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 :الملخص 

ية في سعى البحث الحالي التَّعرُّف عمى ُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامع
 مصر،  وقد انبثق عن ىذا اليدف العام األىداف التَّالية:

 ،في األدبيات اإلدارية الُمعاصرة التَّعرُّف عمى مدخل اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية

التَّعرُّف عمى ُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في األدبيات اإلدارية 
 وبناًء عمى ذلك، ُيمكن صياغة ُمشكمة البحث في السُّؤال الرَّئيسي التَّالي:، الُمعاصرة
 ما التَّصور الُمقترح لمتطمبات التَّمكين اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر؟  

في َضوء طبيعة البحث واألىداف التي سعى إلى تحقيقيا، استخدم الباحث المنيج 
الوصفي، كما استخدم البحث مجُموعة من األساليب اإلحصائية الُمبلئمة لتفسير نتائج 

سار البحث وفًقا ليذا  الدِّراسة الميدانية، والتَّوصل إلى النَّتائج والتَّوصيات، ولكي يتحقَّق ذلك
 المنيج عمى النَّحو التَّالي:

عرض وتحميل مجموعة من الدِّراسات السَّابقة العربية واألجنبية لمتَّعرُّف عمى الُمشكبلت 
 والمفاىيم التي تناولت اإلبداع اإلداري، وتوضيح مدى استفادة البحث الحالي منيا.

إلبداع اإلداري، وذلك من خبلل مفيومو، مسح وتحميل أبرز الكتابات التي تتناول مدخل ا
 والُمعوقات التي تحد من تحفيز اإلبداع اإلداري.

ُيمكااان تحدياااد مجُموعاااة مااان الُمتطمباااات لتنفياااذ التَّصاااور  ، رحذ التَّصاااور الُمقتاااُمتطمباااات تنفيااا
تااادعيم العبلقاااات اإلنساااانية والتَّنظيمياااة باااين القياااادات الجامعياااة ،  الُمقتااارح، وذلاااك كماااا يماااي

بالمقاءات والحفبلت واالجتماعات والنَّدوات داخل الُكمِّياة،  موالمرؤوسين، وذلك من خبلل االىتما
 تيسير ُفرص لئلبداع اإلداري والتَّميُّز. و 
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مة البحث:   ُمقد 

ت والتَّحديات الكثيرة التي ُتواجو الُمؤسسات، تزخر األلفية الجديدة بالعديد من التَّغيُّرا
وبخاصٍة الجامعية، والتي تحتاج إلى قائد ُمبدع يستطيع أن ُيواجو ىذه التَّحديات بنجاح، 
ل إلى ُحُمول وُمقترحات ُمبتكرة إزائيا، وخاصًة أنَّ ىذه التَّحديات قد زادت بعد اتجاه  ويتوصَّ

تجاىات اإلدارية الحديثة، والتي أعطت الُمؤسسات الكثير من الُمؤسسات نحو تطبيق بعض اال 
المزيد من التَّمكين واالستقبللية لتحقيق اإلبداع اإلداري لدييا، وأنَّ تواُفر مثل ىذه القيادات 
بُقُدراتيا الُمتعدِّدة تستطيع الوفاء بالكثير من الُمتطمبات البلَّزمة إلنجاح التَّجديد ليا، وُتمكِّن 

 (.   ٜ: ٖٔنع االختبلف وتخمق ليا ميزة تناُفسية)تمك الُمؤسسات صُ 
لقد أصبحت حاجة الُمؤسسات لئلبداع مطمًبا ُممًحا وُميًما خاصًة بالنِّسبة لتمك   

الُمؤسسات التي تسعى إلى التَّميُّز في األداء، والُمحافظة عمى استمراريتيا في بيئة تنافسية، 
ستراتيجيات إذ ُتواجييا تحديات ُمتجدِّدة وُمتغيِّرة ت تطمب من اإلدارة الجامعية تبني سياسات وا 

تتكيَّف مع ىذه التَّحديات لتحقيق أىداف الُمؤسسة باأُلسموب األفضل، نظًرا لمتَّغيُّر السَّريع 
والُمتجدِّد في بيئة العمل ممَّا ُيوجب عمى اإلدارة الجامعية توفير ُفرص اإلبداع والتَّجديد 

ل، وذلك بالتَّركيز عمى العنصر البشري الذي ُيعدُّ جوىر العممية والتَّحديث في أساليب العم
 اإلبداعية، وذلك عن طريق تييئة البيئة اإلدارية الُمناسبة. 

فأي ُمؤسسة ال تضع اإلبداع اإلداري ىدًفا رئيًسا من أىدافيا وال تعمل عمى تشجيع 
ون مصيرىا التَّردي واالنييار أفرادىا عمى اإلبداع بتوفير الجو والبيئة الُمناسبة لذلك، سيك

رات التي تظير باستمرار عمى بيئتيا الدَّاخمية  لَضعف ُقْدرتيا عمى ُمواجية التَّغيُّرات والتَّطوُّ
والخارجية، كما أنَّ العاممين في أي ُمؤسسة، وعمى اختبلف مراتبيم الوظيفية إذا لم يجعُموا 

صيرىم التَّخُمف وعدم الُقدرة عمى الُمساىمة اإلبداع ُجزًءا من حياتيم الوظيفية فسوف يكون م
 (.  ٘ٔ-ٕٔ: ٕٗفي تنمية وتطوير أنفسيم وُمؤسساتيم)

إنَّ نجاح القيادات الجامعية في القيام بأدوارىا الجديدة، مرُىون بدرجة اىتماميا   
فكار باإلبداع في العمل اإلداري، وُقْدرتيا عمى شحذ ىمَّم مرؤوسييا، واألخذ بأفضل اآلراء واأل

 الجديدة التي يطرحيا ىؤالء المرؤوسين.
وبالرَّغم من ذلك فإنَّ ُمعظم تعريفات اإلبداع اإلداري تتفق عمى أنَّو ُسُموك ينشأ من   

تفاعل وتكامل مجُموعة من العوامل تتمثَّل في السِّمات الشَّخصية والُقُدرات المعرفية لمفرد 
عنو فكرة جديدة قد تكون تغييرات في الييكل  الُمبِدع والعوامل التَّنظيمية، والذي ينتج
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جراءات جديدة وُنُظم ُمراقبة جديدة، برامج  التَّنظيمي، مثل: إعادة تصميم العمل، سياسات وا 
 (.ٖٖٔ: ٓٚتدريب جديدة)

وممَّا ىو جديٌر بالذِّكر فإنَّ الييكل التَّنظيمي وعمميات الُمؤسسة من قيادة وُصنع واتخاذ 
يرىا ليا تأثيٌر كبيٌر عمى اإلبداع اإلداري في الُمؤسسة، فقد أشارت بعض قرارات واتصاالت وغ

الدِّراسات إلى وجود مجُموعة من العوامل التي ُتؤثِّر عمى السُُّموك اإلبداعي لممرؤوسين داخل 
(: ُمُرونة االتصاالت داخل الُمؤسسة وخارجيا ٖٓٓ-ٜٕٛ: ٘٘الُمؤسسات منيا ما يمي )

النَّظر الُمختمفة، وتماُسك مجموعات العمل وترابطيا، وُقدرة القيادات عمى  لمتَّعرُّف عمى وجيات
حلِّ النِّزاعات بين المرؤوسين، ومدى تأثير القيادات وتشجيعيم لممرؤوسين عمى تبني أفكاٍر 
جديدٍة، ُقدرة القيادات عمى توزيع الُمكافآت التي تزيد خمق أفكاٍر جديدٍة، والتي تزيد من 

 ق ىذه األفكار وَقُبوليا.إمكانية تطبي
كما أشارت دراسة ُأخرى إلى أنَّ الُمؤسسات الُمبدِعة التي ُتؤمن بضُرورة اإلبداع اإلداري 

(: االىتمام باألفكار الجديدة، ٚٙ: ٚٙلدى مرؤوسييا تتميَّز بخصائص ُمعيَّنة من أىمِّيا)
عة عمى اإلبداع، واإليمان بمدى وتييئة الُمناخ لتقبُّميا، واالىتمام بإيجاد ثقافة تنظيمية ُمشجِّ 

يمان القيادات ووعييا بأىمِّية تشجيع التَّفكير  أىمِّية الُمشاركة في ُصنع واتخاذ القرارات، وا 
 اإلبداعي.
ؤسسة تسعى لمُحُصول عمى وبالتَّالي فإنَّ اإلبداع اإلداري ُيعدُّ مطمًبا أساسًيا لُكلِّ مُ   

مى استمراريتيا في بيئة تنافسية، حيُث ُيمكن تحقيق اإلبداع التَّميُّز في األداء، والُمحافظة ع
اإلداري من خبلل الُمناخ التَّنظيمي الُحرِّ الذي ُيؤمن بضُرورة ُمشاركة المرؤوسين، وضرورة 
التَّنوع في استخدام األساليب اإلدارية لحلِّ الُمشكبلت، مثل: ُأسُموب العصف الذِّىني 

ية الُمتكاممة في التَّفكير ببل ُقُيود،  ( ، والذي يعتمدٕٕٙ: ٛٙوغيره) نجاحو عمى الُحرِّ
واستعمال أفكار لآلخرين كأساس لبناء أفكار جديدة، ومن ثمَّ إمكانية خمق صف ثاٍن من 

 (.ٙ٘: ٜٖالقيادات لديو الُقدرة عمى التَّجديد واالبتكار)
ارتباًطا وثيًقا عند  ومن ناحيٍة ُأخرى فإنَّ دراسة اإلبداع اإلداري لدى المرؤوسين ترتبط

، ودورىا في تكوين البيئة اإلبداعية، وتوفير خصائص Leadershipالحديث عن القيادة 
 (.ٖٗٛ: ٛ٘التَّغيير وتجاوزىا لؤلساليب المألوفة في قيادة الُمؤسسة)
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و ولمَّا كان اإلبداع اإلداري ُيمثِّل مطمًبا أساسًيا في الُمؤسسات التَّعميمية بصفٍة عامٍة، فإنَّ 
ُيمثِّل أمرًا ضرورًيا وأكثر إلحاًحا في الجامعات بصفٍة خاصٍة، وذلك ألىمِّية الدَّور الذي تمعبو 
الجامعات، فيي معقل العمم والفكر اإلنساني في أرفع ُمستوياتو ومصدر الستثمار وتنمية أىم 

ة أبعاده، فكرًيا، ثروات الُمجتمع وأغبلىا وىي الثَّروة البشرية، واتجاىيا لتحقيق االستقبلل بكاف
تاحة ُمناٍخ ُحرٍّ يكفل  ية التَّفكير والتَّعبير عن الرَّأي، وا  دارًيا، مّما ُيتيح ليا ُحرِّ وعممًيا، ومالًيا وا 
لممرؤوسين حقَّيم الطَّبيعي واألصيل في أداء عمميم عمى وجٍو ُحر، ومن ثمَّ سعييم إلى 

 إحداث التَّطوير والتَّغيير بالجامعة ببل ُقُيود.
 :البحثشكلة مُ 

عمى الرَّغم من اىتمام الدِّراسات الحديثة بموضوع واإلبداع اإلداري باعتباره من المداخل 
اإلدارية الحديثة في الدُّول الُمتقدِّمة، إالَّ أنَّ ىذه الدِّراسات لم تمَق االىتمام الكافي حتى اآلن 

 من ِقَبل الباحثين في مجال اإلدارة الجامعية.
من الُجُيود المبُذولة في تطوير أداء القيادات الجامعية في مصر إالَّ أنَّ ُىَناك وعمى الرَّغم 

العديد من الدِّراسات السَّابقة والتَّقارير قد أشارت إلى بعض الُمعوقات التي تتعمق بطبيعة أدوار 
ورىا القيادات الجامعية الحالية، والُممارسات الفعمية ليم تجاه مجموعة من العوامل، والتي بد

تعوق تحفيز اإلبداع اإلداري، وُتضعف روح االبتكار والسَّعي لمتَّغيير، وُيمكن تحديد أىم نواحي 
 الُقُصور عمى النَّحو التَّالي:

ُغُموض فمسفة وأىداف الجامعات، وتضخم اليياكل اإلدارية، وتقادم النُُّظم المالية  .ٔ
والتَّشدُّد في التَّركيز عمى الشَّكميات دون واإلدارية، وااللتزام بحرفية القوانين والتَّعميمات، 

عمال قواعد ُحُكومية قديمة، والُبطء الشَّديد في استجابة الجامعات المصرية  المضُمون، وا 
 (.ٖٛٔ-ٕٛٔ: ٗلمطالب التَّطوير)

إنَّ عممية االتصال بين القيادات الجامعية والمرؤوسين تحكميا مجُموعة من المَّوائح  .ٕ
وت  (.ٖٕٓ: ٓٔينية، والتي تخفض من عزيمتيم إذا ما أراد إحداث تغيير)واإلجراءات الرَّ

انخفاض ُمستوى الُمشاركة في ُصنع واتخاذ القرارات الجامعية، ويتم اتخاذ بعض القرارات  .ٖ
: ٖٕاإلدارية الُميمة وفًقا لممزاج الشَّخصي، مع تدني ُمستويات التَّدريب عمى ُصنع القرار)

ستوياتو، وبالتَّالي أعمى التَّنظيم الجامعي وال تمرُّ بكافة مُ  (، فالقرارات ُتفَرض منٚٗٔ
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تغيب الدِّيمقراطية والُمشاركة ممَّا ال يسمح بتدريب المرؤوسين في ُصنع واتخاذ القرارات، 
ظيار ما لدييم من ُقُدرات إبداعية.  وا 

تمفة سواء عمى َضعف التَّعاون والتَّرابط والتَّكامل الواضح بين الُمؤسسات الجامعية الُمخ .ٗ
ُمستوى األقسام داخل الُكمِّية الواحدة أو فيما بين الُكمِّيات أو الجامعات بل يُسودىا حالة 

: ٕمن االنعزالية والتَّباعد، ومن ثمَّ يندر وجود حاالت اإلبداع أو االبتكار فيما بينيم)
ٕٔٔ.) 

القيادات الجامعية وتدني  غياب الدَّعم والُمساندة لمعمل الجامعي، ممَّا ُيؤدِّي إلى تراخي .٘
: ٖ٘إحساسيم، وتراجعيم عن تقديم الُحُمول اإلبداعية لمُمشكبلت التي ُيكمفون بُمعالجتيا)

ٕٕ.) 
راعات بين القيادات سواء األكاديمية أو اإلدارية نظًرا الختبلف مصالحيم  .ٙ تزايد حدَّة الصِّ

، ووجود صراعات بين وتركيزىم عمى المكاسب الشَّخصية أكثر من المكاسب الُمؤسسية
األقسام بعضيا البعض والُكمِّيات خاصًة في تبعية مادة لقسٍم ُمعيَّن أو ُكمِّيٍة ما، باإلضافِة 

-ٕٛٔ: ٗإلى وجود صراعات دائمة وُمستمرة بين القيادات خاصًة السَّابقة والحالية)
ٖٔٛ.) 

تى الطُُّرق، وقمَّة استعداد اإلبقاء عمى العادات المألوفة: كالَخوف من التَّغيير وُمقاومتو بش .ٚ
اإلدارة لمُمجازفة حتى بالتَّفكير في أفكاٍر ُأخرى، واالعتقاد الخاطئ بأنَّ القميل من األشخاص 
ىم القادرون عمى اإلبداع دون غيرىم، وندرة األخذ بالنُُّظم اإلدارية الحديثة واإلبقاء عمى 

وتينية والتَّقميدية والُمعتادة )  (.ٕٕ-ٕٔ: ٖ٘اأُلُمور الرُّ
َضعف الُحُضور المصري في الُمؤتمرات العالمية واإلقميمية والمحمية، نتيجًة لقمَّة االىتمام  .ٛ

بيا أو قمَّة التَّشجيع من ِقَبل القيادات ليا، وندرة منح الحوافز والتَّسييبلت المادية 
جااًل جيًدا لؤلشخاص الذين يقومون باالشتراك في تمك الُمؤتمرات والنَّدوات، والتي ُتعدُّ م

 (.ٕٛٔ: ٘لتبادل المعمومات والخبرات واألفكار الجديدة بين الُعمماء والباحثين)
وجود تناقص بين النَّظرية والتَّطبيق لواقع التَّنمية المينية في العمل اإلداري داخل  .ٜ

الجامعة، باإلضافِة إلى تعارض األوقات الُمخصصة لمتَّدريب، واقتصار البرامج التَّدريبية 
عيفة التي تتم خبلليا )عم : ٕٗى الُمحاضرات النَّظرية، وأساليب الحوار والنِّقاش الضَّ

ٖٔٓ-ٖٔٔ.) 
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غياب البرامج الُمقننة لبلتصال بالجامعات ومراكز الُبُحوث العالمية وعقد االتفاقات  .ٓٔ
 (.ٖٛٙ: ٕٓوتبادل األساتذة )

صصة والُكُتب الحديثة، افتقار مكتبات الُكمِّيات لممراجع العممية والدَّوريات الُمتخ .ٔٔ
رات الحديثة، بسبب ُقُصور اإلمكانات المادية) ىمال تحديثيا بما ُيواكب التَّطوُّ  (.ٚ٘: ٔٔوا 

تعمُّد بعض القيادات إلى تزييف الحقائق وتحريف اآلراء وتموين الحقيقة وُمغالطة  .ٕٔ
 (.ٕٕٙ: ٕ٘الواقع، والتَّبلعب بالمعُمومات والبيانات واإلحصاءات)

إلى ُنُظم لمبيانات أو قاعدة معُموماتية دقيقة خاصة بالتَّعميم الجامعي، بحيُث االفتقار  .ٖٔ
 (.ٚٗٗ: ٓ٘تكون ُمتاحة لمجميع)

َضعف مصادر التَّمويل الُحُكومية، والتي تعتمد عمى ميزانية الدَّولة، مع ندرة وجود  .ٗٔ
 .(ٙ: ٕٔموارد تمويمية إضافية، وارتباط الُمكافآت بالبحث العممي وجودتو فقط)

وبالتَّالي ُيمكن القول بأنَّ واقع الجامعات ُيعاني الكثير من الُمشكبلت التي ترتبط بعضيا 
بالُمناخ التَّنظيمي السَّائد، وما يتضمنو من قيم وُمعتقدات وثقافة وبيئة مادية وتجييزات 
راعات وَضعف العمل  وحوافز، ومنيا ما يرتبط بنوع العبلقات بين المرؤوسين، وكثرة الصِّ
ىمال اإلبداع اإلداري  لدى القيادات الجامعية، وغياب الشَّفافية، األمر الذي  الجماعي، وا 

 في تحفيز اإلبداع اإلداري لدييم ينعكس بالسَّمب عمى ُممارسات وأدوار القيادات الجامعية
 أسئلة البحث:

 وبناًء عمى ذلك، ُيمكن صياغة ُمشكمة البحث في السُّؤال الرَّئيسي التَّالي:  
 ما التَّصور الُمقترح لمتطمبات التَّمكين اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر؟  
 ويتفرع من السُّؤال الرَّئيسي عدَّة أسئمة فرعية تتحدَّد عمى النَّحو التَّالي:  
 ما مبلمح مدخل اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في األدبيات اإلدارية الُمعاصرة؟ .ٔ
 فيز اإلداري لدى القيادات الجامعية في األدبيات اإلدارية الُمعاصرة؟ما معوقات تح .ٕ
ما التَّصور الُمقترح لمتَّغمب عمى ُمعوقات تحفياز اإلباداع اإلداري لادى القياادات الجامعياة  .ٖ

 في مصر؟  
 أهداف البحث:

ية في سعى البحث الحالي التَّعرُّف عمى ُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامع
 مصر،  وقد انبثق عن ىذا اليدف العام األىداف التَّالية:
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التَّعرُّف عمى مدخل اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في األدبيات اإلدارية  .ٔ
 الُمعاصرة.

التَّعرُّف عمى ُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في األدبيات  .ٕ
 اإلدارية الُمعاصرة.

ر لمتَّغمب عمى ُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في وضع تصوُّ  .3
  مصر.

 أهمية البحث:

 تأتي أىمِّية البحث الحالي من عدَّة اعتبارات:
إنَّ موُضوع اإلبداع اإلداري لمقيادات الجامعية يرتبط بالعديد من القضايا اإلدارية الُميمة،  .ٔ

د ارة الجودة الشَّاممة، وغيرىا من القضايا التي تتعمق بنجاح مثل: البلَّمركزية اإلدارية، وا 
 اإلدارة بصفٍة عامٍة واإلدارة الجامعية بصفٍة خاصٍة.

ُموكيات التي تُعوق تحفيز  .ٕ ُيمكن االستفادة من ىذا البحث في تعديل الُممارسات والسُّ
خاذ القرارات، اإلبداع اإلداري في الُمؤسسات الجامعية، عن طريق الُمشاركة في ُصنع وات

تاحة الُفرص لمقيادات الجامعية.  وا 
ُيمكن أن ُيسيم ىذا البحث في االىتمام بالبرامج التَّدريبية التي ُتساعد القيادات الجامعية  .ٖ

عمى تييئة البيئة الُمناسبة والُمناخ الُمناسب لئلبداع واالبتكار والتَّجديد وفق طبيعة 
 العمل.

ين بالقيادة الجامعية لفاعميتيا في تحسين األداء الجامعي تزايد االىتمام من ِقَبل الباحث .ٗ
 بالجامعات المصرية.

تعدُّد أوجو الُقُصور والتَّقميدية التي ُتعاني منيا اإلدارة الجامعية بالجامعات المصرية،  .٘
ىمال تحفيز اإلبداع اإلداري لتمك القيادات  والتي ُيمكن إرجاعيا إلى َضعف األداء وا 

ك األساسي والعُمود الفقري الذي يقوم عميو العمل داخل الجامعات باعتبارىا الُمحر 
 المصرية.

تبصير ُمخططي السِّياسات التَّعميمية والمسئولين عن تطوير التَّعميم الجامعي إلى نقاط  .ٙ
عف في عممية تطوير أداء القيادات الجامعية، وُمتطمبات تطبيق برامج لتدريبيم  الضَّ

 أجل تحسين األداء. وتحفيز اإلبداع اإلداري من
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 :نهج البحثم

فااي َضااوء طبيعااة البحااث واألىااداف التااي سااعى إلااى تحقيقيااا، اسااتخدم الباحااث الماانيج 
الوصااافي، كماااا اساااتخدم البحاااث مجُموعاااة مااان األسااااليب اإلحصاااائية الُمبلئماااة لتفساااير نتاااائج 

ساار البحاث وفًقاا لياذا  الدِّراسة الميدانية، والتَّوصل إلى النَّتائج والتَّوصايات، ولكاي يتحقَّاق ذلاك
 المنيج عمى النَّحو التَّالي:

عرض وتحميل مجموعة من الدِّراساات السَّاابقة العربياة واألجنبياة لمتَّعارُّف عماى الُمشاكبلت  .ٔ
 والمفاىيم التي تناولت اإلبداع اإلداري، وتوضيح مدى استفادة البحث الحالي منيا.

إلبداع اإلداري، وذلك مان خابلل مفيوماو، مسح وتحميل أبرز الكتابات التي تتناول مدخل ا .ٕ
 والُمعوقات التي تحد من تحفيز اإلبداع اإلداري.

جمع البيانات التي يتم الُحُصول عمييا من أفراد عيِّناة البحاث لمتَّعارُّف عماى واقاع ُمعوقاات  .ٖ
تحفيااز اإلبااداع اإلداري لاادى القيااادات الجامعيااة، وماان ثاامَّ تحمياال وتفسااير البيانااات ونتااائج 

ر ُمقترح لمتغمب عمى ُمعوقاات تحفياز اإلباداع اإلداري لادى الب ل إلى تصوُّ حث بيدف التَّوصُّ
 القيادات الجامعية في مصر.

 ُحُدود البحث:

 تضمنت ُحُدود البحث ما يمي:
  :اقتصر البحث عمى ُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الحدود الموضوعية

 تَّالي:الجامعية في مصر من خبلل عرض ال
 مبلمح اإلبداع اإلداري لمقيادات الجامعية، من حيُث: مفيومو، وُمعوقاتو. -1
الدِّراسة الميدانية، حيُث تمَّ وصف الواقع ميدانًيا من خبلل إعاداد مقيااس لمعوقاات تحفياز  -2

اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية، ومن ثمَّ تحميل النَّتاائج وتفسايرىا، وعارض النَّتاائج 
 توصل إلييا البحث.التي 

ر ُمقتااارح لمتَّغماااب عماااى ُمعوقاااات تحفياااز اإلباااداع اإلداري لااادى القياااادات  -3 تااامَّ وضاااع تصاااوُّ
الجامعياااة فااااي مصااار، وذلااااك ماااان خااابلل عاااارض أىااااداف التَّصاااور الُمقتاااارح، وأىمِّيتااااو، 
وُمنطمقاتو، ومحاور التَّصور الُمقترح، وُمتطمباات تنفياذه، وُمعوقاات تنفياذه، وُساُبل التَّغماب 

 عمييا.

اقتصر البحث الحالي عمى عيِّنة ُممثَّمة لمقيادات الجامعية لُكلٍّ من الحدود البشرية:  -4
 الفئات التَّالية: ُعمداء الُكمِّيات، ووكبلء الُكمِّيات، وُرؤساء األقسام بالجامعات المصرية.
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لُكمِّيات : اقتصرت الدِّراسة الميدانية عمى ُعمداء الُكمِّيات وُوكبلء االحدود المكانية -5
وُرؤساء األقسام عمى ُمستوى الُكمِّيات بالجامعات المصرية الُمتمثَّمة في )جامعة 

 جامعة أسيوط(. -جامعة جنوب الوادي -سوىاج
 م.ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓتمَّ إجراء الدِّراسة الميدانية بدًءا من العام الجامعي  الحدود الزَّمانية: -6

ابقة: راسات السَّ  الد 

التَّعرف عمى  ىدفت الدِّراسة (:ٔ٘م()ٕٙٔٓي سالم، دراسة )نجوى رمضان مين -1
ُمستويات اإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية واألكاديمية بالجامعات الميبية، وتحديد 
دارة المعرفة، وكذلك  العوامل الُمؤثِّرة فيو، وىي: الييكل التَّنظيمي، والثَّقافة التَّنظيمية، وا 

يجاد النَُّموذج الذي ُيوضح العبلقة بينيما، والتَّعرُّف اختيار العبلقة بين ىذه الُمتغ يرات، وا 
عمى الُفُروق المعنوية في ُمستويات اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية وفًقا 

 .لمُمتغيِّرات الوظيفية والشَّخصية
ع التَّعرُّف عمى واقاستيدفت الدِّراسة  (:ٔٗم()ٕ٘ٔٓدراسة )ُمحمَّد ُمحمَّد النَّجار،  -2

اإلبداع اإلداري في مشروع ميكنة المكتبات بالجامعات المصرية، والمكتبة الرَّقمية التَّابعة 
لممجمس األعمى لمجامعات في ضوء آراء العاممين بالمشروع، وأوصت الدِّراسة بضرورة 
العمل عمى توفير برامج إبداعية وابتكارية لمعاممين بمشروعات الميكنة، ودعم الُمبدعين 

ز الُمتميزة واالعتراف بإنجازاتيم عن طريق تقديم الُمكافآت المالية التي ُتعادل بالحواف
 .المجُيود الذي يقومون بو

ر ُمقترح لتنمية ىدفت الدِّراسة تقديم  (:ٕٔم()ٕٗٔٓدراسة )رفعت عمر عزوز،  -3 تصوُّ
رأس المال الفكري بالجامعات المصرية في َضوء مدخل اإلبداع اإلداري لدى القيادات 

ألكاديمية، كما أكَّدت عمى أنَّ رأس المال الذي تمتمكو الجامعات ىو رأس المال الفكري، ا
ويتمثَّل في المعرفة التي ُيمكن تحويميا إلى قيمة، وتشجيع َروح اإلبداع من خبلل األخذ 
باألفكار الُمتميِّزة لمعاممين الُمبدعين، وتطبيقيا بما ُيسيم في تطوير ُقُدرات القيادات 

ؤسسة الجامعية، وينبغي توفير اإلمكانات المادية والبشرية حتى يتحقَّق اإلبداع بالمُ 
 .الُمؤسسي

ىدفت الدِّراسة التَّعرُّف عمى إدارة  (:ٖٛم()ٕٕٔٓدراسة )ُمحمَّد صبري األنصاري،  -4
ة المدرسة الثَّانوية العامة وأىدافيا وأىمِّيتيا وُمعوقاتيا، وأىم االتجاىات التَّربوية الُمعاصر 
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في اإلدارة المدرسية، ومراحل اإلبداع اإلداري ومجاالتو وأساليبو في اإلدارة المدرسية، 
والُمعوقات التي ُتواجو ُمديري المدارس الثَّانوية العامة في تحقيق اإلبداع اإلداري، ووضع 

ر ُمقترح لتنمية اإلبداع اإلداري لدى ُمديري المدارس الثَّانوية العامة.   تصوُّ
لدِّراسة المنيج الوصفي، وقد توصمَّت لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: قمَّة اعتمدت ا

التَّشجيع عمى التَّفكير االبتكاري، وسيطرة األنماط التَّقميدية عمى التَّنظيمات اإلدارية، مثل: 
البيروقراطي، الدِّيمقراطي، وكثرة ُمضيعات الوقت، وكثرة األعباء اإلدارية والفنية عمى ُمدير 
ادرة من وزارة التَّربية والتَّعميم، والتي تسعى إلى  المدرسة، والتي سببيا كثرة النَّشرات الصَّ
تحسين العممية التَّعميمية، وُسوء ُمعالجة الُمشكبلت بشكٍل جذرىٍّ من خبلل ُمعالجة ُمسبباتيا 

 داخل المدارس.
وطبيعة ىدفت الدِّراسة تحديد  (:ٖٖم()ٕٕٔٓدراسة )عصام جمال سميم غانم، -5

اإلبداع اإلداري من خبلل توضيح مفُيومو، وخصائصو، وفمسفتو، وأىدافو، ومجاالتو، 
والتَّوجيات الُمعاصرة فيو، وتحديد مضامين إدارة المعرفة من خبلل عرض المفُيوم، واألبعاد، 

سترا تيجيات وأدوار القيادة الجامعية في دعم إدارة المعرفة والكفايات البلَّزمة في ىذا المجال، وا 
 إدارة المعرفة.

