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 دور االرتجال التنظيمي في تنمية المهارات اإلبداعية
بالبنوك المصرية   للعاملين   

 
 وفاء فنجرى مرزوق سعيد   /د 

 مدرس إدارة األعمال بأكاديمية المستقبل
 عيد 

 مدرس إدارة األعمال بأكاديمية المستقبل
البحثملخص   

تعمل المنظمات في بيئات مضطربة في عالم تحدده الفرصة والتغيير المستمر، فإن تقرير ما  
ار أو االنتقال إلي أفاق جديدة واعدة قد يعني الفرق بين النجاح والفشل؛  إذا كان البقاء علي المس

لذلك يجب علي المنظمات أن تتفاعل وتتكيف مع تلك التغييرات المتالحقة، ومن هنا أصبح 
االرتجال التنظيمي ذو أهمية متزايدة في بيئات األعمال المعقدة حيث اتخاذ القرارات في ظروف  

 .عدم تأكد بيئي مرتفع
تنمية ى  لع   بيئة تنظيمية تعمل  ى تطويرلمنظمات المعاصرة المبدعة يقوم ع لري لهالمحور الجو و 

ى قيم ومعايير وممارسات ل ي، يقوم ع لج فكري وعمهمن من خالل للعاملين  اإلبداعية  المهارات 
نظام إداري مرن ال يتصف بالتعقيد أو من خالل ين لالعام تنمية مهاراتى لتنعكس ع  وظيفية
أحوج ما تكون إلى  فيه أن المنظمات في ظل البيئة شديدة التنافسية في    شك ؛ فمما ال  دالجمو 
لزيادة اإلداري    والتجديد في مناحي العمل  اإلبداع   هاحمل بين طياتت  وممارسات إدارية  وب لأس

 . قدرتها التنافسية وتحقيق ريادتها
 .البنوك المصريةارتجال تنظيمي، مهارات إبداعية،    كلمات مفتاحية:
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الو  المشكلة  هفي    دراسيةتبرز  التنظيمي  االرتجال  لمشاكل    إيجادو  أن جوهر عملية  حلول 
طارئة تواجه متخذ القرار تتطلب منه قدرات ومهارات إبداعية تمكنه من اتخاذ القرارات الفورية  
السليمة دون االنتظار إلعادة التخطيط والروتين التنظيمي، ومن هنا يكون االرتجال التنظيمي 

ة البحثية في التساؤل  هو الحل، حيث ينبع اإلبداع من االرتجال؛ وعليه يمكن صياغة المشكل
 التالي:

للتعامل مع المواقف الطارئة وضرورة اتخاذ القرارات   استراتيجيةما تأثير االرتجال التنظيمي ك
بالبنوك  للعاملين  اإلبداعية  المهارات  تنمية  علي  البيئي  التأكد  عدم  في ظل ظروف  الفورية 

 المصرية؟
التنظيمي في تنمية المهارات اإلبداعية   االرتجالأبعاد  التعرف علي دور    إلي   وهدفت الدراسة

 .للعاملين بالبنوك المصرية
المفاهيم النظرية األسيياسييية وتأصيييل تحديد    من خالل  التحليلي  الوصتفي  المنهجوتم استتخدا  

 واختبار وإجراء دراسية ميدانية لتحليل رراء واتجاهات عينة الدراسية  ،  دراسيةالمرتبطة بموضيوع ال
 .هافروض
 :  يلياسة لما  وصلت الدر توقد  
ضييييييييييييييرورة العمييل علي تمكين العيياملين وإعطييائهم الحرييية والمرونيية في اتخيياذ القرارات وحيل    - 

المشييييييكالت التي تخل أعمالهم دون الرجوع إلي رؤسييييييائهم؛ مما يتيح لهم االرتجال التنظيمي 
 .وينمي مهاراتهم اإلبداعية

اإلبداع  لدعم  اسييييييييييتراتيجياوجهة  ليكون ثقافة تنظيمية م ضييييييييييرورة التوجه باالرتجال التنظيمي  - 
تحقيق  لت األسياسيية  سيتراتيجيااالالمحسيوبة لدي العاملين باعتباره من   وروح المبادرة والمخاطرة

 .في األداء لتميزا
وتهيئة بيئة العمل    اا ومادي  معنوي  المواهب البشييييييييييييرية   شييييييييييييباع ر بات ضييييييييييييرورة العمل علي إ - 

 .نظيمي اإليجابي وإطالق الطاقات اإلبداعية لديهمالمناسبة لهم؛ مما يدفعهم إلي االرتجال الت
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Abstract 

 Wafaa  

Organizations operate in turbulent environments in a world 

defined by opportunity and constant change. Deciding whether to 

stay on track or move to new promising heights could mean the 

difference between success and failure; Therefore, organizations 

must interact and adapt to these successive changes, and hence 

organizational improvisation is becoming increasingly important in 

complex business environments where decision-making is made in 

conditions of high environmental uncertainty. 

There is no doubt that organizations in a highly competitive 

environment are in dire need of administrative style and practices that 

carry with them creativity, innovation and innovation in 

administrative work fields to increase their competitiveness and 

achieve their leadership. 

The academic problem arises in that the essence of the 

organizational improvisation process is finding solutions to urgent 

problems facing the decision-maker that require creative abilities and 

skills that enable him to make sound immediate decisions without 

waiting for re-planning and organizational routine, hence 

organizational improvisation is the solution, as creativity stems from 

improvisation. Accordingly, the research problem can be formulated 

in the following question: 

What is the effect of organizational improvisation as a 

strategy to deal with emergency situations and the necessity of 

making immediate decisions under conditions of environmental 

uncertainty on developing the creative skills of employees of 

Egyptian banks? 

The study aimed to identify the role of organizational 

improvisation in developing the creative skills of employees of 

Egyptian banks. 
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The descriptive and analytical approach was used by 

identifying and rooting basic theoretical concepts related to the 

subject of the study. 

Some conclusions and recommendations were reached, 

including: 

- The need to work to empower workers and give them 

freedom and flexibility to make decisions and solve problems related 

to their work without referring to their superiors. This allows them to 

organize improvisation and develop their creative skills. 

- The necessity of adopting organizational improvisation to 

be a strategically oriented organizational culture to support 

innovation, creativity, entrepreneurship and the calculated risk of 

employees as one of the basic strategies for achieving excellence in 

performance. 

Key words: Organizational Improvisation, Creative Skills, 

Egyptian Banks. 
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 مقدمة: 
اآل  المنظمات  الفرصة  تعمل  تحدده  عالم  في  مضطربة  بيئات  في  ن 

والتغيير المستمر، فإن تقرير ما إذا كان البقاء علي المسار أو االنتقال إلي أفاق جديدة  
واعدة قد يعني الفرق بين النجاح والفشل؛ لذلك يجب علي المنظمات أن تتفاعل وتتكيف 

حقة، ومن هنا أصبح االرتجال التنظيمي ذو أهمية متزايدة  وبسرعة مع تلك التغييرات المتال 
)الياسري    اتخاذ القرارات في ظروف عدم تأكد بيئي مرتفع  في بيئات األعمال المعقدة حيث

 . (2018والجنابي،
، وفي ظل المتغيرات اتنظمكل الميواجه    معاصرا    تحديا    المنافسة الشديدةوتشكل  

تحول الصراع في العالم من صراع فقد    المعقدة والمتغيرةالعالمية الجديدة وبيئات األعمال  
حديثة   استراتيجيةتوجهات  المزيد من التركيز على    مما تطلبأيدلوجي إلى صراع اقتصادي،  

المتاحة   عن طريق استثمار الفرص  ةُتمكن المنظمات من زيادة قدراتها التنافسية وخلق القيم
واجه المنظمات حالة من الضبابية، بفعل  تخاصة في ظل ظروف عدم التأكد البيئي حيث 

مجموعة من العناصر والمتغيرات والتي تؤثر على أداء المنظمة، وتمتاز كافة المنظمات 
وتعمل جاهدة للتعرف   على اختالف أنواعها وأهدافها بأنها تتفاعل مع البيئة المحيطة بها 
المتغيرات، ومن ثم اتخاذ   على البيئة وتقصي ومتابعة متغيراتها ودراستها لالستجابة لتلك

ومن هنا يبرز دور االرتجال   محددات عدم التأكد البيئي المرتفع،القرارات السريعة في ظل  
، وُيمكن اإلدارة من التوصل لحلول إبداعية   على أداء الشركةا  التنظيمي في التأثير إيجاب

 (.  2017et. alNajafi ,في التعامل مع مواقف العمل الطارئة)
بيئة تنظيمية   ى تطويرلمنظمات المعاصرة المبدعة يقوم علري ل هالجو المحور  و 

ى قيم لي، يقوم علج فكري وعمهمن  من خالل   للعاملين  اإلبداعية  تنمية المهاراتى  لع  تعمل
نظام إداري مرن من خالل  ين  لالعام  تنمية مهاراتى  لتنعكس ع  ومعايير وممارسات وظيفية
فيه أن المنظمات في ظل البيئة شديدة التنافسية   شك  ؛ فمما الال يتصف بالتعقيد أو الجمود
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والتجديد في    اإلبداع  هاحمل بين طياتت  وممارسات إدارية  وبلأحوج ما تكون إلى أسفي  
 (. 2020لزيادة قدرتها التنافسية وتحقيق ريادتها)الفهد،اإلداري  مناحي العمل

التنظيمي في تنمية وتأتي هذه الدراسة بمثابة محاولة للتعرف علي دور االرتجال  
 . البنوك المصريةالمهارات اإلبداعية للعاملين، من خالل دراسة ميدانية علي 

 
 المبحث األول 

 لدراسةاإلطار العا  ل 
 الدراسات السابقة أواًل:

توجيه  تعمل علي ال  فهي  البحث العلميأهم مكونات  عد الدراسات السابقة أحد  تُ 
ن أجل الحصول على المعلومات الالزمة إلثراء  نحو الطريق والنهج الصحيحين م  واإلرشاد
العالقة بموضوع  موضوع   الدراسات ذات  لبعض  الدراسة، ولذا نعرض فيما يلي ملخصا  

 الدراسة الحالية لتكون بمثابة مرشدا  في تحديد إطار الدراسة الحالية. 
التعرف على دور االرتجال التسويقي (  2021،البشقليو صادق  فقد حاولت دراسة ) 

