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 المصرية   بشركات السياحة   لعاملين ا   لدى   الداري بداع  ال   في يئة العمل  ب   أثر 

 

 1الكريم يوسف زيدان هبة عبد 
 اإلسكندرية   ، أبو قير   ، اآلثار مدرس بقسم الدراسات السياحية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم  

 امللخص           معلومات املقالة               
وتقديم حلول  اإلداري لمواجهة المنافسة  اإلبداع تفعيل آليات  إلى الوقت الراهن  في  لسياحية تحتاج الشركات ا 

)بيئة   متغيري يستمد البحث أهميته من أهمية لذلك . ي العنصر البشر تنمية خاصة على مستوى متطورة  ابتكارية 
يدة بحقل الدراسات  ضافة جد يعتبر دراسة كل من المتغيرين إ و  ، العمل واإلبداع اإلداري( في المجال السياحي 

  إلى  السياحية حديثة تسعى العديد من الشركات  ة داري إ السياحية ومحاولة إبراز أهمية اإلبداع اإلداري كفلسفة 
العاملين في  في عينة عشوائية من مجتمع الدراسة تمثل  . ية استمرارها في السوق السياح االستفادة منها لضمان 

تسهم نتائج البحث في  س  استخدم استبيان لتجميع البيانات. و  اإلسكندرية بمدينة شركات السياحة المصرية فئة )أ( 
براز  إ على  اعتمادا   المؤسسي في الشركات السياحية لصالح عمليات التطوير  اإلدارية تصميم البرامج التدريبية 

الضعف   ح مواطن من خالل توضي  اإلدارية كذلك في تطوير المنظومة و  ، بداعية للمدراء والعاملين المهارات اإل 
 لها.    ومشكالت بيئة العمل الداخلية واقتراح حلوال  

 

 مقدمة ال 
  أن يجب  كن السوق ول  في وقادرة على المنافسة جل ضمان استمرارها قوية أ اءة من ال تقف عند حد الكف أ المنظمات الناجحة يجب   

للتعرف   الوقت الراهن بموضوع بيئة العمل كات في لهذا تزايد اهتمام المنظمات والشر  ، ( Rusu, 2016) تكون منظمة مبدعة وخالقة 
ن األداء  ي س ئيسية لتح الوسيلة الر  تحديد وكذلك  ، ومستويات أدائها  القوى البشرية العاملة ودوافعها  على العناصر المؤثرة في سلوك 

  الباسط، )عبد  بها  أثر ت يؤثر وي  فهو  ؛ مل لع عد العنصر البشري هو العنصر األهم في بيئة ا ي   إذ ، اإلنتاجية اإلبداعي وزيادة الكفاءة 
كفاءة   في حيث يؤثر  ، ولية التطوير المستمر وتنمية الموارد البشرية ئ هنا يقع على عاتق اإلدارة مس  . ( 2018، سركيس ؛ 2013

  ة؛ ن يمات مر يمي واستخدام لوائح وتعل الجيدة، القيادة الفعالة، المناخ التنظ  اإلدارية بيئة العمل كالسياسات ب عدة عوامل ترتبط  تها نتاجي إ 
على  بداعي ) إ بيئة عمل ذات أداء  إلى لتصل المنظمة  ين للعامل التدريب الدوري ب واالهتمام  ، فضال  عن الحوافز المادية والمعنوية 

  اإلبداع تفعيل آليات  إلى الوقت الراهن  في تحتاج الشركات السياحية المستمرة وفي ظل المنافسة  . ( 2017 الشاعر،  ؛ 2015والحاكم 
  الباسط، )عبد  على مختلف المستويات  نتائج أفضل  إلى للوصول بها الظروف المحيطة  ة واجه م ل ابتكارية متطورة ول يم حل قد وت اإلداري 
 (. 2018؛ يمينة،  2013

 

  االستعراض المرجعي 
 الشركات والمؤسسات   في أواًل : بيئة العمل  

شارة إليه العالم فريدريك تايلور عندما تحدث عن  دأ باإل مفهوم بيئة العمل ليس بالمفهوم الحديث حيث نوه له العديد من الباحثين وب 
( بيئة العمل بأنها نشاط يتكون من مجموعة من األعمال  2005)  (، ولقد عرف عقيلي 2018 البيئة المادية التي يعمل بها )سركيس، 

تصميم برامج متخصصة  ناعية و واإلجراءات الفنية واإلدارية، يهتم بدراسة الظروف النفسية والمناخية داخل المنظمات خاصة الص 
وأكد  . بيئة ومناخ عمل مادي ونفسي سليم  إليجاد صاب بها الموارد البشرية ت إلزالة مسببات الحوادث أو المخاطر المحتملة التي قد 

ظم  ( أن بيئة العمل الداخلية للمنظمة تضم كل ما يوجد داخل المنظمة من أشخاص وعالقتهم التبادلية وكذلك الن 2012القحطاني) 
  ياسات واإلدارة والتجهيزات المستخدمة ومدى فاعليتها والموارد الفنية والبشرية والمالية والتكنولوجية، وطبيعة العمل وظروفه المادية والس 

كاإلضاءة، والتهوية، والضوضاء وغيرها وكذلك الظروف المعنوية التي تؤثر في معنويات وإنتاجية اإلدارات والعاملين، هذا ويفيد  
أن بيئة العمل تشتمل على   Jayaweera  ((2015وحدد الداخلية للمنظمة في تحديد نقاط القوة والضعف للمنظمة.  البيئة  تحليل 

عنصري السالمة والصحة، إذ تشير السالمة إلى حماية الموارد البشرية من األضرار التي تسببها لهم حوادث محتملة في مكان  
 .  ة البشرية من األمراض النفسية والجسدية المحتمل   د الموار   العمل، أما عنصر الصحة فيشير إلى حماية 

 مكونات وأبعاد بيئة العمل 
  ويقصد بهذا البعد اإلطار العام الذي يحدد المستويات اإلدارية وأنظمة انسياب العمل  : التنظيمي الهيكل  تتكون بيئة العمل من 

باإلضافة   ، دد هذا البعد درجة تقنين قواعد وإجراءات العمل يح  : ظمة المن  اللوائح والتعليمات  (. 2002العامري، )  في التنظيم  والسلطة 
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  المشاركة في اتخاذ القرار: ( . 2014؛ إسماعيل، 2014)عيسى،  نجاز األعمال إل إلى تحديد الوثائق واألدلة التي تستخدمها اإلدارة 
  ، )عبدالرحمن ومجيد راتهم دون قيود قرا ذ واتخا رائهم آ يظهر هذا البعد درجة منح إدارة الشركات أو المنظمات الفرصة للعاملين لطرح 

يتفق مع   هي المعرفة واألدوات واألساليب المستخدمة في تحويل المدخالت داخل المنظمات إلى مخرجات بما  التكنولوجيا: (. 2012
 ,Taha)  ره طوي وت  ه هدف تحسين ب  من خالل زيادة قدرة العاملين على إدارة األداء الخاص بهم  التدريب: وسائل التطور الحديث. 

نظام المكافآت المتبع في الشركات والحوافز المادية والمعنوية  مدى عدالة تطبيق : يشير هذا البعد إلى الحوافز والمكافآت . ( 2016
مدى توفير الشروط المناخية المناسبة   تتمثل فى : ظروف العمل  أما (. 2014، سماعيل إ وربطه بمستويات األداء والكفاءة للعاملين ) 

 (. 2016  الحارثي، ) وجه    أكمل بالشكل الذي يساعد العاملين على تنفيذ أعمالهم على    ا  معنوي ماديا  و 

 ثانيًا: البداع الداري 
لألفراد وتوفير المناخ  المستمر يمكن تنميته من خالل التدريب و اإلبداع قدرة عقلية تظهر على مستوى الفرد والجماعة والمنظمة يمثل 

( فاإلبداع هو توليد طرق وأساليب جديدة إلنجاز األعمال  Hassan et al. , 2018 ; Tuzunkam,2017 )  للعمل  المناسب 
ألشياء خارج نطاق المألوف لها فائدة اجتماعية للفرد والمنظمة والمجتمع   عملية اإلبداع بإنتاج أفكار حيث ترتبط  ، ( 2016)سالمة، 

المهارات اإلبداعية في حل المشكالت بما يحقق   ام استخد بأنه  البداع الداري ( 2016عرف األخرس ) وقد  (. 2012)العطار، 
ن اإلبداع اإلداري هو نوع من الخروج  إلى أ Rusu  (2016 )وأشار  وتطويره.  ته المنفعة العامة للمنظمة التي توفر بيئة خاصة لتنمي 

   ظمة. من مل ال يمكن إنتاج أفكار وأساليب عمل جديدة ومتطورة مناسبة لظروف وبيئة ع ، إذ  عن التفكير التقليدي 
تناولت موضوع اإلبداع، وجد شبه اتفاق بين الباحثين على تحديد عناصر ومكونات القدرات اإلبداعية التي   التي ومن خالل األدبيات 

هي القدرة على التفكير بطرق مختلفة والنظر إلى   المرونة:  لي: تشكل التفكير اإلبداعي لدى األفراد بشكل عام ويمكن إجمالها فيما ي 
هي بنك القدرة اإلبداعية حيث تعتمد على قدرة الفرد على إنتاج عدد كبير من   الطالقة:  (، 2003نظور جديد )الصيرفي، بم شياء األ 

يقصد بها القدرة على إنتاج الحلول الجديدة للمشكالت والبعد عن  و  األصالة: ، ( (Sawinska, 2017األفكار في فترة زمنية معينة 
  أو يقصد بها الوعي واإلدراك الكامل لوجود مشكالت الحساسية للمشكالت:  (، 2016 ، اني عب ؛ ش 2016المألوف والشائع )سالمة، 

  ي ه ف  المخاطرة : و  الكفاءة في تحليل عناصر األشياء وفهم العالقات بينها  ي ه  القدرة على التحليل:  عناصر ضعف داخل المنظمة، 
هي من السمات   النقد الذاتي والثقة بالنفس: و ، ( 2003لحربي، )ا لها  األفكار واألساليب الجديدة والبحث عن حلول  ي المبادرة في تبن 

 الشائعة اإليجابية في الشخصية اإلبداعية. 
المنظمات سواء على المستوى الفردي حيث يتمتع العامل   أو يظهر اإلبداع اإلداري في العديد من المستويات اإلدارية داخل الشركات 

،  كحل المشكالت بحيث تشكل أفكار إبداعية خالقة لتطوير العمل )محمدية  بة تس مك  خرى أ بخصائص فطرية كالذكاء والموهبة و 
يفوق كثيرا  مجموع اإلبداعات   من قبل الجماعة  تقديمه اإلبداع على مستوى الجماعات الذي يتم ، ف ( Hassan et al., 2018 ؛ 2016

يحتاج إلى  اإلبداع على مستوى المنظمات  . أما  ( 2012  ، ي حطان )الق والخبرات  الفردية لألعضاء نتيجة للتفاعل فيما بينهم وتبادل اآلراء  
 (. 2016  الفردي والجماعي )شعباني، اإلدارى  إلبداع  أساليب ل توافر  

من خالل عدة مؤشرات نذكر منها عدد الخدمات الجديدة التي تختلف في   السياحية يتم التعرف على تطور اإلبداع في الشركات  و ا  هذ 
وحاالت تحسين   ، وعدد األفكار الجديدة الخاصة بتطوير الخدمات وتقديمها بشكل متميز للعمالء  ،  يدية خصائصها عن الخدمات التقل 

غير تقليدية لتطوير الحصة   طرق وزيادة عدد قنوات التوزيع من خالل  ، تقليل تكاليفها لزيادة المبيعات مع جودة الخدمات الحالية 
 . ( 2017السعيد،    ؛   Bolgova  et al., 2016السوقية للشركة بين المنافسين ) 

 وأهميته   أنواع البداع الداري 
،  ن ي العمليات التشغيلية للوصول إلى تلبية حاجات ورغبات العمالء )الالمي وحس ل في القيام بمجموعة من يتمث :  إبداع العملية أ( 

منتج جديد بمواصفات   أو ديدة : يركز هذا النوع على العميل ويتم من خالل تقديم خدمة ج إبداع المنتج أو الخدمة (. ب( 2013
 .  ( Hassan et al., 2013  ؛ 2013؛ محمود،  2006جديدة أو أقسام أو برامج جديدة )شعباني،  