وتوصمَّت الدِّراسة إلى أنَّ الُمؤسسات الجامعية الُبَد وأن تعتمد بشكٍل ُمتزايد عمى اإلبداع  
واالبتكار في تحقيق أىدافيا المنشودة، ومن ثمَّ ُيمكن إلدارة المعرفة االرتقاء بُمستويات 

ستجابة لتغيُّرات السُّوق، كما الكفاءة والفاعمية، وزيادة ُقدرة الُمؤسسات الجامعية عمى اال
ُيمكن االستفادة منيا فيما يمي: تحسين عمميات تصميم وتوزيع وضمان جودة الُمنتجات 
والخدمات، وبمورة معالم فيم أفضل لطبيعة العبلقات التي تربط بين الُعمبلء وأصحاب 

عمييا بناء القيمة  المصانع، خاصًة وأنَّ اإلبداع اإلداري أحد الرَّكائز األساسية التي يقوم
 المطموبة لمُمؤسسات الجامعية.

(: ىدفت الدِّراسة التَّعرُّف عمى ُمستوى ٛٔم()ٕٔٔٓدراسة )دالل دابس ُمحمَّد الدَّعدي، -6
التَّمكين اإلداري في جامعة أمِّ القرى من وجية نظر القيادات اإلدارية بالجامعة، كما ىدفت 

في جامعة أمِّ القرى، والتَّعرُّف عمى العبلقة بين التَّمكين التَّعرُّف عمى ُمستوى اإلبداع اإلداري 
 اإلداري واإلبداع اإلداري من وجية نظر القيادات اإلدارية بالجامعة.
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استخدمت الدِّراسة المنيج المسحي الوصفي، وتوصمَّت لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: 
التَّمكين اإلداري في إبراز إبداعاتيم زيادة وعي القيادات اإلدارية بجامعة أمِّ القرى بدور 

وأفكارىم من خبلل تزويدىم بالمعارف والمعمومات والخبرات الحديثة التي تتصل بدورىم في 
تحقيق اإلبداع اإلداري وفًقا لمنَّظريات اإلدارية الحديثة، واالىتمام بذوي الخبرات الحديثة من 

زمة من حول االتجاىات الُمعاصرة في اإلدارة القيادات اإلدارية من خبلل تزويدىم بالخبرات البلَّ 
 والقيادة، وأساليب تحقيق اإلبداع اإلداري من خبلل تزويدىم بالدَّورات التَّدريبية الُمناسبة.

ىدفت الدِّراسة الكشف عن  (:ٜٕ()ٕٔٔٓدراسة )عبد العزيز أحمَّد ُمحمَّد داود،   -7
داري لدى ُمديري المدارس الثَّانوية العامة، واالستفادة العبلقة بين الثَّقافة التَّنظيمية واإلبداع اإل

ل إلى مجموعة ُمقترحات لتفعيل ىذه العبلقة.  من ذلك في التَّوصُّ
توصمَّت الدِّراسة لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: ُقُصور تفعيل الثَّقافة التَّنظيمية، وُقُصور 

عميم الثَّانوي العام يتعيَّن عمييم القيام بدوٍر ُممارسة جوانب اإلبداع، وأنَّ ُمديري مدارس التَّ 
 كبيٍر في تفعيل الثَّقافة التَّنظيمية، وتطوير ُممارسة جوانب اإلبداع اإلداري.

(: ىدفت الدِّراسة التَّعرُّف عمى ٖٗم()ٕٔٔٓدراسة )عنتر ُمحمَّد أحمَّد عبد العال،  -8
بتدائية، وواقع تطبيق عناصر اإلبداع ُمستوى وجوانب اإلبداع اإلداري لدى إدارات المدارس اال

اإلداري، وىي: األصالة والطَّبلقة، والُمُرونة، والُمخاطرة، والُقدرة عمى التَّحميل، والحساسية 
لمُمشكبلت، والُخُروج عن المألوف لدى إدارات المدارس االبتدائية بمنطقة حائل، والتَّعرُّف عمى 

 صية التي تحد من اإلبداع اإلداري لدييم.الُمعوقات البيئية والتَّنظيمية والشَّخ
استخدمت الدِّراسة المنيج الوصفي، ولقد أوضحت نتائج الدِّراسة أنَّ إدارات المدارس 
االبتدائية بمنطقة حائل ُتطبق عناصر وجوانب اإلبداع اإلداري بدرجٍة عالية، كما بيَّنت نتائج 

ن اإلبداع اإلداري لموصول إلى الدَّرجة العالية الدِّراسة أنَّ أىم الُمعوقات التي ُيمكن أن تحد م
جًدا تتمثَّل في: ُضُغوط العمل، ونقص الحوافز الُمقدَّمة لمُمبدعين بشكٍل عام، ولتطبيق اإلبداع 
اإلداري بشكٍل فاعٍل فإنَّ الحاجة تتطمب تدريب ُمديري تمك المدارس عمى استيعاب التُّكُنوُلوجيا 

ر  ة، وزيادة منح الحوافز المعنوية والمادية لمُمبدعين، وتشجيع العمل وتقنيات االتصال الُمتطوِّ
ع اإلبداع اإلداري لدييم.   الجماعي، وتطوير عممية ُصنع القرار اإلداري بما ُيشجِّ

ىدفت الدِّراسة الكشف  (:ٖٙم()ٕٓٔٓدراسة )فؤاد عمى العاجز، فايز كمال شمدان،  -9
ي تنمية اإلبداع لدى ُمعممي مدارس المرحمة عن مدى ُممارسة القيادة المدرسية لدورىا ف
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الثَّانوية بُمحافظات قطاع غزَّة من وجية نظر الُمعممين، وكذلك التَّعرُّف عمى القيادة المدرسية 
في تنمية اإلبداع لدى ُمعممي تمك المدارس، والوقوف عمى ُسُبل تطوير دور القيادة المدرسية 

إلبداع لدى ُمعممي مدارس المرحمة الثَّانوية من وجية في مدارس المرحمة الثَّانوية لتنمية ا
 نظر الُمعممين.

وقد توصمَّت الدِّراسة لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: توثيق العبلقة بين الُمعممين عمى 
رات بأنشطة  أساس من التَّسامح والجدِّية في العمل، وتشجع القيادة المدرسية عمى إثراء الُمقرَّ

إبداعية، وتنظيم رحبلت عممية ترفييية وُمسابقات عممية لتنمية اإلبداع لدى  ومفاىيم وحقائق
الُمعممين، كما تحث القيادة المدرسية الُمعممين عمى الُمشاركة في الُمؤتمرات والنَّدوات 
والدَّورات التَّدريبية التي ُتسيم في تنمية اإلبداع لدييم، وتدريب الُمعممين عمى استخدام 

ت التي تُنمي االبتكار، وحلِّ الُمشكبلت، واالكتشاف، واأللعاب، والعصف الذِّىني، اإلستراتيجيا
 واالستقصاء، والتَّفرُّد في التَّعميم.

الدِّراسة التَّعرُّف عمى ىدفت  (:ٙم()ٜٕٓٓدراسة )بديعة ُمحمَّد ُمحمَّد القشيشي،  -11
ذلك الوقوف عمى الُمعوقات جوانب اإلبداع اإلداري وُممارساتو في الُمؤسسات التَّعميمية، وك

البيئية والتَّنظيمية والشَّخصية التي تحد من اإلبداع اإلداري في مدارس التَّعميم الثَّانوي العام 
بمصر، وكذلك الوُقوف عمى الُممارسات اإلدارية اإلبداعية وُمحدِّداتيا والعوامل الُمؤثِّرة فييا، 

ر ُمقترح لتفعيل  الُممارسات اإلدارية اإلبداعية لدى ُمديري مدارس وذلك في ُمحاولة لتبني تصوُّ
 التَّعميم الثَّانوي العام. 

مة  استخدمت الدِّراسة المنيج الوصفي، استناًدا إلى العديد من الدِّراسات السَّابقة ذات الصِّ
توصمَّت الدِّراسة لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: تدني ُمستوى اإلبداع لدى ُمديري المدارس، 

لُقُصور في تطبيق الُممارسات التي ُتدَّعم اإلبداع وتحفِّز عميو، وىذا ُيؤكِّد ضُرورة وضع وا
تصورات لتفعيل اإلبداع في جميع الُمؤسسات الُمجتمعية بصفٍة عامٍة، ومدارس التَّعميم 

 .يياالثَّانوي العام بصفٍة خاصٍة، وتصميم البرامج التَّدريبية الُمناسبة ليا، ورسم ُخُطوات تفعم
التَّعرُّف عمى : ىدفت الدِّراسة (ٙٗم()ٕٛٓٓدراسة )ُمنى أحمَّد البيي السَّيد،  -11

 ُمقومات تحقيق اإلبداع اإلداري لدى ُرؤساء األقسام وُمتطمبات ُمواجيتيا.
توصمَّت الدِّراسة لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: وجود ُمعوقات شخصية، وُمعوقات إدارية، 

عوق اإلبداع اإلداري لدى ُرؤساء األقسام العممية بجامعة المنصورة، كما وُمعوقات تنظيمية ت
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توصمَّت إلى عدَّة ُمتطمبات لُمواجيتيا التي تتضح في: ُمتطمبات شخصية )تعزيز الثِّقة 
تطبيق مبدأ الُمشاركة(، وُمتطمبات إدارية  -ُمواصمة االتجاه نحو التَّجديد واإلبداع -بالنَّفس

مركزي -ساليب اإلدارية التَّقميدية)تحديث وتطوير األ تعزيز التَّدريب  -تعزيز التَّنظيم اإلداري البلَّ
ؤية الُمستقبمية لئلبداع  الُمستمر عمى المداخل اإلدارية الحديثة(، ُمتطمبات تنظيمية )تفعيل الرُّ

تييئة ُمناخ  -توافر ثقافة تنظيمية ُتشجع اإلبداع اإلداري -اإلداري عمى ُمستوى القسم
 تنظيمي ُمدعم لئلبداع اإلداري(.

(: ىدفت الدِّراسة توضيح ٖم()ٕٚٓٓدراسة )ُأسامة عبد السَّبلم عمي عبد السَّبلم،  -12
أدوار القيادات الجامعية الُمؤثِّرة عمى تنمية اإلبداع اإلداري لدى أعضاء ىيئة التَّدريس، والتي 

وء عمى  يجب أن ُتؤخذ في االعتبار عند إدارة اإلبداع في الجامعات، وذلك من خبلل إلقاء الضَّ
ستَّة عوامل رئيسية ىي: تكوين فرق العمل الفعَّالة، تعزيز الُمناخ التَّنظيمي الدَّاعم، والتَّنمية 
المينية الُمستدامة، وتمكين األعضاء، والتَّعامل بشفافية اإلدارة، وتوفير نظام فعَّال لمُمكافآت 

ع  اإلبداع اإلداري عمى الُمستوى الفردي والجماعي. والحوافز، والتي من شأنيا أن ُتشجِّ

عف في أدوار  وتوصمَّت الدِّراسة لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: أنَّ ُىناك جوانب الُقوة والضَّ
القيادات الجامعية في تنمية اإلبداع لدى األعضاء من خبلل مجموعة من العوامل بالجامعات 

مل الفعَّالة، وتعزيز الُمناخ التَّنظيمي الدَّاعم، والتَّنمية المصرية، والُبَد من تكوين فرق الع
المينية اُلمستدامة، وتمكين األعضاء، والتَّعامل بشفافيٍة اإلدارة، وتوفير نظام فعَّال لمُمكافآت 
والحوافز، والتي ُيمكن من خبلليا تنمية اإلبداع اإلداري لدى أعضاء ىيئة التَّدريس باألقسام 

 الجامعات المصرية. األكاديمية في
التَّعرُّف عمى ىدفت الدِّراسة  (:ٕ٘م()ٕٚٓٓدراسة )نجوى سالمين مرضاح،   -13

ُموك اإلبداعي وأنماطو في الُمؤسسات، والتَّعرُّف عمى واقع اإلبداع اإلداري عند  مفيوم السُّ
ُموك القيادي عند القيادات النِّسائية عيِّنة الدِّارسة،  الُموظفات عيِّنة الدِّارسة، وعمى أنماط السُّ

ثمَّ التَّعرُّف عمى طبيعة العبلقة بين ُسُموك القيادة واإلبداع عند الُموظفات عيِّنة الدِّراسة، وكذلك 
 التَّعرُّف عمى تأثير الخصائص الشَّخصية والوظيفية عمى إبداع الُموظفات عيِّنة الدِّراسة.

زىا: وجود ُمستوى إبداعي ُمرتفع نسبًيا وقد توصمِّت الدِّراسة لمعديد من النَّتائج، من أبر  
عند الُموظفات عيِّنة الدِّراسة، وأنَّ القيادات اإلدارية تيتم غالًبا باإلنتاج اىتماًما عالًيا، كما 
تيتم بالُموظفات وبدرجٍة عاليٍة تقريًبا، وجود تأثير لبعض الُمتغيِّرات الشَّخصية، كما وجد أنَّ 



 .معوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر

- ٔ٘ - 

إلداري )حلِّ الُمشكبلت واتخاذ القرارات، القابمية لمتَّغيير، َروح العبلقة بين أبعاد اإلبداع ا
الُمخاطرة، سعة االتصاالت، وتشجيع اإلبداع، وبين ُبعد االىتمام باإلنتاج( عبلقة طردية 
َضعيفة، وكذلك العبلقة بين أبعاد اإلبداع اإلداري)حلِّ الُمشكبلت واتخاذ القرارات، القابمية 

د االىتمام بالعاممين( عبلقة طردية َضعيفة، بينما عبلقة بقية أبعاد اإلبداع لمتَّغيير، وبين ُبع
اإلداري )َروح الُمخاطرة، وسعة االتصاالت، وتشجيع اإلبداع اإلداري( مع اىتمام القيادات 

 .بالعاممين فإنَّيا عبلقة غير دالة
: ىدفت الدِّراسة وضع ُرؤية (ٕٖم( )ٕٙٓٓدراسة )عزَّة جبلل ُمصطفى،  -14
ستراتيجية ُمقترحة ُيمكن من خبلليا تحقيق التَّجديد الذَّاتي لممدرسة الثَّانوية العامة في َضوء إ

باعي " "، وقد SWOTاإلبداع اإلداري في مصر، وقد استخدمت الدِّراسة ُأسُموب التَّحميل الرُّ
واألماكن الُمخصصة أسفرت الدِّراسة العديد من النَّتائج أبرزىا: قمَّة توافر األجيزة والُمستمزمات 

لمتَّدريب ممَّا ينعكس عمى تنمية ُقُدرات الُمعممين اإلبداعية، وتقادم ُنُظم االتصال وافتقارىا لُنُظم 
االتصال التُّكُنوُلوجية ممَّا يعكس َضعف البنية التَّحتية لممدرسة، ومن ثمَّ إىمال التَّجديد 

س تجنح إلى الُمساواة بين العاممين داخل واإلبداع، وأنَّ ُنُظم الحوافز الُمطبقة في المدار 
المدرسة، َضعف إثابتيا لمُمتميزين ممَّا يحد من خمق جٍو تنافس بينيم، ومن ثمَّ يحد من 
عاقتو ألعضاء اإلدارة المدرسية عن  ُقدرتيم عمى اإلبداع، ُجُمود الُمناخ المدرسي الدَّاخمي وا 

 تحقيق اإلبداع اإلداري.
راسات األجنبية ال  ُمرتبطة باإلبداع اإلداري:الد 

 (:ٔٙ( )Esra. Aktas, Isik Cicek, Mithat Kayak, 2011دراسة ) -1
أوضحت الدِّراسة أنَّ الوُصول لُمستوى إبداع إداري فعَّال ىو ىدٌف يجذب ُكلَّ األكاديميين 

ل التي ُتؤثِّر والتَّربويين واإلداريين، وُيشكِّل لدييم اىتماًما بالًغا، وتناولت الدِّراسة أىم العوام
عمى الكفاءة واإلبداع اإلداري لدى الُمديرين والقيادات اإلدارية، وكان من أىمِّيا: الثَّقافة 
التَّنظيمية، كما تناولت الدِّراسة العبلقة بين الثَّقافة التَّنظيمية واإلبداع اإلداري، ومدى تأثير 

االستبانة لجمع البيانات، وُطبقت العوامل الدَّاخمية والخارجية عمى تمك العبلقة، استخدمت 
الدِّراسة عمى عدٍد من اإلداريين بالجامعة، وأوضحت النَّتائج أنَّ اإللمام بجوانب الثَّقافة 

 . التَّنظيمية يرتبط بشكٍل كبير بالُقدرة اإلبداعية لدى الُمديرين واإلداريين
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ىدفت  (:ٓٙ)Eric W., Macfntosh, Alison Doherty,2009)دراسة ) -2
دِّراسة التَّعرُّف عمى تأثير الثَّقافة التَّنظيمية عمى الرِّضا الوظيفي ومدى اإلبداع لدى القيادات ال

في العمل اإلداري، وتناولت الدِّراسة الثَّقافة التَّنظيمية عمى أنَّيا مجُموعة من القيم والُمعتقدات 
اإلداريين، وُطبقت الدَّراسة عمى واالفتراضات الرَّئيسية التي ُتساعد عمى اإلرشاد وتوجيو ُسُموك 

 بكندا. University of Ottawaمجُموعة من اإلداريين والُمديرين بجامعة ُأوتاوا 
وتوصمَّت الدِّراسة لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: أنَّ معرفة اإلداريين بنواحي الثَّقافة 

لرِّضا الوظيفي، وأوضحت أيًضا التَّنظيمية لو تأثير فعَّال في تفعيل اإلبداع اإلداري، وعمى ا
 مدى تأثير الثَّقافة التَّنظيمية عمى الُقدرة اإلبداعية لدى اإلداريين. 

(: ىدفت الدِّراسة التَّعرُّف عمى مدى تأثير ٚ٘)(Chen and Aryee, 2007دراسة) -3
 تطبيق الَتفويض اإلداري عمى تعزيز اإلبداع اإلداري ورفع درجة الوالء التَّنظيمي في إحدى
الشَّركات الُكبرى في الصين، واستخدمت الدِّراسة المنيج الوصفي، وتوصمَّت الدِّراسة لمعديد 
من النَّتائج، من أبرزىا: أنَّ ُىَناك أثًرا غير ُمباشر لمتَّفويض اإلداري عمى اإلبداع اإلداري 

ين  . والوالء التَّنظيمي في إحدى الشَّركات في الصِّ
التَّعرُّف عمى العوامل التي ُيمكن ىدفت الدِّراسة  (:ٕٙ()Toremen,2003دراسة ) -4

أن يستخدميا الُمديرون لتكوين بيئة إبداعية في المدرسة، والخصائص التي ُتميِّز الُمناخ 
 التَّنظيمي اإلبداعي في منطقة جوىانسبرج التَّعميمية في جنوب أفريقيا.

عدة الُمديرين عمى تكوين بيئة إبداعية توصمَّت الدِّراسة لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: ُمسا
تاحة الُفرصة لمعاممين عمى الرَّغبة في الُمجازفة، وعدم  في المدرسة وتُقوم اإلنجازات بعدالة، وا 
الخوف من الفشل، والتَّعامل مع أخطاء العاممين بالتَّسامح والرَّحمة، والحد من البيروقراطية 

ر نظام اتصال يسمح بتبادل الخبرات واألفكار، وتشجيع بتركيز السُُّمطات في يٍد واحدٍة، وتوفي
عطاء وقت كاٍف لمُمبدعين، ومنح الحوافز لمُمبدعين، وتوفير اإلمكانات  اإلبداع الفردي، وا 

 المادية البلَّزمة لئلبداع اإلداري. 
ىدفت الدِّراسة  (:ٙ٘()Arthur, M.C. and Ronald, C., 2002دراسة )  -5

م عمى الُمستوى النَّظري بُكمِّيات الُمجتمع، والعبلقة بين رئاسة القسم ُمناقشة أدوار رئيس القس
 والُكمِّية، باإلضافِة إلى التَّعرُّف عمى سمات رئاسة القسم المثالية. 
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استخدمت الدِّراسة المنيج الوصفي، وتوصمَّت لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: أنَّ األدوار 
داري، وقائد، وباحث، ودوره يفرض عميو الرَّئيسية لرئيس القسم تتمخص في : دوره كُمطور، وا 

مسئولية االنتخاب، واالختيار، والُمشاركة في تقويم الُكمِّية، ودوره كقائد يكمن في ُقدرتو عمى 
توفير ُفرص التَّنمية المينية لمرؤوسيو، وأنَّ الدَّور الرَّئيسي لرئيس القسم يكمن في ضرورة 

ر، وأنَّ دور رئيس القسم كإداري يكمن في ُقدرتو عمى التَّخطيط طويل أن يكون قائًدا لمتَّغيي
المدى، وتطوير ُرؤية القسم، والحفاظ عمى الميزانية وتوزيعيا بعدالة، باإلضافة إلى توفير 

 الموارد المادية والتَّجييزات البلَّزمة. 
تاج األفكار التَّعرُّف عمى تقنيات إن ىدفت الدِّراسة (:٘ٙ( )Gautam,2001دراسة ) -6

اإلبداعية، وُمعيقات اإلبداع، وتقديم بعض االقتراحات، لتفعيل واستخدام تقنيات اإلبداع في 
 الُمؤسسات اإلدارية في مدينة جوىر بيرو في ماليزيا.

وأسفرت الدِّراسة عن عدد من النَّتائج، من أبرزىا: تشتمل تقنيات إنتاج األفكار اإلبداعية 
دِّدة لمُمشكمة األصمية، األمر الذي يساعد عمى تحديد نوع الُحُمول التي عمى تقديم تعريفات ُمتع

ُيسعى إلييا ومداىا، وافتراض ُمحيط غير مألوف لمُمشكمة يبنى عمى اإلثارة، والجمع بين 
األفكار الُمتناقضة من أجل كسر حاجز التَّفكير االعتيادي، واستخراج دروس من ذلك الُمحيط، 

وطرح الُمشكمة من خبلل رؤية ُكلِّ دور، واستخبلص المفيوم عن طريق  وتبني أدوار مختمفة،
تحديد ُكلِّ ما يقع خمف التَّعبيرات األساسية في العبارة أو الجممة التي صيغت بيا الُمشكمة 
بدقة، والتَّوسع في طرح الُمشكمة، وتجزئة الُمشكمة إلى أفكار جزئية من أجل إنتاج أكبر عدد 

 وقت. من األفكار في أقلِ 
ىدفت الدِّراسة استكشاف مدى تأثير قوة القائد  (:ٜٙ()Medina,2000دراسة ) -7

بداع المعممين في المدارس الثَّانوية واألساسية في منطقة جُنوب  االجتماعية عمى دافعية وا 
 كارولينا.

لعدَّة أنَّ اإلبداع لدى المعممين يخضع وقد توصمَّت الدِّراسة لمعديد من النَّتائج، من أبرزىا: 
ُمؤثِّرات من أبرزىا: الدَّعم التِّقني من المدرسة وُمستوى دافعية الُمعمم الشَّخصية حيُث إنَّ 
ُمستوى الدَّافعية لدى المعممين ارتبط بعبلقة إيجابية ُمباشرة مع اإلبداع لدى الُمعممين، وأنَّ 

 والدَّعم التَّقني ليم.قوة القائد االجتماعية يمكنيا أن تزيد أو تعيق الدَّافعية لممعممين 
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 ُخطوات البحث:

 يمكن إجمال الُخُطوات الرَّئيسية التي سار فييا البحث الحالي عمى النَّحو التَّالي:
وفييا تناول الباحث عرًضا لمفُيوم اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية،  :الُخطوة األولى .ٔ

قد أجاب عمى السُّؤال األول من أسئمة  وُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري، وبذلك يكون الباحث
 البحث.

وفييا تناول الباحث اإلطار الميداني لُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى  الُخطوة الثانية: .ٕ
 القيادات الجامعية في مصر، وبذلك يكون الباحث قد أجاب عمى السُّؤال الثاني من أسئمة البحث.

تصور ُمقترح لمتَّغمب عمى ُمعوقات تحفيز اإلبداع  وضعوفييا قام الباحث ب :الُخطوة الثَّالثة .ٖ
، وبذلك يكون الباحث قد أجاب عمى السُّؤال الثَّالث من اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر

 أسئمة البحث.
 وفيما يمي ُيمكن عرض اإلطار النَّظري لمدخل اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية.

  إلداري لدى القيادات الجامعية:أواًل: مفيوم اإلبداع ا
نشاءه عمى غير مثاٍل لقد اتفقت معاجم المُّ  غة عمى أنَّ اإلبداع يعني اختراع الشَّيء، وا 

سابق، وجعمو غاية في صفاتو، وأنَّ اإلبداعية في الفن واألدب ىي استحداث أساليب جديدة 
 (.ٖٛٗ: ٗ٘القديمة أو الُمتعارف عمييا)بدل األساليب 
و آخرون بأنَّو الُمشاركة في توليد أفكار تخيُّمية وأصيمة خاصًة في األعمال الفنية كما عرَّف

(، وُيعرَّف ٖٓٗ: ٗٙواإلنتاجية، ويتصف الشَّخص الُمبدع بقدٍر كبيٍر من األصالة والتَّخيُّل)
 (.ٜٕ: ٜ٘أيًضا بأنَّو الُقدرة عمى إنتاج أفكار جديدة من خبلل استخدام التَّفكير الخبلَّق)

وُيعرَّف اإلبداع بأنَّو مقدرة اإلنسان عمى إعادة صياغة خبراتو السَّابقة لموُصول إلى  
رات ُمستقبمية حديثة) ( كما ُيعرَّف بأنَّو إيجاد ُطُرق جديدة في العمل وأفكار ٙٚ: ٓٗتصوُّ

 (.  ٖٜ: ٗٔحديثة في حلِّ الُمشكبلت ُتؤدِّي إلى زيادة كفاءة العمل وُقُدرات المرؤوسين )
التَّالي فإنَّو ليس ُىَناك تعريف ُمحدَّد لئلبداع، إالَّ أنَّ ىذه التَّعريفات ركَّزت عمى أنَّ وب

اإلبداع بمثابة عممية عقمية تسير وفًقا لُخُطوات ُمعيَّنة، وأنَّو ينتج عنو أفكار جديدة تتميَّز 
ة من الُقُدرات بالجدَّة واألصالة والُخُروج عن المألوف، يقوم بو شخص تتوفَّر لديو مجموع

العقمية والسِّمات الشَّخصية التي تختمف عن اآلخرين، ومن خبللو يتم تقديم ُطُرق جديدة في 
 العمل ُتركِّز عمى الُبعد الُمستقبمي، كما أنَّو الُبدَّ من توافر بيئة ُمحفِّزة لو.



