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 .ملخصال                                                  
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور  التفكير اإلبداعي للعاملين بأبعاده المختلفة )الطالقة، المرونة، األصالة(   

المشكالت   حل  للبترولفي  النيل  شركة  العاملين  في  الدراسة  مجتمع  تمثل  كردفان   -اإلدارية،  شمال    - والية 
فردًا. أستخدمت الدراسة أسلوب الحصر الشامل   87(، والبالغ عددهم  2020السودان، األبيض خالل العام )

%، 81سبة إستجابة إستبانة من جملة اإلستبانات الموزعة صالحة للتحليل اإلحصائي بن 70للعينة، تم إسترداد 
وتطوير   الدراسة  نموذج  بناء  وتم  ألفاكرونباخ  اختبار  استخدام  تم  البيانات  في  االعتمادية  درجة  من  وللتأكد 
الفرضيات اعتمادًا على أدبيات الدراسات السابقة، ولتحليل البيانات ومناقشة الفرضيات تم إستخدام برنامج الحزم  

وتوصلت الدراسة الى  وجود دور  معنوي للتفكير بداعي للعاملين)الطالقة،   (spssاإلحصائية للعلوم اإلجتماعية.)
للبترول بمستوى معنوية ) النيل  بالمشكالت بشركة  التنبؤ  (، وجود دور  معنوي 0.05المرونة، األصالة( في 

معنوية)  بمستوى  المشكالت  وحلول  المشكالت،  تشخيص  على  القدرة  في  للعاملين  اإلبداعي   (، 0.05للتفكير 
تدريبة  بدورات  إلحاقهم  خالل  من  للعاملين  اإلبداعي  التفكير  مهارات  تنمية  في  باإلستمرار  الدراسة:  وأوصت 
لحل  العاملين  لدي  اإلبداعي  التفكير  مهارات  لتنمية  وعملية  علمية  برامج  بناء  اإلبداعي،  بالتفكير  متخصصة 

تتناول نفس متغيرات الدراسة على أن تكون شاملة  المشاكل األدارية، إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية التي 
 كل مستوى إداري على حده داخل المنظمة.
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 الكلمات المفتاحيه: التفكير اإلبداعي، الطالقة، المرونة، األصالة، المشكالت اإلدارية. 

Abstract: 
The study aimed to identify the effect of the creative thinking of workers in its various 
on solving administrative problems. The study population represented in the 
employees of Al-Abyad Petroleum Refinery - North Kordofan State - Sudan, who 
numbered 87 individuals. The study used a comprehensive survey method for the 
sample, 70 questionnaires were retrieved from the total of the distributed 
questionnaires valid for statistical analysis with a response rate of 81%. Using the 
statistical packages program for social sciences. (Spss). The study found a 
significant effect of creative thinking in predicting problems for employees of Al-
Abyad refinery at a significant level (0.05), a significant effect of creative thinking in 
the ability to diagnose problems, and problem-solving at a significant level (0.05), 
and the study recommended: Continuing to develop creative thinking skills (fluency) 
Flexibility, originality) for workers by enrolling them in specialized training courses in 
creative thinking, building scientific programs to develop creative thinking skills for 
workers to solve administrative problems, conducting more future studies that deal 
with the same study variables, provided that they are comprehensive for each 
administrative level separately within the organization. 
Keywords: creative thinking, fluency, flexibility, originality, managerial 
problems. 
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 المقدمة: 
يتميز هذا العصر بالتغيرات والتطورات السريعة في مختلف الميادين، ومع هذه التطورات أصبح 
التي تسعى  المؤسسات  الذي يستدعي من  المنظمات، األمر  أنواع  لكافة  اإلبداع ضرورة قصوى 

سياسة التفكير اإلبداعي في قراراتها من أجل اللحاق للتقدم والتميز ومواكبة المستجدات أن تتبنى  
كما يعد التفكير اإلبداعي اللغة السائدة للعصر الحديث وذلك لما .  بالتقدم الذي يشهده العالم اليوم

له من دور مهـم فـي تطـوير المجتمـع الحـديث وازدهـاره، ومـا يمكـن ان يتولـد عـن هـذه القـدرات مـن  
الســواء، وان أفكـار أصــيله و  بــاألفراد والمجتمــع والعمــل علــى  المتعلقــة  للمشــكالت  حلــول جديــدة 

التفكيــر اإلبــداعي يتصــف بقــدرة كبيــرة علــى التخيــل والتصــور واإلنشــاء والتركيــب، وإيجــاد عالقــات 
لى األفضل. لذلك تم إستخدام التفكير  جديــدة وتفسيرات متميزة لفهم الواقع والتعبير عنه وتغييره إ

بإستخدام التفكير اإلبداعي. وأن حل المشكالت   االسلوب العلمي في حل المشكالت االدارية أو 
 اإلدارية يعد إبداعًا إذا ماتحقق توافقًا مع المتطلبات االساسية. 

دى المؤسسات  تحاول هذة الورقة  دراسة دور  التفكير اإلبداعي في حل المشكالت اإلدارية بإح 
 السودانية وهي شركة النيل للبترول األبيض للبترول. 

 مشكلة الدراسة:  
تنبع مشكلة الدراسة من محدودية شيوع ثقافة التفكير اإلبداعي علي صعيد المنظمات وعدم تبني  

الدراسة المنظمات التفكير االبداعي كأساس لحل المشكالت اإلدارية وبناء علي ذلك تتلخص مشكلة  
اإلبداعي للعاملين في حل المشكالت اإلدارية(  في  ر في السؤال الرئيسي التالي )ماهو دور التفكي

 الفرعية التالية:   منه االسئلة  شركة النيل للبترول، وتتفرع
هل يتمتع العاملين بالتفكير اإلبداعي للعاملين بأبعاده المختلفة) الطالقة، المرونة ، األصالة(   -1

 في شركة النيل للبترول؟  المشكالت اإلداريةفي حل ب 
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ماهو دور  التفكير اإلبداعي للعاملين بأبعاده المختلفة) الطالقة، المرونة ،األصالة( في حل   -2
 المشكالت اإلدارية في شركة النيل للبترول؟ 

صالة( ماهو دور  توافر التفكير اإلبداعي للعاملين بأبعاده المختلفة) الطالقة، المرونة ،األ -3
 في حل المشكالت اإلدارية في شركة النيل للبترول؟ 

 :أهداف الدراسة 
الهدف الرئيسي للبحث التعرف على دور  التفكير اإلبداعي للعاملين على حل المشكالت اإلدارية  

 لدى العاملين بشركة  النيل للبترول وتتفرع منه األهداف الفرعية التالية. 
التفكير اإلبداعي بأبعاده المختلفة) الطالقة، المرونة، األصالة( في حل  التعرف على دور   -1

  المشكالت اإلدارية في شركة النيل للبترول.
بيان دور  التفكير اإلبداعي بأبعاده المختلفة) الطالقة، المرونة، األصالة( في حل لمشكالت  -2

 اإلدارية في شركة النيل للبترول.  
بداعي بأبعاده المختلفة) الطالقة، المرونة، األصالة( في حل  دراسة دور  التفكير اإل -3

 المشكالت اإلدارية في شركة النيل للبترول. 
 فرضيات الدراسة: 

الفرضية الرئسية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفكير األبداعي للعاملين)الطالقة،  
 الفرضيات التالية: المرونة، األصالة( وحل المشكالت اإلدارية. وتتفرع منها 

.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفكير اإلبداعي للعاملين )الطالقة( وحل المشكالت  1
 اإلدارية. 

. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفكير اإلبداعي للعاملين )المرونة( وحل المشكالت  2
 اإلدارية. 
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اعي للعاملين )األصالة( حل المشكالت  . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفكير اإلبد3
 اإلدارية 

 نموذج الدراسة 
يوضح نموذج الدراسة كل من مهارات التفكير اإلبداعي للعاملين في المتغير المستقل والمشكالت 

 اإلدارية في المتغير التابع
 ( نموذج الدراسة 1الشكل)

 المتغير التابع                         المتغير المستقل                                        
 
 

  
 

 )م2020)إعداد الباحثين المصدر 
 

 :أهمية الدراسة 
اإلبداعي للعاملين والمشكالت اإلدارية كمطلبين  تكمن أهمية الدراسة في كل من عمليتى التفكير  

 وعلى ضوء ذلك تم تقسيم األهمية الى: .أساسيين لنجاح العاملين وتحقيق األهداف
 : أ.األهمية العلمية 

لـــدور التفكير اإلبـــداعي للعاملين وعالقتـــه بحـــل    أهميـــة المعالجـــة المنهجيـــة والنظريـــة والعمليـــة 
ت اإلدارية التي تواجـه العاملين، إذ أن مـن دوافـع إختيـار هـذا الموضـوع النقص الواضح  المشكال

تتناوله. التي  األدبيات  حل  في  بموضوع  وربطه  اإلبداعي  التفكير  مفهوم  على  الضوء  وتسليط 
 المشكالت اإلدارية. 

 المشكالت اإلدارية التفكير اإلبداعي للعاملين

 الطـــــالقة

 المــــرونة

 األصـــــالة

 

 

 المشكالت اإلدارية
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 : ب.األهمية العملية
مهارات التفكير االبداعي للعاملين )المرونة،  من المحتمل ان تؤثر نتائج وتوصيات الدراسة في تنمية  

الطالقة، االصالة( لدي العاملين بشركة النيل للبترول. يعتبر الدراسة محاولـة جـادة لمعالجـة موضـوع  
فـي غايـة األهميـة بالنسـبة لمنظمـات األعمـال وهــو إســتخدام التفكيـر اإلبــداعي للعاملين فــي حــل  

 عــاد عــن التفكيــر النمطي أو الحلول الجاهزه أو الكالسيكية. المشـكالت واإلبت
 الدراسات السابقة: 

القرار    )2017(دراسة سويدات   .1 إتخاذ  فاعلية عملية  اإلبداعي علي  التفكير  دور   بعنوان 
)الطالقة،  اإلداري:   المختلفة  بأبعاده  اإلبداعي  التفكير  إلى دور   التعرف  الدراسة  هدفت هذه 

، على فاعلية عملية اتخاذ القرار اإلداري (المرونة، األصالة، اإلفاضة، والحساسية للمشكالت
إلى وجود مستوى مرتفع ذو داللة   الدراسة  األردن. توصلت  العاملة في  التأمين  في شركات 

التفكير اإلبداعي بأبعاده الخمسة في شركات    لتوافر) α ≥05.0) إحصائية عند مستوى الداللة
التأمين العاملة في األردن، كما توصلت إلى وجود مستوى مرتفع ذو داللة إحصائية عند مستوى  

لفاعلية عملية اتخاذ القرار اإلداري في شركات التأمين العاملة في األردن.    ) α ≥05.0) الداللة
االستمرار في تنمية مهارات  عدد من التوصيات:وفي ضوء هذه النتائج، توصلت الدراسة إلى 

المجاالت  تقنيات في هذه  للمديرين، الطالعهم على ما يستجد من  إشراك  التفكير اإلبداعي 
من   تم  ما  على  الموظفين  القرارات، ٕواطالع  صنع  عملية  في  المختلفة  اإلدارية  المستويات 

تق يقلل من درجة معارضتهم لها وسرعة  أية  مستجدات؛ ألن ذلك  المباشر دون  بلها وتطبيق 
 عقبات مستقبلية. 

( التفكير االبداعي وعالقته بدافعية التعلم لدي طالبات بعض كليات 2016.دراسة خميس )2
إستقصت الدراسة أهميه الدراسة والتي تكونت من األهمية النظرية وما ينتجه الدراسة   جامعة بابل 

كير اإلبداعي وعالقته بدافعية التعلم لدى طالبات  من اإلضافة المعرفية النظرية حول مفهوم التف 
التفكير  مقياس  إعداد  تتضح من خالل  التطبيقية سوف  األهمية  أما  بابل  جامعة  كليات  بعض 
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اإلبداعي ومقياس دافعية التعلم على عينة الدراسة أما مشكلة الدراسة فكانت في التعرف على مدى  
ك بدافعية التعلم للطالبات أما هدف الدراسة فقد تضمن  امتالك العينة للتفكير اإلبداعي وعالقة ذل

التعرف على مستوى التفكير اإلبداعي ودافعية التعلم للطالبات والعالقة بين المتغيرين لدى طالبات 
بعض كليات جامعة بابل وبعد ذلك تم تحديد فرض الدراسة في وجود عالقة ذات داللة معنوية 

تعلم لدى عينة الدراسة وبعد ذلك حددت الباحثينة المجاالت الخاصة بين التفكير اإلبداعي ودافعية ال
بالدراسة ثم استخدمت الباحثينة المنهج الوصفي في المقارنات لمجتمع الدراسة وعينته و إستنتجت  
الباحثينة وجود عالقة موجبة بين التفكير اإلبداعي ودافعية التعلم لدى الطالبات لذا فقد أوصت 

االهتمام بتوفير األجواء اإلبداعية للطالبات من خالل النشاطات الفنية والرياضية    الباحثينة بضرورة
  الترويحية التي من شأنها إن تطور الحالة النفسية لهن

( التفكير االبداعي وعالقته بدافعية التعلم لدي طالبات بعض 2014.دراسة موسى واخرون )3
 كليات جامعة بابل. 

