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أ

إهداء
إلى من ساندنا أنا وإخواتي  ،لنكونَ على ما نحنُ عليه الآن من العلم والأخلاق
 ،والدي العزيز أطال الله في عمره .
إلى من غمرتني برضاها وكانت دائماً ولا زالت استثناءً عظيماً في حياتي  ،والدتي
الغالية  ،أطال الله في عمرها ومدّها بالصحة والعافية .
إلى عزوتي إخوتي ؛ اسماعيل وفيصل  ،حفظهم الله من كلّ سوء .
إلى أخواتي الحبيبات واللواتي يملأن حياتي بهج ًة ورضا  ،فداء وأمل وآية وبيسان .
إلى زملائي وزميلاتي  ،وفقهم الله في حياتهم وأكرمهم من فضله .
إلى أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر ،أدامهم الله معطائين للعلم
والمعرفة .
أهدي هذا الجهد المتواضع .

الباحثة

ب

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله ،أحمد ربي وأشكر فضله ونعمه

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ،معلم البشرية ،والهادي إلى النور.

إن لساني ليعجز أن يجد الكلمات التي يعبر بها عن شكري وامتناني وعظيم تقديري لكل من

ساهم في هذا العمل المتواضع حتى يضيف قطرة في محيط العلم الواسع.

لقد تمت هذه الدراسة بإشراف االستاذة الدكتورة /نهاية عبد الهادي التلباني  ،والدكتور  /محمد

جودت فارس ،واللذان تفضال باإلشراف على هذه الرسالة وإعطائي الكثير من علمهما ،ووقتهما،

وجهدهما ،وكانا كريمين في نصحهما ،وإرشادهما ،وعطائهما ،ليخرج هذا العمل في أبهى صوره،
والذي يرجع إليهما الفضل بعد الله بخروجه إلى النور ،لهما مني عظيم الشكر والتقدير ،أطال الله في

عمرهما ،وجعلهما دائماً وأبداً عوناً لطالبهم على طريق العلم.

وكما يطيب لي في هذا المقام أن أعترف لكل ذي فضل بفضله ،وأبدأ بتقديم شكري وامتناني

وعرفاني لجامعة األزهر بغزة ،منهل العلم وموئل العلماء ،متمثلة في إدارتها وجميع العاملين فيها ،لما

قدمته وتقدمه من برامج تعليمية راقية ومميزة ألبناء األمة العربية واإلسالمية ولفلسطين الغالية ،موظف ًة
لذلك كل اإلمكانات والطاقات المتوفرة.
وأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير من الدكتور الفاضل /وائل ثابت والدكتور

الفاضل /أيمن راضي لتفضلهما بمناقشة رسالتي هذه ،وإنه ليسرني أن استزيد من علمهما
ومالحظاتهما القيمة.

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى األساتذة المحكمين لما بذلوه من جهد في تحكيم أداة الدراسة،

وال يفوتني أن أتقدم بشكري وعرفاني للموظفين العاملين في المدارس الحكومية العاملة بالمحافظات

الجنوبية بفلسطين ،كال باسمه ولقبه على دورهم المؤازر لي أثناء إعداد هذه الدراسة ،ولما قدموه من

تسهيالت أثناء تطبيق أداة الدراسة ،وكما أجزي شكري وعرفاني لألهل الكرام على دعمهم المعنوي

المتواصل.

ج

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري في المدارس
الحكومية العاملة بالمحافظات الجنوبية بفلسطين  ،واعتمدت الباحثة على أسلوب المنهج الوصفي
التحليلي كمنهج للدارسة ،وتم استخدام اإلستبانة كأداة للدراسة مستخدم ًة المسح الشامل إلستطالع أراء
مجتمع الدراسه ،والمكون من ( )593موظف وموظفة من العاملين في المدارس الحكومية العاملة
بقطاع غزة  ،وقد تم إستراجاع ( )559إستبانه من اإلستبانات الموزعه ،وقد بلغت نسبة االسترداد

()%83.8

وقد أظهرت الدراسة عدد من النتائج أهمها-:


وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد عينة الدراسة على المجال المتعلق بالقوة



وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد عينة الدراسة على المجال المتعلق باإلبداع



وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين أبعاد القوة التنظيمية



عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله (  )   0.05بين متوسطات

التنظيمية ،بوزن نسبي قدره (.)68.87

اإلداري ،بوزن نسبي قدره (.)%83.78

واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية العاملة في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

استجابات أفراد عينة الدراسة للقوة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية العاملة في

المحافظات الجنوبية بفلسطين يعزي لكل من المتغيرات التالية" :الجنس ،العمر ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة ،نوع المدرسة".


عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله (  )   0.05بين متوسطات

استجابات أفراد عينة الدراسة لإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية العاملة في

المحافظات الجنوبية بفلسطين يعزي لكل من المتغيرات التالية" :الخبرة الوظيفية ،المؤهل

العلمي ،نوع المدرسة".


وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله (  )   0.05بين متوسطات استجابات

أفراد عينة الدراسة لإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية العاملة في المحافظات

الجنوبية بفلسطين يعزي لكل من المتغيرات التالية" :الجنس ،العمر".

د

وخلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها-:


حث مدراء المدارس محل الدارسة على استخدام السلطة الرسمية إلدارة الصراع بين المدرسين

ومراقبتهم ،وحثهم على العمل بجد وإهتمام للمهام المطلوبة بغض النظر عن طبيعة وكيفية

المكافآت التي يحصلون عليها.



حث و ازرة التربية والتعليم على ربط الترقية والمكافآت في المدارس بالمهام التي يتم تأديتها من

المدراء والتي من شأنها أن تزيد فرصتهم على اإلبداع والتطوير.
قبل ُ
أهمية أن تتناسب خبرتهم مع العمل بأي مكان أخر
توجيه مدراء المدارس محل الدارسة إلى ّ

داخل الو ازرة ،وتعزيز الصلة بالمتنفذين داخل الو ازرة مع مدراء المدارس محل الدارسة.


حث مدراء المدارس محل الدارسة على استخدام الصالحيات الكاملة المتاحة لديهم لتوجيه

المدرسين للقيام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية ،وضرورة اتاحة الفرصة الكاملة لمدراء
المدارس محل الدارسة في استخدام المعلومات إلتخاذ الق اررات اإلدارية داخل المدرسة.

ه

Abstract
The study aimed to identify the relationship of organizational power and
administrative innovation in governmental schools operating in southern
Governments in Palestine, the researcher used the descriptive analytical method as
the study approach.
Aquestionnaire was designed to collect the data from the study sample consisting
of (395) employees working in governmental schools in Gaza strip.The researcher
received questionnaires suitable for analysis from (339) employees with response
rate 85.8 %.
The study concluded a set of findings, including :
 Organizational power was applied at a high level with a relative weight
(78.16%).
 The study sample applied the administrative innovation at a high level with a
relative weight (85.64%).
 There is a positive relationship which is statistically significant at the level of
(   0.05 ) between the organizational power dimensions and administrative
innovation according to the directors of governmental schools operating in
Southern Governments in Palestine.
 There are no differences which are statistically significant at the level of
(   0.05 ) among the average response of the study sample concerning
organizational power according to the directors of governmental schools
operating in Southern Governments in Palestine related to (sex , age ,
qualifications ,experience , school type ).
 There are no differences which are statistically significant at the level of
(   0.05 ) among the average response of the study sample concerning
administrative innovation according to the directors of governmental schools
operating in Southern Governments in Palestine related to (experience
,qualifications, school type ).
 There are differences which are statistically significant at the level of
(   0.05 ) among the average response of the study sample concerning
administrative innovation according to the directors of governmental schools
operating in Southern Governments in Palestine related to (sex ,age ).
Recommendations of the study:
 Prompting the schools directors to apply the legitimate power to manage and
monitor the conflict among teachers, furthermore advise them to work hard
in order to accomplish the tasks regardless the rewards type.
 Prompting the schools directors for matching their experience with any work
place in the ministry and strengthen the relationship between the ministry
decision makers and schools directors.
 Prompting schools directors to use the full authority to direct the teachers, so
that they carry out the tasks with high efficiency, and provide the schools
directors the full opportunity to use the information to take decisions inside
schools.
و
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المقدمة:

إن اإلدارة الناجحة والمتمثلة باألفراد ذوي النفوذ في المنظمة تسعى دوماً إلى رفع مستوى التعلم
والنمو في المنظمة والذي يتمحور حول رفع مستوى مهارات العاملين وتشجيع االبتكار لديهم والتي
سوف تؤتي ثمارها في تحسين العمليات الداخلية وتقديم مخرجات سواء كانت منتجات أو خدمات

دور
ذات جودة عالية  ،وبالتالي فان القوة التأثيرية االيجابية من قبل المدراء في المنظمات تلعب اً
رئيسا نحو التركيز في زيادة اإلبداع اإلداري من اجل تحقيق االستراتيجيات والتي تسعى إليها
المنظمات على المدى الطويل .

المؤهل وطريقة سلوكه في المنظمات التي يعمل بها هو أداة اإلبداع
ويعتبر العنصر اإلنساني
كما ُ
ّ
تحرك مسار اإلبداع
سيما إذا كان يمتلك قوة إيجابي ّة
ّ
الرئيسية وأداة التطوير والتحسين و ّ
التميز ،ال ّ
وتزيد من مساحة المنافسة الحقيقية في البيئة التي يعمل بها.

إن التحديات التي تواجه المنظمات كانت محل اهتمام الباحثين في التطرق إلى قضايا تتعلق
بالسلوك التنظيمي والذي يدرس سلوك العاملين داخل المنظمات ،وإحدى هذه القضايا هي القوة

التنظيمية  ،والتي يمتلكها األشخاص في التأثير على اآلخرين ،وتلك القوة التأثيرية تبرز في مدراء
دوائر المنظمات والذين هم باألساس بمثابة بوصلة تحقيق األهداف اإلست ارتجية والتي سوف تحقق
نتائج مرغوبة في المستقبل (زيد ،0202،ص .)76

القوة بمثابة قاعدة ترتكز عليها المنظمات الساعية للتميز وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة ،إذ
وتعتبر ّ
ٍ
بشكل أفضل وتخطت إشكالية عدم
كلما كانت المنظمات قوية ،كلما استطاعت التعامل مع مواردها
التأكد وضمنت لنفسها مكانة عالية بين المنافسين ولدى المستهلك (السالم ،6009،ص.)68

وكما أن لإلبداع دور رئيسي في دعم قوة المنظمة من تميزها عن المنظمة االخرى ،حيث ان

المنظمات المبدعة هي وحدها القادرة على تحقيق النجاح مما يتطلب من اداراتها العليا جهوداً مكثفة،

تدعم من خاللها العملية اإلبداعية والتي تبدأ عادة من داخل تلك المنظمة ( حوامدة وحراحشة،
 ،6007ص.)898
التنظيمية وفقاً لتصنيفات ُمختلفة ،واختارت الباحثة تصنيف Raven and
وقد تعددت أبعاد القوة
ّ
ّ
) French (1959باعتباره األساس األول ألغلب الدراسات التي تناولت القوة التنظيمية بمختلف
حيث تمثلت أبعاد هذا التصنيف بالقوة الشرعية ،وقوة المكافأة ،وقوة الخبرة ،وقوة المرجعية،
أبعادهاُ ،
تم استخدام هذه االبعاد وربطها بقضايا إدراية مختلفة
وقوة التهديد بالعقاب وقوة المعلومات  ،وقد ّ

التنظيمية،
منها :التخطيط االستراتيجي ،وكيفية التعامل مع الخطر ،واالغتراب الوظيفي ،والمواطنة
ّ
والعدالة التنظيمية.
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وفي هذا السياقـ تسعى الباحثة إلى تسليط الضوء على موضوع القوة التنظيمية الذي يعتبر من

المعاصرة لما لها من دور حيوي في النهوض بمنظمات األعمال ولما تُسهمه
الموضوعات اإلدارية ُ
من زيادة فرص اإلبداع اإلداري في مختلف جوانب العمل في تلك المنظمات ومساعدتها على النمو
التميز.
و ّ

أوالً  :مشكلة الدراسة:
يعد اإلبداع اإلداري جوهر عمل أي منظمة في عصرنا الحالي ،ومحور التميز فيها ،ويعد
ّ
العنصر البشري المبدع جوهر عمل هذه المنظمات ومحور التميز فيها  ،لذا وجب االهتمام بتنمية
اإلبداع اإلداري لديه ،فاإلبداع اإلداري يؤدي الى تحسين المناخ العام في المؤسسة ويسهل عملية اتخاذ

الق اررات ،ويعمل على كسر الحواجز واستثمار فرص جديدة  ،كما ويعمل اإلبداع اإلداري على تحديد
أنسب الحلول والتخلص من التفكير التقليدي وإنتاج األفكار الخالقة بوقت وجهد أقل .فقد أظهرت

دراسة صوالحة ( )6088والتي ُعنونت بـ " مهارات التفكير اإلبداعي وعالقته بأنماط االتصال لدى
مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات"

حيث أظهرت أن درجة اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة جاءت بمستوى متوسط ( ،)5.36وأظهرت
ُ
أن المدير المبدع يكون لديه ملكة تواصل جيدة وقادر على إيجاد حلول إبداعية تنعكس على العملية
ّ
التعليمية ككل؛ لذلك كان من أهم توصياتها ضرورة مأسسة اإلبداع كسلوك ومنهج في مدارس التربية
والتعليم ،الحتضان اإلبداع والعمل على تنميته عند المديرين والمعلمين والطلبة.

أهمية اإلبداع اإلداري إال أ ّن دراسة السودي ( )6087والتي درست درجة إدارة اإلبداع
وعلى الرغم من ّ
وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية ،أظهرت

أن
ضرورة إعطاء مدراء المدارس الفرصة لتطوير اإلبداع على مستوى العملية التعليمية ككل .كما ّ
دارسة شقورة ( )6086والتي ُعنونت بـ " إدارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين " وجدت أن مستوى توفر مهارات اإلبداع لدى
العاملين كانت بحاجة إلى تعزيز وتطوير؛ لذلك أوصت باالهتمام بتنمية مهارات اإلبداع لدى المدراء

العاملين بالمدارس الثانوية بمحافظات قطاع غزة ،وضرورة وضع حوافز مادية ومعنوية لمديري
المدراس المبدعين وربط العالوة السنوية لمدير المدراس بتقويم أسلوبهم اإلداري.
تشكل ألي منظمة محو اًر أساسياً ترتكز ِ
عليه مختلف النشاطات في المنظمات العامة
أن اإلدارة ّ
وحيث ّ
ظل تنامي المنظمات وزيادة المنافسة  ،أصبحت الحاجة ملحة إلحداث
والخاصة ،على ّ
حد سواء ،وفي ّ
التغيير والتطوير المالئم الذي يضمن االستم اررية والتميز لهذه المنظمات.

هذه المهمة ال تتحقق إال بوجود إدارة تتمتع بمهارات خاصة تمكنها من تحريك الجهود وتوجيه الطاقات

لتحقيق أفضل مستوى من اإلنجاز ،وهذا يعتمد على نمط اإلدارة التي يعتمدها القائد أو المدير في
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إدارة منظمته ومدى قدر ِ
ته على التأثير على اآلخرين وعلى سلوكهم وأفعالهم ،واتجاهاتهم للعمل ،وأكد

بمختلف أبعادها على اإلبداع الوظيفي
زيد ( )6080على وجود أثر ذو داللة إحصائية للقوة التنظيمية ُ
لدى العاملين في البنوك التجارية األردنية ،وأظهرت الدراسة ّأنه ال َبد من أن يتسلّح المدير بمصادر
للقوة والتأثير ،فالقوة تعتبر السبيل الذي يضمن نجاح القادة ويبرز كفاءتهم ونجاعتهم التنظيمية ويزيد
من فعالية المنظمة ويحقق لها النجاح والتميز.

وأظهرت دراسة أحمد ( " )6086أثر القوة التنظيمية على اإلبداع الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص

في مصر" أن اإلبداع اإلداري يزيد لدى المدراء عند امتالكهم للقوة التنظيمية متمثلة بقوة الشرعية وقوة

الخبرة وقوة المكافأة وقوة المعلومات وقوة العقاب وقوة المرجعية  ،فالمدير القوي يكون قاد اًر على التميز
واإلبداع في مختلف مناحي العمليات اإلدارية والذي بدوره ينعكس على إبداع العاملين في المنظمة.

ونظ اًر لندرة الدراسات التي تناولت القوة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس

الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين على حسب علم الباحثة ،فكان ال ّبد من دراسة هذه
العالقة نظ اًر ألهميتها في عمل المؤسسات وتأثيره على فعاليتها ،حيث أن لضعف اإلبداع آثار سلبية
محتملة ،قد تؤدي إلى هدر الموارد المالية والبشرية وضياع كل جهد يهدف إلى تنمية حقيقية في

المجتمع ،فمن هنا ُيحدد السؤال الرئيس للدراسة بـ:

التنظيمية باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية
ما عالقة القوة
ّ
بفلسطين ؟
وينبثق عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية :

 -8ما مستوى توفر أبعاد القوة التنظيمية في المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ؟
 -6ما مستوى توفر اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ؟

 -5هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد القوة التنظيمية (القوة الشرعية ،قوة المكافأة ،قوة

الخبرة ،قوة المعلومات ،قوة المرجعية ،قوة التهديد بالعقاب) واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس

الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ؟

 -8هل يوجد فروق في استجابات المبحوثين حول القوة التنظيمية تعزى للمتغيرات الديموغرافية
(الجنس -العمر – المؤهل العملي – سنوات الخبره  -نوع المدرسة) لدى مديري المدارس الحكومية في

المحافظات الجنوبية بفلسطين ؟

 -3هل يوجد فروق في استجابات المبحوثين حول اإلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات الديموغرافية (

الجنس -العمر – المؤهل العملي – سنوات الخبره  -نوع المدرسة) لدى مديري المدارس الحكومية في
المحافظات الجنوبية بفلسطين.

4

ثانياً :متغيرات الدراسة -:

المتغير المستقل  :القوة التنظيمية وأبعادها باالعتماد على ) ، Raven& French (1959حيث ّأنه
يعتبر المرجع األساسي والمصدر األول للقوة التنظيمية واعتمد ِ
عليه العديد من الباحثين والدارسين في
مجال القوة التنظيمية.

عية Legitimate Power
 -8القوة الشر ّ
 -6قوة المكافأة Reward Power
 -5قوة الخبرة Expert Power

 -8قوة المرجعية Referent Power

 -3قوة التهديد بالعقاب Coercive Power
 -7قوة المعلومات Information Power

المتغير التابع :اإلبداع اإلداري

المتغيرات الديموغرافية ( :الجنس – العمر-المؤهل العلمي – سنوات الخبرة  -نوع المدرسة).
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ثالثاً :نموذج الدراسة -:يوضح العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
شكل رقم ()2

نموذج الدراسة
المتغيرات الديموغرافية
الجنس – العمر -المؤهل العلمي – سنوات الخبرة  -نوع المدرسة

المتغير المستقل

المتغير التابع

القوة التنظيمية
عية
القوة الشر ّ
قوة المكافأة
قوة الخبرة

اإلبداع اإلداري

قوة المرجعية
قوة التهديد بالعقاب
قوة المعلومات

المصدر  :جرد بواسطة الباحثة باإلعتماد على )(Raven & French, 1959
6

رابعاً :فرضيات الدراسة:

بناءا على العالقات التي تضمنها نموذج الدراسة ،فقد أمكن صياغة فرضيات الدراسة الرئيسية والتي

تحتوي على عدد من الفرضيات الفرعية ،وذلك من خالل الدراسات السابقة والتي تناولت اإلطار
المفاهيمي لمتغيرات الدراسة:

الفرضية الرئيسية األولى :

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≤ 0.05بين القوة التنظيمية واإلبداع

اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.
وتتفرع منها عدد من الفرضيات الفرعية :

 -8توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية )  (   0.05بين القوة الشرعية
واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

 -6توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≤ 0.05بين قوة المكافأة واإلبداع
اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

 -5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≤ 0.05بين قوة الخبرة واإلبداع
اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

 -8توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≤ 0.05بين قوة المرجعية
واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≤ 0.05بين قوة التهديد بالعقاب
واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

 -7توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≤ 0.05بين قوة المعلومات
واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

الفرضية الرئيسية الثانية:

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات استجابات المبحوثين

حول القوة التنظيمية تعزى للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس -العمر – المؤهل العملي – سنوات الخبره

– نوع المدرسة) لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

الفرضية الرئيسية الثالثة:

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات استجابات المبحوثين

حول اإلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس -العمر – المؤهل العملي – سنوات الخبره
–نوع المدرسة) لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.
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خامساً :أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الى اآلتي :

 -8التعرف على واقع القوة التنظيمية في المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

 -6التعرف على واقع اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

 -5تحديد طبيعة العالقة بين كل أبعاد القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في
المحافظات الجنوبية بفلسطين.

 -8الكشف عن الفروق في استجابات المبحوثين حول القوة التنظيمية في المدارس الحكومية في
المحافظات الجنوبية بفلسطين تبعاً للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس -العمر -المؤهل العلمي -سنوات

الخبرة  -نوع المدرسة).

 -3الكشف عن الفروق في استجابات المبحوثين حول اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في
المحافظات الجنوبية بفلسطين تبعاً للمتغيرات الديمواغراقية ( الجنس -العمر -المؤهل العلمي -سنوات

الخبرة -نوع المدرسة).

 -7تهدف الدراسة أيضاً إلى تقديم توصيات للجهات المشرفة على المدارس الحكومية في المحافظات

الجنوبية بفلسطين حول اإليجابيات التي ال ّبد من تدعيمها والسلبيات التي ال ّبد من تجنبها حول
عالقتها مع العاملين بهدف رفع كفاءة األداء وزيادة الميزة التنافسية للمدارس.

سادساً :أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها

أهميتها في :
حيث تتشكل ّ
 .2األهمية العلمية:

أ .أهمية موضوع القوة
التنظيمية الذي يعد من الموضوعات اإلدارية التي شهدت اهتماماً متزايداً
ّ
في األونة األخيرة ،وقلة الدراسات العر ّبية التي تناولت موضوع هذا الموضوع خاصة في مجال
التعليم.

ب .تكتسب هذه الدراسة أهمية ألنها تربط موضوع مهم مثل القوة التنظيمية والذي يعتبر أحد

أصبح هدف لكثير من المنظمات التي
قضايا السلوك التنظيمي واإلبداع اإلداري للعاملين الذي
َ
ِ
خالله ألن تحقق اإلبداع في عملها.
تسعى من

التنظيمية
حيث أنها ستساهم في زيادة المعرفة في مجال القوة
أهمية كبيرة ُ
ّ
ت .تكتسب هذه الدراسة ّ
ومختلف المؤسسات التي تسعى لتحقيق ميزة تنافسية بين
واإلبداع اإلدراي للباحثين والدارسين ُ
مثيالتها.
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ث .إثراء المكتبة العربية بمثل هذه الدراسة نظ اًر ألهميتها ،حيث ستوجه أنظار الباحثين إلجراء
المزيد من الدراسات المستقبلية في أماكن ومجاالت ُمختلفة.

 -2األهمية التطبيقية:

أ .قد ترسخ نتائج هذه الدراسة مفهوماً شامالً لتعزيز اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في
المحافظات الجنوبية بفلسطين وأن تساعد في الكشف عن العوامل التي تؤثر في تطبيقه،

بحيث يتمكن العاملون في المدارس من تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب القصور التي
قد تبينها نتائج الدراسة.

ب .قد تفيد نتائج الدراسة المهتمين في المدارس الحكومية وخصوصاً و ازرة التربية والتعليم
بوضع استراتيجيات من شأنها النهوض بواقع هذه المدارس  ،حتى تساهم في دعم وتعزيز

اإلبداع اإلداري.

 -3األهمية للمجتمع:
أجريت هذه الدراسة على المدارس الحكومية بالمحافظات الجنوبية بفلسطين والتي ُيناط بها
ومد المجتمع بجيل من الطلبة المتميز
دور رئيس وحيوي في تطوير المجتمع الفلسطيني ّ ،
القادر على تنمية وتطوير المجتمع الفلسطيني.

 -1األهمية للباحثة :

أ .أسهمت هذه الدراسة في إثراء الباحثة بأحد المفاهيم اإلدارية وذلك من خالل اإلطالع على
األدبيات والمقاالت والكتب والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة ،باإلضافة إلى زيادة

مهارات الباحثة البحثية.

ب .تطمح الباحثة من خالل إعداد هذه الدراسة في الحصول على درجة الماجستير في إدارة
األعمال.

سابعاً :مصطلحات الدراسة:

 .2القوة التنظيمية :

 عرفها القريوتي ( ،6000ص" )885بأنها تحديد نمط القرارت وآليتها في المنظمة". -عرفها " )2000,p370( Mcshane & Glinowبأنها قدرة الشخص أو المنظمة في التأثير على

اآلخرين".

التنظيمية بأنها قدرة األفراد على التأثير في الق اررات".
عرف  " )2001,p33) Robbinsالقوة
ّ
 ّ عرّفها  " )2003,p58( Daftبأنها قدرة التأثير على اآلخرين بحكم الموقع في العمل" . وعرفها  " )2005 ,p377( Johns&Saksبأنها القدرة على التأثير بحكم موقع العمل".9

التنظيمية  :بأنها القدرة على ممارسة التأثير على اآلخرين في
وتعرف الباحثة إجرائياً القوة
ّ
معينة.
المنظمة بهدف تحديد سلوكهم إلى ّ
حد ما يضمن تحقيق أهداف ّ
 .6أبعاد القوة التنظيمية:

يتعامل  (1959( Raven& Frenchمع القوة في إطارها التأثيري ويقدمان ستة أبعاد لمصدر

قوة الفرد ،وهي  :القوة الشرعية ،قوة المكافأة ،قوة الخبرة ،قوة المرجعية ،قوة التهديد بالعقاب ،قوة
ويشكل هذا التصنيف األساس ألغلب الدراسات التي تناولت القوة التنظيمية.
المعلومات ،
ّ
( السالم  ،6009 ،ص )63


القوة الشرعية

" هي القوة التي تستمد من موقع الفرد بالمنظمة والتي تعطيه الحق في الطلب من المرؤسين تنفيذ

االعمال الموكلة " (حريم ،6007،ص )153

" حيث تعرف الباحثة إجرائياً القوة الشرعية بأنها القوة التي يستطيع رب العمل أن يستمدها من مكان
عمله والتي بموجبها يقوم العاملين بتنفيذ أوامره".


قوة المكافأة

"هي قدرة الشخص على التأثير على سلوك اآلخرين من خالل توفير األشياء التي يرغبون في
الحصول عليها ،سواء مالية أو غير مالية " )) Lunenburg,2012,p72

" وتعرف الباحثة إجرائياً قوة المكافأة بأنها قوة الفرد في قدرته على التأثير على االخرين بموجب منح
الميزات التي يرونها مناسبة لهم إلنجاز اعمالهم المنوطة بهم".



قوة الخبرة

" هي المقدرة المبنية على كفاءات ومواهب ومعرفة متخصصة" ()Drummond,2000,p130

" وتعرف الباحثة قوة الخبرة بأنها القوة التي تكمن لدى الفرد من خبرات ومعارف واسعة ومتعددة".

 قوة المرجعية

"هي قوة التأثير التي تنبع من اإلحترام واإلعجاب والمحبة التي يحملها الفرد تجاه فرد آخر"

( .) Daft and Noe, 2001,p418
" حيث تعرف الباحثة إجرائياً قوة المرجعية بأنها القوة المؤثرة في االشخاص اآلخرين والنابعة من

االحترام والمحبة المتبادلة".


قوة التهديد بالعقاب

"هي قدرة الشخص على التأثير على سلوك اآلخرين من خالل معاقبة لهم أو عن طريق خلق
تهديد محتمل للقيام بذللك العقاب " ))Lunenburg,2012,p73
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" وتعرف الباحثة إجرائياً قوة التهديد بالعقاب بأنها قدرة الشخص على معاقبة األخرين والتأثير على

سلوكهم".

 قوة المعلومات

عرفها عبد الستار ( ،6085ص )807بأنها "القوة التي تتمثل بالسيطرة على تدفق وتفسير
والتي ّ
البيانت المعطاة لألخرين وقدرتهم على التعامل معها".
" حيث تعرف الباحثة إجرائياً قوة المعلومات بأنها قوة الحصول على المعلومة واالستفادة منها

واإلستناد اليها بالوقت المناسب".

 .3اإلبداع اإلداري :

 "هو االستخدام الناجح لعمليات أو برامج أو منتجات جديدة تظهر كنتيجة لق اررات داخلالمنظمة " ( العميان ،6008،ص .) 589

 " -عملية تطوير وتطبيق األفكار الجديدة في المنظمة" ))Johns & Saks, 2005,p538

 " عملية ذهنية معرفية يتفاعل فيها الفرد مع البيئة التنظيمية ومع البيئة العامة ،ويتجأوز ما هومألوف للتوصل الى شيىء جديد غير مألوف" ( أبو زيد ،6080 ،ص .)53

كل
وتعرف الباحثة ا
إجرئياً اإلبداع اإلداري  :بأنه خروج السلوك اإلنساني لألفراد في المدرسة عن ّ
ٍ
بشكل مبدع
المختلفة والمشكالت
ما هو قديم وتقليدي ،واالنتقال لمرحلة التعامل مع القضايا ُ

وفريد.

11

ملخص الفصل األول

تناولت الباحثة في هذا الفصل اإلطار العام للدراسة والمتمثل في المقدمة ومشكلة الدراسة ومتغيرات
الدراسة ونموذج الدراسة  ،وفرضيات الدراسة  ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ومصطلحات الدراسة .

اعتمدت الباحثة على عدة مصادر من كتب عربية وأجنبية ودراسات سابقة في كتابة هذا الفصل الذي
يعتبر أساساً للفصول التالية .

وخلصت الباحثة إلى:

 .8تعددت تعريفات القوة التنظيمية بين ُمختلف المراجع التي استندت عليها الباحثة  ،لكنها
المعاصرة بوصفها عامالً مؤث اًر في
اتفقت جميعها على أنها ُبعد إداري هام في المنظمات ُ
تفسير كيفية أداء المنظمات ألعمالها.

 .6تناولت الباحثة أبعاد ستة للقوة التنظيمية متمثلة في  :القوة الشرعية وقوة الخبرة وقوة

المكافأة وقوة المرجعية وقوة العقاب وقوة المعلومات وذلك لشمولية هذه األبعاد ولدراسة

العالقة بين كل بعد وبين اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة ،في حين أن الباحثة اعتمدت

على ( )Raven and French, 1959كمصدر لهذه األبعاد وذلك لشموليته والعتباره

من قبل العديد من الكتاب والباحثين على أنه المصدر األول والمرجع األساس في مصادر

القوة التنظيمية المعتمدة عل قوة الفرد.

مهم في تنمية وتطوير المنظمة التي يعملون
 .5اإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس عامل ّ
بها ،لذلك ستقوم الباحثة في هذه الدراسة بدراسة عالقة قوة المدراء التنظيمية بإبداعهم

اإلداري في مؤسساتهم ومدى قدرتهم على اتخاذ ق اررات إبداعية وتطوير خطط مستقبلية
نمو مؤسساتهم وزيادة كفاءتها.
والذي من شأن ذلك كله أن يحافظ على ّ
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الفصل الثاني
اإلطـــــار النظري

المبحث األول :القوة التنظيمية
المبحث الثاني :اإلبداع اإلداري
المبحث الثالث :المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية
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المبحث األول
القوة التنظيمية
المقدمة
أوالً :مفهوم القوة التنظيمية
ثانياً :خصائص القوة التنظيمية

التنظيمية
ثالثاً :استخدامات القوة
ّ

رابعاً :القوة التنظيمية والسلطة الرسمية
خامساً :القوة التنظيمية والقيادة

سادساً :أهمية القوة التنظيمية

سابعاً :مصادر القوة التنظيمية

ثامناً :تكتيكات القوة التنظيمية
تاسعاً :خالصة المبحث
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المقدمة:

ظل منافسة
تعتمد المنظمات في عصرنا الحالي على سياسات تساعدها على البقاء في السوق في ّ
شديدة بين مثيالتها من المنظمات ،وإحدى هذه السياسات هي اعتمادها على القوة في العمل ،سواء
كانت هذه القوة معتمدة على األفراد ،أو معتمدة على الوحدات واألقسام ،لكن هي في كل حاالتها
ّ
تحارب من أجل البقاء.
تعد القوة التنظيمية هي إحدى األنماط التي يتصف بها المدراء أو القادة في المنظمات سعياً منهم
ّ
أن المدراء األقوياء الذين يستطيعون اتخاذ ق اررات مناسبة
لتحقيق أهداف المنظمة التي يعملون بها ،إذ ّ

في الوقت المناسب ،هم األكثر قدرًة على التأثير في اآلخرين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وإنجازها
بأفضل صورة.

ويشهد العالم تحوالت وتغيرات كثيرة في تركيب المجتمعات والمنظمات تمثلت بالنمو االقتصادي

السريع والتسارع التكنولوجي الهائل والخصخصة والعولمة ودخول كثير من الدول النامية مرحلة
التصنيع ،واعتماد اسلوب التنمية والتطوير نحو األفضل( العميان ،6008 ،ص.) 85

و ترى الباحثة أن القوة التنظيمية تمثل العنصر األهم ألي إدارة كي تستطيع أداء أعمالها فجوهر
عملية اإلدارة يكمن في أداء المهام من خالل جمع وتنسيق جهود العاملين وتوجيهها نحو تحقيق
األهداف التنظيمية بأفضل ما يمكن ،وال يمكن أن يتم ذلك دون قوة ملزمة لألفراد تقنعهم أو تجبرهم

على تنفيذ المهام الموكلة لهم.

فأصبحت القوة التنظيمية تمثل موضوع إهتمام المؤسسات الفاعلة في الدول المتقدمة ،كما وأصبحت

تحتل مكانة متميزة في عقلية متخذي الق اررات ( أبو زيد ،6080 ،ص  .) 3والقوة هي عملية طبيعية
في أية جماعة أو منظمة ،ولذلك يجب التعرف على كيفية الحصول عليها وممارستها اذا ما أردنا فهم

سلوك المنظمة ( العطية ،6005 ،ص .) 688

وتعد المدرسة مؤسسة تعليمية تربوية إداريه تسعى على تحقيق التفوق العلمي لطالبها بإعتبارها قادة

المستقبل ،لذا أصبح من الضروري اإلهتمام بهذه المؤسسة من خالل توفيرها المدراء األكفاء القادرين

على صياغة األهداف لمؤسساتهم مستخدمين لذلك طرق ووسائل وأنواع مختلفة للقوة التي تمكنهم من
وضع األهداف وبالتالي تحقيقها ( عبد الستار ،6085 ،ص.) 808

أوالً :مفهوم القوة التنظيمية
القوة هي عملية طبيعية في أية جماعة أو منظمة ،ولذلك فيجب التعرف على كيفية الحصول عليها

وممارستها إذا ما أردنا فهم سلوك المنظمة ،وبالرغم من أننا غالباً ما نسمع عن فساد القوة ،ولكن القوة

ليست دائما شيئا سيئاً ،وكما أشار أحد الكتاب ،أغلب األدوية تؤدي إلى الموت إذا تم أخذها بكميات
غير صحيحة ( صادق ومحمد ،6088 ،ص.)8
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يعرفها Schermerhorn
وتعددت تعريفات الكتاب حول مفهوم القوة التنظيمية ،حيث
ّ
بأن "القوة ببساطة هي القدرة على جعل شخص آخر يقوم باألشياء التي يريدها وأن
(ّ )2001,p224
القوة هي " قوة اإلدارة = قوة الشخصية  +قوة المنصب" .

ويعرفها  " (2001,p390) Robbinsبأنها القدرة التي يمتلكها الشخص (أ) وتجعله يؤثر على

حيث أن هذا التعريف يتضمن ما يلي:
الشخص (ب) لكي يفعل شيئاً أو يمتنع عن فعله " ُ ،
 .8ال يشترط في القوة أن تكون حقيقية ،فقد تكون كامنة.
اعتمادية بين شخصين أو أكثر.
 .6هي عالقة
ّ
 .5أن الشخص (ب) يمتلك حرية التصرف في سلوكه الخاص.

ويشير  (2001,p224) Filo et alإلى "إن القوة في المنظمات هي بمثابة البناء االجتماعي المرن

ذو الطبيعة التصورّية التي تتقبل تفسيرات عديدة"
"وتعتبر القوة بأنها قدرة التأثير على اآلخرين بحكم الموقع في العمل" ).(Daft, 2003,p157

ويرى  " )2005,p358( Mc Shane & Von Glinowبأنها قدرة شخص أو جماعة أو منظمة

للتأثير في اآلخرين".

وأشار إليها  " )2005, p412( Luthansبأنها قدرة التأثير الكامنة في تغيير سير األحداث والتغلب

على المقاومة وإجبار اآلخرين على عمل األشياء".

ويعرف عوض ( ،6008ص )856القوة التنظيمية بأنها " احتمال فرض إرادة شخص ما على
كما ّ
إرادة وسلوك شخص آخر ".
ووصفها  ،6008( Inancevich et Alص )83بأنها "القدرة على جعل األشياء تحدث بالطريقة
المقصودة" .

وعبر عنها جالب ( ،6088ص )75بأنها " القدرة على التأثير في النتائج التي تسعى المنظمة إلى

تحقيقها ،أي أن القوة التنظيمية تتأتى ثمارها في النهاية في بلوغ الفاعلية التنظيمية".
طبيعية تحدث في أي
التنظيمية كعملية
وترى الباحثة أنه إذا ما أرادت المنظمات أن تتعامل مع القوة
ّ
ّ
جماعة أو منظمة ،فيجب عليها أوالً أن تُدرك بأن القوة ليست شيئاً سيئاً بالضرورة ،إنما هو أمر
حقيقي في الحياة المنظمية ،ويجب عليها أن تعرف كيف تكون في المنظمات لكي تؤتي القوة أكلها
التحديات
وتكون حاف اًز ومساعداً للمدراء بأن يكونوا أكثر فاعلية في اتخاذ الق اررات وقدرة على مواجهة
ّ

وصوالً لتحقيق أهداف المنظمة التي يقودونها.
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ثانياً  :خصائص القوة التنظيمية

من خالل التعريفات السابقة ،نستخلص العديد من الخصائص المجتمعة والتي نقلها السالم

( ،6009ص ص  )67-63عن ( )Fulmer,1983والتي هي :

أ .القوة شيء كامن :إنها شيء يملكه األفراد ،وقد يستخدموه وقد ال يستخدموه أبداً ،إنها بمثابة
أداة أو سالح  ،امتالكها ال يعني بالضرورة استخدامها.

حد بعيد على
ب .القوة شيء كامن نسبي  :فما يملكه الفرد من قوة على شخص آخر يعتمد إلى ّ
خبرة األطراف المتفاعلة  ،وترتيباتها الوظيفية في المنظمة ،فالمدير الذي يمتلك قوة كبيرة على
موظف معين قد ال يمتلك نفس القوة على موظف آخر في نفس المنظمة.

أن الشخص اآلخر
درك  :حيث تعتمد القوة على معتقدات الفرد وتصوراته من ّ
ت .القوة شيء ُم َ
يمتلك خصائص معينة ،فإذا كان الشخص يؤمن بأن شخص آخر يمتلك قوة تؤثر فيه ،فسوف
ُيذعن بمقدار ذلك التأثير.
ث .القوة متحركة :فالقوة ليست ثابتة  ،بل متواصلة التغيير ودائمة الحركة  ،فإنها متغيرة عبر

الزمن ،ومن يمتلك القوة اليوم ،قد يفقدها غداً ألسباب بعضها ذاتي وآخر بسبب طبيعة

التفاعل االجتماعي.

ج .القوة التنظيمية هي باألساس عالقة اعتمادية بين شخصين أو أكثر .
ح .أنها مخولة لوظيفة الشخص.

خ .أنها مقبولة من المرؤوسين ،فالشخص الذي يمتلك سلطة مشروعة بحكم وظيفته ،يمارس القوة
ويمكنه من نيل امتثال وطاعة الغير.

تدل على الهيمنة الشخصية أو الجماعية،
وبناء على ما تقدم  ،ترى الباحثة ّ
أن القوة التنظيمية ّ
ً
ٍ
بشكل محدد ،ولتحقيق غايات معينة ما كانت
والقابلية على التأثير في سلوك اآلخرين ،للتصرف

لتُنجز لوالها ،والقوة قد ال تستخدم في كل المواقف  ،ولكن احتماالت استخدامها قائمة في كل
ٍ
وبشكل
وقت ،وعليه فإن تفعيل القوة في المنظمات أمر ضروري في سبيل تحقيق نتائج مرغوبة

فعال.

التنظيمية
ثالثاً :استخدامات القوة
ّ

تتعدد استخدامات القوة التنظيمية فهي ليست مقتصرة على جعل اآلخرين يتصرفوا بالطريقة

التي ُيريدها اإلنسان القوي ،فهي تمتد لتكون ( السالم ،6009 ،ص:)66
 القوة من أجل السيطرة والهيمنة :وهي القوة التي يستخدمها الفرد لجعل اآلخرين يتصرفوا
بطريقة معينة.
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 القوة من أجل الدعم والتعزيز :وهي القوة التي تعطي اآلخرين الوسائل للعمل بحرّية أكثر وهم
واثقين من أن شخصاً أو جهة معينة تدعمهم وتساندهم في هذا المجال.
 القوة من أجل المقاومة :وهي القوة التي تحمينا من قوة اآلخرين وتساعدنا على مقاومتهم .

وصدر عن ( جامعة الكويت  ،محاضرات القوة والسلوك السياسي – السلوك التنظيمي50 ،

مارس  83 ، http://www.cba.edu.kw/tuhaih/OB_Power.html ،6006فبراير
 ،6087بأن استخدام القوة يشمل عدة استراتيجيات والتي يطلق عليها استراتيجيات التأثير،
وهي عبارة عن طرق يحاول األفراد والجماعات من خاللها التأثير في سلوك األخرين كي
يسلكوا السلوك المطلوب:

 -8االقناع العقلي :وهي الطريقة التي يستخدم بها أسلوب المنطق والحجة والدفاع من وجهة
نظرهم وإقناع اآلخرين بها.

 -6المناشدة اإللهامية :وهي الطريقة التي يستخدم بها أسلوب المثل العليا واآلمال والتطلعات
لخلق نوع من الحماس وإحداث التأثير.

 -5المشاورة :وهي الطريقة التي يستخدم بها أسلوب إشراك اآلخرين في اتخاذ الق اررات.

 -8التجاهل :وهذه الطريقة ال يدل استخدامها على المعنى الحرفي لها ،ألنها تعني خلق حالة

مزاجية متوافقة ،ومثال ذلك بأن يقوم شخص يمدح شخص آخر ويهيئه لقبول طلبه أو أن
يضعه في موضع المدافع حتى يسلك السلوك المطلوب.

 -3التبادل :وهو أن يقوم الفرد بتقديم خدمة لفرد آخر أو إشراكه بمنفعة له بالمستقبل.
 -7المناشدة الشخصية :وهي الطريقة التي يحاول فيها الفرد التأثير على اآلخرين من خالل
استلهام شعور الوالء أو الصداقه ليسلك السلوك المطلوب أو المرغوب.

 -6التحالف :وهي أن يقوم فرد بمبادرة ويبحث عن مساعدة من اآلخرين.

 -8إضفاء الشرعية :وهي أن يقوم الفرد بطلب ما ويضفي عليه الشرعية من خالل التأكيد على
أن هذا الطلب يتماشى مع القوانين والتقاليد والسياسات المتبعة.

 -9الضغط :وهو أن يستخدم الفرد وسائل الضغط المختلفة من تقديم الطلب واإللحاح أو التذكير
المستمر به.

مجرد وسيلة لتغيير سلوك اآلخرين ،فبالرغم من
وتشير النقاط السابقة إلى ّ
أن القوة أكثر من كونها ّ
أن بإمكان القوة مساعدتنا على المقاومة
أي ّ
أهميتها إال أنها تستخدم إلعطاء اآلخرين حرية أكبر ّ ،
والتمسك بسلوكيات نرتاح لها " (.)Aldage and Kuzuhara, 2002, p298
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رابعاً  :القوة التنظيمية والسلطة الرسمية
تستخدم كلمة قوة باللغة اإلنجليزية  Powerبمعنى السلطة تارًة وبمعنى القوة تارًة أخرى ،بما
يوحي أنه ثمة ترادفاً بين المصطلحين ،وذلك من منطق أنها وسيلة لتأثير إنسان في سلوك إنسان

آخر ،وغالباً ما تتواجد السلطة والقوة معاً  ،والسلطة والقوة قد يتحوالن من شخص إلى آخر

تدريجياً أو فجأة ،والسلطة هي الهيمنة المشروعة على اإلشراف والتوجيه والرقابة ،كما قد يحقق

بعض األفراد ألنفسهم القوة نتيج ًة لضخامة معلوماتهم ،مما جعل لهم مرك اًز عالياً بين زمالئهم ،أو
المحرك
نتيجة لسلوك معين مع اآلخرين ،وعلى ذلك فإن السلطة هي العنصر المركزي  ،أو
ّ
الرئيسي المشروع ألي تنظيم رسمي ،أما القوة فهي انعكاس لسلوك األفراد داخل المنظمات (بن

عمر ،6087 ،ص.)38
أما القوة بمعناها العام" ،فهي القدرة على فرض اإلرادة وحمل الناس على تحقيق رغبة ما أو تنفيذ
سياسة معينة " أو" هي قدرة الفرد على مباشرة السلطة والنفوذ إزاء اآلخرين ،أي الضغط عليهم
ومراقبتهم والتحكم فيهم ،وضبط سلوكهم والتأثير في أفعالهم بغية تحقيق غايات محدودة بالقسر

والعقاب أو الرضا والقناعة" (.)Faeth, 2004, p8

عادة بشخصية األفراد ،أما السلطة فترتبط بالمواقع واألدوار االجتماعية ،وعلى ذلك
وترتبط القوة
ً
فالقوة عالقة اجتماعية واقعية ( أي بحكم األمر الواقع) والسلطة عالقة رشيدة ( رشوان،6006 ،

ص ص .)668 ،689

وبالحديث عن القوة التنظيمية والسلطة الرسمية ،لو نظرنا إلى واقع المنظمات المختلفة ،فإننا عادةً
ما نرى أشخاصاً ال يشغلون وظائف تخولهم سلطة رسمية ،ومع ذلك يتمتعون بالقوة والقدرة الفعلية
على التأثير في أداء الغير وسلوكهم ،وتستند قوتهم هذه إلى مصادر ال تعود بالضرورة إلى

السلطة الرسمية  ،بل قد تعود إلى قوة االحترام والثقة المتبادلة والخبرة في العمل وغيرها ( بن

عمر ،6087 ،ص.)33

ويرى العميان( ،6008ص )30أن العديد من المدراء الذين يملكون السلطة الشرعية  ،لكنهم ال
يستطيعون إحداث التغيير المنشود في سلوك مرؤوسيهم ،وبالتالي ال تكون ممارستهم للسلطة

الرسمية فاعلة أو مؤثرة.

ويرى حريم (  ،6007ص )830أيضاً أنه عندما يطلب المدير من مرؤوسيه القيام بأعمال معينة
فإنه ال يستطيع مساءلته بدون تفويض سلطة رسمية له بقدر تلك الواجبات ،فالسلطة أساس
المسئولية  ،وهي التي تربط أجزاء المنظمة ببعضها وتحدد العالقات الرأسية واألفقية فيها.
19

فالسلطة الرسمية هي الحق في اتخاذ الق اررات دون الرجوع لسلطة أعلى ،ونيل طاعة وامتثال
األشخاص اآلخرين المعنيين ،وهي الحق المشروع أو القانوني في توجيه أداء المرؤوسين والتأثير

عليهم ،والحق في توجيه سلوك اآلخرين في تحقيق أهداف المنظمة  ،ويعرف الكبيسي (،6007

ص )90السلطة بأنها " الحق في إعطاء وإصدار األوامر ،والقدرة البتزاز الطاعة"  ،والسلطة
الرسمية هنا مرتبطة بالوظيفة التي يشغلها الفرد ،ومصدر هذه السلطة هي السياسات واألوامر
والتعليمات والق اررات والثقافة السائدة في المنظمة.

وهنا يمكن القول إن القوة مفهوم أوسع من السلطة ،إذ تعتبر السلطة نوع من أنواع القوة تقرر من
قبل التنظيم ،كذلك تختلف القوة عن السلطة في أنها ال تتأسس على المنصب الرسمي فقط وإن
كان كل من السلطة والقوة من أهم العوامل التي تجمع العالقات وتنسق الجهود وتوجيهها لتحقيق

األهداف التنظيمية ،كما أنه يمكن تفويض السلطة أما القوة فهي ال تُفوض.
خامساً  :القوة التنظيمية والقيادة

العطية ( ،6005ص  )683بمقارنة متفتحة بين مواصفات القوة التنظيمية ومواصفات
تشير
ّ
القيادة ،تبين لنا أ ّن المفهومين متداخلين بدرجة كبيرة ،حيث أن القادة يستخدمون القوة كوسيلة

أن القوة ال تتطلب توافق
لتحقيق أهداف الجماعة ،وأن أحد االختالفات بينهم يرتبط بالتوافق ،حيث ّ
الهدف ،بل تتطلب االعتمادية فقط ،أما القيادة فإنما تتطلب التوافق بين أهداف القائد وأهداف
التابعين ،وأما االختالف الثانى فإنه يرتبط باتجاه التأثير ،حيث أن القيادة تركز على التأثير النازل

أهمية التأثير األفقي أو التصاعدي ،أما القوة فيكون تأثيرها إلى
من القائد إلى التابعين ،وتقلل من ّ
األسفل أو أفقياً أو إلى األعلى ،أما االختالف الثالث فإنه ُيعني بتركيز البحث ،حيث أ ّن القيادة
تركز بحثياً وبدرجة كبيرة على األسلوب ،إذ أنها تبحث عن اإلجابة عن تساؤالت مثل /مدى الدعم

الذي يجب أن يقدمه القائد ،ودرجة مشاركة المرؤوسين باتخاذ القرار ،أما القوة فإنها تُعنى بالبحث
عن القوة التي يمكن استخدامها في مجاالت أوسع ،وتتركز على تكتيكات فرض الطاعة ،وتتعدى
حدود الفرد إذ قد تستخدم من ِقبل الجماعة للسيطرة على األفراد أو الجماعات األخرى.
أن للقوة التنظيمية مفتاح مرتكز على االعتمادية  ،فاالفتراضات
ويرى زيد ( ،6080ص ّ )38
العامة لالعتمادية :تبدأ باالفتراض أنه كلما زاد اعتماد ب على أ  ،كلما زادت قوة أ على ب،

فحينما يمتلك الشخص أي شيء يحتاجه اآلخرون ،ويمتلك ذلك الشخص السيطرة عليه ،يجعلهم
يعتمدون عليه ،وبذلك يحصل على القوة ويمارسها عليهم.

وبذلك فإن االعتمادية ترتبط عكسياً مع توفر مصادر بديلة ،فإذا ما كان الشيء متوف اًر فإن امتالكه
ال يؤدي إلى زيادة القوة ،وكلما تزايدت البدائل كلما قلت قوة اآلخرين ،وهذا ما يفسر سبب رغبة

العاملين باالستقاللية التي تؤدي إلى تقليص قوة اآلخرين عليهم.
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سادساً :أهمية القوة التنظيمية

لقد شغف اإلنسان بالقوة منذ فجر السالالت اإلنسانية ،فدرسها فالسفة اإلغريق  ،ويعود األمر إلى
ما أبعد من ذلك ،ليشمل العصور البابلية واإلغريقية والمصرية الموغلة في القدم بغرض تحليلها

أن المنظمات توجد من أجل ممارسة القوة لتحقيق
وتوصيفها وتفسيرها وتقييمها  ،والحقيقة األكيدة ّ
مآربها  ،وفي كل منظمة يوجد نظام متوازن للقوة سواء كان مستقر أو غير مستقر ،لكن المهم أن
هناك قوة ؛ فالقوة تتغلغل في جميع مفاصل المنظمة وتكاد تكون المحور األساسي لجميع أنشطتها
لتأثيرها في جميع جوانب المنظمة وحضورها اليومي في جميع الوحدات التنظيمية ( الصياح،

 ،6008ص .)886

وتعتبر القوة التنظيمية عامالً رئيساً وهاماً في تفسير كيفية أداء المنظمات ألعمالها ولتأثيرها في
فاعليتها واستراتيجياتها وق ارراتها والمسارات المهنية ألعضائها كونها تعد العنصر الجوهري في

السلوك اإلداري الفعال ،الذي ينبغي على المدراء الحصول عليها وتطويره أو استخدامها التأثير

على مرؤوسيهم من أجل أداء أعمالهم بكفاءة ،كما أنها تعتبر أم اًر حاسماً في تطوير ثقة المدراء
بأنفسهم ومن ثم رغبتهم في دعم مرؤوسيهم ( أحمد ،6080 ،ص.)8

وتعود أهمية القوة التنظيمية في إمكانية تأثيرها بنجاح على اآلخرين ،فهي تستطيع أن تغير سلوك

أو اتجاهات اآلخرين  ،وهي تساعد على إحداث التغيير المرغوب لدى األفراد والجماعات (أحمد،
 ،6086ص)73

وكما أفاد  )2001,p582( Kreither & Kinickiبأنه في المقابل إن عدم امتالكها للقوة يضعف
من الفاعلية للمنظمات ،حيث تلعب القوة دو اًر مهماً في تسهيل تكيف المنظمة مع البيئة واألفراد
والجماعات داخل المنظمة الذين يمكنهم مساندة ذلك من التكيف ،هم أولئك فقط الذين يمتلكون

القوة.

وترى الباحثة أن للقوة التنظيمية أهمية بالغة في التأثير على اآلخرين في منظمات األعمال والتي

إذا ما مورست واستُخدمت بالشكل الصحيح سوف يزيد من قدرة هذه المنظمات على النمو
واالرتقاء بمستوى أدائها ،فهي تعتبر عامالً مؤث اًر في كيفية أداء المنظمات ألعمالها.

التنظيمية
سابعاً :مصادر القوة
ّ
لم يتفق الكتاب والباحثون على مصادر معينة للقوة التنظيمية ،ويأتي هذا االختالف من وجود

وجهات نظر متعددة في دراسة مصادر القوة التنظيمية ،فمنهم من قال أن مصادر القوة التنظيمية

تعتمد على قوة الفرد ومن أشهر المعتمدين على هذا األساس (،)Raven& French, 1959

و(  ) Koontz et Al, 1984و ( )Whitmeyer, 1999و ( )Kritner&Kinick 2001و
21

( )Gibson et al, 2002و ( )ivancevich&Matteson, 2002و ( )Mullins, 2005و

( )Mcshare&glinow, 2007و ( )ivancevich et al, 2008و ( Slocun&hellriegal,
. )2009

تتعد مصادر القوة التنظيمية وفقاً لتنصنيفاتها بموجب  ،)8939( Raven & Frenchحيث
يتعامالن مع القوة في إطارها التأثيري ويقدمان ستة أبعاد للقوة التنظيمية هي :قوة المكافأة ،قوة

ويشكل هذا
المرجعية ،وقوة الخبرة ،وقوة المعلومات،
العقاب أو التهديد ،القوة الشرعية ،والقوة
ّ
ّ
التصنيف األساس ألغلب الدراسات التي تناولت هذا الموضوع (السالم  ،6009 ،ص )78
 -2القوة الشرعية:

تستمد هذه القوة من موقع المدير في المنظمة الذي له كامل الحق في إصدار التعليمات واألوامر

للمرؤوسين لتنفيذ األعمال الموكلة إليهم ،ويستجيب األفراد لهذا النوع من القوة ليس بسبب خوفهم

أن المدير يمتلك الصالحية الكاملة
من قوة االجبار وليس رغبة في المكافأة ،ولكن بسبب اعتقادهم ّ
إلصدار هذه األوامر  ،وتقبل هذه القوة من ِقبل المرؤسين على أنها جزء أساس من حياة المنظمة

 ،لذلك فهم يتقبلونها ( السالم  ،6009 ،ص.)60

وهي تعتبر مصدر التأثير على سلوك اآلخرين ،وتُمنح لمن يتولى منصب أو وظيفة في المنظمة،
فالمرؤسين يستجيبون ألوامر رئيسهم لقناعتهم بأن هذه من صالحيته القانونية التي تخوله أن
عية لها نطاق وحدود ويطلق
يأمرهم بما يجب أن يعملوا ،وعليهم طاعة هذه األوامر ،والقوة الشر ّ
عليها حدود القبول ،فقبول المرؤوس ألوامر رئيسه تتطلب وجود(moorhead and griffin, :
)2001, P371

 فهم المرؤوس فهماً صحيحاً لألوامر التي يتلقاها من رئيسه ،بدون هذا الفهم الصحيح قد اليستطيع المروؤس تنفيذ األوامر بما قد يوصف بعدم الطاعة.

 قدرة المرؤوس على تنفيذ التعليمات واألوامر ،فإذا لم يكن بمقدوره أن ينفذ األوامر فلن ينفذها. اقتناع المرؤوس أن أوامر رئيسه تتماشى مع أهداف المنظمة التي يعمالن بها. -إيمان المروؤس بأن األوامر ال تتنافى مع مبادئه الشخصية.

