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  ءهدااإل

  أهدي هذا الجهد المتواضع

  ...إلى

  )صلى اهللا علیه وسلم(معلم البشریة ومنبع العلم نبینا محمد 

  ....إلى

  والدّي الغالیین...قلبي أحباء

  ....إلى

  زوجتي الغالیة... الحیاةشریكة 
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  اخوتي وأخواتي األعزاء
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  االحترام والتقدیر والدا زوجتي  لهممن أكن 
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  الشكر والتقدیر 

فإني أحمد اهللا تعالى , في هذه اللحظات األخیرة التي تكاد الصعوبات والمتاعب تتحول إلى أمل

وال یسعني في هذا المقام إال أن أرفع آیات الشكر والثناء هللا سبحانه , اسةعلى إتمام هذه الدر 

ذلك الفضل من : "قال تعالى , وتعالى الذي لوال فضله لما كان لهذا العمل أن یرى النور

وأصلي وأسلم على نبینا معلمنا األول وقدوتنا , )70آیة , النساء" (� وكفى باهللا علیما

  ."ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس: "الذي قال, أفضل صالٍة وأتم تسلیمسیدي رسول اهللا علیه 

أتقدم بجزیل الشكر والعرفان واالمتنان إلى من لم , ومن منطلق قول نبینا صلى اهللا علیه وسلم

الذي شرفني , الفرا محمد ماجدالدكتور إلى أستاذي , یبخل علي بعلمه ووقته النجاز هذه الدراسة

إلشراف على هذه الرسالة وأسأل اهللا أن یبارك له وقته وعمله وأن یسهل له بعلمه بالموافقة على ا

  .طریقا إلى الجنة

أساتذتي الدكتور محمد المدهون والدكتو یوسف بحر على تشریفهم  كما وأتقدم بالشكر الجزیل الى

ي قام علي عوني صنع اهللا الذ.أ لي بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة، والشكر موصول الى

  .  باجراء التحلیل االحصائي وتقدیم العون والتشجیع النجاز هذا العمل

خراجها  لى كل من ساهم في إتمام هذه الدراسة وإ   .أقدم الشكر الجزیل, وإ
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  ملخص الدراسة 

" اإلداري اإلبـداع" مسـتوى علـىو  "اإلداري التمكـین" مستوى على التعرفالدراسة إلى هذه هدفت 

  .في قطاع غزة األزهر وجامعة اإلسالمیة الجامعة من كل في العاملین لدى

 الجامعة من كل في اإلشرافیة المناصب أصحاب الموظفین فئة من الدراسة مجتمع یتكونو 

) 169( اإلسالمیة الجامعة في عددهم إجمالي بلغ حیث بغزة، األزهر وجامعة اإلسالمیة

 ألفراد اإلجمالي العدد بلغ وبذلك ،اً شخص) 97( األزهر جامعة في عددهم بلغ بینما ًا،شخص

مل حیث تم توزیع الحصر الشا أسلوبالباحث  استخدموقد  ,شخصاً ) 266( الدراسة مجتمع

  %.75استبانة وبلغت نسبة االسترداد ) 266(

 الدراسة محل وأبعاده اإلداري التمكین توفر على یوافقون العینة أفرادإلى أن الدراسة  وخلصت

 من أكبر اإلسالمیة الجامعة موظفي موافقة درجة أن واتضح ،لجامعتینا في متفاوتة بنسب

" اإلداري التمكین" محور على الموافقة درجة بلغت حیث األزهر جامعة موظفي موافقة درجة

 األزهر جامعة موظفي بلغت لدى بینما, %78.44 اإلسالمیة الجامعة موظفي لدى

 المشكالت، حل( أبعاده بجمیع اإلداري بداعاإل توفر على العینة أفرادكما وافق , 68.51%

 كال في) والربط التحلیل على القدرة االنتباه، تركیز الفكریة، الطالقة األصالة، المرونة،

 أكبر اإلسالمیة الجامعة موظفي موافقة درجة أن الدراسة وأظهرت متفاوتة، بنسب الجامعتین

 اإلبداع" محور على الموافقة درجة بلغت حیث األزهر جامعة موظفي موافقة درجة من

   %.78.87 األزهر جامعة موظفي بینما, %82.78 اإلسالمیة الجامعة موظفي لدى" اإلداري

داري مـــن خـــالل اإلوصـــت الدراســـة لكلتـــا الجـــامعتین بالعمـــل الجـــاد علـــى نشـــر ثقافـــة التمكـــین وأ

 .تعزیز أبعاده والقیم التي تحث علیه



 ه 
 

Abstract  

This study aimed to identify the level of "administrative empowerment" and the 

level of "Administrative Innovation" among emlpoyees in the Islamic University 

and Al Azhar University in Gaza Strip. 

The study population consisted of the employees who have supervisory positions in 

both the Islamic University and Al-Azhar University in Gaza. the total population at 

the Islamic University (169) employees, while the number in the Al-Azhar 

University (97) employees, with total number of members of the study population 

(266) employee. The researcher has tried to use comprehensive method but the 

percentage of recovery reached 75% of the total study population. 

The study concluded that the respondents agree of the provided  administrative 

empowerment with different  and varying degrees in the two universities, as the 

approved degree of Islamic University employees is greater than the approved 

degree of Azhar University employees, reaching 78.44%  among the staff of the 

Islamic University, while 68.51% among the staff of Al-Azhar University for the 

"adminstrative empowerment" in all its dimensions, also the population study in 

both university agreed with varying degrees on  the "administrative innovation" in 

all its dimensions (problem solving, flexibility, originality, fluency intellectual, 

focus attention, the ability to analyze and connectivity), as the degree of approval 

among the islamic employees was 82.78%, while the degeree among Al A zhar 

university employees was 78.87% . 

The study recommended for both universities to work hard to promote the culture 

of empowerment through enhancing of its dimensions and values . 
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  ةممقد

التغیر المستمر في األفكار، والتكنولوجیا، واألذواق، والمنتجات، والخدمات، والسكان وغیرها، 

ذا كان البقاء واالستمرار، والرب. كبر التحدیات التي تواجه منظمات األعمالأیعتبر من  حیة وإ

تمثل ... ومواكبة التقدم، والتكیف مع البیئة رئیسیة ألي منظمة فمواجهة التغییر فاهداأتمثل 

  ). 17، ص1997قحف،  أبو( فهدااألشروط الضرورة لتحقیق هذه 

حد مقومات المنظمة، التي یجب الحفاظ علیها والسعي لتطویرها من أویعتبر العنصر البشري 

وال تستطیع أي منظمة أن تعمل ، الموضوعة فهدااألو تحقیق جل الرقي بها نحو األفضل ونحأ

بكفاءة وفاعلیة بدون االهتمام بمواردها البشریة، وبذل الجهد والمال والوقت الختیار أفضلهم 

 من الحوافز، ومزیداً  كفاءة، وتعمل على تمكینهم، فتوفر لهم التدریب المناسب، وتمنحهم مزیداً 

أة واإلبداع تخاذ القرارات بالمشاركة، وتشجعهم على المبادمن التفویض في الصالحیات، وا

  ). 1، ص2003حریم، (

والمقصود من تمكین الموظف هو رفع قدرته على اتخاذ القرارات بنفسه وبدون إرشاد اإلدارة، 

ن یساهموا بأقصى بأفالهدف األساسي من التمكین توفیر الظروف للسماح لكافة الموظفین 

حسین المستمر، وبالتالي فان مصطلح التمكین یتضمن مشاركة عملیة طاقاتهم في جهود الت

نه یعني أكثر من مجرد التفویض، فالموظف إ اتخاذ القرار مع المستویات اإلداریة األخرى، و 

یشعر بالمسئولیة كذلك عن األعمال خارج حدود وظیفته، بحیث تعمل المنظمة كلها بشكل 

  . أفضل

عالقته بالعنصر البشري أو الموارد البشریة الثمینة وكیفیة تفعیل  وتنطلق أهمیة مبدأ التمكین من

ویرى البعض أن التمكین له . طاقاتها وقدراتها ومواهبها في عملیة التحسین المستمر في المنظمة

ن العاملین هم األداة التي تنفذ كل في نجاح أو فشل تطبیقات إدارة الجودة الشاملة أل حاسم دورٌ 

قدادة، و  الطائي(خطط والفعالیات التي تنتقل بالمنظمة إلى إدارة الجودة الشاملة هذه األفكار وال

  ).236، ص2010

نه ما زال موضع أوعلى الرغم من وجود العدید من الدراسات التي تناولت مبدأ التمكین، إال 

ین في ثاره على إبداع العاملآاهتمام الكثیر من الباحثین، مما یستدعي استمرار دراسته، ودراسة 
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 المؤسسات التعلیمیة العلیا، ولقد تم اختیار العاملین في جامعتي األزهر واإلسالمیة بغزة مجاالً 

  .لهذه الدراسة

  مشكلة الدراسة 

تشهد المنظمات التعلیمیة في معظم دول العالم سلسة من االصالحات االداریة واألكادیمیة بهدف 

ناصر العملیة التعلیمیة، نظرا لوجود تأكیدات تعزیز جودة مخرجاتها التعلیمیة، وشملت معظم ع

ون المهام ذین ینفذمستمرة على أن الجودة الفعلیة للتعلیم تعتمد في األساس على العاملین ال

، وهو ما جعلهم محورا في الحركات االداریة المعاصرة، انطالقا واألنشظة في المنظمات التعلیمیة

  .المنظمةمن أن العاملین هم العنصر الرئیس لنجاح 

حداث النقلة إولوجود اهتمام متزاید بدراسة القیادات في الجامعات لما لها من تأثیر فاعل في 

ه المؤسسات، ونظرا ألن القیادات الجامعیة تمارس سیاسات اداریة ذالنوعیة في مخرجات ه

ن من التمكی متنوعة تعكس انماطا اداریة تتراوح بین النمط التقلیدي والنمط الحدیث، ومفهوم

ي ما زال تطبیقه على المستویین العام والخاص محدود ویحتاج مزیدا ذالمفاهیم االداریة الحدیثة ال

ات العالقة في العمل ذمن البحوث والدراسات للتعرف على أثره ونتائجه على جمیع األطراف 

 ومن هذا المنطلق فان مشكلة الدراسة تكمن في .)321،ص2008اندراوس ومعایعة، (المؤسس 

  :اإلجابة عن التساؤل األتي

ره في اإلبداع ر واإلسالمیة بغزة، وما مدى أثما مستوى التمكین اإلداري في جامعتي األزه

  اإلداري لدى العاملین ؟

  فرضیات الدراسة

 واإلبداع اإلداريبین التمكین  إحصائیاً وجد عالقة دالة ت :الفرضیة الرئیسیة األولى .1

  .وجامعة األزهر بغزة اإلسالمیةالجامعة  لدى العاملین في كل من اإلداري

 :ثر ذو داللة إحصائیة ألبعاد التمكین اإلداري اآلتیةأیوجد  :الفرضیة الرئیسیة الثانیة .2

في مستوى ) ال، وحفز العاملینتفویض السلطة، فرق العمل، والتدریب، واالتصال الفع(

  .زهر بغزةاإلبداع لدى العاملین في كل من الجامعة اإلسالمیة وجامعة األ
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وجد فروق ذات داللة إحصائیة لمستوى التمكین اإلداري في ت :الفرضیة الرئیسیة الثالثة .3

كل من الجامعة اإلسالمیة وجامعة األزهر بغزة، تعزى لتأثیر المتغیرات الدیموغرافیة 

النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، ومدة الخدمة، والمستوى الوظیفي، (: والوظیفیة اآلتیة

 .)ان العمل، والعمر، والحالة االجتماعیةومك

  الدراسة أهداف

  .ماوفوائده ماوعناصره " واالبداع االداري" ،"التمكین اإلداري"إلقاء الضوء على مفهوم  .1

في كل من الجامعة اإلسالمیة وجامعة األزهر " اإلداريالتمكین "التعرف على مستوى  .2

  .بغزة

العاملین في كل من الجامعة اإلسالمیة  لدى" اإلبداع اإلداري"التعرف على مستوى  .3

  .وجامعة األزهر

في اإلبداع اإلداري لدى العاملین في كل من " التمكین اإلداري"ثر أالتعرف على  .4

  .الجامعة اإلسالمیة وجامعة األزهر

لخلفیات  راء المبحوثین حول محاور الدراسة وفقاً آالتعرف على مدى وجود فروق في  .5

  .ظیفیةالمبحوثین الشخصیة والو 

" اإلداري بداعواإل التمكین" اسبة التي تهدف إلى تحسین مستوىإعطاء التوصیات المن .6

ادة منها في التنظیمات في كل من الجامعة اإلسالمیة وجامعة األزهر بغزة واالستف

  .المتشابهة

  أهمیة الدراسة

و ما یجعله من حد أهم أسباب بروز الصف الثاني للقیادیین المؤهلین، وهأیعد تمكین العاملین 

في رفع معنویات  التمكین أهم ضمانات حیویة واستمرار أیة منظمة، ومن ناحیة أخرى، یسهم

ورضاء العاملین، إذ یشعر العاملون بإتاحة الفرصة الستغالل إمكاناتهم وقدراتهم، إضافة إلى 

  :بینإحساسهم بتقدیر اإلدارة وثقتها بهم، وعلیه یمكن تلمس أهمیة هذه الدراسة في جان
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  : األهمیة العلمیة .1

تتضح هذه األهمیة من خالل اهتمام كثیر من الباحثین بدراسة هذا الموضوع، حیث ستضیف 

هذه الدراسة والدراسات المتصلة بالموضوع من إثراء معرفة للدراسات اإلداریة وخاصة المكتبات 

إضافة مهمة للدراسات  الفلسطینیة بحیث یصبح هذا المفهوم التنظیمي الجدید والمعرفة الحدیثة

  .اإلداریة العامة

  :األهمیة العملیة .2

في حیاة المنظمات على اختالفها، " التمكین اإلداري"تستمد الدراسة أهمیتها من أهمیة موضوع 

بفاعلیة وتمیز، وتأثیره في درجة إبداع  فهاهداأثاره الواضحة في تسییر أعمالها، وتحقیق آو 

حد المفاهیم أنها تبحث في إ. لك المنظمات التي یعملون فیهاالعاملین الذي ینعكس على تمیز ت

التنظیمیة الجدیدة الذي تولیه المنظمات الیوم أهمیتها وتعتبره من العوامل األساسیة للتمیز 

العاملین جل عنایتها من حیث تدریبهم وصقل  يواالستمرار في بیئة متنافسة مما یجعلها تول

الخاصة بعملهم واتخاذ القرارات  فهدااألالحیات، كوضع من الص قدراتهم وتفویضهم مزیداً 

حیث تهتم الدراسة في إبراز . المناسبة التي تتعلق بانجازها وحل المشكالت التي تعوق تحقیقها

من اإلبداع،  دور التمكین في الوصول بالعاملین في المنظمات على اختالفها إلى مستوى عالٍ 

في حدود علم  -وقد تعد هذه الدراسة ,المنظمات على مستوى تلك وهو ما ینعكس إیجاباً 

مستوى التمكین اإلداري في كل من الجامعة اإلسالمیة "األولى التي تتناول موضوع  -الباحث

ویأمل الباحث أن تسهم نتائج هذه الدراسة في ، "إبداع العاملین فیهما علىوأثاره وجامعة األزهر 

  .ره على الرقي بالمجتمع الفلسطینينعكس بدو ، والذي یبأداء المؤسسات التعلیمیة الرقي

   متغیرات الدراسة

مل الدراسة على متغیرات مستقلة وهي أبعاد التمكین اإلداري والتي یجمع علیها معظم الكتاب تتش

  :الذین تناولوا موضوع التمكین اإلداري لتكون محًال للدراسة ویتمثل في

  .تفویض السلطة •

  .فرق العمل •

  .تدریب العاملین •

  .تصال الفعالاال •
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  .حفز العاملین •

حل المشكالت، ( ي تم قیاسه من خاللذوال وهو اإلبداع اإلداري تابعاً  كما وتشمل متغیراً 

  ).  ، الطالقة الفكریة، تركیز االنتباه، والقدرة على التحلیل والربطاألصالةالمرونة، 

  مصطلحات الدراسة

  :التمكین اإلداري .1

العملیة اإلداریة التي یتم بموجبها االهتمام " :نهأن على التمكی) 10ص ,2009الرشودي، (عرف 

بالعاملین من خالل إثراء معلوماتهم، وزیادة مهاراتهم، وتنمیة قدراتهم الفردیة، وتشجیعهم على 

  ".المشاركة وتوفیر اإلمكانات الالزمة لهم بما یحفزهم على اتخاذ القرارات المناسبة

 :اإلبداع اإلداري .2

بأنه عملیة إنتاج أفكار أو أشیاء ووضعها في طرق جدیدة عن طریق : إلداريویقصد باإلبداع ا

القابلیة : حد األشكال اآلتیةأفي موقع العمل، وقد یتخذ  ممیزاً  ممارسة الفرد أو لجماعة سلوكاً 

للتغییر، والقدرة على التكیف والمرونة في موقع العمل، والقدرة على حل المشكالت، وتحمل 

  ).2000القطاونة، ( "دیدة في العمل، واتخاذ القراراتاألسالیب الج المجازفة، وتبني
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري 

  

  التمكین اإلداري: المبحث األول •

 اإلداري عاإلبدا: المبحث الثاني •

  جامعتي األزهر واالسالمیة لمحة عن :المبحث الثالث •
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  اإلداريالتمكین : األولالمبحث 

  مقدمة

دارة الموارد البشریة موضوعًا هامًا، ألن اإلنسان هو المسئول األول یعد ال  جانب اإلنساني وإ

واألخیر عن الفشل والنجاح ألي شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات أو دولة من 

لذلك كان االهتمام به وبإدارته وبتوجیهه وتحفیزه، من أهم األمور التي تكاد تفوق أهمیتها . الدول

  .ضایا األخرى المتعلقة بالمال والتكنولوجیا والهیكل والتصمیم، وغیرها من األمور الملموسةكل الق

 مفهوم :التمكین اإلداري وعدد من جوانبه مثل القاء الضوء على هذا المبحث إلى و یهدف

, أبعاده و التمكین مستویات, األخرى المفاهیم وبعض التمكین بین الفرق, التمكین أهمیة, التمكین

  .التمكین عملیة معوقات و التمكین تنفیذ خطوات, المتمكنة المنظمة خصائص

  مفهوم التمكین: أوال

 أمابمعنى القدرة، ) 1995(یعرف التمكین لغة حسب ما ورد في معجم لسان العرب ابن منظور 

جعل  أي يءمن الش) وأمكنه( جعل له علیه سلطاناً  أي يءفي معجم الوسیط فان مكن له في الش

  ).2000معجم الوسیط، (وقدرة وسهل ویسر علیه  علیه سلطاناً له 

محیط ( األمرقواه لیتمكن من  أي) يءالش(جاء الفعل مكن على ) محیط المحیط(وفي معجم 

  ).1997المحیط، 

عملیة  بأنه" :(Ralph,1996) وقد تعددت التعریفات التي تناولت مفهوم التمكین؛ فقد عرفه رالف

الفردي والتنظیمي في المنظمة والذي یتیح لجمیع العاملین  األداءح بتطویر بناء المناخ الذي یسم

  ".الكلیة للمنظمة بنجاح فهدااألمن كل المستویات من المشاركة الكاملة في تحقیق 

تزوید العاملین بالسلطة ": بأنه Goetsch & stainley(2001:199)وقد عرفه قوتش وستانلي 

  ."المنظمة فهداأقیق والمعرفة والمصادر الالزمة لتح

العملیة اإلداریة التي یتم بموجبها " :نهأفقد عرف التمكین على ) 10ص ,2009(الرشودي أما

االهتمام بالعاملین من خالل إثراء معلوماتهم، وزیادة مهاراتهم، وتنمیة قدراتهم الفردیة، وتشجیعهم 

  ".خاذ القرارات المناسبةعلى المشاركة وتوفیر اإلمكانات الالزمة لهم بما یحفزهم على ات
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إعطاء صوت حقیقي للعاملین بحیث یتم : "نهأعلى ) 78 -77ص، 1999(ویعرف المدهون

ذلك من خالل بناء وتصمیم العمل بطریقة تمكن وتسمح للموظف باتخاذ قرارات نهائیة لها عالقة 

  ".طر إرشادیة محددةأبتحسین العملیات الوظیفیة التي تخصه ضمن مقاییس و 

ثراء معلوماتهم، ومعارفهم، :" بأنه) 9ص ،2009(لشهرانيویرى ا توسیع صالحیات العاملین وإ

ومهاراتهم، لصقل خبراتهم، وتنمیة قدراتهم على المشاركة في اتخاذ القرارات وتنفیذها في الظروف 

  ".العادیة والطارئة، بهدف رفع مستوى أدائهم في العمل ومواجهة المشكالت

لمسؤولیاتهم الوظیفیة  أدائهمالموظفین الحریة التامة في التصرف عند ویقوم التمكین على منح 

 ).2001حلواني،(

الطریقة التي یتم بها تزوید الموظفین بالمهارات التي ": بأنه وأندرسونوالتمكین كما یعرفه جاري 

ل هذه تؤهلهم لالستقاللیة في اتخاذ القرارات، وكذلك تزویدهم بالسلطة والمسؤولیة والمحاسبة، لجع

 .(Geroy& Anderson, 1998:199) "القرارات مقبولة ضمن بیئة التنظیمات

والعاملین، وتشجیع العاملین على  اإلدارةعملیة بناء ثقافة الشراكة بین ": نهأویعرفه باحثون على 

حلهم المشكالت من خالل رفع  أوالحقائق عند اتخاذهم القرارات  إلىالتسلح بالمعرفة، واالستناد 

، وآخرونسة یالكسا(  "، وتفویض المزید من الصالحیات للعاملیناألخطاءالمسامحة عن سقف 

2009.(  

 أهمیةبین التعریفات سابقة الذكر، فجمیعها یؤكد على  مشتركاً  هناك قاسماً  أنیتضح مما سبق 

 والمشاركة في اتخاذ القرارات، وضرورة تزویدهم بالمعرفة والمعلومات من منح العاملین للسلطة

في نطاق متفق  أوسعصالحیات  األدنىفي التمكین فتتاح للمستوى فخالل التدریب والتطویر، 

والعاملین، وتقع المسؤولیة على  اإلدارةبالمعلومات بین  واسعةعلیه، ویكون هناك مشاركة 

 ,Nicholls)(  فز له وان كانت سلبیة فالغرم علیهاالموظف المعني، فان كانت ایجابیة فالحو 

1995:8.   

التي ترتكز علیها عملیة التمكین  األسس تحدید للباحث یمكنومن خالل التعریفات السابقة 

  :التي تتمثل في و اإلداري

  .تفویض السلطات والمسؤولیات للعاملین التخاذ القرار .1
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 .العلیا اإلدارةمشاركة العاملین في رؤیة  .2

 .وجود نظام وقواعد للعمل .3

 .ات من خالل التدریب والتطویرتزوید العاملین بالمعرفة والمعلوم .4

على العاملین القدرة  إكسابیتم من خاللها  إداریةعملیة  بأنه": ومن هنا یعرف الباحث التمكین

اتخاذ القرارات ومواجهة مشاكل العمل بمنحهم الثقة والدعم ومشاركتهم المعلومات وزیادة مهاراتهم 

والمناخ التنظیمي  اإلمكاناتظل تهیئة المنظمة في  فهداأعن طریق التدریب المستمر لتحقیق 

  ."لإلبداعالالزم 

  التمكین أهمیة: ثانیا

خالصن العمل بجد إمن الناحیة التقلیدیة، ف  األداءوسیلة لضمان النجاح في  أفضلیمثل  وإ

ن إولكن مع تقدم المنافسة العالمیة والحاجة المستمرة للتحسین بغرض النجاح، ف ,المراد تحقیقه

في بعض  ,أیضانه وفي كثیر من الحاالت یجب العمل بذكاء إ، بل یعد كافیاً  العمل بجد لم

صناع القرار یفسرون معنى العمل بذكاء على انه الحصول على التكنولوجیا  أن، نجد األحیان

الجدیدة والمتقدمة، وهذا یمكن تقلیده بیسر وسهولة من قبل المنافسین من خالل الحصول على 

  :منها، وتتمثل أهمیة التمكین فیما یلي أفضلحتى الحصول على  أوقدمة هذه التكنولوجیا المت

  : واإلنتاجیةزیادة الجودة وتحسین نوعیة القرارات  .1

الموظفین  إشراكعناصر العمل بذكاء والمفقودة في بیئة العمل الحدیثة هي  أهمحد أ إن •

خذ المبادرات من أوتروج للتفكیر المستقل و  إبداعهموتمكینهم بطرق تدعم االستفادة من 

زیادة الجودة وتحسین نوعیة على سوف تعمل  واألفكارهذه المبادرات  أنقبلهم، حیث 

التي  األسباب إن. وبالتالي تزید من تنافسیة المنظمة اإلنتاجیةالقرارات وسوف تزید من 

للحصول على  األمثلالتمكین یمثل الطریقة  أنتدفع بالمنظمة لتسلك منحى التمكین هو 

  ).م2010حمود والشیخ، (الموظفین ومبادراتهم  عإبدا

من  األفرادقرب أالقرارات فاعلیة هي التي یتخذها  أكثر أنالتمكین من حقیقة  أهمیةوتأتي  .2

تقدم الخدمة مباشرة من قبل العاملین في المستوى  إلىنقطة تولد المعلومات، وهذا یؤدي 

 ).118ص،2002الطوخي،(التنفیذي للجمهور
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 :ة السوقیة للمنظمةزیادة الحص .3

نسبة الب، فاألطرافتنفیذ سیاسة التمكین في المنظمة یشتمل على عوائد عدیدة لكافة  إن •

وتطلق العنان  أنفسهم إلثباتجدیدة  فرصاً  أمامهمد وجِ ن هذه السیاسة تُ إللموظفین ف

بداعلطاقات الموظف وتسلط الضوء على مواهب  وبالنسبة للدائرة فان هذه . الموظفین وإ

 أعمالمما یؤثر في نتائج  وحماساً  نشاطاً  أكثرلسیاسة تسهل العمل ویبدو الموظفین ا

رضا  أكثركله بطبیعة الحال على المنظمة فالعمالء یصبحون  األمرالدائرة، وینعكس 

لهم وحل مشاكلهم بدون الرجوع في كل  االستجابةبسبب قدرة الموظفین السریعة على 

ا یزید من الحصة السوقیة للمنظمة ویؤثر في نجاحها ، مماإلدارة إلىصغیرة وكبیرة 

 ).139ص ،2008جودة، (

  :المنظمة فهداأتحفیز الموارد البشریة لتحقیق  .4

التمكین تكمن في تحفیز الموارد البشریة للعمل  أهمیة نأ، )2009(ویرى الرشودي  •

د الطریق ، بتمهیالمدراءفي حال قیام  ,إبداعاتها أفضلطاقاتها، والحصول على  بأقصى

المنظمة، التي ال یمكن تحقیقها دون  فهداألتمكین الموظفین، الذي یساعد على تحقیق 

 إلىمعلوماتهم وخبراتهم ومهاراتهم، وكذلك  إلىالعاملین فیها، فالمنظمة تحتاج  إشراك

 .فهدااألجل تحقیق أجهودهم المشتركة من 

  :عالیة أداءات قدرات ذمنظمة  إقامة األخرىتحسین منافسة المنظمات  .5

تحسین منتجات المنظمة، : هي أسبابالتمكین یعود لثالثة  إستراتیجیةاستخدام  أهمیة إن •

قامةجل خلق أفي نفس المجال، ومن  األخرىمواجهة منافسة المنظمات  منظمة تعلیم  وإ

 إلمكانیاتن التمكین یطلق العنان أل عالیة، نظراً  أداءفریدة من نوعها مع قدرات 

عاملین وتحفیزهم ویفتح مجال التدریب لهم ویعطیهم حریة التصرف وفق وابتكارات ال

 ).2009الدوري وصالح،(معارفهم للسعي لتحسین ونجاح المنظمة التي ینتمون لها 

  :جلب منافع على مستوى المنظمة من أهمها ما یلي .6

 .العاملین لحاجات المنظمة إدراكزیادة  •

 .بداعهموإ تخفیض الكلف من خالل مبادرات العاملین  •

 .واإلنتاجیةة، یتحسین الجودة، والربح •

 .زیادة سرعة استجابة المنظمة للتغیرات في السوق •
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 .تعزیز الوالء وااللتزام •

 .)األوقاتتقلیص ( تخفیض دورات العمل •

 .زیادة فاعلیة االتصاالت •

  :جلب منافع على مستوى العاملین .7

 .زیادة مستوى الرضا عن العمل •

 .الیومیةزیادة السیطرة على المهام  •

 .الشعور بالملكیة في العمل •

 .زیادة الثقة بالنفس •

 .خلق فرص العمل •

  ).237ص،2008الطائي وقدادة،(الحصول على معارف ومهارات جدیدة  •

لنجاح المنظمة هي معرفة الموظف وسعة  األساسيالعامل  أنویستخلص الباحث مما سبق 

ت التي یتخذها موظفوها الذین یتمتعون اطالعه وخبرته ومهاراته في مجال العمل، ونوعیة القرارا

بفاعلیة  أنشطتها إلدارةبالصالحیات الكافیة  أیضاویتمتعون  أمورهابالمعرفة الكاملة لكافة 

 .ونجاح

 األخرىالفرق بین التمكین وبعض المفاهیم : ثالثاً 

  أـ التمكین والتفویض

، حیث تضع اإلدارة ومحاسبتهم علیها من جانب ألشخاصمهام  إسناد" :یقصد بالتفویض هو

منح المدیر للمرؤوسین " :هو أیضاوالتفویض  .)2004العبیدین، (" نقط متابعة ومراقبة اإلدارة

  .)223،ص2002الهواري،( "صالحیات محددة لمدة محددة وهدف محدد

مهمات معینة ولكن یمكن لها  ألداءالسلطات للمرؤوسین  إعطاء : "التفویض هو أنویرى ملحم 

حیث في التفویض یعتبر المدیر هو المفكر وصاحب المبادرة  اإلدارةبل تسحب من ق أن

یعهد الرئیس  أن" :التفویض هو أن، )2009(ویرى المعاني وارشیدة  .)2006ملحم،( "والمسؤولیة

  ."المتتالیة اإلداریةالعاملین من المستویات  ألحدببعض اختصاصاته  اإلداري
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من  أكثرواشمل من التفویض فهو  أوسعكین مفهوم التم أنویختلف التمكین عن التفویض في 

  (Conger & Kanungo,1988)وجوهر الدافعیة واالبتكار والذاتیة  أساسمجرد تفویض وهو 

  :الرئیسیة بین التمكین والتفویض أهم الفروق )1(جدول ویوضح 

 الفرق بین التفویض والتمكین): 1(جدول  

  130: 2005,مصطفى : مصدرال

 أساس المقارنة فویضتال التمكین

الفرصة للمرؤوس، لیقدر  إتاحة

 .فیقرر

الصالحیات نقل جزء من 

 .للمرؤوس

 الصالحیات

تتاح صالحیات للعاملین 

للمبادأة في نطاق أوسع ومتفق 

 .علیه

ض السلطة في مجاالت یتفو 

 .محددة بدرجة عمق محددة

 السلطة

النجاح ینسب للموظف 

 .الممكن، والفشل مسؤولیته

تظل المسؤولیة مسؤولیة من 

 .فوض

 المسؤولیة

 القیادة .فویض، یقاد الموظففي الت .تتاح للموظف قیادة ذاتیة

المعلومات على المشاع بین 

 .والمرؤوس الرئیس

المعلومات تتاح على قدر 

 .جزئیة التفویض

  المعلومات

خطأ الفرد یتحرى السبب أ إن

 .ویعالج

خطأ الفرد قد یسحب أ إن

 .التفویض

  األخطاءالمحاسبة على 

دائم و التمكین یمثل قناعة 

 . وخیارا استراتیجیا مستمرا

التفویض قد یكون مؤقتا، وقد 

 .یلغى أو یعدل نطاقه أو عمقه

  الزمن
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نه أویرى الباحث أن جوهر اختالف التمكین عن التفویض یكمن في شمولیة التمكین ودیمومته و 

اتیة یمثل ذنهج عمل وقیادة لیس مجرد صالحیات تعطى وتسحب من الموظف ولكنه م

ن كان إ و  ,التفویض هو جزء من عملیة التمكین أنا یرى الباحث ذدائمة ومستمرة، ل إستراتیجیة

  .التي تساعد في عملیة تمكین الموظف األجزاءیعتبر من أهم 

  ب ـ التمكین والمشاركة

تعبیر عن وجهة السماح للموظف بال": أنها  )schermerhorn(المشاركة فیرى شیر مرهون  أما

  .)77،ص1999المدهون،( "نظره دون االلتزام باعتمادها

شراك التي یقومون  أعمالهمملكیة  إعطائهمالموظفین یعني الحصول على معطیاتهم، دون  وإ

عن  مسئولینبحیث یكونون  أعمالهمبینما یعطى الموظفون في عملیة التمكین ملكیة . بأدائها

  . األعمالهذه البضائع والخدمات التي تنتج عن 

ملحا بضرورة التحسین المستمر للعمل وتطویر العملیات  إحساساالشعور بالملكیة یخلق  إن 

، لذا "وأفكاريیحمل توقیعي "ن هذا العمل والمنتجات، والخدمات، والحفاظ على رضا المستهلك أل

المدیر حتى اهتمام  أومن المشرف علیه  أكثرن الموظف المتمكن سوف یهتم بجودة عمله إف

  .)117،ص2010حمود،(العام للمنظمة 

من عملیة  عملیة المشاركة تعتبر جزءاً  أن ویتضح للباحث مما سبق ووفقا لتعریف التمكین،

ن العالقة بینهما أالتمكین وهي من العوامل المهمة التي تساعد على تطبیق مفهوم التمكین و 

  . عالقة طردیة

  ج ـ التمكین واالندماج

التفكیر الجماعي للعاملین، حیث یتم دعوة العاملین في مجموعات على جمیع  :ویقصد باالندماج

قرارات ذات نوعیة  إلى، للتوصل ، ولیس فردیاً المستویات في المنظمة الجتماعات التفكیر جماعیاً 

صوت حقیقي للعاملین بحیث  إعطاءالتمكین یعبر عن  أنأفضل تحظى بقبول الجمیع، في حین 

 لعمل بطریقة تسمح للموظف باتخاذ قرارات نهائیة لها عالقة بتحسین العملیاتیتم بناء وتصمیم ا

  .)77،ص1999المدهون،(
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  واإلبداعد ـ التمكین 

من  اإلبداع، فالمنظمات الناجحة تشجع روح واإلبداعوجود ارتباط قوي بین التمكین  إلىیشار 

مجمل الهرم التنظیمي،  إلىیادیة بدفع مقومات االستقاللیة، والر  إالخالل التمكین، وذلك ال یتم 

، أو یواجه األمامیةوتوفیر هذه المقومات لدى الموظف المباشر الذي یعمل على الخطوط 

البحث " لوجه، ویحاول حل مشاكلهم، وكما یقول توم بیترز ووترمان في كتابهما  العمالء وجهاً 

بحریة وشفافیة  األداء في تفجیر طاقات البشر، وتمكینهم من اإلبداعیكمن سر " عن التمیز

  .)278،ص2006ملحم، (

 المدهون كما یختلف عن المشاركة واالندماج، وهذا ما یؤكده اإلبداعویختلف التمكین عن 

السلطان، والقوة، والحكم، وهو  إعطاءیعني  ن التمكین لغویاً أ إلىحیث یشیر ) 77 ،ص1999(

صناعة القرار، وال یعني االستماع لجمیع  في من الناحیة الفنیة ال یعني مشاركة العاملین شكلیاً 

صوت حقیقي  إعطاءالعاملین في اجتماعات مختلفة، وهو لیس مجرد تفویض صالحیة، بل هو 

للعاملین من خالل بناء وتصمیم العمل بطریقة تمكن وتسمح للموظف باتخاذ قرارات نهائیة لها 

محددة، أو هو  إرشادیةطر أعالقة بتحسین العملیات الوظیفیة التي تخصه ضمن مقاییس و 

والمعلومات والسلطة، والمسؤولیة المتعلقة  واألدواتعملیة منح العاملین وتزویدهم بالمهارات، 

واتخاذ القرارات  اآلخرینبعملهم لیتمكنوا من تصمیم عملهم واستخدام المعلومات والتفاعل مع 

  .موافقة مسبقة من القائد، أو المدیر إلىالمناسبة دون الحاجة 

لذلك فالتمكین لیس حًال سحریًا وال عالجًا سریع األثر، ولكنه برنامج تغییر وتجدید یسبقه برامج 

متعددة لتهیئة المناخ المناسب لتطبیق هذه الرؤیة، والتي إن نجحت أدت إلى نتائج نهائیة باهرة 

ن یستفیدوا على مستوى الفرد وعلى مستوى المؤسسة وعلى مستوى الزبائن، فجمیع هؤالء یمكنهم أ

  .)36 ،ص2006ملحم،(من تطبیق هذا البرنامج ومن فوائده المتعددة 
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  مستویات التمكین و أبعاده: رابعاً 

  ـ  مستویات التمكین1

ذ یشارك إیبدأ التدرج في مستویات التمكین من انعدام سلطة العاملین، وینتهي بالتمكین الكامل 

، 2003،أفندي( والجزاءات المكافآتضع العاملون في وضع االستراتیجیات للمنظمة، وو 

  : مستویات التمكین المختلفة التاليویوضح الشكل  .)39ص

  

  

  مستویات التمكین المختلفة :)1(شكل 

  

  معقدةو كثیرة                             لمھارات المطلوبة من الموظفا                                 قلیلة 

  38،ص2003أفندي،: المصدر

 عملیة عن مسئولون

 القرار اتخاذ واستراتیجیة

لیس لھم مشاركة في صنع 
 القرارات

 یصنعون القرار

 یشاركون في القرارات

 یقدمون المعطیات

تعلیمات 
 قھریة

 برامج مقترحة   

نظم لقیاس الجودة 
 ومجموعات مشاركة

 العمل في صورة فرق

  إدارة ذاتیة

 فرق عمل ذاتیة اإلدارة

درجة 
 كینالتم

 منخفض

 عال
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أعلى درجة، ومن  إلىونالحظ من الشكل السابق أن التمكین یتدرج بمستویاته من أقل درجة 

 اإلدارةالسلطة بمشاركتهم في  إعطائهمتوزیع السلطة على العاملین بمعنى  إلىمشاركة السلطة 

    .وصنع االستراتیجیات

  ومقومات التمكین أبعادـ 2

للتمكین یمكن أن توفر وسیلة لوصف أو تحدید  أبعادهناك خمسة  أن) 2004(یرى العتیبي 

  :وفیما یلي عرض لهذه األبعاد ,هیئة التمكین المستخدم في أي منظمة

  المهمة أداءحریة : األولالبعد 

  .ویهتم هذا البعد بحریة التصرف التي تسمح للفرد بأداء المهام التي وظف من أجلها

  اسات تحدید المهمةوضوح سی: البعد الثاني

عنها الموظف أو مجموعة من الموظفین للقیام بمهام عملهم،  المسئولوهي درجة االستقاللیة 

النجاز المهام التي یقومون بها؟ وما  إذنمدى یتم توجیههم، أو یحتاجون للحصول على  أيوالى 

جراءاتدرجة وضوح سیاسات  اك تضارب بین مدى هن أيلى إ المنظمة أو ما یجب القیام به، و  وإ

  .المدراءالمرسومة من قبل  فهداواألمسؤولیة االستقاللیة 

  القوة: البعد الثالث

بجهود مشاركة  اإلدارةمدى تقوم  أي إلى ,األفرادوهي مدى الشعور بالقوة الشخصیة التي یمتلكها 

  .العاملین في السلطة وتعزیز شعورهم بالتمكین؟

  االلتزام: البعد الرابع

  .محدد للتمكین ألسلوبوانضباطهم  األفرادم وهي مدى التزا

  الثقافة: البعد الخامس

لىو , بالتمكین الشعور تعزز المنظمة ثقافة مدى يأ إلى یبحث الثقافة بعد  یمكن مدى إي إ

   .؟التحكم أو األدوار، للمهمة، موجة كبیروقراطیة، الثقافة وصف
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  :هما نئیسییر للتمكین بعدین  أن) 2009(المعاني وارشیدة وكما ورد في

العاملین مهارات العمل الجماعي من خالل التدریب،  إكسابوهو  :البعد المهاري - 1

  .وخاصة مهارات التوافق، وحل النزاعات، والقیادة وبناء الثقة

حریة لألفراد العاملین، وصالحیة اتخاذ القرار لكل  إعطاءویقصد به  :اإلداريالبعد  - 2

  .أعمالهمالمنظمة فیما یخص  أعضاء

مكین یتكون من أربعة أبعاد أن الت ،)31،ص2006( ملحمتوماس وفلتهاوس كما ورد في  ویرى

  :وهي

  .وتعني درجة الحریة التي یتمتع بها الفرد في اختیار طرق تنفیذ مهام عمله :ـ حریة االختیار1

اراته خبراته ومه إلى نجاز مهام عمله بنجاح استناداً إوتعني قدرة الفرد على  :ـ الفعالیة الذاتیة2

  .ومعرفته

 ولآلخرینالفرد أن المهام التي یؤدیها ذات معنى وقیمة بالنسبة له  إدراكویعني  :ـ معنى العمل3

  .وللمنظمة

على القرارات التي یتم اتخاذها والسیاسات التي  ویعني اعتقاد الفرد بأن له تأثیراً  :ـ التأثیر4

  .تضعها المنظمة خاصة تلك المتعلقة بعمله

  : للتمكین وهي أساسیة أبعادوس ومعایعة أربعة ویذكر اندرا

  .بوجود الغایة أو االرتباط الشخصي بالعمل إحساسوهو ): بالجدوى اإلحساس أو(ـ المعنى 1

  .فعالیات المهام بمهارة أداءاعتقاد الفرد بقدرته على  إلىوتشیر : ـ المقدرة2

  .لعمله أدائهیقة طر  إزاءالفرد بالحریة  إحساسویعكس  :الشخصیة اإلدارةـ حق 3

اندراوس ( إطارهوهو اعتقاد الفرد بأنه یستطیع التأثیر على النظام الذي یعمل في  :ـ التأثیر4

  .)132ص،2008ومعایعة،

   :التي تكون عملیة التمكین تتمثل في األبعادبرز أیتضح مما سبق أن 
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 .التي یؤدونها األعمالحریة وصالحیات واسعة للتصرف تجاه  األفراد إعطاء •

