالماديًالذيًيحصؿًعم

،ًفافًالحافزًىوًالعائدًالذيًيحصؿًعميوًالفردًنتيجةًلتميزهًفيًأداءًالعمؿً.ًويعرفوًآخروفًعمىًانوًكؿً
)ًالسالـًًيفًعمىًأداءًعمؿًمحددًبشكؿًمتغيراألدواتًوالخططًوالوسائؿًًالتيًتييؤىاًاإلدارةًلحثًالعامم

ؼًالرئيسيًلنظاـًالحوافزًىوًحثًالعامميفًعمىًتحقيؽًمستوياتًعاليةًوغيرًفاليدً(.2006صالحً،ًًو
ً(ً.2005)ًالقحطانيً،ًًًاعتياديةًفيًاألداء

ً:ً عر ف الحوافز
ًإفًلمحوافزًوالتعويضاتًدوراًرئيسياًفيًتوفيرًبيئةًالعمؿًالمناسبةًويتحقؽًىذاًالدورًفيًالمنظمة

نظمةً،ًولضمافًتحفيزىـًوالتزاميـًتجاهًتحقيؽًأىداؼًالمؤسسةًمفًخالؿًتحفيزًاألفرادًلتقديـًخدماتيـًلمم
ًيعرضً ًالعامميف ًوامتيازات ًحقوؽ ًيكفؿ ًوفعاؿ ًقانوني ًحوافز ًنظاـ ًوجود ًتجاىؿ ًإف ًالمقابؿ ًفي ،

ًسمباًً ًتؤثر ًالتي ،ً ًالمخاطر ًمف ًلمعديد ًوالسموكيًعمًالمؤسسات ًالوظيفي ًاألداء ًمجمؿ ى
ً(.33،ص2011)الجساسي،

ًىوًعباًال حف ز ًمعدالتًاإلنتاجً: رةًعفًعمميةًتنشيطًالموظفيفًبطرؽًايجابيةًأوًسمبيةًبيدؼًزيادة
)ًًًوتحسيفًاألداءً.ًويعرؼًبجميعًالوسائؿًالممكنةًلحثًالعامميفًعمىًالعمؿًالجيدًوتشمؿًكؿًاألساليب

ً(ً.34،ص2007المستخدمةًلحثًالعامميفًعمىًالعمؿًالمستمرً)الجريدً،ً
ًً ًأنيا ًالكعبي ًمحددةًمعيفًسموؾوعرفيا ًأىداؼ ًتحقيؽ ًإلى ًالوصوؿ ًمنو ًييدؼ ،ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

بأنياًمجموعةًالعوامؿًالتيًتعمؿًعمىًإثارةًتمؾًالسمميًًعرفياًوقدً(.18،ص2000)ًالكعبيًوآخروفً،ً
ًً(.2000)السمميً،ًً،ًوتصرفاتوعمىًسموكوًًوالتيًتؤثرالقوىًالحركيةًلإلنسافً
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ًتعريؼًشامؿًلمحوافزًاإلداريةًينبثؽًمفيوموًمفًالتعاريؼًالسابؽًذكرىاًعويمكفًلمباحثةًافًتض
ًلمعامميفًلديياًإلشباعًرغباتيـًوحاجاتيـً ًاإلدارة ًأنياًمجموعةًمفًالعوامؿًالخارجيةًالتيًتييئيا "ً وىو:

ًوطموحاتيـًلالرتقاءًبأدائيـًبيدؼًتحقيؽًأىداؼًالمنظمةًوأىداؼًالفردًفيًآفًواحدً.ً"

 مراعا يا من قبل إدارة المنشاة وىي :أىداف  جب 
 تشجيعًالمنافسةًبيفًالعامميف -1
 تحسيفًاإلنتاجية -2
 إبرازًأنشطةًالمنظمة -3
 رفعًروحًالمعنويةًلمموظفيف -4
 مكافأةًاألداءًواالبتكارًالجديد -5
 (ً.2000حفزًاألداءًالمتوسطًإلىًالتقدـًواالرتقاءً)بربرً،ً -6

 مكونات وعناصر الحوافز :
ًإالًأفًأغمبًتتبايفًمكوناتًوعناص ًمفًمجتمعًآلخرً، رًالحوافزًمفًمنظمةًألخرىًوأىميتيا

الباحثيفًوممارسيًاإلدارةًيجمعوفًعمىًإفًالحوافزًتتكوفًمفًبعديفًماديًويشمؿً:ًاألجرً،ًوالمكافآتً
الدوريةً،ًوالعالواتًالسنويةً،ًوالمكافآتًعمىًأساسًالمجموعةً،ًوالمكافآتًفيًالمدىًالبعيدً،ًوالمشاركةً

ً ًوفرصًفي ًومعتقداتً، ًقيـ :ً ًومعنويًويتضمف ،ً ًذلؾ ًومكافأة ًوالجدارة ًواالعتراؼًبالتميز ،ً األرباح
ً(ً.2008وبيئةًالعمؿًبمكوناتياًالماديةًواالجتماعيةً،ًوطبيعةًالعمؿً)ًالمرىضيً،ًالترقيةً

ًًو ًالعمؿ ًبيف ًوالتوازف ،ً ًالعمؿ ًحياة ًجودة :ً ًفي ًتتمثؿ ،ً ًأساسية ًأبعاد ًمف ،ً ًالحوافز الحياةًوتتكوف
ًالممموسة ًوالحوافز ،ً ًالمستقبمية ًالنمو ًوفرص ،ً ًالعمؿ ًوبيئة ،ً ًالسائدة ًالقيـ ًوتعزيز ،ً ًًالشخصية

Houlds,2006))ً

 أنواع الحوافز
ً:ىاًزويمؼًويوضحياًبالشكؿًالتاليىناؾًزواياًمتعددةًيمكفًأفًتصنؼًبموجبياًالحوافزًكماًيذكًر

 الحوافز اإل جاب  
ًحوافزًالتيًتنميًروحًاإلبداعًوالتجديدًوتنقسـًإلىً:الحوافزًاإليجابيةً:ًوىيًال

 الحوافز الماد   : - أ
ً(ً"ًبأنياًاألجرًوالعالواتًالسنويةً،ًوالزياداتًفيًاألجرًلمقابمةًالزيادة65ًص،2000ًوعرفياً)ًزويمؼً،ً

(ًأفًالحوافزLeopold,P33ً،2002ًويذكرً)ً،فيًنفقاتًالمعيشةً،ًوالمكافآتًوالمشاركةًفيًاألرباحً"
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الماديةًالماليةًتتشكؿًمفًاألجرًعمىًأساسًالساعةًأوًاألسبوعًأوًاليوـًأوًالسنةً،ًإضافةًلزياداتًبالدفعً
عمىًأساسًاألداءً،ًوكذلؾًالمزاياًمثؿًالتأميفًالصحيًوالمشاركةًباألرباحًوبرامحًالعنايةًبالطفولةًونظاـً

ًاإلجازاتًوالتقاعدً.ً

 مف  و خ مف باخ  ف الس اس  ال ي   بعيا المنظم  في  حف ز   نوع الحوافز الماد   و  خذ أشكاال مخ
ً.(2003)ًمرعيً،ًًالعامم ن لد يا ومن الحوافز ما  مي :

:تمثؿًاألجورًواحدًمفًأىـًحوافزًالعمؿًفيًالمجتمعاتًالمختمفةً،ًفمألجورًفعاليةًواضحةًًاألجر -1
يقوـًبوًومفًوجيوًأخرىًفقدًًتتمخصً.ًبأفًالفردًيحصؿًعمىًأجرًمحددًمقابؿًالجيدًوالعمؿًالذي

ًرفعً ًعمى ًالتحفيز ًفي ًالمستمر ًودورىا ًاألجور ًأىمية ًتحدي ًفي ًاإلدارة ًعمماء ًبيف ًاآلراء اختمفت
ًالكفاءةًاإلنتاجيةً،ًوبالرغـًمفًىذاًاالختالؼًتبقىًاألجورًأحدًأىـًالحوافزًالخاصةًبالعمؿ

التنظيـًبحيثًإذًتوقؼًالفردًعفًيعتبرًعنصرًالعمؿًاألساسيًلدخؿًمعظـًأعضاءًد موم  العمل :  -2
ً ًالعمؿًتعتبرًمفًالعناصرًاألساسيةً،ممارستوًفيًالمنظمةًفإفًدخموًيتوقؼًأيضا ًفإفًديمومة لذا

التيًتحفزًالفردًعمىًبذؿًمزيدًمفًالجيدًبمعزؿًعفًالخوؼًواالضطرابًويستمرًباألمافًالوظيفيً
 .ىمماًيتاحًلوًالمجاؿًألداءًعمموًبطريقةًأفضؿًوبكفاءةًأعم

ًتكاليؼًالحياةًًالع وات الدور   واالس ثنائ   : -3 ًالعامؿًعمىًمواجية ًلتساعد ًالعالواتًالدورية تمح
وتضاؼًإلىًاألجرًكنوعًمفًالحوافزًوتستحؽًالعالوةًمفًانتياءًسنةًمفًتاريخًالتعييفًأوًمفًتاريخً

 االستحقاؽًالعالوةًالدورية
ًالمكافآت واألجور ال شج ع   والعموالت :  -4 ًثـًيختمؼ ًومف ًلمعمؿ ًواستعدادىـ ًقدراتيـ ًفي األفراد

وًأفًًتختمؼًمساىمةًكؿًمنيـًاإلنتاجًومفًالظمـًمساواةًالعامؿًالكؼءًالنشيطًبزميموًغيرًالكؼءً
 ىذهًاألجورًىيًالوحيدةًالتيًيمكفًتصورىاًكحوافزًعمىًزيادةًاإلنتاج

 ًًًًًًاش راك العامم ن في األرباح :  -5
ًأرب ًمف ًمحدد ًمعينةًوتعنيًجزء ًحسبًنسبة ًالسنوية ًلمعامميفًفوؽًأجورىـ ًالصافية احًالشركة

ًبياً ًيعمؿ ًالتي ًلممنظمة ًوالوالء ًاإلنتاج ًزيادة ًعمى ًالعامميف ًيحفز ًماديا ًحافزا ًتعتبر ًوىي ًعميو متفؽ
حساسيـًبأفًثمارًعمميـًتعودًعمييـًبالمنفعة  لمحصوؿًعمىًنصيبًأكبرًمفًاألرباحًوا 

   غ ر مباشرة :منح العامم ن   س رات ماد  -6
ًًًًًًًًًوتتمثؿًىذهًالحوافزًفيًتوفيرًالمساكفًبأجورًمنخفضةًوتوصيميـًإلىًأماكفًأعماليـًإماًمجاناً
قامةً أوًبأجورًرمزيةً،ًومنحيـًالسمؼًفيًأوقاتًاألزماتًوأداءًفريضةًالحجًأوًالعمرةًبأجورًمخفضةًوا 
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ًيضاؼًإلىًذ لؾًتوفيرًالخدماتًالفنيةًوالتعميميةًألبناءًالنواديًليـًودورًحضانةًألبناءًالعامالتًكما
 العامميفً.

تمثؿًالتعويضاتًحافزاًإضافياًلبذؿًالمزيدًمفًالجيودً،ًومنياًالعالواتًوالمنحًوالبدالتً :ال عو ضات -7
 وطبيعةًالعمؿً،ًوتعويضاتًالتخصصً..ًالخً.

ًًوالمزا ا الع ن   ذات الق م  الماد    -8 ًاألجيزة ًمنيا ًأشكاؿ ًعدة ًعمى ًوالغذاءًوتكوف ًالسفر بطاقات
 وحضورًالحفالتًوميماتًالسفرً،ً...ًالخًالتيًتمنحًالموظفيفًفيًكثيرًمفًالمناسباتً.

ًاآلالتً،ًًظروف العمل وم طمبا و الماد   -9 (ً :ً ًمثؿ ًاألفراد ًبعمؿ ًالمحيطة ًالظروؼًالمادية تشكؿ
داءىـًفيًالعمؿًورغباتيـًوالتجييزاتً،ًومكافًالعمؿًومحيطوًالفيزيائيًالمتنوعً(ًعامالًمؤثراًعمىًأ
 بوً،ًفكمماًزادتًوتحسنتًظروؼًالعمؿًكافًاستعدادًالفردًلمعمؿًأكبرً.

 ركائز ال حف ز المادي
يجبًأفًيكوفًلمتحفيزًالماديًأساسًومعيارً،ًيحددًالكـًوالكيؼً،ًالذيًيمكفًأفًتصمـًبناءًعميوًنظـً

بالقدرًالكافيًالذيًتطمحًأفًتحقؽًالحوافزًًالحوافزًالماديةًلمعامميفً،ًبغرضًأفًتكوفًمتناسبةًوفعالة
ً(ًمفًأىـًالركائزًماًيميً:2003ً)منوًأىدافياًويرىًمرعيً

 أفًيكوفًعادالًويطبؽًوفقاًلمقوانيفًوالموائحًاإلداريةًالنافذةًعمىًالجميعً. -1
 أفًيكوفًمناسباًلماًيبذلوًالشخصًمفًجيودًفيًالعمؿً. -2
 داءً.أفًيكوفًمتوافقاًمعًالمعدالتًالمحددةًلأل -3
 أفًيكوفًمشبعاًلمحاجاتًاإلنسانيةًواالجتماعيةًوالنفسية. -4
 طبيعةًالعمؿًنفسوًودرجةًصعوبتوًوتعقيداتوً. -5

 الحوافز المعنو   : - ب
ًالعامميفوت ًالترقيًوتقديرًجيود ًوضمافًشمؿ ،ً شراؾًالعامميفًفيًاإلدارة ًوا  ًالعمؿًوتفويضً، واستقرار

)ربابعةً،ًًً:عمىًالنحوًالتاليعنويًااليجابيًكماًذكرىالمويمكفًسردًبعضًأشكاؿًالتحفيزًا،ًالصالحيات
2003).ً

 فرص ال رق   وال قدم -1
وتكوفًالترقيةًكحافزًمعنويًفعالًفيماًإذاًًتـًربطياًفيًالكفاءةًفيًاألداءًواإلنتاجيةً،ًوتكوفًدافعاًلدىً

الوظيفيةًوبالتاليًالعامميفًالراغبيفًلشغؿًمنصبًوظيفيًتحقيقاًلنزعةًأوًحاجةًلدييـً،ًوىيًالمكانةً
ًالمكانةًاالجتماعيةً.

         قد ر جيود العامم ن  -2
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،ًًويمكفًتحقؽًذلؾًبمنحًشياداتًتقديرًوثناءًلمعامميفًاألكفاءً،ًالذيفًيحققوفًمستوياتًأداءًعاليةً
 وذلؾًتقديراًواعترافاًبمجيوداتيـًمفًقبؿًاإلدارةً.

       إشراك العامم ن في اإلدارة -3
عفًطريؽً يـًصوتاًفيًمجمسًاإلدارةً،ًويساىموفًفيًإدارةًالمنظمةًمساىمةًفعميةً،وذلؾًبافًيكوفًل

 المشاركةًفيًرسـًسياساتًالمنظمةً،ًواتخاذًقراراتياً.
        ضمان واس قرار العمل  -4

واالستقرارًفيًالعمؿًالذيًتوفرهًاإلدارةًلمعامميفًفيًمحيطًالعمؿً،ًيعتبرًحافزاًلوًأثراًكبيراًفيً الضماف
نوياتيـً،ًوبالتاليًعمىًمستوًأدائيـً،ًألفًالعمؿًالمستقرًيكفؿًدخالًثابتاًلمفردًيؤمفًلوًظروؼًعيشًمع

 كريمةً.
         وس ع العمل  -5

ًكحافزًمعنويً،ً ًلعمؿًالفردًضمفًنطاؽًتخصصوًاألصميً ًجديدة ًمياـ ًبتوسيعًالعمؿًإضافة يقصد
 بإيجادًشعورًبأىميةًالوظيفةًالتيًيؤديياًالفردً.

مياـًجديدةًقريبةًالختصاصًالفردًيشيرًإثراءًالعمؿًإلىًضرورةًإضافةًء أو إثراء العمل إغنا -6
 كإشراكوًفيًاتخاذًالقراراتًالمتعمقةًبعمموًمعًرئيسوًالمباشرً.

 الحوافز السمب  
يقصدًبياًبأنياً"عقوباتًمختمفةًيتـًإيقاعياًعمىًالمرؤوسيفً،ًقدًتؤديًفيًالنتيجةًإلىًتغييرًالموظؼً

مسموؾًالذيًعوقبًعميوً،ًأوًتحسيفًالصورةًالمأخوذةًعنوًوبالتاليًتكوفًدافعاًيعمؿًعمىًشحفًل
 (ً.2006ً)ًالدروبيً،ًًًًً"ؼًلتحسيفًأدائوًوتصرفاتوالموظ

ً(ًالحوافزًالسمبيةًعمىًأساسًأنياً:2003ًً)ويقسـًربابعةً
وتوًالدورية،ًأوًالمستحقةًوً،ًأوًالعمؿًعمىًتوقيؼًعال:ًتتمثؿًفيًتنزيؿًدرجةًالموظؼًحوافز ماد   -1

 والعزؿًالمؤقتًلمموظؼً.
ًأوًًحوافز معنو   -2 ًالعمؿًعمىًحرمافًالشخصًمفًنشرًاسموًعمىًلوحوًالشرؼًفيًالمنظمةً، :

ًتوجيوًتنبيوًلممقصرًفيًعمموً،ًونشرهًعمىًلوحةًاإلعالناتًتأنيبًالموظؼً.
 حوافز الخدمات االج ماع  

بأنياًتشبعًحاجاتًورغباتًالعامميفً،ًوذلؾًألفًإدارةًالمنظمةًمعنيةًًلحوافزًالخدماتًاالجتماعيةًأىمية
ً(Mondy , &Noe ,2005 )برعايةًمصالحيـًوأسرىـًوتقديـًاألفضؿًليـًمفًخدماتًإضافيةً،ًوعرفياً

ًعمىًأنياًالمنافعًأوًالعوائدًالماليةًالتيًيتمقاىاًالموظفيفًبطريقةًغيرًمباشرةًمفًالمنظمةً.
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ً ًالمنظمات ًأعماليـوتقدـ ًنتائج ًأو ًأدائيـ ًمستوى ًعف ًبغضًالنظر ًلمعامميف ًالتحفيز ًمف ًالنوع ًًًًًًًًًًً،ىذا
وييدؼًإلشباعًحاجاتًشخصيةًأوًاجتماعيةًتحقؽًالمصالحًالذاتيةً،ًوتسيـًفيًحؿًالمشكالتًوتزيؿً

ً(ًالتاليً:2003ً)بعضًمعوقاتًالعمؿًويذكرًمنياًًمرعيً
عالجًالطبيًومستمزماتًاالستفتاءًكمياًأوًجزئياًلمشخصًيقوـًبتغطيةًنفقاتًالًال أم ن الصحي -1

 وألفرادًأسرتوً،ًأوًتقديـًخدماتًالعالجًفيًمركزًصحيًداخؿًالمؤسسةً.
ًينتجًًًال أم ن ضد البطال  -2 ًلألشخاصًفيًحالةًحدوثًظروؼًطارئةً، وييدؼًلتقديـًتعويضا

 عنياًتسريحًاألشخاصًالعامميفًفيًالمؤسسةً.
ص -3 ًوالذيًيتكفؿًفيًتقديـًويرعىًالحوادثًواألمراضًالمينيةابات العمل ال أم ن ضد العجز وا  ،

تعويضاتًلألشخاصًفيًحاؿًعدـًتمكنيـًمفًاالستمرارًفيًأداءًأعماليـً،ًنتيجةًإصاباتًأوً
 أمراضًتعرضواًلياً.

،ًًًتيتـًبتقديـًخدماتًالتسميةًوالترفيوًوالمرحً،ًوقضاءًوقتًالفراغاألند   ال رف ي   واالج ماع    -4
 وممارسةًالرياضةًلمعامميفًفيًالمنظمةًوأفرادًأسرىـً.

ًمحددةصندوق االدخار  -5 ًبنسب ًاالدخار ًصندوؽ ًفي ًمعا ًوالمنظمة ًالعامميف ًًًًًًًًًًًًًًًًًًيساىـ
عاناتًلمعامميفًفيًحاالتًالمرضًأوًالزواجً...ًالخً  ًًًًًًًًًًً،ًوىذاًالصندوؽًيمنحًقروضاًوا 

ًال أم ن عمى الح اة  -6 ًتعويضاتًلعائالتًالعامميفًعندًحيثًتقدـ مؤسساتًالتأميفًعمىًالحياة
ًالمكمؼًلمنظماتً ًالتأميف ًمف ًالنوع ًوىذا ،ً ًالػتأميف ًعقد ًحسب ًأو ،ً ًالموت التعرضًلحادث

 .(Mondy &Noe2005)األعماؿً
 

ًمزا ا الحوافز
لحاجاتًورغباتًوالبدًأفًتتصؼًالحوافزًالفعالةً)ًوبغضًالنظرًعفًعناصرىاًومكوناتياً(ًبػً:ًمالئمتياً

ًومراعاةً ً ًوالمرونة ًالنتائج ًو ًالحوافز ًبيف ًوالتالـز ًالفرصً، ًوتكافؤ ًالجدارة ًلمبدأ ًومراعاتيا ،ً األفراد
ًالحوافز ًلنظاـ ًالمنظمة ًأعضاء ًإدراؾ ًمف ًوالتأكد ،ً ًالمنافسة ًالمنظمات ًفي ًالمماثمة ًًًًًًًًًًًًًًاألنظمة

ً.(2009)ًالصور،ً

 :مزا ا أىميا لذلك   صف الحوافز الماد   بعدة
ًارتباطوً ًبمعنى ًإنتاجو ًبزيادة ًيزيد ًوالذي ًلجيده ًالفرد ًيممسو ًالذي ًالمباشر ًالتأثير ًفي ًوالفورية السرعة
ًالدوريةً ًوالعالوات ًالترقية ًعكس ًعمى ًومنظـ ًدوري ًبشكؿ ًاألداء ًتحسيف ًاإلنتاج ًوكمية ًالجيد ًًًًًًًًًًًًًًًباألداء

ً.التيًتفقدًأثرىاًسريعا
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ً(2006صالح ،  والحوافز : )السالم  فوائد  طب ق نظام
 زيادةًنواتجًالعمؿًعمىًشكؿًكمياتً،ًجودةًإنتاجً،ًمبيعاتًوًأرباحً. -1
 تخفيضًالفاقدًفيًالعمؿًكتخفيضًفيًالتكاليؼًوالموادًالخاـًوفيًالمواردًالبشريةً. -2
 لة.زيادةًدخؿًالعامؿًمماًيؤديًإلىًتشجيعًالمياراتًلبذؿًالمزيدًمفًالجيدًواإلحساسًبالعدا -3
 تالفيًكثيرًمفًمشاكؿًالعمؿًكالغيابًوالتأخيرًودورافًالعمؿًوانخفاضًالمعنوياتً. -4
 جذبًالعامميفًالجيديفًوذويًالمياراتًالعاليةًمفًسوؽًالعمؿً. -5
 خمؽًوتنميةًالشعورًبالوالءًواالنتماءًلممنظمةً. -6

 شروط نجاح الحوافز :
ًفي ًأخذىا ًمف ًالبد ًالتي ًاألساسية ًالشروط ًمف ًالعديد ًالحوافزًىناؾ ًمف ًاالستفادة ًلضماف ًًًًًًًًًًًًًًًاالعتبار

ً(ًبعضاًمنياً:2000فيًإنجاحًالعمميةًاإلنتاجيةًوزيادةًمردودىاًذكرً)ًزويمؼً،ً
 أفًترتبطًالحوافزًبأىداؼًالعمميفًواإلدارةًمعاً. -1
 إيجادًصمةًوثيقةًبيفًالحافزًواليدؼًالذيًيدفعًاإلنسافًلتحقيؽًرغباتوً. -2
 الئـًالذيًيستخدـًبوًالحوافزً،ًوخاصةًالحوافزًالماديةًمنياً.اختيارًالوقتًالم -3
يجادًشعورًالطمأنينةًلدىًاألفرادً،ًبتوقعًانتظاـًتمقيًالحوافزً. -4  ضمافًاستمراريةًالحوافزًوا 
 يجبًأفًتتصؼًالسياسةًالتيًتنظـًالحوافزًبالعدالةًوالمساواةًوالكفاءةً. -5
 األداءًالجيدًوالحصوؿًعمىًالحافز.أفًتنميًفيًذىفًالعامؿًالعالقةًالعضويةًبيفً -6
 أفًيكوفًالحافزًمتناسبًمعًأداءًالفردً. -7
 إدراؾًومعرفةًاألفرادًلمسياسةًالتيًبموجبياًتنظـًوتمنحًالحوافزً. -8
 

 المكافآت: خامساً 
ًًًًًًًًًًتنفردًالمكافآتًالوظيفيةًبأىميةًخاصةًكأداةًمفًأدوتًالتحفيزًالتيًتستخدمياًمنظماتًاألعماؿ

األداءً،ًوتعتبرًعامؿًىاـًفيًدفعًالعامميفًلمتميزًوالتمايزً،ًوتوفيرًالبيئػةًالتنافسيةًالتيًتدفعًًفيًتحسيف
العامميفًلبذؿًأقصىًجيودًلنيؿًالمكافآتًبأشكالياًالمختمفةًالماديةًأوًالمعنويةً،ًويختمؼًنظاـًالمكآفاتً

منياًماًيمنحًلكافةًالعامميفًبغضًعفًالحوافزًبأفًاألخيرًغالباًماًيكوفًمنصوصاًعميوًفيًالقانوفً،ًًو
النظرًعفًأدائيـًمثؿًالمزاياًاالجتماعيةً،ًوالعالواتًالدوريةًوطبيعةًالعمؿً...ًالخً،ًبينماًتقوـًفكرةًمنحً
ًلمتفانيًوالمثابرةًفيًالعمؿً،ً ًعمىًتقديـًالعامؿًأداءًيتخطىًالمعاييرًالموضوعةً،ًنظرا ًأساسا المكافأة
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جرًالذيًعرؼًعمىًأنوً"المقابؿًالذيًيستحقوًالعامؿًمفًصاحبًالعمؿًفيًكذلؾًتختمؼًالمكافأةًعفًاأل
ً(ً.2006ًًمقابؿًتنفيذًماًيكمؼًبيوًمفًأعماؿًمتفؽًعميياً")الصيرفيً،ً

ويمكفًالنظرًلمفيوـًالمكافأةًعمىًأنوً"األسموبًالذيًتتـًبوًمكافأةًمجموعةًأوًإدارةًعمىًعمميةً
(ًأيضاًأفًىناؾًمقاييسًيتـ2003ًً)يضيؼًًجورافًوآخروفًًوً،(2003ًناجحةً"ً)جورافً،وآخروفً،ً

ًالمقاييسً ًمنحًالمكافأةً،ًوتستخدـًبمثابةًمؤشراتًأداءًرئيسةًلمفردًفيًنيايةًالعاـً،ًوترتبطًىذه عمييا
بالعالواتًفيًالعممياتًبنسبةًمعينةًمفًالمرتبًالسنويًونسبةًتخصصً،ًتبعاًلوظيفةًالفردًالكيفيةًفيً

تستندًلنتائجًماليةً،ًونسبةًأخرىًيكوفًأساسياًالتطورًالشخصيًومدىًاندماجًالشخصًًالمنظمةً،ًأيًال
ًكعضوًفيًفريؽً...ًالخً.

ومفًناحيةًأخرىًاالىتماـًبطرؽًتوزيعًالمكافآتًبأسموبًيؤديًالغرضًالذيًتمنحًتمؾًالمكافآتً
ًالمك ًعمىًالتعاوفًوالعمؿًالجماعيًواإلبداعًوالجيد ًوالتيًتعتمد ،ً ثؼًمفًقبؿًكافةًأعضاءًبناءًعميو

المنظمةً،ًلتحقيؽًتحسيفًأداءًالمنظمةً،ًوأالًتقتصرًالمكافآتًعمىًاإلدارةًالعمياًأوًالمدراءً،ًوتجاىؿً
الموظفيفًالمرؤوسيفًألفًذلؾًيؤدييًالنخفاضًالوالءًوالثقةً،ًبؿًالعمؿًبشكؿًمستمرًعمىًتقديرًاألفرادً

ً.(2000قيؽًأىداؼًالمنظمةً)ًفرنشً،عًالتحسفًفيًتحوجيودًالفريؽً،ًبالمكافآتًالماليةًالمنسجمةًم
فيًالوقتًنفسوًيجبًأفًتكوفًالمكافآتًمناسبةًلمموظفيفًالذيفًيستحقونياًبالفعؿً،ًليستًمجردًتوزيعاتً

ماتريدً)ًعمىًمفًيستحؽًومفًالًيستحؽً،ًفمنحًمكافأةًلشخصًغيرًكؼءًسيترؾًآثاراًسمبيةًخالؼً
ً.5/11/2014تاريخًالدخوؿًً(.WWW.balagh.comمجمةًبالغً،ً

  طور نظم المكافآت
قدًمرتًنظـًاألجورًوالمكافآتًبالعديدًمفًالمراحؿً،ًوكانتًتتأثرًفيًتشكمياًبطبيعةًالعمؿًالمنظمةً

تدخؿًأحياناًخاصةًأوًعامةًأوًخيريةً...ًالخً،ًوكذلؾًبيئةًالعمؿًالمحيطة،ًوالقوانيفًوالتشريعاتًالتيًت
لتنظيـًمعدالتًاألجورًوالمزاياًاإلضافيةً،ًولكفًماًييـًأفًىناؾًبعضًالمعاييرًالتيًيتـًالتركيزًعميياً

ً(ًبعضًالنظـًالمبتكرةًلممكافآتًمثؿً:2004)جرينبرجًًمثؿًالجدارةًأوًاألقدميةً...ًالخً،ًويذكرً
 :ًالدفع عمى أساس الميارة -1

والمكافآتًعمىًأساسًماًيتعمموًالفردًمفًمياراتًضروريةًومفيدةًلمعمؿًًووفقاًليذاًالنظاـًيتـًدفعًاألجور
ًالمياراتً ًفي ًالتنوع ًأف ًكما ،ً ًالمنظمة ًلنجاح ًالضرورية ًالميارات ًتنمية ًعمى ًالنظاـ ًىذا ًويساعد .

ًالمطموبةًمفًالموظؼًتؤديًلتقويةًدوافعوًلمعمؿً.
ً:لدفع عمى أساس جماعي ا -2

http://www.balagh.com/
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تقوـًبربطًاألجورًوالمكافآتًبانجازًالفريؽً،ًأيًاألداءًالجماعيً،ًوليسًيةًليذاًالنظاـً،ًًزالفكرةًاألساس
األداءًالفرديً،ًومفًمزاياهًأنوًيؤصؿًويعززًانتماءًالفردًلمجماعةًويعمؿًعمىًتوفيرًالعمؿًبروحًالفريؽً

ًالواحدً.
ً
ً

 اس را ج ات المكافأة
مياـًمعينةً،ًومفًثـًتنعكسًفوائدىاًًليكوفًلممكافأةًبعداًوأثراًعمىًمفًيتمقاىاً،ًنظيرًعمؿًأوًتنفيذ

ً(ًبأفًاستراتجياتًالمكافأةًيجبًأفًتكوفً:2003)إيجابياًعمىًاألداءًالعاـًلممنظمةًويذكرًكشوايً
 متناسبةًمعًالنمطًاإلداريًالمطموبً. -1
 أفًيتـًربطياًبمستوىًأداءًالمنظمةً. -2
 تقودًوتدعـًالسموؾًالمطموبًعمىًكؿًالمستوياتً. -3
 .مفًالمياراتًالتيًتحتاجوًالمنظمةالمطموبًلجذبًوالحفاظًعمىًالمستوىًالعاليًأفًتوفرًالتنافسً -4
 أفًيكوفًبرنامجًالمكافآتًمرتبطاًبأىداؼًالمنظمةًطويمةًاألجؿً -5
 أفًيكوفًبرنامجًالمكافآتًداعماًلثقافةًالعمؿ. -6

ً.5/11/2014تاريخًالدخوؿًً(.t.netwww.edara)ًمجمةًإداراتً،ًًً:ًأنواع المكافآت
ًتقدـً ًبأفًال ًالماديًوالمعنويً، ًالمختمفة ًبأشكاليا ًتتكامؿ ًيجبًأف ،ً ًوغايتيا لتحقؽًالمكافآتًأىدافيا

إضافاتً،ًويقصدًباإلضافاتًإضافةًشئًمفًالثناءًوالمدحًًالمكافأةًالنقديةًبطريقةًمجردةًتخموًمفًأية
دـًالمكافأةًأثناءًحفؿًتكريـًخاصًلممبدعيفً،ًحيثًيتخمؿًذلؾًأخذًإلىًمتمقيًالمكافأةًالنقديةً،ًكأفًتق

صورًتذكاريةًيتـًتعميمياًعمىًالعامميفًمفًخالؿًمجمةًداخميةًأوًأنظمةًاالتصاؿًاألخرىً،ًفإفًالتجربةً
ستكوفًذكرىًجميمةً،ًوتشجعًالعامؿًعمىًالمشاركةًبشكؿًأكبرًفيًالعمؿًويكوفًلياًوقعًأكبرًفيًنفوسً

ً:اآلخريفً.ًوىناًالبدًمفًذكرًنوعيفًمفًأنواعًالمكافآتً،ًوىيًالعامميفً
ًىذهًمكافآت غ ر رسم    -1 ًوتكوف .ً ًيذكر ًجيد ًأو ًتخطيط ًبدوف ًتمقائي ًبشكؿ ًتمنح ًوىي :

 المكافآتًحاالًوقتًاإلنجازًالمتميزًأوًتأديةًأعماؿًناجحة،ًوىناًيجبًمراعاةًالتاليً:
ًالعامؿ -ًأ ًرغبة ًمع ًالمكافأة ًوتتواءـ ًتتوافؽ ًالعامؿًأف ًبو ًيرغب ًما ًتعرؼ ًبأف .ً ًالموظؼ ًًًًًًًًًًًًًأو

 أوًالموظؼًوتختارًلوًالمكافأةًالتيًترضيًرغباتوً.
توافؽًالمكافأةًمعًالعمؿًالذيًتـًانجازهً.ًيجبًاألخذًباالعتبارًأىميةًالعمؿًالذيًأنجزًوتكوفً -ًب

 المكافأةًتتناسبًمعًىذاًاإلنجازً.
دـًالمكافأةًمباشرةًبعدًإتماـًالعمؿًفموًتأخرتًالمكافأةًفإنياًأفًتكوفًالمكافأةًآنية.ًبمعنىًأفًتق -ًت

 تفقدًبريقياًوبيجتياً.

http://www.edarat.net/
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:ًوىيًالمكافآتًالتيًتقدمياًالمؤسسةًلمعامميفًفيياًعفًالمشاركةًوالنجاحًلفترةًًمكافآت رسم   -2
ًالنوعًمفًالمكافآتًيكوفًمفًخالؿًالتطبيؽًألنظمةً ًوالعمؿًالدءوبً.ًوىذا طويمةًمفًالمثابرة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًلمكافآتًالمتبعةًفيًالمنظمةً.ًوىناًيجبًمراعاةًالتاليً:ا
أفًتكوفًالمكافآتًذاتًمعنىًلمتمقيياً،ًمعًاألخذًبعيفًاالعتبارًنوعًالنجاحًواإلنجازًوتناسبوًمعً -ًأ

 المكافأة.
ًالس -ًب ًاألشخاصًالمتوقعيف ًحيثًيجبًإشراؾ ،ً ًالمكافأة ًاختيار ًفي ًالفائز ًالمكافآتإشراؾ ًًًًًًًًًًًًًتالـ

 أوًاألشخاصًالذيفًىـًفيًلجافًالتحكيـًالختيارًالمكافآتً.
البيافًالواضحًلكيفيةًالحصوؿًعمىًالمكافأةً.ًوذلؾًمفًخالؿًوسائؿًالنشرًواالتصاؿًالمعتمدةً -ًت

 فيًالمنظمةً.
 صًالفائزً.مفًالمفضؿًأفًتقدـًالمكافأةًأماـًاآلخريفًلتحفزىـًوإلعطاءًأىميةًلممكافأةًولمشخ -ًث

ًبيوًالمنظمةً ومفًًًاستمراريةًمنحًالمكافآتًبشكؿًدائـًدوفًانقطاعً،ًوذلؾًإلعطاءًوصايةًلماًتقـو
الميـًأيضاًالتوازفًباستخداـًكؿًمفًالمكافآتًالماديةًوالمعنويةً،ًوكيفيةًاستخدامياًوالعنايةًوالتركيزًعمىً

مفًاألحيافًًًوالثناءً...ًالخًإذًأفًلياًفيًكثيرالمكافآتًالمعنويةً،ًالمتمثمةًبالشكرًوالتقديرًوالمدحً
المردودًااليجابيًفيًالقيمةًالمتحققةً،ًالتيًتتفوؽًفيًكثيرًمفًالمواقؼًعمىًالمكافآتًالماديةًأوًالماليةً

يخًالدخوؿًتاًرً(ً.www.almadapaper)صحيفةًالمدىً،ًًًً،ًويكوفًذلؾًمفًالدالالتًالتاليةً:
5/11/2014.ً

أفًالمكافأةًالماليةًيكوفًمردودىاًقصيرًاألمدًحيثًأفًقيمتياًقدًتكوفًليوـً،ًأوًشيرًأوًأكثرً،ً -ًج
 وتفقدًبريقياًبانتياءًمفعوؿًقيمتياًبشراءًحاجةًأوًسمعةًمعينةً:

ًمبمغ -ًح ًتسمـ ًأكثرًمف ًتعني ًوال ًالوظيفيً، ًفيًسجؿ ًالمؤثر ًالفعؿ ًالًتحقؽ ًالمالية ًالمكافأة ًًًًًًًًًًأف
 مفًالماؿًلتحقيؽًانتعاشًماليًلفترةًوجيزةً.ًفييًالًتؤثرًكقيمةًمضافةًفيًالسجؿًالوظيفيً.

أفًشياداتًالشكرًوالتقديرًوالثناءًتؤثرًايجابياًفيًالسجؿًالوظيفيًلمعامؿً،ًكماًأنوًيعوؿًعميياً -ًخ
 عندًإجراءًالتقييماتًالسنويةًأوًالترقيةًالوظيفيةً.

ًويعتبرًأفضؿًأنواعًالمعاييرًأفًالشكرًوالتقديرًيب -ًد ،ً ًالوظيفية رزًقدراتؾًوتطمعاتؾًفيًالمسيرة
 ًًًًً.ًالمعتمدةًفيًتقييـًمستوىًاألداءًعندًمقارنتؾًمعًاآلخريف

فيماًسبؽًذكرهًعفًأنواعًالمكافآتً،ًوماًتسعىًلتحقيقوًمفًأىداؼًاالستمراريةًوالمحافظةًعمىً
أىميةًاستخداـًأساليبًالمكافآتًكركفًأساسيًفيًنظـًالتحفيزًدافعيةًاألفرادًالمتميزيفًفيًالعمؿً،ًتبرزً

ًًالوظيفيً،ًوأىميةًأفًتراعيًمنظماتًاألعماؿًأفًيكوفًلديياًنظاـًلممكافآتًيساعدًفيًتحقيؽًأىدافياً

http://www.almadapaper/
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ًبرامجًمزاياًومكافآتًيشبعًرغباتًوحاجاتًالموظفيفً ًكافًلدييا ًإالًإذا والتيًالًيمكفًأفًتنجزًبكفاءة
ًلديياً.

 ال رق ات: اً سادس
ًالدوريةً ًالترقيات ًأكانت ًسوار ،ً ًالحوافز ًنظاـ ًأساليب ًمف ًكأسموب ًأىمية ًالوظيفية ًالترقيات ً ًتقؿ ال
ًالترقياتً ًأو ،ً ًالمنظمة ًوقوانيف ًنظاـ ًحسب ًمحددة ًزمنية ًفترة ًالموظؼ ًعمييا ًيقضي ًالتي المستحقة

األداءًالوظيفيًأوًنتيجةًالمسابقةًًاالستثنائيةًالتيًعادةًماًيتـًمنحياًلبعضًالموظفيفًنظيرًالتميزًفي
ًالداخميةًالتيًتعقدىاًبعضًالمنظماتًلموظفياًفيًالتنافسًعمىًوظيفةًعمياً.

ًقبؿً ًلتخطيطًدقيؽًمف ًوتحتاج ًالتنظيميً، ًالييكؿ ًفي ًرئيسا ًمسارا ًقراراتًالترقية كذلؾًتمثؿ
ًًوأفًتيدؼًالترقيةًإلىًالتنميةًالبشريةًلمكادرًالوظيفيًوصقؿًال مياراتًوالخبراتًالالزمةًلتوليًاإلدارة

مفًداخؿًالمنظمةًلوظائؼًعمياً،ًحيثًأفًالترقيةًتؤثرًفيًكؿًمفًالفردًوالمنظمةً،ًوتمثؿًجانباًًًاألفراد
ًفيًتخطيطًالقوىًالعاممةًوالمستقبؿًالوظيفيًلألفرادً،ًويقصدًبالترقيةًتغييرًالفردًلوظيفتوًالحاليةً ىاما

ًومسؤولياتًأكبرًوقدًتقعًفيًمستوىًتنظيميًأعمىً،ًمماًيترتبًليمارسًوظيفةًأخرىًتتضمفًواجبات
.ًويربطًمفيوـًالترقيةًبالنجاحًالذيًيسعىًالفردًفيًالمنظمةًلتحقيقوًلتوليًمناصبًعميياًزيادةًفيًالراتب

ًاليدؼً ًلذلؾ ًتؤدي ًبدورىا ًالتي ًالتدريب ًوبرامج ًوالتعمـ ًخبرات ًعمى ًاعتمادا ً،ًوالتقدـ ًوايمز ،ً ًديؿ (
2002).ً
جبًأفًتستندًالترقيةًعمىًأساسًموضوعيًوأالًتكفًمجردًوسيمةًلتحسيفًدخؿًالفردًاوًمكافآتًي

ًومعارؼًتـً ًوقدرات ًلمؤىالت ًوفقا ًالمناسب ًالمكاف ًفي ًالفرد ًلوضع ًوسيمة ًتكوف ًما ًيقدر ًلو معنوية
ًيحقؽًأىداؼًاألفرادًالعامميفًوالم نظمةًمعاً.ًاكتسابياًمفًبيئةًالعمؿًوأىمتوًلمحصوؿًعمىًالترقيةًبما

 (ً.2004)مصطفىً،ًًوتتمثؿًأىـًأىداؼًالترقيةًفيًالتاليً:
ًوالتقدـً -1 ًفرصًالتطور ثباتًالذاتًبإتاحة ًوا  ًوالتقدير ًاألمف ًمف ًإشباعًرغباتًالفرد ًحافز توفير

 الوظيفيًأماموً.
 تحسيفًمستوىًاألداءًواإلنتاجيةًعندماًتؤديًالترقيةًلوضعًالفردًالمناسبًفيًالمكافًالمناسب -2
 ًيؽًالتكامؿًبيفًطرؽًتخطيطًالقوىًالبشريةًوتخطيطًالمسارًالوظيفيًفيًالمنظمةًتحق -3
ًوالنوعًمفًخالؿًنظاـًترقيةًمخططً -4 ًوالعامميفًمفًحيثًالكـ تمبيةًحاجاتًالمنظمةًمفًاألفراد

 .يعتمدًعمىًأسسًومعاييرًموضوعيةً
 .ًتحقيؽًالموائمةًالحقيقيةًبيفًأىداؼًاألفرادًوالعامميفًوأىداؼًالمنظمة -5
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  ىناك العد د من األسس والمبادئ ال ي  قوم عم يا نظام ال رق ات و ذكر منيا  ما  أ ي :
ً.(2005)ًشاويشً،ً

التدرجًاليرميًالذيًينتميًإليوًالموظؼًفكمماًكبرًحجـًالوحدةًالتيًيعمؿًبياًوزادتًمستوياتياً -1
 الوظيفيةًكمماًزادتًفرصًالترقيةً.

 ترقيًإليياً.توفرًوظيفةًأوًأكثرًشاغرةًيمكفًال -2
 أفًتكفًمؤىالتًالموظؼًالعمميةًوالخبراتًوالمعرفةًموافقةًلشغؿًالوظيفةًالتيًسيرقىًلياً. -3
ًومياـً -4 ًأعباء ًممارسة ًعمى ًقادرا ًليكف ًالوظيفة، ًلشغؿ ًترقيتو ًقبؿ ًلمموظؼ ًوالتدريب اإلعداد

 الوظيفيةًالمرقىًلياًقبؿًصدورًقرارًالترقيةً.
بالعائدًالماديًالناتجًعفًترقيةًًتبًأوًاألجرً،ًحتىًيشعرًالفردًأفًتنتجًعفًالترقيةًزيادةًفيًالرا -5

أفًيكوفًىناؾًوضوحًفيًالسمطاتًوالمسؤولياتًلكؿًوظيفيةًعمىًحداً،ًبناءًعمىًنظاـًترتيبً
 الوظائؼًفيًالمنظمةً.

 
 اع بارات في س اسات ال رق  

بًأفًتراعيًعدةًاعتباراتًعندًحتىًتحقؽًالترقيةًالغرضًلكؿًمفًالفردًوالمنظمةًعمىًحدًالسواءً،ًيج
ً(:2000ً)تحديدًسياساتًفاعمةًيتـًعمىًأساسياًمنحًالترقياتًالوظيفيةً،ًويذكرًًكامؿً

ًعمىً -1 ًستعتمد ًفيًالمنظمة ًىؿًسياساتًالترقية ًىنا ًيقصد ،ً ًبالترقية ًوعالقتيا ًوالكفاءة ًالخدمة فترة
والكفاءةًالتيًيحققياًالفردًويفضؿًأفًاألقدميةًومدةًالخدمةًكأساسًلمنحًالترقيةً،ًأوًبمستوىًاألداءً

ًمعً ،ً ًأدائيـ ًلتحسيف ًلدييا ًاألفراد ًلتحفيزًوتشجيع ،ً ًكأساسًلمترقية ًالكفاءة ًمعيار تعطيًالمنظمة
 األخذًباألقدميةًلممحافظةًعمىًالوالءًالتنظيميًلألفرادًفيًالمنظمةً.

ًبالموظفيفًمفًداخؿًالمنظمةًلمؿ -2 ً،ًأفًتعتمدًسياساتًالترقيةًباالستعانة ًالشاغرة ءًالوظائؼًالعميا
 ليكوفًدافعاًلألفرادًلرفعًمستواىـًالوظيفيًمفًخالؿًكسبًالمياراتًوالتعمـًوزيادةًالمعرفةً.

الربطًبيفًسياسةًالتدريبًوسياسةًالترقيةً،ًبحيثًيصبحًالتدريبًالوسيمةًالفعالةًفيًإعدادًالعامميفً -3
 لشغؿًالوظائؼًالعمياً.

ًمستقبالًأفًيكوفًىناؾًتحميؿًوظائؼًيًر -4 ًوالمنتظرًأفًتكوفًشاغرة ،ً ًلموظائؼًالشاغرة ًاإلدارة شد
 لتحديدًفرصًالترقيةً.

ًفيً -5 ًالعميا ًواإلدارة ًاألفراد ًإدارة ًمف ًلكؿ ًالمشتركة ًالمسئولية ًخالؿ ًمف ًالترقية ًمنح ًتكوفًطرؽ أف
 المنظمةً.
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عاةًاألسسًوالمعاييرًأفًتؤديًسياسةًالترقيةًلتحقيؽًزيادةًالرضاًالعامميفًداخؿًالمنظمةً،ًوذلؾًبمرا -6
 الالزمةًإلتماـًىذهًالسياسةً.

