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 :اإلاداةي اإلباداع وازيز  اداة  الحاتواا  اعالع  ي اإل عالقة
 *شةكة أسياط عوكةية اعبوةال علىادةاسة ميادانية مطاقة 

 عيفة سنل  مصطف  متماد أبا
 مدرس بقسم إدارة األعمال

 جامعة أسيوط –كلية التجارة 

 :ملخص
وقدد  .تواء العالي واستراتيجيات اإلبداع اإلداري العالقة بين ممارسات اإلدارة باالح علىالتعرف تهدف هذه الدراسة إلى 

العالقددة بددين ممارسددات اإلدارة  علددىالتعددرف واحددد هددو د مشددكلة الدراسددة دددي عدددة تسددا الت تمحددورت حددول تسددا ل يدددتددم تح
تدددم ددددرو  درعيدددة، و  ثالثدددةمنددد   انبثددد تدددم وفدددو ددددر  واحدددد وألجدددل ذلددد   ،بددداالحتواء العدددالي واسدددتراتيجيات اإلبدددداع اإلداري 

 علدىخدام اختبدارات متعدددة للتد دد مدن هدحة هدذه الودرو ، وقدد اسدتعملت الدراسدة قاامدة االستقهداء كوسديلة للحهدول است
 البيانات.
ددي شدركة تعمل موردة ( 661عينة بلغت ) علىاستخدمت الدراسة المنهج الوهوي التحليلي كمنهج للدراسة، وطبقت الدراسة وقد 

وتدم إجدراء التحلديالت اإلحهدااية باسدتخدام الحزمددة  ( مودردة،6011)بلد   مجتمدويندة الدراسدة مدن وتدم اختيدار ع ،أسديوط لت ريدر البتدرول
 .(61النسخة ) AMOSوبرنامج  ،SPSS/PC (Version 21) + اإلحهااية للعلوم االجتماعية

دددوا المتوسددطة،  اإلدارة بدداالحتواء العدداليممارسددات األدددراد لإدرا  كانددت درجددة النتددااج التاليددة   إلددىتوهددلت الدراسددة و
ممارسدات  بدين ذات داللدة إحهدااية موجبدة ارتبداط عالقدة وجدودو  وكدان إدرا  األددراد السدتراتيجيات اإلبدداع اإلداري عاليدة.

اإلدارة بدداالحتواء العددالي )المشدداركة دددي هددنو واتخدداذ القددرار، وامددتال  المعلومددات، والمشدداركة دددي العوااددد، وتشددار  المعردددة( 
وجدود إلى وتوهلت الدراسة ستراتيجية الدورية(، واال والتخهص الوظيوي، داع اإلداري )التطوير التنظيمي،ستراتيجيات اإلباو 

تعزيدز توهدي الدراسدة بو .بدين بعد  ممارسدات اإلدارة بداالحتواء العدالي واسدتراتيجيات اإلبدداع اإلداري  معنويدةعالقة موجبدة 
، دددي ظددل االقتهدداد المعردددي للشددركة وظددااإ إدارة المددوارد البشددريةتغيددر طبيعددة عمليددة المشدداركة دددي هددنو واتخدداذ القددرار، و 

نشاء وحدة إدارية مستقلة بإدارة المعردةو   .تعزيز قاعدة بيانات الشركة، وا 
 ستراتيجيات اإلبداع اإلداري.او  ممارسات اإلدارة باالحتواء العالي،ال لمات الدالة  

 :مقادمة
دإدارات منظمات األعمال دي الوقت الحدا تبحث ددي ظدل  التندادسعلدى  واألقددر الي عدن طريقدة أداء أ ثدر مروندة وت يو 

 .(Posthuma, Campion, Masimova & Campion, 2013)ازديداد حددة المنادسدة بدين المنظمدات يدوم بعدد ا خدر 

                                                 
 .6113 إبريل، وُقبل للنشر دي 1161 ديسمبرتم تسلم البحث دي  *
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أبعد من ى إلواالتجاه الحديث دي أدبيات اإلدارة الحديثة ليس دقط االعتراف بالعاملين كقوة عمل منتجة دقط، بل اتجهت 
ذلدد  االعتددراف بهددم كبشددر لهددم حدد  التمتددو بشددروط وظددروف عمددل تسددمو بتنميددة كادددة قدددراتهم ومهدداراتهم الوكريددة، بمعنددي 

 .مزيددددد مددددن الوعاليددددة االقتهددددادية والنمددددو وتحقيدددد  الددددذاتإلددددى تحددددول االحتددددواء )المشدددداركة( مددددن مجددددرد تدديددددة األعمددددال 
(Böckerman, Bryson & Ilmakunnas, 2013)  ت دون المنظمدة ددي القمدة البدد أن توا دو التطدور، والتطدور لديس دقدط وحتدي

ددا تطددور الوكددر وانوتاحدد  وتهذيبدد ، ألن العمددل حداثددة ا ليددات والتقنيددات دهددذه األمددور تدددخل تحددت بنددد نظددام العمددل، بددل نقهددد  تطددور مهم 
 .(Camison and Villar-Lopez, 2014) ن شاو رهين العقول التي تديره وتدبر  يبقيأو امتل  من قدرات دإن   اتقني  

بقااهددا  علددىللمحادظددة  واالبت ددار اإلبددداع إلددىوزادت بياددة األعمددال التنادسددية مددن المعدددل التددي تحتددات إليدد  المنظمددات 
تعزيددز وتطددوير واسددتغالل  علددىالتددي تجعددل المنظمددة إبداعيددة ت مددن دددي قدددراتها  الطراادد وتعزيددز موقعهددا التنادسددي، وأن أحددد 

مكانداتهم اإلبداعيدةمواهدو العداملين   ذا المنطلد  جداءت الدراسدة الحاليدةومدن هد. (De Jong and Den Hartog 2010) وا 
 واستراتيجيات اإلبداع اإلداري. اإلدارة باالحتواء العالي العالقة بين ممارساتللتحق  من 

 :ماضاع اعادةاسة -1
دي بياة تنادسية عالمية، لذل  يجدو   توتعمل منظما ،دي الوقت الراهن تحديات عديدة قطاع البترول دي مهر يواج 

 أ ثددرهدذه المنظمدات تطدوير أدااهدا التنظيمدي، والبحدث عدن طدرا لد داء أ ثدر داعليدة، ومدداخل إلدارة مواردهدا البشدرية  علدى
دد. مالءمدة لتحسددين األداء التنظيمددي مددن  High Involvement Management  ممت نظددم اإلدارة بدداالحتواء العدداليوه 

آراء حدول الدنظم والممارسدات المسدتخدمة ددي اإلدارة ي ا ن هندا  اخدتالف وعددم توادد  درات الموظوين، وحتخالل تحسين ق
 هددددذه الممارسدددداتعلددددى  بددددطء نمددددو المعردددددة ددددي هددددذا المجددددال وعدددددم اعتمدددداد المنظمدددداتإلددددى بددداالحتواء العددددالي، وهددددذا يرجددددو 
(Posthuma, et al., 2013)تد يددرغدم  ،حث عدن آليدات تحقيد  اإلبدداع اإلداري ، ولهذا السبو دمن الفروري مواهلة الب 

 ;e. g., Wood & Bryson, 2009)أداء المنظمدة علدى  ااألثدر اإليجدابي لهد HIMممارسدات علدى  معظدم الدراسدات التدي أجريدت

Böckerman, Bryson & Ilmakunnas 2013; Camison & Villar, 2014)،  مدو ذلد  لدم تتدودر دراسدة تطبيقيدة
الدرغم مدن وجدود نظدم لدإلدارة علدى  م داه لماذا اإلبداع اإلداري دي المنظمات منخو  اعن س ال ظل مطروح   جابةكادية لإل

 باالحتواء العالي دي تل  المنظمات؟

ارتودداع  إلددى هددذه الممارسددات حيددث أدت HIMالجانددو ا خددر أظهددرت بعدد  الدراسددات األثددر السددلبي لممارسددات  علددىول ددن 
واإلنتاجيدة غيدر معنويدة،  HIMاإلنتاجية، حيدث كاندت العالقدة بدين ممارسدات  علىلها أثر  عدم وجود وس الوقت نودي ت اليإ العمالة 

تد دي أن  وكدذل  يمكدن. (Cappelli & Neumark, 2001) مارسدات اإلدارة بداالحتواء العداليتوادد  بدين م عدم وجدود إلى باإلفادة
أداء الشدددركة علدددى  والفدددغوط والمسددداوليات وهدددذا يدددنعكس بالسدددلانخودددا  هدددحة العددداملين نتيجدددة زيدددادة حددددة إلدددى  HIM ممارسدددات

(Böckerman, Johansson & Kauhanen, 2012). 

وتدم توجيد  عددة أسدالة  ،شدركة أسديوط لت ريدر البتدرولددي  تعمل موردة( 01بمقابلة )وقامت الباحثة بدراسة استطالعية 
رار؟ هددل تددودر الشددركة المعلومددات الالزمددة لتدديددة المهددام هددل توجددد مشدداركة دعليددة للعدداملين دددي هددنو واتخدداذ القدد)  لهددم مثددل

 المستقهدددي مدددنهم توهدددلت إجابددداتوبتحليدددل  ،(؟سدددتراتيجية وافدددحة لإلبدددداع اإلداري االشدددركة لدددد   هدددلالوظيويدددة للعددداملين؟ 
نشدر علدى  دقدط ، وتركزبمشاركة العاملين دي عملية هنو واتخاذ القرار ليست بالدرجة ال ادية الشركة اهتمامأن  إلىالباحثة 



 6113 (حزيران) يونيو - 1ع  ،63 مج لإلدارة، العربية المجلة 

982 

ما تقدم ينهو موفدوع الدراسدة  علىوبناء  التي تخص مجال عمل األدراد.  دون المعلومات المتخههة التقليدية المعلومات
ومددن ثددم دقددد تبلددورت  ،الحاليددة حددول دراسددة طبيعددة العالقددة بددين ممارسددات اإلدارة بدداالحتواء العددالي واسددتراتيجيات اإلبددداع اإلداري 

 التسا ل ا تي  على جابةإلمشكلة الدراسة دي ا

 ؟ااسوةاويجيلت اإلباداع اإلاداةي مل ه  اعاالقة بين مملةسلت اإلاداة  الحاتواا  اعالع  

  اعوسلؤحات اعفةعية اعولعيةعلى  جلاةهذا اعوسلؤل من خالل اإل على جلاةايوم اإل

 دي شركة أسيوط لت رير البترول؟ي واستراتيجيات اإلبداع اإلدار  توادر ممارسات اإلدارة باالحتواء العاليمد   ما 

 اإلداري؟واستراتيجيات اإلبداع  ما طبيعة العالقة بين ممارسات اإلدارة باالحتواء العالي 

 :أهاداف اعادةاسة -2
 دي شركة أسيوط لت رير البترول.واستراتيجيات اإلبداع اإلداري توادر ممارسات اإلدارة باالحتواء العالي  من التد د 
 واستراتيجيات اإلبداع اإلداري  ممارسات اإلدارة باالحتواء العاليبين  العالقةطبيعة على  التعرف. 
  استخدام ممارسدات اإلدارة بداالحتواء العدالي بوعاليدة دي تقديم وهياغة مجموعة من التوهيات التي تساعد الشركة

 .دعالية استراتيجيات اإلبداع اإلداري زيادة إلى بحيث ت دي 

 :أهمية اعادةاسة -3
 الهددعيدين العلمددي والعملددي، دعلددي علددى  ذات نوددو مسدداهماتمدن  اممددا قددد يترتددو عليهدد اأهميتهدد الدراسددة هتسدتمد هددذ

، حيدددث تحظدددي المتغيدددرات محدددل الدراسدددة سدددواء امدددن أهميدددة موفدددوعه الدراسدددة هدددذهالهدددعيد العلمدددي تنبدددو أهميدددة 
الهدددعيد علدددى  يدددرات حديثدددة نسدددبيا  اسدددتراتيجيات اإلبدددداع اإلداري بكونهدددا متغ ممارسدددات اإلدارة بددداالحتواء العدددالي، أو

بندداء نمدداذت أ ثددر  يتبعدد وبشددكل دقيدد  قددد  االبحثددي بالبياددة العربيددة، ومددن ثددم اختبددار مثددل هددذه العالقددات وتقددديرها كمي دد
دددي دهددم هددذه العالقددات، ومددن ثددم يقدددم البحددث الحددالي إفددادة  تسدداهمقددد أخددر  مددن خددالل تفددمنيها متغيددرات  اتعقيددد  

 دي هذا المجال. نل الباحثة أن تويد الباحثين والدراسييبسيطة دي هذا الشدن وتدم  

 الجاندددو التطبيقدددي تويدددد دراسدددة ممارسدددات اإلدارة بددداالحتواء العدددالي ددددي وفدددو آليدددات عمليدددة حدددول بلدددورة علدددى  أمدددا
 الجانو الوردي والتنظيمي.على  استراتيجيات اإلبداع اإلداري، وظهور مترتبات إيجابية

 ستراتيجية الدوريةوالتخهص الوظيوي واال التنظيمي يرالتطو  تعزيزلعالي دي اإلدارة باالحتواء ا أهمية. 

