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المستخلص :
تمثل القيم اإلبداعية أحد المحركات الفاعلة للسلوك اإلبداعي في ميدان العمل وعلى النحو الـ ذي أضفى ليهافط بطا فط
سيوكهط مثيمفط فو در اماتيكيـا ممـا يعنـي رـرورن اادشـداد لهـا والتمسـي بم ـامينها بعيـدا عـل التـردد العشـوا ي لهـا
وه ـ ذا ه نففض ضففرور احتضففط القهففطدا اإلداره ف وال ففطميه لتيففا الق فهم ااففد

إن ففط

منظومففطتام واففح روح الحهففط

والدهموم فهاط و ـ ذا مط كط مدخال إلثطر الاطحثه نحو تأشهر مشكي الدراس التض انبيق م تسطؤل أسطسه :
إل أي مدى تتوافر القهم اإلاداله فض المنظوم لهن الدراس ولي النحو الـ ذي همكناط م نشر الثقطفف اإلادالهف
اه راولاط وم ثم الدلو لتقدهم آلهط دالم لتيا القهم ومرشح ليسيوا اإلبداعي ؟
وقد تمخ ت دتا ج الدراسة عل جملة استنتاجات أبرزها :
وجود درجة مررية جدا مل القيم اإلبداعية في المنظومة عينة الدراسة ـ ذا مط أشرته إجطاط ال هن الماحوث .
وانطءا لي ذ لي االستنتاج فقد خرجت الدراسة بجملة توصيات .
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Abstract ;
Creative values represents one of the active impulses of the Creative behavior
impression as just as dramatic ,which means the necessity to be attracted to it and to
hold it's random hesitation, and that means the necessity also to entertain and contain
the management leaderships and their employees to invigorate their organization and
to diffuse the life spirit and continually in it.
This was an introduction to grow the excitement inside the researchers to notice the
study issue which started from an inquiry based on:
To which rang will the Creative values are available in the organization (Study
Sample) and in way which can diffuse Creative culture education in this organization
and then make an invitation to introduce supported mechanicals for these manners and
candidate them?
Finally we can mention an important conclusion from the study results:
It was mentioned in the answers of the research sample that there was a high
satisfaction degree of the Creative values in the organization (Study Sample) .
According to this conclusion ,the study had a lot of recommendations .
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المقدمة :
يبحث العاملون في ميدان العمل عل كل ما يشدهم إلى الحيان الوظيفية ويرسخ لديهم العديد مل المفاهيم القيمية سـعيا
للتواصل ورمادا للبقـا علمـا إن اسـتمرارية البحـث تعنـي اإلقـرار بوجـود الحيـان المنظميـة وهـ ذا الوجفود

همكف أ

هترسخ دو القهم الم ار لنه والكاشفة عل كينودته بحيث تظهر بمـداها البعيـد وعمقهـا الرـا ر وعلـى دحـو يف ـ عـل
إدها قيم اإلبداع لكل ال ﺫي ينتاب ذلي جملة معوقات ومحددات اامر ال ذي يؤشر حالة مل المنازلـة بـيل مـا تسـتهويه
النفوس ذ ات المنحى اإلبداعي وبيل مل ي ـعها فـي أرـار حـبف اافكـار وت ـيي الخنـا بحيـث تجـد النفـوس ذاتافط ففض
أبطر التقوقع وا نغالق  ،وفض ذلا تحجهم لكل الطاقات وهدر لإلمكاديات إلى حد الوقوع في أح ان الموبقات بعيـدا عـل
القيم واالعتبارات وهل في ذلا حطل م الرضط لنىوس بموح فض منظمط م طصر ؟ األمر هكم ففض إحهفطء النظفطم
القهمض ذا المنح اإلادالض فض تيا المنظومفط ولفد أنجفع الفنظم وأقوا فط ليهفه انبيقف محطولف الاطحثفط مف خفالل
اآلتــــض :
أو  :مناجه الدراس وإجراءاتاط
قطم الاطحثط اتحدهد مناجه االدراس واهط إجراءاتاط لي وفق السهطق ا تض:
1ـ مشكي الدراس :
تن م المنظومط الت يهم ه احشود م الاطحثه ولي نحو هدف اط إل لرض تبي طتافط ومف ثفم تأشفهر ماتغهطتافط ،
همك أ هفتم دو أ تشفكل تيفا المنظومفط نسفهجط قهمهفط

وفض ذلا إشطر لاذل كل مط هغور فض ذاتاط واهئتاط  ،و ـذا

الفزم وت فرض ذاتافط كمنفطفس وشفرها

هدلماط وه زز م بموحطتاط واطلتطلض ظاور ط امصط

المادلط التفض تفرا

له فض كل حركطته  ،األمر الـذي هحدو اتيا المنظومط

أ تتخذ م القهم اإلادالهف مناجفط

همكف التنصفل لنفه ولفد

أسطس الاقطء وجو ر الحهط التنظهمه لاط و ذ ا مط تانته الشركط الهطاطنه التض ت مد إل انتزاع األفكطر م حطميهاط
فض إبطر مط هسم ا ميهط الاحح والتبوهر مدلمط ذ لا اطلتخصهصفط المطلهف التفض تفدخل ضفم مفدار المحىفزا األمفر
الذ ي ترتب ليهه قاول ورواج منتجطتاط فض ال طلم ارمته  ،ليهه ظار الحطج إلف

تأشفهر المسفتوى الفذي تكفو ليهفه

القهم اإلاداله فض منظومتنط الت يهمه وامفط هجسفد وهتافط ففض إبفطر الرسفطل والرؤهف واأل فدا

التفض تسف

لافط و فذا

هىسر لنط أ مه وجود حطل م األ تمطم فض تشكهي م النسهج القهمض اإلادالض فض تيا المنظومط إل حد إنافط ت فه
واق ط همكناط م مسطهر المنظومط ال طلمه  ،ليهه تأبر مشكي الدراس فض التسطؤ

اآلته :

 .1ففل همك ف ليمنظوم ف الت يهمه ف أ تسففتناض القففهم اإلاداله ف لففدى ال ففطميه فهاففط ولي ف نحففو هقففوض الم وقففط
المحدد لاط وهىصح ل مستوى م ه م توافر ط ؟
 .2مط ض أوجه الدلم الذي تقدمه تيا المنظومط حت تتمك م إحهطء القهم اإلاداله فض مهدا لمياط؟
 .3إل أي درج همك لتيا المنظومط أ تحدد القهم اإلاداله األكثر تأثهرا فض مهدا حركتاط ؟
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2ـ أ دا

الدراس :

تتبيع الدراس إل تحقهق جمي أ دا

مناط :

 .1تحدهد األبر النظره ليقهم اإلاداله م وجا نظر الكتطب ولي نحو هرسض المىافوم اإلجرائفض ليدراسف الحطلهف
.
 .2الكش

ل درج توافر القهم اإلاداله لدى الماحوثه فض المنظوم لهن الدراس .

