
 

الجزائر -أدرار –جامعة أحمد دراية   
والتجارية وعموم التسيير قتصاديةاالكمية العموم   

 عموم التسييرقسم 

 
 مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر

قتصادية والتجارية وعموم التسييرميدان عموم ا  
 التسيير : عموم شعبة

أعمالإدارة تخصص:   
 الموضوع:

 
 
 
 
 
 

 :اتإعداد الطالب
 غانيزىرة 
 بن سعيد غوتية

 لجنة المناقشة
 الصفة الرتبة اإلسم والمقب

 رئيساً  «ب»أستاذ محاضر  بن عبيد عبد الباسط
 مشرفاً  تاذ التعميم العاليأس ساوس الشيخ

 مناقشاً  «ب»ّأستاذ مساعد  سعد اهلل مختاري
 

 

  

 

 

81028102  



 

 

  



 

 
 

 
 الشكر والعرفان

بيا في الدنيا ،أتوجو  اا من نعم وأكرمننبعد شكر اهلل عز وجل شانو عمى ما أوتيا عمي
درار كمية اآلداب والى كل أجامعة وموظفي بجزيل الشكر والعرفان إلى كافة أساتذة 

في انجاز ىذه الرسالة وقام بالمساعدة واإلرشاد عمى إخراجيا في صورتيا  من ساىم
سيام  النيائية ، والتي نأمل أن تكون بصمة إضافة إلى البحث العممي في جامعة  وا 

الشيخ عمى  ساوسالدكتور  نا األستاذمشرف الجزيل والموصول  خص بالشكرندرار و أ
 وار شادتولرسالة  بحيث كانت توجيياتو، ما افدنا بو وقدمو من جيود جبارة إلكمال ا

الذي أنار لنا الدرب وسيل عمينا الصعاب ، كما اشكر أعضاء  المعين الدليل
المحكمين عمى مبلحظتيم وتوجيياتيم  واشكر أيضا لجنة المناقشة في قسم التسيير 

 تخصص إدارة األعمال.
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خواني رمز الحب واألمل.  إلى أخواتي وا 

 إلى محبي اإلبداع والمنافسة.
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 مقدمة
نتيجة ثورة االتصاالت والمعمومات والتراكم المعرفي الذي  مسارعةليوم تغيرات وتطورات يواكب العالم ا

تشجيع  إلىالتي تتطمع وفي مختمف المجاالت بفضل البشرية  ،استمرار التقدم العممي والتقني   إلىأدى 
لمؤسسات وبنائيا وتعزيز ميمة لنمو ا وأداةلمتنمية،  األساسيةباعتبارىما من العوامل  األفكاروتوليد   اإلبداع

والعبلقات ونمط  واألساليبقدرتيا وحتى تكون المنظمات في القمة عمييا بمواكبة التطور الذي يكون في الفكر 
من اجل تحقيق درجات عالية من الكفاءة  واإلدارةالتعامل وطريقة العمل ،داخل المؤسسة من خبلل العاممين 

 نافسة والتميز والتفوق.االستمرارية والم إضافةإلىوالفاعمية ،
كشرط لمنجاح الذي يعتمد  عن منافسييا والتميز اكتساب ميزة تنافسية إلى األعمالمنظمات  تسعى لذا 

بواسطة  أساليبيااإلداريةىذه المنظمات تطوير  إدارةمما يتوجب عمى  اإلبداعقيادية، ونوعا من  أنماطعمى 
 إلىلخبرات المكتسبة والمعارف التراكمية التي بدورىا تؤدي توفير مناخ تنظمي مبلئم وبيئة تساىم في نقل ا

 .اإلبداعتنمية 
من بين أىم منظمات االعمال ، لما ليا دور ريس في خمق القيمة سواء عمى مستوى وتعتبر الجامعة 

ؤدي تاالفراد والمجتمع واالقتصاد الوطني ككل مما يحتم عمييا تبني مدخل االبداع االداري كضرورة حتمية 
فرص، وتعظيم منافع الموارد المتاحة ليم، لذا تتجو  إلىيا ومواجية التحديات وتحويم األزماتالتعامل مع  إلى

الذي  باإلبداعتيتم  أنميمة وضرورية لمتفوق وال ينبغي لمجامعة  ستراتيجيةاك اإلداري اإلبداعالجامعة نحو 
وسموكيات  األساليبتغيرات في  إحداثضمن يت أن، بل البد  واألساليبتغيرات عمى التقنيات  إدخاليخص 

السبق في توجيو  األكاديميةيكون لمقيادات  ،أنالعاممين ومنيجية العمل ونمط العبلقات ومن الضروري 
 موبة.السموكيات المط
، في تحقيق الميزة التنافسية  اإلداري اإلبداعمعتبرة وميمة  في الوقت الحالي وىو اثر  أىميةولدراستنا 

التنمية في المجتمع  إحداثدور ميم في تطوير وتقديم الجامعة وتكوين قيادات قادرة عمى  اإلداري بداعلئلكون 
واالبتكار ومساىمة  اإلبداع تساعد عمى أجواءوالمساىمة في التحرر والبعد عن التفكير النمطي وتييئة 

القيادات في الجامعة عمى التركيز  التغير االيجابي في شتى المجاالت، كما تساىم إحداثفي  األفرادالمتعممين
 .اإلبداعيةعمى الشخص المبدع واكتشاف القدرات والطاقات 

 مشكمة الدراسة وصياغة أسئمتيا
وان القيادات اإلدارية في الجامعة خاصة تواجو العديد من التحديات خاصة المتعمقة باتخاذ القرارات 

تاذة دارين  وكذا التغيرات التنظيمية والبرامج والمناىج وطرق سواء كانت قرارات متعمقة بالعاممين في اإلدارة ،أس
قامة عبلقات ايجابية ميم ،ويظير المشكل األساسي في الممارسات اإلدارية  التدريس ،إضافة تنمية الطبلب وا 
التي تعتمد عمي البيروقراطية والروتين القاتل فصبح اإلداري او الموظف معتاد عمى مجموعة من األساليب 

 جراءات يقومون بيا دون إطبلق العنان لمعمل بان يتميز في االبتكار واإلبداع.واإل
 التالي : يلذا يمكن طرح التساؤل الرئيس
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 اإلداريينوالموظفين التنافسية لدى األساتذة  الميزة في تحقيق إلبداع اإلداري اثرا ما
 درار كمية اآلداب.؟أجامعة 

 .عيةفر  تساؤالتويتفرع من ىذا التساؤل عدة 
 درار.أإدارة كمية اآلداب جامعة  في عمى الميزة التنافسية األصالةتطبيق  اثر ما  أوال:
 درارأالميزة التنافسية في كمية اآلداب جامعة  اثر تطبيق المرونةعمى ماثانيا:
 .الميزة التنافسيةفي كمية اآلداب  عمى  اثر تطبيق التنبؤما ثالثا :
  .ري في كمية اآلداب االبداع االدامستوى ما  رابعا:

 مخطط الدراسة
 
 

 
 المصدر: اعداد الطالبات

 من اجل اإلجابة عمى أسئمة الدراسة والوصول إلى الغرض المرجو منيا تم صياغة الفرضيات التالية:
 درار.أكمية اآلداب جامعة  لدى : يوجد تأثير لئلبداع اإلداري عمى الميزة التنافسية  الرئيسية الفرضية 
 درار.أكمية اآلداب جامعة  لدىوالميزة التنافسية  األصالة:ىناك عبلقة  يبن  األولىالفرعية ية الفرض

 درار.ألدى كمية اآلداب جامعة  عبلقة بين المرونة والميزة التنافسية:ىناك  الثانية الفرعية الفرضية 
 درار.أكمية اآلداب جامعة  لدىميزة التنافسية عبلقة بين التنبؤ وال:ىناك االثالثة  الفرعية الفرضية 

والميزة التنافسية  اإلداري اإلبداعالتي تربط بين  القميمة الدراسة كونيا من المواضيع   أىمية تأتيكما 
عرض نتائج دراسة العبلقة  بين متغيرات الدراسة التي توضح مواطن القوة   وأيضا ، درارأخاصة في جامعة 

عناصر الميزة 
 التنافسية

 الجودة

 الكلفة 

 االستجابة 

ابعاد االبداع 
 االداري

 االصالة

 المرونة

 التنبؤ

المستقل المتغير التابع المتغير   
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 أىميةستفادة منيا وتطبيقيا في الجامعة كل، وبذالك تنبثق من القرار والتي يمكن اال ألصحابوالضعف 
 التعرف عمى ما يمي: إلىتسعى  التي أىدافياالدراسة 
  بكمية اآلداب معرفة مستوى االبداع االداري 
 معرفة اثر اإلبداع اإلداري ومساىمتو في تحقيق الميزة التنافسية 

  اآلدابار خاصة في كمية در أمعرفة مستوى تحقق الميزة التنافسية في جامعة 
  التنبؤ، المرونة ،  األصالةوىي  اإلداري اإلبداعمعرفة مدى تطبيق عناصر. 
  درار خاصة في أفي تحقيق  الميزة التنافسية  في جامعة  اإلداري اإلبداعمعرفة بيان اثر

 اآلدابكمية 
  ديد نوعية تمك العبلقةافسية  وتحالميزة التن وأبعادالميزة التنافسية  أبعاددراسة العبلقة بين. 
 والميزة التنافسية. اإلداري اإلبداعدرار في مجال أمعرفي لمكتبة جامعة  أغناء 
  صياغة بعض التوصيات وتقديم عدد من المقترحات التي من الممكن االستفادة منيا اعتمادا

 الدراسة من نتائج. إليياعمى ما توصمت 
 : أسباب اختيار الموضوع/ 01

  من وجية المؤسسات العمومية  والتعميمية خاصة.دراسة الموضوع 
 يعتبر من المواضيع الحديثة وذو عبلقة متينة بتخصص إدارة األعمال. 
 :حدود الدراسة/ 02

 درارأ: ركزت ىذه الدراسة عمى إدارات كمية اآلداب جامعة الحدود المكانية
 2019اي م إلى غاية 20/02/2019:كانت مدة الدراسة ممتدة من الحدود الزمنية

: ركزت ىذه الدراسة في شكميا الموضوعي عمى اثر اإلبداع اإلداري بأبعاده ) الحدود الموضوعية 
 األصالة ، المرونة ، التنبؤ ( عمى الميزة التنافسية والتي تضمنت عناصر ) الجودة ، الكمفة ، االستجابة(.

 :منيج الدراسة / 33
بيدف  والتحميميإلبداع اإلداري وأبعاد الميزة التنافسية ( لوصف متغيرات ) أبعاد ا اتبع المنيج الوصفي

تحميل العبلقات بين المتغيرات ، المستقل بأبعاده والمتغير التابع بأبعاده واختبار اثر ) األصالة ، المرونة، 
نة عمى التنبؤ ( في أبعاد الميزة التنافسية ) الجودة ، الكمفة  ، االستجابة ( وتم ذلك بواسطة توزيع االستبا

 مجتمع الدراسة
 الدراسة : اتصعوب/04

  ذاتوسئمة االستبيان ورفضيم لمموضوع في ألامتناع بعض األستاذة عن اإلجابة. 
  وعدم إرجاعيم لبلستبياناالستبيان  أسئمةمع بعض األساتذة  عدم تجاوب. 
  اإلداري باإلبداع قمة المراجع الخاصة 



 مقدمة 

 

 

 د 

 :ىيكل الدراسة/05
 إلى فصمين  IMRADف طريقة لقد قسمت ىذه الدراسة و 

 عمى  الفصل األول يتضمن األدبيات النظرية والتطبيقية لئلبداع اإلداري والميزة التنافسية  وبدوره يحتوى
ما المبحث الثاني ركز عمى الدراسات افحواىما اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية كل عمى حداء  مطمبين

ن  الفصل الثاني المتمثل في الدراسة الميدانية  فانو قسم كذلك إلى التطبيقية ذات العبلقة بالموضوع في حي
فكان عبارة عن النتائج مطمبين  المطمب األول تناول أىم الطريقة واألدوات المستخدمة أما المطمب الثاني 

 والمناقشة.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل األول: األدبيات 
 النظرية والتطبيقية
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 تمييد:
مبحثىين فالمبحىث األول يتىوزع  يمتد ىذا الفصل عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة الذي يستند عمىى

عمى مفيوم اإلبداع واإلبداع اإلداري ،نظريات اإلبداع ، مستويات وأساليب اإلبداع ، وعناصر اإلبىداع اإلداري 
التي تم اإلشارة إلييىا فىي ىىذه الدراسىة ،كمىا تىم التطىرق إلىى معوقىات اإلبىداع اإلداري واسىتراتيجيات التعامىل مىع 

التنافسية فقد تم الحديث عن مفيوم الميزة التنافسية وخصائصيا ، كمىا تىم التطىرق إلىى  إما الميزة ألمعوقاتىذه 
أىم مدا خيل وأبعاد الميزة التنافسية  وكذا االستراتيجيات التنافسية ، وتم الحديث أيضا عن العبلقة بين اإلبىداع 

 اإلداري والميزة التنافسية.
راسىات السىابقة العربيىة واألجنبيىة ذات العبلقىة والصىمة يتوزع ىذا الفصل عمىى مبحىث ثىاني متمثىل فىي الد

وتم تقسيم ىذا الفصل الى مبحثين يتمثل  ألمختمفةبموضوع اإلبداع اإلداري وأثره بمتغير الميزة التنافسية بأبعاده 
 في األتي:
 المبحث األول:األدبيات النظرية لئلبداع اإلداري والميزة التنافسية. 
 التطبيقية ) الدراسات السابقة(.المبحث الثاني:األدبيات  
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 المبحث األول:اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية
 تمييد

لقي موضوع اإلبداع اإلداري اىتماما بالغا من طرف العديد من الباحثين والكتاب بيدف محاولة إيجاد 
ر صياغة األفكار تفسيرا لؤلسباب التي تجعل األفراد أكثر إبداعا ودخول منافسة شديدة ومتسرعة في إطا

حيث أن اإلبداع  يمنح لمييئات ميزة تنافسية  ألتطورو  يا عمى النموتالجديدة والتي خدمت المنظمات وساعد
 تفاصيمو.في ضوء ىذا الموضوع ومحاولة اإللمام بجميع طويمة المدى ، 

 المطمب األول:مفاىيم أساسية لإلبداع اإلداري
مى مفيوم اإلبداع و اإلبداع اإلداري و أساليبو ومراحمو نيدف من خبلل ىذا الجزء إلى التعرف ع

 واستعراض معوقات اإلبداع اإلداري واىم االستراتيجيات المتبعة.
 وعمفيوم اإلبداع وأنوا األولالفرع 

 أوال: مفيوم اإلبداع
يعتبر مصطمح اإلبداع من أىم المصطمحات شيوعا في الوقت الراىن وخاصة في فمسفة اإلدارة،وقد 

دت اجتيادات وأراء الباحثين في معنى اإلبداع إن أصل كممة إبداع في المغة العربية مأخوذة من بدع الشي تعد
ابتكار شي جديد فيو  أوويعرف كذالك بأنو استحداث (2011)السكارنة،  أو ابتدعو بمعني أنشاه وبدأه .

