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 الملخص:

استتتتت دذت الد الدراستتتتة التدرر علم دور المنام التنغيمي كمت ير وستتتتيط ذم الديبة بي   ستتتتالي   
إدارة اإلنطباع التنغيمي واإلبداع التنغيمم. وبد استتتتتتتتتتتسدمت الدراستتتتتتتتتتة المن   الوصتتتتتتتتتت ي الت ليلي  

لم عينة عشتتتتتتوايية بستتتتتتيطة م  الداملي  داسص الشتتتتتتركة المصتتتتتترية لتكنولوجيا الكيماويات  وطبقت ع
( م ردة. واعتمدت الدراستتة علم بايمة اتستتتقصتتاة كلداة لل صتتوص علم 180 يث بلغ  جم الدينة )

( بايمة بمددص 175البيانات  وبد بلغ عدد بوايم اتستتتتقصتتتاة التي  جرا علي ا الت ليص اإل صتتتايي )
(. وتم إجراة الت لييت اإل صتتتتتتتتتتايية باستتتتتتتتتتتسدام البرنام  اإل صتتتتتتتتتتايي %90صتتتتتتتتتت ي ة بلغ )ردود 

SPSS(version 20) وم  سيص تطبيق نمالج اتن دار المتددد التدريجي. وتم التوصتتتتتتتتتتتتتص إلم  
مدامص الت ديد ذي مت يرات النمولج   يث كانت النستتتتتتتتتتتبة ا علم ذي  مجموعة م  النتاي    ام ا:

( م  سيص مت يرات الدراسة المستقلة والوسيطة  يلي للك    %95لتنغيمي بنسبة )ت سير اتبداع ا
%( م  التباي  ذي ال يكص التنغيمي  ذي  ي  ت ستتتتتتتتتتتتتر  ي تتتتتتتتتتتتتا  35إدارة اتنطباع تشتتتتتتتتتتتتتكص  والي )

بالشتتتتتتتتتركة ( م  التباي  ذي ال واذز التنغيمية %46%( م  الصتتتتتتتتتراع التنغيمي  وما نستتتتتتتتتبت  )55)
وجميد ا نستتتتت  مقبولة ومرت دة جدا  ذي   الكيماويات المتطورة بمدينة الستتتتتاداتالمصتتتتترية لتكنولوجيا 

 مثص الد الب وث الدلمية.

الا  وترجع اآلثار الكلية للمت ير المستتتتتتتتتتتتتقص )إدارة اتنطباع التنغيمي( علم المت ير التابع )اتبداع 
الموج  يير المباشتر المديارا  التنغيمي( إلم اآلثار المباشترة واآلثار يير المباشترة بين ا كما ا ثر

إلدارة اإلنطبتتاع التنغيمي علم اتبتتداع التنغيمي م  سيص مت يرات المنتتام التنغيمي الوستتتتتتتتتتتتتتيطتتة 
)ال يكص والصتتتتتراع وال واذز(   يث ات تتتتت  بشتتتتتكص عام وجود بيمة مدنوية ل ثر يير المباشتتتتتر بي  

 .(0,589المت يرات بل ت بيمت  )

نتاي  ومقارنت ا بنتاي  الدراستتتتتات الستتتتتابقة لات الصتتتتتلة  واستتتتتتسي  وبد تم منابشتتتتتة وت ستتتتتير الد ال
م تتتامين ا علم المستتتتويي  النغرا والتطبيقي  وم  ثم تقديم بدص التوصتتتيات والب وث المستتتتقبلية 

 المقتر ة.

 اإلبداع التنظيمي  -المناخ التنظيمي  -اإلنطباع التنظيمي : الكلمات المفتاحية  -

 

 



 2020 أكتوبر – الرابعالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

497 
 

- Abstract: 

This study aimed to identify the role of organizational climate as a mediating 

variable in the relationship between methods of managing organizational 

impression and organizational creativity. The study used the descriptive and 

analytical approach, and it was applied to a simple random sample of 

workers inside the Egyptian Company for Chemical Technology, where the 

sample size was (180) individuals. The study relied on the survey list as a 

tool for obtaining data. The number of survey lists for which the statistical 

analysis was performed reached (175) lists with a correct response rate of 

(90%). Statistical analyzes were performed using the SPSS (version 20) 

statistical program, and by applying progressive multiple regression models. 

A set of results were reached, the most important of which are: the 

determination factor in the model variables, where the highest percentage 

was in the interpretation of organizational creativity by (95%) through the 

independent and intermediate study variables, followed by that the 

impression management constitutes about (35%) of the variance in the 

structure. Regulatory, while it also explains (55%) of the organizational 

conflict, and (46%) of the variation in regulatory incentives at the Egyptian 

Company for Advanced Chemical Technology in Sadat City, all of which 

are acceptable and very high rates in such scientific research. 

This, and the overall effects of the independent variable (managing the 

organizational impression) on the dependent variable (organizational 

creativity) are due to the direct and indirect effects between them, as well as 

the positive effect of the standard indirect effect of managing the 

organizational impression on organizational creativity through the 

intermediate organizational climate variables (structure, conflict and 

incentives), As it became clear, in general, that there was a significant value 

for the indirect effect between the variables, with its value (0.589). 

These results were discussed and interpreted and compared with the results 

of previous related studies, and their implications were extracted on the 

theoretical and practical levels, and then some recommendations and 

proposed future research were presented. 
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 المقدمة :

متطورة تواج  المنغمات المداصرة علم  ستير  نواع ا ومن ا منغمات تكنولوجيا الكيماويات ال    
موجة م  الت وتت والت يرات المتستتتتتتتتتتتتتتتارعة التم تجتاى عالم اليوم وذم مقدمت ا الثورة المدلوماتية 
والتقنية  وتدقد مدايير نجاى اإلدارة  مما استتتتتتتتتتتتتتتوج  علم المنغمات الرايدة    تبنم بدرات ا اللاتية 

   تم تتوايم مع التطورات وتتواك  مع الت يير.

 دور م  ال  لما اتنطباع ل  يتلتم للمنغمات إت م  سيص تواذر إدارة وت شتتتك    الا المستتتدم  
 .ككص المنغمة  و المديري   و للداملي  بالنستتتتتتبة ستتتتتتواة النتاي   م  علم الدديد التلثير ذي كبير

 :مثص نوا ي عدة علم إيجابي تلثير والمناستتتتتتتتتتبة ل ا اإليجابية نطباعاإل إدارة  ستتتتتتتتتتالي  ذإستيار
 التدامص وعلم م ارات الرؤستتتتتتتاة  مع والديبة والتربية  بالوغي ة وات ت اغ  داة ا تقييم مددتت

 إن  كما .بالر ا والشدور التنغيمية المواطنة وسلوكيات الوغي ي  ا داة علم وكللك اآلسري   مع
 والقيادة. والتدري  ستياراإل مثص مجاتت عدة ذي يمك  استسدام ا

 اتنطبتتاعتتات ذي الت كم ال رد سيل تتا م  ي تتاوص التي الدمليتتة اي اتنطبتتاع وتدتبر إدارة    
 بدص يصس م  تجاا  ذي م التلثير وم اولة عن  اآلسري  يكون ا ا ذراد التي )اللانية الصتتتتتورة(

  وا ذداص. التصرذات

  شارت التي( و اتنطباع إدارة ) سالي  اآلسري  لدى المدركة الصورة لتكوي  ال ديثة ا سالي  وم 
 علم وكللك والقادة  الداملي  ا ذراد مستتتتتتتتتتوى علم  اميت ا إلم والدراستتتتتتتتتات م  الب وث الدديد

 و  يان ا الثقة  واستتتتتتت قاق المصتتتتتتدابية  و المكانة  و لكستتتتتت  الستتتتتتمدة كم اولة المنغمة  مستتتتتتتوى
 الم نية  ال ر  ت قيق مثص النتاي  اإليجابية  علم للتلثير  و مدي   موبر م  للسروج كلستتتالي 
 .للك إلم وما المواطنة  وسلوكيات بالر ا  والشدور مرت دة   داة وتقييمات

 ولك    اداذ ا ذي ذقط ليس المنغمات لنجاى الرييستتتتتية الدوامص   د التنغيمي المنام ويدتبر    
  صتتتتتتب  بد الدمص بيية ذ م    نشتتتتتتاطات ا جميع ذي التطورات وا داث اإلبداع ت قيق ذي  ي تتتتتتا

 ودواذد  البشتتترا الدنصتتتر ستتتلوك ذي المباشتتتر ا ثر لات المؤشتتترات علم للتدرر ا مثص ا ستتتلو 
 تلبية سيص م  اإلنتاجية الك اةة وزيادة وتطويرد الوغي ي ا داة لت ستتتي  الرييستتتية والوستتتيلة و داي 

 بيية ذي ا ام الدنصتتتتر يدد البشتتتترا الدنصتتتتر ت  .والمادية اإلجتماعية الن ستتتتية الداملي   اجات
 علم يقع  يث والتقنية وال يكلية اإلدارية ا صتتتتددة جميع علم ب ا ويتلثر ذي ا يؤثر ذ و  التنغيم
 الداملي   ادار ولت قيق نغمةالم ذي الموجودة البشرا المورد وتنمية تطوير مسؤولية اإلدارة عاتق
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 رو  م ورذع ذي ا الداملي  ثقة لزيادة وللك  ذراداا ومصتتتتتتال  مصتتتتتتال  ا بي  التواز  وت قيق ب ا
 ة.المدنوي

ق ويدد اإلبداع مطلبا  رييستتتتيا  ومؤشتتتترا  يستتتتتدص م  سيل  علم نجاى المنغمات  و ذشتتتتل ا ذم ت قي  
 اداذ ا مما يتطل  إيجاد ج ود إبداعية م   جص الن وص بمستتتتتتتتتتتتتتتوى  داة الد المنغمات بك اةة 

  وذدالية.

سالي  لية تسدم إلم التدرر علم  ثر  واستكمات  للج ود الب ثية ذم الا المجاص  ذإ  الدراسة ال ا 
م سيص المنتتام   إدارة اإلنطبتتاع التنغيمي ذم المنتتام التنغيمي ودورد ذي ت قيق اإلبتتداع التنغيمي

 -وللك بالتطبيق علم الشتتتتتتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتتتتتتترية لتنكولوجيا الكيماويات المتطورةبالمنغمات  التنغيمي 
  بمدينة السادات.

 :بحثال مشكلة -1

التم تم القيام ب ا ذم الشتتتركة المصتتترية لتكنولوجيا الكيماويات وما  1ة اإلستتتتطيعيةبناة علم الدراستتت
توصتتتتلت إلي  الدراستتتتات الستتتتابقة م  نتاي  تستتتتدي الد الدراستتتتة إلم مدرذة دور المنام التنغيمي ذم 

  ستتتتتتالي  إدارة ا نطباع التنغيمي وا بداع التنغيمي لدى دراستتتتتتة إتجااات الداملي  ن و الديبة بي 
صياية مو وع الدراسة ذم ويمكن الداملي  بالشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماويات م ص الدراسة  

 دراستتتة إتجااات الداملي  ن و التستتتاؤص الريستتتي التالي: ما او دور المنام التنغيمي ذم الديبة بي 
تكنولوجيا الكيماويات  سالي  إدارة اإلنطباع التنغيمي واإلبداة التنغيمي للداملي  بالشركة المصرية ل

 :م ص الدراسة ويمك  اإلجابة علم الا التساؤص م  سيص اإلجابة علم التساؤتت ال رعية التالية

لديبة بي  إستتتتتتتتتتتتتتتالي  إدارة ا نطباع التنغيمي) التروي  اللاتم  نمولج يقتدى ب   ما طبيدة ا 1-1
ات ركة المصتتتتتتتتتترية لتكنولوجيا الكيماوياإلطراة وتقدير ا سري ( واإلبداع التنغيمي للداملي  ذم الشتتتتتتتتتت

 م ص الدراسة؟

لديبة بي  إستتتتتتتتتتتتتتتالي  إدارة ا نطباع التنغيمي) التروي  اللاتم  نمولج يقتدى ب   ما طبيدة ا 1-2
 اإلطراة وتقدير ا سري ( والمنام التنغيمي )ال يكص التنغيمي  الصراع  ال واذز(؟

                                                           
ة ميدانية بتصميم قائمة استقصاء تحتوي علي مجموعة من األسئلة المفتوحة للتعرف علي آراء العاملين وتقييماتهم لواقع أساليب إدارة تم  إجراء دراسة استطالعي 1/2

 (  مفردة، وسيرد تفصيل هذه الدراسة في مالحق الدراسة.20اإلنطباع وتأثيره على  إبداع المنظمة، وذلك علي عينة  بلغت )
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ل يكتتتص التنغيمي  الصتتتتتتتتتتتتتتراع  ال واذز( واإلبتتتداع متتتا طبيدتتتة الديبتتتة بي  المنتتتام التنغيمي )ا 1-3
 التنغيمي للداملي  ذم الشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماويات م ص الدراسة؟

متتا  ثر الديبتتة بي  إستتتتتتتتتتتتتتتتاليتت  إدارة ا نطبتتاع التنغيمي) التروي  التتلاتم  نمولج يقتتتدى بتت    1-4
شتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتترية لتكنولوجيا الكيماويات اإلطراة وتقدير ا سري ( واإلبداع التنغيمي للداملي  ذم ال

 كمت ير وسيط تداسلم بشكص مباشر ذم الد الديبة؟ -م ص الدراسة نتيجة وجود منام تنغيمي 

 :لبحثمجال ا-2

ال اصتتتتتتتتلة علم شتتتتتتتت ادة اتيزو الشتتتتتتتتركة المصتتتتتتتترية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة و استار البا ثا  
 عتبارات  برزاا:إلجراة الدراسة الميدانية بناة علم عدة ا

  تقوم الشتتتركة بإنتاج ا  بار المايية الساصتتتة للطباعة علم الورق الكرتو  و شتتتكال  المستل ة
 (.   ....وسيذ  مثص )شكاير ا سمنت

  تقوم بإنتاج بدص  نواع م  البويات والتي تستتتتتسدم  يراص صتتتتناعية   يث تقوم الشتتتتركة
% م  إنتتتاج تتا والبتتابي يتم 80 % م  ا تيتتاجتتات الستتتتتتتتتتتتتتوق الم لم ع  طريق60بت طيتتة 

 توجي   للتصدير لليبيا.
   ي تتتتتا اناك مشتتتتتروعات مشتتتتتتركة بي  الشتتتتتركة وبي  شتتتتتركات جزايرية وستتتتتورية  يث تقوم 

الشركة بتوريد )سلدة نصر مصندة(   ي ا  اناك مصانع للشركة كاستثمار  جنبي مباشر 
FDI ناطق   والشتتتركة  اصتتتلة ذي كص م  اإلمارات والستتتودا  ولسدمة ا ستتتواق ذم الد الم

 .–انطباع يدوم  – ECAT  وشدار الشركة  ISOعلم الدديد م  ش ادات الت 
  تستتتدي الشتتتركة لتطبيق ذلستتت ةjust-in-time  ذم عمليات ا واللا اندكس علم إستتتتراتيجية

  وتقليص اتستتتتتتتتتتتتتتتثمار ذي المسزو  م  السدمات  Take-awayالشتتتتتتتتتتتتتتراة والتوريد    بار 
 .والمنتجات الن ايية

  كما توج ت الشتتتتتتتتتتتركة توجي ا  جديدا  لتوستتتتتتتتتتتيع الستتتتتتتتتتتوق وسدمة بطاع الصتتتتتتتتتتتناعات ال لايية
 الساصة بقطاع المواد ال لايية. ISO-144000ب صول ا علم 

  ي تتتتتتتتتتا  اناك توج  تستتتتتتتتتتتسدام ذكرة إعادة التدوير Recycling  و إعادة التصتتتتتتتتتتنيع Re-
manufacturing والدمص وذقا  لنغام  Double-loop-supply chain.  وللك لتس يص

 Business-Buyerالتكالير م  السامات والشراة   واناك بال دص تدامص مع بدص التتتتتتتتتتتتتتت 
 ذي للك الشل  اآل .
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة : -3

 النغرية ا طر علم للوبور  الب ث بمو تتتتتتتتوع الصتتتتتتتتلة لات الب ثية الج ود الجزة الا ينابش 
  ادار ت ديد يمك   تم البا ثي   إلي ا توصص التي النتاي  و ام راسةبيد الد للمت يرات والم اامية
طاراا ال الية  الدراستتتتتة  تصتتتتتنير وتم .الميةمة المقاييس وكللك وذرو تتتتت ا الدلمية  و دوداا  وا 
 .بين ما والديبة الدراسة مت يرات م  مت ير لكص وذق ا السابقة الدراسات

دراستتتة إتجااات الداملي  ن و كز علي مت يري  اامي  اما )تكم  ا امية الدلمية للب ث كون  ر    
انتتاك نتتدرة ذي  ي (  وعلي  تتد علم البتتا ث اإلبتتداع التنغيمي  ستتتتتتتتتتتتتتتتاليتت  إدارة اإلنطبتتاع التنغيمي  

 الب وث الدربية علي وج 

 سالي  إدارة اإلنطباع  دراسة إتجااات الداملي  ن والسصو  التي تناولت مت يرات الب ث ال الي ) 
    المنام التنغيمي   اإلبداع التنغيمي ( مما يدطي الا الب ث  امية علمية.تنغيميال

إستت ام عملم للداملي  ذي الشتتركة المصتترية  علم تقديم  ذي    يستتاعد الا الب ث و يلمص البا ثكما   
  سيص لتكنولوجيا الكيماويات يتدلق بكي ية ت ستتي  ا داة  وااذاق تطويراا لسدمة ا ادار المطلوبة م

اتعتماد علم  ستتتتتتتتتتالي  إدارية  ديثة لت ستتتتتتتتتتي  للك ا داة وبما ي قق التميز  والتدرر علم مجاتت 
 الت سي  المريوبة.

