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 الشكر وتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُُ َوَأْصِل ْْ صَ "َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  لا ََ لا َتْر لاِلحا
نِّي ِمَن اْلُمْسِلِمين" يَِّتي ِإنِّي تُْبُت ِإَلْيَك َواِ   (91)سورة النمل: ِلي ِفي ُذرِّ

 
، والصالة والسالم على سّيد عد أن يّسر لي إتمام هذه الرسالةالحمد هلل من قبل ومن ب

 المين ... وبعد،،،الخلق والمرسلين محمد صلى هللا عليه وسلّم المبعوث رحمة للع

إّن أّي بحث فكري نظري، أو جهد ميداني، ال يمكن أن يتكّون ويتبلور في صيغته 

النهائّية الُمثلى دون عون اآلخرين ومساعدتهم. ولذا، أجد من الواجب أن أُنسب الفضل 

إلى أهله، وأقّدم الشكر واالمتنان لكل من قّدم العون، والمساعدة، والتشجيع، وُحسن 

، وفي كل مجال من لرسالةة، واإلرشاد والتوجيه، في كل مرحلة من مراحل هذه االرعاي

 مجاالتها.

 ذي، والالرسالةالمشرف على هذه  علي عباسالدكتور فالشكر الجزيل إلى أستاذي، 

ة دتقديم أقصى درجات المساعوالتشجيع و كان له الفضل في التوجيه والمتابعة والعون

 .روالتقدي الشكرمني وافر  لهلة والمشورة إلتمام هذه الرسا

ة التي منحتني فرص األوسطبالشكر الجزيل لجامعة الشرق  أتقدم أن كما ويسعدني

يئة اله أعضاءإلكمال دراسة الماجستير، كما وأتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان لكافة 

 .التدريسية لما قدموه لي من علم ومعرفة

رين الذين تفضلوا مشكولجنة المناقشة  عضاءألبجزيل الشكر  أتقدم أنوال يفوتني 

كل من للزمالئي و وكذلك الشكر موصول .الرسالةبقبول المشاركة في مناقشة هذه 

 ساعدني في إتمام هذا العمل.
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  الملخص

 

الالمركزية اإلدارية بإبعلادهلا المتمثلة في )تحديد  أثر تقصي إلىهدفت هذُ الدراسة 

وض الصالحيلات، واالستقاللية( على اإلبداع اإلداري بإبعلادُ المتمثلة المسؤولية، والمسلاءلة، وتف

بقت ط في )المرونة، واألصلالة، والطالقة، الحسلاسية للمشكلة( في البنوك اإلسالمية في األردن.

 لاا )مدير إدارة، مدير فرع( من فئة( إشرافي932الدراسة على عينة عشوائية مختلارة مكونة من )

 اإلدارة الوسطى.

يلات الدراسة واإلجلابة ع تخدمإس  نالبلاحث األسلاليب اإلحصلائية المنلاسبة الختبلار فَر

ية ذي داللة إحصلائية لالمركزية اإلدار  أثرالنتلائج التي تم التوصل إليهلا وجود أظهرت أسئلتهلا، 

دال إحصلائيلا للمركزية اإلدارية على  أثرعلى اإلبداع اإلداري، كملا توصلت الدراسة إلى وجود 

 بعلاد المتغير التلابع المتمثلة في )المرونة، واألصلالة، والطالقة، والحسلاسية للمشكالت(.  جميع أ

تعزيز مبلادئ تحديد المسؤولية والمسلاءلة واالستقاللية وتفويض وتوصي الدراسة ب

الصالحيلات في البنوك اإلسالمية وتمكين العلاملين من خالل إخَلاعهم للبرامج التدريبية الخلاصة 

عقد حلقلات نقلاشية مستمرة ودورية للعلاملين في البنوك اإلسالمية كملا توصي الدراسة ب ،في اإلبداع



 م

 

مع اإلدارات العليلا في تلك البنوك وذلك لمنلاقشة كلافة القَلايلا والمشكالت التي تواجه العلاملين في 

وعدم حصرهلا بلالسلم  االتجلاهلاتبين العلاملين وجعلهلا متعددة  االتصلاالتتطوير شبكة و العمل،

 غير الرسمية. االتصلاالتمن  واالستفلادةلرسمي في المنظمة ا

 .اإلبداع اإلداري اإلدارية،الالمركزية  :الكلمات المفتاحية

  



 ن

 

The Impact of Administrative Decentralization in Administrative Creativity 

Applied Study in Islamic Banks in Jordan 

Prepared By 

Moussa Al Zoubi 

Supervisor 

Dr. Ali Abbas 

Abstract 

This study aims at investigating the impact of Administrative decentralization, 

which consist of: (Assignment of responsibility, Accountability, Delegation of 

Authority, and Independence) on Administrative creativity (Flexibility, originality, 

fluency, and problem sensitivity) in Islamic Banks in Jordan. 

The study applied on a randomly chosen sample consisted of (132) supervisors 

(branch manager and departments managers). 

Appropriate statistical methods employed to test the study hypotheses the most 

important result reached are: there is a statistical significant impact of Administrative 

decentralization on Administrative creativity. In addition, the study found that there is 

a statistically significant impact of Administrative decentralization on all of depended 

variable diminution (Flexibility, originality, fluency, and problem sensitivity). 

The studies recommend to reinforce the principles of identification of 

responsibility and delegation of authorities in Islamic banks in Jordan. 

The second important recommendation is to hold seminars to discuss of all 

issues facing the employees and to help them to recreate new ideas, the third 

recommendation is to develop the net-communication among the employees in all 

levels of organization. 

 

Keywords: Administrative Decentralization , Administrative Creativity.  
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة الدراسة( 1-1)

تمر منظملات األعملال بمتغيرات تنظيمية تبعلاا لنمو وتوسع أنشطتهلا، ففي بداية نشأتهلا يكون 

لائل ، وكذلك وساإلشرافيينحجمهلا صغيراا من حيث عدد األنشطة التي تملارسهلا، وعدد الموظفين 

رحلة يكون ميل المدير المسئول نحو مملارسة العمل المستخدمة في عملية اإلنتلاج. وفي هذُ الم

المركزية اإلدارية ألنه يملارس معظم العمليلات اإلدارية بنفسه، وفي مرحلة الحقة يتطور حجم المنظمة 

وتتوسع أنشطتهلا مملا يجبُر على االستعلانة بأفراد من ذوي االختصلاص، وفي هذُ المرحلة يتردد في 

 ل يظل راغبلاا بمملارسة دوُر المركزي في اتخلاذ القرارات وفيتوزيع بعض المهلام والصالحيلات عليهم ب

 التوجيه واإلشراف على العمليلات اإلدارية الرئيسة. 

ولكن عندملا يزيد حجم المنظمة إلى مستوى متقدم من التنظيم يقوم بإعداد هيكل تنظيمي 

دارات وأقسلام جديدة، وحتى يتمكن هؤالء من أد م اء أعملالهم يقو جديد يتَمن تعيين مدراء جدد، وا 

المدير العلام بلالتنلازل عن بعض مهلامه وصالحيلاته لمدراء اإلدارات أو الفروع أي أنه يخفف من 

إلداري. أن ا الالمركزمملارسلاته المركزية. بمعنى أنه ينتقل من النمط المركزي في إدارته إلى النمط 

 قيلادتهم، فمنهم المركزي فيالذي يحصل هو ان مدراء اإلدارات ورؤسلاء األقسلام يختلفون في نمط 

وي( ان نتلائج هذُ االختالفلات ف قيلادته اإلدارية، ومنهم النمط الالمركزي، ومنهم المتسلاهل ي )الفَو

بلالتلالي يظهر و  (.3117نمط القيلادة اإلدارية ينعكس على إنتلاجيتهم وأدائهم بصفة علامة )المغربي، 

سبب وجود ( (Tomas & Scott,2011وعز وي االختالف في مستويلات أدائهم وفي جودة منتجلاتهم.

ُ المؤسسلات.  ُ الظلاهرة في المؤسسلات المتوسطة وكبيرة الحجم الى اختالف األنملاط القيلادية في هذ هذ

ي بين تطبيق المركزية او الالمركزية ف ةدالله إحصلائيو ويتسلاءل البلاحث عن ملا اذا كلان هنلاك اثر ذ
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ن في تحقيق أهدافهم. وتشير معظم الكتب والمراجع إلى نجلاح إدارة المنظمة او المدراء أو اإلداريي

أن الالمركزية اإلدارية تنلاسب المؤسسلات المتوسطة والكبيرة الحجم بشكل علام. وتؤدي دوراا كبيراا في 

(. لذلك توجه البلاحث في Canales & Nanda, 2011تحسين وتطوير األداء في البنوك التجلارية )

البنوك في  ييناإلشرافاإلبداع اإلداري لألفراد  فيأثر تطبيق الالمركزية هذُ الدراسة إلى معرفة وقيلاس 

 اإلسالمية في األردن.

 وأسئلتها ( مشكلة الدراسة1-2)

الظروف المتغيرة التي تعيشهلا البنوك اإلسالمية اليوم سواء كلانت ظروف سيلاسية واقتصلادية 

َمن تحسين أدائهلا على حد سواء ويتحتم عليهلا االستجلابة للمتغيرات بأسلوب إبداعي يؤثر على 

بقلائهلا فمنهلا ملا يحقق النجلاح في تحقيق األهداف المطلوبة، والبعض اآلخر منهلا يكون أداؤهلا دون 

مستوى النجلاح المطلوب خلاصة في مجلاالت التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقلابة على األداء والذي 

تعود  المدراء واإلعتقلاد بَعف عمليلات اإلبداع والتييعود إلى األنملاط القيلادية التقليدية التي يتبعهلا 

لعدم توفر بيئلات إبداعية منلاسبة وغيلاب الدوافع لحل المشكالت وانعدام الثقة بين الرؤسلاء والمرؤوسين 

 والتسرع في حل المشكالت خوفلا من الفشل. 

 ركزية اإلداريةالمفقد أظهرت نتلائج العديد من الدراسلات وجود أثر للعوامل التنظيمية في تطبيق ال

(. وأن أهداف اإلبداع والتحكم اإلداري تتمثل في تحقيق أفَل مستويلات 3101دراسة )القيسي، كملا في 

تحقق من للهذُ الدراسة  ارتأت (. لذلكDavila & Ditillo, 2013الجودة في اإلنتلاج كملا في دراسة )

رح في البنوك اإلسالمية في األردن، لذلك يط اإلشرافيينأثر الالمركزية اإلدارية في اإلبداع اإلداري لدى 

 البلاحث السؤال التلالي: 
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السؤال الرئيسي األول: هل يوجد أثر لتطبيق الالمركزية اإلدارية في اإلبداع اإلداري في البنوك 

 ويتفرع عن هذا السؤال العلام األسئلة الفرعية: األردن؟اإلسالمية في 

دارية )تحديد المسئولية، والمسلاءلة، واالستقاللية، وتفويض هل يوجد أثر لتطبيق الالمركزية اإل -

 الصالحية( في اإلبداع اإلداري )المرونة( في البنوك اإلسالمية في األردن؟

هل يوجد أثر لتطبيق الالمركزية اإلدارية )تحديد المسئولية، والمسلاءلة، واالستقاللية، وتفويض  -

 في البنوك اإلسالمية في األردن؟الصالحية( في اإلبداع اإلداري )األصلالة( 

هل يوجد أثر لتطبيق الالمركزية اإلدارية )تحديد المسئولية، والمسلاءلة، واالستقاللية، وتفويض  -

 الصالحية( في اإلبداع اإلداري )الحسلاسية للمشكلة( في البنوك اإلسالمية في األردن؟

 ية، والمسلاءلة، واالستقاللية، وتفويضهل يوجد أثر لتطبيق الالمركزية اإلدارية )تحديد المسئول -

 الصالحية( في اإلبداع اإلداري )الطالقة( في البنوك اإلسالمية في األردن؟

 أهداف الدراسة:( 3-1)

 -تنقسم اهداف الدراسة إلى ملا يلي:

 أهداف وصفية 

 العالقة ةيعوطب ومتغيراتهلا، وأبعلادهلا مفلاهيمهلا بيلان أجل من الدراسة لمتغيرات نظري إطلار تقديم -0

 .السلابقة والدراسلات النظرية األدبيلات بحسب بينهلا

لية، )تحديد المسئولية، والمسلاءلة، واالستقالسلاسية توصيف مستويلات مملارسة متغيرات الدراسة األ -3

 .المبحوثةبنوك في الوتفويض الصالحية( 

يض واالستقاللية، وتفو )تحديد المسئولية، والمسلاءلة، لألمركزية اإلداريةتحديد األثر المبلاشر  -3

 .اإلبداع اإلداريفي الصالحية( 
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في  (المرونة، األصلالة، الحسلاسية للمشكلة، الطالقة) اإلبداع اإلداريتحديد األثر المبلاشر ألبعلاد -4

 المبحوثة. بنوكفي الالالمركزية اإلدارية 

 مبحوثة.ال بنوكفي الالالمركزية اإلداريةفي لإلبداع اإلداريتحديد االثر المبلاشر -5

 أهداف إجرائية

ه األخرى من خالل تزويدهم بتغذية راجعالبنوك اإلسالميةوالبنوك تفيد الدراسة أصحلاب القرار في 

 . اإلبداع اإلداريفي  الالمركزية اإلداريةحول فلاعلية 

 أهمية الدراسة:( 1-4)

ة ترتقي أفكلارا إبداعيتطور علم اإلدارة عبر عشرات السنين ليؤهل قلادة إداريين يَيفون إلى المعرفة 

بمنظملاتهم إلى أعلى مستويلات التقدم والنجلاح والتنمية االقتصلادية لبلدانهم من هذا المفهوم تبرز أهمية 

 الدراسة في:

 ( األهمية العلمية1-4-1)

وع هذُ الرسلالة في إثراء المعرفة  ستسلاهم هذُ الدراسة إلى جلانب الدراسلات األخرى ذات الصلة بمَو

 -مجلال اإلبداع اإلداري في المجلاالت التلالية: اإلنسلانية في

 ( األهمية العملية1-4-2) 

تنبع األهمية العلمية للدراسة من خالل معرفة أثر الالمركزية اإلدارية في تنمية اإلبداع 

اإلداري، والكشف عن الموهوبين ذوي القدرات اإلدارية واألخالقية، لدعمهم في تحقيق النجلاح 

كس على تحسين عملية اتخلاذ القرارات اإلدارية الصلائبة، وحتى يتم التركيز عليهم لمنظملاتهم، مملا ينع

 والمحلافظة على بقلائهم في المؤسسة.
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إن إعداد دراسة أكلاديمية في هذا المجلال من شأنه أن يَيف للمكتبلات العلمية وللبلاحثين كملا 

تنلاول  قد تمكنهلا من أخرى دراسلات أملاموتفت ْ الطريق  ،ولصنلاع القرار معرفة جديدة، وللسيلاسيين

 بشيء من التفصيل.الالمركزية اإلدارية في اإلبداع اإلداري على البنوك األخرى

 أهمية قطاع الدراسة:  (1-4-3)

 جههلاتكمن أهمية قطلاع الدراسة وهو البنوك اإلسالمية العلاملة في األردن إلى كونهلا تمثل 

األمر  ،يه المعلوملات عن الشركلاء التجلاريينآخر وفي وقت ندرت ف جههأكثر من أي  لاالموثوق به

، ومن هذا فإن هذا القطلاع يعد مصدراا جيداا للمعلوملاتمن خالله أن تكون استطلاعت البنوك الذي 

 شريك فعلال ومهم ومؤثر.

 أهمية النتائج: (1-4-4)

 في لاا ويتوقع أن تستفيد البنوك األردنية من نتلائج هذُ الدراسة وتوصيلاتهلا. وتبرز أهميتهلا أيَ

إلداري في مستويلات اإلبداع ا تنظيم المعلالجلات االداريةأنهلا تلفت انتبلاُ اإلدارة العليلا إلى َرورة 

 ومعرفة أسبلابهلا.

 ( فرضيات الدراسة: 1-5)

استنلادا على مشكلة الدراسة وسعي البلاحث الى حلهلا وقيلاس أثر تطبيق الالمركزية اإلدارية 

يلات التلالية:اإلبداع اإلداري في البنوك اإلس على  المية في األردن فإنه يَع الفَر
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 األولى:  الرئيسيةالفرضية ( 1-5-1)

: H01  لالمركزية اإلدارية بأبعادها مجتمعة على المرونة في  إحصائيةل يوجد أثر ذو دللة

 (.α≤0.05البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

 الفرضية الرئيسة األولى أربع فرضيات فرعية وكما يلي: وينبثق عن 

 :H011 لبعد تحديد المسؤولية على المرونة في البنوك اإلسالمية ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 .(α≤0.05العلاملة في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

:H012  ى المرونة في البنوك اإلسالمية العلاملة في لبعد المسلاءلة علال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 .(α≤0.05العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

:H013 لبعد لالستقاللية على المرونة في البنوك اإلسالمية العلاملة ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 .(α≤0.05في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

H014 :لبعد تفويض الصالحيلات على المرونة في البنوك اإلسالمية أثر ذو داللة إحصلائية  ال يوجد

 (α≤0.05العلاملة في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

 الثانية:  الفرضية الرئيسة (1-5-2)

H0 2 : لبنوك ا إحصائيةلالمركزية اإلدارية بأبعادها مجتمعة على األصالة فيل يوجد أثر ذو دللة

 (.α≤0.05اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

 وينبثق عن الفرضية الرئيسة الثانية أربع فرضيات فرعية وكما يلي: 

H0 21 : لبعد تحديد المسؤولية على األصلالة في البنوك اإلسالمية ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 (α≤0.05ردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )العلاملة في العلاصمة اال
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H0 22: لبعد المسلاءلة على األصلالة في البنوك اإلسالمية العلاملة ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 (α≤0.05في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

H0 23 : لعلاملة البنوك اإلسالمية البعد االستقاللية على األصلالة في ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 (α≤0.05في العلاصمة االردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

H0 24 : لبعد تفويض الصالحيلات على األصلالة في البنوك اإلسالمية ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 (.α≤0.05العلاملة في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

 الثالثة:  ةالفرضية الرئيس(1-5-3)

H0 3 : إحصائيةلالمركزية اإلدارية بأبعادها مجتمعة على الحساسية للمشكلة ل يوجد أثر ذو دللة

 (.α≤0.05في البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة عمان وذلك عند مستوى معنوية )

 وينبثق عن الفرضية الرئيسة الثالثة أربع فرضيات فرعية وكما يلي: 

H0 31 : لبعد تحديد المسؤولية على الحسلاسية للمشكلة في البنوك أثر ذو داللة إحصلائية ال يوجد

 (α≤0.05اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

H0 32: لبعد المسلاءلة على الحسلاسية للمشكلة في البنوك اإلسالمية ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 (α≤0.05األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )العلاملة في العلاصمة 

H0 33 : لبعد لالستقاللية على الحسلاسية للمشكلة في البنوك ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 (α≤0.05اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

H0 34 : يلات على الحسلاسية للمشكلة في لبعد تفويض الصالحال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 (.α≤0.05البنوك اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )
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 الرابعة:  الفرضية الرئيسة (1-5-4)

H0 4 : لالمركزية اإلدارية بأبعادها مجتمعة على الطالقة في  إحصائيةل يوجد أثر ذو دللة

 (.α≤0.05العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية ) البنوك اإلسالمية العاملة في

 أربع فرضيات فرعية وكما يلي:  الرابعةوينبثق عن الفرضية الرئيسة 

H0 41:  لبعد تحديد المسؤولية على الطالقة في البنوك اإلسالمية ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 .(α≤0.05عنوية )العلاملة في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى م

H0 42:  لبعد المسلاءلة على الطالقة في البنوك اإلسالمية العلاملة ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 .(α≤0.05في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

H0 43:  لبعد االستقاللية على الطالقة في البنوك اإلسالمية العلاملة ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 .(α≤0.05في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

H0 44:  لبعد تفويض الصالحيلات على الطالقة في البنوك اإلسالمية ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية

 .(α≤0.05العلاملة في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

 الخامسة: الفرضية الرئيسة ( 1-5-5)

H0 5 :إحصائيةلالمركزية على اإلبداع اإلداري في البنوك اإلسالمية العاملة وجد أثر ذو دللة "ل ي
 (.α≤0.05في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )
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 : ( أنموذج الدراسة1-6)

يلات تم اعداد لمتغير حيث تكون ا هلانموذج الدراسة كي يعبر عن مشكلة الدراسة وأهدافهلا وكذلك فَر

شكل كملا هو مبين في الو التلابع من أربعة أبعلاد  ربعلاد في حين تكون المتغيأستقل من أربعة الم

 :التلالي

 (.Ocampo, 2015و ) (Torrance, 1998إعداد نموذج الدراسة من البلاحث وبلاالستعلانة بدراسة تم 
 ( حدود الدراسة: 7.  1)

سالمية األردنية في العلاصمة عملان وهي: الحدود المكلانية: يقتصر تطبيق الدراسة على البنوك اإل -

 ألراجحي.مصرف البنك اإلسالمي األردني، البنك العربي اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، و 

ي البنوك ف اإلشرافيينالحدود البشرية: ستطبق هذُ الدراسة مدراء اإلدارات ورؤسلاء الوحدات اإلدارية  -

 اإلسالمية في األردن. 

  

 المتغير المستقل

 الالمركزية االدارية

 
 
 
 
 

 

 

 

 المتغير التابع

 اإلبداع اإلداري
HO5 

 المرونة

 األصالة

 الحساسية للمشكلة

 الطالقة

HO1 

HO2 

HO4 

HO3 

 المسؤوليةتحديد 
 

 المسلاءلة 
 

 االستقاللية
 

 تفويض الصالحيلات
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 3106/  3105تم إنجلاز هذُ الدراسة خالل العلام الدراسي الحدود الرملانية:  -

الحدود العلمية: اعتمد البلاحث في انجلاز هذُ الدراسة فقط على أبعلاد الالمركزية االدارية )تحديد  -

(، أملا Ocampo,2015المسئولية، المسلاءلة، االستقاللية، تفويض السلطة( بلاالعتملاد على ملا أوردُ )

 (Torrance, 1998ونة، األصلالة، الحسلاسية للمشكلة، الطالقة( وفق ملا أوردُ اإلبداع اإلداري )المر 

 ( محددات الدراسة:8.  1)

 اقتصلار الدراسة على البنوك اإلسالمية األردنية في مدينة عملان فقط. -

 يمحدودية المصلادر العلمية والدراسلات التي تربط بين الالمركزية اإلدارية وأثرهلا في اإلبداع اإلدار  -

 في البنوك اإلسالمية في األردن.

 اإلجرائية:( التعريفات 9.  1)

التعريف النظري: هو مقدار الفلاعلية او التأثر الحقيقي على مخرجلات أية عملية منظمة تعتمد على 

 .(3100برنلامج ونظلام واقع وفق تعريف )جلاسم، 

دن والتي لبنوك اإلسالمية في األر تعرف بأنهلا الهيلاكل التنظيمية التي تتبعهلا ا الالمركزية اإلدارية:

يتم منحهلا للوحدات اإلدارية فيهلا جزءا من اإلدارة الذاتية يعني منحهلا الصالحيلات والمسؤوليلات إلى 

( فقرة من فقرات اداة الدراسة 30المستويلات األدنى في التنظيم وقد تم قيلاس هذا المتغير من خالل )

 ويتفرع من هذا المتغير ملا يلي: 

تعرف بكونهلا قدرة البنوك اإلسالمية في األردن على تحديد أدوار األقسلام  مسؤولية:تحديد ال .0

تعمل على تحديد دور كل قسم إداري داخل المنظمة وتعطيهلا السلطة  اإلدارية داخلهلا التي

والمسؤولية الكلاملة على أداء يتم إنتلاجه بطريقة يمكن دمجهلا مع األهداف واألداء التنظيمي 
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ة من دون حدوث أي تعلارض، حيث تم قيلاس هذا المتغير من خالل فقرات للمنظم العلامل

 (.5 - 0اإلستبلانة من )

يحلات التي تقدمهلا الجهلات اإلدارية في البنوك اإلسالمية في  المساءلة: .3 تعرف بكونهلا التَو

األردن التي من خاللهلا يتم عمل التقييم والمكلافآت المبنية على الثقة المتبلادلة وأهداف محددة 

رقية أو ت وأتبعلا لمعلايير تستخدم لقيلاس األداء ويترتب على نتيجة التقييم والمحلاسبة إملا مكلافأة 

 (.01 - 6العقوبة واإلنذار حيث تم قيلاس هذا المتغير من خالل فقرات اإلستبلانة من )

التنفيذ و  القرارات التي تتخذهلا البنوك اإلسالمية في األردن المتعلقة بلاألداء واإلنتلاج، الستقاللية: .3

ع شروط  من قبل اإلدارة بعيداا عن اإلدارة العليلا بحيث ال يتم التدخل بلالشؤون الداخلية أو َو

تحدد سير العمل، وفي سيلاق الالمركزية فإن االستقاللية واحد من عنلاصرهلا الذي يتي ْ الفرصة 

الل فقرات ر من خلإلدارات الدنيلا بمملارسة أعملالهلا تحت سيرتهلا الذاتية حيث تم قيلاس هذا المتغي

 (.06 - 00اإلستبلانة من)

تعرف إجرائيلاا بأنهلا اإلجراءات التي تتبعهلا البنوك اإلسالمية في األردن  تفويض الصالحيات: .4

يلاس أدنى، حيث تم ق لنقل الصالحيلات من شخص أعلى مستوى تنظيمي إلى مستوى تنظيمي

 (.30 - 07هذا المتغير من خالل فقرات اإلستبلانة من )

مجموعة اإلجراءات والعمليلات والسلوكيلات التي تؤدي إلى تحسين المنلاخ العلام  ع اإلداري :اإلبدا .5

لى حل ع اإلشرافيينفي البنوك اإلسالمية في األردن وتفعيل األداء اإلبداعي من خالل تحفيز 

المشكالت واتخلاذ القرارات بأسلوب أكثر إبداعلاا وبطريقة غير مألوفة في التفكير، حيث تم قيلاس 

 (. 35 - 33هذا المتغير من خالل فقرات اداة الدراسة من )
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 وتفرع من هذا المتغير ملا يلي:

قدرة البنوك اإلسالمية في األردن على التنوع في األفكلار واألعملال التي تطرحهلا على المرونة:  -1

عبر تالتنوع واختالف األفكلار وتغيير الحلالة المهنية بملا يتنلاسب مع الموقف أو المشكلة وكذلك 

، حيث تم قيلاس هذا المتغير من خالل لتي يغير بهلا الفرد موقف أو فكرةعن درجة السهولة ا

 (.36 - 33فقرات اإلستبلانة من )

وتعرف إجرائيلا بأنهلا تميز البنوك اإلسالمية في األردن بلاألفكلار التي تطرحهلا وتمتعهلا األصالة:  -2

حيث تم قيلاس هذا المتغير من خالل بخصلائص تجعل منهلا فريدة داخل بيئة العمل اإلدارية، 

 (.30 - 37فقرات اإلستبلانة من )

في الهيئة اإلدارية في البنوك اإلسالمية في األردن والسرعة في انتلاج  اإلشرافيينقدرة  الطالقة: -3

وع معين خالل فترة زمنية محددة بملا  واقتراح كمية متنوعة من األفكلار والخيلارات في مَو

ئة، وكذلك القدرة على تقديم خدملات متميزة وجديدة تتملاشى مع متطلبلات يتنلاسب مع متطلبلات البي

 (.35 - 33السوق، حيث تم قيلاس هذا المتغير من خالل فقرات اإلستبلانة من )

د لى مواجهة المشكالت وتحديمصرف الراجحيتعرف بأنهلا قدرة البنوك عالحساسية للمشكلة:  -4

دراك  طبيعتهلا والوعي بوجودهلا وتحديد حجمهلا وأثلارهلا حجمهلا وأثلارهلا والعمل تحسس المشكالت وا 

وجوانبهلا والتفكير في إجراء تحسينلات، حيث تم قيلاس هذا المتغير من خالل أربعة فقرات من 

 (. 35 - 36فقرات أداة الدراسة اإلستبلانة رقم )
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 الثانيالـفـصل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 مقدمة( 1.  2)

وعلات ذات العالقة  دراسةيتنلاول هذا الفصل  لدراسة يلات وأهداف افَربعنوان الدراسة و المَو

زية اإلدارية من حيث المفهوم األهمية، المبلادئ، كملا يتنلاول دراسة االختالف بين كلالمر المتمثلة بلا

المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية من حيث المفهوم والمبلادئ واألبعلاد ودورهلا في تعزيز عمليلات 

 اإلبداع اإلداري ومفهومه.

  .مفهوم الالمركزية اإلدارية( 2.  2) 

أبعلاد رئيسية هي تحديد  ةالالمركزية اإلدارية تتكون من أربعأن (  ,3117Mollah)أشلار 

المسئولية، المسلاءلة، االستقاللية وتفويض الصالحية، حيث أن الالمركزية في المنظملات الكبيرة تعني 

داريين، بحيث يصب ْ كل فرد  تفويض الصالحيلات والتعلاون والتنسيق مع أفراد المنظمة من علاملين وا 

 حرص على تحقيق أهداف المنظمة وتحسين جودة وفلاعلية األداء.ومطلالب في ال مسئول

( بأنهلا أسلوب من أسلاليب تنظيم العمل حيث تمن ْ الوحدات 3101وقد عرفهلا القيسي)

المختلفة قدراا كبيراا من التفويض اإلداري، وهذا يعني من ْ الصالحيلات والمسؤوليلات إلى المستويلات 

 األدنى في التنظيم.

 إلداريةاهي تفويض السلطة للمرؤوسين وتقسيم الوظلائف  لالمركزية نلاأ( 3101) ويذكر فهد

. وهنلاك مجموعة من االعتبلارات التي تحدد درجة الالمركزية األخرىالعليلا وبلاقي اإلدارات  اإلدارةبين 

ع ، وتوافق األهداف، ومستوى صناإلشرافيينوهي حجم المنظمة، والتداخل بين األنشطة، وشخصية 

 إلدارةافلاءة النظلام. ومن أسبلاب تطبيق الالمركزية َرورة توزيع السلطة واتخلاذ القرارات بين القرار، وك



96 

 

لى تنمية ، بلاإلَلافة إأخرىللقيلام بوظلائف ومهلام  اإلداريةالعليلا والدنيلا، والتخفيف من أعبلاء القيلادة 

لقرارات ت واتخلاذ اوتدريبهم ليصبحوا قلادرين على ومواجهة األزملا اإلداريةوتطوير خبرات القيلادات 

 السليمة لحل المشكالت. 

( أن الالمركزية اإلدارية تعرف بأنهلا مدى رغبة المدير في توزيع 3104 ) فيملا يرى عبلاس

أجزاء من سلطته على أفراد وجهلات متعددة عبر المستويلات اإلدارية المختلفة بطريقة تسم ْ بلالمشلاركة 

 .في عملية اتخلاذ القرارات

الالمركزية اإلدارية على أنهلا نقل سلطة ( Choudhry, Heyman & Stacey, 2014)كملا

في  يناإلشرافياتخلاذ بلالقرارات اإلدارية والمسؤوليلات إلى مستويلات أدنى في المنظمة تشمل جميع 

واألداء، وتتكون الالمركزية اإلدارية من مجموعة  واإلنتلاجكلافة مجلاالت المنظمة المتعلقة بلالخدملات 

 حديد المسئولية، المسلاءلة، االستقاللية وتفويض الصالحية. أبعلاد تتمثل في ت

فقد ذكر ان الالمركزية اإلدارية هي نقل مسؤوليلات  ( ,3104Nixon & Joelene)أملا

دارة الوحدات، والوظلائف والمهلام اإلدارية، من سيطرة اإلدارة العليلا إلى اإلدارة الدنيلا  التخطيط وا 

كة  ْ العلامل عنصراا فلاعالا في إحداث التغييرات اإليجلابية والمشلار في المنظمة، بحيث يصب اإلشرافيينو 

في عمليلات صنع واتخلاذ القرارات المتعلقة بلاألداء العلام للمنظمة، والتي يمكن أن تشمل قرارات 

 ، وبذلك يمكن للمنظمة أن تعزز من فلاعلية كفلاءة كل فرد داخلهلا.واإلنتلاجالخدملات 

أن مفهوم الالمركزية يقوم على أنهلا ( ,3105Feizy, Moghali, Gramipou & Zare)ويشير 

شراكهم ف اإلشرافيينسيلاسة إدارية تقوم على تشغيل الموارد البشرية وتحسين قدرات  ي عمليلات صنع وا 

واتخلاذ القرار، الذي يعزز األداء التنظيمي العلام للمنظمة، ويسلاعدهلا على تحقيق أهدافهلا من خالل 

ل علامالا مهملاا في الوصول إلى أعلى مستويلات التنلافسية في السوق، تفعيل دور كل فرد الذي يشك

 وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للعمالء.
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له ة معينه وشلاملم يتفقوا على صيغة اإلدار علملاء وكتلاب  إننالحظ من خالل التعريفلات 

 نهلا:وميتفقون على بعض التعميملات التي اجمعوا عليهلا  أنهم إالة اإلدارية لمفهوم الالمركزي

 الموظفين المرؤوسين. إلىة اإلداريتدعم تفويض السلطلات  ةاإلدارية الالمركزي إن-

 .األدنىاإلدارية تويلات المس إلىةاإلداريتعني نقل السلطلات  ةاإلداريية الالمركز  إن -

 .ةاألفكلاراإلبداعيتوفر فرصلاا للعلاملين لتوليد  ةاإلداري الالمركزية إن -

 تفعيل دور كل موظف. إلىية تسعى الالمركزية اإلدار  إن -

 على التعلاون والتنسيق والمشلاركة واإلبداع. اإلشرافيينالالمركزية اإلدارية تحفز  إن-

نمط سلوكي وأسلوب إداري يتبعه  أنهلاومن وجهة نظر البلاحث يمكن تعريف الالمركزية اإلدارية 

عد المنظمة اتخلاذ القرارات الصلائبة ويسلاالمدير لتحفيز األفراد على التفكير اإلبداعي الذي يدعم عملية 

 على تحقيق أهدافهلا وبقلائهلا في السوق.