)البقرة  " ض  األرّ و   ت  او  م  الس   ع  يد  في القرءان الكريم "ب  (2017)رعد،  .نقيض التقميد والمحاكاة  واجترار المألوف
 .التفسير  البن كثير أي خالقيما عمى غير مثال سبق(  117

)قنديل ع.،  .غير مألوف أو النظر إلى األشياء بطرق وأساليب جديدة شيءوالدة  كما يقصد باإلبداع :
2010) 

بأنو تغير لنتائج والموارد واإلمكانات حيث تزداد تمك النتائج من خبلل تحميل ىادف  Druckerويعرفو 
، انو القدرة عمى جمع األفكار بطريقة فريدة إليجاد ارتباط غير عادي بينيا روبنزويعرفو  لمفرصة المتاحة،

، و تمت استعارتيا من خارج المنظمةلمنظمة، أايفان اإلبداع بأنو تطبيق فكرة طورت داخل ا Evansويعرف 
سواء كانت تتعمق بالمنتج أو النظام أو الوسيمة أو السياسة أو العممية أو الخدمة أو البرامج ، كما عرفو 

Thompson DAFE  بأنو " األفكار والسموكيات الجديدة التي تختمف عن األفكار والسموكيات الموجودة
مكانية تغيير ال سموك نتيجة ليذه األفكار بما يساىم في إيجاد  حمول لممشاكل  وزيادة وتطوير أداء حاليا ، وا 
انو التنفيذ الناجح لؤلفكار اإلبداعية التي تخمق ميزة تنافسية لممنظمة تساعدىا  kotlerالمنظمة، ويعرفو أيضا

 عمى االستجابة السريعة لزبائن ومتطمبات السوق.
وجديد ومستمرة حسب الزمن والوقت والمكان  مألوفةق افكار غير تعريف شامل يعرف االبداع بانو خم

  وفي مختمف االحداث والتغيرات.
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 أنواع اإلبداعثانيا: 
 فيما يمي: أنواع اإلبداع  تتجمى
 ااإلبداع اإلداري : Kinds OF Creating لذي يقصد بو إحداث تغير في الييكل التنظيمي ا

 ونظاميا الرقابي واستراتيجيتياا وتصميم الوظائف وعمل المنظمة وسياستي
 : اإلبداع التعبيريExpression Creating 

يقصد بو التمقائية والحرية والخصاصة ويعبر عن ممارسة فن من الفنون فترى ىذا الرسام ينتج لوحتو 
 البلعب يمارس الكرة بطريقة متميزة. وذالكالفنية بطريقة معينة، 
يتمثل في إنتاج سمعة معينة،والخصائص التي توجد فييا  Technical Creatingاإلبداع الفني :

والمزايا التي توجد فييا و تتضمنيا  والوظائف التي تؤدييا ، الحاجات التي تشبعيا  مثبل السيارات اليابانية 
أالن ،بعد ان ثبت اليابانيين أقداميم واكتسبوا شيرة الجودة وكفاءة األداء ، وجيوا اىتماميم لشكل السيارة 

 ظيرىا وجاذبيتيا.وم
ن عناصره أ أصيل ،جديد لم يكن موجودا من قبل  ورغم ءيشويقصد بو إنشاء  Inventionاالختراع 

يضم ىذا اإلجراء فيجعميا تأخذ شكبل جديدا ،وتؤدي  اختبلفىناك  أنوأجزائو التي يتكون منيا موجودة إال 
 قبميما اختراع العجمة والقاطرة والكيرباء والطائرة .ميمة متميزة ، والمثال الروبوت ، ومن قبمو الكمبيوتر ،ومن 

ينظر  أوويقصد  بو استخدام شي موجود فعبل ،ولكنو يطبق في مجال جديد  Moderningاالستحداث:
ىنا يتمثل في القدرة عمى فيم المبادئ واألسس التي وضعيا السابقون واالستحداث بضوء وزوايا جديدة ،  إليو

عادة تفسيرىا وتطوير   (2010)قنديل ع.،  ىا والبناء عمييا.وا 
 الفرع الثاني: نظريات اإلبداع ومستوياتو

 أوال:نظريات اإلبداع
اإلبداع  وكتابات حوللقد برزت في مختمف الفترات من القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر دراسات  
 (2013)خالد الخالدي ،  :ما يميويمكن ترتيب ىذه النظريات حسب  وصنفوىا
  نظريةMarch simon1958):) لقد قامت ىذه النظرية بتفسير اإلبداع من خبلل معالجة

تقوم بو فمن  أنتواجو بعض المنظمات فجوة بين ما تقوم بو وما يفترض  إذالمشكبلت التي تعترض المنظمات 
عممية اإلبداع تمر بعدة مراحل تتمثل في ) فجوة األداء+ عدم خبلل عممية البحث يتم خمق بدائل متعددة ف

الرخاء+البدائل+ وأخيرا اإلبداع( ويقصد بفجوة األداء التغيير في الطمب ثم التغيير في البيئة الداخمية 
 والخارجية.
  نظرية(1961Burns stalke) تيتم ىذه النظرية بان اليياكل التنظيمية مختمفة ومتعددة وفاعمة

 بلءميىم في تطبيق اإلبداع في المنظمات من خبلل النمط اآللي الذي ااكل األكثر مبلئمة ىي التي تسواليي
البيئات سريعة التغيير ويقوم عمى مشاركة أعضاء التنظيم  مءيبلبيئة العمل المستقرة والنمط العضوي الذي 

 عالجتيا.باتخاذ القرارات والنمط اآللي يسيل عممية جمع البيانات والمعمومات وم
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  نظريةWilson1966) ) اإلبداع كعممية  تمر بثبلثة مراحل تتجمى في )  أنمغزى ىذه النظرية
إدراك التغيير + اقتراح التغيير +وتبني التغيير وتطبيقو( وتيدف ىذه  المراحل إلى إدخال تغيرات في المنظمة، 

توليد المقترحات وتطبيقيا ، فتنمية نسبة  الوعي بالتغير المطموب ثم أووتكون عممية اإلبداع بادراك الحاجة 
اإلبداع في ىذه المراحل إلى عدة عوامل أىميا، التعقيد في الميام) البيروقراطية( إضافة إلى تنوع نظام الحفظ 
فكمما زاد عدد الميمات المختمفة كمما ازدادت الميمات غير الروتينية مما يسيل إدراك اإلبداع بصورة جماعية 

 اعات وكما ان الحوافز ليا تأثير ايجابي في توليد اإلبداع.وعدم ظيور صر 
  نظريةHarvey of mill 1970 تعتمد ىذه النظرية عمى فيم اإلبداع ومدى استعمال األنظمة

لمحمول الروتينية اإلبداعية لذالك فان ىذه النظرية  توصف أنواع المشكبلت التي تواجييا المنظمات وأنواع 
من خبلل إدراك المشكمة عن طريق ما تحتاجو من فعل لتطويره والبحث بيدف تقدير  الحمول التي قد تطبقيا

عادة التعريف بمعنى استبلم  إلىاألفعال  المحتممة التي قد تتخذىا المنظمة  إضافة  أي انتقاء البديل  األمثل وا 
 معمومات ذات تغذية عكسية  حول الحل األنسب..

  نظريةZaltmametal1973 ظرية عممية اإلبداع إلى مرحمتين ،مرحمة البدي تقسم ىذه الن
ممارسة جديدة لوحدة التبني وتعتبر ىذه  آوومرحمة التطبيق وليذه المراحل عدة مراحل جزئية والتي عمى فكرة 

 اإلبداع عممية جماعية وليست فردية. أنالنظرية 
 ثانيا :مستويات اإلبداع

 (2011)السكارنة،  مي:لقد حظي اإلبداع بمستويات مختمفة تتجمى فيما ي
لتطوير   األفراد: ويعنى بو اإلبداع الذي يتم التوصل إليو من قبل احد  اإلبداع عمى مستوى الفرد

من خبلل خصائص مكتسبة كالمثابرة والمرونة وحب  أوخصائص فطرية كالذكاء والموىبة لالعمل وذلك 
ويشير اإلبداع عمى مستوى الفرد إلى جممة من مؤشرات تتجمى في توليد عدد المخاطرة والقدرة عمى التحميل،

 كبير من األفكار وكذا المرونة في التفكير والرؤية العميقة .
  يقصد بو العمل الذي يؤدي إلى ابتكار أفكار جديدة في بيئة العمل  :عمى مستوى الجماعةاإلبداع

عادة وصياغة األفكار والمقترحات األصمية مع مرور الجماعي وتكون  محل تنفيذ بواسطة المناقشات  وا 
اإلبداع الجماعي صعوبة االعتماد عمى اإلبداع الفردي في المنظمات ،اإلبداع  إلىالوقت،وسبب المجوء 

 .الجماعي أقوى من اإلبداع الفردي  من ناحية التأثير والقبول
  المخرجات الناتجة عمى التفاعل يشير اإلبداع التنظيمي عمى انو :عمى مستوى المنظمةاإلبداع

الذي يحدث بين الخطة اإلستراتيجية والبناء التنظيمي من جية والثقافة والمناخ التنظيمي من جية أخرى 
اإلبداع البد من وجود إبداع فردي  إلىباعتبارىا وسيطة او مؤثر في العممية اإلبداعية،وحتى تصل المنظمة 

 ين عمى طرح أفكار جديدة .وجماعي في المنظمة التي تشجع العامم
 :البيئة االجتماعية ليا دورا أساسيا في تكوين شخصية الفرد  إناإلبداع عمى مستوى المجتمع

وتوفير الظروف الموضوعية البلزمة لنشوئو نشأة سميمة وتعتبر األنظمة االجتماعية والقيم عامبل ميما في 
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التي تعارض التجديد والتحديث في مختمف شؤون الحياة  المجتمع، فمعادات والتقاليد أفرادعرض و اإلبداع لدى 
 سوف تقتل روح التفكير واإلبداع .

 مراحل اإلبداع وأساليبو الثالثالفرع 
 :اإلبداعمراحل أوال: 
فكرة اإلبداع تشمل تمك اآلليات والخصائص انطبلقا من والدة المشكمة التي تواجييا المنظمة  إن

حقيق النتائج اإلبداعي وتتكون عممية اإلبداع نشاطات التفكير ،ونقل ت إليوصياغة الفرضيات األولية 
المعمومات ورؤية شبكة العبلقات بين العناصر المعرفية . ويمكن إجمال المراحل التي تمر بيا عممية اإلبداع 

 فيما يمي:
  مرحمة التصور او اإلدراكRecognition  :يدة تبدأ الخطوة األساسية لئلبداع الناجح بفكرة جد

االجتماعية  آوعن دراسة المنافع االقتصادية ، تصور كامل لئلمكانيات التكنولوجيا واالحتياجات المطموبة أو 
 طبيعة الطمب المتوقع ومقارنة المنافع المتوقعة بكمفة اإلنتاج المطموب. أوالتي يأخذىا المبدع بنظرة االىتمام 

  مرحمة تكوين الفكرةIdeaformulatiom يم المحتوى وتشمل عمى تحديد الطمب تتمثل في تصم
المتوقع والتكنولوجيا المحتممة لتكوين التصميم وىذه الخطوة ىي عمل مبدع وخبلق لتوحيد كل العوامل 

( تصاحب إدارة اإلبداع في كل المراحل (Evaluationىذه تمثل عممية تقيم  أنالمطموبة اعتمادىا ،كما 
كانت ىنالك ضرورة لمتوقف عن  أوان األمر ممكنا في االستمرار ك إذايتقرر في ضوئيا ما  إذالمطموبة ، 

 العمل.
  مرحمة معالجة المشكمةProblem- solving عممية اإلبداع عبارة عن خطة بحيث تكون  أن

تتخذ بشأنيا المعالجات الممكنة لذا فان  أنبشكل مستمر وتصاحبيا بعض المشكبلت والمعوقات التي يجب 
 يمغي العمل بو . أوالمشروع إما يتوقف 

  مرحمة الحلSolution  ذا نجح المشروع المستيدف في ىذه المرحمة يكون اإلبداع حل لممشكبلت وا 
إذا لم تحقق  أماinnovation adoptionعن طريق اإلمكانات التكنولوجيا سمي ىذا النوع باإلبداع بالتبني 

اعتماد مرحمة أخرى  من مراحل اإلبداع  وىي  إلىمجا الموارد التكنولوجيا المتاحة إمكانية التنفيذ فان المنظمة ت
 مرحمة التطوير

  مرحمة التطويرDevelopment  المبدع  يوجيياتمثل ىذه المرحمة إحدى صور عدم التأكد التي
يحاول  لذألكحيث إن إمكانية قياس الحاجة إلى التكنولوجيا المتوقعة إلكمال المشروع تكون غير معروفة 

كبلت عدم التأكد من خبلل األخذ في الحسبان حالة السوق والعقبات اإلنتاجية المرافقة المبدع إن يحل مش
 حينما يتم تقديم السمع والخدمات فعبل لمسوق. إالوال يتم تحقيق اإلبداع  لذألك

 مرحمة االستعمال واالنتشارUtilisation diffusion  تمثل ىذه المرحمة الخطوة النيائية في عممية
انتشار فكرة االبتداع والنتائج المحققة منيا وغالبا ما تكون المدة األولى من  أويتم استعمال اإلبداع حيث 

تشغيل المشروع ) تنفيذ الفكرة ( عالية الكمفة  بسبب ما تتحممو ، المنظمة من كمف استثمارية وتشغميو واحتمال 
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 أبعادسواء ،كما ان نتائجيا ىي ذات وجود طاقات اإلنسانية الكامنة في الفرد والجماعة  والمنظمة عمى حد 
 (2014)سودان عبد الغني عمي،  تطويرية فاعمة لخدمة المنظمة والمجتمع.

 : أساليب اإلبداعثانيا : 
تعتبر عممية اإلبداع من أىم المفاىيم التي تستعمميا المنظمات من اجل تحقيق التميز والتفوق والسبق 

من خبلل العمل عمى تطوير أساليبيا وزيادة قدرتيا وصقل خبراتيا عمميا وعمميا زد عمى ذالك  في مجال عمميا
 تطوير الخطط واالستراتيجيات البلزمة من اجل تحقيق أىداف المنظمة وذالك انطبلقا من األساليب التالية:

 .(2017)رعد، 
مسمة من األسئمة ترسل إلى عدد من الخبراء موجودة في :يشير ىذا األسموب إلى س أسموب دلفا 

تعاد اإلجابات لتصنف وترتب عمى  أن إلىأماكن مختمفة إلبداء أرائيم حولي مشكمة ما كل واحد عمى حداء 
أساس توافق اآلراء واألفكار وتعاد إلى المشاركين،ويقوم ىذا األسموب عمى اختيار احد الخبراء ممن لو دراية 

ية تطبيق واستعمال ىذا األسموب كونو يتولى التنسيق واإلشراف عمى عممية استبلم وتفريغيا  ويقوم كبيرة بكيف
بيذا العمميات عدة مرات إلى ان يصل إلى حل المشكمة المعروضة ويسعى ىذا األسموب إلى تنمية عدد من 

ىذا األسموب في تباعد الخبراء  ويعاب عمى الخبراءالحمول البديمة والممكنة وربط النتائج بتنوع المعرفة حسب 
رىاق الخبراء بإعادة المقابمة مرات عديدة   .والجيود الكبيرة الواقعة عمى المنسق وا 

 العظماءكنت أرى بعيدا فذالك ألني أقف عمى أكتاف  يأن نيوتن:يقول إسحاق  أسموب المحاكاة 
ي التطور ، فمثبل صناعة الطائرات ويقصد بالمحاكاة الوصول لؤلفضل من خبلل األفكار الجديدة  ودائمة ف

جاءت محاكاة لتحميق الطيور في الفضاء وكذالك جياز الراديو الذي يضاىي حيوان الخفاش في حساسية 
 وقدرتو عمى اإلحساس باألخر.

:تستعمل ىذه الطريقة لتفوق والنجاح في المواقف العممية والشخصية أسموب قبعات التفكير الست 
ي المنزل وتستخدم من طرف المديرون التنفيذيون وينسب ىذا األسموب إلى ادوارد وفي مجال العمل وحتى ف

انو يوجو الشخص إلى ان يفكر بطريقة معينة ثم يتحول إلى طريقة أخرى ،وكل لون من  منوبونو ومغزى 
 ألوان القبعات تمثل تفكيرا معينا.

عطاء المالمون األبيض عمومات والحقائق التي تكون متصمة :ييتم بالتفكير عن اإلحصاءات واألرقام وا 
 تماما بالموضوع.

:يشير إلى التعبير عن العاطفة والمشاعر والحدس والظنون ويجب التعامل معو تحت المون األحمر 
 المبلحظة والضبط.