 .توسیع نطاق السلطات المفوضة، والبعد عن التفویض التقلیدي •

 .العاملین مهارات العمل الجماعي إكساب •

 .المشاركة الواسعة في صناعة القرار •

 .في رسم سیاسات العمل له تأثیراً  أنالفرد  إحساس •

 .، والرقابة الذاتیة لدى العاملین بالمنظمةاإلبداعيتطویر السلوك  •

  .لمستمرالتدریب والتحفیز ا •

  :مقومات تمكین العاملین أهم أنفي  )2003( أفندي رىوی

  .والمهارة والمعرفة العلم •

 .المعلومات وتدقیق االتصال •

  .والمرؤوسین القائد بین الثقة •

  .والمعنوي المادیة الحوافز •

  : والعوامل المعززة للتمكین هي األبعاد أهم أن) 2006(كما ویرى القریوتي والعنزي  

 الموكلة المهمات مع یتناسب بما السلطة والمرؤوسین الرئیس یتقاسم بحیث ةالسلط تفویض •

 .طرف لكل

 .بها یقومون التي األعمال نتائج عن للمرؤوسین الرئیس مساءلة •

 .یواجهونها التي المشاكل ومعالجة العمل بشأن القرارات اتخاذ في المرؤوسین حریة •

 .نتظمم بشكل والمرؤوسین الرئیس بین المعلومات تبادل •

 .والمعارف المهارات واكتساب للتطور اً فرص للمرؤوسین الرئیس توفیر •

 بما المخاطرة، احتمال لمبدأ وقبولهم واإلبداع، التفكیر على للمرؤوسین الرؤساء تشجیع •

 .األخطاء بعض في المرؤوسین وقوع من ذلك عن ینتج أن یمكن

  : من مقومات التمكین وهي عدداً  فقد ذكرت الدراسة) 2009(ة وارشید المعانيفي دراسة  أما

 .تفویض السلطة •

 .فرق العمل •
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 .تدریب العاملین •

 .االتصال الفعال •

 .حفز العاملین •

  :ویمكن تجمیع المقومات والمرتكزات الواجب توافرها لتحقیق التمكین ونجاحه في كل من

ین ل فرعیة تلعب دورها في التمكمویندرج ضمن هذا العامل عدة عوا :واإلشرافالقیادة  •

 :ومنها

 .المشرف بالتمكین وأهمیته في المنظمة أوالقائد أو المدیر  إیمانمدى  .1

 .واإلشرافنمط القیادة  .2

 .المنفذین إلىالتخویل والتفویض لصالحیات اتخاذ القرار  .3

 .الثقة بین المدیر والمرؤوسین .4

 .االتصاالت الفعالة •

 .بناء المعارف والمهارات •

 .يوالمعنو التحفیز المادي  •

 )246ص،2008وقدادة، الطائي( .لفرق العم •

  :مقومات التمكین تتمثل في ما یلي أهم أن )2009( الرشودي أوردو 

 .العلیا وقناعتها بجدوى التمكین اإلدارةدعم  •

 .القائد الممكن •

 .والعاملین اإلدارةالثقة المتبادلة بین  •

 .االتصال وتدفق المعلومات •

 .الحوافز المادیة والمعنویة •

 .المالئمةالبرامج التدریبیة  •

 .العلم والمعرفة والمهارة •

 .ثقافة التمكین لدى العاملین •
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 اإلداريأهم المرتكزات التي ترتكز علیها عملیة التمكین  أن) 2010(كما ویرى الضالعین 

  : تتمثل في

 .تفویض السلطات والمسؤولیات للعاملین التخاذ القرار •

 .العلیا اإلدارةمشاركة العاملین في رؤیة  •

 .قواعد للعملوجود نظام و  •

  .األمانببالشعور  اإلحساستدعیم  •

التي ترتكز علیها عملیة التمكین في  األساسیةویتضح للباحث مما سبق أن من أهم المقومات 

  :المؤسسات التعلیمیة ما یلي

  .تفویض السلطة •

 .العلیا وقناعتها بجدوى التمكین اإلدارةدعم  •

 .القائد الممكن •

 .العاملینو  اإلدارةالثقة المتبادلة بین  •

 .االتصال وتدفق المعلومات •

 .الحوافز المادیة والمعنویة •

 .البرامج التدریبیة المالئمة •

 .العلم والمعرفة والمهارة •

 .ثقافة التمكین لدى العاملین •

  .واإلبداعتشجیع العاملین على التفكیر  •

  خصائص المنظمة المتمكنة: خامساً 

توافر فیها عدد من الخصائص حتى ین ، أن المنظمة المتمكنة یجب أ)2009(یرى الرشودي 

  :علیها بأنها منظمة متمكنة وهي یمكن الحكم

 .من القیادة لمفهوم التمكین واإلدراكوالمساندة  الدعموجود  •

 .والعاملین لمواجهة التحدیات التي تواجهها المنظمة اإلدارةترسیخ بین  •

 .العمل بهوجود ثقافة تنظیمیة واعیة تساعد على تطبیق التمكین واستمرار  •

 .للعلم والمعرفة والتدریب المستمر للعاملین لتحسین مستویاتهم وقدراتهم المنظماتتبني  •
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 .المتمكنة ومشاركة العاملین في اتخاذ القرارات العملوجود فرق  •

بشكل ) الشخصیة، التأثیر اإلرادةالمعنى، المقدرة، حق (األربعة  اإلداري التمكین أبعادتوفر  •

 .ةمستمر وبدرجة عالی

حالة تتمیز بخصائص یمكن أن یطلق علیها : بأن التمكین هو) 2006(وذكر ملحم كما 

  : والتي تشمل ,خصائص الحالة الذهنیة للتمكین

 .بالسیطرة والتحكم في أداء العمل بشكل كبیر الشعور •

 .العمل الكامل المكلف به الموظف بإطار واإلحساسالوعي  •

 .الموظفالمساءلة والمسؤولیة عن نتائج أعمال  •

  .المشاركة في المسؤولیة فیما یتعلق بأداء الوحدة أو المنظمة التي یعمل بها •

  : من الخصائص المهمة للمنظمة المتمكنة ما یلي أن) 2010(وورد في الضالعین

تخلق مناخ المشاركة وتهیئ الظروف  أنفعالة تملك الرؤیة التي یمكن  إدارةوجود  •

 .المساعدة للتمكین

 .مؤسساتیة واضحة یةإستراتیجوجود  •

 .توفر هیكل تنظیمي یعزز الشعور بالمسؤولیة وتطویر المهارات •

 .قنوات االتصال مفتوحة إبقاء •

 .شعور الموظف بالسلطة والمسؤولیة االتخاذ القرارات التي تعمل على تحقیق الرؤیة •

 .شعور العاملین باالنتماء والوالء للمنظمة •

  :خصائص المنظمة المتمكنة ما یلي مأهمن  أن) 1997(وجاء في دراسة هونولد

مشتركة، وتحلیل  فهذاوأفي المنظمة، وخلق رؤیا  األفرادتركیز القیادة العلیا على تطویر  •

 .البیئة والتكیف المستمر معها

 .التركیز على فرق العمل والعمل التعاوني •

 .اراتتوفر هیكل تنظیمي مرن یتطور مع الوقت و یعزز الشعور بالمسؤولیة وتطویر المه •

 .شعور العاملین بالمسؤولیة الشخصیة، واتخاذ القرار مباشرة فیما یتعلق بعملهم •

  .المعلومات إلىالوظیفة من خالل التدریب وتطویر المهارات والوصول  إثراء •
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  :خطوات تنفیذ التمكین: سادساً 

یق تطب أن: )2008(یرى فورد وفوتلر في نموذجهما للتمكین كما جاء في اندراوس ومعایعة 

  :یتم بالخطوات التالیة أنالتمكین یمكن 

  تحدید أسباب الحاجة للتغییر :األولىالخطوة 

یتبنى برنامج لتمكین العاملین، هل هو لتحسین  أنأول خطوة یجب أن یقرر المدیر لماذا یرید 

ن، لتنمیة قدرات ومهارات المرؤوسی أم، اإلنتاجیةزیادة  أملرفع مستوى الجودة،  أمخدمة العمالء، 

وأیا كان السبب، فان توضیح ذلك للمرؤوسین یساعد في . العمل عن المدیر ءأم لتخفیف عب

نحوهم،  اإلدارةویبدأ المرؤوسون في التعرف على توقعات  ,الحد من درجة الغموض وعدم التأكد

 ,شرح الهیئة والشكل الذي سیكون علیه التمكین أیضاً  راءویجب على المد ,وما المتوقع منهم

, ما یتضمنه المستوى الجدید للسلطاتو لتقدیم أمثلة واضحة ومحددة للموظفین  راءج المدیحتا

  .حیث البد أن یحدد المدیر بشكل دقیق المسؤولیات التي ستعهد للموظفین من جراء التمكین

 راءالتغییر في سلوكیات المد: الخطوة الثانیة

في التخلي أو  راءالتزام ودعم المدقبل تنفیذ برنامج التمكین هناك حاجة ماسة للحصول على 

التنازل عن بعض عن بعض السلطات للمرؤوسین، وهذا یشكل خطوة جوهریة نحو تنفیذ 

  .التمكین

 تحدید القرارات التي یشارك فیها المرؤوسین: الخطوة الثالثة

ما ك ,طبیعة القرارات التي یمكن أن یشارك فیها المرؤوسون بشكل تدریجي اإلدارةیفضل أن تحدد 

والمرؤوسین من تحدید  المدراءویجب تقییم نوعیة القرارات التي تتم بشكل یومي حتى یتمكن 

 .شارك فیها المرؤوسین بشكل مباشرنوعیة القرارات التي یمكن أن ی

 تكوین فرق العمل: الخطوة الرابعة

 نأ إذتصمیم العمل حتى تبرز فرق العمل بشكل طبیعي،  إعادةتعمل المنظمة على  أنیجب 

من عملیة تمكین العاملین والموظفین الذین یعملون بشكل جماعي تكون  أساسيفرق العمل جزء 

  .وقراراتهم أفضل من الفرد الذي یعمل منفرداً  أفكارهم
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 المشاركة في المعلومات: الخطوة الخامسة

معلومات عن  إلىیحتاجون  فإنهملكي یتمكن المرؤوسین من اتخاذ قرارات أفضل للمنظمة 

یتوافر للموظفین الممكنین فرصة الوصول للمعلومات والبیانات  أنئفهم والمنظمة ككل ویجب وظا

للمنظمة وتجعلهم یسهمون في تفهم كیفیة القیام بوظائفهم  أفضلالتي تساعدهم في اتخاذ قرارات 

  .نجاح المنظمة إلىوالمشاركة في فرق العمل، مما یؤدي 

  اسبینالمن األفراداختیار : الخطوة السادسة

الذین یمتلكون القدرات والمهارات التي تؤهلهم للعمل مع  األفرادتعمل على اختیار  أن لإلدارةالبد 

وهذا یتطلب توفیر معاییر واضحة ومحددة لكیفیة اختیار األفراد  ,بشكل جماعي اآلخرین

  .المتقدمین للعمل

 توفیر التدریب: الخطوة السابعة

حیث یجب أن تتضمن جهود المنظمة . جهود تمكین العاملینالتدریب أحد المكونات األساسیة ل

توفیر برامج مواد تدریبیة حول العدید من القضایا المتعلقة بالتمكین مثل حل المشاكل، 

دارةواالتصال،  الصراع، والعمل مع فریق العمل، والتحفیز، وذلك لرفع المستوى المهاري والفني  وإ

  .للعاملین

 التمكین فهداوألتوضیح التوقعات االتصال : الخطوة الثامنة

یجب أن یتم شرح وتوضیح المقصود بالتمكین للعاملین فیما یتعلق بواجبات ومتطلبات وظائفهم، 

 المدراءللموظفین حیث یحدد  اإلدارةكوسیلة لتوصیل توقعات  اإلدارةواستخدام خطة عمل 

ن أن تتعلق بأداء العمل أو یمك فهدااألوتلك  ,التي یجب تحقیقها كل فترة فهدااألللمرؤوسین 

 .التعلم والتطویر

 والتقدیر للمكافآتوضع برنامج : الخطوة التاسعة

والتقدیر التي یحصل علیها  المكافآتلكي یكتب لجهود التمكین النجاح یجب أن یتم ربط 

یتالءم مع اتجاهات  للمكافآتالمنظمة، وذلك عن طریق تصمیم نظام  فهدابأالموظفین 

  .المؤسسة
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 عدم استعجال النتائج: طوة العاشرةالخ

یجب الحذر من مقاومة التغییر حیث سیقاوم الموظفین  ,ال یمكن تغییر بیئة العمل في یوم ولیلة

وبما أن تبني برنامج  ,برنامج یمكن أن یضیف على عاتقهم مسؤولیات جدیدة إلیجادأي محاولة 

المتطلبات الجدیدة إلیجاد لموظفین وقتهم وا اإلدارةنتوقع أن تأخذ  فإنناللتمكین سیتضمن تغییر، 

فالتمكین  ,عدم استعجال الحصول على نتائج سریعة اإلدارةوبالتالي یجب على  ,لبرنامج التمكین

، ص 2008معایعة،و  اندراوس( عملیة شاملة وتأخذ وقتا وتتضمن جمیع األطراف في المنظمة

  ).163-ـ162

  معوقات عملیة التمكین: سابعاً 

بعض معوقات  ناكه نأ إالنتشار عملیة تمكین العاملین في العدید من الدول بالرغم من ا

  Smith,Amelia C,& mouly,Vsuchitra:1998)( :ما یلي أبرزهاالتطبیق التي من 

  .اإلدارةضعف مصداقیة  •

 .والعاملین اإلدارةضعف الثقة بین  •

ء من تطبیق التمكین حیث یخشى بعض المدرا  العلیا من فقد السلطة والنفوذ اإلدارةخوف  •

 مووجوده مویزید من قوة الموظفین مما یهدد عمله اإلداریةالقوة  منه قد یفقدهأ مالعتقاده

 .ذنفو ال في موقع

 .الوسطى من فقد السلطة والنفوذ اإلدارةخوف  •

خوف الموظفین من تحمل المسؤولیة مما یجعلهم یفضلون وضع تلقي األوامر خوفا من  •

 .التمكین إلىالتغییر  إعاقةیحاولون  فإنهما ذالقرارات ل واتخاذتحمل المسؤولیة 

الهیكل البیروقراطي التقلیدي، حیث أن وجود المناخ البیروقراطي في المنظمة من شأنه أن  •

 .یخلق نوع من الروتین والرتابة في العمل مما یعیق عملیة التمكین

 .وهرمیاً  والعاملین فیزیائیاً  اإلدارةالفصل بین  •

 أنجدیدة مما یخیفهم من  أفكارالتأدیبیة الصارمة للمخطئین نتیجة بحثهم عن  اإلجراءات •

 .أو قرارات جدیدة أفكاریطرحوا 

 .عدم الرغبة في التغییر •

 .فهدالألاالختالف بین المدراء والمرؤوسین في نظرتهم  •
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 .األجلاالهتمام بالنتائج قصیرة  •

 :تمكین ما یليبأن أهم معوقات عملیة ال )110ص ،2004(واورد العتیبي 

 .تاالقرار  اتخاذ سلطة في الشدیدة المركزیة •

 .واالبتكار المبادرة على تشجع ال التي الصارمة تاواإلجراء األنظمة •

 .المعلومات تبادل في السریة  •

 .التحفیز نظام ضعف  •

 .التقلیدیة اإلداریة القیادة أسلوب تفضیل  •

 .الذاتي والتطویر التدریب ضعف •

 .اإلداریة الثقة عدم  •

  .المكافآت نظام مالءمة عدم  •
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  اإلداري اإلبداع: المبحث الثاني

 مقدمة

یبدع ویخترع كل جدید،  اإلنسانكان  إذوجدت منذ خلق البشریة،  إنسانیةظاهرة  اإلبداعیعد 

بدأ منذ بدایة  اإلبداعاالهتمام العلمي المنظم بموضوع  أن إالعلى أحد  لیس حكراً  واإلبداع

في علم النفس، وقد ارتبط  رئیسیاً  أصبح موضوعاً  إذعالمیة الثانیة في القرن الماضي، الحرب ال

بالمنافسة بین الدول الغربیة  أثناء الحرب العالمیة الثانیة وظروف التسابق التكنولوجي بین الدول 

  ).11، ص2011السكارنة،(  مالمتقدمة مما ساهم في بلورة هذا التفاه

من من خالل التطرق الى العدید  اإلداري اإلبداعالى موضوع  لتطرقا المبحث الى اذیهدف ه

, اإلبداع أهمیة, اإلداري اإلبداع مفهوم, اإلبداع تعریف, اإلداري اإلبداع مفهوم: النقاط منها

 لدى اإلبداعیة اإلدارة أهمیة, اإلبداعیة العملیة مراحل, اإلبداع خصائص, اإلبداع مستویات

, الفرد عند اإلبداعیة اإلمكانیات, المبدعة الشخصیة سمات, اإلداري اعاإلبد عناصر, المنظمات

  .اإلبداع معوقاتو  اإلبداع وتطویر تنمیة أسالیب

  اإلداري اإلبداعمفهوم  :أوالً 

 :التالي النحو على أبعاد عدة خالل من اإلبداع مفهوم عن الحدیث سیتم السیاق هذا وفي

 یخیةالتار  الناحیة من اإلبداع مفهوم ـ 1

 الذي الهائل التطور تعكس رئیسیة مراحل ثالث رصد یمكن أنه ،)18، ص2002(ذكر جروان 

 :وهي الماضیة العصور مدى على لمفهوم اإلبداع حدث

  :األولى المرحلة

 و بالغموض تقترن التي الخارقة باألعمال فیها اإلبداع مفهوم ارتبط وقد العصور أقدم منذ وتمتد

 والعبقریة اإلبداع مفاهیم بین الخلط المرحلة هذه به تمیزت ما أبرز منو  التفسیر، على تستعصي

 ببعض اإلبداع ربط إلى إضافة اإلبداع، على والفطرة الوراثة دور على والتركیز والموهبة، والذكاء

 .والهندسة وغیرها واألدب الرسم مثل المیادین
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   الثانیة المرحلة

 سیكولوجیة نظریات بظهور المرحلة هذه تسمتا وقد عشر، التاسع القرن نهایات مع بدأت

 والتفوق، والموهبة اإلبداع مفاهیم بین التمییز في تقدم وحدوث اإلبداعیة، الظاهرة تفسیر حاولت

 في الوراثة أثر حول الجدل وانحسار والخوارق، والغیبیات اإلبداع بین الربط عملیة وانحسار

 .والطبیعیة الحیاتیة العلوم مجاالت يف باإلبداع االهتمام دائرة واتساع اإلبداع،

 الثالثة المرحلة

 لمفهوم ینظر أصبح وفیها الحاضر، العصر حتى وامتدت العشرین القرن منتصف في بدأت

والدافعیة  والشخصیة التفكیر ونمط والمعرفیة العقلیة العملیات فیها تندمج تولیفة أنه على اإلبداع

  .والبیئة

  یة اللغویةمن الناح اإلبداعـ  مفهوم 2

والبدیع . أي أنشأه وبدأه: وابتدعه من بدع یبدعه بدعاً  إبداعكلمة  أنجاء في لسان العرب 

بمعنى ما كنت ) من الرسل بدعاً قل ما كنت ( :وجاء في التنزیل. الذي یكون أوالً  يءالش: والبدع

اهللا علیه بدعة هدى، وبدعة ضالل، وقوله صلى : أول الرسل، والبدعة كل محدثة، وهي بدعتان

المحدث : والبدیع. یرید ما خالف أصول الشریعة ولم یوافق السنة إنما) كل محدثة بدعة( :وسلم

لم یسبقه  أي أولٌ : األمراخترعته ال على مثال، وفالن بدع في هذا  يءوأبدعت الش: العجیب

و سبحانه خالقهما ومبدعهما فه أي) بدیع السموات واألرض( :واهللا تعالى كما قال سبحانه ,أحد

  .)6،ص1994ابن منظور،( الخالق المخترع ال عن مثال سابق 

يء ع، أي اخترع أو ابتكر، وأبدع الشفي اللغة مصدر للفعل أبد اإلبداعستخلص أن نوعلیه 

  .بمعنى اخترعه على غیر مثال سابق

  اإلبداعتعریف : ثانیاً 

، بل هو ظاهرة معقدة دداً مح نظریاً  یتعدى كونه مفهوماً  اإلبداعأن مصطلح ) ماكینون(یرى 

  .)191،ص1994السامرائي،(
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یرجع ذلك  إذتعریف محدد متفق علیه،  إیجاد، أو اإلبداعولهذا اختلف العلماء في تحدید مفهوم 

شاع فیها استخدام هذا المفهوم من جهة، والى اهتمامات الباحثین  التيالمجاالت الكثیرة  إلى

وتعقدها من جهة  اإلبداعیةتعدد جوانب الظاهرة  إلى فةباإلضا، أخرىومدارسهم الفكریة من جهة 

  .)117، ص1994همشري، (ثالثة 

من قبل على هذه الصورة، ویمكن شمول جمیع  جدید لم یكن موجوداً  يءش إنتاج هو واإلبداع

مزیج من القدرات واالستعدادات والخصائص  اإلبداعفي تعریف شامل وهو أن  اإلبداعأبعاد 

 أصلیةنتائج  إلىوجدت بیئة مناسبة یمكن أن ترتقي بالعملیات العقلیة لتؤدي  إذاالشخصیة التي 

  .)22، ص2002جروان، (ومفیدة سواء لخبرات الفرد أو المنظمة أو المجتمع أو العالم 

من  لم یكن موجوداً  أمراً هو ذلك السلوك الذي یحدث  اإلبداعأن ) 6، ص1997(ویرى حنورة 

لمقتضى  ذلك وبحیث یكون مالئماً  إلى آخرونویضیف .. .قبل بحیث یأتي على غیر مثال

  .بمعنى أنه السلوك الذي لیس له نظیر ویتمتع بخصائص الجدة والمالئمة واالقتصاد... الحال

  : كما یلي اإلبداعالعدید من تعریفات ) 21، ص2006(وقد جاء في عبد العزیز 

 .بعالقات لم تكن موجودة من قبل األشیاءهو عملیة ربط األفكار أو  اإلبداع :تعریف أنون .1

ینتج عنه عمل جدید یرضى صیاغة معینة تقبله على أنه  اإلبداعیرى أن  :تعریف شتاین .2

 .مفید

أفكار أو نواتج سیكولوجیة جدیدة  إلنتاجهو استعداد الفرد  اإلبداع :تعریف جیلرفورد .3

 .القدیمة بأشكال جدیدة األفكار إنتاجویتضمن ذلك 

دراكتحسس للمشكالت  بداعاإل :تعریف تورانس .4 لمواطن الضعف والقوة والبحث عن حلول  وإ

عادةوالتنبؤ وصیاغة فرضیات واختبارها  حلول  إلىصیاغتها أو تعدیلها من أجل التوصل  وإ

 .لآلخرینجدیدة باستخدام المعطیات المتوافرة وتوصیل النواتج 

 .والمشكالت والمناهج حلول جدیدة لألفكار إیجادهو  اإلبداع :تعریف غسان عبد الحي .5

هو المبادرة التي یبدیها الشخص بقدرته على االنشقاق من  اإلبداع :تعریف سیمسون .6

 .تفكیر مخالف كلیة إلىالتسلسل العادي في التفكیر 
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 أساسیةمن خالل تعریفاته المختلفة یمكنه مالحظة عدة جوانب  اإلبداعماهیة  إلىالمتأمل  إن

  :هي

 الفرد أو الجماعة أو المنظمة حیثتظهر على مستوى  أنلممكن قدرة عقلیة من ا اإلبداع .1

  .لإلبداعالمحاور األساسیة  األطرافتمثل هذه 

نتاجعبارة عن عملیة  اإلبداعأن  .2 من خالل القدرات  اإلبداعیة، حیث تظهر العملیة وإ

نها بی أنقیل  أنعالقات بین أشیاء لم یسبق  إیجادالتي تمكنهم من  األفرادالتفكیریة لدى 

من خالل األفكار أو السلوكیات أو  اإلبداعي اإلنتاجتركیبات، أو عالقات في حین یظهر 

 اإلنتاجالقنوات التي یظهر من خاللها  إحدىالمادیة، حیث یمثل حل المشكالت  األشیاء

  .اإلبداعي

: ال تحدث في أغلب األحیان فجأة، ولكنها تمر بمراحل متعددة هي اإلبداعیةأن العملیة  .3

  .، ومرحلة التحقیقاإلشراق، ومرحلة الكمون، ومرحلة اإلعدادلة مرح

وتنمیته سواء أكان من خالل التدریب بالنسبة لألفراد أو  اإلبداع إدارةأنه من الممكن  .4

-25ص  ،1999هیجان،(بالنسبة للمنظمات  لإلبداعالجماعات أو توفیر المناخ المالئم 

26(.  

غالبیة  أن إال لإلبداعالعلماء في تحدید مفهوم موحد نه ورغم االختالف بین أالباحث  ىویر 

جدیدة ومفیدة أو ابتكار ألشیاء خارج  أفكار إنتاجتعني  اإلبداعالمفاهیم قد اتفقت على أن عملیة 

لعملیات تعتمد على قدرات عقلیة وفكریة تأتي  إنتاجنطاق المألوف لها فائدة اجتماعیة، وهو 

 .فكرة ما تحقق النفع للجمیع أو حل لمشكلة أو أسلوببفكرة أو 

  اإلداري اإلبداعمفهوم 

جمیعها  أنها إال، اإلداري باإلبداعبالرغم من تعدد التعریفات التي وضعت لتحدید المقصود 

 إلىل ببساطة هو التوص اإلداري اإلبداعتصب في بوتقة واحدة، وتتفق على فكرة مؤداها أن 

أو اختراع جدید، كما أنه لیس  إداريأسلوب  وأجدید قد یكون خدمة أو سلعة أو نظریة  يءش

نماالمبتكر جدیدة تماما  يءالضروري أن تكون جمیع عناصر الش من  اإلبداعیكفي أن یكون  وإ

، جدیداً  اً أفكار غیره، ولكنه یوظفها توظیف مجرد تألیف ألشكال قدیمة، فالمبدع قد یستفید من

یعد من  اإلداري اإلبداعالرغم من أن مصطلح أحد، وب إلیهویرى فیها معاني جدیدة لم یسبقها 
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 نه یستخدم مقروناً أ إال اإلدارةفي الوقت الراهن في أدبیات  بین أكثر المصطلحات شیوعاً 

نه یحمل مضامین وتفسیرات متعددة تدخل فیها العدید إ، فاإلداري كاإلبداع اإلدارةبالمنظمة أو 

جانب المتغیرات  إلىة لألفراد المبدعین من العوامل و السمات الشخصیة والمهارات الذهنی

  .)8،ص2005هیجان،(التنظیمیة التي تمیز كل منظمة عن غیرها 

  : بأنه اإلداري اإلبداع) 338،ص2001(فقد عرف القحطاني

 إلىجدیدة توصله  إداریةفي استنباط أسالیب  اإلبداعیةاستخدام الموظف المهارات الشخصیة "

تواجه مصلحة التنظیم أو تصورات جدیدة لمعالجة تلك المشكلة  إداریةلمشكلة  ابتكاریهحلول 

المنظم الذي یتصل باألداء الحسي القائم على  اإلبداعيباالعتماد على التحلیل الهادف والجهد 

  ".التحلیل المنطقي واالختیار والتجریب والتقویم

عارفه وما لدیه من قدرة المدیر على استخدام خبراته، وم: " بأنه) 2010(هین  أبوكما وعرفه 

لتقدیم أفكار جدیدة، وأسالیب عمل متمیزة من خالل التجاوب المبدع مع المواقف  إمكانات

  ".اإلداريالمختلفة، ومتغیرات بیئة العمل، وذلك من أجل تقدیم حلول مبتكرة، ورفع فاعلیة األداء 

فكرة جدیدة، متمیزة،  جإنتامزیج من القدرات التي تمكن الفرد من "  :بأنه )2009(العجلةوعرفه 

عملي لتنفیذ  أسلوبمفهوم أو  إیجادقابلة للتطبیق، بهدف حل مشكلة أو تطویر نظام قائم أو 

  ."بكفاءة وفاعلیة فهذااألالمنظمة، بشكل یكفل تحقیق  أعمال

 إجاباتالقدرة على تقدیم : " بأنه) شریمیرون وهنت وأوسبورن(كما عرفه كل من  اإلداري واإلبداع

  )246،ص2002الزهري،( ."مطروحة واستغالل الفرص المتاحة إداریةلمشكالت  فریدة

 إنتاجالخروج عن التفكیر التقلیدي حیث یمكن  : "بأنه اإلداري اإلبداعویمكن للباحث أن یعرف 

مكاناتعمل  جدیدة ومتطورة ومقبولة ومناسبة لظروف  أسالیب أو أفكار المنظمة بما یساعدها  وإ

 واإلبداعالعاملین فیها،  وأداء أدائهااعل مع كافة المتغیرات وتحسین مستوى على التكیف والتف

التفكیر بطریقة مختلفة  المشكلة ومن ثم القدرة على أوبالظاهرة  اإلحساسیتطلب القدرة على 

 أسالیب إلىفي الوصول  اإلبداعیةواستخدام الموظف لمهاراته  األفضلالحل  إلیجادوجدیدة 

 .بحلول مبتكرة اإلداریةرة في العمل لحل المشكالت جدیدة أو طرق مبتك
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 اإلبداع أهمیة: ثالثاً 

العجلة  :التالي النحو على التنظیمات في اإلبداع ظاهرة توفرها التي اإلیجابیات إجمال یمكن

)2009.(  

 یكون إذ مستقر وضع في التنظیم یجعل مما المحیطة، البیئة لمتغیرات االستجابة على القدرة .1

 .التنظیمیة العملیات سیر على یؤثر ال بشكل التغیرات هذه لمواجهة ستعداداال لدیه

 .والفرد التنظیم على بالنفع یعود بما التنظیم خدمات تحسین .2

 الفرصة إتاحة طریق عن التنظیم في للعاملین والعقلیة الفكریة القدرات تنمیة في المساهمة .3

  .القدرات تلك اختبار في لهم

 التطورات مع تتواكب علمیة أسالیب استخدام طریق عن المالیة مواردلل األمثل االستغالل .4

  .الحدیثة

 والبشریة المادیة واإلمكانیات المختلفة اإلنمائیة البرامج بین التوازن إحداث على القدرة .5

 .المتاحة

 في لها الفرصة إتاحة طریق عن قدراتهم من واالستفادة البشریة الموارد استغالل حسن .6

 التغیرات مع یتفق بما العمل ألنظمة المستمر والتحدیث العمل مجال في یدالجد عن البحث

  .المحیطة

  اإلبداعمستویات : رابعاً 

نه من الضروري التمییز بین هذه المستویات، ویمكن تصور إمستویات مختلفة لذا ف لإلبداع إن

  :)300، ص2011 ،دیري(في المنظمات كما أوردها  لإلبداعأن هناك ثالثة مستویات رئیسیة 

  على مستوى الفرد اإلبداع. 1

 إمكاناتوذا  وخبیراً  كان مؤهالً  إذالها والذي  األساسیةیعتبر العنصر البشري في المنظمة الركیزة 

بداعیةعقلیة وذهنیة  ومن السمات التي یتمیز بها  ,نه یعتبر میزة تنافسیة لهذه المنظمةإجیدة ف وإ

المعرفة، حب التعلم، الذكاء والحنكة، الشخصیة المقدامة  حب: الفرد المبدع والتي تمیزه عن غیره

وتبادل األخطار معهم، المرونة  اآلخرینوتحمل المخاطرة واالستقاللیة، الطموح والتفاعل مع 

 .والذكاء
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  على مستوى الجماعة اإلبداع. 2

، دائرة، یتم تحقیقه من خالل جماعة معینة في المنظمة قد تكون مدیریة اإلبداعوهذا النوع من  

  .الخ...قسم، لجان،

 اإلبداعن عملیة أالفردي، و  اإلبداعنه یتفوق على إعلى مستوى الجماعة ف اإلبداعوعندما یكون 

الجماعي تتأثر بشكل كبیر بمكونات الجماعة واتجاهات الجماعة ومدى التزام الجماعة بالتمیز 

جنس وتنوع الجماعة وكذلك بدعم ومؤازرة أعضاء الجماعة لبعضهم البعض و  األداءفي 

  .الجماعة، وكذلك حجم الجماعة وعمرها فهداأواالنسجام والتكامل بین 

  على مستوى المنظمة اإلبداع. 3

هو عبارة عن مجموع الجهود الفردیة والجماعیة لجمیع أعضاء المنظمة في مجال التطویر 

لتي یكون أعضاء نطلق صفة المنظمات المبدعة على المنظمات ا أنوبالتالي یمكن  واإلبداع

، وتتمیز هذه المنظمات اإلبداعالمنظمة كأفراد وجماعات من األشخاص الممیزین في عملیة 

والهیكلیة التي تختلف عن مثیالتها من المنظمات كالبساطة في  اإلداریةببعض الخصائص 

ات العمل ، وااللتزام القیمي بأخالقیاإلدارةالدیمقراطي في  األسلوبالهیكل التنظیمي، واستخدام 

 اإلدارةقوي من قبل  بتأیید، والمیل نحو التجربة ودراسة حاجات المستهلكین، وكذلك اإلداري

  .اإلبداعلعملیة 

خمسة  إلى اإلبداعتقسیم تایلر والذي قسم ) 131،ص2011(في حین یورد السكارنة

  :مستویات كالتالي

لنظر عن نوعیتها أو جودتها، ویعني تطویر فكرة أو نواتج فریدة بغض ا: التعبیري اإلبداعـ 1

  .لألطفالالرسومات العفویة  اإلبداعومثال هذا النوع من 

دونما  األولنواتج من الطراز  إلىالبراعة في التوصل  إلىویشیر : المنتج أو الفني اإلبداعـ 2

موسیقیة معروفة أو  آلةعلى العفویة المعبرة عن هذه النواتج، ومثال ذلك تطویر  شواهد قویة

  .ة فنیة أو مسرحیة شعریةلوح
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البراعة في استخدام المواد لتطویر استعماالت جدیدة لها دون  إلىویشیر  :االختراعي اإلبداعـ 3

جوهریا في تقدیم أفكار أو معارف أساسیة جدیدة، ویتمیز هذا المستوى من  إسهاماأن یمثل ذلك 

دوائر تسجیل براءات االختراع ما یخضع لمعاییر ومواصفات تحددها عادة  بأنه غالباً  اإلبداع

  .التي تشترط أن یكون العمل غیر مسبوق ونافعا معا مثل ابتكارات ادیسون وماركوني وبل

القدرة على اختراع قوانین ومبادئ أو مدارس فكریة ثابتة وتقدیم  إلىویشیر  :التجدیدي اإلبداعـ 4

ما المبنیة على سیكولوجیة فروید، منطلقات وأفكار جدیدة كتلك التي قدمها یونج وأدلر في نظریته

عادةجوهریة في توسیعه لنظریة بطلیموس في علم الفلك  إضافاتأو ما قدمه كوبرنیكس من   وإ

  .تفسیرها

وأندرها ویتحقق فیه  اإلبداعوهو أعلى مستویات  ):التخیلي اإلبداع(االنبثاقیة  اإلبداعیةـ 5

ویترتب علیه ازدهار أو بروز مدارس مبدأ أو نظریة أو افتراض جدید كلیا،  إلىالوصول 

  .وحركات بحثیة جدیدة، كما یظهر ذلك في أعمال اینشتاین وفروید في العلوم

  : لإلبداعالتمییز بین ثالثة مستویات  إمكانیة إلى) 228،ص2002(شقیر وقد أشار

  فرديال اإلبداعمستوى . 1

من العمر، وفیه  األولىفي المراحل ، ویبدأ األساسیةأو القاعدة  لإلبداع األولویعتبر المستودع 

یحاول المبدع سد الفجوة المبدئیة بین ما هو معروف وبین المجهول عن طریق التعبیر المستقبلي 

أو محاوالت الطالب لحلول غیر مطروقة  األطفالالفكري والخیالي المجاز، كرسوم  االنطالقأو 

  .الحق حقیقي عإلبدالمسائل أو مشكالت ما، وهو ما یعتبر بمثابة مؤشر 

التفكیر الذي یتجاوز التعبیر الحر حیث ینتقد  أساسوهو یقوم على  :الناقد اإلبداعمستوى . 2

المنطق في رفضها وهذا  إلىمضادة تستند  وینقص أسس النظم القائمة لألشیاء، و یسوق حججاً 

  .وتمیزاً  أكثر نضجاً  إبداعمن جسر یمهد الطریق نحو  أكثرالمستوى لیس 

  )أو العبقري(الخالق اإلبداعى مستو . 3

وأصالة، فهو ال یتوقف عند مجرد تجمیع ورفض  وأكثرها نضجاً  اإلبداعوهو أعلى مستویات 

لم یطرقه أحد من قبل، ویتخذ بدایة جذریة  النظم القائمة، بل یسعى لالنطالق منها ویتبع سبیالً 

  .تختلف عن الحاضر وعن كل ما یتوقعه الناس
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 إبداعیةحلول وطرق  إیجادفتبدأ العملیة في  اإلبداعرد یتدرج في مستویات ویرى الباحث أن الف

 إلى اإلبداعتواجه الفرد، ثم یتدرج  أنالحیاتیة والمشكالت البسیطة التي یمكن  األمورلبعض 

جدیدة  أخرىوجود طرق  إلىمستوى التمرد المنطقي على الطرق المتوفرة والقناعة لدى المبدع 

والتي لم تستخدم  اإلبداعیةالسبل والطرق  إیجادلدى الفرد في  اإلبداع یتأصلومبتكرة، ومن هنا 

  .  تستخدم أن من قبل ولم یكن متوقعاً 

  اإلبداعخصائص : خامساً 

  :وهي كالتالي اإلبداعمجموعة من الخصائص التي ترتبط بمفهوم ) 15، ص2004(یذكر عید 

وهو لیس عملیة فردیة  األفرادعلى  لیس حكراً  فاإلبداعظاهرة فریدة وجماعیة،  اإلبداع -

 اإلبداع أنبالضرورة حیث یتم ممارسته عن طریق الجامعات والمؤسسات، بل یمكن القول 

  .أكثر وبخاصة في المراحل المعاصرة أكثر ومتاحاً  الجماعي والمؤسسي قد یكون ممكناً 

جوانبها ویواجه  على التفكیر المتعمق الشمولي الذي یبحث المشكلة من جمیع اإلبداعیعتمد  -

  .عدة حلول متكافئة لها

حسب  آلخرعامة ولیست خاصة بأحد ولكنها تختلف من شخص  إنسانیةظاهرة  اإلبداع -

  .النظرة والظروف التي یعیش وسطها ویتعامل معها

  .بالعوامل الموروثة ویمكن تطویره اإلبداعیرتبط  -

لمكان والزمان وبعض ما هو علم نظري تجریبي قابل للتبدیل والتغییر باختالف ا اإلبداع -

  .والعكس صحیح صواب الیوم قد یلغى غداً 

 إمكانات إلىیبدأ بالتحلیل للفرص وبالتفكیر في استغالل هذه الفرص وتحویلها  اإلبداع -

  .إبداعیة

الحسي والتصورات والصیاغات الجدیدة لهذا فهو یستوجب  باإلدراكجهد متصل  اإلبداع -

  .ستماعقدرات متمیزة في المالحظة واال

لم  إذاموقع الصدارة والتمیز والقیادة وهذا یعني أنه  إلىالفعالة تتطلع  اإلبداعیةالمحصلة  إن -

نتیجة  إلىالقیادة والتفوق فانه ال یصل في الغالب  إلىمنذ البدایة  اإلبداعيیطمح الجهد 

  .إبداعیة
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  اإلبداعیةمراحل العملیة : سادساً 

  :كما یلي اإلبداعمراحل یمر بها  أربعةبتحدید ) wallas(لقد قام واالس : اإلبداعمراحل 

  (preparation) التحضیر اإلعداد و ـ مرحلة1

 ومن الخبرة من المعلومات وتجمع جوانبها، جمیع من وتفحص المشكلة تحدد المرحلة هذه وفي

 تناول خاللها من یمكن مختلفة بصور ببعض بعضها ویربط العالقة ذات القراءات ومن الذاكرة

  .المشكلة تحدید أو اإلبداع ضوعمو 

  (incubation)أو االختمار  االحتضان ـ مرحلة2

 ةلمختز  تكون الجدیدة فاألفكار هامًا، عامالً  لیس العقل أو الواعي التفكیر یكون المرحلة هذه وفي

 تستغرق قد المرحلة وهذه ,السابقة التحضیر مرحلة منذ العقلي أو النفسي الوعي مستوى تحت

 تشهد التي المرحلة ألنها وأهمها، اإلبداع مراحل أدق تمثل أنها كما قصیرة، أو لةطوی فترة

رهاصاتها التفاعل عملیات  العوامل خاللها وتتداخل الباحث، داخل معاناة من تشمله ما بكل وإ

 .اإلنسان شخصیة في والالشعوریة الشعوریة

  (illumination)اإللهام  أو اإلشراق ـ مرحلة3

 أي اإلبداع، شرارة وانبثاق للمشكلة، المختلفة األجزاء بین للعالقة الفرد إدراك مرحلةال هذه تتضمن

 أو حاالت فیها تتجسد كما المشكلة لحل بدورها تؤدي الجدیدة التي الفكرة فیها تتولد التي اللحظة

 ام وبین باحث أي به یقوم أن یمكن ما بین فعلیاً  تمثل فاصالً  التي الذاتیة خصائص اإلبداع

 مرحلتین الواقع في نهماأ إال وصعوبتهما، أهمیتهما السابقتان بقدر فالمرحلتان المبدعون، به یقوم

  .المبدعون إال بها یمر فال هذه المرحلة أما بهما یمر أن باحث ألي یمكن

 (verification) التحقق مرحلة  ـ4

 ویعید المبدعة الفكرة بریخت أن الفرد المبدع على ویتعین ،عاإلبدا مراحل من مرحلة آخر وهي

 ولهذه ,المبدعة الجدیدة للفكرة مرحلة التجریب وهي للتقییم، أفكاره جمیع ویعرض فیها، النظر
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 یتركز الحقیقة إثبات ومرحلة مرحلة التحضیر ففي التحضیر، لمرحلة مشابهة وظیفة المرحلة

 ).65، ص2001الطیطي، (المشكلة  لحل الواعي العمل

  لدى المنظمات اإلبداعیة ارةاإلدأهمیة :سابعاً 

كذلك  و الشرسة المنافسة ظل في الحدیثة المنظمات سمات من سمة اإلبداعیة تعتبر اإلدارة إن

وبالتالي  االقتصادیة التكتالت ظهور و تهدیدات و فرص من تحمله وما األعمال بیئة دینامیكیة

األسالیب  ابتكار في أو جیاتاالستراتی بناء في سواء اإلبداعیة لإلدارة كثیرة مجاالت هناك

