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هدقذ هره الدزاطت الى جددًد مظبُاث ؤو مازساث جىمُت الظلىى ؤلابداعي 

ت  لجامػت الػسبي الخبس ى همىذحا مظخخدمين  الاطخبُان يإداة  لدي اإلاىازد البشٍس

اطخمازة غلى غُىت ؾبهُت ناد الخىحه  46لجمؼ اإلاػلىماث هرا اإلاىغىع قهمىا بخىشَؼ 

اإلاىازد  ثالىظسي الى اطخيخاج مكاده ؤن الظلىى ؤلابداعي هى ممازطاث وطلىيُا

ت  الاًجابُت داخل اإلاىظمت بؿاًت جدهُو قػالُت جىظُمُ غالُت وجدهُو  تالبشٍس

ىزد البشسي مػا واهجاش الاغماُ بإنل جٍلكت وونذ وبسهىذ ؤهداف اإلاىظمت واإلا

و  الدزاطت اإلاُداهُت غلى ان جىمُت الظلىى ؤلابداعي للمىزد البشسي ًخم غً ؾٍس

 (اإلاخمازلت )الخدٍزب،الاجطاُ،الخدكيز،الثهت هالاهخمام بمددداج

 اإلاىزد البشسي  ؛جىمُت ؛الظلىى الابداعي ؛مددداث: الكلماث املفخاحيت 
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

    مقدمت: .1

الخددًاث  في ظل لالحاض الخؿىز  الُىم اثىظماإلا هؤن ؤيبر جددي ًىاحه                   

ولٍي جخمًٌ اإلاىظمتمً طسغت الاطخجابت إلاىاحهت الخؿىزاث  الػاإلاُت اإلاػاضسة،

ت باغخبازها ؤهم ؤضىلها  والخؿُيراث والخػاٌش مػها وحب غليها الاهخمام باإلاىازد البشٍس

الؿاًت اإلالحت التي حظعى ًل مىظمت اإلاؿلىبت  و  تالتي  جدهو الىجاح وقػالُت الخىظُمُ

واعي في مىاحهت هره الخددًاث وذلَ  غمل اهتهاج اطلىب يهابلى جدهُهها جدخم غل

ت ب ساطدثماز الؿاناث البشٍس حؿير  زم ومً اله  الؿاناث ؤلابداغُت في وظُكخه وجدٍس

وال ًٍىن ذلَ بال بخىقير  في جدظين ألاداء، والابخٍاز ؤلابداع غلى الهدزة جىمُت و متهطلىيُا

ت ج بِئت مشجػت ومالئمت التي هض ي الاهخمام بدىمُت الظلىى ؤلابداعي إلاىازدها البشٍس

 ة .في ظل الخؿيراث الػاإلاُت الجدًد اإلاىظمت  بلىؽ ؤهداف و قهى الظبُل ألامثل لىضُى 

بذا حػخبر جىمُت الظلىى ؤلابداعي ؤلاطتراجُجُت السئِظُت التي جدث غلى جكػُل 

وجهدًم ما هى  ندزاث اإلاىظمت مً خالُ ؤوشؿتها اإلاخخلكت للىضُى بلى خالت الخميز 

The aim of this study was to identify the effects of the human 

resource development in the human resources of the Arab 

University. The model used the questionnaire as a tool for 

collecting information. We distributed 64 samples on a class 

sample. The theoretical approach led to the conclusion that 

creative behavior is positive human resource practices and 

behavior Within the organization to achieve high organizational 

effectiveness and achieve the objectives of the organization and 

the human resource together and the completion of business at the 

lowest cost and time. The field study proved that the development 

of creative behavior of the human resource is by attention to its 

determinants (Training, communication, motivation, trust) 
Keywords: determinants; creative behavior; development; human 

resource  
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شٍل مظخمس قُخىلد مً خالُ ذلَ مىايبت الحػازة والخهدم الري ٌشهده بحدًد 

 .الػالم هره ألاًام

 .إلاشكاليت1.1

ت التي ًهىم بها اإلاجخمؼ ،قهي شجمثل اإلااطظت الجامػُت ؤيبر جىظُل للؿانت الب       ٍس

 ُ ًاز ت  يما ًسي  ًاطبرش ؤهم مطادز الهىة الظُاطُت والانخطادًت جيهىء مىازد بشٍس

ٌظخؿُػىن مىاضلت حػملهم الراحي واجهاهه والخإزير في البِئت بىاطؿت الخىضُل الجُد 

ًاقت الىاض، للثهاقت وجبظُؿها لخيشس  وبما ؤن الجامػاث في مػظم دُو الػالم بين 

ص حىدة مخسحاتهم  ًادًمُت بهدف حػٍص ت وألا شهدث طلظلت مً ؤلاضالخاث ؤلاداٍز

ت الرًً  الخػلُمُت ،وان الجىدة  الكػلُت للخػلُم حػخمد في ألاطاض غلى اإلاىازد البشٍس

ًاث ًىكرون مهام والاوشؿت في اإلاىظماث الخػلُمُت ،وهى ما ًج ػلهم مدىز في الحس

ت اإلاػاضسة ،حاء هرا اإلاىغىع الري ًدزض مددداث جىمُت الظلىى الابداعي لدي  ؤلاداٍز

ت في ماطظت الجامػُت الري ًؿسح    الخالُت: ؤلاشٍالُتاإلاىازد البشٍس

ت في حامػت الػسبي الخبس ي ؟   ما وانؼ جىمُت الظلىى الابداعي لدي اإلاىازد البشٍس

 الخاليت:الفسعيت  الدصاؤالث  صاؤل السئيس ي جىدزج جحذ هرا الد

 ؟ ماذا ههطد بدىمُت الظلىى ؤلابداعي 

 ؟ الظلىى ؤلابداعي  ما هي الػىامل التي حظاغد غلى  جىمُت 

  ًاقُا بدىمُت الظلىى ؤلابداعي حامػت الػسبي الخبس ي هل جىلى للمىازد اهخماما 

ت   البشٍس

 .الفسضياث: 1.1

 ههترح الكسغُاث الخالُت : ؤلاشٍالُتغلى هره  ولإلحابت

  ب ت ٌظاهم الخدٍز  في جىمُت الظلىى الابداعي للمىازد البشٍس

  تالخدكيز ٌظاهم  في جىمُت الظلىى الابداعي للمىازد البشٍس
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  تفي جىمُت الظلىى الابداعي الاجطاُ الكػاُ ٌظاهم  للمىازد البشٍس