متغيرات خارجية أو   أية المواجهة والتكيف مع  : عديدة من تطبيق العمليات اإلبداعية في اإلدارة ومنها  فوائد السياحية وتحقق الشركات 
زيادة القدرة التنافسية  ،  المتغيرات   تلك   حسن استغالل وتوظيف قدرات الموارد البشرية بما يتفق مع و   ة رك بالش   بيئة العمل   في داخلية تؤثر  

  وفرص جديدة للشركة لتسويق خدماتها وبالتالي زيادة أرباحها  أساليب يجاد إ  فضال  عن  ، للشركة وتحقيق كفاءة وفاعلية في األداء 
ر بيئة إبداعية تساعد  عن طريق توفي  السياحية ات الفكرية والعقلية للعاملين بالشركة در ة الق في تنمي  اإلسهام ، الذهنية  صورتها تحسين و 

في  خاصة  بفعالية تجاه ضعف الموارد المالية للشركة التعامل  وتدعم من مشاركتهم ، كذلك  المقدمة السياحية تحسين الخدمات على 
 . ( ; Hjalager, 2018  2017،  )السعيد أوقات األزمات والموسمية  
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 بالشركات السياحية   ات العملية البداعية الدارية وق مع 

المحاوالت اإلبداعية منها عدم وضوح األهداف  أمام السياحية توجد عدة معوقات تنظيمية وإدارية تواجهها التنظيمات والشركات 
ووجود انخفاض في   ، ( 2018 ، ي حفص ؛ 2018 ، وآخرون )الجندي  والغايات للشركات فضال  عن االفتقار إلى معايير واضحة لألداء 

  ، ( Sen et al., 2017للعاملين كنتيجة لعدم وجود نظام عادل للمكافأة المادية والمعنوية ألصحاب األفكار اإلبداعية )  ة الروح المعنوي 
تطلع  ال تل روح كذلك االلتزام النمطي باللوائح واألنظمة مما يق و  ، ( 2013 ، علي وآخرون عدم االستماع إلى مقترحات وآراء العاملين ) و 

سرة  من األ  تنبع  اإلبداعية (. كما توجد معوقات اجتماعية وثقافية ترتبط بشخصية الفرد وتنمية قدراته 2018للعاملين )سركيس، 
فكار  ن مقاومة بعض العادات والتقاليد المجتمعية الداخلية قد يكون لها دور سلبي في الحد من األ أ كما  ، االجتماعية  والتنشئة 

  أما (.  2013ة لدى الفرد كنتيجة لسوء المناخ المجتمعي ومقاومة التغير داخل المجتمع نظرا  للقيم السائدة )محمود،  عي بدا واإل بتكارية  اال 
وبالتالي عدم قدرتها على مواجهة متطلبات عمليات التطبيق لإلبداع اإلداري من   شركة، تتعلق باإلمكانيات المادية لل ف ات المادية  ق و ع الم 

في مختلف مجاالت   لعاملين بالشركة لتمكنهم من تطبيق األساليب اإلبداعية ل تقديم برامج تدريبية    عدم عن    فضال    ، لة حوافز مادية عاد 
 (. 2017  )السعيد والزق،   العمل السياحي 

 : السياحية الشركات  للعاملين ب داري  بداع ال ثر بيئة العمل في تنمية ال أ ثالثًا: 
ن هناك تفاوت بين األداء الفعلي والمرغوب مما يتطلب اتخاذ  أ دارة  اإل ندما تدرك  ع   ياحية لس ا   بداع داخل الشركات إلى اإل   تظهر الحاجة   

  أساليب جديدة في اإلدارة نتيجة للتغيرات التى تحدث في بيئة العمل التنظيمية كالتغيرات التكنولوجية أو تغيرات أذواق العمالء وزيادة 
جل التنبؤ بالمطالب الجديدة  أ ن تراقب متطلبات بيئة العمل من أ كات شر على ال  هنا ينبغي  . ( 2018)السعيد، السياحية حدة المنافسة 

بداع على مستوى األفراد والجماعة والمنظمة وقام  وفي سبيل تحقيق ذلك تبنت العديد من الشركات سياسات شاملة لإل  ا، ومواجهته 
على السلوك   لمدراء ا ى بتدريب األفراد و خر ات أ شرك كما قامت ، البعض بإنشاء وحدات تنظيمية خاصة مثل وحدات التطوير اإلداري 

 ;Teodores et al. ,2015) وعمليات التطور  السوقية في ظل المنافسة  شركة ميزة تنافسية واستثمار لوضع ال ك بداعي والتفكير اإل 
Aas, 2016; Izquerdo, 2018) 

 مشكلة البحث 
خاصة على   اإلداري  اإلبداع يل آليات ع من خالل تف  ابتكارية ل ديم حلو ق ت  إلى  المدراء ة ي مستمرة بين الشركات السياح ال منافسة ال  دفعت 

مطلبا    لإلبداع أصبحت الحاجة  ومن هنا  . اإلبداعية في العملية    األساس اإلنسان هو حجر    أن   باعتبار   ته وتنمي   ي مستوى العنصر البشر 
والسيما عندما يدرك متخذو   ، تمراريتها ة على اس التميز في األداء والمحافظ  إلى تسعى  التي ات والمؤسسات شرك ملحا  للعديد من ال 

  ا  تبني طرق  ا يستوجب م م  ، بتلك الشركات أن هناك تفاوتا  بين أداء الشركات الفعلي واألداء المرغوب  رة اإلدا على والقائمون  القرار 
تنظيمي داعم لهذا   مل ومناخ حتى تتبنى الشركات هذا المفهوم البد من توافر بيئة ع . ( 2017 وأساليب جديدة في اإلدارة )الشاعر، 

)الهيكل   بعواملها  ما سبق يمكن صياغة المشكلة البحثية في التساؤل التالي هل تؤثر بيئة العمل  إلى واستنادا   . اإلبداعي االتجاه 
داع  اإلب  في  المشاركة في اتخاذ القرارات وظروف العمل(  ، والمكافآت  ز التنظيمي، اللوائح والتعليمات، التدريب، التكنولوجيا، الحواف 

 اإلداري للعاملين بالشركات السياحية المصرية. 
 أهداف البحث 

 ؛ لسياحية المصرية ين في الشركات ا ل مستوى اإلبداع اإلداري لدى العام   دراسة  .1

 ؛ شركات السياحة ب   بيئة العمل العوامل المكونة ل   يعة طب   تحليل  .2

 ؛ ملين للعا   اإلداري اإلبداع    في المختلفة    ها بعاد أ ب بيئة العمل    أثر تحديد   .3

 . والوظيفية مدى وجود فروق في آراء المبحوثين حول محاور البحث وفقا  لخصائصهم الشخصية    اسة در  .4

 بحث فروض ال 
 الرئيسي األول   ض الفر 

جيا، المشاركة في اتخاذ  اللوائح واألنظمة، التدريب، التكنولو  ، لهيكل التنظيمي ا بيئة العمل )  عوامل ل ذو داللة إحصائية  أثر وجد ي 
   المصرية.   ة للعاملين بشركات السياح   اإلداري   اإلبداع المكافآت وظروف العمل( على  افز و لحو ، ا القرارات 

 : ض الفرعية التالية و الفر   ه يشتق من 
 اإلبداع اإلداري للعاملين بالشركات السياحية.   فى   يوجد أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي  :  1ف 
 . بداع اإلداري للعاملين بالشركات السياحية اإل   فى مة  يوجد أثر ذو داللة إحصائية للوائح واألنظ  :  2ف 
 اإلبداع اإلداري للعاملين بالشركات السياحية.   فى يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمشاركة في اتخاذ القرار   :  3ف 
 اإلبداع اإلداري للعاملين بالشركات السياحية.   تكنولوجيا فى يوجد أثر ذو داللة إحصائية لل  :  4ف 
 ى اإلبداع اإلداري للعاملين بالشركات السياحية. تدريب ف اللة إحصائية لل و د أثر ذ يوجد   :  5ف 
 ى اإلبداع اإلداري للعاملين بالشركات السياحية. ف يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمكافآت والحوافز   :  6ف 
 سياحية. ى اإلبداع اإلداري للعاملين بالشركات ال ف يوجد أثر ذو داللة إحصائية لظروف العمل   :  7ف 
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 الثاني الرئيسي  الفرض  
الحالة االجتماعية، السن، المستوى   ، النوع )  غرافية التالية و حسب المتغيرات الديم  يئة العمل العينة لب في تقييم أفراد  معنوية  فروق يوجد 

 . ( سنوات الخبرة   ، التعليمي 
 لث الثا   الرئيسي   الفرض 
النوع، الحالة االجتماعية، السن،  )  غرافية التالية و تغيرات الديم م ل حسب ا  ي اإلدار  لإلبداع في تقييم أفراد العينة  معنوية  فروق يوجد 

 . ( سنوات الخبرة   ، التعليمي المستوى  
 البحث   منهج 

( وذلك من خالل معرفة اتجاهات العاملين في شركات  2006)الحمداني، وتفسيرها  استخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة 
العاملين    في  مجتمع الدراسة   ثل تم  حيث  . مل وتأثيرها على اإلبداع اإلداري كإتجاه حديث لإلدارة ع ل ببيئة ا السياحة المصرية فيما يتعلق 

المعلن  السياحي  اإلسكندرية ( شركة طبقا  لبيانات دليل 380بمدينة اإلسكندرية، والبالغ عددها ) )أ( في شركات السياحة المصرية فئة 
بعدد   ة ونظرا  لعدم وجود إحصائيات معلن ، ( http://www.alexandria.gov.eg)  ندرية اإلسك على البوابة االلكترونية لمحافظة 

 ,.Abou shouk et alالعاملين بشركات السياحة المصرية واعتمادا  على تصنيف شركات السياحة كشركات صغيرة الحجم ) 

ير متوسط عدد العاملين  د تق  تم  9← 1من العاملين يتراوح بين  ا  عدد  2004/ 141م رق ي المصر  التي تشمل وفقا  للقانون ، ( 2016
  320 بــ  وتم تقدير حجم العينة  ، موظف  1900ـ ب شركة باإلسكندرية  380أفراد وبذلك تم تقدير عدد العاملين في  5حوالي ب للشركة 

استمارة صالحة   ( 276وتم استرداد )  ، ( Sekaran and Bougie, 2009موظف تم اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية البسيطة ) 
 . تقريبا  من مجتمع الدراسة   % 15  ة نسب وسجلت العينة  ،  % 86.2للتحليل اإلحصائي بمعدل استجابة  

 

 البحث   أداة 
  وعلوم  ( متخصصين في العلوم السياحية 8على مجموعة تتكون من )  ه عرض  بعد  العاملين من تم استخدام استبيان لتجميع البيانات 

  إلى  إطالقا  اتفق ال = 1بطريقة مقياس ليكرت الخماسي )  صمم  حيث  ، جراء التعديالت المقترحة إل دارة واإلحصاء وتحليل البيانات، إل ا 
   : أقسام ثالثة    إلى وقد انقسم  ،  ة( د = اتفق بش 5

عدد سنوات الخبرة  و  مي التعلي السن، المستوى  ، الحالة االجتماعية  ، يشمل البيانات الشخصية للمبحوثين )الجنس  القسم األول: 
 . الوظيفية( 

شركات السياحة )الهيكل التنظيمي، اللوائح والتعليمات،   ل داخ  عواملها و لقياس بيئة العمل  عبارة  35 من  : يتكون القسم الثاني 
عتماد على  ال با وذلك  المستقل  تمثل المتغير  ى وه  ( المكافأة والحوافز وظروف العمل  ، المشاركة في اتخاذ القرار، التكنولوجيا، التدريب 

ركيس  س  ؛  ( 2016) ( ؛ محمدية 2016سالمة )  ( ؛ 2014سماعيل ) إ (؛ 2012كدراسة العطار)  العوامل عدة دراسات تطرقت إلى هذه 
   . ( 2019رميلة ) و  (  2018إدريس ) ؛  (  2018(؛ الجندي وآخرون ) 2018) 

وذلك باالعتماد على عدة      تابع المتغير ال   مثال  ة م اح سي كات ال اإلداري للعاملين بشر   اإلبداع لقياس    عبارة   16يتكون من  و   القسم الثالث: 
 ( ؛ 2016محمدية )   ؛   ( 2015على والحاكم ) ؛   (  2013عبد الباسط )   ( 2012( ؛ العطار ) 2009دراسات الالمي وحسين ) 

   (Zonetek (2016  ؛  ( 2018؛ الجندي وآخرون ) ( 2018ي ) ( ؛ حفص 2018أحمد )  ( ؛ 2017الشاعر )  ؛ Hassan et al. 

