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هتطلباث اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام يف وزارة الرتبيت والتعلين
مبحافظاث غسة لتنويت املوارد البشريت يف ضوء االجتاهاث املعاصرة

Administrative Creativity Requirements among Departments Chiefs in
the Ministry of Education in Gaza Governorates for Developing
Human Resources in the Light of the New Trends.
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عميد كمية التربية السابؽ ز
جامعة األزىر -غزة ز

د.حمم دزعبدزةجمل دزعساف

أستاذ اإلدارة كالتخطيط التربكم المساعد

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ز

قدمت هذه الرسالة استكما ًلا ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف أصول الرتبية ً
منًكليةًالرتبية-جامعةًاألزهرًبغزة ً
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اإلهداء
لرهس نضالنا الشهيد القائد
ياسز عزفات

دلن عرفتُ فيهن هعنى الطيبت واألخالق العاليت
دلن زرعىا يفّ اخلري
دلن أحنُ إليهن دائواً
َأبي وأُمّي

للسهىر اخلوس الساهيت
لعطرهن الفىاح ..نسائن الصباح
إخواني

دلن أحسستُ هعها هعنى احلياة
لنبع الدعن وادلؤازرة
لكِ
سوجيت

دلن أحبهن دائواً ،لبلسن الروح
بشـــــار ،آدم
أبنائي

لألعساء رفاق دربي
أصدقائي
لكم مجيعاً أهدي هذا العمل املتواضع
ًب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف كاىب المقدرة كالشكر لو سبحانو ،قضى األمر كقدره ،كأدعكه سبحانو

متضرنعا أف ييبني العزـ عمى إتماـ ىذا المسير في أيامي المقبمة ،كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف
كخاتـ النبييف القائؿ فيما ركل عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو في الحديث الشريؼ "مف ال يشكر الناس ال

يشكر اهلل" (الترمذم )445 :1954 :2008 ,كانطالقان مف ىذه المعاني السامية ،بأنني أتشرؼ بتقديـ

جزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف إلى جامعة األزىر الغراء ،متمثمة بعمادتي التربية كالدراسات العميا ،كما

أتكجو بعظيـ الشكر كالثناء إلى كؿ مف الدكتكر/صييب كماؿ األغا كالدكتكر /محمكد عبد المجيد عساؼ
المذاف تفضال باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة فكجدت منيما الخمؽ الرفيع ،كالرأم السديد ،كالعطاء المتكافر،

كالعمـ الفياض ،كالتكجيو الرشيد ،فكاف لمتابعتيما األثر العظيـ في إخراج ىذه الرسالة المتكاضعة عمى

صكرتيا التي ىي عمييا ،فجزاىما اهلل خير الجزاء.
كما كأتقدـ بشكرم العميؽ لعضكم المناقشة الدكتكر /محمد ىاشـ األغا كالدكتكر /محمد عبد اإللو

الطيطي لتفضميما مناقشة ىذه الرسالة ،ككضع بصماتيما كلمساتيما عمييا .

كالشكر كالتقدير مكصكالُ إلى كؿ مف ـ .فادم اليندم ،د .كائؿ العاصي ،أ.حاتـ شحادة لما قدمكه

لي مف كقت كجيد كالكقكؼ بجانبي كمساعدتي في مراحؿ الدراسة.

كما كأتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى األخكة في ك ازرة التربية كالتعميـ عامة كرؤساء األقساـ لمساعدتي

في تطبيؽ االستبانة كاإلجابة عمييا بصدؽ كمكضكعية .

كالشكر ال ينتيي إلى كؿ الذيف قدمكا لي يد العكف كالمشكرة ،كمنحكني صدؽ عطائيـ فأناركا

السبيؿ كذلمكا الصعاب.

ىذه بضاعتي بيف يديكـ ،إف كنت قد أصبت فيذا تكفيؽ مف اهلل كاف كنت قد أخفقت فيذا مف
نفسي كمف الشيطاف ،كيكفي أنني اجتيدت قدر استطاعتي.

كاهلل كلي التكفيؽ
الباحث
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الممخص
متطمبات اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة
لتنمية المكارد البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة

د.ةه بزكما زة غا

إشراؼ:

د.حمم دزعبدزةجمل دزعساف

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تقدير رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ لمتطمبات اإلبداع
اإلدارم لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة ككذلؾ الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ

اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في

ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة كفقان لمتغيرات

الدراسة (الجنس ،مكاف العمؿ ،سنكات الخدمة ،المحافظة ،المؤىؿ العممي).

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء األقساـ في
ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة كالبالغ عددىـ ( )167منيـ ( )136ذككر ك ( )31مف اإلناث
مف مختمؼ التخصصات كاختار الباحث مجتمع الدراسة كعينة ميدانية لصغر المجتمع كقد استجاب منيـ

( )154فرد كتـ استبعاد كعينة استطالعية ( )30شخص لتصبح العينة ( )124شخص ( )93ذككر ()31
مف اإلناث ،استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات مككنة مف ( )60فقرة مكزعة عمى أربعة
مجاالت( :المتطمبات اإلدارية -المتطمبات الفنية  -المتطمبات المكجستية -المتطمبات التدريبية) ،كلتحميؿ

بيانات الدراسة استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية( :المتكسط الحسابي ،االنحراؼ المعيارم،

الكزف النسبي ،اختبار ت ،T testتحميؿ التبايف األحادم) .كتحقؽ الباحث مف صدؽ كثبات األدكات
باستخداـ (معامؿ االرتباط بيرسكف ،معادلتي بيرسكف كسبير ماف براكف ،معامؿ كركنباخ الفا).

كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية -:

 .1الدرجػػة الكميػػة لتقػػدير أفػراد عينػػة الد ارسػػة لمتطمبػػات اإلبػػداع اإلدارم لػػدل أفػراد عينػػة الد ارسػػة مػػف رؤسػػاء
األقسػػاـ فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات غ ػزة كانػػت ( ،)%70.8كىػػي درجػػة تقػػدير متكسػػطة ،كقػػد

جاءت المتطمبات اإلدارية في أعمى المراتب بكزف نسبي ( ،)%72.1يمييا المتطمبات الفنية بكزف نسبي
( ،)%72ث ػػـ متطمب ػػات تدريبي ػػة ب ػػكزف نس ػػبي ( ،)% 70.7كأخيػ ػ انر المتطمب ػػات المكجس ػػتية بػ ػكزف نسػػػبي
(.)%66.8

ًل

 .2كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  α≤0.01في مجاؿ المتطمبات المكجسػتية تبعػان لمتغيػر
الجػػنس ،بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمػػكعتي رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات غ ػزة،

لصالح رؤساء األقساـ الذككر ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت المتطمبػات اإلداريػة،

المتطمبات الفنية ،متطمبات تدريبية كالدرجة الكمية لالستبانة.

 .3كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل  0.01كمس ػػتكل  0.05ف ػػي مج ػػالي المتطمب ػػات الفني ػػة
كالمتطمبػػات المكجسػػتية تبعػان لمتغيػػر مكػػاف العمػػؿ ،بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمػػكعتي رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي
ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ لصػػالح العػػامميف بالمديريػػة .كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مجػػاالت

المتطمبات اإلدارية  ،متطمبات تدريبية كالدرجة الكمية الستبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم.

 .4تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عمػػى جميػػع المجػػاالت كالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة بػػيف مجمكعػػة سػػنكات
الخدمػػة أقػػؿ مػػف  5سػػنكات مػػف ناحيػػة كمجمػػكعتي سػػنكات الخدمػػة  10 - 5س ػنكات ك أكث ػر مػػف 10
سنكات مف ناحية ،لصالح مجمكعتي  10-5سنكات ك أكثر مف  10سنكات.

 .5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت المتطمبات اإلداريػة كالمتطمبػات المكجسػتية كالدرجػة الكميػة
السػػتبانة المتطمبػػات بػػيف مجمكعػػة المحافظػػة رفػػح مػػف ناحيػػة كمجمكعػػات المحافظػػة شػػماؿ غػزة ك غػزة

كالكسطى كخانيكنس مف ناحية ،لصالح مجمكعة المحافظة رفح .كتكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي

مجاؿ المتطمبات الفنية بيف مجمكعة المحافظة رفح مف ناحية كمجمكعتي المحافظة شػماؿ غػزة ك غػزة
مف ناحية ،لصالح مجمكعة المحافظة رفح.

 .6أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمػػكعتي رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي ك ازرة
التربية كالتعميـ بمحافظات غزة في جميع مجػاالت متطمبػات اإلبػداع اإلدارم كدرجتػو الكميػة تبعػان لمتغيػر

المؤىؿ العممي.

كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا-:
 .1ضركرة اىتماـ اإلدارة العميا في ك ازرة التربية كالتعميـ بتدعيـ ممارسة رؤساء األقساـ اإلبداع اإلدارم
عمى المستكل اإلدارم ،الفني ،المكجستي كالتدريبي لتنمية قدراتيـ كمياراتيـ كفؽ المياـ كالمساحة

الممنكحة ليـ.

 .2عقد زيارات كلقاءات متبادلة بيف رؤساء األقساـ كمديريتيـ في المناطؽ المختمفة كاقامة ندكات مف أجؿ
تبادؿ الخبرات كاألفكار التطكيرية كاطالعيـ عمى التجارب المثمرة التي مف شأنيا أف تزيد مف تحقيؽ

اإلبداع اإلدارم في العمؿ.
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 .3االىتماـ بإشراؾ رؤساء األقساـ بيدؼ إنتاج أفكار إبداعية إلدارة األزمات في العمؿ  ،كاالستفادة مف
الكاقع الذم تفرضو األزمة في تدعيـ جكانب القكة لدل رؤساء األقساـ كاغتناـ فرص قد ال تحدث في
الظركؼ الطبيعية.

 .4العمؿ عمى تكفير األمكر المكجستية لدل رؤساء األقساـ التي مف شأنيا تحسيف بيئة العمؿ كاعطائيـ
فرص لتقديـ أفضؿ ما لدييـ لتشجيع اإلبداع اإلدارم في سبيؿ تحسيف صكرة أدائيـ.

 .5االىتماـ بالتدريب عمى كافة األصعدة عمى اعتبار أف التدريب الخيار االستراتيجي إلعداد ككادر بشرية
مبدعة ،باإلضافة العتبار أف التخطيط لمتدريب مف أىـ شركط النجاح في تطكير أداء رؤساء األقساـ.
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The abstract
Administrative Creativity Requirements among Departments Heads in the
Ministry of Education in Gaza Governorates for Developing Human
Resources in the Light of the Contemporary Trends
Supervised by
Dr. Suhaib Kamal Alagha

Dr. Mahmoud Abed-Almajeed Assaf

The study aimed at identifying the estimation degree of administrative creativity
requirements for developing human resources among the departments heads in
the Ministry of Education in the light of contemporary trends. Besides finding
out whether there are statistically significant difference between the average
score of the study sample estimation of administrative creativity requirements for
developing human resources among the departments heads in the Ministry of
Education in Gaza governorates in the light of contemporary trends due to the
study variables: sex, the place of work, years of work, governorate, and
academic qualification).
The researcher adopted the analytical descriptive approach. The study sample
consists of all departments heads in the ministry of education in Gaza
governorates; (167) head, among whom are 136 males and 31 females from
different specializations. The researcher chose the study population to be the
study sample. The number of participants is (154) person, where (30) participant
were excluded for the pilot sampling, so that the study sample reached to (124)
person.
The study tool was a sixty-item questionnaire that covers four domains:
administrative requirements, technical requirements, logistic requirements, and
training requirements. The researcher used the following statistical methods:
averages, deviation, percentage, T-test, and one-way ANOVA . The validity and
reliability of the study tool were verified by Pearson correlation coefficient,
Pearson and Spearman equations , Brown, and Alpha Cronbach coefficient.
The study findings were as it follows:
 The total degree of the study sample estimation of the administrative
creativity requirement among the departments heads in the Ministry of
Education in Gaza governorates is (70.8%), which is an average degree,
where the administrative requirements is the highest weight with percentage
ًس

of (72.1%), followed by the technical requirements with (72%), then the
training requirements with the percentage of (70.7%). And finally the
logistic requirements with percentage of (66.8%).
 There are statistically significant differences (a ≤0.01)in the logistic
requirements domain due to the sex variable between the two average
scores of the departments heads in the ministry of education in Gaza
governorates in favor of the male sample. While no statistically significant
differences in the domains of administrative, technical and training
requirements and the total score of the questionnaire.
 There are statistically significant differences at 0.01 and 0.05 in the
domains of technical and logistic requirements due to the place of work
variable between the two average scores of the departments heads in the
ministry of education in favor of the working personnel in the directorate.
While no statistically significant differences in the domains of
administrative and training requirements and the total score of the
administrative requirements questionnaire.
 There are statistically significant difference in all domains and the overall
score of the questionnaire between the participants of less than 5 years
working experience and those with working experience of 5 to 10 years,
and also those of more than 10 years working experience in favor of the
participants of 5 to 10 years, and more than 10 years working experience.
 There are statistically significant differences in the domains of
administrative and logistic requirements and overall score of the
requirements questionnaire between the participants from Rafah directorate
and those from Northern Gaza, Gaza and Khan Younis directorate in favor
of the participants from Rafah directorate. There are statistically significant
differences in technical requirements domain between the participants from
Rafah and those from Northern Gaza and Gaza governorates in favor of the
participants from Rafah directorate.
 There are no statistically significant differences between the two average
scores of the departments heads in the ministry of education in Gaza
governorate in all domains of administrative creativity requirements due to
the qualification variable.
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Recommendations
 The senior administration in the Ministry of Education should make more
efforts to enhance the practice of administrative creativity among all
departments heads in all fields: administrative, technical, logistic and
training, in order to improve their capacities and skills according to the
given space assigned to them.
 Hold mutual sessions and visits between the departments heads and their
directorates in different areas, besides holding conferences for exchanging
experiences and creative ideas, and exposing them to successful experience
which can lead to achieve more administrative creativity in work.


Attention should be paid to encourage the departments heads to suggest
creative ideas to mange crisis at work, what will allow exploiting the
strengths and taking the advantages of the opportunities that do not usually
occur in normal situation.



Provide logistic provisions for the departments heads to improve their
working environment, and encourage them to work with the highest
effectiveness to present the best administrative creativity that will lead to
the better quality of their working performance.

 Attention should be paid to the training in all fields; since the training is
strategically important in preparing creative human resources. In addition,
there should be much focus on the training planning since it is one of the
most important conditions needed for capacity building of the departments
heads.
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 المقدمة.

 مشكمة الدراسة.
 أىداؼ الدراسة.
 أىمية الدراسة.
 حدكد الدراسة.
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الفصؿ األكؿ

اإلطار العاـ لمدارسة
مقدمة:
أصبح اإلبداع

بشكؿ عاـ كاإلبداع اإلدارم بشكؿ خاص أحد أىـ متطمبات اإلدارة الناجحة

كالمتميزة ،كذلؾ لمكاكبة التطكر كالتقدـ العممي المتسارع ،كما كأف المنظمة التي التيتـ باإلبداع اإلدارم

بالتأكيد تكاجو إشكاليات متعددة عمى مستكيات مختمفة سكاء كاف عمى مستكل أداء العامميف أك عمى
مستكل جكدة الخدمة اك األداء الميني ،كمف زاكية أخرل نجد أف عمـ تنمية المكارد البشرية أصبح ميتمان
باإلبداع كتنميتو عند الكادر البشرم ،كذلؾ مف منظكر اف اإلبداع اإلدارم كفيؿ أف يحسف مف أداء

العامميف كبالتالي ينعكس عمى جكدة العمؿ بشكؿ عاـ ،كالجديد بالذكر أف المنظمات التعميمية بحاجة
ماسة إلى أف تككف مف أكائؿ المبادركف في تنمية اإلبداع األدارم لدل كافة العامميف فييا ،كالذم لو األثر
المباشر عمى تطكر المنظمة كتحسف األداء ،باإلضافة لتطكير إستراتيجيات كطرؽ كأساليب أفضؿ في

التعميـ ،ككف أف التغيير بدأ مف األعمى كمف ثـ ينتقؿ لألسفؿ .

كيشيد العصر الحالي العديد مف التطكرات المتسارعة كالتغييرات المتالحقة نتيجة االنفجار المعرفي

كثكرة المعمكمات كاالتصاالت كلعؿ استمرار التقدـ العممي كالتطكر التقني الذم حققتو البشرية في مختمؼ

المجاالت يتطمب النظرة المتجددة لألشياء كتكليد األفكار الجديد ة كتشجيع اإلبداع خاصة في الدكؿ

النامية التي تسعى جاىدة إلى المحاؽ بركب التقدـ العممي كالتطكر التقني ،كبالتالي فإف المجكء إلى
اإلبداع يعد أم انر حتميان أماـ الدكؿ النامية كمجالنا ىنا ىك اإلبداع عمى مستكل المنظمات ،حيث إف أىـ
مميزات المؤسسات الناجحة ىي استعدادىا الدائـ لمتخمي عف األنظمة التي طالما نجحت في أداء مياميا
كلكف ىذا ال يعنى بالطبع أف كؿ جديد أفضؿ مف القديـ كلكف األشياء الجيدة فعالن قادرة عمى البقاء
كاالستمرار (عيد.)3: 2008 ,

كتكاجو المنظمات عمى اختالؼ أنكاعيا كأحجاميا كمياميا تحديان مشتركان يتمثؿ في حاجتيا لرفع

مستكل أدائيا حتى يتسنى ليا التأقمـ مع متطمبات التغير السريع ،كمف ىنا تبرز أىمية التالزـ بيف التغيير

كاإلبداع في النظاـ المؤسسي ،تحقيقان الستجابات مبدعة ذات جدكل كفعالية لمتحديات التي يبرزىا التغيير

في مجاالت التنمية كالتطكر الحضارم (الطيب.)1 :1988 ,
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كمف ىنا أصبح كاجبان عمى المديريف في المنظمات كالمؤسسات الرسمية كغير الرسمية أف تعد

نفسيا ليذا التغيير عف طريؽ اإلبداع اإلدارم في التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ بحيث تككف قادرة عمى
مكاجية التحديات المحمية كالعالمية المعاصرة مف أجؿ اإلنجاز العالي كاألداء المتميز كالمحافظة عمى

الميزة التنافسية.

فاإلبداع محاكلة دائمة مستمرة لتفكيؾ الركابط التي اعتاد الناس أف يركىا في الظكاىر كاألشياء
ككقائع الحياة ،كىك رؤية لما ىك دقيؽ كما ىك بعيد كما ىك جديد عمى أعيف الناس ،كليست الرؤية التي
تقؼ مف األشياء عند أسطحيا بؿ الرؤية التي تتعمؽ تفصيالت المكاقؼ كاألشياء ،كتنفذ مف خاللو تمؾ

األسطح متجاكزة إياىا إلى ما ك ارئيا مف مقكمات كعناصر تخفي عمى البصر العادم ،كالمبدع إنساف ال

يستريح عمى جنبو إال حيف يرل الحياة مف حكلو تمبس جديدان كؿ حيف ،كرغبتو في التغيير كالتجديد تحكؿ
بينو كبيف االسترخاء المطمئف البميد ،كتدفعو إلى النماء المستمر كاالرتقاء المتصؿ ،كمف ثـ فيك يعمؿ

دكف أف تخمد لو عزيمة أك تخبك لو ىمة (عبد العاؿ.)193 :2010 ,

كما كاف اإل بداع ييدد بصكرة ما استقرار المجتمع ،كييدد جماعات التخصص التي اعتادت نماذج

ثابتة كمريحة مف التفكير ،حيث أف المجتمع يميؿ عادة إلى المحافظة حتى تبقى األشياء كاألفكار في
كضع ثابت كمييمف ،كيرل بحؽ أف الصراع بيف المبدع كالكاقع شيء محتكـ خاصة في األشكاؿ اإلبداعية

التي تتصادـ عمى نحك مباشر بالقضايا االجتماعية كاإلنسانية القائمة (عبدالستار.)8-7 :2002 ,

فأم منظمة ال تضع اإلبداع اإلدارم ىدفان رئيسان مف أىدافيا كال تعمؿ عمى تشجيع العامميف عمى

اإلبداع بتكفير الجك كالبيئة المناسبة لذلؾ ،سيككف مصيرىا التردم كاالنييار لعدـ قدرتيا عمى مكاجية
التغيرات كالتطكرات التي تظير باستمرار عمى بيئتيا الداخمية كالخارجية ،كما أف المكظفيف في أم منظمة

كعمى اختالؼ مراتبيـ الكظيفية إذا لـ يجعمكا اإلبداع جزء مف حياتيـ الكظيفية فسكؼ يككف مصيرىـ

التخمؼ كعدـ القدرة عمى المساىمة في تنمية كتطكير أنفسيـ كمنظماتيـ (العساؼ.)81: 1995 ,

كما كأف اإلبداع أصبح اآلف بمثابة األمؿ األكبر لمعنصر البشرم لحؿ الكثير مف المشكالت التي

تكاجيو ،لذا فإف مستقبؿ األمـ ال يعتمد عمى مجرد القكل العاممة بيا ،كانما يعتمد عمى تكفير نكع ممتاز
مف العامميف ،أم عمى أفراد مبدعيف في مختمؼ المجاالت (عبد المقصكد.)5 :1998 ,

مما سبؽ يمكف القكؿ أف اإلبداع محرؾ قكم أك ثكرة ىائجة نحك التغيير لذلؾ مف المؤكد أف

يصطدـ التغيير بالمعارض سكاء كانكا بشر أك قيـ كعادات كتقاليد ،كالشكؿ المعتاد بمعنى الثقافة التي
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أعطت انطباعا عف سالحو الشكؿ كالخكؼ مف الجديد ،كلكف بالغالب ال يدرككا أف اإلبداع ىك مف يدفع

بالتغيير نحك األفضؿ كالذم مف شأنو قتؿ الجمكد كخمؽ كسائؿ الراحة في الكصكؿ لمخدمة األفضؿ .

كتماشيان مع تمؾ التطكرات فقد تحكلت النظرة إلى األفراد في المنظمات مف ككنيا عنصر مف

عناصر التكمفة التي يجب خفضيا إلى أدنى حد ليا ،إلى ككنيا أصؿ مف أصكؿ المنظمة ،حيث أف

المكارد البشرية يمكف أف تحقؽ ثركة أك إيرادات مف خالؿ استخداـ مياراتو كمعرفتو ،كليس مف خالؿ
عممية التغير كالتحكيؿ التي تحدث لممكارد المادية لكي تحقؽ الثركة ،فبدكف ىذه الميارات كالمعرفة يصبح

الفرد عاج انز أك ذك قدرات محدكدة تمنعو مف إحداث التحكؿ كالتغير ،لذلؾ لكي يصبح الفرد مكرد البد أف
يمتمؾ الخبرة ،الميارات كالقدرات الالزمة ألداء المياـ المطمكبة بكفاءة كفعالية (حسف.)29 :2003 ,

كيعد العنصر البشرم مف العناصر الميمة المككنة لمنظمات األعماؿ المختمفة ،ككنو المحرؾ

األساسي لجميع نشاطاتيا كمصدر مف المصادر الميمة لفاعميتيا السيما عندما يتميز بميارات كمعارؼ

كقدرات تتالءـ مع طبيعة األعماؿ التي يمارسيا في المنظمة كتنمية لمتطكرات كالتغيرات الحاصمة في بيئة

األعماؿ كما تشيده مف تسارع يزيد مف حدة المنافسة بيف كافة قطاعات المنظمات ،فإف األمر يستمزـ

إ عادة النظر في تركيبة المكارد البشرية الميارية كالمعرفية كتطكير قدراتيا بما يتماشى مع ىذا التطكر
السريع (المدىكف.)14 :2005 ,

كعميو فمـ يعد العنصر البشرم أحد عكامؿ اإلنتاج فحسب ،بؿ أصبح يحتسب كاستثمارات حاضرة

كمستقبمية ،لذلؾ أصبح ىناؾ اىتماـ متزايد لإلدارة المعاصرة بالمكرد البشرم كالعمؿ عمى ابتكار كتطكير

أفضؿ السبؿ كاآلليات الستثمار طاقاتو كتكظيؼ قدراتو الذىنية كاإلبداعية في خمؽ كتنمية المزايا التنافسية
في شكؿ كمحتكل المخرجات (السممي.)57: 1983 ,

كحتى يمكف لعممية التطكير كالتنمية أف تتـ بالشكؿ الذم يساعد عمى تحقيؽ أىدافيا فال بد مف

كجكد العديد مف العناصر التي تدعـ ذلؾ كمنيا تكافر المناخ المناسب الذم يساعد المكارد البشرية عمى
القياـ بدكرىا مف حيث زيادة قدرات كميارات كخبرات المكارد البشرية بما يؤدم لمزيد مف التقدـ عمى

مستكل المنظمة ككؿ (عمراف.)2 :1996 ,

لـ يعد ىناؾ شؾ في أف المكارد البشرية ىي إحدل المقكمات األساسية لنجاح المنظمة  ،بؿ يمكف

القكؿ أنيا المحدد األكؿ كاألساسي ليذا النجاح حيث أف تكافر قكل عاممة ذات كفاءة كمسئكلية تمكنيا مف
النيكض بأعباء العمؿ كتحقيؽ أىداؼ المنظمة كاستخداـ إمكانياتيا المادية المتاحة بأكبر كفاءة ممكنة.
(عبد الباقي)13: 2000 ,
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كيضيؼ عبد الباقي ( )2004بأف تنمية المكارد البشرية تمتمؾ مفاتيح نجاح المؤسسة أك الك ازرة
ككنيا تنمي المكرد البشرم ،ذلؾ المكرد غير القابؿ لمتقميد مف قبؿ المؤسسات المنافسة األخرل إذ يمكف
تقميد اآللة ،كيمكف تقميد أسمكب العمؿ ،أك طريقة اإلنتاج أك قناة التكزيع لكف ال يمكف تقميد الفرد.

(عبد الباقي)16: 2004 ,
كمف ىنا ُسم ـ بأف قدرة أم منظمة عمى تحقيؽ أىدافيا بالمستكل المطمكب يعتمد عمى كفاءة األفراد
في أدائيـ لمعمؿ ككفاءة األداء ال تحقؽ مف تمقاء نفسيا كلكف نتيجة لإلدارة السميمة لألفراد ،كلقد أصبح
ىناؾ حاجة ماسة كمستمرة لرفع كفاءة األداء في كافة المنظمات كذلؾ بسبب ارتفاع تكمفة العمؿ كزيادة

حجـ اإلنفاؽ الرأسمالي بالنسبة لمفرد مف جية أخرل ،كأيضا التغيير السريع في محتكيات العمؿ داخؿ

المنظمة نتيجة التقدـ التكنكلكجي المعاصر كلتغيير أساليب المنافسة مف جية ثالثة.

(أبك بكر)24:2003 ,
لذلؾ يجدر بيذه المنظمات أف تكلي العمؿ اإلبداعي اىتماما كافيان ،كأف تجرم القياسات التي تسمط

الضكء عمى المستكل اإلبداعي لدل األفراد عامة كلدل المديريف خاصة ككنيـ ىـ الذيف يصنعكف الق اررات
كيرسمكف مستقبؿ المنظمة ،كأف تعمؿ عمى تحديد العكامؿ التي تؤثر عمى ىذا المستكل سكاء كانت تتعمؽ
بالمناخ التنظيمي لممنظمة أك المتغيرات الشخصية لممدير نفسو في سبيؿ تييئة أفضؿ الظركؼ

كالمتطمبات المالئمة لإلبداع .

مشكمة الدراسة:
إذا نظرنا إلى المجتمع الفمسطيني كمجتمع يكاجو العديد مف الصعكبات (االحتالؿ-الحصار) نجد
أنو بحاجة لكؿ األفكار كالكسائؿ كاإلجراءات اإلبداعية التي مف شأنيا دفع عجمة التقدـ كاالزدىار في كافة

المؤسسات الحككمية كخاصة في ك ازرة التربية كالتعميـ التي تحمؿ عمى عاتقيا مسؤكلية إدارة التعميـ في

بدء مف اإلدارة الصفية كحتى اإلدارة العميا ،كالمجتمع الفمسطيني يختمؼ عف المجتمعات األخرل
الدكلة ،ن
ككنو يكاجو مشكالت نادرة معظميا تنحصر في كجكد االحتالؿ اإلسرائيمي كالذم يسعى دائمان إلى الحد
مف تقدـ المسيرة التعميمية سكاء في شكميا أك مضمكنيا .

كلعؿ التغيرات المتسارعة فرضت عمى مؤسسات التعميـ مياـ جديدة في مجاؿ إعداد الككادر

البشرية المؤىمة ،كفؽ حاجات المجتمع المتطكرة ،إذ تجاكزت المؤسسات النظرة المادية لإلنساف كبدأ

االىتماـ بالجكانب اإلنسانية لمعامميف .كمما الشؾ فيو أف الحاجة لمكاجية المشكالت كتكظيؼ المنيج
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اإلبداعي كتكفير البيئة المناسبة لتشجيعو كايجاد األفراد المبدعيف كالكسائؿ الالزمة لتنميتو كتطكيره مطمب
ضركرم لكافة المنظمات .كفي ضكء ما أكصت بو الدراسات السابقة بضركرة االىتماـ ببيئة العمؿ كتنمية
قدرات العامميف مف أجؿ تعزيز اإلبداع في مجاؿ اإلدارة كدراسة (العجمة )2009 ,نكىت إلى إف كاقع

اإلبداع اإلدارم بك ازرات قطاع غزة بشكؿ عاـ مقبكؿ ،كأشار (خمؼ )2010 ,إلى ضركة إىتماـ اإلدارات

باإلبداع كالمبدعيف مف خالؿ التشجيع كالتحفيز الفكرم كالمادم ،كدراسة (شقكرة )2012 ,التي اكصت

بضركرة اإلىتماـ بتنمية اإلبداع اإلدارم لدل المدراء حتى يتمكنكا مف تطبيؽ التغيير.
كىذا ما يسعى إليو الباحث مف خالؿ إحساسو بالمشكمة كايمانو بأف التغيير يبدأ مف المستكيات

العميا لذلؾ كاف مجتمع الدراسة رؤساء األقساـ ،باإلضافة لسعيو في أف تقترح الدراسة ما ىك جديد مف
متطمبات اإلبداع اإلدارم لتنمية المكارد البشرية كأىـ استثمار في ضكء االتجاىات المعاصرة .
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كعميو تحدد مشكمة الدراسة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
ما متطمبات اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة لتنمية المكارد

البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة؟

كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس التساؤلت الفرعية التالية :
 -1ما درجة تقدير رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ لمتطمبات اإلبداع اإلدارم بمحافظات غزة
لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة؟

0.05 ≤ α

2

اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ

بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة تُعزل

الجنس (ذكر،

أنثى)؟

0.05 ≤ α

-3

اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ
بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة تُعزل

(مقر الك ازرة ،مديرية)؟
-4

0.05 ≤ α

اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ

بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة تُعزل

-5

سنكات الخدمة

(أقؿ مف  5سنكات 5 ،إلى  10سنكات ،أكثر مف  10سنكات )؟

0.05 ≤ α

اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ

بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة تُعزل

(شماؿ غزة ،غزة ،الكسطى ،خانيكنس ،رفح )؟
-6

المحافظة

0.05 ≤ α

اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ
بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة تُعزل لمتغير المؤىؿ
العممي(دراسات عميا ،بكالكريكس)؟
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 -7ما التكصيات الالزمة لتكفر متطمبات اإلبداع اإلدارم في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع
غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة؟

أىداؼ الدراسة :
-1الكشؼ عف مدل تكافر متطمبات اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ كك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات
غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة.

-2الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات تقدير أفراد العينة لدرجة امتالؾ متطمبات اإلبداع اإلدارم
لدل رؤساء األقساـ كك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات

المعاصرة تُعزل إلى المتغيرات :الجنس (ذكر ،أنثى) ،مكاف العمؿ (مقر الك ازرة ،مديرية) سنكات الخدمة

(أقؿ مف  5سنكات 5 ،إلى، 10أكثر مف 10سنكات ) المحافظة (شماؿ غزة ،غزة ،الكسطى ،خانيكنس،
رفح ) المؤىؿ العممي(دراسات عميا ،بكالكريكس)

-3تقديـ تكصيات لتكفير متطمبات اإلبداع اإلدارم لتنمية المكارد البشرية في ك ازرة التربية كالتعميـ
بمحافظات قطاع غزة في ضكء االتجاىات المعاصرة .

أىمية الدراسة:
الدراسة الحالية تسعى إلى لفت أنظار المؤسسات الحككمية كخاصة ك ازرة التربية كالتعميـ ألىمية

تكافر متطمبات اإلبداع اإلدارم كضركرة ممحة لتنمية المنظكمة اإلدارية بشكؿ عاـ كالمكارد البشرية كأىـ

استثمار بشكؿ خاص ،كذلؾ في ظؿ االنفجار العممي كالتقدـ اإلدارم نحك الكصكؿ إلى الجكدة في العمؿ
كتقديـ الخدمات في ضكء االتجاىات المعاصرة.
قد تفيد نتائج الدراسة الحالية الفئات التالية :

 -1العاممكف في مقر الك ازرة كمديريات ك ازرات التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة لمرقي بالمستكل
اإلدارم لتحسيف جكدة العمؿ كتكفير متطمبات اإلبداع اإلدارم.

 -2القائمكف عمى تطكير النظاـ اإلدارم في ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية خاصة كأف التركيبة
اإلدارية كاليياكؿ التنظيمية متشابية تقريبان.

 -3العاممكف في الكظائؼ اإلدارية في شتى المؤسسات الحككمية كغير الحككمية كالتي قد تسيـ في
فيـ دكرىـ بتنمية إبداعاتيـ لتحسيف كتطكير المكارد البشرية.

 -4الباحثكف في مجاؿ اإلدارة التربكية أك المجاالت األخرل ذات الصمة.
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حدكد الدراسة:
 .1حد المكضكع :اقتصرت الدارسة التعرؼ إلى متطمبات اإلبداع اإلدارم لتنمية المكارد البشرية في
ضكء االتجاىات المعاصرة.

 .2الحد البشرم :رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية كمديرياتيا

 .3الحد المكاني :محافظات غزة الخمسة (شماؿ غزة ،غزة ،الكسطى ،خانيكنس ،رفح).
 .4الحد المؤسسي :ك ازرة التربية كالتعميـ كمديرياتيا.

 .5الحد الزماني :تـ تطبيؽ الشؽ الميداني ليذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي
.2013 – 2012

مصطمحات الدراسة:
متطمبات:
يعرفيا الباحث :بأنيا اإلمكانات المادية كالبشرية التي يجب تكفرىا في بيئة العمؿ لتحسف مف أداء
العامميف مف ناحية ك ظركؼ العمؿ مف ناحية اخرل في سبيؿ تكفر اإلبداع اإلدارم لدل العامميف.
اإلبداع اإلدارم:
يعرفو العكاد ( )2005بأنو " :مجمكعة اإلجراءات كالعمميات كالسمككيات التي تؤدم إلى تحسيف
المناخ العاـ في المنظمة كتفعيؿ األداء اإلبداعي مف خالؿ تحفيز العامميف عمى حؿ المشكالت كاتخاذ

الق اررات بأسمكب أكثر إبداعان كبطريقة غير مألكفة في التفكير" (العكاد.)22 :2005 ,

يعرفو القاسمي ( )2002بأنو" :األفكار كالممارسات التي يقدميا المديركف كالعاممكف كالتي تقضي
إلى إيجاد عمميات إدارية كطرؽ كأساليب أكثر كفاءة كفاعمية في إنجاز أىداؼ الشركات كالمؤسسات

كالدكائر ،كأكثر خدمة لممجتمع" (القاسمي.)552-551 :2002 ,

كيعرؼ الباحث اإلبداع اإلدارم إجرائيان" :مجمكعة األفكار كالممارسات األصيمة التي يقدميا األفراد

سكاء كانكا مديركف أك عاممكف في سبيؿ تطكير أداء المؤسسة كالذم ينعكس إيجابيان عمى الخدمة،

األسمكب كبالتالي يزيد مف جكدة عمؿ المؤسسة مف خالؿ التعاطي مع متطمبات التغيير كالتقدـ كالتي

تحقؽ المنفعة لممجتمع" كالتي سيتـ قياسيا مف خالؿ تقدير رؤساء األقساـ ليا عمى االستبانة.
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تنمية المكارد البشرية:
فقد عرفيا الييتي ( )2003عمى أنيا" :اإلدارة المسئكلة عف تمكيف المنظمة مف بناء مزاياىا
االستراتجية كالمحافظة عمييا كتطكيرىا مف خالؿ تخطيط كاقعي لممكارد البشرية ،كتكظيؼ مالئـ،كتدريب
دقيؽ لممكارد البشرية باإلضافة إلى المتابعة المستمرة كتطكير لممكارد البشرية في المنظمة لتحقيؽ المكازنة

بيف المنظمة كالجماعة كالفرد كالكظيفة" (الييتي.)62:2003 ,

يعرؼ الباحث تنمية المكارد البشرية إجرائيان :بأنيا مجمكعة مف اإلستراتيجيات التي تُبنى عمى
أسس عممية لتحديد احتياجات كمتطمبات الكادر البشرم ،لمعمؿ عمى تحسيف كتطكير األداء كاإلنتاج

لمكصكؿ إلى خدمات أرقى كأكثر رفاىية لمحاضر كضماف األفضؿ لممستقبؿ.
كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية:

يعرؼ المكقع االلكتركني (كيكيبيديا) تشكمت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ،كفي
عاـ  1996حيث أنيطت صالحيات التعميـ العالي بك ازرة جديدة حممت اسـ ك ازرة التعميـ العالي كالبحث

العممي ،فيما ظمت الك ازرة األـ تحمؿ اسـ ك ازرة التربية كالتعميـ ،كفي تعديؿ كزارم عمى الحككمة الفمسطينية
عاـ  2002تـ إعادة دمج الك ازرتيف ،تتكلى الك ازرة مسؤكلية اإلشراؼ عمى التعميـ الفمسطيني كتطكيره في
مختمؼ مراحمو ،في قطاعي التعميـ العاـ كالتعميـ العالي .كتسعى لتكفير فرص االلتحاؽ لجميع مف ىـ
في سف التعميـ ،ككذلؾ تحسيف نكعية كجكدة التعميـ كالتعمـ لالرتقاء بو بما يتالءـ مع مستجدات

العصر .ككذلؾ تنمية القكل البشرية العاممة في القطاع التعميمي ،مف أجؿ إعداد المكاطف الفمسطيني
المؤىؿ ،كالقادر عمى القياـ بكاجباتو بكفاءة كاقتدار.

(المكسكعة الحرة كيكيبيديا)2013-4-13( ,)http://ar.wikipedia.org ,
محافظات غزة:
عرفتيا كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي ( )1997بأنيا" :جزء مف السيؿ الساحمي الفمسطيني كتبمغ
مساحتيا  365كيمك متر مربع ،كمع قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة إداريان إلى خمس
محافظات كىي :محافظة الشماؿ ،محافظة غزة ،محافظة الكسطى ،محافظة خانيكنس ،محافظة

رفح"(كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي.)14:1997 ,

كسيتـ اعتماد تعريؼ ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي كتعريؼ إجرائي لمدراسة.
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التجاىات المعاصرة:
يعرفيا سالـ ( )1998بأنيا :كؿ تغير أك تحكؿ كمي أك نكعي يفرض متطمبان أك متطمبات محددة

تفكؽ إمكانات المجتمع اآلنية ،كيدفع باتجاه البحث عف آليات مستقبمية جديدة ،كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة

لتحقيقيا (سالـ.)177 :1998 ,

كيعرؼ الباحث التجاىات المعاصرة إجرائيان بأنيا :التكجيات كالمسارات التي تسمؾ مف أجؿ

المحاؽ ب ما ىك جديد كنافع كفيو مصمحة لممجتمع كالمؤسسة الرسمية أك غير الرسمية ،كالمفاىيـ البارزة

في كقتنا ىذا كإدارة الجكدة ،إدارة التغيير ،اإلدارة باألىداؼ كالمفاىيـ الحديثة لمجاؿ اإلدارة التربكية ،أك
االتجاىات المكاكبة لمتقدـ كالتغيير ،كذلؾ لتكظيؼ ىذه االتجاىات في تطكير المؤسسات التربكية عمى

كجو الخصكص كتأىيؿ ككادرىا كبناء قدراتيـ.

خطكات سير الدراسة:
 .1االطالع عمى األدب التربكم كاعداد اإلطار النظرم.

 .2عرض الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة كاالستفادة منيا.
 .3تصميـ أداة الدراسة (االستبانة).

 .4عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف كالتأكد مف صدقيا كثباتيا .ممحؽ رقـ (. )1
 .5إجراء التعديالت الالزمة عمى االستبانة المحكمة بعد جمع اآلراء.

 .6تطبيؽ أداة الدراسة بعد تكجيو كتاب مف عمادة الدراسات العميا في جامعة األزىر إلى ك ازرة التربية
كالتعميـ في غزة كمف ثـ تكجييو إلى الجيات المعنية في مقر الك ازرة كالمديريات بمحافظات غزة

ممحؽ رقـ (.)4

 .7جمع البيانات كتحميميا إحصائيان.
 .8تفسير النتائج.

 .9عقد لقاءات فردية مع مديرم الدكائر في ك ازرة التربية كالتعميـ.

 .10تقديـ التكصيات كالمقترحات.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراست
أكلن :اإلبداع اإلدارم.
ثانيان :تنمية المكارد البشرية.

أوالً -اإلبداع اإلداري
 تمييد.

 مفيكـ اإلبداع.
 عناصر اإلبداع.
 مراحؿ اإلبداع .

 مستكيات اإلبداع.
 خصائص اإلبداع.
 سمات المبدعيف.
 مفيكـ اإلبداع اإلدارم.
 أىمية اإلبداع اإلدارم.

 تصنيفات اإلبداع اإلدارم.
 سمات المنظمة المبدعة.

 حاجة المنظمات إلى اإلبداع اإلدارم.
 أساليب تنمية اإلبداع اإلدارم.
 متطمبات اإلبداع اإلدارم.

 تنمية ميارات اإلبداع اإلدارم.
 معكقات اإلبداع اإلدارم.
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تمييد:
يمثؿ االبتكار كاإلبداع أحد الضركرات األساسية في إدارة األعماؿ كالمؤسسات ،إذ أف الزماف في

تصاعد كالحاجات كالطمكحات ىي األخرل في نمك كاتساع ،فمـ يعد كافيان أك حتى مرضيان أداء األعماؿ

في المؤسسات -عمى اختالؼ أنماطيا كأنكاعيا  -بالطرؽ الركتينية التقميدية؛ ألف االستمرار بيا يؤدم
إلى الكقكؼ كىك بالتالي تراجع عف الركب المتسارع في المضي إلى األماـ أك الفشؿ.
كمع دخكؿ األلفية الثالثة بدأت األسس لنجاح إدارة منظمات األعماؿ تتحكؿ إلى "الميزة التنافسية"
التي تعتمد بالدرجة األكلى عمى قدرة المنظمة كالعامميف فييا عمى التميز كاالبتكار كاإلبداع كالتجديد ،مما

يحتـ ضركرة قياـ إدارة ىذه المنظمات بتطكير مفاىيميا كأساليبيا اإلدارية لتييئة الظركؼ أماـ العقكؿ

البشرية لكي تبدع كتجدد بشكؿ مستمر ،مف خالؿ تكفير مناخ تنظيمي مالئـ  ،كبيئة تفاعمية تساىـ في
ربط كنقؿ المعارؼ كالخبرات التراكمية المكتسبة ،مما يساعد عمى تنمية اإلبداع كتطكير كتنمية المنظمة

ككياف تفاعمي (دركيش.)3:2006 ,

كيعد اإلبداع قضية إنسانية كجدت منذ خمؽ البشرية ،إذ كاف اإلنساف يبدع كيخترع كؿ جديد ،
كاإلبداع ليس حك انر عمى أحد إال أف االىتماـ العممي المنظـ بمكضكع اإلبداع بدأ منذ بداية الحرب العالمية

الثانية في القرف الماضي ،إذ أصبح مكضكعان رئيسيان في عمـ النفس ،كقد ارتبط بالمنافسة بيف الدكؿ
الغربية أثناء الحرب العالمية الثانية كظركؼ التسابؽ التكنكلكجي بيف الدكؿ المتقدمة مما ساىـ في بمكرة
ىذا التفاىـ (السكارنة.)11 :2011 ,

كتعتبر قضية اإلبداع مف القضايا المعاصرة التي أخذت جؿ اىتماـ الباحثيف في عالمنا المعاصر،

كقد اتسمت بالتعقيد كالتشابؾ مف حيث ماىيتيا كمنيجيتيا ،كما يؤثر فييا مف دكافع نفسية كعكامؿ بيئية
خارجية ،كلقد تناكؿ العمماء كالباحثكف ىذا المكضكع بالبحث كالدراسة منذ سنكات طكيمة ،إال أف االتجاه

العممي في دراستو لـ يظير إال في الخمسينيات الميالدية ،حيث اىتـ بعض السيككلكجييف اىتمامان بالغان
بدراسة القدرات اإلبداعية ،كارتاد ىذا الميداف نخبة مف المتخصصيف في الجامعات كمراكز البحكث العممية

في مختمؼ أنحاء العالـ (البريدم.)49 :1999 ,

كقد أصبح التجديد جكىر اإلبداع اإلدارم ألية منظمة مف المنظمات اإلدارية بما فييا قطاع

المصارؼ ،كيجمع عمماء اإلدارة عمى أف المنظمات المعاصرة تعيش ظركفان متغيرة كمعقدة  ،مما يجعؿ

حاجتيا إلى اإلبداع حاجة ممحة ،إذ يتعيف عمى المديريف الذيف يتكلكف إدارة المنظمات اإلدارية المعاصرة

أف يحرصكا عمى تنمية كتطكير قدرات العامميف لممساىمة في حؿ المشكالت ،كالمشاركة في اتخاذ
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الق اررات ،كتكليد األفكار الجديدة كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد المتميز كالجاد كصكالن لإلبداع في العمؿ كزيادة
اإلنتاج .

كأخذ مكضكع اإلبداع اإلدارم كالمعكقات التي تحكؿ دكف تحقيقو اىتمامان كبي انر مفُ كتاب اإلدارة

كالباحثيف ،الذيف أكصكا في دراساتيـ بمكاصمة البحكث كالدراسات الميدانية في مكضكع اإلبداع اإلدارم في
مختمؼ المنظمات اإلدارية كبكافة أنكاعيا ،كبصفة خاصة في ظؿ الظركؼ كمستجدات العكلمة كالتطكر

االقتصادم كالثقافي كالتقني ،كالذم يتطمب أف يككف اإلبداع اإلدارم متطك انر كمتجددان باستمرار.

(السكيطي)1 :2008 ,
كيجمع ُكتاب اإلدارة اليكـ عمى أف المنظمة المعاصرة تعيش في ظركؼ متغيرة كمعقدة كذلؾ بسبب

التغيرات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية في بيئتيا الخارجية ،ليذا ظيرت حاجة المنظمات إلى
اإلبداع لمتعامؿ مع ىذه الظركؼ ،كيؤكد دركر" "Druckerعمى ضركرة أف يتعمـ المديركف إدارة المنظمات

بطرؽ إبداعية (الحقباني.)2 :1997 ,

كعميو فقد تعددت تعريفات اإلبداع كاختمفت مف حيث المجاؿ كاالىتماـ ،كذلؾ العتبارات عدة

أىميا أف اإلبداع بشكؿ عاـ كاإلبداع اإلدارم بشكؿ خاص متطمب أساسي لتكفر بيئة ديناميكية تسكدىا
أجكاء التجديد كالمثابرة لمخركج عف المألكؼ كاحداث التغيير كمف ثـ التقدـ بالمنظمة أك المؤسسة.
كما كأف اإلبداع بالعمكـ كاإلبداع اإلدارم بكجو الخصكص أصبح حالة طبيعية كضركرية في ظؿ
المتغيرات المحيطة بالمجتمعات عمى كافة األصعدة ،كىذا ما أشار إليو ال ُكتاب كالباحثيف في مجاؿ اإلدارة
كالتنمية البشرية ،فالمنظمة أك المؤسسة التي ال تتصؼ باإلبداع يحكـ عمييا أف تبقى بنفس المستكل دكف

تقدـ أك تغيير.
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مفيكـ اإلبداع:
 مفيكـ اإلبداع في المغة:ع الشيء) أك ابتدعو يعني أنشأ الشيء كبدايتو
ك(ب َد َ
(ب َد َ
ع) َ
جاء في لساف العرب أف اإلبداع مف َ
أكالن .كاإلبداع في المعجـ الكسيط ىك مف بدعو بدعان أم أنشأه عمى غير مثاؿ ك(بدع) صار غاية في
صنعتو ،خي انر كاف أك ش انر ،كاالبتداعية تتسـ بالخركج في األساليب القديمة عف طريؽ استخداـ أساليب

جديدة (ابف منظكر.)79 :1994 ,

فاإلبداع لغة :ىك استحداث أك ابتكار شيء جديد ،فيك نقيض التقميد كالمحاكاة كاجترار المألكؼ.
(الطيب)1 :1988 ,
يقكؿ تعالى" :بديع السماكات كاألرض" ،أم خالقيما كمبدعيما سبحانو كتعالى عمى غير مثاؿ

سابؽ (سكرة البقرة.)117 ,

كعرؼ معجـ  )1984( Websterاإلبداع في المغة :بأنو ":مصطمح يشير إلى القدرة عمى

اإليجاد" (.)Webster, 1984: 10
 -مفيكـ اإلبداع في الصطالح :

يعرؼ الصيدلني ( )2000اإلبداع بأنو " :مجمكعة الميارات كالقدرات كاألفكار كالدراسات غير
المسبكقة كالتي يمكف مف خالليا المساىمة في تفعيؿ األداء المتعمؽ باتخاذ القرار في المنظمات

اإلدارية"(الصيدلني.)67 :2000 ,

كينظر جكاد ( )2000إلى اإلبداع عمى أنو " :تصكر أصيؿ لمبدائؿ التي يمكف أف تسيـ في
مكاجية المشكالت القائمة كالمحتممة كالتي تحمؿ في طياتيا التجديد كالحداثة كامكانية التشغيؿ كاالستفادة.
(جكاد)176 :2000 ,
أما حمكد ( )2002فيرل أف اإلبداع ىك" :محاكلة إنسانية عمى المستكل الذاتي لمفرد أك الجماعة
الستخداـ التفكير كالقدرات العقمية كالذىنية كما يحيط بيا مف مؤشرات أك متغيرات بيئية مف القياـ بإنتاج

سمعا أك تقديـ خدمات جديدة لـ يسبؽ كأف أنتجت كأف تتسـ بتحقيؽ المنفعة لممجتمع ".
ن

(حمكد)204 :2002 ,
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إنتاجا يتميز بأكبر قدر مف
كما عرؼ السميـ ( )2002اإلبداع بأنو ":قدرة الفرد عمى اإلنتاج
ن
الطالقة ،كالمركنة ،كاألصالة ،كالمخاطرة ،كالحساسية لممشكالت ،كالقدرة عمى التحميؿ ،كالخركج عمى

المألكؼ ،كالتي تظير كاستجابة لمشكمة أك مكقؼ مثير ،كىذه القدرة يمكف تنميتيا كتطكيرىا  ،كىي قدرة
عامة ليست خاصة بأفراد دكف غيرىـ" (السميـ.)21 :2002 ,

كيعرؼ بامية ( )1986اإلبداع بأنو" :استجابة محدثة كأكثر جدكل ككفاءة كفاعمية لمنبو قاـ في
البيئة االجتماعية كالثقافية كيتأثر بالبيئة الخارجية ،كيككف مف عدة عمميات متراكبة معقدة يتـ مف خالليا

التأثير كتغير في السمكؾ كمف ثـ التطبيؽ كيتطمب اإلبداع األصالة كالمركنة كالتحديث كقد انر مف الطالقة
كالتكسع ليتمكف مف النظر في البدائؿ كاالحتماالت" (بامية.)69 :1986 ,

كيعرؼ نقالن عف السامارئي ( " )1994أف مصطمح اإلبداع يتعدل ككنو مفيكمان نظريان محددان ،بؿ

ىك ظاىرة معقدة "(السامارئي.)191 :1994 ,

أما تعريؼ جركاف ( )2002فينظر لإلبداع عمى أنو" :مزيج مف القدرات كاالستعدادات
كالخصائص الشخصية التي إذا ما كجدت بيئة مناسبة يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدم إلى نتاجات
أصيمة كمفيدة سكاء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أك خبرات المؤسسة أك المجتمع أك العالـ ،إذا كانت

النتاجات مف مستكل االختراقات اإلبداعية في أحد مياديف الحياة اإلنسانية " (جركاف.)22 :2002 ,

يعرفو أبك زيد ( )1985بأنو" :ىك القدرة عمى التعامؿ بطريقة سيمة كمريحة مع المشكالت
الغامضة أك غير المحددة ،كايجاد مداخؿ جديدة كأصيمة ،كتجريب أساليب كتطبيقات جديدة مف قبؿ الفرد

أك الجماعة" (أبك زيد.)8:1985 ,

كباستعراض ما سبؽ نرل أف مفاىيـ اإلبداع تعددت كاختمفت نظ انر الختالؼ كجيات النظر عند

الباحثيف كالُكتاب في ىذا المجاؿ ،كالشؾ أنو يكجد اتفاؽ في أف اإلبداع قدرة ذىنية مميزة  ،نتاج أصيؿ
تتشابو فيو مككنات عديدة كالمركنة كالتحميؿ كالحساسية لممشكالت  ،كباتفاؽ عاـ أجمع الباحثيف كال ُكتاب

أف اإلبداع حاجة ممحة لمكصكؿ لحؿ أك إنتاج شيء جديد لـ يطرح مف قبؿ.
كعميو يعرؼ الباحث (اإلبداع) إجرائيان بأنو:

مجمكعة مف القدرات كاالستعدادات الذىنية المعقدة التي تستثار نتيجة مكقؼ ،مشكمة ،حاجة

لمكصكؿ لحؿ أك فكرة غير مألكفة تتصؼ باألصالة.
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عناصر اإلبداع:
لكي نتعرؼ عمى اإلبداع بشكؿ أكثر تحديدان ،ال بد مف التعرؼ إلى عناصر اإلبداع ،فمقد تعددت

آراء الباحثيف في تحديد عناصر اإلبداع ،لكف ىناؾ خصائص يمكف القكؿ أف كثي انر مف الباحثيف متفقكف
حكؿ كجكدىا كعناصر لإلبداع كىي:

-1الحساسية لممشكالت (اإلحساس بالمشكمة):
كيقصد بالحساسية لممشكالت ىك التعرؼ عمى المشكمة مف جميع جكانبيا ككمما أجيد الفرد نفسو

في دراسة المشكمة زادت فرص التكصؿ بمعنى آخر ىي قدرة تجعؿ الشخص يرل أف مكقفان معينان ينطكم
عمى مشكمة أك عدة مشكالت حقيقية تحتاج إلى حؿ أك إلى أفكار جديدة (الصيرفي.)16:2003 ,

المبدع ىك أقدر مف غيره عمى رؤيتيا كالتعرؼ عمى أسبابيا كيعرؼ بعمؽ لماذا يفكر في قضية

دكف أخرل كيدرؾ األىداؼ التي دفعتو لمتفكير كيؤمف بيا (عباس.)153:2004 ,
-2الطالقة:

كىي القدرة عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار في فترة زمنية معينة ،فالشخص المبدع متفكؽ مف

حيث كمية األفكار التي يطرحيا عف مكضكع معيف في فترة زمنية ثابتة مقارنة بغيره ،أم لديو قدرة عالية

عمى سيكلة األفكار كسيكلة تكليدىا (الشقحاء.)43:2003 ,

حيث أف ىناؾ فركؽ بيف األشخاص في عامؿ الطالقة في مكىبة اإلبداع ،بمعنى أف الشخص
القادر عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار في كحدة زمنية فإنو إذا تساكت االعتبارات كالظركؼ األخرل،

يككف أكبر حظان في إبداع أفكار ذات معنى (حسف.)121:2004 ,
-3األصالة:

نعني باألصالة أف يبتعد اإلنساف عف طرؽ التفكير التقميدية كي يستكشؼ األفكار األصيمة،

فاألصالة ىي نتيجة لمتخيؿ بمعنى عدـ الرضا عف األمر الكاقع كالرغبة في خمؽ شيء جديد أك مختمؼ.