التفكير اإلبداعي باهتمام الباحثين واإلداريين على حد سواء قديمًا وحديثًا  حظى موضوع مهارات  
العامة في  التجارة  وحصل األداء المنظمي على نصيب وافر من هذا اإلهتمام، وكانت شركات 
دراستها   تضمين  إلى  الباحثينان  للرسالة.وسعي  الميداني  الجانب  لتطبيق  مجااًل  دهوك  محافظة 

األبعاد اإلجابة على    الحالية هذه  إطار نظري وتحليل شامل وذلك من خالل  ومتغيراتها ضمن 
النتائج لألداء   إلى تحقيق أفضل  التفكير اإلبداعي  تقود مهارات  يمكن أن  التساؤالت اآلتية: هل 

هل يستمد األداء المنظمي للشركات المبحوثة مقوماته من مهارات ،المنظمي في الشركات المبحوثة؟ 
،ما الذي يجب أن تقوم به الشركات المبحوثة لتعزيز األداء المنظمي؟، وباإلجابة التفكير اإلبداعي؟ 

على التساؤالت السابقة تم بناء مخطط يصور طبيعة عالقة اإلرتباط والتأثير بين متغير مهارات  
التفكير اإلبداعي واألداء المنظمي  وتوصل الدراسة إلى مجموعة من اإلستنتاجات أهمها: توجد  
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إلرتباط والدور  بين متغيري مهارات التفكير اإلبداعي واألداء المنظمي، يعد وجود مهارات عالقتي ا
   التفكير اإلبداعي لدى األفراد العاملين في جميع المنظمات ضرورة ملحة.

محمود)4 طالب  2011.دراسة  لدي  المشكالت  حل  علي  بالقدرة  وعالقته  اإلبداعي  التفكير   )
 مدارس الموهبة والتميز. 

هدف الدراسة الحالي إلى معرفة التفكير اإلبداعي وعالقته بالقدرة على حل المشكالت لدى طالب  
 .مدارس الموهبة والتميز والية الخرطوم، ولتحقيق هذا الهدف إستخدم الباحثين المنهج الوصفي، 
اإلبد  التفكير  درجات  بين  إحصائيا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  أنه  الدراسة:  نتائج  اعي  وأظهرت 

المشكالت   حل  على  القدرة  تتسم  الحالي،  الدراسة  بمجتمع  المشكالت  حل  على  القدرة  ومستوى 
بين   إحصائيا  دالة  إرتباطية  عالقة  توجد  باالرتفاع،  الحالي  الدراسة  بمجتمع  الموهوبين  للطالب 
  درجات التفكير اإلبداعي ومستويات التحصيل الدراسي بمجتمع الدراسة الحالي، توجد فروق ذات 
دالة إحصائية في مستوى القدرة على حل المشكالت ترجع لمتغير النوع بمجتمع الدراسة الحالي، 
التوجد فروق ذات دالة إحصائية في درجات التفكير اإلبداعي ترجع لمتغير عدد األخوان بمجتمع  

توي  الدراسة الحالي، التوجد فروق دالة إحصائيا في درجات التفكير اإلبداعي ترجع لمتغير المس
الصفي بمجتمع الدراسة الحالي، ومن أهم التوصيات دمج مهارات التفكير اإلبداعي ومهارات حل  
المشكالت فى المقررات عن طريق دور اء المناهج، بشرط أن يوجه االهتمام بامتالك المهارة بصفه 

    عملية بالدرجة األولى وبشكل واقعي.

 .االبداعي لدي المديرين وعالقته بحل المشكالت االداريةالتفكير  بعنوان    م(2011.دراسة علي )5
هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي مستوي مهارات التفكير االبداعي لدي المديرين والتعرف علي  
العالقة بين التفكير االبداعي للمدير والحل االبداعي للمشكالت االدارية وقد إستند الدراسة علي 

)التو  علي  نصت  رئيسة  االبداعي فرضية  الحل  في  االبداعي  للتفكير  معنوية  تأثير  عالقة  جد 
التفكير  من  عال  مستوي  وجود  منها:  النتائج  من  العديد  الي  التوصل  وتم  االدارية(  للمشكالت 
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االبداعي لدي المديرين عينة الدراسة وأن المديرين عينة الدراسة لديهم القدرة في تشكيل رؤية جديدة  
 اتهم لحل المشكالت التي تواجههم كما لديهم الثقة في قدر 

هدفت الدراسة   :م( بعنوان دور التفكير اإلبداعي في اإلصالح اإلداري 2010. دراسة صالح )6
توظيف   ممارسات  خالل  من  االداري  االصالح  جهود  في  االبداعي  التفكير  لدور  التوصل  الي 

الموارد البشرية وتوصلت الدراسة الي مواطن القوة في القوي العاملة كمدخل جديد لإلستثمار وإدارة  
نتائج أهمها العمل علي وجود قواعد التعوق اي فكرة إبداعية وأن التعوق المنظمة في إستغالل  
الفرص الجديدة في حالة وجود صفقات مربحة وإنشاء نظام لتلقي االفكار واالقترحات وكذلك إعتماد  

يم الموظفين المبدعين ووضع برامج تدرييبة  طرائق وأساليب عمل رسمية وغير رسمية لتحفيز وتكؤ 
وتطويرية مستمرة ضمن خطط متكاملة مستقبلية واإلستفادة من الخبرات والقدرات المتوافرة في البيئة  
وكما توصلت الدراسة الي ان التفكير االبداعي من األنماط التعليمية وكلما تم تدريب العاملين علي 

 يز جهود االصالح االداري. زيادة قدراتهم االبداعية أمكن تعز 

بعنوان الركائز األساسية للتفكير االبداعي ودور ها في حل المشكالت    م(2008.دراسة هادي)7
هدفت الدراسة الى قياس دور  الركائز األساسية للتفكير اإلبداعي المتمثلة في الطالقة ,   اإلدارية

في حل المشكالت اإلدارية , بهدف المرونة ,األصالة , اإلفاضة , الحدس تجاه حدوث المشكالت  
بيان دور هذه الركائز إذا ما تواجدت في أمانة بغداد في رفع قدراتها لحل مشكالتها اإلدارية .وقد  