 .3اهط أوجه الترااب اه القهم اإلاداله فض ظل الىقرا الم ار لناط.
 .4تقدهم آله لتى هل القهم اإلاداله فض المنظوم لهن الدراس ولي نحو هظار ط إل حهز الواقع ومف ثفم التفأثهر
فهه.
3ـ أنموذج الدراس :
تا نف الدراسف الحطلهف أنموذجفط هجسفد القفهم ا ادالهف ففض تشفكهال

هئف الت يفهم التقنفض الموصفل وهمثفل منبيقففط

ليولوج نحو انطء فرضه لاط وم ثم التحري ل مدى أمكطنه تحقق أ دافاط  ،وقد تحدد أنموذج الدراس فض ا تض :
القيم اإلبداعية في المنظومة التعليمية

االستقاللية
في العمل

اإلصالح

ال د والبحث عل
الحقيقة

وروح الرؤية ودفاذ الب يرن

الحاجة لالدجاز
ألداد الاطحثط

الشكل رقم ( )1أنموذج الدراس
4ـ فرضه الدراس :
التمد الدراس فرضه مىطد ط :
توجد فروق ذا د ل أحصطئه افه إجطافط الماحفوثه اشفأ الىقفرا ال افر لف القفهم ا ادالهف ففض المنظومف
لهن الدراس .
5ـ المىط هم ا جرائه ليدراس :
أـ القهم ا اداله :
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ا صفالح والمترجمف

مجمول الىضفط ئل المجسفد لحفط

مكطنهف ا سفتقالله ففض ال مفل سف هط وراء الحطجف الف

ا نجطز الظطفر واحثط ل الحقهق فض إبطر الرؤه الواضح ونىطذ الاصهر .
ب ـ المنظوم الت يهمه :
كهففط أجتمففطلض ذا سففم م رفه ف هاحففح ل ف المجاففول فففض إبففطر الم يففوم خدم ف ليواقففع الففذي تففدور فففض حيقطتففه
تخصصط متنول مثيمط متىطلي
6ـ حدود الدراس :
تضمن حدود الدراس ا تض:
أ ـ الحدود الموضوله :
ركز الدراس الحطله لي القهم ا اداله
ب ـ الحدود المكطنه :
تم تباهق أدا الدراس لي لهن م رؤسطء ا قسطم ال يمه فض تشكهال

هئ الت يهم التقنض الموصل .

ج ـ الحدود الزمنه :
تم إجراء الدراس فض المد المحصور اه  2012/2/1ولغطه . 2012/9/1
7ـ مناج الدراس :
ألتمد الاطحثط لي المناج الوص
مف مقهفطس ( 1928

التحيهيض فض دراستام الحطله اغه تحقهق ا دا

المتوخط  ،وقد تم ا فطد

 )Sprangerا فد تبفوهر ا فض فقراتفه لصفطلح الدراسف الحطلهف وامفط هالئفم الاهئف ال راقهف

والمنظومط الت يهمه فهاط  .النجهىض 28 ,1996 ,
 8ـ مجتمع الدراس ولهنتاط وأسطلهب جمع الاهطنط .
لقففد تحففدد مجتمففع الدراس ف اطلقهففطدا ا دارهف فففض تشففكهال

هئف الت يففهم التقنففض الموصففل أمففط لهنتاففط فقففد تمثي ف

اأختهطر الاطحثط ل هن لشوائه م رؤوسطء ا قسطم ال يمهف لهكونفوا لهنف ليدراسف وقفد كفط ا ختهفطر مشفىولط اجميف
أساطب:
أ ـ لم تحظ تشكهال

هئ الت يهم التقنض الموصل ادراس ممطثي حسب أبالع الاطحثط المتواضع

ب ـ المسطلد التض أادا ط الماحوثه وكل مط م شأنه إفطد الاطحثط اشأ دراستام الحطله
ج ـ قرب الماحوثه وأمكطنه التواصل م ام اشأ متبياط الدراس الحطله .
وقففد ايففم حجففم ال هن ف المختففطر ) ) 50فففردا ليمففط أ ا سففتاطن كطن ف ا دا الرئهس ف فففض جمففع الاهطنففط الخطص ف
اطلموضوع قهد الدر اس وقد غب فقرا ا ستاطن خمس متغهرا رئهس ( ا صالح  ,ا ستقالله ففض ال مفل  ,الحطجف
ال ا نجطز  ,الصدق والاحح ل الحقهق  ,وضوح الرؤه ونىطذ الاصهر ).
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وقد تم قهطس كل متغهر م خالل مجمول م الىقرا الىرله وكمط موضح أدنط :
فقفففهم ا صفففالح لافففر لنافففط الىقفففرا ( )x5,x4,x3,x2,x1أمفففط ا سفففتقالله ففففض ال مفففل فقفففد غبتفففه الىقفففرا
) )x10,x9,x8,x7,x6ليفففففففففف حففففففففففه نجففففففففففد أ الصففففففففففدق والاحففففففففففح لفففففففففف الحقهقفففففففففف فسففففففففففرته الىقففففففففففرا
( )x15,x14,x13,X12,x11اهنمط الحطج ال ا نجطز مثيته الىقفرا ( )x20,x19,x18,x17,x16وفهمفط هخف
وضوح الرؤه ونىطذ الاصهر فقد ترجمته الىقرا (. )x25,x24,x23,x22,x21
وقد خض