، والعفوية( في تحقيق اإلبداعواالختراع، والتكيف، و ،  ، والحدسبناء الحلخالل أبعاده )من  
ومرونة   الفرص،  واستغالل  الفرص،  )استكشاف  أبعادها  خالل  من  التسويقية  البراعة 

أن هناك عالقة إيجابية معنوية بين االرتجال التسويقي ، وتوصلت الدراسة إلي  التسويق(
التسويقية وأوالبراعة  اهتمام،  بضرورة  الدراسة  المنظمات   وصت  في  اإلدارية    للقيادات 

مواكبة التغيرات البيئية واالستجابة لها من خالل وجود رليات وضرورة  باالرتجال التسويقي،  
، وكذلك استخدام الهياكل    االستراتيجيةلرصد التغيرات البيئية، مثل اعتماد مفهوم اليقظة  

ة في تحويل الموارد إلى األنشطة التي تضيف قيمة إلى  التنظيمية المسطحة، وأن تكون مرن
 خدمة العمالء. 
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العالقة بين التعلم االستراتيجي والتفوق   ( في 2020)حسين،دراسة    في حين بحثت
في الشركة    اإلدارية دراسة تحليلية آلراء القيادات  ك  بتوسيط االرتجال التنظيمي   التنظيمي
قة التعلم االستراتيجي بأبعاده المتمثلة بي )توليد المعرفة اختبار عالو   سمنت العراقيةالعامة لأل

المعرفة    ،االستراتيجية المعرفة    ،االستراتيجيةنشر  المعرفة   ،االستراتيجيةتفسير  تنفيذ 
 ،عمالءالتركيز على السوق وال  ( بالتفوق التنظيمي بأبعاده المتمثلة بي )العمليات،االستراتيجية

 ، االستراتيجية)خفة الحركة  في:    الستراتيجي بأبعادها المتمثلةاالرتجال ا   بتوسيط  (اإلبداع
وجود عالقتي  دراسة إلي  ال ، وتوصلت  الهيكلية الصغرى(  بناء الحل،  ،االستراتيجيةاليقظة  

)التعلم   الدراسة  متغيرات  بين  معنوية  داللة  وذات  موجبة  متعددة  وتأثير  ارتباط 
 (. لتنظيميوالتفوق ا االستراتيجي،االرتجال االستراتيجي،

( معرفة األسباب والخصائل التي  Farook et. al, 2019دراسة )  وقد حاولت
االرتجال  على  السلوكيات  تأثير  مدى  واكتشاف  المنظمات،  في  االرتجال  على  تؤثر 

في    الخبرات السابقة االستراتيجي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها بأن  
فيذ ورؤية فرص لتحسين المهام الجاهزة والسليمة هي األسباب االرتجال بأن الفشل في التن

 األكثر شيوع ا في اتخاذ قرار االرتجال االستراتيجي. 
( االرتجال االستراتيجي Falkheimer, Sandberg, 2018دراسة )ووصفت  

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،  نهج معاصر قائم على اإلبداعو مفهوم  علي أنه  
( نموذج محددة لالرتجال االستراتيجي، ووجود عالقة لالرتجال االستراتيجي 11وظهور )

 على األزمات التنظيمية في قطاع االتصاالت. 
( تطور عملية االرتجال االستراتيجي وتقديم  Antunes, 2018دراسة )وتتبعت  

ا إجرائي ا لكيفية تطبيق هذه  م تطبيق وكيف يمكن تطويرها مع الوقت، وت االستراتيجيةمنهج 
هذه الدراسة على الشركات الريادية، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها بأن  
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االرتجال االستراتيجي يتطور مع مرور الوقت ويتيح للشركات مواجهة نقاط القوة والضعف  
 الناتج عن التغير في  ظروفهم البيئية. 

االرتجال االستراتيجي للقادة ( العالقة بين  Najafi et. al, 2018دراسة )وبينت  
القادة   حاجة  ومدى  نيجيريا  في  العالي  التعليم  وأداء مؤسسات  للمشاريع  الذاتية  والفعالية 
للفعالية الذاتية واالرتجال االستراتيجي، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين القادة  

القائد دور في استخدام أسلوب  الفريدون واستخدام األسلوب االرتجالي، كما تبين بأن لخبرة 
 االرتجال االستراتيجي.  

( إدارة المعرفة وعالقتها باالرتجال Abu Bakar, et al., 2015وتناولت دراسة )
إدارة المعرفة    استراتيجيةاالستراتيجي، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين  

 واالرتجال االستراتيجي وأداء المنظمة. 
( إلى  Leybourne & Kennedy, 2015لسياق توصلت دراسة )وفي نفس ا

وجود عالقة بين االرتجال االستراتيجي وإدارة المعرفة تتضح في اكتشاف فرص تحسين 
اإلدارة وقراراتها من خالل إزالة الغموض إلي حد كبير، حيث أن إدارة المعرفة سيكون لها  

ن المعرفة ال ينظر لها على أنها تعطي أثر إيجابي على تحسين إدراك الال تأكد البيئي، أل
والخبرات  المهارات  تشمل  هي  بل  والمعلومات،  البيانات  مثل  والملموس  الظاهر  الشيء 

 الشخصية والتحليالت والتفسيرات واالستنتاجات التي يضيفها األفراد والجماعات لها. 
 استكشاف حاالت االرتجال فقد ركزت علي  (  Arshad,et.al, 2015دراسة )أما  

االستراتيجي من خالل دراسة إدارة المواهب وتوجيه الريادة ومدى تأثيرها على األداء، ومدى 
وتوصلت الدراسة إلى  ،  حاجة الشركات لألشخاص الموهوبين والمحترفين لقيادة الشركات

العديد من النتائج من أهمها وجود عالقة إيجابية بين إدارة المواهب واالرتجال االستراتيجي، 
 زادت مساهمة إدارة المواهب ساهم ذلك في زيادة حدوث االرتجال االستراتيجي. وكلما 
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( إلى بيان مدى تأثير القدرات  Nadege & Yolande, 2015دراسة )وهدفت  
التكنولوجية في تسهيل االرتجال االستراتيجي كبديل للتخطيط التقليدي للحاالت الطارئة وما  

المنظمة التنافسية وتصميمها ومدى انعكاسها على    هي العوامل األخرى التي تؤثر في بيئة
وتوصلت الدراسة إلى  ،  تطوير االرتجال االستراتيجي وأثره في بيئة األعمال سريعة التغيير 

العديد من النتائج أبرزها بأن لالرتجال االستراتيجي دور إيجابي في تحقيق األداء التنظيمي  
 ة لتطبيقها.  مرني يتطلب هياكل تنظيمية العالي، كما أثبتت بأن االرتجال االستراتيج

معرفة ما يفعله ب(  Simon & Gooderham, 2015دراسة )  اهتمتفي حين  
خطيط ليس خيار ا قابال   رواد األعمال عندما يواجهون حدث ا غير متوقع يتطلب استجابة والت

 اإلبداع. ، وتوصلت الدراسة إلى أن االرتجال االستراتيجي عملية إدراك للمعرفة و للتطبيق
أن مراجعة هذه الدراسات واألدبيات  يمكن القول   باستعراض الدراسات السابقة

الموضوع من مختلف   وتحليل ، ةدراسال األسئلة المتعلقة ب و   صياغة المشكلةعلى    ساعدت 
لمتغيرات  ا  بالتعمق فيوذلك  هذه الدراسة،  ؤول إليه  تتصور صحيح حول ما سلوضع  أبعاده  

معرفة الجوانب  و األهداف    ، وصياغةت السابقة حول ذات الموضوع ها الدراساتالتي تناول 
والمنهجية الالزمة    والمراجع والمصادر   المعلومات دراسة و والمجاالت المتعلقة بموضوع ال 

 امتداد لهذه البحوث والدراسات. بمثابة ه الدراسةأن تناول موضوع هذالمناسبة، و 
 

 دراسيةالمشكلة ال :ثانياً 
ات بيياسييييييييييييييتمرار من أجييل التكيف والبقيياء في بيئيية اليوم تكييافح المنظميي     

اتخاذ التنافسيية المتسيارعة وقد تجد المنظمات أنه ليس لديها وقت كاف للتخطيط وضيرورة 
وفي هذه الحالة تتجه إلى االرتجال ،  بعض القرارات السيييييريعة والفورية في المواقف الطارئة

التغيرات السييريعة للمتطلبات البيئية في للتعامل مع    اسييتراتيجيةالتنظيمي والذي هو أفضييل  
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تلك الحالة ألنه يوفر للمنظمة المرونة والقدرة علي مسيييايرة األوضييياع الطارئة حيث يشيييمل 
        . قدر ا كبير ا من المهارات اإلبداعية لمتخذي القرارات

للحفاظ علي  وبعضيييها البعض   بين البنوك المصيييريةوفي ظل المنافسييية الشيييرسييية    
وتوجه بمثابة متطلب أسيييييياسييييييي   االرتجال التنظيميفقد أصييييييبحت عملية   لسييييييوقيةمكانتها ا

رئيسييييييييييي للدخول بقوة إلى األسييييييييييواق الجديدة، والسييييييييييعي وراء فرص جديدة مقابل احتمالية 
  حدوث مخاطرة كبيرة نتيجة تلك القرارات.