( مدير. ولغرض اختبار الفرضيات المعتمدة في  30استخدمت استمارة االستبيان والموزعة على )
الح  باألوساط  تمثلت  إحصائية  أساليب  استخدمت  المعياري الدراسة  واالنحراف  المرجحة  سابية 

لمعرفة العالقة بين المتغيرات وأخيرا تحليل االنحدار الخطي المتعدد الدور   chi-square واستخدام
(.واختتم الدراسة بجملة من االستنتاجات والتوصيات التي يمكن ان تسهم  0.05وبمستوى معنوية )

 . في االرتقاء بمستوى عمل أمانة بغداد
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بعنوان التفكير االبداعي لدي مديري المكتبات الجامعية وعالقته بحل   م(2008لقالب )دراسة ا  8
تسعى هذه الدراسة الى تحقيق مجموعة من األهداف التعرف على مستويات     المشكالت االدارية

مهارات التفكير اإلبداعي لدي مديري مكتبات جامعة المنيا وشقراء من وجهة نظر العاملين فى  
حل الدراسة فيها، التعرف على مؤشرات الحل اإلبداعي للمشكالت اإلدارية التى تواجه المكتبات م 

المكتبات الجامعية ويمكن حلها عن طريق القيادات داخل هذه المكتبات، التعرف على دور التفكير  
ومشكلة   محددة.  والغير  معروفة  الغير  الغامضة  المواقف  وخاصة  المشكالت  حل  فى  اإلبداعي 

بلور فى ان االنسان بدا يشعر بأنه يعيش حياة مضطربة وذلك بسبب المشكالت المتراكمة  الدراسة تت
 التى يواجهها فبات  

 التعقيب علي الدراسات السابقة: 
من خالل عرض وتحليل الدراسات السابقة وعناصرها الرئيسة يمكن رصد العديد من جوانب التشابه  

بينها وبين هذه   تناولت وجوانب اإلختالف  الدراسة،  بناء هذه  لها دور  في  الدراسة، والتي كان 
الدراسات السابقة التفكير االبداعي من جوانب مختلفة حددت اهميته ومدى تطبيقه. من وجهه نظر  
الدراسة نجد ان معظم الدراسات قد تناولت التفكير اإلبداعي كمتغير مستقل مع مجاالت اخرى تم  

تخدمة، ونجد أيضا أن كل الدراسات تمت في القطاع الحكومي ولم  أخذها لمعرفة المقاييس المس
نجد دراسة تناولت هذا المجال في منظمات األعمال، األمر الذي يدل على أهمية هذه الدراسة  

بالنسبة لمنظمات االعمال، واإلستفادة من نتائجها بإعتبارها من أوائل الدراسات التي تقيس دور  
 ن على حل المشكالت االدارية.التفكير اإلبداعي للعاملي 

 للدراسة:  النظري  اإلطار
 :اآلتي وفق الدراسة التفكير األبداعي وحل المشكالت اإلدارية، متغيري  تبيان يتم
 التفكير اإلبداعي 1-1

 يتم بيان مفهوم التفكير اإلبداعي وأهميته، وأبعاده وفقا للتفاصيل التالية: 
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 مفهوم التفكير االبداعي:  1.1.1
حظي مفهوم التفكير اإلبداعي بإهتمام العديد من الباحثين خالل السنوات االخيرة ، لتحديد معالمه  
أوالعوامل التي تسهم فيه ,  فهم يستخدمون مصطلحات مرادفة لمصطلح التفكير االبداعي مثل  

( وعرف التفكير اإلبداعي  50، صفحة2011التفكير المنتج أو التفكير المتباعد أو التباعدي.)علي،  
يتطلب االمر إعادة  بأنه ذلك الذي يترتب عليه تحول كبير وشامل في مسار المنظمة ومن ثم 

االوضاع)سلطان،   جميع  العناصر 34، ص 2010ترتيب  بعض  زيادة  التغيير  ذلك  يصاحب   )
مايكون خياليا وإختفاء عناصر اخري وظهور عناصر جديدة مؤثرة في النمط من التفكير غالبا  

وغير متوقع ويسعي إليجاد رابطه بين عدة عناصر لم يكن بينها إرتباط سابق. كما عرف ايضا 
بأنه عملية ذهنية تستخدمها للوصول لالفكار والرؤي الجديدة أو التي تؤدي الي الدمج والتأليف 

ية + سمات شخصية بين االشياء واالفكار التي تعد سابقا انها غير مرتبطة أي أن القدرات العقل
 ( 11صفحة 2019+مناخ وبيئة مالئمة = تفكير إبداعي)سلمان، 

فالتفكير االبداعي هو ذلك النوع من التفكير الذي يتسم بحساسية فائقة إلدارك المشكالت وقدرة 
  .(67،ص1995كبيرة علي تحليلها وتقيمها ، وإدراك نواحي النقص والقصور فيها.)عبدالحافظ،

اإلبداعي  والمرونة    : التفكير  الفكرية  الطالقة  من  قدر  بأكبر  إنتاجا  اإلنتاج  على  الفرد  قدرة  هو 
 (55م، صفحة2011علي،  (واألصالة، والتداعيات البعيدة كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير معين. 

 أهمية التفكير االبداعي:   2.1.1
كلمته جيلفورد إلى اإلبداعي التفكير بدراسة اإلهتمام يرجع  السنوي  المؤتمر في ةاإلفتتاحي في 

 اإلنساني،  بنية العقل عن نموذجه فيه قدم والذي ،(1950) عام في النفس األمريكية  علماء لجمعية
 التقليدية،  الذكاء إختبارات تقيسه  ما التفكير التقاربي وهو  :التفكير  من نوعين بين  خالله من  وفرق 

 (. 30، صفحة1997اإلبداعي)طه،  التفكير  إختبارات تقيسه ما التباعدي وهو  والتفكير
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 أبعاد التفكير اإلبداعي:3.1.1
: يقصد بها القدرة على توليد عدد كبير من البدائل والمترادفات التي تفي بمطالب معينة  .الطالقة1

 ( 43، صفحة2009في وقت محدد دون التغيير عن مستوي هذه االفكار )سعيد، 
الحالة الذهنية بتغير الموقف وهي عكس عملية الجمود  : يقصد بها القدرة على تغيير  .المرونة 2

 ( 15، ص2002الفكري )جروان، 

العامل  :األصالة .3 وهي  والتفرد  الّجد  وتعني  االبداعي  بالتفكير  إرتباطًا  الخصائص  أكثر  هي 
 ( 18، ص2002المشترك بين معظم االرء التي توضح ركائز التفكير االبداعي.)جروان، 