 . ( 2019رميلة ) و   (2018)
 

 صدق وثبات االستبيان 
 )الصدق البنائي(   صدق المقياس أواًل:  

 الداري   والبداع   بيئة العمل   عوامل يوضح عالقة االرتباط بين    :( 1جدول ) 
الهيكل   متغيرات الدراسة 

 التنظيمي 
اللوائح  
 والتعليمات 

المشاركة في  
 التدريب  التكنولوجيا  اتخاذ القرار 

 
المكافآت  

 لحوافز وا 
وف  ر ظ 

 العمل 
بيئة  
 العمل 

  البداع 
 الداري 

ن  و
رس

ل بي
عام

م
 

         1 الهيكل التنظيمي 
        1 **276. اللوائح والتعليمات 

       1 **343. **401. المشاركة في اتخاذ القرار 
      1 **397. **185. **450. التكنولوجيا 

     1 **656. **486. **171. **569. التدريب 
    1 **587. **452. **406. **211. **529. ت والحوافز فآ كا الم 

   1 **567. **558. **446. **410. **216. **549. ظروف العمل 
 **785. **833. **739. **656. **412. **750. بيئة العمل 

.775*

* 
1  

 **323. **283. **372. **290. **223. **338. اإلداري   اإلبداع 
.447*

* 
.457** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

http://www.alexandria.gov.eg/
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( وبذلك تعتبر جميع  0.05)   معنوي مجاالت وأبعاد االستبيان دالة إحصائيا عند مستوى ل ( أن جميع معامالت االرتباط  1بين جدول ) ي 
 لقياسه. ما وضعت  ل   قة يان صاد مجاالت االستب 

 االستبيان ثبات  ثانيًا:  

 ت اختبار الصدق والثبا   : ( 2جدول ) 
 المصداقية  لفا لكل المتغيرات أ   خ معامل كرونبا  لفا أ معامل كرونباوخ   اسم المتغير 

 894. الهيكل التنظيمي لشركة السياحة 

0.903 0.950 

 907. اللوائح والتعليمات المنظمة 

 898. ر ذ القرا المشاركة في اتخا 

 895. التكنولوجيا 

 892. التدريب 

 896. والحوافز   المكافآت 

 892. ظروف العمل 

 883. بيئة العمل   عوامل لفا لكل  أ معامل كرونباخ  

 896. اإلداري   لإلبداع لفا  أ معامل كرونباخ  
 

  0,907)المتغير المستقل( حيث تتراوح بين ) ل  عم بيئة ال ومجاالت  عوامل كرونباخ مرتفعة لكل   ( أن قيمة معامل ألفا 2يتضح جدول ) 
سجل قيمة  و اإلداري  ألفا لإلبداع ( أما معامل كرونباخ 0,883)  بيئة العمل مسجال   عوامل كرونباخ لكل  ( وجاء معامل ألفا 0,892–

ل الثبات مرتفع  ام مع ن أ  ي عن وهذا ي  0,903االستبيان مسجال  ( وجاء معامل كرونباخ ألفا لكل المتغيرات الخاصة ب 0,896ثبات ) 
أن قيمة الصدق مرتفعة مما   ي ( وهذا يعن 0,950بعاد االستبيان ) ، كما بلغت قيم الصدق لجميع متغيرات أو أ  0,6حيث يتعدى قيمة 

 يؤكد صالحية تحليل البيانات. 
 المستخدمة   األساليب الحصائية 

وتمثلت في التكرارات والمتوسط   SPSS 24برنامج ب  ا وضه ر فر تم استخدام عدة أساليب إحصائية لتحقيق أهداف الدراسة واختبا 
واختبار االنحدار المتعدد بطريقة  الفرعية  ض و ار الفر ب خت البسيط ال  ي ك تحليل االنحدار الخط وكذل  ، الحسابي واالنحراف المعياري 

ENTER   ار المقارنات  ب واختOne-Way Anova   يموغرافية. لد ا   العوامل م مؤشرات الدراسة حسب  ي لمقارنة االختالفات في تقي 
 الدراسة وتحليلها عرض نتائج  

 لعينة البحث   الخصائص الديموغرافية   : ( 3جدول ) 
الخصائص  
 الديموغرافية 

الخصائص   ( 276من )   التكرارات 
 الديموغرافية 

 ( 276من )   التكرارات 
 النسبة %  العدد  النسبة %  العدد 

 النوع  التعليمي   ى المستو 
 46 127 ذكر  6.2 17 الثانوية العامة 

 54 149 أنثي  87.7 242 بكالوريوس 

و دبلوم ر أ ماجستي   الحالة االجتماعية  5.8 16 
ه دكتورا   54.7 151 عزب أ  0.4 1 

 40.2 111 متزوج  عدد سنوات الخبرة 

سنوات فٌاقل   5 خري أ  47.8 132   14 5.1 

 السن  26.8 74 6-10
30اقل من   15.9 44 11-15  150 54.3 

40-31من   4.7 13 16-20  83 30.1 

50-41من   2.9 8 21-25  25 9.1 

25كثر من  أ  50أكثر من   1.8 5   18 6.5 
 

عكس ارتفاع  مما ي  الشباب  فئة ة هي لب أن الفئة الغا  تبين ( توزيع عينة البحث حسب الخصائص الديموغرافية حيث 3)  جدول  وضح ي 
شكل عنصر قوة داخل بيئة  ما ي م  وس وري بكال ال ة ل كانت لحم  % 87,80نسبة وأن  ، سنوات  5عن الوظيفية تقل خبرتهم  من نسبة 
 . العمل 
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 ية التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة البحث 
 الشركات السياحية وعواملها المختلفة ب أواًل : بيئة العمل  

 الهيكل التنظيمي .  1
 الهيكل التنظيمي لشركة السياحة علقة ب لمت ت ا لعبارا أفراد العينة عن ا   جوبة التوزيعات النسبية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل   : ( 4جدول ) 

شركة  ل  التنظيمي بالهيكل خاصة  لة أسئ 
 السياحة 

ال اتفق  
الوسط   اتفق بشدة  اتفق  محايد  ال اتفق  بشدة 

 الحسابي 
االنحراف  
االتجاه   الترتيب  المعياري 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العام 
 سبة الن  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

وعناصر الهيكل التنظيمي   وضوح مستويات 
 . للشركة 

6 14 65 149 42 
 تفق ا  2 85227. 3.7500

2.2 5.1 23.6 54.0 15.2 
والصالحيات للعاملين   وضوح االختصاصات 

 . بالشركة 

5 16 56 158 41 
 تفق ا  3 83573. 3.7754

1.8 5.8 20.3 57.2 14.9 
  . اطية وقر بير فاض ال ل التنظيمي وانخ مرونة الهيك 

8 19 79 141 29 
 تفق ا  4 87501. 3.5942

2.9 6.9 28.6 51.1 10.5 
تناسب مؤهالت العاملين بالشركة مع مهام  

 وظائفهم. وواجبات  
5 39 55 145 32 

 تفق ا  5 93273. 3.5797
1.8 14.1 19.9 52.5 11.6 

 انتشار روح الفريق وتشجيع التكامل الوظيفي. 
5 15 64 121 71 

 تفق ا  1 92396. 3.8623
1.8 5.4 23.2 43.8 25.7 

تفق ا  59378. 3.7123 ) الهيكل التنظيمي لشركات السياحة (   األول الوسط الحسابي للعامل    
 

  3,712بيئة العمل داخل شركات السياحة تبلغ مل ( أن قيمة المتوسط الحسابي لعامل الهيكل التنظيمي كأحد عوا 4بين جدول ) ي 
ظيمي ضمن بيئة العمل السياحية، حيث تم التوصل  ن مما يعكس التقييم اإليجابي لتوفر عامل الهيكل الت  ( 0,593ي ) يار مع  حراف ان وب 

مضمون العبارات اغلبها متوفرة بدرجة عالية حيث جاءت كل العبارات ضمن مؤشر )الموافقة( وتراوحت   أن ها مفاد نتيجة  إلى 
وبشكل عام يتضح أن مستوى أهمية الهيكل التنظيمي لشركات السياحة كان عاليا     . ( 3,579  :   3,862المتوسطات الحسابية لها بين ) 

وقد اتفقت تلك النتيجة مع دراسة الجندي   . بتطوير هذا الهيكل بشكل مستمر  وأصحاب القرارات  دراء لك ينبغي اهتمام الم ذ ل  ، وواضحا  
يسمح بوجود نوع   ا  مرن  تنظيميا  ( هيكال  مصر )عينة الدراسة  ي ف ة  لعائلي امتالك الشركات السياحية ا كدت على  أ   التي (  2018)   وآخرون 
   . من خالل مرونته وسهولة تطوره الستيعاب المتغيرات المستجدة   اإلداري بداع  من اإل 

 الخاصة بالشركة   لتعليمات اللوائح وا .  2

 شركة السياحة ل اللوائح والتعليمات  ب ينة عن العبارات المتعلقة  ع ل ا   أفراد   جوبة التوزيعات النسبية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل   : ( 5جدول ) 

ركة  والتعليمات بش   خاصة باللوائح   لة أسئ 
 السياحة 

  ال اتفق 
الوسط   بشدة   اتفق  اتفق  محايد  ال اتفق  بشدة 

 الحسابي 
االنحراف  
االتجاه   الترتيب  المعياري 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العام 
 النسبة  النسبة  سبة الن  نسبة ل ا  النسبة 

اللوائح بالشركة في تسهيل  تسهم األنظمة و 
 إنجاز األعمال. 

5 21 93 121 36 
 اتفق  2 87576. 3.5870

1.8 7.6 33.7 43.8 13.0 
يوجد عدم وضوح في بعض بنود التعليمات  

 . العمل   في بالشركة مما يؤثر  

30 97 78 61 10 
 محايد  4 1.03936 2.7246

10.9 35.1 28.3 22.1 3.6 
 . تمتاز اللوائح والتعليمات بالمرونة 

8 32 98 116 22 
 اتفق  3 89960. 3.4058

2.9 11.6 35.5 42.0 8.0 
 . تمتلك الشركة لوائح وأنظمة رقابية متنوعة 

5 28 62 147 34 
 اتفق  1 88931. 3.6413

1.8 10.1 22.5 53.3 12.3 
لتزام  اال  توى في مس  تهاون( يوجد انخفاض ) 
 . بالشركة   اإلدارية والتطبيق للقرارات  

53 99 64 53 7 
 محايد  5 1.08376 2.5000

19.2 35.9 23.2 19.2 2.5 
 محايد  45535. 3.1717 ( بشركات السياحة   الثاني )اللوائح والتعليمات المنظمة   عامل الوسط الحسابي لل 

 

، إذ تراوحت  ( 0.455)  ه معياري قدر  نحراف وبا  ( 3.171تبلغ )  نظمة واأل  ائح للو امل ا ع ل  قيمة المتوسط الحسابي  أن ( 5يشير جدول ) 
مستوى أهمية اللوائح واألنظمة والتعليمات في   أن وبشكل عام تبين  . ( 2.500:3.641لهذا العامل بين )  ة المتوسطات الحسابي 

على الدور   أكدت  التي  Bolgova et al.(2016) وقد اتفقت تلك النتائج مع دراسة  )محايدا (،  ا  الشركات السياحية كان متوسط 
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دراسة  ما اختلفت مع بين  بداع. لعمليات اإل  رئيسي الرقابية بالشركات السياحية كداعم  واألنظمة  اإلدارية ساليب المتابعة أل  فاعل ل ا 
مما كان له  ية ياح ات الس بالشرك بيئة العمل الداخلية يق اللوائح المنظمة ل في طريقة تطب  خلل وجود بينت  التي ( 2013)  عبدالباسط 

   . عن أنظمة وإجراءات العمل الداخلية وعدم رضاء العاملين    اإلداري بداع  عمليات اإل   في محدود    تأثير 
 المشاركة في اتخاذ القرار .  3

 بشركات السياحة   تخاذ القرار ي ا ة ف مشارك ل ا أفراد العينة عن العبارات المتعلقة ب   جوبة التوزيعات النسبية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل   : ( 6جدول ) 

 خاصة بالمشاركة   لة أسئ 

 في اتخاذ القرار 

 ال اتفق 

الوسط   اتفق بشدة  اتفق  محايد  ال اتفق  بشدة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الترتيب  المعياري 

االتجاه  
 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العام 

 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

تخاذ  ا لين بالشركة في عام ال  إلدارة تشرك ا 
 . القرارات المتعلقة بالقسم الذي يعملون به 

14 37 73 120 32 
 اتفق  2 1.02637 3.4312

5.1 13.4 26.4 43.5 11.6 
 35 139 70 25 7 دارة آراء وقرارات المرؤوسين. تحترم اإل 

 اتفق  1 90913. 3.6159
2.5 9.1 25.4 50.4 12.7 

القرارات   اتخاذ ن في وسي مرؤ رة ال ا د تشرك اإل 
 بشكل ظاهري. 

