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ممخص الدراسة:
ىدفت الدراسة بشكل عام إلى التعرف عمى درجة ممارسة القيادات الجامعية بالجامعة
السعودية اإللكترونية لميارات اإلبداع اإلداري ،وفي سبيل تحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنيج
الوصفي المسحي ،كما تم استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة من مجتمعيا المتمثل
فردا ،وقد
في جميع القيادات اإلدارية في الجامعة السعودية اإللكترونية ،والبالغ عددىم (ً )45
قائدا ،أي بنسبة (9)%7892
استجاب منيم (ً )45
وقد توصمت الدراسة لمعديد من النتائج أبرزىا :أن درجة ممارسة القيادات الجامعية
لميارات اإلبداع اإلداري في الجامعة السعودية اإللكترونية جاءت عالية ،كما أوضحت النتائج
أن ىناك العديد من الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية بالجامعة السعودية اإللكترونية
لممارسة اإلبداع اإلداري ،ومن أبرز تمك المعوقات :ضعف تقديم الحوافز المادية ،وكذلك قمة
الصالحيات الممنوحة لمقادة ،إضافة إلى وجود العديد من المقترحات التي من شأنيا أن تُعزز
من ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري أبرزىا :دراسة األفكار الجديدة دراسة
جادة وابداء االىتمام بيا وتطبيق الجيد منيا ،وكذلك توفير القيادات اإلدارية المؤىمة وذات
الكفاءة العالية المدركة لقيمة اإلبداع ،كما بيَّنت النتائج أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( )5950بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة القيادات الجامعية
بالجامعة السعودية اإللكترونية لميارات اإلبداع اإلداري باختالف متغير المؤىل العممي ،وذلك
لصالح أفراد الدراسة ممن مؤىميم العممي دكتوراه ،إضافة إلى أن ىناك فروقًا ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )5954بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول مقترحات تطوير
ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية بالجامعة السعودية اإللكترونية باختالف متغير
سنوات الخبرة ،وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن خبرتيم ما بين ( 05-4سنوات)9

الكممات المفتاحية :ميارات،تنمية ،االبداع االداري9
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Abstract
The study generally aimed at identifying the degree to which the
academic leadership at the Saudi Electronic University practice
administrative creativity skills, and to achieve this goal, the researcher
used the descriptive survey research method, and the questionnaire was
used as a tool to collect the data from the study population, which
consisted of all administrative leaders at the Saudi Electronic University,
who were (56) individuals, of whom (50) leaders responded, i.e.
(89.3%).
Many findings were reached by the study, most notably: the Saudi
Electronic University academic leaders' practice of administrative
creativity skills came with high degree, the results also showed that
there are many obstacles face academic leaders at the Saudi Electronic
University to practice administrative creativity, and among the most
prominent of these obstacles: the lack of providing monetary incentives,
and the powers granted to leaders are limited. The study also presented
several proposals that would enhance university leaders’ practice of
administrative creativity skills, most notably: studying new ideas
seriously, showing interest in them, and applying good ones, as well as
providing qualified and highly efficient administrative leaders recognizing
the value of creativity. Moreover, the results showed that there are
statistically significant differences at the (0.01) level between the
averages of the individuals' responses to the degree of the Saudi
Electronic University academic leaders' practice of administrative
creativity skills according to the Educational Qualification variable in
favor of respondents who are PhDs degree, also, there are statistically
significant differences at the (0.05) level between the averages of the
study individuals' responses to the proposals to develop administrative
creativity skills for academic leaders at the Saudi Electronic University
according to the Years of Experience variable; in favor of respondents
who have years of experience between (5-10 years).
Keywords: skills, development, creative management9
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مقدمة الدراسة:
إن المحور الجوىري لممنظّمات المعاصرة المبدعة يقوم عمى تطويرىا لبيئة تنظيمية تعمل
عمى بمورة االتجاىات اإلبداعية في منيج فكري وعممي ،يقوم عمى قيم ومعايير وممارسات وظيفية

ظمة9
تنعكس عمى تحسين أداء العاممين في المن ّ

والنظام اإلداري المرن الذي ال يتّصف بالتعقيد أو الجمود ،والمناخ التنظيمي الذي تسوده الثقة
بين العاممين والتي ىي أساس تنمية االتصال المفتوح ،الذي يساعد بدوره عمى تدفّق المعمومات

وحل المشكالت ،من شأنيا أن تؤثر في السموك اإلبداعي وتحسين أداء المنظمة عمى حد سواء9

(طالل وآخرون1500 ،م)9

إن اإلبداع واالبتكار من الضرورات ،والعناصر الميمة ،والسمات األساسية التي ينبغي

توفرىا في القيادات الجامعية ،وذلك نتيجة لتزايد الطموحات ،وتعدد الحاجات ،وتنوعيا ،وتشكل
جميعا نقطة جوىرية في
ظاىرة العولمة وما تفرضو من تحديات في نواحي الحياة ومجاالتيا
ً
ضرورة األخذ باإلبداع واالبتكار في إدارة القيادات الجامعية ،وقيادة مدرسة العصر ،وىي بال

شك أحوج ما تكون إلى أسموب يحمل بين طياتو اإلبداع واالبتكار والتجديد في مناحي العمل
اإلداري كميا (الخواجا1553 ،م)9

ويرى (عابدين1550 ،م) أن القيادة الجامعية المسؤول األول عن كل ما يتعمق

فييا9واإلبداع في مجال العمل اإلداري ينشأ نتيجة لإلنجاز ،عمى اعتبار أن وظيفة اإلدارة

األساسية ىي اإلنجاز واإلبداع ،ويتمثل مفيوم اإلبداع اإلداري في قدرة المدير عمى تكييف

المنظمة وفقًا لمعطيات البيئة الداخمية والخارجية ،وجعل المنظمة قادرة عمى أداء مياميا وتحقيق
أىدافيا بمستوى أفضل في ظل المتغيرات الجديدة (العريفي1555 ،م)9
وتعد القيادات الجامعية من أبرز أعضاء المنظومة اإلدارية الجامعية ومن أىم عناصرىا،

حيث تتسم القيادات اإلدارية واألكاديمية في المؤسسة الجامعية بخصائص وسمات تجعميا

كميا عن القيادات لمؤسسات إنتاجية أو خدمية ،األمر الذي يظير تأثيره في معايير
تختمف ً
وآليات تعيين واختيار تمك القيادات )وصفي1505 ،م)9ومن البدييي في بيئة جامعية تنحو في
مثاال يحتذى ،أن يكون ك ٌل من قيادتيا
فكرة وجودىا منحى التميز في الخدمة التعميمية لتكون ً
عمى ٍ
قدر من التميز واإلبداع وحسن اإلدارة بما يمكنيم من قيادة مؤسسة تعميمية ،وىذه الدراسة
تتجو إلى تنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية9
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مشكمة الدراسة:
من أبرز المعايير لمقيادة الجامعية الناجحة :اإلبداع ،بأن تكون مبدعة في
دائما بالمسؤولية الممقاة عمى عاتقيا تجاه المشكالت التي تعكر صفو
إدارتيا ،واإلحساس ً
العممية التعميمية9
وتحتاج القيادات الجامعية إلى التنمية اإلدارية عند االنتقال من مستوى وظيفي إلى
مستوى وظيفي آخر( ،وصفي1505 ،م)9وتواجو منظمات العمل عمى اختالف مياميا وأنواعيا
وأحجاميا العديد من القضايا والمشكالت ،التي تتطمب من قياداتيا والعاممين فييا ضرورة التفكير
في التقميل من االعتماد عمى المنيج التقميدي في حل المشكالت ،ومحاولة توظيف المنيج
اإلبداعي في ىذا الشأن (الييجان0888 ،م)9

وتكمن المشكمة في :أن الكثيرين ال يولون اإلبداع اإلداري االىتمام الكافي مع أىميتو؛
عمن يقوم بميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية9
ما يجعمنا نبحث َّ
ويؤكد ذلك نتائج بعض الدراسات العممية ،التي أثبتت وجود نواحي قصور في مجال
القيادات الجامعية تتعمق بميارات اإلبداع اإلداري ،منيا:في مجال التدريب اإلداري لإلداريين

فقد أكدت دراسة(الجيني1557 ،م)عمى وجود احتياج تدريبي في مجاالت عدة ،منيا
الميارات اإلدارية9
ويرى (الخميس وآخرون 1505م) أن القيادات الجامعية التي لم تعد قادرة عمى التمييز
بين اإلبداع ،واألدوار الرسمية ،عمييا أن تترك المجال لقيادات قادرة عمى التحرك في اتجاىات
لم يتم اكتشافيا بعد9
وبذلك تكمن مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:كيف يمكن تنمية ميارات
اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية ؟ ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئمة
الفرعية التالية:

 90ما درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري؟
 91ما درجة الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري؟
 92ما المقترحات لتطوير تنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية؟
 93ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة تعزى لمتغيرات (المؤىل،
والخبرة ،والدورات التدريبية)9
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أىداف الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف اآلتية:
 -0التعرف عمى درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري9
 -1التعرف عمى درجة الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري9
 -2الكشف عن المقترحات لتطوير تنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية9

