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شكر وتقدير
الحمدهلل عدد خمقو كرضا نفسو كزنة عرشو كمداد كمماتو عمٍ ما أنعـ عمُ مف إكماؿ ليذه الدراسة
كأصمُ كأسمـ عمٍ نبُ األمة المعمـ األكؿ محمد (ص) كعمٍ آلو كصحبو أجمعِف.
كأنا عمٍ مشارؼ إنياء ىذه الرسالة ،فما زاؿ فضؿ اهلل تعالُ ِتكالٍ عمُ بأف أعاننُ أف أخط بقممُ
كممات الشكر كالثناء لذكم الفضؿ الذِف أفاضكا عمُ بنصحيـ ،كسخركا لُ عمميـ.
ِقكؿ رسكلنا الكرِـ ":مف ال ِشكر الناس ال ِشكر اهلل" .لذا ِسعدنُ أف أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلٍ
معيد التنمِة فُ جامعة القدس كأخص بالذكر أعضاء اليِئة التدرِسِة الذِف أتاحكا لُ فرصة إكماؿ
دراستُ العمِا ،كأخص بالذكر الدكتكر عمر جبرِؿ الصمِبُ الذم أشرؼ عمٍ رسالتُ كأفادنُ بالنصح
كالرأم السدِد ،كالدكتكر ناصر جرادات الذم غمرنُ بعممو الزاخر كعطائو الكافر ،حتٍ استطعت أف
أشؽ طرِقُ كأصؿ إلٍ إنياء ىذه الرسالة.
كما ِسرنُ أف أتقدـ بالشكر كالتقدِر لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة الكراـ كذلؾ لتفضميـ بقبكؿ
المشاركة فُ مناقشة الرسالة ،كأرجك مف اهلل أف تساىـ مالحظاتيـ السدِدة فُ إغناء ىذه الرسالة
كاثرائيا ،فجزاىـ اهلل خِ انر.
كما أتقدـ بالشكر لمسادة المحكمِف عمٍ تعاكنيـ كلما قدمكه مف جيد ككقت فُ تحكِـ االستبانة.
كال ِفكتنُ أف أشكر كؿ مف قدـ لُ المساعدة كالمشكرة كساىـ فُ إنجاز ىذه الرسالة ،كأخص بالذكر
مف استجاب فُ تعبئة االستبانة السادة المكظفِف فُ الجامعة العربِة األمرِكِة/جنِف ،كجامعة
فمسطِف األىمِة /بِت لحـ.

ب

كأتقدـ بخالص الشكر كاالمتناف إلٍ كؿ مف قدـ لُ الدعـ كالرعاِة ،كالصبر عمٍ انشغالُ عنيـ أثناء
دراستُ ،كأسأؿ اهلل تعالٍ أف ِجعؿ ذلؾ فُ مِزاف حسناتيـ.

واهلل ولي التوفيق

ج

الممخص
ىدفت الدراسة إلٍ التعرؼ عمٍ كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو
بالتمِز.
تككف مجتمع الدراسة مف جمِع مدراء الدكائر اإلدارِة كاألكادِمِة كالمراكز ،رؤساء األقساـ ،مدراء
المكاتب كنكاب المدراء ،العمداء ،نكاب العمداء ،كالبالغ عددىـ ( )97مكظفةن كمكظفان ،تـ دراستيـ
بطرِقة مسحِة.
لتحقِؽ أىداؼ الدراسة تـ اتباع المنيج الكصفُ التحمِمُ ،كتصمِـ استبانة شممت ( )50فقرة،
مكزعة عمٍ محكرِف (عناصر اإلبداع ،كالتمِز) كذلؾ لجمع المعمكمات عف مجتمع الدراسة ،كما
تـ جمع البِانات كاختبار الفرضِات باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائِة لمعمكـ االجتماعِة
.SPSS
تـ االستعانة بالعدِد مف األسالِب اإلحصائِة لتحقِؽ أىداؼ الدراسة كالنسب المئكِة ،كالمتكسط
الحسابُ ،كاالنحراؼ المعِارم ،كاختبار ت لعِنة كاحدة ،كاختبار التباِف كما تـ حساب معامؿ
الثبات كركنباخ ألفا لمتحقؽ مف صدؽ األداة اإلحصائُ كثباتيا ،كاستخداـ معامؿ ارتباط بِرسكف
لفحص قكة كاتجاه العالقة بِف المتغِرات ،كبعد إجراء عممِة التحمِؿ لبِانات الدراسة كفرضِاتيا
تكصمت الدراسة إلٍ عدد مف النتائج كاف أبرزىا:
ِكجد لدل المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة عناصر اإلبداع اإلدارم بدرجة عالِة
(المخاطرة كالتحدم ،القدرة عمٍ التحمِؿ ،األصالة ،المركنة ،الطالقة) ،كقد كانت أقؿ المجاالت مكافقة
ىُ الحساسِة لممشكالت ،كأشارت نتائج التحمِؿ اإلحصائُ كجكد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة
عند مستكل الداللة  α ≤ 0.05بِف عناصر اإلبداع اإلدارم (القدرة عمٍ التحمِؿ) فقط فُ اإلدارة
التشغِمِة كالتمِز ،حِث تبِف بأف عناصر اإلبداع اإلدارم تؤثر إِجابان عمٍ التمِز ،ثـ أظيرت النتائج
د

أنو ال ِكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل الداللة  α ≤ 0.05بِف عناصر اإلبداع
اإلدارم كعالقتو بالتمِز ،بِنت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل
الداللة α ≤ 0.05تبعان لمتغِرات الدراسة الدِمغرافِة تعزل إلٍ (طبِعة العمؿ ،مكاف العمؿ) حِث أف
طبِعة العمؿ كانت لصالح أكادِمُ كادارم ،أما مكاف العمؿ فكانت لصالح الجامعة العربِة األمرِكِة،
كأظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل الداللة  α ≤ 0.05تبعان لممتغِرات
الدِمغرافِة تعزل إلٍ (الجنس ،المؤىؿ العممُ ،سنكات الخبرة) ،كما أشارت النتائج الخاصة بسؤاؿ
اعتقد أف الجامعة تتسـ بالتمِز مقارنة بالجامعات األخرل كانت لصالح الجامعة العربِة األمرِكِة.
كبناء عمٍ ىذه النتائج تقدمت الباحثة بمجمكعة مف التكصِات كاف مف أىميا:
ن
التركِز عمٍ تبنُ اإلبداع اإلدارم مف خالؿ كحدة متخصصة داخؿ كؿ جامعة كتشجِع الشراكات
كالتعاكف فِما بِنيا ،اعطاء المجاؿ لممكظفِف باإلدارات المختمفة لإلبداع كالعمؿ عمٍ طرح حمكؿ
خالقة لمشاكؿ العمؿ كمعالجة أكجو القصكر لدِيـ ،تخصِص مكازنة مالِة لزِادة تحفِز المكظفِف
كمكافأة المتمِزِف منيـ ،كزِادة المخصصات المالِة التُ تدعـ برامج التمِز لدل الجامعات الفمسطِنِة
الخاصة ،زِادة الكعُ بمفيكـ اإلبداع اإلدارم كعالقتو بالتمِز خصكصان فُ المجاؿ االكادِمُ،
ضركرة إعادة ىِكمة لممكظفِف فُ كال الجامعتِف ألنو ال ِتكفر لدِيـ عناصر اإلبداع اإلدارم بشكؿ
كاضح لِساىـ فُ تكضِح اكجو صرؼ المكازنات المخصصة لمتمِز كتحفِز المكظفِف ،ضركرة زِادة
االعتماد عمٍ اإلبداع اإلدارم كعنصر فعاؿ فُ تحقِؽ المِزة التنافسِة لمجامعات الفمسطِنِة الخاصة،
أسكة بكثِر مف الجامعات العالمِة ،كالعمؿ عمٍ تقدِـ نمكذج مقترح بالطرِقة المناسبة لتحقِؽ التمِز
فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة.
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The Reality of Administrative Creativity in Private Palestinian
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Abstract
This study aims at investigating the reality of administration creativity for the
operational management and its role in excellency in Palestinian private universities.
The population of this study consists of all managers of administrative departments,
head of departments, office managers, deputy managers, deans and deans’ assistants.
The sample of this study includes 97 male and female employees from the targeted
universities. To achieve the aims of the study, the researcher used a 50-item
questionnaire with two domains (elements of creativity and excellency). The
researcher used the Statistical Package for Social Science (SPSS) to analyze data.
Percentages, means, standard deviations, Anova, T.test and Cronbach’s Alpha were all
used to analyze data and to guarantee reliability of the instrument of the study. Pearson
Correlation Coefficient was also used to measure relationship between variables. After
collecting and analyzing data, the researcher had the following results:
1- The operational management especially in private universities has higher degree of
elements of administration creativity (creativity, challenge, analytical skills,
originality, flexibility and fluency) in administrative.
2- Results showed statistically significant positive correlation at (α ≤ 05%) between
elements of administration creativity (ability to analyze) only in operational
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administration and excellency. It proved that administration elements are
positively affect excellency.
3- There was no statistically significant positive correlation at (α ≤ 05%) between
elements of administration creativity for operational administration and
excellency.
4- There were statistically significant differences at (α ≤ 05%) for demographic
variables attributed to nature and place of work . The nature of work was for
the favor of administrative and academic staff while the place of work was for
the favor of American Arab University.
5- There were no statistically significant differences at (α ≤ 05%) for demographic
variables attributed to gender, academic qualification and years of experience.
6- Results related to the question “ I believe that the university is distinguished
compared to other university” was for the favor of American Arab University.
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مصطمحات الدراسة
 االبداع  :Innovationعرفو المعانُ كآخركف )347 ،2011( ،بأنو عممِة ابتكار كفف االبتكار
لشػُء مػػا ِػػتـ تقدِمػػو بشػػكؿ جدِػد كطرِقػػة جدِػػدة ،كىػػك تغِِػػر فػُ طرِقػػة عمػػؿ األشػػِاء كالتجدِػػد
كتكفِر بدِؿ ،كسِتـ قِاسو فُ ىذه الدراسة مف خالؿ :الطالقة ،كالمركنة ،كاألصالة ،كالتفاصِؿ،
كىذه المصطمحات عرفيا (الترتكرم كالقضاه )2007 ،كما ِمُ:
 الطالقػػة :كىػػُ القػػدرة عمػػٍ إنتػػاج سػػِؿ كبِػػر مػػف األفكػػار كالتصػػكرات اإلبداعِػػة فػػُ مػػدة زمنِػػة
محدكدة.
 المركنػػة :كىػػُ قػػدرة العقػػؿ عمػػٍ التكِػػؼ مػػع المتغِ ػرات كالمكاقػػؼ المسػػتجدة ،كاالنتقػػاؿ مػػف زاكِػػة
جامدة إلٍ زكاِا متحررة تقتضِيا عممِة المكاجية.
 األصػػالة :كتعنػػُ تقػػدِـ نتاجػػات مبتك ػرة تكػػكف مناسػػبة لميػػدؼ كالكظِفػػة التػػُ ِعمػػؿ ألجميػػا .أك
بتعبِر آخر رفض الحمكؿ الجاىزة كالمألكفة ،كاتخاذ سمكؾ جدِد ِتكافؽ مع اليدؼ المنشكد.
 التفاصِؿ :القدرة عمٍ إعطاء تفاصِؿ أكثر أك تقدِـ اضافات كزِادات جدِدة لفكػرة معِنػة بحِػث
ِتـ االكتشاؼ أك التعرؼ عمٍ التفاصِؿ الدقِقة كابرازىا.
 اإلبداع اإلداري :كما عرفو (حمكد) بأنو" :محاكلة إنسانِة عمٍ المستكل الذاتُ لمفػرد اك الجماعػة
الستخداـ التفكِر كالقدرات العقمِة كالذىنِة كما ِحػِط بيػا مػف مػؤثرات كمتغِػرات بِئِػة مػف القِػاـ
بإنتػػاج سػػمعان أك تقػػدِـ خػػدمات جدِػػدة لػػـ ِسػػبؽ كأف أنتجػػت كأف تتسػػـ بتحقِػػؽ المنفعػػة لممجتمػػع.
(حمكد)204 ،2002 ،
 التميز كما عرفو النمكذج األكركبُ "بأنو الممارسة الباىرة فُ إدارة المنظمة كتحقِؽ النتائج".
(البركارم كباشِكة)2001،486 ،
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الفصل األول
خمفية الدراسة واإلطار العام

 1.1مقدمة
ِعتبر االبداع أحد اىـ الكسائؿ كاالسالِب لتحسِف نكعِة التعمـ كالتمِز كاالرتقاء بمستكل االداء فُ
ىذا العصر الحاضر الذم ِطمؽ عمِو البعض عصر االبداع كالتكنكلكجِا ،حِث اضحٍ االبداع
ضركرة ممحة تممِيا حركة الحِاة المعاصرة ،كىك دلِؿ عمٍ استدامة المنظكمة التعمِمِة كبقاءىا.
كِعتبر التعمِـ العالُ منظكمة صعبة بطبِعة تككِنيا باإلضافة لككنيا منظكمة دِنامِكِة متفاعمة مع
المنظكمات االخرل فُ المجتمع ،كاالبداع فُ ىذه القطاع ىك فمسفة كثقافة كأدكات تتطمب الشمكلِة
فُ تنظِـ العمؿ داخؿ المؤسسة لتحقِؽ مخرجات تعمِمِة مرتبطة بغاِات كأىداؼ المجتمع كمنيا
المساىمة االِجابِة فُ العمؿ كتعمِـ كاعٍ قِادم ذا رؤِة انسانِة نحك المستقبؿ.
مف ىنا جاء اىتماـ الباحثة فُ تناكؿ مكضكع االبداع كخاصة االبداع االدارم كتحدِد عناصر ىذا
االبداع ،كالٍ أم درجة تمتمؾ الجامعات ىذه العناصر .ككذلؾ التعرؼ عمٍ التمِز كمحاكر التمِز فُ
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تمؾ الجامعات .كىذا ما تسعٍ إلِو الدراسة كىك الكقكؼ عمٍ معرفة كاقع الجامعات الخاصة فُ
فمسطِف فِما ِرتبط باإلبداع االدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز.
كعمِو ِمكف القكؿ اف طرؽ االستثمار فُ المكارد البشرِة لتحقِؽ التقدـ كلتكاكب متطمبات العصر
كاحتِاجات سكؽ العمؿِ ،تطمب ابتكار كابداعان كتمِ انز فُ جمِع مدخالت نظاـ التعمِـ العالُ كخاصة
المناخ التنظِمُ كاالدارم لتمؾ المؤسسات.

 2.1مشكمة الدراسة وأسئمتيا
اف التعمِـ فُ فمسطِف ِشكؿ استثما انر مستقبمِان لمفرد كلمدكلة كىك بال شؾ مف اىـ دعائـ االقتصاد كمف
أىـ ركافد التنمِة البشرِة المستدامة .باعتبار التعمِـ غاِتو اِجاد افراد كانساف منسجـ مع قِـ مجتمعو
ككطنو .كالتعمِـ العالُ ِشكؿ رافدان مف ركافد المجتمع ،كمخرجاتو ِجب اف تتالءـ مع حاجات ذلؾ
المجتمع كمتطمبات نمكه كنيكضو .فإذا تكفر فُ النظاـ الجامعُ كادارتو كعكامؿ كمظاىر االبداع فقد
ِؤدم ذلؾ الٍ مخرجات تسيـ فُ تنمِة الكطف .ككذلؾ االمر بالنسبة لألفراد المبدعِف فإف اكتشافيـ
ِعد المبنة األكلٍ الستثمار طاقاتيـ اإلبداعِة كتكجِييا فُ المسار الصحِح .األمر الذم ِعمؿ عمٍ
تنمِة كتحسِف األداء كتطكِره ،كىذا ِجعؿ مف الضركرم بمكاف التعرؼ عمٍ القدرات التُ تتمِز بيا
الشخصِة المبدعة.
كم ػػف ىن ػػا تح ػػددت مش ػػكمة الد ارس ػػة ف ػػُ الكش ػػؼ ع ػػف كاق ػػع االب ػػداع االدارم ف ػػُ الجامع ػػات الفمس ػػطِنِة
الخاصػة كعالقتػو بػالتمِز .كعمػٍ ضػكء ذلػؾ ِمكػف صػِاغة مشػكمة الد ارسػة بالسػؤاؿ التػالُ" :ىلل يوجلد
عالقة إيجابية بين (عناصر اإلبداع اإلداري) والتميز في الجامعات الفمسطينية الخاصة ".
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 3.1مبررات الدراسة وأىميتيا
 المبرر العام :دراسة كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز.
 المبرر الخاص :رغبة الباحثة فُ استكماؿ ما ىك مطمكب منيا لمحصكؿ عمٍ درجة
الماجستِر مف معيد التنمِة الرِفِة فُ جامعة القدس.

 4.1أىمية الدراسة
تحددت أىمِة الدراسة فِما ِمُ:
 -1انيا استكماؿ لمدراسات العممِة التُ تدرس كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة
الخاصة كعالقتو بالتمِز.
 -2مف أىمِة المكضكع الذم تتناكلو كالذم ِيتـ باإلبداع اإلدارم فُ تحقِؽ أىداؼ الجامعات
الفمسطِنِة الخاصة.
 -3تعتبر الدراسة محاكلة فنِة مف الباحثة لمكقكؼ عمٍ كاقع الفيـ االبداعُ لبعض الجامعات
الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز كاالبداع.
صناع القرار كالقِادات اإلدارِة كاألكادِمِة فُ الجامعات الفمسطِنِة عمكمان
 -4انيا تساعد ي
كالجامعات الخاصة فُ فمسطِف عمٍ كجو الخصكص عمٍ تطكِر كتحسِف أداء الجامعات.
 5.1أىداف الدراسة
ىدفت الدراسة الٍ:
تشخِص كاقع االبداع االدارم فُ بعض الجامعات الفمسطِنِة الخاصة فُ فمسطِف كعالقتو بالتمِز،
كالٍ التعرؼ عمٍ عناصر االبداع االدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز  ،كالٍ
التعرؼ الٍ أِة عالقة بِف عناصر االبداع كالتمِز تبعان لمتغِرات الدراسة الدِمغرافِة.
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 6.1فرضيات الدراسة
اعتمادان عمٍ مشكمة الدراسة كعناصرىا المختمفة ،فقد يبنِت الفرضِات اّتِة:
الفرضية الرئيسة األولى المباشرة :تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل α ≤ 0.05
بِف عناصر اإلبداع اإلدارم كالتمِز.
الفرضيات الفرعية:
( )1تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف (المخاطرة كالتحدم)
كالتمِز فُ الجامعات الخاصة فُ فمسطِف.
( )2تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف (القدرة عمٍ التحمِؿ)
كالتمِز فُ الجامعات الخاصة فُ فمسطِف.
( )3تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف (األصالة) كالتمِز فُ
الجامعات الخاصة فُ فمسطِف.
( )4تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف (المركنة) كالتمِز فُ
الجامعات الخاصة فُ فمسطِف.
( )5تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف (الطالقة) كالتمِز فُ
الجامعات الخاصة فُ فمسطِف.
( )6تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف (الحساسِة لممشكالت)
كالتمِز فُ الجامعات الخاصة فُ فمسطِف.
بناء عمٍ
الفرضية الرئيسة الثانية غير المباشرة :ال ِكجد فركؽ بِف عناصر اإلبداع اإلدارم كالتمِز ن
المتغِرات الدِمغرافِة.
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الفرضيات الفرعية:
( )1ال ِكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05فُ عناصر اإلبداع اإلدارم
كالتمِز ِعزل لمتغِر الجنس
( )2ال ِكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05فُ عناصر اإلبداع اإلدارم
كالتمِز ِعزل لمتغِر طبِعة العمؿ.
( )3ال ِكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05فُ عناصر اإلبداع اإلدارم
كالتمِز ِعزل لمتغِر المؤىؿ العممُ.
( )4ال ِكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05فُ عناصر اإلبداع اإلدارم
كالتمِز ِعزل لمتغِر سنكات الخبرة.
( )5ال ِكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05فُ عناصر اإلبداع اإلدارم
كالتمِز ِعزل لمتغِر مكاف العمؿ.

 7.1حدود الدراسة
 الحدكد المكضكعِة :اقتصرت الدراسة عمٍ معرفة كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات
الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز.
 الحدكد الزمانِة :تـ إجراء ىذه الدراسة خالؿ الفترة الزمنِة المتمثمة فُ الفصؿ األكؿ مف العاـ
األكادِمُ العاـ األكادِمُ . 2017/2016
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 الحدكد المكانِة :تقتصر عِنة الدراسة عمٍ جامعة فمسطِف األىمِة /بِت لحـ ،الجامعة
العربِة األمرِكِة  /جنِف.
 الحدكد البشرِةِ :قتصر مجتمع الدراسة عمٍ مدراء المراكز اإلدارِة ،مدراء الدكائر اإلدارِة
كاألكادِمِة ،رؤساء األقساـ ،مدراء المكاتب كنكاب المدراء ،العمداء ،نكاب العمداء.

 8.1محددات الدراسة
لمدراسة الحالية محدداتيا التي تتبين فيما يمي:
ستنحصػػر ىػػذه الد ارسػػة عمػػٍ الجامعػػات الفمسػػطِنِة الخاصػػة  ،لغػػرض د ارسػػة كاقػػع اإلبػػداع اإلدارم فػػُ
الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز ،كبالتالُ فإف محددات ىذه الدراسة تتمثؿ فُ:
 .1تعمِـ نتائج ىذه الدراسة محدد بالجامعات الخاصة فُ فمسطِف.
 .2االعتماد فُ جمع البِانات عمٍ كجيات نظر المبحكثِف فقط.

 9.1أنموذج ومتغيرات الدراسة
فػػُ ضػػكء مشػػكمة الد ارسػػة ،كمراجع ػة األدبِػػات ذات العالقػػة ،فقػػد قام ػت الباحثػة بتحدِػػد المتغِ ػرات التػػُ
سِقكـ باختبارىا ،ككما ىُ مدكنة فُ النمكذج التالُ:
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أنموذج الدراسة

المتغير التابع

المتغيرات المستقمة

عناصر اإلبداع اإلداري

التميز

 .1المخاطرة كالتحدم

 .2القدرة عمٍ التحمِؿ
 .3األصالة
 .4المركنة

 .5الطالقة

المتغيرات الوسيطة

الجنس

 .6الحساسِة لممشكالت

طبِعة العمؿ

المؤىؿ العممُ
سنكات الخبرة
مكاف العمؿ

شكل رقم ( :)1أنموذج الدراسة

 10.1منيجية الدراسة
 نوع الدراسة :تـ استخداـ المنيج الكصفُ لمتعرؼ عمٍ الدكر الذم ِمعبو اإلبداع اإلدارم فُ
الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز.
 وسائل جمع البيانات :تـ االعتماد عمٍ االستبانة ،لجمع البِانات الالزمة مف أفراد مجتمع
الدراسة.
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 مجتمع الدراسةِ :تككف مجتمع الدراسة مف مدراء المراكز اإلدارِة ،مدراء الدكائر اإلدارِة
كاألكادِمِة ،رؤساء األقساـ ،مدراء المكاتب كنكاب المدراء ،العمداء ،نكاب العمداء ،لمعاـ
األكادِمُ .2017/2016
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

المبحث األول :اإلبداع اإلداري
مقدمللللللة
مع التطكر الحاصؿ فُ ارجاء العالـ عمٍ كافة االصعدة االقتصادِة كالتربكِة كالعممِة كالتكنكلكجِة
ازداد ضغط الزمف كتسارع إِقاعو اضحٍ العمر الزمنُ لألفكار كالمفاىِـ بالغ القصر ،كأصبح النجاح
فُ أم مجاؿ مرىكنان بالقدرة عمٍ االبداع كالتجدِد ،فأصبحت ممارسة االبداع ميمة دائمة ال تتكقؼ.
كال شؾ فُ اف مف أىـ كظائؼ التعمِـ العالُ ىك الحفاظ عمٍ مخرجات (طالب) مرتبطة ارتباطان
عمِقان بيكِتيا الثقافِة االنسانِة مرتكزة عمٍ االبداع كالتجدِد فُ المعرفة.
مف ىنا فإف التعمِـ العالُ فُ ظؿ العكلمة ِصبح تعمِمان لمتمِز كلمجمِع اذا تكافرت فِو معاِِر االبداع
كعناصره كىذا ِتطمب تغِِر فُ ثقافة المؤسسة السائدة إلعطاء االبداع كالتجدِد قِمة عمِا ككف جكدة
التعمِـ ىُ مطمب حثِث باعتباره عممِة تربكِة ِغمب عمِيا التفكِر الكمُ لكؿ عناصر المؤسسة التعمِمِة
كمككناتيا( .نصار)19 ،2005،
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اإلبداع
المفيوم-:
االبداع لغة مف بدع ،كقد جاء فُ المنجد فُ المغة العربِة اف بدع الشُء تعنُ :اخترعو كصنعو ال
عمٍ مثاؿ( .المنجد فُ المغة )29 ،1973 ،كما جاء فُ المعجـ الكسِط أف بدعو بدعا تعنُ :أنشأه
عمٍ غِر مثاؿ سابؽ .فاإلبداع لغة :ىك استحداث أك ابتكار شُء جدِد ،فيك نقِض التقمِد كالمحاكاة
كاجترار المألكؼ (الطِب.)15 ،1988 ،

االبداع من الناحية الموضوعية
ِعرؼ قامكس كِبستر نِك كرد (  )Webster’s New World,1982اإلبداع عمٍ ٌأنو عممِة ابتكار
ِّ
كفف االبتكار لشُء ما ِتـ تقدِمو بشكؿ جدِد كطرِقة جدِدة ك جياز جدِد ،كىك تغِِر فُ طرِقة
عمؿ األشِاء كالتجدِد كتكفِر البدائؿ.
كتستعمؿ الكثِر مف المفاىِـ تحت عنكاف اإلبداع منيا :االبتكار كالخمؽ كالميارة كمترادفات ،كتعنُ
جمِعيا كالدة شُء جدِد غِر مألكؼ ،أك النظر الٍ األشِاء بطرؽ جدِدة .كلقد مِز ترات (Trott,
) 2005, 15بِف اإلبداع كاالبتكار؛ فاإلبداع ىك التفكِر بأفكار جدِدة كمالئمة ،أما االبتكار فيك
عرؼ بارنِت  Barnettكما أشار ( & Regna
التطبِؽ الناجح لتمؾ األفكار داخؿ المنظمة .ي
كِ ٌ
جدِدا ككنو ِختمؼ
 )Evi,2006, 381اإلبداع بأنو عممِة تقدِـ فكرة أك سمكؾ أك شُء جدِد ،كِعتبر ن
بشكؿ نكعُ عف األشكاؿ المكجكدة .كِعرفو المشِقح ( )2000بأنو ثمرة جيد عقمُ بارز ِتسـ بالجد
كالسبؽ كاالبتكار كالبعد عف الرتابة كالركتِف كاألعماؿ المألكفة ،كِنتيُ بالغالب بتحقِؽ النفع الشامؿ
متسما بالمغامرة باإلنتاج.
لجميكر الناس كغالبان ما ِككف
ن
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عرؼ ك هؿ مف سشِرمِرىكرف ) )Schermerhorn ,2002, 403ككارنِِر (Carneir, 2000,
ي
كِ ٌ
) 87-98اإلبداع بأنو القدرة عمٍ ابتكار منتج جدِد أك خدمة جدِدة أك تقنِة جدِدة أك عممِات
انتاجِة جدِدة ككضعيا مكضع الممارسة ،كالتُ تتصؼ كميا بأنيا مفِدة كذات قِمة.
كِعرؼ سجِمِنج ) )Schilling, 2008,16االبداع عمٍ أنو "التطبِؽ العممُ لمفكرة عمٍ شكؿ عممِة
جدِدة أك منتج جدِد .كىناؾ مف ِرل أف االبداع ىك "ابتكار أفكار جدِدة دكف المبالغة فُ االىتماـ
بفائدة ىذه االفكار" ،كلكف ىذا التعرِؼ ِنطكم عمٍ مشكمة كبِرة؛ كىُ أنو ِركز عمٍ معطِات
االبداع كلِس عمٍ نتائجو كىذا فُ الحقِقة لِس ما ِيـ المؤسسات.
كِنظر آخركف إلٍ االبداع مف خالؿ نتائجو ،فكما أكرد ككؾ ) )Cook ,2008, 16-17فقد عرفو
كِمِاـ ككِف عمٍ انو ىك "عممِة التفكِر فُ أفكار جدِدة كمناسبة" ،فُ حِف عرفو تشارلز دافِز عمٍ
"أنو القِاـ بعمؿ شُء لـ ِتـ عممو مف قبؿ ،كأنو ِشتمؿ عمٍ :اإلدراؾ  +االختراع  +االستثمار)".
كِعرؼ (عمر )365 ،2013 ،اإلبداع عمٍ أنو ﺍلعممِة ﺍلتُ ِتمِﺯ بيا ﺍلفﺭﺩ عنﺩما ًِﺍجو مًﺍقﻑ
ِنفعؿ ليا ًِعاِشيا بعمﻕ ،ثـ ِستجِب ليا بما ِتفﻕ ًﺫﺍتو ،فتجُﺀ ﺍستجابتو مختمفة عﻥ ﺍستجاباﺕ
ﺍّخﺭِﻥ ًتﻜًﻥ منفﺭﺩﺓ ،كتتضمف ىذه العممِة منتجات أك خدمات أك تقنِات عمؿ جدِدة ،ﺃً ﺃﺩًﺍﺕ
ًعممِاﺕ ﺇﺩﺍﺭِة جﺩِﺩﺓ.
ِّ
الفرد،
كبناء عمٍ ما تقدـ ِمكف القكؿ إف اإلبداع ِعتبر مف أنكاع التفكِر
المتقدـ الذم ِمكف أف ِتبعو ي
ن
كلكنو ال ِتأتٍ ألم فرد ،كِتمِز بالتحمِؿ كالتركِب كاالستنتاج كاالستقراء كالم ازكجة ما بِف الماضُ
كالحاضر كالمستقبؿ ،كالنظر الٍ األمكر كفؽ طرِقة كزاكِة مختمفة ،كالتفكِر بيا بطرِقة غِر تقمِدِة،
ً
غِر مسبك و
التقدـ
سر مف أسرار
ابتكار
لتككف النتِجة معرفةن جدِدةن كمتقدمةن ،ك نا
ن
ؽ؛ فيك بالتالُ ه
جدِدا ى
التفك ً
ؽ فُ العدِد مف مِادِف الحِاة المختمفة ،كالمادة األساسِة فُ عممِات التغِِر كالتطكِر.
ك ُّ
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(الممكاكم.)204-203 ،2006 ،