(الصيرفي)19:2003 ,
كتشير أيضان إلى :قدرة الفرد عمى إنتاج استجابات أصيمة ،أم قميمة التكرار بالمفيكـ اإلحصائي

داخؿ المجمكعة التي ينتمي إلييا الفرد ،كليذا كمما قمت درجة شيكع الفكرة زادت درجة أصالتيا.

(جركاف)98:1998 ,
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كأما الشخص الذم ينقؿ عف اآلخريف دكف إضافة أك تعديؿ أك تطكير مف أم نكع ،فيك ليس

مبدعان كانما مقمد (عبد الكىاب.)118:1994 ,
-4المركنة:

تعني النظر إلى األشياء بمنظكر جديد غير لـ يعتد عميو الناس كلممركنة دكر كبير في

االختراعات التي نممسيا كنراىا كمف أمثمة المركنة سياسة اإلثراء الكظيفي التي تحقؽ صالح العمؿ كتشبع
معيا حاجة إثبات الذات عند المكظؼ ،نظ انر لظركؼ التغيير التي تمر بيا المنظمات كالتي تفرض درجة
مقبكلة مف التكيؼ مع ىذا التغيير ،فإف ىذا يقضي أنو كمما كاف الشيء الذم تـ إبداعو قابالن لمتكيؼ
كالتعديؿ حسب ظركؼ المنظمة ،فإف ذلؾ يشجع المنظمات عمى تبنيو كالعمؿ بو ،كذلؾ عمى عكس ما إذا

كاف ىذا اإلبداع ال يتمشى إال مع حاجات محددة حيث أف ذلؾ قد يغرم برفضو (ىيجاف.)95:1999 ,
-5المخاطرة كالتحدم:

كيقصد بيا االستعداد لتحمؿ المخاطر الناتجة عف األعماؿ التي يقكـ بيا الفرد عند تبني األفكار

أك األساليب الجديدة كتبني مسؤكلية نتائجيا (النمر.)64:1996 ,

كىك ما يمكف اعتباره مف كجية نظر الباحث السمكؾ المتعمؽ بعمميات اإلبداع األساسية كذلؾ
بمالحظة األفكار كالحمكؿ اإلبداعية الكامنة كتحريكيا كتحمؿ المخاطرة في سبيؿ دعميا.
-6القدرة عمى التحميؿ:
تعني القدرة عمى تجزئة المشاكؿ الرئيسية إلى مشاكؿ فرعية ،أك القدرة عمى تفتيت أم مكقؼ إلى

كحدات بسيطة ليعاد تنظيميا كيسيؿ التعامؿ معيا (معكض.)53:1984 ,

كيالحظ مف خالؿ عرض عناصر اإلبداع أنيا عرضت بشكؿ تنظيمي بدايةن مف الحساسية

بالمشكالت مرك انر بالطالقة ،األصالة ،المركنة ،المخاطرة كصكالن لمقدرة عمى التحميؿ ،باإلضافة إلى أف

عناصر اإلبداع متسمسمة أم ترتبط في بعض لتشكؿ تناسؽ ذات تأثير عمى األفراد لمخركج بأفكار جديدة

كخالقة ،كالشكؿ التالي يكضح نمكذج تفاعمي لمسمكؾ اإلبداعي التنظيمي:
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شكؿ رقـ ( :)2.1نمكذج تفاعمي لمسمكؾ اإلبداعي التنظيمي

المصدر.)woodman,1993:15( :
يكضح الشكؿ رقـ ( )2.1نمكذج تفاعمي لمسمكؾ اإلبداعي التنظيمي ،كالذم يعرض أف اإلبداع

يسبقو مقدمات كمحفزات لو منيا ما يرتبط بالشخص أك ما يرتبط بالبيئة المحيطة ،ثـ عرض دكر
كمساىمة الفرد كالمجتمع لتحفيز اإلبداع ،كصكالن لمسمكؾ التنظيمي الذم يصؼ باإلبداع الخالص كمف ثـ

تظير النكاتج أك المخرجات الخاصة باإلبداع .

مراحؿ

اإلبداع:

البد أف تمر العممية اإلبداعية في مراحؿ متسمسمة كمتكاممة تتمثؿ في إحساس المبدع بكجكد
مشكمة معينة تسبب لو نكعان مف حالة عدـ االتزاف ،كىذه الحالة تدفعو إلى إيجاد أقكاالن ،إلعادة حالة
التكازف كقد ذكر المعمـ مراحؿ عديدة لبعض العمماء كالميتميف بيذا المجاؿ ،كميا تتحدث عف مراحؿ

العممية اإلبداعية ،كلعمنا نستعرضيا إجماالن فيما يمي (المعمـ:)23 :2002 ,
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يرل العالـ كالس ( )Wallaceأف المبدع يمر في الفترة ما بيف إحساسو بالمشكمة ككصكلو إلى حؿ

جذرم ليا بمراحؿ أربع ,تذكر عمى النحك التالي :

 .1مرحمة اإلعداد :كتتمثؿ في جمع المعمكمات عف المشكمة المطركحة.

 .2مرحمة االختبار :كتكمف في عدـ التكقؼ عف التفكير الدؤكب بالمشكمة.
 .3مرحمة اإلشراؽ :الظيكر الفجائي لمحؿ بعد عدة محاكالت يائسة.
 .4مرحمة التحقيؽ :كتكمف في تنقيح كاختبار ما ظير فجأة (الحؿ).

أما العالـ ىاريس ( )Harrisفيرل أف عممية اإلبداع تمر بست مراحؿ :
 .1ظيكر الحاجة إلى حؿ مشكمة ما.
 .2جمع المعمكمات عف ىذه المشكمة.
 .3التفكير في المشكمة.

 .4تخيؿ الحمكؿ الممكنة.

 .5إثبات الحمكؿ كتجربتيا.

 .6تنفيذ األفكار (المعمـ.)23 :2002 ,
كقسـ محمد ( )1991مراحؿ العممية اإلبداعية إلى أربع مراحؿ كىي كالتالي:
 -1مرحمة اإلعداد كالتحضير :كتتمثؿ في جمع المعمكمات حكؿ المكضكع أك المشكمة التي تمثؿ محكر
اىتماـ المبدع.
 -2مرحمة التبصر كالتفريخ :كيطمؽ عمى ىذه المرحمة أيضان االحتضاف كتستغرؽ ىذه المرحمة فترة

طكيمة أك قصيرة إما شيك انر أك سنكات ،كتمثؿ ىذه المرحمة أدؽ مراحؿ اإلبداع كأىميا؛ ألنيا تشيد عمميات

التفاعؿ كارىاصاتيا .كتتداخؿ خالليا العكامؿ الشعكرية كالالشعكرية في شخصية اإلنساف ،كتحدث خالليا
محاكالت ىائمة إرادية كعفكية لتممس حقيقة المشكمة أك مكضكع البحث كالحمكؿ المناسبة.

 -3مرحمة البزكغ كاإلشراؽ :كتتجسد في ىذه المرحمة حاالت أك خصائص اإلبداع الذاتية التي تمثؿ
فاصالن فعميان بيف ما يمكف أف يقكـ بو أم باحث كبيف ما يقكـ بو المبدعيف ،فالمرحمتاف السابقتاف ليما

أىميتيما كصعكباتيما إال أنيما في الكاقع مرحمتاف يمكف ألم باحث أف يمر بيما ،أما ىذه المرحمة فال

يمر بيا إال المبدعيف كتتمثؿ في البزكغ المفاجئ لمفكرة الجكىرية أك لمعمؿ النمكذجي.
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 -4مرحمة التحقيؽ كالتجريب :كيتـ في ىذه المرحمة االختبار كالتجريب لمفكرة أك الحؿ الذم تـ التكصؿ

إليو (محمد.)57 :1991 ,

مف خالؿ ما سبؽ نجد أف تقسيمات مراحؿ اإلبداع قد اختمفت لكف اتفقت في مراحؿ متعارؼ

عمييا ،كجكد مشكمة تستفز التفكير بحمكؿ مجدية ،مرحمة اإلعداد لمحؿ أك التييئة ،كمف ثـ مرحمة البدء في
عرض تفاصيؿ التنفيذ ،كصكالن لحؿ أك تقديـ الشيء الجديد .

مستكيات اإلبداع:
يشير ديرم ديرم ( )2011أف لإلبداع مستكيات مختمفة لذا فإنو مف الضركرم التمييز بيف ىذه
المستكيات ،كيمكف تصكر أف ىناؾ ثالثة مستكيات رئيسية لإلبداع في المنظمات كما أكردىا:
اإلبداع عمى مستكل الفرد :يعتبر العنصر البشرم في المنظمة الركيزة األساسية ليا كالذم إذا كاف
مؤىالن كخبي انر كذا إمكانات عقمية كذىنية كابداعية جيدة فإنو يعتبر ميزة تنافسية ليذه المنظمة ،كمف السمات

التي يتميز بيا الفرد المبدع كالتي تميزه عف غيره في حب المعرفة ،حب التعمـ ،الذكاء كالحنكة ،الشخصية
المقدامة كتحمؿ المخاطرة كاالستقاللية ،الطمكح كالتفاعؿ مع اآلخريف كتبادؿ األخطار معيـ ،المركنة

كالذكاء.

 .1اإلبداع عمى مستكل الجماعة :كىذا النكع مف اإلبداع يتـ تحقيقو مف خالؿ جماعة معينة في

المنظمة قد تككف مديرية ،دائرة ،قسـ ،لجاف...،إلخ.
كعندما يككف اإلبداع عمى مستكل الجماعة فإنو يتفكؽ عمى اإلبداع الفردم ،كأف عممية اإلبداع
الجماعي تتأثر بشكؿ كبير بمككنات الجماعة كاتجاىات الجماعة كمدل التزاـ الجماعة بالتميز في األداء

ككذلؾ بدعـ كمؤازرة أعضاء الجماعة لبعضيـ البعض كجنس كتنكع الجماعة كاالنسجاـ كالتكامؿ بيف

أىداؼ الجماعة ،ككذلؾ حجـ الجماعة كعمرىا.

 .2اإلبداع عمى مستكل المنظمة:

ىك عبارة عف مجمكع الجيكد الفردية كالجماعية لجميع أعضاء المنظمة في مجاؿ التطكير

كاإلبداع كبالتالي يمكف أف نطمؽ صفة المنظمات المبدعة عمى المنظمات التي يككف أعضاء المنظمة

كأفراد كجماعات مف األشخاص المميزيف في عممية اإلبداع ،كتتميز ىذه المنظمات ببعض الخصائص
اإلدارية كالييكمية التي تختمؼ عف مثيالتيا مف المنظمات كالبساطة في الييكؿ التنظيمي ،كاستخداـ
األسمكب الديمكقراطي في اإلدارة ،كااللتزاـ القيمي بأخالقيات العمؿ اإلدارم ،كالميؿ نحك التجربة كدراسة
حاجات المستيمكيف ،ككذلؾ بتأييد قكم مف قبؿ اإلدارة لعممية اإلبداع( .ديرم.)300 :2011 ,
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بعد اال طالع عمى مستكيات اإلبداع كبالتحديد عمى اإلبداع اإلدارم عمى صعيد المنظمة يجد
الباحث تأكيدان مباش انر عمى أىمية كجكد اإلبداع في المنظمات كضركرة تييئة الظركؼ المناسبة لبزكغ
اإلبداع عند العامميف كمف ثـ ينعكس عمى أداء المنظمة أك المؤسسة باإليجاب .

خصائص اإلبداع:
حصر نيجؿ كنج ،كنيؿ نقالن عف أندرسكف ) )2004أىـ خصائص اإلبداع في النقاط اآلتية:
 اإلبداع ىك عبارة عف منتج مممكس أك عممية أك إجراء داخؿ المنظمة. البد أف يمثؿ اإلبداع شيئان جديدان بالنسبة لممجتمع محؿ تطبيقو ،حتى كلـ يكف جديدان بالنسبةلألفراد الذيف يقكمكف بإنجازه.

 يجب أف يككف اإلبداع شيئان مقصكدان ك ليس عارضان. -يجب أف ييدؼ اإلبداع إلى تحقيؽ فائدة لممنظمة.

 يجب أف يتسـ اإلبداع بعمكمية آثاره ك فكائده (أندرسكف.)23-22 :2004 ، كيقدـ الشبيني ( )1997بعض الخصائص التي تدؿ عمى إمكانية اإلبداع ,كتتمثؿ تمؾ الخصائصفيما يمي:

 -1العقؿ المتسائؿ كالخالؽ :كىي صفة تكلد مع اإلنساف كتعززىا التربية كالتدريب المبكر ،كىي بحؽ
صفة محيرة ألنيا تتحدل فضكؿ األسرة حيث ينتمي شخصاف إلى نفس األسرة إال أف أحدىما يتمتع بعقؿ
متسائؿ بينما ال يتمتع بو اآلخر ،فيك عقؿ خالؽ ال يقبؿ بإجابة مكحدة كسيمة بؿ يبحث في األعماؽ

إليجاد البدائؿ ،كال يقتصر العقؿ المتسائؿ الخالؽ عمى ميداف عممي كاحد كالرياضيات مثالن بؿ إنو قد
يمتد إلى مياديف مختمفة أخرل كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية.

 -2القدرة عمى التحميؿ كالتجميع :كىي القدرة عمى الحصكؿ عمى المعمكمات كتحميميا أك تجميعيا ثـ
تقكيميا كاالحتفاظ بيا بشكؿ منظـ مف أجؿ استخداميا في مكاضعيا الصحيحة.

 -3القدرة عمى التخيؿ كالحدس :كىي صفة مف صفات الترابط الالشعكرم  ،كتتمثؿ في القدرة عمى ربط
األفكار كمزجيا كتشكيميا مف أجؿ الكصكؿ إلى فكرة جديدة.

 -4الثقة بالنفس أك الشجاعة :كىي صفة الجرأة الشخصية لمتعبير عف الرأم كالدفاع عنو كعدـ
االستسالـ لمكاقع أك الظكاىر أك الفشؿ.
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 -5التمرد عمى السمطة :يميؿ المبدع عادة إلى مقاكمة السمطة كأحكاـ اآلخريف كمقاييسيـ كانتقاداتيـ إال
إذا كاف يحترـ مساىماتيـ العممية السابقة ،كلذلؾ فإنو يميؿ إلى تجاىؿ تعميمات رؤسائو إذا كانت مستمدة

فقط مف مراكزىـ اإلدارية.

 -6النقد الذاتي :إف الشخص المبدع ىك الذم يستطيع تييئة الذات مف حيث النقد كالتيذيب كالتقكيـ
لألفكار كالمعمكمات ككسائؿ التحميؿ المستخدمة.

 -7النزكع إلى التجريب :يميز اإلبداع مف يتصفكف بو بالخركج عف التقميد كحب التغيير كحب التجريب
كيحاكلكف دكما التفكير بطرؽ جديدة لمعمؿ .كىناؾ ظكاىر معينة جرل تصنيفيا في الخصائص الدالة عمى

إمكانية اإلبداع (الشبيني.)91 :1997 ,

كعادة ما ينظر الناس إلى المبدعيف عمى اعتبار أف لدييـ أفكا انر جامحة ال تتعمؽ باالىتمامات

الحالية .مع ذلؾ يكجد اإلبداع في معظـ المنظمات سكاء قؿ أك كثر .كغاليان ما يظير اإلبداع في صكرة
تغييرات مستمرة كمتزايدة تط أر عمى الطريقة التي يتـ بيا تصميـ كانتاج المنتجات كالخدمات ككذلؾ طريقة

طرحيا.
كفيما يمي عدد مف ىذه الظكاىر الدالة عمى المبدعيف( :القريكتي.)306 :2002 ,
 -1البصيرة الخالقة :تعني القدرة عمى تصكر بدائؿ عديدة لمتعامؿ مع المشاكؿ ،كطرح األسئمة
الصحيحة كالتي ليس ىناؾ أجكبة عمييا كليس غريب أف يصرؼ المبدع كقتان أطكؿ في تحميؿ

المعمكمات أكثر مف الكقت الذم يقضيو في جمعيا كىك ال يمؿ مف تجريب الحمكؿ كال يفقد صبره
بسرعة.

 -2الشجاعة أك الثقة بالنفس :كىي صفة الجرأة الشخصية لمتعبير عف الرأم كالدفاع عنو كعدـ
االستسالـ لمكاقع أك الظكاىر أك الفشؿ ،فالفشؿ شيء يتكقعو ،كلكف ذلؾ ال يزيده إال تصميـ .

 -3الجرأة في إبداء اآلراء كالمقترحات  :كتنعكس ىذه الجرأة في مناقشة التعميمات كاألكامر الصادرة
مف المراجع العميا .كىي صفة ال تتكفر في المتممقيف الذيف ال يتقنكف إال فف ترديد المكافقات دكنما
تفكير طمعان في كسب رضا رؤسائيـ أك خكؼ ان مف غضبيـ.

 -4القدرة عمى التعامؿ مع مقتضيات التغيير :فالمبدع يتحمؿ التعامؿ مع المكاقؼ الغامضة ألنيا
تثير في نفسو البحث عف حمكؿ كىك أحد أركاف اإلبداع.

 -5القدرة عمى التكيؼ كالتجريب كالتجديد :كىي سمة تجعؿ الشخص يشؾ بالقضايا التي يعتبرىا
عامة الناس مسممات ،بؿ يميؿ إلى الشؾ كانتقاد األمكر عمى أنيا نسبية تعتمد عمى المنظكر

الذم انطمؽ منو الفرد
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 -6الستقاللية الفردية :ال يحب الفرد المبدع أف تفرض عميو سمطة الغير ،كما أنو ال يحب أف
يفرض سمطتو عمى اآلخريف ككذلؾ فيك بعيد عف الشممية الضيقة التي تعتبر مصد اُر لتثبيط الركح

المعنكية لمعامميف.

سمات المبدعيف:
كقد أكرد الباحثكف عددان مف السمات التي امتاز بيا المبدعيف عف غيرىـ ،كمف أىميا ما أكرده

(مصباح( ,)48:2005 ,الصرف( ,)52:2001 ,البريدم: )61:1999 ,
 .1الثقة بالنفس كاآلخريف.
 .2قكة الشخصية كاالستقاللية.
 .3المركنة.

 .4المعرفة الجيدة لمناىج التفكير الحديثة.

 .5البحث عف األفكار المنتجة ،كاعطاء التفكير شكالن مرئيان.
 .6خصكبة الخياؿ كسعة األفؽ كالبحث عف حمكؿ متعددة.
 .7الخبرات التراكمية الجيدة.

 .8التعامؿ الحر مع المفاىيـ كالعناصر.
 .9امتالؾ ميارات التفكير اإلبداعي ،كصنع تكليفات مبتكرة ،ككصؿ ماال يككف متصالن ،كالنظر إلى
الجانب اآلخر مف المكضكع ،كالعثكر عمى ما ال يبحث عنو.

 .10التكاصؿ الثقافي مع النظريات كاألساليب الحديثة.
 .11حب المغامرة.
 .12االنفتاح.

 .13اإليجابية.
 .14الحماسة.

 .15تنكع االىتمامات.
 .16الرغبة في اإلنجاز.
 .17التحدم كالمثابرة.

 .18التكازف االنفعالي.

 .19األخذ بزماـ المبادرة.

 .20اليمة العالية كالطمكح.
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 .21االتصاؼ بركح المرح.
 .22االنفراد بالرأم.

 .23البعد عف التعصب.
 .24تنكع االىتمامات.

 .25القدرة عمى الربط بيف األشياء.
 .26القدرة عمى التحميؿ كاالستدالؿ.
 .27القدرة عمى إصدار القرار.
 .28القدرة عمى تنظيـ العمؿ.

 .29القدرة عمى إيقاظ ركح التعاكف بيف األفراد ،كشحذ اليمـ لمعمؿ الجاد بركح الفريؽ الكاحد.
يرل ككؾ ( )2007أف السمات العامة التي تتطمب اإلبداع اإلدارم:
 القدرة عمى تحديد اتجاه عمؿ لجذب اآلخريف بدالن مف االكتفاء بكضع خطة عامة لممؤسسة.
كبشكؿ عممي يتطمب ذلؾ غالبان أف يككف غامضان بعض الشيء.

 تأييد األفكار مف خالؿ استخالصيا كالعمؿ عمى تركيجيا في كؿ أرجاء المنظمة حتى يتسنى
جمع المكارد كالخطك بالقبكؿ.

 ضرب مثاؿ حي عمى المبدأ الذم ينص عمى أف الفشؿ يعد فرصة لمتعمـ كيشجع عمى تقبؿ
المجازفة.

 تككيف فريؽ عمؿ يتمتع بمستكل عاؿ مف الثقة ،كيشمؿ ذلؾ القدرة عمى تقبؿ االختالفات بالرأم
كاالستفادة منيا (ككؾ.)196-195: 2007 ,

مفيكـ اإلبداع اإلدارم:
يشير قامكس ( )Websterنقالن عف القذافي ( :)2002إلى اإلبداع اإلدارم عمى أنو" :الحالة

التي تؤدم إلى تقديـ شيء يتميز باإلبداع " كيعني ذلؾ ضركرة أف يبدك العمؿ اإلبداعي عمى شكؿ أصيؿ

لـ يكف معركفان مف قبؿ ،سكاء كاف ذلؾ في مجاؿ اإلنتاج العممي أك الميكانيكي أك الفني بجميع أشكالو.

(القذافي)13 :2002 ,

كقد عرفو النمر ( )1992بأنو" مجمكعة مف العمميات التي يستخدميا اإلنساف بما ىك متكافر لديو
مف قدرات كبما يحيط بو مف مؤثرات لمتكصؿ إلى فكرة أك أسمكب يحقؽ النفع لممنظمة التي يعمؿ

بيا"(النمر.)93-91 :1992 ,
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كيعرفو العديمي ( )1985بأنو " :األفكار غير المسبكقة التي تؤدم إلى زيادة فاعمية العالقات

الكظيفية كرفع معدالت األداء الكظيفي "(العديمي.)35 :1985 ,

أما العكاد ( )2005فقد عرؼ اإلبداع اإلدارم بأنو  " :مجمكعة اإلجراءات كالعمميات كالسمككيات

التي تؤدم إلى تحسيف المناخ العاـ في المنظمة كتفعيؿ األداء اإلبداعي مف خالؿ تحفيز العامميف عمى

حؿ المشكالت كاتخاذ الق اررات بأسمكب أكثر إبداعان كبطريقة غير مألكفة في التفكير".

(العكاد)41:2005 ,

يعرؼ  )2002( Soo et.alاإلبداع اإلدارم بأنو ":العممية التي يتميز بيا الفرد عندما يكاجو

مكاقؼ ينفعؿ ليا كيعايشيا بعمؽ ثـ يستجيب ليا بما يتفؽ كذاتو ،فتجيء استجابتو مختمفة عف استجابات
اآلخريف كتككف منفردة كتتضمف ىذه العممية منتجات أك خدمات أك تقنيات عمؿ جديدة ،أك أدكات

كعمميات إدارية جديدة ،كما تشمؿ الفكر القيادم المتمثؿ في طرح أفكار جديدة ".

()Soo et.al,2002:4

كيرل القحطاني ( )2001أف اإلبداع اإلدارم ما ىك إال  " :استخداـ المكظؼ الميارات الشخصية
اإلبداعية في استنباط أساليب إدارية جديدة تكصمو إلى حمكؿ ابتكارية لمشكمة إدارية تكاجو مصمحة

التنظيـ أك تصكرات جديدة لمعالجة تمؾ المشكمة باالعتماد عمى التحميؿ اليادؼ كالجيد اإلبداعي المنظـ

الذم يتصؿ باألداء الحسي القائـ عمى التحميؿ المنطقي كاالختيار كالتجريب كالتقكيـ".

(القحطاني)338 :2001 ,
كحينما أراد المطيرم ( )2005أف يعرؼ اإلبداع اإلدارم نظر إليو نظرة شمكلية مف جميع
الجكانب فقاؿ " :إف اإلبداع اإلدارم في المنظمات يقكـ عمى ممارسة العمؿ اإلدارم بفكر كأساليب مختمفة

أكثر إيجابية مما يشكؿ مناخان كبيئة عمؿ إيجابية كمكاتية لألفراد العامميف كجماعات العمؿ كؿ في مجاؿ

عمم و لمتكليد المستمر لألفكار الجديدة كاألداء المتميز ،أك الحمكؿ البناءة لممشكالت المتكقعة داخؿ

المنظمة أك خارجيا  ،كذلؾ بالخركج عف المألكؼ في تمؾ المجاالت كتجاكز التقميدية في الفكر كالعمؿ ،
كذلؾ سعيان لزيادة الكفاءة الداخمية كالخارجية لممنظمة كنمكىا كبقائيا كزيادة قدراتيا التنافسية ".

(المطيرم)42: 2005 ,
ينظر عسيرم ( )2000إلى أف أىمية اإلبداع اإلدارم تنبع مف ككنو عممية مركبة تتضمف
اإلحساس بمشكمة تستكجب حالن ،كالقدرة عمى التفكير كفؽ تطكرات جديدة بيدؼ ابتكار الحؿ المالئـ،
كعممية كضع الحمكؿ مكضع التنفيذ كالتثبت مف جدكاىا كفاعميتيا (عسيرم. )12 :2000 ,
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كبعد عرض التعريفات السابقة يالحظ أف جميعيا اتفقت عمى أف اإلبداع اإلدارم عمميات

كاجراءات محددة يقكـ بيا الفرد أك الجماعة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ما ،مف خاللو يحسف أداء الفرد كبالتالي
المنظمة أك المؤسسة ،كالتي فييا يتجاكز الفرد حدكد التقاليد كاألشياء المتعارؼ عمييا ،كمف زاكية أخرل
تؤكد التعريفات السابقة أف اإلبداع نيج لمتطكير كالتحسيف في المنظمات كالمؤسسات المختمفة.

كعميو يعرؼ الباحث اإلبداع اإلدارم إجرائيان بأنو :مجمكعة مف األفكار كالممارسات األصيمة التي

يقدميا األفراد سكاء كانكا مديركف أك عاممكف في سبيؿ تطكير أداء المؤسسة أك المنظكمة كالذم ينعكس
إيجابيان عمى الخدمة ،السمعة ،األسمكب كبالتالي يزيد مف جكدة عمؿ المنظكمة أك المؤسسة مف خالؿ
التعاطي مع متطمبات التغيير كالتقدـ كالتي تحقؽ المنفعة لممجتمع .

أىمية اإلبداع اإلدارم:
كيشير حريـ ( )2003أف أىمية اإلبداع اإلدارم تنبثؽ مف جانبيف أساسييف األكؿ يتمثؿ
باألسباب التي دفعت بالمنظمات لالىتماـ باإلبداع إذ دفعت الظركؼ المتغيرة التي تعيشيا المنظمات اليكـ
 ،سكاء أكانت ظركؼ سياسية أك ثقافية أك اجتماعية أك اقتصادية أك تكنكلكجية بالمنظمات إلى االستجابة

ليا بأسمكب إبداعي يضمف بقاءىا كاستمرارىا ،فضالن عف إف التطكر الفني كالتكنكلكجي في مجاؿ السمع
كالخدمات كطرؽ إنتاجيا كقصر دكرة حياتو يفرض عمى المنظمات االستجابة لو كما يستمزمو ذلؾ مف
تغيرات في الييكؿ كأسمكب العمؿ كاإلدارة كبطرؽ إبداعية ،أما الجانب اآلخر فيتمثؿ مف خالؿ تحقيؽ

الفكائد اآلتية:

 .1كجكد تحكالت كتغيرات عالمية تجاه االقتصاد الحر القائـ عمى الكفاء بتكقعات الزبائف.
 .2زيادة قدرة الشركة عمى المنافسة مع الشركات كذلؾ مف خالؿ:
 .3السرعة في تقديـ منتكج جديد كتغيير العمميات اإلنتاجية .

 .4تقميؿ كمؼ التصنيع كرأس الماؿ مف خالؿ اإلبداع في العممية .

 .5سيكلة التأثير عمى أذكاؽ الزبائف بسبب التنكع في البرامج اإلعالمية .
 .6زيادة فاعمية االتصاالت .

 .7نجاح الشركة بشكؿ كبير كيمكف إف تككف قائدة لمسكؽ .
 .8زيادة سالمة بيئة العمؿ كتقميؿ المخاطر .

 .9تحسيف الجكدة مف خالؿ تقميؿ نسبة التالؼ كالعادـ كالمعيب كالمرفكض .

 .10تحسيف صكرة الشركة كجعؿ مكانتيا مقبكلة لمزبائف .

 .11قمة المكارد ككثرة الخبرة مما يزيد مف الحث عمى اإلبداع لإليفاء باالحتياجات .
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 .12تعزيز كتنشيط أداء الشركة بشكؿ عاـ .

 .13حسف استغالؿ المكارد البشرية كاالستفادة مف قدراتيا عف طريؽ إتاحة الفرصة ليا في البحث
عف الجديد في مجاؿ العمؿ كالتحديث المستمر ألنظمة العمؿ بما يتفؽ مع التغيرات المحيطة.

 .14المساىمة في تنمية القدرات الفكرية كالعقمية لمعامميف في التنظيـ عف طريؽ إتاحة الفرصة ليـ
في اختيار تمؾ القدرات( .حريـ.)313 :2003 ,

مف كجية نظر أخرل يمكف إجماؿ اإليجابيات التي تكفرىا قضية اإلبداع اإلدارم في التنظيمات عمى

النحك التالي:

 القدرة عمى االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة ،مما يجعؿ التنظيـ في كضع مستقر إذ يككف لديواالستعداد لمكاجية ىذه التغيرات بشكؿ ال يؤثر عمى سير العمميات التنظيمية.

 -تحسيف خدمات التنظيـ بما يعكد بالنفع عمى التنظيـ كالفرد.

 المساىمة في تنمية القدرات الفكرية كالعقمية لمعامميف في التنظيـ عف طريؽ إتاحة الفرصة ليـ فياختبار تمؾ القدرات.

 االستثمار األمثؿ لممكارد المالية عف طريؽ استخداـ أساليب عممية تتكاكب مع التطكرات الحديثة. -القدرة عمى إحداث التكازف بيف البرامج اإلنمائية المختمفة كاإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة.

 حسف استغالؿ المكارد البشرية كاالستفادة مف قدراتيـ عف طريؽ إتاحة الفرصة ليا في البحث عفالجديد في مجاؿ العمؿ كالتحديث المستمر ألنظمة العمؿ بما يتفؽ مع التغيرات المحيطة.

(النمر.)50 : 1992 ,

تصنيفات اإلبداع اإلدارم:
صنؼ بعض المختصيف مثؿ (السمطاف )2004 ,اإلبداع اإلدارم في المنظمات كالمؤسسات
ّ
المختمفة حسب مجاؿ اإلبداع بما يمي:
 .1إبداع يرتبط باألىداؼ كيتضمف الغايات التي تسعى المنظمة لتحقيقيا.
 .2إبداع يرتبط بالييكؿ التنظيمي ،كيتضمف القكاعد ،كاألدكات ،كاإلجراءات ،كاعادة تصميـ العمؿ
كتحسيف العالقات بيف األفراد كالتفاعؿ فيما بينيـ.

 .3إبداع يرتبط بالمنتج أك الخدمة ،كيتضمف إنتاج منتجات كخدمات جديدة.

 .4إبداع يرتبط بخدمة المستفيديف ،كيتضمف التركيز عمى تقديـ خدمات لممستفيديف تفكؽ تكقعاتيـ.

 .5إبداع يرتبط بالعممية ،كيركز عمى الكفاءة كالفاعمية ،كيتضمف عمميات متطكرة داخؿ المنظمة،
تشمؿ عمميات التشغيؿ كادارة المكارد البشرية (السمطاف.)45:2004 ,
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كأشار عبدالعزيز ( )2011إلى تصنيفات اإلبداع اإلدارم ,كالتالي:
 .1إبداع يرتبط باألىداؼ :يتضمف الغايات التي تسعى المنظمة لتحقيقيا.
 .2إبداع يرتبط بالييكؿ التنظيمي :يتضمف القكاعد كاألدكات كاإلجراءات ،كتحسيف العمؿ ،كدعـ
العالقة كالتفاعؿ بيف األفراد.

 .3إبداع يرتبط بالمنتج أك الخدمة :يتضمف إنتاج خدمات جديدة.
 .4إبداع يرتبط بالعممية :ييتـ بالكفاءة كالفعالية ،كيتضمف عمميات متطكرة داخؿ المنظمة تشمؿ
عمميات التشغيؿ ،كادارة المكارد البشرية.

 .5إبداع يرتبط بخدمة المستفيديف :يركز عمى تقديـ خدمات لمزبائف تفكؽ تكقعاتيـ.
(عبدالعزيز)36:2011 ,
تمر العممية التحميمية لإلبداع اإلدارم بخمس مراحؿ ,ىي:
كمف نفس السياؽ ّ
 .1اكتشاؼ المشكمة كتحديدىا كيقصد بيا :تشخيص طبيعة المشكمة المطركحة كتحديدىا مف حيث
كقت ظيكرىا ،كمصدرىا ،كمدل تكرارىا ،كالمدل الزمني لممشكمة ،كدرجة صعكبتو.

(جركاف)81:1999 ,

كتعد مرحمة اكتشاؼ المشكمة كتحديدىا مف أىـ مراحؿ العممية اإلبداعية اإلدارية كذلؾ؛ ألف اكتشاؼ
المشكالت يعد جكىر األصالة في التفكير اإلبداعي ،حيث يبدأ العقؿ اإلبداعي باإلحساس بانحراؼ

أك نقص ،كينتيي بتحديد كاضح لو (ىينجز.)58 :2004 ,

حساسا لما يحيط بو
كتتطمب ىذه المرحمة أف يتصؼ المدير المبدع باالنفتاح اإلدراكي ،بحيث يككف
ن
عددا مف العمميات العقمية التي تحدث أثناء
مف مثيرات،
كممما بمجاؿ تخصصو .كما أف ىناؾ ن
ن
مرحمة اكتشاؼ المشكمة كتحديدىا كىي :المعرفة ،كالتذكر ،كاإلدراؾ ،كالتقكيـ.

 .2إنتاج األفكار كتنميتيا :كىك كضع الفكر في حالة اإلثارة كالجاىزية لمتفكير في كؿ االتجاىات؛
إلنتاج أكبر قدر مف األفكار حكؿ المكضكع المطركح في كحدة زمنية محددة كما يرل جكماف.

(جكماف)62:2002 ,

كيستخدـ المدير المبدع في ىذه المرحمة عناصر (مقكمات) اإلبداع ،كالطالقة التي تعمؿ عمى زيادة
األفكار الجديدة ،كالمركنة التي تعمؿ عمى تنكيع األفكار كالمفاىيـ المتكلدة ،كما يتـ تأجيؿ الحكـ
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عمى األفكار المتكلدة؛ ألف التركيز في ىذه المرحمة يككف عمى كمية األفكار الجديدة ،كليس عمى

نكعيتيا ،أك جكدتيا (كالكستكف كلككاس)68:2005 ,؛ ألنو كمما زاد عدد األفكار البديمة ،زادت

احتماالت الكصكؿ إلى حؿ جديد يتفؽ مع صفات الناتج االبتكارم كىي الجدة كالمنفعة.
فالتفكير اإلنتاجي يعمؿ عمى جمع المعمكمات مف خالؿ :استخداـ أساليب التفكير اإلبداعي مثؿ

العصؼ الذىني ،كالقائمة المعدة سمفنا ،كالخريطة الذىنية ،كالمجمكعة االسمية ،كطرح األسئمة
المباشرة ،كتحميؿ االحتماالت كاستشعار المشكالت ،كالفرص الجديدة ،كالنظر لممكاقؼ مف زكايا

مختمفة (جكماف.)74:2002 ,

كيتأثر عدد األفكار البديمة في ىذه المرحمة بعكامؿ عديدة منيا :طبيعة المشكمة ،كالكقت المتاح

التخاذ القرار ،كتكمفة البحث عف حمكؿ بديمة جديدة ،كأسمكب العمؿ في المدرسة ،كرغبة المدير

كجديتو في حؿ المشكالت (جكماف.)80:2002 ,

 .3تحميؿ األفكار :يقصد بو فحص كتحميؿ ما تـ إنتاجو مف أفكار الستنباط ما يكجد بينيا مف عالقة.

(جكماف)84:2002 ,

كفي ىذه المرحمة يعمؿ المدير المبدع عمى إيجاد ارتباطات غير عادية بيف األفكار المختمفة
(المتمايزة)؛ لتككيف فكرة جديدة كمفيدة ،كايجاد التشابو بيف أفكار مختمفة لـ يسبؽ أف كاف بينيا
ارتباط مف أم نكع ،كرفض األفكار التي تتأرجح بيف قكؿ ما ،أك التي ليست ليا عالقة بالمكضكع،
كاستخداـ األسئمة التي تتضمف ماذا؟ كلماذا؟ ككيؼ؟ في التحميؿ كما تحتاج ىذه المرحمة إلى عدد

مف العمميات العقمية ،منيا :عمميات التذكر ،كالعالقات التقكيمية (ركبسكف.)98:2003 ,

 .4تقييـ األفكار :كيعني إخضاع األفكار البديمة التي تـ التكصؿ إلييا لعممية تفكير تقكيمي أك نقدم،
كذلؾ في ضكء عدد مف المعايير كما بيف (البريدم.)79:1999 ,
أ -تكافقيا مع أىداؼ المدرسة ،كسياستيا.
ب -المكاسب التي تحققيا ،كجكدة األفكار.
ج -مناسبتيا لإلمكانات المادية ،كالبشرية المتاحة بالمدرسة.
كفي ىذه المرحمة ال بد مف التأكد مف أنو تـ كضع قائمة بالخطكات  ،كخطة العمؿ الالزمة لكضع
الفكرة مكضع التنفيذ ،كأنو تـ اختيار المعايير الصحيحة لتقييـ فاعمية كؿ فكرة ككضع قائمة بمصادر
الدعـ لتطبيؽ األفكار (جكماف.)79:2002 ,
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 .5تجريب األفكار :يقصد بو ترجمة اإلبداع إلى كاقع ابتكارم مممكس عمى نطاؽ ضيؽ لمتجربة قبؿ
مرحمة التعميـ ،كاخضاعو لعممية المتابعة ،كتدكيف اإليجابيات كالسمبيات التي تكاجو عممية التطبيؽ؛
مف أجؿ اإلفادة مف اإليجابيات كتعزيزىا ،كالتخمص مف السمبيات .كيتطمب كضع خطة التطبيؽ مف
المديريف تحكيؿ األفكار البديمة إلى حمكؿ عممية ككضع خطكات إجرائية لتطبيؽ األفكار ضمف
جدكؿ زمني ،كعرض األفكار البديمة عمى المعمميف بعبارات بسيطة لضماف فيميا ،كالحصكؿ عمى

قبكؿ كتأييد المعمميف لألفكار البديمة ،ككضع قائمة بالمعيقات المتكقعة لمكاجيتيا عند تطبيؽ األفكار
البديمة ،ككضع أساليب مختمفة لمتغمب عمى المعيقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ األفكار ،كمتابعتيا
باستمرار؛ لضماف التطبيؽ الناجح في ضكء أىداؼ المدرسة كرسالتيا ،كالمكاسب ،كتكافر اإلمكانات

المادية كالبشرية ،كامكانية التطبيؽ ،كالكقت كالسرعة الالزمة لمتطبيؽ (أبك النصر.)66:2004 ،
كيؤكد الباحث أف أم مكقؼ إبداعي حتى يكتب لو النجاح ال بد أف يمر في ىذه المراحؿ ،لما ليا
مف أىمية كبيرة في مساعدة الفرد عمى معرفة ماذا يريد كأيف ىك؟ لتحقيؽ جميع األىداؼ المعدة مف أجؿ

ذلؾ المكقؼ أك المكضكع.

بناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف التغيير يسير بخطكات كاسعة كال يمكف التكيف بأنكاعو .كلذلؾ لـ

يعد مف الممكف أف نبني المستقبؿ عمى أطالؿ الماضي .فقد أصبح الرضا في العمؿ مف األمكر التي
يصعب تحقيقيا كبالنسبة لمعامميف ،فقد حدث تحكؿ مف االتجاه نحك" تقمد كظيفة كاحدة مدل الحياة" إلى
"التنقؿ بيف كظائؼ مختمفة" مع اعتبار المعمكمات التي أصبحت متاحة لمجميع المصدر الرئيس لتحقيؽ

التقدـ.

سمات المنظمة المبدعة:
إف اإلبداع يتـ مف قبؿ األفراد كالجماعات التي تعمؿ داخؿ بيئة معينة ،كليذه البيئة تأثيرىا عمى

سمككيـ اإلبداعي بما تكفره ليـ مف دعـ كامكانيات كقدكة كنماذج لمسمكؾ اإلبداعي ،مف ذلؾ يتسنى لنا

صممت بيئتو الداخمية لتساىـ بتبني األفكار الخالقة
تعريؼ المنظمة المبدعة :بأنيا كياف تنظيمي ُ
كمصادرىا ،كما ينتج عنيا مف إنجازات مختمفة ،أم أف اإلبداع ما ىك إال ناتج تفاعؿ بيف الفرد كالبيئة
التي يعمؿ بيا كالذم يتطمب جيد تعاكني بيف أعضاء التنظيـ كافة ،كأف تعييف أشخاص مبدعيف ال يعني

أف اإلبداع سكؼ يظير؛ ألف بعض المنظمات تقضي عمى اإلبداع  ،كقد أشارت الدراسات إلى عدد مف

السمات لممنظمة المبدعة مف أىميا االتجاه الميداني لممنظمة كالميؿ نحك الممارسة كالتجريب المستمريف
رغـ الفشؿ ،ككجكد أنصار كمؤيديف لإلبداع في المنظمة يقكمكف بتشجيع المبدعيف كتكجيييـ ،كاإلنتاجية
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مف خالؿ مشاركة العامميف في تقديـ مقترحات كبدائؿ لمعمؿ ،كتطكير مبادئ كقيـ كأخالقيات لمعمؿ يعرفيا

الجميع كيعممكف عمى احتراميا كتطبيقيا ،كبساطة كعدـ تعقيد الييكؿ التنظيمي مف حيث عدد المستكيات

كالكحدات اإلدارية ،ك تشجيع العامميف عمى طرح األفكار كالنقاش الحر كالعمؿ عمى االىتماـ بآراء

اآلخريف ،ك تشجيع التنافس بيف العامميف لدفعيـ نحك التكصؿ إلى أفكار إبداعية جديدة  ،كتقديـ الدعـ
المادم كالمعنكم لممبدعيف كمشاريعيـ اإلبداعية ،كتصميـ كحدات تنظيمية ذات بيئة تشغيمية مالئمة

لممراحؿ المختمفة مف العممية اإلبداعية ،مثؿ إنشاء كحدات البحث أك التطكير أك جماعات التخطيط

لمتركيج لإلبداع (ناصر.)16:2011 ,

كعميو يجب أف تظؿ المنظمات في انسجاـ مع البيئة التي تحيط بيا ،كتيتـ أكثر المنظمات حرصان عمى

التعامؿ بشكؿ تكقعي مسبؽ مع المشكالت بكيفية االستجابة في المجاالت اآلتية:

بناء عمى مكفكرات الحجـ (إذا كاف ما زاؿ مف الممكف تحقيؽ ذلؾ).
 القدرة عمى تكصيؿ القيمة ن تحقيؽ الميزة التنافسية مف خالؿ تقديـ الخدمات المبتكرة. -االستعانة بالقادة لتقديـ التسييالت الالزمة لتحقيؽ اإلبداع.

حاجة المنظمات إلى اإلبداع اإلدارم:
لقد أكجدت التغيرات في عناصر البيئة التنافسية التي تكاجييا المنظمات الحاجة لدل تمؾ

المنظمات إلى اإلبداع ،فقامت باالستجابة ليذه الحاجة بتبني سياسات لإلبداع عمى مستكل المنظمة،
كانشاء كحدات إدارية كدكائر البحث كالتطكير ككحدات التطكير التنظيمي ،تستيدؼ رعاية اإلبداع كتنميتو
في المنظمة كتكجييو نحك تحقيؽ أىدافيا ،كما أف العديد مف المنظمات عممت عمى تدريب العامميف فييا

عمى السمكؾ اإلبداعي أك دفع رسكـ لممبدعيف مف خارج المنظمة أك المجتمع (الغمرم.)156:1983 ,

كتظير أىمية اإلبداع اإلدارم في أنو يساعد المنظمة في العمؿ بصكرة أفضؿ مف خالؿ تحسيف التنسيؽ

كالرقابة الداخمية كالييكؿ التنظيمي ،كما يؤدم إلى تسييؿ العمميات اإلبداعية التي تمكف المنظمة مف

االستمرار كمكاصمة عمميا كايجاد الحمكؿ اإلبداعية لممشكالت التي تكاجييا بكفاءة كفاعمية  ،كالى إحداث
تغييرات إ يجابية في بناء المنظمة كفي عممياتيا اإلدارية  ،كيساعدىا عمى التكيؼ ك التفاعؿ مع كافة

المتغيرات البيئية المحيطة بيا ،كتحسيف إنتاجيتيا ،كاالرتقاء بمستكل أدائيا كأداء العامميف فييا ،كايجاد

اكتشافات كمقترحات كأفكار لكضع أنظمة كلكائح كاجراءات كأساليب عمؿ جديدة مبدعة كخالقة  ،األمر
الذم ينجـ عنو بركز برامج كخدمات خارج أنشطة المنظمة الرئيسية ،كتحسيف جكدة المنتجات كالخدمات

التي تقدميا لمجميكر المستفيد مف الخدمة كزيادة مدخالتيا المالية (حريـ.)89:1997 ,
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كلقد ركزت المنظمات عمى اإلبداع التقني أكثر مف تركيزىا عمى اإلبداع اإلدارم ،كنتج عف ذلؾ

فجكة تنظيمية أثرت بصكرة سمبية عمى أداء المنظمة ،ككجدت الدراسات أف المنظمات التي تقؿ فييا الفجكة
بيف اإلبداع اإلدارم كاإلبداع الفني كاف مستكل أدائيا أفضؿ ،كما كشفت األبحاث أف اإلبداع اإلدارم

يميؿ إلى تشجيع إبداعات تقنية (حريـ.)67:2003 ,

كمف ىنا ال بد مف تشجيع أصحاب التفكير المبدع كاتاحة الفرصة ليـ لممشاركة بفاعمية في كضع

إجراءات العمؿ كأساليب تنفيذه ،لالستفادة مف ىذه األفكار المتطكرة في دفع العمؿ بأساليب أكثر فعالية
كتكفير الكقت كالجيد كالتكمفة.

أساليب تنمية اإلبداع اإلدارم:
أشار الباحثكف إلى أف اإلبداع ال يتطمب درجة عالية مف الذكاء ،كما أنو ال يعتبر مكىبة ،بؿ طاقة

كامنة يمكف أف يتمتع بيا أم فرد؛ كما أشار ىيجاف ( )1999إلى أف اإلبداع قابؿ لمنمك كالتطكر ،كأنو
يمكف التدرب عميو كغيره مف الميارات األخرل.
كقد أكرد أسعد ( ,)1991جركاف ( ,)2002الدمرداش ( ,)1998عددان مف األساليب التي يمكف

بكاسطتيا تنمية اإلبداع خاصة في مجاؿ اإلدارة ،كمف أىميا ما يمي:

 .1أسمكب العصؼ الذىني :كيعد مف أكثر األساليب شيكعان ،كيعني الحصكؿ عمى أكبر عدد مف

األفكار مف مجمكعة مف األشخاص في جمسة مشتركة خالؿ مدة قصيرة كمف ثـ االختيار مف

بينيا.

 .2أسمكب تآلؼ األشتات :كيعني الجمع بيف األشياء كاألفكار التي ال يكجد بينيا رابط كالخركج
بأفكار جديدة ثـ اختيار المالئـ مف بينيا بغية الكصكؿ إلى حؿ إبداعي لمشكمة معينة ،بحيث

يقكـ بيذه العممية مجمكعة صغيرة مف األفراد ال يتجاكز عددىا السبعة.

 .3أسمكب التحميؿ المكركفكلكجي :كْك أكثر األساليب تنظيمان كشمكالن ،كيقكـ عمى فحص جميع
الجكانب الرئيسية لممشكمة كتحميؿ أبعادىا اليامة حتى الكصكؿ إلى المتغيرات الجزئية ،كانتاج
تككينات فكرية جديدة ،ثـ تقييـ الحمكؿ ،كاختيار الحؿ األنسب.

 .4أسمكب دلفام :كيعتمد عمى مخاطبة عدد مف الخبراء كطمب رأييا في مشكمة معينة ،ثـ جمع
بناء عمييا.
اآلراء في قائمة كاحدة كارساليا مجددان إلييـ كأخذ آ ارئيـ ن
كىي ال تحتاج إلى تكاليؼ مادية ،كال يخضع األفراد فييا لسمكؾ الجماعة ،إال أنيا تحتاج إلى

كقت أطكؿ مف األساليب السابقة.
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 .5أسمكب المجمكعة السمية :كيشبو األسمكب السابؽ إلى حد كبير ،كتقكـ عمى تسجيؿ كؿ عضك
أفكاره بصمت تجاه المشكمة ،ثـ يقكـ كؿ عضك بطرح فكرة كاحدة عمى المجمكعة ،كيتـ تأجيؿ

بناء عمى
مناقشتيا حتى انتياء جميع األعضاء مف طرح أفكارىـ  ،ثـ التصكيت عمييا ،كاالختيار ن
ذلؾ.
كعميو فإف استخداـ السمكؾ اإلبداعي لممديريف يحدد المشكمة بدقة ،كيزيد مف القدرة عمى حميا؛

نظر إلنتاج أفكار متعددة ،كيعمؿ عمى ترشيد المكارد المستخدمة في حؿ المشكالت ،كتحسيف أساليب
نا
العمؿ ،كما يعمؿ عمى حؿ المشكالت مف جذكرىا نتيجة أصالة الفكرة خبراء مركز الخبرات المعينة

لإلدارة ،كيعد المعيار الدقيؽ كالصحيح لعممية التغيير؛ ألنو بمثابة باعث عمى استنباط أفضؿ ما لدل

المديريف ،كيسيـ في تقديـ خدمات متميزة لممستفيديف تفكؽ تكقعاتيـ ،كيعزز بيئة العمؿ باالنفتاح ،كالثقة،

كيكفر الكقت كالجيد .

كما كأشار عباس ( )2004إلى األساليب التي مف شأنيا تنمية اإلبداع عند الفرد كما يمي:
 .1دعـ كتشجيع األفراد عمى طرح آرائيـ كأفكارىـ كعمى طرح األسئمة المتنكعة حتى كاف كانت أسئمة
غريبة.

 .2ضركرة الربط بيف التعميـ النظرم كالعممي خاصة في المعاىد التعميمية عمى جميع مستكياتيا
فالتفكير ميارة تنمك خالؿ التدريب كالتطبيؽ.

 .3كضع ىيكؿ تنظيمي يدعـ كيشجع حرية التفكير كديمكقراطية العمؿ كتنمية ركح التعاكف كالمشاركة

كالنقد البناء كاحتراـ أفكار اآلخريف كخمؽ زكبعة األفكار الخالقة كىذا يتضمف تشجيع التفكير

االستراتيجي إليجاد قيـ كأىداؼ مشتركة بيف العامميف كالمدراء.

 .4االعتراؼ بالفركقات الفردية في المؤسسات.

 .5كجكد قيادة إدارية كاعية تسعى إلى قيادة المؤسسة إلى البحث كالتحميؿ كالقدرة عمى التكيؼ
لممتغيرات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.

