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 املستخهص

فػػ  ديػػكاف ك ارة مػػ  ينظتال كاإلبػػداعنكعيػػة حيػػاة العمػػؿ  اختبػػار العةقػػة بػػيفإلػػ   الحػػال  يهػػدؼ البحػػث    
كلبمػػكغ الهػػدؼ المػػبككر كبنػػاط عمػػ  معطيػػاط البحػػث االسػػتطةع  لمباحػػث بنػػ   النمػػكب  ال ر ػػ  ، التخطػػيط 
كالختبػار صػحة ، كاعتمادان عم  حركيػة اننمػكب  صػيغط فر ػيتاف، دتمعم ـ المتغير المستقؿ كالالبم لمبحث 

مػػػدير يمنمػػػكف مركػػػ  القػػػرار فػػػ  ديػػػكاف ك ارة  (100)ال ر ػػػياط كجمػػػل المعمكمػػػاط مػػػف عينػػػة البحػػػث البالغػػػة 
 ، مجمكعػػة مػػف الكسػػاهؿ  همهاااالسػػتبانة كالمقػػابةط كالتقػػارير الرسػػمية عمػػ  اعتمػػد البحػػثكلقػػد ، التخطػػيط

بعػاد  كعكلجط البي اناط بمجمكعػة مػف انسػاليإل اإلحصػاهية لتحديػد طبيعػة العةقػة كمسػتكل متغيػراط البحػث كا 
المشػاركة فػ  اتخػاب ، النمػك الػكظي  ، تطػكير المقػدراط، كه  نكعية حيػاة العمػؿ بعبعادهػا )التكامػؿ االجتمػاع 

قػدرة اك سػعة ، رة عمػ  اتخػاب القػراراطمػ  بعبعػاد  )القػدينظتال اإلبػداعنػـ  ،القراراط كالمكا نة بيف العمؿ كالحياة(
القػػدرة عمػػ  التغييػػر االبػػداع  كتشػػجيل االبػػداع( كفػػ   ػػكط نتػػاه  البحػػث ، ركح المجا فػػة كالمخػػاطرة، االتصػػاؿ

كجكد عةقػاط ارتبػاط كتػعنير بػيف متغيػراط تكصؿ إل  مجمكعة مف االسػتنتاجاط كػاف مػف بينهػا.الكتحميةته تـ 
تبن  ك ارة التخطيط فمس ة خاصػة فػ  مجػاؿ تع يػ   لت  تكصؿ إليها البحث ه اما مف بيف التكصياط ا.البحث

مػ  ينظتال اإلبػداعآلياط تحسيف نكعية حياة العمػؿ تنسػجـ مػل ارنػار التػ  تحقػؽ التغيػراط الجبريػة فػ  مجػاؿ 
 .حصرا

 . م ينظتال اإلبداع،  نكعية حياة العمؿ: املصطهحاخ انرئيسيح نهثحج
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

 املقذمح
تتجػػه الدراسػػاط الحدينػػة فػػ  ال كػػر التنظيمػػ  نحػػػك مناقشػػة مك ػػكعاط متنكعػػة فػػ  محاكلػػة لمكاجهػػػة      

 هػػب  لمكاجهػػة المناسػػبة االسػػتجابة فاب ا، ة كانػػط اـ داخميػػةيػػر المسػػتقرة خارجمتطمبػػاط بيهػػة المنظمػػاط  يػػ
 باعتبارهػا لهػا عاليػة نكعية باط عمؿ بيهة كتهيهة البشرية اردبالمك  االهتماـ  همها عدة إشكاالن  تعخب متطمباطال

 سػكؼ عاليػة نكعيػة باط عمػؿ حيػاة تػكافر اف اب،كتطكرهػا المنظمػة نجػاح عميػه يتكقػؼ البم انساس  العامؿ
 المنظمػاط فػ  انكاعػه بكػؿ مػ ينظتال اإلبػداع  يػادة عمػ  كتعمؿ العامميف لدل االيجاب  الت اعؿ مف حالة تكجد
االرتبػاط كالتػعنير  اختبػار العةقػة الػ  الحػال  البحػث اتجه فقد تقدـ ما عم  كتعسيسان  ، الخاصة اـ كانط العامة

 كاالفػػراد االدارة مػػابيف االنسػػانية العةقػػاط تقكيػػة خػػةؿ مػػف كبلػػؾ ،مػػ ينظتال العمػػؿ كاإلبػػداع حيػػاة بػػيف نكعيػػة
 الرفاهيػة كتحقيػؽ لممنظمػة العمػؿ سػير ي ػمف ابمػ بيػنهـ فيمػا المتبادلػة الحاجاط اساس عم  كالقاهـ العامميف

 ككنهػا العمػؿ حيػاة نكعيػةا  االكؿاتجػاهيف ب البحػث عينػ  ،اب ،كخارجه العمؿ داخؿ العامميف لةفراد االجتماعية
، اليػػه الكصػػكؿ المنظمػػاط تسػع  الػػبم مػػ ينظتال اإلبػػداع النػان  كفاعمػػة،ك ك ػػكطة عمػػؿ قػكة بنػػاط فػػ  انسػاس

كتنػاكؿ المحػكر النػان  االطػار ، اكر تناكؿ المحكر االكؿ المنهجية المعتمدة ف  البحػثت مف البحث اربعة مح
 االطار العمم  كاخيرا تناكؿ المحكر الرابل االستنتاجاط كالتكصياط.فيما تناكؿ المحكر النالث ، النظرم لمبحث

 ودراساخ ساتقح منهزيح انثحج/ احملىر االول
 مشكهح انثحج أوال:

 بد ط كاالجتماعية كالصحية الكظي ية الناحية مف العمؿ ظركؼ بصعكبة المتمنمة العمؿ حياة يةنكع إف         
 مما ،كطبيعتها المنظماط هب  تمارسها الت  النشاطاط اختةؼ عم  اليـك المنظماط داخؿ  كبيرة  همية تحتؿ

 ف  يساهـ كتحميمها رفتهاكمع المتغيراط هب  بحث فعف كبالتال  فيها اإلبداع مستكل عم  بالنتيجة ينعكس
  ،فيها المتغيراط هب  كاقل لبحث التخطيط ك ارة اختيار تـ فقد لبا ،المنظماط تكاجه الت  المشاكؿ مف الحد
 الت  التحدياط عف المبحكنة الك ارة ف  الباحث به قاـ البم انكل  المسح خةؿ كمف الكشؼ تـ إف بعد

 إف ات ح إب ،ككؿ المجتمل إل  حقيقية خدماط تقديـ إل  اعكفس كهـ ،الك ارة هب  ف  العاممكف يكاجهها
 .إبداعاتهـ عم  سمبا يؤنر مما العمؿ حياة نكعية ف   ع ان  تعكس العامميف بيف تسكد  جكاط هناؾ

 ااالتية التساؤالط خةؿ مف البحث مشكمة تعطير يمكف تقدـ ما عم  كبناط     
 ؟ العمؿ حياة ةلنكعي المبحكنة المنظمة  دراؾ مدل ما.  2
 التنظيم ؟ باإلبداع المبحكنة المنظمة اهتماـ مدل ما.  1

 يسع  البحث إل  تحقيؽ انهداؼ ارتية . انثحج: أهذاف حانيا:
 تقديـ عرض نظرم لممتغيراط المبحكنة مف خةؿ الرجكع إل  المصادر النظرية الحدينة. .1

 م .ينظتكاإلبداع  ل اختبار عةقة االرتباط كالتعنير بيف نكعية حياة العمؿ .2

اقتراح بعض ارراط كالتكصياط مف خةؿ نتاه  البحث إل  المسؤليف ف  ك ارة التخطيط مف اجؿ المحافظة  .3
 عم  نكعية حياة العمؿ لتنمية ركح اإلبداع لدل العامميف.
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

 ارتيةاتتجم   همية البحث ف  المحاكر  :أهميح انثحج حانخا:
اط الجهكد المعرفية السابقة. خاصة انجنبية منها الت   شارط إلػ   ػركرة بحػث تت ؽ مك كعاط هبا البحث مل تكصي .1

متغيػػراط الدراسػػة فػػ  عػػدة جكانػػإل كفػػ  بيهػػاط مختم ػػة يمكػػف مػػف خةلهػػا اإللمػػاـ بالمكا ػػيل المبحكنػػة كتغطيػػة الجانػػإل 
 .المعرف   ك ال كرم

مػ ، بمػا ي ػمف نجاحهػا ينظت يمػة إلدارة اإلبػداع  اليشكؿ هبا البحث  همية بالغة لممنظماط العراقية ف   يجاد السػبؿ الك .2
 كفاعميتها، كدخكلها إل  مجاؿ الريادة كانبداع، كبخاصة ف  ظؿ العالمية كالتحدياط البيهية المتغيرة كالمت ايدة التعنير.

ؿ نتاهجػػه مػػ  كمػػف خػػة ينظتالنظػػرم المتعمػػؽ بنكعيػػة حيػػاة العمػػؿ كاإلبػػداع  ل ال كػػرتكمػػف  هميػػة البحػػث مػػف خػػةؿ إنػػراط  .3
 المتكقعة كالت  يؤمؿ اف تست يد منها الك ارة المبحكنة. 

 حذود انثحج راتؼا:

اختيار عينة مف ككةط الك ارة كالمدراط العاميف كمدراط انقساـ كمدراط الشعإل ف  ديكاف ك ارة التخطػيط  الحدكد البشرية. .1
 ف  بغداد.

فػ  الػك ارة مجػاؿ البحػث، المتمنمػة بال يػاراط  السػتطةع بحػث اتت ػمف الحػدكد ال مانيػة مػدة إعػداد ال الحدكد ال مانيػة. .2
عادتهػا مػف عينػة البحػث، يانكلية لمباحث مف اجؿ الكقػكؼ عمػ  تشػخيص مشػكمة البحػث ميػدان ا"، كتك يػل االسػتبانة كا 

 .2013\4\7كلغاية  2012\11\25كالت  استغرقط بيف المدة مف  
 االداط ك ػاطة مسػتكل رفل ف  ال اعؿ دكرهالكبلؾ  غداد كمكقل نجراط البحثالحدكد المكانية.اختيرط ك ارة التخطيط ف  ب .3

 .المختم ة كالقطاعاط الدكلة انتاجية كتحسيف

 خامسا: أمنىرد انثحج انفرضي
 نمكب  البحث ال ر   كالبم يك ح عةقػاط االرتبػاط كالتػعنير بػيف المتغيػراط ف ػة عػف اإلبعػاد  (1)يك ح الشكؿ     

ا حيػػث تشػػير انسػػهـ باط االتجػػاهيف إلػػ  عةقػػاط االرتباط.إمػػا انسػػهـ باط االتجػػا  الكاحػػد فتشػػير إلػػ  التػػ  تػػـ قياسػػه
 عةقاط التعنير.

النمك  ، تطكير المقدراط ، الت سيرم )المستقؿ(.هك نكعية حياة العمؿ كي ـ خمسة إبعاد ه  التكامؿ االجتماع  المتغير .1
 لمكا نة بيف العمؿ كالحياة.المشاركة ف  اتخاب القراراط كا ، الكظي  

، قدرة اكسعة االتصاؿ، م  كي ـ خمسة إبعاد ه  القدرة عم  اتخاب القراراطينظتهك اإلبداع  ل متغير االستجابة )التابل(. .2
 كتشجيل االبداع.، االبداع  القدرة عم  التغيير، ركح المجا فة كالمخاطرة

 
   نمكب  البحث ال ر  (1)الشكؿ 
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

 نثحجفرضياخ ا سادسا:
 ارتيةاف   كط اننمكب  ال ر   لمبحث تـ صيا ة ال ر ياط    
مػ  عمػ  مسػتكل المتغيػراط ينظتال كاإلبػداعتكجد عةقػة ارتبػاط باط داللػة معنكيػة بػيف نكعيػة حيػاة العمػؿ  .1

 الرهيسية كاالبعاد ال رعية.
   ك بعاد .مينظتال اإلبداعتؤنر نكعية حياة العمؿ ك بعادها تعنيرا با داللة معنكية ف   .2

 منهذ انثحج ساتؼا:
اعتمد البحث عم  المنه  الكص   التحميمػ  ننػه اننسػإل الػ  معرفػة الكاقػل لجكانػإل البحػث ككنػه يتصػؼ     

بالنظرة الشمكلية كاقتراف كصػؼ الحالػة بتحميمهػا لمكصػكؿ الػ  المعرفػة الدقيقػة كالت صػيمية لعناصػر مشػكمة اك 
(. كيتـ عف طريؽ هػبا المػنه  بحػث كتحميػؿ الظػاهرة 122ا2009،لرفاع ظاهرة قاهمة كال  فهـ  ف ؿ ك دؽ )ا

المبحكنػػة فػػ  ديػػكاف ك ارة التخطػػيط لغػػرض التاكػػد مػػف صػػحة اك عػػدـ صػػحة ال ر ػػياط كك ػػل النتػػاه  كتقػػديـ 
 التكصياط.

 أدواخ انثحج حامنا:
ة لبيػػاف مسػػتكل ت هػػـ المقػػابةط الرسػػمي الرهيسػػة كػػاف مػػف بينهػػا االدكاط حػػث عمػػ  مجمكعػػة مػػفااعتمػػد الب   

لتكػكف ، الت اعػؿ معهػـ كالتعػاكف فػ  اطػار اسػتكماؿ متطمباتػه اساليإلالعينة لمتطمباط البحث مف جهة كتحديد 
المعػدة لهػبا الغػػرض ابػر  تمػؾ االدكاط المسػػتخدمة لجمػل البيانػاط كالمعمكمػػاط التػ  تتعمػؽ بالجانػػإل  االسػتبانة

تبنػط ك ،ج ط انكؿ المتعمؽ بالخصػاهص الشخصػية لعينػة البحثتـ صيا ة ال كقد،(1انظر )ممحؽ العمم  لمبحث
فيمػػا يخػػص محػػكر نكعيػػة حيػػاة  ،(Seelan،2008(&)Sheel،2012) لكػػؿ مػػف المقػػاييس الجػػاه ة كالمختبػػرة

فػ  قيػػاس الجػػ ط النػان  مػػف االسػػتبانة  ،مػػ ينظتال اإلبػػداعحػػكؿ محػكر  ،((Ettlie&O’Keefe،1982،العمػؿ
كقػد اعتمػد ، تغيراط البحث بعد اف تـ تكيي هػا بمػا يػتةطـ مػل البيهػة العراقيػةسؤاؿ  طط م (40)كالبم ت مف 

درجػاط،  (1-5)كالبم يتراكح مدا  بيف الخماس  االستجابة لقياس شدة االجابة  (likert)كرط يل در الباحث م
درجػة ابا  (2) ػؽ تمامػا كدرجػة ابا كانػط االجابػة ال ات (1)درجاط ابا كانط اجابة المبحػكنيف ات ػؽ تمامػان ك (5)اب تعط 

 كيحدث العكس بالنسبة لم قراط العكسية. ، درجة ال  ات ؽ (4)درجة ابا كانط االجابة محايد ك (3)كانط ال ات ؽ ك
كبهدؼ  ماف الدقة المطمكبػة لمبيانػاط التػ  سػيتـ الحصػكؿ عميهاخ ػعط اسػتبانة البحػث بمقاييسػها 

 االمعتمدة إل  اختباراط الصدؽ كالنباط ككارت 
إب يشير الصػدؽ إلػ  قػدرة االسػتبانة عمػ  قيػاس مػا صػممط مػف  جمػه،  (اValidity)مصداقية االستبانة  .1

كيعد هبا مف  هـ الشركط الكاجإل تكافرها ف  بنػاط المقيػاس كفقػداف هػبا الشػرط يعنػ  عػدـ صػةحية المقيػاس 
 كالختبار صدؽ المقياس هناؾ طرؽ متعددة اعتمد الباحث قسمان منها ه ا 

فعػرض الباحػث االسػتبانة بعػد  (Trustees Validity)الصدؽ الظػاهرما الػبم يعػرؼ بصػدؽ المحكمػيف    .
االنتهػػاط مػػف صػػيا تها عمػػ  محكمػػيف متخصصػػيف فػػ  العمػػكـ اإلداريػػة كاالقتصػػادية بهػػدؼ التحقػػؽ مػػف مػػدل 

لقػد كانػط آراؤهػـ ( ك 2محكمان، ككما هك منبط فػ  )ممحػؽ (12) نتماط ال قرة ال  مجالها. ككاف عدد المحكميف 
إيجابية بخصكص صةحية معظـ ال قراط، ف ة عف تنبيط بعض المةحظاط المهمة ف   ركرة تعػديؿ إعػادة 
جػػػراط  صػػيا ة فقػػراط  خػػرل. ممػػا سػػاعد عمػػ  تقػػكيـ صػػػةحية هػػب  ال قػػراط مػػف خػػةؿ  خػػب الباحػػث بهػػا، كا 

 التصحيحاط المةهمة عميها.
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اط االستبانة بشكؿ عكسػ  ) م عكػس اتجػا  حركػة المقيػاس( كبلػؾ ال قراط العكسيةا تـ صيا ة بعض فقر  إل.
 لغرض  بعاد النمطية ف  اإلجابة عم  فقراته ك يادة صدقها، كهك  سمكإل مستخدـ ف  هبا المجاؿ.

 .صػػدؽ المحتػػكل ا كهػػك مػػدل ك ػػكح كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػراط المقيػػاس مػػف ناحيػػة المعنػػ  كالصػػيا ة كالتصػػميـ 
كركنبػػػا،( ، بنسػػػبة  –سػػػاحة المهمػػػة لمجالهػػػا ، اب اسػػػتعممط معادلػػػة ) ل ػػػا المنطقػػػ  لهػػػا بحيػػػث تغطػػػ  الم

 كهبا ما يك ح اف المعامؿ مطمهف يؤكد صدؽ المقياس كصةحيته لمتطبيؽ.%( 80.5)
 ف مقيػاس االسػتبانة يعطػ  النتػاه   ، ا كنجؿ التحقػؽ مػف نبػاط المقيػاس(Reliability) نباط االستبانة  .2

كلحساإل معامػؿ النبػاط تػـ اسػتخداـ ، بعد مدة مف ال مف عم  انفراد  ن سهـ مرة  خرل ن سها لك  عيد تطبيقها
كتػػتمخص بجيجػػاد معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػاط انسػػهمة ال رديػػة فػػ  ( Split Half) طريقػػة التج هػػة النصػػ ية

كبعػد  ،(Spearman-Brown)االستبانة كبيف درجاط انسهمة ال كجية كيتـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة 
كهبا يعن   نها بمقاييسها المختم ػة باط %( 80)تطبيؽ هب  الطريقة النانية كجد معامؿ النباط لةستبانة ككؿ 

 نباط عاؿ يمكف اعتمادها ف   كقاط مختم ة لألفراد  ن سهـ كتعط  النتاه  باتها.
 جمتمغ وػينح انثحج تاسؼا:

بالمستكياط اإلدارية ككيػؿ ك يػر، كقد تمنمط عينة البحث ،  تـ اختيار ك ارة التخطيط كمجتمل لمبحث الحال    
 كقػاـ الباحػث بتك يػل اسػتمارة االسػتبياف عمػ  العينػة، معاكف مدير عاـ، مدراط  قساـ، مدراط شػعإل، عاـ مدير

مػػدير مػػف بكم العةقػػة كبمػػس عػػدد االسػػتباناط المسػػترجعة كالصػػالحة كالتػػ  خ ػػعط لمتحميػػؿ  (112)البالغػػة 
 ف ال هػاط العمريػة الكسػط  ك  النػاثمػف ا%(53) مقابػؿ منهـ مف البككر %(47) ،استبانة )277)االحصاه  

مػف  %(55)  البية العينة هـ مف حممة شهادة البكالكريكس، ك بنسبة بمغطك   عم  النسإل تقريبان كانط كالعميا 
تراكحػط سػنكاط خػدمتهـ  معظػـ افػراد العينػةك  المجمكع الكم  نفراد العينة ممف لػديهـ حرفيػة فػ  مجػاؿ عممهػـ

 %(.38)فعكنر ما نسبته -21
 اعتمد الباحث االساليإل االحصاهية االتية لغرض استخرا  النتاه .:األسانية اإلحصائيح ػاشرًا:

 (.Mean)المتكسط الحساب . .  
 (.Std.Devialion.)االنحراؼ المعيارم .إل 
 (.Coefficient of Varialion)معامؿ االختةؼ. .  
 (.Spearemansrenk correlalion coefficient.)و لسبيرماف معامؿ االرتباط الرتإل .د 
 (.Simple regression coefficient)معامؿ االنحدار الخط  البسيط.  .ق 

 انتؼاريف االررائيح نهثحج احذ ػشر:
تعنػ  مجمكعػػة مػػف العمميػػاط المخطػط لهػػا باسػػتمرار كالتػػ  تهػدؼ إلػػ  تطػػكير الجكانػػإل انكعيػة حيػػاة العمػػؿ .1

النمػك ، تطػكير المقػدراط، ة الكظي ية لمعامميف كحياتهـ الشخصية.متمنمة بالتكامؿ االجتمػاع المؤنرة عم  الحيا
 انهػػداؼالمشػاركة فػ  اتخػاب القػراراط كالمكا نػة بػيف العمػؿ كالحيػاة كالتػ  تسػهـ بػدكرها فػ  تحقيػؽ ، الػكظي  

 لممنظمة كالعامميف فيها كالمتعامميف معها. اإلستراتيجية
اك  انسػػاليإلمػػف خػػةؿ اسػػتخداـ بعػػض  الجديػػدة كالم يػػدة انفكػػارهػػك اعتمػػاد كتطبيػػؽ  امػػ ينظتال اإلبػػداع .2

 القػػدرة عمػػ  التغييػػر، ركح المجا فػػة كالمخػػاطرة ، االتصػػاؿ سػػعةاقػػدرة ك ، الطراهػػؽ كالقػػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط
 .كالت  تقكد المنظمة إل  النجاح كالت كؽ اإلبداعتشجيل ، اإلبداع 
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 تقحدراساخ سا احنا ػشر:
 قياس نكعية حياة العمؿ ف  المنظماط المصرفية الخاصة. عنكاف الدراسة

 ((1998 ،العن م كالمة اسـ الباحث كالسنة
تكمف  ف  ككنها باط ابعاد نظرية كتطبيقية .فمف الناحية النظرية هناؾ مناه  كمقػاييس عديػدة يحػاكؿ البحػث  مشكمة الدراسة

امػػا مػػف الناحيػػة التطبيقيػػة فػػاف قيػػاس هػػب  المؤشػػر فػػ   مػػؿ معينػػة.فر هػػا كاسػػتخةص مػػنه  يعتمػػد عمػػ  عكا
 المنظماط العراقية تعد بادرة يمكف تطكيرها.

اطػػةع المهتمػػيف بػػادارة المنظمػػاط عمكمػػا كالمنظمػػاط المصػػرفية الخاصػػة خصكصا.كالمختصػػيف بػػادارة المػػكارد   همية الدراسة
 ية حياة العمؿ كالت  يجإل العناية بها.البشرية منها عم  الجكانإل الهامة الت  تتعمؽ بنكع

قياس مستكل نكعية حياة العمؿ ف  نةث منظماط مصرفية خاصػة نػـ اسػتخةص العكامػؿ الهامػة التػ  تككنهػا  هدؼ الدراسة
 كتحديد اهمية كؿ منها.

 دراسة استطةعية لنةث منظماط مصرفية خاصة ف  بغداد. منه  الدراسة
نكعية حياة العمؿ ف  المنظماط المصرفية الخاصة كاف بمسػتكل متكسػط حسػإل تقيػيـ اجابػاط افػراد اف مستكل   هـ االستنتاجاط

 عينة البحث عم  اسهمة االستبانة.
التمعف بهب  الدراسة كمةحظة السمبياط كحمكلها الممكنػة كاالسػت ادة مػف االسػتبانة النهػا تحتػكم بػداهؿ الحمػكؿ   هـ التكصياط

 يف نكعية حياة العمؿ كصكال لمنجاح المنشكد.المساعدة لةدارة ف  تحس
                                                                                              .Quality of work life as predictor of employees، mental health  عنكاف الدراسة

 ميفنكعية حياة العمؿ كمؤشر لمصحة العقمية لمعام
                  Markham(2008) اسـ الباحث كالسنة

كمنػب  ،يت ح اف العامميف ف  منظماط الخدمػة يتعر ػكف ل ػغكط كاسػعة يمكػف اف تػؤنر عمػ  صػحتهـ العقميػة مشكمة الدراسة
 بلػػؾ الحػػيف يشػػير المؤل ػػكف بػػاف نكعيػػة حيػػاة العمػػؿ تمعػػإل دكران هامػػان فػػ  الصػػحة العقميػػة لمعػػامميف  اب يمكػػف
تحقيؽ القيمة  مف خةؿ الدكر البم تمعبه متغيراط نكعية حيػاة العمػؿ فػ  تحديػد  الصػحة العقميػة كخاصػة فػ  

 المنظماط الخدمية.
تكمف اهمية الدراسة ف  انه يمكف لنكعية حياة العمؿ مف انتا  اف ؿ بيهة عمؿ كالت  ت يد ف  تطػكير كالح ػاظ   همية الدراسة

لمعػػامميف. اب اف هػػب  الحالػػة يمكػػف اف ت ػػرض بػػاف نكعيػػة حيػػاة العمػػؿ يمكػػف اف بصػػكرة جيػػدة لمصػػحة العقميػػة 
 تككف مؤشرا كمحددان هامان لمصحة العقمية لمعامميف.