 الشركة دي مواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خالل تبني أدفل األساليو اإلدارية. مساعدة 

  حتواء لدإلدارة بداالأخر  ممارسات على  هذه الدراسة دي استنباط دراسات جديدة تلقي الفوء تساهممن المتوقو أن
 .استراتيجيات اإلبداع اإلداري  ودورها دي تعزيز العالي

 تعزيددددز  هدددداتددددودر الدراسددددة معلومددددات مدعمددددة بم شددددرات رقميددددة ناتجددددة مددددن التحلدددديالت اإلحهددددااية يمكددددن مددددن خالل
 استراتيجيات اإلبداع اإلداري.
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 :اإلطلة اعنظةي عموغيةات اعادةاسة -4
 High Involvement Managementاإلاداة  الحاتواا  اعالع :  -أ

. وعبدروا عند  (Lawler, 1986)ددي بدايدة الثمانيدات مدن القدرن العشدرين  HIMاالحتواء العدالي اإلدارة بدظهر موهدوم 
علدى  اإلدارة بداالحتواء العدالي وتشدير .High Commitment Management (Walton, 1985)بدإدارة االلتدزام العدالي 
ويعتبر األسلوو الواعل بالنسبة لإلدارة إيجاد منظمة يشعر ديهدا العداملين بددنهم  بين اإلدارة والعاملين، االمدخل األ ثر تعاوني  

شدرا هم ددي نجداة المنظمدة  وعدرف  .(Lawler, Mohrman & Ledford, 1998)مسداولون عنهدا ويدتم ذلد  بداحتوااهم وا 
Lawler, Mohrmen & Ledford (1998) الطاقدة ال ليدة للعداملين  اإلدارة بداالحتواء العدالي بدنهدا عمليدة مشداركة تسدتخدم

اإلدارة بداالحتواء العدالي  Lawler & Benson (2003:156)وهي مهممة لتشجيو التزام العاملين بالنجاة التنظيمي. وعدرف 
بددن  Forth & Millward (2004)ونظر كدل مدن  "إشرا  العاملين دي التغيير من خالل مشاركتهم دي اتخاذ القرارات". بدنها

 تدسيس أ بر منادو للعاملين.على  اء العالي تقوماإلدارة باالحتو 

سدبيل المثدال  المشداركة الرسدمية ددي علدى  هنا  عدة أشكال تدخذها المنظمات دي تطبي  إدارة االحتدواء العدالي منهداو 
 ع  األسدهم، وتملد  العداملين لدبااتخاذ القرارات، وتحسين نوعية حياة العمل، وا عادة تهميم العمل، ودرا العمل المدارة ذاتي  

(Kuyea & Sulaimonb, 2011). دراسة  توقسمPosthuma et al., (2013)  إلدى ممارسات اإلدارة باالحتواء العدالي
التوظيدإ واالختيدار، وعالقدات العمدل، و العمدل، والتددريو والتنميدة، و الوظيودة تهدميم ( داات كالتالي  )التعويفات والمندادو، و 8)

دارة األداء، وتقيدديم األداء،   Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg (2000) ت دراسددةوالترقيددات(، ول ددن قسددموا 
وتتمثل ممارسات االحتواء  ) درص المشاركة، والمهارة، والتحويز(. كالتالي  ( داات6)إلى ممارسات اإلدارة باالحتواء العالي 
العددداملين، وتتدددراوة تلددد  الممارسدددات بدددين اختيدددار  االحتواء العدددالي واألداء العدددالي بددديناإلدارة بدددالعدددالي ددددي إيجددداد توادددد  بدددين 

 ;Rogers & Ferketish, 2003)األشدخاص المناسدبين وتطدوير المهدارات، واعتمداد ددرا العمدل الذاتيدة، واألمدن الدوظيوي 

Wood & Bryson, 2009). االحتواء العدالي وتشدمل بد تتهدإبنداء أنظمدة علدى  وهندا  أربعدة مبدادس أساسدية تقدومPower القدوة، 
Information والمعلومددات ،Rewards والعوااددد، Knowledge  والمعردددة(Lawler, Mohrman & Iedford, 1995) .

  االحتواء العاليب اإلدارة مكونات معادلة Konrad (2006)وذكر 
 ة.تشار  المعرد X المشاركة دي العوااد X المعلومات مشاركة X= قوة اتخاذ القرارات  االحتواء العالياإلدارة ب

 كمل يل : (Konrad, 2006)أةبع مملةسلت عإلاداة  الحاتواا  اعالع  على  اعومادت اعادةاسة اعتلعيةا 
 اعمشلةكة ي  صنع ااوخلذ اعقةاةات: Participation in the Making and Decision-Making 

 مدو القدرار، اتخداذو  هدنو ددي المشداركة بمبددأ األخدذ إلدى فدرورة هندا  أن الحديثدة المنظمدات ددي إلدارةاستشدعرت 

شرا  العاملين دي هنو القرارات من شدن  أن  د،واح درد يد دي القرار تركيز وعدم أمكن كلما المشاركة داارة توسيو وا 
 .(Quagraine, 2010)ها تخل  بياة مواتية لإلبداع ونمو العاملين كما إنبهورة دعالة دي تنويذ القرارات،  يساهم

 اعمالاملت مشلةكة: Information Sharing 

والربحيدة، تعني البيانات التي تتفدمن معلومدات عدن كميدة ونوعيدة مخرجدات وحددة األعمدال، والت داليإ واإليدرادات 
أداء المنظمدة علدى  تددية أعمالهم بوعالية وكواءة، وهذا ينعكس باإليجاوعلى  دتودير المعلومات للعاملين يساعدهم

(Konrad, 2006). 
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 ايز ااعمكأيل ()عتا  اعمشلةكة ي  اعااائاد: Participation of Rewards 

ديكوددل تقاسددم األربدداة أن ، أن تقاسددم العوااددد األربدداة والمشدداركة دددي األربدداة مددن أهددم أدوات اإلدارة بدداالحتواء العددالي
 ,Konrad) يسددتويد العدداملين مددن أربددداة منظمدداتهم، ويسددتخدمون قددوتهم ومعلومددداتهم ومعددردتهم لهددالو المنظمدددة

2006). 
  اعماةيةوشلةك: Sharing Knowledge 

وهددولها و للشددخص الباحددث عنهدا دددي الوقدت المالاددم،  مالءمدةفددمان وهدول المعردددة الإلددى يشدير تشددار  المعرددة 
وهندا  عددة أسداليو  .(Zwain, Teong & Othman, 2012) أ بدر عددد ممكدن مدن األشدخاص العداملينإلدى 

، التشددار  الددداخلي، وشددبكة المعلومددات الداخليددة، امعردي دد مسددتخدمة لتشددار  المعردددة منهددا )دددرا المشددروع المتنوعددة
 Mohsen) (والتدريو من خالل العاملين القدامى، وكالء المعرددة، التددريو والحدوار، والوثداا  والنشدرات الداخليدة

& Abbas, 2010). 
 Strategies of Administrative Innovation :اسوةاويجيلت اإلباداع اإلاداةي  -ب

اإلبددداع نتيجددة لظددروف التددي تورفددها التغييددرات دددي بياددة المنظمددة مثددل التغييددرات الت نولوجيددة، وأهددم  إلددىتبددرز الحاجددة 
مدن الفدروري التمييدز و . (Knight - Turvey, 2006)السمات المميزة للمنظمات الناجحدة هدي االبت دار واإلبدداع والتجديدد 

تقددديم أدكددار أهدديلة جديدددة دون األخددذ علددى  القدددرةإلددى ر االبت ددا ديشددير ،Creativity واالبت ددار Innovationبددين اإلبددداع 
داالبت ددار يسددب  اإلبددداع   ، وعليددالواقددو العملددياألدكددار دددي  تطبيدد إلددى بعددين االعتبددار قابليتهددا للتطبيدد ، بينمددا يشددير اإلبددداع 

 (.6116الوكرة )حريم، إلى ويتوقإ عند مستوي الوهول 

تعقدد الظداهرة ددي حدد ذاتهدا، وتعددد المجداالت التدي انتشدر إلى ويرجو ذل   ولقد تعددت وتباينت المواهيم حول اإلبداع،
داديها موهوم اإلبدداع بسدبو تبداين اجتهدادات واه اإلبدداع مدن الزاويدة التدي تناسدو علدى  ت البداحثين، حيدث ينظدر كدل واحددتمام 
اول اإلنسدان ديهدا اسدتخدام ( اإلبدداع بدند  عمليدة يحد6116(. دعدرف حدريم )6116تخهه  وميول  )الساعدي، علي، علي، 

ويمكدن التمييدز بدين  جديد نادو للمجتمو الذي يعدي  ديد .   من مثيرات مختلوة إلنتات إنتاتتوكيره وقدرات  العقيلة وما يحيط ب
داري( داألول يتعل  بالجانو الوني داخل المنظمة كتقديم سلو وخدمات جديدة، أمدا الثداني ديتعلد   نوعيين من اإلبداع )دني وا 

(. 6112 الهيكددل التنظيمددي والتغييددر دددي األدوار والمهددام )حددريم،علددى  الجانددو اإلداري ومثددال ذلدد  إدخددال تغييددرات جديدددةب
يجدداد  لقدددرات العقليددة والذهنيددة وابت دداراسددتخدام أسدداليو التوكيددر الحديثددة واعلددى  داإلبددداع اإلداري هددو قدددرة األدددراد العدداملين وا 

(. هنا  العديد مدن اسدتراتيجيات اإلبدداع اإلداري التدي يمكدن أن 6113المنوعة )العازمي، طراا  وأساليو جديدة تتسم بتحقي 
  لإلبداع اإلداري  ثالث استراتيجياتدراسة على  وتقتهر الدراسة الحالية ،(Dastani, 2009) تتبناها المنظمة

 سوةاويجية اعوطاية اعونظيم ا: Organizational Development Strategy 

مجموعددة مددن األسدداليو السددلوكية، بهدددف زيددادة القدددرة دددي علددى  تنظيمددي عبددارة عددن جهددد مخطددط يقددومالتطددوير ال
األددددراد والعالقددات والتغييدددر يعتبدددر علددى  تقبددل التغييدددر وزيددادة داعليتهدددا، والتطدددوير التنظيمددي بتركيدددزهعلدددى  المنظمددة

تقبددل اإلبددداع بوهددو  معيددار علددى  ظمددةتدددريو العدداملين دددي المنعلددى  يسدداعددلتددرويج اإلبددداع،  مالءمددةسددتراتيجية ا
 .(Cumming & Worley, 2005) تنظيمي أساسي
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 اعوخصص اعاظيف  سوةاويجيةا: Functional Specialization Strategy 

المتخههدددة مثدددل إنشددداء وحددددات البحدددث والتطدددوير، ويعتبدددر  نشدددطةهدددو قيدددام المنظمدددة بتهدددميم وحددددات للقيدددام باأل
 .(Hwang, 2005) .ستراتيجيات اإلبداع التنظيميامن بين  االتخهص الوظيوي األ ثر شيوع  