12 41 103 100 20 
 محايد  4 95083. 3.2717

4.3 14.9 37.3 36.2 7.2 
العاملين بالشركة كأشخاص لهم   اإلدارة تقدر 

 دوافع وأهداف شخصية 
10 40 78 125 23 

 اتفق  3 95795. 3.4022
3.6 14.5 28.3 45.3 8.3 

 عن التنسيق  يدا  بع  ارية د اإل خذ القرارات ؤ ت 
 والمشاركة مع اآلخرين. 

17 69 97 76 17 
 محايد  5 1.01053 3.0254

6.2 25.0 35.1 27.5 6.2 
 محايد  53588. 3.3493 ( السياحة   القرار بشركات الثالث )المشاركة في اتخاذ  عامل  الوسط الحسابي لل 

 

  (. 0.535( وبـانحراف معيـاري قــدره ) 3.349تخـاذ القـرار تبلــغ ) ي ا ة فــ لمشـارك لعامـل ا   الحســابي أن قيمـة المتوسـط    إلــى (  6يشـير جـدول ) 
يتبـــين بشـــكل عـــام أن مســـتوى أهميـــة المشـــاركة فـــي اتخـــاذ    (، 3.025  :   3.615الحســـابية لهـــذا العامـــل بـــين )   ات وقـــد تراوحـــت المتوســـط 

(  2013دراسـة عبـد الباسـط )   مـع نتـائج لـك  ق ذ ويتفـ   . يحتاج لمزيد من التفعيل   ى وبالتال   أو محايدا    ا  القرارات بشركات السياحة كان متوسط 
(  2018دراسـة الجنـدي وآخــرون ) و   التـى أثبتـت أن عنصـر الرؤيـة المشــتركة لـه التـأثير األكبـر علـى اإلبــداع اإلدارى بالشـركات السـياحية 

   يتم فيها عملية اتخاذ القرار جماعيا .  العائلية  أن الشركات السياحية على  التي أكدت 
 جيا التكنولو .  4

 بشركات السياحة التكنولوجيا  عينة عن العبارات المتعلقة ب أفراد ال   جوبة التوزيعات النسبية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل   :( 7) ول  جد 

 خاصة بالتكنولوجيا   لة أسئ 

ال اتفق  
 بشدة 

 اتفق  محايد  ال اتفق 
اتفق  
الوسط   بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
  االتجاه 
 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العام 

 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

تمتلك الشركة خطة متكاملة لتوظيف التكنولوجيا  
 الحديثة في العمل. 

12 32 70 126 36 
 اتفق  5 1.00352 3.5145

4.3 11.6 25.4 45.7 13.0 

طة  تواكب الشركة التطورات التكنولوجية المرتب 
 . عمالها ت أ اال بمج 

10 21 58 143 44 
 اتفق  3 0.95194 3.6884

3.6 7.6 21.0 51.8 15.9 

تسعى الشركة لتطبيق أبعاد التكنولوجيا المعاصرة  
 بهدف تحقيق مستويات أداء مميزة. 

7 21 52 149 47 
 اتفق  1 0.91303 3.7536

2.5 7.6 18.8 54.0 17.0 

رة من  ستم الم ياجات تهتم الشركة بتحديد االحت 
 التكنولوجيا.  

8 19 71 147 31 
 اتفق  4 0.87864 3.6304

2.9 6.9 25.7 53.3 11.2 

تملك الشركة كوادر بشرية مؤهلة لها قدرات  
 . ومهارات متطورة في استخدام التكنولوجيا 

5 21 61 147 42 
 اتفق  2 0.87609 3.7246

1.8 7.6 22.1 53.3 15.2 

 اتفق  74572. 3.6623 رابع ) التكنولوجيا بشركات السياحة( ال   امل بي للع الوسط الحسا 
 

( ممـــا  0.745( واالنحـــراف المعيـــاري ) 3.662لحســـابي لعامـــل التكنولوجيـــا بشـــركات الســـياحة يبلـــغ ) ا ( أن قيمـــة المتوســـط  7ين جـــدول ) يبـــ 
ل العبــارات ضــمن مؤشــر )الموافقــة(  ت كــ جـاء ، حيــث  يئــة العمــل بالشــركات ب يم اإليجــابي لتــوفر عامــل التكنولوجيـا ضــمن  قيــ يعكـس حالــة الت 

لقيــاس مــدى التقــدم اإلداري للشــركات فــي مجتمــع يقــوم علــى المنافســة العالميــة واســتخدام    ا  التكنولوجيــا باعتبــاره معيــار علــى أهميــة    يؤكــد و 
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لتقيـيم       Rusu(2016)سـة  درا   مـع وتتفـق تلـك النتيجـة    ، المتطورة في مختلفة مجـاالت الحجـز والتسـويق واالتصـال   ة األساليب التكنولوجي 
راء أصـــحاب شـــركات الســـياحة برومانيـــا مؤكـــدة دور تكنولوجيـــا المعلومـــات لجـــذب  آ تطبيـــق وســـائل اإلبـــداع اإلدارى مـــن خـــالل استقصـــاء  

 . ( 2018)  السعيد   دراسة  العمالء لتحسين الخدمات السياحية المقدمة وكذلك 
 التدريب .  5

 بشركات السياحة التدريب  أفراد العينة عن العبارات المتعلقة بعامل    جوبة واالنحرافات المعيارية أل   بية حسا طات ال التوزيعات النسبية والمتوس   : ( 8جدول ) 

 خاصة بالتدريب   لة أسئ 
 ال اتفق بشدة 

ال  
 اتفق 

 اتفق  محايد 
اتفق  
الوسط   بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
االتجاه  

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العام 

 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  سبة الن 

  تدريبية دورات في تهتم الشركة بإشراك العاملين 
 سياحية متنوعة المجاالت. 

10 27 67 137 35 
 اتفق  3 95584. 3.5797

3.6 9.8 24.3 49.6 12.7 

تتبناها الشركة إلى   التي تهدف برامج التدريب 
 تطوير إمكانات العاملين. 

9 18 70 144 35 
 اتفق  1 90091. 3.6449

3.3 6.5 25.4 52.2 12.7 

تاحة فرص التدريب  إ تعمل الشركة على 
 . السياحي لجميع العاملين كفريق عمل 

11 25 73 126 41 
 اتفق  2 98180. 3.5833

4.0 9.1 26.4 45.7 14.9 

تهتم الشركة بربط المسار الوظيفي للعاملين  
 بالمسار التدريبي. 

9 26 85 126 30 
 اتفق  5 . 92430. 3.5145

3.3 9.4 30.8 45.7 10.9 

تعتبر الشركة التدريب خيارا  استراتيجيا  إلعداد  
 . كوادر بشرية مبدعة 

8 22 84 137 25 
 اتفق  4 87503 3.5399

2.9 8.0 30.4 49.6 9.1 

ق اتف  77439. 3.5725 الوسط الحسابي للعامل الخامس )التدريب بشركات السياحة(   

( ممـا يعكـس  0  . 774( ) 3.572عامـل التـدريب تبلـغ علـى التـوالي ) ل ( أن قيمة المتوسط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري  8يتضح من جدول ) 
ــابي لتـــوفر عامـــل التـــدريب ضـــمن مكونـــات بي  ــياحة   ئـــة حالـــة التقيـــيم اإليجـ ــاه بالموافقـــة آلراء العينـــة  ، إذ  العمـــل بشـــركات السـ كـــان هنـــاك اتجـ

وبشــكل عــام يتضــح أن مســتوى أهميــة عامــل التــدريب كــان عاليــا     (، 3.514:3.644وســطات الحســابية لهــا بــين ) لمت ت ا وتراوحــ   ، المدروســة 
( التـي أكـدت علـى وجـود  2013)   الباسـط عبد . اتفقت تلك النتائج مع نتائج دراسـة  أعداد كوادر بشرية فاعلة ومبدعة مؤكدّا دور التدريب في  
 . اإلداري بداع لتحسين وتطوير معرفتهم بماهية اإل والفنادق والشركات التابعة لها لسياحة القابضة ل  كة الشر ب  والمدراء خطة للتدريب للعاملين 

 والحوافز  المكافآت .  6
 حة سيا كات ال المكافآت والحوافز بشر المتعلقة ب   أفراد العينة عن العبارات   ألجوبة التوزيعات النسبية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    : ( 9جدول ) 

 خاصة بالمكافآت والحوافز   لة أسئ 

  ال اتفق 
 بشدة 

 اتفق  محايد  ال اتفق 
اتفق  
الوسط   بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
االتجاه  

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العام 

 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

نتائج  يرتبط نظام المكافآت والحوافز بالشركة مع 
 الوظيفي.    داء األ 

11 33 72 124 36 
تفق أ  1 99630. 3.5109  

4.0 12.0 26.1 44.9 13.0 

يتميز نظام المكافآت والحوافز بالشركة بالفعالية  
 . والموضوعية 

13 45 92 96 30 
 محايد  3 1.02127 3.3080

4.7 16.3 33.3 34.8 10.9 

فكار  الشركة العاملين في حالة تقديم أ  تكافئ 
  جديدة تخدم العمل. ية  ياح س 

21 36 74 114 31 
 محايد  2 1.08410 3.3551

7.6 13.0 26.8 41.3 11.2 

  يعتبر نظام المكافآت والحوافز بالشركة عادال  
 ويسهم في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين. 

18 55 75 95 33 
 محايد  4 1.19211 3.2899

.065 19.9 27.2 34.4 12.0 

)الذين   مع رواتب العاملين  لمحقق ل ا لدخ ا  ءم ال يت 
 يحملون نفس المؤهل( في الشركات المناظرة. 

22 66 92 77 19 
 محايد  5 1.05643 3.0181

8.0 23.9 33.3 27.9 6.9 

( بشركات السياحة   الوسط الحسابي للعامل السادس )المكافآت والحوافز   محايد  84843. 3.2964 
 

م  وبشكل عا  . ( 0.848( واالنحراف المعياري ) 3.296) ت والحوافز بلغ  المكافآت حسابي لعامل ال  وسط مت ة ال قيم  ن ( أ 9يوضح جدول ) 
بداعية لدى  تدعيم القدرات اإل  في  ا  كبير  ا  لحوافز دور رغم أن ل  أو محايدا   كان متوسطا  والمكافآت  الحوافز  توفر عامل يتضح أن مستوى 
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المكافأة المعنوية والمادية بالشركات وكيفية ربطها باألداء  تبط بنظم تر  اسة در ة ال بعين وجود تحفظات خاصة مما يعكس  العاملين 
 (. 2018ودراسة حفصى ) Zonetek ( 2016) نتائج دراسة    فى نفس اتجاه النتائج    ظهرت و   . الوظيفي 

 ظروف العمل .  7
 بشركات السياحة ظروف العمل  ن العبارات المتعلقة ب ة ع عين ال   راد أف   ألجوبة التوزيعات النسبية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    : ( 10جدول ) 

 خاصة بظروف العمل   لة أسئ 

  ال اتفق 
 بشدة 

 اتفق  محايد  ال اتفق 
اتفق  
الوسط   بشدة 

 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
االتجاه  

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العام 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

كافة التسهيالت   بتوفير كة لشر تقوم ا 
 . أعمالهم للعاملين إلنجاز  

5 24 91 125 31 
 تفق ا  5 0.87008 3.5543

1.8 8.7 33.0 45.3 11.2 

يشعر العاملون بالشركة باالرتياح واأللفة  
 بخصوص مكان مزاولة العمل. 

8 18 85 124 41 
 تفق ا  4 0.91614 3.6232

2.9 6.5 30.8 44.9 14.9 

توفير كافة أنواع   إلى ة شرك ال  تسعى 
 التأمينات الالزمة للعاملين أثناء العمل. 

8 14 75 139 40 
 تفق ا  1 1.97367 3.7935

2.9 5.1 27.2 50.4 14.5 

توفر الشركة ظروف األمن والسالمة  
 المهنية لكافة العاملين. 