 مشروع. أو:يبين ىذا المون سبب الذي يجيز القول بنجاح األمر المطروح لفكرة المون األصفر 
 إلى أناس يتميزون بالمنطقية والحكم السمبي عمى األمور ولكن لسبب ما:يشير المون األسود 
ون االبتكار واإلبداع ويشمل االقتراحات والبدائل وينتقل من فكرة إلى فكرة البحث ل:ىو المون األخضر

 عن بدائل وحمول أخرى.
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ساؤل ويبحث عن :أصحاب ىذا المون يكيفون أنواع التفكير حسب الظروف ودائما كثير التالمون األزرق
النتيجة ويعطي الفرصة المناسبة لجميع أنواع التفكير فمثبل عندما يكون الحاضرون شديدي االنفعال اتجاه 

 موضوع ما فانو يعطي الفرصة لتفكير لؤلصحاب المون األحمر حتى يقدموا ما عندىم من مشاعر وظنون.
لفاظ إلى أسموب الصور والرسوم يعني التحرر من التفكير من عالم األأسموب التفكير التصوري: 

والمخططات والرموز والميم في ىذا األسموب ىو ماذا توحي تمك الرسومات والرموز والمخططات وليس 
 (2011)السكارنة،  امتبلك ميارات متقدمة في الرسم.

 الفرع الرابع: اإلبداع اإلداري وأبعاده
 ريمفيوم اإلبداع اإلدا:أوال

عن تفسيرات ومضامين متعددة ولكل عالم وباحث وجيتو ليذا المصطمح  اإلدارياإلبداع  يعبر مفيوم
بالرجوع لعدة عوامل متعددة كالخصائص والسمات إضافة إلى الخبرات الذىنية  لمعاممين وكذا عوامل المنظمة  

عض الباحثين والعمماء تعريفات التي تميز كل منظمة  عن غيرىا  وتؤثر بدورىا في مستوى اإلبداع وقدم ب
 (2018)عموان،  متنوعة  لمفيوم اإلبداع اإلداري  كل حسب رأيو ونظرتيم بوجيات معينة وتتجمى وفق مايمي:

انو عممية متعددة  إذتبني األفكار الجديدة غير المألوفة وتطبيقيا  أوىو إنتاج  Kanter1988تعريف 
مف نشاط الفرد فييا من مرحمة إلى أخرى كما قد يتطمب القيام بأكثر من نشاط في المرحمة الجوانب يخت

 الواحدة.
 أوالعممية  أوىو عبارة عن فكرة جديدة يتم تنفيذىا من اجل تطوير اإلنتاج   Robbins 1993تعريف
 الخدمة 
كل والعممية والسموك ىو مجموعةالتغيرات التي من الممكن ان تحدث عمى اليي Awomleh 1994تعريف 

 ىو عممية االستثمار  لتمك األفكار الجديدة والعمل عمى تطويرىا وتطبيقيا داخل المنظمة. أوالتنظيمي 
يتمثل في تقديم منتجات وعمميات جديدة  قد تسيم في تحقيق الميزة التنافسية وتقميل  john1997تعريف 

 الكمف وتحقيق التميز.
منتج اوخدمة أو تكنولوجيا أو  أوالتي ينبثق عنيا إحداث فكرة أو سموك ىو العممية  Hage 1999تعريف 

أي ممارسة إدارية جديدة بحيث يترتب عمييا إحداث نوع من التغير في بيئة أو عمميات أو مخرجات 
 المنظمة.
 أوسوق المنظمة  أوقطاع العمل  أوسموك جديد عمى واقع  أوىو عممية التبني التي لفكرة Daftتعريف 

 بيئة العامة ليا.ال
ىو األفكار والممارسات التي يقدميا المديرون والعاممون التي تيدف إلى إيجاد  2002 ألقاسميتعريف 

عمميات إدارية وطرائق وأساليب أكثر كفاءة وفاعمية في انجاز أىداف المنظمات المختمفة وان تكون أكثر 
 خدمة لممجتمع.

 مى تحسين عمميات ومنتجات وخدمات المنظمة.ىو عممية تطبيق فكرة جديدة عCertoتعريف 
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شاء نتيجة الخبرة واإللمام اإلداري المدرك لواقع تنىو فكرة تتسم بالحداثة والتجديد  2008تعريف بشاوي 
المعمومات الشاممة إلجراء التنظيم المختمفة وتحميميا مما يتطمب توافر قدرات إبداعية  إلىالمنظمة والمستند 

 ديد ومفيد.لموصول إلى ماىو ج
مجموعة العمميات والسموكيات التي يمارسيا الفرد داخل المنظمة التي تؤدي إلى  2011تعريف عزيز 

إحداث التغيرات عمى اليياكل التنظيمية والسياسات واألنماط اإلدارية من خبلل تطبيق طرائق وأساليب جديدة 
 .ةفمألو لحل مشكبلت واتخاذ القرارات بأسموب أكثر أصالة وبطريقة غير 

والعمميات التي يتقنيا ويتفنن فييا الفرد  بانو كل االفكار والممارسات يعرف االبداع االداريتعريف شامل :
داخل منظمة من اجل احداث تغيير في كل ىياكل  ومكونات المنظمة بطرق واساليب غير مألوفة وبيدف 

 ت ىادفة وحل لبلزمات والمشكبلت .االوصول الى قرار 
 اإلدارياإلبداع  ادثانيا : أبع

تنوعت تقسيمات الباحثين لعناصر اإلبداع وتضمنت ىذه التقسيمات عمى عناصر مكونة لئلبداع منيا 
الطبلقة المرونة واألصالة والتوسيع والكم والكيف والمخاطرة والتحميل والبصيرة واالحتفاظ باالتجاه او 

الفرد فييا حجر الزاوية لممنظمة لبلنطبلق نحو اإلبداع التركيز،وتشتمل العممية اإلبداعية عناصر مختمفة يعتبر 
اإلداري من خبلل مايمتمكو من قدراتإبداعية  مختمفة ،ويتصف الفرد المبدع بالعديد من القدرات اإلبداعية التي 

)الناصر،  تميزه عن غيره من األفراد ، والذي يميز الشخص المبدع القادر عمى التفكير اإلبداعي  ومن أىميا:
2018) 

 الشخص المبدع يتميز بأفكار جديدة ومختمفة وبعيدة عن أفكار المحيطين بو. أنتشير إلى األصالة: 
 وتعني قدرة الشخص المبدع عمى تحويل وتغيير الحالة الذىنية بتغير المواقف والظروف.المرونة : 
 ار حول موضوع معين وفي فترة زمنية معينة.ىي إعطاء وتوفير اكبر قدر ممكن من األفكالطالقة : 
ىي معرفة وقدرة الفرد عمى اكتشاف المشكبلت في المواقف المختمفة وكذالك رؤية الكثير من  التنبؤ: 

 المشكبلت في الموقف الواحد فيو يغطي األخطاء ونواحي القصور.
جديدة ولديو االستعداد لتحمل ونعني بيا اخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألساليب ال المخاطرة : 

 المخاطرة الناتجة عن األعمال التي يقوم بيا والمسؤوليات المترتبة عمى ذالك.
عمل جديد إلى  أيابتكاري يتضمن عممية اختيار وتفتيت  آوويقصد بو إنتاج إبداعي  التحميل: 

 وحدات بسيطة ليعاد تنظميا.
المبدع ىو الذي لديو القدرة عمى عدم تنازلو عن الشخص  أن:تركيز االنتباه أواالحتفاظ باالتجاه  

قرار تو وأفكاره واإلصرار عمى ما يراه مناسبا من األىداف ويمتمك نوع المرونة بحيث يستغني عن بعض 
األفكار التي يكتشف أنيا الحاجة ليا من خبلل مراحل تحقيق األىداف اإلبداعية وال يعتبر ذلك تنازل عن 

 (2018)الناصر،  ويسعى لتحقيقيا. أىدافو بل يتمسك بأىداف
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 الفرع الخامس: عوامل تنمية اإلبداع اإلداري ومعوقاتو
 عوامل تنمية اإلبداع اإلداري: أوال

تعد عممية تنمية اإلبداع اإلداري من أىم العوامل التي تستعمميا المنظمات من اجل تحقيق التميز 
ل عمميا من خبلل العمل عمى تنمية الكوادر البشرية وزيادة قدرتيا وصقل خبراتيا والتفوق والسبق في مجا

عمميا وعمميا إضافة إلى ذالك تطوير الخطط واالستراتيجيات البلزمة من اجل تحقيق أىداف المنظمة وتتجمى 
 ىذه العوامل في :

 من  لتنبعثمة فييئة المنظمة : تعبر القيادة اإلدارية عن مبادرة وروح اإلدارة العاالقيادة اإلدارية
الييكل الذي تقوم عميو ، بل تتوقف وقبل كل شي عمى خصائص قيادتيا اإلدارية ،فالتنظيم السميم لئلدارة 

 (2017)عقيل،  يجعل القيادة اإلدارية سيمة إضافة إلى مدى كفاية الجياز اإلداري وقدراتو عمى العمل.
  لقد عرف التفكير خطوات مختمفة ابتداء من التخطيط االستراتيجي إلى مرحمة  راتيجياإلستالتفكير

عادة الييكمة الشاممة في أنشطة  اإلدارة اإلستراتيجية وأخيرا التفكير االستراتيجي ،ويقصد بو التغير الجدري وا 
 ديدة .إعادة ابتكار مستويات ج إلىالدول والمنظمات وفاعميتيا وبيئتيا مما برزت الحاجة 

  من المشاكل لكن تختمف ىذه المشاكل عن بعضيا البعض   ليخموعمل  أيا ن  التحميلالقدرة عمى
وكذالك اختبلف أساليب والقائمون عمييا كل حسب سموكو وشخصياتو ونمط تفكيره ، والشخص الذي يمتمك 

 حميا بواسطة التفكير اإلبداعي. تم إذاالقدرة والميارة عمى التحميل وحل المشكبلت يشعره ذالك بالتميز السيما 
 :انتشرت المخاطر مع التقدم االجتماعي وتطور الوعي البشري والتحول من المجتمع  المخاطرة

التقميدي إلى المجتمع الحديث وقيام الثورة الصناعية خاصة في العموم االقتصادية واليندسة والصحة لما 
 ية والغير المالية .حظيت باالىتمام من قبل الحكومات والمنظمات المال

 يقصد بو االرتقاء نحو األفضل من خبلل التفاعل مع البيئة الداخمية والخارجية المحيطة بيا  التغيير
 لذا تسعى المنظمات إلى مواكبة التغيرات الحاصمة من اجل ضمان بقائيا وديمومتيا.

 :ن محاباة ويشعرىم بأنيم يرى بعض الباحثين أن التحفيز ىو المكافآت يطبق عمى األفراد دو التحفيز
 أومرتبطون باألداء الجيد مع التركيز عمى مبدأ الثواب أو العقاب، بينما يرى البعض األخر بأنو ىو حصيمة 

)طارق،  تفوق توقعات األداء المعتمد. ادعاءاتنتيجة يحصل عمييا المواطن مكافأة لو عند تحقيقو مستويات 
2017). 

 معوقات اإلبداع اإلداريا : ثاني
تتأثر عممية اإلبداع لدى العاممين بالمنظمات بعوامل مختمفة لذالك عمى الييئات اإلدارية في المنظمات  

وجود وبروز بعض  المعوقات تحد من توفير  أنمسؤولية توفير وتييئة الظروف االيجابية لئلبداع والتغيير إال 
يواجو نفس التحديات والمعوقات التي يواجييا دعاة التغيير وتتجمى ىذه  المناخ اإلبداعي المناسب فاإلبداع

 العوائق في النقاط التالية:
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  تتجمى في النظرة التقميدية والنمطية لممواقف والمشاكل والتصمب في الرأي ونظرة اإلدراكيةالمعوقات :
 .التفكير في الرأي األخر رأيو الوحيد عمى الصواب والكل عمى خطاء  فبل يجيد نفسو في إلىأنالفرد 

 (2017)الدعيس، 
 نقص الثقة بالنفس واالعتقاد  أو:تعبر عن الفشل والخوف لؤلفكار الجديدة  معوقات نفسية وعاطفية

 (2013)خالد الخالدي ،  .بعدم القدرة عمى تحمل مسؤولية التنفيذ لؤلفكار الجديدة 
 :ىي عدم القدرة عمى إيصال األفكار لآلخرين ولمفرد نفسو ومن أمثمتيا إحساس  معوقات تعبيرية

الفرد بالفشل واإلحباط بسبب عدم قدرتو عمى التواصل في المنظمة داخميا وخارجيا كمعوق المغة عند محاولة 
 استخداميا.
 :الجديدة والمتعمقة بالعبلقات داخل  ان االنتقاد المبكر لؤلفكار معوقات متعمقة بالمناخ التنظيمي

الجياز اإلداري وأسموب اإلداري السائد والذي يؤثر عمى أنظمة التقييم والحوافز وأسس الترقية والمكافأة المتبعة 
 ليس مواتيا لئلبداع ويحبط طاقات اإلنسان ويحبطيا.

 :واكتظاظ المكان   ىي معوقات موجودة في الطبيعة  كعدم توفر المكان المناسب  معوقات بيئية
وكذا عدم تأييد الزمبلء لؤلفكار إضافة إلى عدم وجود الدعم المادي الضروري لممشروع اإلبداعي  وأيضا وجود 

 رئيس دكتاتوري.
 : التضييق اإلداري ، عدم كفاية المصادر  ئتتمثل في جو اإلدارة الرد معوقات ا لبيئة ا لخارجية ،

حة العامة ، عدم وجود أنظمة جيدة الكتشاف المبدعين ،طريقة اتخاذ والموارد ، المنافسة المضرة بالمصم
 (2004)العدلوني،  القرارات في المنظمة بشكل بيروقراطي ،طريقة تقسيم العمل الجامدة .

  ذكاء تتمل في الوقت ،والخوف من توظيف األذكياء ألنيم ربما يكونون أكثر عادية :الالعوائق الغير
 (2008)جوبت،  فيشكمون خطر ا عمى الطرف األخر.

 استراتيجيات التعامل مع معوقات اإلبداع اإلداريثالثا: 
 يوجد العديد من االستراتيجيات يمكن إتباعيا لتجاوز معوقات اإلبداع اإلداري وتتجمى في مايمي:

 حرية والمخاطرة.تشجيع األفراد عمى التعبير عن أفكارىم ب 
 .تقديم الدعم فيما يتعمق بتطوير األفكار اإلبداعية 
  تشجيع التفاعل مع اآلخرين خارج نطاق أعضاء الجماعة واستخدام األساليب العممية التي تساىم في

 إثارة الفكر وخمق روح اإلبداع .
 ع.التخمص من اإلجراءات الروتينية المعقدة التي تحول بين انطبلق أفكار اإلبدا 
 .تحسين المناخ العام وجعمو أكثر انفتاحا وتبادل لمخبرات وتقببل لمرأي األخر 
  استخدام الميارات والقدرات واألفكار المتاحة لؤلفراد وذلك لتحقيق األىداف المرغوبة وحل المشاكل

 (2013)سميمان،  المرتبطة بالوظيفة ،وتطوير الميارات  لتحقيق األىداف المستقبمية.
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 األسس النظرية لمميزة التنافسية الثانيالمطمب 
 الفرع األول : مفيوم الميزة التنافسية وخصائصيا

 أوال : تعريف الميزة التنافسية
شيدت الميزة التنافسية تعريفات عدة من الباحثين والكتاب وظيرت بمسميات مختمفة إال أنيا تصب في 

 تنافسي ، القدرة التنافسية، النجاح التنافسي ، التميز التنافسي، مفيوم واحد أىميا :التفوق ال
تعرف الميزة التنافسية :بأنيا مجموعة من الخصائص والقدرات والكفاءات وجوانب التفوق التي تتمتع بيا 

 (2010)السبلم،  المنظمة وتميزىا عن المنافسين في األسواق.
بأنيا ىدفا استراتيجيا تتصف بميزة الكمفة وميزة االختبلف ،ينبع من داخل المنظمة كما عرفيا بورتر 

 (2010)الطائي م.،  وتحقق قيمة ليا وتكون لفترة طويمة وال تزول بسرعة.
بيا  وتعرف كذاك بأنيا استغبلل  المنظمة لنقاط قوتيا الداخمية والخارجية في أداء األنشطة الخاصة

 (2012)طالب،  بحيث تخمق قيمة ال يستطيع بقية المنافسين تقميدىا في أدائيا.
ىي المصدر الذي يعزز وضع المنظمة في السوق ،بما يحقق ليا االباح من خبلل امتيازىا عمى 

صورة أكثر كفاءة وفاعمية وخمق منافسييا في مجاالت المنتج والسعر والكمفة ،وىي أداء المنظمة ألنشطتيا ب
 (2010)الطائي ي.،  شي متفرد ومختمف عن بقية المنافسين.