 سوةاويجية اعاداةيةاحا: Periodicity Strategy 
اسدتخدام أشدكال تنظيميدة غيدر ثابتدة أو متغيدرة مثدل نقدل أددراد اإلدارة العليدا للعمدل ددي بيادات علدى  يقهد بها القددرة

عيدددين الددددوري لمدددوظوين جددددد ذوي خبدددرات مختلودددة وظيويدددة مختلودددة، وكدددذل  الت مهدددام تشدددغيلية مشدددابهة ول نهدددا ذات
 .(Enayati, Titkanloo, Mahmouie, 2014) إبداعية غير عادية إمكاناتوخاهة للمناهو التي تتطلو 

 :مةاجاة اعادةاسلت اعسلاقة -5
 Camison & Villar – Lopez (2014)بعدد مراجعدة الدراسدات السدابقة الخاهدة بمتغيدرات الدراسدة أ ددت دراسدة 

مددن ندداتج النمددو دددي الهددناعات  %61 كمددا إنبددين اإلدارة بدداالحتواء العددالي واالبت ددار الت نولددوجي.  الموجددورتبدداط االعلددى 
بدين اإلدارة بداالحتواء  موجبدةعالقدة  توجدد. كمدا (Black & Lynch, 2004) اإلدارة بداالحتواء العداليإلدى التحويليدة يرجدو 

 & Prietoوجددت دراسدة و . (Bacckerman, Johansson & Kauhanen, 2012)العدالي وبدين رداهيدة الموظدإ 

Pereze – Santana (2014)  أن هنددا  ارتبدداط بددين بعدد  ممارسددات اإلدارة بدداالحتواء العددالي مددو السددلو  االبت دداري
التددي تشددجو المددديرين التنويددذيين دددي اعتمدداد أسددلوو  الطراادد للموظددإ. وتبددادل المعلومددات والمشدداركة دددي اتخدداذ القددرارات مددن 

 ,Brown & Cregan) مسددتويات عاليددة مددن إدارة التغييددرات التنظيميددةإلددى المشدداركة، وهددذا يدد دي علددى  إلدارة القددااما

2008). 

أن االبت دار واإلبدداع مدن أهدم نتدااج ممارسدات اإلدارة بداالحتواء  Camison & Villar- Lopez (2014)ووجددت دراسدة 
المكاسددو علددى  موجددوأثددر  أن االحتددواء العددالي لدد  Wood & Bryson (2009)العددالي. ومددن منظددور آخددر أ دددت دراسددة 

 & Safijanovaدددي سدوا العمددل. وأوفدحت دراسددة  %61ارتوداع نسدبة األجددور إلديإلددى تد دي مدن أنهددا  الددرغمعلدى  ة،اإلنتاجيد

Zabijakin - Chatleska (2013) د دام ددرا العمدل بداألداء التنظيمدي، واسدتخ اموجب دال ددي هدنو القدرار يدرتبط أن االشدترا  الوع 
أن اشددترا  المددوظوين دددي عمليددة  Quagraine (2010) الذاتيددة لهددا عالقددة مباشددرة وتبادليددة دددي األداء التنظيمددي. وأ دددت دراسددة

ذات داللدة إحهدااية  موجبدةالدراسدة أند  توجدد عالقدة  وكدذل  توهدلتهنو القرارات هي بمثابة الوقود الدذي يددير محدر  المنظمدة، 
دبين اشترا  الموظوي أسدورت نتدااج الدراسدة أن المدوظوين الدذين ال يشدتركون ددي  ان دي هنو القرارات وبين تنويذ هذه القرارات، وأيف 
 المنظمة.على  ينناقم واهنو القرار يهبح

علددى  لددإلدارة بدداالحتواء العددالي الموجددواألثددر علددى  HIMوأ دددت معظددم الدراسددات السددابقة التددي أجريددت دددي مجددال 
 Cappelli & Neumark (2001)األداء، ول ن هنا  دراسات أظهدرت نتدااج عكسدية، دبيندت دراسدة االبت ار واإلبداع و 

علددى  يددذكرأي أثددر  لديس هنددا  الوقددت نوسدد ارتودداع ت داليإ العمالددة ودددي إلددى أن ممارسدات اإلدارة بدداالحتواء العددالي أدت 
ممارسددات اإلدارة  تدد ديغيددر معنويددة. ويمكددن أن اإلنتاجيددة، والعالقددة بددين ممارسددات اإلدارة بدداالحتواء العددالي واإلنتاجيددة 

انخوددا  هددحة العدداملين بسددبو الفددغوط وزيددادة المسدداوليات ودددي النهايددة انخوددا  أداء المنظمددة إلددى بدداالحتواء العددالي 
(Backerman, Johansson & Kauhanen 2012). 
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 كمل يل : يةض اعادةاسةامن اسواةاض اعادةاسلت اعسلاقة يمكن صيلغة 

عمشلةكة ي  صنع ااوخلذ بين مملةسلت اإلاداة  الحاتواا  اعالع  كموغيةات مسوقلة )ا ماناية ماجاة ةعالق واجاد"
 اإلاداةي اعمالامررلت  ااعمشررلةكة يرر  اعااائرراد  اوشررلةك اعماةيررة( مررن جلنررب ااسرروةاويجيلت اإلبرراداع مشررلةكة ا  اعقررةاةات 

وينبثدد  مددن هددذا موغيررةات ولااررة مررن جلنررب  خررة" سرروةاويجية اعاداةيررة( ك)اعوطرراية اعونظيمرر   ااعوخصررص اعرراظيف   ااحا
  للمتغير التابو االور  ثالثة درو  درعية تبع  

 :اعفةض اعفةع  األال

بدين ممارسدات اإلدارة بداالحتواء العدالي كمتغيدرات مسدتقلة )المشداركة ددي هدنو واتخداذ  معنويدة موجبدة عالقدة توجدد"
وتشددار  المعردددة( والتطددوير التنظيمددي كمتغيددر تددابو مددن جانددو  د،لمعلومددات، والمشدداركة دددي العوااددا مشدداركةالقددرارات، و 

 .آخر"

 :اعفةض اعفةع  اعثلن 

لمشداركة ددي هدنو واتخداذ بدين ممارسدات اإلدارة بداالحتواء العدالي كمتغيدرات مسدتقلة )ا معنويدة موجبدة عالقدة توجدد"
تخهددص الددوظيوي كمتغيددر تددابو مددن جانددو المعلومددات، والمشدداركة دددي العوااددد، وتشددار  المعردددة( والمشدداركة و  القددرارات،

 .آخر"

 :اعفةض اعفةع  اعثلعث

بدين ممارسدات اإلدارة بداالحتواء العدالي كمتغيدرات مسدتقلة )المشداركة ددي هدنو واتخداذ  معنويدة موجبدة عالقدة توجدد"
ر تددابو مددن جانددو سددتراتيجية الدوريددة كمتغيددوتشددار  المعردددة( واال لمعلومددات، والمشدداركة دددي العوااددد،ا ومشدداركةالقددرارات، 

 آخر".
 :منهجية اعادةاسة -6

اعتمددت د ددي تنداول متغيدرات الدراسدة،بجاندو الدراسدة التطبيقيدة  المنهج الوهدوي والتحليلدي،على  اعتمدت الدراسة
المراجو النظرية من كتدو عربيدة وأجنبيدة ودراسدات مدن دوريدات عربيدة وأجنبيدة، وشدبكة المعلومدات العالميدة على  الدراسة

مددن  الوددرو مددن خددالل تحليددل متغيددرات الدراسددة واختبددار  والدراسددة التطبيقيددة ،جامعيددة أطروحددات، ورسدداال و )اإلنترنددت(
 .البياناتعد أحد أساليو القياس التي يعتمد عليها دي جمو خالل إعداد استمارة استقهاء التي ت  

 :اعمفلهيم  علادةاسة نماذجاع -أ

ممارسددات اإلدارة بددين  معنويددةمباشددرة وموجبددة  وجددود عالقددة ادتددرا علددى  لهددذه الدراسددةالمودداهيمي يعتمددد النمددوذت 
تسا الت الدراسة، ودي فوء نتااج الدراسات السابقة، ودي على  جابةولإل العالي واستراتيجيات اإلبداع اإلداري، ءباالحتوا

  (1قم )اعنتا اعماضح ي  اعشكل ة على  اعنماذج اعمفلهيم  علادةاسةوم وتادياد ، للدراسةظل األهداف المحددة 
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 (1كل ةقم )رررررش

 ةعلادةاس راذج اعمفلهيم اعنم
 :ااتاد  اعمالينة مجومع اعادةاسة ااعاينة -ب

وتدم اختيدار شدركة أسديوط لت ريدر البتدرول  ،من جميو العاملين دي شركة أسديوط لت ريدر البتدرول الدراسةيت ون مجتمو 
مسددتوي محادظددة أسدديوط  وعلددىالهددعيد بهددوة عامدة  ركة تمثددل قطدداع اقتهددادي كبيدر ددديلتطبيد  الدراسددة بهددا، ألن هددذه الشد

 الدراسدةوبلد  مجتمدو  .عمليدة اإلبدداع اإلداري تطوير ، وبالتالي تدمل الباحثة أن هذه الدراسة تساعد الشركة دي خاهة بهوة
 ،Simple Random Sampling يطةالبسد العيندة العشدواايةعلدى  الدراسدة تاعتمددو . مودردة (6011وقدت إجدراء الدراسدة )

( مودردة، دتبدين أن حجدم العيندة 6011الجداول اإلحهااية الخاهة بتحديد حجم العينة من مجتمو بحث يبل  )إلى وبالرجوع 
 .تتمثل وحدة المعاينة من الورد العامل دي هذه الشركةو  ،(6116( موردة )ريان، 661تبل  )

 :اعادةاسة تادااد -ج
 ممارسات اإلدارة باالحتواء العالي، واستراتيجيات اإلبداع اإلداري. دي الدراسة دي تمثلت الحدود األ اديمية 
 تمثلت الحدود المكانية دي شركة أسيوط لت رير البترول دي محادظة أسيوط. 
   دون غيرهددا مددن  عينددة عشددوااية بسدديطة مددن العدداملين دددي شددركة أسدديوط لت ريددر البتددرولعلددى  الدراسددة اقتهددرتحدددود بشددرية

نتدااج ال يمكدن تعمديم  External Validityومدن منظدور الهددا الخدارجي  ،البترول التي تعمدل ددي محادظدة أسديوط شركات
 .العاملين دي شركات البترول األخر  التي تعمل دي محادظة أسيوطعلى  الدراسة

 دددي  تمددد عليدد معالددرغم مددن هددذا األسددلوو  وعلددىأسددلوو االستقهدداء كدددداة لقيدداس متغيراتهددا، علددى  اعتمدددت الدراسددة
 دي ذاتها. امناهج الدراسات الوهوية، إال أن  لم يخل من االنتقادات التي يمكن أن تمثل محدد  

 تحليدل إلدى النحدو الدوارد بوروفدها العلميدة، ولدم تتطدرا علدى  تناول العالقات بين المتغيراتعلى  اقتهرت الدراسة
واء العددالي، أو اسددتراتيجيات اإلبددداع اإلداري بدداختالف معنويددة الوددروا دددي إدرا  العدداملين ممارسددات اإلدارة بدداالحت

لتحليددل أخددر  النددوع أو السددن أو الخبددرة أو الدرجددة الوظيويددة أو الم هددل الدراسددي، وذلدد  إلدسدداة المجددال لدراسددات 
 هذه الوروا. دالالت

 ممارسات اإلدارة باالحتواء العالي

 اعمشلةكة ي  صنع ااوخلذ اعقةاةات -1
 مشلةكة اعمالاملت -2
 اعمشلةكة ي  اعااائاد -3
 وشلةك اعماةية -4
 

 

 استراتيجيات اإلبداع  اإلداري

 

 التطوير التنظيمي

 التخصص الوظيفي

ستراتيجية الدوريةاال  

لةالمتغيرات المستق عةالمتغيرات التاب   

↔ عالقة ارتباط ←  عالقة تأثير    
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 :وصميم أادا  اعادةاسة ااخوالةهل -اد

