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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 (.صدؽ اهلل العظيـ( )105سورة التوبة) "َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنونَ "

 لّ إالمحظــــات  َتطيــــل   ول.ل بطاعتــــك..إطيــــل النيــــار ل بشــــكرك  ول يَ إطيــــل الميــــل ليــــي ل يَ إ -
 .ل برؤيتكإطيل الجنة تَ ..  ول .ل بعفوكإخرة طيل اآل  ول تَ .بذكرك..

سيدنا محمـد  ..لى نبي الرحمة ونور العالمينإ مة..ونصح األ مانة..ى األدّ أغ الرسالة و لى من بمّ إ -
 .-صمى اهلل عميو وسمم -

 في يمدّ  نْ أرجو من اهلل أ خار فحمل اسمو بكل ألى من إ لى من عممني العطاء دون انتظار إ -
ىتدي بيا اليوم وفي أ اً بقى كمماتك نجومتلترى ثمارا قد حان قطافيا بعد طول انتظار  وس عمرك
 .والدي العزيزد.... بلى األا  الغد و 

ىــا ســر ؤ إلــى بســمة الحيــاة وســر الوجــود  إلــى مــن كــان دعا الحنــان والتفــاني و إلــى معنــى الحــل  -
تـم وحنانيا بمسم جراحي  إلى أغمى الحبايـل.. إلـى أمـي العزيـزة  أمـد اهلل فـي عمرىـا  وأ  نجاحي
 .صحتيا وجزاىا عنا كل خير عمييا

 وأخواتي الغوالي.إلى إخواني  -

 من كان السند والعون إلكمال دراسة الماجستير مديري العزيز بسام نيروخ. إلى -

 .واضعنجاز ىذا العمل المتإكل من ساىم في إلى  -

 



 ط

 

 شكر وتقدير

 

لـو وصـحبو سـيدنا محمـد وعمـى    هلل رل العـالمين والصـالة والسـالم عمـى سـيد المرسـمين الحمدبعد 

 وعمى َمْن سار عمى دربيم بإحسان إلى يوم الدين.  الغر الميامين

  أما بعد

 أستاذي الجميل الدكتور عدنان قباجة:

ومـا قدمتـو لـي مـن إرشـاد وتوجيـو ومالحظـات   رعايـةفاعترافًا بعظيم فضمك وعرفانًا بمـا أبديتـو مـن 

 أتوجو إلى حضرتكم بعظيم شكري وبالغ تقديري.  قيمة خالل ىذه الدراسة

 ول يفوتني أن أقدم شكري لكل من عممني حرفًا من أساتذتي األجالء في جامعة الخميل.

ألفاضل لما قدموه لي مـن وكذلك المحكمين ا  كما أشكر أعضاء المجنة الموقرة لمناقشة ىذه الدراسة

 مالحظات واقتراحات قيمة.

 واهلل الموفق.

 

 

 لةبو مياأالباحثة: فداء 
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Ways Of Development From The Perspective Of The Academicians 

 إعداد
 فداء أبو ميالة

 إشــراف
ةد. عدنان عبد المجيد قباج  

 

وسبؿ تطويره في الجامعات الفمسطينية مف وجية  وقاتوىدفت الدراسة التعرؼ إلى اإلبداع اإلداري ومع
والكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد  ،نظر األكاديمييف

 :تعزى لمتغيرات الدراسة ،عينة األكاديمييف في توافر اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية
اإلبداع تشكمت مشكمة الدراسة بدراسة واقع الخبرة(. ف سنوات ،العممي المؤىؿ، الجنس، )الجامعة

 عينة الدراسة في الجامعات الفمسطينية.مف وجية نظر  ،وسبؿ تطويره إلى معوقاتواإلداري والتعرؼ 
 ةأما عين ،وعددىا ست جامعات ،حيث تكوف مجتمع الدراسة مف الجامعات الفمسطينية في فمسطيف

سة المنيج الوصفي وقد اعتمدت الدرا ،تـ إختيارىـ بشكؿ عشوائي ( أكاديمياً 270) شممتالدراسة فقد 
أي  ،إلى وجود اإلبداع اإلداري بدرجة عالية في الجامعات الفمسطينية وخمصت الدراسة ،التحميمي
أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ وجود اإلبداع اإلداري و  ،%(72بنسبة )
عمى  صت الدراسةو وأ ،اإلدارياإلبداع معوقات وأف المركزية والوساطة والمحسوبية مف أىـ  فييا،

وتفعيؿ أنظمة الحوافز والترقيات مف أىـ السبؿ لتطوير اإلبداع  ،تنمية روح المشاركة في اتخاذ القرارات
 .األكاديمييفاإلداري في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر 

ثارة العديد مف مستوى ممارسة اإلبداع اإلدري مف وجية نظر األكاديمييف  فونتيجة وجود التناقض بي وا 
بضرورة إيجاد معيار أخر لقياس  أوصت الباحثةمعوقات اإلبداع اإلداري مف قبؿ األكاديمييف فقد 

 مستوى ممارسة اإلبداع اإلداري.
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Abstract 

Administrative Creativity In The Palestinian Universities: "Challenges   

And Ways Of Development From The Perspective Of The Academicians” 

Prepared By: 

Fidaa Hassan Abu Mayaleh 

Supervisor: 

Dr. Adnan Qubbaja 

 

The study aims at identifying the administrative creativity, its obstacles, and ways 

its development in Palestinian universities from the Academicians point of view. It also 

aims to find out any statistically significant differences between the average of 

Academicians, sample estimates regarding the availability of Managerial  Innovation in the 

Palestinian universities that are attributed to the variables of the study (university, gender, 

academic qualification, years of experience).The problem of the study was the reality of 

administrative innovation, the identification of obstacles, and ways to develop it from the 

point of view of the study sample in the Palestinian universities. 

 

The study population included all traditional Palestinian universities (6). The sample of the 

study consisted of (270) academicians. The study adopted the descriptive analytical 

methodology, and a questionnaire was designed as a tool for study using random sample 

(72%). The study showed no statistically significant differences in the existence of 

Managerial Innovation in the Palestinian universities, and that centralization, moderation, 

and cronyism are among the most important obstacles that face administrative innovation, 

and developing the spirit of participation in decision-making. Incentives and promotions 

are the most important ways to develop the administrative innovation in the Palestinian 

universities from the point of view of theAcademicians.  
 

As a result of the contradiction between the level of creative creativity from the point of 

view of academics and the raising of many obstacles to administrative creativity by 

academics, the researcher recommended the need to find another standard to measure the 

level of administrative creativity. 
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 : الدراسة مقـدمة 1.1

 المنظمات مف لمعديد االكتشافات مف الكثير تحقؽ ،اإلبداع عممية اإلنساني المجتمع ولوج مع 

 وظيرت ،السكاف تعداد وازداد اإلنساني المجتمع تطور ثـ ،التعميمية المنظمات مقدمتيا وفي ،الجديدة

 أكثر ىو ما كؿ اكتشاؼ أجؿ مف والتسابؽ التنافس في الرغبة نشأت المنفعة تراكـ ومع ،التكتبلت

 عميو يحصؿ مما أكثر عمى الحصوؿ أجؿ مف والمنافسة المقارنة إلى التفاعؿ ذلؾ أدىّ  وربما ،تطورا

 فاإلبداع ،اإلبداع إلى والمستمرة المتنامية الحاجة إلى تؤدي التطورات تمؾ أف المؤكد ومف ،اآلخروف

 اإلنساف عمى ينبغي الذي الشيء ىو ما: اآلتي السؤاؿ عف األولى المرتبة في يأتي الذي الجواب ىو

 .(7102والدعيس، النشمي)بقائو؟ عمى يحافظ كي بو القياـ

 نتيجة ،كبيرة تحديات تواجو أجمع العالـ في التعميمية المنظمات أفّ ( 7108،دنديس) دراسة وضحتأو 

 المفروض التأثير بسبب التحديات ىذه تشتد الثالث العالـ دوؿ وفي ،التعميمية لممسيرة المتسارع النمو

 إدارة المؤسسات ىذه مف يستمـز ىذا كؿ ،المعارؼ في الكبير التطور عف الناتج التعميمية الحركة عمى

 ،المستقبؿ تحديات مواجية عمى والقدرة والتقدـ ستمراراال ليا يضمف بما رالتطو  تواكب ،مبدعة تعميمية

 .البمداف تنمية في األكبر بالدور تقوـ كونيا

تقود صاحبيا لمخروج عف نمطية التفكير والمعرفة  إنسانية ظاىرة كونو في اإلبداع ىميةأ وتظير

 وتجاربُ  ونظرياتٌ  أفكارٌ  - الحاؿ بطبيعة - عنو ينتج مما ،والتجديد والتطوير االبتكار إلى التقميديف

مكاناتيا المؤسسات لظروؼ ومناسبة ،متطورة جديدة عمؿ وأساليبُ   بشكؿ والمجتمعات خاص، بشكؿ وا 

 مستوى وتطوير اإلنتاج تحسيفذلؾ لو  ،كافة المتغيرات مع والتفاعؿ التكيؼ عمى يساعد مما عاـ،

لى ،المناسب الوقت في المناسبة القرارات اتخاذ في والمشاركة ،األداء  ،إبداعية حديثة طرؽ إيجاد وا 

 في قدـوالتّ  طورالتّ  ومواكبة ،وفاعمية بكفاءة األىداؼ لتحقيؽ قميديةالتّ  اإلجراءات خبلليا مف تنبذ

 (. 2011والكواري، العيثاوي) كافة اإلنسانية المجاالت
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عمى مستوى البيئة الداخمية أكاف  قات سواءو مف المعووجود الكثير   الفمسطينيولخصوصية المجتمع 

التي ال تسمح لمقدرات اإلبداعية أف  ،ستقراراالفي الجامعات أو البيئة الخارجية المتعمقة بحالة عدـ 

أف يتعامموا مع ىذه المعطيات  لؤلفراد العامميف في الجامعاتالبد اف تنمو بالشكؿ الذي يريده الفرد. ك

عممية التخطيط واإلشراؼ والرقابة عمى العممية بصفتيـ يمعبوف الدور المحوري في   ومينية يةحترافاب

التي نحف   ولتعظيـ مخرجات العممية التعميمية ،تياوممارسبداع ميارات اإلذلؾ لتعزيز و   عميميةالت

 .(2012،آخروفو  سمرة بوأ) ليياإالحاجة  بأمس  

 ختبلفااتبيف أف ىناؾ   المحمي واألجنبي ييفابقة عمى المستو راسات السّ عمى الدّ  بلعاالطّ ومف خبلؿ 

 ،والمتمثؿ في الجامعات  التعميمية وأىـ مكوناتيا المنظماتدرجات اإلبداع اإلداري في في توفر 

عمـ حد وعمى  ،مف ممارسة اإلبداع اإلداري وتطويره قات التي تحد  و إضافة لوجود العديد مف المع

قاتو وسبؿ و اإلبداع اإلداري ومع واقعدراسة عمى المستوى الفمسطيني لتبحث في  أيّ  الباحثة لـ تأتِ 

مف وجية نظر األكاديمييف في الجامعات   في الضفة الغربية تطويره في الجامعات الفمسطينية عامةً 

مف اإلبداع اإلداري وسبؿ تطويره  قاتو مععمى  التعرؼَ  لدراسة محاولةً لذا تأتي ىذه ا ،الفمسطينية

 .األكاديمييف العامميف في ىذه الجامعات وجية نظر

 مشكمة الدراسة  2.1

 ،التنميةالمؤثرة عمى جميع جوانب  عامبل أساسيا لمتجاوب مع التغيرات المتبلحقة اإلبداع اإلدارييعد 

بيئة إدارية تشجعو، وتجعؿ منو ظاىرة ر الذي يتطمب تواف  التعميميالنظاـ وخطط التطوير في 

عمى تطوير التعميـ  تحفيزهالوعي باإلبداع اإلداري و  ىذه الدراسة نشر حاوؿتمتأصمة متجددة، لذا 

 التقدـ مسار إعاقة التي قد تكوف سببا في قاتو المعالمشكبلت و  ومواجية  تعميـ جديدة لمرحمة

التي تعد منظومة حضارية تحمؿ في طياتيا أسمى الغايات   الجامعات المنظماتومف تمؾ  ،والتطور
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بنظاـ التعميـ في  االرتقاء، ىدفيا األمدطويمة  منيجية مدروسة استراتيجيةبما تتبناه مف   واألىداؼ

فمسطيف، وتخريج أجياؿ متسمحة بالميارات العممية، وقادرة عمى الوفاء باحتياجات الدولة وسوؽ 

 قاتوو معوفي ضوء ذلؾ كاف الحرص عمى دراسة اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية و  ،العمؿ

ومما سبؽ يمكف صياغة المشكمة  .في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر األكاديمييف وسبؿ تطويره

كاديميين امعات الفمسطينية من وجية نظر األ ما مستوى اإلبداع اإلداري في الج: بالسؤاؿ الرئيس

 وسبل تطويره؟ قاتوو معو 

 أسئمة الدراسة 3.1

أما السؤاؿ   ينبثؽ عنو عدد مف األسئمة تتمثؿ األسئمة الفرعية سؤاؿ رئيستتمثؿ أسئمة الدراسة في 

كاديميين امعات الفمسطينية من وجية نظر األ ما مستوى اإلبداع اإلداري في الج كاآلتيالرئيس فكاف 

 وسبل تطويره؟ قاتوو معو 

 :اآلتيةويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية 

 ؟عينة الدراسة ما واقع اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر -1

أفراد عينة  تقديرات متوسطات بيف( α≤ 1.15) مستوى عند حصائيةإ داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -2

 ،الجامعة) الدراسة لمتغيراتتعزى  الفمسطينية الجامعات في اإلداري اإلبداع وجود في الدراسة

 ؟(الخبرة سنوات ،العممي المؤىؿ ،الجنس

 ؟عينة الدراسة الجامعات الفمسطينية مف وجية نظرقات اإلبداع اإلداري في و ما مع -3

 ؟عينة الدراسة نظر وجية مف الفمسطينية في الجامعات اإلداري اإلبداع تطوير سبؿ ما -4
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 أىداف الدراسة:  4.1

 :  لىالدراسة إ رنو ىذهت

 .عينة الدراسةامعات الفمسطينية مف وجية نظر إلى مدى ممارسة اإلبداع اإلداري في الجالتعرؼ  .0

 الدراسةينة فراد عالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات أ .7

 ،الجنس ،)الجامعة: سةتعزى لمتغيرات الدرا ،داري في الجامعات الفمسطينيةفي توافر اإلبداع اإل

 الخبرة(. سنوات ،العممي المؤىؿ

 التي تواجييا الجامعات التي طبقت عمييا الدراسة. اإلداري اإلبداعقات و محاولة التقميؿ مف مع .3

امعات الفمسطينية مف في الج اإلداري صياغة بعض المقترحات التي تسيـ في تطوير اإلبداع .4

 .عينة الدراسةوجية نظر 

 الدراسة:أىمية  5.1

 اإلداري اإلبداع أىمية حوؿ افاثن يختمؼ الحيث   تكمف أىمية ىذه الدراسة بأىمية موضوعيا وحداثتو

 إليو والحاجة ،والتطور الرقي إلى يقود الذي فيو ،والمجتمعات المنظماتو  األفراد حياة في ووضرورت

 التربويةالتعميمية و  خبرتيـ خبلؿ مف الباحثوف الحظ قدو  التربوي،التعميمي و  الميداف في إلحاحا أكثر

 ويسعى  التعميمية العممية في فعالة بأفكار يتميز مف المديريف مف ؾىنا أفّ  المديريف فئة مع وتعامميـ

 وجود يعني مما دائما، األفضؿ إلى الوصوؿ بيدؼ ؛والتحسيف التغيير يشجعوف وتجدىـ ،إنجاحيا إلى

 الحموؿ طرح عمى القدرة ولدييـ بحريةَ  أفكارىـ وطرح المبادرة عمى قادريف أكفاء وأكاديمييف مديريف

 ويحافظوف ،اليومي مروتيفف يميموف لو ىناؾ مدير بالمقابؿ و  ،المستجدة المشكبلت لمعظـ بداعيةاإل

 بالصبلحيات المفّوضة ويتمسكوف ،والتجديد لمتغيير محاولة دوف ،السائدة والقوانيف األنظمة حرفية عمى

 اآلخريف أخذ آراء أو نقاش دوف قراراتيـ ويصدروف  لؤلعضاء محاولة تفويضيا دوف، يومي بشكؿ ليـ
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 الواقع تعيش فئة اإلدارييف مف فئتيف وجود يعني مما. (2011،والعجرمي )المدىوفأفكار تبادؿ أو

 الذي المشرؽ المستقبؿ إلى ترنو وفئة ،األفضؿ نحو والتغيير التجديد في رغبة منيا دوف بو وتتمسؾ

  . واإلبداع معو التميز يحمؿ

 : يةتاآل النواحي مف الدراسة أىمية ومف ىنا تنبع

إف الدراسات السابقة حيث  ،: تكمف أىمية ىذه الدراسة بأىمية موضوعيا وحداثتو أىمية نظرية .1

أو أدلة الرسائؿ الجامعية  فيي نادرة غير  ،عمى حد عمـ الباحثة سواء بالمكتبات الجامعية والعامة

 وبالتالي تمت االستفادة مف الدراسات العربية واألجنبية.  متوفرة عمى المستوى الفمسطيني

: تتوقع الباحثة أف تقدـ ىذه الدراسة بشكؿ واضح حوؿ معمومات حوؿ واقع اإلبداع  أىمية عممية .2

 تطويره . اإلداري في الجامعات الفمسطينية ومعوقاتو وسبؿ

: تكمف أىمية الدراسة مف الناحية البحثية بما تقدمو مف مقترحات إلعداد دراسات  أىمية بحثية .3

 .حديثة في مجاؿ اإلبداع اإلداري ومعوقاتو وسبؿ تطويره

 فرضيات الدراسة: 6.1

أفراد  تقديرات متوسطات ( بيفα≤ 1.15مستوى داللة) عند حصائيةإ داللة ذات فروؽ ال توجد .1

 .الجامعةتعزى لمتغير  الفمسطينية الجامعات في اإلداري اإلبداع وجودفي  الدراسةعينة 

 فرادأ تقديرات متوسطات بيف( α≤ 1.15)داللة مستوى عند حصائيةإ داللة ذات فروؽ توجد ال .2

 .الجنس لمتغير تعزى الفمسطينية الجامعات في اإلداري اإلبداع وجود في الدراسة عينة

 فرادأ تقديرات متوسطات بيف( α≤ 1.15)داللة مستوى عند حصائيةإ داللة ذات فروؽ توجد ال .3

 .المؤىؿ العممي لمتغير تعزى الفمسطينية الجامعات في اإلداري اإلبداعوجود  في عينة الدراسة
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 فرادأ تقديرات متوسطات بيف( α≤ 1.15)داللة مستوى عند حصائيةإ داللة ذات فروؽ توجد ال .4

 .ةسنوات الخبر  لمتغير تعزى الفمسطينية الجامعات في اإلداري اإلبداع وجود في عينة الدراسة

 نموذج الدراسة:7.1 

 إلىوالتعرؼ  ،ؿ ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينيةتحاو 

 داري في الجامعات الفمسطينيةسة اإلبداع اإللذلؾ جاءت تقيس درجة ممار  ،قاتو وسبؿ تطويرهو مع

ممارستو في الجامعات  مف خبلؿسبؿ تطويره  والعمؿ عمى  قات التي تواجيوو المعإلى  والتعرؼ

وسنوات الخبرة(   لعمميوالمؤىؿ ا  والجنس  )الجامعةوىي:   ستخدمت كمتغيرات مستقمةاف  الفمسطينية

 داري كمتغير تابع إلجراء الدراسة.وممارسة اإلبداع اإل

 

 عالمتغيرات المستقمة                                       المتغير التاب        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعةْ

 الجنس

 العلميالمؤهلْ

 سنواتْالخبرة

 

 

 مستوى  اإلبداع اإلداري

 

  نموذج الدراسة 1.1شكؿ 
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 متغيرات الدراسة: 8.1

 المتغيرات المستقمة: -

 ذكر وانثى. لو مستوياف:الجنس: و  -

 .ةدكتوراو  ماجستيرلو مستوياف: لمؤىؿ العممي: و ا -

كثر أ -لى عشرإمف خمس سنوات  -قؿ مف خمس سنواتأ :مستوياتة ثبلثلو سنوات الخبرة: و  -

 مف عشر سنوات.

جامعة   جامعة بيت لحـ  جامعة البوليتكنؾ  جامعة الخميؿ :مستويات ستةالجامعة: وتأخذ  -

 .جامعة القدس  جامعة بيرزيت  النجاح الوطنية

 التابعة:المتغيرات  -

ْ اإلبداع اإلداري مستوى

 وحدودىا:  نطاق الدراسة 9.1

 الجامعات في اإلداري اإلبداع درجة ممارسة إلى عمى التعرؼ الدراسةاقتصرت  :بحثيةالحدود ال .1

 قاتو.و وتحدياتو واقتراح سبؿ لتطويره والحد مف مع  الفمسطينية

الفمسطينية العامة في الضفة  الجامعات في األكاديمييف الدراسة عمى اقتصرت :البشرية الحدود .2

  الغربية.

  الغربية الضفةفي  العامة الفمسطينية الجامعات عمى الدراسةىذه  اقتصرت :المكانية الحدود .3

جامعة   جامعة النجاح الوطنية  لحـجامعة بيت   البوليتكنؾجامعة   )جامعة الخميؿ :وىي

 جامعة القدس(.  بيرزيت

 .ـ7108-7102 الدراسي العاـ مف والثاني وؿاأل يالفصم في الدراسة جريتأ :الزمانية الحدود .4
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 محددات الدراسة:  10.1

  :منيا  جراء ىذه الدراسةإات خبلؿ قبواجيت الباحثة ع

 داري في الجامعات الفمسطينية.اإل بداعالمبحوثيف لمفيـو اإلبعض اؾ ر د_ صعوبة إ1

داري في الجامعات خاصة في فمسطيف عمى اإلبداع اإلواألدبيات المتعمقة بمفيوـ _ ندرة الدراسات 2

 حد عمـ الباحثة.

 مصطمحات الدراسة: 11.1

 في المغة اإلبداع: 

 ،وأحدثو ،ستخرجواأي أبدعو و  ،وأبدع الشيء ،أتى البديع أو البدعة أي: ،ىو مف الفعؿ أبّدع

 اختراعلقد اتفقت معاجـ المغة عمى أف اإلبداع يعني و  ،(7114،)ابف منظوروبدأ أوالً  ،وأنشأه

نشاؤهو  ،الشيء وأف اإلبداعية في الفف واألدب  ،وجعمو غاية في صفاتو ،عمى غير مثاؿ سابؽ ا 

 .(1998)ىيجاف،األساليب القديمة أو المتعارؼ عمييا مف بدالً   أساليب جديدة استحداثىي 

  اإلداري لإلبداعالتعريف اإلجرائي: 

ىو عممية تمكف األفراد العامميف في الجامعات الفمسطينية مف إنتاج فكرة جديدة متميزة قابمة لمتطبيؽ،  

، بيدؼ حؿ مشكمة اإلجرائات وأدوات وأساليب العمؿالسياسات أو تحسيف فائؽ في االستراتيجيات أو أو 

ة،بشكؿ يكفؿ تحقيؽ أسموب عممي لتنفيذ أعماؿ المنظم،أو تطوير نظاـ قائـ ،أو إيحاد مفيوـ ،أو 

 األىداؼ بكفاءة وفعالية.
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  اإلبداع اإلداريقات معو        : 

والثقافية واالجتماعية والشخصية  جميع التحديات والصعوبات التنظيميةعمى انيا تعرفيا الباحثة 

داء وتمنع مف إنتاج األفكار الجديدة المتميزة وتحد مف اإلبداع األالتي تؤثر بشكؿ سمبي عمى 

 .  المنظمات التعميميةاإلداري في 

وقدراتيا  المنظمة ومناخيا التنظيمي بأنظمةالتي تتعمؽ  قاتالمعو  ىي التنظيمية: قاتالمعو  .1

الجامعات  لؤلفراد العامميف في إدارةبداعية حوؿ دوف االستفادة مف القدرات اإلتالتي  المادية

 .(2014،)الحارثي الفمسطينية

العامميف في إدارة الجامعات  دافر األب المتعمقة قاتتمؾ المعو وىي  الشخصية: قاتالمعو   .2

جتماعي سري والمدرسي واالاأل ـالذاتية مع محيطيالتي يتـ تطويرىا لفعؿ خبراتيـ   الفمسطينية

نكار اإلو   والخوؼ مف الفشؿ  ضعؼ الثقة بالنفس :مثؿ  .(2012،)الحارثي بداع وغيرىاا 

واالعتقػػػػػادات  القػػػػػيـو   والعػػػػػادات واألعػػػػػراؼوىػػػػػي العقائػػػػػد  والثقافيـــــة: الجتماعيـــــة قـــــاتو المع .3

تطػوير عائقػا أمػاـ التػي تقػؼ  والضػغوط االجتماعيػة  المجتمػع السائدة في واالتجاىات والتقاليد

الفمسػػػػػػػػػطينية العػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػي إدارة الجامعػػػػػػػػػات  لػػػػػػػػػدى األفػػػػػػػػػراد ىػػػػػػػػػاوتعزيز  اإلبداعيػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػدرات

  .(2012)الحارثي،

: مجموعة مف العوائؽ التي تعيؽ نياداري عمى أبداع اإلقات اإلعرؼ الدراسة الحالية معو وت
تخدـ سير العمؿ   يدةفكار جدأساليب وأدارة الجامعات عف ابتكار إالعامميف في  فراداأل

 منيا.ىداؼ المرجوة التعميمي بما يحقؽ األ
 

 اإلبداع اإلداري تطوير سبل:  

بيدؼ   حداث تغييراتإالتي مف خبلليا نعمؿ عمى  كافة واإلجراءات قصد بو الطرؽ والوسائؿوي

ويحقؽ كؿ  ،ةليؤدي الغرض المطموب بكفاءة تام  ؿ لمشيء المطور بأحسف صورةو الوص
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ما يستدعي وىو  ،في الوقت والجيد اقتصاديةوبطريقة  ،األىداؼ المنشودة منو عمى أتـ وجو

 (.2014،الحارثيتغييرا في شكؿ الشيء المراد تطويره )

ستخداـ الوسائؿ سبؿ تطوير اإلبداع اإلداري :ا فإف الدراسة الحالية تعرؼ ،وتأسيسًا عمى ذلؾ

 وما  إستخداـ خبراتيـ فيجامعات الفمسطينية قدرة العامميف في إدارة ال لرفع كافو واإلجراءات

في  يـجميعمعامميف لألجؿ رفع مستوى إنتاجية العمؿ  ؛لدييـ مف إمكانيات لتقديـ أفكار جديدة

 الجامعة.