أىمية الدراسة:
تظير أىمية الدراسة في اآلتي:
األىمية العممية:
تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية القيادات اإلدارية الجامعية ،فيي أىم عنصر من عناصر
اإلدارة الجامعية ،وىي المسؤولة عن نجاح الجامعة وتحقيق أىدافيا ،وفي ظل التغيرات الخارجية
المحيطة في الجامعة والتي ليا األثر الكبير عمى نجاحيا ،وجب أن يتوفر لدى القيادات
الجامعية اإلبداع اإلداري الذي يمكنيم من الموازنة بين البيئة الداخمية والخارجية لمجامعة
والتكيف معيا لتحقيق أىداف الجامعة ،وتمثل الدراسة الحالية إضافة لألدبيات في مجال اإلبداع
اإلداري كأحد االتجاىات المعاصرة في اإلدارة9

األىمية العممية:
تسيم ىذه الدراسة -بإذن اهلل -في إعطاء صورة واضحة لواقع اإلبداع اإلداري لدى
القيادات الجامعية في المممكة العربية السعودية ،وتزود المسؤولين بدرجة تطبيق ميارات اإلبداع

اإلداري لدى القيادات الجامعية ،ودرجة الصعوبات التي تواجو تطبيق ميارات اإلبداع اإلداري
لدى القيادات الجامعية ،والمقترحات لمتغمب عمى الصعوبات التي تواجو تطبيق ميارات اإلبداع
اإلداري لدى القيادات الجامعية في المممكة العربية السعودية9

حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية :تناول ىذا البحث :تنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية9
الحدود المكانية :الجامعة السعودية اإللكترونية9
الحدود الزمانية :طبقت الدراسة الميدانية خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
(0330ىـ)9
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مصطمحات الدراسة:
تنمية :يعرف (الغامدي1557 ،م) التنمية بأنيا :زيادة المعارف والميارات والقدرات
بيدف الوصول إلى أعمى مستوى من األداء الجيد9
واجرائيًّا ىو :زيادة في ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية لموصول إلى أعمى
مستوى من األداء الجيد في قيادة اإلدارة الجامعية9
ميارات :عرفيا مكتب اآلفاق المتحدة االستشاري (1557م) بأنيا :السرعة والدقة في
أداء عمل من األعمال مع االقتصاد في الجيد ،وىي نشاط يتطمب فترة من التدريب المقصود،
والممارسة المنظمة ،والخبرة المضبوطة بحيث تؤدى بطريقة مالئمة ،وعادة ما يكون ليذا النشاط
وظيفة مقيدة 9وىو التعريف الذي تتبناه الدراسة9
اإلبداع اإلداري :يعرف (أيوب1555 ،م) اإلبداع اإلداري بأنو :القدرة عمى إيجاد أشياء

ٍ
ٍ
خدمات أو طرقًا وأساليب عمل مفيدة ،وىو يبنى
منتجات أو
أفكار أو حموًال ،أو
ًا
جيدة قد تكون
عمى تميز الفرد في رؤيتو لممشكالت وحميا ،وعمى قدراتو العقمية ،وطالقتو الفكرية ،ومعارفو التي
يمكن تطويرىا بوجود المناخ المالئم ،والقيادات القدوة ،وعالقات العمل المتفاعمة التي تنمي القدرة
عمى توليد األفكار والحمول المبتكرة9
وتعرف الباحثة "اإلبداع اإلداري" إجرائيًّا بأنو :القدرات اإلدارية التي يجب أن يتميز بيا
القائد الجامعي ،والتي تساعد عمى إيجاد أفكار جديدة ومتميزة بيدف حل المشكالت وتطوير
العمل اإلداري9
القيادات :ىي ذلـك النـوع مـن سـموك األفـراد الـذين يـستطيعون بواسـطتيا أن يجـذبوا
اآلخ ـرين لقبــول قيــادتيم أو توجيــو نــشاطيم عنــد قيــاميم بــالجيود المنظمــة (السيد0870 ،م)9
أما الباحثـة فتعرف "القيادات" إجرائيـًّا بأنيـا" :قـدرة المـديرين اإلداريين فـي الجامعـات عمى
فيم السموك اإلنساني لموظفييم بيدف توجيو ذلـك الـسموك توجييـًا يـؤدي إلى قيام أولئك
الموظفين عمـى أداء أعمـاليم الموكمـة إلـييم وصـوالً لتحقيـق األىـداف المنشودة"9
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مفيوم اإلبداع اإلداري:
ال شك أن اإلبداع اإلداري لو مفيوم يختص بو ،ويتميز من خاللو عن غيره ،وشأن
مفيوم اإلبداع اإلداري شأن المفاىيم األخرى من العموم ،من حيث تعدد التعاريف واختالف
األلفاظ والعبارات ،في تحديد المفيوم؛ ما يدل عمى اتساعو وشموليتو وتطوره9
ونمحظ االتساع والشمولية لمفيوم اإلبداع اإلداري فيما يرى (العجمة1557 ،م) أن
اإلبداع اإلداري منظومة متكاممة تشترك فييا المنظمة اإلدارية وأفراد التنظيم من مديرين
وموظفين وكذلك بيئة المنظمة9
وبشكل عام فإنو من الممكن كما يذكر (الدخيل0321 ،ه) أن اإلبداع قدرة عقمية من
الممكن أن تظير عمى مستوى الفرد أو الجماعة أو المنظمة ،حيث تمثل ىذه األطراف
المحاور األساسية لإلبداع ،وأن اإلبداع عبارة عن عممية وانتاج.ويرى (العريفي1555 ،م) أن
شيوعا في أدبيات اإلدارة9،ويرى
اإلبداع اإلداري أصبح اليوم من أكثر المفاىيم
ً
(السممي1557 ،م) أن اإلبداع إنتاج ألفكار جديدة ومفيدة أو اختراع ألشياء تقع خارج نطاق
المألوف وتحقق فائدة اجتماعية أو عمميات تعتمد عمى قدرات عقمية وفكرية تحقق النفع
لممجتمع 9إن مفيوم اإلبداع اإلداري (أديب وآخرون0327 ،ه) ال يختمف في جوىره عن
مفيوم اإلبداع في عمومو9
ومن خالل ما سبق من التعريفات لمفيوم اإلبداع اإلداري تصل الباحثة إلى أن :مفيوم
اإلبداع اإلداري غير محدد بدقة لدى باحثي العموم اإلنسانية ،وحتى يمكن استجالء ىذا المفيوم
وتحديدا ،فإننا يمكن حصر معظم التعاريف التي قدميا الباحثون في ىذا
وضوحا
بصورة أكثر
ً
ً
المجال حول المحاور التالية:
عممية ينتج عنيا عمل جديد ،اإلنتاج اإلبداعي وحل المشكالت  ،السمات أو
الخصائص التي تميز األشخاص المبدعين  ،اإلمكانات اإلبداعية أو االستعدادات النفسية
الكاممة لإلبداع  ،المراحل األساسية التي يمر بيا العمل اإلبداعي9
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أىمية اإلبداع اإلداري:
تبرز أىمية اإلبداع اإلداري بالنظر إلى ما يقوم بو من إبداع وانجاز في تحقيق الوظائف
اإلدارية واألىداف وحل المشكالت9ويرى (الدخيل1500 ،م) أن أىمية اإلبداع اإلداري تبرز من
حاجة المؤسسات التعميمية إلى زيادة قدرتيا التنافسية ،وتقديم خدماتيا بشكل أفضل ،ىذا
باإلضافة إلى أن اإلبداع اإلداري يزيد من قدرة تمك المؤسسات التعميمية وقابميتيا لمتكيف مع
المتغيرات وزيادة المرونة في عممياتيا اإلدارية والفنية ،إضافة إلى اكتشاف ودعم قدرات األفراد
الذاتية ودفعيم إلى الدخول في منافسات التميز مع اآلخرين9

خصائص وسمات األفراد المبدعين:
ٍ
وخصائص تميزىم عن غيرىم9ويذكر (المغربي0887 ،م)
بسمات
يتميز األفراد المبدعون
َ
بأنو ليس ىناك من يستطيع وضع خصائص محددة لإلبداع ،غير أن ىناك صفات يمكن من
خالليا االستدالل عمى وجود الممكة اإلبداعية ومنيا ":العقل المتسائل والخالق  ،القدرة عمى
التحميل والتجميع  ،القدرة عمى التخيل والحدس  ،الثقة بالنفس أو الشجاعة"9

مراحل ومكونات اإلبداع اإلداري:
تمر عممية اإلبداع اإلداري بمراحل عدة يضعيا الباحثون ويتبناىا البحث الحالي وىي
(جمعة وآخرون1500 ،م)" :مرحمة اإلعداد ،مرحمة االختبار  ،مرحمة اإلشراف  ،مرحمة التحقق"
 ،ولكي يتحقق اإلبداع اإلداري في الجامعة ويحقق أىدافو ،ال بد من توافر المكونات الثالثة
األساسية لإلبداع وىي (جروان1502 ،م)" :ميارات التفكير اإلبداعي  ،الخبرة  ،الدافعية"9

ميارات اإلبداع اإلداري:
الطالقة :يقصد بيا إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار عن موضوع معين في وحدة زمنية
ثانية( ،أبو العال1502 ،م) ،األصالة :يقصد بيا القدرة عمى إنتاج الحمول الجديدة ،المرونة:
يقصد بيا القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغير الموقف (األعسر1555 ،م) ،الحساسية
لممشكالت :تعني رؤية المشكمة رؤية واضحة