دراستتتة  التدرر علم دور الوستتتيط للمنام التنغيمي ذم الديبة بي ي در الا الب ث إلي إكتشتتتار و 
داع التنغيمي للداملي  ذم الشتتتتتتتتتتتتتتركة إستتتتتتتتتتتتتتتالي  إدارة ا نطباع التنغيمي واإلب إتجااات الداملي  ن و

تقديم مجموعة م  التوصتتتتتتتتتتتتتتيات كما ي در إلم  المصتتتتتتتتتتتتتترية لتكنولوجيا الكيماويات م ص الدراستتتتتتتتتتتتتتتة.
واإلستتتتتتتتتتتنتاجات بناة علم نتاي  الب ث   تم تتمك  الشتتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتتترية لتكنولوجيا الكيماويات م ص 

 ت لكي ية تطبيق تلك التوصيات.الدراسة م  اإلست ادة م  إبداع الداملي  ب ا وبيا  اإلجراةا

 متغيرات البحث والدراسات السابقة:

 أساليب إدارة اإلنطباع التنظيمي: 3-1

 ودو  روتيني بشكص التنغيمي اتنطباع إدارة استراتيجيات تطبيق يمك   ن  البا ثي  م  عدد يشير
 ذي وعي
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 والسصاي  ال موص مثص -ةالغرذي ا و اع    اآلسر البدص يرى ذيما ل ذراد  اليومي الت اعص
دارة (Ghara, et al. 2013 : 6 144 ) اتنطباع إدارة ممارستتتة ذي    تستتتاام يمك  -الشتتتسصتتتية  وا 
 وعلم .من م اآلسر البدص صورة علم سيل ا للتلثير م  ا ذراد يسدم التي الدملية اي اتنطباع

 اتجتماعي  علماة الن سو  اتجتماع علماة ببص م   صتتتا   ذ صتتت  تم المو تتتوع الا    م  الريم
ا  صتتتتتب  التنغيميي  الدلماة لك   .ا سيرة الستتتتتنوات ذي اتنطباع إدارة ذي متزايد ااتمام ل م  ي تتتتت 

 وعاوة .التنغيمية ا و تتتاع ذي شتتتايد ا  مر ا بوصتتت  ا اآل  اتنطباع إدارة مع التدامص وبالتالي  يتم
 ذي اتنطباع إدارة لسلوكيات تجريبية دراسات بإجراة ا سيرة ذي اآلونة البا ثو  بد  ذقد للك  علم

 للك ذي بما التنغيمية  السيابات م  متنوعة مجموعة

   )1999Bolino & Turnley, : .( 187ا داة وتقويم ال دص  ردود ذي الب ث

 صتتتتتورت م ن و اآلسري  إدراك علم للتلثير ا ذراد ب ا يقوم ستتتتتلوكيات بلن ا اتنطباع إدارة توصتتتتتر  
 Adnan) تدرير  يدكس  ما والا .علي ا والم اذغة لان م ذي مريوبة انطباعات لتكوي   و  الشسصية

&Khawaja,2006; Harris et al., 2007).                                                                                 
 عملية  ن ا إلم (Aleksander et al., 2002; Morgan,2013)  شتتتتتتار ذقد كدملية  اتنطباع إدارة  ما

 التي اتنطباعات ذي الت كم  و إلي م  اآلسري  نغر كي ية ذي الت كم إلم سيل ا م  ا ذراد يستتتتتدم
 ذم علم ما ستتتتتبق يرى البا ثو  ةوبنا ,.اتنطباعات تلك ذي التلثير وم اولة عن م  اآلسرو  يكون ا
 ,Aggarwal & Krishnanواناك دراستتتةستتتور يتم تبني .  ةكدملي اتنطباع إدارة تدرير ال الية الدراستتتة
 تركز التي إدارة اتنطباع استتتتتسدام استتتتتراتيجية بي  إيجابي ارتباط وجود ع  كشتتتت ت التي (   (2011

علم  تركز التي اتنطباع إدارة استتتتتراتيجية استتتتتسدام وبي  ل ذراد  المدركة اللاتية والك اةة اللات علم
 . ويليةالت والقيادة اآلسري 

 وعلم الوغي ة علم تركز التي اتنطباع إدارة استتتتتتتتتتراتيجيات استتتتتتتتتتسدام    وجدت كما 
 .ل ذراد اللاتية والك اةة الت ويلية القيادة بي  الديبة المشرر تتوسط

 التنبؤ يمك  تابع كمت ير تناولت  اتنطباع  إدارة مو تتتوع تناولت التي الدراستتتات بدص    نجد كللك
 اللكاة بي  بوية ارتباط عيبة(Ajay, 2012) دراستتتتتتتتة نتاي   غ رت  يث وستتتتتتتتيط كمت ير   و ب 

 الوجداني اللكاة  بداد لبدص إيجابي تلثير اناك    اتنطباع   و تتتتت ت إدارة وستتتتتلوكيات الوجداني
 مع  ( 2014  تاي  ( دراستتتة وتت ق نتاي  .اتنطباع إدارة ستتتلوكيات علم  سرى  بداد ستتتلبي وتلثير
 جوارا بي  إيجابي ارتباط وجود إلم  شارت  يث  ( Ajay, 2012 ) دراسة إلي ا توصلت تيال النتاي 

 التروي  ذي المتمثلة اتنطباع إدارة  ستتتتتتتالي  واستتتتتتتتسدام م المديري  لدى الوجداني اللكاة مستتتتتتتتوى
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غ ار المنغمة بواعد مع والتماثص اآلسري  واإلطراة وتقدير الشتتسصتتي  تبي  بينما .للمستتاعدة ال اجة وا 
 واإلجبار. التسوير استسدام  سلو  وبي  بين  عكسي ارتباط وجود

 تؤثر سلبي ا وسيط كمت ير اتنطباع إدارة    النتاي   غ رت ( Ajay, 2012 )  جرااا  سرى دراسة وذي
 عيبة ونوع طبيدة وتكتشتتتتتتتتتار .التنغيمية المواطنة وستتتتتتتتتلوكيات الوجداني اللكاة بي  الديبة علم

 التلثير الشتتتتتسصتتتتتي  اتجتماعي  الوعي - Political Skill الستتتتتياستتتتتية بي  الم ارة تلثيروال اترتباط
دارة واإلسي  اتجتماعي  التشتتبيك   ستتالي  الدذاع  النمولجية  الشتتسصتتية اللات  اتنطباع تدزيز وا 

 الم ارة  بداد م  مشتتجع توذر بدر    إلم توصتتلت بدراستتة 2013)  شتت ا  ( بامت   وبد )ل غية يير
 عيبات ارتباطية لوجود النتاي   ستت رت  يث اتنطباع  إدارة و ستتالي  ستتلوكيات لرذع يؤدى الستتياستتية
 .الدراسة م ص اتنطباع إدارة وسلوكيات  بداد وجميع السياسية الم ارة  بداد جميع بي  موجبة وتلثيرية

  و المنغمات بدص ببص م  المستسدمة اتنطباع إدارة  سالي  علم بالتدرر الدراسات بدص وبامت
 (Morgan, 2013 ) دراستتة ومن ا اإلنترنت  علم ب م ساصتتة وموابع صتت  ات ت ليص م  ساص ا ذراد

 تم والتي الوطنية  الدامة الجامدات رؤساة م   (70)  ص الشسصية الص  ات م تويات  للت التي 
 ذي الكليات  ذ تتتص ع   (2012 ) عام المت دة للوتيات الدولي التقرير علم بناة   واستياراا ت ديداا
 لبناة المنغمات بادة يستتتتسدم ا التي اتنطباع إدارة استتتتراتيجيات علم التدرر ب در الدلمي  النشتتتر

 رؤستتتتاة صتتتت  ات    إلم الدراستتتتة نتاي   شتتتتارت  يث اإلنترنت شتتتتبكات علم ل م ومشتتتتاركة   تتتتور
 ال صتتتتتوص تم التي والجوايز تية اللا الستتتتتيرة( مثص التقليدية النصتتتتتية ا ستتتتتالي  علم تدتمد الجامدات

 والتروي  التدزيز    ات تت  التر يبية الرستتايص وبت ليص المصتتدابية  لبناة )التدليمية واإلنجازات علي ا 
ا اتنطباع إدارة استتتراتيجيات  كثر اما المؤستتستتي  ثيث  ام و   الجامدات  رؤستتاة ببص م  استتتسدام 
 والمزايا للجم ور  المبتكرة والمستتتتتاامات للجامدة  ااتبتصتتتتتاد ا ثر :التر ي  ذي ل ا يروج صتتتتت ات

   .ب ا تقع التي المنطقة ذي الجامدة سمدة إلم إ اذة الم تملي   للطا  الجامدة تقدم ا التي

 مدير  بايد ) الوغي ية المراكز باستيتر اتنطباع إدارة تستتتتتتتتتتتتتتالي  ذرادا  تبني مبررات تدددت
 ايل  ات  التصرر  او المنام او ال اجة بسب  او جماعية  او شسصية تكو  مبررات ذقد (موغر

 الشسصية المصال  تدزيز ب در اتستراتيجات الد تبني الم ال رد ان  يلا  تؤكد والب وث الدراسات
 (Goffman,1973; Kiechel, 1982) (Whitty, Schulz,2006)اتجتماع  علم ادبيات اكدت  ما والا اوت 

                                                                                ا تتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة إلدارة اإلنتتتتتتتتتطتتتتتتتتتبتتتتتتتتتاع التتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتغتتتتتتتتتيتتتتتتتتتمتتتتتتتتتي:والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم تتتتتتتتتتنتتتتتتتتتاولتتتتتتتتتت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتيتتتتتتتتت
 :الذاتي رويجالت --
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 المراببو  إلي م ينغر     جص م   إنجازات م  و بدرات م بإغ ار ا ذراد بيام إلم اللاتي التروي  يشير  
 مساطر اناك     م (Jones, 1990) وي لر (Gwal,2015). ة ك اة ولوو  ن م متسصتصتو  علم

 تتناب  بد اللاتي بالتروي  يقومو  اللي  ال اعلي     الد اتستتتتتتتتراتيجية  استتتتتتتتسدام م  متلصتتتتتتتلة
  (Mclane, 2012) .مت طرسو   و  ن م م رورو  علم إلي م وُينغر ييرام  عند م بت م

  :األعلى المثل-

 م  ب   المناط الواج   داة م   بدد إلم اللاا   و اللاتية بالت تت ية ال رد بيام إلم التمثيص يشتتير
 اتتلد وبموجتت  .( Gwal, 2015)  المراببي  نغر ذي عملتت  ذي مت تتا    وكتتلنتت  يغ ر     جتتص

  جص م  ا سيبية  والجدارة واتلتزام والت تتتت ية الت اني م  اوية سلق ال رد ي اوص اتستتتتتراتيجية
  (Mclane, 2012) . مدينة ب ية  جص م  للمداناة استدداد علم  ن  ُيغ ر   

 :اإلطراء وتقدير األخرين -

 إلي م يسندوا     جص م  مجاملت م  و المسيولو   ي  ل ا التي ا شياة ب دص ا ذراد بيام إلم يشير
  الجالبية إدارة  استتتتتتتتتتم اتستتتتتتتتتتتراتيجية الد علم وُيطلق  .( Gwal, 2015) مدي  عمص مستتتتتتتتتتيولية

Attraction Management  والم مة .لآلسري  وجلاب ا م بوب ا ال رد يكو  بل   كثر ت تم لكون ا 
 ومالا المتزل ي   ذي والجم ور ا ذراد يجدد اللا ما مدرذة ذي يكم  اتستتتتتتتراتيجية ل لد والت دا
        Soran & Balkan)  2013)إلي م  والجم ور ا ذراد يجلبوا  تم يقدموا    ل م يمك 

 :التنظيمي المناخ 3-2

ومنل  الما تتتتتتي القر  م  الستتتتتتتينيات مطلع منل الغ ور إلم طريق ا التنغيمي المنام ذكرة  سلت  
م   التنغيمي المنتتتام مو تتتتتتتتتتتتتتوع ويدتتتد البتتتا ثي   م  الدتتتديتتتد بتتتااتمتتتام ت غم واي ال ي  للتتتك

 التنغيمي المنام   ومم ت ديد    إت ا سيرة  اآلونة متزايدا ذي ااتماما نالت التي المو تتتتتتتتوعات
الا  تنالوا اللي  الكتا  موبر ويتباي  والبا ثو   الكتا  ذي ا استلر التي النقاط م  يدد مازاص

 .(1998 الكبيسي)ال كرية وم اايم م استصاصات م لتباي  وللك المو وع 

ي  ب وا د تدرير علم وشتتتتتتتتتتتتتتتامص عام ات اق وجود دو  التنغيمي للمنام التدري ات تدددت لقد  
 مجموعة او التنغيمي المنام :التنغيمي بالمنام الساصتتتتتتتتتة التدري ات بدص يلي ما وذي البا ثي  

 واتجااات م بيم م علم ذتؤثر  تتمن ا يدمص ا ذراد التي للمنغمة الداسلية البيية تميز التي السصتتاي 



 2020 أكتوبر – الرابعالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

505 
 

دراك م  الد لسصتتتتتتاي ا وتت تتتتتتم  النستتتتتتبي اإلستتتتتتتقرار والثبات م  عالية بدرجة تتمتع  ن ا وللك وا 
  (.2009 السكارن ( اتتصاص و نماط والقواني  واإلجراةات والسياسيات  القيادا والنمط التنغيمية ال ياكص