التنيياقض بين معني مفردتي  وعلي ذلييك تبرز المشييييييييييييييكليية البحثييية في       
في مفهوميه المطلق إلي العشييييييييييييييوائيية وعيدم    "االرتجيال"يمي" حييث يشييييييييييييييير  "ارتجيال، وتنظ

إلي العمييييل بنظييييام وروتين وتخطيط، وكالهمييييا    "تنظيم"  ةالنظييييام، في حين تشييييييييييييييير مفرد
حلول لمشيياكل طارئة تواجه   إيجادهو    التنظيمي متضييادتان؛ إال أن جوهر عملية االرتجال

فورية السيييييييليمة  تمكنه من اتخاذ القرارات ال إبداعية  ومهارات  متخذ القرار تتطلب منه قدرات
دون االنتظيار إلعيادة التخطيط والروتين التنظيمي، ومن هنيا يكون االرتجيال التنظيمي هو 

تسياؤل الة في  دراسيييمكن صيياغة المشيكلة ال  يهوعلحيث ينبع اإلبداع من االرتجال؛ الحل،  
 :التالي

وضرورة    ل مع المواقف الطارئةللتعام  استراتيجيةك  االرتجال التنظيمي  ما تأثير
تنمية المهارات اإلبداعية    يعل  البيئي  ظروف عد  التأكد  ظل  في اتخاذ القرارات الفورية  

 ؟ بالبنوك المصريةللعاملين 
 دراسة: فروض الثالثًا 

  الفرض الرئيس:
المهارات  تنمية  وبين  التنظيمي  االرتجال  بين  معنوية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

 .بالبنوك المصريةملين اإلبداعية للعا
 وقد ُقسم هذا الفرض الرئيس إلي مجموعة من الفروض الفرعية التالية:
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تنمية   - 1/1 وبين  الحل  بناء  علي  القدرة  بين  معنوية  داللة  ذات  توجد عالقة 
 . بالبنوك المصريةالمهارات اإلبداعية للعاملين 

دس وبين تنمية  توجد عالقة ذات داللة معنوية بين توفر القدرة علي الح  -1/2
 . بالبنوك المصريةالمهارات اإلبداعية للعاملين 

وبين تنمية   اإلبداعتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين توفر القدرة علي    -   - 1/3
 . بالبنوك المصريةالمهارات اإلبداعية للعاملين 

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين توفر القدرة علي التعلم وبين تنمية    - -1/4
 . بالبنوك المصريةرات اإلبداعية للعاملين المها

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين توفر القدرة علي المخاطرة وبين تنمية    - 1/5
 . بالبنوك المصريةالمهارات اإلبداعية للعاملين 
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    دراسةهمية ال: أرابعًا 
 األهمية العلمية :  – 1

ع التغيرات السريعة في المتطلبات  للتعامل م  استراتيجيةيعتبر االرتجال التنظيمي أفضل  
البيئية وضرورة اتخاذ قرارات سريعة في ظروف عدم التأكد البيئي، وذلك من خالل قدرات  

 ومهارات التفكير واإلبداع لمتخذي القرار. 
 األهمية العملية :  – 2

 البنوك المصرية   تكمن أهمية البحث أيضا  من الجانب العملي في إمكانية استفادة قيادات
القطاعات األخرى المماثلة لها من نتائج وتوصييييييات الدراسة حيث أنها تبني علي دراسة  و 

 نظرية ميدانية، بما يعود بالفائدة على المجتمييع ككل.  
 األهمية الشخصية: – 3
قطاع البنوك بما يمثله هذا    فيبأهمية اإلبداع    الشخصيوذلك القتناع الباحثة    

 القطاع من أهمية.

 دراسةالأهداف  :خامسًا 
للتمثل  ي     الرئيس  علي    في   دراسةالهدف  تنمية التعرف  في  التنظيمي  االرتجال  دور 

 ، باإلضافة إلى بعض األهداف الفرعية، وهى: بالبنوك المصريةالمهارات اإلبداعية للعاملين  
 .وأبعاده التنظيمياالرتجال لمفهوم  النظري التأصيل  -1
 .ومهاراته اإلبداعالتعريف بمفهوم  -2
 تنمية المهارات اإلبداعية.  تأثيرها عليبحث العالقة بين أبعاد االرتجال التنظيمي و  -3
تجاه موضوع البحث من خالل بالبنوك المصرية  ورراء العاملين    اتجاهاتالتعرف على    -4
  بعض  اقتراح  لنقاط القوة والضعف والتى يمكن من خاللها  دراسة الميدانية؛ وذلك للوصول ال
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التى من اإلبداعية تفعيل    شأنها  التوصيات  المهارات  تنمية  في  التنظيمي  االرتجال  دور 
 .بالبنوك المصريةللعاملين 

 دراسةال: منهج وأدوات اً سساد
وهو ذلك المنهج الذي يعتمد على جمع    التحليلي  الوصييييييييفي المنهجتم اسييييييييتخدام  

ية بما يسيييييييييييهل معرفة رقم وعرضيييييييييييها في صيييييييييييورة ،البيانات الخاصييييييييييية بالظواهر وتحليلها
المفاهيم  وتأصييييييييل تحديد مع  ،بعضالعضيييييييها  باالتجاهات الخاصييييييية بالظواهر وعالقاتها ب

، وذلك باالسييييييييييييتعانة بمختلف المراجع، حثالنظرية األسيييييييييييياسييييييييييييية المرتبطة بموضييييييييييييوع ال
، وإجراء دراسية ميدانية لتحليل رراء سيتخالص األفكار منهاال  سيابقةالدراسيات الو   والدوريات،

 اسييييتمارة فيوقد تمثلت األداة الرئيسييييية للبحث ها،  فروضيييي  تبارواخواتجاهات عينة الدراسيييية  
 بعض المحاور التي تعكس متغيرات الدراسة.  تحتوي استبيان 

 دراسةال: حدود اً بعسا
 الحدود الموضوعية: -

القدرة علي بناء الحل، )  :والمتمثلة في  االرتجال التنظيمي  عناصر  ت الدراسةتناول
المخاطاإلبداعالحدس،   التعلم،  مستقلة،رة،  كمتغيرات  وذلك  لنموذجي    وفقا    (، 

(Vuckic,2012), (Kamoche et.al.,2005)  واعتمدت ،  األخرى   متغيراتمع تحييد ال 
الطالقة، واألصالة، والمرونة،  ):  وهيكمتغير تابع    المهارات اإلبداعية  عناصر  عليالدراسة  

النماذج التى القت   وهو أكثر  . (Torrance, 1993) ذجو وفقا  لنم  (والحساسية للمشكالت
 . العمليالواقع   فيتاب والباحثين السابقين والتى أثبتت قابليتها للتطبيق قبوال  لدى الك  
 الحدود المكانية:  -
إلدارات با  بالبنوك المصريةالعاملين  عينة من  على    ميدانيةالدراسة الفقد أجريت   

 . لدراسةخصائل مجتمع ا نظرا  لتجانس وتشابهوذلك  الرئيسية بالقاهرة
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 الثاني المبحث 
 دراسة والمفاهيمى للاإلطار النظري 

 هأبعادو  االرتجال التنظيمي مفهو  واًل:أ
تأكد  لتغيرات البيئية في ظل عدم الإدراكها ل  في مديتتفاوت المنظمات فيما بينها  

ا،  البيئي، وفي توجهاتها لمتابعة تلك التغيرات، حيث تتسم عادة تلك التغيرات بعمقها وتسارعه
عمق ا واتساع ا، ومن هنا   أقل  بأنها  يتسم  اآلخر  إدراكها المنظمات    تتميز والبعض    بمدي 

بيئتها ومدى التأكد فيها، فإن احتمال نجاح هذا النوع من المنظمات يكون مرتفع ا ويحسن ل
، ويجعلها قادرة على تفادي كافة التحديات والصعوبات التي تواجهها لديها من اتخاذ القرار

(Samsamie, et al., 2015 .) 
التنافسية،  و  البيئة  المتوقعة في  يجب على المنظمات أن فنتيجة األحداث غير 

وارتجالية   أفكار  التكون مرنة  وبالتالي خلق  التقليدية  األفكار  الخروج من  كتشاف فرص 
القدرة  باستخدام  للمنظمة  يوفر  والذي  المتوقعة  غير  األحداث  عن  ناتجة  جذري ا  جديدة 

ية لتحقيق النجاح، وكان لعقود من الزمن يعتبرون التخطيط االستراتيجي هو أفضل  االرتجال
المنافسة   البيئة  إوسيلة لضمان  القرن الماضي أصبحت  أواخر الستينات من  أنه وفي  ال 

تواجهها  التي  المضطربة  الظروف  على  للتغلب  كعملية  االرتجال  إلى  تتحول  التنافسية 
ومات المتاحة، إال أنه في بعض األحيان وبمواقف معقدة  المنظمة من خالل استخدام المعل 

ال يمكن إدارتها باستخدام اإلجراءات المتاحة، فهنا يقوم القادة باللجوء لالرتجال ليس لحل  
المشكلة فقط، للحصول فرصة والقدرة على االستفادة من الفرص التي من شأنها أن تدفع  

 (. Najafi et. al, 2018المنظمة لألمام نتيجة القرارات االرتجالية)
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من  هو  التنظيمي  االرتجال  موضوع  أن  إلى  العالقة  ذات  األدبيات  وتشير 
ا على المنظمات  الموضوعات الناشئة والتي ال تزال في مرحلة التطور، ويعد موضوع ا جديد 

 وعلى علم اإلدارة عموم ا واكتسب أهمية كبيرة في الحقبة األخيرة من القرن العشرين.  
تأكد عدم الأحد المنهجيات التي تساهم في تحسين إدراك    تنظيميرتجال الويعد اال
قدرة اإلدارة "  :( على أنهNadege & Yolande, 2015كال  من )  اهالبيئي، حيث عرف

على دمج الموارد والقدرات الداخلية والخارجية وبناء قدراتهم وإعادة تكوينها بشكل تلقائي  
 . ذات التغير السريع"التي ال يمكن التنبؤ بها  راتيجيةاالستلمواجهة الفرص والتهديدات 
( االرتجال على أنه: "القدرة على  Abu Bakar et.al, 2015كما يرى كل من )

حل   إلى  يؤدي  مما  الفعلي،  الوقت  في  تلقائي ا  والبنية  والعمليات  المعرفة  تجميع  إعادة 
عمل العفوي الناتج عن تحفيز المشكالت إبداعي ا التي تقوم على حقائق اللحظة"، بمعنى ال

 اللحظة وليس بطريقة عملية مدروسة.  
والغير  الجديدة  الفرص  الغتنام  للقادة  معتمدة  "طريقة  أنه:  على  كذلك  ويعرف 
ا أنه قدرة كبار المديرين على دمج الموارد والقدرات الداخلية والخارجية وبناء  المتوقعة وأيض 

التي ال يمكن التنبؤ    االستراتيجيةلجة الفرص والتهديدات  قدراتهم وإعادة تكوينها تلقائي ا لمعا 
 (.  Levallet & Chan, 2015بها والمتغيرة بسرعة" )
( االرتجال على أنه: "هو الظهور بطرق Bakar, et al., 2018كما عرفها )

 إتباعإبداعية مختلفة لم يتم التخطيط لها من قبل، ويتجاوز سلوك سابق معتاد من خالل  
 عي غير مستخدم". منهج إبدا 

)مدلول،   ال2019وعرف  االرتجال  للقادة تنظيمي  (  معتمدة  "طريقة  أنه:  على 
ا قدرة كبار المديرين على دمج الموارد والقدرات   الغتنام الفرص الجديدة والغير متوقعة وأيض 
والتهديدات  الفرص  لمعالجة  تلقائي ا  تكوينها  وإعادة  قدراتهم  وبناء  والخارجية  الداخلية 