علددى  طددالعبتهددميم قاامددة االستقهدداء مددن خددالل االألغددرا  جمددو البيانددات واختبددار دددرو  الدراسددة، قامددت الباحثددة 
لهذا الغدر ، وت وندت  امعدة سابق   قواامعلى  تطويرها ألغرا  الدراسة، وتم االعتماد وتماألدبيات ذات العالقة بالموفوع، 

  ثالثة أقسامقاامة االستقهاء من 
 :مقيداس كدل مدن علدى  واعتمددت الباحثدة ،ممارسات اإلدارة باالحتواء العاليي قيس  اعقسم األالBryson, Forth 

& Kirby (2005)  ( لقيدداس متغيددر 3 – 1العبددارات مددن )كالتددالي  ( عبددارة موزعددة 12هددذا القسددم مددن ) ويت ددون
 -16( لقياس متغير مشاركة المعلومات، والعبدارات مدن )11 -7المشاركة دي هنو واتخاذ القرار، والعبارات من )

 ( لقياس متغير تشار  المعردة.12 -13ااد، والعبارات من )( لقياس متغير المشاركة دي العو 11
 : مقيداسعلدى  واعتمددت الباحثدة ي قديس اسدتراتيجيات اإلبدداع اإلداري، اعقسرم اعثرلنWood (2007)،  ويت دون هدذا

التطددوير التنظيمددي، والعبددارات مددن  سددتراتيجيةا( لقيدداس 3-1  العبددارات مددن )( عبددارة موزعددة كالتددالي11القسدم مددن )
وتددددم  .سددددتراتيجية الدوريددددة( لقيدددداس اال11-16سددددتراتيجية التخهددددص الددددوظيوي، والعبددددارات مددددن )ا( لقيدددداس 7-11)

 (.%88( قاامة بنسبة استجابة )661قاامة من إجمالي ) (621استرداد )

امددة تددم التد ددد مددن هدددا القاو واسددتخدمت الباحثددة طددريقتين للتد ددد مددن هدددا محتددوي قاامددة االستقهدداء همددا  الهدددا الظدداهري  
دارة األعمدال والبحدث العلمدي، وبنداء  علىبعرفها  اظاهري    علدىمجموعة من المحكمدين مدن ذوي الخبدرة وال وداءة ددي مجداالت اإلدارة وا 

آراء هدد الء المحكمددين دقددد قامددت الباحثددة بتعددديل أو حددذف أو إفددادة عبددارات جديدددة لتطددوير بندداء قاامددة االستقهدداء. هدددا وثبددات أداة 
للتد دد مدن االتسدداا  Cornbach Alphaألودا  الختبدار كرنبدداو  اطبق د ،Reliability Analysis رات معامددل الثبداتالدراسدة  تدم اسدتخ

 Validity Analysis، أمدا ديمدا يتعلد  باختبدارات الهددا الدداخلي لوقدرات االستقهداء كاددة، ولوقدرات كدل متغيدر مدن متغيدرات الدراسدة
التربيعدي لقيمدة )معامدل ألودا( ل الدراسدة، دقدد تدم اسدتخرات الجدذر ي قيداس المتغيدرات محدالمقيداس المسدتخدم دد مدد  مالءمدة والدذي يقديس

  معامالت الثبات والهدا لمتغيرات الدراسة (1ويوفو الجدول رقم ) .هالحية المقياسمد   والتي يتحدد بناء عليها
 (1جادال ةقم )

 مالمالت اعثالت ااعصادق عموغيةات اعادةاسة

 مالمل اعصادق مالمل اعثالت رررررررررررررةاتاعموغيررررررررررررر م

 
1  

 (ممارسات اإلدارة باالحتواء العالي) المستقلة المتغيرات 
 المشاركة دي هنو واتخاذ القرارات

1,773 1,881 

 1,886 1,778 مشاركة المعلومات 2

 1,80 1,717 المشاركة دي العوااد  
 1,26 1,818 تشار  المعردة 3

 
1  

 (استراتيجيات اإلبداع اإلداري )  ابوالمتغير الت
   التنظيميالتطوير 

1,861 1,21 

 1,880 1,786 التخهص الوظيوي 2

 1,86 1,338 ستراتيجية الدوريةاال 3

 1,276 1,200 الثبات والهدا ال لي للقاامة 

 المهدر  التحليل اإلحهااي لبيانات الدراسة الميدانية.
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مدددن الحددددود المقبولدددة أعلدددى  الثبدددات والهددددا لمتغيدددرات الدراسدددة كاندددت جميعهددداقددديم  أن (1الجددددول رقدددم ) ونالحدددن مدددن
(31% )(Sekaran & Bougie, 2013) مدن االتسداا الدداخلي  مالءمدةوجدود درجدة إلدى ، وهذه النتدااج تشديرInternal 

Consistency تين المنطقيددددة بددددين البنددددود المسددددتخدمة دددددي قيدددداس المتغيددددرات، وبالتددددالي هددددالحية أداة الدراسددددة مددددن الندددداحي
 واإلحهااية لجمو بيانات الدراسة الميدانية.

 :اعوتليل اإلتصلئ  علبيلنلت اكيفية اخوالة اعفةاض -ه

ت ددم تبويددو وتحليددل البيانددات باسددتخدام الحاسددو ا لددي، وتددم إجددراء التحلدديالت اإلحهددااية باسددتخدام الحزمددة اإلحهددااية 
  النحو التاليعلى  وذل  AMOS (21)اإلحهااي برنامج ، SPSS/PC (Version 21) +للعلوم االجتماعية

 د  ، وذلد  لتحديدد معامدل ثبداتReliability Analysis Alpha Scaleالختبدار ألودا كرونبدا   اتحليدل الثبدات ودق 
 أداة الدراسة. وهدا

 مقدداييس اإلحهدداء الوهددوي Descriptive Statistic Measures ات المعياريددة، نحرادددواألوسدداط الحسددابية واال
بين  Correlationالخطي الثنااي  معامالت االرتباطو ، اتهاانحرادأدراد العينة و  إجاباتلة لقياس التوسط دي كوسي

 متغيرات الدراسة.

  لقيددداس العالقدددة بدددين كدددل متغيدددر والم شدددرات المسدددتخدمة ددددي قياسددد ، تدددم اسدددتخدام مجموعدددة مدددن معدددادالت التحليدددل
، والددددذي يطلدددد  عليهددددا نمدددداذت القيدددداس Confirmatory Factor Analysis (CFA)العدددداملي التد يدددددي 

Measurement Models. 

  كمدددددا اسدددددتخدمت الدراسدددددة أسدددددلوو المعادلدددددة الهيكلدددددةStructural Modelددددد  ألسدددددلوو تعظددددديم االحتمدددددال ا، ودق 
Maximum Likelihood Estimation وذلد  باسدتخدام أداة التحليدل اإلحهدااي ،Analysis Moment of 

Structure ،البيانددات أم ال، حيددث يددتم ذلدد  مددن خددالل العالقددات  يددالءما إذا كددان نمددوذت الدراسددة والددذي يوفددو مدد
والتددي يددتم توفدديحها مددن خددالل مجموعددة مددن نمدداذت االنحدددار المتعدددد  Latentالهيكليددة بددين المتغيددرات الفددمنية 

 والتي يطل  عليها اسم النماذت الهيكلية.
 ن وتم إتباع أسلوو المعادلة الهيكلية ذات الخطوتيTwo – Step SEM  حيدث يدتم أو  ً تقددير نمدوذت القيداس، ثدم  ال 

 .(Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998) يتبع  النموذت الهيكلي
 :نولئج اعوتليل اإلتصلئ  علادةاسة -7
 :نولئج اعمؤشةات اعمبادئية علادةاسة -أ

بداية التي تعكسها نتدااج الدراسدة، بع  الم شرات المإلى قبل البدء دي إجراء اختبارات درو  الدراسة تجدر اإلشارة 
مقيدداس علددى  مثلددة دددي األوسدداط الحسددابية مقاسدد ( توهددي إ المتغيددرات الداخلددة دددي الدراسددة م  6يوفددو الجدددول التددالي رقددم )و 

 النحو التالي على  ات  المعيارية وذل انحرادخماسي، و 
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 (2جادال ةقم )
 اسةلت اعمايلةية عموغيةات اعادة نتةاياألاسلط اعتسلبية ااحا 

 اعمايلةي  نتةافاحا  اعاسط اعتسلب  اعموغيررررررررررررررررررررررررررةات م

 
1  

 )ممارسات اإلدارة باالحتواء العالي(  المتغيرات المستقلة
 المشاركة دي هنو واتخاذ القرارات

 
6,36 

 
1,771 

 1,881 6,68 مشاركة المعلومات 6

 1,872 6,01 المشاركة دي العوااد  
 1,163 6,61 عردةتشار  الم 6

 
1  

 )استراتيجيات اإلبداع اإلداري(  المتغير التابو
 التطوير التنظيمي 

 
0,63 

 
1,128 

 1,318 0,13 التخهص الوظيوي 6

 1,707 6,16 ستراتيجية الدوريةاال 6

 مورده(. 092ن= ) التحليل اإلحهااي لبيانات الدراسة الميدانية. المهدر  

 :(2ايوضح من اعجادال ةقم )
   حيددث كددان الوسددط الحسددابي  ،مددن المتوسددطأعلددى  اسددجل الوسددط الحسددابي لمتغيددرات ممارسددات اإلدارة بدداالحتواء العددالي تقدددير

ممارسدات اإلدارة ألبعداد  األددراد كاندت درجدة إدرا دمن الوسط الورفي لمقياس ليكدرت خماسدي التددرت، أعلى  لهذه المتغيرات
 (.6,36ا دي اإلدرا  متغير المشاركة دي هنو واتخاذ القرارات )وأعاله دوا المتوسطة، باالحتواء العالي

  د اتقددير  اسدتراتيجيات اإلبدداع اإلداري سجل الوسط الحسدابي لمتغيدرات ، ددعالهدا ددي اإلدرا  متغيدري التطدوير امرتوع 
ة وسدوف تسدتويد الباحثدة مدن م شدرات توهديإ متغيدرات الدراسد (.0,13(، والتخهص الدوظيوي )0,63التنظيمي )

 .اعند مناقشة النتااج الحق  

 المعياري التي تقل عن الواحد الهحيو وجود درجة عالية من التواد  دي ا راء بين موردات  نحرافأظهرت قيم اال
 دالدة بدذل د ،العينة حول المتغيرات محل الدراسة، وذل  باستثناء متغير تشار  المعردة التي عدت الواحد الهدحيو

 التباين دي آراء موردات العينة بشدن هذا المتغير. وجود درجة عالية منعلى 

 مالمالت احاةوالط اعخط  اعثنلئ  بين موغيةات اعادةاسة: -ب

إلددى أشددارت معددامالت االرتبدداط ، و ( معددامالت االرتبدداط الخطددي الثنددااي بددين متغيددرات الدراسددة6يوفددو الجدددول رقددم )
ممارسدات اإلدارة بداالحتواء  بدين موجبدة تدرابط معنويدة عالقدة رابط جوهريدة بدين متغيدرات الدراسدة، دقدد تدم رهددعالقدة تدوجدود 

سدددتراتيجيات اتشدددار  المعرددددة( و و العدددالي )المشددداركة ددددي هدددنو واتخددداذ القدددرار، وامدددتال  المعلومدددات، والمشددداركة ددددي العواادددد، 
معدددامالت االرتبددداط ، وكاندددت جميدددو قددديم الدوريدددة( واالسدددتراتيجيةوالتخهدددص الدددوظيوي،  اإلبدددداع اإلداري )التطدددوير التنظيمدددي،

 .الجدول الساب النحو المبين بعلى  ومتوسطة بشكل عام مرتوعة
 :اخوالة اعنماذج اعهيكل  علادةاسة -ج