 ( أهمية الالمركزية اإلدارية1.  2.  2)

 على التخطيط للخدملات المقدمة للعمالء مؤسسلاتمن كونهلا تسلاعد ال ةاإلداريتنبع أهمية الالمركزية 

 لك أن قرارات اإلدارة الالمركزية تتمحورل إلى أعلى مستويلات التميز والسرعة في األداء، وذو والوص

ر للبنوك نظلام الالمركزية يوف نأالعمل وقد تبين  أسلاليبوابتكلار في  إبداعحول ملا يتطلبه العمل من 

مرونة أكبر في التعلامل مع العمالء، كملا تسلاهم الالمركزية اإلدارية في إعطلاء الفرصة لكل مدير 

تي تواجهه بملا يتنلاسب مع الموقف الذي يواجهه، االمر الذي والتحديلات الفرع بلالتعلامل مع الظروف 

 (.(Black,2015 واإلدارية الفنيةوخبراتهم  إنتلاجيتهم وزيلادةالمدراء والموظفين  كفلاءةيعزز من 

ي في البنوك ه ةالالمركزيةاإلداريمن أهم الفوائد التي توفرهلا  أن(  ,3105Black) وقد أكد 

سيق السيلاسلات، وتعزيز مكلانة البنوك وتمثيلهلا ودورهلا المهم الذي تلعبه المرونة الالزمة لمواءمة وتن
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السوقية  يلاجلاتواالحتالسريعة للمتغيرات  االستجلابةالمحلي، وتمكين البنوك من  االقتصلادفي تطوير 

ومتطلبلات العمالء، بلاإلَلافة إلى توطيد عالقلات التعلاون والمشلاركة في اإلدارة كأسلاس تعتمد عليه 

ي تطوير أدائهلا الملالي وتفعيل الخدملات التي تتنلاسب واحتيلاجلات العمالء وبلالتلالي المحلافظة البنوك ف

 على معلايير الجودة.

في كونهلا تعمل على  (Muriu, 2013)كملا تتمثل أهمية الالمركزية اإلدارية حسب ملا ذكر  

القرارات  في اتخلاذ وذلك يسلاعد على تحسين قدراتهم اإلشرافييننقل المهلام والوظلائف اإلدارية إلى 

وتعزيز روح المسؤولية لديهم، والذي بلالتلالي يسلاعد على تحسين التغذية الراجعة المتعلقة بلاألداء، 

وعمليلات اإلنتلاج، وجودة الخدملات، كملا تعمل الالمركزية اإلدارية على تقوية عالقلات التواصل بين 

مليلات إداريلاا حديثلاا يقوم على النهوض بع ، والذي يعد مفتلاحلاا للنجلاح وأسلوبلاا اإلشرافييناإلداريين و 

 رافييناإلشوأداء المنظمة وأهدافهلا من خالل التعلاون والشراكة بين الجدارات اإلدارية ومهلارات وقدرات 

لعلاملين ألسلوب الذي يوفر لااإلبداعية، لذلك تسعى العديد من المنظملات إلى انتهلاج الالمركزية ألنهلا 

 .  إبداعية، وحل المشلاكل التي تواجههم بأسلاليب األفكلار في التفكير وتوليد الحرية

إلى أن أهمية الالمركزية اإلدارية  (Khaunya,Wawire& Chepng'eno, 2015)ويشير

تكمن في قدرتهلا على تفعيل دورك لفرد داخل المنظمة، وتمكينه من اتخلاذ القرارات المنلاسبة المتعلقة 

ركتهم المسؤوليلات والمهلام اإلدارية، الذي يسلاعد على تعزيز في مجلال عمله، ومسلاعدة اإلداريين ومشلا

، ويزيد من دافعيتهم نحو العمل، كملا أن توزيع السلطة على اإلشرافيينروح المسؤولية واالنتملاء لدى 

على حل  رافييناإلشألدنى مرتبة في السلم الوظيفي يسلاهم في تحسين قدرات  اإلشرافييناإلداريين و 

جههم، واتخلاذ القرارات السريعة المنلاسبة من دون اللجوء إلى اإلدارة العليلا الذي المشكالت التي توا

 لات.نتلاجلات والخدميختصر الكثير من الوقت، ويقلل من حدوث الخسلائر أثنلاء تنفيذ عمليلات اال
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دور الالمركزية في اإلدارة التي تمكن المنظملات والبنوك من زيلادة البلاحث ومن هنلا يتلخص  

لعمالء واستحداث خطط واستراتيجيلات إدارية إلحكلام السيطرة الملالية واألدائية للوصول تقربهلا من ا

 لألهداف العلامة، وتسريع الوصول إلى البيلانلات والمعلوملات وتجنب الوقوع في األخطلاء.

 (  مزايا الالمركزية اإلدارية 2.  2.  2)

 ةاإلدار لَغط الزائد على تخفيف ا( 3101)راَي، الالمركزية كملا حددهلا اإلدارةمن مزايلا 

 والتنسيق بين مختلف المنظمةوالرأسي في  األفقيالعليلا والمدراء، وتسهل عمليلات االتصلال 

 في مختلف مستويلات االداُر. ةاإلداريةاألنشط

( أن من أهم مزايلا الالمركزية اإلدارية التأكيد على خصلائص 2013)عثملان، ويرى

العليلا  ةدار اإلعن  ةاإلداريصنلاعة القرارات، وتخفيف الَغوط إشراك المرؤوسين بة الديمقراطية وخلاص

 الموظفين المبدعين.  ةومكلافأ

أن ملا يميز الالمركزية اإلدارية العالقلات  ( ,3100Tomaney, Pike, Torrisi & Tselios)ويرى 

في  ناإلشرافييوبين مختلف  واألقسلام اإلدارات المبلاشرة ذات االتجلاهلات المتعددة والمتداخلة بين

واستقرارهم  إنتلاجيتهمعلى  إيجلابلاا واالبتكلار، مملا ينعكس  لإلبداععمل محفزة  بيئةالتنظيم مملا يخلق 

 في العمل.

إلى أن أهم ملا يميز الالمركزية (  ,3104Choudhry, Heyman & Stacey)ويشير

 اإلدارية:

 للعمالء. ةالمقدم ةتحسين الخدملات المعرفي-0

عمل  يئةبوتوفير  األداءية في قدرتهلا على معلالجة نقلاط الَعف في تتميز الالمركزية اإلدار  -3

لا لديه ةاإلبداعيتنمي قدراتهم ومهلاراتهم  مالئمة  م.وتنميه الشعور بلالوالء واالنتملاء، وتعزيز حلاله الَر
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 ةوزيلاد ةاألنشطجميع الموظفين في كلافه  إشراكاألداء التنظيمي العلام، من خالل  ةتعزيز كفلاء-3

 ين المدراء ومرؤوسيهم.التنسيق ب

 & 3104Choudhry, Heymanة ذكرهلا )اإلداريةلتطبيق الالمركزي أخرىوهنلاك مزايلا 

Stacey,):- 

 ، ألن المرؤوسين ال يرجعون لرؤسلائهم في كل صغيُر وكبيُر.األعملالفي انجلاز  ةالسرع -

 دورهم. بأهميةوالشعور  وزيلادةإنتلاجيتهمللمرؤوسين،  المعنويةرفع الروح  -

 .بلاحألر امملا يدفع بلالموسسه نحو النمو السريع وتحقيق  الفرديةوالمواهب  بلاألفكلارإثراء العمل  -

منلاصب  ىإلللعمل على ترقيتهم  ةاإلبداعيذوي المواهب  األشخلاصعن  ةاإلدارية تكشف الالمركزي -

 في المستقبل. لىعأ

 عيوب الالمركزية اإلدارية  ( 3.  2.  2)

 رقلابية ءاتإجرا إلىتحتلاج  أنهلافي المنظملات بملا فيهلا البنوك  ةاإلدارية خذ على الالمركزيؤ وي 

في  يةازدواجمملا يتسبب في حدوث  واألفرادة اإلداريالوحدات  عملالأمشددُ، وتحد من التنسيق بين 

 .واألخطلاءفي االنحرافلات  وزيلادةالمهلام  أداء

ير مؤهلين نظراا مملا أن من عيوب الالمركزية وجود موظفين غ (Njovu, 2013)وأَلاف 

التوزيع فير المتكلافئ للمهلام على الموظفين حسب مؤهالتهم وخبراتهم  الحلالةينشأ عن هذُ 

 القلائمين على اختيلار الموظفين وتعينهم وتوزيع كفلاءةعن عدم  الحلالة. وتنشأ هذُ العلميةوالعملية

 المهلام عليهم.
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 ةاإلدارية( التفويض والالمركزي4.  2.  2)

وسيه كلملا من جلانب المدير لمرؤ  السلطة، فكلملا زاد تفويض ةقويه بلالالمركزي القةعللتفويض 

روع، والف اإلداراتوالا على المدير العلام، وثلانيلاا على مدراء أ ، وينطبق هذا الرأي:ةزادت الالمركزي

جلاز لى انع األقسلاميسلاعد المدراء ورؤسلاء  ألنهَروري  السلطة.وتفويض األقسلاموثلالثلاا على رؤسلاء 

لب المدير ط فإذا، اإلدارةفي يد مدير  أوفي يد المدير العلام،  السلطةمهلامهم بنجلاح، وال يمكن تركيز 

ُ بجزء من  أنمن احد اإلشرافيين انجلاز مهمة معينه فعليه  مهمته،  أداءن لتمكينه م السلطةالكلافيةيزود

مكنه لى عن سلطلاته بل يالمدير تخ أنإن تفويض المدير لرئيس القسم جزء من سلطلاته ال يعني 

 .(GaGut, 2015)وقت يشلاء وهو ملا يسمى " استرجلاع السلطة"  أيسحبهلا في 

ت له   أوأسلاءؤ غير كف السلطةويحدث هذا في الحلاالت التي يتأكد فيهلا المدير بأن من فَو

 ، فلالمدير الذي فوضالشخصيةاستغلهلا لمصلالحه  أوخرج عن نطلاق صالحيلاته,  أواستخدامهلا، 

ت له  أخطلاءعن  المسؤوليةال يعفيه من  السلطة  ألخطلاءاجنب حدوث مثل هذُ ت، ولتالسلطةمن فَو

 عبلاسهلاأهمفي التفويض وهذُ المبلادئ  ةاألسلاسييأخذ في الحسبلان المبلادئ  أنيجب على المدير 

(3104:) 

 يكون التفويض كتلابيلاا، يَو ْ فيه المهلام التي فوض المرؤوس بتنفيذهلا. أن -

ه الن المرؤوس مسرؤوس بلالتنسيق مع يقوم الم أن -  رئيسه. أملامالا ؤو المدير الذي فَو

 يكون نطلاق التفويض مالئملاا وكلافيلاا النجلاز المهمة. أن -

 تحديد المهلام والواجبلات التي يريد المدير من المرؤوس تنفيذهلا بتفويض منه. -

 يه.التي حققهلا المرؤوس ويثني عل ةاإلبداعيةيكشف المدير عن الحلال أن -
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 :ةاإلداريةوالمركزي ةالعوامل التي تحدد درجه الالمركزي (5.  2.  2)

دراء للم ةاإلداريمطلقه وال مركزيه مطلقه، فهنلاك حدود للمملارسلات  المركزيةال يوجد 

 إلىلاا يكون مركزي أنوحتى المدير العلام.ففي بعض الحلاالت يتطلب من المدير  األقسلامورؤسلاء 

لتين ال يكون مركزيلاا وفي كلتلا الحلا أنيتطلب من المدير  األخرىلاالت درجه معينه وفي بعض الح

 السلطةإلى، وهذا يعتمد على درجه تفويض واإلبداعبتمكين الموظف على االنجلاز  عالقة

 ةركزيالعليلا نحو تطبيق الالم ةاإلدار عوامل مؤثُر يتوقف عليهلا توجه المرؤوسين، وهكذا يوجد

 .(Stephen, Robbins & Coutler, 2009)ة اإلداريةأو المركزي

 (Size of organization) ةحجم المنظم -0

نه ، حيث تكون عمليه االتصلال بيةاإلداريةصغيُر زاد الميل نحو المركزي ةكلملا كلانت المنظم

مثل  ةاإلداريةزاد الميل نحو الالمركزي ةوبين مرؤوسيه سهله وغير مكلفه، وكلملا زاد حجم المنظم

 .ةوالكبير  ةوغيرهلا من المؤسسلات المتوسط الشركلات المسلاهمة

 (Decision costتكلفه القرار ) -2

رار كلملا زادت تكلفه اتخلاذ الق ةالمركزي إلىيميل المدير  ةوالمتوسط ةفي المنظملات الكبير 

 لقراُر والعكس من ذالك صحي ْ. ةوزادت المخلاطر المصلاحب

 (General Organizational trend)ة التجاه العام للمنظم -3
، حيث لطةالسعلى مدى رغبه المدير العلام في تفويض  ةالالمركزي أوة تتوقف درجه المركزي

 .ةالالمركزي أوة يتَ ْ توجهه نحو المركزي
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 centralization and decentralization of)المركزية ول مركزية األداء: -4

perfomancew) 

رافية فقد يطهر بلالَرورة اتجلاُ نحو عندملا يكون نشلاط المنظمة غير محصور في منطقة جغ

الالمركزية لتسهيل عمل الفروع، أملا إذا لم يفوض جزءاا من صالحيلاته فإنه لن يكون بحلاجة إلى 

 استخدام أسلاليب رقلابية بسبب ميله نحو المركزية.

 (performance efficiencyكفاءة األفراد)-5

 لحلاجة إلى تطبيق األسلوب المركزي والعكس منكلملا كلان األفراد أكثر تعليملا وتأهيالا وخبرة قلت ا

 ذلك صحي ْ.

 ( المسؤولية والالمركزية اإلدارية:6.  2.  2)

عندملا يقوم المدير الالمركزي بتحديد أعملال المرؤوس وتفويَه بلالسلطة الالزمة لمسلاعدته 

لك المهلام نجلاز تأخالقي للقيلام بإ التزامة إليه، فإن ذلك المرؤوس يقع تحت كلعلى إنجلاز المهلام المو 

وس بتنفيذ المرؤ  التزاموفق الوقت والمواصفلات اإلبداعية المرغوبة، فلالمسؤولية ال تفوض وغنملا هي 

ملا يطلب منه بمعنى أن المسؤولية هي تعهد المرؤوس بتنفيذ المهلام والواجبلات التي توكل إليه من 

عة العالقة السيلاق تنشأ من طبي جهة أعلى، وبلالتلالي فهي نتيجة طبيعة للسلطة، والمسؤولية في هذا

التنظيمية بين الرئيس والمرؤوس بلاعتبلارهلا عالقة تعلاقدية يلتزم بهلا المرؤوس بأداء ملا يطلب منه في 

حدود واجبلات الوظيفة مقلابل تعويض ملادي)الراتب أو األجر( ومعنوي يحصل عليه، وفي إطلار هذا 

اإلدارية مسلاءلة المرؤوس إذا أخل بمسؤوليلاته المفهوم تنشأ المحلاسبة اإلدارية، ويقصد بلالمحلاسبة 

ونتج عن ذلك أَرار على المؤسسة البنك عندئذ يوجه إليه العقلاب المنصوص عليه في قوانين 

ولوائ ْ العمل بلالمنظمة، وتكبر المسؤولية كلملا اتجهنلا بلالمستويلات اإلدارية نحو األعلى، فلالمسؤول 
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دارة مسلاءلته عن أخطلائه، وهذا يحقق مقولة أن السلطة األول مثالا المدير العلام ويمكن لمجس اإل

ة يجب أن تكون على قدر المسؤولية وهذا ينطبق على أي موظف مهملا كلان مركُز التنظيمي  المفَو

أو عمله، والمدير الالمركزي ال يفوض إال األشخلاص المبدعين المعروفون بقدرتهم على اإلبداع في 

و  ( إلى وجود تفلاوت عند لجوء المدير الالمركزي 3117)غربييشير الم ععملهم، وحول هذا المَو

 إلى تفويض السلطة اإلدارية الموظف أو آخر، ويعود هذا التفلاوت إلى أسبلاب أهمهلا:

 مركزي تفويض السلطة لبعض الموظفين.الأسبلاب معنية تمنع المدير ال-

 يم.لطة على النحو السلعدم توافر الكفلاءات اإلبداعية بين المرؤوسين تمكنهم من استخدام الس-

 عدم ثقته ببعض المرؤوسين.-

 عدم وجود نظلام رقلابي على أداء من تم تفويَهم.-

 -وهنلاك أسبلاب أخرى تمنع الفرد من تقبل السلطة:

 تخوف الموظف من الوقوع في الخطأ خلاصة عند اتخلاذ القرارات.-

 عدم ثقة الموظف بنفسه.-

 افر الحوافز الكلافية لقبول السلطة.عدم وجود الدوافع عند الموظف أو عدم تو -

نفهم مملا سبق أن التفويض ليس عملية تلقلائية بل يجب على المدير إدراك ذلك من خالل سجلهم 

 الوظيفي الذي يفص ْ عن ملاَيهم في األداء المتميز والملزم بأهداف الشركة.
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 أبعاد الالمركزية اإلدارية ( 2-2.7)

 -ة بملا يلي:تتمثل أبعلاد الالمركزية اإلداري
واحدة من أبعلاد الالمركزية  (Isufaj, 2014تعد تحديد المسؤولية كملا أشلار )تحديد المسئولية: -

مكلانيلاته  اإلدارية التي يتم من خاللهلا إعطلاء كل فرد في المنظمة مهلام معينة خلاصة فيه تالئم قدراته وا 

ظلام والتي من خاللهلا يمكن تفعيل نومهلاراته، ويشمل تحديد المسؤولية المهلام، والوظلائف، واألنشطة، 

المحلاسبة لتحديد مستوى أداء كل فرد داخل المنظمة، والذي يعتبر نظلام توجيه للعلاملين، حيث يقوم 

روط الالزمة ، وتوفير بيئة الشاإلشرافيينبعد تحديد المسؤولية على تعزيز الفروقلات الفردية بين 

أنهلا أن تدعم األداء التنظيمي العلام للمنظمة وعمليلات إلظهلار قدراتهم ومهلاراتهم اإلبداعية التي من ش

صنع القرار فيهلا، حيث أن كل فرد داخل المنظمة مسؤول عن عمله والقرارات التي يتخذهلا والعواقب 

 التي ترافق عملية صنع واتخلاذ القرار. 

( إلى أن تحديد المسؤولية Nawaiseh, Zeidan, Falahat&Qtish, 2014وقد أَلاف ) 

م الالمركزية اإلدارية يشمل مسؤوليلات مراقبة التكلاليف، مسؤوليلات قسم اإليراد والنفقلات في نظلا

واألربلاح، مسؤوليلات تطوير الموارد البشرية واستغالل الموارد الملادية واالستثملار في الموارد الموالية، 

ع خطط للوصل إلى األهداف الخلاصة بلالمنظمة ، مسؤووليلات نظلام المحلاسبة، مسؤوليلات َو

مسؤوليلات اإلشراف على سير العمل وحل المشكالت التي ممكن أن تواجهه، مسؤوليلات مراقبة 

 عمليلات االنتلاج والجودة الخدملات المقدمة للعمالء، وغيرهلا.

أن المسلاءلة بعداا مهملاا للالمركزية اإلدارية والتي من خاللهلا (  ,3101Barros)بين المساءلة: -

ع األداء يمكن تعزيز نظلام الرقلابة وال شفلافية في األداء وعمليلات اإلنتلاج، ومن خالل المسلاءلة يتم َو
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اإلداري تحت المجهر بهدف تعزيزُ وتنميته، ومن خالل المسلاءلة تتمكن المنظملات من تحقيق أهدافهلا 

 .بأقل أخطلاء ممكنة، حيث تشمل المسلاءلة المحلاسبة والرقلابة والمتلابعة

شرطلاا من شروط اجراءات التحسين  (  ,2796Muriu)كملا تعد المسلاءلة من وجهة نظر  

على النظلام الهيكلي للمنظمة، وعمليلات تحسين األداء العلام، كملا تشمل المسلاءلة كل ملا يتعلق في 

مهلام ووظلائف اإلداريين وخصلائصهم وقيمهم الشخصية والتنظيمية، الذي ينعكس إيجلابلاا على توفير 

لمصداقية واألملانة، مستعد لتقبل النقد البنلاء، ويستخدم نظلام إداري يمتلاز بتعلامالته بلالشفلافية وا

وح في تواصله مع  كثر ، وكلملا ارتفع معدل المسلاءلة كلملا كلان اإلداريين أاإلشرافيينالديمقراطية والَو

كفلاءة وفلاعلية وحرصلاا على استخدام منصبهم فيملا يعود على المنظمة بلالنفع واألربلاح وتعزيز أدائهلا 

ملان استمراريتهلا. العلام وتحقيق أهد  افهلا َو

( أن من مظلاهر Brucker,Kubica, Kway, Sizomu, &Teti, 2010)وأشلار  

المسلاءلة إستخدام االداريين أسلاليب واَحة واعتملادهلا على مبدأ الشفلافية واألملانة في التعلامل مع 

اإلداريين  شلاركةمن م اإلشرافيينداخل المنظمة، وفي تبلادل المعلوملات معهم، والذي يمكن  اإلشرافيين

في مهلامهم الوظيفية، وعمليلات صنع واتخلاذ القرارات، الذي بدوُر ينعكس بشكل ايجلابي على تحسين 

ذي يعزز ال اإلشرافيينمستويلات األداء التنظيمي العلام، واتلاحة جميع الموارد والمعلوملات بين أيدي 

 روح المسؤولية لديهم ويدعم فلاعلية أدائهم.

إلى أن العديد من المنظملات تعمل على تعزيز (  ,3100Yang & Zhao) أشلارالستقاللية:  -

ظهلار مواهب  ، وتطبيق ناإلشرافييمبدأ االستقاللية في أعملالهلا بطريقة تسلاهم في توفير الوقت، وا 

سيلاسة الالمركزية في القرارات، حيث تعني االستقاللية في المنظملات اتخلاذ القرارات بشكل مستقل 

ملان االستمرارية وتوفير ومنفصل ولكنه يحم ل نفس الهدف وهو تحقيق النجلاحلات وتحسين األداء َو
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جودة الخدملات المقدمة للعمالء، وتطوير عمليلات اإلنتلاج، وذلك لتحقيق مستوى علال من األربلاح 

 وااليرادات.        

بعد  ( ,2797Posazhennikova & Kravchenkova)وتعد االستقاللية من وجهة نظر

لالمركزية التي تسعى المنظملات إلى تعزيزهلا من خالل تطبيقلات وسيلاسلات الالمركزية من أبعلاد ا

اإلدارية، حيث تعد االستقاللية ميزة من مميزات الالمركزية التي تتي ْ الفرصة للعلاملين بمملارسة المهلام 

ع خطط استراتيجية، واتخلاذ وصنع القرارات، كملا أن االستقاللية تدخل في تع مالت لااإلدارية من َو

المنظمة وأدائهلا وأنشطتهلا وخدملاتهلا المقدمة للعمالء، حيث أن كل علامل َمن تخصصه يمكنه 

اتخلاذ القرارات التي يراهلا منلاسبة في الوقت المنلاسبمن دون الرجوع إلى اإلدارة العليلا للمنظمة الذي 

 يتطلب وقتلا أطول للرد. 

ية اإلدارية تسلاهم في تعزيز التفلاعل أن االستقاللية في الالمركز (  ,3105Faguet)وقد أكد  

داخل المنظمة، وتتي ْ الفرصة لكل فرد أن يملارس أنشطته اإلبداعية ومهلارات  اإلشرافيينوالتنلافس بين 

اإلبتكلار لديه من دون أن يتعرض ألي محددات، بطريقة تنعكس إيجلابلاا على أداء العلامل بشكل 

ويمكنهم من اتخلاذ القرارات المنلاسبة  شرافييناإلخلاص وأداء المنظمة بشكل علام، ويعزز من قدرة 

المستندة على قلاعدة معلوملات مشتركة يمكن الرجوع إليهلا وتحليلهلا ومعلالجتهلا، وبذلك يمكن استغالل 

 واالستفلادة من الموارد البشرية والملالية والملادية لملا يعود على المنظمة ومصلالحهلا بلالمنفعة. 

 ة، في كون األولى تتي ْ للمدراء نوع من حرية اتخلاذ القرارتتصل االستقاللية ببعد الالمركزي 

والصالحية المطلوبة التملام العمليلات دون الحلاجة إلى الرجوع إلى الفرع أو المقر الرئيسي للشركة. 

وهذا بدوُر يمثل جوهر الالمركزية وهي تقسيم أو أعطلاء األحرين الصالحية واالستقاللية في اتخلاذ 

لتي تتطلبهلا القَلايلا أو التعقيدات التي قد تواجهلا الشركة بوقت اقل منه لو كلانت القرارات المنلاسية ا

 (Posazhennikova & Kravchenkova, 2012بشكل مركزي )
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( أن تفويض Feizy, Moghali, Gramipou & Zare, 2015يرى ) تفويض الصالحية: -

طة ع الخطط اإلدارية، ونقل السلالسلطة عبلارة عن إعلادة توزيع مسؤولية صنع واتخلاذ القرارات، وَو

مثلون الذين ي اإلشرافيينمن اإلداريين وأعَلاء مجلس اإلدارة العليلا إلى اإلداريين األدنى مرتبة، و 

ن مهلاراتهم فيهلا وتحسي اإلشرافيينرأس الملال البشري، والذي تسعى كلافة المنظملات إلى تنمية قدرات 

شعور الوالء واالنتملاء للمنظمة التي يعملون بهلا،  اإلبداعية لملا له من أثلار إيجلابية على تعزيز

بلاإلَلافة إلى تعزيز روح المسؤولية ودافعية العمل وتنمية األداء الوظيفي، وبلالتلالي يمكن تحقيق دمج 

مع األهداف العلامة للمنظمة، ويصب ْ العلامل ورأيه وقدراته جزءاا ال  لاإلشرافييناألهداف الخلاصة ب

 التقدم والتنلافسية وجودة الخدمة.    يمكن التخلي عنه في تحقيق

ة من أبعلاد الالمركزي مهملاا  بعداا  يعدفإن تفويض السلطة (  ,3103Muriu)وبنلاءا على ملا ذكرُ  

ويتعزز  اإلشرافيينتحويل المهلام والمسؤوليلات اإلدارية إلى التي يتم من خاللهلا اإلدارية الرئيسية 

ت كل فرد من أفراد المنظمة الذي يسهل سير عمليلات مفهوم المشلاركة والتعلاون، ويتم تنمية قدرا

األداء، وحل المشكالت التي ممكن أن تواجه األداء من دون الرجوع إلى اإلدارة المركزية الذي يتطلب 

ُ منلاسبلاا ومالئملاا ويَمن  وقتلا أطول، وبذلك يكون العلامل َمن تخصصه مخول إلصدار أي قرار يرا

 ليلات اإلنتلاج أو الخدملات أو األداء. سير عمل الخطة سواء أكلان في عم

( تعزيز Arora, Belenzon& Rios, 2010)كملا يتطلب التفويض حسب ملا أَلاف 

بة لإلبداع الذي يهيء البيئة المنلاس اإلشرافيين، وتوثيق التواصل بين االداريين و اإلشرافيينقدرات 

ظهلار القدرات وبلالتلالي تمكينهم من صنع واتخلاذ القرارات المتعل ة إلى قة في مجلال عملهم، بلاإلَلافوا 

 إدارة اإلتصلال االستراتيجي للمعلوملات بحيث ال يحدث ازدواجية للقرارات.

يمكن أن يرتبط هذا البعد في الالمركزية اإلدارية وتطبيقهلا في البنوك من خالل أن التفويض 

ألفراد زيز قدرات ايعزز مفهوم التعلاون من خالل تحويل المسؤوليلات اإلدارية، وكذلك العمل على تع
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في البنوك واعطلاءهم نوع من الحرية في اتخلاذ القرار اإلدارية المنلاسب وهذا بدوُر يكون  اإلشرافيين

 (.Muriu, 2013اكثر مرونه عند تطبيق الالمركزية منه في المركزية )

 المركزية اإلدارية (3.  2)

أعملال  تخلاذ القرارات وتعريففي تركيز عملية ا هي حلالة تنظيميةيقصد بلالمركزية اإلدارية 

المنظمة بين يديه أو لدى عدد قليل من األفراد داخل الهيكل التنظيمي، وهي على النقيض من مفهوم 

الالمركزية اإلدارية، فإذا كلان المدير من النوع الذي يرغب في تركيز سلطة اتخلاذ وجعلهلا محصورة 

هذا السيلاق ال يجب أن نفهم من ذلك أن مركزية وفي أن توجه هذا المدير يتجه نحو البه نقول 

المركزية أو الالمركزية عملية مطلقة، فوجود المركزية المتشددة يقود إلى تعطيل األعملال وقدرتهلا 

على تنفيذ األعملال الكبيرة، وهذا ملا يتفق مع المفلاهيم التي وردت في العديد من المراجع اإلدارية فقد 

( Elvinger,hoss & prussen,2013( و)Loanet. et. al, 2014( و )Beck,2010)عرف

على أنهلا احتفلاظ أو تركيز سلطة اتخلاذ القرارات، واألنشطة والسيلاسلات في أيدي قلة من  المركزية

 الرؤسلاء.

ء والمرؤوسين من التفكير واإلبداع في إنجلاز المدرافي أـيدي  عملالواألأن تركيز السلطلات 

ويفقدهم السيطرة على وظلائفهم ويحول في نهلاية المطلاف أعملالهم واختيلار أسلوب العمل المنلاسب 

لا لدى الموظفين والفنيين  .إلى صعوبة نمو المنظمة وتطورهلا ويخلق حلالة من عدم الَر

حتى اآلن بصورة معبرة نلاقدة لمفهوم المركزية وال يجب أن نتجلاهل القول أن  أَو ْ البحث

دارية، ويجب أيَلا أن ال نشمل كل إدارات المنظمة للمركزية مزايلاهلا وعيوبهلا مثلهلا مثل الالمركزية اإل

عند الحديث عن المركزية، فنجد داخل المنظمة اختالفلا بين مدراء اإلدارات أو رؤسلاء األقسلام، فنجد 

دارات أو حتى أقسلام تتسم بقدر كبير من المركزية اإلدارية  إدارات تتمتع بقسط وافر من الالمركزية وا 
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إلنتلاج ينتهج الالمركزية ويفوض جزءا كلافيلا من صالحيلاته لمرؤوسيه في حين فنجد مثالا مدير إدارة ا

نجد بعض رؤسلاء األقسلام في إدارة اإلنتلاج نفسهلا قد فوض القليل من الصالحيلات لمشرفي العملال، 

والحقيقة أنه كلملا زادت درجة التفويض زادت بلالمقلابل درجة الالمركزية والعكس منه صحي ْ فكلملا قل 

 -:وعموملا نجد للمركزية مزايلاهلا وعيوبهلا نذكر بعَهلا ريةادت المركزية اإلداالتفويض ز 

 المركزية مزايا( 1.  3.  2)

 تعمل المركزية على تحقيق الفلاعلية ووحدة التنظيم.-

 تحقق التجلانس بين أنظمة العمل والتنسيق بينهلا.-

 نعمل على توحيد مواصفلات األداء في العمل.-

 وليلات كل مسؤول وموظف الصغيرة الحجم.انَبلاط وتحدد بدقة مسؤ -

 مالحظتهلا للوحدات اإلدارية الحكومية.-

 عيوب المركزية ( 2.  3.  2) 

 ال تشجع على االستقالل الذاتي للموظفين اإلداريين وتشجع على اإلتكلالية بينهم.-

 القرارات بين الرؤسلاء والمرؤوسين. اتخلاذال تحقق المشلاركة اإليجلابية في -

 .بلالتفكير واإلبداع في تنفيذ مهلامهم، وتشعرهم بأنهم مجرد موظفين تلابعين اإلشرافيينرية تحد من ح-

 .في الدورة المستندة للمعلامالت بين مختلف المستويلات اإلدارية االستطلالةالتأخير في اتخلاذ القرارات -

تكشف لنلا مزايلا وعيوب المركزية لملاذا تنج ْ بعض اإلدارات في منظملات األعملال في 

هلامهلا، في حين ال نجد نفس مستوى األداء في إدارات أخرى أو حتى بين اإلداريين أنفسهم، اإلبداع م

واالبتكلار في أدائهم ونلخص هذُ المنلاقشة بلالقول أن الموظف المبدع هو الذي يتمتع بقدر من الحرية 

 لمركزي.في المنظمة أو بعض اإلدارات مقيدة بنمط القيلادة اإلدارية التي تتبع األسلوب ا
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 الفرق بين المركزية والالمركزية ( 4.  2)

تتمثل الالمركزية في كونهلا غير متمحورة حول جهة معينة داخل المنظمة، بل أن مبلادئ  

الالمركزية اإلدارية ترتكز على التعلاون بين اإلداريين والموظفين كعنصر أسلاسي لتنظيم أعملالهلا 

 ك في صنع واتخلاذ القرارات التي تخص عمليلات اإلنتلاج،وتحسين أدائهلا، ومن صور الالمركزية التشلار 

وتنسيق األعملال، وتنظيم األداء، وبلالمقلارنة مع المركزية اإلدارية فإن المركزية ال تعتمد على المشلاركة 

من  ةرؤي ق االستراتيجيلات المبنية علىفي صنع القرارات بل تنفرد اإلدارة في اتخلاذ القرارات وتطبي

ي يَعف التنسيق بين جميع الجهلات في المنظمة، وفي المركزية تكون هنلالك شعب زاوية واحدة، الذ

 (.Lunenburg, 2012إدارية منفصلة تعتمد على النظلام البيروقراطي في عملهلا)

وفي اآلونة األخيرة، ظهرت تأثيرات متنلاقَة للعولمة على كال من المركزية والالمركزية  

 بلالعولمة والتوزيع اإلقليمي المتفلاوت في الدول المختلفة والتي غلالبلاا اإلدارية، فإدارة المنظملات مرتبطة 

ملا تميل إلى أسلوب اإلدارة المركزية وخلاصة في القطلاعلات الحكومية، وعلى العكس من ذلك، فإن 

ت القرار، الذي يحقق للمنظملا واتخلاذالعولمة جلاءت لتعزز مبلادئ الديمقراطية، والمشلاركة في صنع 

بلالمنظملات التي تتبع نظلام  ارتقىواألهداف، والذي بدوُر  واإلنتلاجيلات األداء التكلامل في عمل

إلى مستويلات أعلى من المؤسسلات الحكومية المركزية، وينظر اآلن إلى الالمركزية  اإلداريةالالمركزية 

من قبل معظم الشركلات والمنظملات على اختالف  اعتملادُاإلدارية على أنهلا أسلوب إداري نلاج ْ تم 

صصلاتهلا ومجلاالتهلا أكثر من أي وقت مَى نظراا لقدرة اإلدارة الالمركزية على تعزيز القدرة على تخ

 (.Calitz&Essop, 2013صنع القرارات من خالل المشلاركة فيهلا)

كملا أن هنلالك العديد من الفروق بين المركزية والالمركزية اإلدارية أهمهلا أن المركزية اإلدارية  

عمل واحدة، أملا الالمركزية فإنهلا تعتمد تنفيذ العديد من الخطط  تركز أعملالهلا على خطة
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واالستراتيجيلات وتوزيع األعملال في عدة مجلاالت مملا يعطيهلا ميزة الكفلاءة والفلاعلية والمرونة في 

براز فروقلات مستوى األداء بين الموظفين واإلدارات، والفرق الثلالث يتمثل في النظلام اإلداري، األداء ، وا 

في حين  العليلا التي تنفرد بلاتخلاذ القرارات اإلدارةركزية اإلدارية يكون التفويض محصورا لدى ففي الم

في الصالحيلات وتتي ْ الفرص لإلبداع  نجد الالمركزية اإلدارية تركز على المشلاركة والتفويض

 الوظيفي.