 .6زيادة التكعية نحك بيئة األعماؿ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالقانكنية كالتعميمية كغيرىا،
األمر الذم يؤدم إلى شمكلية التفكير كتكسيع الرؤيا (عباس.)151 :2004 ,
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متطمبات اإلبداع اإلدارم:
إذا كاف اإلبداع حالة بشرية ،كطاقة كامنة داخؿ الفرد ،فإف امتالؾ سمات اإلبداع كحدىا ال يكفي

لممارستيا ما لـ يتـ اجتذابيا مف أماكف الكمكف إلى ميداف الكاقع ،حيث أف اإلبداع مرىكف بالرغبة فييا،
كالقدرة عمى النمك كالتطكر كالتفكير المتجدد.

كقد أشار المعايطة ( ،)2007عماد الديف ( )2003إلى أىـ متطمبات اإلبداع اإلدارم كمنيا
االستعداد لذلؾ ،كاستشعار المسؤكلية ،كفيـ نظاـ العمؿ كاإليماف بقيمتو كأىمية إتقانو ،كتطبيؽ أساليب

اإلدارة الحديثة ،كحسف إدارة الكقت ،كتخصيص جزء منيا لمنشاط االبتكارم ،ككضع استراتيجية اإلبداع

المناسبة لممنظمة ،كامتالؾ ميارات االتصاؿ الفعاؿ كالقدرة عمى التأثير ،كاالنتماء الصادؽ ،كتفكيض

السمطة ،ك تكفير الكفاءات االستشارية قدر المستطاع ،كالتعامؿ مع متطمبات التغيير ،كاالستفادة مف
تجارب اآلخريف ،كاستحضار نماذج الناجحيف ،كالقدرة عمى التنبؤ ،كاجراء البحكث ،كتسجيؿ األفكار

كتبكيبيا فكر كركدىا ،فالفكرة تأتي أحيانان في كقت غير مناسب ثـ ال تمبث أف تنسى كقد ال تعكد.
كتعمؿ ىذه المتطمبات إذا تكافرت بجانب السمات اإلبداعية في الفرد عمى تنمية عممية اإلبداع
اإلدارم ،كدفعو لألماـ ،كبالتالي تحقيؽ أعمى درجة مف الكفاءة في إنجاز العمؿ ،ك تحقيؽ أىداؼ

المنظمة.

كمف جية أخرل ,أشار الصالح ( )2011إلى أف ىناؾ عدد مف المتطمبات يجب تكافرىا حتى يتحقؽ
اإلبداع المؤسسي كبالتالي تحقؽ المنظمة التنمية لمكاردىا البشرية كتتضمف ىذه المتطمبات ما يمي:
 -1كجكد أفراد مبدعيف كادارة داعمة لإلبداع ككجكد نظاـ اتصاؿ فعاؿ.
 -2بناء استراتيجي متكامؿ (تخطيط استراتيجي)

 -3تكافر منظكمة متكاممة مف السياسات :تكجيو كتنسيؽ اتخاذ الق اررات ،كتحقيؽ الترابط كالتكامؿ بيف
عناصر المنظمة ،كبينيا كبيف عناصر المناخ المحيط.

 -4تكافر ىياكؿ تنظيمية مرنة.

d -5تكافر نظاـ إلدارة الجكدة الشاممة.
 -6تكافر نظاـ إلدارة األداء مف تخطيط كتكجية كتشخيص كتحسيف كتطكير كتقييـ.
 -7تكافر نظاـ لتقييـ األداء المؤسسي.
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 -8تكافر نظاـ إلدارة المكارد البشرية بحيث يتضمف كيفية المحافظة عمى المكارد البشرية كالذم يتـ
مف خالؿ تككيف ىيكؿ مناسب لممكارد البشرية كتصميـ نظاـ تعكيض مالئـ مما يؤدم إلى تحقيؽ

تمكيف كتنمية لممكارد البشرية في المنظمة المعنية (الصالح.)12:2011 ,

كبناء عمى ما سبؽ ،كاستنادان إلى ما يتفؽ مع الدراسة الحالية يرل الباحث أف ىناؾ مجمكعة مف

المتطمبات الالزمة لإلبداع اإلدارم في المنظمة ،كخاصة إذا كانت متعمقة بالتعميـ ،كىي:

 تصميـ كادارة برامج لممكافآت كالتقديرات الممنكحة تتميز بالمركنة بحيث تعتمد عمى الحماسالفردم أكثر مف اعتمادىا عمى الحاجات كالمتطمبات الشخصية.

 تبسيط السياسات كاإلجراءات المعقدة حيث يحصؿ القادة عمى مزيد مف الحرية في عممية صنعالقرار.

 -تدريب المكظفيف عمى عدـ قبكؿ الحؿ األكؿ الظاىرم لممشكالت.

 تدريب األفراد عمى العمؿ في ظؿ مستكيات مرتفعة مف االختالؼ. تكفير الدعـ المالي كالمكجستي ،فعمى الرغـ مف قمة تكمفة تكليد األفكار ،إال أف االبتكارات الناجحةتحتاج عادة إلى تكاليؼ كامكانات باىظة.

 -العمؿ عمى استخداـ التكنكلكجيا كتكظيفيا لفحص كترتيب مصادر المعمكمات.

تنمية ميارات اإلبداع

اإلدارم:

يمك ػ ػػف تقس ػ ػػيـ العكام ػ ػػؿ الت ػ ػػي تس ػ ػػاعد عم ػ ػػى تنمي ػ ػػة العممي ػ ػػة اإلبداعي ػ ػػة إل ػ ػػى قس ػ ػػميف كم ػ ػػا ذكرىػ ػ ػا

النمر (:)1992

أكلن :العكامؿ الداخمية:
يتعرض المكظؼ -عند أدائو لعممو -لكثير مف المنبيات التي تؤثر عمى العممية اإلدارية فالفرد
يقضي ثمث كقتو داخؿ التنظيـ ،كيتعامؿ مع عدد مف المتغيرات التي يتأثر بيا كتتأثر بو كىذه المتغيرات

قد تككف إيجابية تساىـ في دفع الفرد إلى اإلبداع كالتطكير كقد تككف عامالن مثبطان لإلبداع داخؿ التنظيـ،

كىذه المنبيات تتفاكت مف أف تككف ىيكمية ذات عالقة بأنظمة كقكاعد كاجراءات العمؿ أك تككف غير

ىيكمية أم مصدرىا العالقات اإلنسانية القائمة بيف األفراد كزمالئيـ في العمؿ كأىـ ىذه العكامؿ ىي:
 -1بيئة العمؿ :تعتبر بيئة العمؿ اليكمية كما يكاجيو الفرد مف مؤثرات ذات أثر عمى العممية اإلبداعية
حيث نجد أف الفمسفة الجيدة التي تنتيجيا اإلدارة في التعامؿ مع العامميف .
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 -2جماعة العمؿ :إف التعامؿ اليكمي بيف العامميف كالعالقات التي تنشأ بينيـ نتيجة ىذا التعامؿ ليا
تأثير كبير عمى خمؽ بيئة إبداعية.
 -3التصالت اإلدارية :تؤثر قنكات االتصاؿ التي يتـ عف طريقيا نقؿ المعمكمات كالبيانات ككذلؾ نكعية
المعمكمات ككميتيا عمى تنمية قدرات العامميف عمى التفكير كاإلبداع.
 -4اتخاذ الق اررات :العممية التي يتـ بيا اتخاذ الق اررات داخؿ التنظيـ ليا أثر في تنمية اإلبداع لدل
المرؤكسيف؛ فالطريقة التي يتـ بيا صنع القرار كدرجة الرضا الذم يحققو القرار لمعامميف كدرجة مشاركتيـ
في صنعو ،جميعيا عكامؿ تساعد عمى خمؽ بيئة إبداعية تتيح لمعامميف استخداـ قدراتيـ اإلبداعية مف

ناحية ،ككذلؾ تدعيـ فاعمية القرار مف ناحية أخرل.

ثانيان :العكامؿ الخارجية :فالفرد تحيط بو العديد مف المؤثرات الخارجية التي تتحكـ كتتصرؼ في سمككو

كأىميا:

أ .األسرة :تعتبر األسرة التي يعيش فييا الفرد منذ كالدتو مف أىـ المؤثرات الخارجية؛ فيي التي تغرس
فيو مجمكعة مف القيـ كالعادات كالتقاليد التي تعتبر المميزة لسمككو.

ب .التعميـ :لمعممية التعميمية دكر مؤثر عمى حياة الفرد العممية؛ فالعممية التعميمية تتككف مف عدد مف
العناصر تتمثؿ في :الكتاب ،األستاذ ،الطالب ،األىداؼ ،السياسات التعميمية .

ج .كسائؿ اإلعالـ :لكسائؿ اإلعالـ باختالؼ أنكاعيا سكاء كانت المسمكعة أك المقركءة أك المرئية
ميـ في خمؽ بيئة ابتكارية قادرة عمى اإلبداع في المجتمع الذم تعمؿ في خدمتو.
دكر ه
د .دكر المجتمع في اإلبداع :لما كاف الفرد عضكان اجتماعيان فيك يتأثر بشكؿ مباشر كغير مباشر
بالقيـ كالعادات كالتقاليد كمستكل الطمكحات االجتماعية التي تحيط بو(النمر.)93-91 :1992 ,

كيعرض ىينجز ( )2004أساليب اإلبداع اإلدارم عمى النحك اآلتي:
-1أساليب اإلبداع الفردية :كالتي يمكف تقسيميا إلى:
أ -الييكؿ العظمي لمسمكة :كأسبابيا بالشكؿ الذم تظير بو في النياية كالييكؿ العظمي لمسمكة ،حيث
يتـ تسجيؿ المشكمة داخؿ دائرة عمى الجانب األيمف مف الكرقة (رأس السمكة) ،ثـ يتـ رسـ خط مستقيـ ،

ثـ رسـ خطكط جانبية عمى الخط المستقيـ بزاكية مقدارىا ( )45درجة ،كفي نياية كؿ خط يتـ كتابة

أسباب تمؾ المشكمة كاألكثر تعقيدا في الجانب األيسر بالقرب مف ذيؿ السمكة ،كبعد اكتماؿ المخطط يقكـ

المدير بتحميؿ تمؾ األسباب ،كاستخداـ ىذا األسمكب يساعد المديريف عمى دراسة المشكمة مف جميع
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جكانبيا ،كبياف العالقات بيف األسباب كاألىمية النسبية ليا ،كيركز عمى المشكمة الفعمية ،كالترتيب

المنطقي لخطكات حؿ المشكمة.

ب -مخطط األسباب المتابعة :كيستخدـ ىذا األسمكب لتحديد أسباب المشكمة بطريقة متتابعة كمتسمسمة،
عف طريؽ تسجيؿ المشكمة في الجانب األيسر مف الكرقة ،ثـ تسجيؿ األسباب عمى يميف الكرقة عف طريؽ
استخداـ األسئمة التي تبدأ بأداة االستفياـ (لماذا؟) كاالستمرار في طرح األسئمة إلى أف يصؿ المدير إلى

درجة كافية مف التفاصيؿ التي تتيح لو إمكانية تحديد المشكمة كأسبابيا بدقة.

ج -الخريطة الذىنية :كتيدؼ ىذه الكسيمة إلى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار ،كتسجيميا في شكؿ
خريطة ،برسـ دائرة في منتصؼ الكرقة يسجؿ داخميا المكضكع كالمشكمة المطركحة ،ثـ يتـ البدء في إنتاج

األفكار بالنسبة لكؿ سمة أك خاصية مف خصائص المكضكع أك المشكمة ،كذلؾ بكضع األفكار عمى

خطكط تمتد مف الدائرة إلى اتجاه طرؼ الكرقة ،كيمكف إضافة خطكط فرعية مف الدائرة إلى اتجاه طرؼ

الكرقة ،كيمكف إضافة خطكط فرعية مف كؿ خط رئيس إذا تطمب األمر ذلؾ ،كاستخداـ األساليب المرئية
اإلضافية ،مثؿ األلكاف المختمفة لمخطكط الرئيسة ،ككضع دكائر حكؿ األفكار التي تظير ألكؿ مرة،

كخطكط متقطعة تربط بيف األفكار المتشابية ،ثـ دراسة الخريطة لمعرفة العالقة بيف األفكار ،كالحمكؿ التي
تنتج عنيا الخريطة الذىنية تساعد في إنتاج األفكار الجديدة كالطاقات اإلبداعية لدل المديريف ،كتحديد

الجكانب المرتبطة بالمشكمة ،كتكفير الحمكؿ (ىينجز.)89:2004 ,
-2أساليب اإلبداع الجماعية :كتتمثؿ في:

أ -العصؼ الذىني :كيعد العصؼ الذىني كسيمة لمحصكؿ عمى أكبر عدد مف األفكار في كقت محدد،

عف طريؽ عرض المشكمة ،كمطالبة األعضاء بإبداء آرائيـ كأفكارىـ دكف تردد ،كيعتمد نجاح ىذا

األسمكب عمى أربعة شركط أساسية تتمثؿ في :تأجيؿ تقييـ األفكار إلى ما بعد جمسة إنتاج األفكار ،كعدـ
كضع قيكد عمى التفكير ،كاالىتماـ بكمية األفكار كليس نكعيتيا؛ ألنو كمما زاد عدد األفكار أدل ذلؾ إلى

إنتاج أفكار أصيمة ،كالبناء عمى أفكار اآلخريف كتطكيرىا (جبر ,فاركؽ)97:1996 ,

ب -القائمة المعدة مسبقنا :تيدؼ إلى إنتاج أكبر عدد مف األفكار ،حيث تتضمف مجمكعة مف البنكد،

معينا مف التغيير أك التعديؿ لممكضكع أك المشكمة المطركحة ،كتأخذ طابع األسئمة
نكعا ن
تمثؿ كؿ منيا ن
المحفزة عمى التفكير في إجابتيا (أبك النصر.)87:2004 ,
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ج -التحميؿ المكرفكلكجي ):(Morphological Analysis
كييدؼ ىذا األسمكب إلى تككيف العناصر الجزئية (لألفكار) كدمج بعضيا ببعض بطريقة جديدة ،مف أجؿ

التكصؿ إلى حمكؿ متعددة كأصيمة ،كيقكـ عمى :تحميؿ المشكمة إلى أبعادىا الميمة ،ثـ تحميؿ كؿ بعد مف
ىذه األبعاد إلى متغيراتو الجزئية ،كانتاج تككينات فكرية جديدة ،ثـ تقييـ الحمكؿ ،كاختيار الحؿ األصمي

القابؿ لمتنفيذ (أبك النصر.)87:2004 ,

د -التأليؼ بيف األشتات :كيقكـ ىذا األسمكب عمى الجمع بيف األفكار المختمفة ،التي ال يبدك بينيا صمة
أك رابطة ،كيقكـ المدير بعرض المكضكع محؿ الدراسة عمى األعضاء ،كيطمب منيـ إبداء آرائيـ كأفكارىـ،
ثـ تقييـ األفكار في ضكء عدد مف المعايير مثؿ :جكدة األفكار كأصالتيا ،كمساىمتيا في حؿ المشكمة،

عمميا.
كامكانية تنفيذىا ن
ق -المجمكعة السمية :كيقكـ ىذا األسمكب عمى تسجيؿ كؿ عضك مف األعضاء أفكاره تجاه المكضكع
المطركح كتابة ،ثـ يقكـ كؿ عضك بعرض فكرة كاحدة عمى المجتمعيف ،ك تؤجؿ المناقشة حتى ينتيي كؿ
األعضاء مف عرض أفكارىـ ،ثـ يرتب كؿ عضك األفكار ،كيتـ التصكيت عمى أكلكية األفكار ،كاختيار

الفكرة التي حازت عمى أعمى درجة مف المجتمعيف (أبك النصر.)87:2004 ,

يشير عبد النكر ( )1998إلى أنو يكاد يجمع عمماء النفس في مجاؿ التفكير كاإلبداع كالعمميات العقمية
ككذلؾ المتخصصيف في مجاؿ التربية كالباحثكف في ميداف اإلبداع عمى أىمية تحفيز اإلبداع كتنميتو
كالتدريب عميو كفؽ أساليب عديدة ،آمميف مف ذلؾ االىتماـ كالتدريب عمى إعداد عقكؿ مفكرة كمبدعة قادرة
عمى معالجة مشاكؿ الحياة الكثيرة كالمتنكعة كالمعقدة بأساليب غير تقميدية ،أك خمؽ مشاكؿ لألمـ

كالشعكب المنافسة ،كمف األسباب التي يستندكف في إجماعيـ عمييا ما يمي :

 .1أف المبدعيف ىـ صانعكا الحضارة التي تنعـ كتتمتع بيا البشرية اآلف كذلؾ بإرادة اهلل سبحانو
كتعالى كفضمو.

 .2تنمية اإلبداع كرعاية المبدعيف كرجاؿ الفكر في كؿ مياديف الحياة.
 .3كاف كال يزاؿ كسيبقى المبدعكف ىـ الثركة الحقيقية لألمة  ،كالكطف في حاجة ماسة لرعايتيـ
كاستثمار إبداعاتيـ.

 .4الدكؿ  -ككذلؾ األمـ أك الشركات أك المؤسسات  -األقكل ىي الدكؿ التي لدييا أكبر عدد مف
المبدعيف في كؿ مياديف الحياة (عبد النكر.)18:1998 ,
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كأشار حمكد ( )2002يمكف تنمية كتحسيف إبداع األفراد العامميف في المنظمة مف خالؿ الكسائؿ

التالية:

 إيجاد مناخ تنظيمي كبيئة مالئمة لدعـ الفكر اإلبداعي لمعامميف.

 تشجيع العامميف بشكؿ مستمر لكي يككنكا منفتحيف عمى األفكار كالخبرات الجديدة.
 تكفير أعماؿ مثيرة الىتماـ العامميف تساعدىـ عمى إيجاد الشعكر بالنمك الشخصي ليـ.
 السماح لمعامميف بأكقات كافية لمراحة كاالسترخاء بعد األعماؿ.
 التعامؿ مع األخطاء عمى أنيا فرص لمتعمـ كالتدريب.

 السماح لمعامميف باستخداـ أفكارىـ كتجاربيـ كالسماح ليـ بيامش مف الخطأ.
 دعـ سبؿ االتصاؿ القائمة بيف المبدعيف أنفسيـ في العمؿ.
 الترحيب باألفكار كاآلراء المتباينة.

 مكافأة السمكؾ اإلبداعي كتحفيزه ماديان كمعنكيان (حمكد.)213:2002 ,
كمف ىنا يتجمى أف تطكير كتنمية القدرات اإلبداعية يتطمب اعتماد األساليب اليادفة في تغذية

كتنمية السمكؾ لدل العامميف  ،لكي يعـ العطاء الناتج عمى المنظمة برمتيا كيساىـ في تحقيؽ أىدافيا
كأىداؼ العامميف فييا في الكقت ذاتو.
 -كيقدـ عبد الفتاح ( )1995عكامؿ ىامة تساعد عمى تشجيع البتكار كاإلبداع ,كىي تتمثؿ فيما

يمي:

 تشجيع األداء االبتكارم ،كدعـ المبدعيف كتبني أفكارىـ كدراستيا بشكؿ جاد ،حتى لك بدت غريبةألكؿ كىمة.

 -التخمص مف اإلجراءات الركتينية المعقدة التي تحكؿ دكف انطالؽ األفكار كاإلبداع.

 كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب كتكميفو بأعماؿ تمثؿ تحديات لفكره كقدراتو لكي تذكيفيو ركح اإلبداع كالتطكير كتحدم المجيكؿ دكف مبالغة أك تفريط.

 -مساندة المسئكليف لألفكار اإلبداعية كتقبميـ كدعميـ ليا.

 بث الثقة بالنفس ،كبأف كؿ إنساف قادر عمى اإلبداع طالما تكافرت لو عكامؿ اإلبداع كالمناخالمناسب لو.

 رفع شعار أف التجديد كاالبتكار ليس كسيمة كلكنو يعتبر ىدفان تسعى إليو المنظمات كاألفراد عمىحد سكاء.
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 العمؿ عمى ما يسمى بنؾ األفكار ،عمى أف تتكلى اإلشراؼ عميو جية مركزية عميا  ،تقكـ بتشجيعكؿ فكرة جديدة كتتبنى المكاىب اإلبداعية في كؿ مجاؿ.

 -تشجيع استخداـ األساليب العممية التي تسيـ في إثارة الفكر كخمؽ ركح اإلبداع كال شؾ أف مثؿ ىذه

كثير ما يممككف قدرات
األمكر سكؼ تسيـ في الكشؼ عف القدرات اليائمة لدل البشر الذيف
ان

إبداعية كلكنيـ ال يعممكف عنيا شيئان ،أك ال يكظفكنيا التكظيؼ األمثؿ نظ انر لعدـ تكفر المناخ

المناسب ليا.

كحتى تنجح أم مؤسسة في إدارة العممية اإلبداعية ،ال بد أف يككف لدييا أساليب عمؿ تدعـ

اإلبداع كالمبدعيف ،كتييئ ليـ البيئة الصالحة لنمك إبداعاتيـ كمكاىبيـ (عبد الفتاح.)71-70:1995 ,

معكقات اإلبداع اإلدارم:
نظ انر لكجكد معيقات مختمفة ،قد تككف مرتبطة باألسرة أك الشخصية أك مرتبطة بالمنظمات كالتي

تحد مف إبداع العامميف كتجعؿ منيـ أدكات أك ماكينات تتمقى األكامر فقط دكف اف تترؾ ليـ مساحة

لإلبداع كالتميز باإلضافة لخمؽ جك مف التحفيز كالتشجيع ال جك مف اإلحباط كاإلىماؿ ،لذلؾ ال بد مف
عرض معيقات اإلبداع اإلدارم:
ىناؾ بعض الميتميف الذيف قامكا بدراسة معكقات اإلبداع فنجد أف ىمشرم ( )1994حدد عشرة معكقات
رئيسة لإلبداع اإلدارم كىي:
 -1مقاكمة التغيير.
 -2غياب الحكافز.

 -3تكاليؼ اإلبداع.
 -4مقاييس اإلبداع.

 -5القكانيف كاألنظمة.
 -6اإلدارة.

 -7المناخ التنظيمي.

 -8الزمالء (البيئة االجتماعية).
 -9ظركؼ العمؿ البيئية.

10ػ عكامؿ شخصية (ىمشرم.)125 :1994 ,
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كقد أكردت السيد ( )2000تصنيفيف لمعكقات اإلبداع :
كيعتبر ىذاف التصنيفاف مف أىـ التصانيؼ التي كضحت معكقات اإلبداع بأسمكب سيؿ كمبسط ،

كقد ألمحت إلى كؿ ما يحيط بالفرد كالمجتمع كما يؤثر فييما.
أكلن :المعكقات الشخصية:

كىي تمؾ المعكقات التي تتعمؽ بالفرد ذاتو كبناء شخصيتو ،كىي كالتالي:
 .1ضعؼ الثقة بالنفس الذم يقكد إلى الخكؼ مف اإلخفاؽ كتجنب المخاطرة.
 .2االمتثاؿ إلى المعايير السائدة التي تضع حدكدان لمتفكير اإلبداعي.
 .3الحماس المفرط الذم يؤدم إلى استعجاؿ النتائج.

 .4التفكير النمطي المقيد بالعادة ،التسرع في إيجاد حمكؿ لممشكمة ،عدـ الحساسية لممشكالت .
ثانيان :معكقات اإلبداع في المجتمع  ,كمف أبرزىا :
 االتجاىات كالقيـ السائدة في المجتمع ،مثؿ قيـ الطاعة كالخضكع كاالمتثاؿ كاالقتداء كالمبالغة في
تقدير الماضي ،كاالتجاىات التسمطية كالقدرية كالنظـ البيركقراطية كاالستبدادية.

 التمييز بيف الجنسيف كالتحديد الصارـ ألدكار كؿ جنس.

 التدىكر االقتصادم كاالجتماعي ،كتفاقـ مشكالت الديكف الخارجية  ،كنقص الغذاء كالتفجر
السكاني  ،كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار سمبية في مجاالت التعميـ خاصة.

 العنؼ السياسي كاالضطرابات األمنية ،كالحركب التي تكاد تشكؿ ظاىرة مزمنة في الكطف العربي.
 جماعة الرفاؽ كاتجاىاتيا السائدة المحبطة لإلبداع كخاصة في سنكات المرحمة االبتدائية

(السيد)112:2000 ,

أما المعاني ( )1996فأضاؼ بأف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تحد مف اإلبداع بشكؿ عاـ كتحكؿ
دكف تنميتو كتمنع استفادة المنظمات المختمفة منو كىي(المعاني:)78 :1996 ,

 -1الخكؼ مف التغيير كمقاكمة المنظمات لو ،كتفضيؿ حالة االستقرار كقبكؿ الكضع الراىف.
 -2انشغاؿ المديريف باألعماؿ اليكمية الركتينية  ،كرفض األفكار الجديدة كاعتبارىا مضيعة لمكقت.
 -3االلتزاـ بحرفية القكانيف كالتعميمات كالتشدد في التركيز عمى الشكميات دكف المضمكف.
 -4مركزية اإلدارة  ،كعدـ اإليماف بتفكيض األعماؿ الركتينية البسيطة إلى العامميف.
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 -5عدـ اإليماف بأىمية المشاركة مف قبؿ العامميف.
 -6نبذ الزمالء ،إف اإلنجاز كالتفكؽ الزائد الذم يتجاكز قدرات الزمالء في مجاؿ العمؿ ،يشعرىـ
بالخطر كالتيديد مما يحفزىـ عمى النيؿ مف الفرد المبدع بالسخرية منو ،كالتيكـ عمى آرائو كالكيد

لو أك االبتعاد عنو كعزلو.

 -7قمة الحكافز المادية كالمعنكية ،كخاصة المادية منيا مما يجعؿ العامميف منشغميف بتدبير أمكرىـ
الحياتية كمصادر رزقيـ كتجنبيـ لمعمؿ اإلبداعي الذم سيجمب ليـ مزيدان مف النبذ كالمحاربة
كالعكز.

 -8القيادات اإلدارية غير الكفاءة ،حيث إف اإلدارة تعتبر صاحبة الدكر األساسي في تحفيز العامميف

كتكجيييـ كاشراكيـ في كضع كتنفيذ األىداؼ التنظيمية ،كخمؽ التعاكف ،كايجاد البيئة المناسبة

داخؿ المنظمة ،فإذا ضعفت كفاءة ىذه اإلدارة ،كانت مثبطان في كجو اإلبداع لدل العامميف.

 -9الفكاصؿ الرئاسية ،أك عدـ سيكلة االتصاؿ بيف العامميف كالمسؤكليف في اإلدارة العميا حتى
يكصمكف أفكارىـ كمقترحاتيـ كيناقشكنيا معيـ.

 -10معكقات تنظيمية ،كتتمثؿ في تحديد سمكؾ العامميف بأمكر متكقعة كفؽ األدكار الرسمية ،أم أف

اإلدارة ترل أف األدكار كالسمكؾ يجب أف تناقض التكقعات الرسمية في المنظمة ،كعميو فكمما

زادت ىذه األدكار تحديدان قؿ مجاؿ اإلبداع ،كصغرت دائرتو ،فعندما يحدد الرئيس لممكظؼ أك
العامؿ كؿ خطكات العمؿ كتفاصيمو فإنو ال يترؾ لو مجاالن لإلبداع أك طرح األفكار الجديدة.

 -11معكقات مالية لمحيمكلة دكف بذؿ تكاليؼ محتممة كتكاليؼ تغيير اآلالت أك تبديؿ األنظمة
المكجكدة أك النماذج أك غير ذلؾ.
 -12ضعؼ الكالء التنظيمي ،مما يؤدم إلى االكتفاء بإنجاز الحد األدنى مف الميمات المكككلة إليو،
كيعمؿ بشكؿ متقاعس كغير مبالي.

 -13التفكير غير المتعمؽ ،كثي انر ما تشكؿ العادات في التفكير عائقان أماـ اإلبداع أك نشكء أية أفكار
جديدة ،إذ أف التعامؿ مع األفكار دكف تعمؽ ،كاعتبار األفكار كاألحداث عمى أنيا مسممات غير

خاضعة لمبحث كالنقاش يشكؿ حاج انز كبي انر في كجو اإلبداع.
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كقد أشار ىيجاف ( )1999إلى كجكد تسعة معكقات لإلبداع اإلدارم في المنظمات السعكدية كىي:
 -1عدـ كضكح الرؤية :كيقصد بو عدـ كجكد الصكرة الذىنية الكاضحة لدل المدير كالتي يحدد عمى
أساسيا مستقبؿ المنظمة ،حيث تككف ىذه الرؤية أساسان ألىداؼ كخطط كاجراءات المنظمة.
 -2الخكؼ مف الفشؿ :كيتمثؿ في عدـ تقديـ األفكار كاآلراء الجديدة كالحمكؿ اإلبداعية لمكاجية مشكمة
ما ،خكفان مف العقاب عند ارتكاب األخطاء ،كخكفان مف النقد الناتج عف تمؾ األفكار.
 -3التمسؾ باألنماط المألكفة :كيشير ىذا المعكؽ إلى رغبة الشخص في التمسؾ باألنماط المألكفة كعدـ
القدرة عمى الخركج عمييا ظنان منو أف كؿ األحداث كالمشكالت متشابية.
 -4غياب جك الحرية :كيقصد بو محدكدية الدرجة المتاحة لمفرد لمتعبير عف شخصيتو ،كىذه الحرية ال
تعني بالضركرة قياـ الفرد دائمان بتنفيذ أفكاره اإلبداعية كيفما شاء؛ ألف ىناؾ قيكدان كضكابط تنظيمية
كاجتماعية تحدد المقبكؿ كغير المقبكؿ مف سمكؾ األفراد.

 -5عدـ التشجيع مف المنظمة :كيقصد بو غياب المكافأة المادية أك المعنكية المطمكبة كالمالئمة لتشجيع
األفراد العامميف فييا عمى الخركج عف المألكؼ كطرح األفكار كالحمكؿ اإلبداعية لممشكالت التي تكاجو

المنظمة.

 -6اإلفراط في مكافأة النجاح :كيشير ىذا المعكؽ عمى أف اإلفراط في مكافأة النجاح يعمؿ عمى إعاقة
اإلبداع نظ انر لخكؼ العامميف مف ضياع المكافأة العالية مما يسبب ليـ القمؽ كالخكؼ نتيجة ضياع ىذه

المكافأة ،األمر الذم يحكؿ دكف كصكليـ لألفكار كالحمكؿ اإلبداعية.

 -7عدـ مساندة العمؿ الجماعي مف قبؿ المنظمة :مف المؤكد أف اإلبداع ليس فرديان في كؿ الحاالت،
بؿ إنو مف الممكف أف يككف جماعيان ،كىذا بدكره يتطمب كجكد نكع مف الدعـ مف المنظمة بالنسبة

لمجماعات المعنية بحؿ المشكالت فييا.

 -8العتماد المفرط عمى الخبراء :االعتماد المفرط عمى الخبراء لو آثاره السمبية عمى العامميف في
المنظمة ،كخصكصان المتميزيف منيـ حيث إف ىذا االعتماد يمنع العامميف مف تقديـ آرائيـ اإلبداعية.
 -9عدـ شيكع جك المرح كالتسمية :تؤكد نظرية العالقات اإلنسانية أف غياب جك المرح كالتسمية في
المنظمات يعتبر أحد األسباب البارزة التي قد تحكؿ دكف تمكيف منسكبي المنظمات مف إظيار ما.

(ىيجاف)59 :1999 ,
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كأخي ارن بعد الستعراض المكضح لمكضكع اإلبداع اإلدارم ،حيث تـ التعرؼ إلى مفيكـ اإلبداع لغةن

كاصطالحان كمف ثـ تـ عرض الباحث التعريؼ اإلجرائي الخاص بدراستو  ،كثـ تـ عرض أىمية اإلبداع
اإلدارم بشكؿ عاـ كحاجة ماسة في جميع الكظائؼ كاألدكار ،كبعدىا عرض عناصر اإلبداع كمراحمو

بشكؿ مكسع ،كانتقؿ الباحث لعرض مستكيات اإلبداع ،خصائص اإلبداع ،سمات اإلبداع  ،كمف ثـ تغمغؿ

الباحث في حاجة المنظمات لإلبداع كالمبدعيف لتطكير األداء كجكدة العمؿ ،كعرض في اإلطار النظرم
الجزء األكؿ مراحؿ العممية التحميمية لإلبداع ،أساليب تنمية اإلبداع اإلدارم ،كألىمية ىذا المحكر أدخؿ

الباحث جزئية أىمية السمكؾ اإلبداعي لممديريف ،كصكالن لمتطمبات اإلبداع ككنيا الجزئية اليامة كالبارزة في
ىذه الدراسة كالتي مف خالليا ستعرض في النتائج .

كركز الباحث عمى معكقات اإلبداع اإلدارم في مجمكعة مف المكاقع كالكظائؼ كالمستكيات  ،كمف

خالؿ المعمكمات الكاردة في جزئية معكقات اإلبداع اإلدارم  ،حيث ركز عمى المعكقات المتعمقة بالتالي:
 الركتيف القاتؿ لإلبداع.
 ضعؼ التشجيع كتكفر الحكافز.

 قمة الكعي ،كضعؼ الكالء لممنظمة.
 الخكؼ مف التغيير ،التقدـ ،التعبير.
 االضطياد السياسي ،اإلدارم .
 ضعؼ الثقة بالنفس.

كمف خالؿ معرفة المعكقات كالدخكؿ في األسباب كالنتائج سيقكـ الباحث بكضع تصكر إلجراءات

الدراسة لمكقكؼ عند المتطمبات التي تشجع كتنمي اإلبداع لدل رؤساء األقساـ بك ازرة التربية كالتعميـ
كبالتالي تنمية الكادر البشرم كالذم يعد مف أىـ عناصر كمقكمات اإلدارة الناجحة  ،كتحديدان رئيس القسـ

الذم يتطمب أف تكفر لو مجمكعة مف المتطمبات الداخمية كالخارجية لتنمية اإلبداع اإلدارم لديو؛ ليصبح

أكثر كفاءة كابداع في عممو كبالتالي يمكنو أف يصنع الجديد كاإلبداع .
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ثانياً -تنمية املوارد البشزية
 تمييد.

 مفيكـ تنمية المكارد البشرية.
 التنمية البشرية المستدامة كالبعد اإلنساني.
 نشأة إدارة كتنمية المكارد البشرية.

 أىمية إدارة كتنمية المكارد البشرية.
 بيئة إدارة كتنمية المكارد البشرية .
 أىداؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية.
 مصادر استقطاب المكارد البشرية.
 الكظائؼ اإلدارية لممكارد البشرية.
 مكاجية التحديات مف خالؿ تنمية المكارد البشرية.

 عالقة التدريب بكظائؼ تنمية المكارد البشرية األخرل.
 اتجاىات حديثة في تنمية المكارد البشرية.
 أساليب كطرؽ تككيف المكارد البشرية.

 تحديات إدارة كتنمية المكارد البشرية المستقبمية.
 اإلتجاىات المعاصرة في اإلدارة.
 مفيكـ اإلدارة الستراتيجية.

 مككنات اإلدارة الستراتيجية.
 متطمبات تطبيؽ اإلدارة الستراتيجية لتنمية المكارد البشرية.
 إدارة كتنمية المكارد البشرية في ظؿ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة.
 تنمية المكارد البشرية في ظؿ مفيكـ إدارة التغيير.
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تمييد:
لـ يعد ىناؾ شؾ فى أف المكارد البشرية ىى إحدل المقكمات األساسية لنجاح المنظمة  ،بؿ يمكف

القكؿ أنيا المحدد األكؿ كاألساس ليذا النجاح ،حيث أف تكافر قكل عاممة ذات كفاءة كمسئكلية تمكنيا مف
النيكض بأعباء العمؿ كتحقيؽ أىداؼ المنظمة كاستخداـ إمكانياتيا المادية المتاحة بأكبر كفاءة ممكنة،

كما كيعتبر مفيكـ تنمية المكارد البشرية بصكرة شمكلية عف عمميات تخطيط كتكجيو كتنظيـ كمتابعة األفراد

العامميف في أم منظمة باختالؼ تخصصيا كأىدافيا باعتبارىـ مف أىـ المكارد التي ال يمكف الحصكؿ

عمييا بسيكلة ،عمى اعتبار أف المكارد البشرية ىي رأس ماؿ استثمارم يجب تنميتو كتطكيره ألنو ذك بعد

استراتيجي لنجاح المنظمة أك العمؿ ،فتظير إدارة المكارد البشرية بالشكؿ الذم يعمؿ عمى تكجيو الرعاية

كالعناية التامة باألفراد كمساعدتيـ عمى أداء أعماليـ بأحسف صكرة كبما يبرز نشاطيـ المتميز كاألفكار

كالطاقات اإلبداعية ،كمحصمة ذلؾ ىك تحقيؽ مصمحة كأىداؼ المنظمة بما يكفر ليا قدرة تنافسية في

عالـ العمؿ كاإلنتاج كالبقاء بقكة كثبات في المسار المتخصص لعمميا .

كما كأصبحت تنمية المكارد البشرية عمى مدل العقديف الماضييف أسرع مجاالت التنمية اإلدارية

تطك انر ،حيث قامت المنظمات الكبرل بإنشاء إدارات متخصصة لتنمية المكارد البشرية كتدريب العامميف بيا
عمى المناىج كالجكانب المينية المختمفة في ىذا المجاؿ ،كما عمؿ عدد مف المنظمات عمى االستفادة مف
طفرة تنمية المكارد البشرية عف طريؽ تسكيؽ حزـ مف برامج التنمية البشرية لمعمالء الذيف يسعكف إلى

إحراز ت حسيف مممكس في ىذا المجاؿ ،كذلؾ عف طريؽ تدريب العامميف في برامج مكثفة تتناكؿ تحسيف
االتصاالت أك زيادة اإلنتاجية مف خالؿ بناء فرؽ العمؿ (الصالح.)16:2011 ,

إف منظمة المستقبؿ ستشيد المزيد مف التركيز عمى نكعية جديدة مف العامميف الذيف تتكافر فييـ

قدرات كميارات عالية فى األداء باإلضافة إلى القدرات الخاصة بفيـ طبيعة العنصر البشرل كالنكاحي
اإلنسانية المرتبطة بو كاإلدراؾ كالتحميؿ الجيد لمتغيرات البيئة المحيطة كقبكؿ التغيير كاالبتكار.

)حامد)63-62:2006:,
تحدث الكثير عف إدارة المكارد البشرية عمى مستكل العالـ إال أف ىناؾ رئيس جمعية اإلدارة األمريكية

لكرنس أبمي قاؿ" :أف اإلدارة ىي إدارة األفراد" ،ك أف "المدير الجيد ىك مدير أفراد جيد" ،كبعبارة أخرل فإف
المدير التنفيذم الجيد يجب أف يككف محكر تفكيره األفراد ،ك يقكؿ دركر" :إف إدارة األفراد كليست إدارة

األشياء ىي التي يجب أف تحتؿ االىتماـ األكؿ ك الرئيسي لإلدارة التنفيذية ".

(اليكارم)215 : 2002 ,
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كما تغيرت الفمسفة إلدارة المكارد البشرية مف نظرة تقميدية إلى نظرة حديثة حيث كاف ينظر إلى

البناء المادم لإلنساف كقكاه العضمية كمف ثـ ركزت عمى األداء اآللي لممياـ التي يكمؼ بيا ،كاتخذت
أيضان التدريب الميني إلكساب الفرد ميارات ميكانيكية يستخدميا في أدائو دكف النظر إلى تنمية مياراتو

الفكرية كلكف النظرة الحديثة اىتمت بعقؿ اإلنساف كقدراتو الذىنية كامكانياتو في التفكير كاالبتكار
كالمشاركة في حؿ المشكالت ك تحمؿ المسئكليات كاىتمت بمستكل العمؿ كأيضا إىتمت بتنمية إبداعية
كاطالؽ لطاقات التفكير كاالبتكار عند اإلنساف (السممي.)43 :2001 ,

كتأتي أىمية إدارة المكارد البشرية مف ككنيا العنصر األكثر تأثي انر في نجاح المؤسسات كىذا ما

أعطاىا بعدان ميمان لدل الباحثيف كالميتميف في اإلدارة كذلؾ لككنيا تتعامؿ مع العنصر البشرم عمى

أساس أنو أصكالن استثمارية يجب إدارتيا كتطكيرىا بفعالية ككفاءة ،كىذا ما جعؿ اإلدارة الحديثة تكلييا ذلؾ
االىتماـ (عبد الباقي.)87:2000 ,

مفيكـ تنمية المكارد البشرية:
اختمؼ عمماء اإلدارة في تسمية الكحدة اإلدارية مف المنظمة كالتي تيتـ بالعنصر البشرم فييا،كبالتالي في

تسمية النشاطات الخاصة بيذه الكحدة ،فمنيـ مف سماىا إدارة األفراد ،كمنيـ مف سماىا إدارة المكارد

البشرية ،أك إدارة األشخاص ،أك إدارة المكارد البشرية ،أك إدارة شئكف العامميف ،أك إدارة شئكف المكظفيف.
(ربايعة)19 :2003 ,
كلكف ميما اختمفت التسميات ،إال أف محكر نشاط ىذه اإلدارة ىك العنصر البشرم العامؿ في

مختمؼ إدارات ىذه المنظمة ،لذلؾ نالحظ أف الكحدة اإلدارية تحتؿ مكانان عاليان بيف ىذه اإلدارات ،كتتغمغؿ

في جميع نشاطاتيا (شحادة كاخركف.)13 :2000 ,

نقالن عف تكفيؽ ( )1996كحسب تقرير التنمية البشرية عاـ ( )1990تعريؼ التنمية البشرية

عمى أنيا" ىي تكسيع خيارات الناس كقدراتيـ مف خالؿ تككيف رأس الماؿ االجتماعي ،بحيث تتـ تمبية

احتياجات الجيؿ الحالي بأكبر قدر ممكف مف العدالة دكف المساس باحتياجات األجياؿ القادمة".

كيرل أيضان أف تنمية المكارد البشرية بمعناىا العاـ ىي "مساعدة العامميف عمى مكاجية التحديات

التي تخمقيا التطكرات التكنكلكجية كغيرىا مف أنكاع التطكر في بيئة العمؿ ،كتستيدؼ أيضان معاكنتيـ عمى
التكيؼ إزاء المتطمبات الجديدة لتحقيؽ مستكيات األداء المطمكبة لمبقاء كالحفاظ عمى القدرة التنافسية.

(تكفيؽ)40:1996 ,
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كفي نفس الكقت ىناؾ العديد مف العمماء ممف قدمكا تعاريؼ شاممة لتنمية المكارد البشرية ،فمثالن

يرل تكفيؽ ( )1994أف تنمية المكارد البشرية ىي عبارة عف " كؿ جيد عممي منظـ يبذؿ مف أجؿ تعظيـ
االستفادة مف المكارد البشرية التي تمتمكيا المنشأة ،كبما يضمف االرتقاء بالمستكل الميارم ك المعرفي

لمعنصر البشرم مف الكضع الحالي إلى الكضع المستيدؼ ك بصكرة مستمرة (تكفيؽ.)133 :1994 ,

كيعرفو كشاكم (" )2006مجمكعات مف االستراتيجيات كالعمميات ك األنشطة التي يتـ تصميميا
لدعـ األىداؼ المشتركة عف طريؽ إيجاد نكع مف التكامؿ بيف احتياجات المؤسسة كاألفراد الذيف يعممكف
بيا" (كشكام.)12 :2006 ,

كيعرفيا العقيمي ( )1996عمى أنيا " نشاط أك كظيفة رئيسية تخصصية في المنظمة محكر عمميا
العنصر البشرم ،ككؿ ما يتعمؽ بو مف أمكر كظيفية منذ ساعة تعيينو في المنظمة ،كحتى ساعة تركو ليا،
فيي تسعى إلي الحصكؿ عمى أفراد القكل العاممة الالزميف لممنشأة مف حيث العدد التي تخدـ

أغراضيا"(عقيمي.)9: 1996 ,

كتعرؼ أيضا بأنيا "كاجب أساسي مف كاجبات المدير العصرم ،أم أف تحسيف أداءاألفراد ليا

يجب أف ال يترؾ العتبارات الصدفة أك العفكية ،كانما ىك عمؿ يجب أف يخطط كينظـ كيكجو كيراقب بدقة

كمكضكعية ليتحقؽ مف كرائو األىداؼ المنتظرة" (النجار ,كراغب.)18 : 1992 ,

فقد عرفيا الييتي ( )2003عمى أنيا اإلدارة المسئكلة عف تمكيف المنظمة مف بناء مزاياىا
االستراتجية كالمحافظة عمييا كتطكيرىا مف خالؿ تخطيط كاقعي لممكارد البشرية ،كتكظيؼ مالئـ،كتدريب
دقيؽ لممكارد البشرية باإلضافة إلى المتابعة المستمرة كتطكير لممكارد البشرية في المنظمة لتحقيؽ المكازنة

بيف المنظمة كالجماعة كالفرد كالكظيفة (الييتي.)62:2003 ,

كعرؼ المكسكم ( )2006إدارة المكارد البشرية عمى أنيا المحكر األساسي في تنظيـ العالقة بيف
المنظمة كمكظفييا ،كترمي إلى تحقيؽ أىدافيا كيتـ ذلؾ مف خالؿ مجمكعة أنشطة كبرامج خاصة

لمحصكؿ عمى المكارد البشرية كتنميتيا كتكظيفيا كتقكيـ أدائيا كصيانتيا كاالحتفاظ بيا بشكؿ فعاؿ.

(المكسكم)78:2006 ,

51

كيرل عبد المجيد ( )2004أف تنمية المكارد البشرية لبد مف اإلشارة إلى عدد مف األبعاد يرتكز عمييا
محكر تنمية المكارد البشرية؛ منيا(عبد المجيد:)69:2004 ,

أ) تنمية القدرات البشرية عف طريؽ انتياج أساليب التعمـ كالتدريب كزيادة القدرة عمى العمؿ كاإلنتاج
عف طريؽ الرعاية الصحية.

ب) االنتفاع مف القدرات البشرية عف طريؽ خمؽ فرص عمؿ منتجة بما يتناسب مع القدرات البشرية
المكتسبة.

ج) تحقيؽ الرفاىية باعتبارىا ىدفان لمختمؼ الجيكد اإلنمائية.
في ضكء التعريفات السابقة يمكف تعريؼ إدارة المكارد البشرية إجرائيان بأنيا:
كيعرؼ الباحث إدارة المكارد البشرية إجرائيان بأنيا ":بأنيا مجمكعة مف اإلستراتيجيات التي تُبنى عمى أسس
عممية لتحديد احتياجات كمتطمبات الكادر البشرم ،لمعمؿ عمى تحسيف كتطكير األداء كاإلنتاج لمكصكؿ
إلى خدمات أرقى كأكثر رفاىية لمحاضر كضماف األفضؿ لممستقبؿ".

التنمية البشرية المستدامة كالبعد اإل نساني:
لقد برز مفيكـ التنمية البشرية المستدامة بكصفو تركيبة مشكمة مف استراتيجية التنمية البشرية ،كما
عبرت عنيا تقارير التنمية البشرية التي يصدره البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة كمفيكـ التنمية المستدامة

الذم تـ تبنيو مف قبؿ مؤتمر األمـ المتحدة حكؿ البيئة منذ عاـ 1992ـ كنستدؿ عمى خالصة ىذه
التركيبة الناشئة في التعريؼ الشامؿ لمتنمية البشرية المستدامة كالذم كرد في برنامج األمـ المتحدة

اإلنمائي أف التنمية البشرية :عممية تيدؼ إلى زيادة الخيارات المتاحة أماـ الناس ،كمف حيث المبدأ ،فإف
ىذه الخيارات بال حدكد كتتغير بمركر الكقت ،أما مف حيث التطبيؽ ،فقد تبيف أنو عمى جميع مستكيات

التنمية ،تتركز الخيارات األساسية في ثالثة  :ىي أف يحيا الناس حياة طكيمة خالية مف العمؿ ،كأف يكتسبكا

المعرفة ،كأف يحصمكا عمى المكارد الالزمة لتحقيؽ مستكل حياة كريمة ،كما لـ تكف ىذه الخيارات األساسية
مكفكلة ،فإف الكثير مف الفرص األخرل سيظؿ بعيد المناؿ .أف التنمية البشرية ال تنتيي عند ىذا الحد،

فيناؾ خيارات إ ضافية ييتـ بيا الكثير مف الناس كىي تستمد مف الخبرات السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية إلى فرص اإلبداع ،كاستمتاع األشخاص باالحتراـ الذاتي ،كضماف حقكؽ اإلنساف.

(برنامج األمـ المتحدة النمائي :تقرير التنمية البشرية)18:1990 ,

50

نشأة إدارة كتنمية المكارد البشرية:
تعددت صيغ العالقة بيف اإلدارة العميا كالعامميف متأثرة بتطكرات عديدة عبر الزمف ،فالصكرة التي

كصمت إلييا إدارة المكارد البشرية تمثؿ نتاج لعكامؿ اقتصادية كاجتماعية كادارية كثقافية عديدة كمتشابكة
كسيتـ تناكؿ نشأة إدارة المكارد البشرية مف خالؿ حركة اإلدارة العممية كحركة العالقات اإلنسانية ثـ التحكؿ

مف إدارة األفراد إلى إدارة المكارد البشرية (السالـ كصالح.)87:2002 ,
 .1حركة اإلدارة العممية:

إف مف أىـ األمكر التي ساعدت في تطكر كنشأة إدارة المكارد البشرية في بداية القرف الماضي

كجكد حركة اإلدارة العممية كالتي تزعميا "فردرؾ تايمكر" حيث ساىمت في تطكير العالقة بيف العامميف
كاإلدارييف مف خالؿ استخداميا لممنيج العممي في تحديد المكاصفات المختمفة لمقياـ باألعماؿ كاختيار

األفضؿ مف بيف العامميف لمقياـ بالعمؿ كاستخداـ دراسة الكقت كالحركة كتشجيع العماؿ عمى أداء األعماؿ

كفقان لمطرؽ المحددة كبالسرعة كالكقت الالزميف لذلؾ العمؿ ،كاف العماؿ يخضعكف لرقابة شديدة كدقيقة مف

أجؿ تحقيؽ المعايير المحددة مسبقان مف قبؿ اإلدارة كيترتب عمى العامؿ الذم ال يمتزـ بتمؾ المعايير
معاقبتو أك طرده مف العمؿ ،كبالمقابؿ مف يحقؽ تمؾ المعايير فمو المكافآت كالحكافز كالترقيات التشجيعية.

ككنتيجة ليذه الفمسفة اقتصرت كظيفة إدارة األف ارد في المنظمات عمى نشاطات التكظيؼ كالتدريب

كالصحة كالسالمة،كانطالقان مف الرغبة في تحقيؽ أفضؿ األىداؼ الممكنة مف العامؿ حاكلت إدارة
المؤسسة في تمؾ الفترة أف تقدـ بعض الخدمات اإلضافية لمعامميف كاإلجازات كالقركض كغيرىا كلكنيا

خدمات تطكعية مف قبؿ اإلدارة كليست نتيجة لفرضيا عمييـ أك لضغكط عمالية.
()William, et. 1999
 .2حركة العالقات اإلنسانية.
لقد نشأت ىذه الحركة نتيجة لتجاىؿ حركة اإلدارة العممية ألىداؼ العماؿ كمتطمباتيـ كحاجاتيـ
األساسية حيث كانت تركز عمى اإلنجاز كتيمؿ جانب العالقات اإلنسانية كاالىتماـ بظركؼ العامميف

كمراعاتيا ،فقد ركزت حركة العالقات اإلنسانية عمى أىمية العالقات غير الرسمية كمعنكيات العامميف
كرغباتيـ كتمبية احتياجاتيـ كخمؽ الحكافز الذاتية ليـ (الكبيسي.)95:2005 ,

لقد بدأ تأثير ىذه الحركة يأخذ أثره في تطكير إدارة المكارد البشرية كذلؾ كنتيجة لمتجارب التي
تكصؿ إلييا "التكف مايك" كزمالئ و كىي المسماة بتجارب ىكثكرف حيث دلت تمؾ النتائج عمى مؤشرات

جديدة لألسمكب الذم يجب أف تمارسو اإلدارة مع العامميف ،كذلؾ مف منطمؽ أف إنتاجية العامؿ ككفاءة
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أدائو ال تتحدد فقط في ضكء الطريقة التي يتـ تقييـ العامؿ بيا أك عمى أسمكب األجر الذم تقرره اإلدارة،
كلكف إلى جانب ذلؾ ىناؾ مؤشرات اجتماعية كنفسية تساىـ في ذلؾ ،فمنيج العالقات اإلنسانية يساعد
األفراد كمؤسساتيـ عمى تحقيؽ أىدافيـ المنشكدة في ظؿ تحقيؽ الرضا الكظيفي كزيادة اإلنتاجية في

العمؿ لدييـ ،كمف المآخذ عمى ىذه الحركة تجاىميا لمتنظيـ الرسمي كتأثيره عمى إنتاجية العامميف
كعطائيـ ،كعدـ االىتماـ بنكع البناء التنظيمي كأسمكب تصحيح الكظائؼ كأنظمة العمؿ كقكاعده كالتي

تمعب جميعيا أدكا انر ميمة في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كأىداؼ العامميف ،كما لـ تدرؾ مدرسة العالقات
اإلنسانية أف العكامؿ التي تحفز األفراد ال تنحصر في المعاممة اإلنسانية فقط بؿ إف ىناؾ عكامؿ أخرل
منيا عطاء العامؿ كمقدار ما يقدمو مف جيد كطرؽ االختيار كالتكظيؼ التي تربط بيف احتياجات العمؿ

كمؤىالت المرشح لذلؾ العمؿ (السالـ كصالح.)88:2002 ,
 .3التحكؿ مف إدارة األفراد إلى إدارة المكارد البشرية :

يعتبر مفيكـ كظيفة األفراد كجزء مف مياـ اإلدارة ،حيث يعني أف كؿ مدير في المنظمة يمارس

دكر إدارة شؤكف األفراد في الكحدة اإلدارية التي يرأسيا كخاصة فيما يتعمؽ بتخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة
لألعماؿ كألداء العامميف ،كبذلؾ يتكافؽ مبدأ دكر إدارة شؤكف األفراد مع دكر اإلدارييف كجياز متخصص
يتكلى مساعدة اإلدارات األخرل لتكفير احتياجاتيـ مف العامميف كتطكيرىا.