 تحديد  همية نكعية حياة العمؿ باعتبارها مؤشران لمصحة العقمية لمعامميف ف  المنظماط الخدمية .  هدؼ الدراسة
 جامعة فرم ستيط. ،منظمة الخدمةدراسة استطةعية ف   منه  الدراسة

 ،ام  ػػغط الكقػػط كالعمػػؿ ،اظهػػرط العينػػة  مسػػتكل عػػاؿ جػػدان فػػ  نكعيػػة حيػػاة العمػػؿ باسػػتنناط االبعػػاد المحػػددة  هـ االستنتاجاط
معنػا . اف هػبا يمكػف اف يعػ ل الػ  حقيقػة انػه نظػران لمركػكد االقتصػادم  ،انعػداـ االمػف الػكظي   ،االجهاد البدن 

كنػػت  هػػبا فػػ  اف القميػػؿ مػػف  فػعف العديػػد مػػف النػػاس ي قػػدكف كظػاه هـ. ،اليػػة التػػ  تكاجػػه المنظمػػاطكالقيػكد الم
 الناس بحاجة ال  ببؿ الم يد مف الجهد مما يؤدم ال  العمؿ ال اهد.

.كبمػا ينبغ  اجراط الم يد مف الدراسػاط بخصػكص نكعيػة حيػاة العمػؿ باعتبارهػا مؤشػرا لمصػحة العقميػة لمعامميف  هـ التكصياط
اف العينػػػة تتػػػالؼ فقػػػط مػػػف العػػػامميف فػػػ  منظمػػػة خدميػػػة كاحػػػدة لػػػبا فقػػػد اكصػػػط الدراسػػػة بتكسػػػيل الدراسػػػاط 

 .المستقبمية لتشمؿ منظماط خدمية اخرل ككبلؾ مجاالط اخرل مف بيهة العمؿ

 Transformalional leadership، crealivity، and organizalional innovalion عنكاف الدراسة

 .التنظيم االبتكار كاالبداع  ،ة التحكيمية القياد
  Gumusluoglu&Ilsev،(2009) اسـ الباحث كالسنة

ماهك مدل تانير القيادة التحكيمية عم  حد سكاط ف  االبتكار عم  المستكل ال ردم كفػ  االبػداع عمػ  المسػتكل  مشكمة الدراسة
 التنظيم .
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 .التنظيم قيادة التحكيمية عم  االبتكار كاالبداع اقتراح نمكب  لقياس مدل تانير ال هدؼ الدراسة
 دراسة استطةعية لشركة تطكير البرمجياط التركية. منه  الدراسة

اف القيػادة التحكيميػة لهػا انػػار هامػة فػ  االبتكػػار عمػ  المسػتكياط التنظيميػة كال رديػػة كاف هنػاؾ عةقػة ايجابيػػة   هـ االستنتاجاط
اراط العامميف ف ة عف بلؾ نػؤنر القيػادة التحكيميػة فػ  ابتكػاراط العػامميف مػف خػةؿ بيف القيادة التحكيمية كابتك

التمكيف الن س  ف  المستكل التنظيم .كتكشػؼ النتػاه  اف القيػادة التحكيميػة تػرتبط كبشػكؿ ايجػاب  مػل االبػداع 
 .التنظيم 

بػداعاتهـ عمػ  المسػتكييف ال ػردم االهتماـ بالقيػادة التحكيميػة باعتبارهػا الم تػاح الرهيسػ    هـ التكصياط البتكػاراط العػامميف  كا 
 .كالتنظيم 

 ،Organizalional Innovalions: A conceptualizalion of how they are crealed عنكاف الدراسة
diffused، and sustained. 

 انتشر كاستداـ.،االبداع التنظيم .التصكر كيؼ ابتكر
 STEIBER،(2012) اسـ الباحث كالسنة

ماهك مدل الترابط بيف الم اهيـ النةنة االبتكاركاالنتشار كاالستدامة ككيؼ يمكف ابتكار كنشػر كاسػتدامة االبػداع  مشكمة الدراسة
 كمعرفة كيؼ تؤنر خصاهص االبداع التنظيم  عم  قابمية تطبيؽ هب  الم اهيـ. التنظيم .

ظيمػػ  هػػك  ػػركرم لمشػػركاط الكبػػرل كبلػػؾ لبنػػاط كتطػػكير القػػدرة عمػػ  تكمػػف اهميػػة الدراسػػة فػػ  اف االبػػداع التن  همية الدراسة
 ا افة ال  بلؾ قمة البحكث الت  تناكاط مك كع االبداع التنظيم . المنافسة.

 يكمف هدؼ الدراسة بالمساهمة ف  فهـ كيؼ اف االبداع التنظيم   يبتكر كينتشر كيستمر. هدؼ الدراسة
 دراسة ميدانية منه  الدراسة

اف النمكب  الم ػاهيم  الػبم يػدم  الم ػاهيـ النةنػة االبتكػار كالنشػر كاالسػتدامة فػ  عمميػة مػف خمػس خطػكاط  الستنتاجاط هـ ا
تػدكر حػػكؿ مسػػار التحسػػيف فػ  الشػػركة  ككػػؿ خطػػكة تتػعنر بػػنةث مجمكعػػاط مػػف العكامػؿ المػػؤنرة كهػػ  السػػياؽ 

 السياؽ الداخم  لمشركة.،قنكاط النشر الشخصية،الخارج 

 ساتقحمناقشح دراساخ  ػشر: حالث
 يمكف تعشير ما يعت ا التنظيم مف خةؿ ت حص بعض الدراساط السابقة ف  مجال  نكعية حياة العمؿ كاإلبداع 

كالنجػػاح كاالداط المتميػػ  كمػػا فػػ   تناكلػػط بعػػض الدراسػػاط نكعيػػة حيػػاة العمػػؿ بكصػػ ه كسػػيمة لمتقػػدـ كالتطػػكر  .1
خرل عم  نكعية حياة العمؿ بكص ها مؤشرا لمصحة العقمية لمعػامميف كرك ط دراساط   ،(1998دراسة )العن م، 

 .(Markham،2008ف  المنظماط كما ف  دراسة )

امػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػبعض الدراسػػاط السػػابقة التػػ  تناكلػػط متغيػػر االبػػداع التنظيمػػ  فقػػد عدتػػه كسػػيمة لمميػػ ة 
 التنافسية.

البحػث الحػال ، فقػد كجػد الباحػث  جكبػة لمعديػد مػػف كبػبلؾ يعػد اخػتةؼ تكجهػاط البػاحنيف ظػاهرة صػحية ت يػػد 
التسػػاؤالط التػػ  ينيرهػػا التشػػابؾ كالغمػػكض ممػػا سػػاعد فػػ  إمكانيػػة تكػػكيف صػػكرة كا ػػحة عػػف المتغيػػريف قيػػد 

 البحث. 

اعتمػػدط   مػػإل الدراسػػاط المنظمػػاط الصػػناعية المتكسػػطة كالكبيػػرة مجتمعػػان لمدراسػػة كاهتمػػط  خػػرل بالمنظمػػاط  .2
 ط الصحية كالمصرفية كالتعميمية.الخدمية كالمؤسسا

 ات قط ا مإل الدراساط السابقة عم  االستبانة كعداة رهيسية ف  جمل البياناط كتحميمها. .3
 اف ا مإل الدراساط السابقة كانط استطةعية. .4
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 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

 االطار اننظري نهثحج/احملىر انخاني
 (Quality of work life) اوال: نىػيح حياج انؼمم

 االعمؿ م هـك نكعية حياة .1
  داطعمػؿ جيػدة مػف اجػؿ   جػكاطينطمؽ االهتماـ مف مسممة م ادها حاجة االفراد العامميف ف  المنظمة ال      

قػكة   عػدادمػف محػاكالط تحسػيف نكعيػة حيػاة العمػؿ يتمنػؿ فػ   انساسػ العمؿ بصكرة مناسبة لبا فاف الهدؼ 
رجػػػػة عاليػػػػة كقػػػػدرة فاهقػػػػة فػػػػ  اإلبػػػػداع كعمػػػػ  د نعمالهػػػػاعمػػػػؿ را ػػػػية كمندفعػػػػة كمح ػػػػ ة كباط كالط عػػػػاؿو 

كمف خةؿ االطػةع عمػ   دبيػاط المك ػكع كجػد اف كػؿ باحػث تنػاكؿ تعري هػا  (.250ا2000، الهيت )كاالبتكار
 (يك ح بلؾ.1كالجدكؿ) بشكؿ يختمؼ عف انخر.

 نكعية حياة العمؿتعري اط  (1) الجدكؿ
 نكعية حياة العمؿتعري اط  اسـ الباحث كالسنة ط

  Stephen& Dhanapal 

2012 
عبارة عف تركيإل دينام  متعدد االبعاد يشتمؿ عم  االمف الكظي  ، نظـ المكافعط، التدريإل، 
فرص التقدـ الكظي   كالمشاركة ف  اتخاب القراراط كا اؼ اي ا بانها نكعية العةقاط بيف 

 تقنية.العامميف كبيهة العمؿ الكمية باط االبعاد البشرية كالظركؼ االقتصادية كال
 Nanjunde& Swamy إل

2012 
 م هـك كاسل النطاؽ يشتمؿ عم  الر ا تجا  العمؿ، المشاركة االدارية كتحسيف بيهة العمؿ.

  Aketch ،et،al 
2012 

كتتمنؿ بمعرفة العامميف باهتماماتهـ الكظي ية كعةقاتهـ الجيدة مل المدراط كال مةط ف ة عف 
 ـ بالعمؿ بشكؿ مستقؿ ككجكد فرص لمتقدـ الكظي  .حصكلهـ عم  دخكؿ جيدة كالسماح له

 Valizadeh& Ghahremani د

2012 
عممية تتمنؿ باالشراؼ الجيد كظركؼ العمؿ الجيدة كك اية االجكر كال كاهد كاالهتماماط 

 كاالست ادة مف العمؿ.
 Heidarie ،et،al ق

2012 

الق اية  تكليد االفكار الدارة خطة لتع ي  ر ا العامميف مف خةؿ مساعدتهـ ف  تعمـ كي ية
 المتنكعة ف  بيهة العمؿ.

 Wahab& Rosli ك

2012 
يشمؿ فقط اساسياط العمؿ)االجر، العةقاط ف  مكاف العمؿ( كلكف يعكس  م هـك كاسل ال

 اي ا الشعكر العاـ لمر ا الكظي   كرفاهية حياة العامميف.
  Boozhmehrany ،et،al 

2012 

العامميف عم  الر ا الكظي   كتشمؿ تطمعاط العامميف، ظركؼ مرحمة ترك  عم  حصكؿ 
العمؿ، التعكي اط، كتطكير االشخاص كظي يا،  السةمة، كالت اعؿ االجتماع  كالمكا نة بيف 

 العمؿ كالحياة.
ه   مجمكعة مف العممياط المخطط لها باستمرار اكبناط عم  ما تقدـ يرل الباحث اف  نكعية حياة العمؿ    
  تهدؼ إل  تطكير الجكانإل المؤنرة عم  الحياة الكظي ية لمعامميف كحياتهـ الشخصية.متمنمة بالتكامؿ كالت

المشاركة ف  اتخاب القراراط كالمكا نة بيف العمؿ كالحياة كالت  ، النمك الكظي  ، تطكير المقدراط، االجتماع 
 فيها كالمتعامميف معها. لممنظمة كالعامميف اإلستراتيجية انهداؼتسهـ بدكرها ف  تحقيؽ 
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 ا همية نكعية حياة العمؿ .2
استعاد العمماط كالممارسيف االهتماـ ف  دراسة  1990انه مل بداية عاـ  (Sinha،2012:32)لقد  شار      

ك صبح هبا الم هـك با اهتماـ متجدد ك ادط  هميته لممنظماط العامة كمكاردها البشرية مف  نكعية حياة العمؿ
نكعية حياة كقد  ظهرط انبحاث اف   ، ا الكظي   لمعامميف  كمف حيث انداط النهاه  لممنظمةحيث الر 

انخ اض نسبة الغياإل كمعدؿ ، ه   حد المحدداط المهمة لمنتاه  التنظيمية منؿ  يادة اداط المهمةالعمؿ 
، االلت اـ الكظي  ، تنظيم كاي ا لها  نر كبير عم  االستجاباط السمككية لمعامميف منؿ التمانؿ ال، الدكراف

 ، Lee،et،al،2007 ، Kausshik&tonk،2008)االحتكاط الكظي   كاالداط الكظي   ، الر ا الكظي  

Koonmee،et،al،2010) ،(Berg،2011:37.) 
مف برام  تحسينها كالمنافل المستحصمة مف تطبيقها نكعية حياة العمؿ تتجم  اهمية  كبناط عم  ما تقدـ   

 ف تك يحها بالنقاط االتيةاكالت  يمك
 (.Wichit،2012:28)تطكير المقدراط البشرية  .  

تساعد العامميف عم  تحقيؽ التكا ف بيف الحياة العممية كالحياة الخاصة كتشجيعهـ لةست ادة مف  .إل 
 ال را اط الممنكحة لهـ لتخ يؼ مشاكؿ الحياة.

كتشجعهـ عم  التعاكف ف  اتخاب  تهيهة  ف ؿ بيهة تنظيمية تح   العامميف كتحسف صحتهـ العقمية .  
 (.Heidarie،2012:2300 ،Askary ،Saedi&Gorjian)القراراط ك يادة االبداع 

 (.Almasi،2012:8041)تحقيؽ االنتاجية العالية  .د 
 :ابعاد نكعية حياة العمؿ .3

ة حياة العمؿ لنكعياال اف االبعاد االساسية ، تناكؿ الباحنكف دراسة نكعية حياة العمؿ مف خةؿ ابعاد مختم ة
 كفيما يعت  استعراض لتمؾ االبعاد.، كالت  اخبط حي ا مف االهتماـ ف  معظـ الدراساط يمكف حصرها بخمسة ابعاد

  Social Integralion التكامؿ االجتماع ا .  
اف المنظمة ه  كحدة العمؿ ف  المجتمل تتككف مف عدد مف االشخاص البيف يعممكف معا لتنسيؽ      

اسـ كحدة العمؿ النجا  اك تحقيؽ االهداؼ كالحصكؿ عم  نتاه  جيدة مف العمؿ المنج  عف نشاطاتهـ تحط 
فمف ال ركرم اف يككف كؿ شخص متآلؼ مل النظاـ االجتماع  كالسمكؾ ، طريؽ جهكدهـ المنسقة

اف ( Kashani)كقد اشار  ،(Wichit،2012:29).االجتماع  مل ال مةط البيف يعممكف معا ف  كحدة العمؿ
حقيؽ العامميف لمهكية الشخصية كاحتراـ الباط يتعنر بالتكامؿ االجتماع  مف خةؿ التحرر مف القكالإل الرسمية ت

كاالحساس باالنتماط لممجتمل كاالن تاح بيف االشخاص كعدـ كجكد التماي  الطبق  ف  المنظمة ككجكد فرص 
هك شعكر لتحقيؽ االداط الكظي   كالتصكر بانه  كالتكامؿ االجتماع  اك تنسيؽ العمؿ ،(Kashani،2012:3).الترقية

بك قيمة لممنظمة كالمجتمل كيساهـ بج ط مهـ مف المنظمة لتككف قادرة عم  النجاح بشكؿ عاـ ف  العمؿ كالعةقاط مل 
 لبلؾ فاف هبا البعد يساهـ ف  انتا  السعادة لمعامميف .االخريف كالتعاكف ف  العمؿ كتحقيؽ احتراـ الباط لمعامميف
 .(Wichit،2012:29)كابعادهـ عف الصراع ف  العمؿ كتنمية ركح االبداع لديهـ.
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 competences developmentتطكير المقدراطا . إل
تتجم   همية هبا البعد بتشجيل العامميف نحك تطكير قابمياتهـ كمهاراتهـ المعرفية ف ة عف اف هبا      

كالت  تسمح باالستقةلية كسيطرة باتية ، التخطيط كالتن يب  البعد يتمنؿ بالحد البم ي ـ فيه العمؿ نشاطاط
اف تطكير المقدراط البشرية ف  العمؿ يعط  اهمية كبيرة لبرام  التعميـ  ،مف االدارة كالعامميف ف  المنظمة

كالتدريإل اب تعد هب  البرام  ج ط مف عممية التطكير المهن  لةشخاص البم يعد مؤشرا لنكعية حياة العمؿ 
كما يساعد هبا البعد اي ان ف  تطكير النظـ ، ت  تح   العامميف لةست ادة مف قدراتهـ االبداعية بالكامؿال

كاكد ، (Wichit،2012:28)كاساليإل العمؿ ك يادة االنجا  كالدقة ف  العمؿ كمف نـ تقميؿ فرص الخطع.
(Kashani،2012:2)  الر ا الكظي   كانخ اض  اف فرص التعمـ كتطكير المهاراط لها تانير ايجاب  عم

 غكط العمؿ االمر البم يدفل المنظماط لتحسيف نكعية حياة العمؿ لتعظيـ االستقةؿ البات  كتطبيؽ المعرفة 
ك يادة النمك المعرف  عف طريؽ تع ي  كتحكيؿ المعرفة بيف العامميف اب اف منؿ هب  البيهة الكظي ية تكسل 

 ي ية انجا  العمؿ بطريقة مبدعة ك يادة القدرة عم  حؿ المشاكؿ.االساس المعرف  كتقكد إل  فهـ اف ؿ لك

 Job Growthالنمك الكظي  ا . 
يمنؿ هبا البعد مدل كجكد مجاؿ لتطكير قدراط ال رد اك الحصكؿ عم  القيمػة االجتماعيػة الحقيقيػة مػف خػةؿ 

ك لػػيس فقػػط لمسػػاعدة ف الغػػرض مػػف التخطػػيط المهنػػ  كجػػ ط مػػف برنػػام  تطػػكير العػػامميف هػػا، التميػػ  فيهػػا
العامميف لمشعكر باف صاحإل العمؿ ير إل باستنمارهـ كلكف اي ا لمسػاعدتهـ الدارة العديػد مػف جكانػإل حيػاتهـ 
كالتعامػػؿ مػػل حقيقػػة بػػاف هنػػاؾ مسػػاران كا ػػحان لمنمػػك الػػكظي   كمسػػاعدتهـ فػػ  الح ػػاظ عمػػ  المهػػاراط التػػ  

لػػػبا فقػػػد سػػػعط العديػػػد مػػػف  (Sinha،2012:33) يحتاجكنهػػػا ليككنػػػكا قػػػادريف عمػػػ  البقػػػاط فػػػ  سػػػكؽ العمػػػؿ
المنظماط العامػة إلػ  المطالبػة بػانكاع جديػدة مػف المهػاراط كالخبػراط ككػبلؾ التغييػر فػ  عقػكد العػامميف ككػاف 
ابر ها االهتماـ المت ايد البم اظهرته هب  المنظمػاط فػ  تكظيػؼ العػامميف عمػ  اسػاس عقػكد قصػيرة االجػؿ اك 

اف هػػبا البعػػد يمنػػؿ ،(Kashani،2012:3)مػػاؿ عمػػ  اسػػاس عقػػكد طكيمػػة االجػػؿ محػػددة بػػدال مػػف تكظيػػؼ ع
ال رصة الكبرل لظهكر قابمياط كمهاراط ال رد ف ة عف االرتقػاط بمسػتكياط اعمػ  بػالتنظيـ داخػؿ المنظمػة كػؿ 
 عمػػ  اسػػاس مهارتػػه فيهػػا.ابف فػػاف هػػبا البعػػد يػػكفر ال رصػػة لمنمػػك كاالرتقػػاط داخػػؿ المنظمػػة مػػف خػػةؿ تح يػػ 

  (54ا2009، العن م كصالح)العامميف كتشجيعهـ الظهار مهاراتهـ كقابمياتهـ االبداعية فيها 
  Participaling in Decision-Making المشاركة ف  اتخاب القراراطا  .د

ال رصة لةخريف لممشاركة ف  صناعة كاتخاب القراراط الت  تخص اعماؿ المنظمػة   عطاطيمنؿ هبا البعد      
عمميػػة تت ػػمف تػػعطير صػػيا ة  هػػك اف اتخػػاب القػػرار(Harold،2007:46)يشػػير ، ؿ إلػػ  حمػػكؿ م يػػدةكالتكصػػ

الق ية اك المشكمة كتشخيص مقرراط العمؿ البديمة كتحميؿ البداهؿ اعتمادا عم  المعايير الباتية كالمك ػكعية 
اف صػناعة القػرار كاتخػاب  ، كؿكهب  العممية تحتا  إل  عمؿ مشترؾ  اليجاد حم، كاالختيار مف بيف تمؾ البداهؿ

تعػػد مػػف العمميػػاط المعقػػدة ككنهػػا تحتػػا  إلػػ  مهػػاراط ادراكيػػة كتحميميػػة متميػػ ة كهػػبا مػػا اكػػد  عػػالـ االجتمػػاع 
TrowBlud اب اف مشػػاركة  ، حػيف قػػاؿ اف اعظػـ العمػػـك هػػك عمػـ القػػرار ممػػا يعطػ  لهػػبا البعػػد اهميػة كبيػػرة

 .لطاقاط االبداعية كال كرية لديهـالعامميف ف  اتخاب القراراط سكؼ ي جر ا
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كيعد افساح المجاؿ اماـ العامميف لممشاركة ف  اتخاب القػراراط مصػدرا مػف مصػادر الػدعـ المعنػكم لهػـ  
اب يشعركف بقيمتهـ كانسانيتهـ كيجعمهـ يجتهدكف بطرح االفكار الت  مف  شانها تحسيف طرؽ العمؿ فعهتمػاـ 

كقػد  ،مناخا تنظيميا صحيا ف  اطةؽ ك تحرير الطاقاط الكامنة لدل العامميف االدارة بالعامميف كق اياهـ يكفر 
هػػك عمميػػة جماعيػػة كال يحصػػؿ اال فػػ  الحػػاالط النػػادرة اف  التنظيمػػ اف اتخػػاب القػػرار (Daft،2004:80)اشػػار

لػبلؾ فػاف كاف العديد مف المشاكؿ ليسط تامػة الك ػكح  ، يقـك المدراط بان سهـ بتحميؿ المشكمة كايجاد الحمكؿ
 مشاركة العامميف باتخاب القراراط سكؼ يمكف مف تجربة البداهؿ الرامية لتحقيؽ االهداؼ.

 Work-Life Balanceالمكا نة بيف العمؿ كالحياةا  .ق
كتعنػػ  الػػ   م مػػدل تركػػ  المنظمػػة اهتمامهػػا لمسػػاعدة االفػػراد العػػامميف كتسػػع  فػػ  تقػػديـ ممارسػػاط       

اف تحقيػػؽ التػكا ف بػػيف  ،لمكا نػػة بػيف الحيػػاة العمميػة كتمبيػة المسػػكؤلياط العاهميػةكانشػطة تحقػؽ مػػف خةلهػا ا
االسرة كالعمؿ له  نر ايجػاب  قػكم لمحػد مػف تػرؾ المػكظ يف لمعمػؿ ككػبلؾ عةقتػه االيجابيػة  بالر ػا الػكظي  ، 

 د مسػػتمدة مػػفيسػػم  باالرتيػػاح الػػكظي   كهػػ  حالػػة ارتيػػاح جكهريػػة يشػػعر بهػػا ال ػػر  كتخمػػؽ حالػػة التػػكا ف مػػا
فػػاالفراد العػػاممكف كبعػػد  يػػادة تعقيػػداط ،(Raduan et.al،2006:2153)مقارنتػػه لعممػػه مػػل حياتػػه الخاصػػة 

بالبحث عف اعماؿ تمب  ر باتهـ سكاط كانط داخؿ العمؿ اك خارجه كت يد مف الرفاهية االجتماعيػة  هكاالحياة بد
كيعػد ، منحهـ حرية اكسل ف  اختيػار اكقػاط عممهػـ كتخمؽ لديهـ االمكانياط االف ؿ الداط اعمالهـ عف طريؽ

تحقيؽ التكا ف بيف متطمباط العمؿ كمسؤكلياط الحياة بما فيهػا المسػؤكلياط الشخصػية كالمسػؤكلياط االسػرية 
تحديا كبيرا لمكنيريف كيرل البعض اف تحقيؽ بلؾ  رإل مف المستحيؿ لبلؾ تتبنػ  العديػد مػف المنظمػاط بػرام  

لعػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػكا ف بػػػػػػػػيف اعمػػػػػػػػالهـ كحيػػػػػػػػاتهـ الشخصػػػػػػػػية تهػػػػػػػػدؼ الػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػاعدة ا
 ا( كتت مف هب  البرام 123ا2009،)مين كجاكسكف

 ترتيباط عمؿ مرنة. .  
 تشارؾ العمؿ. .إل 
 انظمة اتصاالط متطكرة. .  
 برام  مساعدة العامميف. .د 
 انشاط كدعـ فرؽ العمؿ الجماعية. .ق 

فعنػدما  التنظيمػ نكعية حيػاة العمػؿ كاالبػداع نةحظ مف خةؿ ماتقدـ مدل الترابط الكنيؽ ما بيف ابعاد 
تتبنا اية منظمػة اليػة بعػد مػف ابعػاد نكعيػة حيػاة العمػؿ سػكؼ تكػكف نتيجتػه  يػادة درجػة االبػداع الف حصػكؿ 
 .العامميف ف  المنظمة عم   ية مبادرة تحتـر انسانيتهـ كتمب  طمكحاتهـ سكؼ تنعكس مباشرة عم  ابداعاتهـ
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

 (organizalional innovalion) مييظنتاناإلتذاع  حانيًا:
  ام ينظتال اإلبداعم هـك  .1

المنظمػػاط عمػػ  اخػػتةؼ انكاعهػػا كاحجامهػػا باالبػػداع كم هػػـك كمػػنه  يمكنهػػا مػػف خةلػػه مكاجهػػة  اهتمػػطلقػػد 
فقد تعددط التعري اط الخاصػة ، الشديدةالتحدياط الت  افر تها البيهاط المتغيرة الت  تعمؿ بها السيما المنافسة 

االبداع نتيجة االهتماـ المت ايد مف قبؿ المهتميف كاالكاديمييف بهبا المك كع عم  حد سػكاط كانعكاسػاته عمػ  ب
فبداية يرل عمماط الن س اف م هـك االبداع هك اف ترل االشياط ن سها الت  يراها االخركف  ، المنظماط كاداهها

مكجػكدان مػف قبػؿ سػكاط كػاف منتكجػا صػناعيا اك  كلكف بت كير مختمؼ كهك انشاط اك ابتكار ش ط جديد لـ يكػف
تجاريا اك كاف عممية اك طريقة جديدة اك كػاف فكػرة كتصػكرا مبتكػرا شػرط تػكفر  عمػ  الجػدة كاالصػالة كالمن عػة 

كاكرد الحي اف ف  كتابه لمحاط ف  الت كير االبداع  اراط بعض العمماط كالمتخصصػيف فػ  ، (6ا2008، محمد)
  ايعتاالبداع كمنها ما

 ( 1949باتريؾ) ،(. اف االبداع يبد  باحساس المبدع بالمشكمة ليمر بن س المراحػؿ التػ  ك ػعها 1959)مكرام
)كاالس( كالػػبم يػػرل اف المراحػػؿ التػػ  يمػػر بهػػا المبػػدع حتػػ  تكلػػد ال كػػرة االبداعيػػة كالتػػ  حػػددها بػػاربل مراحػػؿ 

لمراحػػؿ مػػف قبػػؿ الشػػخص تسػػم  بالعمػػؿ االشػػراؽ كالتحقيػػؽ. كاف تطبيػػؽ ا، االحت ػػاف، اساسػػية هػػ  االعػػداد
 المبدع.