 :الجامعات 

تنتيي التي  وتقدـ برامج تعميمية  ىي المؤسسات التي تضـ ما ال يقؿ عف ثبلث كميات جامعية

 التي برامج الدراسات العمياف تقدـ ولمجامعة أ ،ولى"البكالوريوس "الدرجة الجامعية األبمنح درجة 

ة ف تقدـ برامج تعميميويجوز ليا أ ،ةو الدكتورانح درجة الدبموـ العالي أو الماجستير أتنتيي بم

")قان"نظمةوفؽ أتنتيي بمنح شيادة الدبموـ  )الدليؿ (0998،التعميـ العالي( بشأف 00وف رقـ )الدبمـو

 .(2017،حصائيإلا

وتـ   الضفة الغربية العامة فيالتقميدية  عات الفمسطينيةلجامجرائيا بأنيا اوعرفتيا الدراسة إ

 ،لمؤسسات التعميـ العالي الفمسطيني 2016/2017الحصائي السنوي الدليؿ إ عمى ىا  بناءً حصر 

وجامعة بيت  ،وجامعة بوليتكنؾ فمسطيف ،في ست جامعات في الضفة الغربية: )جامعة الخميؿ

 وجامعة النجاح الوطنية(.  ،رزيتوجامعة بي ،وجامعة القدس ،لحـ

 (غير الربحيةالعامة ) الفمسطينية الجامعات: 

 الوطنية السمطة قياـ قبؿ معظميا في( الجامعات) العالي التعميـ مؤسسات معظـ نشأت

 غير والمنظمات المحمية الخيرية لمجمعيات ممكيتيا وتعود  ربحية غيرمؤسسات  وىي  الفمسطينية
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 لوزارة لكترونياإل الموقع)الجزئي الحكومي التمويؿ وتمقي التبرعات جمع عمى وتعتمد. الحكومية

 .(2018،الفمسطيني العالي التعميـالتربية و 

 األكاديمي: 

أو  ةدكتورا)مؤىؿشيادة ويحمؿ   كاديميةأعرفتو الدراسة إجرائيا بأنو كؿ مف يعمؿ بوظيفة 

في الجامعات أو البحثية   التعميميةبالعممية أي لديو درجات عممية عميا تؤىمو لمعمؿ   (ماجستير

 العامة.الفمسطينية 
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 والدراسات السابقة اإلطار النظري 1.2

 المقدمة: 1.1.2

ف أيػة إحيػث   يبرز اإلبداع كمطمب أساسي مف بيف المطالب التي تكػوف الغايػة العميػا لمظػاىرة اإلداريػة

بقػدر مػا   عممية إدارية تغفؿ عف اإلبداع تحكػـ عمػى نفسػيا بػالتخمؼ واالنغػبلؽ واالنييػارقيادة إدارية أو 

تػػػأثير بػػػالب عمػػػى بقائيػػػا تػػػولي المنظمػػػات اىتماميػػػا وعنايتيػػػا باإلبػػػداع اإلداري بقػػػدر مػػػا سػػػيكوف لػػػذلؾ 

  والمنافسػػػػة الشػػػػديدة  ظػػػػاىرة العولمػػػػة :مثػػػػؿ  فالمنظمػػػػات سػػػػتواجو تحػػػػديات جديػػػػدة وكبيػػػػرة ،وازدىارىػػػػا

 .)2010والتعامػػؿ مػػع قػػوى بشػػرية متعػػددة الجنسػػيات )حػػريـ ،  والثػػورة المعموماتيػػة  واالتفاقيػػات الدوليػػة

فإنيػػػا تواجػػػو العديػػػد مػػػف المشػػػكبلت المتداخمػػػة واألعبػػػاء الكثيػػػرة الفمسػػػطينية  وعمػػػى مسػػػتوى الجامعػػػات

كػػؿ ىػذه االعتبػػارات والتحػػديات فنظػرًا لمتغيػػرات السػػريعة المحيطػة بيػػا،   والمعمومػات الجديػػدة المتسػػارعة

واسػتخداميا   الذيف لدييـ القدرة عمى امػتبلؾ ميػارات التفكيػر اإلبػداعي  األكفاءتحث عمى جذب القادة 

فػػي الجامعػػات، وبيػػذا يظيػػر  يـجمػػيعوتحسػػيف أداء العػػامميف   لمواجيػػة تمػػؾ التحػػديات وتػػذليؿ العقبػػات

 مػدى قػدرة الجامعػة عمػى إلػىاآلليات الميمة التي تساعد في التعرؼ  ىحدإاالىتماـ باإلبداع اإلداري ك

 (.  2016،االستمرار في التقدـ مف عدمو )السودي

 اإلبداع:   يوممف 2 .1 .2

 اإلبداع في القر ن الكريم  1.2.1.2 

 ومنيا:  في مواطف متعددة وجميعيا يشير إلى ذات المعنى ىذا المصطمح في القرآف الكريـ فقد جاء

ُسػػػؿِ  ِمػػػفَ  بِػػػْدًعا ُكْنػػػتُ  بمعنػػػى المحػػػدث والجديػػػد قػػػاؿ تعػػػالى: )َمػػػا - ـْ  ُيْفَعػػػؿُ  َمػػػا َأْدِري َوَمػػػا الر  بِػػػي َواَل ِبُكػػػ

 . 9)( )االحقاؼ: آية  َنِذيٌر ُمِبيفٌ  ِإَليَّ َوَما َأَنا ِإالَّ  ُيوَحى   ِإالَّ َما َأتَِّبعُ  ِإفْ 
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تعػػػػػالى:    ولػػػػػو ق ومػػػػػومث  وجػػػػػاء بمعنػػػػػى الُمبػػػػػدع إلػػػػػى مبتػػػػػدئ الشػػػػػيء مػػػػػف العػػػػػدـ وعمػػػػػى غيػػػػػر سػػػػػابؽ -

َذا َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  "َبِديعُ   (. 117آية :َفَيُكوُف" )البقرة  ُكفْ  َلوُ  َيُقوؿُ  َفِإنََّما َأْمًرا َقَضى   َواِ 

ـْ َتُكػػف لَّػػُو َصػػاِحَبٌة  - وجػػاء بمعنػػى الخػػالؽ لكػػؿ شػػيء:" َبػػِديُع السَّػػَماَواِت َواأْلَْرِض َأنَّػػى  َيُكػػوُف لَػػُو َولَػػٌد َولَػػ

" َوَخمَػػػَؽ ُكػػػؿَّ َشػػػْيءٍ  سػػػبحانو - (. والبػػػديع مػػػف صػػػفات اهلل101آيػػػة  :)األنعػػػاـ َوُىػػػَو ِبُكػػػؿ  َشػػػْيٍء َعِمػػػيـٌ

 وىو أوؿ الخالقيف.  -وتعالى

 اإلبداع في المعاجم: 2.2.1.2

  والً أ واْبَتَدَعػو تعنػي َأنشػَأه وبػدأه  اإلبداع كما جاء في لساف العرب مشتؽ مف )بَدع الشيَء َيْبَدُعػو َبػْدعاً 

وبػػدع صػػار غايػػة فػػي   أنشػػأه عمػػى غيػػر مثػػاؿ أيعػػو بػػدعا ىػػو مػػف بد :واإلبػػداع فػػي المعجػػـ الوسػػيط

ونبذ األساليب القديمة(.   ىاوتطوير صفتو خيرًا كاف أو شرًا، واإلبداعية تتميز باستحداث أساليب جديدة 

وتعنػي  (Innovate )جػاءت مػف البلتينيػة  (Innovation )ف كممػةإنجميزيػة فػوفػي معػاجـ المغػة اإل

 (. 2012،)الكميبيًا وتجديد اً لتعني إبداع  (Innovation)التجديد، إذ وردت كممة

أو خدمػة  سػمعةنجػد أف اإلبػداع ىػو عمػؿ قػائـ عمػى تقػديـ فكػرة أو أسػموب أو   وفي قػاموس األعمػاؿ  

 (. 2017، عمرو ومحمدجديدة) 

القػػادر عمػػى إدخػػاؿ تغيػػرات فكريػػة   واإلبػػداع كمصػػطمح يسػػتعمؿ لمداللػػة عمػػى الفعػػؿ اإلنسػػاني الػػواعي

بإمكانػػػو أف يحقػػػؽ منفعػػػة و   يفليعطييػػػا شػػػكبًل ومضػػػمونًا جديػػػد  وعمميػػػة فػػػي األشػػػياء الموجػػػودة حاليػػػا

 .(2011،ويشبع الحاجات بشكؿ أفضؿ )بربراوي  اقتصادية أو اجتماعية

 اإلبداع من وجية نظر الباحثين: 3.2.1.2

تقود إلى تحقيؽ إنتاج جديد وأصػيؿ  التي العوامؿ الذاتية والموضوعيةيعتبر اإلبداع  وحدة متكاممة مف 

يسيـ في إيجػاد الحمػوؿ الجديػدة لؤلفكػار والمشػكبلت والمنػاىج )السػويداف   ذي قيمة مف الفرد والجماعة
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إف اإلبػػػداع عبػػػارة عػػػف نتػػػاج أفكػػػار  (Yong&Chen 2010(. ورأى يونػػػب وتشػػػف)2004 والعػػػدولوني

نػػػػو عمميػػػػة تحسػػػػس لممشػػػػكبلت والػػػػوعي لمػػػػواطف أ( عمػػػػى Torrance 1993) وعرفػػػػة  جديػػػػدة ومفيػػػػدة

نقؿ النتائج و   بيا والبحث عف حموؿ والتنبؤ  نسجاـ والنقص في المعموماتالوعدـ ا  الضعؼ والثغرات

 .أو توصيميا لآلخريف

ثػـ يسػتجيب   فاإلبداع ىو العممية التي يتميز بيا الفػرد عنػدما يواجػو مواقػؼ ينفعػؿ ليػا ويعايشػيا بعمػؽ

وتكػػوف مفػػردة وتتضػػمف ىػػذه   فتجػػيء اسػػتجابتو مختمفػػة عػػف اسػػتجابات اآلخػػريف  ليػػا بمػػا يتفػػؽ وذاتػػو

كمػا تشػمؿ الفكػر   العممية منتجات أو خدمات أو تقنيات عمػؿ جديػدة أو أدوات وعمميػات إداريػة جديػدة

 (.Soo et.al 2002القيادي المتمثؿ في طرح أفكار جديدة)

أو الطرؽ التقميدية في التفكير مع إنتاج   نو قدرة الفرد عمى تجنب الروتيف العاديعرفو روجرز عمى أو 

بأنػػو إنتػػاج جديػػد مقبػػوؿ ( : شػػتايف فيػػري)يمكػػف تنفيػػذه أو تحقيقػػو. وعرفػػو   جديػػد وأصػػيؿ أو غيػػر شػػائع

أنو عممية إدراؾ  :فعرفو عمى( تورانس )ايحقؽ رضا مجموعة كبيرة في فترة معينة مف الزمف. أمّ   ونافع

، ثػـ وعػدـ االتّ   الثغرات واالختبلؿ في المعمومػات والعناصػر المفقػودة سػاؽ الػذي ال يوجػد لػو حػؿ معمػـو

جػػػراء التعػػػديبلتالبحػػػث عػػػف الثّ  عػػػادة االختبػػػار ليػػػذه   غػػػرات واختيػػػار الفػػػروض والػػػربط بػػػيف النتػػػائج وا  وا 

سػػػياؽ ذكػػػي لحصػػػيمة إنتػػػاج أفكػػػار  :بأنػػػوبتعريفػػػو ( تػػػايمور)الفػػػروض، ثػػػـ نشػػػر النتػػػائج وتبادليػػػا. وجػػػاء 

عمميػػػة ربػػػط  :عػػػرؼ اإلبػػػداع بأنػػػوف (أنػػػوف)مػػػا أ(. 2017،التكروري وفػػػي نفػػػس الوقػػػت مبلئمػػػة)  جديػػػدة

ىػػو اسػػتعداد :بػػأف اإلبػػداع  (جيمرفػػورد)األفكػػار أو األشػػياء بعبلقػػات لػػـ تكػػف موجػػودة مػػف قبػػؿ.  وعرفػػو 

يتضػػمف ذلػػؾ إنتػػاج األفكػػار القديمػػة بأشػػكاؿ جديػػدة.  و   الفػػرد إلنتػػاج أفكػػار أو نػػواتج سػػيكولوجية جديػػدة

المبػػادرة التػػي يبػػدييا الشػػخص بقدرتػػو عمػػى االنشػػقاؽ مػػف التسمسػػؿ  ىػػو:بػػأف اإلبػػداع  (سيمسػػوف)وأكػػد 

 (. 2016،العادي في التفكير إلى تفكير مخالؼ كميا)مصطفى
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وذلػؾ لكػوف اإلبػداع ظػاىرة متعػددة  ؛وترى الباحثػة بػالرغـ مػف عػدـ وجػود تعريػؼ جػامع لمفيػـو اإلبػداع

الجوانػػب، والخػػتبلؼ وجيػػات نظػػر البػػاحثيف لئلبػػداع بػػاختبلؼ مدارسػػيـ الفكريػػة إال أنػػو يمكػػف حصػػر 

أف اإلبػداع مػزيج مػف القػدرات واالسػتعدادات والخصػائص  :وىػو ،جميع أبعاد اإلبداع فػي تعريػؼ شػامؿ

ة مناسػػبة يمكػػف أف ترتقػػي بالعمميػػات إف وجػػدت بيئػػ ،الشخصػػية لموصػػوؿ إلػػى شػػيء لػػـ يسػػبؽ بػػو أحػػد

 ة ومفيدة سواء لخبرات الفرد أو المنظمة أو المجتمع أو العالـ.   يملتؤدي إلى نتائج أص؛ العقمية

 نظريات اإلبداع:     3.1.2

وعرفػت   قاـ عدد مف العمماء والكتاب وعمماء اإلدارة بطرح أفكار أصبحت تعػرؼ فيمػا بعػد بالنظريػات 

بأسػمائيـ، إذ قػدمت ىػػذه النظريػات معالجػات مختمفػػة حػوؿ اإلبػداع، كمػػا استعرضػت مبلمػح المنظمػػات 

 ىي:    والعوامؿ المؤثرة وىذه النظريات

وقػػػػد فسػػػػرت ىػػػػذه النظريػػػػة اإلبػػػػداع مػػػػف خػػػػبلؿ معالجػػػػة  : (Simon1958 & March) نظريــــة.  1

إذ تواجو بعض المؤسسات فجػوة بػيف مػا تقػوـ بػو ومػا يفتػرض  ،المشكبلت التي تعترض المؤسسات

وتمػر عمميػة اإلبػداع حسػب ىػذه النظريػة  ،فتحاوؿ مف خبلؿ عممية البحث خمػؽ بػدائؿ أف تقوـ بو،

حيػػػث تعػػػزى الفجػػػوة  ،إبػػػداعوبػػػدائؿ ثػػػـ  ،وعػػػي ىػػػي:  فجػػػوة أداء، عػػػدـ رخػػػاء، بحػػػث، ،بعػػػدة مراحػػػؿ

أو إلػػى عوامػػؿ  ،و تغيػػرات فػػي البيئػػة الخارجيػػة(أالطمػػب  )التغيػػر فػػي:عوامػػؿ خارجيػػة  األدائيػػة إلػػى

 .( 2013،داخمية )تعييف موظفيف جدد أو وجود معايير أداء عالية( )جمولي

أكػػدا عمػػى أف التراكيػػب واليياكػػؿ التنظيميػػة المختمفػػة و  : (Burns & Stalker1961نظريــة ).  2

مػػة ىػػي ءأف اليياكػػؿ األكثػػر مبل تكػػوف فاعمػػة فػػي حػػاالت مختمفػػة، فمػػف خػػبلؿ مػػا توصػػموا إليػػو مػػف

الػػػذي يبلئػػػـ بيئػػػة العمػػػؿ   التػػػي تسػػػيـ فػػػي تطبيػػػؽ اإلبػػػداع فػػػي المنظمػػػات مػػػف خػػػبلؿ الػػػنمط اآللػػػي
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المسػػػتقرة والػػػنمط العضػػػوي الػػػذي يبلئػػػـ البيئػػػات سػػػريعة التغيػػػر، فيػػػو يسػػػيؿ عمميػػػة جمػػػع البيانػػػات 

 (.  2013،)جمولي والمعمومات ومعالجتيا

ىدفت إلػى إدخػاؿ  ،مراحؿ إلبداع مف خبلؿ ثبلثبيف عممية احيث  : (Wilson 1966نظرية ).  3

إدراؾ التغيػر، وتبنػي التغيػر وتطبيقػو، ويكػوف بػإدراؾ الحاجػة أو الػوعي وىػي:  ،تغيرات في المنظمة

ثػـ توليػد المقترحػات وتطبيقيػا، فافترضػت نسػبة اإلبػداع فػي ىػذه المراحػؿ الػثبلث  ،بالتغير المطموب

وتنوع نظاـ الحفظ، وكمما زاد  ،البيروقراطية(ـ )التعقيد في الميا : منيا ،عوامؿالمتباينة بسبب عدة 

بصػػورة جماعيػػة ممػػا يسػػيؿ إدراؾ اإلبػػداع  ،عػػدد الميمػػات المختمفػػة زادت الميمػػات غيػػر الروتينيػػة

كمػػا أف الحػػوافز ليػػا تػػأثير إيجػػابي لتوليػػد االقتراحػػات وتزيػػد مػػف مسػػاىمة وعػػدـ ظيػػور صػػراعات، 

 (.  2003،المنظمة)الصرايرهأغمب أعضاء 

ــة ).  4  ،(March&Simon)مػػف ممػػا قدمػػو كػػؿ   القػػد اسػػتفاد (: Mill 1970  &Harveyنظري

(Burns&Stalker )وؿ بػداع مػف خػبلؿ مػدى اسػتخداـ األنظمػة لمحمػعمى فيػـ اإلافانصب تركيزىمػ

وأنػػواع الحمػػوؿ التػػي قػػد  ،ا أنػػواع المشػػكبلت التػػي تواجييػػا المنظمػػاتالروتينيػػة اإلبداعيػػة، فقػػد وصػػف

تطبقيػػا مػػف خػػبلؿ إدراؾ المشػػكمة، فالمنظمػػة تسػػعى إلػػى وضػػع حمػػوؿ روتينيػػة لمعالجػػة المشػػكبلت 

 العوامػػؿ كمػػا تنػػاوال لميكانيكيػػة والعضػػوية.و االسػػتثنائية بتبنػػي اليياكػػؿ التنظيميػػة واأغيػػر الروتينيػػة 

ظمػػة وعمرىػػا، درجػػة المنافسػػة، درجػػة حجػػـ المن : مثػػؿ ،التػػي تػػؤثر فػػي الحمػػوؿ اإلبداعيػػة والروتينيػػة

تطمػب األمػر ت، فكممػا زادت مثػؿ ىػذه الضػغوطات التكنولوجي، درجة الرسمية في االتصػاال التغير

 .(2003 ،)الصرايره أكثر إبداعًا لمواجيتيا اً أسموب

مػػػف أكثػػػر النظريػػػات شػػػمولية، إذ أنيػػػا  ىػػػذه النظريػػػة تعػػػدو   (:Aiken1970  &Hangنظريـــة ).  5

 :فضبًل عف العوامؿ المؤثرة فيو، وفسرت اإلبػداع عمػى أنػو ،تناولت المراحؿ المختمفة لعممية اإلبداع
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وحػػػػددت مراحػػػػؿ اإلبػػػػداع  ،تغيػػػػر حاصػػػػؿ فػػػػي بػػػػرامج المنظمػػػػة تتمثػػػػؿ فػػػػي إضػػػػافة خػػػػدمات جديػػػػدة

 :  (2013 ،)جموليكاآلتي

 (.   Simon &Marchوىذا ما جاء بو ) ،مدى تحقيقو ألىدافومرحمة التقييـ: تقييـ النظاـ و  -

 مرحمة اإلعداد: الحصوؿ عمى الميارات الوظيفية المطموبة والدعـ المالي.  -

سموكيات ومعتقدات  ) المقاومة الروتينية: لية ظيورواحتما ،مرحمة التطبيؽ: البدء بتكممة اإلبداع -

 . (تنظيمية

تنظر ىذه النظرية لئلبداع كعمميػة تتكػوف مػف مػرحمتيف  (:others 1973 &Zaltman) نظرية.  6

ممارسػة جديػدة  أوويعتبػر عمػى أنػو فكػرة  ،وليما مراحػؿ جزئيػة ،ومرحمة التطبيؽ  مرحمة البدء: ىما

لوحػػػدة التبنػػػي، ووصػػػفوا اإلبػػػداع عمػػػى أنػػػو عمميػػػة جماعيػػػة وليسػػػت فرديػػػة، واعتمػػػدوا عمػػػى النظريػػػة 

(Aiken &Hang) ، ىػػي ،وأضػػافوا متغيػػرات أخػػرى ،توسػػعوا فػػي شػػرح المشػػكمة التنظيميػةنيػـ أإال: 

 (. 2011،وأسموب التعامؿ مع الصراع )الغزاوي العبلقات الشخصية،

 : اإلبداع اإلداري 4.1.2

، 1950اإلبػػداع ظػػاىرة إنسػػانية لػػـ يتطػػرؽ إلييػػا البػػاحثوف والعممػػاء بشػػكؿ منيجػػي إال بعػػد عػػاـ  يعتبػػر

وأف االىتمػػاـ  ،ممػػا يشػػير إلػػى قمػػة االىتمػػاـ بيػػذه الدراسػػات (جميفػػورد)عنػػدما أشػػار ذلػػؾ العػػالـ النفسػػي 

وينطمػػؽ مفيػػـو اإلبػػداع اإلداري مػػف المفػػاىيـ العامػػة  .(2009)الجعبػػري، بموضػػوع اإلبػػداع جديػػد نسػػبياً 

اإلدارة وتطػوير المنتجػات وقيػادة لئلبداع ذاتيػا، فاإلبػداع فػي اإلدارة متعمػؽ باألفكػار الجديػدة فػي مجػاؿ 

وكؿ وظػائؼ اإلدارة المعروفػة، وىنػاؾ تعػدد وتبػايف فػي وجيػات  ،فرؽ العمؿ وتحسيف الخدمات لمعمبلء

 ،النظر حوؿ تحديد مفيوـ اإلبداع اإلداري وماىيتو، فػبل يوجػد اتفػاؽ بػيف العممػاء حػوؿ تعريفػو وماىيتػو

ا مف جية وتعدد المجاالت التي انتشر فييا مفيـو اإلبداع ويعود ذلؾ إلى تعقيد الظاىرة اإلبداعية نفسي
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ممػػا أدى إلػػى اخػػتبلؼ المنطمقػػات النظريػػة لموضػػوع اإلبػػداع بسػػبب تبػػايف اجتيػػادات  ،مػػف جيػػة أخػػرى

ومػف جيػة  ،وكذلؾ مناىجيـ العممية والثقافية ومدارسػيـ الفكريػة ،العمماء والباحثيف واختبلؼ اىتماماتيـ

 ،وىي تعدد المصطمحات المرادفػة لػو ،مشكمة أخرى حوؿ موضوع اإلبداع اإلداريثانية تواجو الباحثيف 

 . (2009 ،)الجعبري إلى درجة يصعب معيا اختيار مناسب لو ،والذكاء ،واالختراع ،االبتكار: مثؿ

حيػػػث إف  ،ف ذلػػػؾ ال يعػػػد غريبػػػاإفػػػ ،مػػػى تعريػػػؼ محػػػدد لئلبػػػداع اإلداريالرغـ مػػػف غيػػػاب اإلجمػػػاع عبػػػو 

 ،محاولة الوصوؿ إلى إجماع عمػى تعريػؼ محػدد ليػذا المصػطمح ربمػا يتعػارض مػع فكػرة اإلبػداع ذاتيػا

إلػػى تقػػديـ  أنػػو "الحالػػة التػػي تػػؤدي :( إلػػى اإلبػػداع اإلداري عمػػىWebster)( ويبتسػػر)ويشػػير قػػاموس 

لػـ يكػف معروفػا عني ذلؾ ضػرورة أف يبػدو العمػؿ اإلبػداعي عمػى شػكؿ أصػيؿ يو  شيء يتميز باإلبداع".

 . وكاف ذلؾ في المجاؿ اإلداري أو اإلنتاج العممي أو الميكانيكي أو الفني بجميػع أشػكالأ ،مف قبؿ سواء

خػػروف أف اإلبػػداع اإلداري مصػػطمح اقتصػػادي أو اجتمػػاعي أكثػػر منػػو مصػػطمحا فنيػػا، وبنػػاء آكمػػا يػػرى 

مكانػات المتاحػة عممػا المػوارد واإل ير وتعظيـ حصػيمة ونتػاجي" تغ :عمى ذلؾ عرؼ اإلبداع اإلداري بأنو

إلبػػداع المػػنظـ يتكػػوف مػػف البحػػث والتحميػػؿ اىػػو الػػذي يتػػيح دائمػػا الفػػرص لتحقيػػؽ الجديػػد ف بػػأف التغييػػر

 (.    2011،التي يتيحيا التغيير إلبداعات اقتصادية أو اجتماعية)نصير ،اليادؼ لمفرص

إجابات فريدة لمشكبلت مطروحة واستغبلؿ  واإلبداع اإلداري يمكف تعريفو بأنو " القدرة عمى تقديـ

قد تكوف  ،القدرة عمى إيجاد أشياء جديدةكما أف اإلبداع اإلداري ىو " (، 2012،الفرص المتاحة )أحمد

 مفيدة.   وأساليب أو خدمات أو طرؽ عمؿ  أو منتجاتٍ  أو حموالً  اً أفكار 

 ،والممارسات التي يقدميا المديروف والعامموف األفكارىو":ف أف اإلبداع اإلداري يويرى بعض المفكر 

والتي تفضي إلى إيجاد عمميات إدارية وطرؽ وأساليب أكثر كفاءة وفاعمية في إنجاز أىداؼ الشركات 

 (.  2017،)النشمي والدعيس والدوائر وأكثر خدمة لممجتمع ،والمؤسسات
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 ،ـ إمكانياتػػػػو الذىنيػػػػة أو العقميػػػػةبأنػػػػو قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى اسػػػػتخدا :لئلبػػػػداع اإلداري يـكمػػػػا أشػػػػار بعضػػػػ

 سػمعة أوخدمػةسػيمة أو فكػرة أو لتقػديـ أداة أو و  ؛واالستفادة مػف اإلمكانيػات والمػوارد المتػوفرة أو الممكنػة

   .(2017 ،)محمود وآخروف لممؤسسة وأعضائيا وعمبلئيا ةومفيد ةنافع ةجديد

 أتمؼرى أنيػا جميعػا تػي اأننػ اإلداري إالالتي وضػعت لتحديػد مفيػـو اإلبػداع المفاىيـ وبالرغـ مف تعدد 

التوصػؿ لشػيء  :ىػو ،أف اإلبػداع اإلداري ببسػاطة التوصػيؿ :وتتفؽ عمى فكرة مؤداىػا ،قة واحدةتفي بو 

كما أنو ليس مف الضػروري  ،اً جديد اً أو اختراع اً إداري اً جديد قد يكوف خدمة أو سمعة أو نظرية أو أسموب

نما يكفي أف يكوف اإلبداع مجرد تأليؼ ألشكاؿ ا  و  ،المبتكر جديدة تمامااصر الشيء أف تكوف جميع عن

عػػاني جديػػدة لػػـ ولكنػػو يوظفيػػا توظيفػػا جديػػدًا، ويػػرى فييػػا م ،فالمبػػدع قػػد يسػػتفيد مػػف أفكػػار غيػػره ،قديمػػة

وبالرغـ مػف أف مصػطمح اإلبػداع اإلداري يعػد مػف بػيف أكثػر المصػطمحات شػيوعا فػي  يسبقيا إليو أحد.

إال أنػػو عنػػدما يسػػتخدـ مقرونػػًا بالمنظمػػة أو اإلدارة كاإلبػػداع اإلداري  ،اىف فػػي أدبيػػات اإلدارةالوقػػت الػػر 

تػػدخؿ فييػػا العديػػد مػػف العوامػػؿ التػػي تضػػـ السػػمات الشخصػػية  ،فإنػػو يحمػػؿ مضػػاميف وتفسػػيرات متعػػددة

مػة عػف غيرىػا.    لى جانب المتغيرات التنظيمية التػي تميػز كػؿ منظإ ،والميارات الذىنية لؤلفراد المبدعيف

وذلػػػؾ يجعػػػؿ مػػػف الصػػػعب الوصػػػوؿ إلػػػى تعريػػػؼ محػػػدد لئلبػػػداع اإلداري يقبمػػػو كػػػؿ البػػػاحثيف فػػػي ىػػػذا 

 المجاؿ.  

 : أىمية اإلبداع اإلداري .5.1.2

لمنظمػات لقد أوجدت التغيرات فػي عناصػر البيئػة التنافسػية التػي تواجييػا المنظمػات الحاجػة لػدى تمػؾ ا

نشػػاء  إلػػى اإلبػػداع، فقامػػت باالسػػتجابة ليػػذه الحاجػػة بتبنػػي سياسػػات لئلبػػداع عمػػى مسػػتوى المنظمػػة، وا 

تسػػتيدؼ رعايػػة اإلبػػداع وتنميتػػو و  لتطػػوير ووحػػدات التطػػوير التنظيمػػي،وحػػدات إداريػػة كػػدوائر البحػػث وا

وتوجييو نحو تحقيؽ أىدافيا، كما أف العديػد مػف المنظمػات عممػت عمػى تػدريب العػامميف  ،في المنظمة



22 

 

. ( 2012،الحارثي)أو دفع رسـو لممبدعيف مف خارج المنظمة أو المجتمع ،فييا عمى السموؾ اإلبداعي

بأف اإلبداع اإلداري يعد المحرؾ األساسي لتنمية   Arnold) ،2006( مع ) Thomas،2011واتفؽ )

 وجعػػػؿ الشػػػركة أكثػػػر تنافسػػػية. ،مػػػف خػػػبلؿ تطػػػوير المنتجػػػات والخػػػدمات الجديػػػدةوتطويرىػػػا  المنظمػػػات

ي آلتػػػػالنحػػػػو ا إلداري فػػػػي المنظمػػػػات عمػػػػىويمكػػػػف إجمػػػػاؿ اإليجابيػػػػات التػػػػي توفرىػػػػا ظػػػػاىرة اإلبػػػػداع ا

 (:   2018 ،التكروري)

إذ يكػوف  ،متغيػرات البيئػة المحيطػة، ممػا يجعػؿ المنظمػات فػي وضػع مسػتقرلبة . القدرة عمى االستجا1

 لدييا االستعداد لمواجية ىذه التغيرات بشكؿ ال يؤثر عمى سير العمميات التنظيمية. 

 .   تحسيف خدمات المنظمة بما يعود بالنفع عمييا وعمى األفراد.   2

عػف طريػؽ إتاحػة الفرصػة ليػـ  ،المساىمة في تنمية القدرات الفكرية والعقميػة لمعػامميف فػي المنظمػة . 3

 تمؾ القدرات.    اختبارفي 

عػػػػف طريػػػػؽ اسػػػتخداـ أسػػػػاليب عمميػػػػة تتواكػػػػب مػػػػع التطػػػػورات  ،االسػػػتغبلؿ األمثػػػػؿ لممػػػػوارد الماليػػػػة . 4

 الحديثة.    