 اإلدارية المشكالت 1-2
 مفهوم المشكلة:  1.2.2

التقليدية  النظرة  هذه  من  الرغم  وعلى  فيها  مشكوك  قضية  وأنها  سلبيًا  أمرًا  المشكلة  ماتعد  غالبا 
للمشكلة إال أن لها جوانبها االيجابية أيضًا، إذ يمكن النظر أنها شئ ايجابي في حالة كونها تمثل  

 ,Hackett) غير الجيدة الي ظروف أفضل.  فرصة لإلبداع والتنوير والتحسين وتعديل الظروف 
Brian ,2003,P24)    فضال عن ذلك يمكن أن ينظر للمشكلة على أنها فرصة لمعالجة العجز

واحالل مكانه الكفاية والقدرة على العمل، وعليه يمكن القول أن المشكلة عبارة عن سؤال أو تضحية  
ؤال مطروح للنقاش بهدف الوصول الي  يحوم حولها شك أو عدم إرتياح يراد التحرر منها وهي س

)الطائي،   إبداعية.  صفحة  2015حلول  تواجة    (. 43،  التي  الصعوبات  بأنها  تعرف  المشكلة: 
أو   المطلوبة  للحالة  الوصول  تمنع  وهي  أخرى  إلى  مرحلة  من  التحول  إجراء  عند  المؤسسة 

 ( 72، صفحة2005تؤخرها.)شمس الدين،
 . أنواع المشاكل اإلدارية:2.2.2

أي مشكلة تتعلق بوظائف اإلدارة تتجلى في تعطل النظام اإلداري أو قصوره عن    :شكلة اإلداريةالم
 (  56,صفحة1999القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه وتتفرع لعدد من األنواع.)خليل، 
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الى  1 حلها  يحتاج  والتي  والمطلوب محدد،  بأن معطياتها واضحة،  وتتسم  التحويل:  . مشكالت 
 davenport) عة من خالل الدراسة واإلختيار بين عدة بدائلايجاد سلسة من العمليات المتتاب 
and prusak ,2003,P112), . 

بكافة عناصر المشكلة الموجودة مع وصف عام للمطلوب،  2 التنظيم : والتي تتسم  . مشكالت 
 يحتاج حلها تنظيم العناصر بشكل مالئم من خالل تقليص مجموعة البدائل الواردة لإلجابة. 

راء : وتتصف بعدة أمثلة أوشواهد، والمطلوب إكتشاف قاعده عامة أو أسلوب .مشكالت اإلستق3
 مالئم مع المعطيات المعطاه ويحتاج حلها الي إيجاد مبدأ عام تدعمها األمثلة. 

. مشكالت اإلستباط: تتصف معطياتها بأنها عبارة عن مقدمات أو فروض والمطلوب معرفة إذا 4
تترتب منطق المحددة   النتيجة  الفروض  كانت  أو  المقدمات  أو الترتب على  يا أوالتترتب منطقيًا 

 ( 6، ص2018كمشكالت اإلستدالل اإلستنباطي الشرطي.)عمارة، 
 : عناصر المشكلة 3.2.2

 تتكون عناصر المشكلة من اآلتي: 
 المعطيات: وهي المعلومات والحقائق التي تصف الحالة فعليا.

 . (leotiades ,2001, P51) الوصول إليهاألهداف: هي الوضع المطلوب من أجل 
العقبات: وهي الصعوبات والتحديات التي تقف في وجه عملية الوصول إلى الحل  

 (.  7،ص2019المطلوب)عمارة،
 أبعاد المشكالت اإلدارية2-2-4
بالمشكالت:1 تقنيات   .التنبؤ  باستخدام  المشكلة  أحداث  حول  االفتراضات  ووضع  التخطيط  هو 

 (  99، صفحة1990خاصة عبر فترات زمنية مختلفة.)عبدالرحمن، 
هو عملية إجراءات فحص للمؤســســة وذلك عن طريق الدراســة التفصــيلية   .تشــخيص المشــكالت:2

 (131، صفحة 1999ماع،  )الش  للمعلومات لفهم مدلوالتها ومحاولة تفسير االسباب والنتائج.
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.حل المشكالت:هي عبارة عن طريقة بحث منهجية تتكون من مجموعة من اإلجراءات التي يتم  3
 ( 2019عملها للوصول لهدف معين)سمحان، 

 الدراسة الميدانية:  3-1
 مجتمع الدراسة:3-2

وعددهم بوالية شــــــمال كردفان   -يتكون مجتمع الدراســــــة من العاملين بشــــــركة النيل للبترول
( إســـــتبانة بنظام الحصـــــر الشـــــامل للعينة، وتم  87( مفردة من العاملين حيث تم توزيع عدد )87)

ــتبانة بنســـــــــبة إســـــــــترداد )70إســـــــــترداد ) ــتبانة لم يتم إســـــــــتردادها  17%( وعدد )80.5( إســـــــ ( إســـــــ
 %( بياناتها كاألتي:19.5بنسبة)

 ( اإلستبانات الموزعة والمسترجعة 01جدول)
 النســــبة ـــددالعــ البيــــــان

 % 100 87 اإلستبانات الموزعة 
 % 80.5 70 اإلستبانات التي تم إسترجاعها

 % 19.5 17 اإلستبانات التي لم يتم إسترجاعها 
 % 0 0 اإلستبانات غير صالحة للتحليل 

 ( 2020المصدر: )إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية 
 منهجية الدراسة: 3-1-1

سعيًا لتحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي في جمع المعلومات وتحليلها  
اإلحصائية   الحزم  برنامج  بإستخدام  طريق    spssإحصائيًا  عن  األولية  المعلومات  جمع  وتم 

قة  المنشورة ذات العال  اإلستبانة، وكذلك المعلومات الثانوية من الكتب والمراجع والرسائل العلمية
 .بموضوع الدراسة
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 أداة الدراسة:  3-1-2
اإلستبانة كانت األداة الرئيسية التي إعتمدت عليها الدراسة في جمع البيانات التي تستخدم للتحقق  

 من الفرضيات. 
تم تقسيم اإلستبانة إلى قسمين،القسم األول تناول السمات الديموغرافية لمجتمع الدراسة في أربعة   

خصائص تمثل السمات الشخصية التي تعمل على وصف مجتمع الدراسة )النوع، العمر، المؤهل  
ول العلمي، المسمى الوظيفي( وقد إحتوت كل سمة على خيارات لإلجابة عليها؛ والقسم الثاني تنا

 عبارات موضوع الدراسة في محورين: 
( عبارات موزعة على )ثالثة( أبعاد، الُبعد األول  21محور المتغير المستقل للتفكير اإلبداعي وبه )

(  7( عبارات، والُبعد الثالث األصالة وبه )7( عبارات، والُبعد الثاني المرونة وبه )7الطالقة وبه )
 عبارات. 