 إن التعلارض بين المركزية والالمركزية موجود في كل من المنظملات ففي حين نجد أن 

المركزية موجودة في المنظملات الصغيرة والمتوسطة أملا الالمركزية فنجدهلا غلالبلاا في المنظملات الكبيرة 

الحجم، في الوقت الذي نجد في إدارات المنظمة وفروعهلا من يتجه من الرؤسلاء ونحو المركزية 

 .وأخرىوبعَهلا اآلخر يدار بطريقة المركزية وهذا يفسر فروقلات األداء بين إدارة 

 العوامل المؤثرة في درجة المركزية والالمركزية اإلدارية ( 5.  2)

ة بعوامل عديدة تحدد درجة المركزية والالمركزية في يتتأثر درجة المركزية أو الالمركز  

المنظملات، وتؤثر على توجيه عمليلاتهلا اإلدارية واألسلوب اإلداري المتبع سواء كلانت منظمة صغيرة 

أنشطة المنظملات فإن أصحلاب العمل والمدراء يكونوا هم  الختالفظراا أو متوسطة أو كبيرة، ون

المسؤولون بلالدرجة األولى عن تحديد الطريقة التي تدار وتنجز فيهلا األعملال فإملا أن يكون التوجه 

 نحو المركزية أو الالمركزية.

لقيلادي نمط اومن العوامل التي تحدد درجة المركزية والالمركزية طبيعة عمل المنظمة تبعلاا لل

ال يفوض الصالحيلات فإنه يحول دون  مركزيلاا  الذي يوجه األفراد نحو تحقيق أهداف المنظمة، فإن

تمكين الموظفين من أداء أعملالهم بقسط من الحرية، وأن كلان ال مركزيلاا فإن ذلك يشير إلى وعي 

ة األولى لالالحي ، فداعيةالقلائد بأهمية تفويض الصالحيلات في تحفيز الموظفين على توليد األفكلار اإلب
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تنطبق غلالبلاا على القلادة الذين لم يدرسوا علم اإلدارة بل يديرون أعملالهم طبقلاا لسملاتهم الشخصية وفي 

ة الثلانية غلالبلاا ملا تنطبق على المدراء الذين درسوا علم اإلدارة على أصوله العلمية وفي مؤسسلاتنلا لالالح

ء الذين لم يدرسوا علم اإلدارةوأصبحوا قلادة وأصبحوا قلادة األردنية نجد الكثير من المدراء والرؤسلا

 (.Hugoson, 2009إداريين وهذا خطأ شلائع )

إلى أن من عوامل تحديد درجة المركزية (  ,3103Sahay&Ierapetritou)ف أَلاو  

في  ت والمستجدات ومعرفتهلابأحدث االستراتيجيلاتوالالمركزية مستوى إدراك الهيئة اإلدارية للتحديثلا

النظم اإلدارية، ومدى قدرتهلا على التطوير والتحسين في أداء األفرادويلعب حجم المشروع أو 

المنظمةدوراا مهملاا ومؤثراا في درجة المركزية والالمركزية. حيث أن المنظملات الصغيرة تحتلاج إلى 

 حتلاج إلى الالمركزية اإلدارية. تملات الكبيرة فمبلادئ المركزية في إدارتهلا، أملا المنظ

 مفهوم اإلبداع اإلداري( 6. 2)

يعد اإلبداع عنصراا أسلاسيلاا في جميع نشلاطلات أية منظمة سواء أكلان ذلك على مستوى اإلدارة  

العليلا أو الوسطى، أو المستوى التنفيذي، فمن خالل المنهج اإلبداعي في جميع هذُ المستويلات يمكن 

ق أهداف وغلايلات المنظمة بكل كفلاءة وفلاعلية ويسر، كملا تعمل في نفس الوقت على تطوير أن تحق

القوى البشرية فيهلا، وتحسين إجراءات العمل بهلا، والذي يؤدي بدوُر إلى تحسين مخرجلات المنظمة 

 (.3103 )لاليلاسينسواء كلانت منتجلات أو خدملات

نظيمي اللذان يعدان من أهم ركلائز اإلبداع يتطلب اإلبداع اإلداري توفر االنتملاء والوالء الت 

اإلداري، فلالفرد الذي يحب منظمته يتفلانى في خدمتهلا وتتوافر لديه دوافع اإلبداع أكثر من غيُر، 

بلاإلَلافة إلى إدراك العالقلات االقتصلادية واالجتملاعية بين األشيلاء واألشخلاص الذي يعتمد تحقيق 

وارد المتلاحة من خالل إدراك العالقلات االقتصلادية الكفلاءة والفلاعلية على حسن استثملار الم

mailto:nihar.iitr@gmail.com
mailto:nihar.iitr@gmail.com
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ُ الموارد وحسن توجيههلا لتحسين نوعية المنتجلات والخدملات التي تقدمهلا المنظمة،  واالجتملاعية بين هذ

تبلاع المنهج العلمي الذي يعتبر من الركلائز األسلاسية التي تعتمد عليهلا  وتَخيم عوائدهلا ومنلافعهلا، وا 

لألسلوب العشوائي وأسلوب المحلاولة والخطأ الذي يبدد الوقت والجهد والتكلفة،  اإلدارة المبدعة، تجنبلاا 

وأخيرا، اإليملان بَرورة التغيير وأهمية التطوير المستمر وهو من أهم عوامل نجلاح المنظملات 

اإلبداعية إيملانلا بَرورة التطوير والتحسين المستمر للمنتجلات والخدملات التي تقدمهلا، فليس هنلاك 

 .(3104 )محجوبيطوير والتحسين حد للت

ئج والنتلا األهدافبلالقدرة المتميزة على تحقيق  اإلدارةفي  اإلبداع (3115) عرف خير اهلل

، وهو االستخدام الذكي للموارد المتلاحة، والتغلب على اإلدارةالمحققة لمصلال ْ المستفيدين من عمل 

 المبدعين.و  إلىلاإلبداعلات التي تفتقر المشكالت والعقبلات بأسلاليب متطورة وغير واردة في المنظم

اإلبداع اإلداري على أنه مملارسلات إدارية تعتمد على  ( ,3100Adler & Chen)ويعرف

نظريلات العمليلات اإلبداعية وتطبيقلاتهلا سواء على المستوى الفردي أو الجملاعي، وعلى مستوى 

لمنظملات مع األداء التنظيمي العلام لالتنظيمي والثقلافي للمنظمة، ويرتبط اإلبداع اإلداري بشكل مبلاشر 

 ، وتنلافسيتهلا في السوق.اإلنتلاجيةونشلاطلاتهلا وعمليلاتهلا 

يعرف اإلبداع اإلداري على أنه مجموعة (  ,3100Monteiro & Sousa)هة نظرجومن و   

 يمن العمليلات واألبعلاد المتمثلة في المرونة، الطالقة، الحسلاسية للمشكلة، واألصلالة، التي تميز اإلدار 

عن غيُر،  والذي تمكنه من تحقيق أهداف المنظمة العلامة، وتحسين االتصلال التنظيمي الداخلي 

 والخلارجي، بلاستخدام مهلاراته اإلبداعية واإلبتكلارية في تنفيذ المهلام والوظلائف اإلدارية. 

( إلى أن اإلبداع اإلداري يعرف على Sirková, Taha, Ferencová & Šafárik, 2014وقد أشلار )

أنه نظلام وأسلوب إداري جديد يعتمد تطوير القدرات اإلبداعية ومواهب اإلداريين الذي ينعكس إيجلابلاا 
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على أدائهم اإلداري، وبلالتلالي على األداء التنظيمي العلام للمنظمة، ويعد اإلبداع اإلداري متطلبلاا بلالغ 

 ملات. األهمية من متطلبلات العصر الحلالي الذي يشهد تنلافسية علالية بين المنظ

داع اإلداري لوصف ( مصطل ْ اإلب2015Zatrochová&Janáková ,فيملا استخدم )

، وتعزيز لدى اإلداريين، وتطوير أسلاليبهم االبتكلارحديث يقوم على استراتيجيلات تعزيز أسلوب إداري 

دراكهم لعمليلات األداء  ، بلاإلَلافة إلى أن مفهوم اإلبداع اإلداري يطلق على واإلنتلاجمعرفتهم وا 

 اإلداريين الذين يواكبون متطلبلات العصر من تكنولوجيلا وخطط وأسلاليب إدارية حديثة.   

ي قدرة الموظف على التفكير الذكهة نظر البلاحث يمكن تعريف اإلبداع اإلداري بأنه ومن وج

وأسلاليب  ى تحقيق قيمة مَلافةلاليب عمل مبتكرة وصوالا إلالذي يؤدي إلى إنتلاج أفكلار غير مألوفة وأس

 على مستوى األداء الفردي والتنظيمي.

 أهداف اإلبداع اإلداري ( 1. 6.  2)

( إلى Amabile & Kramer, 2011)املابيلي وكراميركملا يرى ري يهدف اإلبداع اإلدا 

ي في البيئة االجتملاعية والثقلافية واإلدارية ف اإلستراتيجيةإدخلال األسلاليب الحديثة والتطبيقلات 

لا الوظيفي للعلاملين، وتنمية قدرات الموارد  المنظملات، ويرتكز اإلبداع اإلداري على تحقيق الَر

شراكهلا في عمليلات اتخلاذ وصنع القرار بلاإلَلافة البشرية من خالل توفير  احتيلاجلاتهلا ومتطلبلاتهلا وا 

يق التطبيقلات التي تسلاعد في إنجلاز المهلام، وتحق أحدث واستخدامإلى توفير بيئة وظيفية منلاسبة، 

األهداف العلامة والذي يَمن النجلاح واالستمرارية وجودة في اإلنتلاجية، وتحسين فلاعلية األداء لدى 

حق بلالركب ل. وفي ظل التغييرات المتسلارعة، تحتلاج المنظملات إلى إدارة مبدعة قلادرة على اليناإلشرافي

التكنولوجي واستيعلاب الفلسفة إدارية حديثة وفلاعلة لتحقيق األهداف التنظيمية، وتشكيل الخطط 

 وتعزز فلاعلية أدائهم.  اإلشرافيينواالستراتيجيلات التي تالئم احتيلاجلات 

http://paperity.org/search/?q=authors%3A%22Monika+Zatrochov%C3%A1%22
http://paperity.org/search/?q=authors%3A%22Hana+Jan%C3%A1kov%C3%A1%22
http://paperity.org/search/?q=authors%3A%22Hana+Jan%C3%A1kov%C3%A1%22
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( Brueggen , Feichter & Williamson , 2015ع اإلداري حسب ملا أشلار )كملا يهدف اإلبدا

لاإلَلافة إلى وتحسين انتلاجيتهم، ب اإلشرافيينإلى توفير بيئة تنظيمية مالئمة ومنلاسبة لتعزيز أداء 

تعزيز الدعم المعنوي والملادي الذي يشكل حلافزاا للعلاملين، والذي ينعكس ايجلابلاا على زيلادة شعور 

اللتزام التنظيمي، ويَلاف إلى ذلك سعي اإلداريين المبدعين إلى تطوير قدراتهم وقدرات الوالء وا

ملان التميز في األداء على المدى  اإلشرافيين ثراء خبراتهم َو وتعزيز معلارفهم وتفكيرهم اإلبداعي وا 

ين يالطويل، حيث تعتمد استراتيجيلات اإلبداع اإلداري على تعزيز التواصل والعالقلات بين اإلدار 

ع الخطط. اإلشرافيينو   بهدف تنمية قدراتهم في صنع واتخلاذ القرارات، وتمكينهم من المشلاركة في َو

( أن اإلبداع اإلداري يهدف إلى التركيز على تنمية الموارد Grabner, 2014وأَلاف) 

حداث التغييرات اإليجلابي جزءاا البشرية التي تعد  وتحقيق  ةأسلاسيلاا يعتمد عليه في تحقيق األهداف وا 

التميز في األداء، وذلك من خالل اعتملاد أسلوب العمل الجملاعي، وتفعيل نظلام التحفيز والتشجيع 

لافة إلى ، بلاإلَاإلشرافيينوالدعم الملادي والمعنوي من خالل صرف المكلافآت وزيلادة الرواتب وترقية 

قلافة التنظيمية وتعزيز الث وتعزيز أدائهم وتحسين مهلاراتهم، اإلشرافيينإدراج برامج تطويرية لتمكين 

لا الوظيفي للعلاملين.   وشعور الوالء وااللتزام وتحقيق الَر

 :اإلداري اإلبداعمعوقات ( 2. 6.  2) 

 -( بلاآلتي:3115)تتمثل معوقلات وصعوبلات عمليلات اإلبداع اإلداري كملا حددهلا خير اهلل

يلات الخلاطئة. -0 ع الفَر  َو

 للمشكلة. االستعجلال في محلاولة الوصول الى حل -3

 الخوف من الفشل. -3

 غيلاب الدوافع لحل المشكالت. -4

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1944411
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1944411
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1944411
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1944411
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1944411
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=660718
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=660718
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=660718
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=660718
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=660718
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=660718
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 التمسك بلالمألوف. -5

 اإلجهلاد الزائد. -6

 االعتقلاد بأنك لست مبدعلاا. -7

 انعدام الثقة بين الرؤسلاء والمرؤوسين. -8

 .لإلبداععدم توفر البيئة المنلاسبة  -5

 منظمة. التأثر بلالمعتقدات والقيم السلائدة في المجتمع أو ال 01

معوقلات كثيرة، بعَهلا ظلاهر وبعَهلا خفي، بعَهلا مبلاشر  لإلبداعمملا سبق يرى البلاحث أن 

وبعَهلا اآلخر غير مبلاشر، كملا أن بعض المعوقلات نلاتج بفعل تأثير خلارجي وبعَهلا نلاتج بفعل 

 تقلادر على التخلص من هذُ المعوقلا اإلنسلان، كملا يرى أن اإلنسلانُخلقية في ذات  أوصفلات خلقية 

أو التخفيف من حدتهلا لو أراد ذلك، وسعى إلى تشخيص هذُ المعوقلات، ثم عمل على التعلامل معهلا 

يجلابية.  بطريقة ذكية وا 

 اإلبداع اإلداري وعالقتها بالالمركزية اإلدارية ( أبعاد3.  6.  2)

على التفكير الذي له أكثر من حل، أي القدرة على النظر إلى األمور من  اإلبداعيعتمد 

ى تكون فكرته قلابلة في النهلاية للتطبيق، وأن يكون قلادراا عل أنايلا مختلفة، ويشترط على المبدع زو 

 -كلاآلتي:ي همالحظة التنلاقَلات والنواقص في البيئة. وفيملا يلي بيلان ألبرز أنواع اإلبداع اإلداري و 

طالق من نقلاط واالنقدرة المبدع على تغيير زوايلا تفكيُر  إلىتشير المرونة في التفكير المرونة: -

ر تتمثل في القدرة على إعلادة تصوي تكيفيةالمشكالت، وقد تكون المرونة  إلىمغلايرة في النظر 

ة مرونة تلقلائية تتمثل في سهولة وحرية تغيير الوجه أوالمشكالت وحلهلا في َوء التصور الجديد، 

 .(3115 )خير اهللالذهنية
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المرونة تسلاعد على توفير قوى علاملة  ( بأنKaiser, Lindberg & Craig, 2007) يرى

أكثر تنوع وذات كفلاءات ومهلارات علالية المستوى، كذلك تسلاهم المرونة في ابتكلار أشكلال جديدة من 

، وتعزز التواصل مع الشركلات األخرى لالستفلادة من اإلشرافيينشبكلات التواصل بين اإلداريين و 

لا قدم أعملال الشركة ويَمن استمراريتهلا، وغلالبلا مالخبرات وتبلادل المعلوملات، الذي من شأنه تعزيز ت

وح اإلجراءات التي يتعبهلا اإلداريين للتغيير  يرافق المرونة الشفلافية في عمليلات اتخلاذ القرارات وَو

 من عمليلات اإلنتلاج واألداء، 

( أن المرونة ليست فقط بعد من أبعلاد اإلبداع اإلداري Yukl & Mahsud, 2010فيملا ذكر )

ة بسهولة، كملا ويسلاعد بعد المرون أخرَروري يسلاعد على االنتقلال من نشلاط إداري إلى  بل متطلب

اإلداريين على التعلامل مع الطوارئ والظروف المتغيرات المتسلارعة التي تعترض عمل المنظمة وأدائهلا 

 تالداخلي والخلارجي، بلاإلَلافة إلى أن المرونة تزيد من قدرة المنظمة على التكيف مع التغييرا

حداثالتكنولوجية السريعة، وتمكنهلا من مجلاراة متطلبلات العولمة واألسواق،  جلابية التغييرات االي وا 

 واألدائية المتبعة وتعزز قيم الثقلافة التنظيمية. اإلداريةعلى األنظمة 

( على أنهلا القدرة الكبيرة على Sweet & James, 2013وتعد المرونة حسب ملا ذكر ) 

لات السوقية، والتغييرات والتحديثلات التكنولوجية المتسلارعة، بلاستخدام استراتيجي التكيف مع المتطلبلات

ع أكثر من خطة للعمل كبدائل، كملا تتمثل المرونة في قدرة المنظمة على  مرنة تعتمد على َو

التعلامل مع الظروف والطوارئ التي ممكن أن تواجه أدائهلا التنظيمي، والسرعة في حل المشكالت، 

أكثر من أسلوب إداري وذلك لتتنلاسب مع  إتبلاعالمرونة بتعزيز قدرات اإلداريين على كملا تتميز 

الوظلائف والمهلام الجديدة التي تستلزم قدرات ومهلارات متجددة قلابلة للتغيير والتطوير معتمدة على 

 ، والخبرة والمهلارة والخلفية المعرفية الثرية.    بلاإلمكلانيلاتالثقة 
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اإلداري في كونهلا تتي ْ القيلام أو االنتقلال من نشلاط إداري إلى أخر  بداعبط المرونة بلاإلترت

من هو ابتكلاري  اا على تقديمز تركي أكثربنوع من الحرية، ومنه فإنهلا تقلل من التعقيدات، وتجعل المدراء 

جدير اإلداري. ومن ال اإلبداعومنلاسب لبيئة العمل وخلاصة في البنوك وبذلك فإنهلا تعد من عنلاصر 

 Yuklسسة وخلاصة في األنظمة اإلدارية المتغيرة)ؤ المرونة تقدم حلوالا للمشلاكل التي تواجه الم ذكرُ إن

& Mahsud, 2010.) 

غير مسبوق وغير مقلد، ويشترط لألصلالة أن  إنتلاجالجدة والطرافة، أي  بلاألصلالةيقصد  األصالة:-

يجلادي ابتكلار ( أن األصلالة هOkpara, 2007تكون محققة للهدف ومالئمة للغرض. يرى ) أفكلار  وا 

أصيلة نلابعة عن تجلارب مسبقة وقلاعدة معرفية وطبيعة إبداعية وموهبة مدعمة ومصقولة، وكفلاءات 

ويَمن  لاجاإلنتالذي يعزز أداء المنظملات ويسلاهم في تحسين عمليلات  اإلشرافيينعلالية لإلداريين و 

دملات لافسية، وتوفير سلع ومنتجلات وخجودة الخدمة المقدمة للعمالء، ويسلاعدهلا على تحقيق الميزة التن

ملا أن متهلا لمتطلبلات السوق، واحتيلاجلات العمالء، كئأصيلة للسوق لم تكن معروفة مسبقلاا وتتميز بمال

ملات، ئ التي تواجه المنظر األصلالة تشمل إيجلاد طرق وحلول جديدة مستحدثة للمشكالت وحلاالت الطوا

ية واإلداريين لبرامج تدريبية تقوم على تنم فيينلاإلشراإخَلاعويمكن تعزيز بعد األصلالة من خالل 

 اإلشرافيينفيز حوفير بيئة وظيفية مالئمة ودعم وتمهلاراتهم وتحسين قدراتهم اإلبداعية، بلاإلَلافة إلى ت

لاهم الوظيفي.  وتحقيق َر

( أن األصلالة تعد واحدة من أبعلاد اإلبداع اإلداري والتي تعتمد بشكل Jerzyk, 2014)أشلار

تبلاعوتوليد األفكلار الجديدة،  البتكلاراكبير على  تنفيذ طرق وأسلاليب إنتلاج لم تكن معروفة مسبقلا، و  وا 

عمليلات جديدة في األداء قلائمة على مهلارات إبداعية، وتعرف األصلالة على أنهلا أفكلار خالقة تسلاعد 

ع حلول جديدة للمشكالت التي تواجه األداء التنظيمي، بلاإلَلافة إلى أن األصلالة تع مد على تفي َو

مهلارات إدارية علالية واستراتيجيلات تعزيز وتطوير الموارد البشرية التي تعد المصدر الرئيسي األول 



47 

 

نتلاجأفكلارالذي تعتمد عليه المنظملات في ابتكلار وتوليد  طبقة من جديدة لم تكن م وأسلاليبوطرق  وا 

 المنظمة.   قبل، تتسم بلالفلاعلية والكفلاءة التشغيلية العلالية، ومنلاسبة لطبيعة عمل 

اإلداري، الذي يحفز كالهملا على توليد األفكلار الجديدة  بلاإلبداعبمفهومهلا  األصلالةترتبط 

 نتلاجأسلاليبإ، محفزة التخلاذ القرارات السليمة َمن بيئة العمل، وكذلك ابتكلاريهالتي تتسم بكونهلا 

د تحصل في بية قيرات التي تفكير تدعم األداء التنظيم بلالتلالي تحفز اإلدارة على استعداد لكلافة التغ

 ,Grabnerهو البنوك ) االرتبلاطالعمل مع مرور الوقت، وابرز المجلاالت التي يمكن مالحظة هذا 

2014.) 

( الحسلاسية للمشكلة على أنهلا بعد من أبعلاد Davis & Lleo, 2008عرف)الحساسية للمشكالت: -

تعرض لهلا ت إدراك المشكالت التي ممكن أن اإلبداع اإلداري التي تقوم على قدرة اإلداريين العلالية في

ع حلول ععمليلات المنظمة ومراكز الَ تفلاديهلا، ل واستراتيجيلاتف التي ممكن أن تواجه األداء، وَو

من خالل توفير قلاعدة بيلانلات شلاملة وتحليلهلا وتقييم األداء، ومراجعة الخطط المتبعة لتحقيق األهداف، 

، كملا تعرف الحسلاسية للمشكلة على أنهلا القدرة على التنبؤ والوعي بلالمتغيرات السوقية المستجدة

بلالمخلاطر التي ممكن أن تعترض عمليلات اإلنتلاج، أو تسويق أو توزيع الخدملات، أو أي عنصر 

ممكن أن يؤثر سلبلاا على أداء الشركة الداخلي والخلارجي. إن الحسلاسية للمشكالت هي السبيل 

جلاوزهلا التفكير في ت إلىق المشكلة صلاحبهلا مملا يدفعه شرارة التفكير المبدع حيث تؤر  إلطالق

كير حلهلا، والنصف الثلاني يأتي من التف إلىإدراك المشكلة هي نصف الطريق نتلاجلات مبدعة، إن إب

 (.3115) خيراهللالمبدع

للمشكلة تمكن اإلداريين  ( أن الحسلاسيةMakhan, Khan  & Soomro, 2010أشلار ) 

ع الخطط واالستراتيجي لات المرنة التي تتالءم مع المستجدات والتغييرات، بلاإلَلافة إلى تمكين من َو
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اإلداريين من اتخلاذ وصنع القرارات المتعلقة بلاألداء وعمليلات اإلنتلاج، والخدملات المقدمة للعمالء، 

الذي يَمن استمرارية عمل المنظمة ويمكنهلا من تحقيق الميزة التنلافسية، حيث يحتلاج بعد الحسلاسية 

بداع الموارد البشرية وكفلاءات علالية ذات خبرة وسلاعة ومعرفة كبيرة،  للمشكلة إلى مهلارات إدارية وا 

ع أداء المنظمة الحلالي لمعرفة ملا سيؤول  ذلك أن الحسلاسية للمشكلة تحتلاج إلى تحليل وتقييم َو

 عليه في المستقبل القريب أو البعيد.

ع خطط واستراتيجيلات ( أن الحسلاسية للمشكلة تقو Michalski, 2012)كملا ذكر  م على َو

مرنة ومتعددة معتمدة على رؤيلا وبعد تفكير في العوامل السلبية التي ممكن تكون عقبة في وجه أداء 

يلات وتنبؤات مستمدة من التغييرات السوقية،  المنظمة، حيث أن الحسلاسية للمشكلة تعتمد على فَر

 تلاج إلى كفلاءات ومهلارات علالية من إداريينوفي بيئة العمل، ومتطلبلات واحتيلاجلات العمالء، وذلك يح

 وموارد بشرية قلادرة على اتخلاذ القرارات الصحيحة في الوقت الصحي ْ، وتنفيذ الخطط البديلة.  

لات او للكشف عن الصعوب اإلدارييناإلداري، في كونه يحفز  بلاإلبداعيرتبط هذا المتغير 

رُ عنصر تكرة قبل الوقوع في المشكلة، وهذا بدو حلول مب إيجلادالتعقيدات التي قبل أن تحصل وبلالتلالي 

بداعيابتكلاري  والبنوك خلاصة، لكون التعقيدات في تلك البيئة كثيرة  عملالاألتحتلاجه منظملات  وا 

 ,Makhan, Khan  & Soomroبقلاء األداء علاليلاا ) نوبحلاجة إلى عنصر الحسلاسية للمشكلة لَملا

2010.) 

والمقترحلات خالل وحدة زمنية محددة،  األفكلارعدد ممكن من  وهي القدرة على إنتلاج أكبرالطالقة: -

زاد احتملال ظهور أفكلار مبدعة من بينهلا، وقد تكون الطالقة في سرعة إنتلاج  األفكلارإذ كلملا زاد عدد 

طالقة األفكلار، أو  أوالكلملات، أو سرعة إنتلاجصور ذات خصلائص محددة في المعنى"التداعي"، 

 (.3115 )خير اهللاألفكلار  الطالقة في التعبير عن تلك
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( أن بعد الطالقة مرتبطة بلالقدرات الفكرية والعقلية لإلداري، Figl & Weber, 2010يرى )

الذي يمكنه من توليد مجموعة من األفكلار المتتلالية، ويتميز بلالسرعة، واإلدراك الواسع، والتحليل 

ك اري نظراا لكونهلا تعتمد على استهالالمنطقي، والحدس، كملا تمثل الطالقة جلانب مهم في اإلبداع اإلد

المخزون الفكري والمعرفي، المقرون مع المتغيرات والتجديدات التكنولوجية والبيلانلات، وذلك بهدف 

الوصول إلى فكرة أصيلة ذات فلاعلية علالية يمكن تطبيقهلا بشكل عملي، كملا تقوم الطالقة على الكم 

وأفكلار  متلكهلا اإلداري، والتي يمكنه تحويلهلا إلى تطبيقلاتالمعرفي والخبرات والمعلوملات السلابقة التي ي

ملان جودة الخدمة.  اإلنتلاجتسلاهم في التحسين من عمليلات   وتطوير أداء التنظيمي َو

الطالقة على أنهلا القدرة على إنتلاج كميلات من األفكلار ( Panaoura, 2014كملا عرف) 

وفة ، والذي ينتج عنهلا أفكلار أصيلة غير مألالبتكلارواالفعلالة إلنجلاز مهمة معينة، القلائمة على اإلبداع 

العقلية  النلابعة عن القدرات االنفراديةلم يسبق أن وجدت من قبل، وتتميز الطالقة لدى اإلداريين في 

اإلبتكلارية، التي لهلا تأثير إيجلابي على توليد األفكلار التي يتطلبهلا األداء من أجل عمليلات التحسين 

وتتطلب الطالقة توفير بيئة وظيفية مالئمة إلظهلار اإلبداع والمهلارات، وتوفير  والتطوير في المنظمة،

جميع الوسلائل واألدوات وأحدث المعدات التكنولوجية التي تسهل عملية التفكير، وتَمن النتلائج 

 اإليجلابية.      

تكروا يب أن، لكونهلا تحفز المدراء على اإلبداعلاإلداريالطالقة هي العنصر األسلاس الذي يدل على 

من وحي البيئة المنظمية وبيئة العمل قرارات جديدة تتنلاسب مع تلك المتغيرات. كملا وأنهلا تحفز القدرة 

والمقترحلات وهذا بدوُر ابتكلاري ويصف بلالمفهوم العلام ملا  األفكلارعلى إنتلاج أكبر عدد ممكن من 

 (.Figl & Weber, 2010اإلداري وابرز المرتكزات الذي يستند عليهلا) اعداإلبو ه
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 عالقة الالمركزية باإلبداع اإلداري( 7.  2)

( إلى أن هنلاك عالقة قوية بين أسلوب الالمركزية واإلبداع Al-Salaymeh, 2013أشلار)

ع في عمليلات صنع واتخلاذ القرارات، وَو اإلشرافييناإلداري، حيث أن الالمركزية تقوم على إشراك 

ظهلار  الخطط، وتفويض المهلام والوظلائف اإلدارية  بداعهمإللعلاملين الذي يمكنهم من تنمية قدراتهم وا 

ومواهبهم داخل نطلاق العمل والذي يعود بنتلائج ايجلابية على أداء المنظمة وتحقيق أهدافهلا التنلافسية 

ملان االستمرارية، وبلالمثل فإن استراتيجيلات وأبعلاد اإلبداع اإلداري تتبع  وير تط إجراءاتَو

شراكهماإلشرافيين وير وتعزيز مواهبهم لتط مالئمةع القرارات وتمكينهم، وتوفير بيئة وظيفية في صن وا 

 اإلبداعية، والتي تعد جزءا ال يتجزأ من عمليلات اإلبداع اإلداري.

( أن الالمركزية تتبع أسلوب الدعم والتحفيز Cinar, Eren & Mendes, 2013)كملا ذكر 

زام لديهم، ، وتنمية شعور الوالء وااللتشرافييناإلكركن أسلاسي يمكن االعتملاد عليه في تعزيز دافعية 

على تحسين األداء العلام للمنظمة، وتحقيق أفَل جودة للخدملات المقدمة  إيجلابلاا والذي ينعكس 

للعمالء، بلاإلَلافة إلى الوصول للمراكز تنلافسية علالية، وذلك ال يتعلارض مع أهداف واليلات عمل 

تعزيز روح المسؤولية لدى جميع أفراد المنظمة، وتطوير  استراتيجيلات اإلبداع اإلداري القلائم على

قدراتهم الفكرية ومهلاراتهم اإلبداعية، التي تحقق وحدة المنظمة وسيلادة قيم الثقلافة التنظيمية، وتوحيد 

 األهداف الخلاصة مع األهداف العلامة للمنظمة.