كبالتالُ فإف مفيكـ اإلبداع ىك:
 عممِة ذاتِة متجددة (أم تحقِؽ األصالة كالحداثة) ،بمعنٍ أنيا تقدـ ما ىك جدِد كتجدد
القدِـ.
 إف عممِة اإلبداع ال بد أف تقدـ فائدة مقبكلة لممجتمع.
 إ ف عممِة اإلبداع ىُ نتاج تفاعؿ مع البِئة ،كبالتالُ فيُ تدرؾ كتحؿ مشكالت الفرد
كالمجتمع كالبِئة ،كعمٍ ذلؾ فاإلبداع ِماثؿ المكىبة فُ ككنو ِؤدم إلٍ فائدة عامة كِخالؼ
المكىبة فُ ككف المكىبة ذات أصؿ جِنُ متنكع كمتعدد ،بِنما اإلبداع عممِة مرتبطة
بالتصكر (العقمُ) كالبِئة المكتسبة( .المعانُ كآخركف)346 ،2011،

اإلبداع اإلداري
المفيوم:
اإلبداع اإلدارم كاالبتكار ِصبحاف أمرِف فُ غاِة األىمِة ،لممنظمات التُ تعِش فُ اقتصادِات
المعمكماتِة التُ تعتمد عمٍ السرعة كالخِاؿ كالمركنة كاالبتكار كاإلبداع .فاإلبداع اإلدارم ِدعـ قكة أم
منظمة فُ تمِزىا عف المنظمات األخرل .الف اإلدارة التقمِدِة تحكؿ األفراد المكظفِف إلٍ بِركقراطِِف
كتسمبيـ قدرتيـ عمٍ اإلبداع كالتفكِر (الزىرم.)2002 ،
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ِنطمؽ مفيكـ اإلبداع اإلدارم مف المفاىِـ العامة لإلبداع ذاتيا ،فاإلبداع فُ اإلدارة متعمؽ باألفكار
الجدِدة فُ مجاؿ اإلدارة كتطكِر المنتجات كقِادة فرؽ العمؿ كتحسِف الخدمات لمعمالء ،ككؿ كظائؼ
اإلدارة المعركفة .كىناؾ تعدد كتباِف فُ كجيات النظر حكؿ تحدِد مفيكـ اإلبداع اإلدارم كماىِتو،
فال ِكجد اتفاؽ بِف العمماء حكؿ تعرِفو كماىِتو كِعكد ذلؾ إلٍ تعقد الظاىرة اإلبداعِة نفسيا مف جية
كتعدد المجاالت التُ انتشر فِيا مفيكـ اإلبداع مف جية أخرل (الحقبانُ.)1997 ،
كمف جية ثانِة تكاجو الباحثِف مشكمة تعدد المصطمحات المرادفة لإلبداع مثؿ االبتكار كاالختراع
كالعبقرِة كالذكاء إلٍ درجة ِصعب معيا اختِار التعرِؼ المناسب لو .فِرل قامكس (كِبستر) أنو
"الحالة التُ تؤدم إلٍ تقدِـ شُء ِتمِز باإلبداع" .كِعنُ ذلؾ ضركرة أف ِبدك العمؿ اإلبداعُ عمٍ
شكؿ أصِؿ لـ ِكف معركفان مف قبؿ ،سكاء كاف ذلؾ فُ مجاؿ اإلنتاج العممُ أك المِكانِكُ أك الفنُ
بجمِع أشكالو (القذافُ .)2002 ،بِنما عرفو ( )Amail,1998,124بأنو "عبارة عف التطبِؽ الناجح
لألفكار المبدعة أك الخالفة فُ المنظمة" .فُ حِف عرفو ( )Daft,2000,245بأنو "تبنُ الجدِد مف
األفكار كالسمكؾ مف قبؿ المنظمة" .كاإلبداع اإلدارم كما عرفو كؿ مف (شرمِركف كىنت كأكسبكرف)
بأنو " القدرة عمٍ تقدِـ إجابات فرِدة لمشكالت مطركحة كاستغالؿ الفرص المتاحة" (الزىرم،
.)2002
كبالرغـ مف أف مصطمح اإلبداع اإلدارم ِعد مف بِف أكثر المصطمحات شِكعان فُ الكقت الراىف فُ
أدبِات اإلدارة ،إال أنو عندما ِستخدـ مقركنان بالمنظمة أك اإلدارة كاإلبداع اإلدارم ،فإنو ِحمؿ
مضامِف كتفسِرات متعددة تدخؿ فِيا العدِد مف العكامؿ التُ تضـ السمات الشخصِة كالميارات
الذىنِة لألفراد المبدعِف إلٍ جانب المتغِرات التنظِمِة التُ تمِز كؿ منظمة عف غِرىا .كذلؾ ِجعؿ
مف الصعب الكصكؿ إلٍ تعرِؼ محدد لإلبداع اإلدارم ِقبمو كؿ الباحثِف فُ ىذا المجاؿ .إال أف ىذه
الصعكبة ال تعفُ الباحث مف صِاغة التعرِؼ اإلجرائُ لممفيكـ الذم ِتعامؿ معو.
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ويمكن لمباحثة أن تعرف اإلبداع اإلداري بأنو " :القدرة عمٍ ابتكار افكار كاسالِب ككسائؿ مفِدة
لمعمؿ بحِث تمقٍ ىذه االفكار كاالسالِب التجاكب الذم ِجب اف تمقاه مف قبؿ المكظفِف فُ المؤسسة
كبحِث تحفز ما لدِيـ مف قدرات كمكاىب لتحقِؽ مصالح المنظمة كمصالحيـ" .كىنا ال بد مف
االشارة الٍ اف االبداع لِس قرار تتخذه أم إدارة ألنو عممِة تتضمف كجكد االدارم المتمِز القادر عمٍ
تحرِؾ كاذكاء مكاىب مف ِعممكف معو بحِث ِدفعيـ لتكظِؼ مياراتيـ لِعممكا بركح الفرِؽ بحِث
ترتفع كتِرة االداء لتحقِؽ أىداؼ المؤسسة كاىدافيـ سكاء بسكاء .بالتالُ فاإلبداع اإلدارم " مزِج مف
القدرات التُ تمكف الفرد مف إنتاج فكرة جدِدة ،متمِزة ،قابمة لمتطبِؽ ،بيدؼ حؿ مشكمة أك تطكِر
نظاـ قائـ أك إِجاد مفيكـ أك أسمكب عممُ لتنفِذ أعماؿ المنظمة ،بشكؿ ِكفؿ تحقِؽ األىداؼ بكفاءة
كفاعمِة" .كالقدرات التُ ِعنِيا الباحث فُ ىذا التعرِؼ ىُ عناصر االبداع (:األصالة ،الطالقة،
المركنة ،الحساسِة لممشكالت ،قبكؿ المخاطرة ،التحمِؿ كالربط).
جذور االبداع
إف لإلبداع جذكر عدِدة كمنيا:
-1المكىبة الفطرِة.
-2االكتشاؼ بالصدفة.
-3الحظ المخطط ىك نمط تفكِرم ِسعٍ عف قصد لمحصكؿ عمٍ المزِد مف الخِارات كالبحث عف
الفرص.
-4التحمؿ :كىك أىمِة العمؿ الجاد كاالصرار لتحقِؽ اإلبداع.
-5الطرِقة :أم أف االبداع ِأتُ مف خالؿ التعمـ كاالكتساب.
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أبعاد االبداع
لإلبداع عدة أبعاد ،تتمثؿ كما حددىا ك هؿ مف سشِرمِرىكرف ) )Schermerhorn, 2000, 403ك
راجنا كاِفُ ) ) Evi& Ragna,2006,381. 38بما ِمُ:
 .1يبعد المحتكل :كِتضمف؛ ما ىك الجدِد؟ ،كِعنُ ذلؾ فكرة جدِدة كحؿ المشكمة المكجكدة بطرِقة
جدِدة ،أك حؿ مشكمة جدِدة بالكسائؿ المكجكدة أك بطرؽ جدِدة أك بطرؽ تقمِدِة لكف بطرِقة أكثر
فعالِة ،أم ما ىك محتكل ىذا الشُء الجدِد؟.
المكضكعُ :كِتضمف؛ جدِدان لمف؟ ،بمعنٍ كِؼ سِسيـ ىذا الجدِد فُ تطكِر مكضكع
البعد
 2.ي
ي
معِف؟ ،كبالتالُ استخداـ التجرِب لمعرفة قِمة الفكرة كمدل تطبِقيا.
ً
العممِة :فعممِة اإلبداع تقسـ الٍ سبع مراحؿ متتابعة؛ تبدأ مف مرحمة الفكرة ثـ االكتشاؼ
 .3يبعد
فالبحث ثـ التطكِر فاإلبداع ثـ التقدِـ كتنتيُ بنمك المنفعة كاالستخداـ.
كـ عمٍ مدل نجاح اإلبداع مف خالؿ
الب ي
م :كجكد معِار معِف لممقارنة ،إذ ِتحقؽ ي
 .4ي
عد المعِار ي
الح ي
النجاح االقتصادم المتمثؿ بعكائد كأرباح ،كقمة فُ التكالِؼ كذلؾ مف خالؿ إحالؿ منتجات
ائد أعمٍ و
كقمة فُ التكالِؼ.
بمكاصفات جدِدة ،تخمؽ طمبان جدِدان عمِيا ،كتؤدم إلٍ تحقِؽ عك ى

أنواع اإلبداع
تصنؼ االبداعات عادة ضمف انكاع مختمفة ،كىذه االنكاع المختمفة مف االبداع تتطمب انكاعان مختمفة
مف المعرفة ،لدِيا تأثِرات عمٍ المنافسِف كالمستيمكِف ،كىناؾ أربعة أنكاع لإلبداع ،كىُ:
.1االبداع فُ المنتج مقابؿ االبداع فُ العممِة

Product Innovation Versus Process

ِ :Innovationتجسد االبداع فُ المنتج فُ مخرجات الشركة التُ تككف عمٍ شكؿ سمع كخدمات،
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مثاؿ ذلؾ :عندما قامت شركة ىكندا لمسِارات بتطكِر مركبة بنظاـ الكتركنُ جدِد ِسمٍ باليجِف
 ،hybridكىذا ِسمٍ باإلبداع فُ المنتج نفسو ،أما االبداع فُ العممِة فيك الطرِقة التُ مف خالليا
تدِر الشركة أعماليا ،مثؿ التقنِات التُ تتبعيا الشركة فُ االنتاج أك التسكِؽ لمنتجاتيا كخدماتيا،
كعادة ِككف اليدؼ منيا تحسِف فُ فعالِة ككفاءة االنتاج ،كمثاؿ ذلؾ :تقمِؿ معدؿ االخطاء أك زِادة
الكمِة التُ ِتـ انتاجيا بالكقت المحدد.
.2االبداع الردِكالُ مقابؿ االبداع التراكمُ Radical Innovation Versus Incremental
ِ :Innovationعنُ االبداع الردِكالُ؛ االبداع الذم ِككف جدِد كمختمؼ جدان عف الحمكؿ االكلِة،
حِث ِكصؼ بأنو الجدِد  ،Newnessكالمختمؼ  ،different nessكمثاؿ ذلؾ :المنتجات التُ
تتعمؽ باالتصاالت كاستخداـ نظاـ الالسمكُ فِيا ،حِث تطمبت مثؿ ىذه المنتجات تكنكلكجِا جدِدة
فُ التصنِع كالخدمة .أما االبداع التراكمُ؛ فيك االبداع الذم ِعمؿ تغِِرات صغِرة نسبِان ،أك إجراء
تعدِالت لمممارسات المكجكدة ألداء العمؿ (.)Schilling,2008, 43-44

مراحل اإلبداع في الذىن:
ِذىب جراىاـ كالس إلٍ القكؿ بأف اإلبداع ِمر بعدة مراحؿ ىُ:
 .1مرحمة اإلعداد تتضمف ىذه المرحمة دراسة الفرد لممشكمة كمعرفة الجكىرِة أك األساسِة كالتأمؿ
فُ المشاكؿ المشابية كطرؽ حمكليا السابقة.
 .2مرحمة االحتضاف بعد أف ِقكـ المفكر بالنشاط المتضمف فُ المرحمة األكلٍ كىُ اإلعداد ،فعنو
ِنصرؼ إلٍ نشاط آخر كأف ِذىب فُ نزىة سِ انر عمٍ األقداـ ،أك ِقكد سِارتو أك ِقكـ بأم
نشاط غِر متصؿ إطالقان بالمشكمة األساسِة ،كلكف خالؿ فترة الحضانة ىذه التُ تختمر
األفكار خالليا فُ عقؿ المفكر ،قد ِعمؿ النشاط العقمُ الالشعكرم عندما ِككف المفكر منغمسان
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فُ مناشط سيمة فِزِقِة أك فُ أعماؿ ركتِنِة بسِطة ،كلكف ىذه المرحمة تضار مف الظركؼ
الغِر مكاتِو التُ ِتعرض ليا الفرد ،كالتفكِر كالتدقِؽ فُ مشاكؿ أخرل أك التعرض
لالنفعاالت ،أما االسترخاء العقمُ كالذم ِشعر بو الفرد فُ أثناء رحمة بالقطار أك القراءة السيمة
مف أجؿ التسمِة ،تفِد ىذه العممِة .كِبدك أف الجمكس ساكنان بحِث ال ِفعؿ الفرد شِئان ِفِد فُ
عممِة االحتضاف عف البحث القاسُ الصارـ الدائـ عف الحؿ.
 .3مرحمة اإلشراؽ أك البصِرة كىُ مرحمة إتِاف الفكرة الصحِحة كىبكطيا عمٍ الذىف ،كأنيا أتت
مف حِث ال نعمـِ .شعر المفكر بالحؿ كالممعة البراقة ،أك ِشعر بقدكـ فجر ما ِسعٍ إلِو ،أك
ِيبط كنكع مف الكىج المضُء الذم ِنبغُ عمٍ الفكر أف ِمسؾ بو كأال ِفكت عمٍ نفسو
فرصة تسجِؿ الكحُ كاال فإنو قد ال ِعكد إلِو مرة أخرل ،كلقد حدث ألحد المكسِقِِف أف
ىبطت عمِو كىك نائـ فكرة جدِدة لقطة مكسِقِة رائعة فقاـ لفكره كأخذ فُ كتابتيا ،كلكنو فكر
فُ الكقت الطكِؿ الالزـ إلنيائيا كالربح المنتظر فِيا ،كحاجتو الممحة لمماؿ مف أعماؿ سرِعة
أخرل ،فألقٍ بقممو كناـ كبعدىا ذىبت الفكرة كلـ تعد بعدىا إطالقان.
التفكِر اإلبداعُ ،بالنسبة لكثِر مف المفكرِفِ ،تخذ فُ خط سِره الخط اّتُ:
أ .باعث.
ب .مشكمة.
ت .جيد كاعُ شعكرم لحميا.
ث .سمبِة.
ج .فترات متكررة مف السمبِة كالجيد الشعكرم.
ح .اإلشراقة الفجائِة.
خ .التحقؽ( .مساد)90-89 ،2011 ،
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صفات المبدع
ىناؾ مجمكعة مف الصفات التُ ِنبغُ تكفرىا فُ الشخص المبدع ،كتشمؿ ىذه الصفات ما ِنبغُ أف
ِمِز المبدع عف غِره ،فالمبدع شخص:
ِ.1بحث عف الطرؽ كالحمكؿ البدِمة كال ِكتفُ بحؿ أك طرِقة كاحدة.
.2لدِو تصمِـ كارادة قكِة.
.3لدِو أىداؼ كاضحة ِرِد الكصكؿ إلِيا.
ِ.4تجاىؿ تعمِقات اّخرِف السمبِة.
 .5ال ِخشٍ الفشؿ.
.6ال ِحب الركتِف.
كىناؾ ميارتاف أساسِتاف ِنبغُ أف ِمتمكيما المبدع ،كىما (المعانُ كآخركف:)349 ،2011،
 )1سرعة اإلحساس بالمشكمة :ال ِبدأ التفكِر اإلبداعُ مف فراغ كانما ىك نتاج اإلحساس بمشكمة ما،
فمف ىذه الزاكِة تبدأ الشخصِة االبتكارِة فُ التعرؼ عمٍ المشكمة كتممس أسبابيا الحقِقِة الكامنة
كراءىا لكُ تضع البدائؿ المختمفة لتختار منيا األنسب.
 )2المركنة كالتطكِع :فال ِمكف أف نتصكر شخصِة المبتكر بأنيا شخصِة جامدة كتحصر نفسيا فُ
قالب كاحد ،بؿ أف المركنة كالتفكِر فُ أكثر مف زاكِة كالخركج بمقترحات جدِدة مف أىـ سمات
الشخصِة المبدعة.
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عناصر اإلبداع اإلداري
تحتكم عممِة اإلبداع اإلدارم عمٍ عدة عناصر منيا:
 .1الطالقة :كىُ القدرة عمٍ إنتاج عدد كبِر مف األفكار فُ فترة زمنِة معِنة ،فالشخص المبدع
متفكؽ مف حِث كمِة األفكار التُ ِطرحيا عف مكضكع معِف فُ فترة زمنِة ثابتة مقارنة
بغِره ،أم لدِو قدرة عالِة سِكلة األفكار كسيكلة تكلِدىا.
 .2المرونة :كىُ قدرة الفرد عمٍ تغِِر كجية نظرة نحك المشكمة التُ ِعالجيا بالنظر إلِيا مف
زاكِة مختمفة.
 .3األصالة :كتعنُ القدرة عمٍ إنتاج استجابات أصِمة ،أم قمِمة التكرار بالمعنٍ اإلحصائُ
داخؿ الجماعة التُ ِنتمُ إلِيا الفرد .أم أنو كمما قمت درجة شِكع الفكرة زادت درجة
أصالتيا .فالشخص المبدع ال ِكرر أفكار المحِطِف بو كال ِمجأ إلٍ الحمكؿ التقمِدِة
لممشكالت كتعد ىذه القدرة مف أىـ القدرات المككنة لمتفكِر اإلبداعُ.
 .4المخاطرة :كتعنُ أخذ الفرد لزماـ المبادرة فُ تبنُ األفكار كاألسالِب الجدِدة كالبحث عف
حمكؿ ليا ،فُ نفس الكقت الذم ِككف فِو الفرد قابالن لتحمؿ المخاطر الناتجة عف األعماؿ
التُ ِقكـ بيا كلدِو االستعداد لمكاجية المسئكلِات المترتبة عمٍ ذلؾ.
 .5الحساسية لممشكالت :كىُ قدرة تجعؿ الفرد ِرل أف مكفقان معِف ِنطكم عمٍ مشكمة أك عدة
مشكالت حقِقِة تحتاج إلٍ حؿ فُ حِف ِصعب عمٍ اّخرِف تبِف ذلؾ .بمعنٍ آخر ،إف
ىذه القدرة تمكف الفرد مف رؤِة المشكالت فُ أشِاء أك نظـ اجتماعِة قد ال ِراىا اّخركف،
أك التفكِر فُ إجراء تحسِنات عمِيا.
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 .6القدرة عمى التحميل :كتعنُ القدرة عمٍ التكصؿ إلٍ العناصر التُ تتككف منيا األشِاء
المركبة .أك ىُ بمعنٍ آخر الكفاءة فُ تحمِؿ عناصر األشِاء كفيـ العالقات بِف ىذه
العناصر.
 .7الخروج عن المألوف :كتعنُ نزعة الخركج عف المألكؼ فُ التعامؿ مع المشكالت كاألنظمة
كالقكانِف ،كعدـ الرغبة فُ االلتزاـ بالقكاعد كاألنماط السمككِة التُ تـ العمؿ بيا مف قبؿ فُ
حؿ المشكالت كالرغبة فُ التجدِد كالتغِِر المستمر( .حامد)12-11 ،2009 ،

مرتكزات االبداع االداري
تحتاج المنظمة اك المؤسسة لمجمكعة مف المرتكزات الضركرِة لبناء النظاـ الخاص بيا كتيِئتو
لمعممِات االبداعِة كىُ كما اكردىا (القرِكتُ:)299 ،2000،
 -1التعرِؼ بالقِـ التنظِمِة كتعمِقيا.
 -2التركِز عمٍ االداء.
 -3تشجِع ركح االستقاللِة كالمغامرة كاالبداع.
 -4معاممة المكظفِف بكرامة انسانِة.
 -5خمؽ بِئة تتسـ بالمركنة.
مف ىنا نرل أف االبداع ِحتاج ألرضِة خاصة كأجكاء ِتمتع بيا افراد المؤسسة تتسـ بالثقة كاالنفتاح
كعممِات اتصاؿ كتكاصؿ عبر قنكات منظمة ككذلؾ جمسات فُ العصؼ الذىنُ كحمقات تعمـ فُ
ادارة المكارد.
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أسباب تبني اإلبداع اإلداري:
ِمكف إِجاز أسباب تبنُ اإلبداع اإلدارم فُ المنظمات فِما ِمُ:
أ .الظركؼ المتغِرة التُ تعِشيا المنظمات فُ الكقت الحاضر ،سكاء ظركؼ سِاسِة أك ثقافِة
أك اجتماعِة أك اقتصادِة كالتُ تحتـ عمٍ المنظمات االستجابة ليذه المتغِرات بأسمكب
إبداعُ ِضمف بقاء المنظمة كاستمرارىا.
بِ .حتـ اإلبداع الفنُ كالتكنكلكجُ فُ مجاؿ السمع كالخدمات كطرؽ إنتاجيا كقصر دكرة حِاتيا
عمٍ المنظمات أف تستجِب ليذه الثكرة التكنكلكجِة كما ِستمزمو ذلؾ مف تغِِرات فُ ىِكؿ
المنظمة كأسمكب إدارتيا بطرؽ إبداعِة أِضان ،مما ِمكنيا مف زِادة أرباحيا كزِادة قدرتيا عمٍ
المنافسة كاالستمرار فُ السكؽ مف خالؿ ضمانيا لحصتيا السكقِة بِف المنظمات المنافسة.
(حامد)12 ،2009 ،

معوقات اإلبداع اإلداري
ِ عترض اإلبداع معكقات كثِرة ،منيا ما ِككف مف اإلنساف نفسو ،كمنيا ما ِككف مف قبؿ اّخرِف،
كبشكؿ عاـ تعتبر التالِة مف معكقات اإلبداع ،كىُ:
.1الشعكر بالنقص.
.2عدـ الثقة بالنفس.
.3عدـ التعمـ كاالستمرار فُ زِادة المحصكؿ العممُ.
.4الخكؼ مف تعمِقات اّخرِف السمبِة.
.5الخكؼ كالخجؿ مف الرؤساء.
.6التشاؤـ ،كالخكؼ مف الفشؿ.
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.7الجمكد عمٍ الخطط كالقكانِف كاإلجراءات.
.8االعتماد عمٍ اّخرِف كالتبعِة ليـ.

ِتضح مما سبؽ عرضو أىمِة تنمِة اإلبداع اإلدارم فُ المنظمات ككف ذلؾ ركِزة لمتطكِر اليادؼ
إلٍ رفع مستكل األداء ،كال ِتأتٍ ذلؾ إال مف خالؿ تممس عكائؽ اإلبداع اإلدارم داخؿ كخارج
المنظمات ،إذ تعد تيِئة األجكاء المناسبة لمعاممِف فُ المنظمة ىُ الركِزة األساسِة إلطالؽ مكاىبيـ
كابداعاتيـ فُ إنجاز األعماؿ كحؿ المشاكؿ كتنفِذ االستراتِجِات كالخطط .ككذلؾ عمٍ المنظمات
العمؿ بأجكاء مف الحرِة كالمركنة كتعزِز الثقة بِف المكظفِف كبِف مرؤكسِيـ كبِف المكظفِف كاقرانيـ،
الف اكتساب القدرات االبداعِة ِتـ عبر طرؽ التعمِـ كالتدرِب المنظـ كالمكجو كىذه العممِات تصقؿ
العامؿ بالقدرات االبداعِة شرِطة اف ِتمتع العاممكف بركح كدافعِة لمعمؿ.
ككذلؾ ِمكف اف ِتـ نشر ثقافة االبداع فُ المؤسسة اك المنظمة عبر حمقات التعمـ كالعصؼ الذىنُ
كتقبؿ افكار المكظفِف كاالستماع الٍ آرائيـ كحثيـ عمٍ التفكِر الجماعُ المنظـ .كما عمٍ المؤسسة
أف تقكـ بمشاركة المكظفِف فُ عممِات صنع القرار كلِس االنفراد بو مف قبؿ أناس محددِف بؿ عمٍ
الجمِع المشاركة فُ اتخاذ الق اررات كرسـ السِاسات بشكؿ عاـ لِتحمؿ الجمِع المسؤكلِة .كما عمٍ
المؤسسة أف تحدد المعاِِر المكضكعِة لتقِِـ اداء االفراد بعدالة كتكفِر الحكافز المادِة كالمعنكِة
كتشجِع االفكار الجدِدة لما فُ ذلؾ مف مصمحة لممؤسسة كفُ تطكِر ادائيا.
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المبحث الثاني :التميز
مقدمة
التمِز ىك حرص المؤسسة عمٍ ترجمة رؤِتيا كرسالتيا كغاِاتيا االستراتِجِة إلٍ كاقع مممكس مف
أجؿ تحقِؽ طمكحاتيا كالتُ تسعٍ مف خالليا إلٍ دعـ كتشجِع كاإلبداع.
إ ف األداء التنظِمُ المتمِز لـ ِعد أحد الخِارات المطركحة أماـ المنظمات ،بؿ ىك حتمِة فرضتيا
أحكاؿ التقدـ العممُ كالتكنكلكجُ ،كالتمِز ىك نمط فكر إدارم ِمكف أف ِحدث فُ منظمة صغِرة أك
كبِرة ،تقدـ خدمة أك تصنع سمعة ،ففُ ظؿ التغِرات الحاصمة لـ تعد المنظمات مطالبة بتحقِؽ األداء
فقط ،كانما إلٍ التمِز فُ األداء كضركرة مف أجؿ البقاء كاالستمرار كبمكغ االىداؼ باالستخداـ االمثؿ
لممكارد( .غازم.)2014 ،
كترل الباحثة انو ِنبغُ عمٍ كافة المنظمات أف تخطك الخطكة األكلٍ فُ بناء منظمة ِتحقؽ فِيا
التمِز مف أجؿ تحقِؽ غاِاتيا كأىدافيا ،كعمِيا اف تقكـ بتحدِد دقِؽ ككاضح لمغاِات كاألىداؼ
المرجكة كاعتمادىا أساسان لمتخطِط كالتكجِو كالتنفِذ فُ كافة مجاالت المنظمة الف التمِز ىك المدخؿ
لإلدارات المعاصرة التُ تحقؽ نتائج غِر مسبكقة تتفكؽ بيا عمٍ منافسِيا.

المفاىيم األساسية لمتميز
حسب ما ذكر فُ مكقع جائزة الممؾ عبد اهلل الثانُ لمتمِز لمقطاع الخاص جاءت المفاىِـ األساسِة
لمتمِز كما ِمُ:
 إضافة قِمة لصالح المتعاممِف :تقكـ المؤسسات المتمِزة بإضافة قِمة لصالح المتعاممِف معيا
بصكرة مستمرة كمنتظمة مف خالؿ تفيـ كتكقع كتمبِة احتِاجاتيـ كتكقعاتيـ كفرصيـ.
كمف الناحِة العممِة ،فإف المؤسسات المتمِزة تقكـ بما ِمُ:
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 .1التعرؼ عمٍ المجمكعات المختمفة لممتعاممِف معيا ،الحالِِف كالمحتممِف ،كمف ثـ التنبؤ
باحتِاجاتيـ المختمفة كتكقعاتيـ المستقبمِة.
 .2ترجمة كافة االحتِاجات كالتكقعات كالمتطمبات الممكنة لممتعاممِف الحالِِف كالمحتممِف إلٍ
عركض قِمة مستدامة كجاذبة.
 .3بناء كتطكِر حكار متكاصؿ مع المتعاممِف ِتسـ بالشفافِة كالمصارحة.
 .4السعُ الحثِث مف أجؿ ابتكار كاضافة قِمة لصالح المتعاممِف ،مع العمؿ عمٍ إشراكيـ كمما
أمكف فُ تطكِر كابتكار خدمات كمنتجات كتجارب جدِدة.
 .5ضماف أف المكظفِف لدِيـ المكارد كالكفاءات كالتمكِف الالزـ لتحقِؽ أفضؿ تجربة
لممتعاممِف.
 .6المتابعة كالمراجعة المستمرة لتجارب كانطباعات المتعاممِف كاالستجابة المناسبة لمالحظاتيـ.
 .7مقارنة أدائيا مع مستكِات األداء كالمعاِِر القِاسِة ذات الصمة ،كالتعمـ مف نقاط القكة
كفرص التحسِف لدِيا مف أجؿ تعظِـ القِمة المضافة لصالح المتعاممِف.


بناء مستقبؿ مستداـ لممؤسسات المتمِزة أثر إِجابُ عمٍ العالـ مف حكليا مف خالؿ تطكِر
كتحسِف أدائيا كفُ الكقت نفسو العمؿ عمٍ تطكِر الجكانب االقتصادِة كالبِئِة كاالجتماعِة
فُ قطاعات األعماؿ الخاصة بيا .كمف الناحِة العممِة ،فإف المؤسسات المتمِزة تقكـ بما
ِمُ:

 .1ضماف مستقبؿ المؤسسة مف خالؿ تحدِد كنشر الغرض األساسُ الذم تستند إلِو الرؤِا
كالرسالة كالقِـ كاألخالقِات كالسمكؾ المؤسسُ.
 .2معرفة كفيـ أىـ الكفاءات كالقدرات المتكفرة لدِيا ككِفِة استخداميا لصِاغة قِـ مشتركة
لخدمة المجتمع كافة.
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 .3استِعاب مفاىِـ االستدامة فُ المحتكل األساسُ الستراتِجِتيا كسمسمة القِمة كتصمِـ
العممِات كمف ثـ تخصِص المكارد الالزمة لتحقِؽ أىدافيا المنشكدة.
 .4كضع المرجعِة العممِة كالعممِة المالئمة إلِجاد صِغة متكازنة تأخذ بعِف االعتبار متطمبات
اإلنساف مف جية كالحفاظ عمٍ البِئة كتحقِؽ األرباح مف جية أخرل ،كالتُ تبدك أحِانان
ككأنيا أكلكِات متناقضة أك متنافسة تكاجييـ.
 .5تشجِع جمِع المعنِِف بالمؤسسة عمٍ المشاركة فُ األنشطة التُ تعكد بالفائدة عمٍ المجتمع
بصكرة أكسع كأشمؿ.
 .6تخصِص المكارد الالزمة لتمبِة االحتِاجات عمٍ المدل الطكِؿ عكضان عف التركِز عمٍ
الربح السرِع عمٍ المدل القصِر مع حِازة كتعزِز القدرة التنافسِة فُ المجاالت المناسبة.
 .7تصمِـ الحزمة المتكاممة لمخدمات كالمنتجات كضماف اإلدارة النشطة لدكرة الحِاة الكاممة
لممنتجات كالخدمات بطرِقة مسؤكلة كتراعُ األطر المناسبة.
 .8بناء القدرة عمٍ قِاس كتحقِؽ التكازف األمثؿ ألثر عممِاتيا التشغِمِة كدكرة حِاة منتجاتيا
كخدماتيا عمٍ الصحة العامة كالسالمة كالبِئة.
 .9التركِج كالنشر الفعاؿ لممعاِِر االقتصادِة كاالجتماعِة كالبِئِة فُ قطاعات أعماليـ.