منيج تتبنيا المنظمة باالعتماد عمى الكفاءة والفاعمية، بغرض خمق مناخ  أوالتعريف الشامل:ىي طريقة 
 يتميز باألفضمية والتميز بين المنافسين.

 :ثانيا الخصائص
 تتميز الميزة التنافسية بالخصائص التالية:

 أنيا تنبع من داخل المنظمة وتحقق قيمة ليا،تؤدي إلى تحقيق التفوق واألفضمية عمى المنافسين 
  أن تكون مستمرة ومستدامة بمعنى تحقق  المنظمة السبق في تحقيق األىداف  في المدى الطويل و
 القصير.
 يا بالمنافسين او مقارنتيا بفترات زمنية مختمفة تجعل الميزة في أن تكون تتميز بالنسبية عند مقارنت

 إطار مطمق صعب التحقيق.
  أن تكون الميزة التنافسية متجددة وفق معطيات  البيئة الخارجية  من جية وقدرات وموارد الداخمية

 .(2012)القطب،  من جية أخرى.
: ىو معرفة المنظمة لجميع نقاط قوة لبيئتيا الداخمية والخارجية مع خمق ةتعريف شامل لمميزة التنافسي

 قيمة كبيرة وباقل تكمفة ممكنة بحيث يصعب عمى منافسييا تقميدىا.
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 الفرع الثاني : أنواع ومداخل الميزة التنافسية
 أنواع الميزة التنافسية:: أوال

 تتميز الميزة التنافسية بثبلثة أنواع تتجمى في:
: تشير إلى مقدرة المنظمة عمى تسويق وتصنيع منتجات بتكمفة اقل مقارنة مع زة األقل التكمفةمي 

تاحة الفرص بتحقيق أسعار تنافسية.  منافسييا بيدف تحقيق أرباح كبيرة وا 
خدمات متميزة وفريدة تمقى رضا لدى المستيمك  أو:ويقصد بيا تقديم منتجات  ميزة جودة المنتجات 

تباع طرق توسيع فعالة وسياسيات سعريو  من خبلل استغبلل الكفاءات والميارات والتقنيات التكنوجيا العالية ،وا 
 وترويجية تمكن المنظمة من زيادة حصتيا السوقية.

:نقصد بيا تحقيق ميزة تنافسية عمى أساس تخفيض عنصر الزمن لصالح ميزة الوقت المختصر 
تغير العمميات  أوددة في التعامل مع الزبائن بواسطة تخفيض الزبون وىذا من خبلل االلتزام بجداول زمنية مح

 (2015-2014)القادر،  اإلنتاجية ، تخفيض زمن تقديم المنتجات الجديدة إلى األسواق.
 مداخل الميزة التنافسية:ثانيا: 

انو يمكن اإلشارة إلى أربعة من خبلل مراجعة واستقراء العديد من الكتابات والدراسات حول الميزة ف
 مفاىيم أساسية يمكن اعتمادىا بوصفيا مدا خيل تستند إلييا الميزة التنافسية أال وىي :

 المدخل المستند إلى الموارد:Resource BasedviewApproach  ويتجمى ذالك في موارد
رفة ، وتنقسم الى موارد ممموسة المنظمة التي تشير إلى كل الموجودات واإلمكانيات والعمميات التنظيمية والمع

وغير ممموسة وتتميز ىذه الموارد بان تكون ذات قيمة وان تتصف بالندرة وال يمكن تقميدىا من قبل المنافسين 
 اآلخرين.
 :مدخل سمسة القيمةvalue chain Approach  ىو احد األساليب الحديثة في اإلدارة

الداخمية لممنظمة وتعرف بأنيا إضافة اكبر قيمة ممكنة  لتحميل العوامل porterاإلستراتيجية حسب نموذج 
بأقل تكمفة ممكنة وقياس مقدار المساىمة  في القيمة المتقدمة والربح لكل جزء من السمسمة، كما تشير إلى 
فكرة ان الشركة ىي سمسمة من النشاطات لتحويل المدخبلت إلى مخرجات تصنع قيمة لمزبون ،وعممية التحويل 

 (2012)طالب،  اطات األساسية  والداعمة.تتضمن النش
 ىو مجموعة من الوسائل التي تستخدميا اإلدارة في تحديد مدى التغير في التحميل االستراتيجي:

الكفاءة المميزة لممنظمة في السيطرة عمى بيئتيا الداخمية بحيث  أوالبيئة الخارجية ،وتحديد الميزة التنافسية 
عمى  swotسيم ذلك في زيادة قدرة اإلدارة العميا في تحديد أىدافيا ومركزىا االستراتيجي، ويطمق مصطمح ي

التحميل االستراتيجي وىو اختصار لنتائج المتمثمة في نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتيديدات ، ويقوم 
عمق بالمنظمة من نقاط القوة والفرص اإلستراتيجية  الفعالة تستطيع آن تعزز ما يت أنعمى أساس افتراض 

 وتقميل اثر نقاط الضعف والتيديدات المحتممة.
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 ما يعرف بتحميل ىيكل الصناعة ، الذي يقوم عمى أساس إن الميزة  أو:  مدخل ىيكل الصناعة
التنافسية ماىية إال دالة لعضوية المنظمة في قطاع الصناعة الذي يعمل فيو والذي يمتاز بخصائص ىيكمية 

واتية، واليدف منيا ىو تحديد درجة جاذبية صناعة ما لممنتجين الحالين والمتوقعين وكذالك لغرض التعرف م
اسم مدخل التمركز والذي تعد استراتيجيات قيادة الكمفة الشاممة ،   Mckierranعمى عوامل النجاح ،ويطمق 

 فسة وطبيعتيا والعوامل المؤثرة وىي:التميز ،التركيز ، وىناك خمس قوى أساسية لبور تر تحدد قواعد المنا
 شدة المنافسة في الصناعة 
 تيديد دخول منافسين جدد 
 القوة التنافسية لممجيزين 
 القوى التفاوضية لممشترين 
 .(2012)القطب،  تيديد المنتجات البديمة 
دارة المعرفة تعني ابتكار أن إ Knowledge Based Viewمدخل النظرة المستندة إلى المعرفة: 

الطرائق واألساليب إلنشاء وتكوين معرفة المنظمة وتحديدىا واكتسابيا وتوزيعيا عمى األفراد والباحثين كما 
تعرف بأنيا عممية توليد وتجميع المعرفة بكفاءة والعمل عمى إدارة قاعدة المعرفة وتسييل استخداميا والمشاركة 

 (2012)طالب،  في المنظمة.فييا من اجل تطبيقيا بفاعمية 
كما تعرف أيضا بأنيا عممية إدارة الخبرات العممية والمعموماتية لممنظمة والحفاظ عمييا واالستفادة منيا 
في الحصول عمى مزايا تنافسية وتحقيق رضا الزبون من خبلل رفع مستوى كفاءة األداء وزيادة مستوى 

 اع باإلضافة إلى رفع كفاءة عممية اتخاذ القرار.االبتكار واإلبد
 ومصادر الميزة التنافسية أبعادالفرع الثالث : 

 الميزة التنافسية بعادأ: أوال
 اىتم الباحثين والكتاب بأبعاد الميزة التنافسية ويمكن تناوليا بشي من اإليجاز

  الجودةguality  ير العمميات واألداء المؤسسة تعمل بجودة بيدف تحسين وتطو  أنيقصد بيا
إضافة إلى تقميل التكاليف والتحكم في الوقت وتحقيق رغبات الزبائن ومتطمبات السوق،كما تعرف بأنيا 

 (2017)جواد،  التخمص من األخطاء والعيوب في السمع المنتجة.
  المرونةFlexibility  السريعة لمتغيرات المتعمقة الشركة عمى االستجابة  أوىي قدرة المنظمة

 التغيرات المتعمقة بحجم طمبات الزبون. أوبخصائص تصميم المنتج 
  الكمفةCost  ىي قدرة المنظمة عمى إنتاج وتوزيع المنتجات بأقل ما يمكن من الكمف قياسا

 بالمنافسين في نفس الصناعة.
  االستجابةResponsiveness to customersذات نوعية  ه ىي تقديم المنظمة خدمات

 أفضل واستجابة أسرع مما يقدمو المنافسون لتمبية رغبات واحتياجات زبائنيا.
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  الكفاءة والفاعميةEfficiency an effectiveness  ىي تحقيق اكبر مخرجات بأقل المدخبلت
 التكاليف، بينما الفاعمية :ىي تحقيق األىداف من خبلل استغبلل الموارد المتاحة. أو

  مصادر الميزة ثانيا : (2017)سممان،  .لوجيا المعمومات والمقدرة الجوىريةإضافة إلى تكنو
 التنافسية

اىتم الباحثين والكتاب بمصادر الميزة التنافسية كونيا الركيزة في بناء الميزة التنافسية ويمكن تقديم ىذه 
 المصادر في النقاط التالية:

 :نظاما ويتضمن االبتكار  أوخدمة  أوتيان باألشياء الجديدة سواء كانت منتجا ونقصد بيا اإل االبتكار
 التكنولوجي واإلداري والجدري 

 ىو جزء من صناعة المعرفة والتي يتركز اىتماميا في إنتاج ونشر المعمومات البحث والتطوير :
مية والتقنية التي تستخدم في ويعتبر عمل إبداعي يتم عمى أساس قواعد عممية بيدف زيادة رصيد المعرفة العم

 تطبيقات جديدة في النشاط اإلبداعي.
 ىو عبارة عن طاقات وعمميات تيدف إلى االستمرار في تحسين األداء اعتمادا إلى الخبرة  التعمم:
 والممارسة.

وىنا بعض الباحثين قسم مصادر الميزة إلى مصادر داخمية تتمثل في موارد المنظمة الممموسة وغير 
 سة إضافة إلى المصادر الخارجية تتمثل في العوامل السياسية واالقتصادية والديمقراطية والتكنولوجيا.المممو 

 (2010)السبلم، 
 الفرع الرابع: استراتيجيات ومعاير الحكم عمى الميزة التنافسية

 استراتيجيات الميزة التنافسية  
معينة لغرض التنافس وبناء مركز استراتيجي يضمن البقاء والنمو في  تعتمد معظم المنظمات إستراتيجية

بيئة منظمات األعمال ومن اجل ضمان ميزة تنافسية صعبة التقميد وتحقيق أداء أفضل  البد لممنظمات إتباع 
 االستراتيجيات الثبلثة التالية:

كاليف في صناعة يقصد بيا امتبلك المنظمة منتجات منخفضة التإستراتيجية قيادة الكمفة: 
ما وبمستوى من الجودة وتسعى إلى خفض التكاليف، إضافة إلى االىتمام بمواكبة التكاليف اإلدارية 

 واالستخدام األمثل لمموارد المتاحة .
يقصد بيا التميز واالنفراد بخصائص استثنائية يصعب تقميدىا في مجال إستراتيجية التميز : 

تجات والخدمات ىي التي تحمل صفات فريدة من نوعيا ،وتتمتع بقيمة الصناعة ،في حين أكد أن أفضل المن
نيا أفضل من منتجات المنافسين ، ويعني بيا كذاك وضع أسعار استثنائية لمنتج  كبيرة لدى ،العمبلء وا 

 اليمكن الحصول عمييا في منتجات بديمة لما تتمتع بو من صفات فريدة.
ل تنافسي محدود وفي قطاع صناعة ما بحيث يتم ويقصد بيا اختيار مجااسراتيجية التركيز: 

االعتماد عمى جزء سوق معين ، وتكثيف نشاط المنظمة التسويقي في ىذا الجزء والعمل عمى استبعاد 
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 سوق معين . أوأن إستراتيجية التركيز تعتمد عمى التخصص في منتج معين   wheelenاآلخرين ،ويشير 
 (2015)الخفاجي، 
 معايير الحكم عمى جودة الميزة التنافسية:ثانيا : 

 تتحدد جودة الميزة التنافسية بثبلثة معايير تتجمى فما يمي:
 بحيث يمكن ترتيب الميزة التنافسية من خبلل درجتين معيار مصدر الميزة .1

ث يسيل نسبيا ميزة  ذات مرتبة منخفضة وتعني اقل تكمفة لكل من المواد الخام وقوة العمل  ، وبحي
 تقميدىا ومحاكاتيا من قبل المؤسسات المنافسة.

 ميزة من مرتبة مرتفعة :وتتعمق بالسمعة وتميز المنتج إضافة إلى العبلقة الوطيدة مع الزبائن.
:يعني ما تمتمكو المنظمة من مصادر فكمما اعتمدت المنظمة عمى  معيار عدد وتنوع مصادر الميزة .2

 المنافسين عمى التغمب عمييا. مصدر واحد كمما ساعد ذالك
: تشير إلى أن المؤسسات عمييا أن  معيار درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة .3

تتجو  نحو خمق مزايا جديدة وبشكل أسرع قبل قيام المؤسسات المنافسة بتقميد الميزة القائمة بالنسبة لممؤسسة ، 
 (2013)سميمان،  خمق مزايا تنافسية جديدة.وعمييا القيام بتغير الميزة القديمة و 

 العالقة مابين اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية: .4
يعد اإلبداع اإلداري من أىم الشروط األساسية لمميزة التنافسية وحتى تحقق المؤسسات والمنظمات سباق 

منتجات لتطوير التقنيات وبأقل التكاليف ويعتبر اإلبداع تنافسي يتوجب عمييا إجراء خطوات لتقديم خدمات او 
واالىتمام  ألمنافسينالقدرة عمى تحديد بعض الوسائل واألساليب التي تساىم في تحقيق مكانة ريادية تفوق 

بالعمل البشري الذي يمتمك الميارات والكفاءات والمعارف المتميزة ،ىو الذي يؤدي بإدارة اإلبداع إلى التحفيز 
توجيو وفي ظل التغيرات البيئية التنافسية بحيث انتقل إلى العالم من اقتصاد المعمومات إلى اقتصاد المعرفة وال

،الذي يركز عمى الميارات والقدرات التي تممكيا الكفاءات البشرية القادرة عمى اإلبداع والتحسين المستمر، إذن 
كون المؤسسات التي تبادر بأساليب عمل جديدة وابتكار الميزة التنافسية عممية مكونة وموجية بواسطة اإلبداع 

عمميات إنتاج وحتى استراتيجيات جديدة يمكنيا من تحقيق تفوق وديمومة واستمرارية يصعب تقميدىا ويمنحيا 
 (2017)الدعيس،  حافز من اجل بناء ميزة تنافسية التي تنشاء نتيجة العوامل الداخمية والخارجية لممؤسسة.
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 المبحث الثاني : الدراسات السابقة
 الدراسات السابقة العربية:: المطمب االول

( اثر الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع اإلداري لدى العاممين 2013-2012) أسماء جموليدراسة  .1
 دراسة حالة جامعة محمد خيضر بسكرة

كشف درجة العبلقة  إلىدى العاممين ،كما سعت ىدفت الدراسة إلى اكتشاف مستوى اإلبداع اإلداري ل
كميات   6عامل  من بين  230بين الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري لدى العاممين وتكونت عينة الدراسة من 
كما يوجد دور معنوي  ألعاممينوقد كشفت نتائج الدراسة إلى انو يوجد مستوى مرتفع من اإلبداع اإلداري لدى 