 القدرة عمى إحداث التوازف بيف البرامج اإلنمائية المختمفة واإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة.  . 5

عف طريؽ إتاحة الفرصة ليـ في البحث عف  ،مف قدراتيـ حسف استغبلؿ الموارد البشرية واالستفادة. 6

 ألنظمة العمؿ بما يتفؽ مع التغيرات المحيطة.  والتحديث المستمر ،العمؿ الجديد في مجاؿ

بػؿ ويمكػف اعتبػاره عػػامبل  كافػة، وتػرى الباحثػة أف لئلبػداع اإلداري أىميػة كبػرى فػي المجػػاالت المختمفػة

األفراد عمى االستمرار في السوؽ، حيث يحفز اإلبداع  الجامعاتوفي قدرة  ،رئيسًا وحاسمًا في المنافسة

فػي البيئػة الجامعػات  وتعزيػز المنافسػة بػيف ،مف أجػؿ تحسػيف جػودة الخدمػةالجامعات في ىذه  العامميف

 واالستفادة مف قدرات عاممييا.    ،المحيطة
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 : خصائص اإلبداع اإلداري 6.1.2

نظػػػرًا لمػػػا يمثمػػػو مػػػف أىميػػػة وقيمػػػة لمخػػػروج  ،خصػػػائص اإلبػػػداع اإلداريإلػػػى بػػػالتعرؼ  وفاىػػػتـ البػػػاحث 

وبمػػػا أف اإلبػػػداع اإلداري  العمميػػػات اإلبداعيػػة،كػػذلؾ و  ىػػػاوتطوير القػػدرات بمسػػاىمات تػػػؤدي إلػػى تنميػػػة 

 :   يأتي داخؿ المنظمة فإنو يمكف تحديد خصائصو بما كافة نشاطات العمؿ اإلداري والتنظيميبيتعمؽ 

اإلبداعية تكوف  فاألفكار .ية( وجماعية )نتاج جيود جماعية(نتاج جيود فردظاىرة فردية )اإلبداع  -

طريػػؽ متابعػػة ىػػذه األفكػػار  عػػف يػػتـ االسػػتفادة منيػػاو  ،تنطمػػؽ مػػف ذىػػف الفػػرد اً فرديػػ اً فػػي البدايػػة فكػػر 

ثرائيػػا مػػف خػػبلؿ العمػػؿ الجمػػاعي والمنظمػػي، خاصػػة أف الكثيػػر مػػف األعمػػاؿ اإلبداعيػػة تبلشػػت  وا 

ىماؿ الجماعػة وتقصػير  ؛واختفت لدى أفراد مجيوليف ألنيا ظيرت بشكؿ فردي نتيجة عجز الفرد وا 

 (.     2011،)العيثاوي والكواري المنظمة

ولكنيـا تختمـف مـن شـخص إلـى  خـر   وليسـت ظـاىرة خاصـة ب حـد  اإلبداع ظاىرة إنسـانية عامـة -

 (.    2014 ،الحارثي) حسل الفطرة والظروف التي يعيش وسطيا ويتعامل معيا

 (.  2009،)الجعبري ويمكن تنميتو وتطويره  يرتبط اإلبداع بالعوامل الموروثة -

سـتراتيجيات التـي تضـعيا اإلدارة العميـا لحيث يمكن تطويره مـن خـالل ا  ستراتيجيةااإلبداع ميمة  -

 (.  2013 ،والشقراف ةنابب)ع والتي تقود عممية اإلبداع  في المنظمة

ـــداع عمميـــة تنظيميـــة واســـعة - ـــدخل بيـــا معظـــم   اإلب ـــاممينيت والـــدوائر واألقســـام فـــي  األفـــراد الع

 (. 2011 ،)العيثاوي والكواريالمنظمة

 : مستويات اإلبداع اإلداري 7.1.2

، اً بعضػػػتعػػػزز بعضػػػيا نيػػػا إإلبػػػداع فػػػي المنظمػػػات، حيػػػث از بػػػيف ثبلثػػػة مػػػف مسػػػتويات يػػػيمكػػػف التمي 

 وتشمؿ : المعاصرة،ميعيا ضرورية لممنظمات وج
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 ةنػػػابب)ع ىػػو اإلبػػداع الػػػذي يػػتـ التوصػػؿ إليػػػو مػػف قبػػؿ أحػػػد األفػػرادو  : اإلبــداع عمـــى مســتوى الفـــردأ( 

 (:    2010،ومف بيف خصائص الفرد المبدع )حريـ. (2013 ،والشقراف

 المعرفة: يبذؿ الفرد وقتًا كبيرًا إلتقاف عممو.  -

ولكنػو يتمتػع بالقػدرات التفكيريػة عمػى  ،أف يكػوف عػالي الػذكاءيس بالضرورة الذكاء: اإلنساف الُمبدع ل -

 تكويف عبلقات مرنة بيف األشياء. 

عمػى اآلراء الجديػدة،  اً الشخصية: يفضؿ الفرد الُمبدع روح المخاطرة، ويكػوف عػالي الدافعيػة، ومنفتحػ -

 إحساس كبير بالفكاىة.  وعمى التسامح مع العزلة، ولدي اً وقادر 

لػى التفاعػؿ، وتبػادؿ اآلراء االجتماعية: اإلنساف الُمبدع ليس منطويػا عمػى نفسػو، بػؿ يميػؿ إالعادات  -

 خريف.    آلمع ا

ذات الرؤيػا  الػذي يػتـ تقديمػة مػف قبػؿ الجماعػة يقصد بو اإلبػداع : ةاإلبداع عمى مستوى الجماع  (ب

حيػث تتعػػاوف الجماعػات فػي العمػؿ فيمػا بينيػا لتطبيػػؽ  ،منػةاركة اآلوالمشػ ،المشػتركة بػيف أعضػائيا

وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تقػػػديـ منتجػػػات  ،األفكػػػار التػػػي يحممونيػػػا، والمسػػػاىمة فػػػي التغيػػػر نحػػػو األفضػػػؿ

 (.  2010،)النجار وحؿ المشكبلت المختمفة ،وخدمات وطرؽ عمميات جديدة

ىو اإلبداع الذي يتـ التوصؿ إليو مف قبػؿ المنظمػة بشػكؿ عػاـ، إذ  :ةاإلبداع عمى مستوى المنظم (ج

 (.  2010،)النجار يتشكؿ اإلبداع المنظمي مف خبلؿ اإلبداع الفردي والجماعي معًا داخؿ المنظمة

     :مراحل اإلبداع اإلداري  8.1.2

رى أف التقسػيـ تػ الباحثػة إال أف ،والتي اختمؼ البػاحثوف حوليػا ،بعدة مراحؿ اإلداري تمر عممية اإلبداع

عي إذ قسـ العمؿ اإلبدا   (Graham Wales) (واالس)األنموذج الذي قدمو  األكثر شيوعًا يتمثؿ في

 :(2016  وىي )الصوالحي  إلى أربع مراحؿ
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  فػػي ىػػذه المرحمػػة يقػػـو الفػػرد بتحديػػد المشػػكمة ومعرفػػة جميػػع الجوانػػب المرتبطػػة بيػػا اإلعــداد: مرحمــة -

سػػتفادة منيػػا فػػي توليػػد لبل  طػػرؽ حميػػا السػػابقة إلػػىوالتعػػرؼ ومقارنتيػػا مػػع المشػػاكؿ التػػي تشػػابييا، 

أف األفػػػراد الػػػذيف يخصصػػػوف جػػػزءًا أكبػػػر مػػػف الوقػػػت إلػػػى حمػػػوؿ لممشػػػكمة الراىنػػػة، وتشػػػير البحػػػوث 

 (. 2011،ىـ األكثر إبداعًا )جمعة والنوريلتحميؿ المشكمة وفيـ عناصرىا قبؿ البدء في حميا 

والمػواد التػي  ،ىي مرحمة ترتيب وانتظار فيما يتحرر العقؿ مػف كثيػر مػف األفكػار :حتضانلمرحمة ا -

لكػػؿ المعمومػػات والخبػػرات المبلئمػػة  اً ال صػػمة ليػػا بالمشػػكمة، وىػػي تتضػػمف ىضػػميا عقميػػا وامتصاصػػ

 ،التي تتعمؽ بالمشكمة، كما تتميز ىذه المرحمة بالجيد الشديد الذي يبذلو الفرد فػي سػبيؿ حػؿ المشػكمة

ومػف األجػزاء  ،الخاطئػة طػي لمعقػؿ فرصػة لمػتخمص مػف األفكػاروترجع أىمية ىذه المرحمة في أنيػا تع

 (. 2013 ،ألجزاء اليامة )جموليؽ او ف أف تعّ التي يمك غير اليامة في المشكمة

 ،تتمثػػؿ فييػػا عمميػػة البػػزوغ المفػػاجه لفكػػرة جوىريػػة المحظــة اإلبداعيــة(:)مرحمــة اإلليــام أو اإلشــراق -

العقمػػػي خػػػبلؿ مرحمتػػػي اإلعػػػداد  الحػػػؿ أو حػػػؿ المشػػػكمة التػػػي طالمػػػا شػػػغمت حيػػػزًا كبيػػػرًا مػػػف النشػػػاط

ممػا يسػمح بعػد  ،ويتـ في ىػذه المرحمػة التحميػؿ المتعمػؽ لممشػكمة إلدراؾ مػا بػيف أجزائيػا ،حتضافواال

وىػػي تمػػؾ المحظػػة التػػي تظيػػر فييػػا الفكػػرة الجديػػدة أو  ،المطموبػػة اإلداري اإلبػػداعنطبلؽ شػػرارة ابػػذلػػؾ 

 (. 2016 ،الحؿ المبلئـ لممشكمة)الصوالحي

بػأدوات البحػث المتاحػة  وباالسػتعانةوتشمؿ عممية التبصر بالعقػؿ الظػاىر،  مرحمة التحقق والتنفيذ: -

في الفكرة التػي نتجػت خػبلؿ المرحمػة السػابقة، وذلػؾ لمتحقػؽ مػف صػحتيا وتحديػد طػرؽ تطبيقيػا، ومػا 

يقػػدـ الفكػػػرة  اإلداريفاإلبػػػداع ؟ ومػػػا ىػػي المسػػتمزمات البلزمػػػة لػػذلؾ ؟ىػػي مضػػاعفات عمميػػػة التطبيػػؽ

 ينتيػػػي عنػػػدىا، بػػػؿ إف النػػػاتج اإلبػػػداعي ال يتحقػػػؽ إال إذا مػػػر بمرحمػػػة التحقػػػؽ والتنفيػػػذاإلبداعيػػػة وال 

 (.   2016،)الصوالحي
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  أشكال اإلبداع اإلداري: 9.1.2

في المنظمة ال يقتصر عمى حدوث إبداعات تكنولوجية تخرج إلى الوجود ألوؿ مػرة  اإلداري إف اإلبداع

فقػد يشػمؿ  ،بؿ إف ىناؾ أشػكااًل متعػددة مػف اإلبػداع اإلداري التػي يمكػف أف تحػدث ،مف قبؿ المنظمات

 ،أو تطػوير سػمع ،أو تطوير تكنولوجي بسػيط ،اإلبداع اإلداري إحداث تطوير تكنولوجي ىائؿ ألوؿ مرة

 .عمميات اإلنتاج واألنشطة داخؿ المنظمة أو تطوير ،أو خدمات جديدة

 (:   2017،)محمود وآخروفاآلتية شكاؿ األ يمكف أف يأخذ اإلبداع اإلداريو 

مػف خػػبلؿ تطػوير المزيػػد مػف سياسػػات  لػػؾويكػوف ذ :اإلبـداع اإلداري فــي مجــالت القـوى البشــرية  .1

يجػػػاد طػػػرؽ جديػػػدة لمتعيػػػيف أكثػػػر فاعميػػػة وأقػػػؿ تكمفػػػة، والحػػػد مػػػف  واالختبػػػار ،العمػػػؿ وتبسػػػيطيا، وا 

بيف األفراد، وتطوير نظػاـ التػدريب، وتحسػيف  تووفعالي االتصاؿالتسرب الوظيفي، وتحسيف مستوى 

 .وسائؿ تقويـ أداء الموظفيف

شػػػيء جديػػد عمػػػى مسػػػتوى  باسػػػتحداثوىػػو اإلبػػػداع الػػػذي يتعمػػؽ   اإلبـــداع اإلداري فـــي المنظمـــة:  .2

أو تطػػػػوير نظػػػػـ  ،داخمػػػػي جديػػػػد اتصػػػػاالتأو تطػػػػوير نظػػػػاـ  ،خمػػػػؽ وحػػػػدة جديػػػػدة :مثػػػػؿ ،المنظمػػػػة

جػػراءات  أو  ،أو نشػػاط عمػػى مسػػتوى المنظمػػة ككػػؿ ،شػػيء أو تطػػوير أي ،ماليػػة محاسػػبية جديػػدةوا 

 . (2004)ىنجز،بعض أجزاء منيا

إدارة  : مثػػؿ ،ويتعمػػؽ بتطػػوير نظػػـ أو فمسػػفات إداريػػة حديثػػة ومتطػػورة اإلبــداع اإلداري فــي اإلدارة:  .3

أو ىندسة أنشػطة  ،أو إعادة ىيكؿ، (Total Quality Management) (TOM) ةالجودة الشامم

أو تقديـ أنظمة تصنيع  ،(Business Proces Re-engineering) (BPR) وعمميات المنظمة

  حديثة ومتطورة. 

 :مثػػػؿ  ووتقنياتػػػ وووسػػػائم اإلنتػػػاج الحديثػػػةأنظمػػػة ويتعمػػػؽ بتطػػػوير  : اإلبـــداع اإلداري فـــي اإلنتـــاج  .4

 Manufacturing) المبلئػـونظػاـ التصػنيع فػي الوقػت    (Quality Circles)  ةحمقػات الجػود
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System Just-In-Time)  ،اإلبداع في نظػاـ : مثؿ ،أو تقديـ نظاـ تخطيط العمميات اإلنتاجية

  أو تقػػػػػػػديـ أنظمػػػػػػػة فحػػػػػػػص ورقابػػػػػػػة جػػػػػػػودة اإلنتػػػػػػػاج ،مػػػػػػػف المػػػػػػػواد االحتياجػػػػػػػاتتخطػػػػػػػيط 

(QualityInspection and control) (2004 ،)عكروش   . 

وىػذا يتعمػؽ بتطػوير طػرؽ جديػدة فػي تسػويؽ  :والوظائف المتعمقة بـواإلبداع اإلداري في التسويق  .5

  أو تقػديـ تسػييبلت  (Via Internet Marketing) ت التسػويؽ عبػر اإلنترنػ :مثػؿ ،المنتجػات

( Marketing Directالتسػػويؽ المباشػػػر) :مثػػؿ  المبيعػػات ،أو طػػرؽ جديػػػدة فػػي ،الػػدفعفػػي ماليػػة 

 .   ( 2004،)عكروشلتسويؽ المنتجات

 ،بالخدمػػةوىػو يتعمػؽ بوجػود اإلبػداع فػي أيػة نشػاط أو عمميػة تتعمػؽ  اإلبـداع اإلداري فـي الخدمـة:  .6

أو مف حيث تطوير العمميات واألنشطة التي يتـ  ،وتسميمياالخدمات المقدمة  سواء مف حيث إعداد

خػدمات ال: مثػؿ ،فييا أداء الخدمات، وقد يشمؿ ذلػؾ الخػدمات المقدمػة مػع السػمع الماديػة الممموسػة

الخػػدمات  :مثػػؿ ،ىػػا بحػػد ذاتيػػاؤ مؿ الخػػدمات التػػي يػػتـ أداأو قػػد يشػػ ،المرافقػػة لمكمبيػػوتر والسػػيارات

 . (2004 ،)عكروش ((Telemarketingىا عبر الياتؼؤ يتـ أدا التيالمالية 

 :  مقومات اإلبداع اإلداري 10.1.2

ىنػػاؾ مقومػػات أساسػػية مسػػتقمة  إلػػى أفّ  اإلداري يشػػير العديػػد مػػف الكتػػاب والبػػاحثيف فػػي مجػػاؿ اإلبػػداع

 تي:آلوىي عمى النحو ا ،اع في المنظماتدونيا ال يمكف الحديث عف وجود إبدو لمقدرات اإلبداعية، 

ينطػوي عمػى مشػكمة أو عػدة  ،ويقصػد بيػا القػدرة عمػى مجابيػة موقػؼ معػيف :الحساسية لممشـكالت. 1

أو يحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػى  ،ىػػػػػػػػذا الموقػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػد يكتنفػػػػػػػػو نقػػػػػػػػػص مػػػػػػػػا مشػػػػػػػػكبلت تحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػى حػػػػػػػػؿ، وأفّ 

فػي  ،النقص أو الفجػواتكما يقصد بيا أيضا القدرة عمى إدراؾ مواطف  .(2017،)عمرومحمديريتغ

ىػػو الػػذي يسػػتطيع رؤيػػة الكثيػػر مػػف المشػػكبلت فػػي الموقػػؼ الواحػػد  :فالشػػخص الُمبػػدع ،موقػػؼ مػػا
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شػػكبلت فيػػو يعػػي األخطػػاء، ونػػواحي القصػػور، ويحػػس بالمواضػػحة وتحديػػدىا تحديػػدًا دقيقػػًا، رؤيػػة 

 ،إحساسػػا مرىفػػا لنظرتػػو لممشػػكمة مػػف زاويػػة أخػػرى غيػػر مألوفػػة، بحيػػث يػػرى فييػػا النػػواقص والثغػػرات

 (. 2011،)القحطاني بدرجة ال يدركيا األفراد الذيف يتعايشوف معيا يومياً 

وتفتيػت أي  ،ويقصػد بيػا أي إنتػاج إبػداعي يتضػمف عمميػة انتخػاب أو اختيػار القدرة عمى التحميـل:. 2

كتفائػػو بقػػدر يسػػير مػػف اعمػػؿ جديػػد إلػػى وحػػدات بسػػيطة ليعػػاد تنظيميػػا، فالشػػخص المبػػدع يمتػػاز ب

والعمػػؿ وفػػؽ  يػػاوتنظيممتبلكػػو القػػدرة عمػػى تبسػػيط أفكػػاره معمومػػات عنػػد أي عمػػؿ جديػػد، وذلػػؾ الال

 . ( 2016،)مصطفى أسس مدروسة

ويقصػد بيػا إنتػاج عػدد كبيػر مػف األفكػار فػي فتػرة زمنيػة معينػة، فالشػخص المبػدع متفػوؽ  :الطالقة. 3

 أي لديػو قػدرة عاليػة عمػى :نيػة ثابتػةمف حيث األفكار التي يطرحيػا عػف موضػوع معػيف فػي فتػرة زم

فاإلبداع يحتػاج إلػى وفػرة فكريػة، وربمػا ال يكػوف كػؿ ىػذا العػدد مػف  ،سيولة األفكار وسيولة توليدىا

فكػػار نافعػػًا أو صػػالحًا لمتنفيػػذ،  وربمػػا كػػاف عػػدد قميػػؿ جػػدًا مػػف األفكػػار ىػػو الػػذي يصػػمح أو حتػػى األ

، ولكػف عميػو أف يجمػع أكبػر قػدر لديػوَيطػرد الُمبػدع أيػة فكػرة تطػرأ  فكرة واحدة فقط، ولكػف الميػـ أالّ 

ر فوائػدىا حتػى ويفاضػؿ بينيػا ويختبػ ،وبعد ذلؾ يبدأ في بحثيا فيقارنيا ببعضيا ،ممكف مف األفكار

 (:  2009،ومف صور الطبلقة )المعاني ،( 2016،الصالح منيا )الصوالحي

 طبلقة لفظية: وىي سرعة إنشاء حديث متصؿ ذي معاني.    -

 طبلقة بصرية: وىي دقة وسرعة عمى اإلدراؾ باإلبصار.    -

 وىي سرعة توليد عبلقات معينة.    طبلقة ارتباطية: -

 أو مفردات.    سرعة توليد أفكارطبلقة فكرية: وىي  -
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أو  يريوقدرتو عمى تغالتي يأتي بيا الفرد الُمبدع، و  يا،أو اختبلف ريقصد بيا تنوع األفكا :المرونة  . 4

 (جيمفػورد)وقسػـ ، (2016 ،)الصوالحي تبعا لمتطمبات الموقؼ ،تحويؿ مسار تفكيره أو وجية نظره

  :  (2012 ،بييالكم) المرونة إلى نوعيف

ىػػػي القػػػدرة عمػػػى تغيػػػر الوجيػػػة الذىنيػػػة التػػػي ينظػػػر مػػػف خبلليػػػا إلػػػى حػػػؿ مشػػػكمة  :المرونػػػة التكيفيػػػة -

 ليتفؽ مع الحؿ السميـ. ؛ د في السموؾف الفرد يحتاج لتعديؿ مقصو أل ؛محددة، وتسمى تكيفية

فيعطػػي  دوف حاجػػة ضػػرورية يطمبيػػا الموقػػؼ، ىػػي المرونػػة التػػي تظيػػر عنػػد الفػػرد :المرونػػة التمقائيػػة -

 ا تنتمي إلى عدد متنوع. مإنّ  ،ال تنتمي إلى فئة واحدةالتي جابات مف االست اً الشخص عدد

ويتضػػح ممػػا سػػبؽ أف المرونػػة تيػػتـ بتنػػوع األفكػػار أو الحمػػوؿ اإلبداعيػػة وسػػرعة االسػػتجابة فػػي تبػػديؿ 

 الحموؿ وتغيير اتجاه األفكار.   

 ،واإلتيػػػاف بأفكػػػار جديػػػدة ونػػػادرة وغيػػػر مألوفػػػة ،روىػػػي القػػػدرة عمػػػى التجديػػػد فػػػي األفكػػػا األصـــالة:.  5

أولئػػؾ الػػذيف يسػػتطيعوف االبتعػػاد عػػف الشػػائع المرتفعػػة بػػأنيـ:  ،األصػػالة ووخاص ذويوصػػؼ األشػػ

عػػف تمػػؾ التػػي يفكػػر بيػػا  ،وأصػػيمة ويػػدركوف العبلقػػات ويفكػػروف فػػي أفكػػار وحمػػوؿ جديػػدة ،والمػػألوؼ

فاألصػػالة تعنػػي أف الشػػخص المبػػدع ال يكػػرر أفكػػار اآلخػػريف، فأفكػػاره جديػػدة مميػػزة غيػػر  خػػروف.آلا

 :األصػالة وعمى العمػوـ فػإفّ  ، ( 2013،)عوض مألوفة، وتمثؿ األصالة أعمى درجات سمـ اإلبداع

 : ( 2012،بييالكم) ػػىي األفكار التي تتميز ب

 فكرة غير مسبوقة(.  ) :الجدة -

 فكرة طريفة أو مثيرة لمدىشة أو االبتسامة(.  ) :الطرافة -

 (. ييا أو ال تخطر عمى باؿ الكثيريففكرة يندر التفكير ف) :الندرة -

 فكرة تتسـ بالخياؿ النشط وجمع عناصر متباعدة(. ) :تجاوز الواقع - 

 :( 2010،)الجعبري وبالنظر لؤلصالة يبلحظ أنيا تختمؼ عف كؿ مف الطبلقة والمرونة في اآلتي 
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األفكػػار اإلبداعيػػة، بػػؿ تعتمػػد عمػػى قيمػػة تمػػؾ األفكػػار ونوعيتيػػا عػػدد أف األصػػالة ال تشػػير إلػػى  - 

 وجودتيا، وىذا ما يميزىا عف الطبلقة.    

أف األصالة ال تشير إلى نفور الفرد مف تكرار تصوراتو أو أفكػاره ىػو شخصػيًا كمػا فػي المرونػة،  -

 ف، وىذا ما يميزىا عف المرونة. و اآلخر  النفور مف تكرار ما يفعمو بؿ تشير إلى

لتحمؿ المخػاطر الناتجػة عػف األعمػاؿ التػي يقػـو  االستعداديقصد بيا و  المخاطرة(:روح المجازفة ) .7

كػػذلؾ فيػػي تعنػػي مػػدى  ،بيػػا الفػػرد عنػػد تبنػػي األفكػػار أو األسػػاليب الجديػػدة وتبنػػي مسػػؤولية نتائجيػػا

وتقػػديـ تخمينػػات والعمػػؿ تحػػت ظػػروؼ غامضػػة  ،شػػجاعة الفػػرد فػػي تعػػريض نفسػػو لمفشػػؿ أو النقػػد

كمػػػا تعنػػػي أخػػػذ زمػػػاـ المبػػػادرة فػػػي تبنػػػي األفكػػػار واألسػػػاليب الجديػػػدة  ،والػػػدفاع عػػػف أفكػػػاره الخاصػػػة

والبحث عف حموؿ ليا، في الوقت الذي يكوف فيو الفرد قاببًل لتحمؿ المخاطر الناتجة عػف األعمػاؿ 

سؤوليات المترتبة عمى ذلؾ، وفػي ميػداف العمػؿ اإلداري لمواجية الم االستعدادالتي يقوـ بيا، ولديو 

يكػػوف المػػديروف الواعػػدوف واعػػيف ألىميػػة عنصػػر المخػػاطرة فػػي اسػػتثمار الطاقػػات اإلبداعيػػة لػػدى 

؛ لممسػػػاندة والػػػدعـ األفػػػراد العػػػامميفوتحسػػػيف المنػػػاخ التنظيمػػػي، ومػػػدركيف لحاجػػػة  األفػػػراد العػػػامميف

ممػػػا يػػػدفعيـ إلػػػى وضػػػع أنظمػػػة  ،لمترتبػػػة عمػػػى المخػػػاطرةلمتغمػػػب عمػػػى التػػػردد فػػػي تحمػػػؿ اآلثػػػار ا

 (.  2011،)بف نافمة ومكافآت تشجعيـ عمى قبوؿ المخاطرة وتحمؿ نتائجيا

رتبط الخصػػػائص تػػػال َيشػػػترط اإلبػػػداع اإلداري تػػػوفر كػػػؿ ىػػػذه المقومػػػات مػػػف أجػػػؿ الحكػػػـ عميػػػو، بػػػؿ و 

األمػر بؿ يتعمؽ  ،خرىأ، وىذا ال يعني التخمي عف عناصر دوف ياوأىداف ياوقدراتالمنظمة باستعدادات 

نتػػاجي تركػػز لطػػابع اإلفمػػثبل نجػػد المؤسسػػات ذات ا، ولويػػاتالمفاصػػمة بػػيف المقومػػات وتقػػديـ األبقضػػية 

فػػػي حػػػيف تيػػػتـ  ،ىخػػػر األ بأىميػػػة بالغػػػة عػػػف بػػػاقي العناصػػػرو  ،ولػػػىصػػػالة بالدرجػػػة األعمػػػى عنصػػػر األ

 ىػػػػػداؼلػػػػػى نػػػػػوع النشػػػػػاط وترتيػػػػػب األإونػػػػػة والطبلقػػػػػة، ويرجػػػػػع ذلػػػػػؾ صػػػػػر المر المنظمػػػػػات الخدميػػػػػة بعن

 (. 2017،لياسإ)
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 :  قات اإلبداع اإلداريو مع 11.1.2

التػػي  ،ويقصػػد بيػػا جميػػع التحػػديات والصػػعوبات والعقبػػات التنظيميػػة والشخصػػية والثقافيػػة واالجتماعيػػة

ارسػة وتحػد مػف مم ،وتمػنعيـ مػف إنتػاج األفكػار الجديػدة المتميػزة ،تؤثر بشكؿ سمبي عمػى أداء العػامميف

 .(2011،القحطاني) المنظماتاإلبداع اإلداري في 

قات والمحددات لئلبداع اإلداري التي تقمؿ مف قدرة الفػرد عمػى و العديد مف المع ف ىنالؾومف المبلحظ أ

 ىي: ،قات في ثبلث مجموعاتو المعاستثمار قدراتو وتنمية ذاتو وتقديـ الجديد، ويمكف تصنيؼ ىذه 

قػػات التػػي تتعمػػؽ بالمنظمػػة وأسػػموب عمميػػا وكيفيػػة تحقيػػؽ أىػػدافيا و ىػػي المع قــات التنظيميــة:و المع. 1

لمنػاخ التنظيمػي لمعمػؿ امػة ءومػدى مبل ،فػي التنظػيـ اإلداريودرجة المركزية أو البلمركزيػة السػائدة 

مػػع فػػرض رقابػػة  رئيسمحػددة مػػف قبػػؿ الػ ووخطواتػػالعمػػؿ واإلبػداع واالبتكػػار، فكممػػا كانػت إجػػراءات 

عمى المرؤوس فإف ذلؾ يحػد مػف فػرص اإلبػداع واالبتكػار، نتيجػة عػدـ قػدرة المػرؤوس عمػى تطبيػؽ 

لخوفػػو مػػف الفشػػؿ وتعرضػػو لمنقػػد مػػف قبػػؿ الػػرئيس والػػزمبلء، ممػػا يترتػػب عميػػو  ،أسػػموب عمػػؿ جديػػد

اإلبػػػػداع  حػػػػد مػػػػف فػػػػرصممػػػػا ي ،التعميمػػػػاتتجمػػػػد السػػػػموؾ الػػػػوظيفي لمفػػػػرد نتيجػػػػة تقييػػػػده بػػػػاألوامر و 

والمركزيػة والتسػمط،  يمية في عدـ وضػوح أىػداؼ المنظمػة،قات التنظو واالبتكار. وتنحصر أىـ المع

مػة المؤىمػة،    عاالقيػادات الفوانعداـ تفويض السمطة، واالفتقار إلى معػايير موضػوعية لػؤلداء، ونقػص 

نلى العمؿ الجماعي، وعدـ مواكبة التغيػرات البنػاءة، إواالفتقاد  ـ الثقػة بػيف الػرئيس والمػرؤوس، اعػدوا 