كقد بدأ االىتماـ بإنشاء إدارات متخصصة إلدارة شؤكف األفراد كنتيجة لقصكر اإلدارة العممية

كالعالقات اإلنسانية في ممارسة بعض الكظائؼ ،كعمى ذلؾ تحددت نشاطات إدارة األفراد في العديد مف
الكظائؼ كتحميؿ الكظائؼ كتكصيفيا ،كاختيار األفراد كتعيينيـ ،كتحديد األجكر كالحكافز ،كتنمية كتدريب

األفراد (عالقي.)85:2007 ,

كتماشيان مع التطكرات المتكاصمة لمفكر اإلدارم المعاصر كالمتمثمة باإلبداع كاالبتكار كابراز قد ارت

كمكاىب األفراد كاستثمار طاقاتيـ الفكرية ،كتحاشيا لمقصكر المرتبط في الحركات اإلدارية السابقة بالتعامؿ
مع األفراد في المنظمة ،برز خالؿ سبعينات القرف الماضي مفيكـ جديد إلدارة األفراد كىك مفيكـ إدارة

المكارد البشرية.
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كيشير عالقي ( )2007إلى كجكد العديد مف العكامؿ التي ساىمت في صياغة كنشر ىذا المصطمح
كالتي مف أبرزىا:

 العكامؿ القتصادية :لقد كاجيت المنظمات عدة ضغكط مف أجؿ رفع مستكل الكفاءة اإلنتاجية لمعامميفنتيجة لمصعكد المستمر في تكمفة العنصر البشرم ،ككذلؾ كاجيت ضغكطان في مجاؿ تحسيف نكعية المنتج

كالخدمات كتخفيض تكاليؼ اإلنتاج كالعامميف عمى كجو الخصكص كتنكع األسكاؽ داخميان كدكليان.

العكامؿ الجتماعية :كتتمثؿ ىذه العكامؿ في تنكع مصادر العامميف ،إضافة إلى التدخالت المستمرة مفالحككمات مف أجؿ ضماف الحماية لمعامميف كالمتمثمة في إصدار التشريعات المختمفة.
عكامؿ تكنكلكجية :كىي التغيرات الجكىرية سكاء في تقنية اإلنتاج المكتبية كتطكر شبكة االتصاالتكأنظمة المعمكمات اإلدارية.
عكامؿ إدارية  :حيث فرض النقص في التطكرات اإلدارية نفسو عمى المنظمات سكاء كاف ذلؾ في مجاؿالنظريات أك الممارسة ،فمساىمات بعض العمكـ كعمـ النفس كالعمكـ االجتماعية ،كالنظريات
االقتصادية،كاستخدامات الحاسب اآللي كميا أكجدت قاعدة جديدة لمنطمقات حديثة في الفكر اإلدارم

ككيفية تناكؿ قضايا األفراد ،كما أسيمت أيضان نظريات الحكافز كاإلدارة باألىداؼ كأنظمة حمقات الجكدة

إسيامان كبي انر في تطكر آلية إدارة العمؿ كادارة المكارد البشرية عمى حد سكاء (عالقي.)56:2007 ,

لقد حؿ مصطمح إدارة المكارد البشرية مكاف مصطمح إدارة األفراد أك إدارة شؤكف العامميف كذلؾ في
الكثير مف الجامعات األجنبية كالعربية كالشركات كالمؤسسات في مختمؼ الدكؿ كظيرت الكثير مف

المؤلفات كالبحكث التي تحمؿ ىذه التسمية كال شؾ أف فمسفة ىذا التحكؿ يحتكم عمى مضاميف عدة مف

أبرزىا:
أ .األفراد يشكمكف أىـ عنصر استراتيجي في المنظمة ،باعتبارىـ بشر كرميـ اهلل عف باقي
المخمكقات كال يمكف مساكاتيـ مع بقية المكارد األخرل في المنظمة.

ب .إف إدارة المكارد البشرية شريؾ أساسي في عممية التخطيط االستراتيجي لممنظمة.

ج .ال يمكف تحقيؽ أىداؼ المنظمة إال بكاسطة أفراد مؤىميف كيتمتعكف بركح معنكية عالية ككالء
لممنظمة مع تفيميـ الحتياجاتيـ كرغباتيـ.

د .إف أىداؼ المنظمة كأىداؼ العامميف يكمؿ بعضيا البعض كىي ليست متعارضة كاف باستطاعة
المنظمة تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ المكاءمة مع أىداؼ العامميف كاحتياجات العمؿ ،كذلؾ بتصميـ
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الكظائؼ بحيث تتكافؽ مع قدرات كمؤىالت العامميف مف جانب كاختيار العامميف كفقان لمتطمبات
كاحتياجات الكظائؼ المتاحة مف جانب آخر (.)Thompson, 1995:69

كانطالقان مف ىذه الفمسفة الجديدة لدكر إدارة المكارد البشرية يعتبر مصطمح إدارة األفراد جزءان مف

كظيفة أكبر ىي "إدارة المكارد البشرية" كيتساكل مكقع ىذه اإلدارة مع سائر اإلدارات التنفيذية األخرل في

الكقت الذم تساىـ إدارة المكارد البشرية في كضع استراتيجيات المنظمة كتحقيؽ أىدافيا ،كتتمثؿ المياـ

التخصصية التي تمارسيا إدارة المكارد البشرية بما يمي (أبك شيخة:)24 :2000 ,

 )1تحميؿ كتكصيؼ الكظائؼ :كيقصد بيا التعرؼ عمى كاجبات كمسؤكليات الكظيفة كتحديد مكاصفات
مف يشغميا.
 )2تخطيط المكارد البشرية :يقصد بيا تحديد احتياجات المنظمة مف المكارد البشرية كمان كنكعان.
 )3كضع نظـ الختيار كالتعييف :كينصب اىتماـ ىذه الكظيفة عمى إجراء عمميات المقابمة كاالختبارات
مف أجؿ كضع الشخص المناسب في المكاف المناسب.
 )4تصميـ نظاـ األجكر :كتيتـ ىذه الكظيفة بتحديد قيمة كؿ كظيفة كأىميتيا النسبية كتحديد أجرىا.
 )5تصميـ نظـ الحكافز :كيقصد بو مكافأة األداء المتميز كتحديد الحكافز الفردية كالجماعية.
 )6إعداد خطة التدريب :كتستيدؼ تحسيف كفاء ة العامميف مف خالؿ تزكيدىـ بالمعمكمات كاكسابيـ
الميارات المناسبة.
 )7تصميـ نظاـ تقكيـ أداء العالميف :كضع نظاـ كيؼ نقكـ كلماذا نقكـ ،كمتى نقكـ كآثار التقكيـ
كنتائجو.
 )8كضع نظـ الترقية كالنقؿ :كتيتـ ىذه الكظيفة بكضع سياسات لتنظيـ حركة المكظؼ أفقيان كرأسيان.
 )9تخطيط المسار الكظيفي :كتستيدؼ ىذه الكظيفة بالتخطيط لمتحركات الكظيفية المختمفة لمعامميف
بالمنظمة.
 )10صيانة كرعاية العامميف :كتيتـ ىذه الكظيفة بكضع نظـ السالمة المينية كالرعاية الصحية
كاالجتماعية لمعامميف.
 )11تطكير عالقات العمؿ :كتيتـ بتييئة جك مف الثقة كالتفاىـ بيف العامميف كبحث مطالب كشكاكل
النقابات العمالية.
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 )12حفظ النظاـ كتكقيع الجزاءات  :كتيتـ بكضع قكاعد النظاـ كالسمكؾ في المنظمة ،كتحديد أنكاع
العقكبات كالجزاءات.
 )13تقديـ الخدمات لمعامميف :كتعني الخدمات كالتأمينات المختمفة كالبرامج االجتماعية كالترفييية
كالتسييالت التعميمية.

أىمية إدارة كتنمية المكارد البشرية:
تغيرت النظرة إلى إدارة ك تنمية المكارد البشرية في الكقت الحالي ،ك أصبحت كاحدة مف أىـ
الكظائؼ اإلدارية في المنظمات الحديثة ،ك ىناؾ أسباب كثيرة تفسر التطكر الذم حدث في نظرة اإلدارة
المسئكلة بالمنظمات المعاصرة إلى إدارة المكارد البشرية ك اىتماميا المتزايد بيا ككظيفة إدارية متخصصة

ك أيضان كفرع مف فركع عمـ اإلدارة ،كمف أىـ ىذه األسباب ما يمي (سمطاف:)32 :2003 ,

 .1التكسع ك التطكر الصناعي الذم تـ في العصر الحديث ،كبالتالي كبر حجـ العمالة الصناعية بما
يشترط فييا مف مكاصفات ك ما تحتاجو مف تدريب ك إعداد يجعؿ مف العسير التفريط بالقكل

العاممة التي تـ استقداميا ك تدريبيا ك ضركرة المحافظة عمييا مف خالؿ نظـ ك إجراءات مستقرة
تقكـ عمى تنفيذىا إدارة متخصصة ك مسئكلة.

 .2ارتفاع مستكيات التعميـ كزيادة فرص الثقافة العامة أماـ العامميف ،أدل ذلؾ إلى تغير خصائص
القكل العاممة ،ك تطمب ىذا الكضع الجديد كجكد خبراء ك متخصصيف في إدارة القكل العاممة،

ككسائؿ حديثة أكثر مناسبة لمتعامؿ مع ىذه النكعيات الحديثة مف العامميف.

 .3ارتفاع تكمفة العمؿ اإلنساني ،حيث تمثؿ األجكر نسبة عالية ك متزايدة مف تكاليؼ اإلنتاج في
جميع المنظمات ،األمر الذم حتـ االىتماـ بضغط تكمفة العمؿ كزيادة إنتاجية العامميف مف خالؿ

البحث كالدراسة كاإلدارة الجيدة التي يقكـ بيا جياز متخصص في شئكف العامميف.

كما كتنبع أىمية المكارد البشرية في اإلدارة مف ككنيا أىـ عناصر العممية اإلنتاجية فييا كال بد مف

تكفر الكفاءات الجيدة القادرة عمى األداء كالعطاء المتميز ،لذلؾ يمكف القكؿ أف تكسع اإلنتاج ال يككف
بالتكسع األفقي فقط (زيادة عدد المكظفيف كاالستعانة بتقنية عالية مف اآلالت كالمعدات) بؿ إف التكسع

الرأسي لإلنتاج ىك تكسع مكمؿ لمتكسع األفقي كذلؾ برفع مستكل الكفاءة اإلنتاجية عف طريؽ تكفير

المكارد البشرية المحفزة كالقابمة لعمميات التغيير كالتأىيؿ كالتدريب .الكظائؼ الرئيسية إلدارة المكارد

البشرية :كضع استراتيجية إلدارة المكارد البشرية (عمى أف تككف مستمدة كمتماشية مع االستراتيجية العامة
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لممنظمة كمتماشية مع رؤية كرسالة كأىداؼ المنظمة) بحيث يتضمف عمؿ كتطكير أنظمة إدارة كتنمية

المكارد البشرية كالتي تشمؿ القياـ بالكظائؼ كالمياـ التالية:


تحميؿ الكظائؼ كتصميميا.



استقطاب الكفاءات كاختيارىا كتعيينيا.



إدارة األداء.



إدارة المزايا كالتعكيضات كالبدالت.



تطكير المكارد البشرية.



نظاـ تحفيز المكظفيف.



تخطيط المكارد البشرية.



كضع الصالحيات كالمسؤكليات.



كضع كتحديث اليياكؿ التنظيمية.



كضع أنظمة السالمة.



دراسة مشاكؿ العامميف كمعالجتيا .
(المكسكعة الحرة كيكيبيديا , http://ar.wikipedia.org ,تاريخ الكصكؿ.)2013-4-16 :

بيئة إدارة كتنمية المكارد البشرية :
كتتككف بيئة المكارد البشرية مف مجاليف رئيسييف ىما البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية كسيتـ سرد

العناصر الفرعية التي تشكؿ ىذيف المجاليف( :شاكيش.)33 : 1996 ,
 .1مكارد المؤسسة المادية
 .2مكارد المؤسسة العامة كالخاصة

 .3خصائص الكظيفة مف حيث العبء كالتنكع كظركؼ العمؿ

 .4الجماعات في المؤسسة كتشمؿ العامميف كالكحدات التنظيمية ...إلخ
كميارتيـ  ...إلخ
ا
 .5خصائص العامميف مف حيث طاقاتيـ كقدراتيـ

 .6الخصائص الييكمية كتشمؿ المستكيات اإلدارية كشكؿ التنظيـ كاإلشراؼ
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 .7الخصائص العامة لممؤسسة حيث الظركؼ التي نشأت فييا المؤسسة كنمط القيادة كالمناخ
التنظيمي باإلضافة إلى السياسات  ...إلخ

 .8التطكر التكنكلكجي

 .9النظاـ االجتماعي.
كيمكف تمثيؿ بيئة المكارد البشرية في الشكؿ التالي:
شكؿ رقـ ( :)2.2بيئة المكارد البشرية
ثُٛخ تضتٛخ
ؽهجبد ٔصبربد
" انضثبئٍ "

اػذاد ٔتؤيٍٛ
انكٕادس  :كًب ً َٕٔػب ً

تذسٚت
ٔتؤْٛم

يوارد بشرٍت

ثُٛخ
تُظًٛٛخ
ٔاداسٚخ

ثٛئخ تًكُٛٛخ،
ٔيضٛؾ ػبو

تؼبٌٔ ٔتٕاطم
يضهٔ ٙدٔنٙ
آنٛخ يتبثؼخ نُتبئذ
انجضج ٔانتطٕٚش

يظبدس
يبنٛخ
سػبٚخ انًٕاسد
انًتمبػذح

أدٔاد ػًم :
يخبثش ٔتزٓٛضاد
ٔثشيزٛبد..،

يظبدس يؼهٕيبد

المصدر( :الدكرم(74:1985 ,
يكضح الشكؿ ( )2.2بيئة المكارد البشرية المعقدة ،عمى اعتبار أف التنمية البشرية مف أكثر األمكر
تعقيدان نظ انر العتبارات متعددة أىميا الخبرات كاإلمكانيات المتعددة.

أىداؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية:
إف اليدؼ الرئيس إلدارة المكارد البشرية ىك تككيف قكة عمؿ مستقرة ك فعالة ،أم مجمكعة مف

القكل البشرية القادرة عمى العمؿ ك الراغبة في تشكؿ قكة الدفع األساسية لممنظمة في الكقت الحاضر
كالمستقبؿ ،ك مف ىذا اليدؼ الشامؿ نكجز األىداؼ الفرعية التالية (بربر:)12 : 1997 ,
 .1تككيف قكة عمؿ مستقرة ك منتجة.
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 .2تنمية المكارد البشرية ك تطكير أدائيا.

 .3تعكيض أفراد المكارد البشرية عف جيكدىـ ماديان ك معنكيان.

 .4صيانة المكارد البشرية ك المحافظة عمى سالمتيا ك مستكل ميارتيا في األداء.

 .5المحافظة عمى المكارد البشرية ذات الكفاءة ك تأميف مساىمتيا المستمرة في نجاح أىداؼ
المنظمة.

مصادر استقطاب المكارد البشرية:
يحتاج استقطاب األفراد إلى مؤسسة ما ،دراسة معمقة كمسبقة لممصادر المختمفة التي يمكف مف

خالليا الحصكؿ عمى األفراد المطمكبيف بالمكاصفات المطمكبة ،كيعتبر تحديد المصادر بسيط نسبيان في
حالة المؤسسات الصغيرة ،كلكنو يشكؿ مسألة معقدة بالنسبة لممؤسسات الكبيرة كالمعقدة  ،حيث تتعدد فييا

مصادر األفراد ،كىناؾ مصدراف أساسياف لمحصكؿ عمى تمؾ المكارد المطمكبة كما أكردىا.
(زكيمؼ)79:2003 ,
-1المصادر الداخمية-:
كيقصد بيا المكارد البشرية داخؿ المؤسسة كمف أىميا:
 الترقية :كيستخدـ ىذا المصدر لرفع قدرات العامميف بغرض الحصكؿ عمى الترقية ككذلؾ رفع الركحالمعنكية ليـ كتكليد الشعكر باالستقرار كاألماف الكظيفي لدييـ.
 النقؿ الكظيفي :كتمجأ المؤسسة إليو عندما تككف سياسة المؤسسة في إدارة المكارد البشرية قائمة عمىتنكيع خبرات العامميف.
 مخزكف الميارة :كيستخدـ ىذا المخزكف عادة عندما يككف لدل المؤسسة تصكر كامؿ لمقدراتكالميارات المتكافرة لدل العامميف فييا ،حيث يتـ تحديد احتياجات كؿ كظيفة مف الخبرات ،كالقدرات
كالميارات كالرجكع إلى مخزكف الميارات لمبحث عف أصحاب تمؾ القدرات كالخبرات التي تناسب تمؾ

الكظائؼ.

كمف الجدير بالذكر أف ىذه المصادر ليا أفضميتيا عمى المصادر الخارجية في أكثر األحياف

خصكصان عندما تتكافر السجالت الكاممة لخدمات المكظفيف داخؿ المؤسسة كبنفس الكقت ليا مآخذ لعؿ
مف أبرزىا عدـ كفاية المصادر الداخمية لمؿء المراكز الشاغرة بعناصر مختارة.
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 -2المصادر الخارجية-:
تعد ىذه المصادر أفضؿ السبؿ لممؤسسات الكبيرة حيث ال تستطيع مؿء شكاغرىا باالعتماد كميان

عمى المصادر الداخمية إذ ميما كانت لدييا القدرة الذاتية لالكتفاء بما لدييا فال بد مف المجكء إلى ما
يعرؼ بالمصادر الخارجية كمف أىميا:

التقدـ المباشر لمكظيفة :إذ تستطيع المؤسسة أف تحصؿ عمى مكاردىا مف خالؿ األفراد الذيف يقدمكفليا بشكؿ مباشر أك بالبريد حيث تتفاكت مؤىالت كخبرات ىؤالء المتقدميف.
كال يمكف التقميؿ ىنا مف شأف كأىمية ىذا المصدر لذا يجب معاممة ىذه الطمبات المقدمة بعناية طيبة حتى

لك لـ تكف ىناؾ حاجة إلى تعيينيـ حاض انر ،كعادة تقكـ إدارة المكارد البشرية بتصنيؼ ىذه الطمبات كفقان
لبياناتيا كمؤىالتيا الكظيفية.

 -اإلعالف :كىك أكثر األساليب شيكعان كاستقطابان لألفراد كقد يككف اإلعالف المصدر الكحيد لكثير مف

المؤسسات في حيف يرل البعض أف ىذه الكسيمة ىي آخر الكسائؿ التي يمكف المجكء إلييا الستدعاء

األفراد لمعمؿ أك عندما ال تككف ىناؾ كسائؿ أخرل كلكف بكؿ األحكاؿ ىناؾ كسائؿ مختمفة تعمؿ المؤسسة
مف خالليا عمى اإلعالف مثؿ اإلعالنات الداخمية بالصحؼ اليكمية كالدكرية كالمذياع كالتمفزيكف أك مف

خالؿ ككاالت االستخداـ المتخصصة ،كما يمكف استخداـ المؤسسات المحمية مثؿ الجامعات كالمدارس
كالمعاىد كمصدر ميـ لمحصكؿ عمى المكارد البشرية التي تحتاجيا المنظمة ككذلؾ يمكف التكاصؿ مع

النقابات العمالية كالمنظمات المينية لنفس الغرض .

الكظائؼ اإلدارية لممكارد البشرية:
أشار حامد ( )2006إلى أف الكظائؼ اإلدارية لممكارد البشرية تنقسـ إلى:
-1كظيفة التخطيط /تيتـ كظيفة التخطيط بتخطيط احتياجات المنظمة مف القكل العاممة كمان كنكعان التى
تضمف تحقيؽ أىداؼ المنظمة  ،فالتخطيط يعنى التحديد مقدمان لبرنامج القكل العاممة  ،كقد يكاجو مدير
إدارة المكارد البشرية بكثير مف الصعاب كالمشاكؿ إذ لـ يقـ بالتنبؤ باحتياجات المنظمة مف القكل العاممة

الالزمة لتحقيؽ أىدافيا فى الفترات المستقبمية.

-2كظيفة التنظيـ /كيقصد بكظيفة التنظيـ فى إدارة المكارد البشرية ىك تقسيـ كتحديد الكاجبات المسئكليات
كالسمطات بيف األفراد ،كتحديد العالقات التى تربط ىذه المسئكليات ،فمدير إدارة المكارد البشرية يحدد شكؿ
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الييكؿ التنظيمى إلدارتو عف طريؽ تصميـ ىيكؿ عالقات بيف العمؿ ،األفراد ،العكامؿ المادية فى

المنظمة.

-3كظيفة التكجيو /كيقصد بيا تكجيو جيكد األفراد نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة .
-4كظيفة الرقابة /إف عممية الرقابة تعتبر كظيفة إدارية تتعمؽ بتنظيـ األنشطة كالتنسيؽ بينيا طبقان لخطة
بناء عمى تحميؿ األىداؼ أك األنشطة األساسية لمتنظيـ  ،بحيث تضمف تنفيذ الخطة
العمالة المحددة ،ن
العامة لممنظمة بكفاءة عالية (حامد.)25:2006 ,

مكاجية التحديات مف خالؿ تنمية المكارد البشرية:
ىناؾ مجمكعة مف التحديات التي تكاجو تنمية المكارد البشرية ،كالتي تتعمؽ بالغالب بإدارة المنظمة

كسياساتيا ،باإلضافة إالى اإلمكانيات المادية كالبشرية حيث أشار  (2001) Chiavenatoأنو مف
خالؿ تنمية المكارد البشرية يمكف مكاجية التحديات:
 .1تبني فمسفة جديدة لتنفيذ األنشطة .كذلؾ مف خالؿ التحكؿ مف مفيكـ إدارة المكارد البشرية إلى
مفيكـ اإلدارة مع المكارد البشرية باعتبار أف المكرد البشرم ىك شريؾ فى المنظمة كليس عنصر

خارجى عنيا.

 .2ارتباط إدارة المكارد البشرية بشكؿ مباشر برسالة المنظمة .إدارة المكارد البشرية أصبحت تساىـ فى

التخطيط االستراتيجى كتطكير الكسائؿ كاألساليب التى يستطيع مف خالليا األفراد المبادرة

كالمساىمة فى تحقيؽ أىداؼ المنظمة كىذا يعني أف إدارة المكارد البشرية أصبحت تساىـ بشكؿ

كبير فى تحقيؽ األىداؼ كالنتائج التنظيمية ،كىذا يتطمب التزاـ العامميف بأىداؼ المنظمة كمحاكلة
تحقيقيا .كالحاجة إلى التزاـ األفراد تعنى تعميـ كتدريب العامميف ،كما أف االتصاالت كالمساىمة في

اتخاذ الق اررات أصبحت متطمبات ىامة لممنظمة.
ككذلؾ ظيرت أىمية االرتباط بيف تخطيط المكارد البشرية مع التخطيط االستراتيجى اإلجمالى
لممنظمة ،كذلؾ لتدعيـ رسالة المنظمة ،كما أف أىداؼ إدارة المكارد البشرية يجب أف تنبع مف
أىداؼ المنظمة المتمثمة فى الربح ،النمك ،اإلنتاجية ،الجكدة ،االبتكار كاإلبداع ،المركنة كالتنافسية،
ككذلؾ التقييـ المستمر ألثر أنشطة المكارد البشرية عمى العامميف ،كالمنظمة كذلؾ التخاذ

اإلجراءات التصحيحية الضركرية فى عالـ يتسـ بالتغير المستمر.
 .3التركيز عمى الثقافة التنظيمية التى تتسـ بالديمكقراطية كالمساىمة فى اتخاذ الق اررات كذلؾ مف
خالؿ مساىمة العامميف في اتخاذ الق اررات ،إتاحة فرص الحكار المستمر مع العامميف كاالتصاالت
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المفتكحة كالمباشرة كبرامج المقترحات كالمقابالت كاالجتماعات المستمرة التخاذ الق اررات بشكؿ
أكثر فعالية  ،ككذلؾ زيادة حرية العامميف فى اختيار مياـ عمميـ كالطرؽ الالزمة لتنفيذ ىذه

المياـ.

 .4استخداـ أدكات التحفيز كاإلنجاز الشخصي .كذلؾ مف خالؿ قياـ المنظمة بتصميـ الكسائؿ التى

تقدـ فرص لمتطكير المستمر لقدرات كميارات العامميف بيا كذلؾ مف خالؿ تحسيف برامج التدريب

كالتنمية كالتطكير بيف العامميف .ككذلؾ تكعية العامميف بأىمية التطكير الذاتي ألنفسيـ.

 .5السياسات المرنة إلدارة المكارد البشرية التى تعتمد عمى حاجات كرغبات العامميف بالمنظمة ،
كذلؾ مف خالؿ التحكؿ مف مركزية القكاعد كاإلجراءات إلى تصميـ السياسات المرنة إلدارة المكارد

البشرية التى تعتمد عمى حاجات كرغبات العامميف.

 .6التحكؿ الكمي إلى خدمة العمالء سكاء العمالء الداخمييف أك العمالء الخارجييف .كذلؾ مف خالؿ
اعتبار أف العامميف بالمنظمة عمالء داخمييف يجب إشباع حاجاتيـ كرغباتيـ فى المنظمة التى

يعممكف بيا.

التركيز عمى إدارة المعرفة كرأس الماؿ الفكرم .أصبحت المعرفة ىي أىـ المكارد المتاحة

بالمنظمة ،كذلؾ مف خالؿ تكليد كىيكمة كتطكير كنشر كتبادؿ المعرفة  ،كعمى ذلؾ فإف المنظمات الناجحة
ىى تمؾ المنظمات التى يتكافر فييا معرفة تنظيمية كتعمـ تنظيمى فعاؿ ،كما أف الفعالية التنظيمية تعتمد

عمى جذب كاستخداـ كتطكير كتنمية العامميف الذيف يمكنيـ استخداـ معرفتيـ لحؿ المشكالت ،خمؽ أفكار

جديدة ،تطكير طرؽ عمؿ جديدة كاشباع حاجات كرغبات العمالء (.(Chiavenato, 2001:17-26

عالقة التدريب بكظائؼ تنمية المكارد البشرية األخرل:
كيحتؿ التدريب مكانة ميمة بيف األنشطة اإلدارية اليادفة لرفع الكفاءة اإلنتاجية كتحسيف أساليب

العمؿ كذلؾ عف طريؽ محاكلة تغيير ميارات األفراد كقدراتيـ مف ناحية كتطكير أنكاع أنماط السمكؾ التي

يتبعكنيا في أداء أعماليـ (زكيمؼ.)113 :2003 ,

يجدر بالذكر أف التدريب ما ىك إال عنصر مف عناصر سياسات إدارة المكارد البشرية يرتبطبيا

ارتباطان كثيقان ،تؤثر فييا كيتأثر بو فعمى سبيؿ المثاؿ ،تساعد عممية تخطيط القكل العاممة في تحديد العجز
في الميارات ،كىذا العجز يتـ سده مف خالؿ التكظيؼ ،أك مف خالؿ محاكلة تزكيد العامميف بالميارات
الالزمة لسد العجز .كذلؾ اليدؼ الرئيسي لتقكيـ األداء الكظيفي ىك تحديد الفجكات بيف األداء الفعمي

كالمتكقع ،التي يمكف تضييقيا عف طريؽ التدريب .كبالمثؿ يتـ ربط التدريب بسياسات الترقية ،لتحفيز
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العامميف عمى تنمية أنفسيـ ،كتطكير مياراتيـ باستمرار لتتاح ليـ فرصة الترقية كشغؿ الكظائؼ العميا

(رشيد.)688 :2001 ,

ككنتيجة لمنظر إلى المكارد البشرية عمى اعتبارىا ميزة تنافسية فقد ظير نمك عمـ جديد يطمؽ عميو
إدارة المكارد البشرية االستراتيجية ،كالتي تعرؼ عمى أنيا "ربط إدارة المكارد البشرية باألىداؼ االستراتيجية
بيدؼ تحسيف مستكيات األداء كتنمية الثقافة التنظيمية بما يجعؿ نكاحي اإلبداع كالمركنة".

(ديسمر)5 :2003 ,
كعميو يرل الباحث أف التدريب متطمب أساسي سكاء كاف األمر بالنسبة لممكظفيف الجدد أك القدامى
أك الييئة اإلدارية فإف كشكؼ تحميؿ الكظائؼ تكفر المعمكمات التي يمكف االعتماد عمييا في تحديد
المجاالت أك المكضكعات التي يجب أف يشمميا التدريب في ضكء المكضكعات التي يجب أف يشمميا
التدريب في ضكء ما تسفر عنو نتائج االختبارات كالمقابالت لممكظفيف الجدد ،كفي ضكء ما تسفر عنو
نتائج تقارير األداء كخطط تنمية المسار الميني بالنسبة لممكظفيف القدامى حيث تكشؼ ىذه المصادر عف

نكاحي االحتياجات التي ينبغي أف يمبييا التدريب.
كالشكؿ التالي يكضح مككنات التدريب:

شكؿ رقـ ( :)2.3مككنات عممية التدريب
األىداؼ التدريسية

زيادة المعرفة

المدخالت

صقؿ الميارات

عناصر بشرية غير

تنمية القدرات

مدربة

البرنامج التدريبي
المكارد التدريبية

تغيير في السمكؾ
النتائج التدريبية

ىؿ تـ زيادة المعرفة؟

المخرجات

ىؿ تـ صقؿ الميارات؟

عناصر بشرية مدربة

ىؿ تـ زيادة القدرات؟

ىؿ تـ تعديؿ في السمكؾ؟

المصدر)Schuler,1995: 9) :
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يكضح شكؿ ( )2.3مككنات التدريب كالتي تبدأ باألىداؼ التدريبية كما يسعى إليو نحك التطكير

كالتجكيد ،كغالبان العمميات اإلدارية يجب أف يتكفر فييا مدخالت كمخرجات سكاء مادية أك بشرية ،كما
كيجب أف يتـ تقييـ العممية التدريبية كقياس حجـ التغيرات التي طرأت ما بعد التدريب.

مقكمات التدريب الفعاؿ:
لزيادة فعالية البرامج التدريبية البد أف تأخذ في الحسباف االعتبارات التالية:


ضركرة تكفير المعمكمات كالبيانات التي تساعد عمى تخطيط التدريب كفقا الحتياجات التدريب.



تصميـ البرامج التدريبية التي تتناسب مع االحتياجات التدريبية لممتدربيف.



التأكد مف رغبة المتدربيف في التعمـ كاكتساب الخبرة حتى تضمف الجدية كتحقيؽ النتائج المرجكة .



مراعاة التجانس في نكعية المتدربيف.



العناية باختيار المدربيف مف ذكم الخبرات العممية ك العممية.



االختيار المناسب لمكسائؿ التدريبية بحيث تتمشى مع نكعية المكضكعات كمستكل المتدربيف.



ضركرة كضع مقاييس تساىـ في قياس فعالية التدريب.



تكفير ميزانية كافية لتغطية أكجو نشاط التدريب.



اقتناع اإلدارة العميا بأىمية التدريب كفعاليتو.



االىتماـ بتكفير أساليب مختمفة لتحفيظ األفراد كترغيبيـ في التدريب ).(Schuler,1995:9

اتجاىات حديثة في تنمية المكارد البشرية:

أصبحت معظـ السياسات الجديدة تتجو أكثر نحك االىتماـ بالتنمية البشرية أكثر مف اإلىتماـ

بالمادة أك غيرىا ،ككف أف أعظـ إستثمار يشيد لو بالتاريخ ىك اإلستثمار البشرم(بناء العقكؿ) كما حدث
في الثكرة الصناعية التي أعتمدت اكالن عمى العقكؿ كليس عمى المادة ،باإلضافة لتجربة الياباف الدكلة فقيرة

المكارد الطبيعية كالبتركؿ اك غيره كالتي ضعفت بعد الحرب العالمية الثانية ،لكف بإرادتيـ القكية بادركا
بالتنمية مف خالؿ القكة البشرية اليائمة.

أيضان تجربة ماليزيا الدكلة الفقيرة التي كانت تعاني مف سكء في األكضاع اإلقتصادية كغيرىا ،لكف

مف خالؿ ىذا األسطكرة ،محمد مياتير اختمؼ االمر تمامان بعد اف أصر عمى أف اكلكياتو التنمية البشرية

أكالن.
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كمف ىنا يرل الباحث انو مف الميـ أف نتطرؽ لتجربتيف رائدتيف كالتجربة اليابانية كالماليزية  ،التي
أعطت كؿ أىتماميا لمتنمية البشرية ،كذلؾ لإليماف بالفكرة.
سنتطرؽ في ىذا العنصر إلى تجربتيف آسيكيتيف رائدتيف في مجاؿ تنمية المكارد البشرية أال كىما:

التجربة اليابانية كالتجربة الماليزية (حامد.(61-52 :2006 ,

أ -النمكذج الياباني :إف الياباف الذم خرج محطمان بعد الحرب العالمية الثانية ،بعد عشريف سنة زعزع
العالـ الغربي كبدأ يدخؿ عميو الحزف بفعؿ تكغمو إلى حماه كساحاتو تجاريان كاستثماريان ،رغـ عزلة الياباف
كافتقارىا لممكارد الطبيعية كالطاقة كالغذاء ،إال أنيا أفتكت مرتبة مشرفة عالميان الثانية أك الثالثة حسب

اإلحصائيات.

عند الغكص في عمؽ التجربة اليابانية نالحظ كيؼ يكفؽ بيف المتناقضات :تقاليد-حداثة ،اليدكء-

العنؼ .كفي قمب كؿ محاكلة لفيـ الحقيقة اليابانية نجد اإلشارة إلى الخصكصية االجتماعية-الثقافية التي
تجعؿ منو حالة خاصة كأصيمة :التككيف الثقافي ،تاريخو ،تقاليده ،لغتو ،نظامو القيمي ...التي تشكؿ
قاعدة سمككو كتصرفاتو االقتصادية .ىذه الخصكصية التي تجد الرعاية كالصيانة كالتحسيف ،لضماف بقائو

كأمنو الكجكدم ،ىذه المفارقة ناتجة عف تصميـ المؤسسة اليابانية كجماعة إنسانية تقدس العمؿ الجماعي

كتصنؼ العماؿ كشركاء.
ىذه اإليديكلكجية تكلد سمككيات كتنتج قيـ كتطكرىا ،كتترجـ ىذه البيجة كاالعتزاز الكطني في
الكاقع مف خالؿ دكر األفراد الييئات كالحككمة ،تترجـ في نمكذج كبيئة تزيد مف عقالنية اليابانييف كتمكنيـ
مف التفريؽ بيف المظاىر كالحقائؽ كالتكافؽ الكبير بيف المنتجيف كالعماؿ كالمستيمكيف ،تدفع العامؿ إلى
إتقاف عممو ،كالنقابة إلى المساىمة في جكدة النتائج ،كالمستيمكيف لمكفاء لمعالمة اليابانية كلك بسعر أعمى

مف السمع المستكردة .كىذا التكافؽ كالتناغـ في محمو.
ب -التجربة الماليزية :أىـ ما تعزل إليو الطفرة اآلسيكية مف عكامؿ ،اعتمادىا عمى المكارد البشرية الغنية
بالمككف التعميمي التدريبي ،ىذا فضالن عما تشير إليو الدراسات مف تكافر تمؾ المجتمعات عمى قيـ عالية،
كعادات العمؿ كالمثابرة ،كالنظرة المستقبمية ،كعدـ اإلسراؼ كاالبتعاد عف االستيالؾ المظيرم ،كتكزيع

متقارب لمدخكؿ ...كىي عكامؿ ميمة بمعيار التنمية البشرية ،كالتي مكنتيا مف تحقيؽ معدالت نمك عالية،

رغـ افتقارىا إلى المكارد المالية كالطبيعية كالطاقة كاألمكاؿ.

كقد نجحت ماليزيا في تجسيد ىذه الطفرة ،فقد تمكنت مف مضاعفة متكسط دخميا لمفرد بعشر

مرات خالؿ عشريف سنة مف  $350سنة  1970إلى  $3500في  ،1994كمما يميزىا أنيا تبنت نمكذج
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تنمكم متكازف في إطار استراتيجية تنمكية بأىداؼ بعيدة المدل ( 20سنة) في حيف نجد دكالن أخرل لـ

تحقؽ زيادة في الدخؿ الفردم إال بنسبة .%20

كيقكـ محمد مياتير أحد منظرم ىذه التجربة  -الذم بقي مشرفان عمى التجربة الماليزية لمدة 20

سنة كرئيس كزراء -بشرح المحاكر األساسية لتنمية المكارد البشرية ،حيث يحدد المحاكر الكبرل لمتنمية

فيما يمي:

 تككيف الميارات التدريبية كتنميتيا ،بإيجاد البيئة الثقافية السميمة التي تؤسس لقيـ العمؿ كاألخالؽ.

 تدريب متخصص ،لتغذية الصناعات المعقدة كالكظائؼ التي تزيد معيا القيمة المضافة كيترتب
عنيا اإلبداع كالتجديد.

 تطكير مناىج التعميـ بصكرة تتفاعؿ مع التجديد كتؤىؿ المكارد البشرية ،كتعمـ المغات األجنبية
لمتكاصؿ مع المستثمريف.

 انتقاء المديريف ،فنجاح أم مشركع يتكقؼ عمى ميارة المديريف ،فقد استفادت ماليزيا مف التجربة
اليابانية ،كعممت عمى محاكاة طرقيا كمبادئيا.

 اتباع أسمكب التخطيط االستراتيجي منيجان لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية ،كاىتمت بتنمية المكارد
البشرية كأساس جكىرم فقفزت بذلؾ مف ىاكية التخمؼ إلى الريادة ،متبكئو المرتبة السابعة عشر

في سمسمة التقدـ الصناعي فأصبح الدخؿ الفردم أكثر مف  $10000سنة .2005
عناصر التجربة الماليزية:

 دعـ األسر األكثر فقرا ،كتحفيزىا بطرؽ فعالة لممساىمة في التنمية :قركض بدكف فكائد ،المرافؽ
األساسية ،الييئات المدنية...

 تعزيز التعميـ كاالستثمار في البشر ،مف خالؿ نظاـ تعميمي قكم لتمبية االحتياجات مف القكة العاممة
الماىرة .

 حؿ إشكالية األصالة كالمعاصرة ،فقد كفقت ماليزيا في التكفيؽ بيف األصالة كالديف كالثقافة كبيف
الحداثة كالتنمية ،فاإلسالـ يدعك إلى محاربة الفقر ،كيحث عمى التمكف كالريادة...

 األخالؽ كالقيـ الفاضمة ،حماية البيئة ،تقكية القدرات الدفاعية لألمة...

 اال ستفادة مف التنكع العرقي كالديني ،كالقضاء عمى كؿ أسباب الصراع كضماف الحرية كتقاسـ الثركة
بالعدؿ.

 الحرية كالعدالة ،فالتخمؼ ال يرجع إلى قمة األمكاؿ كلكف لعكامؿ اجتماعية كثقافية مف حرية كعدالة
كتكزيع الرفاىية (حامد.(51-57:2006 ,
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كبعد عرض التجربتيف يرل الباحث أنو مف الميـ اإلستفادة مف ىاتاف التجربتاف ،عمى إعتبار أنيا
مف التجارب الرائعة ،كالتي تجسد فكرة أف اإلستثمار البشرم أكلكية كأعظـ إستثمار ،كعميو البد لمجتمعنا

الفمسطيني اف ينيض بنفسو كأف يتمسؾ بفكرة " بناء العقكؿ" نظ انر لتشابو بعض المعيقات مع كضعنا
الفمسطيني خاصة كأننا نكاجو تحديات قاسية عمى مستكل اإلقتصاد كالتعميـ كغيره .كما كيجب اف نركز

عمى أبرز ماجاء في التجربتيف:

.1التجربة اليابانية:

 أف التجربة اليابانية خرجت مف كسط المعاناة كالفقر.
 أندمجت تجربتيا مع الثقافة كالقيـ ،كبدأت تؤسس لمتغيير.

 تصميـ المؤسسة اليابانية كجماعة إنسانية تقدس العمؿ الجماعي كتصنؼ العماؿ كشركاء
.2التجربة الماليزية:
 أعتمدت عمى المكارد البشرية الغنية .

 بدأ التغيير مف األفراد ،إليمانيـ بأىمية تنمية المكارد البشرية.

 اعتمدت عمى التدريب كتنميتو لتطكير الميارات ،باإلضافة إلنتقاء المديريف الماىريف ،كما
كأعتمدت عمى التخطيط االستراتيجي.

أساليب كطرؽ تككيف المكارد البشرية:
إف اال طالع عمى التجارب الناجحة لبعض الدكؿ في تنمية المكارد البشرية ،ال يمكف أف يقدـ فكرة

جيدة عف الطرؽ كاألساليب الممكف ا تباعيا لتنمية المكارد البشرية في الجزائر ،كىذا راجع إلى عدة أسباب
أىميا اختالؼ البيئات جغرافيان ،اجتماعيان ،ثقافيان كفكريان .ليذا حاكلنا استخالص أىـ األساليب مما تضمنتو

اال ستراتيجية العربية لتنمية القكل العاممة ،كالتي أقرىا مؤتمر العمؿ العربي في دكرتو الثالثيف المنعقد في
تكنس سنة . 2003
تكصي االستراتيجية العربية لتنمية القكل العاممة تكصي بالتأكيد عمى األىداؼ كاتباع البرامج

كاآلليات التالية لتككيف المكارد البشرية كتحقيؽ التشغيؿ الكامؿ (الشريؼ:)36-33 :2011 ,

 .1التأكيػػد عمػػى أف العمػػؿ قيمػػة إنسػػانية كحضػػارية ،ذات أبعػػاد اقتصػػادية كاجتماعيػػة كنفسػػية كدينيػػة
يتزايد دكره في التنمية ك الرفاه كيستحؽ تكريس احترامو بكؿ الكسائؿ.
 .2تنمية القكل العاممة في إطار التنمية البشرية المستدامة كذلؾ مف خالؿ:
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 ربػػط تنميػػة الم ػكارد البش ػرية األخػػرل مػػف دخػػؿ مجػػز كصػػحة مصػػانة كمعرفػػة متاحػػة كمشػػاركة
مدعكمة كبدائؿ معركضة كتمكيف مخطط.

 تنكيػػع كتجديػػد كسػػائؿ تنميػػة الم ػكارد البش ػرية كفػػتح قن ػكات بينيػػا كاتاحتيػػا بطػػرؽ متعػػددة مػػدل
الحياة مع األخذ بنظر االعتبار التنكع االجتماعي (تقميؿ التمايز بيف فرص الذككر كاإلناث).

 العنايػػة بالتنميػػة البشػرية فػػي إطػػار تكامػػؿ عربػػي خاصػػة فػػي مجػػاالت الصػػحة كالتعمػػيـ كالبحػػث
العممي.
 .3العمؿ بكؿ الكسائؿ لزيادة اإلنتاجية بصكرة مستدامة خاصة مف خالؿ:
 التنسيؽ بيف جميع عناصر اإلنتاجية مف عناصر تقنية كانسانية كاالىتماـ بيا جميعان.


االىتماـ بطرؽ التػدريب المسػتمر كتحقيػؽ تعػدد الميػارات ،كرفػع الكفػاءة ،كالتنػاكب بػيف مكاقػع

اإلنتاج كالتدريب دكف إىماؿ لمتخصص الدقيؽ.

 تبني مفػاىيـ الجػكدة الشػاممة كالعمػؿ عمػى تحقيػؽ مكاصػفات الجػكدة القياسػية الدكليػة ،كتقمػيص
اليدر في المكارد بكؿ الكسائؿ كمنيا زيادة االىتماـ باألمف الصناعي كالسالمة المينية.



تقديـ حكافز مادية كمعنكية لمف يسػاىـ فػي رفػع اإلنتاجيػة مػف العمػاؿ كفػرؽ العمػؿ كأصػحاب

األعماؿ.

 تصػػميـ ب ػرامج لتشػػغيؿ الشػػباب تعتمػػد عمػػى الد ارسػػات الميدانيػػة التػػي تغطػػي مسػػتكيات الميػػارة
كاتجػػاه الطم ػػب عم ػػى العمال ػػة كف ػػرص التػػدريب كامكاني ػػات تمكي ػػؿ المش ػػاريع الص ػػغيرة كمتناىي ػػة

الصغر كمحددات تشغيؿ الشباب.

 تػ ػػكفير خػ ػػدمات التكجيػ ػػو المينػ ػػي فػ ػػي مختمػ ػػؼ الم ارحػ ػػؿ الد ارسػ ػػية كاسػ ػػتخداـ مختمػ ػػؼ كسػ ػػائؿ
المعمكمات كالمعمكماتية لذلؾ.

 تشجيع الجامعات عمى إقامة معارض تشغيؿ فعالة تجذب أصحاب المؤسسات اإلنتاجية.
 تخص ػػيص حص ػػص لمش ػػباب ف ػػي مش ػػاريع اإلص ػػالح الز ارع ػػي كالمجتمع ػػات العمراني ػػة الجدي ػػدة
كالتجمعات الحرفية المستحدثة.

 تشػػجيع اإلقػراض الميسػػر بالقػػدر الػػذم يشػػجع الشػػباب عمػػى بػػدء مشػػاريعيـ دكف أف يػػؤدم ذلػػؾ
إلى تخصيص المكارد.
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 .4تكجيػػو التعمػػيـ كالتػػدريب لخدمػػة تنميػػة التشػػغيؿ كالػػتالؤـ مػػع احتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ كمي ػان كنكعي ػان،
كذلؾ مف خالؿ:

 تكسيع فرص التدريب كطاقاتو ككضع أدلة تفصيمية لو ،كتكافؽ ىذا التطػكير مػع بػرامج التنميػة
كاإلصالح االقتصادم.

 التكسع في عقكد التدريب بغرض التشغيؿ مع المؤسسات اإلنتاجية كتنظيـ حكافز لذلؾ.
 اس ػػتحداث كس ػػائؿ ت ػػدريب تس ػػتجيب لحاج ػػات خاص ػػة مث ػػؿ نش ػػر الت ػػدريب م ػػف خ ػػالؿ الم ارك ػػز
التدريبية المتحركة كتطكير التدريب في الحرؼ الريفية.

 تطكير مناىج التدريب كتكسيعيا لمزيد مف التخصصات كالميارات التي يحتاجيا سكؽ العمؿ.
 تشجيع قياـ معاىد كمراكز لمتعميـ التقني كالتدريب لرفع الكفاءة كتطكير اإلنتاجيػة كالحػث عمػى
التعميـ المستمر.

كقد نكىت الصالح ( )2011إلى أنو في إدارة كتنمية المكرد البشرم يجب المحافظة عمى المكرد
البشرم ،كلممحافظة عميو يجب تنميتو تنمية مستدامة كالتي تتـ بعدة طرؽ منيا ما يمي:
أ)

التأىيؿ كيتـ التأىيؿ مف خالؿ:
التدريب ضمف خطة كاضحة.-االبتعاث الستكماؿ الدراسة.

-المشاركة في المؤتمرات كالندكات.

المشاركة في لجاف ك فرؽ عمؿ . تكفير المراجع كالدكريات .ب)

التفكيض كذلؾ مف خالؿ :

 إعػداد تعميمات ك دليؿ تفكيض الصالحيات. تفكيض اإلشرافييف في المكاقع المختمفة لممؤسسة . تفكيض المكظفيف ذكم العالقة مع الجميكر. -تكفير المعمكمات.

 -المتابعة المستمرة ألداء مف تـ تفكيضيـ.
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ج) التقدير كذلؾ مف خالؿ ما يمي:
 استحداث جائزة أفضؿ مكظؼ. قياس رضا المكظفيف. نظاـ تقييـ المرؤكسيف لرؤسائيـ. نظاـ الشكاكل كاالقتراحات. نظاـ الحكافز المرتبط بتقييـ األداء.(الصالح)14 :2011 ,

تحديات إدارة كتنمية المكارد البشرية المستقبمية:
إ ف إدارة المكارد البشرية أحد أىـ عناصر عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية حيث ركزت

البحكث كالدراسات المتعمقة بيذا المجاؿ عمى كيفية تفعيؿ الطاقات البشرية كالنيكض بيا مف خالؿ
استيعاب كاحتكاء المتغيرات المستجدة كمدل مالءمة النظـ اإلدارية التي تتطمبيا عممية التنمية،كفي ىذا

الصدد فإ ف إدارة المكارد البشرية تكاجو تحديات كثيرة لمدخكؿ إلى األلفية الثالثة كمف بيف أبرز التحديات
كما أشار إلييا حسكنة (:)2008

 عكلمة تقنيات االتصاالت. -عكلمة المعمكمات.

 بركز اتجاىات تنظيمية جديدة في منظمات األعماؿ كالخدمات مغايرة لألنماط التنظيمية التعميميةبالشكؿ كالمضمكف.

 التغيرات الديمغرافية التي تتميز بانفجارات سكانية كبتزايد عدد المسنيف كتزايد عدد الشباف في ذاتالكقت ،كتداخؿ الثقافات كالنظـ االجتماعية األمر الذم يحدث تغي انر كبي ارن التجاىات العامميف في

الفرص الكظيفية كالقيادية المتاحة.

 التغيرات في نظرة المديريف كالقادة نحك العكامؿ المؤثرة في تحقيؽ الفاعمية بحيث أصبح االتجاهالكاضح ترجيح العنصر البشرم عمى غيره مف العناصر األخرل داخؿ المؤسسة.

 التركيز عمى اإلبداع كالسرعة كالكفاءة كالفاعمية الفردية في منظمات األعماؿ التي تدار عف طريؽفرؽ العمؿ الجماعي.
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 اتساع الفجكة بيف الميارات الكظيفية المالئمة لفترة ما بعد التسعينات كالميارات التي تركز عميياالنظـ التعميمية كالتدريبية.

 اتساع الفجكة بيف زيادة الطمب عمى المكارد االقتصادية كزيادة مستكل الشح في تكافرىا كتزايدالتنافس عمى المستكييف المحمي كالقكمي مما يعني تكلد الصراعات كاالنقسامات.

جيدا عمى تنمية العنصر البشرم ألنو يتكقؼ عميو تحقيؽ
كختامان فإف أم جياز إدارم ال يألكا ن
أىداؼ الجياز ،فإدارة المكارد البشرية تعمؿ أك تدكر حكؿ محكر قكامو زيادة االىتماـ بالمكارد البشرية بما
يضمف االستخداـ األمثؿ ليذا المكرد ك بالتالي نجاح المنظمة .فالمنظمات لدينا تعاني كما أكضحت

الدراسات مف عدـ كضكح الرؤية فيما يتعمؽ بالتقييـ كالحكافز ،لذا كجب عمى جميع المنظمات في العالـ

النامي تكجيو االىتماـ بتبني سياسة شاممة إلعادة النظر في كظائؼ إدارة المكارد البشرية لدييا.

(حسكنة)85:2008 ,

اإلتجاىات المعاصرة في اإلدارة:
مف خالؿ ىذه الدراسة تـ التطرؽ لمجمكعة مف المفاىيـ التي تتعمؽ باإلتجاىات المعاصرة

كتجربتي الياباف كماليزيا ،باإلضافة لتطرؽ الباحث لمكضكع اإلدارة اإلستراتيجية ،إدارة الجكدة،إدارة
التغيير إلرتباط المكضكعات السابقة مع متغيرم الدراسة ،خاصة كأف عنكاف الدراسة يتعمؽ باإلدارة بشكؿ
متفرع.
اليخفى عمى أحد أف اإلدارة اليكـ أعـ كأشمؿ مف قبؿ ،خاصة في ظؿ االتجاىات الحديثة في عمـ

اإلدارة كالتي فرضت نفسيا عمى معظـ المياديف كالفركع ،كالتي تبحث عف تحسيف األداء كرفع مستكل
الجكدة في ظؿ تعدد المشاكؿ كالقضايا كالتي تتطمب االبتكار كاإلبداع في التعامؿ مع ما يدكر حكؿ
المنظمات ،كىنا يجب التركيز عمى العنصر البشرم ككنو االستثمار الحقيقي كالفعاؿ لمكاجية التحديات

في ضكء االتجاىات المعاصرة .
كما كتسعى المنظمات في العصر الحالي لتنمية القدرات كالميارات البشرية كاستقطابيا كالحفاظ

عمييا ،كيتمثؿ التحدم الرئيس لممنظمات في بناء استراتيجيات فاعمة لالستثمار في العنصر البشرم مف
أجؿ االستفادة الكبرل مف ذلؾ المصدر ،بيدؼ تطكير أداء تمؾ المنظمات لتصبح قادرة عمى تعزيز قدرتيا

التنافسية (السكيدم.)23 :2004 ,

كىنا يتطرؽ الباحث لمجمكعة مف المداخؿ الميمة كالمتعمقة باإلبداع اإلدارم كتنمية المكارد
البشرية:
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مفيكـ اإلدارة الستراتيجية:
عممية صياغة االستراتيجيات كخططيا ،كتحقيؽ ذلؾ يتـ مف خالؿ إدارة التنظيـ ،كاإلدارة

االستراتيجية عممية إدارية يمارسيا عادة مجمكعة مف المديريف في اإلدارة العميا داخؿ المنظمة ،حيث

تعمؿ ىذه المجمكعة بشكؿ منسؽ عمى تحديد األىداؼ الطكيمة األجؿ التي ترغب المنظمة في تحقيقيا،
كعمى ضكئيا يتـ تحديد األعماؿ كالنشاطات التي يجب تبنييا كتنفيذىا مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ مما

يستكجب اتخاذ ق اررات استراتيجية ترسـ خط سير المنظمة لفترة زمنية كىك يسمى استراتيجية المنظمة التي

تسعى إلى تحقيؽ رؤيتيا كرسالتيا المستقبمية (اركمستركنج.)20 :2005 ,

مككنات اإلدارة الستراتيجية:
يمي:

اإلدارة االستراتيجية كعممية إدارية ىي نشاط مستمر عمى شكؿ حمقة مككنة مف خمس مراحؿ كما

 دراسة كتحميؿ اتجاىات المنظمة المستقبمية. -التحميؿ البيئي.

 تككيف االستراتيجية. -تنفيذ االستراتيجية.

 -تقييـ االستراتيجية.