  تف حظاهم الثهت  في جىمُت الظلىى الابداعي للمىازد البشٍس

 . اهداف الدزاشت1.1

 وهدقذ هره الدزاطت الى :

  ت جىمُت الظلىى ؤلابداعي وانؼ الخػسف غلى الهدف السئِس ي لدي اإلاىزاد البشٍس

 .لجامػت الػسبي الخبس ي

 في جىمُت الظلىى الابداعي مػسقت مدي مظاهمت الخدٍزب 

  في جىمُت الظلىى الابداعي الخدكيزمػسقت مدي مظاهمت 

 في جىمُت الظلىى الابداعياُ الكػاُ مػسقت مدي مظاهمت الاجط 

  في جىمُت الظلىى الابداعمػسقت مدي مظاهمت الثهت 

 دزاشت :الأهميت . 1.1

غلى جىمُت الظلىى ؤلابداعي للمىازد  جيبؼ ؤهمُت هره الدزاطت مً الخػسف             

ت في اإلاىظمت مً خالُ جىمُت ندزاتهم وذلَ للمظاهمت في خل اإلاشٌالث  البشٍس

و الىاخد  إلاشازيت في اجخاذ الهسازاث،،وا وجىلُد الاقٍاز الجدًدة والػمل بسوح الكٍس

 الجاد اإلاخميز في الىضُى الى دزحت الابداع والاجهان.

 مىهجيت الدزاشت :.1.5

اخخُاز قسغُاجه  مً احل دزاطت بشٍالُت مىغىع الدزاطت ،وجدلُل ؤبػاده ؤو            

ي بؿُت اطدُػاب ؤلاؾاز الىظسي للمىغىع وقهم ي الخدلُلجم الاغخماد غلى اإلاىهج الىضك

ت غلى اإلااطظت مدل الدزاطت  غىاضسه وجدلُل ؤبػاده مً ؤحل اطهاؽ الدزاطت الىظٍس

الىنىف غلى مكاهُم الدزاطت و ادبُاث وازاء الباخثين بؿُت جىغُدها ؤما والؿسع منها 

ىا بخهدًم اطخبُان وهرا بؿُت الدزاطت اإلاُداهُت  قيها اطخٌماال الخخباز الكسغُاث نم

 الاخاؾت ببػؼ الجىاهب السئِظُت في اإلاىغىع .
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 جحدًد املجال املكاوي والزمني للدزاشت .3.1

 اإلاجاُ اإلاٍاوي: جمذ الدزاطت غلى مظخىي حامػت الػسبي الخبس ي جبظت 5.4.5.

 01الى 2152حاهكي  15اإلاجاُ الصمني: جمذ الدزاطت في الكترة الصمىُت ما بين .2.4.5.

 2152حاهكي 

 .الاطاز الىظسي للدزاشت1

 . حعسيف الخىميت:1.1

هي غىطس ؤطاس ي لالطخهساز والخؿىز ؤلاوظاوي والاحخماعي، وهي  لخىمُتا                  

 مخخلكت تهدف بلى السقي بالىغؼ 
ً
غملُت جؿىز شامل ؤو حصئي مظخمس وجخخر ؤشٍاال

 بما ًخىاقو مؼ اخخُاحاجه وبمٍاهُاجه الانخطادًت  والخؿىز  والاطخهساز ؤلاوظاوي بلى السقاه 

ت، وحػخبر وطُلت ؤلاوظان وؾاًخه ل مً   الخىمُت.والاحخماغُت والكٌٍس "حػنى غملُت جدٍى

سي  حػنى الكػل  ًوؤًػاقيها"  ؤقػلخالت  بلىخالت  ًىدي  الري اإلاخخلكت  بةشٍاله الخؿٍى

، ص 2112)الىطس،  وظبُا ؤغلى بلىوظبُا ً  ادويزقؼ مظخىي اإلاجخمؼ مً مظخىي  بلى

582). 

 :.حعسيف الصلىك1.1

ٌػني هىا الاطخجاباث التي جطدز غً الكسد هدُجت اخخٍايه ؤو حػامله مؼ ؾيره               

مً ألاقساد ؤو هدُجت اجطاله بالبِئت الداخلُت التي ٌػمل بها والبِئت الخازحُت مً خىله، 

اإلاػنى ًخػمً ًل ما ًطدز غً الكسد مً ًخضح مً هرا الخػٍسل ؤن الظلىى بهرا 

ًي ؤو جكٌير ؤو طلىى لؿىي ؤو مشاغس ؤو اهكػاالث ؤو بدزاى ، ص 5621)خؿاب،  غمل خس

4) . 

ػسف الظلىى هى مجمىغت الخطسقاث والخػبيراث الخازحُت والداخلُت التي ٌظعي  َو

هها بلى جدهُو الخٌُل والخىقُو بين مهىماث وحىده ومهخػُاث ؤلاؾاز  الكسد غً ؾٍس

 . (52، ص2151)الظٍازهه،  الاحخماعي الري ٌػِش داخله
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 :الابداع . حعسيف 1.1

 والخطائظ والاطخػداداث الهدزاث مً غدد جكاغل هىٌػسف الابداع             

 في ٌظاهم وحدًد ومكُد ؤضُل بهخاج بلى اإلاىاطبت البِئت وحدث ما بذا جادي الشخطُت

 والخػلُم ؤلادازة و والخهىُت الػلم في اإلاخػددة اإلاُادًً في ؤلاوظاهُت الحُاة وجؿىز  جهدم

  (8، ضكدت 2112)هللا، 

 ؾسم  في ووغػها خُالُت ؤو خهُهُت ؤشُاء ؤو ؤقٍاز بهخاج غملُت:ؤلابداع ويرلَ

 (2، ضكدت 2155)الخالدي،  ومكُدة حدًدة

س ؤحل مً جىكُرها ًخم حدًد قٌسة هى ؤلابداع:الاحسائي الخػٍسل  ؤو الػملُت ؤو خاجؤلاه جؿٍى

مًٌ الخدمت  والهُاًل ؤلاهخاج مثل الجىاهب بػؼ غلى جدظِىاث ٌشمل ؤن ،ٍو

 باألقساد اإلاخػلهت الجدًدة والبرامج الخٌىىلىحُا،والخؿـ في الجدًدة الخىظُمُت،والؿسم 

ت والػاملين،وألاهظمت   ؤلاداٍز

 :الصلىك الابداعي.1.1.

