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 داء املوارد البشريةأفي تطوير دوره االبداع اإلداري و 

 (الرئاسة-بنك فيصل اإلسالمي )دراسة حالة 

Information Technology and its role in developing The Performance of Human 

Resources (Empirical Study to Faisal Islamic Bank) 
 محمد ر عبد القاد الصديق مجاهد إعداد:

  املستخلص

السؤال عن اإلجابة تمثلت مشكلة الدراسة في املوارد البشرية، حيث االبداع االدارى وعالقته بتطوير  تناولت الورقة

 إلىهدفت الدراسة  اإلسالمي؟ فيصلبنك باداء املوارد البشرية تطوير ي ف اإلبداع اإلداري دور  هو : ماالقائل س ييالرئ

ولتحقيق أهداف الدراسة اختبرت الفرضيات التالية: الفرضية البشرية،  وأداء املوارد اإلبداع اإلداري العالقة بين دراسة 

بين  إيجابيةتوجد عالقة ، الفرضية الثانية: املوارد البشرية وجودة اداءإبداع العاملين بين  إيجابيةتوجد عالقة األولى: 

. املوارد البشرية االبداع واداءمناخ بين  إيجابيةتوجد عالقة ة، الفرضية الثالثة: املوارد البشري التسويقي واداءاالبتكار 

وجود عالقة إيجابية ذات داللة إتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها 

كان  اإلبداع اإلداري ب هتماماإل اد ز بمعني انه كلما  باملصرفوتطوير اداء املوارد البشرية  اإلبداع اإلداري إحصائية بين 

اإلبداع تبين من الدراسة ثأثير أى ، ة بأبعادها الثالثإختبار الفرضي تههنالك تطور في اداء املوارد البشرية وهذا ما أثبت

أهم حيث زيادة تنظيم األداء، جودة األداء، كفاءة األداء،  من بعاده،االجميع فى تطوير اداء املوارد البشرية  على اإلداري 

دورات تدريبية بقيام الضرورة  ،اإلبداع اإلداري بنك بالتوجه الرسمي والعلمي نحو إستخدام القيام إدارة التوصيات 

  .اإلبداع اإلداري لعاملين في مجال لتأهيل ا
Abstract  

The paper dealt with administrative creativity and its relationship to the development 

of human resources, where the problem of the study was to answer the main question: 

What is the role of administrative creativity in developing the performance of human 

resources within Faisal Islamic Bank? The study aimed to study the relationship 

between administrative creativity and the performance of human resources. To 

achieve the objectives of the study, the following hypotheses were tested: The first 

hypothesis: There is a positive relationship between the creativity of workers and the 

quality of human resources performance. The second hypothesis: There is a positive 

relationship between marketing innovation and the performance of human resources. 

The third hypothesis: There is a positive relationship between the creativity climate 

and the performance of human resources. The study followed the analytical 

descriptive approach. The study reached a number of results, the most important of 

which is the existence of a positive relationship with statistical significance between 

administrative creativity and the development of human resources performance in the 

bank, meaning that the greater the interest in administrative creativity, the greater the 

development in the performance of human resources. The study showed the effect of 

administrative creativity on developing the performance of human resources in all 
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dimensions, in terms of increasing the organization of performance, quality of 

performance, and efficiency of performance. 

 املحور األول: اإلطار املنهجي 

  املقدمة: 

مشارف القرن الحادي  علىتواجه إدارة املوارد البشرية سواء في القطاع العام أو الخاص في العالم ككل تحديات هائلة وهي 

والعشرين، الذي يعج بالتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والحضارية، وهي تغيرات سريعة ومعقدة، 

 يعة وغير مسبوقة في كافة مناحي الحياة. وقد شهدت اآلونة األخيرة تطورات سر 

تسعى املنظمات والهيئات والشركات لتحقيق االزدهار واالبتكار ملواجهة التحديات التي تواجه البيئة الخارجية للمؤسسة 

 وتعمل على كسب الفرص واغتنامها فاإلبداع واالبتكار يصبحان أمرين في غاية األهمية.

على املؤسسة وحدها بل أن القدرة على الوصول إلى أفكار وحلول جديدة مالئمة في الوقت  فاملشاركة اإلبداعية ال تقتصر 

يمكن ان تعود بفائدة كبرى على الكادر البشري فاإلبداع بدعم قوة أي منظمة في تميزها عن املؤسسات األخرى. فاإلدارة  نفسه

 م على اإلبداع والتفكير.وتسلبهم قدرته نالتقليدية تحول األفراد العاملين إلى بيروقراطيي

 - شكلة:امل

الي قلة استخدام  ىتتمثل مشكلة البحث في أن هناك قصور من املوارد البشرية )املوظفين( ببنك فيصل اإلسالمي مما اد

ت علية فقد تبلور  .باإلبداع اإلداري األداء وذلك لعدم معرفة العاملين  علىذلك  وأثر داخل بنك فيصل  اإلبداع اإلداري 

اداء املوارد البشرية داخل بنك فيصل  تنمية وتطوير  في اإلبداع اإلداري س ي التالي: ما هو دور يلة في السؤال الرئاملشك

 اإلسالمي؟

  -األهمية: 

تتمثل االهمية العلمية في تطوير الجانب النظري ملوضوع البحث وإضافة معرفة جديدة وإيجاد  /االهمية العلمية:1

، وسوف تدفع نتائج هذا البحث العديد من الباحثين من اجل إجراء بحوث جديدة من 
ً
تعميمات لم يتم التوصل إليها سابقا

 خالل إضافة هذا البحث ملا هو جديد في موضوع البحث. 

يتناوله  الذياالهمية العملية في الفائدة التي سيحصل عليها الباحث من نتائج بحثه في امليدان  تتمثلالعملية: / االهمية 2

 البحث، باإلضافة لتوفير توصيات قابلة للتطبيق في ميدان املصارف في مجال تكنولوجيا املعلومات. 

 -األهداف: 

 فعاليتها. علي زيادة باملؤسسة والعملالبشرية  إدارة املواردأهمية  توضيح/ 1

 اإلسالمي. البشرية داخل بنك فيصل أداء املواردجودة و اإلبداع العاملين العالقة بين  / دراسة2

 بنك فيصل اإلسالمي. بيان أثر االبتكار التسويقي في إدارة املوارد البشرية ب /3

 التعرف على مناخ اإلبداع اإلداري ببنك فيصل اإلسالمي. /5

 -الفرضيات: 

 وتتفرع منها:  وتنظيم اداء املوارد البشرية اإلبداع اإلداري جد عالقة ذات داللة إحصائية بين تو   

 املوارد البشرية. وجودة اداءإبداع العاملين بين  إيجابيةتوجد عالقة  .1

 اداء املوارد البشريةو  االبتكار التسويقيبين  إيجابيةتوجد عالقة  .2
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 املوارد البشرية االبداع واداءمناخ بين  إيجابيةتوجد عالقة  .3

 -الدراسة:  هيمنهج

 التحليلي واسلوب دراسة الحالة  بعت الدراسة املنهج الوصفينت

 املحور الثاني: الدراسات السابقة

بنك  د عالقة إيجابية بين املتغير املستقل )نظم معلومات املوارد البشرية فيو جالدراسة إلى و  : توصلت(م2019دراسة: إيمان، )

 . النيل( وبين املتغير التابع إدارة املوارد البشرية بأبعاده املتمثلة في )اإلختيار، التدريب، الترقيات، الحوافز(
توصلت نتائج الدراسة إلى أن املستوى اإلجمالي ملعوقات اإلبداع اإلداري كان بدرجة كبيرة م(: 2012دراسة: مشعل الحارثي، )

تطبيق مهارتي الطالقة واملالومة بدرجة كبيرة بينما مهارتي الحساسية للمشكالت والخروج عن ( كان 3.57حيث بلغ املتوسط )

 املألفون بدرجة منخفضة وبقية املهارات بدرجة متوسطة. 

توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات املوظفين نحو مفهوم  م(:2010دراسة: خالق وبن نافلة، )

 اري ملدى الخدمة واملسمى الوظيفي.التمكين اإلد

 املحور الثالث: اإلطار النظري:

 :
ُ
 :اإلبداع اإلداري أوال

 اإلداري:اإلبداع . مفهوم 1

ٌعرف اإلبداع اإلداري بانه أفكار تتصف بأنها جديدة ومفيدة تتصل بحل مشكالت معينة أو تجميع، أو إعادة تركيب 

فريدة، وقد لخص اإلبداع بأنه: مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص األنماط املعروفة من املعرفة في أشكال 

الشخصية التي إذا وجدت بيئة مناسبة يمكن ان ترتقي بالعمليات الفعلية لتؤدي إلى نتائج أصلية ومفيدة، سواء بالنسبة 

مستوى االختراقات اإلبداعية ففي أحد لخبرات الفرد السابقة أو خبرات املؤسسة أو املجتمع أو العالم، إذا كانت النتائج من 

 (.204-203م، ص 2003ميادين الحياة اإلنسانية فهو قدرته على إنتاج أفكار جديدة بوساطة استخدام التفكير. )حريم، 

 أهمية اإلبداع اإلداري:. 2

 (:231م، ص 2002ترجع أهمية اإلبداع في اآلتي، )الزهدي، 

 الوقت الحاضر لرفع كفاءتها وإنتاجيتها.أهمية األشخاص املبدعين للمنظمات في  .أ

 تساعد األساليب الحديثة واملبتكرة املنظمات الحكومية في إدارة العمليات وحل املشاكل. .ب

 تطوير وتنمية معارف ومهارات األفراد والتأثير على اتجاهاتهم وسلوكهم. .ج

 يسهم في بناء الثقة لدى األفراد العاملين. .د

 ملعوقات الشخصية والتعبير عن إمكاناته اإلبداعية.يساعد الفرد على التغلب على ا .ه

 يساعد األفراد في إعادة تحديد أهدافهم وتصوراتهم عن العمل والتطور بصورة إبداعية متجددة. .و

 . مفهوم اإلبداع اإلداري:3

ن في املنظمة هو العملية التي يترتب عليها ظهور فكرة أو ممارسة أو منتج أو خدمة جديدة يمكن تبنيها من قبل العاملي

م، 2006أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار بحيث يترتب عليها أحداث نوع بيئة أو عمليات أو مخرجات املنظمة )صليح، 

عرف بأنه عملية ذهنية معرفية يتفاعل فيها الفرد مع البيئة التنظيمية والبيئة العامة ويتجاوز ما هو مألوف، وقد  (.21ص

يدة أو خدمة جديدة أو أسلوب جديد أو عملية جديدة وغيرها، يعود تطبيقها باملنفعة للمنظمة او يكون هذا الش يء سلعة جد
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املجتمع بصورة عامة. وعرفه هيجان بانه تلك النشاطات اإلبداعية التي تهدف إلى تحسين العالقات بين األفراد والتفاعل فيما 

 (.113م، ص 2013ظمة. )عبد، بينهم من أجل انجاز املهام أو األهداف املعنية بها املن

 :عناصر اإلبداع اإلداري . 4

قدرة والعن موضوع  أفكار جديدة طرحو : هي القدرة على إنتاج عدد كبير من األفكار في فترة زمنية معينة، الطالقة .أ

 عالية مع سيولة األفكار وسهولة توليدها.ال

 للتكيف املرونة .ب
ً
والتعديل حسب ظروف املنظمة فإن ذلك يشجع املنظمات : كلما كان الش ي الذي تم إبداعه قابال

 على تبنيه، والعمل به وذلك على عكس ما إذا كان هذا اإلبداع يتماش ي مع حاجات محددة.

: هي قدرة الفرد على رؤية املشكالت في أشياء ونظم اجتماعية قد ال يراها اآلخرون او التفكير الحساسية للمشكالت .ج

 في إجراء تحسينات عليها.

 القدرة على تكوين ترابط واكتشاف عالقات. .د

: يعني عدم الرغبة في االلتزام بالقواعد واألنماط السلوكية التي تعمل بها من قبل في حل الخروج عن املألوف .ه

 املشكالت والرغبة في التجديد "التغيير املستمر".

 الثقة بالنفس او الشجاعة. .و

 :خصائص اإلبداع اإلداري . 5

 (:40م، ص 1999اإلبداع في )هيجان، تتمثل خصائص 

 الدافع الداخلي لحل املشكلة او التغيير. .أ

 إدراك النتائج السيئة املرتبة على عدم حل املشكلة أو التغيير. .ب

 البحث عن أفضل الحلول لتغيير الوضع الراهن. .ج

 إمكانية الوصول إلى الحل بطريقة املصادقة. .د

 دم الوصول إلى الحل املالئم.ضرورة تبني منهج املحاولة والخطأ في حالة ع .ه

 :مستويات اإلبداع اإلداري . 6

هو اإلبداع الذي يتم التوصل إليه من قبل أحد األفراد، ومن السمات التي يتميز بها الشخص  أ. اإلبداع على مستوى الفرد:

لذات، الذكاء، املرونة، حب املبدع وتميزه عن غيره حب االستطالع، املثابرة، الثقة بنفسه، االستقاللية في الحكم، تأكيد ا

 (.45-41م، ص ص 2004املخاطرة، الطموح والقدرة على التحليل. )وتشالي، 

 أكثر هو اإلبداع الذي يتم تقدمه أو التوصل إليه من قبل أحد الجماعة، وإبداع الجماعة  ب. اإلبداع على مستوى الجماعة:

 .من املجموع الفردي إلبداع أفرادها

 مستوى املنظمة:ج. اإلبداع على 

 .هو اإلبداع الذي يتم التوصل إليه عن طريق الجهد التعاوني لجميع أعضاء املنظمة

 :املرتكزات األساسية التي يقوم عليها اإلبداع اإلداري . 7

، وتشكل مبادئ 
ً
يعد اإلبداع اإلداري عملية متكاملة تقوم على مرتكزات أساسية ال يستقيم اإلبداع إال بوجودها معا

 (:21م، ص 2013ينطلق فيها الشخص املبدع وهي: )خيري، 

 العامل الفسيولوجي: ويمثل القدرة على التفكير عند االفراد ويشمل القدرات والسمات اإلبداعية لدى األفراد. .أ
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 العامل البيئي: ويتمثل في املناخ الذي يسود املنظمات حيثما يتعلق بظروف العمل والعاملين داخل املنظمة. .ب

 السيكولوجي: يتمثل في العوامل التي تدفع العاملين لإلبداع اإلداري. العامل .ج

 :معوقات اإلبداع. 8

 (: 185م، ص 1994، وآخرونتلخصت معوقات اإلبداع اإلداري في اآلتي، )سالم، 

 االلتزام الحرفي بالقوانين والتعليمات واألنظمة واإلجراءات .أ

 معهم.عدم ثقة بعض املديرين بأنفسهم وبالعاملين  .ب

 املناخ التنظيمي غير الصحيح. .ج

 عدم وجود قيادة إدارية مؤهلة. .د

 تطبيق الهيكل التنظيمي غير السليم، ال يسمح لألفراد بحرية الرأي واالجتهاد والتصرف والحكم. .ه

 هيمنة القادة اإلداريين املفتقرين للمعرفة واملهارات اإلدارية الالزمة. .و

: اداء املوارد البشرية 
ً
 ثانيا

 -مفهوم إدارة املوارد البشرية: . 1

نوعين من املوارد لتحقيق أهدافها، املوارد املادية واملوارد البشرية، وهذا النوع األخير هو  اختالفها ىعلتستخدم املؤسسات 

بينما  جميع األفراد الذين يعملون بها، املؤسسات(املحرك واملستخدم للنوع األول، ويقصد باملوارد البشرية في املشروعات )

 ،م2012)لعلي بوكميش،  يقصد بها في الدول جميع األفراد الذين يحملون جنسية هذه الدولة ويقيمون بها بصفة دائمة

هي إحدى الوظائف واإلدارات األساسية والرئيسية في كافة أنواع املنظمات محورعملها جميع املوارد البشرية التي  (.15ص

بن عنتر )فيها ساعة انتهاء خدمتها وعملها  وحتىر وظيفية منذ ساعة تعيينها في املنظمة تعمل فيها، وكل ما يتعلق بها من أمو 

  .(20ص، م2010 الرحمن، عبد

 مفهوم األداء:

شامل اإلدارة الوصول إلى مفهوم دقيق و لم يسـتطع علماء هذا املجال و  والدارسين فيوتعددت مفاهيم األداء بتعدد الباحثين 

األداء لغويا  :(1، ص 2007 املغربي،) أكثر املفاهيم شموال لألداءلخاصة بهو نعرض فيما يلي أهم و وجهة نظر ا فلكل واحد

اشتق بدوره من الفرنسية القديمة والذي يعني تنفيذ مهمة أو  الذيsو ”To Perform"مصطلح مستمد من الكلمة االنجليزية 

ويعني النتائج  التي تكلفه بها املنظمة أو الجهة التي ترتبــط وظيفته بهااألداء هو تنفيذ العامل ألعماله ومسؤولياته  .تأدية عمل

 التي يحققها الفرد باملنظمة.