البیئة  الحتیاجات المحدثة االستجابات في أو العاملین وقدرات المهارات تنظیم في أو واألنظمة

إبداعیة  فرص إلى وتحویلها تقصیها یمكن ومتنوعة متعددة مجاالت فهنالك وخدمات، سلع من

مكانات قدرات وتعظیم كبرى المنظمات  حاجة أسباب أهم فإن ذلك وعلى اإلداري التنظیم وإ

 :یأتي ما إلى ترجع اإلبداعیة لإلدارة

نتاجیتها،  كفاءتها لرفع منظمة أي نشاطات جمیع في أساسیاً  عنصراً  اإلبداعیة اإلدارة تعتبر  • وإ

 .خدمات أو منتجات كانت سواء مخرجاتها تحسین وبالتالي

 .اإلبداعیة دارةاإل إلى الحاجة فرضت ومعقدة متغیرة ظروف الحدیثة المنظمات تعیش  •

الذي  والتطویر التغییر یفرض الحدیثة المنظمات داخل والتنظیمیة اإلداریة المشكالت تزاید  •

 .إحداثه في اإلبداع یتطلب

  .التنافسیة القدرة لزیادة اإلبداعیة اإلدارة إلى الحاجة یفرض الشرسة المنافسة حدة تزاید  •

نتج  مسبوقة غیر قدرات من تتیحه وما نترنتاإل وشبكة المعلومات وثورة االتصاالت تقنیات  •

 إبداعیة إدارة یتطلب الذي األمر الحدیثة المنظمات تواجهها التي المشكالت من العدید عنها

 .المشكالت لحل هذه

 .إبداعیة إدارة تتطلب معها والتعامل العولمة •

من  تمكنها امیةن دول كونها من نابعة اإلبداعیة اإلدارة إلى المستمرة العربیة الدول حاجة •

 .التطور ركب مسایرة

 .قائمة لمشكالت جدیدة وحلول طرق وابتكار والتجدید للتطویر وسیلة •
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حیث  اإلداریة للظاهرة العلیا الغایة تكون التي المطالب بین من أساسي كمطلب اإلبداع و یبرز

واالنغالق  فبالتخل نفسها على تحكم اإلبداع عن تغفل إداریة عملیة أو إداریة قیادة أیة أن

  ).12ص ، 2008,عید(واالنهیار

  اإلداري اإلبداععناصر : ثامناً 

ن الباحثین الذین اتفقوا على ، ولكن هناك الكثیر ماإلبداعفي تحدید عناصر  اآلراءلقد تعددت 

وهي تتبع نظریة  ، اإلبداععناصر  أهمتمثل  أنهامن الخصائص والقدرات التي یمكن القول  عدد

  :واهمها )جیلفورد(السمات ورائدها 

  )Fluency(الطالقة  .1

أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تتصف بصفات محددة  إنتاجوهي تعني قدرة الفرد على 

الطالقة هي بنك القدرة  أنوتفوق المتوسط العام وفي غضون فترة زمنیة محددة، وهناك من یقول 

خالل وحدة زمنیة معینة، لذا ، ذلك ألن الشخص المبدع ینتج أكبر عدد من األفكار اإلبداعیة

  ).65 ،ص2002الشمري،(فمن المرجح أن یتمیز الشخص المبدع بالطالقة في التفكیر 

، أي أن الفرد القادر على اإلبداعهناك فروق بین األشخاص في عامل الطالقة في موهبة  إن

، یكون األخرىتساوت االعتبارات والظروف  إذانه إفي وحدة زمنیة ف األفكارعدد كبیر من  إنتاج

  ).121ص ،2004 ,حسن(أفكار ذات معنى  إبداعفي  أكبر حظاً 

  ـ األصالة2

داخل  اإلحصائياستجابات أصیلة، أي قلیلة التكرار بالمفهوم  إنتاجوهي قدرة الفرد على 

جروان ( أصالتهاالفرد، لهذا كلما قلت درجة شیوع الفكرة زادت درجة  إلیهاالمجموعة التي ینتمي 

  ).98 ،ص1998

تعني التجدید أو االنفراد باألفكار، فالشخص المبدع ذو تفكیر أصیل أي أنه یبتعد عن  فاألصالة

  .المألوف أو الشائع

الحلول الجدیدة، فالمبدع األصیل بهذا المعني ال یكرر أفكار  إنتاجویقصد بها القدرة على 

  ).54 ،ص2006العازمي،(الحلول التقلیدیة للمشكالت  إلىالمحیطین به، وال یلجأ 
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  ـ المرونة3

لیها من إویقصد بها قدرة الفرد على تغییر وجهة نظره نحو المشكلة التي یعالجها، وذلك بالنظر 

لى تبني أنماط فكریة إزوایا مختلفة، وهي عكس التصلب العقلي الذي یتجه الشخص بمقتضاه 

  Malcom&Peter, 2004).(محددة لیوجه بها مواقفه المختلفة 

الفرد على التفكیر في أكثر من اتجاه، كما تعني قدرة الفرد على التغیر بسهولة من  وتعني قدرة

درجة السهولة التي یتم فیها تغییر وجهات النظر  إلى، وتشیر أیضا آخرموقف  إلىموقف 

األشیاء من عدة زوایا، والربط بین األفكار  إلىالعقلیة، وعدم التعصب ألفكار بحد ذاتها، والنظر 

 ).91،ص1997الشبیني،(شكل جدید  لتصبح في

 للمشكالت ةیـ الحساس4

  .)2011البدراني،(رها ا وآثاھأبعاد إدراك في والتعمق للمشكالت، الرصد ودقة االستقبال وتعني

 المشكلة في دراسة نفسه الفرد َأجهد وكلما جوانبها، جمیع من المشكلة على التعرف ویقصد بها

  ).2008بدر،(جدیدة  أفكار إلى التوصل فرص زادت

 أو البیئة في ضعف عناصر أو مشكالت بوجود الوعي أنها، )152،ص2002(ویري جروان

 وجودها من والتحقق المشكلة مالحظة غیرهم في من أسرع األفراد بعض أن ذلك ویعني الموقف،

 لها، حلِ  عن البحث عملیة في خطوة أولى یمثل المشكلة اكتشاف أن شك وال الموقف، في

 إعادة أو الفرد، محیط في المحیرة أو الشاذة أو العادیة غیر أشیاء مالحظة القدرة هبهذ ویرتبط

ثارة توظیفها   .حولها من تساؤالت وإ

  االنتباه تركیز أو باالتجاه ـ االحتفاظ5

 بینه المشتتات تحول أن دون معینة في مشكلة الزمن من لفترة التركیز الفرد إمكانیة وتعني 

 حیالها التوجه یظل ولكن بمضمونها فیما یتعلق متفاوتة بدرجات تظهر فكهد والمشكلة وبینها،

   .)35ص, 1990 الكناني،( قائماً 

 طویالً  زمناً  معینه مشكله في والتفكیر انتباهه تركیز على على  قدرة الفرد) 2010( الهذلي وذكر

یظل الفرد  أنعلى السیر باتجاهه لمحاولة تحقیقه على  واإلصراروعدم التنازل عن الهدف 

  .محتفظا بالمرونة المطلوبة
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  ـ القدرة على التحلیل6

 إلىوتنسیق أي عمل جدید  ,اختیار ,أو ابتكاري یتضمن عملیة انتخاب إبداعي إنتاجویقصد به 

  ).48،ص2003رضا،(وحدات بسیطة لیعاد تنظیمها 

 .البعض عضهاعن ب العناصر هذه وعزل األولیة، عناصرها إلى المركبات تفتیت على القدرة وهو

 غامض اأجزء بعضه من مؤلفاً  معقداً  كان إذا إال مشكلة یسمى ال موضوع أي أن ذلك وتفسیر

 المشكلة ثم تنحل ومن المجمعة المادة تحلیل هو عمله ینبغي ما وأول اآلخر، البعض في ملتبس

  .)43ص ،2002 رشوان،( المعقد العنصر ذلك إدراك على تساعد قضایا مجموعة إلى

  سمات الشخصیة المبدعة :تاسعا

على دراسة موضوع سمات الشخص المبدع لما لها  اإلبداعانصب الكثیر من الباحثین في مجال 

أو من أجل  اإلبداعیةوقیمة سواء أكان ذلك بالنسبة لمساعدة الشخص لتطویر قدرته  أهمیةمن 

  ).65،ص2006العازمي،(الحكم على األشخاص المبدعین 

امتلكها الفرد یمكن أن  إنأن هناك عددا من الخصائص التي  إلىوقد توصلت عدة دراسات 

  :، ومن هذه الخصائصیصنف مبدعاً 

أكبر قدر من األفكار الجدیدة المفیدة في  إنتاجوتتمثل في القدرة على  :ـ الخصائص العقلیة1

لتكیف وقت محدد، والمرونة في التفكیر، والقدرة على تغییر اتجاه التفكیر بسهولة لكي یستطیع ا

بناء  إلىأوسع وأشمل قبل التوصل  أنماطمع الظروف المتغیرة، والقدرة على تنظیم األفكار في 

عادةالنموذج التفكیري الجدید، من خالل التخیل، والتألیف، والتركیب، والبناء، والتحلیل،   وإ

ا؟ وكیف؟ ، والتفكیر بطریقة لماذاإلطارالتنظیم، والخروج الدائم عن المألوف بتبني فكر كسر 

دراك للمستقبل وبین ما سیكون علیه المستقبل  إلیهاالعالقة المباشرة بین الطریقة التي ینظر  وإ

، واالعتماد على التفكیر التباعدي، الذي یقوم على التشعب، وأنه لیس هناك طریقة أو حل فعالً 

  ).19-18،ص2008بلواني،(كیر واحد للمشكلة، واالستقالل في التف

المخاطرة، وتقبل الغموض، وعدم  إلىوتكمن في المیل  :شخصیة والدافعیةـ الخصائص ال2

 إلىالدعابة والمرح، وتحویل األزمات  إلىالتقید بالتعلیمات واألنظمة، وكسر القیود الذاتیة بالمیل 

فرص، حتى ولو كانت وسط مجموعة من المتغیرات، التي تبدو من الوهلة األولى أنها تهدد 
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النجاح  بإحرازالتفكیر في بذل الجهد بقدر التفكیر بتحقیق النتیجة، واالهتمام بوقوع أزمة، وعدم 

أكثر من تجنب الفشل، وتحلیل احتماالت النجاح بدقة، والتمتع بشخصیة مبادرة، وااللتزام 

، وآرائهم باآلخرینالشخصي القوي تجاه المنظمة، وامتالك ضبط وتحكم داخلیین، واالهتمام 

وتنفیذها في الواقع، واالنفتاح على  ألفكارهنفس، وتحمل المسؤولیة، والتحمس والتمتع بالثقة بال

، وتقدیم اآلراء إبداءالخبرات الجدیدة، وااللتزام بالعمل والتأمل، والقدرة على التكیف، والجرأة في 

  ).66 ،ص2006العازمي،(المقترحات الالزمة 

البحث والتحقیق،  إلىطالع، والتوجه وتتمثل في الشغف بالقراءة واال :ـ الخصائص المعرفیة3

أفكار جدیدة، والقدرة على التعامل مع النظم الرمزیة  إلنتاجواستخدام المعرفة الموجودة كأساس 

 .المجردة، وتنویع االهتمامات والهوایات واألفكار

 ألخرالخصائص والسمات التي تمیز الفرد المبدع یختلف توفرها من فرد  أن إلى اإلشارةوتجدر 

البیئة التي نشأ بها الفرد، ودرجة االستعداد الشخصي عنده، : أهمها رالمعاییبقا لعدد من ط

 ،ص2008بلواني، (والمواقف التي یتعرض لها، واألقران، وفرق العمل والعاملین في المنظمة 

18 - 19 .(  

  عند الفرد اإلبداعیة اإلمكانیات: عاشراً 

  :تتمحور في التالیة اإلبداعیةقیم ال أناستخلص من دراسات مقارنة متعددة على 

مرهف لدى المبدع بوطأة المشكالت كما لو كان  إحساس إلىوتترجم هذه القیمة  :اإلصالح .1

حساسعن حلها،  المسئولهو  بقدرة، وثقة، والتزام عمیق في حل هذه المشكالت حتى لو  وإ

  .استلزم ذلك خسارة له

غلب أمتمرد في  إنسانبل هو  أو منقاداً  ةإمعفالفرد المبدع ال یمكن أن یكون  :االستقالل .2

 أن إلى، وتؤدي هذه بالفرد على القیود وعلى معاییر الجماعة وقد ال یكون نظامیاً  األحیان

مكانیاتیطرح التساؤالت باستمرار عن الواقع   .اآلخرینتغییره في وقت ال یثیر فیه  وإ

ین، بل یرفضون مواراة المبدعون لیسوا منافق فاألشخاص :الصدق والبحث عن الحقیقة .3

 .الحقیقة

فالعمل الجاد یعتبر متعة لدى المبدعین وذلك لقوة الشعور لدیهم بانجاز  :الحاجة لالنجاز .4

 .ما حتى یخلدوا أنفسهم، وحتى ینتزعوا االعتراف من المجتمع بجهودهم يءش
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ه وتنظر یجب استثمار  نتاجيإفالشخصیات المبدعة تنظر للزمن كمورد  :الرؤیا ونفاذ البصیرة .5

  .)263،ص1993القریوتي، (علیها  لألمام للسبق وال تجعل للماضي قیوداً  دائماً 

  اإلبداعتنمیة وتطویر  أسالیب: حادي عشر

  : عند الفرد كما یلي اإلبداعالتي من شأنها تنمیة  األسالیب إلى) 151،ص2004(عباس أشار

المتنوعة حتى وان  ئلةاألسوعلى طرح  وأفكارهم آرائهمعلى طرح  األفراددعم وتشجیع  .1

 .غریبة أسئلةكانت 

ضرورة الربط بین التعلیم النظري والعملي خاصة في المعاهد التعلیمیة على جمیع  .2

 .مستویاتها فالتفكیر مهارة تنمو خالل التدریب والتطبیق

وضع هیكل تنظیمي یدعم ویشجع حریة التفكیر ودیمقراطیة العمل وتنمیة روح التعاون  .3

الخالقة وهذا  األفكاروخلق زوبعة  اآلخرین أفكارقد البناء واحترام والمشاركة والن

 .مشتركة بین العاملین والمدراء فهداوأقیم  إلیجاداالستراتیجي  التفكیریتضمن تشجیع 

 .االعتراف بالفروقات الفردیة في المؤسسات .4

ة على البحث والتحلیل والقدر  إلىسسة ؤ قیادة الم إلىواعیة تسعى  إداریةوجود قیادة  .5

 .التكیف للمتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والقانونیة والتعلیمیة  األعمالزیادة التوعیة نحو بیئة  .6

 .شمولیة التفكیر وتوسیع الرؤیا إلىالذي یؤدي  األمروغیرها، 

  اإلبداعمعوقات : ثاني عشر

 لهدفا قیدون تحق تحول إذ ،هقیطر  تعترض أن مكنی التي بالمعوقات سلباً  اإلبداع تأثری

 في )1999( ھیجانوقد أشار .دهمه في اإلبداع وأد إلى وبالتالي المرجوة، النتائج إلى والوصول

  :ةیالتال المجاالت إلىیفها تصن مكنی التي من المعوقات عدد إلى تهدراس

  :ةیالذات المعوقات ـ 1

  :الخبرات وتشمل وتراكم باالحتكاك عهم نمت يوالت ،سهنف بالفرد المتعلقة ھيو
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 القدرة ابیالمجاراة، وغ إلى لیوالم النمطي، ریالتفك بیأسال إتباع في وتتمثل :ةیالعقل المعوقات أـ

 دیالوح مدخل الحل ودعم اء،یلألش ة الخاطئةیوالرؤ  ة،یاإلدراك القدرات وضعف التصور، على

  .للمشكلة

 :ةیاالنفعال المعوقات -ب

 على القدرة وعدم الثقة بالنفس، وضعف والتردد، كالخوف، الفرد بانفعاالت تتعلق التي يھو

  .لهوخمو  اإلبداع دییتق على المعوقات ههذ إذ تعمل ,المفرط الحماس أو ة،یالمسؤول تحمل

 :ةیالدافع المعوقات-ت

 قلة :هانوم إلى اإلحجام، تؤدي وقد نهام وتحد للفرد ةیالداخل الرغبة على تؤثر التي يھو

 ابیوغ د،یبالتجد الرغبة وانعدام ة للمشكالت،یالحساس وضعف المبادأة، روح ابیوغ التحدي،

 .طةیالمح ئةیالب قبل من طیالتثب أو عیالتشج وقلة الحافز،

  :ةیمیالتنظ ـ المعوقات2

 ةیاإلبداع القدرات من دون االستفادة وتحول ،نهاع والمسئولین المؤسسة بأنظمة تتعلق التي يھو

 والمتمثل ھاذكر أبرز مكنی نهأ إال ذلك، في المؤثرة العوامل عیجم حصر صعبیو  ,دهاألفرا

 ةیوازدواج ن،یبالقوان الحرفي ة، وااللتزامیالحر  جو ابیوغ األنظمة، وجمود ر،ییالتغ بمقاومة

 فتوحة،الم االتصال وسائل توفر وعدم ة،یالعال ةیوالمركز  ة،یادات اإلدار یالق كفاءة وعدم ر،ییالمعا

 ابیاإلبداع، وغ تنمي التي ةیبیالتدر  البرامج وقلة المطلوبة، اناتیالب على وصعوبة الحصول

  .ریالكث رهایوغ ة،ینیالروت باألعمال نیر یالمد وانشغال الجماعي، العمل
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  جامعتي األزهر واالسالمیة: الثالثالمبحث 

  
 بغزة اإلسالمیة الجامعة: أوالً 

 
 عام أنشئ الذي الدیني، االزهر معهد عن انبثاقاً م 1978 عام بغزة میةاإلسال الجامعة نشأت

 فیه یقطن الذي غزة قطاع تخدم التي الوحیدة الجامعة م 1991عام إلى الجامعة وظلت, م1954

، الصفحة االلكترونیة 2012،اإلسالمیة الجامعة( ةنسم ونصف الملیون ملیون أكثر من اآلن

  .)للجامعة

 الشریعة كلیة الحقاً  أصبحت التي الشریعة كلیة: هي كلیات بثالث سالمیةاإل الجامعة بدأت

 لحاجة ونظراً  اآلداب، كلیة الحقاً  أصبحت التي العربیة اللغة وكلیة الدین، أصول وكلیة والقانون،

 كلیات ثالث افتتاح م1980 عام في تم فقد األخرى التخصصات إلى الماسة الفلسطیني المجتمع

 عام التمریض وكلیة ,م1992 عامكلیة الهندسة  افتتحت ثم والعلوم، والتجارة، یة،الترب: هي أخرى

 الجامعة( م2006عام  الطب وكلیة ،م2004 عام المعلومات تكنولوجیا وكلیة ،م1992

  ).للجامعة االلكترونیة الصفحة ،2012اإلسالمیة،

 طلبتها وأعداد واإلداریة، ةاألكادیمی هیئتیها في تطوراً  الجامعة شهدت السنوات تلك مدار وعلى

 والتنمیة العلمي البحث مجالي في وخدماتها ومختبراتها، ووحداتها، مرافقها، جانب وخریجیها،إلى

  .والعالمیة واإلقلیمیة الوطنیة عالقاتها على عالوة المجتمعیة،

 شرافبإ تعمل العالي، التعلیم مؤسسات من مستقلة أكادیمیة مؤسسة بغزة اإلسالمیة الجامعة و

 الجامعات ورابطة العربیة، الجامعات اتحاد: في عضو وهي العالي، والتعلیم التربیة وزارة

 واالتحاد المتوسط، األبیض البحر جامعات ورابطة ، اإلسالمیة الجامعات واتحاد ، اإلسالمیة

  .واألجنبیة العربیة الجامعات من بالكثیر تعاون عالقات وتربطها للجامعات، الدولي

 الفلسطیني الشعب لظروف ومراعیاً  اإلسالمیة بالقیم ملتزماً  أكادیمیاً  جواً  لطلبتها لجامعةا توفر

 التطبیقي بالجانب وتهتم التعلیمیة، العملیة لخدمة المتاحة اإلمكانیات كل وتضع وتقالیده،

 العملیة خدمة في المتوفرة التكنولوجیا وسائل بتوظیف وتهتم كما النظري، بالجانب اهتمامها

  ).للجامعة االلكترونیة الصفحة ،2012اإلسالمیة، الجامعة( التعلیمیة
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  الجامعة غایات

  . الجودة لمعاییر وفقاً  الجامعة في التعلیمیة البرامج مستوى رفع •

  . المستدامة التنمیة تحقیق اتجاه في واستثماره ودعمه العلمي بالبحث االرتقاء •

   .المجتمع وتنمیة خدمة في الجامعة دور تعزیز •

  . وتقنیاً  إداریاً  المؤسسي األداء كفاءة ورفع ضبط •

  .والعاملین للطلبة المقدمة الخدمات ومستوى الجامعة بالبیئة االرتقاء •

 الجامعة( والدولیة واإلقلیمیة المحلیة المؤسسات مع والتعاون الشراكة عالقات تدعیم •

  ).للجامعة االلكترونیة الصفحة ،2012اإلسالمیة،

  البكالوریوس لدرجة توالتخصصا الكلیات

 الجامعة( كلیة عشر أحد خالل من تخصص ستین في البكالوریوس درجة الجامعة تمنح

  ).للجامعة االلكترونیة الصفحة ، 2012اإلسالمیة،

  العلیا الدراسات

 الجامعة( كلیات تسع خالل من تخصصاً  وعشرین ست في الماجستیر درجة الجامعة تمنح

  ).للجامعة لكترونیةاال الصفحة ، 2012اإلسالمیة،

   االسالمیة الجامعة في الموظفین عدد

 االكادیمیین الموظفین بین ما مصنفین ,موظفاً  1063 من یقارب ما االسالمیة الجامعة في یعمل

 :التالي الجدول حسب مصنفین والخدمات االكادیمي واالداري واالداریین

  عدد وتصنیف موظفي الجامعة اإلسالمیة): 2(جدول 

  العدد  بفالتصن

  394  اكادیمي

  466  اداري

  203  خدمات

  1063  اجمالي عدد الموظفین

  2012الجامعة االسالمیة، شئون الموظفین،: المصدر
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في الجامعة االسالمیة باستثناء الخدمات  االشرافیةحیث یبلغ عدد الموظفین أصحاب المناصب  

  :الجدول التاليموظفا حسب 169والوظائف االداریة الدنیا والرئیس ونوابه 

  الموظفون أصحاب المناصب اإلشرافیة في الجامعة اإلسالمیة): 3(جدول 

  العدد  التصنیف  المسمى

  21  اداري ـ اكادیمي  عمید كلیة

  20  اداري ـ اكادیمي  نائب عمید

  52  اداري ـ اكادیمي  رئیس قسم اكادیمي

  31  اداري  رئیس قسم اداري

  34  اداري  مدیر اداري

  11  اداري  مدیر اداري قائم بأعمال 

اجمالي عدد الموظفین اصحاب 

  المناصب االدریة العلیا
169  

  2012الجامعة االسالمیة، شئون الموظفین، : المصدر
  

 غزة -زهرجامعة األ : ثانیا

م، بقرار من الشهید 1991العام  جامعة األزهر بغزة في مطلع الفاتح من سبتمبر من أنشئت 

الجامعة لإلسهام في إتاحة  ظمة التحریر الفلسطینیة، وجاء إنشاءرئیس من الراحل یاسر عرفات

والحد  الفلسطیني، داخل الوطن وخارجه بهدف المحافظة علیهم فرصة التعلیم الجامعي للشباب

 .من هجرتهم في طلب العلم إلى الخارج

 في واجهت الجامعة، ومضایقات االحتالل الصهیوني الغاشم وبرغم التحدیات والصعوبات التي

والمزید من  تقدمها وتسعى لتقدیم المزید تلك الفترة، إال أن الجامعة شقت طریقها واستمرت في

،  2012جامعة األزهر،( والمجتمع الفلسطیني الخدمات العلمیة والبحثیة للطلبة والباحثین

  .)الصفحة االلكترونیة للجامعة

  رسالة الجامعة

عامة، مستقلة وغیر ربحیة، تهدف إلى تلبیة  نیةجامعة األزهر بغزة مؤسسة تعلیم عاٍل فلسطی

في التخصصات المعرفیة  المجتمع الفلسطیني والعربي من الموارد البشریة المؤهلة احتیاجات
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في  والتنمیة المستدامة مع التركیز على توظیف تقنیات العصر المختلفة، والبحوث العلمیة،

الفلسطیني والعربي واإلسالمي، وااللتزام  اثتحصیل العلم والمعرفة، والمحافظة على أصالة التر 

وااللتزام بحكم القانون والشفافیة  الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وقیم العدالة والمساواة، بمبادئ

، الصفحة 2012جامعة األزهر،(وعدم التمییز والتنوع، والشراكة المجتمعیة  والتسامح واالحترام

  .)االلكترونیة للجامعة

  صات لدرجة البكالوریوسالكلیات والتخص

جامعة ( كلیة شرع اثنىتخصص من خالل  خمسینتمنح الجامعة درجة البكالوریوس في 

  .)، الصفحة االلكترونیة للجامعة 2012األزهر،

  الدراسات العلیا

اللغة العربیة، العلوم السیاسیة، وهي , سبعة عشر تخصصاً  تمنح الجامعة درجة الماجستیر في

ادارة االعمال، المحاسبة، علم النفس، مناهج وأسالیب تدریس، اصول  االحصاء، االقتصاد،

لتغذیة التربیة، القانون، الكیمیاء، الریاضیات، العلوم الحیاتیة، الزراعة، علوم المیاه والبیئة، ا

، الصفحة االلكترونیة 2012جامعة األزهر،(دبلوم التأهیل التربوية، االكلینیكیة، الصیدل

 .)للجامعة

  وظفین في جامعة األزهر عدد الم

مصنفین ما بین الموظفین االكادیمیین  ,موظفاً  573یعمل في جامعة االزهر ما یقارب من 

  :واالداریین واالداري االكادیمي والخدمات مصنفین حسب الجدول التالي

  

  عدد وتصنیف موظفي جامعة االزهر): 4(جدول 

  العدد  التصنبف

  254  اكادیمي

  204  اداري

  115  منخدمات وا

  573  اجمالي عدد الموظفین

  2012جامعة األزهر، شئون الموظفین،: المصدر
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حیث یبلغ عدد الموظفین أصحاب المناصب االداریة العلیا والمتوسطة في جامعة االزهر  

موظفا حسب  97باستثناء الخدمات والوظائف االداریة الدنیا والرئیس ونوابه ما یقارب من 

  :الجدول التالي

  الموظفون أصحاب المناصب اإلشرافیة في جامعة األزهر): 5(جدول 

  العدد  التصنیف  المسمى

  15  اداري ـ اكادیمي  عمید كلیة

  14  اداري ـ اكادیمي  نائب عمید

  31  اداري ـ اكادیمي  رئیس قسم اكادیمي

  6  اداري  رئیس قسم اداري

  31  اداري  مدیر اداري

اجمالي عدد الموظفین 

یة اصحاب المناصب االدر 

  العلیا

97  

  2012جامعة األزهر، شئون الموظفین،: المصدر
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  الدراسات المتعلقة بالتمكین: العربیة الفلسطینیة والدراسات : أوالً 

   : بعنوان ,)2010عریقات، (دراسة . 1

  "ر التمكین في إدارة األزمات في منظمات األعمالدو " 

هدفت الدراسة إلى التعریف بمفهوم تمكین العاملین، ومعرفة متطلباته وكیفیة تحقیقه، مع بیان 

  .دور التمكین في إدارة األزمات التي تتعرض لها المنظمة

لتي ال تؤمن به في إلى بیان الفرق ما بین المنظمة التي تطبق التمكین والمنظمة ا وهدفت أیضاً 

الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحلیلي، وذلك  فهداأولتحقیق  ,كل منها لألزمات إدارة

 األردنلجمع البیانات وتطبیقها على البنوك والشركات المالیة العاملة في  ستبانةاالباستخدام أداة 

، األردنيلتمویل، والبنك التجاري للتجارة وا اإلسكانكمجتمع دراسة حیث تم استخدام كل من بنك 

  .وشركة السنابل الدولیة كعینة للدراسة

تبني المنظمة لعملیة تمكین العاملین لدیها من  أنالدراسة  أظهرتهاالنتائج التي  أهموكان من 

خالل زرع الثقة في نفوسهم بأهمیة ما یقومون به من أعمال، ومشاورتهم وأخذ رأیهم، واالستماع 

 إبداعیاً رفع مستوى تفكیرهم لیصبح  إلىبرامج تدریبیة تهدف  إلى باإلضافة، لوجهات نظرهم

ن ل وتفویض السلطات والمسؤولیات، وأجانب وجود هیكل تنظیمي مرن یسمح بنق إلى، اً خالق

  .والتصدي لها واألزماتالموظف الممكن مؤهل لتوقع المشاكل 

كرأس مال بشري ولیس مجرد تكلفة الموظفین  إلىنه على المنظمات النظر الدراسة أ وأوصت

جازاترواتب  ، وعند اكتشاف الموظف ذو القدرة المخزنة والغیر مستغلة یجب على المنظمة أن وإ

شراكهتشجعه وتدعمه وتمكنه من خالل منحه المزید من الصالحیات،  في اتخاذ القرارات مع  وإ

  .التركیز على منح الحوافز
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   :بعنوان, )2010الرقب، (دراسة . 2

  "عالقة القیادة التحویلیة بتمكین العاملین في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة "

التأثیر المثالي، ( األربعةالتعرف على العالقة بین القیادة التحویلیة بأبعادها  إلىهدفت الدراسة 

ینیة وتمكین العاملین في الجامعات الفلسط) ، الحفز الفكري، االعتبارات الفردیةاإللهاميالحفز 

لجمع البیانات  ستبانةاال أداةبقطاع غزة، حیث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، باختیار 

في  واإلداریین ,إداریةبرتبة  األكادیمیینمفردة من  660من عینة مجتمع الدراسة والمكونة من 

  .الجامعات الفلسطینیة

مكین في الجامعات الفلسطینیة حیث توفر عناصر الت: النتائج التالیة أهم إلىوخلصت الدراسة 

التأثیر المثالي، ( ن سلوكیات بدرجة متوسطة، وأ وأخرىتوفرت بعض العناصر بدرجة كبیرة 

متوفرة في الجامعات الفلسطینیة قید الدراسة، ) ، الحفز الفكري، االعتبارات الفردیةاإللهاميالحفز 

ادة التحویلیة بأبعادها محل الدراسة وتمكین یجابیة بین القیأنه توجد عالقة إ إلىالدراسة  ارتوأش

حول  إحصائیةالعاملین في الجامعات الفلسطینیة، وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 

طبیعة العمل ، الجنس، اسم الجامعة، (عالقة القیادة التحویلیة بتمكین العاملین تعزى لمتغیر 

  ).سنوات الخبرة

على  المدراءام بحاجات العاملین الشخصیة والعملیة وتشجیع وأوصت الدراسة على زیادة االهتم

 أوصتالقیام بممارسة عملیات التفویض والتمكین، والعمل على خلق مناخ تنافسي بینهم، كما 

وزیادة الدورات التدریبیة في الجامعات  األفكاربضرورة تعزیز ثقافة تشجیع العاملین على تقدیم 

حویلي، واالهتمام بسلوكیات وعناصر القیادة التحویلیة لزیادة تمكین الفلسطینیة الخاصة بالقائد الت

 .العاملین

 : بعنوان ,)2010االصقه،(دراسة . 3

  "الخاصة في الریاض األمنالتمكین وعالقته بالرضا الوظیفي للعاملین في جهاز قوات " 

حریة االختیار، ( األربعةالتعرف على درجة ومستوى تمكین العاملین بأبعاده  إلىهدفت الدراسة 

الخاص في الریاض ودرجة الرضا  اآلمنفي قوات ) الفاعلیة الذاتیة، معنى العمل، التأثیر

الوظیفي للعاملین، ومعرفة العالقة بین مستوى التمكین لدى العاملین ودرجة الرضا الوظیفي 
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 إحصائیة كان هناك فروق جوهریة ذات داللة إذاالخاص ومعرفة ما  األمنلمنسوبي جهاز قوات 

المبحوثین تعزى لمتغیراتهم الشخصیة والوظیفیة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي  آراءفي 

جمع البیانات بتطبیقها على عینة قوامها  أداة ستبانةاالالمدخل االرتباطي بصورته الكمیة، وكانت 

  .الخاصة في الریاض األمنضابطا في قوات  440

  :الدراسة النتائج التالیة وأظهرت

 .عینة الدراسة یدركون التمكین بمستوى مرتفع أفراد أن .1
 .عینة الدراسة یشعرون بالرضا الوظیفي بدرجة عالیة أفراد أن .2

ودرجة  األربعةبین مستوى تمكین العاملین بأبعاده  إحصائیةوجود عالقة طردیة ذات داللة  .3

 .الرضا الوظیفي للعاملین
) معنى العمل(العینة حول  أفراداهات في اتج إحصائیةهناك فروق ذات داللة  أنتبین  .4

بین ) معنى العمل(ونقیب، وكذلك توجد فروق حول  أولعینة رتبة مالزم  أفرادلصالح 

عینة الدراسة الحاصلین على دراسات علیا لصالح  وأفرادالحاصلین على مؤهالت جامعیة فأقل 

  .العینة الحاصلین على مؤهل جامعي فأقل أفراد

فرصة اكبر  إتاحةبها الدراسة هو وجوب العمل على  أوصتات التي وكانت من أهم التوصی

  .وتحسین مستوى التمكین اإلبداعلالستفادة من قدرات العاملین مع تحسین فرص 

  : بعنوان ,)2010الجعبري، (دراسة . 4

واقع تمكین العاملین في الجامعات العامة الفلسطینیة العاملة في الضفة الغربیة من وجهة " 

  "دارییناإلنظر 

في الجامعات العامة الفلسطینیة  اإلداریینمعرفة واقع التمكین لدى العاملین  إلىهدفت الدراسة 

التعرف  إلىوالتمكین النفسي، وهدفت أیضا  اإلداريالعاملة في الضفة الغربیة، من زاویة التمكین 

  .معیقات تطبیق التمكین من وجهة نظر العاملین أنفسهم إلى

تفویض السلطة، العمل الجماعي، (بأبعاده وهي  اإلداريدراسة دراسة التمكین وتمت في هذه ال

الدافعیة، التحفیز، المشاركة في صنع القرارات، وضوح الهدف، انسیاب المعلومات، االتصاالت 

المعنى، (التمكین النفسي وهي  أبعاد إلى إضافة) واإلبداعالفعالة، االعتراف والتقدیر، التطویر 
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أداة   ستبانةاالوقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باختیارها  ,)ستقاللیة، التأثیرالقدرة، اال

  .مبحوثا 226لجمع البیانات من عینة عشوائیة طبقیة مكونة من 

  : وخرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها

في الجامعات الفلسطینیة العامة جاء  اإلداریینواقع التمكین الكلي لدى العاملین  إن .1

  .اإلداريمن التمكین  أعلىة مرتفعة، وأن درجة التمكین النفسي كانت بدرج

 اإلداريالمبحوثین حول أبعاد التمكین  إجاباتفي  هناك تفاوتاً  أنالنتائج أیضا  وأظهرت .2

الدوافع، وضوح الهدف، تفویض السلطة، العمل الجماعي، وانسیاب  :بحیث احتل بعد

ثم االعتراف والتقدیر  واإلبداعیلیه التطویر  المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات

توجد فروق في  نه الالدراسة أ وأكدتالحوافز على الترتیب ،  وأخیراً واالتصاالت الفعالة 

سنوات (متغیر  إلىواقع التمكین الكلي للعاملین في الجامعات العامة الفلسطینیة تعزى 

  ).الخبرة، اسم الجامعة

عیقات التي تعوق تطبیق التمكین في الجامعات العاملة في الم أكثر إلىالدراسة  وأشارت .3

القرار  اتحادمن فقدان السیطرة والمركزیة العالیة في  المدراءالصفة الغربیة هو خوف 

 .ضعف نظام الحوافز إلى باإلضافة

  : بعنوان, )2009 ,وارشیدة المعاني(دراسة  .5

  "دراسة میدانیة تحلیلیة: ة األردنیةالعاملین في الجامع إبداعوأثاره في  اإلداريالتمكین " 

 اإلداري اإلبداعوأثره في  اإلداريمعرفة تصورات العاملین لمفهوم التمكین  إلىهدفت الدراسة 

اختبار الفروق تبعا لتصوراتهم من حیث الخصائص الدیمغرافیة والوظیفیة، وشملت الدراسة  وكذلك

 ,التفویض(بعض عناصر التمكین وهي  ، واقتصرت الدراسة علىموظفاً ) 295(عینة مكونة من 

ثر هده المتغیرات على أكمتغیر مستقل، و ) حفز العاملین ,فرق العمل ,االتصال الفعال ,التدریب

نتائج الدراسة أن  أظهرت، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي حیث اإلداري اإلبداع

ا عدم عدالة وموضوعیة نظام منه أسبابالعاملین یشعرون بمستوى متوسط من التمكین لعدة 

الترقیات، وضعف المشاركة في صنع القرارات، وتدني الرواتب وعدم كفایتها، وضعف نظام 

المعلومات، وعدم تبني خطط واضحة للتدریب، كما بینت النتائج أن الجامعة تلتزم بأبعاد التمكین 
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ثر أ، وأنه یوجد اإلبداعع من التي تم دراستها، وأظهرت أن العاملین یشعرون بمستوى مرتف اإلداري

 إحصائیاً توجد فروق دالة  نه اللدى العاملین، وأ اإلبداعفي مستوى  اإلداريللتمكین  إحصائیاً دال 

في تصورات العاملین نحو مفهوم التمكین تعزى للخصائص الدیمغرافیة والوظیفیة باستثناء 

  .متغیري العمر والنوع االجتماعي

   :بعنوان ,)2009الرشودي، (دراسة  .6

  ".مقومات التمكین في المنظمات األمنیة التعلیمیة ومدى جاهزیتها لتطبیقه"

  "دراسة مسحیة على ضباط كلیة الملك فهد األمنیة وكلیة الملك خالد العسكریة" 

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة أهمیة مقومات تمكین العاملین في الكلیتین قید الدراسة 

وهدفت أیضا إلى معرفة ما إذا كان هناك  .مدى جاهزیتها لتطبیق التمكینوالتعرف أیضا على 

راء المبحوثین عن درجة أهمیة مقومات التمكین في الكلیتین حسب متغیراتهم آفروق بین 

  .الشخصیة والوظیفیة وعن مدى جاهزیة الكلیتین لتطبیق التمكین

الذي تكون من جمیع الضباط الحصر الشامل لمجتمع الدراسة و  أسلوبحیث استخدم الباحث 

والعاملین في كلیة الملك فهد األمنیة وكلیة الملك خالد العسكریة الذین یحملون رتبة مالزم فما 

  .استبانة) 212(المستردة والصالحة للتحلیل  االستبانةضابطا، وقد بلغت ) 348(فوق وعددهم 

  :و أظهرت الدراسة النتائج التالیة

ات التمكین من وجهة نظر أفراد الدراسة تتمثل في دعم اإلدارة بینت الدراسة أن أهم مقوم .1

العلیا وقناعتها بجدوى التمكین، یلیها توفیر البرامج التدریبیة المالئمة، أما اقل مقومات 

  .التمكین من حیث األهمیة فتتمثل في كفایة الحوافز المادیة والمعنویة

  .التمكین في الكلیتین تحت الدراسة إن أفراد الدراسة موافقون بدرجة عالیة على أهمیة .2

جاهزیة الكلیتین قید الدراسة لتطبیق  ىإن أفراد الدراسة متأكدون بدرجة متوسطة من مد .3

  .التمكین

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات أفراد عینة الدراسة العاملین في كلیة  .4

حول درجة وأهمیة مقومات  الملك خالد وأفراد عینة الدراسة العاملین في كلیة الملك فهد
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تمكین العاملین في الكلیات قید الدراسة لمصلحة أفراد عینة الدراسة العاملین في كلیة 

  .الملك خالد

وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتدعیم المقومات التي تزید من تطبیق إمكانیة التمكین في 

ن وفي قدراتهم ومهاراتهم وتهیئة بیئة العمل المنظمات التعلیمیة األمنیة، وزیادة الثقة في المرؤوسی

  .بما یساعد على تطبیق التمكینالمناسبة 

   :بعنوان ,)2009الشهراني، (دراسة  .7

  "دور التمكین في تحقیق امن األنشطة الریاضیة"

من األنشطة الریاضیة، ومدى أهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه 

الجهات المعنیة بأمن األنشطة الریاضیة، ودور التمكین في تطویر أداء تطبیق التمكین في 

العاملین في الجهات المعنیة بأمن األنشطة الریاضیة، والمعوقات التي تحول دون تمكین 

العاملین في الجهات المعنیة بأمن األنشطة الریاضیة، والمتطلبات الالزمة لتمكین العاملین في 

نشطة الریاضیة، ومدى اختالف رؤیة المبحوثین لدور التمكین في الجهات المعنیة بأمن األ

  .من األنشطة الریاضیة باختالف متغیراتهم الشخصیة والوظیفیةأتحقیق 

 االستبانةوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي عن طریق المدخل المسحي باستخدام 

وبي الجهات المعنیة بأمن األنشطة مفردة من منس) 174(كأداة لجمع البیانات، بمجتمع دراسة 

  .الریاضیة من الضباط والموظفین المدنیین

  :وأظهرت الدراسة النتائج التالیة

  .یتم تطبیق التمكین في الجهات المعنیة بأمن األنشطة الریاضیة بدرجة متوسطة .1

المعوقات المهمة التي تحول دون تمكین الجهات المعنیة بأمن األنشطة الریاضیة  أن .2

ضعف نظام الحوافز المادیة والمعنویة، وعدم المعرفة الكافیة بمفهوم : قویة هي بدرجة

  .ت الریاضیة لبعض تدابیر السالمة والوقایةآالتمكین وافتقار المنش

وقد أوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة التمكین الالزمة لتهیئة البیئة المناسبة لتطویر أداء 

لحاق العاملین بدورات تدریبیة متقدمة العاملین في الجهات المعنیة بأمن ال منشآت الریاضیة، وإ
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في التمكین، واختیار نموذج التمكین المناسب لطبیعة عمل ونشاطات المنشآت الریاضیة، 

  .بضرورة توفیر التقنیات الحدیثة الالزمة لتمكین العاملین وصت أیضاً أو 

  :بعنوان, )2008باعثمان،(دراسة . 8

لمواجهة بعض المشكالت التنظیمیة في المؤسسات العامة،  تمكین العاملین كأسلوب" 