 ،المخاطرة :يقصد بيا االستعداد لتحمل

المخاطر (جروان1502 ،م) ،التحميل والربط :يقصد بالتحميل القدرة عمى تجزئة المشكالت
(1995م 9)Davis,
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معوقات اإلبداع اإلداري:
 المعوقات الشخصية :تعد المعوقات الشخصية من أىم المعوقات التي تحول دون تحقيقاإلبداع اإلداري وأىميا :ضعف الثقة في النفس( ،الشياب وآخرون1500 ،م)9

كبير في إعاقة
دور ًا
 المعوقات االجتماعية -الثقافية :تمعب العوامل االجتماعية والثقافية ًااإلبداع اإلداري أو تنميتو (التميمي وآخرون1505 ،م)9
عددا من المعوقات االقتصادية مثل :تفاقم
 المعوقات االقتصادية :يواجو اإلبداع اإلداري ًمشكالت المديونية الخارجية والتدىور االقتصادي( ،جدعون1502 ،م)9
 المعوقات اإلدارية :ىنا الحديث عن ممارسات المدير السمبية كنظرتو لألفكار الجديدة الصادرةمن المستويات الدنيا ،واالمتناع عن المديح لمعاممين (المعايطة1503 ،م)9

مفيوم القيادة:
حول مفيوم القيادة فإنو ال يوجد تعريف محدد اتفق عميو الكتاب والمؤلفون والباحثون،بل

اختمفوا باختالف المداخل والزوايا التي ينظر الباحثون والكتاب إلى القيادة من خالليا9ورغم تعدد

تعريفات القيادة إال أنيا اتفقت جميعيا عمى أن القيادة (الزىراني )1502 ،المحرك األساسي في
المؤسسات التربوية 9ومن تعاريفيا( :األغا1552 ،م) ىي شكل من أشكال التفاعل بين القائد
واألتباع ،حيث تبرز سمة القيادة والتبعية9وتمثل القيادة اإلبداعية اليوم (الزىراني1502 ،م)

ميما لمتطوير والتغيير في جميع المؤسسات ،وال سيما المؤسسات التربوية لما ليا من قدرة
ًا
محور ً
عمى جمع األفكار الجديدة9

أىمية القيادة:
تتضح أىمية القيادة في كون القائد الناجح (األغا1552 ،م) ىو الذي يخمق في دائرتو

العادات والتقاليد التي تتفق وأىداف المشروع الذي يعمل فيو ،حيث إن الجانب السموكي في

عالقة الرئيس بمرؤوسيو وبزمالئو ىو جوىر عمل القيادة ،ويتمثل في التأثير الذي يمارسو فرد

ما في سموك أفراد آخرين ودفعيم إلى العمل باتجاه معين ،وفاعمية ىذا الدور القيادي يتطمب

فيما عميقًا لمسموك اإلنساني ،ويتضمن إد ار ًكا لمحقيقة القائمة إنو ال يمكن معاممة األفراد
ً
كاآلالت ،وحتى يستطيع الشخص القيام بعممية التأثير يجب أن يتمتع بقوة أو سمطة معينة تميزه
عن غيره من األفراد9
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الدراسات السابقة:
سيتم في ىذ الجزء عرض بعض البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع

الدراسة ،وسوف يتم عرض ىذه الدراسات وفقًا لترتيبيا الزمني من األقدم إلى األحدث9

 -0دراسة السياري (1505م) بعنوان "واقع اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام العممية في
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية" ىدفت إلى التعرف عمى مستوى اإلبداع اإلداري

لدى رؤساء األقسام العممية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ومعوقاتو ،واتبعت

الدراسة المنيج الوصفي ،واعتمدت الدراسة االستبانة كأداة لمبحث ،وتكون مجتمع الدراسة

من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اإلمام واستجاب منيم  ،020وتوصمت نتائجيا إلى

أخير موافقة أعضاء ىيئة
توفر اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام بدرجة متوسطة ،و ًا
التدريس بالجامعة بدرجة عالية عمى أىمية المقترحات9
 -1دراسة العرفج (1500م) بعنوان "واقع اإلبداع اإلداري لدى مشرفات اإلدارة المدرسية بمدينة
الرياض" ىدفت إلى التعرف عمى أىم االتجاىات الحديثة في مجال اإلبداع اإلداري في
مجال المشرفات التربويات ،والتعرف عمى واقع اإلبداع اإلداري لدى مشرفات إدارة المدرسة

بمدينة الرياض ومعوقاتو ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،واعتمدت الدراسة االستبانة كأداة
لمبحث ،وتم تطبيقيا عمى عينة بمغ عددىن ( )45مشرفة ،ومديرات المدارس الحكومية
(االبتدائية ،والمتوسطة ،والثانوية) في مدينة الرياض ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج
أىميا :توفر اإلبداع اإلداري لدى مشرفات اإلدارة المدرسية بدرجة عالية9
 -2دراسة البدراني (1500م) بعنوان "معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية
الحكومية بمنطقة بريدة من وجية نظر مديرييا ووكالئيا" ىدفت إلى التعرف عمى تحديد أىم
المعوقات المتعمقة بالتنظيمات اإلدارية وباإلمكانات المادية وبالناحية الذاتية التي يمكن أن
تعوق ممارسة عممية اإلبداع اإلداري من وجية نظر وكالء ومديري المدارس االبتدائية
الحكومية بمنطقة بريدة ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،واعتمدت الدراسة االستبانة كأداة
مدير من المدارس االبتدائية الحكومية ووكالئيا في
لمبحث تم تطبيقيا عمى عينة من (ً )451ا
منطقة بريدة ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أن المعوقات التنظيمية تشكل إعاقة
اإلبداع اإلداري بدرجة عالية9
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 -3دراسة الحارثي (1501م) بعنوان "واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاتو لدى
مديري المدارس الثانوية في محافظة جدة" ىدفت إلى التعرف عمى واقع تطبيق عناصر
اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في مدينة جدة ،والمعوقات التنظيمية والمعوقات
الشخصية لإلبداع اإلداري لدييم ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،واعتمدت الدراسة
االستبانة كأداة لمبحث ،تم تطبيقيا عمى عينة بمغ عددىم ( )187وتوصمت الدراسة إلى نتائج
أىميا :المستوى اإلجمالي لعناصر اإلبداع اإلداري كان بدرجة متوسطة ،وتطبيق ميارتي
الطالقة والمرونة بدرجة كبيرة ،بينما ميارتا الحساسية لممشكالت والخروج عن المألوف
بدرجة منخفضة ،وبقية الميارات بدرجة متوسطة9
 -4دراسة الضبيعي (1501م) بعنوان "واقع اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية في و ازرة
التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية في ضوء نظرية تريز" ىدفت إلى التعرف عمى واقع
اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية في و ازرة التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية،
والمعوقات اإلدارية التي تحتاج إلى حمول إبداعية ،والمقترحات التي تسيم في حل المعوقات
اإلدارية في ضوء نظرية تريز ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،واعتمدت الدراسة االستبانة
كأداة لمبحث ،تم تطبيقيا عمى عينة موزعة عمى ( )25إدارة بالرياض ،والبالغ عددىن
( )164مديرة ووكيمة ومشرفة ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أن ىناك تفاوتًا في
استجابات أفراد الدراسة عمى واقع اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية في و ازرة التربية
والتعميم ،وتراوحت متوسطات استجابتين حول واقع اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية
في و ازرة التربية والتعميم بدرجة متوسطة9
 -5دراسة الزامل (1506م) بعنوان "واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري ومعوقاتو لدى إدارات
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجية نظر اإلداريات العاممين فييا" ىدفت إلى
التعرف عمى واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري ،والمتمثمة في" :المرونة ،والمخاطرة،
والقدرة عمى التحميل ،والحساسية لممشكالت ،والخروج عن المألوف لدى إدارات جامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،والتعرف عمى المعوقات التنظيمية والمعوقات الشخصية التي
تحد من تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري لدى إدارات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
من وجية نظر اإلداريات العاممين فييا" ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،واعتمدت
الدراسة االستبانة كأداة لمبحث ،وشممت عينة الدراسة  213من اإلداريات العاممين في
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،ومن النتائج التي توصمت ليا الدراسة أن درجة تطبيق
مديرات إدارات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لعناصر اإلبداع اإلداري ومدى توفر
عناصر اإلبداع اإلداري ىي درجة كبيرة 9وقد احتل عنصر المرونة العنصر األعمى في
تطبيق جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لعناصر اإلبداع اإلداري ،بينما احتل عنصر
الخروج عن المألوف أقل عناصر اإلبداع اإلداري ،وأظيرت الدراسة أن أفراد عينة الدراسة
يرون أن ىناك معوقات بدرجة متوسطة تواجو مديرات اإلدارات في الجامعة في ممارسة
تأثير من المعوقات الشخصية9
اإلبداع اإلداري ،وكانت المعوقات التنظيمية أكثر ًا
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 -6دراسة القحطاني (1506م) بعنوان "دور القيادات الجامعية في تحسين القدرة التنافسية
لمجامعات السعودية األىمية" ىدفت الدراسة إلى :الوقوف عمى دور القيادات الجامعية في