قمػػة التنسػػيؽ بػػيف األقسػػاـ اإلداريػػة المختمفػػة، وعػػدـ التشػػجيع مػػف قبػػؿ المنظمػػة، وغيػػاب إضػػافة إلػػى 

ثقافػة خ اليوترسػ ،طويمػة ةة، وثبػوت الييكػؿ البيروقراطػي لمػداالتصاؿ الفعػاؿ بػيف المسػتويات اإلداريػ

دوف تفحػػػػص نتائجيػػػػا  ،البيروقراطيػػػػة، وسػػػػوء المنػػػػاخ التنظيمػػػػي واالنتقػػػػاد المبكػػػػر لؤلفكػػػػار الجديػػػػدة

أو رغبػػػػة أصػػػػحاب  ،والغػػػػرض منيػػػػا، والسػػػػمطة فػػػػي المحافظػػػػة عمييػػػػا وعمػػػػى والء المرؤوسػػػػيف ليػػػػـ

 ،اءعيػػة التػػي تػػدعو لمطاعػػة العميػػجتمااالمتيػػازات فػػي المحافظػػة عمػػى امتيػػازاتيـ، و سػػيادة القػػيـ اال
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نجػػػاز العمػػؿ بالطريقػػػ ،دوف مناقشػػة ألوامػػػرىـ وتعميمػػاتيـ ،متثػػاؿ المطمػػػؽ لمرؤسػػاء والمػػػديريفالوا ة وا 

 (.     2014،الحارثي)تطويرالرسمية المعتادة دوف تجديد أو 

ــات الشخصــية:و المع .2 وتبعػػده عػػف مجػػاؿ اإلبػػداع  ،قػػات التػػي تػػؤثر فػػي شخصػػية الفػػردو وىػػي المع ق

 ضمف:تت، و (2012، )الحارثي واالبتكار

التػػي تتمثػػؿ بإصػػدار األحكػػاـ المسػػبقة غيػػر المدروسػػة وغيػػر المتأنيػػة عمػػى وىػػي  قػػات العقميػػة:و المع -

تبػػاع اطحية لممشػػكبلت واألمػػور الميمػػة، و والنظػػرة السػػ ،األشػػخاص والمشػػكبلت، وضػػعؼ المبلحظػػة

 (.   2004 ،كة الفكرية )السويداف والعدلونيعادات التفكير النمطية، والقيود وقمة الحر 

نفعػاؿ ولبل ،طرة، واالسػتقبلؿ فػي التفكيػروالميػؿ لممخػا ،زيادة الثقػة بػالنفس: ثؿم ،نفعاليةقات االو المع -

ويخفػض مػف حػدة التػوتر ، نفعػاؿنويػع سػموكو حتػى يحقػؽ اليػدؼ مػف االقوة دافعية تدفع الفرد إلى ت

 اإلبػداع) يتسػبب فػي الحػد مػفالقمػؽ قػد  الخػوؼ أو :مثػؿ ،نفعػاؿولكػف المغػاالة فػي اال ،الػذي يسػببو

 (.    2008،بموني

لقد أثبتت األبحاث أف توصؿ الفرد لمجديد يتطمب رغبػة حقيقيػة مػف جانبػو تدفعػو  :قات الدافعيةو المع -

لمتوصػػػؿ إليػػػو، وال بػػػد أف يكػػػوف الفػػػرد مػػػدفوعًا لمدرجػػػة التػػػي تجعمػػػو يبػػػذؿ الجيػػػد اإليجػػػابي المحقػػػؽ 

اآلخػػريف حتػػراـ الطريقػػة المبلئمػػة وعػػدـ حصػػولو عمػػى لئلبػػداع، ويػػؤدي عػػدـ تشػػجيع الفػػرد وتحفيػػزه با

 (. 2008 ،ضد األفكار الجديدة )بموني ووضع حاجزٍ  ،و إلى إعاقة اإلبداعومساندتيـ ل ،ىـوتقدير 

قػػػد تقػػػؼ القػػػيـ واالعتقػػػادات واالتجاىػػػات والتقاليػػػد السػػػائدة فػػػي  جتماعيـــة والثقافيـــة:قـــات الو المع .3

و مػف ّنػإإذ لدى األفػراد.  ىاوتعزيز عية رات اإلبداالمجتمع والضغوط االجتماعية عائقا أماـ تنمية القد

ومػا  ،الممكف أف تضغط العادات والتقاليد عمى مف يفكػر، وتقسػو عمػى مػف يحيػد عمػا تػراه الجماعػة

وبالتػالي يتجنػب  ف،و منػو اآلخػر  اتتوقعو منو، فػاف الفػرد سػيميؿ إلػى التصػرؼ بالطريقػة التػي يتوقعيػ

 (. 2012 ،الحارثيالتفكير في أشياء جديدة تخرج عف نطاؽ توقعات اآلخريف )
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 : اإلبداع اإلداري سبل تطوير 12. 1. 2

 اإلبداع اإلداري: تطويرالعوامؿ المساعدة عمى 

لقػػد تػػـ دراسػػة عػػدد مػػف و ىػػو محصػػمة تفاعػػؿ الفػػرد وبيئػػة المنظمػػة والبيئػػة العامػػة، اإلداري اإلبػػداع  إفّ 

والعوامػػؿ التػػػي ونقصػػد بالعوامػػػؿ المسػػاعدة المقومػػػات تحفػػػزه وتشػػجعو أو تعرقػػػؿ تحقيقػػو. العوامػػؿ التػػي 

  ،( 2017،)عثماف يفويمكف تقسيميا إلى قسميف رئيس ،اإلداري تسيؿ عممية اإلبداع

عمػػى  ممػػو لكثيػػر مػف المنبيػػات التػػي تػػؤثرأثنػػاء أدائػػو لعفػي حيػػث يتعػػرض العامػػؿ   عوامــل داخميــة:. 1

 وىػذه المتغيػرات ،العممية اإلدارية، فالعامؿ يتعامؿ مع عدد مػف المتغيػرات التػي يتػأثر بيػا وتتػأثر بػو

 ،وقػػد تكػػوف عػػامبًل مثبطػػًا داخػػؿ المنظمػػة ،لػػى اإلبػػداع والتطػػويرإقػػد تكػػوف إيجابيػػة تسػػاىـ فػػي دفعػػو 

 ومف ىذه العوامؿ:   

 :س المػػػاؿ أاألفػػػراد ر  يقصػػػد بيػػػا خصػػػائص البشػػػر داخػػػؿ المنظمػػػة، بحيػػػث يمثػػػؿو  العوامـــل البشـــرية

بػػدع القائػػد اإلداري المُ  فػػإفّ  ،سػػتمرار المؤسسػػةاإلبػػداع ضػػروري ال الفكػػري بالنسػػبة لممنظمػػة، وبمػػا أفّ 

ر واإلبػػػداع، ليػػػذا ركػػػزت الدراسػػػات عمػػػى خصػػػائص البشػػػر يػػػالتغي يمثػػػؿ األسػػػاس فػػػي فعاليػػػة مسػػػار

كعوامػػػؿ مػػػؤثرة عمػػػى اإلبػػػداع اإلداري، بػػػدءًا بالقيػػػادة وكبػػػار متخػػػذي القػػػرارات، ثػػػـ األفػػػراد المػػػؤثريف، 

 . (2016،)مصطفىوالرواد مف أصحاب األفكار

 :ــة  ،التػػي تتصػػؼ بوجػػود اإلمكانػػات الماديػػة ،بيئػػة المنظمػػة الداخميػػةويقصػػد بيػػا  العوامــل التنظيمي

وتػػػػوفر المعمومػػػػات والخبػػػػرة المتاحػػػػة ألعضػػػػاء المنظمػػػػة، والنظػػػػاـ اإلداري المػػػػرف الػػػػذي ال يتصػػػػؼ 

المفتػوح تصاؿ والتي ىي أساس تنمية اال ،األفراد بالتعقيد أو الجمود، والمناخ الذي تسوده الثقة بيف

مػػػف شػػػأنيا أف تػػػؤثر عمػػػى السػػػموؾ و  ،وحػػػؿ المشػػػكبلت ،الػػذي يسػػػاعد بػػػدوره عمػػػى تػػػدفؽ المعمومػػػات

 .(2015،)يوسػؼعػف األفكػار الجديػدة وتطويرىا اإلبداعي فػي المنظمػة عػف طريػؽ تشػجيع التعبيػر

 التي تحفز عمى اإلبداع.    وتغييراتيا البيئة التنظيمية مف أىـ جوانبو 
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يػوفر المرونػة والتكيػؼ والتفاعػؿ األفقػي بػيف  إذ ،يػؤثر إيجابػًا عمػى اإلبػداع حيػث  الييكل التنظيمي: -

ز ىػػػو الػػػذي يحػػػدد عبلقػػػات السػػػمطة بػػػيف المراكػػػو تمفػػػة ممػػػا يشػػػجع تبنػػػي اإلبػػػداعات. الوحػػػدات المخ

تباعػػػو حتػػػى يػػػتـ تسػػػيير اإلبػػػداع والتغييػػػر، ا ال يوجػػػد ىيكػػػؿ أمثػػػؿ ينبغػػػي الوظيفيػػػة داخػػػؿ المنظمػػػة.

 نترنػػػػت والتكنولوجيػػػػاألفقيػػػػة، وفػػػػرؽ العمػػػؿ، واسػػػػتخداـ اإلالمنظمػػػػات ركػػػػزت عمػػػى اليياكػػػػؿ افمعظػػػـ 

 . (2007)الفرا،

عػامبًل أساسػػيًا فػػي اإلدارة الناجحػػة، فحينمػػا يشػػعر العػػامموف بالثقػػة فالثقػػة ُتعػػد  خمــق الثقــة بالعــاممين: -

طػػػاء التفػػػويض والسػػػمطة إع وتعتبػػػر الثقػػػة ىنػػػا عبػػػارة عػػػفبػػػذلوف جيػػػدًا ليكونػػػوا أىػػػبًل ليػػػا، فسػػػوؼ ي

يػؤدي و  ،يػؤدي إلػى رفػع الػروح المعنويػة لممرؤوسػيف ،عمى إيجاد مناخ مناسب يساعد مما ،لمعامميف

 إلى تنمية التفكير واألداء اإلبداعي لدييـ. ذلؾ 

وكػذلؾ نوعيػة  ،يػتـ بيػا نقػؿ المعمومػات والبيانػاتالتػي  االتصػاؿتؤثر قنػوات إذ التصالت اإلدارية:  -

المعمومات وكميتيا عمى تنمية قدرات العامميف عمى التفكيػر واإلبػداع، فػالرئيس الػذي يػؤمف بسياسػة 

 دالءالمنظمػػػػػة، ويشػػػػػجعيـ عمػػػػػى اإل أمػػػػػورويسػػػػػمح بالمناقشػػػػػة فػػػػػي  ،البػػػػػاب المفتػػػػػوح مػػػػػع مرؤوسػػػػػيو

الفرصػػة لظيػػور أفكػػار فإنػػو ُيتػػيح ،  بمقترحػػاتيـ، وتػػوفير المعمومػػات التػػي يريػػدونيا إلتمػػاـ أعمػػاليـ

وليػا أثػر ميػـ فػي تنميػة االتجاىػات  ،واقتراحات يمكػف أف تسػاىـ فػي حػؿ بعػض مشػكبلت المنظمػة

 (. 2016،اإلبداعية بيف الموظفيف )الحمو

 تكػػافه النجػػاح والفشػػؿو  ،خػػاطرة واالختبػػار والتجربػػةالمنظمػػات المبدعػػة تشػػجع المف ثقافــة المنظمــة: -

والتي يتعمـ منيػا األفػراد  ،اإلبداع مف خبلؿ ممارسة المنظمة لنشاطاتياسواء، وتؤثر عمى حدًّ عمى 

، مقبولػػػةانعكػػػاس القػػػيـ عمػػى شػػػكؿ سػػػموكيات  ونتيجػػػة ؟وكيػػػؼ تنجػػػز األعمػػاؿ ،السػػموكيات المقبولػػػة

 (.   2013،جموليونتيجة انعكاس القيـ عمى شكؿ سموكيات وسياسات وممارسات إدارية )
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فػػي ة وحريػػة التصػػرؼ يحفػػز اإلبػػداع العمػػؿ الػػذي يػػوفر درجػػة مناسػػبة مػػف االسػػتقبللي طبيعــة العمــل: -

جيػا اإلدارة مػع العػامميف لػدييا، كتبسػيط في المنظمة، والفمسفة التػي تنتي ياوتطبيقاإلبداعات إدخاؿ 

شػػػػػػػػػػػعاره  إجػػػػػػػػػػػراءات العمػػػػػػػػػػػؿ، والنظػػػػػػػػػػػرة اإليجابيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػؿ اإلدارة نحػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػػرد العامػػػػػػػػػػػؿ وا 

 (. 2017،بأىميتو)عثماف

وتػدعـ اإلبػداع وتسػانده وتتسػامح مػع األخطػاء، بػؿ  ،يتطمػب اإلبػداع قيػادة ممتزمػة بػالتغييرو القيادة:  -

داعي فػاألداء اإلبػ ،التػي تػؤدي إلػى اإلبػداع المسػتداـ ،ثقافػة المخػاطرة تطػويرتعمؿ عمػى وتشجعيا و 

أو أسموب التعامؿ  ،مف خبلؿ دورىـ في صياغة التعاوف ،ة لمقيادييفأحد المياـ الرئيسىو لمعامميف 

سػػموب المشػػاركة فػػي اإلدارة أمػػؽ العبلقػػات المتبادلػػة بينيمػػا، و القػػائـ بػػيف الػػرئيس ومرؤوسػػيو مػػف منط

 (.   2016،الذي يؤدي إلى التشجيع عمى إظيار ما لدييـ مف قدرات إبداعية)الحمو

 خػبلؿ وجػود عبلقػات قويػة بػيف أفػراد الجماعػة الواحػدة مػف يشجع فريؽ العمؿ اإلبداعَ و  فريق العمل: -

ذاتيػػًا، وذلػػؾ لمعالجػػة خطػػر وأصػػبحت المنظمػػات تشػػجع اسػػتخداـ الفػػرؽ المػػدارة  ،(2008)توفيػػؽ،

بػػيف أقسػػاميا ووظائفيا)المعػػاني  وتكامػػؿ الجيػػود مػػا ،ممػػا يفقػػد المنظمػػة وحػػدة الحركػػة ،التخصػػص

 (. 2009،رشيدةا  و 

وىػػذا  ،الحػػوافز بنوعييػػا المػػادي والمعنػػويممػػا يحفػػز اإلبػػداع ويسػػانده وضػػع نظػػـ و  أنظمــة الحــوافز: -

 :منيػػا ،أشػػكااًل متعػػددةىػػذه األنظمػػة وتأخػػذ  ،األخيػػر قػػد يكػػوف لػػو تػػأثير أقػػوى مػػف الحػػوافز الماديػػة

ومػػػنح شػػػيادات  ،ومػػػنح شػػػيادات الشػػػكر والتقػػػدير ،والمشػػػاركة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات ،تفػػػويض السػػػمطة

يجػب عمػى اإلدارة أف تسػعى إلػى  وكػذلؾ المشاركة باألفكار اإلبداعية. التفوؽ في األداء المتميز أو

 (. 2016،تحفيز الموظفيف مف خبلؿ إشباع حاجاتيـ المادية واالجتماعية والنفسية )الحمو
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فالطريقة التػي يػتـ بيػا صػنع القػرار ي تنمية اإلبداع لدى المرؤوسيف، ثر فوآلتخاذىا أ :تخاذ القراراتا -

جميعيػػػا عوامػػػؿ مسػػػاعدة فػػػي خمػػػؽ بيئػػػػة ، ودرجػػػة مشػػػاركة العػػػػامميف ،ودرجػػػة الرضػػػا الػػػذي يحققػػػو

 إبداعية.   

سػواء خػارج المنظمػة أو  ،بد مف تشجيع المبدعيف وتدريبيـ في مراكز التدريب المبلئمػة الو  التدريل: -

مػػع التركيػػز عمػػى اإلبػػداع والسػػرعة والكفػػاءة  ،يـوقػػدراتف العػػاممياليػػدؼ منػػو زيػػادة ميػػارات فداخميػػا، 

ثارة األفكار، فالتدريب البارع يساعد عمى إعادة تشكيؿ تفكيرىـ وتصرفاتيـ، ويػنعكس إيجابػًا عمػى  وا 

 (. 2016،مستوى األداء)السودي

لػػػدى  حيػػػث تسػػػيـ البيئػػػة التنظيميػػػة المناسػػػبة فػػػي تنميػػػة الػػػروح اإلبداعيػػػة :تـــووأنظم إجـــراءات العمـــل -

بعادىػػا عػػف الػػروتيف والتعقيػػد ،العػػامميف، إذا روعػػَي فييػػا تبسػػيط اإلجػػراءات وعػػدـ إجبػػارىـ عمػػى  ،وا 

 .   (2016،)السوديوااللتزاـ الحرفي ليا واستخداـ المركزية ،الخضوع لمقواعد واألنظمة

تػػؤثر عمػػى القػػدرات اإلبداعيػػة  ،لمػػؤثرات مػػف خػػارج بيئػػة العمػػؿالعامػػؿ قػػد يتعػػرض  عوامــل خارجيــة: .2

ومػػف بػيف عوامػػؿ البيئػة الخارجيػػة أو العامػة المػػؤثرة عمػػى  ،حيػػث تػتحكـ وتتصػػرؼ فػي سػػموكو ،لديػو

 :(2017،)عثمافاإلبداع

 :التفاعؿ بػيف الفػرد والمجتمػع ومػا يحتويػو مػف عوامػؿ ومتغيػرات ىػو ف العوامل الجتماعية والثقافية

بدأ ىذا التفاعؿ في نطاؽ واستعداده لئلبداع والتفوؽ والتميز، وي ،الذي يحدد شخصية الفرد وسموكو

 :  (2017،)عثمافالمؤسسات التعميمية والثقافية ثـ دور ،اأُلسرة

تشػػكؿ األسػػرة التنشػػئة االجتماعيػػة لمفػػرد، فيػػي التػػي تغػػرس فيػػو مجموعػػة مػػف القػػيـ  إذا دور اأُلســرة: -

وكيػػؼ  ؟سػػرة يػػتعمـ الفػػرد كيػػؼ يكػػوف مبػػدعاً فمػػف األ  والعػػادات والتقاليػػد التػػي تعتبػػر المميػػزة لسػػموكو

يجابػًا بالتربيػة والعبلقػات  ؟والذكاء  عمية خصائصو الذاتية كحب االستطبليستطيع تن فتتػأثر سػمبًا وا 

فاأُلسرة التي تعتمد عمى التعبير والحب األسري  ،(2005)عبد العزيز،األسرية مع الوالديف واإلخواف
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المتػػوازف والثقػػة بقػػدرات الطفػػؿ وحسػػف اختيػػاره الموجػػو وحػػب القػػراءة وتكػػرار المحػػاوالت رغػػـ الفشػػؿ، 

فيػي تسػيـ فػي تشػكيؿ شخصػية يجابيػًا فػي القػدرات الذاتيػة، إًا سرة التي تضػمف ألطفاليػا نمػو ىي األُ 

الفػػرد ليكػػوف مبػػدعًا أو تقميػػديًا، فػػالفرد فػػي كثيػػر مػػف تصػػرفاتو فػػي بيئػػة العمػػؿ ىػػو انعكػػاس لسػػموكو 

وتصػػرفاتو داخػػؿ المنػػزؿ، ونجػػاح المنظمػػات فػػي تنميػػة القػػدرات اإلبداعيػػة لمعػػامميف لػػدييا إنمػػا يعػػود 

النقػاش وتسػتمع  اأُلسرةع تشج  مؿداخؿ الع رة في تنمية ىؤالء لتمؾ األدوارجزء منو إلى نجاح اأُلس

 ،وعػدـ التػوتر والتيديػد ،وعدـ قمػع أعضػائيا بػالقوة، واأُلسػرة التػي تتسػـ بالحػب والػدؼء ،لمنقد البناء

ذلػؾ مػف الصػفات اإليجابيػة التػي مػف شػأنيا  وغيػرألخبلقية الحميدة في أطفاليا، وتشجيع العادات ا

 . (2017،)عثمافشجع عمى إطبلؽ طاقات الطفؿ الفكرية والمعرفيةأف ت

تمعػػب المدرسػػة دورًا أساسػػيًا فػػي  :دور المؤسســات التعميميــة والثقافيــة والمينيــة بمختمــف مراحميــا -

، فيػػي بفمسػػفتيا ومناخيػػا المدرسػػي العػػاـ والمنػػاخ ووقدراتػػو وميولػػ تنميػػة مختمػػؼ اسػػتعدادات التمميػػذ

وبمػػػا تقدمػػػو مػػػف إرشػػػػاد تشػػػكؿ حجػػػر الزاويػػػة فػػػي تكػػػػويف اإلبػػػداع لػػػدى التبلميػػػذ ونمػػػػوىـ  ،الصػػػفي

التعمػػيـ الػػذي يعتمػػد عمػػى أسػػاليب التعمػػيـ الحديثػػة فػػي نقػػؿ المعمومػػات لمتبلميػػذ  وتطػػويرىـ. كمػػا أفّ 

 يػػـ والبعػػد عػػف أسػػموب الحفػػظئعػػف أرا تنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي، ويتػػيح ليػػـ فػػرص التعبيػػرو 

الفروؽ الفردية بينيـ، والكتاب الػذي يعتمػد عمػى التحميػؿ واالسػتنتاج  والتمقيف، واألخذ بعيف االعتبار

 . (2017،)عثماففي تنمية اإلبداع اً سيمم ،في سرد معموماتو سيكوف تعميمًا مثمراً 

دور ة أو المقػروء والمسػموعةأكانػت المرئيػة أباختبلؼ أنواعيا سواء  لوسائؿ اإلعبلـ وسائل اإلعالم: -

مػػف خػػبلؿ تقػػديميا لبػػرامج  . وذلػػؾميػػـ فػػي خمػػؽ بيئػػة إبداعيػػة فػػي المجتمػػع الػػذي تعمػػؿ فػػي خدمتػػو

ومػػػدى حريػػػة الفػػػرد فػػػي  ،يػػػاوتوجيي يػػػاوتبنيالمواىػػػب عمميػػػة وثقافيػػػة وواقعيػػػة وطموحػػػة الستكشػػػاؼ 

 . (2017،)عثمافما يساعد عمى تنمية قدراتو الفكرية واإلبداعيةمالتعبير عف رأيو، 
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ومسػػػتوى  ،فيػػػو يتػػػأثر بػػػالقيـ والعػػػادات والتقاليػػػد ،ممػػػا كػػػاف الفػػػرد عضػػػوًا اجتمًاعيػػػاف دور المجتمـــع: -

 ،مف خػبلؿ عبلقتػو باألسػرة والمؤسسػات االجتماعيػة األخػرى ،الطموحات االجتماعية التي تحيط بو

    وغيرىا. .والمينة..،أو المدينة ،والقرية  ،واألصدقاء ،والحي ،والنادي ،كالمسجد

عػامبًل ميمػًا فػي تنميػة اإلبػداع  ألعراؼ االجتماعيػة السػائدة تعتبػرالعقائدية واالعادات والتقاليد والقيـ ف  

تعػارض التجديػد والتحػديث تجعػؿ المجتمػع يميػؿ  ندما تكوف العػادات والتقاليػدفعى أفراد المجتمع. لد

االجتمػاعي لػو دور أساسػي فػي فالمنػاخ  تغيير أو تحديث، والعكػس صػحيح. إلى الجمود رافضًا أي

اإلبػػداع ىػػو عمػػؿ  ومػػف ثػػـ يمكػػف القػػوؿ بػػأفّ  ،تكػػويف شخصػػية الفػػرد وتنميػػة قدراتػػو ومواىبػػو الذاتيػػة

يتطمػػػػػػػػػب ظروفػػػػػػػػػًا وقيمػػػػػػػػػًا اجتماعيػػػػػػػػػًة تقػػػػػػػػػوـ عمػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػاس تشػػػػػػػػػجيع التفػػػػػػػػػوؽ واإلبػػػػػػػػػداع  ،نػػػػػػػػػوعي

 . (2017،حسف)ورعايتو

 :دعػػـ القيػػادات السياسػػية واقتناعيػػا بأىميػػة اإلبػػداع فػػي المجتمػػع والمنظمػػات  إفّ  العوامــل السياســية

ونقميا مف مستوى الفرد إلى المنظمة والمجتمع، ويتمثؿ الدعـ ي إلى تفجير الطاقات اإلبداعية، يؤد

وتشػجيع المنظمػات وتحفيػز المبػدعيف، امج البحثيػة فػي مختمػؼ المجػاالت، السياسي فػي إنشػاء البػر 

االسػػػتقرار كػػػذلؾ يسػػػاعد و اعد عمػػػى نمػػػو القػػػدرات اإلبداعيػػػة، تعميميػػػة وتربويػػػة تسػػػووضػػػع منػػػاىج 

 . (2017،حسف)اإلبداع اإلداري في المنظمات تطوير عمىالمستقرة  السياسي والظروؼ األمنية

 العوامل القتصادية:  

 والػػوعي الثقػػافي نحػػو الصػػحة العامػػة، ،والبطالػػة ،وتتضػػمف ىػػذه العوامػػؿ السياسػػات التنمويػػة، والفقػػر

التػػي تجعػػؿ  ،ر الحػػوافز الماديػػة وزيػػادة األجػػوريوتػػوافر المػػوارد االقتصػػادية لػػو دور فػػي تػػوف كمػػا أف

وال يفكر في البحث عف وسائؿ أخػرى يمكػف مػف  ،الفرد يركز وقتو ويضاعؼ مجيوداتو ويتقف عممو

 وارد االقتصػػادية يكػػوف لػػو أثػػرٌ نقػػص المػػ أف فػػي حػػيف نجػػد حاجاتػػو الماديػػة األساسػػية،خبلليػػا تمبيػػة 

 . (2017،)حسف عمى اإلبداع سمبيٌ 
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 القدرات اإلبداعية:   طويراستراتيجيات لت 13. 1. 2

 قدراتو اإلبداعية تطويرول: دور الفرد في أ

بػػداع قػػات اإلو تبػػاع المػػنيج العممػػي فػػي تشػػخيص معاالقػػدرات اإلبداعيػػة الفرديػػة ب تطػػويرتػػتمخص عمميػػة 

وىناؾ مجموعة طرؽ يمكف مف خبلليا تنمية القدرات اإلبداعية الفردية لدى ومعرفة أسبابيا ومعالجتيا، 

 (:  2012 ، بييالكملمتواجديف في أي منظمة منيا)األفراد ا

 .   كافة تدويف األفكاروقبوؿ األفكار الخيالية واليزلية و  ،التركيز عمى الكـ ال عمى الكيؼ -

لػيس ىنػاؾ حػؿ  وبأنػ دراؾواإل ،ألف أي فكرة قد تصػمح ؛أو التقييـ أو الحكـ عمى األفكارتجنب النقد  -

 واحد صحيح عمى الدواـ.   

 تجنب التفكير الشكمي المألوؼ.    -

 التمريف المستمر لمدماغ.    -

 التخمي عف التصورات المسبقة.    -

 ثانيًا:  دور المنظمة في تنمية القدرات اإلبداعية:  

المػػديريف ة لنجػػاح اإلدارة الجديػدة عمػػى المنػاخ اإلبػػداعي لممؤسسػة، وعمػػى نوعيػة سػتعتمػد العناصػػر الرئي

ومػػػع ذلػػؾ فػػػإف االعتبػػار األوؿ واألساسػػػي إلدخػػاؿ التغييػػػر واإلبػػداع كأسػػػاليب فاعمػػة فػػػي  ،تيـوشخصػػي

ارة مػف أبعػاد معياريػة عبػإنجاح التنمية اإلدارية ىػو بػبل شػؾ إيجػاد البيئػة المبلئمػة بكػؿ مػا تحممػو ىػذه ال

سػػػتراتيجيات يمكػػػف ايػػػد زيػػػادة إنتاجيػػػا اإلبػػػداعي أربػػػع بصػػػورة مجممػػػة يمػػػـز أي منظمػػػة تر و  ،وموضػػػوعية

 (:  2012، الكميبيانتياجيا )

 كالعصؼ الذىني وقبعات التفكير وغيرىا.  ،أف تعمؿ المؤسسة عمى توليد األفكار الجديدة -

 المطموبة لتحقيؽ األداء اإلبداعي.  الميارات ة بتدريب العامميف عمىأف تقـو المؤسس -
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وتػػػوزيعيـ عمػػػى الوظػػػائؼ  ،المؤسسػػػة عمميػػػات اختيػػػار وتقيػػػيـ عنػػػد توظيػػػؼ أفػػػراد مبػػػدعيف أف ُتجػػػري -

 ستوى اإلبداع الذي يتمتعوف بو. المبلئمة لم

إلػى تيسػير  يبطػرؽ تػؤد ،ةنيػوالثقافة المي ،ومناخ العمؿ ،مثؿ الييكؿ ،المنظمة خصائصيا رأف تغيّ  -

 عمميات اإلبداع. 