متطمبات تطبيؽ اإلدارة الستراتيجية لتنمية المكارد البشرية:
يتطمب تطبيؽ مفيكـ اإلدارة االستراتيجية لتنمية المكارد البشرية تكفر بعض المتطمبات األساسية

كالضركرية لزيادة قدرة المنظمة عمى تحقيؽ االتساؽ ،كالربط بيف سياسات كأنشطة المكارد البشرية متضمنة
سياسات التدريب كالتنمية ،كمف أىـ ىذه المتطمبات (حسف.)109-98:2003 ,

 تغيير قيـ كاتجاىات األفراد المتعمقة بالعمؿ بيدؼ زيادة الكالء كاالنتماء كيمكف أف يتـ ذلؾ مفخالؿ تحسيف أخالقيات كسمككيات العمؿ لدييـ ،كتحسيف الطاقات كاإلمكانيات الخاصة بتنمية
كتدريب األفراد لزيادة شعكرىـ باألماف الكظيفي ،كتنمية ركح االلتزاـ كاالبتكار لدييـ.

 تغيير دكر كظيفة المكارد البشرية بحيث يزيد إشراكيا في إعداد الخطط االستراتيجية عمى مستكلالمنظمة كأال يقتصر دكرىا عمى التنفيذ.
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 تغيير طبيعة كماىية الميارات المطمكب تكفرىا في مديرم المكارد البشرية بحيث تركز عمىالتخطيط االستراتيجي كالميارات التخطيطية األخرل.

 تغيير كتطكير أساليب ككسائؿ إدارة تنمية المكارد البشرية .مراحؿ الحصكؿ عمى ميزة تنافسية لممنظمة مف خالؿ اإلدارة الستراتيجية لممكارد البشرية:
لمحصكؿ عمى ميزة تنافسية لممنظمة مف خالؿ اإلدارة االستراتيجية لممكارد البشرية  ،فإف ىناؾ

عدة مراحؿ يكضحيا الشكؿ التالي:

73

شكؿ ( :)2.4مراحؿ الحصكؿ عمى ميزة تنافسية لممنظمة
مف خالؿ اإلدارة الستراتيجية لممكارد البشرية

 تضهٛلللللم انجٛئلللللخ انخبسرٛلللللخ نتضذٚلللللذانفشص ٔانتٓذٚذاد
 تضهٛم انجٛئخ انذاخهٛخ نهًُظًخ نتضذٚلذَمبؽ انمٕح ٔانؼؼف.
تضذٚذ سعبنخ انًُظًخ

يغبًْخ ف ٙتمٛٛى اعتشاتٛزٛبد
انُشبؽ يٍ صٛج :يذٖ رذٔاْب،
يضاٚبْب ٔػٕٛثٓب

تظًٛى اعتشاتٛزٛبد انُشبؽ يخم:
 انتُٕع. لٛبدح انزٕدح انفُٛخ. -لٛبدح انزٕدح انٕظٛفٛخ.

انًٕاسد انجششٚخ انًطهٕثخ
يٍ صٛج انؼذد ٔانًٓبساد

يغبًْخ انًٕاسد انجششٚخ
ف ٙتمٛٛى اعتشاتٛزٛخ
انُشبؽ يٍ صٛج :يذٖ
رذٔاْب  ،يضاٚبْب
ٔػٕٛثٓب.

انًٕاسد انجششٚخ انًؼشٔػخ
يٍ صٛج انؼذد ٔانًٓبساد

انفزـٕح

تظًٛى اعتشاتٛزٛخ انًٕاسد انجششٚخ
تطٕٚش خطؾ يضذدح نغذ انفزٕح
ث ٍٛانًطهٕة ٔانًؼشٔع

انتظللشفبد انالصيللخ نغللذ انفزللٕح ثللٍٛ
انًطهللٕة ٔانًؼللشٔع ٔانًتًخهللخ فللٙ
انغٛبعللبد انًتؼهمللخ ثللبنًٕاسد انجشللشٚخ
نتُفٛلللز اعلللتشاتٛزٛخ انًلللٕاسد انجشلللشٚخ
ٔتذػٛى اعتشاتٛزٛخ انُشبؽ.

تُفٛز اعتشاتٛزٛخ انًٕاسد انجششٚخ:
 تخطٛؾ انًٕاسد انجششٚخ تخطٛؾ انًغبس انٕظٛفٙ االعتمطبة – االختٛبس انتذسٚت – تمٛٛى األداء انتؼٕٚغ ٔانًكبفآد -ػاللبد انؼًم

انًخشربد:
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يكضح الشكؿ السابؽ ( )2.3مراحؿ الحصكؿ عمى ميزة تنافسية لممنظمة مف خالؿ اإلدارة

االستراتيجية لممكارد البشرية كالتي تعتمد عمى مجمكعة مف االستراتيجيات كالميارات التي مف خالؿ يمكف
كضع خطط طكيمة كقصيرة المدل لسد الفجكة بيف المطمكب كالمعركض في ضكء المكارد المتاحة سكاء

كانت مادية أك معنكية كذلؾ لتدعيـ استراتيجية النشاط.

إدارة كتنمية المكارد البشرية في ظؿ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة:
تيتـ إدارة المكارد البشرية في ظؿ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة ببناء فرؽ العمؿ ذاتية اإلدارة في

المنظمات ،كذلؾ لتحقيؽ التحسف المستمر مف خالؿ المشاركة كالتعاكف بيف العامميف كلتحقيؽ أىداؼ

المنظمة التي تكجييـ إلييا اإلدارة ).(Klein, 1989:57

إف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة يتطمب التغيير في العديد مف المجاالت المتعمقة بإدارة المكارد

البشرية منيا:

 .1التغيير في أدكار العامميف :إف التغيير في أدكار العامميف في ظؿ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة يشمؿ
النكاحي اآلتية:
أ -الكظائؼ كالمياـ :في ظؿ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة أصبح تحسيف العمميات بالمنظمة ىي
مسئكلية كؿ العامميف بالمنظمة ،كذلؾ مف خالؿ قياميـ بتقديـ مقترحات عف تحسيف العمميات
بالمنظمة.

ب -فرؽ العمؿ :إف فرؽ العمؿ ىي حجر الزاكية في تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة  ،كخاصة فرؽ
العمؿ متعددة المياـ كأحد أنكاع فرؽ العمؿ متعددة المياـ ىي فرؽ المشركعات كالتي تحتكل عمى
عامميف مف كافة الكظائؼ ألداء عمؿ أك ميمة معينة  ،كيتـ تصفية ىذه الفرؽ بعد أداء ىذه

الميمة.

ج -مسمى الكظيفة (المساعديف كالمسيميف) :في ظؿ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة  ،ظيرت مسميات
لكظائؼ جديدة مثؿ :المساعديف كالمسيميف ،كىـ الذيف يساىمكف بجيكد كبيرة في المساعدة عمى
تسييؿ تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة.
كما أف المديريف في كافة المستكيات اإلدارية يعتبركا معمميف كمدربيف لبقية العامميف  ،فيـ يقكمكف
بتعميـ العامميف كتدريبيـ فيما يتعمؽ بنكاحي المكازنات ،الصيانة ،المشتريات  ،الجدكلة  ،اختيار العامميف

كادارة الجكدة (.)Albert & Jennfer,1992: 105
75

 .2التغير في أداء العامميف :ف ٙظؿ تطبيؽ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة  ،فإف ىناؾ تغييرات حدثت
في أداء العامميف  ،كىذه التغيرات تمثمت في:

أ -جمع البيانات عف العمميات كالنتائج المترتبة عمييا :في ظؿ تطبيؽ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة ،
فإف فرؽ العمؿ في المنظمة أصبح تتكافر لدييـ بيانات عف العمميات اإلنتاجية  ،كيقكمكف كذلؾ

بإجراء تحسيف في ىذه العمميات ،كذلؾ مف خالؿ خرائط العمؿ المكجكدة في منطقة العمؿ

الخاصة بيـ.
ب -المكافآت الخاصة :بينما يقكـ فريؽ العمؿ بنفسو بتسجيؿ النتائج المتعمقة بعممو  ،فإف ىناؾ نتائج
خاصة تستحؽ مكافأة خاصة  ،كفى ظؿ تطبيؽ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة فإف ىناؾ أنكاع

متعددة مف المكافآت الخاصة  ،ىي:

ج -التدريب :إف تطبيؽ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة يتطمب تدريب العامميف عمى المعارؼ الجديدة
كأدكات حؿ المشكالت كالتطبيقات اإلحصائية الالزمة لمرقابة عمى الجكدة.
د -تقييـ األداء :في ظؿ تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة ال يقتصر األداء عمى تقييـ الرئيس ألداء
المرؤكسيف ،كانما يكحد تقييـ ألداء الرئيس مف قبؿ المرؤكسيف  ،ككذلؾ تقييـ العمالء كالمكرديف
ألداء فرؽ العمؿ المكجكدة بالمنظمة  ،كتقييـ أداء زمالء العمؿ بعضيـ لبعض.

ق -األجكر كالحكافز :في ظؿ تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة  ،فإف األجكر كالحكافز تككف عبارة عف
حزمة إجمالية مف األجكر كالحكافز .كاألجكر كالحكافز ىذه منيا ما ىك مادم كمنيا ما ىك غير

مادم.)Albert & Jennfer, 1992( .

تنمية المكارد البشرية في ظؿ مفيكـ إدارة التغيير:
"ىي ذلؾ النيج اإلدارم الذم يعنى برصد مؤشرات التغيير في بيئة منظمة األعماؿ كفرز تمؾ

المؤشرات التي ليا عالقة بنشاط المنظمة ضمف أكلكيات إدارتيا بيدؼ تكيؼ كتأقمـ تمؾ اإلدارة في
ممارستيا لكظائؼ العممية اإلدارية مع المتغيرات المتكقعة لتحسيف أدائيا كسمككيا".

(العتيبي)62:2002 ,
"تحرؾ اإلدارة لمكاجية األكضاع الجديدة كاعادة ترتيب األمكر بحيث تستفيد مف عكامؿ التغيير
اإليجابي ،كتجنب أك تقميؿ عكامؿ التغيير السمبي ،أم أنيا تعبر عف كيفية استخداـ أفضؿ الطرائؽ كفعالية
إلحداث التغيير لخدمة األىداؼ المنشكدة" (الصرف.)339 :2002 ,
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أىداؼ إدارة التغيير:
 فحص مستمر لنمك أك تراجع المنظمة كالفرص المحيطة بيا. -تطكير أساليب المنظمة في عالجيا لممشاكؿ التي تكاجييا.

 زيادة حماس كمقدرة أفراد المنظمة في مكاجية مشاكميـ كفي انضباطيـ الذاتي. -تطكير قيادات قادرة عمى اإلبداع اإلدارم كراغبة فيو.

 زيادة قدرة المنظمة عمى الحفاظ عمى أصالة الصفات المميزة ألفراد كجماعات كادارات كعمؿ إنتاجالمنظمة.

 بناء مناخ محابي لمتغيير كالتطكير كاإلبداع (ماىر.)216:2005 ,المكارد البشرية في عممية التغيير:
إف المؤسسات المعاصرة عبارة عف نظـ اجتماعية يجرم عمييا ما يجرم عمى الكائنات البشرية
فيي تنمك كتتطكر كتتقدـ كتكاجو التحديات ،كتصارع كتتكيؼ  ،كمف ثـ فإف التغيير يصبح ظاىرة طبيعية

تعيشيا كؿ مؤسسة .

تتأثر عممية التغيير بمستكل المكارد البشرية كمياراتيا كقناعاتيا كاستعدادىا لعممية التغيير  ،كىي
في ذات الكقت تؤثر في تنمية كتطكير ميارات ىذه المكارد البشرية كجزء مف عممية التغيير نفسيا .
دكر المكارد البشرية في التغيير:
إف عممية التغيير تنجح إذا اعتمدت عمى المشاركة الفعالة مف قبؿ الفريؽ القادر عمى إدارة العممية
بفعالية كمقدرة  ،كقياـ ىذا الفريؽ بعممية التقكيـ الذاتي ،كاشراكو لمعامميف ،كشرح الرؤيا المتكقعة مف

عممية التغيير.

كفيما يمي استعراض لبعض القضايا التي تساىـ في تعزيز دكر المكرد البشرم إلنجاح عممية التغيير

(السمطة الكطنية الفمسطينية ,كزارة التصالت كتكنكلكجيا المعمكمات (:))2003
 .1الرؤية الكاضحة كالقيـ كالعكامؿ األساسية لنجاح المؤسسة:

 تحديد الرؤية الكاضحة كالمفيكمة لمجميع تكضح اليدؼ النيائي الذم تكد المؤسسة الكصكؿ إليو
كتصبح ىذه الرؤية ىي الدليؿ الذم ييتدم بو الجميع لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة .
 تعتبر القيـ التي تؤمف بيا المؤسسة لمكصكؿ إلى أىدافيا بنجاح ىامة جدان ألف القيـ تمثؿ الرغبة
الداخمية في التطكير كتحقيؽ األىداؼ كالسالح القكم لمتنفيذ .
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 .2الختيار كالترقية كالتقدـ الكظيفي :
 ال بد مف كجكد عممية متطكرة لتحديد الميارات المطمكبة لمكظائؼ الجديدة المصممة نتيجة عممية
التغيير مف خالؿ نظـ اختيار كترقية تعكس ىذه الميارات كالكفاءات الجديدة .

 ال بد كذلؾ مف إعادة التفكير في نظـ الترقيات الحالية  ،بحيث تعتمد الكفاءة كاالستعداد كالقدرة
عمى التعمـ كفريؽ معيا انر لالختيار.

 .3العمؿ بركح الفريؽ :
يقصد بذلؾ العمؿ في ظؿ فرؽ عمؿ تتحمى بالقدرة عمى اإلدارة الذاتية  ،كيتصؼ ىذا الفريؽ :
 التمتع بركح عالية مف المسئكلية في عرض كتحميؿ المشكالت كاتخاذ القرار
 تحديد دكر كؿ عضك في الفريؽ كتكقعاتو مف زمالئو .
 .4بناء القيادة الرائدة:ػ
 ضركرة تكفر قيادة كاعية كبصفات مميزة ،إذ أف قناعة كاستعداد القيادة يعتبر خطكة أساسية نحك
التغيير ،كال بد مف تعزيز القيادة.

 .5إدارة كتقييـ األداء:
 إف التغييرات المطمكبة في البنكد السابقة تترجـ جميعان إلى مسئكليات جديدة كميارات جديدة  ،كنظاـفعاؿ إلدارة كتقييـ األداء في المؤسسة.

كيرل الباحث أف تنمية المكارد البشرية متطمب أساسي كىاـ نحك تقدـ المؤسسة التربكية بكجو
الخصكص ،كلذلؾ ربط الباحث اإلبداع اإلدارم كانعكاساتو نحك تنمية المكارد البشرية (رؤساء األقساـ)،
كبعد استعراض المحاكر الخاصة بمفيكـ تنمية المكارد البشرية ،حيث تطرؽ الباحث لمفيكـ تنمية المكارد
البشرية كمف ثـ التعرؼ عمى التنمية البشرية المستدامة كباإلضافة لعرض النشأة كاألىمية لتنمية المكارد

البشرية ،كفي إطار اإلدارة ُكضح أىداؼ التنمية البشرية ،كمف ثـ تطرؽ الباحث لمصادر استقطاب المكارد
البشرية كالتطرؽ لمكظائؼ االدارية ،إضافةن لجزئية مكاجية التحديات مف خالؿ المكارد البشرية ،كنظ انر
ألىمية التدريب في تنمية المكارد البشرية تطرؽ الباحث لطرح ىذه الجزئية في اإلطار النظرم تحديدان

بمفيكـ تنمية المكارد البشرية.
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كحتى يتمكف الباحث مف حصر المكضكع كالتنكع في عرض المعمكمات قدـ الباحث التجربة

اليابانية كالسعكدية لعرض الدركس المستفادة ،كأخي انر عرض الباحث التحديات كالمتطمبات الخاصة بالتنمية

البشرية ،كىذا مايؤكد عميو الباحث بأف التنمية البشرية ال تأتي مف فراغ بؿ مف خالؿ مجمكعة مقكمات
أىميا اإلبداع اإلدارم الذم يجب أف يتكفر لدل رؤساء األقساـ ؛لتنميتيـ ككنيـ كادر بشرم ىاـ كصاحب

قرار باإلضافة لممياـ الكظيفية التي تمكنو مف التغيير ،كأخي انر عرض الباحث بعض المكضكعات البارزة
كالتي ليا عالقة باالتجاىات المعاصرة.
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الفصل الثالث

الدراساث السابقت
أكلن :الدراسات المتعمقة باإلبداع اإلدارم.
ثانيان :الدراسات المتعمقة بتنمية المكارد البشرية.
ثالثان :تعقيب عمى الدراسات السابقة.

الدراسات السابقة
يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ أبرز الجيكد ذات العالقة بمكضكع الدراسة ،كالتي استطاع
الحصكؿ عمييا كجمعيا ،كذلؾ لالستفادة منيا بيذه الدراسة ،كقسـ الباحث ىذه الدراسات لقسميف ىما:

أكالن :الدراسات المتعمقة باإلبداع اإلدارم ،كثانيان :الدراسات المتعمقة بتنمية المكارد البشرية ككؿ قسـ يحتكم
عمى دراسات عربية كأجنبية ،كقاـ الباحث بترتيب الدراسات زمنيان مف األحدث إلى األقدـ كانتيى بعرض

تعقيب عمى ىذه الدراسات.

أكلن -الدراسات المتعمقة باإلبداع اإلدارم:
أ-الدراسات العربية:
 .1دراسة شقكرة ( )2012بعنكاف" :إدارة التغيير كعالقتيا باإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس
الثانكية في محافظات غزة مف كجية نظر المعمميف".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة ألساليب

إدارة التغيير كعالقتيا باإلبداع اإلدارم كذلؾ مف كجية نظر المعمميف ،كقد استخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي ،بمغت عينة الدراسة ( )522معمـ كمعممة مف المدارس الثانكية بمحافظات غزة،
كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات.

ككاف مف أبرز النتائج:

 درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية ألساليب إدارة التغيير في المدارس جيدة حيث جاء أسمكب" تقديـ نمكج سمككي يحتذل بو" في أعمى المراتب كأسمكب "تحديد أىداؼ المدرسة كأكلكياتيا"

بأدنى المراتب.

 مستكل تكافر ميارات اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة جيد حيث جاءمجاؿ "االحتفاظ باالتجاه" في أعمى المراتب كمجاؿ "الحساسية لممشكالت" في أدنى المراتب.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متغير المنطقة التعميمية في مجاؿ " الطالقة ،الحساسيةلممشكالت ،التحميؿ كالربط" كالدرجة الكمية في استبانة اإلبداع اإلدارم لصالح رفح كخانيكنس

مقابؿ الكسطى.

ككاف مف أبرز التكصيات:
 ضركرة االىتماـ بتنمية ميارات اإلبداع اإلدارم لدل المدراء حتى يتمكنكا مف تطبيؽ التغيير.80

 ضركرة إشراؾ العامميف بشكؿ أكبر في المكاقؼ اإلدارية خاصة في صياغة الرؤية المشتركةلممدرسة.

 عقد زيارات كلقاءات متبادلة بيف مديرم المدارس في المناطؽ المختمفة كاقامة ندكات مف أجؿتبادؿ الخبرات كاألفكار التطكيرية.

 ضركرة تحسيف شركط اختيار مدراء المدارس كعدـ االكتفاء بسنكات الخدمة أك المقابمة ،بؿ مفاألفضؿ أف يككف المتقدـ اجتاز دكرات في اإلدارة المدرسية بنجاح.
 .2دراسة خمؼ ( )2010بعنكاف" :عالقة القيادة التحكيمية باإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ

األ كاديمييف في الجامعة اإلسالمية بغزة".

ىدفت إلى معرفة العالقة بيف امتالؾ القيادات األكاديمية لعناصر القيادة التحكيمية كتنمية القدرات
اإلبداعية لدل رؤساء األقساـ األكاديمييف بالجامعة اإلسالمية بغزة لمعاـ الدراسي ( )2010/2009كالبالغ
عددىـ ( )50رئيس قسـ أكاديمي ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخداـ االستبانة
كأداة لمبحث حيث تـ استرداد ( )45استبانة .

ككاف مف أبرز النتائج:
 تكجد ممارسة لمقيادة التحكيمية مف قبؿ القيادات األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة بنسبة.%80.6

 -احتؿ عنصر الجاذبية "التأثير المثالي" مف عناصر القيادة التحكيمية المرتبة األكلى بكزف نسبي

 %82.89كعنصر االستشارة الفكرية المرتبة الرابعة بكزف نسبي  %79.63في تقديرات أفراد

العينة.

 -يتكافر اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ األكاديمييف بالجامعة اإلسالمية بعزة بنسبة .%83.94

 احتؿ عنصر (القدرة عمى التحميؿ كالربط) مف عناصر اإلبداع المرتبة األكلى بكزف نسبي( )%88.33في تقديرات أفراد العينة.

ككاف مف أبرز التكصيات:

 أف تقكـ الجامعة بعقد دكرات ككرش عمؿ لزيادة كعي القيادات األكاديمية بأسمكب القيادة التحكيميةكفكائدىا عمى المدل البعيد في تطكير أداء المرؤكسيف .

 ضركرة اىتماـ إدارة الجامعة باإلبداع كالمبدعيف كتشجيع العمؿ اإلبداعي مف خالؿ التحفيزالفكرم كالمادم .
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 .3دراسة عبد العاؿ ( )2010بعنكاف " :كاقع اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس البتدائية بمنطقة

حائؿ بالمممكة العربية السعكدية ".

ىدفت إلى معرفة كاقع اإل بداع اإلدارم إلدارات المدارس االبتدائية بمنطقة حائؿ  ،قاـ الباحث

بإعداد استبانة كزعت عمى مديرم المرحمة االبتدائية كالحاضريف إلى الدكرة التدريبية بكمية التربية بجامعة
حائؿ ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ االستبانة كأداة لجمع المعمكمات لمدراسة ككانت
عينة الدراسة مككنة مف مديرم المرحمة االبتدائية كالحاضريف إلى دكرة التدريب بكمية التربية جامعة حائؿ.

ككاف مف أبرز النتائج :
 إدارات المدارس االبتدائية بمنطقة حائؿ تطبؽ عناصر كجكانب اإلبداع اإلدارم بدرجة عالية. ضغكطات العمؿ كنقص الحكافز المقدمة لممبدعيف ىي أىـ المعكقات التي تحد مف اإلبداعاإلدارم.

ككاف مف أبرز التكصيات:
 ضركرة تدريب مديرم المدارس عمى استيعاب التكنكلكجيا كتقنيات االتصاؿ المتطكرة . -زيادة منح الحكافز المعنكية كالمادية لممبدعيف .

 تشجيع العمؿ الجماعي كتطكير عممية صنع القرار اإلدارم بما يشجع اإلبداع اإلدارم لدل إداراتىذه المدارس.
 .4دراسة أبك ىيف ( )2010بعنكاف" :الثقافة التنظيمية كعالقتيا باإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس

الثانكية بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف".

ىدفت التعرؼ إلى الثقافة التنظيمية كعالقتيا باإلبداع اإلدارم لمديرم المدارس الثانكية بمحافظات

قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف كمعرفة درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة
لإلبداع اإلدارم مف كجية نظر المعمميف ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كتككف مجتمع

الدراسة مف ( )3464معمـ كمعممة كعينة الدراسة بمغت ( )450معممان كمعممة لمعاـ الدراسي (-2009
 )2010كاستخدمت الباحثة االستبانة كاستخدمت معادلة بيرسكف لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة
كمعامالت ارتباط بيرسكف كاستخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية كطريقة ألفا كركنباج كطريقة أخرل

لحساب الثبات.
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ككاف مف أبرز النتائج:
 حصمت ثقافة النظـ كاألدكار عمى المرتبة األكلى كثقافة اإلنجاز عمى المرتبة الثانية كثقافةالتعاطؼ اإلنساني عمى المرتبة الثالثة كثقافة القكة عمى المرتبة الرابعة .

 قدرة االحتفاظ باالتجاه حصمت عمى المرتبة األكلى يمييا التحميؿ كالربط حصمت عمى المرتبةالثانية.

 ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في مجاؿ ثقافة القكة ككانت لصالح متغير سنكاتالخدمة (األكثر مف  10سنكات) كلصالح رفح في مجاؿ ثقافة القكة كلصالح شرؽ غزة كخانيكنس
في المجاليف ثقافة التعاطؼ اإلنساني كثقافة النظـ كاألدكار.

ككاف مف أبرز التكصيات:
 ضركرة العمؿ عمى زيادة معرفة ككعي مديرم المدارس الثانكية بالثقافة التنظيمية التي تساعدعمى اإلبداع اإلدارم مف خالؿ التدريب العممي الميداني.

 ضركرة التعاكف مع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات خاصة في أقساـ اإلدارة كالتخطيطالتربكم إلعطاء المديريف دكرات تدريبية لرفع مستكل أدائيـ.

 أف تقدـ مديرية التربية كالتعميـ حكافز مادية كمعنكية لممديريف الذيف يعممكف عمى تنمية الثقافةالتنظيمية.

 أف يتـ إشراؾ المعمميف بشكؿ أكبر في اتخاذ الق اررات المدرسية مما ينعكس عمى أدائيـ بصكرةإيجابية.

 .5دراسة العاجز كشمداف ( )2010بعنكاف ":دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل معممي
مدارس المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف".

ىدفت التعرؼ إلى دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل معممي مدارس المرحمة الثانكية

بقطاع غزة كما سبؿ تنمية اإلبداع لدل معممي المرحمة الثانكية كىؿ ىناؾ متغيرات مثؿ الجنس كسنكات
الخدمة كالمؤىؿ تؤثر عمى دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع  ،كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي

التحميمي كبمغت عينة الدراسة ( )303بنسبة ( )%11مف المجتمع األصمي البالغ ( )3416كتـ تحميؿ

النتائج باستخداـ البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
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ككاف مف أبرز النتائج:
 القيادة المدرسية تشجع المعمميف عمى تعزيز المقررات الدراسية بما يخدـ النكاحي اإلبداعية لدلالمعمميف كيطكر أدائيـ كقدراتيـ.

 القيادة المدرسية تعزز تنمية العالقات اإلنسانية بيف المعمميف كتشجعيـ عمى العمؿ بركح الفريؽالكاحد.

 افتقار القيادة المدرسية لمنكاحي المادية التي تسيـ في تنظيـ الرحالت العممية الترفييية كالمسابقاتلالرتقاء باإلبداع لدل المعمميف.
ككاف مف أبرز التكصيات:
 ضركرة أف تقكـ القيادة المدرسية بعمؿ رحالت ترفييية عممية لممعمميف تيدؼ لتنمية الجانباإلبداعي لدييـ.
 أف تحث القيادة المدرسية المعمميف عمى المشاركة في المؤتمرات كالندكات كالدكرات التدريبية التيتسيـ في تنمية اإلبداع.

 يجب اختيار قيادات مدرسية كاعية تؤمف بأىمية اإلبداع في البيئة المدرسية كتسعى لتنميتو لدلالمعمميف.

 تدريب المعمميف عمى االستراتيجيات التي تنمي االبتكار مثؿ :حؿ المشكالت  ،كاالكتشاؼكاأللعاب ،كالعصؼ الذىني ،كاالستقصاء  ،كالتفرد في التعميـ.

 .6دراسة العجمة ( )2009بعنكاف ":اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم القطاع العاـ
دراسة تطبيقية عمى ك ازرات قطاع غزة".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع اإلبداع اإلدارم كعالقتو بأداء المديريف العامميف بك از ارت قطاع غزة
كاعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كتـ استخداـ االستبانة ككسيمة لجمع البيانات تـ تحميؿ

( )305استبانة بنسبة ( )%82مف حجـ العينة باستخداـ برنامج  SPSSكاستخدمت االختبارات
اإلحصائية المناسبة.
ككاف مف أبرز النتائج:
 المديركف في قطاع غزة يمتمككف جميع القدرات المميزة لمشخصية المبدعة. المتغيرات التنظيمية تؤثر بدرجات متفاكتة في تكفير المناخ اإلبداعي. كاقع اإلبداع اإلدارم بك ازرات قطاع غزة مقبكؿ بشكؿ عاـ.85

 عممية تقكيـ األداء ال يتـ بشكؿ فعاؿ بما يخدـ المكظؼ كالك ازرة.ككاف مف أبرز التكصيات:
 إنشاء إدارة حاضنة لإلبداع. -كضع استراتيجيات مبنية عمى معايير دقيقة لمكشؼ عف المبدعيف كالمكىكبيف .

 -العمؿ عمى اتباع الالمركزية كتفكيض السمطة كمشاركة المرؤكسيف في اتخاذ الق اررات .

 تفعيؿ نظاـ الحكافز عمى أسس كمعايير مينية تتضمف التميز كاإلبداع في األداء كمكافأةالمبدعيف.
 .7دراسة الميثي ( )2008بعنكاف " :الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة كدكرىا في اإلبداع اإلدارم مف
كجية نظر مديرم مدارس التعميـ البتدائي بالعاصمة المقدسة".

ىدفت التعرؼ إلى تكضيح أىمية الثقافة التنظيمية لمديرم المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة،
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ككانت عينة الدراسة مككنة مف مديرم المدارس االبتدائية
بالعاصمة المقدسة كعددىـ ( )115مدير كاستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة.
ككاف مف أبرز النتائج:
 درجة ممارسة الثقافة المساندة كانت بدرجة كبيرة جدنا مف كجية نظر مديرم المدارس االبتدائيةبالعاصمة المقدسة.

 درجة ممارسة عنصر األصالة مف عناصر اإلبداع اإلدارم كاف بدرجة كبيرة جدان مف كجية نظرمديرم المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة.

 كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة حكؿ بعد الثقافةالمساندة مف أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة لمديرم المدرسة كفقان لممؤىؿ العممي لصالح أصحاب
الدراسات العميا كالبكالكريكس كلسنكات الخبرة لصالح ( 16سنة فأكثر).

 أف الثقافة اإلبداعية كثقافة الدكر كثقافة الميمة ىي الثقافات التنظيمية التي تفسر اإلبداع اإلدارم.ككاف مف أبرز التكصيات:
 ضركرة العمؿ عمى نشر الكعي كمعرفة مديرم المدارس بالثقافة التنظيمية السائدة بشكؿ عاـ،كابراز الثقافات التنظيمية التي تساعد عمى اإلبداع اإلدارم خاصة مف خالؿ التدريب الميداني.
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 التعاكف مع أعضاء ىيئة التدريس خاصة أقساـ اإلدارة بإعطائيـ دكرات تدريبية ترفع مف مستكلاألداء.

 عقد كرش عمؿ مف قبؿ مراكز اإلشراؼ لمديرم المدارس االبتدائية عمى كيفية إدخاؿ أساليباإلبداع في تنمية اإلدارة.

 االستفادة مف خبرات الدكؿ المتقدمة في مجاؿ اإلدارة كاإلبداع اإلدارم. .8دراسة كاصمي ( )2008بعنكاف " :مقكمات اإلبداع اإلدارم لدل مديرات المدارس الثانكية بمدينتي
مكة المكرمة كجيزاف".

ىدفت التعرؼ إلى مقكمات اإلبداع اإلدارم لدل مديرات المدارس الثانكية مف كجية نظر المديرات

كالمشرفات كالمعممات ،كبمغ عدد عينة الدراسة ( )162مشرفات اإلدارة المدرسية ( ،)63كمديرات المدارس
( ، )38كمعممات مف مكة كجيزاف ( ،)61كاستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات.
ككاف مف أبرز النتائج:

 مديرات المدارس كالمعممات في المرحمة الثانكية يعتقدف بتكافر مقكمات اإلبداع اإلدارمفاإلمكانيات كالمكارد كالبرامج التدريبية أكثر ما يعتقدكنو المشرفات.

 المعممات كالمديرات يعتقدف بتكافر مقكمات اإلبداع اإلدارم المتعمقة بجكانب سمات الشخصيةأكثر ما يعتقدكنو المشرفات.

ككاف مف أبرز التكصيات:
 عقد دكرات تدريبية كتثقيفية مف أجؿ تعريؼ أعضاء اإلدارة المدرسية بمفيكـ اإلبداع اإلدارم. تنظيـ لقاءات لمككادر العممية في مجاؿ اإلدارة لتزكيدىف بخبرات جديدة تؤدم لتحسف مستكلأدائيف.

 .9دراسة المخاكم ( )2008بعنكاف  ":دكر مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات
غزة في تنمية اإلبداع الجماعي لدل معممييـ كسبؿ تطكيره".

ىدفت التعرؼ إلى دكر مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة في تنمية

اإلبداع الجماعي لدل معممييـ مف كجية نظر المعمميف كما ىدفت لمكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات درجة ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث بمحافظات غزة لدكرىـ في
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تنمية اإل بداع الجماعي لدل المعمميف لمتغير الجنس كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كاستخدـ الباحث

المنيج الكصفي التحميمي كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس اإلعدادية بمحافظات

غزة لمعاـ الدراسي ( )2008/2007كعددىـ (  )2742معمـ كمعممة منيـ (  )1111معممة ك()1631

معمـ كبمغت عينة الدراسة ( )354معمـ كمعممة بنسبة ( )%12.8ككانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة

كتأكد الباحث مف صدؽ اإلدارة باستخداـ صدؽ المحكميف كاستخدـ الباحث التك اررات كالنسب المئكية

كالمتكسطات كاختبار  Ttestكتحميؿ التبايف األحادم.
ككاف مف أبرز النتائج:
 بمغ متكسط درجة ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث بمحافظات غزة لدكرىـ فيتنمية اإلبداع الجماعي لدل معممييـ مف كجية نظر المعمميف  %65.6في مجاؿ التخطيط

لمتدريس ك  %69.01في مجاؿ تنفيذ الدركس ك  %65.97في مجاؿ المنياج ك  70.03في
إدارة الصؼ ك  %68.4في التقكيـ.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية بككالةالغكث تعزل لصالح اإلناث في مجاؿ (التخطيط لمدركس-تنفيذ الدركس-المنياج) ،أما في مجاؿ

(إدارة الصؼ -التقكيـ) ال تكجد فركؽ تعزل لمتغير الجنس أك سنكات الخبرة أك المؤىؿ العممي.
ككاف مف أبرز التكصيات:
 زيادة برامج التأىيؿ لمديرم المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة . عقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس اإلعدادية لرفع كفاياتيـ كقدراتيـ اإلبداعية. تييئة مديرم المدارس اإلعدادية لمخبرات الالزمة كالتي تسيـ في استخداـ جانبي الدماغ في تنفيذالدركس مف قبؿ المعمميف.

 إثراء المناىج الدراسية باألنشطة اإلبداعية التي تنمي إبداع المعمـ كالطالب. عقد دركات تدريبية لمعممي المدراس اإلعدادية في طرؽ أساليب التدريس الحديثة التي تعمؿ عمىاستثارة عقكؿ الطمبة كتنمية قدراتيـ اإلبداعية.
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 .10دراسة مرضاح ( )2006بعنكاف  " :العالقة بيف سمكؾ القيادة كاإلبداع اإلدارم عند المرؤكسيف
دراسة ميدانية عمى مكظفات جامعة الممؾ بف عبد العزيز ".

ىدفت التعرؼ إلى مفيكـ السمكؾ اإلبداعي كأنماطو في المنظمات ،كالتعرؼ عمى كاقع اإلبداع

اإلدارم عند المكظفات في عينة الدراسة كعمى أنماط السمكؾ القيادم عند القيادات النسائية ثـ التعرؼ
عمى طبيعة العالقة بيف سمكؾ القيادة كاإلبداع عند المكظفات في عينة الدراسة كالتعرؼ عمى تأثير

الخصائص الشخصية كالكظيفية عمى إبداع المكظفات في عينة الدراسة كبمغ عدد العينة ( )238مكظفة،

كتـ جمع المعمكمات مف خالؿ استبانة تـ تحميميا باألساليب اإلحصائية كالنسب المئكية كحساب المتكسط
المرجح كمعامؿ االرتباط بيرسكف كمعامؿ االنحدار الخطي.
ككاف مف أبرز النتائج:
 كجكد مستكل إبداعي مرتفع عند المكظفات في عينة الدراسة. كجكد تأثير المتغيرات الشخصية (المؤىؿ العممي كالدخؿ كالحالة االجتماعية) عمى بعض أبعاداإلبداع اإلدارم.

 ىناؾ عالقة طردية ضعيفة بيف أبعاد اإلبداع اإلدارم (حؿ المشكالت كاتخاذ الق اررات ،القابميةلمتغيير ،ركح المخاطرة ،سعة االتصاؿ ،تشجيع اإلبداع) كبيف االىتماـ باإلنتاج ككذلؾ بيف بعد
االىتماـ بالعامميف.

ككاف مف أبرز التكصيات:
 ضركرة إنشاء إدارة تيتـ باإلبداع اإلدارم كتككف الحقة إلدارة التطكير اإلدارم مع الحرص عمىكجكد فركع لدييا في كؿ إدارة.

 ضركرة رفع مستكل اإلبداع عند المكظفات بشتى الكسائؿ . اإلكثار مف البرامج التدريبية بشتى أنكاعيا الداعمة لميارات اإلبداع. .11دراسة العازمي ( )2006بعنكاف " :الثقافة التحكيمية كعالقتيا باإلبداع اإلدارم "دراسة مسحية
عمى العامميف المدنييف بديكاف كزارة الداخمية ".

ىدفت إلى تحديد العالقة بيف سمات القائد التحكيمي كتكافر اإلبداع اإلدارم لدل العامميف المدنييف

بديكاف ك ازرة الداخمية كالتعرؼ عمى مدل تكفر خصائص كسمات القيادة التحكيمية لدل القيادات المدنية
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بك ازرة الداخمية ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي ،كاستخدـ االستبانة كأداة لجمع المعمكمات
ككانت عينة الدراسة مككنة مف جميع مكظفي ديكاف ك ازرة الداخمية مف المدنييف بمدينة الرياض.
ككاف مف أبرز النتائج:
 كجكد عالقة طردية بيف امتالؾ القيادات اإلدارية لسمات كخصائص القائد التحكيمي كامتالؾمرؤكسييا لميارات كقدرات إبداعية.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ امتالؾ العامميف لمقدرات اإلبداعية لصالح أصحاب الخبرةاألعمى.
ككاف مف أبرز التكصيات:
 تشجيع كتدريب القيادات المدنية عمى االعتراؼ باألخطاء عند اكتشافيا. تشجيع كتدريب القيادات عمى اإلبداع اإلدارم. .12دراسة العكفي ( )2005بعنكاف" :مدل تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلدارم في التعامؿ مع األزمات لدل
رؤساء األقساـ األكاديمية كاإلدارية بجامعة أـ القرل بمدينة مكة المكرمة".

ىدفت التعرؼ إلى مدل تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلدارم في التعامؿ مع األزمات لدل رؤساء

األقساـ األكاديمية كاإلدارية في جامعة أـ القرل بمكة المكرمة مف كجية نظرىـ ،استخدـ الباحث المنيج
الكصفي المسحي كاستخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كبمغ عدد أفراد العينة ( )983مف رؤساء

األقساـ كالعامميف في مجاؿ التدريس بالجامعة.
ككاف مف أبرز النتائج:

 إدارة األزمات ال تتـ إال مف خالؿ التفكير اإلبداعي المنظـ. درجة ممارسة رؤساء األقساـ لألساليب اإلبداعية المطبقة في الدراسة عالية في معظميا. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزم لمتغير نكع القسـ ،المؤىؿ العممي ،كتكجد فركؽ دالةإحصائيان تعزل لعامؿ الخبرة في مجاؿ العمؿ اإلدارم.
ككاف مف أبرز التكصيات:
 التركيز عمى الدكرات التدريبية المتخصصة في مجاؿ اإلبداع اإلدارم. أف تسند اإلدارة لإلدارييف ذكم الخبرة كالمتمكنيف مف تحريؾ دفة العمؿ نحك األفضؿ.91

 .13دراسة ىيجاف ( )2003بعنكاف ":عالقة األنماط القيادية بمستكل اإلبداع اإلدارم "
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى عالقة األنماط القيادية باإلبداع اإلدارم في المديرية العامة لمجكازات،

كقد استخدـ الباحث منيج المسح اإلجتماعي بيدؼ الكقكؼ عمى طبيعة العالقة بيف األنماط القيادية
كمستكل اإلبداع اإلدارم ،حيث تككف مجتمع الدراسة مف العامميف في المديرية العامة لمجكازات بمدينة

الرياض البالغ عددىـ ( )255فرد ،كاستخدـ الباحث اإلستبانة كأداة لمدراسة.
ككاف مف أبرز النتائج:

 تُمارس في المديرية النمط القيادم الديمقراطي في المرتية األكلى يميو النمط المتسمط كيميو النمطالحر.
 تمارس عناصر اإلبداع اإلدارم بصكرة متكسطة في المديرية. تكجد عالقة إرتباطية مكجبة بيف األنماط القيادية (الديمقراطي ،القيادم الحر ،القيادم المتسمط)كمستكل اإلبداع اإلدارم بالمديرية.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل اإلبداع اإلدارم كاألنماط القيادية مف جيةكخصائص الشخصية مف جية أخرل.
ككاف مف أبرز التكصيات:
 ضركرة تخمص المنظمات مف أساليب القيادة التسمطية كمف الركتيف كالبيركقراطية. ضركرة عقد دكرات تدريبية بيدؼ تنمية ميارات القيادة كاإلبداع. ضركرة تبني أساليب حديثة ككضع خطط مناسبة لمتطكير اإلدارم. -ضركرة اإلىتماـ باإلبداع اإلدارم في المنظمات كذلؾ مف خالؿ تنمية ميارات المكظفيف.
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ب-الدراسات األجنبية:
 .1دراسة  )Boonzaaier, 2009( Boonzaaierبعنكاف" :الستثمار اإلبداعي :مقاييس ,معايرة
كتطبيؽ عممي".

ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بيف اإلبداع اإلدارم ككؿ مف (العمؿ ،الجنس ،سنكات الخبرة،
التخصص ،المؤىؿ العممي) ،ككانت عينة الدراسة مككنة مف  40مؤسسة تـ اختيارىا بطريقة عشكائية.
ككانت مف أبرز النتائج:
 العمر يمعب دكر أساسي في القيادة كالثقافة باإلضافة إلى آلية استقطاب المكظفيف كتطكيرأدائيـ.
 ال يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الجنس كاإلبداع اإلدارم. ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف المؤىؿ العممي كاإلبداع في حؿ المشكالت.ككانت مف أبرز التكصيات:
 عمؿ برامج متخصصة تيدؼ لتطكير القدرات اإلبداعية لمعامميف. يجب عمى الباحثيف الذيف سيعممكف عمى نفس المكضكع أف يقكمكا بجمع معمكمات أكبر عفالمستكل التعميمي كسنكات الخبرة كذلؾ لكضع الشخص المناسب في المكاف المناسب لو حسب

مؤىالتو.

 يجب عمؿ تحميؿ كامؿ كمفصؿ عف العالقة بيف سنكات الخبرة كاإلبداع. .2دراسة  )Easa, 2012( Easaبعنكاف" :دكرة إنتاج المعرفة" : SECIدراسة اإلبداع في

المؤسسات".

تيدؼ الدراسة إلى اختبار استخداـ نمكذج  SECIفي نقؿ المعرفة في المؤسسات كتأثيره عمى

عممية اإلبداع اإلدارم ككانت عينة الدراسة مككنة مف  30مؤسسة ،كاستخدـ الباحث المقابمة الشخصية
كاالستبانة كأدكات لجمع المعمكمات.

ككانت أبرز النتائج:

 -نمكذج  SECIىك فعميا مستخدـ مف أجؿ خمؽ المعرفة في ىذه المؤسسات.
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 بعض المتغيرات المفركضة بشكؿ شخصي قممت نسبة الفائدة مف مجاؿ التنشئة االجتماعية فينقؿ المعرفة كاإلبداع اإلدارم.

 -التعمـ الذاتي ىك األكثر تأثي انر بشكؿ إيجابي عمى عممية اإلبداع .

ككانت مف أبرز التكصيات:

 تدعـ الدراسة ىذا النمكذج ليطبؽ بشكؿ عالمي كلكف استخداـ كؿ جزء مف ىذا النمكذج تخضعلبعض المحددات كىي المحتكل الثقافي ،القيادة كطبيعة المياـ.

 اختبار بعض النماذج الحديثة في إدارة المعرفة كخصكصان تأثيرىا عمى اإلبداع في المؤسسات .3دراسة  (Fuentes, 1996) Fuentsبعنكاف" :استراتيجيات التغيير كاإلبداع في المدارس

المختمفة ثقافيان ألطفاؿ السادسة".

ركزت ىذه الدراسة عمى القيادة اإلدارية مف أجؿ تنمية اإلبداع كالتغيير ،كذلؾ مف خالؿ برنامج
خاص طبؽ عمى عينة مف مديرم المدارس األمريكية كمساعدييـ ،بمغت العينة ( )500بكالية اركنساس،
كتكساس ،كلكيزيانا كنيك ماكسيكك كاككالىكما ،كاستخدمت المنيج الكصفي الميداني كجمعت بياناتيا مف

خالؿ المقابالت ،االستبانات ،المالحظات.
كاف مف أبرز النتائج:

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ حصائية مف حيث القيادة اإلدارية مف أجؿ تنمية اإلبداع كالتغيير تعزللمتغيرات الجنس كالخبرة.
كاف مف أبرز التكصيات:
 العمؿ عمى تشجيع العامميف عمى اإلبداع اإلدارم ،الستثارة التغيير كالتجديد. -ضركرة االىتماـ ببناء الشخصية القيادية المؤثرة عمى اإلبداع.

 .4دراسة  (Amabil & sinsbag, 1992) Amabil & sinsbagبعنكاف" :معيقات اإلبداع

اإلدارم في المنظمات في مدينة كامب ار في استرااليا".

ىدفت التعرؼ إلى تحديد معيقات اإلبداع اإلدارم في المنظمات في مدينة كامب ار في استراليا كقد

استخدـ الباحث المنيج الكصفي الكثائقي كالذم أعتمد فيو عمى الكتب كالدراسات ذات العالقة بمكضكع

الدراسة .كقاـ الباحث بعرض النتائج عمى مجمكعة مف مديرم منظمات القطاع العاـ .
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ككاف مف أبرز النتائج :
 مف معيقات اإلبداع اإلدارم في المنظمات عدـ تكفر المكافآت المالئمة لإلبداع . غياب جك الحرية كالدعـ الفني كاالجتماعي لإلبداع . ىناؾ مجمكعة مف المعيقات العقمية كاالنفعالية (الخكؼ كالتردد). .5دراسة  )Jezycki, Andrew,1997( Jezycki, Andrew,بعنكاف" :تحميؿ العالقة بيف النمط
اإلبداعي كسمكؾ القائد لدل اإلدارييف بالمدارس البتدائية كالمتكسطة كالثانكية بساف فرنسسكك".

ىدفت التعرؼ إلى الدكر الذم يتعيف عمى مديرم المدارس القياـ بو فيما يتعمؽ بالمستكل التعميمي

كفعالية الدكر المدرسي ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث كانت عينة الدراسة مف مديرم
المدارس.
ككاف مف أبرز النتائج:
 أف معدؿ الدرجة اإلبداعية لممديريف ( )% 95.4مقارنة بالمعدؿ المعيارم كالبالغ ( .)%96كقدأكضح أفراد العينة في إجاباتيـ أنيـ يفضمكف التفكير عمى التعميـ التمقيني.

 أف مديرم المدارس يتعرضكف لضغكط لتحقيؽ النتائج المرجكة بالرغـ مف أنيـ يكاجيكف تحدياتحادة كمتزايدة.

 -أف ىناؾ مجمكعة مف المشاكؿ الجديدة تأخذ طريقيا لمظيكر بمعدالت متسارعة تتطمب إجابات

جديدة كأنماط قيادية جديدة كنكعان مف اإلبداع يستطيع استقراء ما كراء المتطمبات اآلنية كيككف

مشتمالن عمى رؤية لما ينبغي أف يككف عميو الكضع في المستقبؿ.
ككاف مف أبرز التكصيات:

 عقد برامج تدريبية متنكعة تيدؼ إلى تدريب أفراد العينة عمى التفكير اإلبداعي مف خالؿاالحتكاؾ في بيئة العمؿ.

 ضركرة تكقير جك مف الراحة النفسية كاالستقرار لدم مجتمع الدراسة األمر الذم يدفع إلى جكدةاألداء.

 اختيار قيادات لممؤسسات التعميمية مؤىمة كتتمتع بالتفكير اإلبداعي تككف قادرة عمى التنبؤبمشاكؿ العمؿ ك حميا.
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ثانيان -الدراسات المتعمقة بتنمية المكارد البشرية:
أ-الدراسات العربية:
 .1دراسة نعيـ ( )2012بعنكاف" :كاقع تنمية المكارد البشرية بكزارة التربية كالتعميـ العالي كعالقتيا
بمستكل األداء اإلدارم".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع تنمية المكارد البشرية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية كعالقتيا
بمستكل األداء اإلدارم ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع

المكظفيف بك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية مف أصحاب المسميات الكظيفية (رئيس قسـ ،مدير

دائرة ،نائب مدير عاـ– مدير عاـ) البالغ عددىـ ( )127لمعاـ الدراسي  2012-2011كتـ تكزيع
استبانات استرد منيـ ( )103بنسبة( )%81مف مجتمع الدراسة ،كقد تأكد الباحث مف صدؽ األداة

كاستخدـ المتكسطات الحسابية كالنسب المئكية كاختبار  T.testكتحميؿ التبايف األحادم لتحميؿ نتائج

الدراسة الميدانية.
ككاف مف أبرز النتائج :
 الكزف النسبي لمقياس درجة قياـ الك ازرة بدكرىا في تنمية المكارد البشرية لممكظفيف مف كجيةنظرىـ %63.2

 الكزف النسبي لمقياس مستكل األداء اإلدارم بك ازرة التربية كالتعميـ العالي مف كجية نظر المكظفيف%67.4

 عدـ كجكد فركؽ ذات دالالت إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لكاقع تنمية المكاردالبشرية ،كمستكل األداء اإلدارم يعزل لمتغيرات (النكع ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة).

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي لصالح اإلدارة العميا .ككاف مف أبرز التكصيات:
 -استحداث إدارة مختصة لتنمية المكارد البشرية في الييكؿ التنظيمي لمك ازرة .

 ضركرة مراجعة كتحديث الكصؼ الكظيفي بشكؿ دكرم كمستمر مف خالؿ إجراء تحميؿ كظيفيلكؿ الكظائؼ.

 التنسيؽ مع الجيات المحمية كالدكلية لعقد برامج تدريبية ىادفة بناء عمى االحتياجات التدريبيةلتطكير ميارات المكظفيف.
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 .2دراسة العالكؿ ( )2011بعنكاف" :دكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية األ كاديمية في

الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة".

ىدفت التعرؼ إلى مفيكـ المعرفة في مجاؿ تنمية المكارد البشرية األكاديمية في ظؿ الفكر اإلدارم

المعاصر في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كتحديد درجة ممارسة العامميف األكاديمييف في الجامعات

الفمسطينية في قطاع غزة لمعاـ  2010-2009كالبالغ عددىـ ( )1309كطبقت االستبانة عمى  %41مف

مجتمع الدراسة ( )196أكاديمي كاستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية  :التك اررات كالمتكسطات

الحسابية كالنسب المئكية كمعامؿ ارتباط بيرسكف كسبيرماف كمعادلة جتماف كمعامؿ ارتباط ألفا كاختبار
( )Tكتحميؿ التبايف األحادم:
ككاف مف أبرز النتائج:

 درجة ممارسة العامميف األكاديمييف لدكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية بكزفنسبي .%52

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة العامميف األكاديمييف لدكر إدارة المعرفة في تنميةالمكارد البشرية تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث كمتغير التخصص لصالح كمية اآلداب
كالتجارة.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي أك سنكات الخبرة . .3دراسة الصالح ( )2011بعنكاف" :اإلبداع المؤسسي كتنمية المكارد البشرية في المنظمات غير

الحككمية (األىمية)".

ىدفت التعرؼ إلى دكر اإلبداع المؤسسي في تنمية المكرد البشرم في المنظمات غير الحككمية
(األ ىمية) ،كقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تـ تكزيع االستبانة عمى عينة
عشكائية مككنة مف ( )11منظمة غير حككمية (أىمية) في عماف كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي

التحميمي.
ككاف مف أبرز النتائج:
 العامميف في المنظمات غير الحككمية (األىمية) يدرككف بشكؿ جيد مفيكـ اإلبداع المؤسسيكأىميتو بالنسبة لممنظمة غير الحككمية (األىمية).
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 يرل العاممكف في المنظمات غير الحككمية (األىمية) أف لتعامؿ اإلدارة بشكؿ إيجابي كمتميز أثركبير في تنميتيـ مما ينعكس إيجابيان عمى قدرتيـ في تحقيؽ اإلبداع المؤسسي لمنظمتيـ كبالتالي

تطكرىا كنمكىا كاستمرارىا.

 لمساىمة العامميف اإلبداعية دكر فعاؿ في تعزيز كتطكير اإلبداع المؤسسي في المنظمة التييعممكف بيا.

ككاف مف أبرز التكصيات:
 -ضركرة إجراء دراسات معمقة حكؿ مكضكع اإلبداع المؤسسي كدكره في تنمية المكرد البشرم.

 االىتماـ بتجارب اإلبداع المؤسسي لممنظمات غير الحككمية ( األىمية ) المكجكدة في الدكؿاألخرل.

 ضركرة إيالء مكضكع اإلبداع المؤسسي كتنمية المكرد البشرم أىمية كبيرة في مجاؿ التعميـ عمىالمستكل الجامع.

 .4دراسة الطيراكم ( )2010بعنكاف ":دكر استراتيجيات تنمية المكارد البشرية في تطكير األداء
المؤسساتي في المنظمات غير الحككمية في غزة".