 مشاكل أنظم  ال رق  
ًعمىً ًأحيانا ًتنتجًوتؤثر ًالمشاكؿ ًمف ًالعديد ًأف ًنجد ًالترقية ًتطبيؽًسياساتًوبرامج مفًخالؿ
األداءًالوظيفيً،ًمنياًماًيتعمؽًباألفرادًوآخرًيتعمؽًبالمنظمةً،ًوسنذكرًأىـًالمشاكؿًالتيًتواجوًعممياتً

ًذكرىاًالترق ًالتي ًالمشاكؿ ًأىـ ًومف ،ً ًالترقيات ًبمنح ًالقياـ ًعند ًاإلمكاف ًقدر ًلتفادييا ًالوظيفية ًًًًًًًًًًًية
ً(ًماًيميً:2005ً)ًشاويش

 خ ب  أمل بعض الموظف ن لم رق   -1
ًوتظيرًعندماًيترشحًلمترقيةًعددًكبيرًمفًالموظفيفً،ًواختيارًمحدودًمفًالمرشحيفًلمترقيةً،ًبسببًقمة

ًينتجًعفًذلؾًمفًانخفاضًالروحًالمعنويةًلبعضًالموظفيفً،ًوبالتاليًالوظائؼًالش ًوما ًلمترقيةً، اغرة
ًتنخفضًإنتاجيتيـًالعتقادىـًبأحقيتيـًلمترقيةً.

ً
 رفض بعض الموظف ن لم رق   -2

فيًبعضًاألحيافًيرفضًبعضًالموظفيفًالترقيةً،ًبسببًإدراكيفًلمحدوديةًإمكاناتيـًوقدراتيـًوالخشيةً
فشؿًفيًالوظيفةًالجديدةًالتيًيمكفًأفًيرقواًإليياً،ًوالبعضًاآلخرًالًيرغبًفيًاالنتقاؿًمفًاحتماؿًال

ًترقيةًانتقاؿًمجموعةًمفًاألفرادًمفًمحيطوًاإلنسانيًالذيًاعتادًعمىًالعمؿًفيوً،ًإذًيرىًفيًال
 منع ال رق   -3

ىًتسربًالكفاءاتًفيًبعضًاألحيافًيخشىًبعضًالمدراءًمفًأفًترقيةًالموظفيفًفيًدوائرىـًستؤديًإل
ً.إلىًدوائرًأخرىً

 عدم الموضوع   -4
وتظيرًفيًظؿًنظاـًغيرًواضحًلمترقياتً،ًقدًيتـًفيوًتجاوزًبعضًالموظفيفًالجديريفًبالترقيةًًوترقيةً
ًواإلنتاجية ًاألداء ًمستوى ًعمى ًتنعكس ًالتي ًالسمبية ًواآلثار ،ً ًأقدميو ًأو ًكفاءة ًمنيـ ًأقؿ ًىـ ًًًًًًًًًًًًًًًًًًمف

ً.فيًالمنظمةً
 عدم  كافؤ فرص ال رق   ب ن الموظف ن -5

ًأقؿً ًالوظيفي ًالسمـ ًفي ًالتحرؾ ًفرص ًحيث ،ً ًوالمختصيف ًالمينييف ًالموظفيف ًعمى ًذلؾ ًًًًًًًًًًًًًًًًوينطبؽ
مفًغيرىـًمقارنةًفيًوظائؼًأخرىً،ًويمكفًمعالجةًذلؾًبإيجادًحوافزًماديةًتعوضيـًعفًقمةًفرصيـً

ً(ً.2003لمترقيةً)ًالقريوتيً،ً
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ردًمفيوـًوأنواعًوأىميةًنظاـًالحوافزً،ًوكيؼًيمكفًلياًأفًتؤديًالدورًالذيًوضعتًمفًبعدًس
مفًوفًضمفًخطةًمبرمجةًتكفؿًإنصاؼًكؿًأفًالحوافزًالماديةًوالمعنويةًيجبًأفًتكًترىًالباحثةأجموً

ًوالمديريفً ًالعامميف ًجانب ًمف ًالمتناسقة ًالجيود ًاستمرار ًعمى ًوتشجع ،ً ًوالمنظمة ًًًًًًًًًًًًًًًًًالعامؿ
وأفًتتناسبًمعًكفايةًالفردًوماًيبذلوًمفًجيدًمتميزًفيًعمموً،ًوتكوفًواضحةًالًلبسًفيياً،ًوتضمفً
لمعامؿًدخالًيسمحًلوًبالمعيشةًالكريمةًويؤمنوًتجاهًالمستقبؿً،ًوأفًيستفيدًمفًىذهًالخطةًعددًكبيرًمفً

ًاألمر ًيتوقؼ ًوأخيرا ،ً ًفحسب ًالبعض ًلمصمحة ًتجير ًأف ًدوف ًالخطةًًالموظفيف ًىذه ًتطبيؽ ًًًًًًًًًًفي
 توخييـًالعدالةًوالمصمحةًالعامةً.عمىًحسفًاإلدارةًوحكمةًالمديريفًًو

 
ً
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ً
ً

 نيالمبحث الثا

  روا ب الموظف ن وع وا يم في القطاع الحكومي
 -: يصرؼًالراتبًاإلجماليًلمموظؼًعمىًأساس

 -: والع واتأوال: االس حقاقات 
 رجةً.الراتبًاألساسيًمعًعالوةًالد -
 الدوريةًالسنوية. -
 عالوةًطبيعةًعمؿً. -
 العالوةًاإلداريةً. -
 عالوةًاالختصاص. -
 عالوةًالندرة. -
 عالوةًالمخاطرة. -
 عالوةًاجتماعيةًلمزوجًواألوالدً. -
 البدالت -
 الحوافزًوالعالواتًالتشجيعية -
 .مزاياًاضافية -

 ثان ا: االس قطاعات 

 قسطًالتقاعد. -

 قسطًالتأميفًالصحي. -
ً
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 :في القطاع الحكومي العام   ب الروانظام   
ًالمشرعً ًلتشريعاتًوقوانيفًوضعيا تعمؿًوتنظـًوزاراتًالسمطةًالوطنيةًالفمسطينيةًأعمالياًوميامياًوفقا

"ًلعاـ4ًًالفمسطينيً،ًوخصوصاًفيماًيتعمؽًبالرواتبًواألجورً،ًحيثًتخضعًلقانوفًالخدمةًالمعدؿًرقـً"ً
ًقانوفًالخدمةًالمدنيةًبشقيوً،ًويطبؽًعمىًكافةًالمؤسساتًالمدني2005ً ةًلمسمطةً.ًحيثًطبؽًمؤخرا

ًالوطنيةً ًالسمطة ًموظفي ًيتقاضى ًوبموجبو ،ً ًالمفعوؿ ًسارية ًأحكامو ًوأصبحت ،ً ًوالمالي اإلداري
الفمػػسطينيةًالمػػدنييفًرواتػػبيـً،ًوتػػػتـًالترقيػػاتً،ًوالعالواتًوالمكافآتًوالتعييناتًأيضاًحسبًبنودًالقانوفً

ًبمًو ًفأنو ًكػػؿً. ًالثالثة ًالمثبتًعمىًالفئة ًالجامعيً" ًيرقىًالموظؼً" ًالجديد ًالمدنية جبًقانوفًالخدمة
ًيميًعرضًلمتعويضاتًالماليةًفيًبنودًالقانوفً خمسًسنواتًدرجةًوظيفيةًالوطنيةًالفمسطينيةً.ًوفيما

ًتيً:،ًلنظاـًالرواتبًوالعالواتًحسبًاألً 1998"ًمفًقانوفًالخدمةًالمدنية51ًًًحسبً"المادةً
 تحددًرواتبًالموظفيفًطبقاًلمفئاتًالوظيفيةًلسمـًالرواتبً. -ًأ
يجوزًلمجمسًالوزراءًتقديـًاقتراحًبتعديؿًسمـًالرواتبًمفًحيفًألخرًإلػػىًالمجمسًالتشريعيً -ًب

 الفمسطينيًلممصادقةًعميوً.
 يصرؼًالراتبًاإلجماليًلمموظؼًكماًتردًاستمارةًالراتبً. -ًت
 ".ً 1998"ًمفًقانوفًالخدمةًالمدنية51ًًً"المادةًًوات :نظام االس حقاقات والع   -أواًل:

الراتبًاألساسيًمعًعالوةًالدرجةً،ًعالوةًاالختصاصً،ًعالوةًاجتماعيةًلمزوجًوًاألوالدً،ًوبدؿًانتقاؿً
ً،ًوعالوةً ًمخاطرة ً،ًوعالوة ًالندرة مفًمكافًالسكفًإلىًمكافًالعمؿًً.ًوعالوةًغالءًمعيشةً،ًوعالوة

ًوةًإداريةًتمنحًلموظائؼًاإلشرافيةًالقياديةً،ًوفقاًلمييكؿًالتنظيميًوجدوؿًالوظائؼً.طبيعةًعمؿً،ًوعال
ًمحالًً ًالوظيفية ًأعماليـ ًطبيعة ًتكوف ًال ًآخريف ًموظفيف ًعف ًوتميزه ،ً ًلمعمؿ ًدافعيتو ًًًًًًًًًًًًًًًلممخاطرةًًلزيادة

ً:ً(ًويقسـًنظاـًالرواتبًوالحوافزًإلىًماًيمي2006ًً)ًدليؿًالموظؼًالعاـً،ً

  : الروا ب 
 الرا ب األساسي : 

ىوًالراتبًاألساسيًالشيريًالذيًيستحقوًالموظؼًويتقاضاهًمقابؿًقياموًبمياموًالوظيفيةًالتيًيشغمياًوالً
 1998"ًلسنةً 4يشمؿًالعالواتًأوًالبدالتًمفًأيًنوعًكانتًوفقاًلماًحددهًًقانوفًالخدمةًالمدنيةًرقـً"ً

ً.2005ً"ًلسنة 4 المعدؿًبالقانوفًرقـً"ً
وحسبًقانوفًالخدمةًالمدنيةًبشقيوًالماليًواإلداريً،ًيتقاضًموظفيًالوزارةًكالًحسبًدرجتوًالوظيفيةً

ًومسماهًالوظيفيًرواتبيـً،ًوالتيًتدفعًعمىًأساسًشيريً.
 ً."2006ًًً،"ًدليؿًالموظؼًالعاـفئات الوظائف لسمم الروا ب 
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المدنيةًلمراتبًاألساسيًلمفئاتًالوظيفيةًلسمـًًومفًخالؿًاالطالعًعمىًجدوؿًالرواتبًلقانوفًالخدمة
ًالرواتبًلكؿًدرجةًوظيفيةًيتبيفًأفًالدرجاتًمصنفةًكالتاليً:

ً"ًمديرًعاـً"A4 ً،A3 ً،A2ًً،A1ًًالفئةًالعمياًوتتضمفًالدرجاتً:ً
ً"ًمديرًدائرةً،ًنائبًمديرً"ً. Dًً،C ً،B ً،Aالفئةًاألولىًوتتضمفًالدرجاتً:ً

ً"ًنائبًمديرً،ًرئيسًقسـً،ًرئيسًشعبةً".1ً،2ًً،3ًً،4ًً،5ًفًالدرجاتً:ًالفئةًالثانيةًوتتضم
ً"رئيسًشعبةً،ًموظؼًإداريً"ً.6ً،7ًالفئةًالثالثةًوتتضمفًالدرجاتً:ً
ً"ًموظؼًإداريً،ًموظؼًخدماتً".8ًً،9ًالفئةًالرابعةًوتتضمفًالدرجاتً:ً

ً،ً"ًموظؼًخدماتً"10ًالفئةًالخامسةًوتتضمفًالدرجاتً:ً

 الع وات : 
وًأوًًيحددًمجمسًالوزراءًعدةًالعالواتًالمختمفةًمثؿًعالوةًاالختصػاصً،ًوالنػدرةً،ًوالمخػاطرةً،

،ًبنػاءًعمػىًمػاًيعرضػوًديػوافًالشػروطًالضػابطةًوالمعػاييرًلصػرفيا،ًووضػعًأيةًعػالواتًأخػرىًومسػتحقييا
ً:ًإلىًمختصة،ًوتنقسـًالعالواتالموظفيفًالعاـًبالتنسيؽًمعًالدوائرًالحكوميةًوالجياتًال

 :   الع وة الدور   السنو 
يمنحًالموظؼًالذيًأمضىًسنةًفأكثرًفيًالخدمةًعالوةًدوريةًسنويةًتصرؼًلوًفيًاألوؿًمفً
ًذاتً ًجية ًمف ًقرار ًيصدر ًلـ ًما ًلدرجتو ًالعالواتًالمقررة ًلعدد ًاألقصى ًوبالحد ،ً ًعاـ ًكؿ ًمف يناير

حًعالوةًدوريةًبنسبةًواحدًوربعًفيًالمائةًاختصاصًبحجبياًأوًبتأخيرىاًعنوًوفقاًألحكاـًالقانوفً.ًتمن
ًمفًالراتبًاألساسيًلكافةًفئاتًالجدوؿًعفًكؿًسنةًخدمةً.

ً
 : ع وة طب ع  العمل 

ًطبيعةًعمؿًالمستحقةًلوًطبؽًلمدرجةًأوًالوظيفةًأوًالمؤىؿًأوًالفئةًالوظيفيةً،ً يمنحًالموظؼًعالوة
لدرجاتًحددىاًالجدوؿًالمرفؽًبقرارًمجمسًوتصرؼًكنسبةًمفًالراتبًاألساسيًلعددًمفًالوظائؼًأوًا

ًالفئةًالخامسةً "ً ًالوظيفية ًالرابعة10ًالوزراءًأوًحسبًالفئة ًالفئة ًالثالثة%15ًً" %ًالفئة20ًً%ًالفئة
،ًومديرًعاـً A4%ً،ًالفئةًالعمياًحسبًالدرجةًالوظيفيةً،ًمديرًعاـ50ًً%ًالفئةًاألولى25ًًالثانيةً
%ً.ًوتحسبًعالوةA 1 ً،90ًً%ً،ًوكيؿًعاـًالوزارةA2 ً،80ًًةً%ً،ًوكيؿًالوزاًرA3 ً،60ًالوزارةً

ًالفمسطينيةً ًالوقائع ًالتخصصً) ًالفئاتًالوظيفيةًعمىًأساسًالمؤىؿًالعمميًوطبيعة ًالعمؿًليذه طبيعة
ً ،ً ًالفتوىًوالتشريع ً،2005ًديواف ًوثابتة ًمستحقة ًالعمؿ ًطبيعة ًفأفًعالوة ًأعاله ًموضح ًىو ًكما .ً )
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سيًبغضًالنظرًعفًالمؤىؿًالعمميًلممصنفيفًعمىًالفئاتًالوظيفيةًوىناؾًظمـًتضاؼًإلىًالراتبًاألسا
حيثًيعتبروفًمفًالفئةًاألولىًولكفًالًتصرؼًليـًعالوةًطبيعةًً Dواضحًعمىًالموظفيفًعمىًًالدرجةً

العمؿً،ًالفًىذهًالدرجةًألغيتًفيًقانوفًالخدمةًالمدنيةًوغيرًمدرجةًفيًالييكمياتً،ًورواتبيـًالًتتعدىً
ًراتبًرئيسًالقسـًبالرغـًمفًالمسمىًوالدرجةً.

  :   الع وة اإلدار 
تصرؼًلمموظؼًالذيًيشغؿًوظيفةًإشرافيةًحسبًالييكؿًالتنظيميًالمعتمدًلمدائرةًالحكوميةً،ًوكذلؾًفدً
ًغالءً ًعالوة ًنسبة ًتكوف ًالمفترضًأف ًومف ًالرواتبً، ًاستمارة ًفي ًمعيشة ًغالء ًعالوة ًبند ًإضافة تـ

 بأسعارًاألساسيةًالمحددةً.ًًالمعيشةًمرتبطة
وبالرغـًمفًالزياداتًالتيًطرأتًعمىًالرواتبًلجميعًالموظفيفًالمدنييفًفيًالسمطةًالوطنيةًالفمسطينيةً،ً
إالًأنوًالًزاؿًالبعضًمفًالموظفيفً،ًعداًالفئاتًالعمياًيتظمـًمفًأفًالرواتبًتتفؽًعمىًالسمعًاألساسيةً

عفًاألجورًًمفًالراتبًالشيريً،ًأيًأفًمستوىًالرضاًالوظيفيًوالًيمكفًأفًيدخرًأوًيرفيوًعفًنفسوً
ًوالرواتبًالحكوميةًمتدنيًبالنسبةًلموظفيًالفئاتًالوظيفيةًالدنياً.

 تضاؼًإلىًراتبًالموظؼًالحاصؿًعمىًالمؤىالتًالعمميةًالعمياًالمبينةًً:ًع وة االخ صاص
ًأدناهًالمبالغًالمحددةًمقابؿًكؿًمؤىؿًإلىًطبيعةًالعمؿً.

 ًعمىًأفًيصدر3ًًالمعدؿً"1998ًً"ًلسنة4ًًنصًقانوفًالخدمةًالمدنيةًرقـً"ًً وة الندرة :ع"
ًمجمسًالوزراءًعالوةًالندرةًولـًيصدرًقرارًبيذاًالخصوصًحتىًتاريخً.

 تمنحًمخاطرةًشيريةًلمموظفيفًالذيفًيتعرضوفًبحكـًعمميـًوبصورةًمباشرةً:  ع وة المخاطرة
ً.2005ًً"ًلسنة78ًًحددهًقرارًمجمسًالوزراءًرقـً"ًلممخاطرةًأوًالعدوىًوفؽًماً

    شيكؿً"ًعفًالزوجةًاألولىًغيرًالموظفةًويصرؼًلو60ًً:ًيصرؼًلمموظؼً"ًالع وة االج ماع
"18ًًشيكؿً"ًشيرياًحتىًبموغًالولدً/ًالبنتًسفً"20ًًعفًكؿًولدًأوًبنتًأوًعفًالزوجةًالثانيةً"ً
دل ل الموظف العام ،  د وان الموظف ن) "ًعاما18ًًًعاماًويستمرًالصرؼًعفًاألبناءًبعدًسفً"

2006 ). 

 : البدالت 
 ًبدؿًالتنقؿًالثابتً.ًبدؿًأوقاتًالعمؿًخارجًنطاؽًالدواـًالرسمي. 
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 ًًرخصةًالقيادةً،ًبالتنسيؽًمعًديوافًالموظفيف يصرؼًلمموظؼًالذيًيعمؿًبوظيفةًسائؽًرسـو
 العاـً.

 ًلموظفيًالفئةًالثانيةًفماًدوفً.يصرؼًبدؿًأوقاتًالعمؿًخارجًنطاؽًالرسمي 
 

 الحوافز والع وات ال شج ع   :
 : المكافآت 
يضعًالديوافًمفًالدائرةًالمختصةًنظاماًلمحوافزًالماديةًوالمعنويةًلمموظفيفًفيياًبماًيكفؿًتحقيؽً -ًأ

 األىداؼًوتحسيفًاألداءًوترشيدًالنفقاتً،ًضمفًفئاتًالحوافزًالماديةًوشروطًمنحياً.
ً -ًب ًلرفعًكفاءةًيجوزًلمدائرة ًأعماالًأوًبحوثا ًلمموظؼًالذيًيقدـ ًتشجيعية المختصةًصرؼًمكافأة

 األداءًوترشيدًالنفقاتً.
ًالتشجيعيةً -ًت ًالعالوات ًلمنح ًالالزمة ًاالعتمادات ًموازنتيا ًمشروع ًفي ًحكومية ًدائرة ًكؿ تدرج

ًمف ًالعادية ًغير ًالجيود ًومقابؿ ًوالتعويضات ًوالمزايا ،ً ًالبدالت ،ً ًبأنواعيا قبؿًًوالمكافآت
 الموظفيفً،

ًكانتً -ًث ًميما ًالعامة ًالموازنة ًمخصصاتًفي ًليا ًترصد ًعالواتًلـ ًمكافآتًأو ًتصرؼًأي ال
 األسبابً.

يجوزًلمدائرةًالحكوميةًالمختصةًمنحًالموظؼًعالوةًتشجيعيةًتعادؿًالعالوةًالدوريةًالمقررةًإذاً -ًج
ًأ ًعمى ًاألخيريف ًالعاميف ًعف ًممتاز ًبمرتبة ًاألداء ًكفاية ًتقرير ًعمى ًمنحياًحصؿ ًيتكرر ال

ًبذلؾ ًالمالية ًووزارة ًالديواف ًويبمغ ًلو ًمنحيا ًتاريخ ًمف ًاألقؿ ًعمى ًسنتيف ًبعد ًإال ًًًًًًًًًًًًًًًًلمموظؼ
 (ً.2006)دليؿًالموظفيفًالعاـً،ً

بالرغـًمماًسبؽًذكرهًيالحظًأفًمعظـًالموظفيفًالحكومييفًالمدنييفًغيرًأبييفًبنظاـًالحوافزً
ًب ًالقناعة ًإلىًعدـ ًاألداءًباإلضافة ًجميًبتطبيؽًنظاـ ًحيثًالًيممسًأفًىناؾًاىتماـ ًالحوافزً، نظاـ

الوظيفيً،ًواعتبارهًالمؤشرًلمترقياتًالوظيفيةً،ًأوًيعتبروفًأفًىناؾًتطبيقاتًغيرًمنصفةًلنظاـًالحوافزً
فًالترقياتًاالستثنائيةًيكوفًمعيارىاًالواسطةًأوًالمعرفةً،ًبدؿًاالستنادًعمىًتقييـً األداءًوالترقياتً،ًوا 

ًلفئاتً ،ً ًألخرى ًوظيفية ًدرجة ًمف ًاالنتقاؿ ًواف ،ً ًالوظيفية ًوالترقيات ًالدرجات ًلمنح ًكمحدد السنوي
الجامعيفًتمتدًلخمسًسنواتًمجحؼًبحؽًالموظؼًويزيدًمفًانخفاضًمستوىًالرضاًلمموظؼً،ًوسعيوً

ًلمترقيةًلتأميفًالزيادةًفيًاألجرً.
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 المزا ا اإلضاف   :
 :   ساعات العمل اإلضاف 

ً تمنحًلمموظؼًالحكوميًالمدنيًحقوؽًصرؼًساعاتًعمؿًإضافيًلوً،ًمدفوعةًاألجرًمقابؿًأعماؿًيقـو
بتأديتياًفيًدائرتوًبعدًساعاتًدواـًالعمؿًالرسميً،ًبسببًظروؼًعمؿًطارئةً،ًلضمافًسيرًاألعماؿً.ً

ًالحكومي ًالموظفيف ًومنيـ ًالفمسطينييف ًبيا ًيمر ًالتي ًالصعبة ًلمظروؼًاالقتصادية ً،ًونظرا ًالمدنييف يف
وتدنيًاألجورًمقابؿًغالءًالمعيشةً،ًنجدًأفًالكثيرًمنيـًفيًالدوائرًالحكوميةًيتنافسوفًعمىًأفًيكوفً
ألحدىـًكوتوًأوًحصةًمفًساعاتًالعمؿًاإلضافيةً،ًوذلؾًبغرضًتحسيفًرواتبيـً،ًويعتبرىاًالكثيرًمنيـً

ًأجرًلمموظؼًمقابؿًعمؿًيؤديوً.ًمفًبابًالمكافأةًوالحوافزًعمىًالرغـًمفًإنياًفيًالحقيقةًىي
ً ًالمادة ًا55ًوتتضمف ًقانوف ًمف ًلسنة ،ً ًالمدنية ًأ1998لخدمة ًمقابال، ًالوظيفة ًشاغؿ ًمنح ًيجوز ًنو

مفًًًاألعماؿًالتيًيكمؼًبياًفيًغيرًأوقاتًالعمؿًالرسميً،ًإذاًتوفرًاعتمادًماليًمخصصًلياً،ًبقرار
ًة:رئيسًالدائرةًالحكوميةًالمختصةًحسبًالشروطًالتالي

 أالًتتجاوزًالمبالغًالمدفوعًعنياًربعًراتبًالموظؼًالمعني. -1
أفًيوفًالعمؿًالمرادًتنفيذهًمفًاألعماؿًالطارئةًأوًالموسميةًالممحةًالتيًالًيتسنىًأداؤىاًوقتً -2

 الدواـًالرسمي.
أفًيقتصرًصرفياًعمىًالموظفيفًمفًالفئةًالثانيةًفماًدوفًأساسًالساعةًبساعة،ًوتحددًاالئحةً -3

ًالخدمةًالتنفيذ ً)قانوف ًالرسمية ًالعمؿ ًأوقات ًغير ًفي ًلمعمؿ ًواإلجراءات ًوالضوابط ًاألحكاـ ية
 (.1998المدنية،ً

 ً 1998"ًمفًقانوفًالخدمةًالمدنية51ًًً"المادةً: نظام االس قطاعات في نظام الروا ب  -ثان ًا:
تمارةًراتبًاالستقطاعاتًفيًنظاـًالتعويضاتًالماليةًلمموظفيفًالحكومييفًحسبًماًتردًفيًاس

ًيحددىاً ًأخرى ًاستقطاعات ًوأية ،ً ًالدخؿ ًوضريبة ،ً ًالصحي ًالتأميف ًوقسط ،ً ًالتقاعد ًقسط الموظفيف
ًطبيعةً ًأو ًلمموظؼًالحكوميًالمدنيًحسبًمؤىمو ًوعمىًاألساسًالسابؽًلمعالواتًالمستحقة القانوفً.

ًلػػشا ًحوافزًمادية ًذاتيا ًىيًبحد ًيحؽًلوًعالواتًمتنوعة ،ً ًغؿًعممو ،ً ًالموظؼًعمىًالوظيفة لتحفيز
اإلنجازًواإلخالصًفيًعمموً،ًوتحقيؽًالرضاًالوظيفيً،ًوقدًحددًالقانوفًلمموظفيفًعالواتًمثؿًعالوةً

ً.الندرةًًأوًالمخاطرة
 2005ً"ًمفًقانوفًالخدمةًالمدنية17ًًً"المادةً:ًًقسط ال قاعد -
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مساىمةًالمشترؾًًوفًالراتب%(ًم9تكوفًنسبةًمساىمةًالحكومةًاإلجباريةًفيًنظاـًالمنافعًالمحددةً)
.%(ًمفًالراتب7اإلجباريةًفيًنظاـًالمنافعًالمحددةً)  

)ًالييئةًالفمسطينيةًلحقوؽًالمواطفً،ًالتأميفًالصحيًفيًفمسطيفً،ً ال أم ن الصحي الحكومي : -
2007ً.ً)ً

ًوذل ،ً ًالدوائرًوالوزاراتًالحكومية ًخدماتًالتأميفًلجميع ًالفمسطينية ًالوطنية ًالسمطة ؾًمفًخالؿًوتقدـ
ًمقابؿًتمقيًالخدماتً ًبنسبةًثابتةًمفًالدخؿًشيريا ،ً ًالتأميفًالصحيًمفًراتبًالموظؼًإجباريا خصـ
الصحيةًمفًمراكزًالرعايةًالصحيةً،ًوالمستشفياتًالتابعةًلوزارةًالصحةً،ًوتوفرًبعضًالخدماتًالصحيةً

ًًخارجًمراكزًالرعايةًالتابعةًلوزارةًالصحةًًسواءًداخؿًأوًخارجًالوطف
ً
ً

ً
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 المبحث الثالث

ًغزة.وزارة الشؤون االج ماع   في قطاع 
ً
ً

 رسال  الوزارة. -أواًل:

 أىداف الوزارة. -ثان ًا:

 س اسات الوزارة. -ثالثًا:
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                         (2013ًىيكميةًوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةً، :( رسال  الوزارة-:أوالً 
يًإحدىًأجيزةًًالسمطةًالتنفيذيةًتؤديًدورًاًتخصيصيًاًفيًإطارًتكامميًمعًوزارةًالشؤوفًاالجتماعيةًىً-

بقيةًالوزارتًوالييئاتًالحكوميةًالمختمفةًإلرساءًالقواعدًاالجتماعيةًاألساسيةًلمدولةًالفمسطينيةًوفؽًأسسً
ًحديثةًلبناءًالمجتمعًالسميـًورفعًمستوىًمعيشتوًلضمافًالحياةًالكريمةًلإلنسافًالفمسطيني.

ًأسرةًً- ًلكؿ ًاالقتصادي ًوالنمو ًاالجتماعية ًاألمف ًو ًالشاممة ًالتنمية ًتحقيؽ ًعمى ًالوزارة ًرسالة ترتكز
ًلإلنسافً ًالحياة ًلضماف ًالمعيشة ًمستوى ًورفع ًالسميـ ًالمجتمع ًلبناء ًاالجتماعي ًلمرفاه ًوصواًل فمسطينية

يًإطارًعمميةًتنسيقيةًالفمسطينيًوعمىًأسسًالمساواةًدوفًتمييزًعرقيًأوًجنسيًأوعقائديًأوًطائفيًف
ًالكفاءةً ًدرجات ًكأقصى ًالعمؿ ًمتطمبات ًيمبي ًبما ًوالخاص ًواألىمي ًالرسمي ًالقطاع ًبيف ًما شاممة

ًوالمرونة.

 - : الوزارة أىداف
المعيشيًلمفئتاتًالميمشةًفيًالمدفًوالريؼًوالمخيماتًوتطويرًالبرامجًاالجتماعيةًًتحسيفًالمستوىً -1

واألطفاؿًواألسرةًواألحداثًوالمتسربيفًمفًالمدارسًورفعًمستوىًالخاصةًبفئاتًالمعوقيفًوالمسنيفً
ًلمجتمعناً ًمتكاممة ًشاممة ًتنمية ًلتحقيؽ ًالمدني ًوالمجتمع ًاألىمية ًالمنظمات ًمع ًوالتنيسيؽ التعاوف

 الفمسطيني.
ًالمواردً -2 ًتنمية ًخالؿ ًمف ،ً ًالقائمة ًاالقتصادية ًالتبعية ًعمى ًوالقضاء ًالذاتً، ًعمى ًاالعتماد تعزيز

ةًالمحميةً،ًوتفعيؿًالتجمعاتًالفقيرة،ًوتمكيفًالقدراتًالمؤىمةًمفًالمشاركةًالفعميةًفيًالعمميةًالبشري
 االنتاجيةًلممجتمعً.

 دعـًاستقرارًاألسرةًوتماسكياًباعتبارىاًالمبنةًاألساسيةًفيًبناءًالممجتمعً. -3
الظواىرًالسمبيةًفيًًرفعًمستوىًالوعيًالمجتمعيً،ًبيدؼًتعزيزًالقيـًواالتجاىاتًاإليجابيةًومكافحة -4

 المجتماعً.
 مستوىًأداءًوقدراتًالوزارةًلمرقيًبخدماتًالرعايةًاالجتماعيةًإلىًأفضؿًمستوىًممكفً.تحسيفً -5
المساىمةًفيًدورًناشطًفيًالتنميةًاالقتصاديةًواالجتماعيةًوالحدًمفًالفقرًومشاركةًاوسعًلمطاقةً -6

ًاإلنتاجيةًلممرأة.
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جراءات الوزارة:س   - اسات وا 
 ًيـًالمساعداتًاالجتماعيةًألشدًالفئاتًفقرًاًضمفًشروطًوًمعاييرًمحّددة.تقد
 وًخصوصًاًًتوفيرًالتدريبًوًالتأىيؿًلبعضًالفئاتًالميمشةًبيدؼًتمكينياًمفًاالعتمادًعمىًالذات

ًالنساء،المعّوقيف،األحداثًالمتسربيفًمفًالمدراسًوًالجانحيف.
 ًالخدماتًاال ًتنظيـ ًو ًالجمعياتًالخيرية ًالمؤسساتًاألىميةتسجيؿ ًالتيًتقدميا مفًخالؿًًجتماعية

ًالمساعداتً ًخالؿ ًالمؤسساتًمف ًىذه ًدعـ ًبرامجيا،و ًعمى ًالميني ًو ًالمالي ًو االشراؼًاالداري
ًالعينيةًوًالمادية،وًتوظيؼًكوادرًمينيةًلمعمؿًفييا.

 تًالحكوميةًتسييؿًحصوؿًأفرادًالقضاياًاالجتماعيةًعمىًالخدماتًاالجتماعيةًالمتوفرةًفيًالمؤسسا
ًوًاألىميةًمفًخالؿًنظاـًالتحويؿ.

 ًدعـًالمشاريعًاالنتاجيةًلمنساءًوًالمعوقيف،بالتنسيؽًمعًمؤساتًاالقراضًاالىمية،باالضافةًالىًدعـ
ًتشغيميـًفيًالمؤسساتًالمينيةًالمختمفة.

 ًاليقاؼًحمايةًاالطفاؿًوًالنساءًالمواتيًيتعرضفًلمعنؼًوًااليذاءًمفًخالؿًاتخاذًاجراءاتًالتدخؿ
التأىيؿًوًيفًمراكزًحمايةًتضمفًليـًاألمفًًوااليذاءًبالتنسيؽًمعًجيازًالشرطةًوًوزارةًالعدؿ،وًتأم

ًإعادةًالدمجًفيًبيئتيـًالطبيعيةًبعدًتييئتياًلذلؾ.
 .ًرعايةًالمسنيفًوًالمعوقيفًالذيفًيفتقدوفًالىًالرعايةًاألسرية
 ًتًوًاالحتياجات.دراسةًالظواىرًاالجتماعيةًالسمبية،وًتحديدًالمشكال
 .)ًدمجًاألطفاؿًمجيوليًالنسبًفيًاألسرًالحاضنةً)البديمة
 .ًالسعيًلدمجًالمعوقيفًوًالمسنيفًفيًالمجتمعًوًالتوعيةًباحتياجاتيـًوًحقوقيـ
 ًًدورًاأليتاـ،وًالسعيًلدمجًاالطفاؿًفي ًفييا متابعةًأوضاعًاالطفاؿًداخؿًالمؤسساتًااليوائيةًبما

ًاألسرة.
 رًالحضانةً،وًرفعًكفاءةًمربياتًدورًالحضانة،وًاالشراؼًعمىًالخدماتًالتيًتسجيؿًوًترخيصًدًو

ًتقدـًلمطفؿ.
 .ًتقديـًاإلرشادًالنفسيًوًاالجتماعيًلألطفاؿًوًاالسرًالذيفًيعيشوفًفيًظروؼًخطرة
 ًًالتيًأقرىا ًالمدنيةًوًاالجتماعية ًالسياسيةًو ًالمختمفة ًعمىًحقوقيا ًلألسرة ًالتوعية ًو توفيرًاإلرشاد

فيًجميعًسياساتًًالحفاظًعمىًدمجًالنوعًاالجتماعيًوفًوًكفمتياًلياًالمواثيؽًالدولية،معًضمافالقان
ًوًبرامجًالوزارة.
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 المؤسساتًالتيًتشرؼًعميياًالوزارة،وًتحسيفًمستوىًخدماتياًالىًأفضؿًتطويرًتجييزاتًالمراكزًًو
ًمستوىًممكف.

 ًبعدًتوقيعًالوزيرًعميياًوًالمنظمةًلمعالقةًتطبيؽًاألنظمةًالمنظمةًلمعمؿًداخؿًالوزارةًوًالتيًصدرت
ًبيفًالوزارةًوًالمؤسساتًاألخرىًذاتًالعالقة.

 ًتحقيؽًالفعاليةًوالكفاءةًاإلداريةًبالوزارةًعمىًجميعًاألصعدةًوًالتحقؽًمفًىذهًالفعاليةًوالكفاءةًفي
ًالمرسومة.األداءًاإلداريًوالماليًلكافةًالوحداتًاإلداريةًفيًالوزارةًوفؽًالخططًواألىداؼً

 ًومقد ًعمىًالماؿًالعاـ ًالخاطئالمحافظة ًمفًاالستخداـ ًأوًًً،راتًالوزارة ًاالنحرافاتًالسمبية وتحديد
ًاإليجابيةًبيدؼًالضبطًوتصويبًالمسار.

 ًالتأكدًمفًسالمةًتطبيؽًالقوانيفًواألنظمةًوالموائحًوالتعميماتًالتيًتحكـًإجراءاًتًالعمؿًبماًيسيـ
ًبًاألخطاءًوتطويرًمستوىًاألداءفيًمعالجةًالمشكالتًوتصوي

 ًًتجاوزًالعقباتًالتيًتعيؽ ًبأوؿًكيًيتـ ًالوضعًأواًل ًبصورة ًبالوزارة ًالعميا وضعًالمستوياتًاإلدارية
ًطريؽًالعمؿً.

 .ًتحقيؽًاألىداؼًالمخططًلياًوفؽًاإلستراتيجيةًالعامةًلموزارةًلتقديـًأفضؿًالخدماتًلمجميور
 ًالجم ًمف ًالشكاوىًالمقدمة ًوالتيًفحصًودراسة ًالعمؿًفيًالوزارة ًبشأفًإجراءا يورًوموظفيًالوزارة

ًتحاؿًإلىًوحدةًالرقابةًوالتفتيش،ًمفًقبؿًالوزير،ًورفعًالتوصياتًواالقتراحاتًبيذاًالشأف
 ًمتابعةًمعالجةًالمشكالتًوتصويبًاألخطاءًالمكتشفةًأثناءًالتفتيشًالداخمي،ًوتمؾًالتيًتقدمياًىيئة

ًالرقابةًالعامةًفيًتقاريرىا
ً
ً
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 الفصل الثالث
 اإلبداع اإلداري

 

ًةمقدمالً-أواًل:

ًاإلبداعًً-ثانيا: ًمفيـو

ًأىميةًاإلبداعًاإلداريً-ثالثًا:

ًاإلداريًبداعلىًاإلإحاجةًالمنظماتًً-:رابعاًً

ًأوًالقدراتًالمميزةًلمشخصيةًالمبدعة اإلبداعية القدراتً-:خامساًً

ًاإلبداعيةًًالخصائصًالرئيسيةًلممنظماتً-:سادساًً

ًمعوقاتًاإلبداعً-:سابعاًً

ًمبرراتًاإلبداعًفيًالمنظماتًالحكوميةً-:ثامناًً

ًآلياتًتفعيؿًاإلبداعًفيًالمنظماتًالحكوميةًلمواجيةًتحدياتيـً-:تاسعاًً
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 الفصل الثالث
 اإلبداع اإلداري

  :ممقد -أواًل:
ًفي ًالحقيقي، ًاالستثمار ًىو ًالبشرية ًالموارد ًفي ًاالستثمار ًاقتصاديةًإف ًعممية ًلكؿ ًاألساس و

والداعـًاألوؿًلتحقيؽًاألىداؼًاإلستراتيچية.ًواإلبداعًاإلداريًىوًإنتاجًأفكارًجديدةًخارجةًعفًالمألوؼً
أفًيبدعًًوحتىًيبدعًالفردًلمنشأتو،ًيجبًأفًتوفرًالمنشأةًبيئةًتتقبؿًاإلبداعاتًعمىًأنواعيا،ًإذًالًيمكف

تصبحًبيئةًالمنشأةًبيئةًإبداعية،ًيجبًعمىًالمديرًوفريؽًإدارتوًأفًالمرءًفيًبيئةًترفضًالجديد.ًوحتىً
ًالكثيرًمفً ًبؿًويجبًأفًيمغوا ًلمشاكؿًتواجييـ، ًحمواًل ًويبتكروا ًأفًيبدعوا ًأفًبإمكافًموظفييـ يقتنعوا
القواعدًالعقيمةًالتيًتضعًعراقيؿًتعيؽًالموظفيفًعفًاإلبداع،ًفكثيرًمفًالمدراءًوالرؤساءًيتخوفوفًمفً

اءًصالحياتًلمموظفيف،ًويجعموفًعمميةًتسييرًدفةًالمنشأةًتأتيًعفًطريؽًواحد،ًمفًاألعمىًإلىًإعط
ًعمىًالموظفيف ًوالتنفيذ ًأيًاألوامرًوالتخطيطًمفًاإلدارة، ًتبدوًصغيرة،ًًاألسفؿ، ًيسببًمشكمة ًما وىذا

ًالمنشأة ًأداء ًسوء ًإلى ًاألحياف ًبعض ًفي ًتؤدي ًحتى ًتتفاقـ ًلكنيا
ًالعميا،ًومفًثـًفيجبًأفًيتصرؼًفالموظؼًفيًميدافًال ًالمديرًأوًاإلدارة عمؿًيممسًمتغيراتًالًيراىا

ًالمتغيرات ًىذه ًإزاء ًالتيًستُتخذ ًالمبادرة ًلتقرير ًاإلدارة ًمع ًىناؾًتواصؿ ًيكوف ًوأف ًالفرصًوحده، ،ًأو
ًويكوفًالتحديًعفًطريؽًتعييفًالشخصًالمناسبًفيًالوظيفةًالمناسبةًوالتيًتتصؿًبخبراتوًومياراتو،

ً(ً.2004)حريـ،ًوذلؾًيؤديًإلىًتوقدًشعمةًاإلبداعًلديو

ًالتقميديةً ًأفًاإلدارة ًكما ًعفًالمنشآتًاألخرى، ًفيًتميزىا ًأيًمنشاة ًاقتصاد ًقوة فاإلبداعًيدعـ
ًإلىً ًالعامميف ًاألفراد ًتحَوؿ ًفيي ًوخيمة، ًعواقب ًمف ًليا ًلما ًالحالي ًالوقت ًفي ًممكنة ًغير أصبحت

ً(.2002)توفيؽً،ًمىًاالبداعبيروقراطييفًوتسمبيـًقدرتيـًًع
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
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ًمفيوم اإلبداع 
عموـًاالجتماعيةًأفًإلىًمعنىًالتجديدًوجاءًفيًمعجـًالInnovateًيشيرًالمصطمحًاالنجميزيً

ًاإلبداع ً"ًكممة ً)الصرف،ًتعني ًالموجودة ًاألشكاؿ ًعف ًنوعيًا ًيختمؼ ًتجديد ًأو ًسموؾ ًأو ًفكرة أي
ً.(33ص،2000

داعًعمىًأنوًتوظيؼًأمثؿًلمقدراتًالعقميةًوالفكريةًالتيًتتميزً(ًفيعرؼًاإلب2002،ًأماً)الشمري
الطالقةًوالمرونةًواألصالةًوالحساسيةًلممشكالتًوالقدرةًعمىًتحميمياًبماًيؤديًإلىًتكويفًًبأكبرًقدرًمف

ًأوًأساليبًعمؿًجديدةًداخؿًالمنظماتًاإلدارية.طاتًواكتشاؼًعالقاتًأوًأفكاًرتراب
ًمت ًعفًوحدة ًإلىًتحقيؽًإنتاجًجديدًواإلبداعًعبارة ًتقود ًوالموضوعية ًالذاتية ًمفًالعوامؿ كاممة

ًوالمناىجًًًوأصيؿ ًوالمشكالت ًلألفكار ًالجديدة ًالحموؿ ًإيجاد ًفي ًيسيـ ًوالجماعة ًالفرد ًمف ًقيمة ًًًًًًًًًًًًًًًذو
ً(.33،ص2004)السويدافًوالعدلونيً،ً

ً ًجرواف، (ً ً"جرواف" 2002ً،أما ًمف ً"مزيج ًبأنو: ًاإلبداع ًفيعرؼ ًواالستعداداتً( القدرات
ماًوجدتًبيئةًإداريةًمناسبةًيمكفًأفًترقىًبالعممياتًالعقميةًلتؤديًإلىًًوالخصائصًالشخصيةًالتيًإذا

نتاجاتًأصميةًومفيدةًسواءًبالنسبةًلخبراتًالفردًالسابقةًأوًخبراتًالمؤسسةًأوًالمجتمعًأوًالعالـ،ًإذاً
ًفيًأحدًمياديفًالحياةًاإلنسانية".كانتًالنتاجاتًمفًمستوىًاالختراقاتًاإلبداعيةً

ويكمفًالقوؿًبأفًاالبداعًاحداثًشئًجديدًعمىًغيرًمثاؿًسابؽً،ًفاالنتاجًالذىًيتصؼًباالبداعً
يتوفرًفىًصياغتوًالجدةًوالطرافةًفاالبداعًىوًالقدرةًعمىًتحقيؽًاالىداؼًوالنتائجًالمرغوبةًالتىًيسعىً

ًالذك ًاالستخداـ ًوىو ًلتحقيقيا ًالمصحمة ًوالعاقباتًاصحاب ًالمشكالت ًعمى ًوالتغمب ًالمتاحة ًلمموراد ي
ً.(2004بأساليبًمتطورةًوغيرًورادةًلممنظماتً)السممي،

ًفريدةً ًحالة ًعف ًيعبر ًاالبداع ًأف ًعمى ًإجماع ًىناؾ ًبأف ًالباحة ًترى ًالسابقة ًالتعرفات ًخالؿ ومف
ًأوًعمىًمستويًانتاجًعمؿًجديدً،ًحيثًأصبحًمومتميزةًسواءًعمىًمستويًاالفكارً فيوـًاالبداعًاليـو

ًمفًأكثرًالمفاىيـًشيوعًاً.

 مفيوم االبداع االداري 

ًفافً ًعميو ًالمحافظة ًأو ًوالتنافسية ًالبيئاتًالمضطربة ًفى ًاالزىادر ًالمنظماتًمفًأجؿ ًتكافح حيف
ًاالداًر ًاقتصادياتًاالبداع ًممموسة ًاقتصادياتًغير ًفالمنظماتًتعيشًفى ًاالىمية، ًفى ًغاية ًيصبح ى
ًالت ًأيًمنظمةًتميزىاالمعموماتية ًقوة عفًًىًتعتمدًعمىًالسرعةًوالخياؿًوالمرونةًفاالبداعًاالدرايًيدعـ

مفًعواقبًًًالمنظماتًاالخرىً،ًكماًأفًاالدارةًالتقميديةًأصبحتًغيرًممكنةًفىًالوقتًالحالىًلماًليا
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ًوالتفك ًاالبداع ًعمى ًقدرتيـ ًوتسمبيـ ًبيروقراطيف ًالى ًالعامميف ًاالفراد ًتحوؿ ًفيي ،ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًيروخيمة
ً.(20،ص2002،)الزىرىً

اإلبداعًاإلداريًبأنوً:ً"ًمجموعةًاإلجراءاتًوالعممياتًوالسموكياتًالتيًتؤديًً(2005)العواد،عرؼً
ًحؿً ًعمى ًالعامميف ًتحفيز ًخالؿ ًمف ًاإلبداعي ًاألداء ًوتفعيؿ ًالمنظمة ًفي ًالعاـ ًالمناخ ًتحسيف إلى

ًأكثرًإبداعًاًوبطريقةًغيرًمألوفةًفيًالتفكيرً".ًالمشكالتًواتخاذًالقراراتًبأسموب

:ًالعمميةًالتيًيتميزًبياًالفردًعندماًيواجوًمواقؼًينفعؿًلياًويعايشياًبعمؽًثـًيستجيبًفاإلبداع ىو
فتجيءًاستجابتوًمختمفةًعفًاستجاباتًاآلخريفًوتكوفًمنفردةًوتتضمفًىذهًالعمميةًًلياًبماًيتفؽًوذاتو

ًتشمؿًالفكرًالقياديًمنتجاتًأوًخدماتًأوًتقن ياتًعمؿًجديدة،ًأوًأدواتًوعممياتًإداريةًجديدة،ًكما
ً(ً.27،صSoo et.al،2002)ًالمتمثؿًفيًطرحًأفكارًجديدة

ًوالتىً ًوالعامموف ًالمديروف ًيقدميا ًوالممارساتًالتى ً"االفكار ًاالبداعًاالدرايًىو ويرىًالقاسميًاف
ًاكث ًواساليب ًوطرؽ ًادارية ًعمميات ًايجاد ًالى ًالشركاتًتقضي ًاىداؼ ًانجاز ًفى ًوفاعمية ًكافأة ر
ً.(32،ص2002والمؤسساتًوالدوائرً،ًوأكثرًخدمةًلممجتمع"ً)القاسمى،

ًالعقميةً ًاو ًالذىنية ًامكانياتو ًاستخداـ ًعمى ًالفرد ً"قدرة ًبقولو ًاالدراي ًلالبداع ًبكر( ً)أبو ويشير
ةًاوًوسيمةًأوًفكرةًاوًمنتجًجديدًنافعًواالستفادةًمفًاالمكانياتًوالمورادًالمتوفرةًاوًالممكنةًلتقديـًأداء

ً(.25ً،ص2002)أبوًبكرً،ومفيدًلممنظمةًوأعضاءىاًوعمالءىاً"

ًجمعياً ًنرًانيا ًاالبداعًاالدرايًاالًاننا ًمفيـو ًالتعاريؼًالتىًوضعتًلمتحديد ًمفًتعدد وبالرغـ
ً.(2000تصبًفىًبوتقةًواحدةً،ًوتتفؽًعمىًفكرةًأوًأسموبًادارىًاوًاختراعًجديدً)ىيجافً،

ةًافًتعرؼًاالبداعًاالدرايًبانوً"مزيجًمفًالقدراتًالتىًتمكفًالفردًمفًانتاجًفكرةًثويمكفًلمباح
ًتط ًاو ًمشكمة ًبيدؼًحؿ ًلمتطبيؽ ًقابمة ًمتميزة ًإلىًجديدة ًالوصوؿ ً ًالى ًيؤدي ًبشكؿ ًقائـ ًنظاـ وير

ً.األىداؼًالمطموبةًبكفاءةًوفاعمية"

ً

ً

ً
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 أىم   اإلبداع اإلداري 
                           في ال نظ مات عمى النحو ال الي : االبداع اب ات ال ي  وفرىا ظاىرة  مكن اجمال اال ج

 (.5115)  وف ق، 
لقدرةًعمىًاالستجابةًلمتغيراتًالبيئةًالمحيطة،ًمماًيجعؿًالتنظيـًفيًوسضعًمستقرًإذًيكوفًلديوًاً-1

ً.مياتًالتنظيميةاالستعدادًلمواجيةًىذهًالتغيراتًبشكؿًالًيؤثرًعمىًسيرًالعم
ًتحسيفًخدماتًالتنظيـًبماًيعودًبالنفعًعمىًالتنظيـًوالفرد.ً-2
ًليـً-3 ًالفرصة ًاتاحة ًطريؽ ًعف ًالتنظيـ ًفي ًلمعامميف ًوالعقمية ًالفكرية ًالقدرات ًتنمية ًفي ًًًًًًًًًًًًًًالمساىمة

ًفيًاختبارًتمؾًالقدراتً.
ًديثةحاليبًعمميةًتتواكبًمعًالتطوراتًالالستغالؿًاألمثؿًلممواردًالماليةًعفًطريؽًاستخداـًأسً-4

ًالقدرةًعمىًاجداثًالتوازفًبيفًالبرامجًاالنمائيةًالمختمفةًواالمكانياتًالماديةًوالبشريةًالمتاحة.
5-ًً ًفي ًليا ًالفرصة ًاتاحة ًطريؽ ًعف ًقدراتيـ ًمف ًواالستفادة ًالبشرية ًالموارد ًاتسغالؿ ًالبحثًًًًًًًًًًًًًًحسف

ًالعمؿ ًمجاؿ ًفي ًالجديد ًالمحيطةًعف ًالتغيرات ًمع ًيتفؽ ًبما ًالعمؿ ًألنظمة ًالمستـر ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوالتحديث
ًاإلداريًبداعلىًاإلإحاجةًالمنظماتً

 (.5118 ،)ع دًممكن ذكر أىم أسباب حاج  المنظمات إلى االبداع االداري :
اًوانتاجيتيا،ًوبالتاليًيعتبرًاالبداعًاالداريًعنصرًاًأساسيًاًفيًجميعًنشاطاتًايًمنظمةًلرفعًكفاءتي -

 تحسيفًمخرجاتياًسواءًكانتًمنجاتًأوًخدمات.