 .معوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر

- ٜٔ - 

ة من العوامل ُيعرَّف اإلبداع اإلداري عمى أنَّو ُسُموك ينشأ من تفاعل وتكامل مجموعكما   
تتمثَّل في السِّمات الشَّخصية والُقُدرات المعرفية لمفرد الُمبِدع مع العوامل التَّنظيمية والبيئية، 

 (. ٜٖٙ-ٖٛٙ: ٙٙوالذي ينتج عنو فكرة جديدة وُمبلئمة، أي صحيحة وُمفيدة وذات قيمة )
دارة عمى امتبلك ميارات وُيعرَّف اإلبداع اإلداري في الُمؤسسات التَّعميمية بأنَّو ُقدرة اإل

التَّفكير اإلبداعي، والتي ُيمكن تنميتيا من خبلل أساليب اإلبداع اإلداري، وذلك من أجل ابتكار 
أساليب وأفكار ووسائل جديدة ُتساعد عمى إنجاز عمميات إدارية جديدة، وتقديم برامج 

ا ُيَمكِّن اإلدارة من تحقيق تطويرية لممرؤوسين ُتحفِّز عمى استثمار كافة ُقُدراتيم ومواىبيم ممَّ 
 (.ٕٔ: ٖٔأىداف الُمؤسسة )

اإلبداع بأنَّو عبارة عن سمات استعدادية تضم الطَّبلقة في Guilford جليفورد وعرَّف 
يضاحيا ) عادة تعريف الُمشكمة وا  : ٖٙالتَّفكير والُمُرونة واألصالة والحساسية لمُمشكبلت، وا 

ٔٛ.) 
ية التي يتم خمق شيٍء ما جديد لو قيمة ممُحوظة لمفرد أو وُيعرَّف اإلبداع بأنَّو العمم

: ٖٔالمجُموعة أو الُمؤسسة أو الُمجتمع، لذلك فاإلبداع ىو ابتكار لو قيمة وذات معنى)
(، وُيعرَّف أيَضا بأنَّو إنتاج أفكار جديدة وغير مألوفة، ووضع ىذه األفكار موضع ٕٔ

رُّ بيا الفرد عندما ُيواجو موقف ينفعل بيا ويعيشيا (، واإلبداع عممية التي يم٘ٗ: ٕٛالتَّنفيذ)
ا ُيؤدِّي إلى تحسين أدائو وتطويره، وُيعبِّر عن  بُعمق ثمَّ يستجيب ليا بما يتفق وذاتو، ممَّ

 (.ٗٚ: ٙٔتفرده)
ويرى جميور الباحثين أنَّ اإلبداع ىو السُُّموك الذي يحدث أمًرا لم يكن موجوًدا من قبل 

مثال، ويضيف آخرون إلى ذلك بحيُث يكون ُمبلئًما لُمقتضى الحال، أي  بحيُث يأتي عمى غير
ُموك الذي ينشئ أمًرا ليس لو نظير يتمتَّع بخصائص الجدَّة والُمبلَءمة واالقتصاد  بإيجاز أنَّو السُّ

(ٗ٘ :ٙٓ         .) 
رة اإلبداعية وُبناًء عميو تعدَّدت وتنوعت تعريفات اإلبداع اإلداري، وذلك بسبب تعُقد الظَّاى

نفسيا، وتعدُّد عناصرىا وُمقوماتيا، وتعدُّد المجاالت التي انتشر فييا مفُيوم اإلبداع، واختبلف 
وجيات نظر الُعمماء والباحثين، واختبلف اىتماماتيم ومناىجيم العممية والثَّقافية ومدارسيم 

مدخل جانب ُمحدَّد من  الفكرية، وُيمكن حصر ىذه التَّعريفات في عدَّة مداخل، يتناول ُكلُّ 
 جوانب الظَّاىرة، وىي:



 .معوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر

- ٕٓ - 

 المدخل األول: ينظر لئلبداع اإلداري عمى أنَّو عممية: -ٔ
وفي ىذا المدخل ُيعرَّف اإلبداع عمى أنَّو عممية ُيحاول فييا اإلنسان عن طريق استخدام 

جديًدا نافًعا لو تفكيره وُقُدراتو العقمية، وما ُيحيط بو من ُمثيراٍت ُمختمفة، أن ُينتج إنتاًجا 
(، وُيعرَّف بأنَّو جميع العمميات التي ُيمارسيا ٕٗٓ-ٖٕٓ: ٘ٔولمُمجتمع الذي يعيش فيو )

الفرد داخل الُمؤسسة، وتتسم باألصالة والطَّبلقة والُمُرونة والُمخاطرة والُقدرة عمى التَّحميل 
والحساسية لمُمشكبلت  والُخُروج من المأُلوف سواء لمفرد نفسو أو لمُمؤسسة التي يعمل بيا،

 (.٘ٔ: ٛالتي تنتج عن التَّفاعل مع البيئة الُمحيطة )
 المدخل الثَّاني: ُيركِّز عمى اإلنتاج اإلبداعي وحلِّ الُمشكبلت: -ٕ

مكانية  ُيعرَّف اإلبداع اإلداري بأنَّو تصريف يسعى لتحقيق إنتاج يتميَّز بالجدية والُمبلءمة وا 
ف بأنَّو ُقدرة الفرد عمى اإلنتاج بُأسُموب عمل جديدة أو فكرة التَّطوير، وُيعرَّف أيًضا تعري

جديدة، أو حلِّ ُمميَّز لُمشكمٍة ما، حيُث يتميَّز ىذا اإلنتاج بقدٍر من الجدِّية والطَّبلقة والُمُرونة 
 (، وُيعرَّف أيًضا بأنَّو ُقدرة الفرد٘ٔ: ٚالذِّىنية، والُقدرة عمى التَّحميل والحساسية لمُمشكبلت)

عمى إيجاد أشياء جديدة قد تكون أفكاًرا أو ُحُمواًل أو خدمات أو ُطُرًقا وأساليب عمل 
 (.ٜ: ُٜٗمفيدة)

كالخيال الواسع،  المدخل الثَّالث: ُيركِّز عمى سمات وخصائص وصفات الُمبدعين:   -ٖ
طَّبلقة، وسعة اأُلفق، والثِّقة في النفس، والميل إلى الُمخاطرة، واالستقبلل في التَّفكير، وال

واألصالة، والُمثابرة، وُيعرَّف بأنَّو: استخدام الفرد الميارات الشَّخصية اإلبداعية في استنباط 
مو إلى ُحُمول ابتكارية لُمشكمٍة إدارية ُتواجو مصمحة التَّنظيم أو  أساليب إدارية جديدة ُتوصِّ

دف والجيد اإلبداعي الُمنظم تصورات جديدة لُمعالجة تمك الُمشكمة باالعتماد عمى التَّحميل اليا
: ٕٕالذي يتصل باإلدراك الحسي القائم عمى التَّحميل المنطقي واالختيار والتَّجريب والتَّقويم)

ٖٖٛ.) 
المدخل الرَّابع: ُيركِّز عمى اإلمكانات اإلبداعية واالستعدادات النَّفسية الكامنة    -ٗ

ف اإلبداع اإلداري بأنَّو االستعداد الكامن كما تكشف عنيا االختبارات النَّفسية، وُيعرَّ  لئلبداع،
 (.ٕٖ: ٖٓلمتَّفوق أو التَّميُّز في مجال العمل)
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 المدخل الخامس: ُيركِّز عمى المراحل األساسية التي يمرُّ بيا العمل اإلبداعي، -٘
والذي يتم من خبللو أربع مراحل: مرحمة اإلعداد، ومرحمة االختمار، ومرحمة اإلشراق، ومرحمة 

 قيق، وقد يسبق ىذه المراحل مرحمة إحساس الُمبدع بالُمشكمة.التَّح
وبذلك ُيعدُّ اإلبداع اإلداري دعوة لمتَّجديد والتَّطوير، ونداء لئلحساس بالُمشكبلت التي ُتواجو 
رجال اإلدارة في مجال عمميم، فاإلبداع اإلداري يُقوم عمى ُممارسة العمل اإلداري بفكر 

شكِّل ُمناًخا وبيئة عمل إيجابية وُمواتية لؤلفراد العاممين وجماعات وأساليب ُمختمفة، ممَّا يُ 
عممو لمتَّوليد الُمستمر لؤلفكار الجديدة واألداء الُمتميِّز والُخُروج عن المأُلوف في تمك 
المجاالت، وتجاوز التَّقميدية في الفكر والعمل سعًيا لزيادة الكفاءة الدَّاخمية والخارجية 

 وىا وبقائيا وزيادة ُقدرتيا التَّناُفسية.لمُمؤسسة وُنمُ 
ح أنَّ اإلبداع اإلداري يتسم بما يمي:  من خبلل العرض التَّعريفات السَّابقة، يتضِّ

o .إيجاد أفكار أو أشياء جديدة تكون قابمة لمتَّطبيق والتَّنفيذ 
o .اكتشاف ُطُرق إبداعية ومداخل لمتَّغيير نحو األفضل 
o يا، واستثمارىا استثماًرا ناجًحا.تبني األفكار واالستفادة من 
o .إمكانية إدارة اإلبداع وتنميتو سواء من خبلل التَّدريب أو توفير الُمناخ الُمبلئم لئلبداع 
o .وضع ُحُمول ُمبتكرة لمقضايا والُمشكبلت التي ُتواجو الُمؤسسات 
o  ع العاممين عمى االبتكار واإلبداع اإلداري  تييئة ُمناخ عام ُيشجِّ
o  ُّيجاد مفاىيم وأساليب عممية لتنفيذ األعمال بكفاءة وفعالية.تطوير الن  ظم القائمة وا 

في َضوء ما سبق ُيمكن صياغة التَّعريف اإلجرائي لئلبداع اإلداري لدى لقيادات الجامعية 
عمى أنَّو ُسُموك إداري ينشأ من تفاعل وتكامل مجموعة من العوامل تتمثَّل في السِّمات 

المعرفية لمقيادات الجامعية الُمبِدعة مع العوامل التَّنظيمية والبيئية، والذي  الشَّخصية والُقُدرات
ينتج عنو فكرة جديدة وُمبلئمة ا أي صحيحة وُمفيدة وذات قيمة ومعنى بشرط أن تتميَّز ىذه 
الفكرة بالجدَّة واألصالة والُمُرونة والطَّبلقة والتَّطوير، وقد تكون ىذه الفكرة أو العمل الجديد 
عبارة عن أنظمة أو ىياكل أو سياسات تنظيمية جديدة، أو ُممارسات إدارية جديدة داخل 

 الُمؤسسات الجامعية. 
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  ثانًيا: معوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية:
لقد أخذ موُضوع اإلبداع اإلداري يحظى باىتمام الباحثين في مجال اإلبداع، حيُث ظير عدد 

سات الُمتعمقة باإلبداع، والتي ُتركِّز عمى ُمحاولة تحديد العوامل التي تُعوق العممية من الدَّرا
ل من  اإلبداعية سواء كان ذلك عمى ُمستوى الفرد أو الجامعة أو الُمؤسسة، وقد تمَّ التَّوصُّ

 خبلل تمك الدِّراسات إلى نتائج ُمختمفة وُمتباينة فيما يتعمق بعدد تمك الُمعوقات ونوعيا.
م إلى أنَّ ُىناك بعًضا من مبلمح الييكل التَّنظيمي ٖٜٛٔعام  ,Kanterكانتر،فقد أشار 

ُموك اإلبداعي، من أىمِّيا: التَّفكك  التي ُتؤثِّر سمًبا عمى ُظُيور األفكار الجديد وعمى السُّ
التَّنظيمي، وكثرة اإلجراءات البيروقراطية، والتي تزيد من حجم الُمؤسسة ودرجة تعقيدىا، 

 (.ٜٕٛ: ٘٘وغياب أساليب التَّحفيز وخاصًة لمُمبدعين عمى الُمستوى الفردي)
وُىناك عدًدا من الُمعوقات التي ُيمكن أن تُعوق اإلبداع لدى القيادات الجامعية بُطُرٍق 

 (:ٕٖٓ: ُٛٗمختمفة، والتي تتمثَّل فيما يمي)
ا استبدادًيا، وال يسمح بُظُيور ُيعدُّ النَّمط القيادي الُمتبع ُمعوًقا لئلبداع إذا كان تسمطيً  -أ 

اإلبداع في النَّشاطات اإلدارية، نتيجًة لَضعف إعطاء األفراد ُفرصة لمُمشاركة في ُصنع 
 القرار، أو تبادل اآلراء والُمقترحات.

ُغوط التي ُتمارسيا الجماعات غير الرَّسمية، إذ قد تحول دون إعطاء أي ُفرصة  -ب  الضُّ
 قترحات جديدة.لتقديم ُحُمول أو آراء أو مُ 

َضعف اإلمكانات المادية والبشرية، وعدم توافر الُمناخ التَّنظيمي الُمناسب، وعدم توفير  -ج 
 أنظمة حوافز ُمناسبة، وغياب معايير العدالة والُمساواة بين األفراد.

 قمَّة توافر االستقرار الوظيفي، ممَّا يحول دون اىتمام األفراد باإلبداع في العمل. -د 
وح المعنوية وروح اإلبداع.ُغُموض األى -ه   داف التَّنظيمية، األمر الذي ُيؤدي إلى تدني الرُّ

وبتحميل الُمعوقات السَّابقة يتضح أنَّ لمنَّمط القيادي السَّائد أىمِّيٌة بالغة وأثٌر كبيٌر في 
ُظُيور اإلبداع في النَّشاطات اإلدارية، وكذلك جماعات العمل وما ُتمارسو من ُضُغوط ُيمثِّل 

ائًقا لُظُيور األفكار اإلبداعية، إذ قد تمقى ىُجوًما سمبًيا عمى األفكار الجديدة؛ ممَّا قد ُيؤدِّي ع
إلى إحجام األفراد الُمبدعين عن إيداعاتيم أو ُيؤدِّي إلى إحباطيم، باإلضافِة إلى ىذا فإنَّ 

واجتماعية، وموارد َضعف الُمناخ التَّنظيمي وُمكوناتو الفعَّالة من ثقافة تنظيمية، وبيئيو، 
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ُمتاحة، وُنُظم حوافز، ُكلُّ ذلك في مجُموعو قد ُيؤثِّر بالسَّمب عمى ُظُيور األفكار اإلبداعية في 
 األنشطة اإلدارية من ِقَبل القيادات.

 (: ٕٚٔ: ٚٔوُىناك َمْن ُيصنِّف ُمعوقات اإلبداع عمى النَّحو التَّالي)
ى أنَّو ُتوجد عبلقة عكسية بين القمق واإلبداع، حيُث أنَّ ُىَناك تأكيد عم الخوف والقمق: -أ 

فعندما ُيعاني الشَّخص من درجة عالية من القمق، فإنَّ احتمال قيامو بُسُموك إبداعي 
 ضعيف جًدا والعكس صحيح.

أي أنَّ دفاع الفرد عن ذاتو ورغبتو في حماية نفسو وموقفو يمنعو  الدِّفاع أو الحماية: -ب 
 من القيام بُسُموك إبداعي.

حيُث أنَّو من الُممكن أن تمنع الُقوة الثَّقافية عممية اإلبداع؛ فقد  المحرمات الثَّقافية: -ج 
ية التَّعبير  تزيد بعض الثَّقافات الخوف من مخاطر االختبلط باآلخرين، أو تمنع من ُحرِّ

 عن اآلراء والُمقترحات.
ين، إذ أنَّو عند طرحو ويتضح من ىذه الُمعوقات مدى اىتمام الفرد الُمبدع باآلخر        

لؤلفكار الجديدة دائًما ما يكون قمًقا من رد فعل اآلخرين تجاه أفكاره، وقد يتبع ُأسُموًبا دفاعًيا 
 حتى ال ُيياجمو أحد أو يسخر منو، ممَّا ُيؤثِّر بالسَّمب عمى عرضو ألفكاره الجديدة.

: ٖٗف إلى ثبلث فئات ىي)كما أنَّ ُىناك تصنيًفا آخر لُمعوقات اإلبداع، حيث ُتصنَّ      
ٖٜٖ :) 

حيح. :ُمعوقات إدراكية -أ   وتتمثَّل في َضعف إدراك المرؤوسين لجوانب الُمشكمة بالشَّكل الصَّ
وتتمثَّل في الخوف من المبادرة أو الوقوع في الخطأ،  ُمعوقات وجدانية وشخصية: -ب 

 والرَّغبة في تحقيق النَّجاح السَّريع.
ُغوط االجتماعية الُمختمفة عمى و  ُمعوقات ثقافية واجتماعية: -ج  قد ترجع إلى الضُّ

 المرؤوسين، والتي ُتؤدي إلى ُمجاراة ما ىو شائع.
كما أنَّ ُىناك مجُموعة من العوامل التي تحد من اإلبداع وتمنع استفادة 

 (:ٖٓٗ-ٔٓٗ: ٖٗالُمؤسسات الُمختمفة منو، ومن أىم ىذه الُمعوقات ما يمي)
 ة الُمؤسسات لو.الخوف من التَّغيير وُمقاوم 
  وتينية، ورفض األفكار الجديدة واعتبارىا ُمضيعة انشغال القيادات باألعمال اليومية الرُّ

 لموقت.
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 .االلتزام بحرفية القوانين والتَّركيز عمى الشَّكل دون المضمون 
 .نبذ القيادات لمشَّخص الُمبدع أو االبتعاد عنو 
 .قمَّة الحوافز المادية والمعنوية 
  ُولة االتصال بين القيادات الجامعية والمرؤوسين. َضعف ُسي 
 .ُمعوقات تنظيمية حيُث ُيحدِّد دور ُكلِّ فرد داخل الُمؤسسة، وال يسمح لو بالُخُروج عنو 
 .ُمعوقات مالية ال تسمح بوجود التَّكاليف البلَّزمة لمتَّغيير وتطبيق األفكار الجديدة 
 عية.َضعف الوالء التَّنظيمي لدى القيادات الجام 
 .التَّفكير غير الُمتعمق، واعتبار األفكار ُمسممات غير خاضعة لمبحث والنِّقاش 

ومن خبلل تحميل الُمعوقات السَّابقة يتبيَّن مدى االىتمام الكبير بالُمعوقات التَّنظيمية التي 
ن كان ُىناك عبارة واحدة خاصة بالُمعوقات الشَّخصية، وُىَناك من  تناولتيا ُمعظم العبارات، وا 

ُيركِّز عمى ُمعوقات اإلبداع التَّنظيمية دون غيرىا، وَيُعدىا ُمعوقات أساسية لئلبداع اإلداري، 
 وتتمثَّل فيما يمي:

o  ىيمنة النَّواحي القاُنونية والتَّقميدية عمى كثٍير من القيادات الجامعية؛ ممَّا يجعميم
بصرف النَّظر عن ُقُدراتيم  يتمسَّكون بالقاُنون كأىم ُمحدِّد لتقييم كفاءة المرؤوسين،

 وفعاليتيم اإلبداعية.
o  ىيمنة القيادات وافتقارىم لممعرفة والميارة اإلدارية واألكاديمية البلَّزمة لُمعظم المناصاب فاي

اااا يجعميااام يكبتاااون المياااول اإلبداعياااة خوًفاااا عماااى مصاااالحيم  الُمؤسساااات الُمعاصااارة، ممَّ
 واستقرارىم الوظيفي.

o ة عمى تقييم األعمال، واالعتقااد باأنَّ أفضال مادخل لمزياد مان الارِّبح ىاو ىيمنة النَّظرة المالي
اااا يحاااول دون تخصااايص ميزانياااة ألغاااراض البحاااث العمماااي ورعاياااة  تقميااال التَّكااااليف، ممَّ

 الُمبدعين، ألنَّ ذلك سيزيد من التَّكاليف وُيقمِّل من الرِّبح.
 : (ٙٔ-ٗٔ: ٕٚ)من خبللكما أنَّ ُىناك من حدَّد ُمعوقات اإلبداع في الُمؤسسات 

o .جراءات الُمؤسسة الحالية والُمستقبمية ؤية ألىداف وُخطط وا   ُغُموض الرُّ
o .الخوف من الفشل أو العقاب نتيجة الوقوع في األخطاء 
o .التَّمسك باألنماط المألوفة وَضعف الُقدرة عمى الُخُروج منيا 
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o ية واالستقبللية لمفرد من أجل التَّعبير عن شخ صيتو وأفكاره الجديدة باإلضافِة غياب الُحرِّ
 إلى قمَّة توافر وسائل االتصال المفتوحة في الُمؤسسة.

o .غياب الدَّوافع الدَّاخمية لئلبداع اإلداري عند الفرد 
o .غياب التَّحفيز المادي والمعنوي لمتَّشجيع عمى اإلبداع 
o .َضعف ُمساندة العمل الجماعي من ِقَبل الُمؤسسة وقياداتيا 
o ىمال األفكار اإلبداعية لؤلفراد من االعتماد ا لُمفرط عمى الُخبراء من خارج الُمؤسسة، وا 

 داخل الُمؤسسة.
وأخيًرا، ُىناك من َصنَّف الُمعوقات التي تعترض اإلبداع اإلداري في الُمؤسسات الجامعية 

 :(ٖٓٔ: ٚٗ)إلى أربع فئات رئيسية وىي كالتَّالي
ثَّل في الُمعوقات التي يكون مصدرىا القيادات : وتتمالُمعوقات الشَّخصية أو الذَّاتية -أ 

الجامعية، وما تتصف بو من خصائص وصفات شخصية تحد من ُقْدرتيم عمى اإلبداع 
اإلداري، مثل: َضعف الثِّقة بالنَّفس، الخوف من الفشل الذي ُيؤدَّي إلى اإلحجام والتَّردد 

ى التَّجديد، التَّمسك بالمألوف، والحذر من تجريب ُكلِّ جديد، والُجُمود وَضعف الُقدرة عم
 تجنُّب الُمخاطرة، وَضعف الحساسية تجاه الُمشكبلت والشُّعور بالعجز عند مواجيتيا.

وىي الُمعوقات التي تتعمق بالُمؤسسة وُأسُموب عمميا وكيفية الُمعوقات التَّنظيمية:  -ب 
يم اإلداري، ومدى ُمبلءمة تحقيق أىدافيا ودرجة المركزية أو البلَّمركزية السَّائدة في التَّنظ

: ُغُموض بعض أىداف (ٖٓ: ٕٗ)الُمناخ التَّنظيمي لمعمل واإلبداع واالبتكار، وتتمثَّل في
وح  الُمؤسسة، والمركزية والتَّسمط، واالفتقار إلى معايير موضوعية األداء، وانخفاض الرَّ

لة الُمؤىَّمة، وغياب المعنوية لدى القيادات الجامعية والمرؤوسين، ونقص القيادات الفعَّا
االتصال الفعَّال بين المستويات اإلدارية، وُسوء الُمناخ التَّنظيمي واالفتقاد الُمبكر لؤلفكار 
الجديدة دون فحص نتائجيا والغرض منيا، وسيادة القيم االجتماعية التي تدعو لمطَّاعة 

ميماتيم، وانجاز العمل الُمطمقة، واالمتثال الُمطمق لمقيادات دون الُمناقشة ألوامرىم وتع
بالطَّريقة الرَّسمية الُمعتادة دون تجديٍد أو تطوير، وازدواجية المعايير الُمتبعة في التَّنظيم 
وُفقدان العدالة والُمحاباة لبعض المرؤوسين، وميل نمط القيادة إلى المركزية في اتخاذ 

كالمَّوائح والقوانين  القرارات، وتفويض الُمؤسسة أو الجيات المسئولة في ُصورة رسمية
ُغوط.  والتَّعميمات، أو ُصورة غير رسمية مثل: النَّصائح والضُّ
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عبارة عن ُجممة الظُُّروف الخاصة التي تحيط بالشَّخص، وُتؤثِّر في  الُمعوقات البيئية: -ج 
تكوين شخصيتو وتحديد أىدافو، وتوجيو ُسُموكو، والُمعوقات البيئية تنقسم إلى ُمعوقات 

 اخمية، وُمعوقات البيئة الخارجية.البيئة الدَّ 
 ومن أىم ُمعوقات البيئة الداخمية التي تحد من اإلبداع اإلداري بالُمؤسسات الجامعية ما يمي:

o .غياب التَّشجيع الُمناسب لممرؤوسين لتنمية دوافعيم وُمُيوليم نحو اإلبداع واالبتكار 
o  وانفعاالتيم.قمَّة إتاحة الُفرصة لممرؤوسين لمتَّعبير عن مشاعرىم 
o .تدني الُمستوى االقتصادي، وَضعف إشباع حاجات المرؤوسين 
o .انخفاض المستوى التَّعميمي والثَّقافي لبعض المرؤوسين 
o .نقص اإلمكانات الُمبلئمة لتنمية وتحفيز اإلبداع واالبتكار 
o  .الُمناخ التَّقميدي الذي يعتمد عمى تسمط القيادات وعنفيم مع المرؤوسين 
ُمعوقات البيئة الخارجية التي تحد من اإلبداع اإلداري بالُمؤسسات الجامعية ما ومن أىم  

 يمي:
o .التَّدىور االقتصادي واالجتماعي 
o .الُعنف السِّياسي واالضطرابات األمنية 
o .راع التَّنظيمي بين المرؤوسين وُمقاومتيم لمتَّطوير  الصِّ
o  التَّمسك بالنُّظم البيروقراطية.ُىُجوم اإلدارة عمى األفكار الجديدة وانتقادىا ليا و 
o .َضعف الحوافز المادية والمعنوية بالُمؤسسات الجامعية 
يفرض الُمجتمع عمى أبنائو تقاليد وأعراف ُمعيَّنة،  الُمعوقات االجتماعية والثَّقافية: -د 

ويتوقع الُمجتمع من أفراده التزاًما بيذه التَّقاليد واألعراف، فيذا يُقود الفرد إلى تجنُّب 
األفكار التي تخرج بو عن نطاق توقعات اآلخرين، فإنَّو يعمم أنَّيم سيرُفُضون ىذه األفكار 

ُعوبات في سبيميا  . (ٖ٘-ٖٖ: ٚ)أو يسخُرون منيا، أو يستنكرونيا أو ُيثيرون الصُّ
ويتضح من خبلل ما سبق،  تباين األدبيات والدِّراسات السَّابقة في تحديد ُمعوقات  

 وعددىا ونوعيا وتصنيفيا، إالَّ أنَّو ُيمكن استنتاج ما يمي:اإلبداع اإلداري 
أنَّ اإلبداع يتأثَّر باستعدادات الفرد الفكرية وعاداتو الذِّىنية، وُمعتقداتو األساسية والتي من  -أ 

 خبلليا تظير تصرُّفاتو في المواقف الُمختمفة.
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دة في الُمجتمع الذي يعيش أنَّ اإلبداع يتأثَّر باألوضاع الثَّقافية واالجتماعية السَّائ -ب 
ع عمى اإلبداع أو ترفض الُخُروج  ويعمل فيو الفرد، وما بو من عادات وتقاليد وأعراف تشجِّ

 من المألوف.
أنَّ أكثر العوامل تأثيرًا ىي العوامل التَّنظيمية أو ُمناخ العمل الذي يتواجد فيو الشَّخص  -ج 

 الُمبدع، والتي ُيمكن تحديدىا فيما يمي:
o  القيادي الُمتَّبع، وىو إمَّا أن يكون ُمحفًِّزا لئلبداع أو ُمحبًطا وىادًما لؤلفكار الجديدة النَّمط

 وألصحابيا.
o  العمل الجماعي وما ُتمارسو جماعات العمل من ُضُغوط وُقُيود عمى الُمبدع أو التَّشجيع

 والتَّأييد لو.
o عة لمُمبدعين، الُمناخ الُمؤسسي وُمُرونة المَّوائح والقوانين، وما بو من ث قافة تنظيمية ُمشجِّ

ا ُيتيح تبادل المعمومات بين  وتوافر اتصال ُحّر مفتوح في جميع االتجاىات؛ ممَّ
المرؤوسين بُسُيولة، وبالتَّالي توافر قاعدة بيانات ومعمومات موُثوق بيا إليجاد ُحُمول 

 إبداعية لمُمشكبلت التي ُتواجو القيادات الجامعية.
o بلحيات واإلرشادات والتَّوجييات، لُممارسة ىذه منح المرؤوسين ا لعديد من الصَّ

بلحيات بُسُيولٍة ودقة؛ مَّما ُيساعد عمى خمق صٍف ثاٍن من القيادات لديو النَّزعة  الصَّ
 لوضع ُحُمول ابتكارية ُلمشكبلت التَّنظيم.

o األفكار  وجود نظام عادل لمحوافز سواء كان مادًيا أو معنوًيا، ممَّا ُيسيم في ُظُيور
 اإلبداعية.

o فعَّالة، تستخدم األساليب الحديثة لتحفيز اإلبداع اإلداري لدى  ةوجود برامج تدريبي
إلى وجود الُمتابعة لمتَّعرُّف عمى مدى االستفادة من تمك  ةِ القيادات الجامعية باإلضاف

 البرامج وتقييميا.
ج تفاعل القيادات الجامعية مع العوامل خبلصة القول، إنَّ اإلبداع اإلداري ما ىو إال نتا

البيئية والتَّنظيمية وُقُدراتيم العقمية في ظل ُمساندة الُمجتمع وتدعيمو لمُمبدعين بما ُيوفِّره من 
ية والعدالة والُمساواة والتَّشجيع لتقديم أقصى ما لدييم من إمكانات وأفكار جديدة  ُمقومات الُحرِّ

 قي بو.ُتسيم في بناء الُمجتمع والرُّ 
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 ثالثًا: الدراسة الميدانية لمعوقات تحفيز  اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية.
 تسير إجراءات الدراسة الميدانية عمى النَّحو التالي:

 أىداف الدِّراسة الميدانية: -1
 ىدفت الدِّراسة الميدانية:

 يادات الجامعية.التَّعرُّف عمى أىم ُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى لق -أ 
ر ُمقترح لمتَّغمب عمى ُمعوقات  -ب  الوصول إلى مجُموعة من النَّتائج قد ُتسيم في بناء تصوُّ

 تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر.
 :أدوات الدِّراسة الميدانية -0

 راسة الميدانيةاستخدم البحث الحالي اإلستبانة، والتي تمَّ إعدادىا كأداة أساسية إلجراء الدِّ 
 Validity صدق اإلستبانة - أ