9 16 72 45 134 
 تفق ا  3 0.92482 3.6884

3.3 5.8 26.1 16.3 48.6 

  ا  مناسب  ا  وديكور  ا  مكتبي  ا  توفر الشركة أثاث 
 . مع طبيعة العمل السياحي   يتالءم 

6 14 67 133 56 
 تفق ا  2 89692. 3.7935

2.2 5.1 24.3 48.2 20.3 

فق ت ا  78831. 3.6906 ( بشركات السياحة   السابع )ظروف العمل   عامل الوسط الحسابي لل   
 

( علـى التـوالي  0.788) ( و 3.690النحـراف المعيـاري سـجلت ) مـل ظـروف العمـل وا لعا   سـابي ط الح قيمة المتوسـ   أن (  10جدول )   وضح ي 
حيث جاءت كـل عبـارات العامـل ضـمن مؤشـر    ، بشركات السياحة   مما يعكس حالة التقييم اإليجابي لتوفر هذا العامل ضمن بيئة العمل 

السـالمة المهنيـة للعـاملين وذلـك يرجـع للتشـديد الرقـابي  ين و لتـأم سـبل ا أكدت نسبة كبيرة من المبحوثين أن الشركات تهـتم بتـوفير  و الموافقة  
المتبع من وزارة السياحة بضرورة احترام ضوابط التـأمين االجتمـاعي والمهنـي علـى العـاملين وكـذلك يعكـس اهتمـام الشـركات بتـوفير بيئـة  

مؤشـر    وهـذا   واالبتكـار.   لإلبـداع خ جيـد  منـا   وفير فـي تـ   لمكـان ممـا يسـهم ل   تنظيم أثاث و   من تالءم مع طبيعة العمل السياحي  ت عمل مناسبة  
   . Hassan et al.(2018)   وهو ما يتفق ودراسة ،   إبداع الموظفين   ظروف العمل على  أثر ب جهة الدراسة   ي وع   إلى 

 

 ة ببيئة العمل بشركات السياحة العوامل المتعلق   متوسطات ترتيب  
 ة دراس نة ال ترتيب متوسطات عوامل بيئة العمل حسب عي   : ( 11) جدول  

االنحراف   الوسط الحسابي  اسم المتغير 
 الترتيب  المعياري 

 1 59378. 3.7123 الهيكل التنظيمي لشركة السياحة 
 7 45535. 3.1717 والتعليمات المنظمة اللوائح  

 5 53588. 3.3493 المشاركة في اتخاذ القرار 
 3 74572. 3.6623 التكنولوجيا 
 4 77439. 3.5725 التدريب 

 6 84843. 3.2964 افز الحو و   فآت المكا 
 2 78831. 3.6906 ظروف العمل 

 49384. 3.4936 بيئة العمل 
 

ممـا يـدل علـى أهميـة امـتالك الشـركات    ، 3.71  إلـى   3.17تـراوح بـين  عوامـل بيئـة العمـل  ل   الحسـابي المتوسـط  ( أن  11يتضح من جـدول ) 
 لين. العام السياحية لهيكل تنظيمي متكامل مرن وبسيط لتشجيع اإلبداع بين 
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 لعاملين بالشركات السياحية ل   الداري : البداع ثانياً 
 لعاملين بشركات السياحة ل   الداري   البداع عبارات  أفراد العينة عن    ألجوبة التوزيعات النسبية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    : ( 12جدول ) 

 الداري   بالبداع خاصة    لة أسئ 

ال اتفق  
 بشدة 

 ق اتف  يد محا  ال اتفق 
  فق ات 

الوسط   بشدة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب 
االتجاه  

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العام 

 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

 46 141 68 15 6 مقترحاتي الجديدة بثقة. عن    عبر دائما  أ 
 تفق ا  13 87438. 3.7464

2.2 5.4 24.6 51.1 16.7 

لشجاعة للقيام بأعمال  ة وا لجرأ تلك ا م ا 
 إبداعية غير تقليدية بالشركة. 

5 15 65 142 49 
 تفق ا  12 86449. 3.7790

1.8 5.4 23.6 51.4 17.8 

اتخذ قرارات التغيير والتحديث بناء على  
 تفويض للصالحيات من الشركة. 

6 24 83 123 40 
 تفق ا  15 91444. 3.6051

2.2 8.7 30.1 44.6 14.5 

ي العمل ضمن فريق تسوده روح  ب ف أرغ 
 المخاطرة واإلبداع. 

2 11 46 136 81 
 تفق ا  2 82863. 4.0254

.7 4.0 16.7 49.3 29.3 

ي  عل قدم مقترحات وأساليب جديدة تساعد أ 
 أداء المهام بالشركة. 

7 7 68 143 51 
 تفق ا  11 85324. 3.8116

2.5 2.5 24.6 51.8 18.5 

إلجراءات المتبعة  ار ا تكر  ملل من أشعر بال 
 في إنجاز مهام العمل. 

21 39 72 101 43 
 محايد  16 1.13665 3.3841

7.6 14.1 26.1 36.6 15.6 

أحرص على االستفادة من االنتقادات  
 والمالحظات الموجهة لي. 

4 6 44 158 64 
 تفق ا  3 78147. 3.9855

1 2.2 15. 57.2 23.2 

ترحات  المق ار و األفك  أتعاون مع أصحاب 
 الجديدة في العمل. 

تفق ا  5 73798. 3.9710 54 173 40 5 4  

 45 182 42 3 4 جز األعمال بكفاءة وبأسلوب متطور. أن 
 تفق ا  7 69853. 3.9457

1.4 1.1 15.2 65.9 16.3 

ب  حداث تغييرات في أسالي إ حرص على أ 
 العمل المتبعة بين فترة وأخرى. 

3 6 55 166 46 
 تفق ا  10 73544. 3.8913

1.1 2.2 19.9 60.1 16.7 

 لعاملين بشركات السياحة ل   الداري   البداع التوزيعات النسبية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألجوبة أفراد العينة عن عبارات    : ( 12جدول ) تابع  

امتلك القدرة على التفكير السريع وإدراك  
 . سيرها العالقات بين األشياء وتف 

 تفق ا  9 72129. 3.9420 48 177 41 7 3
1.1 2.5 14.9 64.1 17.4 

 تفق ا  6 71530. 3.9674 58 158 54 5 1 الحوار والمناقشات.   امتلك القدرة على إدارة 
.4 1.8 19.6 57.2 21.0 

لدى القدرة على تقديم أفكار غير تقليدية  
 إلنجاز األعمال.   إبداعية وطرق جديدة  

 تفق ا  1 2.47286 4.0362 52 152 65 2 4
1.4 .7 23.6 55.1 18.8 

لمشكالت والتنبؤ بها  امتلك رؤية الكتشاف ا 
 قبل حدوثها. 

 تفق ا  14 75993. 3.7101 32 149 80 13 2
.7 4.7 29.0 54.0 11.6 

  لدى القدرة على تقديم حلول جديدة وسريعة 
 جهني بالعمل. توا   التي للمشكالت  

 تفق ا  7 65308. 3.9493 47 172 54 2 1
.4 0.7 19.6 62.3 17.0 

في حل   اآلخرين أحاول االبتعاد عن تقليد 
 تعترض سير العمل.   التي المشكالت  

 تفق ا  4 74057. 3.9746 58 164 46 5 3
1.1 1.8 16.7 59.4 21.0 

تفق ا  46262. 3.8925 للعاملين بشركات السياحة   الداري   لإلبداع الوسط الحسابي    

( ممــا يعكــس حالــة  0.462( وبــانحراف معيــاري ) 3.892( أن قيمــة المتوســط الحســابي لمحــور اإلبــداع اإلداري تبلــغ ) 12يبــين جــدول ) 
(  2013الباسـط ) عبد   تتفـق نتـائج تلـك الدراسـة مـع دراسـة التقييم اإليجـابي لتـوفر محـور اإلبـداع اإلداري لـدى العـاملين بشـركات السـياحة،  

داخـــل    اإلداري بــداع  نشــر وترســيه مفهــوم اإل علــى أهميــة  الدراســات  أكــدت    حيــث   ( 2018حفصــي ) و    Zonetek (2016) ودراســة  
نتـائج  و النتيجـة    بينمـا تختلـف هـذه ،  هـذه الشـركات  النهـوض ب   إلـى تـؤدى    التـي ابتكـار الحلـول والمقترحـات    فـي لإلسهام  الشركات السياحية  
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المســتويات    إلــى مــن العــاملين    وى اإلبــداع لــدى أفــراد العينــة مســت   ول وصــ عــدم    إلــى التــي توصــلت      Hassan et al. (2018)  دراســة 
 .  اإلداري بداع عناصر اإل مصر    في مما يعكس ضعف تبنى شركات السياحة الصغرى  المرتفعة 

 ض الدراسة و اختبار فر 
 الفرض الرئيسي األول 

دريب، التكنولوجيدا، المشدداركة فدي اتخدداذ  ة، التدد ظمد اللددوائح واألن   ، ذو داللدة إحصددائية لعوامدل بيئددة العمدل )الهيكددل التنظيمدي   أثددر يوجدد  
فـي سـبيل التحقـق مـن الفـرض  الداري للعداملين بشدركات السدياحة المصدرية.    البداع   في القرارات، الحوافز والمكافآت وظروف العمل(  
مــل )الهيكــل التنظيمــي،  ئــة الع بي للداللــة علــى تــأثير المتغيــرات )العوامــل( المســتقلة ل   Enterثــم إجــراء اختبــار االنحــدار المتعــدد بطريقــة  

 اللوائح واألنظمة، التدريب، التكنولوجيا، المشاركة في اتخاذ القرار، الحوافز وظروف العمل( على المتغير التابع )اإلبداع اإلداري(. 
 

 البداع الداري   في تحليل االنحدار المتعدد لتأثير عوامل بيئة العمل    : ( 13جدول ) 
R²= 0.245; SEE= 0. 40199; F= 13.744; ANOVA's Test sig.=0.000 

معامالت االنحدار   المتغيرات المستقلة 
 الغير قياسية 

نحدار  معامالت اال معياري ال خطأ  ال 
 βالقياسية  

 Tختبار  ا قيمة  
 المعنوية 

Sig 

 000. 10.192  217. 2.209 المقدار الثابت 

 288. 1.065 075. 055. 058. الهيكل التنظيمي لشركة السياحة 

 139. 1.483 084. 058. 086. التعليمات المنظمة و وائح  لل ا 

 295. 1.050 067. 055. 058. المشاركة في اتخاذ القرار 

 001.*** 3.483 246. 044. 153. التكنولوجيا 

 037.* 2.101 175. 050. 104. التدريب 

 497. 681. 048. 039. 026. والحوافز   المكافآت 

 000.*** 4.529 320. 041. 188. ظروف العمل 

 المشاركة    058.اللوائح والتعليمات المنظمة+    086.الهيكل التنظيمي لشركة السياحة +   058.+  2.209=  اإلداري   لإلبداع معادلة االنحدار  
 الرئيسي األول   تم قبول الفرض و   ظروف العمل   188.والحوافز+   المكافآت   026.التدريب+  104.التكنولوجيا+    153.في اتخاذ القرار+  

*p < .05. **p <. 01. ***  p < .001 
 

)الهيكـــــل التنظيمـــــي، اللـــــوائح واألنظمـــــة، التـــــدريب،    أن   ( بمعنـــــى 0.245لتحديـــــد هـــــو ) الســـــابق أن معامـــــل ا   ( 13)   يتضـــــح مـــــن جـــــدول 
% مـــن التغيـــرات الحاصـــلة فـــي اإلبـــداع  24.5تفســـر معـــا     التكنولوجيـــا، المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرار، الحـــوافز والمكافـــأة وظـــروف العمـــل( 

ة للنمــوذج عــن طريــق  معنويــ يمكــن التعــرف مــن خاللــه علــى الداللــة اإلحصــائية للقــوة ال   والــذي كمــا يبــين الجــدول تحليــل التبــاين    داري، اإل 
( ممــا  0.05( وهــى أصــغر مــن معنويــة الداللــة القياســية ) 0.00ومعنويــة الداللــة الحســابية )   13.744( وهــى تســاوى=  Fإحصــائية ف ) 

أن قيمـة تــأثير    إلـى كمــا يشـير الجـدول    ائية بمعنـى أن النمـوذج ذو داللـة. حـدار مــن الناحيـة اإلحصـ ج االن وذ يؤكـد الداللـة اإلحصـائية لنمـ 
المحســـوبة    Tحســـب قيمـــة    ا ( وهـــى دالـــة إحصـــائي 0.104والتـــدريب تعـــادل    0.153والتكنولوجيـــا تعـــادل    0.188)ظـــروف العمـــل تعـــادل  

علـى التـوالي وبالتـالي يوجـد    ( * .0370) و (  ***   0.001و )   ( ** .0000على التـوالي مسـجله قيمـة معنويـة )   2.101و    3.483و    4.529
بينمـا )الهيكـل  ،  اإلبـداع اإلداري للعـاملين   فـي داللة إحصائية لعوامل بيئة العمل مـن حيـث )ظـروف العمـل، التكنولوجيـا والتـدريب(    ذا أثر  

داللـة إحصـائية علـى تـأثيرهم فـي المتغيـر التـابع  د  ال يوجـ   ( والحـوافز   والمكافـآت التنظيمي، اللوائح والتعليمـات، المشـاركة فـي اتخـاذ القـرار  
  فــي التكنولوجيــا والتــدريب    لعنصــري الكبيــر    التــأثير   إلــى شــارت  أ   التــي (  2018أحمــد) نتــائج مــع دراســة  تلــك ال وقــد اتفقــت    اإلبــداع اإلداري. 