 وذلددد  لتحديدددد مدددا إذا كدددان النمدددوذت ،للدراسدددة لتقيددديم النمدددوذت الهيكلدددي تقيددديم م شدددرات جدددودة التوادددد  لهدددذا النمدددوذت تدددم
م شددرات جددودة التواددد  للنمددوذت الهيكلددي للدراسددة الختبددار دددرو  لددى ع الموتددر  يواددد  البيانددات أم ال، وقددد تددم الحهددول
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تدددم اسدددتخدام نمدددوذت  .نعرفدددها ددددي الهدددوحات التاليدددةوذلددد  كمدددا  AMOSالدراسدددة مدددن نتدددااج التحليدددل اإلحهدددااي لبرندددامج 
لددي الختبددار نمددوذت تقدددير نمددوذت القيدداس، ثددم يتبعدد  تقدددير للنمددوذت الهيك ال  المعادلددة الهيكليددة الختبددار الوددرو ، حيددث يددتم أو 

 .(Hair et al., 1998) الدراسة ودروف 

 (3جادال ةقم )

 مالمالت احاةوالط اعخط  اعثنلئ  بين موغيةات اعادةاسة

 
 بيلن

 اعموغيررررررررررررررةات اعولااررررررررررة اعموغيرررررررررةات اعمسوقررررررررررلة
M N w q z a b 

M 1       

N 14780** 1      
w 14701 ** 14716 ** 1     
q 14776 ** 14727 ** 14312 ** 1    
z 14311 ** 14136 ** 14166 ** 14361 ** 1   
a 14311** 14101** 14083** 14368** 14327** 1  
b 14011 ** 19622 ** 14601 ** 14081 ** 14017 ** 14188** 1 

 **P < 0. 01موردة           621 = المهدر  التحليل اإلحهااي لبيانات الدراسة الميدانية ن
= التطوير  z، = تشار  المعردة q، المشاركة دي العوااد = w، مشاركة المعلومات=  N، المشاركة دي هنو واتخاذ القرار=  Mمالحظة )
 االستراتيجية الدورية(. = b ،التخهص الوظيوي = a، التنظيمي

 اعكل  عموغيةات اعادةاسة نماذج اعقيلس وتليل: Measurement Model 

اسددتخدام أبعدداد المتغيددرات المسددتقلة ممارسددات اإلدارة بدداالحتواء  وتددمتددم تحليددل نمددوذت القيدداس ال لددي لمتغيددرات الدراسددة، 
، والمتغيددرات المعلومددات، والمشدداركة دددي العوااددد، وتشددار  المعردددة(مشدداركة و  )المشدداركة دددي هددنو واتخدداذ القددرارات،العددالي 

تددم اسددتخدام هددذه و (، سددتراتيجية الدوريددةال)التطددوير التنظيمددي، والتخهددص الددوظيوي، وابددداع اإلداري التابعددة اسددتراتيجيات اإل
نتدااج التحليدل علدى  ( م شدرات جدودة التوادد  لنمدوذت القيداس ال لدي بنداء  0) رقمويعر  الجدول  األبعاد كمتغيرات مالحظة،

 العاملي التد يدي 

 (4جادال ةقم )
 اعكل  علادةاسة ج اعقيلسعنماذمؤشةات جااد  اعواايق 

 X²/df P GFI AGFI NFI TLI CFI RMR RMSEA اعنماذج
 1,112 1,168 1,716 1,122 1,712 1,831 1,261 1,111 1,130 األسلس 
 1,131 1,110 1,233 1,881 1,206 1,262 1,287 1,162 6,616 اعماادل

 P< 0.001***                                  دة( مور 092)= ن AMOSالمهدر  التحليل اإلحهااي للبيانات باستخدام 

أن م شددرات جددودة التواددد  لنمددوذت القيدداس األساسددي جيدددة،  (4وظهررة اعنوررلئج اعماةاضررة يرر  اعجررادال اعسررلبق ةقررم )
 ,e7)وبالتالي بعد إجراء مجموعدة مدن التعدديالت التدي تدم اقتراحهدا بواسدطة م شدرات التعدديل والتدي تمثلدت ددي ربدط البدواقي 

e5)و ،(e7, e6)و ،(e4 , e3)، و(e3, e2)و ،(e4, e1).  وقدد ندتج عدن هدذه التعدديالت نمدوذت القيداس المعددل ال لددي
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، وأن م شددرات جددودة التواددد  لنمددوذت القيدداس ال لددي للدراسددة تتودد  مددو المعددايير المقبولددة اجيددد   اللدراسددة ونجددد أن هنددا  تحسددن  
 وذل  كما يلي 

 المعيار المحدد( (6أقل من ) وهي( 616,6الحرية( والذي بل  ) / درجات6انخوا  ناتج قسمة )كا(. 

  ارتوداع قيمدة الم شدرات األخدر  لجدودة التطداب ، حيدث بلغدت قيمدة م شدر التناسدو المقدارن(CFI= 0.966) وهدي 
كددذل  (، 1,21مددن )أعلددى  وهددو (GFI= 0.987)(، دددي حددين بلغددت قيمددة م شددر جددودة التطدداب  1,21مددن )أعلدى 

 (.1918)وهي أقل من  (RMSEA= 0.065)يمة الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطد انخوفت دي  ق

  م شدر التوادد  المعددلNormal Fit Index (NFI= 0.943) ( 1,21مدن )أعلدى  وهدي(Hu & Bentler, 

1999). 

 الجددذر التربيعددي لمتوسددط البددواقي (RMR) Root Mean Square Residual (  ويعتبددر تواددد  1,110بلدد )
 (Hu & Bentler, 1999) (1,11ألن  أهغر من ) مقبول

  ( النموذت النهااي للقياس ال لي لمتغيرات الدراسة6هذا ويوفو الشكل رقم )

 

 (2شكل ةقم )
 عموغيةات اعادةاسة اعنهلئ  نماذج اعقيلس اعكل 

ددد وذت القيددداس ال لدددي لنمدددوذت القيددداس وبعدددد إثبدددات التوادددد  الجيدددد لنمددد الحسددداو الهددددا والثبدددات لمتغيدددرات الدراسدددة ودق 
لمتغيرات الدراسة، يتم حساو الثبات المركو، والهدا المشتر  للمتغيرات كما يتم حساو الهدا التمييزي من خالل نتااج 

  التحليل العاملي التد يدي، وذل  كما يظهر دي الجدول التالي
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 (5جادال ةقم )
 نولئج اعوتليل اعالمل  اعوأكيادي عنماذج اعقيلس اعكل  علادةاسة

 اعوتميل اعموغيررررررررررررررررررررررة
 (CR)قيمة ت  اعمايلةي 

مةبع 
 احاةوالط
 اعموااداد

اعثالت 
 اعمةكب

مواسط 
اعوالين 
 اعمسوخلص

 مملةسلت اإلاداة  الحاتواا  اعالع 
 (M) .اعمشلةكة ي  صنع ااوخلذ اعقةاةات

 

1,231 
 
61,317*** 

 

1,263 
1,22 1,72 

   1,861 17,661*** 1,381 (N) .مشلةكة اعمالاملت
   1,788 16,310*** 1,361  .(W) اعمشلةكة ي  اعااائاد

   1,263 ثابت 1,236  .(q) وشلةك اعماةية
 :اسوةاويجيلت اإلباداع اإلاداةي 

  (z) سوةاويجية اعوطاية اعونظيم .ا
 

1,868 

 
7,813*** 

 
1,381 

1,21 1,31 

   1,817 2,600*** 1,761 (a) .سوةاويجية اعوخصص اعاظيف ا
   1,623 ثابت 1,362 (b). سوةاويجية اعاداةيةاحا

 P< 0.001***                                     ( موردة092)= ن AMOSالمهدر  التحليل اإلحهااي للبيانات باستخدام 

 ( يتفو ا تي 1للنتااج المعروفة دي الجدول رقم ) اواستناد  
 (1,1ربعات االرتباط المتعدد وهي أ بر من )ثبات معظم األبعاد، وهذا ما ت يده قيم م. 

 ( استناد  1,21تزيد جميو معامالت الثبات المركو للمتغيرات عن )لما أشار إليد   اFornell & Larker (1981) 
أن جميو المتغيرات المستخدمة ددي إلى ( مما يشير 1,21 -1,22حيث تتراوة بين ) Bagozzi & Yi (1988)و

 مركو جيد. الدراسة يتودر لها ثبات

   متوسدط التبداين المسدتخلص  كمدا إن( 1,111عندد ) اتظهر قيم "ت" أن جميو التحميالت المعيارية معنويدة إحهدااي
( ددد ثر، وهدذا يعندي أن المتغيدر 1,31ل اددة المتغيدرات ) Average Variance Extracted (AVE)المحسدوبة 

خطد ددي القيداس إلى وأن الباقي يرجو ات المالحظة ن التباين دي المتغير دد ثر م %11توسير على  الفمني قادر
(Fornell & Larker, 1981)أن جميدو األبعداد تقدديس المتغيدرات المرتبطدة بهدا وت كددد علدى  ال  ، ممدا يعتبدر دلددي

 الهدا المشتر .

 :اعصادق اعومييزي عموغيةات اعادةاسة 

لمشتر  بين المتغيرات والتد دد مدن أن هدذه التمييزي بين متغيرات الدراسة من خالل حساو التباين ا الهدا حساو تم
( مهدوودة التبداين المشدتر  بدين المتغيدرات 3التباينات أقل من متوسط التباين المحسوو ل ل متغيدر، ويعدر  الجددول رقدم )

ددا للنتددااج المعروفددة ، و ومتوسددط التبدداين المحسددوو ل ددل متغيددر يتفددو أن قدديم متوسددط التبدداين المحسددوو ل ددل متغيددر،  بدد ودق 
 أ بر من قيم التباين المشتر  بين هذا المتغير وغيره من المتغيرات األخر .
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 (6جادال ةقم )
 مصفاية اعوالين اعمشوةك بين موغيةات اعادةاسة

مملةسلت اإلاداة  الحاتواا   اعموغيررررررررررررررررة
 )مسوقل( اعالع 

ع يلت اإلبادااسوةاويج
 )ولاع( اإلاداةي 

  ( 1,72)  مملةسلت اإلاداة  الحاتواا  اعالع  )مسوقل(
 (1,31) ***1,601 اسوةاويجيلت اإلباداع اإلاداةي )ولاع(

 P< 0.001***                   موردة(.621)ن =  AMOSالمهدر  التحليل اإلحهااي للبيانات باستخدام 
 (AVE)قيمة إلى  ستشير األرقام التي بين األقوا

 اخوالة اعنماذج اعهيكل  علادةاسة 

)المشددداركة ددددي  Exogenous والدددذي يت دددون مدددن المتغيدددرات المسدددتقلة( النمدددوذت الهيكلدددي للدراسدددة، 6)يظهدددر الشدددكل رقدددم 
   Endogenous والمتغيددرات التابعددةركة دددي العوااددد، وتشددار  المعردددة( المعلومددات، والمشدداومشدداركة هددنو واتخدداذ القددرارات، 

  ستراتيجية الدورية(االو التخهص الوظيوي، و اإلبداع اإلداري )التطوير الوظيوي،  تاستراتيجيا

 
= التطوير  z، = تشار  المعردة q، المشاركة دي العوااد = w، مشاركة المعلومات=  N، المشاركة دي هنو واتخاذ القرار=  Mمالحظة )
 االستراتيجية الدورية( = b ،التخهص الوظيوي = a، التنظيمي

 (3شكل ةقم )
 اعهيكل  علادةاسة نهلئ  علنماذج اخوالة

  للنموذت الهيكلي للدراسة التواد ات جودة ( م شر 7ويعر  الجدول رقم )
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 (7جادال ةقم )
 مؤشةات جااد  اعواايق علنماذج اعهيكل  علادةاسة

 X²/df P GFI AGFI NFI TLI CFI RMR RMSEA اعوطلبق مؤشةات جااد 
 1,100 1,113 1,221 1,201 14276 1,217 1,220 1,106 1,717 اعواايقجااد   قيم مؤشةات

 P< 0.001***                                  ( موردة092)= ن AMOSالمهدر  التحليل اإلحهااي للبيانات باستخدام 

نتدااج  حيدث تشدير (Hair et al., 1998)التطداب  أن النمدوذت يودي بشدروط جدودة  ويتفو من بيانات الجدول الساب 
 ما يلي إلى الجدول الساب  

 (6أقل من ) وهي( 717,1/ درجات الحرية( والذي بل  )6انخوا  ناتج قسمة )كا. 