جىظُمي ًخم في بِئت اإلاىظمت وند ًخلـ البػؼ ٌػخبر الظلىى ؤلابداعي طلىى            

بين ؤلابداع يدطُلت ؤو هدُجت حهىد طابهت وبين الابداع يظلىى ًمازض في مىنؼ مػين 

قاإلبداع هى جهدًم ش يء حدًد ند ًخمثل في الظلػت ؤو خدمت جهدمها ؤو جخبىاها اإلاىظمت 

 ألُو مسة 

لري ًمازطه الكسد ؤو اإلاجمىغت في قالظلىى ؤلابداعي: قهى الظلىى ؤو الخطسف اإلاميز ا

مىنؼ الػمل ولِع بالػسوزة ؤن ًىجم غىه هخائج ؤو خدماث وطلؼ حدًدة ،اذ ؤهه 

طلىى ٌظبو ؤلابداع في ضُؿخه النهائُت وند ًٍىن هرا الظلىى ببداغا في خد ذاجه 

 (2151)قاؾمت، غىدما ًمازطه الكسد ألُو مسة في اإلاىظمت 

الظلىى الابداعي هى الاطخخدام الىاجح ألقٍاز والؿسم  :ٌػسف الظلىى ؤلابداعييما 

، 2151)طالم،  والىطائل والبرامج بدُث جٍىن هدُجت لهسازاث مخخرة داخل اإلااطظت

 .(256ص 
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الخػٍسل ؤلاحسائي للظلىى الابداعي: الخطسف اإلاميز الري ًمازطه اإلاىزد البشسي في 

حدًدة في ؤي مظخىي جىظُمي جبدؤ وظُكخه الري ًادي بلى جىلُد وجهدًم وجؿبُو ؤقٍاز 

دبػها الاهخمام وحمؼ اإلاػلىماث ومً زم جهُُم البدائل  باإلدزاى للمىنل الهائم ٍو

 اإلاخاخت .

 .حعسيف املىازد البشسيت 2.1

ٌػسقها غلي ؾسبي وآخسون بإجها:جلَ الجمىع مً الاقساد اإلااهلين ذوي اإلاهازاث             

ىت مً الاغماُ ،والساؾبين في ؤداء جلَ ألاغماُ بدماض والهدزاث اإلاىاطبت الهىاع مػُ

 .(52، ص 2112)واخسون ع.، وبنخىاع 

ٌػسقها مدمد قخحي بإجها"غىطس ؤلاهخاج السئِس ي والاهم في ؤي ماطظت اهخاحُت ؤو 

ت  قساد الػاملين في اإلااطظت مً مخخلل الىىغُاث ألا خدمُت ،وجػم اإلاىازد البشٍس

اث اإلاهازة واهىاع الاغماُ التي ًهىمىن بها قهي الجيظُاث ومهما جىىغذ واخ خلكذ مظخٍى

 .(200، ص 2110)قخحى،  حشمل ًل هُئت الادازة والػاملين.

 .محدداث الصلىك الابداعي :3.1

ين مً اإلاددداث والػىابـ التي جازس غلى الظلىى                   ؤلابداعي هىاى مظخٍى

ت ُ ، قاإلاظخىي للمىازد البشٍس في  مىزد البشسي ًهُاض الظلىى الكسدي لل ٌػخني الاو

ت حىاهبه الىكظُت، ؤما اإلاظخىي الثاوي قيهخم بهُاض الظلىى الجماعي لل  مىازد البشٍس

 ؤالحخماغُت:داخل اإلاىظمت في حىاهبه 

 ت في قهم يُل ًٌظبىن طلىيهم ،ويُل  الخػلُم : وهى ًكُد اإلاىازد البشٍس

ت ؤو اغػاف ؤهماؽ مػُىت في الظ  لىى ًمًٌ جهٍى

 كهمىن الاخسون ما ًخػسغىن له  الادزاى خطىز ٍو :ًكُد في قهم يُل ًكظس ٍو

ً ،وغلى  مً مىانل وؤخدار ،ويُل ًازس هرا الادزاى غلى خٌمهم غلى الاخٍس

 جطسقاتهم واجخاذهم للهسازاث .
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  الداقػُت : ًكُد في قهم الػىاضس التي جىزس في زقؼ خماض وداقػُت اإلاىازد

ت ،وفي الدظلح ببػؼ الادواث واإلاهازاث التي ًمًٌ مً خاللها خث  البشٍس

 اإلاىزد البشسي في زقؼ خماطه في اغماله 

  قهم ؤهىاع الهدزاث وغالنتهم بإداء الاغماُ اإلاخخلكت الهدزاث : ًكُد غلى

،ويُل ًمًٌ اطخخدامها في جطمُم اخخبازاث الػمل،واخخباز الاقساد الداء 

 (66-65، الطكداث 2155)دًسي، اغما مػُىت 

  همحددات آليات تنمية السلوك اإلبداعي وفق.2.7
ت وما شالذ مهمت والتي تهدف هدى الا ججاهاث الحدًثت في اإلاىظماث الاًاهذ        داٍز

ت ؤو في اإلاىظماث. هره الا قػل في الػملُت الا  ججاهاث الحدًثت ما شالذ جخمثل في الاداٍز

س والظلىى دازي واجخاذ الا بداع الا الخىظُمي و الخؿىز الهائل وؤطالُب الخىمُت والخؿٍى

 (21، ص 2112)مىير،  الهساز اإلاىاطب
 س اإلاػازف وخبراث واججاهاث :الخدزيب قساد الا هى الجهىد اإلاىظمت واإلاخؿؿت لخؿٍى

هت حدًدة وؤطالُب ببداغُت خدًثت، قهى  وذلَ ًجػلهم ًىجصون اإلاهام بؿٍس

خبراث وؾسائو ؤداء غملُت دًىامُت حظتهدف ؤخدار وحؿُيراث في مػلىماث و 

هت ببداغُت مىظمت وبةهخاحُت غالُت   طلىى ٌظاغد غلى زقؼ يكاًاتهم بؿٍس

 (56، ص 2112)ؤخمد، 

ب غلى جىمُت الىىاحي الخالُت التي لها دوز في جىمُت الظلىى  ػمل الخدٍز داعي في الابَو

 اإلاىظمت 

 جىمُت اإلاػسقت واإلاػلىماث لدي الػاملين في اإلاىظمت 

 س مظخىي ال مٌنهم مً الخكٌير جؿٍى           بخٍازي الا خكٌير لدي الػاملين ٍو

 جىمُت السوح الجماغُت للػمل جىمُت الشػىز بإهمُت الخكىم والخميز في الػمل.  