 الجامعات الفمسطينية العامة في الضفة الغربية:   14. 1. 2

نما كضرورة لمواجية الصراع  لـ تنشأ الجامعات الفمسطينية كاستجابة لمتطور الحضاري فحسب، وا 

ذا استمرت و  ،الحضاري أيضا ف كي تتمك ،الجامعات الفمسطينية تسعى إلى ترسيخ وجودىا وكينونتياا 

إلى  ،التي شكمت التحدي األىـ في رسالتيا ،مف تحمؿ مسؤوليتيا في ترسيخ اليوية الوطنية الفمسطينية

صعبة ولذلؾ كانت الميمة  ؛ جانب اىتماميا بمرتكزات التعميـ العالي والبحث العممي وخدمة المجتمع

التعميـ العالي  أي تصدع في األداء لمؤسساتف ،المسؤولية بحجـ الميمة وانعقدت منذ البداية،

الفمسطيني، يعني انييار صرح حضاري يشكؿ قمعة الصمود الوطني في وجو االحتبلؿ وسياسات 

 (.2016)الصوالحي ، طمس اليوية

( ىػػي المؤسسػػة التػػي تضػػـ مػػا ال ٓٔ( فػػي بنػػد رقػػـ )ٔٔالجامعػػة كمػػا يعرفيػػا القػػانوف الفمسػػطيني رقػػـ )و 

كػػالوريوس الدرجػػة الجامعيػػة يميػػة تنتيػػي بمػػنح درجػػة البوتقػػدـ بػػرامج تعم ،يقػػؿ عػػف ثػػبلث كميػػات جامعيػػة

العػالي أو الماجسػتير نتيي بمنح درجة الدبمـو الذي يولمجامعة أف تقدـ برنامج الدراسات العميا  ،"األولى

ويجوز ليا أف تقدـ برامج تعميمية تنتيي بمنح شيادة الدبمـو وفؽ أنظمة الدبمـو " )قػانوف  ، ةأو الدكتورا

 8 خػػػر تعػػػديؿآ،لكترونػػػي لػػػوزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ ( )الموقػػػع اإل1998،أف التعمػػػيـ العػػػالي( بشػػػ11رقػػػـ)

 (. 2018،فبراير
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بمبػػػادرات محميػػػة وطنيػػػة، ونمػػػت عػػػالي فػػػي ظػػػؿ االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي نشػػػأت مؤسسػػػات التعمػػػيـ الوقػػػد 

الحصػػػائي إرض الفمسػػػطينية بنػػػاء عمػػػى الػػػدليؿ وتطػػػورت بسػػػرعة حتػػػى وصػػػؿ عػػػدد الجامعػػػات عمػػػى األ

 ،( جامعػػػػة تقميديػػػػة14ي:  )آلتموزعػػػػة كػػػػا ،تعمػػػػيـ عػػػػاؿٍ ( مؤسسػػػػة 49()2016/2017)لمعػػػػاـ السػػػػنوي 

حػػوالي  اينخػػرط فييػػ ( كميػػة مجتمػػع متوسػػطة.18)و ،( كميػػة جامعيػػة16)و ،وجامعػػة واحػػدة تعمػػيـ مفتػػوح

وحػػوالي ( ألػػؼ طالػػب وطالبػػة فػػي برنػػامج ماجسػػتير، 11( ألػػؼ طالػػب وطالبػػة، و مػػنيـ حػػوالي )270)

 مػػػف مػػػوزعيف جميعػػػا عمػػػى تخصصػػػات يقػػػرب عػػػددىا ،( ألػػػؼ طالػػػب وطالبػػػة فػػػي التعمػػػيـ المفتػػػوح70)

( 8146ومػػنيـ) ،( عػػامبل وعاممػػة15571ويعمػػؿ فييػػا حػػوالي )كػػاديمي. أ( تخصػػص وبرنػػامج 1200)

( سنة أكثر 24-18وبمب معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ العالي لمفئة العمرية )ديمية. كاأمف حصموا عمى رتب 

السيما بالمقارنة مع بمداف الشػرؽ  ،وتعتبر ىذه النسبة مرتفعة نسبيًا وفقًا لممعايير الدولية ،%25.8مف 

 (.  2018،حصاء الفمسطينياإلر لكتروني لمركإلالبمداف النامية بشكؿ عاـ)الموقع األوسط وا

وجػػود مفيػػوـ الجامعػػة   المجػػاورةني عػػف غيرىػػا فػػي الػػدوؿ ومػػا يميػػز مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي الفمسػػطي

لػػػى الػػػربح وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو تتمتػػػع إحكوميػػػا ولػػػيس خاصػػػًا، فيػػػي ال تيػػػدؼ الػػػذي ىػػػو لػػػيس  ،العامػػػة

 وتتحمؿ مسؤولية الرواتب والمصاريؼ التشغيمية األخرى.   ،باستقبللية في اإلدارة والتعييف والتوظيؼ

بحكػـ نشػأتيا فػي ظػؿ احػتبلؿ إسػرائيمي وغيػاب  ،ىذه الميزة انفردت فييػا معظػـ الجامعػات الفمسػطينيةو  

وجػػود سػػمطة وطنيػػة فمسػػطينية، وانفػػردت معظػػـ الجامعػػات الفمسػػطينية باعتبارىػػا مؤسسػػات تعمػػيـ عػػاٍؿ 

 (. 2018،فبراير 8خر تعديؿآ،لكتروني لوزارة التربية والتعميـ عامة )الموقع اإل

( لمؤسسػػات التعمػػيـ 2016/2017)نػػاء عمػػى الػػدليؿ اإلحصػػائي السػػنوي وتػػـ حصػػر الجامعػػات العامػػة ب

يتكنيػؾ فمسػطيف، العالي الفمسطيني، في ست جامعات في الضفة الغربية: ) جامعة الخميؿ، وجامعة بول

لكترونػػػي إلاالموقػػػع وجامعػػػة القػػدس، وجامعػػػة بيرزيػػػت، وجامعػػة النجػػػاح الوطنيػػة( )وجامعػػة بيػػػت لحػػـ، 

 (. 2018،ينيحصاء الفمسطلمركز اإل
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ممخصًا حوؿ الجامعات العامة فػي الضػفة الغربيػة مػف حيػث سػنة يبيف  ،(1.2جدوؿ رقـ )ال وفيما يأتي

 فييا:  التي تستيدفيـ الدراسة ضافة ألعداد األكاديمييفباإل ،أعداد الطمبةو  ،التأسيس

 يبين ممخصًا مختصرًا عن الجامعات العامة في الضفة الغربية: 1.2جدول رقم 
  كاديميينعدد األ  عدد الطمبة مكان الجامعة سنة الت سيس الجامعةاسم 

 270 12656 الخميؿ 1970 جامعة الخميؿ
 415 13963 بيرزيت 1971 جامعة بيرزيت

 101 4350 بيت لحـ 1973  جامعة بيت لحـ

 497 27902 نابمس 1977 الوطنية جامعة النجاح

 174 4635 الخميؿ 1978 جامعة البوليتكنؾ

 416 14799 بوديسأالقدس/ 1984 جامعة القدس

 1873    المجموع

  الدراسات السابقة 2. 2

ىنالػػؾ العديػػد مػػف الدراسػػات العربيػػة واألجنبيػػة اليامػػة والحديثػػة التػػي اسػػتيدفت دراسػػة موضػػوع اإلبػػداع 

فكرة واضحة دراستيا لتكويف و  ،تمكنت الباحثة مف االطبلع عمى العديد مف ىذه الدراسات وقد ،اإلداري

واالسػػتناد الييػػا كونيػػا تشػػكؿ  ،بيػػدؼ االسػػتفادة منيػػا فػػي الدراسػػة ،توصػػمت إلييػػا عػػف أىػػـ النتػػائج التػػي

 المعيار المرجعي لنتائج الدراسة .

 :الدراسات العربية   2.2.1

عناصــــر اإلبــــداع اإلداري ودورىــــا فــــي تحســــين األداء "( بعنػػػػواف:2017دراسػػػػة )عمػػػػر و محمػػػػد، -

 .  دراسة تحميمية عمى عينة من المصارف التجارية في مدينة دىوك. "التنظيمي

المصػػارؼ  والقػػدرة عمػػى تحسػػيف األداء فػػي ،واقػػع عناصػػر اإلبػػداع اإلداري إلػػىىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ 

مػػدى ممارسػػة عناصػػر اإلبػػداع اإلداري، وقػػد اشػػتمؿ مجتمػػع  إلػػىوالتعػػرؼ  ،التجاريػػة فػػي مدينػػة دىػػوؾ
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في عينة مف المصارؼ التجارية في مدينة دىوؾ، وتـ اختيار عينة عشوائية مف  الدراسة عمى العامميف

توصمت الدراسة إلى مجموعة و  ،المنيج الوصفي التحميميمعتمدة عمى مف عينة الدراسة،  اً ( موظف42)

ميؿ العامميف في المصارؼ إلى تقديـ األفكار اإلبداعية في محاولة مػنيـ  :مف االستنتاجات كاف أىميا

ورغبػػػة مػػػنيـ بحػػػػؿ المشػػػكبلت التػػػي تػػػواجييـ بصػػػػورة  ،يجػػػاد طػػػرؽ جديػػػدة ألداء العمػػػؿ المنػػػػاط بيػػػـإل

 إبداعية. 

ـــداع اإلداري :"( بعنػػػواف2017) النشػػػمي والػػػدعيس،قػػػاـ بيػػػا دراسػػػة  - ـــو بتحقيـــق الميـــزة   اإلب وعالقت

 . "التنافسية في الجامعات الخاصة في اليمن

سػية فػي الجامعػات الخاصػة اإلبػداع اإلداري بتحقيػؽ الميػزة التنافعبلقػة إلػى ىدفت الدراسػة التعػرؼ وقد 

تمت ىذه الدراسة عمى مجتمع مف جميع القيادات العميا والوسطى مف مديري ورؤساء أقسػاـ  .في اليمف

وتػػـ اختيػػار عينػػة عنقوديػػة عشػػوائية   جامعػػة (24والبػػالب عػػددىـ)   فػػي الجامعػػات الخاصػػة فػػي الػػيمف

، ولموصػػػوؿ إلػػػى النتػػػائج تػػػـ اسػػػتخداـ المػػػنيج (عامػػػؿٍ 104بطريقػػػة عشػػػوائية مػػػف)عمػػػى أسػػػاس جغرافػػػي 

 ةداًة لمدراسػػػة، وقػػػد خمصػػت الدراسػػػة إلػػػى وجػػود عبلقػػػة ارتباطيػػػأفي التحميمػػػي واسػػػتخداـ االسػػتبانة الوصػػ

ة فػي الجامعػات وتحقيؽ الميزة التنافسي  وتنفيذ اإلبداع (السموؾ اإلبداعي)بيف المناخ اإلبداعي،  ةطردي

 لخاصة في اليمف. ا

ـــذ":( بعنػػػواف2016) الصػػػوالحي، دراسػػػة - ـــداع اإلال ـــو باإلب ـــاطفي وعالقت ـــات كاء الع ـــي الجامع داري ف

 . "الفمسطينية في قطاع غزة

لجامعات الفمسطينية فػي عبلقة الذكاء العاطفي باإلبداع اإلداري في اإلى ىدفت الدراسة التعرؼ حيث  

وقػػد    وظفػػا( م172موظفػػًا، أمػػا عينػػة الدراسػػة فقػػد كانػػت )( 352بمػػب مجتمػػع الدراسػػة )و  قطػػاع غػػزة،

اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتـ تصميـ اسػتبانة كػأداة لمدراسػة، مسػتخدما العينػة العشػوائية 
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الطبقية، وخمصت الدراسة إلى وجود عبلقة طردية بيف الذكاء العاطفي واإلبػداع اإلداري فػي الجامعػات 

 . ةع غز الفمسطينية في قطا

وعالقتيـا باإلبـداع اإلداري مـن   تكنولوجيـا المعمومـات المسـتخدمة":( بعنواف2015دراسة )أصرؼ، -

 . "محافظات غزة -ى وزارة التربية والتعميم العاليوجية نظر الموظفين العاممين لد

اإلداري في العبلقة بيف تكنولوجيا المعمومات المستخدمة وبيف اإلبداع إلى ىدفت الدراسة التعرؼ حيث 

تكنولوجيػػػا المعمومػػػات فػػػي  ممػػػف يسػػػتخدموف  ( موظفػػػاً 215وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ لمجتمػػػع مكػػػوف مػػػف )

 وباسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي خمصػػت ،( موظفػػًا مػػنيـ171عينػػة الدراسػػة فػػي ) وتمثمػػت الػػوزارة،

بػػيف جميػػع أبعػػاد تكنولوجيػػا المعمومػػات واإلبػػداع اإلداري فػػي  ةطرديػػ ةالدراسػػة إلػػى وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػ

وزارة التربية والتعميـ العالي بمحافظات غزة، فكمما ارتفع مستوى تطبيؽ أبعاد تكنولوجيا المعمومػات أدى 

 ذلؾ إلى ارتفاع درجة تطبيؽ اإلبداع اإلداري.   

إلبداع اإلداري في شـركة التصـالت جودة حياة العمل وعالقتيا با":( بعنػواف2015دراسة ) يوسؼ، -

 ."(جوال)الخموية الفمسطينية 

جػػػودة حيػػػاة العمػػػؿ وعبلقتيػػػا باإلبػػػداع اإلداري فػػػي شػػػركة االتصػػػاالت إلػػػى ىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ  إذ 

واعتمػدت الدراسػة المػنيج الوصػفي   ( موظفًا مف الشركة135، لعينة مف)(جواؿ) –الخموية الفمسطينية 

حيػاة العمػؿ مػف وجود درجة عالية مف الموافقػة عمػى مجػاالت جػودة  إلىوقد خمصت الدراسة   التحميمي

٪(، وأظيػػرت 79.3حيػػث حصػػمت ىػػذه المجػػاالت مجتمعػػة عمػػى وزف نسػػبي قػػدره )  قبػػؿ أفػػراد الدراسػػة

٪(، 83.6نتائج الدراسة وجود درجة عالية مف الموافقة عمى فقرات )اإلبداع اإلداري( بوزف نسبي قدره )

نظػـ الترقيػة و )مشػاركة العػامميف فػي اتخػاذ القػرارات، : ووجود عبلقة إيجابية بيف أبعاد جودة حياة العمؿ

الصػػحة والسػػبلمة المينيػػة، و مػػيـ، بػػرامج التػػدريب والتعو االسػػتقرار واألمػػاف الػػوظيفي، و والتقػػدـ الػػوظيفي، 

 . (جواؿ )–ة جور(، وبيف اإلبداع اإلداري في شركة االتصاالت الخموية الفمسطينياأل



45 

 

درجـة ممارسـة اإلبـداع اإلداري لـدى القـادة التربـويين فـي "( بعنػواف:2013دراسة )عبابنػة والشػقراف، -

 ."مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد

ىدفت الدراسة إلى الكشػؼ عػف درجػة ممارسػة اإلبػداع اإلداري مػف قبػؿ القػادة التربػوييف فػي مػديريات و  

 ،( قائػػدًا تربويػػاً 223حيػػث بمػػب مجتمػػع الدراسػػة ) ،محافظػػة إربػػد مػػف وجيػػة نظػػرىـ التربيػػة والتعمػػيـ فػػي

وبإجراء المسح الشامؿ خمصت الدراسة إلػى أف درجػة ممارسػة اإلبػداع اإلداري مػف القػادة التربػوييف فػي 

 مديريات التربية والتعميـ في محافظة إربد جاء بدرجة متوسطة.

ــر"( بعنػػواف:2013،)جمػػولي دراسػػة  - ــي  أث ــاممين ف ــدى الع ــداع اإلداري ل ــى اإلب ــة عم ــة التنظيمي الثقاف

 ."دراسة حالة جامعة محمد خيضر بسكرة–مؤسسات التعميم العالي الجزائرية 

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر الثقافة التنظيمية بأبعادىا المختمفػة فػي اإلبػداع اإلداري لػدى العػامميف إذ  

 ،مجتمع الدراسػة المسػتيدؼ مػف العػامميف اإلداريػيف بجامعػة بسػكرةوقد اشتمؿ  ،اإلدارييف بجامعة بسكرة

وباستخداـ  ،وعاممة ( عامبلً 230وتـ اختيار عينة عشوائية مف ) تؿ وعامبلام(ع808والبالب عددىـ )

داللػة إحصػائية لمثقافػة التنظيميػة بأبعادىػا  ييمي خمصت الدراسة إلى وجود أثر ذالمنيج الوصفي التحم

 المختمفة في اإلبداع اإلداري لدى العامميف. 

متطمبـــات اإلبـــداع اإلداري لـــدى رؤســـاء األقســـام فـــي وزارة التربيـــة "( بعنػػػواف:2013دراسػػػة )بػػػدر، -

 ."لتنمية الموارد البشرية في ضوء التجاىات المعاصرة  والتعميم بمحافظات غزة

درجػػة تقػػدير رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـ لمتطمبػػات اإلبػػداع  إلػػى الدراسػػة التعػػرؼىػػدفت و   

وكػػذلؾ الكشػػؼ عمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ  ، اإلداري لتنميػػة المػػوارد البشػػرية فػػي ضػػوء االتجاىػػات المعاصػػرة

اري لػػدى فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات تقػػدير أفػػراد العينػػة لمتطمبػػات اإلبػػداع اإلد

لتنميػػة المػػوارد البشػػرية فػػي ضػػوء االتجاىػػات  ،رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـ بمحافظػػات غػػزة

المؤىػػػؿ و  ،المحافظػػػةو  ،سػػػنوات الخدمػػػةو  ،مكػػػاف العمػػػؿو  ،) الجػػػنس :المعاصػػػرة وفقػػػًا لمتغيػػػرات الدراسػػػة
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التربيػػة والتعمػػيـ بمحافظػػات قطػػاع وتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع رؤسػاء األقسػػاـ فػػي وزارة العممػي(. 

وباسػتخداـ المػنيج  ،( مفػردة124) أما عينة الدراسة فقد تمثمت فػي ،( موظفاً 167والبالب عددىـ ) ،غزة

و مسػتوى  0.01الوصفي التحميمي خمصت الدراسة إلى: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

وبػػيف متوسػػطي  ،سػػتية تبعػػا لمتغيػػر مكػػاف العمػػؿفػػي مجػػالي المتطمبػػات الفنيػػة والمتطمبػػات الموج 0.05

جػػود فػػروؽ وو  ،درجػػات مجمػػوعتي رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـ لصػػالح العػػامميف بالمديريػػة

ذات داللػػة إحصػػػائية عمػػػى جميػػع المجػػػاالت والدرجػػػة الكميػػة لبلسػػػتبانة وبػػػيف جميػػع مجموعػػػات سػػػنوات 

مجػػػاالت المتطمبػػػات اإلداريػػػة والمتطمبػػػات الموجسػػػتية  وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػيو  ،الخدمػػػة

 والمتطمبات الفنية وبيف الدرجة الكمية لبلستبانة. 

دور اإلبداع اإلداري في استراتيجية تطـوير التعمـيم العـام ":( بعنواف2011دراسة )العيثاوي والكواري، -

 ."بالمجمس األعمى لمتعميم(بدولة قطر )من وجية نظر العاممين  )مبادرة تعميم لمرحمة جديدة (

وتكوف  ،دور اإلبداع اإلداري في استراتيجية تطوير التعميـ العاـ بدولة قطر لىإ ىدفت الدراسة التعرؼو 

داريػػيف  مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع العػػامميف فػػي المجمػػس األعمػػى لمتعمػػيـ فػػي دولػػة قطػػر مػػف معممػػيف وا 

 ،موظفػػػػػاً  (890ولعينػػػػػة مػػػػػف )  (2969دىـ )والبػػػػػالب عػػػػػد ،ومػػػػػديريف وقيػػػػػادات إداريػػػػػة عميػػػػػا بػػػػػالمجمس

واقػع اإلبػداع اإلداري فػي المجمػس األعمػى أّف  تحميمي خمصت الدراسة إلىستخداـ المنيج الوصفي الاوب

 متوسطة.  يمتاز بنسبةلمتعميـ في دولة قطر مف وجية نظر العامميف 
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  :األجنبيةالدراسات   2.2.2

 ( بعنواف:Oki، (2017 دراسةو   -

("Multidisciplinarity And Creativity Of Engineering And Science 

Students").  

عبلقػػػة بػػػيف تعػػػدد التخصصػػػات اليندسػػػية واإلبػػػداع لػػػدى طػػػبلب العمػػػـو الإلػػػى ىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ و 

وكػاف عػدد  ،( مؤسسػة تعميميػة مختمفػة30اسػتيدفت الدراسػة)و  في الواليات المتحػدة األمريكيػة.واليندسة 

 ،إلجػػػػراء ىػػػػذه الدراسػػػػة اً ( طالبػػػػ216وتػػػػـ اختيػػػػار عينػػػػة عشػػػػوائية مكونػػػػة مػػػػف ) اً ( طالبػػػػ227طبلبيػػػػـ )

وخمصػػت  ،واسػػتخدمت االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات ،اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػيو 

سػػػة أف تعػػػدد حيػػػث فسػػػرت الدرا ،الدراسػػػة عمػػػى وجػػػود عبلقػػػة إيجابيػػػة بػػػيف تعػػػدد التخصصػػػات واإلبػػػداع

 التخصصات لدى الطالب تزيد مف الخبرات لديو لذلؾ تزيد درجة اإلبداع لدى الطمبة. 

 ( بعنواف:Hoareau et al ،2013) دراسة  -

("Higher Education And Economic Innovation  A Comparison Of 
European Countries").  

تشػجع والتػي  يعػالالالتػي لػدييا سياسػات التعمػيـ  المقارنػة بػيف الػدوؿ األوروبيػة إلىىدفت الدراسة حيث 

 ،( دولػة أوروبيػة32لؼ مجتمع الدراسة مػف)أوت ،وتأثير ىذه السياسات عمى اإلبداع االقتصادي اإلبداع

وباستخداـ المػنيج التحميمػي  ،دراسةم( جامعة كعينة عشوائية ل200) ةولعين ،( جامعة500تحتوي عمى)

االقتصػػادي فػػي الػػدوؿ سياسػػات التعمػػيـ العػالي واإلبػػداع خمصػت الدراسػػة إلػػى وجػػود عبلقػة إيجابيػػة بػػيف 

   األوروبية.
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 ( بعنواف:  Al-hajaya   & Al-roud،2011دراسة )  -

("The Administrative Creativity Skills Of The Public Schools Principals 
In Tafila Directorate Of Education" (.  

ة التربيػػة درجػػة اإلبػػداع اإلداري لمػػديري المػػدارس العامػػة، فػػي مديريػػإلػػى ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ حيػػث 

 اً )ذكػػور مػػف المعممػػيف ( 402مػػف ) ةولعينػػ ،يفمػػدير مػػف ال (2010)ولمجتمػػع مػػف  ،والتعمػػيـ فػػي الطفيمػػة

ناثػ وأظيػػرت النتػػائج  ،اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،تػػـ اختيػػارىـ بشػػكؿ عشػػوائيو  ، (اً وا 

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتويات ممارسػػة اإلبػػداع وفقػػًا لممتغيػػر الجػػنس والمؤىػػؿ العممػػي 

 والخبرة. 

    : . خالصة الدراسات السابقة3. 2

البػػاحثيف، فقػػد تنػػاوؿ بعضػػيـ مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة الحظػػت الباحثػػة تعػػدد منطمقػػات 

و عمميػة لمخػروج بشػيء ف أنّ و الموضوع عمى أنو قدرات شخصية وجماعية وتنظيمية، في حيف رأى آخر 

مخػػيص ىػػذه المنطمقػػات عمػػى النحػػو ويمكػػف ت وا الموضػػوع عمػػى أنػػو عامػػؿ وراثػػي.ف تنػػاولو جديػػد، وآخػػر 

 :تيآلا

 ،)جمػولي كؿ مػف الدراسةكما جاء في  ،حاولت معظـ الدراسات قياس مستوى اإلبداع اإلداري  .1

اإلبػػداع اإلداري مػػف بقيػػاس  ت مػػقا 2017)،فػػي حػػيف أف دراسػػة )النشػػمي والػػدعيس ،(2013

 التنفيذ اإلبداعي.و  ،السموؾ اإلبداعيو  ،القدرات اإلبداعيةو  ،خبلؿ أبعاد المناخ اإلبداعي

تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة لمدراسػػة مػػف قبػػؿ العػػدد لدراسػػة العبلقػػة بػػيف المتغيػػر التػػابع والمسػػتقؿ و   .2

 ،( 2011الكػواري، )العيثػاوي و ، (2017 محمػد، و )عمػر دراسػةمثػؿ:  ،األكبر مف الدرسػات

 ،(2015 يوسػؼ،) ،( 2015)أصػرؼ، ،( 2016)الصػوالحي، ،( 2017الدعيس، )النشمي و

 .(Oki ،2017) ،(2013)بدر، ،(2013 ،)جمولي ،(2013 الشقراف، )عبابنة و
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سػػػػات المػػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػػي لوصػػػػؼ ظػػػػاىرة اإلبػػػػداع اإلداري فػػػػي ااسػػػػتخدمت معظػػػػـ الدر  .3

 )النشػػمي و ،( 2011)العيثػػاوي والكػػواري، ،(2017 مثػػؿ دراسػػة )عمػػر ومحمػػد، ،المؤسسػػات

 ،)جمػػػػػولي ،(2015)يوسػػػػػؼ، ،(2015)أصػػػػػرؼ، ،(2016 )الصػػػػػوالحي، ،(2017 الػػػػػدعيس،

 (.  2011، Al-hajaya  &Al-roud) ،(Oki ،2017) ،(2013 )بدر، ،(2013

و يمكػف تطػوير مفيػـو أّنػ إلػى ت العديد مػف الدراسػاتخمصوفي مجاؿ تطوير اإلبداع اإلداري   .4

، ضػػرورة إنشػػاء إدارة حاضػػنة لئلبػػداع: اأىميػػ ،مقترحػػات وممارسػػة اإلبػػداع اإلداري مػػف خػػبلؿ

وتطوير الذات وتقديـ  ،الرأيعف  راد العامميف تسمح بحرية التعبيرعمؿ محفزة لؤلف وتأميف بيئة

واعتماد مبدأ مشاركة األفػراد فػي اتخػاذ القػرارات التػي يػؤثروف فييػا أو يتػأثروف مػف  ،االقتراحات

 نتائجيا. 

 ما يميز الدراسة الحالية.  4 .2

الدراسات التي تناولت موضوع اإلبداع اإلداري في  أولىفإّف ىذه الدراسة ، في حدود معرفة الباحثة 

في فمسطيف، وىي: )جامعة الخميؿ، وجامعة  العامة في الضفة الغربية الجامعات الفمسطينية

البوليتكنؾ، وجامعة بيت لحـ، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية( مف وجية 

  .نظر األكاديمييف

في تسميط الضوء عمى اإلبداع اإلداري لدى األفراد  اآلنفة الذكرالدراسات  وتتميز ىذه الدراسة عف

مف وجية  فيياالعامميف في الجامعات الفمسطينية، وكذلؾ التعرؼ إلى أىـ معوقات اإلبداع اإلداري 

لى المعوقات التنظيمية التي تخص األنظمة واإلجراءات والقوانيف، ودراسة المناخ  نظر األكاديمييف، وا 

إلى الثقافة التنظيمية التي تحوؿ دوف االستفادة مف القدرات اإلبداعية  إضافة، وظيفي والتوظيفيال

  .وممارستيا
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ىذه الدراسة بالتركيز عمى المعوقات الشخصية الخاصة باألفراد العامميف في الجامعات  متازتاو 

الفمسطينية، وكذلؾ المعوقات الثقافية االجتماعية التي تخص العادات والتقاليد والقيـ، التي تعمؿ عمى 

سة واقع إيجاد ضغوطات تقؼ عائقًا أماـ تنفيذ اإلبداع اإلداري، وىي مف المحاور الميمة في درا

  .اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية ومبلمحو

داري في الجامعات بداع اإلومف مميزات ىذه الدراسة لجوء الباحثة لقياس مستوى ممارسة اإل

في الجامعات  اإلدارييفوليس مف ، العامميف في الجامعات الفمسطينيةكاديمييف الفمسطينية مف خبلؿ األ

  .تحيز في إجاباتيـمتجنبا ل، وذلؾ ة قراسات السابخبلفا لما قامت بو الد،

عديػد لم اخبلفػ، معوقاتػو وسػبؿ تطػويره  إلػىوالتعرؼ  ووقياس اإلداري اإلبداعو تناولت ىذه الدراسة واقع 

دوف التطػرؽ لسػبؿ ، معوقاتػو  وأداري وحػده بداع اإلالتي تناولت فقط مستوى اإل،مف الدراسات السابقة 

 .تطويره
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 مقدمة: 1.3

يتناوؿ ىذا الفصؿ توصيًفا شامبًل إلجراءات الدراسة الميدانية التي قامت بيا الباحثة، لتحقيؽ أىداؼ 

الدراسة، حيث يتضمف ىذا الفصؿ تحديد المنيج المتبع في الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينتيا، 

وتصميميا، واإلجراءات التي تـ استخداميا في ويتطرؽ إلى أداة الدراسة )االستبانة(، وكيفية بنائيا 

فحص أداة الدراسة )التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة وثباتيا(، واألساليب والمعالجات اإلحصائية التي تـ 

االعتماد عمييا في تحميؿ البيانات، واختبار فرضيات الدراسة لموصوؿ لمنتائج التي تعبر عف واقع 

 نتائجيا عمى مجتمع الدراسة.الظاىرة )قيد الدراسة(، وتعميـ 

 منيج الدراسة: 2.3

انطبلًقا مف طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، والبيانات المراد الحصوؿ عمييا بيدؼ 

اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية: التحديات وسبل تطويرىا من وجية نظر دراسة "

التي سعت الدراسة لئلجابة عنيا، فقد استخدمت الدراسة المنيج "، وبناًء عمى التساؤالت األكاديميين

الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة، ووصفيا كما ىي في الواقع، ويسيـ في وصفيا 

وصًفا دقيًقا، ويوضح خصائصيا عف طريؽ جمع المعمومات وتحميميا وتفسيرىا، ومف ثـ تطبيؽ النتائج 

 في ضوئيا.