وذلـك مـن خـالل    اإلداري   اإلبـداع تشـجيع    ي فـ   اإلداريـة القيـادة    إلـى دور   أشـارت   التـي   ( 2018)   ودراسـة حفصـي للعـاملين،    اإلداري   اإلبداع 
  . لبيئة العمل  أساسية رارات كعوامل صنع الق   في ومشاركة للعاملين حوافز عادل   تبنيها لوسائل تكنولوجية متطورة ونظام 
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 األول  الفرعي  الفرض  .1
 . البداع الداري للعاملين بالشركات السياحية   في داللة إحصائية للهيكل التنظيمي   ذو   أثر يوجد 

 الداري للعاملين   البداع   في الهيكل التنظيمي للشركة    ألثر تحليل االنحدار الخطي البسيط    : ( 14ل ) جدو 
R²= 0.111; SEE= 0.43627; F= 35.225; ANOVA's Test sig.=0.000 

 المتغيرات المستقلة 
معامالت االنحدار  

 معياري ال خطأ  ال  قياسية ال غير  
نحدار  معامالت اال
 βالقياسية  

 T  ختبار ا قيمة  
 عنوية الم 

Sig 

 000. 17.300  167. 2.882 المقدار الثابت 

 000.*** 5.935 338. 044. 263. الهيكل التنظيمي للشركة 

األول تم قبول الفرض الفرعي  ،    . الهيكل التنظيمي للشركة 263+  2.882=  اإلداري   لإلبداع معادلة االنحدار    

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001 
ــد  ــن جـ ــد=  ( أن  14ول ) يتضـــح مـ ــر  أن  أي    0.111معامـــل التحديـ ــل التنظيمـــي يفسـ ــداع  11.1الهيكـ ــي اإلبـ ــلة فـ ــن التغيـــرات الحاصـ % مـ

يــق  ر للنمــوذج عــن ط   معنويــة يمكــن التعــرف مــن خاللــه علــى الداللــة اإلحصــائية للقــوة ال   والــذي اإلداري، كمــا يبــين الجــدول تحليــل التبــاين  
مــن الناحيــة    ي لنمــوذج االنحــدار الخطــ ممــا يؤكــد الداللــة اإلحصــائية  (  0.000)   ســابية ومعنويــة الداللــة الح   35.225(=  F)   إحصــائية ف 

أن قيمــة تــأثير الهيكــل التنظيمــي تعــادل    إلــى داللــة إحصــائية فــي مجملــه. هــذا ويشــير الجــدول    ا اإلحصــائية وبالتــالي يعتبــر النمــوذج ذ 
0.263  β)   )حســب قيمـة    ا دالـة إحصـائي   ي وهـ   ، بيتـاT    م الهيكـل التنظيمــي  ي أن تغيـر تقيـ   ي ممـا يعنــ (  0.000)   لـة والدال   5.935المحسـوبة
ذو    أثـر يوجـد    ؛ الفرعـي األول   قبـل الفـرض ي % وباالتجـاه اإليجـابي وعليـه  26تغيـر فـي اإلبـداع اإلداري بنسـبة تقـارب  ل   ي % سيؤد 1بنسبة  

 (. 2018)  سركيس و  ( 2018) خرون  الجندي وآ   اإلبداع اإلداري. وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة   في داللة إحصائية للهيكل التنظيمي 

 الثاني  الفرض الفرعي  .2
 داري للعاملين بالشركات السياحية البداع ال   في ذو داللة إحصائية للوائح والتعليمات المنظمة    أثر يوجد 

 

 الداري للعاملين   البداع اللوائح والتعليمات المنظمة على    ألثر تحليل االنحدار الخطي البسيط    : ( 15جدول ) 
R²= 0.046; SEE= 0.45180; F= 14.332; ANOVA's Test sig.=0.000 

معامالت االنحدار   المتغيرات المستقلة 
نحدار  معامالت اال خطأ معياري  قياسية ال غير  

 βالقياسية  
 T  اختبار قيمة  

 المعنوية 
Sig 

 000. 16.375  192. 3.139 المقدار الثابت 

 000.*** 3.786 223. 060. 227. اللوائح والتعليمات المنظمة 

 الثاني   الفرعي   تم قبول الفرض    . اللوائح والتعليمات المنظمة 227+ 3.139=  اإلداري   لإلبداع دلة االنحدار  معا 

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001 
 

% مـــن  4.6، أي أن اللــوائح والتعليمـــات المنظمــة بشـــركات الســـياحة تفســر فقـــط  0.046أن معامـــل التحديـــد=    ( 15)   يتضــح مـــن جــدول 
التعـــرف علـــى الداللـــة اإلحصـــائية للقـــوة  يمكـــن  مـــن خاللـــه  و فـــي اإلبـــداع اإلداري، كمـــا يبـــين الجـــدول تحليـــل التبـــاين    لحاصـــلة رات ا التغيـــ 

( ممـــا يؤكـــد الداللـــة اإلحصـــائية لنمـــوذج  0.00ومعنويـــة الداللـــة الحســـابية )   14.332(=  Fللنمـــوذج عـــن طريـــق إحصـــائية ف)   معنويـــة ال 
أن قيمـة تـأثير    إلـى كمـا يشـير الجـدول    ي يعتبـر النمـوذج ذو داللـة إحصـائية فـي مجملـه. بالتال ئية و االنحدار الخطى من الناحية اإلحصا 
( ممـــا  0.000والداللـــة )   3.786  المحســـوبة   Tحســـب قيمـــة    وهـــى دالـــة إحصـــائيا   ، ( بيتـــا   (β  0.227اللـــوائح والتعليمـــات المنظمـــة تعـــادل  

ــر تقيـــ   ي يعنـــ  ــوائح و ي أن تغيـ ــبة  م اللـ ــات المنظمـــة بنسـ ــيؤد %  1التعليمـ ــى   ي سـ ــارب  ت   إلـ ــبة تقـ ــداع اإلداري بنسـ ــر فـــي اإلبـ ــاه  % وباال 22غيـ تجـ
اإلبـداع اإلداري للعـاملين    فـي داللة إحصـائية للـوائح والتعليمـات المنظمـة    و ذ   أثر يوجد  :  قبل الفرض الفرعي الثاني ي وبناء عليه  ؛  اإليجابي 

 . Rusu (2016)و  ( 2013عبدالباسط ) كل من  نتائج مع نتائج دراسة  ال وتتفق تلك  بشركات السياحة. 
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 الفرض الفرعي الثالث  .3
 داري للعاملين بالشركات السياحية البداع ال   في ذو داللة إحصائية للمشاركة في اتخاذ القرار   أثر يوجد 

 الداري للعاملين   البداع ي  ف المشاركة في اتخاذ القرار    ألثر نحدار الخطي البسيط  تحليل اال  : ( 16جدول ) 
R²= 0. 081; SEE= 0. 44360; F= 25.092; ANOVA's Test sig.=0.000 

 

 المتغيرات المستقلة 
معامالت االنحدار  

 معياري ال خطأ  ال  قياسية ال غير  
  االنحدار معامالت  

 βالقياسية  
 T  اختبار قيمة  

 المعنوية 
Sig 

 000. 17.839  169. 3.020 المقدار الثابت 

 000.*** 5.009 290. 050. 250. المشاركة في اتخاذ القرار 

 ث تم قبول الفرض الفرعي الثال     .   . المشاركة في اتخاذ القرار 250+ 3.020=  اإلداري   لإلبداع نحدار  اال   معادلة 

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001 
 

% مـــن  8.1اتخـــاذ القـــرار بشـــركات الســـياحة تفســـر فقـــط    فـــي ، أي أن المشـــاركة  0.081( أن معامـــل التحديـــد=  16)   يتضـــح مـــن جـــدول 
يــتم مــن خاللــه التعــرف علــى الداللــة اإلحصــائية للقــوة    الــذي داع اإلداري، كمــا يبــين الجــدول تحليــل التبــاين  حاصــلة فــي اإلبــ التغيــرات ال 

( ممـــا يؤكـــد الداللـــة اإلحصـــائية لنمـــوذج  0.00ومعنويـــة الداللـــة الحســـابية )   25.092(=  Fالمعنويـــة للنمـــوذج عـــن طريـــق إحصـــائية ف) 
أن قيمـة تـأثير    إلـى كمـا يشـير الجـدول    داللـة إحصـائية فـي مجملـه.   ا بـر النمـوذج ذ وبالتـالي يعت   االنحدار الخطى من الناحيـة اإلحصـائية 

( ممــا  0.000والداللــة )   5.009  المحســوبة   Tوهــى دالــة إحصــائيا حســب قيمــة    ، بيتــا(   (β  0.250اتخــاذ القــرارات تعــادل    فــي المشــاركة  
ــاركة    ي يعنـــ  ــيم المشـ ــر تقيـ ــي أن تغيـ ــبة    فـ ــرار بنسـ ــاذ القـ ــيؤد 1اتخـ ــى   ي % سـ ــي    إلـ ــر فـ ــارب  تغيـ ــبة تقـ ــداع اإلداري بنسـ ــاه  25اإلبـ % وباالتجـ

اإلبـداع اإلداري للعـاملين    فـي اتخـاذ القـرار    فـي   ذو داللة إحصـائية للمشـاركة   أثر يوجد    :   لث الثا   الفرعي   قبل الفرض ي اإليجابي وبناء عليه  
 . ( 2018)   مد ح أ و  ( 2013الباسط ) عبد كل من  نتائج دراسة    ع م  هذه النتيجة  وتتفق بشركات السياحة. 

 الرابع  الفرعي  فرض ال  .4
 البداع الداري للعاملين بالشركات السياحية.   في ذو داللة إحصائية للتكنولوجيا   أثر يوجد 

 الداري للعاملين   البداع ي  ف التكنولوجيا    ألثر نحدار الخطي البسيط  تحليل اال  : ( 17جدول ) 
R²= 0.135; SEE= 0.43020; F= 44.018; ANOVA's Test sig.=0.000 

معامالت االنحدار   ت المستقلة المتغيرا 
 قياسية ال غير  

خطأ  ال 
 معياري ال 

  االنحدار معامالت  
 βالقياسية  

 T  اختبار قيمة  
 المعنوية 

Sig 

 000. 23.172  130. 3.013 المقدار الثابت 

 000.*** 6.635 372. 035. 231. التكنولوجيا 

 ولوجيا . التكن 231+ 3.013=  اإلداري   لإلبداع معادلة االنحدار  
ل الفرض الفرعي الرابع تم قبو   

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001 
 

% مــن التغيـــرات  13.5بشــركات الســياحة تفســر فقــط  عامــل التكنولوجيـــا  ، أي أن  0.135( أن معامــل التحديــد=  17)   يتضــح مــن جــدول 
لـــة اإلحصــائية للقــوة المعنويـــة  عــرف علــى الدال الحاصــلة فــي اإلبـــداع اإلداري، كمــا يبــين الجـــدول تحليــل التبــاين حيـــث يــتم مــن خاللـــه الت 

ممـــا يؤكـــد الداللـــة اإلحصـــائية لنمـــوذج االنحـــدار    ، ( 0.00ومعنويـــة الداللـــة الحســـابية )   44.018(=  Fللنمـــوذج عـــن طريـــق إحصـــائية ف) 
  نولوجيـا تك مـة تـأثير ال أن قي   إلـى كمـا يشـير الجـدول    داللـة إحصـائية فـي مجملـه.   ا الخطى من الناحية اإلحصائية وبالتالي يعتبـر النمـوذج ذ 

