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 دادإـع
 

 بن عبد العزيز أستاذ مساعد جبامعة األمري سطام

 فا  االقساا  رؤساء لدى اإلداري  االبداع عناصر توافر هدفت الدراسة للتعرف على مدى
 تابياا  ما  تحاد التا  نظاره،  وذاكلا الوعوقاا  ةوجهاا ما  العزياز عباد با  سااا  األميار جامعاة

 وجهاة ما  العزياز عباد با  سااا  األميار جامعة ف  االقسا  رؤساء لدى اإلداري  االبداع عناصر
 األميار جامعاة فا  االقسا  رؤساء لدى اإلداري  اإلبداع درجة ف  االختالف نظره،  وتحديد مدى

 فاا  التدريبيااة الاادورا  – الخباار  ساانوا  – الجاان ) لوتغياارا  تعاازى  التاا  العزيااز عبااد باا  ساااا 
 واساااتخدمت الدراساااة الوااانها الوصااا   التحليلااا   واالسااات انة ذااا دا  لهاااا  (.اإلداري  اإلباااداع مجاااا 
 ماا  العزيااز عبااد باا  ساااا  األمياار جامعااة فاا  االقسااا  رؤساااء جوياا  ماا  الدراسااة مجتواا  وتكااو  
 عينة وتكونت قس،  رئي  ما( 206) عدده، ال الغ   1439/2018 الدراس  للعا  نظره، وجهة

 لوجاااال  الحسااابية الوتوساااا  أ  الدراسااة نتااائا وأظهاار  .األقسااا  رؤساااء جوياا  ماا  الدراسااة
 -3.38) باي  تراوحت عبدالعزيز ب  ساا  األمير بجامعة األقسا  رؤساء لدى اإلبداع  السلوك
 أظهار  أ  الوتوسااا الدراساة. ذواا  لوجااال  اإلداري  اإلباداع م  متوساة درجة وه ( 3.82

 باااا  ساااااا  األمياااار بجامعااااة األقسااااا  رؤساااااء لوجاااااال  معوقااااا  اإلبااااداع اإلداري لاااادى الحسااااابية
وهاا  تتااراون بااي  درجااة منخ طااة ومتوساااة. ذوااا تبااي   (2.84و 2.20) بااي  راوحاات عباادالعزيز

ء  تعزى ألثر الجن  ف  اإلبداع اإلداري ذكل وجا (a=0.05) وجود فروق ذا  داللة إحصائية
بي  فئت  الخبر  اقال  (a=0.05) وجود فروق ذا  داللة إحصائيةوذكلا  .ال روق لصالح الكذور

( سنوا  وجاء  ال روق لصاالح فئاة الخبار  أقال ما  10( إلى أقل م  )5وم  ) ( سنوا 5م  )
 (a = 0.05) د فروق ذا  داللة إحصائية عند مستوى الداللةف  حي  ل، يك  هناك  سنوا . 5

 .دد الدورا  التدريبية ف  مجا  اإلبداع اإلداري ف  اإلبداع اإلداري ذكلتعزى لع
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 ياثثر مختل اة مجااال  فا  والتقاد  باالتاور يتويز. متغيرا   عصرا   فيه نعيش الكي العصر
 أو العاااالو  االقتصاااد مجاااا  فاا  ساااواء والتغياارا  الوتساااارعة فااالتاورا  اآلخااار  علااى منهاااا كاال  

 فا  التقنا  والتااور العلوا  التقاد  بوجاا  يتعلا  وماا واالتصا   الوعلوماتية الثور  على داالعتوا
. عياد) اإلدارياة األساالي  ف  النظر إعاد  ضرور  على بآخر أو بشكل انعك  الوجاال  مختلف
 كيفياااة فااا  والصاااعو ا  التحديااادا  مااا  العدياااد تواجاااه الونظواااا  جعااال مواااا .(33ص. 2008

 عووماااا   الونظواااا  هاااك  علاااى رئيسااايا   تحاااديا   وهاااو ماااا فااار . معهاااا التكيااا   وطرائااا مواك اتهاااا 
 حادي،  فكاري  إطاار ضاو  القياادا  األكاديوياة بتااوير يتوثال خصوصاا   األكاديوية والوثسسا 

 ومستجداته العصر متال ا  م  ينسج، بوا الصياغة وإعاد  والتاوير  للتعل، القياد  قابلية يراع 
 وتشااكيلها فيهااا والت كياار إنتاجهااا إعاااد  يوكاا  صااناعة عوليااة هاا  القياااد  ماا  القااا  وانا لااكلا  وتقنياتااه 

 .(1ص   2015 الروسا  )وفاعلية بك اية الوستقبل مثسسا  إدار  م  يوكنها وهكا
بواااا يتواماااى مااا   وغاياتاااه العاااال  التعلاااي، أهاااداف الجامعياااة لتحقيااا  الوثسساااا  وتساااعى

 ُتناط رؤساء األقسا  الكي  طري  وذلا ع  -2030ؤية ر –توجها  الوجتو  ورؤيته الوستقبلية 
 حااال علاااى وقااادراته، واختصاصاااه، خبااارته، بحكااا، الكلياااا  داخااال الجامعياااة اإلدار  مساااثولية بهااا،

 هاك  تطاال  كواا  (76ص   2007 كساا، )الجاامع  بالتادري  قياامه، إلاى إضافة الوشكال 
 بوختلااف والوهاا  األعوااا  ووارسااةل الوثهلااة الوخرجااا  إعااداد فاا  كبياار علواا  باادور الوثسسااا 

 . الوجتوعية القااعا  جوي  ف  التخصصا 
 األساساية االرتكاا  قاعاد  العلوياة األقساا  اعت اار على الجامعية واألعراف اللوائح وتت  

 الوادخال   تساتقبل التا  وها  مواقعهاا  فا  العولياا  تجاري  إذ الجاامع   الهار  عليها يقو  الت 
 بااادور تقاااو  كواااا  (67ص   2004 محجاااو، ) وخصائصاااها ساااواتها الوخرجاااا  تكتسااا  وفيهاااا
 التعلاي، مثسساا  ل ها، محاولاة أي فإ  و التال  وتابيقها  وال كرية العلوية الثقافة نشر ف  رئي 

 جواناا  فاا  األساساا  الونالاا  فهاا  العلويااة األقسااا  ماا  تباادأ أ  البااد وتاويرهااا ودعوهااا العااال 
  (42ص   1998 حااار، )العلوياااة الباااراما مساااتوى  رفااا  فااا  ةالرئيسااا والوسااايلة العلوااا  التااااوير
 مراكاااز هااا  ماااا بقااادر والتنساااي  اإلدار  علاااى تعوااال بيروقراطياااة نوااااذ  ليسااات العلوياااة فاألقساااا 
 التا  الوعاايير ما  لوجووعاة ط قاا   العولياا  يوجاه الاكي العلوا  االستقال  ذا  الوهنية لألنشاة
 .اخليةالد بوتال اتها الوفاء لها وتتيح تحكوها
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 نتااائا ماا  لااكلا لوااا القيااادي العواال فاا  الهامااة الوواضااي  ماا  اإلداري  اإلبااداع دور وُيعااد
الوثسسااااا  التعليويااااة بشااااكل عااااا   نشاااااطا  جوياااا  فاااا  أساساااايا   عنصاااارا   اإلبااااداع ُيعااااد إيجابيااااة

  (اإلساتراتيج ) التخاياا  الوساتوى  علاى ذلاا أكاا  ساواء والوثسسا  الجامعياة بشاكل خااص 
 فاا  اإلبااداع  الواانها توظياا  خااال  ماا  ألنااه ذلااا التشااغيل   الوسااتوى  أو اإلداري  الوسااتوى  أو

 كوااا ويساار  وفاعلياة ك اااء  بكال الونظوااة وغاياا  أهااداف نحقا  أ  يوكاا  الوساتويا  هااك  جويا 
 ياثدي والاكي بها العول إجراءا  وتحسي  فيها  ال شرية القوى  تاوير على الوقت ن   ف  نعول
 .(2   ص2006 النتي ا  )الوثسسة الجامعية جا مخر  تحسي  إلى بدور 

 عااااااا  تويزهاااااااا فااااااا  منظواااااااة أي قاااااااو  رئيسااااااا  بشاااااااكل تااااااادع، اإلباااااااداع عولياااااااة أ  كواااااااا
 متال اااااااااا  مواك اااااااااة فااااااااا  تسااااااااااه، ال التقليدياااااااااة اإلدار  كاااااااااو  . الونافساااااااااة األخااااااااارى  الونظواااااااااا 

 باااااداعاإل جوانااااا  تااااادع، ال كونهاااااا. الونظواااااة و التاااااال  األفاااااراد أداء تراجااااا  فااااا  وتسااااااه، العصااااار
 .(231ص   2003  الزهري ) الوختل ة

 مباادعي   يكونااوا أ  ومهااامه، أدوارهاا،  اخااتالف علااى الوباادعي  الوااديري  علااى وين غاا 
 معها، العااملو   يساتاي  تح يازي  إداري  أسالو، لاديه، يكو   وأ  وأساليبه،  أفكاره، ف  ومبتكري 

 أغلاا  وإ  الوبدعااة  العناصاار ،وجااك لاادع، الوتواصاال والسااع  واإلبااداع االبتكااار  بعوليااة القيااا 
 القسااا، . ونظااارا  لكاااو  ذ ااااء (135   ص2011 الساااكارنة )التغييااار رواد هااا، النااااجحي  الواااديري 

 كبياار حااد إلااى تعتوااد الجامعيااة الوثسسااة أهااداف عاا  الونبثقااة أهدافااه تحقياا  علااى وقدرتااه العلوا 
 تتحادد القسا، وذ ااء  وعياةفن  ((Baron, 2003, p.78لرئيساه واألكاديوياة اإلدارياة الك ااء  علاى

 تحقياااا  نحااااو اآلخااااري  توجيااااه يتااااولى الااااكي والواااادير القائااااد  فهااااو رئيسااااه  واسااااتعدادا  بقاااادرا 
 لوساتويا  والوقايم، والوتاب  لها  الوخاط وأنشاته فعالياته على الو امر الوشرف وهو األهداف 

 لها،  الراعا  وهو إلداريي  وا التدري  هيئة أعطاء أو ال احثي  أو للاال، بالنس ة سواء األداء 
 السااايد. )القسااا، ماااثو   إدار  عااا  الو امااار الوسااائو  فهاااو عاماااة و صااا ة لوساااثولياته،  والووضاااح

وف  ضوء ما تقد  يتطح أهوية توافر اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقساا   ( 2002 ومصا ى 
عزيااز لتحقياا  بالوثسسااا  الجامعيااة. وفاا  ضااوء مااا تسااعى إليااه جامعااة األمياار ساااا  باا  عبااد ال

الوجتوعياااةس تساااعى الدراساااة  والشاااراكة التعلاااي، فااا  متوياااز  رؤيتهاااا والوتوثلاااة فااا  أ  تكاااو  جامعاااة
 عباد با  سااا  األميار جامعاة فا  االقساا  رؤساء لدى اإلداري  الحالية للوقوف على واق  اإلبداع

 نظره،. وجهة م  العزيز
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 علاااى واالعتوااااد العاااالو  االقتصاااد مجاااا  فااا  سااواء والتغيااارا  رعةالوتساااا التاااورا  إ 
 مختلااف فاا  التقناا  والتاااور العلواا  التقااد  بوجااا  يتعلاا  مااا أو واالتصاااال  الوعلوماتيااة الثااور 

والتاااورا  علااى الساااحة الوطنيااة والتاا  يعااد ماا   (33ص.  2008. عيااد)الوجاااال  ماا  ناحيااة 
 النظار إعااد  ضرور  على بآخر أو تنعك  بشكل. لوطن   و رناما التحو  ا2030أبر ها رؤية 

 متال ااا  مواك ااة علااى قااادرا   كونااه اإلبااداع وتشااجي  تاويرهااا نحااو والسااع  اإلداريااة األسااالي  فاا 
 . الوختل ة العصر

 وإدار   عامااة بصااور  اإلدار  مشااكال  وتعقااد تسااارع وعلااى مسااتوى التعلااي، الجااامع  فااإ 
 باكلا يرت ط وما عليه الال  و ياد  وتنوعه الجامع  التعلي، اعالتس نتيجة خاصة بص ة األقسا 

 عاات  علاى الولقاا  الوسثوليا  م  وغيرها التدري  هيئة ألعطاء وتاوير للوقررا  تحدي، م 
 ماا  تحااد التاا  الصااعو ا  الكثياار يوجااه أ  ماا  بااد ال كااا  الوتنوعااة ومسااثولياته األقسااا  رؤساااء
 حجاار األكاااديو  القساا، حياا، يعااد والجامعااة. القساا، عواال يرساا وتعرقاال بعولااه القيااا  عاا  فاعليااة

 ما  تتكاو   التا  والوعاهاد الكليا  م  عدد م  الجامعا  تتكو   حي،. للجامعة بالنس ة األساس
 الناحياة م  الوستقل كيانه قس، لكل ويكو  . الوختل ة التخصصا  حس  تصنف أكاديوية أقسا 

 لاااه فالقساا، و ااكلا. العلويااة ال حااو  وإجااراء خصصاايةالت الوقااررا  تاادري  ماا  واإلداريااة العلويااة
 .(220   ص2002. مصا ى السيدس) واإلدارية العلوية الناحية م  الكات  كيانه

 أكماااد فقاااد بالجامعاااة األكااااديو  الهااار  فااا  العلوياااة األقساااا  رؤسااااء موقااا  ألهوياااة ونظااارا  
(William, 2011 )ك اااءته، علااى يعتوااد الحديثااة الجامعااا  فاا  وتعيياانه، اختياااره، أ م  علااى 