 إلم تصتتتتتورات  و إدراك ا ذراد  وص يشتتتتتير بلن  (Stone, et al, 2004) وصتتتتت   ذقد  سر ج ة وم 
 Haferيدرذ  بينما .مداييراا  و رالوغاي ونمالج والقيادة القرارات كاتسال التنغيمية ا و تتتتتتاع مدالم

and Greshman, 2008)  ( ال الية  توبدات م المنغمة تن ل وت قق مدا  ا ع  ا ذراد تصتتتورات بلن 
 المطلو . السلوك انجاز تس يص تدمص علم وعمليات وايكص ثقاذة م  للمنغمة الداسلية ا جواة واي

الم ددة للمنام التنغيمي  بستتتتتتتتتتتب  التددد والتنوع  ل بدادويرجع استير الد الدراستتتتتتتتتتتات ذم تناول ا  
علم ا بداد البا ثا   ذم المت يرات والدوامص لمداسص دراستتتتتتتتتتتتة المنام التنغيمي. ولللك  عتمد والتباي 

يساام تناوص الا ا بداد   يثالتالية لدراسة المنام التنغيمي: ال يكص التنغيمي  والصراع  وال واذز. 
لشتتتتركة المصتتتترية لتكنولوجيا و ا  ع  طبيدة المنام التنغيمي الستتتتايد ذم اذم تكوي  صتتتتورة  كثر و تتتت

   وذيما يلم تو ي  ل بداد الثيثة التم تم استياراا للمنام التنغيمي.الكيماويات

 التنظيمي: الهيكل -

 سطوط تت دد سيل  ذم  للمنغمة  المستل ة الداسلية وا بستتتتتتتتتتام اراتاإلد ي دد إطار ع  عبارة
  ادار ت قيق  جص م  مدا   تدمص التي المستل ة اإلدارية والو دات الوغاير بي  ستتتياب اوان الستتتلطة

 نمط وي دد و بستتتتتام  دوات م  ال رعية ا نغمة   داث بنمط التنغيمي ال يكص يتمثص و المنغمة 
 واللا اآللي  النمولج من ا  شتتتتتتتكاص علم التنغيمية ال ياكص و   القرار اتسال و ستتتتتتتلو  الستتتتتتتلطة
 والنمولج المستتتتتتتتتتتتجدة رت ا المت ي مع والتلبلم التكير ذر  يتي  وت المرونة  بددم يتصتتتتتتتتتتتر
 واتا ة بالمرونة يتميز اللا الد وا 

 .والمشاركة لإلبداع الفرص -

يعتبر الهيكل التنظيمي من أهم أبعاد المناخ التنظيمي، من حيث مدي تناسبه مع مجال عمل المنظمة  

حتياجات العمل، ومسصاهمته ءى تبسصيإ إجرابات العمل، وتيقي  وتخصصصصها، وقدرته على الوءاب ب 

السصصصصصصهولة والبسصصصصصصا ة ءى انسصصصصصصيا  القرارات واألوامر والتوجيهات من اإلدارة العليا إلى اإلدارات 

الوسصصصصصصطى واإل صصصصصصراءية والتن ينية، وانلت انسصصصصصصيا  األقتراحات واألءكار من التن ينيين واإلدرات 

 (.2005لعليا )ءليه، وعبد المجيد، الوسطى والدنيا إلى اإلدارة ا

اما يمثل الهيكل التنظيمي الشصصصصصصكل أو البناب النى ييدد الترايخ الداعلى للعلقات السصصصصصصصا دة ءى   

المنظمة، ءهو يوضصصصصت التقسصصصصيمات أو الوحدات الر يسصصصصية وال رعية التى تاصصصصطلع بمختل  األعمال 

 ( .2002واألنشطة التى يتطلبها تيقي  أهداف المنظمة )حمود، 
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( ال يكتتتص التنغيمي  بتتتلنتتت  إطتتتار يتم م  سيلتتت  التدرر علم عيبتتتات 2006وبتتتد عرر طتتتارق )  
التبدية بي  ا ذراد داسص بيية الدمص  ونطاق اإلشتتتتتتتترار المطبق داسل   و ستتتتتتتتس تجميع اؤتة ا ذراد 

ى يدبر وا نشتتتتتطة ذم  بستتتتتام الدمص. وبالتالم ذ لا التدرير يشتتتتتير إلم كص م  ال يكص الرستتتتتمم والل
ع  الديبتتات الرستتتتتتتتتتتتتتميتتة المقننتتة بي  الدتتاملي  داستتص التنغيم م   جتتص ت قيق ا اتتدار التنغيميتتة  
باإل تتتتتتتاذة إلم ال يكص يير الرستتتتتتتمم واللى يدبر ع  شتتتتتتتبكة الديبات يير الرستتتتتتتمية بي  الداملي  

 بالتنغيم وام عيبات يير مقننة تدتمد علم الدواذع واإلتجااات وال اجات.

 :الحوافز -

 ا ذراد  علم توزيد ا الم اباة ذي  و الت يز عدم سيص م  عادص مكاذات نغام ال واذز دتبرت
 ذي الجيد الت كم بمدا ارتباطا وثيقا   مرتبط ا ذراد  داة ت ديد ذإ  ليا( وبالت2008   الدباستتتتتتي(

 بالنستتتبة اجيةاإلنت ذي والزيادة للداملي  بالنستتتبة ا داة امستتتتو  ارت اع     يث الستتتياستتتة الت  يزية 
 دواذع وت ريك لل واذز جيد نغام وتصتتتتتتتتتتتميم إدارة وكي ية ال دالة بال واذز مقرونا   للمنغمة يكو 

 كمص  علم م ام م لتلدية مناستتت  جو بسلق يستتتم  مما .الوغي ي  داي م اتجاد لدا الداملي  الدمص
منغمة  كص إلي  تستتتتتتتتتتدم اللا ال در واو مردوديت ا ورذع المنغمة إنتاجية زيادة ثم وم  وج  

 مقابلة يمكننا  تم واستل ت تدددت الت  يز نغم ذل  للدواذع المدقدة للطبيدة نتيجة .ابتصتتتتتتتتتادية
 :(2003 الر م  عبد(ا تم  نجد ال واذز الد و ام والمتنوعة المتدددة ا تياجات ا ذراد

 والسلبية االيجابية التحفيز نظم: 

  ما باتنس اص تبد  ثم القصير المدا ذي  علم ك اةة  ققت السلبية ال واذز    الدراسات  ثبتت لقد
   إلم)اتيجابية ال واذز( ال واذز م  النوع الا وي در . ذالدكس اتيجابية بال واذز يتدلق ذيما
 ذ ي ال واذز السلبية  ما والتشجيع التقدير ذر  توذير طريق ع  ا داة وت سي  الك اةة م  الرذع
 .الديوة ..إلخ م  وال رما  ا جر م  كالسصم الدقا  سيص م  سلوك ا ذراد علم تؤثر

 والخارجية الداخلية التحفيز نظم: 

بسدمة  المتدلقة كالوغاير ال رد يؤدي ا التي الوغي ة وىوم ت بطبيدة عيبة ل  الداسلي الت  يز
 الزمية  مع  كديبت بوغي ت  الم يطة السارجية بالبيية ذديبت  السارجي الت  يز  ما الموغ ي  
 للر ا الوغي ي مددتت  علم ت قق الداسلية ال واذز    الدراسات  ثبتت ولقد .رؤساي  بيادة و سلو 

 .ع  ال واذز السارجية
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 :الصراع  -

 الثبات واإلستقرار ت   تمي واو  مر المنغمات ذي الموجودة الطبيدية الغواار دا إ الصراع يدد
 ذي ر المست يلة  و    ا منغمة ت يمك  ل ا البقاة واتستمراربصورة مستمرة يكاد يكو  م  ا مو 

والصراع بد ينشا  .ومتدارر علي ا  تي وا   كانت تدمص  م  سطط مدروسة الدايم السكو   الة
بل   ((Burton, et.al., 1999ويدرذ  .(2003  اللوزا)بي  اإلدارات ذي المنغمة  و بي  ا ذراد 

دالية بشل  ا ادار وا راة والمدتقدات التي تغ ر م  سيص اإل تكاك الصراع نات  ع  المدار ة ال
 والنزاع بي  ا ذراد.

 :النتظيمي اإلبداع 3-3

 توذر راطإشت مع الدملي التطبيق علم القدرة نا ية م  اإلبداع ع  ويستلر يمتاز اإلبتكار
 .اآلسري  شةدا واثارة التدميم وبابلية وا صالة  الوابدية مثص متدددة إنتاجية عناصر

 .التطبيق+اإلبداع =اإلبتكار     ا

ذإ   ال قيقة وذي المدنم  ن س علم كمرادذات واإلبتكار اإلبداع م  ومي الناس يستدمص ما كثيرا
 اإلبتكار  ما إستراعات   و  ذكار م  جديد مااو بكص مرتبط يكو  ذاإلبداع كبير  الكلمتي  بي  ال رق

بشكص  (ببص م  مدروذة تكو  التي( ا ذكار لتن يل جديد بلسلو  بص ةجديد ب كرة بال رورة ذي يرتبط
مقبوص  بسدر تداول  ويمك  والتن يل للتطبيق بابص  ن  للك ومدنم السوق  ذي المجتمع ويقبل  بيمة ل 

 الن ايي المنت  كا  وا   إبداعا   يدد تقليدا يير بوبود تدمص سيارة إنتاج ذي الت كير ذمثي نسبيا 
ول لا يبدو م  الصد  . إبتكارا يصب  اإلبداع الا ذإ  السوق  يقبل  بسدر والبيع الدملي لتطبيقل بابص

   ننتغر إيجاد تدرير م دد ومت ق علي  لإلبداع  ذقد نجد تدرير يركز علي بدد مدي  وتدرير 
 سر يركز علي بدد  سر  وم  نا ية  سرا تواج  البا ثي  مشكلة  سرا  وص تددد المصطل ات 
المرادذة لإلبداع مثص اإلبتكار  اإلستراع   الدبقرية   واللكاة إلي درجة يصد  مد ا إستيار التدرير 

 .(1995  المناس  ) عبد ال ميد

 نظريات اإلبداع التنظيمي :-

 الساملة المؤسسات وت وص البناةة ا ذكار وتولد المصاع  تللص ساصة إنسانية بدرة او اإلبداع
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 وا عماص والنغريات والتصاميم با ذكار يلتينا اللا او ذالمبدع وعموما ة يوي نشطة  سرى إلم
 ال نية

 والسصاي  اإلستددادات علم رت ا القد م  عدد ت اعص يدد ذ و لللك .المللور ع  السارجة الجديدة

 تقدم ذي يساام وجديد وم يد  صيص إنتاج إلم المناسبة البيية وجدت ما إلا تؤدا التي الشسصية
 وروتط

) نيس     وال   وا د  والتدليم واإلدارة والتقنية الدلم ذي المتدددة الميادي  ذي اتنسانية ال ياة
2008) 

( March & Simon 1958بد ت نغريات اإلبداع التنغيمي م  سيص دراسة اإلبداع التنغيمي ) 
 ص المشكيت التي إعتمدت نمولج  ص المشكيت ذي ت سير إبداع المنغمات)اإلبداع  سلو  ل

( التي إعتمدت ال ياكص التنغيمية كنواة (Burns & Stallken 1961المنغمية ( وبدداا نغرية 
 واما:نمطي  م  اإلبداع  (1990  الدليمي) للا بدم لت سير اإلبداع.

 ) النمط الميكانيكي : ) يييم  بيية الدمص المستقرة. 
 ت الت ير السريع   ويس م ذي توليد والنمولج الد وا : )  كثر إنسجاما مع البييات لا

 .اإلبداعات(

( نمولج مطور م  النغريتي    ذ م يروا    المنغمة  (Harvey & Mills 1970و عدت نغرية 
بداعية ل ص المشكيت ال رجة  مع ا سل ذي  تدتمد علي  لوص روتينية للمشكيت الروتينية  وا 

المناذسة   رسمية اإلتصاتت   .... الخ ) اإلعتبار عوامص ) عمر المنغمة    جم المنغمة   
 (.1990  الدليمي

 مراحل عملية اإلبداع التنظيمي :-

ت يوجد إت اق بي  البا ثي  علي مرا ص اإلبداع التنغيمي  يير    للك تيمنع م  عرص  كثر 
ذم  ربدة    مرا ص اإلبداع تتمثص  (1999  ) السامرايمذيرى  الم اوتت ش رة وببوص لدا البا ثي  .

 مرا ص  ساسية وام كالتالم:

: وي صص ذي ا ال رد علي المدرذة والم ارات ومكونات السبرة التي تمكن   مرحلة اإلعداد -1
  مام  واإللمام ب ا. كلةم  و ع المش
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: واي مر لة تتميز بالج د الشديد اللا يبلل  المبدع ذي  مرحلة اإلختبار ) اإلحتضان ( -2
 سبيص  ص المشكلة .

: واي مر لة غ ور شرارة اإلبداع والل غة التم تولد ذي ا ال كرة الجيدة اإلشراف مرحلة  -3
 .ل ص المشكلة

 : تت م  اإلستبار التجريبي لل كرة المبتكرة .مرحلة التحقق  -4

 : النتظيمي االبداع نواعأ-

  : واو ت يير ذي السصاي  المادية لسلدة مدينة   و إنتاج سدمات جديدة إبداع منتج
 (.2007  وال البي )الدامرا

 : واو ت ير ذي طريقة تصنيع السلع  و تقديم السدمات. إبداع العملية 

بداع الدملية يير وا   اا ان  بد يكو  اناك و ويالبا ما يكو  ال د ال اصص بي  إبداع منت    ا 
اإلبداع إلم  (2007  ) الدامرا وال البيوذم سياق للك صنر  تداسص للديبة بي  النوعي .

  ساسيي  واما كالتالي: صن ي 

  .إبداع إدارا -1
بداع تكنولوجي  -2  .وا 

( اإلبداع التنغيمي إلي نوعي  علي  س  القرار اللا يتم إتسالد 2007  ال سيني) صنركما 
 واما :  

 .إبداع بقرارات ذردية صادرة م  اإلدارة الدليا -1
 .إبداع بقرارات جماعية صادرة بمشاركة  ع اة المنغمة والداملي  ذي ا -2

 : بداعإلا فى المؤثرة العوامل-

    الدوامص التم تؤثر ذم اإلبداع تتمثص ذم التالي: (2005  )الوسيطييرى  

الم اذغة علي الو ع اإلجتماعي وعدم الريبة ذي سلق الصراع السلبي الناشية ع   -1
 اإلستيذات بي  الثقة السايدة ذي المنغمات وبي  الثقة التي يستلزم ا الت يير.

ي الم اذغة علي  سالي  وطرق ا داة المدرذي  يث    اإلبداع ذي المنغمة الريبة ذ -2
 يستلزم ذي بدايت  ن قات إ اذية علي المنغمة    تت مل ا .
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 عدم الريبة ذي تس يص بيمة اإلستثمار الر سمالي ذي السلغ والسدمات ال الية . -3
ت ر  ا مثص الد  عدم الريبة ذي تس يص ذي ت يير الو ع ال الي بسب  التكالير التي -4

 الت ييرات .

 :معوقات اإلبداع-

    الدوامص التالية تمثص عرابيص لإلبداع وام تتمثص ذم ا تي:(Gwal, 2015 ) يدتبر  

المقاومة اإلجتماعية ل ذكار الجديدة بسب  تدود  ذراد المجتمع علي الت كير ذي إطار  -1
 مدي  مما يدذد م لمقاومة الت يير .