ا ستاطن

ختاطري الصدق والثاط وليتحقق م صدق ا ختاطر فقد تم لرضاط ليف لفدد مف الخافراء

والمختصه * لتحدهد أرائام حول شفمولهتاط ليمحتفوى الفذي تقهسفه ووضفوح فقراتافط وجفود صفهطغتاط ومفدى قهطسفاط
ليموضوع قه د الدراس  ,ولقد تم األخذ اأراء المحكمه فض إلطد صهطغ ا فض الىقفرا وأجرهف الت فدهال ففض ضفوء
مالحظطتام وقد حصي فقرا ا ختاطر لي نسا ( )%75وليهه أصاح فقفرا ا ختافطر صفطلح لقهفطس تفوافر القفهم
ا اداله فض المنظوم لهن الدراس .
أمط ل أختاطر الثاط ف قد قطم الاطحثط اتباهق ا ختافطر ليف مجمولف مف رؤوسفطء ا قسفطم ال يمهف ففض تشفكهال
هئ الت يهم التقنض الموصل وايم لدد م ) )25فردا فض هوم  2012/6/15ثم ألطد الاطحثط تباهق ا ختاطر ليف ذا
ال هن هوم  2012/7/12وقد تم الحصول لي نتفطئج مبطاقف لنتفطئج ا ختافطر ا ول واقهمف تتمطشف مفع مفط مقافول ففض
الدراسط ا نسطنه ( )%78و و م طمل ثاط هصيح لالستخدام والتباهق .
9ـ ا دوا ا حصطئه :
لمففد الاطحثففط إلف توظهف
تمثي

ا ففض األدوا الخطصف اخصففو

م طلج ف الاهطنففط الخطص ف اطلظففط ر المدروسف وقففد

ذ الاهطنط فض ( التكرارا  ،النسب المئوه  ،األوسطب الحسطاه  ،ا نحرافط الم هطره  ،التحيهل ال نقودي).

(**)
د.نوال هونس محمد
د.ستطر جاطر نطصر القهسض

استطذ
استطذ مسطلد

د.ناطل اونس محمد

استطذ مسطلد

د .أحمد سيهمط الجرجري

استطذ مسطلد

وألجل اإلحطب امتبياط الدراس فقد ا تدى الاطحثط إل م طلج الموضوع لي وفق إبطره :

* اإلبطر ا ول  :الخيىه النظره والدراسط السطاق
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1ـ مىاوم القهم اإلاداله :
تاطهن وجاط نظر الاطحثه اشأ مىاوم القهم إلف الحفد الفذي نجفم لنفه حطلف مف التنفوع وامفط أضفى شفهئط مف
األ مه مثيمط أشر درج م النىطذه حد ال مق  ،األمر الفذي هىسفر لنفط أ
الىكر التنظهمض

فذا المصفبيح ح ففض األففق الىكفري لفرواد

لغرض التردهد واإلساطب ال كطن الغطه األسطسه لذلا كش

ثففم تحدهففد مففدهط الصففدى إلف حففد فاففم المضففمو وم رفف المكنففو
راسففخ  ،ليمففط إ

الترددا التض هحفدثاط ففض األذا ومف

و فذا ه نففض لنففط إ القففهم احففد ذاتاففط ففض م تقففدا

فذ ا الرسففوي هىففض اففطألغراض المتوخففط ممففط كففط مففدلط ليمبطلا ف اتانهاففط (القففهم) والنظففر إلهاففط

كمنظوم تؤشر حطل التىضهل والتحدهد والتمههز اه الصح والخبأ  ،ا هجطاض والسياض  ،الىضهي والرذهيف  ،الصفطلح
والبطلح ،م

نط جطء أ مه إحهطء ذ المنظوم فض كطف مهفطده ال مفل  ،ولميهف األحهفطء

ومجرهطتاط وحط
الزم

تفتم ام فزل لف الاهئف

الغمفوض التفض تنتطاافط  ،ممفط ه نفض ضفرور مرالفط لطمفل التغههفر لنفد اسفتناطض القفهم ومشفطبر
التنكفر لافذ المنظومف التفض تمثفل

اقصد الخضوع وا ستسالم ال اقصفد المسفطهر وا نتظفطم ا هفدا لف حفط

دال التأثهر ولطمل الصدار فض الثقطف التنظهمهف  ،ممفط ه نفض ضفرور األنشفداد لافط وال مفل امضفموناط إلف حفد النظفر
إلهاط ا لساهل األنجع فض تأمه حط

التىوق  ،أي إناط الكل المتكطمل وال طمل الىطلل الذي هخفب اآلثفطر ففض النىفوس إلف

حد التاذهب مثيمط هحمل إشطر ولالم دال إل التمهز

اقصد الغرور وا نجرا

اقدر مط همثل وضع الثوااف وتنظفهم

المدركط تجط المستجدا  ،أي أ القهم اإلاداله تمثفل مؤشفرا حرجف ففض السفيوا اإلافدالض انبالقفط مف أ رسفوي
ذ القهم لدى ال طميه ه نض امتالكام لسيسي م الىضطئل تيا التفض تىصفح لف سفيوكهطتام وحتف ردود ف فل اآلخفره
تجط ام .
وفض السهطق ذاته هؤكد ( القرهوتض )157،2003،أ القهم اإلاداله

ض م تقدا تتجسد أ مهتاط لفدى أصفحطااط إلف

حد التزامام امضموناط أي أناط تحدد المقاول والمرفوض والصواب والخبأ.
كمط وصى اأناط افتراضط متأصي هظار تأثهر ط فض مواق

وسيوا اإلفراد احهفح أنافط ت تافر محفور رئهسفض ،و فذا

مط همك تيمسه فض الشركط الهطاطنه التض تتمهز اأدائاط وجود منتجطتاط  ،ليمط إ القهم اإلاداله التنطفسه قد
لناط  ،أي أناط

ه ار

تظار فض الخبب اإلستراتهجه ولكناط راسخ وموجود (جرهنارج،اطرو . )795،2009،

أمففط ل ف أ مه ف القففهم اإلاداله ف وكمففط حففدد ط الاففطحثو (الشففمطع،حمود( ، )391،1989،الارهففدي، )94،2007،
(الصر (Garth,2000,p.412-413) ، )158،2001،
فأناط تتأبر م خالل لد ط جو ر الثقطف اإلاداله والمنظم ال قيض ليسيوا اإلادالض  ،انبالقط م كوناط أسفطس التفأثهر
القهطدي فض المرؤوسه فضال ل ذلا فقد تسام فض تأشفهر المسفتوى اإلدراكفض إلبفرا