مية بأبعادىا المختمفة في تحقيق اإلبداع اإلداري لدى العمال ،وأخيرا اكتشفت عن التوصيات والتي لمثقافة التنظي
أقالت عن ضرورة العمل عمى زيادة وعي ومعرفة العاممين بالثقافة  التنظيمية السائدة،وكذا ضرورة العمل عمى 

ين عمى العمل ضمن فرق عمل تشجيع حالة التنافس العممي وتكريم المبدعين.،إضافة إلى تشجيع العامم
 تسودىا روح المخاطرة والمجازفة

 ( دور اإلبداع اإلداري في تطبيق تكنولوجيات االتصاالت اإلدارية2016)إياد حماد .دراسة2
 دراسة واقع الييئة العامة العيون دمشق

ية في الييئة معرفة مستوى التكنولوجيا  المستخدمة في عممية االتصاالت اإلدار  إلىتيدف ىذه الدراسة 
العامة إضافة إلى معرفة مدى تأثير اإلبداع  اإلداري عمى االتصاالت اإلدارية الحديثة واعتمد الباحث جممة 

 من االختبارات إلثبات الفرضيات منيا معامل االتساق الداخمي وكذا معامل الثبات الفاكرونباخ.
استبانة 58تكون مجتمع البحث من كما اتبع الباحث أسموب الحصر الشامل في جمع المعطيات حيث 

موزعة عمى مختمف العاممين في اإلدارة العميا والوسطى،حيث خمصت الدراسة الىى وجود عبلقة متوسطة بين 
عممية اإلبداع اإلداري  عمى مستوى المنظمة وتكنولوجيا االتصال.وتوصي الدراسة عمى توعية العاممين 

ومات  ونشر ثقافة اإلبداع اإلداري،إضافة الى االعتماد عمى األساليب بالشكل الكافي الستخدام تكنولوجيا المعم
الحديثة في عمميات االتصال اإلدارية واستخدام األساليب الحديثة في عمميات االتصال بين جميع األفراد 

 العاممين.
في ( الثقافة التنظيمية لمديري المدرسة االبتدائية ودورىا 2008)محمد بن عمي بن حسن. دارسة 3

 اإلبداع اإلداري،دراسة حالة مديري  المدارس االبتدائية بالمممكة السعودية
تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة واقع عناصر اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية،كما تيدف 

نيج الوصفي كذالك إلى معرفة درجة العبلقة بين الثقافة التنظيمية  واإلبداع اإلداري ،كما اعتمد الباحث الم
 مديرا.115التحميمي لئلجابة عمى فرضيات الدراسة،وتم اختيار عينة طبقية عشوائية من  مجتمع قدر ب

وأظيرت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  عينة الدراسة حول 
فة الميمة،كما أسفرت نتائج الدراسة أن المتوسط بعد الثقافة البيروقراطية والثقافة المساندة  وثقافة العمميات  وثقا

واألصالة ،والحساسية لممشكبلت وكذا عنصر التحميل والمخاطرة كان بدرجة  ألطبلقةالعام لعبارات بعد عنصر 
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كبيرة جدا،كما أوصت الدراسة إلى ضرورة العمل عمى زيادة وعي ومعرفة مدري المدارس بالثقافة التنظيمية 
في الدورات التدريبية المقدمة لمديري المدارس لتطوير أدائيم المدرسي واالستفادة من خبرات السائدة، والتوسع 

بداعات  مديري المدارس المتميزين، واالستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي  وا 
 واإلبداع اإلداري.

داري وعالقتو بأداء الوظيفي لمديري القطاع ( اإلبداع اإل2009)توفيق عطية توفيق العجمة. دراسة 4
 العام "دراسة تطبيقية عمى وزارت قطاع غزة "

تبرز أىدف ىذه الدراسة في التعرف عمى واقع اإلبداع اإلداري لدى المديرين العاممين بوزارات قطاع غزة 
دود الجامدة لمحمول كما تيدف إلى التحرر من األفكار النمطية والنظر إلى األمور بشمولية  وتجاوز الح

والتوصل إلى حمول إبداعية خبلقة،واعتمد الباحث المنيج الوصفي لتحميل الظاىرة،وتكون مجتمع الدراسة من 
( مفردة من المجتمع األصمي 370وتم اخذ عينة قواميا) 1235المدرين العاممين بوزارات قطاع غزة وعددىم 

بوجود درجة عالية  من القدرات المميزة لمشخصية المبدعة   وىي عينة طبقية متناسبة ،وتباينت نتائج الدراسة
لدى المدرين العاممين بوزارات القطاع، كما أسفرت النتائج إلى وجود عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية عند 

( بين سمات وقدرات الشخصية المبدعة )األصالة ،الطبلقة ،المرونة ،الحساسية 0.05مستوى الداللة)&=
وخمصت الدراسة  ين مستوى األداء الوظيفي لدى  المدرين العاممين  بوزارات قطاع غزة،لممشكبلت( وب

 بالتوصيات التالية
إنشاء خاصة لئلبداع تكون مسؤولية عن دعم وتشجيع المبدعين والمتميزين والعمل عمى تنمية ميارات -

 التفكير اإلبداعي لدييم.
عن المبدعين والموىوبين من المديرين والعمل عمى وضع إستراتيجية مبنية عمى معايير دقيقة لمكشف 

 تدريبيم لتوفير قيادات إدارية.
دارة المعرفة في الميزة ( 2015-2014إبراىيم عبد القادر) .دراسة5 اثر عوامل الثقافة التنظيمية وا 

 " ورائجاالتنافسية دراسة حالة شركة االتصاالت األردنية "
االرتباط ألتشابكي بين عوامل الثقافة التنظيمية وعوامل إدارة  لقد عممت ىذه الدراسة إلى قياس درجة

المعرفة كما تيدف إلى معرفة التأثير المباشر بين عوامل الثقافة التنظيمية في الميزة التنافسية،كما تسعى إلى 
عكس عمى تقديم توصيات يمكن أن تقدم رؤية واضحة ألثر عوامل الثقافة التنظيمية عمى إدارة المعرفة والتي تن

 الميزة التنافسية مما يساعد المديرين في شركة اورائج 
يجاد الثقافة التنظيمية الداعمة ليا،وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي  عمى تبني برامج إدارة المعرفة وا 

عامل تم سحبيم بعينة طبقية عشوائية ،ولتحقق من مدى  290لوصف الظاىرة ،حيث بمغ مجتمع الدراسة 
فرضيات تم اعتماد مجموعة من األساليب منيا أسموب تحميل المسار وأسموب االرتباط صحة ال

ألتشابكي،وأسموب االنحدار المتعدد،وأظيرت نتائج بان ىناك تأثير مباشر ذو داللة إحصائية لعوامل  الثقافة 
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معرفة)توليد المعرفة،تشارك التنظيمية عمى الميزة التنافسية وجود تأثير مباشر ذي داللة إحصائية لعوامل إدارة ال
 المعرفة،تطبيق المعرفة( عمى الميزة التنافسية،وأرسى الباحث عمى جممة من التوصيات تتجمى في :

 ضرورة تشارك ونشر ثقافة التعمم والمساعدة عمى التكيف مع المعارف الجديدة وتطبيقاتيا
ا بالنسبة لمعمل والمنظمة مع تقديم ضرورة االنخراط بشكل اكبر في برامج إدارة المعرفة نظرا ألىميتي

 الدعم الكامل لتطبيق ىذه البرامج وتعزيز تنسقو العمل الجماعي والتسامح مع األخطاء
اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية دراسة حالة الجامعات الرسمية ( 2013عمي خالد ألخالدي) .دراسة6
 األردنية

المرونة( ، الطبلقة، األصالة)يق عناصر اإلبداع اإلداري تنبثق أىداف ىذه الدراسة في معرفة واقع تطب
لدى إدارات الجامعات األردنية الرسمية،كما تيدف إلى معرفة مستوى تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات 
األردنية الرسمية ، وكذا معرفة بيان اثر اإلبداع اإلداري في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات األردنية 

مية،بحيث اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي لوصف متغيرات الدراسة إضافة إلى المنيج التحميمي الرس
لدراسة وتحميل العبلقات بين المتغير التابع والمستقل،وتمثل مجتمع البحث في جميع روؤساء األقسام والعاممين 

عامل باستخدام أسموب  298ن من في الوظائف اإلشرافية في الوحدات اإلدارية في الجامعات الرسمية والمكو 
وتوصل الباحث إلى جممة من  156وبذالك تصبح جم عينة الدراسة  183الحصر الشامل وتم  استرجاع 

النتائج  تجمت في وجود مستويات متوسطة لئلبداع اإلداري من خبلل النظرة االيجابية لمموظفين ،وكذالك 
باعتقاد الموظفين أن الجامعة تستجيب لجميع فئات المجتمع الميزة التنافسية فإنيا حققت مستويات ايجابية  

 بايجابية،وبناء عمى النتائج الدراسة فان التوصيات التي خرج بيا الباحث تتجمى في:
تشجيع الجامعات األردنية عمى تحقيق الميزة التنافسية خاصة بيا ،بحيث تكون مستدامة قدر اإلمكان   

 داري كعنصر رئيسي في تحقيق الميزة التنافسية.واالعتماد عمى مجاالت اإلبداع اإل
نشر ثقافة اإلبداع بين العاممين وتشجيعيا من خبلل برامج محددة تحفز اإلبداع اإلداري إضافة إلى 
الدعوة في العمل عمى دراسة اثر اإلبعاد األخرى عمى الميزة التنافسية) البصيرة ،قبول المخاطرة ،الحساسية 

 تأثير تمك اإلبعاد عمى تحقيق الميزة التنافسيةلممشكبلت( لبيان مدى 
تنفيذ البرامج التي من شانيا اكتشاف األشخاص المبدعين في المستويات اإلدارية المختمفة وخصوصا 

 قدراتيم وميارتيم اإلبداعية في المستوى اإلداري الذي ينتمي إليو. لتظيران بعض األشخاص 
اإلبداع اإلداري وعالقتو بتحقيق الميزة التنافسية دراسة ( 2017مراد محمد النمشي ) دارسة 7

 الجامعات الخاصة في اليمن
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى عبلقة اإلبداع اإلداري  بتحقيق  الميزة التنافسية ومن اجل اختبار 

ة بدراسة صممت الفرضيات اعتمد الباحث المنيج الوصفي والمنيج التحميمي ولمحصول عمى البيانات  المتعمق
جامعة وتم اختيار عينة عنقودية عشوائية وتم   24استمارة من اجل ذالك وكان مجتمع الدراسة  مكونة من 

 105استبانو  واستعيد منيا  135مفردة وتم توزيع  200و 100مفردة لعينة مجتمع  127الى 80تحديد 
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إلداري في الجامعات الخاصة في اليمن جممة من النتائج تبرز  في وجود اإلبداع ا إلى،وخمصت الدراسة 
كقدرات إبداعية وسموك إبداعي تحقق بشكل كبير لكن وجود اإلبداع اإلداري كتنفيذ ضعيف،تمتع القيادات 
اإلدارية في الجامعات الخاصة في اليمن بسموك إبداعي عال ودائما مايدعمون المقترحات المقدمة من 

ح المجازفة التي تثير حماسيم لتقديم أراء جديدة ومبدعة ،ظيور بعد اآلخرين في مكان عمميم وتغمب عمييم رو 
القيادات اإلدارية يرون أن الجودة ىي  أنالجودة في محور الميزة التنافسية في المرتبة األولى ىذا يدل عمى 

إلى جممة  أكثر المحاور أىمية في الميزة التنافسية الخاصة في اليمن،وبناء عمى النتائج الدراسة توصل الباحث
 من التوصيات تتمثل في:

استحداث إدارة لئلبداع من خبلل االعتناء بالمبدعين ودراسة كيفية االستفادة منيم والعمل عمى 
مساعدتيم في تطبيق أفكارىم اإلبداعية لما لو من أىمية كبيرة في زيادة تحقيق الميزة التنافسية التي عمى 

 االستمرار والنمو
عية لدى العاممين عن طريق إقامة الندوات والدورات المختمفة والتعمم بواسطة تنمية القدرات اإلبدا

 التشارك
 بناء قاعدة لنظام اإلبداع اإلداري وتحويل اإلبداع من توجو إلى نظام متأصل داخل مناخ الجامعة .

عينة  اثر اإلبداع التنظيمي عمى تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة( 2016مريم عمراوي ) .دراسة8
 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع مطاحن بواليتي وقمة  وتقرت.

جاءت ىذه الدراسة إلى معرفة واقع اإلبداع التنظيمي في المؤسسات الصغيرة ،كما تيدف إلى معرفة 
زة مستوى توافر الميزة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا العبلقة بين اإلبداع التنظيمي والمي

التنافسية ومن اجل تحميل المتغيرات ووصفيا استعن الباحث بالمنيج التحميمي الوصفي  وقد تم جمع البيانات 
المتعمقة بالدراسة الميدانية من خبلل مجتمع الدراسة  المتمثل في عدد العمال االدارين  والبالغ عددىم 

مستويات مرتفعة من اإلبداع التنظيمي  عامل  سحب منيا عينة عشوائية  حيث استنتجت الدراسة  بوجود45
في المؤسسات الصغيرة ،أضافت إلى وجود عبلقة بين اإلبداع التنظيمي والميزة التنافسية، كما يوجد اثر ذو 

 داللة إحصائية بين األصالة والميزة التنافسية،كما خمصت إلى التوصيات التالية
  ضرورة استيعاب اإلبداع التنظيمي لممؤسسات الصغيرة 
 العمل عمى استخدام اآلالت جديدة ومتطورة ذو تكنولوجيا  تساعدىا عمى تحقيق الميزة التنافسية 
 .ضرورة توفير المناخ التنظيمي لمعمال واالدارين  والمساىمة في حل مشاكل التي تحيط بالمؤسسة 
ب التنافسية دور اإلبداع اإلداري في إثراء العمل اإلداري الكتسا( 2018محمد رضاء ) بشيخي.دراسة9

 دراسة لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مؤسسة  1219استيدفت الدراسة مجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد وقع االختيار عمى  

مؤسسة  ىذا وقد ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير اإلبداع اإلداري في بنا الميزة  45باختيار عينة مكونة من 
صيات الدراسة بتوعية أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأىمية  اإلبداع ودوره التنافسية  وأظيرت  تو 
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في بناء الميزة التنافسية، إعطاء المؤسسة المبحوثة بإعطاء أىمية لمبحث والتطوير وان يكون عمميا منظما 
معاممين المتميزين ومشاريعيا محددة بدقة وبمخصصات مالية كافية،كما تيتم بمنح الحوافز المادية والمعنوية ل

 والمبدعين في عمميم بشكل خاص واالرتقاء بمستوى الرضا لدى العاممين.
 : الدراسات األجنبية:المطمب الثاني 

 (  بعنوان المناخ المؤسسي لإلبداع واالبتكار 1996دراسة ايكفال ) -1
EKVall organizational and clismatefor creativity and imnovation  

دراسة  إلى معرفة أداة لقياس المناخ اإلبداعي  ومدى تطبيق لنظام المؤسسي ليذه األداة مع ىدفت ىذه ال
 عرض بعض التوجييات بغرض تحفيز اإلبداع واالبتكار المؤسسي.

 ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة من نتائج تتجمى في 
 من اإلبداع .أن النزعة الرسمية في المنظمات يؤدي إلى خمق نوع من الصراع الذي يحد  
 أن اليدف واالحترافية يسيم في توفير نوع من اإلبداع. 
 أن ىناك عبلقة قوية بين نمط القيادة والمناخ اإلبداعي. 