  "العامة للخطوط الجویة السعودیة دراسة میدانیة على المؤسسة

درجة تطبیق التمكین في المنظمات الوطنیة العامة على اعتبار على التعرف  إلىهدفت الدراسة 

، كما األسلوبا ذبیق هللدولة مالئمة لتط اإلداريأن المؤسسات العامة أكثر أشكال الجهاز 

لغرض الدراسة  استبانةالتمكین للعاملین، وقد تم تصمیم  بأسلوبالتعریف  إلى وهدفت أیضاً 

موظف في مدینة جدة، واعتمدت الباحثة على المنهج ) 500(وزعت على عینة حجمها و 

لحل الوصفي التحلیلي، وأظهرت النتائج أن التمكین یشجع العاملین على التفكیر االبتكاري 

، وأظهرت أن مرونة األفرادالقرارات، ویحقق استغالل الطاقة الكامنة داخل  واتحادالمشكالت 

والتحسین المستمر في العملیات تساعد في تطبیق التمكین، كما  اإلداریةاللوائح وتقلیل المستویات 

یادة أن هناك ركائز أساسیة تساعد على تطبیق التمكین مثل فریق العمل وبناء الوعي والق

وجود بیئة مناسبة لتطبیق  إلىأن النتائج خلصت  إلىالمتفتحة، وبالرغم من وجود معوقات 

 .التمكین في المؤسسات العامة السعودیة

  :بعنوان, )2008 ,الجمیلي(دراسة . 9

  "القیادیة وعالقتها بمستویات التمكین ـ من وجهة نظر موظفي مجلس الشورى األنماط" 

 ىالسائدة لد اإلداریةاألنماط  وكذلكرف على مستویات التمكین، التع إلىهدفت الدراسة 

، اإلداريالسائد والتمكین  اإلداريالتعرف على العالقة بین النمط  وكذلك، التنفیذیینالمسئولین 

 التنفیذیین المسئولینمعوقات التمكین، واختار الباحث مجتمع الدراسة من كبار  أهموالتعرف على 

  .مملكة العربیة السعودیة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیليفي مجلس الشورى بال

النتائج توفر كل من النمط القیادي التحویلي، ونمط القائد المشارك،  أظهرتهما  أهموكان من 

سهولة تواصل (أن أفراد العینة موافقون على مستویات التمكین  أیضاواالستراتیجي، وبینت 
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مصادر المعلومات، وتشجیع ودعم األفكار المتعلقة  إلىسهولة الوصول العاملین مع مدرائهم، و 

وتبین من النتائج  ,جل تنمیة مهاراتهم وقدراتهمأ، وتوفیر الفرص للموظفین من األداءبتحسین 

ن أهم أومستویات التمكین، و  اإلداریةالقیادیة  األنماطبین  إحصائیةداللة  ذاتوجود عالقة 

ي محدودیة فعالیة نظم الحوافز، وضعف التفویض، وعدم مساهمة بیئة معوقات التمكین تتمثل ف

 اتخاذالعمل في مساعدة الموظفین في حل مشاكلهم، وعدم منح الموظفین حق المشاركة في 

  .القرارات

  :وكان من أهم توصیات الدراسة

  .إیضاح مفهوم التمكین لمسئولي وأفراد مجلس الشورى .1

  .دة توزیعها على المستویات اإلداریةاعإ للصالحیات و  نحو ممارسة مرنة المسئولینتحول  .2

تهیئة بیئة العمل بمجلس الشورى بما یدعم التمكین، من خالل التعاون والتنسیق بین  .3

  .اإلدارات واألقسام والجماعات واألفراد، وتبادل المعلومات

العمل  بأسلوبالعمل على زیادة التمكین في إدارات مجلس الشورى، وذلك عن طریق األخذ  .4

نجاز األعمال، وكذلك تشجیع العاملین لتقدیم المبادرات خارج التعلیمات الجماعي كفریق إل

تاحة حیز من الحریة للعاملین في تحدید    .نجاز األعمالالمناسب إل األسلوبالرسمیة، وإ

   : بعنوان ,)2008األمیر وعبد الرسول، (دراسة  .10

دراسة تحلیلیة في كلیات جامعة  -یق العمل إستراتیجیة التمكین وأثرها في فاعلیة فر "

  "القادسیة

 ستراتیجیةإلرؤساء األقسام والفروع هدفت الدراسة إلى تحدید مستوى إدراك عینة الدراسة وهم 

التمكین المتبعة في منظماتهم، وتحدید مدى فاعلیة فرق العمل في الوحدات التنظیمیة لعینة 

إستراتیجیة التمكین وفاعلیة فریق العمل في عینة الدراسة، الدراسة، واختبار العالقة واألثر بین 

األسالیب التي تمكنها في دعم  تباعإجل أومن ثم تقدیم بعض التوصیات لعینة الدراسة من 

نجاح فریق العمل في منظماتهم وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، باستخدام .وإ

  .مفردة 52اسة كأداة لجمع البیانات، بعینة در  االستبانة
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  :وأظهرت الدراسة النتائج التالیة

 أهمیوجد توجه ملحوظ من قبل اإلدارة نحو دعم ثقافة الفریق والعمل الجماعي والذي یعد من  .1

  .المؤشرات تجاه بناء فریق العمل

تعتمد المنظمة المبحوثة على قنوات اتصال كفؤة تسهل تبادل المعلومات العادیة بین مختلف  .2

  .إلداریة والتنظیمیةالمستویات ا

  .ثر ذو داللة إحصائیة إلستراتیجیة التمكین في فاعلیة فریق العملأوجود  .3

ن الفكر اإلداري أیؤمنوا ب أنوقد أوصت الدراسة بأنه على قادة الفریق في المنظمة المبحوثة 

لمواجهة التحدیات المحیطة ببیئة العمل حیث ظهرت أیدلوجیات  التقلیدي لم یعد مناسباً 

بوجوب إعطاء الفریق الحریة  ستراتیجیات إداریة حدیثة من ضمنها التمكین، وأوصت أیضاً وا

خذ ألى إالكاملة بالتصرف بالمساءل الروتینیة وغیر الروتینیة المتعلقة بأعمالهم دون الرجوع 

  .المنظمة فهداوأرؤیة ورسالة بموافقة اإلدارة العلیا ویجب أن تكون هذه الحریة مرتبطة بوضوح 

  : بعنوان, )2008 ,اندراوس ومعایعة(راسة د .11

  "درجة ممارسة مفاهیم الثقة والتمكین لدى القیادات األكادیمیة في الجامعات األردنیة" 

في  األكادیمیةالكشف عن ممارسة مفاهیم الثقة والتمكین لدى القیادات  إلىهدفت الدراسة 

الوصفي التحلیلي، وطبقت الدراسة  لك استخدم الباحثان المنهجذ، ولتحقیق األردنیةالجامعات 

على مجتمع مكون من جمیع رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكلیات ورؤساء األقسام وعددهم 

  :وبینت النتائج التالي) 468(

وجود درجة تحقق عالیة لمفهوم الثقة خاصة أن الثقة هي التي تعزز تمكین األفراد من تحمل  •

 .مالمسؤولیة وتفویض المسؤولیات له

ن المجال األكادیمي لمفهوم التمكین قد أمعظم فقرات مفهوم التمكین قد تحققت بدرجة عالیة، و  •

لمفهوم التمكین في المرتبة الثانیة، ضمن ممارسة  اإلدارياحتل المرتبة األولى، ثم جاء المجال 

 .عالیة لكل منهما

في جامعة الیرموك لصالح عنه  جوهریاً  یختلف اختالفاً  األردنیةمفهوم التمكین في الجامعة  •

 .األردنیة
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في درجة الممارسة الكلیة لمفهوم التمكین تعزى لمتغیر الموقع  إحصائیةات داللة ذتوجد فروق  •

 .لصالح المستویات العلیا اإلداري
ه ، وهذ)متوسطة(تمكین ضمن درجة قوة هناك عالقة بین درجتي ممارسة مفهومي الثقة وال •

 .دون ثقةالعالقة تظهر أنه ال تمكین ب
 

  : بعنوان ,)2006العنزي،و  القریوتي(دراسة  .12

  "الوسطى في دولة الكویت اإلدارةمن مستوى  المدراءالشعور بالتمكن لدى " 

الكویتیة، من حیث توفر العوامل التي  اإلدارةتشخیص الوضع الراهن في  إلىه الدراسة وهدفت هذ

 أهمیة إلى والمسئولینالباحثین  ارأنظوتوجیه  المدراءتعزز الشعور بالتمكن من وجهة نظر 

التعرف على  إلىالمنشود، وهدفت  اإلداريموضوع التمكین لما له من دور في تحقیق التطویر 

   .مستوى الشعور بالتمكن لدى العاملین

 المدراءشخصا من فئة  455هذه الدراسة على عینة عشوائیة طبقیة تناسبیة مكونة من  إجراءوتم 

الحكومیة ذات المیزانیات المستقلة والهیئات  األجهزةلوسطى في مختلف ا اإلدارةمن مستوى 

  .الملحقة

راء في آ وقد بینت الدراسة توافر العوامل المعززة للشعور بالتمكن الوظیفي، وأن هناك تفاوتاً 

لمتغیرات جهة العمل، والمستوى التعلیمي، ومدة الخدمة، والعمر  أساسیةالمبحوثین تعزى بدرجة 

على النظریة  ,أو الحالة االجتماعیة للموظف ,لم یكن هناك أي دور لعامل الجنسفي حین 

  .العوامل المعززة للشعور بالتمكن ألهمیة

  ـ:بها الدراسة ما یلي أوصتالتوصیات التي  أهمومن 

ادة الشعور بالتمكن عند زی إلىمن الظروف التي تؤدي  اهتمام الدولة بتوفیر مزید ضرورة  .1

 .راءالمدو العاملین 

التأكید على ضرورة اعتماد المؤهالت العلمیة المناسبة كمتطلبات ینبغي توافرها فیمن یتم  .2

 .إداریةتعیینهم في وظائف 
كبر لمشاركة العنصر النسائي في الوظائف القیادیة عند اتخاذ القرارات بشأن فرص أ إتاحة .3

 .تعیین القیادیین
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  :بعنوان ,)2005العتیبي، (دراسة  .13

  "مفاهیمي إطار :العاملینجوهر تمكین " 

مفاهیمي لتمكین العاملین وعرض ألهم استراتیجیات ومناهج  إطارتقدیم  إلىهدفت الدراسة 

التمكین التي یمكن للمؤسسات والشركات في المملكة العربیة السعودیة أن تفاضل بینها لتختار ما 

  .لینتقدیم مقترحا لتمكین العام إلىیناسب بیئتها الثقافیة، كما وهدفت 

العربیة، ومدى توافر البیئة المالئمة  اإلداریةأهمیة فحص خصائص البیئة  إلىوخلصت الدراسة 

مدى توافر المتطلبات  إلى أساسيلتطبیق التمكین، وأن نجاح أو فشل التمكین یخضع بشكل 

قیق تح إلىالوصول  أخرى أحیاناً أو تعیق  أحیاناً الجوهریة في البیئة التنظیمیة التي قد تساعد 

  .النتائج المألوفة

معوقات تطبیق التمكین في المنظمات العربیة تتمثل في البناء  أهم أن إلىوتوصلت الدراسة 

خوف العاملین في مختلف  إلى باإلضافةرارات، قال اتخاذالتنظیمي الهرمي، والمركزیة الشدیدة في 

  .والتدریبوالمستویات وعدم رغبتهم في التغییر، وضعف نظام الحوافز  اإلدارات

الدراسة بضرورة االتجاه نحو البناء التنظیمي المرن والسماح بتداول المعلومات،  وأوصت

 . اإلداریةتطبیق نظام حوافز وتوفیر التدریب المالئم للقیادات  إلى باإلضافة

  :بعنوان ,)2001المغربي،(دراسة  .14

سة تطبیقیة على درا" تمكین العاملین في المصالح الحكومیة ومنظمات القطاع الخاص" 

  "المنظمات العاملة بمحافظة دمیاط

دراسة وتحلیل وتشخیص العوامل والمتغیرات التي تمكن من الوقوف على  إلىهدفت الدراسة 

. سلوكیات تمكین العاملین بالمصالح الحكومیة ومنظمات القطاع الخاص بمحافظة دمیاط

تحلیلي، باستخدام مقیاس صممه كل الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي ال فهداأولتحقیق 

ردة بالتساوي على مف 400لعاملین، وطبق المقیاس على من سكوت وجافي لقیاس التمكین لدي ا

  .كال القطاعین
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 :هي أبعادعوامل التمكین تمثلت في ثمانیة  أهم أنعدة نتائج وهي  إلىوقد خلصت الدراسة 

تراف والتقدیر، العمل الجماعي، المشاركة، ، االعواإلنصاف، العدالة األخالقیاتوضوح الغرض، (

راء العاملین في مختلف آبین  جوهریاً  وأن هناك اختالفاً  ,)االتصاالت الفعالة، و البیئة الصحیة

 أسباب إلىالمصالح الحكومیة العاملة بمحافظة دمیاط نحو عوامل تمكین العاملین والتي ترجع 

قوانین والنظم المعمول بها، كما وتوجد هذه منها تباین ثقافة كل منظمة ونوع النشاط وال

عوامل التمكین في الممارسات  أهم أن إلىوتوصلت الدراسة  .االختالفات في القطاع الخاص

قلها أن أالعملیة في المصالح الحكومیة هي االتصاالت الفعالة، المشاركة ووضوح الغرض، و 

في  أماالتمكین ،  أخالقیاتدم تفشي تتمثل في العمل الجماعي، واالعتراف والتقدیر، وع أهمیة

االعتراف والتقدیر  إلى باإلضافةمنظمات القطاع الخاص فكان االتصال الفعال، البیئة الصحیة 

  .في التطبیق أهمیة كأقلفي حین جاءت باقي العوامل  أهمیة األكثرهم 

یتسلسل  موذجاً ، حیث یقدم ناألفرادكمدخل لتغییر ) كارت(الدراسة باقتراح نموذج طوره  وأوصت

عادةالتجمد، والتغییر  إذابة(في ثالث مراحل  الباحث بضرورة العمل على  وأوصى ,)التجمد وإ

  .تنمیة الوعي والمعرفة بمفهوم التمكین لدى العاملین

  :بعنوان ,)1999المدهون، (دراسة  .15

  "الجودة الشاملة إلدارةالخاصة كأداة  المنشآتنموذج مقترح لتمكین العاملین في " 

الخاصة ، وتوضیح الخلفیة  المنشآتدراسة موضوع تمكین العاملین في  إلىهدفت الدراسة 

والذي یوضح  بالمنشآتطرح نموذج خاص بتمكین العاملین  إلى باإلضافةالنظریة للموضوع ، 

  .للسلطة المدراءفیما یتعلق باستخدام  اإلداریة األنماط

  :نتائج الدراسة ما یلي أهمومن 

 .واضحة وسلطة فعلیة یعد أداة مهمة من أدوات التمكین تمسؤولیاظف المو  إعطاء أن .1
لثقة یساعد على زیادة فعالیته بقدرات الموظف والتعبیر له عن هذه ا واإلیمان اإلدارةثقة  أن .2

  .مجال خدمة العمیلفي 

فاق علیها التي یتم االت األمورصالحیات للموظف للتصرف مباشرة في  بإعطاءالدراسة  وأوصت

 إطارن یتخلى الرئیس عن سلطة اتخاذ القرار لصالح المرؤوس ضمن المدیر والموظف، وأ بین
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راسخ المعالم یحدد تصرفات الموظف، بهدف توجیه ورسم دوره بالنسبة لتحسین خدمة العمیل 

  .تقدیم الخدمة أسالیبفي  واإلبداع

 
  الدراسات المتعلقة بالتمكین :األجنبیةالدراسات : ثانیا

 :(Emerson, 2008)  دراسة.  1

  " في االتحاد الجمركيتمكین الموظقین أكثر من مجرد شعار " 

التي تجعل تمكین العاملین أكثر من مجرد شعار  األسبابالتعرف على إلى ه الدراسة هدفت هذ

من خالل عملیة التمكین، وطبقت  تحقیق رضا الموظفین إلىسائد في االتحاد الجمركي، وهدفت 

نظمة اوكسفام الدولیة البریطانیة، وخرجت الدراسة بالعدید من النتائج منها أن ه الدراسة في مهذ

التعامل معها، وبالتالي یشعرون یكون لهم رأي في القضایا التي یتعین علیهم  أنیسمح للموظفین 

رائهم رة السماح للموظفین بالوقوف على آضرو  إلىه العملیة، وتوصلت بأن لهم ملكیة في هذ

 إلىتقییم وسائل االتصال بحیث یكون االتصال في كال االتجاهین، وتوصلت  ویتطلب ضرورة

تمكین العاملین من خالل الثقة والتواصل مع  أسلوبممارسة وتشجیع  اإلدارةنه یجب على أ

  .الموظفین

  :(Gerbert,et.al,2007) دراسة  .2

 أوروبافي  والخصخصة االستحواذدراسة لعملیات : في سیاق التغییر التحویلي التمكین" 

  "الشرقیة

 أیضاً التغییر، والتعرف  إدارةالتمكین على  إستراتیجیةثر تطبیق التعرف على أ إلىهدفت الدراسة 

الشركات من قبل  استحواذالشرقیة وهو  أوروباعلى نوعین من التغیر التحویلي السائد في 

الشركات وقام ه الشركات، واعتمد الباحث على عینة من وخصخصة هذ األجانبالمستثمرین 

العدید من النتائج  إلى، وتوصلت الدراسة ستبانةاالبالحصول على المعلومات بطریقة المقابلة و 

من قبل  االستحواذالعاملین للتمكین، ففي ظل  إلدراكنوع التغییر یعد عنصر حاسم  أنمنها 

ظل تطبیق نامها أما في یدرك األفراد التمكین على أنه فرصة یجب اغت األجانبالمستثمرین 

نه أ إلىتوصلت  وكذلكنه مصدر للخطر، عادة ما یدركون التمكین على أ األفرادن الخصخصة فإ

  .التغییر إدارةال توجد عالقة خطیة واضحة بین التمكین وبین 



63 
 

  )(Comm and Mathaisel, 2005دراسة  .3

  "أھمیة التمكین والمشاركة" 

اركة في عملیة التطویر والتجدید في التعرف على أهمیة التمكین والمش إلىهدفت الدراسة 

جامعة في الوالیات المتحدة ) 18(ه الدراسة وقد شملت هذ, األمریكیةالجامعات الحكومیة 

، وقد أظهرت الدراسة مدى أهمیة التمكین والمشاركة في نجاح الجامعات وتمیزها، كما األمریكیة

كون على أساس فاعل وبناء، أي وبینت أن مبادرات التغییر والتجدید في الجامعات یجب أن ت

على أساس روح المبادرة والتغییر الهادف ولیس على أساس من ردود األفعال في مواجهة 

ه العملیة، وعلیه فینبغي أن تتوفر الدراسة على دور القیادة في هذ وأكدتالمتغیرات بعد حدوثها، 

تراحات والمشاركة الفاعلة في للعاملین مستویات كافیة من حریة التصرف والتمكین في تقدیم االق

عملیة التطویر والتجدید، كما تؤكد الدراسة على أهمیة الحوافز والتقدیر الشخصي والدعم المادي 

التدریب ورفع كفاءة العاملین في  أهمیة إلى إضافةوالمعنوي للعاملین واالحتفال بالتمیز والمتمیزین 

ات وتداولها بحریة وسالسة في جمیع مستویات االتصال والمشاركة في المعلوم وأهمیةالجامعات، 

  .المنظمة

  ):(United states General Accounting Office 'GAO', 2001 دراسة . 4

  "وتمكین الموظفین إشراكممارسات " 

على عینة من الخبراء والمختصین وبعض المدراء  األمریكیةالدراسة مكتب المحاسبة العامة  أجرى

عمل مقابالت مع  إلى باإلضافةكن الموظفین، مف على الممارسات التي تبهدف التعر  التنفیذیین

مدراء وموظفین من مختلف المستویات التنظیمیة، وقامت الدراسة بدراسة ست ممارسات رئیسیة 

  :تساهم في تمكین الموظفین وزیادة مشاركتهم وهي أنفي المنظمات التي من شأنها 

  .العامة اإلدارةالتزام  إظهار -

  .النقابات العمالیة للمساهمة في عملیة التغییر إشراك -

  .وخبراتهمتدریب الموظفین لتعزیز مهاراتهم  -

  .المنظمة فهداأتكوین فرق عمل للمساهمة في تحقیق  -

  .الموظفین في التخطیط وتبادل المعلومات إشراك -
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  .األدنىالموظفین في المستویات  إلىتفویض السلطة  -

مثل الموانع التنظیمیة وبیئة العمل  األمثلالتمكین بالمفهوم  النتائج وجود موانع لتطبیق وأظهرت

لهرم التنظیمي، ولكن بالرغم من هذه ا أدنىوقلة الثقة ومقاومة التغییر وقلة مهارات الموظفین في 

الحد منها والى زیادة التمكین،  إلىوضع استراتیجیات تهدف  إلىن المنظمات تسعى الموانع فإ

 .لتحسین األداء وتجاوز العقبات واإلدارةیة تعاون الموظف أهم إلىوخلصت الدراسة 

  :(Salazar, 2000)دراسة . 5

 " العالقة بین التمكین االدراكي للعاملین وبین الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیمي" 

للعاملین وبین  اإلدراكيالتعرف على طبیعة العالقة بین أبعاد التمكین  إلىه الدراسة هدفت هذ

وبین  اإلدراكيهدفت للتعرف على طبیعة العالقة بین أبعاد التمكین  وكذلكوظیفي، الرضا ال

بالتطبیق على مجموعة المستشفیات الكائنة في جنوب الوالیات المتحدة  ذلكااللتزام التنظیمي، و 

بالرضا الوظیفي،  التمكین ترتبط ایجابیاً  أبعاد، وخرجت الدراسة بعدة نتائج منها أن األمریكیة

أن االختالفات في  إلىبااللتزام التنظیمي، وتوصلت  أن أبعاد التمكین ترتبط ایجابیاً  إلىلت وتوص

نوع المستقصى منهم تؤثر على مدركات العاملین لكال المتغیرین، االلتزام التنظیمي والرضا 

  .الوظیفي

  :(Spreitizer, 1997 )دراسة . 6

  "النفسي باإلجهادضا وعالقتهما التمكین والفعالیة والر : دراسة تحلیلیة بعنوان" 

فرص العمل  ,االرتیاح في العمل ,الفعالیة( التمكین الثالثة  أبعادالتعرف على  إلىهدفت الدراسة 

التعرف على العالقة ما بین التمكین والجهاد النفسي في العمل  إلى أیضا، وهدفت )الصلة ذات

العینة من مدراء ، وتكونت )المرضیة اإلجازات، اإلرهاقالصحة العقلیة، (وثالث جوانب صحیة 

قل مستوى في مؤسسات صناعیة مختلفة، واستخدم الباحث مقیاس مكون من الوحدات ومن هم أ

النتائج أن هناك نقص في  وأظهرت، )األثر, تحدید المصیر ,الكفاءة ,المعنى(للتمكین  أبعاد أربعة

ن أعینتین على مقیاس التمكین مختلفة، و خبرات أبعاد التمكین لكال العینتین، وأن أبعاد أفراد ال

  .النفسي وسوء الحالة الصحیة اإلجهادالتمكین في العمل یعتبر واحد من العوامل التي تقلل من 
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  الدراسات المتعلقة باإلبداع: العربیةو  الفلسطینیة الدراسات: ثالثا

  :بعنوان, )2011البدراني،(دراسة . 1

من وجهة  ي المدارس االبتدائیة الحكومیة بمنطقة بریدةلدى مدیر  اإلداري اإلبداعمعوقات " 

  "نظر مدیریها ووكالئها 

، وتحدید المقترحات اإلداري اإلبداعالتعرف على أهم المعوقات التي تواجه  إلىهدفت الدراسة 

   .المناسبة للتغلب على هذه المعوقات

لجمع البیانات من مجتمع  أداة ستبانةاالواستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت 

  .للمدارس االبتدائیة في منطقة بریدة ووكیالً  مدیراً ) 265(الدراسة جمیعه البالغ 

  ـ :الدراسة من نتائج ما یلي إلیهومن أهم ما توصلت 

، وااللتزام بالقیود المهنیة اإلداريوالتأهیل للكادر  اإلعدادأن كثرة األعباء الوظیفیة، ضعف  •

التربیة والتعلیم، كانت من أهم  إدارةمن قبل  اإلداري باإلبداعلة االهتمام وغیاب جو الحریة وق

المعوقات المادیة كضعف التمویل وكثرة  باإلضافة اإلبداعالمعوقات التنظیمیة التي تواجه 

 .بالطال

المعوقات العقلیة، االنفعالیة، المعوقات الدافعیة كانت من أهم المعیقات الذاتیة في طریق  •

 .اإلبداع

 قبل ترشیحه ومنحه مزیداً  اإلداريالمدیر للعمل  إعدادومن أهم ما أوصت به الدراسة هو ضرورة 

دخالالعنایة بالبرامج التدریبیة  إلى باإلضافةمن الصالحیات،  فیها،  اإلداري اإلبداععنصر  وإ

 .ووضع الحوافز المادیة والمعنویة للمدیرین المبدعین
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  :عنوانب ,)2010الهذلي، (دراسة  .2

لدى مدیرات ومساعدات ومعلمات مدارس المرحلة  اإلداري باإلبداعالذات وعالقتها  إدارة" 

  "الثانویة بمدینة مكة المكرمة

لدى  اإلداري اإلبداعالذات ودرجة ممارسة  إدارةالتعرف على درجة ممارسة  إلىهدفت الدراسة 

على العالقة بین  كرمة، والتعرف أیضاً مدیرات ومساعدات مدارس المرحلة الثانویة بمدینة مكة الم

واستخدمت الباحثة المنهج . مجتمع الدراسة أفرادلدى  اإلداري واإلبداعالذات  إدارةدرجة ممارسة 

) 214(لجمع البیانات من عینة قوامها  ستبانةاالالوصفي، لدراسة وتحلیل الدراسة، واستخدمت 

  .مدینة مكة المكرمةمساعدة مدیرة مدرسة ب) 92(مدیرة، ) 52(معلمة و 

  ـ :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما یلي

 .الذات بدرجة عالیة إدارةتمارس مدیرات ومساعدات مدارس المرحلة الثانویة بمكة المكرمة  •

 اإلداري اإلبداعتمارس مدیرات ومساعدات مدارس المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة  •

 .بدرجة عالیة

 اإلبداعالذات ودرجات  إدارةوجبة ومرتفعة بین درجات ممارسة توجد عالقة ارتباطیة م •

 .اإلداري

تعزى  اإلداري واإلبداعالذات  إدارةراء عینة الدراسة حول درجة ممارسة آال توجد فروق بین  •

  ).المؤهل العلمي، سنوات الخبرة ، الحالة االجتماعیة(المتغیرات التالیة  إلى

 اإلدارةلدى  اإلداري واإلبداعالذات  إدارةممارسة  میةأهوأوصت الدراسة على التأكید على  •

للمحافظة علیه من خالل عقد الدورات  اإلمكاناتالمدرسیة، وتعزیز نقاط القوة وتوفیر جمیع 

 .اإلداري واإلبداعالذات  إدارةالتدریبیة في 
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   :بعنوان ,)2010العاجز وشلدان،(دراسة . 3

لدى معلمي مدارس المرحلة الثانویة بمحافظات قطاع  اإلبداع دور القیادة المدرسیة في تنمیة" 

  "غزة من وجهة نظر المعلمین

لدى معلمي مدارس المرحلة  اإلبداعدور القیادة المدرسة في تنمیة  إلىالتعرف  إلىهدفت الدراسة 

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي . الثانویة بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمین

  .معلماً ) 303(لجمع البیانات من عینة الدراسة البالغ عددها  ستبانةاالدراسة الظاهرة، واستخدما ل

  ـ :الدراسة ما یلي إلیهومن أهم ما توصلت 

 اإلبداعیةالمدرسیة للمعلمین على تعزیز المقررات الدراسیة بما یخدم النواحي  اإلدارةتشجیع  •

 .لدیهم

واحي المالیة التي تسهم في تنظیم الرحالت العلمیة الثقافیة، الن إلىالمدرسیة  اإلدارةافتقار  •

 .اإلبداعیةوالمسابقات 

لدى المعلمین  اإلبداعحول دور القیادة المدرسیة في تنمیة  إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  •

 ).المؤهل العلمي، متغیر سنوات الخدمة، التخصص(في المدارس الثانویة تبعا لمتغیر 
  

  :مجوعة من التوصیات إلىة توصلت الدراس

 اإلبداعتنمیة  إلىأن تقوم القیادة المدرسیة بتنظیم رحالت ترفیهیة علمیة للمعلمین تهدف  •

 .لدیهم

حل المشكالت، : تدریب المعلمین على استخدام االستراتیجیات التي تنمي االبتكار مثل •

 .، العصف الذهني، التفرد في التعلیمواأللعاباالكتشاف 

 .في البیئة اإلبداعقیادات مدرسیة واعیة، تؤمن بأهمیة  یجب اختیار •
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  :بعنوان ,)2009العجلة،. (4

دراسة تطبیقیة على وزارات : الوظیفي لمدیري القطاع العام باألداءوعالقته  اإلداري اإلبداع" 

  "قطاع غزة

ملین بوزارات العا المدراءوعالقته بأداء  اإلداري اإلبداعالتعرف على واقع  إلىهدفت الدراسة 

كأداة لجمع البیانات  ستبانةاال أداةقطاع غزة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، كما واستخدم 

  .في وزارات قطاع غزة مدیراً ) 371(من أفراد العینة 

  :وقد أظهرت الدراسة

 .لوزارات قطاع غزة یمتلكون جمیع القدرات الممیزة للشخصیة المبدعة بدرجة عالیة راءالمد •

 .اإلبداعيغیرات التنظیمیة قید الدراسة تساهم بدرجات متفاوتة في توفیر المناخ المت •

 .بوزارات قطاع غزة بشكل عام مقبول اإلداري اإلبداعواقع  •

  : أهمهاوقد أوصت الدراسة بعدة توصیات من 

 .)األفكاربنك ( لإلبداعحاضنة  إدارة إنشاء •

 .المبدعین والموهوبین مبنیة على معاییر دقیقة للكشف عن إستراتیجیةوضع  •

  .الالمركزیة وتفویض السلطة ومشاركة المرؤوسین في اتخاذ القرارات إتباعالعمل على  •

  :بعنوان ,)2008 دراسة الفرا،. (5

 "الفلسطینیة في الوزارات المدراء لدى االبتكار مستوى"

 وقد ,لفلسطینیةا الوزارات لدى المدراء بین اإلبداع مستوى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 نحو العمل التوجیه :وهي اإلبداع مستوى لقیاس كمؤشر المتغیرات من العدید الدراسة استخدمت

 تنظیم المؤسسة جدیدة، ألفكار التعلم االبتكار،إدارة ثقافة بناء القدرات اإلبداعیة، تطویر المبدع،

  .القرارات واتخاذ االبتكار جلأ من

  :الدراسة هذه نتائج أهم من وكان

 .الفلسطینیة الوزارات لدى اإلبداع من مقنع مستوى وجود •
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 .األفكار النسیاب تعطیل هناك •

 .العمل تعیق الفلسطینیة الوزارات في بها المعمول والتشریعات اللوائح •

 .المرؤوسین مع المباشر االتصال یشجعون ال راءالمد •

  .راراتالق اتخاذ أو فیها اإلبداع تدعم ال للوزارات التنظیمیة الهیاكل •

  : بعنوان ,)2006العازمي،(دراسة . 6

دراسة مسحیة على العاملین المدنیین بدیوان  -اإلداري باإلبداعالقیادة التحویلیة وعالقتها " 

  "وزارة الداخلیة

لدى  اإلداري اإلبداعالتعرف على العالقة بین سمات القائد التحویلي وتوافر  إلىهدفت الدراسة 

ن وزارة الداخلیة، والتعرف على مدى توافر خصائص وسمات القیادة العاملین المدنیین بدیوا

  .لدیهم اإلبداعیةالتحویلیة لدى القیادات المدنیة بدیوان وزارة الداخلیة، وكذلك مدى توفر القدرات 

أداة لجمع البیانات من  ستبانةاالواستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي، وكانت  

موظف من العاملین بدیوان وزارة الداخلیة، وتم استیفاء البیانات ) 300(لغ مجتمع الدراسة البا

  .الحصر الشامل بأسلوبمنهم جمیعا 

 اإلبداعیةالدراسة هو أن مفردات مجتمع البحث یرون بأن القدرات  إلیهومن أهم ما توصلت 

د عالقة طردیة متوسطة نه توجمدنیین بدیوان وزارة الداخلیة، وأمتوفرة بدرجة كبیرة لدى العاملین ال

  .إبداعیةلسمات القائد التحویلي وامتالك مرؤوسیهم لمهارات وقدرات  اإلداریةبین امتالك القیادات 

وجود فروق لدى العاملین حول امتالك القیادات لسمات القیادة التحویلیة  إلىوخلصت الدراسة 

لمیة األعلى منهم، لصالح بین أصحاب المؤهالت العلمیة دون الثانوي وأصحاب المؤهالت الع

أصحاب المؤهالت الدنیا، وكذلك توجد فروق لدى العاملین حول امتالك الموظفین للقدرات 

راء العاملین حول وأنه توجد فروق في آ. المؤهالت العلمیة دون الثانويلصالح أصحاب  اإلبداعیة

لخبرات األعلى لصالح بین أصحاب الخبرات الدنیا، وأصحاب ا إبداعیةامتالك العاملین قدرات 

  .األعلىأصحاب الخبرات 
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بكل ما من شأنه زیادة وتفعیل امتالك  المسئولةأن تقوم الجهات وأوصت الدراسة بضرورة 

، اإلبداعیةالقیادات المدنیة لخصائص القیادة التحویلیة، وزیادة وتفعیل امتالك العاملین للقدرات 

  .قیادات على تحقیق ذلكووضع السبل الكفیلة لذلك مع تشجیع وتدریب ال

  :بعنوان ,)2006النتیفات، (دراسة . 7

، دراسة میدانیة على "األمنیة األجهزةفي  اإلداري اإلبداعالمتغیرات التنظیمیة وعالقتها بمستوى "

  "الضباط العاملین في شرطة مدینة الریاض

بشرطة مدینة  لدى الضباط العاملین اإلداري اإلبداعالتعرف على مستوى  إلىهدفت الدراسة 

الریاض، والتعرف على درجة المركزیة السائدة في بیئة شرطة المدینة حسب وجهة نظر الضباط 

  .العاملین

 أفرادلجمع البیانات من  ستبانةاالواستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي، واستخدم  

  .رتبة لواء إلىمالزم  ضابط من العاملین بشرطة الریاض من رتبة) 160(عینة الدراسة وعددهم 

   :أهمهانتائج من  إلىتوصلت الدراسة 

 .لدى الضباط العاملین بشرطة مدینة الریاض اإلبداعارتفاع مستوى  •

 .تدني درجة المركزیة السائدة في بیئة شرطة المدینة حسب وجهة نظر الضباط العاملین •

ة المدینة یرجع لمتغیر للضباط العاملین بشرط اإلداري اإلبداعال یوجد اختالف في مستوى  •

 .)اختالف العمر، المؤهل العلمي، الحالة االجتماعیة، الرتبة، سنوات الخدمة(

  ـ :ومن أهم ما أوصت به الدراسة ما یلي

ضرورة الحوار بین الرئیس والمرؤوس لالستفادة من الخبرات المختلفة في عرض وحل  •

 .المشكالت

 .اسةفي الدر  األعمالتحدید المسؤولیات وصالحیات  •

 .غرس روح العمل الجماعي والتفكیر بأسالیب جدیدة النجاز العمل •

  

  



71 
 

  :بعنوان ,)2005العوفي،(دراسة . 8

لدى رؤساء األقسام األكادیمیة  األزماتفي التعامل مع  اإلداري اإلبداعمدى تطبیق أسالیب " 

 أعضاءالقرى بمدینة مكة المكرمة من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر  أمبجامعة  واإلداریة

  "التدریس

 األزماتفي التعامل مع  اإلداري اإلبداعالتعرف على مدى تطبیق أسالیب  إلىهدفت الدراسة 

مة من وجهة في جامعة أم القرى بمدینة مكة المكر  واإلداریةلدى رؤساء األقسام األكادیمیة 

لیل الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لتح فهداأجل تحقیق ومن أ, نظرهم

مفردة من جمیع ) 983(لجمع البیانات من  أداةك نةاالستباالبیانات تفسیر النتائج، واستخدم 

  ).والعاملین في مجال التدریس بالجامعة األقسامرؤساء (األفراد السعودیین 

المنظم في  اإلبداعيمن خالل التفكیر  إالتم ال ت إبداعیاً  األزمات إدارةوقد أظهرت الدراسة أن 

أن  لكوادر الفنیة والقادرة على مواجهة األزمات واستثمار الفرص، وأظهرت الدراسة أیضاً ا إعداد

المطبقة في الدراسة عالیة في معظمها، كما  اإلبداعیةدرجة ممارسة رؤساء األقسام لألسالیب 

أفراد العینة بحسب نوع  إجاباتبین  إحصائیةنه ال توجد فروق ذات داللة أ إلىوتوصلت الدراسة 

 اإلداريتعزى لعامل الخبرة في مجال العمل  إحصائیاً قسم، والمؤهل العلمي، وتوجد فروق دالة ال

  .والدورات التدریبیة لكن لم یحدد االختبار لصالح من كانت الفروق

 اإلبداعالدورات التدریبیة المتخصصة في مجال  إجراءوأوصت الدراسة بضرورة التركیز على 

، األفضلذوي الخبرة والمتمكنین من تحریك دفة العمل نحو  لإلداریین اإلدارة، وأن تسند اإلداري

جراء، اإلدارةلمهارات  اآلخرین إكسابیمنع من  وهذا ال وتنظیم دورات تدریبیة تسعى لتنمیة  وإ

  .اإلبداعيالتفكیر 
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  :بعنوان ,)2003رضا،(دراسة . 9

ر الملك األمنیة بمطا األجهزةعلى  وعالقته بالرضا الوظیفي، دراسة تطبیقیة اإلداري اإلبداع" 

  "عبد العزیز الدولي بجدة

لدى العاملین باألجهزة األمنیة بمطار  اإلداري اإلبداعالتعرف على مستوى  ىإلهدفت الدراسة 

وتحسین مستوى األداء  اإلداري اإلبداعالملك عبد العزیز الدولي بجدة، والتعرف على عالقة 

بعض  إزاءتعرف على مدى اختالف رؤیة أفراد مجتمع الدراسة الوظیفي للعاملین بالمطار، وال

الرتبة، سنوات الخدمة، العمر، المؤهل العلمي، نوع الوظیفة، جهة (المتغیرات الشخصیة والوظیفیة 

، واستخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل المسح االجتماعي، األداءوبین مستوى ) العمل

  .مفردة من ضباط أمن المطار) 318(انات من عینة قوامها أداة لجمع البی ستبانةاالواستخدم 

  :ومن أهم نتائج الدراسة ما یلي

بالمطار یعتمدون على قدراتهم التحلیلیة  األمنیة باألجهزةأن غالبیة أفراد مجتمع الدراسة  •

 .والمعلوماتیة المتاحة لدیهم في الكشف على المخالفات والمهربات وما قد یسئ لألمن

الفرصة  إتاحةبین المسؤولیة والسلطة الممنوحة لرجل األمن بالمطار مع وجود تكافؤ  •

الخطط الطارئة التي توضع للتعامل مع المشكالت  إعدادللمرؤوسین بمشاركة الرؤساء في 

 .المختلفة

یقوم رجل األمن بالمطار على تقدیم االقتراحات واألفكار الجدیدة في مجال عمله وبانجاز  •

 .د ومتطورمتجد بأسلوباألعمال 

یجادبتشجیع المبدعین وتحفیزهم  األمنیةوأوصت الدراسة على التأكید على القیادات  نظام فعال  وإ

 اإلبداعیةتكثیف الدورات التدریبیة ذات الصفة  إلىللحوافز بنوعیها، مع حث الجهات المعنیة 

وأفكارهم  أرائهم مع تفعیل مشاركة المرؤوسین في طرح األداءتحسین  إلىواالبتكاریة التي تهدف 

  .البناءة
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  :بعنوان ,)2003النفیعي،. (10

  "في األجهزة الحكومیة بمدینة الریاض اإلداريمن اجل التطویر  اإلبداع" 

مراحله  إلىالحكومیة والتعرف  األجهزةفي  اإلبداعالتعرف على واقع  إلىهدفت الدراسة 

. الخصائص الشخصیة والوظیفیةو  اإلبداعمعرفة طبیعة العالقة بین  إلىوعناصره، وهدفت 

لجمع البیانات من عینة  نةاالستباواستخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة، كما واستخدم 

  .یعملون في أجهزة حكومیة بمدینة الریاض موظفاً ) 236(الدراسة 

الحكومیة  األجهزةفي  اإلبداعوجود مستوى فوق المتوسط بقلیل من ممارسة  إلىتوصلت الدراسة 

 الخصائص الشخصیة والوظیفیة، كما وأظهرت الدراسة تبایناً  باختالفكما یختلف هذا المستوى 

التنظیمي، فجاء حل المشاكل واتخاذ القرارات في المرتبة  اإلبداعفي ترتیب مجاالت  مختلفاً 

سعة  یراً في المرتبة الثانیة یلیه القابلیة للتغییر ثم روح المجازفة وأخ اإلبداع، وجاء تشجیع األولى

  .االتصال

  :ت الدراسة عدة توصیات من أهمهاوقدم

 .مستوى أعلى مما جاء في الدراسة إلىالتنظیمي  اإلبداعضرورة تحسین وزیادة مستوى  •

ضرورة تحسین روح المجازفة وكذلك سعة االتصال وضمان استمراریتها مع تقدم العمر ومدة  •

 .الخدمة

 .اإلبداعیةدراتهم واستثمار ق وأفكارهماالهتمام بالمبدعین  •

 
  : بعنوان ,)1994همشري، دراسة.(11

 "األردن في المتخصصة في المكتبات العاملین لدى اإلبداع معیقات"

بالمكتبات  العاملین لدى اإلبداع معیقات على التعرف إلى أساسي بشكل الدراسة هذه هدفت

  .األردن في المتخصصة

  :یلي ما الدراسة نتائج أهم من وكان

على  -واألنظمة والقوانین اإلبداع ومقاییس اإلبداع، وتكالیف والحوافز، التغییر، مقاومة أن •

 .الدراسة مجتمع أفراد لدى اإلبداع معیقات أهم هي -الترتیب
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 .الدراسة مجتمع أفراد لدى اإلبداع معوقات إلى النظرة في إحصائیة داللة ذات فروق وجود •