 بدرجااة ترتكااز الجامعااة مكانااة ونظاارا  أل  .اإلداريااة مهاااراته، علااى اعتواااد  ماا  أكثاار األكاديويااة
 األقسااااا  نوعيااااة إلااااى ترجاااا  ذاتهااااا الجامعااااة سااااوعة أ  كوااااا أقسااااامها  وأداء جااااود  علااااى عاليااااة

 واألكاديوياااة رياااةاإلدا الوهاااا  باااي  القسااا، ومساااثوليا  مهاااا  وتتناااوع. منهاااا تتااا لف التااا  األكاديوياااة
  مصاااا ى السااايدس) القسااا، وأهاااداف الجامعاااة رساااالة لتحقيااا  الوناسااا  الوناااا  تهيئاااة والتنظيوياااة

 (224ص   2002
 الوساائل ما  لعادد اماتالكه، فإ  ذل ما تقاد  ي ار  علاى رؤسااء األقساا  فا  الجامعاا 

 علاى والتغلا  تهمشاكال حال علاى والعوال عالياة وذ ااء  ب اعلياة القسا، إدار  ف  الوتنوعة والارق 
 فا  تساه، التا  اإلدارياة الواداخل أحاد اإلداري  اإلباداع يوثل حي،. جديد  وأفكار بارق  الوعوقا 

 الوشكال   وعليه تتوثل مشكلة الدراسة الحالية ف  التساؤ  الرئيس  التال : ماا واقا  اإلباداع حل
 نظره،؟ وجهة م  العزيز عبد ب  ساا  األمير جامعة ف  االقسا  رؤساء لدى اإلداري 
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 عباد با  ساا  األمير جامعة ف  االقسا  رؤساء لدى اإلداري  االبداع عناصر توافر مدى ما -1
 نظره،؟ وجهة م  العزيز

 فاا  االقسااا  رؤساااء لاادى اإلداري  االبااداع عناصاار تابياا  ماا  تحااد التاا  الوعوقااا  هاا  مااا -2
  نظره،؟ وجهة م  عزيزال عبد ب  ساا  األمير جامعة

 ساااا  األميار جامعااة فا  االقسااا  رؤسااء درجااة اإلباداع اإلداري لاادى هنااك اخااتالف فا  هال -3
الااادورا  التدريبياااة فااا  مجاااا   – سااانوا  الخبااار – الجااان ) تعااازى لوتغيااارا  العزياااز عباااد بااا 

 ؟(اإلبداع اإلداري 

 األمياار جامعااة فاا  االقسااا  رؤساااء لاادى اإلداري  بااداعاال عناصاار تااوافر ماادى علااى التعاارف -1
 .نظره، وجهة م  العزيز عبد ب  ساا 

 االقسااا  رؤساااء لاادى اإلداري  االبااداع عناصاار تابياا  ماا  تحااد التاا  الوعوقااا  علااى التعاارف -2
 نظره،. وجهة م  العزيز عبد ب  ساا  األمير جامعة ف 

 جامعاااة فااا  االقساااا  رؤسااااء ي لااادىدرجاااة اإلباااداع اإلدار  مااادى االخاااتالف فااا  علاااى التعااارف -3
الااادورا   – سااانوا  الخبااار  – الجااان ) التااا  تعااازى لوتغيااارا  العزياااز عباااد بااا  سااااا  األميااار

 .(التدريبية ف  مجا  اإلبداع اإلداري 

 ءرؤساا لدى اإلداري  اإلبداع تعود أهوية الدراسة الحالية إلى أهوية الووضوع ن سه " واق 
نظاره،"  حيا، أ  السالوك اإلباداع   وجهاة ما  العزياز عباد با  سااا  األميار جامعة ف  االقسا 

يعد م  العناصر الهامة ف  العول اإلداري لدى رؤساء األقسا  ف  التعلي، الجامع  بشاكل عاا   
 وعليه فإ  أهوية الدراسة الحالية تن   م  اآلت :

 األهمية النظرية:   -1

اإلباااداع  فااا  العوليااة اإلدارياااة فااا  أناااواع الونظواااا  والوثسساااا   ترجاا  ألهوياااة السااالوك
الوختل ة  وتبر  أهوية سلوك رؤسااء األقساا  فا  الكلياا  والجامعاا  ما  حيا، تا ثيره، الو امار 

 سل ا  وإيجابا  على مسير  التعلي، الجامع .
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 األهمية التطبيقية: -2
  فاا  اإلداري  العواال تناولاات والتاا  القليلااة  الووضااوعا  ماا  اإلبااداع  الساالوك موضااوع يعااد 

 .الجامعة ف  األكاديوية األقسا 

  األكاااديو  القساا، لاارئي  األداء  لتحسااي  إيجابيااة آثااار عااد  الدراسااة هااك  نتااائا خااال  ماا  يتوقاا 
 .وإيجاب  مبدع بشكل عوله التدري  هيئة عطو يثدي لك  الوناس ة للظروف تهيئته بجان 

 ˆ  القساااا، رئااااي  وتعيااااي   اختيااااار أساااا  االعت ااااار بعااااي  ت خااااك أ  الدراسااااة هااااك  نتااااائا ماااا 
 الخبر   وعدد الدورا  التدريبية ف  مجا  اإلبداع اإلداري. تراعى بحي، األكاديو 

 األميااار سااااا  بااا   لجامعاااة الراجعاااة التغكياااة مصاااادر مااا  مهواااا مصااادرا الدراساااة هاااك  نتاااائا تعاااد
 نظره،. وجهة م  ؤساء األقسا ر  لدى اإلبداع  السلوك درجة على التعرف أجل عبدالعزيز م 

   األمياار جامعااة فاا  االقسااا  رؤساااء لاادى اإلداري  اإلبااداع : ويتوثاال فاا  واقاا الحددالالضوعددو 
 نظره،. وجهة م  العزيز عبد ب  ساا 

  محافظة الخر .الحالالضكان : 

  2018-ها1439: ال صل الدراس  الثان  للعا  الحالالزمان.  

 ما  لديه متوفر هو بوا اإلنسا  يستخدمها الت  العوليا  م  : "مجووعةاإلبااعلاإلداريل
 أو أساالو، أو فكاار  إلااى يتوصاال أ  فاا  بيئيااة مااثثرا  ماا  بااه يحاايط ومااا  وفكريااة عقليااة قاادرا 
 (7: ها1426 جبر  . )بها" يعول الت  الونظوة أو للوجتو  الن   يحق  بحي،  منتا أو نظرية

 األكاااديو  رئااي  القساا، الااكي يت عااه الساالوك أو وتعاارف ال احثااة إجرائيااا  ب نااه: التصاارف
 وابتكاريااااة  ان عاليااااة  ووجدانيااااة عقليااااة : بخصااااائ  توتعااااه خااااال  ماااا  غياااار  عاااا  يويااااز  والااااكي

 .الجواع  والعول مبدعة  تاويرية براما وتبنية وإبداعية 

 أواًل: تعريف اإلبداع اإلداري:  
 متاوفر هاو بواا اإلنساا  يساتخدمها التا  العولياا  ما  يعارف اإلباداع علاى أناه: مجووعاة

فكار  أو أسالو،  إلاى يتوصال أ  فا  بيئياة ماثثرا  ما  باه يحايط وماا عقلية وفكرية  قدرا  م  لديه
 (7ها: 1426يعول بها.)جبر    الت  ةللوجتو  أو الونظو الن   يحق  أو نظرية أو منتا  بحي،
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أما اإلبداع اإلداري فيعر علاى أناه: "الووارساا  والو اادرا  ال كرياة والعولياة التا  يباديها 
العاااملو  أثناااء أدائهاا، ألعواااله،  وماا  ماا نها رفاا  سااوية األداء التنظيو ".)الحراحشااةس والهيتاا   

2006   242) 
لياااا  أو باااراما أو منتجاااا  جدياااد  تظهااار كواااا عااارف علاااى أناااه: االساااتخدا  النااااجح لعو

كنتيجة لقرارا  داخل الونظوة. وهو أيطا : العولية اليت يترت  عليها ظهور فكار  أو موارساة أو 
منااتا أو خدماااة جديااد  يوكااا  تبنيهااا مااا  قباال العااااملي  فاا  الونظواااة أو فرضااها علااايه، ماا  قبااال 

  بيئااة أو عوليااا  أو مخرجااا  أصااحا، القاارار  بحياا، يترتاا  عليهااا إحاادا  نااوع ماا  التغيياار فاا
 (20   2015الونظوة".)العوض   

 ثانيًا: أهمية اإلبداع يف املنظمات:
تواجاااااه الونظواااااا  الوعاصااااار  العدياااااد مااااا  التحاااااديا  والصاااااعو ا  الناجواااااة عااااا  البيئاااااة 
الوطاااار ة والوعقاااد  والتااا  تنشاااط فااا  إطارهاااا  ولوواجهاااة هاااك  الوشاااكال  والصاااعو ا  بك ااااء  

مااار يساااتدع  جهاااودا  وقااادرا  إبداعياااة عالياااة حتاااى تاااتوك  هاااك  الونظواااا  مااا  وفعالياااة  فاااإ  األ
ضوا  بقائها واستوراريتها وحتى نووها. لقد أص ح اإلبداع ميز  تنافساية بالغاة األهوياة خصوصاا  
فاا  ظاال التحااوال  السااريعة والوتالحقااة التاا  ت رضااها ظاااهر  العولوااة ومااا رافقهااا ماا  ان جااار فاا  

واالتصااااال   وعولواااة لألساااواق  وتغيااار فااا  أذواق الوساااتهلكي   وأصااا ح  تكنولوجياااا الوعلوماااا 
نجان الونظوا  يقاس بوا توتلكه م  أفكار جديد  ومادى قادرتها علاى تجسايد هاك  األفكاار علاى 
أر  الواقاا   ال بوااا توتلكااه ماا  مااوارد ماديااة. وقااد أكااد العديااد ماا  الكتمااا، وال اااحثي  علااى حاجااة 

ر  مااوردا  هامااا  للونظوااة يجاا  حساا  إدارتااه باال حتااى تنويتااه وتاااوير . الونظوااا  لدبااداع  باعت ااا
وإدراكاااا  منهاااا ألهويتهاااا  فقاااد اساااتجابت الونظواااا  و اااارق مختل اااة مااا  االهتواااا  والعناياااة  وذلاااا 
بتبنيهااا اسااتراتيجيا  وسياسااا  ماااملة تشااج  الساالوك والت كياار اإلبااداعي  فقااد قااا  الاا ع  بإنشاااء 

بااداع مثاال وحاادا  ال حاا، والتاااوير  وأخاارى أن قاات م ااالغ باهظااة وحاادا  متخصصااة لتاااوير اإل
 (8-7لالهتوا  بالوواه  الوبدعة. )محودس ورفي   د. : 

 ثالثًا: عناصر اإلبداع:
لوحظ م  خال  األدبيا  الت  تناولت موضوع اإلباداع  أناه يوجاد ما ه ات ااق باي  أغلا  

للقاادر  اإلبداعيااة هاا  التاا  تقااف وراء ال اااحثي  والكتااا، علااى تحديااد عناصاار أو مكونااا  أساسااية 
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الت كير اإلبداع  لدى األفراد والات يادونها ال يوكا  التحاد  عا  وجاود إباداع ألهويتهاا فا  قيااس 
مساااتوى اإلباااداع وتحدياااد  ساااواء علاااى مساااتوى ال ااارد أو الجواعاااة أو الونظواااة  ولقاااد تنااااو  أغلااا  

 ال احثي  ف  دراسته، العناصر اآلتية لدبداع:
وتعناااا  القاااادر  علااااى توليااااد عااااددو ذبياااارو ماااا  الباااادائل أو الوترادفااااا  أو األفكااااار أو لالّطالقدددد   -1

هولة ف  توليدها. وه   رعة والسم الوشكال  أو االستعواال  عند االستجابة لوثيرو معيم   والسم
فاا  جوهرهااا عوليمااة تااكذمر واسااتدعاء اختياريمااة لوعلومااا و أو خباارا و أو م ااا ي، سااب  تعلموهااا. 

 (2002   2002)الحارث  
قعة عاد    وتوجيه الضرون  ل -2 وه  القدر  على توليد أفكارو متنومعة ليست م  نوع األفكار الوتوم

أو تحويل مسار التم كير م  تغيمر الوثيار أو متالم اا  الووقاف. والوروناة ها  عكا  الجواود 
د  ساال ا  وغياار قابلااة للتمغيماار حساا  مااا تسااتدع   الااكمهن  الااكي يعناا  تبنماا  أنواااط ذهنيمااة محاادم

الحاجة  وم  أمكا  الورونة: الورونة التملقائيمة  والورونة التمكيمفيمة  ومرونة إعاد  التمعري  أو 
 (33   2009التمخلم  ع  م هو و أو عالقةو قديوةو لوعالجة مشكلةو جديد .)خليل 

الة هنااا األصااالة هاا  أكثار الخصااائ  ارت اطااا  باإلبااداع والتم كياار اإلبااداع   واألصاااألصددال  ل -3
ااز علااى النمااواتا  بوعنااى الجاادم  والتم اارمد  وهاا  العاماال الوشااترك بااي  معظاا، التمعري ااا  التاا  ترذم

 (12   2009اإلبداعيمة ذوحامو للحك، على مستوى اإلبداع.)خليل 
وتعن  القدر  على إضافة ت اصيل جدياد  ومتنومعاة ل كار  أو حالمو لوشاكلة أو  إدراكلالتفاصيل  -4

 (36   2007 دتساعد على تاويرها وإغنائها وتن يكها. )الرادو لوحة م  م نها أ  

 رابعًا: مراحل عملية اإلبداع:
 تور عولية اإلبداع بعد  مراحل وتتوثل هك  الوراحل ف  اآلت :

  وياات، فيهااا تحديااد الوشااكلة التاا  توثاال محااور اهتوااا  ال اارد الوباادع  وهاا  مرحلدد لاتمتضددا :
 الوعتود . مرحلة تحديد أبعاد الوشكلة والخاط

 وفيها يت، جو  الوعلوما  حو  موضوع الوشكلة.مرحل لاإل ااد : 

 ويت، فيها الت اعل بي  مخصية ال اح، ومعلوما  وموضوع ال ح،.مرحل لاتحتضان : 

 ف  هك  الورحلة يقو  ال رد الوبدع بإعاد  ترتي  وتنسي  أفكار   بواا يساوح مرحل لالبزوغ :
 له بالوصو  إلى الحل.