 ( بعنوان اإلبداع التعمم التنظيمي واألداء 2011) Jiménez-Jiménez & Sanz-Valleدراست -2
Innovation, organizational learning, and performance 

دفت ىذه الدراسة إلى توضيح العبلقة بين التعمم التنظيمي واإلبداع واألداء واالبتكار  وان التعمم يمعب حيث ى
دورا رئيسا في تحقيق االستجابة والمرونة ويقصد باالبتكار اعتماد فكرة جديد وسموك جديد ، كما تيدف ىذه 

غير رئيسي في خمق واستمرارية الميزة التنافسية إلى دراسة كيفية تأثير  التعميم التنظيمي عمى االبتكار كونو مت
، وان التعمم التنظيمي ينتج عنو التطوير واكتساب ونقل وتشكيل المعرفة الجديدة التي يعزز االبتكار 

شركة في المنطقة الجنوبية الشرقية من 1600التنظيمي ، واعتمدت ىذه الدراسة عمى بيانات وعينة شممت 
من قطاع الخدمات وبمغ عدد مفردة   45من القطاع الصناعي و  %55راسة اسبانيا حيث تمثل ىذه الد

 الختبار الفرضيات.  SEMشركة ،كما اتبعت الدراسة نمدجة المعادلة الييكمية  451الدراسة 
في حين تشير نتائج الدراسة  إلى وجود عبلقة ايجابية لكل من التعميم التنظيمي واإلبداع عمى األداء إضافة 

التعميم التنظيمي عمى اإلبداع وكذلك وجود عوامل بسيطة مؤثرة باإليجاب وىي حجم وعمر الشركة  إلى تأثير
 ومدى االضطراب في البيئة التي تعمل بيا الشركة .

( تأثير القيادة التحويمية عمى األداء التنظيمي من خالل 2012) Garcia Morales et alدارست -3
 التعمم التنظيمي واالبتكار 

Transformational Leadership Influence on Organizational Performance through 
Organizational Learning and Innovation 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل تأثير القيادة التحويمية عمى األداء التنظيمي من وكان ىذا التأثير باإليجاب 
يمي من خبلل التعمم واالبتكار التنظيمي وان التعمم حيث كشف أن القيادة التحويمية توثر عمى األداء التنظ
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التنظيمي يؤثر عمى األداء التنظيمي بشكل ايجابي سواء بشكل مباشر وغير مباشر ، واختارت ىذه الدراسة 
مفردة من شركة اسبانية موزعة عمى المدراء التنفيذيين  عن طريق بريدىم االلكتروني بغرض التقميل  168

 والتقميل من الجيد. من التكمفة والوقت
ومن أىم نتائج التي خرجت بيا الدراسة إن القيادة التحويمية من ابرز وسائل تطوير التعمم التنظيمي في 
المنظمات وان القيادة التحويمية آو التشاركية تشجع عمى االبتكار داخل المنظمة كما تؤثر القيادة التحويمية 

 خبلل عممية االتصال وعممية إنشاء المعرفة التنظيمية. عمبل االبتكار بشكل مباشر وغير مباشر من
 : ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقةالمطمب الثالث

بعد دراسة وعرض الدراسات السابقة ظير أن ىذه الدراسات تناولت بشكل مفصل في موضوع اإلبداع 
داع مثال عمى ذالك قام خالد ألخالدي واإلبداع اإلداري ، وقد اختارت جل ىذه الدراسات عناصر مختمفة لئلب

بتطرق إلى ) الطبلقة ، األصالة ، المرونة ، الحساسية لممشكبلت ( وقامت دراسة محمد بن عمي  باستعمال 
 الثقافة اإلبداعية والثقافة المساندة كعناصر لئلبداع اإلداري .

ألصالة ، المرونة ، التنبؤ ( تميزت ىذه ما يميز ىذه الدراسة أنيا تناولت أبعاد مختمفة عنيما  تتجمى في ) ا
الدراسة كذالك أن أغمبية الدراسات تناولت اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية في مجتمعات األعمال والقطاعات 
التجارية وحتى بعض المؤسسات الرسمية الخاصة وبشكل عام مثل دراسة عمي خالد ألخالدي اإلبداع اإلداري 

الجامعات الرسمية، لكن ىذه الدراسة فقد تناولت موضوع اإلبداع والميزة من جية  والميزة التنافسية في
 المؤسسات العمومية  التعميمية ومركزة عمى وحدة الدراسة معينة. 

 
 
 
 

  



 الفصل األول    األدبيات النظرية والتطبيقية 
 

 

27 

 خالصة الفصل
تم التطرق في ىذا الفصل األول  إلى عرض مشكمة الدراسة مبرزين في ذلك أىم أىدافيا 

، مع التركيز بداع اإلداري والميزة التنافسيةة إلى أىم المفاىيم النظرية لئلوأىميتيا ، كما تم اإلشار 
عمى ابرز الدراسات التطبيقية التي عالجت الموضوع باتجاىات مختمفة ، وعرض العبلقة 

 المتبادلة والمتكاممة بين المغيرين



 

 

 
 
 
  
 
 

الفصل  الثاني: 
 الدراسة الميدانية
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 تمييد:
عتبارىا الخطوة األولى إلجراء أي دراسة ييدف ىذا الفصل إلى اختبار وتحميل أداة قياس الدراسة وبا

تطبيقية وكونيا الركيزة األساسية لدقة وصحة النتائج التي يتم الحصول عمييا ، كما يتناول الحديث عن 
عبلقات االرتباط بين المتغيرات ذات العبلقة المتمثمة في اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية وقياس عبلقات 

ل وأبعاده عمى المتغير التابع ، وكذا تحميل فقرات الدراسة وعرض البيانات ، وأخيرا التأثير لممتغير المستق
اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج والتوصيات ، وقد تضمن مبحثين يجيب عمى تساؤالت الدراسة  وسنحاول 

 تقسيم ىذا الفصل إلي مايمي:
 المبحث األول:الطريقة واألدوات المستخدمة.  
 النتائج والمناقشة.المبحث الثاني  
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 المبحث األول:الطريقة واألدوات المستخدمة في الدراسة
 طريقة الدراسةالمطمب األول : 

 مجتمع وعينة الدراسة/1
درار أفي كمية اآلداب جامعة  الموظفين إداريينوموظفين ، وأساتذة  ل مجتمع الدراسة في جميع يتمث

 مفردة119عمى مجتمع الدراسة مكون من  استبانة، بحيث تم توزيع لحصر الشاملأسموب ابحيث تم استخدام 
عينة تصبح  وبذألكصالحة لدراسة  86لم تسترجع  وتم استرداد  27غير صالحة  و استبانة 06بحيث 
 وبالطريقة القصدية 86الدراسة 

د يكون محدودا جميع مفردات الدراسة والمجتمع ق إخضاعيقصد بو : الحصر الشامل أسموبتعريف 
 عيوبو انو: أىمغير محدودا ومن أو وحداتو قابمة لمعد  إضافةأن

 المجتمعات التي تتعرض وحداتيا لمتمف عند الدراسةفي حالة  ليصمحمكمف من ناحية الجيد والمال، 
 أنىي العينة التي يعتمد الباحث samplespurposiveالغرضية: أوالعينة القصديةتعريف 

 .األصلتمثل مجتمع  ألنياوحدات معينة  أونة معيتكون من حاالت 
 يوضح توزيع العينة  (2-1-1الجدول رقم )

 غير صالحة  ة عالغير المسترج المسترجعة  الموزعة  االستبانة
 06 27 86 119 العدد 
 %5.04 %22.68 %72.26 %100 النسبة 

 المصدر إعداد الطالبات وفقا لتوزيع االستبانة
 الدراسة  نموذج

 المتغير التابع  تغير المستقل الم
جديدة و  أفكارىي القدرة عمى خمق االبداع االداري :

 مفيدة الستمرار العمل 

 

ىي استغبلل المنظمة لبيئتيا الداخمية  الميزة التنافسية :
والخارجية من  اجل ممارسة نشاطيا بطرق متميزة 

 يصعب لممنافسين تقميدىا

ر موجود عمى المدى و ىي خمق ما ىو غي االصالة:
 البعيد

كل ما يتعمق بتقبل التغيرات لممنظمة من االستجابة: 
 البيئة الداخمية و الخارجية
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 الشكل رقم : نموذج الدراسة
 المصدر : اعداد الطالبتين

و ىي قدرة الشخص المبدع عمى تنوع  المرونة :
 األفكار

و ىي كيفية استغبلل رأس المال البشري  الجودة :
 بمشاركتو بالقرارات و تشجيعو لؤلفكار اإلبداعية 

 
ىي تخطيط الفرد لممستقبل باحتمال و توقعات و  التنبؤ:

 النتائج و وضع الحمول الممكنة
يكون تحقيق عوائد اكبر من خبل ل  أنوىي  الكمفة :

 قدرة المنظمة عرض المنتج بأقل تكمفة
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 وصف خصائص العينة::/2
المتغيرات الديمغرافية  ألفراد العينة متمثمة في )العمر، النوع ، المؤىل العممي  تناولت الدراسة جممة من

،الصفة الوظيفية ، وأخيرا الخبرة المينية ( والمأخوذة  من المعمومات العامة التي احتوتيا االستبانة  وانطبلقا 
 من ذلك تم وصف العينة كما يمي:

 (:متغير العمر 2 –1–2) 
 ة المئويةالنسب التكرار الفئة
 %4.7 04 سنة 25اقل من 
 %14 12 30-26من 
 %32.6 28 35-31من
 %26.7 23 40-36من
 %22.1 19 فما فوق 40من 

 %100 86 المجموع
 spssالمصدر : إعداد الطالبتين حسب مخرجات 

  [31-35]أن ما يقارب نصف أفراد العينة كانت ضمن الفئة العمرية 2-1-2يظير الجدول رقم 
، تتمركز أعمارىم  %26.7منيم يمثمون ما نسبتو 23، كما أن  %32.6فردا والتي قدرت بنسبة  28ع بمجمو 

من إجمالي العينة التي ضمن  %22.1فردا يمثمون نسبة تقدر 19، بينما ]36-40من[ضمن الفئة العمرية 
 سنة فأكثر. 40 الفئة 

 
 يمثل توزيع العينة حسب العمر 2-1-8رقم  الشكل
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 ( :متغير النوع2-1-3قم )الجدول ر 
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %65.1 56 ذكر
 34.9 30 أنثى

 %100 86 المجموع
 spssمخرجات  منالمصدر : إعداد الطالبتين 

في حين بمغت  %65.1أن أغمبية أفراد العينة كانوا من الذكور بنسبة  2-1-3يتضح من خبلل الجدول
 ر الذكورة ىم المسيرون لشوؤن االدارية اكثر من االناث.وىذا ان عنص%34.9نسبة اإلناث ب

 
 يمثل توزيع العينة حسب النوع2-1-3رقم  لشكلا1

 ( : متغير المؤىل العممي2-1-4الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 %2.3 02 شيادة التكوين الميني
 %24.4 21 ليسانس
 %19.8 17 ماستر

 %19.8 17 ما جيستير
 %33.7 29 دكتورا

 %100 86 المجموع
 spssالمصدر : إعداد الطالبتين حسب مخرجات  

وقدرت بنسبة  29والبالغ عددىم  الدكتوراهأن النسبة األكبر لحممة  2-1-4يتبين من الجدول رقم 
العممي وقدراتيم عمى اإلجابة ، في حين بمغ عدد األفراد الحاممين  متأىمييوىذا يعكس ويدل عمى 33.7%

،بينما تساوت التكرارات بين ماستر وما جيستير  %24.4مستجيبا ممثل بنسبة  21لشيادة ليسانس بعدد 
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من إجمالي العينة ، أما المستجيبين األقل تكرارا فتضمنت حاممي شيادة التكوين بنسبة  %19.8وبنسبة 
2.3%. 

 
 يمثل توزيع العينة حسب المؤىل العممي 2-1-4رقم الشكل 

 متغير الصفة المينية( 2-1-5)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الصفة الوظيفية 

 %12.8 11 إداري
 %41.9 36 أستاذ

داري  %44.2 38 أستاذ وا 
 %98.8 86 المجموع

 spssالمصدر : إعداد الطالبتين حسب مخرجات 
داري( إذ بمغ عددىم 2-1-5رقم)  يشير الجدول ( آن أغمبية أفراد العينة ذو مسمى وظيفي ) أستاذ وا 

في مياميم ،  كما قدر من  اإلداريين األساتذةوىذا ما يؤكد فعالية ومبادرة   %44.2أي ما يعادل نسبة  38
مغ من ىم من إجمالي العينة بينما ب %41.9أي ما نسبتو  36يعمل في المسمى الوظيفي ) أستاذ( ب 

 وىي األقل نسبة.  %12.8أي ما يعادل نسبة  11يحممون صفة اإلداري 
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 .يمثل توزيع العينة حسب الصفة المينية2-1-5الشكل رقم 
 متغير الخبرة المينية (2-1-6)الجدول رقم 

 الخبرة المينية التكرار النسبة المئوية
 سنوات 5اقل من  11 %12.8

 سنوات10-6من  35 40.7
 سنة 15 -11من  18 %20.9
 سنة 20-16من  11 %12.8
 سنة فما فوق20من  11 %12.8
 المجموع 86 100%

 spssالمصدر : إعداد الطالبتين حسب مخرجات 
 ]10- 6من[من خبلل البيانات أن اكبر نسبة لسنوات الخبرة تضمنت الفئة  2-1-6يوضح الجدول رقم 

فعة من اجل توظيف واستغبلل الكفاءات المتميزة بغرض وتعتبر نسبة منطقية ومرت  %40.7سنوات بنسبة
سنة ، ثم تمييا  15س واقل من  10لمفئة أكثر من  %20.9استغبلل جيودىا وطاقاتيا ، في حين قدرت نسبة 

 15بين  سنوات ثم الذين تتراوح خبراتيم ما 5األقل من لمخبرات  %12.8النسب المتساوية  التي قدرت ب 
 سنة. 20الخبرات األكثر من سنة وأخيرا ذوي  20و

 يمثل توزيع العينة حسب الخبرة المينية2-1-6الشكل رقم 
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 المستخدمة في الدراسة الثاني: األدواتالمطمب 

 أداة الدراسة/1
تم االعتماد عمى المعمومات التالية : المعمومات الثانوية  من خبلل مصادر ومراجع الكتب العممية 

مكونة  استبانةدراسة ، المعمومات األولية :بيدف الدراسة الميدانية ثم اعتماد والمجبلت الخاصة في مجال ال
من ثبلثة محاور المحور األول يتضمن معمومات عن عينة الدراسة ، أما المحور الثاني  يحتوي المتغير 

ة المرونة، المستقل ) اإلبداع اإلداري ( والمكونة من أبعاد عديدة وتم االختصار عمى ثبلثة أبعاد ) الطبلق
التنبؤ( أما المتغير التابع ) الميزة التنافسية( فتتجمى أبعادىا في ) الكمفة ، الجودة ، االستجابة( وبيدف قياس 
المتغيرات ، وتعديل الفقرات لتتبلءم مع طبيعة الدراسة تم استعمال مقياس ليكارث الخماسي  حيث تم تقسيم 

 فق بشدة ، موافق ، محايد ، غير موافق ، غير موافق بشدة .بالعبارات موابدا  (1-2-3-4-(5الدرجات من 
 يوضح مقياس ليكارث الخماسي (2-1-7)الجدول
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
05 04 03 02 01 

 ولتحديد قيم المتوسط الحسابي كونيا في أي فئة يتم ذلك من خبلل إيجاد
 4=1-5ي أ اصغر قيمة –المدى= اكبر قيمة 

وبعد ذلك يضاف إلى الحد األدنى لممقياس فتصبح  0.8= 4/5ثم قسمة المدى عمى عدد الفئات 
 كتالي:
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 يوضح مقياس ليكارث الخماسي عمى حسب مجال المتوسط الحسابي  (2-1-8)جدول 
 المستوى الموافق لو مجال المتوسط الحسابي المرجح

 ضعيف 2333إلى  1من 
 وسطمت 3366إلى  2334من 
 قوي 5إلى  3.67من 

 : اعداد الطالبات المصدر
 العبارات التي تقيس  أبعاد اإلبداع اإلدارييوضح  (2-1-9)جدول 