داللة  ذات فروق وجود النتائج تظهر لم نمابی فیها، یعملون التي المؤسسة نوع إلى تعزى •

 وسنوات الخبرة، التعلیمي، والمستوى والتخصص، الجنس،( :إلى تعزى الموضوع حول إحصائیة

 ).والعمر

  

  قة باإلبداعالدراسات المتعل: األجنبیةالدراسات : رابعاً 

  :بعنوان ,)1997(جیزیكي، أندرو : دراسة.  1

في المدارس االبتدائیة  اإلداریینوسلوك القائد لدى  داعياإلبتحلیل العالقة بین النمط " 

  "والمتوسطة والثانویة بسان فرنسسكو

یتعین على مدیري المدارس القیام به فیما یتعلق  الذيالتعرف على الدور  إلىه الدراسة ذهدفت ه

  .یليبالمستوى التعلیمي وفعالیة الدور المدرسي، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحل

  :النتائج التالیة إلىوتوصلت الدراسة 

، وقد 96مقارنة بالمعدل المعیاري والبالغ 95,4للمدیرین  اإلبداعیةبلغ معدل الدرجة  •

  .أنهم یفضلون التفكیر على التعلیم التلقیني إجاباتهمأوضح أفراد العینة في 

أنهم یواجهون مدیري المدارس یتعرضون لضغوط لتحقیق النتائج المرجوة بالرغم من  أن •

  .تحدیات حادة ومتزایدة

طریقها للظهور بمعدالت متسارعة تتطلب  تأخذهناك مجموعة من المشاكل الجدیدة  أن •

 اآلتیةیستطیع استقراء ما وراء المتطلبات  اإلبداعمن  وأنماط قیادیة جدیدة ونوعاً  إجابات

 .بلعلى رؤیة لما ینبغي أن یكون علیه الوضع في المستق ویكون مشتمالً 

  :بعنوان,) 1996,إیكفال دراسة (.2

 " واالبتكار لإلبداع المؤسسي المناخ"

 عند األداة هذه صالحیة ومعرفة, اإلبداعي المناخ لقیاس أداة تصمیم إلى الدراسة هذه هدفت

 التدخل بغرض الستخدامها التوجیهات بعض تقدیم و ,المؤسسي للنظام تفعیلها ومدى التطبیق،

 :الدراسة هذه نتائج أهم من وكان, المؤسسي البتكاروا اإلبداع لتحفیز
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 .لالبتكار بالنسبة المؤسسیة المتغیرات هذه أهم هو المناخ •

 .للمؤسسة ةاالبتكاری القدرة من تقلل یجعلها مثبط أو مانع أثر لها الرسمیة النزعة •

 أن دویب ولكن داللة، ذو أثر ذاته بحد منهما ألي یكون ال قد واالحترافیة الهدف وضوح  •

 توفیر مناخ على المساعدة القوى كإحدى أو اإلبداعي، المناخ من كجزء إیجابیاً  إسهاماً  لها

 .إبداعي

 .اإلبداعي والمناخ القیادة نمط بین جداً  قویة عالقة هناك •

 .واالبتكار اإلبداع یقمع الذي المناخ مع ترتبط المركزیة القرار اتخاذ نظم أن •

  .اإلبداعي المناخ مع یتنافى وهذا الصراعات، تولد المؤسسة في الرسمیة النزعة أن •

  :بعنوان ,)1995 ,وكلینر سمولنسكي( دراسة .3

  "إبداعیة أكثر بطریقة التفكیر على الناس ندرب كیف"

 المؤسسات، ومواقف العمل ببیئة المرتبطة اإلبداعیة القدرات بفحص القیام إلى الدراسة هذه هدفت

 وأن ,مدیر أي لنجاح أساسیة تعتبر المتاحة المصادر من القصوى دةاالستفا أن حقیقة من انطالقاً 

 یحققون اإلبداعي التفكیر على لدیهم العاملین لتدریب الالزمة بالكفاءة یتمتعون الذین أولئك

 .المؤسسة لدى قیمة الموجودات أكثر من لواحد االستثمار

  :یلي ما الدراسة هذه نتائج أهم من وكان

 وحل اإلبداعي التفكیر على الموظفین قدرات تطویر على القادر یرللمد أهمیة هناك أن •

 .بطریقة إبداعیة المشاكل

 أنواع أعلى من یعتبر التدریبیة البرامج خالل من الموظفین قدرات بتطویر االهتمام أن •

 .لموارد الشركة االستثمار

 على مؤسسةوال الموظفین من كالً  یفید أن یمكن الصحیحین والتدریب البیئة توفیر إن •

 .الطویل المدى

 تغییر أیضاً  یشمل قد أنه إال جدیدة، منتجات أو أفكار إیجاد في عادةً  یتمثل اإلبداع أن •

 .جدیدة بطرق تشكیلها أو أصالً  الموجودة األشیاء
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  :التعلیق على الدراسات السابقة

ات تناولت بعض الدراس أنتبین  األولمن خالل االطالع على الدراسات السابقة في المحور 

ودراسة ) 2010(التعریف بمفهوم التمكین وتطبیقه ومتطلباته وكیفیة تحققه مثل دراسة عریقات 

Gerbert, el.al   )2007( ودراسة العتیبي ،)مفاهیمي لتمكین  إطارفي تقدیمها ) 2005

، ودراسة القریوتي والعنزي )Comm and Mathaisel )2005دراسة   أماالعاملین، 

) 2010(ودراسة الرقب ) 2010(بینتا أهمیة التمكین، كما تناولت دراسة األصقه فقد ) 2006(

  .التعرف على درجة ومستوى وتوافر عناصر التمكین

 GAOوتناولت بعض الدراسات التعرف على درجة ممارسة التمكین وقیاس سلوكیاته مثل دارسة 

وهناك دراسات قامت ). 2008(ودراسة اندراوس ومعایعة ) 2001(، ودراسة المغربي )2001( 

مثل الثقة وفعالیة الفریق في دراسة اندراوس ومعایعة  أخرىباختبار العالقة بین التمكین ومواضیع 

، كما وهناك بعض الدراسات قامت باختبار )2008(وعبد الرسول  األمیر، ودراسة عبد )2008(

وتناولت بعض الدراسات ). 2009(كدراسة المعاني   اإلداري واإلبداعالعالقة بین التمكین 

، و دراسة الجعبري )2001(المعوقات التي تواجه التمكین وتحد من تطبیقه في دراسة المغربي 

 ).2001( GAO، ودراسة )2008(ودراسة الجمیلي ) 2010(

أن هناك بیئة مناسبة لتطبیق التمكین وأنه یوجد  األولوقد أظهرت نتائج الدراسات في المحور 

، وقد بینت )2006(ودراسة القریوتي ) 2010(في العمل مثل دراسة عریقات  باألسلو  هذاتبني ل

العاملین نحو عوامل تمكین العاملین  آراءأن هناك اختالفا جوهریا بین ) 2001(دراسة المغربي 

أن هناك مستوى ) 2008(في القطاعین العام والخاص، كما وأظهرت دراسة أندراوس ومعایعة 

جامعات األردنیة وأظهرت بعض الدراسات التي تناولت عالقة التمكین عالي من التمكین في ال

بین التمكین وفعالیة الفریق والتمكین  وكذلكبمواضیع أخرى أن هناك عالقة بین التمكین والثقة 

وعبد الرسول  األمیرودراسة عبد ) 2008(والرضا الوظیفي مثل دراسة اندراوس ومعایعة 

كما وبینت دراسة المعاني ). 2010(ودراسة االصقة ) 2000(  Salazer، ودراسة )2008(

. األردنیةلدى العاملین في الجامعة  اإلداري واإلبداعوجود عالقة متوسطة بین التمكین ) 2009(

المعوقات تتمثل في قلة التدریب،  أهموبینت بعض الدراسات التي درست معوقات التمكین بان 

ف العاملین من تحمل و ، والمركزیة الشدیدة، خ)2001(قلة التفویض مثل دراسة المغربي 
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المسؤولیة، ضعف التحفیز، ضعف وسریة المعلومات وعدم الرغبة في التغییر كما في دراسة 

  ).2005(العتیبي 

، مفهومه وتعریفه ، اإلبداعأما من خالل االطالع على دراسات المحور الثاني فقد تناولت بعضها 

، ودراسة العوفي )2006(كما في دراسة العازمي  إلبداعیةاوالتعرف على مدى توفر القدرات 

 اإلداري اإلبداعالتي اهتمت أیضا بالتعرف على أسالیب ) 2010(لي ذ، ودراسة اله)2007(

، كما وتناولت بعض الدراسات مستوى اإلبداعيوالتفكیر  اإلبداعیةودرجة ممارسة المهارات 

ودراسة العجلة ) 2008(ودراسة النتیفات ) 2005(مثل دراسة رضا  وأبعادهوعناصره  اإلبداع

 وأهمیتهوعناصره  اإلبداعوالتي اهتمت بالتعرف على واقع ) 2010(ودراسة النفیعي ) 2009(

  .في المنظمات

مثل الرضا الوظیفي،  أخرىمن خالل عالقته بمواضیع  اإلبداعوقد تناولت بعض الدراسات 

، سلوك القائد، والتمكین مثل دراسة رضا الذات، وممارسة األزمات إدارةالقیادة التحویلیة، 

) 2010(، ودراسة الهدلي )2007(، ودراسة العوفي )2006(، ودراسة العازمي )2005(

  ).1997(ودراسة جیزیكي 

 وعالقته بمواضیع أخرى أن هناك عالقة ایجابیة اإلبداعوقد أظهرت بعض الدراسات التي تناولت 

 األداءوبین مستوى  اإلبداعوالمتغیرات الباعثة على بین كال من سمات وقدرات الشخصیة 

فقد بینت وجود عالقة طردیة ) 2006(دراسة العازمي  أما، )2009(الوظیفي مثل دراسة العجلة 

لسمات القیادة التحویلیة وبین امتالك مرؤوسیها لمهارات  اإلداریةمتوسطة بین امتالك القیادة 

والرضا  اإلبداعهناك عالقة طردیة بین  أنعلى ) 2005(، وبینت دراسة رضا إبداعیةوقدرات 

العاملین یعتمدون على قدراتهم التحلیلیة والمعلومات المتاحة لدیهم كأسالیب  أغلبیةالوظیفي وأن 

تكون  األزمات إلدارةوسیلة  أهم أن إلى) 2007(في العمل، وتوصلت دراسة العوفي  إبداعیة

على عالقة طردیة متوسطة بین ) 2009(ة المعاني ، كما وبینت دراساإلبداعيعبر التفكیر 

في  اإلبداعوتمكین العاملین، كما وأظهرت بعض الدراسات أن أهم معیقات  اإلداري اإلبداع

، ضعف االتصال، عدم مناسبة الهیاكل التنظیمیة األفكارالمنظمات تتمثل في تعطیل انسیاب 

 أهم إن) 2011(ودراسة البدراني  )1994(، بینما بینت دراسة همشري )2008(مثل دراسة الفرا 
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تتمثل في ضعف نظام الحوافز، مقاومة التغییر، معیقات التكالیف المالیة، كثرة  لإلبداعالمعیقات 

 .     اإلدارة، غیاب جو الحریة وقلة االهتمام من األعباء

  :الدراسات السابقةما یمیز الدراسة عن 

السابقة كانت مفیدة للباحث في الدراسة الحالیة سواء بشكل عام یمكن القول بأن معظم الدراسات 

في االطار النظري أو المنهجیة أو في تصمیم أداة الدراسة مع أن الدراسة الحالیة تختلف عن 

الدراسات السابقة في تناولها للعالقة بین التمكین االداري واالبداع االداري وأیضا أثر التمكین 

اذ  تمیزت هذه  رنة على العاملین في جامعتي األزهر واالسالمیةعلى االبداع االداري كدراسة مقا

، وأیضا في الدراسة عن الدراسات السابقة من ناحیة الحدود الزمانیة والمكانیة والحالة الدراسیة

ویأمل الباحث أن تمثل . تناول الباحث لبعض المتغیرات التي لم تتطرق الیها الدراسات السابقة

ة علمیة في موضوعها وأن تساهم في تعزیز مفهوم ومستوى التمكین الدراسة الحالیة اضاف

 .واالبداع االداري في كلتا الجامعتین
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  مقدمة

جراءاتهـــا محـــوراً  ــن  رئیســـیاً  تعتبـــر منهجیـــة الدراســـة وإ یــــتم مـــن خاللـــه انجـــاز الجانـــب التطبیقـــي مــ

وعــن طریقهــا یــتم الحصــول علــى البیانــات المطلوبــة إلجــراء التحلیــل اإلحصــائي للتوصــل  ,الدراســة

ـــائج التـــي یـــتم تفســـیرها فـــي ضـــوء  ــة بموضـــوع الدراســـةاألإلـــى النت وبالتـــالي تحقـــق  ,دبیـــات المتعلقـ

   .فهدااأل

وكــذلك أداة الدراســة المســتخدمة , ومجتمــع الدراســة متبــعنهج الللمــ تنــاول هــذا الفصــل وصــفاً حیــث 

لإلجــراءات  كمـا یتضـمن وصـفاً . ومـدى صـدقها وثباتهــا, وكیفیـة بنائهــا وتطویرهـاإعـدادها وطریقـة 

لتــي اســتخدمها لجمــع بیانـــات واألدوات ا, أداة الدراســة وتقنینهــا تصــمیمبهــا الباحــث فــي م التــي قــا

واســتخالص لبیانـات وینتهـي الفصـل بالمعالجـات اإلحصـائیة التـي اسـتخدمت فـي تحلیـل ا ,الدراسـة

  .یلي وصف لهذه اإلجراءات اوفیم ,النتائج

  أسلوب الدارسة

والـذي یعتمـد علـى دراسـة الظـاهرة كمـا توجـد فـي الواقـع , استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي

ا تعبیــراً  دقیقـاً  صــفها وصــفاً ویهـتم بو  كمــا ال یكتفــي هـذا المــنهج عنــد جمــع  ,وكمیــاً  كیفیـاً  ویعبــر عنهــ

بـــل یتعـــداه إلـــى , المعلومــات المتعلقـــة بالظـــاهرة مـــن أجـــل استقصـــاء مظاهرهـــا وعالقاتهـــا المختلفـــة

التحلیــل والــربط والتفســیر للوصــول إلــى اســتنتاجات یبنــي علیهــا التصــور المقتــرح بحیــث یزیــد بهــا 

  .ید المعرفة عن الموضوعرص

  :وقد استخدم الباحث مصدرین أساسین للمعلومات

ــادر : المصـــادر الثانویـــة .1 حیـــث اتجـــه الباحـــث فـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري للبحـــث إلـــي مصـ

البیانــات الثانویــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربیــة واألجنبیــة ذات العالقــة، والــدوریات 

اث والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة، والبحـــث والمقـــاالت والتقـــاریر، واألبحـــ

 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة
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جمـع البیانـات لموضـوع البحـث لجـأ الباحـث إلـي  العلمیـةلمعالجـة الجوانـب : المصـادر األولیـة .2

كــأداة رئیســة للبحــث، صــممت خصیصــاً لهــذا الغــرض، ووزعــت  ســتبانةاألولیــة مــن خــالل اال

  .راد المجتمععلى أف

  :مجتمع الدراسة

ن مجتمع إوبذلك ف ,مجتمع الدراسة بأنه جمیع مفردات الظاهرة التي یدرسها الباحثیعرف 

على مشكلة  وبناءاً  .الدراسة هو جمیع األفراد أو األشیاء الذین یكونون موضوع مشكلة الدراسة

 اإلداریةالمناصب  بأصحافان المجتمع المستهدف یتكون من الموظفین  فهاهداوأالدراسة 

 266وعددهم ) إداريمدیر  ,رئیس قسم أكادیمي ,إداريرئیس قسم  ,نائب عمید, عمید( االشرافیة

في جامعة  موظفاً  97، واإلسالمیةموظف في الجامعة  169(في كلتا الجامعتین  موظفاً 

ع یلجمالحصر الشامل  أسلوبیوضح مجتمع الدراسة حیث تم استخدام  )6,7( يجدولو  ,)األزهر

على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد  استبانة 266تم توزیع و  المعلومات من جمیع أفراد المجتمع

   %.75 بنسبة استبانة 200

  اإلسالمیةالجامعة مجتمع الدراسة في ): 6(جدول 

  العدد  التصنیف  المسمى

  21  اداري ـ اكادیمي  عمید كلیة

  20  اداري ـ اكادیمي  نائب عمید

  52  اداري ـ اكادیمي  ادیميرئیس قسم اك

  31  اداري  رئیس قسم اداري

  34  اداري  مدیر اداري

  11  اداري  مدیر اداري قائم بأعمال 

اجمالي عدد الموظفین اصحاب 

  المناصب االدریة العلیا
169  
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  مجتمع الدراسة في جامعة األزهر): 7(جدول 

  العدد  التصنیف  المسمى

  15  أكادیميـ  إداري  عمید كلیة

  14  أكادیميـ  إداري  ئب عمیدنا

  31  أكادیميـ  إداري  أكادیميرئیس قسم 

  6  إداري  إداريرئیس قسم 

  31  إداري  إداريمدیر 

 أصحابعدد الموظفین  إجمالي

  العلیا اإلداریةالمناصب 
97  

  

 ستطالعیةعینة االال

 30عیة حجمها وقد قام الباحث باستخدام طریقة العینة العشوائیة، حیث تم توزیع عینة استطال

وبعد التأكد من صدق . ستبانةاالالختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات  استبانة

) 1(تم اعتماد االستبانة بشكلها النهائي كما ورد في ملحق  لالختبار ستبانةاالوسالمة 

   .واستخدامها في جمع البیانات األولیة

  أداة الدراسة

  :ن رئیسینالدارسة من قسمی استبانةتتكون 

المؤهل  ,الجنس, اسم الجامعة(وهو عبارة عن البیانات الشخصیة والوظیفیة : القسم األول

  ).المسمى الوظیفي, الخبرةعدد سنوات , العمر ,العلمي

            :موزع على محورین رئیسین ,فقرة 65ویتكون من , محاور الدراسةوهو عبارة عن  :القسم الثاني

من  نویتكو , التمكین اإلداري في جامعتي األزهر واإلسالمیة بقطاع غزةمستوى  :المحور األول

  :مجاالت فرعیة هي 5موزع على , فقرة) 32(
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  .فقرات) 6(ویتكون من  ,تفویض السلطات :أوالً 

  .فقرات) 6(من  نویتكو , فرق العمل :ثانیاً 

  .فقرات) 8(ویتكون من  ,التدریب: ثالثاً 

  .فقرات) 6(من ویتكون  ,االتصال الفعال: رابعاً 

  .فقرات) 6(ویتكون من  ,حفز العاملین :خامساً 

من  نویتكو , مستوى اإلبداع اإلداري في جامعتي األزهر واإلسالمیة بقطاع غزة :المحور الثاني

  :مجاالت فرعیة هي 6موزع على , فقرة) 33(

  .فقرات) 7(ویتكون من  ,حل المشكالت :أوالً 

  .راتفق) 6(من  نویتكو , المرونة :ثانیاً 

  .فقرات) 5(ویتكون من , األصالة: ثالثاً 

  .فقرات) 5(ویتكون من  ,الطالقة الفكریة: رابعاً 

  .فقرات) 5(ویتكون من , تركیز االنتباه :خامساً 

  .فقرات) 5(ویتكون من , القدرة على التحلیل والربط :سادساً 

لموافقة العالیة على دل على ا 10بحیث كلما اقتربت الدرجة من  10-1وقد تم استخدام المقیاس 

  .ما ورد في العبارة والعكس صحیح

  صدق االستبیان

ما وضعت لقیاسه، وقد قام الباحث بالتأكد من  ستبانةاالأن تقیس أسئلة  ستبانةاالیقصد بصدق  

  :بطریقتین ستبانةاالصدق 
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                  صدق المحكمین- 1

 اإلدارةمتخصصین في   7على مجموعة من المحكمین تألفت من  ستبانةاالعرض الباحث 

، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمین وقام بإجراء )2(وأسماء المحكمین بالملحق رقم  واإلحصاء

ما یلزم من حذف وتعدیل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبیان في صورته 

  ).1(انظر الملحق رقم  - النهائیة 

  صدق المقیاس - 2

 Internal Validityاالتساق الداخلي : أوالً 

مع المجال الذي تنتمي  ستبانةاالیقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 

وذلك من خالل حساب  ستبانةإلیة هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لال

  .ال نفسهوالدرجة الكلیة للمج ستبانةاالمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجاالت 

 Structure Validity البنائيالصدق : ثانیا

التي ترید األداة  فهدااألیعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق 

ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات  ىالوصول إلیها، ویبین مد

  .ستبانةاال

   Reliability ستبانةاالثبات  - 3

أكثر من  ستبانةاالنفس النتیجة لو تم إعادة توزیع  ستبانةاالأن تعطي هذه  ستبانةاالیقصد بثبات 

یعني االستقرار في نتائج  ستبانةاالمرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات 

مرات خالل وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعها على أفراد المجتمع عدة  ستبانةاال

  .فترات زمنیة معینة
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  نتائج االتساق الداخلي: أوالً 

مستوى التمكین اإلداري في جامعتي األزهر " نتائج االتساق الداخلي للمحور األول  -

  "واإلسالمیة بقطاع غزة 

والدرجة "  تفویض السلطات "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 8(جدول یوضح 

وبذلك  α= 0.05والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة الكلیة للمجال، 

  .یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه

  :)8(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  تفویض السلطات "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
 

اط
رتب

لال
  

یة
مال

حت
اال

ة 
یم

الق
  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 803.  سلطات كافیة النجاز مهام وظیفتي اإلدارةتفوضني    .1

 0.000* 798.  إليفي قدرتي على أداء المهام الموكلة  اإلدارةتثق    .2

 0.000* 697.  خالل فترة التفویض إلىال یمارس رؤسائي الصالحیات المفوضة    .3

 0.000* 932.  اء مهاميالمرونة المناسبة للتصرف في أد اإلدارةتمنحني    .4

 0.000* 856.  فرصة التخاذ القرارات باستقاللیةیوفر لي رؤسائي ال   .5

 0.000* 801.  امعتنا العاملین من التصرف بحریةج إدارةتمكن    .6

  

والدرجة الكلیة "  فرق العمل "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 9(جدول یوضح 

وبذلك  α= 0.05ینة دالة عند مستوي معنویة والذي یبین أن معامالت االرتباط المب,  للمجال

  .یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه
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  )9(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  فرق العمل "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

اط
رتب

لال
  

یة
مال

حت
اال

ة 
یم

الق
  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 653.  ین زمالء العملعاون والمساعدة بمن الت أجواءتتوافر  .1

 0.000* 756.  اء الفریق بدال من األداء الفرديعلى أد اإلدارةتركز  .2

 0.000* 895.  أعضاء جماعات العمل داخل الجامعةتسود الثقة بین  .3

 0.000* 838.  رة على تنفیذ ما تتخذه من قراراتفرق العمل في الجامعة قاد .4

 0.000* 823.  تشكیل فرق العمل اإلدارةتدعم  .5

 0.003* 427.  أفضل دائما العمل ضمن فریق .6

  

والدرجة الكلیة "  التدریب "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 10(جدول یوضح 

وبذلك  α= 0.05للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه

  )10(ل جدو

  والدرجة الكلیة للمجال" التدریب "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

اط
رتب

لال
  

یة
مال

حت
اال

ة 
یم

الق
  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 811.  .تتبنى الجامعة خطة واضحة للتدریب .1

 0.000* 849.  .توفر لي الجامعة دورات تدریبیة لتطویر مهاراتي .2
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 0.000* 898.  .معة العاملین على تبادل الخبرات فیما بینهمتشجع الجا .3

 0.000* 856.  .تشجع الجامعة العاملین على التعلم والقراءة المستمرة .4

 0.000* 843.  .ذات العالقة بالعمل واألبحاثتوفر الجامعة للعاملین احدث الكتب  .5

 0.000* 827.  .لجدیدة في مجال العم أشیاءیتاح للعاملین فرص التعلم واكتساب  .6

 0.000* 918.  .تطویر العاملین فیها إلىتسعي الجامعة  .7

 0.000* 881.  في أسالیب التدریب للموظفین   اإلدارةتنوع  .8

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة   *

والدرجة "  االتصال الفعال "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 11(جدول یوضح 

 α= 0.05الكلیة للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه

  )11(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  االتصال الفعال "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

اط
رتب

لال
 

ة ا
یم

الق
یة

مال
حت

ال
  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 904.  في الجامعة بالوضوح واإلجراءاتتتمیز التعلیمات    .1

 0.000* 816.  لقرار وشرح مواقفهم من غیر صعوبةا أصحاب إلىیتاح للموظفین الوصول    .2

 0.000* 902.  وسائل اتصال فعالة ومتطورة بإیجاد اإلدارةتهتم    .3

 0.000* 806.  و سریع ألصحاب القرارلومة على نحیوجد نظام معلومات یوفر المع   .4

 0.000* 869.  األخرى األقسامیتقاسم العاملون المعارف الجدیدة مع العاملین في    .5

 0.000* 763.  یتم التنویع في وسائل االتصال المستخدمة بین العاملین   .6

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *
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والدرجة الكلیة "  حفز العاملین "كل فقرة من فقرات مجال  معامل االرتباط بین) 12(جدول یوضح 

وبذلك  α= 0.05للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه

  )12(جدول 

  للمجالوالدرجة الكلیة "  حفز العاملین "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

اط
رتب

لال
 

یة
مال

حت
اال

ة 
یم

الق
  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 884.  الجامعة جهود العاملین في العمل تقدر   .1

 0.000* 859.  معة بالمشاركة في اتخاذ القراراتیسمح لي نظام العمل المتبع في الجا   .2

 0.005* 407.  ع الجهود التي أبذلها في العملم أتقاضاهیتناسب الراتب الذي    .3

 0.000* 897.  ضوعیة لنظام الترقیات في الجامعةاشعر بعدالة ومو    .4

 0.000* 911.  تعد كفاءة العاملین معیارا مهما في نظام الترقیة   .5

 0.000* 766.  تفل الجامعة بنجاح العاملین فیهاتح   .6

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *

  

مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملین في جامعتي " الثاني  للمحور نتائج االتساق الداخلي

  "األزهر واإلسالمیة 

والدرجة "  حل المشكالت "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 13(جدول یوضح 

 α= 0.05الكلیة للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .ال صادق لما وضع لقیاسهوبذلك یعتبر المج

  

  



89 
 

  )13(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  حل المشكالت "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

اط
رتب

لال
 

یة
مال

حت
اال

ة 
یم

الق
  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 630.  أتنبأ بمشكالت العمل قبل حدوثها .1

 0.000* 856.  هااجهة مشكالت العمل الممكن حدوثأخطط لمو  .2

 0.000* 814.  ور أو الضعف فیما أقوم به من عملأحرص على معرفة أوجه القص .3

 0.000* 907.  في العمل اآلخرونأمتلك رؤیة دقیقة الكتشاف المشكالت التي یعاني منها  .4

 0.000* 905.  شكالتلدي القدرة على تطویر بدائل عدیدة للتعامل مع الم .5

 0.000* 844.  حل لها إلى أصلثناء عملي أحاول أن حینما تواجهني مشكلة أ .6

 0.000* 876.  بالمشكالت قبل اتخاذ قرار حیالهاأجمع وأحلل البیانات والمعلومات المتعلقة  .7

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

الكلیة  والدرجة"  المرونة "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 14(جدول یوضح 

وبذلك  α= 0.05للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه

  )14(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  المرونة "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

اط
رتب

لال
ما 

حت
اال

ة 
یم

الق
یة

ل
  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 606.  رأي المخالف لرأیي لالستفادة منهأحرص على معرفة ال .1
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 0.000* 734.  ییر موقفي عندما أقتنع بعدم صحتهال أتردد في تغ .2

 0.000* 778.  في أسالیب العمل بین فترة وأخرى تغییرات إحداثأحرص على  .3

 0.000* 743.  ى النظر لألشیاء من زوایا مختلفةلدي القدرة عل .4

 0.000* 793.  ة طبیعیة على المنظمة التكیف معهأرى أن التغییر ظاهر  .5

 0.000* 855.  دة البناءة وال أحكم علیها مسبقاالجدی األفكارأجرب  .6

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

رجة الكلیة والد"  األصالة "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 15(جدول یوضح 

وبذلك  α= 0.05للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه

  )15(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  األصالة "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

اط
رتب

لال
 

الح
ة ا

یم
الق

یة
مال

ت
  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 745.  من أعمال بأسلوب متجدد إليأنجز ما یسند    .1

 0.000* 740.  ة تطویر مستمرة بعیدا عن الروتینعملی إلىالعمل بحاجة  إجراءاتأجد أن    .2

3.   
ــاد عـــن تقلیـــد  ــي تعتـــرض ســـیر  اآلخـــرینأحـــاول االبتعـ ــكالت التـ ــي حـــل المشـ فـ

  .العمل
.764 *0.000 

 0.047* 0.225  المتبعة في انجاز العمل إلجراءاتاأشعر بالملل من تكرار    .4

 0.000* 742.  فكار جدیدة أقدمها في مجال العملأ بإنتاجأشعر بأن لي مساهمة خاصة    .5

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 
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 والدرجة"  الطالقة الفكریة "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 16(جدول یوضح 

 α= 0.05الكلیة للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه

  )16(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  الطالقة الفكریة "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

اط
رتب

لال
 

مة
لقی

ا
 

یة
مال

حت
اال

  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 746.  لول السریعة لمواجهة مشاكل العمللدي القدرة على اقتراح الح   .1

 0.000* 885.  ر من فكرة خالل فترة زمنیة قصیرةلدي القدرة على تقدیم أكث   .2

3.   
ى الواحـد للداللـة ذات المعنـ األلفـاظأكبر عدد ممكـن مـن  إنتاجلدي القدرة على 

  على فكرة معینة
.879 *0.000 

 0.000* 887.  تفكیر السریع في الظروف المختلفةلدي القدرة على ال   .4

5.   
ي كلمــات مفیـــدة لــدي القــدرة علــى التعبیـــر عــن أفكــاري بطالقــة أو صـــیاغتها فــ

  تناسب موقفا معینا
.914 *0.000 

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

والدرجة الكلیة "  تركیز االنتباه "ة من فقرات مجال معامل االرتباط بین كل فقر ) 17(جدول یوضح 

وبذلك  α= 0.05للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

  .یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه
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  )17(جدول 

  للمجال والدرجة الكلیة"  تركیز االنتباه "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

اط
رتب

لال
 

یة
مال

حت
اال

ة 
یم

الق
  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 645.  آخرأركز على مهام عملي أكثر من أي شخص    .1

 0.000* 592.  في دراسة المعلومات التي جمعتها عند حل مشكلة ما استغرق وقتا   .2

 0.000* 863.  وأصر على تحقیقها فيهداأال أتنازل عن    .3

 0.000* 867.   فيهداأي لتحقیق أمتلك دافع قو    .4

5.   
جدیدة أكثر من اهتمـامي بمحاولـة الحصـول  أفكار إنتاجاهتمامي ینصب على 

  اآلخرینعلى موافقة 
.842 *0.000 

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

"  لربطالقدرة على التحلیل وا "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 18(جدول یوضح 

 0.05والدرجة الكلیة للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

=α وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه.  

  )18(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  القدرة على التحلیل والربط "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ام
مع

ون
رس

 بی
ل

  

اط
رتب

لال
 

یة
مال

حت
اال

ة 
یم

الق
  

 )
Si

g
(.  

 0.000* 890.  لدي القدرة على تنظیم أفكاري   .1

 0.000* 927.  تفاصیل العمل قبل البدء بتنفیذه أحدد   .2
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 0.000* 916.  لدي القدرة على تجزئة مهام العمل   .3

 0.000* 811.  القدرة على تحلیل مهام العمل لدي   .4

 0.000* 672.  وتفسیرها األشیاءقة بین العال إدراكلدي القدرة على    .5

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

  

  Structure Validity البنائيالصدق : ثانیا

التي ترید األداة  فهدااألیعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق 

االت الدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات الوصول إلیها، ویبین مدي ارتباط كل مجال من مج

  .ستبانةاال

عند دالة إحصائیًا  ستبانةاالأن جمیع معامالت االرتباط في جمیع مجاالت ) 19(یبین جدول 

  .صادقه لما وضع لقیاسه ستبانةاالوبذلك یعتبر جمیع مجاالت  α= 0.05مستوي معنویة 

  )19(جدول 

  .ستبانةوالدرجة الكلیة لال ستبانةاالت معامل االرتباط بین درجة كل مجال من مجاال

  المجال  م
  معامل بیرسون

  لالرتباط

القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 788.  تفویض السلطات   .1

 0.000* 796.  فرق العمل   .2

 0.000* 915.  التدریب   .3

 0.000* 848.  االتصال الفعال   .4

 0.000* 894.  حفز العاملین   .5

 0.000* 963.  اإلداريمستوى التمكین    .6

 0.000* 868.  حل المشكالت   .7

 0.000* 742.  المرونة   .8

 0.000* 809.  األصالة   .9
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 0.000* 763.  الطالقة الفكریة .10

 0.000* 708.  تركیز االنتباه .11

 0.000* 750.  القدرة على التحلیل والربط .12

 0.000* 900.  اإلداري اإلبداعمستوى  .13

  .α=0.05ة االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي دالل*          

  

   Reliability ستبانةاالثبات  -3 

أكثر من  ستبانةاالنفس النتیجة لو تم إعادة توزیع  ستبانةاالأن تعطي هذه  ستبانةاالیقصد بثبات 

یعني االستقرار في نتائج  ستبانةاالمرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات 

لو تم إعادة توزیعها على األفراد عدة مرات خالل فترات  وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما ستبانةاال

  .زمنیة معینة

  :الدراسة من خالل ما یلي استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

  Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

 ، وكانــت النتــائج كمــا هــي مبینــة فــيســتبانةاالاســتخدم الباحــث طریقــة ألفــا كرونبــاخ لقیــاس ثبــات 

  ).20(جدول 

  )20(جدول 

  ستبانةاالمعامل ألفا كرونباخ  لقیاس ثبات 

  *الصدق  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المحور  م

مستوى التمكین  .1

  .اإلداري

32 0.962 0.981 

 اإلبداعمستوى  .2

  .اإلداري

33 0.949 0.974 

 0.987 0.973 65  المحورین معا  

  مل ألفا كرونباخالجذر التربیعي الموجب لمعا= الصدق *
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أن قیمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل من ) 20(واضح من النتائج الموضحة في جدول 

 ستبانةاالكذلك قیمة معامل ألفا لجمیع فقرات  .)0.962، 0.949(المحورین حیث كانت قیمتهم 

). 0.981،  0.974(وكذلك قیمة الصدق مرتفعة لكل من المحورین حیث كانت قیمتهم ). 0.973(

   .وهذا یعنى أن قیمة الصدق مرتفعة) 0.987( ستبانةاالكذلك قیمة الصدق لجمیع فقرات 

و یكـــون . قابلـــة للتوزیـــع) 2(فـــي صـــورتها النهائیـــة كمـــا هـــي فـــي الملحـــق  ســـتبانةاالوبـــذلك تكـــون 

 ســتبانةاالالدراســة ممــا یجعلــه علــى ثقــة تامــة بصــحة  اســتبانةالباحــث قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات 

  .ا لتحلیل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتهاوصالحیته

  المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة

 Statistical Package forمـن خـالل برنـامج التحلیـل اإلحصـائي  سـتبانةاالتـم تفریـغ وتحلیـل 

the Social Sciences  (SPSS).  

  Normality Distribution Test اختبار التوزیع الطبیعي  

الختبار  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام

فـي جــدول ، وكانـت النتــائج كمـا هـي مبینــة مـا إذا كانـت البیانــات تتبـع التوزیــع الطبیعـي مـن عدمــه

)21.(  

  )21(جدول 

  التوزیع الطبیعيیوضح نتائج اختبار 

 (.Sig)القیمة االحتمالیة   المجال  م

 0.719  تفویض السلطات   .1

 0.503  فرق العمل   .2

 0.282  التدریب   .3

 0.495  االتصال الفعال   .4

 0.546  حفز العاملین   .5
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 0.415  اإلداريمستوى التمكین    .6

 0.516  حل المشكالت   .7

 0.433  المرونة   .8

 0.309  األصالة   .9

 0.716  الطالقة الفكریة .10

 0.443  تركیز االنتباه .11

 0.382  بطالقدرة على التحلیل والر  .12

 0.670  اإلداري اإلبداعمستوى  .13

 0.502  ستبانةاالجمیع مجاالت   

  

ت مجاالجمیع ل (.Sig)أن القیمة االحتمالیة ) 21(واضح من النتائج الموضحة في جدول 

0.05αمستوى الداللة من  أكبرالدراسة كانت  هذه المجاالت یتبع وبذلك فإن توزیع البیانات ل =

  . سیتم استخدام االختبارات المعلمیة لإلجابة على فرضیات الدراسة حیثلتوزیع الطبیعي ا

  :تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة

 یستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض : النسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي  .1

 . ةمعرفة تكرار فئات متغیر ما وتفید الباحث في وصف عینة الدراس

  .ستبانةااللمعرفة ثبات فقرات ) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ   .2

: لقیاس درجة االرتباط) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بیرسون   .3

وقد استخدمه الباحث لحساب االتساق  ,یقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بین متغیرین

 .دراسة العالقة بین المجاالتوكذلك ل ستبانةالداخلي لال

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد ) T-Test( في حالة عینة واحدة Tاختبار   .4

ولقد استخدمه الباحث  ,أم زادت أو قلت عن ذلك 6وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 

 .ستبانةاالللتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات 
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لمعرفــة مــا إذا كــان ) Independent Samples T-Test( تــینفــي حالــة عین Tاختبــار  .5

 . ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین من البیانات المستقلة تهناك فروقا

) ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحلیل التباین األحادي  .6

ثر من لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائیة بین ثالث مجموعات أو أك

استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغیر الذي یشتمل على ثالث مجموعات  ,البیانات

 .فأكثر

 .Stepwiseاالنحدار المتعدد باستخدام طریقة  اختبار .7
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  الخامس الفصل

  تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة

  

  مقدمة •

  الشخصیة والوظیفیةالبیانات الدراسة وفق  لعینةالوصف اإلحصائي  •

  تحلیل فقرات االستبانة •

  اختبار الفرضیات •
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  مقدمة

، وذلك من خالل اإلجابة  تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسةیتضمن هذا الفصل عرضًا ل

والتي تم التوصل إلیها من خالل تحلیل  ستبانةاالعن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

 الدراسة الوصفیة لمجتمع الدراسة لى متغیرات الدراسة التي اشتملت علىوالوقوف ع, فقراتها

لذا تم إجراء , )المسمى الوظیفي, سنوات الخبرة ,العمر, المؤهل العلمي, الجنس, الجامعة(

إذ تم استخدام برنامج الرزم  ,الدراسة استبانةالمعالجات اإلحصائیة للبیانات المتجمعة من 

للحصول على نتائج الدراسة التي سیتم عرضها  (SPSS)جتماعیة اإلحصائیة للدراسات اال

  . وتحلیلها في هذا الفصل

  البیانات الشخصیة والوظیفیةالدراسة وفق  لعینةالوصف اإلحصائي 

  البیانات الشخصیة والوظیفیةوفق  لعینة الدراسة وفیما یلي عرض

  عینة الدراسة حسب الجامعةوزیع ت -
  الجامعة ):22(جدول 

%النسبة المئویة  العدد الجامعة  

 38.0 76 األزهر

 62.0 124 اإلسالمیة

 100.0 200  المجموع

  

بینمـا , یعملون في جامعة األزهـرعینة الدراسة من % 38.0 أن ما نسبته) 22( یتضح من جدول 

العـدد الحقیقـي لمجتمــع  إلـىلـك ذویعـزو الباحـث  . یعملـون فـي الجامعـة اإلسـالمیة% 62.0البـاقي 

 95كبــر منــه لجامعــة األزهــر أمفــردة  158  اإلســالمیةمجتمــع الدراســة للجامعــة  أنحیــث  الدراسـة

  .مفردة
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  عینة الدراسة حسب الجنسوزیع ت -
  

  الجنس ):23(جدول 

 الجامعة
 المجموع أنثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 100.0 76 9.2 7 90.8 69 األزهر

 100.0 124 2.4 3 97.6 121 اإلسالمیة

  

, مـن الـذین یعملـون فـي جامعـة األزهـر مـن الـذكور% 90.8 أن مـا نسـبته) 23(ضح مـن جـدول یت

مـن الـذین یعملـون فـي % 97.6 مـا نسـبته أن إناث؛ ویتضح من الجـدول أیضـاً % 9.2بینما الباقي 

أن الدراسـات  إلـىلـك ذویعـزو الباحـث   .إنـاث% 2.4بینمـا البـاقي , الجامعة اإلسالمیة من الذكور

ـــا تح ـــاج العلی ــي أغلــــب  إلــــىت ــانتكـــالیف وســــفر فـ ــكل صــــعوبة بالنســـبة  األحیـ ــالي یشـ  لإلنــــاثوبالتــ

كور حیـــث أن ذعتمـــد أكثــر علـــى الــتكــون طبیعـــة العمــل داخـــل الجامعــات تقـــد  وعــائالتهم، وأیضــاً 

فتتعامـل  األنثـىكر مطلوب منه التعامل مع كال الجنسـین مـن الطـالب والطالبـات أمـا ذالموظف ال

نتیجـــة سیاســـة عـــدم االخـــتالط  اإلســـالمیةفــي الجامعـــة  أكثـــرا واضـــح ذوهـــ مــع أقســـام البنـــات فقـــط

  .منها في األزهر أكثرالمتبعة 

 عینة الدراسة حسب المؤهل العلميوزیع ت -

  

  المؤهل العلمي ):24(جدول 

 الجامعة
 المجموع دكتوراه ماجستیر بكالوریوس دبلوم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 100.0 76 48.7 37 15.8 12 27.6 21 7.9 6 األزهر

 100.0 124 46.8 58 18.5 23 29.8 37 4.8 6 اإلسالمیة

  



101 
 

من الذین یعملون فـي جامعـة األزهـر مـؤهلهم العلمـي % 7.9 أن ما نسبته) 24(یتضح من جدول 

مؤهلهم العلمي دكتوراه ؛ ویتضح من % 48.7بینما , ماجستیر%  15.8,بكالوریوس% 27.6, دبلوم

, من الذین یعملون في الجامعة اإلسالمیة مؤهلهم العلمـي دبلـوم% 4.8 ما نسبته أن دول أیضاً الج

و یرى الباحـث أن  . مؤهلهم العلمي دكتوراه% 46.8بینما , ماجستیر% 18.5 ,بكالوریوس% 29.8