ألن الموظف يتمتع بها
وتسمى القوة الشرعية أيضاً بقوة المركز الوظيفي ،أو القوة الرسمية نظ اًر ّ
نتيجة لتقبله وظيفة رسمية في الهيكل الوظيفي للمنظمة
 -2قوة المكافأة:

حيث تعتمد هذه القوة على الفرد وعلى مصادر المكافأة ومنحها لألفراد اآلخرين ،وعلى المستفيد
أن المديرين لديهم
يقيم ويقدر هذه المكافأة ،وعندما تأتي إلى واقع المنظمة نجد ّ
من هذه القوة أن ّ
العديد من أنواع المكافآت مثل :زيادة الراتب ،أو الترقية ،نوع األعمال الممارسة ،االنتداب،
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ومسئوليات إضافية ،وبمعنى آخر يستطيع المدير استخدام مكافآت إيجابية وتعزيزات لموظفيهم

وذلك الستخدام هذه القوة في التأثير في سلوكهم (السالم  ،6009 ،ص )79

وتعني أيضاً قدرة الشخص على التأثير في اآلخرين من خالل إعطائهم أشياء ذات قيمة لهم،
وتتكون هذه المكافأة من أمور عينية أو أمور مادية ،ويمثل المديح الذي يقدمه القائد أو الترقية
واإلجازات وغيرها أنواع متعددة من المكافأة.

والمكافأة تهدف إلى تكرار السلوك المرغوب ،وتحدد مدى إطاعة المرؤوسين لألوامر والتوجيهات

التي يقدمها الرئيس  ،فالشخص الذي من صالحيته تقديم هذه المكافأة له تأثير أكثر من الشخص

المسئول الذي ال يستطيع تقديم هذه المكافأة؛ وعليه فإن طاعة المرؤوس تُبني على توقعه في
الحصول على هذه المكافأة من رئيسه (أحمد ،6083 ،ص )88
 -3قوة التهديد بالعقاب ( القوة القسرية ) :

هذه القوة تحقق من اإلذعان عن طريق التخويف والتهديد العاطفي أو الجسدي .وفي بعض

التأديبية ،الغرامات ،تنزيل
المنظمات تكون على شكل التأنيب الشفهي أو المكتوب أو العقوبات
ّ
الدرجة  ،اإلذالل  .وتستخدم قوة اإلكراه في العديد من المنظمات رغم االستنكار الذي بيديه غالبية
المدراء بشأنها ،ويبدو أنه من الصعوبة منعهم من استخدامها ( السالم .)79 ،6009 ،

وهذه القوة تعني قدرة الشخص على التأثير على اآلخرين من قدرته على معاقبتهم ،فطاعة

المرؤوس تنبع من خوفه من العقاب ،في حالة عدم استجابته لألوامر والتعليمات ،وتكون على
شكل التأنيب الشخصي ،أو المكتوب أو العقوبات التأديبية ،أو الغرامات أو تنزيل الدرجة وغيرها،

والهدف من العقاب هو تقليل السلوك غير المرغوب فيه ،أو التقليل من حدوثه ( زيد ،6080 ،

ص.) 83

وتستخدم قوة اإلكراه ( التهديد بالعقاب) في العديد من المنظمات رغم االستنكار الذي يبديه غالبية

المدراء بشأنها ،ويبدو أنه من الصعوبة منعهم من استخدامها ،وعموماً فقوة المكافأة أكثر فعالية
في الغالب من قوة العقاب ( بن عمر ،6087 ،ص.)68
المرجعية:
 -1قوة
ّ

أساسها انسجام أو تطابق الفرد (أ) مع فرد آخر (ب) في السلوك واألفكار نتيجة امتالك (ب)
خصائص شخصية تثير اإلعجاب ،وتسمى أحياناً القوة الشخصية أو القوة الكاريزمية .وتعني
الكاريزما النمط الشخصي الذي يلفت االنتباه ويأسر قلوب األفراد ،وهي تظهر عند األفراد الذين

يملكون خصائص تحدد الشخص النموذجي للعديد من المعجبين ،وهذا يعني ان الكاريزما الخاصة
بجماعة محددة قد ال تنجح لدى جماعة أخرى ( السالم .)68 ،6009 ،
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وتعني أيضاً قدرة الشخص على التأثير على اآلخرين من خالل احترامهم له وإعجابهم بشخصيه
وتقديرهم لخبراته ومكانته ،والمرؤوس يطيع توجيهات الرئيس ذو القوة المرجعية نتيجة إعجابه

بالقائد فيجعله متحف اًز إلطاعة أوامره وتنفيذ توجيهاته ( بن عمر ،6087 ،ص.)66

يزمية  Charismatic Powerوأساسها لفت االنتباه وأسر
وتسمى أحياناً بالقوة الشخصية أو الكار ّ
قلوب اآلخرين ،وهي تحدد الشخص النموذجي للعديد من المعجبين ،ويعتبر الرئيس الكاريزمي من
يمتلك تبص اًر في مشاعر وحاجات وقيم التابعين ،وقادر على خلق رؤيا تدفع نحو الوالء لسياسته

واستراتيجياته ( الستار ،6085 ،ص.)8
 -5قوة الخبرة والمعرفة :

القوة التي يمتلكها المدير كنتيجة لخبر ِ
حيث يكون
ته ومعرفته بالمهام التي ينجزها المرؤسين،
ُ
المرؤوسين راغبين بشكل إيجابي لالستجابة إلى محأوالت المدير للتأثير في سلوكهم إذا أدركوا أنه
ٍ
بشكل جيد  ( .السالم  ،6009 ،ص.)68
يمتلك الكفاءة والمعلومات الخاصة ألداء مهامهم
أن قوة الخبرة هي قدرة الشخص على التأثير على اآلخرين
وترى بن عمر(  ،6087صّ )67
بسبب اعتراف المرؤوس بقدرات رئيسه ومواهبه  ،ومعرفته التخصصية في مجال العمل ،وهناك

يسيان لقوة الخبرة؛ المعلومات والقدرات الفنية التي يمتلكها المدير.
مكونان رئ ّ
وقوة الخبرة محددة بقدرة القائد على إظهارها وهذا من شأنه أن يتطلب الكثير من الوقت لكي يثبت

الفنية والتي تعتمد بوضوح على خصائصه الشخصية
للمرؤوسين أن لديه الخبرة الكافية العلمية و ّ
أكثر من اعتمادها على منصبه الوظيفي.
 -6قوة المعلومات :

أضاف  )8939( Raven & Frenchهذا المصدر من مصادر القوة العمودية وذلك باعتبار أنه
قوة المعلومات سبب مهم وفعال في نجاح المنظمات ( الطحيح  ،2011 ،ص .)67

وتعرف قوة المعلومات هي السيطرة على تدفق المعلومات وتفسير المعلومات الممنوحة لآلخرين
ّ
وقدرة األفراد على التعامل مع عدم التأكد البيئي) . )Mcshane&Glinow,2005,367

ويرى بن عمر(  )68 ، 6087أن السيطرة على المعلومات تقلل من احتمالية تحدي الق اررات

الصادرة من المدير  ،فامتالك المدير للمعلومات تمكنه من التعامل مع المشكلة ودراسة بدائل
الحلول واتخاذ الحل المناسب وفقاً للمعلومات المسيطر على معرفتها.

وقد أجريت دراسات عديدة بشأن أبعاد القوة العمودية وتأثيراتها المختلفة داخل المنظمات ،منها

الدراسة التي أجريت في خمس منظمات مختلفة االختصاص ،وسئل المرؤوسون عن أسباب
خضوعهم لرؤسائهم وكانت النتائج كما يلي (Shetty,1978,178( :
 -ارتباط الخبرة بشدة مع الرضا واألداء.
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 القوة الشرعية مع قوة الخبرة ذات أهمية أكبر في تحقيق االمتثال لرغبات المشرفين ،والقوةالشرعية لم تظهر أي عالقة مع األداء أو الرضا.

 -قوة المرجعية لها دور متوسط في تحقيق االمتثال .

 -لقوة العقاب دور ضعيف في تحقيق االمتثال ،وذات عالقة سلبية مع الرضا واألداء.

أن األداء التنظيمي أكثر تأث اًر بمصادر
وأفادت هذه النتائج بعض الباحثين إلى االستنتاج ّ
وأنواع القوة األقل رسمية ؛ وهي قوة الخبرة وقوة المرجعية .

كما قدم  ،8968( Shettyص  )868دراسة تحليلية موقفية بشأن القوة التنظيمية العمودية،
وبين أن هناك متغيرات موقفية ذات تأثير كبير في استخدام نمط معين من القوة مع اآلخرين

وهي :

 خصائص المدير. خصائص المرؤوسين. -الخصائص التنظيمية.

شكل رقم ()2

المتغيرات الموقفية التي تؤثر في استخدام نمط معين من القوة
القوة الشرعية

قوة الخبرة

قوة المرجعية

قوة المكافأة
قوة العقاب

قوة المعلومات

العوامل الموقفية
 خصائص المديرين ( التسلطية ،الثقةبالنفس ،التدريب ،الممارسة).
 -خصائص

المرؤوسين

الفاعلية التنظيمية
الرضا الوظيفي

(التخصص،

الحاجات ).

 -الخصائص التنظيمية ( الثقافة ،

الممارسة )

شكل رقم ( :)6من إعداد الباحثة باالعتماد على )(Shetty, 1978, p178
كما توصل  Shettyإلى أن المدير الناجح ،يدرك تماماً وجود أنواع معينة من القوة في مجال
العمل ،وتعتمد فعالية أي منها على طبيعة المتغيرات اإلدارية وطبيعة المرؤسين التي يتعامل

معهم.

وترى الباحثة ّأنه على الرغم من تعدد واختالف مصادر القوة المستخدمة إال أنه كلما كانت المنظمات
قوية سواء باالعتماد على قوة أفرادها أو قوة الوحدات التنظيمية المختلفة فيها  ،كلما كانت قادرة على
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المحاربة من أجل البقاء وكانت لديها فرصة لالستمرار والنمو ،فاألف ارد أو المدراء الذين يمارسون أبعاد
القوة المعتمدة عليهم والمتمثلة في القوة الشرعية والخبرة والمكافأة والمرجعية والعقاب والمعلومات؛ كلما

كانوا قادرين على السيطرة على المرؤوسين بذكاء وقوة وكلما كانوا معاً هم والمرؤوسين يسيروا بنفس
الخطى والباعثة على التقدم قدماً نحو تحقيق األهداف  ،كلما كانت منظماتهم قوية وتحقق ميزة

تنافسية في المجال الذي تعمل به ،وأيضاً قوة الوحدات التنظيمية ال تأتي من فراغ ،فقوة األفراد تسهم

أن هناك انسجام وتنافس في نفس الوقت على تحقيق أهداف
مساهم ًة كبيرة في تعزيزها وتكاملها طالما ّ
القسم أو الوحدة والذي ُيفضي إلى تحقيق أهداف المؤسسة ككل.
ِ
أبعاده الستة في هذه الدراسة المعتمدة
وهنا اعتمدت الباحثة على أساس تصنيف قوة الفرد واستخدام
ٍ
بشكل أساسي على (1959( Raven & French

باعتباره المرجع األساسي لتصنيف القوة

ألن عينة الدراسة
التنظيمية على أساس قوة الفرد مستخدماً وشامالً لألبعاد الستة لهذا المصدر ،و ّ
متمثلة في مدراء المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ،فقد ارتأت الباحثة أن تدرس
عالقة قوة المدراء بمختلف األبعاد الستة وعالقتها باإلبداع اإلداري في مدارسهم.

التنظيمية
ثامناً  :تكتيكات القوة
ّ

تطرقت العطية (  ،6005ص  )688إلى أبعاد تكتيكية الستخدام القوة التنظيمية في المنظمات والتي

أوردتها كما يلي:

 -8المنطق  :وهو استخدام الحقائق لعرض اآلراء بشكل منطقي وعقالني.
 -6الودية :استخدام اإلطراء ،وخلق السمعة ،والتواضع والودية قبل التقدم بطلب معين.
 -5التحالفات  :الحصول على دعم االفراد االخرين في المنظمة لتأييد الطلب.
 -8المساومة :التفاوض من خالل تبادل المنافع أو الخدمات.

 -3التثبيت :استخدام مدخل مباشر مثل فرض الطاعة والتذكير المتكرر ،وأمر االفراد بالعمل.
 -7السلطة العليا :الحصول على دعم المستويات العليا في المنظمة لتأييد األوامر.

 -6العقوبات :استخدام المكافآت والعقوبات المشتقة منظمياً ،مثل منع زيادة لألجور ،أو التهديد
بتقييم سيىء لألداء ،أو منع الترقية.

وأن األفراد ال يعتمدون على هذه التكتيكات السبعة بشكل متساوي ،ولكن اإلستراتيجية األكثر

شيوعاً هو استخدام المنطق بغض النظر عما إذا كان التأثير موجهاً الى المستويات التنظيمية
األعلى أو األسفل ،هذا وقد وجد الباحثون أربعة متغيرات شرطية مؤثرة على اختيار تكتيك
القوة التنظيمية وهي (زيد ،6080 ،ص:)58
أ -القوة النسبية للمدير

ب -غرض المدير بالتأثير
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ت -توقعات المدير حول رغبة الفرد بالطاعة
ث -الثقافة المنظمية

وفي العموم يكون استخدام هذه التكتيكات بصورة مفردة أو متعددة تبعاً حول العاملين وطبيعة

الثقافة التنظيمية السائدة ،ويشير عدد من الباحثين إلى القوة التنظيمية بوصفها حالة موقفية

بمعنى أنها متغيرة ومتبدلة بظروف الواقع وال تكون ثابتة أو مستقرة أو مستمرة بنفس الوتيرة
أوالشدة أو الطبيعة (الخشالي ، 6007 ،ص .)98

ويرى زيد ( ،6080ص )56أن هذا األمر هو من طبيعة األشياء التي تفرض أن تستخدم

اإلدارة الحكيمة القوة بنوعها ودرجتها المطلوبة وبالتكتيك األنسب وفق معطيات الموقف

اإلداري وطبيعة المهام المراد تنفيذها ،كما أن مصادر القوة نفسها ال تستخدم بشكل أحادي
وإنما في كل منظمة وبالنسبة لكل مدير يكون استعمال كل أو بعض هذه القوى وبنسب
مختلفة فهي بطبيعتها ال تعمل باستقاللية عن بعضها ،عن بعضها وإنما تكون مرتبطة

ببعضها وتؤثر في بعضها البعض فمثالً استعمال قوة العقاب سيقلل من فعالية قوة المرجعية
فيما استعمال قوة المكافأة قد يسهم في تقوية قوة المرجعية .

خالصة المبحث

تناولت الباحثة بهذا المبحث االطار النظري للقوة التنظيمية في منظمات االعمال من خالل األدب

اإلداري حــول هــذا الموضــوع ،وذلــك لتحديــد مفهــوم واضــح للقــوة التنظيميــة ووجهــات نظــر البــاحثين
والكتــاب حوله ــا،و التع ــرف عل ــى أبع ــاد الق ــوة التنظيمي ــة  ،وأهميته ــا ومص ــادرها وك ــذلك خصائص ــها

والتكتيكات الخاصة بها واستخداماتها ،وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من المالحظات حول هذا

المبحث أهمها:

 -8وجود تقارب كبير في تعريف القوة التنظيمية لدى الباحثين والكتاب بأبعادها ،وكذلك المهتمين
حول هذا الموضوع.

 -6لقد عرفت الباحثة القوة التنظيمية بأنها القدرة على ممارسة التأثير على اآلخرين في
معينة.
المنظمة يهدف إلى تحديد سلوكهم إلى ّ
حد ما لتحقيق أهداف ّ

 -5تبرز أهمية القوة التنظيمية في منظمات األعمال من خالل مساهمتها في التأثير على األخرين
في منظمات األعمال والتي من شأنها زيادة النمو واالرتقاء بمستوى أدائها.

 -8إن استخدام استراتيجيات القوة التنظيمية في المنظمات يؤدي الى رفع مستوى أدائها ،وهي
الطريقة التي يحاول بها االفراد استخدامها من خالل التأثير على سلوك اآلخرين كي يسلكوا

السلوك المطلوب.
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المبحث الثاني

اإلبداع اإلداري
المقدمة

أوالً :مفهوم اإلبداع اإلداري
ثاني ًا :أهمية اإلبداع اإلداري

ثالثاً :عناصر اإلبداع اإلداري
رابعاً :مستويات اإلبداع اإلداري

خامساً :خصائص اإلبداع اإلداري
سادساً :مراحل اإلبداع اإلداري

سابع ًا :تنمية اإلبداع اإلداري
ثامناً :أنواع اإلبداع اإلداري

تاسعاً :مكونات اإلبداع اإلداري
عاش اًر :معوقات اإلبداع اإلداري

حادي عشر :الخصائص الرئيسية للمنظمات المبدعة

ثاني عشر :العالقة بين القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري
ملخص المبحث الثاني
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المقدمة:
تعيش منظماتنا المعاصرة تطورات تكنولوجيا متسارعة والتي أصبح العالم خاللها قرية كونية صغيرة

واقتصاد عالمي قائم على التنافس والتميز ،االمر الذي يفرض على تلك المنظمات ضرورة امتالكها
موارد بشرية قادرة على اإلبداع ،حيث تسعى المنظمات الى الوصول لمستويات اإلبداع المبهر لمواردها

البشرية مما يحقق التفوق والتمييز التنظيمي لها.

فإن اإلبداع له دور رئيسي في دعم قوة المنظمة من تميزها عن المنظمة األخرى ،حيث ان المنظمات
المبدعة هي وحدها القادرة على تحقيق النجاح مما يتطلب من اداراتها العليا جهودًا مكثفة ،تدعم من

خاللها العملية اإلبداعية والتي تبدأ عادة من داخل تلك المنظمة ( حوامدة وحراحشة،6007 ،
ص.)898

أن االهتمام بموضوع اإلبداع يمكن االحساس به من خالل ظهور العديد من مراكز البحث
كما ّ
والمعاهد التربوية باعتباره مطلبا اساسيا من متطلبات التغيير والنجاح ،ولقد كان ينظر لإلبداع باعتباره
سمة شخصية ينفرد بها بعض االشخاص دون غيرهم ،اال ان تلك الرؤية لم تجد ما يدعمها ،حيث

أثبتت الدراسات واألبحاث ان اإلبداع هو استعداد فطري قابل للنمو والتطوير ،ويمكن تعلمه والتدريب
عليه مثل اي مهارة اخرى ( السكارنة ،6088،ص.) 83

وتعد تنمية اإلبداع اإلداري وسيلة المنظمات لتحقيق التميز والسبق في مجال عملها ،وذلك من خالل
العمل على تنمية االطر البشرية وزيادة قدراتها وصقل مهاراتها وخبراتها عمليا ،فضال عن تطوير

الخطط واالستراتيجيات الالزمة لتحقيق اهداف المنظمة ،وايضا تطوير اساليب العمل وطرائقه،
باالضافة الى توفير البيئة التنظيمية التي تشجع اإلبداع واالبتكار ،فاإلبداع ال يحدث بشكل عفوي،

ولكن يتطلب احداثه توفير مناخ وبيئة عمل تشجع على ذلك ( عوض ،6085،ص.) 680

أوالً :مفهوم اإلبداع واإلبداع اإلداري:

أ .مفهوم اإلبداع:

عندما ُيستخدم اإلبداع مقروناً باإلدارة أو أي مؤسسة عاملة فإنه يحمل مضامين وتفسيرات عديدة ،ولقد
تعددت مفاهيم اإلبداع لدى الكثير من الكتاب والباحثين والذين تطرقوا اليه من وجهات نظر ُمختلفة

حيث التالي:

ٍ
حل المشكالت بأساليب
ُعرف اإلبداع بشكل عام على ّأنه" أن ترى ما ال يراه اآلخرون" أو "القدرة على ّ
جديدة" أو " األفكار أو الوسائل أو الطرق أو األشياء المادية الجديدة بالنسبة إلى األفراد التي تتبنى

ذلك ،وقد يكون االبتكار منتجاً جديداً أو مرحلة عملية إنتاج جديدة أو تطبيقاً جديداً لمجموعة وسائل

أو أساليب في العمل "( .عوض ،6085،ص.) 680
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"فاإلبداع هو عملية اإلتيان بجديد  ،وهو تنظيم لألفكار وظهورها في بناء جديد انطالقاً من عناصر
موجودة ،والقدرة على تجميع األفكار واألشياء واألساليب في تقنية جديدة .وكذلك إنه الطاقة المدهشة

لفهم واقعين منفصلين والعمل على انتزاع ومضة من وضعهما جنباً إلى جنب ،وهو طاقة عقلية هائلة
 ،فطرية في أساليبها ،اجتماعية في نمائها ،مجتمعية وإنسانية في انتمائها" ( الدليمي)6085،868 ،

عرفه " )2004,p43) Anderson & Kingبأنه عملية استشعار الصعوبات والمشاكل وفجوات
و ّ
المعلومات والعناصر الغائبة وانحراف شيء وعمل تخمينات وصياغة فرضيات تتعلق بجميع أوجه
القصور وتقييم واختيار هذه الفرضيات وإمكانية مراجعتها وإعادة اختبارها وطرح النتائج التي توصل

إليها على االخرين".

وعرفه حوامدة وحراحشه ( ،6007ص" ) 886بأنه عملية انتاج أفكار أو اشياء حقيقية أو خيالية
ووضعها في طرق جديدة ومفيدة".

ب .مفهوم اإلبداع اإلداري:

ينطلق مفهوم اإلبداع اإلداري من المفاهيم العامة لإلبداع ذاتها ،فاإلبداع في اإلدارة متعلق باألفكار

الجديدة في مجال اإلدارة وتطوير المنتجات وقيادة فرق العمل وتحسين الخدمات للعمالء ،وكل وظائف

اإلدارة المعروفة ،وباختصار ،فاإلبداع اإلداري هو كل فكرة أو إجراء أو منتج يقدمه الموظفون صغارهم
وكبارهم يتسم بالتجديد واإلضافة ،ويعود بمنافع إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية على المؤسسة أو

األفراد أو المجتمع ( كردي ،6085 ،ص .) 67

 -عرفه خير الله ( ،6009ص ) 6بأنه "التفوق في فهم األمور والمقدرة على تقديم حلول غير

مسبقوقة لمشكالت قائمة ،أو ابتكار وانجاز أساليب وطرق توصل إلى نتائج متفوقة ومتميزة".

 عرفه جروان ( ،6009ص ) 68بأنه "مزيج من القدرات والخصائص الشخصية واالستعداداتوالخصائص الشخصية التى إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى

نتاجات أصيلة ومفيدة بالنسبة لخبرات الفرد السابة أو خبرات المؤسسة أو المجتمع".

 -يرى الهذلي ( ،6080ص ) 59بأنه "الخروج عن المألوف والمعتاد ،وقد يتخذ أشكاالً وأبعاداً متعددة

ومتنوعة  ،وذلك اعتماداً على موضوع قيد النظر مما يجعله يظهر في استراتيجة إدارية وأسلوب
إداري".
 ُيشير قطامي وآخرون ( ،6088ص ) 83إلى اإلبداع اإلداري على ّأنه " عملية تتضمن المعرفةوالعمليات العقلية والمنطقية التي تعتمد في أساسها على المعرفة واإلنتاج التباعدي،والتفكير الترابطي
وسلوكيات التقويم ومهارات االتصال مع االخرين".
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الطرونة وآخرون ( ،6086ص" ) 670بأنه أفكار جديدة تعتمد على قدرات شخصية الفرد
ا
 -عرفه

ونتاج عمله وتفاعله مع البيئة ،وان االفكار اإلبداعية ذات فائدة للفرد والمجتمع على حد سواء ،فهو
عملية منظمة تبدأمن تطوير العمليات والسياسات وتنتهي بالمعدات والتدريب".

 -عرفه أبو الخير ( ،6085ص " ) 66بأنه العمل ضمن فكر واساليب مختلفة اكثر ايجابية عن

غيرها والتي تشكل مناخا وبيئة عمل ايجابية ومواتية االفراد والجماعات في العمل".

 -عرفه المغربي ( ،6083ص " ) 66بأنه عليه توليد افكار للمشاكل القائمة والمستقبلية بها يضيف

قيمة جديدة الى الفرد والنمظمة والمجتمع"

وترى الباحثة وبالرغم من تعدد المفاهيم التي ذكرت سابقاً من قبل الباحثين والدارسين إال أنها جميعاً
أن اإلبداع اإلداري ُيوفر للمنظمات ُفرص البقاء والنمو والتطور ،حيث
تصب في مفهوم عام وشامل ّ

تعرف الباحثة اإلبداع اإلداري بأنه ما هو إال نتاج أفكار جديدة يتم بلورتها ليتم وضع حلول غير
متوقعة لمشاكل العمل وتوظيفها توظيفاً جيداً تؤدي لمخرجات نوعية متميزة.

ثانياً :أهمية اإلبداع اإلداري

المحافظة على بقائها وازدرهارها  ،وهو أحد
تسعى المنظمات على اختالف مستوياتها وأنشطتها على ُ
بمختلف مكوناته وعناصره ومستوياته.
المضي قدماً ُ
المقومات األساسية التي تساعد المنظمات على ُ

حيث يعتبر اإلبداع من أهم المقومات األساسية الداعمة في األعمال اإلدارية وغيرها من األعمال
كالتغير ،حيث يعتبر جزءاً من ثقافة المنظمة التى تسعى إلى النجاح حيث يؤدي حسن استغالل
الموارد البشرية واالستفادة من قدراتهم عن طريق إتاحة الفرصة لها في البحث عن الجديد في مجال

العمل والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق مع التغيرات المحيطة ( موسى ،6085 ،ص.) 7

ويعتبر اإلبداع من االمور الهامة لجميع المنظمات التي تواجه بيئة تنافسية متغيرة ،فقد أصبح تشجيع

اإلبداع والحث عليه في مقدمة األهداف التى تسعى العديد من المنظمات الى تحقيقها ،حيث زادت
أهمية اإلبداع في ظل ازدياد حدة المنافسة بين المنظمات وخاصة المنافسة الدولية و الني زادت من

الحاجة الى اإلبداع تجنباً لخطر التقهقر والزوال ( العميان ،6003 ،ص.) 589
أهمية اإلبداع اإلداري في:
وتتلخص ّ

أ .لإلبداع اهمية كبيرة حيث يساهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها للجمهور
المستفيد من الخدمة وزيادة مدخالتها المالية ( درويش ،6007 ،ص.) 88

نظر
ب .إن استخدام السلوك اإلبداعي في اإلدارة يحدد المشكلة بدقة ،ويزيد من القدرة على حلها؛ ًا
إلنتاج أفكار متعددة ،ويعمل على ترشيد الموارد المستخدمة في حل المشكالت ،وتحسين أساليب
العمل ،كما يعمل على حل المشكالت من جذورها نتيجة أصالة الفكرة( .بلواني،6008 ،

ص.)58
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ت .العمل في بيئة مبدعة يؤدي الى االستغالل األمثل للموارد المالية عن طريق استخدام أساليب
عملية تتواكب مع التطورات الحديثة ( موسى  ،6085،ص.) 7

ث .ويعد المعيار الدقيق والصحيح لعملية التغيير؛ ألنه بمثابة باعث على استنباط أفضل ما لدى

العاملين في المنظمات ،ويسهم في تقديم خدمات متميزة للمستفيدين تفوق توقعاتهم ،ويعزز بيئة

العمل باالنفتاح ،والثقة ،ويوفر الوقت والجهد ( .)Ventrla,2003,P54

أهم األساليب التي ألزمت المنظمات بتبني
ا
ج . .وأكد
الطرونة وآخرون ( ،6086صّ ) 676أنه من ّ
منهج اإلبداع في عملياتها اإلدارية هو الظروف المتغيرة التي تعيشها المنظمات سواء كانت
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية هي من فرضت على منظماتنا المعاصرة ضرورة االستجابة
لهذه المتغيرات باسلوب ابداعي يضمن بقاء المؤسسة واستمرارها.

أي منظمة ال تضع اإلبداع هدفاً رئيساً من أهدفها وال تعمل على تشجيع العاملين
وترى الباحثة ّ
أن ّ
عليه بتوفير ما يلزم من جو وبيئة عمل مناسبين لذلك ،سيكون مصيرها االنهيار والخروج من بيئة

األعمال وذلك لعدم قدرتها على مواجهة التطورات المتسارعة في البيئة الداخلية والخارجية لها  ،يعود

ذلك العتبار اإلبداع جزءاً مهماً في حياة المنظمات المعاصرة يضمن لها البقاء في حالة مستمرة من

التنمية والتطوير الذاتي.

ثالثاً  :عناصر اإلبداع اإلداري

لإلبداع اإلداري العديد من العناصر تظهر على سلوك االفراد المبدعين وبدون تلك العناصر ال يكون
هناك ابداع ،حيث تعددت آراء الكتاب والباحثين في تحديد عناصر اإلبداع ،ولكن أجمع العديد منهم
على عدة عناصر مشتركة تمثلت بالتالي-:

-8األصالة  :والتي عرفها " )1999,P141( Plsekبأنها إنتاج أفكار جديدة لم يفكر بها أحد من

قبل وتخرج عن المألوف والمتوقع والتقليدي ،بشرط ان تكون ذات قيمة على مستوى الفرد أو المنظمة

أو المجتمع".

وعرفها الشقحاء ( ،6005ص" ) 88بأنها المقدرة على انتاج استجابات اصيلة،اي قليلة التكرار

بالمعنى االحصائي داخل الجماعة التي ينتمي اليها الفرد".

وعرفها السميري ( ،6006ص" ) 65بأنها القدرة على اإلتيان باألفكار الجديدة النادرة والمفيدة وغير

المرتبطة بتكرار أفكار سابقة ،وهي إنتاج غير المألوف وبعيد المدى ،فالشخص المبدع ذو تفكير
أصيل أي أنه يبتعد عن المألوف أو الشائع"

ومن العوامل التي تساعد على عدم التقييد باألفكار المألوفة؛ توسيع االهتمام ،وتقبل الغامض ،ومنح

االهتمام للخبرات التي تتناقض مع األفكار المألوفة والنظر إلى االفتراضات التي توضع حول الموقف،
وعدم التسرع في قبول أو رفض الفكرة  ،ويمكن الحكم على أصالة الفكرة من خالل عدة معايير ،ومنها
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أن تتسم بالنفاذ والعمق وأن يكون لها مغزى وداللة ذات قيمة ،وأن تكون في شكل تداعيات بعيدة وغير
مباشرة ،كنتائج و يمكن أن تترتب على الموقف (بلواني ،6008 ،ص.)58

وتعد األصالة أعلى درجات اإلبداع ،وتختلف عن الطالقة والمرونة من حيث( :مريحيل ،6085 ،ص

:)663

أ .أن األصالة ال تشير إلى كمية األفكار اإلبداعية التي يولدها الفرد كما في الطالقة ،وإنما إلى

جّدية األفكار ونوعيتها وقيمتها.
ب .أن األصالة ال تشير إلى رفض الفرد تكرار تصوراته أو أفكاره هو شخصياً كما في المرونة،
وإنما تشير إلى الرفض واالبتعاد عن تكرار أفكار اآلخرين ،وعدم الخضوع لألفكار الشائعة.

-6الطالقة  :والتي عرفها السليم ( ،6006ص" )68بأنها القدرة على إنتاج عدد كبير من األفكار في
فترة زمنية معينة ،فالشخص المبدع متفوق من حيث األفكار التي يطرحها عن موضوع معين في فترة

زمنية ثابتة مقارنة بغيره".

 -وعرفها جروان ( ،6009ص ) 88بأنها القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو األفكار أو

المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة لمثير معين ،والسرعة والسهولة في توليدها ،وهي في
جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختياريه لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها".

 -وعرفها موسى ( ،6085ص" ) 7بأنها تقاس وتحدد بعدد وكمية ما يعطي من نوع معين من

المعلومات في وحدة زمنية معينة".

وتقسم الطالقة إلى (المهندي ،6008 ،ص:)30

أ .الطالقة الفكرية :القدرة على انتاج أكبر قدر ممكن من األفكار في فترة زمنية محددة.

ب .الطالقة اللفظية :القدرة على إنتاج اكبر قدر من األلفاظ والجمل ذات المعاني المختلفة.

ج .طالقة التداعي :القدرة على التوصل إلى أفكار ترتبط بفكرة ما.

د .الطالقة التصورية :القدرة على إنتاج تصورات ترتبط بموقف ما.

-3المرونة  :والتي عرفها الصيرفي ( ،6005ص ") 88بأنها النظر الى االشياء بمنظور جديد غير
ما اعتاد عليه الناس وللمرونة عدد كبير من االختراعات التي نلمها ونراها".

 -وعرفها جروان ( ،6009ص ") 83بأنها عكس الجمود الذهني الذي يعني تبني أنماط ذهنية محددة

سلفا وغير قابلة للتغيير".

 -وعرفها قطامي وآخرون ( ،6088ص ") 636بأنها القدرة على تغيير الحالة الذهنية السريعة

ومراجعة االفكار الجديدة والتالؤم معها وتغييرها".
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تغيير من نوع معين ورؤية المشكلة من زوايا مختلفة
 وعرفها موسى ( ،6085ص ") 7بأنهااً

والتغيير في المعنى أو التفسير أو االستعمال أو استراتيجية العمل في اتجاه التفكير الذي قد يعني
تفسي اًر جديداً للهدف".

وتصنف المرونة إلى عدد من األقسام منها (الزهراني ،6005،ص)68

أ .المرونة التلقائية أو العفوية  :وهي قدرة الفرد على إعطاء استجابات متنوعة تنتمي إلى فئة أو
مظهر محدد.

التكيفية :وتعني قدرة الفرد على تغيير فئة اإلستعمال وطريقته ،وبناء أساليب جديدة
ب .المرونة ّ
في التعامل مع المشكلة ،وتكمن أهمية المرونة كأحد عناصر اإلبداع من حيث كونها تحرر
المديرين من األنماط التقليدية في التفكير ،والبحث عن أساليب جديدة في تأدية العمل.

-8االحتفاظ باالتجاه ومواصلته :حيث عرفه الجيزان ( ،6006ص " ) 85بأنه القدرة علي التركيز
لفترات طويلة في مجال اهتمامه بالرغم من المشتتات والمعوقات التي تثيرها المواقف الخارجية أو التي

تحدث نتيجة للتغير في مضمون الهدف".

 -وعرفه حنورة ( ،6006ص" )85بأنه القدرة على التركيز المصحوب باالنتباه طويل االمد ،واستمرار

حماسته واتجاهه نحو الهدف وتخطيه ألية معيقات تقف في طريقه".

"بأنه مقدرة الشخص المبدع وامتيازه في التركيز لفترات طويلة
 وعرفه أبو جامع ( 6009صّ ) 68في مجال اهتمامه وتظهر هذه القدرة في امكانية الشخص المبدع ومقدرتة على متابعة هدف معين
وتخطي أية مشتتات ،وكذلك االلتفاف حولها باسلوب تتسم بالمرونة".
ويقوم هذ التمحور على أبعاد أساسية هي (حنورة ،6006 ،ص)85

أ -المواصلة الخيالية :تتمثل في الجهد الحدسي واالستبصاري والتنبؤي.

ب -المواصلة العقلية :من خالل القياس واالستنتاج واالستدالل.

ت -المواصلة الوجدانية :وتتمثل في الجانب الواقعي الذي يحفظ على الفرد حيويته ومقاومته لإلحباط،
ويدفعه إلى المواصلة بفعل اإلرادة القوية.

قادر من الناحية
ث -المواصلة البدنية :وهي مرتبطة بالمواصلة الوجدانية (الدافعية) ،حيث يكون الفرد ًا
البدنية على العمل على الرغم من اإلرهاق الذي قد يواجهه.
ج -المواصلة الزمنية :أي القدرة على االحتفاظ بالموضوع في الذهن بكل التعريفات ،وتناقضاته

بشكل ّمتسق ألطول فترة ممكنة.
-3المخاطرة  :حيث عرفها العمري ( ،6006ص " )68بأنها االستعداد لتحمل المخاطرة الناتجة
عن االعمال التي يقوم بها الفرد عند تبني االفكار أو االساليب الجديدة وتبني مسئولية نتائجها".
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 -وعرفها عبد الرحيم ( ،6009ص" ،) 56بأنها السلوك المتعلق بطلبات اإلبداع األساسية وذلك

بمالحظة االفكار والحلول اإلبداعية الكامنة وتحريكها وتحمل المخاطرة في سبيل دعمها".

 وعرفها بن نافله ( ،6088ص ") 89بأنها مدى شجاعة الفرد في تعريض نفسة للفشل أو التقدوتقديم تخمينات والعمل تحت ظروف غامضة والدفاع عن افكاره الخاصة".

 -7القدرة على التحليل والربط  :حيث عرفها القريوتي ( ،6000ص" ) 507بأنها القدرة على تجزئة
المشاكل الرئيسية الى مشاكل فرعية ،أو القدرة على تفتيت اي عمل أو موقف الى وحدات بسيطة ليعاد
تنظيمها وبسهل التعامل معها".

 -وعرفها زاحم ( ،6008ص" ) 63بأنها القدرة على تجزئة المشاكل الرئيسية أو مشاكل فرعية  ،أو

القدرة على تفتيت أي عمل أو موقف إلى وحدات بسيطة ليعاد تنظيمها وليسهل التعامل معها".

 -وعرفها العجلة ( ،6009ص ") 58بأنها القدرة على تفتيت المركبات الى عناصرها األولية ،وعزل

تلك العناصر من بعضها البعض ،حيث يجب تفكيك تلك المشكلة الى مجموعة من العناصر المكونة
أو بالتالي إمكانية حلها".

-6الحساسية للمشكالت :عرفها خلف ( ،6080ص ") 59بأنها كلما أجهد الفرد نفسه في دراسة
المشكلة بجميع أبعادها  ،ازدادت فرص التوصل الى الحل الجذري لها".

وعرفها موسى ( ،6085ص" ) 7بأنها الوعي لوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف في البيئة

أو الموقف ويعني ذلك ان بعض األفراد أسرع من غيرهم في مالحظة المشكلة والتحقق من وجودها في

الموقف  ،وال شك أن اكتشاف المشكلة تمثل خطوة أولى لعملية البحث من خاللها".

ويتطلب اإلحساس بالمشكلة من المديرين المبدعين القدرة على الرؤية الواضحة ألبعاد المشكلة،

وم ارقبة نواحي القصور ،والثغرات في األفكار الشائعة ،ورؤية األسباب ،واستيعاب كافة النتائج التي
تظهر من خالل الفهم العميق للدور المناط أو الموضوع قيد الدراسة؛ ألنه كلما زاد التعمق في المشكلة

أدى ذلك إلى ظهور أفكار جديدة ومفيدة في آن واحد (جروان،6008،ص.)87

وترى الباحثة هنا إلى ضرورة توافر عناصر ومقومات اإلبداع اإلداري لدى المدراء ،إذ إنها سوف
تنعكس على أدائه المهني في مؤسسته ،بما يرفع ويزيد من الناتج التعليمي واإلداري من ناحيتين كمية
ونوعية ،حيث أن هذا الناتج هو باألساس أحد أهداف ومحصلة اإلبداع اإلداري ،وهنا يكون المدير

قاد اًر على النهوض بمؤسسته على المستوى المهني واألكاديمي على حد سواء.

رابعاً :مستويات اإلبداع اإلداري

أن مستويات اإلبداع
باالعتماد على (  )Tailor,1993اعتبر السويدان والعدلوني ( ،6008صّ )55
والتي تعبر عن مضمون العملية اإلبداعية وعبر عنها كالتالي :
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 -8اإلبداع التعبيري :حيث أن أهم ما يميز المبدعين في هذا المستوى ،اإلبداع هو صفة التلقائية
والحرية.

 -6اإلبداع االنتاجي أو الفني :وهو ناتج لنمو المستوى التعبيري والمهارات والذي يؤدي الى إنتاج
أعمال كاملة بأسباب متنوعة ومتطورة وغير متكررة.

 -5اإلبداع االختراعي :حيث يطلب هذا المستوى من اإلبداع مرونة في إدراك عالقات جديدة غير
مألوفة بين أجزاء منفصلة موجودة من قبل.

 -8اإلبداع التجديدي :والذي تتطلب هذا المستوى من اإلبداع قدرة قوية على التصوير التجريدي
لألشياء والذي يتيسر للمبدع تعديلها وتطويرها ،وتقديم اختراعات جديدة مختلفة جذرياً عن ما هو سائد.
 -3اإلبداع االنبثاقي :والذي يمثل أرقى وأرفع صورة من صور اإلبداع  ،والذي يؤدي إلى فتح آفاق
جديدة غير مسبوقة.

ق بعض الكتاب والباحثين إلى مستويات اإلبداع من وجهة نظر أخرى ،حيث أشار اليها
وتطر ّ
الجعافرة ( ،2223ص ،) 667على النحو التالي:
 اإلبداع على مستوى الفرد  :وهو اإلبداع الذي يتم التوصل اليه من قبل أحد األفراد بحيثيكون لدى العاملين عملية إبداعية لتطوير العقل وذلك من خالل خصائص فطرية كالذكاء

والموهبة.

 اإلبداع على مستوى الجماعة  :وهو اإلبداع الذي يتم التوصل اليه من ِقبل الجماعة وإبداعالجماعة أكبر من اإلبداع الفردي.

 -اإلبداع على مستوى المنظمة :وهو اإلبداع الذي يتم التوصل اليه عن طريق المنظمة ككل.

أن مستويات اإلبداع تمثلت بالتالي:
وأ ّكد العميان ( ،2225ص ،) 392على ّ
 اإلبداع على مستوى الفرد :وذلك من خالل المعرفة والذكاء والشخصية والعاداتاإلجتماعية.

 اإلبداع على مستوى الجماعات :وذلك من خالل تقديم منتجات خدمات وطرق عمليات جديدةجماعية لحل المشكالت المتعلقة من خالل الرؤية والمشاركة وااللتزام بالتميز واالداء.

 اإلبداع على مستوى المنظمات :وهو اإلبداع الذي تم من خالل المنظمة ككل ،وذلك بواسطةضرورة إدراك ان اإلبداع يحتاج الي أفراد ذوي تفكير عميق وكذلك ضرورة تعلم حل المشكالت
بطريقة إبداعية باإلضافة الى ضرورة تنمية المهارات والقدرات اإلبداعية في إيجاد حل

للمشكالت.
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و أشار قناديلي ( ، 2226ص )33لمستويات اإلبداع اإلداري على أنها:

 مستوى اإلبداع الفردي  :وهو اإلبداع الذي يتم التوصل إليه من قبل أحد االفراد بحيث يكونلدى العاملين عملية ابداعية لتطوير العمل ،وذلك من خالل خصائص مكتسبة كالمثابرة
والمرونة وحب المخاطرة والقدرة على التحليل وحل المشكالت.

 مستوى اإلبداع الناقد  :هو اإلبداع الذي يتم خالله طرح أفكار جديدة وحرية في النقاشواالهتمام بأراء االخرين وايجاد قنوات اتصال فعالة تسمح بتبادل المعلومات بين األفراد

وتشجيع التنافس.

 مستوى اإلبداع الخالق :والمقصود به اإلبداع بموجب القدرة على التخيل واختالق العالقاتعن طريق القراءات المتعددة واالجتماعات وتنمية مدراك العقل وإثراء معرفته.

وتحدث  (2005, p73 ) Elenkov,et alأيضاً بان مستويات اإلبداع تمثلت كالتالي:

 اإلبداع الفني  :والذي تتعلق بالمنتج من خالل تقديم منتجات وخدمات جديدة في األسواقالحالية أو إيجاد أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الحالية.

 اإلبداع اإلداري  :والذي يتعلق بالهيكل التنظيمي والعملية اإلدارية من خالل إيجاد نظمتخطيط ورقابة جديدة أو أقسام ووظائف مختلفة أو طرق وأساليب عمل جديدة في التدريب

والتطوير والترقية.

وترى الباحثة وبالرغم من اختالف وجهات نظر الكتاب والباحثين فيما يتعلق بمستويات اإلبداع

اإلداري ،على ّأنه كلما تعددت واختلفت المستويات اإلدارية في المنظمة وتكاملت كلما كانت مثمرة
وتؤتي أكلها المطلوب من التميز والنمو والمضي قدماً نحو تحقيق األهداف المرجوة.

خامساً :خصائص اإلبداع اإلداري

تناول العديد من الكتاب والباحثين دراسة الخصائص المميزة لإلبداع اإلداري من أجل الخروج والتوصل

إلى ظاهرة اإلبداع بمزيد من المساهمات حول تلك الظاهرة وذلك لتنمية ودعم اإلبداع في كافة
المجاالت واألنشطة على مستوى المنظمات والجماعات أو غيرها ،حيث :

بأن اإلبداع ظاهرة فردية وجماعية  ،بمعنى أنها قد تكون جهود
 تطرق الشمري ( ،6006صّ ") 66جماعية أو فردية،حيث تتم ممارسته عن طريق الجماعات والمؤسسات واالفراد من خالل تكاثف
الجهود للوصول الى نتائج إبداعية".

خصائص ر ٍ
ٍ
ئيسية لإلبداع وهي كما أوردها العازمي ( ،6007ص
و قدم العالم ) (Darkerخمسة

:)83

 -8اإلبداع يبدأ دائماً بالتحليل النظامي للفرص التي يتيحها التغيير ،ومن ثم التفكير في استغالل تلك
ٍ
إمكانات إبداعية.
الفرص وتحويلها الى
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متصل باإلدراك الحسي والتصورات والصياغات الجديدة ،لذا فهو يستوجب قدرات
جهد
 -6اإلبداع ٌ
ٌ
متميزة في المالحظة واالستماع.
 -5تستوجب فعالية اإلبداع أن يكون موجهاً إلشباع حاجات ورغبات معينة في الوقت الذي البد أن
ٍ
أمر بديهي.
تكون فيه هذه النتيجة سهلة مثل أن يقال عن ٍ
إبداع جديد هذا ٌ
 -8اإلبداعات الفعالة تبدأ صغيرة ثم تتطور مرحلياً وفقاً لنتائج التقويم والتجريب.
 -3إن المحصلة اإلبداعية الفعالة تتطلع إلى موقع الصدارة والتميز والقيادة ،وهذا يعني أن الجهد
ٍ
نتيجة إبداعية.
اإلبداعي البد أن يطمح إلى موقع القيادة والتفوق حتى يصل إلى
 -كما تطرق السكارنة ( ،2222ص ،) 22بان اإلبداع له خصائص مميزة من أهمها:

-8اإلبداع يعني التمايز :اي اإلتيان بما هو مختلف عن االخرين.

-6اإلبداع الجديد يمثل :اي اإلتيان بالجديد كلياً أو جزئياً في مقابل الحالة القائمة.

-5اإلبداع هي التوليفة الجديدة :بمعنى وضع االشياء المعروفة والقديمة في توليفة جديدة في نفس
المجال.

-8اإلبداع هو أن تكون المحرك األول في السوق :وهذا ما يميز صاحب اإلبداع بانه األول في
التوصل الى الفكرة والمنتج والسوق مقارنة بالمنافسين.

-3اإلبداع هو القدرة على اكتشاف الفوضى :ويمثل نمطاً من أنماط اإلبداع الذي يستند إلى القراءة
الثاقبة للحاجات والتوقعات الخاصة بجمهور العمالء.

وأورد قنديل ( ،6080ص ،)888بان لإلبداع العديد من الخصائص والتي تنعكس على الشخص

ويتميز بها كما يلي :
المبدع
ّ
-8الشخص المبدع يتسم بالذكاء وااليجابية والتفاؤل.

-6الشخص المبدع يتميز بأصالة الفكر واالستقاللية والمرونة وعدم التقليد.
-5الشخص المبدع يتسم بإحساس عالي لغايته ورسالته.

-8الشخص المبدع ال يقوم بالميل إلى التعصب أو التمسك لرأي ما.
-3الشخص المبدع يهتم بالمشكلة ويحاول تعريفها وحلها.

-7يتسم الشخص المبدع بالقدرة على استغالل الفرص واالستفادة منها.
-6الشخص المبدع يميل الى المخاطرة والقدر على تحمل الغموض.

-8الشخص المبدع يؤجل الحكم على االشياء حتى يفهم الموضوع في ذهنه يشكل عميق.

المبدع :
وتوصل البرجاوي ( ،6083ص )866في دراسة له  ،أن من صفات ُ
 .8العقل المتسائل الخالق  :وهي صفة تولد مع اإلنسان ،وتعززها التربية والتدريب المبكر.
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 .6القدرة على التحليل  :وهي القدرة على الحصول على المعلومات وتجميعها وتحليلها ،ثم
ٍ
بشكل منظم ،من أجل استخدامها في مكانها الصحيح.
تقويمها واالحتفاظ بها
 .5النشاط المتميز :وذلك بكثرة السؤال عما يدور حوله ،وامتالك درجة عالية من الذكاء وإدراك
األشياء بطريقة تختلف عن اآلخرين.

أن لإلبداع قوة دافقة وطاقة خالقة ،وقدرة على التجديد والتغيير ،ومن ناحية
وترى الباحثة ّ
أخرى إن لم تستثمر هذه القوة في بيئة داعمة معززة بشخص ُمبدع يمتلك الصفات المميزة ،
كانت له اآلثار السلبية على الفرد وعلى المنظمة  ،ويصبح االنسان يهدم أكثر مما يبني ،لذلك

يتوجب على المنظمات أن تشجع االبداع اإلداري الهادف الذي يساعدها على النمو

واالزدهار.

سادساً :مراحل اإلبداع اإلداري

تعددت النماذج والنظريات التي قسمت العملية اإلبداعية إلى عدة مراحل تتبلور معظمها حول

الشعور بالمشكلة أوالً ،وتنتهي باختبار الفكرة وتنفيذها ،ومن أهم تلك النماذج وأشهرها هو النموذج
الذي قدمه عالم النفس األمريكي ( )Wallce, 1926والذي قسم المراحل التي تمر بها عملية اإلبداع

إلى خمسة مراحل كالتالي :جروان ( ،6009ص ص  ،)868-868والسكارنة ( ،6088ص ،)37
والطراونة وآخرون ( ،6086ص :)678-675

 -8مرحلة االهتمام :والتي تبدأ بظهور المشكلة وبدء الشعور واالهتمام بحلها.
 -6مرحلة اإلعداد والتحضير :وتتمثل في جمع المعلومات حول موضوع المشكلة التي تمثل
محور اهتمام المبدع ،وتوفير المصادر التي لها عالقة بالمشكلة أو الموضوع بطريقة تمكن
الفرد من إيجاد نمطاً جديداً للحل بعيداً عن النمط المألوف.

 -5مرحلة االحتضان :وهي مرحلة تعقب عدة محاوالت يائسة للتوصل إلى حل جذري للمشكلة
بعد التفكير بجميع االحتماالت الممكنة ،وفي هذه المرحلة عادة ما يلجأ الشخص المبدع إلى
عدة أساليب لتحويل انتباهه عن المشكلة من خالل االنشغال بأي نشاط آخر مثل الرياضة أو

النوم أو مشاهدة التلفاز أو االستماع إلى البرامج اإلذاعية.
ٍ
بشكل مفاجئ الفكرة الجوهرية أو العمل النموذجي ،أي
 -8مرحلة البزوغ أو اإلشراق :وفيها تنبثق
أنها الحالة التي منها يستطيع اإلنسان إعادة ترتيب أفكاره بما يسمح له بالوصول إلى الحل

النموذجي.

 -3مرحلة التحقق :وتشمل عملية التبصر بالعقل الظاهر ،واالستعانة بأدوات البحث المتاحة في

الفكرة التي نتجت خالل مرحلة اإلشراق للتأكد من صحتها ،أو لتحديد الطرق لتطبيقها ،وماهية
مضاعفات التطبيق ،والمستلزمات المطلوبة لذلك.
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 -7وقد قدمت عدة اجتهادات من كثير من الباحثين في تحديد المراحل التي تجتازها عملية

اإلبداع ،فمثالً يشير البعض إلى أنها تتكون من ست مراحل ،ال بد من ممارستها في أي عمل
من األعمال اإلبداعية عدة مرات دون التقيد بترتيب معين لهذه المراحل أو وقت معين وهذه

المراحل هـي  :اإللهام ،التوضيح ،االستخالص ،الترشيح ،التقييم ،مرحلة تطوير األفكار.
ٍ
ناحية أخرى ،أشار العجلة ( ،6009ص )66إلى أن بعض الباحثين ،يرى أن أي
ومن
تصنيف لمراحل العملية اإلبداعية يعتبر غير دقيق ،وذلك ألن اإلبداع ال يسير بالضرورة عبر
خطوات ومراحل مرتبة ومتتالية كما يبدو من التصنيفات التالية ،بل هو عملية مستمرة

ومتداخلة في مختلف اللحظات ،وال يلغي ذلك أهمية إدراك أن العمل اإلبداعي قد يتم عبر

خطوات منظمة أيضاً ،خاصة على مستوى عمليات اإلبداع الجماعي حيث ال بد للعمل
اإلبداعي من خطوات واضحة ومحددة دون أن يشترط الترتيب والتوالي لهذه الخطوات فقد
تتداخل أثناء العملية اإلبداعية ،فاإلبداع قد يتحقق من خالل اتباع المراحل التالية:

 .8مرحلة إدراك الحاجة إلى اإلبداع تدرك الجماعة الحاجة إلى اإلبداع حين يكون هناك فجوة
بين األداء المتوقع واألداء الحالي ،وبالتالي فإن التفكير اإلبداعي يحدث كاستجابة لهذه

الفجوة أو حينما تدرك المنظمة أو الجماعة أهمية بعض األفكار اإلبداعية كمطلب أساسي

الستمرار وبقاء المنظمة.

 .6مرحلة المبادرة بطرح األفكار اإلبداعية وتحتضن هذه المرحلة االقتراحات اإلبداعية

لآلخرين الذين يمثلون جماعة العمل وذلك بغرض حل المشكلة أو تحسين الوضع الراهن
والشك أن لهذه المرحلة أهميتها في تفعيل العملية اإلبداعية من خالل قبول األفكار

اإلبداعية التي تسهم في حل المشكلة أو تقود إلى توليد أفكار إضافية أو رفض تلك

األفكار وبالتالي فقدت العملية اإلبداعية جزءاً من وجودها.

 .5مرحلة التطبيق يتم في هذه المرحلة تبني وتوظيف األفكار اإلبداعية المرغوبة ،ومن
المتوقع في هذه المرحلة إجراء بعض التعديالت على األفكار لتمكينها من التطبيق بنجاح.

 .8مرحلة الثبات وهي المرحلة التي يصبح فيها العمل اإلبداعي أو الفكرة اإلبداعية جزءًا
اعتيادياً من المنظمة حيث يرتبط بثقافة ومعايير إجراءات الرقابة في المنظمة.

أن اإلبداع ال ّبد أن يكون له خطوات منظمة،
أي ّ
وترى الباحثة ُهنا أنها مع الرأي الثاني ّ ،
ولكن ال ُيشترط فيها التوالي ،ألن الخطوات من الممكن أن تتداخل خالل عملية اإلبداع،
فاإلبداع قد يتحقق بواسطة العمليات المنظمة له  ،ولكن العمليات المنظمة ليست
بالضرورة أن تحقق إبداعاً إدارياًِ ،
وبكل األحوال ال ّبد أن ُيدرك اإلنسان كيف ُيبدع ويظهر
إبداعه لآلخرين ليؤتي أكله وليساهم في إنجاح المؤسسة التي يعمل بها.
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سابعاً :أساليب اإلبداع اإلداري

تتجه معظم اساليب وطرق تنمية اإلبداع لدى االفراد الى التدريب على توليد االفكار الجديدة ،وكذلك
تقوم على مجموعة من الخطوات واالجراءات المتبعة من اجل مواجهة المشكالت ذات الطابع العلمي

أو العمل،ووضع الحلول المناسبة لها،حيث ال يمثل اإلبداع عملية اختراع لشئ واحد فقط  ،بقدر ما هو

طريقة للتعامل مع المعلومات والموارد والطاقات الموجودة اليجاد طرق وأساليب جديدة في العمل ،أو

في حل المشكالت ،أو ربط االفكار ببعضها البعض ( السويدان والعدلوني ،6008 ،ص.) 97

وتقوم االتجاهات الحديثة كما أفاد اليحيوي ( ،6006ص )69على استخدام أساليب ُمختلفة من اإلبداع
اإلداري ،منها الفردية والجماعية  ،وهنا تتناول الباحثة األكثرها شيوعاً واستخدماً كالتالي:
 .2أساليب اإلبداع اإلداري
الفردية:
ّ

أ .الهيكل العظمي للسمكة :يقوم هذا األسلوب على تسجيل المشكلة وأسبابها بالشكل الذي تظهر
به في النهاية كالهيكل العظمي للسمكة ،حيث يتم تسجيل المشكلة داخل دائرة على الجانب

األيمن من الورقة (رأس السمكة) ،ثم يتم رسم خط مستقيم  ،ثم رسم خطوط جانبيه على الخط

المستقيم بزاوية مقدارها ( )83درجة ،وفي نهاية كل خط يتم كتابة أسباب تلك المشكلة واألكثر
تعقيدا في الجانب األيسر بالقرب من ذيل السمكة ،وبعد اكتمال المخطط يقوم المدير بتحليل
تلك األسباب ،واستخدام هذا األسلوب يساعد المديرين على دراسة المشكلة من جميع جوانبها،
وبيان العالقات بين األسباب واألهمية النسبية لها ،ويركز على المشكلة الفعلية ،والترتيب

المنطقي لخطوات حل المشكلة ( السودي ،6087 ،ص.)56

ب .مخطط األسباب المتابعة :ويستخدم هذا األسلوب لتحديد أسباب المشكلة بطريقة متتابعة
ومتسلسلة ،عن طريق تسجيل المشكلة في الجانب األيسر من الورقة ،ثم تسجيل األسباب

على يمين الورقة عن طريق استخدام األسئلة التي تبدأ بأداة االستفهام (لماذا؟) واالستمرار في

طرح األسئلة إلى أن يصل المدير إلى درجة كافية من التفاصيل التي تتيح له إمكانية تحديد

المشكلة وأسبابها بدقة ( بلواني ،6008 ،ص.)69

ت .الخريطة الذهنية :وتهدف هذه الوسيلة إلى إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار ،وتسجيلها في
شكل خريطة ،برسم دائرة في منتصف الورقة يسجل داخلها الموضوع أو المشكلة المطروحة،

ثم يتم البدء في إنتاج األفكار بالنسبة لكل سمة أو خاصية من خصائص الموضوع أو
المشكلة وذلك بوضع األفكار على خطوط تمتد من الدائرة إلى اتجاه طرف الورقة ،ويمكن
إضافة خطوط فرعية من الدائرة إلى اتجاه طرف الورقة ،ويمكن إضافة خطوط فرعية من كل
خط رئيس إذا تطلب األمر ذلك ،واستخدام األساليب المرئية اإلضافية ،مثل األلوان المختلفة

للخطوط الرئيسة ،ووضع دوائر حول األفكار التي تظهر ألول مرة ،وخطوط متقطعة تربط بين
41

األفكار المتشابهة ،ثم دراسة الخريطة لمعرفة العالقة بين األفكار ،والحلول التي تنتج عنها

الخريطة الذهنية تساعد في إنتاج األفكار الجديدة والطاقات اإلبداعية لدى المديرين ،وتحديد
الجوانب المرتبطة بالمشكلة ،وتوفير الحلول ( السودي ،6087 ،ص.)56

 .2أساليب اإلبداع اإلداري
الجماعية:
ّ

أ .العصف الذهني :ويعد العصف الذهني وسيلة للحصول على أكبر عدد من األفكار في وقت
محدد ،عن طريق عرض المشكلة ،ومطالبة األعضاء بإبداء آرائهم وأفكارهم دون تردد.