 التي ال يمكن التنبؤ به والمتغيرة بسرعة".  ستراتيجيةاال
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 كما يلي:  ذلك ي في العديد من النقاط و تنظيمتكمن أهمية االرتجال الو 
للتعامل   استراتيجيةيمثل االرتجال االستراتيجي منهجية لتكوين أفضل   -

 .  (Bakar, et al., 2018)مع التغيرات السريعة والمتطلبات البيئية المتغيرة
في سرعة الحصول على المعلومة في الوقت   التنظيميم االرتجال  يساه -

فوري   بشكل  المعلومات  إلى  الوصول  يحتاج  االرتجال  أن  مباشر، حيث  وبشكل  الحالي 
 (. Nedege & Yolande, 2015والتواصل مع الجميع في الوقت الحقيقي والفعلي )

مة وأفضل  أفضل طريقة التخاذ القرارات الحكي  يتنظيماليعتبر االرتجال   -
( التنظيمية  التوترات  حال  في  للتوفيق  الطرق  وأفضل  لإلدارة   ,.Arshad, et alنظام 

2015  .) 
بالنقاط  أومن وجهة نظر      التنظيمي  االرتجال  فإنه يمكن تحديد مفهوم  خري 

 اآلتية: 
 حل سريع وجديد لمنظمات القرن الحادي والعشرين.   -1
 مجرد بديل مكمل للتخطيط.   -2
 يز لنقل القدرات االستباقية. نموذج سلوكي مم  -3
 ضعف أو اختالل في السلوك التنظيمي.  -4
 تعليمات بالوقت المحدد وبحجم واحد يناسب الجميع.  -5
 .  (2018المتميزة )الياسري والجنابي،اكتشاف جديد وحديث للمنظمات   -6

متعددة  وقد   إسهامات  الباحثون  ويمكن   لتحديدقدم  التنظيمي،  االرتجال  أبعاد 
 يأتي: إيجازها كما 
 : Bricolageبناء الحل  -أ

اليد واغتنام  الموارد في متناول  "القيام بتطبيق مزيج من  الحل بأنه  يعرف بناء 
 (.  Baker & Nelson, 2005المشاكل والفرص الجديدة". )
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 ( هي:  Bricolageيمكن تحديد ثالث مالمح رئيسة لمصطلح )و 
 .  وجود الموارد في متناول اليد )موارد غير مستخدمة( -
 إعادة تركيب وتوليف الموارد في عمليات جديدة.  -
 إنجاز العمل.   -
 :Intuitiveالحدس  -ب

اإلفادة من    "مع المعرفة واإلجراءات، وهو الحدس ويوصف بأنهالحدس  يتعامل  
لتكون قادرة على التفكير في األشياء ال شعوري ا وتقديم الحلول    لمخ الخصائل الطبيعية ل
 (.  Leybourne, 2006المالئمة عند الحاجة)

شيء مكتسب في إطار  "  :وعندما يتعلق األمر بالتجربة فيمكن وصف الحدس بأنه
مهنة واحدة ويرتبط بشكل وثيق مع الخبرات وعلى النقيض من العمر، ومن أجل فهم أفضل  
للحدس فإنه البد من التفكير في الدماغ، وينقسم إلى نظامين عند معالجة المعلومات نظام  

 (.  Eletero, 2010) "ظام البديهيةتحليلي، ن
 :  Creativity اإلبداع -ج

ش  اإلبداع إلى  التوصل  أو    يءهو  سلعة صناعية  الجديد  هذا  يكون  وقد  جديد 
منها   يفيدون  أفكارا   أو  أمورهم  لهم  تسهل  أو خدمة  الناس.  تشبع حاجات    في استهالكية 

دمة، أو حجمها ومحتوياتها، شكل السلعة أو الخ فيحياتهم ومعامالتهم. وقد يكون اإلبداع 
، أو إطالة عمرها، أو تخفيض تكاليفها، أو  د تقديمها، أو تنويع استخداماتهاأو طريقة وموع

جديد أيضا  وتجميع أشياء موجودة    شيءتحسين كفاءة أدائها. كما يقصد به التوصل إلى  
ؤدى مهمة  فعال ، أو دمج عناصر قد تبدو متناقضة مع بعضها، وتكوين نسق جديد منها ي 

 . ((Flynn, ,et. ,al,2003س معينة تشبع بعض حاجات النا
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 : Risk Perceptionإدراك المخاطر  - د
والقابلية علي المجازفة والمبادرة ببناء شئ    االستعدادُتعرف المخاطرة علي أنها  

وجمعها  الموارد  مصادر  واكتشاف  اآلخرون  يراها  ال  حين  للفرص  واالنتباه  شئ  ال  من 
المدروسة  واستغالله والمخاطرة  المبادأة  أخذ  علي  والقدرة  األمثل،  االستغالل  ا 
 (.  2004)كندلر،

إدراك المخاطر ال يذكر إلى حد ما معنى تصور المخاطر في االرتجال التنظيمي و 
وهو يتكلم عن الخوف من ذوي الخبرة عندما يتجاوز الموظفين )األفراد( الحدود اآلمنة إلى  

(. إن المنظمات التي تدعم االرتجال التنظيمي بشكل كبير  Leyboune, 2002المجهول )
المخاطر والمخاوف المتعلقة بها واألفراد قد ينظرون إلى نفس   تأثير  يمكن أن تقلل من 

 (.  Vuckic, 2012الخطر بطرق مختلفة وهذا له عالقة مع تجربة الفرد والقيم وغيرها )
يد من المزايا فيما يتعلق ببيئة ي العدتنظيمأن لالرتجال ال  ،مما سبق يمكن القول

االرتجال المنظمة، ومساهمة  استقرار  في  المتغيرة ومدى مساهمتها  في   التنظيمي  العمل 
المتخذة   االستراتيجيةسرعة الحصول على المعلومات التي تنعكس على سالمة القرارات  

؛  عالية المستوى   عقلية  ومهارات  حتاج إلى قدراتياالرتجال التنظيمي  باعتبار    من قبل اإلدارة
القدرة على االستجابة زيادة  من خالل  مما ينعكس علي تنمية المهارات اإلبداعية للعاملين  

لظروف والعوامل  لالتفكير والتفسير المختلف والمتميز  و   للمشاكل التي ال يمكن التنبؤ بها
 . قف الطارئةواتخاذ القرارات السريعة في مختلف الموا البيئية والتنافسية المحيطة بالمنظمة

 ثانيًا: مفهو  اإلبداع ومهاراته 
لفرد أو منظمة أو صناعة  عملية توليد شيء جديد يحقق قيمة معينة  "  :اإلبداع هو

العالم ككل.  أو مجتمع المفتاح الرئيس    أو على مستوى  التنظيمي بعده  وينظر لالرتجال 
 (Hackbert, 2010لإلبداع وهو حاسم في سياق التطور البشري )
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عملية عقلية خالقة تؤدي إلى إنتاج أفكار مفيدة "  :اإلبداع أيضا  على أنهويعرف 
 "جييديييدة وغير مييألوفيية من قبييل الفرد أو مجموعيية صييييييييييييييغيرة من األفراد الييذين يعملون معييا

(Mustafa,2005). 
التنظيمي باإلبداع  أو"  :ويقصد  أفكار  مع  لدى    التكيف  واعتماد  جديد  أسلوب 

إلي  المنظمة ينظر  لتغيير . حيث أصبح  الالزمة  الرئيسية  الوسيلة  بأنه  التنظيمي  اإلبداع 
البيئة في  للتغيرات  االستجابة  علي  قدرة  أكثر  لتصبح   & NLing) "المنظمة 

Naseeruddin,2010) . 
وتظهر أهميية اإلبيداع عنيد ظهور التحيدييات والمشييييييييييييييكالت والحياجية إلى التغيير 

وأسييييييييييييييالييب جيدييدة ومختلفية لحيل   والتطوير للتغليب عليهيا، وهنيا البيد من البحيث عن طرق 
 . (2004ف )السويدان والعلوني،األهداالمشاكل وتحسين األداء وتحقيق  

ونظرا للتقيييدم الهيييائيييل في العلوم والتكنولوجييييا، وميييا نتج عن ذليييك من  
تغيير اقتصيييييييادي واجتماعي وثقافي، أصيييييييبح محيط المؤسيييييييسيييييييات اإلدارية يتسيييييييم بالحركة 

اإلبييداع التنظيمي، فييالمنظمييات الجييامييدة يجييب أن تجييد  والييدينيياميكييية، وهنييا تظهر أهمييية  
 الوسائل واألساليب التي تمكنها من تجديد نشاطها واالستفادة من قدراتها. 

كما تتجلى أهمية اإلبداع التنظيمي كأحد وسييييييييييييائل التجديد والتغيير في  
إبيييداعيييية،   العالقييية الوثيقييية التي تربط بين عمليييية التغيير واإلبيييداع بييياعتبيييار التغيير عمليييية

 . (2009)عبد الرحمن،فالتغيير أحد مظاهر اإلبداع التي تعبر عنه عملية التغيير
تيأتى من العقيل وميا يصيييييييييييييياحبيه من  اإلبيداعيال شييييييييييييييك أن منبع عمليية التفكير  و 

هنياك أربع مراحيل ، فإلى تليك العمليية من هيذه الزاويية، وبيالنظر  عملييات ذهنيية وأنشييييييييييييييطية
وتكون في مجملها دائرة متكاملة بمعنى أن كل مرحلة تعتمد  أسياسيية تمر بها هذه العملية، 

  :(2007)فريد، يليعلى نتائج المراحل األخرى، ويمكن تحديد هذه المراحل فيما 
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 .preparationمرحلة اإلعداد والتشبع  -1
 .Incubation stageمرحلة حضانة الفكرة )الحل( أو اإلنضاج  -2
 .illumination stage )الحل( أو االستبصار مرحلة تبلور الفكرة -3
 Verificationمرحليية التحقق من صييييييييييييييحيية الفكرة )الحييل( أو التنفيييذ   -4

stage. 
يليأهم  وتتمثل   فيما  والباحثين  الكتاب  معظم  اتفقت  كما  اإلبداعية   المهارات 

 : (2007)فريد،
  :Fluency Skill اإلبداعية الطالقة مهارة  .1

وجييه   فيجييديييدة ذات القيميية  القييدرة على إنتيياج عييدد وفير من األفكييار ال  أي    
،  الحر   التداعيطالقة  و   ،الطالقة اللفظية  زمنية معينة، وعوامل الطالقة أربعة عوامل وهى:

 الطالقة التعبيرية.و  ،الطالقة الفكريةو 
 
 :Flexibility Skill اإلبداعية المرونةمهارة   .2

ن  تغيير التفكير التى تميز األشييييييخاص المبدعين ع  فيوهى درجة السييييييهولة      
معين.وتنقسييييم المرونة إلى المرونة الكيفية والمرونة   اتجاه فيالعاديين الذين يجمد تفكيرهم  

 ة.التلقائي
 :Originality Skill اإلبداعية األصالةمهارة   .3

غير المباشييييييييرة  االسييييييييتجاباتالقدرة على سييييييييرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من     
لوقيت مقبولية ومنياسييييييييييييييبية للهيدف، نفس ا  في  هيواألفكيار الطريفية غير الشيييييييييييييييائعية والتى  

 واألصالة تعنى الجدة.
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 Sensitivity to problemsالحستتتتتتاستتتتتتية للمشتتتتتتكالت مهارة   .4
Skill: 

على مشيييييكلة ما، أو يحتاج إلى    ينطوي وهى القدرة على مجابهة موقف معين     
 أحدى القضايا األدبية، أو الفلسفية، أو العلمية،  فيإحداث تغيير، وقد تتمثل هذه المشكلة  

 .االجتماعيةبعض المواقف  فيأو المنطقية، أو 
 في فقوايت  فرد،  كل  داخل في يكمن خالق إنسييييييياني  سيييييييلوك اإلبداعفوعلي ذلك،  

  متميزين   أفراداُ   ليوجد عديدة، وسييييييائل  ضييييييمن األحاسيييييييس  واسييييييتثارة  المدارك  تحفيز حاالت
االرتجيال   وباسييييييييييييييتطياعتهم(  الالوعي)  البياطن  للعقيل  والحيوي   الدائم  الحضييييييييييييييور ملكية لديهم

 استنباط  أو  مطروحة  خيارات  مجموعة  من  وأفضلها  الحلول أنسب  على  لحصوللالتنظيمي 
 .مستعصية أنها على اتفق لمسألة ةدعمب وتصورات رؤى  مجموعة
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 المبحث الثالث
 الدراسة الميدانية 

 

 لدراسة الميدانية منهجية ا واًل:أ
جتمع البحث والتي تسييييياهم في تحقيق تسيييييتهدف الدراسييييية الميدانية جميع البيانات األولية من م

من أجل معرفة كل التفاصيل عن موضوع   عالواق على أرض دراسة أهداف الدراسة، من خالل
البحث، وبعد عرض اإلطار النظري للدراسيييييييية والذي هيئ األرضييييييييية لمشييييييييكلة الدراسيييييييية يأتي 

جييانييب الميييداني؛ وذلييك من خالل عرض اإلجراءات المنهجييية للييدراسييييييييييييييية الميييدانييية ومجتمع  ال
المتحصييييييل عليها من    وعينة الدراسيييييية وكيفية اختيارها ثم الطرق اإلحصييييييائية لمعالجة البيانات 

اسيتمارات االسيتبيان، يلي ذلك اختبار فروض الدراسية الميدانية، ومن ثم تحليل ومناقشية نتائج  
الدراسييييييييييية الميدانية لمعرفة اتجاهات عينة الدراسييييييييييية نحو موضيييييييييييوع البحث، وأخيرا  صيييييييييييياغة 

 التوصيات، وذلك كما يلي:
 مجتمع وعينة الدراسة    -1
  القومي االقتصيادي إلى أنها أحد الدعامات األسياسيية لالقتصياد    رجع أهمية البنوك في النشياطت

،  حيث تلعب البنوك التجارية دورا هاما في تسيييييهيل المعامالت االقتصيييييادية والتعامالت المالية 
ممارسيييييية  و تؤدي دورا هاما وبارزا في تمويل عمليات االسيييييييتثمار بشيييييييقيها العام والخاص   حيث 

سييييييييتثمار من خالل ما تقدمه لالقتصيييييييياد القومي من  دورها األسيييييييياسييييييييي في تمويل عمليات اال
، ومن أهم تسييييييييييييهيالت ائتمانية وقروض مصييييييييييييرفية موجهة لكافة القطاعات العاملة في الدولة

 البنوك المصرية ما يلي:
 المصري  البنك األهلي     -                          مصر بنك -
 المصري  البنك الزراعي     -       العربي  المصري  البنك العقاري  -
 بنك القاهرة    -               بنك التنمية الصناعية -
 المصرف المتحد -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
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ببعض عينة عشوائية بسيطة من مختلف المستويات الوظيفية    اختيارتم    وقد     
  ،األهلي المصري(  البنوك التي أبدت تعاونا  في توزيع االستبيان وهي )بنك مصر والبنك

                                                                                                               :(2004)البلداوي، العينةتحديد حجم لباستخدام المعادلة التالية وذلك 
 ق( - 1ق )          xالخطأ المسموح به = الدرجة المعيارية 

 ن                                                      
 ولقد تم وضع االفتراضات التالية: 

  العينة حجم = ن
 افتراضييييييييها  يتم  عادة وهى بحثال  مجتمع  في  الخصييييييييائل توافر نسييييييييبة  تعنى ق=

 %50  بقيمة
 .( % 10 - )+،  بنسبة به مسموح خطأ وحدود  %90 الثقة  معامل -
  للدرجة اإلحصائية  الجداول  )من2  =  %90 ثقة  لمستوى  المعيارية  الدرجة -

 المعيارية(
                                      :يليبتطبيق االفتراضات التالية، فيكون حجم العينة كما و 

0.01   =2  x       0.5 x  0.5 
 ن                           

  ببعض   ينالبنك  بين  بييالتسييييييييييييييياوي   توزيعهييا  وتم  مفردة.  100  =  العينيية  حجم  فيكون 

 .الكبرى   بالقاهرة فروعهما
   :تصميم االستبيان  -2

تم تصميم استمارة استبيان تضمنت مجموعة من العبارات تقيس اتجاهات أفراد 
فقد   االستبيان،  هذا  ولتصميم  الدراسة،  متغيرات  تجاه  من  تم  العينة  عديد  على  اإلطالع 

 استمارة استبيان مبدئية، خاللها تم إعداد   الدراسات السابقة في مجال موضوع الدراسة ومن
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إلى إعداد    ينتهأو ،  السادة المحكمين وتعديلها وفق توجيهاتهم  على عدد من ها  ومن ثم عرض
 :يليكما استمارة استبيان تضمنت بعض المحاور 

 
 :   لعامةالبيانات ا -

لعينة   األساسية  الشخصية والتنظيميةواشتملت على بعض الخصائل   
 ميزت بالتباين، والتي ت، والمستوي اإلداري الخبرةوالتعليم، و   ،روالعم  ،النوع  الدراسة، وهى:

  .، وارتفاع المستوي التعليميالخبرات وتنوع
 : ساييتتالمق -
ة أبعاد  أربع)المتغير المستقل(، وتكون من    االرتجال التنظيمياألول:    مقياسال  -

 ، والمخاطرة(واإلبداعهي: )بناء الحل، والحدس،  فرعية
ة أبعاد  أربعمن    (، وتكون التابع)المتغير    المهارات اإلبداعية:  ثانيال  مقياسال  -

 هي: )األصالة، والمرونة، والطالقة، والحساسية للمشكالت(. فرعية
 :األساليب اإلحصائية -3
 معامل " كرونباخ ألفا " لقياس ثبات استمارة االستبيان.   -
 مقاييس التشتت والنزعة المركزية لقياس اتجاهات عينة الدراسة .  -
التباين   - العالقات االرتباطية بين لبيان ق   ”ANOVA Test“  تحليل  وة ونوع 
 المتغيرات . 
المستقلة    - للمتغيرات  المختلفة  التأثيرات  لبيان  الخطى  على  لاالنحدار  لدراسة 

 المتغير التابع. 
 : الثبات اختبار -4

يقصد بالثبات أنه لو أعيد توزيع االستمارات على نفس عينة الدراسة وفى نفس 
ا التطبيق األول نحصل على نفس  التطبيق  ظروف  الستجابات، أو استجابات قريبة من 
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األول، ويذهب علماء القياس أنه لو طبقت على عينة أخرى مسحوبة من نفس المجتمع  
ق عليها نحصل على نفس  بنفس شروط سحب  العينة األولى، وفى نفس ظروف التطبي

حيث تتراوح كرونباخ ألفا"  لقياس الثبات،  وقد قام الباحث باستخدام معامل "،  االستجابات
لصحيح دل  قيمة معامل "ألفا"بين صفر، وواحد ، وكلما اقتربت قيمة المعامل من الواحد ا

 .  على وجود ثبات قوى جدا  
 

 "معامل كرونباخ ألفا"  ( معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة باستخدام  1جدول )
 αمعامل  المتغير 

 % 78.1 االرتجال التنظيمي 
 % 81.6 تنمية القدرات اإلبداعية

ويعكس ذلك ثبات ،  مرتفعة إلي حد كبيريبين الجدول السابق أن معامالت الثبات  
ألداة القياس ويطمئن إلى ثبات رراء واتجاهات عينة البحث تجاه استمارة االستبيان   مقبول

 وبدرجة عالية.  
 اختبار فروض الدراسة الميدانية ثانيًا: 

 الفرض الرئيس:
المهارات  توجد عالقة ذات داللة معنوية   تنمية  التنظيمي وبين  االرتجال  بين 

 . بالبنوك المصريةاإلبداعية للعاملين 
 وقد تم تقسيم الفرض الرئيس إلي خمسة فروض فرعية يتم اختبارها كما يلي:      
 األول: الفرعي اختبار الفرض -1/1

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين القدرة علي بناء الحل وبين تنمية المهارات  
 . بالبنوك المصريةاإلبداعية للعاملين 
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 وإلثبات صحة / عدم صحة هذا الفرض نقوم بعدد من االختبارات كما يلي :       
  معامل االرتباط: -أ

 األول   الفرعي ( مصفوفة االرتباط للفرض2جدول )
المتغير  

 المستقل  
معامل  

 االرتباط  
المتغير   المعنوية 

 التابع

 0.000 (**)390.6 القدرة علي بناء الحل 
تنمية المهارات  

 اإلبداعية 
   0.01دال إحصائيا  عند مستوى معنوية  **

الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية   فيبالنظر  
، فقد كانت قيمة تنمية المهارات اإلبداعية بالبنوك المصريةوبين    القدرة علي بناء الحل بين  