 ع المعمومات:مصادر جم 3.3

 تم استخدام مصدرين أساسيين لممعمومات :

  المصادر األولية : -

ولمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث تـ جمع المعمومات األولية مف خبلؿ )االستبانة( كأداة 

رئيسة، وصممت خصيصًا ليذا الغرض، واستخدـ مقياس ليكرت الخماسي، إلى جانب األسئمة 
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عمى المعوقات والمقترحات لممشاركيف، حيث تـ تفريب البيانات وتحميؿ النتائج  المفتوحة لمتعرؼ

 (.(Statistical Package for Social Science SPSS)باستخداـ البرنامج اإلحصائي 

 :  المصادر الثانوية -

والمراجع  تـ معالجة اإلطار النظري بالمجوء إلى مصادر المعمومات  الثانوية، والتي تتمثؿ في الكتب
العربية واألجنبية ذات العبلقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت 

 موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 مجتمع الدراسة : 4.3

 في الجامعات الفمسطينية الفمسطينييف العامميف مجتمع الدراسة مف األكاديمييف في الجامعات تمثؿ
جامعات، وفؽ الجدوؿ رقـ  6( أكاديميًا موزعيف عمى 1873العامة في الضفة الغربية، والبالب عددىـ )

(1.3.) 
 : مجتمع الدراسة1.3جدول رقم 

 النسبة العدد الجامعة

 14.4 270 جامعة الخميؿ

 9.3 174 جامعة بوليتكنؾ فمسطيف

 5.4 101 جامعة بيت لحـ

 22.2 415 بيرزيتجامعة 

 21.1 416 جامعة القدس

 26.5 497 جامعة النجاح الوطنية

 %100 1873 المجموع

 عينة الدراسة : 5.3

في  األكاديمييف فم ،مفردة ((270 مجتمع الدراسة بمغت مفبسيطة ة تـ اختيار عينة عشوائي
خصائص عينة الدراسة  ( صالحة لمتحميؿ فكانت241وقد استعادت الباحثة )،الجامعات الفمسطينية 

  عمى النحو التالي:
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 : يبين خصائص عينة الدراسة2.3جدول رقم 
 النسبة% العدد البيان النسبة% العدد البيان

 الجنس الجامعة  
 64.7 156 ذكر 14.1 34 جامعة الخميؿ

 35.3 85 انثى 9.1 22 جامعة بوليتكنؾ فمسطيف
 %100 241 اإلجمالي 8.3 20 جامعة بيت لحـ
 المؤىل العممي 22.0 53 جامعة بيرزيت
 47.7 115 ماجستير 20.7 50 جامعة القدس

 52.3 126 دكتوراه 25.7 62 جامعة النجاح الوطنية
 %100 241 اإلجمالي %100 241 اإلجمالي

  سنوات الخبرة

  18.3 44 سنوات 5أقؿ مف 

 31.5 76 سنوات  10-سنوات 5
 50.2 121 سنوات فأكثر 10مف 

 %100 241 اإلجمالي

 أداة الدراسة: 6.3

داة لجمع البيانات، وأخضعت لمتطوير، والتعديؿ بعد االستفادة أقامت الباحثة بتصميـ استبانة الدراسة ك

مف األدبيات. التي تغطي موضوع الدراسة، واالستعانة مف ذوي الخبرة واالختصاص وتـ إعدادىا عمى 

 النحو اآلتي :

 أولية مف أجؿ استخداميا في جمع المعمومات.إعداد استبانة  -1

 عرض االستبانة عمى المشرؼ مف أجؿ اختبار مدى مبلءمتيا لجمع البيانات. -2

 تعديؿ االستبانة حسب ما يراه المشرؼ. -3

 عرض االستبانة عمى المحكميف. -4

 تعديؿ االستبانة بناء عمى رأي المحكميف. -5
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 العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة. توزيع االستبانة عمى جميع أفراد -6

مؿ القسـ األوؿ عمى العوامؿ الديموغرافية لممبحوث، شحيث تكونت االستبانة مف قسميف رئيسييف : وت

 التي تمثمت في:)الجامعة، والجنس، والمؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة(.

ية : التحديات وسبل تطويرىا من اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينر محاووتمثؿ القسـ الثاني: 

  ، وتكوف ىذا القسـ مف ثبلثة محاور عمى النحو اآلتي:وجية نظر األكاديميين

 .( فقرة15، ويتكوف مف )قياس مستوى اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية المحور األوؿ: 

 ( أبعاد:3فقرة، موزعة عمى )( 23، ويتكوف مف ) التعرف الى معوقات اإلبداع اإلداريالمحور الثاني: 

 ( فقرات.9المعوقات التنظيمية ، ويتكوف البعد مف ) .1

 ( فقرات.9المعوقات الشخصية، ويتكوف البعد مف ) .2

 ( فقرات.8المعوقات االجتماعية والثقافية، ويتكوف البعد مف ) .3

 فقرة.( 14، ويتكوف مف ) اقتراح سبل لتطوير اإلبداع اإلداري في الجامعةالمحور الثالث:  

 تصحيح أداة الدراسة )الستبانة(: 7.3

ـ، ويعرؼ 1932( عاـ Rensis Likertصممت استبانة البحث تبعًا لممقياس الذي وضعو العالـ )

(، وفي ىذه الدراسة تـ اعتماد المقياس الخماسي الذي يعطي خمس Likert Scaleبمقياس ليكرت )

قرات االستبانة عمى المبحوثيف ومقابؿ كؿ فقرة إجابات لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، حيث تعرض ف

خمس إجابات تحدد مستوى موافقتيـ عمييا، وُتعطى فيو اإلجابات أوزانًا رقمية تمثؿ درجة اإلجابة عمى 

 الفقرة، كما ىو موضح بالجدوؿ اآلتي :
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 : يبين درجات مقياس ليكرت الخماسي3.3جدول رقم 
 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة جداً  كبيرة درجة الموافقة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 الصدق: 8.3

ونعني بصدؽ أداة الدراسة، أف األداة تقيس ما وضعت لقياسو ، وقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة مف 
 خبلؿ ما يمي :

 الصدق الظاىري -1

أواًل، لمتحقؽ مف صدؽ األداة كونيا تقيس ما صممت مف أجمو، قامت الباحثة بعرضيا عمى المشرؼ 

ات التدريس، مف أجؿ ئصصيف، ومف اعضاء ىيخومف ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المت

ضافة ما يرونو مناسبًا لتصبح األداة بدرجة  إبداء المبلحظات حوؿ األداة ومحاورىا وفقراتيا، وحذؼ وا 

 مف الصدؽ، وبذلؾ خرجت االستبانة بصورتيا النيائية. 

 صدق المقياس -2

 ساق الداخمي :صدق التّ  -أ

يقصد باالتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي إليو ىذه 

ولمتحقؽ مف مدى صدؽ االتساؽ الداخمي تـ حساب معامبلت االرتباط  بحساب معامؿ  الفقرة،

ؿ بعد والمحور الذي تنتمي باخ ألفا بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وكذلؾ لكنكرو 

إليو بغرض التحقؽ مف درجة اّتساؽ الفقرات واألبعاد، وفيما يمي الجداوؿ التي توضح نتائج التحقؽ مف 

 صدؽ االّتساؽ الداخمي لممحاور الثبلثة:
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 الصدق الداخمي لممحور األول:  
 

 لجامعات الفمسطينية":"قياس اإلبداع اإلداري في ا المحور األولاوًل: الصدق الداخمي لفقرات 
( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور األوؿ والمعدؿ الكمي لفقرات 4.3جدوؿ رقـ )

( ، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.05البعد، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

 المحور األوؿ صادقة لما وضعت لقياسو.

 يبين الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لممحور :4.3جدول رقم 
 مستوى الداللة معامؿ االرتباط الفقرة الرقـ
 0.000 **0.586 .تتنبأ إدارة الجامعة لوجود المشكبلت اإلدارية التي يمكف حدوثيا 1
 0.000 **0.690 تحرص اإلدارة عمى معرفة أوجو الضعؼ فيما تقـو بو. 2
 0.000 **0.691 تشارؾ إدارة الجامعة في اكتشاؼ المشكبلت التي يعاني منيا ااَلخروف.  3
 0.000 **0.719 تمجأ إدارة الجامعة عمى تنفيذ إصبلحات إدارية جديدة. 4
 0.000 **0.730 تشجع إدارة الجامعة األطراؼ عمى طرح أفكار جديدة لمعمؿ اإلداري. 5

اإلداري في الجامعة بنجاحو عف أساليب العمؿ يتميز أسموب أداء العمؿ  6
 0.000 **0.733 في الجامعات األخرى.

 0.000 **0.702 تتمتع األفكار اإلبداعية بالمرونة الزمنية في تطبيقيا مف قبؿ اإلدارييف. 7
 0.000 **0.699  .ال تتردد إدارة الجامعة في تغيير موقفيا عندما تقتنع بعدـ صحتو 8

الجامعة عمى إحداث تغييرات إدارية في أساليب العمؿ بما  تحرص إدارة 9
 0.000 **0.793 يتناسب مع حؿ المشكمة.

 0.000 **0.688 تستطيع إدارة الجامعة توليد أفكار متعددة في مدة زمنية قياسية. 10

11 
لدى اإلدارييف القدرة عمى طرح الحموؿ السريعة الفعالة بطبلقة 

 اإلداري في الجامعة.لمواجية مشاكؿ العمؿ 
0.768** 0.000 

12 
لدى اإلدارييف القدرة عمى الدمج بيف األفكار المختمفة المطروحة 

 . لتكويف فكرة واحدة فعالة لحؿ المشكبلت
0.765** 0.000 

 0.000 **0.593 تتحمؿ إدارة الجامعة مسؤولية ما تقـو بو مف أعماؿ إدارية. 13
 0.000 **0.570 عمى الدفاع عف أفكارىا.لدى إدارة الجامعة القدرة  14
 0.000 **0.686 تنفذ إدارة الجامعة اإلبداعات اإلدارية الجديدة بالرغـ مف مخاطرتيا  15
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 الصدق الداخمي لممحور الثاني التعرف إلى معوقات اإلبداع اإلداري:  

 وسيتم الت كد منو من خالل التحقق من:
 األبعاد الثالث لممحور: أوًل: الصدق الداخمي لفقرات

( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات أبعاد المحور الثاني، والمعدؿ الكمي 5.3جدوؿ رقـ )
(، وبذلؾ تعتبر 0.05لفقرات البعد، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

 سو.فقرات أبعاد المحور الثاني صادقة لما وضعت لقيا

 : يبين الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات أبعاد المحور والدرجة الكمية لمبعد5.3جدول رقم 

 ثانيًا: الصدق الداخمي ألبعاد المحور الثاني:

( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد المحور والمعدؿ لممحور، والذي يبيف 6.3جدوؿ رقـ )
( ، وبذلؾ تكوف أبعاد المحور الثاني 0.05أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

  لما وضعت لقياسو.صادقة 

: يبين الصدق الداخمي بين كل بعد من أبعاد محور )التعرف إلى معوقات اإلبداع 6.3جدول رقم 
 اإلداري( والدرجة الكمية لممحور

 مستوى الدللة معامل الرتباط البعد الرقم
 0.000 **0.777 اٌّؼىلبداٌزٕظيّيخ 1
 0.000 **0.903 اٌّؼىلبداٌشخصيخ 2
 0.000 **0.769 االخزّبػيخواٌثمبفيخاٌّؼىلبد 3

 معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة
 معوقات اجتماعية وثقافية معوقات شخصية معوقات تنظيمية

Q16 0.647** Q25 0.737** Q34 0.728** 

Q17 0.750** Q26 0.734** Q35 0.797** 
Q18 0.816** Q27 0.863** Q36 0.861** 
Q19 0.808** Q28 0.888** Q37 0.778** 

Q20 0.821** Q29 0.871** Q38 0.782** 
Q21 0.859** Q30 0.777** Q39 0.779** 
Q22 0.825** Q31 0.884** Q40 0.784** 

Q23 0.797** Q32 0.819** Q41 0.793** 
Q24 0.840** Q33 0.793**  
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الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث ")اقتراح سبل لتطوير اإلبداع اإلداري في الجامعات 
 الفمسطينية(":  
( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الثالث والمعدؿ الكمي 7.3جدوؿ رقـ )

(، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.05رتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )لفقراتو، والذي يبيف أف معامبلت اال
 المحور صادقة لما وضعت لقياسو.

:يبين الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات محور)اقتراح سبل لتطوير اإلبداع 7.3جدول رقم 
 اإلداري في الجامعات الفمسطينية(  والدرجة الكمية لممحور

 مستوى الداللة االرتباطمعامؿ  الفقرة الرقـ
 0.000 **0.578 توضيح أىداؼ الجامعة ابتدًء)مف الرؤية وانتياًء باألىداؼ التشغيمية(. 1
 0.000 **0.747 غرس ثقافة اإلبداع في الجامعة. 2
 0.000 **0.641 تصميـ الييكؿ التنظيمي بشكؿ يضمف استيعاب أساليب إدارية حديثة. 3
 0.000 **0.724 العالمية مع االحتفاظ بالخصوصية لمجامعة.االنفتاح عمى التجارب  4
 0.000 **0.771 وضع الخطط االستراتيجية المستوعبة آلفاؽ التطورات العممية. 5
 0.000 **0.807 .أف تستخدـ إدارة الجامعة أساليب حديثة لتوليد األفكار الجديدة 6
 0.000 **0.754 اإلداري فييا.تطوير اجراءات العمؿ باستمرار لتدعـ اإلبداع  7

استقطاب اإلدارييف المبدعيف وتوزيعيـ عمى الوظائؼ المبلئمة لمستوى  8
 اإلبداع لدييـ.

0.678** 0.000 

 0.000 **0.692 .تدريب اإلدارييف عمى الميارات المطموبة لتحقيؽ األداء اإلبداعي 9
 0.000 **0.659 تفعيؿ أنظمة الحوافز لدعـ اإلبداع. 10
 0.000 **0.757 اتباع سياسة الباب المفتوح لتقبؿ المقترحات والشكاوي . 11

12 
توسيع طرؽ االتصاؿ والتواصؿ ما بيف إدارة الجامعة واألطراؼ األخرى 

 باستخداـ اإلدارة االلكترونية .
0.686** 0.000 

 0.000 **0.590 توعية المجتمع المحمي بأىمية تطبيؽ األفكار اإلبداعية في الجامعات. 13

14 
تشجيع الباحثيف في إجراء البحوث الميدانية في العمؿ اإلداري واألخذ 

 بنتائج ىذه الدراسة .
0.712** 0.000 

 ل: الصدق البنائي لمحاور الختبار:
لفقرات االختبار،  ( يبيف مدى ارتباط كؿ محور مف محاور االختبار بالدرجة الكمية8.3جدوؿ رقـ )

(، وبذلؾ تعتبر جميع محاور االستبانة صادقة لما 0.05والذي يبيف أف مستوى داللة أقؿ مف )
 وضعت لقياسو.
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 : يبين معامالت الصدق البنائي لمحاور الستبانة8.3جدول رقم 

 مستوى الدللة معامل الرتباط المحور

 0.029 *0.141 الفمسطينيةقياس مستوى اإلبداع اإلداري في الجامعات 
 0.000 **0.776 التعرؼ إلى معوقات اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية
 0.000 **0.530 اقتراح سبؿ لتطوير اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية

 

 :ثبات أداة الدراسة  9.3
وذلؾ لمتأكد مف مدى صبلحية  ،الدراسةىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف مف خبلليا قياس ثبات أداة 

 كرونباخ ألفاىذه األداة لقياس ما وضعت لقياسو، وفي ىذه الدراسة تـ استخداـ كؿ مف معادلة 
Cronbach's Alpha)( وطريقة التجزئة النصفية ،)(Split _Half  ،لحساب الثبات في البيانات

 الطريقتيف.( يبيف ثبات أداة الدراسة بكبل 9.3والجدوؿ رقـ )
حيث يتضح مف الجدوؿ أف معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لجميع المحاور كانت مرتفعة، 

كانت مرتفعة لجميع المحاور،  كرونباخ ألفا(، وكذلؾ معامبلت 0.562وأف معامؿ الثبات الكمي كاف )
ة الدراسة تتمتع بالقدر (، وبالتالي فإف أدا0.882حيث كاف معامؿ الثبات بالنسبة لبلستبانة ككؿ )

 ؽ أىداؼ الدراسة بالشكؿ المرجّو.الكافي مف الثبات، مما يؤىميا لتحقي
 : يبين ثبات أداة الدراسة بطريقة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية.9.3جدول رقم 

 البيان
 الثباتْبطريقةْالتجزئةْالنصفية كرونباخ ألفاالثباتْبطريقةْ

 ألفاْمعاملْكرونباخ عددْالفقرات
معاملْارتباطْْقبلْ

 التعديل
معاملْاّلرتباطْبعدْ

 التعديل

 المحور األول: قياس مستوى اإلبداع اإلداري

 0.826 0.706 0.923 15 الدرجة الكمية لممحور األوؿ
 المحور الثاني:  التعرف إلى معوقات اإلبداع اإلداري

 0.866 0.770 0.928 9 البعد األوؿ: المعوقات التنظيمية
 0.901 0.840 0.939 9 البعد الثاني: المعوقات الشخصية

 0.866 0.766 0.912 8 البعد الثالث : المعوقات االجتماعية والثقافية
 0.762 0.616 0.947 26 الدرجة الكمية لممحور الثاني

 المحور الثالث: اقتراح سبل لتطوير اإلبداع اإلداري
 0.748 0.600 0.914 14 الدرجة الكمية لممحور الثالث

 0.562 0.406 0.882 55 الستبانة ككل
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 *ر تعني درجة االرتباط ( 1ر / ر+2معادلة سبيرماف براوف المعدلة = )
 وبعد تأكد الباحثة مف صدؽ أداة الدراسة وثباتيا جعميا متأكدة مف صحتيا وصبلحيتيا لمتحميؿ.

 األساليل اإلحصائية المستخدمة: 10.3
( في إجراء SPSSالدراسة، تـ استخداـ الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )ولئلجابة عمى أسئمة 

 التحميبلت اإلحصائية البلزمة لمدراسة،  وتـ احتساب كؿ مف: معامؿ ارتباط بيرسوف، معادلة كرونباخ

 لمعينة الواحدة، واختبارT" ، والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، والوزف النسبي، واختبار"ألفا
(T-Test( واختبار ،)One_Way ANOVA( وقد تـ استخداـ درجة ثقة .)%95)   في اختبار كؿ

(، وىي النسبة المناسبة لطبيعة 5% الفروض اإلحصائية لمدراسة، بما يعني أف احتماؿ الخطأ يساوي )
 الدراسة.

 سمم القياس: 11.3
الخماسي في إعداد أداة الدراسة، فقد تبنت الدراسة المعيار الموضح  تـ استخداـ مقياس ليكرت

( لمحكـ عمى تجاه كؿ فقرة عند استخداـ مقياس ليكرت الخماسي، وذلؾ باالعتماد 10.3بالجدوؿ رقـ )
بشكؿ أساسي عمى قيمة الوسط الحسابي والوزف النسبي لتحديد مستوى الموافقة عمى عبارات الدراسة 

 وبنودىا.
 : يبين سمم المقياس المستخدم في الدراسة10.3رقم  جدول

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  درجة الموافقة

 4.20أكبر مف  4.19 - 3.40 3.39 – 2.60 2.59 - 1.80 1.80أقؿ مف  الوسط الحسابي

 %84أكبر مف  %83.9 -% 68 %67.9 -% 52 %51.9-% 36 %36أقؿ مف  الوزن النسبي
 

موافقة قميمة ( تدؿ عمى درجة 1.80يعطي داللة إحصائية عمى أّف المتوسطات التي تقؿ عف ) وىذا
( فيي تدؿ عمى 2.59 - 1.80عمى الفقرة أو المحور ككؿ، بينما المتوسطات التي تتراوح بيف )جدا 
( 3.39 – 2.60عمى الفقرة أو المحور ككؿ، بينما المتوسطات التي تتراوح بيف )موافقة قميمة درجة 

مف قبؿ أفراد العينة تجاه الفقرة أو المحور ككؿ،  متوسطة مف الموافقةفيي تدؿ عمى درجة 
، أما إذا كانت كبيرة  ( فتدؿ عمى درجة موافقة4.19 - 3.40والمتوسطات التي تتراوح بيف)

 .جدا بدرجة كبيرة( فيذه الدرجة تعني الموافقة 4.20المتوسطات أكبر مف )
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 الفصل الرابع

 النتائج واختبار الفرضيات تحميل

ْ

 مقدمة 1.4

 تحميل محاور الستبانة  3.4

 اختبار الفرضيات 4.4
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 مقدمة: 1.4
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا وتحميبًل ألىـ النتائج اإلحصائية التي تـ التوصؿ إلييا حوؿ مشكمة الدراسة، 

التحديات وسبل تطويرىا من اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية : التي تيدؼ التعرؼ إلى 
، باإلضافة لذلؾ يضـ ىذا الفصؿ نتائج اختبار الفرضيات، ومناقشتيا والتعميؽ وجية نظر األكاديميين

 عمييا، وتفسيرىا بما يتناسب مع مشكمة الدراسة.

 تحميل محاور الستبانو: 2.4

" لمعينة الواحدة،  Tار " ولقد تـ التحقؽ مف اإلجابات عمى محاور االستبانة مف خبلؿ استخداـ اختب
 كما ىو مبيف:

 المحور األول:  قياس مستوى اإلبداع اإلداري:

 ما واقع اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر األكاديميين ؟

ولئلجابة عف السؤاؿ األوؿ استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسط 
 اإلداري في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر عينة الدراسة. واقع اإلبداع

: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمتوسط واقع اإلبداع 1.4جدول رقم 
 اإلداري في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر األكاديميين

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيل tقيمة  النسبي

 الموافقة
تتنبأ إدارة الجامعة لوجود المشكبلت اإلدارية التي يمكف 

 كبيرة 3 9.737 73 1.01215 3.6349 .حدوثيا

 كبيرة 3 10.634 73 98129. 3.6722 تحرص اإلدارة عمى معرفة أوجو الضعؼ فيما تقـو بو.
 تشارؾ إدارة الجامعة في اكتشاؼ المشكبلت التي يعاني

 كبيرة 12 7.223 69 1.01668 3.4730 منيا ااَلخروف.

 كبيرة 2 10.656 74 1.00345 3.6888 تمجأ إدارة الجامعة عمى تنفيذ إصبلحات إدارية جديدة.
تشجع إدارة الجامعة األطراؼ عمى طرح أفكار جديدة 

 كبيرة 3 10.070 73 97866. 3.6349 لمعمؿ اإلداري.
 

 
اإلداري في الجامعة بنجاحو عف يتميز أسموب أداء العمؿ 

 أساليب العمؿ في الجامعات األخرى.
 

 كبيرة 7 9.425 72 1.01833 3.6183
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تتمتع األفكار اإلبداعية بالمرونة الزمنية في تطبيقيا مف 
 كبيرة 9 7.507 70 1.02111 3.4938 قبؿ اإلدارييف.

ال تتردد إدارة الجامعة في تغيير موقفيا عندما تقتنع بعدـ 
 كبيرة 12 6.753 69 1.01114 3.4398 .صحتو

تحرص إدارة الجامعة عمى إحداث تغييرات إدارية في 
 كبيرة 7 9.200 72 1.00821 3.5975 أساليب العمؿ بما يتناسب مع حؿ المشكمة.

تستطيع إدارة الجامعة توليد أفكار متعددة في مدة 
 زمنية قياسية.

 كبيرة 9 7.278 70 1.05325 3.4938

اإلدارييف القدرة عمى طرح الحموؿ السريعة  لدى
الفعالة بطبلقة لمواجية مشاكؿ العمؿ اإلداري في 

 الجامعة.
 كبيرة 12 6.432 69 1.12166 3.4647

لدى اإلدارييف القدرة عمى الدمج بيف األفكار المختمفة 
 . المطروحة لتكويف فكرة واحدة فعالة لحؿ المشكبلت

 كبيرة 9 7.704 70 1.04516 3.5187

تتحمؿ إدارة الجامعة مسؤولية ما تقـو بو مف أعماؿ 
 إدارية.

 كبيرة 3 9.478 73 1.08738 3.6639

 77 1.04355 3.8340 لدى إدارة الجامعة القدرة عمى الدفاع عف أفكارىا.
12.40

7 
 كبيرة 1

تنفذ إدارة الجامعة اإلبداعات اإلدارية الجديدة بالرغـ 
 .مف مخاطرتيا 

 كبيرة 12 6.350 69 1.05499 3.4315

 متوسط إجابات المحور األوؿ
 قياس درجة اإلبداع اإلداري

3.5773 .71515 72 
12.53

2  
 كبيرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لدى إدارة الجامعة القدرة عمى  (، التي تنص عمى :14(، أّف الفقرة رقـ )4.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )

تمج  إدارة الجامعة عمى تنفيذ ( (4تمييا فقرة رقـ (، 77%بأعمى تقدير بوزف نسبي)الدفاع عن أفكارىا 

والتي تنص  (15) ،(11) ،(8)  (3رقـ ) اتالفقر  كؿ مف وجاءت %( 74إصالحات إدارية جديدة )

ل تتردد  اَلخرون  منيا يعاني التي المشكالت اكتشاف في الجامعة إدارة تشارك عمى التوالي عمى :

لدى اإلداريين القدرة عمى طرح الحمول   عندما تقتنع بعدم صحتوإدارة الجامعة في تغيير موقفيا 

تنفذ إدارة الجامعة اإلبداعات   السريعة الفعالة بطالقة لمواجية مشاكل العمل اإلداري في الجامعة

وعمى صعيد المحور ككؿ فقد جاء  %(69( بوزن نسبي ) اإلدارية الجديدة بالرغم من مخاطرتيا
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وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف)عمر ومحمد،  .كبيرة%(، وىي نسبة 72بوزف نسبي )

نتائج دراسة )النشمي واختمفت مع  (.2013،)جمولي، و( 2016،)الصوالحي(، و2017

جاء كؿ منيا بدرجة عالية جدا. بينما اإلبداع اإلداري ممارسة  فّ التي أظيرت أ ،( 2017،والدعيس

، (2011،والكوراويمتوسطة في دراسة كؿ مف )العيثاوي بدرجة  اإلبداع اإلداريظيرت ممارسة 

 (.2013، و والشقرافنابب)عو

 :  في الجامعات الفمسطينية المحور الثاني: التعرف إلى معوقات اإلبداع اإلداري 

 ما معوقات اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر األكاديميين؟

لمعوقات ولئلجابة عف السؤاؿ الثالث استخرجت عف المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية 

 . الدراسة في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر اإلبداع اإلداري

: يبين األعداد المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمتوسط معوقات اإلبداع 2.4جدول رقم 
 الفمسطينية من وجية نظر األكاديميين. اإلداري في الجامعات

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيل tقيمة  النسبي

 الموافقة
عدـ وضوح أىداؼ الجامعة ابتداًء مف الرؤية وانتياًء 

 باألىداؼ التشغيمية.
 متوسطة 9 4.103- 53 1.24013 2.6722

 متوسطة 8 3.599- 54 1.28855 2.7012 لئلبداع . ثقافة الجامعة غير المشجعو

 متوسطة 6 1.051- 58 1.22532 2.9170 إجراءات العمؿ تطمس الروح اإلبداعية لدى اإلدارييف.

عدـ فعالية  أنظمة التدريب عمى زيادة اإلبداع في 
 متوسطة 7 1.661- 57 1.20245 2.8714 الجامعة.

 متوسطة 2 1.124 62 1.31783 3.0954 اإلبداع.عدـ فعالية أنظمة الحوافز لدعـ 

 متوسطة 4 660. 61 1.26869 3.0539 عدـ مشاركة المرؤوسيف في اتخاذ القرارات اإلدارية.

يعمؿ الييكؿ التنظيمي عمى زيادة القيود المركزية  في 
 اتخاذ القرارات.

 متوسطة 1 3.872 66 1.24776 3.3112

 متوسطة 3 973. 61 1.19139 3.0747 بيف اإلدارييف. ضعؼ االتصاالت اإلدارية الفاعمة
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افتقار الجامعة إلى معايير تقييـ اإلبداع في العمؿ 
 اإلداري الجامعي .

 متوسطة 5 294. 60 1.31316 3.0249

 متوسط إجابات البعد األول
 متوسطة 1 480.- 59 99950. 2.9691 المعوقات التنظيمية

 متوسطة 7 3.214- 55 1.20254 2.7510 لممشكبلت اإلدارية.ضعؼ المبلحظة لدى اإلدارييف 

 متوسطة 2 676. 61 1.23878 3.0539 إتباع أساليب التفكير النمطية لدى اإلدارييف.