 ٌثال الهدزة غلى جدلُل اإلاش 
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بُت اإلادخل التي ًخم مً ج جىمُت وجىطُؼ اإلادازى وؤهماؽ  خاللهمثل الػملُت الخدٍز

تاإلاىازد البشالخكٌير لدي  في اإلاىظمت، ويرلَ ضهل اإلاهازاث والهدزاث التي حظاغد  ٍس

الخبراء واإلاخخططين  خالُبؿسائو وؤطالُب حدًدة وذلَ مً  ألاقسادغلى جىكُر وجإدًت 

ب إلاىظماث لٍي ًخم  بُت في بىاء الخؿـ الا في مجاُ الخدٍز طخكادة مً جلَ اإلاىاد الخدٍز

جخػدد ؤطالُب  .داخلها ؤلابداعيى الخاضت باإلاىظماث التي حظاغد غلى جىمُت الظلى 

س مهازاث و  الُمً خ ألاداء، قهد ًخم جدظين ألاداءومداخل جدظين  الترييز غلى جؿٍى

س مػاًير وجهىُاث  ب وجهُُم الا طلىى الػاملين وذلَ بخؿٍى للػىطس  ألاداءخخُاز والخدٍز

اثالبشسي، وبالخالي ًطير البدث في يُكُت الىضُى بإداء اإلاىظمت بلى ؤغلى   اإلاظخٍى
 .(45، ص 2115)غلى، 
 د مً الجهد لخدظين وزقؼ الٌكاءة الا مً شإجها دقؼ  :الخحفيز قساد بلى برُ اإلاٍص

ادي   توالكػالُت الخىظُمُ تبلى حػل  الخدكيز ٍو ًبرلىن حهد في  اإلاىازد البشٍس

 هى (520، ضكدت 2150)زاقدة،  والخدكيزوظائكهم ؤيثر مما هى مؿلىب منهم 

ير بلى اإلاٍاقأث التي ًخىنػها الكسد حساء نُامه بإداء غمل مػين شٌخازجي  املغ

ٌها وحػخبر نىة جدسى  خاللهاؤي ؤجها الػىائد التي مً  جخم اطدثازة الدواقؼ وجدٍس

بداعي هدى هدف مػين وهي الا الكسج وحظدثيره لُادي غمله وجىحه طلىيه 

 (42، ص 2115)الهادز، مظبباث داخلُت للظلىى 

ؤزسه الن  قسادألا ؤن الخدكيز اإلاػىىي له جإزير ؤقػل مً اإلاادي في هكىض  بذ ًسي البػؼ 

ًبهى خاغس في ًل مىنل ؤما اإلاادي قُيخهي بمجسد هكاذه، ولًٌ هرا الخدكيز ًخخلل 

ًطلح مؼ قسد ؤخس خاضت  ال الري ًطلح مػه الخدكيز اإلاادي زبما  الن خس أل مً قسد 

، 2116)طامي،  .يز اإلاػىىي باليظبت له ؤمس مهمالهدامى ويباز الظً ٌػخبر الخدك الاقساد

 (21ص 

 ُجطاُ الداخلي ؤيثر قإيثر ًىطُلت قػالت لخدظين يكاءة الا: ًخجلى دوز الاجطا

تاإلاىظمت وهدشُـ الخدكيز، ويرا خلو الخجدًد  ، خُث ٌػد للمىازد البشٍس

واخسون ) بخٍازالا همُت في غملُت الخؿُير والا جطاُ وطُلت غلى دزحت غالُت مً الا

 (512، ص 2155ا.، 
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قىظام الاجطاُ ٌػخبر زيىا ؤطاطُا في الهٍُل الخىظُمي ومً اإلاخػازف غلُه ان 

الخىظُم الاحخماعي ًكترع جبادُ اإلاػلىماث واإلاشازيت في نُم مػُىت ،لرا قان 

وجادي بلى جىمُت  قػالُت الخىظُم طىف جخؿلب جىاقس هظام قػاُ لالجطاالث

 كيز الظلىى ؤلابداعي الهدزاث ؤلابداغُت وجد

  ث الػمل، قاطخخدام مداخال ٌػخبر اإلاىزد البشسي مً ؤهم غىاضس  :الثقت

غملُت اطدثماز لخدهُو الكائدة واإلاىكػت للمىظماث،  الا البشسي ما هى  اإلاىزد

س الا نخطادي والاوحظهم في جىمُت الجاهب  حخماعي لٍل بلد، والحاج بلى جؿٍى

ٍىن ذلَ بالثهت  ألاداء مؼ الؿمإهِىت وخظً الظً والخكاُئ و  بىكظه  الكسدٍو

ً جبين  خاللها زوح الخػاون والخماطَ وبالخالي زقؼ الٌكاءة والكػالُت  الاخٍس

 (65، ص 2150)زاقدة،  تالخىظُمُ

 .الاطاز امليداوي للدزاشت 1

 :  مجخمع الدزاشت.5.0

البدء في دزاطخه مً الػىامل ألاطاطُت التي ًجب غلى ؤي باخث جددًدها نبل            

هي خطس مجخمؼ البدث ،وفي دزاطدىا هره قمجخمؼ البدث ًخٍىن مً حػداد مىازد 

ت  بجامػت الػسبي الخبس ي ين قهـ دون ألاطاجرة والتي حشٍل -جبظت-البشٍس لظلَ الاداٍز

اإلاجمىغاث اإلاهىُت للماطظت خُث السجب و ألاطالى الخاغػت لخػداد اإلاظخخدمين غلى 

بيظبت  468مكسدة مً مجمىع مكسداث غددهم  46ل الػُىت مظخىي ماطظت وحشم

 اإلاؿبو الخهظُم خظب وهدا مخجاوظت ؾير الدزاطت مجخمؼ ؤقساد وظائل ؤن وبما  51%

 ًلي قُما جمثلذ ؾبهاث زالر بلى جهظُمهم جم قلهد في اإلااطظت

 مكسدة  غددهم ًبلـ و الخىكُر ؤغىان. 