داري دارية واإلبداع اإلويرى البلاحث مملا سبق أن من أهم العوامل المشتركة بين الالمركزية اإل 

ع حلول للمشكالت والتنبؤ بهلا،  اإلشرافيينحرص اإلداريين على إشراك  في المهلام الوظيفية، وَو

وتعزيز قدرات ومهلارات كل فرد في المنظمة، وتطبيق استراتيجيلات الدعم والتحفيز والتشجيع الملادي 

لا الوظيفي، ويعزز األد  اء الداخلي والخلارجي  للمنظمة.   والمعنوي، الذي يسلاهم في تحقيق الَر



44 

 

 األنماط القيادية واإلبداع( 8.  2)

من المنلاسب معرفة العالقة بين األنملاط القيلادية واإلبداع فغلالبلاا ملا نَيف المدير النلاج ْ 

مثلاالا  واوأصبحبأنه شخص مبدع، إن المبدعين من المدراء هم الذين ارتقوا بشركلاتهم نحو العلالمية 

يؤكد وجود عالقة بين النمط القيلادي واإلبداع وهؤالء نجدهم درسوا علم اإلدارة وتعلموا  يحتذى به، مملا

قواعدُ ونظريلاته واكتسبوا الخبرة الواسعة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقلابة، إن األعملال التي 

ى عوامل لييتم تنفيذهلا في المنظمة هي من نتلاج قرارات المدير، فهي تعكس شخصيته التي تعتمد ع

ي يتبعهلا في تؤثر كثيراا على الطريقة الت لظرفياظرفية أو بيئية، وعليه فإن شخصية المدير وسلوكه 

 (.3104 )عبلاس خصيةالتوجيه، وتكشف عن سملاته الش

فغلالبلاا ملا تكون السملات الشخصية مؤثرة جدا في التوجه نحو المركزية اإلدارية أو الالمركزية، 

 -ية )التفويض( السليمة وهي:ز ملات لشخصية المدير مرابطة بلالالمركوهنلاك أربعة خصلائص أو س

 مهنة الشخص قبل أن يصب ْ مدير)مهندس، طبيب، صيدلي، مستثمر.الخ(.-

أشخلاص يتجنبون المشلاكل العملية الرئيسية حيث يشغلون وقتهم بلالتفلاصيل الصغيرة لعمل -

 الموظفين.

 يقية نلاتجة عن عدم التأهل أو عدم الخبرة.يخشون الفشل ألسبلاب وهمية نلاتجة أو حق أشخلاص-

ذُ مهملا كلانت كفلاءاتهم العلمية أ العملية وتنطبق ه اإلشرافيينفئة المدراء الذين ال يثقون بأحد من -

 السمة على المدراء المركزيين.

 (.tomas &scott,2011ويمكن توزيع هذُ السملات بين ثالثة أنملاط من القيلادات وهي)
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 (Autocoratic leadership)المركزية(:) وتوقراطيةأل نمط القيادة ا -

وهو القلائد الذي يعتبر مركز اتخلاذ القرارات وال يعطي اهتملاملاا كبيراا آلراء غيُر من المرؤوسين، ويعتقد 

أن من حقه التحكم في إتبلاعه بسبب ملا له من امتيلازات عليهم، ومن سملاته الشخصية الصراحة، 

عترف بأخطلائه وفي ظل هذُ القيلادة اإلدارية ال يستطيع الموظف اختيلار وكلمته هي القلانون وقلملا ي

أسلوبه في العمل، أو التفكير بحلول للمشكالت التي تواجهه، وبلالتلالي فإن إتلاحة الفرصة للموظف 

 بلاإلبداع تكون َئيلة للغلاية.

 (democratic leadership)الديمقراطيةالقيادة  -

ورية، نجد القلائد الديمقراطي يشبع حلاجلات المرؤوسين كملا أن على النقيض من القيلادة الدكتلات

هذا النمط من القيلادة، يتقبل أفكلار مرؤوسيه ويتعلاون معهم ويشركهم في عملية اتخلاذ القرارات، ومن 

عطلائهم الحرية في التفكير  السملات الشخصية لهذا النمط من القيلادات اإلدارية احترام الموظفين وا 

َوعه إدارية مو  إستراتيجيةم، وفي ظل هذهلالقيلادةتنمو المنظمة وتتطور وفق واإلبداع في أعملاله

 مسبقلاا.

 (Loose Leadershipالقيادة المتساهلة)-

وفق هذا النمط القيلادي، يتميز هذا النمط بظهور العديد من أنواع السلوك الذي يؤدي إلى 

وسع القلائد وفق هذا النمط أنه الت وانخفلاض اإلنتلاجية، ومن سملات االنَبلاطقلة األداء والتسيب وعدم 

خلق ون دون أي رقلابة تذكر، مملا يؤ أن يفعلوا ملا يشلا معلاونيهفي تفويض الصالحيلات وترك المفرط 

ى وعدم التنظيم.يعلُق العديد من ُكتلاب اإلدارة والبلاحثين على أن  االزدواجية في العمل إلى حد الفَو

 اَحة تملاملاا لسلوك تلك األنملاط القيلادية، لذلكبق قديم، وعريض وال يعطي صورة و لاالتصنيف الس

 -:(3114 )زيلادة توجهوا إلى دمج نظريلات القيلادة اإلدارية مع أنملاط أخرى للقيلادة اإلدارية منهلا
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 (Transactional Leadership: )لتبادليةالقيادة ا-0

. أعملالهمي أنجلاز لا فمقلابل الجهود التي يبذلونه اإلشرافيينتقوم فكرة القيلادة المبلادلة على تحفيز 

في ، فكل قلائد يسعى إلى تحقيق أهداف محددة، و بلاالستقرارينشأ هذا النمط القيلادي في بيئة تتسم 

وتقديم أفَل ملا  عاإلبداوتوفر لهم فرص  أدائهمالموظفين بأنفسهم نحو تحسين  يتجهالبيئة  هذُمثل 

 عندهم من كفلاءة وخبرة في مجلال العمل.

 (Transformational Leadership)القيادة التحويلية -3

إلى البذل  رافيينلاإلشتقوم القيلادة التحويلية على فلسفة جديدة قيلاسلاا بلالقيلادة السلابقة، تدفع ب

ئيس ) مدير، ر  اإلداريأكثر مملا هو متوقع لتحقيق أهداف متقدمة وبمستويلات أداء علالية، إن القلائد 

أو  هدارتإأو  منظمتهويعمل من أجل نقل  تهإدار قسم مدير فرع، مشرف عمل( ينظر إلى مستقبل 

 من فوائد. معهإلى حلالة أرقى مملا هو علية اآلن، وملا سيحقق للعلاملين  لاإلداريهقسم

لى ملا واإلبداع بلالنظر إ االبتكلارنحو  اإلشرافيينيعتبر هذا المدخل القيلادي منلاسبلاا لدفع 

 اإلحسلاسو بتحقيق أهدافهم للشعور بذاتهم  تعطيهم من عوامل الحرية والتفكير واإلبداع ألنهم مدفوعون

 بنجلاحهم و تحقيق أهدافهم وأهداف المنظمة.

: وهو القلائد المدير الذي (Charismatic – visionary Leadership)القيادة الكاريزمية -3

لكي يسلكوا الطريق الذي يريد من خالل الرؤيلا  ةويعرف كيف يؤثر في مرؤسي بنفسهيثق 

دراكالبيئة.  تجلاُتقبل المخلاطرة، والحسلاسية والقدرة،والرغبة و  تاإلشرافيينحلاجلات  وا  بلاع السلوك ، وا 

المتميز  داءاألمستوى  وارتفلاعحول نمط القيلادة الكلاريزمية  أجريتااليجلابي. وتشير الدراسلات التي 

كسلابهم لامهلارات التفكير واإلبداع مقلابل تحقيق العدالة الذي يحقق لهم  وا  ثقة في م أكثر ، ويجعلهالَر

 المستقبل.
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نالحظ أن األنملاط القيلادية الحديثة )المبلادلة، والتحويلية والكلاريزمية( توجهت نحو المرؤوسين 

المنظمة،  في اإلشرافيينأن النجلاح في تحقيق أهداف المنظمة يمر عبر أهداف األفراد و  اعتبلارعلى 

 المتسلاهل. أو وتوقراطييس النمط االفي اإلدارة، ول الديمقراطياألنواع تنتمي إلى النمط  هذُو جميع 

 مواصفات القائد اإلداري الناجح

 -لائص:الخصهذُ من يتسم القلائد اإلداري النلاج ْ بخصلائص تميُز عن غيُر من القلادة اإلداريين، و 

 العقيدة أو النمط اإلداري الذي يؤمن به القلائد وهو الذي يدعو إلى الخير، والمثل العليلا.-

 لقلائد اإلداري بلاتخلاذ القرارات الهلامة بل يتشلاور مع مرؤوسيه في صنع القرار.: ال ينفرد اىالشور -

 إال إذا تأكد منه في الواقع. االستنلاد إلى الحقلائق: فال يصدق شيئلاا -

 األمر بمصلال ْ المرؤوسين.الحرص الشديد:وخلاصة إذا تعلق -

تفكير ص والتفويض في الويعطيهم الفر  اإلشرافييناإلبداع واالبتكلار: وهو المدير الذي يحفز -

 واستخدام خبرتهم وعلمهم.

 الشجلاعة والمرونة في مختلف الظروف.-

ال يمكن ألي شخص أن يكون مدير نلاجحلا إال إذا درس علم اإلدارة  ,معرفة األصول العلمية لإلدارة-

 وملارسه.

 العقلية المنظمة: وهو القلائد الذي يستطيع أن يخطط وينظم ويوجه ويراقب.-

 النلاج ْ هو الذي يحصل على ثقة مرؤوسيه.القلائد -

 القلائد النلاج ْ هو الذي يؤثر إيجلابلاا بسلوك مرؤوسيه.-
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 :الدراسات السابقة العربية واألجنبية( 9.  2)

 :الدراسات العربية( 1. 9.  2)

أثر العوامل التنظيمية على تطبيق الالمركزية اإلدارية ( بعنوان " 3101) دراسة القيسي

إلى  "، هدفتة على مديري الدوائر ورؤساء األقسام والشعب في أمانة عمان الكبرىدراسة تطبيقي

معرفة أثر العوامل التنظيمية )الهيكل التنظيمي، األنظمة والتعليملات، التمكين اإلداري، التفويض 

اإلداري(على تطبيق الالمركزية. أجريت الدراسة في األردن، وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي، 

( علامل. وقد أظهرت النتلائج وجود أثر ذو داللة إحصلائية للعوامل 667حيث تكونت العينة من )

لتصورات  يةإحصلائالتنظيمية في المتغير التلابع تطبيق الالمركزية اإلدارية، ووجود فروق ذات داللة 

لالمركزية االمبحوثين للعوامل التنظيمية، تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفة، ووجود فروق لتطبيق 

اإلدارية تعزى للعوامل الديمغرافية. وقد أوصت الدراسة إلى َرورة إجراء المزيد من الدراسلات حول 

التمكين اإلداري وعالقته بلالالمركزية اإلدارية والتفويض اإلداري والشفلافية والمشلاركة، بلاإلَلافة إلى 

لابقة في لارب النلاجحة من الدول السَرورة تفعيل فرق العمل، وتكثيف الدورات التدريبية، ونقل التج

 .هذا المجلال

"دور الالمركزية في فاعلية إدارة الصراع التنظيمي في وزارات ( بعنوان 3101ي )دراسة راَ

ي ْ دور الالمركزية في وزارات السلطة  إلى، هدفت قطاع غزة" -السلطة الوطنية الفلسطينية تَو

 يجلادإالصراع التنظيمي )االيجلابي( من خالل  رةإداالوطنية الفلسطينية في قطلاع غزة في فعلالية 

يجلادقيلادات إدارية، وتحقيق فعلالية الهيكل التنظيمي،  إلى  طرق جديدة وفعلالة لالتصلال، بلاإلَلافة وا 

. وقد أجريت الدراسة في فلسطين، واستخدمت المنهج اإلنتلاجوزيلادة  اإلشرافيينلدى  اإلبداعخلق 

( موظفلاا وموظفة، وقد أظهرت النتلائج وجود عالقة 333اسة من )الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدر 
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جلابية قوية من الالمركزية اإلدارية ومحلاور فعلالية الصراع التنظيمي، كملا وأظهرت نتلائج الدراسة يإ

مي العليلا الصراع التنظي اإلدارةفي الوزارات، وعدم استغالل  اإلداريةعدم تطبيق نظلام الالمركزية 

َرورة اقتنلاع  إلىالدراسة  وأوصت، وبلالتلالي لم تتحقق النتلائج المرجوة من الصراع. بلالطريقة المثلى

وتفويض الصالحيلات، وتعزيز العمل  اإلداريةالعليلا في الوزارات بأهمية مبدأ الالمركزية  اإلدارة

يجلاد الطرق لمنلاسبة ا بلالالمركزية في الوزارات لملا لهلا من دور كبير في زيلادة فعلالية الهيكل التنظيمي وا 

 لالتصلال.

"أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري، دراسة تطبيقية على ( بعنوان 3100)المشوط دراسة 

ي ْ أثر بيئة العمل ع إلىهدفت  في دولة الكويت"، األمنيةللعلوم  هللالعبدأكاديمية سعد  لى تَو

، األردن ويت، أجريت الدراسة فيللعلوم األمنية في دولة الك هللالعبداإلبداع اإلداري في أكلاديمية سعد 

( مفردة. وقد أظهرت نتلائج 53وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي، حيث تكونت العينة من )

ذو  ، وعدم وجود تأثيراإلبداعلاإلداريالدراسة وجود تأثير ذي داللة معنوية للهيكل التنظيمي على 

بلاإلَلافة إلى وجود تأثير ذو داللة معنوية  ،اإلداريداللة معنوية لألنظمة والتعليملات على اإلبداع 

َرورة االهتملام بنشر مفهوم روح الفريق بين  إلى، وأوصت الدراسة اإلبداعلاإلداريللتدريب على 

شراف فعلالة فيهلا.اإلشرافيين  ، وتوفير أنظمة رقلابة وا 

 ول المغربية، دراسة تحليلالالمركزية اإلدارية في الد( بعنوان " 3100 )دراسة عتيقة

لاع الجملاعلات  "،مقارنة هدفت إلى الوقوف على مدى مسلاهمة نظم اإلدارة المحلية في تحسين أَو

ألخذ مكلانتهلا الالئقة على الصعيد الوطن. أجريت الدراسة في  المغربيةالمحلية في المجتمعلات 

 المغربيةة يالجزائر، وقد استخدمت المنهج التحليلي. وقد أظهرت نتلائج الدراسة أن النظم اإلدارية المحل

تجسد الالمركزية اإلدارية في جلانبهلا النظري، فهي مؤسسلات ديمقراطية تشكيالا وتسييراا وتتمتع 

بلاختصلاصلات في مختلف الميلادين، إال أنهلا على مستوى التطبيق فإنهلا تعرف الكثير من النقلائص 
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ارية ركزية اإلدوالتحديلات أدت بوقوع الجملاعلات المحلية في عجز عَوي وظيفي، وأن مشكلة الالم

ال ترتبط فقط بلالمنظومة التشريعية والقلانونية. وعليه كلملا اتجهت الدولة نحو الديمقراطية زاد توجههلا 

نحو الالمركزية اإلدارية والعكس صحي ْ، وكملا تتعلق الالمركزية اإلدارية كذلك بعمر الدولة واستقرارهلا 

 السيلاسي.

مية وأثرها على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر الثقافة التنظي"بعنوان( 3100)دراسة قديسلات

ى التعرف "، هدفت إلفي مهنة التمريض في مستشفى الملك المؤسس عبد اهلل الجامعي اإلشرافيين

ض. أجريت في مهنة التمري اإلشرافيينعلى أثر الثقلافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر 

( علامل 337ج التحليلي الوصفي، حيث تكونت العينة من )الدراسة في األردن، وقد استخدمت المنه

وعلاملة. وقد توصلت نتلائج الدراسة إلى أن هنلالك عالقة ذات داللة إحصلائية إيجلابية بين الثقلافلات 

التنظيمية ككل من جهة وبين اإلبداع اإلداري بجميع مجلاالته من جهة أخرى، بلاإلَلافة إلى وجود 

ألثر الفئة العمرية وسنوات الخبرة. وتبين وجود فروق ذات داللة فروق ذات داللة إحصلائية  تعزى 

تعزى ألثر المستوى الوظيفي واإلبداع اإلداري بلاستثنلاء مجلالي القيم التنظيمية وتوقع اإلدارة  إحصلائية

من الفرد للثقلافة التنظيمية وحل المشكالت واتخلاذ القرارات. وقد أوصت الدراسة إلى َرورة بذل 

ء المزيد من البحوث التي تدرس العالقة بين الثقلافة التنظيمية واإلبداع اإلداري وأثرهلا الجهود إلجرا

 .على األداء العلام للمؤسسلات

أثر اإلبداع اإلداري على تحسين مستوى أداء إدارة " بعنوان( 3103دراسة العزاوي والنصير)

في  البنوك التجلارية وفلاعليته" هدفت إلى التعرف على اإلبداع اإلداري في الموارد البشرية األردن

تحسين مستوى البنوك وتحديد أثر اإلبداع اإلداري على تحسين أداء الموارد البشرية، تكون مجتمع 

( مدير في البنوك التجلارية األردنية، 561الدراسة من جميع المديرين في المستويلات الثالث وعددهم )

لنتلائج أن البنوك تقوم بتكريم الموظفين المبدعين ( مديراا. أظهرت ا051تم اختيلار عينة عشوائية من )
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بشكل دوري ومستمر وهذا دليل على اهتملام البنوك بتحفيز الموظفين المبدعين على العمل، خبرة 

في البنوك وخلاصة خبرة مديري البنوك لهلا األثر الكبير في اإلبداع، وأن نمط القيلادة  اإلشرافيين

مط كملا أنه أكثر تعزيزا لإلبداع من ن اإلشرافيينإلبداع لدى التحويلية يخلق مستويلات علالية من ا

 القيلادة التبلادلية. 

مستوى ممارسة إدارة التغيير وأثراها على مستوى اإلبداع ( بعنوان "3103)دراسة اليلاسين

 "، هدفتاإلداري: دراسة ميدانية من وجهة نظر اإلدارة اإلشرافية في مركز وزارة الصحة األردنية

ف على مستوى مملارسة إدارة التغيير ومستوى اإلبداع اإلداري في مركز وزارة الصحة إلى التعر 

األردني من وجهة نظر شلاغلي الوظلائف اإلشرافية. وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي، حيث 

( موظف وموظفة. وقد أظهرت نتلائج الدراسة إلى أن هنلاك مستوى متوسط 314تكونت العينة من )

ستوى في مركز وزارة الصحة األردنية، ووجود م اإلشرافيينة التغيير بأبعلادُ المختلفة لدى لمملارسة إدار 

في الوظلائف اإلشرافية بأبعلادهلا المختلفة. وقد أوصت الدراسة إلى  اإلشرافيينمتوسط لإلبداع لدى 

 تَرورة عقد دورات تدريبية للتمهيد إلدارة التغيير والترويج لمفهومهلا الصحي ْ وعرض تصورا

 .المختصين بشأنهلا وتوقعلاتهم تجلاههلا مملا يعزز من فرصة تقبل هذا األسلوب ودعمه

مستوى تطبيق العدالة التنظيمية وأثره على مستوى ( بعنوان "3103 )دراسة نصيرات

دفت "، هاإلشرافييناإلبداع اإلداري في البنوك التجارية األردنية في محافظة إربد من وجهة نظر 

طبيق العدالة التنظيمية وأثُر على مستوى اإلبداع اإلداري في البنوك التجلارية إلى معرفة مستوى ت

األردنية. أجريت الدراسة في األردن، وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي، حيث تكونت العينة 

علامل بنك. وقد أظهرت نتلائج الدراسة أن مستوى تطبيق العدالة التنظيمية كلان بدرجة  363من 

لمستوى أبعلاد العدالة التنظيمية وكلان مستوى  إحصلائيةةداللبين عدم وجود فروق ذات مرتفعة. وت

وى اإلبداع في مست إحصلائيةتطبيق اإلبداع اإلداري بدرجة مرتفعة، وتبين عدم وجود فروق ذات داللة 
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لاح باإلداري. وقد أوصت الدراسة إلى أن اهتملام اإلدارة بمن ْ الحوافز والمكلافآت والمقلاسمة في األر 

للعلاملين في البنوك بشكل متقن وجيد وعلادل لملا له أثر جيد على االبتكلار وبنلاء األفكلار الجديدة 

والتي تسلاهم في تطوير مستوى العمل، بلاإلَلافة إلى أهمية تشجيع الموظفين على تطبيق أسلاليب 

 .جديدة بلالعمل وتدريبهم عليهلا

م المعلومات اإلدارية على إبداع أثر خصائص نظ( بعنوان "3105دراسة الزعبي وملكلاوي )

جارية األردنية في البنوك الت اإلشرافييندراسة ميدانية على : في البنوك التجارية األردنية اإلشرافيين

" هدفت إلى معرفة تأثير خصلائص نظم المعلوملات اإلدارية والمتمثلة بدرجة اإلعتملاد في قطاع الشمال

ودرجة مرونة النظلام والتدريب على إبداع اإلشرافيين في  على النظلام ، وأجهزة الحلاسوب المستخدمة

البنوك التجلارية األردنية تكون مجتمع الدراسة من المصلارف التجلارية األردنية العلاملة في مدينة إربد 

( 71والبلالغ عددهلا إحدى عشر بنكلاا واعمتدت الدراسة على عينة عشوائيى حكمية، تم توزيعهلا على )

وجود عالقة إيجلابية وذات داللة إحصلائية ملا بين خصلائص نظم المعلوملات علامل أظهرت النتلائج 

بداع اإلشرافيين وأوصت الدراسة بَرورة معرفة المشلاكل والقيود التي قد تؤثر مستقبال سلبلا  اإلدارية وا 

في تطبيق نظم المعلوملات اإلدارية والعمل بلاستمرار على تحفيز اإلشرافيين للمحلافظة على العمل 

 ي لديهم. اإلبداع

 الدراسات األجنبية( 2.  9. 2)

 ,Location, Decentralizationبعنوان " Leiponen and Helfat,2010)دراسة)

and Knowledge Sources for Innovation " ،" الموقع، الالمركزية، مصادر المعرفة

"، هدفت إلى معرفة أثر موقع الشركة واستراتيجيلات الالمركزية اإلدارية، وتطبيقلات وأثرها على اإلبداع

ع. أجريت الدراسة في فنلندا، وقد استخدمت المنهج التحليلي. وقد مصلادر المعرفة على تعزيز اإلبدا

http://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Leiponen%2C+Aija&field1=Contrib
http://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Helfat%2C+Constance+E&field1=Contrib
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توصلت نتلائج الدراسة إلى أن هنلالك عالقة ايجلابية بين الالمركزية وتعزيز اإلبداع في الشركلات، كملا 

أن اإلبداع اإلداري يرتبط مع عدة عوامل مهمة منهلا مصلادر المعلوملات، ومواقع البحث والتطوير، 

 لابيلا على جلانب األصلالة والطالقة واالنفرادية في انتلاج األفكلار والمنتجلات والخدملات.         الذي تنعكس ايج

 Comparing( بعنوان "Holmberg, Sjögren & Hellström, 2011دراسة )

Centralized and Decentralized Banking A Study of the Risk-Return 

Profiles of Banks"،"مركزية المصرفية دراسة المخاطر العائدة على مقارنة المركزية والال

"، هدفت إلى  المقلارنة بين المركزية والالمركزية في البنوك، واستكشلاف أثر كل منهلا على البنوك

المخلاطر العلائدة على القروض ودورة األعملال التجلارية. أجريت الدراسة في السويد، حيث استخدمت 

رارات إلى أن البنوك التي تعتمد الالمركزية في إدارتهلا تكون ق المنهج التحليلي. توصلت نتلائج الدراسة

ين المحتملين، والعكس مع المركزية  االقتراض لديهلا أقل تكلفة ومرتبطة مع معرفة طبيعة المقتَر

بحيث تكون تكلفة اإلقراض علالية، ولكن قد ينشأ عن الالمركزية قرارات غير فعلالة تعود إلى عدم 

 االدارات، الذي ال يحصل علادة مع المركزية. التنسيق بين الجهلات و 

 Knowledge Management " بعنوان(Bakar&Hashim, 2011)دراسة 

Innovation:  Perspectives from the Islamic Development Bank " ،" ارة إد

فة المعر  إدارةهدفت إلى استكشلاف أثر المعرفة واإلبداع: وجهة نظر البنك اإلسالمي التنموي"، 

واإلبداع في تعزيز التنلافسية ومن وجهة نظر البنك اإلسالمي التنموي. أجريت الدراسة في المملكة 

على  العتملاداالعربية السعودية، وقد استخدمت المنهج التحليلي، حيث توصلت نتلائج الدراسة إلى أن 

نلافسية وزيلادة الت عمليلات إدارة المعرفة اإلبداعي يشكل عنصراا مهملا يسلاعد البنوك في تحسين قدرتهلا

التنموي أصب ْ من أهم البنوك  اإلسالميأربلاحهلا وجذب العمالء واالحتفلاظ بهم. وفي حلالة البنك 

دارة المعرفة ا اإلبداعالرائدة في القطلاع المصرفي من خالل تطبيقه الستراتيجيلات  لتي اإلداري وا 
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بداع اء البحوث المتعلقة بلاإلعززت أدائه التنظيمي. وقد أوصت الدراسة إلى َرورة التوسع في إجر 

دارةاإلداري   المعرفة وأثرهلا على تحسين تنلافسية البنوك. وا 

 A Darker Side to Decentralized "بعنوان (Canales & Nanda, 2012)دراسة 

Banks: Market Power and Credit Rationing in SME Lending "،"  الجانب المظلم

، هدفت "لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الئتمانق وتقنين لالمركزية في البنوك: قوة السو

إلى اكتشلاف اآلثلار السلبية لإلدارة الالمركزية في البنوك. أجريت الدراسة في بريطلانيلا، وقد استخدمت 

( من 53( بنك، تكونت العينة من )03المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة من )

لبنوك. وقد توصلت نتلائج الدراسة إلى أن اإلدارة الالمركزية في البنوك أحدثت في هذُ ا اإلشرافيين

تغييراا في الهيكل التنظيمي للبنوك وذلك يعود على قرارات التي يأخذهلا اإلداريين المتعلقة بشؤون 

ليل من قوتهلا والتق االئتملانقروض المشلاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أثر بشكل سلبي على تقييد 

ع شروط لإلقراض للبنوك ذات اإلدارة الالمركزيةالس  .وقية. وقد أوصت الدراسة إلى َرورة َو

 ,Review of Management " بعنوان (Posta &Zahran, 2012)راسة د

Administration and Decentralization in the World Health Organization 

(WHO)" ،" هدفت إلى تقييم منظمة الصحة العالمية مراجعة إدارية، اإلدارة والالمركزية في ،"

مملارسلات اإلدارة الالمركزية لمنظمة الصحة العلالمية وتحديد نقلاط الَعف والقوة، واستخدمت الدراسة 

المنهج التحليلي، وقد أظهرت النتلائج إلى أن مملارسلات اإلدارة الالمركزية سلاهمت في تحقيق تغيير 

ممكن من الشعوب ورفع مستوى الخدملات الصحية  ايجلابي وشلامل ظهرت في تغطية أكبر عدد

المقدمة لهلا. بلاإلَلافة إلى أن النتلائج بينت أن الالمركزية اإلدارية عززت الثقة بين فروعهلا ووطدت 

 .ورهلاوالحفلاظ على تقدم عمل المنظمة وتط االلتزامعالقلات التعلاون والتنسيق الذي نتج عنه زيلادة في 
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 Convergent Creativity "بعنوان (Davila &Ditillo, 2013) ة ديفيال وديتيلودراس

and Management Control Systems: Managing Stylistic Innovation in 

Fashion Companies. " ،" األسلوبي في شركة  االبتكلاراإلبداع وأنظمة التحكم اإلداري: إدارة

اإلدارية على سملات شركة أزيلاء.  أزيلاء"، هدفت إلى استكشلاف تأثير دمج اإلبداع مع أنظمة التحكم

أجريت الدراسة في الواليلات المتحدة األمريكية، وقد استخدمت المنهج التحليلي، وأظهرت نتلائج الدراسة 

نعكس اإلداري الذي ي واالبتكلارأن أنظمة التحكم اإلداري هي جزء ال يتجزأ من آليلات تحسين اإلبداع 

نتلاجهلا المبتكر، كملا أظهرت النتلائج أن أهداف اإلبداع والتحكم اإلداري متقلاربة  على أسلوب الشركة وا 

وتتمثل في تحقيق أفَل مستويلات جودة اإلنتلاج وبلالتلالي تحقيق المنلافسة. كملا أوصت الدراسة إلى 

بداعهم من خالل إخَلاعهم لبرامج تدريبية لتطوير األسلاليب  َرورة تعزيز مهلارات اإلداريين وا 

 .االبتكلارية لدى اإلداريين

 Innovation And Businessبعنوان " ( Abdi & Ali, 2013)ة راسد

Performance In Telecommunication Industry In Sub-Saharan African 

Context: Case Of Somalia " ، " اإلبداع وأداء األعمال في صناعة التصالت في جنوب

عالقة بين االبتكلار اإلداري وأداء هدفت إلى التحقيق في ال صحراء افريقيا: حالة من الصومال"،

داع اإلداري اإلب إستراتيجيةاألعملال، ومعرفة العالقة بين االبتكلار التقني وأداء األعملال، ووصف أثر 

على أداء األعملال. أجريت الدراسة في الصوملال، وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي، حيث 

الالسلكية والسلكية في الصوملال. توصلت  تاالتصلاال( إداري في شركلات 043تكونت العينة من )

لال، التقني له أثر كبير وايجلابي على تحسين أداء األعم كلارتواالبنتلائج الدراسة إلى أن اإلبداع اإلداري 

وتكوير عمليلات ونشلاطلات شركلات االتصلاالت السلكية والالسلكية في الصوملال. وأوصت الدراسة 
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اإلداري في الشركلات لملا له من أثلار ايجلابية على تحسين  إلى أهمية تعزيز استراتيجيلات اإلبداع

 وتطوير أداء أعملالهلا. 

 Quality( بعنوان "Morenoa, Domíngueza, Torresam&Egeaa, 2014)ة دراس 

management and administrative innovation as firms' capacity to adapt 

to their environment   " ،"داع اإلداري وقدرة الشركات على التكيف مع إدارة الجودة واإلب

"، هدفت إلى التحقيق في أثر إدارة الجودة واستراتيجيلات اإلبداع اإلداري على تنمية قدرة بيئاتها

الشركلات وتمكينهلا من التكيف مع البيئلات السوقية المتغيرة. أجريت الدراسة في اسبلانيلا، وقد استخدمت 

شركة علاملة في اسبلانيلا. توصلت نتلائج  51.111نت العينة من المنهج التحليلي الوصفي، حيث تكو 

دارة جودة األداء لهلا انعكلاسلات ايجلابية على  الدراسة إلى أن تطبيق استراتيجيلات اإلبداع اإلداري وا 

تمكين الشركلات االسبلانية من التكيف في البيئة السوقية المتغيرة، وتحقيق الميزة التنلافسية. وقد أوصت 

دارة الجودة كأسلوب ونهج  إدراجَرورة الدراسة إلى  ديث، ح إدارياستراتيجيلات اإلبداع اإلداري وا 

 نظرا لقدرته على تمكين الشركلات من التكيف َمن بيئتهلا، وتحسين أدائهلا. 

 ,Digital currencies"بعنوان ( Raskin & Yermack, 2016دراسة ) 

decentralized ledgers, and the future of central banking " ،" ،العمالت الرقمية

م "، هدفت إلى استكشلاف أثر تطبيق الالمركزية واستخدادفاتر الالمركزية، ومستقبل البنوك المركزية

العمالت الرقمية في تحسين أداء البنوك المركزية وزيلادة قدرتهلا على جذب العمالء، واالحتفلاظ بهم. 

وقد استخدمت المنهج التحليلي. وتوصلت نتلائج أجريت الدراسة في الواليلات المتحدة األمريكية، 

عتملاد استراتيجيلات الالمركزية تمثل فرصة جديدة وتحديلا بنفس  الدراسة إلى أن العمالت الرقمية، وا 

الوقت، حيث تبين قدرتهلا على زيلادة تنلافسية البنوك وتعزيز ثقة العمالء، وتنمية رأس الملال واألربلاح، 

مالت الرقمية تسلاعد في تحسين عمليلات الدفع والتسوية في البنوك، كذلك تَو ْ أن الالمركزية والع
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لا العمالء واالحتفلاظ بهم. وقد أوصت الدراسة على أهمية اتبلاع االستراتيجيلات  بلاإلَلافة إلى تعزيز َر

 الحديثة القلائمة على الالمركزية من أجل تحسين أداء البنوك.