 -األداء: مفهوم نظام تقييم 

ويكون هذا التقييم من  يكون للموظفين أو الشركات أو عمل ماكينات وهذا العمل قد م العمليهو عبارة عن القيام بتقي

أعلى درجة في التقييم وتعني أن األداء بجودة عالية  5أقل درجة في التقييم ودرجة  1خالل مجموعة من املعايير التي من 

نظام تقييم األداء هو عبارة عن نظام ويتم اإلجابة عليها،  أسئلة مفتوحة أو مقاليةويمكن كذلك أن يكون التقييم عبارة عن 

، ص 2007 املغربي،) أداء املوظفين أو أداء املاكينات وعمليات اإلنتاج باملصانع وغيرهاكييم العديد من األشياء، يستخدم لتق

150). 

 -األداء: أهداف تقييم 

 توفير مالحظات عن أداء املوظفين  .1
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 املوظف للتدريب  تاحتياجا علىالتعرف  .2

 توثيق املعايير املستخدمة في تحديد املكافآت التنظيمية  .3

 التأديبية  تشكيل اساسآ للقرارات الشخصية: زيادة الرواتب، الترقيات، واإلجراءات .4

 إتاحة الفرصة للتشخيص والتطوير التنظيمي  .5

 بين املوظفين واإلدارة  تسهيل اإلتصال .6

  -األداء: فوائد تقييم 

 : (hrdiscussion.comتقيم األداء ما يلي ) من أهم فوائد

 لين/ رفع الروح املعنوية للعام1

 عالقات العمل / تحسين2

 املوظف بمسؤوليته   / إشعار 3

 لضمان عدالة املعاملة              / وسيلة4

 مجاالت إستخدام نتائج تقييم األداء 

 / الترقية والتعيين والنقل   أ

 / الكشف عن الحاجات التدريبية         ب

 / تحديد املكافات التشجيعية ومنح العالوات الدوريةج

 / تقييم مجمل أداء املنظمة د

 / تحديد جوانب الضعف والقصور ومعالجتها هـ

 (. 100، ص 2007 املغربي،عبد الحميد ) الخطأ والتقصير  على/ املحاسبة و

 طرق تقييم األداء:

 
ً
 : الطرق التقليدية كـطريقة من طرق تقييم األداءاوال

 / طريقة الترتيب البسيط.1

 املزدوجة كـطريقة من طرق تقييم األداء./ طريقة املقارنة  2

 التدرج كـطريقة من طرق تقييم األداء. / طريقة3

 ./طريقة التدرج البياني كـطريقة من طرق تقييم األداء4

 ./طريقة قوائم املرجحة كـطريقة من طرق تقييم األداء5

 االختيار اإلجباري كـطريقة من طرق تقييم األداء. / طريقة6

 ثاني
ً
 ق الحديثة في طرق تقييم األداء: : الطر ا

 ./ مقياس التدرج على األساس السلوكي1

 .املالحظات السلوكية / مقياس2

 .األداء باألهداف / طريقة3

 . (199ص ، م2006 إبراهيم الديب،) مراكز التقييم / طريقة4
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 -األداء: مراحل عملية تقييم 

ويتطلب ذلك إصدار نشرة تعريفية شاملة لكل هذه العناصر . العاملين بأملوسسةاملرحلة االولى: التأكد من معرفة وفهم جميع 

مع عمل حلقات نقاشية داخل كل وحدة إدارية ملناقشة تفاصيل املهام الوظيفية واإلستفسار والرد عليها بالتنسيق مع مسؤل 

 الوحدة اإلدارية 

ليلها والخروج بتقرير م من الجهات األربعة القايمة للتقييم وتحملء جداول التقيي :الثانية: تجميع وتحليل املعلوماتاملرحلة 

 .نهائي مجمع

  للمناقشة(املرحلة الثالثة: مناقشة التقارير مع العاملين )الحاالت التي تحتاج 

األهداف وبرامج التدريب والعمل الجديدة، وكذالك الشكر والثناء والتحفيز  على واالتفاقوتتضمن التوجيه والتصحيح 

 لمتميزين واملبدعين ل

وضع نتيجة التقييمبملف التقييم السنوي تمهيدآ لتجميع التقارير األربعة السنوية : املرحلة الرابعة: إعتماد نتيجة التقييم

 ولخروج بالتقرير النهائي 

املرحلة الخامسة: تفعيل نتائج التقرير النهائية: في سياسات التدريب والترقي الوظيفي والنقل والعالوات اإلهتمام باملبدعين 

 ودراسة كيفة تنميتهم ودعمهم وإلستفادة القصوى ومنهم. 

 العوامل املؤثره في اداء املوارد البشرية:

  -يلي: عليه فيما تتمثل العوامل التي تساعد في تحسين االدء وتؤثر 

يتضمن البناء التنظيمي ملنظمة ما وجود الهيكل التنظيمي وما يتطلبه من وضوح األدوار واملسؤوليات البناء التنظيمي: 

 إلضافة إلي وجود مناخ العمل املالئم، اإلستقاللية الذاتية في إتخاذ القرارات. اوالصالحيات وجهة املساءلة واملكافأة ب

املؤسسة  تمثل أنظمة العمل مجموعة السياسات والقواعد واألساليب واإلجراءات التي تحكم إنشطةعمل: أنظمة واجراءات ال

 (66ص  ،2006 محمد املانع،. )جراءات العمل في تنمية روح االبداع لدى العاملينالتحقيق أهداف محددة وتساهم أنظمة و 

 األتصاالت: 
ً
املعلومات داخل  وانسيابتدفق  علىاإلدارية تحافظ  فاالتصاالت، االتصاالت علىتقوم العمليات اإلدارية اساسا

 املنظمة وخارجها.

 ترتكز عليه مختلف النشاطات في املنظمات العامة والخاصة دأن القيانمط القيادة: 
ً
 مهما

ً
حد سواء،  علىة تمثل محورا

ريق ترشيد سلوك االفراد لحشد طاقاتهم تنمية وتعزيز االداء اإلبداعي عن ط علىفالقيادة الحكيمة والواعية التي تعمل 

 وتعبية قدراتهم وتنسيق وتنظيم جهودهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة نحو تحقيق األهداف 

تنمية وتعزيز  وعلىالعمل بكفاءة وفعالية،  علىحث األفراد  إلىالحوافز احدى الوسائل الهامة التي تهدف  الحوافز: تعتبر

 في املنظمات املبدعة بل وركيزة اساسية لوجود االبداع وتنميته.  املنظمات، االبداعي فياالداء 
ً
 رئيسيا

ً
 وتعتبر الحوافز مقوما

اء الوظيفي املميز داال  علىالعوامل الهامة الذي يساعد  أحد، كما يعتبر التدريب ووسيلتهاأداة التنمية يعد التدريب التدريب: 

 وأن املنظمات 
ً
هيجان، . )نحو العوملة تغيرات وتطورات عديدة في ظل األتجاه املتزايدمختلف أنشتطها تواجه  علىخصوصا

 . (76ص  ،1999

 املحور الرابع: الدراسة امليدانية:

 اجراءات الدراسة امليدانية /1

: مجتمع وعينة الدراسة: 
ً
 أوال
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ذات العالقة بموضوع  يقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج

 ويتكون املجتمع األساس ي للدراسة من: املوظفين واالداريين ببنك فيصل اإلسالمي. الدراسة،

تمَّ اختيار مفردات عينة البحث بطريقة العينة )العشوائية( وهى إحدى العينات االحتمالية التي يختارها الباحث للحصول على 

وتعتبر هذه الطريقة ألخذ العينه هي األنسب في مثل هذه الدراسة نسبة لتجانس لدراسة، آراء أو معلومات محددة من أفرد مجتمع ا

توزيع عدد إكتفي الباحث ب لنفس السبب )التجانس في املجتمع ( و وحدات الدراسة في جميع االفرع الخاصة بمجتمع الدراسة ) البنك( 