تحسين القدرة التنافسية لمجامعات السعودية األىمية ،ورصد الفروق ذات الداللة اإلحصائية

في استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغيرات (الجامعة ،وعدد
سنوات الخدمة في العمل القيادي بالجامعة ،وعمر الجامعة ،ومسمى الوظيفة) ،والوصول

لعدد من التوصيات المقترحة لتحسين القدرة التنافسية لمجامعات السعودية األىمية ،ولتحقيق

ذلك اتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،واعتمدت الدراسة االستبانة كأداة لمبحث ،وطُبقت
الدراسة عمى عينة عشوائية من قيادات الجامعات األىمية بمدينة الرياض بالمممكة العربية
السعودية 9واستخدمت االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة 9وتوصمت الدراسة إلى عدد من
النتائج من أبرزىا :أن ىناك موافقة بشدة بين عينة الدراسة عمى دور القيادات الجامعية في

تحسين القدرة التنافسية لمجامعات السعودية األىمية في أبعادىا األربعة المتمثمة في حدودىا،

حيث جاءت الكفاءة المتميزة بالمرتبة األولى ،يمييا التميز الطالبي ،وبالمرتبة الثالثة يأتي

تبني ثقافة الجودة ،وفي المرتبة الرابعة يأتي دعم االبتكار والتحول التكنولوجي ،كما أوضحت

النتائج أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة نحو دور القيادات الجامعية في
تحسين القدرة التنافسية لمجامعات السعودية األىمية باختالف متغير الجامعة باستثناء ُبعد

(التميز الطالبي) ،وأن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة نحو دور القيادات
الجامعية في تحسين القدرة التنافسية لمجامعات السعودية األىمية باختالف متغير سنوات
الخدمة في العمل بالجامعة ،وباختالف متغير المسمى الوظيفي9

 -7دراسة وفري (2006م  )Wfry،التي بحثت العالقة بين مستوى اإلبداع التنظيمي لدى مدير
المدرسة األمريكية والتعمم الفعال ،واستخدام الباحثان المنيج الوصفي ،وقد اعتمد الباحثان
فردا في كل مشروع منيم
عمى أسموب المقابمة المعمقة ،حيث عمدا إلى مقابمة (ً )01 - 7

مدير ،واستغرقت الدراسة ثمانية متغيرات رئيسة :دور القائد ،وخصائص العممية ،وطبيعة

عممية صنع القرار ،ومستوى المشاركة ،ومعايير قياس األداء ،وتسمسل عممية التعمم ،والتعمم
عمى المنظمة ،واألوضاع التنظيمية المالئمة لتطبيق نوع التعمم ،وقد توصمت الدراسة إلى

النتائج اآلتية ،أىميا :أن جودة ونمط المحادثة خالل تطبيق األساليب اإلبداعية يؤثر بشكل

مباشر في جودة عمميات التعمم في المنظمة9
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 -8دراسة أثانسوال (Athanasoula, Reppa, Marki, Kalliopi and Psycharis
1505م) ىدفت إلى التعرف عمى مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس وأثره في
التواصل بين المدرسة وأولياء األمور في اليونان 9وتبنت الدراسة منيجية البحث النوعي
القائمة عمى إجراء مقابالت نوعية معمقة مع 6مديرين ( 2في اليونان ،و 3في قبرص) و07
ولي أمر ( 2من كل مدرسة) ،وتمحورت أسئمة المقابالت حول أثر مستوى المدير اإلبداعي
لدى مدير المدرسة ،وىو العامل األىم في تأسيس قنوات االتصال مع األسرة ،كما بيَّنت
الدراسة أن مظاىر اإلبداع لدى مدير المدرسة تضمن االتصال المباشر مع ولي األمر عمى

المشكالت التي تعترض تعميم أوالده9

 -05دراسة أوزمن (2010 Ozmen and Muratougluم) ىدفت إلى التعرف عمى الكفايات
اإلبداعية لمديري المدارس في تركيا خاصة في مجال تطبيق المعرفة واستراتيجيات اإلدارة9
وتم استخدام المنيج الوصفي ،وكانت االستبانة أداة الدراسة وطبقت عمى عينة من ()103
ومعمما ،منيم  055مديرة ومعممة ،وقد بيَّنت الدراسة عدم وجود فروق ذات
مدير مدرسة
ً
داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التصورات حول طبيعة الكفايات اإلبداعية التي يجب
أن يمتمكيا مدير المدرسة9

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الباحثة لمدراسات السابقة ،فقد برزت بعض جوانب االتفاق واالختالف
مع ىذه الدراسة في األىداف والمنيج والمجتمع واألداة ،وفيما يمي أبرز ىذه الجوانب ،ومدى
استفادة الباحثة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:
جميعا في دعم الحركة العالمية والعربية الداعيـة إلـى تنمية ميارات
 إن ىذه الدراسات تسيمً

اإلبداع ،وذلك من خالل تأكيدىا عمى أىمية اإلبداع اإلداري في تمكـين أي منظمـة مـن
مواكبة التغيرات المتالحقة في شتى المجاالت ،وبالتالي رفع كفاءتيا وفاعميتيا.
 كانت لمدراسات السابقة فائدة كبيرة في مساعدة الباحثة في تكوين تصور شامل لموضـوعالدراسة ،األمر الذي ساىم في صياغة الدراسة9
 اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة وىي :دراسة (السياري 1505م) ،ودراسة(العرفج 1500م) ،ودراسة (البدراني 1500م) ،ودراسة (الحارثي 1501م) ،ودراسة
(الضبيعي 1501م) ،ودراسة (الزامل 1506م) ،ودراسة (القحطاني 1506م) ،ودراسة
(وفري 1555م) ،ودراسة (أوزمن 1505م) من حيث المنيج ،فقد استخدمت الدراسة الحالية
المنيج الوصفي ،ما عدا دراسة (ثانسوال 1505م) فقد استخدمت منيج البحث النوعي9
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-

اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الد ارسات السابقة في استخدام االستبانة أداة لمدراسة عدا
دراسة (وفري 1555م) ودراسة (ثانسوال 1505م) استخدمتا المقابمة أداة لمدراسة9

 اختمفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة ،حيث طبقت الدراسةالحالية عمى جميع القيادات اإلدارية في الجامعة السعودية اإللكترونية9
 كذلك اختمفت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الحد الزماني ،حيث طبقت ىذه الدراسةفي عام 0331-0330ه9
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في دعم وتعزيز اإلطار النظري لمدراسة،واالستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة الحالية9

منيجية الدراسة واجراءاتيا:
عرضا لإلجراءات المتبعة في ىذه الدراسة ،وذلك عمى النحو التالي:
يتناول ىذا الفصل
ً
نظر لمالءمتو لمثل ىذا النوع من
منيج الدراسة :اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي المسحيً ،ا
الدراسات ،والمعتمد عمى استجواب جميع أفراد مجتمع الدراسة أو عينة ممثمة ليم؛ بيدف وصف

الظاىرة المدروسة من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا ،وال يتوقف عند وصف البيانات
المتعمقة بالظاىرة فقط بل يتعداه إلى حدود استقصاء مظاىرىا وعالقاتيا المختمفة ،وكذلك
يقوم عمى تحميل الظاىرة وتفسيرىا والوصول إلى استنتاجات في تطوير الواقع وتحسينو
(العساف9)1501 ،
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات اإلدارية في الجامعة السعودية
فردا ،وقد قامت
اإللكترونية خالل الفصل الدراسي األول من عام 0330ه ،والبالغ عددىم (ً )45
قائدا ،أي
الباحثة بتوزيع أداة الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة ،استجاب معيا (ً )45
بنسبة (9)%7892
خصائص أفراد الدراسة :يتصف أفراد الدراسة بعدد من الخصائص ،وذلك كما يتضح من
خالل الجدول رقم ( )0عمى النحو التالي:
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جدول رقم ( )1يتناول خصائص أفراد الدراسة.
التك اررات

النسبة المئوية

بكالوريوس

01

1395

دكتوراه

15

4195

المؤىل العممي9
ماجستير

01
طبيعة العمل9

عميد

وكيل

01

رئيس قسم
أمين قسم

أقل من سنة

5

15
5

عدد سنوات الخبرة في العمل9
5

سنة إلى أقل من  4سنوات

7

أكثر من  05سنوات

05

ال يوجد

07

 05 - 4سنوات

15

عدد الدورات التدريبية الخاصة في مجال اإلبداع اإلداري9

دورة واحدة

3

ثالث دورات فأكثر

15

دورتان

7

45

اإلجمالي

1395

0195
1395
4195
0195
0195
0595
3595
2195
2595
795

0595
3595

05595

يوضح الجدول رقم ( )0أن النسبة األكبر من أفراد الدراسة مؤىميم العممي دكتوراه بتكرار
فردا وبنسبة ( ،)%4195في حين أن ىناك ( )01من أفراد الدراسة بنسبة ( )%1395لكل
(ً )15
فردا بنسبة
من (بكالوريوس  -ماجستير) ،وبالنسبة لمتغير طبيعة العمل فإن ىناك (ً )15
( )%4195طبيعة عمميم رئيس قسم ،في حين أن ىناك ( )5من أفراد الدراسة بنسبة ()%0195