 تعيشًالمنظماتًالحديثةًظروؼًمتغيرةًومعقدةًفرسضتًالحاجةًالىًاالدارةًاالبداعية. -

ًالذيًيتطمبً - ًوالتطوير ًيفرضًالتغيير ًالمنظماتًالحديثة ًداخؿ ًوالتنظيمية ًالمشكالتًاالدارية تزايد
 فيًاحداثو.ًًاإلبداع

 حدةًالمنافسةًالشرسةًيفرضًالحاجةًالىًاالبداعًاالداريًلزيادةًالقدرةًالتنافسية.ًتزايد -

ًنتجًعنياً - ًمسبوقة ًقدراتًغير ًمف ًتتيحو ًاالنترنتًوما ًالمعموماتًوشبكة تقنياتًاالتصاالتًوثورة
ًىذهًًالعديد ًلحؿ ًابداعية ًادارة ًيتطمب ًالذي ًاألمر ًالحديثة ًالمنظمات ًتواجييا ًالتي ًالمشكالت مف
 شكالتً.الم

حاجةًالدوؿًالعربيةًالمستمرةًإلىًاالبداعًاالداريًنابعًمفًكونياًدوؿًناميةًتمكنياًمفًمسايرةًركبً -
 التطور.

 وسيمةًلمتطويرًوالتجديدًوابتكارًطرؽًوحموؿًجديدةًلمشكالتًقائمةً. -
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أفًأيةًًداريةًحيثيبرزًاالبداعًكمطمبًأساسيًمفًبيفًالمطالبًالتيًتكوفًالغايةًالعمياًلمظاىرةًاإل -
 عمميةًإداريةًتغفؿًعفًاإلبداعًتحكـًعمىًنفسياًبالتخمؼًواالنغالؽًواالنييار.ًقيادةًإداريةً

ًالتفوؽً - ًولمحفاظًعمىًىذا ًتتفوؽًعمىًغيرىا ًوقد ًمعينة ًفيًمرحمة تتميزًبعضًالمنظماتًبالكفاءة
 .ينبغيًتوفيرًمقوماتًاإلبداعًكوسيمةًفعالةًلمدخوؿًإلىًعالـًالمستقبؿ

 بداع اإلداريعناصر اإل 
تعددتًتصنيفاتًالكتابًوالعمماءًلعناصرًاإلبداعًاإلداري،ًوأفضؿًتصنيؼًىوًماًقدموًغيمفوردً
ًوالكـً ًوالتوسيع ًواألصالة ًوالمرونة ًالطالقة ًفي ًالمتمثمة ًلإلبداع ًالمكونة ًالمختمفة ًلمعناصر ومعاونوه

ً.(2005ً)الفاعوري،ً:والكيؼ،ًوفيًماًيميًشرحًليذهًالعوامؿ
ًمفً ق عنصر الط -1 ًمعيف ًنوع ًمف ًالشخص ًيعطي ًما ًوكمية ًبعدد ًوتحدد ًتقاس ًالطالقة ًإف :

ًًتوجدًثالثةًعوامؿً المعموماتًفيًوحدةًزمنيةًمعينة،ًوقدًوجدًأنوًفيًاالختباراتًالكالميةًوحدىا
متميزةًلمطالقةًوىيًالطالقةًالفكريةًوجؿًىذاًالنوعًمفًالطالقةًمرتبطًبالقدرةًالعقميةًلشخصًكالقدرةً

ًإكماؿًًعمى ًبعممية ًوتعنى ً ًالترابطية ًوالطالقة ًوالحدس، ًاإلدراؾ ًواالستنباطًوسعة ًوالتشبيو التخيؿ
ًلياًعفًالنوعًالسابؽًمفًالطالقة،ًوالطالقةًالتعبيريةًوالتيًلياًعالقةًبسيولةً العالقاتًوذلؾًتمييزًا

ًبناءًالجمؿ،ًوىكذا.ً
فًنوعًمعيفًورؤيةًالمشكمةًمفًزواياًمختمفةًأماًالمرونةًفيًالتفكيرًفتعنيًتغييرًاًمًعنصر المرون : -1

أوًإستراتيجيةًالعمؿًأوًتغييرًاًفيًاتجاهًًفسيرًأوًاالستعماؿًأوًفيـًالميمةوالتغييرًفيًالمعنىًأوًالت
ًالتفكيرًالذيًقدًيعنيًتفسيرًاًجديدًاًلميدؼ.

يرًعادي،ًوتعنيًإنتاجًماًىوًغيرًمألوؼ،ًوماًىوًبعيدًالمدى،وماًىوًجديدًوغًعنصر األصال : -2
 وماًىوًذكيًوًحاذؽًمفًاالستجابات.

ويظيرًىذاًالعامؿًمقدرةًالفردًعمىًاإلضافةًذاتًالقيمةًعمىًفكرةًأوًأسموبًقدمياًًعنصر ال وس ع: -3
ًغيرهًبحيثًتكتمؿًالفكرةًبشكؿًأفضؿ،ًأوًيصبحًتطبيقياًأكثرًفائدةًوسيولة.

فيةًحيثًأنوًإذاًكافًشخصًينتجًعددًاًإفًثمةًفرضيةًتقوؿًإفًالكميةًتولدًالكيًعنصر الكم والك ف: -4
أكبرًمفًاألفكارًفإنوًالًبدًأفًينتجًىذهًاألفكارًبنوعيةًجيدةًوفيًوقتًمحدد،ًفيًحيفًأفًىناؾً
فرضيةًأخرىًتقوؿًبأنوًإذاًصرؼًاإلنسافًوقتوًفيًإعطاءًعددًكبيرًمفًاألفكارًفإفًاألفكارًالجيدةً

 بينياًستكوفًقميمة.
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 لقدرات المم زة لمشخص   المبدع أو ا اإلبداع   القدرات : 

ًلألشخاص يمـز التي العقمية االستعدادات ىي اإلبداعية القدرات  مف بأنواع يقوموا حتى توافرىا

ًيمي: ما أىميا ومف اإلبداعي عمىًالتفكير القادر المبدع الشخص تميز ،ًوالتيً اإلبداعي السموؾ
 أفكارًسابقة، بتكرار المرتبطة وغير والمفيدة النادرة الجديدة باألفكار اإلتياف عمى المقدرة :ًًوىياألصال ً-1

 إنتاج عمى القدرة ىي" األصالة أف عمى مفًالباحثيف عدد ،ًويتفؽ المدى وبعيد المألوؼ غير إنتاج وىي

 قمت كمما أنو أي الفرد، إلييا ينتمي التي الجماعة داخؿ بالمعنىًاإلحصائي التكرار قميمة أي أصيمة استجابات

ً.أصالتيا زادتًدرجة الفكرة شيوع رجةد
ًالطالقة ًالط ق ً-2 ًًًًًًًًًًًًًًًًًالعاـ المتوسط تفوؽ األفكار، مف كبيرة كمية إنتاج عمى الشخص قدرة تعني :
 الشخص يتميز أف المرجح فمف لذا .) اإلبداعية القدرة بنؾ الطالقة إف ويقاؿ محددة، زمنية فترة غضوف في

ًوتتحددًفي بالطالقة المبدع صدورىاً وسرعة االستجابات بعدد مقيسة كمية حدود في الطالقة التفكير،
 ً.(2002والعدلوني، )السويداف

ًوىيالمرون ً-3 ً عفً مختمؼ بتصنيؼ أو مختمفة بطرؽ والتفكير المختمفة الطرؽ اتخاذ عمى المقدرة :
 أو الشخصًموقفاًً بيا يغير التي السيولة درجة وىي مختمفة، أبعاد مف لممشكمة والنظر العادي، التصنيؼ

ًكما ذاتيا بحد ألفكار التعصب وعدـ معينة، نظر وجية زواياً عدة مف األشياء إلى النظر تعني أنيا ،
 .(  2000)السرور،

 أو البيئة في ضعؼ عناصر أو حاجات أو مشكالت بوجود الوعي بيا :ًًويقصدلممشك ت الحساس  ً-4  

ًًًًًًًًًًًًًًًًًوجودىػاً مػف والتحقػؽ المشػكمة مالحظػة فػي غيػرىـ مػف أسػرع فػراداأل بعػض أف ذلػؾ الموقػؼ،ًويعنػي
 القدرة بيذه ليا،ًويرتبط حؿًِ عف البحث عممية في أولى خطوة يمثؿ المشكمة اكتشاؼ أف شؾ وال الموقؼ، في

ثػارة توظيفيػا أوًإعػادة الفػرد، محػيط فػي المحيػرة أو الشػاذة أو العاديػة غيػر أشػياء مالحظػة  مػف    اؤالتتسػ وا 

 تػزداد المختمفػة المواقػؼ فػي القصػور أوجػو إلدراؾ حساسػيتيـ تػزداد الػذيف أفًاألشػخاص ،ًوالشػؾحوليػا

الخػػالؽً اإلبػػداع نحػػو أمػػاميـ سػػيزداد االحتمػػاؿ فػػإف وبالتػػالي فييػػا، البحػػث غمػػار فرصػػتيـًلخػػوض
ً(.2002)جرواف،

 دوف معينة مشكمة في الزمف مف لفترة التركيز فردال إمكانية :ًًتعنياالح فاظ باال جاه أو  رك ز االن باهً-5

 اتجاىو في والسير تتبعو عمى اليدؼًواإلصرار عف التنازؿ عدـ تعني وبينيا.ًكما المشتتاتًبينو تحوؿ أف

 بشكؿ تكوف ال االتجاه مواصمة عمى المبدع قدرة غيرًأف مباشرة غير أو مباشرة بطريقة تحقيقو ومحاولة

 صورة بأفضؿ اإلبداعية أىدافو يحقؽ لكي أفكاره مف يعدؿ لتحقيؽًاتجاىاتو مواصمتو أثناء فالمبدع متصمب،

ًً .ممكنة
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تحتً والعمؿ تخمينات وتقديـ النقد أو لمفشؿ نفسو تعريض في الفرد شجاعة مدى :ًىيقبول المخاطرةً-6ً
 الجديدة واألساليب اراألفك تبني في زماـًالمبادرة أخذ تعني كما الخاصة. أفكاره عف والدفاع غامضة ظروؼ

 التي األعماؿ عف الناتجة المخاطر لتحمؿ قابالًً الفرد يكوفًفيو الذي نفسو الوقت في ليا، حموؿ عف والبحث

 المديروف يكوف اإلداري العمؿ ميداف ذلؾً،ًوفي عمى المترتبة لمواجيةًالمسئوليات االستعداد ولديو بيا، يقـو

 المناخ وتحسيف العامميف لدى اإلبداعية الطاقات فيًاستثمار ةالمخاطًر عنصر ألىمية واعيف الواعدوف

ًلممساندة لحاجة ومدركيف التنظيمي،  عمى المترتبة اآلثار تحمؿ في التردد لمتغمبًعمى والدعـ العامميف

ً نتائجيا وتحمؿ المخاطرة قبوؿ عمى تشجعيـ ومكافآت أنظمة وضع إلى يدفعيـ مما المخاطرة
ًـً(.2002)الشمري،

العناصرً ىذه وعزؿ األولية، عناصرىا إلى المركبات تفتيت عمى القدرة ىوً ::ًًالتحميؿوالربط ل حم لاً-7
 بعضيـ مفًأجزء مؤلفاًً معقداًً كاف إذا إال مشكمة يسمى ال موضوع أي أف ذلؾ وتفسيرً .البعض بعضيا عف

 إلى المشكمة تنحؿ ثـ ومفًالمجمعة المادة تحميؿ ىو عممو ينبغي ما وأوؿ اآلخر، البعض في ممتبس غامض

 ، الخبرة عناصر تكويف عمى القدرة فيو : الربط المعقد.ًأما العنصر ذلؾ إدراؾ عمى تساعد قضايا مجموعة
 أو استنتاج ثـ وتفسيرىا والسبب األثر بيف العالقات إدراؾ عمى القدرة أوًىي جديد وترابط بناء في وتشكيميا

ً(.2002ًعالقاتًجديدةً)رشواف، توليؼ

    الخصائص الرئ س   لممنظمات اإلبداع 
إفًالمنظماتًاالبداعيةًتتسـًبخصائصًرئيسيةًتميزىاًعفًغيرىاًمفًالمنظماتًالتقميديةًومفًأىـًىذهً

ً:(2008ً)الخصائصًكماًذكرىاًعيد
 النظرًالىًاألسموبًالبيروقراطيًكعدوًرئيسيًلإلنجاز. -

 حفزًجميعًالعامميفًلمتجريبً. -

 ثؿًًعنصرًقوةًدفعًلممنظمةًوتتطابؽًمعًقيـًالتغييرًواالبداعً.تدعيـًقيـًتنظيميةًتم -

 إعطاءًأسبقيةًمتمزيةًلتنميةًقدراتًالعاميميفًوحفزىـًلالداءًالمتمزًواالبداعًفيو. -

 عمميةًاالتصاؿًتتسـًبالمرونةًواالنفتاح. -

 تكويفًفرؽًعمؿًوتييئةًالمناخًالمالئـًلمتفكيرًاالبداعيً. -

عيفًلدييـًالدافعًالداخميًلطرحًاألفكارًاإلبداعيةًومواصمةًالجيدًمفًأجؿًوجودًعددًمفًاألفرادًالمبد -
 حؿًمشكالتًالمنظمة.

استثمارًاألبحاثًالعمميةًفيًمجاؿًعمؿًالمنظمةًوتشجيعًالتخطيطًاالستراتيجيًالمرفًومساندةً -
 األفكارًالجديدة.
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 توافرًالقيادةًالواعيةًالتيًتؤمفًبأىميةًالعمؿًاإلبداعيًوتشجعو. -

ةًالبيئةًالداخميةًلمتفكيرًاإلبداعيًالذيًيتسـًبوجودًرسالةًمحددةًلممنظمةًواستراتيجيةًأوًخطةًتييئ -
دقيقةًتترجـًىذهًالرسالةًوقيـًواضحةًومشجعةًلمعمميةًاإلبداعيةًمعًالحرصًعمىًالالمركزيةًفيً

 القراراتً.اتخاذً

أمةًعالقةًقويةًمعًالبيئةًالخارجيةًالتيًتعمؿًب - ياًوتخاصةًفيماًيتعمؽًبالصمةًحرصًالمنظمةًعمىًٌ
الوثيقةًمعًالمستفيديفًمفًالخدمةًأوًالسمعةًالتيًتقدمياًالمنظمةًبالقدرًالذيًيجعؿًجميعًعممياتً

 التطويرًوالتجديدًواإلبداعًموجيةًتحوًتحقيؽًرغباتًالمتعامميفًمعًالمنظمة.

 رونة.زيادةًاالنتماءًلقيـًالمنظمةًوأىدافياًوالعمؿًفيًجوًيتسـًبالثقةًوالم -

 تشجيعًالمناقشاتًوالحوارًاليادئًالبناءًبغرضًالنقدًالبناءًوليسًبغرضًالنقدًواليدـ. -

 معوقات اإلبداع 
أجمعًالباحثيفًعمىًالعديدًمفًالمعوقاتًوالمحدداتًلإلبداعًاإلداريًالتيًتقمؿًمفًقدرةًالفردًعمىً

ًالمعوق ًىذه ًتصنيؼ ًويمكف ًالجديد، ًوتقديـ ًذاتو ًوتنمية ًقدراتو ًىي:استثمار ًخمسًمجموعات ًفي ًات
ً(.2004ً)السويدافًوًالعدلونيً،ً

 المعوقات العقم  : -0
والتيًتتمثؿًبإصدارًاألحكاـًالمسبقةًغيرًالمدروسةًوغيرًالمتأنيةًعمىًاألشخاصًوالمشكالت،ً
ًوالقيودً تباعًعاداتًالتفكيرًالنمطية، ًوا  ًلممشكالتًواألمورًالميمة، ًالسطحية وضعؼًالمالحظةًوالنظرة

ً.حركةًالفكريةًوقمةًال
 المعوقات االنفعال  : -5

مثؿًالثقةًبالنفسً،ًوالميؿًلممخاطرة،ًواالستقالؿًفيًالتفكير،ًولالنفعاؿًقوةًدافعيةًتدفعًالفردًإلىًً
ًفيً ًالمغاالة ًولكف ًالذيًيسببو، ًالتوتر ًحتىًيحقؽًاليدؼًمفًاالنفعاؿًويخفضًمفًحدة ًسموكو تنويع

ًفيًالحدًمفًاإلبداع.ًاالنفعاؿًمثؿًالخوؼًأوًالقمؽًقدًتتسبب
ً:ًًمعوقات الدافع   -3

لقدًبالنفسً،ًوالميؿًلممخاطرة،ًواالستقالؿًفيًالتفكير،ًولالنفعاؿًقوةًدافعيةًتدفعًالفردًإلىًتنويعً
أثبتتًاألبحاثًأفًتوصؿًالفردًلمجديدًيتطمبًرغبةًحقيقيةًمفًجانبوًتدفعوًلمتوصؿًإليو،ًوالًسموكوًحتىً

ًا ًمدفوعًا ًالفرد ًأفًيكوف ًالفردًبد ًتشجيع ًويؤديًعدـ ًاإليجابيًالمحقؽًلإلبداع، ًالجيد ًيبذؿ لتيًتجعمو
ًاإلبداعً ًإعاقة ًإلى ًلو ًومساندتيـ ًاآلخريف ًوتقدير ًاحتراـ ًعمى ًحصولو ًوعدـ ًالمالئمة ًبالطريقة وتحفيزه

ًووضعًحاجزًاًضدًاألفكارًالجديدة.
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 المعوقات ال نظ م  : -4
ًالسم ًبتركيز ًلمرؤساء ًيسمح ًالذي ًالتنظيـ ًباالشتراؾًيؤدي ًلمعامميف ًيسمح ًوال ًأيدييـ ًفي ًًًًًًًًًًًًًًًًًطة

فيًمناقشةًأوضاعًالعمؿًوالمساىمةًفيًرسـًخططو،ًوالذيًتحددًالموائحًوالتعميماتًفيوًأدوارًالعامميفً
بشكؿًمفصؿًدقيؽ،ًإلىًعدـًتشجيعًاألفرادًعمىًاإلبداعًواالبتكار،ًبؿًيجعميـًيتيربوفًمفًالمسؤوليةً

(ًالمعيقاتًالتنظيميةًكميؿًنمطًالقيادةًإلىًالمركزية2001ً)الصيدالنيًويضيؼً،ؿًوالعقابخوفاًمفًالفش
ً ًالرؤساء ًقبؿ ًمف ًوالتحيز ًالقرارات، ًاتخاذ ًبالعالقاتًفي ًالمتخذة ًالقرارات ًوتأثر ًالمرؤوسيف، لبعض

لزاـًالعامميفًبالتقيدًباإلجراءاتًواألنظمةًالمتبعةً فيًالعمؿ،ًضعؼًالشخصية،ًوانعداـًتفويضًالسمطة،ًوا 
نظـًالحوافزًالماديةًوالمعنويةًوغيابًالعدالةًفيًتوزيعًالمكافآتًوالحوافز،ًوغيابًأنظمةًاالتصاؿًالفعالةً

. 

 المعوقات الب ئ  : -5
تمعبًالظروؼًالبيئيةًدورًاًكبيراًفيًتشجيعًالقدراتًاإلبداعيةًأوًالحدًمنيا،ًفإذاًكانتًالبيئةًالتيً

ًحريةًالفردًفيًالتفكيرًوالتعبير،ًوالًتتسرعًفيًإصدارًاألحكاـًعمىًيعيشياًالفردًبيئةًسمحة،ًمرن ة،ًتحتـر
ذاً ذاًكانتًالبيئةًتسمحًبالتفكيرًالحرًالذيًيعتبرًبحؽًالبدايةًفيًاإلبداع،ًوا  مفًيفكرًويعبرًعفًفكرة،ًوا 

فًبداًعؿًالفكرةًخروجًعفًالم ألوؼًأوًكانتًالبيئةًتعطيًلمفكرةًوالرأيًالناتجًفرصةًلمتجريب،ًحتىًوا 
ًالشائع،ًفإنياًبحؽًبيئةًتساعدًعمىًاإلبداع.ً

 ماى   اإلبداع في المنظمات الحكوم  :
  (.2002)القحطاني،مس و ات اإلبداع في المنظمات ومظاىره 

 فرديػػػةًبالضػػػرورةً،ًحيػػػثًقػػػدًتػػػتـًممارسػػػتوًعػػػفًطريػػػؽاإلبػػػداعًلػػػيسًحكػػػراًعمػػػىًاألفػػػرادً،ًولػػػيسً
 وؿًأفًاإلبداعًعمىًمستوياتًثالثًوىيً:الجماعاتًوالمنظماتًًومفًثمةًيمكفًالق

  : ىوًالذيًيتـًالتوصؿًإليوًًمفًقبؿًأحدًاألفرادً"ًالمبدعيفً"ًاإلبداع عمى مس وى الفرد 
 :  بداعً،فيوًالذيًيتـًتقديموًأوًالتوصؿًإليوًمفًقبؿًالجماعةًًاإلبداع عمى مس وى الجماع وا 

 الجماعةًأكبرًمفًالمجموعًالفرديًإلبداعًأفرادىاً
 ًالتوصؿًًبداع عمى مس وى المنظم  :اإل ًالذيًيتـ ًالتعاونيًلجميعًًإليوفيو عفًطريؽًالجيد

ًلضمافًنجاحً ًرئيسيا ًالمشكالتًمطمبا ًأصبحًاألسموبًالجمعيًفيًحؿ ًولقد ًالمنظمة أعضاء
 المنظمةًواستمراريتياًفيًأداءًالدورًالمطموبًمنياً.ً
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ًندرؾًأفًىنالؾًمظاىرًربحيةًلإلبداعًسواءً فيًبناءًاإلستراتيجياتًأوًالخططًأوًفيًابتكارًومفًىنا
األساليبًوًاألنظمةًأوًفيًتنظيـًالمياراتًوقدراتًالقوىًالعاممةًأوًفيًاالستجاباتًالمحدثةًالحتياجاتً
ًإلىًفرصًإبداعيةً ًوتحويميا ًيمكفًتقصييا ًومتنوعة ًفينالؾًمجاالتًمتعددة ًمفًسمعًوخدماتً، البيئة

مكاناتً التنظيـًاإلداريً.ًكماًأفًقياـًأحدًالمديريفًبابتكارًطريقةًجديدةًلتطبيؽًكبرىًوتعظيـًقدراتًوا 
بداعاً،ًوكذلؾًفإفًمقدرةًالقائدًاإلداريًعمىًابتكارً نظريةًإداريةًوحصولوًعمىًنتائجًجيدهً،ًيعدًابتكاراًوا 
،ًًحؿًمناسبًلمشكمةًقائمةًوتنفيذًىذاًالحؿًبشكؿًسميـًوالوصوؿًمفًوروائوًإلىًوضعًتنظيميًأفضؿ

ً.(2005إنماًىوًإبداعًأيضاً)ًالحمواني،ً

و مكن  مخ ص مظاىر اإلبداع في عمل المنظم  الحكوم   وغ ر الحكوم   في النقاط ال ال   : )الد ب ، 
2007) 

 اإلتيافًبمنتجًجديدً. -1
 العمؿًوفؽًآلياتًجديدةًأقؿًتكمفةًوًأكثرًمنفعةً. -2
 التقميؿًمفًالمخاطرًوالمشاكؿًالمعتادةً. -3
 الًيراهًاآلخروفً،ًوتحسفًتفعيموًلتحقيؽًإنجازاتًونجاحاتًالمنظمةً.ًأفًترىًما -4
 تنظيـًاألفكارًفيًبناءًجديد. -5
 أفًترىًالمألوؼًبطريقةًغيرًمألوفةً. -6
 القدرةًعمىًحؿًالمشكالتًبطريقةًجديدةً. -7
 البحثًفيًالسمبياتًواإليجابياتًوالتعاطيًالجيدًمعياً. -8
 واإلضافةًالخاصةًعميياً.ًمحاكاةًالمنظماتًالمماثمةًفيًابتكاراتيا -9

العصؼًالذىنيًالمستمرًداخؿًوحداتًالمنظمةً،ًمفًخالؿًنشرًوتقنيفًثقافةًالتفكيرًوًاإلبداعً-10
 المستمرًلمعامميفًفيًالمنظمةً.

دارةًوسيرًالعمؿًبالمنظمة. -10  النقدًالذاتيًوالمراجعاتًالمستمرةًلطرائؽًالتفكيرًاإلبداعيًوا 
 ءًمفًالخارجًبيئةًوثقافةًالمنظمةً.دراسةًالمنظمةًفيًعيوفًالخبرا -11
ً
ً
ً
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    مبررات اإلبداع في المنظمات الحكوم 

ًوالتكنولوجياً،ًوماًنتجًعنوًمػفًتغييػرًؼًمختمػؼًالمجػاالتً،ًتواجػوً نظراًلمتقدـًاليائؿًفيًالعمـو
ًالمنظمػػاتًالعديػػدًمػػفًالتحػػدياتًممػػاًتطمػػبًمنيػػاًإمػػاًالتكيػػؼًمػػعًذلػػؾً،ًأوًالفشػػؿًواالنػػدثارً.ًفقػػدًأشػػار
ريتشػػاردًبيكيػػاردًإلػػىًأفًمحػػيطًالمنظمػػاتًأصػػبحًيتسػػـًبالحركػػةً،ًلػػذاًفالمنظمػػاتًالجامػػدةًيجػػبًأفًتجػػدً

ً.(2000الوسائؿًواألساليبًالتيًتمكنياًمفًتجديدًنشاطياًواالستفادةًمفًقدراتياً)ًالطجـ،ً
ًًً              رسلكؿًذلؾًإشارةًضمنيةًإلىًالحاجةًلإلبداعًكأحدًوسائؿًالتجديدًوالتغييرً،ًفقدًربطً

 (Russelو )ًآخروفًبيفًعمميةًالتغييرًواإلبداعًباعتبارًالتغييرًعمميةًإبداعيةًقيؿًأفًتكوفًنوعاًمف
ً(ً.2002أنواعًالتطويرً،ًفالتغييرًماًىوًإالًأحدًمظاىرًاإلبداعًالتيًتعبرًعنوً)ًالقحطاني،ً

ظمػاتًوفػيًظػؿًبيئػةًمسػارعةًفاإلبداعًفيًجػوىرهًتغييػرً،ًوالتغييػرًمطمػوبًحيػويًلمكثيػرًمػفًالمن
األحداثًوكثيرةًالتغييرًتبرزًحاجةًالمنظمةًلإلبداعًلتستطيعًأفًتقدـًماًىوًجديدًولتػتمكفًمػفًاالسػتمرارً
والبقاءًفيًظؿًىذهًالبيئاتًالديناميكيةً.ًكماًتظيرًالحاجةًلإلبداعًعندماًيدرؾًمتخذوًالقرارًفيًالمنظمةً

مػػيًواألداءًالمرغػػوبًفيػػوً،ًممػػاًيحثيػػاًعمػػىًعمػػىًدراسػػةًتبنػػيًطػػرؽًأفًىنػػاؾًتفاوتػػاًبػػيفًأداءًالمنظمػػةًالفع
ًً.(2002ًوأساليبًجديدةً.ً)العمياف،ً

ومػػفًثمػػةًيمكػػفًتمخػػيصًأىػػـًمبػػرراتًحاجػػةًالمنظمػػاتًالحكوميػػةًوغيػػرًالحكوميػػةًلإلبػػداعًفػػيًمػػاً
ً.(2003ًً،ًالعمرييميً:ً)

نتاجيتياً،ًومفًثـًتقدـًأىميةًاألشخاصًالمبدعيفًلممنظماتًفيًالوقتًالحاضرًلرفعًكفاءت -1 ياًوا 
 الخدماتًبشكؿًمميزً.

أىميةًاألساليبًالحديثةًوالمبتكرةًلممنظماتًالحكوميةًوالتيًتتناسبًمعًالبيئةً،ًوتساعدًتمؾً -2
 المنظماتًفيًإدارةًعممياتياًوحؿًمشكالتياً.

عيـًإلىًاإللحاحًتمبيةًاحتياجاتًالرأيًالعاـًالمتزايدةًإذًإفًوعيًالمواطنيفًبالمنجزاتًالحضاريةًيدف -3
 بقوةًلمحصوؿًعمىًالخدماتًبيسرًوسيولةًوبتوعيةًأفضؿًمماًىيًعميوً.

 .اتفاقياتًمنظمةًالتجارةًالعالميةمسايرةًاتجاىاتًالدولةًفيًالخصخصةًفيًظؿًاتجاىاتًالعولمةًًو -4
رفضًتزايدًالمشكالتًالتنظيميةًواإلنسانيةًواالحتياجاتًالمتزايدةًلمعنيصرًالبشريًداخؿًالمنظماتًي -5

 التغييرًوالتطويرًالذيًيتطمبًاإلبداعًفيًإحداثوً.
الحاجةًالمستمرةًإلىًنظـًوأساليبًإداريةًمبتكرةًنابعةًمفًخصوصيتناًومتطمباتناًدوفًالسيرًخمؼً -6

 نظـًمنقولةًمفًاآلخريفًدوفًاإلضافةًواإلبداعًوالتكييؼً.
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 : آل ات  فع ل اإلبداع في المنظمات الحكوم   لمواجي   حد ا يم 
ًمفًب ًالنابعة ًوتحدياتو ،ً ًالحكومية ًالمنظمات ًفي ًاإلبداع ًنظاـ ًفي ًالمؤثرة ًلمعوامؿ ًعرضنا عد

التأثيرًالسمبيًلتمؾًالعوامؿًسنحاوؿًفيًماًيميًالتطرؽًإلىًآلياتًتفعيؿًاألثرًاإليجابيًلبعضًأىـًىذهً
ًعًفيًالمنظماتًالحكوميةًالعوامؿً،ًوالتيًتعتبرًبمثابةًالسبؿًالكفيمةًبمواجيةًالتحدياتًالتيًتعيؽًاإلبدا

:ًيرىً"بيكيارد"ًأفًلتفعيؿًدورًالعوامؿًالمساعدةًعمىًاإلبداعًفيًالمنظماتًعمى مس وى الفرد -1
 (2003ًًالحكوميةًعمىًمستوىًالفردً،ًىناؾًعدةًآلياتًمنياً:ً)ًالقريوتي،ً

 التعودًعمىًالتفكيرًفيًالمجاالتًالتيًتخموًمفًالتعقيدًواألحكاـًالمسبقةً. -
ًواستعماؿًجميعًالن - ًاألمورًكمسمماتً، ًأخذ ًالتوصؿًإليوً،ًمعًعدـ ًالشخصيةًومنيجية قدًلألحكاـ

 الوسائؿًالمتاحةًلتمحيصًاألفكارً.
 تنميةًالشخصًلمياراتًاالستفسارًوالمالحظةًوالتحميؿًالتيًيمتمكياً. -
عطاءًترؾًالمجاؿًلمغيرًوخصوصاًأولئؾًالموثوؽًبذكائيـًالختبارًماًتـًالتوصؿًإليوًمفًن - تائجًًوا 

 الفرصةًلمنفسًلمناقشةًاألفكارًالجديدةً.
ًمتعددةًوفيًأفاؽً - ًأفًنرىًالموضوعًمفًزوايا ًأردنا تغييرًاإلطارًالذيًنرىًمفًخاللوًالعالـً،ًإذا

 جديدةً،ًلذلؾًعمىًالمرءًأفًيغيرًطريقةًسموكوًأوًرؤيتوًالداخميةًوتفسيرًاألمورًبطريقةًجديدةً.

 باإلضاف  إلى :
 منظمةًلمرضاًواالستقرارًالوظيفيًألفرادىاً.ورعايةًال -
اىتماـًالمنظمةًببناءًوتعزيزًمنظومةًقيـًالمنظمةًفيًنفوسًأفرادىا،ًومفًثـًتنميةًوالئيـًلممنظمةً -

 والمينةًوالوطفً.
 

 :ًًعمى مس وى المنظم -2
  ًلتفعيؿًدورًالعمؿًالمثيرًلمتحدياتًوثقافةًالتغييرًفيًطب ع  العمل ، ثقاف  ال غ  ر تنميةًوتعزيزً:

ًيميالسموؾًاإلبداعيًفيًالمنظماتًالحكومي ًتبنيًما ًيجدرًعمىًالمعنييف ًة ً)عبد الحافظ ، نب ل :
2000.) 

 تحسيفًالمناخًالعاـًبالمنظمةًوجعموًأكثرًانفتاحاًوتبادالًلمخبراتًوتقبالًلمرأيًاآلخرً. -
 ؿًجادً.تشجيعًاألداءًاالبتكاريً،ًودعـًالمبدعيفًوتبنيًأفكارىـًودراستياًبشك -
 التخمصًمفًاإلجراءاتًالروتينيةًالمعقدةًالتيًتحوؿًدوفًانطالؽًاألفكارًواإلبداعً. -
 وضعًالرجؿًالمناسبًفيًالمكافًالمناسبًوتكميفوًبأعماؿًتمثؿًتحدياتًلفكرهًوقدراتوً. -
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بثًالثقةًبالنفسًبيفًالعامميفً،ًوالتأكيدًعمىًأفًكؿًإنسافًقادرًعمىًاإلبداعًماًدامتًعوامؿً -
 داعًوالمناخًالمناسبًمتوافرةً.اإلب

 ًلتفعيؿًالدورًاإليجابيًلذلؾًفيًتنميةًاإلبداعًوتعزيزهًنقترحًالتاليً:ًأنماط السمط  والق ادة: 
أفًتكوفًالقيادةًفيًالمنظماتًالحكوميةًمنتخبةًمفًطرؼًالعماؿًوالًيتـًتعيينياًمفًطرؽً -

 السمطاتًالعمياً.
تباعًمبدأًالًمركزيةًا -  لعمؿً.تفويضًاألعماؿًوا 
 العمؿًوفؽًفرؽًالعمؿًفيًتنفيذًمشاريعًالمنظمةًوليسًوفؽًاألسموبًالفرديً. -
تحويؿًالسمطةًمفًالشكؿًالرأسيًالبيروقراطيًإلىًالشكؿًاألفقيًمعًالسماحًبالتداوؿًعمىًذلؾً -

 وتبادؿًاألدوار.
 ًًمشارك  العامم ن ال در ب وال أى ل ًثقافة ًتعزيز ًفي ًوالتأىيؿ ًالتدريب ًدور ًلتفعيؿ ًفيً: اإلبداع

ًوأثناءً ًوظائفيـ ًاستالـ ًقبؿ ًالموظفيف ًلتأىيؿ ًواضحة ًسياساتًبرامج ًمف ًالبد المنظماتًالحكومية
ًوتحديدً ،ً ًألفرادىا ًالتخصصي ًالوظيفي ًالمسار ًبتطوير ًواالىتماـ .ً )ً ًالمستمر ًالتأىيؿ (ً عمميـ

ًاألداء ًتقارير ًمفًخالؿ ،ً ًصحيحة ًومنيجية ًعمىًأسسًعممية ًواقعًًاالحتياجاتًالتدريبية ًورفع ،
 .ً( 2007)الد ب ، االحتياجاتًالتدريبيةًواستماراتًالتوصيؼًالوظيفيًلألفرادً

 ًلتفعيؿًدورًذلؾًفيًتنميةًاإلبداعًوتعزيزهًالبدًأفًنعرؼًأفًتوفيرًالغذاءًالكافيًًالدوافع والحوافز:
لمعارؼًوالمياراتًوالممبسًالمناسبًوالمسكفًالالئؽًوالرعايةًالصحيةًاألساسيةًوفتحًأبوابًاكتسابًا

أمورًالبدًمنوًقبؿًالحديثًعفًاإلبداعًفيًالمنظماتًالحكوميةًأوًغيرًالحكوميةً،ًكماًأفًاإلنسافً
ًوالحراؾًاالجتماعيًإلىًأقصىًماً ًلمتقدـ ًالمجتمعًالفرصًالمتكافئة ًيفتحًلو ًلـ ًفإذا ،ً خمؽًطموحا

،ًولفًيرغبًفيًالتدريبً،ًولفًيغيرًإلىًاالستمرارًفيًالتعمـًًتسمحًلوًبوًقدراتوًالذاتيةًفمفًيتطمع
ً(.2003،)عبدًاهللًًمينتوًوفقاًالحتياجاتًسوؽًالعمؿ

  : ًفيًمعا  ر ال وظ ف واالس قطاب ًاإلبداع ًوتنمية ًتعزيز ًفي ًواالستقطاب ًالتوظيؼ ًدور لتفعيؿ
فًالمنظماتًالحكوميةًالبدًالتزامياًبمعاييرًواضحةًلذلؾً،ًومفًثـًقفؿًالبابًأماـًأيًفرصةًلمتعيي
ًحسابًاآلخريف ًلمبعضًعمى ًوالمحاباة ،ً ًالخاصة ًالعالقاتًاالجتماعية ًعمى ًالمبني ًأو  العشوائي

 ًًًًًً (ً.2007ًالديبً،ً)
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 الدراسات المحم   . -أواًل:
 الدراسات العرب  . -ثان ًا:
 الدراسات األجنب   . -ثالثًا:
 السابق . لدراساتال عم ق عمى ا -رابًعا:
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 الدراسات المحم   -أواًل:

 أثر المناخ ال نظ مي عمى اإلبداع لدى العامم ن بمجمع الشفاء".(ًبعنواف"2010)ًحمدونةدراسةً -0
عمىًإبداعًالعامميفًبمجمعًىدفتًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًمدىًتأثيرًالمناخًالتنظيميًبعناصرهًالمختمفةً

ًالطبي ًالباح،الشفاء ًبمغتً)حيثًاعتمد ًوالتي ًالطبقية 279ًثًعمىًأسموبًالعينة ًمفردة )ً ً ً ً ً كماًً
 -الدراس :ال ي  وصمت ن ائج الوكان من أىم استخدـًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميً،

 ًًعاـ ًبشكؿ ًالشفاء ًبمجمع ًالسائد ًالتنظيمي ًالمناخ ًنحو ًعاـ ًبشكؿ ًالعينة ًأفراد ًتوجيات اف
 توجيياتًسمبيةً.

 ًاخًالتنظيميًعمىًإبداعًالموظفيفًكافًضعيؼً.افًتأثيرًعناصرًالمن 
  -من أىم ال وص ات ال ي  وصمت ليا الدراس  :وكان 

 ًًفيًذلؾًمفًتأثير ًلما ،ً ًوأبعاده ًبالمناخًالتنظيميًوبكافةًعناصره ًالعميا ًاإلدارة ًاىتماـ ضرورة
ًمباشرًعمىًأداءًالعامميفًبالمستشفىًوزيادةًقدراتيـًاإلبداعية.

 يجادًقيادةًفاعمةًوتأىيؿًىذهًالقيادةًبشكؿًدوريًبحيثًيتسنىًليذهًالقيادةًضرورةًالعمؿًعمىًإ
 المساىمةًفيًإيجادًبيئةًداخميةًتتسـًفيًاالنسجاـًوالتوافؽًبيفًالعامميف.ً

مةةدى الرضةا الةةوظ في لةدى مةةوظفي المؤسسةات الحكوم ةة  بقطةاع غةةزة (ًبعنػواف"2009)ًبسيسػودراسػةً-2
 ًعن نظام ال عو ضات المال  "

عفًًًًتًىذهًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًمستوياتًالرضاًالوظيفيًلدىًالعامميفًفيًالوظائؼًالعموميةًىدف
(ًمفردةًكماًاستخدـ180ًحيثًاعتمدًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًالطبقيةًوالتيًبمغتً)ًنظاـًالتعويضات

ً.الباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميً
 ن من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليا الدراس  :وكا-الدراس :ال ي  وصمت ن ائج الوكان من أىم 

 .ًوجودًعالقةًذاتًداللةًاحصائيةًبيفًكؿًمفًالرضاًعفًالوظيفة،ًوالعالواتًالمختمفة،ًوالترقية
 ً.أفًنظاـًالتعويضاتًالماليةً"ًالوظيفة،ًالراتب،ًالعالوات،ًالترقيةًغيرًفعاؿًومتدني 
  -من أىم ال وص ات ال ي  وصمت ليا الدراس  :وكان 

بماًيخصًالترقيات،ًوالعالوات،2005ًًًلسنة4ًًااللتزاـًبماًنصًعميوًقانوفًالخدمةًالمدنيةًالمعدؿًرقـً
ًومراجعةًتقييـًالنظـًوااللياتًوالتطبيقاتًالتيًتتعمؽًبالوظيفة،ًالراتب،ًالعالواتًالمختمفة،ًالترقيات.
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 الوظ في لمد ري القطاع العام". اإلبداع اإلداري وع ق و باألداء(ًبعنواف"2009دراسةًالعجمةً)-3
ًبأداءًالمدراءًالعامميفًبوزارا ًإلىًمعرفةًواقعًاإلبداعًاإلداريًوعالقتو ًًتىدفتًالدراسة حيثًقطاعًغزة

(ًمفردةًكماًاستخدـًالباحثًالمنيجًالوصفي305ًاعتمدًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًالطبقيةًوالتيًبمغتً)
ً.التحميميً

 -الدراس : وصمت ال ي ن ائج الوكان من أىم 
 .ًًواقعًاإلبداعًاإلداريًفيًقطاعًغزةًبشكؿًعاـًمقبوؿًباالضافة 
 المديروفًبوزاراتًقطاعًغزةًيمتمكوفًجميعًالقدراتًالمميزةًلمشخصيةًالمبدعة. 
  -من أىم ال وص ات ال ي  وصمت ليا الدراس  :وكان 
 .ً)إنشاءًإدارةًحاضنةًلإلبداعًأوًماًيسمى)ًبنؾًاألفكار 
 ًن ًومكافأةًتفعيؿ ًاألداء ًفي ًواإلبداع ًالتميز ًتتضمف ًمينية ًومعايير ًأسس ًعمى ًالحوافز ظاـ

 المبدعيفً.ً

وزارات ره فةي  حسة ن األداء الةوظ في فةي نظةام الحةوافز والمكافةآت وأثة(ًبعنػواف"2008)ًالعكشدراسةً-4
 السمط  الفمسط ن   في قطاع غزة".

ًالحواف ًنظاـ ًدور ًعمى ًالتعرؼ ًإلى ًالدراسة ًىذه ًالوظيفيًًًًًًىدفت ًاألداء ًتحسيف ًفي ًوأثره ًوالمكافآت ز
ً ًبمغتً)فيًوزاراتًالسمطة" ًوالتي ًالطبقية ًالباحثًعمىًأسموبًالعينة ًاستخدـ368ًاعتمد ًكما ًمفردة )

ً.الباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميً
ًوكان من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليا الدراس  :

 ًوالمكاف ًالحوافز ًنظاـ ًلفعالية ًضعيؼ ًأثر ًالوزاراتًىناؾ ًفي ًالعامميف ًأداء ًتحسيف ًفي آت
ًالفمطسينيةًفيًقطاعًغزة.

 ً.ًالًيوجدًإنصاؼًفيًمنحًالحوافزًوالمكافآت
  -من أىم ال وص ات ال ي  وصمت ليا الدراس  :وكان 
 .إعادةًمراجعةًوتقييـًنظاـًالحوافزًالحكوميًوتطويرهًبشكؿًيتناسبًتوقعاتًالموظؼًالعاـ 

 ًالوزاراتًالزيادةًفيًمنحًالمكافآتًلمموظفيفًالمجديفًوالمثابريف.عمىًاالداراتًالعمياًفي 

ً
ً
ً
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دور اإلدارة العم ا في  حق ق اإلبداع المؤسسي في المنظمات األىم ة  (ًبعنواف"2008)ًالجعبريدراسةً-5
 ".في جنوب الضف  الغرب   من وجي  نظر المد ر ن

فيًتحقيؽًاإلبداعًالمؤسسيًفيًالمنظماتًاألىميةًاإلدارةًالعمياًىدفتًىذهًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًدورً
اعتمدًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًالطبقيةًوالتيًبمغتًفيًجنوبًالضفةًالغربيةًمفًجيةًنظرًالمديريف،ً

ً.(ًمفردةًكماًاستخدـًالباحثًالمنيجًالوصفي115)
ًوكان من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليا الدراس  :

 حوؿًاإلبداعًالمؤسسيًوأىميتو.معظـًمديريًالمنظماتًاألىميةًي ًدركوفًمفيومًاًجيدًاًوواضحاًً
 ً.ًًمدراءًالمنظماتًاألىميةًذاتًالنشاطًالرياضيً،ًاالكثرًادراكًاًلمفيوـًاإلبداعًالمؤسسة
  -من أىم ال وص ات ال ي  وصمت ليا الدراس  :وكان 
 .ًإجراءًدراساتًأخرىًحوؿًاإلبداعًالمؤسسي
 حقوًفيًمجاؿًالتعميـًالجامعيًوالتعميـًالمدرسيً،ًوعقدًدوراتًًإيالءًموضوعًاإلبداعًالمؤسسي

 تدريبيةًفيًموضوعًاإلبداع.