 ف  هك  الورحلة يت، اختيار صدق ال كر  الجديد  الوتوصل إليها.تحقيقمرحل لال : 
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أ  تسلسااااال هاااااك  الخااااااوا  والوراحااااال ال توثااااال نووذجاااااا  يجااااا  إت اعاااااه  إذ أ  الظااااااهر  
اإلبداعياااة متشاااابكة ومتداخلاااة فااا  معظااا، األوقاااا   وهاااكا ال ين ااا  أ  العامااال اإلباااداع  يااات، وفااا  

داع الجواااع   إضااافة إلااى ذلااا فهاا  ليساات دائوااا  خاااوا  منظوااة خصوصااا  علااى مسااتوى اإلباا
عولية يوك  السيار  عليهاا وتوجيههاا وفا  ماا يخاد  أهاداف الونظواة  ف ا  أغلا  األحياا  تنبثا  

 (9أفكار جديد  قبل الحاجة إليها. )محود ورفي   د. : 

 خامسًا: العالقة بني القيادة التحويلية واإلبداع اإلداري:
التاا  تعيشااها الونظوااا  والتاا  فرضااتها ظاااهر  العولوااة  ومااا  فاا  ظاال التحااوال  السااريعة

نجاا، عنهااا ماا  تسااارع تكنولااوج  وان جااار معرفاا  وامااتداد فاا  الونافسااة علااى الوسااتويي  الوحلاا  
و غر  التكي  م  الوتغيرا  الوحياة وتحقي  التويز ف  األداء ذا  لزاماا  عليهاا الترذياز والعالو   

 على العنصر ال شري والكي يوثل اليو  أساس التسيير الحدي،. على الرأسوا  ال كري و الكا 
حيا، يعااد اإلبااداع أدا  الونظواة التعليويااة للتكياا  ما  تلااا الوتغياارا  وغيرهاا ماا  األمااور 
الوحياة بها  ذوا أنه يساعدها على مواجهة الوشكال  التعليوية الوعاصار  وتحاديا  الوساتقبل  

 (20   2015للتعامل م  تلا الوشكال . )العوض   وذلا م  خال  ما يقد  لها م  حلو  
هاكا وقااد أفاااد  بعاا  ال حاو  باإلضااافة إلااى الخبااراء أ  القادرا  اإلبداعيااة تت اااو  ماا  
فااارد إلاااى آخااار  غيااار أ  ال ااارد يصااابو دائواااا  إلاااى تحقيااا  ذاتاااه اإلبداعياااة والتااا  تعاياااه التقااادير 

تدف  ال رد بهكا االتجا  ويستاي  القائد تنوية  واالحترا   وأ  القياد  اإلدارية الوثهلة م  مانها أ 
 وتعزيز اإلبداع لدى األفراد والعاملي  معه م  خال  الوسائل والارق اآلتية:

   التااا ثير فااا  صااا ا  القائاااد الشخصاااية: تلعااا  الصااا ا  التااا  ين غااا  علاااى القائاااد اإلداري أ
كا الوجاااا  تناولااات أحاااد يتحلاااى بهاااا دورا  هاماااا  فااا  تحرياااا غرائاااز اإلباااداع واالبتكاااار  وفااا  هااا

( بدراسة علاى مجووعاة ما  القااد  اإلدارياي  وتوصالوا ما  John; Danny Coxالدراسا  )
خاللها إلى مجووعة م  الص ا  للقاد  والتا  ما  بينهاا )صاقل الوقاايي  العلياا لألخالقياا  

عوال ال -العوال باداف  اإلباداع  -اماتالك الشاجاعة  -االنجا   –النشاط العال   -الشخصية 
 استورار الحواس(. -تحديد الهدف  -الكذاء  -الجاد بت ا  والتزا  

  تشااجي  األفكااار الجديااد : ين غاا  علااى القائااد اإلداري أ  يتاايح لورؤوساايه هامشااا  ماا  الحريااة
للوشااارذة فاا  تشااخي  الوشااكال  وإبااداء الاارأي وذلااا باإلصااغاء لوقترحاااته،  وتن يااك مااا هااو 
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لعلياااا  فالوشاااارذة تاااثثر إيجاباااا  علاااى ارت ااااع الااارون الوعنوياااة جياااد منهاااا أو تقاااديوها لاااددار  ا
 للعاملي  وتدفعه، إلى بك  أقصى جهد موك  القتران التحسينا  والتعديال .

  اإلنابااة أو ت ااوي  السااالاا : وهااو أ  يخاااو  القائااد غيااار  ساالاة القياااا  باا ع  األعواااا  أو
 الوسثوليا  الت  تدخل ف  حدود سلااته ومسثولياته.

 لقاد  أال يعاوا الحلو  الجاهز  لورؤوسيه، أل  ذلا يونعه، م  ال رص الت  تساعده، على ا
 على إظهار قواته،.

   يجا  علااى القاااد  احتاارا  ال روقااا  ال ردياة بااي  الورؤوسااي  وأ  ال يحتقااروا أصااحا، القاادرا
واد االبتكارية ال سياة بل البد م  التعاطف معه، حتى ولاو ذانات م اادراته، متواضاعة. )مح

 (12-10ورفي   د. :

ولوزيااد ماا  الدقااة والتخصااي  ياات، عاار  العالقااة بااي  الاانوط القيااادي التحااويل  وماادى 
توافر القدرا  اإلبداعية لدى العاملي   وذلا م  خال  التارق إلى عناصر القياد  التحويلية ذل 

 على حد :
ن سااه نووذجااا   : يسااتاي  القائااد أ  يجعاال ماا التدديريرلالرددار)م لتصددفائلالقاخددالال   دد    -1

لرون االبتكار  ولك  ذلا ال يعن  أ  يتصف القائد بوقدر  فك  علاى اإلباداع  وإنواا الوقصاود 
قدرته على تعلي، أهوية االبتكار  وعلى إلها  اآلخري . فللص ا  الشخصية للقائد ت ثير ذبير 

 ف  فتح الوجا  أما  الورؤوسي  لدبداع واالبتكار.

إ  اهتوااا  القائااد بالعواال  وحرصااه علااى أداء الوهوااا  يددزلالضلمدد  لالددا ولواإللمددا للولالتحف -2
ب فطل طريقة موكنة ل  يتحق  لاه النجاان إذا لا، يكا  قادو  لورؤوسايه فا  الدقاة  والوضاون  
وتن يااك التعليوااا . ويعااد الوضااون ماا  أهاا، صااور اهتوااا  القائااد بعولااه  حياا، إ  تقاادي، القائااد 

ر  لوا يج  أ  تكو  عليه اإلدار  وماا يتوقعاه ما  صور  واضحة  ومقنعة ع  رؤيته أو معو 
األفراد الكي  يشرف عليه، ف  تحقي  هكا التصور يعا  انا اعا  بالثقة باه ذقائاد إداري ما  
ناحية  وم  ناحية أخرى يدف  الورؤوسي  إلى تنوية قدراته، وإمكاناته، للوصاو  إلاى ماا هاو 

 مالو، منه،.
يااة التاا  يتيحهااا القائااد لورؤوساايه ماا  أهاا، العواماال التاا  تعااد درجااة الحر  الت ددع ولاإلبدداا    -3

تشج  العاملي  على االبداع واالبتكار  حي، إ  إتاحة ال رصة للورؤوسي  للوشارذة  وإلبداء 
الرأي وتقدي، االقتراحاا  والحلاو  لا ع  الوشاكال  اإلدارياة يوثال مخاط اة إيجابياة لوشااعر 

لثقة الوت ادلة باي  القائاد ومرؤوسايهس فالوشاارذة تشاعر الورؤوسي  وسلوذياته،  وت كيدا  لوبدأ ا
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الورؤوسااااي  باااا هويته، وتاااادفعه، إلااااى محاولااااة بااااك  أقصااااى جهااااد موكاااا  القتااااران التحسااااينا  
 (27-25   2015والتعديال  والحلو الوناس ة. )العوض   

 اإلداري  اإلبااااداع دور علااااى التاااا  هاااادفت للوقااااوف   2016دراسدددد لحددددونط لوح ددددانلت
 الجااوف  بجامعااة التاادري  هيئااة ألعطاااء الوهنيااة التنويااة فاا  العلويااة األقسااا  ومشاارف  لرؤساااء

 البياناااا  لجوااا  كااا دا   االسااات انة باساااتخدا  التحليلااا  الوصااا   الوااانها اساااتخدا  خاااال  مااا  وذلاااا
 جامعاااة  كلياااا جويااا  مااا  تااادري  هيئاااة عطاااو( 221) بلغااات التااا  الدراساااة عيناااة مااا  الويدانياااة
 األقسااا  ومشاارف  رؤساااء لاادى الكلاا  اإلداري  اإلبااداع مظاااهر أ  الدراسااة نتااائا وأباار  . الجااوف
 وأنهاااا، مرت اااا   مسااااتوى  فاااا  لااااديه، اإلبداعيااااة الورونااااة وأ  جيااااد  مسااااتوى  فاااا  بالجامعااااة العلويااااة

 جااااء لألعطااااء الوهنياااة التنوياااة دورهااا، فااا  وأ  اإلبداعياااة  والوهاااارا  القااادرا  علاااى يساااتحوذو  
. بالقساا، األعوااا  سااير طبيعااة عاا  الدقيقااة والوعلومااا  الشاا افية تااوفير حياا، متوسااط  بوسااتوى 

 محااااور حياااا  التااادري  هيئاااة أعطااااء اساااتجابا  فااا  إحصاااائية داللاااة ذا  فاااروق  وجاااود وعاااد 
 الخباار  لساانوا  وفقااا   اسااتجاباته، فاا  إحصااائية داللااة ذا  فااروق  توجااد بينوااا للكليااة  وفقااا   الدراسااة
 .سنوا ( 5) م  أقل فئة حسا، على ف كثر سنوا ( 10) فئة لصالح

هدفت إلى التعرف على مدى توافر خصاائ  القيااد  الت    ل2015دراس لالعوع لتول
التحويليااة وسااواتها لاادى القيااادا  اإلداريااة فاا  الوثسسااا  التعليويااة  وذااكلا ماادى تااوافر القاادرا  

القااة بااي  سااوا  القائااد التحااويل  وتااوافر اإلبداعيااة لاادى العاااملي  فاا  الوثسسااا  التعليويااة  والع
اإلبااداع اإلداري لاادى العاااملي  فاا  الوثسسااا  التعليويااة فاا  دولااة الكوياات. ولتحقياا  أهااداف هااك  

( 300الدراسااة تاا، اسااتخدا  الواانها الوصاا   التحليلاا   واالساات انة ذاا دا  لهااا  تاا، تابيقهااا علااى )
لدراساة إلاى عادد ما  النتاائا ذاا  ما  موظف بالوثسسا  التعليوية ف  دولة الكويات  وخلصات ا

أهوهااا: أ  م ااردا  مجتواا  ال حاا، ياارو  أ  خصااائ  القياااد  التحويليااة وسااواتها متااوافر  بدرجااة 
كبير  لدى القيادا  العاملة ف  الوثسساا  التعليوياة  عادا ثالثاة ساوا  متعلقاة بتعريا  العااملي  

س ذوا أ  م اردا  مجتوا  ال حا، يارو  باألهداف الكلية للونظوة  وتشجيعه، للتعبير ع  أفكاره،
أ  تس  عشر  قدر  إبداعياة ت صايلية متاوافر  بدرجاة ذبيار  لادى العااملي  فا  الوثسساا  التعليوياة 
وأبر هااا تتوثاال فاا  القاادرا  اآلتيااة: العاماال يحاارص علااى معرفااة الاارأي الوخااالف لرأيااه لالساات اد  

وا يقو  باه ما  عوال  العامال لدياه منه  العامل يحرص على معرفة أوجه القصور أو الطعف في
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القاادر  علااى تجزئااة مهوااا  العواال  العاماال لديااه القاادر  علااى تقاادي، أفكااار جديااد  ألسااالي  العواال  
العاماال لديااه القاادر  علااى إنجااا  مااا يسااند إليااه ماا  أعوااا  ب ساالو، متجااددس ووجااود عالقااة طرديااة 

ري  وذانت هك  السوا  مرت ة ف  أثرها موج ة بي  السوا  األر   للقياد  التحويلية واإلبداع اإلدا
فاااا  اإلبااااداع اإلداري علااااى التااااوال : )التشااااجي  اإلبااااداع   واالهتوااااا  باااااألفراد  والتح يااااز الولهاااا،  