ويعتمد نجاح هذا األسلوب على أربعة شروط أساسية تتمثل في :تأجيل تقييم األفكار إلى ما

بعد جلسة إنتاج األفكار ،وعدم وضع قيود على التفكير ،واالهتمام بكمية األفكار وليس
نوعيتها؛ ألنه كلما زاد عدد األفكار أدى ذلك إلى إنتاج أفكار أصيلة ،والبناء على أفكار

اآلخرين وتطويرها (خير الله ،6009 ،ص.)855

ب .القائمة المعدة مسبًقا :تهدف إلى إنتاج أكبر عدد من األفكار ،حيث تتضمن مجموعة من
معينا من التغيير أو التعديل للموضوع أو المشكلة المطروحة
نوعا ً
البنود ،تمثل كل منها ً
وتأخذ طابع األسئلة المحفزة على التفكير في إجابتها (صوالحة ،6088 ،ص.)69

ت .أسلوب القبعات الست :يعتمد هذ األسلوب على مواقف عقلية تساعد على القيام بما يسمى
بالتفكير المتوازي ،أي أن الجميع يفكرون بمنطق واحد أو بطر ٍ
يقة واحدة من أجل تحقيق

-

أعلى قدرة تفكير ممكنة وتقوم هذه الطريقة على تقسيم أنماط التفكير إلى ستة أنماط معب اًر
عنها بستة قبعات بألوان مختلفة وذلك كما يلي (الصرن ،6000 ،ص ص :)88-80

القبعة البيضاء :وهي مسئولة عن جمع المعلومات ومعرفة الوضع الحالي ،وما يحيط به من
مشاكل ومالبسات ،أي أن تلك القبعة تمثل النظرة الموضوعية لألمور.

 القبعة الحمراء :وهي خاصة بالمشاعر واالنفعال والحدس والتفكير الفطري ،أي أن مرتديهايقول ما يشعر به تجاه اقتراح معين دون الحاجة إلى إبداء األسباب.

 القبعة السوداء :هي قبعة التشاؤم والحذر ،ويتم التفكير بها لمعرفة نقاط الضعف في موضوعمعين ،أي أنها قبعة التفكير السلبي.

 القبعة الصفراء :وهي مسئولة عن المنطق والفوائد وإظهار قيمة األشياء ،أي أنها قبعة الممكنوالمنطق اإليجابي.

 القبعة الخضراء :وهي تزودنا باألفكار اإلبداعية والبدائل والخيارات واالحتماالت ،أي أنها قبعةاألفكار الجديدة والتفكير الخالق.

 القبعة الزرقاء :ومهمتها مساعدة متخذ القرار في التحكم والتفكير والوصول إلى الق اررات وتوقعالنتائج ،فهي القبعة المسئولة عن ضبط عملية التفكير.
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ث .أسلوب المجموعات الشكلية أو الصورية :وفي هذا األسلوب يتم االبتعاد عن تناول العالقات
بين أفراد المجموعة ،ويعتبر الهدف األساس من هذا األسلوب هو التخفيف من حدة سيطرة أفكار

أحد أفراد المجموعة على أفكار اآلخرين ،ومن أهم الخطوات المتبعة ان يسجل كل فرد على حدة

أفكاره على قصاصة من الورق حول المشكلة المراد معالجتها ،ثم يتم عرض األفكار المدونة على
رئيس الجلسة وال تناقش حتى ينتهي أفراد المجموعة كافة من سرد أفكارهم ،ثم يفتح النقاش ويمنع

النقد ،وبعد ذلك يقوم كل فرد س اًر بتقييم األفكار المعروضة ،ومن ثم يستعرض رئيس الجلسة
األفكار التي استحوذت على االهتمام األكبر ليعاد التصويت مرة أخرى من أجل الوصول إلى

قرٍار سليم فيما يتعلق بالمشكلة القائمة (الطراونة وآخرون ،6086 ،ص ص .)669-668
ٍ
بشيء آخر قد تكون
ج .أسلوب العالقات اإلجبارية :يعتمد هذا األسلوب على مقارنة المشكلة
له عالقة بالمشكلة أو ال تكون ،ومن ثم الحصول على نظرٍة جديدة ٍ
وحل جديد ،وتظهر
ٍ
حلول متطورة ،أو عند شح األفكار المطروحة
أهمية تلك الطريقة عند عدم الوصول إلى
للمشكلة قيد الدراسة ،حيث يتم التوقف عن التفكير في المشكلة نفسها ،وصرف الذهن إلى

البحث عن عالقات إجبارية لموضوع المشكلة مع موضوٍع آخر ينتج عنه أفكا اًر جديدة قد
يكون لها إسهاماً فعاالً في وضع حلول ابتكارية للمشكلة األساسية (السكارنة ،6088 ،ص

ص .)677-673

ٍ
سلسلة من األسئلة ترسل إلى ٍ
عدد من الخبراء ليبدوا آراءهم
ح .أسلوب دلفي :وهو عبارة عن
في مشكلة معينة كل على حدة ،ثم تعاد اإلجابات لتصنف وترتب حسب توافق اآلراء

واألفكار ،وتعاد مرة أخرى إلى المشاركين ،وتكرر الخطوات السابقة حتى يتفق الجميع على

ٍ
مكان واحد
الحلول المطروحة ،وال يتطلب هذا األسلوب أن يكون جميع األعضاء في

(الطراونة وآخرون ،6086 ،ص .)669

خ .أسلوب التفكير الجماعي :يتشابه هذا األسلوب في بعض جوانبه مع األساليب األخرى مثل
أسلوب العصف الذهني ،ولكن أهم ما يميز هذا األسلوب عن األساليب األخرى هو النظر

إليه باعتباره أسلوباً مؤلفاً من مجموعة من الوسائل والمهارات واالستراتيجيات التي تدعم من
دور الجماعة في حل المشكالت من خالل إجبارهم على التحدث في المشكلة ووصفها

بطريقة مبتكرة وغير اعتيادية عن طريق توظيف أساليب التشبيه واالستعارة من خالل توجيه

األفراد نحو التعاون والمشاركة للوصول إلى الحل األمثل للمشكلة موضوع البحث ،وقد

يكون أفراد المجموعة من الموظفين أو العمالء أو أصحاب القرار (قنديل ،6080 ،ص ص

.)637-638
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د .أسلوب التفكير التصويري :تحرر هذه الطريقة التفكير من عالم الكلمات واأللفاظ إلى

ٍ
أسلوب جديد في التفكير باستخدام األشكال والصور والرسوم واألنماط والرموز ،حيث يتم
استبدال األلفاظ ٍ
بعدد من الرموز التصويرية التخيلية دون الحاجة ألن يكون لدى الفرد
مهارات متقدمة في الرسم ،ولكن المهم أن توحي له هذه الرموز أفكا اًر جديدة ،ويعتبر هذا
األسلوب من أهم األساليب التي تحفز القدرات التخيلية واإلبداعية لدى األفراد (السكارنة،

 ،6088ص ص .)668-660

وترى الباحثة ُهنا ،على اختالف أساليب اإلبداع اإلداري على ّأنها جميعها مهمة وقد تحقق نجاحاً
ٍ
بشكل أو بآخر سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ،لكن من المهم تظافر الجهود

المختلفة ،لتنضج أفكا اًر وحلوالً
اإلدارية العليا وتشجيع العاملين على ممارسة أساليب اإلبداع اإلدارية ُ
استثنائية متميزة وتحقق أهدافاً منشودة للمؤسسة التي يعملون بها.

تاسعاً :مكونات اإلبداع اإلداري:

أجمع العديد من الكتاب والباحثين على أن  :اإلبداع اإلداري يتكون من ثالث مكونات اساسية،حيث
تطرق نصر ( ،6008ص ،) 67الى أنها كما يلي:

 -8مهارات التفكير اإلبداعي :حيث امتالك الفرد لهذه المهارة ممكنة من الخروج من النطاق
المألوف والتقليد في التفكير.

 -6الخبرة :والتي تشمل على المعرفة والفهم ،وهي التي تمثل الخلفية التي تمكن القادة اإلداريون
من الوصول الى الحلول الخالقة  ،والتي تجعل أفكارهم أكثر قوة وتدفع اآلخرين الى تبني

وؤية القائد في العمل.

كبير ،وينبع الدافع من
اً
 -5الدافعية :ويتطلب اإلبداع سلوكاً مكثفاً من القائد يقف وراءه دافعاً
خالل الشخص ويتمثل في الرغبة الى الحل االمثل للمشكلة من خالل استثمار الفرص.

شكل رقم( )5مكونات اإلبداع اإلداري
المصدر( :نصر،6008،ص)67
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عاش اًر  :معوقات اإلبداع اإلداري
اء على مستوى الفرد أو الجماعة أو المدارس ،التي
يواجه اإلبداع اإلداري العديد من المعيقات ،سو ً
ألن ما ينطبق على الفرد قد ينطبق على الجماعة والمدرسة باعتباره جزءاً
تتداخل مع بعضها البعضّ ،
سلبا على أداء المديرين ألعمالهم ،وعلى حل مشكالت المدرسة بطريقة
منها ،ومن ثم تؤثر بدورها ً

إبداعية (الشمري ،6006 ،ص.) 53

حيث هناك العديد من المعوقات التي قد تساهم في الحد من بزوغ األفكار اإلبداعية وتنميتها والتي
ُ
يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

 -8المعوقات الشخصية أو الفردية:

وتتمثل تلك المعوقات في ضعف الثقة بالنفس ،والميل للمجاراة ،والحماس المفرط ،والتفكير

النمطي ،وعدم الحساسية للمشكالت أو الشعور بالعجز ،وصعوبة تحديد المشكلة ،والخوف من الفشل،

واالستعجال في محاولة الوصول لحل المشكلة ،والتمسك بالمألوف (السكارنة ،6088 ،ص .)39

 -2معوقات من قبل المدير :حيث تطرق إليها الطراونة وآخرون( ،6086ص  )666-667بأنها كما
يلي:

أ -النظر إلى األفكار الجديدة الصادرة من المستويات الدنيا بنوع من الشك ألنها جديدة ،وصادرة

من المستوى األدنى ،وإصرار المدير على أن العاملين الذين يحتاجون لموافقته يجب أن يمروا
مستويات إدار ٍ
ٍ
ية أخرى للحصول على تواقيعهم.
عبر

ب -الطلب إلى اإلدارات واألفراد بأن يتحدى وينتقد كل منهم اآلخر.

ج -النقد بحرية ،واالمتناع عن المديح ،وإشعار العاملين بإمكانية فصلهم من العمل في أي وقت.
د -السيطرة على كل شيء بعناية ،وعدم إفساح المجال لألفراد كي يعبروا عن أفكارهم بحرية.

ه -اتخاذ الق اررات المتعلقة بإعادة التنظيم والتغيير بسرية ،وإعالنها للعاملين بصورة مفاجئة.

و -تكليف الموظفين في المستويات الدنيا باسم تفويض السلطة ،والمشاركة بمسئولية البحث عن

الطرق الخاصة بتقليص القوى العاملة ،واالستغناء عن العاملين ونقلهم ،وإال التهديد بتنفيذ

ق اررات معدة مسبقا ،والطلب من العاملين إنجاز ذلك بسرعة.

ز -النظر إلى معرفة وتحديد المشكالت على أنها عالمات فشل ،وعدم تشجيع األفراد على
إطالعه على المشكالت التي تواجههم في العمل.

 -3المعوقات التنظيمية :حيث ذكر خيرالله (  ،6009ص  )686-687بأنها تتمثل بالتالي:
أ -المركزية الشديدة واإلجراءات التنفيذية التفصيلية

ب -النمطية في هياكل التنظيم ونظم العمل.
ج -اإلصرار على أساليب عمل موحدة.
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د -التركيز على األخذ بالتخصص الضيق .

ه -التمسك بالتقاليد وعدم الترحيب بالتجديد.

و -االنغالق التنظيمي وضعف االتصاالت بالمناخ الخارجي.

ز -التمسك بالتقاليد وعدم الترحيب بالتجديد.

 -1المعوقات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية:
قد تقف القيم والعادات واالتجاهات والتقاليد السائدة في المجتمع ،والضغوط االجتماعية عائقاً
يحول دون تنمية وتعزيز القدرات اإلبداعية لدى األفراد ،كما أن األوضاع االقتصادية والسياسية قد ال

تكون عامالً ميس اًر ومساعداً في تعزيز اإلبداع وتنميته (الطراونة وآخرون ،6086 ،ص.)668-666
ٍ
وبشكل خاص كالتالي:
وعرضت بلواني ( ،6008ص )67معوقات اإلبداع في المدارس

أ .معيقات عقلية :وتتمثل في ضعف قدرة المدير على اإلدراك والتذكر والتحليل ،من حيث اتساع

المدى والتنويع ،وانحصار التفكير في حدود ثابتة ال يستطيع الخروج منها ،ويبدو ذلك في

اعتماد المديرين على اإلحساس والبديهة بالصواب والخطأ عند حل مشكلة ما ،واستخدام

أساليب مألوفة ،وضعف القدرة على ترجمة األفكار إلى خطط بسيطة ومحددة للفعل اإليجابي،

والشعور بأن حل المشكلة عملية عقلية معقدة ،والنظر إلى المشكالت الكبرى نظرة كلية دون
تقسيمها إلى مشكالت صغرى ،واالعتماد على المنطق في تقييم األفكار الجديدة ،وليس على

صحيحا ألي مشكلة ،واالنتقال إلى
وحيدا
اختبارها
عمليا ،واالعتقاد بأن هناك حالً
ً
ً
ً
االستنتاجات  ،دون إعطاء وقت للخيال ليدرس تجربة كل األفكار المطروحة.

ب .معيقات انفعالية (الخوف والتردد) :إن المغاالة في بعض االنفعاالت مثل الخوف والتردد قد
تسبب في إعاقة اإلبداع ،ألنها تؤدي إلى تقييد التفكير ،وتمنع من السعي وراء الجديد ،وتسبب
االنطواء على النفس ،أو ضعف الثقة بالنفس ،ومن مظاهر ذلك :خوف المديرين من التجديد؛

لما يترتب عليه من مخاطر مجهولة ،واستخدام أسلوب التبعية في التفكير ،والخوف من
التعرض للسخرية ،والظهور ومواجهة اآلخرين ،واللوم من سلطة أعلى في حال فشل الفكرة

الجديدة.

ت .معيقات دافعية :إن ممارسة المديرين لإلبداع رغبة حقيقية من جانبهم ،بحيث يكونون مدفوعين
للدرجة التي تجعلهم يبذلون الجهد اإليجابي المحقق لإلبداع ،لذلك فإن من المعيقات التي
تؤدي إلى إحجام دافعية المديرين عن ممارسة اإلبداع ضعف رغبة المديرين في التجديد ،وقلة
تشجيع المديرين المبدعين بالطريقة المالئمة ،وضعف الحصول على احترام وتقدير اآلخرين
ومساندتهم ،ووضع الحواجز ضد األفكار الجديدة ،وعدم العدالة في تقديم الجزاء مقابل الفكرة

الجديدة ،وقد يكون الحافز غير مالئم للجهد المبذول.
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ث .معيقات تنظيمية :إن من العوامل التنظيمية التي قد تؤدي إلى إعاقة إبداع المديرين تركز

السلطة في يد و ازرة التربية والتعليم واإلدارة العامة للتربية والتعليم ،وضعف السماح للمديرين

باالشتراك في المساهمة في تنظيم ورسم خطط المدرسة ،وتحديد أدوار المديرين في لوائح

وتعليمات ثابتة وبشكل مفصل ،وإلزام المديرين بالرجوع إلى اإلدارة العامة للتربية والتعليم في

كل ما يتعلق بالعمل المدرسي ،والرقابة المحكمة على أداء المديرين ،خوًفا من الخروج عن
المألوف ،وتمسك المديرين باألنظمة واإلجراءات المنصوص عليها؛ على اعتبار أنها الهدف

الرئيس في العمل ،ورفض األفكار الجديدة التي تخرج عن المألوف.

الحد من تكاثرها من بيئة
وترى الباحثة بأن عوائق اإلبداع كثيرة ،لذلك على المنظمة تجنبها و ّ
العمل فال يمكن أن يزدهر اإلبداع مع وجود رؤساء تقليديين ،ليس عندهم الجرأة واإلبداع وال
يمكن أن يزدهر اإلبداع مع وجود المثبطين من الموظفين ،لذلك ال بد أن تبحث كل منظمة

عن معيقات اإلبداع ومعالجتها وكلما تأخرت المنظمة عن معالجتها ،كلما تراجعت فرص
نموها وتقدمها وتميزها عن اآلخرين.
حادي عشر  :الخصائص الرئيسّية للمنظمات اإلبداعية
إن اإلبداع سمة عامة فردية وجماعية من قبل األفراد والجماعات التي تعمل داخل بيئة معينة ،ولهذه
البيئة تأثير على سلوكهم اإلبداعي بما توفره لهم من دعم وامكانيات وقدوة ونماذج للسلوك اإلبداعي،
ومن ذلك يتسنى لنا تعريف المنظمة المبدعة :بأنها كيان تنظيمي صممت بيئته الداخلية لتساهم
إنجازت مختلفة ،أي أن اإلبداع ما هو إال ناتج
ا
بتبني األفكار الخالقة ومصادرها ،وما ينتج عنها من
تفاعل بين الفرد والبيئة التي يعمل بها والذي يتطلب جهد تعاوني بين أعضاء التنظيم كافة ،وأن
تعيين أشخاص مبدعين ال يعني أن اإلبداع سوف يظهر؛ألن بعض المنظمات تقضي على اإلبداع،

وقد أشارت الد ا رسات إلى عدد من السمات للمنظمة المبدعة من أهمها :االتجاه الميداني للمنظمة
والميل نحو الممارسة والتجريب المستمرين رغم الفشل ،ووجود أنصار ومؤيدين لإلبداع في المنظمة

يقومون بتشجيع المبدعين وتوجيههم ،واإلنتاجية ،من خالل مشاركة العاملين في تقديم مقترحات

وبدائل للعمل ،وتطوير مبادئ وقيم وأخالقيات للعمل يعرفها الجميع ويعملون على احترامها

وتطبيقها ،وبساطة وعدم تعقيد الهيكل التنظيمي من حيث عدد المستويات والوحدات اإلدارية،
وتشجيع العاملين على طرح األفكار والنقاش الحر والعمل على االهتمام بآراء اآلخرين ،وتشجيع

التنافس بين العاملين لدفعهم نحو التوصل إلى أفكار إبداعية جديدة ،وتقديم الدعم المادي والمعنوي
للمبدعين ومشاريعهم اإلبداعية ،وتصميم وحدات تنظيمية ذات بيئة تشغيلية مالئمة للم ارحل المختلفة

من العملية اإلبداعية ،مثل انشاء وحدات البحث أو التطوير أو جماعات التخطيط للترويج واإلبداع

( الناصر ، 6080 ،ص )87
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وتتسم المنظمات اإلبداعية بخصائص رئيسة تميزها عن غيرها من المنظمات التقليدية ،ومن أهم هذه

السمات التي يتميز بها اإلداريون المبدعون كما ذكرها عيد ( ، 6008ص  ) 685وذكرها العجلة
( ، 6009ص  )66- 67نقالً عن القريوتي ( ، 8989ص  ) 886و يمكن تلخيصها بالنقاط
التالية:

 . 8النظر إلى األسلوب البيروقراطي كعدو رئيسي لإلنجاز.
 . 6حفز جميع العاملين للتجريب.

 . 5الثقة بالنفس وتوقع الفشل ولكن ال يستسلم له.
 . 8تدعيم قيم تنظيمية تمثل عنصر قوة دفع للمنظمة وتتطابق مع قيم التغير واإلبداع.
 . 3إعطاء أسبقية متميزة لتنمية قدرات العاملين وحفزهم لألداء المتميز واإلبداع فيه.
 . 7عملية االتصال تتسم بالمرونة و االنفتاح.

 . 6الجرأة على إبداء اآلراء وتقديم المقترحات الالزمة.

 . 8تكوين فرق عمل وتهيئة المناخ المالئم للتفكير اإلبداعي.
 . 9وجود عدد من األفارد المبدعين لديهم الدافع الداخلي لطرح األفكار اإلبداعية ومواصلة

الجهد من أجل حل مشكالت المنظمة.

 . 80استثمار األبحاث العلمية في مجال عمل المنظمة وتشجيع التخطيط االستراتيجي
المرن.

 . 88توافر القيادة الواعية التي تؤمن بأهمية العمل اإلبداعي وتشجعه.
 . 86تهيئة البيئة الداخلية المالئمة للتفكير اإلبداعي الذي يتسم بوجود رسالة محددة للمنظمة

واستراتيجية أو خطة دقيقة تترجم هذه الرسالة وقيم واضحة ومشجعة للعملية اإلبداعية مع

الحرص على الالمركزية في اتخاذ الق اررات.

 . 85حرص المنظمة على إقامة عالقة قوية مع البيئة الخارجية التي تعمل بها وخاصة فيما

يتعلق بالصلة الوثيقة مع المستفيدين من الخدمة أو السلعة التي تقدمها المنظمة بالقدر الذي
يجعل جميع عمليات التطوير والتجديد واإلبداع موجهة نحو تحقيق رغبات المتعاملين مع

المنظمة.

 . 88زيادة االنتماء لقيم المنظمة وأهدافها والعمل في جو يتسم بالثقة والمرونة.
 . 83تشجيع المناقشات والحوار الهادئ البناء بغرض النقد والبناء وليس بغرض النقد والهدم.

وترى الباحثة بأنه حتى يبدع الفرد لمؤسسته ،يجب أن توفر المنظمة بيئة تتقبل اإلبداعات

على أنواعها ،إذ ال يمكن أن يبدع المرء في بيئة ترفض الجديد ،وحتى تصبح بيئة المؤسسة بيئة

ابداعية ،ال بد أن تكون حريصة على المنافسة اإلبداعية القوية ومحاربة التقليد وتشيجع موظفيها على
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مشجعة مقدمة للدعم المادي والمعنوي واحترام األفكار
ممارسة السلوك اإلبداعي في ظل بيئة مرنة
ّ
الخالقة وتوظيفيها في صالح العمل المنظمي ككل.

ثاني عشر :العالقة بين القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري

يعتبر موضوع القوة التنظيمية في بيئة العمل أحد أهم مواضيع السلوك التنظيمي ،والذي يعتمد

بشكل كبير على أن الموارد البشرية لديهم مخزون كبير من المهارات والمعارف واالستعداد والذي

يمكن أن يساهم في زيادة فعالية عمل المنظمة بشكل كبير ،ويمكن إستغالل هذا المخرون عندما تكون
بيئة العمل مشجعه على إستغالل هذه القدرات من الموارد البشرية ،ولقد ظهر مفهوم القوة التنظيمية

وغيرها من المفاهيم التي تؤدي الى تعظيم مساهمة الموارد البشرية وتعاونهم لتحقيق أهداف المنظمة.

والقوة التنظيمية من المتغيرات التي وجدت اهتماماً من الباحثين والكتاب في مجال الدراسات التنظيمية
وذلك لتأثيرها على سلوك االفراد والتي بدورها تؤثر على العديد من المخرجات السلوكية والعاطفية

للموادر البشرية مما ينعكس على أداء المنظمة ككل ،ومن البديهي أن أبعاد القوة التنظيمية المتمثلة

بالقوة الشرعية وقوة الخبره وقوة المعلومات وقوة المرجعية وقوة التهديد والعقاب له أثر على مخرجات

أداء االفراد من إبداع اداري وغيره من الحاالت التي تؤدي باالفراد الى الخروج عن المألوف.

والمتتبع ألدبيات اإلبداع اإلداري يجد أن هناك شبه إجماع من قبل الباحثين والمتخصصين بمجال

اإلبداع اإلداري بأن قدرات الموظفين والمرؤسين اإلبداعية مرتبطة بطبيعة ونمط اإلدارة السائد في
المنظمة؛ فالمدراء لهم كبير األثر على تنمية القدرات اإلبداعية لمرؤسيهم من خالل تشجيعهم على

على حل المشاكل والتصدي لها وعرض حلول بشكل مفتوح أمامهم ،حيث يمكن للمدراء أن يشجعوا
على اإلبداع من خالل سلوكهم الذي يعظم الدافعية على اإلبداع وإفساح المجال أمام مرؤوسيهم لوضع

وتحديد األهداف أو المشاركة بها على األقل .

فليس من المتوقع أن يفكر المرؤسين تفكي اًر إبداعياً في حين أن المدير أو الرئيس يفكر بطريقة تقليدية

ويتشبث بالمفاهيم واإلجراءات التقليدية وال يلقي باال للتجديد ،وفي ضوء ذلك يمكن القول بأنه يكفي في
المدير الناجح أن ال يكون هو فقط متجدداً في تفكيره ومنهجه وإشرافه ور ِ
قابته ،بل عليه أن يشجع على
التنافس بين المرؤوسين حتى يدفعهم للوصول إلى أفكار جديدة ،ومناقشتهم فيها وتقديم العون والمساندة

لهم ( .عيد )451 ،8002 ،

فإن القوة ضرورية للعمل اإلداري ،والقادة يستخدمون القوة لغرض تسهيل إنجاز أهدافهم ،حيث أن

القادة والمديرين األقوياء هم الذين يستطيعون الحصول على موارد أكثر عن طريق التأثير في ق اررات
عديدة ،فالذي يمتلك القوة هو الذي يحدد نمط الق اررات وآليتها في المنظمة ( القريوتي،8000 ،

ص.)28
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وبالنسبة لمصادر القوة التنظيمية المرتكزة على قوة القائد أو المدير أو الفرد في هذه الدراسة والتي

أبعادها متمثلة في (قوة الشرعية وقوة المكافأة وقوة المرجعية وقوة الخبرة وقوة المعلومات وقوة العقاب)،

نجد أن كل منها له عالقة بتطبيق وتنمية اإلبداع اإلداري في المنظمات.
ّ
فعندما يمتلك المدير قوة شرعية أو رسمية ،بمعنى أن لديه مصدر قوة متمثل بمنصبه الوظيفي
ِ
سلطته ومسئوليته وكأهم الواجبات
كمدير  ،فهذا يشجعه على اإلبتكار واإلبداع ،سعياً منه لتحقيق

الرسمية ِ
عليه كمدير هو أن ُيبدع ويجد حلوالً للمشاكل بطريقة إبداعية وينظر للمستقبل بحذر وذكاء
ّ
ويدرس مختلف الفرص والتهديدات التي يرآها من حوله ،هذا األمر يحفزه أيضاً على استثمار الطاقات
ِ
حوله والمتمثلة في موظفيه والعاملين لدي ِه في المنظمة ،ليسعوا جميعاُ للمضي قدماً نحو
اإلبداعية من

التميز.

مادية أو
وقوة المكافأة التي يمتلكها المدير والتي تؤهله لمنح مكآفآت وحوافز لمن يستحقها ،سواء كانت ّ
معنوية  ،فإن لها كبير األثر على نفوس العاملين ِ
لديه  ،فكلما شعر الموظف بتقدير واحترام ومحبة

تميز بها ،كلما زاد عطاؤه وانتماؤه؛ من ناحية أخرى  ،المدير
وكوفيء نتيجة قيامه بمهام معقدة أو ّ
الذي يمتلك مصدر قوة متمثل في قدر ِ
ته على مكافأة هذا الموظف أو ذاك فإنه يزيد من إبداعه وابتكاره
ليكافأ أيضاً من قبل مدر ِ
ائه هو ،األمر الذي يساهم في تطوير المنظومة كلها على أساس عادل
ُ
ومرضي للجميع.
ُ

أن امتالك المدير لقوة الخبرة والمتمثلة في امتالكه لمهارات ومعارف متخصصة ،تجعله
وترى الباحثة ّ
ِ
محل ثقة كبيرة أمام العاملين يلجئون ِ
ومعلوماته المختلفة  ،إن
إليه لالستفادة من خبراته وتجاربه
ّ
استخدامه لهذه القوة تمكنه من ابتكار أساليب في العمل مستندة على مواهب ومعلومات ناقدة للواقع
المحيط ،واستثمار امتالكه لمعرفة متخصصة ودقيقة بمجال العمل الذي يعمل فيه يؤهله لتشجيع

العاملين أيضاً على استنباط أفكار جديدة وخالقة وحثهم على التغيير اإليجابي وتقديم مقترحات

تحسينية في مخلتف جوانب العمل.
ّ
مصدر قوة المرجعية هو االحترام واإلعجاب والمحبة التي يحملها العاملون أو المرؤسون تجاه مديرهم
أو رئيسهم ،فكلما زادت محبة واحترام وإعجاب العاملين بقائدهم كلما زادت ِ
قوته في هذا اإلطار وزادت
مساحة تأثيره عليهم ،وبالتالي هذه القوة تمنحه حاف اًز وتشجيعاً كبي اًر لتطوير وتنمية اإلبداع اإلداري لديه
ليكون قدوة لعامليه ،وبالطبع فإنهم سيحذون حذوه ألنهم مرتبطين به حباً واحتراماً وإعجاباً ،هذا كله

استخدم بطريقة مهنية بعيداً عن أي مصالح شخصية أو
ّ
سيصب في المصلحة العامة للمنظمة إذا ما ُ
بكل تميز وازدهار.
ذاتية ،وهنا تمضي المؤسسة محقق ًة ألهدافها ورسالتها ّ

تزيد قوة العقاب عند المدراء كلما زادت قدرتهم على التأثير في سلوك اآلخرين من خالل معاقبتهم أو
ِ
وتعليماته فإنه من
أي أنه في حال لم يستجب العاملون أو المرؤسون ألوامر مديرهم
خلق تهديد ّ ،
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يسمح له بمعاقبتهم وتنبيههم ومنعهم من ممارسة أي سلوك غير مرغوب فيه ،ترتبط
منطلق قوة العقاب ُ
المعاصرة
قوة العقاب باإلبداع اإلداري ّ
بأنه إذا ما كان المدير ُمبدعاً وقادر على مواجهة المشاكل ُ
والتحديات الداخلية والخارجية وغير معتمد على مبدأ المحاولة والخطأ في التعامل مع المشاكل وإنما
ِ
فرصته الستخدام قوة العقاب أكثر ،خاصة أنه لن يسمح
يركز على فكر وأسلوب إبداعي ،كلما كانت

اعتمد على
للعاملين والمرؤوسين بتجاوز أي تعليمات أو ممارسات غير مرغوبة قد تهدم ما ُبني وما ُ
تكتيكات إبداعية وسيقوم بمعاقبتهم أو تهديدهم من أجل الحفاظ على المنظمة وتمسكها بأهدافها.
ِ
بحد ذاتها قوة تساعده على
فيما
يخص قوة المعلومات ،امتالك المدير لمعلومات وسيطرته عليها هي ّ
ّ
التحديات وتمكنه من وضع خطط مستقبلية في ضوء ما يمتلكه من هذه المعلومات،
دراسة الفرص و ّ

وتساعده أيضاً على اتخاذ ق اررات إدارية في المنظمة من شأنها أن تُحدث تغيي اًر إيجابياً إذا ما ُبنيت
على معلومات واضحة ومحددة ودقيقة؛ هذا األمر يساعد المدراء على اإلبداع اإلداري وتمكنهم من
خلق أفكار جديدة منظمة ليست عشوائية بل مبنية على أساس معلوماتي واضح ،وتساعده على إحداث

تغيير وظيفي من شأنه أن يخلق جو من المنافسة واإلبداع لدى الموظفين  ،كما أن امتالكه لمعلومات

تؤهله من دراسة دقيقة للمواقف التي تواجهه وإزالة الغموض عنها وإيجاد بدائل فعالة ومؤثرة ألي شيء

يصب في تقوية المنظمة وتدعيم وجودها بعيداً عن التلقيدية في التعاطي مع
متوقع حدوثه ،هذا كله
ّ
األمور بل في ضوء ابتكار وإبداع.

خالصة المبحث :

من خالل ما تم التطرق ِ
إليه بهذا المبحث ،الحظت الباحثة أنه يوجد شبه اتفاق بين الباحثين والكتاب
ّ
ٍ
حول الركائز األساسية التي يقوم عليها اإلبداع اإلداري في المنظمات والتي تقف بشكل أساسي وراء
التفكير اإلبداعي لدى الفرد أو المنظمة  ،وتعمل على تحفيز اإلبداع وإدارته نحول الوجهة الصحيحة،

فقدرة المدير على رؤية المشكالت في موقف ما في الوقت الذي ال يرى فيه آخر أي مشكالت ،هي
من المميزات المهمة في المدير المبدع ،وغالباً ما تظهر بشكل وعي في العيوب أو الفجوات في بيئة
العمل؛ مما يتطلب ويولد اإلحساس بالحاجة لتوليد أفكار تعمل على التغيير وتساهم في معالجة

وسد الفجوات بطريقة إبداعية مميزة.
العيوب ّ
بحد
تطرق أيضاً المبحث على بعض صفات الشخص المبدع والتي من أهمها هو عدم رؤيته للمشكلة ّ
ذاتها فقط ،إنما تمتد إلى العوامل الخفية التي تؤثر مباشرة في المشكلة ،وكذلك العوامل ذات الصلة،
والتي تسبب تأثي ارت جانبية.

المبدع ،والتي تمكنه من اتخاذ
كذلك الحظت الباحثة ّ
أن معظم الباحثين يشيرون إلى ميزة المرونة لدى ُ
طرق مختلفة في التفكير بعيداً عن التفكير العادي فيما حوله من مشكالت أو عقبات أو حتى ميزات
يحاول تعزيزها وتنميتها ،فالمدير المبدع هو شخص متفوق من حيث كمية األفكار التي يقترحها عن
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موضوع معين في وحدة زمنية ثابتة بالمقارنة مع غيره ،أي أنه يمتلك القدرة على سيولة األفكار

وسهولة توليدها.

أيضاً أجمعت األدبيات المختلفة أن األصالة عنصر مهم في المدير المبدع لما يتمتع بالقدرة على
اإلتيان باألفكار الجديدة والنادرة والمفيدة وغير المرتبطة بتكرار أفكار سابقة وهي إنتاج لغير المألوف

والعادي.
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المبحث الثالث
المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين
المقدمة

أوالً :اإلطار العام لالستراتيجية
ثاني ًا :إنجازات وزارة التربية والتعليم

ثالثاً :إحصائيات التعليم العام في محافظات غزة
رابعاً  :واقع القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية
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المقدمة:

تعد المدرسة مؤسسة تعليمية تربوية ادارية تسعى إلى تحقيق التفوق العلمي لطالبها باعتبارهم قادة

المستقبل ،لذا أصبح من الضروري االهتمام بهده المؤسسة عن طريق رفدها بالمدراء االكفاء القادرين

في صياغة االهداف لمؤسساتهم مستخدمين ذلك طرق ووسائل وانواع مختلفة للقوة التي تمكنهم من

وضع تلك االهداف وبالتالي تحقيقها ،ولذلك تحض المؤسسات التربوية في اي دولة من اهتمام وتحتل

مكانة فريدة لكونها تعد مركز الثقافة واالشعاع الفكري والحضاري ( عبد الستار ،6085 ،ص ) 808
فالقوة التنظيمية التي يتسم بها المدراء تلعب دو اًر مهماً في تحديد الهوية نتيجة ادائهم االعمال ,ألن
هوية الفرد هي تشكل عاداته ومعتقداته عن طريق انضمامه في العمل ،لذا تظهر أهمية البحث في

التعرف على المشكالت اإلدارية التي تواجه ادارة المدارس نتيجة عدم امتالك المدراء القدرة على
القيادة الناجحة وتحقيق االهداف بشكل يخدم العملية التربوية ( عبد الستار ،6085 ،ص .)803

ويعيش المجتمع الفلسطيني اليوم في ظل ظروف صعبة محلياً وإقليمياً وعالمياً ،وفي عصر تزايد
االنفجار المعرفي ،وتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القرن الحادي والعشرين ،وال تستطيع
المناهج الدراسية المدرسية في مدارس التعليم العام تغطية الثورات العلمية والتكنولوجية ،وهذا يتطلب

توفير األنشطة والتدريبات المنهجية وغير المنهجية التي يكون فيها الطلبة محور العملية التعليمية/

التعلمية ليتمكنوا من اإلبداع في جميع مجاالت الحياة ،وتعليمهم كيف يتعلمون ،وكيف يفكرون ،وكيف
يبدعون ،وصقل شخصياتهم المبدعة والمبتكرة التي تسهم في تحقيق الحرية واالستقالل والعزة والكرامة،

وأخذ دورنا الحضاري الالئق والمتميز والمبدع بين األمم والشعوب ،وهذا يتطلب من المؤسسات

الرسمية وغير الرسمية خاصة مدارس التعليم العام (مدارس المرحلة األساسية ،مدارس المرحلة

الثانوية) ،التعأون والمشاركة مع كافة المؤسسات الفاعلة في مجال اإلبداع ،واكتشاف المبدعين من

الطلبة ،واستخدام أفضل وأحدث استراتيجيات اإلبداع النظري والتطبيقي ،األكاديمي والثقافي،
واإلنتاجي ،والخدماتي ،ورعاية وتعزيز الطلبة وتشجيعهم على اإلبداع ،واالرتقاء بطاقاتهم اإلبداعية

بحسب ميولهم واتجاهاتهم واستعداداتهم وقدراتهم ،وتلبية حاجاتهم ،وحاجات المجتمع الفلسطيني الذي

يتطلع بشغف إلى إقامة الدولة الفلسطينية ،وهذا يتطلب من المنظومة التربوية والتعليمية توفير مناخ

تنظيمي تنموي متميز ومبدع سواء للهيئة اإلدارية أم الهيئة التدريسية أم الطلبة ،والمجتمع بجميع
شرائحه ومؤسساته (أبو شمالة ،6085 ،ص ص .)8-5
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إن استخدام السلوك اإلبداعي للمديرين في المدارس يحدد المشكلة بدقة ،ويزيد من القدرة على حلها،

نظر إلنتاج أفكار متعددة ،ويعمل على ترشيد الموارد المستخدمة في حل المشكالت ،وتحسين أساليب
ًا
العمل ،كما يعمل على حل المشكالت من جذورها نتيجة أصالة الفكرة ( .السودي،6087 ،ص)86

تعتبر و ازرة التربية والتعليم الحاضن الرئيسي لمديرية التربية والتعليم بمدارسها الحكومية على اختالف

تصنيفات تلك المدارس من مدراس ابتدائية ،إعدادية ،وثانوية ،وتستمد هذه المدارس قوتها من قوة

مديريتها وو ازرتها ،حيث تسعى دوماً و ازرة التربية والتعليم الى التحسين المستمر في خططها
ونشاطاتها.

وتعكس الخطة االستراتيجية الخمسية لو ازرة التربية والتعليم العالي  6089-6088نقلة نوعية مهمة
خالل تلك السنوات ،حيث تضع نوعية التعليم وأهميته ضمن أولوياتها ،حيث يتمثل الهدف العام لهذه

الخطة في اعداد مواطنين متكاملي الشخصية يمتازون بقوة المعرفة والقدرة الدافعية العالية واإلبداع
والتميز ليكونوا قادرين على المشاركة بفاعلية في بناء المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية من

خالل تسهيل توفير تعليم عالي الجودة مرتكز على رؤية واعية لحاجات المجتمع الفلسطيني

االجتماعية والسياسية واالقتصادية( كتيب الخطة االستراتيجية الخمسية للتعليم .)6089-6088

وترى االستراتيجية ان نظام التعليم يحتاج الى المزيد من التحسينات في الجودة ،ويتمثل التحدي في
تحقيق واستدامة معايير الجودة باستمرار عبر كل من التعليم العام والتعليم العالي التقني والتعليم

العالي ،من خالل السعي بشكل صحيح لتحسين أداء الطلبة وبخاصة في مجاالت المعرفة االساسية
بالنسبة للتعليم في فلسطين( كتيب الخطة االستراتيجية الخمسية للتعليم .)6089-6088
أوالً :االطار العام لإلستراتيجية
 الرؤية  :إنسان فلسطيني يعتز بهويته االسالمية والعربية ،يسهم في نهضة مجتمع قيمي،ويسعى للمعرفة واإلبداع ،ويتفاعل بإيجابية مع التطور العلمي والتكنولوجي.

 الرسالة :تسعى و ازرة التربية والتعليم العالي لضمان تحقيق التعليم للجميع ،واالرتقاء بجودتهلتلبية احتياجات المجتمع للتكيف مع متطلبات العصر ،باعتماد الوعي العميق بروح االسالم،

وتوفير بيئة متوازنة وسليمة تؤهل للدفاع عن الحقوق الوطنية وأداء الواجبات بكفاءة من خالل

الشراكة مع المجتمع المحلي ،واالنفتاح على المجتمعات االنسانية( .كتيب الخطة االستراتيجية

الخمسية للتعليم )6089-6088

 األهداف االستراتيجية لقطاع التعليم ( :كتيب الخطة االستراتيجية الخمسية للتعليم -6088)6089

الهدف األول  :ضمان التحاق آمن وشامل عادل في التعليم على مستويات النظام جميعها.
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الهدف الثاني  :تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب.

الهدف الثالث :تعزيز المساءلة وتعزيز القيادة المبنية على النتائج والحوكمة واإلدارة.

ثانياً :انجازات وزارة التربية والتعليم خالل العام ( 2221كتيب الخطة االستراتيجية الخمسية للتعليم

)6089-6088

لقد حققت و ازرة التربية والتعليم جملة من النجاحات التي أظهرت قدرة الكوادر التربوية على

التخطيط والتنفيذ والتقويم ،وقد كان من أهم االنجازات:

 -تطوير التشريعات واألنظمة

 المدارس بيئة آمنة وحافزة للتعليم -رعاية المبدعين والمتميزين

 تنويع المسارات الخاصة بالتعليم الثانوي -القيم اإلسالمية والروح الوطنية

 الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة -سياسة االنضباط والحد من العنف في المدارس

 نظم إدارة المعلومات االلكترونية وتكنولوجيا التعليم. اإلرتقاء بالتعليم كمهنة. -اإلعالم التربوي.

 المنح والبعثات الدراسية. -البحث العلمي وتطويره.

 -مجاالت التنسيق بين الو ازرة ووكالة االمم المتحدة

ثالثاً :احصائيات التعليم العام في محافظات غزة (الكتاب االحصائي السنوي للتعليم للعام الدراسي
6087/6083م)

أصدرت االدارة العامة للتخطيط بو ازرة التربية والتعليم العالي في يناير من العام 6087

الكتاب االحصائي السنوي للتعليم  ،6087/6083حيث شمل هذا الكتاب نسب رياض
االطفال ونسب المدارس والطلبة وخالفه ،والذي جاء من خالله التالي :

 -المدارس الحكومية في محافظات قطاع غزة

بلغ عدد المدارس الحكومية في محافظات قطاع غزة (  ) 608مدرسة موزعة على النحو

التالي:

* )593( *-مدرسة تشرف عليها و ازرة التربية والتعليم العالي
* )636( *-مدرسة تشرف عليها وكالة الغوث
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* )36( *-مدرسة يشرف عليها القطاع الخاص

 -توزيع المدارس حسب جنس المدرسة

بلغ عدد المدارس التي تشرف عليها و ازرة التربية والتعليم العالي (  ) 593مدرسة موزعة

حسب جنس المدرسة على النحو التالي :

* )863( *-مدرسة ذكور
* )873( *-مدرسة إناث

* )33( *-مدرسة مشتركة
 -توزيع المدارس حسب المديريات

بلغ عدد المدارس التي تشرف عليها و ازرة التربية والتعليم العالي (  ) 593مدرسة موزعة

حسب المديريات على النحو التالي :

* *-مديرية شمال غزة ( )77مدرسة
* *-مديرية غرب غزة ( )69مدرسة
* *-مديرية شرق غزة ( )87مدرسة
* *-مديرية الوسطى ( )83مدرسة

* *-مديرية خانيونس ( )80مدرسة

* *-مديرية شرق خانيونس ( )88مدرسة
* *-مديرية رفح ( )58مدرسة

رابعاً :واقع القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري داخل المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية
بفلسطين

تعتبر اإلدارة المدرسية وسيلة مهمة لتنظيم الجهود الجماعية في المدرسة ،من أجل تنمية التلميذ تنمية
شاملة متكاملة متوازنة وفقاً لقدراته واستعداداته ،وظروف البيئة التي يعيش بها ،وإذا كانت اإلدارة
المدرسية ناجحة فقد تساهم في تنمية إنسان صالح ،وتساعده على النمو الحسن في جميع جوانب

شخصيته العقلية والجسمية والنفسية واالجتماعية .

والمدير الناجح هو الذي يعمل على تشجيع الموظفين ألن يكونوا أعضاء منتجين  ،مخلصين في

عملهم متطورين في معلوماتهم ومستقلين في شخصياتهم  ،والمدير يجب أن يدرك أن قوته اإلدارية

ووجوده كقائد في هذه المنظومة التعليمية هي من قوة الموظفين في المدرسة ،وال يمكنه أن يكون قوياً
إال إذا كان هناك احترام متبادل واعتراف بالكفاءات ومشاركة حقيقية في اإلبداع على مختلف جوانبه،
ويعمل على إشراكهم في صنع الق اررات بحيث تتسلسل عملية اتخاذ الق اررات من أسفل الهرم المتمثل

في أعضاء هيئة التدريس العاملين إلى قمته المتمثلة في مدير المدرسة  ( .دروزة ، ،6005 ،ص.)8
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وإذا أرادت المدرسة أن تواكب المستجدات والتطورات الجديدة  ،وحتى يكون هذا التطور لألفضل

وحتى تنتقل المدرسة من الجمود والرتابة والتقليد إلى اإلصالح والتغيير  ،فال ّبد إلدارة المدرسة البحث
عن اإلبداع اإلداري  ،ألن اإلبداع هو الذي يوجه األفكار والتصورات والمفاهيم الجديدة في التعامل مع
التحديات المفروضة ،واإلدارة المبدعة هي التي تواجه التحديات والتهديدات المعاصرة وهي التي تخرج

عن العمل التقليدي بل تتسع وتنطلق لتضع الرؤية المستقبلية للمؤسسة وهي التي تستحدث البرامج
الجديدة في أدائها ( شقورة ،6086 ،ص.)8

ومن خالل ذلك تنبع أهمية اإلدارة المدرسية في تحقيق اإلبداع اإلداري وتشجيعه  ،فمدير المدرسة

يجب أن يمتلك مهارات التفكير اإلبداعي حتى يكون قاد اًر على إحداث التغيير المنشود والمرغوب فيه،

ليواكب التقدم والتطور العالمي ،كما يجب أن يكون لديه حساسية عالية بالمشكالت حتى يقدر على

حلها واإلبداع في وجود هذه الحلول  ،هنا يكون قادر على االنتقال بالمدرسة وعامليها إلى األفضل في
مختلف الجوانب .

وبالنظر إلى واقع القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في قطاع غزة ،الحظت

أن العديد من الدراسات تحدثت عن ضرورة منح اإلدارة المدرسية الصالحيات الكافية
الباحثة ّ
والمطلوبة لممارسة عملية اإلدارة للمدرسة  ،وضرورة إعطائهم القدرة على منح الحوافز والمكافآت
للعاملين في المدرسة  ،األمر الذي يعزز من قوة المكافأة لديهم ،وهذا ما وضحته توصية دراسة

شقورة ( )6086التي درست عالقة إدارة التغيير باإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس الحكومية في

فطاع غزة  ،والتي تٌفضي إلى ضرورة تحسين شروط اختيار مدراء المدارس بحيث تتضمن أن يكون
قد اجتاز العديد من الدورات التدريبية المتعلقة باإلدارة المدرسية ،وهذا يعزز بعد القوة الشرعية أو
الهيكلية التي تنبع من كون المدير هو مدير في مدرسته وقادر على ممارسة هذا الدور من منطلق

قوته الرسمية.

كما أن دراسة دورزة ( )6005التي تحدثت عن مدى قدرة المدرسة على اتخاذ الق اررات التطويرية
وإحداث التغيير ،والتي جاء من أهم نتائجها؛ أن سنوات الخبرة في العمل وفي مجال اإلدارة المدرسية

وسلك التعليم له أثر كبير في اتخاذ المدير الق اررات التطويرية وإحداث التغيير لألفضل ،وهذا يعزز قوة
الخبرة التي يجب أن يتمتع بها مدراء المدارس والتي تساعدهم على صقل معارفهم ومعلوماتهم

ومهاراتهم المتخصصة في ممارسة قوة الخبرة ومشاركتها مع العاملين في المدرسة .
وأكدت السودي ( )6087على ضرورة إعطاء المدير المساحة المطلوبة من ِقبل و ازرة التربية والتعليم

لممارسة صالحياته وليستطيع تطبيق اإلبداع اإلداري في العملية التعليمية  ،وهذا يعزز القوة الرسمية
تخص العاملين
ويعزز ممارسته صالحيته كونه رأس الهرم في المدرسة وكونه صاحب الق اررات التي
ّ
فيها ،كما أنها أكدت على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والمادي لمدير المدرسة ليستطيع تنفيذ خططه
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يدل على أن المدراء لديهم
نحو اإلبداع وتمكينه من تطبيق هذه الخطط على أرض الواقع  ،وهذا ّ
مهارات لإلبداع اإلداري لكنها بحاجة إلى تعزيز من قبل و ازرة التربية والتعليم بفلسطين ،وتحتاج إلى
بلورة وصقل وتطوير وتنمية لهذه المهارات ،هذا أيضاً ما أدرجته في توصياتها دراسة شقورة()6086
التي أوضحت بضرورة تنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس الثانوية في محافظات قطاع
غزة ليعملوا على تطبيق التغيير المرغوب واستخالص أفضل النتائج للعملية التعليمة.

ومن هنا تالحظ الباحثة ّأنه من الضروري تسليط الضوء من خالل هذه الدراسة عن قرب حول عالقة
بمخنلف األبعاد التي ستتطرق إليها الدراسة واإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس
القوة التنظيمية ُ
الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين .
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ملخص المبحث الثالث

تطرقت الباحثة في هذا المبحث للحديث عن مجتمع الدراسة والذي يمثل المدارس الحكومية في
المحافظات الجنوبية بفلسطين  ،وتحدثت عن رؤية ورسالة و ازرة التربية والتعليم وإنجازات و ازرة التربية
والتعليم العالي  ،وتطرقت بالحديث أيضا عن أهم التحديات التي تواجه الو ازرة في العملية التعليمية .
تم الحديث في هذا المبحث أيضاً عن إحصاءات التعليم العام في محافظات غزة  ،وأعداد المدارس
ّ
الحكومية في كل مديرية وتوزيع المدارس من حيث جهة اإلشراف فمنها تابعة لوكالة الغوث أو تابعة
لو ازرة التربية والتعليم العالي أو يشرف عليها القطاع الخاص.
كما أن الباحثة استعرضت واقع القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري في مدارس فلسطين معتمدة على
دراسات سابقة محلية ووطنية  ،لمعرفة واقع البعدين في المدارس ومدى تطبيقهما فيها.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

أوالً :الدراسات التي تناولت القوة التنظيمية
ثانياً :الدراسات التي تناولت اإلبداع اإلداري
ثالثاً :الدراسات التي ربطت بين القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري
رابعاً :التعليق على الدراسات السابقة
ملخص الفصل الثالث
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إن الدراسات التي تحدثت عن القوة التنظيمية واالبداع االداري نادرة في البيئة العربية ،ولكن من خالل
بحثي عن دراسات تربط بين متغيرات الدراسة وجدت أن هناك عدد قليل من الدارسات التي ربطت بين

متغيري الدراسة ،ومن هنا سوف أتطرق إلي بعض الدراسات التي أجريت في فلسطين وفي البيئات
العربية واألجنبية في مجال القوة التنظيمية واالبداع االداري ،حيث تم تقسيمها إلي ثالثة محاور والتي

تتمثل في محور الدراسات التي تناولت القوة التنظيمية ،ومحور الدراسات التي تناولت االبداع االداري،

وكذلك الدراسات التي ربطت بين القوة التنظيمية واالبداع االداري.
التنظيمية-:
أوالً  :الدراسات التي تناولت القوة
ّ
الدراسات المحلية
 -1دراسة ( زيدية: )7002 ،

عنوان الدراسة  :أثر مصادر قوة االدارة العليا في تحديد االهداف االستراتيجية (دراسة تطبيقية على
المصارف التجاريه في قطاع غزة)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير قوة اإلدارة العليا في تحديد األهداف االستراتيجية في
المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،ولهذا الغرض تم

اعتماد مصادر قوة اإلدارة العليا التالية :القوة الهيكلية ،قوة الملكية ،قوة الخبرة ،وقوة الصفات

الشخصية ،وأثرها على األهداف االستراتيجية في مجاالت تنمية الموارد المالية والودائع ،تحقيق

متطلبات الربح ،وزيادة حجم التمويل واالقتراض الالزم لدعم االقتصاد .وقد أجريت الدراسة على

مجتمع مكون من  866موظف في اإلدارة العليا في المصارف التجارية ،وقد تم الحصول على

البيانات من خالل  68استبانة ،وقد أظهرت النتائج أن هناك تأثير إيجابي معنوي بين القوة من حيث

الهيكلية والخبرة والملكية والصفات الشخصية وتحديد األهداف االستراتيجية  ،حيث جاء من اهم

نتائجها وجود عالقة طردية بين مصادر القوة وتحديد االهداف االستراتيجية ،وتتوافر القوة التنظيمية
لدى مجتمع الدراسة بمتوسط حسابي قدره ( )5.70جاء بمستوى مرتفع ،ومن أهم ما جاء من

توصيات ضرورة زيادة اعتماد المصارف في قطاع غزة على خبرة مديري اإلدارة العليا في تحديد

األهداف اإلستراتيجية ،باإلضافة لضرورة فحص ودراسة مصادر القوة التي يتمتع بها األفراد في

المستويات اإلدارية األخرى للمصرف لفهم تأثيرها على األهداف التي يسعون إلى تحديدها وضرورة

التوسع في دراسة مصادر أخرى للقوة التي يمتلكها األفراد مثل قوة المكافأة وقوة المرجعية.
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الدراسات العربية

 -2دراسة (عمران: )2227 ،

عنوان الدراسة  :أثر مصادر القوة التنظيمية على ضغوط العمل في المؤسسات المصرفية العاملة

في سوريا ،بالتطبيق على مصرف التسلي

الشعبي ،سوريا

هدفت الد ارسة إلى التعرف على أثر مصادر القوة التنظيمية على ضغوط العمل في مصرف التسليف
الشعبي من خالل اتباع منهج وصفي تحليلي مستخدماً استبيان للعاملين في المصرف ،حيث شارك

فيه  830عامالً من مجتمع البحث الكامل البالغ عدده  666عامالً وهم العاملين في المصرف الذين
يمارسون أعماال مصرفية بحتة ،وقد تم تحليل اإلجابات باستخدام برنامج  SPSSالختبار فرضيات

البحث حيث تم استنتاج أنه بلغ متوسط القوة التنظيمية ( )5.87جاء بمستوى مرتفع لدى عينة

الدراسة ،وتبين وجود عالقة معنوية عكسية بين مصادر القوة التنظيمية المدروسة مجتمعة (الشرعية،
المكافأة ،االكراه أو القسر ،الخبرة ،المرجعية) وضغوط العمل المدروسة مجتمعة من وجهة نظر
العاملين ،وال توجد فروقات جوهرية بالنسبة للعوامل الديموغرافية للعاملين على قوة كل من المتغيرين

بأبعادهما المدروسة مجتمعة فيما يكون لها أثر ضعيف جداً على العالقة بينهم ،وخلصت إلى مجموعة
من المقترحات والتوصيات للمنظمة كان أهمها ضرورة وضع خطة إدارية متكاملة على مستوى

المصرف ،وضرورة السعي لالنتقال لنظام عمل النافذة الواحدة للخدمة ،وإعطاء األولوية لتوافر الخبرة
لدى القادة اإلداريين وحضور قوة المكافأة لتحفيز العاملين على بذل أفضل ما لديهم.
 -2دراسة (حنون: )2227 ،

عنوان الدراسة  :دور القوة التنظيمية في تعزيز اإللتزام التنظيمي لدى األفراد في جامعة القادسية ،

العراق

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور القوة التنظيمية في تعزيز اإللتزام التنظيمي لدى األفراد العاملين في

كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة القادسية في العراق ،واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات لعدد  30من المدراء ونواب المدراء لمختلف الكليات بجامعة

القادسية  ،وقد تم تحليل اإلجابات باستخدام برنامج  ،SPSSوكانت من أهم نتائج الدراسة ،أن أبعاد

القوة التنظيمية الثالثة ( قوة الخبرة وقوة المكافأة وقوة الرسمية ) لدى عينة الدراسة كانت بوسط حسابي

( )5.70جاء بمستوى مرتفع ،ووجود عالقة ارتباط طردية بين أبعاد القوة التنظيمية الثالثة وبين
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االلتزام التنظيمي ،باإلضافة أن درجة تطبيق االلتزام التنظيمي كان وسطها الحسابي ( ،)5.70وكان

من أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة ضرورة تعزيز االهتمام بأبعاد القوة التنظيمية األخرى كقوة
المرجعية وقوة العقاب ودراسة دورها في تعزيز متغير االلتزام التنيظيمي  ،كما أنه يجب أن يكون هناك
ٍ
بشكل إيجابي لتحقيق أهداف المنظمات التي يعملون
مساحة متاحة للمدراء لممارسة القوة التنظيمية

بها.