ب الرأي االجصائي في حالة تجانس وحدات الدراسة يمكن للباحث وهذا العدد كافئ )حس( استبانة 50( استبانة وتم استرجاع )55)

 (%91) سترجاع اال نسبة ت ءوجايتم استخدامها في التحليل مبحوث( ل 30االكتفاء باي حجم للعينات علي أن يتجاوز حجم العينه ال 

 الي الوصول لنتائج جيدة
ً
 .وهي كافية جدا

 
ً
 ليكرت الخماسياس االستبيان وفق مق الدراسة:أداة  ثانيا

 :
ً
 :مقياس الدراسةثالثا

فراد األ الخماس ي، في توزيع أوزان إجابات  لكرتتدرج خماس ي حسب مقياس  ىالفقرات إل ىتم قياس درجة اإلستبانة املحتملة عل  

درجة ( 1)أعطي له و وزن له  ىأدن ىإل( أوافق بشدة)درجات والذي يمثل في حقل اإلجابة ( 5)أعطيت له و وزن  ىوالذي يتوزع من أعل

الدراسة الغرض من ذلك هو إتاحة املجال أمام أفراد عينة  ،ثالثة أوزان بينهماوهنالك ( ال أوافق بشدة)واحدة وتمثل في حقل اإلجابة 

 .( التالى يوضح ذلك1والجدول ) همختيار اإلجابة الدقيقة حسب تقدير ال 

 ( الوزن النسبي والنسبي املرجح ملقياس ليكرت الخماس ي1جدول )                

 الداللة اإلحصائية املرجح النسبيالوزن  الوزن النسبي املوافقةدرجة 

 درجة موافقة عالية ً 4.2--5 5 أوافق بشدة

 درجة موافقة  3.4--4.2 4 أوافق

 املحايدة فى الرأى 2.6--3.4 3 محايد

 وافقة امل لعدم درجة 1.8--2.6 2 ال أوافق

 وافقة امل ملعددرجة  1—1.8 1 ال أوافق بشدة

( 5+4+3+2+1)العبارات  علىمجموع درجات املفردة هو  يصبح الوسط الفرض ي للدراسة( أعاله 1بناًء على قيم االوزان فى الجدول)   

 .العبارة ىأفراد العينة عل موافقةى دل ذلك عل( 3)وعليه إذا زاد متوسط العبارة عن الوسط الفرض ي  3=( 15/5=) 5/

 :
ً
 :تقييم أدوات القياسرابعا

نظرية القياس الصحيح تعني الصالحية التامة  ىقياس ما صممت من أجله وبناًء عل ىصالحية أداة القياس علو صدق و  به قدرة يقصد 

مالئمة املقاييس و تقييم  ىعل ىوخلو األداة من أخطاء القياس سواء كانت عشوائية أو منتظمة، وقد اعتمدت الدراسة في املرحلة األول

من مقاييس الدراسة والتحقق  املستخدمة في قياس عبارات الدراسة باستخدام اختبار الثبات والصدق الستبعاد العبارات غير املعنوية

 تقيس بالفعل هذا املفهوم
ً
 معينا

ً
وفيما يلي يعرض الباحث نتائج التحليل للمقاييس ، من أن العبارات التي استخدمت لقياس مفهوما

 املستخدمة في الدراسة:

مجموعة من  ىعل استبيانمن الصيغة األولية ملقياس الدراسة تم عرضها في شكل  االنتهاءبعد  :املقياساختبار صدق محتوى  -أ

 3عددهم )و املحكمين والخبراء املختصين 
ُ
 في مجال الدراسة، وقد ط

ً
 ومحكما

ً
إبداء آرائهم حول أداة الدراسة  هملب من( خبيرا

 لغرض قياس  ىومد
ً
 التعديل والحذف واإلضافة ملا يروه مناسبا

ً
صالحية الفقرات لتمثيل فروض الدراسة وطلب منهم أيضا

واألخذ بمالحظاتهم وإجراء  استجاباتهممن جميع الخبراء تم تحليل  االستبيان استرجاعوبعد أن تم  ،اسةصدق أداة الدر 

 .التعديالت التي اقترحت عليه, وبذلك تم تصميم اإلستبانة في صورتها النهائية
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املقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن املقياس يعطي نفس النتائج  استقرار قصد بالثبات )يُ والثبات  االتساق اختبار   -ب

 
ُ
نفس النتائج أونتائج  ىالحصول عل ىنفس العينة( وبالتالي فهو يؤدي إل ىعيد تطبيقه علباحتمال مساوي لقيمة املعامل إذا أ

وهنالك عدة  لما زادت الثقة فيه،األداة ك واستقرار متوافقة في كل مرة يتم فيها إعادة القياس، وكلما زادت درجة القياس 

 تتراوح بين الصفر والواحد أشهرها فى حالة االستبيان طرق للتحقق من ثبات املقياس 
ً
طريقة ألفا كرونباخ، الذي يأخذ قيما

ن هنالك ثبات تام االعكس إذا ك ىن قيمة املعامل تكون مساوية للصفر وعلإالصحيح، فإذا لم يكن هنالك ثبات في البيانات ف

ن قيمة املعامل تساوي الواحد الصحيح، أي أن زيادة معامل ألفا كرونباخ تعني زيادة مصداقية البيانات إفي البيانات ف

 نخفاض الثبات الداخلي.إ ىدليل عل (60)مجتمع الدراسة، كما أن انخفاض القيمة عن  ىعكس نتائج العينة علو 

: متغيرات  
ً
 الدراسة  خامسا

 ( عبارا لكل بعد.5( عبارة )15( ويتكون من ثالثة أبعاد بعدد )اإلبداع اإلداري املتغير املستقل )

      ابداع العاملينالُبعد األول. 

     اإلبتكارالتسويقي الُبعد الثاني ا. 

      خ االبداعامنالُبعد الثالث. 

 .الدراسة فروضتقيس عبارات  6( ويشتمل على األداءاملتغير التابع )

 

 معامالت ألفا كرونباخ لقياس ثبات عبارات اإلستبانة( 2جدول )

 الصدق معامل ألفا كرونباخ للثبات عدد العبارات املتغيرات واألبعاد م

 %92 %85 15 اإلبداع اإلداري  املتغير املستقل

 إبداع العاملين أبعاد املتغير املستقل

 اإلبتكارالتسويقي 

 مناخ اإلبداع 

5 

5 

5 

80% 

77% 

77% 

89% 

88% 

88% 

 %78 %61 6 األداء  املتغير التابع

 %92 %84 21 إجمالي العبارات 

 م.2021إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية : املصدر

( أعاله يوضح معامالت ألفا كرونباخ لقياس صدق وثبات االستمارة ويالحظ الباحث أن جميع قيم ألفا أكثر من 2الجدول )   

 مما يعني أن هنالك ثبات في أجوبة أفراد العينة. 60%

: األسالي
ً
 :اإلحصائية املستخدمة بسادسا

 :ام األساليب اإلحصائية التاليةسيتم إجراء التحليل اإلحصائي إلجابات عينة الدراسة باستخد   

 .الختبار الصدق والثبات لإلستبانة" ألفا كرونباخ"معامل  .أ

 .التكرارات والنسب املئوية لوصف آراء أفراد عينة الدراسة اتجاه إجابتهم على عبارات اإلستبانة .ب

اإلستبانة حسب درجة لترتيب إجابات أفراد الدراسة لعبارات ( الوسط الحسابي واملنوال)اإلحصاءات الوصفية  .ج

 .ملعرفة داللة كفاءة الوسط الحسابي في تمثيل مركز البيانات( االنحراف املعياري )املوافقة و

بين متغيرات بيان العالقة ألن هذين االختبارين هما األنسب في  الفرضيات الختبار البسيط االنحدار واالرتباط الخطى  .د

 .الدراسة )االستمارة مصممة بطريقة األبعاد(

 بيانات الدراسة تحليل-2
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( البيانات الشخصية الفراد عينة الدراسة3جدول)  

 التخصص العدد النسبة

30%  محاسبة 15 

36%  إدارة أعمال 18 

22%  نطم معلومات 11 

10%  اخري  6 

100%  املجموع 50 

 املسمي الوظيفية العدد النسبة

32%  محاسب 16 

18%  رئيس قسم 9 

10%  مدير إدارة 6 

42%  خري  21 

100%  املجموع 50 

العدد  النسبة  سنوات الخبره 

14%  7 0-5  

38%  19 6-10  

24%  12 11-15  

22%  11 15>>....  