 

 :ما يميز الدراسة الحالية( 11. 2) 

( 3101 )راسلات السلابقة متغيرات مختلفة، فعلى سبيل المثلال تنلاولت دراسة القيسيتنلاولت الد

( 3103 )العوامل التنظيمية وأثرهلا على تطبيق الالمركزية اإلدارية في حيث تنلاولت دراسة نصير

 ةمستوى تطبيق العدالة التنظيمية وأثرُ على مستوى اإلبداع اإلداري في البنوك التجلارية األردنية ودراس

في حين  .اإلشرافيين( الثقلافة التنظيمية وأثرهلا على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر 3100) قديسلات

بعنوان" الجلانب المظلم لالمركزية في البنوك: قوة  (Canales & Nanda, 2011)تنلاولت دراسة

 ,Blake, Timmermann) لقروض المشلاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة االئتملانالسوق وتقنين 

Tonks & Wermers, 2010)  ُوع إدارة االستثملار الالمركزية. كملا يالحظ أن هذ تنلاولت مَو

وع اإلبداع اإلداري لملا له من دور في نجلاح وتطور المنظمة.  الدراسلات لم تربط الالمركزية بمَو

وع من مدخل مختلف وهو اإلبداع  تختلف هذُ الدراسة عن غيرهلا أنهلا تنلاولت هذا المَو

وع لم تهتم به الدراسلات السلابقة على حد علم البلاحث وملا يميز هذُ الدراسة أيَلا اإلداري  وهذا المَو

 أنهلا تمت في األردن وفي البنوك.
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 الـفـصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 
 
 المقدمــــــــة(: 1ـ  3)
 منهج الدراسة(: 2ـ  3)
 مجتمع الدراسة (: 3ـ  3)
 عينة الدراسة(: 4ـ  3)
 وحدة التحليل (:5ـ  3)
 المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة(: 6ـ  3)
 البياناتالدراسة ومصادر الحصول على  ةأدوا(: 7ـ  3)
 لبيانات الدراسةالمعالجة اإلحصائية (: 8ـ  3)
 أداة الدراسة  وثبات صدق(: 9ـ  3)
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 الـفـصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 ةالمقدمـ(: 1ـ  3)

هذُ الدراسة التعرف إلى واقع تطبيق الالمركزية اإلدارية في البنوك اإلسالمية العلاملة هدفت 

تطبيق الالمركزية اإلدارية بإبعلادهلا )تحديد في المملكة األردنية الهلاشمية، ومن ثم قيلاس اثر 

ُ المتمثلة في دالمسؤولية، والمسلائلة، واالستقاللية، وتفويض الصالحيلات( على اإلبداع اإلداري بأبعلا

)المرونة، واألصلالة، والحسلاسية للمشكلة، والطالقة(، حيث تم تطبيق هذُ الدراسة على البنوك 

اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان، وهي: )البنك اإلسالمي األردني، والبنك العربي 

 مصرف الراجحي(.اإلسالمي، وبنك دبي اإلسالمي، و 

 منهج الدراسة(: 2ـ  3) 
إذ أن المنهج الوصفي يستخدم لوصف الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، هذُ اعتمدت 

ظلاهرة ملا للوصول إلى األسبلاب التي أدت إلى حدوث تلك الظلاهرة وكذلك التعرف الى العوامل التي 

الجلانب اآلخر من هذُ الدراسة فهو الجلانب التحليلي الذي يعتمد أملا تؤثر على حدوث تلك الظلاهرة، 

يلات الدراسة ومن ثم استخالص النتلائج، وقد اعتمد البلاحث عل ى جمع وتحليل البيلانلات واختبلار فَر

 البيلانلات من أفراد عينة الدراسة.على اإلستبلانة كأداة رئيسة لجمع 

 (: مجتمع الدراسة 3ـ  3)
كة في البنوك اإلسالمية العلاملة في الممل اإلشرافيينتكون مجتمع الدراسة من كلافة المديرين 

األردنية الهلاشمية وعددهلا أربعة بنوك هي: )البنك اإلسالمي األردني، والبنك العربي اإلسالمي، وبنك 

 دبي اإلسالمي، وبنك ألراجحي(  
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 عينة الدراسة (: 4ـ  3)

قلام البلاحث بلاعتملاد كلافة البنوك اإلسالمية الواقعة في حدود مدينة عملان الكبرى، والبلالغ عددهلا 

رف مصبنك اإلسالمي األردني، والبنك العربي اإلسالمي، وبنك دبي اإلسالمي، و أربعة بنوك )ال

وع الدراسة 311(، حيث قلام البلاحث بتوزيع )الراجحي ( استبيلان على اإلدارات الرئيسة للبنوك مَو

( استبيلان لكل بنك، ومن ثم قلامت اإلدارات الرئيسة بتوزيع وجمع االستبيلانلات على 51وبواقع )

وبعد (،  % 68استبيلانلا وبملا يشكل )( 036استرجع منهلا )بلالفروع التلابعة لهلا،وقد  شرافييناإلالمديرين 

 تم استبعلاد أربعة منهلا نظرا لعدم صالحيتهلا للتحليل اإلحصلائي، حيث أصب ْت االستبيلانلافحص 

( % 66)وبملا يشكل ( استبلانة 033ت الصلالحة لعملية التحليل اإلحصلائي )االستبيلانلاإجملالي عدد 

 .التي تم توزيعهلات االستبيلانلاإجملالي عدد  من

 وحدة التحليل(: 5ـ  3)

رى في البنوك اإلسالمية والواقعة في مدينة عملان الكب اإلشرافيينتمثلت وحدة التحليل بلالمديرين 

ارة الدراسة دإحيث اقتصرت الدراسة على فئة المديرين، ومسلاعديهم ورؤسلاء األقسلام، وقد تم تصميم 

يفية في البنوك على اختالف مستويلاتهم العلمية ومسميلاتهم الوظ اإلشرافيينمن المديرين  لجمع البيلانلات

 اذ ان هذُ الفئة هي األقدر على اإلجلابة على فقرات أداة الدراسة

 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المتغيرات الديمغرافية(: 6ـ  3)
( المتغيرات 6 - 3، )(5 - 3(، )4 - 3(، )3 - 3(، )3 - 3(، )0 - 3لجداول)َو ْ ات

توزيع أفراد العينة حسب البنوك، توزيع افراد العينة بحسب النوع الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )

االجتملاعي، توزيع أفراد العينة بحسب العمر، وتوزيع أفراد العينة بحسب المؤهل العلمي، توزيع أفراد 

 بحسب المسمى الوظيفي( العينة بحسب سنوات الخبرة، وتوزيع أفراد العينة
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 ااسة بحسب البنوك التي يعملون فيهتوزيع أفراد عينة الدر  -1

 (1 - 3الجدول )

 البنكيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية )%( التكرار اسم البنك لمتغير

 حسب البنك

 34.8 46 البنك اإلسالمي األردني
 35.6 47 البنك العربي اإلسالمي

 14.4 19 بي اإلسالميبنك د
 15.2 20 مصرف الراجحي

 100.0 033 المجموع
( إن إجملالي عدد االستبيلانلات التي تم اعتملادهلا في عمليلات 0-3الحظ من الجدول السلابق رقم )

( استبيلانلا تمت اإلجلابة عليهلا من قبل أفراد عينة الدراسة ووجدت صلالحة، 033التحليل كلانت )

( نالحظ أن أعلى نسبة استجلابة كلانت في البنك 0-3لواردة في الجدول رقم )وبلالرجوع الى البيلانلات ا

(، وبملا يشكل 47المستعلادة والصلالحة للتحليل ) تالعربي اإلسالمي حيث بلغت عدد االستبيلانلا

(، وهذُ 34.8( من إجملالي حجم العينة، ويليه مبلاشرة البنك اإلسالمي األردني وبنسبة بلغت )35.6)

لى حد كبير من نسبة االستبيلانلات التي استرجعت من البنك العربي اإلسالمي، وتشير النسبة تقترب إ

هذُ النتلائج إلى االهتملام الذي تبديه إدارة هذين البنكين في التفلاعل مع البلاحثين المؤسسلات األكلاديمية 

خيرة بنك استبلانه ثم جلاء في المرتبة األ( 31)بواقع  مصرف الراجحيوالبلاحثين، ثم جلاء في المرتبة 

 دبي اإلسالمي
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 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير النوع الجتماعي -2

 (2-3الجدول )

 النوع الجتماعيحسب بيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة المئوية )%( التكرار النوع االجتملاعي
 75.8 011 ذكور
 34.3 33 إنلاث

 100.0 033 المجموع

( في %75.8( إن نسبة تمثيل الذكور في عينة الدراسة بلغت )3-3قم )يالحظ من الجدول السلابق ر 

(، مملا يشير إلى زيلادة عدد الذكور على عدد اإلنلاث وبفلارق كبير % 34.3حين بلغت نسبة اإلنلاث )

جدا األمر، ولعل البلاحث يفسر انخفلاض نسبة تمثيل اإلنلاث في عينة الدراسة بلان البنوك اإلسالمية 

ر في هذا القطلاع وخصوصلا في المواقع اإلشرافية خصوصلا وان عينة الدراسة قد تفَل تعيين الذكو 

وع البحث هذا من جهة ومن جهة أخرى  اقتصرت على المواقع القيلادية واإلشرافية في البنوك مَو

ُ النتيجة أيَلا بَعف إقبلال اإلنلاث على التسجيل في تخصص المصلارف  فلان البلاحث أيَلا يفسر هذ

حديثلا في الجلامعلات، حيث أشلارت العديد من المواقع االلكترونية التلابعة للجلامعلات اإلسالمية النلاشئ 

التي تطرح هذا التخصص بلان الهدف من إنشلاء هذا التخصص هو إعداد طلبة يجمعون بين العلوم 

زات مرتكاالقتصلادية وعلوم الشريعة اإلسالمية، حيث يدرس الطلبة في هذا التخصص مبلادئ و 

االقتصلاد اإلسالمي ومجلاالت تطبيقه واألنشطة االستثملارية، كملا ويركز على مؤسسلات الزكلاة والوقف 

وشركلات الَملان والتكلافل، اآلمر الذي قد يؤدي إلى عزوف اإلنلاث على التسجيل في هذا التخصص، 

 ملاعي.وع االجتفي البنوك اإلسالمية من حيث الن اإلشرافييناألمر الذي قد انعكس على تركيبة 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الفئة العمرية -3

( سنة، 31هال يوحد بين إفراد عينة الدراسة من هو دون سن )( أن3 - 3إذ يَو ْ الجدول )

إذأن البنوك اإلسالمية تشترط أن على الراغبين في إشغلال الوظلائف في هذا القطلاع الحيوي أن 

ة األولى أو شهلادة الدبلوم كحد أدنى،  كملا ويالحظ من الجدول يكون حلامال للشهلادة الجلامعي

(، إذ يعتقد % 44.7سنة( حيث بلغت ) 35 – 31السلابق زيلادة تمثيل الفئة العمرية الواقعة بين )

البلاحث أن هذا اآلمر طبيعي ويتنلاسب مع الواقع العمل إذ أن الدراسة تنلاولت فئة المديرين 

وع الدراسة، كملا حلازت الفئة العمرية ) ومسلاعديهم ورؤسلاء األقسلام في ( 45-41البنوك مَو

( األمر الذي يمكن إن فسر في ذات السيلاق % 36.5سنة على المرتبة الثلانية وبنسبة تمثيل )

سنة( على اقل نسبة تمثيل تالهلا بعد ذلك  35 – 31السلابق، هذا وقد حلازت الفئة العمرية من )

البلاحث أيَلا يفسر انخفلاض نسبة تمثيل من يزيد عن  فئة من هم أكثر من خمسين علاملا، ولعل

خمسين علاملا بلان هذا قطلاع المصلارف اإلسالمية هو حديث نسبيلا إذا ملا تمت مقلارنته مع قطلاع 

 المصلارف التقليدية

 (3-3الجدول )

 الفئة العمريةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 

 التكرار الفئة المتغير
النسبة المئوية 

)%( 

 العمر

 03.0 16 سنة 35 –31من 
 44.7 59 سنة 35 –31من 
 36.5 35 سنة 45 – 41

 06.7 22 سنة 51اكثر من 
 100.0 033 المجموع
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 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير المؤهل العلمي: -4

 مثيلأعلى نسبة ت( فقد تبين أن 4 - 3بلالنسبة لمتغير المؤهل العلمي وكملا هو مَو ْ بلالجدول )

ألفراد عينة الدراسة هم ممن يحملون شهلادة البكلالوريوس وبنسبة تفوق عن النصف إذ بلغ عدد 

( شخص من إجملالي عدد أفراد العينة والبلالغ 70األفراد الذين يحملون شهلادة البكلالوريوس )

(، ثم تلت هذُ الفئة فئة حملة شهلادة الملاجستير % 53.8( وبنسبة تمثيل بلغت )033عددهم )

(، ولعل البلاحث يفسر ارتفلاع نسبة تمثيل حملة % 31.3ث بلغت نسبة تمثيلهم في العينة )حي

هلا البنوك اإلسالمية  إلشغلال الوظلائف  شهلادة البكلالوريوس والملاجستير إلى الشروط التي تفَر

( فقط حيث %3الشلاغرة لديهلا، كملا ويفسر البلاحث انخفلاض نسبة حملة شهلادة الدكتوراُ إلى )

الشهلادات العليلا العمل في القطلاع األكلاديمي نظرا لملا يتمتع فيه العلاملون في هذا  يفَل حملة

السنوية التي تبلغ إحدى عشر أسبوع في السنة هذا بلاإلَلافة إلى  تالقطلاع من مزايلا كلاال لجلازا

المكلانة االجتملاعية المرموقة للعلاملين في هذا القطلاع، إالأن البلاحث قد استغرب وجود شخص 

بين أفراد عينة الدراسة ممن يحمل شهلادة الثلانوية العلامة فقط ولعل البلاحث يفسر هذا  واحد من

اآلمر بلان الشخص الذي قلام بتعبئة اإلستبلانة قد اخطأ في تعبئتهلا ولم يشأ البلاحث استبعلاد 

 اإلستبلانة الن األملانة العلمية تقتَي عرض النتلائج كملا هي دون زيلادة أو نقصلان.
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 (4 - 3الجدول )

 

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير
)%( 

 

 8 .0 1 ثلانوية علامة
 12.1 16 دبلوم

 53.8 71 بكلالوريوس
 31.3 41 ملاجستير
 3.1 4 دكتوراُ

 100.0 132 المجموع

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الخبرة  -5

 (5 - 3دول )الج

 د سنوات الخبرةديوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ع

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير

 عدد سنوات الخبرة

 14.4 19 سنوات فأقل 5
 28 37 سنوات 01- 5 من 
 18.9 25 سنة 05-01من 

 38.6 51 ةسن 05أكثر من 
 011.1 132 المجموع
 

أفراد عينة الدراسة بحسب مجلال الخبرة الوظيفية، وبلالرجوع إلى بيلانلات وفي ملا يتعلق بتوزيع 

(  فقد أظهرت نتلائج التحليل اإلحصلائي الوصفي أن أعلى نسبة تمثيل بين أفراد 5-3الجدول رقم )
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(، % 38.6عينة الدراسة هم ممن تزيد خبراتهم الوظيفية عن خمس عشر سنة وبنسبة تمثيل بلغت )

ي البنوك ف اإلشرافيينثنلاء قيلامه بجمع البيلانلات أن عدد ال يستهلان فيه من وقد الحظ البلاحث وأ

اإلسالمية هم ممن انتقل من قطلاع البنوك التقليدية للعمل في البنوك اإلسالمية نظرا لملا لهذا القطلاع 

 من أهمية إذ يعتبر هذا القطلاع من أهم القطلاعلات الواعدة في َوء تحول العديد من البنوك التقليدية

إلى العمل وفق أحكلام الشريعة اإلسالمية، كملا ويفسر البلاحث ارتفلاع هذُ النسبة أيَلا إلى اقتصلار 

الدراسة على فئة المديرين حيث جلاءت فئة اقل من خمس سنوات بأقل نسبة تمثيل بين أفراد عينة 

 (.% 04.4الدراسة وبنسبة بلغت )

 ي: توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير المركز الوظيف -6
 (6 - 3الجدول )

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المركز الوظيفي

النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير
)%( 

 المركز الوظيفي

 05.3 31 مدير
 30.8 43 مسلاعد مدير
 44.7 55 رئيس قسم

 8.3 00 أخرى
 011.1 033 المجموع

 

( هم فئة 05.3)( أن 6 - 3عينة الدراسة، يظهر الجدول )بلالنسبة لمتغير المركز الوظيفي ألفراد 

فئة مسلاعد مدير، وان نسبة التمثيل األكبر  من أفراد عينة الدراسة هم من (% 30.8) ، وانالمديرين

ألفراد عينة الدراسة هم من فئة رؤسلاء األقسلام اذ حلازت هذُ الفئة على اعلي نسبة تمثيل وبملا يشكل 

 هي لفئة أخرىفراد عينة الدراسة، في حين كلانت نسبة التمثيل األقل ( من أ% 44.7ملا نسبته )

 (.8.3وبنسبة بلغت )
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 مصادر جمع البيانات(: 7ـ  3) 

لات البيلانلات والمعلوم لاستخدام مصدرين أسلاسيين لجمعبالبلاحث  قلاملتحقيق أهداف الدراسة 

 المتعلقة بإعداد هذُ الدراسة وهملا: 

 ةمعلالجة اإلطلار النظري للدراسلاحث بلالمراجعة النظرية الشلاملة لقلام الب: حيث المصادر الثانوية .1

 األجنبيةو الكتب والمراجع العربية  استخدمهلا البلاحث مصلادر البيلانلات الثلانوية التيومن أهم هذُ 

وع  ذات العالقة، والدوريلات والمقلاالت والتقلارير، واألبحلاث والدراسلات السلابقة التي تنلاولت مَو

 بحث والمطلالعة في مواقع االنترنت المختلفة.الكذلك الدراسة، و 

وع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيلانلات األولية األوليةالمصادر  .2 : لمعلالجة الجوانب التحليلية لمَو

، راسةلجمع البيلانلات األولية لهذُ الد رئيسة كأداةالتي قلام البلاحث بتطويرهلا  اإلستبلانةمن خالل 

، بحيث أخذت كل إجلابة أهمية Five Likert Scale مقيلاس ليكرت الخملاسي حيثلاستخدام

لامج لاستخدام البرناإلحصلائي لبيلانلات الدراسة فقد قلام البلاحث بنسبية. وألغراض التحليل 

 ، SPSS V.20اإلحصلائي

 األجزاء الرئيسة ألداة الدراسة اإلستبانة .3

 :لهذُ األجزاء تَمنت إدارة الدراسة الرئيسة اإلستبلانة أربعة أجزاء وفيملا يلي وصفلا موجزا

رسلالة قصيرة تَو ْ الغرض من اإلستبلانة وتتَمن تعريف قصير بلالبلاحث وعنوان : الجزء األول

البحث والدرجة العلمية التي يسعى البلاحث إلى الحصول عليهلا وكذلك الجلامعة التي ينتمي اليهلا 

يهلا وعدم ول علالبلاحث، هذا بلاإلَلافة إلى تعهد بلالمحلافظة على سرية البيلانلات التي سيتم الحص

 استخدامهلا إال لغلايلات البحث العلمي.

( متغيرات 5الجزء خلاص بلالمتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة من خالل )هذا  الجزء الثاني:

 اسم البنك، النوع االجتملاعي، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي(وهي )
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علادالمتغير المستقل الالمركزية اإلدارية عبر أربعة أبعلاد فرعية ة وهي: أب: تَمن مقيلاس الثلثالجزء 

( 30)تحديد المسؤولية، والمسلاءلة، واالستقاللية، وتفويض الصالحيلات( حيث تَمنت أداة الدراسة )

 فقرة لقيلاسهلا، مقسمة على النحو اآلتي:

 تفويض الصالحيلات االستقاللية المسلائلة تحديد المسؤولية الالمركزية اإلداريةتطبيق 
 5 6 5 5 عدد الفقرات

 31 -07 06 -00 01 - 6 5-0 ترتيب الفقرات
 

اإلبداع اإلداري وقد تَمن المتغير التلابع أربعة إبعلاد فرعية هي: تَمن مقيلاس  :الرابعالجزء 

 ،)المرونة، واألصلالة، الحسلاسية للمشكلة، والطالقة(  وقد تَمن المتغير التلابع ثملان عشر فقرة 

 مقسمة على النحو اآلتي:

 الطالقة الحسلاسية للمشكلة األصلالة المرونة اإلبداع اإلداري
 4 4 5 5 عدد الفقرات

 35 - 36 35 – 33 30 – 37 36 – 33 ترتيب الفقرات
 :كلاألتيFive Likert Scale( وفق مقيلاس ليكرت الخملاسي5ـ  0تراوح مدى االستجلابة من )يو 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محلايد وافقأ أوافق بشدة بدائل االجلابة
 0 3 3 4 5 الدرجة

 Five( فقرة بمقيلاس ليكرت الخملاسي35وبهذا تكونت اإلستبلانة )أداة الدراسة( وبشكلهلا النهلائي من )

Likert Scale.  
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 صدق أداة الدراسة وثباتها: (8.  3)
 أ( الصدق الظاهري

في  أعَلاء الهيئة التدريسية من (8ن )م تألفت المحكمين من مجموعة على اإلستبلانة تمعرض

 .(3رقم ) بلالملحق أسملاء المحكمينومرفق إدارةاألعملال  في متخصصينالجلامعلات وال

 الدراسة أداةب( ثبات 
(، لقيلاس مدى التنلاسق في Cronbach Alphaتم استخدام اختبلار االتسلاق الداخلي كرونبلاخ ألفلا )

أداة ثبلات ( يبين نتلائج 7 - 3في المقيلاس. والجدول )إجلابلات المبحوثين عن كل األسئلة الموجودة 

 الدراسة.

( 1.873)والتي تراوحت بين المستقلة لمتغيرات ل( قيم الثبلات 7 - 3إذ يَو ْ الجدول )

في حين كلانت قيمة الفلا  كحد أدنىتحديد المسؤولية لبعد ( 1.737كحد أعلى، و)لبعد االستقاللية 

أملا قيمة الفلا كرونبلاخ لجميع . (1.847( فقرة )30لالغ عددهلا )لجميع فقرات المتغير المستقل والب

(، وقد تراوحت قيمة 1.515( فقرة  فكلانت )08فقرات المتغير التلابع اإلبداع اإلداري والبلالغ عددهلا )

( لبعد األصلالة، 1.81( لبعد الحسلاسية للمشكلة و )1.845ألفلا كرونبلاخ لفقرات المتغير التلابع بين )

الدراسة بصورة علامة بمعلامل  أداةأعالُ على تمتع   Cronbach Alphaونبلاخ ألفلا وتدل مؤشرات كر 

 (.Sekaran, 2003ثبلات علال وبقدرتهلا على تحقيق أغراض الدراسة وفقلاا لـ )
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 (7 - 3الجدول )

 )مقيلاس كرونبلاخ ألفلا( اإلستبلانةمعلامل ثبلات االتسلاق الداخلي ألبعلاد 

 ألفلا( α) قيمة عدد الفقرات البعد ت
المتغير 
 المستقل

 1.847 30 الالمركزية اإلداريةتطبيق 

 1.737 5 تحديد المسؤولية 0ـ  0
 1.744 5 المسلائلة 3ـ  0
 1.873 6 االستقاللية 3ـ  0
 1.734 5 تفويض الصالحيلات 4.  0

المتغير 
 التلابع

 1.515 08 اإلبداع اإلداري

 1.833 5 المرونة 0ـ  3
 1.81 5 األصلالة 3ـ  3
 1.845 4 الحسلاسية للمشكلاة  3 . 3
 1.816 4 الطالقة 4.  3

 
 المعالجة اإلحصائية المستخدمة(: 9ـ  3)

يلاتهلا  واختبلارلإلجلابة عن أسئلة الدراسة  ة للعلوم الرزمة اإلحصلائيقلام البلاحثبلاستخدام برنلامج فَر

. SPSS V.20ـ  اإلصدار العشرونStatistical Package for Social Sciencesاالجتملاعية

 التلالية:اإلحصلائية األسلاليب حيث تطبيق 

  التكرارات والنسب المئويةاإلحصلاء الوصفي مثلFrequencies & Percent بهدف تحديد

 مؤشرات القيلاس المعتمدة في الدراسة وتحليل خصلائص عينة الدراسة ديموغرافيلاا.

  المتوسطلات الحسلابيةMean  عن متغيراتهلا.أفراد عينة الدراسة  استجلابةلتحديد مستوى 
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 المعيلاري  االنحرافStandard Deviation  أفراد عينة الدراسة عن  استجلابلاتلقيلاس درجة تشتت

 وسطهلا الحسلابي.

  وفقلاا  سلابهاحتمعلادلة طول الفئةوالتي تقَي بقيلاس مستوى األهمية لمتغيرات الدراسة، والذي تم

 للمعلادلة التلالية:

 
 لى النحو التلالي:وبنلاء على ذلك يكون القرار لألهمية ع

 3.33 أقل من 0 األهمية المنخفَة من

 3.66 أقل من 3.33من األهمية المتوسطة  

 فأكثر 3.66 األهمية المرتفعة

 معلامل كرونبلاخ ألفلاCronbach Alpha  ( ومقدار اإلستبلانةلقيلاس ثبلات أداة الدراسة )االتسلاق 

 .اإلستبلانةالداخلي لهلا. ودرجة مصداقية اإلجلابلات عن فقرات 

  إختبلارT  لعينة واحدةOne sample T-test  وذلك للتحقق من معنوية فقرات اإلستبلانة المعدة

ي.  مقلارنة بلالوسط الفَر
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  معلامل تَخم التبلاينVariance Inflation Factor(VIF)  واختبلار التبلاين المسموح

Tolerance  للتأكد من عدم وجود تعددية ارتبلاطMulticollinearity  ات المستقلة.بين المتغير 

  المتعدد  االنحدارتحليلMultiple Regression analysis  وذلك للتحقق من أثر مجموعة من

 المتغيرات المستقلة في متغير تلابع واحد.

  االنحدارالبسيطتحليلSimple Regression analysis   متغير مستقل وذلك للتحقق من أثر

 في متغير تلابع واحد.واحد 
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 لـفـصل الرابعا

 نتائج واختبار الفرضياتال
 
 
 المقدمـة(: 1ـ  4)
 تحليل بيانات الدراسة(: 2ـ  4)
 قياس متغيرات الدراسة(: 3ـ  4)
 ةختبار فرضيات الدراسلتحليل مدى مالئمة البيانات (: 4ـ  4)
 (:اختبار التوزيع الطبيعي 5. 4)
 (: اختبار فرضيات الدراسة 6.  4)
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 لـفـصل الرابعا

 ر الفرضياتالنتائج واختبا
 المقدمــــــــة(: 1ـ  4)

لى فقرات عيستعرض هذا الفصل نتلائج التحليل اإلحصلائي الستجلابة أفراد عينة الدراسة 

المتوسطلات الحسلابية واالنحرافلات المعيلارية لكل فقرة ولكل متغير من خالل عرض اإلستبلانة من 

لاول هذا قلارنة مع الفقرات األخرى، كملا يتنمتغيرات الدراسة المستقلة والتلابعة وتحديد أهمية كل فقرة م

يلات الدراسةالفصل   .اختبلار فَر

 الدراسةأداة تحليل بيانات (: 2ـ  4)

 ( أبعادالمتغير المستقل تطبيق الالمركزية اإلدارية. 1.  2.  4)

العوامل المؤثرة في تطبيق الالمركزية اإلدارية في البنوك اإلسالمية العلاملة لوصف وتحليل 

ية المتوسطلات الحسلاباستخدام  البلاحث إلىردن وانعكلاسلاتهلا على اإلبداع اإلداري فقد عمل في األ

كل فقرة من فقرات اإلستبلانة المخصصة لجمع للتحقق من معنوية  (Tواختبلار)المعيلارية،  واالنحرافلات

ة التلالية: ألربعا ، كملا هو مَو ْ بلالجداولالبيلانلات عن المتغير المستقل وتحديد مستوى أهمية كل فقرة

حيث ستعرض إجلابلات أفراد عينة الدراسة على فقرات المتغير المستقل تحديد  (0 - 4) فلالجدول رقم

فهو مخصص لعرض إجلابلات أفراد عينة الدراسة على فقرات  (3 - 4)المسؤولية، املا الجدول رقم 

 - 4بة للجدول رقم )لمتغير االستقاللية، وكذلك الملار بلالنس (3 - 4)متغير المسلاءلة، والجدول رقم 

( الذي يستعرض إجلابلات أفراد عينة الدراسة على فقرات المتغير المستقل تفويض الصالحيلات، هذا 4

وستظهر الجداول التلالية ترتيب فقرات الدراسة بحسب أهميتهلا في المحلال الذي تتبع له وذلك من 

كملا ديدا في مدينة عملان الكبرى و وجهة نظر مديرين البنوك اإلسالمية العلاملة في األردن والواقعة تح

 يلي:
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 أول: وصف إجابات عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المتعلقة بمتغير تحديد المسؤولية 

 (0 - 4جدول )

 متغير تحديد المسؤوليةل tالمتوسطلات الحسلابية واالنحرافلات المعيلارية وقيم 

 تحديد المسؤولية ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 ترتيب

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

1 

تشجع البنوك موظفيها على 
حتمل املسؤولية باعتبارها تزيد 

 من خرباتهم وقدراتهم.
 مرتفع 9 0.000 24.727 0.693 4.492

2 

تطبق البنوك أساليب حديثة يف 
حتديد املسؤولية عن األخطاء 

 واإلهمال.
 مرتفع 3 0.000 23.367 0.700 4.424

3 
تطبق البنوك مبدأ املسؤولية 

 اجلماعية وليس الفردية.
 مرتفع 5 0.000 11.550 0.964 3.969

4 

وك يف البن اإلشرافينييتحمل 
املسؤولية التامة عن نتائج 

 أعماهلم.
 مرتفع 2 0.000 23.565 0.701 4.439

5 

تطبق البنوك بشدة إجراءات 
ته ل مبسؤولياعقابية على من خي

 جتاه مصاحل العمالء.
 مرتفع 4 0.000 23.045 0.679 4.363

  0.000 29.415 0.522 4.337 مجيع فقرات حتديد املسؤولية 

( الجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي t(.تم حساب قيمة ) 0.05( )1.99( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
 (.3للفقرة والبالغ )

( بلانةاإلستالدراسة الرئيسة ) أداة( إجلابلات عينة الدراسة على فقرات 0ـ  4قم )يَو ْ الجدول ر 

ي البنوك تحديد المسؤولية فوالخلاصة ببعد الالمركزية اإلدارية المتعلقة بفقرات المتغير المستقل 

اوحت يث تر ، حاإلسالمية العلاملة في المملكة األردنية الهلاشمية وتحديدا الواقعة في مدينة عملان الكبرى

( على 4.337بمتوسط كلي مقداُر )( و 4.453 – 3.565) المتوسطلات الحسلابية لهذا المتغير بين
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حديد تمقيلاس ليكرت الخملاسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع إلجلابلات عينة الدراسة على متغير 

ية لتشجع البنوك موظفيها على حتمل املسؤو ت، إذ جلاءت في المرتبة األولى فقرة " المسؤولية

( وهو أعلى من المتوسط 4.453" بمتوسط حسلابي بلغ )باعتبارها تزيد من خرباتهم وقدراتهم

تطبق البنوك (، فيملا حصلت الفقرة "0.693(، وانحراف معيلاري بلغ )4.337الحسلابي العلام البلالغ )

 (3.565) واألخيرة وبمتوسط حسلابي الخلامسة" على المرتبة مبدأ املسؤولية اجلماعية وليس الفردية

 (.1.564لانحراف معيلاري )بو  (4.337)وهو أدنى من المتوسط الحسلابي الكلي والبلالغ 

 سة المتعلقة بمتغير المساءلةثانيا: وصف إجابات عينة الدراسة على فقرات أداة الدرا

على الفقرات المتعلقة بقيلاس المتغير  ةالدراسإجلابلات عينة إلى ( 3 - 4يشير الجدول رقم )

اإلسالمية العلاملة في العلاصمة البنوك في  ركزية اإلدارية والخلاصة ببعد المسلاءلةالالمالمستقل 

( وبمتوسط 4.616و  3.566حيث تراوحت المتوسطلات الحسلابية لهذا المتغير بين )األردنية عملان، 

الخملاسي، حيث يشير هذا المقيلاس الى  ت( على مقيلاس ليكر 3.554لجميع الفقرات ) علام حسلابي

طبق تعينة الدراسة على هذا المتغير بشكل علام،  وقد حلازت الفقرة " أفراد  إلجلابلاتوسط المتالمستوى 

( وهذا 4.616" على المرتبة األولى بمتوسط حسلابي )البنوك مبدأ املساءلة اإلدارية على املوظفني

من يتعرض العديد (، فيملا حصلت الفقرة "3.554المتوسط يزيد عن المتوسط الحسلابي العلام والبلالغ )

( وهو أدنى من 3.566بمتوسط حسلابي )و واألخيرة  الخلامسةعلى المرتبة "املوظفني للمساءلة اإلدارية

المتوسط الحسلابي  ،أملا0.268)وبلانحراف معيلاري ) ،(3.875المتوسط الحسلابي الكلي والبلالغ )

وبمتوسط حسلابي  متوسطلافقد كلان  المسلاءلةلجميع إجلابلات عينة الدراسة على فقرات متغير 

 .مبدأ المسلاءلةعلى تبني البنوك اإلسالمية حرص  إلى(،  مملا يشير 3.554)
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 (3 - 4دول )ج

 متغير المسلاءلةل tالمتوسطلات الحسلابية واالنحرافلات المعيلارية وقيم 

 المساءلة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 ترتيب

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

6 
تطبق البنوك مبدأ املساءلة 

 اإلدارية على املوظفني. 
 مرتفع 9 0.000 32.778 0.562 4.606

7 
تطبق البنوك العقوبات املعمول 

 بها على املوظفني.
4.447 

 
 مرتفع 2 0.000 23.668 0.702

8 
تعترب املساءلة أداة لتصحيح 

 سلوك املوظفني حنو األفضل.
 مرتفع 3 0.000 25.531 0.644 4.431

9 
تتأثر معنويات املوظفني سلبًا 

 بتطبيق املساءلة اإلدارية. 
 متوسط 4 0.840 203. 1.286 3.022

11 
يتعرض العديد من املوظفني 

 للمساءلة اإلدارية.
 ضعيف 5 0.120 11.578 2.068 2.566

  0.000 28.817 440. 3.555 المساءلةجميع فقرات  

( الجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي t(.تم حساب قيمة ) 0.05( )1.99) ( الجدولية عند مستوىtقيمة )
 (.3للفقرة والبالغ )

 : وصف إجابات عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المتعلقة بمتغير الستقاللية3
ر بلالمتغيعينة الدراسة عن العبلارات المتعلقة أفرادإجلابلات متوسط ( 3 -4يظهر الجدول )

-4.158) لهذا المتغير بين الحسلابيةحيث تراوحت المتوسطلات تقل والخلاصة ببعد الستقاللية المس

( على مقيلاس ليكرت الخملاسي الذي يشير إلى المستوى 4.317توسط كلي مقداُر )( بم4.410

د يساع رة "جلاء في المرتبة األولى فقالمرتفع إلجلابلات أفراد عينة الدراسة على متغير االستقاللية، وقد 

وهو  ( 4.410) بمتوسط حسلابي بلغ"  مبدأ االستقاللية يف البنوك على إظهار إبداعات اإلشرافيني

(، وقد حلازت 1.735)لانحراف معيلاري بلغ وب(، 4.317أعلى من المتوسط الحسلابي العلام البلالغ )

" على المرتبة نوتتيح االستقاللية يف البنوك اجملال أمام اإلشرافيني للتنسيق مع رؤسائهم للتعاالفقرة "
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" .توفر االستقاللية يف البنوك التجارية الشعور باحلرية يف اختيار أسلوب العمل املناسبالثلانية، أملا فقرة 

هو أدنى من المتوسط الحسلابي ( 4.158)بمتوسط حسلابي و واألخيرة  السلادسةمرتبة فقد جلاءت بلال

راسة على كلافة فقرات هذا المتغير (،أملا متوسط إجلابلات عينة الد1.808) لانحراف معيلاريبالكلي و 

فقد جلاءت مرتفعة مملا يشير إلى وجود نوع من االستقاللية عند تطبيق الالمركزية اإلدارية في البنوك 

 اإلسالمية.