 والت ثير الكار م (.
 االبتكاااار إدار  مساااتوى  معرفاااة إلاااى الدراساااة فقاااد هااادفت   2015دراسددد لال دددليب لتأماااا 

 الواانها ال احاا، اسااتخد  وقااد كلياااته،  تويااز علاى ذلااا وأثاار الجامعااة كليااا  عوااداء لاادى واإلباداع
 وال االغ القادس جامعاة فا  األكاديوياة الادوائر رؤسااء جويا  ما  الدراساة مجتوا  وتكو   الوص   

 جامعاة كلياا  عواداء لادى واإلباداع االبتكاار إدار  مساتوى  أ  الدراساة نتائا أه، م   46 عدده،
 توصااياته أهاا، ماا  الكليااا   بااي  مت اوتااا كااا  توى الوساا هااكا أ  إال متوساااة  بدرجااة كااا  القاادس
 النجااان موكا  خاللهااا ما  والتاا  الظاهرياة السااوا  و عا  الشخصااية الوواصا ا  بعاا  مراعاا 

 ..واإلبداع االبتكار إدار  ف  مرت عة مستويا  ذا  كليا  عوداء تعيي  ف 
بااداع إلااى التعاارف علااى درجااة اإل   2014تلدراسدد لالضقابلدد لو ددواود  دد لحدديتلسددع ل

جامعااة نجاارا  ماا   -اإلداري لاادى رئااي / منساا  القساا، األكاااديو  بكليااة العلااو  واآلدا، بشاارور 
  وهال توجاد فاروق ذا  1434-1432وجهة نظر أعطاء هيئة التادري  خاال  العاا  الجاامع  

داللاااة إحصاااائية فااا  درجاااة اإلباااداع اإلداري لااادى رئاااي / منسااا  القسااا، تعااازى لوتغيااارا  الدراساااة  
(  م  مختلف األقسا  44(  وإنا  )58( عطو هيئة تدري   ذذور )102الدراسة )بلغت عينة 

  األكاديوية اإلنسانية والعلوية  ولدجابة ع  أسئلة الدراسة  قا  ال احثا  بتاوير است انة خاصاة
وتوصلت الدراسة إلى النتائا التالية: درجة اإلبداع اإلداري لارئي / منسا  القسا، فا  ذلياة العلاو  

هاا ما  وجهاة 1434-1432دا، بشرور / جامعة نجرا  ذانت متوساة خال  العا  الدراس  واآل
نظااار أعطاااااء هيئاااة التاااادري  ومرت اااة تنا ليااااا حسااا  مجاااااال  الدراساااة وجااااود فاااروق ذا  داللااااة 

( تعااازى ألثااار الجااان  فااا  اإلباااداع اإلداري ذكااال وجااااء  ال اااروق لصاااالح a= 0.05إحصاااائية )
( تعازى ألثار التخصا  فا  اإلباداع a= 0.05اللاة إحصاائية )الكذور  وعاد  وجاود فاروق ذا  د

وأكثاار ماا   5-1( بااي  فئتاا  الخباار  a= 0.05اإلداري ذكاال وجااود فااروق ذا  داللااة إحصااائية )
  وف  ضوء النتائا توص  الدراساة بطارور  اختياار 5-1وجاء  ال روق لصالح فئة الخبر   10

اعية الت  تثم  ب هوياة اإلباداع والويال للوجا فاة رؤساء/منسق  األقسا  م  القيادا  اإلبداعية الو 
 والوخاطر   وضرور  اعتواد أس   ومعايير واضحة  وموضوعية الختيار القاد  األكاديويي .
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 ال حااو  نتااائا حااو   Gaspar and Mabic, 2014تلومابدد لجاسددرارلدراسدد لوجاااء 
 وتوصاالت الجامعااة  فاا  اإلبااداع  حااو  لتصااور للوصااو  هاادفت التاا  العااال  التعلااي، فاا  باإلبااداع الوتعلقااة

 معقااد  عوليااا  خااال  ماا  واالقتصاااد الوعرفااة مجتواا  تاااوير فاا  رئيساا  دور لااه العااال  التعلااي، أ  إلااى
 التحااديا  كافااة لوعالجااة أساساايا   عااامال   باعت ااار  باإلبااداع االهتوااا  وياات، الحيااا   مجاااال  لجوياا  للتغيياار
 واالقتصااادي  االجتواااع  والتقااد  الوعرفااة  خلاا  نحااو سااةرئي دافعااة قااو  ويوثاال التغياارا   عاا  الناجوااة
 .األكاديوية األوساط داخل الوهنية والتنوية التعليوية العولية ف  اإلبداع وتعزيز

 لااادى اإلباااداع واقااا  علاااى التعااارف إلاااى هااادفت فقاااد ،  2011تلالدددااودلباراسددد  يتعلااا  فيواااا أماااا
 وذشااااف اإلبداعيااااة العوليااااة تعياااا  التاااا   الوعوقااااا علااااى التعاااارف وذااااكلا الحكوميااااة  الواااادارس مااااديرا 
 فااا  الواااديريا  لااادى اإلداري  اإلباااداع لتنوياااة مقتااارن تصاااور إلاااى الوصاااو  ثااا، اإلداري  اإلباااداع مح ااازا 
 واألخارى  الودرساية  اإلدار  ومشارفا  للواديرا  إحاداهوا است انتي  ال احثة استخدمت الحكومية  الودارس
 مشاارفة( 80) و مدرسااة ماادير ( 45) علااى الدراساة عينااة تولتاماا والوعلوااا   الودرسااية اإلدار  لوشارفا 

 بااي  كبياار تشااابه وجااود: منهااا النتااائا ماا  جولااة إلااى الدراسااة وتوصاالت معلوااة ( 900) و مدرسااية إدار 
 محااور فا  الوادارس ماديرا  لادى اإلداري  اإلباداع لواقا  الودرساية اإلدار  مشرفا  ورؤية الوعلوا  رؤية

 .والر ط التحليل الوخاطر  للوشكال   الحساسية الورونة  األصالة  الاالقة : وه  مختل ة
 اإلداري  اإلباداع تابيا  مادى علاى التعارف إلاى هادفت ،  2011تل رب ائ بها قا  دراسة وف 

 مساتوى  علاى التعارف وذاكلا التابيقياة البلقااء بجامعاة عالية األمير  كلية ف  التدري  هيئة أعطاء لدى
 عينااة وتكوناات التحليلاا   الوصاا   الواانها ال احاا، اسااتخد  التاادري   هيئااة طاااءأع لاادى اإلداري  اإلداء

 مااادي أ  إلاااى الدراساااة نتاااائا وأماااار  الدراساااة  مجتوااا  مااا % 100 و نسااا ة فاااردا( 144) مااا  الدراساااة
 البلقاااء جامعااة فاا  الجامعيااة عاليااة األمياار  كليااة فاا  التاادري  هيئااة أعطاااء لاادى اإلداري  اإلبااداع تابياا 

 وأماااار  مرت عاااا  كاااا  التااادري  هيئاااة أعطااااء لااادى اإلداري  األداء مااادى وأ  متوسااااا  ا كااا التابيقياااة
 فا  التادري  هيئاة أعطااء لادى اإلداري  اإلباداع باي  إحصاائية داللة ذا  عالقة وجود إلى أيطا النتائا

 .لديه، الوظي   واألداء الجامعية عالية األمير  كلية

 :الدراسة منهج
 الاكي التحليلا  الوصا   الوانها ال احثاة اساتخدمت وأهادافها  الدراساة تسااؤال  ضاوء ف 

 ذلاا يتعادى وذويماا   كيفيماا   تعبيرا   عنها ويعبر دقيقا   وص ا   ويص ها الظاهر س واق  دراسة على يقو 
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 وآخااارو   عبيااادا . )ينهاوتحسااا تاويرهاااا أجااال مااا  حقاااائ  إلاااى للوصاااو  والتحليااال الت ساااير إلاااى
 اساااتخدا  علاااى تقاااو  التااا  الويدانياااة الدراساااا  يناسااا  الاااكي الوااانها أناااه كواااا( 63ص   2005

 (208ص ها 1431 العساف . )الظاهر  م ردا  جوي 

 :وعينتها الدراسة جمتمع 
ل بددالبددتلسددطا لاألميددرلجامعدد ل دد لاتق ددا لرؤسددا  جوياا  ماا  الدراسااة مجتواا  تكااو  

قساا،   رئااي ( 206) عاادده، ال ااالغ   1439/2018 الدراساا  للعااا   نظددرملوجمدد لمددتلالعزنددز
 .األقسا  جوي  رؤساء م  الدراسة عينة وتكونت

 :ةـــالدراس أداة
 جامعااة فاا  االقسااا  رؤساااء اساات انه وهاا  وتاويرهااا  الدراسااة أدا   ال احثااة بإعااداد قاماات

 التا  الساابقة الدراساا  بعا  علاى اعتواادا وذلاا نظره، وجهة م  العزيز عبد ب  ساا  األمير
 (  ودراساااة 2016حاااويا  وحساااا  ) كدراسااات  فااا  الجامعاااا  اإلداري  اإلباااداع موضاااوع تناولااات

محاااوري  رئيسااايي   تحااات تنااادر  فقااار ( 45) مااا  االسااات انة وتكونااات  (2014) الوقابلاااة وعاااواود 
 .ال قرا  م  عدد تحته يندر  مجا  وذل رئيسية مجاال  وتسعة

 :األداة دقـــــص
 موا  الوحكواي  م  مجووعة على االست انة بعر  ال احثا  قا  األدا   صدق م  كدللت 

 محكواا  7 عادده، و لاغ الجامعاا   فا  التادري  هيئاة أعطااء ما  الدراساة بووضاوع عالقاة له،
 فقااارا  دقاااة: حيااا، مااا  االسااات انة فقااارا  علاااى ومالحظاااته، أرائهااا، إباااداء الوحكواااي  مااا  وطلااا 

 أراء مااا  الوحكواااي  مااا  ورد ماااا ضاااوء وعلاااى ووضاااوحها ل قراتهاااا ةاللغويااا والصاااياغة االسااات انة 
 أجلاه  ما  وضاعت الاكي والوجاا  لتتناسا  صاياغتها أعيد أو ال قرا  بع  عدلت ومالحظا  

 .فقر  54 النهائية بصورتها االست انة وأص حت
 :التال  النحو على االست انة فقرا  على الدراسة عينة أفراد استجابا  تصحيح ت، وقد

  جدا كبير " توثل الت  لالستجابة( 5)الدرجة عايتأ." 
 كبير " توثل الت  لالستجابة( 4) الدرجة أعايت." 
 متوساة" توثل الت  لالستجابة( 3) الدرجة أعايت." 
 قليلة" توثل الت  لالستجابة( 2) الدرجة أعايت." 
 جدا قليلة" توثل الت  لالستجابة( 1) الدرجة أعايت." 
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جامعاة األميار  فا  األقساا  رؤساء لدى اإلداري  اإلبداع على لووافقةا درجة تقسي، ت، وقد
 الساااال، ال احثااااة اسااااتخدمت وقااااد اإلجابااااا  متوساااااا  علااااى بناااااء مسااااتويا   ثالثااااة ساااااا  إلااااى

-1) الواادى ضااو  متساااوية فئااا  ثااال  علااى( 5) العظوااى الدرجااة تقسااي، خااال  ماا  التصااني  
 الدرجاااة مااادى فااا  تقااا ( 2.49 -1) وااادىال ضاااو  تقااا  التااا  الوتوسااااا  جويااا  أ  بحيااا، س(5

-2.50) الواادى ضااو  تقاا  التاا  الحسااابية الوتوساااا  أ  كوااا( جاادا قليلااة أو قليلااة) الونخ طااة
 الوادى ضو  تق  الت  الحسابية الوتوساا  فإ  وأخيرا الوتوساة  الدرجة مدى ف  تق ( 3.49

 (.جدا كبير  أو كبير ) العالية الدرجة مدى ف  تق   (5 – 3.50)
 األداة: ثبات

 cronbach) أل اااا كرون اااا  معامااال احتساااا، خاااال  مااا  األدا   ث اااا  مااا  الت كاااد تااا،

Alpha ) مجاااال  ماا  مجااا  لكاال الث ااا  معاماال يبااي  اآلتاا  والجاادو  الدراسااة مجاااال  لجوياا 
 .التس  الدراسة

 (1اجلدول )
 معامالت ثبات االختبار باستخدام كرونباخ ألفا حملاور وجماالت األداة

 معامل الثبات احملور/اجملال قمالر

احملور األول: مدى توافر عناصر االبداع اإلداري لدى رؤساء االقسام يف جامعة األمري سطام بـن عبـد العزيـز مـن     
 وجهة نظرهم.