قدرة    ت، حيث كلما زاد0.01الة إحصائيا  عند مستوى معنوية  د  0.639معامل االرتباط  
، وتدل على صحة العالقة  لديهمالمهارات اإلبداعية    تكلما زاد  العاملين علي بناء الحل

 االنحدارية وجوهرية العالقة بين المتغيرين.
 تحليل التباين :  -ب

 األول   الفرعي  ( تحليل التباين للفرض 3جدول )
 اختبار " ف "  متوسط المربعات  بعات مجموع المر  البيان 

 المعنوية القيمة 0.436 6.099 االنحدار 
 0.000 3.850 0.113 8.826 البواقي 

بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بين         
، حيث  ةتنمية المهارات اإلبداعية بالبنوك المصريوبين  وبين تفعيل    القدرة علي بناء الحل 
 .   0.01ذات داللة إحصائيا  عند مستوى معنوية   3.850"ف" كانت قيمة اختبار
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 معامل التحديد: -ج
 األول   الفرعي ( معامل التحديد للفرض 4)جدول

 الخطأ المعياري  2R البيان 
 0.33638 0.409 معامل التحديد 

رة علي  القديعنى أن    ، وهو 2R    =0.409يبين الجدول السابق أن معامل التحديد  
، أما النسبة  % 40.9بنسبة    تنمية المهارات اإلبداعية بالبنوك المصرية وبين  يفسر    بناء الحل

األخطاء  إلى  باإلضافة  االنحدارية  العالقة  في  تدخل  لم  أخرى  متغيرات  فتفسرها  الباقية 
 العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيرها .  

 األول، أي أنه:  لفرعيا  مما سبق يتضح صحة الفرض
توجد عالقة ذات داللة معنوية بين القدرة علي بناء الحل وبين تنمية المهارات  

 . بالبنوك المصريةاإلبداعية للعاملين 
 الثاني: الفرعي اختبار الفرض -2

تنمية   وبين  الحدس  علي  القدرة  توفر  بين  معنوية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
 . لبنوك المصريةبا المهارات اإلبداعية للعاملين 

 وإلثبات صحة / عدم صحة هذا الفرض نقوم بعدد من االختبارات كما يلي :      
 
  معامل االرتباط: -أ

 الثاني  الفرعي ( مصفوفة االرتباط للفرض5جدول )

معامل   المتغير المستقل 
 المتغير التابع  المعنوية االرتباط 

 المهارات اإلبداعية تنمية  0.000 (**)0.986 توفر القدرة علي الحدس 
   0.01دال إحصائيا  عند مستوى معنوية  **
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الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية   فيبالنظر  
، فقد كانت بالبنوك المصرية  تنمية المهارات اإلبداعيةوبين  توفر القدرة علي الحدس  بين  

ت  ، حيث كلما زاد0.01ستوى معنوية  دالة إحصائيا  عند م  0.986قيمة معامل االرتباط  
، وتدل على صحة  لديهم  المهارات اإلبداعية  دتكلما زا  لدي العاملين  علي الحدس   القدرة

 العالقة االنحدارية وجوهرية العالقة بين المتغيرين. 
 تحليل التباين :  -ب

 الثاني  الفرعي ( تحليل التباين للفرض6جدول )   
 اختبار " ف "  المربعات  متوسط  مجموع المربعات   البيان 

 المعنوية القيمة 128.382 770.294 االنحدار 
 0.000 491.913 0.261 22.706 البواقي 

بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بين         
ة ، حيث كانت قيمبالبنوك المصرية  تنمية المهارات اإلبداعيةوبين    توفر القدرة علي الحدس

 .   0.01ذات داللة إحصائيا  عند مستوى معنوية   491.913اختبار "ف" 
 معامل التحديد: -ج

 الثاني  الفرعي ( معامل التحديد للفرض 7)جدول
 الخطأ المعياري  2R البيان 

 0.51087 0.971 معامل التحديد
توفر القدرة وهو يعنى أن  ،  2R    =0.971يبين الجدول السابق أن معامل التحديد  

، أما النسبة  %97.1بنسبة    تنمية المهارات اإلبداعية بالبنوك المصريةتفسر  الحدس    علي
األخطاء  إلى  باإلضافة  االنحدارية  العالقة  في  تدخل  لم  أخرى  متغيرات  فتفسرها  الباقية 

 العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيرها .  
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 ي أنه: الثاني، أ الفرعي مما سبق يتضح صحة الفرض
تنمية   وبين  الحدس  علي  القدرة  توفر  بين  معنوية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

 . بالبنوك المصريةالمهارات اإلبداعية للعاملين 
 الثالث: الفرعي اختبار الفرض -3

وبين تنمية المهارات    اإلبداعتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين توفر القدرة علي  
 . يةبالبنوك المصر اإلبداعية للعاملين 
وإلثبات صحة / عدم صحة هذا الفرض نقوم بعدد من االختبارات كما يلي       

 : 
  معامل االرتباط: -أ

 الثالث   الفرعي ( مصفوفة االرتباط للفرض8جدول )
 المتغير التابع  المعنوية معامل االرتباط  المتغير المستقل 

 اإلبداعية تنمية المهارات  0.000 (**)0.984 اإلبداعتوفر القدرة علي  
   0.01دال إحصائيا  عند مستوى معنوية  **

الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية   فيبالنظر  
، فقد كانت  بالبنوك المصرية  تنمية المهارات اإلبداعيةوبين    اإلبداع توفر القدرة علي  بين  

، حيث كلما زادت  0.01نوية  دالة إحصائيا  عند مستوى مع  0.984قيمة معامل االرتباط  
القدرة علي   العاملين    اإلبداعتوفر  اإلبداعيةكلما زادلدي  المهارات  ، وتدل على  لديهم  ت 

 صحة العالقة االنحدارية وجوهرية العالقة بين المتغيرين. 
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 تحليل التباين :  -ب
 الثالث   الفرعي ( تحليل التباين للفرض9جدول )   

 اختبار " ف "   المربعات  متوسط  مجموع المربعات   البيان
 المعنوية  القيمة  113.312 739.185 االنحدار 
 0.000 395.044 0.287 25.815 البواقي 

بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بين         
يمة ، حيث كانت قبالبنوك المصرية  تنمية المهارات اإلبداعيةوبين    اإلبداعتوفر القدرة علي  

 .   0.01ذات داللة إحصائيا  عند مستوى معنوية   395.044اختبار "ف" 
 
 معامل التحديد: -ج

 ( معامل التحديد للفرض الثالث  10)جدول
 الخطأ المعياري  2R البيان 

 0.53557 0.968 معامل التحديد 
توفر القدرة وهو يعنى أن  ،  2R    =0.968يبين الجدول السابق أن معامل التحديد  

، أما النسبة  %96.8بنسبة    بالبنوك المصرية  تنمية المهارات اإلبداعيةتفسر    بداعاإلعلي  
األخطاء  إلى  باإلضافة  االنحدارية  العالقة  في  تدخل  لم  أخرى  متغيرات  فتفسرها  الباقية 

 العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيرها .  
 أنه:  الثالث، أي الفرعي مما سبق يتضح صحة الفرض

وبين تنمية المهارات    اإلبداعتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين توفر القدرة علي  
 . بالبنوك المصريةاإلبداعية للعاملين 
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 الرابع: الفرعي اختبار الفرض -4
توجد عالقة ذات داللة معنوية بين توفر القدرة علي التعلم وبين تنمية المهارات  

 . يةبالبنوك المصر اإلبداعية للعاملين 
وإلثبات صحة / عدم صحة هذا الفرض نقوم بعدد من االختبارات كما يلي      

 : 
  معامل االرتباط: -أ

 الرابع   الفرعي ( مصفوفة االرتباط للفرض11جدول )
 المتغير التابع  المعنوية معامل االرتباط   المتغير المستقل  

 إلبداعية تنمية المهارات ا 0.000 (**)0.542 توفر القدرة علي التعلم 
   0.01دال إحصائيا  عند مستوى معنوية  **

بالنظر فى الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية 
، فقد تنمية المهارات اإلبداعية للعاملين بالبنوك المصريةوبين  توفر القدرة علي التعلم  بين  

، حيث كلما  0.01مستوى معنوية  دالة إحصائيا  عند    0.542كانت قيمة معامل االرتباط  
، وتدل على  ت المهارات اإلبداعية لديهمكلما زادتوفر القدرة علي التعلم لدي العاملين  زاد  

 صحة العالقة االنحدارية وجوهرية العالقة بين المتغيرين. 
 
 تحليل التباين :  -ب

 الرابع  الفرعي ( تحليل التباين للفرض12جدول )   
 اختبار " ف "  متوسط المربعات     مجموع المربعات البيان 
 المعنوية  القيمة 0.540 4.856 االنحدار
 0.000 3.589 0.135 11.644 البواقي 
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بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بين         
التعلم   القدرة علي  للعاملين  وبين  توفر  المهارات اإلبداعية  المصريةتنمية  حيث ،  بالبنوك 
 .   0.01ذات داللة إحصائيا  عند مستوى معنوية   3.589كانت قيمة اختبار "ف" 

 معامل التحديد: -ج
 الرابع  الفرعي ( معامل التحديد للفرض13)جدول

 الخطأ المعياري  2R البيان 
 0.36796 0.294 معامل التحديد 

القدرة   توفروهو يعنى أن  ،  2R    =0.294يبين الجدول السابق أن معامل التحديد  
، أما   %29.4بنسبة  تنمية المهارات اإلبداعية للعاملين بالبنوك المصريةتفسر علي التعلم 

النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة االنحدارية باإلضافة إلى األخطاء 
 العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيرها .  