 ( فيرل انه القدرة عم  تككيف تركيباط اك تنظيماط جديدة .1962اما)هافؿ 

  كيرل)سيمبسػػكف( االبػػداع بانػػه المبػػادرة التػػ  يبػػديها شػػخص بقدرتػػه عمػػ  االنشػػقاؽ مػػف التسمسػػؿ العػػادم مػػف
 (.22-9ا2002، الت كير ال  مخال ة الكؿ )الحي اف

 ف االبػػداع هػػك عمميػػة اقتػػراح كتبنػػ  كانشػػاط كتن يػػب فكػػرة جديػػدة مسػػتقمة متعمقػػة (Galloway)كيػػرل 
بػػالمنتك  اك السياسػػة اك الممارسػػاط اك السػػمكؾ اك البرنػػام  كالتػػ  قػػد يكػػكف مصػػدرها مػػف داخػػؿ المنظمػػة اك 

منظمػة اك االبػداع بانػه تبنػ  فكػرة اك سػمككان جديػدان لصػناعة ال (Daft)كعػرؼ،(Morales،2006:22)خارجها
كيعػػرؼ )جيرارد(االبػػداع بانػػه اجػػراطاط بمكجبهػػا ينػػت  فػػرد اك ،(Daft،2001:357)سػػكقها اك بيهتهػػا العامػػة 

هػك العمميػة  (Marinus)فػ  حػيف عرفػه(. 649ا2009،مجمكعة صغيرة افكارا جديدة م يدة )جربنبر  كباركف
ؼ اي ػا اف االبػػداع هػك العمميػػة كا ػا، (Marinus،2000:25) التػ  تعطػ  شػػيهان مػا لػـ يكػػف مكجػكدا سػػابقا

التػ  يمكػف عػف طريقهػا تحكيػؿ االفكػػار االبداعيػة الػ  منتجػاط تجاريػة اك الػػ  عمميػة تسػهـ فػ  تقػديـ اشػػياط 
ليعػػػػػرؼ االبػػػػػػداع بانػػػػػه الرؤيػػػػػة الناجحػػػػػػة لةفكػػػػػار الجديػػػػػػدة ( Arenas)ت ػػػػػكؽ تكقعػػػػػاط ال بػػػػػػاهف. كجػػػػػاط

(Arenas،2010:5)،انػػه االسػػػاليإل التنظيميػػػة الجديػػدة التػػػ  تمارسػػػها مػػػ  اي ػػػا بينظتكمػػا يشػػػير االبػػداع ال
كاخيػػرا تػػرل المجنػػة االكربيػػة فػػ   ،(Steiber،2012:6)المنظمػػاط كتنظػػيـ مكػػاف العمػػؿ كالعةقػػاط الخارجيػػة 

االبػداع بانػه تحديػػد كتكسػيل مػدل مػػف السػمل كالخػدماط كاالسػػكاؽ المرتبطػة بهػا كاقامػػة طراهػؽ جديػدة لةنتػػا  
 European)ؿ التغييػػراط فػػ  ادارة كتنظػػيـ العمػػؿ كظػػركؼ كمهػػاراط قػػكة العمػػؿ كالعػػرض كالتك يػػل كادخػػا

commission،2004:23) ،   كيػػػػػػرل الباحػػػػػػث بػػػػػػاف التعريػػػػػػؼ االكنػػػػػػر شػػػػػػمكال لةبػػػػػػداع هػػػػػػك مػػػػػػا اكرد
(Hage،1999:599) ابعرفه )بانه اعتمػاد فكػرة اك سػمكؾ جديػد لممنظمػة كهػبا االبػداع يمكػف اف يكػكف سػمعة

 تكنكلكجيا جديدة اك ممارساط ادارية جديدة(.، خدمة جديدة، جديدة
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 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

مػف خػةؿ اسػتخداـ  هك اعتماد كتطبيؽ االفكار الجديػدة كالم يػدةام ينظتال البداعا كما كيرل الباحث باف    
القػدرة ، ركح المجا فػة كالمخػاطرة ، قدرة اكسعةاالتصػاؿ، بعض االساليإل اك الطراهؽ كالقدرة عم  اتخاب القراراط

 راالبداع  كتشجيل االبداع كالت  تقكد المنظماط إل  النجاح كالت كؽ.عم  التغيي
 ام ينظتاالبداع ال  همية .2

بسػػبإل مػػا ت ر ػػه هػػب  البيهػػة عمػػ  المنظمػػاط مػػف  ػػغكط  ، تظهػػر  هميػػة االبػػداع فػػ  البيهػػة المعاصػػرة    
تكرة تقت ػ  بػاف يكػكف تستكجإل االهتماـ باالبداع عم  نحك كاسل الف ظهكر م اهيـ ادارية جديدة كاساليإل مب

ف    ػؿ اقتصػادياط المعرفػة يجػإل  ،كانساليإل المعاصرةاالبداع حا را ل ماف التطبيؽ الناجح لهب  الم اهيـ 
الكتسػاإل كنشػر المعرفػة ، مبتكػرة  آليػاطعم  المنظماط تطكير استراتيجياتها باستمرار كبلؾ مػف خػةؿ تطبيػؽ 

ؿ  يػػر مممكسػػة.اب اف هػػبا الهيكػػؿ التنافسػػ  يشػػير الػػ  اف كتحكيمهػػا الػػ  ر س مػػاؿ فكػػرم كمكجػػكداط اك اصػػك
االبداع كاالبتكار هك مف المبادراط الرهيسية ل يادة االداط التنظيم  المستمر كبلؾ عم  المػدل البعيػد مػف اجػؿ 

بطػػرؽ ابداعيػػة  السػػتغةؿ القػػدراط التنظيميػػة  اإلدارةالح ػػاظ عمػػ  التميػػ  داخػػؿ المنظمػػاط كتحسػػيف سػػمككياط 
يسػهـ فػ   بعنػهاالبداع   هميةكيشير )ال ياط(ال   ،(Boyce،2012:87.)ل  تنمية ركح المبادرة الداخميةكبالتا

دفل العامميف نحك تحرير ما لديهـ مف مكاهإل ليصبحكا قادريف عم  االنتا  المتمي  فػ  المسػتقبمبؿ كمػف اجػؿ 
 ر كمستقبؿ ككبلؾ المساهمة فػ  دفػل مف ماضو كحا بعكممهاحياة العامميف االجتماعية كالن سية كاالقتصادية 

كتحسيف  اإلداريةالمنظمة كالحد مف التكاليؼ   داط( ف ة عف  يادة 25ا2009، ال اهدة لمعالـ الخارج )ال ياط
مػػف خػػةؿ تقػػديـ الحمػػكؿ  اإلسػػتراتيجيةكمػػف نػػـ تحقيػػؽ  إنتػػاجيتهـمكػػاف العمػػؿ ك يػػادة ر ػػا العػػامميف ككػػبلؾ 

 .(Hartjes،2010:10) التكريد عال  الجكدةك  كاإلنتا االبداعية لمتطكير 
 ام ينظت بعاد االبداع ال .3

كعمػػ  الػػر ـ مػػف تعػػدد تمػػؾ ، مػػ ينظتتعػػددط االتجاهػػاط التػػ  حػػدد بمكجبهػػا البػػاحنيف ابعػػاد االبػػداع ال   
اال انهػا كانػط تعكػس التباينػاط ، االتجاهاط اال انها لـ تقد إل  تناق اط حادة فػ  تحديػد م ػمكف تمػؾ االبعػاد

 كفػػػػػػ   ػػػػػػكط بلػػػػػػؾ فقػػػػػػد اعتمػػػػػػد الباحػػػػػػث عمػػػػػػ  االبعػػػػػػاد التػػػػػػ  اكردهػػػػػػا،   الػػػػػػرؤل ال مسػػػػػػ ية لهػػػػػػـفػػػػػػ
(Ettlie& okeefe،1982)،   كبلؾ لمةطمتها مل البحث الحال  كسيتـ تناكؿ هب  االبعاد عم  كفؽ مػا  كرد
 االباحنكف ككما يعت 

 Decision making abilityاالقدرة عم  اتخاب القراراط  . 
القرار جكهر العممية االدارية ككسيمتها االساسية ف  تحقيؽ اهداؼ المنظمة كقد حظػ  القػرار بعمميػة  يعد         

النػه يسػهـ بشػكؿ اساسػ  فػ  تمكػيف المنظمػة مػف مكاصػمة انشػطتها  استنناهية ف  المجاالط المختم ة لةدارة
اسػباإل مشػكةط المنظمػة كقدرتػه ص لبا يشير هبا البعد ال  قدرة المػدير عمػ  تشػخي، االدارية بك اطة كفاعمية

عمػػ  ايجػػاد السػػبؿ لحمهػػا كالمبػػادرة فػػ  اعتمػػاد بػػداهؿ الحػػؿ كتحمػػؿ المسػػؤكلية التػػ  تعظػػـ مػػف تػػراكـ قدراتػػه 
اف االبداع ج ط مهـ ف  صنل القرار كاتخاب  ف  المنظماط كمػف دكف االبػداع ، (88ا2012،. )الكميب االبداعية

 .ف  المنظماط  قراراط كلف يطر  ام تغييريتقيد المديركف كنيرا ف  اتخاب ال
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كاف ابداعيػػة ال ػػرد تعتبػػر صػػمإل المتطمبػػاط لممػػديريف الػػبيف يسػػتهدفكف اتخػػاب قػػراراط مهمػػة اف الت كيػػر  
المتشعإل هك مهارة تسمح لةشخاص برؤية االختةفاط بيف المكاقػؼ كالظػكاهر كاالحػداث امػا الت كيػر المتجمػل 

التشابه بيف المكاقؼ كالظكاهر اك االحداث كيمتا  المبدعكف بالمهارة فػ  كػة  فهك مهارة تتيح لةشخاص رؤية
 . (Moorhead& Griffin،1996:253)النكعيف 

 communicalion capacityاقدرة اك سعة االتصاؿ .إل
كتتجسد ف  القدرة عم  تبادؿ االفكار مل بكم االختصاص ممػف ينتمػكف الػ  المنظمػة ن سػها كالػ  منظمػة     

ل كمتابعة الكتإل كاالصداراط كالنشراط الحدينة كالسع  ال  المشػاركة فػ  النػدكاط كالمػؤتمراط كبلػؾ بقصػد اخر 
اف العػػامميف فػػ  معظػػـ المنظمػػاط  ،تطػػكير المهػػاراط كتنميػػة القػػدراط االبداعيػػة كابتكػػار كتقػػديـ افكػػار جديػػدة

عػػإل ادراؾ العػػامميف كشػػعكرهـ نحػػك كيم، يشػػككف مػػف  ػػعؼ االتصػػاالط االداريػػة الداخميػػة اك انقطاعهػػا تمامػػا
العممية االتصالية بمؤسساتهـ دكرا هاما ف  مسعلة التح ي  عمػ  االبػداع فاالتصػاؿ الجيػد اداة رهيسػية لتح يػ  
العامميف عم  االبداع كهك يختمؼ عػف المح ػ اط فػ  ككنػه يعمػؿ فػ  اتجػاهيف فاالتصػاؿ ال عػاؿ حػاف  فػ  حػد 

اداة تمر مف خةلها المح  اط االخرل مف االدارة لمعامميف كتقػاس مػف خةلهػا  باته كيمنؿ قدرة ابداعية كما انه
 (. 5ا1996،مستكياط ر ا العامميف كمكاق هـ كاتجاهاتهـ )سبت ر

 Risk takerاركح المجا فة كالمخاطرة . 
ار نتػػاه  كتشػػير الػػ  ميػػؿ المػػدراط لممبػػادرة بطػػرح افكػػار جديػػدة تمتػػا  بمخػػاطرة عاليػػة دكف تػػردد اك انتظػػ     

اب تعمػؿ المنظمػاط فػ  ، (16ا2006،التجربة كاالختيار كميمهـ لةن ماـ ال  طرؽ مبدعة )الحميػرم كالياسػرم
ظركؼ متغيرة كمعقدة نظرا لمتقدـ الهاهؿ ف  العمـك كالتكنكلكجيػا كمػا نػت  عنػه مػف تغييػر اقتصػادم كاجتمػاع  

كلمكاجهػة هػبا التغييػر يتطمػإل االمػر قػدراط ، ال شػؿكنقاف  كما يتطمإل منها اما التكيػؼ مػل هػب  التحػدياط اك 
ابداعية تميؿ إل  المخاطرة كالمجا فة لك  تتمكف مف حؿ المشػكةط بطريقػة ابداعيػة كايجػاد الحمػكؿ المناسػبة 

بصػرؼ النظػر  كحت  تسػتطيل المنظمػاط تحقيػؽ النجػاح،خطط كبػرام  لػـ يسػبؽ طرحهػا مػف قبػؿكطرح افكار ك 
يتػػكل  قيادتهػػا اشػػخاص لػػديهـ التػػ اـ قػػكم باحػػداث التغييػػر المطمػػكإل كركح مجا فػػة  عػػف البقػػاط حيػػة فةبػػد اف

عاليػػػػػػػة كيسػػػػػػػتمـ  بلػػػػػػػؾ اف يكػػػػػػػكف لػػػػػػػدل القػػػػػػػادة رؤيػػػػػػػة كا ػػػػػػػحة لمػػػػػػػا يحممػػػػػػػه المسػػػػػػػتقبؿ )جرينبػػػػػػػر  
 (كمف فكاهد ركح المجا فة كالمخاطر.589ا2009،كباركف
 . تحقيؽ النجاح الشخص 
  حبة لممستقبؿ.التحرر مف القيكد الكظي ية كفتح افاؽ ر 
 .االيجابية كالخرك  عف النمطية كالت كير بشكؿ خةؽ كاشباع الطاقاط االبداعية لدل االفراد 
  خمػػػؽ فػػػرص عمػػػؿ جديػػػدة كنشػػػر نقافػػػة النجػػػاح كالشػػػعكر بػػػاف هنػػػاؾ فرصػػػان لمترقػػػ  كاالقتصػػػادم

 كاالجتماع .
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  Ability on innovalion changeاالقدرة عم  التغيير االبداع   .د
عػػف ميػػؿ المػػدير الػػ  تبنػػ  طراهػػؽ جديػػدة السػػتنمار المػػكاد االكليػػة المتػػكفرة كالقػػدرة عمػػ  المسػػاهمة  تعبػػر     

ال اعمة ف  الندكاط كالمؤتمراط المتخصصة كالسع  لمتقدـ ف  المسػار الػكظي   كالقػدرة عمػ  احػداث التغييػراط 
فبيهة العمؿ اليـك اصػبحط كنيػرة التغييػر  ، ستكياطالجبرية  ير المعلكفة. اب ت داد كتيرة التغيير عم  جميل الم

كبصكرة مستدامة يتطمإل هبا مف ادارة المنظماط اف تككف عم  قدر مف الجاه ية كاالستعداد كالمبادرة لمتعامػؿ 
مل حاالط التغيير الم اجئ كاال ماط مف جانإل كاعتماد برام  لمتغيير تستهدؼ مف خةلها التطكير إلػ  حػاالط 

اب اف القػػدرة عمػػ  التغييػػر االبػػداع  تعمػػؿ عمػػ  ، (109ا2010، جانػػإل اخػػر  )منصػػكر كالخ ػػاج التميػػ  مػػف 
تجديد الحيكية داخؿ المنظماط فالقدرة عم  التغيير تؤدم إل  انتعاش االماؿ كال  سػيادة ركح الت ػاؤؿ كاالبػداع 

كي داد االحساس باهميػة كجػدكل  كمف نـ تظهر المبادراط ال ردية كالجماعية كتظهر االراط كاالقتراحاط المبدعة
ككفقػػا لمتقريػػر ، المشػػاركة االيجابيػػة كمػػف نػػـ تخت ػػ  ركح الةمبػػاالة كالسػػمبية الناجمػػة عػػف النبػػاط كاالسػػتقرار

النهاه  ل كرة االبداع العالم  الصادر مف مجمس الكالياط المتحدة اف التنافس كالتغييػر المبػدع عامػؿ  ػركرم 
  25كبينمػػا منظمػػاط عديػػدة اصػػبحط اكنػػر تػػانيرا فػػ  السػػنكاط اؿ، 21قػػرففػػ  تحديػػد نجػػاح المنظمػػة فػػ  ال

فالمنافسػة العالميػة تجعػؿ التغييػر ، سػنة القادمػة   25الما ية عميها اف تصبح باط تغيير ابداع  عاؿو ف  اؿ
ف كالتحسػيناط االساسػية فػ  المنتجػاط كالعمميػاط التكػك االبداع   ركريان بشكؿ م رط ف  كؿ انػكاع االسػكاؽ.

تمتمػػؾ قيػػادة السػػكؽ بشػػكؿ كبيػػر بسػػبإل   peter martمػػنة، اطػػكؿ بشػػكؿ كػػاؼو لديمكمػػة الميػػ ة التنافسػػية 
اسػتمرارها فػػ  تقػديـ القيمػػة االكبػػر لممسػتهمكيف مػػف المنافسػيف مػػف خػػةؿ خػدماط االبػػداع ا ػافة إلػػ  التغييػػر 

لمعلكفػػة كاالسػػتقرار كالتػػدريإل االبػػداع  فػػ  خطكطهػػا االنتاجيػػة الكاسػػعة حيػػث تجهػػ  المنشػػعة كػػؿ الخػػدماط ا
 (.Hilt،et،al،2007:1)كالسكف 

 innovalion courageاتشجيل االبداع  .ق
كتشير ال  قدرة المدير عم  تشجيل المقترحاط كاالفكار الجديدة المقدمة مف مرؤكسيهـ كتقديـ التسهيةط     

اؾ بعػض الممارسػاط التػ  يقػـك بهػا (بػاف هنػ396ا2010،كاشػار )العميػاف، الستقطاإل االفراد المبدعيف كحػنهـ
 المدراط لتشجيل االبداع كالحث عميه كه ا

  تشػػجيل العػػامميف عمػػ  طػػرح االفكػػار كالنقػػاش الحػػر كالعمػػؿ عمػػ  االهتمػػاـ بػػآراط االخػػريف كاالعتػػراؼ
 بمساهماتهـ ف  االنجا .

 ار كمناقشتها.ايجاد قنكاط اتصاؿ فعالة تسمح بتبادؿ المعمكماط بيف االفراد كالتعبير عف االفك 
  التركي  عم  االهداؼ العامة كعدـ اعطاط االمكر االجراهية اهتماما اكنر مما تستحقه.تشجيل التنافس

 بيف العامميف لدفعهـ نحك التكصؿ إل  افكار ابداعية جديدة.
إلػ  كما اشار)هارجركؼ(اف تشجيل المدراط كتكجيههـ البارع عم  استغةؿ طاقاط العػامميف كقػدراتهـ لمكصػكؿ 

اب يك ػػح المػػدراط لمعػػامميف رؤيػػة كاتجػػا  المنظمػػة كيتػػرؾ لهػػـ ، نتػػاه  اف ػػؿ كالػػ  تغييػػر حقيقػػ  فػػ  المنظمػػة
مسػػػػاحاط كبيػػػػرة لةبػػػػداع كيعػػػػاكنكهـ فػػػػ  انجػػػػا  االعمػػػػاؿ التػػػػ  تتكافػػػػؽ مػػػػل قػػػػدراتهـ كميػػػػكلهـ كمعػػػػرفتهـ 

 .(3ا1996،)هارجركؼ
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 احملىر انخانج/اإلطار انؼمهي نهثحج
 غرياخ انثحج ووصفها يف انىزارج املثحىححتشخيص مت اوالً:

 اتشخيص مستكل نكعية حياة العمؿ ككص ها ف  الك ارة المبحكنة   .1
تطػػكير ، ت ػػمنط نكعيػػة حيػػاة العمػػؿ كهػػ  المتغيػػر )المسػػتقؿ( خمسػػة ابعػػاد كهػػ  )التكامػػؿ االجتمػػاع      

لعمؿ كالحياة( كقد تػـ قيػاس هػبا المتغيػر المشاركة ف  اتخاب القراراط كالمكا نة بيف ا، النمك الكظي  ، المقدراط
كالت  يمنؿ كؿ منها مككنا فرعيا مف مككناط نكعية حياة العمؿ كمف نـ فاف االجابة (20-1)مف خةؿ االسهمة 

عف هب  المككناط اك االبعػاد ال رعيػة تعكػس اتجاهػاط عينػة البحػث كمػدل تشخيصػها لنكعيػة حيػاة العمػؿ فػ  
 الك ارة المبحكنة.
 الكسط الحساب  كاالنحراؼ المعيارم لنكعية حياة العمؿ عم  كفؽ اتجاهاط العينة (2جدكؿ)

 المتغيراط ط
 ال رعية

 رقـ
الكسط  م مكف السؤاؿ السؤاؿ

 الحساب  
 االنحراؼ
 المعيارم

 

  
 

التكامؿ 
 االجتماع 

 0.936 3.350 يحكـ عم  المكظؼ مف عممه كليس مف سماته الخاصة. 1

ة ف  هب  الك ارة بعيدان عف التماي  بعشكاله المختم ة ف  منح المساكاة ص ة ساهد 2
 االمتيا اط كالكظاهؼ.

3.550 1.113 

 1.091 3.400 فرص االنتقاؿ لمنصإل ادارم اعم  التتـ عم  اساس االنصاؼ كالجدارة. 3

 0.870 3.360    رل اف االدارة تدعـ العةقاط االنسانية كالصداقاط كال ماالط الجيدة بيف االفراد.  4

 1 3.415   اإلجمال  

 
 إل

 
تطكير 
 المقدراط

 0.897 3.770 تهتـ االدارة بتطكير مهاراط متعددة لمعامميف كفقا لمتطمباط الكظاهؼ.    5

بجمكاف المكظؼ ف  هب  الك ارة الحصكؿ عم  معمكماط عف نتاه  اداهه كتعديمها باتيا  6
 ابا ما كقل خطع اك انحراؼ.

3.610 0.941 

 0.946 3.650 االستقةلية ف  العمؿ متاحة كبمقدكرم مراقبة ن س  كبدكف تدخؿ المسؤؿ المباشر. 7

 1.018 3.560 ال ستطيل اف اخطط لما  ريد تعديته ف  عمم . 8

 0.950 3.647   اإلجمال  

 
  

 
النمك 
 الكظي  

مكاني 9  1 3.370 ات  الشخصية.الكظي ة الت  اشغمها مجالها كاسل لتطكير قابميات  كا 

 1.149 3.470 تتطمإل كظي ت  تعمـ معرفة متجددة كمهاراط جديدة باستمرار. 10

يكجد ايماف حقيق  ف  الك ارة باف االبداع ف  تقديـ سمل اك خدماط جديدة يقمؿ الخسارة  11
 كي يد العاهد.