يصدر اإلداريوف األحكاـ غير المدروسة عمى 
 األشخاص.

 متوسطة 4 372. 61 1.21243 3.0290

 متوسطة 3 610. 61 1.26722 3.0498 اإلداري. ضعؼ الميارات المطموبة لدى اإلدارييف لئلبداع

الشعور لدى اإلدارييف بأف العمؿ في الجامعة ال 
 .يستمـز إبداعا إداريا

 متوسطة 5 846.- 59 1.29390 2.9295

اعتقاد اإلدارييف بأنيـ ال يمتمكوف قدرات تساعدىـ 
 . عمى اإلبداع

 متوسطة 9 4.662- 53 1.17442 2.6473

اإلدارييف مما يضعؼ مف التفاعؿ عدـ الثقة بيف 
 اإلبداعي.

 متوسطة 5 904.- 59 1.21072 2.9295

 متوسطة 8 4.103- 53 1.24013 2.6722 فقداف اإلدارييف الوالء لموظيفة اإلدارية.

خوؼ اإلدارييف مف التعرض لبلنتقاد مف قبؿ ااَلخريف 
 عند الفشؿ.

 متوسطة 1 918. 61 1.26269 3.0747

 البعد الثانيمتوسط إجابات 
 متوسطة 3 1.473- 58 1.01050 2.9041 المعوقات الشخصية

النظرة السمبية مف المجتمع المحمي لمتغيرات في 
 متوسطة 8 2.841- 56 1.22458 2.7759 الجامعة.

 متوسطة 2 797. 61 1.29251 3.0664 تراكـ عوامؿ عدـ االستقرار  في المجتمع.

 متوسطة 1 1.186 62 1.24967 3.0954 اإلبداعية لؤلفراد.عدـ تقدير المجتمع لمقدرات 

االتجاىات السياسية  لمموظفيف اإلدارييف يعيؽ 
 إبداعيـ.

 متوسطة 3 048. 60 1.34938 3.0041

انتساب اإلدارة العميا لؤلفكار اإلبداعية الجديدة 
 المطروحة مف الموظفيف.

 متوسطة 6 1.323- 58 1.11953 2.9046

الموجو عمى اإلدارييف مف أصحاب المصالح الضغط  
 لتنفيذ مصالحيـ.

 متوسطة 7 1.810- 57 1.20969 2.8589
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 متوسطة 5 946.- 59 1.15795 2.9295 الثقافي ألفراد المجتمع المحمي. ضعؼ المستوى

التقاليد السائدة في المجتمع تعيؽ تطبيؽ األفكار 
 اإلبداعية في الجامعة.

 متوسطة 4 791.- 59 1.22145 2.9378

 متوسط إجابات البعد الثالث
 متوسطة 2 857.- 59 96740. 2.9466 المعوقات الجتماعية والثقافية

 متوسط إجابات المحور الثاني
 1.151- 59 81349. 2.9397 معيقات اإلبداع اإلداري

 متوسطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%( لكؿ 59الثاني تراوحت ما بيف )( أف األوزاف النسبية ألبعاد المحور 3.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )

، و التنظيمية وكذلك المعوقات الجتماعية والثقافية مف البعد األوؿ والثالث، والمتعمقاف بالمعوقات

فيما جاء الوزف النسبي لممحور الثاني ككؿ بالمعوقات الشخصية  %( لمبعد الثاني والمتعمؽ 58)

 .متوسطة%(، وىي نسبة 59)

 ح سبل لتطوير اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية :المحور الثالث: اقترا

 ما سبل تطوير اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر األكاديميين ؟

لمتوسط سبؿ استخرجت عف المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية  رابعولئلجابة عف السؤاؿ ال

 لفمسطينية مف وجية نظر الدراسة .  في الجامعات ا تطوير اإلبداع اإلداري

 :3.4جدول رقم 
األعداد والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمتوسط سبل تطوير اإلبداع اإلداري في 

 .األكاديميينالجامعات الفمسطينية العامة من وجية نظر 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيل tقيمة  النسبي

درجة 
 الموافقة

توضيح أىداؼ الجامعة ابتداًء )مف الرؤية وانتياًء 
 كبيرة 13 19.485 82 87275. 4.0954 باألىداؼ التشغيمية(.

 كبيرة 3 28.598 85 68475. 4.2614 غرس ثقافة اإلبداع في الجامعة.

تصميـ الييكؿ التنظيمي بشكؿ يضمف استيعاب 
 كبيرة 11 20.255 82 86184. 4.1245 أساليب إدارية حديثة.
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االنفتاح عمى التجارب العالمية مع االحتفاظ 
 كبيرة 7 22.246 83 81656. 4.1701 بالخصوصية لمجامعة.

وضع الخطط االستراتيجية المستوعبة آلفاؽ التطورات 
 كبيرة جداً  5 28.841 84 65441. 4.2158 العممية.

األفكار أف تستخدـ إدارة الجامعة أساليب حديثة لتوليد 
 كبيرة 11 24.660 82 70789. 4.1245 .الجديدة

تطوير إجراءات العمؿ باستمرار لتدعـ اإلبداع 
 كبيرة 8 27.574 83 65412. 4.1618 اإلداري فييا.

استقطاب اإلدارييف المبدعيف وتوزيعيـ عمى الوظائؼ 
 كبيرة 10 19.777 83 88917. 4.1328 المبلئمة لمستوى اإلبداع لدييـ.       

تدريب اإلدارييف عمى الميارات المطموبة لتحقيؽ 
 كبيرة جداً  4 23.440 85 82169. 4.2407 .األداء اإلبداعي

 كبيرة 14 15.746 82 1.06361 4.0788 تفعيؿ أنظمة الحوافز لدعـ اإلبداع.

اتباع سياسة الباب المفتوح لتقبؿ المقترحات 
 كبيرة جدا 5 23.812 84 79262. 4.2158 والشكاوي.

توسيع طرؽ االتصاؿ والتواصؿ ما بيف إدارة الجامعة 
 واألطراؼ األخرى باستخداـ اإلدارة اإللكترونية .

 
4.2988 .77591 86 25.985 2 

 كبيرة جداً 

توعية المجتمع المحمي بأىمية تطبيؽ األفكار 
 كبيرة 9 19.444 83 91105. 4.1411 اإلبداعية في الجامعات. 

الباحثيف في إجراء البحوث الميدانية في العمؿ تشجيع 
 كبيرة جدا 1 26.935 87 76769. 4.3320 اإلداري واألخذ بنتائج ىذه الدراسة .

 كبيرة جدا  32.948 84 55845. 4.1852 متوسط إجابات المحور الثالث

تشجيع الباحثين في إجراء  (، التي تنص عمى :14(، أّف الفقرة رقـ )4.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )

(، 87%بأعمى تقدير بوزف نسبي) البحوث الميدانية في العمل اإلداري واألخذ بنتائج ىذه الدراسة

توسيع طرق التصال والتواصل ما بين إدارة الجامعة واألطراف األخرى باستخدام ( (12تمييا فقرة رقـ 

توضيح أىداف الجامعة ابتداًء )من  (1رقـ )ة وجاءت الفقر  %( 86اإلدارة اإللكترونية بوزن نسبي )

تفعيل أنظمة  ( المتعمقة ب10والفقرة رقـ )%(.82الرؤية وانتياًء باألىداف التشغيمية( بوزن نسبي )

%(، وعمى صعيد المحور ككؿ فقد جاء بوزف 82،  بأقؿ فقرات بوزف نسبي )الحوافز لدعم اإلبداع

 .كبيرة جداً %(، وىي نسبة 84نسبي )
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 محاور الستبانة: تحميل 
 : يبين تحميل محاور الستبانة4.4جدول رقم 

المتوسط  البيان
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيل tقيمة  النسبي

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 2 12.532 72 71515. 3.5773 المحور األوؿ: قياس مستوى اإلبداع اإلداري.

 متوسطة 3 1.151- 59 81349. 2.9397 اإلبداع اإلداري.المحور الثاني: التعرؼ إلى معوقات 

المحور الثالث: اقتراح سبؿ تطوير اإلبداع اإلداري 
 1 32.948 84 55845. 4.1852 في الجامعات الفمسطينية.

 كبيرة

 جداً 

 كبيرة  16.658 69 40131. 3.4306 أداة الدراسة

%( لممحور 59لمحاور االستبانة، تراوحت ما بيف )( أف األوزاف النسبية 5.4يبلحظ مف الجدوؿ رقـ )

"باقتراح سبل لتطوير %( لمبعد الثالث المتعمؽ 84"، و)بمعوقات اإلبداع اإلداريالثاني والمتعمؽ "

%(، وىي 69فيما جاء الوزف النسبي لبلستبانة ككؿ )"  اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية 

 . كبيرةنسبة 

 الدراسة:فرضيات اختبار  4.4

لمتحقق من صحة فرضيات الدراسة ستقوم الباحثة باستعراض فرضيات الدراسة الرئيسة والفرعية 
 اإلبداع اإلداري :التحديات وسبل تطويره.

بين متوسطات  (α≤ 0.05)ولالجابة عن السؤال الثاني ىل توجد فروق ذات دالة إحصائية 
اإلداري في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغيرات تقديرات أفراد عينة الدراسة في وجود اإلبداع 

  وسنوات الخبرة (. ،والمؤىل العممي ،والجنس ،الدراسة : )الجامعة
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 اختبار الفرضية األولى :

( بيف متوسطات تقديرات أفراد α ≤ 0.05"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
 اإلداري في الجامعات الفمسطينية تعزى  لمتغير الجامعة".عينة األكاديمييف في وجود اإلبداع 

 
 : يبين اختبار الفروق وفق لمتغير الجامعة5.4جدول رقم 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 Fقيمة  متوسطات الحرية

مستوى 
 النتيجة الدللة

المحور األول: قياس مستوى 
 اإلبداع اإلداري

 382. 1.062 543. 5 2.713 بين المجموعات
     511. 235 120.034 داخل المجموعات ل توجد فروق

       240 122.747 المجموع

لقد تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي؛ لمعرفة إذا ما كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
حوؿ تقديرات أفراد عينة األكاديمييف في وجود اإلبداع اإلداري في الجامعات  إجابات المبحوثيف

أكبر مف  ( أف قيمة مستوى الداللة6.4الفمسطينية تعزى لمتغير الجامعة، ويتضح مف الجدوؿ )
ل يوجد فروق لكؿ مف متوسط إجابات المحور المتعمؽ بقياس مستوى اإلبداع ، وبالتالي   (0.05)

ائية بين إجابات المبحوثين تجاه متوسطات تقديرات أفراد عينة األكاديميين في ذات دللة إحص
. األولى لذلك تقبل الفرضية ،وجود اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الجامعة

( عمى أنو  2013،(، و)عبابنة والشقراف 2016وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف )الصوالحي،
ال يوجد فروؽ في اجابات المبحوثيف باختبلؼ نوع النشاط أو اختبلؼ المنظمات في ممارسة ووجود 

(، التي أظيرت فروقا ذات  2013في ىذه المنظمات. واختمفت مع نتائج دراسة )بدر،اإلداري اإلبداع 
 ا.تبعا لنشاط أو المنظمات أو اختبلفياإلبداع اإلداري داللة إحصائية بوجود 
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 اختبار الفرضية الثانية :

( بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة  α≤ 1.15"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
 األكاديمييف في وجود اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس".

  
 لختبار الفروق بين الجنسين T: يبين اختبار6.4جدول رقم 

 النتيجة مستوى الدللة T النحراف المتوسط العدد الجنس البيان
المحور األول: قياس مستوى  

 اإلبداع  اإلداري
 171. 1.375- 72373. 3.5312 156 ذكر

 ال توجد فروؽ
   69540. 3.6620 85 أنثى

تقديرات أفراد ( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفروؽ بيف إجابات المبحوثيف، حوؿ T)وتـ استخداـ اختبار 

، ويتضح عينة األكاديمييف في وجود اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية تعزى  لمتغير الجنس

( أّف قيمة مستوى الداللة لمتوسط إجابات المبحوثيف عمى متوسط إجابات المحور 8.4مف الجدوؿ )

األمر الذي يعني عدم وجود فروق ذات دللة (، 0.05أكبر مف )  ؽ بقياس مستوى اإلبداعالمتعم

إحصائية بين إجابات المبحوثين تجاه متوسطات تقديرات أفراد عينة األكاديميين في وجود اإلبداع 

ذه تفقت ىوقد ا .لذلك تقبل الفرضية الثانية ،اإلداري في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس

، (2013، )جمولي، و(2016، )الصوالحي، و( 2011،يالنتائج مع دراسة كؿ مف )العيثاوي والكوار 

-Al-hajaya   &Al،2011)و ،( 2013،مع نتائج دراسة )بدر(. واختمفت  2015،)يوسؼو

roud). 
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 اختبار الفرضية الثالثة:
( بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة  α≤ 1.15"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

 األكاديمييف في وجود اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي".
 

 لختبار الفروق وفق المؤىل العممي T:يبين اختبار7.4جدول رقم 
مستوى  T النحراف المتوسط العدد المؤىل البيان

 النتيجة الدللة

 قياس مستوى اإلبداع المحور األول:
ل توجد  149. 1.447 56264. 3.6470 115 ماجستير

   82749. 3.5138 126 دكتوراه فروق

تقديرات أفراد لعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفروؽ بيف إجابات المبحوثيف حوؿ   (T)وباستخداـ اختبار

 تعزى  لمتغير المؤىؿ العممي عينة األكاديمييف في وجود اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية

( أف قيمة مستوى الداللة لمتوسط إجابات المبحوثيف عمى متوسط إجابات 9.4فيتضح مف الجدوؿ )

ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين وبالتالي: اإلبداع اإلداري المحور المتعمؽ بقياس مستوى

إلداري في الجامعات الفمسطينية تعزى متوسطات تقديرات أفراد عينة األكاديميين في وجود اإلبداع ا

وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف  لذلك تقبل الفرضية الثالثة. ،لمتغير المؤىل العممي

حصائية بوجود اإلبداع اإلداري وممارستو. واختمفت مع إ( بعدـ وجود فروؽ ذات دالة  2013،بدر)

-Al-hajaya   &Al،2011)، و(2016الصوالحي،) ،و(2011 العيثاوي والكواري،نتائج دراسة )

roud)حصائية تبعا إذات دالة  أظيرت وجود فروؽٍ التي (  2013جمولي،)، و( 2015يوسؼ،)، و

 لمتغير المؤىؿ العممي.

 اختبار الفرضية الرابعة:

( بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة  α≤ 1.15ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
 ينية تعزى  لمتغير سنوات الخبرة.األكاديمييف في وجود اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسط
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 : يبين اختبار الفروق وفق متغير سنوات الخبرة8.4جدول رقم 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

مستوى  Fقيمة  متوسطات
 الدللة

 النتيجة

المحور األوؿ: قياس 
 مستوى اإلبداع

 589. 530. 272. 2 544. بيف المجموعات
   513. 238 122.203 داخؿ المجموعات ل توجد فروق

    240 122.747 المجموع
حيػث تػـ اسػػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػػايف األحػادي لمعرفػة إذا مػػا كػاف ىنػاؾ فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية 

المبحػوثيف حػػوؿ تقػديرات أفػراد عينػػة األكػاديمييف فػي وجػػود اإلبػداع اإلداري فػي الجامعػػات بػيف إجابػات 

لكػؿ   ( أف قيمػة مسػتوى الداللػة10.4الفمسطينية تعزى  لمتغيػر سػنوات الخبػرة،  ويتضػح مػف الجػدوؿ )

 ، ( 0.05مف متوسط إجابات المحور المتعمؽ بقياس مستوى اإلبػداع  وكػذلؾ أبعػاد المحػور أكبػر مػف )

متوسطات تقديرات أفراد عينة األكاديميين في وجود  وبالتالي ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين

 لـذلك تقبـل الفرضـية الرابعـة. ،اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية  تعزى  لمتغير سنوات الخبرة

، (2016الصػػػػػػػوالحي،)، و(Oki 2017  دراسػػػػػػػة ) وقػػػػػػػد اتفقػػػػػػػت ىػػػػػػػذه النتػػػػػػػائج مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف

مع اختمفت في حيف (. 2011العيثاوي والكواري، )، و( 2013عبابنو والشقراف،)، و( 2015يوسؼ،)و

، التػي أظيػرت (Al-hajaya   &Al-roud،2011)و ،( 2013،بػدر)و ،( 2013جمػولي،دراسػة )

 سنوات.10وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح مف لدييـ خبرة أكثر مف 

 بين( α≤ 0.05) مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ىلفإن اإلجابة عمى السؤال الثاني 
 تعزى الفمسطينية الجامعات في اإلداري اإلبداع وجود في الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات
كما اظيرت النتائج عدم وجود  (الخبرة سنوات العممي  المؤىل الجنس  الجامعة ) الدراسة لمتغيرات

 الجامعة فروق احصائية في توافر اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغيرات الدراسة 
 .الخبرة سنوات العممي  المؤىل الجنس 
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 اإلجابات عمى السئمة المفتوحة :

 السؤال المفتوح األول :

 ري في الجامعات الفمسطينية؟سؤال: ىل تجد/ي أي معوقات أخرى لإلبداع اإلدا
حول  (120)والبالغ عددىم  أّما فيما يتعمق بإجابات األسئمة المفتوحة ت لف عدد المستجوبين عمييا

السؤال المتعمق بمعوقات اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية فقد كانت اإلجابات عمى النحو 
 اآلتي:

 في الجامعات الفمسطينية:يبين معوقات اإلبداع اإلداري 9.4جدول رقم
 الترتيل النسبة العدد المعيقات

 2 %17 20 الوساطة والمحسوبية 
 6 8% 9 األزمة المالية في الجامعات الفمسطينية 

 5 9% 11 عدـ توفر الميارات لدى اإلدارييف
 8 4% 5 عدـ تقدير المبدعيف

 4 12% 14 عدـ وجود انظمة وقوانيف لتقدير المبدعيف 
 6 8% 10 التغييرمقاومة 

 7 7% 8 األعباء اإلدارية الكثيرة
 1 18% 21 المركزية في الجامعات

 3 15% 18 العوامؿ الثقافية واالجتماعية
 9 2% 4 تدني المستوى التكنولوجي

  100% 120 المجموع الكمي
 

 ،((9%و، 12%) و ، (15%)و،(  17%و)، (18%)( أعبله أف 9.4ويتضح مف الجدوؿ رقـ )

مف المستجوبيف يروف أف معوقات اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية (2%)  ،%(4و) ،%(8و)

عمى التوالي تعود إلى المركزية في الجامعات الفمسطينية، والوساطة والمحسوبية ، والعوامؿ االجتماعية 

ارات اإلبداعية لدى وعدـ توفير المي ،وعدـ وجود أنظمة وقوانيف لتعزيز اإلبداع والمبدعيف، والثقافية

اإلدارييف  واألزمة المالية في الجامعات الفمسطينية واألعباء اإلدارية لئلدارييف ومقاومة التغيير وتدني 

 المستوى التكنولوجي.
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 السؤال المفتوح الثاني:

 سؤال: ىل لديك/ي أي  مقترحات أخرى لتطوير اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية ؟

حول السؤال المتعمق بسبل لتطوير  (120)أّما فيما يتعمق بإجابات المستجوبين والبالغ عددىم 
 اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية فقد كانت اإلجابات عمى النحو اآلتي:

 :يبين سبل تطوير اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية10.4جدول رقم
 ججج

 الترتيل النسبة العدد المقترح
 5 8% 10 محاكاة الجامعات المتطورة عالميا 

 5 8% 9 استقطاب اإلدارييف المبدعييف
 1 14% 17 انعداـ الوساطة والمحسوبية
 4 11% 13 التدريب لتأىيؿ اإلدارييف

 1 14% 17 تنمية روح المشاركة
 4 11% 13 الحد مف المركزية

 2 13% 16 وجود نظاـ حوافز وترقيات
 7 4% 5 العبء اإلداريخفض 

 6 5% 6 مواكبة التطورات التكنولوجية
 3 12% 14 عمؿ مراكز بحثية متخصصة

  100% 120 المجموع الكمي
 

( 5%(، و)8%، و)11%)و) ،(12%(، و)13%و) ،(14%) ( أعبله أفّ 10.4يوضح الجدوؿ رقـ )

سبؿ تطوير اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية عمى التوالي يمكف  المستجوبيف يروف أف مف

يجاد تحقيقيا مف خبلؿ انعداـ الوساطة والمحسوبية، وتنمية روح المشاركة، نظاـ حوافز وترقيات  وا 

الحد مف المركزية في اتخاذ القرارات، والتدريب والتأىيؿ عمؿ مراكز بحثية متخصصة، و و ، لممبدعيف

العمؿ عمى الحد مف المركزية، والعمؿ عمى محاكاة الجامعات المتطورة عالميا، واستقطاب ، و لئلدارييف

المؤىبلت اإلدارية المبدعة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والعمؿ عمى خفض العبء اإلداري 

 لئلدارييف.
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 

 النتائج 1.5

 التوصيات 2.5
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 :والستنتاجات  جـــائــنتــال: 1.5

فػي  التعػرؼ إلػى اإلبػداع اإلداري ومعوقاتػو وسػبؿ تطػويرهبعد إجراء ىذه الدراسة التي ىدفت إلى دراسػة 

 ، توصمت الباحثة إلى النتائج اآلتية:الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر األكاديمييف

في الجامعات العامميف  األفراد لدىوجود اإلبداع اإلداري مستوى  أظيرت نتائج الدراسة أفّ  .1

وىي نسبة  ،%( مف وجية نظر األكاديمييف العامميف في الجامعات الفمسطينية72يبمب ) الفمسطينية

العامميف في الجامعات الفمسطينية  األفراد ويستنتج مف ذلؾ تمتع ،بدرجة كبيرة تعني الموافقة

 .فييا وامتبلكيـ دوافع قوية لتحقيؽ النجاح واإلبداع ،اإلدارياإلبداع بميارات عالية مف 

بأشكاليا المتعددة ما بيف  اإلدارياإلبداع قات و مع أفف في الجامعات الفمسطينية و يرى األكاديمي .2

 وىي نسل  %(59-58تتراوح ما بين ) ب نيا الجتماعية والثقافية  و ،الشخصيةو  ،قات التنظيميةو المع

 .متوسطةلموافقة بدرجة اتعني 

متوسطات تقديرات أفراد عينة بيف إجابات المبحوثيف تجاه  يوجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال  .3

  .لمتغير الجامعةتعزى  في الجامعات الفمسطينية األكاديمييف في وجود اإلبداع اإلداري

متوسطات تقديرات أفراد عينة بيف إجابات المبحوثيف تجاه  إحصائية فروؽ ذات داللة وجدال ت .4

 الجنس. األكاديمييف في وجود اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير 

متوسطات تقديرات أفراد عينة بيف إجابات المبحوثيف تجاه  وجد فروؽ ذات داللة إحصائيةتال  .5

 . لمتغير المؤىؿ العمميتعزى  في الجامعات الفمسطينية األكاديمييف في وجود اإلبداع اإلداري

متوسػػػطات تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة األكػػػاديمييف فػػػي وجػػػود  بػػػيف ال يوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية .6

 .تعزى  لمتغير سنوات الخبرة  في الجامعات الفمسطينية اإلبداع اإلداري

في قات اإلبداع اإلداري و بمععف السؤاؿ األوؿ والمتعمؽ  ا فيما يتعمؽ بإجابات المستجوبيفمّ أ .7

 ،(18%)أف تي فقد كانت اإلجابات عمى النحو اآل (120)والبالب عددىـ  ،الجامعات الفمسطينية
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 يروف مف المستجوبيف(2%) و ،%(4و) ،%(8و) ،((9% %(، و12)و ،(15%)و ،(17%و)

المركزية في  قات اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية عمى التوالي تعود إلىو مع فّ أ

دـ وجود وع ،والعوامؿ االجتماعية والثقافية والسياسية ،طة والمحسوبيةاوالوس ،الفمسطينيةالجامعات 

زمة واأل  ،دارييفدى اإلبداعية لوعدـ توفير الميارات اإل ،المبدعيفنظمة وقوانيف لتعزيز اإلبداع و أ

تدني المستوى ير و يومقاومة التغ ،، واألعباء اإلدارية لئلدارييفالمالية في الجامعات الفمسطينية

 التكنولوجي. 

بسبؿ تطوير اإلبداع اإلداري في  ا فيما يتعمؽ بإجابات المستجوبيف عف السؤاؿ الثاني والمتعمؽام .8

 ،(14%) أفّ تي فقد كانت اإلجابات عمى النحو اآل 120))والبالب عددىـ  الجامعات الفمسطينية

سبؿ تطوير  أفّ يروف المستجوبيف  مف (5%و) ،( %8و ) ،11%) و) ،(12% و) ،(%13و)

طة ااإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية عمى التوالي يمكف تحقيقيا مف خبلؿ انعداـ الوس

يجاد ،وتنمية روح المشاركة، والمحسوبية عمؿ مراكز بحثية و ، نظاـ حوافز وترقيات لممبدعيف وا 

العمؿ عمى الحد و ، لئلدارييفوالتدريب والتأىيؿ ، الحد مف المركزية في اتخاذ القراراتو ، متخصصة

واستقطاب المؤىبلت اإلدارية ، والعمؿ عمى محاكاة الجامعات المتطورة عالميا، مف المركزية

 داري لئلدارييف.والعمؿ عمى خفض العبء اإل، مواكبة التطورات التكنولوجية، و المبدعة

حوؿ واقع الحظت الباحثة عدـ وجود تبايف كبير في إجابات األكاديمييف في الجامعات الفمسطينية  

وىذا يعني أف األكاديمييف في الجامعات الفمسطينية ، اإلبداع اإلداري وتحدياتو وسبؿ تطويره 

طة سابوجود الو  المتمثمةنفسيا و  ويعانوف مف المعوقاتبظروؼ متشابية ، يعيشوف المناخ نفسو

  .الجامعات الفمسطينية اإلداري إضافة إلى عدـ وجود قوانيف تعزز مفيـو اإلبداع، والمحسوبية
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داع يتمثؿ التي ترى أف أىـ محددات اإلب،لذا تتفؽ الباحثة مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة 

معايير مع ضرورة وجود ، نظاـ حوافز يعزز روح المشاركةانعداـ و ، في الواسطة والمحسوبية

 إلجراءالفرصة  لئلدارييف، مما ييييء ليـ اإلداريالعبء  خفضو  ،الستقطاب المؤىبلت المبدعة

  .التي تعزز روح اإلبداع لدييـ بما يخدـ العممية التعميمية،  واألبحاثالدراسات 

وعمى الرغـ مف ذلؾ، الحظت الباحثة أف ىناؾ نوعا مف التناقض بيف موقؼ األكاديمييف في 

بينت و %( ، 27مستوى ممارسة اإلبداع اإلداري لدى إدارات الجامعات الفمسطينية والبالب نسبتو)

 ،داري لعامؿ المحسوبية و الوساطةعينة الدراسة الكثير مف المعوقات التي تحوؿ دوف اإلبداع اإل

 .عدـ وجود أنظمة و قوانيف تحفز عمى اإلبداع وتشجعوو 

إف إمكانية قياس اإلبداع في التعميـ أمر ضروري ،وذلؾ لتخسيف استراتيجية التعميـ ،ثـ انو سيوفر 

لى أي مدى  لنا معرفة ما إذا كانت الممارسات تتغير في القاعات الدراسية ،والمؤسسات التعميمية ،وا 

لتحسينات ،مما يؤدي إلى زيادة جوىرية في قاعدة التعميمية الدولية ،ىذا يمكف لمتغير أف يربط با

عدا أف قياس اإلبداع في التعميـ سوؼ يوفر لنا وجيات نظر جديدة لمعالجة الحاجة في التعميـ 

اإلبداعي ،وذلؾ مف خبلؿ مقارنة اإلبداع في التعميـ مع اإلبداع في قطاعات أخرى ، ومف ثـ 

خاصة مف خبلؿ األنظمة التعميمية . وبناء المقاييس الختبار وفحص العبلقة تحديد اإلبداعات ال

 .بيف التعميـ اإلبداعي والمتغيرات في مخرجات التعميـ

 ىنا ترى الباحثة أىمية تبني الجامعات الفمسطينية مفيوـ بطارية تقويـ اإلبداع الكامفومف 

(EPOC)  اد العامميف في الجامعات الفمسطينية ،وتعمؿ إلى تقويـ القدرة اإلبداعية الكامنة لدى األفر

 .الجامعات عمى تدريبات وورشات عمؿ تعرؼ األفراد العامميف لدييا بمفيـو اإلبداع وأحدث نظرياتو
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خرى غير تقميدية لقياس مستوى اإلبداع اإلداري أضرورة البحث عف وسائؿ  مف ىنا ترى الباحثة

عمى المستوى عمييا الجامعة  تالجوائز التي حصمعدد  ممثمة في، الجامعات الفمسطينية  في

مع  واصؿلمتالتي تعقد واالجتماعات ، عدد األنشطة التي قامت بيا الجامعة، و المحمي أو الدولي

عدد ، و عدد الدورات والمؤتمرات التي قامت بيا الجامعة أو شاركت فيياو  ،المجتمع المحمي

وعدد المجبلت ، ونوعيتيا التي قامت بنشرىا حاثاألبعدد ، و التكريمات والمنح المقدمة لمجامعة

 .العممي المورد المالي المخصص لمدراسات والبحث وحجـ ،ىاالتي شاركت في نشر 

ة منيا في نقؿ المبدعيف ومدى االستفاد، والعالمية بيف الجامعاتمحمية مشراكة اللباإلضافة 

عدد االكتشافات التي قامت و  ،السنيفي قدمتيا الجامعات عمى مر تعدد االختراعات ال، و وخبراتيـ

 ومقارنتيا مع الجامعات المحمية والدولية والعالمية لتحديد مستوى إبداعيا وقياسو. االجامعة باكتشافي
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 : التوصيات 2.5

بتنمية  ىالذي يعن  ميأشارت النتائج التي تم التوصل إلييا إلى أىمية توافر المناخ التنظي

 : ما يمي وقد أوصت الدراسة ،لإلداريينبداعية التوجيات اإل

وتطويره باستمرار وذلؾ ألىميتو ببقاء الجامعات الفمسطينية ىتماـ باإلبداع اإلداري ورعايتو، اال .1

 وتطويرىا.