الدراســات  أصـحابعلـى  باألغلـبه النتـائج تتفـق مـع طبیعـة العمـل فــي الجامعـات والتـي تعتمـد ذهـ

ــا العل شــهادات البكــالوریوس لتســهیل  أصــحابمــن  اإلداریــینالمــوظفین  وأیضــاالــدكتوراه  وبالــذاتی

ولكن الحظ الباحث أن نسبة حاملي شهادة الـدبلوم فـي  االزهـر كبیـرة  في العمل اإلداریةالمهمات 

ذي والـ نسبیا مقارنة بالجامعة االسالمیة وهذا قد یكون بسبب نظـام االختیـار والتعیـین فـي الجامعـة

  .قد یحتاج الى مراجعة دقیقة

 
  عینة الدراسة حسب العمروزیع ت -

  العمر ):25(جدول 

 الجامعة
 المجموع  50من  أكثر  50-41  40-31  30-26  فأقل 25

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 100.0 76 30.3 23 44.7 34 17.1 13 6.6 5 1.3 1 األزهر

 100.0 124 26.6 33 25.8 32 27.4 34 18.5 23 1.6 2 اإلسالمیة

  

 25أعمــارهم مــن الــذین یعملــون فــي جامعــة األزهــر % 1.3 أن مــا نســبته) 25(یتضــح مــن جــدول 

, سـنة 40-31أعمـارهم تتـراوح مـن %  17.1,سـنة 30-26أعمـارهم تتـراوح مـن % 6.6 ,فأقلسنة 

سنة؛ ویتضح من  50ن م أكثر أعمارهم% 30.3بینما , سنة 50-41أعمارهم تتراوح من % 44.7

ســنة  25أعمــارهم مــن الــذین یعملــون فــي الجامعــة اإلســالمیة % 1.6 مــا نســبته أن الجــدول أیضــاً 

, ســنة 40-31أعمــارهم تتــراوح مــن %  27.4 ,ســنة 30-26أعمــارهم تتــراوح مــن % 18.5 ,فأقــل

نتائج ه الذوه. سنة 50من  أكثر أعمارهم% 26.6بینما , سنة 50-41أعمارهم تتراوح من % 25.8

حیـث مـن المنطقـي أن یتـدرج  اإلداریةتتفق مع طبیعة عینة الدراسة وهم العاملون أصحاب المهام 
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. وقت لیس بالقصـیر إلىا من الطبیعي یحتاج ذوه أعالها إلىالموظف في المناصب حتى یصل 

 والتـي إداریـةشـهادات الـدكتوراه المكلفـین بمناصـب  أصـحابمعظم المستجیبین كانوا من  إنأیضا 

  . عمر لیس بالقصیر للحصول علیها إلىتحتاج 

 
  عینة الدراسة حسب سنوات الخبرةوزیع ت -

  سنوات الخبرة ):26(جدول 

 الجامعة
 المجموع  20من  أكثر  20-15  15-11  10- 4  أقل ف 3

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 100.0 76 21.1 16 30.3 23 30.3 23 17.1 13 1.3 1 األزهر

 100.0 124 17.7 22 22.6 28 33.1 41 19.4 24 7.3 9 اإلسالمیة

  

سـنوات الخبـرة مـن الـذین یعملـون فـي جامعـة األزهـر % 1.3 أن مـا نسـبته) 26(یتضح من جـدول 

سـنوات %  30.3 ,سـنوات 10-4سـنوات الخبـرة لـدیهم تتـراوح مـن % 17.1 ,فأقـلسـنوات  3لـدیهم 

 أكثر سنوات الخبرة لدیهم% 21.1بینما , سنة 20- 15ة ومن سن 15-11الخبرة لدیهم تتراوح من 

مـــن الـــذین یعملـــون فـــي الجامعـــة % 7.3 مـــا نســـبته ســـنة؛ ویتضـــح مـــن الجـــدول أیضـــا أن 20مـــن 

 10-4ســنوات الخبــرة لــدیهم تتــراوح مــن % 19.4, فأقــلســنوات  3ســنوات الخبــرة لــدیهم اإلســالمیة 

سنوات الخبرة لدیهم تتـراوح % 22.6, سنة 15-11سنوات الخبرة لدیهم تتراوح من % 33.1,سنوات

 إلـىلـك ذویعـزو الباحـث . سـنة 20مـن  أكثر سنوات الخبرة لدیهم% 17.7بینما , سنة 20-15من 

بسبب قدم كلتا الجـامعتین اللتـان  ذلكأن أفراد مجتمع الدراسة لدیهم قدر جید من الخبرة العملیة، و 

  .على مستوى قطاع غزة األقدمتعتبران 
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  عینة الدراسة حسب المسمى الوظیفيیع وز ت -
  

  المسمى الوظیفي ):27(جدول 

 الجامعة
  عمیدنائب   عمید

رئیس قسم 

  أكادیمي

رئیس قسم 

  إداري
 المجموع  مدیر إداري

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 100.0 76 31.6 24 14.5 11 30.3 23 11.8 9 11.8 9 األزهر

 100.0 124 25.8 32 20.2 25 31.5 39 12.9 16 9.7 12 اإلسالمیة

  

مســـماهم مـــن الـــذین یعملـــون فـــي جامعـــة األزهـــر % 11.8 أن مـــا نســـبته) 27(یتضـــح مـــن جـــدول 

مســماهم % 14.5, مسـماهم الــوظیفي رئــیس قســم أكــادیمي%  30.3,نائــب عمیــد عمیــد والـوظیفي 

إداري؛ ویتضـــح مـــن الجـــدول مـــدیر مســـماهم الـــوظیفي % 31.6بینمـــا , الـــوظیفي رئـــیس قســـم إداري

, عمیـــدمســـماهم الـــوظیفي مـــن الـــذین یعملـــون فـــي الجامعـــة اإلســـالمیة % 9.7 مـــا نســـبته أیضـــا أن

% 20.2, مســماهم الــوظیفي رئــیس قســم أكــادیمي%  31.5,مسـماهم الــوظیفي نائــب عمیــد% 12.9

الباحـث ویعـزو . مـدیر إداريمسـماهم الـوظیفي % 25.8بینمـا , مسماهم الـوظیفي رئـیس قسـم إداري

  .لمجتمع الدراسة في كلتا الجامعتین األصلیةنه یتناسب مع النسب أ إلىلك ذ
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  تحلیل فقرات االستبانة

للعینة  Tاختبار(فرضیات فقد تم استخدام االختبارات المعلمیة الاختبار لتحلیل فقرات الدراسة و 

 اتاالختبار ه هذ) تجاه الواحدذو اال -التباین األحادي تحلیل ,للعینتین المستقلتین  T ,الواحدة

  .في حالة وجود أن توزیع البیانات یتبع التوزیع الطبیعية مناسب

  موافقة المتوسطةدرجة اإلجابة یساوي درجة ال) وسیط(اختبار الفرضیات حول متوسط 

   :الفرضیة الصفریة

اس مقیالوهي تقابل موافق بدرجة متوسطة حسب  6اختبار أن متوسط درجة اإلجابة یساوي 

  .المستخدم

  .6متوسط درجة اإلجابة ال یساوي  :الفرضیة البدیلة

فإنه ال یمكن رفض ) SPSSحسب نتائج برنامج ) ( 0.05أكبر من  Sig > 0.05 )Sigإذا كانت 

حول الظاهرة موضع الدراسة ال  أفراد العینةالفرضیة الصفریة ویكون في هذه الحالة متوسط آراء 

أقل من  Sig < 0.05 )Sig، أما إذا كانت  6جة متوسطة وهى یختلف جوهریًا عن موافق بدر 

 أفراد العینةآراء فیتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بأن متوسط ) 0.05

، وفي هذه الحالة یمكن تحدید ما إذا كان متوسط رجة الموافقة المتوسطةعن دیختلف جوهریًا 

وذلك من خالل قیمة  ,الموافقة المتوسطةهریة عن درجة اإلجابة یزید أو ینقص بصورة جو 

موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة یزید عن درجة قیمة االختبار االختبار فإذا كانت 

  .الموافقة المتوسطة والعكس صحیح

 :"مستوى التمكین اإلداري "تحلیل جمیع فقرات المحور األول 

درجـة الموافقـة  ىكانت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـ لمعرفة ما إذا Tتم استخدام اختبار 

  ).28(النتائج موضحة في جدول  ,أم ال 6المتوسطة وهي 
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  )28(جدول 

  فقرات مستوى التمكین اإلداريلجمیع  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 المحور

  الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر
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 0.000* 78.44 0.000* 68.51  مستوى التمكین اإلداريجمیع فقرات 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *                           =.  

األزهـر  موظفي الجامعة اإلسالمیة أكبـر مـن درجـة موافقـة مـوظفي جامعـةدرجة موافقة  أن یتضح

ــة الموافقـــة علـــى محـــور  ــین اإلداري " حیـــث بلغـــت درجـ ــدى مـــوظفي الجامعـــة اإلســــالمیة " التمكـ لـ

  %.68.51بینما موظفي جامعة األزهر , 78.44%

فر مجــاالت وممــا ســبق یــرى الباحــث أنــه توجــد موافقــة مــن العــاملین فــي كلتــا الجــامعتین حــول تــو 

بمســتوى جیــد  الــى شــعور أفــراد مجتمــع الدراســةویعــزو الباحــث ، التمكــین االداري موضــوع الدراســة

ممـا یحـتم علـى  األزهـرمـن جامعـة  أكثـر اإلسـالمیةا متـوفر فـي الجامعـة ذن كـان هـإ من التمكین و 

مجــال ات فــي ذه المجــاالت لــدى العــاملین فیهــا وبالــذكبــر لتعزیــز هــأالعمــل بشــكل  األزهــرجامعــة 

  .تدریب العاملین

 والتـي أشـارت الـى) 2008(ه النتـائج مـع بعـض الدراسـات كدراسـة انـدراوس ومعایعـة ذوتطابقـت هـ

أن معظم فقرات مفهوم التمكـین قـد تحققـت بدرجـة عالیـة وضـمن ممارسـة عالیـة، ودراسـة الجمیلـي 

المعــاني وارشــیدة التـي بینــت أن أفــراد الدراســة موافقــون علــى مســتویات التمكــین، ودراســة ) 2008(

التي بینت أظهرت أن العـاملین یشـعرون بمسـتوى متوسـط مـن التمكـین، كمـا واتفقـت مـع ) 2009(

ص فـر ( فـي اتجـاهین  أن العاملین یدركون التمكـین التي بینت) Gerbert, et.al  )2007دراسة 

  ).وتهدیدات
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ت أن هنـاك عوائـق التـي أظهـر ) GAO  )2001بینما اختلفت النتائج مع بعض الدراسـات كدراسـة 

التـي أظهـرت عـدم وجـود ) Comm and Mathaisel  )2005تمنـع تطبیـق التمكـین، ودراسـة 

التــي بینــت نتائجهــا ) Emerson )2008مســتویات كافیــة مــن حریــة التصــرف والتمكــین، ودراســة 

وقـد یعـود ذلـك االخـتالف الـى طبیعـة ومكـان الدراسـة  أن هناك ضعف في ادراك العاملین للتمكین

أن معظـــم هـــذه الدراســـات تمـــت فـــي امـــاكن خـــارج المنطقـــة العربیـــة حیـــث اخـــتالف الثقافـــة بـــین اذ 

المنطقتین وأیضا البعد الزماني قد یكون أحد المؤثرات اذ تعتبر هذه الدراسات قدیمـة نسـبیا مقارنـة 

  .مع الدراسة الحالیة

  :"تفویض السلطات" تحلیل فقرات مجال

  )29(جدول 

تفویض " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

  " السلطات

 الفقرة م

  الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر
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 2 0.000* 81.45 3 0.000* 74.00  م وظیفتيسلطات كافیة النجاز مها اإلدارةتفوضني  .1

 1 0.000* 83.95 1 0.000* 80.53  إليفي قدرتي على أداء المهام الموكلة  اإلدارةتثق  .2

 6 0.000* 73.55 5 0.000* 71.97  خالل فترة التفویض يإلال یمارس رؤسائي الصالحیات المفوضة  .3

 3 0.000* 80.56 2 0.000* 74.21  مهامي المرونة المناسبة للتصرف في أداء اإلدارةتمنحني  .4

 4 0.000* 78.87 4 0.000* 73.16  یوفر لي رؤسائي الفرصة التخاذ القرارات باستقاللیة .5

 5 0.000* 75.56 6 0.038* 64.80  جامعتنا العاملین من التصرف بحریة إدارةتمكن  .6

  0.000* 78.99  0.000* 73.17  جمیع فقرات المجال معاً  
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0.05αط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة المتوس*  =.  

درجــة موافقــة مــوظفي الجامعــة اإلســالمیة أكبــر مــن درجــة موافقــة مــوظفي أن ) 29(یبــین جــدول 

لـدى مـوظفي الجامعـة " تفـویض السـلطات " األزهر حیث بلغت درجة الموافقـة علـى مجـال  جامعة

ولكــن بشـــكل عــام توجــد موافقـــة  %73.17ي جامعـــة األزهــر بینمــا مــوظف, %78.99اإلســالمیة 

 أن إلــىلــك ذویعــزو الباحــث  للعــاملین فــي كلتــا الجــامعتین فــي أن التفــویض یســتخدم بشــكل جیــد،

المهـام  أداءالجامعتین تتبنیان سیاسة تفویض السلطات ولدیهما الثقة في قدرة مـوظفیهم علـى  إدارة

" إلــيفــي قــدرتي علــى أداء المهــام الموكلــة  اإلدارةتثــق " وقــد حصــلت الفقــرة  ,المفوضــة بشــكل جیــد

كلتـا الجــامعتین  أن إلــىلـك ذعلـى أعلــى درجـة موافقــة فـي المجــال لكـال الجــامعتین ویعـزو الباحــث 

ثقـة الجامعتـان فـي كفـاءة  إلـىا یعـود ذالمهـام الموكلـة لـدیهم وهـ أداءتثقان في قدرة موظفیهما على 

اعد الواضحة الختیار الموظف المناسـب فـي المكـان المناسـب والقو  األسس إلى وأیضاموظفیهما، 

 إلیــها الموظــف یســتطیع أداء عملــه الموكــل ذبــأن هــ اإلدارةممــا یجعــل هنــاك نــوع مــن الثقــة لــدى 

علــى أقــل "  جامعتنــا العــاملین مــن التصــرف بحریــة إدارةتمكــن " بینمــا حصــلت الفقــرة , بشــكل جیــد

وجـود نظـام وقواعـد وقـوانین ملزمـة فـي  إلـىلـك ذالباحـث ، ویعـزو األزهردرجة موافقة لدى جامعة 

مـرتبط  األزهـرقـد یكـون العمـل بجامعـة  وأیضاً العمل یتعین على الموظفین التقید بها أثناء العمل، 

ترتیــب  أنحیــث یتضــح مــن الجــدول  اإلســالمیةبالجامعــة  أیضــاا مــرتبط ذمعــین وهــ إداريبــروتین 

، وقـد یكـون األزهـرال یبتعد كثیرا عـن جامعـة  اإلسالمیة هده الفقرة في استجابات موظفي الجامعة

ال " لــك نتیجــة للفهــم الخــاطئ لــدى المــوظفین لمفهــوم الســلطة والتصــرف بحریــة و حصــلت الفقــرة ذ

علــى أقـــل درجــة موافقـــة لـــدى " خـــالل فتــرة التفـــویض إلــىیمــارس رؤســـائي الصــالحیات المفوضـــة 

ــهإلـــى لــــك ذویعـــزو الباحـــث . اإلســـالمیةالجامعـــة  ــدم وضـــوح الصــــالحیات  أنـ قـــد یكــــون بســـبب عـ

ه المهــام ذعــن هــ مســئولینمــا زالــوا  أنهــمالمفوضــة مــن قبــل المــدراء للمرؤوســین، وشــعور المــدراء 

  . بالرغم من تفویضها للمرؤوسین

، التي بینت وجود )2008(أندراوس ومعایعة   واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

ة وتحمل المسؤولیة وتفویض السلطات، ودراسة المعاني وارشیدة درجة تحقق عالیة لمفهوم الثق

عبري جتفویض السلطات، كما واتفقت مع دراسة ال أهمیة تدرك جیداً  اإلدارةفي أن ) 2009(

التفویض كبعد من أبعاد التمكین لدى العاملین في الجامعات  أهمیةوالتي بینت ) 2010(
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د هیكل تنظیمي مرن یسمح بتفویض السلطات في في وجو ) 2010(الفلسطینیة، ودراسة عریقات 

 إعطاء أنوالتي بینت ) 1999(، كما واتفقت مع دراسة المدهون األردنفي  األعمالمنظمات 

  .الموظف مستویات واضحة وسلطة فعلیة یعد أداة مهمة من أدوات التمكین

اع مستوى والتي بینت ارتف) 2005(واختلفت النتائج مع بعض الدراسات كدراسة العتیبي 

القرارات في المؤسسات والشركات في المملكة العربیة السعودیة وانخفاض  اتخاذالمركزیة في 

والتي ) 2008(وعبد الرسول  األمیرمع دراسة عبد  مستوى تفویض السلطات،  واختلفت أیضاً 

  GAOالفریق، كما واختلفت مع دراسة  وأعضاء اإلدارةبینت أن هناك ضعف في الثقة بین 

التي أظهرت أن هناك عوائق تمنع تطبیق تفویض السلطات كبعد مهم من أبعاد ) 2001(

   .اإلداري التمكین

  :"فریق العمل" تحلیل فقرات مجال

  )30(جدول 

  " فریق العمل" لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 الفقرة م
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 2 0.000* 82.74 2 0.000* 76.05  من التعاون والمساعدة بین زمالء العمل أجواءتتوافر  .1

 6 0.000* 77.18 4 0.000* 72.24  على أداء الفریق بدال من األداء الفردي اإلدارةتركز  .2

 5 0.000* 79.76 6 0.000* 68.82  تسود الثقة بین أعضاء جماعات العمل داخل الجامعة .3

 4 0.000* 80.08 5 0.000* 70.53  فرق العمل في الجامعة قادرة على تنفیذ ما تتخذه من قرارات .4

 3 0.000* 80.65 3 0.000* 74.47  تشكیل فرق العمل اإلدارةتدعم  .5
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 1 0.000* 83.61 1 0.000* 81.58  ائما العمل ضمن فریقأفضل د .6

  0.000* 80.67   0.000* 73.95  جمیع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  

ظفي درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمیة أكبر من درجة موافقة مو  أن) 30(یبین جدول 

لدى موظفي الجامعة " فریق العمل"األزهر حیث بلغت درجة الموافقة على مجال  جامعة

وان كانت درجة موافقة العاملین  %73.95بینما موظفي جامعة األزهر , %80.67اإلسالمیة 

أن كلتا الجامعتین تشجعان على تشكیل فرق  إلىلك ذویعزو الباحث  في كلتا الجامعتین جیدة،

یمانالعمل  من  أكثر اإلسالمیةلك في الجامعة ذن كان إ في العمل و  األسلوبا ذبنجاعة ه هماوإ

على أعلى درجة موافقة في  "العمل ضمن فریق أفضل دائماً " وقد حصلت الفقرة  ,األزهرجامعة 

یمانهتقدیر الموظف للعمل ضمن فریق  إلىلك ذالمجال لكال الجامعتین ویعزو الباحث  بجودة  وإ

تسود الثقة بین أعضاء جماعات "بینما حصلت الفقرة  ,عة في كلتا الجامعتینالعمل مع الجما

وجود  إلى ذلك، ویعزو الباحث األزهرعلى أقل درجة موافقة لدى جامعة " العمل داخل الجامعة

وعدم قدرة  األزهرنوع من التنافس عي العمل والصراعات التنظیمیة لدى العاملین في جامعة 

على أداء  اإلدارةتركز "صالح العمل وحصلت الفقرة  إلىلتحویله  ذلكمع لى التعامل ع اإلدارة

 ذلكویعزو الباحث  اإلسالمیةعلى أقل درجة موافقة لدى الجامعة " من األداء الفردي الفریق بدالً 

أنها ال  إالعلى العمل ضمن الفریق  اإلسالمیةفي الجامعة  اإلدارةنه بالرغم من تشجیع أعلى 

  .وتبث روح التنافس البناء بین الموظفین أیضاً فردي وتشجعه ال األداءترفض 

والتي أظهرت توفر العمل ) 2010(الجعبري  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

، ودراسة عبد األمیر وعبد اإلداريالجماعي في الجامعات الفلسطینیة كبعد من أبعاد التمكین 

العمل كفریق، كما واتفقت مع دراسة  بإمكاناتالعلیا  ارةاإلد إیمانوالتي بینت ) 2008(الرسول 

  .اإلداريالتمكین  أبعادفرق العمل كبعد من  أهمیةحول ) 2009(المعاني وارشیدة 

العمل الجماعي متوفر بشكل  أنوالتي بینت ) 2001(واختلفت الدراسة مع دراسة المغربي 

   .األردنالحكومیة في  األعمالضعیف في منظمات 
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  :"التدریب" فقرات مجال تحلیل

  )31(جدول 

  "التدریب"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 الفقرة م
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 5 0.000* 76.61 3 0.285 61.73  تتبنى الجامعة خطة واضحة للتدریب .1

 2 0.000* 78.71 8 0.109 56.13  توفر لي الجامعة دورات تدریبیة لتطویر مهاراتي .2

 3 0.000* 78.15 6 0.416 60.66  تشجع الجامعة العاملین على تبادل الخبرات فیما بینهم .3

 7 0.000* 76.21 2 0.213 62.50  التعلم والقراءة المستمرة تشجع الجامعة العاملین على .4

 8 0.000* 74.84 7 0.466 60.27  ذات العالقة بالعمل واألبحاثتوفر الجامعة للعاملین احدث الكتب  .5

 6 0.000* 76.45 1 0.199 62.53  جدیدة في مجال العمل أشیاءیتاح للعاملین فرص التعلم واكتساب  .6

 1 0.000* 79.27 4 0.366 61.07  تطویر العاملین فیها إلىتسعي الجامعة  .7

 4 0.000* 76.69 5 0.399 60.80  في أسالیب التدریب للموظفین   اإلدارةتنوع  .8

  0.000* 77.12   0.369 60.88  جمیع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  

درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمیة أكبر من درجة موافقة موظفي  أن یبین) 31(جدول 

لدى موظفي الجامعة اإلسالمیة " التدریب " األزهر حیث بلغت درجة الموافقة على مجال  جامعة

عدم وجود  إلى ذلكویعزو الباحث   ,%60.88بینما موظفي جامعة األزهر , 77.12%

قد یكون متعلق  ، أیضاً اإلسالمیةالعاملین في جامعة األزهر عنها في واضحة لتدریب  إستراتیجیة

الجامعة  إدارةوبالتالي الطلب من  الذاتیةباهتمام الموظف بتطویر نفسه والسعي وراء بناء قدراته 
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أكثر منه في  اإلسالمیةموجود في الجامعة ونرى أن ذلك توفیر التدریب المناسب للموظفین 

یتاح للعاملین فرص التعلم واكتساب أشیاء جدیدة في مجال " صلت الفقرة وقد ح. جامعة األزهر

عدم  إلى ذلكعلى أعلى درجة موافقة في المجال لدى جامعة األزهر، ویعزو الباحث " العمل

قد تكون  اإلمكاناتلرغبة الموظف في تطویر نفسه ولكن قلة  األزهرفي جامعة  اإلدارةمعارضة 

تسعي الجامعة إلى تطویر العاملین " وحصلت الفقرة . ات الموظفهي العائق أمام تلبیة رغب

اهتمام  إلى ذلكعلى أعلى درجة موافقة في المجال لدى الجامعة اإلسالمیة، ویعزو الباحث " فیها

للعاملین فیها عن طریق توفیر الدورات التدریبیة  اإلداريبالتدریب والتطویر  اإلسالمیةالجامعة 

على أقل " توفر لي الجامعة دورات تدریبیة لتطویر مهاراتي " لت الفقرة بینما حص. بشكل مستمر

حیث أن الجامعة ) 4(درجة موافقة لدى جامعة األزهر، وهده الفقرة ال تتعارض مع الفقرة رقم 

 ذلك، ولذلكأمام  تقف عائقاً  اإلمكاناتتتیح الفرصة لعاملیها اكتساب مهارات جدیدة ولكن قلة 

بیة خارجیة لیست عن یالمجال حیث یلتحقون بدورات تدر  هذاى أنفسهم في یعتمد العاملون عل

طریق الجامعة ولكن تقدم الجامعة تسهیالت لموظفیها مثل السماح لهم بمغادرة العمل لحضور 

توفر الجامعة للعاملین احدث الكتب واألبحاث ذات العالقة " وحصلت الفقرة . دورات تدریبیة

 اإلمكاناتقلة  إلى ذلكویعزو الباحث . افقة لدى الجامعة اإلسالمیةعلى أقل درجة مو " بالعمل 

  .وصعوبة التشبیك مع مراكز البحث العلمي داخل وخارج فلسطین

في  اإلدارة، والتي بینت تبني )2010(ة عریقات واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراس

، ودراسة واإلبداعستوى التفكیر رفع م إلىلبرامج تدریبیة تهدف  األردنیةمنظمات األعمال 

على توفر الفرص للموظفین من أجل تنمیة مهاراتهم وقدراتهم،  أكدت، والتي )2008(الجمیلي 

والتي بینت أن تدریب الموظفین یمارس بشكل مرتفع في ) GAO  )2001كما واتفقت مع دراسة 

  .األمریكیةمكاتب المحاسبة العامة 

في الجامعة  اإلدارةوالتي بینت عدم تبني ) 2009(اني وارشیدة واختلفت الدراسة مع دراسة المع

   .لخطط واضحة للتدریب األردنیة

  

  



112 
 

  :" االتصال الفعال" تحلیل فقرات مجال

  )32(جدول 

  "االتصال الفعال"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 الفقرة م

  میةالجامعة اإلسال  جامعة األزهر
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 3 0.000* 80.32 3 0.000* 69.74  تتمیز التعلیمات واإلجراءات في الجامعة بالوضوح .1

2. 
یتاح للموظفین الوصول إلى أصحاب القرار وشرح مواقفهم من غیـر 

  صعوبة
71.18 *0.000 2 84.68 *0.000 1 

 2 0.000* 83.82 1 0.000* 71.58  تهتم اإلدارة بإیجاد وسائل اتصال فعالة ومتطورة .3

 4 0.000* 79.84 4 0.001* 67.76  یوجد نظام معلومات یوفر المعلومة على نحو سریع ألصحاب القرار .4

 6 0.000* 74.60 6 0.005* 66.32  قسام األخرىیتقاسم العاملون المعارف الجدیدة مع العاملین في األ .5

 5 0.000* 76.42 4 0.001* 67.76  یتم التنویع في وسائل االتصال المستخدمة بین العاملین .6

  0.000* 79.97   0.000* 69.06  جمیع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  

درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمیة أكبر من درجة موافقة موظفي  أن یبین) 32(جدول 

لدى موظفي الجامعة " االتصال الفعال"األزهر حیث بلغت درجة الموافقة على مجال  جامعة

ولكن بشكل عام توجد موافقة  ،%69.06بینما موظفي جامعة األزهر , %79.97اإلسالمیة 

بأهمیة  اإلسالمیةالجامعة  إیمان إلى ذلكویعزو الباحث  تا الجامعتین،لدى العاملین في كل

لتبادل المعلومات والخبرات ورفع مستوى الجودة في  ذلكو  اإلداراتاالتصال الفعال بین مختلف 

عنها في جامعة  اإلسالمیةوضوح الهیكل التنظیمي في الجامعة  إلى أیضاً  ذلكالعمل، ویعزو 
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وقد . ألهمیة االتصال وتدفق المعلومات النجاز العمل على أكمل وجهوفهم العاملین  األزهر

على أعلى درجة موافقة في " تهتم اإلدارة بإیجاد وسائل اتصال فعالة ومتطورة " حصلت الفقرة 

رغبة جامعة األزهر في السعي وراء التطور  إلى ذلكالمجال لدى جامعة األزهر، ویعزو 

یتاح للموظفین الوصول إلى أصحاب القرار " وحصلت الفقرة  .والتحسین المستمر داخل الجامعة

على أعلى درجة موافقة في المجال لدى الجامعة اإلسالمیة، " وشرح مواقفهم من غیر صعوبة 

والعاملین  اإلدارةو االتجاهین بین ذوجود جو من التعاون والدیمقراطیة واالتصال  إلى ذلكویعزو 

یتقاسم العاملون المعارف الجدیدة مع العاملین في " ت الفقرة بینما حصل اإلسالمیةفي الجامعة 

 األعباءبسبب كثرة  ذلكوقد یكون . على أقل درجة موافقة لدى الجامعتین" األقسام األخرى 

الوظیفیة الملقاة على عاتق العاملین مما ال یتیح الكثیر من الوقت لتقاسم المعارف والخبرات بین 

  .في العمل األقسامبسبب التنافس بین  ربما یكون ، أیضاً األقسام

، والتي بینت أن أهم عوامل )2001(واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة المغربي 

التمكین في الممارسات العملیة في المصالح الحكومیة هي االتصاالت الفعالة، ودراسة الجمیلي 

أن سهولة تواصل العاملین مع  ، والتي بینت أن أفراد عینة الدراسة موافقون على)2008(

وعبد الرسول  األمیرمدرائهم هي من أهم مستویات التمكین، كما واتفقت مع دراسة عبد 

تعتمد على قنوات اتصال  اإلداریةأن جامعة القادسیة من الناحیة  إلىوالتي أشارت ) 2008(

 اإلدارةعلى انفتاح  والتي دلت) 2009(فعالة تسهل تبادل المعلومات، ودراسة المعاني وارشیدة 

وعدم وجود فواصل رئاسیة حیث جاءت نسبة القبول متوسطة في مجال  األردنیةفي الجامعة 

،والتي شددت )Comm and Mathaisel  )2005االتصال الفعال، وأیضا اتفقت مع دراسة 

مستوى تمكین مرتفع لدى العاملین،  إلىاالتصال والمشاركة بالمعلومات للوصول  أهمیةعلى 

والتي بینت ضرورة تقییم وسائل االتصال بحیث یكون االتصال ) Emerson  )2008ودراسة 

  .في كال االتجاهین

والتي بینت أن االتصاالت الفعالة كبعد من أبعاد ) 2010(واختلفت الدراسة مع دراسة الجعبري 

     .أهمیة في شعور العاملین بالتمكین األقلتأتي ضمن األبعاد  اإلداريالتمكین 
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  :"حفز العاملین" تحلیل فقرات مجال

  )33(جدول 

  "حفز العاملین " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 الفقرة م

  الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر
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 6 0.000* 72.02 3 0.003* 67.76  تقدر الجامعة جهود العاملین في العمل .1

2. 
ــاركة فـــي اتخـــاذ  ــة بالمشـ ـــع فـــي الجامعـ یســـمح لـــي نظـــام العمـــل المتب

  القرارات
65.53 *0.027 5 75.48 *0.000 4 

 1 0.000* 79.35 1 0.000* 75.92  مع الجهود التي أبذلها في العمل أتقاضاهیتناسب الراتب الذي  .3

 2 0.000* 77.26 6 0.103 64.08  اشعر بعدالة وموضوعیة لنظام الترقیات في الجامعة .4

 5 0.000* 74.68 2 0.008* 68.00  تعد كفاءة العاملین معیارا مهما في نظام الترقیة .5

 3 0.000* 76.61 4 0.007* 67.50  تحتفل الجامعة بنجاح العاملین فیها .6

  0.000* 75.90   0.000* 68.06  فقرات المجال معاً جمیع  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  

 درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمیة أكبر من درجة موافقة موظفي جامعة أن یظهر الجدول

لدى موظفي الجامعة اإلسالمیة " ینحفز العامل"األزهر حیث بلغت درجة الموافقة على مجال 

وان كان العاملون في كلتا الجامعتین % 68.06بینما موظفي جامعة األزهر , 75.90%

وجود نظام حوافز فعال ومنظم  إلى ذلكویعزو الباحث  موافقون على توفر عوامل حفز العاملین،

یتناسب الراتب الذي "وقد حصلت الفقرة . منه في جامعة األزهر أكثر اإلسالمیةلدى الجامعة 

على أعلى درجة موافقة في المجال لكال الجامعتین، " مع الجهود التي أبذلها في العمل أتقاضاه
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لونه وبین الرواتب ذیب الذيشعور العاملین أن هناك توافق بین الجهد  إلى ذلكویعزو الباحث 

على " ترقیات في الجامعةاشعر بعدالة وموضوعیة لنظام ال"بینما حصلت الفقرة . التي یتقاضونها

طبیعة النفس البشریة التي تشعر  إلى ذلكأقل درجة موافقة لدى جامعة األزهر، ویعزو الباحث 

عدم وضوح نظام الترقیات والحوافز في  األحق في الترقیة أو المكافأة من الغیر وأیضاً  بأنهادائما 

بشكل غیر عادل في الجامعة وعلى مما یولد شعور لدى العاملین أن الترقیات تتم  األزهرجامعة 

ن أن الجامعة ال تتبنى معیار الكفاءة في نظام الترقیة و غیر واضح، ویشعر العامل أساس

على أقل درجة موافقة لدى الجامعة " تقدر الجامعة جهود العاملین في العمل"وحصلت الفقرة 

 الدوریة بناءاً  المكافآتورصد قلة التركیز على التقییم الدوري  ذلك إلى، ویعزو الباحث اإلسالمیة

  .على نتائجه خالل العام 

، والتي )Comm and Mathaisel  )2005 واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

  .أكدت على أهمیة الحوافز والتقدیر الشخصي والدعم المادي والمعنوي للعاملین

ام الحوافز في المؤسسات ضعف نظ إلى، والتي أشارت )2005(واختلفت مع دراسة العتیبي 

الحوافز  أن إلىوالتي أشارت ) 2010(والشركات في المملكة العربیة السعودیة، ودراسة الجعبري 

في الجامعات العامة في الضفة  اإلداريكبعد للتمكین  األهمیةمن حیث  األخیرتأتي في الترتیب 

  . الغربیة
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   :"داع اإلداريمستوى اإلب"تحلیل جمیع فقرات المحور الثاني 

  )34(جدول 

  فقرات مستوى اإلبداع اإلداريلجمیع  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 المحور

  الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر
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 0.000* 82.78 0.000* 78.84  ى اإلبداع اإلداريمستو جمیع فقرات 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *                           =.  

األزهـر  درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمیة أكبـر مـن درجـة موافقـة مـوظفي جامعـة أن یتضح

ــــى  ـــت درجــــة الموافقــــة عل ـــداع اإلداري"محــــور حیــــث بلغـ ـــالمیة " اإلبـ ـــة اإلســ ــوظفي الجامعـ ـــدى مــ لـ

، ولكن بشكل عام توجد موافقة للعاملین في كلتـا %78.87بینما موظفي جامعة األزهر , 82.78%

  . الجامعتین على ارتفاع مستوى االبداع

 هــذاد مجتمــع الدراســة علــى جمیــع فقــرات افــر أأن هنــاك موافقــة مــن قبــل  عــزو الباحــث ذلــك إلــىیو 

ـــا الجــــامعتین ال ــن  یتمتعــــونمجــــال وان العــــاملین فــــي كلتـ ــع مــ ـــداعبمســــتوى مرتفــ ن أ، و اإلداري اإلبـ

یشـعر العـاملین فـي كلتـا  المفترضـة التـي تـم دراسـتها تعـد جمیعهـا مصـدراً  اإلداري اإلبـداععناصر 

  .اإلبداعالجامعتین بمستوى عال من 

أن  إلى، والتي توصلت )2006(العازمي  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

متوفرة بدرجة كبیرة لدى العاملین المدنیین  اإلبداعیةمفردات مجتمع البحث یرون بأن القدرات 

أن  إلىوالتي توصلت ) 2003(بدیوان وزارة الداخلیة بالمملكة العربیة السعودیة، ودراسة رضا 

في الكشف عن  إبداعیةدرات غالبیة أفراد مجتمع الدراسة في األجهزة األمنیة بالمطار لدیهم ق
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والتي بینت ارتفاع مستوى ) 2007(المخالفات والمهربات، كما واتفقت مع دراسة النتیفات 

والتي بینت أن ) 2010لي،ذاله(لدى الضباط العاملین بشرطة مدینة الریاض، ودراسة  اإلبداع

بدرجة عالیة،  إلداريا اإلبداعمدیرات ومساعدات مدارس المرحلة الثانویة بمكة المكرمة تمارس 

في القطاع العام لوزارات قطاع غزة  المدراء أن إلىوالتي أشارت ) 2009(ودراسة العجلة 

بالوزارات في غزة بشكل  اإلداري اإلبداعیمتلكون جمیع القدرات الممیزة للشخصیة المبدعة وأن 

ى فوق المتوسط ، والتي بینت وجود مستو )2003(عام مقبول، وأیضا اتفقت مع دراسة النفیعي 

والتي بینت وجود مستوى مقنع ) 2008(الحكومیة، ودراسة الفرا  األجهزةفي  اإلبداعمن ممارسة 

الدرجة  عارتفاوالتي بینت )  1997جیزیكي، أندرو (في الوزارات الفلسطینیة، ودراسة  اإلبداعمن 

   .وأن الموظفین یفضلون التفكیر على التعلیم التلقیني راءللمد اإلبداعیة

هناك مقاومة من قبل العاملین في  أن إلى، والتي بینت )1994(واختلفت مع دراسة همشري 

  .لدیهم اإلبداعللتغییر والتي قد تعیق  األردنالمكتبات المتخصصة في 

  :"حل المشاكل" تحلیل فقرات مجال

  )35(جدول 

  "حل المشاكل" لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 الفقرة م

  الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر
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 7 0.000* 77.42 7 0.000* 71.73  أتنبأ بمشكالت العمل قبل حدوثها .1

 5 0.000* 80.65 6 0.000* 74.00  ل الممكن حدوثهاأخطط لمواجهة مشكالت العم .2

3. 
أحــرص علـــى معرفـــة أوجـــه القصـــور أو الضــعف فیمـــا أقـــوم بـــه مـــن 

  عمل
78.27 *0.000 2 83.55 *0.000 2 
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4. 
في  اآلخرونأمتلك رؤیة دقیقة الكتشاف المشكالت التي یعاني منها 

  العمل
77.16 *0.000 5 80.24 *0.000 6 

 4 0.000* 82.26 3 0.000* 78.00  بدائل عدیدة للتعامل مع المشكالتلدي القدرة على تطویر  .5

 1 0.000* 85.00 1 0.000* 82.13  حل لها إلى أصلحینما تواجهني مشكلة أثناء عملي أحاول أن  .6

7. 
أجمــع وأحلـــل البیانــات والمعلومـــات المتعلقـــة بالمشــكالت قبـــل اتخـــاذ 

  قرار حیالها
77.84 *0.000 4 83.33 *0.000 3 

  0.000* 81.75   0.000* 76.99  میع فقرات المجال معاً ج 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  

 درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمیة أكبر من درجة موافقة موظفي جامعة أن یظهر الجدول

لدى موظفي الجامعة اإلسالمیة "  شاكلحل الم"األزهر حیث بلغت درجة الموافقة على مجال 

للعاملین في ولكن بشكل عام توجد موافقة % 76.99بینما موظفي جامعة األزهر , 81.75%

التنظیم الجید  إلىقد یعود  هذاو  كلتا الجامعتین على القدرة على حل المشكالت بشكل جید،

منها  أكثر اإلسالمیةة الجامع كلتا الجامعتین وان كان في ووضوح العمل لدى العاملین في

لدیهم خبرة وقدرة على التعامل مع  كلتا الجامعتین مما یدل على أن العاملین في باألزهر

حل  إلى أصلحینما تواجهني مشكلة أثناء عملي أحاول أن "المشكالت وحلها وقد حصلت الفقرة 

عاملین لدیهم درجة مما یدل على أن ال, على أعلى درجة موافقة في المجال لكال الجامعتین" لها

والحرص على معرفة أوجه القصور والضعف فیما یقومون به من عمل، بینما  اإلصرارعالیة من 

على أقل درجة موافقة لكال الجامعتین مما یدل " أتنبأ بمشكالت العمل قبل حدوثها"حصلت الفقرة 

على قلة  أیضاً  ذلك التدریب وصقل مهارة التنبؤ بالمشكالت، ویعزو إلىعلى أن العاملین بحاجة 

  .التركیز على جانب المشكالت والمخاطر أثناء عملیة التخطیط للعمل في كال الجامعتین

حیث جاء حل المشكالت ) 2003(النفیعي  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

ة، الحكومی األجهزةفوق المتوسط في  إبداعيبمستوى  األولىومهارات التنبؤ بها في المرتبة 

حیث جاء بعد حل المشكالت بمستوى مرتفع في المرتبة ) 2009(ودراسة المعاني وارشیدة 

في  اإلدارةالتي بینت اهتمام ) 2003(، ودراسة رضا األردنیةالثانیة لدى العاملین في الجامعة 

مشاركة العاملین على وضع الخطط لحل المشكالت المختلفة، وأیضا دراسة سمولنسكي وكلییر 
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، والتي بینت أن هناك أهمیة للمدیر القادر على تطویر قدرات الموظفین في حل )1995(

   .إبداعیةالمشكالت بطریقة 

  :"المرونة" تحلیل فقرات مجال

  )36(جدول 

  "المرونة"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 الفقرة م

  الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر
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 3 0.000* 83.63 2 0.000* 80.13  أحرص على معرفة الرأي المخالف لرأیي لالستفادة منه .1

 1 0.000* 85.81 1 0.000* 81.73  ال أتردد في تغییر موقفي عندما أقتنع بعدم صحته .2

 5 0.000* 82.42 5 0.000* 76.13  تغییرات في أسالیب العمل بین فترة وأخرى إحداثأحرص على  .3

 6 0.000* 82.18 2 0.000* 80.13  لدي القدرة على النظر لألشیاء من زوایا مختلفة .4

 2 0.000* 85.48 4 0.000* 80.00  أرى أن التغییر ظاهرة طبیعیة على المنظمة التكیف معه .5

 4 0.000* 82.82 6 0.000* 75.73  الجدیدة البناءة وال أحكم علیها مسبقا األفكارأجرب  .6

  0.000* 83.72   0.000* 78.98  جمیع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  

 عتین حــول المرونـــة جیــد وان كانـــت الموافقــة لـــدىكلتـــا الجــام درجـــة موافقــة أن )36(یبــین جــدول 

األزهـــر حیـــث بلغـــت درجـــة  مـــوظفي الجامعـــة اإلســـالمیة أكبـــر مـــن درجـــة موافقـــة مـــوظفي جامعـــة

بینمــا مــوظفي جامعــة  %83.72لــدى مــوظفي الجامعــة اإلســالمیة " المرونــة"الموافقــة علــى مجــال 