  ارتوداع قيمدة الم شدرات األخدر  لجدودة التطداب ، حيدث بلغدت قيمدة م شدر التناسدو المقدارن(CFI= 0.990) وهدي 
كدذل  (، 1,21مدن )أعلدى  وهدي (GFI= 0.990)(، ددي حدين بلغدت قيمدة م شدر جدودة التطداب  1,21مدن )أعلدى 
 (.1,18)وهي أقل من  (RMSEA= 0.044)وفت دي  قيمة الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطد انخ

  ارتواع قيمة(TLI) ( وهي1,201عن الحد األدنى لقبول النموذت حيث بلغت )  ( مما ي كد جدودة 1,21من )أعلى
 الهيكلي للدراسة.تطاب  النموذت 

 المعدل م شر التواد  Normal Fit Index (NFI)  (1,21من )أعلى (Hu & Bentler, 1999). 

 الجدذر التربيعدي لمتوسدط البدواقي (RMR) Root Mean Square Residual (  ويعتبدر توادد  جيدد 1,113بلد )
 . (Hu & Bentler, 1999)(1,11ألن  أهغر من )

 نولئج اخوالة اعفةاض: -اد

واسدددتراتيجيات  اختبدددار العالقدددة بدددين ممارسدددات اإلدارة بددداالحتواء العددداليلدددى إيهددددف  واحددددددددر  علدددى  تحتدددوي الدراسدددة
 لهدذه الودرو  قيم معدامالت المسدارات (8ويبين الجدول رقم ) ثالثة درو  درعية،إلى وينقسم هذا الور   اإلبداع اإلداري،

 ما يلي   يتفو من نتااج، و دي النموذت الهيكلي للدراسة
 االحتواء العدالي كمتغيدرات بين ممارسات اإلدارة ب معنوية موجبة عالقة توجدأن  " على ينص اعفةض اعفةع  األال

)المشددداركة ددددي هدددنو واتخددداذ القدددرارات، وامدددتال  المعلومدددات، والمشددداركة ددددي العواادددد، وتشدددار  المعرددددة(  مسدددتقلة
بالنسدبة للمشداركة  وذلد  اهدذا الودر  جزاي د وقدد تدم إثبدات هدحة ."والتطوير التنظيمي كمتغير تابو من جانو آخدر

قديم معامدل المسدار ومعنوياتد  بدين إلدى  (8يشية اعجادال ةقرم )دي هنو واتخاذ القرار وتشار  المعردة دقط، حيدث 
قدديم معامددل إلددى (، كددذل  يشددير 0,681ت = ،B =1,612المشدداركة دددي هددنو واتخدداذ القددرار والتطددوير التنظيمددي )

ثبددت معنويددة بينمددا لددم ت   (،1,186، ت =B =1,626التنظيمددي )المسددار ومعنوياتدد  بددين تشددار  المعردددة والتطددوير 
موجبدة  (B)وكاندت معدامالت  المعلومات والمشاركة دي العوااد( والتطدوير التنظيمدي. مشاركةالعالقة بين كل من )

)حيدددث يقبدددل  اوبالتدددالي يمكدددن قبدددول هدددحة هدددذا الودددر  جزاي ددد بالنسدددبة لجميدددو ممارسدددات اإلدارة بددداالحتواء العدددالي.
تشدار  المعرددة بالنسدبة لعالقتهمدا بدالتطوير التنظيمدي، ددي حدين يدرد  و  و واتخداذ القدرارسبة للمشاركة دي هنبالن

هذا الور  بالنسبة لمتغيري مشاركة المعلومات والمشاركة دي العوااد، حيث لم ت دن عالقتهمدا بدالتطوير التنظيمدي 
 لقبول الور . امعنوية عند مستوي الداللة المحدد مسبق  
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 (8ل ةقم )جادا
 قيم مالمالت اعمسلةات ي  اعنماذج اعهيكل  علادةاسة

 اعمالمل اعمسرررررررررررررررلة
 اعمايلةي 

 اعخطأ
 اعمايلةي 

 قيم )ت(
(CR) 

 مسواي 
 اعماناية

 اعفةض اعفةع  األال:

 التنظيمي التطوير ←المشاركة دي هنو واتخاذ القرار
 

14612 
 

14111 
 

04681 
 
*** 

 N.S 14180 14112 14117 التنظيمي   التطوير ←لومات    المع مشاركة         
 N.S 14161 14102 14186 التطوير التنظيمي ← المشاركة دي العوااد           

 *** 14186 14101 14626 التطوير التنظيمي ←  تشار  المعردة               
 اعفةض اعفةع  اعثلن :

 الوظيوي  التخهص ←المشاركة دي هنو واتخاذ القرار
 

14060 

 
14118 

 
34176 

 
*** 

 N.S 14161 14136 14188 الوظيوي   التخهص ←   مشاركة المعلومات           
 N.S 14161 14116 14167 الوظيوي  التخهص ←  المشاركة دي العوااد          

 *** 04626 14100 14616 الوظيوي التخهص ←   تشار  المعردة              
 اعفةع  اعثلعث: اعفةض

 الدورية  االستراتيجية ←المشاركة دي هنو واتخاذ القرار
 

14611 

 
14187 

 
64032 

 
*** 

 N.S 14871 14180 14183 الدورية  االستراتيجية ←  مشاركة المعلومات            
 *** 64612 14136 14601 الدورية  االستراتيجية ←   المشاركة دي العوااد          
 *** 04268 14112 14011 الدورية   االستراتيجية ←    تشار  المعردة              

 P< 0.001***موردة(.                     092)ن =  AMOSالمهدر  نتااج التحليل اإلحهااي 

  بدددين ممارسدددات اإلدارة بددداالحتواء العدددالي  معنويدددة موجبدددة عالقدددةتوجدددد أنددد  "علرررى  يرررنص اعفرررةض اعفةعررر  اعثرررلن
غيدددرات مسدددتقلة )المشددداركة ددددي هدددنو واتخددداذ القدددرارات، وامدددتال  المعلومدددات، والمشددداركة ددددي العواادددد، وتشدددار  كمت

وذلد  بالنسدبة  ا". وقد تم إثبات هدحة هدذا الودر  جزاي دكمتغير تابو من جانو آخر والتخهص الوظيويالمعردة( 
قدديم معامددل المسددار إلددى  (8ال ةقررم )تيررث يشررية اعجررادللمشدداركة دددي هددنو واتخدداذ القددرار وتشددار  المعردددة دقددط، 

(، كددذل  يشددير 3,176ت = ،B =1,060ومعنوياتد  بددين المشدداركة دددي هددنو واتخدداذ القددرار والتخهددص الددوظيوي )
(، بينمدا لدم 0,626، ت =B =1,616بين تشار  المعردة والتخهدص الدوظيوي )معامل المسار ومعنويات  قيم إلى 
وكاندددت  والتخهدددص الدددوظيوي.المعلومدددات والمشددداركة ددددي العواادددد(  كةمشدددار ) ثبدددت معنويدددة العالقدددة بدددين كدددل مدددنتُ 

. وبالتددالي يمكدن قبددول هددحة هددذا الوددر  موجبددة بالنسددبة لجميددو ممارسدات اإلدارة بدداالحتواء العددالي (B)معدامالت 
المعرددة ددي عالقتهمدا بالتخهدص الدوظيوي،  وتشدار ة للمشداركة ددي هدنو واتخداذ القدرار )حيدث يقبدل بالنسدب اجزاي  

ددي حددين يدرد  هددذا الوددر  بالنسدبة لمتغيددري مشدداركة المعلومدات والمشدداركة ددي العوااددد، حيددث لدم ت ددن عالقتهمددا 
 لقبول الور . ابالتخهص الوظيوي معنوية عند مستوي الداللة المحدد مسبق  

 لي بدددين ممارسدددات اإلدارة بددداالحتواء العدددا معنويدددة موجبدددة عالقدددة توجددددأنددد  "علرررى  يرررنص اعفرررةض اعفةعررر  اعثلعرررث
المعلومدددات، والمشددداركة ددددي العواادددد، وتشدددار   ومشددداركةكمتغيدددرات مسدددتقلة )المشددداركة ددددي هدددنو واتخددداذ القدددرارات، 

وذلد  بالنسدبة  اوقد تم إثبات هحة هدذا الودر  جزاي د ."كمتغير تابو من جانو آخر الدورية ستراتيجيةواالالمعردة( 
قدديم إلددى  (8تيررث يشررية اعجررادال ةقررم )وتشددار  المعردددة،  والمشدداركة دددي العوااددد للمشدداركة دددي هددنو واتخدداذ القددرار

 (،6,032ت = ،B=1,611) ية الدوريدةسدتراتيجواالن المشاركة دي هنو واتخاذ القرار معامل المسار ومعنويات  بي
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، ت B=1,601ية الدوريددة )سددتراتيجومعنوياتدد  بددين المشدداركة دددي العوااددد واال قدديم معامددل المسددارإلددى كددذل  تشددير 
، B=1,011) ية الدوريدةسدتراتيجواالبدين تشدار  المعرددة  قيم معامل المسار ومعنوياتد إلى كذل  يشير  (،6,612=

 (B)وكاندت معدامالت  سدتراتيجية الدوريدة.واال مشداركة المعلومدات(، بينما لم ُتثبت معنوية العالقدة بدين 0,268ت=
)حيث يقبدل  ايمكن قبول هحة هذا الور  جزاي  . وبالتالي موجبة بالنسبة لجميو ممارسات اإلدارة باالحتواء العالي

سدددتراتيجية ددددي عالقدددتهم باالوالمشددداركة ددددي العواادددد  المعرددددة،ة ددددي هدددنو واتخددداذ القدددرار، وتشدددار  بالنسدددبة للمشدددارك
سددتراتيجية الدوريددة، دددي حددين يددرد  هددذا الوددر  بالنسددبة لمتغيددر مشدداركة المعلومددات، حيددث لددم ت ددن عالقتدد  باال

 لقبول الور . امستوي الداللة المحدد مسبق   عند الدورية معنوية

سددتراتيجيات اإلبددداع اعلددى  لممارسددات اإلدارة بدداالحتواء العددالي محددل الدراسددة التدددثيرات المباشددرة (2يبددين الجدددول رقددم )
 اإلداري محل الدراسة 

 (9جادال ةقم )
 اعوأثية اعمالشة بين اعموغيةات اعمسوقلة ااعموغيةات اعولااة

 اعوأثيررررة عمالشة ةاعولاا اتاعموغيررررررررررة  ةسوقلاعم اتاعموغية 
 القرار المشاركة دي هنو واتخاذ -1
 

 1,612 التطوير التنظيمي -1
 1,060 التخهص الوظيوي -6
 1,611 ستراتيجية الدوريةاال -6

 تشار  المعردة  -6
 1,626 التطوير التنظيمي -1
 1,616 التخهص الوظيوي -6
 1,011   يجية الدوريةستراتالا -6

 1,601   ستراتيجية الدوريةاال -1 مشاركة العوااد -6
 موردة(.092)ن =  AMOSالمهدر  نتااج التحليل اإلحهااي 

علدددى  ( أن متغيدددر المشددداركة ددددي هدددنو القدددرارات مدددن أ ثدددر التددددثيرات المباشدددرة لددد 2يظهدددر مدددن الجددددول السددداب  رقدددم )
سدتراتيجية االعلدى  (. ومتغير تشار  المعردة من أ ثر التدثيرات المباشدرة لد 1,060ر )التخهص الوظيوي وبل  تدثيره المباش

ستراتيجية الدوريدة وبلد  االعلى  (. ومتغير مشاركة العوااد من أ ثر التدثيرات المباشرة ل 1,011الدورية وبل  تدثيره المباشر )
 (.1,601تدثيره المباشر )

 منلقشة اوفسية اعنولئج: -8
لمناقشة نتااج الدراسة وتوسيرها دي فوء ما توهلت إلي  الدراسات السابقة بشدن العالقدات  االجزاية عرف  تتناول هذه 

 لما يلي  االمتفمنة بالورو  التي بينت عليها، وذل  ودق  
 ( 6أشارت بيانات الجدول رقم ) المشداركة ، دكاندت لممارسدات اإلدارة بداالحتواء العداليمسدتوي إدرا  المدوظوين إلدى