100%  املجموع 50 

م2021املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية   

( يوضح توزيع أفراد العينه حسب البيانات الشخصية حيث أظهرت نتائج الجدول في التخصص ان معظم أفراد 3الجدول )

 العينه في التخصصات ذات العالقة )إدارة االعمال واملحاسبه( واملسميات الوظيفية جاءت متنوعة وبخبرات عالية 

يشتمل هذا املبحث على تحليل البيانات األساسية للدراسة للتمكن من معرفة اتجاهات إجابات عينة الدراسة على عبارات   

 محاور الدراسة املختلفة وذلك من خالل الخطوات التالية:

 .التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على عبارات الدراسة 

 راسة.التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات الد 

 

 العاملينُبعد إبداع اإلبداع اإلداري للمتغير املستقل  والتكرارات النسب (4) جدول  

 العبارات

ال أوافق 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق بشدة

 االتجاه

  املوافقة 19 23 3 4 1 والتجديد البحث على العاملين البنك يشجع

2.0% 8.0% 6.0% 46.0% 38.0% 

  املوافقة 17 24 4 4 1 اإلبداعية األفكار طرح البنك تبنىي
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2.0% 8.0% 8.0% 48.0% 34.0% 

التفكير السريع في الظروف املختلفة التي  يتم

 تواجه البنك 

  املوافقة 16 26 5 2 1

2.0% 4.0% 10.0% 52.0% 32.0% 

وجد مبادرات لتبني االفكار الجديدة والبحث ت

 عن حلول مشكالت العمل

 املوافقة 14 22 8 5 1

2.0% 10.0% 16.0% 44.0% 28.0% 

  املوافقة 16 20 10 3 1 العاملين بين للمنافسة املجالبنك ال فتحي

2.0% 6.0% 20.0% 40.0% 32.0% 

 %100 %32.8 %46 %12 %7.2 %2 املجموع

 م2021املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية 

النسب الكلية جاءت  والذيالعاملين ُبعد إبداع اإلبداع اإلداري متغير يوضح النسب والتكرارات لعبارات أعاله  (4الجدول )   

من أفراد  %79(، وهذا يعني أن %46(، واملوافقون )%32.8املوافقون بشدة ) :كما يليه عباراتى لع الدراسة جوبة أفراد عينةأل 

(، أي %7.2(، وال أوافق )%2، جاءت نسبة ال أوافق بشدة )(لدي العاملينإبداعي  تفكير )هنالك عينة الدراسة يوافقون بأن 

ملتغير  (، خالصة نتائج الجدول %12، أما املحايدون نسبتهم ) هي نسبة آراء الذين ال يوافقون على وجود ذلك %9حوالي 

  .ه يوضح ذلكإبداع العاملين هي املوافقة بما جاء فيه  والعمود املسمى االتجا ُبعداإلبداع اإلداري 

 العاملينُبعد إبداع اإلبداع اإلداري للمتغير املستقل ( اإلحصاءات الوصفية 5جدول )      

 العبارات

الوسط 

 املنوال الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

حسب  النتيجة

 املتوسط

 املوافقة  9740. 4 4.10 والتجديد البحث على العاملين البنك يشجع

 املوافقة 9680. 4 4.04 اإلبداعية األفكار طرح البنك تبنىي

التفكير السريع في الظروف املختلفة التي تواجه  يتم

 البنك
4.08 4 0.877 

 املوافقة

وجد مبادرات لتبني االفكار الجديدة والبحث عن حلول ت

 مشكالت العمل
3.86 4 1.010 

 املوافقة

 املوافقة 0.978 4 3.94 العاملين بين للمنافسة املجالبنك ال فتحي

 م2021املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية 

العاملين حيث جاءت األوساط الحسابية ُبعد إبداع اإلبداع اإلداري ( يوضح اإلحصاءات الوصفية لعبارات متغير 5الجدول )  

 لكل العبارات واملنوال فى الرقم )4حول الرقم )
ً
 قيم إلحصاءات( بانحرافات معيارية غير متجانسة ومن خالل 4( تقريبا

 
ً
 الرقم-( 1الجدول ) انظر -الوصفية لعبارات املتغير وحسب املقياس الخماس ي لكرت ألوزان الخيارات والذي تم توضيحه سابقا

والعمود املسمى النتيجة يوضح العاملين( هي املوافقة إبداع ( يعني املوافقة وهذا يؤكد أن آراء أفراد العينة لعبارات )ُبعد 4)

 .ذلك

 اإلبتكارالتسويقي ُبعداإلبداع اإلداري للمتغير املستقل  والتكرارات النسب (6) جدول 

 االتجاه أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافقال أوافق  العبارات
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 بشدة

  املوافقة 22 20 4 3 1 االبتكار على ينوظفامل تشجيع على بنكال عملي

2.0% 6.0% 8.0% 40.0% 44.0% 

  املوافقة 13 31 3 2 1 يساعد العاملون بالبنك في حل مشاكل العمالء

2.0% 4.0% 6.0% 62.0% 26.0% 

في طرق تبسيط االجراءات  املبتكرين بنكال حفزي

 للعمال

  املوافقة 18 24 6 2 0

.0% 4.0% 12.0% 48.0% 36.0% 

 فكرة اكتشف ما متى سياساته من بنكال عدلي

 جديدة ابتكارية

 املوافقة 15 23 10 2 0

.0% 4.0% 20.0% 46.0% 30.0% 

 االبتكار  عملية تدعمالبنك  في الداخلية البيئة 

 التسويقي

  املوافقة 12 25 10 2 1

2.0% 4.0% 20.0% 50.0% 24.0% 

 %100 %32 %49.2 %13.2 %4.4 %1.2 املجموع

 م2021املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية 

النسب جاءت  اإلبتكارالتسويقي والذيُبعد اإلبداع اإلداري متغير يوضح النسب والتكرارات لعبارات أعاله  (6الجدول )   

 %81(، وهذا يعني أن %49.2(، واملوافقون )%32املوافقون بشدة ) :كما يليه عباراتى لع الدراسة جوبة أفراد عينةالكلية أل 

(، وال أوافق %1.2، جاءت نسبة ال أوافق بشدة )(إبتكاري تسويقي تفكير )هنالك من أفراد عينة الدراسة يوافقون بأن 

(، %13، أما املحايدون نسبتهم )( إبتكاري تسويقي تفكير ) ن ال يوافقون على بوجودهي نسبة آراء الذي %6(، أي حوالي 4.4%)

  .اإلبتكارالتسويقي هي املوافقة والعمود املسمى االتجاه يوضح ذلك ُبعداإلبداع اإلداري ملتغير  خالصة نتائج الجدول 

 اإلبتكارالتسويقي ُبعداإلبداع اإلداري للمتغير املستقل ( اإلحصاءات الوصفية 7جدول )               

 العبارات

الوسط 

 املنوال الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

حسب  النتيجة

 املتوسط

 املوافقة  0.962 5 4.18 االبتكار على ينوظفامل تشجيع على بنكال عملي

 املوافقة 0.818 4 4.06 يساعد العاملون بالبنك في حل مشاكل العمالء

 املوافقة 0.792 4 4.16 في طرق تبسيط االجراءات للعمالء املبتكرين بنكال حفزي

 املوافقة 0.820 4 4.02 جديدة ابتكارية فكرة اكتشف ما متى سياساته من بنكال عدلي

 املوافقة 0.886 4 3.90 التسويقي االبتكار  عملية تدعمالبنك  في الداخلية البيئة

 م1202املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية 

حيث جاءت األوساط الحسابية  اإلبداع اإلداري اإلبتكارالتسويقي( يوضح اإلحصاءات الوصفية لعبارات متغير 7الجدول )  

 لكل العبارات واملنوال فى الرقمين )4حول الرقم )
ً
خالل قيم اإلحصاءات ( بانحرافات معيارية متجانسة ومن 5و 4( تقريبا

 
ً
الجدول  انظر -الوصفية لعبارات لعبارات املتغير وحسب املقياس الخماس ي لكرت ألوزان الخيارات والذي تم توضيحه سابقا

والعمود ( هي املوافقة اإلبتكارالتسويقي التفكير ( يعني املوافقة وهذا يؤكد أن آراء أفراد العينة لعبارات )ُبعد 4) الرقم-( 1)