ُتعدُّ األداة صادقة إذا استطاعت قياس الظَّاىرة التي ُوضعت من أجميا أي أنَّ اإلستبانة  
ادقة تقيس ما ُوضع لقياسو، ولمتَّأكد من صدق اإلستبانة، استخدم البحث الحالي ما يمي:  الصَّ

 Validity  Content صدق المضمون (1)
دق المنطقي  وىو قياس لمدى تمثيل اإلستبانة لنواحي الجانب  Logicalوُيسمي بالصِّ

: ٖٚ)الُمقاس، وىو يعتمد عمى مدى تمثيل المقياس لممواقف أو الجوانب التي تقيسيا
، وقد راع البحث أن تكون ُمفردات اإلستبانة ُمعبِّرة وُتغطي جميع الجوانب األساسية (ٓٛٔ

 بلئمة.لمموضوع تغطيًة مُ 
دق الظَّاىري (0)    Validity  Face الصِّ

دق  ويتم التَّوصل إليو من خبلل إعطاء اإلستبانة ألكثر من ُمحكِّم، ويتم تقييم درجة الصِّ
، ولمتَّأكُّد من صدق اإلستبانة فقد (ٖٓٚ: ٔ)لئلستبانة من خبلل التَّوافق بين ُقُدرات الُمحكمين

( ُمحكًما من ٖٔة من السَّادة الُمحكمين، والبالغ عددىم)تمَّ عرض اإلستبانة عمى مجُموع
أصحاب الخبرة في مجاالت اإلدارة التَّعميمية، وذلك إلبداء آرائيم ومبلحظاتيم حول مدى 
سبلمة العبارات من حيُث دقتيا العممية، وصياغتيا المُّغوية ومعانييا، ومدى ُمناسبتيا لمجال 

ياغة المُّغوية، وقام الباحث الدِّراسة وموضوعيا، أو تعديل الع بارات الُمتشابية، أو تعديل الصِّ
بجمع اإلستبانات وتفريغ جميع الُمبلحظات الواردة في فقراتيا، وتمَّ اإلبقاء عمى العبارات التي 
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حصمت عمى ُموافقة أغمبية الُمحكمين، وقد تمَّ تعديل الُبُنود في ضوء الُمقترحات حيُث بمغت 
 ر عمى أىمِّية العبارة، وعمى أثر ذلك تمَّ تعديل اإلستبانة.% فأكث٘ٚنسبة إتفاق

دق الذَّاتي  (3)   Validity  Intrinsicالصِّ

 : دق الذَّاتي لئلستبانة عن طريق حساب الجذر التَّربيعي لُمعامل الثَّبات أي أنَّ  تمَّ حساب الصِّ
      

دق الذَّاتي =   ُمعامل الثَّبات =       ٜٙ.ٓ=  ٕٜ.ُٓمعامل الصِّ
 

  Reliability ثبات اإلستبانة - ب

ُيعاادُّ المقياااس ثابتًااا إذا كااان ُيعطااى نفااس النَّتااائج، إذا مااا ُأعيااد تطبيقااو عمااى نفااس األفااراد 
وفااي ُظااُروف ُمشااابية تماًمااا لمظُّااُروف التااي ساابق اختبااارىم فييااا ثاامَّ حساااب ُمعاماال االرتباااط 

 الُمناسب بين أدائيم في المرَّتين. 
( مااان القياااادات ٕٔٔولمتَّأكاااد مااان ثباااات اإلساااتبانة تااامَّ تطبيقياااا عماااى عيِّناااة ُمكوناااة مااان)

الجامعية الُمتمثَّمة في: ُعمداء الُكمِّيات وُوكبلء الُكمِّياات وُرؤسااء األقساام بالجامعاات المصارية، 
قيااا عمااى نفااس جنااوب الااوادي بقنااا(، ثاامَّ ُأعيااد تطبي -أساايوط -الُمتمثَّمااة فااي جامعااات )سااوىاج

( يوًما، ولحساب الثَّبات العام تمَّ إعطاء درجة كامماة لُكالِّ عباارات ٕٔالعيِّنة بفارق زمني وقدره)
اإلسااتبانة، وتااامَّ حسااااب ُمعاماال الثِّباااات بحسااااب ُمعامااال االرتباااط باااين نتاااائج التَّطبيقاااين األول 

 والثَّاني عمى عيِّنة الثَّبات.
ت ليذه اإلستبانة باستخدام الُمعادلة العامة لبلرتبااط باين الادَّرجات وتمَّ حساب ُمعامل الثَّبا

 :  (ٜٕٔ: ٗٗ(، )ٕٛٛ: ٕٙ(، )٘ٓٔ: ٜٔ(، )ٚٚٔ: ٜ) الخام لمتَّطبيقين كما يمي
   مجا  ص                                ×مجا س  –مجا س ص   =               نر   

 ٕ) مجا س(  – ٕن مجا س [           
 ٕ) مجا ص( - ٕن مجا ص   [   ]

[  
                        

 حيث    ن = عدد أفراد العيِّنة 
 س = درجات العيِّنة في التَّطبيق األول         
 ص = درجات العيِّنة في التَّطبيق الثَّاني         

( تقريًباا، وىاي ٕٚ.ٓاوي )وبعد حساب ُمعامل االرتباط ُوجد أنَّ ُمعامل الثَّبات لئلساتبانة يسا
 درجة ُمناسبة تدل عمى ثبات اإلستبانة وصبلحيتيا لمتَّطبيق عمى أفراد عيِّنة الدِّراسة.
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 اختيار عيِّنة الدِّراسة: -3
تمَّ تحديد عينة البحث من خبلل الُمجتمع األصمي، والذي تمثِّل في: ُعمداء الُكمِّيات، 

جنوب الوادي  –أسيوط  –م بالجامعات المصرية)سوىاج وُوكبلء الُكمِّيات، وُرؤساء األقسا
( ثبلث جامعات، ويتحدَّد ٖ( قيادات جامعية يتوزعون عمى)ٛٛ٘بقنا(، والبالغ عددىا )

 م.ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓإجمالي عدد ُكلِّ فئة طبًقا لمعام الجامعي 
ت ووكبلء الُكمِّيات ( ُيوضح إجمالي القيادات الجامعية الُمتمثَّمة في ُعمداء الُكمِّيأوالجدول رقم)

 جنوب الوادي( -أسيوط -وُرؤساء األقسام بالجامعات )سوىاج
 العدد ُرؤساء األقسام وكبلء الُكمِّيات ُعمداء الُكمِّيات الجامعة م
 ٙٛٔ ٕٖٔ ٜٖ ٘ٔ سوىاج -ٔ
 ٖٕٔ ٓ٘ٔ ٚٗ ٙٔ أسيوط -ٕ
 ٜٛٔ ٖٓٔ ٖٗ ٙٔ جنوب الوادي -ٖ

 ٛٛ٘ ٕٔٗ ٜٕٔ ٚٗ اإلجمالي
بقت اإلستبانة عمى عيِّنة عشوائية من القيادات الجامعية بالُكمِّيات، وبمغ حجام العيِّناة وقد طُ 

 –بالجامعاات )ساوىاج  ُرؤساء األقساام –وكبلء الُكمِّيات  –( ُمتمثَّمة في: ُعمداء الُكمِّيات ٘ٓٗ)
، وكاان ( مان أفاراد العيِّناةٖٚٓوقاد أجااب عماى اإلساتبانة بدقاة) جنوب الاوادي بقناا(، –أسيوط 
( إساااتبانة لعااادم صااابلحيتيا وعااادم اساااتكمال بعاااض ٜٖ( إساااتبانة، وتااامَّ اساااتبعاد )ٜ٘الفاقاااد )

 االستجابات.
الحة من ٕالجدول رقم ) ح عدد اإلستبانات الُموزعة والفاقدة والعائدة والُمستبعدة والصَّ ( ُيوضِّ

الح منيا  اإلستبانة والنِّسبة المئوية لمصَّ
الح الُمستبعد العائد الفاقد الُموزع اإلستبانات الح الصَّ  النِّسبة المئوية لمصَّ
 %ٓٛ.٘ٚ ٖٚٓ ٜٖ ٖٙٗ ٜ٘ ٘ٓٗ العدد

الحة بمغت) ( إستبانة ٖٚٓيتضح من الجدول السَّابق أنَّ إجمالي عدد اإلستبانات الصَّ
%( من جممة اإلستبانات الُموزعة، وىي نسبة مقبولة، حيُث ُتمثِّل ٓٛ.٘ٚبنسبة)
 %( من الُمجتمع األصمي.ٙٛ.ٖٔتقريًبا)
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( ُيوضح توزيع العينة الُمختارة من القيادات الجامعية الُمتمثَّمة في ُعمداء ٖالجدول رقم )
 )*(جنوب الوادي( -أسيوط -الُكمِّيات ووكبلء الُكمِّيات وُرؤساء األقسام بالجامعات )سوىاج

 النسبة المئوية العينة العدد الجامعة م
 %ٗٓ.ٕٚ ٖٗٔ ٙٛٔ سوىاج -ٔ
 %ٖٛ.ٔٚ ٖ٘ٔ ٖٕٔ أسيوط -ٕ
 %ٖٗ.ٕٙ ٛٔٔ ٜٛٔ جنوب الوادي -ٖ

 %ٛٛ.ٛٙ ٘ٓٗ ٛٛ٘ اإلجمالي
 يتضح من الجدول السَّابق ما يمي:  

 :الُكمِّيات عيِّنة الدِّراسة بجامعة سوىاج 
 رؤساء األقسامعدد  عدد وكبلء الكميات عدد العمداء عدد الكميات

 ( رئيس قسمٕٖٔ) ( وكيل كميةٜٖ) ( عميد٘ٔ) ( كمية٘ٔ)
 الُكمِّيات عيِّنة الدِّراسة بجامعة أسيوط: 

 رؤساء األقسامعدد  عدد وكبلء الكميات عدد العمداء عدد الكميات
 ( رئيس قسمٓ٘ٔ) ( وكيل كميةٚٗ) ( عميدٙٔ) ( كميةٙٔ)
 الُكمِّيات عيِّنة الدِّراسة بجامعة جنوب الوادي بقنا: 

 رؤساء األقسامعدد  عدد وكبلء الكميات داءعدد العم عدد الكميات
 ( رئيس قسمٖٓٔ) ( وكيل كميةٖٗ) ( عميدٙٔ) ( كميةٙٔ)

o  =عميد/ وكيل ُكمِّية/ رئيس قسم(. ٛٛ٘إجمالي العيِّنة الُمختارة( 
o ( =ٚٗنسبة الُكمِّيات عيِّنة الدِّراسة إلى نسبة الُكمِّيات بالُمجتمع األصمي/ٖٖٜ )

(ٖٔ.ٛٙ.)% 
 
 
 

                                      
النساابة المئويااة عبااارة عاان النِّساابة المئويااة لعيِّنااة القيااادات الجامعيااة الُمختااارة بالنِّساابة إلجمااالي القيااادات   )*(

 الجامعية.
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 بانة:تطبيق اإلست -4
o  بعااد إعااداد اإلسااتبانة فااي ُصااورتيا النِّيائيااة فااي ضااوء آراء وُمقترحااات الُمحكمااين والسَّااادة

الُمشرفين، بدأت عممية التَّطبيق عمى أفاراد العيِّناة خابلل الفصال الدِّراساي الثَّااني مان العاام 
 م.ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالجامعي 

o  لُمتمثَّماة فاي القياادات الجامعياة قام الباحث بتوزياع االساتمارات بنفساو عماى أفاراد العيِّناة ا
 جنوب الوادي بقنا(. -أسيوط -المصرية)سوىاج

o (استمارة، وقد بمغ عادد أفاراد العيِّناة ٘ٓٗتمَّ توزيع اإلستبانات عمى أفراد العيِّنة، وعددىم )
 ( استمارة صحيحة.ٖٚٓالتي تمَّ استيفاء استماراتيم)

o  بجمااع االساتمارات، وتاامَّ تصانيفيا حسااب فئااات بعاد قيااام أفاراد العيِّنااة باإلجاباة قااام الباحاث
 العيِّنة في ُكلِّ )قسم وُكمِّية وجامعة(.

 تصحيح اإلستبانة:  -5
اات  تاامَّ تصااحيح اإلسااتبانة وحساااب ماادى ُموافقااة أفااراد العيِّنااة عمااى عبااارات اإلسااتبانة، وقااد تمَّ

 عممية التَّصحيح كما يمي:
 –درجااة ُكاالِّ عبااارة عمااى حاادة )يتحقَّااق تماًمااا  حساااب تكاارارات اسااتجابة أفااراد العيِّنااة تحاات -أ 

ال يتحقَّق(، أو تحت درجة ُموافقة كّل عبارة عماى حادة )ُموافاق تماًماا  –يتحقَّق إلى حٍد ما 
 ال ُأوافق(. –ُموافق إلى حٍد ما  –

أعطيااات أوزان لُكااالِّ درجاااة تحقُّاااق أو أىمِّياااة ُكااالِّ عباااارة كماااا يماااي: يتحقَّاااق تماًماااا )ُموافاااق  -ب 
 ٔ، ال يتحقَّق)ال ُأوافق(=ٕ، يتحقَّق إلى حٍد ما)موافق إلى حدٍّ ما(=ٖا(=تمامً 

ضرب التِّكرارات تحت درجة ُكلِّ تحقُّق أو أىمِّية في األوزان المناظرة لُكلِّ عبارة من عباارات  -ج 
 اإلستبانة.

رب السَّابق لُكلِّ عبارة عمى حدة. -د   جمع حاصل الضَّ
عبااارة ماان عبااارات اإلسااتبيان بقساامة حاصاال الجمااع  الُحُصااول عمااى الُمتوسااط الااوزني لُكاالِّ  -ه 

 السَّابق عمى أفراد العيِّنة.
(، ٖالُحُصااول عمااى نساابة ُمتوسااط االسااتجابة لُكاالِّ عبااارة بقساامة الُمتوسااط الااوزني عمااى ) -و 

حيُث ُتوجد ثبلثة اختيارات لئلجابة عمى ُكلِّ عباارة، وُتعبِّار ىاذه النِّسابة عان مادى إحسااس 
 جود ىذه العبارة في الواقع الفعمي، أو مدى أىمِّية ىذه العبارة.أفراد العيِّنة بو 
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 الُمعالجة اإلحصائية لنتائج اإلستبانة: -6
تمَّ تحميل استجابات أفراد العيِّنة حسب ُموافقتيم عمى عبارات اإلستبانة في ضوء الُمعالجة 

 اإلحصائية التَّالية:
 : ا. ٖى ُكلِّ عبارة من عبارات اإلستبانة بين تراوحت األوزان الرَّقمية لمدى الُموافقة عم -أ 
تقدير نسبة ُمتوسط شدَّة الُموافقة عمى عبارات اإلستبانة: نسبة ُمتوسط شدَّة الُموافقة  -ب 

 عمى العبارة.
: ٖ٘) يتم تقدير الخطأ المعياري بالنِّسبة لُمتوسط شدَّة الُموافقة عمى البديل من القانون -ج 

ٖٗ): 
 ب ×  أ   =      الخطأ المعياري 

 ن                              
 ٚٙ.ٓحيث  أ= نسبة ُمتوسط شدَّة الُموافقة عمى العبارة =

 ٖٖ.ٓب= نسبة ُمتوسط شدَّة عدم الُموافقة عمى العبارة =       
 ٔألنَّ  أ + ب =      
 فرًدا. ٖٚٓن=       
: 9) عبارة من القانون التَّاليحساب ُحُدود الثِّقة لنسبة ُمتوسط درجة الُموافقة عمى ال -د
08): 

ُحُدود الثِّقة لنسبة ُمتوسط شدِّة الُموافقة عمى العبارة = نسبة ُمتوسط شدَّة الُموافقة عمى 
 الخطأ المعياري.  ×( ٜٙ.ٔالعبارة + )

، ( شك، وىذا ما يحدث دائًما في الُبُحوث االجتماعية٘ٓ.ٓ( ثقة، )ٜ٘.ٓوذلك عند درجة )
 ( ثقة.ٜ٘.ٓويبمغ الخطأ المعياري عند درجة )

 (ٕٗٛٙٓ.ٓ ×( ٜٙ.ٔ) ± ٚٙ.ٓإذن ُحُدود الثِّقة لنسبة ُمتوسط االستجابة = )   
                                                           ( =ٓ.ٙٚ ± ٓ.ٕٓ٘ٙ) 

 ٗٚٔٙ.ٓأو         ٕٕٙٚ.ٓ=                                                            
 ٕٙ.ٓأو               ٕٚ.ٓ=                                                             
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( فيمكن اعتبار أنَّ توزيع شدَّة ٖٚٓوحيث أنَّ عدد أفراد العيِّنة ُيعتبر كبيرًا نسبًيا)
( والخطأ ٚٙ.ٓبيعًيا وسطو الحسابي)الُموافقة عمى عبارات اإلستبانة توزيًعا ط

فري. ٕٗٛٙٓ.ٓ)يالمعيار   (، ووضع الفرض الصِّ

 ( ُيوضح تفسير لنسبة ُمتوسط استجابة أفراد العيِّنةٔرسم تخطيطي رقم)
 وعمى ىذا ُيمكن وضع القاعدة التَّالية:

أو  –عيِّنة يارى تحقُّاق (، فتعتبر الدِّراسة أنَّ ُمجتمع الٕٚ.ٓ)إذا زاد ُمتوسط االستجابة عن -أ 
 ىذه العبارة. –أىمِّية 

(، فتعتبااار الدِّراساااة أنَّ ٕٙ.ٓ&  ٕٚ.ٓإذا انحصااارت نسااابة ُمتوساااط االساااتجابة باااين )  -ب 
أو أىمِّيااة أو عاادم أىمِّيااة  –ُمجتمااع العيِّنااة  لاايس لااو اتجاًىااا نحااو تحقيااق أو عاادم تحقُّااق 

ا ُمتوسااط االسااتجابة عاان العاادد ىااذه العبااارة، وذلااك ألنَّااو فااي ىااذه الحالااة يكااون انحراًفاا
(، وىذا االنحراف ُيعتبار انحراًفاا صاغيرًا ال ٕ٘٘ٓ.ٓ( يساوي أو يقل أو يزيد عن )ٚٙ.ٓ)

 داللة لو.
(، فتعتباار الدِّراسااة أنَّ ُمجتمااع العيِّنااة ياارى عاادم ٕٙ.ٓإذا نقااص ُمتوسااط االسااتجابة عاان ) -ج 

 أو عدم أىمِّية العبارة. –تحقُّق 
 

ية أو عدم ناك اتجاه نحو أىمِّ ليس ىُ 
 يةأىمِّ 

 ق(ق أو عدم تحقُّ ) أو تحقُّ 
العبارة في الواقع الفعمي من وجية نظر 

 نة الدِّراسةعيِّ 
 يةه نحو عدم أىمِّ إتجا

 ق(عدم تحقُّ  )أو
 العبارة في الواقع الفعمي

نة من وجية نظر عيِّ 
 الدِّراسة

 ق(ية )أو تحقُّ إتجاة نحو أىمِّ 
 العبارة في الواقع الفعمي من وجية

 الدِّراسةنة نظر عيِّ 

ٓ.ٕٚ ٓ.ٙٚ ٓ.ٕٙ 
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عوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى لقيادات لمُ  الدراسة الميدانيةتحميل نتائج رابًعا: 
 الجامعية:

عف( -ٔ  :)أ( الُمعوقات الشَّخصية، وتتمثَّل في:    ُمعوقات البيئة الدَّاخمية )نقاط الضَّ

الوزن  العباااااااااااارة م
 سبيالنِّ 

ُمتوسط 
شدَّة 
 االستجابة

التَّرتي
 ب

 ٖ ٚٚ.ٓ ٖٓ.ٕ وُمقاومة أي تغيير. ُصُعوبة التَّخمي عن القديم -ٔ
 ٙ ٗٚ.ٓ ٕٕ.ٕ ربط الخبلفات الشَّخصية بالعمل. -ٕ

ف القيادات الجامعية من تحمُّل مسئولية المنصب وواجباتو  -ٖ تخوُّ
 الوظيفية.

ٕ.ٜٗ ٓ.ٖٛ 
ٕ 

ف القيادات الجامعية من تحمُّل المسئولية دون صبلحيات. -ٗ  ٔ ٗٛ.ٓ ٖ٘.ٕ تخوُّ
 ٛ ٘ٙ.ٓ ٜ٘.ٔ لعمل الفردي في أداء األعمال.تبني ُأسُموب ا -٘
ف القيادات الجامعية من ُفقدان السُّمطة  -ٙ  ٘ ٙٚ.ٓ ٜٕ.ٕ تخوُّ

ٚ- 
إىمال وضع الشَّخص الُمناسب ُبناٍء عمى ُمؤىبلتو وُقُدراتو في المكان 

 ٓٔ ٜ٘.ٓ ٙٚ.ٔ الُمناسب.
 ٜ ٕٙ.ٓ ٙٛ.ٔ .َضعف الثَّقة الُمتبادلة بين القيادات الجامعية والمرؤوسين -ٛ
 مٖ ٚٚ.ٓ ٖٓ.ٕ الخوف من ارتكاب األخطاء اإلدارية. -ٜ
 ٚ ٓٚ.ٓ ٓٔ.ٕ َضعف دوافع تنمية َروح اإلبداع واالبتكار لدى المرؤوسين. -ٓٔ

 

 :ومن تحميل البيانات الواردة في الجدول السَّابق رقم)( يتضح اآلتي
ف القيادات الجامعية من ت":(ٗرت العبارة رقم)تصدَّ  - " حمُّال المسائولية دون صابلحياتتخوُّ

شااير اسااتجابات أفااراد تُ  حيااثُ  ى بااأعمى درجااة تحقُّااق إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،ولاااألُ  تبااةالمر 
أي  (،ٗٛ.ٓة االساتجابة)توسط شادَّ ومُ  ،(ٖ٘.ٕبوزن نسبي) ىذه العبارةق نة إلى تحقُّ العيِّ 

ع ذلااك أنَّ القيااادات الجامعيااة ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا يتحقَّااق فااي الواقااع الفعمااي، ويرجاا
ااارورية لُصااانع واتخااااذ القااارارات البلَّزماااة لتسااايير  ااابلحيات الكافياااة والضَّ ليسااات لااادييا الصَّ
األعمال، كما أنَّ الفجوة كبيرة باين ماا ُتحادِّده القارارات مان مسائوليات ُمتعادِّدة لائلدارة، وماا 

 ُيمنح فعبًل من ُسُمطات لؤلفراد المسئولين عن اإلدارة.
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ف القيادات الجامعياة مان تحمُّال مسائولية المنصاب وواجباتاو ":(ٖاحتمت العبارة رقم) - تخوُّ
شااير اسااتجابات أفااراد تُ  حيااثُ  الوظيفيااة" المرتبااة الثَّانيااة بالنِّساابة إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،

أي  (،ٖٛ.ٓة االساتجابة)توسط شادَّ ومُ  ،(ٜٗ.ٕبوزن نسبي) ىذه العبارةق نة إلى تحقُّ العيِّ 
ى أفراد العيِّنة أنَّ ىذا يتحقَّق فاي الواقاع الفعماي، ويرجاع ذلاك إلاى كثارة األعبااء اإلدارياة ير 

وتينية الموكولة لمقيادات الجامعياة، وىاذا ُياؤدِّي إلاى قمَّاة اساتعدادىم ورغباتيم  واألعمال الرُّ
 اإلبداع اإلداري. تحفيزفي 

قاومااة أي تغيياار" فااي التَّرتيااب ُصااُعوبة التَّخمااي عاان القااديم ومُ ":(ٔوجاااءت العبااارة رقاام) -
ىاذه ق ناة إلاى تحقُّاشير اساتجابات أفاراد العيِّ تُ  حيثُ  الثَّالث بالنِّسبة إلجمالي عيِّنة الدِّراسة،

، أي يارى أفااراد العيِّنااة أنَّ (ٚٚ.ٓة االسااتجابة)توسااط شادَّ ومُ  ،(ٖٓ.ٕبااوزن نسابي) العباارة
وتين اإلداري لادى القياادات ىذا يتحقَّق في الواقع الفعمي، ويرجع لمثَّقافاة الب يروقراطياة والارُّ

 الجامعية، والذي أصبح ُتراثًا اعتادت عميو األجيال ُيمارسونو ويظير في ُسُموكيم.
الخوف من ارتكاب األخطاء اإلدارية" فاي نفاس التَّرتياب بالنِّسابة ":(ٜوجاءت العبارة رقم) -

باوزن  ىاذه العباارةق ناة إلاى تحقُّالعيِّ شاير اساتجابات أفاراد اتُ  حياثُ  إلجمالي عيِّنة الدِّراساة،
أي يرى أفراد العيِّنة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فاي  (،ٚٚ.ٓة االستجابة)توسط شدَّ ومُ  ،(ٖٓ.ٕنسبي)

ااا ُيااؤدِّي  الواقااع الفعمااي، والسَّاابب الرَّئيسااي وقااوع بعااض األخطاااء أثناااء التَّنفيااذ والتَّطبيااق ممَّ
 .(دالل دابس)معية ويتفق ذلك مع دراسةإلى ُسوء بعض القرارات من جانب القيادات الجا

ااامطة:(ٙوجاااءت العبااارة رقااام) - ف القياااادات الجامعيااة مااان ُفقاادان السُّ فااي التَّرتياااب  ""تخااوُّ
ق نااة إلااى تحقُّااشااير اسااتجابات أفااراد العيِّ تُ  حيااثُ  الخااامس بالنِّساابة إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،

أي يرى أفراد العيِّناة أنَّ (،ٙٚ.ٓة االستجابة)( ومتوسط شدَّ ٜٕ.ٕبوزن نسبي) ىذه العبارة
ىاذا يتحقَّااق فااي الواقاع الفعمااي، وىااذا ُياؤدِّي إلااى تساامط بعاض القيااادات، وَضااعف االتصااال 

امطة ماع المرؤوساين، ويتفاق ذلاك  بينيم وبين المرؤوساين، وفقادان الرَّغباة فاي تقاسام السَّ
 مع دراسة)ُأسامة عبد السَّبلم(.

ات الشَّخصاية بالعمال" فاي التَّرتياب السَّاادس بالنِّسابة ربط الخبلفا":(ٕوجاءت العبارة رقم) -
باوزن  ىاذه العباارةق ناة إلاى تحقُّاشاير اساتجابات أفاراد العيِّ تُ  حياثُ  إلجمالي عيِّنة الدِّراساة،

أي يرى أفراد العيِّنة أنَّ ىاذا تتحقَّاق فاي  (،ٗٚ.ٓة االستجابة)توسط شدَّ ومُ  ،(ٕٕ.ٕنسبي)
لاااى تبناااي العمااال الفاااردي، وُصاااعوبة التَّخماااي عااان العاااادات الواقاااع الفعماااي، وُياااؤدِّي ذلاااك إ
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عاقاة اإلباداع  اإلبداعالسَّابقة، ممَّا يحدُّ من  اإلداري، ومن ثمَّ نادرة الُخاُروج عان الماألوف وا 
 اإلداري لدييم.

"َضااعف دوافااع تنميااة َروح اإلبااداع واالبتكااار لاادى المرؤوسااين" :(ٓٔوجااءت العبااارة رقاام) -
ناة إلاى شير استجابات أفراد العيِّ تُ  حيثُ  النِّسبة إلجمالي عيِّنة الدِّراسة،في التَّرتيب السابع ب

أي يارى أفاراد  (،ٓٚ.ٓة االساتجابة)توساط شادَّ ومُ  ،(ٓٔ.ٕبوزن نسبي) ىذه العبارةق تحقُّ 
العيِّنة أنَّ ىذا يتحقَّق في الواقع الفعمي إلى حٍد ماا، ومرجاع ذلاك قمَّاة اساتعداد المرؤوساين 

بتكار، وُمساعدة القيادات الجامعية في ُممارسة المياام والمسائوليات فاي إطاار لمُمبادأة واال
 التَّمكين، وىذا بدوره ُيضعف دوافع تنمية روح اإلبداع واالبتكار لدى المرؤوسين.

تبني ُأسُموب العمل الفردي في أداء األعمال" في التَّرتياب الثَّاامن ":(٘وجاءت العبارة رقم) -
 ىاذه العباارةق ناة إلاى تحقُّاشير استجابات أفراد العيِّ تُ  حيثُ  يِّنة الدِّراسة،بالنِّسبة إلجمالي ع

حيااُث ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا  (،٘ٙ.ٓة االسااتجابة)توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٜ٘.ٔبااوزن نساابي)
يتحقَّق في الواقع الفعمي إلى حٍد ما، ومرجع ذلك نقص ُقُدرات العمل الجمااعي لادى بعاض 

المنشاأ،  مدخل غرياباإلبداع اإلداري  مدخلوُشُعور البعض اآلخر بأنَّ القيادات الجامعية، 
وىااذا باادوره يجعاال تمااك القيااادات حريصااة عمااى اسااتخدام ُأسااُموب العماال الفااردي فااي القيااام 
بأعماليم الموكولة إلييم، وُيؤدى ذلك لَضاعف الثِّقاة باين القياادات الجامعياة والمرؤوساين، 

 "َضااعف الثَّقااة الُمتبادلااة بااين القيااادات الجامعيااة والمرؤوسااين":(ٛوىااذا ُيفسِّاار العبااارة رقاام)
شاير اساتجابات أفاراد تُ  حياثُ  التي احتمت المرتبة التَّاسعة بالنِّسبة إلجماالي عيِّناة الدِّراساة،

 (،ٕٙ.ٓة االسااتجابة)توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٙٛ.ٔبااوزن نساابي) ىااذه العبااارةق نااة إلااى تحقُّااالعيِّ 
ىذا يتحقَّق في الواقع الفعمي إلى حٍد ما، وذلاك ال ُيتايح لمقياادات  حيُث يرى أفراد العيِّنة أنَّ 

الجامعية والمرؤوسين الُفرصاة فاي ُصانع واتخااذ القارارات، وكاذلك نادرة تولياد أفكاار ُمبتكارة 
 وُمبِدعة لتحسين األداء بالُمؤسسة الجامعية.