 اإلحصائي للتحليل  اآللي الحاسب جهاز في إدخالها يسهل حتى المبحوثين إجابات ترميز * تم
 األوزان اآلتية:  حسب

 ( يوضح : مقياس ليكرت الخماسي2جدول )
 ال أوافق مطلقاً  ال أوافق محايد  أوافق  أوافق بشدة

5 4 3 2 1 
 ( 2020المصدر: )إعداد الباحثين  

 3=       1+2+3+4+5  * الوسط الفرضي = مجموع األوزان/ عددها =
                                                     5     

هو مقارنته بالوسط الحسابي الفعلي للعبارة حيث إذا زاد الوسط الهدف من الوسط الفرضي  *  
الفعلي عن الوسط الفرضي دل ذلك على موافقة المبحوثين علي العبارة أما إذا قل عن الوسط 

 ذلك على عدم موافقة المبحوثين على العبارة.الفرضي دل 
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 األسلوب اإلحصائي المستخدم:  3-1-3
واألساليب المستخدمة في هذه البيانات   spssأستخدم برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  

 هي التكرارات والنسب المئوية إضافة الى الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري.
وإلختبار إجابات المبحوثين هل هي في اإلتجاه الســــــــــلبي أو اإليجابي أســــــــــتخدم مربع كاي لجودة 

ن إجابات المبحوثين  التطابق أي إلختبار الفرض إلى أي مدي من التكرارت المتحصـــــــــــل عليها م
 الأوافق بشدة(–الأوافق  -محايد -أوافق -تتوزع بنسب متساوية أو منتظمة  للعبارات )أوفق بشدة

ــائيــة بين   كمــا أن القيمــة اإلحتمــاليــة هي التي تحــدد مــا إذا كــان هنــالــك فروق ذات داللــة إحصـــــــــــــ
ــاهـدة وذـلك بمقـارـنة القيمـة اإلحتمـاليـ  ة عـند مســــــــــــــتوي معنويـة  التكرارات المتوقعـة والتكرارات المشــــــــــــ

%فهذا يدل على أنه توجد فروق بين التكرارات المشاهدة والمتوقعة  0.5% فإذا كانت أقل من 0.5
. وفي هذه الحالة نقارن الوســــط الحســــابي الفعلي للعبارة بالوســــط الفرضــــي فإكان أقل من الوســــط 

ر من الوســـــط الفرضـــــي  الفرضـــــي دليل كاف على عدم موافقة المبحوثين على العبارة ّواذا كان أكب 
 يدل على موافقة المبحوثين للعبارة.

 إختبار صدق محتوى القياس الظاهري:  3-1-4
إختبار صدق المحتوى لعبارات المقاييس من خالل تقييم صالحية المفهوم وصالحية العبارات من  

نتيجة    حيث الصياغة والوضوح والتي قد ترجع إما الى إختالف المعاني وفقًا لثقافة المجتمع أو
لترجمة المقاييس من لغة إلى أخرى حيث قامت البحث بعرض اإلستبيان على عدد من المحكمين  
األكاديمين والمختصين بمجال الدراسة لتحليل مضامين عبارات المقاييس ولتحديد مدى التوافق بين 

ين تم  عبارات كل مقياس ثم قبول وتعديل بعض العبارات ، وبعد إستعادة اإلستبيان من المحكم
العدد األخر من المحكمين أن اإلستبيان بشكله   إقترحت عليه، كما أشار  التي  التعديالت  إجراء 

 . الحالي مستوفي للشروط
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 تحليل البيانات:  4-1
 البيانات الشخصية:  4-1

تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، حيث يحتوي هذا الجزء على النوع، العمر، المؤهل  
 مى الوظيفي. العلمي، المس

 ( البيانات الشخصية والمهنية ألفرد العينة 3جدول رقم )
 النسبة  التكرار  الفئة    النسبة  التكرار  الفئة   

نس 
الج

 

 النسبة التكرار النوع
رية 

لعم
ة ا

الفئ
 

 %7.1 5 سنة  30أقل من 

  40إلى أقل من  30من  %82.9 58 ذكر

 سنة

19 27.1% 

  50من إلى أقل  40من  %17.1 12 أنثى

 سنة

24 34.3% 

  60إلى أقل من  50من  %100 70 المجموع 

 سنة

17 24.3% 

في 
وظي

ي ال
سم

الم
 

  40إلى أقل من  60من  %1.4 1 مدير عام

 سنة

5 7.1% 

 %100 70 المجموع  %8.6 6 مدير إدارة

 %14.3 10 رئيس قسم

مي
العل

هل 
لمؤ

ا
 

 %14.3 10 الشهادة الثانوية

 %14.3 10 دبلوم وسيط  %64.3 45 موظف 

 %34.3 24 بكالوريوس  %11.4 8 أخرى 

 %31.4 22 ماجستير  %100 70 المجوع

 %2.9 2 دكتوراة 

 %2.9 2 أخرى 

 %100 70 المجموع  

 ( spss-2020المصدر: )إعداد الباحثين بناًء علي مخرجات برنامج  
% وهذا يدل على أن طبيعة  17.1% واإلناث  82.9( أن نسبة الذكور  3يتضح من الجدول رقم ) 

  50إالي    40العمل بالشركة تناسب الذكور أكثر من اإلناث. وإن أغلب أفراد العينة أعمارهم )من  
% وهذا يعني أن أكثر افراد العينة ذوي 24سنة( بنسبة    60إلي    50% ومن )34سنة ( بنسبة  

عا البكالوريوسخبرة  حملة  من  العينة  أفراد  وبلغ  بنسبة    24لية.  حملة 34.3مفردة  ويليهم   %
%  14.3% أما حملة الشهادة الثانوية والدبلوم فنسبتهم  31.4بنسبة    22الماجستير البالغ عددهم  

الكلية، وهذا يعطي  إجابات يمكن اإلعتماد  2.9بنسبة    2والدكتوارة عددهم   العينة  أفراد  % من 
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% ويليهم رؤساء  64.3بنسبة    45تحليل البيانات. وكذلك بلغ أفراد العينة من موظفين   عليها في
% 8.6أفراد بنسبة    6% أما الذين يشغلون منصب مدير إدارة  14.3بنسبة    10األقسام وعددهم  