 تنمِة القدرة المؤسسِة :المؤسسات المتمِزة تقكـ ببناء كتطكِر قدراتيا مف خالؿ اإلدارة الفاعمة
لعممِات التغِِر داخؿ كخارج حدكدىا المؤسسِة .كمف الناحِة العممِة ،فإف المؤسسات
المتمِزة تقكـ بما ِمُ:
 .1تحمِؿ اتجاىات األداء التشغِمُ لمحاكلة فيـ القدرات كاإلمكانِات الحالِة كالكامنة لدِيا ،كمف
ثـ تحدِد فرص التطكِر كالتحسِف الالزمة لتحقِؽ أىدافيا االستراتِجِة.
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 .2تطكِر سمسمة قِمة ذات كفاءة كفاعمِة لضماف استدامة قدرة المؤسسة عمٍ اإلِفاء بالتزاماتيا
الكاردة فُ عرض القِمة التُ تـ االلتزاـ بيا تجاه المتعاممِف.
 .3تنمِة ثقافة مؤسسِة تسعٍ كبصكرة مستمرة لتعمِؽ فاعمِة التعاكف المشترؾ كبناء ركح الفرِؽ
فُ كافة الحمقات المتكاصمة كالمككنة لسمسة القِمة الخاصة بالمؤسسة.
 .4ضماف تكفر كافة المكارد المالِة كالمادِة كالتقنِة لدعـ التطكِر المؤسسُ.
بناء عمٍ القِـ المشتركة كمبدأ المساءلة
 .5تأسِس اإلطار العاـ لسمسمة القِمة بالمؤسسة
ن
كاألخالقِات كثقافة الثقة المتبادلة كالمصارحة.
 .6العمؿ المشترؾ مع الشركاء لتحقِؽ المنافع المتبادلة كتعزِز القِمة المضافة لصالح المعنِِف
كتبادؿ الخبرات كالمعرفة كالمكارد تعزِ انز لركح التعاكف بِف بعضيـ البعض.
 .7إنشاء شبكات مناسبة بيدؼ تحدِد فرص الشراكات المستقبمِة لتعزِز قدرة كامكانِات المؤسسة
لتحقِؽ قِمة مضافة لصالح المتعاممِف.
 تسخِر اإلبداع كاالبتكار :المؤسسات المتمِزة تعزز القِمة المضافة كتحقؽ مستكِات
متصاعدة لألداء مف خالؿ آلِات التحسِف المستمر كاالبتكار المنتظـ الذم ِتحقؽ مف خالؿ
تسخِر اإلبدا ع لدل جمِع المعنِِف بالمؤسسة .كمف الناحِة العممِة ،فإف المؤسسات المتمِزة
تقكـ بما ِمُ:
 .1صِاغة منيجِات إلشراؾ المعنِِف بالمؤسسة كتحقِؽ االستخداـ األمثؿ لممعارؼ المتراكمة
لدِيـ مف خالؿ تكظِفيا إلنتاج األفكار كاإلبداع.
 .2تأسِس كادارة شبكات التعاكف المشترؾ التُ ترمُ لتحدِد فرص اإلبداع كاالبتكار كالتحسِف.
 .3اإلدراؾ كاالعتراؼ بأف مفيكـ اإلبداع ِمكف أف ِنطبؽ عمٍ المنتجات كالعممِات كالتسكِؽ
كاليِاكؿ التنظِمِة إضافة لنماذج األعماؿ.
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 .4كضع غاِات كأىداؼ كاضحة لإلبداع تبنٍ عمٍ فيـ األسكاؽ كالفرص المتاحة كمدعكمة
بالسِاسات المالئمة كالمكارد الالزمة.
 .5تبنُ كاستخداـ منيجِة منظمة إلنتاج األفكار اإلبداعِة كترتِبيا كفؽ األكلكِات.
 .6اختبار كتنقِح األفكار الجدِدة الكاعدة كمف ثـ تسخِر المكارد الالزمة لتحقِقيا خالؿ اإلطار
الزمنُ المالئـ.
 .7تحكِؿ األفكار إلٍ كاقع خالؿ المدل الزمنُ الذم ِحقؽ االستفادة القصكل منيا.
 القِادة مف خالؿ رؤِا كالياـ كنزاىة :تحظٍ المؤسسات المتمِزة بكجكد قادة قادرِف عمٍ
صِاغة المستقبؿ كتحكِمو إلٍ كاقع ،كما ِقكمكف أِضا بإعطاء القدكة الحسنة فُ القِـ
كالسمككِات المؤسسِة.
كمف الناحِة العممِة ،فإف قادة المؤسسات المتمِزة ِقكمكف بما ِمُ:
 .1شحذ اليمـ كالسعُ لخمؽ ثقافة اإلشراؾ كالحِازة كالتمكِف ،كالتحسِف كالمساءلة لجمِع المكظفِف
مف خالؿ أفعاليـ كتصرفاتيـ كتجاربيـ.
 .2تجسِد القِـ المؤسسِة كاعطاء القدكة الحسنة فُ النزاىة كالمسؤكلِة المجتمعِة كالسمكؾ المينُ
داخؿ المؤسسة كخارجيا سعِان منيـ لتطكِر كتعزِز سمعة كمكانة المؤسسة.
 .3صِاغة مسار مستقبمُ كاضح كتحدِد مرتكزات استراتِجِة لممؤسسة كتعمِميا ،كمف ثـ السعُ
لتكحِد كتصكِب جيكد المكظفِف نحك تبنُ الرؤِا كالرسالة كاألىداؼ كالعمؿ عمٍ تحقِقيا.
بناء عمٍ المعمكمات المتكفرة كالخبرة
 .4التحمُ بالمركنة كالقدرة عمٍ صناعة الق اررات الصائبة ن
كالمعرفة السابقة مع األخذ بعِف االعتبار تأثِراتيا المحتممة.
 .5اإلدراؾ بأف المحافظة عمٍ مكقع الصدارة كاستدامتو تعتمد عمٍ قدرتيـ عمٍ سرعة التعمـ
كاالستجابة عند الحاجة.
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 .6التبنُ كالتركِج لثقافة تدعـ إنتاج األفكار الجدِدة كمنيجِات التفكِر الحدِثة الرامِة لتشجِع
اإلبداع كالتطكِر المؤسسُ.
 .7االتساـ بالشفافِة كتحمؿ المسؤكلِة تجاه جمِع المعنِِف بالمؤسسة كالمجتمع ككؿ عف نتائج
األداء ،مع ضماف تحمُ جمِع المكظفِف بالسمككِات المينِة كالمسؤكلِة كالنزاىة كاالستقامة فُ
كافة تعامالتيـ كتصرفاتيـ.
 اإلدارة بمركنة كسرعة التكِؼ مع التغِِر :تعرؼ المؤسسات المتمِزة بقدرتيا عمٍ اغتناـ
الفرص المتاحة كمجابية التحدِات الماثمة كسرعة التجاكب معيا بالكفاءة كالفاعمِة المطمكبة.
كمف الناحِة العممِة ،فإف المؤسسات المتمِزة تقكـ بما ِمُ:
 .1استخداـ اّلِات المناسبة لمتعرؼ عمٍ المتغِرات فُ البِئة الخارجِة كترجمتيا إلٍ سِنارِكىات
مستقبمِة ممكنة بالنسبة لممؤسسة.
 .2ترجمة االستراتِجِات المؤسسِة إلٍ عممِات متكائمة ،كمشارِع منبثقة عنيا كىِاكؿ تنظِمِة
تدعميا تأكِدان عمٍ قدرة المؤسسة عمٍ تطبِؽ التغِِرات المطمكبة بالسرعة المناسبة عبر كافة
مراحؿ سمسمة القِمة ذات الصمة.
 .3تطكِر مجمكعة مف مؤشرات أداء العممِات كنتائج مخرجات األعماؿ ذات الصمة مما ِتِح
مراجعة كفاءة كفاعمِة العممِات الرئِسِة كدكرىا فُ تحقِؽ األىداؼ االستراتِجِة.
 .4استخداـ البِانات الخاصة باألداء الحالُ كبالقدرات الخاصة بالعممِات كاجراء المقارنات
المعِارِة ذات الصمة مف أجؿ تكجِو اإلبداع كاالبتكار كعممِات التحسِف.
 .5اإلدارة الفاعمة لمتغِِر مف خالؿ إدارة منظمة لممشارِع كالتركِز عمٍ عممِات التحسِف.
 .6السرعة فُ التكِؼ كمكاءمة اليِكؿ التنظِمُ لدعـ تحقِؽ األىداؼ االستراتِجِة.
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 .7تقِِـ كتطكِر الحزمة التقنِة بغرض تحسِف درجة مركنة كسرعة التكِؼ المؤسسُ لمعممِات
كالمشارِع كالمؤسسة ككؿ.
 النجاح مف خالؿ مكاىب كقدرات العاممِف :المؤسسات المتمِزة تقدر المكظفِف لدِيا كتقكـ
بإِجاد ثقافة التمكِف ليـ مف أجؿ تحقِؽ األىداؼ الشخصِة كالمؤسسِة .كمف الناحِة العممِة،
فإف المؤسسات المتمِزة تقكـ بما ِمُ:
 .1تحدِد الميارات كالكفاءات كمستكِات أداء المكظفِف المطمكبة لتحقِؽ الرؤِا كالرسالة كاألىداؼ
االستراتِجِة.
 .2التخطِط الفعاؿ لجذب كتطكِر كاالحتفاظ بالمكاىب كالقدرات المطمكبة لتحقِؽ تمؾ االحتِاجات.
 .3المكاءمة بِف األىداؼ الشخصِة كأىداؼ الفرِؽ كتمكِف المكظفِف مف االستنياض الكامؿ
لقدراتيـ الكامنة بركح مف الشراكة الحقِقِة بِف الجمِع.
 .4ضماف كجكد بِئة عمؿ صحِة كمتكازنة مع الحِاة المعِشِة ،مع األخذ بعِف االعتبار لكافة
قضاِا العصر مف عمؿ كتكاصؿ مستمر ال ِنقطع عمٍ مدار الساعة ( ،)24/7كتحدِات
العكلمة المتزاِدة إضافة ألسالِب العمؿ الحدِثة.
 .5احترـ كتقبؿ تنكع المكظفِف كالمجتمعات كاألسكاؽ التُ تقكـ المؤسسة بخدمتيا.
 .6تطكِر ميارات كقدرات المكظفِف لضماف قدرتيـ عمٍ التنقؿ أك أىمِتيـ لتكلُ مياـ أخرل.
 .7تشجِع المكظفِف لِصبحكا سفراء لممؤسسة تعزِ انز لصكرتيا كسمعتيا لدل اّخرِف.
 .8تحفِز المكظفِف كحثيـ عمٍ المشاركة فُ عممِات التحسِف كاإلبداع كمف ثـ القِاـ بتقدِر
جيكدىـ كانجازاتيـ.
 .9تفيـ احتِاجات التكاصؿ الخاصة بالمكظفِف كمف ثـ استخداـ االستراتِجِات كاألدكات المالئمة
الستم اررِة الحكار معيـ.
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 استدامة النتائج الباىرة :تحقؽ المؤسسات المتمِزة نتائج باىرة كمستدامة تمبُ االحتِاجات
الخاصة بجمِع المعنِِف بالمؤسسة عمٍ المدِِف القصِر كالطكِؿ فُ إطار البِئة التشغِمِة
التُ تعمؿ فِيا .كمف الناحِة العممِة ،فإف المؤسسات المتمِزة تقكـ بما ِمُ:
 .1تجمِع االحتِاجات الحالِة كالتكقعات المستقبمِة لجمِع المعنِِف بالمؤسسة كمدخؿ أساسُ
لتطكِر كمراجعة االستراتِجِة كالسِاسات الداعمة ليا ،مع التِقظ ألِة متغِرات.
 .2تحدِد كتفيـ النتائج الرئِسِة المطمكبة لتحقِؽ الرسالة كتقِِـ مستكل التقدـ نحك تحقِؽ الرؤِا
كاألىداؼ االستراتِجِة.
 .3تعرِؼ كاستخداـ حزمة متكازنة مف النتائج الالزمة لمراجعة مستكل التقدـ ،إعطاء نظرة معمقة
لألكلكِات عمٍ المدِِف القصِر كالطكِؿ كمف ثـ إدارة التكقعات الخاصة بجمِع المعنِِف
بالمؤسسة.
 .4التطبِؽ المنتظـ لالستراتِجِة كالسِاسات الداعمة ليا لتحقِؽ النتائج المنشكدة مع التعرِؼ
الكاضح لعالقة "السببِة كاألثر".
 .5تأسِس أىداؼ عمٍ نتائج مقارنات معِارِة بِف أداء المؤسسة مع مؤسسات أخرل ،كبِف
القدرات الحالِة كالكامنة لممؤسسة إلٍ جانب المقارنة مع األىداؼ االستراتِجِة المكضكعة.
 .6تقِِـ حزمة النتائج التُ تـ تحقِقيا ألغراض تحسِف األداء المستقبمُ كتكفِر منافع مستدامة
لجمِع المعنِِف بالمؤسسة.
 .7تحقِؽ أعمٍ مستكِات الثقة لممعنِِف مف خالؿ تبنُ اّلِات الفاعمة الرامِة لتفيـ
السِنارِكىات المستقبمِة كمف ثـ القِاـ بترجمة ذلؾ إلدارة فاعمة لمقضاِا االستراتِجِة
كالتشغِمِة كتمؾ المتعمقة بالمخاطر المالِة.
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 .8ضماف تحرم الشفافِة فُ إعداد التقارِر المالِة كغِر المالِة المتعمقة بالمعنِِف بالمؤسسة بما
فُ ذلؾ األجيزة المتعمقة بالحاكمِة المؤسسِة كبما ِتناسب مع تكقعاتيـ.
 .9ضماف تزكِد القادة بمعمكمات دقِقة ككافِة تكفر ليـ الدعـ المالئـ لصناعة القرار فُ التكقِت
المناسب( .المكقع اإللكتركنُ http://www.kaaps.jo/index.php/ar/2015-12-
)21-07-46-50/2015-12-21-07-48-40

النموذج األوروبي لمتميز ()EFQM
 تحدِد سمات النمكذج األكركبُ لمتمِز ِ :)EFQM (Excellence Modelعتبر النمكذج
األكركبُ لمتمِز  The European Excellence Modelمف أبرز نماذج "إدارة التمِز"
كِقكـ عمٍ قاعدة أساسِة مف فكر الجكدة الشاممة ،كفعالِات االتحاد األكركبُ إلدارة الجكدة
الذم أنشأ فُ العاـ  .1988كِترابط مع الجائزة األكركبِة لمجكدة التُ ِدِرىا االتحاد ذاتو.
كتعتبر المرجع األكؿ لمشركات األكركبِة التُ تبحث عف أرقٍ معاِِر الجكدة كتسعٍ إلٍ
التمِز فُ أسكاقيا كفُ مجاالتيا ،تتخذ  EFQMالتُ أسست عاـ  1992مف العاصمة
البمجِكِة برككسؿ مرك انز ليا ،كتضـ مجمكعة أعضائيا أكثر مف  700شركة كشرِؾ ِنتشركف
فُ أنحاء العالـ ،كمؤسسة  EFQMىُ مبتكرة الجائزة األكركبِة لمجكدة التُ تمنح سنكِان
لتكرِـ عدد مف أبرز الشركات الناجحة ،كالمحافظة عمٍ تقمِدىا الذم ِزكد الشركات
بتكجِيات عامة لتمكِنيا مف تحقِؽ النجاح كقِاسو ،كتحدِد المستكِات األدائِة كتقِميا فُ
كؿ األماكف كالعناصر السِاسِة.
 المعاِِر التُ ِرتكز عمِيا نظاـ (ِ :)EFQMستند النظاـ عمٍ  9معاِِر مشابية تمامان
لمعاِِر جائزة الجكدة البرِطانِة ،كىُ مكضحة فُ الجدكؿ (:)1.1
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المعيار

الوزن

1

القيادة

%10

2

التخطيط االستراتيجي

%8

3

إدارة الموظفين

%9

4

الموارد

%9

5

العمميات

%14

6

رضا العمالء

%20

7

رضا الموظفين

%9

8

التأثير في المجتمع

%6

9

نتائج األعمال

%15
%100

المجموع

جدول رقم ( :)1.1المعايير التي يرتكز عمييا نظام ()EFQM

تتبمكر فمسفة النمكذج األكركبُ فُ اف التمِز فُ األداء ال ِتحقؽ مف خالؿ ،خدمة العمالء،
تحقِؽ المنافع ألصحاب المصمحة مف المكظفِف كغِرىـ كالمجتمع بأسره فحسب ،كانما ِتحقؽ مف
خالؿ القِادة التُ تقكـ بصِاغة كتكجِو السِاسات كاالستراتِجِات كالمكارد البشرِة كتستثمر
العالقات كتدِر العممِات المختمفة بالمنظمة ،كِعرؼ النمكذج األكركبُ "التمِز" بأنو الممارسة
الباىرة فُ إدارة المنظمة كتحقِؽ النتائج" ،كمف ثـ تستطِع المنظمة الكصكؿ إلٍ مرتبة "إدارة
التمِز" إف ىُ التزمت أفكار كأنماط اإلدارة القائمة عمٍ األسس المصممة التالِة:
أ .التركِز عمٍ النتائج المستيدفة ( )Results Orientationلجماعات أصحاب المصالح
المختمفِف ذكم العالقة بالمنظمة كىـ العاممِف ،العمالء ،المكردِف ،كالمجتمع فُ مجمكعو،
فضالن عف أصحاب رأس الماؿ .كتمتزـ بتحقِؽ منافع متكازنة لمختمؼ أصحاب المصمحة كىذا
ىك المعِار األىـ فُ الحكـ عمٍ تمِز اإلدارة مف عدمو.
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ب .التركِز عمٍ العمالء ( )Customer Focusحِث العمِؿ ىك فُ النياِة الحكـ األخِر عمٍ
تمِز اإلدارة بحسب ما ِحصؿ عمِو مف خدمات كمنافع كشركط الحصكؿ عمِيا مقارنةن
بتكقعاتو كتفضِالتو مف ناحِة أخرل ،كِجب عمٍ "إدارة التمِز" تنمِة عالقات التعامؿ مع
العمالء كاالحتفاظ بكالئيـ لممنظمة كمنتجاتيا كتحسِف مركزىا التنافسُ فُ السكؽ مف خالؿ
التركِز عمٍ خدمة العمالء.
ت .القِادة الفعالة كاألىداؼ الكاضحة (  )Effective Leadership and Clear Purposeمف
أىـ محددات األداء التنظِمُ ،كبحسب فعالِة القادة كأنماط سمككيـ تتحقؽ الظركؼ المناسبة
لتمِز أداء عناصر المنظمة المختمفة.
ث .اإلدارة بالعممِات كالحقائؽ ( )Management by Processes and Factsحِث تككف
المنظمة أعمٍ كفاءة إذا تـ تشكِؿ أنشطتيا فُ شكؿ عممِات مترابطة تجرم إدارتيا كتكجِييا
إلٍ الغاِات المخططة كفؽ معمكمات صحِحة كمتجددة.
ج .تطكِر كاشراؾ األفراد ( )People Development and Involvementحتٍ تنطمؽ
طاقاتيـ اإلبداعِة كقدراتيـ الفكرِة كخبراتيـ كمعارفيـ فِما ِعكد عمٍ المنظمة بأفضؿ النتائج.
إف المكرد البشرم ىك أثمف ما تممكو المنظمات ،كعقكؿ البشر كأفكارىـ ىُ رؤكس األمكاؿ
الحقِقِة لممنظمات الكاعِة كالمتعممة ،كمف ثـ تتحقؽ فرص "إدارة التمِز" إذا نجحت اإلدارة
فُ تيِئة بِئة تنظِمِة مشجعة الستقطاب مشاركة المكظفِف كتنمِة قِـ كمفاىِـ مشتركة بِنيـ
قائمة عمٍ الثقة كتكامؿ األىداؼ.
ح .التعمـ كاإلبداع كالتحسف المستمر ( Innovation, Continuous Learning and
 )Improvementكىك شرط ميـ لتحقؽ "إدارة التمِز" حِث ِتـ استثمار خبرات المنظمة
كمعارؼ المكظفِف كنتائج العمـ كمستحدثات التقنِة فُ تطكِر العممِات كتجدِد المنتجات
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كالخدمات كتفادم األخطاء كمنع تكرارىا كاالرتفاع إلٍ مستكِات متعالِة باستمرار مف
اإلنتاجِة كالفعالِة.
خ .تنمِة عالقات الشراكة كالتحالؼ ( )Partnership Developmentحِث تتكفر لممنظمة
فرص أفضؿ لمعمؿ بكفاءة حِف تستثمر عالقات التعاكف كالتكامؿ مع جمِع شركاء العمؿ.
كِقصد بشركاء العمؿ كؿ مف تتعامؿ معيـ المنظمة كتحصؿ منيـ عمٍ منافع كِقدمكف ليا
الخدمات .إف ىذه العالقات البناءة ِنبغُ أف تقكـ عمٍ مبدأ تبادؿ المصالح ،كأف تككف كؿ
األطراؼ رابحة .Win-Win Relationship
د .إدراؾ المسئكلِة االجتماعِة لممنظمة ()Understanding Social Responsibility
كاحتراـ قكاعد كنظـ المجتمع مف شركط نجاحيا فُ المدل الطكِؿ كِرتب النمكذج معاِِر
"إدارة التمِز" فُ مجمكعتِف ىما مجمكعة "الممكنات  "Enablersأم العكامؿ التُ تمكف
المنظمة مف تحقِؽ النتائج فيُ المكارد كالكسائؿ كاّلِات التُ تتحقؽ مف خالليا "النتائج
 "Resultsكقد حدد النمكذج قِمة لكؿ عنصر تعكس أىمِتو النسبِة فُ تحقِؽ التمِز مع
إمكانِة تعدِؿ تمؾ القِـ بحسب ظركؼ كؿ منظمة كطبِعة عممِاتيا( .البركارم كباشِكة،
)489-485 ،2001

التميز اإلبداعي في الجامعات
ِتعاظـ دكر الجامعات الخاصة كالحاجة لضماف القِمة التعمِمِة لمخرجاتيا ،كذلؾ مف خالؿ إما
شراكات مع القطاع العاـ أك تأسِس أعماؿ مف شأنيا أف تكفر تمؾ القِمة ،انطالقنا مف الزخـ الذم
تكلِو النخب فُ المجتمعات المتعممة كىِئاتيا المختمفة عبر كسائؿ تخمؽ مف خالليا القِمة كتختبرىا
كتحتفظ بيا فُ بنكؾ معمكماتيا ( .)Elloumi, 2004كال تحقؽ الجامعات النجاح الذم ترنك إلِو
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تقدر المستفِدِف كالمتعاممِف كذكم العالقة بالجامعات بما
دكنما التفات إلٍ الثقافة الداخمِة القكِة التُ ٌ
ِحقؽ قد انر ميمان فُ تحسِف دافعِة المكظفِف فُ تمؾ الجامعات ،كخمؽ الكالء لدِيـ ،كالكصكؿ لألداء
المرتفع كتحقِؽ اإلبداع؛ سعِا لتحقِؽ مِزة تنافسِة مؤسسِة (.)Khan & Matalay, 2009
كىناؾ جممة مف العكامؿ تؤثر فُ إِجاد كخمؽ المناخ التنظِمُ الذم ِشكؿ حاضنة لإلبداع فُ
المنظمات؛ باعتبار أف اإلبداع حالة تألؽ فكرم كأدائُ تعكؿ عمِو المنظمة كثِ انر فُ نجاحيا كبقائيا
فُ السكؽ؛ بؿ كضماف مكقع متقدـ فُ ذلؾ السكؽ ،كقد اعتبر ثكمبسكف ( Thompson, 1965,
 )10أف ىذه العكامؿ ىُ :التحصِؿ األكادِمُ ،كاليِكؿ التنظِمُ الذم ِتِح تدفؽ االتصاالت البِنِة،
كدعـ كتبنُ اإلدارة العمِا ،كزاد عمِيا رِتشارد دافت نمط القِادة الدِمقراطُ المنفتح ( Daft, 1978,
 )209فُ حِف نادل كؿ مف ىِغ كآنثكنُ ( )Hage and Anathoni, 1991, 597بأف خبرة
العاممِف ،كدرجاتيـ العممِة ،كاألدكار التُ ِؤدكنيا فُ المنظمة ،كرعاِة مالكُ المنظمة كاإلدارة العمِا،
كالثقافة التنظِمِة السائدة ،ىك ما ِدعٍ بالعكامؿ المؤثرة فُ حالة اإلبداع لدل المنظمة .فُ حِف ِرل
( )Ibarra, 1993, 471أنيا نمط القِادة ،كالثقافة التنظِمِة كاسمكب الالمركزِة فُ التفكِض،
كاسمكب التفكِر كتناكؿ المشكالت ،كالمستكل األكادِمُ ،كالمستكل اإلدارم لمفرد.
ال شؾ أف ما سبؽ بِانو قد أسيـ كمف ثـ أثرل فُ مفيكـ العكامؿ التُ تقكد إلٍ حالة اإلبداع
زخما لإلبداع فُ المنظمات.
التنظِمُ؛ إال أف أدبِات اإلدارة ما تزاؿ كالٌدة لعدِد األسباب التُ تحقؽ ن
كعندما ِصبح االستثمار فُ التعمِـ ،استنادان إلٍ الخزِف البشرم المبدع الممُء كالمؤىؿ ،أحد
التكجيات الحدِثة كالميمة فُ التعمِـ العالُ لتحقِؽ المِزة التنافسِة كاستدامتيا -عمٍ مستكل
المدخالت كالعممِات -كضماف مخرجات منسجمة مع المعاِِر المحددة بما فِيا متطمبات سكؽ العمؿ
التنافسِة .كالتعمِـ العالُ ممتزـ أكثر مف غِره مف المؤسسات التعمِمِة بتِنُ البرامج التُ تشجع
ِحسف مف مستكل التعمـ كالتعمِـ؛ باعتباره البكابة األقرب التُ ِدلؼ عبرىا
اإلبداع الذم ِحاكؿ أف ٌ
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الخرِج إلٍ سكؽ العمؿ ،كىك ما ِدعك بالضركرة إلٍ تضافر مختمؼ الجيكد المجتمعِة لتشكؿ ما
ِادِا لإلسياـ فُ تطكِر
دكر
ِسمٍ بالحاضنة المميمة أك المبدعة لجِؿ مطمكب أف ِمارس نا
طمِعِا كر ن
ن
المناىج كابداء مركنة أكبر مع التطكرات التكنكلكجِة المتسارعة (.)Hannan, 2005, 975-985
كما كال ِغِب عف ذىف متخذ القرار أف اإلبداع لو حسابات مختمفة فُ التقِِـ كالتعامؿ؛ إذ ِجب أف
شجع
ِكافأ بشكؿ ِمِؽ بكزنو المؤثر لدل النظر إلٍ معاِِر التمِز فُ التعمـ كالتعمِـ ،كِجب أف يِ ٌ
أمر
كِككف المحكر الحاضر دكمان فُ عممِات تككِد الجكدة .كتعد ممارسات التمِز فُ التعمـ كالتعمِـ نا
جكىرِان لدل مؤسسات التعمِـ العالُ المشتممة عمٍ الكجكد المفصمُ لممدرس (رأس الماؿ البشرم) فُ
تحسِف عممِة التدرِس()Raftery, 2006؛ باعتبار المبدعِف مف المكظفِف فُ سمؾ التعمِـ رافعة
أداء مضمكنة لتحقِؽ القفزة النكعِة التُ تتسـ بالتجدد كاالستمرار لما تحكِو مف مركنة عالِة تتماشٍ
مع متطمبات العكلمة بكؿ أشكاليا.
تتناغـ الجامعات مع متطمبات الجكدة األكادِمِة كالتدرِسِة؛ فيُ النمكذج الذم تتطمع القطاعات
األخرل لالقتداء بو سعِان منيا نحك التمِز؛ باعتبار الجامعة تقكـ عمٍ ثالكث ذىبُ طرفو األكؿ المكارد
كالسمعة الذم ِركز عمٍ أىمِة الرتبة المؤسسِة كالبرامج األكادِمِة ،كطرفو الثانُ إنجازات أعضاء
ىِئة التدرِس ،كاالعتمادات األكادِمِة كتكافر المكارد المالِة كالمادِة األخرل ،كطرفو الثالث تقكِمات
الطمبة كنتائج االختبارات ،كمستكِات البحث العممُ ،كتقدِمات المانحِف (.)VolKwein, 2006
تستكجب عممِة بناء المسار اإلبداعُ لرأس الماؿ البشرم فُ جامعة ما أف تشتمؿ عمٍ حزمة متكاممة
مف تقكِـ كتخطِط كتحسِف مستمر ( ،)Ruben, 2007فمعظـ الجامعات لدِيا إجراءات لمقِاـ
بإنجاز الجانب األكادِمُ كما ِخدمو مف عممِات تخطِط كتطكِر .إف مثؿ تمؾ األنشطة ِمكف أف
تمارس بشكؿ تقمِدم ال ِنتج شِئان جدِدان كال ِضِؼ قِمة ذات كزف عاؿ لمخرجات العممِة التعمِمِة،
كالعدِد مف أنشطة التقكِـ كالتخطِط التُ تتـ فُ جامعاتنا قد ال تككف مرتبطة مع تمؾ األنشطة التُ
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تنفذ عمٍ مستكل البرنامج األكادِمُ أك القسـ .أك قد تختمؼ عف األنشطة المستخدمة فُ كاقع حِاة
الطمبة أك عممِتُ التعمـ كالتعمِـ .كِفترض بالجامعات أف تككف كالىدة تقدـ باستمرار كؿ ما مف شأنو
أف ِدفع بعجمة التمدف اإلنسانُ لألماـ .كعمِو ،فإف الممارسات اليادفة لتحقِؽ التمِز المبدع فُ
التعمِـ ِمكف أف ِتـ تطكِرىا لتطبؽ عمٍ المدرسِف أصحاب األداء المتمِز فُ التدرِس ،فالتمِز
المبدع فُ التعمِـ أمر حِكم كميـ لكؿ المدرسِف فُ التعمِـ العالُ (Nicholls, 2005, 611-
.)625
كفِما ِمُ عرض ألربعة نماذج رئِسة قدميا سكمتكف ( )Skelton, 2005, 24حكؿ التمِز المبدع
فُ التعمِـ العالُ كىُ التقمِدم ،كاألدائُ ،كالنفسُ ،كالنقدم كما ِكضحيا الجدكؿ رقـ ()2.1
(الفقياء:)8 ،2012 ،