ىدفت التعرؼ إلى دكر استراتيجيات تنمية المكارد البشرية في تطكير األداء المؤسساتي في

المنظمات غير الحككمية في محافظات غزة ،مف خالؿ دراسة كاقع التخطيط االستراتيجي لتنمية المكارد

البشرية كمدل تطكير تمؾ االستراتيجيات بشكؿ ميني كالتعرؼ عمى المستكل لمقائميف عمى صياغة
كمتابعة كتقييـ تمؾ االستراتيجيات كقد تككف مجتمع الدراسة مف العامميف في المنظمات غير الحككمية

المحمية كالدكلية العاممة في محافظات غزة البالغ عددىـ ( )889منظمة كطبقت الدراسة عمى عينة قدرىا

( )117منظمة بنسبة  %13كطبقت االستبانة عمى  240مكظؼ ما بيف مدير عاـ  ،مدير فرع ،منسؽ
مشركع ،منسؽ كحدة.

ككاف مف أبرز النتائج:
 %80 -مف المنظمات غير الحككمية لدييا استراتيجيات لتنمية المكارد البشرية.

 مستكل تطكير استراتيجيات تنمية المكارد البشرية في تمؾ المؤسسات عاؿ نسبيان يقدر ب .%78 -التمكيؿ الخارجي يساىـ بشكؿ أساسي في تطكير استراتيجيات تنمية المكارد البشرية.

  %75مف القائميف عمى صياغة إعداد االستراتيجيات لتنمية المكارد البشرية لدييـ مستكل مينيمناسب كمالئـ لتمؾ الميمة .
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ككاف مف أبرز التكصيات:
 ضركرة كجكد لكائح تنظيمية تقرىا السمطة كالجيات المختصة تمزـ المنظمات غير الحككمية بكجكدخطة استراتيجية.

 -ضركرة خمؽ ثقافة تنظيمية حكؿ أىمية إدارة المكارد البشرية كدكرىا في خمؽ ميزة تنافسية.

 ضركرة إنشاء كحدات متخصصة إلدارة المكارد البشرية ضمف اليياكؿ التنظيمية كبناء عالقاتشراكة حقيقية مع الممكليف.

 تصميـ أنظمة أداء مينية قائمة عمى أساس األداء كنظاـ تأميف صحي كسمـ ركاتب يساىـ فيتنمية كتطكير قدرات العامميف.

 تكفير فرص لمتدريب كالتعميـ تساىـ في دعمو المنظمات. .5دراسة الغامدم ( )2009بعنكاف" :مستكل فعالية المكارد البشرية في كزارة التعميـ في المممكة

العربية السعكدية".

ىدفت التعرؼ إلى مستكل فاعمية إدارة المكارد البشرية في ك ازرة التعميـ العالي في المممكة العربية

السعكدية إ لى جانب الكشؼ عف جكانب القكة كالضعؼ في كظائؼ إدارة المكارد البشرية  ،استخدـ الباحث
االستبانة ككانت العينة مككنة مف ( )118قائدان إداريان في ك ازرة التعميـ العالي في المممكة كاستخدـ الرزمة

اإلحصائية (.(SPSS

ككاف مف أبرز النتائج:
 ىناؾ مستكل متكسط مف الفاعمية لجميع مجاالت الدراسة كادارة المكارد البشرية ككؿ في ك ازرةالتعميـ العالي بالسعكدية .

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي في جميع المجاالت باستثناء مجاليالتخطيط لممكارد البشرية كالتدريب كتنمية المكارد البشرية لصالح حممة مؤىؿ الماجستير.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل األثر المسمى الكظيفي في جميع المجاالت لصالح فئة(ككيؿ ك ازرة كككيؿ ك ازرة كمدير عاـ) .

 -ىناؾ مستكل مرتفع مف اإلعاقة إلدارة المكارد البشرية في ك ازرة التعميـ العالي في السعكدية يعكد

لمعكامؿ المتعمقة بعدـ تكفر قدر كافي مف الالمركزية كضعؼ مشاركة المكظفيف في اتخاذ القرار
كقمة عدد المتخصصيف في مجاؿ التخطيط لممكارد البشرية  ،كضعؼ الحكافز المادية كتدخؿ

المحسكبية في التكظيؼ .
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 ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لتقديرات المبحكثيف ألبرز المعكقات إلدارة المكارد البشرية تعزللمتغيرات المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كالمسمى الكظيفي في بعض المعكقات .

ككاف مف ابرز التكصيات:
 زيادة اىتماـ اإلدارة العميا بك ازرة التعميـ العالي السعكدية بممارسة كظائؼ كأنشطة المكارد البشريةكربط الحكافز كالمكافآت بتقييـ أداء المكظفيف .

 .6دراسة شمتكت ( )2009بعنكاف" :تنمية المكارد البشرية كمدخؿ استراتيجي لتعظيـ الستثمار في

العنصر البشرم".

ىدفت التعرؼ إلى تنمية المكارد البشرية كمدخؿ استراتيجي لتعظيـ االستثمار في العنصر البشرم
في ككالة الغكث بقطاع غزة (مكتب غزة اإلقميمي كرئاسة الككالة) ،كالتحقؽ مف مدل تكظيؼ استراتيجيات

تنمية المكارد البشرية كأثرىا الفاعؿ في إعداد المكظؼ الماىر كالمدرب عمى أسس عممية كتناكلت الدراسة
العديد مف السمات الفردية مثؿ الفئة العمرية ،الجنس ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات

العمؿ في الككالة ،الدرجة الكظيفية ،الدكرات التدريبية ،كضـ مجتمع الدراسة جميع المكظفيف العامميف ما
بيف الدرجة الكظيفية الثامنة كالدرجة العشريف ،كالبالغ عددىـ ( )665مكظؼ كقد ضمت عينة الدراسة

( )253ما يعادؿ  %40مف مجتمع الدراسة:
ككاف مف أبرز النتائج:
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أم أفراد العينة حكؿ تنمية المكارد البشرية كأثرىا عمىتعظيـ االستثمار يعزل إلى الجنس أك الحالة االجتماعية أك الدرجة الكظيفية.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة يعزل لمعمر ،عدد سنكات الخبرة ،المؤىؿالعممي ،عدد الدكرات التدريبية.

ككاف مف أبرز التكصيات:

 اعتبار المكظؼ استثمار حقيقي ال بد مف العمؿ عمى تنميتو كتطكيره لتحقيؽ أىداؼ المؤسسةكتحسيف أدائيا.

 العمؿ عمى عقد دكرات متخصصة أك كرشات عمؿ تيدؼ إلى تعريؼ المكظؼ بمفيكـاالستثمار البشرم .

 ضركرة كضع استراتيجية كاضحة كدقيقة لمسياسات كالبرامج التدريبية لتككف أكثر جدكلكفعالية في تنمية كتطكير قدرات المكظفيف .
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 .7دراسة العنزم ( )2008بعنكاف" :التخطيط الستراتيجي لتنمية المكارد البشرية كالمممكة العربية

السعكدية ".

ىدفت التعرؼ إلى اتجاىات المسؤكليف بمؤسسات القطاع الخاص المستفيدة مف برنامج الصندكؽ

نحك جكدة برامجو كاجراءاتو كبناء مقترح لصندكؽ تنمية المكارد البشرية.

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج االستراتيجي المستقبمي كاستخدـ االستبانة كأداة

رئيسية لمبحث كالمقابالت المقننة كمجمكعات التركيز الفكرم ،كعدد أفراد العينة  132يمثؿ نصؼ

الشركات المستفيدة مف برامج صندكؽ تنمية المكارد البشرية بمكة المكرمة:
ككاف مف أبرز النتائج:
-

الرم المحايد نحك متغيرات تسكيؽ خدمات الصندكؽ كجكدة برامجو
تميؿ اتجاىات العينة إلى أ

كاج ارءاتو.

 يكجد تكافؽ بيف كجكد تأثير لكافة المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع الخاص بجكدة برامجالصندكؽ.

 أ ىـ نتائج البحث تكمف في بناء التصكر المستقبمي المقترح لمصندكؽ حيث تكفر أداة عمميةكعممية لتطكير جكدة برامج الصندكؽ كاجراءاتو كأداءه .
ككاف مف أبرز التكصيات:
 االىتماـ بالتطكير في مختمؼ برامج الصندكؽ كبرامجو كتسكيؽ خدماتو . -إعادة النظر في مختمؼ برامج الصندكؽ كأكلكيات تمؾ البرامج في إطار يخدـ مختمؼ الفئات .

 حرص الصندكؽ عمى متابعة الشركات المستفيدة بشكؿ أكثر مكضكعية كفعالية كالعمؿ عمىزيادة االستفادة مف خدمات الصندكؽ

 االستفادة مف تقنيات المعمكمات كاالتصاالت في التدريب كالتنمية الذاتية كيمكف تدعيـ ذلؾ بإنشاءقناة فضائية .

 .8دراسة صياـ ( )2007بعنكاف" :فعالية متطمبات تطبيؽ كظائؼ إدارة المكارد البشرية في جياز
الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة".

ىدفت التعرؼ إلى فعالية متطمبات تطبيؽ كظائؼ إدارة المكارد البشرية في جياز الشرطة
الفمسطينية في محافظات غزة مف كجية نظر فئة الضباط العامميف في الجياز ،كمحاكلة التعرؼ إلى

الفركؽ في دراسة فعالية إدارة كتنمية المكارد البشرية في جياز الشرطة الفمسطينية كفقان لمتغيرات الجنس،
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العمر ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ ،الرتبة العسكرية ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،سنكات الخبرة
.استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
ككاف مف أبرز النتائج :
 -كظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية تكاد تككف غير مكجكدة أك مغيبة.

 مستكل الرضا عف أنظمة كظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية ضعيفة. ىناؾ غياب لمكائح.ككاف مف أبرز التكصيات:
 -تأسيس إدارة متخصصة إلدارة كتنمية المكارد البشرية.

 إعداد خطة لمقكل العاممة تشمؿ عمى برامج تطكيرية كتقييـ األداء كالحكافز. .9دراسة أبك سممية ( )2007بعنكاف" :مدل فاعمية التدريب في تطكير المكارد البشرية في مكتب

األكنركا اإلقميمي بغزة".

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف فاعمية التدريب في تطكير المكارد البشرية في مكتب األكنركا في غزة

مف خالؿ بحث محاكر العمؿ التدريبية كالمتمثمة بتحميؿ االحتياجات التدريبية كتخطيط التدريب كتنفيذه

كتقييمو كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف اإلدارييف في مكتب األكنركا اإلقميمي بغزة البالغ عددىـ
( )430كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ برنامج التحميؿ اإلحصائي  SPSSلتحميؿ

البيانات .

ككاف مف أبرز النتائج :

 يتـ تحديد االحتياجات بناء عمى مبادئ تنمية المكارد البشرية بشكؿ مقبكؿ . -يتـ تخطيط التدريب في مكتب األكنركا بمنيجية مقبكلة .

 عممية تقييـ التدريب تتـ بشكؿ ميني في مكتب األكنركا . ىناؾ نكع مف الغمكض في عممية ما بعد التدريب . -اإلدارة العميا تدعـ العممية التدريبية .

ككاف مف أبرز التكصيات:

 تفعيؿ دكر القائميف عمى إدارة التدريب مف أجؿ زيادة فاعمية التدريب . ضركرة االرتقاء بمستكل التخطيط كتحديد االحتياجات التدريبية في ضكء مراعاة معايير إدارةالجكدة الشاممة الخاصة بالتدريب .

010

 االلتزاـ بالتقييـ القبمي كاآلني كالبعدم لمتدريب . -ربط التدريب بالتقييـ السنكم لممكظؼ .

 .10دراسة الشنطي ( )2006بعنكاف" :أثر المناخ التنظيمي عمى أداء المكارد البشرية  ,دراسة ميدانية
عمى ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة".

ىدفت التعرؼ إلى مدل تأثير أبعاد المناخ التنظيمي السائد في ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية

عمى أداء المكارد البشرية  ،كتقييـ المناخ التنظيمي بيذه الك ازرات كالتعرؼ عمى مستكل أداء المكارد

البشرية كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمبحث ككانت العينة مككنة مف المكظفيف العامميف بكظائؼ
إشرافيو بك ازرات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة البالغ عددىـ ( )620مكظؼ كاستخدـ الباحث المنيج
الكصفي التحميمي.

ككاف مف أبرز النتائج :
 -تكجيات أفراد العينة إيجابية نحك المناخ التنظيمي السائد .

 المناخ التنظيمي يؤثر بشكؿ إيجابي عمى أداء المكارد البشرية مما يؤدم لتحسيف مستكل األداء. -ىناؾ خمؿ في الييكؿ التنظيمي لمك ازرات كأساليب كطرؽ اتخاذ القرار .

 عدـ تناسب طبيعة كمياـ ككاجبات الكظائؼ التي يشغميا العامميف مع المؤىالت العمميةكالتخصصات الحاصميف عمييا .

ككاف مف أبرز التكصيات -:
 االىتماـ بالييكميات لمك ازرات بحيث تككف قادرة عمى تمبية االحتياجات الحالية كالمستقبمية ممايساىـ في تحسيف مستكل األداء كتحقيؽ أىداؼ الك ازرات .

 العمؿ عمى تحسيف طرؽ اتخاذ القرار عمى أف يتـ إشراؾ العامميف في ىذه العممية . التكجو نحك الالمركزية كالعمؿ عمى تفكيض الصالحيات لممستكيات اإلدارية بما يحقؽ أىداؼالك ازرات كبكجكد معايير تضمف سالمة التطبيؽ .

 .11دراسة بمفقيو ( )2006بعنكاف" :التدريب عف بعد كمدخؿ لتأىيؿ كتنمية المكارد البشرية".
ىدفت التعرؼ إلى أسمكب التدريب عف بعد كمدخؿ لتنمية القكل العاممة كتأىيميا مف خالؿ
تكضيح أىـ مفاىيمو كمقكمات تطبيقو مع مناقشة الصعكبات التي يمكف أف تحد مف إمكاف تطبيؽ ىذا

األسمكب التدريب الحديث أف تحد مف إمكاف تطبيؽ ىذا األسمكب التدريب الحديث بالمممكة العربية
السعكدية ،كاستخدمت الباحثة االستبانات لجمع أداء العينة التي اشتممت عمى المكظفات اإلداريات
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كاألكاديميات التي سبؽ ليف االطالع بمياـ إدارية ككانت مجتمع الدراسة ( )359مفردة كاستخدمت

الباحثة البرنامج اإلحصائي (. )SPSS
ككاف مف أبرز النتائج :

 كعي غالبية المكظفات بالتطكر الحاصؿ في كسائؿ االتصاؿ كأجيزة الحاسب اآللي كشبكاتيا ممايجعؿ المؤسسات التعميمية كالتدريبية تتجو ليذا النكع مف التدريب .

 مف مميزات ىذا التدريب مركنة كمالءمة الجدكؿ الزمني كتكفير الكقت كالماؿ كنفقات السعركاإلقامة.

 مف سمبيات ىذا التدريب أف ىناؾ تخكؼ مف أف يقع المتدرب ضحية لممراكز الكىمية  ،كما أنو اليصمح لمدكرات التي تعتمد عمى التطبيؽ العممي .

 -ىناؾ عالقة سمبية بيف السف كسنكات الخبرة كبيف االلتحاؽ بدكرات تدريبية في مجاؿ اإلدارة.

ككاف مف أبرز التكصيات :

 دعكة المؤسسات الحككمية كالمؤسسات التعميمية كالشركة لمتفكير بتطكير كتنمية المكارد البشريةلدييا كما يدعميا مف أساليب تدريبية حديثة كالتي منيا التدريب عف بعد .

 ضركرة تكفير القاعدة التحتية الالزمة إلنجاح أسمكب التدريب عف بعد لتالفي المشكالت مثؿبطئ سرعة شركات اإلنترنت .

 دعـ اىتماـ المكظفات بتتبع المستجدات الحاصمة في مجاؿ الحاسب كتكفير التقنيات الحديثةالتي تربط اإلدارات الحككمية النسائية بالمؤسسات التي تقدـ التدريب عف بعد .

 التكصية بإجراء عدة دراسات عممية كمتعمقة تتناكؿ جكانب مختمفة في مجاؿ تطبيؽ التدريب عفبعد.

ب -الد ارسات األجنبية:
 .1دراسة سارنكفكس ) (Sarnovics) (2010بعنكاف ":تنمية المكارد البشرية في منظمات القطاع
العاـ في منطقة لتفيا :مدخؿ استراتيجي".

ىدفت إلى تحميؿ سمبيات (عكائؽ) إدارة المكارد البشرية التي تتسبب في عدـ السماح لمقطاع العاـ
في التفيا بتحقيؽ أىدافو االستراتيجية ،كقاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبانة

كأداة رئيسية لمدراسة ،ككاف مجتمع الدراسة مف مدراء منظمات القطاع العاـ ،حيث تككنت عينة الدراسة
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مف( )150مدير في منطقة ال تفيا ،كقد قاـ الباحث باختبار العكامؿ التي تؤثر عمى عمؿ العامميف ذكم

الميارات الفكرية.

ككانت مف أبرز النتائج في ىذه الدراسة:
 -معظـ العكائؽ التي تكاجو العامميف ىي عكائؽ فكرية كنفسية.

 المنظمات ال تشجع اإلبداع بالشكؿ المطمكب ،كالذم بإمكانو تحسيف أداء العامميف.ككاف مف أبرز التكصيات:
 ضركرة كجكد مبادئ الستراتيجيات تنمية المكارد البشرية في مؤسسات كمنظمات القطاع العاـكفي منيجية إدارة العامميف ذكم الميارات الفكرية.

 العمؿ عمى تحسيف فاعمية العمميات اإلنتاجية لمعامميف كتنمية الخدمة المدنية في القطاع العاـ. ضركرة كضع نيج استراتيجي إلدارة شؤكف األفراد لكؿ مؤسسة تابعة لمقطاع العاـ. .2دراسة سينغ ) (Singh) (2004بعنكاف" :أثر ممارسات المكارد البشرية عمى أداء المنظمات في

اليند".

ىدفت إلى معرفة أثر ممارسات المكارد البشرية عمى أداء المنظمات (االختيار ،تقييـ األداء،

التدريب ،نظاـ التعكيضات ،إشراؼ المكظفيف عمى أداء المنظمات) في اليند كقاـ الباحث باستخداـ
المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبانة كأداة رئيسية لمدراسة ،ككاف مجتمع الدراسة مف العامميف

بمنظمات القطاع الخاص ،حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )70شخص يعممكف في المنظمات الخاصة.
ككانت مف أبرز النتائج:

 كجكد عالقة إيجابية بيف عدد مف ممارسات إدارة المكارد البشرية مثؿ االختيار ،تقييـ األداء،التدريب ،نظاـ التعكيضات ،إشراؼ المكظفيف عمى أداء المنظمات.

 أف التدريب كنظاـ التعكيضات كاف ليما األثر األكبر عمى أداء المنظمة.ككانت مف أبرز التكصيات:
 ضركرة تحسيف ممارسات إدارة كتنمية المكارد البشرية في المنظمات العامة كالخاصة. العمؿ عمى كضع خطط تدريبية مبنية عمى احتياجات العامميف. -العمؿ عمى تطكير نظاـ التعكيضات كالحكافز داخؿ المنظمات.
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 .3دراسة زكىك ) (2004) (zhuبعنكاف" :الستجابة لتحديات العكلمة :تنمية المكارد البشرية في

الياباف".

ىدفت التعرؼ إلى التغيرات في مجاؿ إدارة كتنمية المكارد البشرية في الياباف خالؿ السنكات

األكلى مف القرف الحادم كالعشريف ،كمدل استجابتيا لتحديات العكلمة .كقد استخدـ الباحث المنيج
الكصفي التحميمي كاستخدـ أسمكب المقابمة الشخصية لجمع المعمكمات عف العامميف بالمنظمات (عينة

الدراسة) كقد بمغ حجـ العينة ( )200شخص.
ككاف مف أبرز النتائج:

 تأثر أكضاع سكؽ العمؿ الحديث في الياباف بالعكامؿ الداخمية كالخارجية مثؿ التغيرات التقنية،االبتكارات.

 يكاجو سكؽ العمؿ الياباني في الكقت الحالي انخفاض التكظيؼ بكقت كامؿ ،صعكبة حصكؿالخريجيف الجدد عمى فرص عمؿ كزيادة الطمب عمى العمالة الماىرة ،كما يعاني مف مشكمة

اتساع الفجكة بيف الميارات كالكظائؼ .

 ىناؾ فجكة بيف سياسات كممارسات تطكير المكارد البشرية في المنظمات اليابانية مف جية  ،كمايطرح مف أفكار كرؤل عالمية مف جية أخرل.

 العناية بالتدريب عمى أرس العمؿ في معظـ المنظمات .ككاف مف أبرز التكصيات:
عمى المنظمات أف تطكر برامجيا التدريبية لمكاجية التحديات الداخمية كالخارجية ،كيأتي في مقدمة

ىذه البرامج ما يتعمؽ بمكاجية التغيرات التكنكلكجية كمتطمبات العكلمة .

 .4دراسة راشيؿ ,كركب) )2003( (Rachell, Ropبعنكاف" :استراتيجيات تنمية المكارد البشرية
لممينييف في تنظيـ برامج التعميـ".

ىدفت الدراسة الستكشاؼ كيؼ أف االستراتيجيات الحالية لتنمية المكارد البشرية تكضع مكضع
التنفيذ كألم مدل تتطابؽ ىذه االستراتيجيات مع األفكار النظرية المنشكدة الخاصة بتنمية المكارد البشرية.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي في دراستو  ،كما كأستعاف الباحث بأداتي االستبانة كالمقابمة

الفردية ،حيث اشتممت الدراسة عمى عينة مف المينييف العامميف في برامج التعميـ عدد (.)130
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ككانت أبرز النتائج:
ىناؾ مف المشاكؿ كالمعيقات التي تحكؿ دكف تبني االستراتيجيات المفضمة ككضعيا مكضع التنفيذ

كالتي يكاجييا مينيك المكارد البشرية ككيفية معالجتيا كتتمثؿ في:

 عدـ استقاللية كظيفة تنمية المكارد البشرية حيث تفرض اإلدارة العميا كمنسقك البرامج المحتكلالتدريبي دكف عرضو عمييـ أك تحديده كفؽ أسمكب عممي.

 عدـ مناسبة جك المؤسسة لمتدريب. مقاكمة التغيير ألم شيء جديد.ككانت مف أبرز التكصيات:

 ضركرة تبني برامج مرنة تساعد المشاركيف عمى التأقمـ عمييا. ضركرة تحديد المشاكؿ التي تكاجو المؤسسات كالتغمب عمييا. -االنتباه لنقاط القكة كاالىتماـ بيا أكثر .

 .5دراسة تشك تشف) )2005( (Chu,chenبعنكاف" :العالقة بيف الستثمار في المكارد البشرية
كراس الماؿ البشرم كأداء المنظمة".

ىدفت الدراسة إلى شرح العالقة بيف االستثمار في المكارد البشرية ،كرأس الماؿ البشرم لممنظمة
كأداء المنظمة كتـ اقتراح عالقة إيجابية بيف االستثمار في المكارد البشرية كأداء المنظمة مف خالؿ تأثير

كسيط الرأسماؿ البشرم لممنظمة.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث تـ جمع

البيانات مف ( )105مف كبار المديريف التنفيذييف في المنظمات المكجكدة في بالكاليات المتحدة األمريكية
العامميف في قطاعات مختمفة .

ككانت أبرز النتائج :
 -إف االستثمار في المكارد البشرية لو أثر إيجابي ىاـ عمى أداء المنظمة.

 إف االستثمار في المكارد البشرية لو عالقة بالمستكل المرتفع لرأس الماؿ البشرم لممنظمة الذم تـقياسو بكمية برأس الماؿ البشرم كمدل مناسبة لممنظمة ،كالتكامؿ بيف رأس الماؿ البشرم
كخصكصية رأس المالي البشرم.

ككانت مف أبرز التكصيات:

 -تطكير برامج تدريبية لتطكير أداء المنظمة كالعنصر البشرم.

 تحديد نقاط القكة كاستثمارىا ،كنقاط الضعؼ لمتغمب عمييا كمعالجتيا.016

ثالثان :التعقيب عمى الدراسات السابقة:
اشتمؿ العرض السابؽ دراسات عربية كأجنبية تناكلت اإلبداع اإلدارم كتنمية المكارد البشرية ،حيث

ركزت ىذه الدراسات عمى أىمية اإلبداع اإلدارم في عصرنا ىذا لدل رؤساء األقساـ في الجامعات

كاإلدارات التعميمية كاألخرل ،كمديرم المدارس كالك ازرات.

كما ركزت عمى أىمية اإلبداع اإلدارم لدل اإلدارات أيضان فمنيا ما تكمـ عف ميارات اإلبداع

اإلدارم  ،مقكمات اإلبداع اإلدارم ،كاقع اإلبداع اإلدارم ،كمنيا ما تكمـ عف العكامؿ المؤثرة في اإلبداع ،
كأخرل تكممت عف العكامؿ كالسبؿ التي تساعد عمى اإلبداع اإلدارم  ،كىناؾ دراسات تـ فييا ربط اإلبداع

اإلدارم ببعض المكاضيع األخرل مثؿ إدارة الكقت ،القيادة ،الثقافة التنظيمية كاألداء اإلدارم.

كىنا سيقكـ الباحث ببياف أكجو التشابو كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة مف حيث
(منيج الدراسة ،أداة الدراسة ،مجتمع كعينة الدراسة) باإلضافة إلى بياف أكجو االستفادة مف الدراسات

السابقة.

أكجو التفاؽ كأكجو الختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة:
أكل :مف حيث المنيج المستخدـ في الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة العربية كاألجنبية في استخداميا لممنيج الكصفي

التحميمي مثؿ دراسة (شقكرة ،)2012 ,كدراسة (شمتكت ,)2009 ,كدراسة(نعيـ ،)2012 ,كدراسة

(العالكؿ ،)2011 ,كدراسة (مرضاح ,)2006 ,كدراسة (العاجز كشمداف ,)2010,كدراسة (العجمة,
 ,)2009كدراسة (أبك ىيف ,)2010,كدراسة (الطيراكم ,)2010 ,كدراسة (المخاكم ,)2008 ,كدراسة

(خمؼ ،)2010 ,كدراسة (السميرم ،)2003 ,كدراسة (عبد المطيؼ ،)2006 ,كاختمفت مع بعض

الدراسات كدراسة (العنزم ،)2008 ,الذم استخدـ المنيج الكصفي المسحي كدراسة ( العكفي،)2005 ,
كالذم استخدـ المنيج الكصفي المسحي كالمنيج االستراتيجي المستقبمي ،كدراسة (امابؿ ,سينس,

 ،)1992المذاف استخدما المنيج الكصفي الكثائقي.
ثانيان :مف حيث أداة الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالية االستبانة كأداة لمدراسة كقد اتفقت مع جميع الدراسات العربية كاألجنبية

باستخداـ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة مثؿ دراسة (العاجز كشمداف ,)2010 ,كدراسة (العجمة,

 ,)2009كدراسة (أبك ىيف ،)2010 ,كدراسة (الطيراكم ،)2010 ,كدراسة (المخاكم ,)2008 ,كدراسة

(خمؼ.)2010 ,
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ثالثان :مف حيث المجتمع كعينة الدراسة:

اتفقت الدراسة الحالية في اختيار مجتمع الدراسة مف رؤساء األقساـ مع دراسة (نعيـ،)2012 ,

كدراسة (العكفي.)2005 ,

كاختمفت الدراسة الحالية في اختيار مجتمع الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة العربية كاألجنبية،

حيث اشتمؿ مجتمع الدراسة كعينتيا في تمؾ الدراسات السابقة عمى المشرفيف التربكييف ،مثؿ دراسة

العامميف في المؤسسات األىمية ،الجامعات ،المعمميف ،باإلضافة لممكظفيف مثؿ دراسة (شقكرة،)2012 ,

كدراسة (شمتكت ,)2009 ,كدراسة (العجمة ،)2009 ,باإلضافة لتركيز بعض الدراسات عمى مديرم
المدارس في مجتمع كعينة الدراسة مثؿ دراسة (المخاكم ,)2008 ,كدراسة (أبك ىيف ،)2010 ,كدراسة

(عبد العاؿ.)2012 ,

أكجو الستفادة مف الدراسات السابقة:

مف خالؿ الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يمي:
 .1بناء فكرة الدراسة مف خالؿ التركيز عمى مكضكع دراستو كبناء اإلطار النظرم.
 .2تعريؼ مصطمحات الدراسة.

 .3اختيار منيج الدراسة كاألداة المناسبة لمدراسة الحالية.
 .4اختيار عينة الدراسة كتحميميا.

 .5تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.

 .6بناء االستبانة كصياغة الفقرات كتطكيرىا.

 .7اختيار المتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المحافظة ،مكاف العمؿ).
 .8عرض كمناقشة النتائج كتفسيرىا ،كتقديـ التكصيات كالمقترحات.

تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فيما يمي:

 .1تناكليا مكضكع متطمبات اإلبداع اإلدارم لتنمية المكارد البشرية لدل رؤساء األقساـ بك ازرة التربية
كالتعميـ بمحافظات غزة ،كقد تـ تطبيقيا عمى المجتمع الفمسطيني ،كىذا لـ يتـ تناكلو في دراسات

أخرل ،حيث تـ تطبيؽ معظـ الدراسات السابقة في مجتمعات مختمفة ما بيف عربية كأجنبية.

 .2ركزت ىذه الدراسة عمى متطمبات اإلبداع اإلدارم عمى مستكل ( إدارم ،فني ،تدريبي ،لكجستي)
لكي تساىـ في تنمية المكرد البشرم في ك ازرة التربية كالتعميـ تحديدان عمى فئة رؤساء األقساـ

بالمديريات كمقر الك ازرة.
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الفصل الرابغ

إجراءاث الدراست
ً

 أكلن -منيج الدراسة.

 ثانيان -مجتمع الدراسة.
 ثالثان -عينة الدراسة.

 رابعان -أدكات الدراسة.

 خامسان -الخطكات اإلجرائية.

 سادسان -األساليب اإلحصائية.

الفصؿ الرابع
إجراءات الدراسة
يكضح الباحث في ىذا الفصؿ الخطكات كاإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني مف ىذه
الدراسة مف حيث منيج الدراسة ،مجتمع الدراسة ،كالعينة التي طبقت عمييا الدراسة ،كاألدكات التي
استخدمتيا الدراسة كالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات الختبار صدؽ كثبات

األدكات كالتكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة ،كذلؾ عمى النحك التالي:

أكلن -منيج الدراسػة:
اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمالءمتو لمكضكع كأىداؼ الدراسة ،فيك
"يتناكؿ دراسة أحداث كظكاىر كممارسات قائمة مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي دكف تدخؿ

الباحث في مجرياتيا ،كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا كيحمميا" (األغا.)43 :2002 ,

ثانيان -مجتمع الدراسة:
ىـ جميع رؤساء األقساـ بك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة كعددىـ ( )167منيـ ( )136مف

الذككر ك( )31مف اإلناث مف مختمؼ التخصصات.

ثالثان -عينة الدراسة:
أ .العينة الميدانية:
قاـ الباحث باختيار مجتمع الدراسة كعينة ميدانية كذلؾ لصغر حجـ مجتمع الدراسة كقد استجاب
منيـ عمى أداة الدراسة ( )154بنسبة  %88.5فردان مف رؤساء األقساـ بك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات

غزة مف الجنسيف تـ استبعاد ( )30فردان منيـ كعينة استطالعية لتبقى العينة الميدانية تتككف مف ()124

منيـ ( )93مف الذككر ك ( )31مف اإلناث ،كالجدكؿ التالي ( )4.1يكضح تكزيع أفراد العينة تبعان

لممتغيرات التصنيفية:
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جدكؿ ()4.1

تكزيع أفراد العينة الميدانية تبعان لممتغيرات التصنيفية
النكع

العدد

%

المتغير

ذكر

93

75.0

أنثى

31

25.0

مديرية

95

76.6

مقر الك ازرة

29

23.4

أقؿ مف  5سنكات

19

15.3

مف  10 - 5سنكات

50

40.3

أكثر مف  10سنكات

55

44.4

شماؿ غزة

11

8.9

غزة

49

39.5

الكسطى

17

13.7

خانيكنس

34

27.4

رفح

13

10.5

بكالكريكس

92

74.2

دراسات عميا

32

25.8

الجنس

مكاف العمؿ

سنكات الخدمة

المحافظة

المؤىؿ الدراسي
ب .إجراءات العينة الستطالعية:

قػػػاـ الباحػػػث باختيػػار عينػػة عش ػكائية اسػػتطالعية قكاميػػا ( )30مػػف مجتمػػع الد ارسػػة األصػػمي مػػف
الجنسيف ،كتـ تطبيؽ األداة المستخدمة في ىذه الدراسة عمى ىذه العينة بيػدؼ التحقػؽ مػف صػالحية األداة
لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الكمية ،كذلؾ مف خالؿ حساب صدقيا كثباتيا بالطرؽ اإلحصائية المالئمة.
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رابعان -أداة الدراسة:
 .1استبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة
لتنمية المكارد البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة( :إعداد الباحث).

اس ػػتبانة متطمب ػػات اإلب ػػداع اإلدارم ل ػػدل رؤس ػػاء األقس ػػاـ ف ػػي ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ بمحافظ ػػات غػػزة لتنمي ػػة
الم ػكارد البش ػرية فػػي ضػػكء االتجاىػػات المعاص ػرة مػػف إعػػداد الباحػػث ،كتتكػػكف مػػف ( )60فق ػرة مكزعػػة عمػػى

أربعة مجاالت كما في الجدكؿ التالي (:)4.2

جدكؿ ()4.2

يبيف تكزيع فقرات الستبانة عمى المجالت
عدد الفقرات

أرقاـ الفقرات

المتغير
المتطمبات اإلدارية

18

18 – 1

المتطمبات الفنية

14

14 – 1

المتطمبات المكجستية

9

9–1

متطمبات تدريبية

19

19 - 1

كت ػػتـ االس ػػتجابة عم ػػى المقي ػػاس كفقػ ػان لت ػػدرج خماس ػػي (بدرج ػػة عالي ػػة ج ػػدان ،بدرج ػػة عالي ػػة ،بدرج ػػة

متكسطة ،بدرجة منخفضة ،بدرجة منخفضة جدان) ،كيقابميا عمى التكالي الدرجات (.)1 -2 -3 -4 -5

كتتػ ػراكح الدرج ػػة عم ػػى المقي ػػاس ب ػػيف ( 300 – 60درج ػػة) كت ػػدؿ الدرج ػػة المنخفض ػػة عم ػػى ت ػػدني مس ػػتكل

متطمبػػات اإلبػػداع اإلدارم ألف ػراد العينػػة ،أمػػا الدرجػػة المرتفعػػة فتػػدؿ عمػػى ارتفػػاع مسػػتكل متطمبػػات اإلبػػداع

اإلدارم.
 .2المقابمة الفردية مع عينة مف مدراء الدكائر لممناقشة في نتائج الدراسة ,كالتعرؼ إلى مقترحاتيـ

لتكفير متطمبات اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ.

صدؽ كثبات استبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ فػي كزارة التربيػة كالتعمػيـ بمحافظػات

غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة:
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قاـ الباحث بتطبيؽ استبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ
بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة عمى أفراد العينة االستطالعية ،كذلؾ

لحساب الصدؽ كالثبات بالطرؽ اإلحصائية المالئمة.
أكلن :الصدؽ:
أ .صدؽ المحكميف:

تػـ عػرض االسػتبانة فػي صػػكرتيا األكليػة بػالممحؽ رقػـ ( )1عمػى مجمكعػػة مػف المحكمػيف تألفػت مػػف ()15
مػػف المتخصصػػيف فػػي أصػػكؿ التربيػػة كالمكضػػحة أسػػماؤىـ فػػي الممحػػؽ رقػػـ ( ،)3كقػػد تػػـ االسػػتجابة آلراء

المحكمػػيف مػػف حيػػث الحػػذؼ كالتعػػديؿ فػػي ضػػكء المقترحػػات المقدمػػة ،حتػػى أخرجػػت االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا
النيائية بالممحؽ رقـ (.)2
ب .صدؽ التساؽ الداخمي:
 .1قاـ الباحث بحساب معامالت الرتباط بيف درجة كؿ فقرة كدرجة البعد الذم تنتمي إليو:
كالجدكؿ التالي ( )4.3يبيف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كدرجة البعد الذم تنتمي إليو مف

مجػػاالت اسػػتبانة متطمبػػات اإلبػػداع اإلدارم لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات غ ػزة
لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة مكضكع الدراسة:
جدكؿ ()4.3

يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مف استبانة

متطمبات اإلبداع اإلدارم مع درجة البعد الذم تنتمي إليو
المتغير

-1

المتطمبات
اإلدارية

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8

معامؿ

الرتباط
0.390
0.474
0.544
0.720
0.633
0.654
0.542
0.579

مستكل الدللة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند

0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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المتغير

-3

المتطمبات
المكجستية

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8

معامؿ

الرتباط
0.756
0.736
0.856
0.768
0.785
0.853
0.566
0.875

مستكل الدللة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

تابع...
المتغير

-2

المتطمبات
الفنية

الفقرة
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

معامؿ

الرتباط
0.468
0.628
0.633
0.583
0.646
0.660
0.625
0.758
0.658
0.454
0.372
0.814
0.755
0.590
0.513
0.730
0.530
0.779
0.528
0.721
0.613
0.591
0.787
0.607

مستكل الدللة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

المتغير

-4

متطمبات
تدريبية

الفقرة
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

معامؿ

الرتباط
0.761
0.838
0.698
0.698
0.700
0.755
0.840
0.884
0.744
0.754
0.747
0.778
0.826
0.711
0.759
0.764
0.812
0.835
0.815
0.591

مستكل الدللة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

قيمة ر الجدكلية (د.ح =  )28عند مستكل  ،0.361 = 0.05كعند مستكل 0.463= 0.01

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ( )4.3أف جميػػع فق ػرات اسػػتبانة متطمبػػات اإلبػػداع اإلدارم لػػدل رؤسػػاء

األقسػػاـ فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات غ ػزة لتنميػػة الم ػكارد البش ػرية فػػي ضػػكء االتجاىػػات المعاص ػرة

( 60فقرة) حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد الذم تنتمي إليو عند مستكل داللة  0.01كمستكل ،0.05
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كبػػذلؾ تبقػػى االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا النيائيػػة تتكػػكف مػػف ( )60فقػرة ،مكزعػػة عمػػى المجػػاالت األربعػػة كبػػذلؾ
تبقى الدرجات الكمية لممفحكص عمى المقياس في الصكرة النيائية تتراكح بيف ( 300 – 60درجة).

 .2قاـ الباحث بحساب معامالت الرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية لالستبانة:
الج ػػدكؿ الت ػػالي ( )4.4يب ػػيف مع ػػامالت االرتب ػػاط ب ػػيف درج ػػة ك ػػؿ مج ػػاؿ كالدرج ػػة الكمي ػػة الس ػػتبانة

متطمب ػػات اإلب ػػداع اإلدارم ل ػػدل رؤس ػػاء األقس ػػاـ ف ػػي ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ بمحافظ ػػات غػ ػزة لتنمي ػػة المػ ػكارد

البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة مكضكع الدراسة:

جدكؿ ()4.4

يبيف معامؿ ارتباط درجة كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لستبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم
معامؿ الرتباط

مستكل الدللة

المتغير
المتطمبات اإلدارية

0.872

دالة عند 0.01

المتطمبات الفنية

0.952

دالة عند 0.01

المتطمبات المكجستية

0.920

دالة عند 0.01

متطمبات تدريبية

0.928

دالة عند 0.01

قيمة ر الجدكلية (د.ح =  )28عند مستكل  ،0.361 = 0.05كعند مستكل 0.463= 0.01

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ( )4.4أنػػو تكجػػد ارتباطػػات دالػػة إحصػػائيان بػػيف درجػػة كػػؿ مجػػاؿ م ػػف

مجػػاالت اسػػتبانة متطمبػػات اإلبػػداع اإلدارم لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات غ ػزة
لتنميػة المػكارد البشػرية فػػي ضػكء االتجاىػػات المعاصػرة كالدرجػػة الكميػة لالسػػتبانة ،فقػد تراكحػػت قػيـ االرتبػػاط
بيف ( ،)0.952 – 0.872كجميعيا قيـ دالة عند مستكل .0.01

كبذلؾ يكػكف الباحػث قػد تحقػؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لالسػتبانة كيبقػى المقيػاس فػي صػكرتو

النيائية يتككف مف ( )60فقرة.
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ثانيان :الثبػػات:
يقصػػد بثبػػات االختبػػار "الحصػػكؿ عمػػى نفػػس النتػػائج عنػػد تكػرار القيػػاس باسػػتخداـ نفػػس األداة كفػػي

نف ػػس الظ ػػركؼ" ،كلتق ػػدير ثب ػػات اس ػػتبانة متطمب ػػات اإلب ػػداع اإلدارم ل ػػدل رؤس ػػاء األقس ػػاـ ف ػػي ك ازرة التربي ػػة
كالتعميـ بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء االتجاىات المعاصرة تـ استخداـ الطرؽ التالية:
أ .ثبات التجزئة النصفية:
قػػاـ الباحػػث بحسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية ،كذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف
درج ػػات أفػ ػراد العين ػػة االس ػػتطالعية عم ػػى الفقػ ػرات الفردي ػػة لك ػػؿ بع ػػد ،كدرج ػػاتيـ عم ػػى الفقػػرات الزكجي ػػة ،ث ػػـ
اسػػتخدـ معادلػػة سػػبيرماف ب ػراكف (النصػػفيف متسػػاكييف) لتعػػديؿ طػػكؿ البعػػد زكجػػي عػػدد الفق ػرات ،كمعادلػػة

جتمػػاف لتعػػديؿ طػػكؿ البعػػد فػػردم عػػدد الفق ػرات (النصػػفيف غيػػر متسػػاكييف) ،كالجػػدكؿ التػػالي ( )4.5يبػػيف

معامالت الثبات:

جدكؿ ()4.5

معامالت الثبات لمجالت استبانة متطمبات اإلبداع

اإلدارم كالدرجة الكمية لالستبانة باستخداـ التجزئة النصفية
عدد

معامؿ

معامؿ الثبات

الفقرات

الرتباط

بعد التعديؿ

المتطمبات اإلدارية

18

0.711

0.831

دالة عند 0.01

المتطمبات الفنية

14

0.824

0.903

دالة عند 0.01

المتطمبات المكجستية

9

0.814

0.898

دالة عند 0.01

متطمبات تدريبية

19

0.731

0.845

دالة عند 0.01

الدرجة الكمية الستبانة المتطمبات اإلدارية

60

0.800

0.889

دالة عند 0.01

مجالت المقياس

مستكل الدللة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )4.5أف جميع القيـ دالة إحصائيان عند مسػتكل داللػة أقػؿ مػف ،0.01

األمر الذم يدلؿ عمى درجة جيدة مف الثبات.
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ب .معادلة ألفا كركنباخ:
كما تـ كذلؾ تقدير ثبات المقياس بحساب معامػؿ كركنبػاخ ألفػا لفقػرات االسػتبانة بأبعادىػا كدرجتيػا

الكمية ،كالجدكؿ التالي ( )4.6يبيف ذلؾ:

جدكؿ ()4.6

يبيف معامالت الثبات لمجالت استبانة متطمبات اإلبداع

اإلدارم كالدرجة الكمية لالستبانة باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ
مجالت المقياس

عدد الفقرات

قيمة ألفا

مستكل الدللة

المتطمبات اإلدارية

18

0.892

دالة عند 0.01

المتطمبات الفنية

14

0.889

دالة عند 0.01

المتطمبات المكجستية

9

0.814

دالة عند 0.01

متطمبات تدريبية

19

0.961

دالة عند 0.01

الدرجة الكمية الستبانة المتطمبات اإلدارية

60

0.974

دالة عند 0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )4.6أف قيـ ألفا دالػة عنػد مسػتكل داللػة أقػؿ  ،0.01كتفػي بمتطمبػات
تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة.
كمما سبؽ اتضح لمباحث أف استبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم مكضكع الدراسة تتسـ بدرجػة عاليػة

مف الصدؽ كالثبات؛ تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.

خامسان -الخطكات اإلجرائية:
 االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المرتبطة بمكضكع الدراسة الحالية " متطمبات اإلبداعاإلدارم لدل رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء

االتجاىات المعاصرة".

 مقابمة مع عينة مف رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة لمناقشة متطمباتاإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية

في ضكء االتجاىات المعاصرة.
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 بناء استبانة خاصة برؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ بحافظات غزة لمناقشة متطمبات اإلبداعاإلدارم لدل رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء

االتجاىات المعاصرة.

 عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف صدقيا كثباتيا. -إجراء التعديالت الالزمة عمى االستبانة .

 تطبيؽ االستبانة المعدلة عمى عينة الدراسة. جمع البيانات كتحميميا إحصائيان. -تفسير النتائج.

 -تقديـ التكصيات كالمقترحات.

سادسان -األساليب اإلحصائية:
تمػػت معالجػػة البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة " "SPSSباسػػتخداـ
الحاسكب ،بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:
أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عف أسئمة الدراسة:
 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي :كقد اسػتخدـ الباحػث المتكسػطات الحسػابيةإليجاد األكزاف النسبية لمتغيرات الدراسة.
 اختبار "ت" ( )T-Testلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف. تحميؿ التبايف األحادم ()One Way ANOVAب -لمتحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات استخدـ الباحث:
 معامؿ االرتباط بيرسكف :لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي لألدكات. معادلتي بيرسكف كسبيرماف براكف :لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -معامؿ كركنباخ ألفا :إليجاد ثبات المقاييس.
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الفصل اخلاهس

نتائـج الدراسـت وتفسريها
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث.
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس.
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس.

الفصؿ الخامس
نتائػػػػج الدراسػػػػػػػػػة
تمييػد:

يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،كذلؾ بعد التحقؽ

مف الفرضيات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لكؿ منيا ،كما سيقكـ الباحث بتفسير كمناقشة

النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا في ضكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:

نتائج السؤاؿ األكؿ الذم ينص عمى-:

مػػا درجػػة تقػػدير رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ لمتطمبػػات اإلبػػداع اإلدارم بمحافظػػات غػػزة

لتنمية المكارد البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى استبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم بمجاالتو كدرجتو الكمية, ،كلكي يستطيع

الباحث تفسير النتائج أعتمد المحؾ التالي لدرجات االستجابة.

المحؾ المعتمد في الدراسة:

لتحديد المحؾ في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي مف خالؿ حساب
المدل بيف درجات المقياس ( )4=1-5كمف ثـ تقسيـ عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ

الخمية ( ،)0.80=4/5كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى قيمة في المقياس ( )0.8+1كذلؾ لتحديد الحد
األعمى ليذه الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ الخاليا كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي (:)5.1
جدكؿ رقـ ()5.1

يكضح أطكاؿ الخمية
طكؿ الخمية

الكزف النسبي المقابؿ

الدرجة

1.80-1

مف %36-%20

ضعيفة جدان

أكبر مف 2.60-1.80

أكبر مف%52-%36

ضعيفة

أكبر3.40-2.60

أكبر مف %68-%52

متكسطة

أكبر4.20-3.40

أكبر مف %84-%68

كبيرة

أكبر مف 5-4.20

أكبر مف %100-%84

كبيرة جدان
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جدكؿ ()5.2

المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم

كالكزف النسبي لستجابات أفراد العينة عمى استبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم
الستبانة

عدد

المتكسط النحراؼ الكزف النسبي

الفقرات الحسابي المعيارم

%

الترتيب

المتطمبات اإلدارية

18

64.90

12.52

72.1

1

المتطمبات الفنية

14

50.43

10.58

72.0

2

المتطمبات المكجستية

9

30.06

7.66

66.8

4

متطمبات تدريبية

19

67.15

14.59

70.7

3

60

42.45 212.53

70.8

الدرج ػ ػ ػػة الكمي ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػتبانة متطمب ػ ػ ػػات اإلب ػ ػ ػػداع

اإلدارم

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )5.2أف الدرجة الكمية لتقدير أفراد عينة الدراسة لمتطمبات اإلبداع

اإلدارم لدل أفراد عينة الدراسة مف رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة جيد كيقع عند
كزف نسبي ( ،)%70.8مما يشير إلى أف أفراد العينة لدييـ تقديرات عالية لمتطمبات اإلبداع اإلدارم ،كقد

يعزل السبب في ذلؾ إلى كعي أفراد العينة ألىمية ىذه المتطمبات في نجاح العمؿ اإلدارم كالمؤسسي كىك
ما ال يتناسب مع ما جاءت بو دراسة(عبد العاؿ )2010،التي تطبؽ عناصر اإلبداع اإلدارم بدرجة كبيرة
مما يبيف ضعؼ المتطمبات الالزمة لإلبداع اإلدارم ،ككذلؾ يختمؼ مع دراسة(كاصمي )2008،التي
كجدت أف مديرات المدارس يعتقدف بتكافر متطمبات اإلبداع اإلدارم.

كتأتي المتطمبات اإلدارية في أعمى المراتب بكزف نسبي ( ،)%72.1يمييا المتطمبات الفنية بكزف

نسبي ( ،)%72ثـ متطمبات تدريبية بكزف نسبي ( ،)% 70.7كأخي انر المتطمبات المكجستية بكزف نسبي

(.)%66.8

كبذلؾ فإف جميع مجاالت االستبانة تقع ضمف مستكل متقارب مما يشير إلى أف مستكل متطمبات

اإلبداع اإلدارم لدل أفراد عينة الدراسة مف رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة
بمجاالتيا كدرجتيا الكمية تقع ضمف ىذا المستكل.
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أما بخصكص تصدر المتطمبات اإلدارية في أعمى مراتب المتطمبات فقد يعزك الباحث ذلؾ إلى أف:
 -ىذا المجاؿ الذم يشجع األفكار الجديدة كيحفز رؤساء األقساـ خاصة في ظؿ كجكد مسيالت العمػؿكفتح األبكاب أماـ إبداعاتيـ كالتي تككف ناتجة عف فيػـ رؤسػاء األقسػاـ ألدكارىػـ كمسػؤكلياتيـ فػي ظػؿ

كجكد قيادة ك إدارة ناجحة كمتجددة .

 -عدـ تكفر المعمكمات الالزمة لألفراد كعدـ كضكح أىداؼ المنظمة ،كالخكؼ مف الفشؿ باإلضافةلعدـ تفيـ اإلدارات لمسيالت البيئة اإلبداعية تعتبر أىـ العكامؿ المؤثرة عمى اإلبداع كتتفؽ ىذه النتائج

مع بعض ما جاءت بو دراسة (السميرم )2003 ,التي أظيرت أف مقاكمة التغيير كعدـ تكفر
المعمكمات الالزمة لألفراد كعدـ كضكح أىداؼ المنظمة ،كالخكؼ مف الفشؿ تعتبر أىـ العكامؿ المؤثرة

عمى اإلبداع في المنظمات ،باإلضافة لدراسة (العجمة )2009 ,التي بينت أف كاقع اإلبداع اإلدارم
بك ازرات قطاع غزة مقبكؿ بشكؿ عاـ ،كدراسة (عبد العاؿ )2010 ,التي كضحت أف زيادة منح

الحكافز المعنكية كالمادية لممبدعيف مف شأنيا رفع مستكل اإلبداع.
أما بخصكص تدني درجة التقدير لممتطمبات المكجستية كالتي جاءت في المرتبة األخيرة فيرل الباحث

أف السبب في ذلؾ قد يرجع إلى:

 اىتماـ الك ازرة بالمتطمبات المكجستية كمتطمب أساسي لخمؽ اإلبداع اإلدارم ،كعدـ تفضيؿ المتطمباتاألخرل عنو ألسباب معينة مرتبطة بالفرد كالمنظمة مثؿ التسييالت اإلدارية كالفنية كالتدريبية ،كتتفؽ

ىذه النتائج مع بعض ما جاءت بو نتائج دراسة (العاجز ,شمداف )2010 ,كالتي أشارت إلى افتقار

القيادة المدرسية لمنكاحي المادية التي تسيـ في تنظيـ الرحالت العممية الترفييية كالمسابقات لالرتقاء

باإلبداع لدل المعمميف.

تحميؿ فقرات المجاؿ األكؿ /متطمبات اإلبداع اإلدارم :
قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتكسػػط الحسػػابي كاالنح ػراؼ المعيػػارم كالػػكزف النسػػبي لػػدرجات أف ػراد العينػػة
عمػػى كػػؿ فقػرة مػػف فق ػرات اسػػتبياف متطمبػػات اإلبػػداع اإلدارم لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ

بمحافظات غزة؛ كما في الجداكؿ التالية:
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جدكؿ ()5.3

المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف

النسبي لدرجات العينة تبعان لممجاؿ األكؿ (المتطمبات اإلدارية)
و

المجاؿ األكؿ :المتطمبات اإلدارية

9

تعزيز الثقة كاالحتراـ بيف المكظؼ كالمسئكؿ.

المتكسط

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

الكزف
النسبي

الترتيب

%

4.06

0.83

81.3

1

3.98

0.80

79.7

2

3.94

0.95

78.9

3

3.81

0.95

76.1

4

3.81

0.90

76.1

5

3.78

0.97

75.6

6

3.73

0.89

74.7

7

3.71

1.18

74.2

8

3

تعميـ األفكار البناءة التي يقدميا المكظفكف المميزكف.

3.67

1.08

73.4

9

4

تعزيز مفيكـ التنافس البناء القائـ عمى جكدة اإلنتاج.

3.65

1.05

72.9

10

3.65

0.98

72.9

11

3.52

0.92

70.3

12

1

م ػػنح الم ػػكظفيف الحري ػػة الكافي ػػة ف ػػي التعبي ػػر ع ػػف آرائي ػػـ
كمقترحاتيـ.