  ذكار وا سالي  الجديدة واو ما يسمي بسور الت كير .السور وال شص م  ا -2
 عدم تقديم ال واذز المادية والمدنوية للمبدعي  بالمنغمة . -3
إلعابة  مسببا   للك كو يعدم توذر ا دوات والتس ييت المادية والتكنولوجية لإلبداع و  -4

 (1990  اإلبداع ذي المنغمات. ) موسي
 نموذج الدراسة: -4

ناول  م  ذروص بي  مت يرات الدراسة )المستقلة  والوسيطة  والتابدة( ذقد تم تم تيوذي  وة ما 
صياية شكص متكامص لنمولج الدراسة يو   الديبات المباشرة ويير المباشرة بي  الد المت يرات  

 (:1علم الن و المو   ذي الشكص التالم ربم )
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H4 

H4 

الوسيط    المتغير  

 

 

 التابع

 

  

 

     

  

                                

   

 

 

 (1شكل رقم )

 الدراسة متغيرات نموذج

   بناة علي مراجدة الدراسات السابقة.و م  إعداد البا ثالمصدر: 

 علقة مبا رة                   

 علقة غير مبا رة                  

لت فرضيات البحث فيما يلي وبناء علي ما سبق من الدراسات السابقة واالطار المفاهيمي فقد تمث
: 

تقوم الدراسة ال الية علم  ربدة ذروص رييسية ينبثق عن ا مجموعة م  ال روص ال رعية  وبد 
راعم البا ثا  عند صياية ال روص  الرجوع إلم نتاي  الدراسات السابقة وتوصيات ا مع ا سل ذي 

 Alternativeال رص البديص  اإلعتبار  ادار الدراسة ال الية. وتمت صياية ال روص ذي صورة
Hypotheses وللك علم الن و التالي: 

 الفرض األول:  -1

 المناخ التنظيمي

 الهيكل التنظيمي -
 الصراع -

 الحوافز -

 

 اإلبداع  التنظيمي 
 

إدارة أسااااااااليب  اإلنطباع 

 التنظيمي

الترويج الذاتي -  

نموذج يقتدي به -  

اإلطراء وتقدير األخرين -  
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المتمثلة توجد عيبة ارتباط موجبة لات دتلة إ صايية بي  إدارة اإلنطباع التنغيمي و ساليب  " 
)التروي  اللاتي  نمولج يقتدى ب   اإلطراة وتقدير ا سري ( كمت ير مستقص إجمالي م  جان    ذم

واإلبداع التنغيمي للداملي  بالشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة كمت ير تابع إجمالي 
 م  جان  آسر.

 الفرض الثاني:  -2

 المتمثلة ءى إدارة اإلنطباع التنظيمي وأساليبه" توجد علقة ارتبا  موجبة ذات داللة إحصا ية بين  

 ،( امتغير مستقل إجمالي من جانخاب وتقدير األعريناإل ر، نموذج يقتدى به، الترويج الناتي)

 امتغير تابع إجمالي من جانخ آعر. والمناخ التنظيمي

 ميل الدراسة على النيو التالى:  للمناخ التنظيميءروض ءرعية تبعاً  ثلثةوينبث  عن هنا ال رض 

 الفرض الفرعي األول:2-1

إدارة اإلنطباع  " ذو داللة إحصا ية بين توجد علقة إرتبا  موجبة  ينص هنا ال رض على أنه

( اإل راب وتقدير األعرين، نموذج يقتدى به، الترويج الناتي) المتمثلة ءى التنظيمي وأساليبه

 .امتغير تابع من جانخ اَعر" والهيكل التنظيمي ،من جانخ إجمالية امتغيرات مستقلة

 الفرض الفرعي الثاني: 2-2

دراسة إتجاهات  "  لقة إرتبا  موجبة ذو داللة إحصا ية بين توجد ع ينص هنا ال رض على أنه

، نموذج يقتدى به، الترويج الناتي) المتمثلة ءى دارة اإلنطباع التنظيمي وأساليبهالعاملين نيو أثر إ

امتغير تابع من جانخ  والصراع ،من جانخ إجمالية ( امتغيرات مستقلةاإل راب وتقدير األعرين

 .اَعر"

 رعي الثالث:الفرض الف2-3

دراسة إتجاهات  " توجد علقة إرتبا  موجبة ذو داللة إحصا ية بين  ينص هنا ال رض على أنه

، نموذج يقتدى به، الترويج الناتي) المتمثلة ءى دارة اإلنطباع التنظيمي وأساليبهالعاملين نيو أثر إ

امتغير تابع من جانخ  واليواءز ،من جانخ إجمالية ( امتغيرات مستقلةاإل راب وتقدير األعرين

 .اَعر"

 الفرض الثالث:  -3

توجد عيبة ارتباط موجبة لات دتلة إ صايية بي  المنام التنغيمي )ال يكص التنغيمي الصراع  "
وال واذز( كمت يرات مستقلة إجمالية م  جان   واإلبداع التنغيمي للداملي  بالشركة المصرية 

 لدراسة كمت ير تابع م  جان  آسرلتكنولوجيا الكيماويات المتطورة م ص ا

 ال رص الرابع: -4
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 يؤثر المنام التنغيمي كمت ير وسيط تلثيرا  موجبا  ذي الديبة بي   سالي  إدارة اإلنطباع التنغيمي 
)التروي  اللاتي  نمولج يقتدى ب   اإلطراة وتقدير ا سري ( كمت يرات مستقلة إجمالية م  جان   

لداملي  بالشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة كمت ير تابع م  وبي  اإلبداع التنغيمي ل
 جان  آسر . 

 

 منهجية البحث: -5

 مجتمع البحث:5-1

 المصتتتتتتتتتتتتترية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة بالشتتتتتتتتتتتتتركةيتمثص مجتمع الب ث ذي جميع الداملي   
اة  بستتتتام  إداريي   م ندستتتتي   م ردة ما بي  مديري   رؤستتتت 326والبالغ عددام  بمدينة الستتتتادات

وعماص وللك استتتتتتتتتتتنادا  إلم إدارة الموارد البشتتتتتتتتتترية بالمصتتتتتتتتتتنع  وبالتالي تتمثص و دة المداينة ذم 
 الدامص بمصنع نسلة بمدينة السادس م   كتوبر سيص ذترة إجراة الدراسة الميدانية .

 نوع وحجم عينة البحث: 5-2

القيام بال صتتتتتتتتتتتتتتر  البا ثو     ددد الكبير ذقد راا   عدد الداملي  بالمصتتتتتتتتتتتتتتنع ليس بالنغرا  
  وم  ثم استتتتسدام  ستتتلو  او  نستتت  بدت م   سل عينة الشتتتامص لجميع م ردات مجتمع الب ث

م ردة  326 يث  جم المجتمع ودرجة الدبة المطلوبة ذي النتاي  ليكو  م    ال صر الشامص 
 .  5 %(Sekaran & Bougie, 2016)% و دود سطل مسموى ب  95بدرجة ثقة 

ل رص بياس مت يرات الدراسة إعتمادا  علم   المدد م  ببص البا ثي  ولقد تم استي اة اتستبيا  
المقابيت الشتتتتتتتتتتسصتتتتتتتتتتية مع و دات المداينة التي تم استياراا وللك دو  ات اق مستتتتتتتتتتبق مع  ا 

 ص ب ثية ب تة.من م  ذ ي  ع  التلكيد علم    البيانات المجمدة ل  يتم استسدام ا إت  يرا

  :تصميم البحث 5-3

 Descriptive conclusiveإستتتتتتتتند الب ث ذي إعدادد علم المن   الوصتتتتتتت ي اتستتتتتتتتنتاجي  
design   المصتتتتتتتتتترية لتكنولوجيا الكيماويات  بالشتتتتتتتتتركةداملي  للإعتمادا  علم اتستتتتتتتتتتتبيا  الموج
إدارة اإلنطباع  وللك ب رص دراستتتتتتتتتتتتتتة الديبات ذيما بي   ستتتتتتتتتتتتتتالي  بمدينة الستتتتتتتتتتتتتادات  المتطورة

 .الدراسةالتنغيمي  المنام التنغيمي  اإلبداع التنغيمي كمت يرات م ص 
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 تم قياس متغيرات الدراسة باستخدام قائمة استقصاء على النحو التالي:و

تم تصميم بايمة اتستقصاة لجمع البيانات اليزمة للب ث واستبار ص ة ال روص  وتت م  الد 
 دمة لقياس مت يرات الدراسة وبد تم تقسيم ا إلم ثيثة  جزاة كما يلم:القايمة المقاييس المستس

اتنطباع  بام البا ثا  بقياس المت ير المستقص م ص الدراسة والمتمثص ذي  سالي  إدارة: الجزء األول
 م  سيص ثيث  بداد رييستتتتتتتتتتتتتتية اي )التروي  اللاتي  نمولج يقتدا ب   اإلطراة وتقدير ا سري  

(Aggarwal & Krishnan, 2011; Morgan, 2013)  ) 

 وتم (Jones & Pittman,1982) م  كص بدم  اللا المقياس علم اعتمدت ال الية الدراستتتتتةو  
 ; Morgan, 2013; Kelsey & Kwok,2012)البا ثي  م  عديد ببص م  واستتتتتسدام  تطويرد

Teryl, 2012)  والا.والمديري  الرؤستتتتتتتتتاة ببص م  المستتتتتتتتتتسدمة اتنطباع إدارة لقياس  ستتتتتتتتتالي 
 عبارة14 م  المقياس ال الية  ويتكو  الدراستتتتتتة طبيدة مع يتواذق وتدديل  بما تطويرد تم المقياس
 مقياس يرار علم المقياس عبارات وبد صتتتتتتتتتممت اتنطباع  إلدارة  ستتتتتتتتتالي  ثيثة علم موزعة
  إدارة اإلنطباع ( تقيس  ستتلو  التروي  اللاتي كل د  ستتالي5: 1ذالدبارات م  ). السماستتي ليكرت 

( تقيس  ستتتلو  اإلطراة وتقدير ا سري  كل د  ستتتالي  إدارة اإلنطباع 9:6التنغيمي  والدبارات م  )
يقتدا ب   كل د  ستتتتتتتالي  إدارة اإلنطباع  )نمولج(( تقيس بدد مثص14:10التنغيمي  والدبارات م  )

 التنغيمي.

ُم تمص م ص الدراستتتتتتتتتتتتتتة والمتمثص ذي المنام بام البا ثا  بقياس المت ير الوستتتتتتتتتتتتتتيط ال: الجزء الثانى 
 المقياس علم اعتمدت ال الية والدراستتة(  التنغيمي و بدادد ) ال يكص التنغيمي  الصتتراع   ال واذز

 ;Peter  2000)واللا تم تطويرد م  ببص (Lit win , stringer 1968)م   كص بدم  اللا
Samsa 2013; Greshman, 2008)  مقياس يرار علم ياسالمق عبارات وبد صتتتتتتتتتتتتممت 

شتتتتمص الا المقياس علي السماستتتي ليكرت  ( تقيس بدد ال يكص 18:15عبارة   ذالدبارة م  ) 12. وا 
( تقيس بدد الصتتتتتتتتتتتتتتراع كل د  بداد 22: 19التنغيمي كل د  بداد المنام التنغيمي  والدبارة م  ) 

 المنام التنغيمي ( تقيس بدد ال واذز كل د  بداد 26:23المنام التنغيمي  والدبارة م  )

ثالث اإلبتداع كمتتا بتام البتتا ثتتا  بقيتتاس المت ير التتتابع م تتص التدراستتتتتتتتتتتتتتتة والمتمثتتص ذي :  سيرا  الجزء ال
 علم المقياس عبارات وبد صتتتتتتتممت،  (Feigenbaum & Feigenbaum, 2009) التنغيمي



 2020 أكتوبر – الرابعالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

515 
 

شتتتتتتتتمص الا المقياس علي السماستتتتتتتي ليكرت  مقياس يرار ( 36 :27)عبارات  ذالدبارة م   10. وا 
 تقيس بدد اإلبداع التنغيمي.

 الطريقة اإلحصائية المستخدمة:-6

 التحليل اإلحصائي

 األساليب اإلحصائية المستخدمة

والمرك   Alpha Cronbach ل ا كرونبام  (( والثبات AVEمداميت الصتتتتتتتتدق )الداسلي و -1
CR.للتلكيد علم ثبات وصدق المقياس المستسدم ذي الدراسة ) 

إلثبات صتتتتتتتتدق المقاييس المستتتتتتتتتسدمة ذي  Correlation Coefficient ستتتتتتتتلو  اترتباط   -2
 الدراسة  والكشر ع  الديبات اترتباطية بي  مت يرات الدراسة.

ل رص الت ليص  Standard Deviationواالنحراف المعياري  Meanالمتوسططططط الحسططططابي  -3
 الوص ي لمت يرات الدراسة واجابات المستقصم من م علم بايمة اتستقصاة.

لمزيد م   SEMالشتتتتتتتتتتتتتتق ا وص م  نملجة المدادتت ال يكلية  CFAحليل العامل التأكيدي ت -4
تلكيد الصتتتتتتتدق واتتستتتتتتتاق للمقياس المستتتتتتتتسدم واستتتتتتتتسي  الدوامص الممثلة للغاارة مو تتتتتتتوع 

 الدراسة.
تستبار الديبات التلثيرية المباشتتتتتتتتتتترة ويير  SEMالشتتتتتتتتتتتق الثاني م  نملجة   التحليل الهيكلي -5

 ي  المت يرات المستقلة والوسيطة والتابدة  والت قق م  ص ة ذروص الدراسة.المباشرة ب
 أواًل: تحليل الصدق والثبات

 والم تتمو بدرة المقياس المستتتسدم علم    يدكس الم  وم  ن ا  لب Validityر المصتتدابية در  تُ 
وذم ن س   صتتتتتا  ى يشتتتتتمص كاذة ا بداد المكونة للغاارة دو  نق مانعجامع ال قيقم للغاارة بشتتتتتكص 

الوبت ت يدسص علم الا القياس  و يسلط  بلى  بداد  سرى تس  غواار  سرى يير الغاارة  م ص 
 (.Malhotra, 2007; Sekaran, 2003) القياس والدراسة 

صتتتتتتتدق الم توى وجد  نواع عديدة م   شتتتتتتتكاص الصتتتتتتتدق ويدتبر  ام تلك ا شتتتتتتتكاص او استبار وت
Content Validityالداسص    وصتتتتتتتتتتتتتدق اتتستتتتتتتتتتتتتاقInternal Consistency التقار   وصتتتتتتتتتتتتتدق 

Convergent  والتمايزDiscriminant   ا ستتتتتتتتتالي  م  الد ا نواع ركز الدراستتتتتتتتتة علم توستتتتتتتتتور
 (.2013تستبار مصدابية المقياس وامكانية اتعتماد علي  )بدوا  
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علم    يدكس   بدرة المقياس المستتتتتتتتتتتتتتتسدم ن لب Reliability اتعتماديةالا  وُيدرر الثبات  و 
. وبمدنم آسر يقصتتتتتتتتتد ب  ال روق ذم الغاارة م ص الدراستتتتتتتتتة بي  و دات المداينة وكللك عبر الزم  

 و المي غة وعدم تناب تتتتتتت  مع ن ستتتتتتت  واتستتتتتتتاب  واطرادد ذيما يزودنا ب  م   القياس دبة اتستبار ذي 
 (.2012  إدريس  2010مدلومات ع  سلوك الم  و   )ا زارا  

  ل ا كرونبام ثباتعديدة م  اتعتمادية ولك  ستتتتتتتتتتتتتور يركز الدراستتتتتتتتتتتتتة علم بياس وجد  نواع وت
Alpha Cronbach   والثبات المركComposite reliability وتشتتتتتتتتتتتير البيانات بالجدوص التالي .