% ومدير عام واحد, مما يعني التنوع  11.4أفراد بنسة    8ويليهم الذين يشغلون وظائف أخرى بعدد  
 الوظيفي ألفراد العينة وهذا التنوع يؤدي الي التباين ويخدم غرض الدراسة. في المسمي 

 تحليل عبارات الفرضيات   4-2
 الجزء يتم توضيح اإلحصاءات الوصفية وإختبار مربع كاى لعبارات الفرضيات. في هذا

التفكير اإلبداعي للعاملين )الطالقة(  الفرضية األولي: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 وحل المشكالت اإلدارية

 ( الوسط الحسابي ومربع كاي لعبارات الفرضية األولي4جدول )
 الوسط  العبارات  م

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة مربع 
 كآي

 درجات 
 الحرية

 القيمة 
 االحتمالية

والحلول  لديك القدرة على طرح أكبر عدد من األفكار  1
 السريعة لمواجه مشاكل العمل 

4.24 0.600 68.857 3 0.00 

تستطيع استرجاع األفكار والمعلومات السابقة لحل   2
 المشكالت التي توجهك في العمل

4.19 0.644 19.400 2 0.00 

تجد نفسك في معظم األحيان غير قادر على توليد عدد   3
 كاف من البدائل لحلول المشكالت

2.46 1.003 50.857 4 0.00 

 0.00 3 51.029 0.772 3.89 تمتاز بتقديم أكثر من فكرة خالل فترة زمنية قصيرة 4
تجد نفسك غير قادر على الصياغة السريعة لألفكار   5

 والعبارات المفيدة بشكل سليم
2.44 1.002 53.429 4 0.00 

تمتلك رؤية دقيقة الكتشاف المشكالت التي يعاني منها   6
 اآلخرين في العمل 

4.03 0.701 51.371 3 0.00 

تشعر بأنك ال تمتلك القدرة على تقديم أفكار جديدة   7
 ألساليب العمل

2.06 0.866 88.143 4 0.00 

 ( spss-2020المصدر: )إعداد الباحثين بناًء علي مخرجات برنامج  
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( حصلت علي األوساط الحسابية على التوالي  1,2,4,6والعبارات )الوسط الحسابي لكل الفقرات  
( وهي أعلى من الوسط الفرضي وهذا يعني أن العاملين بشركة النيل  4.04,4.89,4.19,4.24)

للبترول قادرين على طرح أكبر عدد من األفكار والحلول وإسترجاع المعلومات لحل مشاكل العمل  
فكرة خالل فترة زمنية قصيرة وبالتالي لديهم القدرة علي إكتشاف  , وكذلك يتميزون بتقديم أكثر من  

يعاني منها األخرين وحله التي  العبارات )المشكالت  أما  وساط  علي األ  ( قد حصلت3,5,7ا، 
( )  (بانحراف2.06,2.44,2.46الحسابية  إجابات  0.866,1.002,1.003معياري  ألن   )

قتهم علي العبارات، وبالنظر الى القيمة اإلحتمالية  المبحوثين تسير في اإلتجاه السلبي أي عدم مواف

وهذا يشير الى وجود فروق ذات داللة إحصائية. ومن     0.05نجدها أقل من مستوى المعنوية  
 خالل ذلك تؤكد العبارات ثبات صحة البعد األول.  

(الوسط الحسابي ومربع كاي للفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفكير  5جدول )
 اإلبداعي للعاملين )المرونة( وحل المشكالت اإلدارية

 (spss -2020المصدر: )إعداد الباحثين بناًء علي مخرجات برنامج                  
 

 الوسط   العبارات  م
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة مربع 
 كآي

 درجات 
 الحرية

 القيمة  
 االحتمالية

 0.00 3 46.800 0.685 4.23 تحرص دائمًا على معرفة الرأي المخالف لديك واالستفادة منه 1
 0.00 3 54.914 0.687 4.39 تغيِّّر موقفك عندما تقتنع بعدم صحته 2
 0.00 3 51.943 0.772 4.17 تقوم بإحداث تغييرات لألفضل في األساليب بين فترة وأخرى  3
 0.00 4 61.296 0.952 2.19 تشعر بعدم القدرة على النظر لألشياء من زوايا مختلفة  4
 0.00 4 39.714 1.073 2.53 تجد صعوبة في التكيف مع المتغيرات الجديدة في سير العمل  5
 0.00 3 50.571 0.732 4.01 تبحث عن طرق جديدة وغير متكررة إلنجاز المهام 6
الذهنية التي تنظر من خاللها إلى حل مشكلة ما أو تغير الواجهة  7

 مواجهة أي موقف 
3.87 0.815 41.429 3 0.00 
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أشارت عبارات الفرضية الثانية )المرونة( أن جميع العبارات قد حصلت علي متوسط حسابي  
( )3.62عالي  الفرضي  للوسط  بالنسبة   )3( العبارات  وهي  أوساطها 7,6,3,2,1(  وتتراوح   )

( وهذا يعني تجانس  0.685,0.815( وبإنحرافات معيارية متقاربة )3.87,4.39الحسابية مابين)
ن ويؤكد إهتمام العاملين بالنجاح في حل المشكالت بغض النظر عن مستويات إجابات المبحوثي 

متكررة إلنجاز   وغير  جديدة  والدراسة عن طرق  المخالفة  األراء  معرفة  على  والحرص  الطموح 
( تعني  4,5المهام وأن تقديم المعلومات يكون أوال من مصادرها ومن ثم محتواها.أما العبارات )

المبحوثين  المعنوية  عدم موافقة  القيمة اإلحتمالية نجدها أقل من مستوى     0.05، وبالنظر الى 
وهذا يشير الى وجود فروق ذات داللة إحصائية ومن خالل ذلك تؤكد العبارات ثبات صحة البعد  

 الثاني )المرونة(.  
ذات داللة إحصائية بين التفكير  ( الوسط الحسابي ومربع كاي الفرضية الثالثة: توجد عالقة 6جدول )

 اإلبداعي للعاملين )األصالة( وحل المشكالت اإلدارية

 العبارات  م
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة مربع 
 كآي 

 درجات
 الحرية 

 القيمة
 االحتمالية

 0.00 2 31.657 0.580 4.20 تنجز ما يسند إليك من أعمال بأسلوب متجدد 1
 0.00 3 59.257 0.630 4.46 إجراءات العمل بحاجة لعملية تطوير مستمر ترى أن   2
تحاول االبتعاد عن تقليد اآلخرين في حل المشكالت  3