3.290 0.945 

 1.120 3.410 فرص التقدـ ف  الكظي ة  ير متاحة. 12

 1.053 3.385   اإلجمال  

 
 د

 
المشاركة 
ف  اتخاب 
 القراراط

 1.037 560، 3 لدم ال رصة لمتانير عم  القراراط الخاصة بعمم  اك باط العةقة بطبيعة عمم .  13

 0.893 3.520 استطيل اف اشارؾ الر م ف  حؿ المشكةط الت  تكاجهها الك ارة.  14

 0.979 3.510 مشاركة مل  مةط العمؿ.تتاح ل  فرص التعاكف كال 15

 0.958 3.520 ال احصؿ عم  معمكماط مناسبة عف تقييـ االداط كمستكل انجا  العمؿ. 16

 0.966 3.527   اإلجمال  

 0.983 3.610 متطمباط العمؿ كمشكةته التؤنر عم  حيات  العاهمية الخاصة.  17  
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المكا نة  ق
بيف العمؿ 
 كالحياة

ـ المديركف مشكةتنا كيسعكف لحمها اكال باكؿ لتجنإل انتقاؿ تعنيرها ال  البيط يت ه 18
 كالمجتمل. 

3.560 1.076 

 0.945 3.290 احاكؿ التكفيؽ بيف متطمباط العمؿ ككاجبات  العاهمية كالمجتمعية. 19

 1.120 3.410 هناؾ بعض االنعكاساط الت  تكلدها  غكط العمؿ عم  حيات  العامة. 20

 1.031 3.467   اإلجمال  

 تشير النتاه  ف  الجدكؿ السابؽ إل  ما يعت ا   
اب حقؽ التكامؿ االجتماع  كسطا حسابيان  (4-1)تـ قياس هبا البعد مف خةؿ ال قراط  التكامؿ االجتماع ا  . 

لمقيػاس لػبلؾ عمػ  مسػاحة ا( 3)كلما كاف الكسػط ال ر ػ  مسػاكيان ،(1)كبانحراؼ معيارم قدر  ، (3.415)بمس 
فاف النتاه  تشير إل  تطبيؽ هبا البعد بدرجة ايجابية نكعا ما لكنها متكسطة ف  شدتها  كهبا يدؿ عم  كجػكد 

كقػػد حققػػط ، .تكامػػؿ اجتمػػاع  بدرجػػة مقبكلػػة إلػػ  حػػد مػػا فػػ  الػػك ارة المبحكنػػة بحسػػإل اجابػػاط عينػػة البحػػث
ؿ عػػاـ  عمػػ  مػػف الكسػػط ال ر ػػ  لمسػػاحة  كسػػاطا حسػػابية كانػػط بشػػك (4-1)إجابػػاط العينػػة عػػف انسػػهمة 

كهبا يعن   ف الك ارة المبحكنة قد  (3.550)اعم  كسط حساب  بمس  (2)اب حققط ال قرة ، درجاط (3)المقياس البالغة 
حققط نجاحان مقبكال ال  حد ما ف  )تحقيؽ المساكاة بيف العامميف بعيػدا عػف التمػاي  باشػكاله المختم ػة بمػنح االمتيػا اط 

كالت  تشير إل  )يحكػـ عمػ  المكظػؼ مػف عممػه  (1)ف  حيف حققط ال قرة ، (1.113)انحراؼ معيارم بمس ب، اهؼ(كالكظ
كه  اعم  مف قيمػة الكسػط ال ر ػ  بقميػؿ ممػا يػدؿ اف هنػاؾ  (3.350)كليس مف سماته الخاصة( كسط الحساب  بمس 

ظ يف مف خةؿ ما يقكمكف به مػف اعمػؿ كلػيس عمػ  مستكل مقبكالن إل  حد ما ف  الك ارة المبحكنة ف  الحكـ عم  المك 
 (3)امػا الكسػط الحسػاب  لم قػرة  ،(0.936)بمس االنحػراؼ المعيػارم لهػب  ال قػرة ك ، اساس ما يمتمككنه مف سماط خاصة

كالت  تتجه باالتجا  العكس  اب تشير إل  )فرص االنتقاؿ لمنصإل ادارم اعم  ال تتـ عم  اساس االنصاؼ كالجدارة( فقد 
عمػ  مسػاحة المقيػاس كهػبا يعنػ  عػدـ كجػكد مسػار  (3) كه  اكبر مف قيمة الكسط ال ر   البالغة (3.400)مس ب

كظي ػػ  كا ػػح يشػػمؿ كػػؿ المػػكظ يف كاف هنػػاؾ درجػػة مػػف المحسػػكبية كالمنسػػكبية فػػ  مػػنح المناصػػإل االداريػػة 
كاخيرا بمغػط قيمػة الكسػط  ،(1.091)طاف قيمة االنحراؼ المعيارم لهبا السؤاؿ بمغك ، تسكد ف  الك ارة المبحكنة

كالتػػ  تشػػير إلػػ  )اف االدارة تػػدعـ العةقػػاط االنسػػانية كالصػػداقاط كال مػػاالط  (3.360( )4)الحسػػاب  لم قػػرة 
كتشير هب  النتيجة إل  اف هناؾ درجػة مقبكلػة إلػ  حػد مػا  (0.870)الجيدة بيف االفراد( كبانحراؼ معيارم بمس 

 سانية بيف االفراد ف  الك ارة المبحكنة. مف دعـ االدارة لمعةقاط االن
 (5)لمقيػػاس مؤلػػؼ مػػف  (3.647). تطػػكير المقػػدراطا بمػػس الكسػػط الحسػػاب  اإلجمػػال  لهػػبا المتغيػػر ال رعػػ  إل

كتشير تمؾ النتيجة إل  اهتماـ الك ارة المبحكنػة بدرجػة مقبكلػه الػ  حػد  (0.950)درجاط كانحراؼ معيارم قدر  
-7-8)كقد عكسط بلؾ نتاه  إجاباط  فراد العينة بشعف انسهمة  ، التنظيم ي  االبداع ما بتطكير المقدراط لتع  

اعمػ   (5)كالت  حققط  كساطان حسابية مقبكله ال  حد ما كبتشتط محدكد ف  اإلجابػاط.اب سػجمط ال قػرة (6-5
)اف االدارة  كالتػ  تشػير إلػ  ات ػاؽ عينػة البحػث إلػ  (0.897)كبػانحراؼ معيػارم  (3.770)كسط حسػاب  بمػس 

 كالتػػػػػػػػػػػ  تشػػػػػػػػػػػير  (6) فػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػيف اف ال قػػػػػػػػػػػرة، تهػػػػػػػػػػػتـ بتطػػػػػػػػػػػكير مهػػػػػػػػػػػاراط متعػػػػػػػػػػػددة لمعػػػػػػػػػػػامميف(
)بعمكاف المكظؼ ف  هب  الك ارة الحصػكؿ عمػ  معمكمػاط عػف نتػاه  اداهػه كتعػديمها باتيػان ابا مػا كقػل خطػع اك 

عمػ  مسػاحة ( 3) بالغةكه  اعم  مف قيمة الكسط ال ر   ال (3.610)انحراؼ(  قد حققط كسطان حسابيان بمس 
مما يدؿ اف هناؾ مستكل مقبكؿ إلػ  حػد مػا يحصػؿ المكظػؼ مػف خةلػه عمػ  معمكمػاط عػف نتػاه  ، المقياس

  .(0.941)كما بمس االنحراؼ المعيارم لهب  ال قرة ، اداهه
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  كالت  تشير إل  )االسػتقةلية فػ  العمػؿ متاحػة كبمقػدكرم مراقبػة ن سػ (7)اما الكسط الحساب  لم قرة 
كهػب يعنػ  اف هنالػؾ ، كهػ  اكبػر مػف قيمػة الكسػط ال ر ػ  (3.650)كبدكف تدخؿ المسؤؿ المباشر( فقػد بمػس 

بمػس االنحػراؼ ك ، درجة مقبكلة إل  حد ما مف االستقةلية ف  العمػؿ يتمتػل فيهػا المكظػؼ فػ  الػك ارة المبحكنػة
كالت  تتجه باالتجػا  العكسػ  اب   (8) قرة بمغط قيمة الكسط الحساب  لم ك خيرا، (0.946)المعيارم لهب  ال قرة 

كهػ  اكبػر مػف قيمػة الكسػط ال ر ػ  البالغػة  (3.560)تشير )ال  ستطيل اف اخطط لما  ريد تعديته ف  عمم ( 
عم  مساحة المقياس كهبا يعن  عدـ كجػكد مسػاحة مػف الحريػة تسػمح لممػكظ يف بػالتخطيط لمػا يريػدكف ( 3)

 (.1.018)طف قيمة االنحراؼ المعيارم لهبا السؤاؿ بمغاك ، انجا   ف  الك ارة المبحكنة
اب حقػؽ النمػك الػكظي   كسػطان حسػابيان بمػس  (9-12)تـ قياس هبا البعػد مػف خػةؿ ال قػراط  الكظي  ا النمك . 
لػبلؾ ، عمػ  مسػاحة المقيػاس، (3)كلما كاف الكسط ال ر   مساكيان  (1.053) بانحراؼ معيارم قدر  (3.385)

شير إل  تمتل عينة البحث بدرجػة مقبكلػة إلػ  حػد مػا مػف النمػك الػكظي   عمػ  الػر ـ مػف ككنهػا فاف النتاه  ت
 ، اما انكساط الحسابية التابعة نسهمة هبا البعد ال رعػ  كانػط اكبػر مػف الكسػط ال ر ػ  ، متكسطة ف  شدتها

كسط مف خةؿ اعتمادها عمميػة كالت  تشير  ي ا إل  اهتماـ الك ارة المبحكنة بهبا البعد بدرجة تقترإل مف المت
 لمك ارة. تعمـ معرفة متجددة لتشجيل اإلبداع كتع ي  المرك  التنافس 

المشاركة فػ  اتخػاب القػراراطايةحظ مػف خػةؿ المؤشػراط التػ  افر تهػا االجابػاط عػف ال قػراط المككنػة لبعػد   .د
بػاف جميعهػا كانػط اكبػر بقميػؿ مػف  (13-16)المشاركة ف  اتخاب القػراراط كالتػ  تػـ قياسػها مػف خػةؿ ال قػراط 

اعمػػػ  كسػػػط حسػػػاب  بمػػػس  (13)اب حققػػػط ال قػػػرة ، الكسػػػط ال ر ػػػ  كتشػػػتتها  ػػػهيؿ فػػػ  اجابػػػاط المبحػػػكنيف
كالت  تشير إل  ات اؽ عينة البحث بعف )لدل المكظؼ ال رصػة لمتػعنير عمػ  القػراراط الخاصػة بعممػه ( 3.560)

 ، (1.037)ب  ال قرة عم  اعم  تشتط اب كاف االنحراؼ المعيارم كما حصمط ه ، اك باط العةقة بطبيعة عممه(
كالت  تقػكؿ )اسػتطيل اف  شػارؾ الػر م فػ  حػؿ المشػكةط التػ  تكاجههػا الػك ارة(  قػد  (14)ف  حيف اف ال قرة 

، عمػ  مسػاحة المقيػاس (3)( كه  اعم  مف قيمػة الكسػط ال ر ػ  البالغػة 3.520حققط كسطان حسابيان بمس )
اف هنػاؾ درجػة مقبكلػة إلػ  حػد مػا يسػتطيل المكظػؼ مػف خةلهػا المشػاركة فػ  حػؿ المشػكةط التػ  مما يػدؿ 

 .(0.893)بمس االنحراؼ المعيارم لهب  ال قرة ك ، تكاجه الك ارة المبحكنة
كالت  تقكؿ )تتاح ل  فػرص التعػاكف كالمشػاركة مػل  مػةط العمػؿ( فقػد  (15)اما الكسط الحساب  لم قرة 

كهب يعن  اف هنالؾ درجػة مقبكلػة إلػ  حػد مػا مػف التعػاكف ، ه  اكبر مف قيمة الكسط ال ر  ك  (3.510)بمس 
ك خيػرا بمغػط قيمػة الكسػط  ، (0.979)بمػس االنحػراؼ المعيػارم لهػب  ال قػرة ك ، كالمشاركة بيف ال مةط ف  العمػؿ

ط مناسػػبة عػػف تقيػػيـ كالتػػ  تتجػػه باالتجػػا  العكسػػ  اب تشػػير )ال  حصػػؿ عمػػ  معمكمػػا ( 16)الحسػػاب  لم قػػرة 
عم  مسػاحة المقيػاس  (3)كه  اكبر مف قيمة الكسط ال ر   البالغة  (3.520)انداط كمستكل انجا  العمؿ( 

كاف ، كهبا يعن  عػدـ كجػكد معمكمػاط مناسػبة عػف تقيػيـ االداط كعػف نسػبة انجػا  العمػؿ فػ  الػك ارة المبحكنػة
كبشكؿ عاـ حقؽ بعد المشاركة ف  اتخاب القراراط كسطان  ،(1.018)قيمة االنحراؼ المعيارم لهبا السؤاؿ بالغط 

 (0.966)كهك اعمػ  مػف الكسػط ال ر ػ  عمػ  مسػاحة المقيػاس كبػانحراؼ معيػارم بمػس  (3.527)حسابيان بمس 
 .اركة ف  اتخاب القراراطكهبا يدؿ عم  كجكد درجة مقبكلة إل  حد ما مف المش
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كانحػػراؼ معيػػارم  (3.467)ؿ هػػبا المتغيػػر عمػػ  كسػػط حسػػاب  المكا نػػة بػػيف العمػػؿ كالحيػػاةا لقػػد حصػػ  .ق
كتشير هب  النتيجة إل  اف الك ارة مجتمل البحػث قػد نجحػط كبدرجػة مقبكلػة الػ  حػدو مػا فػ  تحقيػؽ ( 1.031)

كالت  اقتربط مػف الكسػط ال ر ػػ   (17-18-19-20)هبا المتغير، كقد عكسط بلؾ انكساط الحسابية لألسهمة 
اعمػػ  كسػػط حسػػاب  بمػػس  (17)اب سػػجمط ال قػػرة ، كبتشػػتط عػػاؿو نسػػبيان فػػ  اإلجابػػاط( 3)لمسػػاحة المقيػػاس 

كالتػػ  تشػػير )متطمبػػاط العمػػؿ كمشػػكةته ال تػػؤنر عمػػ  حيػػات  العاهميػػة  (0.983) كبػػانحراؼ معيػػارم (3.610)
  حيػػاتهـ كهػػبا يعنػػ  اف مشػػكةط العمػػؿ فػػ  الػػك ارة المبحكنػػة ال تػػؤنر عمػػ  اداط العػػامميف كال عمػػ، الخاصػػة(
التػػ  تقػػكؿ )يػػت هـ المػػديريف مشػػكةتنا كيسػػعكف لحمهػػا اكال بػػعكؿ لتجنػػإل  (18)فػػ  حػػيف اف ال قػػرة  ، الخاصػػة

كهػػ  اعمػػ  مػػف قيمػػة الكسػػط ( 3.560)انتقػػاؿ تعنيراتهػػا إلػػ  البيػػط كالمجتمػػل( قػػد حققػػط كسػػطان حسػػابيان بمػػس 
ل مقبكالن إل  حد ما مف الجهد الػبم يببلػه مما يدؿ اف هناؾ مستك ، عم  مساحة المقياس (3)ال ر   البالغة 

بمػس االنحػراؼ ك ، المديركف لحؿ المشاكؿ التػ  يكاجههػا العػاممكف كتجنػإل انتقػاؿ تعنيراتهػا إلػ  حيػاتهـ الخاصػة
كالتػػػ  م ػػػمكنها )احػػػاكؿ التكفيػػػؽ بػػػيف  (19) امػػػا الكسػػػط الحسػػػاب  لم قػػػرة ،(1.076)المعيػػػارم لهػػػب  ال قػػػرة 

كهػػب ، كهػػ  اكبػػر مػػف قيمػػة الكسػػط ال ر ػػ  (3.290)لعاهميػػة كالمجتمعيػػة( قػػد بمػػس متطمبػػاط العمػػؿ ككاجبػػات  ا
يعن  اف هنالؾ درجة مقبكلة إل  حد ما مف التكافؽ بيف العمؿ كالحياة الخاصة يتمتػل بػه العػاممكف فػ  الػك ارة 

  (20)لم قػػرة كاخيػػرا بمغػػط قيمػػة الكسػػط الحسػػاب   ،(0.945)مػػس االنحػػراؼ المعيػػارم لهػػب  ال قػػرة كب، المبحكنػػة
كالت  تتجه باالتجا  العكس  كتقكؿ )هناؾ بعػض االنعكاسػاط التػ  تكلػدها  ػغكط العمػؿ عمػ  حيػات  العامػة( 

عمػ  مسػاحة المقيػاس كهػبا يعنػ  كجػكد انعكاسػاط  (3)كه  اكبر مف قيمة الكسط ال ر ػ  البالغػة  (3.410)
كاف قيمة االنحراؼ المعيارم لهػبا السػؤاؿ  ، بحكنةل غكط العمؿ تؤنر عم  حياة العامميف العامة ف  الك ارة الم

مف كؿ ما تقدـ تشير النتاه  إل   ف  الك ارة المبحكنة تهتـ بدرجة مقبكلة ال  حدو ما بتػعميف  ،(1.120)بالغط 
بيهة عمؿ تسمح بتحقيؽ المكا نػة بػيف العمػؿ كالحيػاة الخاصػة لمعػامميف لكػف لػيس بمسػتكل الطمػكح المطمػكإل 

هكر مستكياط عالية مف االبداع لدل العامميف مما دعا الباحث لةهتماـ بهبا البعد  مف إبعػاد البم يسمح بظ
 نكعية حياة العمؿ.
قػيـ الكسػػط الحسػاب  كاالنحػراؼ المعيػػارم لمتغيػر نكعيػة حيػػاة العمػؿ كابعادهػا باالعتمػػاد ( 3)كيمخػص الجػدكؿ 

 عم  نسإل معامؿ االختةؼ.
 الحساب  الكسط بعاد نكعية حياة العمؿ  ط

Mean 

االنحراؼ 
 S.Dالمعيارم

معامؿ 
 C.Vاالختةؼ

 29.28% 1 3.415 التكامؿ االجتماع   

 26.04% 0.950 3.647 تطكير المقدراط  إل

 31.10% 1.053 3.385 النمك الكظي    

 27.38% 0.966 3.527 المشاركة ف  اتخاب القراراط د

 29.73% 1.031 3.467 المكا نة بيف العمؿ كالحياة ق

  1 3.488  جمال  نكعية حياة العمؿ
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كهػ  اعمػ  مػف  (3.488)اب يت ح  ف  جمال   متغير نكعيػة حيػاة العمػؿ قػد حصػؿ عمػ  كسػط حسػاب  بمػس  
قيمة الكسط ال ر   بقميؿ مما يدؿ عم  اف هناؾ مستكل مقبكالن إل  حد ما مف نكعية حياة العمػؿ فػ  الػك ارة 

بمػس االنحػراؼ المعيػارم نجمػال  متغيػر نكعيػة حيػاة ك ، هػا ليسػط بمسػتكياط عاليػةالمبحكنة عم  الػر ـ مػف ان
اما عم  مستكل االبعاد الخمسة لنكعية حياة العمؿ فاف قيـ معامؿ االختةؼ  ظهرط اف بعد تطػكير ،(1) العمؿ

كمةطمػة مما يدؿ عم  انه االكنر تجانسا (26.04%)المقدراط قد حصؿ عم  ادن  نسبة معامؿ اختةؼ كه  
كالسبإل ف  بلؾ انه حصؿ عم  اعم  كسػط ، ك همية مف كجهة نظر العينة مف ابعاد نكعية حياة العمؿ االخرل

كتعكس هب  النتيجة حالة االهتماـ بتطكير المهاراط المتعددة لمعامميف الت  تعخػب النصػيإل االكبػر مػف ، حساب 
ف  اتخاب القراراط المرتبة النانية فيما احتؿ بعد التكامؿ كاحتمط المشاركة ، اهتماـ العامميف ف  الك ارة المبحكنة

 (29.28%، 29.73%)االجتمػػاع  كبعػػد المكا نػػة بػػيف العمػػؿ كالحيػػاة المرتبػػة النالنػػة بنسػػبة معامػػؿ اخػػتةؼ 
 اما النمك الكظي   فقد جاط بالمرتبة االخيرة مف حيث االهمية.، عم  التكال 

 ه ف  الك ارة المبحكنة.م  ككص ينظتتشخيص مستكل االبداع ال  .2
قػػدرة اك سػػعة ، مػ  كهػػك المتغيػػر التػابل خمسػػة ابعػاد كهػػ  )القػػدرة عمػ  اتخػػاب القػراراطينظتي ػـ االبػػداع ال    

القدرة عم  التغيير االبػداع  كتشػجيل االبػداع( كقػد تػـ قيػاس هػبا المتغيػر ، ركح المجا فة كالمخاطرة، االتصاؿ
م  كمف نـ فاف االجابػة ينظتكؿ منها مككنا فرعيا مف مككناط االبداع ال الت  يمنؿ (21-40)مف خةؿ ال قراط 

  .م ينظتال عف هب  المقاييس ال رعية تعكس اتجاهاط عينة البحث كمدل تشخيصها لةبداع
 م  عم  كفؽ اتجاهاط العينةينظتال الكسط الحساب  كاالنحراؼ المعيارم لةبداع (4)جدكؿ 

 المتغيراط ط
 ال رعية

 رقـ
الكسط  م مكف السؤاؿ ؤاؿالس

 الحساب  
 االنحراؼ
 المعيارم

 

  
 

القدرة عم  اتخاب 
 القراراط

 

 1.037 3.560 اتمتل بالحرية كالصةحية المناسبة  العتماد البداهؿ ف  حؿ المشكةط كاتخاب القراراط.  21

ندرة استطيل البط كالحسـ ف  مكاقؼ الك ارة خةؿ مدة قياسية نسبيا حت  ف  حالة  22
 المعمكماط المطمكبة.

3.520 0.893 

 0.979 3.510 اسع  لمعمؿ مل لجاف اك فرؽ عمؿ تكمؼ بحؿ المشكةط كاتخاب القراراط المهمة. 23

 1.120 3.580 اتردد ف  المشاركة باتخاب القراراط الخاصة بالعمؿ خكفا مف تحمؿ المسؤكلية. 24

 1 3.542   االجمال  

 
 إل

 
قدرة اك سعة 

 التصاؿا

 1.082 3.400 لدم القدرة عم  ت سير االتصاالط كالمعمكماط الت  ترد مف االقساـ اك الدكاهر االخرل. 25

 0.933 3.580 متابعت  لمنشراط كالكتإل الحدينة محدكدة نسبيا. 26

احرص عم  تطكير عةقات  مل الخبراط كبكم االختصاص ف  مجاؿ عمم  بقصد التطكير  27
 ع كتنميته.كحث االبدا

3.460 0.936 

 0.989 3.530 سعيا الحداث التطكير الةـ  مستقبة.، اتح   لممشاركة ف  الندكاط كالمؤتمراط لتمنيؿ ك ارت  28

 0.985 3.492   االجمال  

 
  

 
ركح المجا فة 

 كالمخاطرة

 0.955 3.340 ركح المجا فة لدم تنير حماس  لتقديـ اراط جديدة كمبدعة. 29

 1.087 3.510 اميؿ لممج ط بافعاؿ كانشطة ابتكارية بغض النظر عف درجة المخاطرة فيها. 30

 1.038 3.250 اتجنإل االن ماـ ال  فريؽ عمؿ تسكد فيه ركح المخاطرة. 31

 1.029 3.460 ال اتردد ف  احداث اك تبن  التغيير المطمكإل لصالح انشطة القسـ البم اعمؿ فيه. 32
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 1.027 3.39   االجمال  

 
 د

 
القدرة عم  

 التغيير االبداع 

 0.979 3.470 اسع  اليجاد طراهؽ جديدة لتسخير استعماؿ المكاد كالمعداط الحالية المكجكدة ف  القسـ. 33

اشارؾ ف  التعميقاط كابداط االراط الت  تستهدؼ تصحيح مساراط العمؿ خةؿ االجتماعاط  34
 كالندكاط العامة كالمؤتمراط.

3.490 1.019 

 1.039 3.470 ينعتن   مةه  بانن  بك افكار متجددة. 35

اتمسؾ بآراه  كمكاق   بغض النظر عما يتبنا  رهيس  المباشر ك مةه  ف  العمؿ مف اراط  36
 كمكاقؼ.    

3.540 0.947 

 0.996 3.492   االجمال  

 
 ق

 
 تشجيل االبداع

 0.908 3.320 ف.اشجل المقترحاط المقدمة مف االخري 37
 1.121 3.570 اشجل االفراد البيف يبتعدكف عف الركتيف. 38

 1.120 3.410 اقدـ تسهيةط لجبإل االفراد المبدعيف كالحرص عم  استمرارهـ ف  العمؿ.  39

 1.037 3.560 اعمؿ عم  حث االفراد البيف ي كركف خار  نطاؽ اختصاصهـ. 40

 1.046 3.465   االجمال  

 ير النتاه  ف  الجدكؿ السابؽ إل  ما يعت اتش
القدرة عم  اتخاب القراراطالغرض التعرؼ عم  اجاباط العينة حػكؿ القػدرة عمػ  اتخػاب القػراراط كالػبم تػـ قياسػه   . 