 (3 - 4جدول )
 متغير االستقالليةل tالمتوسطلات الحسلابية واالنحرافلات المعيلارية وقيم 

 االستقاللية ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 لمعياريا

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 ترتيب

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

11 

يساهم مبدأ االستقاللية في 

البنوك في تمكين اإلشرافيين 

 من اتخاذ قراراتهم.

 مرتفع 3 000. 16.648 0.820 4.189

12 

يساعد مبدأ االستقاللية في 

البنوك على إظهار إبداعات 

 اإلشرافيين.

 مرتفع 9 000. 22.072 0.729 4.401

13 

توفر االستقاللية في البنوك 

اإلسالمية الشعور بالحرية في 

 اختيار أسلوب العمل المناسب.

 مرتفع 6 000. 15.423 0.818 4.098

14 

تتيح االستقاللية في البنوك 

المجال أمام اإلشرافيين للتنسيق 

 مع رؤسائهم للتعاون.

 مرتفع 2 000. 18.041  0.771 4.212

15 

ز االستقاللية في البنوك تعز

والتنافس بين  التفاعل

 اإلشرافيين.

 مرتفع 5 000. 20.087 0.667 4.166  

16 
ة توفر االستقاللية في البنوك بيئ

 مناسبة لإلبداع. 
 مرتفع 4 000. 16.950 0.795 4.174

  000. 23.097 0.600 4.207 االستقالليةجميع فقرات  

( الجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي t(.تم حساب قيمة ) 0.05( )1.99ية عند مستوى )( الجدولtقيمة )
 (.3للفقرة والبالغ )
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 : وصف إجابات عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المتعلقة بمتغير تفويض الصالحيات4
 (4 - 4جدول )

 غير تفويض الصالحيلاتمتل tالمتوسطلات الحسلابية واالنحرافلات المعيلارية وقيم 

 تفويض الصالحيات ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 ترتيب

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

17 
تقوم اإلدارة بتفويض 

 الصالحيات إلجناز األعمال.
 مرتفع 3 000. 24.033 0.677 4.416

18 
يساهم تفويض الصالحيات يف 

 ية الفكر اإلداري.تنم
4.386 0.637 24.972 

 
 مرتفع 4 000.   

19 
يكشف تفويض الصالحيات 

 عن األفراد املبدعني.
4.462 0.584 28.722 

 
 مرتفع 9 000.   

21 
يساعد تفويض الصالحيات يف 

 ختفيض العبء عن الرؤساء.
4.348 2.6.0 22.526 

 
 مرتفع 5 000.   

21 
ينمي مبدأ تفويض الصالحيات 

 جلرأة على اختاذ القرارات.ا
4.424 0.643 25.429 

 
 مرتفع 2 000.   

  000.    35.893 0.450 4.407 تفويض الصالحياتجميع فقرات  

( الجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي t(.تم حساب قيمة ) 0.05( )1.99( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
 (.3للفقرة والبالغ )

الدراسة الرئيسة  أداةعينة الدراسة على فقرات أفراد ( إجلابلات 4 - 4) يَو ْ الجدول رقم

وض الصالحيلات( )تف والخلاصة ببعدالالمركزية اإلدارية ( المتعلقة بفقرات المتغير المستقل اإلستبلانة)

حيث تراوحت المتوسطلات الحسلابية لهذا في البنوك اإلسالمية العلاملة في مدينة عملان الكبرى، 

الذي ( 4.417بلغ )بمتوسط كلي على مقيلاس ليكرت الخملاسي ( و 4.463 – 4.348) المتغير بين

ت في ، إذ جلاءامن المعلوملاتعينة الدراسة على متغير أفراد يشير إلى المستوى المرتفع إلجلابلات 

لغ " بمتوسط حسلابي بيكشف تفويض الصالحيات عن األفراد املبدعني.المرتبة األولى فقرة "

 لانحراف معيلاري بلغب(، 4.417من المتوسط الحسلابي العلام البلالغ )( وهو أعلى 4.463)
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لى ع "يساعد تفويض الصالحيات يف ختفيض العبء عن الرؤساءيملا حصلت الفقرة "(ف1.584)

 وهو أدنى من المتوسط الحسلابي الكلي والبلالغ (4.348الخلامسة واألخيرة بمتوسط حسلابي ) المرتبة

( ويمكن مالحظة أن متوسط جميع فقرات متغير االستقاللية 1.687) لانحراف معيلاري( وب4.417)

 كلانت مرتفعة.

ولعل البلاحث يستنتج من ارتفلاع متوسط إجلابلات أفراد عينة الدراسة قد جلاء بسبب انسجلام 

جميع فقرات المتغيرات الفرعية المستقلة التي انبثقت عن لمتغير الالمركزية اإلدارية حيث كلانت جميع 

مستقل مترابطة ومنسجمة مع بعَهلا البعض إذ انه يصعب الفصل بين االستقاللية أبعلاد المتغير ال

وتفويض الصالحيلات هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلانه أيَلا يصعب الفصل بين متغير المسلاءلة 

وتحديد المسؤولية وبين متغير تفويض الصالحيلات ملا يعني ان عملية تفويض الصالحيلات ال بد وان 

 تحديد المسؤولية والمسلاءلة تترافق مع عملية 

 أبعادالمتغير التابع اإلبداع اإلداري.  (2.  2.  4)

إجلابلات أفراد عينة الدراسة على فقرات المتغير التلابع اإلبداع اإلداري، فقد لوصف وتحليل 

ات للتحقق من معنوية الفقر  (Tواختبلار)المعيلارية،  واالنحرافلاتالمتوسطلات الحسلابية استخدم البلاحث 

كملا قلام البلاحث بترتيب إجلابلات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المتغير بحسب فقرة، كل  يةوأهم

 (8 - 4( و )7 - 4( و )6 - 4و ) (5 - 4) بلالجداولكملا هو مَو ْ أهميتهلا و 

 خامسا: وصف إجابات عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المتعلقة بمتغير المرونة

تغير بلالمعينة الدراسة عن العبلارات المتعلقة أفراد إجلابلات نتلائج ( 5 -4)رقم يظهر الجدول 

( 4.410 – 4.151التلابع اإلبداع اإلداري والخلاصة ببعد المرونة حيث تراوح متوسط اإلجلابلات بين )

المرتفع ( على مقيلاس ليكرت الخملاسي الذي يشير إلى المستوى 4.087بمتوسط كلي مقداُر )و 



79 

 

ير يقدم األفراد أفكار جديدة لتطو فقرة "سة على متغير المرونة، وقد حلازت إلجلابلات أفراد عينة الدرا

وهو أعلى من المتوسط الحسلابي العلام  ( 4.410) بمتوسط حسلابي بلغ" على المرتبة األولى و العمل.

يغري اإلشرافيني رأيهم عندما يقتنعون ". أملا فقرة (1.663لانحراف معيلاري بلغ )ب(، 4.087البلالغ )

هو أدنى من المتوسط ( 4.151)واألخيرة بمتوسط حسلابي  الخلامسةعلى المرتبة "  ى خطأبأنهم عل

(،أملا متوسط إجلابلات عينة الدراسة على كلافة فقرات هذا 1.776) لانحراف معيلاريبالحسلابي الكلي و 

( مملا يشير إلى وجود درجة كبيرة من المرونة في 4.087المتغير فقد جلاءت مرتفعة حيث بلغت )

 البنوك اإلسالمية العلاملة في األردن. العمل في

 (5 - 4جدول )
 متغير المرونةل tالمتوسطلات الحسلابية واالنحرافلات المعيلارية وقيم 

 المرونة  ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 ترتيب

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

22 
 يقدم األفراد أفكار جديدة

 لتطوير العمل.
 مرتفع 9 000. 24.258 0.663 4.401

23 

يهتم األفراد بمعرفة الرأي 

المخالف لهم لالستفادة 

 منه.

 مرتفع 5 000. 16.149 0.776 4.090

24 

يغير اإلشرافيين رأيهم 

عندما يقتنعون بأنهم على 

 خطأ.

 مرتفع 2 000. 17.415 0.779 4.181 
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25 
يطور اإلشرافيين من 

 لهم باستمرار. أساليب عم
 مرتفع 4 000. 17.615 7.039 4.121

26 

يتفهم اإلشرافيين أن عليهم 

احترام رأي الغالبية إذا 

 كان في صالح المنظمة

 مرتفع 3 000. 20.420 0.643 4.143

  000. 24.461 0.557 4.187 جميع فقرات المرونة 

 ( الجدولية بالستناد الى الوسط الفتراضيtقيمة ) ( تم حساب 0.05 ( )1.99)مستوى الجدولية عندقيمة 

 (3للفقرة والبالغ )

 صالة أداة الدراسة المتعلقة بمتغير األت : وصف إجابات عينة الدراسة على فقراسادساا 

 (6- 4) جدول
 متغير األصلالةل tاالنحرافلات المعيلارية وقيم المتوسطلات الحسلابية و 

 األصالة  ت
المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 ترتيب

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

27 
يستخدم اإلشرافيين أساليب 

 غير تقليدية في إنجاز أعمالهم.
 مرتفع 3 000. 12.931 0.982 4.106

28 
ينوع اإلشرافيين في البدائل 

 المستخدمة لحل المشكالت.
 رتفعم 4 000. 13.557 0.8731 4.030

29 

يشعر اإلشرافيين بالملل من 

نمطية تكرار إجراءات العمل 

 . 

 مرتفع 2 000. 14.739 0.8739 4.121

31 

يتمتع اإلشرافيين عمومًا 

بالقدرة على توصيل أفكارهم 

 لآلخرين.

 مرتفع 5 000. 15.483 7.077 3.954

31 

يهتم اإلشرافيين بتقديم أفكار 

جديدة وإبداعية عند مناقشة 

 مشكالت.حل ال

 مرتفع 9 000. 19.207 0.797 4.333

  000. 20.066 0.635 4.109 جميع فقرات األصالة 

 ( الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضيt(9تم حساب قيمة ) 0.05( )1999( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
 (.3للفقرة والبالغ )
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حول فقرات المتغير التلابع الدراسة عينة أفراد إجلابلات والخلاص ب( 6-4)الجدول رقم يبين 

اإلبداع اإلدارية والخلاصة بلالمتغير التلابع الفرعي األصلالة أنهلا جلاءت جميعهلا مرتفعة وتراوح متوسط 

(، حيث جلاءت 4.015( وبمتوسط كلي مقداُر )4.333- 3.554إجلابلات أفراد عينة الدراسة بين )

رتبة األولى " في المعية عند مناقشة حل املشكالتيهتم اإلشرافيني بتقديم أفكار جديدة وإبداالفقرة "

( وهو أعلى من المتوسط الحسلابي العلام لهذا المتغير وبلانحراف معيلاري 4.333بمتوسط حسلابي )

جديدة  يهتم اإلشرافيني بتقديم أفكار ( فيملا حصلت إجلابلات أفراد عينة الدراسة على الفقرة  "1.757)

( وبلانحراف 3.554على المرتبة األخيرة وبمتوسط حسلابي )" وإبداعية عند مناقشة حل املشكالت

 ( وعلى الرغم من أن هذُ الفقرة حصلت على المرتبة األخيرة إال أن متوسط1.718معيلاري مقداُر )

إجلابلات أفراد عينة الدراسة على هذُ الفقرة كلانت جميعهلا مرتفعة. هذا ويرى البلاحث أن درجة الموافقة 

الدراسة على فقرات المتغير التلابع كلانت جميعهلا مرتفعة مملا يشير إلى وجود التي أبداهلا أفراد عينة 

 درجة علالية من األصلالة في أعملال البنوك اإلسالمية في العلاملة في مدينة عملان الكبرى 

 سابعا: وصف إجابات عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المتعلقة بمتغير الحساسية للمشكلة

 (7 - 4جدول )

 متغير الحسلاسية للمشكلةل tسطلات الحسلابية واالنحرافلات المعيلارية وقيم المتو 

 الحساسية للمشكلة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 ترتيب

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

32 
يتحسس العاملون من بعض 

 سيئات البنوك.
 مرتفع 3 000. 15.661 0.839 4.143

33 

يتنبأ اإلشرافيين بالمشكالت 

التي ستواجههم أثناء العمل 

 ويعملون على تجنبها .

 مرتفع 4 000. 16.122 0.772 4.083

34 

يحرص العاملون في البنوك 

اإلسالمية على مراجعة 

 أعمالهم للتأكد من دقتها.

 مرتفع 9 000. 22.032 0.695 4.333
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35 

ينظر العاملون في البنوك 

مية إلى أخطائهم بأنها اإلسال

 فرصة للتعلم.

 مرتفع 2 000. 16.985 0...2 4.212

  000. 28.552 0.480 4.193 جميع فقرات الحساسية للمشكلة 

( الجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي t(.تم حساب قيمة ) 0.05( )1.99( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
 (.3للفقرة والبالغ )

تلابع بلالمتغير العينة الدراسة عن العبلارات المتعلقة أفراد إجلابلات ( متوسط 7- 4رقم )الجدول يبين 

ة متوسط إجلابلات أفراد عينة الدراستراوح يحيث اإلبداع اإلداري والخلاصة ببعد الحسلاسية للمشكلة 

( على مقيلاس ليكرت 4.053بمتوسط كلي مقداُر )( و 4.333 – 4.183)بين على هذا المتغير 

المرتفع إلجلابلات العينة المبحوثة على فقرات الحسلاسية للمشكلة، الذي يشير إلى المستوى الخملاسي 

حيرص العاملون يف البنوك اإلسالمية على مراجعة أعماهلم للتأكد  "جلاء في المرتبة األولى فقرة  وقد

ت لجميع الفقراوهو أعلى من المتوسط الحسلابي العلام ( 4.333) بمتوسط حسلابي بلغ "من دقتها

يتنبأ اإلشرافيني باملشكالت  "فيملا حصلت الفقرة  (1.655) وانحراف معيلاري بلغ ( 4.053والبلالغ)

لابي واألخيرة بمتوسط حس الرابعةعلى المرتبة " اليت ستواجههم أثناء العمل ويعملون على جتنبها .

م جلاءت وبشكل علا (.1.773لانحراف معيلاري )ب( وهو أدنى من المتوسط الحسلابي الكلي و 4.183)

جميع إجلابلات أفراد عينة الدراسة مرتفعة على كلافة فقرات المتعلقة بلالحسلاسية للمشكلة وذلك استنلادا 

 إلى نتلائج التحليل اإلحصلائي.

 ثامنا: وصف إجابات عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المتعلقة بمتغير الطالقة

ير بلالمتغعن العبلارات المتعلقة  عينة الدراسةأفراد إجلابلات متوسط ( 8 -4يظهر الجدول )

-4.133لهذا المتغير بين ) الحسلابيةحيث تراوحت المتوسطلات التلابع والخلاصة ببعد الطالقة 

( على مقيلاس ليكرت الخملاسي الذي يشير إلى المستوى 4.318( بمتوسط كلي مقداُر )4.341
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بادر ي المرتبة األولى فقرة " جلاء فيالمرتفع إلجلابلات أفراد عينة الدراسة على متغير الطالقة، وقد 

وهو أعلى من  ( 4.341) بمتوسط حسلابي بلغ" اإلشرافيني بتقديم حلول سريعة ملشكالت العمل

يهتم  (، وقد حلازت الفقرة "1.663)لانحراف معيلاري بلغ وب(، 4.318المتوسط الحسلابي العلام البلالغ )

على  حيرص اإلشرافينيية، أملا فقرة " على المرتبة الثلاناإلشرافيني بعامل الزمن يف حل املشكلة

مرتبة د جلاءت بلالفق" االستفادة من البيئة الثقافية يف البنوك اإلسالمية يف توليد األفكار اإلبداعية..

 لانحراف معيلاريبهو أدنى من المتوسط الحسلابي الكلي و ( 4.133)بمتوسط حسلابي و واألخيرة  الرابعة

على كلافة فقرات هذا المتغير فقد جلاءت مرتفعة مملا (،أملا متوسط إجلابلات عينة الدراسة 1.735)

يشير إلى وجود نوع من الطالقة عند تطبيق الالمركزية اإلدارية في البنوك اإلسالمية الواقعة في 

 مدينة عملان الكبرى.

 (8 - 4جدول )

 متغير الطالقةل tالمتوسطلات الحسلابية واالنحرافلات المعيلارية وقيم 

 الطالقة ت
المتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 ترتيب

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

36 
يبادر اإلشرافيين بتقديم حلول 

 سريعة لمشكالت العمل.
 مرتفع 9 000. 23.221 0.663 4.340

37 
يهتم اإلشرافيين بعامل الزمن في 

 حل المشكلة.
 مرتفع 2 000. 21.089 0.680 4.250
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38 
يعبر اإلشرافيين عن آرائهم 

 وأفكارهم اإلبداعية.
 مرتفع 3 000. 20.267 0.691 4.219

39 

يحرص اإلشرافيين على 

االستفادة من البيئة الثقافية في 

البنوك اإلسالمية في توليد 

 األفكار اإلبداعية.

 مرتفع 4 000. 16.198 2.005 4.022

  000. 25.275 0.549 4.208 جميع فقرات الطالقة 

( الجدولية بالستناد إلى الوسط الفتراضي t(.تم حساب قيمة ) 0.05( )1.99( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

 (.3للفقرة والبالغ )

 Measuring Variablesقياس متغيرات الدراسة (3ـ  4)
جيههلا  للمدراء ادهلا وتو تم قيلاس المتغيرات والمستقلة والتلابعة للدراسة من خالل اإلستبلانة التي تم إعد

وع الدراسة، وقد تَمنت أداة  ومسلاعديهم ورؤسلاء األقسلام اإلشرافيين في البنوك اإلسالمية مَو

الدراسة إحدى وعشون فقرة لقيلاس الالمركزية اإلدارية من خالل أربعة متغيرات فرعية هي )تحديد 

ر َمنت إدارة الدراسة ثملان عشالمسؤولية، والمسلاءلة، واالستقاللية، وتفويض الصالحيلات( كملا ت

فقرة لقيلاس المتغير التلابع وذلك من خالل أربعة متغيرات فرعية هي )المرونة، واألصلالة، والحسلاسية 

للمشكلة، والطالقة( وقد كلانت جميع أسئلة أداة الدراسة من النوع المغلق وذلك وفقلا لمقيلاس ليكرت 

(Likert Scale.ذو األبعلاد الخمسة ) 

 ختبار فرضيات الدراسةلليل مدى مالئمة البيانات تح(: 4ـ  4)
يلات الدراسة االنحدارالختبلارقبل البدء في تطبيق تحليل  إجراء بعض بفقد قلام البلاحث  فَر

حقق من بحيث يتم الت، االنحدارتحليل  الفتراَلاتالبيلانلات  مالئمةوذلك من أجل َملان  االختبلارات

معلامل تَخم  وذلك بلاستخدامMulticollinearityستقلةعلاٍل بين المتغيرات الم ارتبلاطوجود عدم 

لكل متغير Toleranceفيه التبلاين المسموح  واختبلارVariance Inflation Factor (VIF )التبلاين 
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(. 01) للقيمة( VIF) فيهمن متغيرات الدراسة مع مراعلاة عدم تجلاوز معلامل تَخم التبلاين المسموح 

يبين نتلائج ( 5ـ  4) والجدول رقم(.1.15) أكبر من Toleranceفيهوأن تكون قيمة التبلاين المسموح 

 .االختبلاراتهذُ 

 ( عدم وجود تداخل خطي متعدد5 - 4يتَ ْ من النتلائج الواردة في الجدول)

Multicollinearity( بين أبعلاد المتغير المستقل)ن ملا يؤكد ذلك قيم الالمركزية اإلدارية ، وا 

، والمسلاءلة، واالستقاللية، ةتحديد المسؤوليألبعلاد المتمثلة بـ )( لVIFمعلامل تَخم التبلاين )اختبلار 

لى التوالي والتي تقل عن ع( 3.471؛3.853؛  3.547؛ 3.355) والبلالغةوتفويض الصالحيلات( 

و  1.351) ( تراوحت بينTolerance) فيهالتبلاين المسموح  اختبلار(. كملا يتَ ْ أن قيم 01)

علاٍل بين المتغيرات  ارتبلاطويعد هذا مؤشراا على عدم وجود  ،(1.15أكبر من )جميعهلا هي  (1.443

 المستقلة. 

 (5 - 4دول )ج

 نتلائج اختبلار تَخم التبلاين والتبلاين المسموح به ومعلامل االلتواء

 VIF Tolerance المتغيرات المستقلة الفرعية ت
 0.443 2.255 تحديد المسؤولية 0
 0.393 2.547 المسلاءلة  3
 0.350 2.853 االستقاللية 3
 0.405 2.470 تفويض الصالحيلات 5
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 : Normal-Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي : (5ـ  4)

سميرنوف  كلموغروف للتحقق من مدى اقتراب البيلانلات من توزيعهلا الطبيعي استخدم البلاحث اختبلار

(Kolomogrov-Smirnov( )K-S وتكون قلاعدة القرار ، )ية العدم رفض كلانت  إذاية الفَر

 (.1.15) ( أكبر منK-S)إحصلائيةاحتملالية 

 (2. - 5جدول رقم )

 اختبارات التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

 المتغير
Tests of Normality 

( K – S ) P - value 

 الالمركزية اإلداريةالمتغيرات المستقلة:  

 0.470 1.369 تحديدي المسؤولية

 0.207 1.065 المساءلة

 0.323 0.954 االستقاللية

 0.103 1.218 تفويض الصالحيات

 المتغيرات التابعة: اإلبداع اإلداري

 7.925 2.456 المرونة

 0.101 1.221 األصالة

 0.329 1.456 الحساسية للمشكلة

 0.433 0.872 الطالقة

ت النتلائج ات الدراسة ظهر مدى اقتراب البيلانلات من توزيعهلا الطبيعي لكل متغير من متغير  وبلاختبلار

( مرتفعة لجميع P - valueحيث وجدت قيمة مستوى الداللة ) (01 - 4كملا هي بلالجدول رقم )

ية التوزيع الطبيعي، وبلالتلالي سيتم رفض الفَرمن جميعلا أنهلا تقترب متغيرات الدراسة مملا يعني 

ية ا إلى أن البيلانلات  لبديلة التي تشيرالعدمية التي تشير إلى عدم توزع البيلانلات طبيعيلا، وقبول الفَر
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تتوزع طبيعيلا وهذا يعني صالحية البيلانلات للتحليل اإلحصلائي دون الحلاجة إلى معلالجة البيلانلات 

يلات  الختبلار الفَر

 اختبار فرضيات الدراسة(: 6ـ  4) 

 األولى:  الفرضية الرئيسة 

تمعة على المرونة في البنوك إحصائيةلالمركزية اإلدارية بأبعادها مج"ل يوجد أثر ذو دللة 

 (.α≤0.05اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية تم استخدام تحليل االنحدار ( لكون Simple regressionالبسيط ) الختبلار هذُ الفَر

ية تبحث في اثر جميع أبعلاد المتغير المستقل مجتمعة على متغير تلابع واح هو المرونة،  دهذُ الفَر

ية في الجدول رقم )  (11-4وقد ظهرت نتلائج اختبلار هذُ الفَر

 (11-4جدول رقم )
ية الرئيسة   األولىاختبلار الفَر

 R 2R الفرضية الفرضية
Adjusted 

2R 

قيمة  

β 

قيمة 

Beta 
T 

P-

Value 

الرئيسة 

 األولى

اثر الالمركزية 

اإلدارية بأبعادها 

 مجتمعة على المرونة

7.590 7.260 7.262 7.077 7.510 6.771 7.777 

 ) 1.98الجدولية )  tقيمة          )   1.15مستوى الحرية )              131( =  n-1درجة الحرية ) 
ية الرئيسة 11-4الجدول رقم )يشير  لا ريلاَيلا التي يمكن التعبير عنه األولى( إلى نتلائج اختبلار الفَر

Yبلالمعلادلة التلالية  ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التلابع عن المتغير 1

( 1.781قد بلغت ) (β) نجد أن قيمة السلابق ( ومن الجدول01: A= 0  H1: 0Hالمستقل )

التي بلغت  ( المحسوبةT)( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة Beta( )1.557فيملا بلغت قيمة )

، (0.58والمسلاوية ) (P ≤ 0.05 )عند مستوى معنوية اكبر من قيمتهلا الجدولية  ( وهي6.885)

ا الالمركزية اإلدارية بأبعادهوهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن 
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مجتمعة لها تأثير دال إحصائيا علي المرونة في البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية 

 عمان.

 يات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة األولىالفرض

مسلاءلة، تحديد المسؤولية، الالمتمثلة في )للمركزية اإلدارية بإبعلادهلا "ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية 

االستقاللية، تفويض الصالحيلات( على المرونة في البنوك اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية 

 (.α≤0.05ند مستوى معنوية )عملان وذلك ع

ية  ( لكون هذُ Multiple regressionالمتعدد ) تم استخدام تحليل االنحدارفقد الختبلار هذُ الفَر

ية تبحث في اثر مجموعة من المتغيرات المستقلة على متغير تلابع وقد ظهرت نتلائج اختبلار  الفَر

ية في الجدول رقم )  (03-4هذُ الفَر

 (03 - 4جدول )

ية الرئيسة األولىنتلائج اخ يلات الفرعية المنبثقة عن الفَر  تبلار الفَر

 الفرضية

 الفرعية

المتغيرات 

 المستقلة

المتغير 

 التابع
T 

P-

Value 
 βقيمة 

قيمة 

Beta 

( Fقيمة )

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

(Sig) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 األولى
تحديد 

 المسؤولية

 المرونة

943.6 0.000 0.368 0.354 

279112 0.000 19678 1946 

 0.29 0.26 04063 940.6 المساءلة الثانية

 0.468 0.549 04000 54295 االستقاللية الثالثة

 الرابعة
تفويض 

 0.358 0.479 0.000 54.95 الصالحيات

 ) 1998الجدولية ) tقيمة         )   1915مستوى الحرية )               131( =  n-1درجة الحرية ) 
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 الفرعية األولى:اختبار الفرضية 

لبعد تحديد المسؤولية على المرونة في البنوك اإلسالمية العاملة ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية األولى وملا انبثق عنهلا  ( والمتَمن نتلائج03-4وبلاإلشلارة إلى نتلائج الجدول رقم ) اختبلار الفَر

ية الفرعية األولى والمشلار اليهلا في الجدول  يلات فرعية، وبلالرجوع إلى النتلائج الخلاصة بلالفَر من فَر

( وهي دالة احصيلا Beta( )1.354( فيملا بلغت قيمة )1.368قد بلغت ) (β) قيمةالسلابق نجد أن 

عند مستوى  ةكبر من قيمتهلا الجدوليأ هي (6.345)والبلالغة  ( المحسوبةT)حيث يؤكد ذلك قيمة 

إلى مسلاوي  P-Value( وان قيمة مستوى المعنوية المشلاهد 0.58المسلاوية ل )و ( 1.15داللة  )

رفض الفرضية العدمية مملا يعني  في هذُ الدراسة من قيمة المعنوية المعتمدةقل وهو أ( 1.111)

تحديد المسؤولية على المرونة في البنوك  التي تشير إلى عدم وجود اثر دال إحصائيا لبعد

اإلسالمية، وقبول الفرضية البديلة التي تشير إلى وجود اثر دال إحصائيا لبعد تحديد المسؤولية 

ويرى البلاحث ان هذُ على المرونة في البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان، 

عطلاء اإلشرافيين النتيجة تأتي منسجمة مع الواقع العملي إذ أن  تحديد المسؤولية في العمل وا 

الصالحيلات الكلافية يمكنهم  من اختيلار البدائل التي تحقق األهداف بسهولة واالنتقلال إلى األفكلار 

وتغيير الحلالة بملا يتنلاسب مع الموقف او المشكلة كملا وتأتي هذُ النتيجة أيَلا منسجمة مع النتيجة 

 (، Morenoa et,  al 2014التي توصلت لهلا دراسة )
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 :الثانيةالفرعية اختبار الفرضية 

لبعد المساءلة على المرونة في البنوك اإلسالمية العاملة في ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية الفرعية الثلان03-4وبلالعودة إلى نتلائج الجدول رقم ) هلا ية والتي يمكن التعبير عن( الختبلار الفَر

Yريلاَيلا بلالمعلادلة التلالية: ) Xi i i    0 1
( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التلابع عن 

 (β) ( نجد أن قيمة03-4( ومن الجدول السلابق رقم )01=0 HA: 1: 0Hالمتغير المستقل )

( وهي غير دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة Beta( )1.35يمة )( فيملا بلغت ق1.35قد بلغت )

(Tالمحسوبة ) ( وهي اقل من قيمتهلا الجدولية عند مستوى المعنوية المعتمد 0.185التي بلغت بلغت )

(1.15 ≥α( والمسلاوي ل )0.58)،  وهذا يعني قبول الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود

المرونة في البنوك اإلسالمية، ورفض الفرضية البديلة التي تشير  اثر دال إحصائيا للمساءلة على

إلى وجود اثر دال إحصائيا لبعد المساءلة على المرونة في البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة 

ولعل البلاحث يجتهد في تفسير هذُ النتيجة بلان المسلاءلة المستمرة لم تسلاهم وبشكل  األردنية عمان،

نة في اتخلاذ القرارات واالنتقلال للبدائل التي ترى أنهلا تحقق لهلا الكفلاءة والفلاعلية في كبير على المرو 

 انجلاز األعملال

 :الثالثةالفرعية اختبار الفرضية 

لبعد لالستقاللية على المرونة في البنوك اإلسالمية العاملة في ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05عنوية )العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى م

عنلاصر المتغير المستقل والمتغير التلابع نجد أن قيمة العالقة بين  (01 - 4رقم ) من الجدول السلابق

( 1.46)( 2R) كلانت قيمة معلامل التحديدR (1.678 ،))))المرونة( كلانت قوية وايجلابية حيث بلغت 

ية و متغير المستقل، الذي يشير إلى قيمة التغير في المتغير التلابع نتيجة التغير في ال عند اختبلار الفَر
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التي تشير إلى عدم وجود أثر ذو داللة إحصلائية لالستقاللية في المرونة لدى البنوك العدمية 

( Beta( )1.468( فيملا بلغت قيمة )1.545قد بلغت ) (β)اإلسالمية في عملان، فقد تبين أن قيمة 

وهي أكبر من قيمتهلا  ( 5.365بلالغة )وال ( المحسوبةT)وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة 

( وهي أقل من قيمة P-Value. = 0.000( ونجد أن قيمة )1.15المجدولة عند مستوى الداللة  )

ية البديلة التي تشير إلى وجود اثر ، المعنوية المعتمدة ية العدمية وتقبل الفَر وعليه ترفض الفَر

 سالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان.دال إحصلائيلا لالستقاللية على المرونة في البنوك اإل

 :الرابعةالفرعية اختبار الفرضية 

لبعد تفويض الصالحيات على المرونة في البنوك اإلسالمية العاملة ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية الفرعية الرابعة والتي يمكن التعبير عنهلا ( 03-4بلالعودة إلى نتلائج الجدول رقم ) والختبلار الفَر

Yريلاَيلا بلالمعلادلة التلالية:  ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التلابع عن 1

قيمة ة ( نجد أن قيم03-4( ومن الجدول السلابق رقم )01: A=0  H1: 0Hالمتغير المستقل )

(β) ( ( فيملا بلغت قيمة )1.475قد بلغتBeta( )1.358 وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة )

(Tالمحسوبة ) والبلالغة (0.05( وهي اكبر من قيمتهلا الجدولية عند مستوى معنوية )5.407≥α .)