 -3دراسة (بن عمر: )2226 ،

عنوان الدراسة :مصادر القوة التنظيمية كما ُيدركها القادة اإلداريون ،دراسة ميدانية بمؤسسة ناحية
الشئون االجتماعية ،سوناطراك  ،بسكرة  ،الجزائر

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مصادر القوة التنظيمية كما ُيدركها القادة اإلداريون من خالل طرح
مشكلة الدراسة والتي تبلورت في السؤال :ما هي مصادر القوة التنظيمية كما ُيدركها القادة اإلداريون،
وكانت عينة الدراسة هي مؤسسة ناحية الشئون االجتماعية سوناطراك بسكرة ،واعتمدت الباحثة على

المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة وعلى االستبانة كأسلوب جمع البيانات ،حيث تم توزيع 30
استبانة على مسئولي المؤسسة المبحوثة ،كانت  83منها صالحة للتحليل ،وباستخدام برنامج التحليل

اإلحصائي  SPSSظهرت النتائج التي أكدت على وجود مصادر القوة التنظيمية لدى القادة اإلداريون
بمتوسط حسابي ( )8.08جاء بمستودى مرتفع جداً ،كذلك وجود عالقة بين هذه المصادر من خالل

توظيفها في المواقف المختلفة بين الرئيس والمرؤوس ،وقدمت الباحثة مجموعة من التوصيات التي
كان من أهمها؛ تعزيز الوعي على كافة المستويات داخل المؤسسة المبحوثة بأهمية مصادر القوة

التنظيمية ،وضرورة العمل على تغيير المعنى السلبي للقوة إلى المعنى اإليجابي بمحاولة توحيد الجهود
من أجل ترسيخ القوة التنظيمية داخل المنظمات المختلفة.
 -1دراسة (أحمد: )2221 ،

عنوان الدراسة  :تحليل العالقة بين القوة التنظيمية واستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي  ،دراسة

استطالعية على عينة من موظفي رئاسة جامعة تكريت .

التنظيمية التي يتميز بها المديرون وكما
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير مصادر القوة
ّ
يدركها العاملون في استراتيجيات إدارة الصراع التي يتبناها العاملون برئاسة جامعة تكريت بالعراق عند

إدارتهم للصراع مع مدرائهم ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واعتمد على االستبانة كأداة
لجمع البيانات وقد وزعت على عدد ( )83فرداً من العاملين في رئاسة جامعة تكريت وتم استرداد

( )59استبانة ،وقد تم تحليل االستبانة بواسطة برنامج  ،spssوكانت مصادر القوة التنظيمية التي
المرجعية  ،وكانت أهم
استخدمت في الدراسة هي  :القوة الشرعية ،قوة المعلومات ،قوة الخبرة ،قوة
ّ
أن المدراء يستمدون قوتهم التنظيمية فعلياً من قوة ارتباطهم بالعاملين بمتوسط حسابي
نتائج الدراسة ّ :
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( )5.06جاء بمستوى مرتفع ،في حين أن بقية المصادر لم تظهر فعالة كمصدر لقوة المدير ،وجاءت

هنا توصية للمدراء وهي بعدم التركيز على مصدر واحد لقوتهم التنظيمية وإنما عليهم تنويع مصادر
قوتهم التنظيمية للتأثير في استراتيجيات الصراع من ِقبل العاملين ،وجاء من أهم التوصيات ينبغي

على المدراء في المنظمة المبحوثة عدم التركيز على مصدر واحد للقوة التنظيمية وإنما التنوع
في مصادر قوتهم للتأثير في سلوك العاملين.
 -5دراسة ( صادق محمد: )2221 ،

عنوان الدراسة  :أثر القوة التنظيمية في التغيير التنظيمي  ،دراسة استطالعية آلراء عينة من

القيادات اإلدارية في عدد من الكليات اإلنسانية في جامعة دهوك .

هدفت هذه الدراس ة إلى تحديد أثر القوة التنظيمية في التغيير التنظيمي ،واعتمد الباحثان على
األسلوب الوصفي التحليلي وتم اختيار الكليات اإلنسانية في جامعة دهوك بالعراق كعينة للدراسة
باالعتماد على االستبانة كأداة لجمع البيانات من خالل توزيع االستمارات على ( عمداء الكليات ،

ومساعدي عميد الكلية ،ومدير الكلية ،ورئيس القسم ) إذ تم توزيع ( )86استمارة كانت ( )85منها
صالحة للتحليل الذي كان باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  .spssوأفرزت الدراسة مجموعة من

النتائج كان أهمها وجود عالقة ارتباط معنوية بين القوة التنظيمية والتغيير التنظيمي  ،كما أن متوسط

القوة التنظيمية لدى عينة الدراسة بلغ ( )5.89جاء بمستوى مرتفع  ،باإلضافة لوجود تأثير معنوي
للقوة التنظيمية في التغيير التنظيمي في الكليات المبحوثة  ،وجاءت أهم توصيات الدراسة بضرورة

تعزيز الوعي داخل الكليات المبحوثة وعلى مختلف المستويات بأهمية التغيير التنظيمي من خالل

إقامة ندوات وورش عمل لضرورة القيام بالتغييرات المطلوبة ،ومن أهم ما جاء من توصيات ،تعزيز
الوعي داخل الكليات المبحوثة وعلى المستويات كافة بأهمية التغيير من خالل اقامة ورش عمل

توضح ضرورة القيام بالتغييرات المطلوبة.

 -6دراسة ( عبد الستار : ) 2223 ،

عنوان الدراسة  :القوة التنظيمية وعالقتها بالهوية التنظيمية لدى مدراء المدارس اإلعدادية في

مديرية الكرخ األولى.

التنظيمية لدى مدراء المدارس
التنظيمية والهوية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القوة
ّ
ّ
االعدادية في مديرية الكرخ األولى بالعراق ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتمثلت عينة
ّ
الدراسة بعدد ( ) 02مدير ومديرة من مدراء المدراس اإلعدادية في الكرك  ،وتم اختيارهم بطريقة

عشوائية إذ بلغت النسبة المئوية لعينة الدراسة ( )%5.85من مجتمع البحث البالغ ( )43مدي اًر

ومديرة  ،وقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات وتحليليها من خالل برنامج ،SPSS
وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط معنوية بين القوة التنظيمية والهوية التنظيمية لدى مدراء

حيث بلغ متوسط القوة التنظيمية ( )48.3جاء بمستوى
المدارس اإلعدادية في مديرية الكرخ األولىُ ،
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مرتفع ،ومتوسط الهوية التنظيمية ( )4835جاء بمستوى مرتفع ،وبلغ معامل ارتباط بيرسون بين
ويعزى هذا االرتباط المعنوي إلى دور المدراء وخبرتهم اإلدارية في القدرة على
المتغيرين (ّ ، )28.2
إصدار الق اررات الصائبة ،والتي تؤدي إلى النجاح داخل المؤسسة ،وجاء من أهم توصياتها إجراء
بحوث على مدراء المدارس االخرى (االبتدائية واالعدادية) وتعريف المدراء بأهمية كل من القوة

-2

والهوية التنظيمية في تحقيق أهداف المؤسسة بشكل عام.
دراسة ( حسين: ) 7002 ،

عنوان الدراسة  :القوة التنظيمية للقادة اإلداريين وأثرها في السلوك القيادي ( بحث ميداني في وزارة

المهجرين والمهاجرين) -العراق.

هدفت هذه الدراسة الى تحديد ومعرفة أثر القوة التنظيمية للقادة اإلداريين في نمط السلوك القيادي في
و ازرة المهجرين والمتمثلة باالهتمام بالعاملين واالهتمام بالعمل ،لدى عينة من المدراء العاملين في
مكاتب الهجرة في بغداد والمحافظات وعددها ( )87قائداً ،حيث كانت نسبة االستجابة ( )%96من
مجتمع الدراسة البالغ عدد ( )30فرداً ،واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة
واستخدمت البرنامج اإلحصائي  SPSSإلجراء التحليل للبيانات الواردة في اداة الدراسة (االستبانة)،
وتوصلت الدارسة الى أن السلوك القيادي المهتم بالعاملين والعمل يرتفع لدى القادة اإلداريين عند
امتالكهم لمصادر القوة التنظيمية وفي هذه الدراسة امتلك القادة اإلداريين القوة التنظيمية بمتوسط
حسابي ( )5.58جاء بمستوى مرتفع ،كما أنه ليس هناك نمط واحد من السلوك القيادي ،ومن أهم
توصياتها؛ ضرورة سعي القادة المديرين لجعل عمل وحداتهم التنظيمية أكثر أهمية ،وهذا يساهم في
زيادة قوة الوحدة التنظمية ويزيد من توجههم نحو االهتمام بالعمل.

 -8دراسة ( الخشالي: ) 7002 ،

عنوان الدراسة  :أثر مصادر قوة االدارة العليا في إختيار استراتيجيات النمو (دراسة ميدانية في

البنوك االردنية).

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير قوة اإلدارة العليا في البنوك األردنية في اختيار
استراتيجيات النمو بواسطة المنهج الوصفي التحليلي ولقد تم اعتماد مصادر قوة اإلدارة العليا التالية :
قوة الهيكلية ،قوة الخبرة ،قوة المكانة ،قوة الملكية  ،أما بخصوص استراتيجيات النمو فقد قسمت إلى
ثالث استراتيجيات وهي :النمو بالتركيز والنمو بالتنويع والنمو عن طريق المشاريع المشتركة ،وقد

أجريت الدراسة على عينة مكونة من  885مدي اًر من الذين يعملون في اإلدارة العليا بالبنوك محل

الدراسة بإستخدام االستبانة كأداة للدراسة ،والختبار الفرضيات التي حددتها الدراسة فقد تم استخدام
معامل االنحدار المتعدد .وقد أشارت النتائج إلى أن قوة اإلدارة العليا المتعلقة بالملكية والخبرة تؤثر
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تأثي اًر معنوياً في اختيار البنوك األردنية الستراتيجيات النمو عن طريق التركيز فيما لم يكن هذا التأثير

معنوياً بالنسبة لقوة الهيكلية والمكانة في اختيار هذه االستراتيجية ،حيث جاءت بمتوسط حسابي
( )5.80جاء بمستوى مرتفع ،وجاء من أهم توصياتها ضرورة االستخدام المتوازن لالنواع المختلفة
الستراتيجيات النمو بدال من االهتمام بتطبيق استراتيجية النمو بالتركيز فقط.
الدراسات االجنبية

 -1دراسة (: )Asadzadeh, 2016
عنوان الدراسةHow Coercive And Legitimate Power Relate To Different :
Conflict Management Styles:A Case Study Of Birjand High Schools
كي ترتبط قوة العقاب والقوة الشرعية بأنماط إدارة الصراع المختلفة :دراسة حالة على المدراس

الثانوية في لبيرجاند – إيران

تبحث هذه الدراسة في العالقة بين قوة العقاب والقوة الشرعية وأنماط إدارة الصراع (أسلوب التجنب،

المنافسة ،التعاون ،المجاملة ،الحل الوسط) ،وطبقت الدراسة على  88من ممثلي المدراس الثانوية في

مدينة لبيرجاند اإليرانية ،وقد تم استخدام االستبانة وأسلوب التحليل االحصائي  SPSSباستخدام

المنهج الوصفي التحليلي ،وقد أظهرت النتائج أن متوسط قوة العقاب للمدراء التي تتواجد بدرجة مرتفعة
بمتوسط حسابي بلغ ( )5.76لها عالقة إيجابية مع أساليب إدارة الصراع التي تتطلب مستويات

منخفضة من التعاون ( أسلوب التجنب وأسلوب المنافسة)  ،ومن ناحية أخرى فقد وجد أن القوة
الشرعية للمديرين والتي تتوافر بمتوسط حسابي ( )5.38وهو أيضاً مرتفع ترتبط بشكل إيجابي بأساليب
إدارة الصراع التي تتطلب مستويات عالية من التعاون (مثل أسلوب المجاملة ،التعاون ،الحل الوسط)،
وكان من التوصيات ضرورة اهتمام المدراء بمصادر القوة التنظيمية التي من شأنها أن تساعدهم على

التعامل مع الصراعات التنظيمية.

 -1دراسة : ) Bagci, 2015( :

عنوان الدراسة The Effect Of Managers’ Power Bases On Employees’ Job :
Satisfaction: A Study In The Textile Industry
أثر قوة المدراء على الرضا الوظيفي للموظفين  ،دراسة في مجال صناعة النسيج  -تركيا
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر قوة المدراء بمختلف أبعادها ( قوة المرجعية ،المكافأة ،الشرعية،
العقاب ،الخبرة) التي يستخدمها مديرو شركات الغزل والنسيج على الرضا الوظيفي ،واعتمدت الدراسة

االستبانة والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات التي طبقت على  800موظف يعملون في66
شركة من شركات المنسوجات التركية ،واستخدام أسلوب المسح الشامل في اختيار العينة ،حيث

توصلت الدراسة إلى نتائج كان أهمها أن مدراء الشركات محل الدراسة يتمتعون بقوة تنظيمية مرتفعة،
بلغ متوسطها الحسابي ( ،)5.57ووجود عالقة معنوي طردية بين مختلف أبعاد القوة التنظيمية على
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الرضا الوظيفي للموظفين فيما عدا قوة العقاب التي أظهرت وجود عالقة معنوية عكسية ،كما أنه ال
توجد فروقات جوهرية بالنسبة للعوامل الديموغرافية لدى عينة الدراسة على قوة كل من المتغيرين ،كما

جاءت الدراسة بتوصية بضرورة اهتمام المدراء بمصادر القوة التي تزيد من رضا الموظفين مما يكون
له كبير األثر في زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء وتحقيق األهداف والرسالة المنشودة.
-5دراسة (: )Kozan & Ergin, 2014

عنوان الدراسةBases of Power and Conflict Intervention Strategy: A :
Study on Turkish Managers

مصادر القوة واستراتيجية ادارة الصراع ،دراسة على المدراء األتراك في المؤسسات التركية المختلفة
هدفت هذه الدراسة الى تطوير معيار مؤثر إلدارة نزاعات المرؤوسين وتقديم عدد من استراتيجيات

التدخل في نموذج واحد ،باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،حيث شمل االستبيان  59مدي اًر و 873

عامالً تابعاً لهؤالء المدراء حول مصادر القوة ووسائل إدارة الصراع باستخدام تقنية األحداث الحرجة،

وقد توصلت الدارسة الى نتائج من أهمها وجود عالقة بين مصادر قوة المدراء واستراتيجيات إدارة

النزاعات ومتوسط القوة التنظيمية لدى عينة الدراسة كان ( )5.63جاء بمستوى مرتفع ،وبينت الدراسة

أن لموقع المرؤوسين الوظيفي دور كمتغير معدل في هذه العالقة ،كما تبين أن السلطة المرجعية

للقيادة تلعب دو اًر في استراتيجية الوساطة في نزاعات المرؤوسين ،وقد خرجت الدراسة بتوصيات كان
أهمها ضرورة تدريب المدراء على مهارات استراتيجية الوساطة في البيئات التي يضطرون فيها للعب

دور في حل نزاعات المرؤوسين كما يكون لهذا التدريب أثره في تحسين استخدامهم لمصادر القوة

المتاحة لهم .

 -8دراسة (: )Ramezani, et al , 2013

عنوان الدراسة Managers power bases, employees 'job stress and intent to :
stay
مصادر قوة المدراء  ،ضغوط العمل ونية البقاء لدى العاملين.
هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين مصادر القوة وضغوط العمل ونية البقاء بالنسبة للعاملين في

االتحادات الرياضية االيرانية ،استُخدم المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة ،صنفت الدراسة مصادر
القوة إلى أبعاد(الشرعية ،المرجعية ،الخبرة ،المكافأة ،االكراه)  ،مجتمع البحث هو العاملين في
االتحادات الرياضية االيرانية بمن فيهم الخبراء والقادة ومساعدي القادة ،تضمنت العينة  688مفردة،

خلصت الدراسة إلى أن متوسط القوة التنظيمية لدى المدراء ( )8.88وتتالت األبعاد كالتالي من ناحية
توافرهم عند المدراء(الشرعية ،المرجعية ،الخبرة ،المكافأة ،العقاب) ،وأثبتت الدراسة وجود عالقة معنوية

عكسية بين مصادر القوة وضغوط العمل ،وكذلك أيضاً وجود عالقة معنوية ايجابية بين مصادر القوة
ونية البقاء في العمل ،وقد كانت قوة المرجعية األقوى تأثي اًر من بين أبعاد مصادر القوة على ضغوط
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العمل وعلى نية االستمرار في العمل أيضاً ،وأوصت الدراسة ب :النظر في العالقة اإليجابية بين قوة
اإلكراه ونية البقاء في العمل من ناحية ،وبين السلطة الشرعية والضغط الوظيفي من ناحية أخرى،
ُيقترح إجراء هذه الدراسة في مؤسسات حكومية وأخرى غير حكومية.
 -5دراسة ): )Altinkurt & Yilmaz, 2012
عنوان الدراسة Relationship between School Administrators’ Organizational :
Power Sources and Teachers’ Organizational Citizenship Behaviors

العالقة بين مصادر القوة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى مديري المدراس االبتدائية
بتركيا
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين مصادر القوة التنظيمية لدى مدراء المدارس و سلوكيات

المواطنة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس االبتدائية بتركيا ،حيث تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي لتحليل بيانات الدارسة التي اختارت بشكل عشوائي وعددها  075مشاركا ،وتم تجميع

البيانات عن طريق المدراء (مصادر القوة التنظيمية) ومقياس سلوكيات المواطنة التنظيمية (لدى

المعلمين ) ،وتبعا للبيانات التي تم الحصول عليها ،فقد أظهرت النتائج أن مدرسي المدارس االبتدائية
المضمنة في الدراسة قد أظهروا سلوكيات المواطنة التنظيمية بشكل عال ،ولم تتفاوت وجهات النظر

من حيث المتغيرات ،وبالنسبة لهم فإن مدراء المدارس يستخدموا مصادر القوة التنظيمية بمتوسط

حسابي يبلغ ( )4.73جاء بمستوى مرتفع كما يلي على التوالي :القوة الشرعية والقانونية قوة الخبرة،

المرجعية أخي اًر ،وعندما تم وضع مصادر القوة التنظيمية ( المدراء ) بعين االعتبار
القوة العقاب ،قوة
ّ
بصورة جماعية ،كان هناك ارتباط ايجابي معتدل بين آراء المعلمين حول سلوكيات المواطنة
التنظيمية و مصادر القوة التنظيمية ( المدارء ) ،وجاء من أهم توصياتها؛ تعزيز مصادر القوة

التنظيمية لدى مديري المدارس لما لها من أثر كبير على سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى مديري

المدارس االبتدائية في تركيا.
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جدول رقم ( )8يوضح المتوسطات الحسابية ألبعاد القوة التنظيمية المستخدمة في الدراسات السابقة
قوة

قوة

قوة

قوة

قوة

قوة

القوة

م

الدراسة  /األبعاد

الشرعية

الخبرة

المكافأة

المرجعية

العقاب

المعلومات

التنظيمية

حنون ()6086

8.60

5.69

5.85

5.886

5.38

-

5.87

-8

عمران ()6086

5.30

5.60

5.70

-

-

-

5.70

-5

بن عمر ()6087

8.03

5.89

8.08

8.96

8.68

5.88

8.08

-8

)6087( Asadzadeh

5.68

5.78

5.66

5.85

5.67

-

5.57

-3

)6083(BAGCI

5.86

5.06

5.68

5.86

5.96

-

5.57

-7

أحمد ()6088

5.05

6.90

6.68

6.83

-

5.88

5.06

-6

صادق وعلي محمد

5.93

8.37

6.38

8.60

5.93

8.80

5.89

-6

()6088

-8

Kozan & Ergin

5.97

8.60

5.30

8.00

5.80

-

5.63

))2014
عبد الستار ()6085

8.80

8.86

5.39

5.88

8.90

5.30

5.98

-9

Ramezani, et al -80

5.98

5.90

8.90

8.86

8.88

-

8.80

))2013
Altinkurt & Yilmaz -88

5.90

5.60

-

5.73

5.68

-

5.68

)( 2012
 -86حسين ()6009

5.63

5.60

-

6.66

-

8.03

5.58

 -85زيدية ()6006

5.60

5.79

-

-

-

-

5.70

 -88الخشالي ()6007

5.30

5.05

-

5.79

-

-

5.80

المصدر ُ :جرد بواسطة الباحثة باالعتماد على المصادر أعاله
لكل مصدر من مصادر القوة التنظيمية التي
ُ
حيث أن الجدول أعاله ،لخص المتوسطات الحسابية ّ
أي مدى هذه المصادر متوفرة
تضمنتها الدراسات السابقة ليتم مقارنتها مع الدراسة الحالية ولمعرفة إلى ّ

المدرجة في الجدول أعاله.
في كل دراسة سابقة من الدراسات ُ
ّ
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ثانياً  :الدراسات التي تناولت اإلبداع اإلداري:
الدراسات المحلية:

 -2دراسة ( ربيع: ) 2227 ،

عنوان الدراسة :درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة
وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر معلميهم.

هدف الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري مدارس وكالة الغوث في

محافظات غزة وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر معلميهم ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليل ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )8878معلماً ومعلمة ،وتكون العينة من ( )830معلماً ومعلمة،
واستخدم الباحث استبانتين للدراسة ،األولى لجمع البيانات عن القيادة الموزعة واشتملت على أربعة

مجاالت والثانية لجمع البيانات عن ممارسة القيادة الموزعة وعالقتها باإلبداع اإلداري واشتملت على
خمس مجاالت.

وكانت نتائج الدراسة متمثلة في وجود عالقة ارتباطية قوية بين ممارسة القيادة الموزعة واإلبداع

اإلداري لدى عينة الدراسة ،جاءت درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى عينة الدراسة بدرجة كبيرة جداً
وبمتوسط ( )8.38في مجال الرؤية والرسالة واألهداف ،وبدرجة كبيرة جداً في مجال المسئولية

المشتركة ،وبدرجة كبيرة جداً في مجال الممارسات القيادية ،وبدرجة كبيرة في مجال الثقافة المدرسية.
ومن أهم توصيات الدراسة  :عقد دورات تدريبية للمداء والمدراء المساعدين حول القيادة الموزعة

واإلبداع اإلداري في المدارس  ،وتهيئة الظروف المعنوية والمادية المساعدة على ممارسة القيادة

الموزعة و اإلبداع اإلداري.

 -2دراسة ( الشاعر:) 2227 ،

عنوان الدراسة  :ممارسات القيادة األخالقية وعالقتها بتحقيق اإلبداع اإلداري  ،دراسة ميدانية على

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور ممارسات القيادة األخالقية وعالقتها بتحقيق اإلبداع اإلداري في

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم االستبانة كأداة

رئيسية لجمع البيانات ،وبلغ مجتمع الدراسة ( )6883موظفاً وبلغت عينة الدراسة ( )566موظفاً
وكانت العينة عشوائية طبقية .توصلت الدراسة إلى بعض النتائج كان من أهمها  :وجود عالقة

ارتباطية قوية بين ممارسات القيادة األخالقية واإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،
وكان مرتفعاً بمتوسط حسابي ( ،)5.96ووجود تأثير إيجابي ذات داللة إحصائية لممارسة القيادة
األخالقية على اإلبداع اإلداري ،وجاء من أهم توصيات الدراسة :ضرورة دعم القيادات على تعزيز روح
المنافسة الشريفة لقدرتها على استخراج الطاقات الكامنة لدى المرؤوسين ،االهتمام بتعزيز الممارسات
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األخالقية لدى القادة والمسئولين من خالل التأكيد على اعتبارها جزءاً أساسياً من عملية تقييم
المسئولين وترقيتهم.

 -3دراسة (السودي: )2226 ،

عنوان الدراسة :درجة إدارة اإلبداع وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في
محافظات شمال الضفة الغربية

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى إدارة اإلبداع اإلداري وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري

المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،وطبقت

الدراسة على عينة تمثلت ب( )566معلماً ومعلمة أي ما يعادل ( )%88.6من المجموع الكلي لعدد

المعلمين والمعلمات ،وكان عدد األشخاص الذين لم يستكملوا الدراسة  38شخصاً ،استخدمت الباحثة
المنهج الوصفي التحليلي بواسطة استبانة مكونة من  38فقرة ،وكان من أهم نتائج الدراسة  :أن دور
مدير المدرسة في إدارة اإلبداع كان مرتفعاً بمتوسط حسابي ( ،)5.86ورتبت عناصر اإلبداع اإلداري
على النحو التالي  :جاءت األصالة بالمرتبة األولى ،ثم الطالقة ثم الحساسية بالمشكالت ،ثم االحتفاظ

باالنتباه في المركز األخير  ،وكان من أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة :إعطاء مدير المدرسة
المساحة المطلوبة من قبل و ازرة التربية والتعليم وذلك ليستطيع تطوير اإلبداع على مستوى العملية

التعليمية ككل ،وضرورة توفير الدعم اللوجستي والمادي لمدير المدرسة ليستطيع تنفيذ خططه نحو
اإلبداع اإلداري ،وتطبيق هذه الخطط على أرض الواقع.
 -1دراسة ( أصرف: )2225 ،

عنوان الدراسة  :تكنولوجيا المعلومات اُلمستخدمة وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر
الموظفين العاملين لدى وزارة التربية والتعليم العالي – محافظات غزة

هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين تكنولوجيا المعلومات واإلبداع اإلداري ،واعتمدت الباحثة
المنهج الوصفلي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة ومن ثم تحليلها ،كما اعتمدت الباحثة على

أسلوب االستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة والتي عددها  868من الموظفين العاملين في و ازرة

التربية والتعليم العالي في محافظات غزة من أصل  683موظفاً ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها

الدراسة :أن أبعاد تكنولوجيا المعلومات ككل في و ازرة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة من وجهة

نظر العاملين كانت مرتفعة بوسط حسابي (  ) 5.93وأن درجة تطبيق اإلبداع اإلداري كانت مرتفعة

وبوسط حسابي قدره ( ،)5.87كما أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط طردية بين جميع أبعاد

تكنولوجيا المعلومات واإلبداع اإلداري فكلما ارتفع مستوى تطبيق تكنولوجيا المعلومات كلما ارتفعت

درجة تطبيق اإلبداع اإلداري ،وجاءت الدراسة بتوصيات أهمها  :ضرورة مواكبة تكنولوجيا المعلومات

التي تمتلكها و ازرة التربية والتعليم بشكل مستمر مما يؤثر على اإلبداع اإلداري ،وضرورة تحفيز
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وتشجيع الموظفين على المشاركة وتبادل الخبرات فيما بينهم ،وتقديم أفضل الحلول للمشكالت

الحاصلة والمتوقعة.

 -5دراسة ( المغربي: ) 2225 ،

عنوان الدراسة  :ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر القيادات

اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

هدفت هذه الد ارسة الى التعرف الى واقع القيادة االستراتيجية واإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية
العاملة بقطاع غزة ،من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،حيث
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و استخدم االستبانة لجمع البيانات والمعلومات ،لدى مجتمع

الدراسة البالغ ( )78عضواً من مجالس الجامعات الفلسطينية ،وتوصلت الدارسة الى توافر ممارسات
القيادة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية المبحوثة ،وكذلك توافر اإلبداع اإلداري بدرجة مرتفعة
وبمتوسط حسابي ( ،)5.86ووجود عالقة بين ممارسات القيادة االستراتيجية واإلبداع اإلداري من وجهة

نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية ،وجاء من أهم توصياتها؛ ضرورة المحافظة

على امتالك الجامعات لتصورات وتوجهات استراتيجية واضحة ومحددة تستند إلى تحليل دقيق للبيئة

الداخلية والخارجية ،وتعبر عن ما تطمح قيادة الجامعات الفلسطينية في الوصول إليه مستقبالً وبما

يدعم من زيادة مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملين في الجامعات.
 -6دراسة ( شقورة: )2222 ،

عنوان الدراسة  :إدارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة
قطاع غزة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة
ألساليب إدارة التغيير وعالقتها باإلبداع وذلك من وجهة نظر المعلمين ،وقد استخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من  366معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية
كعينة من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية في قطاع غزة  ،وقام الباحث بإعداد استبانتين ،األولى

تقيس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة غزة ألساليب التغيير ،والثانية لتقيس مدى

توفر مهارات اإلبداع اإلداري لدىهم ،وكان من أهم النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس إلدارة

التغيير كانت بوزن نسبي  ،%67.8وتبين امتالك مدراء المدارس الثانوية لمهارات اإلبداع اإلداري
جاء بوزن  %67.8ومتوسط حسابي مرتفع قدره ( ،)5.60وتبين وجود عالقة موجبة ذات داللة
إحصائية بين أساليب إدارة التغيير وبين مهارات اإلبداع اإلداري ،وجاء من أهم توصياتها ضرورة
التركيز على نمط إدارة التغيير في المدارس ،واالهتمام بتنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى المدراء،
الدراسات العربية:
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 -2دراسة ( النشمي والدعيس: )2227 ،

عنوان الدراسة  :اإلبداع اإلداري وعالقته بتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة في اليمن

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة اإلبداع اإلداري بتحقيق الميزة التنافسية في اليمن ،وقد
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة  ،تم استخدام االستبانة التي تكونت من قسمين،

األول أبعاد اإلبداع اإلداري ( المناخ اإلبداعي ،القدرات اإلبداعية  ،السلوك اإلبداعي  ،التنفيذ
اإلبداعي) ،والثاني الميزة التنافسية ،وكانت العينة عنقودية عشوائية على أساس جغرافي ،حيث كانت

عينة الدراسة مكونة من  80ممثلي لإلدارات العليا و 98ممثلي لإلدارات الوسطى ،وقد أظهرت نتائج

الدراسة أن متوسط اإلبداع اإلداري كان ( )8.80بمستوى مرتفع لدى عينة الدراسة باإلضافة إلى وجود

عالقة ارتباط طردية بين ثالثة من أبعاد اإلبداع اإلداري (المناخ اإلبداعي  ،السلوك اإلبداعي  ،التنفيذ

اإلبداعي) بتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة في اليمن ،أي أنه بزيادة اإلبداع اإلداري
ستزيد فرصة تحقيق الميزة التنافسية لدى عينة الدراسة ،بينما في بعد (القدرات اإلبداعية) تبين أنه ال
يوجد عالقة له بتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة في اليمن .وقد أوصت الدراسة بضرورة

تبني الجامعات لإلبداع اإلداري بمفهومه الواسع ليصل بها إلى الحصول على ميزة تنافسية مستدامة

يصعب للمنافسين الوصول إليها.

 -2دراسة ( إلياس: )2227 ،

عنوان الدراسة  :دور اإلبداع اإلداري في تحقيق التطوير التنظيمي  ،دراسة تطبيقية على مدراء
القطاع العام بمدينة بورقلة  ،الجزائر

هدفت الدراسة إلى التعرف على الكيفية التي يساهم فيها اإلبداع اإلداري في التطوير التنظيمي في
مؤسسات القطاع العام بمدينة بورقلة ،وتمثلت المؤسسات في (شركة الكهرباء والغاز ،ومؤسسة

اتصاالت الجزائر ،ومديرية الشباب والرياضة بمدينة بورقلة) ،وتكون مجتمع الدراسة من  586مفردة،

إداريين وفنيين ،وقد بلغت عينة الدراسة  867مفردة ،موزعين كالتالي ( 73مفردة بشركة الكهرباء

تم اختيار
والغاز  75 ،مفردة بمؤسسة اتصاالت الجزائر 88 ،مفردة بمديرية الشباب والرياضة) وقد ّ
المسح الشامل الذي يشمل جميع الموظفين الذين يمارسون السلوك اإلداري في تلك المنظمات ،واعتمد
الباحث المنهج الوصفي التحليلي لكونه يتالءم مع موضوع البحث ،وعل ِ
يه تم استخدام المقابلة
واالستبانة لجمع البيانات ،حيث كان من اهن النتائج بأنه يتواجد اإلبداع اإلداري في المؤسسة العامة
بشكل واعي وواضح وبصورة إرادية بعيدة عن الصدفة حيث بلغ المتوسط الحسابي لإلبداع اإلداري فيها

( )5.68بمستوى مرتفع ،ووجود عالقة بين اإلبداع اإلداري والتطوير التنظيمي ،وكان من أهم
التوصيات االهتمام بالقدرات العقلية والفكرية لألفراد العاملين في المؤسسات العامة  ،واالبتعاد عن
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المعوقات التنظيمية التي تحول دون تطبيق التطوير التنظيمي والعدول عن األفكار التقليدية التي لم
تعد تؤتي ثمارها.
ُ
 -3دراسة ( علي والحاكم : ) 2221 ،

عنوان الدراسة  :العالقة بين مقومات ومعيقات اإلبداع اإلداري بالمؤسسات السودانية – دراسة
تطبيقية على بعض منظمات األعمال متعددة األنشطة العاملة بمدينة الخرطوم

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع اإلبداع اإلداري ودراسة مدى تأثره بمعوقات اإلبداع اإلداري في منظمات

متعددة األعمال بمدينة الخرطوم في السودان ،واستخدم الباحثان المنهج التاريخي واالستقرائي والتحليل

الوصفي ،ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة لعينة  568من مديري مكاتب منظمات األعمال من

أن مدراء المكاتب باإلدارات المختلفة يتمتعون
أصل  569استبانة ،وكان من أبرز نتائج الدراسة ّ
أن المعوقات التنظيمية هي
بمقومات اإلبداع اإلداري بدرجة متوسطة حيث جاءت بمتوسط ( ،)5.59و ّ
أهم المعوقات التي تحد من اإلبداع اإلداري لدى تلك اإلدارات ،كما أوصت الدراسة على عدم تركيز
ألن ذلك من شأنه الحد من التجديد واإلبداع ،باإلضافة لعدم اعتبار
السلطة في يد اإلدارة العليا ّ
األنظمة واإلجراءات المنصوص عليها من اإلدارة العليا على أنها الهدف الرئيسي في العمل ،مع
االهتمام بزيادة منح الحوافز المعنوية والمادية للمبدعين ،وتشجيع العمل الجماعي وتطوير عملية صنع
القرار اإلداري والذي من ِ
شأنه أن يشجع اإلبداع اإلداري.
 -1دراسة ( عوض: ) 2223 ،

عنوان الدراسة  :أثر تطبيق اإلبداع اإلداري في التطوير التنظيمي ( دراسة ميدانية على العاملين في
مؤسسات االتصاالت الخلوية في لبنان)

هدفت هذه الدراسة الى معرفة واقع اإلبداع اإلداري في مؤسسات االتصاالت الخلوية في لبنان وأثره في

التطوير التنظيمي على مستوى االفراد والجماعة والتنظيم ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي و استخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات والمعلومات ،لدى عينة من العاملين وعددها
( )863فرداً من العاملين بتلك المؤسسات ،حيث تم توزيع االستبانة ،وتم استرداد عدد  583استبانة
منها ،وتوصلت الدارسة الى أن عينة الدراسة تطبق اإلبداع اإلداري بمتوسط حسابي متوسط (،)5.56
مما يؤثر في التطوير التنظيمي على المستويات جميعها ،كما أوصت بأن حاجة ﺍلمنﻅماﺕ لإلبﺩﺍﻉ
ﻭمنها مﺅسساﺕ ﺍالتصاالﺕ ﺍلخلﻭية في لبناﻥ ضﺭﻭﺭية ،نﻅﺭﺍﹰ ﺇلى البيئة ﺍلتنافسية ﺍلتي تعمل بها
هﺫه ﺍلمﺅسساﺕ ،ﻭلتحقيﻕ ﺫلﻙ يتﻁلﺏ إنشاء ﻭحﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭية تعنى باإل بﺩﺍﻉ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﻭتﺭعاه ﻭتنميه
ضمﻥ مناﺥ ﻭبيئة تنﻅيمية ﻭهيﻜل تنﻅيمي يشجع االنتماء والوالء ﺍلتنﻅيمي ،مع ﺍتباع نهج ﺍإلﺩﺍﺭﺓ
ﺍإل نسانية بما يشجع ﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ.
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 -5دراسة ( جلولي: ) 2223 ،

عنوان الدراسة  :أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري لدى العاملين في مؤسسات التعليم

العالي الجزائرية – دراسة حالة – جامعة محمد خيضر – بسكرة

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اتجاهات العاملين بجامعة بسكرة في الجزائر نحو مستوى الثقافة

التنظيمية السائدة والتعرف ايضاً على مستوى اإلبداع لديهم ،حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي
التحليلي و استخدمت الباحثة االستبانة لجمع البيانات والمعلومات ،لدى عينة من العاملين وعددها

( )650عامل وعاملة من أصل ( )808وذلك باستخدام العينة العشوائية البسيطة ،وتوصلت الدارسة
الى أن مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بالجامعة جاء بمستوى مرتفع وقدره ( ،)5.96وكذلك اإلبداع

اإلداري ،ووجود اثر للثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري بالجامعة ،حيث جاء في توصياتها ،على
ادارة الجامعة تشجيع حالة التنافس العلمي وتكريم المبدعين وتكريس النهج الديموقراطي بين المدرسين
والطلبة والعاملين ،وأن تخصص األاموال الكافية لتنفيذ ومتابعة االفاكار التي تتسم بالمخاطرة العالية

وتشجيع العاملين على العمل ضمن فرق العمل التي تسودها المخاطرة.
 -6دراسة (الحارثي: )2222 ،

عنوان الدراسة" :واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته لدى مديري المدارس الثانوية في
محافظة جدة ".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية من
وجهة نظر المديرين و الوكالء ،وأيضا التعرف على المعوقات التنظيمية والمعوقات الثقافية

واالجتماعية لإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة جدة بالسعودية ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي المسحي حيث بلغ عدد العينة على ( )698مفردة وهم من مجتمع الدراسة الكلي
المكون من مديري ووكالء المدارس الثانوية في محافظة جدة ،وتم استخدام االستبانة كأداة لهذه

الد ارسة .وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها :عناصر المستوى اإلبداعي كان بدرجة متوسطة
قدرت بـ ( ،)6.89وعناصر معوقات اإلبداع اإلداري كان بدرجة كبيرة قدرت بـ ( )5.67حيث جاء من

أهم توصياتها ،نشر الوعي بأهمية اإلبداع اإلداري وتسهيل اجراءات العمل اإلداري ومهام وأعمال
مديري المدارس ،وأهمية تطوير مهارات مديري المدارس الثانوية بمحافظة جدة ،وضرورة عقد ورش
عمل تطبيقية من قبل مكاتب الو ازرة لتدريب مديري المدارس الثانوية على كيفية التغلب على معوقات

اإلبداع اإلداري.
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الكليبي: ) 2222 ،
 -7دراسة ( ُ
العامة-
عنوان الدراسة  :اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم ومديري اإلدارات في وحدات اإلدارة
ّ
دراسة تطبيقية لعينة مختارة من الو ازرات في الجمهورية اليمنية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر مقومات اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم ومديري

اإلدارات في وحدات اإلدارة العامة في اليمن ومدى ممارستهم لمراحل عملية اإلبداع  ،والتعرف على
ِ
أي مدى يمارسون
معوقات اإلبداع اإلداري والتعرف على أساليب اإلبداع المستخدمة من قبلهم وإلى ّ
التمكين لتحقيق اإلبداع اإلداري من ِقبل مرؤوسيهم ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،
وطبقت أداة الدراسة (االستبانة) على جميع مديري العموم ومديري اإلدارات في الدواوين العامة في

أن جميع مقومات اإلبداع اإلداري
الو ازرات المبحوثة وعددهم  530مدير ،وكانت من أهم النتائج ّ
بمجموعها وبمفرداتها متوفرة لديهم بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ( )5.88وكانت من أكثر معوقات

اإلبداع التي يعانون منها هي الدافعية  ،كما أنهم يمارسون أساليب اإلبداع اإلداري الفردي بصورة

ضعيفة ويمارسون أساليب اإلبداع اإلداري الجماعي بصورة ضعيفة ،وأوصت الدراسة بضرورة دراسة
معوقات اإلبداع في الوحدات المدروسة للوقوف على أسبابها والعمل على معالجة هذه المعوقات

اليمنية
للمضي قدماً نحو الخروج عن المألوف في العمل اإلداري مما يحقق الميزة التنافسية للو ازرات
ّ

المبحوثة.

الدراسات األجبنية:

 -2دراسة (: )Wanyoike,2016

عنوان الدراسةRelationship Between And Strategies Innovation:
Competitive Advantage In The Logistics Firms In Mombasa County,
Kenya
العالقة بين استراتيجيات اإلبداع والميزة التنافسية في شركات الخدمات اللوجستية في مقاطعة

مومباس ،كينيا

هدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين استراتيجيات اإلبداع والميزة التنافسية في شركات الخدمات

اللوجستية في مقاطعة مومباس في كينيا ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام
االستبانة لجمع البيانات األولية الالزمة الختبار فرضيات الدراسة واإلجابة عن أـسئلتها .وتمثلت عينة

الدراسة في  70فرداً في  70شركة من شركات الخدمات اللوجستية ،تم ارجاع  88استبانة بمعدل
ٍ
بشكل
أن شركات اللوجستيات تستخدم استراتيجيات اإلبداع
استجابة  ،%65وأظهرت نتائج الد ارسة ّ
كبير وبمتوسط حسابي مرتفع ( ،)5.90كما أّنه يوجد عالقة ارتباط إيجابية بين استخدام الشركات

أن اإلبداع أمر بالغ
الستراتيجيات اإلبداع المختلفة وتحقيقها لميزة تنافسية أكثر بين المنافسين ،و ّ
األهمية في تعزيز الميزة التنافسية لدى عينة الدراسة .وأوصت الدراسة بزيادة استراتيجيات اإلبداع
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المستخدمة في الشركات والتركيز على األكثرها نجاحاً والتي يجب أن تدركها الشركات إذا كانت تسعى
لتغير إيجابي في مستوى القدرة التنافسية لديها.
 -1دراسة ( : )Psomas & Kafetzopoulos,2015
عنوان الدراسة The impact of innovation capability on the performance of :
manufacturing companies: The Greek case
تأثير القدرة على اإلبداع على أداء الشركات الصناعية اليونانية

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير القدرة على اإلبداع على أداء الشركات الصناعية اليونانية بأبعاده

الثالثة جودة المنتج ،األداء التشغيلي ،واألداء المالي ،اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
باستخدام االستبانة وذلك بتطبيقها على  655مفردة من اإلدارات العليا والمتوسطة في الشركات

المبحوثة ،حيث توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها توافر اإلبداع اإلداري لدى عينة
الدراسة بشكل متوسط و بمتوسط حسابي ( ،)5.50كما أكدت النتائج أن القدرة على اإلبداع تساهم
بشكل مباشر في جودة المنتج واألداء التشغيلي ،ورغم أنه ليس له تأثير مباشر على األداء المالي ،إال

أنه يؤثر تأثي اًر غير مباشر من خالل األداء التشغيلي ،وبالتالي فإن القدرة على اإلبداع بمختلف جوانبه
وأبعاده هو فرصة لتحسين الشركات ألدائها ،كما أوصت الدراسة المديرين العاملين في هذه الشركات
ٍ
بشكل إضافي ألنه عنصر مهم لتحقيق الشركات للميزة التنافسية،
بأنهم يجب أن يركزوا على اإلبداع

كما أنه عامل تحسين عام ألداء الشركة ككل.

 -3دراسة (: )Kasasbeh, et al,2016

عنوان الدراسةManagement & Leadership Abilities The Impact of the :
Transformational Leadership in the Administrative Creativity :An
Applicative Study on the Industrial Companies (Mining and Extraction).
أثر القيادة التحويلية في اإلبداع اإلداري ،دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية ( التعدين
واالستخراج).

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر القيادة التحويلية في اإلبداع اإلداري في الشركات الصناعة
(التعدين واالستخراج)  .طبقت هذه الدراسة في ماليزيا وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت

االستبانة كأداة للدراسة وطبقت على ( )867موظفاً من مستوى اإلدراة العليا في الشركات الصناعية
المبحوثة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها :تصورات المستجيبين ألبعاد القيادة

التحويلية كانت بمتوسط حسابي متوسط ( ،)5.80وكذلك تصوراتهم لبعد اإلبداع اإلداري كان متوسطاً
أيضاً ،باإلضافة لوجود تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية للقيادة التحويلية في اإلبداع اإلداري في
الشركات الصناعية ،توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها ؛ ضرورة تعزيز االعتماد على
القيادة التحويلية في الشركات الصناعية ( التعدين واالستخراج) لزيادة فعالية اإلبداع اإلداري لديهم.
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 -1دراسة (: )Azarchehr,2012

The Relationship between Innovation and
عنوان الدراسة :
Leadership Style of Managers with Technical Schools and Professional
Productivity in Tehran Province.
العالقة بين اإلبداع وأسلوب القيادة لدى مديري المدارس التقنية واإلنتاجية المهنية في محافظة
طهران.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين اإلبداع وأسلوب القيادة لدى مديري المدارس التقنية

واإلنتاجية المهنية في طهران ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من
جميع العاملين في المدارس التقنية والمهنية في طهران  ،وتم اختيار ( )600فرد منهم كعينة للدراسة

 ،وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :وجود

عالقة واضحة قوية بين اإلنتاجية واإلبداع وبين أسلوب القيادة لدى مديري المدارس التقنية واإلنتاجية
المهنية في طهران وبمتوسط حسابي مرتفع ( ،)8.05وأبرز توصيات الدراسة كانت  :ضرورة تكثيف

الدورات التدريبية في مجال اإلبداع اإلداري للمدراء في المدارس التقنية واإلنتاجية المهنية.
 -5دراسة): ) Gumusluoglu And llsev,2009

عنوان الدراسةTransformational Leadership, Creativity, and Organizational :
"Innovation
أثر القيادة التحويلية على اإلبداع واالبتكار التنظيمي 
هدفت الدراسة لتحديد تأثير القيادة التحويلية على اإلبداع على مستوى األفراد والمؤسسات ،واستخدمت

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،وطبقت الدراسة على  875فرداً ومدي اًر في  85شركة صغرى
وصغيرة من شركات تطوير البرمجيات التركية بواسطة تعبئة استبيان مع عينة الدراسة ،ومن أهم

النتائج التي توصلت إليها الدراسة :وجود عالقة إيجابية بين القيادة التحويلية واإلبداع على مستوى
األفراد ،وكذلك وجود عالقة إيجابية بين القيادة التحويلية واإلبداع على المستوى المؤسسي.

تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج ألثر القيادة التحويلية على اإلبداع واالبتكار على المستويين

التنظيمي والفردي ،بحيث تم تطبيق هذه الدراسة على  875فردا ومدي ار يعملون في  85شركة صغيرة

تعمل في مجال البرمجيات في تركيا ،وقد أظهرت النتائج إلى القيادة التحويلية ترتبط بعالقة ارتباط

طردية مع االبداع على المستوى الفردي ،وجاءت بمتوسط حسابي مرتفع ( )5.80كما أن القيادة

التحويلية أيضا ترتبط بعالقة ارتباط طردية مع االبتكار على المستوى التنظيمي ،وأوصت الدراسة

بضرورة تدريب المدراء واألفراد في مختلف المستويات اإلدارية على مهارات اإلبداع اإلداري باعتباره

ظل منافسة عالمية
عنص اًر إدارياً مهماً في الحفاظ على الشركات والمؤسسات وتعزيز فرص بقائها في ّ
شديدة ال سيما في عالم البرمجيات وهو مجال عمل الشركات المبحوثة.
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#

الدراسة

جدول رقم ( )2يوضح المتوسطات الحسابية ُلبعد اإلبداع اإلداري

المتوسط الحسابي لإلبداع اإلداري

.8

النشمي والدعيس6086 ،

8.80

.6

إلياس6086 ،

5.68

.5

ربيع 6086 ،

8.38

.8

الشاعر 6086

5.96

.3

السودي 6087 ،

5.86

.7

Wanyoike,2016

5.90

.6

أصرف 6083 ،

5.87

.8

المغربي 6083 ،

5.86

.9

5.50

Psomas & Kafetzopoulos,2015

.80

Kasasbeh, & et al, 2015

5.80

.88

علي والحاكم 6088 ،

5.59

.86

عوض6085 ،

5.56

.85

جلولي 6085 ،

5.96

.88

الحارثي 6086 ،

5.67

.83

شقورة 6086 ،

5.60

.87

Azarchehr, 2012

8.05

.86

الكليبي 6088 ،

5.88

.88

Gumusluoglu And llsev, 2009

3.40

المصدر ُ :جرد بواسطة الباحثة باالعتماد على المصادر أعاله
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حيث أن الجدول أعاله ،لخص المتوسطات الحسابية لبعد اإلبداع اإلداري الذي تضمنته الدراسات
ُ
أي مدى هذا البعد متوفر في كل دراسة سابقة من
السابقة ليتم مقارنته مع الدراسة الحالية ولمعرفة إلى ّ
ّ
المدرجة في الجدول أعاله.
الدراسات ُ
ثالثاً :الدراسات التي تناولت القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري

الدارسات المحلية :

حد علم الباحثة
محلية ربطت بين المتغيرين على ّ
ال يوجد دراسات ّ
الدراسات العربية :
 -2دراسة (أحمد : ) 2227 ،

عنوان الدراسة  :أثر القوة التنظيمية على اإلبداع الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص – أكاديمية

بناة المستقبل الدولية  -مصر

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر القوة التنظيمية على اإلبداع الوظيفي للعاملين في القطاع

الخاص ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدام برنامج ( )SPSSلتحليل االستبيانات
وهو األداة المستخدمة في جمع البيانات .تمثلت عينة الدراسة ب( )800مفردة من مدراء شركات

القطاع الخاص  ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها  :أن لدى المدراء المبحوثين معرفة
بمفاهيم القوة التنظيمية ومتوسط توافر القوة التنظيمية بأبعادها المختلفة المدروسة (قوة الشرعية ،قوة

الخبرة ،قوة المكافأة  ،قوة المعلومات ،قوة المرجعية وقوة العقاب) كان بمتوسط مرتفع (،)5.88

أن تطبيق القوة التنظيمية يؤدي إلى زيادة تطبيق اإلبداع اإلداري في المنظمات المبحوثة
باإلضافة إلى ّ
 ،كما أن اإلبداع اإلداري يزيد لدى المدراء عند امتالكهم للقوة التنظيمية متمثلة بقوة الشرعية وقوة
الخبرة وقوة المكافأة وقوة المعلومات وقوة العقاب وقوة المرجعية ،وجاء من التوصيات  :ضرورة تنمية

مفهوم القوة الرسمية لدى المدراء داخل الشركات ،وممكن أن يتم ذلك من خالل برامج تدريبية للمديرين
ٍ
بشكل أدق ،كما أنها أوصت باهتمام المدراء بقوة المكافأة أكثر
لتوضيح كيفية استخدام القوة الرسمية

مما لها دور كبير في زيادة اإلبداع الوظيفي في الشركات ونموها وتحقيقها لميزة تنافسية في المجتمع.
 -7دراسة ( عثمان: )7012 ،

عنوان الدراسة :الدور الوسيط للقوة التنظيمية في العالقة بين تفويض السلطة و اإلبداع

اإلداري 

هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي اثر تفويض السلطة بأبعادها الثالثة ( تفويض الصالحيات ،
تنمية المهارات القيادية لدي المرؤوسين ،التنظيم اإلداري ) على اإلبداع الوظيفي بأبعاده )توليد افكار
جديدة  ،حل المشكالت ) ومعرفة دور القوة التنظيمية في توسط العالقة بين تفويض السلطة واإلبداع
الوظيفي  ،استهدفت هذه الدراسة عينه من مدراء المصارف السودانية ،واستخدمت المنهج الوصفي
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التحليلي ،كما تم االعتماد على االستبيان كأداة للدراسة للحصول على البيانات األولية للدراسة وذلك
الختبار الفرضيات واإلجابة على تساؤالت الدراسة.
حيث وزعت عدد ( )860استبانة على المدراء بالمصارف السودانية في المستويات اإلدارية (العليا
والوسطى) كما تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية الوصفية واالستنتاجية لتحليل البيانات التي
تم جمعها واختبار صحة الفرضيات  ،كما بينت نتائج الدراسة أن متوسط القوة التنظيمية بين عينة
الدراسة كان بمستوى متوسط ( )8.88باإلضافة إلى وجود عالقة بين تفويض السلطة واإلبداع
الوظيفي ،كما بينت وجود عالقة جزئية بين اإلبداع الوظيفي والقوة التنظيمية واتضح من نتائج الدراسة
أن القوة التنظيمية بأبعادها ( القوة الرسمية  ،قوة الخبرة ،قوة المكافأة ) تتوسط العالقة بين تفويض
السلطة و اإلبداع الوظيفي .وكان من أهم توصيات الدراسة بضرورة تفويض السلطة للمرؤوسين وذلك
لتسهيل إجراءات العمل داخل المصارف ،وأوصت ايضاً بضرورة االهتمام بإبداع العاملين وتشجيعهم
لذلك.
 -3دراسة ( أبو زيد: )7010 ،

عنوان الدراسة  :أثر القوة التنظيمية على اإلبداع الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية األردنية –

جامعة الشرق األوسط

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر القوة التنظيمية بأبعادها( قوة الرسمية ،قوة الخبرة ،قوة
المكافأة) على اإلبداع الوظيفي لدى عينة من المديرين في البنوك التجارية األردنية  ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات الالزمة الختبار الفرضيات ،
أخذت العينة على أساس عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة  ،حيث تمثلت العينة ب ( )830من

مجتمع الدراسة ( )370مدير ،وتم توزيع ( )830استبانة وتم استرداد ( )806تم معالجتها إحصائياً،

وتوصلت الدارسة الى أن القوة التنظيمية يمتلكها المدراء في البنوك التجارية األردينة بمتوسط ()5.8

وهناك أثر ذا داللة إحصائية للقوة التنظيمية بأبعادها الثالثة المستخدمة

( القوة الرسمية وقوة الخبرة

وقوة المكافأة) على اإلبداع الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية باألردن؛ و جاء من أهم توصياتها،

أن يأخد المديرون باهتمام اكبر للقوة الرسمية وذلك لتشجيع وحفز العاملين على اإلبداع ،وكذلك أن
يهتم المديرون بقوة الخبرة وانعكاسها على تدريب العاملين في حل المشكالت التي تواجههم.
الدراسات األجنبية :

حد علم الباحثة.
ال يوجد دراسات أجنبية ربطت بين المتغيرين على ّ
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جدول رقم ( )3ملخص الدراسات السابقة
التنظيمية
أوالً الدراسات التي تناولت القوة
ّ

م

الباحث

المتغير المستقل

.2

عمران6086 ،

القوة التنظيمية

ضغوط العمل

.2

حنون6086 ،

القوة التنظيمية

االلتزام التنظيمي

.3

بن عمر6087 ،

-

القوة التنظيمية

.1

Asadzadeh,2016

القوة التنظيمية

ادارة الصراع

.5

BAGCI,2015

قوة المدراء

الرضا الوظيفي

.6

Kozan & Ergin, 2014

مصادر القوة

استراتيجية إدارة الصراع

.7

أحمد6088 ،

القوة التنظيمية

الصراع التنظيمي

.8

صادق وعلي محمد6088 ،

القوة التنظيمية

التغيير التنظيمي

.9

Ramezani, et al , 2013

قوة المدراء

ضغوط العمل ونية البقاء لدى العاملين

.22

عبد الستار6085 ،

القوة التنظيمية

الهوية التنظيمية

.22

Altinkurt & Yilmaz, 2012

القوة التنظيمية

المواطنة التنظيمية

.22

حسين6009 ،

القوة التنظيمية

السلوك القيادي

.23

زيدية6009 ،

قوة اإلدارة العليا

األهداف االستراتيجية

.21

الخشالي6007 ،

قوة اإلدارة العليا

استراتيجيات النمو

م

الباحث

المتغير المستقل

.2

النشمي والدعيس6086 ،

اإلبداع اإلداري

الميزة التنافسية

.2

إلياس6086 ،

اإلبداع اإلداري

التطوير التنظيمي

.3

ربيع6086 ،

ممارسات القيادة الموزعة

اإلبداع اإلداري

.1

الشاعر6086 ،

ممارسات القيادة األخالقية

اإلبداع اإلداري

.5

السودي6087 ،

درجة ممارسة اإلبداع

اإلبداع اإلداري

.6

Wanyoike,2016

استراتيجيات االبداع

الميزة التنافسية

.7

أصرف6083 ،

تكنولوجيا المعلومات

اإلبداع اإلداري

.8

المغربي6083 ،

القيادة االستراتيجية

اإلبداع اإلداري

.9

Psomas & Kafetzopoulos, 2015

القدرة

االبداع

.22

Kasasbeh, & et al, 2015

القيادة التحويلية

اإلبداع اإلداري

.12

علي والحاكم 6088 ،

مقومات اإلبداع اإلداري

معيقات اإلبداع اإلداري

.22

عوض6085 ،

اإلبداع اإلداري

التطوير التنظيمي

.23

جلولي6085 ،

الثقافة التنظيمية

اإلبداع اإلداري

.21

الحارثي6086 ،

المتغيرات الشخصية والمهنية

واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري

.25

Azarchehr, 2012

اإلبداع

أسلوب القيادة

ثانياً  :الدراسات التي تناولت اإلبداع اإلداري
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المتغير التابع

المتغير التابع

.26

شقورة6086 ،

إدارة التغيير

اإلبداع اإلداري

.27

الكليبي6088 ،

مقومات اإلبداع اإلداري

معوقات اإلبداع اإلداري

.29

Gumusluoglu And llsev, 2009

القيادة التحويلية

اإلبداع واالبتكار

م
.2

الباحث

ثالثاً :الدراسات التي تنتولت القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري
القوة التنظيمية

أحمد6086 ،
إسماعيل6086 ،

.2

المتغير المستقل

تفويض السلطة  ،والدور الوسيط ( القوة
التنظيمية )

القوة التنظيمية

زيد6080 ،

المتغير التابع
اإلبداع الوظيفي
اإلبداع الوظيفي
اإلبداع الوظيفي

المصدر :جرد بواسطة الباحثة ،باالعتماد على المصادر أعاله

رابعاً :التعليق على الدراسات السابقة

أظهرت الدراسات السابقة اهتماماً واضحاً بمتغيري الدراسة (القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري) ،وما يمكن
أن يحققاه من منافع وفوائد في مختلف المؤسسات على اختالف هوياتها ورساالتها ،فمن الواضح أن

هذين المفهومين لم يأتيا على منظمات بعينها دون الغير ،إنما شملت الدراسات السابقة مؤسسات
أكاديمية وخدماتية وربحية ومصرفية وغيرها.