ال ميهف التنظهمهف ارمتافط إلف

حد أقرار التىطلل م لدمه  ،و ذا مط جطء متمطشهط مع مط برحه ( )Garthاقوله :
(Values and norms can reinforce the entrepreneurial allow an organizations to respond quickly and
)creatively to a changing environment

و نط إشطر واضح إل أ مهف القفهم ففض تفرجهح كىف السفيوا ا هجفطاض  ،فشفرك ( )Hewlett-Packardليم فدا
ا لكترونه لطله التقنه التض توظ

مط هزهد لي مئ أل

لطمل  ،وحقق إهرادا مطلهف ففض منتصف

التسف هنط إلف

( )31ايهو دو ر أمرهكض وقد ألزي نجطحاط إل مجمولف مف الم تقفدا الراسفخ والتفض تحكفم السفيوا نحفو تحقهفق
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األ دا

المرغوب فهاط  ،وم

ذ القفهم ( النزا ف  ،الثقف  ،المرونف  ،اإلافداع ،التأكهفد ليف ا نجفطز) فضفال لف لجفوء

إدار الشفرك إلف مفط نسفمهه ( ) Management by Wanderingاقصفد الت فر

ليف مجرهفط األمفور ليف ارض

الواقع المنظمض .
كمط تمطرس القهم اإلادالهف دورا ففطلال ففض إقفرار حفط
اإلاداله ت مل لي تحقهق الراف

ا لتفزام ال فطبىض تجفط المنظمف مقترنفط كفل ذلفا افأ القفهم

اإلستراتهجه ليمنظم والتض تنم ل درج م انغمفطس المنظمف ففض السفوق الفذي

ت مل فهه وفض كل ذلا إشطر إل إ ارتىطع نسا إقاطل الزافطئ ليسفيع همثفل مؤشفرا لتمت افط امسفتوى رففع اسفتراتهجض
لفطلض  ،ممفط هؤشفر لنفط إ رسفطل المنظمف هجفب أ تتضففم قهمفط إادالهف تمكف المنظمفط مف م رفف ا تجط فط التففض
تسطند ط المنظم لكض تستبهع استه طب التحفدهط األخالقهف ،لفـذا تافرز أهميـة اعتمـاد القيـادات اإلداريـة للقـيم اإلبداعيـة
ﺫات السمة ااخالقية إلى حد إن ااخالقيات تتجاوز حاالت االلتزام المجرد وهنا إشارن إلى أهمية وسم القـيم اإلبداعيـة
بمجموعة مل السمات وعلى النحو الذي يؤشر حيويتها ويعزز مل قوتها وهذه السمات يمكل إجمالها باآلت ي :
 تجسد إدسادية اإلدسان وقدراته التي تفو حدود الت ور.
 شاملة وترطي أوجه الحيان برمتها إلى حد أدها تلعب دور المنظم الفاعل إﺫا أحسل استخدامها .
 ال ابط للسلوكيات اإلدسادية في ميدان العمل.
 مدخل فاعل لتأميل االت االت بمداها االيجابي .
 التنمية والتقوية ( يمكل تنمية وتقويـة القـيم سـوا كـان ﺫلـي عـل رريـ التـدريب ااخالقـي أو إعطـا جرعـات
توجيهية مكثفة) .
 تحدد درجة االستجابة لل رور إلى حد أدها تؤشر حالة االستعداد لتقبل المخـارر الناجمـة عـل تلـي ال ـرور مـل
عدمه.
 عامــل جــذب وقــون فــي ميــدان العمــل وخارجــه إﺫ إن الترييــر فــي القــيم يقــود إلــى إحــدا ترييــرات فــي ســلوكيات
العامليل داخل التنظيم .
 المنطل الفاعل إلقرار حاالت االلتزام العارفي وﺫلي في ظل االتفا االيجابي بـيل العـامليل بشـأن تلـي القـيم إلـى
حد الوال للمنظمة.
 المشكل لطر التفكير وأدماره تلي التي تنتج عنها دوافع والتي تكون معززن للسلوك .
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 : 2أنواع القهم :
ورد تصفنهىط ليقفهم ليف نحفو لفطم و فـذا مفط همكف تيمسفه مف خفالل بروحفط الافطحثه المؤشفر أسفمطئام وكمفط
موضحط أدنط :
جدول ( )1تصنه

القهم لي وفق آراء لدد م الاطحثه فض الىكر اإلداري

أسم الاطحح والسن
لثمط 36،1984 ،

أنواع القهم
الاقطء  ،الشر  ،المجتمع  ،الحره

 Glinow Steven,2000,215الشجطل  ،اليب  ،البموح ،السهبر لي النىس
جواد108،2010،

القو  ،المكطن

جرهند ارج واطرو 236،2009،

الو ء ،الاقطء،المنطفس  ،الكىطح

هطسه 240،1999،

الثق ،التمهز،المتطن ،الجود ،الىراد
 Raia,1972,P15-20ا نىتطح،الثقففففف ،تقال المخطبر،مجطااففففف المشفففففكال ،تقال
مالحظط التغـﺫية العكسية.
اإلنسففط مخيففوق اجتمففطلض ففطد

،كىففطء اإلنسففط ت تمففد

لي ف قدراتففه ،اإلنسففط حصففهي الخاففرا  ،التغهففر ظففط ر
لطار ،السهطسففففففف أمفففففففر اهجفففففففطاض ،الم رفففففففف السفففففففطئد
كطفه ،الدستور م السال كتطاته ،المشكي إصالح ،ن ر
اليوزي ومرار202-200،1990،

أكثر ممط نبافق ،تركهفز اإلدار ليف الفداخل ،المشفطركو
فففففض رسففففم السهطسففففط أقيه ،األغياهفففف خففففطرج التنظففففهم،
التخبففهب قاففل ال مففل والتنظففهم ،التكنولوجهففط توجففه لحففل
المشففكال  ،اإلنسففط هخيفففق وهففزول والتنظففهم اطق،م فففدل
الحهط التنظهمه بوهل.