بػانحراؼ ، (3.542) اب حقؽ  جمال  القدرة عم  اتخاب القػراراط كسػطا حسػابيان بمػس (21-24)مف خةؿ ال قراط 
كهػبا يػدؿ عمػ  كجػكد القػدرة ، عمػ  مسػاحة المقيػاس( 3) كلمػا كػاف الكسػط ال ر ػ  مسػاكيا (1) معيارم قػدر 

امػا االكسػاط ، عم  اتخاب القراراط بدرجة مقبكلة إل  حػد مػا فػ  الػك ارة المبحكنػة بحسػإل اجابػاط عينػة البحػث
كالتػ  تتجػه  (24)ل قػرةاب سػجمط ا، الحسابية التابعة السهمة هبا البعد ال رعػ  كانػط اكبػر مػف الكسػط ال ر ػ 

ك تػػنص بقكلهػػا )اتػػردد فػػ   (1.120) كبػػانحراؼ معيػػارم( 3.580)باالتجػػا  العكسػػ  اعمػػ  كسػػط حسػػاب  بمػػس 
كهػبا يعنػ  بػاف العػامميف يتػرددكف فػ  ، المشاركة باتخاب القراراط الخاصة بالعمػؿ خكفػان مػف تحمػؿ المسػؤكلية(

فػ  حػيف اف  ، كلية عػف هػب  القػراراط فػ  الػك ارة المبحكنػةالمشاركة بالقراراط التػ  تيتخػب لتجنػإل تحمػؿ المسػؤ 
كالتػػ  تقػػكؿ )اتمتػػل بالحريػػة كالصػػةحية المناسػػبة العتمػػاد البػػداهؿ فػػ  حػػؿ المشػػكةط كاتخػػاب  (21)ال قػػرة 

عمػ  مسػاحة  (3)كه  اعم  مف قيمة الكسط ال ر ػ  البالغػة  (3.560)القراراط( قد حققط كسطان حسابيان بمس 
يػػدؿ اف هنػػاؾ مسػػتكل مقبػػكالن إلػػ  حػػد مػػا مػػف الحريػػة كالصػػةحية فػػ  اعتمػػاد البػػداهؿ لحػػؿ  ممػػا، المقيػػاس
كالتػ  تشػير بقكلهػا  (22)ما الكسط الحساب  لم قرة (.ا1.037)بمس االنحراؼ المعيارم لهب  ال قرة ك ، المشكةط

مكمػاط المطمكبػة( فقػد بمػس ) ستطيل البط كالحسـ ف  مكاقؼ الك ارة خةؿ مدة قياسية نسبيان حت  ف  نػدرة المع
كهػب يعنػ  اف هنالػؾ درجػة ، عمػ  مسػاحة المقيػاس( 3)كه  اكبر مف قيمة الكسط ال ر ػ  البالغػة  (3.520)

بمس االنحػراؼ المعيػارم لهػب  ك ، مقبكلة إل  حد ما مف البط ف  المكاقؼ خةؿ مدة قياسية ف  الك ارة المبحكنة
كالت  تقكؿ ) سع  لمعمؿ مل لجاف اك فػرؽ   (23)الحساب  لم قرة  كاخيرا بمغط قيمة الكسط ، (0.893) ال قرة

( 3)كه  اكبر مف قيمػة الكسػط ال ر ػ  البالغػة  (3.510) عمؿ تكمؼ بحؿ المشكةط كاتخاب القراراط المهمة(
عم  مساحة المقياس كهبا يعن  كجكد درجة مقبكلة إل  حد مػا مػف العمػؿ عمػ  اسػاس جمػاع  اك فرقػ  فػ  

 .(0.979) بمس االنحراؼ المعيارم لهب  ال قرةك ، مبحكنةالك ارة ال
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 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

يةحػظ مػف خػةؿ المؤشػراط التػ  افر تهػا االجابػاط عػف ال قػراط المككنػة لبعػد قػدرة اك  قدرة اك سعة االتصاؿا .إل
باف جميعها كانط اكبر مف الكسط ال ر ػ  البػالس ، (25-28)سعة االتصاؿ كالت  تـ قياسها مف خةؿ ال قراط 

كالتػػ  تتجػػه باالتجػػا  ( 3.580)اعمػػ  كسػػط حسػػاب  اب بمػػس (26)اب حققػػط ال قػػرة، مػ  مسػػاحة المقيػػاسع، (3)
( 25)فػ  حػيف اف ال قػرة  ، العكس  اب تشير باف متابعة عينة البحػث لمنشػراط كالكتػإل الحدينػة محػدكدة نسػبيان 

ـ اك الدكاهر االخػرل( قػد حققػط كالت  تشير )لدم القدرة عم  ت سير االتصاالط كالمعمكماط الت  ترد مف االقسا
ممػا يػدؿ ، عم  مسػاحة المقيػاس( 3) كه  اعم  مف قيمة الكسط ال ر   البالغة (3.400)كسطان حسابيان بمس 

اف هناؾ مستكل مقبكؿ إل  حد ما مف القدرة لدل عينة البحػث عمػ  ت سػير المعمكمػاط التػ  تػرد مػف االقسػاـ 
بمػػػس االنحػػػراؼ المعيػػػارم لهػػػب  ال قػػػرة ك ، مػػػ  اسػػػاس االبػػػداعلكػػػف لػػػيس بالمسػػػتكياط المطمكبػػػة لمتنػػػافس ع

كالتػػ  تقػػكؿ ) حػػرص عمػػ  تطػػكير عةقػػات  مػػل الخبػػػراط كبكم ( 27).امػػا الكسػػط الحسػػاب  لم قػػرة (1.082)
كهػػ  اكبػػر مػػف قيمػػة  (3.460)االختصػػاص فػػ  مجػػاؿ عممػػ  بقصػػد التطػػكير كحػػث االبػػداع كتنميتػػه( فقػػد بمػػس 

كهب يعن  اف هنالؾ درجػة مقبكلػة إلػ  حػد مػا مػف الحػرص ، م  مساحة المقياسع (3) الكسط ال ر   البالغة
لدل المدراط عينة البحث ف  تطكير عةقاتهـ مل الخبراط مف اجؿ تنمية االبداع ف  الك ارة المبحكنة لكف لػيس 

 .ؿ ت عيؿ كتنمية الركح االبداعيةبمستكياط عالية فه  تحتا  إل  تدعيـ اكنر مف اج
كالتػ    (28)كاخيرا بمغط قيمة الكسط الحسػاب  لم قػرة  ، (0.936)راؼ المعيارم لهب  ال قرة بمس االنحك  

( 3.530)تقكؿ ) تح   لممشاركة ف  الندكاط كالمؤتمراط لتمنيؿ ك ارت  سعيان الحداث التطػكير الػةـ  مسػتقبةن( 
ن  كجكد درجة مقبكلػة إلػ  حػد كهبا يع، عم  مساحة المقياس( 3) كه  اكبر مف قيمة الكسط ال ر   البالغة

ما مف المشاركة لدل المدراط عينة البحث ف  الندكاط كالمؤتمراط الت  تعقػد بهػدؼ احػداث التطػكير الػةـ  فػ  
كبشػكؿ عػاـ حقػؽ بعػد قػدرة اك سػعة االتصػاؿ ،(0.989)بمس االنحراؼ المعيارم لهػب  ال قػرة ك ، الك ارة المبحكنة

مػػ  مػػف الكسػػط ال ر ػػ  عمػػ  مسػػاحة المقيػػاس كبػػانحراؼ معيػػارم بمػػس كهػػك اع (3.492)كسػػطا حسػػابيان بمػػس 
 كهب  النتيجة تدؿ عم  كجكد قدرة اك سعة االتصاؿ بمستكياط متكسطة ف  الك ارة المبحكنة.،(0.985)
ك ػػحط االجابػػاط الخاصػػة بهػػبا البعػػد مػػف ، اسػػهمة  (4)ركح المجا فػػة كالمخػػاطرةا ط  هػػبا المتغيػػر ال رعػػ   . 

كيت ح مػف الجػدكؿ آن ػان اف كػؿ ال قػراط الخاصػة بهػبا البعػد سػجمط  كسػاطان حسػابية ( 29-32) خةؿ ال قراط
كالتػ  تشػير إلػ   (3.460)اعمػ  كسػط حسػاب  بمػس  (32)اب حققط ال قرة  ، تجاك ط الكسط ال ر   لممقياس

، اتردد ف  احداث اك تبن  التغيير المطمكإل لصالح انشطة القسػـ الػبم اعمػؿ فيػه( الات اؽ عينة البحث عم  )
كهبا يعن  كجكد درجة مقبكلة إل  حد مػا مػف تبنػ  المػدراط عينػة الدراسػة ، (1.029)اف االنحراؼ المعيارم كك

مجا فة لدم تنيػر كالت  تقكؿ )ركح ال( 29) ف  حيف اف ال قرة ، التغيير المطمكإل لصالح القسـ البم يعمؿ فيه
كهػػ  اعمػػ  مػػف قيمػػة الكسػػط  (3.340) حماسػػ  لتقػػديـ اراط جديػػدة كمبدعػػة(  قػػد حققػػط كسػػطان الحسػػابيان بمػػس

مما يدؿ اف هناؾ درجة مقبكلة إل  حد ما مػف ركح المجا فػة لػدل ، عم  مساحة المقياس (3) ال ر   البالغة
اف ؿ ما لديهـ مػف اراط جديػدة كمبدعػة تخػدـ مسػيرة المدراط عينة البحث كالت  تدفعهـ إل  السع  نحك تقديـ 

كالتػ  تقػكؿ  (30)اما الكسط الحسػاب  لم قػرة  ،(0.955)بمس االنحراؼ المعيارم لهب  ال قرة ك ، الك ارة المبحكنة
كه  اكبر مػف  (3.510)) ميؿ لممج ط بافعاؿ كانشطة ابتكارية بغض النظر عف درجة المخاطرة فيها( فقد بمس 

كهب يعن  اف هنالؾ درجة مقبكلة إل  حد ما مف ميؿ المدراط عينة البحث نحك االنشػطة ، ال ر   قيمة الكسط
 .االبتكارية لصالح الك ارة بغض النظر عف درجة المخاطرة
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 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

كالتػ  تتجػه   (31)كاخيػرا بمغػط قيمػة الكسػط الحسػاب  لم قػرة  ، (1.087) بمس االنحراؼ المعيارم لهب  ال قرةك  
كه  اكبػر مػف  (3.250)  اب تشير ) تجنإل االن ماـ إل  فريؽ عمؿ تسكد فيه ركح المخاطرة( باالتجا  العكس

عمػ  مسػاحة المقيػاس كهػبا يعنػ  اف المػدراط عينػة البحػث يتجنبػكف  (3) قيمة الكسط ال ر ػ  بقميػؿ كالبالغػة
يػػارم لهػػبا السػػؤاؿ اف قيمػػة االنحػػراؼ المعك ، العمػػؿ مػػل فريػػؽ تسػػكد فيػػه ركح المخػػاطرة فػػ  الػػك ارة المبحكنػػة

كهػبا  (1.027)كبػانحراؼ معيػارم بمػس ،(3.39)كبشكؿ عاـ حقؽ هبا البعػد كسػطنان حسػابيان بمػس  ،(1.038)طبمغ
يدؿ عم  كجكد ركح المجا فة كالمخاطرة بدرجة فكؽ المتكسطة بقميؿ ف  الك ارة المبحكنة بحسإل اجاباط عينة 

 البحث.
اب حقػؽ بعػد القػدرة عمػ  التغييػر ( 33-36)س هبا البعد مػف خػةؿ ال قػراط القدرة عم  التغيير االبداع اتـ قيا  .د

، (3)كلمػا كػاف الكسػط ال ر ػ  مسػاكيان ( 0.996)بػانحراؼ معيػارم بمػس  (3.492)االبداع  كسطا حسابيان بمس 
مػ  عم  مساحة المقياس لبلؾ فاف النتاه  تشير إل  تمتل عينة البحث بدرجة مقبكلة إل  حد مػا مػف القػدرة ع

اب  ، اما االكساط الحسابية التابعة السهمة هبا البعػد ال رعػ  كانػط اكبػر مػف الكسػط ال ر ػ ، التغيير االبداع 
كالت  تتجه باالتجا  العكس  اب تشير باف المػدراط عينػة  (3.540) (اعم  كسط حساب  اب بمس36حققط ال قرة)

قيمة االنحػراؼ  كاف، ط كمكاقؼ ال مةط ف  العمؿيتمسككف بآراههـ كمكاق هـ دكف اعطاط ام اهمية ررا بحثال
 .(0.947)طالمعيارم لمسؤاؿ بمغ

كالتػ  تشػير ) سػع  اليجػاد طراهػؽ جديػدة لتسػخير اسػتعماؿ المػكاد كالمعػداط  (33)ف  حػيف اف ال قػرة  
كهػػ  اعمػػ  مػػف قيمػػة الكسػػط ال ر ػػ   (3.470) الحاليػػة المكجػػكدة فػػ  القسػػـ( قػػد حققػػط كسػػطان حسػػابيان بمػػس

مما يدؿ اف هناؾ مستكل مقبػكؿ إلػ  حػد مػا مػف القػدرة لػدل عينػة البحػث ، عم  مساحة المقياس (3)لبالغة ا
بمس االنحراؼ المعيػارم ك ، ف  ايجاد طراهؽ جديدة الستعماؿ المكاد كالمعداط المكجكدة ف  القسـ البم يعمؿ فيه

إلػ  ) شػارؾ فػ  التعميقػاط كابػداط االراط  كالتػ  تشػير (34)امػا الكسػط الحسػاب  لم قػرة  ،(0.979)لهب  ال قػرة 
كهػ  ( 3.490)الت  تستهدؼ تصحيح مساراط العمؿ خةؿ االجتماعاط كالنػدكاط العامػة كالمػؤتمراط( فقػد بمػس 

كهب يعن  اف هنالؾ درجة مقبكلة إل  حد ما ، عم  مساحة المقياس (3)اكبر مف قيمة الكسط ال ر   البالغة 
بداطالبحث ف  المشاركة  مف الحرص لدل المدراط عينة الر م لتصػحيح مسػاراط العمػؿ فػ  الػك ارة المبحكنػة  كا 

لكػػف لػػيس بمسػػتكياط عاليػػة فهػػ  تحتػػا  إلػػ  تػػدعيـ اكنػػر مػػف اجػػؿ ت عيػػؿ كتنميػػة الػػركح االبداعيػػة فػػ  هػػبا 
كالتػ    (35)كاخيرا بمغط قيمة الكسط الحسػاب  لم قػرة ، (1.019)بمس االنحراؼ المعيارم لهب  ال قرة ك ، المجاؿ

( عمػ  3كه  اكبر مف قيمة الكسط ال ر   البالغة ) (3.470)تشير )ينعتن   مةه  بانن  بك افكار متجددة( 
كهبا يعن  كجكد درجة مقبكلة إل  حد ما مف االفكار المتجددة لدل المدراط عينة البحػث فػ  ، مساحة المقياس
 .(1.039) بمس االنحراؼ المعيارم لهب  ال قرةك ، الك ارة المبحكنة

بػاف جميػل  (4)يةحظ مف خةؿ المؤشراط الت  افر تها االجاباط ككمػا مك ػح فػ  الجػدكؿ  تشجيل االبداعا   .ق
اب حققػػط كسػػطان حسػػابيان بمػػس  (37)عػػدا ال قػػرة ، فقػػراط هػػبا البعػػد كانػػط اكبػػر مػػف الكسػػط ال ر ػػ  لممقيػػاس

كهػك يشػير بػاف هنػاؾ درجػة مقبكلػة  (0.908)كهك اقترإل مف الكسط ال ر   كبانحراؼ معيارم بمػس  (3.320)
فػ  الحصػكؿ عمػ   (38، 40)كمػا تشػاركط ال قرتػاف ، إل  حد ما ف  تشجيل المقترحػاط المقدمػة مػف االخػريف

عمػ  التػكال  كالتػ  تشػير إلػ  ات ػاؽ عينػة البحػث عمػ  تشػجيل  (3.570، 3.560)اعم  كسط حساب  اب بمس 
   لعمؿ عم  حث االفراد البيف ي كركف خار  نطاؽ اختصاصهـ.كا االفراد البيف يبتعدكف عف الركتيف.
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 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

كهػػك اعمػػ  مػػف الكسػػط ال ر ػػ  عمػػ  مسػػاحة  (3.465)كبشػػكؿ عػػاـ حقػػؽ هػػبا البعػػد كسػػطا حسػػابيان بمػػس 
كهبا يدؿ عم  كجكد تشجيل االبداع بدرجػة مقبكلػة إلػ  حػد مػا لكػف ، (1.046)المقياس كبانحراؼ معيارم بمس 

 ف  الك ارة المبحكنة.ليس بالمستكل المطمكإل 
مػ  كابعػاد  باالعتمػاد عمػ  ينظتقيـ الكسط الحساب  كاالنحراؼ المعيارم لمتغير االبداع ال (5)كيمخص الجدكؿ 

 نسإل معامؿ االختةؼ.
 الكسط الحساب  م ينظتاالبداع ال  بعاد ط

Mean 

معامؿ  S.Dاالنحراؼ المعيارم
 C.Vاالختةؼ

 28.23% 1 3.542 القدرة عم  اتخاب القراراط  

 28.20% 0.985 3.492 قدرة اك سعة االتصاؿ إل

 30.29% 1.027 3.39 ركح المجا فة كالمخاطرة  

 28.52% 0.996 3.492 القدرة عم  التغيير االبداع  د

 30.18% 1.046 3.465 تشجيل االبداع ق

  1 3.476 التنظيم  جمال  االبداع 

كهػ  اعمػ  مػف  (3.476)م  قد حصؿ عم  كسط حساب  بمس ينظتال اب يت ح اف  جمال   متغير االبداع     
مػػ  فػػ  الػػك ارة ينظتقيمػػة الكسػػط ال ر ػػ  بقميػػؿ ممػػا يػػدؿ عمػػ  اف هنػػاؾ مسػػتكل مقبػػكالن نسػػبيان مػػف االبػػداع ال

بمػػس االنحػػراؼ المعيػػارم نجمػػال  متغيػػر االبػػداع ك ، المبحكنػػة عمػػ  الػػر ـ مػػف انهػػا ليسػػط بمسػػتكياط عاليػػة
فاف قػيـ معامػؿ االخػتةؼ اظهػرط اف بعػد  ، م ينظتال ةبعاد الخمسة لةبداعلاما عم  مستكل ، (1) م ينظتال

ممػا يػدؿ عمػ  انػه االكنػر  (28.20%) قدرة اك سعة االتصاؿ قد حصؿ عم  ادنػ  نسػبة معامػؿ اخػتةؼ كهػ 
لػر ـ مػف انػه حصػؿ عمػ  ا، االخػرل التنظيمػ تجانسا كمةطمة ك همية مف كجهة نظر العينة مف ابعاد االبداع 

 ، عم  كسػط حسػاب  اكبػر بقميػؿ مػف الكسػط ال ر ػ  كالسػبإل يعػكد إلػ  انخ ػاض قيمػة االنحػراؼ المعيػارم لػه
فيمػػا احتػػؿ بعػػد القػػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط كبعػػد القػػدرة عمػػ  التغييػػر االبػػداع  المرتبػػة النانيػػة بنسػػبة معامػػؿ 

ح المجا فة كالمخاطرة كبعد تشجيل االبداع فقد جػاط اما بعد رك ، عم  التكال  (28.23%، 28.52%)اختةؼ 
 عم  التكال .(30.29، 30.18)بالمرتبة االخيرة مف حيث االهمية بنسبة معامؿ اختةؼ 
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 اختثار ػالقح االرتثاط تني متغرياخ انثحج وحتهيهها حانيا:

جاطط ك ، اط مخطط البحثكبلؾ مف خةؿ التحقؽ مف صحة ال ر ية المتعمقة بعةقة االرتباط بيف متغير     
 :ارت  (6) نتاه  نكعية هب  العةقاط كما مكّ حة ف  الجدكؿ

 م ينظتنكعية حياة العمؿ كاالبداع القيـ معامةط االرتباط بيف  (6)الجدكؿ
 المتغير التابل  
 المتغير    

 المستقؿ

االبداع 
 م ينظتال

 

القدرة عم  
 اتخاب القراراط

قدرة اك سعة 
 االتصاؿ

جا فة ركح الم
 كالمخاطرة

القدرة عم  
 التغيير االبداع 

 تشجيل االبداع

 ط
 

 **0.725 نكعية حياة العمؿ

 
**0.818 

 

**0.758 

 

**0.886 

 

**0.826 

 

**0.858 

 

1 

 
 0.817** التكامؿ االجتماع 

 

**0.698 

 

**0.695 

 

**0.764 

 

**0.702 

 

**0.752 

 

 
2 

 0.674** تطكير المقدراط

 

**0.614 

 

**0.636 

 

**0.677 

 

**0.542 

 

**0.564 

 

 
3 

 النمك الكظي  
 

**0.712 

 

**0.638 

 

**0.486 

 

**0.713 

 

**0.573 

 

**0.744 

 

 
4 

 0.796** القراراط ف  اتخاب المشاركة

 

**0.645 

 

**0.708 

 

**0.644 

 

**0.787 

 

**0.753 

 

 
5 

 0.774** المكا نة بيف العمؿ كالحياة

 

**0.711 

 

**0.578 

 

**0.724 

 

**0.746 

 

**0.665 

 

 (.0.05)* عند مستكل معنكية 
 (.0.01) ** عند مستكل معنكية

 كتشير نتاه  الجدكؿ ارنؼ إل  ما يعت .
 م .ينظتعةقة االرتباط بيف نكعية حياة العمؿ كاالبداع ال .1

ة حيػاة لمعةقػة بػيف مجمػؿ ابعػاد نكعيػ (6)كما مبيف فػ  جػدكؿ  لقد بمس معامؿ االرتباط )سبيرماف(     
كتػػدؿ ، كهػػك ارتبػػاط قػػكم كداؿ معنكيػػا كايجابيػػا( 0.01) عنػػد مسػػتكل داللػػة (0.725) مػػ ينظتال العمػػؿ باالبػػداع

كمػا بمغػط قيمػة معامػؿ ، مػ ينظتاالبػداع ال يػادة هب  النتيجة اي ان عم  اف لنكعية حيػاة العمػؿ دكران كبيػران فػ  
 (0.01) عنػد مسػتكل داللػة(0.818)رة عمػ  اتخػاب القػراراط االرتباط بيف المتغير نكعية حياة العمؿ كالبعػد القػد

كتؤكد اف  نكعية حيػاة العمػؿ تخمػؽ اجػكاط جيػدة تسػمح بتكليػد ، كه  قيمة ارتباط عالية كدالة معنكيا كايجابية
فيمػػا بمغػػط قيمػػة االرتبػػاط بػػيف متغيػػر نكعيػػة حيػػاة العمػػؿ كبعػػد قػػدرة اك سػػعة  ، القػػدرة الكافيػػة التخػػاب القػػراراط 

كهػك اقػؿ قيمػة ارتبػاط عمػ  الػر ـ مػف ككنهػا عةقػة داؿ معنكيػا ( 0.01)عند مستكل داللة  (0.758)تصاؿ اال 
كهػ  تبػػيف العةقػة الجيػدة كالطرديػػة بػيف نكعيػػة حيػاة العمػؿ كالقػػدرة عمػ  االتصػاؿ فكممػػا كانػط حيػػاة ، كايجابيػا

دة مػف خبػراتهـ سػكاط داخػؿ المنظمػة اك العمؿ جيدة تكافرط ال رصة المناسػبة لةن تػاح عمػ  ارخػريف كاالسػت ا
 (0.886) ف  حيف بمغط قيمة معامؿ االرتبػاط بػيف نكعيػة حيػاة العمػؿ كبعػد ركح المجا فػة كالمخػاطرة، خارجها

كهػبا ي سػر العةقػة الجيػدة بػيف نكعيػة ، كهػ  اعمػ  قيمػة ارتبػاط معنكيػة كايجابيػة (0.01)عند مسػتكل داللػة 
مخاطرة فحياة العمؿ عالية الجػكدة سػكؼ تخمػؽ لػدل العػامميف الر بػة فػ  ركػكإل حياة العمؿ كركح المجا فة كال

 .المخاطرة كالخكض فيها مف اجؿ الت كؽ عم  المنافسيف 
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 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

 عنػد مسػتكل داللػة (0.826) اما عةقتهػا ببعػد القػدرة عمػ  التغييػر االبػداع  فػاف قيمػة االرتبػاط بمغػط 
فكممػا كانػط نكعيػة حيػاة العمػؿ جيػدة كػاف العػاممكف  ، كايجابيػةكه  قيمة ارتباط عاليػة كدالػة معنكيػا ( 0.01)

كفيمػا يتعمػؽ بالبعػد ، اكنر قدرة عم  التغيير بالطرؽ المبدعػة التػ  تقػكد المنظمػة إلػ  الت ػكؽ عمػ  المنافسػيف
كه   (0.01)عند مستكل داللة  (0.858)تشجيل االبداع فقد كانط قيمة ارتباط نكعية حياة العمؿ به قد بمغط 

كبشػػكؿ عػػاـ يبػيف اف هنػػاؾ ارتباطػػان قكيػػان كايجابيػان بػػيف نكعيػػة حيػػاة ، يمػة ارتبػػاط عاليػػة كدالػػة معنكيػا كايجابيػػان ق
م   جمػاال كهػبا مػا يبػيف صػحة ال ر ػية المتعمقػة باالرتبػاط كتعكػس هػب  االرقػاـ العةقػة ينظتالعمؿ كاالبداع ال

 .دكف تكفير بيهة عمؿ باط نكعية عالية م ينظتاالبداع ال يظهرالمنطقية بيف المتغيريف حيث ال 
 :م ينظتعةقة االرتباط بيف ابعاد نكعية حياة العمؿ كاالبداع ال .2
 :م ينظتعةقة االرتباط بيف بعد التكامؿ االجتماع  كاالبداع ال  . 