 لمرونة جیدة في كلتا الجـامعتین، ولكن یمكن القول أن درجة الوافقة على بعد ا %78.98األزهر 

كلتا الجامعتین تعمالن على تعزیز أبعاد المرونـة ولـدیهم مـا یلـزم مـن احتیاجـات  أنمما یدل على 
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منــه  أكثــر اإلســالمیةفــي الجامعــة  ذلــكن كــان إ أساســیة وفنیــة لالرتقــاء بمســتوى وجــودة الخــدمات و 

وقـد حصـلت الفقـرة . التجدیـد والتطـویر إلـى ممـا یـدل علـى سـعي الجامعـة دائمـاً  األزهـرفي جامعـة 

علــى أعلــى درجــة موافقــة فــي المجــال لكــال " ال أتــردد فــي تغییــر مــوقفي عنــدما أقتنــع بعــدم صــحته"

الجامعتین، مما یدل على أن العاملین في كلتا الجامعتین یتصفون بدرجة عالیة من المرونة وعدم 

بینمـا ,  التـي تصـب فـي مصـلحة العمـلو  التصلب في الرأي والبحث عن المواقـف الصـحیحة دائمـاً 

علـى أقـل درجـة موافقـة لـدى " الجدیـدة البنـاءة وال أحكـم علیهـا مسـبقا األفكـارأجـرب "حصلت الفقرة 

جامعــة األزهــر، ممــا یــدل علــى أن العــاملین بجامعــة األزهــر یلتزمــون بالخطــة المرســومة لهــم فقــط 

 اإلدارةالیب وأفكـــار جدیـــدة وأیضـــا علـــى اســـتخدام أســـ حرصـــاً  أكثـــریكونـــوا  أن إلـــىوأنهـــم  بحاجـــة 

ـــىبحاجـــة  ــتخدام  إل ــالیبتعزیـــز ودعـــم اسـ لـــدي القـــدرة علـــى النظـــر "الجدیـــدة وحصـــلت الفقـــرة  األسـ

  .على أقل درجة موافقة لدى الجامعة اإلسالمیة" لألشیاء من زوایا مختلفة

د المرونة حیث جاء بع) 2009(المعاني وارشیدة  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

لمرونة لدى العاملین، ودراسة ارتفاع مستوى ا إلىفي المرتبة الثالثة وبمستوى مرتفع مما یشیر 

 واألفكاروالتي بینت المرونة التي یتمتع بها رجل المطار في تقدیمه االقتراحات ) 2003(رضا ّ 

أن  إلىرت التي أشا) 2009(متجدد ومتطور، ودراسة العجلة  بأسلوبالجدیدة في مجال عمله 

لوزارات قطاع غزة یمتلكون جمیع القدرات الممیزة للشخصیة المبدعة بدرجة عالیة بما  المدراء

حیث جاء بعد القابلیة للتغییر في المرتبة ) 2003(فیها المرونة، كما واتفقت مع دراسة النفیعي 

ودراسة سمولنسكي  الحكومیة، األجهزةلدى العاملین في  اإلداري اإلبداعالثالثة كبعد من أبعاد 

  .أفكار جدیدة إیجادیتمثل عادة في  اإلبداع، والتي بینت أن )1995(وكلییز 

وجود النزعة الرسمیة له أثر مانع  أن، والتي بینت )1996(واختلفت الدراسة مع دراسة أیكفال 

والتي ، )2008(على القدرة االبتكاریة والمرونة في خروج األفكار، كما واختلفت مع دراسة الفرا 

بینت وجود تعطیل النسیاب األفكار وأن اللوائح والقوانین المعمول بها تعیق العمل وتدني مستوى 

   .اإلبداعالمرونة في العمل، بالرغم من وجود مستوى مقنع من 
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  :"األصالة" تحلیل فقرات مجال

  )37(جدول 

  "األصالة " جال لكل فقرة من فقرات م (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 الفقرة م

  الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر
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 2 0.000* 83.15 3 0.000* 77.03  من أعمال بأسلوب متجدد يإلأنجز ما یسند  .1

2. 
عملیة تطـویر مسـتمرة بعیـدا عـن  إلىالعمل بحاجة  إجراءاتأجد أن 

  الروتین
80.00 *0.000 1 85.08 *0.000 1 

3. 
فـي حـل المشـكالت التـي تعتـرض  اآلخـرینأحاول االبتعاد عن تقلیـد 

  سیر العمل
76.62 *0.000 4 82.10 *0.000 3 

 5 0.000* 75.65 5 0.000* 75.00  المتبعة في انجاز العمل اإلجراءاتأشعر بالملل من تكرار  .4

5. 
أفكار جدیـدة أقـدمها فـي مجـال  بإنتاجأشعر بأن لي مساهمة خاصة 

  العمل
77.43 *0.000 2 81.29 *0.000 4 

  0.000* 81.45   0.000* 77.22  جمیع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  

درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمیة أكبر من درجة موافقة موظفي  أن یبین) 37(جدول 

لدى موظفي الجامعة اإلسالمیة " األصالة "األزهر حیث بلغت درجة الموافقة على مجال  جامعة

ولكن بشكل عام یمكن القول أن درجة % 77.22بینما موظفي جامعة األزهر , 81.45%

 قدرة العاملین إلى ذلكویعزو الباحث  ل األصالة جیدة، موافقة العاملین في كلتا الجامعتین حو 

على التطویر والتجدید في انجاز المهام وتطویر األفكار ورغبتهم باالبتعاد  في كلتا الجامعتین

موجود في  هذاعن الروتین والتكرار، مما یجعلهم قادرین على العمل بروح االنتماء للعمل و 
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 إلىالعمل بحاجة  إجراءاتأجد أن "وقد حصلت الفقرة , رباألزهأكثر منه  اإلسالمیةالجامعة 

، على أعلى درجة موافقة في المجال لكال الجامعتین، "عملیة تطویر مستمرة بعیدا عن الروتین

عمل متنوعة بعیدة عن  إجراءاتأن كلتا الجامعتین تعمالن على وضع  إلى ذلكویعزو الباحث 

الجامعتان  إدارة، وتحرص اإلداریةجدید وتعزیز المفاهیم التطویر والت إلىالروتین وتسعى كلتاهما 

أشعر "بینما حصلت الفقرة , على أن یكون العاملین فیهما لهم سمات القیادة والعمل المتجدد دائماً 

. على أقل درجة موافقة لكال الجامعتین" بالملل من تكرار اإلجراءات المتبعة في انجاز العمل

عاملین في كلتا الجامعتین یحاولون دائما البعد عن الروتین والعمل أن ال إلى ذلكویعزو الباحث 

الجامعتین  إدارةالمتطورة والمتجددة، وبشكل عام یمكن القول أن  واألسالیبالطرق  إیجادعلى 

أحدث الطرق وأفضلها في انجاز الهدف المنشود، وبالتالي  إلىوالعاملین یحاولون الوصول 

  .العامل بالملل إشعاري من شأنه ذال الرغبة في البعد عن الروتین

، والتي بینت أن رجل المطار یقوم )2003(رضا  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

متجدد ومتطور، ودراسة العجلة  بأسلوبالجدیدة وینجز عمله  واألفكاربتقدیم االقتراحات 

میع القدرات الممیزة للشخصیة ، والتي بینت أن الدیرین لوزارات قطاع غزة یمتلكون ج)2009(

یتمثل  اإلبداع أن، والتي بینت )1995(، ودراسة سمولنسكي وكلییز األصالةالمبدعة بما فیها 

 أصالً أنه قد یشمل أیضا تغییر األشیاء الموجودة  إالمنتجات جدیدة،  أوأفكار  إیجادعادة في 

أن هناك تشجیع من قبل  إلىت ، والتي توصل)2003(تشكیلها بطرق جدیدة، ودراسة النفیعي  أو

نتاجالقرارات  اتخاذفي  اإلبداععلى  اإلدارة   .درجة فوق المتوسط إلى اإلبداعویصل  األفكار وإ

، مع وجود لوائح األفكار، والتي بینت أن هناك تعطیل النسیاب )2008(واختلفت مع دراسة الفرا 

هناك مقاومة  أن إلىلتي بینت ، وا)1994(وتشریعات معمول بها تعیق العمل، ودراسة همشري 

  .لدیهم اإلبداعللتغییر والتي قد تعیق  األردنمن قبل العاملین في المكتبات المتخصصة في 
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  :"الطالقة الفكریة" تحلیل فقرات مجال

  )38(جدول 

  "الطالقة الفكریة"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 الفقرة م

  الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر

بي
نس

 ال
بي
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 1 0.000* 86.05 1 0.000* 81.33  لدي القدرة على اقتراح الحلول السریعة لمواجهة مشاكل العمل .1

 2 0.000* 84.27 4 0.000* 76.00  أكثر من فكرة خالل فترة زمنیة قصیرة لدي القدرة على تقدیم .2

3. 
ذات المعنـــى  األلفــاظأكبــر عــدد ممكــن مــن  إنتــاجلــدي القــدرة علــى 

  الواحد للداللة على فكرة معینة
74.46 *0.000 5 83.31 *0.000 5 

 3 0.000* 83.87 3 0.000* 77.53  لدي القدرة على التفكیر السریع في الظروف المختلفة .4

لدي القدرة على التعبیر عن أفكاري بطالقة أو صیاغتها في كلمـات  .5

  مفیدة تناسب موقفا معینا

81.22 *0.000 2 83.79 *0.000 4 

  0.000* 84.26   0.000* 78.24  جمیع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  

كلتا الجامعتین جیدة وان كانت درجة موافقة  درجة موافقة موظفي أن )38(ویوضح جدول 

األزهر حیث بلغت درجة  الجامعة اإلسالمیة أكبر من درجة موافقة موظفي جامعة موظفي

بینما موظفي , %84.26لدى موظفي الجامعة اإلسالمیة " طالقة الفكریةال"الموافقة على مجال 

التي تتبعه كلتا  اإلداري األسلوب أن إلى ذلك، ویعزو الباحث %78.24جامعة األزهر 

التفكیر وصقل  هذابدون قیود على  اإلبداعيالجامعتین یتیح الفرصة للعاملین للقیام بالتفكیر 

لدي القدرة على اقتراح الحلول "وقد حصلت الفقرة , قدراتهم ومهاراتهم للقیام بالعمل بكفاءة وفعالیة

على أعلى درجة موافقة في المجال لكال الجامعتین، ویعزو " مشاكل العمل السریعة لمواجهة
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العاملین لدیهم ما یكفي من القدرات والمهارات والتفكیر المنطقي لحل  أن إلى ذلكالباحث 

ي ذالجامعتان وال ذي تطبقهال اإلداريقد یكون نتاج التمكین  هذاالمشاكل التي تواجه العمل و 

أكبر عدد  إنتاجلدي القدرة على "بینما حصلت الفقرة , القة الفكریة للعاملینعلى الط إیجاباً یؤثر 

على أقل درجة موافقة لكال " ممكن من األلفاظ ذات المعنى الواحد للداللة على فكرة معینة

 واإلجراءاتووجود بعض القواعد  األعمالقد یكون بسبب تشابه الكثیر من  ذلكو . الجامعتین

، ویمكن أن یكون أخرىأفكار  إلىلتزام بأفكار وحلول معینة وقلة التطرق اال إلىالتي قد تؤدي 

التفكیر فقط بحل المشكلة  إلىومشاكل العمل مما یدفعهم  األساسیةانشغال العاملین بالعملیات 

  .ال أم أخرىیحل بطرق  أنن كان یمكن إ نوعیة الحل وحجمه و  إلىأو القیام بالعمل دون النظر 

 األزمات إدارةوالتي أظهرت أن ) 2007(العوفي  ئج مع بعض الدراسات كدراسةواتفقت هذه النتا

، والتي )2003(، ودراسة رضا اإلبداعیةوالقدرة على تخلیق األفكار  اإلبداعيبالتفكیر  إالتم تال 

، ودراسة اإلبداعيالجدیدة والتفكیر  األفكاربینت أن العاملین في المطار لدیهم القدرة على تخلیق 

في وزارات قطاع غزة یمتلكون جمیع القدرات الممیزة  المدراء، والتي أظهرت أن )2009(لة ّ العج

، )2005(للشخصیة المبدعة بدرجة عالیة بما فیها الطالقة الفكریة، ودراسة سمولنسكي وكلییز 

 اإلبداعوأن  اإلبداعيوالتي بینت أهمیة دور المدیر في تطویر قدرات الموظفین على التفكیر 

  .الجدیدة والطرق الحدیثة األفكار بإنتاجعادة  ثلیتم

في راء لدى المد األفكار، والتي بینت أن هناك تعطیل النسیاب )2008(واختلفت مع دراسة الفرا 

   .الوزارات الحكومیة
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  :"تركیز االنتباه" تحلیل فقرات مجال

  )39(جدول 

  "تركیز االنتباه " رة من فقرات مجال لكل فق (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبيالمتوسط الحسابي 

 الفقرة م

  الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر
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 2 0.000* 81.94 3 0.000* 80.54  آخرأركز على مهام عملي أكثر من أي شخص  .1

 5 0.000* 74.27 5 0.000* 72.97  عند حل مشكلة ما استغرق وقتا في دراسة المعلومات التي جمعتها .2

 4 0.000* 78.62 2 0.000* 80.81  وأصر على تحقیقها فيهداأال أتنازل عن  .3

 1 0.000* 82.90 1 0.000* 82.33   فيهداأأمتلك دافع قوي لتحقیق  .4

5. 
جدیدة أكثر من اهتمامي بمحاولـة  أفكار إنتاجاهتمامي ینصب على 

  اآلخرینالحصول على موافقة 
79.44 *0.000 4 79.92 *0.000 3 

  0.000* 79.52   0.000* 79.26  جمیع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  

معة اإلسالمیة ال یختلف جوهریا عن درجة موافقة درجة موافقة موظفي الجا أن یبین) 39(جدول 

لدى موظفي " تركیز االنتباه"األزهر حیث بلغت درجة الموافقة على مجال  موظفي جامعة

، مما یدل على التشابه %79.26بینما موظفي جامعة األزهر , %79.52الجامعة اإلسالمیة 

العاملین في  أندل على ی هذال و المجا هذاالكبیر بین كال العاملین في كلتا الجامعتین في 

أمتلك دافع قوي لتحقیق "وقد حصلت الفقرة , الجامعتین لدیهم قدرات جیدة على التركیز واالنتباه

على أعلى درجة موافقة في المجال لكال الجامعتین، مما یدل على أن العاملین في كلتا " أهدافي

ى التركیز على انجازها للرقي بعملهم ویعملون عل أهدافهمعلى تحقیق  إصرارالجامعتین لدیهم 
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عند حل مشكلة ما استغرق وقتا في دراسة المعلومات " بینما حصلت الفقرة , أهدافهموتحقیق 

العاملین  أن إلى ذلكعلى أقل درجة موافقة لكال الجامعتین، ویعزو الباحث " التي جمعتها 

القرارات المناسبة والتي  اتخاذ همیسهل علییتمیزون بالدقة والتركیز في دراسة المعلومات حتى 

  .تصب في مصلحة العمل

والتي بینت أن مفردات مجتمع ) 2006(العازمي  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

متوفرة بدرجة كبیرة لدى العاملین المدنیین بدیوان وزارة  اإلبداعیةالدراسة یرون بأن القدرات 

أن العاملین یتمتعون بمهارات قیادیة  إلى، والتي توصلت )2005(الداخلیة، ودراسة العوفي 

، والتي بینت أن غالبیة أفراد )2003(، ودراسة رضا األزماتعالیة قادرة على مواجهة  إبداعیة

بالمطار یعتمدون على قدراتهم التحلیلیة والمعلوماتیة ویشاركون  األمنیة باألجهزةمجتمع الدراسة 

الجدیدة، كما واتفقت مع دراسة  واألفكارارئة وتقدیم االقتراحات الخطط الط إعدادالرؤساء في 

لوزارات قطاع غزة یمتلكون جمیع القدرات الممیزة  راءأن المد إلى، والتي أشارت )2009(العجلة 

  .للشخصیة المبدعة بما فیها تركیز االنتباه بدرجة عالیة

لهیاكل التنظیمیة للوزارات ال تدعم ، والتي بینت أن ا)2008(واختلفت الدراسة مع دراسة الفرا 

تعیق  وقوانینووجود لوائح  األفكارتعطیل انسیاب  إلى باإلضافةالقرارات  اتخاذفیها أو  اإلبداع

مانع أو مثبط یجعلها  أثر، والتي بینت أن النزعة الرسمیة لها )1996(العمل، ودراسة ایكفال 

   .تقلل من القدرة االبتكاریة
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  :"القدرة على التحلیل والربط" مجالتحلیل فقرات 

  )40(جدول 

  " القدرة على التحلیل والربط" لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)وقیمة االحتمال  النسبي المتوسط الحسابي

 الفقرة م

  الجامعة اإلسالمیة  جامعة األزهر

بي
نس

 ال
بي

سا
لح

ط ا
وس

مت
ال

 

ة 
الی

تم
الح

ة ا
یم

الق
)

Si
g

(. 

بة
رت

ال
ي   
ساب

لح
ط ا

وس
مت

ال
بي

نس
ال

 

ة 
الی

تم
الح

ة ا
یم

الق
)

Si
g

(. 
بة

رت
ال

  

 1 0.000* 86.45 4 0.000* 81.92  لدي القدرة على تنظیم أفكاري .1

 4 0.000* 86.21 2 0.000* 82.60  أحدد تفاصیل العمل قبل البدء بتنفیذه .2

 3 0.000* 86.29 5 0.000* 81.51  لدي القدرة على تجزئة مهام العمل .3

 5 0.000* 85.08 3 0.000* 82.36  ام العمللدي القدرة على تحلیل مه .4

 1 0.000* 86.45 1 0.000* 82.88  لدي القدرة على إدراك العالقة بین األشیاء وتفسیرها .5

  0.000* 86.10   0.000* 82.24  جمیع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  =.  

درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمیة أكبر من درجة موافقة موظفي  أن یبین) 40(جدول 

لدى موظفي " القدرة على التحلیل والربط"األزهر حیث بلغت درجة الموافقة على مجال  جامعة

وان كانت درجة الموافقة % 82.24بینما موظفي جامعة األزهر , %86.10الجامعة اإلسالمیة 

تمتع الموظفین في كلتا الجامعتین بالقدرات  إلى ذلكویعزو الباحث  جیدة، في كلتا الجامعتین

لدي "وقد حصلت الفقرة , التي تؤهلهم على التحلیل والربط في أداهم لمهام عملهم واإلمكانات

على أعلى درجة موافقة في المجال لكال " العالقة بین األشیاء وتفسیرها إدراكالقدرة على 

لدیهم من المهارات والقدرات الجامعتین أن العاملین في كلتا  إلى ذلكاحث الجامعتین ویعزو الب

یدل على  هذاو يء ومعرفة السبب والنتیجة للش األشیاءوتحلیل العالقة بین  إدراكما یمكنهم من 
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بینما , أخرىوقدرة الموظف على تحلیل قضایا العمل والربط بینهما وبین قضایا  إدراكقوة 

على أقل درجة موافقة لدى جامعة األزهر، " لقدرة على تجزئة مهام العمللدي ا"حصلت الفقرة 

نه قد یكون بسبب وجود بعض القناعات لدى الموظفین بصعوبة تجزئة المهام أ إلى ذلكویعزو 

بسبب تركیز  أیضاً ي قد یكون ذالمجال وال هذاقلة التدریب على  إلى ذلكویرجع  إلیهمالموكلة 

لدي "وحصلت الفقرة . ام بشكل عام بغض النظر عن الطرق المتبعةعلى انجاز المه اإلدارة

 إلى ذلك ىعز على أقل درجة موافقة لدى الجامعة اإلسالمیة، ویُ " القدرة على تحلیل مهام العمل

  . المجال هذان في الجامعة في و وظفذي یحصل علیه المقلة التدریب ال

أن غالبیة أفراد  إلى أشارت، والتي )2003(رضا  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

بالمطار یعتمدون على قدراتهم التحلیلیة والمعلوماتیة، ودراسة  األمنیة باألجهزةمجتمع الدراسة 

مدیر القائد في تطویر قدرات أن هناك أهمیة لدور ال، والتي بینت )1995(سمولنسكي وكلییز 

، ودراسة إبداعیةرقة وحل المشكالت بط اإلبداعيالموظفین على التفكیر 

، والتي بینت أن هناك مجموعة من المشاكل الجدیدة في المدارس )1997جیزیكي،اندرو،(

 إجاباتطریقها بمعدالت متسارعة وتتطلب  تأخذاالبتدائیة والمتوسطة والثانویة بسان فرانسسكو 

 ویكون مشتمالً  آلتیةایستطیع استقراء ما وراء المتطلبات  اإلبداعمن  وأنماط قیادیة جدیدة ونوعاً 

   .على رؤیة لما ینبغي أن یكون علیه الوضع في المستقبل

  

  :اختبار الفرضیات

  :الفرضیة األولى

اإلبداع اإلداري لدى العاملین في كل من بین التمكین اإلداري و  ةإحصائی ةلال د توجد عالقة ذات

  .الجامعة اإلسالمیة وجامعة األزهر بغزة

تساوي ) .Sig(وأن القیمة االحتمالیة  0.612 االرتباط یساويأن معامل ) 41(یبین جدول 

وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائیة  α= 0.05وهي أقل من مستوي الداللة  0.000

بداع اإلداريالتمكین بین  عند  األزهروجامعة  اإلسالمیةالعاملین لدى العاملین في الجامعة  وإ

    ).α =0.05(مستوى داللة إحصائیة 
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 اإلبداعحیث أن  اإلداري واإلبداع اإلداريأن هناك عالقة بین التمكین عزو الباحث ذلك إلى یو 

توفره الجامعتان للعاملین بما یتناسب مع  الذيیعتبر نتیجة مباشرة للتمكین  أنیمكن  اإلداري

 كسیاسة منح وتفویض إمكانیاتما توفره الجامعتان من  أنسیاسة الجامعتان، ویرى الباحث 

الصالحیات ومشاركة العاملین في صنع القرار، وسهولة االتصال والتواصل وأیضا سهولة 

 إلى باإلضافة اإلداریة واألقسام اإلداراتانسیاب المعلومات وتدفقها بین العاملین في مختلف 

من  العمل الجماعي من خالل فرق العمل والتشجیع على تشكیلها ودعمها، أیضاً  أسلوبتبني 

التي یمكن أن تساعد  اإلمكانیاتعادل وفعال وتوفیر جمیع  ومكافآتنظام حوافز  خالل تبني

وان كان مستوى توفر التمكین االداري واالبداع االداري في  لدى الموظفین اإلبداععلى دعم 

  .الجامعة االسالمیة اكبر منه في جامعة االزهر

، والتي أظهرت أنه )2009یدة،المعاني وارش( واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

، األردنیةلدى العاملین بالجامعة  اإلداري واإلبداع اإلداريبین التمكین  إحصائیاً یوجد عالقة دالة 

، التي أظهرت أن التمكین یشجع العاملین على التفكیر االبتكاري )2008باعثمان،(دراسة  ذلكوك

ت أن ، والتي أظهر )2010عریقات،(سة مع درا القرارات، واتفقت أیضاً  واتخاذلحل المشكالت 

لدى الموظفین، كما واتفقت مع دراسة  اإلبداعيالتمكین من شأنه رفع مستوى التفكیر 

، والتي بینت أن تمكین العاملین من شأنه أن یساعد العاملین ویشجعهم على )2010الرقب،(

ینت أن التمكین یتیح ، والتي ب)2010األصقة،(كما تطابقت النتائج مع دراسة . األفكارتقدیم 

یتم  ذلكلدیهم، و  اإلبداعالفرصة لالستفادة بشكل كبیر من قدرات العاملین مع تحسین فرص 

 (Comm and Mathaisel, 2005)بتحسین مستوى تمكین العاملین، كما واتفقت مع دراسة  

والتي هما  التقدیر الشخصي والدعم المادي والمعنوي إلى باإلضافةأن الحوافز  إلىوالتي أشارت 

الطعامنة، (من عناصر التمكین من شأنها أن تعمل على تمیز ورفع كفاءة العاملین، ودراسة 

العلیا في تطبیق التمكین یعد أحد المعیقات التي تعیق  اإلدارة، والتي بینت أن تردد )2001

  .لدى العاملین اإلبداع

  

  



130 
 

  ): 41(جدول 

  ع اإلدارياإلبداالتمكین اإلداري و معامل االرتباط بین 

  معامل بیرسون   المجال

  لالرتباط

القیمة 

  (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 0.581  حل المشكالت

 0.000* 0.510  المرونة

 0.000* 0.470  األصالة

 0.000* 0.484  الطالقة الفكریة

 0.000* 0.460  تركیز االنتباه

 0.000* 0.494  القدرة على التحلیل والربط

 0.000* 0.612  اإلداري اإلبداعمستوى 

  .α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *

  :الفرضیة الثانیة

, فرق العمل, تفویض السلطات(للتمكین اإلداري بأبعاده المختلفة  یوجد أثر دال إحصائیاً 

على اإلبداع اإلداري لدى العاملین في كل من ) حفز العاملین, االتصال الفعال, التدریب

  .میة وجامعة األزهر بغزةالجامعة اإلسال

  :یمكن استنتاج ما یلي Stepwiseمن نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طریقة 

" المتغیر التابع"  اإلبداع اإلداريأن  Stepwiseبین نموذج االنحدار النهائي باستخدام طریقة ی

االتصال  ,تفویض السلطات(المتغیرات المستقلة بیتأثر بصورة جوهریة وذات داللة إحصائیة 

  ). الفعال

وذلك بناء على نتیجة "  حفز العاملین, التدریب, فرق العمل" وقد تم استبعاد المتغیرات األخرى 

  .Stepwiseطریقة 
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416.02معامل التحدید  =Rمن % 41.0، وهذا یعني أن 0.410= ، ومعامل التحدید الُمعدَّل

والنسبة المتبقیة  ,الخطیةتم تفسیره من خالل العالقة ) ابعالمتغیر الت( اإلبداع اإلداري في التغیر

  . اإلبداع اإلداري فيقد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر % 59.0

F=70.03 ،000.0. =Sig بین ذات داللة إحصائیة ة معنویة قوهذا یدل على وجود عال

وأن نموذج االنحدار "  ل الفعالاالتصا ,تفویض السلطات"  اإلبداع اإلداري والمتغیرات المستقلة 

  .جید

الجدول التالي یمثل نتیجة تحلیل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار لكل من المتغیرات 

  .المستقلة المؤثرة

                      

  تحلیل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار): 42(جدول 

  المتغیرات المستقلة

معامالت 

االنحدار غیر 

 ةالقیاسی

الخطأ 

 المعیاري

معامالت 

االنحدار 

 القیاسیة

قیمة 

  Tاختبار 

القیمة 

االحتمالیة 

Sig. 

 0.000 17.492  0.279 4.883  المقدار الثابت

 0.000 6.169 0.429 0.042 0.256 تفویض السلطات

 0.000 4.061 0.283 0.042 0.169 االتصال الفعال

  

  :تبین ما یلي) 42(من خالل جدول 

  :المعادلة

 .)االتصال الفعال* 0.169(+  )تفویض السلطات* 0.256(+  4.883=  اإلبداع اإلداري

معامالت االنحدار حسب "  اإلبداع اإلداري" ترتیب المتغیرات المستقلة حسب أهمیتها في تفسیر 

  :كما یلي Tالقیاسیة أو القیمة االحتمالیة 
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الجامعتین لتفویض  إدارةممارسة  إلىأنه قد یعود  إلى ذلك، ویعزو الباحث تفویض السلطات

 المسئولة، ومنحهم الحریة إلیهمالسلطات وثقتها بقدرات العاملین على أداء المهام الموكلة 

وتفویض السلطة یمنح الموظف مساحة من الحریة قد تساعده على  ,مهامهمللتصرف في أداء 

ریقة مبتكرة مما یزید ابتكار أسالیب جدیدة في العمل أو حل المشكالت التي تعترض عمله بط

ویرى الباحث أن كلتا الجامعتین تولي ثقة جیدة لموظفیهما وأن هده الثقة قد  ,اإلداري إبداعهممن 

 . الجامعتینلدى العاملین في  اإلبداعتكون أحد العوامل القویة التي تعزز 

ینت أن هناك والتي ب) 2009المعاني وارشیدة،(  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 

) 2005البدراني،(، ودراسة اإلداري اإلبداعلتفویض السلطة في مستوى  إحصائیةو داللة ذأثر 

لدى العاملین،  اإلبداعأن عدم وجود تفویض السلطة هو من المعیقات التي تعیق  أشارتوالتي 

 األمن أن التكافؤ بین السلطة والمسؤولیة الممنوحة لرجل أشارتالتي ) 2003رضا، (ودراسة 

متجدد ومتطور، واتفقت  بأسلوببالمطار تعطیه القدرة على التعامل مع المشكالت المختلفة 

 الذيالقرار المركزیة ترتبط بالمناخ  ذاتخاوالتي بینت أن نظم ) 1986ایكفال،(أیضا مع دراسة 

  .اإلبداعیقمع 

لجامعتین بأهمیة وفعالیة ا إدارة إیمان إلىأنه قد یعود  إلى ذلك، ویعزو الباحث االتصال الفعال

 واألفكاریعمل على سهولة انسیاب المعلومات  أننه أي من شذاالتصال الفعال بین العاملین وال

سهولة انسیاب  أنمن المعروف  وأیضاً بكفاءة وفعالیة،  أعمالهم أداءالتي تساعد الموظفین على 

 أیضاً وتساعده  إبداعیة كارأف إنتاجالمعلومات وتوفرها في الوقت المحدد تساعد الموظف على 

مما یزید من  إبداعیةفي حل المشكالت التي تواجهه في العمل بطریقة  اإلبداعيعلى التفكیر 

  . لدیه اإلداري اإلبداع

یمكن  إحصائیةداللة  ذاتن كانت إ فان الباحث یرى أن القوة التفسیریة لتلك العوامل و  ذلكورغم 

، مما قوة ضعیفة نسبیاً  أنها إال) اإلداري اإلبداع(یر التابع من خاللها التنبؤ بالتغیرات في المتغ

 اإلبداعالرتفاع مستوى  لم تتطرق لها الدراسة قد تكون سبباً  أخرىوجود عوامل  إلىیشیر 

  .لدى المبحوثین اإلداري
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والتي أظهرت أن االتصاالت ) 2009العجلة،( واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

تساهم بدرجة جیدة في  اإلبداعالمتغیرات الباعثة على  تأخذى الوزارات في قطاع غزة لد اإلداریة

نظام االتصال الفعال یضمن  أنوالتي بینت ) 2003رضا،(، ودراسة اإلبداعيتوفیر المناخ 

والتي بینت أن ) 1996ایكفال، (، ودراسة األخرىاألمنیة  واألجهزةالتنسیق بین أجهزة المطار 

  .اإلبداعیقمع  الذيقرار المركزیة ترتبط بالمناخ ال ذاتخانظم 

والتي بینت ضعف أثر االتصال ) 2009المعاني وارشیدة،(بینما اختلفت هده الدراسة مع دراسة 

التي بینت أن سعة االتصال تأتي في المرتبة ) 2003النفیعي، (، ودراسة اإلداري اإلبداععلى 

في الوزارات  المدراءالتي بینت أن ) 2008الفرا، (ة ، ودراساإلبداعمن حیث تأثیرها في  األخیرة

  . تعطیل االبتكار إلىالفلسطینیة ال یشجعون االتصال المباشر مع المرؤوسین مما یؤدي 

 :الفرضیة الثالثة

في متوسطات استجابات ) α = 0.05(هناك فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

تعزى للمتغیرات  ذلك على إبداع العاملین اإلداري وتأثیرمدى ممارسة التمكین المبحوثین حول 

المسمى , سنوات الخبرة, العمر, المؤهل العلمي ،جامعةال: (التالیة والوظیفیة الشخصیة

  .)الوظیفي

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة " لعینتین مستقلتین  T"تم استخدام اختبار 

" استخدام اختبار  كذلك تم ,نة متوسطي مجموعتین من البیاناتوهو اختبار معلمي یصلح لمقار 

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة وهذا " ذو االتجاه الواحد –التباین األحادي 

  .متوسطات أو أكثر 3االختبار معلمي یصلح لمقارنة 

طات استجابات في متوس) α = 0.05(هناك فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 .للجامعةتعزى  ذلك على إبداع العاملین مدى ممارسة التمكین اإلداري وتأثیرالمبحوثین حول 

  :یمكن استنتاج ما یلي) 43(الموضحة في جدول من النتائج 

أقل من مستوى الداللة "  لعینتین مستقلتین  T" المقابلة الختبار (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 

0.05 ≤ α  لمحورین وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات ل
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 إلى ذلكتقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمیة ، ویعزو الباحث 

ه ذبوجود كفاءات عالیة وخطط منظمة في العمل ویتمتع العاملین على ه اإلسالمیةتمتع الجامعة 

وجود  إلى باإلضافة،  األزهركبر من جامعة أیادیة واضحة ورؤیة محددة ق بأنماطالخطط 

بوجود رؤیة  اإلسالمیةوالعاملین، وأیضا تتمتع الجامعة  لإلدارة اإلستراتیجیةووضوح الخطة 

  .بشتى الطرق إلیهاالوصول  إلىوالعاملین  اإلدارةواضحة یعمل كل من 

والتي بینت أن مفهوم ) 2008اندراوس ومعایعة،( واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

، األردنیةعنه في جامعة الیرموك لصالح  جوهریاً  یختلف اختالفاً  األردنیةالتمكین في الجامعة 

حول عالقة القیادة  إحصائیةداللة  ذاتوجود فروق  إلىوالتي أشارت ) 2010الرقب، (ودراسة 

الجعبري، (بینما اختلفت مع دراسة  ,الجامعةالتحویلیة بتمكین العاملین تعزى لمتغیر اسم 

في واقع التمكین الكلي للعاملین في  إحصائیةداللة  ذاتأنه ال توجد فروق  أكدتوالتي ) 2010

  .متغیر اسم الجامعة إلىالجامعات العامة الفلسطینیة تعزى 

  الجامعة –"  لعینتین مستقلتین  T" اختبار نتائج  ):43(جدول 

 حورالم

  المتوسطات

ار
ختب

اال
ة 

یم
ق

ة   
الی

تم
الح

ة ا
یم

الق

)
Si

g
(. 

جامعة 

 األزهر

  الجامعة

 اإلسالمیة

 0.000* 4.835- 7.84 6.85  التمكین اإلداري

 0.005* 2.886- 8.28 7.88  اإلبداع اإلداري

 0.000* 4.541- 8.06 7.37 معاالمحورین 

  .α ≥ 0.05الفرق بین المتوسطین دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  *
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في متوسطات استجابات ) α = 0.05(هناك فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

للمؤهل تعزى  ذلك على إبداع العاملین مدى ممارسة التمكین اإلداري وتأثیرالمبحوثین حول 

 .العلمي

  :یمكن استنتاج ما یلي) 44(الموضحة في جدول من النتائج 

أقل " ذو االتجاه الواحد  –التباین األحادي " المقابلة الختبار (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 

للمحورین وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة   α ≥ 0.05من مستوى الداللة 

إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى المؤهل العلمي لصالح الحاصلین على 

أن العاملین الحاصلین على درجة الدكتوراه یشعرون  إلى كذلویعزو الباحث  .درجة الدكتوراه

من غیرهم  أكثرالمنشودة،  فهدااألوتحقیق  األداءویسعون الستغالله لتحسین  اإلداريبالتمكین 

وصله  الذيالمستوى العلمي الرفیع  أن إلى ذلك، وقد یكون األخرىالمؤهالت العلمیة  أصحاب

وصل  أن إلىكبیر  اإلداريكون رؤیتهم وفهمهم للتمكین ت أن إلى أدىدرجة الدكتوراه  أصحاب

 .درجة النضج إلى

والتي بینت ) 2006القریوتي وعوض العنزي، ( واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

بینما اختلفت  ,راء المبحوثین تعزى بدرجة أساسیة لمتغیر المستوى التعلیميآفي  أن هناك تفاوتاً 

 إحصائیةداللة  ذاتوالتي بینت عدم وجود فروق ) 2009المعاني وارشیدة، (الدراسة مع دراسة 

والتي بینت ) 2005العوفي، (تعزى لمتغیر المؤهل العلمي، ودراسة  اإلداريفي مستوى التمكین 

 اإلداري اإلبداعأفراد العینة حول تحدید أسالیب  إجاباتبین  إحصائیاً أنه ال توجد فروق دالة 

في أنه ال توجد اختالفات في مستوى ) 2006النتیفات،( ل العلمي، ودراسة تعزى لمتغیر المؤه

  . للضباط بشرطة المدینة یرجع لمتغیر المؤهل العلمي اإلداري اإلبداع
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  المؤهل العلمي –" ذو االتجاه الواحد –التباین األحادي " اختبار نتائج  ):44(جدول 

 حورالم

  المتوسطات

ار
ختب

اال
ة 

یم
ق

  

اال
ة 

یم
الق

ة 
الی

تم
ح

)
Si

g
 دكتوراه ماجستیر بكالوریوس دبلوم  .)

 0.001* 5.771 7.80 7.38 7.20 6.37  التمكین اإلداري

 0.002* 5.205 8.33 8.17 7.87 7.63  اإلبداع اإلداري

 0.000* 6.847 8.07 7.78 7.54 7.00 معاالمحورین 

  α ≥ 0.05الفرق بین المتوسطین دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  •
  

في متوسطات استجابات ) α = 0.05(هناك فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 .للعمرتعزى  ذلك على إبداع العاملین مدى ممارسة التمكین اإلداري وتأثیرالمبحوثین حول 

  :یمكن استنتاج ما یلي) 45(الموضحة في جدول من النتائج 

أكبر " ذو االتجاه الواحد  –التباین األحادي " ة الختبارالمقابل (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 

للمحورین وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة   α ≥ 0.05من مستوى الداللة 

رؤیة العاملین  أنمما یدل على  ,إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى العمر

غیر  واإلداریةیر العمر حیث أن امتالك المهارات الفنیة وفهمهم لهده المجاالت ال تتأثر بمتغ

نمامرتبط بالعمر  العمل على  ألداءبقدرة الموظف على اكتساب مختلف المهارات الالزمة  وإ

في أنه ال ) 2009المعاني وارشیدة، ( واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة .وجه أكمل

تعزى لمتغیر العمر،  اإلداريلعاملین نحو مفهوم التمكین في تصورات ا إحصائیاً توجد فروق دالة 

للضباط في  اإلداري اإلبداعحول أنه ال توجد اختالفات في مستوى ) 2006النتیفات، (ودراسة 

  .شرطة المدینة تعزى لمتغیر العمر
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  العمر –" ذو االتجاه الواحد –التباین األحادي " اختبار نتائج  ):45(جدول 

 حورالم

  اتالمتوسط

ار
ختب

اال
ة 

یم
ق

ة   
الی

تم
الح

ة ا
یم

الق

)
Si

g
(.  

30  

  قلسنة فأ
31-40 41-50 

أكثر من 

50 

 0.544 0.716 7.62 7.30 7.41 7.62  التمكین اإلداري

 0.675 0.511 8.15 8.18 7.99 8.18  اإلبداع اإلداري

 0.700 0.475 7.89 7.74 7.71 7.90 معاالمحورین 

  .α ≥ 0.05صائیًا عند مستوى داللة الفرق بین المتوسطین دالة إح *

في متوسطات استجابات ) α = 0.05(هناك فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

للسنوات تعزى  ذلك على إبداع العاملین مدى ممارسة التمكین اإلداري وتأثیرالمبحوثین حول 

 .الخبرة

  :یمكن استنتاج ما یلي) 46(الموضحة في جدول من النتائج 

أكبر " ذو االتجاه الواحد  –التباین األحادي " المقابلة الختبار (.Sig)بین أن القیمة االحتمالیة ت

للمحورین وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة   α ≥ 0.05من مستوى الداللة 

إلى  ذلكویعزو الباحث  ,إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى سنوات الخبرة

بغض النظر عن عدد  اإلداریةالعاملین لدیهم القدرة ومؤهلین للتعامل مع مختلف النظم  أن

تختلف  ال اإلداريسنوات الخبرة، حیث أن رؤیة ومهارة العاملین في التعامل مع التمكین 

المعاني وارشیدة، ( واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة. باختالف عدد سنوات الخبرة

لدى العاملین في  اإلداريفي أنه ال یوجد أثر لمتغیر مدة الخدمة في مستوى التمكین ) 2009

على وجود فروق في واقع التمكین  أكدتالتي ) 2010الجعبري، (، ودراسة األردنیةالجامعة 

بینما اختلفت مع دراسة  ,في الجامعات العامة الفلسطینیة تعزى لمتغیر سنوات الخدمة اإلداري

تعزى  اإلداريحول مستوى التمكین  إحصائیاً والتي أكدت وجود فروق دالة ) 2010الرقب، (

وجود فرق  إلىالتي أشارت ) 2006القریوتي وعوض العنزي، (لمتغیر سنوات الخدمة، ودراسة 

  .راء المبحوثین حول العوامل المعززة للتمكین تعزى لمتغیر سنوات الخبرةآفي 
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  سنوات الخبرة –" ذو االتجاه الواحد –ین األحادي التبا" اختبار نتائج  ):46(جدول 

 حورالم

  المتوسطات

ار
ختب

اال
ة 

یم
ق

ة   
الی

تم
الح

ة ا
یم

الق

)
Si

g
(.  