 الرابع، أي أنه:  الفرعي الفرضمما سبق يتضح صحة  
توجد عالقة ذات داللة معنوية بين توفر القدرة علي التعلم وبين تنمية المهارات  

 . بالبنوك المصريةاإلبداعية للعاملين 
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 الخامس: الفرعي اختبار الفرض -5
تنمية  وبين  المخاطرة  علي  القدرة  توفر  بين  معنوية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

 . بالبنوك المصريةعية للعاملين المهارات اإلبدا
نقوم بعدد من االختبارات كما عدم صحة هذا الفرض   أووإلثبات صحة          

 : يلي
  معامل االرتباط: -أ

 الخامس   الفرعي ( مصفوفة االرتباط للفرض14جدول )

معامل   المتغير المستقل  
 االرتباط  

 المتغير التابع  المعنوية

 تنمية المهارات اإلبداعية  0.000 (**)9880. توفر القدرة علي المخاطرة 
   0.01دال إحصائيا  عند مستوى معنوية  **

الجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية   فيبالنظر  
المخاطرة  بين   علي  القدرة  العاملين  توفر  بالبنوك  وبين  لدي  اإلبداعية  المهارات  تنمية 

،  0.01دالة إحصائيا  عند مستوى معنوية    0.988مل االرتباط  فقد كانت قيمة معاالمصرية،  
، وتدل على  لديهمالمهارات اإلبداعية    تكلما زادتوفر القدرة علي المخاطرة  حيث كلما زاد  

 صحة العالقة االنحدارية وجوهرية العالقة بين المتغيرين. 
 تحليل التباين :  -ب

 س الخام الفرعي ( تحليل التباين للفرض15جدول )   
 اختبار " ف "  متوسط المربعات   مجموع المربعات   البيان 

 المعنوية القيمة 160.035 800.174 االنحدار 
 0.000 782.079 0.205 18.826 البواقي 
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بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بين        
، حيث اإلبداعية بالبنوك المصرية  تنمية المهاراتوبين تفعيل  توفر القدرة علي المخاطرة  
 .   0.01ذات داللة إحصائيا  عند مستوى معنوية  782.079كانت قيمة اختبار "ف" 

 معامل التحديد: -ج
 الخامس  الفرعي ( معامل التحديد للفرض16)جدول

 الخطأ المعياري  2R البيان 
 0.45236 0.977 معامل التحديد 

توفر القدرة وهو يعنى أن  ،  2R    =0.977د  يبين الجدول السابق أن معامل التحدي
، أما النسبة    %9.77بنسبة    تنمية المهارات اإلبداعية بالبنوك المصريةتفسر    علي المخاطرة

األخطاء  إلى  باإلضافة  االنحدارية  العالقة  في  تدخل  لم  أخرى  متغيرات  فتفسرها  الباقية 
 ها .  العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغير 

 الخامس، أي أنه:  الفرعي مما سبق يتضح صحة الفرض
تنمية  وبين  المخاطرة  علي  القدرة  توفر  بين  معنوية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

 . بالبنوك المصريةالمهارات اإلبداعية للعاملين 
صحة الفرض الرئيس،   إثباتصحة الفروض الفرعية يكون قد تم    وبإثبات   

 حيث:
لة معنوية بين االرتجال التنظيمي وبين تنمية المهارات  توجد عالقة ذات دال     

 . بالبنوك المصريةاإلبداعية للعاملين 
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 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشة تحليل ثالثًا: 
   ألبعاد االرتجال التنظيمينتائج الدراسة الميدانية ومناقشة تحليل   -1

 د االرتجال التنظيميالميدانية ألبعانتائج الدراسة ومناقشة ( تحليل 17جدول )
 
  المتوسط العبارة   

 الحسابي 
 القدرة علي بناء الحل: -أ 1

 أستطيع إيجاد حلول مبتكرة للمشكالت التي تواجه العمل.
3.94 

 3.89 قدراتي على تحقيق المهام والواجبات المطلوبة مني.  أثق في 2

 3.87 .بنكبالأحاول جاهدا  الوصول إلي أفضل أساليب أداء العمل   3

 الحدس: -ب 4
 أوجه القصور والضعف في األشياء من حولي. اكتشاف أستطيع 

 
3.75 

 3.70 أركز على التفاصيل داخل اإلطار العام للموضوع. 5

 3.55 .المالحظة الدقيقة لألشياءعلى  لدي القدرة 6

 :اإلبداع  -ج 7
 .العمل تطوير ل على التوصل إلى أفكار جديدة  لدي القدرة

 
3.78 

 3.81 تردد في عرض أفكاري عندما تكون غريبة.ال أ 8
 3.74 .بين الظواهر المختلفةاستنتاج العالقات الجديدة والربط  أستطيع  9
 التعلم: -د 10

 أحرص علي تنمية مهاراتي حسب احتياجات العمل المتغيرة.
 

3.49 

 3.49 تتناسب مهاراتي وإمكانياتي مع متطلبات الوظيفة التي أقوم بها. 11

 3.64 .قدراتي  تنميةل  الفرصة أفضل الوظيفة التي تتيح لي 12

 المخاطرة: -ه 13
 األعمال والمسئوليات التي فيها تحد لقدراتي وإمكانياتي. ميل إليأ

 
3.93 

 3.91 ال أخشى المخاطرة في أداء العمل بشكل مختلف ومبتكر. 14

 3.32 ة.أحبذ أثراء وظيفتي بواجبات ومهام خارج نطاق حدود الوظيف 15
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بالبنوك  يتضح من الجدول السابق وبناء علي استجابات عينة الدراسة الميدانية  
هو الموافقة  و   االرتجال التنظيميممارسات  كان ايجابيا  تجاه  أن اتجاهات العينة    المصرية

وبدرجة كبيرة علي محتوي عبارات االستبيان حيث كان المتوسط الحسابي لكل العبارات 
لدي العاملين القدرة علي بناء الحل   نأنجد  حيثدرجات(،  3المرجح ) أكبر من المتوسط

التنظيمي من خالل  إيجاد حلول مبتكرة للمشكالت التي تواجه    كأحد ممارسات االرتجال 
، كذلك تتوفر  أفضل أساليب أداء العملب  منهم  حقيق المهام والواجبات المطلوبةوت  العمل

الحدس من خالل قدرة  القصور والضعف في  أوج  اكتشاف  لديهم  على    األشياء والقدرةه 
، ومن حيث  ز على التفاصيل داخل اإلطار العاموالتركي  همحول  لما يحدث  المالحظة الدقيقة

استنتاج العالقات  و   العملتطوير  لعلى التوصل إلى أفكار جديدة    فلدي العاملين القدرة  اإلبداع
،  عندما تكون غريبة  همي عرض أفكار ف  ون تردديال  و   بين الظواهر المختلفةالجديدة والربط  

حسب احتياجات العمل    هم تنمية مهارات  ولدي العاملين الر بة في التعلم حيث يحرصون علي
هم وإمكانياتهم، ومن حيث  قدرات  لتنمية  هم الفرصة التي تتيح ل  للوظائف  وتفضيلهم  المتغيرة
هم؛ وكل ذلك يعكس  قدراتاألعمال والمسئوليات التي فيها تحد ل فأنهم يميلون إلي  المخاطرة

 لالرتجال التنظيمي. ممارسات إيجابية
 ألبعاد تنمية المهارات اإلبداعية نتائج الدراسة الميدانية  ومناقشة تحليل  -2

ألبعاد تنمية المهارات  نتائج الدراسة الميدانية ومناقشة ( تحليل 18جدول )
 اإلبداعية

 
 العبارة   

 المتوسط 
 الحسابي 

 ة:  الطالقة اإلبداعي 1
 يساعدني إلهامي الداخلي على التوصل إلى أفكار جديدة ومتنوعة.

3.92 
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المعارف   2 من  المزيد  اكتساب  لي  تتيح  التي  الذهنية  القدرات  من  لدى 
 . األداءتزيد من فاعلية  التيوالمهارات 

3.91 

 3.80 دون الخروج عن النظام المتبع.  العمل في واإلبداعاالجتهاد حرص على أ 3

 الة اإلبداعية: األص 4
 أؤمن بأن الماضي ال ينفصل عن الحاضر والمستقبل. 

3.97 

 4.13   .بنكبالتزيد من كفاءة أداء العمل  التيهتم باإلنجازات أ  5
 4.04 لمشكلة أسارع بمساعدتهم وطرح أفكار لعالجها. زمالئيعندما يتعرض  6
 المرونة اإلبداعية: 7

 األداء المتغيرة. متطلباتل طيع إيجاد بدائل عديدةأست 
3.67 

 3.35 . بنكبالداء األ تميزتساعد على  التي لمهاراتا امتلك 8
 3.64 .داءاأل بداع فيتخلق لي وظيفتي تحديا  يتطلب مزيدا  من اال 9
 الحساسية لحل المشكالت:   10

 مشكلة قبل اآلخرين.اللدي القدرة على اإلحساس بوجود 
3.57 

 3.29 ت العمل والتي تتطلب حلوال سريعة.يمكنني التعامل مع مشكال 11
 3.66 التقليدية.عمل اللدي المقدرة على تعديل وتطوير طرق أداء  12

بالبنوك  يتضح من الجدول السابق وبناء علي استجابات عينة الدراسة الميدانية  
لموافقة  هو او   عملية تنمية المهارات اإلبداعيةأن اتجاهات العينة  كان ايجابيا  تجاه    المصرية

وبدرجة كبيرة علي محتوي عبارات االستبيان حيث كان المتوسط الحسابي لكل العبارات 
المرجح ) المتوسط  لديهم  حيثدرجات(،    3أكبر من  من    الطالقة اإلبداعية  مهارة   تتوفر 

التي    باالعتماد علي قدراتهم الذهنية  على التوصل إلى أفكار جديدة ومتنوعةخالل قدرتهم  
األداء مع حرصهم  تزيد من فاعلية    التيساب المزيد من المعارف والمهارات  اكت  همتتيح ل
في البنك، وتتوافر لديهم   دون الخروج عن النظام المتبع  العمل   في  اإلبداعاالجتهاد و   علي

اهتمامهم  أيضا  مهارة أداء    التيباإلنجازات    األصالة اإلبداعية من خالل  تزيد من كفاءة 
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تساعد على    التيالمهارات    هارة المرونة اإلبداعية فلدي العاملينبنك، ومن حيث مالعمل بال
بال ل  بنك حيثتميز األداء  ،  األداء  في  اإلبداعتحديا  يتطلب مزيدا  من    ائفهموظ  همتخلق 

على اإلحساس بوجود المشكلة   من خالل قدرتهم  ويتميز العاملين بحساسيتهم لحل المشكالت
عمل الالمقدرة على تعديل وتطوير طرق أداء    إلضافة إليمبكرا ، وتقديم حلول سريعة لها، با 

 . ؛ وعليه تتوفر لديهم مهارات إبداعية يساهم االرتجال التنظيمي في تنميتهاالتقليدية
 

 المبحث الرابع 
 النتائج والتوصيات 

 ملخص النتائجواًل: أ
اآل - المنظمات  الفرصة  تعمل  تحدده  عالم  في  مضطربة  بيئات  في  ن 
لمستمر، فإن تقرير ما إذا كان البقاء علي المسار أو االنتقال إلي أفاق جديدة  والتغيير ا