ومع ت دد التصنهىط التض برحاط الاطحثو ألال اشأ القهم لي نحو لطم إل إ لنوا الدراسف وماتغط فط هاقف
المحرا الىطلل لـﺫهنية الباحثيل تجاه ﺫلي العنوان اامر الذي حدا بهم الى تأشير القـيم اإلبداعيـة التـي تبنتهـا الدراسـة
الحالية في إرار االفادن الفعلية مل رروحات (القريوتي : (304 ,2003 ,
أ .اإلصالح :
تعكف هذه القيمة اإلبداعية مستوى اإلحساس العالي لدى الفرد باحتمالية وقـوع المشـكالت فـي ظـل الثقـة والتمسـي
بورع الحلول حتى وأن تطلب اامر قدرا مل تحمل المخاررن أي إن حالة اإلحساس بالمشكالت قا مة مثلما هي هادفـة
لالدفتاح والمنافسة مما يفسر لنا أن اإلصـالح بحـد ﺫاتـه قيمـة فاعلـة فـي المجـال التنظيمـي وبالـذات
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عنـد التحسـف

بالمشكالت (حسيل  )25 2002وفي هذا ال دد يقول (أديسون) لمعاوديـه البـد مـل وجـود رريقـة أف ـل أبحثـوا عنهـا
عند سعيكم لحل المشكالت.
ب  .االستقاللية في العمل :
تجسد هذه القيمة أمكادية الفرد في تجنب القيود إلى حد رف ها أي أده ال يكون إمعة وهذا ما جا متماشيا مع قول
الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم :
(ال يكل أحدكم إمعة يقول كما قال الناس)
وفيما تقدم إشارن إلى أهمية االستقاللية وعلى دحو يتي إدتاج اكبر عدد مل اافكار في إرار المرودة والعمل بفكرن كل
ما هو أف ل وفي هذا ال دد فقد يبدو الفرد المبدع غير دظاميا ويطرح جملة مـل التسـاؤالت بشـأن الواقـع الـذي يعمـل
فيه في إرار السعي لترييره (الطيب .)17 1988
ج  .ال د والبحث عل الحقيقة :
تتأرر هذه القيمة في أمكادية سعي الفرد إلى أظهار الحقيقة وتجنب مواراتها ف ال عل تجنب النفا ومسالكه في إرار
فحواه إن اإلبداع بحد ﺫاته يعبر عل الحقيقة اإلدسادية التي تمكل اإلدسان مل فهم الظواهر الكودية ومل ثم تأميل القفـزن
لديه خارج ما هو مألوف وعلى أررية جديدن ( عساف .)32 1995
د .الحاجة إلى االدجاز :
تترجم هذه القيمة حالة ادشداد الفرد إلى عمله إلى حد عده متعة في ظل قون الشعور باالدجاز بريه أشراله حيزا فـاعال
في ﺫاكرن اآلخريل عبر الزمل وهـذا رهـيل سـعيه المتواصـل الدتـزاع االعتـراف مـل اآلخـريل بقدراتـه وجهـوده فـي إرـار
فحواه إعطا ااسبقية لألدا المتميز قياسا بأية أدشطة أخرى (اللوزي .)299 2003
ه .وروح الرؤية ودفاﺫ الب يرن :
أي الروص في ااعما دون االكتفا بما هو آدي وسطحي ف ال عل البحث ورا التفاصيل والرور في ااعما على
أساس المعلومات

وهناك مل دظر إلى الرؤية والب يرن كأحد الخ ا ص لألفـراد مـل ﺫوي التفكيـر االسـتراتيجي وبمـا