 بلـ الخدٌم ؤغىان  .مكسدة  غددهم ٍو

  بلـ اثؤلاؾاز  .مكسدة غددهم ٍو

 ولهد جم ألاخسي  غً مخخلكت مهىُت قئت ؾبهت ًل جػم ؾبهاث زالزت لدًىا جٍىهذ بالخالي و

 واإلاؿبهت غلى اإلاخخازة اليظبت جىخُد ؾٍسو غً قسغُت غُىت ًل مكسداث غدد خظاب
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 شملذ ؾبهُت غُىت لدًىا جٍىهذ بالخالي و .مهىُت قئت ًل في 10% وهي ؤلاحمالُت الػُىت

 اطخخدمىا قلهد ؾبهت ًل في الػُىت مكسداث اخخُاز يُكُت غً ؤما اإلاهىُت الكئاث حمُؼ

هت  اإلاكسداث غدد خددها ؤن قبػد مهىُت قئت ًل في وهرا البظُؿت الػشىائُت الؿٍس

ُ  اإلاؿلىب  ًل قئت. في غليها الحطى

 .املىحىدة تاملهىي الفئاث حصب املخخازة العيىت حجم ( ًبن11زقم) الجدول                

 

 :  .أدواث الدزاشت1.1
ً
س اطدباهت خاضت للخػسف غلى  اطدىادا الظلىى  جىمُتبخؿٍى

 ، جٍىهذ الاطدباهت مً زالزت ؤحصاء وهي:للمىازد البشسي  ؤلابداعي

شممل اإلاػلىممماث الشخطمُت والىظُكُممت )الجميع، الػمممس، اإلااهمل الػلمممي، الجـز  وول  : َو

 (. 1-5ؤلادازي(. وجىاولتها ألاطئلت )الخبرة الىظُكُت، مظخىي الىظُكت 

 :آلاجُتوقو ألابػاد  جىمُت الظلىى الابداعي : ًهاض قُهالجز  الثاوي

ب وجىاولخه ألاطئلت   (51-4 )الخدٍز

 (.56-55وجىاولخه ألاطئلت ) الاجطاُ

 (.58-56  )وجىاولخه ألاطئلت  الخدكيز الكػاُ

 (.22-52)وجىاولخه ألاطئلت  الثهت
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 (خصائص عيىت الدزاشت حصب املخغيراث الدًمغسافيت والىظيفيت1الجدول زقم )

 
 

 

 

 

ُ  بُاهاث جبين اإلامثلين،بذ  الرًىز  مً هم الػُىت ؤقساد ؤؾلبُت ( ؤن12زنم ) الجدو

 % 02.1 بيظبت بهار والباقي ذًىز، % 42.1 بيظبت الػُىت بحمالي ؤن الٌمُت الشىاهد جبين

 ره اليظب ال حػؿي ضىزة واضحت غلى ان ه، الٍلُت الػُىت مً

ً خُث ًثبذ الىانؼ جكىم  الخكىم الري جبدًه الاهار غلى الرًىز قُما ًخظ الخٍٍى

الػىطس اليظىي غلى الرًىز في الحطُى غلى الشهاداث الػلمُت ،ؾير ان الامس ًخخلل 

  غمالت في طىم الػمل. لدي 

قسشث اخخالقا يبير بين ألاحُاُ مً خالُ اليظب اإلاهدمت ًخضح ؤن غُىت الدزاطت ند ا

جاليها %  16.48بيظبت 08-28،قالكئت الٌبيرة مً جتراوح ؤغمازهم  الجامػتاإلاىحىدة في 

والكئاث ألاخسي بدزحاث مخكاوث بيظبت  %25.48بيظبت %  68-08 التي ؤغمازهم
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 28-58ؤغمازهم جتراوح مً  7.81% طىت ووظبت  68التي جتراوح ؤغمازهم قىم  % 51.42

ن غامل الظً مً شإهه ؤن ٌػؿي ؤًػا قٌسة واضحت غً اإلاظخىي الػلمي واإلاػسفي ؤ

الري جدىشه الػُىت اإلابدىزت خُث اهه مً خالُ هرا اإلاخؿير ًمًٌ الىنىف غلى ؤن 

 ؤن غلى جدُ الىخائج ؤلاؾازاث لدحهم ؤندمُت الالخدام بالخىظُم مدل الدزاطت ، وهره

الرًً  % 61.05الخبرة غالُت بيظبت ذاث الكئاث مً مه الػمىم في اإلابدىزت الػُىت ؤقساد

طىىاث  51بلى  1التي جتراوح اندمُتهم مً  % 05.21طىىاث جاليها  51جكىم ؤندمُتهم 

 البداًاث في ماشلذ التي قالكئاث % 20.60طىىاث بمهدز  1واليظبت ألاخيرة انل مً 

 اإلاظخىي  ذوي  هم ت اإلابدىزينؤؾلبُ الخبرة.اإلاالخظت ؤن ذاث بالكئاث مدغمت للػمل ألاولى

 زم .،% 05.21بيظبت  اإلاظخىي زاهىي  لهم الرًً وظبت جإحي زم ،% 60.21 بيظبت حامعي

ًل مً مظخىي اإلاخىطـ والابخدائي غلى الخىالي، ، هره  %2.02و %51.42 وظبت جإحي

غلى قئت الجامػُين التي مً اإلاكترع بإجها جمخلَ  الجامػتالىخائج جبين اغخماد 

ً ،وغلى الخػامل الجاد والجُد ؤلام ٍاهُاث والٌكاءاث التي ججػلها نادزة غلى نُادة آلاخٍس