  التكنولوجيــا أن تغيــر تقيــيم    ي ( ممــا يعنــ 0.000والداللــة )   6.635المحســوبة    Tوهــى دالــة إحصــائيا حســب قيمــة    ، بيتــا(   (β  0.231تعــادل  
د  يوجـ   : رابـع قبـل الفـرض الفرعـي ال ي % وباالتجـاه اإليجـابي وبنـاء عليـه  23تغيـر فـي اإلبـداع اإلداري بنسـبة تقـارب    إلـى   ي % سـيؤد 1بنسبة  

 Marusic et  و   ( 2018)   السـعيد كـل مـن    ة مع دراسـ هذه النتائج  وتتفق    اإلبداع اإلداري للعاملين.   في تكنولوجيا  ة إحصائية لل ذو دالل   أثر 

al   .(2019)   
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 الفرض الفرعي الخامس  .5

 البداع الداري للعاملين بالشركات السياحية.   في ذو داللة إحصائية للتدريب   أثر يوجد 
 للعاملين   الداري   البداع   في التدريب    ألثر طي البسيط  نحدار الخ ل االتحلي   : ( 18جدول ) 

R²= 0.077; SEE= 0.44447; F= 23.926; ANOVA's Test sig.=0.000 

معامالت االنحدار   المتغيرات المستقلة 
 قياسية ال غير  

نحدار  معامالت اال معياري ال خطأ  ال 
 βالقياسية  

 المعنوية  Tختبار  ا قيمة  
Sig 

 000. 25.714  127. 3.253 ثابت المقدار ال 

 000.*** 4.891 283. 035. 169. التدريب 

 . التدريب 169+ 3.253=  اإلداري   لإلبداع معادلة االنحدار  
الخامس   الفرعي   تم قبول الفرض   

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001 
 

% مـن التغيـرات الحاصـلة  7.7فسـر فقـط  ي احة  بشـركات السـي   دريب ، أي أن عامـل التـ 0.077( أن معامـل التحديـد=  18)   يتضح من جـدول 
يــتم مــن خاللــه التعــرف علــى الداللــة اإلحصــائية للقــوة المعنويــة للنمــوذج عــن    الــذي فــي اإلبــداع اإلداري، كمــا يبــين الجــدول تحليــل التبــاين  

الناحيـة    نحـدار الخطـى مـن ( ممـا يؤكـد الداللـة اإلحصـائية لنمـوذج اال 0.00ومعنوية الداللة الحسـابية )   23.926(=  Fطريق إحصائية ف) 
  ، بيتـا(   (β  0.169تعـادل  تـدريب  أن قيمـة تـأثير ال   إلـى كمـا يشـير الجـدول    داللة إحصائية في مجملـه.   ا اإلحصائية وبالتالي يعتبر النموذج ذ 

تغيــر    إلـى   ي % سـيؤد 1بنسـبة    دريب أن تغيـر تقيـيم التـ   ي ( ممـا يعنـ 0.000والداللـة )   4.891المحسـوبة    Tوهـى دالـة إحصـائيا حسـب قيمـة  
ذو داللـــة إحصـــائية    أثـــر يوجـــد    : خـــامس قبـــل الفـــرض الفرعـــي ال ي % وباالتجـــاه اإليجـــابي وبنـــاء عليـــه  16اع اإلداري بنســـبة تقـــارب  فـــي اإلبـــد 

  ( 2018)   حفصـي و  Sawinska (2017) كـل مـن وهى نتائج تتفق مـع دراسـة    اإلبداع اإلداري للعاملين بشركات السياحة.   في   دريب للت 
 (. 2018)   أحمد و 
 فرعي السادس الفرض ال  .6

 البداع الداري للعاملين بالشركات السياحية.   في والحوافز    للمكافآت اللة إحصائية  ذو د   أثر جد  يو 
 الداري للعاملين   البداع   في والحوافز    المكافآت   ألثر تحليل االنحدار الخطي البسيط    : ( 19جدول ) 

R²= 0.101; SEE= 0.43858; F= 31.979; ANOVA's Test sig.=0.000 

معامالت االنحدار غير   لة متغيرات المستق ال 
  االنحدار معامالت   معياري ال خطأ  ال  قياسية ال 

 βالقياسية  
 Sig المعنوية   T  اختبار قيمة  

 000. 30.886  106. 3.277 المقدار الثابت 

 000.*** 5.655 323. 031. 176. والحوافز   المكافآت 

 والحوافز   فآت المكا .  176+ 3.277=  اإلداري   لإلبداع معادلة االنحدار  
م قبول الفرض الفرعي السادس ت   

* p < .05. - **p <. 01. ***p < .001 
 

% مــن التغيــرات الحاصــلة فــي  10يفســر فقــط    والحــوافز   المكافــآت ، أي أن عامــل  0.101( أن معامــل التحديــد=  19)   يتضــح مــن جــدول 
اإلحصائية للقـوة المعنويـة للنمـوذج عـن طريـق  ف على الداللة  اإلبداع اإلداري، كما يبين الجدول تحليل التباين حيث يتم من خالله التعر 

( ممــا يؤكـــد الداللـــة اإلحصـــائية لنمــوذج االنحـــدار الخطـــى مـــن الناحيـــة  0.00ومعنويـــة الداللـــة الحســـابية )   31.979(=  Fإحصــائية ف) 
تعــادل    والحــوافز   المكافــآت تــأثير  أن قيمــة    إلــى كمــا يشــير الجــدول    داللــة إحصــائية فــي مجملــه.   ا اإلحصــائية وبالتــالي يعتبــر النمــوذج ذ 

0.179  β)   )وهى دالة إحصائيا حسب قيمة    ، بيتاT    والحـوافز   المكافـآت أن تغيـر تقيـيم    ي ا يعنـ ( ممـ 0.000والداللة )   5.655المحسوبة  
  : ســادس قبــل الفــرض الفرعــي ال ي % وباالتجــاه اإليجــابي وبنــاء عليــه  17تغيــر فــي اإلبــداع اإلداري بنســبة تقــارب    إلــى   ي % ســيؤد 1بنســبة  
ــد   ــر يوجـ ــائية    أثـ ــة إحصـ ــآت ذو داللـ ــوافز   للمكافـ ــي   والحـ ــاملين.   فـ ــداع اإلداري للعـ ــائج    اإلبـ ــع نتـ ــائج مـ ــك النتـ ــق تلـ ــط عبد وتتفـ   ( 2013)   الباسـ

 (. 2018)   وحفصي 
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 الفرض الفرعي السابع  .7
 البداع الداري للعاملين بالشركات السياحية.   في ذو داللة إحصائية لظروف العمل    أثر يوجد 

 الداري للعاملين   البداع   في ظروف العمل    ألثر لخطي البسيط  ا   نحدار حليل االت   : ( 20جدول ) 
R²= 0. 197; SEE= 0. 41467; F= 68.277; ANOVA's Test sig.=0.000 

معامالت االنحدار   المتغيرات المستقلة 
  االنحدار معامالت   معياري ال خطأ  ال  قياسية ال غير  

 BETAالقياسية  
 T  اختبار قيمة  

 المعنوية 
Sig 

 000. 24.148  120. 2.890 بت المقدار الثا 

 000.*** 8.263 447. 032. 262. ظروف العمل 

 . ظروف العمل 262+ 2.890=  اإلداري   لإلبداع معادلة االنحدار  
 تم قبول الفرض الفرعي السابع 

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001 
 

% مــن التغيــرات  19الســياحة يفســر فقــط    ات بشــرك وف العمــل  ظــر ، أي أن عامــل  0.197( أن معامــل التحديــد=  20)   يتضــح مــن جــدول 
الحاصــلة فــي اإلبــداع اإلداري، كمــا يبــين الجــدول تحليــل التبــاين حيــث يــتم مــن خاللــه التعــرف علــى الداللــة اإلحصــائية للقــوة المعنويــة  

االنحــدار  ج  حصــائية لنمــوذ ( ممــا يؤكــد الداللــة اإل 0.00ومعنويــة الداللــة الحســابية )   68.277(=  Fللنمــوذج عــن طريــق إحصــائية ف) 
ظــروف  أن قيمــة تــأثير    إلــى كمــا يشــير الجــدول    داللــة إحصــائية فــي مجملــه.   ا الخطــى مــن الناحيــة اإلحصــائية وبالتــالي يعتبــر النمــوذج ذ 

أن تغيـــر تقيـــيم    ي ( ممـــا يعنـــ 0.000والداللـــة )   8.263المحســـوبة    Tدالـــة إحصـــائيا حســـب قيمـــة    ي وهـــ   ، بيتـــا(   (β  0.262تعـــادل    العمــل 
قبـــل الفـــرض  ي % وباالتجـــاه اإليجـــابي وبنـــاء عليـــه  26تغيـــر فـــي اإلبـــداع اإلداري بنســـبة تقـــارب    إلـــى   ي ســـيؤد %  1بنســـبة    العمـــل ظـــروف  

  Slivar  et al  .    .(2016)اإلبـداع اإلداري. ويتفـق ذلـك مـع دراسـة    فـي   لظـروف العمـل ذو داللـة إحصـائية    أثـر يوجد    : بع الفرعي السا 
 . ( 2018)   وأحمد 

 

 اني الث  الرئيسي  الفرض 
م أفدراد العيندة لبيئدة العمدل حسدب المتغيدرات الديموغرافيدة )الندوع، الحالدة االجتماعيدة، السدن، المسدتوى  ي عنوية في تقيد م   يوجد فروق 

(  One-Way ANOVAار تحليـل التبـاين األحـادي ) بـ من أجل التأكد من صحة الفـرض ثـم اسـتخدام اخت   . التعليمي، وسنوات الخبرة( 
 راسة طبقا  للعوامل الديموغرافية. لد ييم متغيرات ا لمقارنة االختالفات في تق 

 لمقارنة االختالفات في تقييم بيئة العمل طبقًا للعوامل الديموغرافية   ANOVAحادي  تحليل التباين األ   : ( 21جدول ) 
مجموع   مصدر التباين  الديموغرافية   العوامل 

متوسط   درجات الحرية  المربعات 
 المربعات 

قيمة )ف(  
 المعنوية  المحسوبة 

 النوع 
 543. 974. 245. 75 18.341 جموعات لم بين ا 

   251. 200 50.221 داخل المجموعات 

    275 68.562 جمالي اإل 

 الحالة االجتماعية 
 031.* 1.411 448. 75 33.567 بين المجموعات 

   317. 200 63.429 داخل المجموعات 

    275 96.996 جمالي اإل 

 السن 
 001.** 1.797 1.172 75 87.896 بين المجموعات 

   652. 200 130.405 داخل المجموعات 

    275 218.301 اإلجمالي 

 المستوي التعليمي 
 100. 1.266 159. 75 11.911 بين المجموعات 

   125. 200 25.086 داخل المجموعات 

    275 36.996 جمالي اإل 

 سنوات الخبرة 
 002.** 1.688 1.958 75 146.827 بين المجموعات 

   1.160 200 231.999 عات مو داخل المج 

    275 378.826 جمالي اإل 
 

،  ( ** 0.001، ) ( * 0.03لحالـة االجتماعيـة، السـن وسـنوات الخبـرة( ) ا ) للمتغيرات الديموغرافية التاليـة  الداللة المعنوية    ( 21يوضح جدول ) 
المتغيـر المسـتقل )بيئـة العمـل(    فـي الواضح    هم ؤكد على تأثير مما ي   ( 0.05على التوالي وهى بذلك أقل من القيمة المعنوية )   ( ** 0.002) 
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يوجددد فددروق معنويددة فددي تقيدديم العدداملين لبيئددة العمددل فقددط حسددب المتغيددرات  :  يمكــن صــياغة الفــرض الثــاني   لــذا و ،    بشــركات الســياحة 
  أحمــد   دراســة و   ( 2013)   الباســط عبد ويتفــق ذلــك مــع نتــائج دراســة    الديموغرافيددة التاليددة )الحالددة االجتماعيددة، السددن وسددنوات الخبددرة( 

  يمارســه العــاملون   الــذي ونــوع العمــل    ســن علــى وجــود فــروق دالــة بــين بعــض عناصــر بيئــة العمــل تعــزى لعامــل ال   لتــين أكــدا ( ال 2018) 
 . بشركات السياحة 

 

 الفرض الرئيسي الثالث 
ة االجتماعيددة، السددن،  الدد ة )النددوع، الح حسددب المتغيددرات الديموغرافيدد   الداري    لإلبددداع يوجددد فددروق معنويددة فددي تقيدديم أفددراد العينددة  

