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 ملخص البحث :

المدددنهل الوصدددفا التحليلدددا مددد   دددال   تهددددل الدراسدددة الدددا دراسدددة واقددد  اإلبدددداح اإلدارا ومعوقاتددد  حيدددث تدددم اسدددت دام 

منهدددا صدددالحة حيدددث توصدددل   323اسدددتمارم تدددم اسدددترجاح  373تصدددميم اسدددتبانة لددددرض الدراسدددة مددد   دددال   توزيددد  عددددد 

الدراسددة الدددا عددددد مددد  النتددداال أومهدددا ن أم المعوقدددات التنليميدددة تعتبدددر مددد  أودددم المعوقدددات التدددا تحدددد مددد  اإلبدددداح اإلدارا  مدددا 

لبة بدددي  معوقدددات اإلبدددداح اإلدارا وبدددي  قددددرات ال  صدددية المبدعدددة ك اةصدددالة   الطالقدددة الفكريدددة   توجدددد عالقدددة عكسدددية سدددا

المرونددددة الةونيددددة   الحساسددددية للم ددددكالت   اوحتفدددداال باوتجددددام أو تر يددددز اونتبددددام     ممددددا يددددد  علددددا عدددددم تدددد  ير معوقددددات 

  الدراسددددة لعدددددد مدددد  التوصدددديات أومهددددا ن اإلبددددداح علددددا المقومددددات والقدددددرات ال  صددددية لل دددد   المبدددددح   وقددددد توصددددل

ضدددرورم اووتمدددام باإلبدددداح اإلدارا ورعايتددد  وتطدددويرم باسدددتمرار وذلدددا ةوميتددد  ببقددداء المنلمدددات وتطورودددا   وزيدددادم مدددن  

  الحدددوافز الماديدددة والمعنويدددة المناسدددبة للمبددددعي     ومعالجدددة المعوقدددات العقليدددة واونفعاليدددة والدافعيدددة والتنليميدددة التدددا تحدددد مددد

 اإلبداح اإلدارا لدا اإلدارات الم تلفة  

     Abstract 

The study aimed to study the reality of creativity administrative and its obstacles were used 

descriptive analytical method by designing a questionnaire for the purpose of the study through the 

distribution of the number 379 Form retrieved 328 of them are valid, where the study found a 

number of findings, including: regulatory constraints is one of the most important obstacles that 

limit administrative creativity as there is an inverse relationship between the negative and 

administrative obstacles to creativity between personal creative abilities (originality, intellectual 

fluency, mental flexibility, sensitivity to problems, keep the direction or focus of attention). 

Indicating no effect of obstacles to creativity on the ingredients and the capacity for personal 

creative person, The study found a number of recommendations includingن The need for attention 

and care of the administrative creativity and develop continuously because it is important survival 

and development organizations. And increase physical and moral granted appropriate incentives for 

innovators   And treatment of mental and emotional handicaps, motivation and organizational which 

limit the creativity of the various administrative departments  
 

 : مقدمة  

يعدددد اإلنجددداز فدددي مجدددا  العمدددق دولدددة علدددا تحقيدددق اإلبدددداح اإلدارت لددددا العددداملي  دا دددق المنلمدددات والم سسدددات اةوليدددة 

والحكوميدددة  ولدددةلا تهددددل جميددد  اإلدارات دا دددق ودددةم المنلمدددات الدددا التصددددت لمعوقدددات اإلبدددداح اإلدارت   و ممدددا و  دددا 

دث فددي امكانيددات وقدددرات ا لددة فددي العمليددة اإلنتاجيددة او أندد  و يمكدد  أم تحددق  ا لددة فيدد  أندد  علددا الددرتم مدد  التطددور الددةت حدد

محدددق العنصدددر الب دددرت الدددةت يعدددود لددد  الفردددق فدددي تصدددنيعها وا تراعهدددا كابتكارودددا   وسددديلق ودددةا العنصدددر عدددامال وامدددا 

يدعمددد  العلمددداء والكتدددال فدددي الددددو  وأساسددديا فدددي عوامدددق اإلنتددداح مدددا بقيددد  الحيدددام  وودددةا مدددا ي  ددددم الواقددد   وتز يددد  النتددداال و

  ومددد  ويتنددداو  ودددةا البحدددث أوميدددة اإلبدددداح اإلدارت ودورم فدددي انجددداز اةعمدددا  وبتميدددز دا دددق الم سسدددات اإلداريدددةعامدددة  

ناحيدددة أ دددرا   ام الم سسدددات الناجحدددة ودددي الم سسدددات التدددي تعدددرل  يددده تسدددتدق  فددداءم وفعاليدددة عامليهدددا مددد  أجدددق تحسدددي  

بددددداح اإلدارت مدددد  أنلمددددة واجددددراءات العمددددق وضدددددوع العمددددق وروح العمددددق الجمدددداعي و ددددةلا مسددددتواوم فددددي مجدددداوت اإل

العالقدددات دا دددق بيئدددة العمدددق   ومددد  أجدددق ذلدددا تقدددوم ودددةم الم سسدددات بوضددد  دليدددات للقرددداء علدددا معوقدددات اإلبدددداح اإلدارت 

لم سسدددة ومسددداعدتها علدددا الدددرب  تكدددوم قدددادرم علدددا التددد  ير باإليجدددال علدددا اإلبدددداح اإلدارت بال دددكق الدددةت يزيدددد مددد  وواهدددم ل

 والبقاء   
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 مشكلة البحث وتساؤالته : 

 يمكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤل الرئيسى التالى :

مدددا ودددو واقددد  اإلبدددداح اإلدارا ومددداوي المعوقدددات المتعلقدددة بمجددداوت اإلبدددداح اإلدارت للعددداملي  دا دددق الددددواار الحكوميدددة 

 ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية هى:اةعما  المو لة لهم ؟  بالكوي  لتحقيق مستوا متميز في انجاز
 