مؼ مخخلل الهػاًا وامخاليها إلاػازف حدًدة ، مً خالُ اليظب اإلاهدمت ًخضح ؤن 

غُىت الدزاطت ند اقسشث اخخالقا يبير في مظخىي الخػلُم مما ًايده هخائج مظخىي 

قئت الاؾازاث ووظبت  % 25.21الخدٌم ووظبت قئت  %60.21الخىظُمي قىجد وظبت 

 قئت اغىان الخىكُر % 21

 .الخعسف على محدداث جىميت الصلىك إلابداعي 1.1

 .الخعسف على الخدزيب لمحدد لخىميت الصلىك إلابداعي1.1.1

 (ًبين مدي مصاهمت الخدزيب في جىميت الصلىك الابداعي1الجدول زقم )
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س اإلاظخمس 0) جبين بُاهاث الجدُو زنم        ( مدي حشجُؼ الجامػت بلى حػلُم والخؿٍى

ت مً خالُ وظبت اإلابدىزين  مً اإلابدىزين %25.88بِىما وظبت %28.52إلاىازدها البشٍس

هرا ما  زؤحهم مخلل وهي هكع وظبت مظاهمت الخدٍزب غلى زقؼ الهدزاث الابداغُت،

بُ % 10.52جايده هخائج وظبت  ايدظاب مهازاث غلى  تخُث ٌظاهم الدوزاث الخدٍز

 امً اإلابدىزين هكى   % 05.21باإلاهازهت وظبت  حدًدة في الػمل وطسغت اهجاش الػمل

بُت غلى حؿُير طلىى لسقؼ يكاء %64.82ووظبت ذلَ،  ث اإلاىازد احظاهم الدوزاث الخدٍز

ت غلى ؤداء وظائكهم. ق خدٍزب مظخمس ومىخظم ألحل حػلم اإلاهمازاث الجدًمدة. و البشٍس

س ًيبغي للمىظم تت ؤن جىقس هظام ؾمىح لخؿٍى لٌمي ًمصودوا باإلاػسقمت  اإلاىازد البشٍس

ت  بُت جمًٌ ،واإلاهمازاث الػسوٍز تقالجهىد الخدٍز ممً بىاء اإلاػسقت،  اإلاىازد البشٍس

 حػلمم مهمازاث 
ً
 .واإلاهازاث، والهدزاث، لِع قهـ ألداء ؤغممالهم، بمل ؤًمػا

 صلىك إلابداعي الخعسف على الاجصال لمحدد لخىميت ال.1.1.1

 (ًبين مدي مصاهمت الاجصال في جىميت الصلىك الابداعي1الجدول زقم )

 

بحاباث  % 21(ؤغاله ؤن غُىت الدزاطت ما وظبخه 16جىضح هخائج الجدُو زنم )  

ألاؾلبُت حظعي بلى جىؾُد غالناث خازج اإلاىظمت لظير الػمل ويرلَ باطخػماُ غالناث 

ت غلى جدظين غالناث الشخطُت مؼ حػمل  ا %511الشخطُت و بظيبت  إلاىازد البشٍس

س الهدزاث واإلاهازاث وهجد وظبت  ًامل غلى  % 05.21شمالء وزئطاء لخؿٍى غدم الاؾالع 

ًامل غلى  % 48.21اإلاػلىماث اإلاىحىدة في الػمل وباإلاهابل هجد وظبت  غدم الاؾالع 

دُ غدم جدقو مخؿـ للمػلىماث بين ؤ ؤن حصاء الخىظُم،اإلاػلىماث اإلاىحىدة في غمل ٍو

ت،جىضُل اإلاػلىماث وظُكت مدىزٍت  قاإلاػلىماث نىة وألن  بين حمُؼ اإلاىازد البشٍس

تطسغت الػمل فى جصاًد مظخمس قخجب ؤن ًخم جىضُل اإلاػلىماث بلى  بشٍل  اإلاىازد البشٍس
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ؼ د  و . طَس ؤن الخؿيراث اإلاظخمسة والاغؿساب اإلاتزاًد فى بِئت الػمل ؤضبدذ جدخم اإلاٍص

ت ًخمًٌ اإلا يجطاالث. لٍمً الا ؤلادزاى الٍامل بما ًدوز خىله في مً جدهُو ىازد البشٍس

 الظلىى ؤلابداعيلها ؤزس في جىمُت الجها  جامػتاجخاذ الهسازاث داخل ال الػمل مً ؤحل

هت التي ًخم بها ضىؼ الهساز ودزحت السغا الري ًدههه الهساز ،لدي اإلاسئوطين قالؿٍس

ت لل ازيتهم في ضىػه، حمُػها غىامل حظاغد غلى خلو بِئت ودزحت مشمىازد البشٍس

تببداغُت جدُذ لل اطخخدام ندزاتهم ؤلابداغُت مً هاخُت، ويرلَ جدغُم  مىازد البشٍس

 قاغلُت الهساز مً هاخُت ؤخسي 

  الخعسف على الخحفيز لمحدد لخىميت الصلىك إلابداعي.0.0.0  

 الصلىك إلابداعي (ًبين مدي مصاهمت الخحفيز في جىميت2الجدول زقم )

 
( ان اليظب مخهازبت خُث ضسخىا بػدم 1هالخظ مً خالُ الجدُو زنم )  

، والرًً ضسخىا %86.02جىاطب الساجب واإلاٍاقئاث مؼ اإلاجهىد اإلابرُو في الػمل بيظبت 

بػدم جسييز اإلاىظمت غلى حشجُؼ الىاجحين وغدم اجِظم هظام الترنُاث في اإلاىظمت 

، ؤما الكئت التي ضسخذ بخلهي الدغم والدشجُؼ %48.21بيظبت بالػدالت واإلاىغىغُت  

ػىدما ال جىقس اإلاىظمت اإلاٍاقئاث اإلاىاطبت،  ، ق%10.52الٍافي مً زئطاء وشمالء وظبتها 

ادة غدم ادي بلى ً مما باألداء الحىاقص  قهي ال جسبـبذ  مىازد لل الهدزاث ؤلابداغُت ٍش

ت خدماجُت  حامػتوهرا ًسحؼ الى ؾبُػت ، هدى جدهُو ؾاًاث وؤهداف اإلاىظمت البشٍس

وجطيُل السواجب واإلاٍاقئاث غمً ناهىن الىظُل الػمىمي، ولًٌ الخدكيز ًٌمً اهه 

ت.  جدكيز مػىىي وهرا ًادي بلى داقػُت للخىمُت الظلىى ؤلابداعي للمىازد البشٍس
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 الخعسف على الثقت  لمحدد لخىميت الصلىك إلابداع .1.1.1