 10تكفير أجكاء التعاكف كالمساندة بيف زمالء العمؿ.
7
11
2
8
18

17
14

تسييؿ إجراءات العمؿ كتحسينيا.
تحديػ ػػد كاض ػ ػػح لممس ػ ػػئكليات كالكاجب ػ ػػات الت ػ ػػي يق ػ ػػكـ بي ػ ػػا
المكظفيف.
تشجيع ذكم األفكار الجديدة كاظيارىـ.
إتاحة الفرصة لممكظفيف لتطكير قكاعد كاجػراءات خاصػة

إلنجاز ما يككؿ إلييـ مف مياـ.

كجكد قيػادة إداريػة كاعيػة تعمػؿ عمػى قيػادة المؤسسػة إلػى
البحث كالتطكير.

التفاعؿ مع متطمبات التغيير كمكاكبتو بإحػداث التغييػرات
في المنظكمة اإلدارية.
االس ػػتناد إل ػػى التخط ػػيط ال ػػذم يمك ػػنيـ م ػػف التعام ػػؿ م ػػع
اإلبداع الفكضكم.
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تابع ...
المجاؿ األكؿ :المتطمبات اإلدارية

و

16

كضػػ ػػع ىيكػ ػ ػػؿ تنظيمػػ ػػي يػػ ػػدعـ كيشػػ ػػجع حريػػ ػػة التفكيػ ػ ػػر
كديمقراطية العمؿ.

 15إعادة تشكيؿ الممارسات غير الفعالة في العمؿ اإلدارم.
5
6
13
12

مش ػ ػ ػػاركة الم ػ ػ ػػكظفيف فػػ ػ ػػي كض ػ ػ ػػع الخط ػ ػ ػػط المسػػ ػ ػػتقبمية
لممؤسسة.
مكافأة المبدع ذم األداء المتميز كالمبدع ماديان كمعنكيان.
تدكير المكظفيف خارج الدكر الكظيفي المنكطيف بػو عمػى

أسس ثابتة.

االس ػ ػ ػػتعانة ب ػ ػ ػػأفراد م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػارج المؤسس ػ ػ ػػة لتقي ػ ػ ػػيـ األداء
باستمرار.

المجاؿ ككؿ

المتكسط

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

الكزف
النسبي

الترتيب

%

3.52

1.05

70.3

13

3.48

0.98

69.7

14

3.44

1.08

68.7

15

3.32

1.09

66.5

16

2.98

1.02

59.5

17

2.85

1.13

57.1

18

64.9

12.52

72.1

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )5.3أف مظاىر المجاؿ األكؿ (المتطمبػات اإلداريػة) لػدل أفػراد العينػة

تتراكح بيف ( ،)% 81.3 -57.1ك كانت أعمى مظاىر المتطمبات اإلدارية كما يمي:

 كانت الفقرة رقـ  " 9تعزيز الثقة كاالحتراـ بيف المكظؼ كالمسئكؿ" األعمى بكزف نسبي (.)%81.3 تميي ػػا الفقػ ػرة رق ػػـ  " 1م ػػنح الم ػػكظفيف الحري ػػة الكافي ػػة ف ػػي التعبي ػػر ع ػػف آرائي ػػـ كمقترح ػػاتيـ" ب ػػكزف نس ػػبي(.)%79.7
كقد يعزك الباحث حصكؿ الفقرتيف عمى ىذا الترتيب ،لألسباب التالية:
-أىمية كجكد عالقة الثقة المبنية عمى االحتراـ بيف المكظؼ كالمسئكؿ التي يمكف أف تشجع عمى اإلبداع

اإل دارم في بيئة العمؿ التي يسكدىا االحتراـ المتبادؿ ،كالتي تتفؽ مع بعض نتائج دراسة (العاجز,

شمداف )2013,كالتي أشارت في نتائجيا إلى القيادة أك اإلدارة تعزز تنمية العالقات اإلنسانية بيف
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المعمميف كتشجعيـ عمى العمؿ بركح الفريؽ الكاحد ،كدراسة (كاصمي )2008 ,التي بينت أف المعممات
كالمديرات يعتقدف بتكافر مقكمات اإلبداع اإلدارم المتعمقة بجكانب سمات الشخصية.

في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

الفقرة رقـ  " 12االستعانة بأفراد مف خارج المؤسسة لتقييـ األداء باستمرار" األدنى بكزف نسبي(. )%57.1
تمييا الفقرة رقـ  "13تدكير المكظفيف خارج الدكر الكظيفي المنطكيف بو عمى أسس ثابتة.)%59.5(.

كقد يعزك الباحث حصكؿ الفقرتيف عمى أدنى درجة تكافر إلى:
 ثقة رؤساء األ قساـ بخبرات العامميف في المؤسسة لتقييـ األداء ،كاالكتفاء بتقييميـ دكف المجكءألفراد مف خارج المؤسسة.

 تكفر ككادر مؤىمة يمكنيا مف تقييـ أداء العامميف في المؤسسة ،كىذا ما أشار إليو (العجمة, )2009في نتائج دراستو ,أف عممية تقكيـ األداء التتـ بشكؿ فعاؿ بما يخدـ المكظؼ كالك ازرة.

 حاجة رؤساء األقساـ لالستق ارر في أماكف عمميـ دكف المجكء لنظاـ تدكرييـ ،لتمكنيـ مف تنميةقدراتيـ كالتعامؿ مع الظركؼ المتكقعة كىذا ما يتفؽ ضمنيان مع بعض نتائج دراسة (العكفي,

 )2005التي أشارت إلى درجة ممارسة رؤساء األقساـ لألساليب اإلبداعية المطبقة في الدراسة
عالية في معظميا ،بمعنى أف رؤساء األقساـ عمى مستكل عاؿ مف المسؤكلية التي تعطييـ القكة

لتطكير مياراتيـ.
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المجاؿ الثاني /المتطمبات الفنية:
جدكؿ ()5.4

المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف

النسبي لدرجات العينة تبعان لممجاؿ الثاني (المتطمبات الفنية)
المجاؿ الثاني :المتطمبات الفنية

و

1

تحديث كافة البيانات كالمعمكمات الخاصة بالعمؿ ،كاتخاذ الق اررات عمػى

المتكسط

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

الكزف
النسبي

الترتيب

%

3.89

0.86

77.7

1

3.89

0.97

77.7

2

3.82

0.94

76.5

3

5

تحديد مياـ العمؿ مف قبؿ المؤسسة كاإلدارة العميا بشكؿ دكرم مستمر.

3.77

0.97

75.3

4

3

كضع بدائؿ متعددة لحؿ مشكالت العمؿ.

3.63

0.97

72.6

5

4

تعزيز ثقافة النقد البناء كاحتراـ اآلخريف.

3.60

1.09

72.1

6

3.56

1.03

71.3

7

3.54

1.02

70.8

8

3.54

0.91

70.8

9

3.51

1.05

70.2

10

3.44

1.04

68.9

11

3.44

1.08

68.7

12

14

الكعي بمراحؿ التعامؿ مع األزمات النشكء ،المرحمة ،التقكيـ.

3.42

0.98

68.4

13

10

التعامؿ مع األخطاء عمى أنيا فرص لمتعمـ كالتدريب.

3.38

1.03

67.6

14

9
7

6
11
12
2
13
8

أسس عممية (التخطيط المستقبمي التخيؿ اإلبداعي).
تكظيػػؼ التكنكلكجيػػا ف ػػي رفػػع أداء العػػامميف كقػػدرتيـ عم ػػى اإلبػػداع م ػػف
خالؿ اإلدارة اإللكتركنية.
اطالع المكظؼ عمػى نتػائج تقيػيـ أدائػو السػنكم ليػتمكف مػف تعزيػز نقػاط
القكة كعالج نقاط الضعؼ.

تقكيـ أداء المكظفيف باستمرار عمى أف يؤخػذ فػي عػيف االعتبػار إنتػاجيـ
اإلبداعي.
تحدي ػػد األعم ػػاؿ الت ػػي تثي ػػر اىتم ػػاـ الم ػػكظفيف المب ػػدعيف ف ػػي المج ػػاالت
الفنية.
دعـ سبؿ االتصاؿ باتجاىاتيا المختمفة بيف المبدعيف كاإلدارة العميا.
االىتمػ ػػاـ باألفكػ ػػار اإلبداعيػ ػػة الجديػ ػػدة التػ ػػي يتقػ ػػدـ بيػ ػػا المػ ػػكظفيف بعػ ػػد
دراستيا.
االس ػػتفادة م ػػف نت ػػائج البح ػػكث كتكص ػػيات الم ػػؤتمرات الخاص ػػة باإلب ػػداع

لالستفادة منيا.

مشػ ػػاركة المػ ػػكظفيف فػ ػػي تحديػ ػػد الرؤيػ ػػة االسػ ػػتراتيجية المسػ ػػتقبمية لتنميػ ػػة
اإلبداع.

026

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )5.4أف مظاىر المجاؿ الثاني(المتطمبات الفنيػة) لػدل أفػراد العينػة تتػراكح بػيف

( ،)% 77.7 -67.6كانت أعمى مظاىر المتطمبات الفنية كما يمي:

 كانت الفقرة رقـ  " 1تحديث كافة البيانات كالمعمكمات الخاصة بالعمؿ ،كاتخاذ الق اررات عمى أسسعمميػػة (التخطػػيط المسػػتقبمي التخيػػؿ اإلبػػداعي)" كالفق ػرة رقػػـ  " 9تكظيػػؼ التكنكلكجيػػا فػػي رفػػع أداء

العامميف كقدرتيـ عمى اإلبداع مف خالؿ اإلدارة اإللكتركنية " األعمى بكزف نسبي (.)%77.7

 تمييما الفقرة رقـ  " 7اطالع المكظؼ عمػى نتػائج تقيػيـ أدائػو السػنكم ليػتمكف مػف تعزيػز نقػاط القػكةكعالج نقاط الضعؼ " بكزف نسبي (.)% 76.5

يعزك الباحث حصكؿ الفقرات الثالثة عمى أعمى درجة تكافر إلى:
إدراؾ رؤساء األقساـ ألىمية كدكر حصكليـ عمى المعمكمات كالبيانات الخاصة بالعمؿ كاتخاذ الق ارراتعمى أسس عممية في تحسيف جكدة العمؿ كرفع مستكل اإلبداع اإلدارم لدييـ ،كىذا ما أشارت إليو معظـ

الدراسات ،منيا دراسة (السميرم )2003 ,كالتي أشارت إلى مقاكمة التغيير كعدـ تكفر المعمكمات الالزمة
لألفراد كعدـ كضكح أىداؼ المنظمة تعتبر أىـ العكامؿ المؤثرة عمى اإلبداع في المنظمات ،كأكضحت

دراسة (دراسة أمابؿ ,)1992 ,غياب الدعـ الفني لإلبداع.
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 كانت الفقرة رقـ " 10التعامؿ مع األخطاء عمى أنيا فرص لمتعمـ كالتدريب ( )%67.6األدنى
بكزف نسبي.

 تمييا الفقرة رقـ  "14الكعي بمراحؿ التعامؿ مع األزمات النشكء ،المرحمة ،التقكيـ ( )%68.4بكزف
نسبي.

يعزك الباحث حصكؿ الفقرتيف عمى أدنى درجة تكافر إلى:
 عدـ خكض المفحكصيف لتجارب كلمكاقؼ سابقة مف شأنيا أف ترفع مف مستكاىـ اإلدارم خاصة فيجزئية األخطاء التي يمركف بيا ،كىذا يختمؼ مع ما أكصت بو الدراسات بضركرة التعايش مع المكاقؼ

التي تعزز فرص التدريب كالتعمـ كىذا ما أشار إليو (مرضاح )2006 ,في بعض تكصيات دراستو،

اإلكثار مف البرامج التدريبية بشتى أنكاعيا الداعمة لميارات اإلبداع ،كدراسة (جيزيكي )1997 ,التي
أكضحت في تكصياتيا ،عقد برامج تدريبية متنكعة تيدؼ إلى تدريب أفراد العينة عمى التفكير اإلبداعي

مف خالؿ االحتكاؾ في بيئة العمؿ.
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 -قمة معرفة المفحكصيف بأىمية التعامؿ مع األزمات بالعمؿ ،كىذا ما يتعارض مع تكصيات بعض

الدراسات السابقة التي أكضحت أىمية مثؿ دراسة (العكفي )2005 ,كالتي نكىت إلى أف إدارة األزمات

ال تتـ إال مف خالؿ التفكير اإلبداعي المنظـ ،كدراسة (العجمة )2009 ,أكصت بالعمؿ عمى تفكيض

السمطة كمشاركة المرؤكسيف في اتخاذ الق اررات ،كىذا ما يحتاجو األفراد لمتعامؿ مع األزمات بمراحميا.


المجاؿ الثالث /المتطمبات المكجستية:
جدكؿ ()5.5

المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

لدرجات العينة تبعان لممجاؿ الثالث (المتطمبات المكجستية)
المجاؿ الثالث :المتطمبات المكجستية

و

2

تػ ػػكفير قاعػ ػػدة بيانػ ػػات خاصػ ػػة تػ ػػكفر المعمكمػ ػػة عمػ ػػى نحػ ػػك س ػ ػريع

المتكسط النحراؼ

الحسابي

المعيارم

الكزف

النسبي %

الترتيب

3.81

0.94

76.1

1

3.69

1.01

73.9

2

3.49

1.07

69.8

3

3.48

0.97

69.5

4

3.37

1.00

67.4

5

4

تخصيص ميزانية لألنشطة اإلبداعية في الك ازرة.

3.18

1.24

63.5

6

8

كضع تشكيؿ نظاـ المكافآت بناء عمى معايير معمنة مسبقان.

3.06

1.16

61.1

7

3.03

1.16

60.6

8

2.95

1.36

59.0

9

7
1
5
6

9
3

ألصحاب القرار.

ت ػػكفير كس ػػائؿ التكنكلكجي ػػا الت ػػي تس ػػيـ ف ػػي تحس ػػيف ص ػػكرة العم ػػؿ
كتعزز اإلبداع.
ت ػ ػػكفير اإلمكان ػ ػػات المادي ػ ػػة الالزم ػ ػػة إلنج ػ ػػاز األعم ػ ػػاؿ المرتبط ػ ػػة
باإلبداع.
إيج ػ ػػاد الب ػ ػػدائؿ المكجس ػ ػػتية المالئم ػ ػػة لتحس ػ ػػيف ج ػ ػػكدة العم ػ ػػؿ ف ػ ػػي
المؤسسة.
ت ػػكفير الكت ػػب كالم ارج ػػع كالنشػ ػرات الت ػػي تس ػػيـ ف ػػي تنمي ػػة اإلب ػػداع

اإلدارم.

السماح لمعامميف بأكقات كافيػة لم ارحػة كاالسػترخاء بعػد القيػاـ بعمػؿ

إبداعي.

إنشػ ػػاء قسػ ػػـ متخصػ ػػص فػ ػػي إدارة التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ يعن ػ ػى بشػ ػػؤكف
اإلبداع اإلدارم.

028

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ( )5.5أف مظػػاىر المجػػاؿ الثالػػث (المتطمبػػات المكجسػػتية) لػػدل أف ػراد

العينة تتراكح بيف ( ،)% 76.1 -59كانت أعمى مظاىر المتطمبات المكجستية كما يمي:

 كانت الفقرة رقـ  " 2تكفير قاعدة بيانات خاصة تكفر المعمكمة عمى نحػك سػريع ألصػحاب القػرار "األعمى بكزف نسبي (.)%76.1

 تمييا الفقرة رقـ  " 7تكفير كسائؿ التكنكلكجيا التي تسيـ في تحسػيف صػكرة العمػؿ كتعػزز اإلبػداع "بكزف نسبي (.)%73.9
يعزك الباحث حصكؿ الفقرتيف عمى أعمى درجة تكافر إلى:
 كعي المفحكصيف بضركرة تكفر كسائؿ التكنكلكجيا كالمعمكمات لتقدـ كتطكر العمؿ اإلدارم ،خاصةفي ظؿ العكلمة كتسارع التغيرات التي تتطمب مف اإلدارييف مالحقة كمكاكبة التطكر مف خالؿ

امتالؾ المعمكمات ككسائؿ التكنكلكجيا الحديثة .

 معظـ الدراسات تؤكد في نتائجيا عمى ضركرة تحسيف األكضاع التكنكلكجية كتكفر المعمكمات التيمف شأنيا رفع مستكل األداء كخمؽ بيئة إبداعية بالعمؿ ،كىذا ما يتفؽ مع بعض نتائج دراسة

(بمفيقو )2006,التي أشارت أف كعي غالبية المكظفات بالتطكر الحاصؿ في كسائؿ االتصاؿ
كأجيزة الحاسب اآللي كشبكاتيا مما يجعؿ المؤسسات التعميمية كالتدريبية في كضع أفضؿ ،كدراسة

(خمؼ )2010,التي أكصت بضركرة تكفير التسييالت المادية كالفنية كالتقنية المساعدة لعممية
التغيير كتنفيذىا مف قبؿ إدارة الجامعة كالتعميـ العالي .

 كانت الفقرة رقـ " 3إنشاء قسـ متخصص في إدارة التربية كالتعميـ يعنى بشؤكف اإلبداع اإلدارم"،األدنى بكزف نسبي (.)59.0

 تمييا الفقرة رقـ " 9السماح لمعامميف بأكقات كافية لمراحة كاالسترخاء بعد القياـ بعمؿ إبداعي" ،بكزفنسبي(.)60.6

 يعزك الباحث حصكؿ الفقرتيف عمى أدنى درجة تكافر إلى: عدـ اىتماـ المفحكصيف إلنشاء قسـ متخصص في إدارة التربية كالتعميـ يعنى بشؤكف اإلبداعاإلدارم ،كىذا يختمؼ مع بعض الدراسات التي أشارت ألىمية إنشاء إدارة متخصصة كدراسة

(العجمة ,)2009,التي أشارت لضركرة إنشاء إدارة حاضنة لإلبداع .كدراسة (مرضاح)2006,

أشارت لضركرة إنشاء إدارة تيتـ باإلبداع اإلدارم كتككف الحقة إلدارة التطكير اإلدارم مع
الحرص عمى كجكد فركع لدييا في كؿ إدارة.

029

 أكضحت مجمكعة مف الدراسات أىمية إقامة المناسبات كالفعاليات التي مف شأنيا تحسيف ظركؼالعمؿ كفترات الراحة ،االسترخاء ،الرحالت ،كىذا ما اتفؽ مع بعض نتائج دراسة (العاجز,

شمداف )2010 ,افتقار القيادة المدرسية لمنكاحي المادية التي تسيـ في تنظيـ الرحالت العممية
الترفييية كالمسابقات لالرتقاء باإلبداع لدل المعمميف ،كدراسة (جيزيكي )1997 ,أشارت لضركرة

تكفير جك مف الراحة النفسية كاالستقرار لدل مجتمع الدراسة األمر الذم يدفع إلى جكدة األداء.


المجاؿ الرابع /المتطمبات التدريبية:
جدكؿ ()5.6

المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف

النسبي لدرجات العينة تبعان لممجاؿ الرابع (متطمبات تدريبية)
المجاؿ الرابع :متطمبات تدريبية

و

1
3
4
8

اعتب ػػار الت ػػدريب خي ػػا انر اس ػػتراتيجيان إع ػػداد كػ ػكادر بشػ ػرية
مبدعة.

التخط ػ ػ ػ ػػيط لعممي ػ ػ ػ ػػة التػػ ػ ػ ػػدريب كالػ ػ ػ ػ ػربط بينيم ػ ػ ػ ػػا كبػػ ػ ػ ػػيف

االستراتيجية العامة لممؤسسة.

كصؼ الكظيفة التدريبية كتحديد مسئكلياتيا كالنتائج التي

ينبغي تحقيقيا.

التػػدريب عمػػى اسػػتخداـ المسػػتحدثات التكنكلكجيػػة لمكاكبػػة

التطكر في ضكء االتجاىات المعاصرة.

 16تقديـ التدريب كفؽ تخصصات العمؿ كالمينة.
9
7

ت ػػدريب الم ػػديريف المس ػػئكليف ع ػػف عممي ػػة التط ػػكير عم ػػى
إدارة اإلبداع.
التنكي ػ ػػع ف ػ ػػي أس ػ ػػاليب ت ػ ػػدريب الم ػ ػػكظفيف لزي ػ ػػادة ف ػ ػػرص

اإلبداع.

031

المتكسط

النحراؼ

الكزف

الحسابي

المعيارم

النسبي %

3.71

0.95

74.2

1

3.68

0.95

73.5

2

3.67

0.90

73.4

3

3.66

0.95

73.2

4

3.64

0.95

72.7

5

3.61

0.96

72.3

6

3.57

1.01

71.5

7

الترتيب

تابع ...
المتكسط

النحراؼ

الكزف

الحسابي

المعيارم

النسبي %

3.56

1.08

71.1

8

3.52

1.00

70.5

9

3.52

1.02

70.3

10

3.52

0.96

70.3

11

3.49

0.96

69.8

12

3.48

1.04

69.7

13

3.46

0.97

69.2

14

3.46

1.02

69.2

15

 15ترسيخ ثقافة االبتكار كالتجديد في نفكس المكظفيف.

3.46

0.99

69.2

16

 19التدريب عمى البحكث اإلجرائية (لتحسيف جكدة العمؿ).

3.40

1.00

68.1

17

3.40

1.08

67.9

18

3.35

1.06

66.9

19

المجاؿ الرابع :متطمبات تدريبية

و

12
13
2
11
6
14
5
10

18
17

تبػػادؿ الخب ػرات مػػف خػػالؿ التكاصػػؿ كالزيػػارات المسػػتمرة

مع مؤسسات ذات عالقة.

التشجيع عمػى حضػكر النػدكات كالمػؤتمرات المحميػة التػي
تنمي اإلبداع عند المكظفيف.

ربط المسار الكظيفي بالمسار التدريبي.
تزكيػ ػػد رؤسػ ػػاء األقسػ ػػاـ بأفكػ ػػار جديػ ػػدة تسػ ػػاعدىـ عمػ ػػى

تطكير أدائيـ بطرؽ إبداعية.

تبني الك ازرة خطة كاضحة لمتدريب يككف اإلبداع اإلدارم

حاض انر فييا.

متابعػػة كتطػػكير األداء مػػا بعػػد الػػدكرات التدريبيػػة (قيػػاس

مدل األثر).

تحديد الحاجات التدريبية ذات العالقة باإلبداع اإلدارم.
تصػػميـ ب ػرامج تدريبيػػة تيػػتـ باإلبػػداع مػػف قبػػؿ المػػكظفيف

أنفسيـ بالتعاكف مع مؤسسات شريكة.

تكػػكيف فػػرؽ عمػػؿ تدريبيػػة يكػػكف التنػػافس أسػػاس العمػػؿ

فييا.

تشكيؿ فػرؽ بحثيػة إليجػاد الفػرص المناسػبة لتنفيػذ خطػط

العمؿ كالدكرات التدريبية.
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الترتيب

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ( )5.6أف مظػػاىر المجػػاؿ الرابع(متطمبػػات تدريبيػػة) لػػدل أف ػراد العينػػة

تتراكح بيف ( ،)%74.2 -66.9كانت أعمى مظاىر المتطمبات التدريبية كما يمي:

 كانػػت الفق ػرة رقػػـ  " 1اعتبػػار التػػدريب خيػػا انر اسػػتراتيجيان إعػػداد ك ػكادر بش ػرية مبدعػػة" األعمػػى بػػكزفنسبي (.)%74.2

 تمييػػا الفقػرة رقػػـ  " 3التخطػػيط لعمميػػة التػػدريب كالػربط بينيمػػا كبػػيف االسػػتراتيجية العامػػة لممؤسسػػة "بكزف نسبي (.)%73.5

 كقد يعزك الباحث حصكؿ الفقرتيف عمى أعمى درجة تكافر إلى: معظـ الدراسات ركزت عمى أىمية التدريب في مراحمو بد نء مف مرحمة تحديد االحتياجات كصكالنلمرحمة التقييـ ،كىذا يتفؽ مع نتائج كتكصيات دراسات سابقة كدراسة (المخاكم،)2008 ,
أكصت بضركرة عقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس اإلعدادية لرفع كفاياتيـ كقدراتيـ اإلبداعية،
كدراسة (العكفي )2005 ,أكصت بضركرة التركيز عمى الدكرات التدريبية المتخصصة في مجاؿ

اإلبداع اإلدارم ،كدراسة (الطيراكم )2010 ,أكصت بأىمية تكفير فرص لمتدريب كالتعميـ تساىـ
في دعمو المنظمات ،كأشارت دراسة (شمتكت )2009 ,لضركرة كضع استراتيجية كاضحة كدقيقة
لمسياسات كالبرامج التدريبية لتككف أكثر جدكل كفعالية في تنمية كتطكير قدرات المكظفيف  .كىذا

ما يتفؽ مع الفقرتيف.

 كانت الفقرة رقـ  " 17تشكيؿ فرؽ بحثية إليجاد الفرص المناسبة لتنفيذ خطط العمؿ كالدكراتالتدريبية" األدنى بكزف نسبي(.)66.9

 تمييا الفقرة رقـ  " 18تككيف فرؽ عمؿ تدريبية يككف التنافس أساس العمؿ فييا" بكزف نسبي(.)67.9
 يرل الباحث بأف حصكؿ الفقرتيف عمى أدنى المراتب قد يرجع إلى : إدراؾ المفحكصيف لعدـ أىمية تشكيؿ فرؽ بحثية إليجاد الفرص المناسبة لتنفيذ خطط العمؿكالدكرات التدريبية ،كىذا قد يككف نابع مف عدـ حاجتيـ لفرؽ بحثية كاالكتفاء بأدكارىـ .

 قد يرجع القتناع المفحكصيف بأ ف التنافس غير محبب لدييـ عمى اعتبارات عدة  ،كىذا لـ يتـالتطرؽ إليو مف خالؿ الدراسات السابقة ،فمعظـ الدراسات ركزت عمى ضركرة االىتماـ بالتدريب
بشكؿ عاـ دكف التطرؽ لتمؾ الجزئية.
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نتائج السؤاؿ الثاني الذم ينص عمى:
0.05 ≤ α



اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات

غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة تُعزل

الجنس (ذكر ,أنثى)؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بالمقارنة بيف متكسط درجات رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية

كالتعميـ بمحافظات غزة الذككر (ف=  )93كمتكسط درجات اإلناث (ف=  )31في درجاتيـ عمى استبانة
متطمبات اإلبداع اإلدارم مكضكع الدراسة باستخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف

مستقمتيف ،كاستخدـ الباحث ىذا االستبانة اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف

مجمكعتي التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثالثيف فردان ،األمر الذم يحقؽ شركط

استخداـ استبانة (ت) لمفرؽ بيف متكسطي مجمكعتيف مستقمتيف (عالـ ،)210 :2005 ،كالجدكؿ التالي

( )5.7يبيف ذلؾ:

جدكؿ ()5.7

اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات رؤساء األقساـ

بكزارة التربية كالتعميـ في متطمبات اإلبداع اإلدارم تبعان لمجنس
الستبانة
المتطمبات اإلدارية
المتطمبات الفنية
المتطمبات المكجستية
متطمبات تدريبية
الدرجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتبانة
متطمبات اإلبداع اإلدارم

المتغير

المتكسط

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

الذككر

65.94

12.82

الذككر

51.38

10.88

الذككر

31.09

الذككر

67.84

الذككر

216.24

اإلناث
اإلناث
اإلناث
اإلناث
اإلناث

61.77
47.58
26.97
65.10

201.42

11.22
9.23
7.72
6.65

15.40
11.82
44.03
35.66

قيمة (ت)
1.612
1.744
2.667
0.906
1.696

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح= )122عند مستكل داللة  ،2.0= 0.05عند مستكل داللة 2.66= 0.01
033

مستكل الدللة
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
دالة عند 0.01
غير دالة

إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ (:)5.7
 كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  0.01فػػي مجػػاؿ المتطمبػػات المكجسػػتية تبع ػان لمتغي ػػرالجػػنس ،بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمػػكعتي رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات غ ػزة ،
لصالح رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة الذككر مف أفراد العينة.
 عػػدـ كج ػػكد فػػركؽ ذات دالل ػػة إحصػػائية ،ب ػػيف متكسػػطي درج ػػات مجمػػكعتي رؤس ػػاء األقسػػاـ ف ػػي ك ازرةالتربية كالتعميـ بمحافظات غزة كفي مجاالت المتطمبػات اإلداريػة  ،المتطمبػات الفنيػة ،متطمبػات تدريبيػة
كالدرجػػة الكميػػة السػػتبياف متطمبػػات اإلبػػداع اإلدارم ،أم أف رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ
بمحافظات غزة مف الجنسيف عمى ىذه المجاالت لدييـ تقديرات متقاربة في متطمبات اإلبداع اإلدارم.

كيعزك الباحث ذلؾ لألسباب التالية:
 .1أف رؤساء األقساـ مف فئة الذككر أكثر مف حيث العدد مف فئة اإلناث لذلؾ نجد أف النتائج أكثر

كضكحان عند الذككر مف اإلناث عمى المستكل الدعـ المكجستي ،لذلؾ نجد أف الفركؽ تعزل لصالح

الذككر في ىذا المجاؿ.

 .2أف رؤساء األقساـ مف فئة الذككر لدييـ اطالع أكبر مف اإلناث عمى مجريات العمؿ كمتطمباتو
خاصة عمى المستكل المكجستي.

 .3رؤساء األقساـ مف الجنسيف متقاربيف في مجاالت المتطمبات اإلدارية ،المتطمبات الفنية ،متطمبات

تدريبية ،بمعنى أف لدييـ نفس االحتياجات كالمتطمبات بغض النظر عف الجنس نظ انر لبركز ىذه

المجاالت عند رؤساء األقساـ.

 .4عدـ كجكد فركؽ في التقديرات في بقية المجاالت ترجع إلى متغير النكع االجتماعي قد يعزل إلى
أف طبيعة عمؿ رؤساء األقساـ ال تتأثر بالنكع االجتماعي بقدر ما تتأثر بطبيعة المياـ
كالمسؤكليات كبالتالي جاءت التقديرات كفقا ليذه المياـ كالمسؤكليات التي يتساكل فييا الذككر

كاإلناث.

034

نتائج السؤاؿ الثالث الذم ينص عمى:
0.05 ≤ α



اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة
(مقر الكزارة ,مديرية)؟

لتنمية المكارد البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة تُعزل

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بالمقارنة بيف متكسط درجات رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية

كالتعميـ بمحافظات غزة مقر العمؿ المديرية (ف=  )95كمتكسط درجات مقر العمؿ الك ازرة (ف=  )29في
درجاتيـ عمى استبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم مكضكع الدراسة باستخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف
متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،كاستخدـ الباحث ىذا االستبانة اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية

تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثالثيف فردان،

األمر الذم يحقؽ شركط استخداـ استبانة (ت) لمفرؽ بيف متكسطي مجمكعتيف مستقمتيف (عالـ:2005 ,

 ،)210كالجدكؿ التالي ( )5.8يبيف ذلؾ:

جدكؿ ()5.8

اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات رؤساء األقساـ

بكزارة التربية كالتعميـ في متطمبات اإلبداع اإلدارم تبعان لمقر العمؿ
الستبانة

المتغير

المتكسط

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

المديرية

65.86

12.65

مقر الك ازرة

61.72

11.74

المديرية

51.53

10.91

مقر الك ازرة

46.83

8.66

المديرية

31.07

7.97

مقر الك ازرة

26.72

5.42

المديرية

67.34

15.67

مقر الك ازرة

66.55

10.48

الدرجة الكمية الستبانة متطمبات

المديرية

215.80

44.68

اإلبداع اإلدارم

مقر الك ازرة

201.83

32.53

المتطمبات اإلدارية
المتطمبات الفنية
المتطمبات المكجستية
متطمبات تدريبية

قيمة (ت)
1.567

غير دالة
إحصائي نا

2.123

دالة عند 0.05

2.748

دالة عند 0.01

0.253
1.561

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح= )122عند مستكل داللة  ،2.0= 0.05عند مستكل داللة 2.66= 0.01
035

مستكل الدللة

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ (:)5.8
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل ( )0.01كمسػتكل ( )0.05فػي مجػالي المتطمبػات الفنيػةكالمتطمبػػات المكجسػػتية تبعػان لمتغيػػر مقػػر العمػػؿ ،بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمػػكعتي رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي
ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات غػزة مقػػر العمػػؿ المديريػػة ك مقػػر الػػك ازرة ،لصػػالح مجمكعػػة مقػػر العمػػؿ

المديرية مف أفراد العينة.

 عػػدـ كج ػػكد فػػركؽ ذات دالل ػػة إحصػػائية ،ب ػػيف متكسػػطي درج ػػات مجمػػكعتي رؤس ػػاء األقسػػاـ ف ػػي ك ازرةالتربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات غ ػزة كفػػي مجػػاالت المتطمبػػات اإلداريػػة  ،متطمبػػات تدريبيػػة كالدرجػػة الكميػػة
السػػتبياف متطمبػػات اإلبػػداع اإلدارم ،أم أف رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات غ ػزة

مف مقر العمؿ المديرية كمقر الك ازرة لدييـ تقديرات متقاربة لمتطمبات اإلبداع اإلدارم تبعػان لمتغيػر مقػر

العمؿ.

يعزك الباحث ذلؾ لألسباب التالية:
 -1أف الفركؽ لصالح المديريات ،مما يظير حاجتيا أكثر مف مقر الك ازرة لممتطمبات المكجستية
كالفنية ،كذلؾ قد يعكد الىتماـ الك ازرة بتمبية ىذه المتطمبات في مقر الك ازرة كأكلكية نتيجة ندرة

اإلمكانيات.

 -2االتصاؿ المباشر لممديريات مع المدارس ىك الميمة الرئيسية بينما في مقر الك ازرة التركيز عمى
األمكر اإلدارية أكبر.

 -3التغييرات اإلدارية في المديريات أقؿ سرعة مف مقر الك ازرة ،كىذا ما يؤثر عمى سير العمؿ
كانجازه.

 -4نقؿ األمكر المكجستية في المديريات يحتاج لكقت كتكمفة أكبر مف مقر الك ازرة  .خاصة كأف مكاف
المخازف يقع في مقر الك ازرة نفسيا.

 -5تكحيد النظاـ اإلدارم بما يشمؿ تكحيد خطط التدريب في مقر العمؿ سكاء كاف ك ازرة أك مديرية
سبب أساسي في تقارب االستجابات في مجاالت المتطمبات اإلدارية ،المتطمبات التدريبية.

036

نتائج السؤاؿ الرابع الذم ينص عمى:
0.05 ≤ α



اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات

غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة تُعزل

سنكات 5 ,إلى  10سنكات ,أكثر مف  10سنكات)؟

سنكات الخدمة (أقؿ مف 5

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بإجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر سنكات الخدمة (أقؿ
مف  5سنكات 10 - 5 ،سنكات ،أكثر مف  10سنكات) عمى استبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم بمجاالتو
كدرجتو الكمية لدل أفراد العينة ،كالجدكؿ التالي ( )5.9يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()5.9

يبيف نتائج تحميؿ التبايف أحادم التجاه لمعرفة الفركؽ في متطمبات اإلبداع اإلدارم تبعان لسنكات الخدمة
المتغير
المتطمبات اإلدارية

المتطمبات الفنية

المتطمبات المكجستية

متطمبات تدريبية
الدرجة الكمية الستبانة
متطمبات اإلبداع
اإلدارم

درجات

متكسط

167.04
156.69

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

بيف المجمكعات

334.07

2

داخؿ المجمكعات

18959.56

121

المجمكع

19293.64

123

بيف المجمكعات

399.47

2

199.74

داخؿ المجمكعات

13374.87

121

110.54

المجمكع

13774.35

123

بيف المجمكعات

343.83

2

171.91

داخؿ المجمكعات

6864.78

121

56.73

المجمكع

7208.60

123

بيف المجمكعات

1775.86

2

887.93

داخؿ المجمكعات

24400.23

121

201.65

المجمكع

26176.09

123

بيف المجمكعات

9561.75

2

4780.87

داخؿ المجمكعات

212043.13

121

1752.42

المجمكع

221604.87

123

الحرية

المربعات

قيمة ؼ
1.066

1.807

2.950

4.403

2.728

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )121 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة 4.61 =0.01
037

مستكل
الدللة

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
دالة عند 0.05

غير دالة
إحصائيان

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ( )5.9أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  0.05فػػي

مجاؿ متطمبات تدريبية تبعان لمتغير سنكات الخدمة ألفراد العينة.

كالجدكؿ التالي ( )5.10يكضح اتجاه الفركؽ في مجاؿ متطمبات تدريبية تبعان لمتغير سنكات

الخدمة:

جدكؿ ()5.10

يبيف المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لدرجات

أفراد العينة عمى مجاؿ متطمبات تدريبية تبعان لسنكات الخدمة
المتغير

متطمبات تدريبية

المتكسط

النحراؼ

البياف

العدد

أقؿ مف  5سنكات

19

58.26

 10 – 5سنكات

50

68.60

14.56

أكثر مف  10سنكات

55

68.91

12.14

الحسابي

المعيارم
18.35

كالج ػػدكؿ الت ػػالي ( )5.11يب ػػيف نت ػػائج اختب ػػار ش ػػيفيو لمكش ػػؼ ع ػػف اتج ػػاه الف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات
المتطمبات التدريبية تبعان لسنكات الخدمة:
جدكؿ رقـ ()5.11

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات
أفراد العينة عمى المتطمبات ذات الدللة تبعان لسنكات الخدمة

المتغير
متطمبات تدريبية

البياف

أقؿ مف  5سنكات

 10 – 5سنكات

*10.337

أكثر مف  10سنكات

*10.646

038

 10 – 5سنكات

0.309

يتبيف مف الجدكليف السابقيف ( )5.11( ,)5.10أنو:
-

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية لالستبانة بيف مجمكعة سنكات

الخدمة أقؿ مف  5سنكات مف ناحية كمجمكعتي سنكات الخدمة ( 10-5سنكات) ك (أكثر مف  10سنكات)
مف ناحية ،لصالح مجمكعتي ( 10-5سنكات) ك (أكثر مف  10سنكات).
يعزك الباحث ذلؾ لألسباب التالية :

 الفئة المستجيبة مف مجمكعة سنكات الخدمة أقؿ مف  5سنكات ،لدييـ رغبة في تطكير قدراتيـ
كمياراتيـ مف خالؿ التدريب ،عمى اعتبار أف سنكات الخبرة األقؿ بحاجة أكثر لمتدريب كالتطكير،

كبالتالي نجد أف النتيجة طبيعية في متغير سنكات الخبرة التي تعزل لصالح مف مجمكعتي

( 10-5سنكات) ك (أكثر مف  10سنكات) ،كىذا ما اتفؽ مع دراسة (بمفيقو ,)2006 ,ىناؾ
عالقة سمبية بيف السف كسنكات الخبرة كبيف االلتحاؽ بدكرات تدريبية في مجاؿ اإلدارة ،كدراسة

(العازمي )2006 ,التي أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ امتالؾ العامميف
لمقدرات اإلبداعية لصالح أصحاب الخبرة األعمى.

 أف الفركؽ لصالح مجمكعتي ( 10-5سنكات) ك (أكثر مف  10سنكات) ،تفسر بأف رؤساء
األقساـ يقارنكا السنكات السابقة مع السنكات الحالية في مجاالت االستبانة ،مف حيث مدل تكفرىا،

جكدتيا.

 رؤساء األقساـ الذيف ليـ سنكات خبرة أكثر دراية مف األقؿ خبرة كالسبب يعكد إلى أنيـ أصبحكا
في حالة استقرار كنظرتيـ لألشياء أكبر كأعمؽ مع أصحاب سنكات الخبرة األقؿ.

039

نتائج السؤاؿ الخامس الذم ينص عمى:
0.05 ≤ α



اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات

غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة تُعزل

الكسطى ,خانيكنس ,رفح)؟

المحافظة (شماؿ غزة ,غزة,

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بإجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر المحافظة (شماؿ
غزة ،غزة ،الكسطى ،خانيكنس-رفح) عمى استبانة متطمبات اإلبداع اإلدارم بمجاالتو كدرجتو الكمية لدل
أفراد العينة ،كالجدكؿ التالي ( )5.12يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()5.12

يبيف نتائج تحميؿ التبايف أحادم التجاه لمعرفة

الفركؽ في متطمبات اإلبداع اإلدارم تبعان لممحافظة لدل أفراد العينة
المتغير
المتطمبات
اإلدارية

المتطمبات الفنية

المتطمبات
المكجستية

درجات

متكسط

557.90
143.38

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

بيف المجمكعات

2231.60

4

داخؿ المجمكعات

17062.04

119

المجمكع

19293.64

123

بيف المجمكعات

1478.27

4

369.57

داخؿ المجمكعات

12296.08

119

103.33

المجمكع

13774.35

123

بيف المجمكعات

1039.17

4

259.79

داخؿ المجمكعات

6169.44

119

51.84

المجمكع

7208.60

123

041

الحرية

المربعات

قيمة ؼ

3.891

3.577

5.011

مستكل
الدللة

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

تابع...
المتغير

درجات

متكسط

612.97
199.36

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

بيف المجمكعات

2451.87

4

داخؿ المجمكعات

23724.22

119

المجمكع

26176.09

123

بيف المجمكعات

26606.12

4

6651.53

الستبانة متطمبات داخؿ المجمكعات

194998.75

119

1638.64

221604.87

123

متطمبات تدريبية
الدرجة الكمية

اإلبداع اإلدارم

المجمكع

الحرية

المربعات

قيمة ؼ

3.075

4.059

مستكل
الدللة

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )119 ،4عند مستكل داللة  ،2.53 =0.05كعند مستكل داللة 3.56 =0.01

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ ( )5.12أن ػػو تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل 0.01

كمسػػتكل  0.05فػػي جميػػع المجػػاالت كالدرجػػة الكميػػة السػػتبانة المتطمبػػات تبع ػان لمتغيػػر المحافظػػة ألف ػراد

العينة.

كالجدكؿ التالي ( )5.13يكضح اتجاه الفركؽ تبعان لمتغير المحافظة:
جدكؿ ()5.13

يبيف المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة عمى المتطمبات ذات الدللة تبعان لممحافظة
المتغير

المتطمبات اإلدارية

المتطمبات الفنية

المتكسط

النحراؼ

البياف

العدد

شماؿ غزة

11

59.73

غزة

49

63.20

11.98

الكسطى

17

65.24

10.16

خانيكنس

34

64.35

11.52

رفح

13

76.62

10.26

شماؿ غزة

11

46.00

13.15

040

الحسابي

المعيارم
16.97

تابع...
المتغير

المتطمبات المكجستية

متطمبات تدريبية

الدرجة الكمية الستبانة
متطمبات اإلبداع اإلدارم

المتكسط

النحراؼ

البياف

العدد

غزة

49

48.67

الكسطى

17

53.12

8.28

خانيكنس

34

49.74

10.96

رفح

13

59.08

8.87

شماؿ غزة

11

27.73

9.52

غزة

49

28.45

6.79

الكسطى

17

32.94

7.45

خانيكنس

34

28.94

7.36

رفح

13

37.23

5.57

شماؿ غزة

11

61.00

18.99

غزة

49

66.69

12.51

الكسطى

17

70.59

12.56

خانيكنس

34

64.00

15.58

رفح

13

77.85

13.16

شماؿ غزة

11

194.45

56.65

غزة

49

207.02

37.51

الكسطى

17

221.88

36.27

خانيكنس

34

207.03

42.77

رفح

13

250.77

34.10

042

الحسابي

المعيارم
9.75

كالج ػػدكؿ الت ػػالي ( )5.14يب ػػيف نت ػػائج اختب ػػار ش ػػيفيو لمكش ػػؼ ع ػػف اتج ػػاه الف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات

المتطمبات تبعان لممحافظة:

جدكؿ رقـ ()5.14

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف

متكسطات أفراد العينة عمى المتطمبات ذات الدللة تبعان لممحافظة
المتغير

المتطمبات اإلدارية

المتطمبات الفنية

المتطمبات المكجستية

متطمبات تدريبية

الدرجة الكمية

الستبانة متطمبات
اإلبداع اإلدارم

البياف

شماؿ غزة

غزة

3.477

الكسطى

5.508

2.031

خانيكنس

4.626

1.149

0.882

رفح

*16.888

*13.411

11.380

غزة

2.674

الكسطى

7.118

4.444

خانيكنس

3.735

1.062

3.382

رفح

*13.077

*10.404

5.959

غزة

0.722

الكسطى

5.214

4.492

خانيكنس

1.214

0.492

4.000

رفح

*9.504

*8.782

4.290

غزة

5.694

الكسطى

9.588

3.894

خانيكنس

3.000

2.694

6.588

رفح

16.846

11.152

7.258

غزة

12.566

الكسطى

27.428

14.862

خانيكنس

12.575

0.009

14.853

رفح

*56.315

*43.749

28.887

043

غزة

الكسطى

خانيكنس

*12.262

9.342

*8.290

13.846

*43.740

يتبيف مف الجدكليف السابقيف ( )5.14( ,)5.13أنو:
-

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت المتطمبات اإلدارية كالمتطمبات المكجستية كالدرجة

الكمية الستبانة المتطمبات بيف مجمكعة المحافظة رفح مف ناحية كمجمكعات المحافظة شماؿ غزة ك
غزة ك خانيكنس مف ناحية ،لصالح مجمكعة المحافظة رفح.

-

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاؿ المتطمبات الفنية بيف مجمكعة المحافظة رفح مف ناحية

-

في حيف لـ يستطع االختبار الكشؼ عف اتجاه الفركؽ في مجاؿ متطمبات تدريبية تبعان لمتغير

كمجمكعتي المحافظة شماؿ غزة ك غزة مف ناحية ،لصالح مجمكعة المحافظة رفح.
المحافظة.

يعزك الباحث ذلؾ لألسباب التالية:
 .1المديريات الخمس مختمفة في إداراتيا ،كذلؾ يرجع ألسباب متعمقة بإدارة األشخاص ،باإلضافة
لعامؿ الخبرة ،كأجكاء العمؿ ،لذلؾ يجد الباحث أف النتائج منطقية في أف تككف ىناؾ فركؽ في

متغير المحافظة ،كىذا ما يتفؽ مع دراسة (عبد العاؿ )2010 ,التي أشارت إلى أف إدارات
المدارس االبتدائية بمنطقة حائؿ تطبؽ عناصر كجكانب اإلبداع اإلدارم بدرجة عالية مقارنة مع
المحافظات األخرل ،بمعنى اختالؼ استجابة المفحكصيف حسب المحافظة.

 .2أف الفركؽ لصالح مجمكعة المحافظة رفح ،تفسر إلى أف عامػؿ المكػاف الجغ ارفػي يمعػب دكر بػارز
كػػكف محافظػػة رفػػح بعيػػدة نسػػبيان عػػف مركػػز الػػك ازرة أك مػػا يحيطيػػا ،باإلضػػافة إلػػى أف معظػػـ رؤسػػاء

األقس ػػاـ ف ػػي مديري ػػة رف ػػح ى ػػي ح ػػديثي التكظي ػػؼ كبالت ػػالي خبػ ػرتيـ أق ػػؿ ،كأخيػ ػ انر تفس ػػر أف مديري ػػة
محافظة رفح حديثة النشأة .

044

نتائج السؤاؿ السادس الذم ينص عمى:
0.05 ≤ α



اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات

غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة تُعزل لمتغير المؤىؿ العممي (دراسات عميا,
بكالكريكس)؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بالمقارنة بػيف متكسػط درجػات رؤسػاء األقسػاـ فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ
بمحافظ ػػات غػ ػزة المؤى ػػؿ العمم ػػي بك ػػالكريكس (ف=  )92كمتكس ػػط درج ػػات المؤى ػػؿ العمم ػػي د ارس ػػات عمي ػػا
(ف=  )32فػػي درج ػػاتيـ عمػػى اس ػػتبانة متطمب ػػات اإلبػػداع اإلدارم مكض ػػكع الد ارسػػة باس ػػتخداـ اختب ػػار (ت)
لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،كالجدكؿ التالي ( )5.15يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()5.15

اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات رؤساء األقساـ

بكزارة التربية كالتعميـ في متطمبات اإلبداع اإلدارم تبعان لممؤىؿ العممي
الستبانة
المتطمبات اإلدارية
المتطمبات الفنية
المتطمبات المكجستية
متطمبات تدريبية
الدرجة الكمية الستبانة
متطمبات اإلبداع اإلدارم

المتغير
بكالكريكس

المتكسط

الحسابي

المعيارم

65.17

12.44

50.41

10.65

دراسات عميا

64.09

دراسات عميا

50.47

دراسات عميا

29.75

دراسات عميا

66.72

دراسات عميا

211.03

بكالكريكس
بكالكريكس
بكالكريكس
بكالكريكس

النحراؼ

30.16
67.30
213.05

12.92
10.56
7.57
8.02

14.15
16.02
42.08
44.12

قيمة (ت)
0.419
0.026
0.262
0.195
0.231

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح= )122عند مستكل داللة  ،2.0= 0.05عند مستكل داللة 2.66= 0.01

045

مستكل الدللة
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ (:)5.15
 -أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمػػكعتي رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي ك ازرة

التربية كالتعميـ بمحافظات غزة في جميع مجاالت متطمبات اإلبداع اإلدارم كدرجتو الكمية تبعػان لمتغيػر

المؤىؿ العممي ،أم أف رؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة مف حممة بكالكريكس ك
حممة دراسات عميا لدييـ تقديرات متقاربة لمتطمبات اإلبداع اإلدارم.

يعزك الباحث ذلؾ لألسباب التالية:
 .1رؤسػػاء األقسػػاـ ال يكترثػػكف لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي باعتبػػار أف اإلدارم أك رئػػيس القسػػـ بالتحديػػد
ينظر لممتطمبات بعيدان عف المؤىؿ العممي ،ألسباب قػد تكػكف مرتبطػة بمتغيػرات أخػرل ،كىػذا يتفػؽ

مػع د ارسػة (العػكفي ،)2005 ,ال تكجػػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػػزل لمتغيػر المؤىػؿ العممػػي،

كيػػرل الباحػػث أف ىػػذه النتػػائج طبيعيػػة كمقبكلػػة ،باعتبػػار أف متطمبػػات اإلبػػداع اإلدارم كاحػػدة كال
تختمؼ عند متغير المؤىؿ العممي.

 .2أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ،تفسػػر بػػأف طبيعػػة ميػػاـ رس ػػاء
األقسػػاـ ال تتطمػػب شػػيادات عميػػا ،باإلضػػافة إلػػى أف معظػػـ الشػػيادات العميػػا تربكيػػة كالميػػاـ التػػي
يقكمكف بيا إدارية فال تضيؼ جديد لمخبرة .كأخيػ انر بػأف ميػاـ رؤسػاء األقسػاـ تحتػاج لممارسػة اكثػر

مف الشيادات العميا.

046

نتائج السؤاؿ السابع الذم ينص عمى:
ما التكصيات كالمقترحات لتكفير متطمبات اإلبداع اإلدارم في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة
لتنمية المكارد البشرية في ضكء التجاىات المعاصرة؟

لمحصكؿ عمى تأصيؿ لمتكصيات كالمقترحات كلتككف منبثقة مف النتائج ،تـ عقد مقابالت فردية مع
مجمكعة مف مدراء الدكائر كرؤساء األقساـ بتاريخ  2013/7/10ككانت تكصياتيـ عمى النحك التالي:
 ضركرة اىتماـ اإلدارة العميا في ك ازرة التربية كالتعميـ بتدعيـ ممارسة رؤساء األقساـ اإلبداع
اإلدارم عمى المستكل اإلدارم ،الفني ،المكجستي كالتدريبي لتنمية قدراتيـ كمياراتيـ كفؽ المياـ
كالمساحة الممنكحة ليـ.

 ضركرة االىتماـ بتقسيـ كتكزيع رؤساء األقساـ كفؽ الكسائؿ كالطرؽ الفعالة كاطالعيـ عمى نتائج
تقييـ األداء ليتمكنكا مف تعزيز نقاط القكة لدييـ كعالج نقاط الضعؼ كتفاديو.

 ضركرة تكفر معايير مينية كمحايدة لتكزيع المكارد البشرية كالمادية ما بيف المديريات.
 العمؿ عمى تكفير األمكر المكجستية في الكقت المناسب كبجكدة عالية .

 العمؿ عمى فتح أفؽ جديدة بالعمؿ تككف مرجعيتيا التجارب الناجحة كما يتناغـ مع التطكر
كالتجديد.

كيرل الباحث أف ىناؾ مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات التي قد تسيـ في تكفير متطمبات اإلبداع

اإلدارم كىي مقسمة عمى النحك التالي:

 .1متطمبات إدارية:

 العمؿ عمى أف يتـ كضع آليات مينية تضمف مساكاة تكزيع الفرص كادارتيا بشكؿ عممي كسميـ.

 زيادة االىتماـ بإشراؾ رؤساء األقساـ بيدؼ إنتاج أفكار إبداعية إلدارة األزمات في العمؿ،
كاالستفادة مف الكاقع الذم تفرضو األزمة في تدعيـ جكانب القكة لدل رؤساء األقساـ كاغتناـ فرص

قد ال تحدث في الظركؼ الطبيعية.

 العمؿ عمى تكريس ثقافة اإلبداع اإلدارم داخؿ الك ازرة بحيث تصبح جزء ال يتج أز مف ثقافة
المنظمة.

 العمؿ عمى تطكير أنظمة المعمكمات كتحديثيا باستمرار ،لتكفير البيانات بكفاءة كسرعة مناسبة.

 .2متطمبات فنية:

 ضركرة تحديد كافة البيانات كالمعمكمات الخاصة بالعمؿ  ،كاتخاذ الق ار ارت عمى أسس عممية
كمينية.
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 ضركرة االنفتاح عمى تجارب اآلخريف محميان كدكليان كاالستفادة مف نتائج البحكث كالمؤتمرات
الخاصة باإلبداع.

 تكريس مبدأ الحكار كالنقد لتشجيع العامميف عمى اإلبداع مف خالؿ كسر الحكاجز التي تعيؽ
اإلبداع.