 ماوا مقومات اإلبداح اإلدارا لدا العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بدولة الكوي   ؟ -

 ما واق  عناصر اإلبداح اإلدارا لدا العاملي  فا الهيئة العامة للبيئة بالكوي   ؟-

 تطبيق اإلبداح اإلدارا لدا العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بالكوي  ؟  ماوا أوم المعوقات التا تحد م  -

 

 أهمية البحث : 

 تكمن أهمية البحث في األتي :
 

 أومية اإلبداح اإلدارت في اعار التطوير اإلدارت المن ود للعاملي  في الدواار الحكومية بدولة الكوي   -1  

 لعاملي  بالدواار الحكومية بالكوي  التصدت لمعوقات اإلبداح اإلدارت لدا ا -2 

 التوصيات التي يقدمها الباحث ومدا اوستفادم منها في الواق  العملي    -3

تطبيددق وددةا البحددث فددي احدددا الدددواار الحكوميددة  الهامددة كالهيئددة العامددة للبيئددة بدولددة الكويدد    اضددافة لمددا لدد  مدد  أوميددة  -4

  استراتيجية اقتصادية وسياسية في الكوي   

 

 أهداف البحث : 

 يهدف هذا البحث إلى: 

 التعرل علا مقومات اإلبداح اإلدارا لدا العاملي  بالهيئة العامة للبيئة بدولة الكوي    -1

 التعرل علا واق  اإلبداح اإلدارا دا ق الهيئة العامة للبيئة بدو  الكوي     -2

 ة العامة للبيئة بالكوي  و يفية التدلب عليها  التعرل علا أنواح  معوقات اإلبداح اإلدارت دا ق الهيئ -3
 

 منهج البحث :  
 

يعتمددد وددةا البحددث علددا المددنهل الوصددفي التحليلددي مدد   ددال  وصدده اللدداورم واإلجابددة عدد  التسددا وت وتحليددق البياندددات 

عددداملي  بالهيئدددة المجمعدددة وتفسددديروا للوصدددو  الدددا اسدددتنتاجات تسدددهم فدددا تحديدددد واقددد  اإلبدددداح اإلدارا وأودددم معوقاتددد  لددددا ال

 العالقة المبا رم بموضوح البحث  العامة للبيئة بالكوي    باإلضافة الا اإلعالح علا المراج  والمصادر العلمية ذات
 

 

 واقع اإلبداع اإلداري ومقوماته : 

 ن   مفهوم اإلبداع اإلدارى

داريدددة مناسدددبة يمكددد  ام ترقدددا ودددو مدددزيل مددد  القددددرات واوسدددتعدادات وال صددداا  ال  صدددية التدددا اذا ماوجددددت بيئدددة ا

بالعمليدددات العقليدددة لتددد دا الدددا نتاجدددات أصدددلية ومفيددددم سدددواء بالنسدددبة ل بدددرات الفدددرد السدددابقة أو  بدددرات المنلمدددة أو المجتمددد  

أو العددددالم   وذلددددا اذا  اندددد  النتاجددددات مدددد  مسددددتوا اإل تراقددددات اإلبداعيددددة فددددا أحددددد ميددددادي  الحيددددام اإلنسددددانية   ك جددددروام   

  اإلبدددداح علدددا أنددد  ل قددددرم عقليدددة تلهدددر علدددا مسدددتوا الفدددرد أو 24م ن ص1333يعدددرل ويجدددام ك   مدددا     22  ص2002

الجماعدددة أو المنلمدددة  وودددو عبدددارم عددد  عمليدددة ذات مراحدددق متعدددددم يندددتل عنهدددا فكدددرم أو عمدددق جديدددد يتميدددز بددد  بر قددددر مددد  

لت   ويتميدددز بالقددددرم علدددا التر يدددز لفتدددرات الطالقدددة والمروندددة واةصدددالة والحساسدددية للم دددكالت واوحتفددداال باوتجدددام ومواصددد

عويلددة فددي مجددا  اووتمددام  والقدددرم علددا تكددوي  ترابطددات وا ت ددافات وعالقددات جديدددم  ووددةم القدددرم اإلبداعيددة مدد  الممكددد  

 تنميتها وتطويروا حسب قدرات وامكانات اةفراد والجماعات والمنلماتل  

ودددو ل مجموعدددة العمليدددات التدددي يسدددت دمها اإلنسدددام بمدددا ودددو متدددوافر   الدددا أم اإلبدددداح 102م ن ص 1332وي دددير النمدددرك 

لديدد  مدد  قدددرات عقليدد  وفكريددة  ومددا يحددي  بدد  مدد  مدد  رات م تلفددة  فددي أم ينددتل انتاجدداي نافعدداي لدد  أو للمنلمددة التددي يعمددق فيهددا 

  أو للمجتم  الةت يعيش في  ل 

محاولددددة اونسددددانية علددددا المسددددتوا الددددةاتي للفددددرد أو    اإلبددددداح اإلدارت ب ندددد  ل ال 204من  ص 2002ويحدددددد ك حمددددود   

الجماعددة وسددت دام التفكيددر والقدددرات العقليددة والةونيددة ومددا يحددي  بهددا مدد  مدد  رات أو متديددرات بيئيدد  مدد  القيددام بانتدداح سددلعاي 

ح حالدددة أو تقدددديم  ددددمات جديددددم لدددم يسدددبق وام أنتجددد    وأم تتسدددم بتحقيدددق المنفعدددة للمجتمددد   ومددد  وندددا يترددد  بددد م اإلبددددا

ليسددد  م لوفددد  سدددابقاي ويتحقدددق وجودودددا مددد   دددال  تفاعدددق المتديدددرات الةاتيدددة لتفدددراد واللدددرول البيئيدددة ومسدددتلزمات العمدددق 

 المتاحة في المنلمة ل 
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 عناصر اإلبداع اإلدارى: -