يمكنهم مل التعامل مع المستقبل الرامض (عبودي .)63 2009
 : 3مصطدر القهم اإلاداله :
(السففففففففففففففففففففففففوهدا وال ففففففففففففففففففففففففدلونض (Deep,Sam&Sussman,Iyle,1993,p.238) ،) 83-،80 2003،
 ).الدهب,(234،2005،
تت دد مثيمط تتنوع مصطدر القهم اإلاداله ولي النحو الـﺫي يؤشر إمكاديـة ادبثاقهـا واإلفـادن منهـا فـي شـتى ااوقـات
وبالذات في اللحظات الحاسمة والحرجة اامر الذي يوفر لنا الدليل الموروعي للتحري عل م ادر هـذه القـيم والعمـل
على إثارتها وتوظيف أية إيحا ات صـادرن عنهـا وفـي ﺫلـي دعـون للكشـف عـل إسـهامات البـاحثيل بشـأدها وكمـا مؤشـر
أدداه :
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أ -القرآن الكريم :
تمثل البراهيل واادلة والشواهد المشار لها في القرآن الكريم عامـل دفـع ودقطـة حفـز لمراجعـة الـذات والتجـوال بـيل
ربوع النفف البشرية إفادن وادطالقا مل قوله تعالى ( بـديع السـموات واار) ) وفـي ﺫلـي إشـارن إلـى رـرورن اسـتلهام
اافكار وبنا االفترارات وتجسيد القيم مل هذه اادلـة واالهتـدا بأيـة معطيـات داجمـة عنهـا وهـذا مـا جـا متماشـيا مـع
رروحات (الديب  ) 234 2005بقوله إن الرسول (صلى هللا عليه وسلم ) قرر العمـل علـى وفـ منظومـة قيميـة أساسـها
القرآن الكريم (وأخفض جناحي للمؤمنيل).
ب -المحفزات اإلبداعية :
يشكل مثلث المحفزات اإلبداعية (القيادن الداعمة الثقافة الساددن السياسة الموجهة) أحد الم ادر الفاعلة لتأميل القيم
اإلبداعية ومل ثم ااخذ بكل ما ينم عنها إلى حد إن هذ ه المحفزات تمثل مثيرات فاعلة في ميدان العمـل التنظيمـي وبمـا
يلوح للعامليل والقيادات اإلدارية على السوا ب ـرورن التفكيـر المتجـدد ال باعـث إلـى اإلبـداع ومعالجـة الحـاالت بطريقـة
جديدن.
ج  -دعم اافكار والتجارب الميتة :
تولد اافكار في مواقع متباينة وت در مل شخ يات ﺫ ات مراكز متفاوتة مما يعني أن ااهمية الفاعلة لها قد تتبايل تبعا
لتلي المراكز والمواقع ودعني هنا أن اافكار التـي ت ـدر مـل العـامل يل فـي أددـى السـلم الهرمـي قـد ال يـتم اعتمادهـا فـي
حاالت كثيرن مما يعني فقدان قيمتها علمـا إن هـذه التجـارب واافكـار تشـكل بحـد ﺫاتهـا الوعـا الـذي يحت ـل الكثيـر مـل
القيم والمعايير إلى حد أدهـا مـنظم للسـلوكيات وم ـدرا لإلبـداع علمـا أن الكثيـر مـل اافكـار راهـل بشـأدها العديـد مـل
الباحثيل إلى حد إن فريقا منهم عـدها مورـع خـوا ووهـل بينمـا عـدها آخـرون محطـة ودقطـة اهتمـام ممـا حـدا بهـم إلـى
تكريسها والعمل بمقت ياتها كودها تجارب أغنـا البـد مـل اإلفـادن منهـا وهنـا إشـارن إلـى إقـرار الجادـب ألقيمـي فـي هـذه
التجارب واافكار.
د -تعمي الممارسات اإلبداعية ﺫات المنحى ااخالقي:
يــتم تكــريف ﺫلــي مــل خــالل القــول بــأن حركــة اإلبــداع يجــب أن تكــون موازيــة اخالقيــات العمــل أي أن ااخالقيــات
بمدياتها وتأثيراتها تسهم فـي غـرس القـيم وبالتـالي ورـعها فـي خادـة اإلبـداع بحيـث أن الوم ـة التـي تثيرهـا القـيم فـي
النفوس تجد مل يرعاها ويعمل بمقت ياتها إلى حد المشاررن وادتزاع الجديد وغير المألوف بشأدها.
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 4الدراسات السابقة :
أ دراسة farris 1973
Purchasing Reciprocity And Antitrust
أجريت هذه الدراسـة علـى عينـة مـل المـديريل بلـا حجمهـا ) )226مـديرا وقـد ركـزت الدراسـة علـى بيـان أثـر القـيم
الشخ ية على سلوكية المديريل وصنع القرارات التي تتخذ مل قبلهم وقد توصلت الدراسة الى جملة أستنتاجات
أبرزها:
 _1وجود تأثير فاعل للقيم الشخ ية على إدراك المديريل وعلى الكيفية التي يتم بها مواجهتهم للمشكالت .
 2تؤثر القيم الشخ ية على القرارات التي تتخذ في ميدان العمل
ب دراسة Manley , 1972
أجريت هذه الدراسة في شركة االت االت في والية ديوديورك وقد توصـلت الـى عـدن أسـتنتاجات منهـا وجـود أرتبـار
معنوي بيل أهداف الشركة والقيم الشخ ية للمـديريل علمـا أن أهـداف الشـركة ورـعت علـى أسـاس جـودن الخدمـة أوال
ومعدل العا د ثاديا  ,وعملية ورع االهداف مل قبل المديريل كادت قا مة علـى أسـاس القـيم التـي يمتلكودهـا معبـرا عنهـا
برفاهية المستخدميل وتأميل جودن الخدمة المقدمة .
ج دراسة Peter&Waterman1982
ركزت هذه الدراسة على العالقة بيل القيم الثقافية والنجاح في االعمال وقد توصلت الدراسة الى مجموعـة مـل القـيم
تمثلت ب ( التركيز على االف ـل  ,االهتمـام بالتفاصـيل  ,االعتقـاد بأهميـة االفـراد  ,الجـودن المتميـزن  ,النمـو االقت ـادي,
االهتمام بالمعلومات وتعزيز االت االت  ,النظر الى االع ا في المنظمة على أدهم م در االبداع (مبدعون).
وبنا ا على ما تقدم يت

لنا أن الدراسـة الحاليـة تختلـف عـل سـابقاتها فـي كودهـا تبنـت القـيم ﺫات المنحـى االبـداعي

وعلى دحو يسهم في تتويج االعمال بمعطيات أيجابية تؤشر التميز وتقر الفرادن قياسا بالمنافسيل ف ال عل ﺫلي فقـد تـم
تطبيقهــا رــمل دطــا البيئــة العراقيــة وبــاالخص فــي المنظومــة التعليميــة ممــا يــوفر بعــدا الهميــة هــذه الدراســة ويؤشــر
أختالفها عل الدراسات السابقة .
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ا بطر الثطنض  :تحيهل نتطئج الدراس المهدانه
اقصد تحيهل نتطئج الدراس المهدانه فقد لمد الاطحثط إل تانض اآلتض :
 .1وص متغهرا الظط ر قهد الدراس :
ممفط شففا فهففه إ وصف أهف ظففط ر هسفتيزم ا نبففالق مف المؤشفرا الم اففر لناففط  ،وقفد تتخففـﺫ هـذه المؤشــرات
اتجاهات عدن وعلى دحو يؤشر مستوى وواق عية الظاهرن مل عدمه واجل تفعيل مع ما دحل ب دده فقد تطلـب اامـر
اإلفــادن مــل معطيــات الجــدول ( )1التــي أف ــحت عــل جملــة مقاصــد منهــا مــا تجلــى فــي وجــود توجــه ايجــابي لــدى عينــة
الدراســة بشــأن الحالــة اإلصــالحية ه ـذا مــا عبــرت عنــه إجابــات( )%89مــل المبحــوثيل بوســط حســابي قــدره ()4.3
وادحراف معياري ( )0.3615اامر الذي يوفر ادطباعا بأن هناك تفاعال جادا مل قبل المبحوثيل مع أية مشكالت تنتـابهم
في ميدان العمل إلى درجة التعهـد بحلهـا مـع ااخـذ بنظـر االعتبـار أيـة تبعـات تـنجم عنهـا وفـي ﺫلـي إشـارن إلـى امـتالكهم
خزينا معرفيا وفكريا يؤهلهم الدتزاع الحلول االيجابية التي تحجم مسببات تلي المشكالت وتقـو) فعلهـا وفـي مـا تقـدم
إشــارن وارــحة إلــى إن العالقــة بــيل القــيم اإلبداعيــة بإرارهــا العــام وحلحلــة المشــكالت حالــة قا مــة إلــى حــد إن التفكيــر
اإلبداعي يأخذ مداه الفعلي في الميدان التنظيمي ويعد المشكالت هي فرص للنمو بكافة أوجهها ومجاالتها .وفيمـا يخـص
االسـتقالل كأحــد القـيم اإلبداعيــة فقــد أشـرت إجابــات المبحـوثيل فــي المنظمــة عينـة الدراســة إن ( )%81مـل تلــي العينــة
اتفقوا على إن يكـون سـيادن رأيهـم فـي ميـدان عملهـم مقتردـا بتمـردهم علـى أيـة قيـود محـددن لحـركتهم فـي ميـدان العمـل
وعلى النحو الذي قادهم إلى عر) جملة تساؤالت بشأن الواقع الذي يخورون غمار لعبة العمل فيه سعيا إلى اادشـداد
إلى ما يسمى بالتريير الذكي الذي يستح ر ااساسيات لخدمة الث ادويـات ويقـر الوجـود مـل خـالل االسـترالل ااف ـل لمـا
هو موجود إلى حد تأميل االستقاللية ورفض حاالت االدجراف الفكري والتبعية ال يقة وما تقدم يمثل دعون للقول بأن
قيم ال د والبحث والتحري عل الحقا