 -الدراسات العرب  : -ثان ًا:
 أسس ومعايير  حديياي موا األ ور اا  لاو ونوااروس  ر وسا  "(ًبعنػواف2014دراسةًإبراىيـً) -1

 "نلقطـيعرن ونعـيم وونخـيص

ًإلىً ًالدراسة ًأسسًومعاييرًىدفتًىذه ًالفرؽًبيفًمستوياتًتحديد ًفيًالسودافًوتحديد مستوىًاألجور
ًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًالطبقيةًوالتيًبمغتً)األجورًفيًالقطاعًالعاـًوالخاصً (ًمفردة200ًاعتمد

ً.كماًاستخدـًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميً
 -الدراس  : الن ائج ال ي  وصمت ليا وكان من أىم ن ائج

 ييفًالحكوميًوالخاص.لقطاعفيًاًلثاخالوؼ٘شحػذمكفاٗحاألجْرلوتط 

 فٖاألجْرت٘يلطاػاخالوجتوغّهؤضطاتَالؼاهلحّكث٘رجّاضححٌُانفرّق.ً 

 -ال وص ات ال ي  وصمت ليا الدراس  :أىم وكان من 
 جْداختالفاخكث٘رجت٘يأجْرهؤضطاخالمطاعالؼامالوختلفح0ًّفصالشٖءت٘يهؤضطاخ

 .المطاعالخاص

 الؼاهل٘يفٖالمطاعالؼامأللهيزهالئِنفٖالمطاعالخاصفٖالوتْضط. 

ً
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أنظم  األجور وأثرىا عمى أداء العامم ن في شركات ومؤسسةات القطةاع (ًبعنواف"2013)ًناصردراسةً-2
ً".العام الصناعي في سور ا

ًبحثً ًعمى ًالدراسة ًشركاتًومؤسساتركزت ًفي ًالعامميف ًأداء ًعمى ًاألجور ًأنظمة ًالعاـًًأثر القطاع
اعتمدًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًًالصناعيًفيًسوريا،ًعمىًشركاتًالغزؿًوالنسيجًفيًالساحؿًالسوري

ً.(ًمفردةًكماًاستخدـًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميمي180ًالطبقيةًوالتيًبمغتً)
ً-:ًوكان من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليا الدراس 

 ًًعمىًتحفيزًاألفرادًوتحسيفًأدائيـمستوياتًاألجورًالحاليةًغيرًقادرة. 

 التعويضاتًالنقديةًتحفزًاألفرادًأكثرًمفًالتعويضاتًغيرًالنقدية. 

ًً-ال ي  وصمت ليا الدارس  : ال وص اتوكان من أىم 
 زيادةًتحسيفًمستوياتًاألجورًالحاليةًتؤديًإلىًتحسيفًمستوىًاإلداء.ً
 ًتحسيفًمستوىًاألداءزيادةًالتعويضاتًالنقديةًلماًلياًالدورًاألكبرًفي. 

  نظةر أعضةاء ية ق  م أنظم  ال رق   في الجامعةات األردن ة  مةن وج(ًبعنواف"2011)ًالسميحاتدراسةً-3
ًً".ال در س

ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًمعرةًتقييـًأعضاءًىيئةًالتدريسًفيًالجامعاتًاألردنيةًألنظمةًالترقيةًالمتبعةًفيً
ًالجامعات، ًأسموبًًتمؾ ًالباحثًعمى ًاعتمد ًبمغتً)ًالعشوائيةًالعينة ًاستخدـ720ًوالتي ًكما ًمفردة )

ً.الباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميً
 -الدراس  : الن ائج ال ي  وصمت ليا وكان من أىم ن ائج

 ًأفًتقييـًعينةًالدراسةًألنظمةًالترقيةًجاءًمتوسطًاًلفقراتًمجاؿًمعاييرًالترقية،ًومنخفضػًاًلفقػرات
 مجاليًإجراءاتًالترقية.

 ًلمتغيريًالجنسًونوعًالكميةًفيًمجاالتًاألداةوجودًفروؽًذوًداللةًإحصائيةًًعدـ. 

 -الدراس  : ال وص ات ال ي  وصمت لياوكان من 
 ًإشراؾًأعضائًالييئةًالتدريسيةًفيًالجامعةًفيًإعدادًوصياغةًنظاـًالترقيةًقبػؿًإقػرارهًوالعمػؿًبػو

.ً
 توحيدًإجراءاتًالترقيةًفيًجميعًالجامعاتًاألردنية. 

ً
ً
ً
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أثر ضغوط العمل عمى إبداع العامم ن دراس  حال  فةي شةرك  ز ةن (ًبعنواف"2009دراسةًالوطريً)-4
ًً".الكو     ل  صاالت

ًالكويتيةً ًزيف ًشركة ًفي ًالعامميف ًإبداع ًفي ًالعمؿ ًضغوط ًإدارة ًأثر ًعمى ًالتعرؼ ًإلى ًالدراسة ىدفت
(ًمفردةًكماًاستخدـًالباحث393ًبمغتً)ًوالتيًالعشوائيةًاعتمدًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًً،لالتصاالت

ً.المنيجًالوصفيًالتحميميً
 -الدراس  : الن ائج ال ي  وصمت ليا من أىم ن ائج

 ًًًًًبعيػػػداًًوجػػػودًأثػػػرًذوًداللػػػةًإحصػػػائيةًإلدارةًضػػػغوطًالعمػػػؿً)إزالػػػةًمسػػػبباتًالضػػػغوط،ًاإلنسػػػحاب
باؿًالػدعـًاالجتمػاعي(ًعفًمسبباتًالضغوط،ًتغييرًمفاىيـًالضغط،ًالتحكـًبنتائجًالضػغط،ًاسػتق

 عمىًإبداعًالعامميف.

 ً.عدـًوجودًفروؽًذوًداللةًإحصائيةًإلزالةًضغوطًالعمؿًيعزىًإلىًخصائصًالعامميف 

 -الدراس  : ال وص ات ال ي  وصمت لياوكان من 
 .ًًتفعيؿًنظـًالحوافزًعمىًأسسًومعاييرًتتضمفًالتميزًواإلبداعًفيًاألداء
 .مكافأةًالعامميفًالمبدعيف 

ً"اإلبداع اإلداري ومعوقا و في األمن العام بمد ن  الر اض". (ًبعنواف2007دراسةًالقحطانيً)ً-5
ىدفتًالدراسةًإلىًتناوؿًجوانبًاإلبداعًاإلداري،ًفيًاألمفًالعاـًبمدينةًالرياضًوالمعوقاتًالبيئيةًالتيً

ًاإلداري ًاإلبداع ًوسبؿ ًالعاـ ًاألمف ًفي ًاإلداري ًاإلبداع ًمف ًتحد ًالباحث، ًالعينةًًاعتمد ًأسموب ًعمى
ً.(ًمفردةًكماًاستخدـًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميمي300ًوالتيًبمغتً)ًالعشوائية

 -وكان من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليا الدارس  :ً
 ً.ًىناؾًجوانبًمتعددةًلإلبداعًاإلداريًمنياًرصدًحوافزًماديةًلممتفوقيفًوالمبدعيف 

 ًًاإلبد ًدوف ًالمعوقاتًالتيًتحوؿ ًأىـ ًونقصًاإلمكانياتًالماديةًمف ًالعمؿ ًاإلداريًضغوط اع
 والحوافزًالالزمةًلتشجيعًاالبتكارًواإلبداع.

ًًً"ق اس العوامل المؤثرة في اإلبداع الوظ في لدى العامم ن ". (،ًبعنواف2007دراسةًًقراقشً)ً-6
ًوًفيًالجزائرًمواجيتياًتناولتًىذهًالدراسةًالعوامؿًالمؤثرةًفيًاإلبداعًالوظيفيًومعوقاتًاالبداعًوأساليب

ً ًالعينة ًأسموب ًالباحثًعمى ًالعشوائيةًاعتمد ً)ًالطبقية ًبمغت ًالباحث120ًوالتي ًاستخدـ ًكما ًمفردة )
ً.المنيجًالوصفيًالتحميميً

ً
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 -وكان من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليا الدارس  :ً
 ًوجودًضعيؼًجداًإفًلـًيكفًمعدوماًلثقافةًاإلبداعًالوظيفيًفيًالمنظمات. 

 تغرابًالمسؤوليفًلمثؿًىذهًالدراسةً،ًعمىًالرغـًمفًإيمانيـًبوجودًماًيسمىًباإلبداعًالوظيفيًاس
ً. 

 -ال ي  وصمت ليا الدارس  : ال وص اتوكان من أىم 
 ًضرورةًإعادةًالنظرًفيًسمـًالرواتبًلمموظفيفًوالعمؿًعمىًتحسيفًمستوىًالرواتبًبحيثًتتفؽ

 .ًمعًمتطمباتًالمعيشة

 ً ًالموظفيف ًبالعناصرًتوعية ًاىتماميا ًمدى ًو ًسياستيا ًفي ًاإلبداع ًأىمية ًبمدى ًالمنظمات في
 المبدعةً.

 الع ق  ماب ن سموك الق ادة واإلبداع اإلداري عند المرؤس ن".(ًبعنوافً"2006رضاحً)مدراسةًً-7
ًالسموؾًاإلداريًوأنماطوًفيًالمنظماتً ًاضًالحكوميةًفيًمدينةًالريىدفتًىذهًالدراسةًالتعرؼًعمىًمفيـو

عمىًًًًًًًًًًًًًًاعتمدًالباحث،ًفيًالقطاعًالحكوميًًوالتعرؼًعمىًواقعًاإلبداعًاإلداريًعندًالموظفات
ً.(ًمفردةًكماًاستخدـًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميمي223ًوالتيًبمغتً)ًالعشوائيةًأسموبًالعينةً

      -وكان من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليا الدارس  :

  يًمرتفعًنسبيًاًعندًالموظفاتًفيًعينةًالدراسة.إبداعوجود مستوى 

 .أفًالقياداتًاإلداريةًتيتـًغالبًاًباإلنتاجًاىتمامًاًعاليًا 

ًً-ال ي  وصمت ليا الدارس  : ال وص اتوكان من أىم 
 ًضرورةًإنشاءًإدارةًتيتـًباإلبداعًاإلداريًوتكوفًالحقػةًلػإلدارةًالتطػويرًاإلداريًمػعًالحػرصًعمػى

ًفيًكؿًإدارة.ًوجودًفروعًلدييا
 ًضػػرورةًرفػػعًمسػػتوىًاإلبػػداعًعنػػدًالموظفػػاتًبشػػتىًالوسػػائؿًومنيػػاً:ًقيػػاـًاإلدارةًبعقػػدًاجتماعػػات

 ولقاءاتًدوريةًواإلكثارًمفًالبرامجًالتدريبيةًالداعمةًلمياراتًاإلبداعً.

2005ً)ًباناعمةدراسةً-8 ًبعنوافً" ارس و ر األداء اإلداري لدى مد رات مدطثقاف  اإلبداع مدخل ل (.
ًً".ال عم م الثانوي العام الحكومي واألىمي بمد ن  مك  المكرم 

ً ًإلى ًالدراسة ًاإلداريًىدفت ًالفكر ًفي ًاإلداري ًواألداء ًاإلبداع ًثقافة ًبيف ًالعالقة ًطبيعة ًعمى التعرؼ
اعتمدًالباحثًًتحديدًأىـًالقيـًالتنظيميةًالمحفزةًلإلبداعًاإلداريًفيًالفكرًاإلداريًالمعاصر،ًًوالمعاصر

ً.(ًمفردةًكماًاستخدـًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميمي150ًوالتيًبمغتً)ًالعشوائيةًمىًأسموبًالعينةًع
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ًًًًًً-ال ي  وصمت ليا الدارس  : الن ائجوكان من أىم 
 ًًًكافًمف ًااليجابية ًوالعالقاتًاإلنسانية الحريةًواالستقالليةًوروحًالفريؽًوالعمؿًالجماعيًوالود

ًيةًالمحفزةًلإلبداع.ًأىـًالممارساتًالتنظيم
 .تقديرًوتكريـًالموظفيفًكافًمفًأىـًالممارساتًالتنظيميةًالمحفزةًلإلبداع 

ًً-ال ي  وصمت ليا الدارس  : ال وص اتوكان من أىم 
 .ًضرورةًتدعيـًاإلدارةًالفتراضاتًوأنماطًمفًالسموؾًمساندةًلمعمميةًاإلبداعية
 قافةًمساندةًلمعمميةًاإلبداعية.ًضرورةًتطويرًثقافةًالمؤسساتًالتعميميةًلتصبحًث 

ً".أثر معا  ر اإلبداع واالب كار عمى المسشف ات في األردن(ًبعنواف"2004دراسةًسيؼً)-9
ًنظرً ًالمستشفياتًعمىًاإلبداعًاإلداريًمفًوجية ًعمىًبحثًأثرًتطبيؽًمعاييرًاعتماد ركزتًالدراسة

(ًمفردةًكماًاستخدـ402ًوالتيًبمغتً)ًئيةالعشواًاعتمدًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًاألطباءًوالممرضيفً
ً.الباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميً

ً-:ًوكان من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليا الدراس 
 ًعدـًوجودًاثرًلتطبيؽًمعاييرًاإلبداعًفيًالمستشفيات. 

 .يوجدًتأثيرًداؿًإحصائياًلتطبيؽًمعاييرًاالعتمادًعمىًاإلبداعًفيًالمستشفيات 

ًً-ال ي  وصمت ليا الدارس  : ص اتال و وكان من أىم 
 ًدرجةًتطبيؽًمعاييرًاالعتمادًالمحفزةًلإلبداعًخاصة.ًإجراءًالمزيدًمفًالدراساتًحوؿ
 قػػدرةًمعػػاييرًاالعتمػػادًعمػػىًتحفيػػزًوتحقيػػؽًالحالػػةًاإلبداعيػػةًفػػيًًإجػػراءًالمزيػػدًمػػفًالدراسػػاتًحػػوؿ

 المستشفيات.

ي  طو ر االب كار في المنظمات الحد ث  من وجي  دور ال غ  ر ال نظ مي ف(ً"2003دراسةًالتيقاوي)-10
 نظر العامم ن في منظمات اال صاالت الجزائر  ".

ًمنظماتً ًداخؿ ًاالبتكارات ًتطوير ًفي ًالتنظيمي ًالتغيير ًدور ًعمى ًالتعرؼ ًإلى ًالدراسة ًىذه ىدفت
ردةًكماًاستخدـً(ًمف75والتيًبمغتً)ًالعشوائيةًاعتمدًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًاالتصاالتًالجزائريةً،ً

ً.الباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميً
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 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً     -وكان من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليا الدارس  :

 ًأفًالمتوسػػطًالعػػػاـًلمتغييػػػرًالتنظيمػػػيًداخػػػؿًالشػػركاتًالمدروسػػػةًكػػػافًمرتفعػػػًا،ًوأفًتصػػػوراتًأفػػػراد
 تًجاءتًأيضًاًمرتفعة.عينةًالدراسةًالمبحوثةًألبعادًاالبتكارًداخؿًالمنظما

 اإلداري،ًًةأفًىناؾًدورًاًايجابيًاًفيًعمميةًالتغييرًالتنظيميًفيًدعـًوتطويرًاالبتكػاراتًالتنظيميػ(
 التقنيًاإلضافي(.

ًً-ال ي  وصمت ليا الدارس  : ال وص اتوكان من أىم 
 ضمفًإستراتجيتياًالعمؿًعمىًتطويرًوابتكارًخدماتًجديدةًالمنظماتًينبغيًأفًتضع. 

 جراءًض رورةًالتجاوبًالسريعًمعًالمتغيراتًالجديدةًباستحداثً،ًأوًإلغاءًفيًىياكمياًالتنظيميةًوا 
 ًتغيراتًجذريةًفيًاستعماؿًالتقانةًفيًكافةًالمستوياتًاإلداريةً.

العوامل المؤثرة عمى اإلبداع في المنظمات العام : دراس  م دان ة  (.ًبعنوافً"2003دراسةًالسميريً)-11
 ". ات العام  في محافظ  جدهعمى المنظم

اعتمدًالباحثًىدفتًإلىًمحاولةًالتعرؼًعمىًالعوامؿًالمؤثرةًسمباًعمىًاإلبداعًفيًالمنظماتًالعامة،ً
ً ًالعشوائيةًعمىًأسموبًالعينة ًالباحثًالمنيجًالوصفي343ًوالتيًبمغتً)ًالطبقية ًاستخدـ ًكما ًمفردة )

ً.التحميميً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً     -ا الدارس  :وكان من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليً

 .ًوعدـًتوفرًالمعموماتًالالزمةًلألفرادًتعتبرًمفًالعوامؿًالمؤثرةًعمىًاإلبداعًفيًالمنظمات 

 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاإلبداع ًعمى ًالمؤثرة ًالعوامؿ ًمف ًتعتبر ًالفشؿ ًمف ًوالخوؼ ًالمنظمة، ًأىداؼ ًوضوح عدـ
 فيًالمنظماتً.

ًً-ال ي  وصمت ليا الدارس  : ال وص اتأىم  وكان من
 ًالعمؿًمفًاجؿًإشعارًاالفرادًباألمافًوذلؾًبحمايتيـًمماًقدًيترتبًعمىًإبداعاتيـًمفًمخاطر.ً
 ًًإعدادًالقياداتًاإلداريةًالواعيةًالتيًتؤمفًبأىميةًالعمؿًاإلبداعيًوتشجيعوًمفًخالؿًاستخداـ

 ًأسموبًالمشاركة.ً

ً
ً
ً
ً
ً
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   ت االجنب  :الدراسا -ثالثًا:
 "سًالغيرًماديةًلألداءيدورًالحوافزًومدىًمناسبتياًلممقايً"بعنوان (2014ً،كامبؿدراسةً)-1

ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًاختبارًحساسيةًالترقيةًوتنزيؿًالدرجةًلممدراءًذويًاالداءًالمتدنيًلممعاييرًالغيرً
ًأجريتًى ًوقد ًوالعقابً، ًقراراتًالترقية ًفي ًوأثرىا ًلألداء ًبمطعـًمالية ًالوالياتًالمتحدة ًفي ًالدراسة ذه

(ًمفردةًكماًاستخدـًالباحث75ًاعتمدًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًًالعشوائيةًوالتيًبمغتً)لمخدمةًالسريعةً
ًالمنيجًالوصفيًالتحميميً.

ً -ال ي  وصمت ليا الدارس  : الن ائجوكان من أىم 
 ٌُانحطاض٘حللترل٘حفٖاألداءالغ٘رهالٖللوؤضطح. 

 فًقرارتًالترقيةًفيًالمؤسسةًحساسةًلممقاييسًالغيرًماديةًلألداءأ. 

ً -ال ي  وصمت ليا الدارس  : ال وص اتوكان من أىم 
 ّضغهؼاٗ٘رّاضححلٌظامالترل٘اخ. 

 رتطالحْافسالوال٘حّغ٘رالوال٘حفٖاألداء. 

 أثرًاألداءًعمىًنظاـًالحوافزًالمصمـ"ً"بعنوان (2013ً،جيبسدراسةً)-2
وقدًأجريتًىذهًالدراسةًتًىذهًالدراسةًإلىًدراسةًخصائصًقياسًاألداءًعمىًنظاـًالحوافزًالمصمـ،ًىدف

ً ًفيًالوالياتًالمتحدة ًواتفاقياتًلبعضًالحوافز ًبياناتًعفًعقود ًذويًوذلؾًمفًخالؿًاستخداـ لممدراء
ًالتجارية، ًوالتيًبمغتً)ًالعالقة ًالعشوائية ً ًالباحثًعمىًأسموبًالعينة 111ًاعتمد ًاستخدـً( ًكما مفردة

ًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميً.
ً -ال ي  وصمت ليا الدارس  : الن ائجوكان من أىم 

 .أىخظائضهماٗ٘صاالداءتتؼلكتالحْافس0ّهذٓالثملالوْجْدفٖالوم٘اش 

 ضعؼًالحوافزًالمقدمةًوعدـًتعميمياًلتشمؿًجيمعًالموظفيف. 

ً -الدارس  :ال ي  وصمت ليا  ال وص اتوكان من أىم 
 إػادجتٌاءًظامالحْافسػلٔأضصّاضححلوؼاٗ٘راألداءالوو٘س. 

 ػذالحتْزٗغالراّتةّالؼالّاخالوتؼذدج. 
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"المناخ المؤسس ل بداع االداري"بعنوا ن ( 5110، إ كفال دراس  )   3-  

ًى ًمدىًصالحية ًلقياسًالمناخًاالبداعيًومعرفة ًاداة ًالىًتصميـ ًالتطبيؽًىدفتًالدراسة ًعند ًاالداة ذه
وقدًأجريتًىذهًالدراسةًفيًًوتقديـًبعضًالتوجيياتًالستخدامياًبغرضًتحفيزًاالبداعًواالبتكارًالمؤسسي

اعتمدًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًًالعشوائيةًوالتيًبمغتًًعمىًمؤسساتًالقطاعًالعاـًوالوالياتًالمتحدةً
ًلتحميميً.(ًمفردةًكماًاستخدـًالباحثًالمنيجًالوصفيًا451)

ً -ال ي  وصمت ليا الدارس  :الن ائج وكان من أىم 
 .ًًىناؾًعالقةًقويةًجدًاًبيفًنمطًالقيادةًوالمناخًاإلبداعي
 .ًأفًنظـًاتخاذًالقرارًالمركزيةًترتبطًمعًالمناخًالذيًيقمعًاإلبداع

 -وكان من أىم ال وص ات ال ي  وصمت ليا الدراس  :
 ًلزيادةًالقدرةًاالبتكاريةًلممؤسسة.ًالبدًمفًمفًتقميؿًالنزعةًالمركزية
 ًًالمناخ ًمع ًيتنافى ًالصراعاتًوىذا ًإلىًزيادة ًتؤدي ًالمؤسساتًألنيا ًفي ًالرسمية ًالنزعة تقميؿ

 اإلبداعي.

 " قن ات  ول د األفكار اإلبداع   في اإلدارة الصح  بعنوان "(Gautam,2001ًدراسةً)-4

ألفكارًاإلبداعيةً،ًوميعقاتًاإلبداعً،ًوتقديـًبعضًىدفتًىذهًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًتقنياتًإنتاجًا
ً ًماليزيا ًالمنظماتًاإلدارية ًفي ًتقنياتًاإلبداع ًواستخداـ ًفيًاالقتراحاتًلتفعيؿ ًالدراسة ًأجريتًىذه وقد

(ًمفردةًكما121ًاعتمدًالباحثًعمىًأسموبًالعينةًًالعشوائيةًوالتيًبمغتً)مدينةًجوىرًبيروًفيًماليزياًًو
ًمنيجًالوصفيًً.استخدـًالباحثًال

 -وكان من أىم الن ائج ال ي  وصمت ليا الدراس  :
 لو"ووضعًحؿًوحيدً-أفًمفًمعيقاتًاالبداعًضعؼًالرغبةًفيًطرحًاألسئمةًاالفتراضيةًمثؿً"ماذا

ًلممشكمةًالمطروحةً،ًورؤيةًالمشكمةًمفًخالؿًمشكالتًسابقةً.
 ً.ًأفًميعقاتًاإلبداعًمقاومةًاألفكارًالجديدة 

 ال وص ات ال ي  وصمت ليا الدراس : وكان من أىم
 .ًتجنبًتقييـًاألفكارًقبؿًتقييمياً،ًوتقويـًعرضًاألفكارً،ًوترتيبياًحسبًاألولوية 

 .ًأنوًيجبًاستخداـًمعاييرًلتقويـًاألفكارًالمطروحةًتتمثؿًفيًالتكمفةًوالمالئمةًلميدؼ 

ً
ً
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ً". الخدم  في مجال االب كار.بعنوان " (Beije,2000دراسةً)-5ً
زيػادةًوتحسػيفًالخدمػةًالمقدمػةًًعدًىذهًالدراسةًمنيجيػةًوصػفيةًحيػثًىػدفتًإلػىًمعرفػةًدورًاالبتكػارًفػيت

ً.مؤسساتًالقطاعًالخاصفيً
ً -ال ي  وصمت ليا الدارس  :الن ائج وكان من أىم 

 .ىناؾًعالقةًقويةًبيفًاالبتكارًوبيفًتحسيفًالخدمةًورضاًالعمالء 

 ًالخدمةًالمقدمةًفيًمؤسساتًالقطاعًالخاص.أفًاالبتكارًيؤديًإلىًزيادةًتحسيف 

 -ال ي  وصمت ليا الدارس  :ال وص ات وكان من أىم 
 تحسيفًالخدمةًزيادةًرضاًالعمالء.ًأنوًالبدًتعزيزًثقافةًاالبتكارًمفًأجؿًزيادة 

ً"االب كارس اس  االب كار و  نيج نظم "بعنوافً(ً.Edquist,2000دراسةً)ً-6
باالداءًوزيػادةًمسػتوىًحيثًىدفتًالىًمعرفةًوفائدةًنيجًسياسةًاالبتكارًالرتقاءًتعدًىذهًالدراسةًمنيجيةًن

ًالمكوناتًالرئيسيةًلنظـًاالبتكارًوسياسةًاالبتكارًواآلثارًالمترتبةًعميياًوتناولتًالدراسةًالخدمةً
ً -ال ي  وصمت ليا الدارس  :الن ائج وكان من أىم 

ًزيادةًمستوىًالخدماتًالمقدمة.وًبالخدمةًأفًنيجًسياسةًاالبتكارًتؤدىًالىًاالرتقاءً
ً -ال ي  وصمت ليا الدارس  :ال وص ات وكان من أىم 

البدًمفًتعزيزًثقافةًاالبتكارًواالبداعًلالرتقػاءًبػاالداءًوتحسػيفًالخدمػةًوتػوفيرًالوقػتًوالجيػدًالمبػذوؿًفػيً
ًتقديـًالخدماتً.

 عي داخل المنظمات"اإلبدا ر "حفز ال فك بعنوان ( 2000،ًفيماكفادًز) دراس -7
الجانػبًًريالتيًتعمؿًعمىًتطًوًبياستكشاؼًاألسالوكافًمفًأىـًأىداؼًالدراسةًتعدًىذهًالدراسةًمنيجيةً

ً.ًالمناخًاإلبداعيًفيًمنظماتيـًفيتحسًةيفيكًفيًريالمدًـيتعم،ًالمنظماتًاإلبداعيًداخؿ
ً:ًال ي  وصمت ليا الدراس وكان من أىم الن ائج 

 ؿًبطػػرؽًابداعيػػةًتسػػاىـًفػػيًتنميػػةًعمػػؿًالمجموعػػةًبحيػػثًيمكػػفًتوليػػدًأفكػػارًأفًأسػػاليبًحػػؿًالمشػػاك
 .مبتكرة،ًويتـًتطويرىاًفيًحموؿًعمميةً

 .ًأفًتوليدًافكارًمبتكرةًتؤديًإلىًحؿًالكثيرًمفًالمشاكؿ 

 -وكان من أىم ال وص ات ال ي  وصمت ليا الدراس :
 .ًالعمؿًعمىًتطويرًالجانبًاإلبداعيًداخؿًالمنظمات
 تعميـًالمديريفًكيفيةًتحسيفًالمناخًاإلبداعيًفيًمنظماتيـ.ًأنوًيجب 
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 ال عم ق عمى الدراسات السابق  :
استعرضتًالباحثةًفيًىذاًالفصؿًعػددًمػفًالدراسػاتًذاتًالصػمةًبالدراسػةًالحاليػة،ًحيػثًتناولػتً

تػػيًتميػػزتًدراسػػاتًوالجوانػػبًالتمػػؾًالدراسػػاتًبػػالتعميؽًموضػػحًاًمػػدىًاسػػتفادةًالدراسػػةًالحاليػػةًمػػفًتمػػؾًال
.ًواتضحًمفًخالؿًالدراساتًالسػابقةًأفًموضػوعًاإلبػداعًاإلداريًيعتبػرًمػفًالموضػوعاتًالتػيًنالػتًعنيا

ًاىتماـًالباحثيفً،ًوقدًتبيفًماًيميً:
 ًأفًكػػؿًمػػفًىػػذهًالدراسػػاتًقػػدًاسػػتيدفتًالتعػػرؼًعمػػىًأحػػدًالجوانػػبًالمتعمقػػةًباإلبػػداعًسػػعيًاًإلػػىًفيػػـ

ً،ًأوًالعوامػػػػػؿًالػػػػػؤثرةًفيػػػػػوً،ًأوًالمعوقػػػػػاتًالتػػػػػيًتحػػػػػدًعميػػػػػؽًحػػػػػوؿًالعناصػػػػػرًالمكونػػػػػةًليػػػػػذاًال ًًًًًًًًًًًًًًمفيػػػػػـو
 مفًوجودهًوبذلؾًاستطاعتًأفًتسيـًمجتمعةًفيًبحثًمكوناتًاالتجاهًاالبداعيً.

 ً،ًأفًىذهًالدراساتًتسيـًجميعًاًفيًدعـًالحركةًالعالميػةًوالعربيػةًالداعيػةًإلػىًتطػويرًالبيئػةًاالبداعيػة
عمػػػىًأىميػػػةًاإلبػػػداعًاإلداريًفػػػيًتمكػػػيفًأيًمنظمػػػةًمػػػفًمواكبػػػةًالتغيػػػراتًوذلػػػؾًمػػػفًخػػػالؿًتأكيػػػدىاً

 المتالحقةًفيًشتىًالمجاالتًوبالتاليًرفعًكفاءتياًوفاعميتياً.

 ًًغيراتًالتيًتـًالتركيزًعميياًمفًجانبًكؿًتتختمؼًالدراساتًالسابقةًفيماًبينياًمفًحيثًاألبعادًوالم
 .دراسةً،ًمماًيجعؿًالبابًمفتوحًاً

 ًمعظـًالدراساتًالسابقةًإلىًبعضًالعوامؿًالتيًتؤثرًعمىًاإلبداعًكالحوافزًبشكؿًعاـًدوفًًتطرقت
ًالحاليةً ًالدراسة ًتناولتيا ًالتي ًالعوامؿ ًأو ًالوظيفي ًالدخؿ ًعمى ًتركيز ًأي ًًًًًًًًًًًًًًًًًوجود

وساعاتًالعمؿًوالترقياتً،ًوالعالواتًبأنواعياً،ًوالعالواتًوالمكافاتًالتشجيعيةًوالبدالتًكالرواتبً،ً
ًالجانبًًاالضافي ًإثراء ًفي ًواالسياـ ًالبحثية ًالثغرة ًباحثًلسد ًأي ًأماـ ًمفتوحًا ًالمجاؿ ًيجعؿ مما

 المعرفيًأوًالتطبيقيًفيًموضوعًاالبداعًاإلداري.

 و مكن  مخ ص ما  م ز الدراس  الحال   عن الدراسات السابق  ف ما  مي :
 ًضػػوعًاالبػػداعًاالداريًعمػػىًجانػػبًواحػػدًمػػفًجوانػػبًمعظػػـًالدراسػػاتًالسػػابقةًالتػػيًتناولػػتًمًوركػػزت

اإلبداعً،ًأماًمستوىًاإلبداعًأوًمعوقاتوًأوًالعوامؿًالمؤثرةًفيوًمعًدراسػةًذلػؾًالجانػبًمرتبطػًاًبػبعضً
التغيػػراتً،ًفػػيًحػػيفًتختمػػؼًىػػذهًالدراسػػةًعػػفًالدراسػػاتًالسػػابقةًمػػفًحيػػثًالموضػػوعًوالعناصػػرًالتػػيً

 لدخؿًالوظيفيًعمىًاالبداعًاالداريً.تناولتياًحيثًركزتًعمىًمعرفةًأثرًا

 ًًمعظـًالدراساتًالتػيًتناولػتًموضػوعًاالبػداعًاالداريًركػزتًعمػىًالمنػاخًالتنظيمػيًالػذيًيػؤثرًعمػى
 اإلبداعًاإلداريًبشكؿًعاـًولـًتتطرؽًإلىًأثرًالدخؿًالوظيفيًعمىًاإلبداعًاإلداري.
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 تركيػزًعمييػاًالػدخؿًالػوظيفيًوعناصػرهًتميزتًىذهًالدراسةًعفًسػابقاتياًمػفًحيػثًالعناصػرًالتػيًتػـًال
لمكافاتًٍ،ًالعالواتً،ً...."ًوربطًتمؾًالعناصرًبمدىًتأثيرىاًعمىًاإلبداعًاالداريًًوافز،ا"الراتبً،ًالح
 فيًالقطاعًالحكوميً.ًلدىًالعامميف

 عًاألولىًالتيًتناولػتًموضػوعًالػدخؿًالػوظيفيًوأثػرهًعمػىًاإلبػداًالدراسةًمفًالدراساتًىذهًتعدًالدراسة
ًاإلداريًفيًمؤسساتًالقطاعًالعاـًوتحديدًاًوزارةًالشؤوفًاالجتماعية.

ً
ً
ً
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 اخلامسالفصل 
ًالطريقة واإلجراءات

 

 مقدم . -أوأل: 
 منيج الدراس . -ثان ًا:
 مج مع الدراس . -ثالثًا: 

 ع ن  الدراس .   -رابعًا: 

 الوصف اإلحصائي ألفراد الع ن  وفق الشخص  . -خامسًا:
 أداة الدراس . -ادسًا:س 
 صدق االس بان . -سابعًا: 
 ثبات االس بان .  -ثامنًا: 

 
 
 
 
 
 



 

 

66 

 الطر ق  واإلجراءات

 مقدم  ال-أواًل: 
جراءاتيػػاًمحػػورًاًرئيسػػًاًيػػتـًمػػفًخاللػػوًإنجػػازًالجانػػبًالتطبيقػػيًمػػفًالدراسػػة،ً تعػػدمًمنيجيػػةًالدراسػػةًوا 

التػيًيػتـًًجإلجراءًالتحميؿًاإلحصائيًلمتوصؿًإلػىًالنتػائوعفًطريقياًيتـًالحصوؿًعمىًالبياناتًالمطموبةً
تفسػػيرىاًفػػيًضػػوءًأدبيػػاتًالدراسػػةًالمتعمقػػةًبموضػػوعًالدراسػػة،ًوبالتػػاليًتحقػػؽًاألىػػداؼًالتػػيًتسػػعىًإلػػىً

ًتحقيقيا.
تنػػػػػاوؿًىػػػػػذاًالفصػػػػػؿًوصػػػػػًفاًلمجتمػػػػػعًالدراسػػػػػةًوعينتيػػػػػا،ًواألداةًالمسػػػػػتخدمةًوكيفيػػػػػةًبنائيػػػػػاًحيػػػػػثً

راءاتًالتحقؽًمفًصدؽًاألداةًوثباتيا،ًوالمعالجاتًاإلحصائيةًالتيًتـًاسػتخدامياًوتطويرىا،ًكماًتناوؿًإج
ًفيًتحميؿًالبياناتًواستخالصًالنتائج،ًوفيماًيميًوصؼًليذهًاإلجراءات:

 :نيج الدارس م -ثان ًا:
المػػنيجًالوصػػفيًالتحميمػػيًالػػذيًيحػػاوؿًمػػفًخاللػػوًوصػػؼًًتػػـًاسػػتخداـمػػفًأجػػؿًتحقيػػؽًأىػػداؼًالدراسػػةًً

ةًموضوعًالدراسة،ًوتحميؿًبياناتيا،ًوالعالقةًبيفًمكوناتيػاًواآلراءًالتػيًتطػرحًحوليػاًوالعمميػاتًالتػيًالظاىًر
ًتتضمنياًواآلثارًالتيًتحدثيا.

 طرق جمع الب انات:

 :الباحثةًعمىًنوعيفًمفًالبياناتًتعتمدا
الثانويػػةًوالتػػيًًالمصػػادرًالثانويػػة:ًلمعالجػػةًاإلطػػارًالنظػػريًلمدراسػػةًتػػـًالرجػػوعًإلػػيًمصػػادرًالبيانػػات .1

تتمثػػؿًفػػيًالكتػػبًوالمراجػػعًالعربيػػةًواألجنبيػػةًذاتًالعالقػػة،ًوالػػدورياتًوالمقػػاالتًوالتقػػارير،ًواألبحػػاثً
 والدراساتًالسابقةًالتيًتناولتًموضوعًالدارسة،ًوالبحثًوالمطالعةًفيًمواقعًاإلنترنتًالمختمفة.

سػػةًتػػـًجمػػعًالبيانػػاتًاألوليػػةًمػػفًخػػػالؿًالمصػػادرًاألوليػػة:ًلمعالجػػةًالجوانػػبًالتحميميػػةًلموضػػوعًالدرا .2
ليذاًالغرض.ً  اإلستبانةًكأداةًرئيسةًلمدراسة،ًصممتًخصيصاًً

 مج مع الدراس : -ثالثًا:

مجتمعًمفًالموظفيفًالعػامميفًفػيًالقطػاعًالحكػوميًمتمثمػةًفػيًوزارةًالشػؤوفًاالجتماعيػةًويبمػغًعػددًتمثؿً
وجػودةًفػيًديػوافًالمػوظفيفًودائػرةًشػئوفًالمػوظفيفًموظؼًوفقاًلمسجالتًالرسػميةًالم437ًالموظفيفًفيياً

ًلموزارةً.
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ً ن  الدراس :ع -رابعًا:
 وذلػػؾًًبغػػرضًً،ورئػػيسًقسػػـً(ًمػػديرًدائػػرة30)ًالعينػػةًاالسػػتطالعية:تـًاختيػػارًعينػػةًاسػػتطالعيةًبحجػػـ

التأكػػػػدًمػػػػفًصػػػػالحيةًأداةًالدراسػػػػةًواسػػػػتخدامياًلحسػػػػابًالصػػػػدؽًوالثبػػػػات،ًوالتحقػػػػؽًمػػػػفًصػػػػالحيتيماً
 عمىًالعينةًاألصمية،ًوقدًتـًاستبعادىـًمفًعينةًالدراسةًالتيًتـًالتطبيؽًعميياً.لمتطبيؽً

 (ً205ًعينةًالدراسةًاألصػمية:تّكونتًعينػةًالدراسػةًاألصػميةًمػف)(ً437مػفًأصػؿ)ًًًمايمثػؿًنسػبةًأي
ًالمسػمىًالػوظيفيوقدًتـًاختيارىـًبطريقةًالعينةًالطبقيةًالعشوائيةًحسبً(ً%ًمفًمجتمعًالدراسة47ً)
 .إلجراءًالمعالجاتًاإلحصائيةًعميياًمناسبةًعينةىيًًو

 ًالطبقيةًقانوفًاحتسابًالعينةN*n/ni= Niً 

ni ًًحجـًالعينةًفيًالطبقة
Niًًحجـًالطبقة
Nًًحجـًالمجتمع
n ًًًحجـًالعينةًالمختارة

ًًًًًًًًلمحصػػػػػوؿً(ًاسػػػػػتبانة205ًإلػػػػىً)وتػػػػػـًزيػػػػػادةًحجػػػػـًالعينػػػػػةًً(ًاسػػػػتبانة180ً)والعػػػػددًالمناسػػػػػبًوفقػػػػًاًلمقػػػػػانوف
عمىًدقةًفيًالنتائجًومعًزيادةًحجـًالعينةًتزيدًالنتائجًدقةًوخشيةًمفًعدـًاالستجابةًوتجػدرًاالشػارةًإلػىً

ً%.93استبانةًأيًأفًنسبةًاالستجابةًكانتًً(205)استبانةًوتـًجمعًً(220)أنوًتـًتوزيعً
ًكؿًطبقة.بناًءًعمىًالطبقاتًوكـًمفردةًفيًًحجـًالعينةكيؼًتـًاختيار5.1ًًويبيفًجدوؿً

  وز ع مج مع الدراس  والع ن  وفقًا لممسمى الوظ في  (: 5.1جدول )

 وز ع ع ن  
 الدراس 

 وز ع مج مع 
 المسمى الوظ في الدراس 

 وكيؿًوزارة 1 1
 مديرًعاـ 3 1
 مديرًدائرة 18 8
 رئيسًقسـ 27 13
 رئيسًشعبة 7 3

 وظائؼًاداريةًوحرفية 381 179
 المجموع 437 205

ًمفًخالؿًالنقاطًالتاليةًتوزيعًأفرادًعينةًالدارسةًحسبًالبياناتًالشخصيةًلألفرادًفييا:ًويتضح
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 :مب انات الشخص  لالوصف اإلحصائي لع ن  الدراس  وفق 
ًوفيماًيميًعرضًلخصائصًعينةًالدراسةًوفؽًالبياناتًالشخصية:

 الجنس وز ع أفراد الع ن  حسب  -0
إلنػػػاثًوالػػػذكورًوًتعػػػدًىػػػذهًالنسػػػبةًجيػػػدةًوفقػػػًاًلسػػػجالتًدائػػػرةًبةًبػػػيفًعينػػػةًاالنسػػػ(ًأف5.2ًيبػػػيفًجػػػدوؿً)

ًاالحصاءًالفمسطينية.
ًاًطبيعػػةًعمميػػًالفواإلنػػاثًفئػػةًالػػذكورًًمشػػاركةًكػػاًلًمػػفًأعمػػاؿًالػػوزارةًتتطمػػبعػػزوًالباحثػػةًذلػػؾًإلػػىًأفًتًو

ني،ًاضػافةًوالتػيًيتطمػبًمشػاركةًاإلنػاثًوالػذكورًفػيًالعمػؿًالميػداأعماؿًتتعمؽًبالبحػثًالميػداني،ًتتعمؽًب
الفرصةًأماـًكاًلًمػفًالجنسػيفًديوافًالمويفً،ًحيثًأعطى2007ًإلىًأفًمعظـًالتعيناتًجاءتًبعدًالعاـً

ًسواء.ًلمتقدـًلموظائؼًعمىًحد
الجنس(:  وز ع أفراد الع ن  حسب 5.2جدول )  
 النسب  المئو   % العدد الجنس
 59.0 121 ذكر
 41.0 84 أنثى

 100.0 205 المجموع
 راد الع ن  حسب العمر وز ع أف -5

وىػذاًيمثػؿ40ًًًإلػىًأقػؿًمػف30ًًأقػؿًمػفً(ًأفًغالبيةًأفرادًالعينةًأعمارىـًتتػراوحًمػاًبػيف5.3يبيفًجدوؿً)
وىػذاًيمثػؿًسػنةًفػأكثرًإلػى40ًًمػاًبػيفًتتراوحًيأتيًالذيفًأعمارىـًً%ًمفًعينةًالدراسة،ًثـ68.8ماًنسبتوً
ً%31.2ماًنسبتوً

مماًأدىًإلىًوجودًأعداد2007ًتـًإعادةًىيكمةًالوزارةًبعدًأحداثًعاـًًونأًيرجعًإلىذلؾًأفًًالباحثةًورأت
ًسطة.المنتسبيفًذاتًأعمارًعمريةًمتًوجديدةًمفً

(:  وز ع أفراد الع ن  حسب العمر5.3جدول )  
 النسب  المئو   % العدد العمر
30أقؿًمفً  59 28.8 

سنة40ًإلىًأقؿًمف30  82 40.0 
سنة50ًإلىًأقؿًمف40  48 23.4 

سنةًفأكثر50ً  16 7.8 
 100.0 205 المجموع
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 المسمى الوظ في  وز ع أفراد الع ن  حسب -3
،ًوىذاًيمثؿًماًنسبتوًىـًمفًالموظفيفًأصحابًاألعماؿًاألخرى(ًأفًغالبيةًأفرادًالعينة5.4ًيبيفًجدوؿً)

يمثػؿًمػػاًنسػػبتوًًوًرئػػيسًالشػعبةًوىػػذاًمػػاًمػػديرًالػدائرةًوًيمييػػاًرئػيسًالقسػػـ%ًمػفًعينػػةًالدراسػة،ًثػػـ87.3ً
ً%.0.5ثـًيميياًكاًلًمفًالوكيؿًوالمديرًالعاـًبنفسًالنسبةًوالتيًتمثؿًً،11.7%

ىيكمػػػةًالػػػوزارةًتتطمػػػبًأصػػػحابًاألعمػػػاؿًاألخػػػرىًمثػػػؿًالبػػػاحثييفًالميػػػدانييفًعػػػزوًالباحثػػػةًذلػػػؾًإلػػػىًأفًتًو
ً.والمدربيفًالمينييفًوالفنييفًوالمدرسيفًوسائؽًومشرفيفًومراقبيفًلممناطؽ

يالمسمى الوظ ف(:  وز ع أفراد الع ن  حسب 5.4)جدول    
 النسب  المئو  % العدد المسمى الوظ في

 0.5 1 وكيؿًوزارة
 0.5 1 مديرًعاـ
 3.9 8 مديرًدائرة
 6.3 13 رئيسًقسـ
 1.5 3 رئيسًشعبة
 87.3 179 أخرىًحددىا
 100.0 205 المجموع

  وز ع أفراد الع ن  حسب المؤىل العممي-4
ًًًًًًًًًًًًًًً%64.4(ًأفًغالبيػػػةًأفػػػرادًالعينػػػةًيحممػػػوفًدرجػػػةًالبكػػػالوريوس،ًوىػػػذاًيمثػػػؿًمػػػاًنسػػػبتو5.5ًؿً)يبػػػيفًجػػػدًو

ً %،ًوكاًلًمفًحممػةًالثانويػةًالعامػةًوالدراسػاتًالعميػاًوىػذاًيمثػؿًمػاًنسػبتو20ًمفًعينةًالدراسة،ًًثـًالدبمـو
15.6.ً

تًالعمميةًفيًتعبئػةًالوظػائؼًالشػاغرةًممػاًيػؤديًاىتماـًالوزارةًبالدرجاًبسببوترىًالباحثةًأفًىذهًالنتيجةً
ً.العمميةًوالحصوؿًعمىًالمؤىالتًالعمياًيـبالموظفيفًالعامميفًإلىًتحسيفًدرجات

(:  وز ع أفراد الع ن  حسب المؤىل العممي5.5جدول )  
 النسب  المئو  % العدد المؤىل العممي

 6.8 14 ثانوي
 20.0 41 دبمـو

 64.4 132 بكالوريوس
ساتًعميادرا  18 8.8 

 100.0 205 المجموع 
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  وز ع أفراد الع ن  حسب سنوات الخدم -5
10ًسػنواتًإلػى5ًًأقػؿًمػفًغالبيةًعينةًالدراسةًىـًمفًالذيفًسنواتًخبرتيـًتتػراوحً(ًأف5.6ًيبيفًجدوؿً)

ً.%21.4ًسنةًفأكثرًبنسبة15ًًإلى10ًًفًسنواتًخبرتيـًتتراوحًماًبيفً%،ًثـًيمييـًالذي78.6ًسنوات
مػػفًجعػػؿًنسػػبةًالػػذيفًسػػنواتًخبػػرتيـ2007ًًالػػوزارةًتػػـًإعػػادًتشػػكميياًبعػػدًعػػاـًعػػزوًالباحثػػةًذلػػؾًإلػػىًتًو

ً.متوسطةًأوقميمةًىيًأعمىًنسبة
 (: وز ع أفراد الع ن  حسب سنوات الخدم 5.6جدول )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 النسب  المئو   % العدد سنوات الخدم 
 22.5 46 سنوات5ًأقؿًمفً

 56.1 115 سنوات10ًإلىًأقؿ5ًًفًم

 14.1 29ًسنة15ًإلىًأقؿ10ًًمفً

 7.3 15 سنةًفأكثر15ً

 100.0 205 المجموع

 :أداة الدراس  -:خامساً 
تعدًاالسػتبانةًأكثػرًوسػائؿًالحصػوؿًعمػىًالبيانػاتًمػفًاألفػرادًاسػتخدامًاًوانتشػارًا،ًوتعػرؼًاالسػتبانةًبأنيػا:ً

ًباالستجابةًلياًالمفحػوصًنفسػو،ًوىػيً"أداةًذاتًأبعادًوبنودًتستخدـًلمح صوؿًعمىًمعموماتًأوًآراءًيقـو
ً(.2004)األغاًوًاألستاذً،ًكتابيةًتحريرية"ً

أثػػرًالػػدخؿًالػػوظيفيًعمػػىًاالبػػداعًاالداريًلػػدىًالعػػامميفًبالقطػػاعًالعػػاـًوقػػدًتػػـًاسػػتخداـًاالسػػتبانةًلمعرفػػةً"
ً."دراسةًحالةًوزارةًالشؤوفًاالجتماعية

 ان :خطوات بناء االس ب 
اإلطػػالعًعمػػىًاألدبًالتربػػويًوالدراسػػاتًالسػػابقةًذاتًالصػػمةًبموضػػوعًالدراسػػة،ًواالسػػتفادةًمنيػػاًفػػيًً-1