 مشدددداركة، ويتبعهددددا (6,01) المشدددداركة دددددي العوااددددد اتليهدددد ،(6,36األعلددددى دددددي اإلدرا  ) هددددنو واتخدددداذ القددددرار دددددي
المشدداركة دددي هددنو واتخدداذ (. ويمكددن توسددير هددذه النتيجددة بددان 6,61) تشددار  المعردددةأخيددرا و  (6,68المعلومددات )

 .فلتحقي  األداء األدو  عمليات تطوير العمل حد كبير ديإلى تساهم  القرار
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 ( 6كدددذل  أشدددارت بياندددات الجددددول رقدددم ) دددد السدددتراتيجيات اإلبدددداع اإلداري المدددوظوين مسدددتوي إدرا  إلدددى  اكاندددت ودق 
أخيدددددرا و (، 0,13) التخهدددددص الدددددوظيوي(، يليددددد  0,63األعلدددددى ددددددي اإلدرا  ) التطدددددوير التنظيمددددديللترتيددددو التدددددالي  

التدي االسدتقرار  بدهدداف يدرتبط التطدوير التنظيمدي أنإلدى ويمكن إرجاع هذه النتيجة (، 6,16) ستراتيجية الدوريةاال
والت يددإ بددين  تتمثددل بقدددرة الم سسددة علددى البقدداء والتددوازن والت يددإ مددو كددل مددن مكونددات بياتهددا الداخليددة والخارجيددة،

سلوكيات األدراد العاملين واتجاهات التحسين ددي متغيدرات البيايدة الداخليدة األخدر ، وكدذل  الت يدإ بدين مدا يحددث 
 .طوير دي البياة الداخلية ومتطلبات البياة الخارجيةمن ت

 االحتواء العدالي كمتغيدرات بين ممارسات اإلدارة بد معنوية موجبة عالقة "توجدأن  على  ينص الور  الورعي األول
وتشدددار  المعرددددة(  المعلومدددات، والمشددداركة ددددي العواادددد، مشددداركة)المشددداركة ددددي هدددنو واتخددداذ القدددرارات، و  مسدددتقلة
 للتطدوير التنظيمديأهم متغير م وسدر  تشار  المعردةجاء متغير و  .ير التنظيمي كمتغير تابو من جانو آخر"والتطو 

دالمعردة عامل مهم دي التطوير التنظيمي وتحقي  اإلبداع اإلداري، ألن تشار  المعرددة ول، دي الور  الورعي األ
، وتتودد  النتددااج السددابقة مددو مددا توهددلت إليدد  عيددةواالجتماالعمددل الجمدداعي وينمددي العالقددات اإلنسددانية علددى  شددجوي  

 .Brown & Cregan (2008); Safijanova & Zabijakin - Chatleska (2013)اتدراس
 بين ممارسات اإلدارة باالحتواء العدالي كمتغيدرات  معنويةموجبة عالقة  توجد" أن على  ينص الور  الورعي الثاني

المعلومدددات، والمشددداركة ددددي العواادددد، وتشدددار  المعرددددة( مشددداركة ات، و مسدددتقلة )المشددداركة ددددي هدددنو واتخددداذ القدددرار 
جدداء متغيددر المشدداركة دددي هددنو واتخدداذ القددرار أهددم متغيددر و  .والتخهددص الددوظيوي كمتغيددر تددابو مددن جانددو آخددر"

هدنو واتخداذ القدرار ددي  أهمية المشداركة دديعلى  اني، وهذا ي كدم وسر للتخهص الوظيوي دي الور  الورعي الث
 ;Quagraine (2010) اتدراسدد ، وتتودد  النتددااج السددابقة مددو مددا توهددلت إليدد ز عمليددة اإلبددداع اإلداري تعزيدد

Safijanova & Zabijakin - Chatleska (2013). 
 بدين ممارسدات اإلدارة بداالحتواء العدالي كمتغيددرات  معنويدة موجبدة عالقددة أند  "توجددعلدى  يدنص الودر  الورعدي الثالدث

المعلومددددات، والمشدددداركة دددددي العوااددددد، وتشددددار  المعردددددة(  ومشدددداركةنو واتخدددداذ القددددرارات، مسددددتقلة )المشدددداركة دددددي هدددد
ية الدوريدة سدتراتيججاء متغير تشار  المعردة أهم متغير م وسدر لالو  .ستراتيجية الدورية كمتغير تابو من جانو آخرواال

مناهدو تحتدات قددرات إبداعيدة إلدى  رادواألددنقدل القيدادات إلدى تشدار  المعرددة تحتدات  ألندي الور  الورعدي الثالدث، 
، وتتودد  النتددااج السددابقة مددو مددا توهددلت التشددار  المعردددي لهددذه الوظددااإ خددالل عاليددة، وهددذه القدددرات يددتم تعزيزهددا مددن

 .Camison & Villar – Lopez (2014)  إلي  دراسة

 ادحاحات اعادةاسة: -9
 النظرية والتطبي  يمكن إبرازها ديما يلي  مستوي على  أسورت مناقشة نتااج الدراسة عن وجود بع  الدالالت

 اعنظةية: ى مسوا على  -أ
 وجددود عالقددة معنويددة بددين متغيددري )المشدداركة دددي هددنو واتخدداذ القددرار وتشددار  المعردددة( علددى  دللددت نتددااج الدراسددة

ابقة، للنتددااج التددي أسددورت عنهددا الدراسددات السدد اعددد هددذه النتيجددة تد يددد  وت   ،والتخهددص الددوظيوي والتطددوير التنظيمددي
محددددات أساسددية دددي ردددو كودداءة التطددوير التنظيمددي  واتخدداذ القددرار وتشددار  المعردددةالمشدداركة دددي هددنو  حيددث إن



 ...عالقة اإلدارة باالحتواء العالي دي تعزيز اإلبداع اإلداري 

928 

ددي  اقدد تثدري األدبيدات المتاحدة والقليلدة نسدبي   –ولدو يسديرة  –عد ذل  التددليل إفدادة وزيادة التخهص الوظيوي، وي  
 هذا المجال المهم.

  اإلدارة بدداالحتواء العددالي دددي عالقتهددا باسددتراتيجيات غيددر معنويددة لممارسددات   أخددر كمددا يدددلل وجددود عالقددة معنويددة و
ة التددي تحتددات ، وهددي الداللددبعفددها عددن بعدد ممارسددات اإلدارة بدداالحتواء العددالي مسددتقلة  أنعلددى  اإلبددداع اإلداري 

 المنهجية. مزيد من الدراساتإلى 
 اعوطبيق : ى اعمسوا على  -ب

ة تددرابط معنويددة موجبددة بددين ممارسددات اإلدارة بدداالحتواء العددالي واسدددتراتيجيات أسددورت نتددااج الدراسددة عددن وجددود عالقدد
زيدادة تطبيد  مبددأ مشداركة إلدى الشركة أن تتج  على  تور الممارسة التطبيقية على  اإلبداع اإلداري، وتدلل هذه النتااج أن 

ددي ذلد   يساهموجودة دي الشركة، حيث يمكن أن العاملين دي هنو واتخاذ القرار، وتوسيو القاعدة المعلوماتية والمعردية الم
  الشركة.لد   ردو مستويات اإلبداع اإلداري 

 اسونولجلت اعادةاسة: -11
 المشاركة دي اتخاذ القرارات واحدة من العناهر الم ثرة دي رغبة األدراد دي إجراءات التطوير والتغيير. 
  تسداهمو ، هندا  قاعددة بياندات قويدة ددي الشدركة أن دة مد ثر قدوي ددي التطدوير التنظيمدينستنج من أن تشار  المعر 

تحقيدد  تميددز نددوعي دددي مجددال علددى  ر يددة المنظمددة دددي تشددار  المعردددة دددي االرتقدداء بدددداء المنظمددة وجعلهددا قددادرة
 .اإلبداع اإلداري 

 ت أن سياسددداو  ،سدددتراتيجية الدوريدددةددددي اال ت(آددددا)الحدددوادز والمك ددددي العواادددد نسدددتنتج مدددن التددددثير المعندددوي للمشددداركة
 دي الشركة تتم بهورة دورية ومستمرة دي الشركة.المكادآت الترقية و 

 واصيلت اعادةاسة اوطبيقلوهل اإلاداةية: -11
  واسدتناد وخاهة برامج المشاركة دي اتخاذ القرار وتشار  المعرددة ومشداركة المعلومدات، الشركةالتطوير دي برامج 

تتبندي ددال يمكدن أن  الشدركة، تواسدتراتيجياالموارد البشرية  إدارة أنشطةو  تاستراتيجياعلى التواد  بين  هذه البرامج
مددا لددم تبدددأ بتطددوير قدددرات ومهددارات مواردهددا البشددرية وتهددميم أنظمددة حددوادز اإلداري  اإلبددداع تاسددتراتيجيا الشددركة

 .طويرالت عملية لمساندة اإلنساني التنظيميمنا  ال ودعم مرن،مستندة على المهارات واألداء وبناء هيكل تنظيمي 
  لدد   زيدادة درجدة الرقابدة الذاتيدةإلدى إدارة الشركة تعزيز عملية المشاركة دي هنو واتخاذ القدرار، ألنهدا تد دي على

 .نسيرءو العاملين، وتحسن العالقة بين الر ساء والم
  رة سدتراتيجية التخهدص الدوظيوي، دنوهدي اإلدااعلدى  كة دي هنو واتخاذ القدرارمشار تدثير الإلى توهلت الدراسة

العليا دي الشركة بتحديد حددود كدل عفدو ددي المسداهمة ددي اتخداذ القدرار والحددود التدي يحد  لد  البحدث ديهدا، بمدا 
 يتناسو مو م هالت  واختهاهات .

  للتحدديات ددي البيادة  اإدارة الموارد البشرية مكانها دي المنظمات التي تعتمد على المعرددة إن لدم تسدتجو إيجاب دتوقد
حددد   عليهددالددذل  دالجديدددة،  إلدارة المددوارد البشددرية إلعددادة خلدد  ذاتهددا مددن  الطراادد إيجدداد قيمددة مفددادة للمنظمددة، وا 

 .البشري والمعردة دي المنظمات رأس المالخالل مساهمتها دي إدارة دعالة لخل  
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 للمدددوارد  الميدددزة التنادسددية دتعتمددد، دددي ظددل االقتهددداد المعردددي للشدددركة ر طبيعددة وظدددااإ إدارة المددوارد البشددريةيددتغي
 .على التطبيقات الناجحة للمعردة البشرية

  لدد   زيدادة درجدة الرقابدة الذاتيدةإلدى تد دي شاركة دي هنو واتخاذ القدرار، ألنهدا إدارة الشركة تعزيز عملية المعلى
 .نسيرءو والمالعاملين، وتحسن العالقة بين الر ساء 

 نالحتياجات المستويدي اوتطابقهوفوحها  المعلومات دي الوقت المناسو ودقتها تودير. 
 زالة كادة المعوقات التي تقإ أمام التغي  ر.يدعم وتشجيو التنادس اإلبداعي بين الوحدات اإلدارية دي الشركة، وا 
 طة الوظيوية المتخههة، وتعيين أدراد من ذوي الخبرات المختلوة.إنشاء وحدات مهمتها القيام باألنش 

 إلدارة شركة أسيوط لت رير البترول ة لتنويذ التوهيات الموجهة ( خطة عمل إرشادي11ويوفو الجدول رقم )

 (11جادال ةقم )
 خطة عمل إةشلادية عونفيذ اعواصيلت اعماجهة عشةكة أسياط عوكةية اعبوةال

 من يقام بهل مو  عملذا كيف اعواصية

اعوملاد   ضةاة  -1
 اتادثعلى  اعشةكة
 .احاوصلحات اسلئل

 

تدددددمين االتهددددال الددددداام  -
ن المسدددددددتمر بدددددددين والتعددددددداو 

 .االعاملين واإلدارة العلي
 

لتعزيدددددددددددددددددز عمليدددددددددددددددددات  -
التشددددار  دددددي المعلومددددات 
والمعردة بين العداملين ددي 