  ءدرا تعدددت فلقدد تحديددداي  أ ثددر ب ددكق اإلبدداح علدا نتعددرل لكددي عليهددا التعدرل مد  و بددد لإلبددداح عناصددر وندا 

وجودودا  حدو  متفقدوم البداحثي  مد   ثيدراي ي أم القدو  يمكد   صداا  وندا  لكد  اإلبدداح  عناصدر تحديدد فدي البداحثي 

  عناصر لإلبداح ووا ن
 

 الطالقة :-1

ووددا القدددرم علددا انتدداح عدددد  بيددر مدد  اةفكددار فددا فتددرم زمنيددة معينددة فال دد   المبدددح متفددو  مدد  حيددث  ميددة اةفكددار 

وح معددي  فددا فتددرم زمنيددة  ابتددة مقارندد  بديددرم   أا لديدد  قدددرم عاليددة علددا سدديولة اةفكددار وسددهولة التددا يطرحهددا عدد  موضدد

  43ن ص 2003توليدوا   ك ال قحاء   
 

 الحساسية للمشكالت :-2

 أم بعد  ذلدا ويعندي الموقده أو البيئدة فدي ضدعه عناصدر أو حاجدات أو م دكالت بوجدود ويقصدد بهدا اإلحسدا 

 يقصدد بالحساسدية" د در بمعندا أو الموقده فدي وجدودوم مد  والتحقدق الم دكالت مالحلدة فدي تيدروم مد  أسدرح اةفدراد 

زادت فددرص  راسددة الم ددكلة د فددي نفسدد  الفددرد أجهددد و لمددا جوانبهددا جميدد  مدد  الم ددكلة علددا التعددرل وددو للم ددكالت

    11ن ص2003 التواصق   بمعنا د ر وا قدرم تجعق ال    يرا أن  موفقاي الا أفكار جديدم   ك الصيرفا  

 الدا تحتداح  حقيقيدة م دكالت عددم أو م دكلة علدا ينطدوت معينداي  موقفداي  أم ال د   يدرا تجعدق قددرم ودي القدو  ويمكد 

 وةا   تبي  ا  ري  علا يصعب حي  في حق

أسددبابها  علددا والتعددرل ر يتهددا علددا تيددرم مدد  أقدددر فهددو الم دا ق تجددام مفرعددة حساسددية يمتلددا المبدددح أم حيدث

ن ص 2004بهدا   ك عبدا     ويد م  للتفكيدر دفعتد  التدي اةوددال ويددر  أ درا دوم قردية فدي يفكدر لمداذا بعمدق ويعدرل

153   
 

 األصالة :-3

 يلجد  الدا وو بد   المحيطدي  أفكدار يكدرر و المعندا بهدةا فالمبددح الجديددم  الحلدو  انتداح علدا القددرم بهدا ويقصدد

 يستك ده اةفكدار  دي التقليديدة التفكيدر عدر  عد  اإلنسدام يبتعدد أم صدالةاة الصديرفي ويقدو .للم دكالت التقليديدة الحلدو 

 لدق  داء  فدي والرتبدة الواقد  اةمدر الدا أيرداي  وت دير .عد  الرضدا عددم بمعندا للت يدق نتيجدة ودي فاةصدالة – اةصديلة

 التكددرار لددةقلي أت أصدديلة  اسددتجابات انتدداح علددا الفددرد قدددرم   ووددي  17ن ص2003جديددد أو م تلدده   ك الصدديرفا   

ينتمددي اليهددا الفددرد   لهددةا  لمددا قلدد  درجددة  دديوح الفكددرم زادت درجددة أصددالتها    التددي المجموعددة دا ددق اإلحصددااي بددالمفهوم

     33ن ص 1333ك جروام   
 

 المرونة  :-4

 لمسدهاالتدي ن عدات او تدرا فدي  بيدر دور وللمروندة الندا  عليد  اعتداد مدا تيدر جديدد بمنلدور اة دياء الدا النلدر تعندي

 عندد  الدةات ا بدات حاجدة معهدا وت دب  العمدق صدال  تحقدق التدي اإل دراء الدواليفي سياسدة المروندة أمثلدة ومد  ونراودا 

    13ن ص 2003المواله  ك الصيرفا   
 

 ن المخاطرة والتحدى -5

اةسدداليب  وأ اةفكددار تبنددي عنددد الفددرد بهدا يقدوم التدي اةعمددا  عدد  الناتجددة الم دداعر لتحمددق اوسدتعداد بهدا ويقصدد

  34ن ص1334نتااج    ك النمر  مس ولية وتبني الجديدم
 

 ن القدرة على التحليل -1

 الدا وحددات موقده أو عمدق أت تفتيد  علدا القددرم أو فرعيدة  م دا ق الدا الرايسدية الم دا ق تجزادة علدا القددرم تعندي

 مد  للنحدو التقليددت تصدرفات  فدي الفداي م    صداي  "المبددح ال د   ويعتبدر .معهدا التعامدق ويسدهق تنليمهدا ليعداد بسديطة

التجريدب واإلبدداح ةند   يحبدوم وو عمدق  أنمداع مد  عليد  ودم مدا اوسدتمرار علدا ويفردلوم التدييدر يكرودوم الدةي  الندا  

     305ن ص2000مرتب  بالم اعر بق ينلر أحياناي للاورم اإلبداح  لاورم منحرفة   ك القريوتا   
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 ري دامعوقات اإلبداع اإل -

أجمددد  البددداحثوم علدددا العديدددد مددد  المعوقدددات والمحدددددات لإلبدددداح اإلدارت التدددي تقلدددق مددد  قددددرم الفدددرد علدددا اسدددتثمار قدراتددد  

 وتنمية ذات  وتقديم الجديد  ويمك  تصنيه وةم المعوقات في  مس مجموعات وين 
 

 أوالً: المعوقات العقلية:

ة وتيدددددر المت نيدددددة علدددددا اة ددددد اص والم دددددكالت  وضدددددعه والتدددددي تتمثدددددق باصددددددار اةحكدددددام المسدددددبقة تيدددددر المدروسددددد