 مدي مصاهمت الثقت في جىميت الصلىك إلابداعي (ًبين3الجدول زقم )

 
( ًخضح لىا ان اطخجاباث اإلابدىزين هدى ؤهمُت 14مً خالُ الجدُو زنم )  

ؤًً ؤحاب ما  ، %42.1الػمل باليظبت لهم جخمثل في حظدًد الاخخُاحاث اإلاػِشُت بيظبت 

الخميز % 2.02ابساش الراث  %52.1خب للػمل في خين ؤحاب ما وظبخه %51.42وظبخه 

ً . بِىما جبين بحاباث اإلابدىزين خُى خب اإلاظاءلت والاطخؿالع في الػمل مً  غً آلاخٍس

وهرا ٌػبر غلى دزحت  % 02.1وخبراث حدًدة بيظبت %42.1احل خب الخػلم  بيظبت 

د الخػلم وجدظين غمله بٍل  زهت اإلاىزد البشسي في هكظه وذلَ مً خالُ اهه ًٍس

مً اإلابدىزين احاباتهم اجهم ٌظخؿُػىن الاغخماد غلى  % 42.1الىطائل، بِىما هجد وظبت
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شمالئهم في الػمل لخىىع مهازاتهم ومػازقهم،جبين مدي زهت اإلاىزد البشسي بصمالئه نطد 

مً اإلابدىزين غلى غدم  %21جىمُت الظلىى ؤلابداعي له، وهجد ؤًً ؤحاب ما وظبخه 

ت وغدم الاهخمام  جلبُت السئِع اخخُاحاتهم الشخطُت وغدم زقؼ مً زوخهم اإلاػىٍى

بىجاح ؤقٍاز وألاطالُب الجدًدة في الػمل اإلاهم اهجاش الػمل ، جبين غدم زهت اإلاظاوُ 

باإلاىزد البشسي وغدم  اهخمامه بإطالُب حدًد في الػمل ، وهرا ما جايده وظبت 

قٍاز مً احاباث اإلابدىزين التي جهىد بلى ؤن بدازة ال جهُم الجهىد الاطخثىائُت وألا 86.08%

الجدًدة للمىزد البشسي وهرا ًبين غدم زهت ؤلادازة باإلاىزد البشسي و مجهىاجه و ؤقٍازه 

 الجدًدة .

ت اخخُاز امثل مما ٌػؿيهم   وهرا ًخؿلب مً ؤلادازة اخخُاز مىازدها البشٍس

ً غلى اهجاش اإلاؿلىب منهم،  الهدزة غلى الخٌُل وججدًد الراث وان ًٍىهىا ندٍز

واإلاىظماث اإلاػخمدة  هداف والدقاع غً اإلاىظمت بدزحت الخضحُت،والتزامهم بخدهُو ألا 

وجٍىن السنابت بػد  غلى الثهت حػُد جطمُم غملهم بما ًدىاطب مؼ ؤحىاء الثهت اإلاخبادلت،

ت الخطسف وؤلابداع  ت خٍس م الىخائج وبالخالي قهي حػؿي للمىازد البشٍس الخىكُر غىد جهٍى

س اإلاىظمت، و  قان هىاى ؤزبػت 5228وقها لجُلبرث و زىماض في ألاداء مً احل جؿٍى

 غىامل حظاغد غلى جىلُد الثهت في جىمُت الظلىى ؤلابداعي .

 . الاشخيخاحاث 1  

  ب مظخمس ومىخظم ألحل حػلم اإلاهمازاث الجدًمدة. و ًيبغي للمىظمت ؤن قخدٍز

ت لٌمي ًمصودوا باإلاػسقمت واإلاهمازاث  س اإلاىازد البشٍس جىقس هظام ؾمىح لخؿٍى

بُت جمًٌ الػاملين ممً بىاء اإلاػسقت، واإلاهازاث، ال ت ،قالجهىد الخدٍز ػسوٍز

 حػلمم مهمازاث 
ً
 والهدزاث، لِع قهـ ألداء ؤغممالهم، بمل ؤًمػا

  ت مً جدهُو الادزاى الٍامل بما ًدوز خىله في الػمل لٍى ًخمًٌ اإلاىازد البشٍس

مُت االظلىى الابداعي مً ؤحل اجخاذ الهسازاث داخل الخىظُم الجها لها ؤزس في جى

هت التي ًخم بها ضىؼ الهساز ودزحت السغا الري ًدههه  لدي اإلاسئوطين؛ قالؿٍس

ت ودزحت مشازيتهم في ضىػه، حمُػها غىامل حظاغد غلى  الهساز للمىازد البشٍس
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ت اطخخدام ندزاتهم ؤلابداغُت مً  خلو بِئت ببداغُت جدُذ للمىازد البشٍس

 لهساز مً هاخُت ؤخسي.هاخُت، ويرلَ جدغُم قاغلُت ا

  قػىدما ال جىقس اإلاىظمت اإلاٍاقئاث اإلاىاطبت،  بذ قهي ال جسبـ الحىاقص باألداء

ت هدى جدهُو ؾاًاث  ادة الهدزاث ؤلابداغُت للمىازد البشٍس مما ًادي بلى غدم ٍش

وؤهداف اإلاىظمت، وهرا ًسحؼ الى ؾبُػت اإلاىظمت خدماجُت وجطيُل السواجب 

الىظُل الػمىمي، ولًٌ الخدكيز ًٌمً اهه جدكيز  واإلاٍاقئاث غمً ناهىن 

ت.  مػىىي وهرا ًادي الى داقػُت للخىمُت الظلىى الابداعي للمىازد البشٍس

  ت ب ٌػمل غلى ضهل اإلاهازاث للمىازد البشٍس بسهىذ هخائج الخدلُل ؤن الخدٍز

ت ذوي الهدزاث  ذوي الهدزاث ؤلابداغُت الػالُت وزقؼ مظخىي اإلاىازد البشٍس

 طؿت الى مظخىي مهبُى مً ؤلابداع .اإلاخى 

  ت بين الترييز غلى زهت اإلاىزد البشسي بىكظه جيخج اجضح وحىد غالناث مػىٍى

غنها غدم التردد قمي ؾسح ألاقٍاز الجدًدة بظبب الخىف مً الكشل، 

  .والهدزة غلى الخىضمل بلمى خلمُى للممشاًل الؿازئت

 مؼ ألاخدار ؤي الىنذ الري جسطل قُه جلَ اإلاػلىماث ًجب ؤن ًٍ
ً
ىن مخمشُا

لت ختى  ؤن اإلاػلىماث ًجب ؤن جسطل في ونذ خدوثها ولِع بػد مض ي الىنذ بكترة ؾٍى

ال جكهد جلَ اإلاػلىماث ؤهمُتها ًخم قيها اجخاذ الهسازاث داخل الخىظُم لها ؤزس في جىمُت 