التقميدي

األدائي

النفسي

النقدي

لمن؟

النخبة االجتماعِة

أصحاب الجدارة

األفراد

المكاطنكف

أين توجد؟

المعرفة التخصصِة

األنظمة كالقكاعد

عالقة
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االطالع
الطالب متطمبات مادِة

أصحاب

كالمدرس
المعرفية؟

البحث عف الحقِقة

األسموب

المحاضرة

االستداللي؟
دور المعمم؟

خبِر بالمكضكع

اليدف

إعادة إنتاج ثقافُ

القابمة التفسِر المتمِز

النقد االجتماعُ

المعرفة

التعمِـ الذم ِقكـ عمٍ عمؿ المجمكعة

الحكار التشاركُ

لمتطبِؽ

العمؿ

ِمارس

اإلجبارم

الدكر مشخص نفسُ

بالنسبة

ناقد فكرم

لممعاِِر
كفاءة النظاـ

فعالِة التعمِـ

التحرر

جدول رقم ( :)2.1ممخص لمتوجيات في التميز اإلبداعي في التعميم العالي

ِتضح مف الجدكؿ أعاله أف فيـ التمِز اإلبداعُ فُ التعمِـ العالُ ِتباِف مف حِث المفيكـ ،كىذا ما
ِؤكد مدل االختالؼ الحاصؿ فُ مفيكـ التمِز اإلبداعُ فُ التعمـ كالتعمِـ عمكما.
كقد استخدمت المدرسة الِابانِة ( )Kane et al., 2004, 283التمِز اإلبداعُ فُ التعمِـ لمتأكِد
عمٍ استم اررِة التحسِف الذاتُ كأنيا عممِة ذات نياِة خاضعة لمقِاس كالتقِِـ .كىك ما ِؤكد المسؤكلِة
عمٍ المعمـ أف ِقكـ باستمرار بتحسِف طرؽ التدرِس التُ ِتبناىا (.)Raftery, 2006
كال ِفكت القكؿ بأف التمِز اإلبداعُ فُ التعمِـ بمثابة تشجِع اإلبداع لدل الطالب .كىناؾ عدد مف
الدراسات ت ناكلت تجارب الجامعات فُ التمِز األكادِمُ كمنيا :دراسة شِاـ كآخرِف ( Chiam et
 )al., 2011حكؿ التمِز فُ التعمِـ العالُ ،كقد ركزت الدراسة عمٍ تجربة جامعة مالِزِا المفتكحة.
كسمطت الضكء عمٍ أىمِة التعمِـ المفتكح عف بعد كمزاِاه فُ ظؿ التطكِر التكنكلكجُ كاالنترنت،
كىذا النكع مف التطكر أتاح التعمـ لمجمِع كبتكمفة معقكلة مقارنة مع التعمِـ التقمِدم .كقد ناقش
الباحثكف الدكر الذم لعبو ىذا التطكر فُ التعمِـ العالُ فُ جعؿ التعمِـ العالُ فُ مالِزِا أكثر
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دِمكقراطِة .كما تعرضت الدراسة لطرؽ تقدِـ التعمـ مف خالؿ االنترنت باستخداـ بِئة التعمـ
االفتراضِة (.)My Virtual Learning Environment
إف إِجاد جامعات النخبة العالمِة مثؿ جامعة ىارفارد كستانفكرد ككامبردج أمر ال ِتحقؽ بِف عشِة أك
ضحاىا ،إذ أف إِجاد ثقافة التمِز اإلبداعُ كتحقِؽ مخرجات ذات جكدة ال تعد مف المياـ الِسِرة
قسـ فُ جامعة ،كما أف ىناؾ متطمبات عمٍ المستكل الكطنُ ،كعمٍ مستكل
التُ ِكفُ أف ِؤدِيا ه
الجامعة ،فممارسة التمِز فُ البحث العممُ كالتدرِس ،كتبنُ آلِات تحقِؽ البعد العالمُ لمجامعة،
كبناء مؤشرات لقِاس مخرجات التعمِـ كفقان ألجندة التمِز اإلبداعُ كميا متطمبات عمٍ المستكل
المؤسسُ (.)Salmi, 2009
تتبنٍ العدِد مف مؤسسات التعمِـ العالُ الغربِة استراتِجِة لمتعمـ كالتعمِـ تقكـ عمٍ التفكِض الخالٌؽ
لإلبداع؛ ففُ برِطانِا مثالن تزاِد الدعـ لتطكِر استراتِجِات التعمـ كالتعمِـ فُ عاـ  ،1998كتـ زِادة
مخصصات الدعـ المالُ لمتمِز اإلبداعُ فُ العممِة التعمِمِة كأطمقت برامج عدِدة لرعاِة المكىكبِف،
كفُ عاـ  2000أصبح لكؿ مؤسسة إنجمِزِة استراتِجِة تعمـ كتعمِـ كاضحة خاصة بيا اشتممت عمٍ
التطكِر المينُ المستمر لممكظفِف ذكم الخبرة ،كاستثمار تكنكلكجِا المعمكمات كاالتصاالت ،كتقدِر
التمِز اإلبداعُ فُ التعمِـ كتشجِعو (.)Skelton, 2005
كعمٍ صعِد التمِز المبدع فُ العممِة التعمِمِة (الفقياء )11 ،2012 ،دأبت جامعة النجاح الكطنِة
عمٍ تطكِر الجكدة األكادِمِة كاإلدارِة فِيا بتأسِس كحدة الجكدة كالنكعِة ،كقد تركز العمؿ عمٍ
التطكِر كالتحسِف فُ جمِع نكاحُ العممِة اإلدارِة كاألكادِمِة فُ الجامعة ،فعمٍ الصعِد األكادِمُ
ركزت الجيكد عمٍ التقكِـ المنظـ كاألداء األكادِمُ ألعضاء ىِئة التدرِس فُ الجامعة ،كتقكِـ
البرامج األكادِمِة كالمساقات كأداء الطمبة (مخرجات التعمِـ) ،فالعممِة تبدأ مف المعاِِر الكطنِة إلٍ
الجامعة ،فالكمِة ،فالقسـ ،فالبرنامج ،فالمساؽ ،فالطالب فالمدرس .كعممت الجامعة عمٍ تأسِس مركز
39

فدا لجكدة التعمِـ األكادِمُ كتمِزه فُ الجامعة كِؤدم دك انر تكاممِان مع
التمِز فُ التعمـ كالتعمِـ ،ر ن
عممِة تطكِر الجكدة كتحسِنيا فُ الجامعة .لِعمؿ مف خاللو عمٍ عالج ناتج عممِات الجكدة
كالن كعِة أك تطكِرىا فُ الجامعة ،كجاء إنشاء ىذا المركز لمتركِز عمٍ جكدة التعمِـ العالُ فُ
فمسطِف ،كتحقِؽ نقمة نكعِة متمِزة فُ األداء الجامعُ ،كلِس فقط مؤسسة ضمف مؤسسات التعمِـ
العالُ فُ الكطف ،كانما عمٍ المستكل العالمُ ،كىك ما شكؿ حاف انز لألكادِمِِف فُ التخصصات كافة
لمتعاكف كنقؿ الخبرات المتمِزة كاألفكار اإلبداعِة فِما بِنيـ كمد جسكر التكاصؿ مع المراكز العالمِة
المتمِزة مما ِمنحيـ آفاقان كاسعة نحك تطكِر ثقافة التنمِة المينِة لمكادر األكادِمُ الجامعُ .كلتحقِؽ
مؤسسات التعمِـ العالُ المِزة التنافسِة ِجب أف تمتمؾ ركابط مع محِطيا ،كمع األطراؼ أصحاب
المصالح ،كالمكارد ( .)Mainardes et al., 2011, 145-168كِيدؼ المركز إلٍ تحقِؽ جممة
مف األىداؼ:
 .1نشر ثقافة اإلبداع كالتمِز فُ التعمـ كالتعمِـ الجامعُ.
 .2تطكِر بنِة التعمِـ الداعمة لمتمِز كاإلبداع العممُ مف خالؿ تبنُ طرؽ تحسِف التدرِس الحدِثة
كأسالِبو.
 .3تحسِف ممارسات التعمِـ الجامعُ مف خالؿ دمج تكنكلكجِا المعمكمات كاالتصاالت.
 .4دعـ البحكث العممِة فُ مجاؿ تطكِر التعمـ كالتعمِـ.
 .5بناء شبكة مف العالقات بِف المؤسسات التربكِة الفمسطِنِة كالمؤسسات العالمِة.
كتجدر اإلشارة ىنا إلٍ تفاكت بِف الجامعات فِما ِتعمؽ برعاِة كتبنُ التمِز اإلبداعُ فُ التعمِـ
العالُ ألسباب ،منيا (:)Rostan & Vaira, 2011
 .1كمفة تمكِؿ برنامج التمِز؛ مف حِث تخصِص المكارد الالزمة ،كصِاغة الخطط كتطكِرىا بما
ِتناغـ كمستجدات البِئة.
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 .2تأىِؿ الككادر كتمكِنيـ فِما ِتعمؽ بطرؽ ممارسة التمِز فُ التعمِـ كالتعمـ.
 .3استراتِجِات كسِاسات بناء كتنمِة قطاع التمِز فُ نظاـ التعمِـ العالُ مف خالؿ الحكافز بمختمؼ
أشكاليا كبشكؿ مدركس بعناِة بحِث ِتالءـ الحافز مع طبِعة الميارة أك الجانب اإلبداعُ.

كعمٍ الصعِد الفمسطِنُ فإف ك ازرة التربِة كالتعمِـ العالُ كنتِجة التحدِات التُ تمر بيا فمسطِف
كالتعمِـ العالُ تحدِدان طكرت سِاسة لضبط الجكدة فُ التعمِـ العالُ الفمسطِنُ ،فقامت بإنشاء اليِئة
الكطنِة لالعتماد كالجكدة كالنكعِة لمؤسسات التعمِـ العالُ فُ عاـ  2002كيِئة حككمِة شبو مستقمة
تعمؿ تحت مظمة ك ازرة التربِة كالتعمِـ العالُ كذلؾ لتعزِز جكدة مدخالتو كعممِاتو كمخرجاتو
كاالعتماد االكادِمُ كالتمِز.
ككاف ىناؾ دراسة (بمبِسُ ،)2007،حكؿ الجكدة كالتمِز فُ االداء مف منظكر االستاذ الجامعُ فُ
جامعة القدس المفتكحة بِنت نتائج الدراسة اف ىناؾ ارتباط بِف معاِِر الجكدة كالتمِز ككؿ مف القدرة
عمٍ احتراـ القكانِف فُ المؤسسة كاسالِب االستاذ التدرِبِة كقدرتو عمٍ تفعِميا كاستخداـ التكنكلكجِا
كالتقنِات الحدِثة.
كدراسة (القمِب ) 2007،حكؿ الجكدة منيج لمق اررات كاالداء المتمِز ضماف جكدة االعتماد الجامعُ،
اف ىناؾ اتجاه باف تككف االستجابة الصادقة الحتِاجات سكؽ العمؿ كمتطمبات خطط التنمِة ام ار
مفركغا منو بالنسبة لمبرامج كالتعمِمِة كقدرات الطمبة.
كقد بِف شكممُ ( )2007فُ دراستو االنماط الحدِثة فُ التعمِـ العالُ (التعمِـ االلكتركنُ المتعدد
الكسائط) فُ اف التعمِـ العالُ فُ الجامعات الفمسطِنِة ال زاؿ ِعطٍ بالغرؼ الدراسِة كداخؿ
الصفكؼ الدراسِة كتتـ عممِة التعمـ بطرؽ تقمِدِة ،كبِف اف عمٍ الجامعات االخذ بعِف االعتبار
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بضركرة تغِِر اسالِب التعمِـ كاالنتقاؿ الٍ استخداـ كتكظِؼ التكنكلكجِا لمتقمِؿ مف التكالِؼ عمٍ
الطالب كعمٍ الجامعة.

المبحث الثالث :الجامعة العربية األمريكية
نشأة وتطور التعميم العالي في فمسطين
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قبؿ العاـ  1967لـ ِكف ىناؾ مؤسسات تعمِـ جامعُ فُ االراضُ الفمسطِنِة ،ككؿ ما كاف قائما
كاف عبارة عف كمِات مجتمع تدعٍ فُ ذلؾ الكقت بدكر المعممِف كمدة الدراسة فِيا عامِف دراسِاف
بعد الثانكِة العامة ،ككاف مف أبرزىا دار المعممِف التابعة لككالة الغكث الدكلِة (أنركا) ككاف ىناؾ
بعض الكمِات التُ انشاتيا الحككمة االردنِة باإلضافة الٍ كمِة بِرزِت ككمِة النجاح كالكمِة العربِة
فُ القدس( .مؤسسة صامد)1995 ،
بعد احتالؿ الضفة الغربِة مف قبؿ اسرائِؿ اخد المجتمع الفمسطِنُ زماـ االمكر فكانت البداِة مف
كمِة بِرزِت عاـ  1972التُ حكلت مدة الدراسة فِيا الٍ اربع سنكات تمتيا فُ العاـ  1973مدارس
الفرِر فُ القدس التُ تحكلت الُ جامعة اطمؽ عمِيا جامعة بِت لحـ ،ثـ كانت جامعة النجاح فُ
نابمس عاـ  ، 1977تمتيا جامعة االسالمِة بغزة عاـ .1978
كقد دفع كضع الجامعات التُ انشأت بسرعة رؤساء البمدِات المنتخبِف فُ االراضُ الفمسطِنِة
كمجمع النقابات المينِة كرؤساء الجامعات الٍ عقد اجتماع لتداكؿ امر التعمِـ العالُ كتـ انشاء
مجمس التعمِـ العالُ الذم جمع تمؾ الجامعات تحت مظمتو( .مؤسسة صامد)1995 ،

مقدمة
الجامعػة العربِػة األمرِكِة ىػُ أكؿ جامعػة خاصػة فػُ فمسػطِف كبػرأس مػاؿ فمسػطِنُ ،تأسسػت
بالتعػاكف مػع جامعػة كالِة كالِفكرنِػا فػُ ستانسػمكس التػُ قدمػت النصػح فػُ مجػاؿ كضػع الخطػط
األكادِمِة ككِفِػة تنفِذىػا .تقػدـ الجامعػة خدماتيػا التعمِمِػة لمطمبػة الراغبِػف بااللتحاؽ بيػا مػف فمسػطِف
كالخػارج ،كتعمػؿ إدارة الجامعػة جاىػدة عمػٍ تكفِػر فػرص التعمِػـ المتمِػز لمطمبػة مػف خالؿ اسػتقطاب
أعضػاء ىِئػػة تدرِػػس ذكم كفػػاءة عالِػػة مػػف جنسػػِات مختمفػػة ،كمػػا تقػػكـ الجامعػػة بتجيِػػز جمِػػع
مسػػتمزمات التعمِػػـ الضركرِػػة لمقػػرف الحػػادم كالعشػرِف بمسػتكل ال ِقػؿ عػف مثِالتيا فػُ دكؿ العالػـ
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المتقدمػة .لقػد خطػت الجامعػة خطػكات كاسػعة نحػك تطكِػر منشػآتيا كمختبراتيػا كالعمػؿ عمػٍ اسػتقطاب
ىِئػة أكادِمِػة ممِػزة .كمػا حرصػت الجامعػة العربِػة األمرِكِة كمنػذ نشػأتيا عمػٍ التكاجػد فػُ المحافػؿ
األكادِمِة عمػٍ جمِػع المسػتكِات ،المحمِػة كالعربِػة كالعالمِػة ،فحػازت عمػٍ عضكِػة كؿ مػف اتحػاد
الجامعػات العربِػة كاتحػاد الجامعػات السامِة ككذلػؾ رابطػة المؤسسػات العربِػة الخاصػة ،كأقامػت العدِػد
مػف الشػراكات مػع جامعػات عالمِػة عرِقػة .مػػف ناحِػػة اخػػرل فقػػد سػػعت الجامعػػة الػػٍ تطبِػػؽ معاِِػػر
الجػػكدة العالمِػػة ،فحػػازت عمػػٍ شػػيادة الجػػكدة(.)2008:ISO9001

رسالة الجامعة وأىدافيا
تمتػزـ الجامعػة العربِػة األمرِكِة بخمػؽ بِئػة تعمِمِػة كتعممِػة خالقػة ِحقػؽ فِيػا الطمبػة كأعضػاء
اليِئتِػف التدرِسػِة كاإلدارِة اقصػٍ طمكحاتيػػـ مػػف خػػالؿ حرِػػة الفكػػر ،البحػػث العممػػُ ،كالتفػػكؽ
األكادِمُ العػػاـ لتكفِػػر ب ارمػػج عالِػػة الجػػكدة تمبػػُ االحتِاجات العممِػػة كالعممِػػة ،االجتماعِة
كاالقتصادِة لممجتمعػػات المحمِػػة كاإلقمِمِة.
 .1اليدف األول التميز األكاديمي :كِشػمؿ اعتمػاد نظػاـ إدارة كتنظِػـ الجػكدة (Quality
)  Management and Enhancementلتحدِػد المجاالت المطمػكب التركِػز عمِيػا لتنمِػة
أعضػاء اليِئػة التدرِسػِة ،إجػادة المغػة اإلنجمِزِة ألعضاء اليِئػة التدرِسػِة كالطمبػة ،التكسػع
فػُ اسػتخداـ تكنكلكجِػا المعمكمػات فػُ التعمِػـ كالتعمػـ ،إنشػاء كحػدة تنمِػة قػدرات المكظفِػف،
إنشػاء نظػـ مراقبػة كتكجِػو الطػالب ،اجػراء عممِػة متابعػة مسػتمرة لمخرِجِػف مػف خػالؿ نػادم
الخرِجِػف.
 .2اليدف الثاني البحث العممي :كِشػمؿ تشػجِع البحػكث العممِػة كاشػراؾ الطػالب ،اإلدارة
الفاعمػة لمدعػـ الداخمػُ لممشػارِع البحثِػة لتشػجِع ثقافػة البحػث العممػُ ،تعزِػز التعػاكف مػع
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الجامعػات الكطنِػة ،اإلقمِمِة ،كالدكلِػة ،البحػث عػف مصػادر التمكِػؿ الخارجػُ ،التكسػع فػُ
ب ارمػج الد ارسػات العمِػا ،تفعِػؿ اجػازات التفػرغ العممػُ ألعضاء اليِئػة التدرِسػِة ،الحفػاظ عمػٍ
العػبء التدرِسػُ ضمػف المعاِِػر الدكلِػة ،تقدِػـ حكافػز مالِػة لمباحثِػف الحاصمِػف عمػٍ تمكِػؿ
خارجػُ ،تشػجِع المشػاركة فػُ المؤتمػرات الدكلِػة ،كدعػـ تبػادؿ أعضػاء اليِئػة التدرِسػِة فػُ
الجامعػات المحمِػة.
 .3اليدف الثالث االستدامة واالستقاللية المالية :تمتػزـ الجامعػة العربِػة األمرِكِة بتنفِػذ مكازنػة
حقِقِػة .كتعمػؿ الجامعػة عمػٍ تحقِػؽ فائػض االستثمار فػُ اسػتقطاب أعضػاء ىِئػة تدرِسػِة
أكفػاء ،كتنفِػذ المشػارِع التنمكِػة كمشػارِع البنِػة التحتِػة .كلتحقِؽ االستقالؿ المالػػُ
كاالستدامة ،تسػػعٍ الجامعػػة إلػػٍ زِػػادة عػػدد الطػػالب الجػػدد الممتحقِػػف مػػف خ ػالؿ اسػػتقطاب
الطػػالب الجػػدد ككذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػتحداث ب ارمػج جدِػدة اك ب ارمػج د ارسػات عمِػا ،كانشػاء
م اركػز تكلِػد الدخػؿ مثػؿ :م اركػز االستشارات ،العِػادات المتخصصػة ،م ارفػؽ الترفِػو ،مستشػفٍ
لمجامعػة ،سػكف الطػالب .
 .4اليدف الرابع المجتمع المحمي :تعمػؿ الجامعػة عمػٍ بناء شػراكات مػع مؤسسػات المجتمع
المدنػُ ،مف خػالؿ تقدِـ التعمِـ المسػتمر كالتدرِػب ،كالتعػاكف مػع كافػة القطاعػات .كتعمػؿ
الجامعػة باسػتمرار عمػٍ تعزِػز العالقػات مػع المجتمػع مػف خالؿ مكتػب نائػب الرئِػس لمشػؤكف
المجتمعِػة كدائػرة العالقػات العامػة ،لتحدِػد مجاالت التعػاكف كالطػرؽ التػُ تمكػف الجامعػة مػف
تكسػِع كتطكِػر خدماتيػا لممجتمػع ،كاعػػادة ىِكمػػة كتطكِػػر أنشػػطة متطمػػب خدمػػة المجتمػػع،
كتطكِػػر م اركػػز االستشارات فػػُ االختصاصات التػػُ تمتمػػؾ الجامعػػة العربِػػة األمرِكِة خبػرة
بيػا ،كتشػجِع إنشػاء جمعِػة أصدقػاء الجامعػة العربِػة األمرِكِة.

45

إدارة الجامعة
تضػػـ الجامعػػة عػػددان مػػف المجالػػس األكادِمِة كاإلدارِة لإلشراؼ عمػػٍ سػػِر العممِػػات األكادِمِة
كاإلدارِة ككضػػع األسس كالتعمِمػػات التػػُ تضمػػف حسػػف سػِر العمػؿ ،كىػػذه المجالػس ىػُ :
 مجمس األمناءِ :قػكـ مجمػس األمناء بكضػع السِاسػات الالزمة لتكجِػو سػِر العمػؿ فػُالجامعػة بشػكؿ عػاـ ،كِطمػع المجمػس بكضػع الخطػة المالِػة العامػة لمجامعػة كتعزِػز الجػك
األكادِمُ المتمِػز فِيػا.
 مجمس الجامعةِ :تألؼ مجمػػس الجامعػػة مػػف رئِػػس الجامعػػة ،كن ػكاب الرئِػػس كمسػػاعدِو،كالعمػداء كممثػؿ عػف كؿ كمِػة كاثنِػف مػف مػدراء الدكائػر المختمفػة كاثنِػف مػف المجتمػػع المحمػػُ
كممثػػؿ عػػف مجمػػس الطمبػػة .كِقػػكـ المجمػػس برسػػـ السِاسػػة العامػة لمجامعػة بمػا ِرفػع مسػتكل
التعمِػـ كالتدرِػب كالبحػث العممػُ ،كبمػا ِمبػُ احتِاجػػات التنمِػػة الكطنِػػة .
 مجمس العمداءِ :تألؼ مجمػػس العمػػداء مػػف رئِػػس الجامعػػة كنكابػػو كمسػػاعدِو كالعمػػداء.كِنفػػذ المجمػػس الب ارمػػج األكادِمِة لمجامعػػة ضمػػف المعاِِػػر المكضكعػػة كالسِاسػػات المتبعة،
كِصػدر القػ اررات الالزمة لتنفِػذ احػكاـ األنظمة ذات العالقة بالعمؿ األكادِمُ فػػُ الجامعػػة .
 مجالس الكمياتِ :تألػؼ مجمػس كؿ كمِػة مػف عمِػد الكمِػة كرؤسػاء األقساـ األكادِمِة فػُالكمِػة كممثػؿ عػف كؿ قسػـ أكادِمػُ .كِقػكـ مجمػس كؿ كمِػة بد ارسػة الشػؤكف األكادِمِة
كاإلدارِة لمكمِػة كتعزِزىػا ،ككذلػؾ التنسػِؽ بِػف األقساـ األكادِمِة فػُ الكمِػة كالكمِػات األخرل،
كِقػدـ المجمػس تكصِاتػو حػكؿ السِاسػات األكادِمِة لمكمِػة إلػػٍ مجمػػس العمػػداء ،مػػف خػػالؿ
عمِػػد الكمِػػة لمناقشػػتيا ،كاتخػػاذ الق ػ اررات المناسػػبة بشػػأنيا .
 مجالس األقسامِ :تألػؼ مجمػس كؿ قسػـ مػف رئِػس القسػـ كأعضػاء اليِئػة األكادِمِة فِػو.كِيتػـ بد ارسػة القضاِػا األكادِمِة كاإلدارِة لمقسػـ كمتابعتيػا ،ثػـ ِرفػع تكصِاتػو إلػٍ مجمػس
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الكمِػة ،كِتابػع كضػع الخطػط األكادِمِة لمقسػـ ،ككذلػؾ مسػتكل الطمبػة العممػػُ ،كِعمػػؿ عمػػٍ
تطكِػػر كفػػاءات أعضػػاء القسػػـ أكادِمِػػا كادارِان لتحقِؽ أىػداؼ القسػـ األكادِمِة كالمينِػة( .
المكقع اإللكتركنُ )http://www.aauj.edu/ar/About-AAU/Overview

المبحث الرابع :جامعة فمسطين األىمية

نبذة عن الجامعة
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كمِة فمسطِف األىمِة الجامعِة مؤسسة خاصة لمتعمِـ الجامعُ العالُ ،كنكاة جامعة فمسطِف األىمِة
التُ تأسست عاـ  .2007لقد كجد مؤسسك الكمِة االستثمار فُ التعمِـ العالُ كتكظِؼ الماؿ فُ
مشركع ِساعد فُ عممِة التنمِة المجتمعِة ،كالحفاظ عمٍ رأس الماؿ الكطنُ داخؿ فمسطِف ،خدمة
حقِقِة لمكطف.
تقدـ الكمِة خدماتيا التعمِمِة ألبناء الشعب العربُ الفمسطِنُ ممف تتكافر فِيـ شركط االلتحاؽ بيا.
كتسعٍ إدارة الكمِة بكؿ جيد كاىتماـ كمسؤكلِة إلٍ تحقِؽ التعمِـ النكعُ الممِز لمطمبة ،كما أنيا
تعمؿ عمٍ تكفِر جمِع متطمبات التعمِـ الحدِثة ،كمناىج تدرِسِة مكاكبة لمتطكر العممُ العالمُ،
كذلؾ بتكفِر ىِئة تدرِسِة ذات كفاءة عالِة كخبرة ممِزة فُ التعمِـ العالُ.