 0.70 اجملال األول: اخلصائص العقلية 1

 0.76 اجملال الثاني: اخلصائص الوجدانية االنفعالية 2

 0.92 بتكار واألصالةاجملال الثالث: اال 3

 0.85 اجملال الرابع: العمل اجلماعي 4

 0.80 اجملال اخلامس: التقليد واحملاكاة 5

 0.81 معامل الثبات الكلي للمحور
احملور الثاني: املعوقات اليت حتد من تطبيق عناصر االبداع اإلداري لدى رؤساء االقسام يف جامعة األمري سـطام  

 نظرهمبن عبد العزيز من وجهة 
 0.90 عدم مساندة العمل اجلماعي 1
 0.79 عدم وضوح الرؤية 2
 0.82 التمسك بالروتينية واألمناط املألوفة 3
 0.80 غموض الدور 4

 0.82 معامل الثبات الكلي للمحور
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 قيوااة ( علااى التاوال  وها 0.82و)( 0.81) لوحااور األدا   الكلا  الث ااا  معامال بلاغ وقاد
 .العلو  ال ح، ألغرا  مقبولة

 فقار  كال عا  اإلجاباة بإعاااء وذلاا بت ريغها  ال احثا  قا  االست انا  تجوي  ت، أ  بعد
 اإلحصااائية الر مااة باسااتخدا  ومعالجتهااا الحاسااو، إلااى إدخالهااا وتاا، رقويااة  قيوااة االساات انة ماا 

(SPSS ) عينااة أفااراد إلجابااا  الوعياريااة رافااا واالنح الحسااابية الوتوساااا  احتسااا، أجاال ماا 
 .فقراتها على الدراسة

 وصف أفراد جمتمع الدراسة:
 (2) جدول رقم

 التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات الدراسة

 النسبة التكرار الفئات املتغري

 اجلنس
 56.9 108 ذكر

 43.1 88 أنثى

 ربةاخل

 52.9 108 سنوات 5أقل من 

 33.3 68 سنوات 10إىل أقل من  5من 

 13.7 28 سنوات 10أكثر من 

 عدد الدورات التدريبية يف جمال اإلبداع اإلداري

 3.9 8 دورة تدريبية واحدة

 58.8 120 دورتني تدريبيتني

 37.3 76 ثالث دورات تدريبية فأكثر

 
 100.0 206 اجملموع

 اـإلدا    االبـدا   عناصـ   تـوار   مـد   ما: األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة نتائجال أواًل:
 نظ هم؟ وجهة من العزيز عبد بن سطام األمي  جامعة ري االقسام  ؤساء لد 

 الوعياريااة واالنحرافااا  الحسااابية الوتوساااا  اسااتخرجت فقااد السااثا   هااكا عاا  ولدجابااة
 كواااا الساااثا  هاااكا نتاااائا تنااااو  وتااا، الوحااور  مجااااال   فقااارا علاااى الدراساااة عيناااة أفاااراد إلجابااا 

 :التال  النحو على اإلحصائية الوعالجة أظهرته
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 (3) جدول
 رؤساء األقسام لدى  اإلبداع اإلداري ملدى توافر عناصراملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

 ت احلسابيةمرتبة تنازليا: حسب املتوسطا يف جامعة األمري سطام من وجهة نظرهم

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي الـــــمجـال الرقم الرتبة

 .787 3.82 اجملال الثاني: اخلصائص الوجدانية االنفعالية 2 1

 .855 3.80 اجملال الرابع: العمل اجلماعي 4 2

 .656 3.65 اجملال الثالث: االبتكار واألصالة 3 3

 .749 3.52 اجملال األول: اخلصائص العقلية 1 4

 .597 3.38 اجملال اخلامس: التقليد واحملاكاة 5 5

 .660 3.64 اإلبداع اإلداري ككل  

(  حياا، جاااء 3.82-3.38( أ  الوتوساااا  الحسااابية قااد تراوحاات مااا بااي  )3يبااي  الجاادو  )
 (  بينوااا3.82مجااا  الخصااائ  الوجدانيااة االن عاليااة فاا  الورت ااة األولااى باا على متوسااط حساااب  بلااغ )

(  و لاغ الوتوساط الحسااب  3.38جاء مجا  التقليد والوحاكا  ف  الورت ة األخير  و وتوسط حسااب  بلاغ )
(  وقاااد تااا، حساااا، الوتوسااااا  الحساااابية واالنحرافاااا  الوعيارياااة لتقاااديرا  3.64لدباااداع اإلداري ذكااال )

 :أفراد عينة الدراسة على فقرا  ذل مجا  على حد   حي، ذانت على النحو التال 
 :الضعاللاألول لال  اخصلالعقل  

 (4) جدول

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اخلصائص العقلية 
 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية لرئيس القسم

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي راتــــــــــــــــــــــــــــــالفق الرقم الرتبة

 1.023 3.94 .عالية من الذكاء وسرعة البديهية وتنظيم األفكار تتمتع بدرجة 1 1

 1.217 3.84 .تقوم طرح أفكار سطحية روتينية غري مبدعة 2 2

 1.161 3.80 .متتلك عقل منفتح أمام األفكار واالجتاهات اجلديدة 4 3

 1.016 3.73 .تبحث عن األفكار املبتكرة لتحسني أساليب العمل 3 4

 1.345 3.67 .تبعية وعدم التحرر واملسايرة يف العملتقوم بال 10 5

 1.311 3.49 .تتجنب اإلصرار على فكرة قبول فكرة واحدة حلل مشكلة معينة 5 6

 1.408 3.39 .لديك قلق كبري واضطراب يف إجناز العمل املطلوب 8 7

 1.052 3.37 .متتلك القدرة على التنبؤ باملشكالت قبل وقوعها 6 8

 1.031 3.08 .تكرار ما يفعله اآلخرون يف حل املشكالتتتجنب  9 9

 1.280 2.84 .تطرح ختيالت واسعة وأحالم اليقظة إلجناز العمل املرغوب فيه 7 10

 .749 3.52 اجملال األول: اخلصائص العقلية  
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( الوتوساااااااا  الحسااااااابية واالنحرافااااااا  الوعياريااااااة ل قاااااارا  مجااااااا  4) يتبااااااي  ماااااا  الجاااااادو 
بدرجااة عاليااة ماا   ( والتاا  تشااير إلااى توتاا  رئااي  القساا،1ة  حياا، جاااء  ال قاار  )الخصااائ  العقلياا

(  تلتهااا فاا  3.94الااكذاء وساارعة البديهااة  وتنظااي، األفكااار" بالورت ااة األولااى و وتوسااط حساااب  بلااغ )
أفكاار سااحية روتينياة غيار مبدعاة   ( والت  تشير إلاى أ  رئاي  القسا، ياارن2الورت ة الثانية ال قر  )

تخايال  واساعة  لاارن رئاي  القسا، ( والتا  تشاير7( بينوا جاء  ال قار  )3.84حساب  بلغ ) بوتوسط
 (.2.84وأحال  اليقظة إلنجا  العول الورغو، فيه" بالورت ة األخير  و وتوسط حساب  بلغ )

 :الضعاللالثان  لال  اخصلالوجاان  لاتنفعال  

 (5)جدول

 لفقرات اخلصائص الوجدانية االنفعالية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية لرئيس القسم

 راتـــــــــــــالفق الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 .988 4.33 تظهر درجة عالية من الوالء وااللتزام اخللقي العمل. 12 1

 1.034 4.14 جيد.لديك دافعية إلجناز العمل بشكل  17 2

 .983 4.06 لديك امليول والرغبات بالتطوير واإلبداع. 13 3

 1.133 3.94 تشجع املبادرات البناءة ألعضاء هيئة التدريس. 14 4

 1.133 3.94 ُتشعر العاملني بالثقة حلفزهم على اإلبداع. 15 4

 1.400 3.69 املساواة.تتعامل مع أعضاء هيئة التدريس باألسلوب التسلطي وعدم العدل و 18 6

 1.129 3.59 حترص يف التعرف على حاجات وميول ورغبات أعضاء هيئة التدريس. 16 7

 1.205 2.88 متتلك الرغبة واالستعداد للمخاطرة. 11 8

  
 .787 3.82 اجملال الثاني: اخلصائص الوجدانية االنفعالية

ل قااارا  مجاااا  الخصاااائ   ( الوتوسااااا  واالنحرافاااا  الوعيارياااة5يتباااي  مااا  الجااادو  )
( والتااا  تشاااير إلاااى أ  رئاااي  القسااا، يظهااار درجاااة 12الوجدانيااة االن عالياااة  حيااا، جااااء  ال قااار  )

( تلتهاا فا  الورت اة 4.33عالية م  الوالء وااللتزا  الخلق  بالورت ة األولى و وتوسط حساب  بلغ )
دافعية إلنجا  العول بشكل  ( والت  تشير إلى أ  رئي  القس، يتصف ب   لديه17الثانية ال قر  )
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( باا دنى متوسااط حساااب  مقاادار  11(  بينوااا جاااء  ال قاار  )4.14جيااد  و وتوسااط حساااب  بلااغ )
 .( والت  تشير إلى أ  رئي  القس، يوتلا الرغ ة واالستعداد للوخاطر 2.88)

 :الضعاللالثالث لاتبترارلواألصال 

 (6) جدول

 ية لفقرات االبتكار واألصالة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيار
 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 .988 4.12 لديك دافعية عالية على اإلصرار والنشاط واحليوية. 30 1

 1.034 4.00 تشعر بطاقة عالية يف أداء العمل يف القسم. 23 2

 1.113 3.90 ول مبتكرة متنوعة للمشكالت.تطرح حل 24 3

 1.320 3.86 تقدم أفكار جديدة مل يسبق أن ُقدمت. 22 4

 1.108 3.86 تبتعد عن التقليد واحملاكاة يف إجناز األعمال واملهام. 28 4

 1.162 3.73 تقاوم التغيري والتطوير يف القسم. 29 6

 1.113 3.71 تعامل معهم.متتلك املهارة يف إقناع العاملني أثناء ال 25 7

 1.076 3.57 لديك مهارة فائقة يف النقاش واحلوار كمتطلبات للعمل. 26 8

 1.114 3.55 تقوم بتقديم النقد البناء ألعضاء هيئة التدريس. 20 9

 1.289 3.37 تشجع األفكار البناءة واملبدعة اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس. 27 10

 1.453 3.29  عن املقحرحات حتى ولو كانت اخالفة للرؤساء يف العمل.حترص على التعبري 21 11

 1.126 2.86 تشجع املركزية يف صنع القرارات. 19 12

  
 .656 3.65 اجملال الثالث: االبتكار واألصالة

( الوتوسااااااا  واالنحرافاااااا  الوعيارياااااة ل قااااارا  مجاااااا  االبتكاااااار 6يتباااااي  مااااا  الجااااادو  )
( والتااا  تااان  علاااى " لاااديا دافعياااة عالياااة علاااى اإلصااارار 30ر  )واألصاااالة  حيااا، جااااء  ال قااا

(  تلتهاا فا  الورت اة الثانياة ال قار  4.12والنشاط والحيوية" بالورت ة األولى و وتوسط حساب  بلغ )
( والت  تن  على: ": تشعر بااقة عالية ف  أداء العول ف  القس،"  و وتوسط حسااب  بلاغ 23)
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( والتا  تان  علاى : " 2.86( با دنى متوساط حسااب  مقادار  )19(  بينوا جاء  ال قار  )4.00)
 .تشج  الورذزية ف  صن  القرارا "

 :العضللالعضا  ل الضعاللالرابو

 (7جدول)

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات العمل اجلماعي
 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية لرئيس القسم 

املتوسط  راتــــــــــــــــالفق الرقم الرتبة
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 1.150 4.06 تشجع على العمل اجلماعي والتعاون بني أعضاء التدريس يف القسم. 31 1

 1.081 4.02 تدعم فرق العمل وتؤكد على أهميتها يف القسم. 33 2

 1.143 3.96 تتعامل مع أعضاء هيئة التدريس يف القسم بالعدل واملساواة. 32 3

 1.284 3.88 تقدم املصلحة الفردية على املصلحة العامة للقسم. 34 4

 1.280 3.84 تسود الثقة بينك وبني أعضاء هيئة التدريس. 36 5

 1.453 3.78 ال تقوم بإشراك أعضاء هيئة التدريس يف شؤون العمل. 40 6

 1.256 3.75 تشجع حرية الرأي والتعبري ألعضاء هيئة التدريس. 37 7

 1.347 3.75 تشجع مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف صنع القرارات. 39 7

 1.165 3.71 تشجع على العمل اجلماعي والتعاون بني أعضاء التدريس يف القسم. 35 9

 1.411 3.29 غياب سياسة التحفيزية يف تشجيع املتفوقني واجملتهدين 38 10

  
 .855 32.80 اجملال الرابع: العمل اجلماعي

( با   الوتوساااا  الحساابية واالنحرافاا  الوعيارياة لوجاا  العواال 7تطاح ما  الجادو  )ي
( والتا  4.06( با على متوساط حسااب  مقادار  )31( وجاء  ال قر  )3.80الجواع  ذكل بلغت )

تن  على : تشج  على العول الجوااع  والتعااو  باي  أعطااء التادري  فا  القسا،  تلتهاا ال قار  
( والتاا  تاان  علااى " تاادع، فاارق العواال وتثذااد علااى أهويتهااا فاا  4.02)( بوتوسااط حساااب  33)

( والتا  تان  علاى غياا، 3.29( ب دنى متوسط حساب  مقدار  )38القس،.  بينوا جاء  ال قر  )
 .سياسة التح يزية ف  تشجي  الوت وقي  والوجتهدي 



2019  (1ج)أبريل   (118)د العد             جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 109 

 :الضعاللال امس لالتقليالوالضحاكاة

 (8)جدول

 رافات املعيارية لفقرات التقليد واحملاكاة املتوسطات احلسابية واالحن
 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية

 راتـــــــــالفق الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 .995 3.86 ُتشيد باألفكار وطرق العمل اليت قام بها اآلخرون. 46 1

 1.109 3.73 تتبنى الربامج التطويرية املبدعة. 42 2

 1.295 3.53 تقوم مبحاكاة سلوك اإلدارات األخرى املتميزة. 47 3

 1.079 3.51 تقدر اجلهود اليت يبذهلا أعضاء القسم يف حماكاة األقسام. 45 4

 .971 3.35 تتجنب تكرار ما يفعله اآلخرون يف حل املشكالت. 43 5

 1.251 3.02 تقوم بتقليد بعض األقسام القديرة يف اجلامعة. 41 6

 1.155 2.67 السلبية يف العمل. السلوكياتتعتمد على أسلوب التقليد لتغيري  44 7

  
 .597 3.38 اجملال اخلامس: التقليد واحملاكاة

( إلااى الوتوساااا  الحسااابية واالنحرافااا  الوعياريااة الوتعلقااة بالوجاااا  8يشااير الجاادو  )
( الت  3.86توسط حساب  مقدار  )( ب على م46الخام : التقليد والوحاكا   حي، جاء  ال قر  )