 .املسمى النتيجة يوضح ذلك

 ُبعد مناخ االبداعاإلبداع اإلداري للمتغير املستقل  والتكرارات النسب (8) جدول 
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 العبارات 

ال أوافق 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق بشدة

 االتجاه

طبيعة ومهام  بالبنك معيتوافق الهيكل التنظيمي 

 البنك

  املوافقة 12 27 7 2 2

4.0% 4.0% 14.0% 54.0% 24.0% 

اليوجد تداخل في االختصاصات بين الوحدات 

 التنظيمية املختلفه بالبنك

  املوافقة 14 24 8 3 1

2.0% 6.0% 16.0% 48.0% 28.0% 

  املوافقة 12 31 5 1 1 يشارك العاملون في وضع الخطط العامه في البنك

2.0% 2.0% 10.0% 62.0% 24.0% 

العمل  علىاملشرفين لهم  يشعرالعاملون بتشجيع

 املبتكر

 املوافقة 16 25 6 2 1

2.0% 4.0% 12.0% 50.0% 32.0% 

  املوافقة 20 23 4 1 2 من العاملين يتم مكافأة املبدعين

4.0% 2.0% 8.0% 46.0% 40.0% 

 %100 %29.6 %52 %12 %3.6 %2.8 املجموع

 م2021 املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية

جوبة النسب الكلية أل جاءت  والذي ُبعد  مناخ االبداعاإلبداع اإلداري متغير يوضح النسب والتكرارات لعبارات أعاله  (8الجدول )   

من أفراد عينة الدراسة  %82(، وهذا يعني أن %52(، واملوافقون )%29.6املوافقون بشدة ) :كما يليه عباراتى لع الدراسة أفراد عينة

هي نسبة آراء الذين ال  %6(، أي حوالي %3.6(، وال أوافق )%2.8، جاءت نسبة ال أوافق بشدة )مناخ لالبداعهنالك يوافقون بأن 

هي املوافقة والعمود  ُبعد املناخاإلبداع اإلداري ملتغير  نتائج الجدول  (، خالصة%12، أما املحايدون نسبتهم ) املناخ يوافقون على وجود

  .املسمى االتجاه يوضح ذلك

 ُبعد مناخ االبداعاإلبداع اإلداري للمتغير املستقل ( اإلحصاءات الوصفية 9جدول )

 العبارات

الوسط 

 املنوال الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

حسب  النتيجة

 املتوسط

 املوافقة  0.953 4 3.90 طبيعة ومهام البنك بالبنك معالتنظيمي يتوافق الهيكل 

 املوافقة 0.935 4 3.94 اليوجد تداخل في االختصاصات بين الوحدات التنظيمية املختلفه بالبنك

 املوافقة 0.781 4 4.04 يشارك العاملون في وضع الخطط العامه في البنك

 املوافقة 0.890 4 4.06 العمل املبتكر علىيشعرالعاملون بتشجيع املشرفين لهم 

 املوافقة 0.955 4 4.16 من العاملين يتم مكافأة املبدعين

 م2021املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية 

حيث جاءت األوساط الحسابية حول الرقم  ُبعد مناخ االبداعاإلبداع اإلداري ( يوضح اإلحصاءات الوصفية لعبارات متغير 9الجدول )  

 لكل العبارات واملنوال فى الرقم )4)
ً
( بانحرافات معيارية متجانسة ومن خالل قيم اإلحصاءات الوصفية لعبارات املتغير 4( تقريبا

 
ً
املوافقة وهذا يؤكد أن  ( يعني4) الرقم-( 1الجدول ) انظر -وحسب املقياس الخماس ي لكرت ألوزان الخيارات والذي تم توضيحه سابقا

 .والعمود املسمى النتيجة يوضح ذلك( هي املوافقة اإللهامآراء أفراد العينة لعبارات )ُبعد 

 األداءللمتغير التابع  والتكرارات النسب (10) جدول 

 العبارات 

ال أوافق 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق بشدة

 االتجاه
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 املوافقة 24 20 3 2 1 بالكفاءةبنك لل العام األداء يتسم

 %48.0 %40.0 %6.0 %4.0 %2.0 بشدة 

 املوافقة 22 21 5 1 1 اعماله النجاز العاملين قدرات على بنكال عتمدي

 %44.0 %42.0 %10.0 %2.0 %2.0 بشدة 

 املوافقة 20 19 7 4 0 االرباح من عالية نسبة بنكال حققي

 %40.0 %38.0 %14.0 %8.0 %0. بشدة 

 املوافقة 17 30 3 0 0 نجازهاإل  املخطط أهدافه بنكال ققيح

.0% .0% 6.0% 60.0% 34.0% 

 تقديم في الحديثة التكنولوجية الوسائل على بنكال عتمدي

 خدماته

  املوافقة 20 23 3 3 1

2.0% 6.0% 6.0% 46.0% 40.0% 

 املوافقة 20 22 6 1 1 بنكال أداء عن بالرضا واملساهمينالزبائن  يشعر 

2.0% 2.0% 12.0% 44.0% 40.0% 

 %100 %41 %45 %9 %3.7 %1.3 املجموع

 م2021املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية 

ى لع الدراسة جوبة أفراد عينةالنسب الكلية أل جاءت  األداء والذيمتغير يوضح النسب والتكرارات لعبارات أعاله  (10الجدول )   

داء أ)هنالك من أفراد عينة الدراسة يوافقون بأن  %86(، وهذا يعني أن %45(، واملوافقون )%41املوافقون بشدة ) :كما يليه عبارات

أما  (،داء)األ  ةعلى جودهي نسبة آراء الذين ال يوافقون  %5(، أي حوالي %3.7(، وال أوافق )%1.3جاءت نسبة ال أوافق بشدة ) (،جيد

  .والعمود املسمى االتجاه يوضح ذلك بشقيهااألداء هي املوافقة ملتغير  (، خالصة نتائج الجدول %9)املحايدون نسبتهم 

 األداءللمتغير التابع ( اإلحصاءات الوصفية 11جدول )

 العبارات

الوسط 

 االنحراف املعياري  املنوال الحسابي

حسب  النتيجة

 املتوسط

 بشدة  املوافقة 9040. 5 4.28 بالكفاءةبنك لل العام األداء يتسم

 بشدة  املوافقة 8700. 5 4.24 اعماله النجاز العاملين قدرات على بنكال عتمدي

 املوافقة 9310. 5 4.10 االرباح من عالية نسبة بنكال حققي

 بشدة  املوافقة 5730. 4 4.28 نجازهاإل  املخطط أهدافه بنكال ققيح

 املوافقة 0.934 4 4.16 خدماته تقديم في الحديثة التكنولوجية الوسائل على بنكال عتمدي

 املوافقة 0.873 4 4.18 بنكال أداء عن بالرضا واملساهمينالزبائن  يشعر 

 م1202املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية 

( 5و 4حيث جاءت األوساط الحسابية حول الرقمين ) اآلداءاألداء ( يوضح اإلحصاءات الوصفية لعبارات متغير 11الجدول )  

 لكل العبارات واملنوال فى الرقمين )
ً
 بانحرافات معيارية متجانسة ومن خالل قيم اإلحصاءات الوصفية 5و 4تقريبا

ً
( أيضا

 
ً
( 5و 4) الرقمين-( 1الجدول ) انظر -لعبارات املتغير وحسب املقياس الخماس ي لكرت ألوزان الخيارات والذي تم توضيحه سابقا

والعمود املسمى النتيجة ( هي املوافقة بشقيها اآلداءيعنيان املوافقة أواملوافقة بشدة وهذا يؤكد أن آراء أفراد العينة لعبارات )

 .يوضح ذلك

 اختبار الفرضيات/3
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هذا الجزء قاعدة أساسية تستند عليها الدراسات العلمية بشكل عام، والدراسة الحالية بشكل خاص، فمن خالله نحصل  

 على النتيجة النهائية للدراسة التى ُبنيت عليها فرضيات الدراسة.