الرسالة والرؤية
كمِة فمسطِف األىمِة الجامعِة مؤسسة تعمِـ و
الفعالة فُ تحقِؽ أىداؼ التنمِة
عاؿ ممتزمة بالمشاركة ٌ
الكطنِة الشاممة كالمستدامة مف خالؿ تيِئة كادر بشرم مؤىؿ بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المحمُ
كتعزِز الشراكة المجتمعِة مع مؤسساتو ،كاعتماد التدرِب ككسِمة لرفع الكفاءات ،كالمساىمة فُ
التنمِة المحمِة بدعـ بِئة االقتصاد المحمِة كتعزِزه ،كااللتزاـ بمعاِِر الجكدة الشاممة باعتماد المعاِِر
المحمِة ك الدكلِة ،كتكظِؼ التكنكلكجِا الحدِثة بكفاءة ك تنافسِة عالِة ،كتعزِز نشاط البحث العممُ
المتمِز ،كخمؽ بِئة محفزة لإلبداع ،لتزكِد المجتمع بمخرجات تعمِـ عالِة الجكدة كمكائمة لسكؽ
العمؿ.
تسعٍ كمِة فمسطِف األىمِة الجامعِة إلٍ تحقِؽ الرِادة كالتمِز عمٍ المستكل الكطنُ كاإلقمِمُ فُ
مجاؿ التعمِـ الجامعُ كالبحث العممُ كنشر المعرفة كالشراكة المجتمعِة.
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أىداف الجامعة
 .1تيِئة الكادر البشرم المؤىؿ كبالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المحمُ.
 .2تعزِز الشراكة المجتمعِة مع مؤسسات المجتمع المحمُ كاعتماد التدرِب ككسِمة لرفع
الكفاءات.
 .3اإلسياـ فُ التنمِة المحمِة مف خالؿ دعـ بِئة االقتصاد المحمُ كتعزِزىا.
 .4االلتزاـ بمعاِِر الجكدة الشاممة ،باعتماد المعاِِر المحمِة كالدكلِة.
 .5تكظِؼ التكنكلكجِا الحدِثة بكفاءة كتنافسِة عالِة.
 .6تعزِز نشاط البحث العممُ المتمِز كخمؽ بِئة محفزة لإلبداع.
 .7الحرص عمٍ مخرجات تعمِـ عالِة الجكدة كمكائمة لسكؽ العمؿ( .المكقع اإللكتركنُ
.)/http://paluniv.edu.ps
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المبحث الخامس :الدراسات السابقة

مقدمة
اىتمت العدِد مف الدراسات بمكضكع اإلبداع كالتمِز ،كتناكلتيما مف زكاِا كجكانب مختمفة ،منيا ما
ِتعمؽ باإلبداع اإلدارم كمنيا بالسمكؾ اإلبداعُ ،كمنيا ما ِركز عمٍ العكامؿ التُ تؤثر عمٍ اإلبداع
اإلدارم كالتمِز ،كمنيا ما ِيتـ بشكؿ خاص بالمعكقات التُ تحد مف اإلبداع اإلدارم كالتمِز.
سِتـ عرض الدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة كالقرِبة مف مكضكع الدراسة مف جية ،كمف جية
أخرل تـ االستعانة بالدراسات السابقة فُ بناء فرضِات ىذه الدراسة كالتعرؼ عمٍ أىدافيا ،بحِث ِتـ
عرض كؿ ما لو عالقة بالدراسة الحالِة.
 دراسة ابك رماف ( )Aburuman, 2016بعنكاف أثر التمكِف اإلدارم عمٍ تحسِف اإلبداعبِف العماؿ مف معيد اإلدارة العامة األردنِة ،حِث ىدفت ىذه الدراسة إلٍ التعرؼ عمٍ أثر
التمكِف اإلدارم عمٍ تحسِف اإلبداع داخؿ معيد اإلدارة العامة .كقد تككف مجتمع الدراسة مف
جمِع المكظفِف بالمعيد كعددىـ ( )96عامؿ؛ ككانت أداة الدراسة االستبانة ،حِث تـ تكزِع
 90استبانة ،كتـ تعبئة  82استبانة أم بنسبة  . %91ككاف مف أىـ نتائج الدراسة :أف ىناؾ
تأثِر ذات داللة إحصائِة عند مستكل داللة ( )α≤0.05مف أبعاد التمكِف (كفد السمطة،
تدرِب المكظفِف ،كالتكاصؿ الفعاؿ ،كتحفِز المكظفِف) عمٍ تحسِف اإلبداع لدل المكظفِف
فُ المعيد األردنُ لإلدارة العامة .ىذا كقد كجدت أِضا أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائِة عند مستكل ( )α≤0.05بِف مِكؿ العماؿ نحك تحسِف اإلبداع ،كالتُ ِمكف أف
تعزل إلٍ المتغِرات الكظِفِة (مدة الخدمة كالمسمٍ الكظِفُ) .كمف أىـ تكصِاتيا :إعداد
بِئة العمؿ بطرِقة مف شأنيا أف تدعـ التمكِف مف خالؿ اعتماد التعاكف كالتنسِؽ بِف
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اإلدارات كاألقساـ كالمجمكعات كاألفراد ،كالعمؿ عمٍ تمكِف الالمركزِة كتفكِض السمطة
كمشاركة المرؤكسِف فُ اتخاذ الق اررات ،العمؿ عمٍ كضع نظاـ فعاؿ لمحكافز المالِة
كالمعنكِة لممكظفِف.
 دراسة (البحِصُ )2014 ،كانت الدراسة بعنكاف (دكر تمكِف العاممِف فُ تحقِؽ التمِزالمؤسسُ) "دراسة مِدانِة عمٍ الكمِات التقنِة فُ محافظات قطاع غزة" .ىدفت ىذه الدراسة
لمتعرؼ عمٍ دكر تمكِف العاممِف فُ تحقِؽ التمِز المؤسسُ فُ الكمِات التقنِة فُ قطاع
غزة ،استخدـ الباحث العِنة الطبقِة مف الكمِات الثالث كالعِنة البسِطة مف كؿ كمِة ،تككف
مج تمع الدراسة مف المكظفِف اإلدارِِف كاألكادِمِِف فُ الكمِات التقنِة قطاع غزة ،فُ حِف
اف عِنتيا كانت مككنة مف ( )205فردان مف مكظفُ الكمِات التقنِة فُ قطاع غزة ،كاستخدـ
الباحث االستبانة كأداة لجمع البِانات ،كاف مف أىـ نتائج الدراسة :اف أفراد العِنة المبحكثة
فُ الكمِات التقنِة ِكافقكف عمٍ التمِز المؤسسُ بجمِع أبعاده (القِادم ،كالبشرم ،كالخدماتُ)
بدرجة كبِرة ،ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائِة بِف الثقافة التنظِمِة ككؿ مف التمِز (القِادم،
كالبشرم ،الخدماتُ) فُ الكمِات التقنِة فُ محافظات قطاع غزة .كمف أىـ تكصِاتيا :العمؿ
عمٍ تكفِر عدالة بِف المكظفِف فُ معامالتيـ ،زِادة التحفِز لدل المكظفِف (التحفِز المادم
كالمعنكم) ،زِادة التخصصات المالِة التُ تدعـ برامج التمِز لدل الكمِات ،االىتماـ بقِاس
الرضٍ الكظِفُ لمعاممِف دكرِان.
 دراسة (صمِبُ ،فراح )2013،كانت ىذه الدراسة بعنكاف (كاقع تدرِب اإلدارة التشغِمِة كعالقتوباألداء) "دراسة حالة  -جامعة القدس" :قد ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلٍ كاقع التدرِب
بمحاكره المختمفة كعالقتو باألداء الكظِفُ لدل األفراد المكظفِف فُ اإلدارة التشغِمِة فُ
جامعة القدس ،تككف مجتمع الدراسة مف جمِع المكظفِف فُ اإلدارة التشغِمِة كعددىـ ()135
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فُ جامعة القدس ،استخدـ الباحثاف المنيج الكصفُ .كفُ حِف أف عِنتيا كانت العِنة
العشكائِة الطبقِة البسِطة ،كاستخدـ الباحثاف االستبانة كأداة اجمع البِانات ككاف مف أىـ
نتائج الدراسة :عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند المستكل ( )α ≥ 0.05بِف تقدِرات
أفراد العِنة كفقان لممتغِرات (العمر ،المسمٍ الكظِفُ ،عدد سنكات العمؿ فُ المنصب الحالُ،
عدد الدكرات ضمف التخصص فُ جامعة القدس) ،كما كأظيرت النتائج إلٍ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائِة عند المستكل ( )α ≥ 0.05بِف تقدِرات أفراد العِنة كفقان لمتغِرم الجنس
كالمؤىؿ العممُ .كمف أىـ تكصِاتيا :ضركرة التركِز عمٍ تحدِد االحتِاجات التدرِبِة
باستخداـ نماذج خاصة ،كضركرة ربط التدرِب بالتقِِـ السنكم لممكظؼ كالعمؿ عمٍ إنشاء
قاعدة بِانات كنظاـ الستقصاء المعمكمات كالتقارِر منيا كفُ ذلؾ تسيِؿ لمقائمِف عمٍ
العممِة التدرِبِة فُ اتخاذ القرار بشأف الفئة المستيدفة كمعرفة الدكرات التُ تـ عقدىا مسبقان
كالمشاركِف فُ ىذه الدكرات كلتفادم االزدكاجِة فُ تنفِذ التدرِب.
 دراسة (العبِدم )2013 ،كانت الدراسة بعنكاف (أثر التكجو اإلبداعُ كاستراتِجِة التدرِبعمٍ أداء المكظفِف فُ شركة نفط الككِت) .كقد ىدفت لتحقِؽ التعرؼ عمٍ أثر التكجو
اإلبداعُ كاستراتِجِة التدرِب عمٍ أداء المكظفِف كذلؾ مف خالؿ دراسة حالة شركة نفط
الككِت ،استخدـ الباحث المنيج العممُ الكصفُ كاالستداللُ ،فُ حِف أف عِنتيا تككنت مف
( )96مدِ انر ِعممكف فُ الشركة المشمكلة بالدراسة ،كاستخدـ الباحث المعمكمات كالبِانات
األكلِة كالثانكِة كأداة لجمع البِانات ،كاف مف أىـ نتائج الدراسة :انو ىناؾ كجكد عالقة
ارتباطِة بِف عناصر التكجو اإلبداعُ كعناصر استراتِجِة التدرِب (دعـ كالتزاـ اإلدارة العمِا،
تنكع البرامج التدرِبِة) عمٍ تطكِر أداء المكظفِف فُ شركة نفط الككِت كبمستكل مرتفع.
كمف أىـ تكصِاتيا :كجكد عالقة ارتباطِة بِف عناصر التكجو اإلبداعُ (أسالِب البحث
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كالتطكِر ،تكفر قاعدة بِانات) كعناصر استراتِجِة التدرِب (دعـ كالتزاـ اإلدارة العمِا ،تنكع
البرامج التدرِبِة) عمٍ تطكِر أداء المكظفِف فُ شركة نفط الككِت كبمستكل مرتفع .كذلؾ
تبِف كجكد أثر العناصر التكجو اإلبداعُ المتمثمة ب (أسالِب البحث كالتطكِر ،تكفِر قاعدة
بِانات) عمٍ تطكِر أداء المكظفِف فُ شركة نفط الككِت.
 دراسة (نكاؿ ،كفاء )2013،كانت الدراسة بعنكاف (اإلبداع اإلدارم كأساس لتحقِؽ المِزةالتنافسِة) دراسة حالة مؤسسة مكبِمِس ) (ATMبكرقمة ،كقد ىدفت الدراسة إلٍ إبراز كاقع
اإلبداع اإلدارم فُ مؤسسة مكبِمِس ) (ATMبكرقمة ،كدكره فُ جعميا تكتسب مِزة تنافسِة،
كاستخدمت الباحثتاف المنيج العممُ الكصفُ كالتحمِمُ ،كتككف مجتمع الدراسة مف جمِع
المكظفِف فُ المؤسسة ،فُ حِف أف الباحثتاف استخدمتا المقابمة كأداة لجمع البِانات ،كاف
مف أىـ نتائج الدراسةِ :عتبر اإلبداع اإلدارم كسِمة ميمة لمغاِة فُ دفع المؤسسة إلٍ تحقِؽ
المزاِا التنافسِة ،كِعتبر اإلبداع فُ حد ذاتو مبدأ تعتمده المؤسسة فُ نشاطيا ،المؤسسة
تعتبر اإلبداع اإلدارم كأساس تعتمده كترتكز عمِو لتحقِؽ المزاِا التنافسِة التُ تسعٍ إلٍ
تحقِقيا فُ مِداف نشاطيا .كمف أىـ تكصِاتيا :عممِة تحقِؽ المِزة التنافسِة تتطمب نكعان مف
اإلبداع كاالبتكارِ ،مكف االعتماد عمٍ اإلبداع اإلدارم كعنصر فعاؿ فُ تحقِؽ المِزة
التنافسِة ،منح العماؿ فرص أكثر فِما ِتعمؽ بطرح أفكارىـ اإلبداعِة.
 دراسة سعادا ( )Saada,2013بعنكاف" :مدل تطبِؽ معِار القِادة فُ مؤسسات التعمِـالعالُ كفقا لمنمكذج األكركبُ لمتمِز" .حِث ىدفت ىذه الدراسة إلٍ التعرؼ عمٍ مدل تطبِؽ
معِار القِادة فُ مؤسسات التعمِـ العالُ كفقان لمنمكذج األكركبُ لمتمِز .كتكصمت الدراسة إلٍ
عدة تكصِات منيا :أف مستكل األداء القِادم فُ الكمِة الجامعِة عند تطبِؽ معِار القِادة
لمنمكذج األكركبُ لمتمِز بمغ حكالُ ( ،)%75.9كأف المعاِِر الفرعِة مطبقة بمستكل متقارب،
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ىناؾ ارتفاع فُ المعِار الفرعُ الثالث فُ النمكذج كالذم ِتعمؽ بتفاعؿ القادة مع الطمبة
كالجيات المعنِة األخرل ِمِو المعِار األكؿ كفؽ ترتِب النمكذج كالذم ِتعمؽ بتطكِر القادة
لمرؤِة كالرسالة كمنظكمة القِـ فُ الكمِة بمشاركة الجيات ذات العالقة مع الكمِة ثـ المعِار
الثانُ المتعمؽ بدراسة جيكد القادة فُ تطكِر كتطبِؽ النظاـ اإلدارم كتحسِنو تاله المعِار
الخامس المتعمؽ بجيكد القادة فُ إذكاء ركح التنافس كتشجِع التغِِر فُ المؤسسة ،كحؿ
أخِ انر المعِار الرابع المتعمؽ بدعـ كتشجِع القادة المكظفِف كالعمؿ عمٍ نشر ثقافة التمِز.
 دراسة (السكِطُ )2012،كانت الدراسة بعنكاف (كاقع اإلبداع اإلدارم لدل إدارات المصارؼالعاممة فُ الضفة الغربِة) .كقد ىدفت ىذه الدراسة لتحقِؽ معرفة كاقع اإلبداع اإلدارم
إلدارات المصارؼ العاممة فُ الضفة الغربِة ،كاستخدـ الباحث المنيج العممُ الكصفُ،
كتككف مجتمع الدراسة مف إدارات المصارؼ العاممة فُ الضفة الغربِة ،فُ حِف أف عِنتيا
كانت عِنة عشكائِة بسِطة ،كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البِانات .حِث كاف مف
أىـ نتائج الدراسة :استنتاج الباحث بأف أنكاع اإلبداع اإلدارم كمنيا اإلبداع بالمصارؼ
تتمخص باإلبداع المبرمج كغِر المبرمج كاإلبداع القائـ عمٍ أساس الكسائؿ كالغاِات كاإلبداع
المتعمؽ بدرجة الجدة كالحداثة ككذلؾ اإلبداع الفردم كاإلبداع الجماعُ بيذه المصارؼ
خمصت الدراسة إلٍ االىتماـ باإلبداع اإلدارم كرعاِتو كتطكِره باستمرار كذلؾ ألىمِتو ببقاء
ىذه المنظمات كتطكرىا كمف ضمنيا المصارؼ كذلؾ مف خالؿ دكر المدِرِف كتشجِعيـ
كرعاِتيـ لإلبداع .كمف أىـ تكصِاتيا :زِادة منح الحكافز المادِة كالمعنكِة المناسبة لممبدعِف
بالعمؿ المصرفُ ،عدـ التردد بتطبِؽ األسالِب الجدِدة كتحمؿ المخاطرة بالعمؿ خكفان مف
اإلخفاقات لما ليذا األمر مف أىمِة بالغة لإلبداع كعدـ الخكؼ مف تطبِؽ األسالِب التُ
ِتكفر بيا نسبة كبِرة مف المخاطرة.
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 دراسة (الحارِثُ )2012 ،كانت الدراسة بعنكاف (كاقع تطبِؽ عناصر اإلبداع اإلدارم كأبرزمعكقاتو لدل مدِرم المدارس الثانكِة فُ محافظة جدة) .حِث ىدفت ىذه الدراسة إلٍ التعرؼ
عمٍ كاقع تطبِؽ عناصر اإلبداع اإلدارم لدل مدِرم المدارس الثانكِة مف كجية نظر
المدِرِف كالككالء ،كالتعرؼ عمٍ المعكقات التنظِمِة كالمعكقات الشخصِة كالثقافِة
كاالجتماعِة لإلبداع اإلدارم لدل مدِرم المدارس الثانكِة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفُ
المسحُ حِث قاـ بإجراء دراستو عمٍ جمِع أفراد مجتمع الدراسة كالمتمثؿ فُ مدِرم كككالء
المدارس الثانكِة الحككمِة فُ محافظة جدة حِث بمغ عدد العِنة ( )298مفردة كىُ عبارة
عف ( )103مدِ انر ك( )195ككِالن .ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :المستكل اإلجمالُ
لعناصر اإلبداع اإلدارم كاف بدرجة متكسطة ،ككاف كاقع تطبِؽ ميارتُ الطالقة كالمركنة
بدرجة كبِرة بِنما ميارتُ الحساسِة لممشكالت كالخركج عف المألكؼ بدرجة منخفضة كبقِة
الميارات بدرجة متكسطة .المستكل اإلجمالُ لمعكقات اإلبداع اإلدارم كاف بدرجة كبِرة .كمف
أىـ تكصِاتيا :ضركرة نشر الكعُ بأىمِة تحقِؽ اإلبداع اإلدارم كابراز دكره فُ تسيِؿ
إجراءات العمؿ اإلدارم كمياـ كأعماؿ مدِرم المدارس ،كأىمِة تطكِر ميارات مدِرم
المدارس الثانكِة بمحافظة جدة فُ التغمب عمٍ المعكقات التنظِمِة لإلبداع اإلدارم ،كضركرة
عقد كرش عمؿ تطبِقِة مف قبؿ مكاتب التربِة كالتعمِـ بمحافظة جدة لتدرِب مدِرم المدارس
الثانكِة عمٍ كِفِة التغمب عمٍ معكقات اإلبداع اإلدارم عف طرِؽ التدرِب العممُ مف خالؿ
مكاقؼ كاقعِة.
 دراسة سنجار كلِفِف ) :(Sanjar&Levin, 2012ىدفت الدراسة إلٍ التعرؼ عمٍ طبِعةاإلبداع كاّلِة التُ ِنبثؽ عنيا اإلبداع المؤسسُ ،كخصائص المؤسسة التُ تساعد أك تعِؽ
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اإلبداع أك تعمؿ عمٍ تعدِؿ العالقة بِف اإلبداع المؤسسُ كخصائص المؤسسة .كقد قسـ
الباحث اإلبداع المؤسسُ إلٍ جذرم أك نيائُ كابداع تدرِجُ أك مرحمُ ،أما بخصكص
مجاالت اإلبداع فقد اعتبر الباحث أف ىناؾ قسماف ىما اإلبداع الفنُ كالمتعمؽ بإنتاج سمعة
أك خدمة جدِدة كاإلبداع المنظمُ كالمتعمؽ باليِكؿ التنظِمُ لممؤسسة أك نظاميا اإلدارم أك
خطط مساعدة المؤسسة عمٍ االحتفاظ بمكظفِيا .كقد تمت دراسة المجتمع كامالن ،باالعتماد
عمٍ االستبانة كالمقابالت المعمقة مع مسؤكلُ اإلدارة فُ المؤسسات المبحكثة ،كقد تكصؿ
الباحثاف إلٍ النتائج كمنيا :أف اإلبداع ِنشأ عف التطكر فُ المعرفة كالخبرة الحالِة
كاستخداميا بطرؽ جدِدة ،أف تحمِؿ السِاسات الحالِة المعمكؿ بيا فُ الشركة تـ تعدِميا
كتطكِرىا كتالفُ الجكانب السمبِة فِيا أكثر فاعمِة كتحقِقان لمنجاح كاإلبداع مف عممِة
االختِار بِف سِاسات جاىزة مف خارج الشركة ،أف اإلبداع ِحؿ المشاكؿ اإلنتاجِة كالتسكِقِة
لمشركات كِشبع الحاجات النفسِة كاالجتماعِة لمعاممِف.
 دراسة الككلِبُ ( )Alkolaibi,2012بعنكاف" :اإلبداع اإلدارم لدل مدِرم العمكـ كمدِرماإلدارات فُ اإلدارة العامة فُ الِمف" .ىدفت الدراسة إلٍ التعرؼ عمٍ آراء مدِرم العمكـ
كاإلدارات فُ إداراتيـ العامة فُ الك ازرة مف خالؿ ممارستيـ الِكمِة حكؿ مقكمات اإلبداع
اإلدارم ،كشؼ أسالِب اإلبداع اإلدارم المستخدمة مف قبؿ مدِرم العمكـ كاإلدارات فُ
االدارات العامة لمك ازرات .كاستخدـ الباحث المنيج العممُ الكصفُ التحمِمُ لتنفِذ ىذه
الدارسة ،حتٍ ِتمكف مف تكفِر كصؼ دقِؽ لممكضكع المراد دراستو مف خالؿ جمع البِانات
ككصؼ الطرؽ المستخدمة كبما ِؤدم إلٍ تنظِـ كترتِب البِانات .تككنت عِنة الدراسة مف
 350مدِر عاـ كمدِر إدارة .ككاف مف اىـ نتائج الدراسة :تكثِؼ برامج التدرِب لمدِرم
العمكـ كمدِرم االدارات فُ مجاؿ اكتشاؼ كتحدِد المشكالت فُ مجاؿ تنمِة كتكلِد األفكار
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اإلبداعِة مثؿ العصؼ الذىنُ كالخارطة الذىنِة كالتكفِؽ بِف االشتات ،كتدرِب مدِرم العمكـ
كمدِرم اإلدارات عمٍ ميارات تنفِذ االفكار اإلبداعِة عمٍ أرض الكاقع .فُ حِف كاف مف
أىـ تكصِات الدراسة :أف تركز الك ازرات عمٍ تنمِة كتطكِر قدرات المدِرِف كلِس عمٍ تصِد
األخطاء كالعمؿ عمٍ إعطاء المبادرات اإلبداعِة حِ انز مف الكقت فُ التجرِب كالتنفِذ ،عمٍ
الجامعات كالمعاىد ككمِات المجتمع إعادة النظر فُ المناىج كالمقررات التعمِمِة المعتمدة
كذلؾ بيدؼ تضمِنيا مكضكعات كتمارِف فُ مجاؿ اإلبداع اإلدارم.
 دراسة (الزطمة )2011 ،كاف الدراسة بعنكاف (إدارة المعرفة كأثرىا عمٍ تمِز األداء) دراسةتطبِقِة عمٍ الكمِات كالمعاىد التقنِة المتكسطة العاممة فُ قطاع غزة .ىدفت الدراسة إلٍ
بِاف دكر "إدارة المعرفة كعالقتيا بتمِز األداء فُ الكمِات كالمعاىد التقنِة المتكسطة العاممة
فُ قطاع غزة" استخدـ الباحث المنيج العممُ الكصفُ التحمِمُ ،كتككف مجتمع الدراسة مف
جمِع رؤساء األقساـ األكادِمِة بالجامعة اإلسالمِة حِث بمغ عددىـ ( )50مكظؼ كمكظفة.
ككاف مف أىـ نتائج الدراسة :ضركرة تفعِؿ دكر القِادات األكادِمِة فُ تطكِر كتنمِة
المي ارات كالقدرات اإلبداعِة لدل مرؤكسِيا ،أف تقكـ الجيات المسئكلة العمِا بالجامعة بكؿ ما
ىك مف شأنو زِادة كتفعِؿ امتالؾ رؤساء األقساـ األكادِمِة بالجامعة اإلسالمِة لمقدرات
اإلبداعِة .كمف أىـ تكصِاتيا :العمؿ عمٍ خمؽ ثقافة محفزة كمشجعة كداعمة إلنتاج المعرفة
كمشاركتيا كتأسِس بِئة تنظِمِة تقكـ عمٍ أساس المشاركة بالمعرفة كالخبرات الشخصِة
كتأسِس ثقافة تنظِمِة داعمة لممشاركة كتقاسـ كتبادؿ المعرفة ،ضركرة تخصِص فرِؽ مينُ
متخصص ِككف نشاطو كعممو األساسُ ىك إدارة أنشطة كجيكد المعرفة ضمف معاِِر محددة
تتناسب مع طبِعة عمؿ كاحتِاجات ىذه الكمِات كذلؾ عمٍ مستكل الكمِات ككؿ.
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 دراسة (خمؼ :)2010،كانت الدراسة بعنكاف (عالقة القِادة التحكِمِة باإلبداع لدل رؤساءاألقساـ األكادِمِة فُ الجامعة اإلسالمِة بغزة) .كقد ىدفت الدراسة إلٍ اإلجابة عف السؤاؿ
الرئِسُ التالُ :ما ىُ العالقة بِف امتالؾ القِادات األكادِمِة لعناصر القِادة التحكِمِة
كتنمِة القدرات اإلبداعِة لدل رؤساء األقساـ األكادِمِِف بالجامعة اإلسالمِة بغزة؟ استخدـ
الباحث المنيج الكصفُ التحمِمُ فُ إجراء الدراسة نظ انر ألنو ِتناسب مع الظاىرة مكضكع
البحث ،فُ حِف أف عِنتيا كانت عمٍ الجامعة اإلسالمِة فُ غزة ،كتككف مجتمع الدراسة مف
جمِع رؤساء األقساـ األكادِمِة بالجامعة اإلسالمِة ،كبمغ مجتمع الدراسة  50مكظؼ
كمكظفة مف نفس الجامعة ،ككأداة لجمع البِانات استخدمت االستبانة .ككاف مف أىـ نتائج
الدراسة ما ِمُ :تكجد ممارسة لمقِادة التحكِمِة مف قبؿ القِادات األكادِمِة فُ الجامعة
اإلسالمِة بغزة بنسبة تساكم ( ،)%80.6احتؿ عنصر(الجاذبِة "التأثِر المثالُ") مف عناصر
القِادة التحكِمِة المرتبة األكلٍ بكزف نسبُ( ،)% 82.89بِنما احتؿ عنصر(االستثارة الفكرِة)
المرتبة الرابعة بكزف نسبُ(  )% 79.63فُ تقدِرات أفراد العِنةِ ،تكافر اإلبداع اإلدارم لدل
رؤساء األقساـ األكادِمِِف بالجامعة اإلسالمِة بغزة بنسبة تساكم (  )%83.94كمف أىـ
تكصِاتيا :ضركرة تفعِؿ دكر القِادات األكادِمِة فُ تطكِر كتنمِة الميارات كالقدرات
اإلبداعِة لدل مرؤكسِيا ،أف تقكـ الجيات المسؤكلة العمِا بالجامعة بكؿ ما ىك مف شأنو
زِادة كتفعِؿ امتالؾ رؤساء األقساـ األكادِمِة بالجامعة اإلسالمِة لمقدرات اإلبداعِة.
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التعميق عمى الدراسات السابقة
ركزت دراسة البحِصُ ( )2014عمٍ تمكِف المكظفِف مف تحقِؽ التمِز ،إذ بِنت اف تحقِؽ التمِز
ِككف مف خالؿ زِادة تحفِز المكظفِف عمٍ العمؿ ،كركزت دراسة صمِبُ كفراح ( )2013عمٍ اف
ىناؾ عالقة مباشرة بتحسِف األداء كبالتالُ التمِز ،أما دراسة العبِدم فقد ركزت عمٍ ضركرة
االىتماـ باإلبداع مف خالؿ التدرِب المستمر لمعاممِف حِث ِحقؽ ذلؾ التمِز ليـ ،فُ حِف ركزت
دراسة نكاؿ ،كفاء ( )2013عمٍ اإلبداع اإلدارم لتحقِؽ المِزة التنافسِة ،حِث اف تحقِؽ المِزة
التنافسِة ِتطمب اإلبداع كالتمِز ،أما د ارسة سكِطُ ( )2012فقد ركزت عمٍ اإلبداع اإلدارم فُ
المصارؼ ،كِككف ذلؾ بتحفِز التطكر الحداثُ كالتدرِب المستمر ،كركزت دراسة الزطمة ()2011
عمٍ إدارة المعرفة لتحقِؽ التمِز كتنمِة قدرات المكظفِف كتطكِرىـ ،كركزت دراسة الحارثُ عمٍ
كاقع تطبِؽ عناصر اإلبداع اإلدارم ،كذكر أبرز معكقاتو ،مف خالؿ التطرؽ إلٍ االسباب التُ ِمكف
اف تعِؽ العممِة اإلبداعِة ،فِما ركزت دراسة ( )Aburuman, 2016التمكِف اإلدارم كمدخؿ
لتحسِف اإلبداع لدل العاممِف ،فُ حِف ركزت دراسة ) (Sanjar&Levin, 2012عمٍ طبِعة
اإلبداع كأنكاعو فُ المؤسسات.
استخدمت الدراسات السابقة المنيج الكصفُ كدراسة البحِصُ ( )2014كدراسة صمِبُ كفراح
( )2013كدراسة العبِدم ( )2013كدراسة كفاء ( )2013كدراسة السكِطُ ( )2012كدراسة الزطمة
( )2011كدراسة الحارثُ ( ،)2012أما فُ الدراسة الحالِة ايستخدـ المنيج الكصفُ كباقُ الدراسات
السابقة.
أظيرت نتائج الدراسات السابقة أف اإلبداع اإلدارم ِحتاج إلٍ المتابعة كالتطكِر كالتدرِب مف اجؿ
الكصكؿ إلٍ التمِز.
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استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة فُ بناء أداة الدراسة كىُ االستبانة ،كما استفادت مف مجتمع
الدراسة كمف المنيج المستخدـ فِيا ،إضافة إلٍ االستفادة مف النتائج التُ تكصمت إلِيا الدراسة.
تختمؼ الدراسة الحالِة عف الدراسات السابقة فُ أنيا تعالج اإلبداع اإلدارم كدكرة فُ التمِز فُ
الجامعات الخاصة فُ فمسطِف ،كما أنيا ربطت بِف عناصر اإلبداع اإلدارم كمدل تحقِقيا فُ
الجامعات الخاصة لضماف تحقِؽ التمِز.
بناء عمٍ ذلؾ الدراسة استفادت مف الدراسات السابقة فُ المجاالت اّتِة:
ن
 .1االىتداء لبعض المراجع كالمصادر كالبحكث التُ لـ ِتسنٍ لمباحث معرفتيا كاالطالع عمِيا
سابقان.
 .2اإلسياـ فُ صِاغة أىداؼ البحث كفرضِاتو.
 .3اإلسياـ فُ بناء بعض أركاف اإلطار النظرم لمدراسة.
 .4صِاغة فقرات االستبانة المتعمقة بمتغِرات البحث.
تركمان فكرِان أتاح لمباحث االنطالؽ منو لتأطِر الظكاىر ذات العالقة بالدراسة.
 .5تمثؿ ا
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الفصل الثالث
_____________________________________________________________
الطريقة واإلجراءات

تمييد

ِيدؼ ىذا الفصؿ إلٍ بِاف منيجِة الدراسة كاجراءاتيا كأدكاتيا المستخدمة لتحقِؽ أىداؼ الدراسة
كانجاز اإلطار العممُ ،كسِتناكؿ ىذا الفصؿ تكضِحان ألسمكب الدراسة الذم استخدمتو الباحثة
ككصؼ مجتمع الدراسة ،كسِتـ استعراض أدكات الدراسة ،كطرِقة إعدادىا ككِفِة بنائيا كتطكِرىا،
كطرؽ الحصكؿ عمٍ البِانات المطمكبة ،كمدل صدؽ كثبات األداة ،ككما ِتضمف الفصؿ كصفان
لإلجراءات التُ قامت بيا الباحثة فُ تصمِـ أداة الدراسة كتقنِتيا ،كِنتيُ الفصؿ بالمعالجات
اإلحصائِة التُ تـ استخداميا فُ تحمِؿ البِانات كاستخالص النتائج كفُ ما ِمُ كصؼ ليذه
االجراءات.
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منيجية الدراسة
انطالقان مف طبِعة الدراسة كالمعمكمات المطمكبة لإلجابة عف اسئمتيا كتحقِؽ أىدافيا ،تـ استخداـ
المنيج الكصفُ ،لكصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة كىُ "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة
كعالقتو بالتمِز" ،كتحمِؿ بِاناتيا كبِاف العالقة بِف مككناتيا كاّراء التُ تطرح حكليا ،كالعممِات التُ
تتضمنيا كاّثار التُ تحدثيا ،كِحاكؿ المنيج الكصفُ أف تجمع الباحثة بِاناتيا عف مجتمع الدراسة
فقط ،أمالن فُ ا لتكصؿ إلٍ تعمِمات ذات معنٍ ِزِد بيا رصِد المعرفة عف المكضكع ،كذلؾ بعد
استطالع رأم مجتمع الدراسة باستخداـ أداة مناسبة لجمع المعمكمات.
مجتمع الدراسة
شمؿ مجتمع الدراسة جمِع المكظفِف اإلدارِِف كاألكادِمِِف فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كِشتمؿ
عمٍ مدراء المراك ز اإلدارِة ،مدراء الدكائر اإلدارِة كاألكادِمِة ،رؤساء األقساـ ،مدراء المكاتب كنكاب
المدراء ،العمداء ،نكاب العمداء ،حِث تـ تكزِع ( )97استبانة كاسترداد ( )92منيا ،كما ىك مكضح
بالجدكؿ رقـ ( )3.1كقد اختِرت الجامعات الفمسطِنِة الخاصة منيا الجامعة العربِة األمرِكِة /جنِف،
كجامعة فمسطِف األىمِة /بِت لحـ ،كدراسة حالة.
جدول رقم( :)3.1الذي يبين توزيع عينة الدراسة
إداريين

أكاديميين

إداري وأكاديمي

المجموع

الجامعة العربية األمريكية

14

4

37

55

جامعة فمسطين األىمية

14

10

13

37
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أسموب الدراسة
اعتمدت الباحثة عمٍ نكعِف مف البِانات لتحقِؽ أىداؼ الدراسة:
أوالً :البيانات الثانوية
استعرضت الباحثة عدد مف الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة لتتمكف مف معرفة
الفرضِات التُ سِتـ كضعيا مف أجؿ تحقِؽ أىداؼ الدراسة ،كما ِتعمؽ بالجانب النظرم قامت
الباحثة بالحصكؿ عمِيا باستخداـ المصادر الثانكِة معتمدة عمٍ الدراسات السابقة فُ ىذا المجاؿ،
كالكتب كالمراجع العربِة كاألجنبِة ذات العالقة ،كالدكرِات كالمقاالت كالتقارِر كاألبحاث التُ تناكلت
مكضكع الدراسة ،كالبحث كالمطالعة فُ مكاقع اإلنترنت المختمفة.
ثانياً :البيانات األولية
مف أجؿ اختبار فرضِات الدراسة حكؿ عناصر اإلبداع اإلدارم كالتمِز ،كلتحقِؽ أىداؼ الدراسة،
قامت الباحثة بإعداد استبانة تقكـ عمٍ تحمِؿ العالقة بِف عناصر اإلبداع اإلدارم كالتمِز ،حِث
كزعت االستبانة عمٍ الجامعة العربِة األمرِكِة كجامعة فمسطِف األىمِة.
أداة الدراسة
مف أجؿ تحقِؽ اليدؼ العاـ لمدراسة كىك تقدِـ معمكمات ىامة ألصحاب القرار حكؿ أىمِة عناصر
اإلبداع اإلدارم كالتمِز ،تككنت أداة الدراسة مف االستبانة ،كقد تـ بناء االستبانة بصكرتيا األكلِة ،ثـ
تـ عرضيا عمٍ المشرؼ الذم قاـ بعمؿ التعدِالت عمِيا ،ثـ عرضيا عمٍ مجمكعة مف المحكمِف،
الذِف أبدكا مالحظاتيـ عمِيا ،كخرجت بصكرتيا النيائِة ،كقد تككنت أداة الدراسة مف قسمِف ،تككف
القسـ األكؿ مف المعمكمات العامة ،كىُ المتغِرات الدِمغرافِة لعِنة الدراسة ،فُ حِف تككف القسـ
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الثانُ مف محاكر االستبانة ،كقد تـ تقسِميا إلٍ محكرِف ،تطرؽ المحكر األكؿ إلٍ عناصر اإلبداع
اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كبمغ عدد أسئمتو ( )30سؤاالن ،ثـ المحكر الثانُ تطرؽ إلٍ
التمِز فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كبمغت اسئمتو ( )20سؤاالن.