ًبناءًاالستبانةًوصياغةًفقراتيا.
ًتحديدًالمجاالتًالرئيسةًالتيًشممتياًاالستبانة.ً-2
ًتحديدًالفقراتًالتيًتقعًتحتًكؿًمجاؿ.ً-3
ً(.1)(ًفقرة،ًممحؽًرقـ57ًو)ًييفمجالوقدًتكونتًمفًًتـًتصميـًاالستبانةًفيًصورتياًاألوليةًً-4
اتً(ًمػػػفًالمحكمػػػيفًالتربػػػوييفًمػػػفًأعضػػػاءًىيئػػػةًالتػػػدريسًفػػػيًالجامعػػػ9تػػػـًعػػػرضًاالسػػػتبانةًعمػػػىً)ً-5

ًالتحكيـ.ً(ًيبيفًأسماءًأعضاءًلجنة3والممحؽًرقـً)ًومختصيفًفيًمجاؿًاإلدارةًوأساليبيا.
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ًفًحيػػػثًالحػػػذؼًأوًاإلضػػػافةًوالتعػػػديؿسػػػتبانةًمػػػفػػػيًضػػػوءًأراءًالمحكمػػػيفًتػػػـًتعػػػديؿًبعػػػضًفقػػػراتًاال -6
ً(.2(ًفقرة،ًممحؽً)48لتستقرًاالستبانةًفيًصورتياًالنيائيةًعمىً)

 :وقد قسمت االس بان  إلى قسم ن رئ س ن ىما 
 (ًًالعمػػػر،ًالمؤىػػػؿًالعممػػػي،الجػػػنسًالقسػػػـًاألوؿ:ًوىػػػوًعبػػػارةًعػػػفًالبيانػػػاتًالشخصػػػيةًعػػػفًالمسػػػتجيب

ً.(المسمىًالوظيفي،ًسنواتًالخدمة
 ًمجاؿ2فقرة،ًموزعًعمى48ًًالقسـًالثاني:ًيمثؿًفيًمجاالتًالدراسة،ًويشتمؿًعمى: 

 أوال: مجال الدخل الوظ في
 (ًفقرات.7،ًويتكوفًمفً)الراتباألوؿ:ًًالبعدً
 (ًفقرات.6،ًويتكوفًمفً)الحوافزًالماديةالثاني:ًالبعدً
 (ًفقرات.8،ًويتكوفًمفً)الترقياتالثالث:ًالبعدً
 (ًفقرات.5،ًويتكوفًمفً)فزًوالعالواتًالتشجيعيةالحواالرابع:ًالبعدً
 (ًفقرات.5،ًويتكوفًمفً)البدالتًوساعاتًالعمؿًاإلضافيًومزاياًأخرىالخامس:ًالبعد 

ً.(ًفقرة17:ًويتكوفًمفً)ثان ا: مجال االبداع االداري 

 :أداة الدراس  -سابعًا:
(،ًكمػاًيقصػدًبالصػدؽ2010ًجػاوي،فًمػاًوضػعًلقياسػو"ً)الجًريعنيً"ًأفًيقػيسًاالسػتبيا-:ًصدؽًاالستبانة

"شػػموؿًاالستقصػػاءًلكػػؿًالعناصػػرًالتػػيًيجػػبًأفًتػػدخؿًفػػيًالتحميػػؿًمػػفًناحيػػة،ًووضػػوحًفقراتيػػاًومفرداتيػػاً
(.ًوقػدًتػـًالتأكػدًمػف2001ًمفًناحيةًثانية،ًبحيػثًتكػوفًمفيومػةًلكػؿًمػفًيسػتخدميا"ً)عبيػداتًوآخػروف،ً

ًصدؽًاإلستبانةًبطريقتيف:

ًلظاىري(صدؽًالمحكميفً)الصدؽًاً-1
ًمجػػاؿًالظػػاىرةًأوًفػػيًالمتخصصػػيفًالمحكمػػيفًمػػفًعػػدًداًالباحثػػةًختػػارتًيقصػػدًبصػػدؽًالمحكمػػيفً"ىػػوأف

عمػػػىًمجموعػػػةًمػػػفًالمحكمػػػيفًً(ًحيػػػثًتػػػـًعػػػرضًاإلسػػػتبانة2010الدراسػػػة"ً)الجرجػػػاوي،ًموضػػػوعًالمشػػػكمة
وأساليبياًمجاؿًاإلدارةًفًفيًيتًومختصاالجامعأعضاءًىيئةًالتدريسًفيًيفًمفًمتخصصً(9)تألفتًمفً

ًمػػػفًًتالباحثػػػةًآلراءًالمحكمػػيفًوقامػػػًت(،ًوقػػػدًاسػػتجاب3وأسػػماءًالمحكمػػيفًبػػػالممحؽًرقػػـً) بػػإجراءًمػػػاًيمػػـز
انظرًالممحؽًرقـًً-حذؼًوتعديؿًفيًضوءًالمقترحاتًالمقدمة،ًوبذلؾًخرجًاالستبيافًفيًصورتوًالنيائيةً

(2.)ً
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 ((Internal Validityصدق اال ساق الداخمي  -5

ىػذهًًوتساؽًالداخميًمدىًاتساؽًكؿًفقرةًمػفًفقػراتًاإلسػتبانةًمػعًالمجػاؿًالػذيًتنتمػيًإليػيقصدًبصدؽًاال
الفقرة،ًوقدًتـًحسابًاالتساؽًالػداخميًلالسػتبيافًوذلػؾًمػفًخػالؿًحسػابًمعػامالتًاالرتبػاطًبػيفًكػؿًفقػرةً

ًمفًفقراتًاإلستبانوًوالدرجةًالكميةًلممجاؿًنفسو.
 الدخل الوظ في ن ائج اال ساق الداخمي لممجال األول:  -

"ًوالدرجػػةًًالػػدخؿًالػػوظيفي(ًمعامػػؿًاالرتبػػاطًبػػيفًكػػؿًفقػػرةًمػػفًفقػػراتًالمجػػاؿًاألوؿ"5.7ًجػػدوؿً)يوضػػحً
وبػػذلؾًيعتبػػر05.0ًالكميػػةًلممجػػاؿ،ًوالػػذيًيبػػيفًأفًمعػػامالتًاالرتبػػاطًالمبينػػةًدالػػةًعنػػدًمسػػتوىًداللػػة

ًالمجاؿًصادؽًلماًوضعًلقياسو.
(5.7جدول )  

" والدرج  الكم   لممجال الدخل الوظ فيل االر باط ب ن كل فقرة من فقرات المجال األول " معام  

 الفقرة الرقم
معامل 
ب رسون 
 االر باط

الق م  
االح مال   

(Sig) 
 الرا ب

ًبوً.ًتتقاضاهيتساوىًالراتبًالذيًً .1 معًالجيدًالذيًتقـو  0.664 *0.000 
التزاماتؾً.يكفيًالراتبًالذيًتتقاضاهًاحتياجاتؾًًوً .2  0.630 *0.000 
.ًأتقاضاهراضيًعفًالراتبًالذيًً .3  0.693 *0.000 
 0.015* 0.430 يعدًنظاـًالرواتبًمفًوجيةًنظريًعادؿ.ً .4
ًبو.الرواتبًىيًالسببًاألوؿًً .5 النتمائيًلمعمؿًالذيًأقـو  0.504 *0.005 

6. ً
تصميـًنظاـًالرواتبًفيًالقطاعًالحكوميًيتناسبًمعًالمياـًالتيً

.تؤديياً  
0.789 *0.000 

.الرواتبًًلتقويـًيوجدًلدىًالقطاعًالحكوميًسياسةً .7  0.463 *0.010 
 الحوافز الماد  

 0.000* 0.663 أشعرًبالرضاًعفًنظاـًالحوافزًالمعموؿًبوًفيًالقطاعًالحكوميً.ً .8

9. ً
تعتقدًأفًنظاـًالحوافزًالماديةًالمعموؿًبوًيشجعًعمىًبذؿًمزيدًمفً

ميوً.الجيدًوالمثابرةًلمحصوؿًع  
0.778 *0.000 

 0.000* 0.809 يبديًالعامموفًاىتمامًاًكثيًرًحوؿًتحسيفًفاعميةًنظاـًالحوافزًً .10
 0.000* 0.622 تمنحًالحوافزًوفًقاًلمعاييرًواضحةًلمجميعً.ً .11
 0.000* 0.770 إذاًأبدعتًفيًعمميًفالًبدًأفًأحصؿًبالضرورةًعمىًمكافآة.ً .12
ميزيفًوالمبدعيف.تيتـًاالدارةًبمنحًحوافزًماديةًلممتً .13  0.685 *0.000 
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 الفقرة الرقم
معامل 
ب رسون 
 االر باط

الق م  
االح مال   

(Sig) 
 ال رق ات

 0.000* 0.711 نظاـًالترقياتًالمعموؿًبوًحاليًاًمناسب.ً .14

15. ً
يسعىًالقطاعًالحكوميًإلىًتحسيفًآلياتًالترقياتًلتحسيفًنظاـً

 الحوافزًالمالئـ.
0.822 *0.000 

 0.000* 0.768 غالبيةًالترقياتًالوظيفيةًتمنحًاستنادًاًًلمعاييرًإداريةًواضحةًً .16
 0.000* 0.839 تعطىًالترقياتًاالستثنائيةًفيًالعمؿًحسبًماًتقضيوًالمصمحةًالعامةًً .17
 0.000* 0.923 معظـًالترقياتًتمنحًبناًءًعمىًالجدارةًوالمثابرةًوالتميزًواإلبداعً.ً .18
 0.000* 0.593 تعتبرًاألقدميةًىيًالمعيارًاألساسيًلمترقيةً.ً .19
اًءعمىًالشواغرًفيًالييكميةً.الترقياتًالموجودةًفيًالوزارةًبنً .20  0.807 *0.000 
 0.000* 0.716 نظاـًالترقياتًالمستحقةً)ًالتدرجًالوظيفيً(ًمناسب.ً .21

 الحوافز والع وات ال شجع  
 0.000* 0.666 أشعرًبالرضاًعفًالعالواتًوالزياداتًالتيًتضاؼًإلىًراتبيًسنوياً.ً .22
دًمقبولةً.أشعرًأفًالعالوةًاالجتماعيةًعفًالزوجةًواألوالً .23  0.679 *0.000 
 0.000* 0.862 يمنحًبعضًالموظفيفًالمتميزيفًعالوةًتشجيعيةًبشكؿًدوريً.ً .24

25. ً
سبؽًوافًتمقيتًمكافأةًتشجيعيةًلتقديميًمشاريعًواقتراحاتًجديدةً

 لتطويرًالعمؿ.
0.811 *0.000 

يمقيًالموظؼًالتشجيعًالمطموبًإلبداءًوجيةًنظرهًواقتراحاتوًمفًقبؿًً .26
لمباشر.المديرًا  

0.660 *0.000 

 البدالت وساعات العمل اإلضافي
 0.000* 0.657 تشعرًبالرضاًعفًبدؿًالسفرًالثابتًالذيًيصرؼًلؾً.ً .27
 0.000* 0.716 يتـًتوفيرًبدؿًسفرًمتحرؾًعفًميماتًالعمؿًالرسميةً.ً .28
 0.000* 0.745 يوفرًالتأميفًالصحيًخدماتًمناسبةًلمموظؼً.ً .29

إضافيًعندًالدواـًخارجًأوقاتًالدواـًًيتـًصرؼًبدؿًساعاتًعمؿً .30
 الرسميًأوًفيًأوقاتًالعطؿًالرسميةً.

0.810 *0.000 

 0.000* 0.769 ىناؾًإنصاؼًفيًاحتسابًساعاتًالعمؿًاإلضافيً.ً .31
 ً05.0االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًًمستوىًداللة. 

ً
ً
ً
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 دارين ائج اال ساق الداخمي لممجال الثاني: اإلبداع اإل -
"ًوالدرجػػةًًاإلبػػداعًاإلداري(ًمعامػػؿًاالرتبػػاطًبػػيفًكػػؿًفقػػرةًمػػفًفقػػراتًالمجػػاؿًالثػػاني"5.8ًجػػدوؿً)يوضػػحً

وبػػذلؾًيعتبػػر05.0ًالكميػػةًلممجػػاؿ،ًوالػػذيًيبػػيفًأفًمعػػامالتًاالرتبػػاطًالمبينػػةًدالػػةًعنػػدًمسػػتوىًداللػػةً
ًالمجاؿًصادؽًلماًوضعًلقياسو.

(5.8جدول )  
" والدرج  الكم   لممجال االبداع اإلدارير باط ب ن كل فقرة من فقرات المجال الثاني" معامل اال   

 الفقرة الرقم
معامل 
ب رسون 
 االر باط

الق م  
االح مال   

(Sig) 
 0.001* 0.571 تنجزًماًيسندًإليؾًمفًأعماؿًبأسموبًمتجددً.ً .1
 0.000* 0.687ًىًاإلقناعً.أتمتعًبالميارةًفيًالنقاشًوالحوارًوأمتمؾًالحجةًوالقدرةًعمً .2
 0.000* 0.649ًلديًالقدرةًعمىًاقتراحًالحموؿًالسريعةًلمواجيةًمشاكؿًالعمؿً.ً .3
 0.000* 0.681ًلديًالقدرةًعمىًتقديـًأفكارًجديدةًلتطويرًالعمؿًبتمقائيةًويسرً .4
 0.000* 0.700 أتنبأًبمشكالتًالعمؿًقبؿًحدوثياً.ً .5
 0.000* 0.543ً.ًأستقبؿًانتقاداتًاآلخريفًبصدرًرحبً .6
 0.000* 0.659 لديًالقدرةًعمىًتحميؿًمياـًالعمؿً.ً .7
 0.000* 0.628ًيتصؼًالييكؿًالتنظيميًلموزارةًبالمرونةًالتيًتساعدًعمىًاإلبداعًاإلداريًلدىًالعامميفً.ً .8

9. ً
يوجػػػدًلػػػدىًالعػػػامميفًنظػػػاـًمكتػػػوبًيحػػػددًواجبػػػاتيـًومسػػػؤولياتيـًفػػػيًالعمػػػؿًممػػػاًيزيػػػدً

ًعً.قدراتيـًفيًاإلبدا
0.673 *0.000 

 0.000* 0.702ًتعطيًاإلدارةًالموظفيفًفرصةًلحؿًمشكالتيـًبأنفسيـً.ً .10
 0.000* 0.729ًتتبنىًاإلدارةًكؿًفكرةًجديدةًومبدعة.ً .11

12. ً
يمقػػػىًالموظػػػؼًالتشػػػػجيعًالمطمػػػوبًلإلبػػػداءًوجيػػػػةًنظػػػرهًواقتراحاتػػػوًمػػػػفًقبػػػؿًالػػػػرئيسً

ًالمباشرًمماًيعمؿًعمىًزيادةًقدراتوًاإلبداعيةً.
0.798 *0.000 

13. ً
يعمػػؿًالرؤسػػاءًعمػػىًتفػػويضًالصػػالحياتًممػػاًيخمػػؽًمنػػاخًجيػػدًلممػػوظفيفًعمػػىًزيػػادةً

 قدراتيـًاإلبداعيةً.
0.787 *0.000 

14. ً
تعتمػػػػػدًاإلدارةًالوسػػػػػائؿًالحديثػػػػػةًفػػػػػيًاالتصػػػػػاؿًتعمػػػػػؿًعمػػػػػىًسػػػػػرعةًنقػػػػػؿًالمعمومػػػػػاتً

ًوالخدماتًالتيًتساعدًعمىًاإلبداعً.
0.599 *0.000 

 0.000* 0.669 يبيةًلمموظفيفًممايؤديًإلىًزيادةًالقدراتًاإلبداعيةًتوفرًالوزارةًدوراتًتدًرً .15
 0.000* 0.847ًيمنحًالرؤساءًلممرؤوسيفًحريةًالتعبيرًعفًالرأيًوطرحًاألفكارًاإلبداعيةً .16
 0.000* 0.647 يعتقدًالرؤساءًبأفًمسألةًالتعارضًفيًاآلراءًىيًحالةًصحيحةًالًتعيؽًاالبداع.ً .17

ً.05.0يًاًعندًًمستوىًداللةًاالرتباطًداؿًإحصائً*
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 Structure Validityالصدق البنائي  -3

يعتبرًالصدؽًالبنائيًأحدًمقاييسًصدؽًاألداةًالذيًيقيسًمدىًتحقػؽًاألىػداؼًالتػيًتريػدًاألداةًالوصػوؿً
ولمتحقػػؽًمػػفًًإلييػػا،ًويبػػيفًمػػديًارتبػػاطًكػػؿًمجػػاؿًمػػفًمجػػاالتًالدراسػػةًبالدرجػػةًالكميػػةًلفقػػراتًاالسػػتبياف.

الصػػدؽًالبنػػائيًتػػـًحسػػابًمعػػامالتًاالرتبػػاطًبػػيفًدرجػػةًكػػؿًمجػػاؿًمػػفًمجػػاالتًاالسػػتبانةًوالدرجػػةًالكميػػةً
ً(.5.9لالستبانةًكماًفيًجدوؿً)

 (5.9جدول )
ًمعامل االر باط ب ن درج  كل مجال من مجاالت االس بان  والدرج  الكم   ل س بان 

 المجال م
معامل 
ب رسون 
 ل ر باط

  الق م
االح مال   

(sig) 
 0.000* 0.770ًالراتب .0

 0.000* 0.847ًالحوافزًالمادية .5

 0.000* 0.748ًالترقياتالتحفيزً .3

 0.000* 0.793ًالحوافزًوالعالواتًالتشجعية .4

 0.000* 0.821ًالبدالتًوساعاتًالعمؿًاالضافيًومزاياًأخرى .5

0.000ً* 0.950 الدخل الوظ في .6
 0.000* 0.856 إلدارياإلبداع ا .7

ً.05.0االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًًمستوىًداللةًً*
(ًأفًجميػعًمعػامالتًاالرتبػاطًفػيًجميػعًمجػاالتًاالسػتبانةًدالػةًإحصػائيًاًوبدرجػة5.9ًيتضحًمفًجػدوؿً)

ًوًلماًوضعتًلقياسو.وبذلؾًتعتبرًجميعًمجاالتًاالستبانةًصادق05.0عندًمستوىًداللةقويةً

ً:Reliability))ثبات اإلس بان   -ثامنًا:
متتاليػػػػة"ًًمػػػػراتًعػػػػدةًتطبيقػػػػوًأعيػػػػدًإذاًالنتػػػػائجًاالسػػػػتبيافًنفػػػػسًيعطػػػػيًيقصػػػػدًبثبػػػػاتًاالسػػػػتبانةًىػػػػوً"أف

(،ًويقصدًبوًأيضاً"إلىًأيًدرجػةًيعطػيًالمقيػاسًقػراءاتًمتقاربػةًعنػدًكػؿًمػرةًيسػتخدـ2010ً)الجرجاوي،
اتسػاقوًوانسػجاموًواسػتمراريتوًعنػدًتكػرارًاسػتخداموًفػيًأوقػاتًمختمفػة"ً)القحطػاني،ًًفييا،ًأوًمػاًىػيًدرجػة

2002ً.)ً
ً:تيفًىماطريقوقدًتـًالتحقؽًمفًثباتًإستبانةًالدراسةًمفًخالؿً

   معامل ألفا كرونباخCronbach's Alpha Coefficient: 
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ئجًالموضػػػحةًفػػػيًجػػػدوؿًوتشػػػيرًالنتػػػاً،تػػػـًاسػػػتخداـًطريقػػػةًألفػػػاًكرونبػػػاخًلقيػػػاسًثبػػػاتًاإلسػػػتبانة
(.ًكػذلؾًقيمػة0.716ً،0.927ًأفًقيمةًمعامؿًألفاًكرونباخًمرتفعةًلكؿًمجاؿًحيثًتتراوحًبيفً)ً(5.10)

ً(،ًوىذاًيعنىًأفًمعامؿًالثباتًمرتفعًوداؿًإحصائيا.0.944معامؿًألفاًلجميعًفقراتًاالستبانةً)

كػوفًالباحثػةًت(ًقابمػةًلمتوزيػع.ًًو2وبذلؾًتكوفًاإلستبانةًفيًصورتياًالنيائيةًكماًىيًفيًالممحػؽً)
عمىًثقةًتامةًبصحةًاالستبانةًوصالحيتياًلتحميؿًًاإستبانةًالدراسةًمماًيجعميمفًصدؽًوثباتًًتقدًتأكد

ًالنتائجًواإلجابةًعمىًأسئمةًالدراسةًواختبارًفرضياتيا.

(5.10جدول )  
 معامل ألفا كرونباخ لق اس ثبات اإلس بان 

ل ألفا كرونباخمعام عدد الفقرات المجال م  
 0.738 7 الراتب  .1

 0.716 6 الحوافزًالمادية  .2
الترقياتالتحفيزً  .3  8 0.889 
 0.815 5 الحوافزًوالعالواتًالتشجعية  .4
 0.860 5 البدالتًوساعاتًالعمؿًاالضافيًومزاياًأخرى  .5
 0.927 31 الدخل الوظ في  .6
 0.886 17 اإلبداع اإلداري  .7

 0.944 48 جم ع مجاالت االس بان 

،ًثـً(األسئمةًذاتًاألرقاـًالفردية،ًواألسئمةًذاتًاألرقاـًالزوجية)ًفئيجًزًىحيثًتـًتجزئةًفقراتًاالختبارًإل
ـًتصػحيحًػودرجػاتًاألسػئمةًالزوجيػة،ًوبعػدًذلػؾًتػً،تـًحسػابًمعامػؿًاالرتبػاطًبػيفًدرجػاتًاألسػئمةًالفرديػة

R1وفقاًلممعادلةًالتاليةً:ًًؿمعامؿًاالرتباطًالمعد=ًًمعامؿًاالرتباطًبمعادلةًسبيرمافًبراوف

2R
=


R
 حيث،

Rوتػػػـًالحصػػػوؿًعمػػػىًالنتػػػائجً،ًمعامػػػؿًاالرتبػػػاطًبػػػيفًدرجػػػاتًاألسػػػئمةًالفرديػػػةًودرجػػػاتًاألسػػػئمةًالزوجيػػػة
ً(5.11)الموضحةًفيًجدوؿً
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(5.11جدول )  

 طر ق  ال جزئ  النصف   لق اس ثبات اإلس بان 
معامل  المجال م

 االر باط
ر باط معامل اال 
 المعدل

1.  0.856 0.749 الراتب 
2.  0.868 0.767 الحوافزًالمادية 
3. الترقياتالتحفيزً   0.792 0.884 
4.  0.818 0.692 الحوافزًوالعالواتًالتشجعية 
5.  0.867 0.766 البدالتًوساعاتًالعمؿًاالضافيًومزاياًأخرى 
6.  0.862 0.758 الدخل الوظ في 
7.  0.917 0.847 اإلبداع اإلداري 

 0.879 0.784 جم ع مجاالت االس بان 

)سػبيرمافًبػراوف(ًقيمةًمعامػؿًاالرتبػاطًالمعدؿً(ًأف5.11جدوؿً)واضحًمفًالنتائجًالموضحةًفيً
(Spearman Brownً)فػػيًصػػورتوًالنيائيػػةًكمػػاًىػػيًفػػيًًالمقيػػاسبػػذلؾًتكػػوفً،ًمرتفػػعًوداؿًإحصػػائًيا

أكػدتًمػفًصػدؽًوثبػاتًاسػتبانةًالدراسػة،ًممػاًيجعميػاًعمػػىًقابمػةًلمتوزيػع،ًوتكػوفًالباحثػةًقػدًتً(2)ًالممحػؽ
ً.واختبارًفرضياتياً،أسئمةًالدراسةًعفواإلجابةًً،وصالحيتياًلتحميؿًالنتائجً،ثقةًتامةًبصحةًاالستبانة

ً:المعالجات اإلحصائ   المس خدم  في الدراس 
 Statistical Package for the" تػـًتفريػغًوتحميػؿًاالسػتبانةًمػفًخػالؿًبرنػامجًالتحميػؿًاإلحصػائي

Social Sciences  (SPSS)" . 

 :  Normality Distribution Testاخ بار ال وز ع الطب عي 

بياناتًلالختبارًماًاذاًكانتًاKolmogorov_Smirnov Testًتـًاستخداـًاختبارًكومجروؼًسمرنوؼً
ً.ً(5.12تتبعًالتوزيعًالطبيعيًمفًعدموًوكانتًالنتائجًًكماًىيًمبينةًفيًجدوؿً)

لدرجػػةًالكميػػةًلجميػػعًالمجػػاالتًأكبػػرًمػػفًمسػػتوىًالداللػػةًالكػػؿًمجػػاؿًوكػػذلؾsigًًالقيمػػةًاالحتماليػػةًًبمػػاًأف
ممػػاًيػػدؿًعمػػىًأفًالبيانػػاتًتتبػػعًالتوزيػػعًالطبيعػػيًواالختبػػاراتًالتػػيًسػػوؼًتسػػتخدـًىػػيًاالختبػػارات0.05ًً

ًالعممية.
ً
ً
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(5.12جدول )   

 

الق م  االح مال    ق م  االخ بار المجال م
(sig) 

1.  0.446 0.833 الراتب 
2.  0.769 0.665 الحوافزًالمادية 
3. الترقياتالتحفيزً   0.603 0.860 
4.  0.239 1.030 الحوافزًوالعالواتًالتشجعية 
5.  0.119 1.108 البدالتًوساعاتًالعمؿًاالضافيًومزاياًأخرى 
6.  0.906 0.566 الدخل الوظ في 
7.  0.898 0.573 اإلبداع اإلداري 

 0.974 0.483 جم ع مجاالت االس بان 

 ً05.0التوزيعًغيرًطبيعيًعندًمستوىً

 :ال ال   م اس خدام األدوات اإلحصائ   وقد 

يسػػػتخدـًىػػػذاًاألمػػػرًبشػػكؿًأساسػػػيًألغػػػراضًمعرفػػػةً:ًوالػػػوزفًالنسػػبيً،والتكػػػراراتً،النسػػبًالمئويػػػة -
  .صؼًعينةًالدراسةًالمبحوثةتكرارًفئاتًمتغيرًما،ًويتـًاالستفادةًمنياًفيًًو

لمعرفةًثباتًفقراتً؛ًوكذلؾًاختبارًالتجزئةًالنصفية (Cronbach's Alpha)اختبارًألفاًكرونباخً -
 .المقياس

ًًولقياسًدرجةًاالرتباط،ً؛ً (Pearson Correlation Coefficient)معامؿًارتباطًبيرسوفً - يقػـو
والصػػػدؽًً،اسػػػتخداموًلحسػػػابًاالتسػػػاؽًالػػػداخميًىػػػذاًاالختبػػػارًعمػػػىًدراسػػػةًالعالقػػػةًبػػػيفًمتغيػػػريف،ًوقػػػدًتػػػـ

 .والعالقةًبيفًالمتغيراتًلممقياسً،البنائيً

لمعرفػةًمػاًإذاًكػافًمتوسػطًدرجػةًاالسػتجابةًقػدًوصػؿً (T-Test) فيًحالةًعينةًواحدةً Tاختبارً -
لكػؿًًولقػدًتػـًاسػتخداموًلمتأكػدًمػفًداللػةًالمتوسػط،ً،ًأـًزادًأوًقػؿًعػفًذلػؾ(3وً)الدرجةًالمتوسطةًوىػًىإل

 ..المقياسفقرةًمفًفقراتً

لمعرفػةً ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)اختبػارًتحميػؿًالتبػايفًاألحػادي -
 .أوًأكثرًمفًالبياناتً،ماًإذاًكافًىناؾًفروقاتًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًثالثًمجموعات

 Adjusted RومعامػػػؿًالتحديػػػدًالمعػػػدؿStepwiseًبطريقػػػةRegressinًًًًنمػػػوذجًاالنحػػػدار -

Squar 
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 السادسالفصل 
 نتائـج الدراسة امليدانية وتفسريها

 مقدم . -أواًل:
 اخ بار فرض ات الدراس  -ثان ًا:

  ًإجاب  فرض ات الدراس  ومناقش يا  -:ثالثا. 

 ن ائج الدراس  الم دان   و فس رىا. -:رابعاً 
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 مقدم ال -أواًل: 
سة،ًوذلؾًمفًخالؿًاإلجابةًعفًأسػئمةًوفرضػياتًالدراسػةًيتضمفًىذاًالفصؿًعرضًاًلنتائجًالدراً

أثػرًواستعراضًأبرزًنتائجًاالستبانةًوالتيًتػـًالتوصػؿًإلييػاًمػفًخػالؿًتحميػؿًفقراتيػا،ًبيػدؼًالتعػرؼًعمى"
الػػػػدخؿًالػػػػوظيفيًعمػػػػىًاإلبػػػػداعًاالداريًلػػػػدىًالعػػػػامميفًفػػػػيًالقطػػػػاعًالحكػػػػوميًدراسػػػػةًحالػػػػةًوزارةًالشػػػػؤوفً

ً".ًاالجتماعية
جراءًالمعالجاتًاإلحصائيةًلمبيانػاتًالمتجمعػةًمػفًاسػتبانةًالدراسػة،ًإذًتػـًاسػتخداـًبرنػامجًلذاًتـًإ

ًاإلحصائيةًلمدراساتًاالجتماعيةً) (ًلمحصوؿًعمىًنتائجًالدراسةًالتيًسيتـًعرضياًوتحميميػاSPSSًالحـز
ًفيًىذاًالفصؿ.

 اخ بار فرض ات الدراس :  -ثان ًا:
 اب   ساوي درج  الح اد )درج  الموافق  الم وسط ( أواًل اخ بار حول م وسط درج  اإلج

لمعرفػػةًمػػاًإذاًكػػافًالمتوسػػطًالحسػػابيًلدرجػػةًاالسػػتجابةًلكػػؿًفقػػرةًمػػفًفقػػراتTًًاسػػتخداـًاختبػػارًوقػػدًتػػـً
أـًتختمػؼًعنيػاًاختالفػًاًجوىريػًاًأيًبصػورةًواضػحة.ًإذا3ًًاالستبانةًتساويًالقيمةًالمتوسػطةًوىػيًًمحاور
(ًفإنػػػوًالًيمكػػػفًرفػػػػضSPSSًبػػػرًمػػػفًمسػػػػتوىًالداللػػػةً)حسػػػبًنتػػػائجًبرنػػػػامجً(ًأك(Sig.P-valueكانػػػتً

،3ًالفرضػيةًالصػفريةًويكػوفًفػيًىػذهًالحالػةًآراءًأفػرادًالعينػةًتقتػربًمػفًالقيمػةًالمتوسػطةً)المحايػد(ًوىػػىً
فيػػتـًرفػػضًالفرضػػيةًالصػػفريةًوقبػػوؿًالفرضػػيةًً(ًًأقػػؿًمػػفًمسػػتوىًالداللػػة(Sig. P-valueأمػػاًإذاًكانػػتً

قائمػةًبػأفًمتوسػطًدرجػةًاإلجابػةًتختمػؼًعػفًالقيمػةًالمتوسػطةً)المحايػد(ً،ًوفػيًىػذهًالحالػةًيمكػفًالبديمةًال
تحديدًماًإذاًكافًمتوسطًاإلجابةًيزيدًأوًينقصًبصورةًجوىريةًعفًالقيمةًالمتوسطةً)المحايد(.ًوذلؾًمفً

عػفًالقيمػةًًلإلجابػةًًيزيػدخالؿًإشارةًقيمةًاالختبارًفإذاًكانتًاإلشارةًموجبةًفمعناهًأفًالمتوسطًالحسابيً
ًالمتوسطةً)المحايد(ًوالعكسًصحيح.

ً:المحك المع مد في الدراس  
ًالخماسػيًمػنخالًليكرتًمقياسًفيًالخالياًطوؿًتحديدًتـًفقدًالدراسة،ًفيًالمعتمدًًالمحؾًلتحديد

ًمػىعًلمحصػوؿًالمقيػاسًفػيًأكبػرًقيمػةًعمػىًتقسيموًثـً(،ًومف4=1-5المقياس)ًدرجاتًىبيفًالمدًلحساب
ًالمقيػاسًبدايػة)المقيػاسًفػيًقيمػةًأقػؿ(،ًوبعدًذلؾًتػـًإضػافةًىػذهًالقيمػةًإلػى0.80ً=4/5أيً)ًالخميةًطوؿ
ًفػيًموضػحًكمػاىوًالخاليػاًطػوؿًأصػبحًوىكػذاًالخميػة،ًليػذهًاألعمػىًالحدًلتحديدًوذلؾ) صحيحًواحدًوىي

ً.(2004)ًالتميمي،ً:اآلتيًالجدوؿ
ً
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(6.1) جدول  
   وضح المحك المع مد في الدراس

 درج  الموافق  الوزن النسبي المقابل لو طول الخم  

 قميمةًجدا 20% -36%مفً 1 – 1.80مفً
 قميمة 36% - 52%أكبرًمفً 1.80 - 2.60 أكبرًمفً
 متوسطة % 52%- 68أكبرًمفً 2.60 – 3.40أكبرًمفً
 كبيرة 68%- 84%أكبرًمفً 3.40 – 4.20أكبرًمفً
ً-ً 4.20أكبرًمفً  كبيرةًجدا 84 %-100% أكبرًمفً 5

ًالمتوسػػػػػطاتًالباحثػػػػػةًعمػػػػػىًترتيػػػػػبًاالسػػػػػتجابة،اعتمدتًمسػػػػػتوىًعمػػػػػىًوالحكػػػػػـًالدراسػػػػػةًنتػػػػػائجًولتفسػػػػػير
ًدرجػػػةًالباحثػػػةتًحػػػددًمجاؿ،وقػػػدًكػػػؿًفػػػيًالفقػػػراتًككؿ،ومسػػػتوىًلػػػألداةتًالمجػػػاالًمسػػػتوىًالحسػػػابيةعمى

ً.لمدراسةًالمعتمدًالمحؾًحسبًالموافقة
 : حم ل فقرات مجاالت الدراس  

 الرا بمجال أواًل: 
لمعرفػةًمػاًإذاًكانػتًمتوسػطًدرجػةًاالسػتجابةًقػدًوصػمتًإلػيًدرجػةًالحيػادً)الدرجػةTً تػـًاسػتخداـًاختبػارً
،ًونتػػػائجًكمػػػاًفػػػيًجػػػدوؿً(الدرجػػػةًالمتوسػػػطة)أكبػػػرًمػػػفًأوًأقػػػؿًمػػػفًًأـًتختمػػػؼًعنيػػػا3ًالمتوسػػػطة(ًوىػػػيً

(6.2).ً
(6.2جدول )  

(.Sig)الم وسط الحسابي وق م  االح مال  البعدالرا بن فقرات لكل فقرة م   

الم وسط  الفقرة م
 الحسابي

الم وسط الحسابي 
 النسبي

ق م  
 االخ بار

الق م  االح مال   
(Sig). ال ر  ب 

ًبوً.ًتتقاضاهيتساوىًالراتبًالذيًً .1 معًالجيدًالذيًتقـو  2.05 41.00 -12.19 *0.000 3 
 7 0.000* 17.99- 35.40 1.77 يكفيًالراتبًالذيًتتقاضاهًاحتياجاتؾًوالتزاماتؾً.ً .2
.ًأتقاضاهراضيًعفًالراتبًالذيًً .3  1.86 37.20 -15.18 *0.000 5 
 6 0.000* 16.26- 36.20 1.81 يعدًنظاـًالرواتبًمفًوجيةًنظريًعادؿ.ً .4
ًبو.الرواتبًىيًالسببًاألوؿًً .5 النتمائيًلمعمؿًالذيًأقـو  2.41 48.20 -6.10 *0.000 1 

6. ً
ميًيتناسبًمعًتصميـًنظاـًالرواتبًفيًالقطاعًالحكًو
.المياـًالتيًتؤديياً  

2.02 40.40 -14.18 *0.000 4 

الرواتبًًلتقويـًيوجدًلدىًالقطاعًالحكوميًسياسةً .7  2.11 42.20 -11.53 *0.000 2 
معاً  البعدجم ع فقرات   2.01 40.20 -19.79 *0.000  

ً.05.0االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًًمستوىًداللةًً*
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ً:أف(6.2ً)جدوؿًيبيفً
 :اكان  البعدأعمى فقر  ن في ىذا 

 ً(ً5ًالفقرةًرقـ)ًاحتمتًً.الن مائي لمعمل الذي أقوم بوالروا ب ىي السبب األول :ً"والتيًنصتًعمى"
 .%(48.20المرتبةًاألولى،ًبوزفًنسبيًقدرهً)

 (ًًوالتػػيًنصػػتًعمػػى:7ًالفقػػرةًرقػػـ)" احتمػػتًً".الروا ةةب ل قةةو م  وجةةد لةةدى القطةةاع الحكةةومي س اسةة
 %(.42.20المرتبةًالثانية،ًبوزفًنسبيًقدره)

 :اكان  البعد ىذا في فقر  ن أدنى وأن
 (ًًوالتػيًنصػػتًعمػى:2ًالفقػرةًرقػػـ)"احتمػػتًالمرتبػػةً". كفةةي الرا ةةب الةةذي   قاضةةاه اح  اجا ةةك وال زامةةات

ؼًممػػػاًيػػػدؿًعمػػػىًأفًالراتػػػبًغيػػػرًكػػػافيًلسػػػدًحاجػػػةًالموظػػػً(35.40%،ًبػػػوزفًنسػػػبيًقػػػدرهً)االخيػػػرة
وىػػذاًمػػاًيتفػػؽًمػػعًدراسػػةًًوالتزاماتػػوًوىػػذاًبػػدورهًمػػفًأىػػـًاألسػػبابًالتػػيًتعيػػؽًابػػداعًالموظػػؼًفػػيًعممػػو

(ً،ًحيػػثًأوصػػتًالدراسػػةًبضػػروةًاعػػادةًالنظػػرًفػػيًسػػمـًالرواتػػبًوالعمػػؿًعمػػىًتحسػػيف2007ً)قػػراقش،
(ًحيػػثًأكػػدتًالدراسػػةًعمػػىًاعػػادة2013ً،ًودراسػػةً)جيػػبس،بحيػػثًتتفػػؽًمػػعًمتطمبػػاتًالحيػػاةالرواتػػبً

(ًحيػثًأكػدتًالدراسػةًأفًنظػاـًاألجػورًضػعيؼًومتػدني2014ً،ًودراسػةً)ًابػراىيـ،لنظرًفيًالرواتػبًا
 والًيكفيًلسدًاحتياجاتًالمعيشة.

 ً(ًًوالتيًنصتًعمػى:ً"4الفقرةًرقـ).السادسػةًًاحتمػتًالمرتبػة" عد نظام الروا ب من وجي  نظري عادل
وجياتًالمػوظفيفًنحػوًالراتػبًمتدنيػةًوىػـًالً،مماًيؤكدًأفًت%(36.20األخيرةًبوزفًنسبيًقدرهً)ًًقبؿ

 ً.يشعروفًبالرضاًعفًنظاـًالرواتبًالمستحقة

(،ًوبػػػػذلؾًفػػػػإفًالػػػػوزفًالنسػػػػبي2.01ًيسػػػػاويً)ًلبعػػػػدًالراتػػػػبًالمتوسػػػػطًالحسػػػػابيوبشػػػػكؿًعػػػػاـًفقػػػػدًتبػػػػيفًأفً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً(Sig).القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًاالحتماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً(،ًوأفً(19.79-يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاويTً%(،ًوأفًقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًاختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار40.20ً)

ً.الرواتبًجاءتًبدرجةًقميمةًفًالموافقةًعمىًبعد(،ًوىذاًيعنيًأ0.000تساويً)
نظػػاـًالرواتػػبًنتيجػػةًخمػػؿًآليػػةًالتطبيػػؽًعػػفًأفًمعظػػـًالمػػوظفيفًغيػػرًراضػػوفً:الباحثةة  ذلةةك إلةةى  و ةةرى

،ًالخاصًبكيفيةًتوزيعًالرواتبًعمىًالفئاتًالوظيفيةًلسمـًالرواتب2005ًالمتبعةًفيًقانوفًالخدمةًالمدنيةً
وًىػػذاًيعػػزىًإلػػىًتػػدنىًالمػػواردًاالقتصػػاديةًفػػيًظػػؿًالظػػروؼًالراىنػػةًالتػػيًيعيشػػياًالشػػعبًالفمسػػطينيًمػػفً

غػػػزةًواالزمػػػةًاالقتصػػاديةًالراىنػػػة،ًوىػػذهًالنتيجػػػةًتتفػػؽًمػػػعًدراسػػػةً)ًًحصػػارًوخاصػػػةًالحػػربًاالخيػػػرةًعمػػى
واتفقػػتًايضػػًاًمػػعًًكانػػتًسػػمبيةًومتدنيػػة،ً(ًحيػػثًأكػػدتًأفًتوجيػػاًأفػػرادًالعينػػةًعػػفًالرواتػػب2009بسػػييو،

(ًحيثًأظيرتًنتائجًالدراسةًضرورةًالنظرًفيًاعػادةًالرواتػبًحيػثًأفًأفػرادًالعينيػة2013ًدراسةً)جيبس،
ًغيرًراضوفًعفًالرواتبًالمقدمةًليـ.ً
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 الحوافز الماد  : مجال ثان اً 
(6.3جدول )  

(.Sig)الم وسط الحسابي وق م  االح مال     بعدالحوافز المادلكل فقرة من فقرات  

الم وسط  الفقرة م
 الحسابي

الم وسط 
الحسابي 
 النسبي

ق م  
 االخ بار

الق م  
االح مال   
(Sig). 

 ال ر  ب

1.  
أشعرًبالرضاًعفًنظاـًالحوافزًالمعموؿًبوً

 فيًالقطاعًالحكوميً.
1.68 33.60 -18.84 *0.000 6 

2.  
تعتقدًأفًنظاـًالحوافزًالماديةًالمعموؿًبوً

جيدًوالمثابرةًيشجعًعمىًبذؿًمزيدًمفًال
 لمحصوؿًعميوً.

2.00 40.00 -11.65 *0.000 4 

3.  
يبديًالعامموفًاىتمامًاًكثيًرًحوؿًتحسيفً

 2 0.000* 7.41- 47.60 2.38 فاعميةًنظاـًالحوافزً.

4.  3 0.000* 12.93- 40.00 2.00 تمنحًالحوافزًوفًقاًلمعاييرًواضحةًلمجميعً. 

5.  
إذاًأبدعتًفيًعمميًفالًبدًأفًأحصؿً

 بالضرورةًعمىًمكافآة.
2.53 50.60 -4.48 *0.000 1 

6.  
تيتـًاالدارةًبمنحًحوافزًماديةًلممتميزيفً

 والمبدعيف.
1.83 36.60 -13.85 *0.000 5 

معاً  البعدجم ع فقرات   2.07 41.40 -15.78 *0.000  

ً.05.0االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًًمستوىًداللةًً*
ً:أف(6.3ً)يبيفًجدوؿً

 :اكان  البعدأعمى فقر  ن في ىذا 
 ً(ً5ًالفقرةًرقـ)ًإذا أبدعت في عممي ف  بد أن أحصل بالضةرورة عمةى مكافةآة:ً"ًوالتيًنصتًعمػى".

ضػػرورةًيػػروفًبالمػػوظفيفًًممػػاًيػػدؿًعمػػىًأفً،ً%(50.60احتمػػتًالمرتبػػةًاألولػػى،ًبػػوزفًنسػػبيًقػػدرهً)
(،ًحيثًكاف2007ًيتفؽًمعًدراسةً)ًالقحطاني،ًًوىذافيًأعماليـًحصوليـًعمىًمكافأةًحيفًيبدعوفً

مػػفًاىػػـًنتػػائجًالدراسػػةًأفًىنػػاؾًجوانػػبًمتعػػددةًلإلبػػداعًمنيػػاًرصػػدًحػػوافزًومكافػػآتًماديػػةًلممبػػدعيف،ً
(ًحيثًاستنتجتًالدراسةًأفًتكػريـًوتقػديرًالمػوظفيفًكػافًمػف2005ًوتتفؽًأيضًاًمعًدراسةً)باناعمة،ً

(ًحيػثًيػرى2014ً،ًوجػاءتًأيضػًاًمتفقػةًمػعًدراسػةً)كامبػؿ،داعأىـًالممارساتًالتنظيميةًالمحفزةًلإلبػ
ًأفرادًالعينةًأفًزيادةًالحوافزًوالمكافآتًالماليةًتؤديًبالضرورةًلتحسيفًأداءًالعامميف.
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 (ًًوالتػػيًنصػػتًعمػػى:3ًالفقػػرةًرقػػـ)" بةةدي العةةاممون اى مامةةًا كث ةةًر حةةول  حسةة ن فاعم ةة  نظةةام 
 .%(47.60نسبيًقدره)ًاحتمتًالمرتبةًالثانية،ًبوزفً".الحوافز

 :اكان  البعد ىذا في ىفقر  نا أدن وأن
 (ًًوالتيًنصتًعمى:1ًالفقرةًرقـ)"أشعر بالرضا عن نظام الحوافز المعمول بو في القطةاع الحكةومي"ً

مػفًحػوافزًًًًًوىػذاًيؤكػدًأفًمػاًيتمقػاهًالموظػؼ   (33.60%،ًبوزفًنسبيًقدرهً)االخيرةاحتمتًالمرتبةً
توليدًاإلبداعًاإلداريًلديو،ًوترىًالباحثةًأفًىذاًمػفًشػأنوًأفًيػنعكسًسػمبًاًعمػىًغيرًكافيًوالًتؤديًل

مػػػػػعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأدءاًالموظػػػػػؼًويػػػػػؤدىًإلػػػػػىًاعاقػػػػػةًاالبػػػػػداعًلديػػػػػوًًوىػػػػػذهًالنتيجػػػػػةًتنسػػػػػجـ
ىًالًتشػجعًالمػوظفيفًعمػًبيػاالتيًأكدتًأفًالحوافزًنظاـًالحوافزًالمعمػوؿًًوً(2003السميري،)دراسة
(ًحيػػثًأكػػدتًنتػػائجًالدراسػػةًأفًأفػػرادًالعينػػة2005ً،ًواتفقػػتًأيضػػًاًمػػعًدراسػػةً)بانعمػػة،عًاإلدارياإلبػػدا

ًغيرًراضوفًعفًنظاـًالحوافزًالمعموؿًبو.
 (ًًوالتػػيًنصػػتًعمػػى:ً"6الفقػػرةًرقػػـ).احتمػػتً" يةة م االدارة بمةةنح حةةوافز ماد ةة  لمم م ةةز ن والمبةةدع ن

،ًوىػػذهًالنتيجػػةًتؤكػػدًعمػػىًضػػعؼًاىتمػػاـً%(36.60األخيػػرةًبػػوزفًنسػػبيًقػػدرهً)ًًالخامسػػةًقبػػؿالمرتبة
االدارةًبتقديـًالحوافزًالماديةًلممبدعيفًوالمتميزيفًوىذاًمفًشأنوًأفًيعيؽًاالبػداعًوىػذهًالنتيجػةًاتفقػتً

،ًحيثًرأتًالدراسةًبضرورةًتقديـًومنحًحوافزًماديةًلممتميزيفًوالمبدعيفً(2008معًدراسةً)الجعبري،
ًأفًعمىًاالدارةًالعمياًاالىتماـًبتقديـًحوافزًماديةًلموظفييا.ً(2014)كامبؿ،،ًواتفقتًمعًنتائجًدراسةً

الػوزفًالنسػبيً(،ًوبذلؾًفػإف2.07ًساويً)يًلبعدًالحوافزًالماديةًالمتوسطًالحسابيوبشكؿًعاـًفقدًتبيفًأفً
ىػذاً(،ًًو0.000(تسػاويً)Sig).القيمةًاالحتماليػةً(،ًوأفً(15.78-يساويTً%(،ًوأفًقيمةًاختبار41.40ً)

ً.الحوافزًالماديةًجاءتًبدرجةًقميمةًفًالموافقةًعمىًبعديعنيًأ
بسببًضعؼًًضعؼًالحوافزًالماديةًالمقدمةًفيًالعمؿًخاصةًفيًالوقتًالحالي:ًالباحث  ذلك إلى  و رى

قدرةًالحكومػةًمػفًاالسػاسًعمػىًتػأميفًالرواتػبًوانخفػاضًالموازنػاتًالماليػةًالمقدمػةًلمػوزاراتًممػاًيضػعؼً
 رةًباالىتماـًبتقديـًحوافزًماديةًلموظفيياً.فرصةًالوزا

اإلبداعًاإلداريًلػدىًالمػوظفيف،ًوىػذاًمػاًأكدتػوًًيعيؽوترىًالباحثةًأفًضعؼًالحوافزًالماديةًمفًشأنوًأفً
نقػػػصًالحػػػوافزًالماديػػػةًًمػػػفًأىػػػـًالعوامػػػؿًالتػػػيًتعيػػؽًاإلبػػػداعًلػػػدىًالمػػػوظفيفًأفً(2007ًً)قػػػراقش،دراسػػةً

ً.المقدمةًليـ
ً
ً
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 ال رق اتل : مجاثالثاً 
(6.4جدول )  

(.Sig)الم وسط الحسابي وق م  االح مال  بعدال رق اتلكل فقرة من فقرات    

الم وسط  الفقرة م
 الحسابي

الم وسط 
الحسابي 
 النسبي

ق م  
 االخ بار

الق م  
االح مال   
(Sig). 