كادت قا مة في ميدان الدراسة إﺫ اتف ( )%96مل المبحـوثيل علـى رف ـهم

القارع لحاالت النفا اإلداري ف ال عل أهتماهم بالحقا

مثلما ينشدون إلى الوقـا ع ويعـدودها همـزن الوصـل اعمـالهم

وفي ﺫ لي تأكيد حتمي بأن عملية التعتيم ال وجود لها .
و زم ﺫلــي اتفــا ( ) %91م ف الماحففوثه اوسففب حسففطاض ( )4.4وانحففرا

م هففطري ( )0.467اففأ

نففطا حطج ف

قطئم ورغا لطرم فض الس ض لتحقهق ا نجطز إل درج إ الماحوثه هؤدو ألمطلام اجده وه دوناط مت ف لافم مفع
األخـذ بنظر االعتبار إمكادية ادتزاع حـاالت االعتـراف مـل اآلخـريل فـي ظـل الت ـحيات الجسـيمة والعطـا ات الثـرن وبمـا
يعزز المكادة ويجلى حاالت االحتفاظ بالذاكرن لدى اآلخريل في ميدان العمل.
ومط تقدم هؤشر لنط حقهق واق

مثيمط فض أمفر حتمفض و فض إ القفهم الم افر لف وضفوح الرؤهف ونىفطﺫ الب ـيرن لـدى

المبحوثيل قد أخـذ ت مـديات مررـية جـدا بالنسـبة لعينـة الدراسـة هـذا مـا اتفقـت عليـه إجابـات ( )%91مـل المبحـوثيل
بوســط حســابي ( )4.4وادحــراف معيــاري ( )0.3056ممــا يعنــي إن تــوافر هـذه القيمــة اإلبداعيــة لــدى المبحــوثيل هــي
المترجم الفعلي للقيم اإلبداعية المشار لها أعـاله ف ـال عـل والدن فكـرن مفادهـا إن الجهـود اإلبداعيـة مـوارد دـادرن يجـب
استثمارها في إرار النظر إلى اامام والسعي للتفو على المنافسيل وعملية التفو ال تتم إال في إرـار اسـترالل سـلعة
دادرن لكنها بيل أيدينا أال وهي الوقت المدعم بالموارد ااخرى .مما يعني إن استثمار الوقت يمثل احد المفاتي الر يسية
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لترسيخ التفكير اإلبداعي .وخالصة القول إن القيم اإلاداله فض المنظمف لهنف الدراسف قفد اختبف أثر فط وجنف ف يافط
وج ي مف المحسفوس ميمفوس ومف الا هفد ففض الفـﺫ اكـرن قريبـا وفـي متنـاول اليـد أي إن القـيم اإلبداعيـة كادـت قا مـة
وموجودن لدى عينة الدراسة إال إن هذا الوجود ال يعني غياب المعوقات لها .
الجدول* ( ) 2وصف متريرات الظاهرن المدروسة

االستقاللية في
العمل

* نتطئج الحطسا ا لكترونه اطستخدام .SPSS
 .2التحيهل ال نقودي لمتغهرا الظط ر المدروس :
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أشففر م بهففط الشففكل ( ) 2الخففط

ا ميه ف التحيهففل ال نقففودي لمتغهففرا الظففط ر موضففع الدراس ف أ الىقففرته

( )X2,X13شكيتط لنقودا اشر حطل مام فض مهدا ال مل تمثي اطلقول اأ الت اد احل مشفكال ال مفل هسفتيزم تجنفب
حط

الت تهم ولدم األهمط ااط .كمط شكي الىقرته ( )X8,X19لنقفودا وليف النحفو الفـﺫي فسـر كثـرن التسـاؤالت فـي

ميدان العمل والسعي إلى تعظيم االدجـازات بق ـد إقـرار المكادـة للمبحـوثيل فـي مجـال عملهـم وح ـيلة ﺫلـي إن الفقـرات
( )X2,X8,X13,X19شكلت عنقودا يف

عل حالة الترابط بيل االلتزام بحل المع الت وتحقيـ االدجـازات وبمـا يسـهم

في إثارن قدرا مل التساؤالت بعيدا عل أية تعتيمات أو حاالت ت ليل.
كمط شكي الىقرته ( )X16,X18لنقودا هجسد س ض الماحوثه لممطرسف ألمفطلام اجدهف حفد التمتفع اافط ففض إبفطر
فكر مىطد ط انتزاع ا لترا

م اآلخره ولد وثهق هىيحو ااط فض مجطل حهطتام الوظهىه وفض السفهطق ﺫاتـه كودـت

الفقـرات ( )X7,X11,X17عنقـودا يؤكـد رفـض المبحـوثيل لعمليـة النفــا اإلداري ف ـال عـل التمـرد علـى القيـود المحــدد
لنطا تمكينهم في العمل مقتردا ﺫ لي بسعيهم المتواصل لتأديـة واجبـاتهم علـى أتـم شـكل وأحسـل صـورن وهـذا يؤشـر لنـا
الجدية في العمل حد اعتراف اآلخريل بـالجهود المبذولـة وعلـى النحـو الـذي أشـر قـون الشـعور باالدجـاز لـديهم فـي إرـار
االهتمــام بالحقــا

والوقــا ع هـذا مــا جســده العنقــود ( )X12,X17ممــا يفســر لنــا إن التعهــد بحــل أي إشــكاليات فــي العمــل