 المستوى التعليمي، وسنوات الخبرة(. 
 طبقًا للعوامل الديموغرافية   الداري   البداع لمقارنة االختالفات في تقييم    ANOVA  األحادي تحليل التباين    : ( 22جدول ) 
العوامل  

مجموع   مصدر التباين  الديموغرافية 
متوسط   درجات الحرية  المربعات 

 المربعات 
قيمة )ف(  

 المعنوية  بة سو المح 

 نوع ال 
 248. 1.164 284. 37 10.508 بين المجموعات 

   244. 238 58.053 داخل المجموعات 

    275 68.562 اإلجمالي 

الحالة  
 االجتماعية 

 316. 1.109 386. 37 14.265 بين المجموعات 

   348. 238 82.731 داخل المجموعات 

    275 96.996 اإلجمالي 

 سن ال 
 235. 1.177 912. 37 33.759 ت عا بين المجمو 

   775. 238 184.542 داخل المجموعات 

    275 218.301 اإلجمالي 

المستوي  
 التعليمي 

 002.** 1.934 231. 37 8.551 بين المجموعات 

   120. 238 28.446 داخل المجموعات 

    275 36.996 اإلجمالي 

 سنوات الخبرة 
 040.** 1.496 1.932 37 71.467 بين المجموعات 

   1.291 238 307.359 داخل المجموعات 

    275 378.826 اإلجمالي 
 

علــى التــوالي    **   ( 0.040وســنوات الخبــرة )   **   ( 0.002لمســتوى التعليمــي ) ا   لمعنويــة للمتغيــرين الــديموغرافيين  الداللــة ا (  22يبـين جــدول ) 
وهـى نتيجـة تؤكـد أن  ،  المتغيـر التـابع )اإلبـداع اإلداري(   فـي الواضـح    ا مـ ره يؤكد علـى تأثي مما    ( 0.05بذلك أقل من القيمة المعنوية )   ما وه 

كلمـــا ارتفـــع المســـتوى التعليمـــي وزادت أســـاليب    أي بشـــكل كبيـــر بالمســـتوى التعليمـــي للعـــاملين    أثر أبعـــاد اإلبـــداع وطـــرق تطبيقـــه إداريـــا تتـــ 
  الســـياحي فـــي المجـــال    التطـــورات تقليديـــة لمواكبـــة    يـــر وســـائل حديثـــة غ التطـــوير الفـــردي مـــن تـــدريب وتعلـــم ألســـاليب تكنولوجيـــة متطـــورة و 

سـنوات الخبـرة فـي القـدرة    لتـأثير وكـذلك بالنسـبة    ، ( ;Sen,  Aas, 2016  (2017  مظـاهر اإلبـداع المؤسسـي   فـي نعكـس ذلـك بقـوة ويـؤثر  أ 
و مــا يصــب فــي مجــال  وهــ ا قبــل حــدوثها  وابتكــار وســائل حديثــة للمعالجــة بــل والتنبــؤ بهــ   اإلداريــة علــى التكيــف والتعامــل مــع المشــكالت  

يوجدد فدروق معنويدة فدي    بأنـه يمكـن صـياغة الفـرض الثالـث    لذلك   . ( ,et al., 2019   Marušić 2016;  Zonetek)     الخبرة والمعرفة 
النتـائج مـع    اتفقـت تلـك   (. الداري فقط حسب المتغيرات الديموغرافية التالية )المستوى التعليمدي وسدنوات الخبدرة   لإلبداع تقييم العاملين  

أفـراد    أجوبـة ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين    ه مع بعـض الدراسـات األخـرى التـي بينـت أنـ   ت ختلف ا و   . ( 2013ط ) الباس سة عبد را د 
 (. 2018( وحفصي ) 2018)  سعيد ال كل من  لمتغير المستوى التعليمي كدراسة  و العينة حول تحديد أساليب اإلبداع اإلداري تعز 

 ج اختبار صحة الفروض. ائ نت )ا( التالى  الشكل   مماسبق يوضح 
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 ( ملخص نتائج اختبار صحة الفروض 1شكل ) 

 

 النتائج 
أهميـة تهيئتهـا حتـى تكـون داعمـة    ؤكـد فـي الوقـت الـراهن ممـا ي السـياحية  حـد التحـديات الرئيسـية التـي تواجههـا الشـركات  أ بيئة العمل    تمثل 

فهـي  ،  ار الجديـدة والقـدرة علـى التفاعـل مـع المتغيـرات بشـكل دائـم فكـ لـى ابتكـار األ للسلوك اإلبداعي للعاملين مـن خـالل تشـجيع األفـراد ع 
هنـاك عـدة عوامـل فـي    . تسهم في تحديد عوامل القوة والضعف فـي الهيكـل التنظيمـي واإلمكانيـات البشـرية والتكنولوجيـة والماديـة المتاحـة 

يـر، الهياكــل التنظيميـة المرنــة،  ي قيـادة الداعمــة للتغ ال ومنهــا  لسـياحة  لــدى العـاملين بشــركات ا بيئـة العمــل تسـهم فــي تحفيـز معــدالت اإلبـداع  
اإلداري داخــل الشــركات    لإلبــداع معوقــات    ة يوجــد عــد كمــا    الثقافــات التنظيميــة المنفتحــة، العمــل الجمــاعي والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات. 

ــياحية   ــة. السـ ــة وماديـ ــة، اجتماعيـ ــات تنظيميـ ــا معوقـ ــات ومنهـ ــتوى   أو المؤسسـ ــى المسـ ــي   علـ ــائي أن  ن   أظهـــرت   العملـ ــل اإلحصـ ــائج التحليـ تـ
م العـاملين وجـاء  ي من عوامـل بيئـة العمـل حسـب تقيـ ضـ   المرتبـة األولـى حتل  ا السياحة    ات عامل الهيكل التنظيمي لشرك ل   الحسابي المتوسط  

)اإلبــداع    ني الدراســة الثــا   أظهــرت نتــائج التحليـل اإلحصــائي الخاصــة بمتغيـر كمــا    . ة عامـل اللــوائح والتعليمــات المنظمـة فــي المرتبــة األخيـر 
  م إيجـــابي لتـــوفر مســـتوى اإلبـــداع اإلداري لـــدى العـــاملين كنتيجـــة لتواجـــد عـــدة عوامـــل إيجابيـــة محفـــزة. ي اإلداري( المتغيـــر التـــابع حالـــة تقيـــ 

تحليـــل  لنمــوذج    ا  وفقــ   اإلبــداع اإلداري وهــى )ظـــروف العمــل، التكنولوجيــا والتـــدريب(   فــي   أثـــر تضــح أن بعــض عوامــل بيئـــة العمــل لهــا  ا و 
ة فـي اتخـاذ  داللة إحصائية لعوامل بيئـة العمـل )الهيكـل التنظيمـي، اللـوائح والتعليمـات، المشـارك   ذا   أثر   وجود   كما تبين   . المتعدد ر  االنحدا 

لنمــوذج تحليــل    اإلبــداع اإلداري للعــاملين بشــركات الســياحة وفقــا    فــي ، التــدريب، المكافــأة والحــوافز وظــروف العمــل(  القــرار، التكنولوجيــا 
لبعـــد المســـتوى  و   بيئـــة العمـــل   فـــي أفـــراد العينـــة    ألجوبـــة هنـــاك فـــروق معنويـــة لبعـــد الحالـــة االجتماعيـــة والســـن والخبـــرة    . يط االنحـــدار البســـ 

 اإلبداع اإلداري.   في أفراد العينة  ألجوبة  وسنوات الخبرة  التعليمي 
 

 التوصيات 
تبسـيط إجـراءات العمـل الداخليـة  مـن خـالل    بداع اإلداري لدعم عنصر اإل   المصرية داخل الشركات السياحية    توفير بيئة عمل مناسبة  ▪

ألن البيئـة المواتيـة    بالشركات السياحية على مستوى )الهيكل التنظيمي، اللوائح والتشدد في المسائل الشـكلية، االبتعـاد عـن المركزيـة( 
 . اإلبداع   في   أثر للعمل لها أكبر 

ودورهـا فـي تعزيـز اإلبــداع  بأهميـة الثقافــة التنظيميـة    لمصـرية ا ة  كات السـياح بشـر   راء لعــاملين والمـد والمعرفـة لـدى ا   الـوعي ضـرورة نشـر   ▪
أو مــا    لإلبــداع إنشــاء إدارة خاصــة    ، وفــى ســبيل تحقيــق ذلــك يقتــرح  طارئــة متغيــرات    ة أليــ لتــدعيم ســبل االبتكــار والمواجهــة    اإلداري 
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بداعيــة لهــم والعمــل علــى تطبيقهــا،  نــى األفكــار اإل وتكــون مســئولة عــن تنميــة مهــارات اإلبــداع لــدى العــاملين، تب   يســمى )بنــك األفكــار( 
 . على العمل ضمن فريق تسوده المخاطرة واالبتكار  التشجيع الدائم للمبدعين والمتميزين في المجال السياحي 

  تعــددة. الم   اإلداريــة تشــجيع اإلدارات علــى زيــادة مشــاركة العــاملين فــي اتخــاذ القــرارات لرفــع مســتوى التنســيق والتكامــل بــين المســتويات   ▪
وجــود نظــام اتصــال دائــم مــع العــاملين يســمح بتقــديم المقترحــات مــن خــالل االجتماعــات الدوريــة وطــرح  تطبيــق ذلــك علــى    ويعتمــد 

 . لزيادة كفاءة العاملين اإلبداعية اع الجماعي في الشركات السياحية استخدام أساليب التفكير المشجعة على اإلبد و األفكار المبدعة 

 . برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تسهم في تعزيز الفكر اإلبداعي لديهم ملين من خالل  االهتمام بتدريب العا  ▪

تــوفير كافــة االحتياجــات التــي تشــكل  و ة وتقــدير معنــوي  لــ عاد   مكافــآت االهتمــام ببيئــة العمــل الداخليــة الماديــة والمعنويــة مــن    ضــرورة  ▪
 أكمل وجه.   بأعمالهم على  يستطيع العاملون القيام ل ل الشركات السياحية ظروف عمل مناسبة داخ 

ــمان مواكبـــ  ▪ ــركات لضـ ــياحي بالشـ ــل السـ ــاالت العمـ ــة مجـ ــي كافـ ــورة فـ ــة المتطـ ــاد التكنولوجيـ ــق األبعـ ــام بتطبيـ ــور    ة االهتمـ ــاملين للتطـ العـ
 مستويات اإلبداع اإلداري.   في التكنولوجي المستمر ولتطوير خبراتهم لما لها من تأثير 

مــن خــالل تطـوير مهــارات العمــل واالســتفادة    أيضــا    راء ت الســياحة وللمـد لعــاملين بشــركا ل   المســار الـوظيفي و تطـوير المســتوى التعليمــي   ▪
 من ذوى الخبرات. 

 : المستقبلية  الدراسات 
إجــراء عــدة دراســـات ميدانيــة وبحــوث للكشــف عــن مســتوى القـــدرات  يمكــن طــرح مجموعــة مــن المحــاور ألبحـــاث مســتقبلية تعتمــد علــى  

المعوقـات اإلداريـة التـي تـؤثر  ة، كـذلك التعـرف علـى أهـم  ها بجهات العمل السـياحي اعلية استخدام ف   والمدراء من حيث اإلبداعية للموظفين  
إجـراء دراسـات حـول  ، باإلضـافة إلـى  علـى اإلبـداع واالبتكـار لـدى العـاملين   وانعكاسـها على بيئة العمل الداخليـة فـي المؤسسـات السـياحية  

 في المؤسسات السياحية. ته وأساليب تنمي  البرامج التدريبية على اإلبداع اإلداري استخدام   أثر 
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The tourism companies need to activate the mechanisms of managerial creativity to 
face the fierce competition and to provide innovative solutions especially at the level 
of the human resource. The research derives its signifance from the importance of 
the variables (work environment and managerial creativity) to the tourism industry. 
The study sheds light on the importance of managerial innovation as a modern 
management philosophy that many tourism companies seek to apply to ensure their 
survival and continue on the tourist market. The study population was employees in 
the Egyptian tourism companies' category (A) in Alexandria. A questionnaire was 
used to collect data. The research results may contribute to the design of 
management training programs in tourism companies for the benefit of institutional 
development based on highlighting the creative skills of managers and 
employees.As well as in the development of the management system in tourism 
companies by clarifying the weaknesses and problems of the internal work 
environment and propose solutions. 
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