ىبلتاو وُقُدراتاو فاي إىمال وضع الشَّخص الُمناساب ُبنااٍء عماى ُمؤ ":(ٚوجاءت العبارة رقم) -
شاااير تُ  حياااثُ  المكاااان الُمناساااب" فاااي المركاااز األخيااار بالنِّسااابة إلجماااالي عيِّناااة الدِّراساااة،

ة توساااط شااادَّ ومُ  ،(ٙٚ.ٔباااوزن نسااابي) ىاااذه العباااارةق ناااة إلاااى تحقُّااااساااتجابات أفاااراد العيِّ 
لاذا فمان  حيُث يرى أفراد العيِّناة أنَّ ىاذا لام يتحقَّاق فاي الواقاع الفعماي، (،ٜ٘.ٓاالستجابة)

أىاام العواماال التااي ُتساااعد تشااجيع اإلبااداع اإلداري ىااو وضااع الرَّجاال الُمناسااب فااي المكااان 
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الُمناسب، وتكميفو بأعمال ُتمثِّل تحديات لفكاره وُقُدراتاو، وىاذا ماا ُيسامى بااإلثراء الاوظيفي، 
 وذلك يكون ُىناك قيادات جامعية فعَّالة ُممكنة وُمبدعة.

كن القول بأنَّو يجب االىتمام بتحفيز اإلبداع اإلداري لادى القياادات الجامعياة، وممَّا سبق ُيم
اال  عطاااء المرؤوسااين الُفرصااة لتحمُّ وذلااك ماان خاابلل قمَّااة ربااط الخبلفااات الشَّخصااية بالعماال، وا 
المساائولية، وتبنااي ُأسااُموب العماال الجماااعي، ووضااع الشَّااخص الُمناسااب فااي المكااان الُمناسااب، 

قامة عبلقات جي  دة وىادفة بين القيادات الجامعية والمرؤوساين، وتنمياة وتحفياز روح اإلباداعوا 
 واالبتكار لدى المرؤوسين.

 :)ب( الُمعوقات اإلدارية، وتتمثل في 

الوزن  العباااااااااااارة م
 سبيالنِّ 

ُمتوسط 
شدَّة 
 االستجابة

 التَّرتيب

 ٕ ٖٛ.ٓ ٓ٘.ٕ المركزية الشَّديدة في ُسمطة اتخاذ القرارات. -ٔ
 ٗ ٜٚ.ٓ ٖٚ.ٕ التَّعامل مع الُمشكبلت حسب المَّوائح والقوانين الُمتبعة. -ٕ
 ٖ ٕٛ.ٓ ٙٗ.ٕ محدودية تفويض القيادات الجامعية لُسمطاتيم. -ٖ
 ٛ ٕٚ.ٓ ٚٔ.ٕ َضعف التَّعاون بين القيادات الجامعية بالُكمِّيات/ األقسام الُمختمفة واإلدارة. -ٗ

 اإلبداعتَّدريبية التي ُتشجع عمى ُممارسة قمَّة توافر البرامج ال -٘
 اإلداري.

ٕ.٘ٚ ٓ.ٛٙ 
ٔ 

 ٚ ٗٚ.ٓ ٖٕ.ٕ َضعف ميارات االتصال بين القيادات الجامعية والمرؤوسين. -ٙ

ٚ- 
سرية بعض المعمومات وُصعوبة تبادليا بين القيادات الجامعية 

 ٓٔ ٜٙ.ٓ ٛٓ.ٕ والمرؤوسين.

ن قبل القيادات الجامعية لمُمساعدة في قمَّة عقد لقاءات واجتماعات دورية م -ٛ
 ٜ ٓٚ.ٓ ٓٔ.ٕ حلِّ الُمشكبلت 

 ٙ ٙٚ.ٓ ٕٛ.ٕ َضعف ُنُظم المعمومات واالتصاالت والرَّقابة. -ٜ
 مٗ ٜٚ.ٓ ٖٚ.ٕ التَّمسك باألنماط اإلدارية التَّقميدية الُمقاومة لئلبداع اإلداري. -ٓٔ

 :رقم)( يتضح اآلتيومن تحميل البيانات الواردة في الجدول السَّابق 
قمَّااة تااوافر الباارامج التَّدريبيااة التااي ُتشااجع عمااى ُممارسااة اإلبااداع ":(٘تصاادَّرت العبااارة رقاام) -

شاير اساتجابات تُ  حياثُ  ى باأعمى درجاة تحقُّاق إلجماالي عيِّناة الدِّراساة،ولااألُ  تبةالمر اإلداري" 
 (،ٙٛ.ٓة االساتجابة)شادَّ  توساطومُ  ،(ٚ٘.ٕبوزن نسابي) ىذه العبارةق نة إلى تحقُّ أفراد العيِّ 
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حيُث يرى أفراد العيِّنة أنَّ ىذا تتحقَّاق فاي الواقاع الفعماي، ويتطماب ذلاك التَّركياز عماى البارامج 
التَّدريبيااة التااي ُتشااجع عمااى تحفيااز اإلبااداع اإلداري لاادى القيااادات الجامعيااة، مااع االىتمااام 

رورية لئلبداع اإلداري، وىاي: مياا رة الُمشااركة فاي ُصانع القارار، بشكٍل خاص بالميارات الضَّ
مياااارات البحاااث العمماااي، مياااارة العمااال الجمااااعي أو العمااال فاااي فرياااق، ويتفاااق ذلاااك ماااع 

 دراسة)دالل دابس(.
"المركزية الشَّديدة في ُسمطة اتخااذ القارارات" المرتباة الثَّانياة بالنِّسابة :(ٔاحتمت العبارة رقم) -

بااوزن  ىااذه العبااارةق نااة إلااى تحقُّااات أفااراد العيِّ شااير اسااتجابتُ  حيااثُ  إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،
، أي يارى أفاراد العيِّناة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فاي (ٖٛ.ٓة االساتجابة)توسط شادَّ ومُ  ،(ٓ٘.ٕنسبي)

امطة فاي أعماى اليارم، وىاو اإلدارة  الواقع الفعمي، ويرجع ذلك إلى التَّنظيم اليرمي وتركيز السُّ
اا ارمة، وُجُمااود األنظمااة والمَّااوائح، وىااذا باادوره ُيااؤدِّي إلااى الجامعيااة، والرَّقابااة الشَّااديدة الصَّ

محدوديااة "(:ٖرقاام)وىااذا يتفااق مااع العبااارة محدوديااة تفااويض القيااادات الجامعيااة لُسااُمطاتيم، 
الثَّالثااة بالنِّساابة إلجمااالي عيِّنااة  تبااةالمر التااي احتماات " تفااويض القيااادات الجامعيااة لُسااُمطاتيم

 ،(ٙٗ.ٕبااوزن نساابي) ىااذه العبااارةق نااة إلااى تحقُّااات أفااراد العيِّ شااير اسااتجابتُ  حيااثُ  الدِّراسااة،
أي ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا يتحقَّااق فااي الواقااع الفعمااي،  (،ٕٛ.ٓة االسااتجابة)توسااط شاادَّ ومُ 

ف بعااض القيااادات الجامعيااة ماان فقااد ُنفُااوذىم أو ُساامطاتيم التااي كااانوا  وىااذا ُيااؤدِّي إلااى تخااوُّ
دارة المركزية، ويتفق ذلك مع دراسة)سعد مرزوق العتيباي(، ودراساة يتمتَّعون بيا في ظلِّ اإل
 )ياسر فتحي الينداوي(.

التَّعامااال ماااع الُمشاااكبلت حساااب المَّاااوائح والقاااوانين الُمتبعاااة" فاااي ":(ٕوجاااءت العباااارة رقااام) -
ق لاى تحقُّاناة إشير استجابات أفاراد العيِّ تُ  حيثُ  التَّرتيب الرَّابع بالنِّسبة إلجمالي عيِّنة الدِّراسة،

أي يرى أفراد العيِّناة أنَّ  (،ٜٚ.ٓة االستجابة)توسط شدَّ ومُ  ،(ٖٚ.ٕبوزن نسبي) ىذه العبارة
ىااذا يتحقَّااق فااي الواقااع الفعمااي، وىااذا دليااٌل عمااى َضااعف ُمشاااركة المرؤوسااين فااي اسااتخدام 

 أساليب حلِّ الُمشكبلت، والتي تعتمد عمى ُمشاركة المرؤوسين في حمِّيا.
التَّمُسك باألنماط اإلدارية التَّقميدياة الُمقاوماة لئلباداع اإلداري" ":(ٓٔبارة رقم)كما جاءت الع -

ق نة إلاى تحقُّاشير استجابات أفراد العيِّ تُ  حيثُ  بنفس التَّرتيب بالنِّسبة إلجمالي عيِّنة الدِّراسة،
ناة أنَّ أي يرى أفراد العيِّ  (،ٜٚ.ٓة االستجابة)توسط شدَّ ومُ  ،(ٖٚ.ٕبوزن نسبي) ىذه العبارة
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وتينياااة وُضاااُغوط العمااال اإلداري  ىاااذا يتحقَّاااق فاااي الواقاااع الفعماااي، ويرجاااع لكثااارة األعبااااء الرُّ
 لمقيادات الجامعية، وىذا ُيقمِّل من ُفرصة استخدام مدخل اإلبداع اإلداري لدييم.

س فاي التَّرتياب السَّااد ""َضعف ُنُظام المعموماات واالتصااالت والرَّقاباة:(ٜوجاءت العبارة رقم) -
 ىاذه العباارةق ناة إلاى تحقُّاشاير اساتجابات أفاراد العيِّ تُ  حياثُ  بالنِّسبة إلجمالي عيِّناة الدِّراساة،

حيااُث ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا  (،ٙٚ.ٓة االسااتجابة)توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٕٛ.ٕبااوزن نساابي)
م االتصااال يتحقَّااق فااي الواقااع الفعمااي، والسَّاابب الرَّئيسااي تقااادم ُنُظاام االتصااال وافتقارىااا لااُنظُ 

التُّكنولوجية، ممَّا يعكس َضعف البنية التَّحتية لمُمؤسسات الجامعية، ومن ثمَّ َضاعف إمكانياة 
وىااذا التَّمكااين واإلبااداع، وىااذا ُيااؤدِّي إلااى َضااعف ميااارات االتصااال بااين القيااادات الجامعيااة، 

رؤوساين" التاي "َضعف ميارات االتصال باين القياادات الجامعياة والم:(ٙيتفق مع العبارة رقم)
ناة شاير اساتجابات أفاراد العيِّ تُ  حياثُ  احتمت المرتبة السَّابعة بالنِّسبة إلجماالي عيِّناة الدِّراساة،

حياُث يارى  (،ٗٚ.ٓة االساتجابة)توساط شادَّ ومُ  ،(ٖٕ.ٕباوزن نسابي) ىذه العباارةق إلى تحقُّ 
ر الجامعاااات لاااُنُظم أفاااراد العيِّناااة أنَّ ىاااذا يتحقَّاااق فاااي الواقاااع الفعماااي، فقاااد يرجاااع إلاااى افتقاااا

المعموماااات الُمختمفاااة التاااي ُتمكنياااا مااان القياااام بعممياااة التَّجدياااد واالبتكاااار واإلباااداع اإلداري 
 .بنجاح

"َضعف التَّعاون بين القيادات الجامعية بالُكمِّياات/ األقساام الُمختمفاة :(ٗوجاءت العبارة رقم) -
شااير اسااتجابات أفااراد تُ  حيااثُ  نااة الدِّراسااة،واإلدارة" فااي التَّرتيااب الثَّااامن بالنِّساابة إلجمااالي عيِّ 

أي  (،ٕٚ.ٓة االساتجابة)توساط شادَّ ومُ  ،(ٚٔ.ٕباوزن نسابي) ىاذه العباارةق نة إلى تحقُّاالعيِّ 
ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا يتحقَّااق فااي الواقااع الفعمااي، السَّاابب الرَّئيسااي قمَّااة تييئااة الُمناااخ 

عاقتااو لقياداتااو عاان تحقيااق التَّج ديااد الااذَّاتي واإلبااداع اإلداري، ويتفااق ذلااك مااع الجااامعي، وا 
 دراسة)أسامة عبد السَّبلم(. 

قمَّااة عقااد لقاااءات واجتماعااات دوريااة ماان ِقَباال القيااادات الجامعيااة ":(ٛوجاااءت العبااارة رقاام) -
 حيااثُ  لمُمساااعدة فااي حاالِّ الُمشااكبلت" فااي التَّرتيااب التَّاسااع بالنِّساابة إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،

ة توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٓٔ.ٕبااوزن نساابي) ىااذه العبااارةق نااة إلااى تحقُّااابات أفااراد العيِّ شااير اسااتجتُ 
أي ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا يتحقَّااق فااي الواقااع الفعمااي إلااى حااٍد مااا،  (،ٓٚ.ٓاالسااتجابة)

ااا ال ُيتاايح الوقاات الكااافي لُممارسااة التَّمكااين  وتين اإلداري ممَّ ومرجااع ذلااك ُضااُغوط العماال والاارُّ
 في الُمشكبلت التي تواجييم.اإلداري 
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ية بعاض المعموماات وُصاُعوبة تبادلياا باين القياادات الجامعياة ":(ٚوجاءت العبارة رقام) - سارِّ
شااير تُ  حيااثُ  فااي التَّرتيااب العاشاار واألخياار بالنِّساابة إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة، "والمرؤوسااين

ة توساااط شااادَّ ومُ  ،(ٛٓ.ٕباااوزن نسااابي) ىاااذه العباااارةق ناااة إلاااى تحقُّااااساااتجابات أفاااراد العيِّ 
أي يرى أفراد العيِّنة أنَّ ىذا يتحقَّاق فاي الواقاع الفعماي إلاى حاٍد ماا، فمكاي (،ٜٙ.ٓاالستجابة)

ُيمكن لممرؤوسين من ُصنع واتخااذ قارارات أفضال لمُمؤسساة فاإنَّيم يحتااجون لمعموماات عان 
، لذا الُبَد من أن تتاوافر لممرؤوساين الُممكناين ُفرصاة الوصاول إلاى  وظائفيم والُمؤسسة كُكلِّ

المعمومااات التااي ُتساااعدىم عمااى تفياام كيفيااة أنَّ وظااائفيم وفاارق العماال التااي يشااتركوا فييااا 
ُتقدِّم ُمساىمًة لنجاح الُمؤسسة، فُكمَّما توفرت معمومات لممرؤوساين عان طريقاة أداء عمميام 

 .  (بديعة القشيشي)ُكمَّما زادت ُمساىماتيم ويتفق ذلك مع دراسة
ااا ساابق يتضااح ماادى أىمِّيااة تحفيااز اإلبااداع اإلداري لاادى لقيااادات الجامعيااة ماان خاابلل  وممَّ
توفير البرامج التَّدريبية التي ُتشاجع عماى ُممارساتو، وكاذلك االىتماام بمياارات االتصاال الفعَّالاة 
باااااين القياااااادات الجامعياااااة والمرؤوساااااين، وعقاااااد اجتماعاااااات دورياااااة لمُمسااااااعدة فاااااي حااااال 

ر ُنُظاام المعمومااات واالتصااالت، والتَّشااجيع عمااى االبتكاار واإلبااداع اإلداري لاادى الُمشاكبلت،وتوفي
 القيادات الجامعية.

 :)جا( الُمعوقات التَّنظيمية، وتتمثل في
 العباااااااااااارة م

الوزن 
 سبيالنِّ 

ُمتوسط شدَّة 
 التَّرتيب االستجابة

 ٘ ٚٚ.ٓ ٕٖ.ٕ بيعة عمل اإلدارات.قمَّة استخدام األساليب الحديثة بطريقٍة ُمبلئمٍة لط -ٔ
وتين الوظيفي. -ٕ  ٛ ٔٚ.ٓ ٕٔ.ٕ التَّقيد بالتَّسمسل اليرمي والرُّ
 ٔ ٘ٛ.ٓ ٙ٘.ٕ اإلداري. اإلبداع لتحفيزسوء ُمبلءمة الُمناخ  -ٖ
 ٚ ٖٚ.ٓ ٛٔ.ٕ نقص الدَّعم واإلمكانات البلَّزمة إلنجاز العمل. -ٗ
 ٓٔ ٕٙ.ٓ ٙٛ.ٔ ت.االزدواجية والتَّداخل بين االختصاصا -٘
 ٙ ٘ٚ.ٓ ٕٗ.ٕ االفتقار لمقيادات الجامعية الفعَّالة ذات التَّفكير والتَّخطيط اإلستراتيجي. -ٙ
 ٜ ٘ٙ.ٓ ٜ٘.ٔ الييكل التَّنظيمي الُمتعدد الُمستويات. -ٚ
ارمة التي ال ُتشجع عمى الُمبادرة واالبتكار. -ٛ  ٗ ٜٚ.ٓ ٖٚ.ٕ األنظمة واإلجراءات الصَّ
وتين.االلتز  -ٜ  ٕ ٕٛ.ٓ ٚٗ.ٕ ام الحرفي بالمَّوائح والقوانين واألنظمة والرُّ
 ٖ ٔٛ.ٓ ٗٗ.ٕ قمَّة توافر اإلمكانات المادية لتغطية األفكار اإلبداعية في الجامعة. -ٓٔ
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 ومن تحميل البيانات الواردة في الجدول السَّابق رقم)( يتضح اآلتي: 
ى باأعمى ولااألُ  تباة" المر اإلداري اإلباداع لتحفيازالُمنااخ  ساوء ُمبلءماة":(ٖرت العباارة رقام)تصدَّ  -

 ىاذه العباارةق ناة إلاى تحقُّاشاير اساتجابات أفاراد العيِّ تُ  حياثُ  درجة تحقُّق إلجمالي عيِّنة الدِّراسة،
أي يارى أفاراد العيِّناة أنَّ ىاذا يتحقَّاق  (،٘ٛ.ٓة االساتجابة )توساط شادَّ ومُ  ،(ٙ٘.ٕبوزن نسبي)

ومرجااع ذلااك غمبااة الطَّااابع المركاازي عمااى نمااط اإلدارة بالجامعااات المصاارية،  فااي الواقااع الفعمااي،
وَضااعف اسااتقبللية الجامعااات نفساايا فااي ُصاانع واتخاااذ القاارارات، وىااذا مااا أشااارت إليااو دراسااة 

"االلتازام الحرفاي باالمَّوائح والقاوانين :(ٜونتيجة لذلك جاءت العباارة رقام))ياسر فتحي الينداوي(، 
شااير تُ  حيااثُ  وتين" التااي احتماات المرتبااة الثَّانيااة بالنِّساابة إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،واألنظمااة والاارُّ 

ة توسااااط شاااادَّ ومُ  ،(ٚٗ.ٕبااااوزن نساااابي) ىااااذه العبااااارةق نااااة إلااااى تحقُّاااااسااااتجابات أفااااراد العيِّ 
أي يرى أفراد العيِّنة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فاي الواقاع الفعماي، ومرجاع ذلاك ىيمناة  (،ٕٛ.ٓاالستجابة)

اا يجعميام يتمساكون باالقوانين النَّو  احي القانونية والتَّقميدية عمى كثيٍر من القيادات الجامعياة، ممَّ
كأىم ُمحدِّد لتقييم كفاءتيم، بصارف النَّظار عان كفااءتيم اإلنتاجياة الفعمياة، وقُاُدراتيم وفعااليتيم 

 اإلبداعية.
فكاار اإلبداعياة فاي الجامعاة" قمَّاة تاوافر اإلمكاناات المادياة لتغطياة األ":(ٓٔاحتمت العبارة رقم) -

ق ناة إلاى تحقُّاشاير اساتجابات أفاراد العيِّ تُ  حياثُ  المرتبة الثَّالثاة بالنِّسابة إلجماالي عيِّناة الدِّراساة،
، أي ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ (ٔٛ.ٓة االسااتجابة)توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٗٗ.ٕبااوزن نساابي) ىااذه العبااارة

عف اإلمكانااات الماديااة والبشاارية، وقمَّااة تااوافر ىااذا يتحقَّااق فااي الواقااع الفعمااي، ومرجااع ذلااك َضاا
الُمناخ التَّنظيمي الُمناسب، وقمَّة توافر أنظمة حوافز ُمناسابة ُتسااعد عماى ابتكاار أفكاار إبداعياة 

ااارمة التااي ال ُتشااجع :(ٛوىااذا ُيفسِّاار العبااارة)بالُمؤسسااة الجامعيااة،  "األنظمااة واإلجااراءات الصَّ
شاير تُ  حياثُ  احتمت المرتبة الرَّابعة بالنِّسبة إلجماالي عيِّناة الدِّراساة، عمى الُمبادرة واالبتكار" التي

ة توسااااط شااااادَّ ( ومُ ٖٚ.ٕبااااوزن نساااابي) ىاااااذه العبااااارةق نااااة إلااااى تحقُّاااااسااااتجابات أفااااراد العيِّ 
أي ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا يتحقَّااق فااي الواقااع الفعمااي، وىااذا دليااٌل عمااى  (،ٜٚ.ٓاالسااتجابة)

قااوانين والتَّركيااز عمااى الشَّااكل دون المضااُمون، ويتفااق ذلااك مااع دراسااة)دالل االلتاازام بحرفيااة ال
 دابس(.

 "قمَّة استخدام األساليب الحديثة بطريقٍة ُمبلئماٍة لطبيعاة عمال اإلدارات":(ٔوجاءت العبارة رقم) -
إلااى  نااةشااير اسااتجابات أفاراد العيِّ تُ  حياثُ  فاي التَّرتيااب الخاامس بالنِّساابة إلجمااالي عيِّناة الدِّراسااة،
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أي يارى أفاراد العيِّناة (،ٚٚ.ٓة االساتجابة)توسط شادَّ ومُ  ،(ٕٖ.ٕبوزن نسبي) ىذه العبارةق تحقُّ 
أنَّ ىذا يتحقَّق فاي الواقاع الفعماي، والسَّابب الرَّئيساي التَّمساك باألنمااط المألوفاة، وَضاعف القُادرة 

 .عمى الُخُروج منيا
الفعَّالاااااة ذات التَّفكيااااار والتَّخطااااايط  "االفتقاااااار لمقياااااادات الجامعياااااة:(ٙوجااااااءت العباااااارة رقااااام) -

شاير اساتجابات أفاراد تُ  حياثُ  اإلستراتيجي" في التَّرتيب السَّادس بالنِّسبة إلجمالي عيِّناة الدِّراساة،
أي يارى  (،٘ٚ.ٓة االساتجابة)توساط شادَّ ومُ  ،(ٕٗ.ٕبوزن نسابي) ىذه العبارةق نة إلى تحقُّ العيِّ 

لواقع الفعمي، ومرجع ذلك نمط القيادة الشَّاائع الاذي ُياؤثِّر بشاكٍل أفراد العيِّنة أنَّ ىذا تتحقَّق في ا
سااامبي عماااى عممياااة اإلباااداع اإلداري، وُىنااااك افتقاااار لمقياااادات الجامعياااة الفعَّالاااة ذات التَّفكيااار 
اإلستراتيجي، مع قمَّة وجود القيادات التي ُتدرك مدى أىمِّية اإلبداع، حيُث أنَّ ُىنااك ُشاُيوع لانمط 

الذي ال يسمح بالُمشاركة في ُصنع واتخاذ القرارات أو فاي وضاع األىاداف، وأنَّ القياادات القيادة 
يماال األفكااار الجدياادة، ألنَّيااا اعتااادت عمااى إتباااع المااألوف والمعااروف اإلجااراء التَّقمياادي ماان تُ 

 األعمال.
تيااب السَّااابع نقااص الاادَّعم واإلمكانااات البلَّزمااة إلنجاااز العماال" فااي التَّر ":(ٗوجاااءت العبااارة رقاام) -

باوزن  ىاذه العباارةق نة إلى تحقُّ شير استجابات أفراد العيِّ تُ  حيثُ  بالنِّسبة إلجمالي عيِّنة الدِّراسة،
أي ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا يتحقَّااق فااي  (،ٖٚ.ٓة االسااتجابة)توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٛٔ.ٕنساابي)

ين اإلداري، وُقصور المَّاوائح الُمتعمقاة الواقع الفعمي، والسَّبب َضعف الموارد المادية لتطبيق التَّمك
 .  بالُمكافآت المالية والحوافز، ممَّا ُيقمِّل من ُجيد القيادات الجامعية والمرؤوسين ودوافعيم

وتين الااوظيفي" فااي التَّرتيااب الثَّااامن ":(ٕوجاااءت العبااارة رقاام) - التَّقيُّااد بالتَّسمساال اليرمااي والاارُّ
 ىااذه العبااارةق نااة إلااى تحقُّااشااير اسااتجابات أفااراد العيِّ تُ  حيااثُ  سااة،بالنِّساابة إلجمااالي عيِّنااة الدِّرا

حيُث يرى أفاراد العيِّناة أنَّ ىاذا يتحقَّاق  (،ٔٚ.ٓة االستجابة)توسط شدَّ ومُ  ،(ٕٔ.ٕبوزن نسبي)
في الواقع الفعمي إلى حدٍّ ما، فقد يرجع إلى أنَّ الجامعة تعمل وفًقاا لقواعاد ُحُكومياة قديماة ُمْناُذ 

والتااي أدَّت إلااى فقااد الجامعااة ووحااداتيا قاادرًا كبياارًا ماان  -قااانون تنظاايم الجامعااات-اتالسَّاابعين
يتيا وذاتيتيا، ومن ثمَّ أصبح االلتزام بحرفية القاوانين والتَّعميماات، والتَّشادد فاي  استقبلليتيا وُحرِّ

داري تنفيذىا سمة أساساية ألداء القياادات الجامعياة، والاذي بادوره يصاعب مان فكارة اإلباداع اإل
   .لدييم، وطرحيم ألفكار التَّطوير والتَّغيير
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فااي التَّرتيااب التَّاسااع بالنِّساابة  "الييكاال التَّنظيمااي الُمتعاادِّد الُمسااتويات":(ٚوجاااءت العبااارة رقاام) -
باااوزن  ىاااذه العباااارةق ناااة إلااى تحقُّاااشااير اساااتجابات أفاااراد العيِّ تُ  حياااثُ  إلجمااالي عيِّناااة الدِّراساااة،

حيااُث ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا يتحقَّااق فااي  (،٘ٙ.ٓة االسااتجابة)توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٜ٘.ٔنساابي)
لتحفيااز الواقاع الفعماي إلاى حادٍّ ماا، وبالتَّاالي  فااإنَّ البنااء التَّنظيماي ُياوفِّر بيئاة ُمبلئماة وصاالحة 

ذلااك تساامح لممرؤوسااين بُصاانع واتخاااذ القاارارات فااي الوقاات الُمناسااب، ويتطمااب  اإلبااداع اإلداري
اإلبااداع اإلداري، ويتااأتي ذلااك ماان خاابلل إعااادة توزيااع العمالااة،  دات الجامعيااة ماادخلتبنااي القيااا

 والتَّخمص من العمالة الزَّائدة.
االزدواجيااة والتَّاداخل بااين االختصاصااات" فاي المركااز األخياار بالنِّساابة ":(٘وجااءت العبااارة رقاام) -

باااوزن  ىاااذه العباااارةق لااى تحقُّاااناااة إشااير اساااتجابات أفاااراد العيِّ تُ  حياااثُ  إلجمااالي عيِّناااة الدِّراساااة،
حيااُث ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا يتحقَّااق فااي  (،ٕٙ.ٓة االسااتجابة)توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٙٛ.ٔنساابي)

الواقع الفعمي إلى حدٍّ ما، وسببو ُغموض األدوار لُكالٍّ مان القياادات الجامعياة والمرؤوساين عناد 
يعة عمميم، وبالتَّاالي فُينااك ازدواجياة تنفيذىم لمياميم، وقمَّة المعارف والمعمومات عن مدى طب

فااي االختصاصااات، يتطمااب ذلااك فياام واضااح ألىاام األدوار والميااام والمساائوليات التااي تقااع عمااى 
عاااتق ماان يقااوم بالعماال باادًءا ماان القيااادات اإلداريااة الُعميااا، وُماارورًا بالقيااادات الجامعيااة إلااى 

 المرؤوسين. 
ااا ساابق يتضااح ماادى أىمِّيااة  اسااتخدام األساااليب الحديثااة، التااي ُتساااعد عمااى تطااوير وممَّ

العمااال بااااإلدارات الجامعياااة، وكاااذلك تاااوفير ُمنااااخ ُمبلئااام لتحفياااز اإلباااداع اإلداري، واالىتماااام 
بالقيادات الفعَّالة ذات التَّفكير والتَّخطيط اإلستراتيجي، وتوافر اإلمكانات المادياة البلَّزماة إلنجااز 

يااة والثِّقااة فااي وضااع ُخطَّااة العماال وتحديااد األىااداف  األعمااال، وماانح المرؤوسااين قاادرًا ماان الُحرِّ
الشُّاااُعور بالمسااائولية  واإلشاااراف الاااذي يتسااام بالرَّقاباااة العاماااة والتَّعميماااات الُمفصااامة ، وزياااادة

واالنتماااااء، والعماااال عمااااى الحفاااااظ عمااااى تماسااااك فريااااق العماااال وتضااااامنيا بمااااا ُيحساااان أداء 
ااا ُيااؤدِّي إلااى القيااادة الُمتمركاازة حااول المرؤوسااين، وكااذلك القيااادة المُ  تمركاازة حااول الجماعااة ممَّ

 اإلنجاز.
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 (ُمعوقات البيئة الخارجية )التَّيديدات -2
 : )أ( الُمعوقات االجتماعية، وتتمثَّل في 

الوزن  العباااااااااااارة م
 سبيالنِّ 

ُمتوسط 
شدَّة 
 االستجابة

 التَّرتيب

 ٕ ٖٛ.ٓ ٓ٘.ٕ ات الُمجتمع الُمختمفة. َضعف العبلقة بين الجامعات وُمؤسس -ٔ

قمَّة ُمساىمة األطراف الُمجتمعية الُمختمفة في توفير ُفرص العمل لخريجي  -ٕ
 ٖ ٜٚ.ٓ ٖٙ.ٕ التَّعميم الجامعي.