المالحلدددة والنلدددرم السدددطحية للم دددكالت واةمدددور المهمدددة  واتبددداح عدددادات التفكيدددر النمطيدددة  والقيدددود وقلدددة الحر دددة الفكريدددة 

  الددددا ام ونددددا  معوقددددات ابددددداح عقليددددة  13ن ص  1337   وقددددد أ ددددارك توفيددددق   114ص 2004كالسددددويدام والعدددددلوني   

القددددرم علدددا ادرا  مدددا حولندددا ادرا دددا سدددليما وضدددعه القددددرم علدددا التدددة ر أو الت يدددق  مدددا أ دددار الدددا المعوقدددات  مثدددق عددددم

اونفعاليدددة أو النفسدددية مثدددق عددددم الثقدددة بدددالنفس وعددددم الميدددق للم ددداعرم  وال دددول أو القلدددق الدددةت يقيدددد التفكيدددر ويمنددد  الفدددرد مددد  

عيددة حيددث يتدد  ر اإلبددداح بمجموعددة مدد  العوامددق التددي تعمددق علددا تحريددا السددعي وراء الجديددد   أمددا فيمددا يتعلددق بمعوقددات الداف

وتوجيددد  الطاقدددة النفسدددية للفدددرد نحدددو مبا دددرم مدددا يقدددوم بددد  مددد  عمدددق   وودددي التدددي تددددف  المبددددح الدددا السددديطرم علدددا مالديددد  مددد  

جددد فددي وددةا المجددا  معلومددات ومهددارات فددي المجددا  الددةت يبحددث فيدد   ووددي التددي تدفعدد  أيرددا الددا التفكيددر وا ت ددال مددا قددد يو

مددد  أوجددد  قصدددور وضدددعه ومددد   دددم التفكيدددر فدددي الحدددق والتعبيدددر عنددد   ولقدددد أ بتددد  اوبحددداث أم توصدددق الفدددرد للجديدددد يتطلدددب 

رتبدددة حقيقيدددة مددد  جانبددد  تدفعددد  للتوصدددق اليددد  وو بدددد مددد  أم يكدددوم الفدددرد مددددفوعا للدرجدددة التدددي تجعلددد  يبدددة  الجهدددد اويجدددابي 

ي  الفدددرد وتحفيدددزم بالطريقدددة المالامدددة وعددددم حصدددول  علدددا احتدددرام وتقددددير ا  دددري  المحقدددق لالبدددداح   ويددد دت عددددم ت دددج

ومسدددداندتهم لدددد  الددددا اعاقددددة اوبددددداح ووضدددد  حدددداجزاي ضددددد اةفكددددار الجديدددددم تيددددر عدددداد  أو و يتناسددددب مدددد  الجهددددد المبددددةو  

     15- 14  ن ص ص1337فاوحتما  الكبير أم يصال الفرد باإلحباع ويقل  ع  سلو   اوبداعي  ك توفيق  
 

 ثانياً: المعوقات االنفعالية:

مثدددق الثقدددة بدددالنفس   والميدددق للم ددداعرم  واوسدددتقال  فدددي التفكيدددر  ولإلنفعدددا  قدددوم دافعيدددة تددددف  الفدددرد الدددا تنويددد  سدددلو   

 حتددا يحقددق الهدددل مدد  اونفعددا  وي فدد  مدد  حدددم التددوتر الددةت يسددبب   ولكدد  المددداوم فددي اإلنفعددا  مثددق ال ددول أو القلددق قددد

 تتسبب في الحد م  اإلبداح 
 

 ن  ثالثاً: معوقات الدافعية

لقددد أ بتدد  اةبحدداث أم توصددق الفددرد للجديددد يتطلددب رتبددة حقيقيددة مدد  جانبدد  تدفعدد  للتوصددق اليدد   وو بددد أم يكددوم الفددرد 

طريقدددة المالامدددة مددددفوعاي للدرجدددة التدددي تجعلددد  يبدددة  الجهدددد اإليجدددابي المحقدددق لإلبدددداح  ويددد دت عددددم ت دددجي  الفدددرد وتحفيدددزم بال

 وعدم حصول  علا احترام وتقدير ا  ري  ومساندتهم ل  الا اعاقة اإلبداح ووض  حاجزاي ضد اةفكار الجديدم  
 

 رابعاً المعوقات التنظيمية:

يددد دت التنلددديم الدددةت يسدددم  للر سددداء بتر يدددز السدددلطة فدددي أيدددديهم وو يسدددم  للعددداملي  باو دددترا  فدددي مناق دددة أوضددداح 

مة فدددي رسدددم  ططددد   والدددةت تحددددد اللدددواا  والتعليمدددات فيددد  أدوار العددداملي  ب دددكق مفصدددق دقيدددق  الدددا عددددم العمدددق والمسددداو

ت ددددجي  اةفددددراد علددددا اإلبددددداح واوبتكددددار  بددددق يجعلهددددم يتهربددددوم مدددد  المسدددد ولية  وفدددداي مدددد  الف ددددق والعقددددال  ويردددديه 

مر زيدددة فدددي ات ددداذ القدددرارات  والتحيدددز مددد    المعيقدددات التنليميدددة  ميدددق نمددد  القيدددادم الدددا ال  115من ص2001كالصددديدوني  

قبددددق الر سدددداء لددددبع  المر وسددددي   وتدددد  ر القددددرارات المت ددددةم بالعالقددددات ال  صددددية  وانعدددددام تفددددوي  السددددلطة  والددددزام 

العددداملي  بالتقيدددد بددداإلجراءات واةنلمدددة المتبعدددة فدددي العمدددق  ضدددعه نلدددم الحدددوافز الماديدددة والمعنويدددة وتيدددال العدالدددة فدددي 

 والحوافز  وتيال أنلمة اوتصا  الفعالة   توزي  المكافآت

 

 مجتمع البحث والعينة :  