ني وهذا يع( وجدت اقل من مستوى المعنوية المعتمدة في هذُ الدراسة، P-Valueكملا أن قيمة )

رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود اثر دال إحصائيا لبعد تفوض الصالحيات على 

المرونة في البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان،  وقبول الفرضية البديلة، أي 

يفسر و  أن تفويض الصالحيات له تأثير معنوي على المرونة في البنوك اإلسالمية موضوع الدراسة،

البلاحث هذُ النتيجة بلان تفويض الصالحيلات الالزمة النجلاز األعملال قد سلاهم في زيلادة المرونة لدى 
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وع الدراسة في انجلاز األعملال واختيلار البدائل التي تحقق لهلا األهداف، وكملا تأتي هذُ  البنوك مَو

 (. 3103سة )اليلاسين، ( ودرا3100النتيجة منسجمة مع النتلائج التي توصلت إليهلا دراسة )المشوط، 

 الثانية:  الفرضية الرئيسة 

لالمركزية اإلدارية بأبعادها مجتمعة على الصالة في البنوك  إحصائية"ل يوجد أثر ذو دللة 

 (.α≤0.05اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية تم استخدام تحليل االنحدار ( لكون Simple regressionالبسيط ) الختبلار هذُ الفَر

ية تبحث في اثر جميع أبعلاد المتغير المستقل الالمركزية اإلدارية مجتمعة على متغير  هذُ الفَر

ية في الجدول رقم )  (13-4تلابع واحد هو األصلالة، وقد ظهرت نتلائج اختبلار هذُ الفَر

 (13-4جدول رقم )

ية الرئيسة   الثلانيةاختبلار الفَر

 R 2R ضيةالفر الفرضية
Adjusted 

2R 

قيمة  

β 

قيمة 

Beta 
F 

P-

Value 

الرئيسة 

 األولى

اثر الالمركزية 

اإلدارية بأبعادها 

مجتمعة على 

 األصالة

7.665 7.442 7.430 7.591 7.476 102.824 7.777 

 ) 1.98الجدولية )  tقيمة          )   1.15مستوى الحرية )              131( =  n-1درجة الحرية ) 
 

نتلائج تحليل أثر المتغير المستقل بكلافة أبعلاد الالمركزية اإلدارية  (03 - 4يَو ْ الجدول )

. إذ أظهرت نتلائج التحليل اإلحصلائي وجود تأثير ذي داللة مجتمعة على المتغير التلابع األصلالة

تفيض ، و تحديد المسؤولية، والمسلاءلة، االستقاللية)عوامل الالمركزية اإلدارية مجتمعة إحصلائية ل

لغ معلامل بحيث الصالحيلات( في األصلالة في البنوك اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان، 

(، 1.443فقد بلغ ) (3R)(. أملا معلامل التحديد  0.05( عند مستوى )665.1) (R)االرتبلاط 
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ن ملان نلاتج عفي مدينة عاألصلالة في البنوك اإلسالمية ( من التغيرات في 1.443أي أن ملا قيمته )

المحسوبة والتي بلغت  (F)، ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة أبعلاد الالمركزية اإلداريةالتغير في 

قد بلغت  (β) قيمةكملا بلغت  (. 0.05) المعنوية المعتمد ( وهي دالة عند مستوى013.834)

المحسوبة  (T) ( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمةBeta( )1.486( فيملا بلغت قيمة )1.505)

ية الرئيسة، ومستوى المعنوية  مية وعليه ترفض الفرضية العدوهذا يؤكد عدم صحة قبول الفَر

مركزية إحصائية لعوامل الال:وجود أثر ذو دللة تشير إلى)الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي 

ة عند مستوى دللعمان  اإلدارية على األصالة في البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية

(0.05≥α.) 

 يات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانيةالفرض

مسلاءلة، تحديد المسؤولية، الالمتمثلة في )للمركزية اإلدارية بإبعلادهلا "ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية 

مة األردنية لعلاصاالستقاللية، تفويض الصالحيلات( على األصلالة في البنوك اإلسالمية العلاملة في ا

 (.α≤0.05عملان وذلك عند مستوى معنوية )

ية  ( لكون هذُ Multiple regressionالمتعدد ) تم استخدام تحليل االنحدارفقد الختبلار هذُ الفَر

ية تبحث في اثر مجموعة من المتغيرات المستقلة على متغير تلابع وقد ظهرت نتلائج اختبلار  الفَر

ية في الجدول رقم )  (04-4هذُ الفَر
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 (04 - 4جدول )

ية الرئيسة  يلات الفرعية المنبثقة عن الفَر  الثلانيةنتلائج اختبلار الفَر
الفرض

 ية

 الفرعية

المتغيرات 

 المستقلة

المتغير 

 التابع
T 

P-

Value 
 βقيمة 

قيمة 

Beta 

( Fقيمة )

المحسوب

 ة

مستوى 

الداللة 

(Sig) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 األولى

تحديد 

مسؤوليال

 ة

األص

 الة

0.56

6 

2.22

2 

0.66

6 

0.54

8 

26951

7 

0.00

0 

0.65

7 

0.44

5 

 المساءلة الثانية
4.05

5 

2.22

2 

.047

1 

0.32

7 

 الثالثة
االستقالل

 ية

..42

0 

2.22

2 

0.62

3 

0.58

9 

 الرابعة

تفويض 

الصالحي

 ات

6.24

5 

2.22

2 

0.65

9 

0.46

8 

 ) 1998الجدولية ) tقيمة         )   1915ستوى الحرية )  م             131( =  n-1درجة الحرية ) 

 

 الفرعية األولى:اختبار الفرضية 

لبعد تحديد المسؤولية على األصالة في البنوك اإلسالمية العاملة ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية الفرعية الثلانية فقد تبين 04-4لجدول رقم )وبلاإلشلارة إلى نتلائج ا ( والمتَمن نتلائج اختبلار الفَر

( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد Beta( )1.548( فيملا بلغت قيمة )1.1.666قد بلغت ) (β)أن قيمة 

عند مستوى داللة   ةكبر من قيمتهلا الجدوليأ هي (7.466)التي بلغت  ( المحسوبةT)ذلك قيمة 

( 1.111إلى )مسلاوي  P-Value( وان قيمة مستوى المعنوية المشلاهد 0.58ل ) المسلاويةو ( 1.15)

ر رفض الفرضية العدمية التي تشي يعني مملا  في هذُ الدراسة من قيمة المعنوية المعتمدةقل وهو أ

إلى عدم وجود اثر دال إحصائيا لبعد تحديد المسؤولية على األصالة في البنوك اإلسالمية، وقبول 

بديلة التي تشير إلى وجود اثر دال إحصائيا لبعد تحديد المسؤولية على األصالة في الفرضية ال
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وتأتي هذُ النتيجة منسجمة مع الواقع العملي ومع العديد من الدراسلات التي  البنوك موضوع البحث،

 (3101أجريت في ذات المجلال ومنهلا دراسة )القيسي، 

 :الثانيةالفرعية اختبار الفرضية 

لبعد المساءلة على األصالة في البنوك اإلسالمية العاملة في ر ذو دللة إحصائية ل يوجد أث

 (α≤0.05العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية الفرعية الثلانية والتي يمكن التعبير عنهلا 04-4وبلالعودة إلى نتلائج الجدول رقم ) ( الختبلار الفَر

Yريلاَيلا بلالمعلادلة التلالية: ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التلابع عن 1

قيمة  ( نجد أن قيمة04-4( ومن الجدول السلابق رقم )01=0 HA: 1: 0Hالمتغير المستقل )

(β) ( ( فيملا بلغت قيمة )1.1.470قد بلغتBeta( )1.337 وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك )

( وهي اكبر من قيمتهلا الجدولية عند مستوى معنوية المعتمدة 3.544) التي بلغت ( المحسوبةT)قيمة 

وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن ( ، α≤0.05والمسلاوية ل )

 المساءلة لها تأثير دال إحصائيا على األصالة في البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية

ولعل البلاحث يفسر هذُ النتيجة بلان المسلاءلة المبنية على المعلايير المحددة هي اإلدارة  عمان،

الرئيسة إلعطلاء المكلافآت والترقية ملا ينعكس على تميز البنوك من خالل األفكلار اإلبداعية التي 

 .تطرحهلا 

 :الثالثةالفرعية اختبار الفرضية 

الستقاللية على األصالة في البنوك اإلسالمية العاملة في لبعد ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05العاصمة الردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

عنلاصر المتغير المستقل والمتغير التلابع نجد أن قيمة العالقة بين  (04 - 4رقم ) من الجدول السلابق

وعند  (1.445)( 2R) ل التحديدكلانت قيمة معلامR  (1.675 ،)))كلانت قوية وايجلابية حيث بلغت 
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ية العدمية  التي تشير إلى عدم وجود أثر ذو داللة إحصلائية لبعد االستقاللية على اختبلار الفَر

ية البديلة التي تاألصلالة  ي البنوك معنويلالستقاللية على األصلالة ف وجود  أثرشير إلى مقلابل الفَر

( فيملا بلغت 1.1.633قد بلغت ) (β) أن قيمة وجدَ اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان، 

 ( 8.315التي بلغت ) ( المحسوبةT)( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة Beta( )1.585قيمة )

-Pونجد أن قيمة )المعتمد في هذُ الدراسة،  من قيمتهلا المجدولة عند مستوى الداللة أكبروهي 

Value. = 0.000 ترفض الفرضية العدمية وتقبل وعليه معتمدة، من قيمة المعنوية ال أقل( وهي

الفرضية البديلة التي تشير إلى وجود اثر دال إحصائيا لبعد الستقاللية على األصالة في البنوك 

 موضوع البحث.

 :الرابعةالفرعية اختبار الفرضية 

العاملة  ةلبعد تفويض الصالحيات على األصالة في البنوك اإلسالميل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية الفرعية الرابعة والتي يمكن التعبير عنهلا 04-4بلالعودة إلى نتلائج الجدول رقم ) ( والختبلار الفَر

Yريلاَيلا بلالمعلادلة التلالية: ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التلابع عن 1

 (β( نجد أن قيمة )04-4( ومن الجدول السلابق رقم )01: A= 0  H1: 0Hالمتغير المستقل )

( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة Beta( )1.468( فيملا بلغت قيمة )1.1.655قد بلغت )

(Tالمحسوبة ) ( وهي اكبر من قيمتهلا الجدولية عند مستو 6.134التي بلغت ) ى معنوية المعتمدة

(0.05≥α( كملا أن قيمة .)P-Value وجدت اقل من مستوى المعنوية المعتمدة في هذُ الدراسة )

وهذا يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود اثر دال إحصائيا لبعد  (،1.111)

يلة، أي ة البدتفويض الصالحيات المعلومات على األصالة في البنوك اإلسالمية، وقبول  الفرضي

أن تفويض الصالحيات له تأثير معنوي على األصالة في البنوك اإلسالمية األردنية العاملة في 



11 

 

ويرى البلاحث أن هذُ النتيجة تنسجم مع الواقع العملي اذ أن تفويض العاصمة األردنية عمان، 

تبروا بلاحثين وقد اعالسلطلات والصالحيلات يسلاعد المديرين على اإلبداع وقد أورد ذلك العديد من ال

يدفع اإلشرافيين إلى اإلبداع وتقديم كل ملا هو جديد في أداء  Job enrichmentأن إثراء العمل 

 األعملال

 الثالثة:  الفرضية الرئيسة 

إحصائية لالمركزية اإلدارية بأبعادها مجتمعة على الحساسية للمشكلة في "ل يوجد أثر ذو دللة 

 (.α≤0.05ي العاصمة عمان وذلك عند مستوى معنوية )البنوك اإلسالمية العاملة ف

ية تم استخدام تحليل االنحدار ( لكون هذُ Simple regressionالبسيط ) الختبلار هذُ الفَر

ية تبحث في اثر جميع أبعلاد المتغير المستقل مجتمعة على متغير تلابع واحد هو الحسلاسية  الفَر

ي  (15-4ة في الجدول رقم )للمشكلة، وقد ظهرت نتلائج اختبلار هذُ الفَر

 (15-4جدول رقم )

ية الرئيسة   الثلالثةاختبلار الفَر

 R 2R الفرضية الفرضية
Adjusted 

2R 

قيمة  

β 

قيمة 

Beta 
T 

P-

Value 

الرئيسة 

 األولى

اثر الالمركزية 

اإلدارية بأبعادها 

مجتمعة على 

 الحساسية للمشكلة

7.635 7.473 7.317 7.543 7.357 1.363 7.777 

 ) 1.98الجدولية )  tقيمة          )   1.15مستوى الحرية )              131( =  n-1درجة الحرية ) 
ية الرئيسة 15-4الجدول رقم )يشير  هلا ريلاَيلا التي يمكن التعبير عن الثلالثة( إلى نتلائج اختبلار الفَر

Yبلالمعلادلة التلالية  ) Xi i i    0 ف في المتغير التلابع عن المتغير ( ولفحص مقدار االختال1

( 1.543قد بلغت ) (β) نجد أن قيمة السلابق ومن الجدول (01: A= 0  H1: 0Hالمستقل )

التي بلغت ( المحسوبة T)( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة Beta( )1.351فيملا بلغت قيمة )
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، (0.58والمسلاوية ) (P ≤ 0.05 )عند مستوى معنوية ة اكبر من قيمتهلا الجدولي ( وهي5.363)

ا الالمركزية اإلدارية بأبعادهوهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن 

مجتمعة لها تأثير دال إحصائيا علي الحساسية للمشكلة في البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة 

ُ ال األردنية عمان المحسوبة التي وجدت اقل من قيمة المعنوية  (P-Valueنتيجة قيمة )ومملا يؤكد هذ

 .المعتمدة في هذا الدراسة

 يات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثالثةالفرض

مسلاءلة، تحديد المسؤولية، الالمتمثلة في )للمركزية اإلدارية بإبعلادهلا "ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية 

لصالحيلات( على الحسلاسية للمشكلة في البنوك اإلسالمية العلاملة في العلاصمة االستقاللية، تفويض ا

 (.α≤0.05األردنية عملان وذلك عند مستوى معنوية )

ية  ( لكون هذُ Multiple regressionالمتعدد ) تم استخدام تحليل االنحدارفقد الختبلار هذُ الفَر

ية تبحث في اثر مجموعة من المتغيرات المستقلة عل تبلار ى متغير تلابع وقد ظهرت نتلائج اخالفَر

ية في الجدول رقم )  (06-4هذُ الفَر

 (06 - 4جدول )
ية الرئيسة  يلات الفرعية المنبثقة عن الفَر  الثلالثةنتلائج اختبلار الفَر

الفرض

 ية

 الفرعية

المتغيرات 

 المستقلة

المتغير 

 التابع
T 

P-

Value 
 βقيمة 

قيمة 

Beta 

( Fقيمة )

المحسو

 بة

مستو

ى 

 الداللة

(Sig) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 األولى

تحديد 

المسؤول

 ية

الحساس

ية 

 للمشكلة

0.0.

6 

0.00

0 

0.79

8 

0.45

6 

22916 
0.0

0 

1964

1 

1941

1 

 المساءلة الثانية
5..0

6 

2.22

2 

0.85

5 

0.68

9 

 الثالثة
االستقالل

 ية

6...

0 

2.22

2 

0.61

9 

0.54

7 

 الرابعة

تفويض 

الصالحي

 ات

5..4

4 

0.00

0 

0.35

7 
0259 

 ) 1998الجدولية ) tقيمة         )   1915مستوى الحرية )               131( =  n-1درجة الحرية ) 
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 الفرعية األولى:اختبار الفرضية 

لبعد تحديد المسؤولية على الحساسية للمشكلة في البنوك اإلسالمية ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05لة في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )العام

ية األولى وملا انبثق عنهلا 06-4وبلاإلشلارة إلى نتلائج الجدول رقم ) ( والمتَمن نتلائج اختبلار الفَر

ية الفرعية األولى  يلات فرعية، وبلالرجوع إلى النتلائج الخلاصة بلالفَر قد  (β) مةنجد أن قيمن فَر

( T)( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة Beta( )1.458لغت قيمة )( فيملا ب1.758بلغت )

( 0.58المسلاوية ل )و ( 1.15عند مستوى داللة  ) ةكبر من قيمتهلا الجدوليأ هي (7.786) المحسوبة 

من قيمة المعنوية قل وهو أ( 1.111إلى )مسلاوي  P-Valueوان قيمة مستوى المعنوية المشلاهد 

رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود اثر دال مملا يعني  في هذُ الدراسة المعتمدة

إحصائيا لبعد تحديد المسؤولية على الحساسية للمشكلة في البنوك اإلسالمية، وقبول الفرضية 

البديلة التي تشير إلى وجود اثر دال إحصائيا لبعد تحديد المسؤولية على الحساسية للمشكلة في 

ويرى البلاحث ان هذُ النتيجة تأتي منسجمة  ة في العاصمة األردنية عمان،البنوك اإلسالمية العامل

عطلاء اإلشرافيين المزيد الصالحيلات جعلهم  مع الواقع العملي إذ أن تحديد المسؤولية في العمل وا 

 يستشعرون المشكالت التي قد تحدث في العمل وذلك درءا لتحميلهم مسؤولية األخطلاء التي قد تقع 

 :الثانيةالفرعية ية اختبار الفرض

لبعد المساءلة على الحساسية للمشكلة في البنوك اإلسالمية ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05العاملة في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية الفرعية الثلانية والتي يمكن التعبير 06-4وبلالعودة إلى نتلائج الجدول رقم ) نهلا ع( الختبلار الفَر

Yريلاَيلا بلالمعلادلة التلالية: ) Xi i i    0  ( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التلابع عن 1
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نجد  ( نجد أن قيمة06-4( ومن الجدول السلابق رقم )01=0 HA: 1: 0Hالمتغير المستقل )

( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد Beta( )1.685( فيملا بلغت قيمة )1.855قد بلغت ) (β) أن قيمة

( وهي اكبر من قيمتهلا الجدولية عند مستوى المعنوية 4.856بلغت )التي  ( المحسوبةT)ذلك قيمة 

وهذا يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم  ،(0.58( والمسلاوي ل )α≤ 1.15المعتمد )

في البنوك اإلسالمية، وقبول الفرضية  وجود اثر دال إحصائيا للمساءلة على الحساسية للمشكلة

البديلة التي تشير الى وجود اثر دال إحصائيا لبعد المساءلة على الحساسية للمشكلة في البنوك 

ولعل البلاحث تجتهد في تفسير هذُ النتيجة التي اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان، 

ية الفرعية األولى المنبث ية الرئيسة الثلالثة حيث تلعب المجلاءت منسجمة مع الفَر سلاءلة قة عن الفَر

دورا هلاملا في جعل اإلشرافيين في البنوك اإلسالمية يتحسسون المشكالت التي قد تقع مستقبال حتى 

ة للمسلاءلة عن األخطلاء التي قد تقع أثنلاء انجلاز األعملال  ال يكون الموظف عَر

 :الثالثةالفرعية اختبار الفرضية 

لبعد لالستقاللية على الحساسية للمشكلة في البنوك اإلسالمية دللة إحصائية ل يوجد أثر ذو 

 (α≤0.05العاملة في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

عنلاصر المتغير المستقل والمتغير التلابع نجد أن قيمة العالقة بين  (06 - 4رقم ) من الجدول السلابق

 كلانت قيمة معلامل التحديدR  (1.640 ،)))وايجلابية حيث بلغت  )الحسلاسية للمشكلة( كلانت قوية

(2R )(1.400 ،الذي يشير إلى قيمة التغير في المتغير التلابع نتيجة التغير في المتغير المستقل )

ية العدمية  التي تشير إلى عدم وجود أثر ذو داللة إحصلائية لالستقاللية في وعند اختبلار الفَر

( فيملا 1.605قد بلغت ) (β) لبنوك اإلسالمية في عملان، فقد تبين ان قيالحسلاسية للمشكلة لدى ا

التي بلغت ( المحسوبة T)( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة Beta( )1.547بلغت قيمة )

-Pأن قيمة ) كملا ( و 1.15وهي أكبر من قيمتهلا المجدولة عند مستوى الداللة  ) ( 6.087)
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Value. = 0.000ترفض الفرضية العدمية وتقبل وعليه المعنوية المعتمدة،  ( هي أقل من قيمة

الفرضية البديلة التي تشير إلى وجود اثر دال إحصائيا لالستقاللية على الحساسية للمشكلة في 

وتأتي هذُ النتيجة لتعزز النتلائج التي تم  البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان

 َية الفرعية االولى والثلانية.التوصل إليهلا سلابقلا في الفر 

 :الرابعةالفرعية اختبار الفرضية 

لبعد تفويض الصالحيات على الحساسية للمشكلة في البنوك ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية الفرعية الرابعة والتي يمكن التعبير عنهلا ( والخ06-4بلالعودة إلى نتلائج الجدول رقم ) تبلار الفَر

Yريلاَيلا بلالمعلادلة التلالية:  ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التلابع عن 1

د نج( نجد أن قيمة 06-4( ومن الجدول السلابق رقم )01: A=0  H1: 0Hالمتغير المستقل )

( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد Beta( )1.355( فيملا بلغت قيمة )1.357قد بلغت ) (β) أن قيمة

( وهي اكبر من قيمتهلا الجدولية عند مستوى 5.833المحسوبة كلانت )( T) ( المحسوبةT)ذلك قيمة 

( وجدت اقل من مستوى المعنوية المعتمدة في هذُ P-Value(. كملا أن قيمة )α≤0.05معنوية )

، وهذا يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود اثر دال إحصائيا لبعد تفوض اسةالدر 

الصالحيات على الحساسية للمشكلة في البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان،  

أي أن تفويض الصالحيلات له تأثير معنوي على الحسلاسية للمشكلة في  وقبول الفرضية البديلة،

وع الدراسة، ويفسر البلاحث هذُ النتيجة بلان تفويض الصالحيلات يؤدي إلى ال بنوك اإلسالمية مَو

بدقة عن انجلاز األعملال مملا يجعل الموظفين اإلشرافيين في البنوك اإلسالمية  ةتحديد المسؤولي

أن  لامتيقظين للمشكالت ألتي قد تحدث وبلالتلالي اتخلاذ ملا يلزم من إجراءات لمنع وقوع المشكلة، كم

 (.3100هذُ النتيجة تأتي منسجمة مع نتيجة الدراسة التي توصلت إليهلا دراسة )عتيقة، 
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 الرابعة:  الفرضية الرئيسة 

إحصائية لالمركزية اإلدارية بأبعادها مجتمعة على الطالقة في البنوك "ل يوجد أثر ذو دللة 

 (.α≤0.05معنوية )اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى 

ية تم استخدام تحليل االنحدار ( لكون Simple regressionالبسيط ) الختبلار هذُ الفَر

ية تبحث في اثر جميع أبعلاد المتغير المستقل الالمركزية اإلدارية مجتمعة على متغير  هذُ الفَر

ية في الجدول رقم )  (17-4تلابع واحد هو الطالقة، وقد ظهرت نتلائج اختبلار هذُ الفَر

 (17-4جدول رقم )

ية الرئيسة   الرابعةاختبلار الفَر

 R 2R الفرضية الفرضية
Adjusted 

2R 

قيمة  

β 

قيمة 

Beta 
F T 

P-

Value 

الرئيسة 

 األولى

اثر الالمركزية 

اإلدارية 

بأبعادها 

مجتمعة على 

 الطالقة

7.574 7.254 7.247 7.311 7.377 44.900 6.640 7.777 

 ) 1.98الجدولية )  tقيمة          )   1.15مستوى الحرية )              131( =  n-1درجة الحرية ) 
نتلائج تحليل أثر المتغير المستقل بكلافة أبعلاد الالمركزية اإلدارية (07 - 4يَو ْ الجدول )

. إذ أظهرت نتلائج التحليل اإلحصلائي وجود تأثير ذي داللة مجتمعة على المتغير التلابع الطالقة

تحديد المسؤولية، والمسلاءلة، االستقاللية، وتفيض )الالمركزية اإلدارية مجتمعة  عواملإحصلائية ل

لغ بحيث الصالحيلات( على الطالقة في البنوك اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان، 

فقد بلغ  (3R)(. أملا معلامل التحديد  0.05( عند مستوى )514.1) (R)معلامل االرتبلاط 

الطالقة في البنوك اإلسالمية العلاملة في ( من التغير في 1.354لا قيمته )(، أي أن م1.354)

ثير ، ويؤكد معنوية هذا التأأبعلادالالمركزية اإلداريةعن التغير في العلاصمة األردنية عملان هو نلاتج 

(.  0.05) المعنوية المعتمد ( وهي دالة عند مستوى44.077المحسوبة والتي بلغت ) (F)قيمة 
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( وهي دالة احصيلا Beta( )1.318( فيملا بلغت قيمة )1.355قد بلغت ) (β) أن قيمة نجدوكذلك 

( الجدولية والبلالغة T( وهي اكبر قيمة )6.647التي بلغت ) ( المحسوبةT)حيث يؤكد ذلك قيمة 

(، وعليه ترفض الفرضية العدمية )الصفرية( عند مستوى المعنوية المعتمد في هذُ الدراسة، 0.58)

إحصائية لعوامل الالمركزية اإلدارية :وجود أثر ذو دللة تشير إلىرضية البديلة التي وتقبل الف

ة عند مستوى دللمجتمعة على الطالقة في البنوك اإلسالمية العاملة في العاصمة األردنية عمان 

(0.05≥α) وتأتي هذُ النتيجة منسجمة مع دراسة .Liponen Helfat  التي أجريت في فنلندا علام

ثرهلا على اإلبداع. 3101  التي جلاءت بهدف التعرف على اثر استراتيجيلات الشركة الالمركزية وا 

 يات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الرابعةالفرض

 

 (08- 4جدول )

ية الرئيسة  يلات الفرعية المنبثقة عن الفَر  الرابعةنتلائج اختبلار الفَر

 الفرضية

 الفرعية

المتغيرات 

 المستقلة

ير المتغ

 التابع
T 

P-

Value 
 βقيمة 

قيمة 

Beta 

( Fقيمة )

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

(Sig) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 تحديد المسؤولية األولى

 الطالقة

7.117 04000 0.546 0.425 

159661 0.000 19575 19331 

 0.134 0.156 0.033 2.151 المساءلة الثانية

 0.394 0.544 04000 5.289 الليةاالستق الثالثة

 الرابعة
تفويض 

 0.295 0.356 04000 3.900 الصالحيات

 ) 1998الجدولية ) tقيمة         )   1915مستوى الحرية )               131( =  n-1درجة الحرية ) 
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مسلاءلة، تحديد المسؤولية، الالمتمثلة في )للمركزية اإلدارية بإبعلادهلا "ال يوجد أثر ذو داللة إحصلائية 

االستقاللية، تفويض الصالحيلات( على الطالقة في البنوك اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية 

 (.α≤0.05عملان وذلك عند مستوى معنوية )

ية  ( لكون هذُ Multiple regressionالمتعدد ) تم استخدام تحليل االنحدارفقد الختبلار هذُ الفَر

ية تبحث  في اثر مجموعة من المتغيرات المستقلة على متغير تلابع وقد ظهرت نتلائج اختبلار الفَر

ية في الجدول رقم )  (.08-4هذُ الفَر

 الفرعية األولى:اختبار الفرضية 

لبعد تحديد المسؤولية على الطالقة في البنوك اإلسالمية العاملة ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05وذلك عند مستوى معنوية )في العاصمة األردنية عمان 

ية الفرعية الثلانية نجد أن 08-4وبلاإلشلارة إلى نتلائج الجدول رقم ) ( والمتَمن نتلائج اختبلار الفَر

( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك Beta( )1.435( فيملا بلغت قيمة )1.546قد بلغت ) (β) قيمة

( 1.15عند مستوى داللة  ) ةهلا الجدوليكبر من قيمتأ هي (7.007)( المحسوبة التي بلغت T)قيمة 

وهو ( 1.111إلى )مسلاوي  P-Value( وان قيمة مستوى المعنوية المشلاهد 0.58المسلاوية ل )و 

رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى مملا يعني  في هذُ الدراسة من قيمة المعنوية المعتمدةقل أ

لطالقة في البنوك اإلسالمية، وقبول عدم وجود اثر دال إحصائيا لبعد تحديد المسؤولية على ا

التي تشير إلى وجود اثر دال إحصلائيلا لبعد تحديد المسؤولية على الطالقة في البنوك  الفرضية البديلة

وع البحث، وتأتي هذُ النتيجة منسجمة مع الواقع العملي إذ أن مفهم الطالقة يشير إلى قدرة  مَو

مجموعة من األفكلار والخيلارات اإلبداعية خالل فترة زمنية  اإلشرافيين في الهيئة اإلدارية على اقتراح

محددة وبملا يتنلاسب مع التغيرات التي تحدث في بيئة األعملال سواء كلانت داخلية أو خلارجية سعيلا 

 من البنوك لتقديم خدملات متميزة تتنلاسب مع التطورات التي تحدث في بيئة العمل
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 :الثانيةالفرعية اختبار الفرضية 

لبعد المساءلة على الطالقة في البنوك اإلسالمية العاملة في أثر ذو دللة إحصائية ل يوجد 

 (α≤0.05العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية الفرعية الثلانية والتي يمكن التعبير عنهلا 08-4وبلالعودة إلى نتلائج الجدول رقم ) ( الختبلار الفَر

Yريلاَيلا بلالمعلادلة التلالية: ) Xi i i    0 1
( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التلابع عن 

 (β) ( نجد أن قيمة08-4( ومن الجدول السلابق رقم )01=0 HA: 1: 0Hالمتغير المستقل )

( T( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة )Beta( )1.034( فيملا بلغت قيمة )1.056قد بلغت )

( وهي اكبر من قيمتهلا الجدولية عند مستوى معنوية المعتمدة والمسلاوية ل 3.050محسوبة )ال

(0.05≥α .)،أثير أي أن المسلاءلة لهلا ت وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة

 ُدال إحصلائيلا على الطالقة في البنوك اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان، وتنسجم هذ

وع الدراسلات النتيجة مع العديد من  أحد  أن الطالقة هي اذ التقييم اإلبداعيالتي بحثت في مَو

لى الطالقة المرونة واألصلالة والشرح. وُينظر إالمتمثلة  العنلاصر الرئيسية األربعة في التفكير اإلبداعي

 لمتنوعةن األفكلار اوطرح العديد م في التفكير اإلبداعي بلاعتبلارهلا القدرة على التفكير السريع

 :الثالثةالفرعية اختبار الفرضية 

لبعد الستقاللية على الطالقة في البنوك اإلسالمية العاملة في ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ع تغير المستقل والمتغير التلابعنلاصر المنجد أن قيمة العالقة بين  (08 - 4رقم ) من الجدول السلابق

وعند  (1.331)( 2R) كلانت قيمة معلامل التحديدR  (1.575 ،)))كلانت قوية وايجلابية حيث بلغت 

ية العدمية  التي تشير إلى عدم وجود أثر ذو داللة إحصلائية لبعد االستقاللية على اختبلار الفَر

ية البديلة التي تالطالقة  ي البنوك عنوي لالستقاللية على الطالقة فم وجود  أثرشير إلى مقلابل الفَر
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( 1.544قد بلغت ) (β) نجد أن قيمة وجَد أن قيمةاإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان، 

( المحسوبة كلانت T)( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة Beta( )1.354فيملا بلغت قيمة )

أن  ونجدالمعتمد في هذُ الدراسة،  الداللةمن قيمتهلا المجدولة عند مستوى  أكبروهي  ( 5.385)

وعليه ترفض من قيمة المعنوية المعتمدة،  أقل( وهي 1.111)( كلانت مسلاوية .P-Value)قيمة 

الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تشير إلى وجود اثر دال إحصائيا لبعد الستقاللية 

وع البحث  على الطالقة في البنوك اإلسالمية من عديد الإنتلاج في حيث تسلاهم االستقاللية مَو

ر الفرد في سرعة تفكيويقصد فيهلا  ويمكن تقسيم الطالقة إلى طالقة األلفلاظ ، كملااألفكلار اإلبداعية

أكبر عدد ممكن من الكلملات ذات  ويقصد فيهلا إنتلاج القة التداعي، وطإعطلاء الكلملات وتوليدهلا

أخيرا و  ستدعلاء عدد كبير من األفكلار في زمن محدد،صد فيهلا االتي يق طالقة األفكلارو  الداللة الواحدة

 .تقديم بعض اإلَلافلات إلى أشكلال معينة لتكوين رسوم حقيقيةالتي تعني  طالقة األشكلال

 :الرابعةالفرعية اختبار الفرضية 

 لبعد تفويض الصالحيات على الطالقة في البنوك اإلسالمية العاملةل يوجد أثر ذو دللة إحصائية 

 (α≤0.05في العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية الفرعية الرابعة والتي يمكن التعبير عنهلا 08-4بلالعودة إلى نتلائج الجدول رقم ) ( والختبلار الفَر

Yريلاَيلا بلالمعلادلة التلالية: ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التلابع عن 1

 (β) ( نجد أن قيمة08-4( ومن الجدول السلابق رقم )01: A= 0  H1: 0Hلمستقل )المتغير ا

( T( وهي دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة )Beta( )1.355( فيملا بلغت قيمة )1.356قد بلغت )

(. كملا α≤0.05( وهي اكبر من قيمتهلا الجدولية عند مستوى معنوية المعتمدة )3.511المحسوبة )

وهذا (، 1.111( وجدت اقل من مستوى المعنوية المعتمدة في هذُ الدراسة )P-Valueأن قيمة )

يعني رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود اثر دال إحصائيا لبعد تفويض الصالحيات 
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صالحيلات ض الأي أن تفوي المعلومات على الطالقة في البنوك اإلسالمية، وقبول  الفرضية البديلة،

له تأثير معنوي على الطالقة في البنوك اإلسالمية األردنية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان، 

ويرى البلاحث ان هذُ النتيجة تنسجم مع الواقع العملي إذ أن تفويض السلطلات والصالحيلات يسلاعد 

حل لرائيلا أسلوبلا إجر حيث يعتب لمشكالتاحل في تنمية التفكير اإلبداعي المديرين الطالقة في و 

كملا ويسلاهم تفويض الصالحيلات في تعزيز  مع التأكيد على الجلانب اإلبداعي في الحلت المشكال

الحلول اإلبداعية للمشكالت التي تقوم على أسلاس مالحظة المشكلة والتوصل إلى حل للمشكلة وتقييم 

ت في ذات د من الدراسلات التي أجرياألفكلار التي تم التوصل إليهلا وتأتي هذُ النتيجة مع نتلائج العدي

 (Davila & Ditillo, 2013السيلاق كدراسة )

 الخامسة: الفرضية الرئيسة 

لالمركزية على اإلبداع اإلداري في البنوك اإلسالمية العاملة في  إحصائية"ل يوجد أثر ذو دللة 

 (.α≤0.05العاصمة األردنية عمان وذلك عند مستوى معنوية )

ية ( Simple regressionحليل االنحدار البسيط )استخدم البلاحث ت الختبلار هذُ الفَر

ية تبحث في اثر أبعلاد المتغير المستقل مجتمعة )الالمركزية اإلدارية( على المتغير  لكون هذُ الفَر

ية في الجدول التلالي رقم  التلابع )اإلبداع اإلداري( بإبعلادُ مجتمعة وقد ظهرت نتلائج اختبلار هذُ الفَر

(4-05.) 
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 (05-4دول رقم )ج

ية الرئيسة   الخلامسةاختبلار الفَر

 R 2R الفرضية الفرضية
Adjusted 

2R 

قيمة  

β 

قيمة 

Beta 
F T 

P-

Value 

الرئيسة 

 األولى

اثر الالمركزية 

اإلدارية 

بأبعادها 

مجتمعة على 

اإلبداع اإلداري 

 بإبعاده مجتمعة

7.671 7.405 7.409 7.539 7.421 990.523 97.749 7.777 

 ) 1.98الجدولية )  tقيمة          )   1.15مستوى الحرية )              131( =  n-1درجة الحرية ) 
تحليل نتلائج تحليل االنحدار للمتغير المستقل الالمركزية اإلدارية  (05-4يَو ْ الجدول )

لمتغير التلابع ا بأبعلادهلا مجتمعة )تحديد المسؤولية، والمسلاءلة، واالستقاللية، وتفويض السلطلات( على

اإلبداع اإلداري بإبعلادُ مجتمعة التي تمثلت في )المرونة، واألصلالة، والحسلاسية للمشكلة، والطالقة( 

اإلبداع  لمركزية اإلدارية علىأظهرت نتلائج التحليل اإلحصلائي وجود تأثير ذي داللة إحصلائية ل حيث

 (R)بلغ معلامل االرتبلاط عملان حيث  في البنوك اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنيةاإلداري 

(، أي أن ملا 1.475فقد بلغ ) 3R(. أملا معلامل التحديد  0.05) الداللة ( عند مستوى685.1)

مركزية الالنلاتج عن التغير اإلبداع اإلداري في البنوك اإلسالمية ( من التغيرات في 1.475قيمته )

( وهي Beta( )1.435( فيملا بلغت قيمة )1.530( التي بلغت )β) قيمةذلك ايَلا ويؤكد اإلدارية. 