  قػد بمػس مػينظتإل  اف معامؿ االرتبػاط بػيف بعػد التكامػؿ االجتمػاع  كاجمػال  االبػداع ال (6)يشير الجدكؿ     
ليؤشػر العةقػة المنطقيػة بينهمػا فعنػد مػا تسػكد ، كهك ارتباط مكجػإل قػكم( 0.01)عند مستكل داللة  (0.817)

ركح التكامؿ كالتعاكف االجتماع  بيف العامميف ان سهـ مف جهة كاالدارة مف جهة اخرل سكؼ يتح   العاممكف 
كاف معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف بعػػد ، لمنظمػػةإلػػ  تقػػديـ اف ػػؿ مػػا لػػديهـ مػػف عطػػاطاط مبدعػػة تصػػإل فػػ  مصػػمحة ا

كهػػك يؤكػػد عمػػ  كجػػكد عةقػػة ارتبػػاط   (0.698)التكامػػؿ االجتمػػاع  كبعػػد القػػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط قػػد بمػػس 
كيجعمهػـ اكنػر قػدرة  العػامميفاب اف التكامؿ االجتماع  يخمؽ حالػة مػف الت اعػؿ االيجػاب  لػدل ، ايجابية بينهما

مة.فيما بمس معامؿ االرتباط بيف بعد التكامػؿ االجتمػاع  كبعػد قػدرة اك سػعة االتصػاؿ عم  اتخاب القراراط الحاس
عمػ  اعتبػار اف كجػكد ، كهػبا يعنػ  كجػكد عةقػة ارتبػاط معنكيػة كمكجبػة( 0.01)عند مستكل داللة  (0.695)

اؿ كتػػدفؽ تكامػػؿ اجتمػػاع  بػػيف العػػامميف كاالدارة سػػكؼ يكلػػد حالػػة مػػف االن تػػاح ك يػػادة القػػدرة عمػػ  االتصػػ
 .المعمكماط بطرؽ مبدعة تعمؿ عم  ت عيؿ الركح االبداعية لدل العامميف

كيعنػ   (0.764) اما معامؿ االرتباط بيف بعد التكامؿ االجتماع  كبعد ركح المجا فة كالمخاطرة فقد بمػس 
البعػديف اب اف  كيؤشػر اي ػان العةقػة المنطقيػة كالطرديػة بػيف هػبيف ، كجكد عةقة ارتبػاط دالػة معنكيػا كمكجبػة

التعاكف كسيادة ركح االنسانية بيف العامميف سكؼ ي يد مف ركح المخاطرة لدل العامميف مف اجػؿ تقػديـ اف ػؿ 
ف  حيف بمس معامؿ االرتباط بيف التكامػؿ االجتمػاع  ، ما لديهـ مف افكار بغض النظر عف درجة المخاطرة فيها

كهك يؤكد كجكد عةقة معنكية كمكجبػة  (0.01)مستكل داللة  عند (0.702)كبعد القدرة عم  التغيير االبداع  
لتؤكد اف تقكية الركابط االجتماعية مػا بػيف العػامميف ان سػهـ كبػيف االدارة شػرط اساسػ  لخمػؽ منظمػة ، بينهما

عنػد (0.752)كاخيرا بمس معامؿ االرتباط بيف هبا البعػد كبعػد تشػجيل االبػداع ، قادرة عم  تبن  التغيير االبداع 
كيؤكد عم  العةقة الطردية بينهما فعندما تسكد العةقاط  ير ، كهك ارتباط قكم كايجاب ( 0.01)مستكل داللة 

الرسمية داخؿ المنظمة سكؼ تسكد ركح المبادرة كالتشػجيل نحػك تبنػ   يػة فكػرة اك طريقػة جديػدة لمعمػؿ تخػدـ 
 مسيرة المنظمة.
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

 :م ينظتط كاالبداع العةقة االرتباط بيف بعد تطكير المقدرا .إل
مػ  قػد بمػس ينظتاف قيمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف بعػد تطػكير المقػدراط كاجمػال  االبػداع ال (6)يبيف الجدكؿ       

كقػد كػاف  ، مػ ينظتليؤكد بعنه كمما  ادط مقػدراط العػامميف  اد االبػداع ال، كهك ارتباط معنكم كايجاب  (0.674)
كهػك مػا  (0.01)عنػد مسػتكل داللػة  (0.614)القػدرة عمػ  اتخػاب القػراراط   معامؿ االرتباط بيف هبا البعػد كبعػد

كيؤشػػر اي ػػا عػػف العةقػػة الطرديػػة بينهمػػا فعنػػدما تهػػتـ االدارة بتطػػكير ، يؤكػػد كجػػكد عةقػػة معنكيػػة كايجابيػػة
اط بػيف كبمغػط قيمػة معامػؿ االرتبػ، مهاراط العامميف سكؼ يخمؽ لديهـ قدرة كبيرة عم  اتخاب القػراراط الحاسػمة

كهػ  قيمػة ارتبػاط قػكم ( 0.01) عنػد مسػتكل داللػة (0.636)بعد تطكير المقدراط كبعد قدرة اك سعة االتصػاؿ 
بمعنػػ  كجػػكد عةقػػة طرديػػة بػػيف تطػػكير المقػػدراط كقػػدرة االتصػػاؿ فعنػػد مػػا يمتمػػؾ العػػاممكف مهػػاراط ، كايجػػاب  

ف  حيف بمس معامؿ االرتباط بيف هػبا البعػد ، متعددة سكؼ تسمح لهـ ب يادة القدرة عم  االن تاح عم  االخريف
، كهػ  اعمػ  قيمػة ارتبػاط معنكيػة كايجابيػة (0.01)عند مستكل داللة ( 0.677) كبعد ركح المجا فة كالمخاطرة

اما قيمػة ، فعند ما يمتمؾ العاممكف مقدراط متمي ة سكؼ تخمؽ لديهـ ركح المخاطرة كعدـ الخكؼ مف المجهكؿ
عنػػد مسػػتكل  (0.542)عػػد تطػػكير المقػػدراط كبعػػد القػػدرة عمػػ  التغييػػر االبػػداع  فقػػد بمػػس معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف ب

فعنػد تطػكير مهػاراط العػامميف سػكؼ تخمػؽ لػديهـ الػركح ، كه  اقؿ قيمة ارتباط معنكية كايجابية (0.01)داللة 
 تشػجيل االبػداع قػد بمػس كاخيرا كانط قيمة ارتباطه مػل بعػد، االيجابية الت  تؤمف بالتغيير كتعمؿ عم  استمرار  

 كه  قيمة ارتباط معنكية كايجابية.ليؤكد عم  العةقة الكنيقة بيف هبيف البعديف. (0.01)عند مستكل داللة  (0.564)
 ام ينظتعةقة االرتباط بيف بعد النمك الكظي   كاالبداع ال . 

كهػ  (0.01)عنػد مسػتكل داللػة  (0.712) مػ ينظتبمس معامؿ االرتباط بيف هبا البعػد ك جمػال  االبػداع ال      
  يػادةفعند تكافر مسار كا ح لمنمك الػكظي   بعيػد  عػف التمػاي  سػكؼ يعمػؿ عمػ  ، قيمة ارتباط قكية كايجابية

كقد بمغط قيمة معامؿ االرتباط بػيف بعػد النمػك الػكظي   كبعػد ، م  كك عه عم  المسار الصحيحينظتاالبداع ال
، كه  تعن  كجكد عةقػة قكيػة كايجابيػة بينهمػا (0.01)عند مستكل داللة  (0.638)القدرة عم  اتخاب القراراط 

لتؤشر العةقة بيف النمك الكظي   كالقدرة عم  اتخػاب القػراراط اب اف  يػادة مسػتكل النمػك الػكظي   سػكؼ يتػيح 
عػػد النمػػك فيمػػا كانػػط قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف ب، لمعػػامميف فػػرص  ف ػػؿ إلظهػػار قػػدراتهـ فػػ  اتخػػاب القػػراراط

، كه  اقؿ قيمة ارتباط لكنها معنكيػة (0.01)عند مستكل داللة  (0.486)الكظي   كبعد قدرة اك سعة االتصاؿ 
فػ  حػيف كانػط قيمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف ، ليؤكد العةقة المنطقية بيف النمك الكظي   كقػدرة اك سػعة االتصػاؿ

كتعنػ  كجػكد عةقػة ارتبػاط قكيػة  (0.01)سػتكل داللػة عند م(0.713)هبا البعد كبعد ركح المجا فة كالمخاطرة 
فعند ما تتكافر لمعامميف فرص التقدـ فػ  الكظي ػة تخمػؽ لػديهـ حالػة مػف عػدـ الخػكؼ مػف المجهػكؿ ، كايجابية

امػػا قيمػػة ارتباطػػه مػػل بعػػد القػػدرة عمػػ  التغييػػر ، كتبنػػ  االفكػػار المبدعػػة بغػػض النظػػر عػػف  المخػػاطرة فيهػػا 
ليؤشػر العةقػة ، كهػ  عةقػة ارتبػاط معنكيػة كايجابيػة( 0.01)عند مستكل داللػة  (0.573)االبداع  فقد بمغط 

الطردية بينهما اب اف تكافر ال رص المناسبة لمتقدـ ف  العمؿ سكؼ ينم  قدرة العامميف عمػ  التغييػر االبػداع  
كه  تدؿ عم  كجكد  (0.01)عند مستكل داللة  (0.744)كاخيرا بمغط قيمة ارتباطه مل بعد تشجيل االبداع  ، 

لتك ح  ف النمك الكظي   يؤدم ال  بنػاط اسػس مػف كالتعػاكف كتشػجيل العػامميف ، عةقة ارتباط قكية كايجابية
 عم  االبداع ، مما يدفل ال  تكليؼ عةقة مكجهة ال  رفل االداط العاـ لممنظمة.
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

 م .ينظتع العةقة االرتباط بيف بعد المشاركة ف  اتخاب القراراط كاالبدا .د
مػ  بشػكؿ ينظتإل  قيمة معامؿ االرتباط بيف بعد المشاركة ف  اتخاب القراراط كاالبداع ال( 6)يشير الجدكؿ      

لتؤكػد عمػ  العةقػة ، كهػ  قيمػة ارتبػاط قكيػة كايجابيػة( 0.01)عنػد مسػتكل داللػة  (0.796) جمػال  قػد بمغػط 
فيمػا بمغػط قيمػة ، مػ ينظتبػداع اللةالقػراراط يمهػد الطريػؽ  الطردية بينهما عم  اعتبار اف المشاركة ف  اتخػاب

كهػ  تؤكػد  (0.01) عنػد مسػتكل داللػة (0.645)معامؿ االرتباط بيف هبا البعد كبعد القدرة عم  اتخاب القػراراط 
 القػراراط كالقػدرة عمػ  اتخػاب باتخػاببمعن  كجكد عةقة بيف متغيػر المشػاركة  كجكع عةقة ارتباط قكية كايجابية

القرارط ام بمعنػ  اف االخػب بػعراط االفػراد العػامميف بنظػر االعتبػار كاالهتمػاـ بكجهػاط نظػرهـ االمػر الػبم يػدعـ 
كقػد كانػط قيمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف بعػد المشػاركة فػ  اتخػاب القػراراط  ،تحقيؽ القدرة عمػ  اتخػاب هػب  القػرارط

ليؤكد عم  ، كتعن  كجكد ارتباط قكم كايجاب  (0.01)عند مستكل داللة  (0.708)كبعد قدرة اك سعة االتصاؿ 
فػ  حػيف اف  ، اف المشاركة باتخاب القراراط تكفر فرص التشػاكر كاالن تػاح عمػ  االخػريف كقػدرة االتصػاؿ معهػـ

عنػػد مسػػتكل داللػػة  (0.644)قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف هػػبا البعػػد كبعػػد ركح المجا فػػة كالمخػػاطرة قػػد بمغػػط 
ليؤكػد العةقػة الكنيقػة بينهمػا فعنػد اشػراؾ االخػريف فػ  ، عةقػة ارتبػاط قػكم كايجابيػة كه  تؤكد كجػكد (0.01)

اتخاب القراراط كاالخػب بػآراههـ كمقترحاتػه  سػكؼ ينمػ  ركح المخػاطرة لػدل العػامميف كيػدفعهـ لتقػديـ اف ػؿ مػا 
لقدرة عم  التغيير االبداع  اما قيمة معامؿ االرتباط بيف هبا البعد كبعد ا، لديهـ مف افكار ر ـ درجة مخاطرتها

 .كه  تدؿ عم  كجكد ارتباط قكم جدا كايجاب  (0.01)عند مستكل داللة  (0.787)فقد بمغط 
فاشراؾ العامميف ف  اتخاب القػراراط يػدؿ عمػ  ديمقراطيػة االدارة التػ  تتػيح لمعػامميف التعبيػر عػف اراههػـ  

كاخيػرا فػاف قيمػة ارتباطػه  ، مػ  التغييػر االبػداع كالت  تصإل ف  مصمحة المنظمة سكؼ تخمؽ لػديهـ القػدرة ع
كه  تدؿ اي ا عم  كجكد عةقػة ارتبػاط  (0.01)عند مستكل داللة ( 0.753)مل بعد تشجيل االبداع قد كانط 

اب اف المشاركة ف  اتخاب القراراط سكؼ تشجل العامميف كتدفعهـ إل  الت كير بطرؽ مبدعػة ، قكم جدا كايجاب 
 مة.تخدـ مسيرة المنظ

 ام ينظتعةقة االرتباط بيف بعد المكا نة بيف العمؿ كالحياة كاالبداع ال .ق
بمغػػط قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف بعػػد المكا نػػة بػػيف العمػػؿ كالحيػػاة كاالبػػداع  (6)كمػػا مبػػيف فػػ  الجػػدكؿ      

لنسػتنت  اف  يةكه  قيمة ارتباط قكية جدا كايجاب (0.01)عند مستكل داللة  (0.774)م  بشكؿ اجمال  ينظتال
مػف خػةؿ  ، م ينظتمتغير المكا نة بيف العمؿ كالحياة  مف المتغير الرهيس نكعية حياة العمؿ يؤدم االبداع ال

كمػا كانػط قيمػة االرتبػاط ، ، العمؿ عم  تحقيؽ المكا نة بيف متطمباط العمؿ كمشكةته كالحياة الخاصة بالعامؿ
كه  تدؿ عم  كجكد عةقػة  (0.01) عند مستكل داللة (0.711)اراط بيف هبا البعد كبعد القدرة عم  اتخاب القر 

لتشػػير إلػػ  العةقػػة بػػيف المكا نػػة بػػيف العمػػؿ كالحيػػاة كالقػػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط اب اف ، ارتبػػاط قكيػػة كايجابيػػة
فيمػا  ،المكا نة بيف العمؿ كالحياة  تخمػص العػامميف مػف مشػاكؿ العمػؿ كتخمػؽ لػديهـ قػدرة عمػ  اتخػاب القػراراط

كهػػ  (0.01)عنػػد مسػػتكل داللػػة  (0.578) بمغػػط قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط بينػػه كبػػيف بعػػد قػػدرة اك سػػعة االتصػػاؿ
لتشػػير إلػػ  العةقػػة بػػيف هػػبا البعػػد كبعػػد قػػدرة اك سػػعة االتصػػاؿ اب اف تحقيػػؽ ، عةقػػة ارتبػػاط قكيػػة كايجابيػػة

ـ فرصػة مناسػبة لمتشػاكر كاالن تػاح عمػ   راط المكا نة ما بيف حياة العمؿ كالحياة الخاصػة لمعػامميف تػكفر لػديه
كقػد كانػط عةقػة االرتبػاط بػيف هػبا البعػد كبعػد ركح المجا فػة ، ارخريف كمعرفة ما هػك جديػد فػ  مجػاؿ العمػؿ

ليؤشػر العةقػة الطرديػة بػيف بعػد ، (0.01)عنػد مسػتكل داللػة  (0.724) كالمخاطرة قكية جدا كايجابية اب بمغط
 .الحياة كركح المجا فة كالمخاطرةالمكا نة بيف العمؿ ك 
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

 اما العةقة بيف هبا البعػد كبعػد القػدرة عمػ  التغييػر االبػداع  فقػد كانػط عةقػة قكيػة كايجابيػة اب بمغػط 
لتؤشر عػف العةقػة المنطقيػة  بينهمػا اب اف كجػكد حيػاة عمػؿ خاليػة مػف ،(0.01)عند مستكل داللة  (0.746)

ما بيف حياة العمؿ كالحياة الخاصة لمعامميف سكؼ تخمؽ لػديهـ القػدرة عمػ   المشاكؿ كتحقؽ المكا نة االيجابية
كهػ   (0.01)عند مستكل داللػة  (0.665)كاخيرا بمغط قيمة ارتباطه مل بعد تشجيل االبداع ، التغيير االبداع 

 لتشير إل  عةقة االرتباط الطردية كالمنطقية بينهما.، عةقة ارتباط قكية كايجابية
ةؿ النتػاه  ارن ػة ات ػح لنػا صػحة ال ر ػية انكلػ  حػكؿ عةقػة االرتبػاط بػيف نكعيػة حيػاة العمػؿ كمف خػ    

 .م  عم  مستكل المتغيراط الرهيسية كاالبعاد ال رعيةينظتكاالبداع ال
 اختثار فرضيح انتأحري تني متغرياخ انثحج وحتهيهها ًا:نخحا

ض تحديػػػد التػػعنير بػػػيف متغيػػراط البحػػػث عمػػػ  فػػ   ػػػكط تكقعاتنػػا التػػػ  صػػيغط عمػػػ  شػػكؿ فر ػػػية لغػػر      
ـّ اسػػػتخداـ معامػػػؿ اإلنحػػػدار الخطػػػ  البسػػػيط   Simple Linear)المسػػػتكييف ال رعػػػ  كاإلجمػػػال  ، تػػػ

Regression) ، اككما يات ،  كمعالجةو إحصاهيةو لمبياناط المتكافرة 
 كالتػ  النانيػةال ر ػية الرهيسػية يهػدؼ هػبا المحػكر إلػ  اختبػار :م ينظتتعنير نكعية حياة العمؿ ف  االبداع ال .1

"اب ك ػػح مػ  ك بعػاد ينظتال اإلبػػداعتػؤنر نكعيػػة حيػاة العمػؿ ك بعادهػا تػػعنيرا با داللػة معنكيػة فػ   نصػط عمػ  "
 مص كفة تحميؿ نتاه  التانير بيف نكعية حياة العمؿ كاالبداع التنظيم  كعم  النحك االت ا (7)الجدكؿ 

 
 كعية حياة العمؿ كاالبداع التنظيم نتاه  التانير بيف ن )0)الجدكؿ 

 تشير نتاه  الجدكؿ ارنؼ إل  ما يعت .
مػ  كيػنعكس هػبا الكػةـ عمػ  مجمػؿ ينظتاف ابعاد نكعية حياة العمؿ كافة تؤنر ف  جميل ابعػاد االبػداع ال     

كهػ  ( 69.77) المحسػكبة( F) م  اب بمغط قيمػةينظتحيث تؤنر معنكيا ف  مجمؿ االبداع ال نكعية حياة العمؿ
ممػا يػدؿ عمػ  اف منحنػ  االنحػدار جيػد لكصػؼ العةقػة بػيف ( 3.92) اكبر بكنير مف قيمتها الجدكليػة كالبالغػة

د الػبم يػدؿ عمػ  اف كهػك معامػؿ التحديػ( 0.92) بلؾ الف المنحنػ  فسػر، م ينظتنكعية حياة العمؿ كاالبداع ال
فيؤشر إلػ  ( 0.95) البم كاف مقدار ( B) كاما، م ينظتالتغيير الحاصؿ ف  نكعية حياة العمؿ ي سر  االبداع ال

كممػا سػبؽ يت ػح اف ، م  يتغير بهبا الػرقـ نتيجػة تغيػر كحػدة كاحػدة فػ  نكعيػة حيػاة العمػؿينظتاف االبداع ال
كمػا كتت ػؽ هػب  النتػاه  مػل فمسػ ة ، مػ ينظتتعنير عمػ  االبػداع النكعية حياة العمؿ تسهـ  سهاما فاعة ف  ال
 .التنظيم  االبداع   يادةنكعية حياة العمؿ الت  تتيح فرصان اف ؿ ل

 المتغير التابل        
المتغير          

 المستقؿ

 قدرة اك سعة  القدرة عم  اتخاب القراراط التنظيم االبداع 
 االتصاؿ

 ركح المجا فة 
 كالمخاطرة

 تشجيل االبداع القدرة عم  التغيير االبداع 

F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B 

نكعية حياة 
 العمؿ

69.77 .92 .95 30.92 .76 .98 58.17 .62 .99 31.24 .77 .92 30.96 .76 .99 40.77 .81 .97 
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

حيػث  ، التنظيمػ اما فيما يتعمؽ بتعنير نكعية حياة العمؿ بشػكؿ  جمػال  فػ  كػؿ بعػد مػف ابعػاد االبػداع 
( F) كعية حياة العمؿ ف  بعد القدرة عم  اتخػاب القػراراط اب كانػط قيمػةظهر اف هنالؾ تعنيران با داللة معنكية لن

 كقػد بمغػط قيمػة معامػؿ التحديػد، (3.92) كه  اكبر بكنيػر مػف قيمتهػا الجدكليػة كالبالغػة، (30.92)المحسكبة 
قػدرة مف نسبة االختةفػاط الحاصػمة فػ  ال( 0.76) كالت  تبيف اف نكعية حياة العمؿ ت سر ما نسبته ، (0.76)

إلػ  اف تغييػر نكعيػة حيػاة العمػؿ بمقػدار كحػدة ( 0.98) كالبالغػة( B)كتشير قيمة معامػؿ ، عم  اتخاب القراراط
يةحػظ ( B) كمف االشػارة المكجبػة لقيمػة، (0.98) كاحدة يؤدم إل  تغيير ف  القدرة عم  اتخاب القراراط بمقدار

   . ادط القدرة عم  اتخاب القراراط قكة كتعنيران  اف التعنير ايجاب .ام انه كمما  ادط نكعية حياة العمؿ
 كما اف هنالؾ تػعنيران با داللػة معنكيػة لنكعيػة حيػاة العمػؿ فػ  بعػد قػدرة اك سػعة االتصػاؿ اب كانػط قيمػة

(F) كقػػد بمغػػط قيمػػة معامػػؿ  ، (3.92) كهػػ  اكبػػر بكنيػػر مػػف قيمتهػػا الجدكليػػة كالبالغػػة ، (58.17) المحسػػكبة
مف نسبة االختةفاط الحاصػمة فػ  ( 0.62)ت  تبيف اف نكعية حياة العمؿ ت سر ما نسبته كال، (0.62) التحديد

إل  اف تغيير نكعية حياة العمؿ بمقدار كحػدة ( 0.99) كالبالغة( B)كتشير قيمة معامؿ ، قدرة اك سعة االتصاؿ
يةحػظ اف ( B) ة لقيمػةكمف االشػارة المكجبػ، (0.99) كاحدة يؤدم إل  تغيير ف  قدرة اك سعة االتصاؿ بمقدار

   .التعنير ايجاب .ام انه كمما  ادط نكعية حياة العمؿ  ادط قدرة اك سعة االتصاؿ قكة كتعنيران 
 كظهر هنالؾ تعنيره بك داللة معنكية لنكعية حياة العمؿ فػ  بعػد ركح المجا فػة كالمخػاطرة اب كانػط قيمػة

(F )كقػد بمغػط قيمػة معامػؿ التحديػد ، (3.92) كالبالغػةكه  اكبػر مػف قيمتهػا الجدكليػة ، (31.24) المحسكبة 
مػف نسػبة االختةفػاط الحاصػمة فػ  ركح ( 0.77) كالت  تبيف اف نكعيػة حيػاة العمػؿ ت سػر مػا نسػبته، (0.77)

إلػ  اف تغييػر نكعيػة حيػاة العمػؿ بمقػدار كحػدة ( 0.92) كالبالغػة (B)كتشير قيمة معامؿ ، المجا فة كالمخاطرة
يةحػظ ( B) كمػف االشػارة المكجبػة لقيمػة، (0.92) يير ف  ركح المجا فة كالمخاطرة بمقػداركاحدة يؤدم إل  تغ

فيمػا تػؤنر  .انه كممػا  ادط نكعيػة حيػاة العمػؿ  ادط ركح المجا فػة كالمخػاطرة قػكة كتػعنير اف التعنير ايجاب .ام
( F) يػػر االبػػداع  اب بمغػػط قيمػػةنكعيػػة حيػػاة العمػػؿ تػػانيرا ايجابيػػان كبا داللػػة معنكيػػة فػػ  بعػػد القػػدرة عمػػ  التغي

 كقػد بمغػط قيمػة معامػؿ التحديػد، (3.92) كالت  جاطط اكبر مف قيمتهػا الجدكليػة كالبالغػة( 30.96) المحسكبة
مػف نسػبة االختةفػاط الحاصػمة فػ  القػدرة ( 0.76) كهبا يعن  اف نكعية حياة العمؿ ت سر مػا نسػبته، (0.76)

فيؤشر إل  اف التغيير ف  نكعيػة حيػاة العمػؿ بمقػدار ( 0.99) البم بمس( B) اما معامؿ، عم  التغيير االبداع 
ككػػبلؾ يةحػػظ اف التػػعنير ، (0.99) كحػػدة كاحػػدة سػػيؤدم إلػػ  تغييػػر فػػ  القػػدرة عمػػ  التغييػػر االبػػداع  بمقػػدار

اب انػػه كممػا كػػاف هنػػاؾ حيػاة عمػػؿ باط نكعيػة جيػػدة اصػػبحط ، (B) ايجػاب  مػػف خػةؿ االشػػارة المكجبػػة لقيمػة
  .المبحكنة الك ارة ف  لقدرة عم  التغيير االبداع  اقكلا

( F) كاخيران ظهر هنالؾ تانير بك داللة معنكية لنكعية حياة العمؿ ف  بعد تشػجيل االبػداع اب كانػط قػيـ
 كقػد بمغػط قيمػة معامػؿ التحديػد، ( 3.92) كه  اكبر بكنيػر مػف قيمتهػا الجدكليػة كالبالغػة( 40.77) المحسكبه

مف نسبة االختةفػاط الحاصػمة فػ  تشػجيل ( 0.81) بم يبيف اف نكعية حياة العمؿ ت سر ما نسبتهكال( 0.81)
إلػ  اف تغييػر نكعيػة حيػاة العمػؿ بمقػدار كحػدة كاحػدة يػؤدم ( 0.97) كالبالغػة( B)كتشير قيمة معامؿ، االبداع

ةحػظ اف التػعنير ايجػاب .ام ي( B) كمػف االشػارة المكجبػة لقيمػة ،(0.97) إل  تغيير ف  تشجيل االبداع بمقدار
 انه كمما  ادط نكعية حياة العمؿ  اد تشجيل االبداع قكة كتعنيران.
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

 االتنظيم تعنير ابعاد نكعية حياة العمؿ ف  االبداع   .2
عةقػػاط التػػعنير بػػيف بعػػد التكامػػػؿ  (8)يبػػيف الجػػدكؿ االتنظيمػػ تػػعنير بعػػد التكامػػؿ االجتمػػاع  فػػ  االبػػداع    . 