 إلم نتاي   سا  مداملي الثبات والصدق الداسلي  بداد مت يرات الدراسة.

 ت الداخلي لمتغيرات الدراسة وأبعادها الفرعية( نتائج اختبارات الصدق والثبا1جدول )

 المتغيرات م
فا  معامل الثبات أل

 كرونباخ
معططططامططططل صطططططططططططططدق 

 االتساق الداخلي

 المتغير المستقل

 (أساليب إدارة اإلنطباع التنظيمي)
.833 .913 

 818. 670. الترويج الذاتى 1

 883. 780. نموذج يقتدى به 2

 789. 622. إطراء وتقدير األخرين 3

 892. 796. (المناخ التنظيميالمتغير الوسيط ) 

 833. 694. الهيكل التنظيمي 1

 779. 607. الصراع 2

 799. 639. الحوافز 3

 901. 812. (اإلبداع التنظيميالمتغير التابع )       
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( 0,833يت تتتتتتتتتت  م  الجدوص الستتتتتتتتتتابق    مدامص الثبات لمت يرات إدارة اإلنطباع مجتمدة بلغ )
(  وتراو ت بيم مداميت الثبات 0,913م علم اإلطيق  ذي  ي  بلغ مدامص الصتتتتتتتتتتتتتتتدق ل ا )ا عل

( 0,780) نمولج يقتدى ب ( و عياا 0,622) إطراة وتقدير ا سري ل بداد ال رعية بي   بل ا واو 
ص (  ذي  ي  بلغ مدام0,796ثباتا . كما بلغ مدامص الثبات للمت ير الوستتتتتتتتتتتيط ككص المنام التنغيمي )

(  وكا   ام  بداد المنام التنغيمي او ال يكص التنغيمي بمدامص ثبات مقدر 0,892الصدق ل  ن و )
(  بينما كا  الصتتتتتتتراع التنغيمي  بص  بداد الدراستتتتتتتة 0,833( ومدامص صتتتتتتتدق داسلي )0,694بن و )

(. وذيمتتتا يس  المت ير التتتتابع  اتبتتتداع 0,779( بمدتتتامتتتص صتتتتتتتتتتتتتتتتدق )0,607ثبتتتاتتتتا  علم اإلطيق )
(  ا مر اللا يشتتتتتتتتتتير إلي 0,901( ومدامص الصتتتتتتتتتتدق )0,812لتنغيمي  بلغ مدامص ثبات  الداسلي )ا

لي    اتتستتاق الداسلي لقايمة اتستتتقصتتاة ككص ُيدد  الثبات المرت ع لجميع مت يرات و بداد الدراستتة  وا 
 .0,6مقبوت  بدرجة كبيرة تجاوز جميد ا  د القبوص واو 

   جميع مداميت ارتباط الدبارات بالدرجة الكلية للمت ير بد  ت ليصالكما لو غ  ي تتتا  م  نتاي  
وعدم وجود ابترا ات مداميت  ل ا كرونبام كلية ت ستتتتتتت  ذي النتاي   (0.30ارت دت ع   د القبوص )
مما يدص علم مزيد م  اتعتمادية واتتستتتتتاق الداسلي لمت يرات الدراستتتتتة  وم  ذي  الة  لر البنود  

واإلطمينا  للنتاي  التي يمك  التوصتتص إلي ا م  سيص تعتماد علم البيانات بنستتبة عالية ثام  إمكانية ا
 (.2013  بدوا  2012التطبيق ذي الدراسة ال الية )إدريس  

ت ليص الصتتتتتتتتتتتتتتدق والثبات باتتستتتتتتتتتتتتتتاق مع نتاي  ت ليص الدامص التلكيدا  نتاي الا  وذي  تتتتتتتتتتتتتتوة 
Confirmatory Factor Analysis (CFA)  يتم إجراؤد ت قا  كسطوة  ولم ذي  سلو  نملجة اللا

 (STR4 & CON1)  ذإن  تم الكشتتتر ع  وجود بندي   و عبارتي   ربام SEMالمدادتت ال يكلية 
تتصتتتتر بددم اتتستتتتاق الداسلي مع بنود عوامل ا الرييستتتتة )ال يكص والصتتتتراع علم الترتي ( وي تتتتدر 
ارتباط ا ب ا كللك  وم  ثم تم اتسال سطوات تدريجية ذي  لذ ا وا دة كص مرة والتلكد م  ت ستتتتتتتتتتتتتت  

المؤشتتتتتتتتترات لت ستتتتتتتتت  النتاي  و  حذف تلك البنودالنتاي  بدد إجراة الت لييت مرة  سرى  ثم تقرر  سيرا  
التتدالتتة علم جودة بيتتاس المت يرات تم يتتدا  تستبتتار الديبتتات التتتلثيريتتة بين تتا ت قتتا  وللت قق م  تواذر 

 المزيد م  الصدق والثبات ذي مقاييس الدراسة.

 Descriptive Analysisثانيًا: التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 

الداملي  بالشتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتترية نغر  تستتتتتتتتتت در الد السطوة ت ليص مت يرات الدراستتتتتتتتتة م  وج ة
مو تتتوع الدراستتتة  والتم تتمثص ذم مت يرات الدراستتتة  لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة بمدينة الستتتادات
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المستتتتتتتتتتتقلة )إدارة اإلنطباع التنغيمي(  والوستتتتتتتتتتيطة )ال يكص التنغيمي  الصتتتتتتتتتتراع التنغيمي  ال واذز 
يمي. وبد تم إجراة الت ليص الوصتتتتتتتتتتتتتت ي إلجابات  ذراد التنغيمية(  والتابدة المتمثلة ذي اإلبداع التنغ

ب رور مستمدة م  مصطل  كص مت ير كما ورد ذي  بعد ترميزهاالدينة علم بنود بايمة اتستقصاة 
  وبنود ال يكص التنغيمي (IMPالدراستتتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتابقة ا جنبية   يث تم ترميز بنود إدارة اإلنطباع )

(STR( وبنود الصتتتتتتتتتتتتتتراع التنغيمي  )CON)( وبنود ال واذز  MOT وبنود اتبتتتتداع التنغيمي  )
(CRT.) 

( إلم  علم تقييم 1وتراو ت اإلجابة علم  ستتتتتتتتتتتتتتيلة القايمة م   بص تقييم واو يير مواذق بقوة )
( اللا يو تتتتتتتتت  المتوستتتتتتتتتط ال ستتتتتتتتتابي 2(  وللك كما يت تتتتتتتتت  م  الجدوص )5ذي  الة مواذق بقوة )

  لإلجابات ع  بنود بياس ا:واتن رار المديارا لمت يرات الدراسة وذقا  

 الدراسة ( اإلحصاء الوصفي إلجابات عينة2جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي متغيرات الدراسة

IMP1 4.3115 .64299 

IMP2 4.4044 .67154 

IMP3 4.4044 .63798 

11 4.2678 .75549 

IMP5 4.4098 .60339 

 43615. 4.3596 الترويج الذاتي

IMP6 4.4098 .59421 

IMP7 4.2842 .78174 

IMP8 4.3279 .73503 

IMP9 4.1694 .73286 
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 48899. 4.2978 اإلطراء

IMP10 4.4809 .59153 

IMP11 4.4536 .57108 

IMP12 4.4044 .53492 

IMP13 4.3388 .60671 

IMP14 3.9344 .67618 

 43613. 4.3224 نموذج يحتذى

 36834. 4.3286 إدارة اإلنطباع ككل

STR1 4.5355 .57186 

STR2 4.5137 .54327 

STR3 4.4645 .56217 

 44042. 4.5046 الهيكل التنظيمي

CON2 4.3497 .55280 

CON3 4.4645 .56217 

CON4 4.4481 .50956 

 40556. 4.4208 الصراع التنظيمي

MOT1 4.2951 .53486 

MOT2 4.3716 .57766 

MOT3 4.3169 .62730 
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MOT4 4.3661 .63102 

 41172. 4.3374 الحوافز التنظيمية

 33758. 4.4126 المناخ التنظيمي ككل

CRT1 4.4754 .58196 

CRT2 4.2896 .68601 

CRT3 4.4590 .55193 

CRT4 4.3825 .59864 

CRT5 4.3770 .63325 

CRT6 4.3388 .65042 

CRT7 4.2787 .64954 

CRT8 4.1639 .88666 

CRT9 4.3770 .52927 

CRT10 4.3279 .65603 

 39541. 4.3470 اإلبداع التنظيمي ككل

اناك ذر  للتقدم الوغي ي بستتتتتتتتتتتب  وجود نغام عادص للتربي  يبللون   و    المج ود اللا  12
  .بالشركة

بدرجة عالية م  التواذق بي  الداملي  بالشتتتتتركة مو تتتتتوع  االبداع التنظيميو سيرا   تمتع مت ير 
 (0,39( وان رار مديتتارا مقتتدر )4,34راوى متوستتتتتتتتتتتتتتط تقييم م الكلي لتت  بن و )التطبيق   يتتث ت

علي ت ستتتتتتتتتي  منتجات ا وتطويراا باإلعتماد علي السبرات  تدمصوساصتتتتتتتتتة  اعتقادام بل    الشتتتتتتتتتركة 
  .اجات الدميصيبتطوير منتجات ا بما يتناس  مع إ ت ت تم   ويدركو   ن ا  والم ارات الموجودة لدي ا
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الداملي  ك الت ليص الوصتتتتتتتتتتت ي لمت يرات الدراستتتتتتتتتتتة إلم    اناك تواذق عام بي  ونسل  م  لل
علم ا امية الكبيرة لجميع  بالشتتتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتتتترية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة بمدينة الستتتتتتتتتتتادات

مت يرات الدراستتتتتتتة  ووجود  اجة لدراستتتتتتتة مثص الد الدوامص ال امة لدى المديري  وتقصتتتتتتتي الديبات 
المباشتتتتتتتتتتتتترة بين ا للوبور علم دوراا المؤثر ذي بناة نمولج اتبداع التنغيمي وبما  المباشتتتتتتتتتتتتترة ويير

 يتناس  مع  ادار الدراسة ال الية.

 Inferential Analysisثالثًا: التحليل االستنتاجي واختبار الفروض 

 Structure Equationيدرص الا الم ور التطبيق الدملي  ستتتتتتتتتتتتتتلو  نملجة المدادلة ال يكلية
Modeling (SEM)   يشتمص علم عايلة م  واللا لنمولج الدراسة ال الي بشقي  القياسي وال يكلي

يدرر با ستتتتتتلو  الت ليلي اللا ي ص م ص ا ستتتتتتالي  ات صتتتتتتايية و اإلجراةات المرتبطة ببد تتتتتت ا  
ت ليص المكو  و ت ليص الدامص  و ت ليص التباي   و ت ليص المستتتتتتتتتتتتتتتار  و اتسرى مثص اتن دار المتددد  

 (.Hair et al., 2010  2013بدوا  مبديي )ال

 

 

 

 

المدبر عن  بنمولج بياس مت يرات  CFAت ليص الدامص التلكيد  يت تتتتتتتتتتتتتتم  الا الم ورو  الا 
الدراستتتة واستتتتسراج  برز مؤشتتترات تلكيد صتتتدق وثبات نمولج الدراستتتة وتواذق  مع بيانات الدينة  يلي 

لنمولج ال يكلي وتو تتتتتتتي  الديبات المباشتتتتتتترة للك استبار ذروص الدراستتتتتتتة م  سيص نتاي  ت ليص ا
 )المسارات( ويير المباشرة بي  مت يرات الدراسة  وللك علم الن و التالي:

 Measurement modelنموذج القياس التأكيدي لمتغيرات الدراسة  -أ
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والتتتتتتلا ُيدتتتتتترر بتتتتتتالنمولج  CFAيركتتتتتتز اتتتتتتلا الجتتتتتتزة علتتتتتتم إجتتتتتتراة ت ليتتتتتتص الدامتتتتتتص التلكيتتتتتتدا 
د الديبتتتتتات بتتتتتي  المت يتتتتترات الغتتتتتاارة والكامنتتتتتة  بمدنتتتتتم آستتتتتر يو تتتتت  الديبتتتتتة ال رعتتتتتي التتتتتلا ي تتتتتد

بتتتتتتتتتتتي  اتجابتتتتتتتتتتتات علتتتتتتتتتتتم  داة القيتتتتتتتتتتتاس )الغتتتتتتتتتتتاارة( والمت يتتتتتتتتتتترات الرييستتتتتتتتتتتية المصتتتتتتتتتتتممة للقيتتتتتتتتتتتاس 
)الكامنتتتتتتة(  ذاتاتمتتتتتتام ا ساستتتتتتي لتتتتتت  بتتتتتتوة مستتتتتتارات اتن تتتتتتدار ال يكليتتتتتتة متتتتتت  الدامتتتتتتص  و المت يتتتتتتر 

(  وللتتتتك Observed variableيتتتترات الغتتتتاارة )( إلتتتتم المت Latent Variableالكتتتتام  )
 SEMب تتتتتتتتترص تقيتتتتتتتتتيم صتتتتتتتتتي ية ودبتتتتتتتتتة وثبتتتتتتتتتات المقتتتتتتتتتاييس  ذ تتتتتتتتتو اإلجتتتتتتتتتراة ا ساستتتتتتتتتي لدايلتتتتتتتتتة 

 ,Byrne  2013ويستتتتتسدم ذتتتتي  التتتتة وجتتتتود مدرذتتتتة بسل يتتتتة ايكتتتتص المت يتتتتر الكتتتتام  )بتتتتدوا  
 ( يو   نمولج القياس التلكيدا لمت يرات الدراسة:1(. والشكص )2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج القياس -( نموذج تحليل العامل التأكيدي1شكل )

 ( التالي3وسور يتم تقييم نمولج بياس المت يرات وذق ما او مو   ذي الجدوص )
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 ( نتائج تحليل العامل التأكيدي لمقاييس الدراسة3جدول )

 متغيرات الدراسة
المعلمة 

 المقدرة

المعلمة 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

S.E. 

 قيمة ت

C.R. 

مستوى 

 المعنوية

P 

IMP1 ---< Impression *1.000 .407  

IMP2 ---< Impression 1.432 .558 .306 4.681 *** 

IMP3 ---< Impression 1.153 .473 .267 4.326 *** 

IMP4 ---< Impression 1.423 .493 .322 4.418 *** 

IMP5 ---< Impression 1.046 .454 .247 4.230 *** 

IMP6 ---< Impression 1.074 .473 .248 4.326 *** 

IMP7 ---< Impression 1.372 .459 .322 4.258 *** 

IMP8 ---< Impression 1.146 .408 .288 3.983 *** 

IMP9 ---< Impression 1.222 .436 .295 4.141 *** 

IMP10 ---< Impression 1.043 .461 .244 4.268 *** 

IMP11 ---< Impression 1.310 .600 .271 4.827 *** 

IMP12 ---< Impression 1.079 .528 .236 4.566 *** 

IMP13 ---< Impression 1.641 .708 .320 5.124 *** 

IMP14 ---< Impression 1.907 .738 .367 5.192 *** 
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 متغيرات الدراسة
المعلمة 

 المقدرة

المعلمة 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

S.E. 

 قيمة ت

C.R. 