يتمثدددق مجتمددد  البحدددث فدددا العددداملي  فدددا ادارات الهيئدددة العامددددة للبيئدددة بالكويددد    وتدددم اسدددت دام أسدددلول العيندددة الميسددددرم 

املي  بالهيئددة العامددة للبيئدددة   وتوزيدد  اوسددتبانة علددا أفددراد العينددة مدد  العدد373ممثلددة للمجتمدد  اةصددلا للدراسددة بعدددد قدددرم ك 

 %    5 31استبانة صالحة للتحليق بنسبة استرداد ك 323بدولة الكوي    وتم استرجاح 
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 ثبات أداة البحث :

   لقيدددا   بدددات اةدام وت دددير النتددداال الدددا أم معدددامالت  Cronbach ’s Alphaتدددم اسدددت دام ا تبدددار ألفدددا  رونبدددا  ك

  حيددث تراوحدد  قدديم معامددق الثبددات بددي   01 0 بددات  ددق محددور مدد  محدداور اوسددتبانة مرتفعددة ودالددة احصددااياي عنددد مسددتوا 

اال   و يدددد  ذلدددا علدددا امكانيدددة  بدددات النتددد 312 0فدددا حدددي  بلدددد  قيمدددة معامدددق الثبدددات لجميددد  المحددداور  343 0و   112 0

التدددا يمكددد  أم يسدددفر عنهدددا تطبيدددق ودددةم اةدام و دددةلا امكانيدددة تعمددديم النتددداال التدددا تتوصدددق اليبهدددا الدراسدددة فدددا ضدددوء حددددودوا 

 العملية 

 

 نتائج الدراسة التطبيقية : 
 

 النتائج المتعلقة بوصف أفراد الدراسة:

الا عيندددة الدراسدددة مددد  الدددة ور   وودددم %ٌ   مددد  اجمددد3 11مددد  أفدددراد العيندددة يمثلدددوم مانسدددبت  ك 203أوضدددح  النتددداال  أم 

%  مددد  اجمدددالا أفدددراد العيندددة مددد  اإلنددداث 1 33  مدددنهم يمثلدددوم مانسدددبت  ك125الفئدددة اة ثدددر مددد  أفدددراد العيندددة   فدددا حدددي  أم ك

%  مددد  اجمدددالا أفدددراد عيندددة الدراسدددة أعمددداروم تتدددراوح 2 40مددد  أفدددراد عيندددة الدراسدددة يمثلدددوم مانسدددبت  ك 132   مدددا أم 

% مددد  31مدددنهم يمثلدددوم مانسدددبت   113سدددنة وودددم الفئدددة اة ثدددر مددد  أفدددراد العيندددة   فدددا حدددي  أم  35قدددق مددد  سدددنة وأ 25بدددي  

يدددا سدددنة   وودددةا م  دددر جيدددد اذا مدددا حاولددد  اإلدارات العل 45الدددا أقدددق مددد   35اجمدددالا أفدددراد العيندددة أعمددداروم تتدددراوح بدددي  

اوسدددتفادم مددد  عاقدددة ال دددبال ةم ودددةم المرحلدددة ودددا مرحلدددة العطددداء   وودددةا ماي  ددددم علمددداء الدددنفس مددد  أم ال ددد   المبددددح 

 33    و70  ص1335يكدددوم أ ثدددر قددددرم علدددا اوبتكدددار فدددا سددد  الثال دددي  أو أواادددق اةربعدددي  مددد  عمدددرم   كعبدددد الفتددداح  

مدددنهم يمثلدددوم مانسدددبت   21سدددنة   بينمدددا  55نة الدددا أقدددق مددد  سددد 45% أعمددداروم تتدددراوح مددد  3 11مدددنهم يمثلدددوم مدددا نسدددبت  

سدددنة   وودددةم النسدددب  25% أعمددداروم أقدددق مددد  5 5مدددنهم يمثلدددوم مانسدددبت   13فددد  بر   و 55% أعمددداروم تتدددراوح مددد  4 1

أم  تددد  علددا سددنوات  بددرم عويلددة ممددا يكددوم لدد  ا ددر ايجددابا علددا قدددراتهم اإليجابيددة  أمددا فيمددا يتعلددق بالم وددق العلمددا يالحدد 

%   يددد تا بعددددوم اة ددد اص 5 44بنسدددبة  141النسدددبة العلمدددا مدددنهم حاصدددلي  علدددا  دددهادم البكدددالوريو  حيدددث بلددد  عدددددوم 

% 4 1مدددددنهم يمثلدددددوم مانسدددددبتة  21% فدددددا حدددددي  أم 31  بنسدددددية 113الحاصدددددلي  علدددددا  دددددهادم الماجسدددددتير حيدددددث بلددددددوا ك

%   ويددد تا فدددا المرتبدددة قبدددق 2 5مانسدددبتة  17يمثلدددوم حاصدددلي  علدددا دبلدددوم عدددالا   بينمدددا الحاصدددلي  علدددا الثانويدددة العامدددة ف

%   ويددد تا فدددا المرتبدددة اة يدددرم الحاصدددلي  علدددا الدددد تورام ويمثلدددوم 1 4بنسدددبة  15اة يدددرم الحاصدددلي  علدددا  الددددبلوم بعددددد 

% مددد  اجمدددالا المجيبدددي  علدددا اإلسدددتبانة  تدددد  النسدددب السدددابقة علدددا أم عيندددة الدراسدددة لهدددا مددد والت علميدددة 4 3بنسدددية  11

مرتفعدددة ممدددا يعندددا تمدددتعهم بمقومدددات اإلبدددداح اإلدارا سددديت  ر ب لفيدددتهم العلميدددة   ةم التعلددديم لددد  أ دددر علدددا القددددرات اإلبداعيدددة 