 ككما يعت ا البداع التنظيم االجتماع  كا
  بعد التكامؿ االجتماع  كاالبداع التنظيم  نتاه  التعنير (8) الجدكؿ         

 اب كانػط قيمػة التنظيمػ بػداع مف النتاه  ارن ة ظهر اف هناؾ تعنيران كبيران لبعد التكامؿ االجتمػاع  فػ  اال         
(F )كبمغػػط قيمػػة معامػػؿ التحديػػد  ، (3.92) كهػػ  اكبػػر مػػف قيمتهػػا الجدكليػػة كالبالغػػة، (23.14) المحسػػكبة
مػػف االختةفػػاط الحاصػػمة فػػ  االبػػداع ( 0.70) كهػػبا يعنػػ  اف التكامػػؿ االجتمػػاع  ي سػػر مػػا نسػػبته، (0.70)

إل  اف تغيير التكامؿ االجتماع  بمقدار كحدة كاحدة يػؤدم ( 0.84)كالبالغة ( B) كتشير قيمة معامؿ التنظيم 
ام ، يةحظ اف التانير ايجػاب ( B) كمف االشارة المكجبة لقيمة( 0.84) بمقدار التنظيم إل  تغيير ف  االبداع 

 قكة كتعنيران. التنظيم انه كمما  اد التكامؿ االجتماع   اد االبداع 
 المحسػكبة( F) ايجابيان فػ  بعػد القػدرة عمػ  اتخػاب القػراراط اب بمغػط قيمػةكما يؤنر هبا البعد تانيرا      

، (0.55) كقػد بمغػط قيمػة معامػؿ التحديػد، (3.92) كالت  جػاطط اكبػر مػف قيمتهػا الجدكليػة كالبالغػة( 25.31)
اتخػاب  مف نسبة االختةفاط الحاصمة ف  القدرة عم ( 0.55) كهبا يعن  اف التكامؿ االجتماع  ي سر ما نسبته

فيؤشر إل  اف التغيير فػ  التكامػؿ االجتمػاع  بمقػدار كحػدة كاحػدة ( 0.80) البم بمس( B) اما معامؿ، القراراط
ككػبلؾ يةحػظ اف التػانير ايجػاب  مػف خػةؿ ، (0.80) سيؤدم إل  تغيير ف  القػدرة عمػ  اتخػاب القػراراط بمقػدار

  .اصبحط القدرة عم  اتخاب القراراط اقكل ف  الك ارة المبحكنة اب انه كمما كاف هناؾ تكامؿ اجتماع ، المكجبةاالشارة 
كمػا اف هنالػػؾ تػػعنيران با داللػة معنكيػػة لمتكامػػؿ االجتمػاع  فػػ  بعػػد قػدرة اك سػػعة االتصػػاؿ اب كانػػط      

كقد بمغػط قيمػة معامػؿ ، (3.92) كه  اكبر بكنير مف قيمتها الجدكلية كالبالغة، (99.72) المحسكبة( F) قيمة
مف نسبة االختةفاط الحاصمة ف  ( 0.51) كالت  تبيف اف التكامؿ االجتماع  ي سر ما نسبته، (0.51) حديدالت

إلػػ  اف تغييػػر التكامػػؿ االجتمػػاع  بمقػػدار ( 0.80) كالبالغػػة (B)كتشػػير قيمػػة معامػػؿ ، قػػدرة اك سػػعة االتصػػاؿ
( B) كمػػف االشػػارة المكجبػػة لقيمػػة، (0.80) كحػػدة كاحػػدة يػػؤدم إلػػ  تغييػػر فػػ  قػػدرة اك سػػعة االتصػػاؿ بمقػػدار

   .يةحظ اف التعنير ايجاب .ام انه كمما  اد التكامؿ االجتماع   ادط قدرة اك سعة االتصاؿ قكة كتعنير
كظهر هنالؾ تعنير بك داللة معنكية لمتكامػؿ االجتمػاع  فػ  بعػد ركح المجا فػة كالمخػاطرة اب كانػط      

كقػػد بمغػػط قيمػػة معامػػؿ ، (3.92) مػػف قيمتهػػا الجدكليػػة كالبالغػػة كهػػ  اكبػػر، (29.81) المحسػػكبة( F) قيمػػة
مف نسبة االختةفاط الحاصمة ف  ( 0.57) كالت  تبيف اف التكامؿ االجتماع  ي سر ما نسبته، (0.57) التحديد

إلػ  اف تغييػر التكامػؿ االجتمػاع  بمقػدار ( 0.86) كالبالغػة( B)كتشير قيمػة معامػؿ ، ركح المجا فة كالمخاطرة
( B) كمػف االشػارة المكجبػة لقيمػة ، (0.86) حدة كاحدة يؤدم إل  تغيير ف  ركح المجا فػة كالمخػاطرة بمقػدارك 

  .يةحظ اف التعنير ايجاب .ام انه كمما  اد التكامؿ االجتماع   ادط ركح المجا فة كالمخاطرة قكة كتعنيران 
   
 

 المتغير التابل        
المتغير          

 المستقؿ

 قدرة اك سعة  القدرة عم  اتخاب القراراط التنظيم االبداع 
 االتصاؿ

 ركح المجا فة 
 كالمخاطرة

 تشجيل االبداع ر االبداع القدرة عم  التغيي

F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B 

التكامؿ 
 االجتماع 

23.14 .70 .84 25.31 .55 .80 99.72 .51 .80 29.81 .57 .86 61.05 .62 .89 48.90 .60 .87 
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

معنكية ف  بعد القدرة عم  التغيير االبداع  اب بمغػط  فيما يؤنر التكامؿ االجتماع  تعنيران ايجابيان كبا داللة
كقد بمغط قيمة معامػؿ ، (3.92) كالت  جاطط اكبر مف قيمتها الجدكلية كالبالغة( 61.05) المحسكبة( F) قيمة

مف نسبة االختةفاط الحاصمة فػ  ( 0.62) كهبا يعن  اف التكامؿ االجتماع  ي سر ما نسبته، (0.62) التحديد
فيؤشر إل  اف التغييػر فػ  التكامػؿ االجتمػاع  ( 0.89) البم بمس( B) اما معامؿ،   التغيير االبداع القدرة عم

ككػػبلؾ يةحػػظ اف ، (0.89) بمقػػدار كحػػدة كاحػػدة سػػيؤدم إلػػ  تغييػػر فػػ  القػػدرة عمػػ  التغييػػر االبػػداع  بمقػػدار
اؾ تكامػؿ اجتمػاع  اصػبحط القػدرة اب انػه كممػا كػاف هنػ، (B)التعنير ايجاب ه مف خةؿ االشػارة المكجبػة لقيمػة 
كاخيران ظهر هنالؾ تانير بك داللة معنكية لمتكامػؿ االجتمػاع   .عم  التغيير االبداع  اقكل ف  الك ارة المبحكنة

، (3.92) كه  اكبر مف قيمتها الجدكلية كالبالغػة( 48.90) المحسكبه( F) ف  بعد تشجيل االبداع اب كانط قيـ
مػف نسػبة ( 0.60)كالبم يبيف اف التكامػؿ االجتمػاع  ي سػر مػا نسػبته ( 0.60) تحديدكقد بمغط قيمة معامؿ ال

إلػػ  اف تغييػػر التكامػػؿ ( 0.87) كالبالغػػة( B)كتشػػير قيمػػة معامػػؿ، االختةفػػاط الحاصػػمة فػػ  تشػػجيل االبػػداع
 مكجبة لقيمةكمف االشارة ال(.0.87)االجتماع  بمقدار كحدة كاحدة يؤدم إل  تغيير ف  تشجيل االبداع بمقدار 

(B ) .يةحظ اف التعنير ايجاب .ام انه كمما  اد التكامؿ االجتماع   اد تشجيل االبداع قكة كتعنير 
عةقػاط التػعنير بػيف بعػد تطػكير المقػدراط  (9)يبيف الجدكؿ االتنظيم تعنير بعد تطكير المقدراط ف  االبداع  .إل

 ككما يعت ا كاالبداع التنظيم 
          

 بعد تطكير المقدراط كاالبداع التنظيم  نتاه  التعنير (9) الجدكؿ   

المحسػػكبة قػػد بمغػػػط  (F)لقػػد اشػػارط النتػػاه  مػػػف خػػةؿ حسػػاإل المؤشػػػراط االحصػػاهية إلػػ  اف قيمػػػة           
يةحػظ اف  (B)كمػف االشػارة المكجبػة لقيمػة  ،(3.92)ة كالبالغػة كه  اكبر بكنير مف قيمتها الجدكليػ (40.49)

مػف  (0.52)مف خػةؿ ت سػير  لمػا نسػبته  التنظيم هناؾ تعنيران ايجابيان معنكيان لبعد تطكير المقدراط ف  االبداع 
ييػر كمػا اف تغييػر كحػدة كاحػدة فػ  بعػد تطػكير المقػدراط يػؤدم إلػ  تغ التنظيمػ االختةؼ الحاصؿ ف  االبداع 

.كمف هػػػب  النتيجػػػة يت ػػػح بانػػػه كممػػػا  اد تطػػػكير المقػػػدراط  اد االبػػػداع التنظيمػػػ فػػػ  االبػػػداع  (0.74) مقػػػدار 
 .التنظيم 
كبالرجكع إل  الجدكؿ ارنؼ بكر  يت ح اف هناؾ تانيرا معنكيػا مكجبػا لبعػد تطػكير المقػدراط فػ  بعػد      

كالتػػ  جػػاطط اكبػػر مػػف قيمتهػػا الجدكليػػة  (78.49)ة المحسػػكب (F)القػػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط اب كانػػط قيمػػة 
 كهبا يعن  اف بعد تطكير المقدراط ي سػر مػا نسػبته ، (0.45) كقد بمغط قيمة معامؿ التحديد، (3.92)كالبالغة 

 (0.73)الػػبم بمػػس  (B) امػػا معامػػؿ، مػػف نسػػبة االختةفػػاط الحاصػػمة فػػ  القػػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط( 0.45)
يير ف  تطكير المقدراط بمقدار كحدة كاحدة سيؤدم إل  تغيير ف  القدرة عم  اتخاب القػراراط فيؤشر إل  اف التغ

اب انػػه كممػػا كػػاف هنػػاؾ تطػػكير ، ككػػبلؾ يةحػػظ اف التػػعنير ايجػػاب  مػػف خػػةؿ االشػػارة المكجبػػة، (0.73)بمقػػدار 
  .لممقدراط اصبحط القدرة عم  اتخاب القراراط اقكل ف  الك ارة المبحكنة

 المتغير التابل        
المتغير          

 المستقؿ

 قدرة اك سعة  القدرة عم  اتخاب القراراط التنظيم االبداع 
 االتصاؿ

 ركح المجا فة 
 كالمخاطرة

 تشجيل االبداع القدرة عم  التغيير االبداع 

F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B 

 73. 41. 69.00 82. 34. 49.43 80. 48. 88.58 75. 42. 71.73 73. 45. 78.49 74. 52. 40.49 تطكير المقدراط
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

ما اف هنالػؾ تػعنيران با داللػة معنكيػة لتطػكير المقػدراط فػ  بعػد قػدرة اك سػعة االتصػاؿ اب كانػط قيمػة ك     
(F )كقػػد بمغػػط قيمػػة معامػػؿ  ، (3.92)كهػػ  اكبػػر بكنيػػر مػػف قيمتهػػا الجدكليػػة كالبالغػػة  ، (71.73) المحسػػكبة

نسػبة االختةفػاط الحاصػمة فػ  مػف  (0.42)كالت  تبيف اف تطكير المقدراط ي سػر مػا نسػبته  ،(0.42)التحديد 
إلػ  اف تغييػر تطػكير المقػدراط بمقػدار كحػدة  (0.75)كالبالغػة  (B)كتشير قيمة معامؿ ، قدرة اك سعة االتصاؿ

يةحػظ اف  (B)كمف االشارة المكجبة لقيمة  ، (0.75)كاحدة يؤدم إل  تغيير ف  قدرة اك سعة االتصاؿ بمقدار 
   .طكير المقدراط  ادط قدرة اك سعة االتصاؿ قكة كتعنيرالتعنير ايجاب .ام انه كمما  اد ت

كظهر هنالؾ تعنير بك داللػة معنكيػة لبعػد تطػكير المقػدراط فػ  بعػد ركح المجا فػة كالمخػاطرة اب كانػط      
كقػػد بمغػػط قيمػػة معامػػؿ  ،(3.92)كهػػ  اكبػػر مػػف قيمتهػػا الجدكليػػة كالبالغػػة  ،(88.58) المحسػػكبة (F)قيمػػة 
مػف نسػبة االختةفػاط الحاصػمة فػ  ( 0.48)كالت  تبيف اف تطكير المقدراط ي سر ما نسػبته   ،(0.48) التحديد

إل  اف تغيير تطكير المقدراط بمقدار كحدة  (0.80)كالبالغة  (B)كتشير قيمة معامؿ ، ركح المجا فة كالمخاطرة
يةحػظ  (B)ة المكجبػة لقيمػة كمف االشار  ، (0.80)كاحدة يؤدم إل  تغيير ف  ركح المجا فة كالمخاطرة بمقدار 

   .اف التعنير ايجاب .ام انه كمما  اد تطكير المقدراط  ادط ركح المجا فة كالمخاطرة قكة كتعنيران 
فيما يؤنر بعد تطكير المقدراط تعنيران ايجابيان كبا داللة معنكية ف  بعد القػدرة عمػ  التغييػر االبػداع  اب      

كقػد بمغػط قيمػة ،(3.92)الت  جاهػط اكبػر مػف قيمتهػا الجدكليػة كالبالغػة ك  (49.43)المحسكبة  (F)بمغط قيمة 
مف نسبة االختةفاط الحاصػمة ( 0.34)كهبا يعن  اف تطكير المقدراط ي سر ما نسبته ، (0.34)معامؿ التحديد 

مقػدراط فيؤشر إل  اف التغيير ف  تطػكير ال (0.82)البم بمس  (B)اما معامؿ ، ف  القدرة عم  التغيير االبداع 
ككػػبلؾ يةحػػظ اف ، (0.82) بمقػػدار كحػػدة كاحػػدة سػػيؤدم إلػػ  تغييػػر فػػ  القػػدرة عمػػ  التغييػػر االبػػداع  بمقػػدار

اب انػه كممػا كػاف هنػاؾ اهتمػاـ بتطػكير مهػاراط العػامميف ، (B)التعنير ايجاب  مف خةؿ االشارة المكجبة لقيمػة 
  .بحكنةاصبحط القدرة عم  التغيير االبداع  اقكل ف  الك ارة الم

كاخيران ظهر هنالؾ تعنير بك داللة معنكيػة لبعػد تطػكير المقػدراط فػ  بعػد تشػجيل االبػداع اب كانػط قػيـ      
(F)كقػػد بمغػػط قيمػػة معامػػؿ التحديػػد، ( 3.92)كهػػ  اكبػػر مػػف قيمتهػػا الجدكليػػة كالبالغػػة  (69.00)المحسػػكبه 
مػف نسػبة االختةفػاط الحاصػمة فػ  تشػجيل  (0.41)كالبم يبيف اف تطػكير المقػدراط ي سػر مػا نسػبته  (0.41)

إل  اف تطكير المقدراط بمقدار كحدة كاحػدة يػؤدم إلػ  تغييػر  (0.73)كالبالغة  (B)كتشير قيمة معامؿ، االبداع
يةحظ اف التػعنير ايجػاب .ام انػه كممػا  اد ( B).كمف االشارة المكجبة لقيمة (0.73)ف  تشجيل االبداع بمقدار 

 تشجيل االبداع قكة كتعنير.  تطكير المقدراط  اد 
 النمػك الػكظي  عةقػاط التػعنير بػيف بعػد  (27)يبػيف الجػدكؿ االتنظيمػ تعنير بعد النمػك الػكظي   فػ  االبػداع   . 

 ككما يعت ا كاالبداع التنظيم 
 عةقاط التعنير بيف بعد النمك الكظي   كاالبداع التنظيم  (27)الجدكؿ             

           
 

      المتغير التابل   
المتغير          

 المستقؿ

 قدرة اك سعة  القدرة عم  اتخاب القراراط التنظيم االبداع 
 االتصاؿ

 ركح المجا فة 
 كالمخاطرة

 تشجيل االبداع القدرة عم  التغيير االبداع 

F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B 

 70. 60. 46.98 70. 81. 40.75 71. 60. 48.87 55. 31. 43.36 63. 52. 33.35 63. 60. 45.69 النمك الكظي  
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

كمػف  (3.92)كالت  ه  اكبر مف قيمتها الجدكلية البالغة  (45.69)المحسكبة كالبالغة  (F)مف خةؿ قيمة 
بػػاف هػػبا يعنػػ  كجػػكد تػػانير ايجػػاب  معنػػكم لمنمػػك الػػكظي   فػػ  االبػػداع ، (B) االشػػارة المكجبػػة لقيمػػة معامػػؿ

مػػف ( 0.60)كامػػا بالنسػػبة لقيمػػة معامػػؿ التحديػػد كالتػػ  تعنػػ  اف النمػػك الػػكظي   ي سػػر مػػا نسػػبته ، يمػػ التنظ
كالتػ  تعنػ  تغييػر النمػك الػكظي   بمقػدار كحػدة  (B).اما قيمػة معامػؿ التنظيم االختةؼ الحاصؿ ف  االبداع 

 .(0.63)بمقدار  التنظيم كاحدة يؤدم إل  تغيير ف  االبداع 
فقػد جػاطط تعنيراتػه متقاربػة إلػ  حػد مػا فقػد  التنظيمػ نسبة لتعنير هػبا البعػد عمػ  ابعػاد االبػداع اما بال     

كهػ   (48.87) المحسػكبة (F)حصؿ عم  اعم  نسبة تعنير ف  بعد ركح المجا فة كالمخاطرة حيث بمغط قيمة 
اف النمػك الػكظي   ي سػر مػا  كمف قيمة معامؿ التحديد كالبم يعنػ  ،(3.92)اكبر مف قيمتها الجدكلية كالبالغة 

كالػبم يعنػ  اف  (B)كمػف قيمػة معامػؿ ، مف االختةفاط الحاصمة ف  ركح المجا فػة كالمخػاطرة( 0.60) نسبته
  .(0.71)تغيير النمك الكظي   بمقدار كحدة كاحدة يؤدم إل  تغيير ف  ركح المجا فة كالمخاطرة بمقدار 

اف هنالػػؾ تػػعنيرا ايجابيػػان كبا داللػػة معنكيػػة لبعػػد النمػػك  المحسػػكبة( F) كمػػا كيت ػػح مػػف خػػةؿ قيمػػة     
كالتػػ  جػػاطط اكبػػر مػػف ( 33.35)المحسػػكبة  (F)الػػكظي   فػػ  بعػػد القػػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط اب بمغػػط قيمػػة 

كهػبا يعنػ  اف النمػك الػكظي   ي سػر ،(0.52)كقد بمغط قيمة معامؿ التحديد  ،(3.92)قيمتها الجدكلية كالبالغة 
الػػبم بمػػس ( B) امػػا معامػػؿ، مػػف نسػػبة االختةفػػاط الحاصػػمة فػػ  القػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط (0.52) مػا نسػػبته

فيؤشر إل  اف التغيير ف  النمك الكظي   بمقدار كحدة كاحدة سيؤدم إل  تغيير ف  القػدرة عمػ  اتخػاب  (0.63)
اب انػه كممػا ، (B)المكجبػة لقيمػة  ككبلؾ يةحظ اف التػعنير ايجػاب  مػف خػةؿ االشػارة، (0.63)القراراط بمقدار 

   .كاف هناؾ نمك كظي   اصبحط القدرة عم  اتخاب القراراط اقكل ف  الك ارة المبحكنة
( F) كمػا اف هنالػػؾ تػعنيران با داللػػة معنكيػػة لمنمػك الػػكظي   فػػ  بعػد قػػدرة اك سػػعة االتصػاؿ اب كانػػط قيمػػة

كقػػػد بمغػػػط قيمػػػة معامػػػؿ التحديػػػد  ،(3.92)بالغػػػة كهػػػ  اكبػػػر مػػػف قيمتهػػػا الجدكليػػػة كال ، (43.36)المحسػػكبة 
مػف نسػبة االختةفػاط الحاصػمة فػ  قػدرة اك  (0.31)كالت  تبيف اف النمك الكظي   ي سػر مػا نسػبته  ، (0.31)

إلػػ  اف تغييػػر النمػػك الػػكظي   بمقػػدار كحػػدة كاحػػدة ( 0.55) كالبالغػػة (B)كتشػػير قيمػػة معامػػؿ ، سػػعة االتصػػاؿ
يةحػػظ اف  (B) كمػػف االشػػارة المكجبػػة لقيمػػة ، (0.55)اك سػػعة االتصػػاؿ بمقػػدار يػػؤدم إلػػ  تغييػػر فػػ  قػػدرة 

   .التعنير ايجاب .ام انه كمما  اد النمك الكظي    ادط قدرة اك سعة االتصاؿ قكة كتعنيران 
 فيما يؤنر النمػك الػكظي   تػعنيران ايجابيػان كبا داللػة معنكيػة فػ  بعػد القػدرة عمػ  التغييػر االبػداع  اب بمغػط

كقد بمغط قيمة معامػؿ ، (3.92) كالت  جاطط اكبر مف قيمتها الجدكلية كالبالغة (40.75)المحسكبة  (F) قيمة
مػػف نسػبة االختةفػػاط الحاصػمة فػػ  ( 0.81)كهػبا يعنػػ  اف النمػك الػػكظي   ي سػر مػػا نسػبته ، (0.81)التحديػد 

ر إلػػ  اف التغييػػر فػػ  النمػػك الػػكظي   فيؤشػػ (0.70)الػػبم بمػػس  (B)امػػا معامػػؿ ، القػػدرة عمػػ  التغييػػر االبػػداع 
ككػػبلؾ يةحػػظ اف ، (0.70) بمقػػدار كحػػدة كاحػػدة سػػيؤدم إلػػ  تغييػػر فػػ  القػػدرة عمػػ  التغييػػر االبػػداع  بمقػػدار

اب انػه كممػػا  ادط درجػة النمػػك الػكظي   اصػػبحط القػػدرة ،(B)التػعنير ايجػػاب  مػف خػػةؿ االشػارة المكجبػػة لقيمػػة 
  .الك ارة المبحكنةعم  التغيير االبداع  اقكل ف  

، (3.92)كالت  ه  اكبر مػف قيمتهػا الجدكليػة كالبالغػة  (46.98)المحسكبة كالبالغة ( F) كاخيران مف قيمة
ظهر اف هنالؾ تعنيران ايجابيان كقكيان لبعد النمك الكظي   ف  بعػد تشػجيل  (B) كمف االشارة المكجبة لقيمة معامؿ

ككػبلؾ ، مف االختةفاط الحاصػمة فػ  بعػد تشػجيل االبػداع (0.60)سبته كاف النمك الكظي   ي سر ما ن، االبداع
 ف  بعد تشجيل االبداع. (0.70)تغيير كحدة كاحدة ف  النمك الكظي   يقابمه تغيير بمقدار 
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