 ال ر  ب

1.  8 0.000* 15.84- 36.60 1.83 نظاـًالترقياتًالمعموؿًبوًحاليًاًمناسب. 

2.  
يسعىًالقطاعًالحكوميًإلىًتحسيفًآلياتً
 الترقياتًلتحسيفًنظاـًالحوافزًالمالئـ.

1.98 39.60 -12.69 *0.000 7 

3.  
غالبيةًالترقياتًالوظيفيةًتمنحًاستنادًاًًلمعاييرً

 إداريةًواضحةً.
2.18 43.60 -9.97 *0.000 5 

4.  
تعطىًالترقياتًاالستثنائيةًفيًالعمؿًحسبًماً

العامةً.ًتقضيوًالمصمحة  
2.28 45.60 -8.77 *0.000 4 

5. معظـًالترقياتًتمنحًبناًءًعمىًالجدارةًوالمثابرةً 
 والتميزًواإلبداعً.

2.02 40.40 -11.62 *0.000 6 

6.  3 0.000* 6.42- 47.80 2.39 تعتبرًاألقدميةًىيًالمعيارًاألساسيًلمترقيةً. 

7.  
ًالترقياتًالموجودةًفيًالوزارةًبناًءعمىًالشواغر

 فيًالييكميةً.
2.39 47.80 -7.22 *0.000 2 

8.  
نظاـًالترقياتًالمستحقةً)ًالتدرجًالوظيفيً(ً

 مناسب.
2.43 48.60 -6.27 *0.000 1 

معاً  البعدجم ع فقرات   2.19 43.80 -12.81 *0.000  

*ًالمتوسطًالحسابيًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً 05.0 . 
ً:أفً(5.4)يبيفًجدوؿً

 :اكان  البعدأعمى فقر  ن في ىذا 
."ًاحتمػتًالمرتبػةًنظام ال رق ات المس حق  ) ال درج الوظ في ( مناسب:ً"ًوالتيًنصتًعمى(8ًالفقرةًرقـً)

 .ً(47.80األولى،ًبوزفًنسبيًقدرهً)

 (ًًوالتػيًنصػتًعمػى:7ًالفقرةًرقـ)"ًًًًعمػىًالشػواغرًفػيًالييكميػةًالترقيػاتًالموجػودةًفػيًالػوزارةًبنػاء.."ً
 .%(48.60احتمتًالمرتبةًالثانية،ًبوزفًنسبيًقدره)

ً
ً
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 :اكان  البعد ىذا في فقر  ن أدنى وأن
،ًبػوزفًاالخيػرةاحتمػتًالمرتبػةً"نظام ال رق ات المعمول بو حال ًا مناسب."(ًوالتيًنصتًعمى:1ًالفقرةًرقـً)
يػاتًفػيًالوظيفػةًالحكوميػةًوترىًالباحثػةًانخفػاضًالنسػبةًيعػزىًإلػىًأفًنظػاـًالترقً(36.60%نسبيًقدرهً)

يعتمدًعمىًالتدرجًالوظيفيًكؿًخمسًسنوات،ًوًالًيعتمدًعمىًالكفاءةًفيًالعمؿًبؿًأفًالترقيةًفيًالقطاعً
وا فقةةةت ن  جةةة  ىةةةذه الدراسةةة  مةةةع دراسةةة   الحكػػػوميًمرىونػػػةًبعػػػددًسػػػنواتًالخدمػػػةًولػػػيسًالكفػػػاءةًوالخبػػػرةً

وضعف فةي طةرق وآل ةات مةنح ال رق ة  وعةدم (، ح ث خمصت الدراس  إلى أنو ىناك خمل 5118)العكش،
 وجود معا  روضوابط لمنح الحوافز.

 (ًًوالتيًنصتًعمى:ً"2الفقرةًرقـ) سعى القطاع الحكومي إلى  حس ن آل ات ال رق ات ل حسة ن نظةام 
،ًوتػرىًالباحثػةًأفً%(39.60األخيػرةًبػوزفًنسػبيًقػدرهً)ًًالثامنػةًقبػؿًاحتمػتًالمرتبػة"الحوافز الم ئةم.

مػػوظفيفًاتجػػاهًنظػػاـًالترقيػػاتًجػػاءتًسػػمبيةًوخاصػػةًفػػيًظػػؿًالظػػروؼًالراىنػػةًوصػػعوبةًتػػأميفًنظػػرةًال
ًالرواتبًحيثًأفًنظاـًالترقياتًيكادًيكوفًمتوقؼًخاصةًأفًاالىتماـًينصبًعمىًتوفيرًالرواتبً.

(،ًوبػػػذلؾًفػػػإفًالػػػوزفًالنسػػػبي2.19ًيسػػػاويً)ًلبعػػػدًالترقيػػػاتًالمتوسػػػطًالحسػػػابيوبشػػػكؿًعػػػاـًفقػػػدًتبػػػيفًأفً
(،ًوىذا0.000ًتساويً)ً(Sig).القيمةًاالحتماليةً(،ًوأفً(12.81-يساويTً%(،ًوأفًقيمةًاختبار43.80ً)

ً.فًالموافقةًعمىًالبعدًالترقياتًجاءتًبدرجةًقميمةيعنيًأ
الباحثةًذلؾًإلىًأفًنظاـًالترقياتًمتدنيًحيثًأفًاالنتقاؿًمػفًدرجػةًإلػىًأخػرىًكػؿًخمػسًسػنوات،ًًترىًو

ًاتًالترقيػػاتًلقػػانوفًالخدمػػةًالمدنيػػةًلكػػؿًالفئػػاتًالوظيفػػةًخاصػػةًاألقػػؿًمػػفًاألولػػىًوعػػدـًفاعميػػةًنظػػاـًوآليػػ
(ًحيػػػثًجػػػاءتًالنتيجػػػةًأفًأفػػػرادًالعينػػػةًيتفقػػػوفًأفًنظػػػاـ2009ًوتتفػػػؽًىػػػذهًالنتيجػػػةًمػػػعًدراسػػػةً)ًبسيسػػػو،

أفًً(ًحيثًأكدتًنتائجًالدراسة2014الترقياتًالمعموؿًبوًسمبيًومتدني،ًواتفقتًايضًاًمعًدراسةً)ابراىيـ،
ًنظاـًالترقياتًضعيؼًوومتدني.
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 الحوافز والع وات ال شجع  : مجال رابعا  
ً:أف(6.5ً)يبيفًجدوؿً

(6.5جدول )  
(.Sig)الم وسط الحسابي وق م  االح مال  بعدالحوافز والع وات ال شجع  لكل فقرة من فقرات    

الم وسط  الفقرة  م
 الحسابي

الم وسط 
الحسابي 
 النسبي

ق م  
 االخ بار

الق م  
االح مال   
(Sig). 

 ال ر  ب

1.  
أشعرًبالرضاًعفًالعالواتًوالزياداتًالتيً

 3 0.000* 11.58- 39.80 1.99 تضاؼًإلىًراتبيًسنوياً.

2.  
أشعرًأفًالعالوةًاالجتماعيةًعفًالزوجةً

 واألوالدًمقبولةً.
2.05 41.00 -5.40 *0.000 2 

3.  
يمنحًبعضًالموظفيفًالمتميزيفًعالوةً

ةًبشكؿًدوريً.تشجيعي  
1.66 33.20 -18.96 *0.000 4 

4.  
سبؽًوافًتمقيتًمكافأةًتشجيعيةًلتقديميً
 مشاريعًواقتراحاتًجديدةًلتطويرًالعمؿ.

1.51 30.20 -22.04 *0.000 5 

5. يمقيًالموظؼًالتشجيعًالمطموبًإلبداءًوجيةً 
 نظرهًواقتراحاتوًمفًقبؿًالمديرًالمباشر.

2.34 46.80 -7.46 *0.000 1 

معاً  البعدجم ع فقرات   1.91 38.20 -15.92 *0.000  

ً.05.0االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًًمستوىًداللةًً*
 :اكان  البعدأعمى فقر  ن في ىذا 

 ً(ً5ًالفقرةًرقـ)مقي الموظف ال شج ع المطموب إلبداء وجي  نظره واق راحا و :ً"ًوالتيًنصتًعمى 
ً)من قبل المد ر المباشر ًبوزفًنسبيًقدره ًاألولى، ًاحتمتًالمرتبة ًوترىًالباحثةً%(46.80." إلىً،

يشجعوفًالموظفيفًعمىًابداءًوجياتًًالىذهًالنسبةًيعزىًإلىًأفًالمديريفًالمباشريفًغالبًاًًانخفاض
وىذهًالنتيجةًتأتيًمتوافقةًمعًدراسةًًحياتًلمباشرةًالعمؿيقومواًبتفويضيـًصالوالًنظرىـًفيًالعمؿً

2001ً،ؿايكفا) ًأف ًالدراسة ًأكدت ًحيث ًودعـً(، ًالمساعد ًالجو ًخالؿ ًمف ًتعممو ًيمكف ًاإلبداع أف
 المديريفًلمموظفيف.

 (ًًوالتيًنصتًعمى:2ًالفقرةًرقـ)" احتمتًً".أشعر أن الع وة االج ماع   عن الزوج  واألوالد مقبول
نسبةًحيثًأفًالموظفيفًوترىًالباحثةًانخفاضًىذهًالًً،%(41.00المرتبةًالثانية،ًبوزفًنسبيًقدره)

ً ًليـ ًالمقدمة ًاالجتماعية ًالعالوات ًعف ًراضوف ًغير ًجاءت ًالنتيجة ًمعوىذه ً)ًًمتناقضة دراسة
(ًحيثًأظيرتًالدراسةًعمىًأفًآراءًأفرادًالعينةًحوؿًالعالواتًاالجتماعيةًمناسبةًلكؿ2009ًبسيسو،
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لحاليةًالتيًيمرًبياًالموظؼً،ًولعؿًىذاًاالختالؼًفيًالنتيجةًيعزىًإلىًالظروؼًاالفئاتًالوظيفية
 .وأزمةًالرواتبًالحاليةالحكوميً

 :اكان  البعد ىذا في فقر  ن أدنى وأن
 (ًًوالتػػيًنصػػتًعمػػى:4ًالفقػػرةًرقػػـ)" سةةبق وان  مق ةةت مكافةةأة  شةةج ع   ل قةةد مي مشةةار ع واق راحةةات

ضعؼًىػذهًحثةً،ًوترىًالبا(30.20%،ًبوزفًنسبيًقدرهً)االخيرةاحتمتًالمرتبةً"ًجد دة ل طو ر العمل
النسبةًتعزوًإلىًأنوًبصفةًعامةًالًيتـًمنحًمكافآتًلمفًيتقػدـًبمشػاريعًتسػيـًفػيًتطػويرًالعمػؿ،ًمػعً

تطػػويرًالعمػػؿ،ًفػػآتًفػػيًقػػانوفًالخدمػػةًالمدنيػػةًيجيػػزًمػػنحًمكافػػآتًماليػػةًلمػػفًيسػػيـًفػػيًأفًنظػػاـًالمكا
عامػةًإلػىًأنػوًالًيػتـًًة(ًحيثًأكػدتًأنػوًبصػف2008وىذهًالنتيجةًجاءتًمتوافقةًمعًدراسةً)ًالعكش،ً

ًتقديـًمكافآتًلمفًيقوموفًبتقديـًأفكارًتساىـًفيًتطويرًالعمؿ.
 (ًًوالتػػػيًنصػػػتًعمػػػى:ً"3الفقػػػرةًرقػػػـ) مةةةنح بعةةةض المةةةوظف ن الم م ةةةز ن عةةة وة  شةةةج ع   بشةةةكل 

ً.%(33.20األخيرةًبوزفًنسبيًقدرهً)ًًالرابعةًقبؿًاحتمتًالمرتبة"دوري.
(،ًوبػذلؾًفػإف1.91ًيسػاويً)ًالحوافزًوالعالواتًالتشػجيعيةًلبعدًلحسابيالمتوسطًاوبشكؿًعاـًفقدًتبيفًأفً

تسػػاويًً(Sig).االحتماليػػةًالقيمػػةً(،ًوأفً(15.92-يسػػاويTً%(،ًوأفًقيمػػةًاختبػػار38.20ًالػػوزفًالنسػػبيً)
ً.جاءتًبدرجةًقميمةًفًالموافقةًعمىًبعدًالحوافزًوالعالواتًالتشجيعية(،ًوىذاًيعنيًأ0.000)

متدنيًوالًيشجعًعمػىًاالبػداعًالذيًتقدموًاإلدارةًالعمياًظاـًالحوافزًوالعالواتًالتشجيعيةًأفًنً: وىذا  ؤكد
وأفًاالدارةًالعميػػاًالًتشػػجعًموظفييػػاًعمػػىًتقػػديـًأفكػػارًابداعيػػة،ًبػػؿًتعػػدًمػػفًاألسػػبابًالتػػيًتعيػػؽًًاالداري

2000ًماكافديديف،دراسةًماًأكدتوًوىذاًًبوًشأنياًتطويرًالعمؿًوالنيوضًمفتقديـًأفكارًابداعيةًموظفيياًل
 . حيثًكافًمفًأىـًنتائجياًنقصًالعالواتًوالحوافزًالتيًتحفزًاألفرادًالعاممةًلالستثارةًاألفكارًاإلبداعي
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 البدالت وساعات العمل االضافي ومزا ا أخرى: مجال خامساً 
(6.6جدول )  

(.Sig)الم وسط الحسابي وق م  االح مال  البدالتلكل فقرة من فقرات مجال    
 وساعات العمل االضافي ومزا ا أخرى

الم وسط  الفقرة  م
 الحسابي

الم وسط 
الحسابي 
 النسبي

ق م  
 االخ بار

الق م  
االح مال   
(Sig). 

 ال ر  ب

1.  
تشعرًبالرضاًعفًبدؿًالسفرًالثابتًالذيً

 يصرؼًلؾً.
1.93 38.60 -11.68 *0.000 2 

2.  
يتـًتوفيرًبدؿًسفرًمتحرؾًعفًميماتًالعمؿً

يةً.الرسم  
1.61 32.20 -19.75 *0.000 3 

3. ً.يوفرًالتأميفًالصحيًخدماتًمناسبةًلمموظؼ   2.67 53.40 -3.45 *0.000 1 

4.  
يتـًصرؼًبدؿًساعاتًعمؿًإضافيًعندًالدواـً
خارجًأوقاتًالدواـًالرسميًأوًفيًأوقاتًالعطؿً

 الرسميةً.
1.55 31.00 -20.25 *0.000 5 

5.  
العمؿًًىناؾًإنصاؼًفيًاحتسابًساعات

 اإلضافيً.
1.59 31.80 -20.30 *0.000 4 

معاً  البعدجم ع فقرات   1.87 37.40 -19.58 *0.000  

ً.05.0االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًًمستوىًداللةًً*
ً:أف(6.6ً)يبيفًجدوؿً

 :اكان  البعدأعمى فقر  ن في ىذا 
 ً(ً3ًالفقرةًرقـ)ًاحتمػتًالمرتبػةًالصحي خدمات مناسةب  لمموظةف  وفر ال أم ن:ً"ًوالتيًنصتًعمػى".

ً.%(53.40األولى،ًبوزفًنسبيًقدرهً)
 (ًًوالتػيًنصػتًعمػػى:1ًالفقػرةًرقػـ)"احتمػػتًً". شةعر بالرضةةا عةن بةدل السةةفر الثابةت الةذي  صةةرف لةك

ً%(.38.60المرتبةًالثانية،ًبوزفًنسبيًقدره)
 :اكان  البعد ىذا في فقر  ن أدنى وأن
 (ًًوالت4الفقرةًرقـ)ً:م صرف بدل ساعات عمل إضافي عند الدوام خارج أوقات الدوام "يًنصتًعمى  

ً.(31.00%،ًبوزفًنسبيًقدرهً)االخيرةاحتمتًالمرتبةً.ً"ًالرسمي أو في أوقات العطل الرسم  
 (ًًوالتػػػيًنصػػػتًعمػػػى:ً"5الفقػػػرةًرقػػػـ).احتمػػػتً"ىنةةةاك إنصةةةاف فةةةي اح سةةةاب سةةةاعات العمةةةل اإلضةةةافي

 .%(31.80ةًبوزفًنسبيًقدرهً)ًألخيًرالرابعةًقبالالمرتبة
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 البدالتًوساعاتًالعمؿًاالضافيًومزاياًأخرىًلبعدًالمتوسطًالحسابيوبشكؿًعاـًفقدًتبيفًأفً
القيمػةً(،ًوأفً(19.58-يسػاويTً%(،ًوأفًقيمػةًاختبػار37.40ً(،ًوبذلؾًفإفًالوزفًالنسبيً)1.87يساويً)

البدالتًوساعاتًالعمؿًاالضافيًًمحورةًعمىًفًالموافق(،ًوىذاًيعنيًأ0.000تساويً)ً(Sig).االحتماليةً
ً.قميمةًومزاياًأخرىًجاءتًبدرجة

البػدالتًوسػاعاتًالعمػؿًاالضػافيًًمحػورأفًمعظػـًالموظفػوفًغيػرًراضػوفًعػفًً:الباحثة  ذلةك إلةى و رى
نتيجػةًًاحتسابًسػاعاتًالعمػؿًاالضػافي،ًوبػدؿًالسػفرًالثابػتًالخرىًالمقدمةًكالتاميفًالصحي،ًًووالمزاياًا
،الخاصػػػةًباحتسػػػاب2005ًلسػػػنة4ًًيػػػاتًالتطبيػػػؽًالمتبعػػػةًفػػػيًقػػػانوفًالخدمػػػةًالمدنيػػػةًالمعػػػدؿًرقػػػـًخمػػػؿًآل

نيًوالًالبدالتًوساعاتًالعمؿًوالمزاياًالمقدمةًلمموظفيفًوأفًنظاـًالعالواتًوالمزاياًالمقدمػةًلممػوظفيفًمتػد
أىػـًاألسػبابًالتػيًً(،ًحيػثًكػافًمػف2007،ًوىػذاًمػاًأكدتػوًدراسػةً)القحطػاني،يشجعًعمىًاالبداعًاالداري

ً،ًوالبدالتًوالمزاياًالمقدمةًلمموظفيف.اإلداريًنقصًاالمكانياتًالماديةًتعيؽًاإلبداع
 الدخل الوظ في بشكل عام: مجال

لمعرفػةًمػاًإذاًكانػتًمتوسػطًدرجػةًاالسػتجابةًقػدًوصػمتًإلػيًدرجػةًالحيػادً)الدرجػةTً تػـًاسػتخداـًاختبػارً
ً(.الدرجةًالمتوسطةمفًأوًأقؿًمفًأـًتختمؼًعنياً)أكبر3ًًالمتوسطة(ًوىيً

ً(ًيمكفًاستخالصًماًيمي:6-7مفًجدوؿً)
 (6.7جدول )

 "الدخل الوظ في"  مجاللجم ع فقرات  (.Sig)الم وسط الحسابي وق م  االح مال 

الم وسط  المجال
 ق م  االخ بار الوزن النسبي الحسابي

الق م  االح مال   
(Sig). 

 0.000* 20.44 40.60 2.03ًالدخؿًالوظيفي

ً.05.0*ًالمتوسطًالحسابيًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً
أيًأف2.03ًً"ًيسػاويًًالػدخؿًالػوظيفي"ًمجػاؿبشكؿًعاـًيمكفًالقوؿًبأفًالمتوسطًالحسابيًلجميعًفقػراتً

القيمػػػػةًاالحتماليػػػػةًوأف20.44ًً-تسػػػػاويTًً%،ًقيمػػػػةًاختبػػػػار40.60ًالمتوسػػػػطًالحسػػػػابيًالنسػػػػبيًيسػػػػاويً
.(Sig)ًً05.0"ًداؿًإحصػائيًاًعنػدًمسػتوىًداللػةًًالػدخؿًالػوظيفي"ًمجػاؿلذلؾًيعتبػر0.000ًًتساويً،

وىػذاًيعنػي3ًًيختمؼًجوىريًاًعفًدرجةًالحيادًوىيًًالمجاؿمماًيدؿًعمىًأفًمتوسطًدرجةًاالستجابةًليذاً
،ًممػػاًيػػدلؿًعمػػىًأفًالمػػوظفيفًغيػػرًقميمػػةالمجػػاؿًجػاءتًبدرجػػةًموافقػةًمػػفًقبػػؿًأفػػرادًالعينػػةًعمػػىًىػػذاًالأفً

راضػػوفًعػػفًالػػدخؿًالػػوظيفيًالمقػػدـًليػػـًبجميػػعًعناصػػرهً"الراتػػب،ًالحػػوافزًالماديػػة،ًالترقيػػاتً،ًالعػػالواتً
والحوافزًالتشجيعية،ًالبػدالتًوسػاعاتًالعمػؿًاالضػافيًوالمزايػاًاألخػرى"ًحيػثًجػاءتًاالجابػةًعمػىًجميػعً

االبػػداعًلػػدىًالمػػوظفيفًالحكػػومييفًويعػػيقيـًعػػفًالتقػػدـًبأفكػػارًًالعناصػػرًضػػعيفةًوىػػذاًبػػدورهًيقمػػؿًويحجػػـ
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،ًوىػػػػػػذاًمػػػػػػاًأكدتػػػػػػوًدراسػػػػػػةًابداعيػػػػػػةًأوًالعمػػػػػػؿًبطريقػػػػػػةًمبدعػػػػػػةًمػػػػػػفًشػػػػػػأنياًالنيػػػػػػوضًبالعمػػػػػػؿًالحكػػػػػػومي
(2011ً(ًحيػػثًاسػػتنتجتًأفًأنظمػػةًاألجػػورًمتدنيػػةًوالًتفػػيًبػػالغرض،ًودراسػػةً)السػػميحات،2013)ناصػػر،

(ًحيػثًاسػتنتجتًالدراسػة2014ًوؿًبوًسمبيًومتػدني،ًودراسػةً)كامبػؿ،حيثًاكدتًأفًنظاـًالترقياتًالمعم
ليػاًًًًًًًًًًًًًًأفًنظاـًالحوافزًالماديةًالمعموؿًبوًمتدنيًوًيجبًالعمػؿًعمػىًزيػادةًالحػوافزًالماديػةًلمػا

ًً(ًحيػػػػػث2014ًًًًًًًًًًً)إبػػػػراىيـ،الػػػػدورًاألكبػػػػرًفػػػػيًزيػػػػادةًوتحسػػػػيفًأداءًالعػػػػامميفًوىػػػػذاًمػػػػاًأكدتػػػػوًأيضػػػػًاًدراسػػػػةً
ًأفًنظاـًاالجورًالمعموؿًبوًمتدنيًويجبًاعادةًالنظرًفيًسمـًالرواتبًوتوزيعًاالجورًبشكؿًعادؿً.

 اإلبداع اإلداري مجالسًا: ساد
لمعرفػػةًمػػاًإذاًكانػػتًمتوسػػطًدرجػػةًاالسػػتجابةًقػػدًوصػػمتًإلػػيًدرجػػةًالحيػػادً)الدرجػػةTًًتػػـًاسػػتخداـًاختبػػارً
ً.(6.8ونتائجًكماًفيًجدوؿً)ً(الدرجةًالمتوسطةقؿًمفًأـًتختمؼًعنياً)أكبرًمفًأوًأ3ًالمتوسطة(ًوىيً

(6.8جدول )    
(.Sig)الم وسط الحسابي وق م  االح مال  محور االبداع اإلداريلكل فقرة من فقرات    

 الفقرة م
الم وسط 
 الحسابي

الم وسط 
الحسابي 
 النسبي

ق م  
 االخ بار

الق م  
االح مال   
(Sig). 

 ال ر  ب

1. مفًأعماؿًبأسموبًمتجددًتنجزًماًيسندًإليؾً   3.74 74.80 9.561 *0.000 6 

2.  
أتمتعًبالميارةًفيًالنقاشًوالحوارًوأمتمؾًالحجةً

 والقدرةًعمىًاإلقناعً.
3.81 76.20 11.240 *0.000 3 

3.  
لديًالقدرةًعمىًاقتراحًالحموؿًالسريعةًلمواجيةً

 2 0.000* 11.587 76.40 3.82 مشاكؿًالعمؿً.

4.  
جديدةًلتطويرًًأفكارتقديـًًلديًالقدرةًعمى

 العمؿًبتمقائيةًويسر
3.76 75.20 10.687 *0.000 5 

5.  7 0.000* 4.561 66.60 3.33 أتنبأًبمشكالتًالعمؿًقبؿًحدوثياً. 
6.  1 0.000* 12.081 77.80 3.89 أستقبؿًانتقاداتًاآلخريفًبصدرًرحبً. 
7.  4 0.000* 11.668 75.60 3.78 لديًالقدرةًعمىًتحميؿًمياـًالعمؿً. 

8.  
يتصؼًالييكؿًالتنظيميًلموزارةًبالمرونةًالتيً
 تساعدًعمىًاإلبداعًاإلداريًلدىًالعامميفً.

2.57 51.40 -5.000 *0.000 17 

9.  
يوجدًلدىًالعامميفًنظاـًمكتوبًيحددًواجباتيـً
ومسؤولياتيـًفيًالعمؿًمماًيزيدًقدراتيـًفيً

 اإلبداعً.
2.85 57.00 -1.662 0.098 9 
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الم وسط  الفقرة م
 الحسابي

الم وسط 
الحسابي 
 النسبي

ق م  
 االخ بار

الق م  
االح مال   
(Sig). 

 ال ر  ب

10.  
تعطيًاإلدارةًالموظفيفًفرصةًلحؿًمشكالتيـً

 بأنفسيـً.
2.79 55.80 -2.421 *0.016 11 

11.  16 0.000* 4.375- 52.00 2.60 تتبنىًاإلدارةًكؿًفكرةًجديدةًومبدعة. 

12.  
يمقىًالموظؼًالتشجيعًالمطموبًلإلبداءًوجيةً
نظرهًواقتراحاتوًمفًقبؿًالرئيسًالمباشرًمماً

اإلبداعيةً.ًيعمؿًعمىًزيادةًقدراتو  
2.82 56.40 -1.843 0.067 10 

13.  
يعمؿًالرؤساءًعمىًتفويضًالصالحياتًمماً
يخمؽًمناخًجيدًلمموظفيفًعمىًزيادةًقدراتيـً

 اإلبداعيةً.
2.62 52.40 -4.526 *0.000 15 

14.  
تعتمدًاإلدارةًالوسائؿًالحديثةًفيًاالتصاؿً
تعمؿًعمىًسرعةًنقؿًالمعموماتًوالخدماتً

عمىًاإلبداعً.ًالتيًتساعد  
2.71 54.20 -3.247 *0.001 13 

15.  
توفرًالوزارةًدوراتًتدريبيةًلمموظفيفًممايؤديً

 إلىًزيادةًالقدراتًاإلبداعيةً.
2.69 53.80 -3.348 *0.001 14 

16.  
يمنحًالرؤساءًلممرؤوسيفًحريةًالتعبيرًعفً

 الرأيًوطرحًاألفكارًاإلبداعية
2.88 57.60 -1.413 0.159 8 

17.  
تقدًالرؤساءًبأفًمسألةًالتعارضًفيًاآلراءًيع

 ىيًحالةًصحيحةًالًتعيؽًاالبداع.
2.79 55.80 -2.376 0.018 12 

  0.000* 2.78 62.80 3.14 جم ع فقرات المجال معاً 

ً.05.0*ًالمتوسطًالحسابيًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً
 :أف(6.8ً)يبيفًجدوؿً

  :االمجال كان  أعمى فقر  ن في ىذا
 ً(ً6ًالفقرةًرقـ)ًاحتمػتًالمرتبػةًاألولػى،ًأس قبل ان قةادات اخخةر ن بصةدر رحةب:ً"ًوالتيًنصتًعمى".

،ًوىػػذاًيعكػػسًالنظػػرةًااليجابيػػةًألفػػرادًالعينػػةًتجػػاهًىػػذهًالعبػػارةًممػػاًيػػدؿً%(77.80بػػوزفًنسػػبيًقػػدرهً)
،ًوىػػذهًفًسػػعيًاًمػػنيـًلالرتقػػاءًبػػأدائيـًعمػػىًأفًالمػػوظفيفًالعػػامميفًفػػيًالػػوزارةًيتقبمػػوفًانتقػػاداتًاالخػػري

(ًحيثًكافًمفًنتائجًالدراسةًأفًالموظفيفًيسػتقبموف2008ًالنتيجةًجاءتًمتفقةًمعً)ًدراسةًالعكش،ً
ًانتقاداتًاالخريفًبصدرًرحب.
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 (ًًوالتيًنصتًعمػى:3ًالفقرةًرقـ)"لدي القدرة عمى اق راح الحمةول السةر ع  لمواجية  مشةاكل العمةل."ً
،ًوىذاًيعكسًالنظرةًااليجابيةًلدىًافرادًالعينةًتجاهً%(76.40الثانية،ًبوزفًنسبيًقدره)ًاحتمتًالمرتبة

ؿًالسػريعةًلمواجيػػةًىػذهًالعبػارةًممػاًيػػدلؿًعمػىًأفًالمػوظفيفًفػيًالػػوزارةًلػدييـًالقػدرةًعمػىًاقتػػراحًالحمػًو
هًالنتيجػةًمػعً،ًاتفقػتًىػذالمشاكؿًممػاًيؤكػدًأفًالمػوظفيفًيتمعػوفًبقػدرةًعاليػةًعمػىًاالبػداعًفػيًالعمػؿ

(ًحيػثًكػافًلػدىًالمػوفظيفًالقػدرةًالعاليػةًعمػىًاقتػراحًالحمػوؿًالسػريعةًلمواجيػة2010ًدراسةً)حمدونة،
(ًحيػػػثًأفًاسػػتجابةًالمػػوظفيفًكانػػتًعاليػػػةًلحػػؿًالمشػػاكؿًالتػػػي2009ًمشػػاكميـ،ًودراسػػةً)ًالعجمػػةً،ً

ًتواجييـًبشكؿًسريع.
 :اكان  المجال ىذا في فقر  ن أدنى  وأن

 ًصف الي كل ال نظ مي لموزارة بالمرون  ال ي  ساعد عمى "(ًوالتيًنصتًعمى:8ً)الفقرةًرقـ  
،ًوترىًالباحثةً (51.40%،ًبوزفًنسبيًقدرهً)االخيرةاحتمتًالمرتبةً"اإلبداع اإلداري لدى العامم ن

نتيجةًىذهًالفقرةًمتدنيةًنسبيًاًمقارنةًمعًالفقراتًاألخرىًوىذاًيعزىًإلىًأفًالييكؿًالتنظيميًأفً
فيًالوزارةًغيرًواضحًخاصةًإلىًأفًالييكميةًفيًالوزارةًتغيرتًفيًاآلونةًاألخيرةًأكثرًمفًمرةً
خاصةًفيًظؿًتغييرًالوزراءًفيًاالونةًاالخيرةًًعدةًمراتًمماًأدىًإلىًضعؼًرضاًالموظفيفً

سةً(،ًحيثًأوصتًالدرا2003عفًالييكؿًالتنظيميًلموزراة،ًوىذهًالنتيجةًأكدتياًدراسةً)ًالتيقاوي،
جراءًًإلغاءبضرورةًالتجاوبًالسريعًمعًالمتغيراتًالجديدةًباستحداثً،ًأوً فيًىياكمياًالتنظيميةًوا 
 ًتغيراتًجذريةًفيًاستعماؿًالتقانةًفيًكافةًالمستوياتًاإلداريةً.

 (ًًوالتيًنصتًعمى:11ًالفقرةًرقـ)"".السادسةًًاحتمتًالمرتبةتتبنىًاإلدارةًكؿًفكرةًجديدةًومبدعة
،ًوترىًالباحثةًأفًىذهًالفقرةًنسبتياًمتدنيةًمقارنةً%(52.00خيرةًبوزفًنسبيًقدرهً)ًاألًعشرًقبؿ

راتًاالخرىًحيثًيرىًالموظفيفًافًاالدارةًالًتشجعًافكارىـًاالبداعيةًوىذهًالنتيجةًجاءتًبالفق
آلياتًجديدةًلمساعدةًاالدارةًتبنيً(ًحيثًأكدتًعمىًضرورة2003ً،السميريمتوافقةًمعًدراسةً)

ًالمب ًاإلبتكارًوتكريف ًمشاريع ً)ًمساعدة ًتشجيع2004ً،سيؼودراسة ًضرورة ًأكدت ًحيث ،)
 المجيوداتًالمبدعةًالناجحةًوغيرًالناجحةً.

 ً(،ًوبػػػػذلؾ3.14يسػػػػاويً)ًلمجػػػػاؿًاالبػػػػداعًاإلداريًالمتوسػػػػطًالحسػػػػابيوبشػػػػكؿًعػػػػاـًفقػػػػدًتبػػػػيفًأفًًًًًًًًًًًًً
القيمػػػػػةًاالحتماليػػػػػةً(،ًوأفً(2.78ًيسػػػػػاويTً%(،ًوأفًقيمػػػػػةًاختبػػػػػار62.80ًفػػػػػإفًالػػػػػوزفًالنسػػػػػبيً)

.(Sig)ً(ًًوىػػػػذاًيعنػػػػيًأ0.000تسػػػػاوي،)ًفًالموافقػػػػةًعمػػػػىًمجػػػػاؿًاإلبػػػػداعًاإلداريًجػػػػاءتًبدرجػػػػة
الباحثػػةًإلػػىًأفًنسػػبةًاإلبػػداعًجػػاءتًمتوسػػطةًبسػػببًضػػعؼًاالمكانيػػاتًالماديػػةًًوتػػرىًمتوسػػطة

ةًلممػوظفيفًضػعيفةًوالحوافزًالمقدمةًلمعامميفًحيثًجاءتًجيمعًًعناصرًالػدخؿًالػوظيفيًالمقدمػ
عمػىًخػالؼًوىػذهًالنتيجػةًجػاءتًمماًساىـًبتخفػيضًمسػتوىًاالبػداعًلػدىًالمػوظفيفًالحكػومييف،ً
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(ًحيػػػثًاكػػدتًنتػػػائجًالدراسػػػةًإلػػىًأفًواقػػػعًاإلبػػػداعًفػػيًقطػػػاعًغػػػزةًمقبػػػوؿ،2009ًدراسػػةً)العجمػػػة،
بيًاًإبػداعيًمرتفػعًنسػوجود مستتوى (،ًحيثًاكدتًعمػى2006ًوتختمؼًنسبيًاًمعًدراسةً)مرضاخ،

عندًالموظفاتًفيًعينةًالدراسةًولعؿًىذاًاالختالؼًالنسػبيًبػيفًالدراسػةًالحاليػةًودراسػةًمرضػاخً
يعزىًإلىًاختالؼًالبيئةًالتيًاجريتًفيياًالدراسةًالسعوديةًوارتفاعًمستوىًالمعيشةًفػيًالسػعوديةً

ً.عفًقطاعًغزة

 ثان ًا: اخ بار حول الع ق  ب ن م غ ر ن من م غ رات الدراس 
ًًًًًًًًًًً(ًأكبػػػػر(Sig.P-valueاسػػػػتخداـًاختبػػػػارًداللػػػػةًمعامػػػػؿًارتبػػػػاطًبيرسػػػػوفًوفػػػػيًىػػػػذهًالحالػػػػةًإذاًكانػػػػتًتػػػػـً

فإنػػػوًالًيمكػػػػفًرفػػػضًالفرضػػػيةًالصػػػػفريةًوبالتػػػاليًالًتوجػػػػدًعالقػػػةًذاتًداللػػػػة0.05ًًمػػػفًمسػػػتوىًالداللػػػػةً
الداللػةًفيػتـًرفػضًً(أقػؿًمػفًمسػتوى(Sig. P-valueإحصائيةًبيفًمجاليفًمفًمجاالتالدراسة،أماًإذاًكانػت

الفرضػػيةًالصػػفريةًوقبػػوؿًالفرضػػيةًالبديمػػةًالقائمػػةًبأنػػوًتوجػػدًعالقػػةًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًمجػػاليفًمػػفً
ًمجاالتًالدراسة.

 :فرض ات الدراس  اجاب   -ثالثًا:
 :الفرض   الرئ س   األولى 

الدخؿًالوظيفيًواإلبداعًاإلداريًلدىًيفًب(05.0ًداللةً)عندًمستوىًتوجدًعالقةًذاتًداللةًإحصائيةً
ًالعامميفًفيًالقطاعًالحكومي.

ًوينبثؽًعفًىذهًالفرضيةًالفرضياتًالتاليةً:
ًالراتبًواإلبداعًاإلداري.بيفً(05.0ًعندًمستوىًداللةً)توجدًعالقةًذاتًداللةًإحصائيةً -1

،ًوأف0.416ًيسػػػاويًًلراتػػػبًواإلبػػػداعًاإلداريا(ًأفًمعامػػػؿًاالرتبػػػاطًبصػػػورةًعامػػػةًبػػػيف6.9ًجػػػدوؿً)يبػػػيفً
وىػػذاًيػػدؿًعمػػىًوجػػودًعالقػػة0.05ًًوىػػيًأقػػؿًمػػفًمسػػتويًالداللػػة0.000.(ًتسػػاويSigًالقيمػػةًاالحتماليػػةً)

ًالراتبًواإلبداعًاإلداري.ًبيفذاتًداللةًإحصائيةًًطردية
واإلبػداعًاإلداريًيعػودًبػيفًالراتػبًًمتوسػطوىذاًيدؿًعمىًقبوؿًالفرضيةًوترىًالباحثةًوجودًمعامؿًارتبػاطً

عمػػىًأىميػػةًالراتػػبًوارتباطػػوًًحيػػثًأنػػوًيوجػػدًشػػبوًاجمػػاعًبػػيفًالبػػاحثيفًوالمتخصصػػيفًتػػبإلػػىًأىميػػةًالرا
،ًوماًسبؽًأكدتوًنتائجًتحاليؿًىذهًالدراسةًإلػىًأىميػةًتػأثيرًالراتػبًعمػىًاإلبػداعًاإلداريًًباالبداعًاالداري

نعكسًالراتبًعمىًنفسيةًوأداءًالموظػؼًوتفكيػرهًومػفًشػأفًفيًتييئةًالمناخًالمناسبًلتوفرًاإلبداعًحيثًي
،ًوىػػػذاًمػػػاًأكدتػػػوًدراسػػػةً"ًىػػػذاًأفًيػػػؤديًالػػػىًاالرتقػػػاءًبالعمػػػؿًبػػػؿًاالبػػػداعًفيػػػوًواالخػػػالصًواالنتمػػػاءًلػػػو
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بػػػيفًاألجػػػورًالمقدمػػػةًًةحيػػػثًكػػػافًمػػػفًأىػػػـًنتائجيػػػاًأفًىنػػػاؾًعالقػػػةًذاتًداللػػػةًاحصػػػائي"2013ًناصػػػر،
ًراسةًودًلمعامميفًواالبداعًاالداري

الرا ب واإلبداع اإلداري(: معامل االر باط ب ن 6.9جدول )  
تالمجاال  الرا ب 

 اإلبداع اإلداري

 المقا  س االحصائ  
 0.416 معامل االر باط

 Sig *0.000الق م  االح مال   
 205 حجم الع ن 

ً.05.0االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً
الحػػػػوافزًالماديػػػػةًواإلبػػػػداعًبػػػػيفً(05.0ًعنػػػػدًمسػػػػتوىًداللػػػػةً)ةًذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةًتوجػػػػدًعالقػػػػ -2

ًاإلداري.
ً ً)يبيف 6.10ًجدوؿ ًبيف ًعامة ًبصورة ًاالرتباط ًمعامؿ ًأف ًاإلداري( ًواإلبداع ًالمادية يساويًًالحوافز
وىذاًيدؿًعمى0.05ًًًلةوىيًأقؿًمفًمستويًالدال0.000.(ًتساويSigًالقيمةًاالحتماليةً)،ًوأف0.537ً

 الموظفيفوىذاًيعنيًقبوؿًالفرضيةً،ًواإلبداعًاإلداريًالحوافزًبيفذاتًداللةًإحصائيةًًطرديةوجودًعالقةً

ًالنتيجةًمعًدراسةًالعامميف لدى اإلبداع عمى مباشر بشكؿ العمؿ حوافز تأثير يعكس مما ، .ًووتتفؽًىذه
2010ً)حمدونة، ًالحوافز ًأف ًحيثًأكدتًالدراسة ًالطبيً(، ًالشفاء ًمجمع ًفي ًالعامميف ًإبداع ًعمى تؤثر

ًمعًدراسة) 2014ً،ًكامبؿ،واتفقتًأيضًا ًعمىًضرورة ًحيثًأكدتًالدراسة ًمنحًالحوافز( المعنويةًًزيادة
والماديةًلممبدعيف،ًوتشجيعًالعمؿًالجماعيًوتطويرًعمميةًصنعًالقرارًاإلداريًبماًيشجعًاإلبداعًاإلداريً

حيثًكافًمفًتوصياتًالدراسةًأنوًعمىًاالدارةًالعمياًزيادةًتقيديـًالحوافزًً(2008،ًودراسةً)ًالجعبري،
ًالماديةًلماًلياًالدورًاألكبرًفيًتحقيؽًاإلبداعًاإلداريً.

ومفًىناًترىًالباحثةًأفًوجودًنظاـًفعاؿًلمحوافزًيتسـًبالموضوعيةًيعمؽًالثقةًفيًنفػوسًالعػامميفًويزيػدً
بدعةًويحدًمفًالسػموكياتًالسػمبيةًواإلحبػاطًلػدىًالعػامميفًإضػافةًإلػىًانتمائيـًلممنظمةًويشجعًالجيودًالم

ًمؾًاألنظمةًالتيًتعتمدىاًاإلدارة.خمؽًشعورًايجابيًلدىًالعامميفًبعدالةًت
(6.10) جدول       

الحوافز الماد   واإلبداع اإلداريمعامل االر باط ب ن    
تالمجاال  الحوافز الماد   

 اإلبداع اإلداري

االحصائ   المقا  س  
 0.537 معامل االر باط

 0.000* (Sigالق م  االح مال   )
 205 حجم الع ن 
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 05.0طًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةًاالرتبا*
ًالترقياتًواإلبداعًاإلداري.بيفً(05.0ًعندًمستوىًداللةً)توجدًعالقةًذاتًداللةًإحصائيةً -3

،ًوأف0.567ًيسػاويًالترقيػاتًواإلبػداعًاإلداريً(ًأفًمعامؿًاالرتباطًبصػورةًعامػةًبػيف6.11ًؿً)جدًويبيفً
وىػػذاًيػػدؿًعمػػىًوجػػودًعالقػػة0.05ًًوىػػيًأقػػؿًمػػفًمسػػتويًالداللػػة0.000.(ًتسػػاويSigًالقيمػػةًاالحتماليػػةً)

يعكػػسًأىميػػةًًوىػػذا،،ًممػػاًيعنػػيًقبػػوؿًالفرضػػيةًواإلبػػداعًاإلداريًالترقيػػاتًبػػيفذاتًداللػػةًإحصػػائيةًًطرديػة
الترقيػػاتًعمػػىًأداءًالعػػامميفًوتحسػػيفًأدائيػػـًوزيػػادةًاخالصػػيـًفػػيًالعمػػؿًوتشػػجيعًالمػػوظفيفًعمػػىًتوليػػدً
أفكػػارًابداعيػػةًبصػػفةًمسػػتمرة،ًوالنظػػرةًااليجابيػػةًلمعمػػؿًوالبعػػدًعػػفًاالحبػػاطًفػػيًالعمػػؿًالػػذيًمػػفًشػػأنوًأفً

عمىًنفسًالدرجةًمػدةًطويمػةًدوفًأيًًيعيؽًاالبداعًويحبطًالعامميفًعفًالعامميفًخاصةًإذاًبقىًالموظؼ
(ًحيػػثًأثبتػػتًنتػػائجًالدراسػػةًأف2011ً،ًوىػػذهًمػػاًاتفقػػتًمػػعًدراسػػةً)السػػميحات،تغييػػرًفػػيًوضػػعوًالػػوظيفي
الترقيػػاتًواإلبػػداعًاإلداري،ًوأظيػػرتًنتػػائجًالدراسػػةًأفًتقيػػيـًأفػػرادًعينػػةًالدراسػػةًًىنػػاؾًعالقػػةًطرديػػةًبػػيف

ًاءاتًالترقية.ألنظمةًالترقيةًجاءتًمنخفضةًلفقراتًإجًر

ال رق ات واإلبداع اإلداري.(: معامل االر باط 6.11جدول )  
تالمجاال  ال رق ات 

 اإلبداع اإلداري

 المقا  س االحصائ  
 0.567 معامل االر باط

 0.000* (Sigالق م  االح مال   )
 205 حجم الع ن 

 05.0االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*
العػػالواتًوالحػػوافزًالتشػػجعيةًبػػيفً(05.0ًعنػػدًمسػػتوىًداللػػةً)توجػػدًعالقػػةًذاتًداللػػةًإحصػػائيةً -4

 واإلبداعًاإلداري.

العػػػالواتًوالحػػػوافزًالتشػػػجعيةًواإلبػػػداعً(ًأفًمعامػػػؿًاالرتبػػػاطًبصػػػورةًعامػػػةًبػػػيف6.12ًجػػػدوؿً)يبػػػيفً -5
ًاإلداري.