 
 رقم العبارة البعد

 (6-5-4-3-2-1) األصالة
-15-14-13-12-11-10-9-8-7)  المرونة

16) 
 (21-20-19-18-17) التنبؤ
 اد الميزة التنافسيةالعبارات التي تقيس أبعيوضح  (2-1-10)جدول 
 رقم العبارة البعد

 (29-28-27-26-25-24-23-22) الجودة
 (33-32-31-30) الكمفة

 (39-38-37-36-25-34) االستجابة
 المصدر: من إعداد الطالبتين وفقا لمعطيات الدراسة

 / اختبارات الخاصة بأداة الدراسة 2
 :صدق أداة الدراسة 

ة  في التأكد من مضمون الفقرات ومع الوصف الدقيق في صبلحية  األدا أويسيم صحة وصدق 
وتم  الصدق الظاىري لألداةكان بواسطة ،  ذألكمفرداتيا بغرض أن تكون مفيومة لكل مستخدميا ولتحقق من 

من خبلل عرض االستبانة عمى بعض المحكمين من أعضاء التدريس المتخصصين في المجال جامعة  ذألك
مراجعة مضمون الفقرات ومدى شموليتيا ومبلمتيا لمدارسة وتحقيق الغرض منيا درار حيث قاموا بتصويب و أ

 وبناء عمى توجياتيم ومبلحظتيم تم تعديل أداة الدراسة وأصبحت في وضعيا النيائي.
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 : ثبات أداة الدراسة 
ات نباخ الذي يدل عمى االتساق الداخمي بين فقر  ولتأكد من صحة االستبانة تم ذلك بواسطة ألفا كرو

 وىذا حسب الجدول التالي : 0.7نباخ قوي إذا تجاوزت نسبتو  االستبيان ويعتبر الفا كرو
 نباخ لمتغير المستقل اإلبداع اإلداري معامل كرو 2-1-11جدول رقم 

 الفاكرونباخ عبارات اإلبداع اإلداري
21 0.87 

 نباخ لمتغير التابع  الميزة التنافسية معامل كرو 2-1-12جدول رقم 
 نباخ الفاكرو ارات الميزة التنافسيةعب
18 0.89 

 spssالمصدر : إعداد الطالبتين  وفق مخرجات 
وىنا قيمة  0.7وىي اكبر من   0.089و 0.87ونباخ بين  نبلحظ من خبلل الجدولين أن قيمة الفا كر

 الثبات محققة.
 /أساليب المعالجة اإلحصائية:3

مى مجموعة من األساليب بيدف تحقق  من ثبات صدق من اجل تحميل ىذه الدراسة تم االعتماد ع
 والتي تتمثل في:  spssاألداة واختبار فرضيتيا بحيث تم ذلك بواسطة الرزمة اإلحصائية 

 التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينة. 
 ي.لثبات أداة الدراسة ومقدار االتساق الداخم كرو نباخاختبار ثبات األداة بواسطة ألفا  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بغرض تحديد أىمية الدراسة واستجابة أفراد العينة. 

 المبحث الثاني :النتائج والمناقشة
 المطمب األول: عرض نتائج الدراسة

سنتناول في المطمب أىم نتائج فروض الدراسة و لئلجابة عمى الفرضية والتأكد من إثباتيا قامت 
أفراد عينة الدراسة عمى العبارات المتضمنة  إلجاباتاب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الباحثات بحس

اإلبداع لمحوري اإلبداع اإلداري  والميزة التنافسية، وذلك وفقا ألبعاد ىما عمى الترتيب  المتغير المستقل) 
( الجودة ، الكمفة ، الميزة التنافسية) (  المتمثمة في األصالة ، المرونة ، التنبؤ، والمتغير التابع  اإلداري

 االستجابة .
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 أوال: اإلبداع اإلداري
 فيما يتعمق بعبارات بعد األصالة

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى بعد  (2-2-1)الجدول :رقم 
 األصالة
 العبارات الرقم

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ة درج
 التقدير

األعمال الموكمة  أنحرص الجامعة عمى  01
متطورة  بأساليبتنجز  أنلمموظفين يجب 

 ومتجددة

2.52 
 
 

 متوسط 13262

جديدة  أفكار إنتاجمساىمة الجامعة عمى  02
 واستخداميا في مجال العمل

 متوسط 13181 2.83

العصف الذىني القائم  أسموباستخدام الجامعة   03
 دارياإل اإلبداععمى 

 متوسط 13118 3.83

التي تخدم الرسالة  األعمالتحفيز الجامعة  04
 واألىداف

 متوسط 13285 2.83

المستمر في جميع  نتقوم الجامعة  عمى التحسي 05
 اإلداريةاليياكل 

 متوسط 13133 2.81

تاحةتيتم الجامعة بالموظفين  06 الفرص الكافية  وا 
 اإلداريةوالمشاركة في القرارات 

 متوسط 212.+  3.12

 2.91 المتوسط العام
أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى بعد  2-2-1يتضح من الجدول رقم 

وبدرجة تقدير  ]1.285و 10338[ ما بينوبانحراف معياري   ]3.83و 2.52[ ما بينتراوحت  األصالة
 متوسط.
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 فيما يتعمق بعبارات بعد المرونة
لمتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى بعد ا (2-2-2) الجدول رقم

 المرونة
المتوسط  العبارات الرقم

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

 متوسط 1.28514 3.1744 مع جميع  فئات المجتمع بإيجابيةمعاممة الجامعة  01
لعمل تماشيا مع جديدة ف ا أساليبتطبيق الجامعة  02

 التكنولوجيا
2.7093 1.14652 

 متوسط

من اجل تقديم ابتكارات  لمباحثتينتوفير مبالغ كافية  03
 جديدة  وتمييزىا من بين الجامعات

3.1279 1.33546 
 متوسط

ية التعبير حتى وان ر يتمتع الموظف في الجامعة بح 04
 كانت مخالفة لرؤسائيم بالعمل

3.2326 1.26188 
 متوسط

 متوسط 1.10545 2.7558 تعمل الجامعة عمى تطبيق نظام الدوام المرن 05
ف واالستفادة تمالمخ الرأيحرص الجامعة عمى معرفة  06

 منو
3.1628 1.16680 

 متوسط

 تشجيع الجامعة عمى التخطيط الشامل الذي يوضح  07
 إلدارة أىدافا

2.8605 1.15974 
 متوسط

لتقديم الحمول  تتيح الجامعة بتوفير قدر مناسب 08
 البلمركزية اإلدارةوالخدمات من 

2.8721 1.14580 
 متوسط

تتيح الجامعة باب التنافس والحوار لمموظفين الذين  09
 اإلقناعيمتمكون القدرة عمى 

3.2326 1.23359 
 متوسط

 متوسط 1.10589 3.0233 تحويل السمطة أسموبتتبنى الجامعة  10

 3.015 المتوسط العام
المرونة أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى بعد  2-2-2ول رقم يشير الجد

 وبدرجة تقدير متوسط. ]1.335و [1.10589 بين وبانحراف معياري  ما ]3.23و 2.70[بين  تراوحت ما
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 فيما يتعمق بعبارات بعد التنبؤ
 (2-2-3)الجدول رقم 

 التنبؤة الستجابات أفراد العينة عمى بعد المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري
المتوسط  العبارات الرقم

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

تساىم  في  أفكارسعي الجامعة في الحصول عمى  01
 بحل مشاكل العمل الجماعي

2.81 1.163 
 متوسط

لمواجية  استراتيجيةتقوم الجامعة ببناء خطط  02
 المشاكل  قبل حدوثيا

3.21 1.139 
 متوسط

الخطط المستقبمية  تشارك الجامعة في الكشف عن 03
 وتدعميا

3.02 1.208 
 متوسط

 متوسط 1.027 3.29 تقوم الجامعة باستدراك المشاكل قبل حدوثيا 04
استطاعت الجامعة من تجديد وتحديث التقنيات   05

 المستخدمة  في التعميم
3.15 1.090 

 متوسط

  3.098 المتوسط العام
أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى بعد  2-2-3نبلحظ من خبلل جدول رقم 

 بدرجة تقدير متوسط.  ]10238و 10393[بين وبانحراف معياري  ما ]3.29و 2.81[بين  تراوحت ما التنبؤ
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 ثانيا: الميزة التنافسية
 فيما يتعمق بعبارات بعد الجودة

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى بعد (2-2-4)الجدول رقم 
 الجودة 
المتوسط  العبارات الرقم

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

تعد نسبة الوعي النوعي لمموظفين  في الجامعة جيدة  01
 األخرىبالنسبة لمجامعة 

3.06 1.202 
 متوسط

في توفير قسم متخصص لمرقابة  عمى تساىم  الجامعة  02
 جودة المخرجات

3.05 1.226 
 متوسط

مخرجات الجامعة تتناسب  مع المواصفات القياسية   03
 الوطنية

3.08 1.108 
 متوسط

 متوسط 1.123 2.66 وموثقة لمجودة تتبنى الجامعة خطة  وسياسة  واضحة 04

  اعيةاإلبدتخصص الجامعة الحوافز والمكافئات  لؤلفكار  05
 نشرىا والعمل عمى

2.98 1.158 
 متوسط

تقوم الجامعة بتنمية رأسماليا  الفكري من خبلل  التطوير  06
 الموظفين وتحفيزالميني 

3.00 1.085 
 متوسط

تشجع الجامعة العاممين عمى التجريب والمبادرة وتحمل  07
 المخاطر والمغامرة

3.01 1.251 
 متوسط

 متوسط 1.203 2.99 المستمر لمموظفينالتدريب  تساىم الجامعة في 08

 2.978  
من المرحمة الثانية أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد   2-2-4نبلحظ  من خبلل الجدول رقم 

و 10385[بين وبانحراف معياري  ما ] 3.08و 2.66[بين  تراوحت ما الجودة عينة الدراسة عمى بعد 
 .بدرجة تقدير متوسط  ]10251
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 يتعمق بعبارات بعد الكمفةفيما 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى بعد (2-2-5)الجدول رقم 

 الكمفة

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

01 
تعين الجامعة الخبراء يتكيفون  مع الظروف والمتغيرات 

 الطارئة واألزمات
 متوسط 1.121 3.03

02 
الموظفين في الجامعة تتناسب مع كل الموظفين   أجور

 األخرىمقارنة بالقطاعات 
 متوسط 1.294 3.08

03 
تكاليف  التكوين والتدريب  في الجامعة  منخفضة مقارنة 

 األخرىبالجامعات 
 متوسط 1.177 2.64

04 
 والمستعممة في الجامعة المشترةتتميز تجييزات والوسائل 

 باالنخفاض
 متوسط 1.196 2.49

 متوسط 1.942 2.77 تيتم الجامعة بخفض تكاليف الصيانة باستمرار 05

  2.80 لمتوسط الحسابي العاما

من المرحمة الثانية أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة   2-2-5يشير الجدول رقم 
بدرجة   ]10942و 10121[بين وبانحراف  معياري  ما ] 3.08و 2.49[ ما بينتراوحت  الكمفة عمى بعد 

 .تقدير متوسط
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 فيما يتعمق بعبارات بعد االستجابة
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى بعد (2-2-6)الجدول رقم 

 االستجابة 
المتوسط  العبارات الرقم

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 يرالتقد

 متوسط 1.136 3.16 واإلبداعترسم الجامعة خطط مستقبمية قائمة عمى االبتكار  01

الجامعة  في عممية البحث والتطوير لتحديث مناىجيا  تجدد 02
 التعميمية

2.92 1.239 
 متوسط

 اإلدارية األعمالااللكترونية في  األساليبتستخدم  الجامعة  03
 بشكل فعال

2.81 1.242 
 متوسط

جاوب الجامعة مع المتغيرات المجتمعية بما يساىم في تت 04
 تطوير  سوق العمل

2.99 1.132 
 متوسط

عمميا بما يتوافق مع التغيرات   أساليبتقوم الجامعة بتعديل  05
 الطارئة

3.16 1.216 
 متوسط

  3.008 المتوسط الحسابي العام
ت الحسابية الستجابات أفراد عينة من المرحمة الثانية أن المتوسطا 2-2-6يتضح من  الجدول رقم 

  ]10242و 10136[بين وبانحراف  معياري  ما ]3.16و 2.81[بين  تراوحت ما االستجابة الدراسة عمى بعد 
 .و بدرجة تقدير متوسط

 اختبار الفروض :ثالثا : 
 عمى النحو الختبار فرضية الدراسة وىي واختبار التوزيع الطبيعي  تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد

 اآلتي
 الرئيسية  : األولىالفرضية 
) األصالة،  اإلداري اإلبداعألبعاد  0.05 إحصائية"يوجد اثر ذو داللة  أنعمى  األولىالفرضية تنص 

 بجامعة أدرار". اآلدابالمرونة، التنبؤ( عمى الميزة التنافسية في كمية 
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 عمى الميزة التنافسية  اإلبداعلمتعدد ألبعاد : اختبار تحميل التباين لالنحدار ا(2-2-7)الجدول رقم

 درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
متوسط مجموع 

 المربعات
 القيمة االحتمالية مؤشر فيشر

 8،627 3 25،882 االنحدار
 203، 82 16،663 الخطأ 000، 42،455

  85 42،546 الكمي
 r=0.780معامل االرتباط  R²= 0.608معامل التحديد 
 spssالطالبتين باالعتماد عمى مخرجات  إعدادالمصدر : 

وعمى  0.05وىي اقل من مستوى المعنوية االسمي  0.000القيمة االحتمالية  يبد لنا من الجدول ان
) األصالة،  اإلداري اإلبداعألبعاد  0.05 إحصائيةيوجد اثر ذو داللة ذلك تقبل الفرضية البديمة  أساس

في  إلييابجامعة أدرار. وتشير قيمة مؤشر فيشر المشار  اآلدابالميزة التنافسية في كمية  المرونة، التنبؤ( عمى
نموذج االنحدار  أنوتستند قاعدة القرار  0.000عند مستوى داللة  42.455التي بمغت و  (2-2-7)الجدول

االحتمالية اقل من كانت القيمة  إذاالمتعدد معنوي وان معامبلت النموذج كميا معنوية وتتبع عبلقة خطية 
 .إجماليةوبناء عمى النتائج السابقة فان النموذج لو معنوية  0.05

) األصالة، المرونة،  اإلدارية اإلبداع أبعادممخص النموذج لمعبلقة بين  2-2-7يوضح الجدول رقم
عمى وجود  مما يدل 0.78قيمة معامل االرتباط بمغت  أنيظير من الجدول  إذالتنبؤ( عمى الميزة التنافسية 

 عبلقة ارتباط قوية بين المتغيرين 
مما يدل عمى أن المتغيرات المستقمة  0.608إذ بمغت  R² ويوضح الجدول أيضا قيمة معامل التحديد

 .أخرىمتغيرات  إلى% 39.2% من تباين المتغير التابع فيما تعزى 60.8تفسر معًا ما نسبتو 
 عمى الميزة التنافسية  اإلبداعبعاد : نتائج االنحدار المتعدد أل2-2-8الجدول رقم

 العامل
معامل 
 االنحدار

االنحراف 
 المعياري

معامل 
االنحدار 
 المعياري

 إحصاء
 ستودنت

القيمة 
 االحتمالية

Tolerance 
 

عامل 
تضخم 
 التباين
VIF 

   000، 4،834  189، 914، الثابت
 2،039 490، 001، 3،609 356، 072، 261، األصالة
 3،301 303، 331، 978، 123، 103، 101، المرونة
 2،535 394، 001، 3،624 399، 085، 308، التنبؤ

 spssالطالبتين باالعتماد عمى مخرجات  إعدادالمصدر : 
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لكل المتغيرات المستقمة، حيث كانت  5أقل من  VIFالجدول عامل تضخم التباين  يظير لنا من 
وىذا يعني عدم وجود ارتباطات داخمية  2.535لمتنبؤ  بينما كانت 3.301وكانت لممرونة  2.039لؤلصالة  