دراسة للتوزيع  وهو  Simple Linear Regressionوإلثبات فرضيات الدراسة اعتمد الباحث على اإلنحدار الخطي البسيط 

االبداع )ويمثل ( xبالرمز)ويرمز لها    In depend Variableاملشترك للمتغير املستقل يقاس دون خطأ ويسمى متغير مستقل

 تعتمد على قيم املتغير املستقل ويسمى التابع  االداري(
ً
 ( ويمثلy)ويرمز له بالرمز dependent Variableواآلخر يأخذ قيما

 )األداء( 

 سبيل املثال: علىالل مخرجات جداول االنحدار واالرتباط الخطي البسيط يتم القياس بالنظر إلى عدد من العوامل ومن خ

 ( لقياس قوة واتجاه العالقة بين املتغيرين.R/ حساب معامل اإلرتباط )1

 التابع.( لقياس مسئولية املتغير املستقل في التغير الذي يحدث للمتغير ²R/ حساب معامل التحديد )2

 > sigوالتي ترفض فرضية العدم )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية(، وتقبل الفرضية البديلة إذا كانت ) ،sig (،t/ قيمة )3

 (.sig > 0.05(، وتقبل فرضية العدم إذا كانت )0.05

 تاليةالوغرض الباحث معرفة العالقات واألثر بين املتغيرات من خالل إختبارالفرضيات الفرعية على 

 األولى:

 واألداء اإلبدع االداري العالقة بين  (12جدول )

 األداءو  العاملين إبداعُبعد  اإلبدع االداري  العالقة بين

 الداللة مستوى الداللة القيمة املقياس اإلحصائي

 0.631 (a) (Rمعامل ارتباط سيبرمان )

0.000 

 
ً
 دالة إحصائيا

 0.398 (R²معامل التحديد )

 31.672 املحسوبة( Fقيمة )

 0.477 0.000 (Bقيمة معامل االنحدار )

 

 
ً
 دالة إحصائيا

 5.628 ( املحسوبةTقيمة )

 م2021 ،املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية

حيــث بلغــت قيمــة  العــاملين إبــداعُبعــد   اإلبــدع االداري واملتغيــر املســتقل األداء ( يوضــح العالقــة بــين املتغيــر التــابع 12الجــدول ) 

، وقيمـة معامـل التحديـد )0.631معامل ارتبـاط سـبيرمان )
ً
شـير إلـى وجـود ارتبـاط طـردي مـؤثر معنويـا

ُ
( بلغـت R²( وهـذه النتيجـة ت

( والبالغـــة Bكمـــا تشـــير النتـــائج إلـــى ثبـــات معنويـــة معامـــل االنحـــدار ) األداءفـــى  العـــاملين إبـــداعُبعـــد ( وهـــى نســـبة مـــا يفســـره 0.398)

 عنـــد مســـتوى معنويـــة )0.000( ومســـتوى الداللـــة لهـــا )0.477)
ً
( 5.628( املحســـوبة )T(، وجـــاءت قيمـــة )0.05( هـــي دالـــة إحصـــائيا

 عنــد مســتوى معنويــة )0.000ومسـتوى الداللــة )
ت
 ايضــا

ً
(، ومــن خــالل النتــائج أعــاله توصــل الباحــث إلــى 0.05( وهــي دالــة إحصــائيا

, أي كلمــا كــان هنالــك تفكيــر إبــداعي للعــاملين إنعكــس ذلــك بــأثر األداءو  العــاملين بــداعإُبعــد وجــود عالقــة ذات داللــة معنويــة بــين 

 .املوارد البشرية وجودة اداءإبداع العاملين بين  إيجابيةتوجد عالقة وهذا يثبت الفرض القائل  األداءإيجابى على 

 الثانية:

 واألداء اإلبدع االداري العالقة بين و  (13جدول )

 األداءو  يالتسويقاإلبتكار ُبعد  اإلبدع االداري  العالقة بين
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 الداللة مستوى الداللة القيمة املقياس اإلحصائي

 0.532 (a) (Rمعامل ارتباط سيبرمان )

0.000 

 
ً
 دالة إحصائيا

 0.283 (R²معامل التحديد )

 18.935 ( املحسوبةFقيمة )

 0.463 0.000 (Bقيمة معامل االنحدار )

 

 
ً
 دالة إحصائيا

 4.351 ( املحسوبةTقيمة )

 م2021 ،املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية

حيـث بلغـت قيمــة  يالتسـويقاإلبتكار ُبعـد  اإلبـدع االداري واملتغيــر املسـتقل األداء ( يوضـح العالقـة بـين املتغيـر التـابع 13الجـدول ) 

، وقيمـة معامـل التحديـد )0.532معامل ارتبـاط سـبيرمان )
ً
شـير إلـى وجـود ارتبـاط طـردي مـؤثر معنويـا

ُ
( بلغـت R²( وهـذه النتيجـة ت

( والبالغـــة B، كمـــا تشـــير النتـــائج إلـــى ثبـــات معنويـــة معامـــل االنحـــدار )األداءفـــى  يالتســـويقاإلبتكار ( وهـــى نســـبة مـــا يفســـره )0.283)

 عنـــد مســـتوى معنويـــة )0.000وى الداللـــة لهـــا )( ومســـت0.463)
ً
( 4.351( املحســـوبة )T(، وجـــاءت قيمـــة )0.05( هـــي دالـــة إحصـــائيا

 عنــد مســتوى معنويــة )0.000ومسـتوى الداللــة )
ت
 ايضــا

ً
(، ومــن خــالل النتــائج أعــاله توصــل الباحــث إلــى 0.05( وهــي دالــة إحصــائيا

, أي كلمـــا كـــان هنالـــك تفكيـــر إبتكـــاري تســـويقي إنعكـــس ذلـــك بـــأثر األداءو  يالتســـويقاإلبتكار وجـــود عالقـــة ذات داللـــة معنويـــة بـــين 

 .اداء املوارد البشريةو   االبتكار التسويقيبين  إيجابيةتوجد عالقة وهذا يثبت الفرض القائل  األداءإيجابى على 

 الثالثة:

 األداء و  اإلبدع االداري العالقة بين  (14جدول )

 األداءو مناخ االبداع  ُبعد االداري اإلبدع  العالقة بين       

 الداللة مستوى الداللة القيمة املقياس اإلحصائي

 0.694 (a) (Rمعامل ارتباط سيبرمان )

0.000 

 
ً
 دالة إحصائيا

 0.481 (R²معامل التحديد )

 44.575 ( املحسوبةFقيمة )

 0.554 0.000 (Bقيمة معامل االنحدار )

 

 
ً
 دالة إحصائيا

 6.676 املحسوبة( Tقيمة )

 م2021 ،املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية

حيث بلغت مناخ االبداع  واالداء ُبعد  اإلبدع االداري واملتغير املستقل األداء ( يوضح العالقة بين املتغير التابع 14الجدول ) 

شير إلى وجود 0.694قيمة معامل ارتباط سبيرمان )
ُ
، وقيمة معامل التحديد ( وهذه النتيجة ت

ً
ارتباط طردي قوي ومؤثر معنويا

(R²( بلغت )فى مناخ االبداع  ( وهى نسبة ما يفسره )0.481 )األداء( كما تشير النتائج إلى ثبات معنوية معامل االنحدار ،B )

 عند مستوى معنوية )0.000( ومستوى الداللة لها )0.481والبالغة )
ً
( املحسوبة Tوجاءت قيمة )(، 0.05( هي دالة إحصائيا

 عند مستوى معنوية )0.000( ومستوى الداللة )6.676)
ت
 ايضا

ً
(، ومن خالل النتائج أعاله توصل 0.05( وهي دالة إحصائيا

إنعكس ذلك بأثر  مناخ لالبداع  . أي كلما كان هنالك األداءو  مناخ االبداع  الباحث إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين 

 .اداء املوارد البشريةو  مناخ االبداعبين  إيجابيةتوجد عالقة وهذا يثبت الفرض القائل  األداءى إيجابى عل

 النتائج والتوصيات/4

: النتائج:
ً
 أوال
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 توجد مبادرات لتبني االفكار الجديدة والبحث عن حلول مشكالت العمل .1

 والتجديد في طرح أفكار جديدة االبتكار  على املوظفين تشجيع على البنك يعمل .2

 املبتكرين في طرق تبسيط االجراءات للعمالء البنك يحفز .3

 في البنكاالفكار واالبتكارات الجديدة  واستصحاب ةستراتيجياال يشارك العاملون في وضع الخطط  .4

 ااعماله النجاز العاملين قدرات على البنك يعتمد .5

 إنجازها.بأفضل الوسائل التي تدعم اوسياساته املخطط لها أهدافه  البنك يحقق .6

 التوصيات:

أداء املوارد  تجاه تطوير إيجابي  من تأثير له  اإلداري، ملاالرسمي والعلمي نحو إستخدام اإلبداع  القيام بالتوجه .1

 البشرية.