    37  ص 2014  وةم أحد معوقات اإلبداح نق  المعلومات والمعرفة  كال ميمرا والمبير    

سدددنوات تصدددق  10سدددنوات الدددا أقدددق مددد   5 بدددرتهم مددد  أمدددا بالنسدددبة لسدددنوات ال بدددرم فددديالح  أم اوفدددراد الدددةي  تتدددراوح 

%   يلددديهم 3 25سدددنة بنسدددبة  15سدددنوات الدددا أقدددق  10%   يلددديهم اةفدددراد الدددةي  تتدددراوح  بدددراتهم بدددي  3 21نسدددبتهم الدددا 

سددنة الددا  15%    ددم يلدديهم اةفددراد الددةي  تتددراوح  بددراتهم مدد  13سددنوات بنسددبة  5اةفددراد الددةي  تتددراوح  بددراتهم أقددق مدد  

%   بينمدددا نجدددد أم اةفدددراد 11سدددنة بنسدددبة  25%   دددم يلددديهم اةفدددراد الدددةي  تزيدددد  بدددرتهم عددد  4 13سدددنة بنسدددبة  20مددد  أقدددق 

 %  3 4سنة تصق نسبتهم الا  25سنة الا أقق م   20الةي  تتراوح  براتهم م  

ا الفئدددة التدددا سدددنوات ووددد 10سدددنوات حتدددا أقدددق مددد   5ويالحددد  أم تالبيدددة أفدددراد العيندددة تتدددرواح سدددنوات  بدددراتهم مددد  

يمكدد  أم نجددد أنهددا التحقدد  بالعمددق  ددال  الع ددر سددنوات اة يددرم   وذلددا يلهددر أم اإلبددداح يوجددد عنددد  ددق النددا    فقددد أودح 

هللا القدددرم علدددا اإلبدددداح فدددا الب دددر   وتددر  لهدددم تنميتهدددا وصدددقلها   ومددد  أودددم الطددر  أو الوسدددااق لصدددقق مووبدددة اإلنسدددام ودددا 

انسدددانية يمكددد  تنميتهدددا بزيدددادم سدددنوات ال بدددرم   ويلهدددر ذلدددا أوميدددة التددددريب والتطدددوير لزيدددادم ال بدددرم   ةم اإلبدددداح الددداورم 

 القدرات والمهارات اإلبداعية  
 

 نتائج الدراسة لمقومات اإلبداع اإلدراى: -

 تدددم حسدددال المتوسددد  الحسدددابي واونحدددرال المعيدددارت لعبدددارات مقومدددات اإلبدددداح اإلدارت والتدددا يعبدددر عنهدددا بالمهدددارم فدددا

النقددداا والحدددوار   والتجديدددد فدددا حدددق م دددا ق العمدددق و الحجدددة واإلقنددداح  و تقدددديم افكدددار جديددددم   وأضدددح  النتددداال ارتفددداح قددديم 

المتوسدددطات الحسدددابية لكافدددة عبدددارات محددداور اإلبدددداح اإلدارت بمدددا يدددد  علدددا حدددرص مدددوالفا الددددواار الحكوميدددة الكويتيدددة 

م بالم ددداعر المترتبدددة علدددا ذلدددا   لكددد  جددداءت عبدددارات عنصدددر القددددرم علدددا اقتدددراح أسددداليب جديددددم ةداء العمدددق رتدددم علمهددد

  22 4  يليددد  عنصدددر اوحتفددداال باوتجدددام كالهددددل  وبمتوسددد  ك37 4علدددي التحليدددق والدددرب  فدددي المرتبدددة اةولدددا وبمتوسددد  ك

ات      دددم عبدددار14 4     دددم عبدددارات عنصدددر اةصدددالة وبمتوسددد  ك21 4   دددم عبدددارات عنصدددر قبدددو  الم ددداعرم وبمتوسددد  ك

    05 4     دددددم عبدددددارات عنصدددددر القددددددرات المميدددددزم لل  صدددددية المبدعدددددة وبمتوسددددد  ك10 4عنصدددددر الطالقدددددة وبمتوسددددد  ك

    4وأ يرا عبارات عنصر الحساسية للم كالت وبمتوس  ك
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 تائج الدراسة لمعوقات اإلبداع اإلدارى:ن

العقليددددة واونفعاليددددة والدافعيددددة  دارتتددددم حسددددال المتوسدددد  الحسددددابي واونحددددرال المعيددددارت لعبددددارات معوقددددات اإلبددددداح اإل

والتنليميدددة التدددا تحدددد مددد  اإلبدددداح اإلدارا لددددا مدددوالفا الددددواار الحكوميدددة الكويتيدددة   وأوضدددح  النتددداال أم أعلدددا المعوقدددات 

    يليهددددا المعوقددددات الدافعيددددة 34 3التددددا تحددددد مدددد  اإلبددددداح فددددا الدددددواار الحكوميددددة الكويتيددددة  اندددد  المعوقددددات التنليميددددة ك

    331 2    وأ يرا المعوقات اونفعالية ك10 2     م المعوقات العقلية ك74 3ك
 

 العالقة بين مقومات اإلبداع اإلدارى والمعوقات التى تحد من التفكير اإلبداعى : 

أوضددددح  النتدددداال  وجددددود عالقددددات ارتباعيددددة ضددددعيفة وعكسددددية بددددي  مقومددددات اإلبددددداح اإلدارت ومعوقاتدددد  ولكنهددددا ذات 

ة بدددددي  معوقدددددات اإلبدددددداح اإلدارت والطالقدددددة الفكريدددددة والسدددددمات العامدددددة لل  صدددددية والحساسدددددية للم دددددكالت دولدددددة احصدددددااي

والقدددددرم علددددا التحليددددق والددددرب  والقدددددرات المميددددزم لل  صددددية المبدعددددة   بينمددددا جدددداءت العالقددددات تيددددر دالددددة احصدددداايا بددددي  

 الم اعرم واةصالة  معوقات اإلبداح اإلدارت والمرونة الةونية واوحتفاال باوتجام وقبو  
 

 التوصيات : 

 يوصي الباحث باآلتي :