هت التي ًخم بها ضىؼ الهساز ودزحت السغا الري  ًدههه ؤلابداع لدي اإلاسئوطين؛ قالؿٍس

ت ودزحت مشازيتهم في ضىػه، حمُػها غىامل حظاغد غلى خلو  الهساز للمىازد البشٍس

ت  اطخخدام ندزاتهم ؤلابداغُت مً هاخُت، ويرلَ  بِئت ببداغُت جدُذ للمىازد البشٍس

 جدغُم قاغلُت الهساز مً هاخُت ؤخسي.

 . خاجمت:2

ى الابداعي يداحت الكسد للسئت مما جهدم ؤغاله ًخضح لىا خاحت اإلاىظمت للظلى             

الاجها جمثل مطدز الخىكع والاطخمساز والبهاء غلى نُد الحُاة، واإلاىظمت بداحت مهمت 

ًاقت الامٍاهُاث التي جدغم جىلُد  س ذاتها وجدظين ؤداءها والاطخكادة مً  وملحت لخؿٍى

مٍاهتها بين وبهخاج ؤقٍاز بىاءة وحدًدة جخمخؼ بالحدازت مً ؤحل البهاء واإلاداقظت غلى 
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ت   س الابداع لدي اإلاىازد البشٍس اإلاىظماث الاخسي وال ًٍىن ذلَ الا مً خالُ جىمُت وجؿٍى

ٍىن ذلَ بمددداث  ًا الػمل داخل اإلاىظمت ٍو في اإلاىظمت لُطبذ الظلىى  ؤلابداعي طلى

جىقس ها اإلاىظمت غلى مظخىي ؤدزاى ؤو الخػلُم  ؤو مدي الداقػُت ؤو الهدزاث للمىازد 

بذا حػخبر جىمُت الظلىى ؤلابداعي ؤلاطتراجُجُت التي جدث غلى جكػُل ندزاث  ٍت،البشس 

اإلاىظمت مً خالُ ؤوشؿتها اإلاخخلكت للىضُى بلى خالت الخميز وجهدًم ما هى حدًد بشٍل 

 مظخمس قُخىلد مً خالُ ذلَ مىايبت الحػازة والخهدم الري ٌشهده الػالم هره ألاًام.

 قائمت املساحع 

. غمان: داز اطامت لليشس دازةمعجم إلا (. 2155شيهاب الخالدي. ) ابساهُم بدز  .5

 والخىشَؼ .

سي زاقدة. ) .2 . غمان، اججاهاث حدًثت في ادازة املىازد البشسيت(. 2150الحٍس

 الازدن: داز الُاشوزي الػلمُت لليشس والخىشَؼ.

. غمان، الازدن: مٌخبت هظسيت املىظمت(. 2151السخاخلت غبد السشام طالم. ) .0

 جخمؼ الػسبي لليشس والخىشَؼ.اإلا

. الهاهسة، مطس: داز ؾٍسب خىاطس في الادازة املعاصسة(. 2115الظلمي غلى. ) .6

 للؿباغت واليشس.

. غمان، الازدن : داز الخدزيب مفهىمه وفعاليخه(. 2112الؿػاوي خظً ؤخمد. ) .1

 الشسوم.

ز وائل . غمان: داقضاًا ادازيت املعاصسة(. 2155اإلاػاوي اطماغُل واخسون. ) .4

 لليشس.

. غمان، املهازاث الادازيت في جطىيس الراث(. 2151بالُ خلل الظٍازهه. ) .2

 الازدن .

ت: داز دازة والخىظيم الادازي إلا (. 2116حماُ الدًً طامي. ) .8 . الاطٌىدٍز

 خىزض.
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. غمان، الازدن: داز اطامت لليشس دازي بداع إلا إلا (. 2112حماُ خير هللا. ) .2

 والخىشَؼ.

. غمان، الازدن: داز اإلاظيرة الصلىك الخىظيمي(. 2155ي. )شاهد مدمد دًس  .51

 لليشس والخىشَؼ.

. غمان، الازدن: دازة املدزشيت الحدًثتإلا (. 2115غابدًً مدمد غبد الهادز. ) .55

 الداز الػلمُت.

د مىير. ) .52 زدن: داز . غمان، ألا دازة الخغيير والخطىيسإ(. 2112غبىدي ٍش

 الٌىىشواإلاػسقت .

. الجصائس: داز الهدي جىميت املىازد البشسيت(. 2112) غلى ؾسبي واخسون. .50

 للؿباغت واليشس .

مرلساث في الصلىك الخىظيمي )إلاصداز (. 5621مدمد غبد اإلاىػم خؿاب. ) .56

اع، الظػىدًت معهد الادازة العامت(  . الٍس

. الهاهسة، مطس : داز الخىشَؼ واليشس دازي إمصطلح (. 2110مدمد قخحى. ) .51

 الاطالمُت .

دازة وجىميت املىازد البشسيت الاججاهاث إ(. 2112مدمد ؤبى الىطس. )مدخذ  .54

 الهاهسة، مطس . املعاصسة.

ثس اشتراجيجيت الخمكين في الخىميت أ(. 2151مٌُد غلي ،ًدُاوي قاؾمت. ) .52

دزاطت خالت ضُداُ قسع اهخُِبُى جٍُاُ  الصلىك الابداعي لسأس املال الفكسي 

 اإلادًت .
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 مالحق

ُ اطخمازة بدث خ  ى

ت  مددداث جىمُت الظلىى الابداعي للمىازد البشٍس

 حامػت الػسبي الدس ي همىذحا
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