تأتي هذه الدراسة في نسق الدراسات السابقة في مضمونها وفي الهدف العام المرجو من كل متغير

فإن هذه الدراسة هي الرابعة
على حدة ،ولكن بحسب ما قامت به الباحثة من استطالع وبحث دقيقّ ،
عربياً التي جمعت بين المتغيرين محل الدراسة (القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري) في رسالة واحدة.

التنظيمية فإن الباحثة تالحظ أن غالبية الدراسات
بالنسبة للدراسات التي تناولت موضوع القوة
ّ
واألبحاث السابقة قد ربطت بين مفهوم أو مصادر القوة التنظيمية والعديد من المفاهيم األخرى لتوضيح

دور أو أثر أو عالقة القوة التنظيمية كمتغير مستقل بتلك المفاهيم األخرى ،وهذا ما يتفق مع الباحثة.

وعن مصادر القوة التنظيمية المستخدمة في هذه الدراسات  ،فقد اختلفت الدراسات في هذا األمر،

فدراسة ( عمران )6086 ،اعتمدت على خمسة أبعاد  :قوة الشرعية ،قوة الخبرة ،قوة المرجعية ،قوة
المكافأة ،قوة العقاب  ،ودراسة (حنون )6086 ،اعتمدت على ثالثة أبعاد :قوة الشرعية ،وقوة الخبرة
وقوة المكافأة  ،ودراسة (بن عمر )6087 ،شملت األبعاد الستة المعتمدة على مصدر قوة الفرد وهي :

قوة الشرعية ،قوة الخبرة ،قوة المكافأة ،قوة المرجعية ،قوة العقاب  ،وقوة المعلومات ،ودراسة

( )Kozani&Ergin , 2014ودراسة (أحمد )6088،استخدمت خمسة من المصادر المتمثلة في :
المرجعية ،ودراسة (صادق ومحمد،
القوة الشرعية ،قوة المعلومات ،قوة االرتباط ،قوة الخبرة ،قوة
ّ
 )6088استخدمت قوة اإلجبار ،القوة الشرعية ،قوة الخبرة ،القوة المرجعية ،قوة المكافأة ودراسة
( )Ramezani, et al ,2013شملت األبعاد التالية  :الشرعية ،والخبرة والمكافأة والمرجعية والعقاب،
ودراسة (الستار )2013 ،استخدمت قوة الشرعية ،قوة االرتباط ،قوة المعلومات ،قوة الخبرة  ،قوة
84

المرجعية ،ودراسة ( )Altinkurt & Yilmaz, 2012اعتمدت على أربعة من هذه المصادر وهي :القوة
المرجعية  ،وقوة المكافأة و(حسين )6009 ،اعتمد على القوة
الشرعية قوة الخبرة  ،القوة العقاب  ،قوة
ّ
الشرعية ،قوة االرتباط ،قوة الخبرة ،القوة المرجعية ،قوة المعلومات و(زيدية)6006 ،اعتمد على القوة
الهيكلية ،قوة الملكية ،قوة الخبرة ،وقوة الصفات الشخصية  ،و (الخشالي )6007 ،استخدم قوة

الهيكلية ،قوة الخبرة ،قوة المكانة ،قوة الملكية ،ودراسة ( )Asadzadeh,2016استخدم قوة العقاب
وقوة الشرعية ،ودراسة ( )Bagci,2015استخدم قوة المرجعية وقوة المكافآة ،وقوة الشرعية ،وقوة

العقاب ،وقوة الخبرة) ،وبالنسبة للدراسة الحالية ،فأنها اعتمدت على ()Raven &French, 1959

في استخدام مصادر القوة التنظيمية لتحقيق غرض هذه الدراسة ،والذي تقاطعت العديد من الدراسات

السابقة معه في الكثير من المصادر ،ومصادر القوة التنظيمية المستخدمة هي  :القوة الشرعية ،قوة
المرجعية ،قوة الخبرة ،قوة المعلومات ،قوة التهديد بالعقاب وقوة المكافأة .

أما بالنسبة للدراسات التي تناولت اإلبداع اإلداري فقد اتفقت الباحثة مع كالً من (ربيع )6086 ،و

(الشاعر )6086 ،و(السودي )6087 ،و( أصرف )6083 ،و( المغربي )6083،و( & Kasasbeh,
 )et al, 2015و(  ) Psomas &Kafetzopoulos,2015و( علي والحاكم )6088 ،و(جلولي،

(الكليبي  ،)6088،و Gumusluoglu And
 ، )6085و(الحارثي ،)6086 ،و( شقورةُ )6086 ،
) )llsev, 2009قد تناولت اإلبداع اإلداري كمتغير تابع ،ودراسة ( النشمي والدعيس )6086 ،ودراسة

(إلياس )6086 ،ودراسة ( )Wanyoike,2016ودراسة (عوض )6085 ،ودراسة ( Azarchehr,

أن اتفقت الدراسات على تسمية اإلبداع اإلداري بنفس
 ) 2012تناولته كمتغير مستقل ،كما ّ
المصطلح ،ما عدا دراستي ( أحمد )6086 ،و (زيد )6080 ،وهما الدراستان اللتان ربطتا بين متغيري

الدراسة المستقل والتابع ،إال أنها استخدمت اإلبداع الوظيفي كمصطلح يعبر عن اإلبداع اإلداري،

وبناء على ما سبق يمكن القول:
ً
 .8الدراسات السابقة التي تحدثت عن القوة التنظيمية ،ركزت على أثر مصادر القوة التنظيمية في عدة
متغيرات مثل  :الصراع التنظيمي ،والذكاء العاطفي  ،الهوية التنظيمية ،المواطنة التنظيمية وغيرها
 ،وكيف ُيمكن للقوة التنظيمية لدى المدراء في مختلف المؤسسات على الحفاظ على بقائها
واستم ارريتها.
 .6اتفقت هذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة في تعريف القوة التنيظيمة وتحديد مصادرها ،

باإلضافة إلى أن هذه الدراسة اتفقت مع دراسة ( ،)Altinkurt & Yilmaz, 2012و(عبد

الستار )6085 ،في اختيار المدارس كمجتمع يطبق عليه البحث ،أما باقي الدراسات السابقة فقد
طبقت على مؤسسات مختلفة ومتعددة األنشطة والثقافات محلياً وعربياً وأجنبياً.
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(الكليبي )6088 ،في عينة الدراسة الممثلة مع جميع األفراد
 .5اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ُ
المكونين لمجتمع الدراسة مما يعطي صورة أدق ونتائج أكثر دقة من الدراسات التي اقتصرت على
عدد محدود من المدراء فيها .

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
 ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في بلورة فكرة البحث وتطويرها.

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء أداة البحث (االستبانة) وتكوين فكرة عن أهم
النماذج التي استخدمت في دراسة جوانب وأبعاد متغيرات البحث.

 قدمت الدراسات السابقة أطر نظرية ومفاهيمية جيدة استطاعت الباحثة من خاللها التعرف إلى
كيفية تنأول هذه األطر وكذلك أهم المراجع العربية واألجنبية المتعلقة بموضوع البحث.

 ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في التعرف إلى أهم المناهج البحثية المستخدمة في إعداد
الرسائل العلمية.

 التعرف إلى توجهات الباحثين في كيفية تنأول الجانب العملي والتطبيقي لألبحاث العلمية على
أساس علمي سليم ومنظم.

 تسعى الباحثة إلى االستفادة من خالصة نتائج الدراسات السابقة عند مناقشة النتائج التي سيتوصل
إليها البحث.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
حد علم الباحثة التي ألقت الضوء على العالقة بين
تعد هذه الدراسة من الدراسات القالئل التي على ّ
القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بالتالي:

محلية على حد علم الباحثة تشمل مختلف أبعاد القوة
 -8تميزت هذه الدراسة أنها أول دراسة
ّ
التنظيمية المعتمدة على مصدر قوة الفرد والمتمثلة في ستة أبعاد  :القوة الشرعية ،قوة الخبرة ،قوة
ّ
المكافأة  ،قوة المرجعية  ،قوة العقاب وقوة المعلومات.

حيث الهدف ومجال التطبيق.
 -6تميزت هذه الدراسة عن غيرها بأنها مختلفة من ُ
حد علم الباحثة
 -5اختلفت الدراسة الحالية أيضاً عن الدراسات السابقة أنها أول دراسة محلية على ّ
حيث العديد من الدراسات ربطت المتغير
تربط هذين المتغيرين موضع الدراسة مع بعضها ُ ،
التابع وهو اإلبداع اإلداري كمتغيرات مستقلة مختلفة ،لكن هذه الدراسة ستربطه مع متغير القوة

التنظيمية وفي مجتمع دراسة ُمختلف وهو مدراء المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية
بفلسطين.
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جدول رقم ( )1يوضح الفجوة البحثية
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 ركزت على القوة التنظيمية كمتغير  تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات اهتمت الدراسة بدراسة عالقة القوة
مستقل

في

بعض

 ركزت

على

اإلبداع

الدراسات

ومتغير تابع في دراسات أخرى.

كمتغير

الدراسات

مستقل

وكمتغير

في

اإلداري
في

عربيتّين ربطتا المتغيرين مع بعضهما الجنوبية بفلسطين ،وذلك من خالل :
حد علم الباحثة ال  التعرف على واقع القوة التنظيمية في
البعض ،ولكن على ّ
توجد

دراسة

محلية

ربطت

القوة

المدارس الحكومية في المحافظات

التنظيمية باإلبداع اإلداري.

الجنوبية بفلسطين.

المستقل) بمتغيرات أخرى منها

حّد علم الباحثة ومن خالل دراسة
مواضيع الدراسات السابقة ركزت

المدارس الحكومية في المحافظات

الجنوبية بفلسطين.

متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة في  تحديد طبيعة العالقة بين كل بعد من

الصراع التنظيمي والهوية التنظيمية

المدارس الحكومية في المحافظات

أبعاد القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري

دراسات أخرى

تابع

بعض

حيث الهدف ومجال التنظيمية باإلبداع اإلداري لدى مديري
السابقة من
ُ
التطبيق ،كما ّأنه يوجد دراستين المدارس الحكومية في المحافظات

 ارتبطت القوة التنظيمية (المتغير

والسلوك القيادي وغيرها.

 مجال التطبيق:

 المؤسسات األكاديمية المؤسسات المصرفية -الوزارت المختلفة

 ال توجد دراسات عربية ومحلية على  التعرف على واقع اإلبداع اإلداري في

الجنوبية بفلسطين .

في مجتمع الدراسة.

 العديد من الدراسات اعتمدت على  الكشف عن الفروق في استجابات
بعض أبعاد القوة التنظيمية المستمدة

المبحوثين حول القوة التنظيمية في

تدرس عالقة القوة التنظيمية باألبعاد

الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي،

من قوة الفرد ،ولكن الدراسة الحالية
الستة لها  :قوة الشرعية ،قوة الخبرة،

المدارس الحكومية من حيث (
سنوات الخبرة ،نوع المدرسة).

قوة المكافأة  ،قوة المرجعية  ،قوة  الكشف عن الفروق في استجابات

العقاب وقوة المعلومات.

المبحوثين حول اإلبداع اإلداري في

المدارس الحكومية من حيث (

الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي،

سنوات الخبرة ،نوع المدرسة).

 تقديم توصيات للجهات المشرفة على
المدارس الحكومية في المحافظات
الجنوبية بفلسطين حول نتائج الدراسة.

المصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقة
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ملخص الفصل الثالث
استعرضت الباحثة في هذا الفصل ما يلي :

تم التطرق إلى الدراسات السابقة المتعلقة بالمتغير المستقل وهو القوة التنظيمية  ،واستعرضت
ّ .8
المحلية والعربية واألجنبية التي تناولت هذا الموضوع  ،ولوحظ ربط المتغير
ُمختلف الدراسات
ّ
بالعديد من المتغيرات مثل  :الصراع التنظيمي وااللتزام التنظيمي وضغوط العمل والهوية

التنظيمية وغيرها.
تم التطرق أيضاً إلى الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية التي تناولت موضوع المتغير
ّ .6
التابع وهو اإلبداع اإلداري ،والحظنا ر ِ
بطه بالعديد من المتغيرات المختلفة مثل :الحوافز
وتكنولوجيا المعلومات والقيادة الموزعة والقيادة االستراتيجية والثقافة التنظيمية وغيرها
 .5استعرضت الباحثة في هذا الفصل أيضاً الدراسات التي ربطت بين المتغيرين محور الدراسة ،
ولوحظ ش ّح الدراسات التي تناولتهما معاً و اختالف مجتمع الدراسة عن الدراسة الحالية في

كل منهما.
ّ

 .8علقت الباحثة على الدراسات السابقة من حيث تناولهما متغير القوة التنظيمية كمتغير مستقل
أو متغير تابع وكذلك اإلبداع اإلداري والدراسات التي تناولته كمتغير مستقل أو متغير تابع ،
باإلضافة بالتطرق ألوجه االستفادة من الدراسات السابقة وأوجه التشابه واالختالف بين الدراسة
الحالية والدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية عن غيرها وتم استخالص الفجوة البحثية.
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المقدمة:

يتناول هذا الفصل كافة اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة ،السيما وأن المنهجية

العلمية هي نسق من القواعد واإلجراءات التي يعتمد عليها البحث العلمي ،وهذا النسق مرن وغير

مغلق ،لذا فهو غير منزه عن الخطأ ،إال أن المنهج يبقى أساسياً في تدوين المعلومات والبيانات التي
يحتاجها أي باحث إلنجاز وتحقيق أهداف بحثه ،كما أن المنهج العلمي هو الذي يلزم الباحث بالدقة،

ويضمن حياده النسبي الموضوعي بعيداً عن ميوله الشخصية ،وبالتالي يلزم الباحث بعدم إبداء رأيه
الشخصي دون تعزيزه بآراء لها قيمتها العلمية ،والتقيد بإخضاع أي رأي للنقد ،فال رأي فوق النقد
والنقاش مهما كانت درجة الثقة فيه ،إذ ال توجد حقيقة راسخة بذاتها .وقد اعتمدت الباحثة في عرضها

لإلجراءات المنهجية على عدة خطوات أهمها :منهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،وأدوات الدراسة،
ومحاور الدراسة ،وصدق وصالحية أداة البحث وثباتها ،وأساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة في

الدراسة.

أوالً :منهجية الدراسة:

مــن أجــل تحقيــق أهــداف الد ارســة قام ـت الباحث ـة باســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي لوصــف

الظ ــاهرة موض ــوع الد ارس ــة (عالقـــة القـــوة التنظيميـــة باإلبـــداع اإلداري ،دراســـة ميدانيـــة علـــى مـــديري
المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في فلسطين) وتحليل بياناتها وبيان العالقـة بـين مكوناتهـا
واآلراء التــي تطــرح حولهــا والعملي ــات التــي تتضــمنها واآلث ــار التــي تحــدثها ،وه ــو أحــد أشــكال التحلي ــل

والتفس ــير العلم ــي الم ــنظم لوص ــف ظ ــاهرة أو مش ــكلة مح ــددة وتص ــويرها كمـ ـاً ع ــن طري ــق جم ــع بيان ــات

ومعلومــات مقننــة عــن الظــاهرة أو المشــكلة وتصــنيفها وتحليلهــا وإخضــاعها للد ارســات الدقيقــة ،واعتمــدت

الباحثة مصدريين أساسيين لجمع المعلومات هما:

-2البيانـــات األوليـــة :وذل ــك بالبح ــث ف ــي الجان ــب المي ــداني بتوزي ــع اس ــتبيانات لد ارس ــة بع ــض مف ــردات
الد ارســة وحصــر وتجميــع المعلومــات الالزمــة فــي موضــوع الد ارســة ،ومــن ثــم تفريغهــا وتحليلهــا باســتخدام
برنــامجSPSS :

) (Statistical Package for Social Scienceاإلحصــائي واســتخدام

االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

-7البيانات الثانوية :لقد قامت الباحثة بمراجعة الكتب والـدوريات والرسـائل العلميـة واألبحـاث المحكمـة
والمقـاالت المنشـورة علـى اإلنترنـت والمتعلقــة بالموضـوع قيـد الد ارسـة ،والتـي تتعلــق بالكشـف عـن عالقــة

القــوة التنظيميــة باإلبــداع اإلداري ،دراســة ميدانيــة علــى مــديري المــدارس الحكوميــة فــي المحافظــات
الجنوبية في فلسطين ،بهدف إثراء موضوع الدراسة بشكل علمي ،وذلك من أجل التعرف علـى األسـس
والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكـذلك أخـذ تصـور عـن آخـر المسـتجدات التـي حـدثت فـي

مجال الدراسة.
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ثاني ًا :مجتمع و عينة الدراسة:
اشتملت عينة الدراسة على ( )593موظفاً وموظفة من المدراء العاملين في المدارس الحكومية

بمحافظـات قطـاع غـزة مـن مجتمــع الد ارسـة بطريقـة المسـح الشــامل ،وتـم اسـترداد ( )559اسـتبانة ،وبعــد

فحص االستبيانات لم يتم استبعاد أي استبيان ،وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للد ارسـة ()559

استبانة أي بنسبة .%85.8

ثالثاً :أداة الدراسة (االستبانة):
اعتمدت هذه الدراسة (االستبانة) كأداة للدراسة في جمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ،لما
تمتاز بـه هـذه األداة فـي جمـع المعلومـات مـن عـدد كبيـر مـن األشـخاص فـي وقـت محـدد ،وألنهـا تعطـى

مسـ ــاحة كافيـ ــة ألف ـ ـراد العينـ ــة فـ ــي التفكيـ ــر دون ضـ ــغوط نفسـ ــية كمـ ــا هـ ــو الحـ ــال فـ ــي المقابلـ ــة وتتسـ ــم
بالموضــوعية العلميــة فــي النتــائج ،حيــث قامــت الباحثــة بإعــداد اســتبانة لد ارســة عالقــة القــوة التنظيميــة

باإلبداع اإلداري ،د ارسـة ميدانيـة علـى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي المحافظـات الجنوبيـة فـي فلسـطين
من خالل اتباع الخطوات اآلتية:

 -8مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في بناء االستبانة
وصياغة فقراتها.

 -6تم إعداد مسودة أولية لالستبانة من أجل تقييمها وعرضها على المشرفين وأخذ رأيهما حول
صالحية االستبانة لهذا الدراسة.

 -5إعادة ترتيب مجاالت وأبعاد االستبانة ،وإعادة صياغة فقراتها وفق التعديالت التي أبداها
المشرفان.

 -8تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد
وتعديل وحذف وما يلزم ،والملحق رقم ( )6يبين أسماء المحكمين.

 -3في ضوء آراء المحكمين وتوجيهات المشرفين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف
أو اإلضافة أو التعديل لتستقر االستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم (.)8

رابعاً :مكونات أداة الدراسة

كما سبق ذكره فإن أداة الدراسة (االستبانة) ،التي تم إعدادها باالستعانة بآراء ووجهات نظر

المحكمين وذوي الخبرة واالختصاص ،تكونت من قسمين رئيسيين على النحو اآلتي:

القسم األول :تمثل القسم األول بالبيانات الشخصية ألفراد العينة والمتمثلة في (الجنس ،العمر ،المؤهل
العلمي ،الخبرة الوظيفية ،نوع المدرسة).

القسم الثاني :وهو ال قسم الذي يعبر عن مجاالت وأبعاد ومتغيرات الدراسة حيث تكونت من ()75
فقرة ،موزعة على مجالين رئيسين على النحو اآلتي:
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المجال األول :ويمثل المتغيرات المستقلة والذي يقيس القوة التنظيمية ويتكون هذا المجال من ()56
فقرة موزعة على ( )7أبعاد على النحو اآلتي:

البعد األول (قوة الشرعية) :يتكون من ( )6فقرات.
البعد الثاني (قوة المكافأة) :يتكون من ( )7فقرات.
البعد الثالث (قوة الخبرة) :يتكون من ( )6فقرات.

البعد الرابع (قوة المرجعية) :يتكون من ( )3فقرات.

البعد الخامس (قوة التهديد بالعقاب) :يتكون من ( )3فقرات.

البعد السادس (قوة المعلومات) :يتكون من ( )6فقرات.

المجال الثاني( :اإلبداع اإلداري) يمثل المتغير التابع ،ويتكون هذا المجال من ( )67فقرة.

خامساً :تصحيح أداة الدراسة:
استخدمت الباحثة تدريج خماسي وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة ،بحيث

تعرض فقرات االستبانة على عينة الدراسة ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها

وتُعطى فيه اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرة ،كما هو موضح بالجدول رقم (:)3
جدول رقم( :)5لتصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي
اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

الدرجة

5

1

3

2

غير موافق
بشدة

2

يتضح من الجدول رقم ( )3أعاله بأن الفقرة التي يتم الموافقة عليها بشدة تأخذ الدرجة ( ،)3والفقرة

التي يتم الموافقة عليها تأخذ الدرجة ( ،)8أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عليها محايد تأخذ الدرجة

( ،)5في حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عليها ال أوافق تأخذ الدرجة ( ،)6وكذلك الفقرة التي تكون
نتيجة االجابة عليها ال أوافق بشدة تأخذ الدرجة ( ،)8ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من

الفقرات وكل بعد وكل مجال ضمن أداة الدراسة ،تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن

النسبي والجدول رقم ( )8أدناه يوضح مستويات الموافقة استناداً لخمس مستويات (منخفض جدا،

منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً).
جدول رقم ( :)6مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد مجاالت الدراسة
مستوى

الموافقة
وسط حسابي
وزن نسبي

منخفض جدًا
أقل من
8.80

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدًا

 8.80إلى 6.39

 6.70إلى 5.59

 5.80إلى 8.89

أكبر من 8.60

 %36إلى %76.9

 %78إلى %85.9

أكبر من %88

أقل من  %57 %57إلى %38.9
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وهذا يعطى داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )8.80تدل على وجود درجة منخفضة

جداً من الموافقة على الفقرة أو البعد أو المجال بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من عدم الموافقة ،أما
المتوسطات التي تتراوح بين ( )6.39-8.80فهي تدل على وجود درجة منخفضة من الموافقة بمعنى
درجة مرتفعة من عدم الموافقة على الفقرات أو األبعاد أو المجال ،بينما المتوسطات التي تتراوح بين

( )5.59-6.70فهي تدل على وجود درجة متوسطة من الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو
البعد أو المجال المقصود ،كما أن المتوسطات التي تتراوح بين ( )8.89-5.80تدل على وجود

درجة مرتفعة من الموافقة ،في حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد عن ( )8.60تدل على وجود

درجة مرتفعة جداً من الموافقة ،وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده
في تصحيح أداة الدراسة.

سادساً :صدق وثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة من خالل تطبيق االستبانة على عينة استطالعية

مكونة من  50مفردة ،وتم اتباع الطرق الموضحة فيما يلي للتأكد من صدق وثبات االستبانة والتحقق
من صالحيتها على جميع أفراد عينة الدراسة.
 .2صدق أداة الدراسة:

أ .الصدق الظاهري (صدق أراء المحكمين):
يستخدم أسلوب الصدق الظاهري ،بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها

ألغراض الدراسة ،وتم ذلك من خالل عرض أداة الدراسة على عدد من المحكمين ذوي الخبرة
طلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صدق
والمختصين بالموضوع مجال الدراسة (ملحق رقم  ،)6و ُ
وصالحية كل فقرة من فقرات االستبانة ومدى ومالءمتها لقياس ما وضعت لقياسيه ووصف موضوع

طلب منهم إبداء وجهة النظر فيما تحتويه االستبانة وإدخال التعديالت الالزمة والتي
الدراسة ،كما ُ

يرونها من وجهة نظرهم مناسبة ،حيث قدم السادة المحكمين العديد من التعديالت على االستبانة،

حيث قامت الباحثة باألخذ بهذه التعديالت وتم إعادة صياغة االستبانة في ضوء المالحظات التي
قدمها المحكمين ،حتى أخذت االستبانة شكلها النهائي كما هو موضح في الملحق رقم (.)8
ب.

صدق االتساق الداخلي:

يقصـد باالتســاق الــداخلي مــدى اتسـاق كــل فقـرة مــن فقـرات االسـتبانة مــع البعــد أو المجــال الــذي

تنتمــي إليــه هــذه الفق ـرة ،ويــتم التحقــق مــن وجــود صــدق االتســاق الــداخلي مــن خــالل حســاب معــامالت

االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكليـة للبعـد أو المجـال الـذي تنتمـي إليـه ،وذلـك بهـدف التحقـق مـن
م ــدى ص ــدق االس ــتبانة كك ــل ،وفيم ــا يل ــي ع ــرض لنت ــائج التحق ــق م ــن ص ــدق االتس ــاق ال ــداخلي لفقـ ـرات

االستبانة حسب األبعاد والمجاالت التي تتكون منها:
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أبعاد القوة التنظيمية:

معــامالت االتســاق الــداخلي ألداة الدراســة لفقــرات المحــور األول( ،قــوة الشــرعية) والدرجــة

الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم (:)7

جدول رقم ( )7معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول( ،قوة الشرعية) مع الدرجة الكلية
للبعد األول.
م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

.8

أمتلك الحق في الطلب من المدرسين تنفيذ تعليماتي

0.760

0.000

.6

أستخدم السلطة الرسمية لمراقبة المدرسين

0.776

0.000

.5

أستخدم السلطة الرسمية إلدارة الصراع بين المدرسين

0.886

0.006

.8

يخولني موقعي بالعمل صالحيات تغيير بعض اجراءات العمل

يمنحني موقعي بالعمل الطلب من المدرسين التعأون في العمل

0.787

0.000

0.388

0.005

.7

أعتمد في صالحياتي على توزيع االعمال على المدرسين

0.768

0.000

.6

أقوم بتفويض الصالحيات للمدرسين

0.838

0.086

.3

الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.163 = )2.22
الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.312 = )2.25

يبــين الجــدول الســابق أن معــامالت االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات المحــور األول والدرجــة

وتروحــت معــامالت االرتبــاط بــين (-0.838
الكليــة لفق ارتــه دالــة عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.08 ،0.03ا
 ،)0.768وبذلك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه.

االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المحور الثاني( ،قوة المكافأة) والدرجة الكليـة لفقراتـه كمـا هـو
مبين بالجدول رقم (:)8

جدول رقم ( )8معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني "قوة المكافأة" مع الدرجة الكلية
للبعد الثاني
م
.8

معامل

الفقرة

االرتباط

أمنح المكافآت على اساس أداء المدرسين كفريق عمل وليس على أداء الفرد

مستوى الداللة

0.796

0.000

أحصل على مكافآت تفوق المستوى الذي يحصل عليه االخرون

0.889

0.085

0.768

0.000

.8

تنسجم توقعاتي بخصوص المكافآت بما هو مطبق فعالً في الوزارة

0.737

0.000

.7

يتم ربط ترقية المدرسين ومكافآتهم بمستوى أدائهم.

0.658

0.000

0.578

0.088

.6
.5
.3

الواحد

أقوم بتكريم المدرسين المبدعين بشكل دوري ومستمر

أحصل على مكافآت تناسب المهام التي اقوم بها.

الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.163 = )2.22
الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.312 = )2.25
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يبين الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجـة الكليـة

لفقراته دالة عند مستوى داللة ( ،)0.08 ،0.03وترأوحت معامالت االرتباط بـين (،)0.658-0.578
وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه.

االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المحـور الثالـث( ،قـوة الخبـرة) والدرجـة الكليـة لفقراتـه كمـا هـو
مبين بالجدول رقم (:)9

جدول رقم ( )9معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث "قوة الخبرة" مع الدرجة الكلية
للبعد الثالث
م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

.8

استخدم خبراتي في تشجيع المدرسين على العمل كفريق واحد

0.789

0.000

.6

تكسبني ممارستي للعمل في المدرسة خبرات متعددة

0.735

0.000

.5

تساهم خبرتي في بناء العالقات القوية مع المدرسين

0.795

0.000

.8

بناء على خبراتي اقوم بتقديم النصح واالرشاد المدرسين
ً
أستخدم خبراتي في تشجيع الموظفين على استنباط أفكار جديدة

0.687

0.000

0.389

0.005

.7

امتلك خبره عالية لذا اقدم اقتراحات لتحسين جودة العمل بالمدرسة.

0.886

0.000

.6

تمنحني خبرتي العمل بأي مكان مناسب آخر في الوزارة

0.768

0.000

.3

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.163 = )2.22

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.312 = )2.25

يبين الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكليـة

لفقراته دالة عنـد مسـتوى داللـة ( ،)0.08وترأوحـت معـامالت االرتبـاط بـين ( ،)0.886-0.389وبـذلك
تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه.

االتساق الداخلي ألداة الدراسـة لفقـرات المحـور الرابـع( ،قـوة المرجعيـة) والدرجـة الكليـة لفق ارتـه كمـا هـو
مبين بالجدول رقم (:)80
جدول رقم ( )01معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الرابع "قوة المرجعية" مع الدرجة الكلية
للبعد الرابع.
م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

.8

أحظي بتأييد المدرسين لتأثرهم بشخصيتي وانجذابهم لي

0.857

0.087

.6

صلتي بالمتنفذين داخل الوزارة وخارجها تجعلني احظى بتأييد إدراتي

يرغب المدرسون في توطيد العالقات الشخصية بيني وبينهم

0.688

0.000

0.783

0.000

.8

تشعرني الوزارة بأنني موضع احترام وثقة

0.797

0.000

.3

تقدمني الوزارة مثاال جيداً للمدراء األخرين

0.696

0.000

.5

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.163 = )2.22
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.312 = )2.25
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يبين الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المحـور ال اربـع والدرجـة الكليـة

لفقراته دالة عند مستوى داللة ( ،)0.08 ،0.03وترأوحت معامالت االرتباط بـين (،)0.696-0.857
وبذلك تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسه.

االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المحـور الخـامس( ،قـوة التهديـد بالعقـاب) والدرجـة الكليـة لفق ارتـه
كما هو مبين بالجدول رقم (:)88
جدول رقم ( )00معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الخامس " قوة التهديد بالعقاب" مع
الدرجة الكلية للبعد الخامس
م
.8

معامل

الفقرة

االرتباط

أستخدم أسلوب العقاب مع المدرسين لمنع السلوك غير المرغوب فيه في

مستوى الداللة

0.787

0.000

.6

قدرتي على معاقبة المدرسين يجعلهم يقومون بتنفيذ المهام بكفاءة عالية.

0.888

0.000

.5

لدي الحق في معاقبة المدرسين في حال عدم استجابته للتعليمات والتوجيهات

0.808

0.000

.8

أقوم بتنبيه المدرسين إذا قاموا بأعمال مخالفة لألنظمة والقوانين

0.386

0.008

.3

أتخذ الق اررات بما يتماشى مع قوانين وسياسات المدرسة

0.566

0.088

المدرسة أو التقليل من حدوثه.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.163 = )2.22
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.312 = )2.25

يبــين الجــدول أعــاله أن معــامالت االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات المحــور الخــامس والدرجــة

الكليــة لفق ارتــه دالــة عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.08 ،0.03وترأوحــت معــامالت االرتبــاط بــين (-0.566
 ،)0.888وبذلك تعتبر فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسه.

االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقـرات المحـور الخـامس( ،قـوة المعلومـات) والدرجـة الكليـة لفق ارتـه كمـا
هو مبين بالجدول رقم (:)86
جدول رقم ( )01معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور السادس " قوة المعلومات" مع الدرجة
الكلية للبعد السادس
م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

.8

أستخدم المعلومات المتاحة في وضع الخطط لتسهيل العمل داخل المدرسة

0.708

0.000

.6

يتيح لي موقعي التحكم في تدفق المعلومات ذات االهمية في العمل

0.596

0.056

0.880

0.083

.8

أمتلك معلومات تفصيلية عن عمل المدرسين

0.887

0.088

.3

أستخدم المعلومات المتاحة في اتخاذ ق اررات إدارية في المدرسة.

0.386

0.008

.7

أشارك المدرسين في المعلومات المتاحة لدي والمرتبطة بعمل المدرسة.

0.885

0.065

.6

أزود المدرسين بالمعارف الوظيفية التي يحتاجونها النجاز العمل.
ّ

0.783

0.000

.5

يمنحني موقعي الوظيفي القدرة على تجميع المعلومات المهمة ذات التأثير في
عمل المدرسة

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.163 = )2.22
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ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.312 = )2.25

يبــين الجــدول أعــاله أن معــامالت االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات المحــور الس ـادس والدرجــة

الكليــة لفق ارتــه دالــة عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.08 ،0.03وترأوحــت مع ـامالت االرتبــاط بــين (-0.596
 ،)0.783وبذلك تعتبر فقرات المحور السادس صادقة لما وضعت لقياسه.

أبعاد اإلبداع اإلداري:

معامالت االتساق الداخلي ألداة الد ارسـة لفقـرات اسـتبانة اإلبـداع اإلداري والدرجـة الكليـة لفقراتهـا

كما هو مبين بالجدول رقم (:(85

جدول رقم ( )23معامل ارتباط كل فقرة من فقرات استبانة اإلبداع اإلداري والدرجة الكلية لفقراتها

م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

.8

أقوم بتطوير اساليب لحل مشكالت العمل.

0.779

0.000

.6

أمتلك القدرة على اقناع االخرين بأفكار جديدة

0.786

0.000

.5

أعمل على تنمية المدرسين من خالل افكار جديدة لإلنجاز

0.760

0.000

.8

أتجنب االساليب الروتينية بالعمل قدر االمكان

0.736

0.000

.3

أبحث باستمرار عن االفكار الجديدة واإلبداعية

0.708

0.000

.7

أستطيع التحدث بتوسع وثقة كبيرة في مواضيع العمل

0.577

0.086

.6

أستخدم العديد من االلفاظ للداللة على فكرة معينة

0.537

0.038

.8

أتقبل النقد وطرح االفكار الجديدة للتطوير

0.886

0.085

0.368

0.005
0.008

.80

ّلدي القدرة على التكي
لدي القدرة على الرؤيا من زوايا مختلفة

0.367

.88

أتيح الفرصة للمدرسين إلبداء رأيهم لالستفادة منها.

0.867

0.089

.86

لدي القدرة على التعاطي مع االفكار الجديدة بسالسة

0.336

0.006

.85

أحرص على معرفة أوجه القصور المتعلقة بالعمل

0.868

0.000

.88

أقوم برصد الفرص والتهديدات المؤثرة على العمل

0.806

0.068

.83

أقوم بأجراء بعض الدراسات الكتشاف األزمات المستقبلية

0.675

0.000

.87

لدي القدرة على تنبؤ مشكالت العمل قبل حدوثها

0.303

0.008

.86

أتبنى االفكار اإلبداعية الصادرة من المدرسين

0.368

0.005

.88

أشجع المبادرات االبتكارية الفردية والجماعية

0.360

0.008

.89

لدي القدرة على الدفاع عن االفكار اإلبداعية بالحجة والبرهان

0.858

0.083

.60

أعتبر الفشل التجربة التي تسبق النجاح

0.780

0.000

.68

أتحمل مسئولية ما أقوم به من أعمال

0.687

0.000

.66

أمتلك دوافع قوية لتحقيق النجاح واالستمرارية بالعمل

0.388

0.008

.65

ينصب اهتمامي على إنتاج أفكار جديدة أكثر من اهتمامي بمحأولة الحصول على

0.573

0.088

.9

مع طبيعة مواقف العمل
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م

معامل

الفقرة

مستوى الداللة

االرتباط

موافقة اآلخرين.
.68

أركز على انجاز العمل اكثر من أي شيء آخر

0.868

0.060

.63

أصر على تحقيق األهداف التي أعمل من أجلها في المدرسة

0.888

0.068

.67

أربط النتائج بدوافع االتجاه نحو التغيير لألفضل

0.865

0.060

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.163 = )2.22
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يب ــين الج ــدول الس ــابق مع ــامالت االرتب ــاط ب ــين ك ــل فقـ ـرة م ــن فقـ ـرات اس ــتبانة اإلب ــداع اإلداري"

والدرج ــة الكلي ــة لفق ارت ــه ،وال ــذي يب ــين أن مع ــامالت االرتب ــاط المبين ــة دال ــة عن ــد مس ــتوى دالل ــة (،0.03

وتروحــت معــامالت االرتبــاط بــين ( ،)0.868-0.537وبــذلك تعتبــر فقـرات االســتبانة صــادقة
 ،)0.08ا
لما وضعت لقياسه.

ج .الصدق البنائي:
يتم التأكد من صدق االستبانة باستخدام الصدق البنائي ،ويتم ذلك من خالل حساب معامل االرتباط

بين الدرجة الكلية لالستبانة واألبعاد أو المجاالت أو المحاور الفرعية المكونة لها ،حيث يتضح من
جدول رقم ( )88أن جميع المحاور ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطاً ذا داللة
إحصائية عن مستوى داللة ( 0.08و  ،)0.03وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من
الصدق.

جدول رقم ( )21مصفوفة معامالت ارتباط كل محور من محاور االستبانة والمحاور األخرى
لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلية
المحور

المحور

المجموع

المحور األول قوة الشرعية

0.788

8

المحور الثاني قوة المكافأة

0.667

0.569

8

المحور الثالث قوة الخبرة

0.705

0.683

0.666

8

المحور الرابع قوة المرجعية

0.677

0.608

0.835

0.738

8

0.756

0.665

0.888

0.688

0.567

8

0.867

0.707

0.656

0.650

0.838

0.888

المحور الخامس قوة التهديد
بالعقاب

المحور السادس قوة المعلومات

المكافأة

الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (2.163 = )2.22
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الثالث قوة
الخبرة

الرابع قوة

الخامس قوة

األول قوة
الشرعية

الثاني قوة

المحور

المحور

المحور

المرجعية

التهديد

بالعقاب

المحور

الخامس قوة
المرجعية

8

يتضح من الجدول السابق أن جميع المحاور ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة الكليـة لالسـتبانة

ارتباطـاً ذا داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.08 ،0.03وهــذا يؤكــد أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة
عالية من الصدق البنائي.

د .ثبات االستبانة:

الثبات يختص بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عليها من خالل تطبيق االستبانة على

عينة الدراسة ،بمعنى أن النتائج التي يتم الحصول عليها من خالل تحليل بيانات أداة الدراسة يجب أال
تتأثر بالعوامل التي تعود إلى أخطاء الصدفة ،فهو يعني دقة االستبانة ،وبصورة مختصرة يمكن وصف

الثبات بأنه ضمان الحصول على نفس النتائج تقريباً إذا أعيد تطبيق األداة على نفس المجموعة من

األفراد ،ويعني ذلك قلة تأثير عوامل الصدفة والعشوائية على نتائج األداة.

ويقدم برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSالعديد من طرق حساب ثبات أداة

الدراسة ،وفي هذه الدراسة اعتمدت الباحثة على الطرق التالية في حساب الثبات:
 -2طريقة التجزئة النصفية:

تــم اســتخدام درجــات العينــة التجريبيــة لحســاب ثبــات االســتبانة بطريقــة التجزئــة النصــفية حيــث

احتس ــبت درج ــة النص ــف األول لك ــل مح ــور م ــن محـ ـاور االس ــتبانة وك ــذلك درج ــة النص ــف الث ــاني م ــن

الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعـديل الطـول باسـتخدام معادلـة سـبيرمان

برأون ) (Spearman-Brown Coefficientوالجدول ( )83يوضح ذلك:

جدول رقم ( )25يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل محور من محاور االستبانة
وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
المحاور

عدد الفقرات

االرتباط قبل
التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

المحور األول قوة الشرعية

*6

0.609

0.869

المحور الثاني قوة المكافأة

7

0.885

0.367

المحور الثالث قوة الخبرة

*6

0.768

0.803

المحور الرابع قوة المرجعية

*3

0.687

0.853

المحور الخامس قوة التهديد بالعقاب

*3

0.668

0.860

المحور السادس قوة المعلومات

*6

0.380

0.608

الدرجة الكلية الستبانة القوة التنظيمية

*37

0.880

0.985

67

0.386

0.680

الدرجة الكلية الستبانة اإلبداع اإلداري

* تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين.

يتضـــح مـ ــن الجـــدول الســـابق أن معامـ ــل الثبـ ــات الكلـــي الس ــتبانة الق ــوة التنظيميـ ــة (،)0.985

والستبانة اإلبداع اإلداري ( )0.680هذا يدل علـى أن االسـتبانة تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن الثبـات تطمـئن
الباحثة إلى تطبيقها على مجتمع الدراسة.
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 -2طريقة ألفا كرونباخ:

اســتخدمت الباحث ـة طريقــة أخــرى مــن طــرق حســاب الثبــات وهــي طريقــة ألفــا كرونبــاخ ،وذلــك

إليجـاد معامـل ثبــات االسـتبانة ،حيــث حصـلت علــى قيمـة معامــل ألفـا لكــل محـور مــن محـاور االســتبانة
وكذلك لالستبانة ككل والجدول ( )87يوضح ذلك:
جدول رقم ( )26يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
المحور

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

المحور األول قوة الشرعية

6

0.386

المحور الثاني قوة المكافأة

7

0.388

المحور الثالث قوة الخبرة

6

0.386

المحور الرابع قوة المرجعية

3

0.608

المحور الخامس قوة التهديد بالعقاب

3

0.703

المحور السادس قوة المعلومات

6

0.755

الدرجة الكلية الستبانة القوة التنظيمية

37

0.859

67

0.839

الدرجة الكلية الستبانة اإلبداع اإلداري

يتض ــح م ــن الج ــدول أع ــاله أن معام ــل الثب ــات الكل ــي الس ــتبانة الق ــوة التنظيمي ــة ه ــو ()0.859

والســتبانة اإلبــداع اإلداري هــو ( ،)0.839وهــذا يــدل علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات
تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على مجتمع الدراسة.

سابعاً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:
يس ــتخدم اإلحص ــائيون ن ــوعين م ــن االختب ــارات االحص ــائية الختب ــار الفرض ــيات ،الن ــوع األول
االختبارات المعلمية ( )ParametricTestsوالنوع الثاني االختبارات الالمعلمية ( Non Parametric
 ،)Testsويش ـ ــترط الس ـ ــتخدام االختب ـ ــارات المعلمي ـ ــة ش ـ ــرط التوزي ـ ــع الطبيع ـ ــي للبيان ـ ــات المـ ـ ـراد إجـ ـ ـراء
االختبارات اإلحصائية عليها ،بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلميـة فـي حـال
عـدم تحقــق شـرط التوزيــع الطبيعـي للبيانــات ولكـن ذلــك يكـون فقــط فـي حــال العينـات الصــغيرة التـي يقــل
حجمهــا عــن ( )50مفــردة ،بينمــا العينــات التــي يزيــد حجمهــا عــن ( )50مفــردة يمكــن التخلــي عــن شــرط
التوزي ــع الطبيعـ ـي وذل ــك وفقـ ـاً لم ــا تقـ ـره نظري ــة النهاي ــة المركزي ــة (ربي ــع،6006،ص ،)888كم ــا توص ــل
( )Geoff Norman,2010إلــى أنــه يمكــن اســتخدام االختبــارات المعلميــة مــع بيانــات مقيــاس ليكــرت
الخماســي بغــض النظــر عــن حجــم العينــة كبي ـ اًر أو صــغي اًر ،وبغــض النظــر عــن البيانــات تتبــع التوزيــع
الطبيعــي أم ال ،وفــي هــذه الد ارســة تــم اســتخدام االختبــارات المعلميــة وفق ـاً للســببين الســابق ذكــرهم دون
اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.
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ثامن ًا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لقد قامت الباحثة بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج ) (SPSSاإلحصائي وتم استخدام

األساليب اإلحصائية التالية:

 -8التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية.

 -6إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "."Pearson

 -5إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية
المتساوية ،ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ،ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.

 -8اختبار  T.Testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين يعزى لمتغير الجنس.

 -3تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر تعزى لمتغير العمر ،والمؤهل
العلمي ،نوع المدرسة ،الخبرة الوظيفية.

 -7اختبار  One way ANOVAللتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق أبعاد
القوة التنظيمية وكذلك تطبيق درجة اإلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات ( الجنس ،العمر ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبره ،نوع المدرسة).

 -6الختبار العالقة بين المتغيرات  ،تم استخدام معامل ارتباط بيرسون.

 -8اختبار شيفيه الختبار المقارنات البعدية بين فئات المتغيرات الفردية التي تحتوي على أكثر من
متغيرين.

 -9االنحراف المعياري  :للتعرف على مدى انحرافات استجابات مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقرات
على متوسطها الحسابي ،إلى جانب المحاور الرئيسية.
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ملخص الفصل الرابع
 استعرضت الباحثة في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية الخاصة بالدراسة والمتمثلة في منهجيةالدراسة والمعتمدة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بدراسة ووصف الظاهرة أو
المشكلة المحددة عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة  ،ثم يتم
تصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة.
 وتطرق أيضاً الفصل عن الحديث عن مجتمع وعينة الدراسة والمتمثالن بالمدراء العاملين فيالمدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين  ،واعتمدت الباحثة على أسلوب المسح
الشامل في اختيار عينة الدراسة والمتمثلة ب( )593مدي اًر ومديرة.
-

وتناول الفصل أداة الدراسة والمتمثلة في االستبانة والتي تم إعدادها باالستعانة بآراء ووجهات
نظر المحكمين وذوي االختصاص ،وتكونت الدراسة من قسمين أساسيين؛ األول خاص
بالبيانات الشخصية ألفراد العينة والمتمثلة في (العمر ،والجنس والمؤهل العلمي والخبرة
الوظيفية ونوع المدرسة).

 وتناول الفصل أيضاً تصحيح أداة الدراسة وفق تدرج ليكرت الخماسي ودراسة صدق وثباتالدراسة باالعتماد على الصدق الظاهري وصدق االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات
االستبانة باالعتماد على طريقة التجزئة النصفية وطريقة ألفا كرونباخ ،وأخي اًر تطرق الفصل
إلى التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة و األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
المقدمة
أوالً :الوص

اإلحصائي لعينة الدراسة

ثانياً :نتائج تحليل محاور وأبعاد الدراسة
ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
ملخص الفصل الخامس

المقدمة:

يستعرض هذا الفصل تحليل البيانـات واختبـار فرضـيات الد ارسـة لإلجابـة علـى أسـئلة الد ارسـة للتعـرف

على أبرز نتائج االستبانة والنتائج التي تم التوصـل إليهـا مـن خـالل تحليـل فقراتهـا ،وذلـك باسـتخدام األسـاليب

اإلحصائية الوصفية واالستداللية لتحليل بيانات الدراسة والتوصل لنتائجها ومن ثم مناقشتها والتعليق عليها.

أوالً :الوص

االحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:

أ .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

جدول رقم ( )27يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

877

89

أنثى

865

38

المجموع

339

222

يتبين من الجدول أن  %89من عينة الدراسة من جنس الذكور بينما  %38من عينة الدراسة من جنس

أن المدارس الحكومية متساوية تقريباً من حيث توزيع
ويعزى ذلك إلى ّ
أي أن النسبة شبه متساويةُ ،
اإلناثّ ،
أي أن عدد مدارس الطلبة اإلناث متقارب مع عدد مدارس الطلبة الذكور مما ينعكس
الجنس على المدارسّ ،
على توزيع المدراء وفقاً لهذا التقارب في توزيع اإلناث والذكور في المديريات المختلفة.
ب .توزيع عينة الدراسة حسب العمر:

جدول رقم ( )28يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
العمر

أقل من  80سنة
 80سنة فأكثر
المجموع

العدد

النسبة المئوية

49

14.40

690

85.60

339

222

أن
يتبين من الجدول السابق أن  % 88.80من عينة الدراسة أعمارهم أقل من  80سنة في حين ّ
أن النسبة األكبر من مدراء المدارس
 %83.70من عينة الدراسة أعمارهم تزيد عن  80سنة ،ويعني هذا ّ
وجيدة من العمل لكي يحصل الموظف على
ويعزى ذلك إلى اشت ارط خبرة كافية ّ
أعمارهم تزيد عن  80عامُ ،
ِ
عمله
المدرس في
درجة الترقي والتقدم في الوظائف الحكومية ال سيما في المدارس والتي يتطلب أن يعمل ُ
لعدد سنوات معين ويأخذ وقتاً كافياً حتى يترقى لمنصب ُمدير مدرسة.
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ت .توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:

جدول رقم ( )29يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
العدد

النسبة المئوية

المؤهل العلمي
بكالوريوس

686

85.6

ماجستير

89

88.8

دكتوراه

8

6.8

339

222

المجموع

يتبين من الجدول السابق أن  %85.6من عينة الدراسة المؤهل العلمي لديهم "بكالوريوس" %88.8 ،من
عينة الدراسة المؤهل العلمي لديهم "ماجستير" و %6.8من عينة الدراسة المؤهل العلمي لديهم "دكتوراه"،

ويعزى ذلك لطبيعة المسميات الوظيفية للمبحوثين والتي تتطلب درجة علمية ال تقل عن شهادة البكالوريوس،

حيث أن الكفايات التعليمية لوظيفة مدير متمثلة في شهادة بكالوريوس وتؤهله أن يقود المدرسة والعاملين فيها
ُ
يدل على رغبتهم في الترقي
بكفاءة عالية  ،ووجود نسبة  %88.8من المدراء يحملون شهادة الماجستير هذا ّ

الوظيفي أو زيادة مداركهم العلمية وتطوير أدائهم المهني واإلداري.
ث .توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة الوظيفية:

جدول رقم ( )22يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة الوظيفية
العدد

النسبة المئوية

الخبرة الوظيفية
أقل من  7سنوات

24

6

 80سنوات فأكثر

583

93

339

222

المجموع

يتبين من الجدول السابق أن  %6من عينة الدراسة الخبرة الوظيفية لديهم أقل من  7سنوات  ،بينما %95

من عينة الدراسة الخبرة الوظيفية لديهم من  80سنوات فأكثر ،وترى الباحثة أن النتائج تُعطي مؤشرات
حقيقية حول وجود أكبر نسبة من المدراء لديهم خبرة وظيفية أكثر من  80سنوات ،هذا يأتي نتيجة الحتياج
المدير على تخطيط
هذا المنصب الخبرة العلمية والعملية الكافية في إدارة هذه المؤسسة التعليمية وقدرة ُ
وتنظيم وتنفيذ ومتابعة وتقييم ّكل العمليات اإلدارية المدرسية.
ج .توزيع عينة الدراسة حسب نوع المدرسة:

جدول رقم ( )22يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المدرسة
العدد

النسبة المئوية

نوع المدرسة
أساسي دنيا

855

59.6

أساسي عليا

96

66.8

ثانوي

888

55.6

339

222

المجموع
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يتبين من الجدول السابق أن  %59.6من عينة الدراسة نوع المدرسة لديهم "أساسي دنيا" ،و %66.8من

عينة الدراسة نوع المدرسة لديهم "أساسي عليا" ،بينما  %55.6من عينة الدراسة نوع المدرسة لديهم "ثانوي"،

الغزي واختالف أعمار الطالب الملتحقين
ويعزى ذلك إلى الطبيعة الديموغرافية والتوزيع السكاني للمجتمع ّ
ُ
بالمدراس في مختلف محافظات قطاع غزة.

ثانياً :نتائج تحليل محاور وأبعاد الدراسة:

-2تحليل نتائج المحور األ ول /المتغير المستقل "أبعاد القوة التنظيمية".

فيما يلي عرض لنتائج التحليل اإلحصائي ألبعاد المحور األول "القوة التنظيمية" ،حيث تم حساب الوسط

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط العام
واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مسأواة متوسطات اإلجابة على

فقرات البعد للقيمة ( )5التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار (،)One Sample T-Test
والجدأول التالية توضح نتائج التحليل.