وىػػذا0.05ًًًًوىػػيًأقػػؿًمػػفًمسػػتويًالداللػػة0.000.(ًتسػػاويSigًالقيمػػةًاالحتماليػػةً)،ًوأف0.398ًيسػػاويً
وىػذاًًواإلبداعًاإلداريًالعالواتًوالحوافزًالتشجيعيةًبيفذاتًداللةًإحصائيةًًطرديةيدؿًعمىًوجودًعالقةً

يعنيًقبوؿًالفرضيةًويؤكدًمعامؿًاالرتباطًالقويًبيفًالعالواتًوالحوافزًالتشجعيةًعمىًاالبػداعًإلػىًأىميػةً
العػػالواتًبأشػػكالياًالمختمفػػةًسػػواءًكانػػتًاداريػػة،ًطبيعػػةًعمػػؿ،ًزوجػػة،ًالنػػدرة،ًاالختصػػاص،ًمػػنحًالموظػػؼً

ومنحوًباستمرارًالحوافزًالتشجعيةًىذهًمفًشأنوًأفًيزيدًاليمـًويحفػزًالعػامميفًعمػىًالبحػثًالمسػتمرًعػفً
قتًالمبذوؿًفػيًأداءًتوليدًأفكارًابداعيةًتؤديًإلىًتطويرًالعمؿًوىذاًبدورةًيزيدًالجيدًويقمؿًالتكاليؼًوالًو



 

 

97 

(2007ً،ًوىذهًالنتيجةًجاءتًمتوافقػةًمػعًدراسػةً)قػراقش،ًالعمؿًمماًيؤديًإلىًالنيوضًبالقطاعًالحكومي
حيثًتوصمتًالدراسةًإلىًوجودًعالقةًقويةًبيفًالعالواتًوالحػوافزًالتشػجيعيةًالمقدمػةًلممػوظفيفًواالبػداعً

لىًضعؼًالعالواتًوالحػوافزًالتشػجيعيةًالمق دمػةًلممػوظفيفًممػاًأدىًإلػىًوجػودًضػعيؼًجػدًاًأفًاالداريًوا 
(ًحيػثًكػافًمػفًنتػائجًالدراسػةًأف2014ً،ًواتفقػتًأيضػًاًمػعًدراسػةً)إبػراىيـ،لـًيكفًمعدومًا،ًلثقافةًاإلبداع

(2014ًىنػػاؾًعالقػػةًقويػػةًبػػيفًالعػػالواتًوالحػػوافزًالمقدمػػةًلممػػوظفيفًواإلبػػداعًاإلداريً،ًودراسػػةً)ًناصػػر،
الدراسػػةًعمػػىًاإلدارةًالعميػػاًزيػػادةًتقػػديـًالحػػوافزًوالعػػالواتًالتشػػجيعيةًلمػػاًليػػاًحيػػثًكػػافًمػػفًأىػػـًتوصػػياتً

ًالدورًالكبيرًفيًزيادةًاالبداعًاالداريًواستثارةًجيودًالعامميفً.
الحوافز والع وات ال شجع   واإلبداع اإلداري(: معامل االر باط ب ن 6.12جدول )  

تالمجاال  الحوافز الع وات ال شجع   

ع اإلدارياإلبدا  

 المقا  س االحصائ  
 0.398 معامل االر باط

 Sig *0.000الق م  االح مال   
 205 حجم الع ن 

 05.0االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*
ؿًالبػػػػدالتًوسػػػػاعاتًالعمػػػػبػػػػيفً(05.0ًعنػػػػدًمسػػػػتوىًداللػػػػةً)توجػػػػدًعالقػػػػةًذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةً -6

ًاالضافيًومزاياًأخرىًواإلبداعًاإلداري.
البػدالتًوسػاعاتًالعمػؿًاالضػافيًومزايػاًأخػرىً(ًأفًمعامؿًاالرتباطًبصورةًعامةًبيف6.13ًجدوؿً)يبيفً

وىيًأقؿًمفًمستويًالداللة0.000ً.(ًتساويSigًالقيمةًاالحتماليةً)،ًوأف0.853ًيساويًًواإلبداعًاإلداري
البدالتًوساعاتًالعمؿًاالضافيًومزايػاًًبيفذاتًداللةًإحصائيةًًديةطًروىذاًيدؿًعمىًوجودًعالقة0.05ً
،ًوىػػذاًيعنػػيًقبػػوؿًالفرضػػيةًويػػدؿًوجػػودًمعامػػؿًارتبػػاطًقػػويًبػػيفًالبػػدالتًوسػػاعاتًواإلبػػداعًاإلداريًأخػػرى

واالبداعًاالداريًعمىًالعمؿًاالضافيًومزياًاخرىًمتمثمةًفيًصرؼًبدؿًالسفرًالثابت،ًوالتأميفًالصحي،ً
هًالمزاياًعمىًأداءًالموظؼًوانعكاسػياًعمػىًنفسػيةًالموظػؼًحيػثًوجػودًمثػؿًىػذهًالمزايػاًتػنعكسًأىميةًىذ

ً،ًوىػذهًالنتيجػةًجػاءتًمتوافقػةًمػعًدراسػةعمىًأداءًالموظؼًوتؤديًإلىًزيادةًمستوىًاالبداعًلدىًالعامميف
االضػافيًً(،ًحيثًتوصمتًإلىًأفًىنػاؾًمعامػؿًارتبػاطًقػويًبػيفًالبػدالتًوسػاعاتًالعمػؿ2011،جيبس)ً

المقدمةًلمعامميفًواالبداعًاالداري،ًوأكدتًأيضًاًعمىًأفًمفًأىـًاألسبابًالتيًتحوؿًالمنظمػاتًمػفًتبنػيً
،ًواتفقػتًأيضػًاًثقافةًاإلبداعًالنفقاتًاالضػافيةًالتػيًيجػبًأفًتتحمميػاًمػفً"ًبػدالت،ًسػاعاتًعمػؿًإضػافي

االدارةًالعمياًعمىًوجودًعالقػةًقويػةًً(ًحيثًكافًمفًأىـًنتائجًالدراسةًأفًعمى2008معًدراسةً)الكعش،ً
ًًذاتًداللةًاحصائيةًبيفًبدالتًالعمؿًوالمزياًالمقدمةًلمعامميفًواالبداعًاإلداريً.
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البدالت وساعات العمل االضافي (: معامل االر باط ب ن 6.13جدول )  
 واإلبداع اإلداري

تالمجاال البدالت وساعات العمل االضافي ومزا ا  
 أخرى

دارياإلبداع اإل  

 المقا  س االحصائ  
 0.390 معامل االر باط

 Sig *0.000الق م  االح مال   
 205 حجم الع ن 

 05.0االرتباطًداؿًإحصائيًاًعندًمستويًداللةً*

 الفرض   الرئ س  الثان  
عمةةى اإلبةةداع اإلداري  الةةوظ في لمةةدخل( 05.0) وجةةد  ةةأث ر مباشةةر ذو داللةة  احصةةائ   عنةةد مسةة وى 

 العامم ن في القطاع الحكومي لدى 
ً".نموذجًاالنحدارًالمتعددلإلجابةًعمىًىذهًالفرضيةًتـًاستخداـً"ً

لتعرؼًعمىًأثرًالدخؿًالوظيفيًعمػىًاإلبػداعًاإلداريًلػدىStpwiseً تـًاستخداـًنموذجًاالنحدارًبطريقةً
ًالعامميفًفيًالقطاعًالحكومي.

(ًتبيفًمفًالمتغيػراتًالمسػتقمةًالتاليػةً)الراتػب،ًالحػوافز6.14ًذاًالنموذجًالموجودًفيًجدوؿً)ومفًنتائجًىً
الماديػػة،ًالترقيػػات،الحوافزًالعػػالواتًالتشػػجعية،البدالتًوسػػاعاتًالعمػػؿًاالضػػافيًومزايػػاًأخػػرىً(ًكػػالًمػػفً

العػامميفًفػيًالقطػاعًًيًلػدىًالمتغيريفً)الحػوافزًالماديػة،ًالترقيػات(ًالمػذافًليمػاًالتػأثيرًعمػىًاإلبػداعًاإلداًر
وىػػذا0.355ًًتبػػيفًأفًقيمػػةًمعامػػؿًالتحديػػدًألفضػػؿًنمػػوذجًتنبػػؤًتسػػاويStpwiseً،ًومػػفًنتػػائجًالحكػػومي

ترجػػعًإلػػىًالتغيػػراتًالحػػادثًكػػاًلًمػػفًً%ًمػػفًالتغيػػرًالحػػادثًفػػيًاإلبػػداعًاإلداري35.5يعنػػيًأفًمػػاًنسػػبتوً
والقيمةًاالحتمالية57.143ًًتساويFًًتبايفًاالنحدارًالحوافزًالمادية،ًالترقياتًوتبيفًأيضاًأفًقيمةًتحميؿً

وىػذاًيػدلؿًعمػػىًوجػودًأثػرًًذوًداللػػةًاحصػائيةًلمػدخؿًالػػوظيفيًعمػىًاإلبػداعًاإلداريًلػػدى0.000ًًتسػاويً
،ًممػػاًيػػدلؿًعمػػىً،ًوأفًالنمػػوذجًاإلنحػػدارًالمقػػدرًلمتنبػػؤًجيػػدًوصػػالحًلمتنبػػؤالعػػامميفًفػػيًالقطػػاعًالحكػػومي

لوظفيًودرهًالكبيرًفػيًزيػادةًمسػتوىًاالبػداعًلػدىًالمػوظفيفًوىػذاًماأكدتػوًدراسػةًعمىًأىميةًالدخؿًاوجودً
حيػثًأكػدتًالدراسػةًأفًلالجػورًوالحػوافزًالماديػةًأثػرًكبيػرًفػيً(2013ً(ًودراسػةً)ًناصػر،2009)بسيسػو،

(ًحيػػثًاكػػدتًالدراسػػةًأنػػوًىنػػاؾًأثػػرًذوًداللػػةًاحصػػائية2008ًزيػػادةًاالبػػداعًاإلداريً،ًودراسػػةً)ًالعكػػش،
(ًحيػثًاكػدتًعمػىًوجػودًأثػر2010ًفًالحوافزًالماديةًوالمكافآتًعمىًأداءًالموظفيفًودراسةً)حمدونػة،ًبي

ًذاتًداللةًاحصائيةًبيفًالمناخًالتنظيميًواالبداعًاإلداريً.
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 النموذج االنحدار المقدر:
ًالترقيات0.319الحوافزًالماديةً+0.254ً+1.942ًً=مخرجاتًالعمؿ

(6.14جدول)  
نحدارن ائج  حم ل اال   

معام ت  معالم النموذج
 االنحدار

ق م  
 tاالخ بار 

الق م  
 Sigاالح مال  

ق م  
معامل 
 ال حد د

ق م  
 fاالخ بار 

الق م  
 Sigاالح مال  

 0.000 15.655 1.924 المقدار الثابت

 0.000 4.794 0.254 الحوافز الماد   0.000 57.143 0.355

 0.000 3.559 0.319 ال رق ات

 الثالثةفرضيةًالرئيسةًال:ً
(ًبيفًمتوسطاتًاستجاباتًالمبحوثيفًحػوؿ05.0ًتوجدًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستوىًداللةً)

"ًتعػػػػزىًلممتغيػػػػراتًتػػػػأثيرًالػػػػدخؿًالػػػػوظيفيًعمػػػػىًاإلبػػػػداعًاإلداريًعمػػػػىًالعػػػػامميفًفػػػػيًالقطػػػػاعًالحكػػػػومي"ً
ً(ًالمسمىًالوظيفيواتًالخدمة،ًالعمر،ًالمؤىؿًالعممي،ًسنالجنس،ًالشخصيةً)

ًوينبثؽًعفًتمؾًالفرضيةًخمسًفرضياتًوىماًكالتاليً:
(ًبػػػػيفًمتوسػػػػطات05.0ًتوجػػػػدًفػػػػروؽًذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةًعنػػػػدًمسػػػػتوىًداللػػػػةً)الفرضػػػػيةًاألولػػػػىً:ً

القطػػػػاعًتػػػػأثيرًالػػػػدخؿًالػػػػوظيفيًعمػػػػىًاإلبػػػػداعًاإلداريًعمػػػػىًالعػػػػامميفًفػػػػيًاسػػػػتجاباتًالمبحػػػػوثيفًحػػػػوؿً"ً
ً.الجنسً"ًتعزىًلمتغيرالحكومي

ً".Independent Samples T Testلإلجابةًعمىًىذهًالفرضيةًتـًاستخداـًاختبارً"
لمعينتػػيفtًًالمقابمػػةًالختبػػار"ً(.Sig)(ًتبػػيفًأفًالقيمػػةًاالحتماليػػة6.15ًمػػفًالنتػػائجًالموضػػحةًفػػيًجػػدوؿً)

لجميػعًمجػاالتًًالمحسػوبةtًة(ًًوقيمػ0.05)ةًمسػتوىًالداللػمػفًًلجميػعًمجػاالتًالدراسػةًأكبػرً"ًالمستقمتيف
فػػػروؽًذاتًداللػػػةًعػػػدـًوجػػػودً(ًممػػػاًيػػػدؿًعمػػػى1.96ًًالجدوليػػػةًوالتػػػيًتسػػػاويً)tًمػػػفًقيمػػػةًًالدراسػػػةًأقػػػؿ

تػػأثيرًالػػدخؿًالػػوظيفيًعمػػىًاإلبػػداعًاإلداريًعمػػىًإحصػػائيةًبػػيفًمتوسػػطاتًاسػػتجاباتًالمبحػػوثيفًحػػوؿً"ً
ًًًًًًًًًًًًًً،ًوىػػػػػػذهًالنتيجػػػػػػةًجػػػػػػاءتًمتوافقػػػػػػةًمػػػػػػعًدراسػػػػػػةلجػػػػػػنساً"ًتعػػػػػػزىًلمتغيػػػػػػرالعػػػػػػامميفًفػػػػػػيًالقطػػػػػػاعًالحكػػػػػػومي

(ًحيثًأكدتًالدراسةًإلىًعدـًوجودًفروؽًذاتًداللةًاحصائيةًلمتعويضاتًالماليةًالمقدمة2009ًبسيسو،)
 لمموظفيفًتعزىًلمتغيرًالجنس.

ىًأفًتسػػاويًاىتمػػاـًجميػػعًالعػػامميفًذكػػور،ًوأنػػاثًبالػػدخؿًالػػوظيفي،ًإضػػافةًإلػػ:ًو عةةزو الباحثةة  ذلةةك إلةةى 
اىتمػاـًالعػامميفًبغػػضًالنظػرًعػفًمتغيػػرًالجػنسًبالػدخؿًالػػوظيفيًوعناصػرهًكػوفًىػػذهًالعناصػرًتمثػؿًفػػيً
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مجممياًكيافًوحقوؽًلمموظؼًوتأثرًعمىًأدائوًوتييءًلكالًالطرفيفًعمىًالسواءًجوًوبيئةًمناسبةًلالبداعً
 االداري.

(6.15جدول )  
 "ا لم غ ر " الجنس" وفق مس قم  نلع ن  ن  -  T "ن ائج اخ بار

 المجال
 الم وسطات

ق م  
 االخ بار

 ق م 
Sig 

 أنثى ذكر  االح مال  

 0.956 0.056 2.00 2.01 الرا ب

 0.279 1.085- 2.14 2.01 الحوافز الماد  

 0.060 1.891 2.05 2.29 ال رق ات

 0.594 0.534 1.87 1.94 الحوافز والع وات ال شجع  

  البدالت وساعات العمل
 االضافي ومزا ا اخرى

1.86 1.89 -0.257 0.798 

 0.638 0.471 2.00 2.05 الدخل الوظ في

 0.763 0.302 3.13 3.16 اإلبداع اإلداري

 0.651 0.452 2.40 2.44 جم ع مجاالت االس بان  معاً 

 ًقيمةtًً1.96تساوي203ًًالجدوليةًعندًدرجةًحرية 

(ًبػػػػيفًمتوسػػػػطات05.0ًحصػػػائيةًعنػػػػدًمسػػػػتوىًداللػػػػةً)توجػػػػدًفػػػػروؽًذاتًداللػػػػةًإ:ًًالفرضةةةة   الثان ةةةة 
تػػػػأثيرًالػػػػدخؿًالػػػػوظيفيًعمػػػػىًاإلبػػػػداعًاإلداريًعمػػػػىًالعػػػػامميفًفػػػػيًالقطػػػػاعًاسػػػػتجاباتًالمبحػػػػوثيفًحػػػػوؿً"ً

ً.العمرً"ًتعزىًلمتغيرالحكومي
ً".ًتحميؿًالتبايفًلإلجابةًعمىًىذهًالفرضيةًتـًاستخداـًاختبارً"

تحميػػػؿًًالمقابمػػػةًالختبػػػار"ً(.Sig)(ًتبػػػيفًأفًالقيمػػػةًاالحتماليػػػة6.16ًفػػػيًجػػػدوؿً)مػػػفًالنتػػػائجًالموضػػػحةً
لجميعًمجاالتًالدراسةًًالمحسوبةfً(ًًوقيـ0.05)مستوىًالداللةًمفًًلجميعًمجاالتًالدراسةًأكبرً"ًالتبايف
يفًفػروؽًذاتًداللػػةًإحصػائيةًبػػعػػدـًوجػودً(ًممػاًيػػدؿًعمػى2.65ًالجدوليػةًوالتػػيًتسػاويً)fًمػفًقيمػػةًًأقػؿ

تػػػأثيرًالػػػدخؿًالػػػوظيفيًعمػػػىًاإلبػػػداعًاإلداريًعمػػػىًالعػػػامميفًفػػػيًمتوسػػػطاتًاسػػػتجاباتًالمبحػػػوثيفًحػػػوؿً"ً
 العمر.ً"ًتعزىًلمتغيرالقطاعًالحكومي

المذخلالمْف٘فٖ فمٖ إشماال٘ح تْجمْد ٗشمؼرّى أػومارُن اخمتال  ّػلمٔ الؼماهل٘ي هؼظمن أىالباحثة :  رىو 

الرّاتمةالتمٖٗؼماًٖهٌِماجو٘مغالومْفف٘يػلمٔحمذ ّػٌاطرٍخاطمحفمٖفملالظمرّ الراٌُمحّأزهمح

 ضْاء.
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(6.16جدول )  
  وضح ن ائج  حم ل ال با ن وفقًا لم غ ر  "العمر"

 المجال
 الم وسطات

ق م  
 االخ بار

الق م  
 االح مال  

Sig 
أقل من 
30 

أقل  -30
40من   

أقل  -50
50من   

50- 
 فأكثر 

 0.073 2.160 2.08 1.86 2.17 1.89 الرا ب

 0.682 0.502 1.95 2.06 2.02 2.17 الحوافز الماد  

 0.676 0.510 2.24 2.12 2.13 2.30 ال رق ات

 0.498 0.794 1.85 1.73 1.99 1.96 الحوافز والع وات ال شجع  

 البدالت وساعات العمل 
 االضافي ومزا ا اخرى

2.02 1.79 1.77 2.03 1.353 0.258 

 0.704 0.470 2.05 1.93 2.04 2.08 الدخل الوظ في

 0.417 0.950 3.25 3.01 3.13 3.24 اإلبداع اإلداري

 0.515 0.764 2.48 2.31 2.43 2.49 جم ع مجاالت االس بان  معاً 

 ًقيمةFً"ً2.65ًتساوي0.05ً"ًومستوىًداللة3ً،203ًالجدوليةًعندًدرجةًحرية
(ًبػػػػيفًمتوسػػػػطات05.0ً)ًتوجػػػػدًفػػػػروؽًذاتًداللػػػػةًإحصػػػػائيةًعنػػػػدًمسػػػػتوىًداللػػػػةالفرضػػػػيةًالثالثػػػػةً:ً

ًتأثيرًالدخؿًالوظيفيًعمىًاإلبداعًاإلداريًعمىًالعامميفًفيًالقطاعًالحكومياستجاباتًالمبحوثيفًحوؿً"ً
ًالمسمىًالوظيفي."ًتعزىًلمتغيًر

ً".ًتحميؿًالتبايفًلإلجابةًعمىًىذهًالفرضيةًتـًاستخداـًاختبارً"
تحميػػػؿًًالمقابمػػػةًالختبػػػار"ً(.Sig)(ًتبػػػيفًأفًالقيمػػػةًاالحتماليػػػة6.17ًمػػػفًالنتػػػائجًالموضػػػحةًفػػػيًجػػػدوؿً)

لجميعًمجاالتًالدراسةًًالمحسوبةfً(ًًوقيـ0.05)مستوىًالداللةًمفًًلجميعًمجاالتًالدراسةًأكبرً"ًالتبايف
فػروؽًذاتًداللػػةًإحصػائيةًبػػيفًعػػدـًوجػودً(ًممػاًيػػدؿًعمػى2.65ًالجدوليػةًوالتػػيًتسػاويً)fًمػفًقيمػػةًًأقػؿ

تػػػأثيرًالػػػدخؿًالػػػوظيفيًعمػػػىًاإلبػػػداعًاإلداريًعمػػػىًالعػػػامميفًفػػػيًتجاباتًالمبحػػػوثيفًحػػػوؿً"ًمتوسػػػطاتًاسػػػ
(2009ًالمسػمىًالوظيفي،وىػذهًالنتيجػةًجػاءتًمختمفػةًمػعًدراسة)بسيسػو،ً"ًتعػزىًلمتغيػرًالقطاعًالحكومي

ثيفًحيثًأفًالدراسةًأكدتًالدراسةًعمىًوجودًفروؽًذاتًداللةًاحصائيةًبيفًمتوسطاتًاستجاباتًالمبحػًو
فيًمجاؿًالرضاًعفًالوظيفةًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفي،ًولعؿًىذاًاالختالؼًفيًالنتيجةًترجعًلموقتً

كافًىناؾًانتظاـًفيًالرواتبًفأصػحابًالمسػمياتًالوظيفيػة2010ًًالذيًاجرتًفيوًالدراسةًحيثًفيًعاـً
ي،ًأمػاًفػيًالوقػتًالػراىفًوفػيًالعمياًوالذيفًيتسموفًبالرواتبًاالعمىًكانواًاالكثػرًرضػاًعػفًدخميػـًالػوظيف
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ظؿًالظروؼًالحاليةًوازمةًالرواتبًفجميعًالمػوظفيفًوعمػىًاخػتالؼًمسػمياتيـًالػوظيفيفًيعػانوفًمػفًأزمػةً
 الرواتبًومفًثـًىـًغيرًراضوفًعفًدخميـًالوظيفي.

 فػي إشػكالية بوجود يشعروف مسمياتيـًالوظيفية اختالؼ وعمى العامميف معظـ :ًأفالباحث  ذلك إلى  رجعو 

الدخؿًالوظيفيًوعناصرهًً)ًالراتب،ًالحػوافزً،ًالترقيػات،ًالعػالواتًوالحػوافزًالتشػجيعية،ًالبػدالتًوسػاعاتً
العمػػؿًاالضػػافيًومزايػػاًأخػػرىً(ًخاصػػةًفػػيًظػػؿًالظػػروؼًالراىنػػةًوأزمػػةًالرواتػػبًالتػػيًيعػػانيًمنيػػاًجميػػعً

ًالموظفيفًعمىًحٍدًسواء.
 (6.17جدول )

 لم غ ر  "المسمى الوظ في" وضح ن ائج  حم ل ال با ن وفقًا 

 المجال

 الم وسطات
ق م  
 االخ بار

 ق م  
Sig 

 االح مال  
مد ر دائرة 
 فما فوق

رئ س 
 قسم 

رئ س 
 أخرى شعب 

 2.04 2.22 الرا ب
2.19 1.99 0.410 0.746 

 0.359 1.080 2.10 2.11 1.69 1.93 الحوافز الماد  

 0.541 0.721 2.22 2.00 1.85 2.15 ال رق ات

 0.222 1.475 1.96 1.40 1.52 1.62 الحوافز والع وات ال شجع  

 البدالت وساعات العمل 
 االضافي ومزا ا اخرى

1.82 1.66 1.73 1.89 0.372 0.773 

 0.554 0.698 2.05 1.92 1.78 1.98 الدخل الوظ في

 0.742 0.416 3.16 3.47 2.97 3.09 اإلبداع اإلداري

اً جم ع مجاالت االس بان  مع  2.37 2.20 2.47 2.44 0.600 0.616 

 ًقيمةFً"ً2.65ًتساوي0.05ً"ًومستوىًداللة3ً،203ًالجدوليةًعندًدرجةًحرية
(ًبػػػػيفًمتوسػػػػطات05.0ًتوجػػػػدًفػػػػروؽًذاتًداللػػػػةًإحصػػػائيةًعنػػػػدًمسػػػػتوىًداللػػػػةً):ًًلفرضةةةة   الرابعةةةة ا

ًاعًاإلداريًعمىًالعامميفًفيًالقطاعًالحكوميتأثيرًالدخؿًالوظيفيًعمىًاإلبداستجاباتًالمبحوثيفًحوؿً"ً
ًالمؤىؿًالعمميً"ًتعزىًلمتغير

ً".ًتحميؿًالتبايفًلإلجابةًعمىًىذهًالفرضيةًتـًاستخداـًاختبارً"
تحميػػػؿًًالمقابمػػػةًالختبػػػار"ً(.Sig)(ًتبػػػيفًأفًالقيمػػػةًاالحتماليػػػة6.18ًمػػػفًالنتػػػائجًالموضػػػحةًفػػػيًجػػػدوؿً)

لجميػػػعًمجػػػاالتًًالمحسػػػوبةfًة(ًًوقيمػػػ0.05)مسػػػتوىًالداللػػػةًمػػػفًًلجميػػػعًمجػػػاالتًالدراسػػػةًأقػػػؿً"ًالتبػػػايف
فروؽًذاتًداللةًإحصػائيةًبػيفًوجودً(ًمماًيدؿًعمى2.65ًالجدوليةًوالتيًتساويً)fًمفًقيمةًًالدراسةًأقؿ

تػػػأثيرًالػػػدخؿًالػػػوظيفيًعمػػػىًاإلبػػػداعًاإلداريًعمػػػىًالعػػػامميفًفػػػيًمتوسػػػطاتًاسػػػتجاباتًالمبحػػػوثيفًحػػػوؿً"ً
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المؤىػػػؿًالعممػػػيًوىػػػذاًالفػػػروؽًواضػػػحةًمػػػفًخػػػالؿًاختبػػػارًشػػػفيوًلمفػػػروؽًًعػػػزىًلمتغيػػػر"ًتًالقطػػػاعًالحكػػػومي
(ًيوضػػػحًتمػػػؾ6.19ًالمتعػػددةًوالػػػذيًبػػػيفًأفًالفػػروؽًلصػػػالحًحممػػػةًمؤىػػؿًالثانويػػػةًالعامػػػةًفأقػػؿًوالجػػػدوؿً)

ًأكبػر(.Sig) القيمػةًاالحتماليػةًًالفروؽ،ًباسػتنثاءًمػاًيتعمػؽًفػيًمجػاؿًالراتػبًواالبػداعًاالداريًحيػثًكانػت
فػروؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًبػيفًمتوسػطاتًاسػتجاباتًعػدـًوجػودًممػاًيػدؿًعمػى0.05ًًمفًمسػتوىًالداللػةً
المؤىػػػػؿًالعممي،وىػػػػذهًالنتيجػػػػةًتتفػػػػؽًمػػػػعًدراسػػػػةًًتعػػػػزىًلمتغيػػػػرًالراتػػػػبًواالبػػػػداعًاالداريالمبحػػػػوثيفًحػػػػوؿً

اسػػتجاباتًذاتًداللػػةًاحصػػائيةًبػػيفًمتسػػوطاتً(،ًحيػػثًأكػػدتًالدراسػػةًأنػػوًاليوجػػدًفػػروؽ2010ً)بسيسػػو،
 المبحوثيفًحوؿًالرضاًالوظيفيًتعزىًلمراتب.

حصػائيةًبػيفًمتوسػطاتًاسػتجاباتًالمبحػوثيفًاإلداللػةًالًفػروؽًذاتوجػودًالًذلؾًإلػىًالباحثةوتعزًو
ً"ًتعػػزىًلمتغيػػرًتػػأثيرًالػػدخؿًالػػوظيفيًعمػػىًاإلبػػداعًاإلداريًعمػػىًالعػػامميفًفػػيًالقطػػاعًالحكػػوميحػػوؿً"ً

تعزيًلمتغيػرًالمؤىػؿًالعممػيًلصػالحًحممػةًالثانويػةًالثانويةًالعامةًفأقؿًًالمؤىؿًالعمميًلصالحًحممةًمؤىؿ
العامةًفأقؿًحوؿًعناصرًالدخؿًالوظيفي)ًالحوافزًالمادية،ًالترقيات،الحوافزًوالعالواتًالتشػجيعية،البدالتً

واتًًوسػػػاعاتًالعمػػػؿًاالضػػػافيًومزايػػػاًأخػػػرى(ًباسػػػتثناءًالراتػػػبًإلػػػىًتػػػدنيًتقػػػديـًالحػػػوافزًوالترقيػػػاتًوالعػػػال
الصػػحابًالمػػؤىالتًالعمميػػةًالمتدنيػػةًخاصػػةًانيػػـًيوجػػدوفًعمػػىًفئػػاتًوظيفيػػةًتمػػنعيـًمػػفًالحصػػوؿًعمػػىً
ىػػذهًالمزايػػاًمقارنػػةًبػػالمؤىالتًالعمميػػةًاالعمػػىًالموجػػودةًعمػػىًالفئػػاتًالثانيػػةًفػػأكثرًيسػػمحًليػػـًمػػثاًلًالتقػػدـً

التًالمتدنيةًحيثًالًيسػمحًلوظائؼًوالترقيةًفيًغضوفًسنواتًقميمةًبعكسًالموظفيفًمفًأصحابًالمؤى
ليـًمثاًلًالتقػدـًلوظػائؼًفيػـًيبقػوفًعمػىًنفػسًوظػائيـًوىػذاًالبنػدًيػنصًعميػوًقػانوفًالخدمػةًالمدنيػةًحيػثً
التقػػدـًلمسػػابقاتًيتوجػػبًافًيكػػوفًالموظػػؼًمػػفًصػػاحبًالفئػػةًالوظيفيػػةًالثانيػػةًعمػػىًاألقػػؿًويحمػػؿًمؤىػػؿً

تًاألعمػىًطبيعػةًعمػؿًأكثػرًاليتقاضػاىاًحممػةًيتقاضػىًأصػحابًحممػةًالمػؤىالعمميًبكػالوريوس،ًوأيضػًاً
فػروؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًبػيفًمتوسػطاتًوجػودًعمػىًعػدـًالمؤىالتًالعمميةًالمتدنيةًكالثانويػةًوأقػؿً.أمػاً

تعػزوًالباحثػةًذلػؾًإلػىًأفًالمؤىؿًالعممػيًًتعزىًلمتغيرًالراتبًواالبداعًاالدارياستجاباتًالمبحوثيفًحوؿً
مؤىالتيـًالعمميةًفيًظؿًالظروؼًالراىنػةًوأزمػةًالرواتػبًغيػرًراضػوفًعػفًجميعًالموظفيفًعمىًاختالؼً

ًالراتبً.
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 (6.18جدول )
  وضح ن ائج  حم ل ال با ن وفقًا لم غ ر  "المؤىل العممي"

 المجال
 

 الم وسطات
ق م  
 االخ بار

الق م  
ثانو   عام   Sigاالح مال  

دراسات  بكالور وس دبموم فأقل
 عم ا

 0.769 0.379 1.98 2.02 1.92 2.14 الرا ب

 0.042 2.790 1.75 2.05 2.09 2.59 الحوافز الماد  

 0.001 5.401 1.95 2.05 2.60 2.57 ال رق ات

 0.049 2.651 1.70 1.87 1.92 2.58 الحوافز والع وات ال شجع  

 البدالت وساعات العمل 
 االضافي ومزا ا اخرى

2.72 1.87 1.82 1.55 6.582 0.000 

دخل الوظ فيال  2.50 2.12 1.98 1.81 3.527 0.016 

 0.131 1.898 2.95 3.11 3.22 3.54 اإلبداع اإلداري

 0.015 3.548 2.21 2.38 2.51 2.87 جم ع مجاالت االس بان  معاً 

 ًقيمةFً"ً2.65تساوي0.05ً"ًومستوىًداللة3ً،203ًالجدوليةًعندًدرجةًحرية 

(6.19جدول )  
لمفروق الم عددة وضح ن ائج اخ بار شف و   

)(الم وسط  المجال )(الم وسط   الفرق ب ن  
 الم وسطات

الق م  
 Sigاالح مال  

 الحوافز الماد  
 

 ثانويةًعامةًفأقؿ

 دبمـو
 
 

0.49768 0.293 

 0.149 0.54221 بكالوريوس

 0.046* 0.84524 دراساتًعميا

 دبمـو
 0.993 0.04453 بكالوريوس

 0.535 0.34756 دراساتًعميا

 0.551 0.30303 دراساتًعميا بكالوريوس

 ال رق ات
 ثانويةًعامةًفأقؿ

 0.999 0.03223- دبمـو

 0.228 0.51366 بكالوريوس

 0.269 0.62004 دراساتًعميا

 دبمـو
 0.008* 0.54589 بكالوريوس

 0.076 0.65227 دراساتًعميا
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)(الم وسط  المجال )(الم وسط   الفرق ب ن  
 الم وسطات

الق م  
 Sigاالح مال  

 0.972 0.10638 دراساتًعميا بكالوريوس

والع وات ال شجع  الحوافز   

 ثانويةًعامةًفأقؿ
 0.179 0.66376 دبمـو

 0.077 0.71450 بكالوريوس

 0.037* 0.88571 دراساتًعميا

 دبمـو
 0.993 0.05074 بكالوريوس

 0.882 0.22195 دراساتًعميا

 0.919 0.17121 دراساتًعميا بكالوريوس

 البدالت وساعات العمل
 االضافي ومزا ا اخرى

نويةًعامةًفأقؿثا  
 0.008 0.85052 دبمـو

 0.001* 0.90130 بكالوريوس

 0.001* 1.17302 دراساتًعميا

 دبمـو
 0.988 0.05078 بكالوريوس

 0.557 0.32249 دراساتًعميا

 0.600 0.27172 دراساتًعميا بكالوريوس

 الدخل الوظ في

 ثانويةًعامةًفأقؿ
 0.333 0.38103 دبمـو

 0.052 0.52402 بكالوريوس

 0.039* 0.69150 دراساتًعميا

 دبمـو
 0.695 0.14299 بكالوريوس

 0.438 0.31049 دراساتًعميا

 0.800 0.16748 دراساتًعميا بكالوريوس

 جم ع مجاالت االس بان  معاً 

 ثانويةًعامةًفأقؿ
 0.329 0.36026 دبمـو

 0.053 0.49227 بكالوريوس

 0.036* 0.65741 دراساتًعميا

 دبمـو
 0.708 0.13200 بكالوريوس

 0.423 0.29714 دراساتًعميا

 0.777 0.16514 دراساتًعميا بكالوريوس

 ً0.05ًالفروؽًدالةًعندًمستوىًداللة
(ًبػػػيفًمتوسػػػطات05.0ًتوجػػػدًفػػػروؽًذاتًداللػػػةًإحصػػػائيةًعنػػػدًمسػػػتوىًداللػػػةً):ًًالفرضةةة   الخامسةةة 

ًتأثيرًالدخؿًالوظيفيًعمىًاإلبداعًاإلداريًعمىًالعامميفًفيًالقطاعًالحكوميوثيفًحوؿً"ًاستجاباتًالمبح
ًسنواتًالخبرة."ًتعزىًلمتغيًر
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 ".  حم ل ال با ن لإلجاب  عمى ىذه الفرض    م اس خدام اخ بار "
ًالمقابمػػػةًالختبػػػار"ً(.Sig)(ًتبػػػيفًأفًالقيمػػػةًاالحتماليػػػة6.20ًمػػػفًالنتػػػائجًالموضػػػحةًفػػػيًجػػػدوؿً)

لجميػػػػعًًالمحسػػػػوبةfًة(ًًوقيمػػػػ0.05)مسػػػػتوىًالداللػػػػةًمػػػػفًًلجميػػػػعًمجػػػػاالتًالدراسػػػػةًأكبػػػػرً"ًحميػػػػؿًالتبػػػػايفت
فػروؽًذاتًداللػةًعػدـًوجػودً(ًمماًيدؿًعمى2.65ًالجدوليةًوالتيًتساويً)fًمفًقيمةًًمجاالتًالدراسةًأقؿ

عًاإلداريًعمػػىًتػػأثيرًالػػدخؿًالػػوظيفيًعمػػىًاإلبػػداإحصػػائيةًبػػيفًمتوسػػطاتًاسػػتجاباتًالمبحػػوثيفًحػػوؿً"ً
سنواتًالخبػرة،ًباسػتثناءًمػاًيتعمػؽًفػيًمجػاؿًالحػوافزًالماديػةًً"ًتعزىًلمتغيرًالعامميفًفيًالقطاعًالحكومي

فػروؽًذاتًوجػودًممػاًيػدؿًعمػى0.05ًًلػوًأقػؿًمػفًمسػتوىًالداللػةً(.Sig) أفًالقيمػةًاالحتماليػةًًفقػدًكانػت
ثيرًالػػدخؿًالػػوظيفيًعمػػىًاإلبػػداعًاإلداريًتػػأداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًمتوسػػطاتًاسػػتجاباتًالمبحػػوثيفًحػػوؿً"ً

سنواتًالخبرةًحيثًكانتًالفػروؽًلصػالحًالػذيفًخبػرتيـًً"ًتعزىًلمتغيرًالعامميفًفيًالقطاعًالحكوميعمىً
 ،(6.21سنواتًوىذاًماًتوضحوًنتائجًاختبارًشفيوًفيًجدوؿ)5ًأقؿًمفً

وسػػػطاتًاسػػػتجاباتًإلػػػىًوجػػػودًفػػػروؽًذاتًداللػػػةًاحصػػػائيةًبػػػيفًمتًوتػػػرىًالباحثػػػةًأفًذلػػػؾًيرجػػػع
المبحػػوثيفًحػػوؿًتػػػاثيرًالػػدخؿًالػػػوظيفيًعمػػىًاالبػػػداعًاالداريًعمػػىًالعػػػامميفًفػػيًالقطػػػاعًالحكػػوميًتعػػػزىً

سػػػنواتًمقارنػػػةًبأصػػػحابًسػػػنواتًالخبػػػرةًاالكثػػػر5ًًلمتغيػػػرًسػػػنواتًالخبػػػرةًلصػػػالحًالػػػذيفًخبػػػرتيـًأقػػػؿًمػػػفً
سنواتًالخدمةًالذيفًقضػوىاًعمػىًرأسًراضوفًبمستوىًالرواتبًوالعالواتًوالبدالتًالمقدمةًليـًنظرًاًلقمةً

عمميػػـًعمػػىًالنقػػيضًمػػفًاصػػحابًسػػنواتًالخبػػرةًفيػػـًينظػػروفًالػػىًقمػػةًمػػاًيقػػدـًليػػـًمقارنػػةًبعػػددًسػػنواتً
الخبرةًالمقدمةًخاصةًافًالقطاعًالحكوميًيعانيًمفًضعؼًتقديـًىذهًالمزايػاًحيػثًيبقػىًالموظػؼًخمػسً

دوفًأيًتغييػػرًيػػذكر2005ًًالمعػػدؿًلسػػنة4ًًرقػػـًحسػػبًقػػانوفًالخدمػػةًالمدنيػػةًسػػنواتًعمػػىًنفػػسًالدرجػػةً
(ًحيػث2009ًوىذهًالنتيجةًاتفقتًمعًدراسةًبسيسػو)ً،وبعدًالخمسًسنواتًتكوفًزيادةًضيئمةًعمىًالراتبً

أكدتًالدراسةًأنوًتوجدًفروؽًذاتًداللوًاحصائيةًبيفًمتوسػطاتًاجابػاتًالمبحػوثيفًحػوؿًنظػاـًالعػالواتً
 ةًلصالحًالذيفًخبرتيـًأقؿًمفًخمسًسنوات.المختمفةًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبًر

ً
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 (6.20جدول )
  وضح ن ائج  حم ل ال با ن وفقًا لم غ ر  "سنوات الخبرة "

 المجال

 الم وسطات
ق م  
 االخ بار

الق م  
 5أقل من  Sigاالح مال  

 سنوات

أقل من 
10 

 سنوات

أقل من 
سنوات 15  

15 
سن  
 فأكثر

 0.578 0.660 2.15 2.13 1.99 1.93 الرا ب

 0.007 4.019 1.87 2.19 1.93 2.40 الحوافز الماد  

 0.108 2.051 1.91 2.09 2.14 2.45 ال رق ات

 0.481 0.826 1.72 1.96 1.85 2.08 الحوافز والع وات ال شجع  

 البدالت وساعات العمل 
 االضافي ومزا ا اخرى

2.08 1.81 1.70 2.04 1.889 0.133 

 0.223 1.473 1.95 2.03 1.97 221 الدخل الوظ في

 0.075 2.340 2.90 3.33 3.06 3.32 اإلبداع اإلداري

 0.113 2.016 2.29 2.49 2.35 2.60 جم ع مجاالت االس بان  معاً 

 ًقيمةFً"ً2.65تساوي0.05ً"ًومستوىًداللة3ً،203ًالجدوليةًعندًدرجةًحرية 

 (6.21جدول )
ً وضح ن ائج اخ بار شف و لمفروق الم عددة

مجالال )(الم وسط   )(الم وسط   الفرق ب ن  
 الم وسطات

الق م  
 .Sigاالح مال  

 ال رق ات
 

سنوات5ًأقؿًمفً  
سنوات10ًأقؿًمفً  0.47246 0.014 

سنوات15ًأقؿًمفً  0.21039 0.762 

سنةًفأكثر15ً  0.52802 0.202 

سنوات10ًأقؿًمفً  
سنوات15ًأقؿًمفً  -0.26207 0.505 

سنةًفأكثر15ً  0.05556 0.996 

سنوات15ًأقؿًمفً سنوات15ًأقؿًمفً   0.31762 0.689 

 ً0.05ًالفروؽًدالةًعندًمستوىًداللة
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ًًً

 
 

 الفصل السابغ
 

 ن ائج الدراس . -أواًل:
 ال وص ات. -ثان ًا :

 الدراسات المق رح .-ثالثًا:  
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 ن ائج الدراس   -أواًل:
 ى الن ائج ال ال  :بناًء عمى  حم ل االس بان   م ال وصل إل

 : ن ائج فرض ات الدراس- 
ًيدلؿًعمىًأىميةًالراتبً،ًوجودًعالقةًطرديةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًالراتبًواإلبداعًاإلداري - وىذا

ـًكؿًجديدًفيًعمموًيوتقدًاإلداريمفًاألسبابًاألولىًالتيًتدفعًالموظؼًلالبداعًًولمموظؼًحيثًأن
 ويزيدًانتمائوًلعمموً.

ًيدلؿًعمىًأىميةًًالحوافزًالماديةًواإلبداعًاإلداريًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًطرديةًجودًعالقةًوً- وىذا
ًاالبداعًلدييـً ًالموظفيفًوزيادة ًتفكير ًلالستثارة ًاألكبر ًالدور ًليا ًلمموظفيفًوأف ًالمقدمة ًالمادية الحوافز

 فسيةًوأداءًالموظؼ.وتقديـًكؿًجديد،ًمماًيؤديًإلىًالنيوضًبالعمؿًحيثًتنعكسًالحوافزًالمقدمةًعمىًن

وىذاًيدلؿًعمىًأىميةًالترقياتًًالترقياتًواإلبداعًاإلداريًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًطرديةوجودًعالقةًً-
فيًزيادةًمستوىًاإلبداعًاالداريًلدىًالموظفيف،ًحيثًأفًترفيعًالموظؼًمفًدرجةًإلىًدرجةًأوًمفًفئةً

 واإلتيافًفيًكؿًجديدً.ًلفئةًينعكسًعمىًنفسيتوًوًيشجعوًعمىًاالبداعًفيًعممو

وىذاًيؤكدًًًالعالواتًوالحوافزًالتشجيعيةًواإلبداعًاإلداريًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًطرديةوجودًعالقةً -
ًاالبداعً ًمستوى ًوزيادة ًالموظفيف ًأداء ًعمى ًالكبير ًوأثرىا ًالتشجيعية ًالعالواتًوالحوافز ًأىمية عمى

 اإلداري.ً

البدالتًوساعاتًالعمؿًاالضافيًومزاياًأخرىًواإلبداعًًفذاتًداللةًإحصائيةًبيًطرديةوجودًعالقةً -
 اإلداري.

العامميفًفيًالقطاعًًعمىًاإلبداعًاإلداريًلدىًالوظيفيًًىناؾًتأثيرًمباشرًذوًداللةًاحصائيةًلمدخؿ -
يدؿًعمىًأىميةًالدخؿًالوظيفيًبجميعًعناصرهًوتأثيرهًعمىًاالبداعًاالداريًحيثًً،ًوىذاًالحكومي

ًي ًراتب،ًوترقيات،ًوحوافز،ًوبدالتًًومزايا"ًعمىًأداءًالموظؼًينعكسًجيمعًما قدـًلمموظؼًمفً"
وزيادةًانتمائوًلعمموًواستثارةًتفكيرهًاالبداعيًومفًثـًالنيوضًبالعمؿ،ًحيثًجاءتًجميعًالعناصرً

ً ًمما ًالوظيفيًضعيفة، ًبالدخؿ ًًأدىالمتعمقة ًالموظفيفًإلى ًلدى ًاإلداري ًاإلبداع ًمستوى ًتدني إلى
 ف.الحكوميي

ًالدخؿً - ًتأثير "ً ًحوؿ ًالمبحوثيف ًاستجابات ًمتوسطات ًبيف ًإحصائية ًداللة ًذات ًفروؽ ًوجود عدـ
المسمىًً،ًالعمرالوظيفيًعمىًاإلبداعًاإلداريًعمىًالعامميفًفيًالقطاعًالحكومي"ًتعزىًلمتغيرالجنس

 الوظيفي"
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- ً ًوجود لدخؿًالوظيفيًتأثيرًافروؽًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًمتوسطاتًاستجاباتًالمبحوثيفًحوؿً"
المؤىؿًالعمميًوىذاًالفروؽًً"ًتعزىًلمتغيرًعمىًاإلبداعًاإلداريًعمىًالعامميفًفيًالقطاعًالحكومي

 واضحةًلصالحًحممةًمؤىؿًالثانويةًالعامةًفأقؿ،ًباستنثاءًماًيتعمؽًفيًمجاؿًالراتبًواالبداعًاالداري.

تأثيرًالدخؿًالوظيفيًعمىًثيفًحوؿً"ًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًمتوسطاتًاستجاباتًالمبحًووجودًً-
سنواتًالخبرةًحيثًكانتًالفروؽًلصالحً"ًتعزىًلمتغيًرًاإلبداعًاإلداريًعمىًالعامميفًفيًالقطاعًالحكومي

ًسنوات.5ًالذيفًخبرتيـًأقؿًمفً
 : ن ائج محاور الدراس- 

 األول الدخل الوظ في المحور الن ائج -أواًل:
ًيدلؿًعمىًأفًمعظـًالموظفيفًغيرًراضوفًعفًالموافقةًعمىًبعدًالرواتبًجاءتًبدًر -1 جةًقميمةًمما

نظاـًالرواتبًنتيجةًخمؿًآليةًالتطبيؽًالمتبعةًفيًقانوفًالخدمةًالمدنيةًالخاصةًبكيفيةًتوزيعًالرواتبً
 عمىًالفئاتًالوظيفيةًلسمـًالرواتب.

الماديةًالمقدمةًًالموافقةًعمىًبعدًالحوافزًالماديةًجاءتًبدرجةًقميمةًمماًيدلؿًعمىًضعؼًالحوافز -2
 فيًالعمؿ.

بينتًنتائجًالدراسةًأفًنظاـًالترقياتًالمعموؿًبوًغيرًمناسبًوالًيتناسبًمعًحاجاتًورغباتًً -3
 الموظفيف،ًوأفًالقطاعًالحكوميًالًيسعىًإلىًتحسيفًنظاـًالترقياتًالمعموؿًبوً.

دلؿًعمىًعدـًفعاليةًنظاـًمماًيًأفًالعالواتًوالحوافزًالتشجعيةًالتيًتقدـًلمموظؼًقميمةًوغيرًمقبولة -4
 وآلياتًالترقياتًلقانوفًالخدمةًالمدنيةًلمفئاتًالوظيفية.

الموافقةًعمىًبعدًالحوافزًوالعالواتًالتشجيعيةًجاءتًبدرجةًقميمةًمماًيدلؿًعمىًضعؼًالحوافزً -5
 والعالواتًالمقدمةًوىذاًبدورهًيؤدىًإلىًضعؼًاستثارةًتفكيرًالموظفيفً.

تًوساعاتًالعمؿًاالضافيًجاءتًبدرجةًقميمةًمماًيدلؿًعمىًخمؿًآلياتًالموافقةًعمىًبعدًالبدال -6
 .2005لسنة4ًًالتطبيؽًالمتبعةًفيًقانوفًالخدمةًالمعدؿًرقـً

  محور اإلبداع اإلدارين ائج:- 

 .ؤوفًاالجتماعيةًيتمعوفًبدرجةًإبداعًمتوسطةأفًموظفيًوزارةًالشً-1

وىذاًبدورهًأدىًإلىًالوصوؿًإلىًدرجةًإبداعًمتوسطةًًبدعةأفًاإلدارةًالعمياًالًتتبنىًكؿًفكرةًجديدةًمً-2
. 