صدق أداة الدراسة
لضماف الحصكؿ عمٍ درجة عالِة مف المصداقِة كالمكضكعِة ألداة الدراسة ،تـ إجراء اختبار صدؽ
أداة االستبِاف ،كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبِاف مف خالؿ الصدؽ الظاىرم كىك المظير العاـ
لالختبار مف حِث نكع المفردات ،ككِفِة صِاغتيا ،كمدل كضكحيا ،ككذلؾ ِتناكؿ تعمِمات االختبار
كدقتيا كدرجة كضكحيا كمكضكعِتيا كمدل مناسبة االختبار لمغرض الذم كضع مف أجمو
).(Saunders, 2009, 90
كقد بمغ عدد المحكمِف ( )8كنتِجة ّراء المحكمِف فقد استقر الرأم عمٍ األداة بعد إجراء تعدِؿ فُ
فقراتيا (ممحؽ  ،)2إضافة كحذؼ كجمع أشطر الفقرات كاعادة صِاغتيا كصححت األداة قبؿ اجتِازىا
التحكِـ لغكِان ،كقد تـ التكصؿ إلٍ اعتماد فقرات االستبِاف( .ممحؽ )1
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ثبات أداة الدراسة
استخدمت الباحثػة معامػؿ كركنبػاخ ألفػا لمتأكػد مػف ثبػات االسػتبانة كقػد كانػت النتػائج كمػا ىػك مبػِف فػُ
الجدكؿ ( ،)3.2حِث ِتضح أف الدرجة الكمِة ىُ ( )0.832كىُ أكثر مف الحد األدنٍ المقبكؿ كىُ
(.)0.7
جدول رقم( :)3.2يوضح قيمة معامل الثبات كرونباخ ألفا
المحور

معامللللل الثبللللات كرونبللللاخ عدد الفقرات

حجم العينة

ألفا
المخاطرة والتحدي

0.821

5

92

القدرة عمى التحميل

0.774

5

92

االصالة

0.756

5

92

المرونة

0.741

5

92

الحساسية لممشكالت

0.811

5

92

الطالقة

0.884

5

92

عناصر االبداع االداري

0.886

30

92

عناصر التميز

0.792

30

92

الدرجة الكمية

0.832
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ِكضح الجدكؿ رقـ ( )3.2قِمة نتائج اختبار كركنباخ الفا كالذم ِساكم ( ،)0.832أم أنو أعمٍ مف
قِمة ( ،)α ≤ 0.05كعمِو فإف النتِجة تدؿ عمٍ اتساؽ كثبات فقرات القِاس.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة
تنكعت األسالِب اإلحصائِة ،كعند البحث عف أكثر األسالِب مالئمة ليذه الدراسة كاف إلزامان العكدة
إلٍ الدراسات السابقة التُ تتناكؿ مكضكع الدراسة ،أك كانت قرِبة ألىداؼ الدراسة ،حِث كاف
المتكسط الحسابُ كاالنحراؼ المعِارم مف أكثر األسالِب اإلحصائِة المستخدمة فُ الدراسات
السابقة ،كالكسط الحسابُ ىك المقِاس األكسع استخدامان مف مقاِِس النزعة المركزِة ،كتـ استخداـ
الكسط الحسابُ إلجابات مجتمع الدراسة عف االستبانة ألنو ِعبر عف مدل أىمِة الفقرة عند أفراد
المجتمع ،كاالنحراؼ المعِارم ِعتبر مف مقاِِس التشتت ،كِستخدـ لقِاس كبِاف تشتت إجابات
مفردات مجتمع الدراسة حكؿ كسطيا الحسابُ ،كِككف كاتفاؽ بِف أفراد المجتمع عمٍ فقرة معِنة ،إذ
كاف االنحراؼ المعِارم قمِالن (عالـ.)65 ،2010 ،

ك قامت الباحثة باستخداـ األسالِب اإلحصائِة اّتِة:
 .1النسب المئكِة كالتك اررات كالمتكسطات الحسابِةِ :ستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسُ ألغراض
معرفة تكرار فئات متغِر ما كِفِد الباحث فُ كصؼ مجتمع الدراسة.
 .2اختبار ألفا كركنباخ ) (Cronbach Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3اختبار تحمِؿ التباِف األحادم )(One Way Analysis of Variance – ANOVA
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات بِف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البِانات .كقد استخدمتو
الباحثة لبِاف الفركؽ التُ تعزل لممتغِر الذم ِشتمؿ عمٍ ثالث مجمكعات فأكثر.
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 .4اختبار شِفِو ) ،(Secheffe- Testكىك اختبار بعدم ِستخدـ لممقارنة الثنائِة بعد تحمِؿ
التباِف األحادم لمعرفة الفركؽ بِف المجمكعات لصالح أم مجمكعة.
 .5اختبار ت ) (t-testلممجمكعات المستقمة ،حِث ِستخدـ ىذا االختبار عند كجكد مجمكعتِف
تتعرض أحدىما لممعالجة ،كتؤخذ النتائج لكؿ المجمكعتِف ،كِتـ المقارنة بِف المتكسطات فُ
المجمكعتِف.
كلكنو ال ِكفُ لمحكـ عمٍ
متغِرِفٌ ،
 .6معامؿ االرتباط بِرسكفِ :فِد فُ تحدِد نكع العالقة بِف ٌ
قكة
قكة االرتباط بِف المتغِرِفٌ ،
ألف تقدِره ِختمؼ باختالؼ الشخص الذم ِقكـ بالحكـ عمٍ ٌ
ٌ
االرتباط.
إجراءات الدراسة
 .1قامت الباحثة بجمع أدبِات الدراسة مف المصادر كالكتب كالدراسات كاألبحاث المنشكرة كغِر
المنشكرة مف أجؿ تككِف الفكرة الرئِسة عف مكضكع الدراسة ،ثـ بناء اإلطار النظرم لمدراسة.
 .2استخدمت الباحثة الدراسات السابقة ،كاألدب النظرم فُ بناء أداة الدراسة ،كىُ االستبانة ثـ
قسـ الباحث االستبانة الٍ محكرِف ،عالج كؿ محكر جانبان ميمان مف جكانب الدراسة.
 .3بعد بناء أداة الدراسة كىُ االستبانة ،ثـ عرضيا عمٍ المشرؼ مف أجؿ االطالع عمِيا ،كبعد
إجراء التعدِالت الالزمة ،تـ عرض االستبانة عمٍ مجمكعة مف المحكمِف الذِف أبدكا
مجمكعة مف المالحظات ،كتـ تعدِميا.
 .4قاـ الباحث بتكزِع عِنة استطالعِة عمٍ مجمكعة مف االفراد لمتأكد مف صدؽ كثبات أداة
الدراسة.
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 .5عممت الباحثة عمٍ تكزِع االستبانة عمٍ عِنة الدراسة ،فُ الجامعة العربِة األمرِكِة /جنِف
كجامعة فمسطِف األىمِة /بِت لحـ.
 .6تـ تحمِؿ البِانات باستخداـ برنامج ( )SPSSكأدت المعالجة اإلحصائِة إلٍ الكصكؿ إلٍ
النتائج مف خالؿ استخداـ االختبارات الالزمة.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة ومناقشتيا
مقدمة
ىدفت ىذه الدراسة إلٍ معرفة كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بػالتمِز،
ككػػذلؾ تقػػدِـ معمكمػػات ىامػػة ألصػػحاب الق ػرار حػػكؿ أىمِػػة اإلبػػداع اإلدارم فػػُ الجامعػػات الفمسػػطِنِة
الخاصة كعالقتو بالتمِز.
تـ تكزِع ( )97استبانة لتحقِؽ أىداؼ الدراسة المرجكة ،كتـ استرداد ( )92استبانة صالحة لمتحمِػؿ أم
مػػا نسػػبتو ( ،)%94.8حِػػث تعتبػػر ىػػذه النسػػبة عالِػػة كنتائجيػػا مقبكلػػة كتعبػػر عػػف رأم العِنػػة كفقػان لمػػا
أشار إلِو ).(Saunders, 2009, 34
وصف عينة الدراسة وفق الخصائص الديمغرافية
بِنػػت النتػػائج الظػػاىرة فػػُ الجػػداكؿ ،أف المتغِػرات الدِمغرافِػػة كػػاف ليػػا أثػػر كبِػػر فػػُ فيػػـ أفػراد مجتمػػع
الدراسة ألسئمة االستبانة كاإلجابة عنيا بمكضكعِة ،كما ِمُ:
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 .1توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس
ِبِف الجدكؿ رقػـ ( )4.1أف مػا نسػبتو ( )%73.9مػف مجتمػع الد ارسػة ىػـ مػف الػذككر ،بِنمػا ِمثػؿ
ما نسبتو ( )%26.1مف اإلناث كىُ نسب ممثمو لمجتمع الدراسة ،كتعزك الباحثة ىذه النسػب إلػٍ
طبِعػػة العمػػؿ فػػُ الجامعػػات الفمسػػطِنِة الخاصػػة ،حِػػث أف غالبِػػة المػػدراء اإلدارِػػِف كاألكػػادِمِِف
ذككر.
جدول رقم ( :)4.1توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس
المتغير

الجنس

العدد

الفئة

النسبة المئوية

ذكر

68

%73.9

انثى

24

%26.1

المجموع

92

%100

 .2توزيع مجتمع الدراسة حسب طبيعة العمل
تب ػػِف النت ػػائج المكض ػػحة ف ػػُ الج ػػدكؿ رق ػػـ ( )4.2تكزِ ػػع مجتم ػػع الد ارس ػػة حس ػػب طبِع ػػة العم ػػؿ ،كأف
( )%30.4مػػف مجتمػػع الد ارسػػة ىػػـ مػػف اإلدارِػػِف ،ك( )%15.2مػػف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف األكػػادِمِِف،
بِنمػػا شػػكمت نسػػبتو مػػف ِعممػػكف فػػُ نفػػس اؿ سػػكِان ( )%54.3كىػػُ أعمػػٍ نسػػبة مػػف مجتمػػع الد ارسػػة،
كترل الباحثة بأف ذلؾ ِعكد إلٍ طبِعة العمؿ اإلدارم حِث انو مشترؾ مع الجانب األكادِمُ.
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جدول رقم ( :)4.2توزيع مجتمع الدراسة حسب طبيعة العمل
المتغير

طبيعة العمل

العدد

الفئة

النسبة المئوية

إداري

28

%30.4

أكاديمي

14

%15.2

أكاديمي واداري

50

%54.3

المجموع

92

%100

 .3توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي
تظيػػر النت ػائج الظػػاىرة فػػُ الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.3تكزِػػع مجتمػػع الد ارسػػة حسػػب المؤىػػؿ العممػػُ،
حِث كانت نسبة الثانكِة العامة فما دكف ( )%4.3مف مجتمع الدراسة ،ثػـ درجػة البكػالكرِكس
( )%10.9مػػف مجتمػػع الد ارسػػة ،كشػػكمت درجػػة دبمػػكـ عػ و
ػاؿ بمػػا نسػػبتو ( )%1.1مػػف مجتمػػع
الد ارسػة كىػُ أقػؿ نسػػبة شػكمتيا ،أمػا درجػة الماجسػػتِر شػكمت ( )%39.1مػف مجتمػع الد ارسػػة،
بِنما شكمت درجة الدكتكراه بما نسبتو ( )%44.6مف مجتمع الدراسة كىُ أعمٍ نسبة شكمتيا،
كتالحظ الباحثة ارتفػاع درجػة الػدكتكراه ممػا ِفػرض عمػِيـ مكاكبػة التطػكر العممػُ الحاصػؿ فػُ
العػالـ كعػػدـ العػػكدة إلػٍ األسػػالِب التقمِدِػػة فػُ أداء األعمػػاؿ كالنػػزكع إلػٍ التغِِػػر كاإلبػػداع فػػُ
أداء األعم ػػاؿ المناط ػػة لي ػػـ بدق ػػة كس ػػيكلة ك ػػذلؾ طبِع ػػة العم ػػؿ األك ػػادِمُ ال ػػذم ِقكم ػػكف ب ػػو
باإلضافة إلٍ العمؿ اإلدارم تحتـ عمِيـ القِاـ بالعمؿ بصكرة متخصصة كمبتكػرة تػكفر الكقػت
كالجيد المبذكؿ باإلضافة إلٍ االستفادة مف تجارب المكظفِف فُ نفس المجاؿ كالتطكِر عمِيػا
بما ِتكافؽ مع األعماؿ.
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جدول رقم ( :)4.3توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي
المتغير

العدد

الفئة

النسبة المئوية

4

%4.3

بكالوريوس

10

%10.9

دبموم عال

1

%1.1

ماجستير

36

%39.1

دكتوراه

41

%44.6

المجموع

92

%100

المؤىل العممي ثانوية عامة فما دون

 .4توزيع مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة
تبػػِف النتػػائج الظػػاىرة فػػُ الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.4تكزِػػع مجتمػػع الد ارسػػة الد ارسػػة كفق ػان لسػػنكات الخب ػرة،
حِػػث شػػكمت سػػنة الخبػرة أقػػؿ مػػف  5سػػنكات مػػا نسػػبتو ( )%22.8مػػف مجتمػػع الد ارسػػة ،ثػػـ مػػف 6
سنكات إلٍ 10سنكات نسبتو ( )%43.5مف مجتمع الدراسة كىُ أعمٍ نسبة ،ثـ مف  11سنة إلٍ
 15سػػنة بمػػا نسػػبتو ( )%22.8م ػف مجتمػػع الد ارسػػة ،كشػػكمت مػػا نسػػبتو ( )%10.9مػػف مجتمػػع
الدراسة الذِف كاف لدِيـ  16سنة فأكثر ،كترل الباحثة إلٍ ضركرة التجدِػد كالتطػكِر فػُ آلِػة أداء
األعماؿ بما ِتكافؽ كِتناسب مع التطكر الحاصؿ عمػٍ مػدار السػنكات التػُ ِكتسػب فِيػا الشػخص
الخبرات.
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جدول رقم ( :)4.4توزيع مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة
العدد

النسبة المئوية

المتغير الفئة
اقل من  5سنوات

21

%22.8

من  6لغاية  10سنوات

40

%43.5

21

%22.8

 16سنة فأكثر

10

%10.9

المجموع

92

%100.0

سنوات الخبرة من 11سنة الى  15سنة

 .5توزيع مجتمع الدراسة حسب مكان العمل
تبِف النتائج الظاىرة فُ الجدكؿ رقـ ( )4.5تكزِع مجتمع الدراسة حسب مكاف العمؿ ،حِث شكمت بما
نسبتو ( )%59.8مف مجتمع الدراسة ىـ مف الجامعة العربِة األمرِكِة ،بِنما شكمت جامعة فمسطِف
األىمِة بما نسبتو ( )%40.2مف مجتمع الدراسة ،كبرأم الباحثة ارتفاع نسبة الجامعة العربِة األمرِكِة
بسبب تنكع األقساـ األكادِمِة كاعداد المكظفِف فِيا أكثر مقارنة بجامعة فمسطِف األىمِة.
جدول رقم ( :)4.5توزيع مجتمع الدراسة حسب مكان العمل
العدد

النسبة المئوية

المتغير الفئة

55

%59.8

مكان العمل جامعة فمسطين االىمية

37

%40.2

المجموع

92

%100.0

الجامعة العربية االمريكية
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تحميل مجاالت ومحاور الدراسة
تـ تحمِؿ مجاالت كمحاكر الدراسة كتقسِميا كفقان لتسمسؿ أسئمة االستبانة كفرضِات الدراسة كما ىك
مكضح:

النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة
ما ىك "واقع اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية الخاصة وعالقتو بالتميز "
لإلجابة عف السؤاؿ استخدمت المتكسطات الحسابِة كالنسب المئكِة لكؿ فقرة كلمدرجة الكمِة .كقد
اعتمد فُ التدرِج مقِاس لِكرت الخماسُ (مكافؽ بشدة =  ،5مكافؽ =  ،4غِر متأكد =  ،3غِر
مكافؽ =  ،2غِر مكافؽ بشدة = )1
جدول رقم ( :)4.6المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات المجال األول من عناصر اإلبداع اإلداري :المخاطرة
والتحدي
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العبارة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

.1

أستطِع تحمؿ مسؤكلِة ما أقكـ بو مف أعماؿ.

4.61

0.49

.2

لدم مبادرة بتبنُ األفكار كاألسالِب الجدِدة كالبحث عف حمكؿ لممشكالت.

4.60

0.49

.3

لدم القدرة بأف أثبت صحة أفكارم بالحجة كالبرىاف.

4.49

0.50

.4

أف أتقبؿ انتقادات األخرِف بصدر رحب.

4.46

0.50

.5

أف أقبؿ الفشؿ باعتباره التجربة التُ تسبؽ النجاح.

4.03

0.80

4.44

0.28

المخاطرة والتحدي

الحظ مف الجدكؿ ( )4.6أف أىـ الفقرات ىُ (أستطِع تحمؿ مسؤكلِة ما أقكـ بو مف أعماؿ) بمتكسط
حسابُ  4.61كانحراؼ معِارم نسبتو  0.49كىذا ِعنُ مكافقة المستجِبِف عمٍ ىذه الفقرة التُ
حصمت عمٍ أعمٍ نسبة فُ المجاؿِ ،مِيا الفقرة (لدم مبادرة بتبنُ األفكار كاألسالِب الجدِدة كالبحث
عف حمكؿ لممشكالت) بمتكسط حسابُ  4.60كانحراؼ معِارم نسبتو  0.49مما ِشِر إلٍ أف ىناؾ
تبنُ لألفكار كاألسالِب الجدِدة كالبحث عف حمكؿ لممشكالت ،كقد كانت أقؿ الفقرات مكافقة ىُ (أف
أقبؿ الفشؿ باعتباره التجربة التُ تسبؽ النجاح) بمتكسط حسابُ مقداره  4.03كانحراؼ معِارم نسبتو
.0.80
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جدول رقم ( :)4.7المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات المجال الثاني من عناصر اإلبداع اإلداري :القدرة
عمى التحميل

العبارة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

.6

أف أتمكف مف تنظِـ أفكارم بشكؿ ِساعد عمٍ حؿ المشكالت.

4.42

0.58

.7

أستطِع تحدِد تفاصِؿ العمؿ قبؿ البدء بتنفِذه.

4.37

0.55

.8

أف ِككف لدم القدرة عمٍ ربط االشِاء بشكؿ منطقُ كتفسِرىا كتحمِميا عممِان.

4.37

0.49

.9

أف ِككف عندم القدرة عمٍ تجزئة مياـ العمؿ المناطة لطبِعة كظِفتُ.

4.28

0.54

.10

ال أجد صعكبة فُ تحمِؿ مياـ العمؿ المطمكب منُ أنجازه.

4.01

0.76

4.29

0.33

الدرجة الكمية

الحظ مف الجدكؿ ( )4.7أف أىـ الفقرات ىُ (أف أتمكف مف تنظِـ أفكارم بشكؿ ِساعد عمٍ حؿ
المشكالت) بمتكسط حسابُ  4.42كانحراؼ معِارم  0.58كىذا ِعنُ مكافقة المستجِبِف عمٍ ىذه
الفقرة التُ حصمت عمٍ أعمٍ نسبة فُ المجاؿِ ،مِيا (أستطِع تحدِد تفاصِؿ العمؿ قبؿ البدء
بتنفِذه) بمتكسط حسابُ  4.37كانحراؼ معِارم  ،0.55كتكضح الباحثة أف مكظفُ الجامعات
ِتمتعكف بدرجة عالِة مف القدرة عمٍ التحمِؿ فُ مجاؿ عمميـ ،كقد كانت اقؿ الفقرات مكافقة ىُ (ال
أجد صعكبة فُ تحمِؿ مياـ العمؿ المطمكب منُ أنجازه) بمتكسط حسابُ مقداره 4.01كانحراؼ
معِارم .0.76

76

جدول رقم ( :)4.8المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات المجال الثالث من عناصر اإلبداع اإلداري :األصالة
العبارة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

.11

أستطِع أنجاز ما ِسند إلُ مف أعماؿ بأسمكب متجدد.

4.23

0.52

.12

أتمتع بالميارة فُ امتالؾ الحجة كالقدرة عمٍ اإلقناع.

4.18

0.59

.13

أشعر بأف لُ مساىمة خاصة فُ التكصؿ إلٍ أفكار جدِدة

4.11

0.67

.14

أتجنب مف تكرار ما ِفعمو األخركف فُ حؿ مشكالت العمؿ.

3.92

0.68

.15

أف ال أشعر بالممؿ مف تكرار اإلجراءات المتبعة فُ إنجاز العمؿ.

3.78

0.97

4.05

0.43

الدرجة الكمية

الحظ مف الجدكؿ ( )4.8أف أىـ الفقرات ىُ (أستطِع أنجاز ما ِسند إلُ مف أعماؿ بأسمكب متجدد)
بمتكسط حسابُ  4.23كانحراؼ معِارم  0.52كىذا ِعنُ مكافقة المستجِبِف عمٍ ىذه الفقرة التُ
حصمت عمٍ أعمٍ نسبة فُ المجاؿِ ،مِيا (أتمتع بالميارة فُ امتالؾ الحجة كالقدرة عمٍ اإلقناع)
بمتكسط حسابُ  4.18كانحراؼ معِارم  ،0.59كبرأم الباحثة اف المكظفِف ِتمتعكف باألصالة فُ
انجاز عمميـ ،كقد كانت اقؿ الفقرات مكافقة ىُ (أف ال أشعر بالممؿ مف تكرار اإلجراءات المتبعة فُ
إنجاز العمؿ) بمتكسط حسابُ مقداره  3.78كانحراؼ معِارم .0.97
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جدول رقم ( :)4.9المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات المجال الرابع من عناصر اإلبداع اإلداري :المرونة
المتوسط

االنحراف

العبارة

الرقم

الحسابي

المعياري

.16

أف ِككف لدم القدرة عمٍ رؤِة األشِاء مف زكاِا مختمفة.

4.40

0.49

.17

أف ال أتردد فُ تغِِر مكقفُ عندما أقتنع بعدـ صحتو.

4.26

0.75

.18

لدم القدرة عمٍ تقدِـ األفكار الجدِدة لتطكِر العمؿ.

4.25

0.74

.19

أتقبؿ الرأم المخالؼ لرأُِ الصائب لالستفادة منو.

4.20

0.67

.20

أحرص عمٍ التجدِد كالتطكِر فُ أسمكب عممُ باستمرار.

3.79

0.99

4.18

0.37

الدرجة الكمية

نالحظ مف الجدكؿ ( )4.9أف أىـ الفقرات ىُ (أف ِككف لدم القدرة عمٍ رؤِة األشِاء مف زكاِا
مختمفة) بمتكسط حسابُ  4.40كانحراؼ معِارم  0.49كىذا ِعنُ مكافقة المستجِبِف عمٍ ىذه الفقرة
التُ حصمت عمٍ أعمٍ نسبة فُ المجاؿِ ،مِيا (أف ال أتردد فُ تغِِر مكقفُ عندما أقتنع بعدـ
صحتو) بمتكسط حسابُ  4.26كانحراؼ معِارم  ،0.75كقد كانت اقؿ الفقرات مكافقة ىُ (أحرص
عمٍ التجدِد كالتطكِر فُ أسمكب عممُ باستمرار) بمتكسط حسابُ مقداره  3.79كانحراؼ معِارم
.0.99
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جدول رقم ( :)4.10المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات المجال الخامس من عناصر اإلبداع اإلداري:
الحساسية لممشكالت

العبارة

الرقم

.21

.22

.23

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

أتمكف مف التعرؼ عمٍ مشكالت العمؿ قبؿ حدكثيا.

4.12

0.63

لدم رؤِة دقِقة الكتشاؼ المشكالت التُ ِعانُ منيا اّخركف فُ العمؿ

4.05

0.69

كالمساعدة فُ حميا.
أف أحرص عمٍ تحدِد معرفة أكجو القصكر أك الضعؼ فِما أقكـ بو مف

3.90

0.61

عمؿ.

.24

أخطط لمكاجية مشكالت العمؿ الممكف حدكثيا.

3.86

0.72

.25

اتمكف مف التنبؤ بمشكالت العمؿ قبؿ حدكثيا.

3.71

0.75

3.93

0.40

الدرجة الكمية

ِتبِف مف الجدكؿ ( )4.10أف أىـ الفقرات ىُ (أتمكف مف التعرؼ عمٍ مشكالت العمؿ قبؿ حدكثيا)
بمتكسط حسابُ  4.12كانحراؼ معِارم  0.63كىذا ِعنُ مكافقة المستجِبِف عمٍ ىذه الفقرة التُ
حصمت عمٍ أعمٍ نسبة فُ المجاؿِ ،مِيا (لدم رؤِة دقِقة الكتشاؼ المشكالت التُ ِعانُ منيا
اّخركف فُ العمؿ كالمساعدة فُ حميا) بمتكسط حسابُ  4.05كانحراؼ معِارم  ،0.69كقد كانت
اقؿ الفقرات مكافقة ىُ (اتمكف مف التنبؤ بمشكالت العمؿ قبؿ حدكثيا) بمتكسط حسابُ مقداره 3.71
كانحراؼ معِارم  ،0.75لذلؾ ِنبغُ عمٍ اإلدارة العمِا أف تعِد ىِكمة المكظفِف ،الف الشخص الذم
ال ِستطِع التنبؤ بمشكالت العمؿ قبؿ حدكثيا ِعتبر شخص غِر مبدع.
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جدول رقم ( :)4.11المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات المجال السادس من عناصر اإلبداع اإلداري:
الطالقة

العبارة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

.26

ىناؾ قدرة لدم فُ التعبِر عف أفكارم بطالقة أك صِاغتيا فُ كممات مفِدة.

4.15

0.80

.27

أمتمؾ القدرة عمٍ طرح األفكار كالحمكؿ السرِعة لمكاجية مشاكؿ العمؿ.

4.12

0.55

أتمكف مف استخداـ أكبر عدد ممكف مف العبارات كالتراكِب ذات المعنٍ الكاحد

4.02

0.63

.28

لمداللة عمٍ فكرة.

.29

أف أقدـ أكثر مف فكرة خالؿ فترة زمنِة قصِرة.

3.99

0.65

.30

أف ِككف لدم القدرة السمِمة ميما كانت الظركؼ.

3.97

0.86

4.05

0.49

الدرجة الكمية

الحظ مف الجدكؿ ( )4.11أف أىـ الفقرات ىُ (ىناؾ قدرة لدم فُ التعبِر عف أفكارم بطالقة أك
صِاغتيا فُ كممات مفِدة) بمتكسط حسابُ  4.15كانحراؼ معِارم  0.80كىذا ِعنُ مكافقة
المستجِبِف عمٍ ىذه الفقرة التُ حصمت عمٍ أعمٍ نسبة فُ المجاؿِ ،مِيا (أمتمؾ القدرة عمٍ طرح
األفكار كالحمكؿ السرِعة لمكاجية مشاكؿ العمؿ) بمتكسط حسابُ  4.12كانحراؼ معِارم  ،0.55كقد
كانت اقؿ الفقرات مكافقة ىُ (أف ِككف لدم القدرة السمِمة ميما كانت الظركؼ) بمتكسط حسابُ
مقداره  3.97كانحراؼ معِارم .0.86
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جدول رقم ( :)4.12المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات عناصر االبداع االداري

العبارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المخاطرة والتحدي

4.44

0.28

القدرة عمى التحميل

4.29

0.33

المرونة

4.18

0.37

األصالة

4.05

0.43

الطالقة

4.05

0.49

الحساسية لممشكالت

3.93

0.40

عناصر اإلبداع اإلداري

4.16

0.25

تبِف مف الجدكؿ ( )4.12أف أىـ المجاالت مف عناصر اإلبداع اإلدارم ىُ المخاطرة كالتحدم
بمتكسط حسابُ  4.44كانحراؼ معِارم  0.28كىذا ِعنُ مكافقة المستجِبِف عمٍ ىذا المجاؿ التُ
حصمت عمٍ أعمٍ نسبة مف عناصر اإلبداع اإلدارمِ ،مِيا القدرة عمٍ التحمِؿ بمتكسط حسابُ
 4.29كانحراؼ معِارم  ،0.33كقد كانت أقؿ المجاالت مكافقة ىُ الحساسِة لممشكالت بمتكسط
حسابُ مقداره  3.93كانحراؼ معِارم  ،0.40بحِث بمغت الدرجة الكمِة لعناصر اإلبداع اإلدارم
بمتكسط حسابُ  4.16كانحراؼ معِارم .0.25
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جدول رقم ( :)4.13المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات المجال الثاني :التميز

الرقم

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38

.39

.40

المتوسط

االنحراف

العبارة

الحسابي

المعياري

تحرص إدارة الجامعة باستمرار إلٍ تحقِؽ مرتبة تنافسِة جِدة.