( و وتوسااط 42تاان  علااى: ُتشاايد باألفكااار وطاارق العواال التاا  قااا  بهااا اآلخاارو   تلتهااا ال قاار  )
( والتا  تان  علاى: " تتبناى الباراما التاويرياة الوبدعاة." بينواا جااء  ال قار  3.73حساب  بلغ )

علاى أسالو، التقلياد لتغييار ( والت  تن  على: " تعتواد 2.67( ب دنى متوسط حساب  بلغ )44)
 ".السلبية ف  العول. السلوذيا 
عناص   نتائج الد اسة المتعلقة بالسؤال الثاني: المعوقات التي تحد من تطبيقثانًيا: 

االبدا  اإلدا   لد   ؤساء االقسام ري جامعة األميـ  سـطام بـن عبـد العزيـز مـن       
 وجهة نظ هم؟

لوتوساااا  الحسااابية واالنحرافااا  الوعياريااة ولدجابااة عاا  هااكا السااثا   فقااد اسااتخرجت ا
إلجابااا  أفاااراد عيناااة الدراساااة علاااى فقااارا  مجااااال  الوحااور  وتااا، تنااااو  نتاااائا هاااكا الساااثا  ذواااا 

 أظهرته الوعالجة اإلحصائية على النحو التال :
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 (9) جدول

لدى رؤساء االقسام عناصر االبداع اإلداري  للمعوقات اليت حتد من تطبيقاملتوسطات احلسابية واالحنرافات 
 مرتبة تنازليا: حسب املتوسطات احلسابية يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز من وجهة نظرهم

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي الــــــــــــــــــــمجـال الرقم الرتبة

 0،71 2،84 التمسك بالروتينية واألمناط املألوفة 3 1

 0.73 2.63 ماعيعدم مساندة العمل اجل 1 2

 0.75 2.58 عدم وضوح الرؤية 2 3

 0.64 2.20 غموض الدور 4 4

 0.70 2.56 املتوسط احلسابي العام

( أ  الوتوسااا  الحساابية واالنحرافاا  الوعيارياة لهاك  الوعوقاا  9يتطح ما  الجادو  )
فا  الورت اة ( حي، جااء مجاا  التوساا بالروتينياة واألنوااط الو لوفاة" 2.84و 2.20راوحت بي  )

( وجااء فا  الورت اة الثانياة مجاا  0.71( وانحاراف معيااري )2.84األولى بوتوسط حساب  عاا  )
 (0.75( و انحراف معياري )2.85عد  وضون الرؤية بوتوسط حساب  عا  )

وقد ت، حساا، الوتوسااا  الحساابية واالنحرافاا  الوعيارياة لتقاديرا  أفاراد عيناة الدراساة 
 :لى حد   حي، ذانت على النحو التال على فقرا  ذل مجا  ع

 :الضعاللاألول ل ا لم اناةلالعضللالعضا  

 )10اجلدول )
 عناصر االبداع اإلداري لدى رؤساء االقسام يف جامعة  املعوقات اليت حتد من تطبيق

 .األمري سطام بن عبد العزيز املتعلقة مبجال عدم مساندة العمل اجلماعي مرتبة حبسب أهميتها

 راتـــــــــــــــــــــــالفق الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 1.19 3.46 هناك شعور بالثقة املتبادلة بني رؤساء األقسام الذين أعمل معهم. 3 1

 1.12 3.10 هناك استعداداً لدى معظم رؤساء األقسام يف اجلامعة ملساعدة بعضهم بعضا. 5 2

3 1 
فرق العمل كأسلوب القحراح األفكار اجليدة واحللول  تقدر إدارة اجلامعة

 0.90 2.54 املناسبة للمشكالت اليت تواجهنا يف العمل.

4 6 
يفضل رؤساء األقسام يف اجلامعة العمل بطريقة فردية بدال من أسلوب 

 1.04 2.33 العمل اجلماعي.

5 4 
نة يرغب كل رئيس قسم أن تنسب أفكاره إليه حتى لو كان عضوًا يف جل

 0.83 2.10 أو فريق عمل.

 0.94 2.09 ليس هناك فرصة مناسبة لي ألترقى يف الكلية اليت أعمل فيها 2 6

 0.73 2.63 املتوسط احلسابي العام
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( أ  الوتوساااااا  الحسااااابية لهااااك  الوعوقااااا  قااااد راوحاااات بااااي  10يتطااااح ماااا  الجاااادو  )
دلة بي  رؤساء األقسا  الكي  أعوال ( هناك معور بالثقة الوت ا3( إذ نالت ال قر  )3.46و 2.09)

( " 5( يليهااا ال قاار  )1.19( وانحااراف معياااري )3.64معهاا،" أعلااى متوسااط حساااب س حياا، بلااغ )
هنااااك اساااتعدادا  لااادى معظااا، رؤسااااء األقساااا  فااا  الجامعاااة لوسااااعد  بعطاااه، بعطاااا " بوتوساااط 

حساب  لل قارا   (. ذوا أظهر التحليل أ  أدنى متوسط1.12( وانحراف معياري )3.10حساب  )
(  لاااي  هنااااك فرصاااة مناسااا ة لااا  ألترقاااى فااا  الكلياااة التااا  أعوااال فيهاااا" بوتوساااط 2كاااا  لل قااار  )

 (.0.94( وانحراف معياري )2.09حساب  )

( 2.63و شااااكل عااااا  بلااااغ الوتوسااااط الحساااااب  لوجااااا  عااااد  مساااااند  العواااال الجواااااع  )
  بهكا الوجا  تحد م  اإلباداع ( موا يشير إلى أ  الوعوقا  الت  تتعل0.73و انحراف معياري )

 .اإلداري ف  جامعة األمير ساا  ب  عبد العزيز م  وجهة نظره، بدرجة متوساة

 :الضعاللالثان  ل ا لوعوحلالرؤن 

 (11اجلدول )

 عناصر االبداع اإلداري لدى رؤساء االقسام يف جامعة املعوقات اليت حتد من تطبيق
 .مبجال عدم وضوح الرؤية مرتبة حبسب أهميتهااألمري سطام بن عبد العزيز املتعلقة  

 راتـــــــــــــــــالفق الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 0.84 2.82 عتقد أنين أخدم مستقبلي الوظيفي يف البقاء يف وظيفيت احلالية.أال 15 1

 0.95 2.76 اليت أعمل بها.واضحة عن احلالة اليت سوف تكون عليها اجلامعة غري لدي فكرة  13 2

 0.77 2.57 أنا على دراية تامة بتطلعات وخطط اجلامعة اليت أعمل بها. 14 3

4 12 
كل منسوبي اجلامعة علـى إطـالع ودرايـة باألهـداف الـيت تسـعى املنظمـة إىل        

 0.99 2.49 حتقيقها.

 0.88 2.30 أعتقد أنين أعمل يف الوظيفة غري املناسبة لي. 16 5

 0.75 2.58 احلسابي العاماملتوسط 

( أ  الوتوساااااا  الحسااااابية لهااااك  الوعوقااااا  قااااد راوحاااات بااااي  11يتطااااح ماااا  الجاااادو  )
( ال اعتقاااد أننااا  أخاااد  مساااتقبل  الاااوظي   فااا  ال قااااء فاااا  15( إذ نالااات ال قااار  )2.82و 2.30)

ر  ( يليها ال قا0.84( وانحراف معياري )2.82وظي ت  الحالية" أعلى متوسط حساب س حي، بلغ )
واضاااحة عااا  الحالاااة التااا  ساااوف تكاااو  عليهاااا الجامعاااة التااا  أعوااال بهاااا" غيااار ( لااادي فكااار  13)

( ذوا أظهر التحليل أ  أدن  متوسط حسااب  0.95( وانحراف معياري )2.76بوتوسط حساب  )
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( أعتقاااد أننااا  أعوااال فااا  الوظي اااة غيااار الوناسااا ة لااا " بوتوساااط حسااااب  16لل قااارا  ذاااا  لل قااار  )
 (.0.88معياري )(  وانحراف 2.30)

( و ااااانحراف 2.85و شااااكل عااااا  بلااااغ الوتوسااااط الحساااااب  لوجااااا  عااااد  وضااااون الرؤيااااة )
( مواا يشاير إلاى أ  الوعوقاا  التا  تتعلا  بهاكا الوجاا  تحاد ما  اإلباداع اإلداري 0.75معياري )

 .ف  جامعة األمير ساا  ب  عبد العزيز م  وجهة نظره، بدرجة متوساة

 :روتين  لواألنضاطلالضيلو  الضعاللالثالث لالتض  لبال

 (12اجلدول )

 املعوقات اليت حتد من تطبيق عناصر االبداع اإلداري لدى رؤساء االقسام يف جامعة
 مرتبة حبسب أهميتها التمسك بالروتينية واألمناط املألوفةاملتعلقة مبجال األمري سطام بن عبد العزيز  

 راتـــــــــــــالفق الرقم الرتبة
املتوسط 

 سابياحل

االحنراف 
 املعياري

 0.80 3.77 أمتتع باحلرية فيما يتعلق بتقرير الكيفية اليت سوف أنفذ بها أعمالي. 28 1

2 25 
تقدر إدارة اجلامعة حماوالت رؤساء األقسام يف عملية التحسني حتى 

 لو فشلت هذه احملاوالت.
2.90 0.78 

 0.60 2.72 ب عليها أية اخاطر.أفضل القيام باألعمال الروتينية ألنه ال يحرت 26 3

 0.90 2.72 عدم وجود تشجيع لألفكار واملتقرحات اليت أقدمها إلدارة اجلامعة. 27 4

5 24 
تؤكد إدارة اجلامعة بشدة على وجوب التمسك باخلطط وعدم اخلروج 

 0.99 2.68 عنها قيد أمنلة.

 0.90 2.60 موسة من قبل اإلدارة.أفضل تنفيذ األعمال ذات النتائج السريعة ألنها تكون مل 29 6

7 30 
حيرص رؤساء األقسام بدرجة كبرية على محاية أنفسهم من الوقوع يف 

 0.85 2.50 األخطاء والتعرض للنقد.

 0.71 2.84 املتوسط احلسابي العام

( أ  الوتوساااااا  الحسااااابية لهااااك  الوعوقااااا  قااااد راوحاااات بااااي  12يتطااااح ماااا  الجاااادو  )
( " أتوت  بالحرية فيوا يتعل  بتقرير الكيفية الت  ساوف أن اك 28ل قر  )( إذ نالت ا3.77و 2.50)

( يليهاااا ال قااار  0.80( انحاااراف معيااااري )3.77بهاااا أعواااال   أعلاااى متوساااط حسااااب   حيااا، بلاااغ )
( يت، تقادر إدار  الجامعاة محااوال  رؤسااء األقساا  فا  عولياة التحساي  حتاى لاو فشالت هاك  25)

( ذوااا أظهاار التحلياال أ  أدنااى 0.78( وانحااراف معياااري )2.90الوحاااوال  " بوتوسااط حساااب  )
( يحاارص  مالئاا  فاا  الجامعااة بدرجااة ذبياار  علااى حوايااة 30وسااط حساااب  لل قاارا  ذااا  لل قاار  )

( وانحاااراف معيااااري 2.50أن ساااه، مااا  الوقاااوع فااا  األخاااااء والتعااار  للنقاااد  بوتوساااط حسااااب  )
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( و اانحراف 2.84سا باألنواط الو لوفة )( و شكل عا  بلغ الوتوسط الحساب  لوجا  التو0.85)
( مواا يشاير إلاى أ  الوعوقاا  التا  تتعلا  بهاكا الوجاا  تحاد ما  اإلباداع اإلداري 0.71معياري )

 .ف  جامعة األمير ساا  ب  عبد العزيز م  وجهة نظره، بدرجة متوساة

ل:الضعاللالرابو لغضوضلالاور
 (13اجلدول)

 االبداع اإلداري لدى رؤساء االقسام يف جامعة عناصر  املعوقات اليت حتد من تطبيق
 املتعلقة مبجال غموض الدور مرتبة حبسب أهميتهااألمري سطام بن عبد العزيز 

 راتــــــــــــــــــالفق الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 0.80 2.37 ية للجامعة.ال توجد عالقة بني ما أقوم به من مهام وبني حتقيق األهداف األساس 39 1

 0.87 2.35 ال أمتتع بالسلطات الكافية للقيام باملسؤوليات امللقاة على عاتقي. 37 2

 0.60 2.32 مهام العمل الذي أقوم به وأهدافه ليست واضحة. 38 3

 0.90 2.22 أقوم مبهام وأعمل أشعر أنها غري ضرورية. 36 4

 0.99 2.14 نوعة يف وقت واحد.أكلف بتأدية عدة مهام ومسئوليات مت 40 5

 0.90 2.03 لدى أعمال كثرية ال أمتكن من اجنازها خالل ساعات الدوام الرمسي. 41 6

 0.85 1.93 طريقيت يف العمل غري مقبولة من معظم زمالئي. 42 7

 0.64 2.20 الوسط احلسابي العام

راوحاااات بااااي  ( أ  الوتوساااااا  الحسااااابية لهااااك  الوعوقااااا  قااااد 13يتطااااح ماااا  الجاااادو  )
( ال توجد عالقاة 39( إذ نالت ال قر  )0.80و 0.85( و انحراف معياري بي  )2.37( و)1.93)