 ضرورم اووتمام باإلبداح اإلدارا ورعايت  وتطويرم باستمرار وذلا ةوميت  ببقاء المنلمات وتطوروا   -1

 زيادم من  الحوافز المادية والمعنوية المناسبة للمبدعي    -2

 دافعية والتنليمية التا تحد م  اإلبداح اإلدارا لدا اإلدارات الم تلفة  معالجة المعوقات العقلية واونفعالية وال -3   

 استقطال المبدعي  وتدةية اإلدارات الم تلفة به وء المبدعي    -4

 العمق علا اتباح الالمر زية وتفوي  السلطة وم ار ة المر سي  فا ات اذ القرار  -5

 اإلبداح  العمق الجماعا وصن  القرار اإلدارا بما ي ج  -1

 تطبيق المفاويم اإلدارية الحديثة مثق تفعيق مبدأ الم ار ة وت كيق فر  العمق  -7

 تقعيق نلام الحوافز علا أسس ومعايير مهنية تترم  التميز واإلبداح فا اوداء ومكاف م المبدعي    -3

العمدددق وعرضدددها علدددا  العمدددق علدددا  لدددق بيئدددة م دددجعة ومدعمدددة لإلبدددداح بصدددفة مسدددتمرم مثدددق عدددرض م دددكلة مدددا فدددا -3

 الموالفي  وبتكار عر  تير تقليدية لحلها 

 عقد حلقات العصه الةونا التا تنما اإلبداح لدا الموالفي  وال روح ب فكار جديدم تطور العمق   -10

عقددددد دورات تدريبيددددة بصددددفة مسددددتمرم  اصددددة علددددا تكنولوجيددددا المعلومددددات واوتصدددداوت بمددددا يهيدددداء للمددددوالفي   -11

وددددةم التقنيددددات واد الهددددا ضددددم  عمليددددة اإلبددددداح اإلدارا واعتباروددددا جددددزء وددددام فددددا تطددددوير العمليددددة اوسددددتفادم مدددد  

 اإلدارية 

اوستر ددداد بددددو  أ دددرا فدددا مجدددا  اإلبدددداح اإلدارا ومددددا تطبيقهدددا لمباداددد  وسدددرعتها فدددا تطبيقدددة ممدددا يكدددوم دليدددق  -12

 استر ادا للدواار الحكومية  الكويتية  
 

 المراجع

 لعربيةأوالً المراجع ا

  مجلددددة التقنيددددة والتدددددريب   الم سسددددة 2  السددددعودية    الجددددزء اإلدارة الحديثةةةةة   2007ابددددراويم   رمرددددام الددددديب    -1

   أ توبر 105العامة للتدريب التقنا والمهنا   العدد 

دار  م   لسددددام العددددرل  مددددادم بدددددح   تحقيددددق عبدددددهللا علددددا الكبيددددر ود ددددري    القدددداورم   عبعددددة1337ابدددد  منلددددور ك  -2

   1/223المعارل   

الثقافةةةةةة المؤسسةةةةةية واإلبةةةةةداع اإلدارى قةةةةةى المؤسسةةةةةة التربويةةةةةة     2003بدددددو جدددددام    ابدددددراويم أحمدددددد عدددددواد   ك أ -3

   السعودية   الم تمر الدولا للتنمية اإلدارية   معهد اإلدارم العامة   األردنية
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داري لةةةةدى مةةةةديري ومةةةةديرات مةةةةدار  مسةةةةتوى اإلبةةةةداع اإل    2013دلبددددوح   موسددددا   جددددرادات   صددددفاء كأبددددو   -4
   ليدددة العلدددوم التربويدددة   جامعدددة اليرمدددو    فيهةةةا منطقةةةة بنةةةي منانةةةة مةةةن وجهةةةة نظةةةر المعلمةةةين والمعلمةةةات العةةةاملين

 العرا   

 جامعددة ماجسددتير  رسددالة ،الةةوفيفي اإلبةةداع علةةى التنظيميةةة القةةوة أثةةر(، 2010حسددي  ك  ذيددب  الددد زيددد  أبددو -5

 اةعما   ادارم قسم ةعما  ا اةوس    لية ال ر 

 كرسدددالة ماجسدددتير أثةةةر الثقافةةةة التنظيميةةةة فةةةي تنميةةةة السةةةلو  اإلبةةةداعي للعةةةاملين(  2002) حسدددام عبدددد هللا   اةحمدددد -1

 تير من ورم جامعة حلب  لية اوقتصاد    

قاتةةةةه لةةةةدى واقةةةةب تطبيةةةةا عناصةةةةر اإلبةةةةداع اإلدارى وأبةةةةر  معو    2012الحددددار ا   م ددددعق بدددد  مبددددار  عدددداي   ك -7 

   رسالة ماجسيتر    لية التربية   جامعة أم القرا   جدم  مدبرى المدار  الثانوية فى محافظة جدة 

والمتتيةةةةرات الشخعةةةةية علةةةةى اإلبةةةةداع   ي ـاء التنظيمةةةةـأثةةةةر متتيةةةةرات البنةةةةـدددد   2003ا كـربي  عردددديب موسددددـالحدددد -3

ماجسدددتير تيدددر من دددورم  جامعدددة الملدددا سدددعود     رسدددالةالسةةةعودية    اإلداري لةةةدى المةةةدراء فةةةي األجهةةة ة الحكوميةةةة 

 الرياض 

أثةةةةةر المتتيةةةةةرات التنظيميةةةةةة علةةةةةى اإلبةةةةةداع اإلداري : دراسةةةةةة اسةةةةةتطالعية للمةةةةةوففين    1337الحقبددددداني  تر دددددي   ك -3

رسدددالة ماجسدددتير   أ اديميددددة  العةةةاملين فةةةي األجهةةة ة الحكوميةةةة بمدينةةةة الريةةةاي فةةةي المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية  