َضعف ُمشاركة رجال األعمال والُمستثمرين في تمويل ُمؤسسات  -ٖ
 ٘ ٗٚ.ٓ ٕٕ.ٕ التَّعميم الجامعي.

 ٔ ٚٛ.ٓ ٓٙ.ٕ ُمخرجات التَّعميم الجامعي.وجود انطباع سمبي عن  -ٗ

وجود ُضغوط سياسية واجتماعية قوية عمى الجامعة بالنِّسبة لمقرارات  -٘
 ٚ ٕٙ.ٓ ٘ٛ.ٔ التي يتم اتخاذىا. 

ٙ- 
تحرص القيادات الجامعية عمى وجود قنوات اتصال إداري مفتوح مع أولياء 

 ٙ ٖٙ.ٓ ٛٛ.ٔ أمور الطُّبلب.

جتمع المحمي في تمويل العممية التَّعميمية وتطويرىا ُيشارك أعضاء المُ  -ٚ
 ٜ ٓٗ.ٓ ٕٔ.ٔ وتحديثيا.

 ٛ ٕٗ.ٓ ٕٚ.ٔ ُتشارك الجمعيات األىمية القيادات الجامعية في تحقيق أىدافيا. -ٛ

غياب الُمشاركة في المشاريع التي تتيح التَّعاون البحثي بين الجامعة  -ٜ
 ٗ ٙٚ.ٓ ٕٚ.ٕ وقطاع رجال األعمال.

 :حميل البيانات الواردة في الجدول السابق رقم)( يتضح اآلتيومن ت
ى ولااألُ  المرتباة" وجود انطباع سمبي عن ُمخرجات التَّعميم الجامعي":(ٗرت العبارة رقم)تصدَّ  -

ق ناة إلاى تحقُّااشاير اساتجابات أفاراد العيِّ تُ  حياثُ  باأعمى درجاة تحقُّاق إلجماالي عيِّناة الدِّراساة،
أي يرى أفراد العيِّناة أنَّ  (،ٚٛ.ٓة االستجابة)توسط شدَّ ومُ  ،(ٓٙ.ٕبوزن نسبي) ىذه العبارة

ىذا يتحقَّق في الواقع الفعماي، ومرجاع ذلاك َضاعف الُمساتوى العمماي لادى بعاض الخاريجين، 
ااامبي لاادى ُمؤسسااات الُمجتماااع  وتاادني ُمسااتوياتيم التَّدريبيااة، ىاااذا باادوره أدِّي االنطباااع السَّ

وىاااذا يتفاااق ماااع العباااارة  الجامعاااة والُمؤسساااات اأُلخااارى،اأُلخااارى، وَضاااعف العبلقاااة باااين 
"َضعف العبلقاة باين الجامعاات وُمؤسساات الُمجتماع الُمختمفاة" التاي احتمات المرتباة :(ٔرقم)



 .معوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر

- ٗٙ - 

ىاذه ق ناة إلاى تحقُّاشاير اساتجابات أفاراد العيِّ تُ  حياثُ  الثَّانية بالنِّسبة إلجماالي عيِّناة الدِّراساة،
أي يرى أفراد العيِّناة أنَّ ىاذا  (،ٖٛ.ٓة االستجابة)وسط شدَّ تومُ  ،(ٓ٘.ٕبوزن نسبي) العبارة

 .يتحقَّق في الواقع الفعمي

قمَّة ُمساىمة األطراف الُمجتمعية الُمختمفة في توفير ُفرص العمل ":(ٕاحتمت العبارة رقم) -
شير تُ  حيثُ  لخريجي التَّعميم الجامعي" المرتبة الثَّالثة بالنِّسبة إلجمالي عيِّنة الدِّراسة،

ة توسط شدَّ ومُ  ،(ٖٙ.ٕبوزن نسبي) ىذه العبارةق نة إلى تحقُّ استجابات أفراد العيِّ 
، أي يرى أفراد العيِّنة أنَّ ىذا يتحقَّق في الواقع الفعمي، والسَّبب انخفاض (ٜٚ.ٓاالستجابة)

الُمستوى العممي لخريجي الجامعات، والتي ُتواكب التَّطورات الحديثة، واكتفاء الخريجين 
الدِّراسة الجامعية األولى، وقمَّة الرَّغبة في تحقيق نموىم العممي، ممَّا ُيؤثِّر بالسَّمب عمى ب

 .اىتمام األطراف الُمجتمعية بتوفير ُفرص عمل حقيقية وُمناسبة ليم
غياااب الُمشاااركة فااي المشاااريع التااي تُتاايح التَّعاااون البحثااي بااين ":(ٜوجاااءت العبااارة رقاام) -

 حيااثُ  األعمااال" فااي التَّرتيااب الرَّابااع بالنِّساابة إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،الجامعااة وقطاااع رجااال 
ة توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٕٚ.ٕبااوزن نساابي) ىااذه العبااارةق نااة إلااى تحقُّااشااير اسااتجابات أفااراد العيِّ تُ 

أي يرى أفراد العيِّناة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فاي الواقاع الفعماي، والسَّابب ُقُصاور  (،ٙٚ.ٓاالستجابة)
كساابيم المياارات البلَّزماة التاي تُاؤىميم بعض الُكمِّ  يات عن االىتمام بإعداد خريجييا مينًيا وا 

لسوق العمل، وىذا يجعل رجال األعمال يعزفون عن إتاحة الُفرصة إلقامة مشاروعات ُميماة 
وُمفيااادة لبلرتقااااء والنُُّياااوض بتماااك الٍمؤسساااات، كماااا أدَّى لَضاااعف ُمشااااركة رجاااال األعماااال 

َضااعف ":(ٖوىااذا ُيفسِّاار العبااارة رقاام)، تموياال ُمؤسسااات التَّعماايم الجااامعيوالمسااتثمرين فااي 
فااي المرتبااة  "ُمشاااركة رجااال األعمااال والُمسااتثمرين فااي تموياال ُمؤسسااات التَّعماايم الجااامعي

ىاذه ق ناة إلاى تحقُّاشير استجابات أفراد العيِّ تُ  حيثُ  الخامسة بالنِّسبة إلجمالي عيِّنة الدِّراسة،
أي يارى أفاراد العيِّناة أنَّ ىاذا (،ٗٚ.ٓة االساتجابة)توسط شدَّ ومُ  ،(ٕٕ.ٕسبي)بوزن ن العبارة

يتحقَّاق فااي الواقاع الفعمااي، ويرجاع ذلااك لنادرة البيانااات الكافياة عاان تكااليف التَّعماايم الجااامعي 
وُمتطمباتااو فااي الُمسااتقبل، والتَّكاااليف اإلجماليااة لتطااويره ماان أجاال وضااع ُمقترحااات إجماليااة 

 يتطمب زيادة كبيرة في الموارد المالية لتغطية تكاليف التَّعميم الجامعي. لتطويره، وىذا 
تحرص القيادات الجامعياة عماى وجاود قناوات اتصاال إداري مفتاوح ":(ٙوجاءت العبارة رقم) -

شاير تُ  حياثُ  مع أولياء ُأُمور الطُّبلب" في التَّرتيب السَّاادس بالنِّسابة إلجماالي عيِّناة الدِّراساة،
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ة توساااط شااادَّ ومُ  ،(ٛٛ.ٔباااوزن نسااابي) ىاااذه العباااارةق ناااة إلاااى تحقُّاااراد العيِّ اساااتجابات أفااا
حيُث يرى أفراد العيِّناة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فاي الواقاع الفعماي أحياًناا، ويرجاع  (،ٖٙ.ٓاالستجابة)

إلى تعدُّد الُمستويات اإلدارية في الييكل التَّنظيمي واالتصاال باين القياادات الجامعياة وأوليااء 
، لذا فمن الواجب تييئاة بيئاة تربوياة وتعميمياة  ُمناسابة فاي عبلقاة ُكالٍّ مان القياادات اأُلُمور

اإلداري، ووضااوح قنااوات  اإلبااداعالجامعيااة وأولياااء اأُلُمااور تقااوم عمااى تأصاايل نشاار ثقافااة 
تاحة المعمومات والبيانات.  االتصال وا 

الجامعااة بالنِّساابة "وجااود ُضااُغوط سياسااية واجتماعيااة قويااة عمااى :(٘وجاااءت العبااارة رقاام) -
شاير تُ  حياثُ  لمقرارات التي يتم اتخاذىا" في التَّرتياب السَّاابع بالنِّسابة إلجماالي عيِّناة الدِّراساة،

ة توساااط شااادَّ ومُ  ،(٘ٛ.ٔباااوزن نسااابي) ىاااذه العباااارةق ناااة إلاااى تحقُّااااساااتجابات أفاااراد العيِّ 
ع الفعمااي إلااى حاادٍّ مااا، أي ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا يتحقَّااق فااي الواقاا (،ٕٙ.ٓاالسااتجابة)

اادرة والتاي تخاص التَّعمايم بوجاٍو عااٍم والتَّعمايم الجاامعي عماى  ويرجع إلى مركزية القرارات الصَّ
وجاااو الُخُصاااوص، وأنَّ الغالبياااة العظماااى مااان القاااارارات تُتخاااذ مااان ِقَبااال المجماااس األعمااااى 

 لمجامعات، وىذا دليٌل عمى مركزية ُسمطة ُصنع واتخاذ القرارات. 
ُتشاارك الجمعياات األىمياة القياادات الجامعياة فاي تحقياق أىادافيا" ":(ٛالعبارة رقام)وجاءت  -

ناة إلاى شاير اساتجابات أفاراد العيِّ تُ  حياثُ  في التَّرتيب الثَّامن بالنِّسبة إلجماالي عيِّناة الدِّراساة،
أي ياارى أفااراد  (،ٕٗ.ٓة االسااتجابة)توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٕٚ.ٔبااوزن نساابي) ىااذه العبااارةق تحقُّاا
يِّنة أنَّ ىذا لم يتحقَّق في الواقع الفعمي، ومرجع ذلك اىتمام الجيات الُحكومياة بالُمشااركة الع

فاااي تحقياااق أىاااداف الجامعاااات مااان خااابلل تاااوفير الموازناااة العاماااة لياااا، والااادَّرجات المالياااة 
والوظيفية لمقيادات الجامعية والمرؤوسين، وكذلك االحتياجات التي من خبللياا تساتطيع تماك 

ُيشااارك أعضاااء الُمجتمااع "(:ٚوىااذا يتفااق مااع العبااارة رقاام)، سااات تحقيااق أىاادافياالُمؤس
المحمي في تمويل العممية التَّعميمية وتطويرىا وتحديثيا" التي احتمات المركاز األخيار بالنِّسابة 

بااوزن  ىااذه العبااارةق نااة إلااى تحقُّااشااير اسااتجابات أفااراد العيِّ تُ  حيااثُ  إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،
حيُث يارى أفاراد العيِّناة أنَّ ىاذا لام يتحقَّاق  (،ٓٗ.ٓة االستجابة)توسط شدَّ ومُ  ،(ٕٔ.ٔنسبي)

 في الواقع الفعمي، ويتفق ذلك مع دراسة)وفاء عياد(
اا سابق يتضاح مادى أىمِّياة العبلقاة باين الجامعاات والُمؤسساات الُمختمفاة، وُمسااىمة  وممَّ

لخريجاي التَّعمايم الجاامعي، وُمشااركة رجاال األعماال  األطراف الُمجتمعية في توفير فُارص عمال
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والُمسااتثمرين وأعضاااء الُمجتمااع المحمااي فااي التَّموياال، وفااتح قنااوات اتصااال فعَّالااة ماان خبلليااا 
ُيمكاان الاارَّبط بااين القيااادات الجامعيااة والمرؤوسااين والُمجتمااع المحمااي فااي تحقيااق األىااداف، 

   وتطوير العممية التَّعميمية.
 ات الُمحيط الخارجي، وتتمثل في: )ب( ُمعوق 

الوزن  العباااااااااااارة م
 سبيالنِّ 

ُمتوسط 
شدَّة 
 االستجابة

 التَّرتيب

 ٙ ٙٚ.ٓ ٕٚ.ٕ َضعف الُمنافسة بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية.  -ٔ
 ٛ ٖٚ.ٓ ٜٔ.ٕ َضعف الُموازنة الُمخصصة لمجامعات. -ٕ
 ٖ ٔٛ.ٓ ٖٗ.ٕ بعض الجيات في ُشئونيا.َضعف استقبلل الجامعات وتدخل  -ٖ
 ٔ ٛٛ.ٓ ٗٙ.ٕ ُىناك مركزية في صدور بعض المَّوائح والقرارات الخاصة بالتَّعميم الجامعي -ٗ

َضعف ُمشاركة رجال األعمال والُمستثمرين في تمويل ُمؤسسات التَّعميم  -٘
 ٘ ٛٚ.ٓ ٖٖ.ٕ الجامعي

ٙ- 
عمال بأىمِّية تمويل األبحاث في قمَّة قناعة الُمؤسسات الحكومية ورجال األ

 الجامعات.
ٕ.ٔ٘ ٓ.ٕٚ 

ٜ 
 ٗ ٓٛ.ٓ ٜٖ.ٕ اإلبداع اإلداري.عض الجامعات الُمتميِّزة في قمَّة إطبلع المسئولين عمى تجارب ب -ٚ
 ٚ ٘ٚ.ٓ ٕ٘.ٕ َضعف الرَّبط بين منظومة البحث العممي واحتياجات الُمجتمع. -ٛ

ركة الُمجتمعية في المنظومة التَّعميمية داخل سيادة ثقافة المركزية وغياب الُمشا -ٜ
 الجامعات.

ٕ.ٕ٘ ٓ.ٛٗ 
ٕ 

 ٓٔ ٙٙ.ٓ ٜٚ.ٔ محدودية اىتمام الجامعات في ُمواجية الُمشكبلت الُمجتمعية. -ٓٔ

 :( يتضح اآلتيٖ٘ومن تحميل البيانات الواردة في الجدول السابق رقم)
ض المَّاوائح والقارارات الخاصاة باالتَّعميم اك مركزية في ُصُدور بعُىنَ ":(ٗرت العبارة رقم)تصدَّ  -

شاير اساتجابات تُ  حياثُ  باأعمى درجاة تحقُّاق إلجماالي عيِّناة الدِّراساة، " المركاز األولالجامعي
 (،ٛٛ.ٓة االساتجابة)توساط شادَّ ومُ  ،(ٗٙ.ٕبوزن نسابي) ىذه العبارةق نة إلى تحقُّ أفراد العيِّ 

واقاع الفعماي، والسَّابب الرَّئيساي أنَّ الجامعاة تعمال أي يرى أفراد العيِّناة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فاي ال
والتااي أدَّت إلااى فقااد  -قااانون تنظاايم الجامعااات-وفًقااا لقواعااد ُحُكوميااة قديمااة ُمْنااُذ السَّاابعينات

يتيااا وذاتيتيااا، وماان ثاامَّ أصاابح االلتاازام  الجامعااة ووحااداتيا قاادرًا كبياارًا ماان اسااتقبلليتيا وُحرِّ
، والتَّشاادد فااي تنفيااذىا ساامة أساسااية ألداء القيااادات الجامعيااة، بحرفيااة القااوانين والتَّعميمااات

والااذي باادوره يصااعب ماان فكاارة اإلبااداع اإلداري لاادييم، وطاارحيم ألفكااار التَّطااوير والتَّغيياار، 
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وىاذا ُيفسِّار العباارة ، وُيؤدِّي ذلك إلى غياب الُمشااركة الُمجتمعياة فاي الُمؤسساات الجامعياة
ياة وغيااب الُمشااركة الُمجتمعياة فاي المنظوماة التَّعميمياة داخال سايادة ثقافاة المركز ":(ٜرقم)

شاير اساتجابات تُ  حياثُ  الجامعة" التي احتمت المرتبة الثَّانية بالنِّسبة إلجمالي عيِّناة الدِّراساة،
 (،ٗٛ.ٓة االساتجابة)توساط شادَّ ومُ  ،(ٕ٘.ٕبوزن نسابي) ىذه العبارةق نة إلى تحقُّ أفراد العيِّ 

نة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فاي الواقاع الفعماي، وىاذا يتفاق ماع دراسة)ساعد مارزوق أي يرى أفراد العيِّ 
 العتيبي(.

َضااعف اسااتقبلل الجامعااات وتاادخل بعااض الجيااات فااي ُشااُئونيا" ":(ٖاحتماات العبااارة رقاام) -
ق نة إلاى تحقُّاشير استجابات أفراد العيِّ تُ  حيثُ  المرتبة الثَّالثة بالنِّسبة إلجمالي عيِّنة الدِّراسة،

، أي يرى أفراد العيِّناة أنَّ (ٔٛ.ٓة االستجابة)توسط شدَّ ومُ  ،(ٖٗ.ٕبوزن نسبي) العبارة ىذه
ىذا يتحقَّق في الواقع الفعمي، ويرجع إلى ُقُصور استقبلل الجامعة، والتاي تتمثَّال فاي: وجاود 
قُااوى داخميااة وخارجيااة ُمتعاادِّدة فااي ُمنطمقاتيااا ومصااالحيا تياادف إلااى حرمااان الجامعااة ماان 

يتيا األكاديمية، وىذه الُقوى إمَّا أنَّيا تزعم ممكيتيا لمحاق والحقاائق الُمطمقاة التاي التَّم تع بُحرِّ
اامطان، وتخشااى ماان أن  اامطة والسُّ ااا أنَّيااا تمتمااك مصااادر السُّ مَّ ال تقباال الاانَّقض أو التَّغيياار، وا 

ر لمصالحي الجامعاة زياادة  وُنُفوذىا،كماا أنَّ مان مظااىر ُقُصاور اساتقبلل اييدِّد الفكر الُمتحرِّ
الرَّقابااة عمييااا، باعتبااار أنَّااو ُكمَّمااا زادت درجااة الرَّقابااة المفُروضااة عمااي الجامعااة، تقمصاات 

، وال تزال الجامعات المصرية تخضاع ةاستقبلليتيا في ُصنع واتخاذ القرارات التي تراىا ُمناسب
المركاازي لمُمحاساابات،  لمعديااد ماان أجياازة الرَّقابااة: كااوزارة الماليااة ووزارة التَّخطاايط والجياااز

 .جياز المركزي لمتَّنظيم واإلدارةوال
قمَّاة إطابلع المسائولين عماى تجاارب بعاض الجامعاات الُمتميِّازة فاي ":(ٚوجاءت العبارة رقم) -

شااير اسااتجابات تُ  حياثُ  اإلباداع اإلداري" فااي التَّرتياب الرَّابااع بالنِّساابة إلجماالي عيِّنااة الدِّراسااة،
 (،ٓٛ.ٓة االساتجابة)توساط شادَّ ومُ  ،(ٜٖ.ٕبوزن نسابي) ىذه العبارةق نة إلى تحقُّ أفراد العيِّ 

أي ياارى أفااراد العيِّنااة أنَّ ىااذا يتحقَّااق فااي الواقااع الفعمااي، لااذا يجااب عمااى اإلدارة الجامعيااة أن 
تضع برامج تدريبية من خبلليا تستطيع القيادات الجامعية مدى أىمِّياة ىاذين المادخمين فاي 

 .  بة الجامعات التي قادت تمك التَّجربة الستخدام ىذين المدخمينتطوير الُمؤسسة، ومواك

"َضاعف ُمشااركة رجاال األعماال والُمساتثمرين فاي تمويال ُمؤسساات :(٘وجاءت العبارة رقم) -
شاير اسااتجابات تُ  حيااثُ  التَّعمايم الجاامعي" التَّرتيااب الخاامس بالنِّسابة إلجمااالي عيِّناة الدِّراساة،



 .معوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر

- ٘ٓ - 

 (،ٛٚ.ٓة االساتجابة)توساط شادَّ ومُ  ،(ٖٖ.ٕبوزن نسابي) ىذه العبارة قنة إلى تحقُّ أفراد العيِّ 
حيُث يرى أفراد العيِّنة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فاي الواقاع الفعماي، ويرجاع ذلاك لنادرة البياناات الكافياة 
عن تكاليف التَّعميم الجامعي وُمتطمباتو في الُمستقبل، والتَّكاليف اإلجمالياة لتطاويره مان أجال 

إجمالية لتطويره، وىذا يتطمب زيادة كبيرة في الموارد المالياة لتغطياة تكااليف وضع ُمقترحات 
التَّعميم الجامعي، وىاذا ُياؤدِّي إلاى قمَّاة قناعاة الُمؤسساات الحكومياة ورجاال األعماال بأىمِّياة 

قمَّة قناعة الُمؤسسات الحكومياة ":(ٙوىذا ُيفسِّر العبارة رقم)، تمويل األبحاث في الجامعات
األعمال بأىمِّية تمويل األبحاث في الجامعات" التي احتمات المرتباة  التَّاساعة بالنِّسابة ورجال 

بااوزن  ىااذه العبااارةق نااة إلااى تحقُّااشااير اسااتجابات أفااراد العيِّ تُ  حيااثُ  إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،
ي أي يارى أفاراد العيِّناة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فا (،ٕٚ.ٓة االساتجابة)توسط شادَّ ومُ  ،(٘ٔ.ٕنسبي)

الواقااع الفعمااي، لااذا فبلُبااَد ماان ُمشاااركة رجااال األعمااال والُمسااتثمرين فااي تموياال ُمؤسسااات 
 التَّعميم الجامعية، وذلك لَضعف الموازنة الُحُكومية الُمخصصة لؤلبحاث الجامعية.

فاي  "َضعف الُمنافسة بين الجامعات المصارية والجامعاات العالمياة":(ٔوجاءت العبارة رقم) -
نااة إلااى شااير اسااتجابات أفااراد العيِّ تُ  حيااثُ  دسااة بالنِّساابة إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،المرتبااة السَّا

أي ياارى أفااراد (،ٙٚ.ٓة االسااتجابة)توسااط شاادَّ ومُ  ،(ٕٚ.ٕبااوزن نساابي) ىااذه العبااارةق تحقُّاا
العيِّنة أنَّ ىذا يتحقَّق في الواقع الفعمي، وُيعُد ذلاك مان أخطار التَّيديادات التاي ُتواجاو التَّعمايم 

لجااامعي فااي مصاار، وىااذا باادوره ُيااؤثِّر عمااى الُمنااتج التَّعميمااي وىااو الخااريج، ناىيااك عاان أنَّ ا
معظاام الجامعااات المصاارية ليساات ليااا مرتبااة عالميااة لَضااعف مواكبااة التَّطااورات والتَّوجيااات 

َضعف الرَّبط بين منظوماة البحاث العمماي واحتياجاات ":(ٛوىذا ُيفسِّر العبارة رقم) العالمية،
شاااير تُ  حياااثُ  التاااي احتمااات المرتباااة السَّاااابعة بالنِّسااابة إلجماااالي عيِّناااة الدِّراساااة، "عالُمجتمااا

ة توساااط شااادَّ ومُ  ،(ٕ٘.ٕباااوزن نسااابي) ىاااذه العباااارةق ناااة إلاااى تحقُّااااساااتجابات أفاااراد العيِّ 
حيُث يرى أفاراد العيِّناة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فاي الواقاع الفعماي، لاذا فبلُباَد مان  (،٘ٚ.ٓاالستجابة)
نَّظر في تحقياق التَّكامال والتَّارابط باين منظوماة البحاث العمماي واحتياجاات الُمجتماع، إعادة ال

 وىذا يتفق مع دراسة )عصام جمال سميم غانم(
َضعف الُموازنة الُمخصصة لمجامعات" فاي التَّرتياب الثَّاامن بالنِّسابة ":(ٕوجاءت العبارة رقم) -

بااوزن  ىااذه العبااارةق نااة إلااى تحقُّاافااراد العيِّ شااير اسااتجابات أتُ  حيااثُ  إلجمااالي عيِّنااة الدِّراسااة،
أي يارى أفاراد العيِّناة أنَّ ىاذا يتحقَّاق فاي  (،ٖٚ.ٓة االساتجابة)توسط شادَّ ومُ  ،(ٜٔ.ٕنسبي)
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الواقع الفعمي، وىذا ُيؤثِّر بشكل سامبي عماى األدوار والمياام التاي يتعايَّن أن تقاوم بياا اإلدارة 
ولوجيا الحديثاة فاي العممياة التَّعميمياة واإلدارياة، أو الجامعية، سواء في مجال استيعاب التُّكن

فااي مجااال تنظاايم الباارامج التَّدريبيااة لمقيااادات الجامعيااة والمرؤوسااين، أو فااي مجااال االىتمااام 
بالبحث العمماي، وُمسااعدة البااحثين عماى ُحُضاور الُماؤتمرات والنَّادوات العممياة، ويتفاق ذلاك 

 .(شمدان فؤاد عمي العاجز، فايز كمال)مع دراسة
محدودية اىتمام الجامعة في ُمواجية الُمشكبلت الُمجتمعياة" فاي ":(ٓٔوجاءت العبارة رقم) -

ق ناة إلاى تحقُّاشير استجابات أفراد العيِّ تُ  حيثُ  المركز األخير بالنِّسبة إلجمالي عيِّنة الدِّراسة،
أفاراد العيِّناة حياُث يارى  (،ٙٙ.ٓة االساتجابة)توسط شادَّ ومُ  ،(ٜٚ.ٔبوزن نسبي) ىذه العبارة

أنَّ ىذا يتحقَّق في الواقع الفعمي إلى حادٍّ ماا، وساببو قمَّاة الُمشااركة الُمجتمعياة فاي االىتماام 
بالجامعااات، وىااذا يتطمااب ماان القااائمين عمااى التَّعماايم الجااامعي االىتمااام بُمشاااركة األطااراف 

ات األىمياة، وغيرىاا الُمجتمعية، والُمتمثَّمة فاي المجتماع المحماي، وقطااع األعماال، والُمؤسسا
ااامة وىاااذا باادوره ُياااؤدي إلاااى تحقياااق الُمشااااركة الُمجتمعياااة  ماان الجمعياااات الخيرياااة ذات الصِّ

 بُمؤسسات التَّعميم الجامعي.
وممَّا سابق يتضاح أنَّ ُىنااك العدياد مان التَّيديادات التاي ُتواجاو الُمؤسساات الجامعياة، ومان 

ات المصااارية والجامعاااات العالمياااة، وَضاااعف الُموازناااة أىمِّياااا ضاااعف الُمنافساااة باااين الجامعااا
الُمخصصة لمجامعات، وَضاعف اساتقبلل الجامعاات وتادخل بعاض الجياات فاي ُشائونيا، وكاذلك 
مركزيااة القاارارات، وَضااعف الُمشاااركة ماان ِقَباال رجااال األعمااال والُمسااتثمرين لتموياال ُمؤسسااات 

ة البارامج التَّدريبياة التاي تياتم بمجاالي التَّمكاين التَّعميم الجامعي أو تمويل األبحاث العممية، وقمَّ 
 اإلداري واإلبداع اإلداري لمقيادات الجامعية.