مستوى 

 المعنوية

P 

STR1 ---< Structure 1.000 .750  

STR2 ---< Structure .872 .689 .116 7.549 *** 

STR3 ---< Structure .739 .564 .114 6.452 *** 

CON2 ---< Conflict 1.000 .485  

CON3 ---< Conflict 1.493 .713 .268 5.567 *** 

CON4 ---< Conflict 1.171 .616 .223 5.249 *** 

MOT1 ---< Motivators 1.000 .437  

MOT2 ---< Motivators 1.363 .551 .295 4.624 *** 

MOT3 ---< Motivators 1.749 .652 .352 4.966 *** 

MOT4 ---< Motivators 1.662 .615 .342 4.856 *** 

CRT1 ---< Creativity 1.000 .527  

CRT2 ---< Creativity 1.334 .596 .218 6.108 *** 

CRT3 ---< Creativity 1.019 .566 .173 5.905 *** 

CRT4 ---< Creativity 1.069 .547 .185 5.777 *** 

CRT5 ---< Creativity 1.212 .587 .200 6.045 *** 
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 متغيرات الدراسة
المعلمة 

 المقدرة

المعلمة 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

S.E. 

 قيمة ت

C.R. 

مستوى 

 المعنوية

P 

CRT6 ---< Creativity 1.147 .541 .200 5.729 *** 

CRT7 ---< Creativity 1.169 .552 .201 5.809 *** 

CRT8 ---< Creativity 1.517 .524 .270 5.611 *** 

CRT9 ---< Creativity .859 .498 .159 5.409 *** 

CRT10 ---< Creativity 1.297 .606 .210 6.169 *** 

 )مفترضة في برنامج التحليل( لبدء الحل 1.000القيمة  *

 0.001دال عند مستوى معنوية أقل من  ***

( الستتتتتتتتابق    بنتتتتتتتتود المقيتتتتتتتتاس تتتتتتتتترتبط بتتتتتتتتدرجات عاليتتتتتتتتة بدوامل تتتتتتتتا 3يت تتتتتتتت  متتتتتتتت  الجتتتتتتتتدوص )
لتتتتتتة بمستتتتتتتوى مدنويتتتتتتة  بتتتتتتص متتتتتت  )المت يتتتتتترات( الرييستتتتتتة وت يمكتتتتتت   تتتتتتلذ ا    جميتتتتتتع المستتتتتتارات دا

(  وبالتتتتتتالي ببتتتتتوص 0,05(  واتتتتتو  بتتتتتص متتتتت  مستتتتتتوى المدنويتتتتتة المقتتتتترر لنمتتتتتولج الدراستتتتتة )0.001)
 (.CON1و STR4الديبات بي  الدوامص وبنوداا الغاارة الم ددة )ذيما عدا البندي  

واسترشتتتتتتادا  بنتتتتتتتاي  الجتتتتتتدوص الستتتتتتابق  تتتتتتتم التلكيتتتتتتد علتتتتتتم نتتتتتتوعي  آستتتتتتري  متتتتتت  صتتتتتتي ية  و 
القيتتتتتتاس المدتتتتتتروذي  بصتتتتتتدق التقتتتتتتار  وصتتتتتتدق التمتتتتتتايز  باإل تتتتتتاذة إلتتتتتتم نتتتتتتوع آستتتتتتر متتتتتت  صتتتتتتدق 

 (.4الثبات المرك   ُيمك  عر  ا ذي الجدوص )

 تمثتتتتتص الديبتتتتتة بتتتتتي  المت يتتتتترات الكامنتتتتتة :Convergent validityصطططططاحية التقطططططارب  (1
م وبنتتتتود بياستتتت ا متتتت  المت يتتتترات المشتتتتاادة. ولتتتتدعم اتتتتلا النتتتتوع متتتت  الصتتتتدق  و الصتتتتي ية يتتتتت

عنتتتد  average variance extracted (AVE) ستتتا  متوستتتط التبتتتاي  المستتتتسرج 
 (.Hair et al., 2010; Tong, 2007لتقريراا ) (0.5)  د القبوص

وتشتتتتتير إلتتتتتتم تمتتتتتايز واستتتتتتتير بنتتتتتتود : Discriminant validityصطططططاحية التمططططططايز  (2
راةات بيتتتتتاس القيتتتتتاس لمت يتتتتتر متتتتتا عتتتتت  بنتتتتتود القيتتتتتاس ا ستتتتترى. ويتتتتتتم تقييم تتتتتا باستتتتتتسدام اجتتتتت
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Fornell and Larckers (1981)  التتتتي توصتتتي بمقارنتتتة الجتتتلر التربيدتتتي لمؤشتتتر
AVE  2بمدامتتتتتتتص الت ديتتتتتتتدR  يتتتتتتتث يجتتتتتتت     يزيتتتتتتتد جتتتتتتتلر متوستتتتتتتط التبتتتتتتتاي  لبنتتتتتتتود القيتتتتتتتاس 

 المستسرج ع  بيمة مدامص الت ديد لكص مت ير غاار.

الكامنتتتتة  ويدنتتتتي متتتتدى اتستتتتاق المت يتتتترات: Composite reliabilityالثبططططات المركططططب  (3
 cut-off level( اتتتتي  تتتتد القبتتتتوص 0.7ذتتتتي بياستتتت ا متتتت  ستتتتيص بنوداتتتتا  وتكتتتتو  القيمتتتتة )

 (.2013كدليص علم اثبات  )بدوا  

( صاحية التقارب والتمايز والثبات المركب لنموذج القياس4جدول )  

 المتغيرات
Convergent 

Validity 

(AVE) 

Discriminant 
Validity 

(√AVE vs. R2) 

Composite 
Reliability 

(CR) 

 Supported .9327 5169. نموذج يحتذى

المناخ 
 التنظيمي

الهيكل 
 Supported .9457 8549. التنظيمي

الصراع 
 Supported .8702 6958. التنظيمي

الحوافز 
 Supported .8372 5675. التنظيمية

 Supported .9442 6294. االبداع التنظيمي

م    النمتتتتتولج الم تتتتتترص يتواذتتتتتق متتتتتع البيانتتتتتات بدرجتتتتتة ( نسلتتتتت  إلتتتتت4ذتتتتتي  تتتتتوة الجتتتتتدوص )
عاليتتتتتة  بمدنتتتتتم    اتتتتتلا النمتتتتتولج يصتتتتتر بدبتتتتتة كاذيتتتتتة بيانتتتتتات الدينتتتتتة   يتتتتتث تزيتتتتتد بتتتتتيم متوستتتتتط 
0.5التبتتتتتتاي  المستتتتتتتسرج عتتتتتت  )   كمتتتتتتا والتمتتتتتتايز ( بمتتتتتتا يشتتتتتتير إلتتتتتتم مزيتتتتتتد متتتتتت  صتتتتتتي ية التقتتتتتتار 
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)ا علتتتتتم متتتتت   تثبتتتتتت بتتتتتيم الثبتتتتتات المركتتتتت  المقبولتتتتتة 0.7 الدراستتتتتة تتستتتتتم بالصتتتتتدق  (    مقتتتتتاييس
والثبتتتتات المييمتتتتي  تستبتتتتار ذتتتتروص الدراستتتتة ذتتتتي السطتتتتوة التاليتتتتة متتتت  نملجتتتتة المدادلتتتتة ال يكليتتتتة 
SEM دني بالنمولج ال يكلي.يبما    

جتتتودة التواذتتتق  بمؤشتتتراتوذيمتتتا يتدلتتتق  Goodness of fit لنمتتتولج القيتتتاس  يت تتت      
لج الدراستتتتتتتة المقتتتتتتتترى  ويمكتتتتتتت  جميد تتتتتتتا تقتتتتتتتع ذتتتتتتتي ال تتتتتتتدود المقبولتتتتتتتة لل كتتتتتتتم علتتتتتتتم جتتتتتتتودة نمتتتتتتتو 

( التالي:5اتبتصار علم  برز تلك المؤشرات كما ورد ذي ا دبيات ذي الجدوص )  

( مؤشرات جودة التوافق لنموذج القياس5جدول )  

 حدود القبول القيمة مؤشرات جودة التوافق
Cut-off Point 

المعيارية 2كا  
Normed Chi-Square 

(CMIN / df) 
1,88  ≥3 

ودة التوافقمؤشر ج  
Goodness of Fit Index (GFI) 0,76 (0 - 100)  

 90≥  األفضل 
 مؤشر التوافق المقارن

Comparative Fit Index (CFI) 0,77 (0 - 100)  
األفضل و    ≤90 

 مؤشر التوافق المتزايد
Incremental Fit Index (IFI) 0,77 (0 - 100)  

األفضل و    ≤90 
Tucker-Lewis Index (TLI) 0,75 (0 - 100)مؤشر   

 90≥  األفضل 
 مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ

Root Mean Square Residual (RMR) 0,03 ≥  0,05  

مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط مربعات خطأ 
 التقريب

Root Mean Square Error 
Approximation (RMSEA) 

0,07 ≥  0,08  
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طبيقيتتتتتتة علتتتتتتم ببتتتتتتوص جميتتتتتتع مؤشتتتتتترات جتتتتتتودة  دلتتتتتتة ت انتتتتتتاك( 5ذ تتتتتتي  تتتتتتوة نتتتتتتتاي  الجتتتتتتدوص )
التواذتتتتتتق لنمتتتتتتولج القيتتتتتتاس التلكيتتتتتتدا التتتتتتلا يمثتتتتتتص السطتتتتتتوة ا ولتتتتتتم ذتتتتتتي  ستتتتتتلو  نملجتتتتتتة المدادلتتتتتتة 
ال يكليتتتتتتة  ممتتتتتتا يشتتتتتتير إلتتتتتتم مزيتتتتتتد متتتتتت  الصتتتتتتدق والثبتتتتتتات والدبتتتتتتة اليزمتتتتتتة لإلنتقتتتتتتاص إلتتتتتتم السطتتتتتتوة 

صتتتتتتت ة ذتتتتتتتروص  التاليتتتتتتتة المتمثلتتتتتتتة ذتتتتتتتي إجتتتتتتتراة ت ليتتتتتتتص النمتتتتتتتولج ال يكلتتتتتتتي للت قتتتتتتتق متتتتتتت  استبتتتتتتتار
 الدراسة ال الية.

 Structural Modelالنموذج الهيكلي للدراسة  -ب

 SEMُيمث ص النمولج ال يكلي الِشق الثاني لنملجة المدادلة ال يكلية 

 

 

 

الكامنتتتتتتتتة )ال ياكتتتتتتتتص  المت يتتتتتتتترات  والتتتتتتتتلا ي تتتتتتتتدد الديبتتتتتتتتات التلثيريتتتتتتتتة الستتتتتتتتببية الم تر تتتتتتتتة بتتتتتتتتي  
Constructsباشتتتتتتتتترة وييتتتتتتتتتتر المباشتتتتتتتتترة بتتتتتتتتتي  المت يتتتتتتتتتترات (  بمدنتتتتتتتتتم  نتتتتتتتتت  ي ستتتتتتتتتتر الديبتتتتتتتتتات الم

( والوستتتتتتتتتتتتيطة Impression)إدارة اإلنطبتتتتتتتتتتتتاع التنغيمتتتتتتتتتتتتي  Exogenousالمستتتتتتتتتتتتتقلة السارجيتتتتتتتتتتتتة 
  الصتتتتتتتتتتتتراع التنغيمتتتتتتتتتتتتي Structure)ال يكتتتتتتتتتتتتص التنغيمتتتتتتتتتتتتي  Endogenousوالتابدتتتتتتتتتتتتة الداسليتتتتتتتتتتتتة 

Conflict ال تتتتتتتتتتواذز التنغيميتتتتتتتتتتة  Motivation واتبتتتتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتتتتي  Creativity ليتتتتتتتتتتص (  ا ت
 (.Byrne, 2010; Kline, 2005المسارات الم تر ة ذي الدراسة )

 وللك علم الن و

 ( التالي:2المو   ذي الشكص ) 

 ( النموذج الهيكلي للدراسة2شكل )

(    مجموعتتتتتتتتتتة 2يت تتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتتللك متتتتتتتتتت  نتتتتتتتتتتتاي  الت ليتتتتتتتتتتص ال يكلتتتتتتتتتتي المو تتتتتتتتتت   بالشتتتتتتتتتتكص )
درجتتتتتة كبيتتتتترة ومييمتتتتتة تستبتتتتتار المؤشتتتتترات الدالتتتتتة علتتتتتم جتتتتتودة تواذتتتتتق النمتتتتتولج ال يكلتتتتتي مقبولتتتتتة ب

وبتتتتتتتتللك يمكتتتتتتتت  اتعتمتتتتتتتتاد علتتتتتتتتم النمتتتتتتتتولج ال يكلتتتتتتتتي ذتتتتتتتتي استبتتتتتتتتار ال تتتتتتتتروص ذتتتتتتتتروص الدراستتتتتتتتة  
 ( التالي:6  وللك كما يت   م  الجدوص )المرتبطة بنمولج الدراسة الم ترص
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( مؤشرات جودة توافق النموذج الهيكلي6جدول )   

د القبوص دو  القيمة مؤشرات جودة التواذق  
Cut-off Point 

 كا2 المديارية
Normed Chi-Square 

(CMIN / df) 
1,92 ≥3 

 مؤشر جودة التواذق
Goodness of Fit Index (GFI) 0,75 (0 - 100)  

 90≥  ا ذ ص 
 مؤشر التواذق المقار 

Comparative Fit Index (CFI) 0,75 (0 - 100)  
 90≥  وا ذ ص 

 مؤشر التواذق المتزايد
Incremental Fit Index (IFI) 0,76 (0 - 100)  

 90≥  وا ذ ص 
 Tucker-Lewis Index (TLI)مؤشر 

0,73 
(0 - 100)  

 90≥  ا ذ ص 

 مؤشر الجلر التربيدي لمتوسط مربدات السطل
Root Mean Square Residual (RMR) 0,03 ≥  0,05  

≤ 0,07 مؤشر الجلر التربيدي لمتوسط مربدات سطل التقري   0,08  
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Root Mean Square Error Approximation 
(RMSEA) 

 

ومتتتتت  ستتتتتيص النمتتتتتولج يت تتتتت   ي تتتتتا  وجتتتتتود ستتتتتبدة مدتتتتتاميت مستتتتتارات رييستتتتتة بتتتتتي  مت يتتتتترات 
الدراستتتتتتة  والتتتتتتتي تمثتتتتتتص الديبتتتتتتات التلثيريتتتتتتة المباشتتتتتتترة الم تر تتتتتتة ذتتتتتتي نمتتتتتتولج الدراستتتتتتة ال تتتتتتتالي  

( التالي:7والا ما يو    الجدوص )  

الهيكلي لنموذج الدراسة ( نتائج التحليل7جدول )  

 مسارات االنحدار
المعلمة 

 المقدرة

المعلمة 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

S.E. 

 قيمة ت

C.R. 