واعدة قد يعني الفرق بين النجاح والفشل؛ لذلك يجب علي المنظمات أن تتفاعل وتتكيف 
وبسرعة مع تلك التغييرات المتالحقة، ومن هنا أصبح االرتجال التنظيمي ذو أهمية متزايدة  

 . قدة حيث اتخاذ القرارات في ظروف عدم تأكد بيئي مرتفعفي بيئات األعمال المع
، وفي ظل كل المنظماتيواجه    معاصرا    تحديا    المنافسة الشديدةتشكل   -

والمتغيرة المعقدة  األعمال  وبيئات  الجديدة  العالمية  ف المتغيرات  جاهدة    المنظمات  تعمل، 
وتعمل  ة لتلك المتغيرات،  للتعرف على البيئة وتقصي ومتابعة متغيراتها ودراستها لالستجاب

جاهدة للتعرف على البيئة وتقصي ومتابعة متغيراتها ودراستها لالستجابة لتلك المتغيرات، 
ومن ثم اتخاذ القرارات السريعة في ظل محددات عدم التأكد البيئي المرتفع، ومن هنا يبرز  

إلدارة من التوصل  دور االرتجال التنظيمي في التأثير إيجابا  على أداء الشركة، وُيمكن ا
 لحلول إبداعية في التعامل مع مواقف العمل الطارئة. 
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وبعضها البعض للحفاظ   بين البنوك المصريةفي ظل المنافسة الشرسة   -
وتوجه  بمثابة متطلب أساسي  االرتجال التنظيميفقد أصبحت عملية  علي مكانتها السوقية

فرص جديدة مقابل احتمالية حدوث    رئيسي للدخول بقوة إلى األسواق الجديدة، والسعي وراء
  مخاطرة كبيرة نتيجة تلك القرارات.

ي العديد من المزايا فيما يتعلق ببيئة العمل المتغيرة تنظيمأن لالرتجال ال -
في سرعة الحصول    التنظيمي  ومدى مساهمتها في استقرار المنظمة، ومساهمة االرتجال

القرارات   التي تنعكس على سالمة  المعلومات   المتخذة من قبل اإلدارة  الستراتيجيةاعلى 
؛ مما ينعكس  عقلية عالية المستوى   ومهارات  حتاج إلى قدراتياالرتجال التنظيمي  باعتبار  

القدرة على االستجابة للمشاكل التي  زيادة  من خالل  علي تنمية المهارات اإلبداعية للعاملين  
التنافسية المحيطة لظروف والعوامل  لالتفكير والتفسير المختلف والمتميز  و   ال يمكن التنبؤ بها

 . واتخاذ القرارات السريعة في مختلف المواقف الطارئة بالمنظمة
إلى   - والحاجة  والمشكالت  التحديات  ظهور  عند  اإلبداع  أهمية  تظهر 

التغيير والتطوير للتغلب عليها، وهنا البد من البحث عن طرق وأساليب جديدة ومختلفة  
للتقدم الهائل في العلوم والتكنولوجيا،   ونظرا  ،  فوتحقيق األهدا  لحل المشاكل وتحسين األداء

وما نتج عن ذلك من تغيير اقتصادي واجتماعي وثقافي، أصبح محيط المؤسسات اإلدارية 
يتسم بالحركة والديناميكية، وهنا تظهر أهمية اإلبداع التنظيمي، فالمنظمات الجامدة يجب  

 ها من تجديد نشاطها واالستفادة من قدراتها. أن تجد الوسائل واألساليب التي تمكن 
 حاالت   في  فقوايت  فرد،   كل   داخل  في   يكمن  خالق  إنساني  سلوك  اإلبداع -

  ملكة  لديهم  متميزين  أفراداُ   ليوجد  عديدة،   وسائل   ضمن  األحاسيس  واستثارة  المدارك  تحفيز
  لحصول نظيمي لاالرتجال الت  وباستطاعتهم(  الالوعي)  الباطن  للعقل  والحيوي   الدائم  الحضور

  رؤى   مجموعة  استنباط  أو  مطروحة  خيارات  مجموعة   من   وأفضلها  الحلول  أنسب  على
 . مستعصية أنها على اتفق لمسألة ةدعمب وتصورات
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الدعامات ت - أحد  أنها  إلى  االقتصادي  النشاط  في  البنوك  أهمية  رجع 
البنوك التجارية دورا هاما في تسهيل    القومياألساسية لالقتصاد   المعامالت حيث تلعب 

تؤدي دورا هاما وبارزا في تمويل عمليات االستثمار   ، حيثاالقتصادية والتعامالت المالية
ممارسة دورها األساسي في تمويل عمليات االستثمار من خالل ما و بشقيها العام والخاص  

تقدمه لالقتصاد القومي من تسهيالت ائتمانية وقروض مصرفية موجهة لكافة القطاعات 
       .في الدولةالعاملة 

الميدانية   - الدراسة  بسيطة    اختيارتم  إلجراء  مكونة من عينة عشوائية 
ببعض البنوك التي أبدت تعاونا  في توزيع  من مختلف المستويات الوظيفية  مفردة    100

 . االستبيان وهي )بنك مصر والبنك األهلي المصري(
الميدانيةتم   - الدراسة  فروض  فروض  اختبار  جميع  صحة  ثبت   وقد 

)بناء االرتجال التنظيمي  أبعاد  عالقة ذات داللة معنوية بين    أن هناك  أتضحالدراسة حيث  
و   الحل،  والمخاطرة(  اإلبداعوالحدس،  والتعلم،  للعاملين  ،  اإلبداعية  المهارات  تنمية  وبين 

 بالبنوك المصرية.
اتجاهات العينة ايجابيا    كانتبناء علي استجابات عينة الدراسة الميدانية   -

 رات اإلبداعية للعاملين بالبنوك. افي تنمية المه ممارسات االرتجال التنظيميه تجا
 التوصيات  ثانيًا:

وحل    العمل علي تمكين العاملين وإعطائهم الحرية والمرونة في اتخاذ القرارات  ضرورة -
 اإلبداعالتي تخل أعمالهم دون الرجوع إلي رؤسائهم؛ مما يتيح لهم االجتهاد و   المشكالت
الع التنظيمي والذي ينعكس علي تنمية مهاراتهم اإلبداعية   ملفي  إلي االرتجال  ويدفعهم 

 باستمرار.
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التنظيميضرورة   - باالرتجال  ثقافة  لي  التوجه    لدعم   استراتيجيا  ةموجه تنظيمية  كون 
والمخاطرة المبادرة  وروح  العاملين  المحسوبة  اإلبداع  من    لدي  ت  ستراتيجيااالباعتباره 

 .في األداء تميزلاتحقيق لاألساسية 
التعلم  إضرورة   - فرص  كافة  وقدراتهم  للعاملينتاحة  مهاراتهم  وتنمية  أدائهم   لتطوير 

،  اعلى تنمية مهاراتهم ومعارفهم ذاتي    هم، عن طريق وضع نظام للحوافز يشجعاإلبداعية
المكتسبة  القيمة المضافة لخبراتهم  التعلم وضمان االستفادة الحقيقية من  وتشجيع عملية 

 علم.بالت
وتهيئة بيئة العمل   اا ومادي  معنوي  المواهب البشرية    شباع ر باتضرورة العمل علي إ -

لديهم والشعور بالتقدير؛ مما يدفعهم   تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفيل  المناسبة لهم
وطرح    داءفي األ  اإلبداعإطالق الطاقات اإلبداعية لديهم و و   االرتجال التنظيمي اإليجابي  إلي
 . ار الجديدةاألفك
ا - إتاحة كافة فرص  للعاملين  لتدريبضرورة  وفق منهجية وخطط    بالبنوك  والتطوير 

اتخاذ القرارات السريعة في المواقف الطارئة    علي  ومهاراتهم اإلبداعية  قدراتهمتنمية  لمدروسة  
 . حلوال  فورية االرتجال التنظيمي وابتكار والتي تتطلب

 : المتتراجتتتع
 بيةأواًل: المراجع العر 

1-  ( حمزة،  كاظم  رقية  لالرتجال    (،2020حسين،  الوسيط  الدور 
آلراء  تحليلية  دراسة  التنظيمي  والتفوق  االستراتيجي  التعلم  بين  العالقة  في  االستراتيجي 

، جامعة بابل،  واالقتصاد  اإلدارةكلية  ،  سمنت العراقيةفي الشركة العامة لأل  اإلداريةالقيادات  
 .العراق

العلواني،   -2 أكرمالسويدان،  ومحمد  محمد،  )طارق  مبادئ   (،2004، 
 .: قرطبة للنشر والتوزيعاإلبداع، الرياض
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دور  (، 2021صادق، البشقلي، درمان سليمان، محمود محمد أمين، ) -3
كلية عقري في البنوك،  ة استطالعية االرتجال التسويقي في تحقيق البراعة التسويقية: دراس

 التقنية، جامعة دهوك التقنية ، دهوك ، العراق.  
الرحمن -4 فتحي،  عبد  الفكر (2009،) جروان  دار  عمان:   اإلبداع،   ،

 .للطباعة والنشر والتوزيع
محمد -5 أسامة  العصري، (،  2007)  ،فريد،  والمدير  االبتكاري  التفكير 

 القاهرة: مكتبة جامعة عين شمس.
(، تنمية مهارات اإلبداع اإلداري 2020د، زهوة بنت فوزان فهد، )الفه -6

 . 7، العدد 36جلة كلية التربية، جامعة أسيوط، المجلد  لدي القيادات الجامعية، رسالة م 
المخاطرة دليل صانع القرار، الرياض:    ( 2004)  ،هربرت كندلركندلر،   -7

 ية البشرية. ار المعرفة للتنمد
قومات االرتجال االستراتيجي في تعزيز (، دور م2019مدلول، كرار ) -8

التنظيمية   اإلدارة    –الثقافة  مجلة  الكوفة،  جامعة  منتسبي  من  عينة  تحليلية آلراء  دراسة 
 (.  55واالقتصاد، العدد ) 

الجنابي،   -9 عبالياسري،  عادل  محسن،  الريادة (2018،)ساأكرم   ،
 االستراتيجية 

   .ان: دار الرضوان للنشر والتوزيع، عم-واالرتجال التنظيمي االستراتيجيةالمكانة - 
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