يستلزم قدرا مل الشفافية ورفض الت ليل وبما يؤجج اإلسهامات الفردية للمبحوثيل ويسهم في تعزيز مكادتهم في إرار
السعي الجـاد لتقـويض القيـود المحـددن لتطلعـاتهم الفكريـة بحثـا عـل اإلبـدالهف وتأشفهرا لفدور القهمهف  ،و فـﺫا مـا أمكـل
مالحظته في العنقدن . )X2,X13,X19,X16,X18,X11,X17,X7,X12 ( :
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الشكل* ( )2التحليل العنقودي لمتريرات الظاهرن قيد الدراسة
* نتطئج الحطسا ا لكترونه اطستخدام .SPSS
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االستنتاجات والتوصيات :
أو  :ا ستنتطجط
تمثي ا ستنتطجط التض تمخض لناط الدراس المهدانه فض اآلتـــــض :
 .1شغي القهم اإلاداله لي نحو لطم حهزا فطلال فض ذاته الماحوثه ففض المنظومف لهنف الدراسف إلف حفد إنافط
كطن المحرا لتىكهر م والمرسخ ليسيوكهط التض هنتاجوناط.
 .2سهطد حطلف مف التافطه ففض تفوافر القفهم اإلادالهف ففض المنظومف لهنف الدراسف  ،ممفط هفوفر انباطلفط افطختال
وجا نظر الماحوثه اشأناط ذا مطجسدته إجطاطتام ومط أشرته النسب الم ار لناط.
 .3شكي القهم اإلاداله فض المنظوم لهن الدراس لنقد متىطلي ومتواصي احهفح إ كفل متغهفر فرلفض هفدلم
المتغهرا األخفرى وهقفر ف يافط  ،أي إ القفهم اإلادالهف المتفوافر ففض تيفا المنظمف لافر لف ذاتافط وأشفر
إساطمطتاط .
ثطنهط  :التوصهط :
انطءا لي مط ورد م استنتطجط فقد خيص الدراس إل جمي توصهط تمثي اــ :
 .1ال مل لي ترسهخ الثقطف اإلاداله فض المنظوم لهن الدراس ولي النحو الذي هج فل منافط منبيقفط إلثفراء
القهم وإقرار الم طههر وم ثم تنظهم وتاذهب السيوكهط احهح تكو الثقطفف
مىترقط فض الت طمل اإلنسطنض وم ثم الوصول إل حط
 .2الس ض الجطد إلتطح الىر
اإلاداله إل حد إ

ليماحوثه لترسفخ حفط

فض المفدخل الصفحهح لم طلجف أهف

السمو وا رتقطء.
التىكهفر اإلافدالض لفدهام ففض أبفطر فحفوا ومحتفوا القفهم

ذ القهم تمثل محركط ال مل وضواابه فض آ واحد.

 .3ال مل لي أقرار األساقه اه القهم اإلاداله مع مرالط الحىطظ ليهاط فض أبطر الت رهف

واإلحطبف التطمف اافط

م قال الماحوثه ولي نحو هج ل مناط ركطئز مثيمط ض مقومط ل ميه اإلاداع.
 .4ضرور ال مل لي ترسهخ المافطد الدالمف إلنسفطنه اإلنسفط ولفد ط الثوااف التفض
ال مل امضموناط احهح تكو

همكف إغىطلافط ومف ثفم

ض اإلبطر ال طم لكطف السيوكهط فض مهدا ال مل  ،و نط إشطر إلف أ مهف القفهم

كوناط المنظم مثيمط ض القيب ليمنظم إذ وصىاط أحد الاطحثه اقوله :
)(Value is the heart of organization
 .5ال مل لي إقطم دورا تدرهاه ذا سم إاداله فض المنظوم لهنف الدراسف وليف نحفو ه كفس قفهم اإلافداع
وه مل لي اتسطع مدهط تأثهر ط وم ثم تجسهد ط.
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ااستبادة
د ع بيل أيديكم ااستادة الخاصة بالبحث الموسوم (مدى توافر القيم اإلبداعية في المنظومة التعليمية في تشـكيالت
هيئة التعليم التقني-الموصل) راجيل اإلجابة على الفقرات الواردن فيها خدمة اغرا) البحث العلمي
أتف
بشدن

ت

الفقرات

1
2
3
4

لديي درجة مل اإلحساس بورأن المشكالت التي تعترري في مجال عملي
تتعهد بحل المشكالت التي تواجهي في العمل
تتحمل أية تبعات داجمة عل المشكالت التي تعرري في ميدان عملي.
تسود درجة مل الثقة بيني وبيل العامليل معي.
تمتلي قدرات فكرية تؤهلي الدتزاع الحلول االيجابية اية مشكالت تعترري
بخ وص عملي.
تكون ﺫا رأي في منظمتي .
تتمرد على القيود المحددن لحريتي في العمل.
تطرح كثير مل التساؤالت بشأن الواقع الﺫي تعمل فيه.
تنشد إلى التريير الذكي أكثر مل أدشدادك للتأمالت.
تفر) التبعية للرير في منظمتي دون خر اإلجرا ات.
ترفض النفا ااداري في ميدان عملي.
تهتم بالحقا بقدر اهتمامي بالواقع.
التؤمل بالتعتيم في ميدان عملي
تتوخى ال راحة مع العامليل
تعكف ت رفاتي في ميدان عملي درجة عالية مل النزاهة
تمارس أعمالي بجدية إلى حد التمتع بها في ميدان عملي.
تأديتي لواجباتي على دحو صحي يؤمل قون الشعور باالدجاز لديي.
تنتزع االعتراف مل اآلخريل مل خالل ت حياتي في العمل.
تجعل مل ادجازاتي في ميدان عملي مدخال لتعزيز مكادتي مل العمل.
تمارس أعمالي في أرار االحتفاظ بها في ﺫاكرن اآلخريل.
تستثمر كل قدراتي في مجال عملي.
تنظر للمبدعيل في منظمتي بأدهم مورد دادر يجب استرالله.
تنظر دا ما إلى اامام برية الفوز على اآلخريل.
تعمل على أرال ت وراتي في مجال عملي.
تروص في عم الموروع الذ ي تتناوله دون االكتفا بالمعالجة السطحية.
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