بي  ما أقو  به م  مها  و ي  تحقي  األهداف األساسية للجامعة " أعلاى متوساط حسااب س حيا، 
قياااا  " ال أتوتااا  بالسااالاا  الكافياااة لل 37(  يليهاااا ال قااار  0.80(  وانحاااراف معيااااري )2.37بلاااغ )

( ذواااا 0.78( وانحاااراف معيااااري )2.35بالوساااثوليا  الولقاااا  علاااى عااااتق  " بوتوساااط حسااااب  )
(  " طريقتاا  فاا  العواال غيااار 42أظهاار التحلياال أ  أدناا  متوساااط حساااب  لل قاارا  ذااا  لل قااار  )

 (.0.85( وانحراف معياري )1.93مقبولة م  معظ،  مالئ " بوتوسط حساب  )
( و ااانحراف معياااري 2.20ب  لوجااا  غوااو  الاادور )و شااكل عااا  بلااغ الوتوسااط الحسااا

( مواااا يشاااير إلاااى أ  الوعوقاااا  التااا  تتعلااا  بهاااكا الوجاااا  تحاااد مااا  اإلباااداع اإلداري فااا  0.64)
 .جامعة األمير ساا  ب  عبد العزيز م  وجهة نظره، بدرجة منخ طة
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بــدا  د جــة اإل هنــاا االــتي  رــي هــل نتــائج الد اســة المتعلقــة بالســؤال الثالــ ثالًثــا: 
 تعـز  لمتييـ ات   العزيـز  عبد بن سطام األمي  جامعة ري االقسام  ؤساء اإلدا   لد 

 .(الدو ات التد يبية ري مجال اإلبدا  اإلدا   – سنوات الالب ة – الجنس)
 :لدجابة ع  السثا  الثان  فإ  الجداو  أدنا  يوضح ذلا

 (14) جدول

 ألثر اجلنس "ت" باراملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واخت

 العدد اجلنس 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 اإلبداع اإلداري ككل
 4.7 .525 3.89 108 ذكر

32 
100 000. 

 .686 3.32 88 أنثى

تعاازى ألثاار  (a =0.05) ( وجااود فااروق ذا  داللااة إحصااائية14يتبااي  ماا  الجاادو  )
 .جن  ف  اإلبداع اإلداري ذكل وجاء  ال روق لصالح الكذورال

 (15جدول)
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حسب متغري سنوات اخلربة

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي العدد الفئات 

 اإلبداع اإلداري ككل

 .598 3.79 108 سنوات 5أقل من 

 .690 3.54 68 سنوات 10إىل أقل من  5من 

 .716 3.35 28 سنوات 10أكثر من 

 660 3.64 206 اإلمجالي

 (16) جدول

 حتليل التباين األحادي ألثر سنوات اخلربة

 املصدر 
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

 اإلبداع اإلداري ككل

 .044 3.222 1.345 2 2.690 بني اجملموعات

   .417 99 41.331 داخل اجملموعات

    1.1 44.021 الكلي

 ( وجاااااود فاااااروق ذا  داللاااااة إحصاااااائية عناااااد مساااااتوى الداللاااااة16يتباااااي  مااااا  الجااااادو  )
 (a =0.05)  تعااازى لسااانوا  الخبااار  فااا  اإلباااداع اإلداري ذكااال  ولبياااا  ال اااروق الزوجياااة الدالاااة
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ال عدية باريقة مفيه ذوا هو مبي  ف   إحصائيا بي  الوتوساا  الحسابية ت، استخدا  الوقارنا 
 .( بينوا ل، تظهر فروق دالة إحصائيا ف  اإلبداع اإلداري ذكل16الجدو  )

 (17) جدول
 البعدية بطريقة شيفية ألثر سنوات اخلربة املقارنات

 ربةـــــــــــــــاخل 
املتوسط 
 احلسابي

 5أقل من 
 سنوات

إىل أقل  5من 
 سنوات 10من 

 10أكثر من 
 اتسنو

 اإلبداع اإلداري ككل

    3.79 سنوات 5أقل من 

   .25 3.54 سنوات 10إىل أقل من  5من 

  .19 .44)*( 3.35 سنوات 10أكثر من 

بي  فئت  الخبر  اقل م   (a =0.05) ( وجود فروق ذا  داللة إحصائية17يتبي  م  الجدو  )
 سنوا . 5لصالح فئة الخبر  أقل م   ( سنوا  وجاء  ال روق 10( إلى أقل م  )5وم  ) ( سنوا 5)

 (18) جدول

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حسب متغري عدد الدورات التدريبية يف جمال اإلبداع اإلداري

 العدد الفئات 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

عدد الدورات التدريبية يف 
 جمال اإلبداع اإلداري

 .680 3.54 8 دورة تدريبية واحدة

 .642 3.67 120 دورتني تدريبيتني

 .768 3.84 76 ثالث دورات تدريبية فأكثر

Total 206 3.73 692. 

 (19) جدول

لحتليل التباين األحادي ألثر عدد الدورات التدريبية يف جمال اإلبداع اإلداري

 املصدر 
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة
 "ف"

ة الدالل
 اإلحصائية

 اإلبداع اإلداري ككل

 0.994 2 1.988 بني اجملموعات
2.34 

1 
1.2. 

   .425 99 42.034 داخل اجملموعات

    1.1 44.021 الكلي

  ( عااد  وجااود فااروق ذا  داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة19يتبااي  ماا  الجاادو  )

(a = 0.05) اإلداري ف  اإلبداع اإلداري ذكل تعزى لعدد الدورا  التدريبية ف  مجا  اإلبداع. 



 لــــد املشعــــوره محـــــد/ ن
 

 116 

 :األول بالسؤال املتعلقة النتائج مناقشة أواًل:
 لاادى اإلبااداع  الساالوك لوجاااال  الحسااابية الوتوساااا  باا   الدراسااة نتااائا أظهاار  لقااد

 درجااة وهاا ( 3.82 -3.38) بااي  رؤساااء األقسااا  بجامعااة األمياار ساااا  باا  عباادالعزيز تراوحاات
ماا  دراسااة حااويا  وحسااا   تت اا  النتيجااة وهااك  الدراسااة  لوجاااال  اإلداري  اإلبااداع ماا  متوساااة

حياا، أوضااحا توتاا  أعطاااء هيئااة التاادري  بالجامعااا   ( 2011) عر يااا  (  وذااكلا دراسااة 2016)
 بدرجة متوساة م  اإلبداع اإلداري.

( 3.82) بلاغ حسااب  متوساط أعلاى علاى االن عالياة الوجدانياة الخصاائ  مجا  وحصل
 علاى ياد  وذاكلا الخلقا    وااللتزا  الوالء م  عالية درجة يظهر القس، أ  رئي  إلى يشير وهكا

كوااا أ  لديااه الويااو  والرغ ااة للتاااوير  جيااد  بشااكل العواال إلنجااا  دافعيااة لديااه القساا، رئااي  أ 
  (.2014) الوقابلة وعواود  دراسة م  – النتيجة وهك  واإلبداع

 أعلاى علاى حصالت  (31) ال قر  ب  ( 7) الجدو  أمار فقد الجواع   العول مجا  أما
 الجواااااع  العواااال علااااى القساااا، رئااااي  تشااااجي  إلااااى تشااااير والتاااا   (4.06) بلااااغ حساااااب  متوسااااط
 الوعاملة  حس  على القائ، العالقا  أسلو، إلى يشير وهكا التدري   هيئة أعطاء بي  والتعاو  
 القسا، رئاي  باي  والتقادير واالحتارا   الود على قائوة العالقا  ب   ي سر وهكا لآلخري   والتقدير
 اآلخااري   ماا  اآلراء وت ااد  الت اعاال  إلاى توياال الوبدعاة الشخصااية وأ  التادري   هيئااة وأعطااء
 علااى( 38) ال قاار  حصاالت بينوااا اآلخااري   ما  الحساانة والعالقااا  الجديااد   اآلراء علااى واالن تاان

 الوت اااوقي  وتشاااجي  تح ياااز سياساااة غياااا، إلاااى يشاااير والاااكي( 3.29) بلاااغ حسااااب  متوساااط أدناااى
 فا  الصاالحيا  ما  والحاد الوادياة اإلمكانياا  تاوفر عاد  ذلا ي سر وقد العول  ف  والوجتهدي 

 .القس، لرئي  الوالية األمور
 علاى حصالت قاد( 46) ال قار  أ  إلاى( 8) الجادو  أماار فقاد والوحاكا  التقليد مجا  أما

 وطاارق  باألفكااار يشاايد القساا، رئااي  أ  إلااى يشااير والااكي( 3.86) مقاادار  حساااب  توسااطم أعلااى
 أدناى علاى( 44) ال قار  جااء  بينواا لألفطال  الوصاو  فا  للرغ ة اآلخرو   بها قا  الت  العول

 التقليااد أساالو، علاى يعتوااد ال القساا، رئاي  أ  علااى ت ساار والتا ( 2.67) مقاادار  حساااب  متوساط
 إت اااع علاى إصارار  أو بالعواال معرفتاه عاد  ساب ه يكااو   وقاد العوال  فاا  لسالبيةا سالوذياته لتغييار
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 التغييار يتالا  الاكي اإلباداع  السالوك ما  يتناافى وهاكا التغييار ومقاوماة العول ف  واحد  طريقة
 .بالجديد واإلتيا  والتحسي  والتاوير

 أعلاى علاى( 30) ال قار  حصالت فقاد واألصاالة  االبتكار بوجا  والوتعل (  6) والجدو 
  والت  تشير إلى أ  رئي  القسا، لدياه دافعياة عالياة علاى اإلصارار (4.12) بلغ حساب  متوسط

 اماااتالك إلاااى تشاااير والتااا   (4.00) بلاااغ حسااااب  بوتوساااط( 23) ال قااار  تليهاااا والنشااااط والحيوياااة 
 متوسااط أدناى علااى( 19) ال قار  وحصالت القساا،  فا  العواال أداء فا  العالياة للااقااة القسا، رئاي 

 وهاكا يشاج  الورذزياة فا  صان  القارارا   القسا، رئاي  أ  إلى تشير والت (  2.86) بلغ حساب 
يويااال إلاااى الالمرذزياااة فااا  العوااال ذواااا يويااال إلاااى ت اااوي  الصاااالحيا   رئاااي  القسااا، بااا   ي سااار

 .لتخفي  ضغوط العول
 أعلاى علاى حصالت  (31) ال قر  ب  ( 7) الجدو  أمار فقد الجواع   العول مجا  أما

 الجواااااع  العواااال علااااى القساااا، رئااااي  تشااااجي  إلااااى تشااااير والتاااا   (4.06) بلااااغ حساااااب  متوسااااط
 الوعاملة  حس  على القائ، العالقا  أسلو، إلى يشير وهكا التدري   هيئة أعطاء بي  والتعاو  
 القسا، رئاي  باي  والتقادير واالحتارا   الود على قائوة العالقا  ب   ي سر وهكا لآلخري   والتقدير
 اآلخااري   ماا  اآلراء وت ااد  الت اعاال  إلاى توياال الوبدعاة الشخصااية وأ  التادري   هيئااة وأعطااء
 علااى( 38) ال قاار  حصاالت بينوااا اآلخااري   ما  الحساانة والعالقااا  الجديااد   اآلراء علااى واالن تاان

 الوت اااوقي  وتشاااجي  تح ياااز سياساااة غياااا، إلاااى يشاااير والاااكي( 3.29) بلاااغ حسااااب  متوساااط أدناااى
 فا  الصاالحيا  ما  والحاد الوادياة اإلمكانياا  تاوفر عاد  ذلا ي سر وقد العول  ف  دي والوجته
 .القس، لرئي  الوالية األمور

 ثانيًا: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
التوسا بالروتينياة واألنوااط  مجاال يتطونها معوقا  هناك لقد أظهر  نتائا الدراسة أ 

لدى رؤسااء  اإلداري  اإلبداع م  تحد لعول الجواع  وعد  وضون الرؤيةالو لوفة  وعد  مساند  ا
 ذلاا فا  الساب  وتعازو ال احثاة متوسااة بدرجاة األقسا  فا  جامعاة األميار سااا  با  عبادالعزيز

 م  كثيرا   أل  العول  ف  مبتكر  وأسالي  رؤية إلى تحتا  األقسا  رؤساء أدوار م  أ  ذثيرا   إلى
 الكثيار فا  تتاداخل التا  العالقاة ما كة إلاى بساهولة التوصال يوكا  وال قاد  مع التاويرية القطايا

 ما  األقساا  رؤسااء خشية إلى ككلا يعزي  وقد منهج   وت كير است صار إلى تحتا  فه   منها
 لساير محادد  وأنظواة تعليواا  لاديه، إ  حيا،  ما لوف وغير جديد هو ما كل تابي  عند ال شل
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 قبااال مااا  واللاااو  لالنتقااااد والتعااار  ال شااال مااا  خوفاااا   االبتكاااار  عااا ي عاااده، بااادور  وهاااكا  العوااال
 (. 2015) الصليب  دراسة نتائا م  النتيجة هك  وتت   الوسئولي  

( 2.58) حسااااب  بوتوساااط" عاااد  وضاااون الرؤياااة" مجاااا  جااااء الثالثاااة الورت اااة فااا  وجااااء
 وضاون عد  مجا  يتطونها معوقا  هناك أ  إلى تشير النتائا وهك ( 0.75) معياري  وانحراف

 بدرجاااة لاادى رؤسااااء األقسااا  بجامعاااة األمياار ساااا  بااا  العزيااز اإلداري  اإلبااداع مااا  الرؤيااة تحااد
عاد  وضاون أسا  وقواعاد الترقا  الاوظي   لرؤسااء  إلاى ذلاا فا  الساب  وتعزو ال احثة متوساة

 األقسا  وصعو ة تاور منصبه، الحال   ذكلا عد  وضون الرؤية الوستقبلية للجامعة.