 .الشركة واإلدارة
مددددددددددددن كودددددددددددداءة  ليزيددددددددددددد -

علددددددى  العدددددداملين وقدددددددرتهم
 .اإلنتات واإلبداع

ددددي دتدددرات زمنيدددة 
ال  مسددددددددددددددددددددددددددتمرة وا 
يجددددددو إال ت ددددددون 

 .متباعدة
 

إدارة الموارد البشرية دي 
ة، ووحدددددددة نظددددددم الشددددددرك

المعلومددات اإلداريددة دددي 
 .الشركة

وازيز قلعاد   -2
 .بيلنلت اعشةكة

 

إنشدددددددداء وحدددددددددة إداريدددددددددة  -
 مسددددددددتقلة بددددددددإدارة المعردددددددددة

علدددددددددى  زيدددددددددادة االعتمدددددددددادو 
الت نولوجيددددددددددة دددددددددددي نقدددددددددددل 

 .المعردة

قاعدددددة علددددى  لالعتمدددداد -
معرديدددددة تتفدددددمن أحددددددث 

 البيانات والمعلومات
 لددددددددعم عمليددددددددة هددددددددنو -

 .واتخاذ القرار

ددددي دتدددرات زمنيدددة 
ال  مسددددددددددددددددددددددددددتمرة وا 
يجددددددو إال ت ددددددون 

 .متباعدة
 

نظدددم المعلومدددات ووحددددة 
 .اإلدارية دي الشركة

 

 احاهوملم-4
اعمكليآت اسيلسلت 
 .ااعتاايز

 

والحدددددوادز المكاددددددآت تقددددديم 
مباشدددددددددددددددددددرة بعدددددددددددددددددددد األداء 
المتميددددددددددددددددز، ويجددددددددددددددددو أن 

مددددددددو المكادددددددددآت تتناسددددددددو 
 .والمجهود مستوي األداء

 

 إلدددىلودددت انتبددداه العددداملين 
أن المجهددددود المتميددددز يددددتم 

 ، والتعددددددرفاسددددددريع   ثابتددددددةإ
الطريقدددددددددة المثلدددددددددي علدددددددددى 

لددددددد داء وبدددددددذل المجهدددددددود 
 .المناسو

بهددددددددوة مسددددددددتمرة 
ومددن األدفددل أن 
تتدددزامن مددددو تقيدددديم 

 .أداء العاملين
 

االسددددددتعانة بشددددددركات  -
وخبدددددددددراء متخههدددددددددين 
ددددددددددددي إعدددددددددددداد هيا دددددددددددل 

 والحوادز.مكادآت لل
مددن قبددل الهياددة التددي  -

 تقدددددددددوم بوفدددددددددو هيكدددددددددل
 التقييم

ة طبياة يوغي -5
اظلئف إاداة  اعمااةاد 

 علشةكة اعاشةية

إلددددددى مددددددن خددددددالل التوجدددددد  
الوظددددااإ الحديثددددة للمددددوارد 
البشددددددرية والتددددددي يمكددددددن أن 
تشددددددمل اسددددددتراتيجيات إدارة 
المواهدددددددددددو، وتنميدددددددددددة رأس 

 المال الوكري 

 الميددددزة التنادسددددية ادعتمددددال
علدددددددددى  للمددددددددوارد البشددددددددرية

التطبيقددددددددددددددددات الناجحددددددددددددددددة 
 للمعردة

 

دتدددرات زمنيدددة ددددي 
ال  مسددددددددددددددددددددددددددتمرة وا 
يجددددددو إال ت ددددددون 

 متباعدة

 

االسددددددتعانة بشددددددركات  -
وخبدددددددددراء متخههدددددددددين 
ددددددددددددددددي وظدددددددددددددددااإ إدارة 

 الموارد البشرية
 

 المهدر  من إعداد الباحثة
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  يلق اعاتث اعمسوقبلية: -12

 لدراسات مستقبلية وهي  امويد   ال  من النقاط التي يمكن أن ت ون مجا اأثارت نتااج الدراسة عدد  
   داع ل ددون الدراسددة الحاليددة تناولددت العالقددة المباشددرة بددين ممارسددات اإلدارة بدداالحتواء العددالي واسددتراتيجيات اإلبدد انظددر

ددي  التداخليدة أو التواعليدة علمية وعملية لدراسة دور بع  المتغيرات الوسديطة أهميةإلداري، تعتقد الباحثة وجود ا
 .هذه العالقة

  ممارسدات اإلدارة بداالحتواء العدالي واسدتراتيجيات اإلبدداع  مماثلدة تدربط بدينر  أخقد يكون من المويد إجراء دراسات
التشداب  مدد   يمكن مقارنة نتااج هدذه الدراسدات بنتدااج الدراسدة الحاليدة، وتحديدد حتىاإلداري دي منظمات خدمية، 

 أو االختالف دي هذه النتااج ودالالت .

  لهمددا عالقددة معنويددة  لمعردددة والمشدداركة دددي هددنو واتخدداذ القددرارأن متغيددري تشددار  اإلددى توهددلت الدراسددة الحاليددة
دراسددة اسددتراتيجيات  ابددالتطوير التنظيمددي والتخهددص الددوظيوي، ودددي فددوء هددذه النتيجددة قددد يكددون مددن المويددد عملي دد

دددي بلددورة  تسدداهم Antecedentsتنظيميددة أو وظيويددة تعمددل كمحددددات أخددر  اإلبددداع اإلداري والبحددث دددي عوامددل 
 اإلداري. اإلبداع
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 قلئمة اسوقصل 

 علالملين ي  شةكة أسياط عوكةية اعبوةال هةقلئمة اسوقصل  ماج
 .1:1األرقام من على  درجة اتواق  أو عدم اتواق  موزعة وفو داارة بالخانة التي تعبر عن رأي . يرجى اعقسم األال:

 ماايق اعابررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلةات م
 ماايق اشاد 

ماايق 
تاد إعى 
 مل

غية 
 ماايق

غية 
ماايق 
 العمة 

 1 6 6 0 1 امتل  الحرية ال ادية دي أداء عملي ومناقشة أدكاري مو اإلدارة العليا. -1
 1 6 6 0 1 اإلدارة العليا دون تردد.إلى أقدم اقتراحاتي واستوساراتي  -6
 1 6 6 0 1 إلدارة العليا.اإلى التي تحدث دي العمل دون اللج   مشكالتيتم حل ال -6
 1 6 6 0 1 لالزمة للتهردات المناسبة دي مواقإ الهعبة. مكاناتامتل  اإل -0
 1 6 6 0 1 اشعر بثقة عالية دي أداء عملي. -1
 1 6 6 0 1 اإلدارة العليا.إلى يتم تهحيو األخطاء التي تحدث دي العمل دون اللج   -3
 1 6 6 0 1 ن اتخاذ قرارات مناسبة.أتمكن االستوادة من المعلومات م -7
 1 6 6 0 1 بيانات حول عمالاها تتسم بدرجة عالية من الموثوقية.على  تعتمد الشركة -8
 1 6 6 0 1 تمتاز المعلومات التي يتم الحهول عليها بالدقة والوفوة. -2

 1 6 6 0 1 االحتيات إليها. يالءمتودر الشركة المعلومات بالتوقيت الذي  -11
 1 6 6 0 1 كادة الجوانو المتعلقة بالشركة.على  تشمل المعلومات التي احهل عليها -11
 1 6 6 0 1 أساس األداء المتميز.على  يتم تقدير الحوادز المادية دي الشركة -16
 1 6 6 0 1 أساس ال واءة.على  تتم الترقية دي الشركة -16
 1 6 6 0 1 .تميز اإلدارة بين الموظإ ال إء وغير ال إء -10
 1 6 6 0 1 تقدر اإلدارة الجهد الذي أقوم ب  دي العمل. -11
 1 6 6 0 1 علي . طالعتمتل  الشركة مخزون معردي يمكن اال -13
 1 6 6 0 1 يتبادل الموظوون دي الشركة المعلومات والمعارف الهامة التي تتعل  بالشركة. -17
 1 6 6 0 1  راء لتطوير أداء الشركة.يتبادل الموظوون دي الشركة األدكار وا -18
 1 6 6 0 1  أثناء عملهم.ترجمة ما يمتل ون  من خبرات على  لقدرةالشركة ا موظوويمتل   -12

 الرجاء وفو داارة بالخانة التي تعبر عن رأي . .ديما يلي عبارات تقيس استراتيجيات اإلبداع اإلداري  اعقسم اعثلن :
 1 6 6 0 1 العاملينلد   إيجابيةتدريبية الزمة لتقوية أنماط سلوكية  تفو إدارة الشركة برامج -1
زالة المعوقات أمام التغيير.  -6  1 6 6 0 1 تتوج  إدارة الموارد البشرية نحو التغيير التنظيمي وا 
 1 6 6 0 1 لت يإ مو التغييرات المستقبليةلالهيكل التنظيمي على  تغييرات جذرية تجري اإلدارة العليا  -6
 1 6 6 0 1 اإلبداع. جراءات واألنظمة دي الشركة ت دعماإل -0
 1 6 6 0 1  أخري.إلى تزداد اإلبداعات واالبت ارات دي الشركة من سنة  -1
 1 6 6 0 1 يهتم الموظوون بددكار ومقترحات ا خرين لالستوادة بها دي مجال العمل. -3
 1 6 6 0 1 .دي جميو المجاالتتخههة يتفمن الهيكل التنظيمي للشركة درا تخطيط م -7
 1 6 6 0 1 إنشاء وحدات مهمتها القيام باألنشطة الوظيوية.على  تركز إدارة الشركة -8
 1 6 6 0 1 معدات إل مال الورا المتخههة أعمالها بشكل كووء تودر الشركة أجهزة و  -2

 1 6 6 0 1 تشجو إدارة الشركة التنادس اإلبداعي بين درا العمل. -11
 1 6 6 0 1 تخهص إدارة الشركة الجوااز ل دكار المبدعة. -11
 1 6 6 0 1 ليات مختلوةمساو مشابهة ذات  بيااتنقل أدراد اإلدارة العليا للعمل دي ب اإلدارة تقوم -16
 1 6 6 0 1 ةعاديغير  إبداعية إمكاناتمناهو ذات ذو كواءات عالية لنقل وتعيين موظوين ب الشركة تقوم -16
 1 6 6 0 1 تشجو إدارة الشركة العمل الجماعي المشتر . -10
 1 6 6 0 1 إبداعية عالية إمكاناتمناهو تتطلو وتعيين موظوين ذو كواءات عالية لنقل ب الشركةتقوم  -11
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ABSTRACT 

 

The Purpose of the Study: Identify the relationship between the high involvement 

management practices and strategies of administrative Innovation. 

Methodology of the Study: Problem study on several questions focused on the key 

question is to identify the relationship between the high involvement management practices 

and strategies of administrative Innovation have been developed for the imposition of a single 

main stem from several subsidiary assumptions, and using multiple tests to validate these 

hypotheses, the study has used the questionnaire list as a way to get the data. 

Method of the Study: Descriptive analytical study was used as a method to study and 

applied study on sample (331) single engaged in Assiut Petroleum Refining Company, the 

study sample was selected from a Community totaled (2400), and statistical analyses were 

conducted using the statistical package for the social sciences + (Version 21) SPSS/PC, 

AMOS software version (20). 

The Results of the Study: The study found the following results: The degree of exercise 

high involvement management practices in the company above average. It was the perception 

of individuals for administrative innovation strategies high. Existence of a positive correlation 

between high involvement management practices (participation in the making and decision-

making, sharing information, participation of rewards, and sharing knowledge) and 

administrative innovation strategies (organizational development strategy, functional 

specialization strategy, and periodicity strategy), and the study found a positive correlation 

between some high involvement management practices and administrative innovation 

strategies. 
The Recommendations of the Study: The Study recommends enhancing the participatory 

process in making a decision, the changing nature of human resources management functions of the 

company under the knowledge economy, strengthen the company database, and create an independent 

administrative unit in knowledge management. 

Keywords: High Involvement Management, Strategies of Administrative Innovation 