 أفًالييكؿًالتنظيميًلموزارةًالًيتصؼًبالمرونةًالتيًتساعدًعمىًاإلبداعًاإلداريًلدىًالعامميف.ً -3

ً
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  وص ات الدراس   -ثان ًا:
 ال ال  : ال وص اتبناًء عمى  حم ل االس بان   م ال وصل إلى 

ًبدًأفًنضعًبعضًالتوصياتًالتيًبموجبياًيمكفًمعالجةًنقاطًالضعؼ،ًبعدًاستعراضًنتائجًالدراسةًال
ً-وتعزيزًنقاطًالقوةًفيماًيتعمؽًبالدخؿًالوظيفيًواإلبداعًاإلداريًوذلؾًعمىًالنحوًالتالي:

 العمؿًعمىًتحسيفًرواتبًموظفيًالقطاعًالحكوميًلماًلياًالدورًاألكبرًفيًزيادةًاإلبداعًاإلداري. -1

 عمياًبتقديـًالحوافزًالماديةًلموظفيياًالمبدعيفًوالمتميزيفً.اىتماـًاإلدارةًالًً -2

تعديؿًالنصوصًالمتعمقةًبالرواتبًوالحوافزًالماديةًفيًقانوفًالخدمةًالمدنيةًبحيثًتكوفًأكثرًً -3
 وتمبيًحاجةًالموظفيف.ًانصافًاًوعدالة

خدمةًالمدنيةًبماًتحسيفًنظاـًالترقياتًمفًخالؿًضغطًالوزاراتًعمىًمجمسًالوزراءًبتعديؿًقانوفًال -4
 يخصًتعديؿًسمـًالترقياتًوالدرجاتًالمستحقةًبماًيتناسبًمعًحاجاتًورغباتًالموظفيف.

تفعيؿًاالدارةًالعمياًلمعالواتًوالحوافزًالتشجيعيةًخاصةًأفًقانوفًالخدمةًالمدنيةًكفمياًلمموظفيفًً -5
ًالذيفًيقوموفًبتقديـًأفكارًوأعماؿًمتميزةًومبدعة.

لألفكارًاإلبداعيةًوالعمؿًعمىًتشجيعًالموظفيفًالذيفًيقدموفًىذهًاألفكارًمفًًتبنيًاإلدارةًالعميا -6
 خالؿًتقديـًالتسييالتًلنجاحًاألفكارًاإلبداعيةًوتطبيقيا.

 تعديؿًالييكؿًالتنظيميًلموزارةًبماًيتناسبًمعًحاجاتًورغباتًالموظفيف. -7

،ًمفًخالؿًضغطًصاصًوالندرةالعمؿًعمىًتحسيفًنظاـًالعالواتًكالعالوةًاالدارية،ًوعالوةًاالخت -8
 المسئوليفًعمىًمجمسًالوزراءًبتعديؿًالنصوصًالمتعمقةًبقانوفًالخدمةًالمدنية.

عطائيـًحقيـًخاصةًفيماًيتعمؽًباحتسابًساعاتًالعمؿً -9 عمىًاالدارةًالعمياًتثميفًجيودًالموظفيف،ًوا 
 االضافي.

مؿًوذلؾًبالتواصؿًمعًديوافًتعديؿًاحتسابًبدؿًالسفرًالثابتً"المواصالت"ًواحتسابًميماتًالع -10
 الموظفيفًووزارةًالماليةً.

ًالمقدمةًألصحابًالفئاتًالمتدنيةًأصحابًالمؤىؿًالعمميًثانويةًفأقؿً -11 تحسيفًالعالواتًوالمزايا
 حيثًأظيرتًنتائجًالدراسةًىـًاألكثرًاعتراضًاًعفًالدخؿًالوظيفيًالمقدـًليـ.
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 الدراسات المق رح  -ثالثًا: 
سيناتًالواجبًتعديمياًعمىًقانوفًالخدمةًالمدنيةًبماًيخدـًالموظؼًالعاـًويزيدًدراسةًمعرفةًالتح -1

ًمستوىًاالبداعًاالداري.
ًدراسةًإعادةًىيكميةًمنحًالرواتبًالحكوميةًلمفئاتًالوظيفيةًلسمـًالرواتبًوأثرىاًعمىًاالبداعًاالداري. -2
ً.العاـ الموظؼ قبؿ مف قبولو ومدى المدنية، الخدمة قانوف في الرواتب نظاـ ودراسة تقييـ -3
حدى الفمسطيني الحكومي الحوافز نظاـ بيف مقارنة دراسة -4 ً.الجوار دوؿ وا 
ً
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 املراجغ قائمة
ً

 :العرب   المراجع :أوالً 

 الك ب.

 · العمم   الرسائل

  العمل وأوراق البحوث

 ·  الدور ات

 .القوان ن وال شر عات

 .األجنب   المراجع :ثان اً 

ً.االن رنت مواقع :ثالثاً 
ً
ً
ً
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 قائم  المراجع
 المراجع العرب  

ًالقرآفًالكريـً. -
 أواًل: الك ب 

ً.2002،ًالقاىرة،ًمكتبةًاالنجموًالمصرية،ًاإلبداع: فضا اه...و طب قا وإبراىيـ،ًعبدًالستار،ً -
 .2004،دارًالشروؽ،ًعماف،4،ط،ًأسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامع  ،ًاألستاذ،ًاألغا -

،ًبيروت:مؤسسػػػػةًمجػػػػدًالجامعيػػػػة1ً،ًطإدارة المةةةةوارد البشةةةةر   وكفةةةةاءة األداء ال نظ مةةةةيبر،كامػػػػؿ،بًر -
 .2000لمدراساتًوالنشرًوالتوزيعً،

،ًمركزًالخبراتًالمينيةًمنيج الميارات االدار  ،  جارب االبداع والجودة(2004ًتوفيؽًعبدًالرحمف) -
 لإلدارةً،ًالطبعةًالثالثة.

 .2002،ًمركزًالخبراتًالفنيةًلإلدارةًبيمؾ،ًلكسر اإلطارأفكار توفيؽ،عبدًالرحمف،ً -

،ًدارًالمسػػػيرة،ًعمػػػاف،ًاألردف،1ًط،ًًالبحةةةث العممةةةي الةةةدل ل ال طب قةةةي لمبةةةاحث  نالجرجاوي،محمػػػد،ً -
2001.ً

،ًاإلبداع: مفيموم، معا  ره، نظر ا و، ق اسو،  در بو، مراحل العمم ة  االبداع ة جرواف،ًعبدًالرحمف،ً -
 .2002لمطباعة،ًعماف،ًدارًالفكرً

،ًترجمػػػةً،ًرفػػػاعيًرفػػػاعي،ًإدارة السةةةموك فةةةي المنظمةةةاتجرينبػػػرج،ًجيراليػػػد،ًوباروف،وبػػػاروف،روبرت، -
سماعيؿًبسيوني،ًالرياض:ًدارًالمريخًلمنشر،  .2004وا 

ًأثر الحوافز الماد   والمعنو   في  حس ن أداء العةامم ن فةي وزارة ال رب ة  وال عمة مالجساسي،عبدًاهلل، -
 .2011ف،فيًسمطنةًعما

األداء البشري الفعال بق اس األداء الم ةوازن: افكةار عالم ة  جوراف،نيمز،وروي،جاف،ًوًووتر،ماجتر،ً -
 .2003،ًالقاىرة،معاصرة ،  رجم  ع  إص ح

،ًمعيػػدًاإلدارة67ًًالعػػدد، مجمػػةًاالدارةًالعامػػة، ال غ  ةةر ودوره فةةي ال طةةو ر اإلداري، الحمػػواني،ًابتسػػاـ -
 .1425العامة،ًالرياض،

،ًعمػػاف:دارًعػػالـًالثقافػػةًلمنشػػرًوالتوزيػػع،1ً،ًطال حف ةةز عةةن طر ةةق إداراك الةةذاتالػػدروبي،ًسػػميماف،ً -
2006. 

،ترجمػػػةًمحمػػػدًعبػػػدًالعػػػاؿ،ًعبػػػدًالمحسػػػفًجػػػودة،ًالريػػػاض،ًدارًإدارة المةةةوارد البشةةةر  ديسػػػمر،جاري،ً -
 .2003المريخًلمنشر،ً
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،ًترجمػػةًاعتػػداؿًكفةةاءة وأسةةال ب ال ق ةة م ق ةة م ميةةارات االدارة: مرشةةد لمديػػؿ،ًمارجريػػت،ًوايمػػز،ًبػػوؿ،ً -
 .2002معروؼًوخولةًالزبيدي،ًالرياض:ًمعيدًاالدارةًالعامة،

،عمػػػػػػاف:دارًصػػػػػػفاءًلمنشػػػػػػر1ً،ط خصةةةةةةص نظةةةةةةم المعمومةةةةةةات اإلدار ةةةةةة ربابعػػػػػػة،عمي،إدارةًالبشػػػػػػرية: -
 .2003والتوزيع،

 .2002كندرية،.ًالمكتبًالمجتمعيًالحديث،االس2.طاألسس النفس   و االج ماع   ل ب كاررشواف،ً -

 .5111،عماف:دارًمجدوالوي،1،طإدارة األفراد:في منظور كمي لمع قات اإلنسان  زويمؼ،ميدي،ً -

 .2006،عالـًالكتبًالحديث،إدارة الموارد البشر  :مدخل اس را  جيالسالـًمؤيدًوصالحًعادؿ، -

 .2002،ًعماف،ًدارةًوائؿًلمنشر،ًمقدم  في اإلبداعالسرور،ًناديا،ً -

 .2002،ًمصر:ًمكتبةًغريب، حم ل النظم السموك  ًالسممي،ًعمي، -

 .2004،ًالقاىرة،ًدارًغريب،ًإدارة السموك ال نظ ميالسممي،عمي،ً -

،ًالكويػػت،ًشػػركةًاالبػػداعًالخميجػػي،ًالقػػاىر،ًدارًمبةةادئ اإلبةةداعالسػػويداف،ًطػػارؽًوالعػػدلوني،ًمحمػػد،ً -
 .2002الفكرًالعربي،ً

 .2005،عماف:دارًالشروؽ،3األفراد،ط:إدارةًإدارة الموارد البشر  شاويش،ًمصطفى،ً -

،ًالقػػاىرة،ًدارًالفكػػػرًأطفةةال عنةةةد القمةة  الموىبةة  ال فةةةوق العقمةةي اإلبةةداعالشػػربيني،ًزكريػػاًوصػػادؽ،ً -
 .2002العربي،ً

 .2002،ًشركةًمطابعًنجد،ًالمدخل االبداعي إلدارة األزمات والكوارث، الر اضالشمري،ًفيد،ً -

،ًدمشػػؽ،ًدارًالرضػػاًك ةةف  خمةةق ب ئةة  ابداع ةة  فةةي المنظمةةاتإدارة االب كةةار واالبةةداع، الصػػرف،رغد،ً -
 .2000لمنشر،ً

،عمػػػػػػاف:دارًالمنػػػػػػاىجًلمنشػػػػػػر1ً،طإدارة المةةةةةةوارد البشةةةةةةر  :المفاى م والمبةةةةةةادئالصػػػػػػيرفي،ًمحمػػػػػػد،ً، -
 .2006لمتوزيع،

 .2000ً،ًدارًحافظ،ًجدة،ًالمممكةًالعربيةًالسعودية،1،طال طو ر ال نظ ميالطجـ،ًعبدًاهلل،ً -

 .2001،ًدارًالمسيرة،ًعماف،ًاألردف،1ً،ًط نم   قدرات ال فك ر اإلبداعي،ًالطيطي،محمد -

 العربيػة الشػركة :القػاىرة،ًًمنيج ة  البحةث العممةي القواعةد والمراحةل وال طب قةاتعبيػدات،ًوآخػروف،ً -

 .2001والتوزيع، لمنشر

 .1996،عماف:دارًزىرافًلمنشرًوالتوزيع،ًإدارة القوى العامم عقيمي،ًعمر، -

الصػيرفي،ًً.2002،ًدارًوائػؿًلمنشػرًوالتوزيػعًالسموك ال نظ مي في منظمةات األعمةالمحمػد،ًالعمياف، -
 .2006،عماف:دارًالمناىجًلمنشرًلمتوزيع،1،طإدارة الموارد البشر  :المفاى م والمبادئمحمد،ً،
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،ًترجمةًوحيدً طو ر المنظمات : دخ ت عمم السموك ل حس ن المنظم فرنش،ويندؿ،ًوجونير،سيسؿ،ً -
 .2000نديًالرياض:ًمعيدًاإلدارةًالعامة،ًالي

 .2005،الرياضإدارة الموارد البشر  :نحو منيج اس را  جي م كاملالقحطانيًمحمد، -

السةةةموك ال نظ مةةةي دراسةةة  السةةةموك االنسةةاني الفةةةردي والجمةةةاعي فةةةي المنظمةةةات ،ً،ًمحمػػدوتيًالقريػػ -
 .2003،دارًالشروؽ،ًعماف،4،طالمخ مف  

ً.2000والتوزيع، لمنشر العربية الشركة :القاىرة ،البشر   ردالموا إدارة مصطفى، كامؿ، -
،ًبغداد:مطبعػػػةًالعمػػػاؿًالمركزيػػػة0ًإدارة األفةةةراد مةةةدخل  طب قةةةي طالكعبػػػي،ًنعمة،والسػػػامرائي،ًمؤيػػػد،ً -

،2000. 

،ًجامعػػةًدمشػػؽ:المعيدًال حف ةةز المعنةةوي وك ف ةة   فع مةةو فةةي القطةةاع الحكةةومي العربةةيمرعي،محمػػد، -
 .2003العاليًلمتنمية،

،ًالقػػػاىرة،ًالمعػػػاديًإدارة المةةةوارد البشةةةر  ، االدارة العصةةةر   لةةةرأس المةةةال الفكةةةري،ًمصػػػطفى،ًأحمػػػد -
 .2004الجديدة،

 .2011معجـًالمغةًالعربية،ًالمعجـًالوجيز،ًمصر،ًدارًالتحريرًلمطباعةًوالنشر، -

 .2000:مكتبةًجرير،طر ق  ل حف ز موظف ك،الر اض0110نيمسوفًبوب، -

ًاألمنيػػػة،ًلمةةةدخل اإلبةةةداعي لحةةةل المشةةةك تاىيجػػػاف،ًعبػػػدًالػػػرحمف،ً - ،ًأكاديميػػػةًنػػػايؼًالعربيػػػةًلمعمػػػـو
 .1420الرياض،ً

 الرسائل العمم   
ًفوزيةباناعمة - و ر األداء اإلداري لدى مد رات طثقاف  اإلبداع مدخل ل بعنوان  دراس  بعنوان ،ً،

ًمدارس ال عم م الثانوي العام الحكومي واألىمي بمد ن  مك  المكرم   2115ً،منشورةًدراسة،

http://www.google.jo/lZTfvSAsfK4gbd 

رسػالةً.مدى الرضا الوظ في المؤسسات الحكوم    بقطاع غزة عن ال عو ضات المال ة " شػفا،،ًبسيسو -
 .2009الجامعةًاإلسالميةًغزة،ً،ماجستيرً

التنظيمػػيًفػػيًتطػػويرًاالبتكػػارًفػػيًالمنظمػػاتًالحديثػػةًمػػفًوجيػػةًنظػػرًًالتيقػػاوي،ًالعربػػي،ًدورًالتغييػػر -
 .2003الجزائر،ًرسالةًماجستير،العامميفًفيًمنظماتًاالتصاالت"ً

ال حف ةةز ودوره فةةي   حق ةةق الرضةةا الةةوظ في لةةدى العةةامم ن بشةةرط  منطقةة  الجةةوف الجريػػد،عارؼ، -
 .2007،ًرسالةًماجستيرًغيرًمعروفة،لمباحث

http://www.google.jo/lZTfvSAsfK4gbd
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ور اإلدارة العم ا في  حق ق االبداع المؤسسةي فةي المنظمةات األىم ة  فةي جنةوب د محمود،،ًالجعبري -
 .2008جامعةًبيرزيتً،ً،رسالةًماجستيرًًالضف  الغرب   من وجي  نظر المد ر ن،

رسػالةًًأثر المناخ ال نظ مي عمى اإلبداع اإلداري لدى العامم ن بمجمع الشةفاء الطبةي حمدونة،محمد، -
 .2010الميةًغزة،ًالجامعةًاإلسً،ماجستيرً

" ق ةة م أنظمةة  ال رق ةة  فةةي الجامعةةات االردن ةة  مةةن وجيةة  نظةةر أعضةةاء ال ةةدر س            ناصػػر،ًالسػػميحات -
 .2012األردفً،ً،رسالةًماجستيرً

- ً ًحامد ًدراس  ماجس  ر بعنوان بعنوان العوامل المؤثرة عمى اإلبداع في المنظمات العام السميري،
ًعمىًالمنظماتً ًميدانية ًالعزيدراسة ًالممؾًعبد ًجامعة ًالسعودية: ًجده. ًفيًمحافظة ًكميةًزالعامة ،

ً.2113االقتصادًواإلدارة،
جامعةًً،عمى اإلبداع في المس شف ات العام  األردني االع ماد،  أثر  طب ق معا  ر سيؼ،ناصر -

 .2114،األردفً،فيالدلفياًعمافً
"ًرسػالةًماجسػتيرًغيػرًمنشػورةًمةي أنظمة  ال حف ةز و أثرىةا فةي الةوالء ال نظ ً،لصورًنضاؿًمحسػفًا -

ً.اليمفً–جامعةًعدفً
المنةاخ ال نظ مةي وع ق ةو باإلبةداع اإلداري فةي ا خةاذ القةرار ب مةارة ً،الصيدالنيً،ًخالدًصالحًأحمدً -

ًً،منطق  المد ن  المنورة وأمان يا رسالةًماجستيرًغيرًمنشورةً،ًالريػاض:ًجامعػةًنػايؼًالعربيػةًلمعمػـو
ًاألمنية.

"أسس ومعا  ر  حد د مس وى األجور في السودان فةي القطةاع  ن العةام والخةاص" راىيـً،إبػ،ًعبدًاهلل -
ًوالتكنولوجيا،السوداف،ً،رسالةًماجستيرً  .2014جامعةًالسودافًلمعمـو

نظةةةام الحةةةوافز والمكافةةةآت وأثةةةره فةةةي  حسةةة ن األداء الةةةوظ في فةةةي وزارات السةةةمط   عػػػالء،،ًالعكػػػش -
 .2008معةًاإلسالميةًغزة،الجاً،رسالةًماجستيرًًالفمسط ن  ،

نظةةةام الحةةةوافز والمكافةةةآت وأثةةةره فةةةي  حسةةة ن األداء الةةةوظ في فةةةي وزارات السةةةمط  عػػػالء،،ًالعكػػػش -
 .2008الجامعةًاإلسالميةًغزة،ً،رسالةًماجستيرًًالفمسط ن  ،

.ًرسػػالةًماجسػػتيرًغيػػرًمنشػػورةً،ًواقةةع اإلبةةداع اإلداري وأسةةال ب  طةةو ره،العػػوادً،ًعبػػدًاهللًبػػفًمحمػػد -
ًاألمنية،اضًالري  .2005،جامعةًنايؼًالعربيةًلمعمـو

رسػالةًماجسػتير،جامعةًنػايؼًً،اإلبداع اإلداري ومعوقا ةو فةي األمةن العةام بمد نة  الر ةاض ،القحطاني -
ًاألمنيةً.ً  العربيةًلمعمـو
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جامعةًرسػػالةًماجسػػتير،،ًاإلبةةداع اإلداري ومعوقا ةةو فةةي األمةةن العةةام بمد نةة  الر ةةاض ،عفػػاؼ،ًقػػراقش -
 .2007دًالعزيز،ًالرياض،ًالممؾًعب

جامعةًالممػؾًعبػػدًرسػالةًماجسػػتير،،ًالع قةة  مةةا بةة ن سةموك الق ةةادة واإلبةةداع اإلداريً،نجػوى،ًمرضػاخ -
 .2006العزيز،ً

ميةةارات القائةةد األمنةةي فةةي اسةة خدام الحةةوافز لرفةةع مسةة وى أداء رجةةل األمن:دراسةة  المطيػػري،ًجبػػر، -
ًاألمنية،رسالةًماجستير،أكا،ًمسح   عمى شرط  منطق  حائل  .2005ديميةًنايؼًالعربيةًلمعمـو

أنظمة  األجةور وأثرىةا عمةى أداء العةةامم ن عمةى شةركات ومؤسسةات القطةاع الصةةناعي محمػد،،ًناصػر -
 .2008سوريا،ً،.ًرسالةًماجستيرًالسوري

ًمرزوؽً - ًسعد ز ن الكو     أثر ضغوط العمل في إبداع العامم ن، دراس  حال  في شرك  الوطري،
ًلةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًجامعةًعمافًالعربيةًلمدراساتًالعميا.ًعماف،ًاألردف.رساً،ل  صاالت

 البحوث وأوراق العمل -ثالثًا:
خصةةائص األنمةةاط الق اد ةة  فةةي الواقةةع العقمةةي وم طمبةةات ال فك ةةر االسةة را  جي فةةي أبػػوًبكر،محمػػود، -

قيػادةًاإلبداعيػةًوالتجديػدًفػيً،ًبحثًمقدـًإلىًالمؤتمرًالعربيًالثالثًفػيًاالدارةً"ًالالمنظمات المعاصر
 .2002ظؿًالنزاىةًوالشفافية"ًالمنعقدًفيًبيروت،ًأكتوبر،ً

 اق صةاد   بحةوث الق ةاس، كراسةات الداللة ، المفيةوم، البشةر  ، ال نم ة اهلل، عبػد صػبري إسػماعيؿ، -

 2003،ًاالقتصادية لمبحوث الجمعيةًالعربية ،1 :رقـ كراسة ،البشر   ال نم   كراسات سمسم  عرب  ،

لػىًالمػؤتمرًالعربػيًالثالػثًفػيً،ورقػةًعمػؿًمقدمػةًامفيموم اإلبةداع االداري، و نم  ةوالقاسمي،ًأميمػة،ً -
ً.2002ارةًالقياديةًوالتجديدًفيًظؿًالنزاىةًوالشفافية،ًالمنعقدًفيًبيروت،ًأكتوبر،ًاال

 :قوان ن و شر عاتخامساً 
ا ةةب والعةة وات المخ مفةة ،دل ل الموظةةف الرو ديػػوافًالمػػوظفيفًالعػػاـ،ًومركػػزًالميػػزافًلحقػػوؽًاإلنسػػاف،ً -

 .2006،ًفمسطيف،العام

 بإصدارقانوفًالخدمةًالمدنيةًفمسطيف.1998ً(ًلسنة4ًقانوفًرقـً) -

،"أنةةواع ال ةةأم ن الصةةحي فةةي فمسةةط ن".نظم ال ةةأم ن الصةةحي فةةي الييئػػةًالفمسػػطينيةًلحقػػوؽًالمػػواطف، -
 .2007،،ًفمسطيفمناطق السمط  الوطن   الفمسط ن  

 الدور ات
مجمػػػةًالتقنيػػػةًوالتػػػدريب،ًالمؤسسػػػةًالعامػػػةًلمتػػػدريبًالتقنػػػي1ًً،ًالجػػػزء:االدارة الحد ثةةة بػػػراىيـ،ًالػػػديب،ًإ -

 .2007،ًالسعودية،103ًوالميني،ًالعددً:
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 .2002،ًعالـًالفكر،ًالكويت،ًمجمةًالعددًالثالث،ًاإلبداع اإلداري في ظل الب روقراط  الزىري،رندة،ً -

،60ً،ًمجمػةًاإلداري،عػدد:اإلبداعي وع قا يا بعمم ة  ا خةاذ القةرار ميارات ال فك رعبدًالحافظ،ًنبيػؿ،ً -
 .2000مسقط،ًسمطنةًعماف،ً

أثةر الحةوافز عمةى اإلبةداع اإلداري فةي  -حاجة  المنظمةات اإلدار ة  لإلبةداععوض،ًبػفًسػعيدالعمري،ً -
 2014نوفمبر،2003ًً.1ًً،ًمجمةًكميةًخالدًالعسكريةً،المنظمات الحكوم  

دارة االبداع   لمبرامج واألنشط  في المؤسسات الحكوم   والخاص  ال حد ات ال ي "ندوة االعيد،سيد،ً -
 .2008فبراير،21ً-17المنظمةًالعربيةًلمتنميةًاالدارية،ًالقاىرة،ًمصرًمفًً واجو اإلدارة اإلبداع   "

  فةي المعوقةات ال نظ م ة  لإلبةداع عنةد مةوظفي ال طةو ر اإلداري بةاألجيزة الحكوم ةالقحطاني،ًسالـ،ً -
ًاالدارية،ًالعددالسعود    .2ًً،2002،ًمجمةًجامعةًالممؾًسعودًلمعمـو

 حم ةةةل بعةةةض العوامةةةل القةةةدرة و الرضةةةا الةةةوظ في و ب ئةةة  العمةةةل و خصةةةائص ً،سػػػنافً،المرىضػػػيً -
)دراسػػةًميدانيػػةًعمػػىًعينػػةًمػػفًالبنػػوؾًوًالمنظمػػاتًالصػػػحيةًوًًالوظ فةة المؤثرة عمةةى أداء المنظمةة 

 .جامعةًتشريفًسورياً-الصناعيةً(ً،ًمجمةًتشريف
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 "0الممحق رقم "                               
 االس بان  في صور يا األول  

 أواًل: الب انات الشخص  
 ( أمام االجاب  المناسب : × رجي وضع إشارة ) 

ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنس:ًًًًال   ًًًًً 

   أنثىً ذكرًًً

ً:العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 60ًًًأقؿًمفًً 50ًًًًًأقؿًًمفًً 40ًًًًًأقؿًًمفًً 30ًًًًًأقؿًمفًً

ًالمسػػػػمىًالػػػػوظيفي: ًًًًً

ًمديرًدائرةًًنائبًمديرًعاـًًًًًًًًًًًًمديرًعاـًًًًًًًًًًًوكيؿًوزارةًً

ًأخرىًحددىاً...................ًًرئيسًشعبةًًًًًًًًرئيسًقسـًًًًًًًً

ً:ًًالمؤىػػػػػػػػػؿًالعممػػػػػػػػػي ًعاليًًبكالويوسًًدبموـًًًًًثانويةًعامةًفأقؿًًًًًًًًًًً ًدبمـو

ًًًدكتوراةًًماجستيرًً

ً:ًسػػػػػػػػػػػػنواتًالخبػػػػػػػػػػػػرة ًًًًًً

ًسنوات10ًًًًًًًًًًمفًأقؿًًًسنوات5ًًًًًًًًأقؿًمفًً ًسنةًفأكثر15ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسنة15ًًًأقؿًمفًً
 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 ثان ًا : الب انات األساس  

 الرقم
أمام اإلجابة التي تراها  (×فيما يلي مجموعة من األسئلة يرجى منك وضع إشارة )

جة   مناسبة من وجهة نظرك 
بدر

فق 
موا

جدا  
رة 

كبي
 

جة  
بدر

فق 
موا

يرة 
 كب

جة 
بدر

فق 
موا

سطة
متو

 

جة 
بدر

فق 
موا

ليلة
 ق

جة 
بدر

فق 
موا

جدا  
لة 

 قلي

 الرا ب
a.  

1. 
معًالجيدًالذيًتقوـًبوً.ًتتقاضاهيتساوىًالراتبًالذيً       

لتزاماتؾً.يكفيًالراتبًالذيًتتقاضاهًاحتياجاتؾًوا  .2       

.ًتتقاضاهراضيًعفًالراتبًالذيً  .3       

      يعدًنظاـًالرواتبًمفًوجيةًنظريًعادؿ.  .4

النتمائؾًلمعمؿًالذيًتقوـًبو.الرواتبًىيًالسببًاألوؿً  .5       

تصميـًنظاـًالرواتبًفيًالقطاعًالحكوميًيتناسبًمعًالمياـً  .6
.التيًتؤديياً  

     

.الرواتبًلتقويـًًسياسةيوجدًلدىًالقطاعًالحكوميً  .7       

 الحوافز الماد  
بالرضاًعفًنظاـًالحوافزًالمعموؿًبوًفيًالقطاعًالحكوميًًأشعر  .8

. 
     

عمىًبذؿًمزيدًًنظاـًالحوافزًالماديةًالمعموؿًبوًيشجعًتعتقدًأف  .9
 مفًالجيدًوالمثابرةًلمحصوؿًعميوً.

     

.ةًنظاـًالحوافزًحوؿًتحسيفًفاعميًكثيرًًمًاًيبديًالعامموفًاىتما  .10       

.جميعًمتمنحًالحوافزًوفقاًلمعاييرًواضحةًل  .11       

ً.بالضرورةًعمىًمكافأةًأحصؿبدًأفًًفالًعمميًإذاًأبدعتًفيً  .12       
      تيتـًاإلدارةًبمنحًحوافزًماديةًلممتميزيفًوالمبدعيف.  .13

 ال رق ات
      نظاـًالترقياتًالمعموؿًبوًحاليًاًمناسب.  .14
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 الرقم
أمام اإلجابة التي تراها  (×فيما يلي مجموعة من األسئلة يرجى منك وضع إشارة )

جة   مناسبة من وجهة نظرك 
بدر

فق 
موا

جدا  
رة 

كبي
 

جة  
بدر

فق 
موا

يرة 
 كب

جة 
بدر

فق 
موا

سطة
متو

 

جة 
بدر

فق 
موا

ليلة
 ق

جة 
بدر

فق 
موا

جدا  
لة 

 قلي

قطاعًالحكوميًإلىًتحسيفًآلياتًالترقياتًلتحسيفًيسعىًال  .15
 نظاـًالحوافزًالمالئـً.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

لمعاييرًإداريةًًًاستناداًًغالبيةًالترقياتًالوظيفيةًتمنحً  .16
 واضحةً.ً

     

ًتقضيوتعطىًالترقياتًاالستثنائيةًفيًالعمؿًحسبًماً  .17
 المصمحةًالعامةً.ً

     

والتميزًدارةًوالمثابرةًعمىًالجًءًًمعظـًالترقياتًتمنحًبنا  .18
 واإلبداعً.

     

.تعتبرًاألقدميةًىيًالمعيارًاألساسيًلمترقيةً  .19       

الييكميةًًعمىًالشواغرًفيًبناءًًًالموجودةًفيًالوزارةًالترقيات  .20
. 

     

      نظاـًالترقياتًالمستحقةً)ًالتدرجًالوظيفيً(ًمناسب.  .21

 المكافآت
.يًمناسبًنظاـًالمكافآتًفيًالقطاعًالحكوم  .22       
عادةًماًيوصيًالمديرًالمباشرًبمكافآتًاستثنائيةًلمموظفيفً  .23

.ًالمتميزيف  
     

عمـًودرايةًبنظاـًوآلياتًمنحًالمكافآتً.ًيتوافرًلدي  .24       
      توزعًالمكافآتًعمىًمفًيستحقياً.  .25
      عندماًابذؿًجيدًأتمقىًالثناءًوالتقديرًمفًمديريً.ً  .26
يقدرًويثمفًجيوديً.ًؾأفًمديريًأشعر  .27       
سبؽًوافًتمقيتًمكافأةًلتقديميًمشاريعًواقتراحاتًجديدةً  .28

 لتطويرًالعمؿً.
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 الرقم
أمام اإلجابة التي تراها  (×فيما يلي مجموعة من األسئلة يرجى منك وضع إشارة )

جة   مناسبة من وجهة نظرك 
بدر

فق 
موا

جدا  
رة 

كبي
 

جة  
بدر

فق 
موا

يرة 
 كب

جة 
بدر

فق 
موا

سطة
متو

 

جة 
بدر

فق 
موا

ليلة
 ق

جة 
بدر

فق 
موا

جدا  
لة 

 قلي

 الع وات والمكافآت ال شج ع  

بالرضاًعفًالعالواتًوالزياداتًالتيًتضاؼًإلىًراتبيًًأشعر  .29
 سنوياً.

     

ؿ.العالواتًًبأنواعياًالمختمفةًتؤديًإلىًزيادةًالجيدًالمبذًو  .30       
      أشعرًأفًالعالوةًاالجتماعيةًعفًالزوجةًواألوالدًمقبولةً.  .31
تمنحًبعضًالموظفيفًالمتميزيفًعالوةًتشجيعيةًبشكؿًدوريً  .32

. 
     

يمقيًالموظؼًالتشجيعًالمطموبًإلبداءًوجيةًنظرهًواقتراحاتوً  .33
 مفًقبؿًالمديرًالمباشر.

     

رىالبدالت وساعات العمل اإلضافي ومزا ا أخ  
بالرضاًعفًبدؿًالسفرًالثابتًالذيًيصرؼًلؾً.ًأشعر  .34       
      يتـًتوفيرًبدؿًسفرًمتحرؾًعفًميماتًالعمؿًالرسميةً.  .35
      يوفرًالتأميفًالصحيًخدماتًمناسبةًلمموظؼً.  .36
يتـًصرؼًبدؿًساعاتًعمؿًإضافيًعندًالدواـًخارجًأوقاتً  .37

 الدواـًالرسميًأوًفيًأوقاتًالعطؿًالرسميةً.
     

      ىناؾًإنصاؼًفيًاحتسابًساعاتًالعمؿًاإلضافيً.  .38
 اإلبداع اإلداري 

مفًأعماؿًبأسموبًمتجددً.ًؾماًيسندًإليًتنجز  .39       
تمتعًبالميارةًفيًالنقاشًوالحوارًوأمتمؾًالحجةًوالقدرةًعمىً  .40

 اإلقناعً.
     

      لديًالقدرةًعمىًاقتراحًالحموؿًالسريعةًلمواجيةًمشاكؿًالعمؿً.  .41

      لديًالقدرةًعمىًتقديـًأفكارًجديدةًلتطويرًالعمؿًبتمقائيةًويسرً  .42
      أتنبأًبمشكالتًالعمؿًقبؿًحدوثياً.  .43
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 الرقم
أمام اإلجابة التي تراها  (×فيما يلي مجموعة من األسئلة يرجى منك وضع إشارة )

جة   مناسبة من وجهة نظرك 
بدر

فق 
موا

جدا  
رة 

كبي
 

جة  
بدر

فق 
موا

يرة 
 كب

جة 
بدر

فق 
موا

سطة
متو

 

جة 
بدر

فق 
موا

ليلة
 ق

جة 
بدر

فق 
موا

جدا  
لة 

 قلي

لممشكالتً.ًالحموؿًوضعًأستطيعًفيًكثيرًمفًاألحيافً  .44       
فيًدراسةًالمعموماتًًالوقتًالكافيعندًحؿًمشكمةًماًاستغرؽً  .45

 التيًجمعتياً.
     

تقاداتًاآلخريفًبصدرًرحبً.أستقبؿًان  .46       
      لديًالقدرةًعمىًتحميؿًمياـًالعمؿً.  .47
ؼًالييكؿًالتنظيميًلموزارةًبالمرونةًالتيًتساعدًعمىًاإلبداعًصيت  .48

 اإلداريًلدىًالعامميفً.
     

يوجدًلدىًالعامميفًنظاـًمكتوبًيحددًواجباتيـًومسؤولياتيـًفيً  .49
.ًالعمؿًمماًيزيدًقدراتيـًفيًاإلبداع  

     

.تعطيًاإلدارةًالموظفيفًفرصةًلحؿًمشكالتيـًبأنفسيـً  .50       
.مبدعةتتبنىًاإلدارةًكؿًفكرةًجديدةًًو  .51       
يمقىًالموظؼًالتشجيعًالمطموبًلإلبداءًوجيةًنظرهًواقتراحاتوً  .52

 مفًقبؿًالرئيسًالمباشرًمماًيعمؿًعمىًزيادةًقدراتوًاإلبداعيةً.
     

الصالحياتًمماًيخمؽًمناخًجيدًًرؤساءًعمىًتفويضاليعمؿً  .53
 لمموظفيفًعمىًزيادةًقدراتيـًاإلبداعيةً.

     

تعتمدًاإلدارةًالوسائؿًالحديثةًفيًاالتصاؿًتعمؿًعمىًسرعةًنقؿً  .54
 المعموماتًوالخدماتًالتيًتساعدًعمىًاإلبداعً.ً

     

إلىًزيادةًالقدراتًًيؤديًمماموظفيفًلمدوراتًتدريبيةًتوفرًالوزارةً  .55
يةً.ًاإلبداع  

     

منحًالرؤساءًلممرؤوسيفًحريةًالتعبيرًعفًالرأيًوطرحًاألفكارًي  .56
 اإلبداعيةً

     

يعتقدًالرؤساءًبأفًمسألةًالتعارضًفيًاآلراءًىيًحالةًصحيحةً  .57
.الًتعيؽًاإلبداعً  
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 "5الممحق رقم "
 االس بان  في صور يا النيائ  

 غةةةةةةةةةةةةةزة –اإلسةةةةةةةةةةةةة م   الجامعةةةةةةةةةةةةة 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةاعمةةةةةةةةةةةةةةةةادة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةات العم

 كم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة
 األعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم إدارة 

 

 أخي الكر م .. أخ ي الكر م  
ًالسالـًعميكـًورحمةًاهللًوبركاتو،،،

أثر الدخل الوظ في عمى اإلبداع االداري لدى العامم ن في القطاع الحكومي ً)ًبعنوافًنقوـًبدراسة
ً(دراس  حال  وزارة الشؤون االج ماع   ًالً ًالدخؿ ً ًواقع ًعمى ًلالطالع ًوأثرهوذلؾ ًًًًًًًًًًًًًًًوظيفي

 عمىًاالبداعًاإلداريًلدىًالعامميفًفيًالقطاعًالحكوميًمفًأجؿًاالرتقاءًبالقطاعًالحكوميً.
ًبرجاءًمساعدتناًباإلجابةًعمىًاألسئمةًالمطروحةًفيًاالستمارةًمعًمراعاةًالدقةًقدرًاإلمكاف.

ًمالحظة:ًىذهًالبياناتًستستخدـًلغرضًالبحثًالعمميًفقط.
ً

 الباحث                                                                       
 لولوروحي آالء أ.                                          

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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 أواًل: الب انات الشخص  
 لمناسب :( أمام االجاب  ا ×  رجي وضع إشارة )

ًالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنس:ًًًً   ًًًًً 

   أنثىً ذكرًًً

ً:العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 60ًًًأقؿًمفًً 50ًًًًًأقؿًًمفًً 40ًًًًًأقؿًًمفًً 30ًًًًًأقؿًمفًً

ًالمسػػػػمىًالػػػػوظيفي: ًًًًً

ًمديرًدائرةًًنائبًمديرًعاـًًًًًًًًًًًًمديرًعاـًًًًًًًوكيؿًوزارةًًًًًً

ًأخرىًحددىاً...................ًًرئيسًشعبةًًًًًًًًرئيسًقسـًًًًًًًً

ً:ًًالمؤىػػػػػػػػػؿًالعممػػػػػػػػػي ًعاليًًبكالويوسًًدبموـًًًًًثانويةًعامةًفأقؿًًًًًًًًًًً ًدبمـو

ًًًدكتوراةًًماجستيرًً

ً:ًسػػػػػػػػػػػػنواتًالخبػػػػػػػػػػػػرة ًًًًًً

ًسنوات10ًًًًًًًًًًأقؿًمفًًًسنوات5ًًًًًًًًأقؿًمفًً ًسنةًفأكثر15ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسنة15ًًًأقؿًمفًً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 ثان ًا : الب انات األساس  

 م
( أمام اإلجابة التي تراها ×فيما يلي مجموعة من األسئلة يرجى منك وضع إشارة )

جة   مناسبة من وجهة نظرك 
بدر

فق 
موا

جدا  
رة 

كبي
 

جة  
بدر

فق 
موا

يرة 
 كب

جة 
بدر

فق 
موا

سطة
متو

 

جة 
بدر

فق 
موا

ليلة
 ق

جة 
بدر

فق 
موا

جدا  
لة 

 قلي

 الرا ب
معًالجيدًالذيًتقوـًبوً.ًتتقاضاهيتساوىًالراتبًالذيً  .1       

      يكفيًالراتبًالذيًتتقاضاهًاحتياجاتؾًوالتزاماتؾً.  .2

.ًأتقاضاهراضيًعفًالراتبًالذيً  .3       

      يعدًنظاـًالرواتبًمفًوجيةًنظريًعادؿ.  .4

ًبو.الرواتبًىيًالسببًاألوؿً  .5 النتمائيًلمعمؿًالذيًأقـو       

تصميـًنظاـًالرواتبًفيًالقطاعًالحكوميًيتناسبًمعً  .6
.المياـًالتيًتؤديياً  

     

.الرواتبًًلتقويـًيوجدًلدىًالقطاعًالحكوميًسياسة  .7       

 الحوافز الماد  
بالرضاًعفًنظاـًالحوافزًالمعموؿًبوًفيًالقطاعًًعرأشً .8

 الحكوميً.
     

عمىًبذؿًًنظاـًالحوافزًالماديةًالمعموؿًبوًيشجعًتعتقدًأفً .9
 مزيدًمفًالجيدًوالمثابرةًلمحصوؿًعميوً.

     

حوؿًتحسيفًفاعميةًنظاـًًكثيرًًمًاًيبديًالعامموفًاىتماً .10
.الحوافزً  

     

.جميعًمرًواضحةًلاًلمعاييتمنحًالحوافزًوفقًًً .11       
إذاًأبدعتًفيًعمميًفالًبدًأفًأحصؿًبالضرورةًعمىًً .12

 مكافآة.
     

      تيتـًاالدارةًبمنحًحوافزًماديةًلممتميزيفًوالمبدعيف.ً .13

 ال رق ات
      نظاـًالترقياتًالمعموؿًبوًحاليًاًمناسب.ً .14
     يسعىًالقطاعًالحكوميًإلىًتحسيفًآلياتًالترقياتً  .15
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( أمام اإلجابة التي تراها ×فيما يلي مجموعة من األسئلة يرجى منك وضع إشارة )
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 قلي

الحوافزًالمالئـ.ًلتحسيفًنظاـ       
لمعاييرًإداريةًًًاستناداًًغالبيةًالترقياتًالوظيفيةًتمنحًً .16

 واضحةً.ً
     

ًتقضيوتعطىًالترقياتًاالستثنائيةًفيًالعمؿًحسبًماً  .17
 المصمحةًالعامةً.ً

     

والتميزًعمىًالجدارةًوالمثابرةًًءًًمعظـًالترقياتًتمنحًبناً .18
 واإلبداعً

     

.ميةًىيًالمعيارًاألساسيًلمترقيةًتعتبرًاألقدً .19       

ًعمىًالشواغرًفيًبناءًًًالموجودةًفيًالوزارةًالترقيات  .20
.الييكميةً  

     

      نظاـًالترقياتًالمستحقةً)ًالتدرجًالوظيفيً(ًمناسب.ً .21

ال شج ع   الحوافز والع وات  
بالرضاًعفًالعالواتًوالزياداتًالتيًتضاؼًإلىًًأشعرً .22

 راتبيًسنوياً.
     

أشعرًأفًالعالوةًاالجتماعيةًعفًالزوجةًواألوالدًمقبولةًً .23
. 

     

منحًبعضًالموظفيفًالمتميزيفًعالوةًتشجيعيةًبشكؿًيً .24
 دوريً.

     

لتقديميًمشاريعًًمكافأةًتشجيعيةسبؽًوافًتمقيتًً .25
لتطويرًالعمؿ.واقتراحاتًجديدةً  

     

يمقيًالموظؼًالتشجيعًالمطموبًإلبداءًوجيةًنظرهًً .26
اقتراحاتوًمفًقبؿًالمديرًالمباشر.ًو  

     

 البدالت وساعات العمل اإلضافي ومزا ا أخرى



 

 

130 

 م
( أمام اإلجابة التي تراها ×فيما يلي مجموعة من األسئلة يرجى منك وضع إشارة )

جة   مناسبة من وجهة نظرك 
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بالرضاًعفًبدؿًالسفرًالثابتًالذيًيصرؼًلؾً.ًتشعرً .27       
      يتـًتوفيرًبدؿًسفرًمتحرؾًعفًميماتًالعمؿًالرسميةً.ً .28
      يوفرًالتأميفًالصحيًخدماتًمناسبةًلمموظؼً.ً .29
تًعمؿًإضافيًعندًالدواـًخارجًيتـًصرؼًبدؿًساعاً .30

 أوقاتًالدواـًالرسميًأوًفيًأوقاتًالعطؿًالرسميةً.
     

      ىناؾًإنصاؼًفيًاحتسابًساعاتًالعمؿًاإلضافيً. 
 اإلبداع اإلداري

مفًأعماؿًبأسموبًمتجددً.ًؾماًيسندًإليًتنجزً .31       
ًبالميارةًفيًالنقاشًوالحوارًوأمتمؾًالحجةًوالقدرةًعمىًأتمتعً .32

 اإلقناعً
     

لديًالقدرةًعمىًاقتراحًالحموؿًالسريعةًلمواجيةًمشاكؿًالعمؿًً .33
. 

     

جديدةًلتطويرًالعمؿًبتمقائيةًًأفكارلديًالقدرةًعمىًتقديـًً .34
 ويسرً

     

      أتنبأًبمشكالتًالعمؿًقبؿًحدوثياً.ً .35
      أستقبؿًانتقاداتًاآلخريفًبصدرًرحبً.ً .36
اـًالعمؿً.لديًالقدرةًعمىًتحميؿًميً .37       
يتصؼًالييكؿًالتنظيميًلموزارةًبالمرونةًالتيًتساعدًعمىًاإلبداعًً .38

 اإلداريًلدىًالعامميفً.
     

يوجدًلدىًالعامميفًنظاـًمكتوبًيحددًواجباتيـًومسؤولياتيـًفيًالعمؿً  .39
 مماًيزيدًقدراتيـًفيًاإلبداعً.

     

.ـًتعطيًاإلدارةًالموظفيفًفرصةًلحؿًمشكالتيـًبأنفسي  .40       
.مبدعةتتبنىًاإلدارةًكؿًفكرةًجديدةًًو  .41       
يمقىًالموظؼًالتشجيعًالمطموبًلإلبداءًوجيةًنظرهًواقتراحاتوًمفًقبؿً  .42

المباشرًمماًيعمؿًعمىًزيادةًقدراتوًاإلبداعيةً.-الرئيسً  
     



 

 

131 

 م
( أمام اإلجابة التي تراها ×فيما يلي مجموعة من األسئلة يرجى منك وضع إشارة )
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 قلي

رؤساءًعمىًتفويضًالصالحياتًمماًيخمؽًمناخًجيدًاليعمؿً  .43
اإلبداعيةً.ًلمموظفيفًعمىًزيادةًقدراتيـ  

     

تعتمدًاإلدارةًالوسائؿًالحديثةًفيًاالتصاؿًتعمؿًعمىًسرعةً  .44
 نقؿًالمعموماتًوالخدماتًالتيًتساعدًعمىًاإلبداعً.ً

     

إلىًزيادةًًيؤديًمماموظفيفًلمدوراتًتدريبيةًتوفرًالوزارةً  .45
 القدراتًاإلبداعيةً.ً

     

أيًوطرحًمنحًالرؤساءًلممرؤوسيفًحريةًالتعبيرًعفًالًري  .46
 األفكارًاإلبداعيةً

     

اآلراءًىيًحالةًصحيحةًالًًيعتقدًالرؤساءًبأفًمسألةًالتعارضًفي  .47
 تعيؽًاالبداع.
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 "3الممحق رقم "
 قائم  المحكم ن

ً
ً

 
   ً  

ً
ً
ً
 
ً

ًالوضعًالوظيفيًاالسـ
ًسابقًاًعميدًكميةًالتجارةًًأ.دًماجدًالفرا

ًفيًالجامعةًاإلسالمية
ًًًًًًًًًًًًتصادًوالعموـًاالداريةكميةًاالقعميدًًد.ًمحمدًفارس

ًفيًجامعةًاألزىر
ًأستاذًمساعدًفيًكميةًالتجارةًجامعةًاألزىرًد.ًوفيؽًاالغا
أستاذًمشارؾًفيًكميةًالتجارةًالجامعةًًد.ًسميرًصافي

ًاالسالميةًغزة
أستاذًمساعدًفيًكميةًالتجارةًالجامعةًًد.ًنافذًًبركات

ًاالسالميةًغزة
مساعدًفيًكميةًالتجارةًالجامعةًأستاذًًد.ياسرًالشرفا

 االسالميةًغزة
ًسمور أستاذًمساعدًفيًكميةًالتجارةًالجامعةًًد.أكـر

 االسالميةًغزة
أستاذًمساعدًفيًكميةًالتجارةًالجامعةًًد.ًوسيـًاليابيؿ

ًاالسالميةًغزة
فيًكميةًالتجارةًالجامعةًًاستاذًمشارؾًد.ساميًأبوًالروس

ًاالسالميةًغزة