 :الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج مناقشة ثًا:ثال
(  ) واخت ااار الوعياريااة واالنحرافااا  الحسااابية الوتوساااا  إلااى( 14) الجاادو  أمااار لقااد

 الجان  ألثار تعازى ( a =0.05) إحصاائية داللاة ذا  فروق  وجود إلى أمار والكي الجن   ألثر
م  دراسة حويا  وحسا   تت   لنتيجةا وهك  الكذور لصالح ال روق  وجاء  اإلداري  اإلبداع ف 

 اإلبااداع فاا  اإلنااا  ماا  التاادري  هيئااة أعطاااء نظاار وجهااة إ  إلااى ذلااا ي ساار وقااد  ( 2016)
 لارئي  اإلباداع  السالوك بينوا العلوية  الناحية م  أكثر العاطفية الناحية على يرتكز قد اإلداري 

 العلويااة الناحيااة ماا  ترذياازا ثاارأك يكااو   قااد الااكذور التاادري  هيئااة أعطاااء نظاار وجهااة ماا  القساا،
 داللاة ذا  فاروق  وجاود إلاى( 15) الجادو  أماار بينواا والعالقاا   العاطفياة  الناواح  عا  بعيدا

( 13) الجادو  ما  يتباي  حيا، الخبار   لسانوا  تعازى ( a =0.05) الداللاة مستوى  عند إحصائية
 إلاى 5 سانوا  وما  5 ما  أقال الخبار  فئتا  باي ( a =0.05) إحصاائية داللاة ذا  فاروق  وجاود

 ما  تت ا  النتيجاة سانوا  وهاك  5 ما  أقل الخبر  فئة لصالح ال روق  سنوا  وجاء  10 م  أقل
 واالنحرافاا  الحساابية بالوتوسااا  والوتعلا ( 14) والجادو   ( 2016حويا  وحساا  ) دراسة

 ككال  اإلداري  اإلباداع لدرجاة الدورا  التدريبياة فا  مجاا  اإلباداع اإلداري  متغير حس  الوعيارية
 وجاود عاد  إلاى الرت اة ألثار األحاادي الت ااي  تحليال( 15) الجادو  خاال  ما  النتاائا أماار  فقد

الادورا  التدريبياة التا  حصال  تعازى ( a= 0.05)الداللاة  مستوى  عند إحصائية داللة ذا  فروق 
بيااة رؤساااء ككاال  وقااد تعاازى هااك  النتيجااة أل  غال اإلداري  اإلبااداع درجااة فاا  عليهااا رئااي  القساا،

 األقسا  قد حصلوا على دورا  تدريبية ف  مجا  اإلبداع اإلداري.
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 .القس، ف  التدري  هيئة وألعطاء القس، لرئي  اإلداري  باإلبداع متعلقة تدريبية دورا  عقد ضرور  -1
 باااداعاإل ب هوياااة تااثم  التااا  الواعيااة اإلبداعياااة القياااادا  ماا  األقساااا  رؤساااء اختياااار ضاارور  -2

 .اإلبداعية باألعوا  الترقيا  ور ط والوخاطر   للوجا فة والويل
 علاى تعتواد األكااديويي  القااد  الختياار وموضاوعية واضاحة  ومعايير أس   اعتواد ضرور  -3

 .واإلبداع ال رص  وتكافث الك اء  
 جااادإي طرياا  عاا  وتشااجيعها ورعايتهااا األقسااا  رؤساااء اإلبداعيااة األفكااار أمااا  ال رصااة إتاحااة -4

 تردد أو خوف دو   أفكاره، طرن م  توكنه، اتصا  قنوا 
 اإلبداع قنوا  إحدى باعت ار  الجواع  العول مساند  على تساعد الت  التنظيوية البيئة تهيئة -5

 .الجامعا  ف  الوهوة
 هك  ف  األهداف تحقي  أجل م  والعول الزائد  والرقابة العول ف  التشدد بي  التوا    مراعا  -6

 . الوديريا
 .العول إلنجا  البيروقراطية باألسالي  التوسا م  -أمك  ما -الحد -7
 اإلدار  عليهاااا تعتواااد التااا  األساساااية الرذاااائز إحااادى باعت ارهاااا العوااال فااارق  أسااالو، اساااتخدا  -8

 .الوبدعة
 وفاا  مسااتور  بصااور  اإلداري  اإلبااداع مجااا  فاا  التر ويااة والوشاااغل التدريبيااة الاادورا  تقاادي، -9

 .الحديثة العلوية الي واألس اآلليا  أحد 
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 عاليااااة األمياااار  كليااااة فاااا  التاااادري  هيئااااة أعطاااااء لاااادى اإلداري  اإلبااااداع  (. 2011.)عر يااااا  بشااااير 
لالترب د لكل د لمعلد . لديه، الوظي   باألداء وعالقته التابيقية البلقاء بجامعة الجامعية
 .380-359 ص ص   35 العدد   3 الوجلد مصر  -شضسل يتللعامع 

لنظرند لباسدت اا لاإلداريللباإلبدااعلو القتمدالالق اديد لاألنضاط(. ها1426. )محود أحود محود جبر  
 .الوكرمة مكة القرى  أ  جامعة التر ية  كلية الواجستير  رسالة اإلدارن ،لال رك 

 مكت ااة  1ط. التفريددرلممددارائلتعلدد  ل لدد لالضعلضدديتلتددارن (.  2002)أحوااد إباارا ي، الحااارث  
 .السعودية الريا   الشقري 

 فاا  التنظيواا  والادع، اإلدراي التوكااي  أثار(.  2006) الاادي  صااالن الهيتاى  محواادس الحراحشاة 
 دراسااااة: األردنياااة االتصاااااال  مااارذة فااااى العااااملو   ياااارا   كواااا اإلبااااداع  السااالوك
 األردنياااة  الجامعاااة  2ع   33ماااا  اإلدارنددد لالعلدددو لدراسدددائلمعلددد ل،ميدانياااة
 .األرد  عوا  

اإلدارةلالعامع دد  لاحت اجددائلالتطددونرلالضمندد لواإلداريللرؤسددا ل (. 1998حاار،  حوااد محوااد.)
   عوا : دار اليا و ي العلوية.األق ا لالعلض  ل  لالعامعائ

 لرؤساااااء اإلداري  اإلباااداع(.  2016.)هللا عباااد محوااااد حساااا   دساااوق س محوااااد موساااى حاااويا  
 التاااادري  هيئااااة ألعطاااااء الوهنيااااة تنويااااةال فاااا  ودور  العلويااااة األقسااااا  ومشاااارف 

. 2ماا.  الساعودية - اتجتضاع د لللعلدو لالعوفلجامع لمعل  الجوف  بجامعة
 .183 – 153  2ع

لولسدددالي لاتبتااخ ددد لالضرحلددد للتلضيددد لاإلبددداا  لالتفريدددر(.  2009.)محواااد أحواااد محواااد خليااال 
 مكااااة القاااارى  أ  جامعااااة منشااااور   غياااار ماجسااااتير رسااااالة .تنضيتدددد ل دددد لالضعلدددد 

 .السعودية الوكرمة 
 اإلداري  اإلبااداع تنويااة  ( 2011.)العزيااز عبااد باا  أحوااد والرامااد  العزيااز عبااد بناات منياار  الااداود 

لرسدال لمعلد   (مقتارن تصاور) الريا  بودينة -الحكومية الودارس مديري  لدى
 .255-253 ص ص 120 العدد 32 س  ال عودي ل-العرب لال ل ج

ل د لالض دكالئلحدلل لد لقداخ لمحوس لتعل ض لبرنامجللرر(.  2007.(راجح عايد بدر الرادود 
لالثددان لال دد للطددال لالعلددو لمددادةل دد لاإلبدداا  لالتفريددرلوتنض دد لالتح دديل

 غيار ماجساتير رساالة. البرندامجلنحدولواتعامداتم لالضندورةلالضايند ل د لمتوسط
 .األرد  عوا   األردنية  الجامعة منشور  
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األرددرلاإلسددترات ع لللق ددادةلالتحونل دد ل لدد لاإلبددااعل (. 2015.)الروسااا   إخااالص محوااد ن ااار
اإلداريلوالرعالالوظ ف لتبالتطبيقل ل لمايرنائلالترب  لوالتعل  ل  لمحا ظد ل

جامعاة أ  درمااا    معهاد ال حاو  والدراساا  األساتراتيجية  رساالة دذتاورا   ،إربدا 
 .السودا   االسالمية

 ص  3 ع  30  ماا ال لالفردري ف  ظل البيروقراطية  اإلبداع اإلدار   (.2003.)رند   الزهري 
 .246 -231ص
 .دار الوسير  للنشر والتو ي  والا اعة عوا : اإلبااعلاإلداري، (. 2011.)السكارنة  بال  خلف

 األقسااا  لرؤسااء التدريبياة االحتياجاا (.  2002. )حلواى أميواة ومصاا ى . ساعد هادى السايد 
 خباارا  ضااوء فاا  طناااا جامعاة علااى بااالتابي  الوصاارية بالجامعااا  األكاديوياة

 الوصااارية الجوعياااة القااااهر    7ع  (5) السااانة  الترب ددد  الوتقدماااة  الااادو  بعااا 
 .205 - 204 ص ص التعليوية  واإلدار  الوقارنة للتر ية

 جامعااااة كلياااا  عواااداء لااادى واإلبتكاااار اإلباااداع إدار  واقااا (.  2015.)جبرائيااال عوااار الصاااليبى 
لوالتنض ددد لاتقت دددادلمعلددد  الااادوائر  رؤسااااء نظااار وجهاااة مااا  فلسااااي / القااادس

 التنوياااااة مخبااااار - 2 البلياااااد  علااااا  لونيسااااا  جامعاااااة: النامااااار  12ع. الر دددددرن 
 .178 – 167 ال شرية  و االقتصادية

لمفمومددد لالعلضددد لالرحدددث(.  2014) عبااادالرحو  وعااادس  كايااادس وعبااادالح   ذوقاااا س عبيااادا  
 .ا عو ال كر  دار  16ط ولسالير ،لولدوات 

 االميااااار  كلياااااة فااااا  التااااادري  هيئاااااة اعطااااااء لااااادى االداري  االباااااداع(.  2011.)بشاااااير عر ياااااا  
 الااااااااوظي   باااااااااألداء وعالقتااااااااه التابيقيااااااااة البلقاااااااااء بجامعااااااااة الجامعيااااااااة عاليااااااااة
 - مااااو  عااااي  جامعااااة: الناماااار  3    35ع  الترب دددد لكل دددد لمعلدددد  لااااديه، 

 .380 – 359 التر ية  كلية
 الزهاراء  دار  2ط  ال دلوي  لالعلدو ل د لالرحثلإل لالضاخل (. 2012) محود صالح العساف 

 .الريا 
: اإلداري  اإلباااداع فاا  التحويلياااة القياااد  نواااط أثاار تحليااال(.  2015.)عباادهللا بااا  فااايز  العوضاا  

لالترب دد لم ددتقبل الكوياات  دولااة فاا  التعليويااة الوثسسااا  علااى تابيقيااة دراسااة
 .9 ع   22 ما مصر – العرب  
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لالحكوم ددد لالضؤس دددائل ددد لواألن دددط لللبدددرامجلاإلبااع ددد لاإلدارةلنددداوة  (.2008).سااايد  عياااد
 للتنوياااة العر ياااة الونظواااة" اإلبااع ددد لاإلدارةلتواجددد لالتددد لالتحدددايائلوال اصددد 
 . 2008 فبراير 21 -17 م  العر ية مصر جوهورية  القاهر  اإلدارية 
العلويااااي  بجامعااااة الجزياااار   (. إدار  الوقاااات لاااادى رؤساااااء األقسااااا  2007كسااااا،   يناااا  محوااااد.)

 (  ذلية التر ية  جامعة الجزير .19  ع )معل لدراسائلتربون بالسودا   

الدداورلالق دداديللرؤسددا لاألق ددا لالعلض دد ل دد لالعامعددائل (. 2004محجااو،  بسااوا  فيصاال.)
 الونظوة العر ية للتنوية اإلدارية. العرب  ،

 وعالقتها باإلبداع اإلداري. محود  بوهز س رفي   مر وق .)(. القياد  اإلدارية

 لااااادى اإلداري  اإلباااااداع درجاااااة( .  2014. )إساااااواعيل عاااااواود   محوااااادس قاسااااا، محواااااد الوقابلاااااة 
 ما  نجارا  جامعة - بشرور  واآلدا، العلو  بكلية األكاديو  القس، منس /رئي 
 جامعاة: النامار  2 . 157ع. الترب  لمعل  التدري   هيئة أعطاء نظر وجهة

 .715 – 681 التر ية  ةكلي - األ هر
الضتغيددددرائلالتنظ ض دددد لو القتمددددالبض ددددتو لاإلبددددااعل (. 2006النتي ااااا   محوااااد باااا  عااااامر.)

رساااااالة ماجساااااتير  الرياااااا : جامعاااااة نااااااي   اإلداريل ددددد لاألجمدددددزةلاألمن ددددد ،
 العر ية للعلو  األمنية. 
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