عةقػػاط التػػعنير بػػيف بعػػد  (22)يبػػيف الجػػدكؿ  االتنظيمػػ تػػعنير بعػػد المشػػاركة فػػ  اتخػػاب القػػراراط فػػ  االبػػداع   .د
 ككما يات ا ف  اتخاب القراراط كاالبداع التنظيم المشاركة 

 عةقاط التعنير بيف بعد المشاركة ف  اتخاب القراراط كاالبداع التنظيم  (22)الجدكؿ 

 
اب  التنظيمػ بيػران لبعػد المشػاركة فػ  اتخػاب القػراراط فػ  االبػداع مف النتػاه  ارن ػة ظهػر اف هنػاؾ تػعنيران ك         

كبمغػػط قيمػػة معامػػؿ  ، (3.92) كهػػ  اكبػػر مػػف قيمتهػا الجدكليػػة كالبالغػػة،(24.22) المحسػػكبة( F) كانػط قيمػػة
مػف االختةفػاط الحاصػمة  (0.72)كهبا يعن  اف المشاركة ف  اتخاب القػراراط ت سػر مػا نسػبته ،(0.72) التحديد
إلػػ  اف تغييػػر المشػػاركة فػػ  اتخػػاب القػػراراط  (0.83)كالبالغػػة  (B) كتشػػير قيمػػة معامػػؿ التنظيمػػ االبػػداع فػػ  

 (B)كمػف االشػارة المكجبػة لقيمػة  (0.83)بمقػدار  التنظيمػ بمقدار كحدة كاحػدة يػؤدم إلػ  تغييػر فػ  االبػداع 
 قكة كتعنيران. التنظيم راط  اد االبداع ام انه كمما  ادط المشاركة ف  اتخاب القرا، يةحظ اف التعنير ايجاب 

 المحسػػكبة (F) كيػػؤنر هػػبا البعػػد تػػعنيرا ايجابيػػان فػػ  بعػػد القػػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط اب بمغػػط قيمػػة     
كهػبا ،(0.55)كقد بمغط قيمة معامؿ التحديػد ، (3.92)كالت  جاطط اكبر مف قيمتها الجدكلية كالبالغة  (27.36)

مػػف نسػػبة االختةفػػاط الحاصػػمة فػػ  القػػدرة عمػػ  اتخػػاب ( 0.55) تخػػاب القػػراراط ت سػػر مػػا نسػػبتهيعنػػ  اف المشػػاركة فػػ  ا
فيؤشر إل  اف التغيير فػ  المشػاركة فػ  اتخػاب القػراراط بمقػدار كحػدة كاحػدة  (0.78)البم بمس  (B) اما معامؿ، القراراط

يةحػػظ اف التػػانير ايجػػاب  مػػف خػػةؿ االشػػارة ككػػبلؾ ،(0.78)سػػيؤدم إلػػ  تغييػػر فػػ  القػػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط بمقػػدار 
اب انه كمما كاف هناؾ مشاركة ف  اتخاب القراراط اصبحط القدرة عم  اتخاب القراراط اقكل ف  الك ارة ، (B)المكجبة لقيمة 

   .المبحكنة
قػدرة اك سػعة كما اف هنالؾ تعنيران ايجابيان  با داللة معنكية لبعػد المشػاركة فػ  اتخػاب القػراراط فػ  بعػد      

كقػد بمغػط  ، (3.92)كه  اكبر مف قيمتها الجدكلية كالبالغػة  ،(26.39) المحسكبة (F)االتصاؿ اب كانط قيمة 
مػف نسػبة  (0.56)كالت  تبيف اف المشػاركة فػ  اتخػاب القػراراط ي سػر مػا نسػبته  ،(0.56)قيمة معامؿ التحديد 

إلػ  اف تغييػر المشػاركة فػ  ( 0.83)كالبالغػة  (B)قيمػة معامػؿ كتشػير ، االختةفاط الحاصمة ف  قدرة اك سػعة االتصػاؿ
كمػف االشػارة المكجبػة  ، (0.83) اتخاب القراراط بمقدار كحدة كاحدة يػؤدم إلػ  تغييػر فػ  قػدرة اك سػعة االتصػاؿ بمقػدار

ة االتصػػاؿ قػػكة يةحػػظ اف التػػعنير ايجػػاب .ام انػػه كممػػا  ادط المشػػاركة فػػ  اتخػػاب القػػراراط  ادط قػػدرة اك سػػع (B)لقيمػػة 
   .كتعنيران 

كظهر هنالؾ تعنيران بك داللة معنكية لبعد المشاركة ف  اتخاب القراراط ف  بعد ركح المجا فة كالمخػاطرة اب كانػط      
 كقػػد بمغػػط قيمػػة معامػػؿ التحديػػد ، (3.92)كهػػ  اكبػػر مػػف قيمتهػػا الجدكليػػة كالبالغػػة  ، (87.63)المحسػػكبة  (F)قيمػػة 

مػف نسػبة االختةفػاط الحاصػمة فػ  ركح ( 0.47)اف المشاركة فػ  اتخػاب القػراراط ي سػر مػا نسػبته  كالت  تبيف ،(0.47)
إلػ  اف تغييػر المشػاركة فػ  اتخػاب القػراراط بمقػدار كحػدة  (0.77)كالبالغة  (B)كتشير قيمة معامؿ ، المجا فة كالمخاطرة

يةحػظ اف التػعنير  (B) كمف االشارة المكجبة لقيمػة ،(0.77)كاحدة يؤدم إل  تغيير ف  ركح المجا فة كالمخاطرة بمقدار 
  .ايجاب .ام انه كمما  ادط المشاركة ف  اتخاب القراراط  ادط ركح المجا فة كالمخاطرة قكة كتعنيران 

المتغير 
 التابل        

المتغير          
 المستقؿ

 قدرة اك سعة  القدرة عم  اتخاب القراراط التنظيم االبداع 
 االتصاؿ

 ركح المجا فة 
 لمخاطرةكا

 تشجيل االبداع القدرة عم  التغيير االبداع 

F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B 

المشاركة ف  
اتخاب 
 القراراط

24.22 .72 .83 27.36 .55 .78 26.39 .56 .83 87.63 .47 .77 67.83 .54 .90 17.03 .65 .88 
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

فيما يؤنر بعد المشاركة ف  اتخاب القػراراط تػعنيران ايجابيػان كبا داللػة معنكيػة فػ  بعػد القػدرة عمػ  التغييػر      
كقػد ،(3.92)كالت  جاطط اكبر مػف قيمتهػا الجدكليػة كالبالغػة  (67.83)المحسكبة  (F)اب بمغط قيمة  االبداع 

مػػف  (0.54)كهػبا يعنػػ  اف المشػاركة فػ  اتخػػاب القػراراط ي سػر مػػا نسػبته ،(0.54)بمغػط قيمػة معامػػؿ التحديػد 
فيؤشػر إلػ  اف  (0.90)لػبم بمػس ا (B)اما معامػؿ ، نسبة االختةفاط الحاصمة ف  القدرة عم  التغيير االبداع 

التغيير ف  المشاركة ف  اتخاب القراراط بمقدار كحدة كاحدة سيؤدم إل  تغيير ف  القدرة عمػ  التغييػر االبػداع  
اب انه كمما كػاف هنػاؾ ، (B) ككبلؾ يةحظ اف التعنير ايجاب  مف خةؿ االشارة المكجبة لقيمة، (0.90)بمقدار 

  .اصبحط القدرة عم  التغيير االبداع  اقكل ف  الك ارة المبحكنة مشاركة ف  اتخاب القراراط
المحسػكبة (F)كاخيران ظهػر هنالػؾ تػعنير بك داللػة معنكيػة لهػبا البعػد فػ  تشػجيل االبػداع اب كانػط قيمػة     

 كالػبم يبػيف (0.65) كقد بمغػط قيمػة معامػؿ التحديػد،(3.92)كه  اكبر مف قيمتها الجدكلية كالبالغة  (17.03)
، مػف نسػبة االختةفػاط الحاصػمة فػ  تشػجيل االبػداع (0.65) اف المشاركة ف  اتخاب القػراراط ت سػر مػا نسػبته

إل  اف تغيير المشاركة فػ  اتخػاب القػراراط بمقػدار كحػدة كاحػدة يػؤدم  (0.88)كالبالغة  (B)كتشير قيمة معامؿ
يةحظ اف التعنير ايجاب .ام انػه (B) لقيمة كمف االشارة المكجبة ،(0.88)إل  تغيير ف  تشجيل االبداع بمقدار

 كمما  ادط المشاركة ف  اتخاب القراراط  اد تشجيل االبداع قكة كتعنير.
عةقػاط التػعنير بػيف بعػد  (21)يبػيف الجػدكؿ ا التنظيمػ تعنير بعد المكا نة بيف العمؿ كالحيػاة فػ  االبػداع   .ق

 كما يات اك  المكا نة بيف العمؿ كالحياة كاالبداع التنظيم 
 عةقاط التعنير بيف بعد المكا نة بيف العمؿ كالحياة كاالبداع التنظيم  (21)الجدكؿ 

 
 (3.92)البالغػة  كالتػ  هػ  اكبػر مػف قيمتهػا الجدكليػة (21.86) المحسكبة كالبالغػة (F)مف خةؿ قيمة           

باف هبا يعن  كجكد تانير ايجاب  معنكم لممكا نػة بػيف العمػؿ كالحيػاة ، (B) كمف االشارة المكجبة لقيمة معامؿ
كاما بالنسبة لقيمة معامؿ التحديد كالتػ  تعنػ  اف المكا نػة بػيف العمػؿ كالحيػاة ت سػر مػا ، التنظيم ف  االبداع 

كالتػ  تعنػ  تغييػر المكا نػة  (B).امػا قيمػة معامػؿ التنظيم البػداع مف االختةؼ الحاصػؿ فػ  ا (0.69)نسبته 
 .(0.76)بمقدار  التنظيم بيف العمؿ كالحياة بمقدار كحدة كاحدة يؤدم إل  تغيير ف  االبداع 

فقػد جػاطط تعنيراتػه مت اكتػة إلػ  حػد مػا فقػد  التنظيمػ لتػانير هػبا البعػد عمػ  ابعػاد االبػداع  اما بانسبة     
كهػ  ( 71.63)المحسػكبة  (F)ف  بعػد قػدرة اك سػعة االتصػاؿ حيػث بمغػط قيمػة  تعنيرعم  نسبة حصؿ عم  ا

كمػػف قيمػػة معامػػؿ التحديػػد كالػػبم يعنػػ  اف المكا نػػة بػػيف العمػػؿ  ،(3.92)اكبػػر مػػف قيمتهػػا الجدكليػػة كالبالغػػة 
 (B) قيمػة معامػؿ كمػف، مػف االختةفػاط الحاصػمة فػ  قػدرة اك سػعة االتصػاؿ( 0.42)كالحياة ت سر ما نسػبته 

كالػػبم يعنػػ  اف تغييػػر المكا نػػة بػػيف العمػػؿ كالحيػػاة بمقػػدار كحػػدة كاحػػدة يػػؤدم إلػػ  تغييػػر فػػ  قػػدرة اك سػػعة 
  .(0.67) االتصاؿ بمقدار

 

 المتغير التابل        
المتغير          

 المستقؿ

 قدرة اك سعة  القدرة عم  اتخاب القراراط التنظيم االبداع 
 االتصاؿ

 ركح المجا فة 
 كالمخاطرة

 شجيل االبداعت القدرة عم  التغيير االبداع 

F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B F R2 B 

المكا نة بيف العمؿ 
 كالحياة

21.86 .69 .76 40.88 .59 .76 71.63 .42 .67 20.69 .55 .77 28.44 .39 .84 27.58 .57 .77 
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  ميينظلتا واإلبداعنوعية حياة العمل  العالقة بين

 في ديوان وزارة التخطيط( تطبيقي)بحث 
 

 

 

 

المحسػكبة اف هنالػؾ تػعنيرا ايجابيػان با داللػة معنكيػة لبعػد المكا نػة بػيف  (F) كما كيت ح مف خػةؿ قيمػة     
كالت  جػاطط اكبػر مػف  (40.88)المحسكبة  (F)القدرة عم  اتخاب القراراط اب بمغط قيمة  العمؿ كالحياة ف  بعد

كهػبا يعنػ  اف المكا نػة بػيف العمػؿ ، (0.59) كقد بمغط قيمػة معامػؿ التحديػد، (3.92)قيمتها الجدكلية كالبالغة 
 (B)امػا معامػؿ ، القػراراط مف نسبة االختةفاط الحاصمة ف  القدرة عم  اتخاب (0.59) كالحياة ت سر ما نسبته

فيؤشر إل  اف التغيير ف  المكا نة بيف العمؿ كالحياة بمقدار كحدة كاحدة سػيؤدم إلػ  تغييػر  (0.76)البم بمس 
ككػػبلؾ يةحػػظ اف التػػانير ايجػػاب  مػػف خػػةؿ االشػػارة المكجبػػة ، (0.76)فػػ  القػػدرة عمػػ  اتخػػاب القػػراراط بمقػػدار 

اهتمػاـ فػ  تحقيػؽ المكا نػة بػيف العمػؿ كالحيػاة اصػبحط القػدرة عمػ  اتخػاب اب انه كمما كػاف هنػاؾ ، (B)لقيمة 
   .القراراط اقكل ف  الك ارة المبحكنة

كما اف هنالؾ تعنيران با داللة معنكية لممكا نة بيف العمؿ كالحياة ف  بعد ركح المجا فة كالمخاطرة اب كانط      
كقػػد بمغػػط قيمػػة معامػػؿ  ،(3.92)الجدكليػػة كالبالغػػة كهػػ  اكبػػر مػػف قيمتهػػا  ،(20.69)المحسػػكبة  (F)قيمػػة 

مػػف نسػػبة االختةفػػاط  (0.55)كالتػػ  تبػػيف اف المكا نػػة بػػيف العمػػؿ كالحيػػاة ت سػػر مػػا نسػػبته  ،(0.55)التحديػػد 
إلػ  اف التغييػر فػ  المكا نػة  (0.77)كالبالغػة  (B)كتشػير قيمػة معامػؿ، الحاصمة ف  ركح المجا فػة كالمخػاطرة

كمػف  ،(0.77)اة  بمقػدار كحػدة كاحػدة يػؤدم إلػ  تغييػر فػ  ركح المجا فػة كالمخػاطرة بمقػدار بيف العمؿ كالحيػ
ام انػه كممػا  ادط المكا نػة بػيف العمػؿ كالحيػاة  ادط ركح ،يةحظ اف التعنير ايجاب  (B)االشارة المكجبة لقيمة 

    .المجا فة كالمخاطرة قكة كتعنيران 
ؿ كالحيػاة تػػعنيران ايجابيػان با داللػػة معنكيػة فػػ  بعػد القػػدرة عمػ  التغييػػر فيمػا يػػؤنر بعػد المكا نػػة بػيف العمػػ     

كقػد ،(3.92)كالت  جاطط اكبر مػف قيمتهػا الجدكليػة كالبالغػة  (28.44)المحسكبة  (F) االبداع  اب بمغط قيمة
مػػف  (0.39)كهػػبا يعنػػ  اف المكا نػػة بػػيف العمػػؿ كالحيػػاة ت سػػر مػػا نسػػبته ،(0.39)بمغػػط قيمػػة معامػػؿ التحديػػد 

فيؤشػر إلػ  اف  (0.84)الػبم بمػس  (B)اما معامػؿ ، نسبة االختةفاط الحاصمة ف  القدرة عم  التغيير االبداع 
التغيير ف  المكا نة بيف العمؿ كالحياة بمقدار كحدة كاحدة سيؤدم إل  تغيير فػ  القػدرة عمػ  التغييػر االبػداع  

اب انػػه كممػػا  اد ، (B)خػػةؿ االشػػارة المكجبػػة لقيمػػة ككػػبلؾ يةحػػظ اف التػػعنير ايجػػاب  مػػف ، (0.84)بمقػػدار 
االهتمػػاـ فػػ  تحقيػػؽ المكا نػػة بػػيف العمػػؿ كالحيػػاة اصػػبحط القػػدرة عمػػ  التغييػػر االبػػداع  اقػػكل فػػ  الػػك ارة 

 .المبحكنة
كالتػ  هػ  اكبػر مػف  (27.58)المحسػكبة لبعػد تشػجيل االبػداع كالبالغػة ( F)كاخيران يت ح مف خةؿ قيمػة      

ظهػر اف هنالػؾ تػعنيران ايجابيػان كقكيػان  (B)كمف االشارة المكجبػة لقيمػة معامػؿ ،(3.92) الجدكلية كالبالغة قيمتها
كاف المكا نػػة بػػيف العمػػؿ كالحيػػاة ت سػػر مػػا نسػػبته ، لبعػػد المكا نػػة بػػيف العمػػؿ كالحيػػاة فػػ  بعػػد تشػػجيل االبػػداع

غييػر كحػدة كاحػدة فػ  المكا نػة بػيف العمػؿ ككػبلؾ ت، مف االختةفاط الحاصػمة فػ  بعػد تشػجيل االبػداع (0.57)
تؤكػد النتػاه  ارن ػة صػحة ال ر ػية النانيػة ك خيرافػ  بعػد تشػجيل االبداع. (0.77)كالحياة يقابمه تغيير بمقػدار 

 لمبحث.
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 االستنتاراخ وانتىصياخ احملىر انراتغ/
 االستنتاراخ أوال:

 فػػ  التغييػػر إلجػػراط مناسػػبة  جػػكاط كتهيهػػة المنظمػػاط فػػ  بناهيػػة تغييػػراط تتطمػػإل العمػػؿ حيػػاة نكعيػػة بػػرام  اف .1
 باط عمػؿ بيهػة خمؽ اف اي ا يستنت  مما ، خرل صةحياط حجإل  ك إ افية صةحياط كمنح المناسإل الكقط
 بػدكر  كالػبم انسػانية عمؿ ظركؼ كاتخاب كر باتهـ العامميف حاجاط جميل اشباع عم  فعة يعمؿ عالية نكعية

 .لم باهف المقدمة الخدمة جكدة تحسيف عم  كبالتال  ابداعاتهـ ةدرج  يادة عم  سينعكس
 انجا هػا مػدل قيػاس خػةؿ مػف المنظمػة فاعميػة كل يػادة،العمؿ حيػاة نكعيػة بنشاطاط ت داد المنظمة فاعمية اف .2

 تمػادكاالع االنشػطة تمػؾ بيف كالتكامؿ العمؿ حياة نكعية نشاطاط ف  الشمكلية عم  االعتماد مف البد نهدافها
 .ابداعاتها درجة ل يادة كصكال اساسية كركي ة البشرية المكارد عم 

 سهمط التطكراط الحدينة كشدة المنافسة ف  ظهكر الكنير مف انساليإل كاننظمة كالمداخؿ التػ  تيحّ ػ  عمػ    .3
يػػة عبػػر تقصػػير مػػدة اإلبػػداع ، كخمػػؽ مينػػا،و مةهػػـو لػػه يػػكّفر الػػدعـى لتكجػػه الػػك ارة المعنّيػػة بالبحػػث، نحػػك ال اعم

ظهكر  كاالرتقاط به بشكؿو  سرع مف المنافسيف كخاصة ف  المنظماط الناجحة ، بغيةى اإلي اط بمتطمباط ال بػاهف 
 كتطمعاتهـ ، كتقديـ الخدماط المناسبة لهـ.

 لنجػاحا كتكػافئ كالتجربػة كاالختبػار المخػاطرة تشػجل فه  متشابهة نقافاط لديها المبدعة المنظماط اف يةحظ  .4
 .المجهكؿ ف  لمخكض طبيعية نانكية نتيجة انه عم  ال شؿ ال  كتنظر السكاط عم  كال شؿ

 لممنظمػاط التقنػ  البحػث مػف تػعت  الحقيقػة اإلبػداعاط لكػف مختم ة مصادر مف تعت  اإلبداعاط  ف مف بالر ـ  .5
  التنظيمػػ  لإلبػػداع بمصػػدر مػػةمنظ  يػػة تميػػ   ػػركرة عمػػ  ات قػػكا البػػاحنيف ا مػػإل لكػػف ،كالتكنكلكجيػػا، الكبيػػرة
 لهػػا يحقػػؽ ك المنظمػػة، عمػػؿ طبيعػػة مػػل ينسػػجـ بمػػا كانداط ال اعميػػة لمؤشػػراط مخطػػط كصػػيا ة بهػػا، خػػاص
 .كالنجاح التمي 

 انتىصياخ حانيًا:
تبن  ك ارة التخطيط فمس ة خاصة ف  مجػاؿ تع يػ  آليػاط تحسػيف نكعيػة حيػاة العمػؿ تنسػجـ مػل ارنػار التػ    .1

حصرا، كبلؾ بالسع  إل  تطبيؽ برامجها التػ  تقػكد بػدكرها  التنظيم يراط الجبرية ف  مجاؿ االبداع تحقؽ التغ
 .التنظيم إل  تحسيف بيهة العمؿ كبالتال   يادة درجة االبداع 

 طبقػط مػا ،ابا المنظمػاط مػف الكنيػر لنجػاح االساسػية العناصػر تمنػؿ التػ  العمػؿ حيػاة نكعيػة تحسػيف  همية  .2
 خػةؿ مػف ،المنظمػة فػ  العاممػة االطػراؼ كافة نر اط ،كالسع  جميعهـ كالعامميف االدارة مف حيحص بعسمكإل
 كاتاحػة العػامميف مقػدراط لتطػكير متخصصػة مراكػ  انشاط،العامميف بيف االجتماع  كالت اعؿ التكامؿ ركح تنمية

 جاهػدة منظمػة كػؿ تسػع   ف كرمال ػر  فمػف ابا ،القػراراط اتخػاب فػ  كالمشػاركة الكظي   لمنمك الكافية ال رص
 ر ػا تحقيػؽ ن سػه الكقػط كفػ  االنتاجيػة فػ   يػادة  مػف عميهػا يػدر لمػا كبلؾ ، عامميها حياة نكعية لتحسيف
 الطيبػة العةقػاط عمػ  يػنعكس الػبم االمػر ، العمػؿ فػ  جميعها كمتطمباتهـ حاجاتهـ اشباع خةؿ مف العامميف

 .التنظيم  االبداع تحقيؽ ال  بالمنظمة يؤدم كالبم اخرل جهة مف االدارة كمل جهة مف البعض بع هـ مل
 تشػجيل إلػ  يسػتند الػبم القيمػ  النظػاـ بناط نحك الك ارة مستكياط جميل ف  العامميف مف بالمبدعيف االرتقاط  .3

 جديػػدة ك سػػاليإل طػػرؽ كابتػػداع ابتكػػار عبػػر بالعمػػؿ لمرقػػ  السػػبؿ  ف ػػؿ بعتبػػاع القيػػاـ نحػػك كتح يػػ هـ العػػامميف
 .التقدـ ف  الك ارة خدمة عم  تعمؿ مستمرة كبصكرة
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 تكسػيل طريػؽ عػف كبلؾ،المبحكنػة الك ارة ف  القرار مراك  عند المخاطرة كتبن  االبداع خصاهص فاعمية  يادة  .4
 العػامميف تمكػيف سياسػة اعتمػاد ك يػادة المػدل البعيػدة النتاه  باط لمك ارة المهمة القراراط اتخاب ف  مشاركتهـ

 المشػاركة اك قيادة ف  دكرم بشكؿ تدكيرهـ إل  ا افة مكقعه مف كاممة مسؤكلية مسؤال منهـ كؿ يجعؿ ؿبشك
 .االبداعية كمقترحاتهـ آراههـ كتشجيل لمك ارة المهمة االعماؿ ادارة ف 

ا نقافػػاط كاسػػتراتيجياط مم مػػة لإلبػػداع ، تتطمػػإل تصػػميـ الكظػػاهؼ عمػػ   سػػاس ككنهػػ الػػك ارة المبحكنػػة تبنػػ   .5
كظػػاهؼ باط ت اعػػؿ كنيػػؽ كتعػػاكف بػػيف انشػػخاص كالمجمكعػػاط ، كػػكف انبػػداع ينبنػػؽ مػػف جهػػكد الجماعػػاط 

 كالمنظماط.
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The Relationship Between the Quality of work life and 

organizational innovation 

(Applied research in center of the Ministry of planning) 

 
Abstract 
    This research aims al present to test the relalionship between the quality of 

work life and organizalional innovalion in the center of the Ministry of Planning  
to achieve this aim ، in depending on given informalion of reconnaissance 

research by researcher the research default model include independed variable 

and the follower ، in depending on model  kinetics two models had been 

formulaled ،to test true of the Hypotheses and collect informalion of research 

sample total (100) manager as a decision makers in planningministry ، the 

researcher depend on collection of ways ، important one is the questionnaire ،
Interviews and formal reports ، the dala had been proceed by many stalistics 

methods to determined nalure of relalion and level of research variables and it's 

dimensions which its quality of work life and dimensions ( social integralion ،
competences development ، job growth ،decisionsmaking participalion and work 

life balance) ، Then Organizalional innovalion its dimensions (Decision making 

ability ،communicalion capacity ،Risk taker ،of Ability on innovalion change 

and innovalion courage) in spot of research results and analysis I find thal: 

presence of correlalion relalionship and the effect of the research variables.As 

one of the recommendalions reached by the research is Necessary to adopt the 

Ministry of Planning philosophy ، especially in the area of strengthening 

mechanisms to improve the quality of working life is consistent with effects thal 

achieve radical changes in the field of Organizalional  innovalion Exclusively. 

 

Keywords : Quality of work life  ، organizalional  innovalion.  