سنوات   10

  فأقل
11-15 15-20 

أكثر من 

20 

 0.285 1.274 7.53 7.16 7.63 7.53  التمكین اإلداري

 0.909 0.182 8.10 8.20 8.12 8.08  اإلبداع اإلداري

 0.781 0.361 7.82 7.68 7.87 7.81 معاالمحورین 

  .α ≥ 0.05الفرق بین المتوسطین دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  *

في متوسطات استجابات ) α = 0.05(هناك فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

للمسمى تعزى  ذلك على إبداع العاملین مدى ممارسة التمكین اإلداري وتأثیرالمبحوثین حول 

 .الوظیفي

  :یمكن استنتاج ما یلي) 47(الموضحة في جدول من النتائج 

أقل " ذو االتجاه الواحد  –التباین األحادي " المقابلة الختبار (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 

للمحورین وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة   α ≥ 0.05من مستوى الداللة 

دیرات عینة الدراسة تعزى إلى المسمى الوظیفي لصالح الذین مسماهم إحصائیة بین متوسطات تق

العلیا  اإلداریةالمناصب  أصحابأن العاملین من  إلىنائب عمید، ویرى الباحث / الوظیفي عمید

ویشعرون به وبالتالي استغالله  اإلداريكعمید ونائب عمید لدیهم القدرة على التعامل مع التمكین 

العلیا للجامعة  اإلدارةقرب هده الفئة من  إلى ذلك، ویعزو الباحث لألداء في التحسین المستمر

 أن إلى، كما ویرى الباحث فهدااألالمتبعة في تحقیق  اإلستراتیجیةواشتراكهم في وضح الخطط 

من التمكین وما  المسؤولیة المناطة بهده الفئة والسلطات الممنوحة لهم تشعرهم بمستوى عالٍ 

اندراوس ( واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة .اإلداري بداعاإلیترتب علیه من 

والتي بینت أنه توجد فروق في درجة الممارسة الكلیة لمفهوم التمكین تعزى ) 2006ومعایعة، 

المعاني وارشیدة، (بینما اختلفت مع دراسة  ,لصالح المستویات العلیا اإلداريلمتغیر الوضع 
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 إبداعحول مستوى التمكین وأثره على  إحصائیاً  توجد فروق دالة التي بینت أنه ال) 2009

  .األردنیةالعاملین تعزى لمتغیر المستوى الوظیفي لدى العاملین بالجامعة 

  المسمى الوظیفي –" ذو االتجاه الواحد –التباین األحادي " اختبار نتائج  ):47(جدول 

 حورالم

  المتوسطات

ار
ختب

اال
ة 

یم
ق

  

الی
تم

الح
ة ا

یم
الق

(ة 
Si

g
(. 

نائب / عمید

 عمید

رئیس قسم 

 أكادیمي

رئیس 

قسم 

 إداري

مدیر 

 إداري

 0.000* 7.668 7.22 7.10 7.32 8.25  التمكین اإلداري

 0.005* 4.361 7.96 7.92 8.13 8.49  اإلبداع اإلداري

 0.000* 7.808 7.59 7.51 7.73 8.37 معاالمحورین 

  .α ≥ 0.05عند مستوى داللة الفرق بین المتوسطین دالة إحصائیًا  *
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  السادس الفصل

  النتائج والتوصیات

  

  مقدمة •

  النتائج •

  التوصیات •

  الدراسات المستقبلیة •
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  النتائج والتوصیات

  مقدمة 

وبناءا على النتائج النهائیة  الدراسة، إلیهاا الفصل یستعرض الباحث النتائج التي توصلت ذفي ه

  .یات واتجاهات بحثیة مستقبلیةقام الباحث بوضع عدد من التوص

  النتائج: أوال

  :اآلتیةالنتائج  إلىتوصلت الدراسة 

  :التمكین االداري   .1

وأبعاده محل الدراسة بنسب متفاوتة في  اإلداريأفراد العینة یوافقون على توفر التمكین  •

الجامعتین واتضح أن درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمیة أكبر من درجة موافقة 

لدى " التمكین اإلداري " في جامعة األزهر حیث بلغت درجة الموافقة على محور موظ

، والذي %68.51بینما موظفي جامعة األزهر , %78.44موظفي الجامعة اإلسالمیة 

یعود الى شعور العاملین في كلتا الجامعتین بمستوى جید من التمكین بما توفره كلتا 

و مل على ارتفاع نسبة توفر التمكین لدى العاملین الجامعتان من العوامل والقیم التي تع

التي تعمل الجامعتان على تعزیزهما لدى موظفیها وان كان ذلك متوفر بشكل أكبر في 

 .الجامعة االسالمیة مقارنة مع جامعة األزهر

 :االبداع االداري   .2

مشكالت، حل ال( بجمیع أبعاده لدیهم  يدار اإل اإلبداعأفراد العینة یوافقون على توفر  •

في كال ) ، الطالقة الفكریة، تركیز االنتباه، القدرة على التحلیل والربطاألصالةالمرونة، 

الجامعتین بنسب متفاوتة، وأظهرت الدراسة أن درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمیة 

" أكبر من درجة موافقة موظفي جامعة األزهر حیث بلغت درجة الموافقة على محور 

بینما موظفي جامعة , %82.78لدى موظفي الجامعة اإلسالمیة " اري اإلبداع اإلد

والذي قد یعود الى أن العاملین في كلتا الجامعتین یتمتعون بمستوى  %78.87األزهر 

مرتفع من االبداع االداري وأن عناصر االبداع االداري المفترضة والتي تم دراستها تعد 

امعتین بمستوى عال من االبداع اذ أن الفرق جمیعها مصدرا یشعر العاملین في كلتا الج
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بین الجامعتین في هذا المجال یعد ضئیل نسبیا وان كان یتوفر في الجامعة االسالمیة 

 .أكثر من جامعة األزهر

 :الفرضیات نتائج اختبار     .3

توجد عالقة ذات دالة إحصائیة بین التمكین اإلداري واإلبداع اإلداري لدى العاملین في  •

ة  و الذي قد یعود الى أن االبداع یمكن عة اإلسالمیة وجامعة األزهر بغز لجامكل من ا

أن یعتبر نتیجة مباشرة للتمكین الذي توفره الجامعتان للعاملین بما یتناسب مع سیاسة 

الجامعتان، وأن ما توفره الجامعتان من امكانیات كسیاسة منح وتفویض الصالحیات 

، وسهولة االتصال والتواصل وانسیاب المعلومات ومشاركة العاملین في صنع القرار

التي  وتدفقها بین العاملین في مختلف االدارات واألقسام االداریة وتوفر جمیع االمكانیات

 .قد تساعد على دعم االبداع لدى الموظفین

 

یتأثر بصورة جوهریة وذات داللة إحصائیة بالمتغیرات " المتغیر التابع" اإلبداع اإلداري  •

فرق " وقد تم استبعاد المتغیرات األخرى ). االتصال الفعال, تفویض السلطات(قلة المست

من التغیر في اإلبداع اإلداري % 41.0وهذا یعني أن " حفز العاملین , التدریب, العمل

قد ترجع % 59.0والنسبة المتبقیة , تم تفسیره من خالل العالقة الخطیة ) المتغیر التابع(

وهذا یدل على وجود عالقة معنویة ذات . في اإلبداع اإلداري إلى عوامل أخرى تؤثر

االتصال , تفویض السلطات"  داللة إحصائیة بین اإلبداع اإلداري والمتغیرات المستقلة 

، و الذي قد یعود الى ممارسة ادارة الجامعتین لتفویض السلطات وثقتها بقدرات "الفعال 

ومنحهم الحریة المسئولة للتصرف في أداء  العاملین على أداء المهام الموكلة الیهم،

هذا باالضافة الى ایمان ادارة الجامعتین بأهمیة وفعالیة االتصال الفعال بین . مهامهم

العاملین والذي من شأنه أن یعمل على سهولة انسیاب المعلومات واألفكار التي تساعد 

ج أفكار ابداعیة في حل الموظفین على أداء أعمالهم بكفاءة وفعالیة وتساعدهم على انتا

  . المشكالت مما یزید االبداع االداري لدیه

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى الجامعة  •

،  والذي قد یعود الى تمتع الجامعة االسالمیة بوجود كفاءات لصالح الجامعة اإلسالمیة
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عاملین على هذه الخطط بأنماط قیادیة واضحة عالیة وخطط منظمة في العمل ویتمتع ال

 .ورؤیة محددة أبر من جامعة األزهر

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى المؤهل  •

، والذي یعود الى أن المستوى العلمي العلمي لصالح الحاصلین على درجة الدكتوراه

دكتوراه أدى الى أن تكون رؤیتهم وفهمهم للمكین الرفیع الذي وصله أصحاب درجة ال

 .االداري كبیر الى أن وصل الى درجة النضج

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى  •

، مما یدل على أن رؤیة العاملین وفهمهم لهذه المجاالت ال تتأثر بمتغیر العمر العمر

رات الفنیة واالداریة غیر مرتبط بالعمر وانما بقدرة الموظف على حیث أن امتالك المها

 .اكتساب مختلف المهارات الالزمة الداء العمل على أكمل وجه

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى  •

لتعامل مع مختلف و هذا قد یعود الى أن العاملین لدیهم القدرة ومؤهلین ل .سنوات الخبرة

النظم االداریة بغض النظر عن عدد سنوات الخبرة حیث أن رؤیة ومهارة العاملین في 

 .التعامل مع التمكین االداري ال تختلف باختالف عدد سنوات الخبرة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى المسمى  •

، وقد یعود ذلك الى أن نائب عمید/ م الوظیفي عمیدالوظیفي لصالح الذین مسماه

العاملین من اصحاب المناصب االداریة العالیا كعمید ونائب عمید لدیهم القدرة على 

التعامل مع التمكین االداري ویشعرون به وبالتالي استغالله في التحسین المستمر 

جامع واشتراكهم في وضع لألداء، ویعود أیضا الى قرب هذه الفئة من االدارة العلیا لل

الخطط االستراتیجیة المتبعة في تحقیق االهداف، وأیضا یعو الى أن المسوؤلیة المناطة 

بهذه الفئة والسلطات الممنوحة لهم تشعرهم بمستوى عال من التمكین وما یترتب علیه 

 . من االبداع االداري كنتیجة مباشرة للتمكین

  التوصیات: ثانیا

ن كان إ في كال الجامعتین و  اإلداريحاجة لتعزیز وتقویة مجاالت التمكین  یرى الباحث أن هناك

ه ذلك لمالحظة الباحث الفروق في هذو  األزهرعلى جامعة  أكثرنصب یاالهتمام في التوصیات 
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ا وضع الباحث بعض التوصیات لكلتا ذل األزهرونظیرتها  اإلسالمیة ةالمجاالت بین الجامع

  .األزهرجامعة الجامعتین مع التركیز على 

 :توصیات موجهة لكلتا الجامعتین: أوال

من خالل  اإلداريالعمل بجد على نشر ثقافة التمكین بیوصي الباحث لكلتا الجامعتین  •

 .والقیم التي تحث علیه أبعادهتوفر  تعزیز

في صنع  اإلدارةالعمل أكثر على التوسع في تفویض الصالحیات للعاملین ومشاركتهم  •

سبة داخل وخارج الجامعة من خالل توفیر برامج تدریبیة منا تتعلق بعملهمالقرارات التي 

والتي تؤدي الى زیادة الكفاءة لدى العاملین مما یعزز قدرتهم على القیام بامهام المفوضة 

 .الیهم

العلیا في  واإلدارة اإلداراتالعمل الجاد على تعزیز التواصل واالتصال بین مختلف  •

االجتماعات الدوریة وتوفیر وسائل اتصال فعالة بأكثر من  من خالل عقد الجامعتین

 .اتجاه بین االدارات المختلفة مع بعضها وبین الموظفین واالدارة العلیا

الشخصیة  األحكاموضع برامج ترقیة واضحة وتطبیقها بشكلها المهني والعلمي بعیدا عن  •

 .في هدا المجال

 .فرق العمل  االهتمام بالعمل الجماعي من خالل دعم تشكیل •

في  اإلبداعيوتشجیعهم على التفكیر  إبداعیةتشجیع العاملین أكثر على القیام بأسالیب  •

 .العمل

مكافأة العاملین المبدعین في عملهم ودلك من باب تحفیزهم على االستمرار في التفكیر  •

 .اإلبداعوحفز غیرهم على  اإلبداعي

ریقة والبحث عن أسالیب جدیدة في من ط بأكثرالفرصة للعاملین على التفكیر  إتاحة •

 .العمل

لتطبقها داخل  اإلمكانیاتوالعمل على تسخیر كل  اإلبداعیة لألفكارحاضنة  إنشاء •

 .الجامعة

 توصیات موجهة الى اصحاب القرار في المجتمع الفلسطیني: ثانیا 

الجاد على انشاء حاضنة لألفكار االبداعیة على مستوى المجتمع ویشمل معظم  العمل  •

 .مؤسسات المجتمع
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العمل على نشر مفهوم التمكین في معظم المؤسسات التعلیمیة وغیرها من المؤسسات   •

 .التي تخدم المجتمع

تشجیع البحث العلمي ورصد المیزانیات لتوسیع نطاق البحث العلمي في موضوع   •

  .التمكین بما یخدم صالح المجتمع

  البحوث المستقبلیة: ثالثا

وعالقته باالبداع  اإلداريوالدراسات حول مفهوم التمكین  حاثاألبالمزید من  إجراء •

مكانیةفي القطاعین العام والخاص،  االداري االستفادة منها مع التركیز على  وإ

 .لم ترد في الدراسة أخرىدراسة متغیرات 

في القطاع العام والخاص من تطبیق  اإلداراتالمعیقات التي تواجه  أهمدراسة حول  •

 . رياإلداالتمكین 

دراسة واقع التمكین االداري وعالقته برضا العاملین في الوزارات الحكومیة في قطاع  •

 .غزة

التمكین االداري وعالقته بفرق العمل في مؤسسات المجتمع المدني العاملة في   •

 .قطاع غزة

 .دراسة حول تطویر نموذج للتمكین االداري في القطاع العام •
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  عـالمراج

  : ع العربیةالمراج: أوال

  كتب والمراجعلا •

 .، دار صفاء، بیروت3، ط "لسان العرب"، )1994(جمال الدین  ،الفضل أبي ابن منظور، -

، مكتبة اإلشعاع للطباعة 2، ط"أساسیات اإلدارة اإلستراتیجیة"، )1997( السالم عبدأبو قحف،  -

 .والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر

، المنظمة العربیة "لعاملین مدخل للتحسین والتطویرتمكین ا، )2003(، عطیة حسین أفندي -

 .، القاهرةاإلداریةللتنمیة 

 "مدخل لتطویر المؤسسات: "بالثقة والتمكین اإلدارة). "2008(ومعایعة، عادل  رامياندوراس،  -

 .عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع): األردن( ربد إ). مؤلف ثاني( 

 تدریبه -قیاسه-نظریاته- معاییره-مفهومه اإلبداع ( 2002 ) الرحمن عبد فتحي جروان، -

  .عمان .الفكر دار" .اإلبداعیة العملیة مراحل

، دار وائل للنشر، 3، ط"مفاهیم وتطبیقات"  الجودة الشاملة إدارة ) "2008( جودة، محفوظ -

 .األردنعمان، 

 .إربد ندي،الك دار ،"ومفاهیم ونظریات أساسیات القیادة ( 2004 ) صالح محمد ماهر حسن، -

، دار صفاء 1، ط"الجودة في المنظمات المتمیزة إدارة ) "2010(، خضیر وروان الشیخ حمود -

 .األردنللنشر والتوزیع، عمان، 

  .القاهرة المصریة، األنجلو مكتبة ،"تكاملي منظور من اإلبداع"  (1997) مصري حنورة، -

ین واقتصادیات الثقة في التمك إدارة" ) 2009( احمد علي حوصال ،ري، زكریا مطلكالدو  -

 .األردن، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، 1،ط"الثالثة األلفیة إعمالمنظمات 

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 1ط" السلوك التنظیمي) " 2011(دیري، زاهد محمد  -

 .األردنعمان، 

 الجامعي سكندریة،المكتباإل ،"لالبتكار واالجتماعیة النفسیة األسس" )2002(ن یحس رشوان، -

  .الحدیث

 .2002عالم الفكر،الكویت،" االبداع االداري في ظل البیروقراطیة) " 2002(الزهري،رندة  -
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، دار صفاء للنشر 1، ط"المعرفة إدارةاتجاهات معاصرة في " ) 2008(الزیادات، محمد عواد  -

 والتوزیع ـ عمان 

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 1، ط"اإلداري اإلبداع"  )2011(بالل خلف  السكارنة، -

 .األردنعمان، 

، القاهرة، مكتبة "رعایة المتفوقین والموهوبین والمبدعین) " 2002(شقیر، زینب محمود  -

 .النهضة المصریة

 ."األزمات والكوارث إلدارة اإلبداعيالمدخل ) "2002(الشمري، فهد عاید  -

دار الیازوري ،الطبعة العربیة، "ارة الجودة الشاملةإد) " 2008(وعیسى قدادة  ،الطائي، رعد -

 .األردنللنشر والتوزیع، عمان، 

 .والتوزیع للنشر المسیرة دار ،عمان، "اإلبداعي التفكیر قدرات تنمیة"  )2001(  محمد الطیطي، -

دار وائل للطباعة  ،1ط ،"المتمیز واألداءالقیادة االبتكاریة )"2004( سهیلة عباس، -

 .األردن ،والنشر،عمان

  .عمان .والتوزیع للنشر الثقافة دار".اإلبداع إلى المدخل"  (2006) سعید العزیز، عبد -

 .عمان، 2ط، "السلوك التنظیمي) " 1993(، قاسمالقریوتي، 

 . والتوزیع للنشر الفالح مكتبة الكویت، ،"لالبتكار النفسیة األسس "ممدوح الكناني، -

  .، القاهرةلإلدارة، الجمعیة العربیة اراته السلوكیةالمدیر ومه " )2005(مصطفى، أحمد سید  -

مناهج البحث العلمي والتحلیل اإلحصائي في العلوم " ، )2007( وماجد الفرا محمدمقداد،  -

 .، مطابع الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین1، ط"اإلداریة واالقتصادیة

، القاهرة، مكتبة "21 قرنالعلمیة لل واألسس األصول: اإلدارة" ) 2002(الهواري، سید احمد  -

  .عین شمس

  المجالت والدوریات العلمیة •

االبتكاري لدى المدیرین في قطاع  اإلداريالمؤثرة على السلوك  العوامل"  )2000(أیوب، نادیا  -

 .50ـ 1، ص ص40العامة، الریاض،م اإلدارة، مجلة "البنوك التجاریة السعودیة

دراسة میدانیة على القطاع المصرفي في : "ميإدارة الصراع التنظی) " م2003( حسینحریم،  -

 .، عمان، األردن67 -47،ص ص 2، ع1، المجلة األردنیة للعلوم التطبیقیة، م"األردن
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، "التمكین ومدى استعداد المدیرین لتطبیقه أسلوب) " 2001(حلواني، ابتسام عبد الرحمن  -

،جامعة 64 – 425،ص43-ر، عالمجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة ،السنة الخامسة عش

 .الملك عبد العزیز

، المجلة العربیة للتربیة، "التفكیر اإلبداعي لدى طلبة كلیات التربیة" ) 1994( السامرائي، مهدي -

 .، تونس14م 

 إلدارةمفاهیمي، الملتقي السنوي العاشر  إطار ، "جوهر تمكین العاملین" )2005( العتیبي،سعد  -

 .، السعودیة 2005ابریل  18ـ 17الجودة الشاملة ، الخبر 

، القاهرة،مجلة التنمیة "ماهیته ومقوماته وأسالیب قیاسه اإلبداع) " 1997( هاشم الشبیني، -

 ).75(، العدد اإلداریة

، دراسة میدانیة في "اإلداري في التمیز التنظیمي أثر التمكین ) " 2010(الضالعین، علي  -

، 1، ع37لعلوم االداریة، الجامعة األردنیة، م ، مجلة دراسات ا"شركة االتصاالت األردنیة

  .75-72ًص

، مجلة للبحوث "ادارة الشفافیة و التمكین في قطاع النقل بمصر) " 2002( ساميالطوخي،  -

 .اإلداریةالسادات للعلوم  أكادیمیة، 118، ص4،السنة العشرون، ع  اإلداریة

لدى معلمي  اإلبداعیة في تنمیة دور القیادة المدرس) " 2010(العاجز فؤاد، وفایز شلدان  -

بحث محكم، مجلة  ،"مدارس المرحلة الثانویة بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمین

  .37ـ ص1،ص1،ع18، مجلد اإلسالمیةالجامعة 

التمكین وأثرها في فاعلیة فریق  إستراتیجیة) " م2008(عبد األمیر، أثیر وحسین عبد الرسول  -

 – 50ص ص  ،)3(، العدد )10(لعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلد ، مجلة القادسیة ل"العمل

 .جامعة القادسیة ،64

، "العربیة المنظمات العاملین في تمكین لتعزیز أفكار" ) 2004(بن مرزوق  سعدالعتیبي،  -

 .، شرم الشیخ، مصراإلدارةالمؤتمر العربي الدولي الخامس في 

  "وعالقته بكل من السرعة اإلدراكیة والتفكیر االبتكاري االتزان االنفعالي) " 1995(العدل، عادل -

 .، القاهرة10دراسات تربویة، م
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، المؤتمر " األعمالفي منظمات  األزمات إدارةدور التمكین في " ) 2010(محمد،  عریقات،

، التحدیات، الفرص، األعمالالعلمي الدولي السابع، تداعیات األزمة االقتصادیة على منظمات 

 .)األردن، جامعة الزرقاء الخاصة، الرقابة

، مجلة "مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرة) " 1995(المعطيعساف، عبد  -

 .هد اإلدارة العامة مسقط، عمان، مع62اإلداري، ع 

 والخاصة الحكومیة المؤسسات في واألنشطة للبرامج "اإلبداعیة اإلدارة دوةن  "سید ، عید -

 21 القاهرة، ، 33 ص اإلداریة، للتنمیة العربیة المنظمة " اإلبداعیة اإلدارة هتواج التي التحدیات

 .م 2008 فبرایر

الفردي في المؤسسات التعلیمیة في  اإلبداعالثقافة التنظیمیة ومناخ ) " 2004( رمضانعید،  -

 .57 - 9ص  ، ص32،ع10، دراسة مستقبلیة، مجلة مستقبل التربیة العربیة، م"مصر

 جامعة مجلة منشور، بحث "الفلسطینیة الوزارات لدى االبتكار مستوى".) 2007( جدما ، الفرا -

  .فلسطین ، 4 العدد ، 21 المجلد ، اإلنسانیة العلوم - النجاح لألبحاث

 اإلداري التطویرعند موظفي  لإلبداعالمعوقات التنظیمیة ) " 2001(القحطاني، سالم بن سعید  -

 ،اإلداریة، مجلة جامعة الملك سعود للعلوم "عربیة السعودیةالحكومیة في المملكة ال باألجهزة

 .، الریاض338، ص2،ع14م

اإلدارة  مستوى من المدیرین لدى بالتمكن الشعور) " 2006( محمد، والعنزيالقریوتي، قاسم  -

 .، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة287،ص1،ع22،م"الكویت دولة في الوسطى

ثقافة التمكین والقیادة التحویلیة على المنظمة  تأثیر) " 2009( وآخرون، دمحمالكسایسة،  -

 .األردنیة، الجامعة 19، ص1، ع 5، م األعمال إدارةفي  األردنیة، المجلة "المتعلمة

نموذج مقترح لتمكین العاملین في المنشات الخاصة كأداة ). " 1999(المدهون، موسى توفیق  -

جامعة الملك : جدة. واإلدارةاالقتصاد : لة جامعة الملك عبد العزیزمج". الجودة الشاملة إلدارة

 .2،ع13عبد العزیز، م

العاملین  إبداعفي  وآثاره اإلداريالتمكین ) " 2009(وعبد الحكیم ارشیدة  ،عودة أیمنالمعاني،  -

، الجامعة 240ص 236،ص2، ع5، م األعمال إدارةفي  األردنیة، المجلة "األردنیةفي الجامعة 

 .ألردنیةا
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تمكین العاملین في العاملین في المصالح الحكومیة ومنظمات  " )2001( المغربي، عبد الحمید -

، دراسة تطبیقیة على المنظمات العاملة بمحافظة دمیاط، بحث منشور، المجلة "القطاع الخاص

  .2001العلمیة للتجارة والتمویل، كلیة التجارة، جامعة طنطا، الملحق الثاني، العدد األول، 

في  األردنیة، المجلة "األردنیةشركات االتصال : تمكین العاملین متطلبات ) "2006(یحي ملحم، -

 .األردنعمان، ،األردنیة، الجامعة 585،ص4،ع2، ماإلعمال إدارة

المنظمة العربیة للتنمیة  ,"معاصر إداريالتمكین كمفهوم "،)2006(ملحم،یحي -

 .، القاهرة278ـ  36ص،1،طاإلداریة

الحكومیة بمدینة  األجهزةفي  اإلداريمن اجل التطویر  اإلبداع) " 2003(ضیف اهللا  یعي،النف -

ـ 3ص: 1،ع17، مواإلدارةاالقتصاد : محكم، مجلة جامعة الملك عبد العزیز بحث، "الریاض

  .37ص

 "األردن في المتخصصة المكتبات في العاملین لدى اإلبداع معیقات) "1994(عمر همشري، -

  .عمان ،21 م ،"دراسات

 نایف أكادیمیة الریاض، ،"المشكالت لحل اإلبداعي المدخل"  )1999( الرحمن عبد هیجان، -

 .العربیة

 اإلدارة، مجلة "في المنظمات السعودیة اإلداري اإلبداعمعوقات ) " 1999( الرحمنهیجان، عبد  -

 .العامة،الریاض اإلدارة، معهد 1،ع39العامة،م

 

 رسائل الماجستیر •

لدى مدراء  اإلداري باإلبداعالثقافة التنظیمیة وعالقتها " ، )2010(حسن  أبو هین، وداد -

 .، غزةاألزهر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة "مدارس الثانویة بغزة

 األمنوعالقته بالرضا الوظیفي للعاملین في جهاز  التمكین) " 2010(إبراهیم ،محمد االصقة -

، واإلداریة األمنیةبر منشورة، جامعة نایف للعلوم ، رسالة ماجستیر غ"الخاص بمدینة الریاض

 . السعودیة
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تمكین العاملین كأسلوب لمواجهة بعض المشكالت التنظیمیة في ) " 2008( ریماباعثمان،  -

رسالة ". دراسة میدانیة عن المؤسسة العامة للخطوط الجویة السعودیة: "المؤسسات العامة

  .عة الملك عبد العزیز، السعودیةماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، جام

لتطویر العمل المدرسي  اإلداري اإلبداعالحاجات التدریبیة لتنمیة مهارات ) " 2008(بدر،أریج  -

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "لمدیرات ومساعدات المدارس المتوسطة والثانویة بمكة المكرمة

 .القرى أمجامعة 

لدى مدیري المدارس االبتدائیة الحكومیة  اإلداري عاإلبدامعوقات " ) 2011(البدراني ذعار،  -

 أم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  "بمنطقة بریدة من وجهة نظر مدیریها ووكالئها 

  .القرى، المملكة العربیة السعودیة

لدى مدیري المدارس االبتدائیة الحكومیة  اإلداري اإلبداعمعوقات ) " 2011(البدراني، ذعار  -

القرى ـ  أمرسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة "  یدة من وجهة نظر مدیریها ووكالئهابمنطقة بر 

 المملكة العربیة السعودیة

في المدارس الحكومیة في  اإلبداعالمدرسیة في تنمیة  اإلدارةدور ) " 2008(بلواني، انجود  -

نشورة، رسالة ماجستیر غیر م" محافظات شمال فلسطین ومعیقاتها من وجهة نظر مدیریها

 .جامعة النجاح الوطنیة، نابلس

تمكین العاملین في الجامعات العامة الفلسطینیة العاملة في واقع ) " 2010( ، دعاءالجعبري -

  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الخلیل ـ فلسطین "اإلداریینالضفة الغربیة من وجهة نظر 

وعالقتها بمستویات التمكین ـ من  األنماط القیادیة"  )2008( عبد المحسن الجمیلي، مطر -

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم ". وجهة نظر موظفي مجلس الشورى

 .، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةاإلداریةالعلوم 

مقومات التمكین في المنظمات األمنیة التعلیمیة ومدى ) " 2009(الرشودي، خالد سلیمان  -

 .، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر "طبیقهجاهزیتها لت

 األمنیة األجهزةوعالقته الوظیفي، دراسة تطبیقیة على  اإلداري اإلبداع) " 2003(،رضا حاتم -

، األمنیةایف للعلوم ن، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة "بمطار الملك عبد العزیز الدولي

  ".السعودیة المملكة العربیة
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، رسالة ماجستیر غیر "وعالقته باألداء الوظیفي اإلداري اإلبداع) " 2003(رضا،حاتم علي  -

 .جدة األمنیةمنشورة، اكادیمیة نایف للعلوم 

عالقة القیادة التحویلیة بتمكین العاملین في الجامعات "،)2010( الرقب، احمد صادق -

 .، غزةاألزهرنشورة ـ جامعة ، رسالة ماجستیر غیر م" الفلسطینیة بقطاع غزة

، رسالة "دور التمكین في تحقیق األنشطة الریاضیة) " 2009(عوض  اهللالشهراني، عبد  -

 .نایف العربیة للعلوم األمنیة جامعة، )غیر منشورة(ماجستیر 

دراسة مسحیة على " اإلداري باإلبداعالقیادة التحویلیة وعالقتها ) " 2006( العازمي محمد، -

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف للعلوم "بدیوان وزارة الداخلیة لمدنییناالعاملین 

  .، المملكة العربیة السعودیةاألمنیة

وخصائص الوظیفة في كل من  اإلداريالعالقة بین التمكین " ) 2004(العبیدین، بثینة زیاد  -

ة ماجستیر غیر منشورة رسال ،، دراسة مقارنة"األردنیةشركة مصانع االسمنت ومؤسسة الموانئ 

 .األردنجامعة مؤتة، الكرك، 

" الوظیفي لمدیري القطاع العام  باألداءوعالقته  اإلداري اإلبداع " )2009(العجلة، توفیق  -

  .، غزةاإلسالمیةرسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة  "دراسة تطبیقیة على وزارات قطاع غزة

لدى  األزماتفي التعامل مع  اإلداري اإلبداعیب مدى تطبیق أسال" ) 2005( العوفي، فوزیة، -

القرى بمدینة مكة المكرمة من وجهة نظرهم  أمبجامعة  واإلداریةرؤساء األقسام األكادیمیة 

القرى، المملكة  أمرسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  ،"التدریس أعضاءومن وجهة نظر 

  .العربیة السعودیة

 األجهزةفي  اإلداري اإلبداعرات التنظیمیة وعالقتها بمستوى المتغی" ) 2006( النتیفات محمد، -

، رسالة ماجستیر غیر "، دراسة میدانیة على الضباط العاملین في شرطة مدینة الریاض"األمنیة

  .، المملكة العربیة السعودیةاألمنیةمنشورة، جامعة نایف للعلوم 

لدى مدیرات ومساعدات  دارياإل باإلبداعالذات وعالقتها  إدارة") 2010(الهذلي جودة،  -

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ام "ومعلمات مدارس المرحلة الثانویة بمكة المكرمة

  .القرى، المملكة العربیة السعودیة

  

 



153 
 

 مواقع الكترونیة

  :موقع الجامعة االسالمیة، الرابط -

 http://www.iugaza.edu.ps/ar/AboutIUG/Default.aspx 

  http://www.alazhar.edu.ps/arabic/index.asp : موقع جامعة األزهر، الرابط -

 األجنبیةالمراجع : ثانیا

- Comm, C. and Mathaisel, D (2005), "A case study in applying Iean 
sustainability concepts to universities", International journal of sustainability 
in Higher Education, Vol.6 No.2, pp.134-146. 

- Conger, A. & Kanungo, N. (1988): "The Empowerment Process": 
- Ekvall, Goran  )1996 ( "Organizational Climate for Creativity and 

Innovation". European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 
pp105-123 

- Emerson, A. (2008) " Why Employee Empowerment should be more than 
just a Buzz Word at Your CU", Credit Union Journal, Vol.12, No.11, P: 8. 

- Gerbert, D., Piske, R & Kearney, E. (2007): " Empowerment in the context of 
transformational change: A study of acquisitions and privatization in the 
Eastern Europe", Journal of leadership and Organizational studies, Vol.12, 
No.3, PP: 101-118. 

- Geroy,G & Anderson, J.1998. "Strategic performance empowerment 
model", empowerment in organizations, 6(2): 57-65. 

- Goetsch,D. & Stanley,D. (2001). "quality management: introduction to total 
quality management for processing and services", new jersey: prentice hall 

- Honold, Linda, (1997):" A review of the literature on employee 
empowerment", Empowerment in Organizations, Vol. 5 No. 4, 1997, pp. 202-
212. 

-     Integration Theory and Practice", Academy of Management Review, Vol.13, 
PP:  471-482 

- Jezycki, Andrew." An Analysis of the relationship between Creativity style 
and leader behavior in elementary, Middle And Secondary schools". San 
Francisco, 1997, unpublished Ed.D Dissertation, Submitted to the University of 
San Francisco.  

-  Malcom, Patterson & Warr, peter. (2004) "Organizational Climate and 
Company productivity", CEP Discussion paper, center for Economic 
performance. 

- Ralph F.  (1996) "empowerment –a management style for the millennium?" 
empowerment in organizations, Vol. 4, 1996 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/AboutIUG/Default.aspx


154 
 

- Salazer, J. (2000): "The relationship between hospitably employee 
empowerment, over all job satisfaction and organization commitment: A 
study of race and gender differences", Unpublished Phd, Dissertation, 
University of southern Alabama, P:2. 

-  Smith, Amelia C, & mouly, V suchitra (1998): "Empowerment in New 
Zealand firms", Empowermenr in organizations, Vol. 6 No. 3, 1998,pp. 69- 80. 

- Smolensky, Elizabeth and Kleiner,Brain, " How to train people to think more 
Creativity". Management Development Review, 1995, 8, PP, 28-33 

- Spreitzer, G. M. et al ( 1997), "A dimensional Analysis of the relationship 
between Psychological Empowerment and effectiveness Satisfaction, and 
strain", Journal of Management, Vol. 23, No.5, pp. 679-70. 

- United States General Accounting Office. (2001)." Practices That Empowered 
and involved Employees" (GAO reports p.1- 36) Available on line:http:// 
WWW.gao.Gov/cgi/getrpt?GAO-01-1070. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



155 
 

  

  

  

 المالحق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



156 
 

  )1(ملحق 

  لدراسةستبانة اا

  بسم � الرحمن الرحیم

  ،الكریمة أختي الكریم، أخي

 "1".وبركاته اهللا ورحمة علیكم السالم

 رمدى ممارسة التمكین اإلداري وتأثی" على التعرف إلى تهدف التي االستبانة هذه أیدیكم بین أضع أن یسرني

  ". ذلك على إبداع العاملین

  "عتي األزهر واإلسالمیة بغزةدراسة مقارنة لوجهات نظر العاملین في جام"

   .بالجامعة اإلسالمیة بغزة األعمال إدارة في جة الماجستیردر  الحصول على لمتطلبات وذلك

، صفحات من ستة مكونة االستبانة بأن علًما االستبانة، استكمال في المشاركة خالل من الدعم سیادتكم من آمل

عادة فقراتها جمیع على اإلجابة یرجى لذا  الحفاظ في المسؤولیة یتحمل كافة نهإ حیث، الباحث إلى تبانةاالس وإ

  .المشاركون یقدمها التي والبیانات المعلومات سریة على

  .المثمر تعاونكم على اً سلف وأشكركم وتقدیري تحیاتي خالص بقبول تفضلوا.. اً أخیر 

  وباهللا التوفیق،،،

 الباحث      

 هیثم محمد العطار 

  

  

  

  



157 
 

سة التمكین اإلداري وتأثیر ذلك على اإلبداع اإلداري لدى مدي ممار ": الدراسة

   "العاملین في جامعتي األزهر واإلسالمیة
  

  :البیانات الشخصیة والوظیفیة: أوًال  

  

     جامعةاسم ال  1

  معلومات تتعلق بالشخص الذي قام بتعبئة االستمارة :  ثانیاً          

  أنثى  ذكر  الجنس  2

        

  
  المؤهل العلمي  3

  دكتوراه  ماجستیر  بكالوریوس  دبلوم

        
  

  العمر  4
  50من  أكثر  50-41  40-31  30-26  فأقل 25

          
  

5  
  20من  أكثر  20-15  15-11  10-4  أقل ف 3  عدد سنوات الخبرة

            
  

  عمیدنائب   عمید  المسمى الوظیفي  6
رئیس قسم 

  أكادیمي

رئیس قسم 

  إداري
  مدیر إداري
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  البیانات األساسیة: ثانیا

  مستوى التمكین اإلداري في جامعتي األزهر واإلسالمیة في قطاع غزة: المحور األول
ا اقتربــت الدرجــة مــن " دل  10الرجــاء وضــع الدرجــة التــي تناســبك أمــام كــل فقــرة مــع العلــم أنــه كلمــ

  ."على الموافقة العالیة والعكس صحیح

 10ـ  1  تفویض السلطات  .م

    اإلدارة سلطات كافیة النجاز مهام وظیفتي تفوضني  .1

    تثق اإلدارة في قدرتي على أداء المهام الموكلة إلي  .2

    ال یمارس رؤسائي الصالحیات المفوضة إلي خالل فترة التفویض  .3

    تمنحني اإلدارة المرونة المناسبة للتصرف في أداء مهامي  .4

    باستقاللیةیوفر لي رؤسائي الفرصة التخاذ القرارات   .5

    تمكن إدارة جامعتنا العاملین من التصرف بحریة  .6

   فرق العمل    .م
    تتوافر أجواء من التعاون والمساعدة بین زمالء العمل  .7

    تركز اإلدارة على أداء الفریق بدال من األداء الفردي  .8

    تسود الثقة بین أعضاء جماعات العمل داخل الجامعة  .9

    ي الجامعة قادرة على تنفیذ ما تتخذه من قراراتفرق العمل ف  .10

    تدعم اإلدارة تشكیل فرق العمل  .11

    أفضل دائما العمل ضمن فریق  12

 التدریب  .م
    تتبنى الجامعة خطة واضحة للتدریب  .13

    توفر لي الجامعة دورات تدریبیة لتطویر مهاراتي  14

    فیما بینهمتشجع الجامعة العاملین على تبادل الخبرات   15

    تشجع الجامعة العاملین على التعلم والقراءة المستمرة  16

    توفر الجامعة للعاملین احدث الكتب واألبحاث ذات العالقة بالعمل  17

    یتاح للعاملین فرص التعلم واكتساب أشیاء جدیدة في مجال العمل  18

    تسعي الجامعة إلى تطویر العاملین فیها  19

    في أسالیب التدریب للموظفین   تنوع اإلدارة  20
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 10ـ  1  االتصال الفعال  .م

    تتمیز التعلیمات واإلجراءات في الجامعة بالوضوح  .20

21.  
یتــاح للمــوظفین الوصــول إلــى أصــحاب القــرار وشــرح مــواقفهم مــن غیــر 

  صعوبة

  

    تهتم اإلدارة بإیجاد وسائل اتصال فعالة ومتطورة  .22

    وفر المعلومة على نحو سریع ألصحاب القراریوجد نظام معلومات ی  .23

    یتقاسم العاملون المعارف الجدیدة مع العاملین في األقسام األخرى  .24

    یتم التنویع في وسائل االتصال المستخدمة بین العاملین  25

  حفز العاملین  .م

    تقدر الجامعة جهود العاملین في العمل  .26

    في الجامعة بالمشاركة في اتخاذ القراراتیسمح لي نظام العمل المتبع   .27

    یتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجهود التي أبذلها في العمل  .28

    اشعر بعدالة وموضوعیة لنظام الترقیات في الجامعة  .29

    تعد كفاءة العاملین معیارا مهما في نظام الترقیة  .30

    تحتفل الجامعة بنجاح العاملین فیها  31
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  .مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملین في جامعتي األزهر واإلسالمیة: المحور الثاني

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

 10ـ  1  حل المشكالت  .م

    أتنبأ بمشكالت العمل قبل حدوثها  .32

    أخطط لمواجهة مشكالت العمل الممكن حدوثها  .33

    أحرص على معرفة أوجه القصور أو الضعف فیما أقوم به من عمل  .34

    أمتلك رؤیة دقیقة الكتشاف المشكالت التي یعاني منها اآلخرون في العمل  .35

    على تطویر بدائل عدیدة للتعامل مع المشكالت لدي القدرة  .36

    حینما تواجهني مشكلة أثناء عملي أحاول أن أصل إلى حل لها  .37

    أجمع وأحلل البیانات والمعلومات المتعلقة بالمشكالت قبل اتخاذ قرار حیالها  .38

  المرونة  .م

    أحرص على معرفة الرأي المخالف لرأیي لالستفادة منه  .39

     أتردد في تغییر موقفي عندما أقتنع بعدم صحتهال  .40

    أحرص على إحداث تغییرات في أسالیب العمل بین فترة وأخرى  .41

    لدي القدرة على النظر لألشیاء من زوایا مختلفة  .42

    أرى أن التغییر ظاهرة طبیعیة على المنظمة التكیف معه  .43

    علیها مسبقا أجرب األفكار الجدیدة البناءة وال أحكم  .44

  األصالة  .م

    أنجز ما یسند إلي من أعمال بأسلوب متجدد  .45

    أجد أن إجراءات العمل بحاجة إلى عملیة تطویر مستمرة بعیدا عن الروتین  .46

    أحاول االبتعاد عن تقلید اآلخرین في حل المشكالت التي تعترض سیر العمل  .47

    متبعة في انجاز العملأشعر بالملل من تكرار اإلجراءات ال  .48

    أشعر بأن لي مساهمة خاصة بإنتاج أفكار جدیدة أقدمها في مجال العمل  .49
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 10ـ  1  .الطالقة الفكریة  .م

    ل السریعة لمواجهة مشاكل العمللو لدي القدرة على اقتراح الح  .50

    ر من فكرة خالل فترة زمنیة قصیرةلدي القدرة على تقدیم أكث  .51

52.  
واحد للداللة لدي القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األلفاظ ذات المعنى ال

  على فكرة معینة

  

    تفكیر السریع في الظروف المختلفةلدي القدرة على ال  .53

54.  
ــ لــدي القــدرة ي كلمــات مفیــدة علــى التعبیــر عــن أفكــاري بطالقــة أو صــیاغتها ف

  تناسب موقفا معینا

  

  تركیز االنتباه  .م

    أركز على مهام عملي أكثر من أي شخص أخر  .55

    عند حل مشكلة ما استغرق وقتا في دراسة المعلومات التي جمعتها  .56

    ال أتنازل عن أهدافي وأصر على تحقیقها  .57

    دافع قوي لتحقیق أهدافي  أمتلك  .58

59.  
ـــة  ــن اهتمــــامي بمحاولـ ــر مــ ــ ــــدة أكث ــاج أفكــــار جدی ــ ـــب علــــى إنت اهتمــــامي ینصـ

  الحصول على موافقة اآلخرین

  

  القدرة على التحلیل والربط  .م

    لدي القدرة على تنظیم أفكاري  .60

    أحدد تفاصیل العمل قبل البدء بتنفیذه  .61

    عمللدي القدرة على تجزئة مهام ال  .62

    لدي القدرة على تحلیل مهام العمل  .63

    لدي القدرة على إدراك العالقة بین األشیاء وتفسیرها  .64



162 
 

  )2(ملحق 

  أسماء المحكمین

  الدرجة العلمیة  الجامعة  التخصص  االسم  الرقم

  دكتور ذاستا  االسالمیة  ادارة أعمال  یوسف عاشورد .أ   .1
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