 :أىم النَّتائج التي توصل إلييا البحث -1

 .اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعيةتحفيز عوقات توصل البحث ألىم مُ 

 الُمعوقات الشَّخصية: -أ 
 اإلبداع اإلداري في اآلتي:ات الشَّخصية لتحفيز لدِّراسة الخاصة بالُمعوقتمثَّمت نتائج ا

o  تبناااي ُمعظاااام القياااادات الجامعيااااة بالتَّمُسااااك بالماااألوف، وُأسااااُموب واحاااد لحاااالِّ الُمشااااكبلت
 المطروحة، وُمسايرة األنماط السَّيمة المقبولة.
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o ن العمال باروح الفرياق، ورباط يعتمد ُمعظم أفراد ُمجتمع الدِّراسة عمى العمل بفردية بعيًدا ع
 الخبلفات الشَّخصية بالعمل.

o  ُتمااارس القيااادات الجامعيااة األعمااال بروتينيااة خوًفااا ماان الوقااوع فااي األخطاااء، وخوًفااا ماان
 الفشل.

o .ُصُعوبة التَّخمي عن القديم وُمقاومة التَّغيير 
o تقااد لاادييم الاادَّوافع غالبيااة أفااراد ُمجتمااع الدِّراسااة ماان القيااادات الجامعيااة داخاال ُكمِّياااتيم تف

 واالستعدادات نحو التَّجديد.
o .َضعف الثِّقة الُمتبادلة بين القيادات الجامعية والمرؤوسين 
o .ف القيادات الجامعية من ُفقدان السُّمطة  تخوُّ
o .نقص التَّعاون النَّاتج عن َضعف اإلحساس باألمان الوظيفي 
o اال مساائولية المنصااب ف القيااادات الجامعيااة ماان تحمُّ وواجباتااو الوظيفيااة، خوًفااا ماان  تخااوُّ

 التَّعرض الُمساءلة والُمحاسبة.
o .الخوف من ارتكاب األخطاء اإلدارية 
o  اإلداري. اإلبداع تفعيلَضعف الدَّافع نحو االبتكار واإلبداع لدى المرؤوسين، ومن ثمَّ فشل 
o  .َضعف الرَّغبة والحماس في التَّغيير والتجديد، والتَّمسك بما ىو موجود ومجرب 
o .غمبة النَّزعة الفردية والنَّظرة الشَّخصية لؤُلُمور من قبل القيادات الجامعية 
o  .رفض القيادات الجامعية لمنَّقد سواء كان نقًدا بناًء أو غير ذلك 
o . َضعف االنتماء لمجامعة أو وحداتيا 
o ،َضااعف الثِّقااة بااين المرؤوسااين والقيااادات الجامعيااة نتيجااة لعاادم تمبيااة رغبااات المرؤوسااين 

 والسَّعي لتحقيق مصالح شخصية لمقيادات.
o  والء القيااادات الجامعيااة لممنصااب والقيااادات األعمااى، أكثاار ماان والئياام وعطااائيم وحرصاايم

 عمى مصمحة المرؤوسين.  
o  ااُمطات، وكااذلك قمَّااة تشاجيع العماال التَّعاااوني فااي َضاعف اإليمااان بأىمِّيااة تفااويض بعاض السُّ

مَّ قمَّاة اساتثمار الجماعاات غيار الرَّسامية التاي تتكاون ُمناخ من العبلقات اإلنسانية، ومن ث
ااا ُيااؤثِّر عماى الُمناااخ السَّااائد وال تساااعد عمااى اإلبااداع  داخال الوحاادات الُمختمفااة لمجامعااة ممَّ

 اإلداري.
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 الُمعوقات الشَّخصية: -ب 
 في اآلتي: اإلبداع اإلداريلتحفيز تمثَّمت نتائج الدِّراسة الخاصة بالُمعوقات اإلدارية 

o  قيام القيادات الجامعية والمرؤوسين بالعمال رغام قمَّاو المعموماات اإلدارياة بالُكمِّياة واألقساام
 الُمختمفة، وَضعف االتصال بين الُمستويات اإلدارية الُمختمفة. 

o  ُممارسة ُمعظم أفراد ُمجتمع الدِّراسة عمميم تحت ُضُغوط نتيجًة لكثرة األعبااء والُمساتوليات
و   تينية الُمفوضة إلييم.الرُّ

o  .يغمب عمى عمل القيادات الجامعية البيروقراطية اإلدارية والتَّعامل مع إدارة مركزية 
o  .َضعف البرامج التَّدريبية لعمميات التَّمكين اإلداري حتى اآلن 
o  ااا ياانعكس عمااى تنميااة قمَّااة تااوافر األجياازة والُمسااتمزمات واألماااكن الُمخصصااة لمتَّاادريب، ممَّ

 القيادات الجامعية اإلبداعية. ُقدرات
o  اا يعكاس َضاعف البنياة تقادم ُنُظم االتصال وافتقارىا لُنُظم االتصال التُّكنوُلوجياة الحديثاة ممَّ

 التَّحتية لمجامعات.
o .التَّمسك باألنماط اإلدارية التَّقميدية الُمقاومة لعممية اإلبداع 
o ا بنااااًء عماااى المَّاااوائح والقاااوانين تتعامااال القياااادات الجامعياااة ماااع الُمشاااكبلت التاااي ُتواجييااا

 الُمتبعة.
o  َضعف التَّعاون بين القياادات الجامعياة بالُكمِّياات واألقساام الُمختمفاة، وكاذلك اإلدارات داخال

 الجامعة.
o .المركزية الشَّديدة في ُسمطة اتخاذ القرارات 
o بااداع اإلداري، قمَّااة اسااتعداد القيااادات الجامعيااة، ورغباااتيم فااي تطبيااق التَّمكااين اإلداري واإل

 اإلبداع اإلداري.مدخل نظرًا لقمَّة معموماتيم ومعارفيم 
o  وتين اإلداري لااادى القياااادات الجامعيااة، األمااار الااذي أصااابح ُتراثًاااا ثقافااة البيروقراطياااة والاارُّ

 اعتادت عميو األجيال ُيمارسونو ويظير في ُسُموكيم.
o وتينيااااة الُممقاااااة ع مااااى عاااااتق القيااااادات الجامعيااااة كثاااارة األعباااااء اإلداريااااة واألعمااااال الرُّ

 والمرؤوسين. 
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 الُمعوقات التَّنظيمية: -ج 

 اإلبداع اإلداري في اآلتي: لتحفيز تمثَّمت نتائج الدِّراسة الخاصة بالُمعوقات التَّنظيمية    
o  .نقص الدَّعم واإلمكانات البلَّزمة إلنجاز العمل داخل الُمؤسسة الجامعية 
o ؤية والرِّسالة لمجامعة. يستراتيجتجاىل التَّخطيط اإل  الذي ُيحدِّد الرُّ
o  وتين الاااوظيفي وقمَّاااة اساااتخدام تقيُّاااد القياااادات الجامعياااة بالتَّسمسااال والتَّنظااايم اليرماااي والااارُّ

 األساليب اإلدارية الحديثة. 
o .وتين الوظيفي  التَّقيُّد بالتَّسمسل اليرمي والرُّ
o  اإلبداع اإلداريمدخل سوء الُمناخ لتطبيق. 
o  وجود نوع من اإلزدواجية والتَّاداخل عناد الُممارساة العممياة باين اختصاصاات رئايس القسام

 العممي واختصاصات مجمس القسم نفسو.
o .الييكل التَّنظيمي ُمتعدِّد الُمستويات 
o  األنظماااة واإلجاااراءات بالُمؤسساااات الجامعياااة ال ُتشاااجع عماااى الُمباااادرة واالبتكاااار واإلباااداع

 اإلداري.
o وتين، وَضعف االىتمام بالعمل الفعميااللتزام ال  حرفي بالقوانين والقرارات واألنظمة والرُّ
o  حساساايم الاادَّائم بالتَّيديااد ُشااُعور المرؤوسااين الاادَّائم بالتَّبعيااة واالفتقااار إلااى االسااتقبللية، وا 

 ممَّا ُيثبط من ىمميم، وُيقمِّل من رغبتيم في االبتكار واإلبداع. 
o جامعية الفعَّالة ذات التَّخطيط والتَّفكير اإلستراتيجي.االفتقار إلى القيادات ال 
o .ُسوء الُمناخ التَّنظيمي واالنتقاد الُمبكر لؤلفكار الجديدة 
o  ،ُىناك بعض اآللياات الُمتبعاة بالييكال التَّنظيماي، والتاي تعمال عماى إعاقاة اإلباداع اإلداري

ى المرؤوسااين لُمتابعااة ماادى ومنيااا: المركزيااة فااي صااناعة القاارارات، الرَّقابااة المَّصاايقة عماا
 التزاميم باألدوار الرَّسمية، والنَّمطية الُمتبعة في تنفيذ األعمال.

 الُمعوقات االجتماعية: -د 
 اإلبداع اإلداري في اآلتي:لتحفيز تمثَّمت نتائج الدِّراسة الخاصة بالُمعوقات االجتماعية  
o اُغوط وجود فجوة كبيرة بين الُمؤسسات ا لجامعية والُمجتمع المحمي، بُموجاب ذلاك زادت الضُّ

واألعباااء عماااى الجامعااة كأحاااد الُمؤسساااات التَّعميميااة التاااي تااارتبط بشااكٍل ُمباشااار بقضاااايا 
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الُمجتمع وُمشكبلتو، وُتؤثِّر وتتأثر باألحداث والتَّغيُّرات الُمعاصرة فاي شاتى مجااالت الحيااة، 
 الجامعات وُمؤسسات الُمجتمع الُمختمفة. ممَّا أدَّى إلى  َضعف العبلقة بين 

o  قمَّاااة ُمسااااىمة األطاااراف الُمجتمعياااة الُمختمفاااة فاااي تاااوفير فُااارص العمااال لخريجاااي التَّعمااايم
 الجامعي.

o .َضعف ُمشاركة رجال األعمال والُمستثمرين في تمويل ُمؤسسات التَّعميم الجامعي 
o .وجود انطباع سمبي عن ُمخرجات التَّعميم الجامعي 
o  ُُغوط سياسية واجتماعية قوية عمى الجامعة بالنِّسبة لمقرارات التي يتم اتخاذىا. وجود ض 
o .قمَّة ُمشاركة أعضاء الُمجتمع المحمي في تمويل العممية التَّعميمية وتطويرىا وتحديثيا 
o .غياب ُمشاركة الجمعيات األىمية القيادات الجامعية في تحقيق أىدافيا 
o لتااي تتاايح التَّعاااون البحثااي بااين الجامعااة وقطاااع رجااال غياااب الُمشاااركة فااي المشاااريع ا

 األعمال.
o  إىمااال وسااائل اإلعاابلم فااي وضااع السِّياسااة اإلعبلميااة لشاارح أىااداف وأىمِّيااة الجامعااات

 .والُكمِّيات ومعرفة األقسام بيا، ودور ىذه الُمؤسسات في التَّنمية االقتصادية والسِّياسية

 الُمعوقات االجتماعية: -ه 
 اإلداري في اآلتي: لتحفيز اإلبداعثَّمت نتائج الدِّراسة الخاصة بُمعوقات المحيط الخارجي تم  
o  االتجاىااات والقاايم السَّااائدة فااي الُمجتمااع التااي تتضاامن قاايم الطَّاعااة والُخُضااوع واالمتثااال

واالقتااااداء والُمبالغااااة فااااي تقاااادير الماضااااي واالتجاىااااات التَّساااامطية، والاااانُُّظم البيروقراطيااااة 
 ستبدادية. واال

o  ىمااال التَّخطاايط اإلسااتراتيجي لمنظومااة التَّعماايم غياااب الفمساافة التَّعميميااة الواضااحة، سااوء وا 
 الجامعي.

o  ؤيااة الشَّاااممة والنَّظاارة اإلسااتراتيجية لاادور التَّعماايم الجااامعي فااي ُمسااتقبل التَّنميااة غياااب الرُّ
 واستثمار الموارد القومية.

o ة والجامعات العالمية، ممَّا أدَّى إلاى َضاعف الُمناتج َضعف الُمنافسة بين الجامعات المصري
 التَّعميمي. 

o .َضعف الُموازنة الُمخصصة لمجامعات، بالُمقارنة بالجامعات العالمية 
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o  َضعف استقبلل الجامعات وتدخل بعض الجيات في ُشُئونيا، كوزارة المالية، والجياز
 ؤسسات.المركزي لمتَّنظيم واإلدارة وغيرىا من الوزارات والمُ 

o ُىَناك مركزية في صدور بعض المَّوائح والقرارات الخاصة بالتَّعميم الجامعي 
o َضعف ُمشاركة رجال األعمال والُمستثمرين في تمويل ُمؤسسات التَّعميم الجامعي 
o  قمَّاااة قناعاااة الُمؤسساااات الحكومياااة ورجاااال األعماااال بمااادى أىمِّياااة تمويااال األبحااااث فاااي

 الجامعات.
o نظومة البحث العممي واحتياجات الُمجتمع.َضعف الرَّبط بين م 
o  ساااايادة ثقافااااة المركزيااااة وغياااااب الُمشاااااركة الُمجتمعيااااة فااااي المنظومااااة التَّعميميااااة داخاااال

 الجامعات.
o .محدودية اىتمام الجامعات في ُمواجية الُمشكبلت الُمجتمعية 
o ات التَّعماايم َضااعف االىتمااام بالتَّشااجيع عمااى التَّبااادل والتَّعاااون العممااي والبحثااي مااع ُمؤسساا

 الجامعي بالخارج، وفتح قنوات لبلتصال مع تمك الُمؤسسات.
o  َضعف التَّدريب عمى استثمار التِّقنيات الحديثاة لممعموماات واالتصاال، والتاي ُتمثِّال ضارورة

 ُممحة من أجل مواكبة التَّغيُّرات العالمية.
o والتاي ال تثاق بقُاُدراتيم النَّظرة الُمتدنية لخريجي الجامعات لادى قطاعاات ُمجتمعياة عديادة ،

 عمى الُمشاركة الفعمية واالستقبللية في العمل.
o .قمَّة االىتمام بالبحث العممي ورعاية الُمبدعين خشية زيادة التَّكاليف 
o  إنَّ بعاض الُمؤسساات قاد ال ُتشاجع عماى اإلباداع، وكاذلك األوضااع االقتصاادية والسِّياساية

 ا وُمساعًدا في تعزيز اإلبداع اإلداري وتنميتو.ىي اأُلخرى قد ال تكون عامبًل ُمسيرً 
o  إىماال الُمشاكبلت الحيوياة الخاصااة باالُمجتمع، وبالتَّاالي َضااعف الُمشااركة الُمجتمعياة لاادى

 الُمؤسسات الجامعية. 
o  ىماال األفكاار اإلبداعياة لممرؤوساين االعتماد الُمفرط عمى الخبراء مان خاارج الُمؤسساة، وا 

 من داخل الُمؤسسة.
o ال لممعايير السَّائدة في الُمجتمع والحذر من الُخُروج عمييا خوًفا من التَّعرض لمنَّقد.االمتث 
o  قمَّاااة الدِّراساااات التاااي ُتخطاااط لمتَّعمااايم الجاااامعي فاااي ضاااوء احتياجاااات القاااوى العامماااة وفًقاااا

 لُمتطمبات التَّنمية االجتماعية واالقتصادية. 
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ر ُمقترح لمتَّغمب وبعد عرض أىم النَّتائج التي توصمَّت إلييا ا لدِّراسة الميدانية ُيمكن تقديم تصوُّ
 عمى ُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر، وىو عمى النَّحو التَّالي:

تصور مقترح لمتغمب عمى ُمعوقات تحفيز اإلبداع اإلداري لدى القيادات خامًسا: 
 الجامعية في مصر
عرضو في اإلطار النَّظري من أدبيات اإلدارة التَّربوية الُمعاصارة، وكاذلك ماا  وفي َضوء ما تمَّ 

ر ُمقترح  لمتَّغمب عماى ُمعوقاات توصمَّت إليو الدِّراسة النَّظرية والميدانية، أمكن التَّوصل إلى تصوُّ
 لقيادات الجامعية في مصر، والذي تتحدَّد محاوره فيما يمي:دى اإلبداع اإلداري لتحفيز 

 يوم التَّصور الُمقترح: مف -ٔ
اح  ر الُمقترح بأنَّو إطار عاام ُيوضِّ  ُسابل التَّغماب عماى ُمعوقاات تحفياز اإلباداعُيقصد بالتَّصوُّ

 اإلداري لدى القيادات الجامعية.
 أىداف التَّصور الُمقترح: -ٕ

 سعى ىذا التَّصور إلى تحقيق األىداف الرَّئيسة التَّالية:
 اإلداري لدى القيادات الجامعية بالجامعات المصرية. اإلبداعقع التَّعرُّف عمى وا -
 اإلداري لدى القيادات الجامعية بالجامعات المصرية. اإلبداع ُمعوقات تحفيزتحديد  -
اإلداري لادى  اإلباداع التَّغمب عمى ُمعوقات تحفيازتقديم اآلليات والُمقترحات التي ُتسيم في  -

 رية.القيادات الجامعية بالجامعات المص
 : أىمِّية التَّصور الُمقترح -ٖ

 تمثمَّت أىمِّية ىذا التَّصور فيما يمي:  
o  تجويد العمل بالُمؤسسات الجامعية، والتي ُتعد الركيزة األساسية لمنُّياوض بمساتوى التَّعمايم

 الجامعي.
o ة إنَّ الجامعااات التااي تنشااد التَّميُّااز وتحقيااق السَّاابق والتَّنااافس فااي حاجااة إلااى نشاار ثقافاا

 التَّمكين اإلداري واإلبداع اإلداري بداخميا. 
o  اإلداري لاادى القيااادات الجامعيااة وُممارسااة أبعاااده وُمتطمباتااو، وماان ثاامَّ  اإلبااداعنشاار ثقافااة

 تنمية ميارات الُمشاركة في ُصنع واتخاذ القرارات.
o  المينية لادى توظيف ُتكنولوجيا المعمومات في ُممارسة الميام اإلدارية والتَّنظيمية والفنية و

 القيادات الجامعية بالجامعات المصرية.
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o  ُيعاادُّ أداة ُمساااعدة فااي تكااوين إطااار منيجااي ُيساااعد فااي عمميااة الُمناقشااة أو التَّجريااد فااي
 الواقع العممي.

o  ر الُمقترح ، وماا في التَّغمب عمى ُمعوقات تحفياز اإلباداع اإلداريُيمكن االعتماد عمى التَّصوُّ
 .يترتب عمييا من نتائج

 ُمنطمقات التَّصور الُمقترح:  -ٗ
ر ُمقتارح  ر الحاجاة إلاى بنااء تصاوُّ ُيمكن تحديد مجموعة من الُمنطمقاات األساساية التاي تُبارِّ

 اإلداري لدى القيادات الجامعية، وذلك في النِّقاط التَّالية: لمتَّغمب عمى ُمعوقات اإلبداع
o سَّعي لتحقيقيا أحد الرَّكائز الُميمة لكاي ُتصابح إدارة ُيعدُّ َقُبول األفكار الجديدة والُمبدعة وال

 الجامعات ذات جودٍة عاليٍة وُمتميزة، األمر الذي ينعكس عمى تطوير أدائيا. 
o  تتعاادَّد أسااااليب اإلباااداع اإلداري، ماان ثااامَّ ُيمكااان مااان خبلليااا االساااتفادة فاااي تطاااوير األداء

 اإلداري لمقيادات الجامعية والمرؤوسين. 
o داع اإلداري الُفرصاااة لتباااادل الخبااارات واآلراء الجديااادة باااين الجامعاااات بعضااايا ُيعطاااي اإلبااا

 البعض.
o  ُيفيااد اإلبااداع اإلداري فااي تعزياااز ارتباااط القيااادات الجامعياااة بأقساااميم وُكمِّياااتيم، وزياااادة

مااان خااابلل طااارح األفكاااار الجديااادة والُمشااااركة فاااي التَّغييااار  مانتماااائيم ووالئيااام والتزامااااتي
 ق األىداف المرجوة. المطموب لتحقي

o  تعمل القيادة الجامعية الفعَّالة عمى استخراج الطَّاقات الكامنة والومضات والادَّوافع والُجُياود
 اإلبداعية من داخل المرؤوسين. 

o  ُيعااُد تاادعيم العماال الجماااعي عنصاارًا أساسااًيا فااي تحقيااق األداء الفعَّااال، فضاابًل عاان كونااو
 ديدة، كما أنَّو ُيساعد عمى التَّطوير والتَّحسين والتَّجديد. مصدرًا رئيسًيا لتوليد األفكار الج

o  أصااابح تاااوفير الُمنااااخ التَّنظيماااي الفعَّاااال فاااي ُمؤسساااات التَّعمااايم الجاااامعي مطمًباااا أساساااًيا
 اإلبداع اإلداري. لتحفيز وضرورة ممحة 

o  رص والُخطااط إنَّ تعزيااز التَّنميااة المينيااة الُمسااتدامة، والتَّنااوع فااي أساااليبيا، وتااوفير الفُاا
الُمسااتقبمية لتنميااة القيااادات الجامعيااة، ورفااع قُااُدراتيم وتوجيااو ُطُموحاااتيم ماان شااأنو أن 

   ُيسيم في خمق األفكار الجديدة واإلبداع اإلداري لممرؤوسين.
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o  ُتعاادُّ اإلدارة عمااى المكشااوف، واإلفصاااح والعبلنيااة والشَّاافافية لمااا ىااو يحاادث فااي األقسااام
تاحة ال اإلباداع  لتحفيازمعمومات لجميع القيادات الجامعياة مان اأُلُماور الُميماة والُكمِّيات، وا 

 اإلداري.
o فااي تييئااة ُمناااخ اإلبااداع لاادى القيااادات الجامعيااة  ةتساايم الُمكافااآت والحااوافز التَّشااجيعي

 والمرؤوسين.
o  وضع ُرؤية ورسالة واضاحة لمُمؤسساات الجامعياة تعمال القياادات الجامعياة عماى تحقيقياا

 اإلبداع اإلداري.فيز تحمن خبلل 
 : محاور التَّصور الُمقترح -٘

ر الُمقترح عمى مجموعة من المحاور التي ُتساعد عماى  التَّغماب عماى ُمعوقاات يُقوم التَّصوُّ
   عمى النَّحو التَّالي:اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية، وُيمكن توضيح ذلك تحفيز 

راساااة الحاليااة مااان نتااائج ياارى الباحاااث أنَّ ُىناااك بعاااض وفااي ضااوء ماااا أساافرت عنااو الدِّ 
اإلجاااراءات العممياااة الُمقترحاااة لمتَّغماااب عماااى ُمعوقاااات تحفياااز اإلباااداع اإلداري لااادى القياااادات 

 الجامعية في مصر، وُيمكن توضيح ذلك فيما يمي:
 الُمعوقات الشَّخصية: -أ 

 ويتم التَّغمب عمييا من خبلل:
o  اإلداري طالما توافرت اإلمكانات  اإلبداع تحفيزة بقدرتيا عمى إعطاء النَّفس ثقة كبير

 والظُُّروف البلَّزمة لمعمل، وىذا األمر يتطمب تقُبل أواًل، ثمَّ تدعيم، ومزيًدا من التَّعاون.
o  الُمبادرة الذَّاتية بإقناع اآلخرين بأىمِّية األفكار واألساليب الجديدة في التَّغمب عمى

 اإلداري. اإلبداع جو تحفيزالتي ُتوا الُمعوقات
o .الُمثابرة عند تقديم األفكار الجديدة 
o .قبول التَّغيير باعتباره حقيقة، والتَّعامل مع الُمتغيِّرات بداًل من تجاىميا 
o  غرس روح الفريق لدى القيادات الجامعية، من خبلل استخدام فرق عمل تسمح بتكامل

يقة. الخبرات في جميع اأُلُمور، بعيًدا عن الفردية  والنَّظرة الضَّ
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 الُمعوقات اإلدارية: -ب 
 ويتم التَّغمب عمييا من خبلل:

o  اإلداري كُأسُموب اإلدارة  اإلبداع ُتحفِّزالتَّأكيد عمى دعم األساليب اإلدارية الحديثة التي
بالُمشاركة، والتَّفويض، وذلك عن طريق إتاحة الُفرصة لمقيادات باالشتراك في التَّخطيط 

تاحة الُفرصة لمُمشاركة في اتخاذ وال رَّقابة ووضع األىداف وتقييم األداء لما تمَّ إنجازه، وا 
 القرارات.

o  بتحفيز تدريب القيادات الجامعية وتوجيييا، وذلك بإقامة دورات وورش عمل تتعمق
كسابيم  رىم الوظيفي، وا  اإلبداع اإلداري، والُممارسات الُمتعمقة بيا بما ُيؤدي إلى تطوُّ

 ارات إضافية جديدة، بما يتناسب مع ُمتطمبات التَّمكين اإلداري.مي
o  السَّماح بالُمُرونة اإلدارية، وذلك عن طريق تخمص القيادات الجامعية من أساليب القيادة

وتين والبيروقراطية، وتبني أساليب إدارية حديثة وُمتنوعة.  التَّسمطية، ومن الرُّ
o اإلداري. اإلبداع لتحفيزجراءات العممية توفير معمومات ُمنظمة وشاممة عن اإل 
o  العمل عمى زيادة تفويض الصَّبلحيات، وقمَّة االعتماد عمى أنَّو يقوم القائد بنفسو بجميع

 األعمال.
 الُمعوقات التَّنظيمية: -ج 

 ويتم التَّغمب عمييا من خبلل:  
o  اإلداري، وُتشجع عميو  اعاإلبد تيتم بتحفيزتطوير ثقافة الُمؤسسة األكاديمية إلى ثقافة

 بصفٍة عامة، وترسيخ المفاىيم األساسية الُمتعمقة بو.
o  يجاد نظام التَّأكيد عمى اإلدارة الجامعية الُعميا بتشجيع القيادات الجامعية وتحفيزىم وا 

 لتحفيزُمستوى سنوي لمُمكافآت والحوافز المادية والمعنوية، لما لذلك من نتائج إيجابية 
 ري.اإلدا اإلبداع

o  لما تيتم بتحفيز اإلبداع اإلدارياختيار القيادات الجامعية الُمؤىمة عممًيا وعممًيا، والتي ،
 .في تحفيز اإلبداع اإلداريلذلك من نتائج إيجابية 

o  وذلك بتوفير اإلمكانات والموارد اإلداري لتحفيز اإلبداعتييئة الُمناخ التَّنظيمي الُمدعم ،
 .تحفيز اإلبداع اإلداريلالمادية والفنية الالَّزمة 
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 ُمعوقات تتعمق بالقيادات الجامعية: -د 
o  وتين اإلداري لدى بعض القيادات الجامعية، والذي أصبح ُتراثًا ثقافة البيروقراطية والرُّ

 اعتادت عميو األجيال، ُيمارسونو، ويظير في ُسُموكيم.
o وتينية عمى بعض القيادات الجا  معية.كثرة األعباء اإلدارية واألعمال الرُّ
o  ا ُيؤدِّي إلى فشل بعض القرارات من جانب القيادات تَّ الوُقوع بعض األخطاء أثناء نفيذ ممَّ

 الجامعية.
o .قمَّة الدَّعم من جانب اإلدارة الجامعية، ممَّا ُيساعد عمى اإلخفاق لبعض القرارات 
o اقة ُممَّارسة قمَّة الخبرات اإلدارية والقيادية لدى بعض القيادات الجامعية، وىذا كفيٌل بإع

 التَّمكين اإلداري لمقيادات الجامعية. 
 ُمعوقات تتعمق بالمرؤوسين: -ه 
o  قمَّة استعداد بعض المرؤوسين لمُمبادأة واالبتكار واإلبداع، وُمساعدة القيادات الجامعية

 في ُممارسة الميام والمسئوليات في إطار التَّمكين اإلداري.
o  لممسئولية، واألعباء الوظيفية.قمَّة حماس بعض المرؤوسين، وتحمِّميم 
o  ،قمةَّ معارف ومعمومات بعض المرؤوسين عن مدخل التَّمكين اإلداري، وأىمِّيتو، وفوائده

 ومزاياه ليم ولمُمؤسسة الجامعية.
o .َضعف قنوات االتصال بين المرؤوسين أنفسيم، وبين المرؤوسين والقيادات الجامعية 
o يذ القيادات الجامعية لمياميم في ظلِّ التَّمكين ُغُموض األدوار لدى المرؤوسين عند تنف

 اإلداري.
 ُمعوقات تتعمق بالموائح والقوانين: -و 
o .ُجُمود المَّوائح والقوانين الموجودة، والتي تعوق مدخل التَّمكين اإلداري 
o .االفتقار إلى التَّشريعات القانونية التي ُتساعد عمى نجاح التَّمكين اإلداري 
o ح والقوانين اإلدارية ممَّا يعوق عممية التَّطبيق والتَّنفيذ بالُمؤسسة.ُغُموض بعض المَّوائ 
o .قمَّة معرفة القيادات لموائح أو التَّغييرات أو التَّعديبلت التي تطرأ عمييا 
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 ُمعوقات تتعمق باإلمكانات المادية والبشرية: -ز 
o .َضعف الموارد المالية لتطبيق مدخل التَّمكين اإلداري 
o ا ُيقمِّل من جيد المرؤوسين  ُقُصور المَّوائح الُمتعمقة بالُمكافآت المالية والحوافز، ممَّ

 ودافعيتيم لئلنجاز.
o .قمَّة توافر أجيزة المعمومات الُمتطورة داخل الجامعة 
o  قمَّة توافر قاعدة بيانات بين المرؤوسين بالُمؤسسة الجامعية، وخبراتيم السَّابقة، والميام

 التي مارسوىا.
 ذ التَّصور الُمقترح: ُمتطمبات تنفي -ٙ

 ُيمكن تحديد مجُموعة من الُمتطمبات لتنفيذ التَّصور الُمقترح، وذلك كما يمي: 
تدعيم العبلقات اإلنسانية والتَّنظيمية بين القيادات الجامعية والمرؤوسين، وذلك مان خابلل  -ٔ

تيسااير فُاارص لئلبااداع بالمقاااءات والحفاابلت واالجتماعااات والنَّاادوات داخاال الُكمِّيااة، و  ماالىتماا
 اإلداري والتَّميُّز. 

