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 الملخص

 يال شك أن إبداع العاملين في أي منظمة يعتبر حيوي جدا لنجاح األداء والنمو االقتصادي.  وقد درس الباحثون اإلبداع باستخدام نهج أحاد

لإلمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها للتنمية في األبعاد مثل ثقافة العمل، ودعم القيادة وغيرها من االبعاد، ولكن مع الرؤية الجديدة 

السنوات القادمة يلزم إجراء مزيد من الدراسات حول اإلبداع والسلوك اإلبداعي في هذه المنطقة، ويعتبر هذا البحث فريد حيث انه سلوك 

، يحدد هذا البحث ودراسته تأثير المقومات موظفي الحكومة من نظرة شمولية فيما يخص السلوك اإلبداعي لهؤالء الموظفين. وتبعاً لذلك

يدرس هذا البحث  .األربعة )ميول الفرد والخلفية التعليمية، والشبكة االجتماعية، وبيئة العمل( على سلوك موظفي الحكومة اإلبداعي

 ة حل المشاكل، دعم الوالدين، التمكنالمقومات األربع من خالل تسعة ثوابت )االنفتاح على الخبرة، النمط المعرفي، قدرة التعلم الذاتي، قدر

من االنخراط في الشبكة االجتماعية، دعم القيادة، تحدي طبيعة العمل، ودعم زمالء العمل( وتم اختيار هذه الثوابت والمقومات بناء على 

 350عينة الدراسة عبارة عن  وكانت .الدراسات االكاديمية السابقة التي بينت أهمية هذه العناصر فيما يخص السلوك اإلبداعي للموظفين

من رؤسائهم والذي تم تحديده من خالل تسع مؤسسات حكومية وشبه حكومية من إمارتي أبو ظبي ودبي.  52من موظفي الحكومة و

فتاح نوأظهرت نتائج الدراسة أن معظم المقومات تأثرا تأثيرا إيجابيا بأوزان مختلفة في السلوك اإلبداعي للموظفين. وبشكل خاص فان اال

على الخبرة، التعلم الذاتي، حل المشكالت، االنخراط في الشبكة االجتماعية، ودعم القيادة وتحدي طبيعة العمل أظهرت عالقة إيجابية مع 

ج ئالسلوك اإلبداعي، بينما دعم الوالدية، والنمط المعرفي، ودعم زمالء العمل لم تظهر عالقة إيجابية مع السلوك اإلبداعي. كما أظهرت نتا

الدراسة أيضا أن الموظفين الذكور يظهرون سلوك ابداعي بصورة أكبر من الموظفات االناث وان الموظفين العاملين في المؤسسات الشبه 

 .الحكومية يمارسون السلوك اإلبداعي بشكل أكبر من الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية

روري جداً لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبخاصة مع الرؤية الجديدة للبالد ويعتقد الباحث أن مثل هذا النوع من البحوث أمر ض

وهي ان تكون حكومة االمارات من أفضل الحكومات في العالم ومن جهة أخرى لمحدودية مثل هذه الدراسات البحثية في هذه المنطقة التي 

بشر بفهم أفضل للسلوك اإلبداعي وكيفية تحسينه في الكيانات الحكومية الدراسة الحالية ت .تغطي مجاالت السلوك اإلبداعي للموظفين

ويوصي بتطوير نظم التعليم وثقافات العمل لتحسين هذا النوع من السلوك وفي ضوء هذا، قدمت الدراسة قائمة بالتوصيات إلى حكومة 

  .كذلكدولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى المعلمين واألفراد، واآلباء، و

 

اإلبداع، السلوك اإلبداعي ميول الفرد، واالنفتاح على التجربة، الشبكة االجتماعية، دعم الوالدية، ثقافة العمل، دعم  البحث الرئيسية: كلمات

 القيادة، تحدي العمل، النمط المعرفي.