فردا
لكل من (عميد  -أمين قسم) ،وفيما يتعمق بمتغير سنوات الخبرة في العمل فإن ىناك (ً )15
بنسبة ( )%3595تتراوح سنوات خبرتيم ما بين ( )05 - 4سنوات ،في حين أن ىناك ( )5أفراد
بنسبة ( )%0195خبرتيم في العمل أقل من سنة ،وبالنسبة لمتغير عدد الدورات التدريبية في
فردا بنسبة ( )%3595حصموا عمى ثالث دورات فأكثر في
مجال اإلبداع اإلداري فإن ىناك (ً )15
مجال اإلبداع اإلداري ،في حين أن ىناك ( )3أفراد بنسبة ( )%795حصموا عمى دورة واحدة في
مجال اإلبداع اإلداري9
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بناء عمى طبيعة البيانات ،وعمى المنيج المتبع في الدراسة ،وجدت الباحثة أن
أداة الدراسةً :
األداة األكثر مالءمة لتحقيق أىداف الدراسة ىي "االستبانة" ،ويعرف عبيدات وآخرون ()1501
االستبيان أو ما يعرف باالستقصاء عمى أنو "أداة مالئمة لمحصول عمى معمومات وبيانات
وحقائق مرتبطة بواقع معين ،ويقدم عمى شكل عدد من األسئمة يطمب اإلجابة عنيا من عدد من
األفراد المعنيين بموضوع االستبيان" ،وقد تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبيات والدراسات
السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،ولقد تكونت االستبانة في صورتيا النيائية من جزأين:


الجزء األول :وىو يتناول البيانات األولية الخاصة بأفراد الدراسة مثل :المؤىل العممي،
وطبيعة العمل ،وعدد سنوات الخبرة في مجال العمل ،وعدد الدورات التدريبية الخاصة في
مجال اإلبداع اإلداري9



الجزء الثاني :وىو يتكون من ( )15عبارة موزعة عمى ثالثة محاور ،المحور األول
يتناول :درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري ،ويتضمن ()05
عبارات ،أما المحور الثاني فيتناول :درجة الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية
لممارسة اإلبداع اإلداري ،ويتضمن ( )8عبارات ،والمحور الثالث :يتناول أبرز العوامل
التنظيمية المساعدة والمقترحات لتطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية،
ويتضمن ( )6عبارات ،وطمبت الباحثة من أفراد الدراسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع
أبدا) ،وقد تم تحديد فئات
غالبا،
عالمة (√) أمام أحد الخيارات التالية
نادراً ،
ً
(دائماً ،
أحياناً ،
ً
المقياس المتدرج الخماسي كما في الجدول رقم ( ،)1وذلك عمى النحو التالي:
جدول رقم ( )0تحديد فئات المقياس المتدرج الخماسي.
دائما
ً

غا ًلبا

أحيانا
ً

نادر
ًا

أبدا
ً

495 - 3910

3915 – 2930

2935 – 1950

1955 – 0970

0975 – 095

صدق االستبانة (األداة):
صدق االستبانة يعني التأكد من أنيا سوف تقيس ما أُعدت لقياسو (العساف1501 ،م)،
ولقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق االستبانة من خالل ما يأتي:
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الصدق الظاىري ألداة الدراسة (صدق المحكمين) :بعد االنتياء من بناء أداة الدراسة والتي
تتناول "تنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية" ،تم عرضيا عمى عدد من
وبناء عمى التعديالت واالقتراحات التي أبديت ،قامت الباحثة
المحكمين وذلك لالسترشاد بآرائيم،
ً
بإجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عمييا الغالبية ،من تعديل بعض العبارات ،حتى أصبحت
االستبانة في صورتيا النيائية9
صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة :بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قامت

الباحثة بتطبيقيا ميدانيًّا عمى عينة استطالعية مكونة من ( )04من القيادات الجامعية ،كما تم
حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخمي لالستبانة ،حيث تم حساب معامل
االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة
كما توضح ذلك الجداول التالية9
جدول ( )3معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محاور الدراسة بالدرجة الكمية لكل محور.
درجة ممارسة القيادات الجامعية

درجة الصعوبات التي تواجو القيادات

مقترحات تطوير ميارات اإلبداع

لميارات اإلبداع اإلداري

الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري

اإلداري لدى القيادات الجامعية

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

0

**59552

0

**59486

0

**59600

1

**59773

1

**59588

1

**59748

2

**59631

2

**59586

2

**59813

3

**59571

3

**59703

3

**59720

4

**59738

4

**59453

4

**59815

5

**59713

5

**59557

5

**59672

6

**59732

6

**59675

6

**59752

7

**59736

7

**59605

-

-

8

**59464

8

**59504

-

-

05

**59505

-

-

-

-

** دال عند مستوى (.)2.21
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خالل الجدول رقم ( )2أن جميع عبارات المحاور دالة عند مستوى (،)5950
حيث تراوحت معامالت االرتباط لمحور "درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع
اإلداري" ما بين ( ،)59773 ،59464ولمحور "درجة الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية
لممارسة اإلبداع اإلداري "ما بين ( ،)59703 ،59453ولمحور "مقترحات تطوير ميارات
اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية" ما بين ( ،)59813 ،59600وجميعيا معامالت ارتباط
جيدة ،وىذا يعطي داللة عمى ارتفاع معامالت االتساق الداخمي ،كما يشير إلى مؤشرات صدق
مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق الدراسة الحالية9

ثبات أداة الدراسة:
ثبات االستبانة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقر ًيبا لو تكرر تطبيقيا عمى

األشخاص ذاتيم في أوقات مختمفة (العساف1501 ،م) ،وتم استخدام معامل ألفا كرونباخ
لمتحقق من ثبات االستبانة ،وذلك عمى النحو التالي:
جدول رقم ( )4معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة.
م

المحور

0

درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري9

05

1

الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري9

8

59743

2

مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية9

6

59784

15

59816

الثبات الكمي لألداة

عدد العبارات

معامل الثبات
59802

يوضح الجدول رقم ( )3أن استبانة الدراسة تتمتع بثبات مقبول إحصائيًّا ،حيث بمغت قيمة
معامل الثبات الكمية (ألفا) ( ،)59816كما تراوحت معامالت الثبات لممحاور ما بين
( ،)59802 ،59743وجميعيا معامالت ثبات عالية يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة
الدراسة الحالية9
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سابعا :إجراءات توزيع أداة الدراسة:
ً

بعد التأكد من صدق االستبانة وثباتيا ،تم الحصول عمى الخطابات الالزمة لتوزيع األداة

عمى أفراد الدراسة ،حيث قامت الباحثة بتوزيع أداة الدراسة عمى القيادات اإلدارية في الجامعة
السعودية اإللكترونية ،وتم الرد عمى األداة خالل أسبوعين ،حيث حصمت الباحثة عمى ()45
استجابة من إجمالي ( )45قيادة إدارية أي بنسبة (9)%7892

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا ،فقد تم استخدام
العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية
اختصار بالرمز
ًا
( ،)Statistical Package for Social Sciencesوالتي يرمز ليا
( ،)SPSSوبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية :التك اررات والنسب المئوية لمتعرف
عمى الخصائص الوظيفية ألفراد الدراسة ،ومعامل ارتباط بيرسون ()Pearson correlation
الداخمي ألداة الدراسة ،ومعامل ألفا كرونباخ ()Cronbach's Alpha
لحساب صدق االتساق ّ
لحساب معامل ثبات المحاور المختمفة ألداة الدراسة ،والمتوسط الحسابي " ،"Meanواالنحراف
المعياري " ،"Standard Deviationوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد
الدراسة

عن

المحاور

الرئيسة

(متوسطات

العبارات)،

واختبار

كروسكال

واليس

( )kruskall-Wallisلمتعرف عمى الفروق في استجابات أفراد الدراسة التي تُعزى لمتغيرات
(المؤىل ،والخبرة ،والدورات التدريبية)9

عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا:
يتناول ىذا الفصل عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتيا ،من خالل عرض إجابات أفراد
الدراسة عمى عبارات االستبانة ،وذلك من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة عمى النحو التالي:

السؤال األول :ما درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري؟
ولمتعرف عمى درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري ،تم حساب
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة،

كما تم ترتيب ىذه العبارات حسب المتوسط الحسابي ٍ
لكل منيا ،وذلك كما يمي:
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م

3

1

05

8

5

7

2
4

6

0

موافق بشدة

العبارات
تبعا
ً

تكييف العمل
لممستجدات الطارئة9
تنظيم األفكار في العمل
واضافة طرق جديدة
لتطوير أساليب العمل
الروتينية9
الصالحيات
ممارسة
الممنوحة لمقائد دون
تردد9
امتالك الميارات الكافية
التي من خالليا يمكن
إقناع اآلخرين9
رؤية واضحة لمشكالت
العمل وتحديد تفاصيميا
قبل البدء بحميا9
النظر إلى المشكالت
التي تعترض سير العمل
من زوايا مختمفة9
تقديم األفكار الجديدة
والفعالة خالل فترة زمنية
قصيرة9
توقع مشكالت العمل
قبل حدوثيا9
وضع حمول غير تقميدية
لممشكالت التي تط أر
عمى العمل واختيار
أفضل البدائل9
تغيير األفكار في أكثر
من اتجاه عند معالجة
مواقف العمل9