 للعلوم اةمنية  الرياض  نايه العربية

 بدولةةة األمنيةةة األجهةة ة فةةي اإلداريةةة المشةةكالت حةةل فةةي اإلداري اإلبةةداع دور".     2001الدوت عدددنام ك -10

 اةمنية الرياض  للعلوم العربية نايه أ اديمية ماجستير  رسالة  "البحرين

  .الصفدت مطبعة عمام    1ع  المعاصرة األعمال منظمات نظريات   )1332 (أميم  الروام   -11

 3  العدد30  مجلة عالم الفكر المجلد اإلبداع اإلداري في فل البيروقراطية   2002الزورت  رندمك -12

 كمجلدددددة  اإلبةةةةةداعي للعةةةةةاملين العالقةةةةةة بةةةةةين أبعةةةةةاد تعةةةةةمي  العمةةةةةل والسةةةةةلو   ل1333السدددددالم  م يدددددد سدددددعيد  ك  -13

 .نية   اةردم   الجامعة اةرد2 العدد21دراسات مجلد

أثةةةةةر المتتيةةةةةرات التنظيميةةةةةة علةةةةةى مسةةةةةتوى اإلبةةةةةداع اإلداري للعةةةةةاملين فةةةةةي    2003السدددددليم  عبدددددد هللا يوسددددده  ك -14

  رسددددالة ماجسددددتير تيددددر األجهةةةة ة األمنيةةةةة: دراسةةةةة تطبيقيةةةةة علةةةةى العةةةةاملين فةةةةي األجهةةةة ة األمنيةةةةة بمدينةةةةة الريةةةةاي

 من ورم  الرياضن جامعة نايه العربية للعلوم اةمنية  

ة ميدانيدددة ـة ن دراسدددـالمنلمدددات العامددد فدددي  داح ـ  رم علدددا اوبدددـق المدددـم   العوامددد2003اتقك ـامد عدددـلسدددميرت  حدددا  -15

 جدم رسالة ماجستير تير من ورم  جامعة الملا عبدالعزيز  جدم    علا المنلمات العامة في محافلة

الريددددداضن قرعبدددددة للن دددددر  بةةةةةداع.مبةةةةةاد  اإلم   2004السدددددويدام   عدددددار  محمدددددد   والعلدددددوني   محمدددددد أ دددددرم ك  -11

 والتوزي  

 فدي العداملي  علدا مسدحية راسدة د "اإلداري اإلبةداع بمسةتوى القياديةة األنمةاط عالقةة   2003عداد   ك ال دقحاء  -11

 .الرياض العربية  نايه جامعة في ماجستير رسالة  "بالرياض للجوازات  المديرية العامة

خ التنظيمةةةةي فةةةةي المنافةةةةذ الجمرميةةةةة وعالقتةةةةه باإلبةةةةداع اإلداري: دراسةةةةة المنةةةةا (.2000. )ال ددددمرت  فهيددددد عدددداي  -13

  رسددددالة ماجسددددتير تيددددر من ددددورم  الريدددداضن جامعددددة تطبيقيةةةةة علةةةةى مفتشةةةةي الجمةةةةار  بالمملكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية

 نايه العربية للعلوم اةمنية 

الريددددداض ن  دددددر ة نجدددددد  ث.المةةةةةدخل اإلبةةةةةداعي إلدارة األ مةةةةةات والكةةةةةوارم   2002ال دددددمرت   فهيدددددد عددددداي   ك -13

 التجارية 

  دم ق  دار الرضا للن ر   ميف تخلا بيئة ابتكارية فى المنظات   2001الصرم  رعد   ك -20

 .والتوزي  للن ر صفاء دار   عمام    لرائدةا اإلدارة    2003كالفتاح    عبد محمد,الصيرفي -21

اإلداري فةةةي اتخةةةاا القةةةرار ب مةةةارة  ظيمةةةي وعالقتةةةه باإلبةةةداعالمنةةةاخ التنم   2001الصددديدوني    الدددد صدددال  أحمدددد ك -22

   رسالة ماجستير تير من ورم   الرياضن جامعة نايه العربية للعلوم اةمنية منطقة المدينة المنورة وأمانتها

   السعودية  ع  دار حاف    التطوير التنظيمى    2000الطجم   عبدهللا  ك  -23

محةةةةةاور لتنميةةةةةة التجةةةةةارس االبداعيةةةةةة فةةةةةي اسةةةةةتراتيجيات االصةةةةةال  والتطةةةةةوير   م 1333الطيدددددب  حسددددد  أب دددددر ك -24

   سبتمبر  53  القاورم    مجلة اودارم العامة  حاالداري
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 العدداملي  علددا دراسددة مسددحية"باإلبددداح اإلدارت وعالقتهددا التحويليددة القيددادم :(  2001ك بزيدد   محمددد العددازمي  -25

 .الرياض العربية  نايه جامعة في ماجستير رسالة وزارم الدا لية  في ديوام المدنيي 

  اعددددار مفدددداويما   السددددعودية   الملتقددددا السددددنوا  جةةةةوهر تمكةةةةين العةةةةاملين    2010العتيبدددا   سددددعد بدددد  مددددرزو  ك -21

 أبريق  13ن17العا ر إلدارم الجودم ال املة   ال بر   

 تطبيقيدة دراسدة  "العدام القطداح لمدديرت الدواليفي اءبداةد وعالقتد  اإلدارت اإلبدداح     2003ك   توفيدق ,العجلدة -27

 .تزم اإلسالمية الجامعة من ورم  تير ماجستير رسالة  "تزم وزارات قطاح علا

ل رسدددالة واقةةةع اإلبةةةداع اإلداري ومعوقاتةةةه لةةةدى مةةةديرات المةةةدار  بمدينةةةة الريةةةاي دددـن ل 2004العسدددال  وفددداء ك -23

 ماجستير   جامعة الملا سعود  الرياض  

 حاجة المنظمات اإلدارية لإلبداع من ـ 2003العمرا   عوض سعيد    -31
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