 التي تعترض سير العمل
4.17 0.816 37.657 3 0.00 

 0.004 2 10.829 0.700 4.21 تبحث عن طرق متميزة وفريدة ألداء المهام اإلدارية  4
 0.339 1 0.914 0.500 4.56 بتوسيع آفاقك الفكرية من خالل الدورات التدريبيةتقوم   5
 0.00 2 27.800 0.631 4.51 تؤمن بضرورة جمع كافة المعلومات التخاذ قرار فعال 6
تهتم بتوفير الحداثة في العمل اإلبداعي مع استخدام   7

 األفكار القديمة
4.20 0.773 39.371 3 0.00 

 ( spss-2020المصدر: )إعداد الباحثين بناًء علي مخرجات برنامج  
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أشارت الفرضية الثالقة التفكير االبداعي للعاملين )األصالة( أن جميع العبارات فيها حصلت علي  
إجابات المبحوثين نحو هذه  ( أعلي من الوسط الفرضي وهذا يشير الى أن  4.33وسط حسابي )

العبارات تسير في اإلتجاه اإليجابي أي موافقتهم أما األنحراف المعياري يشير إلى تجانس إجابات  
األفكار   توليد  في  والتفرد  بالّجد  يتميزون  بالشركة  العاملين  أن  يعني  وهذا  المبحوثين 

فيها،  مستجد  كل  ومعرفة  القرارات  في صنع  اإلحتمالية  وبالنظ  الجديدة،إلشراكهم  القيمة  الى  ر 
وهذا يشير الى وجود فروق ذات داللة إحصائية ومن     0.05نجدها أقل من مستوى المعنوية  

خالل ذلك تؤكد العبارات ثبات صحة البعد الثالث



 

22 

 

 أواًل:النتائج: 
)التنبؤ(    -1 المشكالت  اإلبداعي)الطالقة( في حل  للتفكير  الدراسة وجود دور معنوي  أظهرت 

م(  2011التي تواجه العاملين بشركة النيل للبترول. وهذا مع يتفق مع دراسة علي ) بالمشكالت 
بعنوان التفكير االبداعي لدي المديرين وعالقته بحل المشكالت االدارية،  في وجود مستوي عال  
  من التفكير االبداعي لدي المديرين عينة الدراسة وأن المديرين عينة الدراسة لديهم القدرة في تشكيل 

وتشخيصها وحلها.   تواجههم  التي  بالمشكالت  التنبؤ  قدراتهم   في  الثقة  لديهم  جديدة كما  رؤية 
م( بعنوان الركائز األساسية للتفكير االبداعي ودور ها في حل المشكالت  2008ودراسة هادي)

نبؤ  اإلدارية. والتي توصلت الي وجود عالقة ارتباطية قوية بيت التفكير اإلبداعي والقدرة علي الت 
 والتشخيص وحل المشكالت اإلدارية. 

أظهرت الدراسة وجود دور معنوي للتفكير اإلبداعي للعاملين)األصالة( في القدرة على حل    -2
المشكالت وتشخيص المشكالت بدقة بشركة النيل للبترول. وتتفق هذة النتيجة مع ما توصلت  

علي حل المشكالت. والتي وأظهرت    ( التفكير اإلبداعي وعالقته بالقدرة2011اليه دراسة محمود)
نتائجها  أنه توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين درجات التفكير اإلبداعي ومستوى القدرة على 

 تشخيص  المشكالت بمجتمع الدراسة .
أظهرت الدراسة وجود دور  معنوي للتفكير اإلبداعي للعاملين)المرونة( في تدعيم مشاركة    -3

لمشكالت بشركة النيل للبترول. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  دراسة القالب اآلخرين في حلول ا
المشكالت  2008) بحل  وعالقته  الجامعية  المكتبات  مديري  لدي  االبداعي  التفكير  بعنوان  م( 

 االدارية والتي توصلت وجود عالقة معنوية للتفكير االبداعي  في حل المشكالت االدارية. 
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 ثانيًا:التوصيــــــات 
 بناءًا على النتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي: 

. تطوير إجراءات العمل بأساليب جديدة مبتكرة تعمل على سرعة وإنجاز والمساعدة في التفكير  1
اإلبداعي )المرونة( في مختلف األعمال ودقتها وتوفر الوقت والجهد  والعمل على إيجاد بيئة  

 التفكير بمنظور إبداعي وتقديم أفكار إبداعية تكون أساسا للتطوير. عمل تساعد العاملين على 
ضرورة العمل على تعزيز التفكير اإلبداعي للعاملين)الطالقة(  بخلق مناخ للعمل المناسب    -2

وتحفيزهم   المبدعين  ودعم  ودعمه.  )الطالقة(  اإلبداعي  السلوك  إحتضان  على  القدرة  لزيادة 
 .  مألوف من تفكير نمطي محدد الى تفكير يتصف بالتنوع والتجديد وتشجيعهم على الخروج عما هو  

اإلستمرار في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي للعاملين ،للعاملين من خالل إلحاقهم بدورات  -3
نظام   وتطوير  الفاعلة  القرارات  وإتخاذ  المشكالت،  وحل  اإلبداعي،  بالتفكير  متخصصة  تدريبة 

اسة عن األفكار اإلبداعية)األصالة( وأرشفتها واإلستفادة منها  معلومات متكامل متخصص بالدر 
 في مجاالت العمل. 

 قائمة المراجع :  
 اواًل: المراجع العربية 

م(, التفكير االبداعي لدي المديرين، االردن، دار اليازوري العملية  2011لطف محمد علي)   -1
 . 55للنشر والتوزيع، ص

المؤثرة على دور المدير كوكيل إبداع، دراسة تحليلية  م(، العوامل  2003فضل صباح الفضلي)  -2
   18، ص14العدد 8ميدانية في دولة الكويت، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم اإلدارية، المجلد

(, مدخل في نظرية تحليل المشكالت وإتخاذ القرارات اإلدارية, 2005عبدهللا شمس الدين)  -3
 72دمشق، مركز تطوير االدارة اإلنتاجية،ص
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(, تعليم التفكير ومفاهيمه وتطبيقاتة, عمان، دار الفكر للطباعة والنشر،  2002جروان فتحي)  -4
 .56ص
(المشاهدة https.mawdoo.comدانية سمحان,حل المشكالت, ورقة منشورة علي الرابط)  -5

 م. PM 31 /8/2020 12:3الساعة 
التركيز علي إدارة األعمال, بغداد،جامعة  (, :مبادئ اإلدارة مع  1991خليل محمد الشماع)  -6

 . 141بغداد, ص
(, التفكير االبداعي لدي المديرين وعالقته بحل المشكالت االدارية،  2011وفاء علي سلطان)  -7
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