موافق

ك

%

ك

%

محايد
ك

%

غير موافق
ك

%

ك

%

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

درجة الموافقة

غير موافق
بشدة

الترتيب

جدول رقم ( )5يوضح درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري

13

3795

05

5 2195

3 0195

795

5

595

5984 3915

0

07

2595

11

5 3395

3 0195

795

5

595

5985 3957

1

05

2195

13

7 3795

1 0595

395

5

595

5975 3957

1
مكرر

01

1395

15

5 1395 01 4195

595

5

595

5965 3955

3

05

1595

25

7 5595

5 0595

595

1

395

5974 2981

4

01

1395

15

7 4195

3 0595

795

5

595

5974 2981

4
مكرر

03

1795

05

3 2195 05 2195

795

5

595

5984 2975

6

5

0195

17

5 1595 05 4595

5 0195

595

5973 2957

7

5

0195

15

3 3595 15 3595

795

5

595

5970 2945

8

1

395

11

3 3395 11 3395

795

5

595

5965 2933

05

5952 2976

-

المتوسط الحسابي العام

يتضح من الجدول رقم ( )4أن محور درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع
اإلداري يتضمن ( )05عبارات ،تراوحت المتوسطات الحسابية ليم بين ( ،)3915 ،2933وىذه
المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات المقياس المتدرج الخماسي ،وتُشير النتيجة السابقة إلى
أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور جاءت بدرجة (موافق)9
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يبمغ المتوسط الحسابي العام ( )2976بانحراف معياري ( ،)5952وىذا يدل عمى أن درجة

ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري في الجامعة السعودية اإللكترونية جاءت

تبعا لممستجدات الطارئة)
عالية ،حيث جاءت العبارة رقم ( )3والتي تنص عمى (تكييف العمل ً
بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3915وبانحراف معياري ( )5984وبدرجة استجابة (أوافق)،
وبالمرتبة الثانية تأتي العبارة رقم ( )1والتي تنص عمى (تنظيم األفكار في العمل واضافة طرق
جديدة لتطوير أساليب العمل الروتينية) بمتوسط حسابي ( )3957وبانحراف معياري ()5985

وبدرجة استجابة (أوافق) ،وبالمرتبة التاسعة تأتي العبارة رقم ( )6والتي تنص عمى (وضع حمول
غير تقميدية لممشكالت التي تط أر عمى العمل واختيار أفضل البدائل) بمتوسط حسابي ()2945

وبانحراف معياري ( )5970وبدرجة استجابة (أوافق) ،وبالمرتبة العاشرة واألخيرة تأتي العبارة رقم

( ) 0والتي تنص عمى (تغيير األفكار في أكثر من اتجاه عند معالجة مواقف العمل) بمتوسط

حسابي ( )2933وبانحراف معياري ( )5965وبدرجة استجابة (أوافق)9

وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العرفج (1500م) والتي توصمت إلى أن

واقع اإلبداع اإلداري لدى مشرفات اإلدارة المدرسية في مدينة الرياض جاء بدرجة عالية ،كما

اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الزامل (1506م) والتي توصمت إلى أن واقع

تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري لدى إدارات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن جاء بدرجة
عالية ،في حين اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة السياري (1505م) والتي توصمت

إلى أن واقع اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام العممية في جامعة اإلمام محمد بن سعود

اإلسالمية جاء بدرجة متوسطة ،كما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الحارثي

(1501م) والتي توصمت إلى أن واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية في مدينة جدة جاء بدرجة متوسطة ،كما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة

الضبيعي (1501م) والتي توصمت إلى أن واقع اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية في و ازرة
التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية في ضوء نظرية تريز جاء بدرجة متوسطة9

السؤال الثاني :ما الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع
اإلداري؟
ولمتعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري ،تم

حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد
الدراسة ،كما تم ترتيب ىذه العبارات حسب المتوسط الحسابي ٍ
لكل منيا ،وذلك كما يمي:
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2

ضعف تقديم
الحوافز المادية9

1
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6

0
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5

قمة الصالحيات
الممنوحة لمقادة9
ضعف برامج
التدريب
المخصصة في
اإلبداع اإلداري
لمقادة
ومساعدييم9

محدودية الموارد
المادية الالزمة
لتجريب األفكار
اإلبداعية
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المتوسط الحسابي
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الترتيب

جدول رقم ( )6يوضح الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري.
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د /زىوة بنت فوزان فيد الفيد

تنمية ميارات اإلبداع اإلداري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من الجدول رقم ( )5أن محور الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة
اإلبداع اإلداري يتضمن ( )8عبارات ،تراوحت المتوسطات الحسابية ليم بين (،)2985 ،2901
وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والرابعة من فئات المقياس المتدرج الخماسي ،وتُشير النتيجة
السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور تتراوح ما بين درجة استجابة
(محايد إلى موافق)9
يبمغ المتوسط الحسابي العام ( )2944بانحراف معياري ( ،)5955وىذا يدل عمى أن ىناك
موافقة بين أفراد الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية بالجامعة السعودية
اإللكترونية لممارسة اإلبداع اإلداري ،حيث جاءت العبارة رقم ( )2والتي تنص عمى
(ضعف تقديم الحوافز المادية) بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )2985وبانحراف معياري
( )0950وبدرجة استجابة (أوافق) ،يمييا العبارة رقم ( )1والتي تنص عمى (قمة الصالحيات
الممنوحة لمقادة) بمتوسط حسابي ( )2965وبانحراف معياري ( )5981وبدرجة استجابة (أوافق)،
وبالمرتبة الثامنة تأتي العبارة رقم ( )8والتي تنص عمى (تفضيل األساليب التقميدية عمى اإلبداع
في إنجاز العمل) بمتوسط حسابي ( )2915وبانحراف معياري ( )5988وبدرجة استجابة
(محايد) ،وبالمرتبة التاسعة واألخيرة تأتي العبارة رقم ( )5والتي تنص عمى (الخوف من الفشل
عند تطبيق األفكار الجديدة) بمتوسط حسابي ( )2901وبانحراف معياري ( )095وبدرجة
استجابة (محايد)9
وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة البدراني (1500م) والتي توصمت إلى
أن ىناك موافقة بدرجة عالية بين أفراد الدراسة عمى معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس االبتدائية الحكومية بمنطقة بريدة ،كما اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة
الحارثي (1501م) والتي توصمت إلى أن ىناك موافقة بدرجة عالية بين أفراد الدراسة عمى
معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في مدينة جدة ،في حين اختمفت نتيجة
الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الزامل (1506م) والتي توصمت إلى أن ىناك موافقة بدرجة
متوسطة بين أفراد الدراسة عمى معوقات تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري لدى إدارات جامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن9

السؤال الثالث :ما مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات
الجامعية؟
ولمتعرف عمى مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية ،تم حساب
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة،
كما تم ترتيب ىذه العبارات حسب المتوسط الحسابي ٍ
لكل منيا ،وذلك كما يمي:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الترتيب

جدول رقم ( )7يوضح مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية.
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-

د /زىوة بنت فوزان فيد الفيد

تنمية ميارات اإلبداع اإلداري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من الجدول رقم ( )6أن محور مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى
القيادات الجامعية يتضمن ( )6عبارات ،تراوحت المتوسطات الحسابية ليم بين (،2941
 ،)2981وىذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات المقياس المتدرج الخماسي ،وتُشير النتيجة
السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور جاءت بدرجة استجابة (موافق)9
يبمغ المتوسط الحسابي العام ( )2966بانحراف معياري ( ،)5971وىذا يدل عمى أن ىناك
موافقة بين أفراد الدراسة عمى مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية
بالجامعة السعودية اإللكترونية ،حيث جاءت العبارة رقم ( )5والتي تنص عمى (دراسة األفكار
الجديدة دراسة جادة وابداء االىتمام بيا وتطبيق الجيد منيا) بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )2981وبانحراف معياري ( )5975وبدرجة استجابة (أوافق) ،وتأتي العبارة رقم ( )4والتي
تنص عمى (توفير القيادات اإلدارية المؤىمة وذات الكفاءة العالية المدركة لقيمة اإلبداع) بالمرتبة
الثانية بمتوسط حسابي ( )2977وبانحراف معياري ( )0953وبدرجة استجابة (أوافق) ،وبالمرتبة
السادسة تأتي العبارة رقم ( )3والتي تنص عمى (التدريب المؤسسي في الجامعة لمختمف
المستويات والوظائف اإلدارية) بمتوسط حسابي ( )2953وبانحراف معياري ( )5987وبدرجة
استجابة (موافق) ،وبالمرتبة السابعة واألخيرة تأتي العبارة رقم ( )0والتي تنص عمى
(استخدام أساليب واجراءات جديدة في العمل) بمتوسط حسابي ( )2941وبانحراف معياري
( )5965وبدرجة استجابة (موافق)9
وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة السياري (1505م) والتي توصمت إلى أن
ىناك موافقة بدرجة عالية بين أفراد الدراسة عمى المقترحات التي تُعزز من اإلبداع اإلداري لدى
رؤساء األقسام العممية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية9
السؤال الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة تعزى لمتغيرات
(المؤىل ،والخبرة ،والدورات التدريبية)؟
أوًال :الفروق باختالف متغير المؤىل العممي:
ولمتعرف عمى الفروق في استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير
المؤىل العممي ،تم استخدام اختبار كروسكال واليس ( ،)kruskall-Wallisوذلك عمى
النحو التالي:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )8يوضح اختبار كروسكال واليس ( )kruskall-Wallisلمفروق في استجابات
أفراد الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير المؤىل العممي
األبعاد
درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات

المؤىل العممي

العدد

بكالوريوس

01
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ماجستير

01
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بكالوريوس

01

15906
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01
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01

12972

دكتوراه

15

12924

اإلبداع اإلداري9

دكتوراه

الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية
لممارسة اإلبداع اإلداري9

دكتوراه

مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري

متوسط

لدى القيادات الجامعية9

ماجستير

15

15
01

الرتب

22924

قيمة مربع
كاي

059257

19164

مستوى
الداللة

59550

59210

15947
20972

29515

59110

يتضح من خالل الجدول رقم ( )7أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )5950بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة القيادات الجامعية بالجامعة
السعودية اإللكترونية لميارات اإلبداع اإلداري باختالف متغير المؤىل العممي ،وذلك لصالح
أفراد الدراسة ممن مؤىميم العممي دكتوراه بمتوسط رتب ( ،)22924وتُشير النتيجة السابقة إلى
أن أفراد الدراسة ممن مؤىميم العممي دكتوراه يوافقون بدرجة أكبر عمى ممارسة القيادات الجامعية
بالجامعة السعودية اإللكترونية لميارات اإلبداع اإلداري9
في حين أوضحت النتائج أنو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات أفراد الدراسة حول كل من (الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع
اإلداري ،ومقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية) باختالف متغير
المؤىل العممي ،حيث بمغت قيمة مستوى الداللة لممحورين عمى التوالي (،)59110 ،59210
وجميعيا قيم أكبر من ( )5954أي غير دالة إحصائيًّا ،وتُشير النتيجة السابقة إلى تقارب
استجابات أفراد الدراسة عمى اختالف مؤىميم العممي حول كل من (الصعوبات التي تواجو
القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري ،ومقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى
القيادات الجامعية)9
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ثانيا :الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة:
ً

ولمتعرف عمى الفروق في استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير
سنوات الخبرة ،تم استخدام اختبار كروسكال واليس( ،)kruskall-Wallisوذلك عمى
النحو التالي:
جدول رقم ( )9يوضح اختبار كروسكال واليس ( )kruskall-Wallisلمفروق في استجابات
أفراد الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير سنوات الخبرة.
األبعاد

درجة ممارسة القيادات الجامعية
لميارات اإلبداع اإلداري9

الصعوبات التي تواجو القيادات
الجامعية لممارسة اإلبداع
اإلداري9

مقترحات تطوير ميارات اإلبداع
اإلداري لدى القيادات الجامعية9

سنوات الخبرة

العدد

متوسط
الرتب

أقل من سنة
سنة إلى أقل من 4
سنوات
 05 - 4سنوات
أكثر من  05سنوات
أقل من سنة

5

35906

7

16955

15
05

11955
11977

7

15955

15
05
5

18905
15914
00945

7

08964

15
05

21955
14945

سنة إلى أقل من 4
سنوات
 05 - 4سنوات
أكثر من  05سنوات
أقل من سنة
سنة إلى أقل من 4
سنوات
 05 - 4سنوات
أكثر من  05سنوات

5

قيمة مربع
كاي

69425

مستوى
الداللة

59546

05972
69354

59555

059753

59501

يتضح من خالل الجدول رقم ( )7أنو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات أفراد الدراسة حول كل من (درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري،
والصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري) باختالف متغير سنوات
الخبرة ،حيث بمغت قيمة مستوى الداللة لممحورين عمى التوالي ( ،)59555 ،59546وجميعيا
قيم أكبر من ( )5954أي غير دالة إحصائيًّا ،وتُشير النتيجة السابقة إلى تقارب استجابات أفراد
الدراسة عمى اختالف سنوات خبرتيم حول كل من (درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات
اإلبداع اإلداري ،والصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري) ،وقد
اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة القحطاني (1506م) والتي توصمت إلى أن ىناك
فروقًا ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة نحو دور القيادات الجامعية في تحسين القدرة
التنافسية لمجامعات السعودية األىمية باختالف متغير سنوات الخدمة في العمل بالجامعة9
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في حين أوضحت النتائج أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )5954بين
متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات
الجامعية بالجامعة السعودية اإللكترونية باختالف متغير سنوات الخبرة ،وذلك لصالح أفراد
الدراسة ممن خبرتيم ما بين ( 05 - 4سنوات) بمتوسط رتب ( ،)2195وتُشير النتيجة السابقة
إلى أن أفراد الدراسة ممن خبرتيم تتراوح ما بين ( )05 - 4سنوات يوافقون بدرجة أكبر عمى
مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية بالجامعة السعودية اإللكترونية9

ثالثًا :الفروق باختالف متغير الدورات التدريبية:
ولمتعرف عمى الفروق في استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير
الدورات التدريبية ،تم استخدام اختبار كروسكال واليس ( ،)kruskall-Wallisوذلك عمى النحو
التالي:
جدول رقم ( )12يوضح اختبار كروسكال واليس ( )kruskall-Wallisلمفروق في
استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير الدورات التدريبية
األبعاد

متوسط

قيمة مربع

مستوى

الرتب

كاي

الداللة

الدورات التدريبية

العدد

ال يوجد

07

13955

درجة ممارسة القيادات الجامعية

دورة واحدة

3

10945

لميارات اإلبداع اإلداري9

دورتان

7

20955

ثالث دورات فأكثر

15

14935

ال يوجد

07

17983

الصعوبات التي تواجو القيادات

دورة واحدة

3

21945

الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري9

دورتان

7

25955

ثالث دورات فأكثر

15

08915

ال يوجد

07

13917

مقترحات تطوير ميارات اإلبداع

دورة واحدة

3

16955

اإلداري لدى القيادات الجامعية9

دورتان

7

10914

ثالث دورات فأكثر

15

17955
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يتضح من خالل الجدول رقم ( )8أنو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول كل من (درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات
اإلبداع اإلداري ،والصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري،
ومقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية) باختالف متغير الدورات
التدريبية في مجال اإلبداع اإلداري ،حيث بمغت قيمة مستوى الداللة لممحاور عمى التوالي
( ،)59582 ،59580 ،59541وجميعيا قيم أكبر من ( )5954أي غير دالة إحصائيًّا ،وتُشير
النتيجة السابقة إلى تقارب استجابات أفراد الدراسة ممن حصموا عمى دورات تدريبية وممن لم
يحصموا عمييا حول كل من (درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري،
والصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري ،ومقترحات تطوير ميارات
اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية)9
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ممخص نتائج الدراسة وتوصياتيا:

ممخص نتائج الدراسة:
90
91

92

93

94
95
96

97

أن درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري في الجامعة السعودية
تبعا لممستجدات الطارئة ،وكذلك
اإللكترونية جاءت عالية ،وذلك يتمثل في :تكييف العمل ً
تنظيم األفكار في العمل واضافة طرق جديدة لتطوير أساليب العمل الروتينية9
أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية بالجامعة
السعودية اإللكترونية لممارسة اإلبداع اإلداري ،ومن أبرز تمك المعوقات :ضعف تقديم
الحوافز المادية ،وكذلك قمة الصالحيات الممنوحة لمقادة ،إضافة إلى ضعف برامج التدريب
المخصصة في اإلبداع اإلداري لمقادة ومساعدييم9
أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى
القيادات الجامعية بالجامعة السعودية اإللكترونية ،ومن أبرز تمك المقترحات :دراسة األفكار
الجديدة دراسة جادة وابداء االىتمام بيا وتطبيق الجيد منيا ،وكذلك توفير القيادات اإلدارية
المؤىمة وذات الكفاءة العالية المدركة لقيمة اإلبداع ،إضافة إلى تفويض بعض الصالحيات
التي تتيح فرص اإلبداع لمقادة9
أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )5950بين متوسطات استجابات أفراد
الدراسة حول درجة ممارسة القيادات الجامعية بالجامعة السعودية اإللكترونية لميارات
اإلبداع اإلداري باختالف متغير المؤىل العممي ،وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن مؤىميم
العممي دكتوراه9
ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول كل
من (الصعوبات التي تواجو القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري ،ومقترحات تطوير
ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية) باختالف متغير المؤىل العممي9
ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول كل
من (درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري ،والصعوبات التي تواجو
القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري) باختالف متغير سنوات الخبرة9
أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )5954بين متوسطات استجابات أفراد
الدراسة حول مقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية بالجامعة
السعودية اإللكترونية باختالف متغير سنوات الخبرة ،وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن خبرتيم
ما بين ( 05 - 4سنوات)9
ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول كل
من (درجة ممارسة القيادات الجامعية لميارات اإلبداع اإلداري ،والصعوبات التي تواجو
القيادات الجامعية لممارسة اإلبداع اإلداري ،ومقترحات تطوير ميارات اإلبداع اإلداري لدى
القيادات الجامعية) باختالف متغير الدورات التدريبية في مجال اإلبداع اإلداري9
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توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا توصي الباحثة بما يمي:
 90الدورات التدريبية وورش العمل لمقيادات الجامعية بالجامعة السعودية اإللكترونية حول
الميارات اإلدارية ،وذلك إلبقائيم عمى اطالع بكل ما ىو جديد في ذلك المجال9
 91التحفيز المادي والمعنوي لمقيادات الجامعية ،بما ُيعزز من قدرتيم عمى البحث واالطالع
عمى كل ما ىو جديد في المجال اإلداري9

يدا من الصالحيات التي تمكنيم من أداء مياميم بالشكل
 92إعطاء القيادات الجامعية مز ً
المطموب ،وتحقيق األىداف اإلدارية والتعميمية التي تسعى إلييا الجامعة9
 93توفير الموارد المالية الالزمة لتجريب األفكار اإلبداعية وتطبيقيا ،بما ُيساىم في تعزيز
ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية9
 94نشر الوعي حول أىمية الميارات اإلدارية ودورىا في النيوض بالجوانب اإلدارية والتعميمية
لمجامعة السعودية اإللكترونية.