4.09

0.66

تؤكد إدارة الجامعة عمٍ االلتزاـ بمعاِِر التمِز السمِمة كالصائبة فُ مسِرتيا

3.96

0.64

الجامعِة.
تعمؿ الجامعة عمٍ تكفِر أدكات كأسالِب حدِثة لمكظفِيا تساعدىـ عمٍ القِاـ

3.90

0.73

بأعماليـ بجكدة عالِة.
تقكـ اإلدارة العمِا فُ الجامعة بتطكِر المعرفة لممستكِات اإلدارِة لدعـ

3.87

0.92

التزاميـ بثقافة التمِز.
أف تشجع إدارة الجامعة مكظفِيا نحك تقدِـ أفكار متمِزة.

3.79

0.93

تحث الجامعة عمٍ التغذِة الراجعة مف المكظفِف لالرتقاء بمستكل متمِز.

3.72

0.95

أف تيتـ إدارة الجامعة بإقامة كتكفِر الدكرات التخصصِة لِؤمف مكظفِيا أىمِة

3.72

0.76

التمِز فُ أعماليـ.
تقكـ إدارة الجامعة إلٍ رسـ فمسفة التغِِر حسب الحاجة.

3.64

1.03

تقكـ الجامعة بالرقابة كالصِانة الدكرِة بشكؿ مستمر عمٍ مرافقيا لتحسِف آلِة

3.61

0.95

تقدِـ الخدمات.
تقكـ إدارة الجامعة عمٍ تحفِز مكظفِيا بتكفِر شتٍ المحفزات فتتمكف مف
تقدِـ خدمات متمِزة.
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3.57

1.14

.41

أف تخصص إدارة الجامعة مكازنة مالِة مناسبة لتقدِـ أداء متمِز.

3.55

0.99

.42

تعمؿ الجامعة عمٍ تطكِر كفاءات مكظفِيا لتحقِؽ التمِز

3.51

1.04

.43

تقكـ الجامعة بتقِِـ جكدة الخدمات المقدمة لطمبتيا.

3.50

1.01

.44

تستقطب الجامعة ذكم الكفاءات لمعمؿ فِيا.

3.43

0.88

تحرص الجامعة عمٍ متابعة كخمؽ أفضؿ الخدمات مقارنة فُ الجامعات

3.42

1.03

.45

.46

األخرل.
تخصص إدارة الجامعة مكازنة خاصة لتطكِر األنشطة االجتماعِة (رحالت

3.32

1.05

ترفِيِة ،كأنشطة ثقافِة...الخ).

.47

أف تيتـ إدارة الجامعة بقِاس الرضا الكظِفُ لمكظفِيا دكرِان.

3.22

1.09

.48

ِتمقٍ مكظفك الجامعة عمٍ مكافآت تناسب تقِميـ.

3.14

1.18

.49

تستخدـ الجامعة برامج فعالة لدمج المكظفِف الجدد فُ العمؿ.

3.51

1.04

تعتمد الجامعة عمٍ الكسائؿ التكنكلكجِة الحدِثة فُ تقدِـ خدماتيا فُ جمِع

3.90

0.73

.50

المجاالت.
3.65

الدرجة الكمية

0.730

تبِف مف الجدكؿ ( )4.13أف أىـ فقرة مف فقرات التمِز ىُ (تسعٍ إدارة الجامعة إلٍ تحقِؽ مرتبة
تنافسِة جِدة) بمتكسط حسابُ  4.09كانحراؼ معِارم  0.66كىذا ِعنُ مكافقة المستجِبِف عمٍ ىذا
المجاؿ التُ حصمت عمٍ أعمٍ نسبة مف التمِزِ ،مِيا (تؤكد إدارة الجامعة عمٍ االلتزاـ بمعاِِر
التمِز السمِمة كالصائبة فُ مسِرتيا الجامعِة) بمتكسط حسابُ  3.96كانحراؼ معِارم  ،0.64كقد
كانت أقؿ المجاالت مكافقة ىُ (ِتمقٍ مكظفك الجامعة عمٍ مكافآت تناسب تقِميـ) بمتكسط حسابُ
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مقداره  3.14كانحراؼ معِارم  ،1.18بحِث بمغت الدرجة الكمِة لفقرات المجاؿ الثانُ كىك التمِز
بمتكسط حسابُ  3.65كانحراؼ معِارم .0.730

جدول رقم ( :)4.14المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجاالت واقع االبداع االداري

العبارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

عناصر االبداع االداري

4.16

0.25

التميز

3.65

0.73

واقع االبداع االداري

3.90

0.39

الحظ مف الجدكؿ ( )4.14أف عناصر اإلبداع اإلدارم حصمت عمٍ الدرجة األعمٍ مف كاقع اإلبداع
اإلدارم بمتكسط حسابُ  4.16كانحراؼ معِارم  ،0.25أما التمِز فقد تال عناصر اإلبداع اإلدارم
ككاف المتكسط الحسابُ لو  3.65كاالنحراؼ المعِارم  ،0.73فُ حِف كانت الدرجة الكمِة لكاقع
اإلبداع اإلدارم بمتكسط حسابُ  3.90كانحراؼ معِارم .0.39

اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األولى
كىُ "توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  α ≤ 0.05بين عناصر اإلبداع
اإلداري وعالقتو بالتميز" لإلجابة عف الفرضِة الرئِسة األكلٍ استخدـ معامؿ ارتباط بِرسكف كمستكل
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الداللة ،كقد اعتمد التدرِج حسب مقِاس لِكرت الخماسُ (موافق بشدة=  ،5مكافؽ=  ،4غِر متأكد=
 ،3غِر مكافؽ=  ،2غِر مكافؽ بشدة=  ،1كما فُ الجدكؿ رقـ (:)4.15

جدول رقم ( :)4.15معامل ارتباط بيرسون ومستوى الداللة والعالقة بين عناصر اإلبداع اإلداري والتميز
التميز
المحور

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

العالقة

المخاطرة والتحدي

0.061

0.565

ال توجد عالقة

القدرة عمى التحميل

0.237

0.023

توجد عالقة

االصالة

0.112-

0.286

ال توجد عالقة

المرونة

0.029

0.784

ال توجد عالقة

الحساسية لممشكالت

0.100

0.343

ال توجد عالقة

الطالقة

0.047-

0.655

ال توجد عالقة

عناصر االبداع االداري

0.050

0.635

ال توجد عالقة

ػاء عمػػٍ تحمِػػؿ الفرضػػِة الرئِسػػة األكلػػٍ كىػػُ تكجػػد عالقػػة إِجابِػػة ذات
نالحػػظ مػػف الجػػدكؿ أعػػاله كبنػ ى
داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف عناصر اإلبداع اإلدارم كعالقتو بالتمِز.
 حِث تبِف أنو ال تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف مجػاؿالمخاطرة كالتحدم كعالقتو بالتمِز عند مستكل داللة .0.565
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 تكضح أنو ىناؾ عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف مجاؿ القػدرةعمٍ التحمِؿ كعالقتو بالتمِز عند مستكل داللة .0.023
 ال تكج ػػد عالق ػػة إِجابِ ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائِة عن ػػد مس ػػتكل  α≤ 0.05ب ػػِف مج ػػاؿ األص ػػالةكعالقتو بالتمِز عند مستكل داللة .0.286
 ال تكجػػد عالقػػة إِجابِػػة ذات داللػػة إحصػػائِة عنػػد مسػػتكل  α≤ 0.05بػػِف المركنػػة كعالقتػػوبالتمِز عند مستكل داللة .0.784
 ال تكجػػد عالقػػة إِجابِػػة ذات داللػػة إحصػػائِة عنػػد مسػػتكل  α≤ 0.05بػػِف مجػػاؿ الحساسػػِةلممشكالت كعالقتو بالتمِز عند مستكل داللة .0.343
 ال تكج ػػد عالق ػػة إِجابِ ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائِة عن ػػد مس ػػتكل  α ≤ 0.05ب ػػِف مج ػػاؿ الطالق ػػةكالتمِز عند مستكل داللة .0.655

"ال تكجػػد عالقػػة إِجابِػػة ذات داللػة إحصػػائِة عنػػد مسػػتكل  α ≤ 0.05بػػِف عناصػػر اإلبػػداع اإلدارم
كعالقتو بالتمِز عند مستكل داللة "0.635
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الفرضية الثانية
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α = 0.05عند "واقع اإلبداع اإلداري في
الجامعات الفمسطينية الخاصة وعالقتو بالتميز" تعزى لممتغيرات الديمغرافية
 .1متغير الجنس
لمتحقؽ مف صحة الفرضِة الثانِة استخدـ اختبار ت لقِاس داللة الفركؽ فُ المتكسطات الحسابِة
لمدرجة الكمِة " كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" تعزل لمتغِر
الجنس.
جدول رقم ( :)4.15نتائج اختبار ت لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية في آراء مجتمع الدراسة حول
متغير الجنس
المتوسط

االنحراف

المحور

الحسابي

المعياري

عناصلللللللللللللللر ذكر

68

4.16

0.24

االبلللللللللللللللللداع

24

4.14

0.26

اإلداري

الجنس

العدد

عناصلللللللللللللللر ذكر

68

3.56

انثٍ

24

3.92

0.60

واقع االبلداع ذكر

68

3.86

0.40

انثٍ

24

4.03

0.33

اإلداري

0.411

الحرية

الداللة

90

0.682

انثٍ
0.75

التميز

قيمة ت

درجات

مستوى

-2.132

-1.842

90

90

0.036

0.069

ِظير الجدكؿ رقـ ( )4.15بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة فُ آراء مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع
اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" تعزل ألفراد عِنة الدراسة
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(الجنس) ،كذلؾ ألف مستكل الداللة كاف أكبر مف  ،α ≤ 0.05عدا فُ مجاؿ التمِز كانت لصالح
اإلناث أعمٍ مف الذككر.
 .2متغير طبيعة العمل
لمتحقؽ مف صحة الفرضِة الثانِة تـ حساب المتكسطات الحسابِة كاالنحرافات المعِارِة فُ آراء
مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" تعزل
لمجتمع الدراسة حسب (طبِعة العمؿ) فُ الجدكؿ رقـ (.)4.16
جدول رقم ( :)4.16المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة ولمدرجة الكمية وفقاً لمتغير طبيعة
العمل
االنحراف

طبيعة العمل
عناصر اإلبداع اإلداري

عناصر التميز

واقع اإلبداع اإلداري

العدد

المتوسط الحسابي

المعياري

ادارم

28

4.17

0.28

أكادِمُ

14

4.18

0.21

أكادِمُ كادارم

50

4.14

0.24

ادارم

28

3.75

0.62

أكادِمُ

14

2.99

0.89

أكادِمُ كادارم

50

3.79

0.64

ادارم

28

3.96

0.36

أكادِمُ

14

3.59

0.48

أكادِمُ كادارم

50

3.96

0.34
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لمتحقؽ مف صحة الفرضِة تـ استخداـ اختبار تحمِؿ التباِف األحادم لمقارنة المتكسطات الحسابِة فُ
آراء مجتمػػع الد ارسػػة حػػكؿ "كاقػػع اإلبػػداع اإلدارم فػػُ الجامع ػات الفمسػػطِنِة الخاصػػة كعالقتػػو بػػالتمِز"
تعزل لمجتمع الدراسة لمتغِر (طبِعة العمؿ).

جدول رقم ( :)4.17اختبار تحميل التباين األحادي لمقارنة المتوسطات الحسابية في آراء مجتمع الدراسة لمتغير
طبيعة العمل
مصدر التباين

عناصر اإلبداع اإلداري

عناصر التميز

واقع اإلبداع اإلداري

مجموع

درجات

معدل

المربعات

الحرية

المربعات

بِف المجمكعات

0.030

2

0.015

داخؿ المجمكعات

5.535

89

0.062

المجمكع

5.565

91

بِف المجمكعات

7.257

2

داخؿ المجمكعات

89 40.727

المجمكع

91 47.984
2

بِف المجمكعات

1.658

داخؿ المجمكعات

89 12.139

المجمكع

91 13.797

3.628

قيمة ف
0.241

7.929

مستوى
الداللة
0.786

0.001

0.458

0.829

6.077

0.003

0.136

ِتضح مف الجدكؿ ( )4.17أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة فُ آراء مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع
اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" تعزل لممتغِرات الدِمغرافِة لمجتمع
الدراسة حسب (طبِعة العمؿ) ،فُ مجاالت عناصر اإلبداع اإلدارم كعالقتو بالتمِز.
كلمعرفة مصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار شِفِو لممقارنات البعدِة المكضح فُ جدكؿ رقـ (.)4.18
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جدول رقم ( :)4.18اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمعرفة مصدر الفروق في استجابات مجتمع الدراسة حول
متغير طبيعة العمل
الدرجة الكمية
أكاديمي
إداري

أكاديمي

واداري

إداري
أكاديمي

**.37024

أكاديمي

-.00533

واداري

**.37557

ِتضح مف الجدكؿ ( )4.18كجكد فركؽ ذات داللة إحصائِة فُ آراء مجتمع الدراسة " كاقع
اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" تعزل لطبِعة العمؿ،
ككانت الفركؽ كما ِمُ:
 الفركؽ بِف إدارم ،كأكادِمُ كانت لصالح أكادِمُ. الفركؽ بِف أكادِمُ ،كادارم كأكادِمُ كانت لصالح إدارم كأكادِمُ. .3متغير المؤىل العممي
لمتحقؽ مف صحة الفرضِة الثانِة تـ حساب المتكسطات الحسابِة كاالنحرافات المعِارِة فُ آراء
مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز"
تعزل لمجتمع الدراسة حسب (المؤىؿ العممُ) فُ الجدكؿ رقـ (.)4.19
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جدول رقم ( :)4.19المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة ولمدرجة الكمية وفقاً لمتغير المؤىل
العممي
المؤىل العممي

عناصر االبداع االداري

عناصر التميز

واقع االبداع االداري

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

بكالكرِكس

10

4.19

0.19

ماجستِر

36

4.20

0.29

دكتكراه

41

4.12

0.22

بكالكرِكس

10

3.85

0.38

ماجستِر

36

3.62

0.76

دكتكراه

41

3.70

0.74

بكالكرِكس

10

4.02

0.20

ماجستِر

36

3.91

0.43

دكتكراه

41

3.91

0.37

لمتحقؽ مف صحة الفرضِة تـ استخدـ اختبار تحمِؿ التباِف األحادم لمقارنة المتكسطات الحسابِة
لمدرجة الكمِة فُ آراء مجتمع الدراسة "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو
بالتمِز" تعزل لمتغِر المؤىؿ العممُ.
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جدول رقم ( :)4.20اختبار تحميل التباين األحادي لمقارنة المتوسطات الحسابية وفقاً لمتغير المؤىل العممي
مجموع

درجات

معدل

المربعات

الحرية

المربعات

بِف المجمكعات

0.137

2

0.069

داخؿ المجمكعات

5.117

84

0.061

المجمكع

5.254

86

بِف المجمكعات

0.438

2

داخؿ المجمكعات

84 43.193

المجمكع

86 43.631

مصدر التباين

عناصر االبداع االداري

عناصر التميز

واقع االبداع االداري

2

بِف المجمكعات

0.107

داخؿ المجمكعات

84 12.354

المجمكع

86 12.461

0.219

قيمة ف
1.125

0.426

مستوى
الداللة
0.329

0.654

0.514

0.053

0.364

0.696

0.147

ِتضح مف الجدكؿ ( )4.20أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة فُ آراء مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع
اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" تعزل لممتغِرات الدِمغرافِة لمجتمع
الدراسة حسب (المؤىؿ العممُ) ،فُ مجاالت عناصر اإلبداع اإلدارم كعالقتو بالتمِز ،ككاقع اإلبداع
اإلدارم.
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 .4متغير سنوات الخبرة
لمتحقؽ مف صحة الفرضِة الثانِة تـ حساب المتكسطات الحسابِة كاالنحرافات المعِارِة فُ آراء
مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز"
تعزل لمجتمع الدراسة حسب (سنكات الخبرة) فُ الجدكؿ رقـ (.)4.21
جدول رقم ( :)4.21المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة ولمدرجة الكمية وفقاً لمتغير سنوات
الخبرة
المحور

عناصر االبداع االداري

عناصر التميز

واقع االبداع االداري

العدد

سنوات الخبرة

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

اقؿ مف  5سنكات

21

4.13

0.26

مف  6لغاِة  10سنكات

40

4.17

0.25

مف 11سنة الٍ  15سنة

21

4.16

0.27

 16سنة فأكثر

10

4.15

0.20

اقؿ مف  5سنكات

21

3.58

0.78

مف  6لغاِة  10سنكات

40

3.57

0.76

مف 11سنة الٍ  15سنة

21

3.94

0.63

 16سنة فأكثر

10

3.56

0.59

اقؿ مف  5سنكات

21

3.85

0.42

مف  6لغاِة  10سنكات

40

3.87

0.42

مف 11سنة الٍ  15سنة

21

4.05

0.34

 16سنة فأكثر

10

3.86

0.30
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لمتحقؽ مف صحة الفرضِة تـ استخدـ اختبار تحمِؿ التباِف األحادم لمقارنة المتكسطات الحسابِة فُ
آراء مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز"
تعزل لمتغِر سنكات الخبرة.

جدول رقم ( :)4.22اختبار تحميل التباين األحادي لمقارنة المتوسطات الحسابية وفقاً لمتغير سنوات الخبرة
المحور

عناصر اإلبداع اإلداري

عناصر التميز

واقع اإلبداع اإلداري

مجموع

درجات

معدل

المربعات

الحرية

المربعات

بِف المجمكعات

0.019

3

0.006

داخؿ المجمكعات

5.546

88

0.063

المجمكع

5.565
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بِف المجمكعات

2.169

3

داخؿ المجمكعات

88 45.815

المجمكع

91 47.984

مصدر التباين

3

بِف المجمكعات

0.563

داخؿ المجمكعات

88 13.234

المجمكع

91 13.797

0.723

قيمة ف
0.101

1.389

مستوى
الداللة
0.960

0.252

0.521

0.188

1.248

0.297

0.150

ِتضح مف الجدكؿ ( )4.22أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة فُ آراء مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع
اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" تعزل لمتغِر (سنكات الخبرة) ،فُ
مجاؿ عناصر اإلبداع اإلدارم كعالقتو بالتمِز ،ككاقع اإلبداع اإلدارم.
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 .5متغير مكان العمل
لمتحقؽ مف صحة الفرضِة الثانِة تـ استخداـ اختبار ت لقِاس داللة الفركؽ فُ المتكسطات
الحسابِة فُ آراء مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة
كعالقتو بالتمِز" تعزل لمجتمع الدراسة حسب (مكاف العمؿ) فُ الجدكؿ رقـ (.)4.23

جدول رقم ( :)4.23اختبار ت لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية تعزى لمتغير مكان
العمل
المحور

عناصر االبداع
االداري

عناصر التميز

واقع االبداع
االداري

مكان العمل
الجامعة العربِة

العدد
55

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.10

0.24

قيمة ت
-2.584

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

90

0.011

االمرِكِة
جامعة فمسطِف االىمِة

37

4.23

0.23

الجامعة العربِة

55

4.05

0.40

8.574

90

0.000

االمرِكِة
جامعة فمسطِف االىمِة

37

3.06

0.71

الجامعة العربِة

55

4.08

0.23

6.115

90

0.000

االمرِكِة
جامعة فمسطِف االىمِة

37

3.65

0.44

ِتضح مف الجدكؿ ( )4.23كجكد فركؽ ذات داللة إحصائِة فُ آراء مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع
اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" تعزل لمتغِر مكاف العمؿ ،ككانت
النتِجة لصالح الجامعة العربِة األمرِكِة.
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جدول رقم ( :)4.24اعتقد أن الجامعة تتسم بالتميز مقارنة بالجامعات األخرى
غير موافق بشدة

غير موافق ()2

غير متأكد()3

موافق ()4

موافق بشدة ()5

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

4

0.043

11

0.120

12

0.130

35

0.380

30

0.326

()1

جدول رقم ( :)4.25تحميل سؤال اعتقد أن الجامعة تتسم بالتميز مقارنة بالجامعات األخرى

االمريكية

االىمية

المجموع

غير موافق

غير موافق

غير

بشدة ()1

()2

متأكد()3

العدد 0

موافق ()4

موافق

المجموع

بشدة ()5

0

0

28

27

55

النسبة 0%

0%

0%

30%

29%

60%

العدد 4

11

12

7

3

37

12%

13%

8%

3%

40%

11

12

35

30

92

12%

13%

38%

33%

100%

النسبة 4%
العدد 4
النسبة 4%

ِتضح مف الجداكؿ ( )4.25 ،4.24اف ما نسبتو ( )%60مف مكظفِف الجامعة العربِة األمرِكِة
ِدرككف أف جامعتيـ تتمِز عف الجامعات األخرل بدرجة عالِة ،فُ حِف أف ( )%40مف مكظفِف
جامعة فمسطِف األىمِة ِالحظكف أف الجامعة تتمِز عف الجامعات األخرل بدرجات مختمفة ،حِث
كانت نسبة المكظفِف الذِف ِعتقدكف اف الجامعة تتسـ بالتمِز مقارنة بالجامعات األخرل ()%11
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بدرجات عالِة ،فُ حِف ما نسبتو (ِ )%29ركف أف الجامعة تتسـ بالتمِز مقارنة بالجامعات األخرل
(غِر متأكد ،غِر مكافؽ ،غِر مكافؽ بشدة) ،كِعكد السبب فُ ىذه النسب أف المكظفكف فُ جامعة
فمسطِف األىمِة لِس لدِيـ رضٍ كظِفُ مف عدة جكانب منيا أف الكادر المالُ أقؿ منو فُ الجامعة
العربِة األمرِكِة ،كالجامعة العربِة األمرِكِة تقكـ بتحفِز كعمؿ ترقِات لكافة المكظفِف فِيا عمٍ
أخالؼ كظائفيـ عمٍ عكس جامعة فمسطِف األىمِة.

مناقشة نتائج الدراسة
بعد إجراء االختبارات اإلحصائِة الالزمة كعرضيا فُ المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ ،تستعرض
الباحثة كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز ،حِث تـ تقسِـ النتائج
كمناقشتيا إلٍ محاكر كاّتُ:
 .1عناصر اإلبداع اإلداري
 (المخاطرة كالتحدم) لإلجابة تـ استخداـ المتكسط الحسابُ كاالنحراؼ المعِارم المكضحنتائجو فُ جدكؿ رقـ ( ،)4.6حِث أظيرت النتائج أف المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة
الخاصة ِتحممكف مسؤكلِة ما ِقكمكف بو مف أعماؿِ ،مِيا ِبادركف بتبنُ األفكار كاألسالِب
الجدِدة كالبحث عف حمكؿ لممشكالت ،إذ أف أحد أسباب اإلبداع كالتمِز ىك تحمؿ مسؤكلِة
ما ِقكـ بو المكظؼ مف أعماؿ كالمبادرة بتبنُ األفكار كاألسالِب الجدِدة مما ساعد المكظفِف
عمٍ القِاـ بمياميـ بشكؿ أفضؿ ،كتنسجـ ىذه النتائج مع دراسة (السكِطُ )2012 ،التُ
ركزت عمٍ ضركرة االىتماـ باإلبداع اإلدارم كرعاِتو كتطكِره باستمرار كذلؾ ألىمِتو ،كما
تنسجـ مع ما ذىب إلِو (خمؼ )2010 ،كالتُ أكدت عمٍ ضركرة االىتماـ مف قبؿ إدارة
الجامعة باإلبداع كالمبدعِف كتشجِع العمؿ اإلبداعُ مف خالؿ التحفِزات.
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 (القدرة عمٍ التحمِؿ) تـ استخداـ المتكسط الحسابُ كاالنحراؼ المعِارم المكضح نتائجو فُجدكؿ رقـ ( ،)4.7حِث أكجدت النتائج أف المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة
ِتمكنكف مف تنظِـ أفكارىـ بشكؿ ِساعد عمٍ حؿ المشكالت ،أِضان لدِيـ القدرة عمٍ تحدِد
تفاصِؿ العمؿ قبؿ البدء بتنفِذه ،ترل الباحثة أف القدرة عمٍ التحمِؿ صفة ِتصؼ بيا
المبدعكف الذِف ِستندكف إلٍ خطط مسبقة ،كالتفكِر فُ كافة تفاصِؿ العمؿ قبؿ بدئو ،كىذا
ِؤدم إلٍ النجاح المستمر ،حِث تكافقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة (الزطمة )2011 ،التُ
أكدت بأ ف تطكِر الميارات كالقدرات اإلبداعِة تساعد عمٍ بناء نمكذج قادر عمٍ القِاـ
بالمياـ المككمة إلِو عمٍ أكمؿ كجو.
 (األصالة) تـ استخداـ المتكسط الحسابُ كاالنحراؼ المعِارم المكضحة نتائجو فُ جدكؿ رقـ( ،)4.8حِث أظيرت النتائج أف المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة ِنجزكف ما ِسند
إلِيـ مف أعماؿ بأسمكب متجدد ،كِتمتعكف بالميارة فُ امتالؾ الحجة كالقدرة عمٍ اإلقناع،
حِث ترل الباحثة أف مستكل استخداـ أفكار جدِدة فُ العمؿ لدل المكظفِف جاءت نسبتو
مرتفعة ،كىذا ِدؿ عمٍ اف المكظفِف لدِيـ القدرات العالِة لإلبداع اإلدارم فُ مجاؿ عمميـ،
مما ِضمف ليذه الفئة مف المكظفِف باإلبداع المستمر كالتطكر كالتمِز .كانسجمت ىذه النتائج
مع دراسة (الحارثُ )2012 ،كالتُ كانت مف أىـ نتائجيا أف عناصر اإلبداع اإلدارم كانت
مرتفعة لدل عِنة الدراسة.
 (المركنة) تـ استخداـ المتكسط الحسابُ كاالنحراؼ المعِارم المكضحة نتائجو فُ جدكؿ رقـ( ،)4.9أكضحت النتائج أف المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة لدِيـ القدرة عمٍ
رؤِة األشِاء مف زكاِا مختمفة ،كال ِتردد فُ تغِر مكقفو عندما ِقتنع بعدـ صحتو ،حِث أنيا
جاءت بدرجة مرتفعة كمتقاربة ،كأكدت الباحثة أف المكظفِف مف غِر فئة متصمبُ العقكؿ
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الذِف ال ِغِركف آ ارءىـ إذا ما عممكا بخطأ الحؿ ،كصفة المركنة تعنُ التقدـ كالنجاح
كأصحاب الكفاءات القادرة عمٍ إعطاء التصكرات الصحِحة فُ العمؿ ،كتتكافؽ ىذه النتِجة
مع دراسة (الحارثُ )2012 ،أف المركنة كانت مرتفعة لدل المكظفِف فُ المجاؿ اإلدارم
لتحقِؽ األىداؼ الُ ِسعكف إلِيا فُ أدارتيـ.
 (الحساسِة لممشكالت) تـ استخداـ المتكسط الحسابُ كاالنحراؼ المعِارم المكضحة نتائجوفُ جدكؿ رقـ ( ،)4.10بِنت النتائج أف المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة
ِستطِعكا فُ كثِر مف األحِاف تكقع الحؿ لممشكالت التُ تكاجييـ ،كلدِيـ رؤِة دقِقة
الكتشاؼ المشكالت التُ ِعانُ منيا اّخركف فُ العمؿ ،كبرأم الباحثة أف ارتفاع ىذه
النتِجة دلِؿ عمٍ كفاءة المكظفِف كتمكنيـ مف المياـ التُ تسند إلِيـ كخبرتيـ الجِدة فُ ىذا
المجاؿ ،كتكافقت نتائجيا مع دراسة (نكاؿ ،كفاء ) 2013،حِث أكدت عمٍ منح العماؿ فرص
أكثر فِما ِتعمؽ بطرح أفكارىـ اإلبداعِة.
 (الطالقة) تـ استخداـ المتكسط الحسابُ كاالنحراؼ المعِارم المكضحة نتائجو فُ جدكؿ رقـ( ،)4.11أظيرت النتائج أف المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة لدِيـ القدرة عمٍ
التعبِر عف أفكارىـ كصِاغتيا فُ كممات مفِدة كمعبره ،كلدِيـ القدرة عمٍ العمؿ السرِع عمٍ
حؿ المشكالت فُ كافة الظركؼ ،كترل الباحثة أف سؤاؿ (لدم القدرة عمٍ التفكِر السرِع فُ
الظركؼ لمختمفة) حصؿ عمٍ أقؿ درجة ،كلـ ِتكفر لدل المكظفِف كىذا ِحتاج إلٍ تطكِر
فُ مجاؿ القدرة السرِعة ،كلتحقِؽ ذلؾ ِنبغُ تدرِب المكظفِف مف خالؿ العصؼ الذىنُ
لتنشِط الذاكرة عمٍ كضع حمكؿ سرِعة لممشكالت ،كانسجمت ىذه النتِجة مع نتائج دراسة
(السكِطُ )2012 ،التُ أكدت إلٍ االىتماـ باإلبداع اإلدارم كرعاِتو كتطكِره باستمرار
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كذلؾ ألىمِتو ببقاء ىذه المنظمات كتطكرىا كمف ضمنيا المصارؼ كذلؾ مف خالؿ دكر
المدراء كتشجِعيـ كرعاِتيـ لإلبداع.

نالحظ مف جدكؿ رقـ ( )4.12أف أىـ المجاالت مف عناصر اإلبداع اإلدارم ىُ المخاطرة كالتحدم
بمتكسط حسابُ  4.44كانحراؼ معِارم  0.28كىذا ِعنُ مكافقة المستجِبِف عمٍ ىذا المجاؿ التُ
حصمت عمٍ أعمٍ نسبة مف عناصر اإلبداع اإلدارمِ ،مِيا القدرة عمٍ التحمِؿ بمتكسط حسابُ
 4.29كانحراؼ معِارم  ،0.33كترل الباحثة أف مكظفُ الجامعات ِتكفر لدِيـ عناصر اإلبداع
اإلدارم بدرجة عالِة ،كقد كانت أقؿ المجاالت مكافقة ىُ الحساسِة لممشكالت ربما ِككف سبب ذلؾ
عدـ تقبؿ المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة لممشكالت كعدـ قدرتيـ عمٍ حميا فُ أقصٍ
سرعة كِنبغُ عمٍ اإلدارة العمِا فُ الجامعات بعمؿ دكرات تدرِبِة عمٍ العصؼ الذىنُ لحؿ
المشكالت التُ مف الممكف أف تكاجو المكظفِف ،كما ِنبغُ عمؿ إعادة ىِكمة لممكظفِف ألف المكظؼ
الذم ال ِستطِع التنبؤ بمشكالت العمؿ قبؿ حدكثيا ِعتبر شخص غِر مؤىؿ لإلبداع كالتمِز.