مستوى 

 المعنوية

P 

Impression <--- Creativity .372 .318 .180 2.068 .039 

Impression <--- Structure .995 .594 .232 4.280 *** 

Impression <--- Conflict .773 .740 .197 3.935 *** 

Impression <--- Motivators .592 .682 .165 3.583 *** 

Structure <--- Creativity .167 .238 .058 2.893 .004 

Conflict <--- Creativity .342 .305 .139 2.449 .014 

Motivators <--- Creativity .439 .325 .157 2.795 .005 

(0,001دنوية  بص م  )*** داص عند مستوى م  

(    جميتتتتتتع مستتتتتتارات اتن تتتتتتدار لات دتلتتتتتتة ا صتتتتتتايية  بتتتتتتص 7يت تتتتتت  متتتتتت  نتتتتتتتاي  الجتتتتتتدوص )
(  ممتتتتتا يشتتتتتير إلتتتتتم 0,001(  بتتتتتص إ  مدغم تتتتتا داص عنتتتتتد مستتتتتتوى مدنويتتتتتة  بتتتتتص متتتتت  )0,05متتتتت  )
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تلثيريتتتتتتتة الستتتتتتتببية المباشتتتتتتترة بتتتتتتتي  مت يتتتتتتترات نمتتتتتتتولج الدراستتتتتتتة المستتتتتتتتقلة ببتتتتتتتوص جميتتتتتتتع الديبتتتتتتتات ال
والتابدة  وتتمثص تلك المسارات المديارية المباشرة ذيما يلي:والوسيطة   

 ثتتتتتتر إدارة اإلنطبتتتتتتاع التنغيمتتتتتتي علتتتتتتم اإلبتتتتتتداع التنغيمتتتتتتي بمدامتتتتتتص ان تتتتتتدار المسططططططار األول:  -
 (.32.مديارا )

 ثتتتتتر إدارة اإلنطبتتتتتاع التنغيمتتتتتي علتتتتتم ال يكتتتتتص التنغيمتتتتتي بمدامتتتتتص ان تتتتتدار المسطططططار الثطططططاني:  -
 (.59.مديارا )

 ثتتتتتر إدارة اإلنطبتتتتتاع التنغيمتتتتتي علتتتتتم الصتتتتتراع التنغيمتتتتتي بمدامتتتتتص ان تتتتتدار المسطططططار الثالطططططث:  -
 (.74.مديارا )

 ثتتتتتر إدارة اإلنطبتتتتتاع التنغيمتتتتتي علتتتتتم ال تتتتتواذز التنغيميتتتتتة بمدامتتتتتص ان تتتتتدار المسطططططار الرابطططططع:  -
 (.68.مديارا )

 ثتتتتتتتر ال يكتتتتتتتص التنغيمتتتتتتتي علتتتتتتتم اتبتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتي بمدامتتتتتتتص ان تتتتتتتدار المسطططططططار الخطططططططامس:  -
 (.24.مديارا )

 ثتتتتتتتر الصتتتتتتتراع التنغيمتتتتتتتي علتتتتتتتم اتبتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتي بمدامتتتتتتتص ان تتتتتتتدار سطططططططار السطططططططادس: الم -
 (.30.مديارا )

 ثتتتتر ال تتتتواذز التنغيميتتتتة علتتتتم اتبتتتتداع التنغيمتتتتي بمدامتتتتص ان تتتتدار مديتتتتارا المسططططار السططططابع:  -
(.33.) 

ويمكتتتتتت  بنتتتتتتاة المدتتتتتتادتت ال يكليتتتتتتة السطيتتتتتتة المدبتتتتتترة عتتتتتت  تلتتتتتتك الديبتتتتتتات التلثيريتتتتتتة الستتتتتتببية 
التالي:علم الن و   

1) Structure = (.59) Impression + rsd1 

2) Conflict = (.74) Impression + rsd2 

3) Motivators = (.68) Impression + rsd3 

4) Creativity = (.24) Structure + (.30) Conflict + (.33) Motivators + rsd4 
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متتتتتتتولج ويمكتتتتتتت  تقتتتتتتتديم وصتتتتتتتر دبيتتتتتتتق للديبتتتتتتتات التلثيريتتتتتتتة بتتتتتتتي  اتتتتتتتلد المت يتتتتتتترات الرييستتتتتتتة لن
 اآلثططططار المعياريططططة الكليططططة( متتتت  8الدراستتتتة المقتتتتترى  وللتتتتك متتتت  ستتتتيص متتتتا يلستتتت  إليتتتت  الجتتتتدوص )

 بي  مت يرات الدراسة  وللك كالتالي:

 

 

 

( اآلثار المعيارية الكلية بين متغيرات نموذج الدراسة8جدول )  

الحوافز 
 التنظيمية

الصراع 
 التنظيمي

الهيكل 
تالمتغيرا إدارة اإلنطباع التنظيمي  

 الهيكل التنظيمي 594. 000. 000. 000.

 الصراع التنظيمي 740. 000. 000. 000.

.000 .000 .000 .682 
الحوافز 
 التنظيمية

 االبداع التنظيمي 907. 238. 305. 325.

( الستتتتتابق اآلثتتتتتار الكليتتتتتتة المدياريتتتتتة بتتتتتي  مت يتتتتتترات الدراستتتتتة  والتتتتتتتي 8يت تتتتت  متتتتت  الجتتتتتتدوص )
 يمك  وص  ا كالتالي:

: بلتتتتتتغ ا ثتتتتتتر الكلتتتتتتي اإليجتتتتتتابي المباشتتتتتتر لمت يتتتتتتر إدارة اتنطبتتتتتتاع عليتتتتتت  ل التنظيمططططططيالهيكطططططط -
(0,594.) 

: يت تتتت  ارت تتتاع ا ثتتتتر الكلتتتتي اإليجتتتتابي المباشتتتر عليتتتت  والتتتتلا ُيدتتتتزى إلتتتتم الصططططراع التنظيمططططي -
 (.0,740مت ير إدارة اتنطباع بن و )
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المباشتتتتتتتتر عليتتتتتتتت  : ذقتتتتتتتتد كتتتتتتتتا  لمت يتتتتتتتتر إدارة اتنطبتتتتتتتتاع ا ثتتتتتتتتر الكلتتتتتتتتي الحططططططططوافز التنظيميططططططططة -
(0,682.) 

بلتتتتتغ التتتتتتلثير ا بتتتتتوى الكلتتتتتي المديتتتتتارا )المباشتتتتتر وييتتتتتر المباشتتتتتر( عليتتتتت   االبطططططداع التنظيمطططططي: -
(  يليتتتتتتتت  التتتتتتتتتتلثير الكلتتتتتتتتتي المديتتتتتتتتتارا لل تتتتتتتتتواذز 0,907متتتتتتتت  مت يتتتتتتتتتر إدارة اتنطبتتتتتتتتتاع بن تتتتتتتتتو )

(  يتبتتتتتتتع 0,305(  ثتتتتتتتم يليتتتتتت  تتتتتتتتلثير مت يتتتتتتر الصتتتتتتتراع التنغيمتتتتتتي بن تتتتتتتو )0,325التنغيميتتتتتتة )
 (.0,238ثرد بمت ير ال يكص التنغيمي )للك تل

( يو تتتتت  نستتتتتبة الت ستتتتتير )مدامتتتتتص الت ديتتتتتد( للمت يتتتتترات المستتتتتتقلة ذتتتتتي مت يتتتتترات 9والجتتتتتدوص )
 نمولج الدراسة الوسيطة والتابدة كما يلي:

( معامات التحديد لمتغيرات الدراسة9جدول )  

 (R2معامل التحديد ) متغيرات الدراسة
 35. الهيكل التنظيمي

ع التنظيميالصرا  .55 

 46. الحوافز التنظيمية

 95. االبداع التنظيمي

ونسلتتتت  متتتت  الجتتتتدوص الستتتتابق لبيتتتتا  مدامتتتتص الت ديتتتتد ذتتتتي مت يتتتترات النمتتتتولج   يتتتتث كانتتتتتت 
( متتتتتت  ستتتتتتيص مت يتتتتتترات الدراستتتتتتة 95%النستتتتتتبة ا علتتتتتتم ذتتتتتتي ت ستتتتتتير اتبتتتتتتداع التنغيمتتتتتتي بنستتتتتتبة )
( متتتتتتت  التبتتتتتتتاي  ذتتتتتتتي 35%كص  تتتتتتتوالي )المستتتتتتتتقلة والوستتتتتتتيطة  يلتتتتتتتي للتتتتتتتك    إدارة اتنطبتتتتتتتاع تشتتتتتتت

%( متتتتتتت  الصتتتتتتتراع التنغيمتتتتتتتي  ومتتتتتتتا نستتتتتتتبت  55ال يكتتتتتتتص التنغيمتتتتتتتي  ذتتتتتتتي  تتتتتتتي  ت ستتتتتتتر  ي تتتتتتتا  )
بالشتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتترية لتكنولوجيتتتتتتتتتا الكيماويتتتتتتتتتات %( متتتتتتتتت  التبتتتتتتتتتاي  ذتتتتتتتتتي ال تتتتتتتتتواذز التنغيميتتتتتتتتتة 46)

وجميد تتتتتتتا نستتتتتتت  مقبولتتتتتتتة ومرت دتتتتتتتة جتتتتتتتدا  ذتتتتتتتي مثتتتتتتتص اتتتتتتتلد الب تتتتتتتوث   المتطتتتتتتتورة بمدينتتتتتتتة الستتتتتتتادات
ية.الدلم  

اتتتتتتلا  وترجتتتتتتع اآلثتتتتتتار الكليتتتتتتة للمت يتتتتتتر المستتتتتتتقص )إدارة اتنطبتتتتتتاع التنغيمتتتتتتي( علتتتتتتم المت يتتتتتتر 
الستتتتتتابق( واآلثتتتتتتار ييتتتتتتر المباشتتتتتترة  7التتتتتتتابع )اتبتتتتتتداع التنغيمتتتتتتي( إلتتتتتتم اآلثتتتتتتار المباشتتتتتترة )جتتتتتتدوص 

( التالي:10بين ا  ويمك  تو ي  اآلثار يير المباشرة بين ما م  نتاي  الجدوص )  
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ر المعيارية غير المباشرة بين متغيرات نموذج الدراسة( اآلثا10جدول )  

ال واذز 
 التنغيمية

الصراع 
 التنغيمي

ال يكص 
 التنغيمي

 المتغيرات إدارة اإلنطباع

 ال يكص التنغيمي 000. 000. 000. 000.

 الصراع التنغيمي 000. 000. 000. 000.

 ال واذز التنغيمية 000. 000. 000. 000.

 اتبداع التنغيمي 589. 000. 000. 000.

يو تتتتتتتتت  الجتتتتتتتتتدوص الستتتتتتتتتتابق ا ثتتتتتتتتتر الموجتتتتتتتتت  ييتتتتتتتتتتر المباشتتتتتتتتتر المديتتتتتتتتتارا إلدارة اإلنطبتتتتتتتتتتاع 
التنغيمتتتتتتي علتتتتتتم اتبتتتتتتداع التنغيمتتتتتتي متتتتتت  ستتتتتتيص مت يتتتتتترات المنتتتتتتام التنغيمتتتتتتي الوستتتتتتيطة )ال يكتتتتتتص 
والصتتتتتراع وال تتتتتواذز(   يتتتتتث ات تتتتت  بشتتتتتكص عتتتتتام وجتتتتتود بيمتتتتتة مدنويتتتتتة ل ثتتتتتر ييتتتتتر المباشتتتتتر بتتتتتي  

(. وينتتتتتت  عتتتتت  المجمتتتتتوع الكلتتتتتي ل اصتتتتتص  تتتتتر  كاذتتتتتة اآلثتتتتتار 0,589ل تتتتتت بيمتتتتتت  )المت يتتتتترات ب
المدياريتتتتتة المباشتتتتترة ذتتتتتي النمتتتتتولج المقتتتتتترى   ا مجمتتتتتوع )إدارة اتنطبتتتتتاع علتتتتتم ال يكتتتتتص التنغيمتتتتتي 

الصتتتتتتتراع × ال يكتتتتتتتص التنغيمتتتتتتتي علتتتتتتتم اتبتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتي(   )ادارة اتنطبتتتتتتتاع علتتتتتتتم الصتتتتتتتراع × 
ال تتتتتتتتتتواذز علتتتتتتتتتتم اتبتتتتتتتتتتداع × اتنطبتتتتتتتتتتاع علتتتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتتواذز  علتتتتتتتتتتم اتبتتتتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتتتتي(   )ادارة

 التنغيمي(. ويدبر عن   سابيا  لتلكيد نتاي  جداوص الت ليص كما يلي:

×  0.682(+)0.305×  0,740(+)0,238×  0,594معامل التأثير غير المباشر= )
0.325 = )0,589  

 ملخص اختبار فروض الدراسة -ج

ابقة لبيانتتتتتتات مصتتتتتت وذة عينتتتتتتة الدراستتتتتتة يت تتتتتت  متتتتتت  ستتتتتتيص نتتتتتتتاي  الت ليتتتتتتص اإل صتتتتتتايي الستتتتتت
تتتتتتتتدعيم كاذتتتتتتتة ال تتتتتتتروص الرييستتتتتتتة للدراستتتتتتتة  والمتمثلتتتتتتتة ذتتتتتتتي نمتتتتتتتولج الدراستتتتتتتة المقتتتتتتتترى والديبتتتتتتتات 
الستتتتببية بتتتتي  المت يتتتترات التتتتتي يت تتتتمن ا  ويمكتتتت  تو تتتتي  ملستتتت  نتتتتتاي  الت ليتتتتص تستبتتتتار متتتتدى 

ثبات وتدعيم ذروص الدراسة كما يت   م  الجدوص ) ( التالي:11ص ة وا   
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( ملخص نتائج اختبار فروض الدراسة11جدول )  

 النتائج الوصف الفرض

الفرض الرئيس األول 
(H1) 

يوجتتتتتتد تتتتتتتلثير إيجتتتتتتابي لات دتلتتتتتتة إ صتتتتتتايية إلدارة اإلنطبتتتتتتاع التنغيمتتتتتتي 
بالشتتتتتتتركة المصتتتتتتترية لتكنولوجيتتتتتتتا الكيماويتتتتتتتات علتتتتتتتم اتبتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتي 

 المتطورة
 قبول الفرض

الفرض الرئيس الثاني 
(H2) 

د تتتتتتتلثير إيجتتتتتتابي لات دتلتتتتتتة ا صتتتتتتايية إلدارة اتنطبتتتتتتاع التنغيمتتتتتتي يوجتتتتتت
بالشتتتتتتتتركة المصتتتتتتتترية لتكنولوجيتتتتتتتتا الكيماويتتتتتتتتات علتتتتتتتتم المنتتتتتتتتام التنغيمتتتتتتتتي 

 المتطورة
 وينبثق م  الا ال رص الرييس ال روص ال رعية التالية:
H2a يوجتتتتتتتتد تتتتتتتتتلثير إيجتتتتتتتتابي لات دتلتتتتتتتتة ا صتتتتتتتتايية إلدارة اتنطبتتتتتتتتاع:

التنغيمتتتتتي علتتتتتم ال يكتتتتتص التنغيمتتتتتي بالشتتتتتركة المصتتتتترية لتكنولوجيتتتتتا 
 الكيماويات المتطورة

H2b يوجتتتتتتتتد تتتتتتتتتلثير إيجتتتتتتتتابي لات دتلتتتتتتتتة ا صتتتتتتتتايية إلدارة اتنطبتتتتتتتتاع:
التنغيمتتتتتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتتتتتم الصتتتتتتتتتتتتتراع التنغيمتتتتتتتتتتتتتي بالشتتتتتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتتتتتترية 
 لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة

H2c يوجتتتتتتتتد تتتتتتتتتتلثير إيجتتتتتتتتتابي لات دتلتتتتتتتتة ا صتتتتتتتتتايية إلدارة اتنطبتتتتتتتتتاع:
التنغيمتتتتتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتتتتتواذز التنغيميتتتتتتتتتتتتتة بالشتتتتتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتتتتتترية 
 لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة

قبول جميع 
الفروض 
الفرعية 
ثبات  وا 
الفرض 
 الرئيس

الفرض الرئيس الثالث 
(H3) 

يوجتتتتتتتد تتتتتتتتلثير إيجتتتتتتتابي لات دتلتتتتتتتة ا صتتتتتتتايية للمنتتتتتتتام التنغيمتتتتتتتي علتتتتتتتم 
 بالشتتتتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتتتتترية لتكنولوجيتتتتتتتتتتتتا الكيماويتتتتتتتتتتتتاتاتبتتتتتتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتتتتتتي 