لدى اإلبداع اإلداري معالجة المعوقات التنظيمية والشخصية واالجتماعية والثقافية التي تحد مف  .2

 .الفمسطينيةة العميا في الجامعات دار اإل

وذلؾ مف خبلؿ وضع  ا،ماديا ومعنوي العامميف المتميزيف والمبدعيف األفراد العمؿ عمى مكافأة .3

والمكافآت المادية وكذلؾ ضرورة ربط الحوافز  ألفكار اإلبداعية في الجامعة،امعايير خاصة لتقويـ 

 .واألعماؿ اإلبداعية التي تسيـ في إنجاز العمؿ بصورة أفضؿ ،رفكاوالمعنوية باأل

مبدأ  تفعيؿ : مثؿ ،دارية الحديثةوتطبيؽ المفاىيـ اإل ،يب جديدة في التعامؿ مع العامميفتبني أسال .4

ومشاركة ، وتفويض السمطة، العمؿ عمى اتباع البلمركزيةالمشاركة، وتشكيؿ فرؽ العمؿ، و 

، وذلؾ بإعادة النظر في ث تضفي جوا مف الود والمرح بينيـبحي .تالمرؤوسيف في اتخاذ القرارا

األساليب المعتمدة حاليا في اختيار القادة اإلدارييف ،وبناء جسور متينة مف الثقة المتبادلة واالحتراـ 

  .تباع سياسة الباب المفتوحبإذلؾ و  ،بيف اإلدارة والعامميف، وفتح قنوات االتصاؿ المباشر معيـ

 منح العامميفب ، وذلؾمكاف مف تعامؿ اإلدارة مع القرارات بشكؿ روتيني وتقميدياإلالتقميؿ قدر  .5

الستخداـ ما لدييـ مف طاقات إبداعية في حؿ المشكبلت التي  ،مزيدا مف االستقبللية والمرونة

لتعامؿ مع تواجييـ في العمؿ، وىذا لف يكوف إال مف خبلؿ المزاوجة بيف المركزية والبلمركزية في ا

، وتأميف مساحة الفرصة لممشاركة في حؿ المشكبلت المشكبلت وحميا ،وذلؾ إلعطاء العامميف

 .كافية ليـ لتقديـ النقد واالقتراحات والحموؿ اإلبداعية
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دراتيـ ومياراتيـ ومعارفيـ، العمؿ عمى رفع كفاءة العامميف في إدارة الجامعات إداريا وتنمية ق .6

والبرامج التعميمية التي تنمي ميارات التفكير  ،مف الدورات التدريبية إلحاقيـ بالمزيدب وذلؾ

 .دارات المختمفة بيؤالء المبدعيفاستقطاب المبدعيف وتغذية اإلو  اإلبداعي لدييـ

عمى إيجاد مقياس )معيار( لقياس مستوى ممارسة اإلبداع في الجامعات ضرورة العمؿ  .7

 .توى اإلبداع ؛ ليكوف أكثر مصداقية لقياس مسالفمسطينية

 :المقترحة الدراسات

 :الحالية الدراسات في إليو التوصؿ تـ ما إلكماؿ التالية الدراسات ةالباحث قترحت

 عبلقة الواسطة والمحسوبية باإلبداع اإلداري.  -

 عبلقة التطورات التكنولوجية باإلبداع اإلداري . -

 . اإلداريعبلقة الييكؿ التنظيمي باإلبداع  -

 .اإلداريعبلقة الحوافز المادية والمعنوية باإلبداع  -
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 "درجػػػػػة إدارة اإلبػػػػداع وعبلقتيػػػػا بػػػػػاألداء اإلداري لػػػػدى مػػػػديري المػػػػػدارس .2016.سػػػػناء السػػػػودي، .13
ة رسػػػال "  الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػات شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف والمعممػػػات

 جامعة النجاح الوطنية في نابمس، فمسطيف. ماجستير غير منشورة،
الػذكاء العػاطفي عبلقتػو باإلبػداع اإلداري فػي الجامعػات "  .2016عمػاد يػونس حسػيف الصوالحي، .14

 .غزة ،رجامعة األزى رسالة ماجستير غير منشورة، "،الفمسطينية في قطاع غزة
لمقوة التنظيمية في العبلقة بػيف تفػويض السػمطة الدور الوسيط " .2017 .سماعيؿإعثماف، عثماف  .15

 .جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، السوداف غير منشورة، رسالة ماجستير واإلبداع اإلداري"،
جػػودة حيػػاة العمػػؿ وعبلقتيػػا باإلبػػداع االداري دراسػػة ميدانيػػة بمؤسسػػة "  .2014 .حيػػراف عفػػاؼ، .16

 .الجزائر بسكرة، منشورة ،جامعة محمد خضير،ماجستير غير  ،رسالة " بسكرةGPL نفطاؿ
 ،"التمكػيف وعبلقتػو باإلبػداع اإلداري فػي المنظمػات األمنيػة" .2011.شائع سعد مبػارؾ القحطاني، .17

كميػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا،  جامعػػػػة نػػػػايؼ العربيػػػػة لمعمػػػػـو األمنيػػػػة، أطروحػػػػة الػػػػدكتوراه غيػػػػر منشػػػػورة،
 الرياض.
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اإلبػػداع اإلداري لػػدى مػػديري العمػػـو ومػػديري اإلدارات فػػي "  .2012.الكميبػػي، صػػالح محمػػد عمػػي .18
 اليمف. غير منشورة، جامعة اليمف، الدكتوراهطروحة أ، اإلدارة العامة"

أثػػػر المنػػػاخ التنظيمػػػي عمػػػى اإلبػػػداع اإلداري فػػػي المؤسسػػػات الصػػػغيرة "  .2016.مصػػػطفى، بمكػػػو .19
جامعػػػة  منشػػػورة، ماجسػػػتير غيػػػر:دراسػػػة ميدانيػػػة فػػػي عيػػػادة الضػػػياء بورقمػػػة"، رسػػػالة  والمتوسػػػطة "

 الجزائر. ورقمة، قاصدي مرباح،
 االتصػاالت" جودة حياة العمؿ وعبلقتيا باإلبداع اإلداري في شركة  .2015.عبد الرحمف يوسؼ، .20

 فمسطيف. جامعة بيرزيت، رسالة ماجستير غير منشورة،"  الخموية الفمسطينية جواؿ
 

 :  المجالت والدورياتج. 
 

" ت ثير القيادة اإلدارية الناجحـة فـي تحقيـق  .2011 .رحيدر شاك نوري، محمود حسف، جمعة، -1
 .مجمػػة اإلدارة واالقتصػػاد .دراسػػة تطبيقيػػة آلراء القيػػادات العميػػا فػػي جامعػػة بػػالي" اإلبــداع اإلداري"

 ) .90العدد).(34المجمد )
قـع اإلبـداع " وا .2012 .أبػو عمشػا، جينػا محمػد عبػد اإللػو، أبو سمرة، محمود أحمد، الطيطي،  -2

مجمػػة جامعػػة  .اإلداري ومعوقاتــو لــدى مــديري المــدارس فــي محافظــة بيــت لحــم   فمســطين "
 .(2)ددع.ال(9)المجمد.الشارقة لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية

 "العالقــة بــين الثقافــة واإلبــداع اإلداري فــي شــركتي البوتــاس والفوســفات."2003.أكثـ ،الصػرايرة -3
 .(2)العدد(.18.المجمد )مجمة مؤتو،

"درجـــة ممارســـة اإلبـــداع اإلداري لـــدى  .2013 .رامػػػي ابػػػراىيـ الشػػػقراف، رامػػػي محمػػػود، عبابنػػػة، -4
مجمػة العمػـو التربويػة والنفسػية  .القادة التربويين في مديريات التربية والتعمـيم فـي محافظـة إربـد"

 .(2)العدد(.14)المجمد.
ــي .2017.روش ابػػراىيـ محمػػد، محمػػد عبػػد الػػرحمف، عمػػر، -5 ــداع اإلداري ودورىــا ف "عناصــر اإلب

المجمػة .: دراسة تحميمية عمى عينة المصارؼ التجارية في مدينة دىػوؾ تحسين األداء التنظيمي"
 .(2)العدد(.6)المجمد.األكاديمية نوروز

مجمػػة  ." أثــر تطبيــق عناصــر اإلبــداع اإلداري فــي التطــوير التنظيمــي".2013.عػػوض، عػػاطؼ -6
 .(3) العدد(.29) مجمد .قتصادية والقانونيةاالجامعة دمشؽ لمعمـو 

سـتراتيجية تطـوير التعمـيم ا" دور اإلبـداع اإلداري فـي .2011.العيثاوي، أحبلـ، الكواري، أسػماء  -7
ــارهالعــام ) ــة جديــدة( مب ــالمجمس األعمــى  تعمــيم لمرحم بدولــة قطــر )مــن وجيــة نظــر العــاممين ب
 ( .23العدد).(2المجمد ) .والدراساتمجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث .لمتعميم("
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تطور اليياكل التنظيميـة لمـوزارات ".2007.عبد السبلـ، الموح، نبيؿ عبد شػعبافالفرا، ماجد محمد -8
ـــــة " ـــــاءة اإلداري ـــــى الكف ـــــره عم ـــــي قطـــــاع غـــــزة  وأث مجمػػػػػة الجامعػػػػػة العربيػػػػػة  .الفمســـــطينية ف

 .(2) عدد(.15)مجمد.اإلسبلمية
ـــين اإلداري ".2017.محمػػػد جػػػيمف بػػػابكر ،ةبػػػروز ىمػػػز  سػػػميماف، محمػػػد عبػػػد اهلل، محمػػػود، -9 التمك

راء المديريف في عينة مديري مصارؼ القطػاع آل:دراسة تحميمية ودوره في تعزيز اإلبداع اإلداري"
 .(3) العدد(.21) مجمد.مجمة العمـو االنسانية جامعة صبلح الديف.الخاص في مدينة أربيؿ

اع العاممين ثاره في إبدو "التمكين اإلداري .2009.الحكيـ عقمة رشيدة،عبدإالمعاني،أيمف عوده،  -10
المجمػػػػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي إدارة ." دراســـــــــــة ميدانيـــــــــــة تحميميـــــــــــةفـــــــــــي الجامعـــــــــــة األردنية:

 .(2العدد).(5المجمد).األعماؿ
دور نظــم المعمومــات وأثرىــا فــي مســتويات اإلبــداع :دراســة ."2010.نػػاـز،ممكاوي،فايز،النجار -11

".مجمػػػة جامعػػػة دمشػػػؽ لمعمػػػـو االقتصػػػادية والقانونيػػػة ميدانيـــة فـــي شـــركات التـــ مين األردنيـــة 
 .(2)العدد.(26)المجمد ..سوريا

ــو بتحقيــق الميــزة " .2017.ىػػدى أحمػػد مػػراد محمػػد، الػػدعيس، النشػػمي، -12 ــداع اإلداري وعالقت اإلب
ـــــيمن" ـــــات الخاصـــــة فـــــي ال ـــــي الجامع المجمػػػػػة العربيػػػػػة لضػػػػػماف جػػػػػودة التعمػػػػػيـ .التنافســـــية ف

 .(29العدد).(10المجمد).الجامعي
مجمػػة ." معوقــات اإلبــداع اإلداري فــي المنظمــات الســعودية ".1998.ىيجػاف، عبػػد الػػرحمف أحمػد -13

  .3ج.اإلدارة العامة
 

 :  األوراق العممية والمؤتمرات والتقاريرد. 
 
مداخمة مقدمػة الػى الممتقػى ،"أثر اإلبداع اإلداري في إبداع الموظفين(."2011فبلؽ)،قدورة ،بف نافمة .1

 البميدة.،جامعة سعد دحمب،الدولي حوؿ :اإلبداع والتغير التنظيمي في المنظمات الحديثة 
ــــادة" (، 2011) محمػػػػود، المػػػػدىوف، محمػػػػد، العجرمػػػػي، .2 أكاديميػػػػة اإلدارة والسياسػػػػة لمدراسػػػػات  "القي

 .فمسطيف  العميا،
" أثـــر اإلبـــداع اإلداري عمـــى تحســـين مســـتوى أداء إدارة  (،2011نجػػـ،) الغػػػزاوي، طػػبلؿ، نصػػير، .3

ــة "  ــة األردني قػػدـ ىػػذا البحػػث إلػػى ممتقػػى الػػدولي الموسػػـو : المــوارد البشــرية فــي البنــوك التجاري
جامعػة  ي في المنظمات الحديثة _دراسة وتحميؿ تجارب وطنية ودولية _،اإلبداع والتغيير التنظيم

 وعمـو التسيير. ،االقتصاديةكمية العمـو  سعيد دحمب البميدة،
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لمؤسســـات  2016/2017الكتـــال اإلحصـــائي الســـنوي (،"2017)  وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ العػػػالي، .4
 "، راـ اهلل ،فمسطيف.التعميم العالي الفمسطينية

 
 : لــــتــكــالىـــ. 

 مصر..القاىرة.مركز الخبراء المينية.  2ط/. بناء وتحفيز فرؽ العمؿ.  2008.عبدالرحمفتوفيؽ، .1
وزارة الزراعػػػػة مكتػػػػب المفػػػػتش .  ةإلبػػػػداع اإلداري فػػػػي الوظيفػػػػة العامػػػػا.  2017 .حسف،سػػػػبلـ رعػػػػد .2

 العراؽ..بغداد.العاـ
 ردف.األ.عماف.دار الحامد لمنشر . 2/ط .: منظور كميإدارة المنظمات.  2010.حريـ،حسيف .3
جمعية .  1ط/ .تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي في تدريس العموم .1987 .عايش محمود زيتوف، .4

 األردف. عماف، المطابع التعاونية،
دار قرطبػػػػة لمنشػػػػر  . مبػػػػادئ اإلبػػػػداع .2004 .محمػػػػد أكػػػػـر والعػػػػدلوني، السػػػػويداف، طػػػػارؽ محمػػػػد، .5

 .الرياض.والتوزيع
سػبلمية  اإل الػدار  .1ط/. كيػؼ تصػنع طفػبل مبػدعا فػي عػاـ  .2005.عبػد اهلل سعيد، العزيز، عبد  .6

  .مصر.القاىرة.لمتوزيع والنشر
ستراتيجي امدخؿ . تطوير المنتجات الجديدة  .2004 .سيير نديـ عكروش، عكروش، مأموف نديـ، .7

 ردف.األ.عماف.دار وائؿ لمنشر والتوزيع.  ٔط/ .متكامؿ وعصري
دار صػادر .  3ط/. لسػاف العػرب .2004.أبػو الفضػؿ جمػاؿ الػديف اإلفريقػي المصػري منظور،ابف  .8

 لبناف. .بيروت.لمطباعة والنشر
أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو  .المدخؿ اإلبداعي لحؿ المشكبلت.  1999.عبد الرحمف أحمدىيجاف، .9

 األمنية، مركز الدراسات والبحوث،الرياض.
صػدارات إترجمػة .  2ط/ .طريقػة إبداعيػة لحػؿ المشػكبلت اإلداريػة 100.  2004.جيمس ىنجز، .10

 مصر . .القاىرة.مركز الخبرات المينية لئلدارة ) بميؾ( .بميؾ
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 :ثالثا: المواقع اإللكترونية

 /http://www.pcbs.gov.ps موقع الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني:   .1

 /http://www.mohe.pna.ps موقع وزارة التربية والتعميـ العالي :  .2

 /http://www.hebron.edu/index.php/ar الموقع اإللكتروني لجامعة الخميؿ:  .3

 https://www.ppu.edu/p/arالموقع اإللكتروني لجامعة البوليتكنؾ:   .4

 https://www.bethlehem.edu/arabic الموقع اإللكتروني لجامعة بيت لحـ :  .5

 /https://www.alquds.edu/arالموقع اإللكتروني لجامعة القدس:   .6

  https://www.birzeit.edu/arالموقع اإللكتروني لجامعة بيرزيت:  .7

 /https://www.najah.edu/arالموقع اإللكتروني لجامعة النجاح:  .8
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 المالحق

 االستبانة( 1ممحق رقم )

 .عضاء لجنة تحكيـ االستبانةأأسماء ( 2ممحق رقم )

 .النجاحلى جامعة إكتاب تسييؿ ميمة الباحثة ( 3ممحق رقم )

 .زيتإلى بير كتاب تسييؿ ميمة الباحثة ( 4ممحق رقم )

 .القدس/أبو ديسجامعة إلى كتاب تسييؿ ميمة الباحثة ( 5ممحق رقم )

 .جامعة بيت لحـ إلىكتاب تسييؿ ميمة الباحثة ( 6ممحق رقم )

 ؾ فمسطيف.جامعة بوليتكنإلى كتاب تسييؿ ميمة الباحثة ( 3ممحق رقم )
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 (1)ممحق 

 الستبانة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 
 جامعة الخميل

 كمية الدراسات العميا والبحث العممي

 برنامج ماجستير إدارة األعمال

 ة/المحتـر ة/ألكاديميحضرة ا

 تحية طيبة وبعد...

وجية نظر من  إلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية: التحديات وسبل تطويرىااتقـو الباحثة بدراسة بعنواف "

يرجى لذا  ،لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة الخميؿ وذلؾ استكماالً  ،" األكاديميين

ىذه  عمما بأف ،ونجاحيا ىذه الدراسة إتماـمف أىمية في  لرأيكـاالستبانة بدقة وموضوعية لما  فقراتالتكـر باإلجابة عف 

التي ستدلوف بيا بسرية تامة وضمف وسيتـ التعامؿ مع البيانات  فقط، والدراسة لعمميلغرض البحث ا أعدت االستبانة

 برامج إحصائية.

 حسن تعاونكمل  شكراً 

 بو ميالةأ فداء: الباحثةإعداد 

 ةعدنان قباج الدكتور :إشراف
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 القسم األول: المعمومات الشخصية

 :في مربع االختيار المناسب Xالرجاء وضع إشارة  

 جامعة بوليتكنؾ فمسطيف            جامعة بيت لحـ             جامعة الخميؿ          الجامعةاسـ 

 جامعة النجاح  الوطنية                         جامعة القدس                بيرزيت ةجامع                      

 أنثىذكر                                      الجنس

       ماجستير                            دكتوراه ماجستير          أقؿ مف        المؤىؿ العممي

      سنوات(. 10 –سنوات  5)(        سنوات 5أقؿ مف )         سنوات الخبرة

 (.       فأكثر سنوات 10مف )             
         

 القسم الثاني: محاور الدراسة  
 األول :  قياس مستوى اإلبداع اإلداريالمحور 

اإلبداع اإلداري :قدرة اإلداريين عمى اكتشاف المشكالت وطرح و تنفيذ الفكار والحمول اإلبداعية لحل تمك المشكالت بمرونة وقبول 
 لممخاطر.

 في الخانة التي تمثؿ وجية نظرؾ. ( X) يرجى وضع إشارة الفقرات،فيما يمي مجموعة مف 

 الرقم
 

درجة ب درجة الموافقة                                                  الفقرات
 كبيرة
 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جدا

      .التي يمكف حدوثيااإلدارية  مشكبلتال وجودل تتنبأ إدارة الجامعة 1
      .بو قـوتعمى معرفة أوجو الضعؼ فيما تحرص اإلدارة  2
      .خروفالتي يعاني منيا االَ  المشكبلت تشارؾ إدارة الجامعة في اكتشاؼ  3
      . جديدة تنفيذ إصبلحات إداريةعمى  تمجأ إدارة الجامعة 4
      تشجع إدارة الجامعة األطراؼ عمى طرح أفكار جديدة لمعمؿ اإلداري. 5
أساليب العمؿ في عف  بنجاحو الجامعةفي اإلداري  أسموب أداء العمؿيتميز  6

 األخرى.الجامعات 
     

      .اإلدارييفتتمتع األفكار اإلبداعية بالمرونة الزمنية في تطبيقيا مف قبؿ  7
       .بعدـ صحتو تقتنععندما يا في تغيير موقف تتردد إدارة الجامعةال  8
العمؿ بما يتناسب  أساليبفي إدارية رات يعمى إحداث تغيإدارة الجامعة حرص ت 9

 مع حؿ المشكمة.
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      فكار متعددة في مدة زمنية قياسية.أتستطيع إدارة الجامعة توليد  10
لمواجية مشاكؿ الفعالة بطبلقة الحموؿ السريعة  القدرة عمى طرح لدى اإلدارييف 11

 اإلداري في الجامعة. العمؿ
     

الدمج بيف األفكار المختمفة المطروحة لتكويف فكرة  لدى اإلدارييف القدرة عمى 12
 . لحؿ المشكبلت فعالةواحدة 

     

      مف أعماؿ إدارية. بو تقـو مسؤولية ما تتحمؿ إدارة الجامعة 13
      ىا.القدرة عمى الدفاع عف أفكار  ى إدارة الجامعةلد 14
      . الجديدة بالرغـ مف مخاطرتيا اإلبداعات اإلدارية تنفذ إدارة الجامعة 15

  اإلبداع اإلداري معوقات إلىالتعرف  :المحور الثاني 
 قات التنظيمية و المع
      عدـ وضوح أىداؼ الجامعة ابتداًء مف الرؤية وانتياًء باألىداؼ التشغيمية. 16
      ثقافة الجامعة غير المشجعو لئلبداع . 17
      الروح اإلبداعية لدى اإلدارييف .إجراءات العمؿ تطمس  18
      عدـ فعالية  أنظمة التدريب عمى زيادة اإلبداع في الجامعة. 19
      عدـ فعالية أنظمة الحوافز لدعـ اإلبداع.  20
      عدـ مشاركة المرؤوسيف في اتخاذ القرارات اإلدارية. 21
      في اتخاذ القرارات.  المركزية زيادة القيود عمى التنظيمي الييكؿ يعمؿ 22
      ضعؼ االتصاالت اإلدارية الفاعمة بيف اإلدارييف. 23
      . افتقار الجامعة إلى معايير تقييـ اإلبداع في العمؿ اإلداري الجامعي 24
 قات الشخصيةو المع
      اإلدارية.  لممشكبلتلدى اإلدارييف ضعؼ المبلحظة  25
      لدى اإلدارييف. التفكير النمطية أساليبإتباع  26
      شخاص.يصدر اإلداريوف األحكاـ غير المدروسة عمى األ 27
      ضعؼ الميارات المطموبة لدى اإلدارييف لئلبداع اإلداري.  28
      .بداعا إدارياإال يستمـز  ةفي الجامع بأف العمؿلدى اإلدارييف  الشعور 29
      . بداععمى اإل ـقدرات تساعدىيمتمكوف ال  بأنيـ اإلدارييفاعتقاد  30
      عدـ الثقة بيف اإلدارييف مما يضعؼ مف التفاعؿ اإلبداعي . 31
        اإلدارية. موظيفةل اإلدارييف الوالء فقداف 32
      عند الفشؿ. خريفاالَ قبؿ مف لبلنتقاد مف التعرض  اإلدارييف خوؼ 33
 قات الجتماعية والثقافية و المع
      النظرة السمبية مف المجتمع المحمي لمتغيرات في الجامعة. 34
      في المجتمع.  عدـ االستقرارتراكـ عوامؿ   35
      عدـ تقدير المجتمع لمقدرات اإلبداعية لؤلفراد. 36
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      إبداعيـ. يعيؽاالتجاىات السياسية  لمموظفيف اإلدارييف  37
      المطروحة مف الموظفيف.ؤلفكار اإلبداعية الجديدة لإلدارة العميا اانتساب  38
      الضغط  الموجو عمى اإلدارييف مف أصحاب المصالح لتنفيذ مصالحيـ. 39
      ألفراد المجتمع المحمي.الثقافي  ضعؼ المستوى 40
      في الجامعة. بداعيةاإل تعيؽ تطبيؽ األفكارالتقاليد السائدة في المجتمع  41

 اقتراح سبل لتطوير اإلبداع اإلداري في الجامعة :المحور الثالث 
      باألىداؼ التشغيمية(. ابتداًء )مف الرؤية وانتياءً توضيح أىداؼ الجامعة  42
      غرس ثقافة اإلبداع في الجامعة . 43
      .حديثة إداريةأساليب  تيعابتصميـ الييكؿ التنظيمي بشكؿ يضمف اس 44
      لمجامعة. بالخصوصية االحتفاظ عمى التجارب العالمية مع االنفتاح 45
      .المستوعبة آلفاؽ التطورات العممية االستراتيجيةوضع الخطط  46
      .الجديدة توليد األفكارأف تستخدـ إدارة الجامعة أساليب حديثة ل 47
      فييا. اإلداري اإلبداع لتدعـ باستمرار جراءات العمؿإ تطوير 48
عمى الوظائؼ المبلئمة لمستوى اإلبداع وتوزيعيـ  استقطاب اإلدارييف المبدعيف 49

 لدييـ.       
     

      .عمى الميارات المطموبة لتحقيؽ األداء اإلبداعي اإلدارييفتدريب  50
      تفعيؿ أنظمة الحوافز لدعـ اإلبداع. 51
      اتباع سياسة الباب المفتوح لتقبؿ المقترحات والشكاوي . 52
توسيع طرؽ االتصاؿ والتواصؿ ما بيف إدارة الجامعة واألطراؼ األخرى باستخداـ  53

 لكترونية .إلاإلدارة ا
     

      توعية المجتمع المحمي بأىمية تطبيؽ األفكار اإلبداعية في الجامعات.  54
في إجراء البحوث الميدانية في العمؿ اإلداري واألخذ بنتائج ىذه تشجيع الباحثيف  55

 الدراسة .
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 بداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية ؟أخرى لإل قاتو مع/ي أي تجد ىل سؤال:

------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

 

  اإلبداع اإلداري في الجامعات الفمسطينية ؟لتطوير أخرى  مقترحات ىل لديك/ي أي  سؤال:

 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 ةــــــــانـــــتبــــــــــــــــت الســـــــــــــيــــــــــــــــانت

 مــــــــــــــــــــــــــــــاونكـــــــن تعــــــــــــــــــلحس اً رـــــــــــــشك

 ةالباحث
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 (2ممحق رقم )

 الستبانةالذين قاموا بتحكيم  السادةأسماء 

 

 مكان العمل اسم المحكم الرقم
 جامعة القدس د. ابراىيـ الصميبي 1
 جامعة الخميؿ أ. د. جماؿ ابو مرؽ 2
 جامعة الخميؿ أ.د.  سمير ابو زنيد 3
 جامعة الخميؿ صبلح الزرو د. 4
 جامعة الخميؿ طارؽ الجعبريد.  5
 جامعة النجاح د. عبد الفتاح الشممة 6
 بوليتكنؾ فمسطيف جامعة غساف شاىيفد.  7
 جامعة الخميؿ د. محمد الجعبري 8
 الخميؿجامعة  محمد عجوةد.  9
 بوليتكنؾ فمسطيفجامعة  مرواف جمعودد.  10
 جامعة فمسطيف  األىمية د. ناصر جرادات 11
 جامعة فمسطيف األىمية د. ياسر شاىيف 12
 القدس المفتوحةجامعة  يوسؼ ابو فارة د. 13
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 ( كتال تسييل ميمة جمع البيانات من جامعة النجاح الوطنية3ممحق رقم )
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  زيتميمة جمع البيانات من جامعة بير ( كتال تسييل 4ممحق رقم )
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( كتال تسييل ميمة جمع البيانات من جامعة القدس/ أبو ديس5ممحق رقم )
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 أ( كتال تسييل ميمة جمع البيانات من جامعة بيت لحم-6ممحق رقم )
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 ل( كتال تسييل ميمة جمع البيانات من جامعة بيت لحم-6ممحق رقم )
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 ك فمسطينة جمع البيانات من جامعة بوليتكنتسييل ميم( كتال 7ممحق رقم )
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 (8ممحق رقم )

 شيادة تدقيق إمالئي ولغوي

 تحية وبعد ...

 الموضوع: تدقيؽ رسالة الماجستير

فأنا الموقع أدناه مراد عبد الرحمف محمود جوابرة أشيد أنو تـ تدقيؽ النسخة قبؿ النيائية لرسالة 
اإلداري في الجامعات الفمسطينية: التحديات وسبؿ تطويرىا مف وجية  اإلبداعالماجستير التي بعنواف: 

 نظر األكاديمييف.
 وعميو فإنني ال أتحمؿ مسؤولية ما يرد في النسخة النيائية لرسالة الماجستير.

 

 

 توقيع:                                                                               

 مراد جوابرة                                                                               

 