أ.النتائج المتعلقة بالبعد األول "قوة الشرعية":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "قوة الشرعية" الذي يندرج تحت المحور

األول "أبعاد القوة التنظيمية" ،والجدول رقم ( )66يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )22نتائج تحليل البعد األول "القوة الشرعية"
الفقرات

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة

اختبار
T

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

 .2أمتلك الحق في الطلب من المدرسين تنفيذ تعليماتي

8.80

0.605

88

57.399

0.000

3

 .2أستخدم السلطة الرسمية لمراقبة المدرسين

5.88

0.878

66.7

88.967

0.000

6

 .3أستخدم السلطة الرسمية إلدارة الصراع بين المدرسين

5.78

8.087

66.8

88.675

0.000

7

5.93

0.668

69

66.707

0.000

5

8.87

0.387

89.6

83.830

0.000

2

 .6أعتمد في صالحياتي على توزيع االعمال على المدرسين

8.87

0.787

89.6

86.666

0.000

2

 .7أقوم بتفويض الصالحيات للمدرسين

8.69

0.888

83.8

69.086

0.000

1

1.255

2.112

83.2

18.22

2.222

 .1يخولني موقعي بالعمل صالحيات تغيير بعض اجراءات
العمل

 .5يمنحني موقعي بالعمل الطلب من المدرسين التعلون في
العمل

الدرجة الكلية للبعد

116

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرة هي الفقرة رقم ( )3والتي تنص على " يمنحني موقعي بالعمل الطلب

من المدرسين التعاون في العمل" ،حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  %89.6وهي درجة مرتفعة جداً
ِ
سلطته الرسمية وموقعه اإلداري ببث روح التعاون والمحبة بين
ويعزى ذلك الى قيام مدير المدرسة بواقع

المدرسية ،كما يتبين أن أدني فقرة هي الفقرة رقم ()5
المدرسين مما له كبير األثر في إنجاح العملية اإلدارية
ّ
والتي تنص على " أستخدم السلطة الرسمية إلدارة الصراع بين المدرسين" ،واحتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي
 %66.8وهي درجة مرتفعة ،ويعزى ذلك لقيام المدير بالتدخل والتوجيه واالرشاد أثناء العمل وذلك للمحافظة

الجو العام للعمل داخل المدرسة لضمان الخروج بمخرجات عالية الجودة بعيداً عن الصراعات بين
على ّ
المدرسين في المدرسة الواحدة التي تُعتبر قليلة مقارنة بجو التعاون والمحبة بينهم.
5

وبصفة عامة يتبين من الجـدول رقـم ( )66أن المتوسـط الحسـابي لجميـع فقـرات البعـد األول  8.833والـوزن

النسبي  %85.8وهي نسبة مرتفعة ،وهذا يـدل علـى أنـه تتـوفر قـوة الشـرعية لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة
في المحافظات الجنوبية بفلسطين ،ويعزى ذلك لقيام مديري المدراس الحكومية فـي المحافظـات الجنوبيـة فـي

قطــاع غ ـزة بممارســة صــالحياتهم بشــكل كامــل علــى جميــع المدرســين فــي المدرســة ويتمتعــون بقــوة شــرعية
مصدرها منصبهم الـوظيفي كمـدراء وهـذا مـا يسـاعدهم علـى السـيطرة علـى أمـور المدرسـة والعـاملين بكـل ثقـة

ـث بلــغ المتوســط الحســابي لقــوة
وقــوة  ،ونتــائج الد ارســة فــي هــذا البعــد توافقــت مــع د ارســة أحمــد ( )6086حيـ ُ
الشرعية ( )5.80دراسة عمران( )6086تمثلت القوة الشرعية فيها ( )8.60وهي نسبة مرتفعة ودراسة حنون
( )6086حيث بلغ متوسط القوة الشرعية في الدراسة ( )5.30ودراسة بن عمر ( )6087حيـث بلـغ متوسـط
الدرسـة ( ،)8.03ود ارسـة  (2014) Kozan& Erginحيـث بلغـت القـوة الشـرعية فـي
القـوة الشـرعية فـي ا

الدراسة ( )5.97وصادق وعلي محمد ( )6088وكان المتوسط الحسابي لقوة الشرعية في الدراسة (،)5.93
ود ارسـة Ramezani, et al (2013) lحيـث بلـغ متوسـط قـوة الشـرعية فيهـا أيضـاً ( )5.98ود ارسـ ــة عبـد

السـتار ( )6085ومتوسـط قـوة الشـرعية فيهـا ( ، )8.80ود ارس ــة ) Altinkurt & Yilmaz (2012بلـغ
متوسط قوة الشرعية فيها ( ،)5.90ودراسة أبو زيد( )6080بلغ متوسط قوة الشرعية فيها (، )5.60ودراسة

ـث اتفقــت هــذه الدا ارســات مــع هــذه
ـث بلغــت قــوة الشــرعية فــي الد ارســة ( )5.30حيـ ُ
الخشــالي ( ) 6007حيـ ُ
الد ارسـ ــة بسـ ــبب تجـ ــانس معظـ ــم مجتمعـ ــات الد ارسـ ــة والمتمثلـ ــة فـ ــي قطـ ــاع التعلـ ــيم ( المـ ــدارس  ،الكليـ ــات،

الجامعــات) ،ويعــزى ذلــك إلــى تمتــع عينــة الد ارســات المبحوثــة بقــوة تنظيمي ـة عاليــة ومرتفعــة ،تــؤهلهم لقيــادة
ٍ
بشكل عام وذلك باعتمادهم على أبعاد للقوة المختلفـة
مؤسساتهم بكفاءة عالية وتساعدهم على تحسين األداء
مما يعزز من ميزتهم التنافسية فـي مجتمعـاتهم ،كمـا أنهـا اتفقـت مـع د ارسـة( Bagci )6083

المســح الشــامل لعنيــة الد ارســة  ،واختلف ت ه ه الدراس ة م دراس ة ( Asadzadeh )0202

فـي أسـلوب
حي ب غل

متوس ا الق وة الة رعية ( ، )8.03و د ارســة أحمــد ( ) 6088حيــث بلــغ متوســط القــوة الشــرعية فــي الد ارســة

( )5.05وهي نسبة متوسطة دراسة حسين ( )6009وبلـغ متوسـط القـوة الشـرعية فـي الد ارسـة ( )5.63وهـي
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نسبة متوسطة أيضـاً ويعـزي ذلـك إلـى عـدم تمتـع مـدراء المؤسسـات المختلفـة فـي المجتمعـات المبحوثـة بـالقوة
الشرعية المطلوبة في العمل والتي بـدورها تعـزز وجـودهم الرسـمي فـي مؤسسـاتهم ممـا يقـودهم إلـى االنطـالق

باألعمال اإلداريـة المختلفـة فـي المؤسسـة بمنطلـق وجـود شـرعي تعـززه هيكليـة المنظمـة التـي يعمـل بهـا ،كمـا

ُيعزى ذلك إلى اختالف بيئة العمل ،واختالف مجتمع الدراسة .
ب .النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "قوة المكافأة":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "قوة المكافأة" الذي يندرج تحت المحور

األول "أبعاد القوة التنظيمية" ،والجدول رقم ( )65يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )23نتائج تحليل البعد الثاني " قوة المكافأة"

الفقرات

م

 .2أمنح المكافآت على اساس أداء المدرسين كفريق عمل

المتوسط

االنحراف

الوزن

النسبي

T

الحسابي

المعياري

قيمة اختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

5.88

0.987

67.6

83.686

0.000

2

8.03

0.877

88

66.663

0.000

2

5.86

8.068

78.8

6.358

0.000

5

5.86

0.978

79.8

8.988

0.000

1

 .5أحصل على مكافآت تناسب المهام التي اقوم بها.

5.59

8.085

76.8

7.360

0.000

6

 .6يتم ربط ترقية المدرسين ومكافآتهم بمستوى أدائهم.

5.36

8.800

68.8

9.369

0.000

3

3.626

2.652

72.32

27.377

2.222

وليس على أداء الفرد الواحد

 .2أقوم بتكريم المدرسين المبدعين بشكل دوري ومستمر

 .3أحصل على مكافآت تفوق المستوى الذي يحصل عليه
االخرون

 .1تنسجم توقعاتي بخصوص المكافآت بما هو مطبق فعالً في
الو ازرة

الدرجة الكلية للبعد

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرة هي الفقرة رقم ( )6والتي تنص على "أقوم بتكريم المدرسين المبدعين
بشكل دوري ومستمر" ،حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  %88وهي نسبة مرتفعة ،ويعزى ذلك لقيام
مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في فلسطين بتقدير وتشجيع اإلبداع في المدارس والنظر
ٍ
سيما في ظل التنوع والتطور الذي تشهده مختلف المؤسسات ومنها
إلى األمور بشكل غير تقليدي ال ّ

المدارس ،مما يقودهم لتكريم المدرسين المبدعين بشكل دوري ومستمر تشجيعاً للخروج عن المألوف واإلبداع
أن دور المدير يذهب إلى أبعد من العمل اإلداري ،فهناك اهتمام كبير في
كل العمليات التدريسية ،إذ ّ
في ّ
احتضان األفكار اإلبداعية ،كما يتبين أن أدني فقرة هي الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "أحصل على

مكافآت تناسب المهام التي اقوم بها" ،واحتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %76.8وهي نسبة متوسطة،
أن الو ازرة
المدراء ُمقابل أدائهم للمهام التي ينفذونها ،هذا يعني ّ
ويعزى ذلك لقلة المكافآت التي يحصل عليها ُ
ال ترصد مكافآت للمدراء ،األمر الذي قد يؤثر سلباً على رضاهم الوظيفي.
118

وبصــفة عامــة يتبــين مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع فق ـرات البعــد الثــاني  5.787والــوزن
النسبي  %66.56وهي نسبة مرتفعة ،وهذا يـدل علـى أنـه تتـوفر قـوة للمكافـأة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة
فـي المحافظــات الجنوبيــة بفلسـطين ،وهــذا يتفــق مـع د ارســة أحمــد ( )6086حيـث بلــغ متوســط قـوة المكافــأة فــي
الد ارســة ( )5.86ود ارســة حنــون ( )6086وبلــغ متوســط قــوة المكافــأة لــدى عينــة الد ارســة ( )5.70ود ارســة بــن
عمـر ( )6087حيـث بلـغ متوسـط قـوة المكافـأة فيهـا( )8.08ود ارسـة )Kozan & Ergin (2014والتـي بلـغ
متوسـط قـوة المكافـأة لـدى عينـة الد ارسـة ( )5.30ود ارسـة  )6085 ( Ramezani, et alحيـث بلـغ متوسـط
قــوة المكافــأة ( )8.90ود ارســة عبــد الســتار(  )6085حيــث بلــغ متوســط قــوة المكافــأة فــي الد ارســة (،)5.39
ود ارس ـ ــة زيــد( )6080والتــي بلــغ متوســط قــوة المكافــأة فيهــا ( )5.6وهــذه الد ارســات نــتج عنهــا أن تمتــع إدارة
المؤسســات المبحوثــة بقــوة المكافــأة كــان مرتفــع ،وممارســتها فــي مؤسســاتهم وإيمــانهم بضــرورة مكافئــة العــاملين
ـاء
كانــت مرتفعــة ،ممــا يعــزز لــديهم الشــعور بــأداء مهــامهم الوظيفيــة برضــا أي أن جهــودهم تُقــدر وال تضــيع هبـ ً
منثــو اًر ،كمــا اختلفــت نتــائج الد ارســة مــع د ارســة عم ـران ( )6086والتــي بلــغ متوســط قــوة المكافــأة لــدى عينــة
الد ارســة ( )5.85ود ارســة )Asadzadeh (2016

حيــث بلــغ متوســط قــوة المكافــأة فيهــا ( )5.66ود ارســة

) Bagci(2015التي بلغ متوسط اقوة المكافـأة فيهـا ( )5.68ويعـزى ذلـك إلـى اخـتالف بيئـة العمـل ومجتمـع
الد ارس ــة والمتمث ــل ف ــي ش ــركات ص ــناعة النس ــيج بتركي ــا ،والت ــي تختل ــف كليـ ـاً ع ــن اله ــدف الع ــام له ــا ( تحقي ــق
األربــاح) خالفـاً لهــذه الد ارســة والتــي كــان مجتمــع د ارســتها القطــاع الحكــومي والــذي يســعى إلــى تقــديم الخــدمات
للم ـواطنين ،ود ارســة أحمــد (  )6088حيــث بلــغ متوســط قــوة المكافــأة ( )6.68ود ارســة صــادق وعلــي محمــد
أن قــوة المكافــأة لــدى عينــات
( )6088حيــث بلــغ متوســط قــوة المكافــأة فــي الد ارســة ( )6.38والتــي نــتج عنهــا ّ
الد ارســات كانــت بشـ ٍ
ـكل متوســط أو مــنخفض وبالتــالي يــنعكس علــى أدائهــم ســلباً علــى المهــام المطلوبــة مــنهم
كمـدراء وعلــى أداء العــاملين فـي المنظمــات المبحوثــة ،فالمكافـأة سـواء كانــت ماديـة أو معنويــة تشــجع العــاملين
بكل اهتمام ودافعية ،حيث يعزى هذا االختالف إلى اختالف مجتمع الدراسة لكال الدراستين.
على أداء المهام ّ
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ج .النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "قوة الخبرة":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "قوة الخبرة" الذي يندرج تحت المحور

األول "أبعاد القوة التنظيمية" ،والجدول رقم ( )68يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )21نتائج تحليل البعد الثالث "قوة الخبرة"

م

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرات

الحسابي المعياري النسبي
98

قيمة
اختبار
T

القيمة
االحتمالي الترتيب
sigة

 .2استخدم خبراتي في تشجيع المدرسين على العمل كفريق واحد

8.33

0.358

 .2تكسبني ممارستي للعمل في المدرسة خبرات متعددة

8.88

0.396

0.000 83.780 89.7

 .3تساهم خبرتي في بناء العالقات القوية مع المدرسين

8.86

0.786

0.000 85.983 89.8

1

بناء على خبراتي اقوم بتقديم النصح واالرشاد المدرسين
ً .1
 .5أستخدم خبراتي في تشجيع الموظفين على استنباط أفكار جديدة

8.36

0.366

0.000 88.538 90.8

2

8.87

0.780

0.000 59.787 89.6

5

 .6امتلك خبره عالية لذا اقدم اقتراحات لتحسين جودة العمل بالمدرسة.

8.50

0.389

0.000 80.736

6

 .7تمنحني خبرتي العمل بأي مكان مناسب آخر في الو ازرة

8.08

0.689

0.000 63.968 80.6

7

87

0.000 35.666

2
3

0.000 73.282 88.22 2.352 1.122

الدرجة الكلية للبعد

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرة هي الفقرة رقم ( )8والتي تنص على "استخدم خبراتي في تشجيع

المدرسين على العمل كفريق واحد" ،حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  %98وهي نسبة مرتفعة جداً،
ويعزى ذلك لما تقوم عليه إدارة المدرسة من استخدام خبرتها الكافية في تشجيع المدرسين على العمل كفريق
واحد مما له كبير األثر في تحقيق أهداف مؤسستهم التعليمية وتوطيد ونسج عالقات طبية بينهم.

كما يتبين أن أدني فقرة هي الفقرة رقم ( )6والتي تنص على " تمنحني خبرتي العمل بأي مكان مناسب آخر

في الو ازرة" ،حيث احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %80.6وهي نسبة مرتفعة ،ويعزى ذلك إلى طبيعة

العمل المختلفة والخلفية العلمية التي يتمتع بها مدراء المدارس ،فهم يمتلكون شهادات جامعية تربوية بدرجة
أي منصب إداري آخر في الو ازرة ،ويعزى ذلك أيضاً إلى
أساسية مناسبة للعمل في المدارس أكثر من ّ
اختالف طبيعة المهام اإلدارية من مؤسسة تعليمية لمؤسسة إدارية .
وبصــفة عامــة يتبــين مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع فق ـرات البعــد الثالــث  8.808والــوزن

النس ــبي  %88.06وه ــي نس ــبة مرتفع ــة ج ــداً ،وه ــذا ي ــدل عل ــى أن ــه تت ــوفر ق ــوة للخبـ ـرة ل ــدى م ــديري الم ــدارس
الحكوميــة فــي المحافظــات الجنوبيــة بفلســطين ،وهــذا يتفــق مــع د ارسـ ــة أحمــد ( )6086حيــث بلــغ متوســط قــوة
الخبرة لدى عينة الد ارسـة ( )5.36ود ارسـة حنـون ( )6086حيـث بلـغ متوسـط قـوة الخبـرة ( )5.60ود ارسـة
 (2016) Asadzadehالتي بلغ متوسط قوة الخبرة فيها ( )5.78ودراسة صادق وعلي محمد( )6088حيث
بلــغ متوســط قــوة الخب ـرة ( )8.37ود ارســة  (2014( Kozan & Erginحيــث بلــغ متوســط قــوة الخب ـرة فــي
الدراسة ( )8.60ودراسة  (2013( Ramezani, et alحيث بلغ متوسط قوة الخبرة فـي د ارسـتهم ()5.90
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ود ارســة عبــد الســتار ( )6085حيــث بلــغ متوســط قــوة الخب ـرة فــي د ارســته ( )8.86ود ارســة & Altinkurt
 (2012) Yilmazحيــث بلــغ متوســط قــوة الخب ـرة فــي د ارســتهما ( )5.60ود ارســة زيــد ( )6080فقــد بلــغ
متوسط قوة الخبرة لدى عينـة الد ارسـة ( )5.98ود ارسـة زيديـة ( )6006وقـد بلـغ متوسـط قـوة الخبـرة لـدى عينـة
دراستها ( )5.79ويعـزى هـذا االتفـاق إلـى أن معظـم هـذه الد ارسـات تمثـل مجتمـع د ارسـتها بالقطـاع التعليمـي (
المدارس ،الكليات ،الجامعات) والتي تسعى جميعها إلى تحقيق هدف موحد خاص بجودة التعليم فـي المنطقـة
أن قـوة الخبـرة فيهمـا تمثـل نسـبة
أن اتفاق الدراسة مع الدراسات السـابقة أعـاله يعـود إلـى ّ
المبحوثة ،ويعني هذا ّ
مرتفعــة كمــا هــي فــي الد ارســة الحاليــة ،ويعــزى ذلــك إلــى امــتالك إدارة المنظمــات المبحوثــة لقــوة الخب ـرة التــي
تتطلب وجود مهارات ومواهب ومعرفة متخصصة في العمل ،األمر الذي يساعد موظفي تلك المنظمات على
االســتفادة مــن خب ـرات مــدرائهم فــي انجــاز األعمــال وتطويرهــا والتــي لهــا أثــر فعــال فــي تحقيــق أهــداف ورســالة
منظمــاتهم  ،واختلفــت الد ارســة مــع د ارســة عمـران ( )6086حيــث بلــغ متوســط قــوة الخبـرة فــي الد ارســة ()5.69
ود ارســة بــن عمــر ( )6087حيــث بلــغ متوســط قــوة الخب ـرة فــي الد ارســة ( )5.89ود ارســة (BAGCI ) 6083
الــذي بلــغ متوســط قــوة الخب ـرة فيهــا ( )5.06ود ارســة أحمــد ( )6088حيــث بلــغ متوســط قــوة الخب ـرة ()6.90
ودراسة حسين ( )6009حيث بلغ متوسط قوة الخبرة فـي د ارسـته ( ، )5.60ود ارس ــة الخشـالي ( ) 6007وقـد
بلــغ متوســط قــوة الخب ـرة لــدى عينــة د ارســته ( )5.05ويعــود هــذا االخــتالف إلــى اخــتالف مجتمعــات الد ارســة
ـث
للعينــات المبحوثــة والمتمثلــة فــي ( المصــارف ،مؤسســات الشــئون ،صــناعة النســيج ،مكاتــب الهج ـرة ) حيـ ُ
يختلــف الهــدف العــام المرجــو تحقيقــه لهــذه المنظمــات عــن الهــدف الع ـام للقطــاع التعليمــي  ،ويعــزى ذلــك لقــة
اعتمـاد مـدراء المنظمــات المبحوثـة علـى قــوة الخبـرة فـي منظمــاتهم وقلـة نقـل معلومــاتهم ومعـارفهم المتخصصــة
التقليديــة وغيــر
للعــاملين فيهــا ممــا قــد يضــعف اإلبــداع حيــث مــن المحتمــل أن يبقــى العــاملون علــى معلومــاتهم
ّ
المتخصصة ،هذا كله من ِ
شأنه أن ُيضعف االتجاه العام لإلبداع داخل المنظمة.

د .النتائج المتعلقة بالبعد الرابع " قوة المرجعية":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع " قوة المرجعية" الذي يندرج تحت المحور

األول "أبعاد القوة التنظيمية" ،والجدول رقم ( )63يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )25نتائج تحليل البعد الرابع " قوة المرجعية"

م

الفقرات

 .2أحظي بتأييد المدرسين لتأثرهم بشخصيتي وانجذابهم لي

المتوسط
الحسابي
8.06

111

االنحراف

الوزن قيمة اختبار

المعياري

النسبي

T

0.760

80.8

68.868

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig
0.000

3

 .2صلتي بالمتنفذين داخل الو ازرة وخارجها تجعلني احظى

5.38

0.960

60.8

80.876

0.000

5

 .3يرغب المدرسون في توطيد العالقات الشخصية بيني وبينهم

8.08

0.666

80.8

68.857

0.000

2

 .1تشعرني الو ازرة بأنني موضع احترام وثقة

8.03

0.605

88

66.880

0.000

2

 .5تقدمني الو ازرة مثاال جيداً للمدراء األخرين

5.96

0.880

67.7

88.093

0.000

1

بتأييد إدراتي

الدرجة الكلية للبعد

3.896

3.365 77.92 2.191

2.222

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرة هي الفقرة رقم ( )8والتي تنص على " تشعرني الو ازرة بأنني موضع

احترام وثقة" ،حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  %88وهي نسبة مرتفعة ،ويعزى ذلك الى قيام و ازرة
الذين يليقان
التربية والتعليم العالي بتعزيز مكانة المدراء داخل المدارس المبحوثة ،وتُشعرهم باالحترام والثقة ْ
الكافيين لقيامه بدو ِره داخل المدرسة على أكمل وجه  ،كما يتبين أن أدني فقرة هي
به كمدير للمدرسة و
ْ

الفقرة رقم ( )6والتي تنص على " صلتي بالمتنفذين داخل الو ازرة وخارجها تجعلني احظى بتأييد إدراتي"،

حيث احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %60.8وهي نسبة مرتفعة أيضاً ،ويعزي ذلك إلى أن تأييد اإلدارة
حيث أنه يحظى بتأييد إدار ِ
ته
العليا في الو ازرة أو غيرها للمدير ال يعود بالضرورة لصلته بالمتنفذين فيهاُ ،
بجهده وعمله وعالقته بمدرسيه ونجاح مدرسته في تحقيق أهدافها المرجوة .

وبصــفة عامــة يتبــين مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع فق ـرات البعــد ال اربــع  5.897والــوزن

النسبي  %66.96وهي نسبة مرتفعة ،وهذا يدل على أنه تتوفر قوة للمرجعية لدى مـديري المـدارس الحكوميـة
أي أن وجودهم كمدراء ممثلي لهـذه المـدارس  ،يجعـل مكـانتهم عاليـة أمـام
في المحافظات الجنوبية بفلسطينّ ،
مــوظفيهم ممــا يعــزز مــن قــوتهم المبنيــة علــى االحت ـرام واالعجــاب والتقــدير وهــذا يتفــق مــع د ارســة بــن عمــر

( )6087حيــث بلــغ متوســط القــوة لــديها ( )8.96ود ارســة

)Asadzadeh(2016

التــي بلــغ متوســط قــوة

المرجعيـة فيهـا ( )5.85ود ارسـة ) Kozan & Ergin (2014فقـد بلـغ متوسـط قـوة المرجعيـة فـي د ارسـتهما

( )8.0ود ارس ـ ــة ص ـ ــادق و محم ـ ــد(  )6088ومتوس ـ ــط ق ـ ــوة الخبـ ـ ـرة ف ـ ــي دارس ـ ــتهما ك ـ ــان ( )8.60ود ارس ـ ــة
al

et

 )6085( Ramezani,حيــث بلــغ متوســط قــوة المرجعيــة فــي د ارســتهما ( )8.86ود ارس ـ ــة عبــد

الســتار( )6085حيــث بلــغ متوســط قــوة المرجعيــة قــي د ارســته ( )5.88ود ارس ــة Altinkurt & Yilmaz
) (2012حيث بلغ متوسط قـوة المرجعيـة فـي د ارسـتهما ( )5.73ود ارسـة الخشـالي ( )6007بلـغ متوسـط قـوة
المرجعيـ ــة فـ ــي د ارسـ ــته ( )5.79ويع ـ ـود سـ ــبب االتفـ ــاق بـ ــين الد ارسـ ــة الحاليـ ــة والد ارسـ ــات السـ ــابقة إلـ ــى نتـ ــاج

متوسطاتهم الحسابية لقوة المرجعيـة مرتفعـة كمـا هـو فـي الد ارسـة الحاليـة ،ويعـزى ذلـك لتمتـع مـدراء المنظمـات
المبحوثة بقوة تعود الحترام وإعجاب ومحبة موظفيهم لهم ،وقدرة هؤالء المدراء في التـأثير علـى المـوظفين مـن

منطلق هذه القوة  ،هـذا يـنعكس علـى خلـق روح عمـل إيجـابي بـين المـوظفين ومـدرائهم داخـل تلـك المنظمـات،

ويعــزى أيض ـاً إلــى أن معظــم ه ــذه الد ارســات تمثــل مجتمــع د ارس ــتها بالقطــاع التعليمــي ( المــدارس ،الكلي ــات،
الجامعــات) والتــي تســعى جميعهــا إلــى تحقيــق هــدف موحــد خــاص بجــودة التعلــيم فــي المنطقــة المبحوثــة ،كمــا
اختلفت نتائج الدراسة فيما يخص هذا البعد مع دراسة كل مـن د ارسـة أحمـد ( )6086حيـث كـان متوسـط قـوة
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المرجعيــة لــدى عينــة الد ارســة ( )5.03ود ارســة عمـران ( )6086حيــث كــان متوســط قــوة المرجعيــة فــي الد ارســة

( )5.88ودراسة أحمد ( )6088حيث بلغ متوسط قوة المرجعية لدى عينة د ارسـته ( )6.83ود ارسـة BAGCI
( ) 6083الـذي بلـغ متوسـط قـوة المرجعيـة فيهـا ( )5.86ود ارسـة حسـين ( )6009بلـغ متوسـط قـوة المرجعيـة
فـي د ارسـته ( )6.66ويعـود هـذا االخــتالف إلـى اخـتالف مجتمعـات الد ارســة للعينـات المبحوثـة والمتمثلـة فــي (

ـث يختلــف الهــدف العــام المرجــو تحقيقــه
المصــارف ،مؤسســات الشــئون ،صــناعة النســيج ،مكاتــب الهجـرة ) حيـ ُ
أن نتـاج هـذه الدرسـات فـي
لهذه المنظمات عن الهدف العام للقطاع التعليمي ويعود سبب االخـتالف هنـا إلـى ّ

متوســطاتها الحســابية كــان متوســطاً أو ضــعيفاً أي ّأنــه مختلــف عــن الد ارســة الحاليــة الــذي متوســطها الحســابي
مرتفــع ويعــزى ذلــك الــى عــدم تمتــع مــدراء المنظمــات المبحوثــة بقــوة المرجعيــة المســتندة علــى محبــة واحت ـرام
وإعجـاب المـوظفين لمــديرهم ،األمـر الــذي قـد يـؤدي إلــى خلـق جــو مـن السـلبية داخــل العمـل والــذي بـدوره يـؤثر

على المهام المطلوب إنجازها.

ه .النتائج المتعلقة بالبعد الخامس "قوة التهديد بالعقاب":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الخامس " قوة التهديد بالعقاب" الذي يندرج تحت

المحور األول "أبعاد القوة التنظيمية" ،والجدول رقم ( )67يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )26نتائج تحليل البعد الخامس " قوة التهديد بالعقاب"
الفقرات

م

 .2أستخدم أسلوب العقاب مع المدرسين لمنع السلوك غير
المرغوب فيه في المدرسة أو التقليل من حدوثه.

 .2قدرتي على معاقبة المدرسين يجعلهم يقومون بتنفيذ المهام
بكفاءة عالية.

 .3لدي الحق في معاقبة المدرسين في حال عدم استجابته
للتعليمات والتوجيهات

 .1أقوم بتنبيه المدرسين اذا قاموا بأعمال مخالفة لألنظمة
والقوانين

 .5أتخذ الق اررات بما يتماشى مع قوانين وسياسات المدرسة
الدرجة الكلية للبعد

المتوسط االنحراف

الوزن قيمة اختبار

الحسابي

المعياري

النسبي

T

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

5.85

8.863

76.7

6.066

0.000

1

5.06

8.868

70.8

0.583

0.000

5

5.58

8.087

76.7

7.686

0.000

3

8.86

0.783

86.8

69.969

0.000

2

8.87

0.788

85.6

58.093

0.000

2

3.562

2.672

2.222 25.397 72.21

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرة هي الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "أتخذ الق اررات بما يتماشى مع

قوانين وسياسات المدرسة" ،حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  %85.6وهي نسبة مرتفعة ،ويعزى ذلك

إلى قيام مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة بااللتزام بلوائح وقوانين المدرسة

المتخذة داخل بيئة المدرسة،
التي تنظم العمل اإلداري والمهني داخلها ،هذا ّ
يدل على عدم عشوائية الق اررات ُ
وإنما هي مستندة على أصل واضح لجميع العاملين فيها.
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كما يتبين أن أدني فقرة هي الفقرة رقم ( )6والتي تنص على "قدرتي على معاقبة المدرسين يجعلهم يقومون
بتنفيذ المهام بكفاءة عالية" ،واحتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي  %70.8وهي نسبة متوسطة وهذا ُيعزى
إلى قلة اكتراث المدرسين بقوة العقاب التي يمارسها مدراء المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في

حيث أنهم ليسوا بالضرورة أن يؤدوا مهامهم بكفاءة عالية إذا ما ُمورست باتجاههم قوة عقاب من
قطاع غزة ُ ،
ِقبل مدرائهم ،ومن ناحية أخرى ،فإنه من الممكن أن قوة العقاب التي يمتلكها المدراء ليست سبباً في ابداع
المدرسين وتنفيذ مهامهم بالكفاءة المطلوبة فهم ليسوا بحاجة لمثل هذه القوة إلنجاز ما هو مطلوب منهم من

أعمال.

وبصفة عامـة يتبـين مـن الجـدول السـابق أن المتوسـط الحسـابي لجميـع فقـرات البعـد الخـامس 5.376

والــوزن النســبي  %68.68وهــي نســبة مرتفعــة ،وهــذا يــدل علــى أنــه تتــوفر قــوة للتهديــد بالعقــاب لــدى مــديري
المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ،وهذا يتفق مع دراسة عمـران ( )6086فقـد بلـغ متوسـط

قوة العقاب في الدراسة ( )5.38ودراسة  (2016) Asadzadehالتي بلغ متوسـط قـوة التهديـد بالعقـاب فيهـا

( )5.67ود ارس ــة ب ــن عم ــر ( )6087حي ــث بل ــغ متوس ــط ق ــوة العق ــاب ل ــدى عين ــة الد ارس ــة ( )8.68ود ارس ــة
 ) 6083( BAGCIالـذي بلـغ متوسـط قـوة التهديـد بالعقـاب فيهـا ( )5.96ود ارسـة Ramezani, et al

) (2013حيــث بلــغ متوســط قــوة العقــاب فــي الد ارســة ( )8.88ود ارســة صــادق وعلــي محمــد ( )6088وبل ـغ
متوســط قــوة العقــاب فــي د ارســتهما ( )5.93ود ارســة عبــد الســتار(  )6085حيــث بلــغ متوســط قــوة العقــاب فــي

دراسته ( ، )8.90ود ارس ــة  ( 2012) Altinkurt & Yilmazحيث بلغ متوسط العقـاب لـدى عينـة الد ارسـة

ويعزى هذا االتفاق أن معظم الدراسات المذكورة تمثلت مجتمعات د ارسـتها بقطـاع التعلـيم ومؤسسـات
(ُ )5.68
حكوميــة  ،ويعــزى ذلــك إلــى اعتمــاد مــدراء المنظمــات المبحوثــة علــى قــوة العقــاب فــي محاربــة وتهديــد العــاملين

الذين يقومون بـأي سـلوك غيـر مرغـوب فيـه أو أنهـم ال يلتزمـون بقـوانين ومبـاديء المنظمـة التـي يعملـون بهـا،
وحفاظـاً علــى المنظمــة ورســالتها يســتخدم المــد ارء هــذه القــوة مــع العــاملين فيهــا ،واختلفــت الد ارســة الحاليـة مــع

د ارسـة أحمـد ( )6086حيـث بلـغ متوسـط قـوة العقـاب فـي الد ارسـة ( )5.8وكـذلك د ارسـة Kozan & Ergin
) (2014حيث بلغ متوسط قوة العقاب في دراستهما ( )5.80أيضاً ،ويعزى ذلك إلى اختالف مجتمع الدراسة
والمتمث ــل ف ــي ش ــركات القط ــاع الخ ــاص ذات اله ــدف الربح ــي ال ــذي يختل ــف ع ــن ه ــدف المؤسس ــات التعليمي ــة

العامــة ،ويعــود ذلــك إلــى قلــة ممارســة مــديري المنظمــات المبحوثــة لقــوة التهديــد بالعقــاب تجــاه مــوظفيهم ،وهــذا

األمر قد ينعكس سلباً على العمل إذا ما شعر الموظفون أن سلوكياتهم غير المرغوب فيها ال تؤثر علـيهم وال
ويبعــدها عــن المنافســة القويــة بــين
ُيعــاقبوا عليهــا  ،ممــا يــؤدي إلــى ت ارجــع ملحــوظ فــي المســتوى العــام للمنظمــة ُ

مثيالتها.
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و .النتائج المتعلقة بالبعد الخامس "قوة المعلومات":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد السادس " قوة المعلومات" الذي يندرج تحت

المحور األول "أبعاد القوة التنظيمية" ،والجدول رقم ( )66يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )27نتائج تحليل البعد السادس " قوة المعلومات"

الفقرات

م

 .2أستخدم المعلومات المتاحة في وضع الخطط لتسهيل
العمل داخل المدرسة

 .2يتيح لي موقعي التحكم في تدفق المعلومات ذات االهمية
في العمل

 .3يمنحني موقعي الوظيفي القدرة على تجميع المعلومات
المهمة ذات التأثير في عمل المدرسة

 .1أمتلك معلومات تفصيلية عن عمل المدرسين
 .5أستخدم المعلومات المتاحة في اتخاذ ق اررات إدارية في
المدرسة.

 .6أشارك المدرسين في المعلومات المتاحة لدي والمرتبطة
بعمل المدرسة.

أزود المدرسين بالمعارف الوظيفية التي يحتاجونها النجاز
ّ .7
العمل.
الدرجة الكلية للبعد

المتوسط االنحراف

الوزن قيمة اختبار

الحسابي المعياري

النسبي

T

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

5.88

0.878

66.7

88.976

0.000

1

5.36

8.800

68.8

9.369

0.000

5

8.50

0.389

87

80.736

0.000

2

8.08

0.666

80.8

68.857

0.000

3

5.85

8.863

76.7

6.066

0.059

7

8.80

0.605

88

57.399

0.000

2

5.86

8.068

78.8

6.358

0.000

6

33.778 76.12 2.117 3.822

2.222

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرة هي الفقرة رقم ( )6والتي تنص على " أشارك المدرسين في المعلومات

المتاحة لدي والمرتبطة بعمل المدرسة" ،حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  %88وهي نسبة مرتفعة

جداً ،ويعزى ذلك إلى قيام مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة بمشاركة
المدرسين بالمعلومات المتاحة لديه والتي تخدم عمل المدرسة ،مما يساعد الجميع على العمل في ضوء

المتاحة لديهم والتي تؤثر بالطبع على أدائهم وق ارراتهم داخل المدرسة.
المعلومات ُ
كما يتبين أن أدني فقرة هي الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "أستخدم المعلومات المتاحة في اتخاذ ق اررات
إدارية في المدرسة" ،واحتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي  %76.7وهي نسبة متوسطة ،ويعزى ذلك لقلة
اعتماد مدراء المدارس في ق ارراتهم على المعلومات المتاحة في المدرسة ،مما قد يساهم في اتخاذ ق اررات غير

سليمة معتمدة على معلومات مشوشة مما يؤثر سلباً على كفاءة هذه الق اررات وفعاليتها.

وبصفة عامة يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات البعد الخامس  5.868والوزن

النسبي  %67.86وهي نسبة مرتفعة ،وهذا يدل على أنه تتوفر قوة للمعلومات لدى مديري المدارس
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الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ،وهذا يتفق مع دراسة صادق وعلي محمد ( )6088حيث بلغ

متوسط قوة المعلومات في دراستهما ( )8.80وكذلك دراسة أحمد ( )6088حيث بلغ متوسط قوة المعلومات
في دراسته ( )5.88ودراسة عبد الستار ( )6085حيث بلغ متوسط قوة المعلومات في الدراسة ()5.30
ودراسة حسين ( )6009فقد بلغ متوسط قوة المعلومات في دراسته ( ،)8.03ويعود ذلك إلى اتفاق مجتمع
الدراسة الحالية مع معظم المجتمعات المذكورة والمتمثل الجامعات والكليات والمدارس التعليمية ،والتي تسعى

إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية  ،كما ويعزى ذلك إلى تمتع إدارة المنظمات المبحوثة بقوة المعلومات
واستخدامها في التخطيط داخل المنظمة وفي اتخاذ الق اررات اإلدارية المختلفة كما أنه كلما كان المدراء

يتمتعون بقوة المعلومات كلما زادت قدرتهم على دراسة الفرص المتاحة والتعامل مع التحديات بدقة وفق

معلومات واضحة ،كما أنهم يقومون بتزويد العاملين بالمعارف الوظيفية التي يحتاجونها ألداء مهامهم الفنية
واإلدارية بوضوح وكفاءة ،كما اختلف دراسة أحمد( )6086حيث كان متوسط قوة المعلومات في الدراسة

( )5.06ودراسة بن عمر ( )6087حيث بلغ متوسط قوة المعلومات في دراستها ( )5.88ويعود هذا

االختالف إلى اختالف مجتمعات الدراسات المبحوثة والذي يختلف تماماً هدفها عن الهدف الخاص بالقطاع
التعليمي ،ويعزى ذلك لضعف اعتماد مدراء المنظمات المبحوثة على المعلومات المتاحة في التخطيط وفي
اتخاذ الق اررات المؤثرة في عمل المنظمة.

تحليل النتائج المتعلقة بالمحور األول (المتغير المستقل) القوة التنظيمية:

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي ألبعاد المحور األول الذي يمثل المتغير المستقل ضمن هذه

الدراسة "القوة التنظيمية" ،والجدول رقم ( )68يوضح نتائج التحليل.
عدد

المتوسط

الفقرات

الحسابي

قوة الشرعية

7

8.833

0.88688

قوة المكافأة

6

5.787

0.73686

66.56

قوة الخبرة

7

8.808

0.53658

88.06

65.886

قوة المرجعية

5

5.897

0.89838

66.96

55.573

0.000

قوة التهديد بالعقاب

5

5.376

0.76653

68.68

83.596

0.000

7

قوة المعلومات

7

5.868

0.88665

67.86

55.668

0.000

8

الدرجة الكلية

37

3.928

2.31135

78.26

.84.84

2.222

المحاور

االنحراف

الوزن

المعياري

قيمة اختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

85.8

88.060

0.000

6

86.566

0.000

3

0.000

8
5

النسبي

T

sig

يتضح من الجدول السابق أن بعد قوة الخبرة قد احتل المرتبة األولى بـوزن نسـبي ( ،)%88.06تلـي

ذلــك بعــد قــوة الشــرعية الــذي احتــل المرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي ( ،)%85.8أمــا بعــد قــوة المرجعيــة فقــد احتــل

المرتبـــة الثالثـ ــة بـ ــوزن نسـ ــبي ( ،)%66.96ثـــم جـ ــاء بعـ ــد قـــوة المعلومـــات فـ ــي المرتبـ ــة الرابعـــة ب ـ ـوزن نسـ ــبي

( ،)%67.86ثم جاء بعد قوة المكافأة في المرتبة الخامسـة بـوزن نسـبي ( ،)%65.56بينمـا جـاء فـي المرتبـة
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السادسة واالخيرة بعد قوة التهديد بالعقـاب بـوزن نسـبي ( ،)%71.24ولقـد كـان الـوزن النسـبي للمجمـوع الكلـي
للقوة التنظيمية (.)%68.87

ومما سبق يتبين أن هناك توفر ألبعاد القوة التنظيمية لدى مديري المدارس فـي المؤسسـات الحكوميـة

في المحافظات الجنوبية في فلسطين بوزن نسبي ( )%68.87وهي نسبة مرتفعة ،وتـرى الباحثـة هنـا أن هـذه

النتيجة وما سبقها تعكس مدى توافر أبعاد القوة التنظيمية لدى مدراء المدارس الحكومية  ،وتعزو الباحثة هذه

النتيجـة إلـى أن مـدراء المـدارس يتمتعـون بـالقوة التنظيميـة بأبعادهـا المختلفـة المتمثلـة فـي  :القـوة شـرعية ،وقـوة

معلومــات  ،وقــوة الخب ـرة  ،وقــوة المرجعيــة ،قــوة المكافــأة ،وقــوة التهديــد بالعقــاب ،هــذه القــوى المختلفــة تســاعد
المــدراء علــى تســيير أعمــال المدرســة وتنفيــذ الخطــط المختلفــة  ،وتزويــد المعلمــين بالمعلومــات الكافيــة واتخــاذ
ق ـ اررات الســليمة  ،واســتخدام خب ـراتهم فــي تشــجيع العمــل ضــمن روح العمــل الواحــد  ،لوحظــت ثقــة المدرســين
واحترامهم لمدرائهم ،باإلضافة لممارستهم لقوة العقاب تجـاه مـن ال يلتـزم بقـوانين ورسـالة المدرسـة أومـن يسـيء

لها بأي سلوك غير مرغوب فيه؛ وهذا يتفـق مـع د ارسـة أحمـد( )6086حيـث بلـغ متوسـط القـوة التنظيميـة فيهـا

( )5.88ود ارس ــة عمـ ـران ( )6086حي ــث بل ــغ متوس ــط الق ــوة التنظيمي ــة ف ــي د ارس ــته ( )5.87ود ارس ــة حن ــون
حيث بلغ متوسط القـوة التنظيميـة فـي د ارسـتها ( )5.70ود ارسـة  (2016) Asadzadehالتـي بلـغ
(ُ )6086
متوســط القــوة فيهــا( )5.57ود ارســة  ) 6083( BAGCIالــذي بلــغ متوســط القــوة ( )5.57ود ارســة بــن عمــر
( )6087حيث بلغ متوسط القوة التنظيمية في الدراسة ( )8.08ودراسة  (2014 ) Kozan & Erginحيـث
بلغ متوسط القوة التنظيمية ( )5.63ود ارسـة صـادق وعلـي محمـد ( )6088حيـث بلـغ متوسـط القـوة التنظيميـة

فـي د ارسـتهما ( )5.89ود ارسـة  (2013) Ramezani, et alحيـث بلـغ متوسـط القـوة التنظيميـة فـي الد ارسـة
( )8.80ود ارســة عب ــد الس ــتار ( )6085فق ــد بل ــغ متوس ــط الق ــوة التنظيمي ــة ف ــي الد ارس ــة ( )5.98ود ارســة

(2012) Altinkurt & Yilmazحيــث بلــغ متوســط القــوة التنظيميــة فــي الد ارســة ( )5.68ود ارســة زيــد

( )6080حي ــث بل ــغ متوس ــط الق ــوة التنظيمي ــة فيه ــا ( )5.8ود ارس ــة حس ــين ( )6009فق ــد ك ــان متوس ــط الق ــوة
التنظيمية في دراسته ( )5.58ود ارسـة زيديـة ( )6006فقـد كـان متوسـط القـوة التنظيميـة فـي د ارسـتها ()5.70
وراسة الخشـالي ( )6007حيـث كـان متوسـط القـوة التنظيميـة لـدى عينـة الد ارسـة ( )5.80ويعـزى هـذا االتفـاق

إلى أن معظم الدراسات المذكورة أعاله تمثلت مجتمعات د ارسـاتها بالكليـات والجامعـات والمـدارس والتـي أيضـاً

تتمت ــع بتش ــاه البيئ ــة العربي ــة  ،واختلف ــت الد ارس ــة الحالي ــة م ــع د ارس ــة أحم ــد ( )6088حي ــث بل ــغ متوس ــط الق ــوة

التنظيميــة فــي الد ارســة ( )5.06ويعــزى ذلــك الخــتالف بيئــة الد ارســة ومجتمعهــا المتمثــل بــوزاة شــئون الهج ـرة
والمهـاجرين والتـي يختلـف تمامـاً الهـدف العـام لهـا عــن الهـدف العـام للقطـاع التعليمـي وبـذلك تكـون الباحثـة قــد
حققــت الهــدف الثــاني مــن أهــداف الد ارســة والــذي يــنص علــى "التعــرف علــى مســتوى القــوة التنظيميــة للمــدراء

العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة.
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.2

تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (المتغير التابع) "اإلبداع اإلداري":

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني الذي يمثل التغير التابع ضمن هذه

الدراسة "اإلبداع اإلداري" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من

فقرات المحور ومن ثم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم
التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )5التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام

اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )69يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ( )29نتائج التحليل المتعلقة بالمجال الثاني "اإلبداع اإلداري"

م

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الوزن

النسبي

T

الحسابي

المعياري

قيمة اختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
sig

.2

أقوم بتطوير اساليب لحل مشكالت العمل.

8.86

0.330

88.8

86.563

0.000

3

.2

أمتلك القدرة على اقناع االخرين بأفكار جديدة

8.50

0358

87

83.803

0.000

25

.3

أعمل على تنمية المدرسين من خالل افكار جديدة لالنجاز

8.58

0.337

87.6

85.568

0.000

23

.1

أتجنب االساليب الروتينية بالعمل قدر االمكان

8.68

0.785

83.7

57.330

0.000

27

.5

أبحث بإستمرار عن االفكار الجديدة واإلبداعية

8.85

0.709

88.7

85.578

0.000

2

.6

أستطيع التحدث بتوسع وثقة كبيرة في مواضيع العمل

8.55

0.365

87.7

86.688

0.000

9

.7

أستخدم العديد من االلفاظ للداللة على فكرة معينة

8.60

0.767

88

53.568

0.000

22

.8

أتقبل النقد وطرح االفكار الجديدة للتطوير

8.53

0.766

86

59.880

0.000

7

ّ .9لدي القدرة على التكيف مع طبيعة مواقف العمل
 .22لدي القدرة على الرؤيا من زوايا مختلفة

8.58

0.788

87.6

56.809

0.000

21

8.66

0.786

83.8

56.877

0.000

28

 .22أتيح الفرصة للمدرسين إلبداء رأيهم لالستفادة منها.

8.56

0.788

86.8

80.838

0.000

5

 .22لدي القدرة على التعاطي مع االفكار الجديدة بسالسة

8.53

0.768

86

57.607

0.000

8

 .23أحرص على معرفة أوجه القصور المتعلقة بالعمل

8.56

0.700

87.8

80.866

0.000

22

 .21أقوم برصد الفرص والتهديدات المؤثرة على العمل

8.87

0.730

85.6

56.673

0.000

23

 .25أقوم باجراء بعض الدراسات الكتشاف األزمات المستقبلية

5.96

0.887

68.6

60.787

0.000

26

 .26لدي القدرة على تنبؤ مشكالت العمل قبل حدوثها

8.07

0.788

88.6

69.889

0.000

25

 .27أتبنى االفكار اإلبداعية الصادرة من المدرسين

8.69

0.780

83.8

56.686

0.000

26

 .28أشجع المبادرات االبتكاريه الفردية والجماعية

8.85

0.733

88.7

80.858

0.000

2

 .29لدي القدرة على الدفاع عن االفكار اإلبداعية بالحجة والبرهان

8.57

0.386

86.6

86.678

0.000

6

 .22أعتبر الفشل التجربة التي تسبق النجاح

8.89

0.789

85.8

55.689

0.000

22

 .22أتحمل مسئولية ما أقوم به من أعمال

8.8

0.778

88

58.788

0.003

1

 .22أمتلك دوافع قوية لتحقيق النجاح واالستم اررية بالعمل

8.56

0.765

87.8

58.867

0.000

22

8.85

0.658

86.7

68.563

0.000

21

8.68

0.650

88.6

50.306

0.000

22

 .23ينصب اهتمامي على إنتاج أفكار جديدة أكثر من اهتمامي
بمحأولة الحصول على موافقة اآلخرين.

 .21أركز على انجاز العمل اكثر من أي شيء آخر
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 .25أصر على تحقيق األهداف التي أعمل من أجلها في المدرسة

8.56

0.367

87.8

86.668

0.000

22

 .26أربط النتائج بدوافع االتجاه نحو التغيير لالفضل

8.65

0.737

88.7

58.853

0.000

29

1.282

2.353

85.61

66.528

2.222

الدرجة الكلية للبعد

يتبين من الجدول السابق أن أعلى فقرتين هما:
 الفقرة رقم ( )9والتي تنص على "أبحث بإستمرار عن االفكار الجديدة واإلبداعية" ،واحتلت المرتبة األولى
بمتوسط حسابي  8.58بوزن نسبي  %88.7وهي نسبة مرتفعة جداً ،يعزى ذلك إلى تشجيع إدارة

المجدي والخالق
المدرسة لإلبداع وتحفيزها لوجود أفكار جديدة و إبداعية تساعد على التغيير المثمر و ُ
بتميز مدرسته عن مثيالتها
داخل المدرسة ،فبحث المدير عن أفكار فيها ُروح اإلبداع يعني ذلك أنه مهتم ّ
مما يعود بالنفع على المدرسة ككل ،وقد اتفقت مع دراسة ربيع ( )6086حيث بلغ متوسط هذه الفقرة في

دراسته ( )5.88ودراسة النشمي والدعيس ( )6086حيث بلغ متوسط قوة الفقرة في الدراسة ()5.89
ودراسة السودي ( )6086حيث بلغ متوسط الفقرة أيضاً ( )8.85و دراسة الشاعر ( )6086حيث بلغ

متوسط الفقرة في دراسته ( )8.56ودراسة أصرف( )6083حيث بلغ متوسط الفقرة ( )5.9ودراسة
المغربي( )6083بلغ متوسط الفقرة فيها أيضاً ( )8.6ودراسة علي والحاكم ( )6088حيث بلغ متوسط

حيث بلغ متوسط هذه الفقرة ( )5.80ودراسة

الفقرة فيها ( )5.86ودراسة عوض ()6085

جلولي( )6085حيث بلغ متوسط الفقرة في الدراسة ( )5.96ودراسة الحارثي ( )6086حيث بلغ متوسط
الفقرة ( ، )5.6ودراسة  )6086( Azarchehrحيث بلغ متوسط الفقرة في الدراسة ( )5.67ودراسة
شقورة ( )6086حيث بلغ متوسط الفقرة فيها ( )5.7ودراسة الكليبي ( )6088حيث بلغ متوسط الفقرة

فيها ( )5.30وهذا يعود إلى أن معظم الدراسات أعاله تمثل مجتمع دراستها في القطاع التعليمي
واألكاديمي ( مدارس ،معاهد  ،جامعات) ،هذا يعني أن تجانس األهداف العامة للمنظمات المبحوثة مع

الدراسة الحالية،باإلضافة لتوافق مع هدف المنظمات المبحوثة في بيئة الدراسة والمتمثلة في البيئة
العربية.

 وتختلف الدراسة في متوسط هذه الفقرة مع دراسة  Wanyoikeحيث بلغ متوسط الفقرة فيها ()6.76
ودراسة

(2015( Kasasbeh, & et al

حيث بلغ متوسط هذه الفقرة في الدراسة ()5.80

ودراسة  )6083( Psomas & Kafetzopoulosحيث بلغ متوسط قوة الفقرة فيها ( )6.83ودراسة

 )2009( Gumusluoglu And llsevوقد بلغ متوسط الفقرة في الدراسة ()5.06

ويعود ذلك إلى

حيث تمثل معظمهم بالمجتمعات األجنبية
اختالف بيئة مجتمعات الدراسة عن الدراسة الحالية ،
ُ
باإلضافة الختالف مجتمعات الدراسات نفسها عن الدراسة الحالية والمتمثل في قطاعات عامة وشركات
صناعية وشركات برمجيات ومصارف مما يؤدي الختالف هدف هذه المنظمات حيث أنها تسعى

لتحقيق أهداف ربحية أو خاصة على عكس هدف مجتمع الدراسة الحالية والمتمثل في المدارس
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الحكومية وهذا االختالف أيضاً ُيعزى إلى قلة بحث المسئولون في المنظمات المبحوثة عن األفكار
الخالقة االبتكارية فهم يخافون التجديد ويبحثون عن التقليد ،هذا سينعكس عليهم سلباً ولن يتيح لهم
فرصة التقدم في منظماتهم ومنافسة اآلخرين بروح اإلبداع والتجديد.

 الفقرة رقم ( )88والتي تنص على "أشجع المبادرات االبتكارية الفردية والجماعية" ،احتلت المرتبة

ويعزى ذلك إلى أهمية اإلبداع واالبتكار الفردي وكذلك
الثانية بوزن نسبي  %86.7وهي نسبة مرتفعة ُ
تميز في زاوية معينة  ،وحث إدارة المدرسة على تشجيع اإلبداع الفردي
الجماعي الذي كال منهما يقود إلى ّ
معناه أنها تهتم باألفكار الفردية الخالقة والتي قد تقود إلى تميز حقيقي ،وكذلك اإلبداع الجماعي الذي من

شأنه أن يساعد المدرسة على أن تنافس بقوة في مجالها وتحافظ على وجودها في المقدمة دائماً  ،وقد

اتفقت مع دراسة وقد اتفقت مع دراسة ربيع ( )6086حيث بلغ متوسط هذه الفقرة في دراسته ()5.69
ودراسة السودي ( )6086حيث بلغ متوسط الفقرة أيضاً ( )5.9ودراسة النشمي والدعيس ( )6086حيث
بلغ متوسط قوة هذه الفقرة فيها ( )8.08ودراسة أصرف( )6083حيث بلغ متوسط الفقرة ( )8.8ودراسة

المغربي( )6083بلغ متوسط الفقرة فيها أيضاً ( )5.38ودراسة جلولي( )6085حيث بلغ متوسط الفقرة في
الدراسة ( ،)5.88ودراسة) Azarchehr (2012حيث بلغ متوسط الفقرة في الدراسة ( )5.9ويعود ذلك

لتجانس معظم الدراسات أعاله في مجتمع الدراسة والمتمثل في القطاع التعليمي  /الوزاري والذي يتشابه في

تحقيقه لألهداف العامة للمنظومة التعليمية واألكاديمية  ،واختلفت الدراسة في متوسط هذه الفقرة مع دراسة

حيث بلغ متوسط الفقرة في الدراسة ( )5.59ودراسة إلياس ( )6086فقد بلغ متوسط هذه
الشاعر (ُ )6086
الفقرة فيها ( )5.08و دراسة  )6087( Wanyoikeحيث بلغ متوسط الفقرة فيها ( )6.86ودراسة
(2015( Kasasbeh, & et al

حيث بلغ متوسط هذه الفقرة في الدراسة ()5.89

ودراسة  )6083( Psomas & Kafetzopoulosحيث بلغ متوسط قوة الفقرة فيها ( )5.03ودراسة علي
والحاكم( )6088حيث بلغ متوسط الفقرة فيها ( )5.66ودراسة  (2015( Kasasbeh, & et alحيث
بلغ متوسط هذه الفقرة في الدراسة ( )5.80ودراسة )2009( Gumusluoglu And llsevوقد بلغ

متوسط الفقرة في الدراسة ( )6.90ويعود ذلك الختالف مجتمع الدراسات أعاله عن مجتمع الدراسة الحالية

حيث أنهم متمثلون في شركات القطاع الخاص والشركات الصناعية وشركات الخدمات اللوجستية
والمصارف وقطاع االتصاالت ،هذا يعني أن هدف تلك المنظمات يختلف بعمومه عن هدف القطاع

التعليمي الذي يمثل مجتمع الدراسة الحالية ،باإلضافة الختالف بيئة تلك المنظمات ففي أغلبها تنتمي

لمجتمعات أجنبية وليست عربية وهذا يعزز سبب االختالف في النتائج ،ويعزى ذلك إلى قلة اهتمام

المسئولين باألفكار اإلبداعية واألفكار الخالقة سواء الفردية أو الجماعية ،فهم يميلون إلى التمسك بكل ما

هو قديم ويرفضون التغيير والتطوير وهذا ينعكس على جودة العمل في المنظمة وعلى أداء العاملين بشكل
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تقليدية وال تنظر إلى ما خلف األشياء واألفكار وتظل حبيسة التقليد في كل عملياتها
سلبي ويجعل المنظمة
ّ
اإلدارية والفنية.
 كما يتبين أن أدني فقرتين هما:
 الفقرة رقم ( )87والتي تنص على "لدي القدرة على تنبؤ مشكالت العمل قبل حدوثها" ،واحتلت المرتبة

قبل األخيرة بوزن نسبي  %88.6وهي نسبة مرتفعة ،يعزى ذلك إلى ضعف امتالك إدارة المدرسة القدرة
على التنبؤ بمشكالت العمل المستقبلية قبل حدوثها ،وهذا يحتاج منهم دراسة معمقة للبيئة الداخلية

والخارجية والتركيز على األهداف الواجب تحقيقها ،وهنا يجب أن تركز اإلدارة على التخطيط الفعال
المرتبط بخطط بديلة تستخدم في الوقت المناسب لتدارك أي مشكالت قد تحدث مستقبالً ،وقد اتفقت مع

حيث
دراسة ربيع ( )6086حيث بلغ متوسط هذه الفقرة في دراسته ( )5.86ودراسة الشاعر (ُ )6086
بلغ متوسط الفقرة في الدراسة ( )5.89ودراسة السودي ( )6086حيث بلغ متوسط الفقرة أيضاً ()8.09
ودراسة النشمي والدعيس ( )6086حيث بلغ متوسط قوة الفقرة فيها ( )5.39ودراسة أصرف()6083

حيث بلغ متوسط الفقرة ( )5.8ودراسة المغربي( )6083بلغ متوسط الفقرة فيها أيضاً ( )5.9ويعود ذلك
لتجانس بيئة الدراسات أعاله مع بيئة الدراسة الحالية التي تنتمي إلى البيئة العربية ،كما أن معظم

مجتمعات الدراسة أعاله تنتمي إلى القطاع التعليمي /األكاديمي الذي يتفق في األهداف العامة التي

تصب في تطوير المنظومة التعليمية ،وتختلف الدراسة في متوسط هذه الفقرة مع دراسة إلياس()6086
ّ
التي بلغ متوسط قوة الفقرة ( )5.06ودراسة علي والحاكم( )6088حيث بلغ متوسط الفقرة فيها ()5.89
ودراسة عوض( )6085حيث بلغ متوسط هذه الفقرة في الدراسة ( )6.9و ودراسة Gumusluoglu
)6009( And llsevوقد بلغ متوسط الفقرة في الدراسة ( )5.80ويعود سبب االختالف إلى اختالف

مجتمعات الدراسة

والتي تمثلت في القطاعات العامة ،ومنظمات األعمال ،وشركات االتصاالت،

وشركات البرمجيات وهي تختلف في هدفها العام عن مجتمع الدراسة الحالية التي تنتمي إلى قطاع

ويعزى ذلك إلى قدرة المسئولون والمدراء على التنبؤ على اكتشاف المشكالت ليست
التعليم الحكوميُ ،
أولوية كبيرة لديهم ،وهذا األمر قد يعرض المنظمات التي يعملون بها لتحديات لم تكن بالحسبان،
ظل
فمحاولة التنبؤ بالمشكالت يحمي المنظمة من الوقوع بأي مشكالت هي في غنى عنها خاصة في ّ
منافسة قوية وظروف غير مستقرة بما ينعكس بشكل سلبي على بقائها ونموها وتطورها.