 البنك. أداء عن وإشعارهم بالرضا االهتمام بالعمالء واملساهمين .2

 لين ومكافأتهم من العام مراعاة املبدعين علىالعمل  .3

 تشجيع املبادرات التي تتبني االفكار الجديدة والبحث عن حلول مشكالت العمل علىالعمل  .4

 الجديدة االبتكارية األفكار بسياساته في اكتشاف اهتمام البنك .5

 شكالت العمل.ملاملبادرات الجديدة والبحث عن حلول و ضرورة تبني االفكار  .6

 لتأهيل العاملين في مجال اإلبداع اإلداري.ضرورة القيام بدورات تدريبية  .7

   قائمة املراجع واملصادر 

 املراجع باللغة العربية:

 ، ) الجزائر: دار الراية للنشر( مدخل إلي تنمية املوارد البشرية ، م2012 .بوكميش، لعلي  .1

 ، )عمان: دار حامد للنشر والتوزيع(إدارة املنظمات م،2003حريم، حسين،  .2

 ، )عمان: دار الراية للنشر والتوزيع(القيادة اإلداريةم. 2013خيري، أسامة،  .3

 ، )موسسة أم القرى للنشر والتوزيع(إدارة املوارد البشرية ،م2006 ،الديب، إبراهيم .4

 الطبعة الرابعة، )األردن: مركز الكتبة األردني( املفاهيم اإلدارية الحديثة،م، 1994سالم، فوائد الشيخ، واخرون،  .5

 الجزائر: دار الناظر للنشر والتوزيع()العاملين، أثر القيادة اإلدارية على أداء  م،2006صليح، الصالح،  .6

 : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع( )عمان، إدارة املوارد البشرية م،2010بن عنتر،  ،نعبد الرحم .7

 لنشر والتوزيع()املنصورة، دار أجيال ل سحر القيادة،م، 2014الفقي، إبراهيم،  .8

 ، )اإلسكندرية، مركز التنمية اإلدارية(مدخل بناء املهارات –السلوك التنظيمي م، 1997ماهر، أحمد،  .9

 ، )القاهرة: دار مطبعة العشرة(نظم املعلومات اإلدارية م،2009سيد محمد،  محجوب، .10

: دار املكتبة العصرية للنشر املنصورة) البشريةدليل اإلدارة الذكية لتنمية املوارد  ،2007عبد الحميد،  املغربي، .11

 والتوزيع(.

، )الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم املدخل اإلبداعي لحل املشكالتم، 1999هيجان، عبد الرحمن أحمد،  .12

 األمنية، مركز الدراسات والبحوث(

 املجالت:
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 (3، العدد 30الفكر، املجلد )مجلة عالم  اإلبداع اإلداري في ظل البيروقراطية، م،2002الزهدي، رنده،  .13

( 1، )الرياض: مجلة اإلدارة العامة عدد)معوقات األبداع في املنظمات السعودية ،1999، نعبد الرحمهيجان،  .14

 معهد اإلدارة العامة(

، ورقة منشورة، دراسة حالة ملجموعة االتصاالت األردنية –التمكين اإلداري في إبداع املوظفين وبن نافلة، خالق،  .15

 م.2010

، 44، ترجمة مازن رشيد، )بغداد: مجلة اإلدارة العامة، املجلد الجانب االجتماعي لإلبداعم، 2004وتشالي، األخضر،  .16

 (1العدد 

 الرسائل الجامعية:

، رسالة ماجستير منشورة، جامعة أم واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاتالحارثي، مشعل مبارك،  .17

 م.2012السعودية، القرى، اململكة العربية 

نظم معلومات املوارد البشرية على ادارة املوارد البشرية بالتطبيق علة بنك  أثر  ،ايمان الخير عبد الرحمن حمزة، .18

 م2019كلية الدراسات العليا  النيلين،جامعة  منشورة،رسالة دكتوراه غير  ،النيل

دراسة على عينة من  –ودة الخدمة الداخلية أثر أنماط القيادة في تحسين جم، 2013عبد، بيان جمال نصر،  .19

 ، )جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستير في إدارة األعمال(املستشفيات الخاصة العاملة في مدينة عمان

)الرياض: رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  ،االتصاالت ودورها في تحسين األداء ، تقنيات2006، محمد املانع، .20

 ( نايف للعلوم األمنية

 املواقع اإللكترونية:

21.   https://hrdiscussion.com/hr91960.html  ظهرآ 1الساعة 27/2/2020بتاريخ 

  

https://hrdiscussion.com/hr91960.html%20بتاريخ%2027/2/2020
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 ملحق االستبيان

 جامعة النيلين

 كلية الدراسات العليا

 املحترم .السيد: ..............................................

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 املوضوع/ استمارة استبانة

في تطوير دوره االبداع اإلداري و : جمع بيانات الدراسة لبحث بعنواناالستبانة التي بين يديك هي إحدى أدوات 

  (.بنك فيصل اإلسالمي)دراسة ميدانية على  داء املوارد البشريةأ

يرجي التكرم بتعبئة االستبانة املرفقة بعد قرءاة عباراتها قراءة متأنية وذلك ألن إلجاباتها أهمية تعتمد عليها نتائج 

 بأن البيانات التي تدلون بها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط
ً
 .هذه الدراسة، علما

: البيانات الشخصية:
ً
 أوال

 التخصص
 اخري)     (  نطم معلومات )     (  إدارة أعمال )     (  ( ) محاسبة 

 املسمي الوظيفي 
 أخري )     (  مدير إدارة)     (   رئيس قسم )     (  محاسب )     (

 سنوات الخبرة:
 سنة فأكثر )     ( 15  سنة )     ( 15-11  سنة )     ( 10-6  سنة  )     ( 0-5

: أسئلة االستبانة:
ً
 ثانيا

 املحور األول: اإلبداع اإلداري:

 العاملينالبعد األول: إبداع 

 العبارات

ال أوافق 

 أوافق محايد ال أوافق بشدة

أوافق 

 بشدة

      والتجديد البحث على العاملينالبنك   شجعي

      اإلبداعية األفكار طرح البنك تبنىي

      التفكير السريع في الظروف املختلفة التي تواجه البنك  يتم

وجد مبادرات لتبني االفكار الجديدة والبحث عن حلول مشكالت ت

      العمل

      العاملين بين للمنافسة املجالبنك ال فتحي

 

 التسويقي البعد الثاني: اإلبتكار 

أوافق  أوافق محايد ال أوافقال أوافق  العبارات
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 بشدة بشدة

      االبتكار على ينوظفامل تشجيع على بنكال عملي

      يساعد العاملون بالبنك في حل مشاكل العمالء

      في طرق تبسيط االجراءات للعمال املبتكرين بنكال حفزي

      جديدة ابتكارية فكرة اكتشف ما متى سياساته من بنكال عدلي

      التسويقي االبتكار  عملية تدعمالبنك  في الداخلية البيئة 

 

 البعد الثالث: مناخ االبداع

 العبارات

ال أوافق 

 أوافق محايد ال أوافق بشدة

أوافق 

 بشدة

      طبيعة ومهام البنك بالبنك معيتوافق الهيكل التنظيمي 

اليوجد تداخل في االختصاصات بين الوحدات التنظيمية املختلفه 

      بالبنك

      العاملون في وضع الخطط العامه في البنكيشارك 

      العمل املبتكر علىيشعرالعاملون بتشجيع املشرفين لهم 

      من العاملين يتم مكافأة املبدعين

 

 املحور الثاني: األداء املوارد البشرية

 

 العبارات

ال أوافق 

 أوافق محايد ال أوافق بشدة

أوافق 

 بشدة

      بالكفاءةبنك لل العام األداء يتسم

      اعماله النجاز العاملين قدرات على بنكال عتمدي

      االرباح من عالية نسبة بنكال حققي

      نجازهاإل  املخطط أهدافه بنكال ققيح

 واملساهمينالزبائن  ال يشعر  التكنولوجية الوسائل على بنكال عتمدي

      خدماته تقديم في حديثة

      بنكال أداء عن بالرضا واملساهمينالزبائن  يشعر 

 
 

 