 .2التميز
تـ استخداـ المتكسط الحسابُ كاالنحراؼ المعِارم المكضحة نتائجو فُ جدكؿ رقـ ( ،)4.13حِث
أظيرت النتائج أف المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة لدِيـ عنصر التمِز إذ أف أىـ فقرة
جاءت (تسعٍ إدارة الجامعة إلٍ تحقِؽ مركز تنافسُ جِد) ،كىذا ِعنُ مكافقة المستجِبِف عمٍ ىذا
المجاؿ حِث حصمت عمٍ أعمٍ نسبة مف التمِزِ ،مِيا (تؤكد إدارة الجامعة عمٍ االلتزاـ بمعاِِر
التمِز) ،كتفسر الباحثة ذلؾ أف مكظفُ الجامعات لدِيـ تمِز فُ مجاؿ عمميـ ،كقد كانت أقؿ
المجاالت مكافقة (ِحصؿ مكظفك الجامعة عمٍ مكافآت تناسب تقِميـ) ،لذلؾ ِنبغُ عمٍ اإلدارة العمِا
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زِادة التحفِز المادم كالمعنكم لممكظفِف ،كالعمؿ عمٍ تشجِعيـ كتدرِبيـ لمعرفة أكجو القصكر أك
الضعؼ فِما ِقكمكف بو مف أعماؿ ،حتٍ ِتمكنكا مف تقدِـ أفكار جدِدة ألسالِب العمؿ ،كقد تكافقت
ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (البحِصُ )2013 ،حِث أكدت نتائجيا عمٍ ضركرة زِادة التحفِز لدل
المكظفِف (التحفِز المادم كالمعنكم) كزِادة التخصصات المالِة التُ تدعـ برامج التمِز.

نالحظ مف جدكؿ رقـ ( )4.14أنو تـ استخداـ المتكسط الحسابُ كاالنحراؼ المعِارم لقِاس كاقع
اإلبداع اإلدارم كعناصر اإلبداع اإلدارم كعالقتو بالتمِز ،حِث أف عناصر اإلبداع اإلدارم حصمت
عمٍ الدرجة األعمٍ مف كاقع اإلبداع اإلدارم ،أما التمِز فقد كاف التالُ لعناصر اإلبداع اإلدارم،
كتفسر الباحثة أف ىناؾ مشكمة فُ كاقع اإلبداع اإلدارم لدل الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كِجب
عمٍ اإلدارات العمِا حؿ ىذه المشكمة مف خالؿ السعُ إلٍ تشجِع اإلبداع اإلدارم لتحقِؽ مركز
تنافسُ جِد ،كتشجِع المكظفِف كنشر ثقافة التمِز فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة.

فحص الفرضيات
النتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسة األولى المباشرة
كىُ "تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف عناصر اإلبداع اإلدارم
كالتمِز" الختبار الفرضِة تـ استخداـ المتكسطات الحسابِة كالنسب المئكِة لكؿ فقرة كلمدرجة الكمِة
لتأكد مف صحة الفرضِة ،ثـ استخدـ معامؿ ارتباط بِرسكف لفحص قكة كاتجاه العالقة بِف المتغِرات
كذلؾ لكجكد أكثر مف مقِاس لمحصكؿ عمٍ إجابات دقِقة كما فُ الجدكؿ رقـ ( .)4.15نالحظ مف
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كبناء عمٍ تحمِؿ الفرضِة الرئِسة األكلٍ كىُ تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة
جدكؿ رقـ ()4.15
ى
إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف عناصر اإلبداع اإلدارم كالتمِز.
 حِث تبِف أنو ال تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف مجاؿالمخاطرة كالتحدم كالتمِز عند مستكل داللة .0.565
 تكضح أنو ىناؾ عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف مجاؿ القدرةعمٍ التحمِؿ كالتمِز عند مستكل داللة .0.023
 ال تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف مجاؿ األصالةكالتمِز عند مستكل داللة .0.286
 ال تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف المركنة كالتمِز عندمستكل داللة .0.784
 ال تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف مجاؿ الحساسِةلممشكالت كالتمِز عند مستكل داللة .0.343
 ال تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف مجاؿ الطالقةكالتمِز عند مستكل داللة .0.655

"ال تكجد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل  α ≤ 0.05بِف عناصر اإلبداع اإلدارم
كالتمِز عند مستكل داللة "0.635
ِالحظ أنو كاف ىناؾ عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل ِ α ≤ 0.05ف القدرة عمٍ
التحمِؿ كالتمِز ،مما ِدؿ عمٍ أف المبحكثِف تتكافر لدِيـ عناصر اإلبداع اإلدارم مما ِزِد مف قدرة
الجامعات الفمسطِنِة الخاصة عمٍ اإلبداع اإلدارم كالتمِز ،كتكافقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة
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(الحارِثُ )2012 ،بضركرة نشر الكعُ بأىمِة تحقِؽ اإلبداع اإلدارم كابراز دكره فُ تسيِؿ
إجراءات العمؿ اإلدارم كمياـ كأعماؿ مدِرم المدارس.

النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية
"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل الداللة  α = 0.05عند كاقع اإلبداع اإلدارم فُ
الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز ،تعزل لممتغِرات الدِمغرافِة.
 .1متغير الجنس
لمتحقؽ مف صحة الفرضِة الثانِة استخدـ اختبار ت لقِاس داللة الفركؽ فُ المتكسطات الحسابِة
لمدرجة الكمِة " كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" تعزل لمتغِر
الجنسِ .ظير الجدكؿ رقـ ( )4.15بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل الداللة
 α ≤ 0.05فُ آراء مجتمع الدراسة حكؿ " كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة
كعالقتو بالتمِز" تعزل ألفراد مجتمع الدراسة (الجنس) ،كذلؾ ألف مستكل الداللة كاف أكبر مف 0.05
≤ ، αعدا ذلؾ فُ مجاؿ التمِز كانت لصالح اإلناث أعمٍ منو لمذككر ،كترل الباحثة أف تكافؽ اّراء
ِعنُ تكفر عناصر اإلبداع اإلدارم لدل جمِع المكظفِف متقاربة كذلؾ لحصكليـ عمٍ الدعـ الالزـ
مف قبؿ اإلدارة العمِا فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة ،حِث تسعٍ إلٍ أف ِككف جمِع المكظفِف
مف ذكم الخبرة كالكفاءة قادرِف عمٍ ممارسة العمؿ اإلدارم كاألكادِمُ بإبداع كتمِز ،كتتكافؽ نتائجيا
مع نتائج دراسة (أبك رماف )2016 ،ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة فُ آراء أفراد العِنة تعزل
لمتغِر الجنس ،فُ حِف اختمفت ىذه النتِجة مع دراسة (صمِبُ ،كفراح )2013 ،التُ بِنت أف ىناؾ
فركؽ بِف الذككر كاإلناث فُ اإلبداع اإلدارم.
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 .2طبيعة العمل
لمتحقؽ مف صحة الفرضِة الثانِة تـ حساب المتكسطات الحسابِة كاالنحرافات المعِارِة فُ
آراء مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو
بالتمِز" تعزل لمجتمع الدراسة حسب (طبِعة العمؿ) فُ الجدكؿ رقـ ( ،)4.16ثـ استخداـ
اختبار تحمِؿ التباِف األحادم لمقارنة المتكسطات الحسابِة فُ آراء مجتمع الدراسة فُ جدكؿ
رقـ (ِ .)4.17تضح مف جدكؿ رقـ ( )4.17أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة فُ آراء
مجتمع الدراسة تعزل لممتغِرات الدِمغرافِة (طبِعة العمؿ) ،فُ مجاالت عناصر اإلبداع
اإلدارم ،كالتمِز ،ككاقع اإلبداع اإلدارم .كلمعرفة مصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار شِفِو
لممقارنات البعدِة المكضح فُ جدكؿ رقـ (ِ ،)4.18تضح مف جدكؿ رقـ ( )4.18كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائِة فُ آراء مجتمع الدراسة تعزل لطبِعة العمؿ ،ككانت الفركؽ كما
ِمُ:
 الفركؽ بِف إدارم ،كأكادِمُ كانت لصالح أكادِمُ. الفركؽ بِف أكادِمُ ،كادارم كأكادِمُ كانت لصالح إدارم كأكادِمُ ،كتعتقد الباحثة أف العمؿاألكادِمُ كاإلدارم فُ آف كاحد أفضؿ مف أنو مفصكؿ إدارم ،كأكادِمُ ،الف العمؿ
األكادِمُ كاإلدارم ِمتمؾ قدرات أكبر منيا فُ التدرِس كاألبحاث العممِة كالقدرة عمٍ حؿ
المشكالت التُ تكاجو القسمِف لذلؾ تككف كفاءتو أعمٍ منو فُ العمؿ كمستكل الخبرة لدِو
أكبر كِعكد أِضان إلٍ حصكلو عمٍ الدرجات العممِة العمِا بعكس المكظؼ اإلدارم ،كبذلؾ
ِككف قد تمِز عف اإلدارم ،كاألكادِمُ ،كقد انسجمت ىذه النتائج مع نتائج دراسة (الحارِثُ،
 )2012حِث كاف المستكل اإلجمالُ لممتغِرات الدِمغرافِة بدرجة متكسطة.
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 .3متغير المؤىل العممي
لمتحقؽ مف صحة الفرضِة الثانِة تـ حساب المتكسطات الحسابِة كاالنحرافات المعِارِة فُ آراء
مجتمع الدراسة حسب (المؤىؿ العممُ) فُ الجدكؿ رقـ ( ،)4.19ثـ استخدـ اختبار تحمِؿ التباِف
األحادم لمقارنة المتكسطات الحسابِة لمدرجة الكمِةِ ،تضح مف جدكؿ رقـ ( )4.20أنو ال تكجد فركؽ
ذات داللة إحصائِة فُ آراء مجتمع الدراسة حسب (المؤىؿ العممُ) ،فُ مجاالت عناصر اإلبداع
اإلدارم ،كالتمِز ،ككاقع اإلبداع اإلدارم ،كتفسر الباحثة ذلؾ إلٍ أف الجامعات الفمسطِنِة الخاصة
تسعٍ إلٍ تطكِر جمِع المكظفِف لدِيا ،دكف االىتماـ بالدرجة العممِة لدِيـ ،فالدكرات التحفِزِة
كالتطكِر األكادِمُ كاإلدارم ِككف لمجمِع ،ألف السعُ إلٍ التمِز كاإلبداع اإلدارم ِككف مف خالؿ
تدرِب كافة الطكاقـ العاممة ،مما أدل إلٍ عدـ كجكد فركؽ لدل المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة
الخاصة.
 .4متغير سنوات الخبرة
لمتحقؽ مف صحة الفرضِة الثانِة تـ حساب المتكسطات الحسابِة كاالنحرافات المعِارِة فُ آراء
مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" تعزل
ألفراد عِنة الدراسة حسب (سنكات الخبرة) فُ جدكؿ رقـ ( ،)4.21كتـ استخدـ اختبار تحمِؿ التباِف
األحادم لمقارنة المتكسطات الحسابِة فُ آراء مجتمع الدراسة حسب سنكات الخبرة كِتضح مف جدكؿ
رقـ ( )4.22أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة فُ آراء مجتمع الدراسة تعزل لمتغِر (سنكات
الخبرة) ،فُ مجاؿ عناصر اإلبداع اإلدارم ،كالتمِز ،ككاقع اإلبداع اإلدارم .كترل الباحثة أف العمؿ
الدؤكب كالمستمر ِحتاج إلٍ التدرِب كالتحفِز لكافة المكظفِف كبكافة الفئات ،ألنو عندما ِحصؿ
الجمِع عمٍ التدرِب كالتشجِع كالتحفِز الدائـ تككف النتِجة إِجابِة كِككف ىناؾ إبداع إدارم كتمِز،
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كتتفؽ ىذه النتِجة مع نتائج دراسة (الزطمة )2011 ،بأف تقكـ الجيات المسئكلة العمِا بالجامعة بكؿ
ما ىك مف شأنو زِادة كتفعِؿ امتالؾ رؤساء األقساـ بالجامعة لمقدرات اإلبداعِة.
 .5متغير مكان العمل
لمتحقؽ مف صحة الفرضِة الثانِة تـ استخداـ اختبار ت لقِاس داللة الفركؽ فُ المتكسػطات الحسػابِة
فُ آراء مجتمع الدراسة حكؿ "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتػو بػالتمِز"
تعػزل لمجتمػػع الد ارسػػة حسػػب (مكػػاف العمػػؿ) فػػُ جػػدكؿ رقػػـ (ِ ،)4.23تضػػح مػػف جػػدكؿ رقػػـ ()4.23
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائِة فػُ آراء مجتمػع الد ارسػة لمتغِػر مكػاف العمػؿ ،ككانػت النتِجػة لصػالح
كبناء عمٍ نتائج االستبانة ىناؾ تبنُ لمعقكؿ المبدعة كالشخصِات المتمِزة
الجامعة العربِة األمرِكِة،
ن
كاألفكار النِرة فػُ األمرِكِػة ،حِػث أف الجامعػة تػدعـ جمِػع مػا ذكػر مػف خػالؿ المكازنػة المعػدة لمتمِػز
كبث ركح المنافسػة بػِف مػكظفُ الجامعػة ،كمػف ىػذا المنطمػؽ كضػعت الجامعػة جػائزة المكظػؼ المثػالُ
كؿ ربع سنة أكادِمِة فػُ تحفِػز جمِػع المػكظفِف األكػادِمِِف كاإلدارِػِف عمػٍ اإلبػداع اإلدارم كالتمِػز
كرفع مستكل االنتماء كالكالء الكظِفُ مما ِعكد بالنفع عمٍ الصالح العاـ لمجامعة.

 .6النتائج المتعمقة بسؤال اعتقد ان الجامعة تتسم بالتميز مقارنة بالجامعات األخرى
ِتضح مف الجداكؿ ( )4.25 ،4.24اف ما نسبتو ( )%60مف المكظفِف فُ الجامعة العربِة
األمرِكِة ِركف أف جامعتيـ تتمِز عف الجامعات األخرل بدرجة عالِة (مكافؽ بشدة ،مكافؽ) فقط ،فُ
حِف أف ( )%40مف المكظفِف فُ جامعة فمسطِف األىمِة ِركف أف الجامعة تتمِز عف الجامعات
األخرل بدرجات مختمفة (مكافؽ بشدة ،مكافؽ ،غِر متأكد ،غِر مكافؽ ،غِر مكافؽ بشدة) ،حِث
كانت نسبة المكظفِف الذِف ِعتقدكف اف الجامعة تتسـ بالتمِز مقارنة بالجامعات األخرل ()%11
بدرجات عالِة (مكافؽ بشدة ،مكافؽ) ،أما شكمت نسبة (ِ )%29ركف أف الجامعة تتسـ بالتمِز مقارنة
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بالجامعات األخرل (غِر متأكد ،غِر مكافؽ ،غِر مكافؽ بشدة) ،كِعكد السبب فُ ىذه النسب أف
المكظفِف فُ جامعة فمسطِف األىمِة لِس لدِيـ رضا كظِفُ مف عدة جكانب منيا أف الكادر المالُ
أقؿ منو فُ الجامعة العربِة األمرِكِة ،فُ الجامعة العربِة األمرِكِة ىناؾ تحفِز كترقِات لممكظفِف
عمٍ عكس جامعة فمسطِف األىمِة ،فُ حِف ِفسر الباحث أف الجامعة العربِة األمرِكِة تمِزت بشكؿ
ممحكظ كذلؾ بسبب سعُ الجامعة إلٍ التمِز فُ كافة مجاالتيا كتكفِر البِئة المناسبة لمعمؿ كرضٍ
المكظفِف.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

مقدمة
فُ ضكء التحمِؿ الذم تـ فُ الفصؿ السابؽ إلجابات مجتمع الدراسة فُ الجامعات الفمسطِنِة
الخاصةِ ،تناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة كتحمِؿ نتائج الدراسة ،ثـ تقدِـ التكصِات الالزمة.

نتائج الدراسة
ِ .1تكفر لدل المكظفِف فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة عناصر اإلبداع اإلدارم بدرجة
عالِة (المخاطرة كالتحدم ،القدرة عمٍ التحمِؿ ،األصالة ،المركنة ،الطالقة) ،أما
(الحساسِة لممشكالت) فقد كانت بدرجة متكسطة.
 .2أشارت نتائج التحمِؿ اإلحصائُ كجكد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل
الداللة  α ≤ 0.05بِف عناصر اإلبداع اإلدارم (القدرة عمٍ التحمِؿ) كعالقتو بالتمِز.
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 .3أظيرت النتائج عدـ كجكد عالقة إِجابِة ذات داللة إحصائِة عند مستكل الداللة 0.05
≤ αبِف عناصر اإلبداع اإلدارم كالتمِز.
 .4بِنت نتائج الدراسة بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل الداللة  α ≤ 0.05تبعان
لمتغِرات الدراسة الدِمغرافِة تعزل إلٍ (طبِعة العمؿ ،مكاف العمؿ) حِث أف طبِعة
العمؿ كانت لصالح أكادِمُ كادارم ،أما مكاف العمؿ فكانت لصالح الجامعة العربِة
األمرِكِة.
 .5أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائِة عند مستكل الداللة α ≤ 0.05
تبعان لممتغِرات الدِمغرافِة تعزل إلٍ (الجنس ،المؤىؿ العممُ ،سنكات الخبرة).
 .6أما بالنسبة لمنتائج الخاصة بالسؤاؿ المتعمؽ بػ (اعتقد أف الجامعة تتسـ بالتمِز مقارنة
بالجامعات األخرل) كانت لصالح الجامعة العربِة األمرِكِة.

توصيات الدراسة
 .1التركِز عمٍ تبنُ اإلبداع اإلدارم مف خالؿ كحدة متخصصة داخؿ كؿ جامعة كتشجِع
الشراكات كالتعاكف فِما بِنيا.
 .2اعطاء المجاؿ لممكظفِف باإلدارات المختمفة لإلبداع كالعمؿ عمٍ طرح حمكؿ خالقة لمشاكؿ
العمؿ كمعالجة أكجو القصكر لدِيـ.
 .3تخصِص مكازنة مالِة لزِادة تحفِز المكظفِف كمكافأة المتمِزِف منيـ ،كزِادة المخصصات
المالِة التُ تدعـ برامج التمِز لدل الجامعات الفمسطِنِة الخاصة.
 .4زِادة الكعُ بمفيكـ اإلبداع اإلدارم كعالقتو بالتمِز خصكصان فُ المجاؿ االكادِمُ.
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 .5ضركرة إعادة ىِكمة لممكظفِف فُ كال الجامعتِف ألنو ال ِتكفر لدِيـ عناصر اإلبداع اإلدارم
بشكؿ كاضح لِساىـ فُ تكضِح اكجو صرؼ المكازنات المخصصة لمتمِز كتحفِز المكظفِف.
 .6ضركرة زِادة االعتماد عمٍ اإلبداع اإلدارم كعنصر فعاؿ فُ تحقِؽ المِزة التنافسِة
لمجامعات الفمسطِنِة الخاصة ،أسكة بكثِر مف الجامعات العالمِة.
 .7العمؿ عمٍ تقدِـ نمكذج مقترح بالطرِقة المناسبة لتحقِؽ التمِز فُ الجامعات الفمسطِنِة
الخاصة.

4.6

الدراسات المقترحة

فُ ضكء ما سبؽ تقدِمو مف نتائج كتكصِات فُ دراسة كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة
الخاصة كعالقتو بالتمِز ،تقترح الباحثة بعض الدراسات فُ مجاؿ اإلبداع اإلدارم ،كالتمِز ،منيا عمٍ
سبِؿ المثاؿ:
 .1معكقات اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة ،ككِفِة تحقِؽ التمِز.
 .2دراسة مقارنة لمجامعات الخاصة كالعامة لكاقع اإلبداع اإلدارم كالتمِز.
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جامعة القدس
عمادة الدراسات العميا
معيد التنمية المستدامة
تخصص بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية
حضرة السِد/ة – المحترـ/ة
تحِة طِبة كبعد...
دراسة بعنوان
" واقع اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية الخاصة وعالقتو بالتميز"
تيدؼ الدراسة لمتعرؼ عمٍ "كاقع اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز" ،كذلؾ كمتطمب
لمحصكؿ عمٍ درجة الماجستِر فُ بناء المؤسسات ،كتنمِة المكارد البشرِة فُ جامعة القدس – أبك دِس.
كما كتيدؼ ىذه الدراسة إلٍ تقدِـ معمكمات ميمة ألصحاب القرار حكؿ أىمِة اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات
الفمسطِنِة الخاصة كعالقتو بالتمِز ،باعتبارىا المسؤكلة عف المكظفِف كالكاجبات المطمكبة منيـ.
كمف أجؿ تحقِؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة بالرجكع إلٍ الدراسات السابقة كجاءت صكرتيا النيائِة فُ
قسمِف ،األكؿ ِتضمف البِانات الدِمغرافِة ،كالثانُ :فقرات الدراسة .لذا نرجك مف حضرتكـ التكرـ بقراءة االستبانة جِدان،
ثـ تعبئة فقراتيا كذلؾ بكضع إشارة (×) أماـ أحد البدائؿ اّتِة (مكافؽ بشدة ،مكافؽ ،غِر متأكد ،غِر مكافؽ ،غِر
مكافؽ بشدة ،كتؤكد الباحثة عمٍ أف ىذه المعمكمات ستستخدـ ألغراض البحث العممُ فقط ،كستعامؿ بالسرِة التامة.
شك انر لحسف اىتمامكـ كمشاركتكـ.

الباحثة
آِو شطرِط
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القسم األول :البيانات الديمغرافية
ِرجٍ كضع إشارة (×) أماـ أحد البدائؿ اّتِة التُ تنطبؽ عمِؾ
 الجنس
)1

ذكر

أنثٍ

)2

 طبيعة العمل
)1

)2

إدارم

أكادِمُ

)3

أكادِمُ كادارم

 المؤىل العممي
)1

ثانكِة عامة فما دكف

)4

ماجستِر

بكالكرِكس

)2

)5

)3

دبمكـ و
عاؿ

دكتكراه

 سنوات الخبرة
)1

أقؿ مف  5سنكات

)3

)2

مف 11سنة إلٍ  15سنة

مف 6سنكات لغاِة  10سنكات

)4

 16سنة فأكثر

 مكان العمل:
)1

)2

الجامعة العربِة األمرِكِة
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جامعة فمسطِف األىمِة

القسم الثاني :فقرات الدراسة
فِما ِأتُ مجمكعة مف الفقرات التُ تقِس عناصر اإلبداع اإلدارم فُ الجامعات الفمسطِنِة الخاصة،
أرجك كضع عالمة (×) أماـ أحد البدائؿ اّتِة:

المحور األول :عناصر اإلبداع اإلداري

الرقم

موافق

عناصر اإلبداع اإلداري

بشدة

 .1المخاطرة والتحدي
1

أف أتقبؿ انتقادات األخرِف بصدر رحب.

2

أف أقبؿ الفشؿ باعتباره التجربة التُ تسبؽ النجاح.

3

لدم القدرة بأف أثبت صحة افكارم بالحجة كالبرىاف.

4

لدم مبادرة بتبنُ األفكار كاألسالِب الجدِدة كالبحث
عف حمكؿ لممشكالت.

5

أستطِع تحمؿ مسؤكلِة ما أقكـ بو مف أعماؿ.

 .2القدرة عمى التحميل
6

أف أتمكف مف تنظِـ أفكارم بشكؿ ِساعد عمٍ حؿ
المشكالت.
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موافق

غير

غير

متأكد

موافق

غير
موافق
بشدة

7

أف ِككف عندم القدرة عمٍ تجزئة مياـ العمؿ
المناطة لطبِعة كظِفتُ.

8

ال أجد صعكبة فُ تحمِؿ مياـ العمؿ المطمكب منُ
أنجازه.

9

أستطِع تحدِد تفاصِؿ العمؿ قبؿ البدء بتنفِذه.

10

أف ِككف لدم القدرة عمٍ ربط االشِاء بشكؿ منطقُ
كتفسِرىا كتحمِميا عممِان.

 .3األصالة
11

أستطِع أنجاز ما ِسند إلُ مف أعماؿ بأسمكب
متجدد.

12

أتجنب عف تكرار ما ِفعمو األخركف مف أخطاء فُ
حؿ مشكالت العمؿ.

13

أف ال أشعر بالممؿ مف تكرار اإلجراءات المتبعة فُ
إنجاز العمؿ.

14

أتمتع بالميارة فُ امتالؾ الحجة كالقدرة عمٍ اإلقناع.

15

أشعر بأف لُ مساىمة خاصة فُ التكصؿ إلٍ أفكار
جدِدة.

 .4المرونة
16

لدم القدرة عمٍ تقدِـ األفكار الجدِدة لتطكِر العمؿ.

17

أتقبؿ الرأم المخالؼ لرأُِ الصائب لالستفادة منو.

18

أف ال أتردد فُ تغِِر مكقفُ عندما أقتنع بعدـ
صحتو.
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19

أحرص عمٍ التجدِد كالتطكِر فُ أسمكب عممُ
باستمرار.

20

أف ِككف لدم القدرة عمٍ رؤِة األشِاء مف زكاِا
مختمفة.

 .5الحساسية لممشكالت
21

اتمكف مف التعرؼ عمٍ مشكالت العمؿ قبؿ حدكثيا.

22

أخطط لمكاجية مشكالت العمؿ الممكف حدكثيا.

23

أف أحرص عمٍ تحدِد معرفة أكجو القصكر أك
الضعؼ فِما أقكـ بو مف عمؿ.

24

لدم رؤِة دقِقة الكتشاؼ المشكالت التُ ِعانُ منيا
اّخركف فُ العمؿ كالمساعدة فُ حميا.

25

أتمكف فُ كثِر مف األحِاف تحدِد الحؿ لممشكالت
التُ تكاجينُ.

 .6الطالقة
26

أتمتمؾ القدرة عمٍ طرح األفكار كالحمكؿ السمِمة
لمكاجية مشاكؿ العمؿ.

27

أف أقدـ أكثر مف فكرة خالؿ فترة زمنِة قصِرة.

28

أتمكف مف استخداـ أكبر عدد ممكف مف العبارات
كالتراكِب ذات المعنٍ الكاحد لمداللة عمٍ فكرة.

29

أف ِككف لدم القدرة السمِمة ميما كانت الظركؼ.

30

ىناؾ قدرة لدم فُ التعبِر عف أفكارم بطالقة أك
صِاغتيا مف خالؿ عبارات مفِدة.
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الرقم

31

موافق

التميز

بشدة

تعمؿ الجامعة عمٍ تطكِر كفاءات مكظفِيا لتحقِؽ
التمِز.

32

تستقطب الجامعة ذكم الكفاءات لمعمؿ فِيا.

33

تعمؿ الجامعة عمٍ تكفِر أدكات كأسالِب حدِثة
لمكظفِيا تساعدىـ عمٍ القِاـ بأعماليـ بجكدة عالِة.

34

تحرص إدارة الجامعة باستمرار إلٍ تحقِؽ مرتبة
تنافسِة جِدة.

35

أف تشجع إدارة الجامعة مكظفِيا نحك تقدِـ أفكار
متمِزة.

36

أف تخصص إدارة الجامعة مكازنة مالِة مناسبة لتقدِـ
أداء متمِز.

37

تقكـ إدارة الجامعة عمٍ تحفِز مكظفِيا بتكفِر شتٍ
المحفزات فتتمكف مف تقدِـ خدمات متمِزة.

38

ِتمقٍ مكظفك الجامعة عمٍ مكافآت تناسب تقِميـ.

39

أف تيتـ إدارة الجامعة بقِاس الرضا الكظِفُ
لمكظفِيا دكرِان.

40

تقكـ الجامعة بتقِِـ جكدة الخدمات المقدمة لطمبتيا

41

برمج فعالة لدمج المكظفِف الجدد
تستخدـ الجامعة ا
فُ العمؿ.
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موافق

غير

غير

متأكد

موافق

غير
موافق
بشدة

42

تعتمد الجامعة عمٍ الكسائؿ التكنكلكجِة الحدِثة فُ
تقدِـ خدماتيا فُ جمِع المجاالت.

43

تحث الجامعة عمٍ التغذِة الراجعة مف المكظفِف
لالرتقاء بمستكل متمِز.

44

تقكـ اإلدارة العمِا فُ الجامعة بتطكِر المعرفة
لممستكِات اإلدارِة لدعـ التزاميـ بثقافة التمِز.

45

أف تيتـ إدارة الجامعة بإقامة كتكفِر الدكرات
التخصصِة لِؤمف مكظفِيا أىمِة التمِز فُ
أعماليـ.

46

تؤكد إدارة الجامعة عمٍ االلتزاـ بمعاِِر التمِز
السمِمة كالصائبة فُ مسِرتيا الجامعِة.

47

تقكـ الجامعة بالرقابة كالصِانة الدكرِة بشكؿ مستمر
عمٍ مرافقيا لتحسِف آلِة تقدِـ الخدمات.

48

تحرص الجامعة عمٍ متابعة كخمؽ أفضؿ الخدمات
مقارنة فُ الجامعات األخرل.

49

تخصص إدارة الجامعة مكازنة خاصة لتطكِر
األنشطة االجتماعِة (رحالت ترفِيِة ،كأنشطة
ثقافِة...الخ).

50

تقكـ إدارة الجامعة إلٍ رسـ فمسفة التغِِر حسب
الحاجة.

125

*اعتقد أف الجامعة تتسـ بالتمِز مقارنة بالجامعات األخرل

مكافؽ بشدة ()5

مكافؽ ()4

غِر متأكد()3

غِر مكافؽ ()2

غِر مكافؽ بشدة
()1

شك ارً عمى حسن تعاونكم معنا

الباحثة
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قائمة أسماء محكمي استمارة االستبانة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم

مكان العمل

أ .د .سمماف تالحمة

جامعة الخمِؿ

أ .محمد زكاىرة

جامعة بِت لحـ

د .صادؽ الدباس

جامعة فمسطِف األىمِة

د .فاِز أبك عمرِة

جامعة فمسطِف األىمِة

د .محمد عكة

جامعة فمسطِف األىمِة

د .عمُ صالح

جامعة القدس

د .ىاشـ ابك سنِنة

جامعة فمسطِف األىمِة

د .ناصر جرادات

جامعة فمسطِف األىمِة
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