اكبر من قيمتهلا  ( وهي007.533المحسوبة والتي بلغت ) (F) دالة احصيلا حيث يؤكد ذلك قيمة

ترفض (. وعليه  0.05) الجدولية عند مستوى المعنوية المعتمدة في هذُ الدراسة والمسلاوية

حصائية إ:وجود أثر ذو دللة تشير إلىي الفرضية العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة الت

 عند مستوىلالمركزية اإلدارية على اإلبداع اإلداري في البنوك اإلسالمية موضوع البحث وذلك 

يلات  (.α≤0.05)دللة  وتأتي هذُ النتيجة لتعزز النتلائج التي تم التوصل إليهلا في تحل الفَر

يلات فرعية.الرئيسة األولى والثلانية والثلالثة والرابعة وملا ان يلات من  فَر  بثق عن تلك الفَر
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 الـفـصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 
 
 النتائج(: 1 -5)
 (: اإلستنتاجات2 – 5)
 التوصيات(: 3 - 5)
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 الـفـصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 
 النتائج(: 1ـ  5)
 المستفلة اسةالنتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدر (: 1ـ  1ـ  5)

( إلستبلانةاعينة الدراسة على فقرات )أفراد أظهرت نتلائج التحليل الوصفي أن مستوى إجلابلات  .0

بلالمتغير المستقل الالمركزية اإلدارية والخلاصة ببعد تحديد المسؤولية في البنوك المتعلقة 

ت إفراد لابلاكلانت مرتفعة وقد تراوح متوسط إج، اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية عملان

( على 4.337( بمتوسط كلي مقداُر )4.453 – 3.565هذا المتغير بين )العينة على 

لذي تبديه اإلى المستوى المرتفع  ، ويرى البلاحث أن هذا اآلمر يشيرمقيلاس ليكرت الخملاسي

البنوك اإلسالمية فيملا يتعلق بتحديد المسؤولية من خالل تحديد ادوار األقسلام اإلدارية 

عطلاء ا ألقسلام السلطلات الكلافية التي تمكنهلا من أداء األعملال الموكولة إليهلا بطريقة تتسم وا 

 بلالكفلاءة والفلاعلية ودون حدوث أي تعلارض او تَلارب في أداء المهلام

نتلائج التحليل الوصفي للمتغير المستقل والخلاصة ببعد )المسلاءلة(أن متوسط إجلابلات بينت  .3

( 3.554( وبمتوسط حسلابي لجميع الفقرات )4.616-3.566)أفراد عينة الدراسة تراوح بين 

فقرات التي لجميع الالمتوسطالمستوى  وتشير هذُ النتلائج إلىالخملاسي،  تعلى مقيلاس ليكر 

تقيس هذا المتغير بلاستثنلاء الفقرة التي قلاست مدى تأثر معنويلات الموظفين سلبلا بتطبيق 

ق بين إجلابلات أفراد عينة الدراسة على المسلاءلة اإلدارية مملا يعني أن هنلالك حلالة من التواف

مبدأ المسلاءلة كأحد إبعلاد الالمركزية اإلدارية ومن هنلا فلان البلاحث يرى إن البنوك اإلسالمية 

تقوم بتحديد المعلايير مسبقلا ثم تبدأ بقيلاس مدى التقدم في انجلاز األعملال وذلك وفقلا للمعلايير 
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ية يتعرض العديد من الموظفين للمسلاءلة اإلدار كملا أظهرت نتلائج الدراسة أن فقرة المحددة سلفلا

 .على ادني متوسط حسلابي بحسب آراء أفراد عينة الدراسة

أشلارتنتلائج التحليل الوصفي لمتغير االستقاللية ان متوسط إجلابلات أفراد عينة الدراسة جلاءت  .3

ير غمرتفعة حيث تراوح متوسط اإلجلابلات على فقرات أداة الدراسة المخصصة لقيلاس هذا المت

، إذ تشير هذُ النتيجة إلى مدى (4.317بمتوسط كلي مقداُر )( و 4.410 – 4.158)بين 

لية وعدم االستقال اإلشرافيينتوفير البنوك اإلسالمية لبيئة مفعمة بلاإلبداع من خالل من ْ 

تدخل اإلدارة العليلا بلالشؤون الداخلية للفروع وبملا يمكن الفروع من العمل في إطلار سيرتهلا 

وع إلى نفس النتيجة  الذاتية وقد أشلارت العديد من الدراسلات التي أجريت في ذات المَو

وذلك على الرغم من اختالف القطلاعلات والبلدان التي  ةالتي تم التوصل إليهلا في هذُ الدراس

 ( Blake et, al. 2010:p7689أجريت عليهلا هذُ الدراسلات كدراسة )

عينة  افراد إجلابلاتالصالحيلات ان متوسط يتَ ْ من نتلائج التحليل الوصفي لبعد تفويض  .4

 متوسطال راوحالخلاصة بهذا المتغير قد كلانت مرتفعة حيث تالدراسة  أداةالدراسة على فقرات 

بمتوسط كلي و ( 4.463 – 4.348هذا المتغير بين )الحسلابي لإلجلابلات على 

ع م ، ويرى البلاحث أن هذُ النتيجة تأتي منسجمة(على مقيلاس ليكرت الخملاسي4.417)

النتلائج السلابقة حيث تقوم اإلدارة بتفويض الصالحيلات وبملا يسلاهم بتنمية الفكر اإلداري 

 كشف عن المبدعين في بيئة األعملال.وال
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 التابعة النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة(: 2ـ  1ـ  5)
( إلستبلانةاسة على فقرات )عينة الدراأفراد أظهرت نتلائج التحليل الوصفي أن مستوى إجلابلات  .0

بلالمتغير التلابع اإلبداع اإلداري والخلاصة ببعد المرونة في البنوك اإلسالمية العلاملة المتعلقة 

كلانت مرتفعة وقد تراوح متوسط إجلابلات أفراد عينة الدراسة ، في العلاصمة األردنية عملان

سط اإلجلابلات على (، وبشكل علام فقد بلغ متو 4.40 – 4.151على فقرات متغير المرونة )

( األمر الذي يشير إلى مدى 1.663( وبلانحراف معيلاري مقداُر )4.087جميع الفقرات )

تمتع البنوك اإلسالمية بدرجة علالية من المرونة بحيث تستطيع التغيير والتنوع في األعملال 

 التي يطرحهلا البنك وبملا يتنلاسب مع الموقف أو المشكلة وذلك بحسب وجهة نظر أفراد عينة

 الدراسة.

بينت نتلائج التحليل الوصفي للمتغير التلابع والمتعلق ببعد األصلالة أن متوسط إجلابلات أفراد  .3

( وبمتوسط كلي مقداُر 4.333 -3.554)عينة الدراسة على هذا المتغير قد تراوحت بين 

( ويرى البلاحث ان ارتفلاع متوسط إجلابلات أفراد عينة الدراسة على هذا المتغير إنملا 4.015)

أتي من قنلاعة أفراد العينة بلالمدى الذي تتمتع فيه البنوك اإلسالمية بطرح األفكلار غير ي

المألوفة  التي لم يسبق إليهلا احد، فعلى سبيل المثلال طورت البنوك اإلسالمية صيغ تمويل 

حديثة تتسم بلاألصلالة كي تواكب متطلبلات العمل المصرفي في اآلونة األخيرة كلالصكوك 

رابحة وبيوع األملانة لآلمر بلالشراء والمصلانعة وغيرهلا وبملا يميز البنوك اإلسالمية والم

اإلسالمية عن غيرهلا من المؤسسلات المصرفية وذلك سعيلا من هذُ البنوك إلى التميز 

 واإلبداع،   
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نتلائج التحليل الوصفي لمتغير الحسلاسية للمشكلة إن متوسط إجلابلات أفراد عينة  أشلارت .3

ث تراوح متوسط إجلابلات أفراد عينة الدراسة على متغير الحسلاسية الدراسة جلاءت مرتفعة، حي

، وهو متوسط مرتفع، (4.053بمتوسط كلي مقداُر )( و 4.333 – 4.183)للمشكلة بين 

في البنوك اإلسالمية على مراجعة أعملالهم  اإلشرافييناألمر الذي يشير الى مدى حرص 

من  قد تقع ومحلاولة تجنبهلا للتخفيف للتأكد من صحتهلا، ومحلاولة التنبؤ بلالمشكالت التي

أثلار تلك المشكلة، لذلك فلان البنوك اإلسالمية العلاملة في العلاصمة األردنية وبحسب وجهة 

تعمل دائملا و إدراك مواطن الَعف أو النقص نظر أفراد عينة الدراسة تتمتع بقدرة كبيرة على 

 على إيجلاد الحلول والبدائل لهذُ المشكالت.

اسة على عينة الدر  أفرادإجلابلاتالتحليل الوصفي لبعد الطالقة إن متوسط يتَ ْ من نتلائج  .4

سلابي إلجلابلات الح متوسطالراوح المتعلقة بهذا المتغير كلانت مرتفعة حيث تالدراسة  أداةفقرات 

(على مقيلاس ليكرت 4.318بمتوسط كلي )و ( 4.341 – 4.133بين ) أفراد عينة الدراسة

لنتيجة تأتي منسجمة مع النتلائج السلابقة كملا ويرى البلاحث ، ويرى البلاحث أن هذُ االخملاسي

ان ارتفلاع متوسط إجلابلات أفراد عينة الدراسة على أبعلاد هذا المتغير ليؤكد على مدى حرص 

فيهلا على إنتلاج األفكلار اإلبداعية وتأتي هذُ النتيجة منسجمة  اإلشرافيينالبنوك اإلسالمية و 

 .3103( في سنة (Abdi & Aliحثلان مع نتيجة الدراسة التي أجراهلا البلا

 فرضيات الدراسة باختبارالنتائج المتعلقة (: 3ـ  1ـ  5)

يلات الرئيسة األربعة  ية من الفَر يلات رئيسة، انبثق عن كل فَر تكونت هذُ الدراسة من خمس فَر

يلات فرعية، دارت في مجملهلا حول وجود اثر ذو داللة إحصلائية إلبعلاد المتغير  األولى أربع فَر
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الالمركزية اإلدارية على اإلبداع اإلداري وكلان من بين أهم النتلائج التي تم التوصل إليهلا ملا  للمستقا

 يلي: 

ية الرئيس .1 يلات األولى وملا انبثق ع ةتشير النتلائج التي تم التوصل في اختبلار الفَر نهلا من فَر

ية، د المسؤولفرعية إلى وجود دال إحصلائيلا لالمركزية اإلدارية بإبعلادهلا المختلفة )تحدي

واالستقاللية، وتفويض الصالحيلات( على المرونة في البنوك اإلسالمية العلاملة في العلاصمة 

لتحديد ( المحسوبة T)،حيث كلانت قيم (α≤0.05)مستوى معنويةاألردنية عملان وذلك عند 

وية اكبر من قيمتهلا الجدولية عند مستوى المعنالمسؤولية واالستقاللية وتفويض الصالحيلات 

يلات العدمية وقبول الف يلات البديلة التالمعتمد مملا حدا بلالبلاحث إلى رفض الفَر ي أشلارت َر

وع البحث، إلى وج ود اثر دال إحصلائيلا لالمركزية اإلدارية على المرونة في البنوك مَو

التي بحثت  .(3101ودراسة فهد ) . (3101وتأني هذُ النتيجة منسجمة مع دراسة راَي )

ية البديلة في األداء ةفي دور الالمركزي . أملا فيملا يتعلق ببعد المسلاءلة فقد تم قبول الفَر

ية البديلة مملا يشير إلى عدم وجود اثر دال إحصلائيلا للمسلاءلة في المرونة  ورفض الفَر

 وذلك عند مستوى المعنوية المعتمد في هذُ الدراسة.

ية الرئيسة الثلانية وملا انبث .2 يلات فرعية ق عنهلا من فبينت نتلائج التحليل اإلحصلائي للفَر َر

إلى وجود اثر ذو داللة إحصلائية لالمركزية اإلدارية بإبعلادهلا مجتمعة ومتفرقة  )تحديد 

المسؤولية، والمسلاءلة، واالستقاللية، وتفويض الصالحيلات على األصلالة في البنوك 

 ،وتأتي هذُ النتيجة منسجمة مع(α≤0.05)اإلسالمية األردنية وذلك عند مستوى معنوية 

ية  العديد من نتلائج الدراسلات التي أجريت في ذات المحلال وكملا تعز هذُ النتيجة نتيجة الفَر

يلات فرعية.  الرئيسة األولى وملا انبثق عنهلا من فَر
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يلات  .3 ية الرئيسة الثلالثة وملا انبثق عنهلا من فَر حت نتلائج التحليل اإلحصلائي للفَر أَو

ارية بإبعلادهلا المختلفة )تحديد المسؤولية، فرعية إلى وجود اثر دال إحصلائيلا لالمركزية اإلد

والمسلاءلة، واالستقاللية، وتفويض الصالحيلات( على الحسلاسية للمشكلة في البنوك اإلسالمية 

، حيث كلانت قيم (α≤0.05)مستوى معنويةالعلاملة في العلاصمة األردنية عملان وذلك عند 

(Tالمحسوبة لجميع اإلبعلاد اكبر من قيمتهلا الجدولية عند )  مستوى المعنوية المعتمد مملا

يلات البديلة التي أشلارت إلى وجدود  يلات العدمية وقبول الفَر حدا بلالبلاحث الى رفض الفَر

وع البحث،  اثر دال إحصلائيلا لالمركزية اإلدارية على الحسلاسية للمشكلة في البنوك مَو

ُ النتيجة منسجمة مع دراسة ) الالمركزية  ( والتي بحثت في اثرLeiponen, 2010وتأني هذ

في فنلندا وقد انسجمت  Leiponenومصلادر المعرفة على اإلبداع، حيث أجريت دراسة 

 نتلائج هذُ الدراسة الى حد كبير مع النتلائج التي ذكرت آنفلا

يلات فرعية  .4 ية الرئيسة الرابعة وملا انبثق عنهلا من فَر كشفت نتلائج التحليل اإلحصلائي للفَر

ة، )تحديد المسؤولية، والمسلاءلة، واالستقالليمركزية اإلدارية وجود اثر دال إحصلائيلا ألبعلاد الال

وع البحث وذلك عن مستوى  وتفويض الصالحيلات( على الطالقة في البنوك اإلسالمية مَو

فقد بلغ  3Rالتحديد ومعلامل  R (1.575 )(، إذ بلغ معلامل االرتبلاط  0.05داللة )

 .(Baker & hashem, 2011اسة )وتأتي هذُ النتيجة منسجمة مع نتلائج در  (1.331)

ية الرئيسة الخلامسة لتقيس األثر المبلاشر للمركزية اإلدارية بأبعلادهلا مجتمعة  .5 طورت الفَر

ية بلاستخدام طريقة االنحدار  على اإلبداع اإلداري بإبعلادُ مجتمعة وبعد تحليل هذُ الفَر

-Pذلك تبين ان قيمة )( المحسوبة اكبر من قيمتهلا الجدولية وكTالبسيط فقد تبين ان قيمة )

Value ية ( اقل من قيمة مستوى المعنوية المعتمد في هذُ الدراسة مملا يؤكد رفض الفَر
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ية البديلة التي تشير إلى وجود اثر دال إحصلائيلا لالمركزية اإلدارية في  العدمية وقبول الفَر

هلا دراسة سلابقة ومناإلبداع اإلداري وتأتي هذُ النتيجة منسجمة مع العديد من نتلائج الدراسلات ال

 ( في الدول المغربية.3100( ودراسة عتيقة التي أجريت سنة )3100)المشوط، 

 ( اإلستنتاجات2.  5)

لالمتغير بعينة الدراسة المتعلقة أفراد أظهرت نتلائج التحليل الوصفي أن مستوى إجلابلات  .0

ثم تفويض  مسؤلية،جلاء في الترتب األول تحديد ال، المستقل الالمركزية اإلدارية كلانت مرتفعة

 اإلستقاللية، وأخيراا المسلاءلة. الصالحيلات، ثم

لالمتغير بعينة الدراسة المتعلقة أفراد أظهرت نتلائج التحليل الوصفي أن مستوى إجلابلات كملا  .3

، لةالطالقة، ثم الحسلاسية للمشكجلاء في الترتب األول ، كلانت مرتفعة تلابعلاإلبداع اإلداريال

 ة.لالمرونة، وأخيراا األصلالثم

ية ابديلة لهذُ الدراسة  تبين من نتلائج .3 ية العدمية وقبول الفَر يلات لأنه تم رفض الفَر فَر

دارت في مجملهلا حول وجود اثر ذو داللة إحصلائية إلبعلاد المتغير و ، األربعة األولىالرئيسة 

 ية اإلدارية على اإلبداع اإلداري.الالمركز  لالمستق

ية الرئيسة الخلامسة أنه تم تبين أيَلا من نتلائج الدراسة المتعلقة  .4 ية  رفضبلالفَر الفَر

ية البديلة التي تشير إلى وجود اثر دال إحصلائيلا لالمركزية اإلدارية في  العدمية وقبول الفَر

 .اإلبداع اإلداري
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 ( التوصيات3.  5) .5

 ث أن يوصي بملا يلي: للبلاحالدراسة يمكن إليهلاهذُ نتلائج التي توصلت لفي َوء ا 

درات األفراد العلالمين في البنوك اإلسالمية من خالل إتلاحة الفرصة لهم التخلاذ العمل على تطوير ق .9

 اإلشرافيين في البنوك اإلسالمية.اإلبداع لدى  ةالقرارات وبملا يؤدي إلى تطوير سيكولوجي

تعزيز مبلادئ تحديد المسؤولية والمسلاءلة واالستقاللية وتفويض الصالحيلات في البنوك اإلسالمية  .2

من خالل إخَلاعهم للبرامج التدريبية الخلاصة في اإلبداع لملا لهذا اآلمر من  رافييناإلشوتمكين 

وع البحث وبملا يؤدي إلى تحسين نوعية  انعكلاسلات ايجلابية على واقع األعملال في البنوك مَو

 .الخدملات التي تقدمهلا للمستفيدين

علق منهلا خصوصلا فيملا يتفي البنوك اإلسالمية و  اإلشرافييناالستمرار في تطوير قدرات ومهلارات  .3

في الالمركزية اإلدارية لملا لهذا األمر من انعكلاسلات ايجلابية على واقع األعملال في البنوك اإلسالمية 

 .ملا بينت نتلائج هذُ الدراسة

تحديد  فيالحرية  همحمنل وذلك من خالالبنوك اإلسالميةفي  اإلشرافيينعلى زيلادة تمكين ل العم  .4

بحرية وصراحة فيملا بينهم وعدم ل التي تواجههم في العمالمشلاكل شة ومنلاق أسلاليبلانجلاز اإلعملال

 اإلشرافيينبملا يطور مفهوم الطالقة لدى  كلالخوف والتردد من طرح تلك المشلا

عقد حلقلات نقلاشية مستمرة ودورية للعلاملين في البنوك اإلسالمية مع اإلدارات العليلا في تلك البنوك  .5

لاملين المرونة في العمل، وبملا يتي ْ للع اإلشرافيينشكالت التي تواجه وذلك لمنلاقشة كلافة القَلايلا والم

في التعلامل مع المشكالت التي قد تظهر أثنلاء انجلاز األعملال، األمر الذي يولد حلالة من اإلبداع 

 في العمل 
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اإلسالمية  في البنوك اإلشرافيينويوصي البلاحث إلىإجراء المزيد من جلسلات العصف الذهني بين  .6

سلاهم في تبلادل األفكلار وصوال إلى التميز في أداءاألعملالوبملا يعود بلالنفع على مصلال ْ وبملا ي

 والزبلائن على حد سواء اإلشرافيين

وعدم حصرهلا بلالسلم الرسمي  االتجلاهلاتبين العلاملين وجعلهلا متعددة  االتصلاالتتطوير شبكة  .7

 غير الرسمية.  االتصلاالتمن  واالستفلادةفي المنظمة 

ية العلاملين وتكون ذات نوعية علال احتيلاجلاتفي تصميم البرامج التدريبية لتتالءم مع النظر  إعلادة .8

 وتمن ْ فرصهلا للعلاملين بعدالة.

تطبيق هذُ الدراسة على قطلاعلات أخرى مثل الشركلات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتعرف على  .5

ر م فحص اثالمشكالت التي تواجه القطلاعلات األخرى في تطبيق الالمركزية اإلدارية ومن ث

 .الالمركزية اإلدارية على اإلبداع اإلداري في الشركلات الصغيرة ومتوسطة الحجم

يوصي البلاحث بإجراء المزيد من الدراسلات حول اثر الالمركزية اإلدارية على اإلبداع اإلداري مع  .01

لاصيل مثل إدراك التفتَمين المتغيرات المستقلة عنلاصر جديد لم تتطرق إليهلا هذُ الدراسة 

 ع.اإلبدا ةالمحلافظة على االتجلاُ. ومحلاولة التعرف على العنلاصر المؤثرة على سيكولوجيو 
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 (0ملحق رقم )
 استبلانة الدراسة

 بصورتها النهائية ستبانةإلا

 تحية طيبة وبعد،،،

يقوم البلاحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان "أثر الالمركزية اإلدارية في اإلبداع اإلداري ) دراسة تطبيقية 

على البنوك اإلسالمية في األردن(" وذلك استكملاالا لمتطلبلات الحصول على درجة الملاجستير في 

ُ الدراسة فقد قلام إدارة األعملال من جلامعة الشرق األوسط، وألغراض جمع البيلانلات الخلاصة عن هذ

البلاحث بتطوير اإلستبلانة المرفقة. لذا فأنني أرجو التكرم بلاإلطالع على اإلستبلانة المرفقة والتعبير 

ع إشلارة ) ( عند اإلجلابة التي ترونهلا منلاسبة، علملاا أن البيلانلات التي سيتم √عن آرائكم وذلك بَو

 جمعهلا ستستعمل لغلايلات البحث العلمي فقط. .

 ,,,سن تعاونكم ومنحي جزءاا من وقتكم الثمينشاكراا لكم ح

 

 

 موسى الزعبي: الباحث 

 علي عباسإشراف: الدكتور                                                                   

 

 

 

 

 



932 

 

 :أولا : المعلومات العامة )ديموغرافية(

ع إشلارة )  مكلان المنلاسب: ( في ال√يرجى اختيلار اإلجلابة المنلاسبة عن طريق َو

 البيانات األساسية 

 نوع الجتماعيال: 
  . ذكر2  . أنثى9

 العمر 

  47أقل من  -37من  .2  21وأقل من -27. 9

  فأكثر 57من . 4  57أقل من  -47من . 3

 المؤهل العلمي 

  دبلوم.2  فأقل ثانوية عامة. 9

  ماجستير. 4  بكالوريوس. 3

  دكتوراه  .5

  الخبرةسنوات: 

  97- 5. 2  سنوات 5اقل من . 9

  سنة فأكثر95. 4  95- 97. 3

 الوظيفي مسمىال: 

  مسلاعد مدير. 2  مدير. 9

  . أخرى 4  . رئيس قسم  3
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 ثانياا: محاور اإلستبانة وفقراتها :

غير  محايد موافق موافق بشدة الفقرة الرقم
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 داريةاإلالالمركزية  المحور األول:
 تحديد المسؤولية-

0.  
تشجع البنوك موظفيهلا على تحمل المسؤولية 

 بلاعتبلارهلا تزيد من خبراتهم وقدراتهم.
     

3.  
تطبق البنوك أسلاليب حديثة في تحديد المسؤولية عن 

 األخطلاء واإلهملال.
     

3.  
تطبق البنوك مبدأ المسؤولية الجملاعية وليس 

 الفردية.
     

البنك المسؤولية التامة عن  يتحمل اإلشرافيين في  .4

      نتائج أعمالهم.

5.  
تطبق البنوك بشدة إجراءات عقلابية على من يخل 

 بمسؤوليلاته تجلاُ مصلال ْ العمالء.
     

 المساءلة-

      تطبق البنوك مبدأ المسلاءلة اإلدارية على الموظفين.  .6

      تطبق البنوك العقوبلات المعمول بهلا على الموظفين  .7

8.  
المسلاءلة أداة لتصحي ْ سلوك الموظفين نحو تعتبر 

      األفَل.

5.  
تتأثر معنويلات الموظفين سلبلاا بتطبيق المسلاءلة 

 اإلدارية.
     

      يتعرض العديد من الموظفين للمسلاءلة اإلدارية.  .01

 الستقاللية -

ن في تمكييسلاهم مبدأ االستقاللية في البنوك   .00
 اإلشرافيين من اتخلاذ قراراتهم.

     

03.  
لار إظه علىيسلاعد مبدأ االستقاللية في البنوك 

 .لاإلشرافيينإبداعلات
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03.  
 اإلسالمية الشعوراالستقاللية في البنوك  توفر

 بلالحرية في اختيلار أسلوب العمل المنلاسب.
     

04.  
المجلال أملام  في البنوك تتي ْ االستقاللية

      .اإلشرافيينللتنسيق مع رؤسلائهم للتعلاون

05.  
ين في البنوك التفلاعل والتنلافس ب ستقالليةالتعزز ا

 اإلشرافيين.
     

      ع.في البنوك بيئة منلاسبة لإلبدا االستقاللية وفرت  .06

 تفويض الصالحيات
      تقوم اإلدارة بتفويض الصالحيلات إلنجلاز األعملال.  .07
      يسلاهم تفويض الصالحيلات في تنمية الفكر اإلداري.  .08
      ت عن األفراد المبدعين.يكشف تفويض الصالحيلا  .05

31.  
يسلاعد تفويض الصالحيلات في تخفيض العبء عن 

 الرؤسلاء.
     

30.  
ينمي مبدأ تفويض الصالحيلات الجرأة على اتخلاذ 

 القرارات.
     

 المحور الثاني: اإلبداع اإلداري
 المرونة

      يقدم األفراد أفكلار جديدة لتطوير العمل.  .33

33.  
 أي المخلالف لهم لإلستفلادةيهتم األفراد بمعرفة الر 

 منه.
     

34.  
يغير اإلشرافيين رأيهم عندملا يقتنعون بأنهم على 

 خطأ
     

      يطور اإلشرافيين من أسلاليب عملهم بلاستمرار.  .35

36.  
يتفهم اإلشرافيين أن عليهم احترام رأي الغلالبية إذا 

      كلان في صلال ْ المنظمة.

 األصالة

نجلاز ير تقليدية في إيستخدم اإلشرافيين أسلاليب غ  .37
 أعملالهم.

     

38.  
ينوع اإلشرافيين في البدائل المستخدمة لحل 

 المشكالت.
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35.  
أشعر اإلشرافيين بلالملل من نمطية تكرار إجراءات 

 العمل.
     

31.  
يتمتع اإلشرافيين عموملاا بلالقدرة على توصيل أفكلارهم 

      لآلخرين.

30.  
بداعيهتم اإلشرافيين بتقديم أفكلار جديدة و  ية عند ا 

 منلاقشة حل المشكالت.
     

 الحساسية للمشكلة

      يتحسس اإلشرافيين من بعض سيلاسلات البنوك.  .33

يتنبأ اإلشرافيين بلالمشكالت التي ستواجهم أثنلاء   .33
 العمل ويعملون على تجنبهلا.

     

34.  
يحرص اإلشرافيين في البنوك اإلسالمية على 

 مراجعة أعملالهم للتأكد من دقتهلا.
     

35.  
ينظر اإلشرافيين في البنوك اإلسالمية إلى أخطلائهم 

 بأنهلا فرصة للتعلم.
     

 الطالقة

36.  
يبلادر اإلشرافيين بتقديم حلول سريعة لمشكالت 

 العمل.
     

      يهتم اإلشرافيين بعلامل الزمن في حل المشكلة.  .37
      يعبر اإلشرافيين عن آرائهم وأفكلارهم اإلبداعية.  .38

35.  
ة شرافيين على االستفلادة من البيئة الثقلافييحرص اإل

 في البنوك اإلسالمية في توليد األفكلار اإلبداعية.
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 (2الملحق رقم )

 أسماء محكمي استبانة الدراسة

 الجامعة السم التسلسل

 جلامعة العلوم التطبيقية األستلاذ الدكتور حسن الزعبي  9
 لامعة الشرق األوسطج األستلاذ الدكتور محمد النعيمي 2
 جلامعة الشرق األوسط األستلاذ الدكتور ليث الربيعي  3
 جلامعة البتراء األستلاذ الدكتور أسعد أبو رملان 4
 جلامعة اإلسراء الدكتور مراد عطيلاني  5
 جلامعة الشرق األوسط الدكتور أحمد علي صلال ْ 6
 جلامعة مؤتة الدكتور كلامل الحواجرة 7
 جلامعة الشرق األوسط الدكتور هيثم حجلازي  8
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 (  3الملحق رقم )
 كتلاب تسهيل مهمة البلاحث

 كتاب تسهيل مهمة الباحث 
 
 
 

 

 