دراسات مستقبمية:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا تقدم الباحثة بعض المقترحات لدراسات مستقبمية،
والتي تأمل أن تُساىم في إثراء الميدان التربوي في ذلك المجال ،وذلك عمى النحو التالي:
 90إجراء دراسة تتناول درجة ممارسة ميارات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية بجامعات
أخرى وبمناطق أخرى9
 91إجراء دراسة تتناول تحديات ممارسة اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية بالجامعة
السعودية اإللكترونية9
 92إجراء دراسة تتناول دور إستراتيجيات اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى
اإلداريين في الجامعة السعودية اإللكترونية9

 93إجراء دراسة تتناول تصور مقترح لتطوير اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية بالجامعة
السعودية اإللكترونية9
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المراجع :
 أبو العالء ،ليمى (1502م) 9مفاىيم ورؤى في اإلدارة والقيادة التربوية بين األصالةوالحداثة ،ط  ،0عمان :دار يافا العممية لمنشر والتوزيع ،دار الجنادرية
لمنشر والتوزيع.
 أديب ،وآخرون (1505م) 9أثر تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري عمى جودة الخدمات فيكمية فمسطين التقنية ،دير البمح9
 األعسر ،صفاء (1555م) 9اإلبداع في حل المشكالت ،القاىرة :دار قباء لمطباعة والنشروالتوزيع9
 األغا (1552م) 9دور القيادات اإلدارية في التطوير والتنمية اإلدارية ،جامعة األزىر،فمسطين9
 الشياب ،وأبو حمور (1500م) مفاىيم إدارية معاصرة،مجمد  ،0عمان :دار األكاديميونلمنشر والتوزيع9
 أيوب ،ناديا (1555م) 9العوامل المؤثرة عمى السموك اإلداري االبتكاري لدى المديرين فيقطاع البنوك التجارية السعودية ،مجمة معيد اإلدارة العامة ،الرياض،
المجمد ( )35العدد (9)0
 البدراني ،ذعار (1500م) 9معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائيةالحكومية بمنطقة بريدة من وجية نظر مديرييا ووكالئيا،ماجستير كمية
التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة9
 التميمي ،فواز وليمان ،منير (1505م) 9درجة ممارسة القادة التربويين في مديريات التربيةوالتعميم في محافظة إربد لإلبداع اإلداري من وجية نظرىم ،مجمة
عجمان  ،ص  – 051ص .005
 جدعون ،كارول (1502م) 9اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الخاصة وعالقتو بقيادةالتغيير ماجستير ،جامعة عمان  ،األردن.
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 جروان ،فتحي (1502م) اإلبداع :مفيومو ،معاييره ،مكوناتو ،ط  ،2األردن :دار الفكر 9 جمعة ،محمود ،وآخرون (1500م) 9تأثر القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق اإلبداعاإلداري ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،السنة الرابعة والثالثون ،العدد التسعون9
 الجيني ،أحمد بن عطا اهلل (1557م) 9التدريب اإلداري لمديري المدارس في ضوءاحتياجاتيم التدريبية دراسة تحميمية من وجية نظر مديري ووكالء
مدارس تعميم البنين بينبع الصناعية ،رسالة ماجستير غير منشورة
جامعة أم القرى9
 الحارثي ،مشعل (1500م) 9واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاتو لدى مديريالمدارس الثانوية في محافظة جدة،ماجستير  ،كمية التربية ،جامعة أم
القرى مكة المكرمة9
 الخميس ،وآخرون (1505م) 9دور كميات االقتصاد واإلدارة والتجارة في بناء مجتمعاإلبداع :رؤية مستقبمية بالتطبيق عمى كمية االقتصاد واإلدارة بجامعة
القصيم  -المممكة العربية السعودية ،مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية،
مصر ،مجمد  ،42عدد 91
 الخواجا ،عبد الفتاح (1553م) 9تطوير اإلدارة المدرسية ،دار الثقافة ،عمان ،المممكةاألردنية.
 الدخيل ،عبد اهلل (1500م) 9واقع اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في المدارس الرائدةبمدينة الرياض ،بحث تكميمي مقدم إلى قسم التربية بكمية العموم
االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لنيل درجة
الماجستير في تخصص اإلدارة والتخطيط التربوي9
 الزامل (1506م) 9واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري ومعوقاتو لدى إدارات جامعة األميرةنورة بنت عبد الرحمن من وجية نظر اإلداريات العاممين فييا ،المجمة
التربوية ،العدد 937
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 الزىراني ،مريم (1502م) 9القيادة اإلبداعية لممديرات وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لممعمماتفي دور رياض األطفال بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر المديرات
والمعممات ،ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أم القرى9
 السممي ،فيد (1557م) 9ممارسة إدارة الوقت وأثرىا في تنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدىمديري مدارس المرحمة الثانوية بتعميم العاصمة المقدسة ،ماجستير
،جامعة أم القرى9
 السياري ،نسرين (1505م) 9واقع اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام العممية في جامعةاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،ماجستير،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية9
 السيد ،مصطفى صبحي (0870م) 9القيادة اإلداريـة فـي العـصر الحـديث ،الكويت. الضبيعي ،سارة (1501م) واقع اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية في وزارة التربيةوالتعميم بالمممكة العربية السعودية في ضوء نظرية تريز،ماجستير
جامعة اإلمام محمد بن سعود9
 طالل ،وآخرون ( 9)1500أثر اإلبداع اإلداري عمى تحسين مستوى أداء إدارة المواردالبشرية األردني في البنوك التجارية األردنية ،الجامعة األمريكية في
مادبا عمان ،األردن9
 عابدين محمد (1550م) 9اإلدارة المدرسية الحديثة ،ط  ،0دار الشروق عمان عبيدات ،ذوقان؛ عبد الحق ،كايد؛ عدس ،عبد الرحمن 9)1501( 9البحث العممي مفيومووأدواتو ،ط  ،03عمان ،دار الفكر.
 العجمة ،توفيق (1557م) 9اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي لمديري القطاع "دراسةتطبيقية عمى و ازرات قطاع غزة ماجستير في إدارة األعمال ،الجامعة
اإلسالمية بغزة ،فمسطين9
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 العرفج ،أريج (1505م) 9واقع اإلبداع اإلداري لدى مشرفات اإلدارة المدرسية بمدينةالرياض ،ماجستير ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض9
 العريفي ،سعود (1555م) المعوقات التنظيمية إلبداع العاممين :دراسة ميدانية عمى وحدةالتطوير اإلداري بأجيزة األمن العام بمدينة الرياض ،ماجستير ،جامعة
الممك عبد العزيز9
 العساف ،صالح بن حمد (1501م) 9المدخل إلى البحث في العموم السموكية ،الرياض9 الغامدي ،حافظ (1557م) 9دور المشرف التربوي في تنمية ميارات التدريس لدى معمميالمغة العربية ،ماجستير  ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة9
 القحطاني (1506م) دور القيادات الجامعية في تحسين القدرة التنافسية لمجامعاتالسعودية األىمية ،ماجستير ،كميات الشرق العربي9
 المعايطة ،عبد العزيز (1503م) 9مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات المدارسالثانوية الحكومية في المديرية العامة لمتربية والتعميم في محافظة
الكرك من وجية نظرىم ،مجمة العموم التربوية والنفسية-432 )3( 04 ،
.470
 المغربي ،كامل محمد (0887م) 9السموك التنظيمي ،مفاىيم وأسس سموك الفرد والجماعةفي التنظيم ،دار الفكر عمان ،ط 91
 مكتب اآلفاق المتحدة االستشاري (1557م) 9نشر ثقافة الحوار لدى العاممين فيالمؤسسات التعميمية ،بتكميف من مكتب التربية العربي لدول الخميج9
 الييجان ،عبد الرحمن (0888م) 9معوقات اإلبداع في المنظمات السعودية ،مجمة اإلدارةالعامة ،عدد ( ،)0الرياض معيد اإلدارة العامة9
 وصفي ،إيمان (1505م) التنمية اإلدارية لمقيادات الجامعية في مصر في ضوء بعضالخبرات األجنبية ،ماجستير  ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق9
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