 المتطورة
بثق م  الا ال رص الرييس ال روص ال رعية التالية:وين  

H3a يوجتتتتتتد تتتتتتتلثير إيجتتتتتتابي لات دتلتتتتتتتة ا صتتتتتتايية لل يكتتتتتتص التنغيمتتتتتتتي:
علتتتتتتتتتتتتم اتبتتتتتتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتتتتتتي بالشتتتتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتتتتترية لتكنولوجيتتتتتتتتتتتتا 
 الكيماويات المتطورة

H3b يوجتتتتتتد تتتتتتتلثير إيجتتتتتتابي لات دتلتتتتتتة ا صتتتتتتايية للصتتتتتتراع التنغيمتتتتتتي:
علتتتتتتتتتتتتم اتبتتتتتتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتتتتتتي بالشتتتتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتتتتترية لتكنولوجيتتتتتتتتتتتتا 
 الكيماويات المتطورة

قبول جميع 
الفروض 
الفرعية 
ثبات  وا 
الفرض 
 الرئيس
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H3c يوجتتتتتتد تتتتتتتلثير إيجتتتتتتابي لات دتلتتتتتتة ا صتتتتتتايية لل تتتتتتواذز التنغيميتتتتتتة:
علتتتتتتتتتتتتم اتبتتتتتتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتتتتتتي بالشتتتتتتتتتتتتركة المصتتتتتتتتتتتترية لتكنولوجيتتتتتتتتتتتتا 
 الكيماويات المتطورة

الفرض الرئيس الرابع 
(H4) 

يتتتتتتتر مباشتتتتتتتر إلدارة اتنطبتتتتتتتاع التنغيمتتتتتتتي علتتتتتتتم يوجتتتتتتتد تتتتتتتتلثير إيجتتتتتتتابي ي
بالشتتتتتتركة المصتتتتتتترية اتبتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتي متتتتتت  ستتتتتتتيص المنتتتتتتام التنغيمتتتتتتتي 

المتطورة لتكنولوجيا الكيماويات  
 وينبثق م  الا ال رص الرييس ال روص ال رعية التالية:
H4a يوجتتتتتتد تتتتتتتلثير إيجتتتتتتابي ييتتتتتتر مباشتتتتتتر إلدارة اتنطبتتتتتتاع التنغيمتتتتتتي:

علتتتتتم اتبتتتتتداع التنغيمتتتتتي متتتتت  ستتتتتيص ال يكتتتتتص التنغيمتتتتتي بالشتتتتتركة 
 المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة

H4b يوجتتتتتتد تتتتتتتلثير إيجتتتتتتابي ييتتتتتتر مباشتتتتتتر إلدارة اتنطبتتتتتتاع التنغيمتتتتتتي:
علتتتتتم اتبتتتتتداع التنغيمتتتتتي متتتتت  ستتتتتيص الصتتتتتراع التنغيمتتتتتي بالشتتتتتركة 
 المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة

H4c يوجتتتتتتد تتتتتتتتلثير إيجتتتتتتتابي ييتتتتتتتر مباشتتتتتتتر إلدار ة اتنطبتتتتتتتاع التنغيمتتتتتتتي:
علتتتتتم اتبتتتتتداع التنغيمتتتتتي متتتتت  ستتتتتيص ال تتتتتواذز التنغيميتتتتتة بالشتتتتتركة 
 المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة

قبول جميع 
الفروض 
الفرعية 
ثبات  وا 
الفرض 
 الرئيس

 

 (تشير نتا جT.Value )االستنتاجات Conclusions      
  ابع النغرا   والتي ركزت علي إلي نوعي  م  اإلستتتتتتتتتتتتتتنتاجات لات الط توصتتتتتتتتتتتتتص البا ثو

لي  إدارة اإلنطباع التنغيمي   اإغ ار الت ديات المدرذية ذي ا دبيات لات الصتتتتتتتتتتتلة بلستتتتتتتتتتت
لتلتتتك ا دبيتتتات   متتتا  التنغيمي علي وذق مراجدتتتة البتتتا ثو المنتتتام التنغيمي   واإلبتتتداع 

ذر تتتتتتتيات اإلستتتتتتتتنتاجات الدملية ذ م تركز علي اإلستتتتتتتتنتاجات لات الصتتتتتتتلة بنتاي  إستبار 
 الب ث ذي البنك م ص الب ث .

  : النظرية  االستنتاجاتأوالTheoretical Conclusions  

نالت  بداد  سالي  اإلنطباع التنغيمي إاتمام كبير ووا   طبقا  راة المستجيبي  ذقد  -
إنسجام ا مع نغريات المنام التنغيمي ال ديثة التي تركز علي الت اعص والتكير مع الغرور 

اإلبداع التنغيمي بي  الم يطة بالمنغمة  والسدي لت قيق منام تنغيمي إيجابي ي رز  البييية
 .    س   راة المستقصي من م الداملي  بالمنغمة
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 عطت المنغمات المداصرة إاتماما كبيرا بلسالي  اإلنطباع التنغيمي  ذي ت قيق اإلبداع  -
 التنغيمي  

ت تتتتتتتتتتتتتت  للتتك م  سيص واتتلا يجدتتص تلتتك المنغمتتات ت تم بت ستتتتتتتتتتتتتتي           المنتتام التنغيمي وا 
 المستجيبي   وص الا المت ير .

بناة علي نتاي  الب ث وما تبين  الشوااد الكمية والنتاي  اإل صايية طبقا  راة المستجيبي  و  -
التنغيمي ذي المنغمات يرتبط  سالي  اإلنطباع الموجودة ذي الجداوص   والتي يبي     

يدتمدالمنام التنغيمي علي  بداد  اامة اي ال يكص التنغيمي   بالمنام التنغيمي     يث 
 الصراع التنغيمي   ال واذز اللا يدد م   ام  بداد االمنام  التنغيمي   

نسجام ا بما ي قق طبقا  راة المستجيبي  ذإ   - التركيز ن و ال ياكص التنغيمية الوا  ة وا 
و الدمص المييم والسليم  داة الم ام بيا  وو وى الم ام والمسؤليات  والدمص ن و سلق ج

   وكللك التشجيع علي اإلبتكار واإلبداع التنغيمي .ال رورية للمنغمة 

  Empirical Conclusionsالتطبيقية االستنتاجاتثانيا : 

يت   م  سيص نتاي  الت ليص اإل صايي السابقة لبيانات مص وذة عينة الدراسة تدعيم كاذة ال روص 
راسة  والمتمثلة ذي نمولج الدراسة المقترى والديبات السببية بي  المت يرات التي يت من ا  الرييسة للد

ثبات وتدعيم ذروص الدراسة.  ويمك  تو ي  ملس  نتاي  الت ليص تستبار مدى ص ة وا 

ببوص ال رص يلن  يوجد تلثير إيجابي لات دتلة إ صايية إلدارة اإلنطباع التنغيمي علم اتبداع 
 بالشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة يمي التنغ

يوجتتتتتتد تتتتتتتلثير إيجتتتتتتابي لات دتلتتتتتتة ا صتتتتتتايية إلدارة اتنطبتتتتتتاع التنغيمتتتتتتي علتتتتتتم المنتتتتتتام التنغيمتتتتتتي 
ثبططططات .  بالشتتتتركة المصتتتترية لتكنولوجيتتتتا الكيماويتتتتات المتطتتتتورة قبططططول جميططططع الفططططروض الفرعيططططة وا 

 الفرض الرئيس

 الية م  الا ال رص الرييسوكللك ببوص ال روص ال رعية الت

H2aتتتتتتتتلثير إيجتتتتتتتابي لات دتلتتتتتتتة ا صتتتتتتتايية إلدارة اتنطبتتتتتتتاع التنغيمتتتتتتتي علتتتتتتتم ال يكتتتتتتتص  د: يوجتتتتتتت
 بالشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورةالتنغيمي 
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H2bتتتتتتتتلثير إيجتتتتتتتابي لات دتلتتتتتتتة ا صتتتتتتتايية إلدارة اتنطبتتتتتتتاع التنغيمتتتتتتتي علتتتتتتتم الصتتتتتتتراع  د: يوجتتتتتتت
 رية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورةبالشركة المصالتنغيمي 

H2cتلثير إيجابي لات دتلة ا صايية إلدارة اتنطباع التنغيمي علم ال واذز التنغيمية  د: يوج
 بالشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة

ية بالشركة المصر يوجد تلثير إيجابي لات دتلة ا صايية للمنام التنغيمي علم اتبداع التنغيمي 
ثبات الفرض الرئيس لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة  . قبول جميع الفروض الفرعية وا 

 وينبثق م  الا ال رص الرييس ال روص ال رعية التالية:

H3aبالشركة تلثير إيجابي لات دتلة ا صايية لل يكص التنغيمي علم اتبداع التنغيمي  د: يوج
 المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة

H3bبالشركة تلثير إيجابي لات دتلة ا صايية للصراع التنغيمي علم اتبداع التنغيمي  د: يوج
 المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة

H3cبالشركة تلثير إيجابي لات دتلة ا صايية لل واذز التنغيمية علم اتبداع التنغيمي  د: يوج
 .المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة

جتتتتتتتد تتتتتتتتلثير إيجتتتتتتتابي ييتتتتتتتر مباشتتتتتتتر إلدارة اتنطبتتتتتتتاع التنغيمتتتتتتتي علتتتتتتتم اتبتتتتتتتداع التنغيمتتتتتتتي متتتتتتت  يو 
  المتطورة بالشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماوياتسيص المنام التنغيمي 

ثبططططات الفططططرض الططططرئيس.  وينبثتتتتق متتتت  اتتتتلا ال تتتترص التتتترييس  قبططططول جميططططع الفططططروض الفرعيططططة وا 
 ال روص ال رعية التالية:

H4aر إيجتتتتتتابي ييتتتتتتر مباشتتتتتتر إلدارة اتنطبتتتتتتاع التنغيمتتتتتتي علتتتتتتم اتبتتتتتتداع التنغيمتتتتتتي تتتتتتتلثي د: يوجتتتتتت
 المتطورة بالشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماوياتم  سيص ال يكص التنغيمي 

H4bتتتتتتتلثير إيجتتتتتتابي ييتتتتتتر مباشتتتتتتر إلدارة اتنطبتتتتتتاع التنغيمتتتتتتي علتتتتتتم اتبتتتتتتداع التنغيمتتتتتتي  د: يوجتتتتتت
 المتطورة تكنولوجيا الكيماوياتبالشركة المصرية لم  سيص الصراع التنغيمي 

H4cتلثير إيجابي يير مباشر إلدارة اتنطباع التنغيمي علم اتبداع التنغيمي م  سيص  د: يوج
 .المتطورة بالشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماوياتال واذز التنغيمية 

 التوصيات :  -8
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 ن بما يلي :في ضوء النتائج السابقة بيانها يوصى الباحثو

إدارة  ت ر     يج  راة المستقصي من م وبناة علي نتاي  الب ث يرا البا ثي   ن   وذقا -
والسدي  والقادة    الداملي  ا ذراد مستوى علم اتنطباع  إدارة  سالي  تبني علم المنغمات

 ذإ  وللا إلي ت سي  المنام التنغيمي مما بد يشجع بص ويؤدا إلي اإلبداع التنغيمي
 :إلم ة اج ذي المنغمات

 وتقدير واإلطراة الشتتسصتتي  التروي  :ذي المتمثلة اتنطباع  إدارة  ستتالي  وممارستتة ت ديص -
 عدم مع ا مر  تطل  إلا للمستتتاعدة ال اجة إغ ار و ستتتلو  ب   ونمولج يقتدى اآلسري  
 الدمص  مصل ة تقت ي ا التي ال قيقية عند ال رورة إت والت ديد اإلجبار  سلو  استسدام
 .المريوبة يير السلوكيات م  صوللتقلي

 المديري  إكستتتا  ب رص تدريبية  برام  وتن يل للمنغمات تصتتتميم التدريبية السطة تت تتتم    _-
 ممارستتتت ا  امية وتو تتتي  اتنطباع  إدارة  ستتتالي  استتتتسدام كي ية ع  مدارر وم ارات والداملي 

 إلا الجامدة سارج م  بالسبراة تدانةاتستت مع المنغمات ب إيجابية للداملي  نتاي  لت قيق الدمص ذي
 .اليزمة والموارد والج د الوبت وتوذير ا مر  تطل 

 الدليا الوغاير لش ص المرش ي  تقييم علم تساعد التي ا سالي  المنغمات م  لدى يكو    _-
 استيار عند

 اتنطباع إدارة لي  سا واستسدام لممارسة اليزمة والم ارات المدارر امتيك م م  للتلكد القيادات 
 .والمييم المناس  وبالقدر المستل ة ذي الموابر المستل ة

كساب م والمديري  الرؤساة بدرات تنمية 2-  وإلنجازات م  ن س م الشسصي التروي  م ارة وا 
 مرؤوسي م  ببص م  ب  يقتدى نمولج إن م  يث الوغي ية   يات م ساص وع  سبرات م وك اةت م 
 ذي المبال ة وعدم ال ر   رورة مع السارجي  المجتمع  مام يمثلون امة التي ع  المنغ ووكية
 .ا سلو  الا مثص استسدام

ربط المنام التنغيمي بلداة الداملي  بالمنغمات بدر اإلمكا    ب يث يتوج     يكو  اناك  –3
ة م  المنام إرتباط إيجابي بي  المنام التنغيمي وبي   داة الداملي    ذي توجد جدوا  قيقي

 التنغيمي مالم يرت ع ا داة  واإلبتكار وم  ثم اإلبداع التنغيمي .
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 رورة إاتمام الشركة م ص الب ث بإستسدام ا سالي  الدلمية ال ديثة ذي ت سي  منتجات ا  4
وتطويراا  وكلا تطوير عمليات ا اإلنتاجية م  سيص تطوير م ارات وسبرات الداملي    

شراك م ذي دورات ت دريبية إلكساب م م ارات جديدة بما يدزز  سس اإلبداع لدي م وي قق وا 
  ادار المنغمة .

اإلاتمام بتوذير نغام لل واذز المدنوية والمادية يرتبط بدناصر اإلبداع لدا الداملي   – 5
 المبدعي  بما يشجع علي اإلبتكار والتجديد ويندكس علي رذع ك اةت م وت سي   داي م . 

 لية مقترحة:دراسات مستقب -9

انطيبا  مما تم تناول  ذم الدراسة ال الية  يمك  ابتراى بدص النقاط الب ثية التم يمك     تتكامص 
مع الد الدراسة وتشكص  متدادا  ولدراسات  سرى ذم الا المجاص  و ام الد النقاط الب ثية المستقبلية 

 تتمثص ذم ا تم:

 مناطق ج راذية  وسع. التوسع ذم  دود الب ث ال الم  ب يث يتناوص -
إ اذة  سالي   سرى إلدارة اإلنطباع التنغيمي والتي لم تتطرق ل ا الدراسة ال الية  مع  -

اإلبداع التنغيمي مع إمكانية التطبيق علم مجاتت  سرى مثص المستش يات والبنوك  و عمص 
 دراسة مقارنة بي  القطاعي  اإلنتاجي والسدمي.

 قيم التنغيمية وال ردية و ثراا علم اإلبداع التنغيمي.توسيع نطاق الدراسة ليشمص ال -
دراسة اتنتماة التنطيمي كمت ير وسيط ذم الديبة بي   سالي  إدارة ا نطباع التنغيمي  -

 واإلبداع المؤسسي.
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