 ضركرة تكفر كسائؿ التكنكلكجيا كالمعمكمات لتقدـ كتطكر العمؿ اإلدارم لدل رؤساء األقساـ
خاصة في ظؿ العكلمة كتسارع التغيرات التي تتطمب مف رؤساء األقساـ مالحقة كمكاكبة التطكر

مف خالؿ امتالؾ المعمكمات ككسائؿ التكنكلكجيا الحديثة.

.3متطمبات لكجستية:

 ضركرة تكفر األمكر المكجستية لدل رؤساء األقساـ التي مف شأنيا تحسيف بيئة العمؿ كاعطائيـ
فرص لتقديـ أفضؿ ما لدييـ لتشجيع اإلبداع اإلدارم في سبيؿ تحسيف صكرة أدائيـ.

 عقد زيارات كلقاءات متبادلة بيف رؤساء األقساـ كمديريتيـ في المناطؽ المختمفة كاقامة ندكات مف
أجؿ تبادؿ الخبرات كاألفكار التطكيرية كاطالعيـ عمى التجارب المثمرة التي مف شأنيا أف تزيد مف
تحقيؽ اإلبداع اإلدارم في العمؿ.

 دعـ كمساندة اإلدارة العميا لممكارد البشرية مف خالؿ القناعة بنيج المبادرة األكلى كاإلبداع.

 ضركرة تخصيص جزء مناسب مف المكازنة لعممية تنمية المكارد البشرية ،كالبحث عف مصادر تمكيؿ
إلنجاح مبادرات اإلبداع.

.4متطمبات تدريبية:

 ضركرة االىتماـ بالتدريب عمى اعتبار أف التدريب الخيار االستراتيجي إلعداد ككادر بشرية مبدعة ،
باإلضافة العتبار أف التخطيط لمتدريب مف أىـ شركط النجاح في تطكير أداء رؤساء األقساـ.

 ضركرة تحديد الحاجات التدريبية ذات العالقة باإلبداع اإلدارم ،كمتابعة كتطكير األداء ما بعد
الدكرات التدريبية .

 العمؿ عمى التنكيع في أساليب تدريب المكظفيف لزيادة فرص اإلبداع ،كباإلضافة لمعمؿ عمى
استخداـ مستحدثات التكنكلكجيا.
ثاََا  :يقترحاث انذراست -:
 .1إجراء دراسات جديدة بعنكاف" :إدارة اإلبداع اإلدارم كعالقتيا بالميزة التنافسية".
 .2إجراء دراسات بعنكاف" :معكقات تطبيؽ الخطط اإلبداعية في الجامعات الفمسطينية".

 .3إجراء دراسات بعنكاف" :العالقة بيف اإلبداع اإلدارم كمستكل التخطيط االستراتيجي".
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المصادر كالمراجع:
أكلن :المصادر كالمراجع العربية:
 -1القرآف الكريـ.

 .1ابف منظكر ،جماؿ الديف ،أبي الفضؿ ( .)1994لساف العرب ،دار الكتب العممية ،بيركت.

 .2أبك النصر ،مدحت ( .)2004تنمية القدرات البتكارية لدل الفرد كالمنظمة ،مجمكعة النيؿ
العربية ،القاىرة.

 .3أبك بكر ،مصطفى ( .)2003التنظيـ اإلدارم في المنظمات المعاصرة .مدخؿ تطبيقي إلعداد
كتطكير التنظيـ اإلدارم في المنشآت المتخصصة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.

 .4أبك زيد ،محمد خير( .)1985أثر مصادر استقطاب القكل العاممة عمي األداء الكظيفي كالكالء

التنظيمي كالغياب ،دراسة تطبيقية عمي مندكبي شركات التأميف األردنية .مجمة دراسات ،العدد(،)2

صػ .105
 .5أبك سممية ،باسمة عمي ( .)2007مدل فاعمية التدريب في تطكير المكارد البشرية في مكتب
األكنركا اإلقميمي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطيف.

 .6أبك شيخة ،نادر أحمد ( .)2000إدارة المكارد البشرية ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .7أبك ىيف ،كداد حسف ( .)2010الثقافة التنظيمية كعالقتيا باإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدراس
الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر،

غزة ،فمسطيف.

 .8أسعد ،كليد أحمد ( .)1991اإلدارة التعميمية ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .9األغا ،إحساف ( .)2002البحث التربكم كعناصره ،مناىجو كأدكاتو ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .10بامية ،سمكل ( .)1986اإلبداع كادارة األزمات في الدكؿ العربية بحث مقدـ لممؤتمر الدكلي
العشركف لمعمكـ اإلدارية .عماف .المنظمة العربية لمعمكـ اإلدارية.

 .11بربر ،كامؿ ( .)1997إدارة المكارد البشرية ككفاءة األداء التنظيمي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات
كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 .12البريدم ،عبد اهلل ( .)1999اإلبداع يخنؽ األزمات ،بيت األفكار الدكلية ،الرياض.
 .13بمفقيو ،ميا ( .)2006التدريب عف بعد كمدخؿ لتأىيؿ كتنمية المكارد البشرية دراسة ميدانية عمى

منسكبات جامعة الممؾ عبد العزيز ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة،

السعكدية.
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 .14الترمذم ( ،)2000صحيح سنف الترمذم ،تأليؼ .محمد ناصر الديف األلباني (ت1420ىػ)،
مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع -الرياض ،الطبعة الثانية.

 .15تكفيؽ  ،عبد الرحمف ( .)1996استراتيجيات الستثمار البشرم في المنظمات العربية ،مركز
الخبرات المينية يمبؾ ،القاىرة.

 .16تكفيؽ ،عبد الرحمف ( .)1994التدريب األصكؿ كالمبادئ العممية ،مركز الخبرات المينية اإلدارية،
القاىرة.

 .17جبر ،حشمت ،فاركؽ ،ياسر ( .)1996المدير المحترؼ كحمقات التميز ،مطبعة النيؿ ،القاىرة.
 .18جركاف ،فتحي ( .)1998المكىبة كالتفكؽ كاإلبداع ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات.

 .19جركاف ،فتحي ( .)2002اإلبداع مفيكمو – معاييره – نظرياتو – قياسو – تدريبو – مراحمو –
العممية اإلبداعية ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،عماف.

 .20جركاف ،فتحي عبد الرحمف ( .)1999المكىبة كالتفكؽ كاإلبداع ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات.
 .21جركاف ،فتحي عبد الرحمف ( .)2002اإلبداع ،دار الفكر ،عماف.

 .22جكاد  ،شكقي ناجي ( .)2000إدارة األعماؿ منظكر عممي ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .23جكماف ،ككاركؿ ( .)2002اإلبداع في العمؿ .دليؿ تعميمي عمى التفكير اإلبداعي ،دار المعرفة
لمتنمية البشرية ،الرياض.

 .24حامد ،سعيد شعباف ( .)2006االتجاىات الحديثة إلدارة المكارد البشرية .بحث مقدـ إلى المجنة
العممية الدائمة إلدارة األعماؿ ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 .25حريـ ،حسيف ( .)1997السمكؾ التنظيمي سمكؾ األفراد كالمنظمات ،دار زىراف لمنشر كالتكزيع،
عماف.

 .26حريـ ،حسيف ( .)2003السمكؾ التنظيمي سمكؾ األفراد كالجماعات في منظمات األعماؿ ،دار
كمكتبة الحامد ،عماف.

 .27حسف ،راكية( .)2003مدخؿ استراتيجي لتخطيط كتنمية المكارد البشرية ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية.

 .28حسف ،ماىر محمد ( .)2004القيادة أساسيات كنظريات كمفاىيـ ،دار الكندم ،إربد.
 .29حسكنة ،فيصؿ ( .)2008إدارة المكارد البشرية ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .30الحقباني ،تركي عبد الرحمف ( .)1997أثر المتغيرات التنظيمية عمي اإلبداع اإلدارم في األجيزة
الحككمية في الرياض ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض ،السعكدية.
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 .31حمكد ،خضير كاظـ ( .)2002السمكؾ التنظيمي ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .32خمؼ ،حسني سعيد ( .)2010عالقة القيادة التحكيمية باإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ
األكاديمييف في الجامعة اإلسالمية ،بغزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فمسطيف.
 .33دركيش ،مركاف ( .)2006إدارة المعرفة كدكرىا في تحقيؽ اإلبداع اإلدارم لدل مديرم فركع البنكؾ
العاممة في فمسطيف .بحث مقدـ لممؤتمر الثاني لكمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية ،جامعة العمكـ
التطبيقية الخاصة ،عماف ،األردف.

 .34الدمرداش ،أحمد عبد الرزاؽ ( .)1998المقكمات الضركرية لتنمية اإلبداع التربكم .مجمة مستقبؿ
التربية العربية ،العدد( ،)15صػ.25

 .35الدكرم ،حسيف ( .)1985إعداد تدريب القكل البشرية .دراسة تحميمية ألىـ األصكؿ العامة في
التنمية اإلدارية ،مطبعة الجامعة ،بغداد.

 .36ديرم ،زاىر محمد ( .)2011السمكؾ التنظيمي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف.

 .37ديسمر ،جارم ( .)2003غدارة المكارد البشرية ،ترجمة عبد المتعاؿ محمد سيد أحمد .دار المريخ.

 .38الربايعة ،عمي ( .)2003إدارة المكارد البشرية تخصص نظـ المعمكمات اإلدارية ،دار صفاء
لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .39رشيد ،مازف ( .)2001إدارة المكارد البشرية ،مكتبة العبيكاف ،الرياض.

 .40ركبسكف ،كيف ( .)2003صناعة العقؿ ،دكر الثقافة كالتعميـ في صناعة عقمؾ المبدع ،ترجمة
راحة مكاصمي ،شعاع لمنشر كالعمكـ ،القاىرة.
 .41الشريؼ ،ريحاف ( ،)2006بحث بعنكاف .تككيف المكارد البشرية في ظؿ التنمية المستدامة كتحقيؽ
التشغيؿ الكامؿ .مقدـ لمممتقى الثالث لمتنمية المستدامة .جامعة باجي مختار .الجزائر.

 .42زكيمؼ ،ميدم( .)2003إدارة األفراد .منظكر كمي مقارف ،مكتبة مجدالكم لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .43سالـ ،محمد المصيمحي ( .)1998كعي الطالب الجامعي ببعض التحديات التي تكاجو المجتمع
المصرم في اآلكنة الراىنة ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد ( ،)27ص .188-163

 .44السالـ ،مؤيد ،صالح  ،عادؿ ( .)2002إدارة المكارد البشرية مدخؿ استراتيجي ،عالـ الكتب
الحديثة لمنشر كالتكزيع ،إربد.

 .45السامرائي ،ميدم ( .)1994التفكير اإلبداعي لدل طمبة كميات التربية .المجمة العربية لمتربية،
العدد( ، )20صػ.125
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 .46السكارنة ،بالؿ خمؼ ( .)2011اإلبداع اإلدارم ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف.

 .47السمطاف ،فيد بف صالح ( .)2004التحديات اإلدارية في القرف الكاحد كالعشريف ،مطابع الخالد
لألكفست ،الرياض.

 .48سمطاف ،محمد ( .)2003إدارة المكارد البشرية ،الدار الجامعية الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية.

 .49السمطة الكطنية الفمسطينية -ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات( .)2003الجتماع الحادم
عشر لمشبكة العربية إلدارة كتنمية المكارد البشرية ،الخرطكـ ،السكداف.

 .50السممي أ ،عمي ( .)1983إدارة األفراد كالكفاءة اإلنتاجية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
القاىرة.

 .51السممي ب ،عمي ( .)2001إدارة المكارد البشرية الستراتيجية ،دار غريب لمطباعة كالنشر،
القاىرة.
 .52السميـ ،عبد اهلل يكسؼ ( .)2002أثر المتغيرات التنظيمية عمي مستكل اإلبداع اإلدارم لمعامميف
في األجيزة األمنية ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايؼ لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 .53السكيدم ،جماؿ سند ( .)2004تنمية المكارد البشرية في اقتصاد مبني عمى المعرفة ،مركز
اإلمارات لمدراسات كالبحكث الستراتيجية ،أبك ظبي.

 .54السكيطي ،شبمي إسماعيؿ ( .)2008كاقع اإلبداع اإلدارم لدل إدارات المصارؼ العاممة في
الضفة الغربية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة القدس المفتكحة ،فمسطيف.

 .55السيد ،ماجدة ( .)2000تربية المتفكقيف كالمكىكبيف ،دار الخريجيف لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 .56شاكيش ،مصطفى نجيب ( .)1996إدارة المكارد البشرية ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 .57الشبيني ،ىاشـ (1997ـ) .اإلبداع ماىيتو كمقكماتو كأساليب قياسو .مجمة التنمية اإلدارية،
العدد( ،)75ص .68

 .58شحادة ،نظمي ،كآخركف ( .)2000إدارة المكارد البشرية ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .59الشقحاء ،عادؿ بف صالح ( .)2003عالقة األنماط القيادية بمستكل اإلبداع ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 .60شقكرة ،منير ( .)2012إدارة التغيير كعالقتيا باإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية في

محافظات غزة مف كجية نظر المعمميف ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة،

فمسطيف.

052

 .61شمتكت ،أماني خضر( .)2009تنمية المكارد البشرية كمدخؿ استراتيجي لتعظيـ االستثمار في
العنصر البشرم ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .62الشنطي ،محمكد عبد الرحمف ( .)2006أثر المناخ التنظيمي عمي أداء المكارد البشرية " دراسة

ميدانية عمي ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .63الصالح ،أسماء رشاد ( .)2011اإلبداع المؤسسي كتنمية المكارد البشرية .رسالة ماجستير غير
منشكرة ،جامعة فيالدلفيا ،جرش ،األردف.

 .64الصرف ،رعد ( .)2001إدارة اإلبداع كالبتكار ،دار الينا ،دمشؽ.

 .65الصرف ،رعد ( .)2002صناعة التنمية اإلدارية في القرف الحادم كالعشركف ،دار الرضا لمنشر،
دمشؽ.

 .66صياـ ،محمد رشدم ( .)2007فعالية متطمبات تطبيؽ كظائؼ إدارة المكارد البشرية في جياز
الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فمسطيف.

 .67الصيدالني ،خالد صالح ( .)2000المناخ التنظيمي كعالقتو باإلبداع اإلدارم في اتخاذ القرار

بإمارة المدينة المنكرة كأمانتيا ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية  ،الرياض،

السعكدية.

 .68الصيرفي ،محمد ( .)2003إدارة المكارد البشرية – المفاىيـ كالمبادئ ،عماف دار المناىج لمنشر
كالتكزيع ،عماف.

 .69الطيراكم ،عبد المنعـ رمضاف ( .)2010دكر استراتيجيات تنمية المكارد البشرية في تطكير األداء
المؤسساتي في المنظمات غير الحككمية في غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .70الطيب ،حسف أثر ( .)1988محاكر لتنمية التجارب اإلبداعية في استراتيجيات اإلصالح كالتطكير
اإلدارم .مجمة اإلدارة العامة ،العدد( ،)59صػ .10

 .71العاجز ،شمداف ،فؤاد عمي ،فايز كماؿ ( .)2010دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل
معممي مدارم المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف ،رسالة ماجستير

غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
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 .72العازمي ،محمد بزيع ( .)2006الثقافة التحكيمية كعالقتيا باإلبداع اإلدارم "دراسة مسحية عمى
العامميف المدنييف بديكاف ك ازرة الداخمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ

األمنية ،السعكدية.
 .73العالكؿ ،سمر محمد ( .)2011دكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة .فمسطيف.

 .74عباس ،سييمة ( .)2004القيادة البتكارية كاألداء المتميز .حقيقة تدريبية لتنمية اإلبداع اإلدارم،
دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .75عبد الباقي أ ،صالح الديف ( .)2004إدارة المكارد البشرية مدخؿ تطبيقي معاصر ،الدار
الجامعية ،القاىرة.

 .76عبد الباقي [ ،صالح الديف ( .)2004إدارة المكارد البشرية مف الناحية العممية كالعممية ،الدار
الجامعية ،القاىرة.

 .77عبد الباقي ج ،صالح الديف عبد ( .)2000السمكؾ اإلنساني في المنظمات ,الدار الجامعية،
اإلسكندرية.

 .78عبد الباقي د ،صالح الديف( .)2000إدارة المكارد البشرية مف الناحية العممية كالعممية ،الدار
الجامعية ،القاىرة ،مصر.

 .79عبد الستار ،إبراىيـ ( .)2002اإلبداع قضاياه كتطبيقاتو ,مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة.
 .80عبد العاؿ ،عنتر محمد ( .)2010كاقع اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس االبتدائية بمنطقة
حائؿ بالمممكة العربية السعكدية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة حائؿ ،السعكدية.

 .81عبد الفتاح ،نبيؿ عبد الحافظ ( .)1995ميارات التفكير اإلبداعي كعالقتيا بعممية اتخاذ الق اررات.
اإلدارم ،العدد( ،)60صػ .71-70
 .82عبد المطيؼ ،ناىد ( .)2006أثر التدريب كفاعميتو عمى التخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية.
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الخرطكـ ،الخرطكـ ،السكداف.

 .83عبد المجيد  ،قدرم ( .)2004إشكالية تنمية المكارد البشرية في ظؿ العكلمة ،مداخمة في
الممتقى الدكلي حكؿ التنمية البشرية ،جامعة كرقمة ،الجزائر.

 .84عبد المقصكد ،محمد ( .)1998معكقات تنمية اإلبداع في التربية العربية كسبؿ مكاجيتيا .مجمة
التربية المعاصرة  ،العدد(  ،) 42صػ.5
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 .85عبد النكر ،كاظـ ( .)1998تحفيز التفكير كاإلبداع .مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،العدد(،)34
صػ .23

 .86عبد الكىاب ،عمي ( .)1994العالقات اإلنسانية في اإلنتاج كالخدمات ،مكتبة عيف شمس،
القاىرة.

 .87العتيبي ،صبحي جبر ( .)2002تطكر الفكر كاألنشطة اإلدارية ،دار كمكتبة الحامد لمنشر
كالتكزيع ،عماف.

 .88العجمة ،تكفيؽ عطية ( .)2009اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم القطاع العاـ "
دراسة تطبيقية عمي ك ازرات قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .89العديمي ،ناصر محمد ( .)1985السمكؾ اإلدارم التنظيمي في المنظمات المعاصرة ،مرامر
لمطباعة اإللكتركنية ،الرياض.
 .90العساؼ ،صالح حمد ( .)2004كاقع اإلبداع كمعكقاتو لدل مديرات المدارس بمدينة الرياض،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض ،السعكدية.

 .91العساؼ ،عبد المعطي( 1995ـ) .مقكمات اإلبداع اإلدارم في المنظمات المعاصرة .مجمة
اإلدارم ،العدد( ، )17ص.62

 .92عسيرم ،يحيى عمي ( .)2000مدل تكفر سمات اإلبداع اإلدارم في حؿ المشكالت لدل مديرم
كمديرات المدارس الثانكية بمدينة الطائؼ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،مكة،

السعكدية.

 .93عقيمي ،عمر كصفي ( .)1996إدارة القكل العاممة ،دار زىراف لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .94عالقي ،مدني عبد القادر ( .)2007إدارة المكارد البشرية ،خكارزـ العممية لمنشر كالتكزيع ،جدة.

 .95عالـ ،صالح الديف محمكد ( .)2005األساليب اإلحصائية الستدللية في تحميؿ بيانات البحكث
النفسية كالتربكية كالجتماعية "البارامترية كالالبارامترية" ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .96عماد الديف ،منى ( .)2003آفاؽ تطكير اإلدارة كالقيادة التربكية في البالد العربية ،مركز الكتاب
األكاديمي ،عماف.

 .97العنزم ،مشعؿ بف سميماف ( .)2008التخطيط االستراتيجي لتنمية المكارد البشرية بالمممكة العربية

السعكدية "دراسة تحميمية ألداء صندكؽ تنمية المكارد البشرية ،رسالة دكتكراة ،جامعة أـ القرل،

مكة ،السعكدية.
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 .98العكاد ،عبد اهلل بف محمد ( .)2005كاقع اإلبداع اإلدارم كأساليب تطكيره ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

 .99العكفي ،فكزية ( .)2005مدل تطبيؽ أساليب اإلبداع اإلدارم في التعامؿ مع األزمات لدل رؤساء

األقساـ األكاديمية كاإلدارية بجامعة أـ القرل بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

جامعة أـ القرل ،مكة ،السعكدية.
 .100عيد ،سيد (.)2008اإلدارة اإلبداعية لمبرامج كاألنشطة في المؤسسات الحككمية كالخاصة التحديات
التي تكاجو اإلدارة اإلبداعية .المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ,العدد( ,)21صػ .3

 .101الغامدم ،سعيد ( .)2009مستكل فعالية المكارد البشرية في ك ازرة التعميـ في المممكة العربية
السعكدية ،رسالة دكتكراة ،جامعة أـ القرل ،جدة ،السعكدية.

 .102الغمرم ،إبراىيـ ( .)1983اإلدارة دراسة نظرية كتطبيقية ،دار الجامعات المصرية ،القاىرة.
 .103فارس ،محمكد عبد العزيز ( .)2012اإلبداع اإلدارم في إدارة األزمات لدل مديرم المدراس
الثانكية في محافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 .104فرج ،صفكت ( .)1997القياس النفسي ،األنجمك المصرية ،القاىرة.

 .105فضؿ اهلل ،فضؿ اهلل ( .)1985المقكمات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في العالـ العربي
كأثرىا في تكجيات اإلبداع اإلدارم .المجمة العربية لإلدارة ،العدد( ، )3صػ .79

 .106القاسمي ،سمطاف بف محمد ( .)2002تنمية المكارد البشرية ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات
العربية المتحدة.

 .107القحطاني ،سالـ بف سعيد ( .)2001المعكقات التنظيمية لإلبداع عند مكظفي التطكير اإلدارم

باألجيزة الحككمية في المممكة العربية السعكدية .مجمة جامعة الممؾ سعكد لمعمكـ اإلدارية،

العدد( ،)2صػ .338

 .108القذافي ،رمضاف ( .)2002رعاية المكىكبيف كالمبدعيف ،المكتبة الجامعية ،اإلسكندرية.

 .109القريكتي ،محمد قاسـ ( .)2002السمكؾ التنظيمي دراسة السمكؾ اإلنساني الفردم كالجماعي في
المنظمات المختمفة ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .110الكبيسي ،عامر( .)2005إدارة المكارد البشرية في الخدمة الحديثة ،المنظمة العربية لمتنمية
اإلدارية ،القاىرة.

 .111كشكام ،بارم ( .)2006إدارة المكارد البشرية ،دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
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 .112كالكستكف ،جام كلككاس ،بيؿ ( .)2005كف مبدعا .خطكات ضركرية إلعادة الحيكية إلى عممؾ
كحياتؾ ،مكتبة جرير ،الرياض.

 .113ككؾ ،بيتر ( .)2007إدارة اإلبداع ،ترجمة خالد العامرم ،دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 .114المخاكم ،محمد فتحي ( .)2008دكر مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية محافظات

غزة في تنمية اإلبداع الجماعي لدل معممييـ كسبؿ تطكيره ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .115الميثي ،محمد بف عمي( .)2008الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة كدكرىا في اإلبداع اإلدارم مف

كجية نظر مديرم مدارس التعميـ االبتدائي بالعاصمة المقدسة .رسالة ماجستير غير منشكرة،

جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 .116ماىر ،أحمد( .)2005السمكؾ التنظيمي مدخؿ بناء الميارات ،الدار الجامعية لمطبع كالنشر
كالتكزيع ،اإلسكندرية.

 .117محمد ،محمكد فؤاد ( .)1991اتخاذ الق اررات باستخداـ التفكير االبتكارم .مجمة التنمية اإلدارية،
العدد ( ،)53ص .30

 .118محمكد ،حسيف ،السالـ ،غالب ( .)2008كاقع كامكانيات التنمية المستدامة لممجتمعات المحمية في
منطقة طكباس ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،الضفة الغربية ،فمسطيف.

 .119المدىكف ،محمد ( .)2005إدارة كتنمية المكارد البشرية ،إبداع لمطباعة كالنشر ،القاىرة.

 .120مرضاح ،نجكل بنت سالميف ( .)2006العالقة ما بيف سمكؾ القيادة كاإلبداع اإلدارم عند

المرؤكسيف " دراسة ميدانية عمي مكظفات جامعة الممؾ عبد العزيز ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

جدة ،السعكدية.

 .121مصباح ،عبد اليادم ( .)2005العبقرية كالذكاء كاإلبداع ،الدار المصرية المبنانية ،عماف.

 .122المطيرم ،نكاؼ بف بجاد ( .)2005التعمـ التنظيمي كتنمية ميارات اإلبداع ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،جامعة أـ القرل ،مكة ،السعكدية.

 .123المعاني ،أيمف ( .)1996الكلء التنظيمي سمكؾ منضبط كانجاز مبدع ،مركز أحمد ياسيف ،عماف.
 .124المعايطة ،سعيد حسيف ( .)2007اإلدارة المدرسية ،دار مجدالكم ،عماف.

 .125المعمـ ،طو عبد القادر ( .)2002ميارات اإلبداع اإلدارم كما يدركيا مديرك المدارس االبتدائية
كدكرىا في تطكير األداء المدرسي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،مكة،

السعكدية.
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 .126معكض ،خميؿ ( .)1984قدرات كسمات المكىكبيف ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.

 .127المكسكم ،سناف ( .)2006إدارة المكارد البشرية كتأثيرات العكلمة عمييا ،دار مجدالكم لمنشر
كالتكزيع ،عماف.

 .128ناصر ،سيؼ ( .)2011أثر تطبيؽ معايير االعتماد عمى اإلبداع في المستشفيات العامة األردنية،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة فيالديمفيا ،جرش ،األردف.

 .129النجار ،نبيؿ الحسيني ،راغب ،مدحت مصطفى ( .)1992إدارة األفراد كالعالقات اإلنسانية،
الشركة العربية لمنشر كالتكزيع ،الرياض.

 .130نعيـ ،محمد حسيف ( .)2012كاقع تنمية المكارد البشرية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي كعالقتيا
بمستكل األداء اإلدارم ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 .131النمر أ ،سعكد محمد ( .)1992اإلبداع اإلدارم .المدير العربي  ،العدد ( ، )117صػ .102
 .132النمر ب ،سعكد محمد ( .)1992اإلبداع اإلدارم .المدير العربي ،العدد ( ،)107صػ .50
 .133النمر ج ،سعكد محمد ( .)1996السمكؾ اإلدارم ،مطابع جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.

 .134نيجؿ كنج ،كنيؿ أندرسكف ( .)2004إدارة أنشطة البتكار ك التغيير .دليؿ انتقادم لممنظمات،
ترجمة محمكد حسف حسني ،دار المريخ لنشر ،السعكدية.
 .135ىمشرم ،عمر ( .)1994معيقات اإلبداع لدل العامميف في المكتبات المتخصصة في األردف.
مجمة دراسات ،العدد( ،)4صػ.25

 .136اليكارم ،سيد ( .)2002اإلدارة :األصكؿ كاألسس العممية لمقرف  ،21مكتبة عيف شمس ،القاىرة.

 .137الييتي ،خالد عبد الرحيـ ( .)2003إدارة المكارد البشرية مدخؿ استراتيجي ،دار كائؿ لمنشر
كالتكزيع ،عماف.

 .138ىيجاف أ ،عبد الرحمف ( .)2000المدخؿ اإلبداعي لحؿ المشكالت ،مطابع الفرزدؽ التجارية،
الرياض.
 .139ىيجاف ب ،عبد الرحمف ( .)1995كيؼ نكظؼ التدريب مف أجؿ تنمية اإلبداع في المنظمات.
المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب ،العدد( ،)20ص .15

 .140ىيجاف ج ،عبد الرحمف (:)2003عالقة األنماط القيادية بمستكل اإلبداع اإلدارم .رسالة ماجستير،
جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،الرياض .السعكدية.
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ممحؽ رقـ ()1
الستبانة قبؿ التحكيـ
جامعة األزىػػػػػر– غػػػػػػػزة

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

عماده الدراسات العػػػػػػػميا
كميػػػػػػػػػػػػػة التربػيػػػػػػػػة

قسـ أصػػػػكؿ التربيػػػػػػػػػة

انسَذ  /انذكتور  ...............................................:حفظه هللا .
انسالو ػهَكى ورحًت هللا وبركاته
المكضكع :تحكيـ استبانة .
يقكـ الباحث بإعداد دراسة ميدانية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية مف جامعة األزىر -بغزة  ،بعنكاف:
" متطمبات اإل بداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ في كزارة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة لتنمية المكارد البشرية في ضكء
التجاىات المعاصرة " .

كليذا الغرض أعد الباحث استبانة تككنت مف (  ) 79فقرة مكزعة عمى (  ) 4مجاالت  ،كنظ انر لخبرتكـ الكاسعة في المجاؿ

يشرفني أف أضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة التي تشكؿ أداة الدراسة في صكرتيا األكلية بيدؼ تحكيميا قبؿ تطبيقيا  ،لذا
نرجك مف سيادتكـ التكرـ باالطالع عمى فقرات ىذه االستبانة كابداء رأيكـ السديد فييا مف حيث دقة العبارات كمناسبتيا
لمكضكع الدراسة كمدل انتمائيا لمجاالت الدراسة التي كردت فييا بكضع (×) لمفقرة المناسبة كاجراء التعديؿ عمى الفقرة غير
المناسبة أك اقتراح ما تركنو مناسبان.
تعريؼ اإلبداع اإلدارم :مجمكعة مف األفكار كالممارسات األصيمة التي يقدميا األفراد سكاء كانكا مديركف أك عاممكف في

سبيؿ تطكير أداء المؤسسة أك المنظكمة كالذم ينعكس إيجابيان عمى الخدمة  ،السمعة ،األسمكب كبالتالي يزيد مف جكدة عمؿ
المنظكمة أك المؤسسة مف خالؿ التعاطي مع متطمبات التغيير كالتقدـ كالتي تحقؽ المنفعة لممجتمع .

تعريؼ تنمية المكارد البشرية  :يعرؼ الباحث تنمية المكارد البشرية إجرائيان :بأنيا مجمكعة مف اإلستراتيجيات التي

تُبنى عمى أسس عممية لتحديد احتياجات كمتطمبات الكادر البشرم ،لمعمؿ عمى تحسيف كتطكير األداء كاإلنتاج لمكصكؿ إلى
خدمات أرقى كأكثر رفاىية لمحاضر كضماف األفضؿ لممستقبؿ.
إعداد الباحث :سفياف بدر
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البيانات األكلية  (:يرجى كضع إشارة (*) في الخانة المناسبة) :
الجنس:( ) ذكر

( ) أنثى

سنكات الخدمة :( ) أقؿ مف سنكات ( )  10-5سنكات ( ) أكثر مف  10سنكات( )
المنطقة التعميمية :( ) شماؿ غزة
( ) خانيكنس

( )غرب غزة

( ) شرؽ غزة

( ) شرؽ خانيكنس

( ) رفح

المؤىؿ العممي :( ) بكالكريكس

( ) دراسات عميا
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( )الكسطى

الفقرات

ـ

منتمية

أكلن  :المتطمبات اإلدارية :
.1

منح المكظفيف الكقت الكافي كالحرية في التعبير عف آرائيـ كمقترحاتيـ.

.2

تشجيع ذكم األفكار الجديدة كاظيارىـ.

.3

تعميـ األفكار البناءة التي يقدميا المكظفيف.

.4

تعزيز مفيكـ التنافس الشريؼ /البناء .

.5

فتح المجاؿ لممشاركة في كضع الخطط المستقبمية لممؤسسة

.7

مكافئة ذك األداء المتميز كالمبدع ماديا كمعنكيان.

.8
.9

تبسيط إجراءات العمؿ كتجديدىا.

إتاحة الفرصة لألفراد لتطكير قكاعد كاجراءات خاصة إلنجاز ما يككؿ الييـ
مف مياـ.

.11

بناء الثقة كاالحتراـ بيف المكظؼ كاإلدارة المباشرة.

.12

تكفر أجكاء مف التعاكف كالمساعدة بيف زمالء العمؿ.

.13

تحديد كاضح لممسئكليات كالكاجبات التي يقكـ بيا المكظفيف.

.14

استشارة أفراد مف خارج المؤسسة لتقييـ األداء.

.15

نقؿ المكظفيف خارج الدكر الكظيفي المنكطيف بو عمى أسس ثابتة.

.16

االستناد إلى التخطيط االستراتيجي الذم يمكنيـ مف التعامؿ مع اإلبداع
الفكضكم .

.17

إعادة تشكيؿ الممارسات غير الفعالة .

.18

تقديـ األفكار الجديدة لممسئكليف لمعمؿ عمى تبنييا.

.19

كجكد إدارة تتصؼ بالمركنة في اتخاذ ق ارراتيا كالتعامؿ مع المكظفيف .

.20

تطبيؽ أساليب اإلدارة الحديثة التي تنمي اإلبداع .

.21

كضع ىيكؿ تنظيمي يدعـ كيشجع حرية التفكير كديمقراطية العمؿ.

.22

التفاعؿ مع متطمبات التغيير كمكاكبتو .

.23

كجكد قيادة إدارية كاعية تسعى لقيادة المؤسسة إلى البحث كالتحميؿ.

.24

إحداث تغييرات إيجابية في بناء المنظمة كفي عممياتيا النمطية .

.2

ثانيان :المتطمبات الفنية:

جمع كتحميؿ كافة البيانات كالمعمكمات  ،كاتخاذ الق اررات عمى أسس عممية (
التخطيط المستقبمي  ،التخيؿ اإلبداعي ).
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غير
منتمية

مناسبة

غير
مناسبة

.3

تجريب األفكار اإلبداعية التي يتقدـ بيا المكظفيف.

.4

تبسيط كتنظيـ األفكار عند مكاجية أم مشكمة.

.5

الحصكؿ عمي تعميمات كمعمكمات مفصمة قبؿ البدء في العمؿ عند التكميؼ
بعمؿ جديد.

.6

االبتعاد عف تكرار ما يفعمو اآلخركف في حؿ مشكالت العمؿ.

.7

تنمية ركح التعاكف كالمشاركة كالنقد البناء كاحتراـ األخريف .

.8

تحميؿ مياـ العمؿ مف قبؿ المؤسسة أك اإلدارة العميا بالتحديد

.9

امتالؾ الميارات المينية كالمعرفية الفنية المطمكبة إلنجاز العمؿ بكفاءة
كفاعمية.

.10

تقكيـ أداء المكظفيف خالؿ فترة معينة يأخذ في االعتبار إنتاجيـ اإلبداعي.

.11

اطالع المكظؼ عمى نتائج تقييـ أدائو السنكم ليتمكف مف تعزيز القكة كتحسيف
نقاط الضعؼ.

.12

كضكح الرؤية االستراتيجية المستقبمية لتنمية اإلبداع.

.14

تكظيؼ التكنكلكجيا في رفع أداء العامميف كقدرتيـ عمى اإلبداع.

.15

كضع بدائؿ جديدة كمحفزة لحؿ المشكالت .

.16

التعامؿ مع األخطاء عمى أنيا فرص لمتعمـ كالتدريب.

.17

تكفير أعماؿ مثيرة الىتماـ العامميف تساعدىـ عمى إيجاد الشعكر بالنمك

.18

دعـ سبؿ االتصاؿ القائمة بيف المبدعيف أنفسيـ في العمؿ .

.19

االطالع عمى البحكث التربكية التي تقاـ محميا كدكليا كتطبيؽ نتائجيا.

.20

الكعي بمراحؿ التعامؿ مع األزمات ( النشكء  ،المرحمة  ،التقكيـ ).

الشخصي ليـ .

ثالثان :المتطمبات المكجستية :

.2

تكفير التسييالت كاإلمكانات المادية الالزمة إلنجاز األعماؿ.

.3

كجكد قاعدة بيانات تكفر المعمكمة عمى نحك سريع ألصحاب القرار.

.4

تناسب الراتب الذم يتقاضاه العامميف مع الجيكد التي تبذؿ.

.5

كجكد قسـ متخصص في إدارة التربية كالتعميـ يعنى بشؤكف اإلبداع اإلدارم.

.6

تخصيص ميزانية لألنشطة اإلبداعية في الك ازرة.

.8

إيجاد البدائؿ المالئمة لتحسيف جكدة العمؿ في المؤسسة.

.9

تكفر الكتب كالمراجع كالنشرات التي تنمي كتساىـ في تنمية اإلبداع اإلدارم.

.10

تكفر كسائؿ التكنكلكجيا التي تسيـ في تحسيف صكرة العمؿ.

.11

إعادة تشكيؿ نظاـ المكافآت بناءان عمى معايير معمنة مسبقان.
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.12

السماح لمعامميف بأكقات كافية لمراحة كاالسترخاء بعد األعماؿ .

.13

اكتساب خبرات جديدة مف خالؿ المشاركة بالمؤتمرات كالتدريبات الخارجية.
رابعان :متطمبات تدريبية:

.1

اعتبار التدريب خيا ار استراتيجيا إلعداد ككادر بشرية مبدعة.

.2

ربط المسار الكظيفي بالمسار التدريبي.

.3

التخطيط لعممية التدريب كالربط بينيا كبيف االستراتيجية العامة لممؤسسة .

.4

كصؼ الكظيفة كتحديد مسئكلياتيا كالنتائج التي ينبغي تحقيقيا .

.5

الكشؼ عف الحاجات التدريبية ذات العالقة باإلبداع اإلدارم ككضع تصكر

.6

تبني الك ازرة خطة كاضحة لمتدريب يككف اإلبداع اإلدارم حاف انز فييا.

.7
.8

تدريبي بناءان عميو.

التنكيع في أساليب تدريب المكظفيف لزيادة فرص اإلبداع.

التدريب عمى كسائؿ التكنكلكجيا لمكاكبة التطكر في ضكء االتجاىات
المعاصرة.

.9

تدريب المديريف المسئكليف عف عممية التطكير كتنمية اإلبداع .

.10

الحفاظ عمى طمكحات المكظفيف كالعمؿ عمى تقديـ فرص لمتدريب كالتطكير .

.11

تصميـ برامج تدريبية تيتـ باإلبداع مف قبؿ المكظفيف أنفسيـ.

.12

تزكيد رؤساء األقساـ بأفكار جديدة تساعدىـ عمي تطكير أدائيـ نحك اإلبداع.

.13

تبادؿ خبرات مف خالؿ التكاصؿ كالزيارات المستمرة.

.14

التشجيع عمى حضكر الندكات كالمؤتمرات المحمية التي تنمي اإلبداع عند
المكظفيف .

..15

متابعة كتطكير األداء ما بعد الدكرات التدريبية .

.16

غرس مبادئ االبتكار كالتجديد في نفكس المكظفيف.

.17

تقديـ التدريب كفؽ تخصصات العمؿ كالمينة.

.18

تشكيؿ فرؽ بحث إليجاد الفرص المناسبة لتنفيذ خطط العمؿ كالدكرات
التدريبية.

.19
.20

تككيف فرؽ عمؿ يككف التنافس أساس العمؿ بينيا .
التدريب عمى البحكث اإلجرائية (لتحسيف جكدة العمؿ ).

.21

مراقبة النتائج عف طريؽ االستعالـ كالتقييـ .

.22

قياس التغيرات في األداء ما بعد التدريب .
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ممحؽ رقـ ()2
الستبانة بعد التحكيـ
بسى هللا انرحًٍ انرحَى
جايؼت األزهر – غسة
ػًادة انذراساث انؼهَا
كهَت انتربَت
قسى أصول انتربَت

انسَذ/ة .............................................................. :انًحترو/ة.
انسالو ػهَكى ورحًت هللا وبركاته
انًوضوع :استباَت
يقكـ الباحث بإعداد دراسة ميدانية لمحصكؿ عمى درجة انًبرغتٛش ف ٙأطٕل انتشثٛخ ثزبيؼخ األصْش – ثؼضح ثؼُٕاٌ:
"يتطهباث اإلبذاع اإلدارً نذى رؤساء األقساو فٌ وزارة انتربَت وانتؼهَى بًحافظاث غسة نتًَُت انًوارد انبشرٍت فٌ
ضوء االتجاهاث انًؼاصرة".
ٔنٓزا انغشع أػذ انجبصج اعتجبَخ يكَٕخ يٍ ( )61فمشح يٕصػخ ػهٗ ( )4أثؼبد ،نزا َشرٕ يٍ عٛبدتكى انتكشو ثبإلربثخ ػهٗ
فمشاد ْزِ االعتجبَخ ثكم يٕػٕػٛخٔ ،رنك يٍ خالل ٔػغ اشبسح (×) ف ٙخبَخ انخٛبس انز٘ تشَّٔ يُبعجبً يٍ ٔرٓخ
َظشكى.
ػهًب ً ثؤٌ انًؼهٕيبد انتٚ ٙتى رًؼٓب عتغتخذو ألغشاع انجضج انؼهً ٙفمؾ.
شاكرٍٍ نكى حسٍ تؼاوَكى
تؼرٍف اإلبذاع اإلدارً يزًٕػخ يٍ األفكبس ٔانًًبسعبد األطٛهخ انتٚ ٙمذيٓب األفشاد عٕاء كبَٕا يذٚشٌٔ أٔ ػبيهٌٕ فٙ
عجٛم تطٕٚش أداء انًئعغخ ٔانز٘ ُٚؼكظ اٚزبثٛب ً ػهٗ انخذيخ ،األعهٕة ٔثبنتبنٚ ٙضٚذ يٍ رٕدح ػًم انًئعغخ يٍ خالل
انتؼبؽ ٙيغ يتطهجبد انتغٛٛش ٔانتمذو ٔانت ٙتضمك انًُفؼخ نهًزتًغ.
تؼرٍف تًَُت انًوارد انبشرٍت :ثؤَٓب يزًٕػخ يٍ اإلعتشاتٛزٛبد انت ٙتُجُٗ ػهٗ أعظ ػهًٛخ نتضذٚذ اصتٛبربد ٔيتطهجبد
انكبدس انجشش٘ ،نهؼًم ػهٗ تضغٔ ٍٛتطٕٚش األداء ٔاإلَتبد نهٕطٕل انٗ خذيبد أسلٗ ٔأكخش سفبْٛخ نهضبػش ٔػًبٌ
األفؼم نهًغتمجم.
انباحث :سفَاٌ بذر
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انبَاَاث األونَتٍ( :رجي وضغ إشارة (×) فٌ انخاَت انًُاسبت).

 انجُس:ركش

أَخٗ

 يكاٌ انؼًم:يذٚشٚخ

يمش انٕصاسح

 سُواث انخذيت:ألم يٍ  5عُٕاد

أكخش يٍ  01عُٕاد

 01-5عُٕاد

 يحافظت:شًبل غضح

غضح

انٕعطٗ

 انًؤهم انؼهًٌ:ثكبنٕسٕٚط

دساعبد ػهٛب
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خبََٕٛظ

سفش

انفقراث

و

انذرجت
انبؼذ األول :انًتطهباث اإلدارٍت:
ػانَت جذا
0

منح المكظفيف الحرية الكافية في التعبير عف
آرائيـ كمقترحاتيـ.

2

تشزٛغ رٔ٘ األفكبس انزذٚذح ٔاظٓبسْى.

3

تؼًٛى األفكبس انجُبءح انتٚ ٙمذيٓب انًٕظفٌٕ
انًًٛضٌٔ.

4

تؼضٚض يفٕٓو انتُبفظ انجُبء انمبئى ػهٗ رٕدح
اإلَتبد.

5

يشبسكخ انًٕظف ٍٛفٔ ٙػغ انخطؾ انًغتمجهٛخ
نهًئعغخ.

6

يكبفؤح انًجذع رٔ األداء انًتًٛض ٔانًجذع يبدٚب ً
ٔيؼُٕٚبً.

7

تغٓٛم ارشاءاد انؼًم ٔتضغُٓٛب.

8

اتبصخ انفشطخ نهًٕظف ٍٛنتطٕٚش لٕاػذ
ٔارشاءاد خبطخ إلَزبص يب ٕٚكم انٓٛى يٍ
يٓبو.

9

تؼضٚض انخمخ ٔاالصتشاو ث ٍٛانًٕظف ٔانًغئٕل
انًجبشش.

01

تٕفٛش أرٕاء انتؼبٌٔ ٔانًغبَذح ث ٍٛصيالء انؼًم.

00

تضذٚذ ٔاػش نهًغئٔنٛبد ٔانٕارجبد انتٚ ٙمٕو
ثٓب انًٕظف.ٍٛ

02

االعتؼبَخ ثؤفشاد يٍ خبسد انًئعغخ نتمٛٛى األداء
ثبعتًشاس.
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ػانَت

يتوسطت

يُخفضت

يُخفضت
جذا

03

تذٔٚش انًٕظف ٍٛخبسد انذٔس انٕظٛف ٙانًُطٍٕٚ
ثّ ػهٗ أعظ حبثتخ.

04

االعتُبد انٗ انتخطٛؾ انز٘ ًٚكُٓى يٍ انتؼبيم يغ
اإلثذاء انفٕػٕ٘.

05

اػبدح تشكٛم انًًبسعبد غٛش انفؼبنخ ف ٙانؼًم
اإلداس٘.

06

ٔػغ ْٛكم تُظٚ ًٙٛذػى ٔٚشزغ صشٚخ انتفكٛش
ٔدًٚمشاؽٛخ انؼًم.

07

انتفبػم يغ يتطهجبد انتغٛٛش ٔيٕاكجتّ ثبصذاث
انتغٛٛشاد ف ٙانًُظٕيخ اإلداسٚخ.

08

ٔرٕد لٛبدح اداسٚخ ٔاػٛخ تؼًم ػهٗ لٛبدح
انًئعغخ انٗ انجضج ٔانتطٕٚش.
انبؼذ انثاٌَ :انًتطهباث انفَُت:

09

تضذٚج كبفخ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انخبطخ
ثبنؼًمٔ ،اتخبر انمشاساد ػهٗ أعظ ػهًٛخ
(انتخطٛؾ انًغتمجه ٙانتخٛم اإلثذاػ.) ٙ

21

االْتًبو ثبألفكبس اإلثذاػٛخ انزذٚذح انتٚ ٙتمذو ثٓب
انًٕظفٌٕ ثؼذ دساعتٓب.

20

ٔػغ ثذائم يتؼذدح نضم يشكالد انؼًم.

22

تؼضٚض حمبفخ انُمذ انجُبء ٔاصتشاو اٜخش.ٍٚ

23

تضذٚذ يٓبو انؼًم يٍ لجم انًئعغخ ٔاإلداسح
انؼهٛب ثشكم دٔس٘ يغتًش.

24

تمٕٚى أداء انًٕظف ٍٛثبعتًشاس ػهٗ أٌ ٚئخز فٙ
ػ ٍٛاالػتجبس اَتبرٓى اإلثذاػ.ٙ

25

اؽالع انًٕظف ػهٗ َتبئذ تمٛٛى أدائّ انغُٕ٘
نٛتًكٍ يٍ تؼضٚض َمبؽ انمٕح ٔػالد َمبؽ
انؼؼف.
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26

يشبسكخ انًٕظف ٍٛف ٙتضذٚذ انشإٚخ االعتشاتٛزٛخ
انًغتمجهٛخ نتًُٛخ اإلثذاع.

27

تٕظٛف انتكُٕنٕرٛب ف ٙسفغ أداء انؼبيهٍٛ
ٔلذستٓى ػهٗ اإلثذاع يٍ خالل اإلداسح
اإلنكتشَٔٛخ.

28

انتؼبيم يغ األخطبء ػهٗ أَٓب فشص نهتؼهى
ٔانتذسٚت.

29

تضذٚذ األػًبل انت ٙتخٛش اْتًبو انًٕظفٍٛ
انًجذػ ٍٛف ٙانًزبالد انفُٛخ.

31

دػى عجم االتظبل ثبتزبْبتٓب انًختهفخ ثٍٛ
انًجذػٔ ٍٛاإلداسح انؼهٛب.

30

االعتفبدح يٍ َتبئذ انجضٕث ٔتٕطٛبد
انًئتًشاد انخبطخ ثبإلثذاع نالعتفبدح يُٓب.

32

انٕػ ٙثًشاصم انتؼبيم يغ األصيبد انُشٕء
انًشصهخ ،انتمٕٚى ).
انبؼذ انثانث :انًتطهباث انهوجستَت:

33

تٕفٛش اإليكبَبد انًبدٚخ انالصيخ إلَزبص األػًبل
انًشتجطخ ثبإلثذاع.

34

تٕفٛش لبػذح ثٛبَبد خبطخ تٕفش انًؼهٕيخ ػهٗ
َضٕ عشٚغ ألطضبة انمشاس.

35

اَشبء لغى يتخظض ف ٙاداسح انتشثٛخ ٔانتؼهٛى
ٚؼُٗ ثشئٌٔ اإلثذاع اإلداس٘.

36

تخظٛض يٛضاَٛخ نألَشطخ اإلثذاػٛخ فٙ
انٕصاسح.

37

اٚزبد انجذائم انهٕرغتٛخ انًالئًخ نتضغ ٍٛرٕدح
انؼًم ف ٙانًئعغخ.

38

تٕفٛش انكتت ٔانًشارغ ٔانُششاد انت ٙتغٓى فٙ
تًُٛخ اإلثذاع اإلداس٘.
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39

تٕفٛش ٔعبئم انتكُٕنٕرٛب انت ٙتغٓى ف ٙتضغٍٛ
طٕسح انؼًم ٔتؼضص اإلثذاع.

41

ٔػغ تشكٛم َظبو انًكبفآد ثُب ًء ػهٗ يؼبٛٚش
يؼهُخ يغجمبً.

40

انغًبس نهؼبيه ٍٛثؤٔلبد كبفٛخ نهشاصخ ٔاالعتشخبء
ثؼذ انمٛبو ثؼًم اثذاػ.ٙ
انبؼذ انرابغ :يتطهباث تذرٍبَت:

42

اػتجبس انتذسٚت خٛبساً اعتشاتٛزٛبً إلػذاد كٕادس
ثششٚخ يجذػخ.

43

سثؾ انًغبس انٕظٛف ٙثبنًغبس انتذسٚج.ٙ

44

انتخطٛؾ نؼًهٛخ انتذسٚت ٔانشثؾ ثُٓٛب ٔثٍٛ
االعتشاتٛزٛخ انؼبيخ نهًئعغخ.

45

ٔطف انٕظٛفخ انتذسٚجٛخ ٔتضذٚذ يغئٔنٛبتٓب
ٔانُتبئذ انتُٚ ٙجغ ٙتضمٛمٓب.

46

تضذٚذ انضبربد انتذسٚجٛخ راد انؼاللخ ثبإلثذاع
اإلداس٘.

47

تجُ ٙانٕصاسح خطخ ٔاػضخ نهتذسٚت ٚكٌٕ
اإلثذاع اإلداس٘ صبػشاً فٓٛب.

48

انتُٕٚغ ف ٙأعبنٛت تذسٚت انًٕظف ٍٛنضٚبدح فشص
اإلثذاع.

49

انتذسٚت ػهٗ اعتخذاو انًغتضذحبد انتكُٕنٕرٛخ
نًٕاكجخ انتطٕس ف ٙػٕء االتزبْبد انًؼبطشح.

51

تذسٚت انًذٚش ٍٚانًغئٕن ٍٛػٍ ػًهٛخ انتطٕٚش
ػهٗ اداسح اإلثذاع.

50

تظًٛى ثشايذ تذسٚجٛخ تٓتى ثبإلثذاع يٍ لجم
انًٕظف ٍٛأَفغٓى ثبنتؼبٌٔ يغ يئعغبد ششٚكخ.

52

تضٔٚذ سإعبء األلغبو ثؤفكبس رذٚذح تغبػذْى ػهٗ
تطٕٚش أدائٓى ثطشق اثذاػٛخ.
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53

تجبدل خجشاد يٍ خالل انتٕاطم ٔانضٚبساد
انًغتًشح يغ يئعغبد راد ػاللخ.

54

انتشزٛغ ػهٗ صؼٕس انُذٔاد ٔانًئتًشاد
انًضهٛخ انت ٙتًُ ٙاإلثذاع ػُذ انًٕظف.ٍٛ

55

يتبثؼخ ٔتطٕٚش األداء يب ثؼذ انذٔساد انتذسٚجٛخ
(لٛبط يذٖ األحش).

56

تشعٛخ حمبفخ االثتكبس ٔانتزذٚذ فَ ٙفٕط
انًٕظف.ٍٛ

57

تمذٚى انتذسٚت ٔفك تخظظبد انؼًم ٔانًُٓخ.

58

تشكٛم فشق ثضخٛخ إلٚزبد انفشص انًُبعجخ نتُفٛز
خطؾ انؼًم ٔانذٔساد انتذسٚجٛخ.

59

تكٕ ٍٚفشق ػًم تذسٚجٛخ ٚكٌٕ انتُبفظ أعبط
انؼًم ثُٓٛب.

61

انتذسٚت ػهٗ انجضٕث اإلرشائٛخ (نتضغ ٍٛرٕدح
انؼًم).
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ممحؽ رقـ ()3
أسماء المحكميف ألداة الدراسة

التخصص

مكاف العمؿ

#

السـ

.1

د .فايز األسكد

أصكؿ تربية

جامعة األزىر بغزة

.2

د .محمد ىاشـ األغا

أصكؿ تربية

جامعة األزىر بغزة

.3

أ.د .عمياف الحكلي

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية -غزة

.4

أ.د .فؤاد العاجز

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية -غزة

.5

أ.د .ماجد الف ار

تجارة /إدارة أعماؿ

الجامعة اإلسالمية -غزة

.6

د .أحمد شيكاف

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

.7

د .ناجي سكر

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

.8

د .محمكد خمؼ اهلل

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

.9

د .رائد الحجار

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

.10

أ.د .زياد الجرجاكم

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

.11

د .زكي مرتجى

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة-غير متفرغ

.12

د .سعيد حرب

أصكؿ تربية

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

.13

أ .حاتـ شحادة

أصكؿ تربية

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

.14

أ .يعقكب حجك

أصكؿ تربية

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

.15

أ .منصكر األيكبي

إدارة األعماؿ

كمية فمسطيف التقنية
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ممحؽ رقـ ()4
تسييؿ ميمة مكجو إلى كزارة التربية كالتعميـ
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