 الفقرة رقم ( )83والتي تنص على "أقوم بإجراء بعض الدراسات الكتشاف األزمات المستقبلية" ،واحتلت

المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %68.6وهي نسبة مرتفعة ،يعزى ذلك إلى أن إدارة المدرسة ال تقوم بأي
دراسات استطالعية لتوقع أو اكتشاف أزمات مستقبلية ،وهذا قد يؤثر على إبداع المدراء والعاملين بشكل
حيث أنه هناك ارتباط واضح بين التنبؤ بالمستقبل و ِ
أزماته وبين التميز واإلبداع ووجود حلول
سلبي ُ ،
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خالقة وخطط بديلة تسد أي ثغرات مستقبلية  ،بما يساعد اإلدارة على اتخاذ ق اررات مناسبة في وقت

مناسب وفي ظل وجود تنافس في البيئة المحيطة ،وقد اتفقت مع دراسة ربيع ( )6086حيث بلغ متوسط
حيث بلغ متوسط الفقرة في الدراسة ()8.8
هذه الفقرة في دراسته ( )5.9ودراسة الشاعر ()6086
ُ
ودراسة السودي ( )6086حيث بلغ متوسط الفقرة أيضاً ( )5.96ودراسة النشمي والدعيس ()6086

حيث بلغ متوسط قوة الفقرة فيها ( )5.79ودراسة أصرف( )6083حيث بلغ متوسط الفقرة ()5.68
ودراسة المغربي( )6083بلغ متوسط الفقرة فيها أيضاً ( )5.8ودراسة الكليبي ( )6088الذي كان متوسط

قوة الفقرة فيها ( )5.78ويعود ذلك لتجانس بيئة الدراسات أعاله مع بيئة الدراسة الحالية التي تنتمي إلى
البيئة العربية ،كما أن معظم مجتمعات الدراسة أعاله تنتمي إلى القطاع التعليمي /األكاديمي الذي يتفق

تصب في تطوير المنظومة التعليمية ،وتختلف الدراسة في متوسط هذه الفقرة
في األهداف العامة التي
ّ
مع دراسة  )6087( Wanyoikeحيث بلغ متوسط الفقرة فيها ( )6.68ودراسة Kasasbeh, & et al

( (2015حيث بلغ متوسط هذه الفقرة في الدراسة ( )5.60ودراسة Psomas & Kafetzopoulos

( )6083حيث بلغ متوسط قوة الفقرة فيها ( )5.85ودراسة علي والحاكم( )6088حيث بلغ متوسط الفقرة
فيها ( )5.6ودراسة عوض( )6085حيث بلغ متوسط هذه الفقرة في الدراسة ( )5.03ويعود هذا

االختالف الى عدم تجانس مجتمعات الدراسة في الدراسات أعاله عن مجتمع الدراسة الحالية حيث

تمثلت مجتمعاتها في القطاع الخاص وشركات االتصاالت والشركات الخاصة وهذا يؤدي إلى اختالف
أهداف هذه المنظمات عن هدف الدراسة الحالية التي يتمثل مجتمعها في القطاع التعليمي الحكومي ،
ويعزى ذلك إلى ضعف االهتمام بالمستقبل وما سيحدث ِ
فيه ،وبالتالي ال تقوم المؤسسات بعمل دراسات
ُ
مستقبلية لدراسة الفرص أو التحديات التي قد تواجه المنظمات مستقبالً  ،مما قد ُيضعف قدرتها على

المواجهة والبقاء ما إن حدث طاريء أو أزمة لم تكن بالحسبان.


وبصفة عامة يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور الخـامس

 8.686والــوزن النســبي  %83.78وهــي نســبة مرتفعــة جــداً ،وهــذا يــدل علــى أنــه يتــوفر ابــداع اداري لــدى

المدراء العاملين في المدارس الحكومية بالمحافظات الجنوبية في فلسطين.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الجهود التي تبـذلها إدارة المـدارس الحكوميـة فـي المحافظـات الجنوبيـة

في فلسطين تجاه التميز واإلبداع  ،حيث أنهم لـديهم القـدرة علـى تطـوير أسـاليب جديـدة فـي العمـل وتقبـل النقـد

والطرح لألفكـار الجديـدة وتطويرهـا ،كمـا أنهـم يربطـون النتـائج المتوقعـة بـدوافع االتجـاه نحـو التغييـر لألفضـل،

باإلضــافة لتشــجيع األفكــار اإلبداعيــة والبحــث عــن حلــول مختلفــة للمشــاكل التــي ت ـواجههم ،باإلضــافة لتركيــز

اهتمامهم حول تحقيق أهداف المدرسة التي يعملون بهـا ،هـذه النتيجـة اتفقـت مـع د ارسـة ربيـع ( )6086حيـث

ـث بلـغ متوسـط اإلبـداع اإلداري
بلغ متوسط اإلبـداع اإلداري فـي د ارسـته ( )8.38ود ارسـة الشـاعر ( )6086حي ُ
فــي الد ارســة ( )5.96ود ارســة الســودي ( )6086حيــث بلــغ متوســط اإلبــداع اإلداري ( )5.86ود ارســة النشــمي
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وال ــدعيس ( )6086حي ــث بل ــغ متوس ــط اإلب ــداع اإلداري فيه ــا ( )8.80ود ارس ــة إلي ــاس ( )6086وال ــذي بل ــغ

متوسط اإلبداع اإلداري فيها ( )5.68ودراسة  )6087( Wanyoikeحيث بلغ متوسـط اإلبـداع اإلداري فيهـا

( )5.90ود ارســة أصــرف( )6083حيــث بلــغ متوســط اإلبــداع اإلداري ( )5.87ود ارســة المغربــي( )6083بلــغ

متوسط اإلبداع اإلداري فيها أيضاً ( )5.86ود ارسـة (2012) Azarchehrحيـث بلـغ متوسـط اإلبـداع اإلداري
فـ ــي الد ارسـ ــة ( )8.05ود ارسـ ــة شـ ــقورة ( )6086حيـ ــث بلـ ــغ متوسـ ــط اإلبـ ــداع اإلداري فيهـ ــا ( )5.60ود ارسـ ــة
 )6009( Gumusluoglu And llsevوقد بلغ متوسـط اإلبـداع اإلداري فـي الد ارسـة ( )5.80ويعـود سـبب

االتفاق إلى أن معظم الدراسات أعاله تتفق مع الدراسة الحالية في مجتمع الدراسة والذي هو القطاع التعليمـي
ويعـزى االتفــاق فــي نتــائج الد ارســات
( مـدارس ،جامعــات) هــذا يعــزز توافقهـا فــي األهــداف العامــة للمنظمــاتُ ،
التــي اتفقــت مــع هــذه الدارســة إلــى أن مجتمــع الدارســة يعــزز وجــود مقومــات اإلبـداع اإلداري داخــل المنظمــات

المبحوثة مما يساعد على الحفاظ على وجودهم المتميز بين مثيالتهم خاصـة فـي ظ ّـل المنافسـة الموجـودة فـي
المجــاالت المختلفــة ،باإلضــافة لقــدرتهم علــى ربــط النتــائج المرجــوة واألهــداف المنــوي تحقيقهــا بــدوافع إبداعيــة
مرتبطــة بأفكــار تطويريــة جديــدة تُعــزز بق ـدرة هــذه المنظمــات علــى اقتنــاص الفــرص ود ارســة التهديــدات المــؤثرة
على العمل.
أمـا فيمـا يخـص االخـتالف  ،تختلـف الد ارسـة مـع د ارسـة  (2015( Kasasbeh, et alحيـث بلـغ

متوســط اإلبــداع اإلداري فــي الد ارســة ( )5.80ود ارســة  )6083( Psomas & Kafetzopoulosحيــث بلــغ

متوســط اإلبــداع اإلداري فيهــا ( )5.50ود ارســة علــي والحــاكم( )6088حيــث بلــغ متوســط اإلبــداع اإلداري فيهــا

( )5.59ع ــوض( )6085حي ــث بل ــغ متوس ــط ه ــذه اإلب ــداع اإلداري ف ــي الد ارس ــة ()5.56

ود ارس ــة الكليب ــي

( )6088حيث بلغ متوسط اإلبداع اإلداري فيها ( )5.88ويعود سـبب االتفـاق إلـى أن معظـم الد ارسـات أعـاله
تنتمي إلى القطاع الخاص أو المصارف أو القطاع العام وهذا يختلف عن مجتمع الدراسة الحالية التي تنتمي

إلــى القطــاع التعليمــيُ ،ويعــزى االخــتالف الــى ضــعف تمســك المؤسســات فــي المجتمعــات المبحوثــة بمقومــات
اإلبــداع اإلداري والتــي منهــا  :تشــجيع األفكــار اإلبداعيــة والقــدرة علــى اكتشــاف المشــكالت وحّلهــا والقــدرة علــى
تحقيق األهداف التي ُوجدت من أجلها  ،والقدرة على التكيف مع الظروف المحيطة وضـعف امـتالكهم لـدوافع
قوية نحو تحقيق النجاح ،األمر الذي يؤدي إلى عدم تطبيق هذه المنظمات لإلبداع اإلداري.

وبذلك تكون الباحثة قد حققت الهدف الثالث من أهداف الدراسة والذي ينص على "التعرف على واقع اإلبداع

اإلداري في المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة.
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ثالث ًا :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

الفرض الرئيس األول:

تهدف هذه الدراسة إلختبار الفرض الرئيس الذي ينص على "توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند

مستوى (  )   0.05بين القوة التنظيمية (قوة الشرعية ،قوة المكافأة ،قوة الخبرة ،قوة المرجعية ،قوة

التهديد بالعقاب ،قوة المعلومات) واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية
بفلسطين.

ويتفرع من هذه الفرضية ست فروض فرعية ،تم التحقق من صحتها من خالل حساب معامل ارتباط

بيرسون لقياس العالقة بين أبعاد المحور األول "القوة التنظيمية" والمحور الثاني "اإلبداع اإلداري" ،حيث تم
إحصائياً اختبار الفرضية التي تفترض وجود عالقة ذات داللة إحصائية ،وتم الحكم على نتيجة االختبار
بناء على قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار ( )Sigحيث تم التوصل لصحة الفرضية وقبولها.
ً
وفيما يلي الجدول رقم ( )50يوضح نتائج اختبار وجود عالقة بين المتغيرات المستقلة

(قوة

الشرعية ،قوة المكافأة ،قوة الخبرة ،قوة المرجعية ،قوة التهديد بالعقاب ،قوة المعلومات) ،والمتغير التابع

المتمثل في "اإلبداع اإلداري".

جدول رقم ( :)32نتائج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها
المتغيرات المستقلة

المتغير التابع "اإلبداع اإلداري"

مستوى الداللة

عدد اإلجابات

معامل ارتباط بيرسون

()n

()r

()Sig.

قوة الشرعية

559

0.688

2.222

قوة المكافأة

559

0.650

2.222

قوة الخبرة

559

0.566

2.222

قوة المرجعية

559

0.669

2.222

قوة التهديد بالعقاب

559

0.080

2.212

قوة المعلومات

559

0.638

2.222

المحور األول ككل القوة التنظيمية

559

2.333

2.222
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يتضح من الجدول السابق ما يلي:

 -بالنسبة للفرضية الفرعية األولى:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة الشرعية واإلبداع اإلداري لدى
مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

جدول رقم( :)32اختبار العالقة بين بعد قوة الشرعية واإلبداع اإلداري

البعد
قوة الشرعية

اإلبداع اإلداري

معامل ارتباط بيرسون

R= 0.281

معامل الدالله ()Sig

Sig= 0.000

عدد االستجابات ()N

N= 339

يتضح من خالل الجدول رقم ( )58أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "قوة الشرعية" والمتغير

التابع "اإلبداع اإلداري" بلغ ( )R= 0.281ويشير ذلك لوجود عالقة ارتباطية ضعيفة بين قوة الشرعية
واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ،بحيث أنه كلما ارتفع

مستوى قوة الشرعية أدى ذلك لرفع مستوى اإلبداع اإلداري ،كما أن مستوى الداللة المحسوب لالختبار كان

أقل من مستوى  0.05وبناء عليه نستنتج صحة الفرضية الفرعية األولى التي تفترض "وجود عالقة ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة الشرعية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين" ،ومما سبق نستنتج صحة الفرضية وقبولها ،وتعزو الباحثة هذه

بمختلف أبعادها يكون لديهم القدرة على اإلبداع اإلداري ،
النتيجة إلى أن المدراء الذين يتمتعون بقوة تنظيمية ُ
ِ
ِ
ِ
ولديه
كونه مدير للمنظمة
وتطبيقه في منظماتهم  ،أي أن المدير القوي والمعتمد على قوته هنا في
صالحيات عديدة وتتيح له ِ
قوته هذه مراقبة العاملين ،وتفويض الصالحيات وتغيير إجراءات العمل ،فإن كلما

ارتفع مستوى هذه القوة زادت قدرة المدير في اإلبداع اإلداري وفي قدرته على تحليل المشكالت والتنبؤ بها
والتطلع ل وجود حلول غير مسبوقة والبحث ما وراء الظاهر في التحديات أو المشكالت الي قد تتعرض لها

المنظمات ،وهذا ينعكس بالطبع على أداء العاملين بها وعلى إدارة زمام األمور بحكمة وطالقة وعلى توجيه

بوصلة المنظمة نحو التميز والرقي ،وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة أحمد ( )6086ودراسة زيد ()6080
ّ
اللذان أثبتا وجود عالقة طردية بين القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري في المنظمات المبحوثة ،واختلف النتيجة
مع دراسة عثمان ( )6086التي اثبتت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القوة الشرعية واإلبداع

اإلداري.

وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على التساؤل الفرعي األول للدراسة " هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية
بين القوة الشرعية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في فلسطين ؟
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بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة المكافأة واإلبداع

اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

جدول رقم( :)32اختبار العالقة بين بعد قوة المكافأة واإلبداع اإلداري

البعد
قوة المكافأة

اإلبداع اإلداري

معامل ارتباط بيرسون

R= 0.230

معامل الدالله ()Sig

Sig= 0.000

عدد االستجابات ()N

N= 339

يتضح من خالل الجدول رقم ( )56أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "قوة المكافأة" والمتغير

التابع "اإلبداع اإلداري" بلغ ( )R= 0.230ويشير ذلك لوجود عالقة ارتباطية ضعيفة بين قوة المكافأة
واإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية بقطاع غزة ،بحيث أنه كلما ارتفع مستوى قوة المكافأة أدى ذلك لرفع

وبناء عليه
مستوى اإلبداع اإلداري ،كما أن مستوى الداللة المحسوب لالختبار كان أقل من مستوى 0.05
ً
نستنتج صحة الفرضية الفرعية الثانية التي تفترض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

(  )   0.05بين قوة المكافأة واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية
أن المدير الذي يمتلك
بفلسطين" ،ومما سبق نستنتج صحة الفرضية وقبولها ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة في ّ
صالحية وقوة مركزها قدر ِ
ته على منح مكافآت لموظفيه أو هو يحصل على مكافآت تناسب مهامه ووظيفيته

فإنه مهاراته اإلبداعية تزداد ويكون قاد اًر على إدارة المهام الوظيفية بطريقة مختلفة بعيدة عن التقليد والرتابة،
وإنما يتجه لإلبداع والخروج عن المألوف ،وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة أحمد ( )6086ودراسة زيد

( )6080اللذان أثبتا وجود فروق عالقة طردية بين قوة المكافأة واإلبداع اإلداري في المنظمات المبحوثة،
واختلف النتيجة مع دراسة عثمان ( )6086التي اثبتت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قوة

المكافأة واإلبداع اإلداري.

وبذلك يكون الباحثة قد أجابت على التساؤل الفرعي الثاني للدراسة "هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية
بين قوة المكافأة واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في فلسطين ؟"
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 -بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة الخبرة واإلبداع اإلداري لدى
مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

جدول رقم( :)33اختبار العالقة بين بعد قوة الخبرة واإلبداع اإلداري

البعد
قوة الخبرة

اإلبداع اإلداري

معامل ارتباط بيرسون

R= 0.372

معامل الدالله ()Sig

Sig= 0.000

عدد االستجابات ()N

N= 339

يتضح من خالل الجدول رقم ( )55أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل" قوة الخبرة" والمتغير

التابع "اإلبداع اإلداري" بلغ ( )R= 0.372ويشير ذلك لوجود عالقة ارتباطية ضعيفة بين قوة الخبرة واإلبداع

اإلداري في المدارس الحكومية بقطاع غزة ،بحيث أنه كلما ارتفع مستوى قوة الخبرة أدى ذلك لرفع مستوى

وبناء عليه نستنتج
اإلبداع اإلداري ،كما أن مستوى الداللة المحسوب لالختبار كان أقل من مستوى 0.05
ً
صحة الفرضية الفرعية الثالثة التي تفترض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

(  )   0.05بين قوة الخبرة واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية
أن المدير القوي
بفلسطين" ،ومما سبق نستنتج صحة الفرضية وقبولها ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ّ
وكفاءاته المتخصصه ومو ِ
ِ
والمتمتع تحديداً بقوة خبرة معتمدة على مهار ِ
اهبه المميزة ترتبط بقدرته اإلبداعية
اته
ته هنا على مشاركة خبر ِ
في إدارة منظمته ،ال سيما تزداد قدر ِ
اته المتخصصة للعاملين مما يساعدهم على
ّ
حل العقبات بطرق مختلفة عن التقليد معتمدين على مهارات
النظر لألمور بطريقة إبداعية جديدة ومحاولة ّ
ِ
فرصته لنقل خبراته بكل قوة
وخبرات مدرائهم ومن ناحية أخرى ،كون المدير متمتع بقوة خبرة هذه تزيد من

ِ
لعامليه للمضي قدماً نحو التميز في المنظمة ككل ،وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة أحمد
وسيطرة
( )6086ودراسة زيد( )6080اللذان أثبنا وجود عالقة طردية بين قوة الخبرة واإلبداع اإلداري في منظماتهم
المبحوثة ،واختلف النتيجة مع دراسة عثمان ( )6086التي اثبتت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
قوة الخبرة واإلبداع الوظيفي.

وبذلك يكون الباحثة قد أجابت على التساؤل الفرعي الثالث للدراسة " هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية

بين قوة الخبرة واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في فلسطين ؟
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 -بالنسبة للفرضية الفرعية الرابعة:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة المرجعية واإلبداع اإلداري لدى
مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

جدول رقم( :)31اختبار العالقة بين بعد قوة المرجعية واإلبداع اإلداري

البعد
قوة المرجعية

اإلبداع اإلداري

معامل ارتباط بيرسون

R= 0.229

معامل الدالله ()Sig

Sig= 0.000

عدد االستجابات ()N

N= 339

يتضح من خالل الجدول رقم ( )58أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل" قوة المرجعية" والمتغير

التابع "اإلبداع اإلداري" بلغ ( )R= 0.229ويشير ذلك لوجود عالقة ارتباطية ضعيفة بين قوة المرجعية
واإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية بقطاع غزة ،بحيث أنه كلما ارتفع مستوى قوة المرجعية أدى ذلك

وبناء
لرفع مستوى اإلبداع اإلداري  ،كما أن مستوى الداللة المحسوب لالختبار كان أقل من مستوى 0.05
ً
عليه نستنتج صحة الفرضية الفرعية الرابعة التي تفترض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
(  )   0.05بين قوة المرجعية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية

بفلسطين" ،ومما سبق نستنتج صحة الفرضية وقبولها ،وتُعزى هذه النتيجة لكون المدير القوي الذي يحظى
ِ
حيث أن
بمحبة واحترام
مرؤوسيه هو من تزيد لديه القدرة على اإلبداع اإلداري في مختلف مناحي المنظمةُ ،

لديه البحث عن األساليب التطويرية للعمل وتجنب الروتينية في العمل ،وتزداد قدر ِ
مصدر هذه القوة يحفز ِ
ته
ّ
على التكيف مع طبيعة ومواقف العمل المختلفة ،وهذا يتفق مع فرضية الباحثة ( أحمد )6086،التي أثبتت
وجود عالقة طردية بين قوة المرجعية واإلبداع اإلداري في المنظمة المبحوثة.

وبذلك يكون الباحثة قد أجابت على التساؤل الفرعي الرابع للدراسة " هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية
بين قوة المرجعية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في فلسطين ؟
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 -بالنسبة للفرضية الفرعية الخامسة:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة التهديد بالعقاب واإلبداع اإلداري
لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

جدول رقم( :)35اختبار العالقة بين بعد قوة التهديد بالعقاب واإلبداع اإلداري

البعد
قوة التهديد بالعقاب

اإلبداع اإلداري

معامل ارتباط بيرسون

R= 0.080

معامل الدالله ()Sig

Sig= 0.142

عدد االستجابات ()N

N= 339

يتضح من خالل الجدول رقم ( )53أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل" قوة التهديد

بالعقاب" والمتغير التابع "اإلبداع اإلداري" بلغ ( )R= 0.080ويشير ذلك لعدم وجود عالقة ارتباطية بين قوة

التهديد بالعقاب واإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية بقطاع غزة ،كما أن مستوى الداللة المحسوب

وبناء عليه نستنتج عدم صحة الفرضية الفرعية الخامسة التي تفترض
لالختبار كان أكبر من مستوى 0.05
ً
"وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )   0.05بين قوة التهديد بالعقاب واإلبداع اإلداري
لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين" ،ومما سبق نستنتج عدم صحة الفرضية

ويعزى ذلك أن قوة العقاب التي يمتلكها المدير والمتمثلة في قدرته على معاقبة المرؤوسين ذوي
ورفضهاُ ،
السلوك غير المرغوب فيه والذين ال يمتثلون للتعليمات واألوامر  ،فإن هذا ليس من ِ
شأنه أن يزيد من قدرة

أن اإلبداع هو رغبة إيجابية
المدير على اإلبداع اإلداري ،وهذا يتفق مع السلوك اإلنساني في المنظماتّ ،
تجاه الخروج عن التقليدي والمألوف ،ويتأتى من تشجيع وتعزيز ودعم ال عن طريق عقاب أو تهديد ،وهذا
يتفق مع دراسة أحمد ( )6086التي أثبتت أيضاً عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قوة العقاب
واإلبداع اإلداري في المنظمة المبحوثة.
وبذلك يكون الباحثة قد أجابت على التساؤل الفرعي الخامس للدراسة " هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية
بين قوة التهديد بالعقاب واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في

فلسطين؟
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 -بالنسبة للفرضية الفرعية السادسة:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة المعلومات واإلبداع اإلداري لدى
مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

جدول رقم ( :)36اختبار العالقة بين بعد قوة المعلومات واإلبداع اإلداري

البعد
قوة المعلومات

اإلبداع اإلداري

معامل ارتباط بيرسون

R= 0.258

معامل الدالله ()Sig

Sig= 0.000

عدد االستجابات ()N

N= 339

يتضح من خالل الجدول رقم( (57أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل" قوة المعلومات" والمتغير

التابع "اإلبداع اإلداري" بلغ ( )R= 0.258ويشير ذلك لوجود عالقة ارتباطية ضعيفة بين قوة المعلومات
واإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية بقطاع غزة ،بحيث أنه كلما ارتفع مستوى قوة المعلومات أدى ذلك

وبناء
لرفع مستوى اإلبداع اإلداري  ،كما أن مستوى الداللة المحسوب لالختبار كان أقل من مستوى 0.05
ً
عليه نستنتج صحة الفرضية الفرعية السادسة التي تفترض "وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة (  )   0.05بين قوة المعلومات واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات

الجنوبية بفلسطين" ،ومما سبق نستنتج صحة الفرضية وقبولها  ،وتُعزى هذه النتيجة أن امتالك المدير قوة
ِ
المعلومات بأشكالها المختلفة وسيطر ِ
حيث أن المدير القوي
ته عليها تزيد من
فرصته على اإلبداع اإلداريُ ،
والذي يعتمد على المعلومات المتاحة ِ
ِ
اعتماده عليها
لديه في وضع الخطط لتسهيل العمليات داخل منظمته و

في اتخاذ الق اررات اإلدارية و قدرته على التحكم والسيطرة على تدفق المعلومات ذات األهمية في العمل ،هذا
اته اإلبداعية وقدر ِ
من شأنه أن تزيد مهار ِ
ته على تشجيع المرؤوسين في جلب أفكار جديدة لإلنجاز ورصد
الفرص والتهديدات المؤثرة على العمل داخل المنظمة ،وهذا يتفق مع دراسة أحمد ( )6086التي أثبتت

وجود عالقة طردية بين قوة المعلومات واإلبداع اإلداري في المنظمة المبحوثة.

وبذلك يكون الباحثة قد أجابت على التساؤل الفرعي السادس للدراسة "هل توجد عالقة ذات داللة

إحصائية بين قوة المعلومات واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في
فلسطين ؟ "

أن هذه النتائج تشير إلى وجود ارتباط إيجابي بين أبعاد أبعاد القوة
وترى الباحثة من خالل جدول رقم (ّ )36
التنظيمية واإلبداع اإلداري ،فيما عدا البعد الخاص بقوة العقاب ،وكانت النتائج على النحو التالي:
 جاءت قوة الخبرة في المرتبة األولى من حيث العالقة مع اإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس الحكوميةفي المحافظات الجنوبية بفلسطين ،وهذا يدل على أهمية هذا البعد لما له دور كبير في تعزيز خبرات
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العمل المختلفة والمهارات المتخصصة وتنمية الكفاءات الخاصة بتطوير العمل واستخدام هذه القوة
بمكانها الصحيح يؤدي إلى اإلبداع اإلداري في مختلف أنحاء المنظمة.

 -وجاءت قوة الشرعية في المرتبة الثانية من حيث العالقة مع اإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس

الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ،وهذا ُيعزى إلى أهمية تمتع المدراء بقوة شرعية مصدرها
مكانهم الوظيفي وصالحياتهم الممنوحة وهذه القوة تزيد من فرصة اإلبداع اإلداري داخل المدارس وفي
نقل هذا اإلبداع للمعلمين والطالب والمجتمع.

 -جاءت قوة المعلومات في المرتبة الثالثة من حيث العالقة مع اإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس

أن القوة التي مصدرها التحكم والسيطرة
ويعزى ذلك إلى ّ
الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ُ ،
في تدفق المعلومات المتاحة تزيد من قدرة المدير على اإلبداع اإلداري وعلى استشراف المستقبل والتبنؤ
ِ
فرصته على اإلبداع اإلداري في التعامل مع التحديات
بالمشكالت في ضوء هذه المعلومات مما يزيد من
المستقبلية أو الفرص المتاحة أو المشكالت في بيئة العمل.

حيث العالقة مع اإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس الحكومية
 جاءت قوة المكافأة في المرتبة الرابعة من ُويعزى ذلك إلى ّأنه إذا ما تمتع المدراء بقوة مكافأة تدعم قدرتهم على
في المحافظات الجنوبية بفلسطينُ ،
منح العاملين والمرؤسين مكافآت معنوية أو مادية فإنها ستزيد قدرتهم على اإلبداع اإلداري داخل

المدرسة.

حيث قوة العالقة مع اإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس
 جاءت قوةالمرجعية في المرتبة الخامسة من ُ
ّ
الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين  ،ويعزى ذلك أنه إذا ما تمتع المدراء بقوة مرجعية مصدرها
محبة واحترام وإعجاب العاملين كلما زادت قدرتهم على اإلبداع اإلداري في إدارة شئون المدرسة والعاملين

والطالب.

 -ال يوجد ارتباط بين قوة التهديد بالعقاب واإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس الحكومية في المحافظات

ويعزى ذلك إلى ّأنه ليس بالضرورة أن يمتلك المدراء قوة عقاب للمعلمين غير
الجنوبية بفلسطينُ ،
الملتزمين بالتعليمات واألوامر حتى يكون لديهم إبداع إداري  ،فاإلبداع اإلداري ينبع من تمتع المدراء
بقوى أخرى كما أظهرت النتائج أعاله  ،وقد يستعيض المدير بقوة المكافأة عن قوة التهديد بالعقاب  ،مما
يزيد من فرصة اإلبداع اإلداري لديه ولدى مرؤوسيه.

التنظيمية باإلبداع اإلداري
(وبهذا تكون الباحثة قد أجاب على التساؤل الرئيس للدراسة " ما عالقة القوة
ّ
لدى المدراء العاملين في مدارس المحافظات الجنوبية في فلسطين ؟ كما تمكنت الباحثة من تحقيق
الهدف األول للدراسة فيما يخص هذه العالقه).
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الفرض الرئيس الثاني:

وينص الفرض الرئيس الثاني على "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≤0.05في متوسطات استجابات المبحوثين حول القوة التنظيمية تعزى للمتغيرات الديموغرافية

(الجنس -العمر – المؤهل العملي – الخبرة الوظيفية – نوع المدرسة) لدى مديري المدارس الحكومية في
المحافظات الجنوبية بفلسطين"

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق التي

تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One way ANOVAالختبار

الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من مجموعتين ،وفيما يلي اختبار الفرضية

الرئيسة الثانية وفقاً للمتغيرات الشخصية كل على حدة.
 -بالنسبة لمتغير الجنس.

باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الفرضية التي تفترض وجود فروق ذات

داللة إحصائية تجاه القوة التنظيمية للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجـنس،
والجدول أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ( )37نتائج اختبار ( )Tللتحقق من وجود فروق في القوة التنظيمية وفقاً لمتغير الجنس
المحاور
قوة الشرعية
قوة المكافأة
قوة الخبرة
قوة المرجعية
قوة التهديد بالعقاب

قوة المعلومات
القوة التنظيمية

االنحراف

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

ذكر

877

8.6538

0.88630

أنثى

865

8.0667

0.83885

ذكر

873

5.7707

0.76935

أنثى

865

5.3686

0.76607

ذكر

877

8.8608

0.53756

أنثى

865

8.5806

0.58856

ذكر

877

5.8896

0.38360

أنثى

866

5.9069

0.86867

ذكر

877

5.7070

0.68897

أنثى

865

5.3606

0.39688

ذكر

877

5.8368

0.86856

أنثى

865

5.6835

0.87775

ذكر

873

5.9887

0.85530

أنثى

865

5.8653

0.58636

المعياري

قيمة

قيمة الداللة

8.598

0.077

0.689

0.788

0.000

0.999

8.805

0.888

8.505

0.059

8.793

0.898

0.866

0.666

T

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )556وعند مستوى داللة (8.97 = )0.03
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )556وعند مستوى داللة (6.38 = )0.08
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Sig

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.727للتحقق من وجود فرق

جوهري كانت أكبر من مستوى ( ،)0.03ويعني ذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول القوة

أن و ازرة
التنظيمية للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ،وهذا يعني ّ
التربية والتعليم تؤمن بكفاءات النساء كما الرجال بالعمل  ،وتسمح للمرأة بأن تكون قيادية ومديرة مثلها مثل

الرجل ،وهذا يتفق مع دراسة أحمد ( )6086التي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر القوة
التنظيمية على اإلبداع الوظيفي في شركات القطاع الخاص تعزى لمتغير الجنس وذلك يعود للتفتح الواضح
في امتالك المرأة دور ريادي ورئيسي في منظمات األعمال  ،ودراسة عثمان ( )6086التي أظهرت عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية في العالقة بين القوة التنظيمية واإلبداع الوظيفي لدى مدراء المصارف

السودانية تعزى لمتغير الجنس ،ودراسة بن عمر( )6087التي أظهرت أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في إدراك القادة المديرون للقوة التنظيمية ،واتفقت أيضاً مع دراسة Altinkurt & Yilmaz

( )6086التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مصادر القوة التنظيمية لدى مدراء
المدارس االبتدائية في تركيا ،وذلك يعني إعطاء أيضاً و ازرة التربية والتعليم التركية اإلناث مساحة لممارسة

قوتهن التنظيمية مثلهن مثل المدراء الذكور ،وأيضاً اتفقت الدراسة مع ودراسة زيدية ( )6006والتي أظهرت
ّ
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مصادر قوة اإلدارة العليا لدى العاملين في المصارف التجارية

ويعزى ذلك إلى الوعي الكافي لدى المنظمات التي سمحت بمشاركة المرأة لسوق العمل
في قطاع غزةُ ،
وارتيادها مناصب وظيفية قوية ،ويختلف مع دراسة عمران( )6086التي أوجدت فروق ذات داللة إحصائية
لصالح الذكور حول القوة التنظيمية في المصارف السورية ويعزى ذلك إلى غلبة الذكور على أفراد عينة

الدراسة  ،واختلفت مع صادق وعلي محمد( )6088التي أوجدت فروقاً ذات داللة إحصائية لصالح الذكور

أن إدارة الكليات قد ال تعطي
حول القوة التنظيمية في الكليبات اإلنسانية في جامعة دهوك  ،وذلك يعود إلى ّ
مساحة للمديرات اإلناث أن يمارسن قوة تنظيمية في أعمالهن  ، ،ودراسة زيد ( )6080التي أظهرت وجوداً

ذات فروق إحصائية لصالح الذكور في معرفة أثر القوة التنظيمية في اإلبداع التنظيمي في المصارف
ٍ
بشكل
أن عينة الدراسة غلب عليها فئة الذكور لكونهم شاغلين لهذه الوظائف
ويعزى ذلك ّ
التجارية األردنية ُ

أكبر.

 -بالنسبة لمتغير العمر:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية التي تفترض وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى
لمتغير العمر ،والجدول رقم ( )80أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ( :)38نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من وجود فروق في القوة التنظيمية وفقاً لمتغير للعمر
المحاور

قوة الشرعية

قوة المكافأة

قوة الخبرة

قوة المرجعية
قوة التهديد بالعقاب

قوة المعلومات

القوة التنظيمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.863

5

0.886

داخل المجموعات

73.866

553

0.896

المجموع

77.697

558

بين المجموعات

0.121

3

0.080

داخل المجموعات

885.898

558

0.869

المجموع

885.586

556

بين المجموعات

8.785

5

0.388

داخل المجموعات

80.588

553

0.860

المجموع

88.938

558

بين المجموعات

8.906

5

0.758

داخل المجموعات

80.675

553

0.688

المجموع

86.733

558

بين المجموعات

8.939

5

0.735

داخل المجموعات

830.856

553

0.830

المجموع

836.696

558

بين المجموعات

0.868

5

0.080

داخل المجموعات

76.883

553

0.608

المجموع

76.707

558

بين المجموعات

0.088

5

0.068

داخل المجموعات

59.866

558

0.889

المجموع

59.976

556

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

قيمة الداللة

0.660

0.388

F

0.098

8.336

6.750

8.838

0.899

0.653

Sig

0.975

0.008

0.030

0.668

0.896

0.866

ف الجدولية عند درجة حرية ( )3،331وعند مستوى داللة (3.82 = )2.22
ف الجدولية عند درجة حرية ( )3،331وعند مستوى داللة (2.62 = )2.25

يتضح من الجدول رقم ( )58أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.872للتحقق من وجود فروق

جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( ،)0.03ويعني ذلك عدم صحة ورفض الفرضية التي تفترض وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى
بأن هناك فروق في قوة الخبرة
أن ممارسة القوة التنظيمية غير مرتبط بالعمر ،علماً ّ
لمتغير العمر ،ويعني ّ
لدى مدراء المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ُيعزى لمتغير العمر ،وذلك يعكس ارتباط قوة
134

الخبرة في المدراء بالعمر  ،حيث ّانه كلما تقدم ُعمر االنسان زادت خبرته ومعارفه ومؤهالته ،والنتيجة
االجمالية للفرضية تتفق مع دراسة أحمد ( )6086ويعزى ذلك أن متغير العمر ليس له تأثير جوهري على
ممارسة القوة التنظيمية باختالف أبعادها وإنما يأتي بالخبرة أو بالمكانة ،ودراسة عمران ( )6086التي

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية تعزى لمتغير العمر في المصارف

السورية ،ودراسة بن عمر( )6087التي أظهرت أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدراك
القادة اإلداريون لمصادر القوة التنظيمية تعزى لمتغير العمر  ،واتفقت الدراسة أيضاً و دراسة Ramezani,

 (0208(et alالتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى المدراء عينة الدراسة تعزى لمتغير

العمر  ،واتفقت أيضا ً م دراسة عبد الستار ( )6085التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لمتغير العمر حول القوة التنظيمية لدى مدراء المدارس اإلعدادية في الكرك ،واختلفت الدراسة مع

دراسة  (2015) Bagciالتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية للمدراء في
شركات النسيج التركية تعزى لمتغير العمر ،ودراسة ) Altinkurt & Yilmaz (2012التي أظهرت وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية وعالقتها بمصادر المواطنة التنظيمية لدى مديري المدارس

اإلبتدائية في تركيا لصالح الذين أعمارهم من  80وأقل من  30سنة ويعزى ذلك أن القوة التنظيمية لدى هذه
ٍ
بشكل أكبر ،باإلضافة ألن هذه الفئة تمثل ما يقارب  %88من عينة الدراسة.
الفئة متوافرة
ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضح ذلك:
جدول رقم ( )39يوضح اختبار شيفيه في محور قوة الخبرة تعزى لمتغير العمر

المتغيرات

أقل من  32سنة -32أقل من  12سنة -12أقل من  52سنة

أقل من  32سنة

0

-32أقل من  12سنة

*0.658

0

-12أقل من  52سنة

0.788

0.098

0

 52سنة فأكثر

0.658

0.008

0.089

 52سنة فأكثر

0

* دالــة عنــد  ،2.25حيــث يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق بــين فئتــي العمــر "أقــل مــن 50

سنة" و"-50أقل من  80سنة" لصالح العمر "أقل من  50سنة" ،ولم يتضح فروق في فئات العمر االخرى.
 -بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية التي تفترض وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى

لمتغير المؤهل العلمي ،والجدول رقم ( )59أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ( :)12نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في القوة التنظيمية تبعا للمؤهل العلمي
المحاور

قوة الشرعية

قوة المكافأة

قوة الخبرة

قوة المرجعية

قوة التهديد بالعقاب

قوة المعلومات

القوة التنظيمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.886

6

0.888

داخل المجموعات

73.809

557

0.893

المجموع

77.697

558

بين المجموعات

8.688

6

0.780

داخل المجموعات

886.058

553

0.868

المجموع

885.586

556

بين المجموعات

0.056

6

0.089

داخل المجموعات

88.986

557

0.863

المجموع

88.938

558

بين المجموعات

0.688

6

0.868

داخل المجموعات

86.868

557

0.683

المجموع

86.773

558

بين المجموعات

0.758

6

0.587

داخل المجموعات

836.877

557

0.835

المجموع

836.969

558

بين المجموعات

0.785

6

0.785

داخل المجموعات

77.995

557

0.899

المجموع

76.707

558

بين المجموعات

0.808

6

0.600

داخل المجموعات

59.378

553

0.888

المجموع

59.976

556

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

قيمة الداللة

6.668

0.808

F

8.380

0.889

0.896

0.796

8.356

8.797

Sig

0.666

0.876

0.786

0.899

0.687

0.883

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،335وعند مستوى داللة (3.82 = )2.22
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،335وعند مستوى داللة (2.62 = )2.25

يتضح من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.185للتحقق من وجود فروق

جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.03ويعني ذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول القوة

التنظيمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وهذا يتفق مع دراسة أحمد ( )6086التي أظهرت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية لمدراء شركات القطاع الخاص حول متغير المؤهل العلمي ،

ودراسة عمران ( )6086التي أظهرت عدم وجود ذات داللة إحصائية حول مصادر القوة التنظيمية لمدراء

المصارف في سوريا تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة بن عمر( )6087التي أيضاً أظهرت عدم وجود
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فروق ذات داللة إحصائية لدى القادة اإلداريون في إدراكهم لمصادر القوة التنظيمية تعزى لمتغير المؤهل

العلمي ،ودراسة ) 6088( Kozan & Erginحيث أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
أن القوة التنظيمية غير
حول القوة التنظيمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى المداء األتراك ويعزى ذلك ّ
أي إداري ناجح يمتلك المهارات والمعارف
مرتبطة بالمؤهل العلمي بل من الممكن أن يحصل عليها ّ
والمعلومات الالزمة لممارسة القوة التنظيمية داخل المنظمة ،اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة Ramezani,

 (2013) et alالتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مصادر قوة المدراء تعزى لمتغير
المؤهل العلمي لصالح حملة الماجستير ،حيث أن رئاسة االتحادات الرياضية تتطلب مدراء ذو قوة تنظيمية
ٍ
بشكل أكبر خاصة قوة الخبرة
من حملة الماجستير كما أنهم قد حصلوا على فرصة ممارسة للقوة التنظيمية
وقوة المعلومات نتيجة امتالكهم لشهادات عليا مثل الماجستير ،واختلفت النتائج مع دراسة عبد الستار

( )6085و دراسة  (2012) Altinkurt & Yilmazالذان أظه ار وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
القوة التنظيمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة البكالوريوس ،وذلك ألن غالبية مدراء المدارس هم
من حملة البكالوريوس في المجتمعين المبحوثين.
 -بالنسبة لمتغير الخبرة الوظيفية:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية التي تفترض وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى

لمتغير الخبرة الوظيفية ،والجدول رقم ( )88أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ( :)12نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في القوة التنظيمية تبعا للخبرة الوظيفية
المحاور

قوة الشرعية

قوة المكافأة

قوة الخبرة

قوة المرجعية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

8.088

5

0.588

داخل المجموعات

73.636

553

0.893

المجموع

77.697

558

بين المجموعات

8.090

5

0.575

داخل المجموعات

886.668

558

0.867

المجموع

885.586

556

بين المجموعات

6.883

5

0.668

داخل المجموعات

59.679

553

0.889

المجموع

88.938

558

بين المجموعات

0.988

5

0.566

داخل المجموعات

88.788

553

0.688

المجموع

86.773

558

مصدر التباين

مجموع
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المربعات

قيمة

قيمة الداللة

8.686

0.889

F

0.838

7.857

8.588

Sig

0.877

0.000

0.678

المحاور

قوة التهديد بالعقاب

قوة المعلومات

القوة التنظيمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

بين المجموعات

7.895

5

6.698

داخل المجموعات

883.905

553

0.857

المجموع

836.696

558

بين المجموعات

6.386

5

0.856

داخل المجموعات

78.098

553

0.898

المجموع

76.707

558

بين المجموعات

0.683

5

0.688

داخل المجموعات

59.687

558

0.886

المجموع

59.976

556

مصدر التباين

المربعات

قيمة

قيمة الداللة

3.667

0.008

F

8.509

6.887

Sig

0.003

0.098

ف الجدولية عند درجة حرية ( )3،331وعند مستوى داللة (3.82 = )2.22

ف الجدولية عند درجة حرية ( )3،331وعند مستوى داللة (2.62 = )2.25

يتضح من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.098للتحقق من وجود فروق

جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( ،)0.03ويعني ذلك رفض الفرضية التي تفترض وجود فروق ذات

داللة إحصائية حول القوة التنظيمية ككل للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير

الخبرة الوظيفية ،علماً بوجود فروق في قوة الخبرة وقوة المعلومات وقوة التهديد بالعقاب للمدراء العاملين في
المدارس الحكومية تُعزى لمتغير الخبرة الوظيفية؛ وهذا يعكس مدى اربتاط خبرة المدراء الوظيفية مع قدرتهم
على ممارسة قوى الخبرة والعقاب والمعلومات تجاه العاملين لديهم ،والنتيجة اإلجمالية للفرضية تتفق مع

دراسة دراسة عمران ( )6086التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى مدراء المصارف
السورية تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية ،كما اتفقت النتائج مع دراسة بن عمر( )6087التي أظهرت عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى القادة اإلداريون يعزى لمتغير الخبرة الوظيفية ،واتفقت أيضاً مع دراسة
) Altinkurt & Yilmaz (2012التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى مدراء المدارس
االبتدائية في تركيا تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية .

وتختلف نتائج الفرضية مع دراسة عبد الستار ( )6085التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية حول

متغير الخبرة الوظيفية لصالح الذين يمتلكون خبرة أكثر من  80سنوات  ،وذلك يعتمد على امتالك المدراء

الذين تزيد خبرتهم عن أكثر من  80سنوات للقوة التنظيمية أكثر من غيرهم الذين يمتلكون خبرة أقل  ،وهم

يمثلون  %85من عينة الدراسة .
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ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضح ذلك:
جدول رقم ( )12يوضح اختبار شيفيه في مجال قوة الخبرة تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية.
أقل من  6سنوات

المتغيرات

أقل من  3سنوات

أقل من  5سنوات

0

أقل من  7سنوات

0.0688

0

أقل من  80سنوات

0.0907

0.8760

0

 80سنوات فأكثر

0.0856

0.0888

*0.8658

 22سنوات

أقل من  22سنوات

فأكثر

0

* دالة عند 2.22

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين الخبرة األقـل مـن  80سـنوات و 80سـنوات فـأكثر لصـالح

الخبرة األقل من  80سنوات ،ولم يتضح فروق في الخبرات األخرى.

جدول رقم ( )13يوضح اختبار شيفيه في مجال قوة التهديد بالعقاب تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية.
أقل من  6سنوات

المتغيرات

أقل من  3سنوات

أقل من  5سنوات

0

أقل من  7سنوات

0.6630

0

أقل من  80سنوات

0.0686

0.6356

0

 80سنوات فأكثر

0.6789

*0.8957

*0.6806

 22سنوات

أقل من  22سنوات

فأكثر

0

* دالة عند 2.22

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق بــين الخب ـرة األقــل مــن  7ســنوات ومــن  80ســنوات فــأكثر

لصـالح الخبـرة األقــل مــن  7ســنوات ،ووجــود فــروق بـين الخبـرة األقــل مــن  80ســنوات ومــن  80ســنوات فــأكثر

لصالح الخبرة األقل من  80سنوات  ،ولم يتضح فروق في الخبرات األخرى.

جدول رقم ( )11يوضح اختبار شيفيه في مجال قوة المعلومات تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية.
أقل من  6سنوات

المتغيرات

أقل من  3سنوات

أقل من  5سنوات

0

أقل من  7سنوات

0.5886

0

أقل من  80سنوات

0.6666

0.0608

0

 80سنوات فأكثر

0.8890

0.6698

*0.8386

* دالة عند 2.25
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أقل من  22سنوات

 22سنوات
فأكثر

0

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق بــين الخب ـرة األقــل مــن  80ســنوات ومــن  80ســنوات فــأكثر

لصالح الخبرة األقل من  80سنوات ،ولم يتضح فروق في الخبرات األخرى.
 -بالنسبة لمتغير نوع المدرسة:

تم استخدام اختبار تحليل التباين االحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية التي تفترض وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول القوة التنظيمية للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى

لمتغير نوع المدرسة ،والجدول رقم ( )83أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ( :)15نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في القوة التنظيمية تبعا لنوع المدرسة
المحاور

قوة الشرعية

قوة المكافأة

قوة الخبرة

قوة المرجعية
قوة التهديد بالعقاب

قوة المعلومات

القوة التنظيمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

8.090

6

0.383

داخل المجموعات

73.607

557

0.898

المجموع

77.697

558

بين المجموعات

8.686

6

0.768

داخل المجموعات

886.078

553

0.868

المجموع

885.586

556

بين المجموعات

0.995

6

0.897

داخل المجموعات

80.978

557

0.866

المجموع

88.398

558

بين المجموعات

0.686

6

0.568

داخل المجموعات

86.965

557

0.688

المجموع

86.773

558

بين المجموعات

0.393

6

0.698

داخل المجموعات

836.608

557

0.835

المجموع

836.696

558

بين المجموعات

0.390

6

0.693

داخل المجموعات

76.087

557

0.899

المجموع

76.707

558

بين المجموعات

0.038

6

0.063

داخل المجموعات

59.988

553

0.889

المجموع

59.976

556

مصدر التباين

مجموع

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،335وعند مستوى داللة (3.82 = )2.22
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،335وعند مستوى داللة (2.62 = )2.25
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المربعات

قيمة

قيمة الداللة

6.808

0.076

F

8.868

8.066

8.366

0.736

8.868

0.686

Sig

0.658

0.088

0.660

0.389

0.650

0.809

يتضح من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.809للتحقق من وجود

فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.03ويعني ذلك رفض الفرضية التي تفترض وجود فروق ذات

داللة إحصائية حول القوة التنظيمية تعزى لمتغير نوع المدرسة ،علماً بوجود فروق في قوة الخبرة لدى مدراء
المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين ُيعزى لمتغير نوع المدرسة ،والنتيجة اإلجمالية للفرضية
تتفق مع دراسة  )6087( Asadzadehودراسة عبد الستار ( )6085ودراسة Altinkurt & Yilmaz

( )6086واللواتي أظهرن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى عينات الدراسات المبحوثة تعزى لنوع

المدرسة.

جدول رقم ( )16يوضح اختبار شيفيه في مجال قوة الخبرة تعزى لمتغير نوع المدرسة.
أساسي عليا

المتغيرات

أساسي دنيا

أساسي دنيا

0

أساسي عليا

*0.8567

0

ثانوي

0.0639

0.0376

ثانوي

0

* دالة عند 2.22

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين أساسي دنيـا وأساسـي عليـا ولصـالح نـوع المدرسـة أساسـي

عليا ،ولم يتضح فروق في الخبرات األخرى.

وبذلك تكون الباحثة قد حققت الهدف الرابع من أهداف الدراسة والذي ينص على "الكشف عن الفروق في
استجابات المبحوثين حول القوة التنظيمية في المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في فلسطين تبعاً

للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس -العمر -المؤهل العلمي -سنوات الخبرة -نوع المدرسة).

الفرض الرئيس الثالث:

وينص الفرض الرئيس الثالث على "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في

متوسطات استجابات المبحوثين حول نموذج اإلبداع اإلداري تبعاً لمتغيرات الشخصية (الجنس ،العمر،

المؤهل العلمي ،الخبرة الوظيفية ،نوع المدرسة)"

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق التي

تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One way ANOVAالختبار

الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من مجموعتين ،وفيما يلي اختبار الفرضية
الرئيسة الثانية وفقاً للمتغيرات الشخصية كالً على حدة.
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 -بالنسبة لمتغير الجنس.

باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الفرضية التي تفترض وجود فروق ئذات

داللة إحصائية تجاه اإلبداع اإلداري للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس،
والجدول أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ( )17نتائج اختبار ( )Tللتحقق من وجود فروق في اإلبداع اإلداري وفقاً لمتغير الجنس
المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

877

8.6863

أنثى

865

8.6796

االنحراف

الحسابي

المعياري

0.80675
0.50038

قيمة

قيمة الداللة

6.878

0.008

T

Sig

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )337وعند مستوى داللة (2.96 = )2.25
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )337وعند مستوى داللة (2.58 = )2.22

يالحـظ مـن الجـدول السـابق أن قيمـة داللـة االختبـار المحسـوبة ( )Sig = 0.008للتحقـق مـن وجـود

فرق جوهري كانت أقل من مستوى ( ،)0.03ويعني ذلك قبول الفرضية التي تفترض وجـود فـروق ذات داللـة
إحصائية حول اإلبداع اإلداري للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ،وهذا

أن اخــتالف جــنس المــدراء لــه عالقــة بإبــداعهم اإلداري ،هــذه النتيجــة اتفقــت مــع د ارســة إليــاس ()6086
يعنــي ّ
والتــي أظهــرت فروق ـاً ذات دالل ـة إحصــائية تعــزى لمتغيــر الجــنس ولصــالح الــذكور حــول اإلبــداع اإلداري لــدى

شركات القطاع العام في الجزائر  ،واتفقت أيضاً مـع د ارسـة السـودي ( )6087التـي أظهـرت فروقـاً ذات داللـة
إحصائية لصالح الذكور حول اإلبداع اإلداري لدى مدارس محافظات شمال الضفة الغربيـة  ،ويعـود ذلـك إلـى

أن العينـة يغلـب عليهـا الـذكور  ،واتفقـت أيضـاً مـع د ارسـة (2015) Kasasbeh, & et alالتـي أظهـرت
ّ
فروق ـاّ ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر الجــنس حــول اإلبــداع اإلداري لــدى عينــة الد ارســة داخــل الشــركات

ألن عينة الدراسة يمثلها  %36من الذكور نظ اًر ألنها شركات صناعية وعمل الذكور
الصناعية  ،ويعود ذلك ّ
فيهــا مالئ ــم أكث ــر من ــه لإلن ــاث ،أم ــا فيم ــا يخ ــص االخ ــتالف  ،تختل ــف الد ارس ــة م ــع د ارس ــة النش ــمي وال ــدعيس

( )6086التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة حــول اإلبــداع اإلداري فــي الجامعــات الخاصــة فــي الــيمن
تعــزى لمتغيــر الجــنس ،ود ارســة أصــرف ( )6083الــذي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية حــول

اإلب ــداع اإلداري ب ــو ازرة التربي ــة والتعل ــيم الع ــالي تع ــزى لمتغي ــر الج ــنس  ،وتختل ــف أيضـ ـاً م ــع د ارس ــة المغرب ــي
( )6083والتــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية حــول اإلبــداع اإلداري لــدى القيــادات اإلداريــة
العليا في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس  ،وتختلف مع دراسة شقورة ( )6086والتي لخصت إلـى

عــدم وجــود فــروق فرديــة بــين المعلمــين والمعلمــات فــي جميــع مجــاالت اإلبــداع اإلداري  ،يعــود ذلــك إلــى تكــافؤ
الفــرص مــن قبــل و ازرة التربيــة والتعلــيم التــي تتــيح للجميــع لــدورات تدريبيــة أو تنميــة مهــارات تزيــد مــن إمكانيــة

إبداعهم اإلداري .
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بالنسبة لمتغير العمر:

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية التي تفترض وجود فروق

ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير العمر،
 ،والجدول رقم ( )88أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ( :)18نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من وجود فروق في اإلبداع اإلداري وفقاً للعمر

درجات

متوسط

بين المجموعات

0.988

5

0.566

داخل المجموعات

88.566

553

0.865

المجموع

86.509

558

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية المربعات

قيمة

قيمة الداللة

6.736

0.089

F

Sig

ف الجدولية عند درجة حرية ( )3،335وعند مستوى داللة (3.82 = )2.22
ف الجدولية عند درجة حرية ( )3،335وعند مستوى داللة (2.62 = )2.25

يتضح من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.049للتحقق من وجود

فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة ( ،)0.03ويعني ذلك قبول الفرضية التي تفترض وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير

العمر ،وهذا يعني اختالف اإلبداع اإلداري لدى المدراء نتيجة للعمر،هذه النتيجة اتفقت مع دراسة ربيع

( )6086والتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى مدراء مدارس وكالة الغوث الدولية حول

اإلبداع اإلداري تُعزى لمتغير العمر  ،واتفقت أيضاً مع دراسة الشاعر ( ) 6086حيث أظهرت الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول العاملين في الجامعات الفلسطينية حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير
العمر  ،واتفقت مع دراسة السودي ( )6087التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى مديري
المدارس الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير العمر ،ودراسة

أصرف( )6083التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية حول متغير اإلبداع اإلداري في و ازرة التربية
والتعليم تعزى لمتغير العمر ،ودراسة المغربي( )6083التي أيضاً أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية
أن العاملين ذوي
لدى قيادات اإلدراة العليا في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير العمر  ،ويعود ذلك إلى ّ

األ عمار األقل يكونوا حصلوا على تدريبات أكثر واكتسبوا مهارات أكثر تجعلهم قادرين على ممارسة اإلبداع
اإلداري في منظماتهم .