التَّغماااب عماااى ُمقاوماااة تنفياااذ التَّغيُّااارات التاااي قاااد تطااارأ عماااى الُكمِّياااة، مااان خااابلل ُمشااااركة  -ٕ
 المرؤوسين في التَّخطيط ليا وتنفيذىا، األمر الذي يعطي ليم الُفرصة لئلبداع اإلداري.

الُكمِّيااات واألقساام تعمال عماى ُنُمااوه، تاوفير بيئاة تنظيمياة تحااُث عماى اإلباداع اإلداري داخال  -ٖ
من خبلل تعيين فرد أو فريق عمل تكون ُميمتو تيساير طارح األفكاار الجديادة، وُمناقشاتيا 

 وتبادل الخبرات بين الُكمِّيات واألقسام التَّابعة ليا.
بناااء ثقافااة تنظيميااة ُمدعمااة لئلبااداع اإلداري والمباادعين، ماان خاابلل الُمشاااركة فااي وضااع   -ٗ

 اتيجيات ورسالة الُكمِّية من ِقَبل الجميع إلحداث التَّغيير المطموب.اإلستر 
وجود قنوات اتصال فعَّالة تسمح باالتصال بين جميع األقسام داخل الُكمِّياات وخارجياا ماع   -٘

الُكمِّيات اأُلخرى، من خبلل تشاكيل ورش عمال لبحاث ودراساة ُطاُرق ووساائل تطاوير األداء 
 سام التَّابعة ليا. اإلداري بالُكمِّيات واألق

االعتماد عمى ُنُظام فعَّالاة لتقاويم األداء اإلداري بالُكمِّياات واألقساام، وذلاك مان خابلل إنشااء  -ٙ
مجمااس أو لجنااة )بحيااُث ُتمحااق بمكتااب العميااد( لتقياايم األداء اإلداري، وتحديااد االحتياجااات 

د الباارامج التَّدريبيااة التَّدريبيااة لمقيااادات الجامعيااة والمرؤوسااين فااي الجانااب اإلداري واعتمااا
 الُمناسبة.
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توفير نظام جديد لممعموماات ُيسااعد المرؤوساين فاي الُحُصاول عماى أياة معموماات فاي أي  -ٚ
ومصداقية، ممَّا ُيسااعد عماى إباداعيم إدارًياا، وذلاك مان خابلل إنشااء شابكة  ةوقت بصراح

 معمومات حديثة عمى ُمستوى الُكمِّية واألقسام.
يااة واالسااتقبللية لمقيااادات الجامعيااة ماان خاابلل أن تُتاايح التَّشااريعات ا -ٛ لجدياادة قاادرًا ماان الُحرِّ

الُمشااااركة فاااي ُصااانع القااارار الجاااامعي، باإلضاااافِة إلاااى إعطااااء المرؤوساااين المزياااد مااان 
ية التَّيسير الذَّاتي لتحقيق أىدافيم.   الصَّبلحيات والسُُّمطات بحيُث يتوافر ليم ُحرِّ

اإلبااااداع اإلداري، وذلااااك ماااان خاااابلل المقاااااءات ز تحفيااااتشااااجيع القيااااادات الجامعيااااة عمااااى  -ٜ
 واالجتماعات والنَّدوات التي يحضرونيا مع إدارة الجامعة. 

القياادات الجامعياة والمرؤوساين، مان خابلل إتاحاة  تحفياز اإلباداع اإلداري لادىالعمل عمى  -ٓٔ
ية واإلدارة الذَّاتية دون أية ُقُيود أو إجراءات ُروتينية ُمعقدة  .قدرًا من الُحرِّ

االىتماام باإلعاداد اإلداري لمقياادات الجامعياة والمرؤوساين، وُيمكان تحقياق ذلاك مان خاابلل  -ٔٔ
 اإلجراءات التَّالية: 

o  تنظيم حمقات أو دورات تدريبية تجديدية بيدف تزويد القيادات الجامعية بالكفايات
 اإلدارية البلَّزمة ألداء الميام األكاديمية. 

o  الجامعات عمى جعل اإلعداد اإلداري نشًطا ُمسبًقا اللتحاق النَّص في لوائح وقوانين تنظيم
 المرؤوسين بأي منصب قيادي. 

o  تطوير مراكز تنمية الُقُدرات بالجامعات ىدفيا رفع الُقُدرات اإلدارية لمقيادات الجامعية
 والمرؤوسين بالُكمِّية. 

o  في ذلك شأن نشاطات احتساب نتيجة النَّشاط اإلداري في ُنُظم الحوافز والتَّرقيات، شأنو
 الُبُحوث. 

 ُمعوقات تنفيذ التَّصور الُمقترح وُسُبل التغمب عمييا:  -ٚ
يتوقع الباحث وجود بعض الُمعوقات التي ُيمكن أن تقف حاائبًل أماام تنفياذ التَّصاور الُمقتارح 
سااالف الااذِّكر أو بعااض ُمكوناتااو، وقااد تاارتبط بعااض الُمعوقااات بالسِّاامات الشَّخصااية لمقيااادات 
والقُااُدرات العقميااة ليااا، أو بااالموارد الماديااة أو المااوارد الماليااة أو بعااض الجوانااب التَّشااريعية أو 
التَّنظيمية أو اإلدارياة أو بعاض ُممارساات القياادات الجامعياة أو غيار ذلاك، وُيمكان تحدياد أىام 

 ىذه الُمعوقات في النِّقاط التَّالية: 
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ساليب اإلدارية الحديثة، واالعتماد عمي اأُلساُموب ابتعاد القيادات لجامعية عن استخدام األ .ٔ
التَّقميدي في إدارة ىذه الجامعات وعدم رغبتيم في التَّغيُّر أو التَّجديد، وُيمكان التَّغماب عماى 
ذلك من خبلل التَّدريب الفعمي عماى تماك األسااليب الحديثاة، وعقاد ورش العمال الُمتنوعاة، 

عمى التَّدريب عمى اساتخدام بعاض األسااليب الحديثاة ُمتنوعة تقوم  ةوتبني أساليب تدريبي
مثل: اإلدارة عمى المكشوف، التَّمكاين اإلداري، إدارة اإلباداع، فجميعياا أسااليب تُاؤدي إلاى 

 ارتفاع ُمستوى أداء القيادات الجامعية، وظيور أفكارىم الجديدة وطاقتيم الكامنة.
إلبااداع اإلداري ودوره فااي تطااوير اتحفيااز َضااعف وعااي بعااض القيااادات الجامعيااة بأىمِّيااة  .ٕ

تحفيااز لتقباال  ةالُمؤسسااة، وُيمكاان التَّغمااب عمااى ذلااك ماان خاابلل تييئااة القيااادات الجامعياا
اإلبااداع اإلداري، والعماال عمااي تنميتيااا سااواء ماان خاابلل الاادَّورات التَّدريبيااة أو النَّشاارات أو 

 تبادل األفكار والخبرات من خبلل عقد حمقات النِّقاش الُمتنوعة. 
َضعف نظام التَّحفيز، وعدم ُمبلءمة نظام الُمكافآت المعمول بو، وُيمكان التَّغماب عماى ذلاك  .ٖ

من خبلل إعادة النَّظر في نظام المكافآت وتخصيص ُجزء منيا لمُمبدعين والُمتميِّزين فقاط 
 دون غيرىم. 

خاصااة  َضااعف وسااائل التَّنميااة المينيااة الُمسااتدامة المقدَّمااة لمقيااادات الجامعيااة، وبصاافةٍ  .ٗ
التَّدريب التي يتمقونيا، وُيمكان التَّغماب عماى ذلاك مان خابلل السَّاعي لتطاوير وتفعيال  جبرام

دور مراكااز التَّنميااة المينيااة لمقيااادات بُكاالِّ جامعااة، ووضااع ُأُسااس وقواعااد واضااحة تُاانظم 
 العمال بياا، وأن ُيعاايَّن لياا كااوادر أكاديمياة ُمتخصصاة دون المِّجااوء لمُمجاامبلت الشَّخصااية
في تعيين من يتولى مسئولية إدارة ىذه المراكز. باإلضاافِة إلاى ضارورة االىتماام بالبعثاات 

 التَّعميمية لمخارج في التَّخصصات اليامة مثل اإلدارة الجامعية والقيادة الجامعية. 
َضعف كفايات القيادات الجامعية في الجوانب اإلدارية والميارات القيادياة اإلبداعياة، حياُث  .٘

ختيارىم يعتمد عمى الُقدرة األكاديمية فقط، وُيمكن التَّغمب عماى ذلاك مان خابلل تادريب أنَّ ا
القيااادات الجامعيااة عمااى ىااذه الميااارات الكتسااابيا، وأن ُيوضااع فااي االعتبااار عنااد اختيااار 

 ىذه القيادات مدى اكتسابيم ىذه الميارات وكفاءتيم اإلدارية.   
عااات المصاارية وُكمِّياتيااا، وكثاارة األنظمااة واإلجااراءات إتباااع الاانَّمط المركاازي فااي إدارة الجام .ٙ

يااة فااي إدارة ُشااُئونيا وال ُيشااجع عمااى  ااا ُيقمِّاال ماان ُفرصااة االسااتقبللية والُحرِّ ااارمة، ممَّ الصَّ
اإلبااداع اإلداري، وُيمكاان التَّغمااب عمااى ذلااك بتبنااي مفُيااوم اإلدارة الذَّاتيااة والتَّمكااين تحفيااز 
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يااة التَّصاارف مااع مساااءلتيم عاان اإلداري لاادى القيااادات الجامعياا ة، وماانحيم مزيااد ماان ُحرِّ
 النَّتائج النَّيائية. 

َضعف العبلقات القائماة باين ُكالِّ مان الجامعاة والجامعاات األخارى عماي الُمساتوى المحماي  .ٚ
واإلقميمي والعالمي، وُيمكان التَّغماب عماى ذلاك مان خابلل آلياات ُمتعادِّدة مثال: تفعيال عمال 

ياااارات باااين الجامعاااات شااابكة االتصااااالت التاااي  صاااممتنيا الجامعاااات بالفعااال، وتنظااايم الزِّ
وبعضيا البعض إلقامة عبلقات وثيقة بينيما، والتَّعرُّف عمى انجاازات الجامعاات وخادماتيا 
الُمتميِّزة واإلبداعية من خبلل اإلعبلن عان النَّمااذج والتَّجاارب النَّاجحاة وخاصاًة فاي مجاال 

 اإلدارة الجامعية. 
ااُمطات لاادى الكثياار ماان القيااادات الجامعيااة، وُيمكاان غياااب مفُيااو  .ٛ م التَّفااويض الفعمااي لمسُّ

ابلحيات لممرؤوساين  التَّغمب عمى ذلك من خبلل التَّوعية والتَّدريب عمى تفويض بعاض الصَّ
ُكاالح حسااب مجااال تخصصااو أو مياادان اىتمامااو، وذلااك ماان أجاال إعااداد صااف ثاااٍن ماان 

 .  القيادات الشَّابة الُممكنة والُمبدعة
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 مراجعال
، )األردن: دار األمل لمنَّشر والتَّوزيع، ٕأحمَّد عودة، القياس والتَّقويم في العممية التَّدريسية، ط

 .ٖٓٚم(، صٜٜٛٔ
غانم، وُأسامة محُمود ُقرني، تحسين الفعالية التَّنظيمية لمجامعات المصرية في ضوء أحمَّد ُمحمَّد 

مدخل التَّعميم التَّنظيمي، دراسات في التَّعميم الجامعي، مركز تطوير الَّتعميم الجامعي بجامعة 
 .ٕٔٔم، ص ٖٕٓٓ(، ديسمبر٘عين شمس، العدد)

لقيادات الجامعية في تنمية اإلبداع اإلداري لدى أعضاء ُأسامة عبد السَّبلم عمي عبد السَّبلم، دور ا
ىيئة التَّدريس بالجامعات المصرية، رسالة ماجستير، ُكمِّية التَّربية، جامعة عين شمس، 

 م.ٕٚٓٓ
ُأسامة محُمود ُقرني، التَّطوير التَّنظيمي لمجامعات المصرية في ضوء بعض االتجاىات العالمية 

-ٕٛٔم، ص ص ٖٕٓٓراه، ُكمِّية التَّربية، جامعة بني سويف، الُمعاصرة، رسالة ُدكتو 
ٖٔٛ. 

أمل ىبلل عبد العال ُمحمَّد، تفعيل ُصنع القرار بالجامعات المصرية في َضوء اإلدارة اإلستراتيجية، 
 .ٕٛٔم،  صٕ٘ٓٓرسالة ُدكتوراه، ُكمِّية التَّربية، جامعة بني سويف، 

الُممارسات اإلدارية اإلبداعية لدى ُمديري مدارس التَّعميم الثَّانوي بديعة ُمحمَّد ُمحمَّد القشيشي، 
العام "دراسة تقويمية"، رسالة ماجستير، ُكمِّية البنات لآلداب والُعُموم والتَّربية، جامعة عين 

 م.ٜٕٓٓشمس، 
بّسام مناور العنزي، الثَّقافة التَّنظيمية واإلبداع اإلداري، رسالة ماجستير، جامعة الممك ُسُعود، 

 .٘ٔم، صٕٗٓٓ
تركي عبد الرَّحمن الحقباني ، أثر الُمتغيِّرات التَّنظيمية عمى اإلبداع اإلداري: دراسة استطبلعية 

ياض، رسالة ماجستير، ُكمية عمى الُموظفين العاممين في األجيزة الُحُكومية في  مدينة الرِّ
 . ٘ٔم(، صٜٜٚٔالُعُموم اإلدارية، جامعة الممك ُسُعود، 

ج . ممتون سميث، الدَّليل إلى اإلحصاء في التَّربية وعمم النَّفس، ترجمة إبراىيم بسيوني عميرة، 
 .ٚٚٔم(، صٜٛٚٔ)القاىرة: دار المعارف، 

ميورية، تقرير المجمس القومي لمتَّعميم والبحث العممي جميورية مصر العربية، رئاسة الج
م، )القاىرة: المجالس القومية الُمتخصصة، ٕٓٓٓوالتُّكُنوُلوجيا، الدَّورة الثَّامنة والعشرون، 

 .ٖٕٓم(، ص ٕٔٓٓ
جميورية مصر العربية، رئاسة الجميورية، تقرير المجمس القومي لمتَّعميم والبحث العممي 

م، )القاىرة: المجالس القومية ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓيا، الدَّورة الثَّالثة والثَّبلثون، والتُّكنولوج
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 .ٚ٘م(، صٕٙٓٓالُمتخصصة، 
جميورية مصر العربية، وزارة التَّعميم العالي، مشُروع الُخطَّة اإلستراتيجية لتطوير منظومة التَّعميم 

كز القاىرة الدَّولي لمُمؤتمرات، الُمنعقد العالي، بحث ُمقدَّم لمُمؤتمر القومي لمتَّعميم العالي، مر 
 .ٙم، صٕٓٓٓفبرايرٗٔ-ٖٔفي الفترة من 

طريقة إبداعية لحلِّ الُمشكبلت اإلدارية، ترجمة إصدارات بميك، )القاىرة:  ٓٓٔجيمس ىيجنز، 
 .ٕٔم(، ص ٕٔٓٓمركز الخبرات المينية لئلدارة)بميك(، 

حاف، ُمعجم إدارة الموارد ا م(، ٖٜٛٔلبشرية وُشُئون العاممين، )بيروت: مكتبة لبنان، حبيب الصَّ
 . ٖٜص

-ٖٕٓم(، ص ص ُٖٕٓٓحسين حريم، إدارة الُمنظمات، )عمَّان: دار الحامد لمتَّوزيع والنَّشر، 
ٕٓٗ. 

يا، خبراء مركز الخبرات المينية لئلدارة، منيج اإلدارة الُعميا، التَّفكير اإلبداعي وقرارات اإلدارة الُعم
 .ٗٚم(، ص ٕٚٓٓ)القاىرة: مركز الخبرات المينية لئلدارة)بميك(، 

م(، ٕٕٓٓخيري الجزيري، أساسيات السُُّموك اإلنساني في التَّنظيم، )القاىرة: دار الثَّقافة العربية، 
 . ٕٚٔص

القيادات اإلدارية دالل دابس ُمحمَّد الدَّعدي، العبلقة بين التَّمكين واإلدارة اإلبداعية من وجية نظر 
بجامعة أمِّ القرى، رسالة ماجستير، ُكمِّية التَّربية، جامعة أمُّ القرى، المممكة العربية 

 م. ٕٔٔٓالسُّعودية، 
دوجبلس ماكنتوش، اإلحصاء لمُمعممين، ترجمة إبراىيم بسيوني عميرة، )القاىرة: دار المعارف، 

 .٘ٓٔم(، صٜ٘ٚٔ
ة االبتعاث لمخارج، دراسة تقويمية، من ُبُحوث ُمؤتمر التَّعميم العالي في رجاء إبراىيم سميم، سياس

مصر، خريطة الواقع واستشراف الُمستقبل، الُمؤتمر السَّنوي الثَّامن عشر لمُبُحوث 
-ٗٔالسِّياسية، ُكمِّية االقتصاد والُعُموم السِّياسية، جامعة القاىرة، الُمنعقد في الفترة من 

 . ٖٛٙص  م،ٕ٘ٓٓفبراير  ٚٔ
مدخل لتنمية رأس المال الفكري  –رفعت عمر عُزوز، اإلبداع اإلداري لدى القيادات األكاديمية 

ر ُمقترح"، مجمة ُمستقبل التَّربية العربية، العدد) (، ٜٔبالجامعات المصرية "تصوُّ
 م.ٕٗٔٓ(، ٕٔالُمجمد)

ند ُموظفي التَّطوير اإلداري باألجيزة سالم بن سعيد القحطاني، الُمعوقات التَّنظيمية لئلبداع ع
الُحُكومية في المممكة العربية السُُّعودية، مجمة جامعة الممك ُسُعود لمُعُموم اإلدارية، 

 . ٖٖٛه، صٕٕٗٔ(، ٕ(، العدد)ٗٔالُمجمد)
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امعي سعاد بسيوني عبد النَّبي، وعادل عبد الفتاح سبلمة، وأمين ُمحمَّد النَّبوي، تطوير التَّعميم الج
في مصر في ضوء خبرات بعض الدُّول الُمتقدِّمة، من ُبُحوث ُمؤتمر تطوير التَّعميم 

ديسمبر  ٓٔ-ٜالجامعي، القاىرة، مركز تطوير التَّعميم الجامعي، الُمنعقد في الفترة من 
 .ٚٗٔم، ص ٜٜٛٔ

ميدانية" عمى  سبلمة عبد العظيم ُحسين، أبعاد تمكين الُمديرين كمدخل لئلصبلح المدرسي"دراسة
(، ٘٘المدارس الثَّانوية العامة بُمحافظة القميوبية، مجمة ُمستقبل التَّربية العربية، العدد)

 م.ٜٕٓٓ(، يناير ٘ٔالُمجمد)
سيف اإلسبلم عمى مطر، دور ُكمِّيات التَّربية في ُصنع القرارات التَّربوية، من ُبُحوث ُمؤتمر ُكمِّيات 

عميم، الُمؤتمر العممي السَّابع عشر، الُمنعقد بُكمِّية التَّربية بدمياط، التَّربية في إصبلح التَّ 
 . ٕٕٙم، صٕ٘ٓٓنوفمبر  ٖٔ-ٕٔجامعة المنصورة، الُمنعقد في الفترة من 

صبلح الدِّين محُمود عبلم، تحميل البيانات في الُبُحوث النَّفسية والتَّربوية، )القاىرة: دار الفكر 
 .ٕٛٛم(، صٜ٘ٛٔالعربي، 

ياض، أكاديمية نايف العربية  عبد الرحمن بن أحمَّد ىيجان، المدخل اإلبداعي لحلِّ الُمشكبلت، )الرِّ
 م(.ٜٜٜٔلمُعُموم األمنية، 

عبد الرَّحمن توفيق، أفكار لمكسر حتى ال يبقى الحال عمى ما ىو عميو، )القاىرة: مركز الخبرات 
 .٘ٗم(، ص ٕٕٓٓالمينية لئلدارة)بميك(، 

عبد العزيز أحمَّد ُمحمَّد داود، الثَّقافة التَّنظيمية واإلبداع اإلداري لُمديري المدارس الثَّانوية العامة، 
دراسة ميدانية بُمحافظة كفر الشَّيخ، مجمة ُكمِّية التَّربية وعمم النَّفس، جامعة عين شمس، 

 م.ٕٔٔٓ(، مكتبة زىراء الشَّرق، ٕ(، الُجزء)ٖ٘العدد)
الُمعطي عسَّاف، ُمقومات اإلبداع اإلداري في الُمنظمات الُمعاصرة، مجمة معيد اإلدارة العامة،  عبد

 .ٕٖ، صٜٜ٘ٔ(، سبتمبر ٕٙ(، الُمجمد )ٚٔمسقط ُعمان،  السَّنة )
عزَّة جبلل مصطفى، اإلبداع اإلداري والتَّجديد الذَّاتي لممدرسة الثَّانوية العامة "ُرؤية إستراتيجية"، 

 .ٕٔم(،  صٕٛٓٓإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، )ا
عزَّة جبلل ُمصطفى، التَّجديد الذَّاتي لممدرسة الثَّانوية العامة لممدرسة الثَّانوية العامة بجميورية 
مصر العربية في َضوء اإلبداع اإلداري، رسالة ُدكتوراه، ُكمِّية التَّربية، جامعة عين شمس، 

 م.ٕٙٓٓ
ال سميم غانم، اإلبداع اإلداري لدى قيادات الجامعات الحكومية بمصر وسبل تفعيمو في عصام جم

َضوء مدخل إدارة المعرفة، الُمؤتمر العممي الدَّولي، عولمة اإلدارة في عصر المعرفة، 
 م.ٕٕٔٓديسمبرٚٔ-٘ٔجامعة جنان، طرابمس، لبنان، الُمنعقد في الفترة من 
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لعال، واقع اإلبداع اإلداري لدى ُمديري المدارس االبتدائية بمنطقة حائل عنتر ُمحمَّد أحمَّد عبد ا
بالمممكة العربية السُُّعودية، المجمة الدَّولية لؤلبحاث التَّربوية، جامعة اإلمارات العربية 

 م.ٕٔٔٓ(، ٖٓالُمتحدة، العدد)
، )القاىرة: دار الفكر العربي، ٖفؤاد البيي السَّيد، عمم النَّفس اإلحصائي وقياس العقل البشري، ط 

 م(.ٜٜٚٔ
فؤاد عمي العاجز، فايز كمال شمدان، دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى ُمعممي مدارس 

ممين، مجمة الجامعة اإلسبلمية، المرحمة الثَّانوية بُمحافظات قطاع غزَّة من وجية نظر الُمع
 .ٖٚص -ٔم، صٕٓٔٓ(، ينايرٔ(، العدد)ٛٔسمسمة الدِّراسات اإلنسانية، الُمجمد)

م(، ُٜٜٚٔمحمَّد أحمَّد عبد السَّبلم، القياس النَّفسي والتَّربوي، )القاىرة: مكتبة النَّيضة المصرية،
 .ٓٛٔص

َضوء االتجاىات اإلدارية الُمعاصرة واإلفادة منو في ُمحمَّد صبري األنصاري، اإلبداع اإلداري في 
تطوير أداء ُمديري المدارس الثَّانوية العامة، رسالة ُدكتوراه، ُكمِّية التَّربية بقنا، جامعة 

 م.ٕٕٔٓجنوب الوادي، 
يرفي، اإلدارة الرَّائدة، )عمَّان: دار صفاء لمنَّشر والتَّوزيع،  م(، ص ُٖٕٓٓمحمَّد عبد الفتاح الصَّ

٘ٙ. 
ياض: العبكان،  ُمحمَّد عبد اهلل البرعي، ُمحمَّد إبراىيم التَّويجري، ُمعجم الُمصطمحات اإلدارية، )الرِّ

 .ٙٚم(، صٖٜٜٔ
ُمحمَّد ُمحمَّد النَّجار، اإلبداع اإلداري في مشروع ميكنة المكتبات والمكتبة الرَّقمية بالجامعات 

بو، دراسة ميدانية، المجمة الدَّولية لُعُموم المكتبات المصرية في َضوء آراء العاممين 
 م.ٕ٘ٔٓوالمعمومات، الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات، مصر، 

الواقع  -محُمود أبو النُّور عبد الرَُّسول، اإلبداع اإلداري لدى ُمديري المدارس االبتدائية بمصر
م، ٕٕٔٓ(، مصر، أبريل ٛ٘ٔ، الُمجمد )(ٕوالمأُمول، دراسات تربوية واجتماعية، العدد )

 . ٘ٔ-ٕٔص ص 
محُمود ُسميمان العميان، السُُّموك التَّنظيمي في ُمنظمات األعمال، )عمَّان: دار وائل لمنَّشر 

 م(.ٕ٘ٓٓوالتَّوزيع، 
محُمود عبد الحميم منسي، ُمقدِّمة في اإلحصاء النَّفسي والتَّربوي، )القاىرة: دار المعارف، 

 .ٜٕٔم(، ص ٜٓٛٔ
م(، ص ٜٜٚٔمصري عبد الحميد حنورة، اإلبداع من المنُظور التَّكاممي ، )القاىرة: دار المعارف، 

ٙٓ. 
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ُمنى أحمَّد البيي السَّيد، ُمعوقات تحقيق اإلبداع اإلداري وُمتطمبات ُمواجيتيا لدى ُرؤساء األقسام 
 م.ٕٛٓٓة التَّربية، جامعة المنصورة، العممية بجامعة المنصورة، رسالة ماجستير، ُكمِّي

ُمنى بنت محفوظ بن ُمحمَّد الحرمي، ُمعوقات اإلبداع اإلداري بمدارس التَّعميم الثَّانوية بسمطنة 
 م.ُٖٕٓٓعمان، رسالة ماجستير، ُكمِّية التَّربية، جامعة السُّمطان قابوس، سمطنة ُعمان، 

 م(.ٖٕٓٓي: أساسيات ومفاىيم حديثة، )األردن: دار وائل لمنَّشر، ُموسى المَّوزي، التَّطوير التَّنظيم
ناديا حبيب أُيوب، العوامل الُمؤثِّرة عمى السُُّموك اإلداري االبتكاري لدى الُمديرين في قطاع الُبُنوك 

ياض، الُمجمد) (، ٔ(، العدد )ٓٗالسُُّعودية، مجمة اإلدارة العامة، معيد اإلدارة العامة، الرِّ
 . ٜم، صٕٓٓٓريلأب

ناىد عزُّ الدِّين، دور الُمؤسسة الجامعية: وضع األىداف أم تنفيذ السِّياسات، من ُبُحوث ُمؤتمر 
التَّعميم العالي في مصر: خريطة الواقع واستشراف الُمستقبل، اُلمؤتمر السَّنوي الثَّامن عشر 

ُعُموم السِّياسية، القاىرة، الُمنعقد في لمُبُحوث السِّياسية، الُمجمد األول، ُكمِّية االقتصاد وال
 . ٚٗٗم، صٕ٘ٓٓفبراير  ٚٔ-ٗٔالفترة من 

نجوى رمضان ميني سالم، دور العوامل التَّنظيمية والُمتغيِّرات الوظيفية في اإلبداع اإلداري 
لمقيادات الجامعية: دراسة تطبيقية، رسالة ُدكتوراه، ُكمِّية التِّجارة، جامعة الُمنوفية، 

 م.ٕٙٔٓ
نجوى سالمين مرضاح، العبلقة بين ُسُموك القيادة واإلبداع اإلداري عند المرؤوسين "دراسة ميدانية 
عمى ُموظفات جامعة الممك عبد العزيز"، رسالة ماجستير، جامعة الممك عبد العزيز، 

 م.ٕٚٓٓ
معات المصرية، مجمة نيمة عبد القادر ىاشم، إدارة المعرفة مدخل لئلبداع التَّنظيمي في الجا

 .ٕٕم، صٕ٘ٓٓ(، يوليوٖٛ(، العدد)ُٔٔمستقبل التَّربية العربية، الُمجمد)
م(، ص ُٕٕٓٓيوسف ُمحمَّد رضا، الُمعجم الكامل الوجيز، )بيروت: مكتبة لبنان لمنَّاشرون، 

ٖٗٛ. 
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