وفيما يخص االختالف  ،تختلف نتائج الفرضية مع دراسة  )6087( Wanyoikeالتي أظهرت عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر لدى العاملين في شركات الخدمات اللوجستية في كينيا،

واختلفت الدراسة أيضاً مع دراسة  )6083 ( Psomas & Kafetzopoulosالتي أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر لدى العاملين في الشركات الصناعية اليونانية  ،واختلفت
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أيضاً مع دراسة جلولي( )6085التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري
تعزى لمتغير العمر لدى العاملين في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر ،ودراسة الحارثي ( )6086التي

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة
جدة  ،ويعود هذا االختالف إلى أن األكثر تقدماً في العمر يكونون قد قادرين على اإلبداع اإلداري بحكم

مناصبهم الوظيفية واإللمام بمهارات اكتشاف المشكالت والتعامل معها بحذر ومحاولة إيجاد حلول إبداعية

لها  ،كما ّأنه تزيد قدرتهم على توقع التحديات المستقبلية ومحاولة العمل على تجنبها ووضع حلول بديلة
أقل الخسائر.
لضمان ّ
ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم ( )19يوضح اختبار شيفيه في محور الدرجة الكلية لالستبانة للقوة التنظيمة تعزى لمتغير العمر

أقل من  32سنة -32أقل من  12سنة -12أقل من  52سنة  52سنة فأكثر

المتغيرات
أقل من  50سنة

0

-50أقل من  80سنة

*0.5686

0

-80أقل من  30سنة

0.8698

0.8838

0

 30سنة فأكثر

0.5586

0.0803

0.8337

0

* دالة عند 2.22

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين فئتي العمر "أقل من  50سنة" و"-50أقل من  80سنة"

لصالح العمر "أقل من  50سنة" ،ولم يتضح فروق في فئات العمر االخرى.
 -بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:

تم استخدام اختبار تحليل التباين االحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية التي تفترض وجود

فروق ذات داللة إحصائي حول اإلبداع اإلداري للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى

لمتغير المؤهل العلمي ،والجدول أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ( :)52نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في اإلبداع اإلداري تبعا للمؤهل العلمي
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.088

6

0.088

داخل المجموعات

86.660

557

0.867

المجموع

86.509

558

مصدر التباين

مجموع

المربعات

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،336وعند مستوى داللة (3.82 = )2.22

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،336وعند مستوى داللة (2.62 = )2.25
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قيمة

قيمة الداللة

0.530

0.603

F

Sig

يتضح من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.705للتحقق من وجود

فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.03ويعني ذلك رفض الفرضية التي تفترض وجود فروق ذات
أي أن نتيجة الفرضية أثبتت عدم وجود
داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير المؤهل العلميّ ،
فروق ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري ُيعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة

ربيع ( )6086التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المؤهل العلمي لدى مديري مدارس

وكالة الغوث الدولية تعزى للمؤهل العلمي  ،وكذلك دراسة الشاعر( ) 6086والتي أظهرت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول متغير المؤهل العلمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية  ،ودراسة السودي

( )6087التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى مدراء المدارس الثانوية في محافظات

شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة أصرف(  )6083التي أظهرت عدم وجود فروق

ذات داللة إحصائية حول متغير اإلبداع اإلداري في و ازرة التربية والتعليم تعزى لمتغير العمر ،ودراسة

المغربي( )6083التي أيضاً أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى قيادات اإلدراة العليا في
الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير العمر ودراسة عوض( )6085التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية حول اإلبداع اإلداري لدى العاملين في المؤسسات الخلوية بلبنان تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،

ودراسة) Azarchehr (2012التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى مدراء المدارس
التقنية والمهنية اإلنتاجية حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير المؤهل العلمي  ،ويعزى ذلك إلى أن متطلبات
العمل في اإلبداع اإلداري ال تعتمد على المؤهل العلمي بل تعتمد على المهارة في النظر إلى األمور

أي أزمة أو استثمار أي فرصة تزيد من قدرة المؤسسة على
واستغالل الكفاءات والقدرات المحيطة لتجاوز ّ
تحقيق أهدافها  ،فالمؤهل العلمي ال يشترط لوجود اإلبداع اإلداري.
واختلفت الدراسة مع دراسة النشمي والدعيس ( )6086التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى

لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الدراسات العليا و دراسة  )6087( Wanyoikeالتي أظهرت وجود

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى عينة الدراسة ،ودراسة شقورة ( )6086التي

أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى عينة الدراسة وكانت الفروق
لصالح حملة شهادات الدراسات العليا ،ويعزى ذلك إلى ارتفاع المؤهل العلمي للفرد يجعله أقدر على الحكم
على ممارسات اآلخرين ،كما ينمي عنده وعي كبير في التعامل مع اآلخرين ،وتقبل أفكارهم وآرائهم والقدرة

على رؤية األشياء من زوايا مختلفة ،كما اختلفت مع  ،واختلفت الدراسة أيضاً مع الحارثي ( )6086التي
أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى مدراء

المدارس الثانوية في جدة ويعزى ذلك أن مجتمع الدراسة ذو المؤهل العلمي األعلى لديه قدرة على امتالك
ٍ
بشكل أكبر من حملة شهادات علمية أقل.
مهارات اإلبداع اإلداري وتوظيفها في العمل
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بالنسبة لمتغير الخبرة الوظيفية:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية التي تفترض وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى
لمتغير الخبرة الوظيفية ،والجدول رقم ( )38يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ( :)52نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في اإلبداع اإلداري تبعا للخبرة الوظيفية
درجات

متوسط

بين المجموعات

0.375

5

0.888

داخل المجموعات

88.687

553

0.863

المجموع

86.509

558

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية المربعات

قيمة

قيمة الداللة

8.307

0.687

F

Sig

ف الجدولية عند درجة حرية ( )5،553وعند مستوى داللة (5.86 = )0.08

ف الجدولية عند درجة حرية ( )5،553وعند مستوى داللة (6.76 = )0.03

يتضح من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.213للتحقق من وجود

فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( ،)0.03ويعني ذلك رفض الفرضية التي تفترض وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير
الخبرة الوظيفية هذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،واتفقت الدراسة مع دراسة السودي

( )6087التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية  ،واتفقت مع دراسة (

 Kasasbeh, & et al (2015التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة
الوظفية لدى العاملين في الشركات الصناعية ،واتفقت أيضاً مع دراسة عوض( )6085التي أظهرت عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري لدى العاملين في المؤسسات الخلوية اللبنانية تعزى

لمتغير الخبرة الوظيفية ،ودراسة الحارثي ( )6086التي أظهرت أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
أن
حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية لدى مدراء المدارس الثانوية في جدة ويعزى ذلك إلى ّ
العاملين أو المدراء الذين يمتلكون خبرة وظيفية كبيرة تزيد قدرتهم على اإلبداع اإلداري وتزيد فرص رؤيتهم
لألمور من منظور مختلف ،ويعود ذلك لكونهم أصبحوا أكثر استق ار اًر وعمقاً في الحكم على األمور ،فالخبرة
الوظيفية الكبيرة لها دور في بلورة مختلف التحديات والفرص والمشكالت التي قد تط أر أو تحدث داخل

المنظمة ويستطيع أصحاب الخبرة الكبيرة أن يتعاملوا معها بسالسة وحكمة أكثر.

واختلفت الدراسة مع دراسة النشمي والدعيس ( )6086التي أظهرت وجود فروق ذات داللة

إحصائية لدى العاملين في الجامعات الخاصة في اليمن تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية ،كذلك دراسة إلياس

( )6086والتي أظهرت أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية لدى مدراء
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القطاع العام في الجزائر و دراسة أصرف( )6083التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى

العاملين بو ازرة التربية والتعليم حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية واختلفت أيضاً مع دراسة
جلولي ( )6085التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري لدى العاملين في
مؤسسات التعليم العالي الجزائرية حول متغير الخبرة الوظيفية ،واختلف مع دراسة )6086( Azarchehr

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية لدى مديري

المدارس التقنية والمهنية اإلنتاجية  ،ويعزى ذلك كون معظم مجتمع الدراسة يتمتعون بخبرة وظيفية كافية
تمكنهم من الحكم على األمور واستقراء المستقبل واستثمار الفرص المحيطة والتفكير بطريقة إبداعية

بالمشكالت التي قد تط أر وال ينظرون إليها من منظور سطحي بل يحاولون البحث لما وراء هذه المشكالت

ومحاولة حلها.

 بالنسبة لمتغير نوع المدرسة:تم استخدام اختبار تحليل التباين االحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية التي تفترض وجود

فروق ذات داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى

لمتغير نوع المدرسة ،والجدول رقم ( )36أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ( :)52نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في اإلبداع اإلداري تبع النوع المدرسة

المربعات

درجات

متوسط

الحرية المربعات

بين المجموعات

0.390

6

0.693

داخل المجموعات

88.688

557

0.868

المجموع

86.0509

558

مصدر التباين

مجموع

قيمة
F

6.567

قيمة الداللة
Sig

0.098

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،336وعند مستوى داللة (3.82 = )2.22
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،336وعند مستوى داللة (2.62 = )2.25

يتضح من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.094للتحقق من وجود فروق

جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة ( ،)0.03ويعني ذلك رفض الفرضية التي تفترض وجود فروق ذات
داللة إحصائية حول اإلبداع اإلداري للمدراء العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة تعزى لمتغير نوع

المدرسة  ،هذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع المدرسة حيث تتفق هذه

النتيجة مع دراسة السودي ( )6087التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع
المدرسة لدى مدراء المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية ودراسة الحارثي(  )6086التي

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع المدرسة لدى مدراء المدارس الثانوية في

أن اإلبداع اإلداري ال يحكمه كون المدرسة إبتدائية أو إعدادية أو ثانوية  ،فمتطلبات
محافظة جدة ، ،حيث ّ
147

اإلبداع اإلداري واحدة في جميع الحاالت  ،واختلف الدراسة مع دراسة  )6086( Azarchehrالتي أظهرت
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع المدرسة لدى مديري المدارس التقنية المهنية في طهران .
وبذلك تكون الباحثة قد حققت الهدف الخامس من أهداف الدراسة والذي ينص على "الكش

عن الفروق في

استجابات المبحوثين حول اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في فلسطين تبع ًا
للمتغيرات الديمواغراقية ( الجنس -العمر -المؤهل العلمي -سنوات الخبرة -نوع المدرسة).

ملخص الفصل الخامس
تم الحديث عن الوصف
تطرقت الباحثة في هذا الفصل إلى تحليل البيانات واختبار فرضيات الدارسة ،حيث ّ
اإلحصائي لعينة الدراسة  ،والتطرق بالتفصيل لنتائج محاور وأبعاد الدراسة واختبار مناقشة فرضيات الدراسة
أيضاً .
تم وصفها إحصائياً حسب الجنس ،والعمر والمؤهل
فيما يخص الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة ،فقد ّ
تم التعليق على النتائج في هذا اإلطار من قبل الباحثة .
العلمي  ،والخبرة الوظيفية ونوع المدرسة ّ ،
 فيما يتعلق بنتائج تحليل محاور وأبعاد الدراسة  ،فـقد تم تحليل نتائج المحور األول المتعلق بالقوةالتنظيمية بمختلف أبعاده ( القوة الشرعية ،قوة الخبرة ،قوة المكافأة ،قوة المرجعية ،قوة التهديد
بالعقاب  ،وقوة المعلومات)  ،والتعليق على النتائج وربطها باالتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة
وأسباب االتفاق واالختالف.
 وقد تم تحليل نتائح المحور المتعلق باإلبداع اإلداري ،والحديث عن أعلى فقرتين وأدنى فقرتين ،وربطالنتائج بعد التعليق عليها مع الدراسات السابقة وتوضيح أوجه االتفاق واالختالف.
وتم التعليق
تم الحديث أيضاً بهذا الفصل عن اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة الثالثة الرئيسية ّ ،
 ّحيث االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة .
على نتائج االختبارات وربط النتائج من ُ
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
المقدمة
أوالً :النتائج
ثانياً  :النتائج المتعلقة بأهداف الدراسة
ثالثاً :التوصيات
رابعاً :آلية تنفيذ التوصيات
خامساً :الدراسات المقترحة
قائمة المراجع
المالحق
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المقدمة :
من خالل استعراض التحليالت السابقة للبيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة ،والمتمثلة بمدراء
المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة حول
العالقة بين القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري ،خرجت الدراسة بعدد من النتائج التي مكنت من تقديم
التوصيات ذات األهمية لمجتمع الدراسة.

أوال ً  :النتائج :
 -2النتائج المتعلقة بمدى توافر أبعاد القوة التنظيمية لدى مدراء المدارس الحكومية في المحافظات
الجنوبية بفلسطين.

تتوافر أبعاد القوة التنظيمية لدى مدراء المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين بوزن

حيث جاء في
نسبي قدره ( )%68.87حيث كان ترتيب توافر تلك األبعاد تبعاً ا
ألوزنها النسبية ُ
المرتبة األولى قوة الخبرة بوزن نسبي قدره ( )%88.6وفي المرتبة الثانية قوة الشرعية بوزن نسبي

قدره ( ،)%85.80وقوة المرجعية جاءت في المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره ( )%66.96وقوة

المعلومات جاءت في المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره ( )%67.86وقوة المكافأة جاءت بالمرتبة

الخامسة بوزن نسبي قدره ( )%66.56والمرتبة السادسة جاءت فيها قوة التهديد بالعقاب بوزن نسبي
قدره ()%68.68

وتعتبر نسبة توافر أبعاد القوة التنظيمية لدى مدراء المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية

بفلسطين كبيرة  ،مما يعني أن المدراء تسير نحو تبني القوة التنظيمية كمفهوم يعزز وجود المدراء

ويدعم صالحياتهم وسلطتهم داخل المدرسة ،فتمتع المدراء بتلك القوى المختلفة يعني ّأنهم ُمدركين
لوظائفهم اإلدارية المتمثلة في كونهم مسئولين عن المدرسين داخل المدرسة وممارستهم لألبعاد
المختلفة للقوة التنظيمية يعني أنهم مدركين لهذه المفاهيم وأنها ليست غريبة عليهم ولكنها بحاجة

لتعزيز من و ازرة التربية والتعليم بحيث تتبنى هذا المفهوم اإلداري الحديث داخل الو ازرة وداخل

المدارس الحكومية التابعة لها حيث يتسنى لها تطبيق تلك األبعاد بصورة علمية سليمة وكذلك األخذ
بتوصيات هذه الدراسة تدعم وتعزز تطبيق أفضل لمفهوم وأبعاد القوة التنظيمية في المدارس

الحكومية وبالتالي زيادة درجة ممارستها من قبل المدراء.

 -2النتائج المتعلقة باإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

درجة اإلبداع اإلداري لدى المدراء كانت بوزن نسبي ( )%83.78وهي تعتبر نسبة مرتفعة جداً،

أن المدراء تبنوا اتجاه جديد في التعامل مع القضايا اإلدارية المختلفة وأنهم مؤمنين أن
وهذا يعني ّ
اإلبداع اإلداري ضرورة حتمية للمؤسسات المعاصرة التي تسعى دوماً إلى التميز وتحقيق أفضل
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أن درجة توافر اإلبداع اإلداري كانت مرتفعة كون المدراء يسعون
النتائج والمخرجات  ،وتعتقد الباحثة ّ
إلى ا البتعاد عن التقليد والروتين في التعامل مع أمورهم اإلدارية وأن و ازرة التربية والتعليم تحثهم
وتشجعهم على اإلبداع اإلداري ،األمر الذي يقودهم إلى اعتماده في مختلف مناحي العمليتين

التعليمية واإلدارية في مدارسهم.

 -3النتائج المتعلقة بالعالقة بين أبعاد القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية
في المحافظات الجنوبية بفلسطين ،كانت النتائج كالتالي:

 وجود عالقة طردية بين أبعاد القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية العاملةفي المحافظات الجنوبية بفلسطين بدرجة ارتباط كلية (. )0.555

 ال توجد عالقة بين البعد الخاص بقوة التهديد بالعقاب واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارسالحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.

 توجد عالقة طردية بين ( قوة الشرعية ،قوة الخبرة ،قوة المكافأة ،قوة المعلومات ،قوة المرجعية)واإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس الحكومية بدرجة ارتباط مختلفة.

 -1النتائج المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله (  )   0.05بين متوسطات استجابات

أفراد عينة الدراسة للقوة التنظيمية لدى لدى مديري المدارس الحكومية العاملة في المحافظات

الجنوبية بفلسطين يعزي لكل من المتغيرات التالية" :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة،
نوع المدرسة".

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله (  )   0.05بين متوسطات استجاباتأفراد عينة الدراسة لإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية العاملة في المحافظات الجنوبية
بفلسطين يعزي لكل من المتغيرات التالية" :الخبرة الوظيفية ،المؤهل العلمي ،نوع المدرسة".

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله (  )   0.05بين متوسطات استجابات أفرادعينة الدراسة لإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية العاملة في المحافظات الجنوبية

بفلسطين يعزي لكل من المتغيرات التالية" :الجنس ،العمر".

وفيما يلي تلخص الباحثة نتائج اختبار فرضيات الدراسة في الجدول رقم (:)53
م
األولى

النتيجة

الفرضية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين القوة وقد انتهى التحليل اإلحصائي
التنظيمية ( قوة الشرعية ،قوة المكافأة ،قوة الخبرة ،قوة المرجعية ،قوة التهديد بقبول

هذه

الفرضية

بالعقاب ،قوة المعلومات) واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في الفرضية البديلة.

المحافظات الجنوبية بفلسطين.

151

ورفض

األولى (أ)

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة تم قبول الفرضية الفرعية (أ)

الشرعية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات ورفض الفرضية البديلة.
الجنوبية بفلسطين.

األولى (ب) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة تم قبول الفرضية الفرعية (ب)
المكافأة واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات ورفض الفرضية البديلة.

الجنوبية بفلسطين.

األولى (ت) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة تم قبول الفرضية الفرعية (ت)
الخبرة واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات ورفض الفرضية البديلة.

الجنوبية بفلسطين.

األولى (ث) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة تم قبول الفرضية الفرعية (ث)
المرجعية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات ورفض الفرضية البديلة.
الجنوبية بفلسطين.
األولى (ج)

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة تم رفض الفرضية الفرعية (ج)

التهديد بالعقاب واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في وقبول الفرضية البديلة.

المحافظات الجنوبية بفلسطين.
األولى (د)

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين قوة تم قبول الفرضية الفرعية (د)

المعلومات واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات ورفض الفرضية البديلة.
الجنوبية بفلسطين.

الثانية

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في

متوسطات استجابات المبحوثين حول القوة التنظيمية تعزى للمتغيرات
الديموغرافية ( الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الخبرة الوظيفية ،نوع

المدرسة) لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.
الثانية (أ)

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في تم رفض الفرضية الفرعية (أ)

الثانية (ب)

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في تم رفض الفرضية الفرعية (ب)

وقبول البديلة عنها.

متوسطات استجابات المبحوثين حول متغير الجنس

وقبول البديلة عنها فيما عدا

متوسطات استجابات المبحوثين حول متغير العمر

مجال قوة الخبرة.

الثانية (ت)

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في تم رفض الفرضية الفرعية (ت)
متوسطات استجابات المبحوثين حول متغير المؤهل العلمي
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وقبول البديلة عنها.

الثانية (ث)

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في تم رفض الفرضية الفرعية (ث)
متوسطات استجابات المبحوثين حول متغير الخبرة الوظيفية

فيما عدا مجال قوة الخبرة وقوة

المعلومات وقوة العقاب.

الثانية (ج)

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في تم رفض الفرضية الفرعية (ج)
متوسطات استجابات المبحوثين حول متغير نوع المدرسة
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في

الثالثة

وقبول البديلة عنها فيما عدا

مجال قوة الخبرة.

متوسطات استجابات المبحوثين حول اإلبداع اإلداري تعزى للمتغيرات
الديموغرافية

( الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الخبرة الوظيفية ،نوع

المدرسة) لدى مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية بفلسطين.
الثالثة (أ)

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في تم قبول الفرضية الفرعية (أ)
متوسطات استجابات المبحوثين حول متغير الجنس

الثالثة (ب)

ورفض البديلة عنها

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في تم قبول الفرضية الفرعية (ب)
متوسطات استجابات المبحوثين حول متغير العمر

الثالثة (ت)

ورفض البديلة عنها

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في تم رفض الفرضية الفرعية (ت)
متوسطات استجابات المبحوثين حول متغير المؤهل العلمي

الثالثة (ث)

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في تم رفض الفرضية الفرعية (ث)
متوسطات استجابات المبحوثين حول متغير الخبرة الوظيفية

الثالثة (ج)

وقبول البديلة عنها
وقبول البديلة عنها

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05في تم رفض الفرضية الفرعية (ج)
متوسطات استجابات المبحوثين حول متغير نوع المدرسة

وقبول البديلة عنها

المصدر :من إعداد الباحثة

ثانياً  :النتائج المتعلقة بتحقيق أهداف الدراسة :

أظهرت النتائج تحقيق أهداف الدراسة على النحو الموضح في الجدول رقم (: )51

م

مضمون الهدف

8

التعرف على واقع القوة التنظيمية في المدارس الحكومية الدراسة الميدانية ( الفصل الخامس) تم تحقيقه

6

التعرف على واقع اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية الدراسة الميدانية ( الفصل الخامس) تم تحقيقه

5

تحديد طبيعة العالقة بين كل أبعاد القوة التنظيمية الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات تم تحقيقه

في المحافظات الجنوبية بفلسطين.
في المحافظات الجنوبية بفلسطين

كيفية تحقيقه

مدى التحقيق

جدول رقم  50ص 885
جدول رقم  58ص888
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واإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في المحافظات "

الجنوبية بفلسطين
8

الفرضية

األولى"

،

الفصل

الخامس ،جدول رقم  56ص 860

الكشف عن الفروق في استجابات المبحوثين حول القوة الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات " تم تحقيقه
التنظيمية في المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية الفرضية الثانية" ،الفصل الخامس،

بفلسطين تبعاً للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس ،العمر ،من جدول رقم  59ص 866حتى

المؤهل العلمي ،الخبرة الوظيفية ،نوع المدرسة)

3

جدول  88ص 857

الكشف عن الفروق في استجابات المبحوثين حول الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات ،تم تحقيقه

اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في المحافظات الفرضية الثالثة ،الفصل الخامس،

الجنوبية بفلسطين تبعاً للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس ،من جدول  89ص  857حتى
العمر ،المؤهل العلمي ،الخبرة الوظيفية ،نوع المدرسة)

7

جدول  38ص 886

تقديم توصيات للجهات المشرفة على المدارس الحكومية الفصل السادس  ،جدول رقم 36

تم تحقيقه

في المحافظات الجنوبية بفلسطين حول اإليجابيات التي

ال بد من تدعيمها والسلبيات التي ال ّبد من تجنبها حول
عالقتها مع العاملين بهدف رفع كفاءة األداء في

المدارس.

المصدر :من إعداد الباحثة
ثالثاً  :التوصيات

تخلص الباحثة من العرض السابق ألهم نتائج الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تعبر عن أوجه اإلفادة

منها ،في محاولة للوصول إلى أفضل تطبيق للقوة التنظيمية واإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في

المحافظات الجنوبية بفلسطين  ،وخلصت الدراسة بالتوصيات التالية:

 -8أن يستخدم مدراء المدارس محل الدارسة السلطة الرسمية إلدارة الصراع بين المدرسين

 -6حث مدراء المدارس على استخدام قوتهم الرسمية في تغيير بعض إجراءات العمل التي تفيد في المصلحة العامة
للمدرسة

 -5حث مدراء المدارس محل الدارسة على العمل بجد وإهتمام للمهام المطلوبة بغض النظر عن طبيعة وكيفية
المكافآت التي يحصلون عليها.

 -8حث و ازرة التربية والتعليم على ضرورة ربط الترقية والمكافآت في المدارس بطبيعة المهام التي يتم تأديتها من
قِبل مدراء المدارس والمعلمين.

 -3حث مدراء المدارس على إفادة المدرسين بخبراتهم العالية وتقديم مقترحات لتحسين جودة العمل داخل المدرسة
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 -7من الجيد أن تتناسب الخبرة لدى مدراء المدارس محل الدارسة مع العمل بأي مكان آخر داخل الو ازرة
 -6تعزيز الصلة بالمتنفذين داخل الو ازرة مع مدراء المدارس محل الدارسة

 -8منح الصالحيات الكاملة لدى مدراء المدارس محل الدارسة في معاقبة المدرسين للقيام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم
بكفاءة عالية.

 -9حث مدراء المدارس على استخدام قوة العقاب لمنع السلوك غير المرغوب فيه في المدرسة أو التقليل من حدوثه
 -80اتاحة الفرصة الكاملة لمدراء المدارس محل الدارسة في استخدام المعلومات إلتخاذ الق اررات اإلدارية داخل
المدرسة

 -88حث مدراء المدارس على تزويد المدرسين بالمعارف الوظيفية التي يحتاجونها إلنجاز العمل.
 -86حث مدراء المدارس محل الدارسة على ضرورة توقع االزمات قبل حدوثها.
 -85حث مدراء المدارس محل الدارسة على التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها

 -88حث مدراء المدارس محل الدارسة باالفكار الجديدة بالتزامن مع حصولهم على الموافقة الالزمة لتنفيذها.
 -83حث مدراء المدارس على تجنب األساليب الروتينية في العمل.
رابعاً  :آلية تنفيذ التوصيات

الجدول التالي رقم ( )55يوضح آلية تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها الدراسة
جدول رقم ()33
التوصيات

أن يستخدم مدراء المدارس محل
الدارسة السلطة الرسمية إلدارة الصراع

بين المدرسين

الوقت المناسب

آلية تنفيذها

الالزم لتنفيذها

أوالً  :توصيات أبعاد القوة التنظيمية

عقد ورش عمل لمدراء المدارس
لتعريفهم بماهية القوة الرسمية

حث مدراء المدارس على استخدام

إجراءات العمل التي تفيد في المصلحة

استخدامها في تغيير إجراءت العمل
ٍ
بشكل سليم

قوتهم الرسمية في تغيير بعض لتعريفهم بماهية القوة الرسمية وكيفية

155

بالتنفيذ

اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل
التربوي في و ازرة

وأساليب إدارة الصراع
عقد ورش عمل لمدراء المدارس

العامة للمدرسة

 7-5أشهر

الجهة المعنية

التربية والتعليم

 5أشهر

اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل
التربوي في و ازرة
التربية والتعليم

حث مدراء المدارس محل الدارسة على تدريب مد ارء المدارس على االهتمام
العمل بجد وإهتمام للمهام المطلوبة بأولويات العمل والمهام المطلوبة

شهر واحد

بغض النظر عن طبيعة وكيفية منهم

ربط الترقية والمكافآت في المدارس
بطبيعة المهام التي يتم تأديتها

حث مدراء المدارس على إفادة

المدرسين بخبراتهم العالية وتقديم

مقترحات لتحسين جودة العمل داخل

تقديم مكافآت تحفيزية للعاملين

 7-5أسابيع

المبدعين

التربية والتعليم

عقد اجتماع مع المدراء للحديث حول
قوة الخبرة وكيفية تقديم مقترحات

شهرياَ

 5أشهر

المدارس محل الدراسة واالطالع

اإلدارة العامة
لإلشراف والتأهيل

على المؤهالت والخبرات النجاز

التربوي في و ازرة

اعمال داخل الو ازرة

التربية والتعليم

تعزيز الصلة بالمتنفذين داخل الو ازرة
مع مدراء المدارس محل الدارسة

الو ازرة ومدراء المدارس ومشاركتهم

شهرياً

في وضع الخطط والتصورات وغيرها

منح الصالحيات الكاملة لدى مدراء تفويض وتمكين المدراء محل الدراسة

المدرسين للقيام بتنفيذ المهام الموكلة

لإلشراف والتأهيل
التربية والتعليم

عقد ندوات دورية لتعزيز الصلة بين

المدارس محل الدارسة في معاقبة

اإلدارة العامة

التربوي في و ازرة

لتحسين جودة العمل داخل المدرسة

أن تتناسب الخبرة لدى مدراء المدارس إعادة دراسة الملفات الوظيفية لمدراء
آخر داخل الو ازرة

اإلدارة العامة للشئون
اإلدارية في و ازرة

المدرسة
محل الدارسة مع العمل بأي مكان

للتخطيط في و ازرة
التربية والتعليم

المكافآت التي يحصلون عليها.

حث و ازرة التربية والتعليم على ضرورة

اإلدارة العامة

في اتخاذ الق اررات المناسبة في

اإلدارة العامة
للتخطيط في و ازرة
التربية والتعليم

شهرياً

معاقبة المدرسين

اإلدارة العامة

للتخطيط في و ازرة
التربية والتعليم

إليهم بكفاءة عالية.
حث مدراء المدارس على استخدام قوة تدريب المدراء على ماهية قوة العقاب
العقاب لمنع السلوك غير المرغوب فيه

في المدرسة أو التقليل من حدوثه

اتاحة الفرصة الكاملة لمدراء المدارس

محل الدارسة في استخدام المعلومات

 5أشهر

اإلدارة العامة

وكيفية استخدامها في منع السلوك

لإلشراف والتأهيل

حدوثه

التربية والتعليم

التربوي في و ازرة

غير المرغوب فيه أو التقليل من

تفويض المدراء في االعتماد على

المعلومات المتاحة التخاذ الق اررات
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شهرياً

اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل

إلتخاذ الق اررات اإلدارية داخل المدرسة

التربوي في و ازرة

المناسبة

التربية والتعليم

شهرين

حث مدراء المدارس على تزويد عقد ندوات بين المدراء لمناقشة كيفية

المدرسين بالمعارف الوظيفية التي استفادة المدرسين من المعلومات
يحتاجونها إلنجاز العمل.

حث مدراء المدارس محل الدارسة على إعداد برامج تدريبية لمدراء المدارس

ضرورة توقع االزمات قبل حدوثها.

خاصة بتوقع األزمات وكيفية تجنبها

لإلشراف والتأهيل
التربوي في و ازرة

والمعارف النجاز العمل بجودة عالية
ثانياً :توصيات اإلبداع اإلداري

اإلدارة العامة

التربية والتعليم

شهر واحد

اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل
التربوي في و ازرة
التربية والتعليم

حث مدراء المدارس محل الدارسة على إعداد برامج تدريبية لمدراء المدارس

شهر واحد

حث مدراء المدارس محل الدارسة إعداد ورش توعية لمدراء المدارس

 5أشهر

التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها

خاصة بإدارة حل المشكالت

باالفكار الجديدة بالتزامن مع حصولهم تفيد بكيفية استثمار الوقت بالشكل

على الموافقة الالزمة لتنفيذها.

األساليب الروتينية في العمل.

أهمية الخروج عن المألوف والتقليد

التربوية في و ازرة
التربية والتعليم

يخص أي أفكار إبداعية
األمثل فيما ّ
جديدة.

حث مدراء المدارس على تجنب عقد ورش عمل مع المدراء حول

اإلدارة العامة لإلدارات

اإلدارة العامة لإلدارات

التربوية في و ازرة
التربية والتعليم

شهرين

في العمل

اإلدارة العامة لإلدارات

التربوية في و ازرة
التربية والتعليم

المصدر  :من إعداد الباحثة

خامساً  :الدراسات المستقبلية المقترحة:

تقترح الباحثة إجراء مزيد من الدراسات والبحوث في مجال القوة التنظيمية واإلبداع اإلداري والدراسات

المقترحة هي:

 .8دراسة العالقة بين اإلبداع اإلداري واألداء المعرفي في المدارس الحكومية.
 .6دراسة مدى توافر أبعاد القوة التنظيمية في الشركات الخاصة بقطاع غزة.
 .5إجراء الدراسة نفسها على كافة مدارس محافظات الضفة الغربية.
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المراجع
القرآن الكريم
 سورة البقرة  :آية رقم ()030

أوالً  :المراجع العربية

أ .الكتب

 بيتي ،جيوقري ( :)6088كيف تنمي قدرتك على التفكير اإلبداعي  ،ترجمة سلمان سامي ،ط ، 8بيت
األفكار الدولية ،عمان ،األردن

 جروان ،فتحي عبد الرحمن ( :)0222اإلبداع مفهومه ،معاييره ،نظرياته ،قياسه ،تدريبه ،مراحل العملية
اإلبداعية .ط .0دار الفكر .األردن.

 جالب ،داهش إحسان( :)6088إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير ،دار الصفاء لمنشر و التوزيع ،
ط 8عمان ،األردن.
 حريم  ،حسين ( :)0222تصميم المنظمة :الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل ،ط ، 0دار الحامد للنشر
والتوزيع  ،عمان  ،األردن.

 حنورة ،مصري(  :)0222التربية واإلبداع :بوصلة الرؤية "مجلة التقدم العلمي" ،عدد( ، ) 82الكويت
 خيرالله ،جمال ( :0222اإلبداع اإلداري .ط .0دار أسامة للنشر والتوزيع .األردن

 الدليمي ،طارق عبد أحمد ( :)6085االتجاهات الحديثة في اإلدارة التربوية ،مركز ديبونو لتعليم الفكر،
عمان  ،األردن.

 رشوان  ،حسين عبد الحميد ( :)0227في القوة و والسلطة و النفوذ :دراسة في علم االجتماع السياسي ،ب
ط  ،مركز اإلسكندرية للكتاب  ،مصر .

 الزهراني ،مسفر بن سعيد بن محمد ( :)6005استراتيجيات الكشف عن الموهوبين والمبدعين ورعايتهم بين
األصالة والمعاصرة  ،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،ط  ،8مكة المكرمة  ،السعودية.

 السالم  ،مؤيد ( :)6009القوة التنظيمية بين النظرية والتطبيق ،دار اليازوري العلمي ّة للنشر والتوزيع،
األردن.

 السكارنة ،بالل خلف ( :)0200اإلبداع اإلداري .ط  .0دار المسيرة للنشر والتوزيع .عمان

 السويدان ،طارق .العدلوني ،محمد ( :)6008مبادئ اإلبداع ،ط ،8قرطبة للنشر والتوزيع ،المملكة العربية
السعودية.

 الشمري ،فهد ( :)0220المدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث" .فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية،
الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 الصرن ، ،رعد حسن ( :)6088إدارة االبتكار واإلبداع _األسس التكنولوجية وطرائق التطبيق ،ط .8دار
الرضا للنشر  ،سوريا
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 الصيرفي ،محمد عبد الفتاح( :)0228االدارة الرائدة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.
 الطحيح ،سالم مرزق ( :)6088القيادة ،دار المريخ للنشر ط ،8الرياض ،السعودية.

الطرونة ،حسين أحمد .عريقات ،أحمد يوسف .عبد الهادي ،توفيق صالح .العرموطي ،شحادة (:)0200
ا

نظرية المنظمة .ط  .0دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع .عمان

 العطية ،ماجدة ( :)0228سلوك المنظمة :سلوك الفرد والجماعة ،ط ، 0دار الشروق  ،عمان  ،األردن


العميان ،محمود ( :)0222السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،ط ، 8دار وائل للنشر ،عمان ،

األردن .

 الفاعوري ،رفعت عبد الحليم( :)0225إدارة اإلبداع التنظيمي ،ط ،0القاهرة ،مصر ،المنظمة للتنمية اإلدارية.
 القريوتـي  ،محمد قاسم (  :)0222السلوك التنظيمي :د ارسـة السلوك االنسان ــي الفردي والجماعي فــي
المنظمات اإلدارية ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان  .األردن.

 قطامي ،نايفة .قطامي ،يوسف .حمدي ،نزيه .صبحي ،تيسير .أبو طالب ،صابر ( :)0200تنمية اإلبداع
والتفكير اإلبداعي في المؤسسات التربوية .ط  .8الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات .القاهرة.

 قنديل ،عالء محمد سيد( :)6080القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار .ط  .8دار الفكر .عمان.

 الكبيسي ،عامر ( :)6007التنظيم اإلداري الحكومي بين التقليد والمعاصرة ،التصميم التنظيمي ،ط ،1دار
الرضا لمنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا.

 الناصر ،صالح عبد العزيز ( :)6080اإلبداع ومعوقاته ،مجلة القراءة والمعرفة ،عدد  ،9القاهرة ،مصر

ب :الرسائل والمجالت

 أبو جامع ،إبراهيم ( :)0223الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري في و ازرة التربية والتعليم األردنية .رسالة
دكتوراه .الجامعة األردنية ،األردن.
 أبو زيد ،خالد ( :)0202أثر القوة التنظيمية على اإلبداع الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية األردنية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسطـ ،عمان ،األردن.

 أبو شمالة ،فرج ( :)6085دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي التعليم العام بمحافظات غزة
من وجهة نظرهم ،بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الخامس " مؤتمر تنمية ثقافة اإلبداع" ،و ازرة الثقافة  ،غزة

 ،فلسطين


أحمد  ،عال ( :) 6086أثر القوة التنظيمية في اإلبداع الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص ،دراسة دكتو ارة

غير منشورة  ،أكاديمية بناة المستقبل الدولية  ،مصر.

 أحمد فرمان ،مها ( :)0202أثر تمكين العاملين على ممارسة اإلبداع التنظيمي ،كما يراه العاملون في
القطاع العام الحكومي ،دراسة حالة :و ازرة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،رسالة ماجستير في االدارة العامة،
غير منشورة ،جامعة اليرموك ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،العراق.

 أحمد ،حمود العبدالله ( :)6083مصادر القوة التنظيمية وأثرها على ضغوط العمل ،دراسة ميدانية على
العاملين في و ازرتي الشؤون االجتماعية والعمل .رسالة ماجستير  ،جامعة دمشق ،سوريا
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 أحمد ،حميد ( :)6088تحليل ال عالقة بين القوة التنظيمية واستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي  ،دراسة
استطالعية على عينة من موظفي رئاسة جامعة تكريت ،رسالة ماجستير  ،جامعة تكريت  ،العراق

المستخدمة وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر
 أصرف ،أريج ( :)6083تكنولوجيا المعلومات ُ
الموظفين العاملين لدى و ازرة التربية والتعليم العالي محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
األزهر ،غزة  ،فلسطين

 إلياس ،لبوز ( :)0202دور اإلبداع اإلداري في تحقيق التطوير التنظيمي ،رسالة دكتوراة غير منشورة  ،كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة محمد خيضر  ،بسكرة  ،الجزائر

 بلواني ،نجود ( :) 6008دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال
فلسطين ،ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،

فلسطين.

 بن عمر ،فاطنة ( :)6087القوة التنظيمية كما يدركها القادة اإلداريون ،دراسة ميدانية بمؤسسة ناحية
الشئون االجتماعية سوناطراك ،بسكرة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،

الجزائر.

 الجعافرة ،صفاء ( :)6085أساليب إدارة الصراع التنظيمي وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات
المدارس الحكومية ف ي محافظة الكرك من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،
األردن.

 جلولي  ،أسماء ( :)6085أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري لدى العاملين في مؤسسات التعليم
العالي الجزائرية دراسة حالة :جامعة محمد خيضر -بسكرة – ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة محمد
خيضر ،الجزائر

 الجيزان ،عبد اإلله بن ابراهيم ( :)0220لمحات عامة عن التفكير اإلبداعي ،كتاب البيان ،ط 0سلسلة
تصدر عن مجلة البيان  ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض ،السعودية.

 الحارثي ،مشعل( :)0200واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته لدى مديري المدارس الثانوية
في محافظة جدة" .رسالة ماجستير ،جامعة ام القرى.
 حسين ،جواد ( : )022.القوة التنظيمية للقادة اإلداريين وأثرها في السلوك القيادي  ،دراسة ميدانية على
و ازرة المهجرين والمهاجرين  ،معهد اإلدارة  ،مجلة اإلدارة واالقتصاد  ،عدد .63

 حنون ،مروة ( :) 6086دور القوة التنظيمية في تعزيز االلتزام التنظيم لدى األفراد العاملين ،بحث غير
منشور ،جامعة القادسية ،العراق

 حوامدة ،باسم وحراحشة ،محمد ( :)6007مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في مديريات التربية

والتعليم في األردن ،جامعة البلقاء التطبيقية ،كلية الطفيلة ،الجامعة التطبيقية .األردن ،مجلة جامعة الملك

سعود ،مجلد  ،88عدد .6

 الخشالي ،شاكر ( :) 6007أثر مصادر قوة اإلدارة العليا في اختيار استراتيجية النمو ،دراسة ميدانية على
البنوك التجارية األردنية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،األردن.
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 الخفاجي ،نعمة ودرويش  ،سعد ( : )8999القوة التنظيمية وأسلوب التعامل مع الخطر ،العالقة واألثر،
دراسة حالة ،أبحاث اليرموك ،المجلد  ،83العدد .6
 خلف ،حسني (" :)0202عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين في
الجامعة اإلسالمية بغزة" .رسالة ماجيستر ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 دروزة ،أفنان نظير ( :) 6005قدرة مدير المدرسة على اتخاذ القدرات التطويرية وإحداث التغيير ،مجلة اتحاد
الجامعات العربية ،عدد .88

 درويش ،مروان ( :)0222إدارة المعرفة ودورها في تحقيق اإلبداع اإلداري لدى مديري فروع البنوك العاملة
في فلسطين .بحث مقدم للمؤتمر الثاني لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة العلوم التطبيقية الخاصة،

عمان األردن.

 ربيع ،محمد ( :)6086درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات
قطاع غزة وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 زاحم ،السلمي ،بن عوض ( :)6008ممارسة إدارة الوقت وأثرها في تنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى
مديري مدارس المرحلة الثانوية بتعليم العاصمة المقدسة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ،السعودية

 زيدية  ،منى ( : )6006أثر مصادر قوة اإلدارة العليا في تحديد األهداف االستراتيجية ،دراسة تطبيقية على
المصارف التجارية في قطاع غزة  ،رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسالمية ،غزة  ،فلسطين.

 السليم ،عبد الله يوسف ( :)6086أثر المتغي ارت التنظيمية على مستوى اإلبداع اإلداري ،للعاملين في
األجهزة األمنية .رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية.

 السميري ،حامد ( :)0222العوامل المؤثرة على اإلبداع في المنظمات العامة دراسة ميدانية على -المنظمات
العامة في محافظة جدة" .رسالة ماجستير ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،السعودية

 السودي ،سناء ( :)0202درجة إدارة اإلبداع وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية في
محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،رسالة ماجستير  ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس  ،فلسطين.

 الشاعر ،عماد ( :)6086ممارسات القيادة األخالقية وعالقتها بتحقيق اإلبداع اإلداري  ،دراسة ميدانية على
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،دراسة ماجستير  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة.

 الشقحاء ،عادل(" :)6005عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات
العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

 شقورة ،منير ( :)0200إدارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات
غزة من وجهة نظر المعلمين .رسالة ماجستير .جامعة األزهر ،غزة .فلسطين.

 صادق  ،درمان  .علي محمد  ،شلير (:)6088أثر القوة التنظيمية في التغيير التنظيمي  ،دراسة غير
منشورة ،جامعة دهوك  ،العراق
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 صوالحة ،أمل ( :)6088مهارات التفكير اإلبداعي وعالقته بأنماط االتصال لدى مديري المدارس الحكومية

في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس  ،فلسطين.

 الصياح ،عبد الستار( :)0220أثر قوة مديري اإلدارة العليا في تحديد األهداف االستراتيجية ،دراسة ميدانية

على البنوك التجارية األردنية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مجلة جرش للبحوث والدراسات ،المجلد

السادس ،العدد األول.

 العازمي ،محمد( :)0222القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري" .رسالة ماجستير .كلية الدراسات العليا،
جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض.
 عبد الرحيم ،لينا ( :)0222أثر النمط القيادي لمدراء المكتب اإلقليمي بغزة (األونروا) على تهيئة البيئة
اإلبداعية للعاملين" .رسالة ماجيستير .كلية الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 عبد الستار ،ماجدة ( :)0208القوة التنظيمية وعالقتها بالهوية التنظيمية لدى مدراء المدارس اإلعدادية في
مديرية الكرخ األولى ،جامعة بغداد ،بغداد .العراق.

 عثمان ،إسماعيل ( : )0202الدور الوسيط للقوة التنظيمية في العالقة بين تفويض السلطة واإلبداع اإلداري،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.

 العجلة ،توفيق ( .)0222اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام" ،رسالة ماجيستير.
كلية الدراسات العليا ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 علي ،أمينة .الحاكم ،علي ( :)0202دراسة تطبيقية على بعض منظمات األعمال متعددة األنشطة العاملة
بمدينة الخرطوم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات التجارية  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 ،السودان.

 عمران ،فراس ( :)0202أثر مصادر القوة التنظيمية على ضغوط العمل في المؤسسات المصرفية العاملة
في سوريا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االفتراضية السورية ،سوريا.

 العمري ،عوض ( :)6006أثر الحوافز على اإلبداع اإلداري في المنظمات غير الحكومية ،مجلة كلية الملك
خالد العسكرية  ،عدد  ،68الرياض  ،السعودية

 عوض ،عاطف( :)0208أثر تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري في التطوير التنظيمي" .مجلة جامعة دمشق
للعلوم االقتصادية والقانونية.022-022 :)8( 02 :

 عيد ،سيد ( :) 6008التحديات التي تواجه اإلدارة اإلبداعية ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،بحث مقدم
لمؤتمر تنمية المهارات اإلبداعية لقادة المنظمات العامة والخاصة القاهرة ،مصر
 قناديلي ،جواهر أحمد ( :) 6007ثقافة اإلبداع وتقانة المعلومات في منشآت األعمال ،ورقة عمل مقدمة إلى
مؤتمر اإلبداع والتحول اإلداري واالقتصادي ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة إربد ،األردن.

 الكتاب االحصائي السنوي للتعليم للعام الدراسي 6087/6083م ،و ازرة التربية والتعليم العالي ،السلطة
الوطنية الفلسطينية ،غزة ،فلسطين.
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 كتيب الخطة االستراتيجية الخمسية للتعليم  ، ،6089-6088و ازرة التربية والتعليم العالي ،السلطة الوطنية
الفلسطينية ،غزة  ،فلسطين.

 الكليبي ،صالح ( :)6088اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم ومديري اإلدارات في اإلدارة العامة للدواوين
العامة للو ازرات في صنعاء ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة صنعاء ،اليمن.

 مريحيل  ،مفتاح توفيق علي ( :)6085التربية اإلبداعية ضرورة لمدخل لعصر التميز واإلبداع  ،رسالة
ماجستير  ،كلية قصر التربية ،طرابلس  ،ليبيا.

 المغربي ،رامي ( :)6083ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر القيادات
اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ".رسالة ماجستير غير منشورة  .جامعة األزهر غزة.

 المهندي ،خالد ( :)6008معيقات التفكير اإلبداعي في مراحل التعليم العام كما يدركها المعلمون ،و ازرة
التربية والبحوث ،الكويت.

 موسى ،عادل بن ( :)0208تأثير اإلبداع اإلداري على إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة" .رسالة ماجستير .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .جامعة قاصدي مرباح.

الجزائر.

 النشمي ،مرام  ،والدعيس  ،هدى ( :)0202اإلبداع اإلداري وعالقته بتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات
الخاصة في اليمن ،رسالة ماجستير منشورة  ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم ،المجلد العاشر ،العدد
. 02

 نصر ،عزة ( :)6008اإلبداع اإلداري والتجديد الذاتي للمدرسة الثانوية العامة ،رؤية استراتيجية ،المكتب
الجامعي الحديث ،عمان ،األردن.

 النعيمي  ،فالح تايه ( :)8997أثر السلوك السياسي للقيادات اإلدارية العليا في التكيف التنظيمي
وتخصيص الموارد ،دراسة تطبيقية مقارنة في بعض الجامعات العراقية ،أطروحة دكتوراه إدارة األعمال،
جامعة بغداد ،العراق.
 الهذلي ،وجوه سمران ( :)0202إدارة الذات وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديرات ومساعدات ومعلمات
مدارس المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم

القرى ،السعودية.

 اليحيوي ،صبرية بنت مسلم ( :)6006اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية للبنات بالمدينة المنورة ،
المجلة التربوية  ،العدد  ،86ط. 6
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المالحـــــق
 ملحق رقم ( :)0أداة الدراسة (االستبانه)
 ملحق رقم ( :)0قائمة المحكمين
 ملحق رقم ( :)8كتاب تسهيل مهمة باحث
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ملحق رقم ( )1االستبانة بصورتها النهائية
جامعـــــــــــــــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
عمـــــــــــادة الدراســــــــــــات العليــــــــــــــــــــا
كلية االقتصاد والعلوم اإلداريــــــــــــــــــــــة
قســـــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
السادة األفاضل /مديري المدارس الحكومية بقطاع غزة

حفظهم الله،،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الموضوع /تعبئة االستبانة المرفقة
تقوم الباحثة بإجراء دراسة للحصول على درجة الماجستير في إدارة االعمال من جامعة األزهر بعنوان...
عالقة القوة التنظيمية باإلبداع اإلداري
دراسة ميدانية على مديري المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية في فلسطين
تهدف هذه االستبانة إلى التعرف على عالقة أبعاد القوة التنظيمية باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية
بالمحافظات الجنوبية في فلسطين.
لذا يرجى التكرم باإلجابة على جميع الفقرات المحددة في االستبانة من خالل وضع عالمة ( )أمام التقييم المناسب
لكل فقرة .كما ونشكر تعأونكم معنا في إنجاز هذا البحث مع العلم بأن المعلومات التي سيتم الحصول عليها سرية

ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحثة /عبير توفيق السنوار
ماجستير إدارة األعمال -جامعة األزهر بغزة

أوالً :المتغيرات الديموغرافية:
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 )8الجنس
 )3المؤهل العلمي :
ذكر

أنثى

 )2العمر:
اقل من  50سنة
بكالوريوس

 – 50اقل من  80سنة
ماجستير

 -80أقل من  30سنة

 30سنة فأكثر

دكتوراة




 )1الخبرة الوظيفية :
أقل من  5سنوات

 - 7أقل من  80سنوات

 - 5أقل من  7سنوات



 )5نوع المدرسة
أساسي دنيا

ثانوي

أساسي عليا
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 80فأكثر

ثانياً  :القوة التنظيمية
م

موافق

العــــبــــــارة

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير
موافق
بشدة

القوة الشرعية  :هي القوة التي تستمد من موقع الفرد بالمنظمة والتي تعطيه الحق في الطلب من المرؤسين تنفيذ
االعمال الموكلة اليهم

.1

أمتلك الحق في الطلب من المدرسين تنفيذ تعليماتي

.7

أستخدم السلطة الرسمية لمراقبة المدرسين

.3

أستخدم السلطة الرسمية إلدارة الصراع بين المدرسين

.4

يخولني موقعي بالعمل صالحيات تغيير بعض اجراءات العمل

.5

يمنحي موقعي بالعمل الطلب من المدرسين التعاون في العمل

.2

أعتمد في صالحياتي على توزيع االعمال على المدرسين

.2

أقوم بتفويض الصالحيات للمدرسين

قوة المكافأة :هي قدرة الشخص على التأثير على سلوك اآلخرين من خالل توفير األشياء التي يرغبون في الحصول
عليها ،سواء مالية أو غير مالية

.1

أمنح المكآفات على اساس أداء المدرسين كفريق عمل وليس على
أداء الفرد الواحد

.7

أقوم بتكريم المدرسين المبدعين بشكل دوري ومستمر

.3

أحصل على مكافات تفوق المستوى الذي يحصل عليه االخرون

.4
.5

تنسجم توقعاتي بخصوص المكافآت بما هو مطبق فعالً في الو ازرة

أحصل على مكافات تناسب المهام التي اقوم بها.

.2

يتم ربط ترقية المدرسين ومكآفاتهم بمستوى أدائهم.

قوة الخبرة :هي المقدرة المبنية على كفاءات ومواهب ومعرفة متخصصة.
.1

استخدم خبراتي في تشجيع المدرسين على العمل كفريق واحد

.7

تكسبني ممارستي للعمل في المدرسة خبرات متعددة

.3

تساهم خبرتي في بناء العالقات القوية مع المدرسين

.4

بناء على خبراتي اقوم بتقديم النصح واالرشاد المدرسين
ً
أستخدم خبراتي في تشجيع الموظفين على استنباط أفكار جديدة

.2

امتلك خبره عالية لذا اقدم اقتراحات لتحسين جودة العمل بالمدرسة.

.5
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م

موافق

العــــبــــــارة

بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

تمنحني خبرتي العمل بأي مكان مناسب آخر في الو ازرة

.2

قوة المرجعية  :هي قوة التأثير التي تنبع من اإلحترام واإلعجاب والمحبة التي يحملها الفرد تجاه فرد آخر.
.1

أحظي بتأييد المدرسين لتأثرهم بشخصيتي وانجذابهم لي

.7

صلتي بالمتنفذين داخل الو ازرة وخارجها تجعلني احظى بتأييد إدراتي

.3

يرغب المدرسون في توطيد العالقات الشخصية بيني وبينهم

.4

تشعرني الو ازرة بأنني موضع احترام وثقة

.5

تقدمني الو ازرة مثاال جيداً للمدراء األخرين

قــوة التهديــد بالعقــاب :هـي قــدرة الشــخص علـى التــأثير علــى سـلوك اآلخـرين مــن خـالل معــاقبتهم أو عــن طريـق خلــق تهديــد
محتمل للقيام بذلك العقاب.

أستخدم أسلوب العقاب مع المدرسين لمنع السلوك غيـر المرغـوب فيـه

.1

في المدرسة أو التقليل من حدوثه.

قــدرتي علــى معاقبــة المدرســين يجعلهــم يقومــون بتنفيــذ المهــام بكفــاءة

.7

عالية.
.3

لــدي الحــق فــي معاقبــة المدرســين فــي حــال عــدم اســتجابته للتعليمــات

.4

أقوم بتنبيه المدرسين اذا قاموا باعمال مخالفة لألنظمة والقوانين

والتوجيهات

أتخذ الق اررات بما يتماشى مع قوانين وسياسات المدرسة

.5


الفردية أو الجماعية التي تقـوم علـى السـيطرة علـى المعلومـات المطلوبـة مـن قبـل
قوة المعلومات :هي شكل من أشكال القوة
ّ
اآلخرين من أجل الوصول إلى هدف مهم
.1

أســتخدم المعلومــات المتاحــة فــي وضــع الخطــط لتســهيل العمــل داخــل

.7

يتيح لي موقعي التحكم في تدفق المعلومات ذات االهمية في العمل

.3

يمنحني مـوقعي الـوظيفي القـدرة علـى تجميـع المعلومـات المهمـة ذات

.4

أمتلك معلومات تفصيلية عن عمل المدرسين

.5

أستخدم المعلومات المتاحة في اتخاذ ق اررات إدارية في المدرسة.

المدرسة

التأثير في عمل المدرسة
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.2

أشـ ــارك المدرسـ ــين فـ ــي المعلومـ ــات المتاحـ ــة لـ ــدي والمرتبطـ ــة بعمـ ــل

.2

أزود المدرسين بالمعارف الوظيفية التي يحتاجونها النجاز العمل.
ّ

المدرسة.

ثالثا :اإلبداع اإلداري
م

موافق

العــــبــــــارة

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير
موافق
بشدة

اإلبــداع اإلداري  :هــو عمليــة ذهنيــة معرفيــة يتفاعــل فيهــا الفــرد مــع البيئــة التنظيميــة ومــع البيئـة العامــة ،ويتجـأوز مــا هــو
مألوف للتوصل الى شيىء جديد غير مألوف

.1

أقوم بتطوير اساليب لحل مشكالت العمل.

.7

أمتلك القدرة على اقناع االخرين بأفكار جديدة

.3

أعمل على تنمية المدرسين من خالل افكار جديدة لالنجاز

.4

أتجنب االساليب الروتينية بالعمل قدر االمكان

.5

أبحث بإستمرار عن االفكار الجديدة واإلبداعية

.2

أستطيع التحدث بتوسع وثقة كبيرة في مواضيع العمل

.2

أستخدم العديد من االلفاظ للداللة على فكرة معينة

.8

أتقبل النقد وطرح االفكار الجديدة للتطوير

.2
.10

ّلدي القدرة على التكيف مع طبيعة مواقف العمل
لدي القدرة على الرؤيا من زوايا مختلفة

.11

أتيح الفرصة للمدرسين إلبداء رأيهم لالستفادة منها.

.12

لدي القدرة على التعاطي مع االفكار الجديدة بسالسة

.13

أحرص على معرفة أوجه القصور المتعلقة بالعمل

.14

أقوم برصد الفرص والتهديدات المؤثرة على العمل

.15

أقوم باجراء بعض الدراسات الكتشاف األزمات المستقبلية

.16

لدي القدرة على تنبؤ مشكالت العمل قبل حدوثها

.17

أتبنى االفكار اإلبداعية الصادرة من المدرسين

.18

أشجع المبادرات االبتكاريه الفردية والجماعية
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م

موافق

العــــبــــــارة

بشدة

.12

لدي القدرة على الدفاع عن االفكار اإلبداعية بالحجة والبرهان

.70

أعتبر الفشل التجربة التي تسبق النجاح

.71

أتحمل مسئولية ما أقوم به من أعمال

.77

أمتلك دوافع قوية لتحقيق النجاح واالستم اررية بالعمل

.73

ينصــب اهتمــامي علــى إنتــاج أفكــار جديــدة أكثــر مــن اهتمــامي
بمحأولة الحصول على موافقة اآلخرين.

.74

أركز على انجاز العمل اكثر من أي شيء آخر

.75

أصر على تحقيق األهداف التي أعمل من أجلها في المدرسة

.72

أربط النتائج بدوافع االتجاه نحو التغيير لالفضل


شاكرين حسن تعاونكم معنا
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غير
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غير

موافق
بشدة

ملحق رقم ()2

قائمة المحكمين
مكان العمل

التخصص

م
.8

د .وفيق االغا

جامعة االزهر

إدارة اعمال

.6

د .وائل ثابت

جامعة االزهر

إدارة اعمال

.5

د .شادي التلباني

جامعة االزهر

إحصاء

.8

د .سامي ابو الروس

الجامعة االسالمية

إدارة أعمال

.3

د .وسيم الهابيل

الجامعة االسالمية

إدارة أعمال

.7

د .إبراهيم أبو رحمة

جامعة غزة

تسويق وإدارة أعمال

.6

د .سهيل دياب

جامعة غزة

.8

االسم

حجير
د .طارق أبو ّ

جامعة غزة
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مناهج وطرق تدريس
إدارة أعمال
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