 (2-2-8)من خبلل الجدولويظير  .كبيرة ودالة إحصائيًا بين ىذه المتغيرات، وبالتالي تم استخداميا جميعيا
بقيمة احتمالية  3.609األصالةبمغت لممتغير المستقل  إذقيم إحصاء ستودنت لجميع المتغيرات المستقمة، 

واستنادا إلى  0.001بقيمة احتمالية  3.624ولمتنبؤ  0.331بقيمة احتمالية  0.978 ولممرونة 0.001
قاعدة القرار التي تنص عمى قبول الفرضية البديمة إذا كانت قيمة مستوى الداللة المعنوية إلحصاء ستودنت 

والتنبؤ فيما  صالةاألواستنادا إلى النتائج في الجدول فان ستقبل الفرضية البديمة لممتغيرين  0.05اقل من 
المستقمة ت ذو داللة إحصائية ليذه المتغيرا ترفض الفرضية البديمة لممتغير المرونة. مما يدل عمى وجود أثر

 عمى الميزة التنافسية 
 0.356لؤلصالة لممتغيرات المستقمة والتي بمغت  ويتضح من خبلل قيم معامبلت االنحدار المعيارية

الكبير مقارنة بالمرونة واألصالة عمى الميزة التنافسية لكمية  األثرلمتنبؤ  أيأن 0.399 ولمتنبؤ 0.123ولممرونة
 .درارأبجامعة  اآلداب

 :الفرعية األولىالفرضية 
لبعد األصالة عمى الميزة التنافسية في  0.05داللةإحصائية"يوجد اثر ذو  أنتنص الفرضية الثانية عمى 

 بجامعة أدرار". اآلدابكمية 
 عمى الميزة التنافسية  األصالة: اختبار تحميل التباين لالنحدار لبعد  2-2-9الجدول رقم

 مجموع المربعات المصدر
درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 مؤشر فيشر المربعات

القيمة 
 االحتمالية

 19،729 + 19،729 االنحدار
 272، 84 22،816 الخطأ 000، 72،635

  85 42،546 الكمي
 r=0.681معامل االرتباط  R²= 0.464معامل التحديد 
 spssالطالبتين باالعتماد عمى مخرجات  إعدادالمصدر : 

 0.05وىي اقل من مستوى المعنوية االسمي  0.000القيمة االحتمالية  أن2-2-9يظير الجدول رقم
تنافسية لبعد األصالة عمى الميزة ال 0.05داللةإحصائيةيوجد اثر ذو ذلك تقبل الفرضية البديمة  أساسوعمى 

التي بمغت  (2-2-9)في الجدول رقم إلييابجامعة أدرار. وتشير قيمة مؤشر فيشر المشار  اآلدابفي كمية 
نموذج االنحدار معنوي وان معامبلت النموذج  أنوتستند قاعدة القرار  0.000مستوى داللة  عند72.638

وبناء عمى النتائج السابقة فان  0.05 كانت القيمة االحتمالية اقل من إذاكميا معنوية وتتبع عبلقة خطية 
 .إجماليةالنموذج لو معنوية 
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عمى الميزة التنافسية اذ يظير  ممخص النموذج لمعبلقة بين بعد  األصالة 2-2-9يوضح الجدول رقم
 مما يدل عمى وجود عبلقة ارتباط قوية بين المتغيرين  0.681قيمة معامل االرتباط بمغت  أنمن الجدول 

مما يدل عمى أن المتغيرات المستقمة  0.464إذ بمغت  R² ل أيضا قيمة معامل التحديدويوضح الجدو 
 أخرىمتغيرات  إلى% 53.6% من تباين المتغير التابع فيما تعزى 46.4تفسر معًا ما نسبتو 

 الثانية : الفرضية الفرعية
عمى الميزة التنافسية في لبعد المرونة  0.05إحصائية"يوجد اثر ذو داللة  أنتنص الفرضية الثانية عمى 

 بجامعة أدرار". اآلدابكمية 
 اختبار تحميل التباين لالنحدار لبعد المرونة عمى الميزة التنافسية  2-2-10الجدول رقم 

 مجموع المربعات المصدر
درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 مؤشر فيشر المربعات

القيمة 
 االحتمالية

 19،971 + 19،971 االنحدار
74،309 ،000b 269، 84 22،575 الخطأ 

  85 42،546 الكمي
 r=0.685معامل االرتباط  R²= 0.469معامل التحديد 

 spssالطالبتين باالعتماد عمى مخرجات  إعدادالمصدر : 
وىي اقل من مستوى المعنوية االسمي  0.000القيمة االحتمالية  أن2-2-10يظير الجدول رقم 

لبعد المرونة عمى الميزة  0.05إحصائيةيوجد اثر ذو داللة ية البديمة ذلك تقبل الفرض أساسوعمى  0.05
-2-10)في الجدول رقم  إلييابجامعة أدرار. وتشير قيمة مؤشر فيشر المشار  اآلدابالتنافسية في كمية 

وتستند قاعدة القرار ان نموذج االنحدار معنوي وان  0.000عند مستوى داللة  74.309التي بمغت (2
وبناء عمى  0.05كانت القيمة االحتمالية اقل من  إذالنموذج كميا معنوية وتتبع عبلقة خطية معامبلت ا

 .إجماليةالنتائج السابقة فان النموذج لو معنوية 
يظير  إذممخص النموذج لمعبلقة بين بعد  األصالة عمى الميزة التنافسية 2-2-10يوضح الجدول رقم

 مما يدل عمى وجود عبلقة ارتباط قوية بين المتغيرين  0.685ت قيمة معامل االرتباط بمغ أنمن الجدول 
مما يدل عمى أن المتغيرات المستقمة  0.469إذ بمغت  R² ويوضح الجدول أيضا قيمة معامل التحديد

 .أخرىمتغيرات  إلى% 53.1% من تباين المتغير التابع فيما تعزى 46.9تفسر معًا ما نسبتو 
 الفرضية الثالثة :

لبعد التنبؤ عمى الميزة التنافسية في  0.05إحصائية"يوجد اثر ذو داللة  أنية الثالثة عمى تنص الفرض
 بجامعة أدرار". اآلدابكمية 
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 عمى الميزة التنافسية  اإلداري: اختبار تحميل التباين لالنحدار لبعد التنبؤ 2-2-11الجدول رقم 

 مجموع المربعات المصدر
درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 بعاتالمر 

 شر+مؤشر في
القيمة 

 االحتمالية
 21،221 + 21،221 االنحدار

83،593 ،000b 254، 84 21،325 الخطأ 
  85 42،546 الكمي

 r=0.706معامل االرتباط  R²= 0.499معامل التحديد 
 spssالطالبتين باالعتماد عمى مخرجات  إعدادالمصدر : 

وىي اقل من مستوى المعنوية االسمي  0.000لية القيمة االحتما أن2-2-11يظير الجدول رقم 
لبعد المرونة عمى الميزة  0.05داللةإحصائيةيوجد اثر ذو ذلك تقبل الفرضية البديمة  أساسوعمى  0.05

 (2-2-11)في الجدول رقم إلييابجامعة أدرار. وتشير قيمة مؤشر فيشر المشار  اآلدابالتنافسية في كمية 
نموذج االنحدار معنوي وان معامبلت  أنوتستند قاعدة القرار  0.000داللة مستوى  عند85.59التي بمغت 

وبناء عمى النتائج السابقة  0.05كانت القيمة االحتمالية اقل من  إذاالنموذج كميا معنوية وتتبع عبلقة خطية 
 .إجماليةفان النموذج لو معنوية 

عمى الميزة التنافسية اذ يظير  الةممخص النموذج لمعبلقة بين بعد  األص2-2-11يوضح الجدول رقم
 مما يدل عمى وجود عبلقة ارتباط قوية بين المتغيرين  0.685قيمة معامل االرتباط بمغت  أنمن الجدول 

مما يدل عمى أن المتغيرات المستقمة  0.499إذ بمغت  R² ويوضح الجدول أيضا قيمة معامل التحديد
 .أخرىمتغيرات  إلى% 50.1التابع فيما تعزى  من تباين المتغير %49.9تفسر معًا ما نسبتو 

 :: اختبار التوزيع الطبيعي رابعا
 اإلداري اإلبداع لألبعاد( يوضح اختبار التوزيع الطبيعي 2-2-12)الجدول رقم 

 األبعاد إحصاء القيمة االحتمالية
 األصالة 093، 065،
 المرونة 072، *200،
 التنبؤ 101، 030،
 تنافسيةالميزة ال 059، *200،

 spssالمصدر : إعداد الطالبتين بناءا عمى مخرجات 
مفردة تم االعتماد عمى  50من  أكثرحجم العينة  أساسالختبار اعتدالية البيانات وعمى 

حيث جاءت قيم إحصائية لممتغيرات األصالة ، المرونة ، التنبؤ  ، الميزة  kolmogorov- smirnovاختبار
وتستند قاعدة جميع البيانات تتبع التوزيع الطبيعي    أنىذا يعني  0.05لمعنوية اكبر من القيمة االتنافسية 

يقبل فرض اعتدالية بيانات فانو من مستوى المعنوية االسمي  أكثرالقرار انو كمما كانت القيمة االحتمالية 
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يوجد اثر ذو  ص انوتي تنال األولىنقبل  الرئيسية  نقول أنوبناء عمى النتائج المتحصل عمييا يمكن  المتغير
التي  األولىقبول الفرضية الفرعية  الى إضافةعمى الميزة التنافسية ،  اإلداري لؤلبعاد اإلبداع ة إحصائيداللة 

، كما تم قبول الفرضية عمى الميزة التنافسية  األصالةلبعد   إحصائيةاثر  ذو داللة  تنص عمى انو يوجد
عمى الميزة التنافسية  في حين تم رفض  التنبؤ لبعد  إحصائيةداللة الفرعية التي تنص عمى انو يوجد اثر ذو 

 لبعد المرونة عمى الميزة التنافسية . إحصائيةاثر ذو داللة  ليوجدالفرضية القائمة عمى انو 
 المطمب الثاني :مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج
يزة التنافسية لكمية اآلداب جامعة ادرار بحيث ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار اثر اإلبداع في تحيق الم

داري الذين يعممون في إدارة الكمية وخرجت الدراسة بمجموعة  86ضمت عينة الدراسة   أستاذ وأستاذ إداري وا 
 من النتائج :
 مستويات اإلبداع: اتجاىات عينة الدراسة نحوى أوال:

إلداري  في الكمية بدليل أن عينة الدراسة بينت نتائج الدارسة أن ىناك مستويات متوسطة لئلبداع ا 
كانت ايجابية  اتجاه اإلبداع اإلداري  كمتغير مستقل بمتوسط حسابي حسب مقياس التحميل الذي اعتمدتو 

وبالنسبة لئلبعاد التي تضمنت اإلبداع اإلداري فقد حققت مستويات ( 3.007الدراسة حيث بمغت قيمتو )
في حين بمغ بعد المرونة متوسط  3.098ى المرتبة األولى بمتوسط بمغ متوسطة أيضا وحصل بعد التنبؤ عم

وىذا دليل عمى وجود مستوى من  2.91بمرتبة ثانية أما المرتبة الثالثة فكانت لبعد األصالة بقيمة  3.015ب 
اإلبداع لدى موظفي الكمية  برغم انو مستوى متوسط غير عالي إال أنيا تتناسب مع المبادئ التي وضعيا 

Druker  1985  التي تسعى إلى   اإلداراتالتي تتجمى في األعمال والدراسات والممارسات التي يجب عمى
اإلبداع  لمقيام بيا وىذا يشير إلى توفر الحد األدنى المطموب من الممارسات اإلدارية واألعمال  من طرف 

 موظفي الجامعات  في الوظائف التي تقود إلى اإلبداع.
 وسطات  إجابة عينة األفراد لبعد التنبؤمت 01تحميل رقم 

الذي جاء في المرتبة األولى سائد بتقدير متوسط في حين بينت   أن بعد التنبؤ 01يشير الجدول رقم 
وبانحراف معياري  3.29"  بمتوسطتقوم الجامعة باستدراك المشاكل قبل حدوثياالعبارات الميمة في" 

استطاعت الجامعة من إضافة  لمواجية المشاكل  قبل حدوثيا يةاستراتيجتقوم الجامعة ببناء خطط و 10327
 تشارك الجامعة في الكشف عنأما العبارات ذات األىمية  تجديد وتحديث التقنيات  المستخدمة  في التعميم

تساىم  في  أفكارسعي الجامعة في الحصول عمى واألقرب إلى األىمية تتجمى  الخطط المستقبمية وتدعميا
 .لعمل الجماعيبحل مشاكل ا

ىذا دليل أن التنبؤ يعمل عمى بشكل كبير عمى تعزيز الوعي لدى الموظفين في الجامعة وخصوصا من 
يصنعون القرار في حالة المشكبلت ووجودىا أو إضافة عناصر معينة تضعف من مواقف الجامعة وبيئتيا 

 مشكبلت .العممية مما يعني العمل عمى إيجاد وابتكار الحمول المناسبة لتمك ال
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 متوسطات  إجابة عينة األفراد لبعد األصالة  03تحميل رقم 

، سائد بدرجة متوسطة في الكمية  من المتغير المستقل أن بعد األصالة 03يتضح من الجدول  رقم 
استخدام الجامعة  ( كما يظير من الجدول أن أكثر العبارات  الميمة "  2.91محل الدراسة  بمتوسط حسابي ) 

، ثم  10338( وانحراف معياري 3.83" بمتوسط حسابي )اإلداري اإلبداعالعصف الذىني القائم عمى  أسموب
تاحةتيتم الجامعة بالموظفين تمييا "عبارة  " بمتوسط حسابي اإلداريةالفرص الكافية والمشاركة في القرارات  وا 

جديدة  أفكار إنتاجلجامعة عمى مساىمة ا"كما جاءت  العبارات ذات األىمية   13212وانحراف معياري  3.12
"  بمتوسط حسابي واألىدافالتي تخدم الرسالة  األعمالتحفيز الجامعة " "إضافة واستخداميا في مجال العمل

أما العبارات القريبة من األىمية فتمثمت في  10285و  10183وانحراف معياري  مختمف   2.83متساوي 
وانحراف  2.81بمتوسط حسابي  يقدر ب  اإلداريةيع اليياكل المستمر في جم نتقوم الجامعة  عمى التحسي

 وىذا دليل عمى عدم  التوفير التحسين المستمر  في جميع ىياكميا. 10133معياري  
 متوسطات  إجابة عينة األفراد لبعد المرونة  02تحميل رقم  

لعبارات الميمة  في  سائد بتقدير متوسط  في حين تمثل  ا أن بعد المرونة 02رقم نبلحظ من الجدول 
 3.2326"  بمتوسط حسابي اإلقناعتتيح الجامعة باب التنافس والحوار لمموظفين الذين يمتمكون القدرة عمى "

ية التعبير حتى وان كانت مخالفة ر يتمتع الموظف في الجامعة بحوكذلك " 1023359وبانحراف معياري 
" مع جميع  فئات المجتمع بإيجابيةمعاممة الجامعة في " " أما العبارات ذات األىمية فركزت  لرؤسائيم بالعمل
 3.174عمى الترتيب  " بمتوسط حسابيف واالستفادةتمالمخ الرأيحرص الجامعة عمى معرفة إضافة إلى "

 1016683وانحراف معياري  3.1628و 1028514وبانحراف معياري 
مناسب لتقديم الحمول والخدمات من  تتيح الجامعة بتوفير قدروالعبارات القريبة من األىمية تضمنت  

اإلدارة بمتوسط حسابي  وانحراف  أىدافتشجيع الجامعة عمى التخطيط الشامل الذي يوضح  البلمركزية اإلدارة
 1315975و. 5068.2معياري عمى التوالي 

 اتجاىات عينة الدراسة نحوى الميزة التنافسيةثانيا: 
موظفين ايجابية  نحوى الميزة التنافسية كمتغير تابع  وبنسب بالنسبة لمميزة التنافسية كانت إجابات ال

متوسطة ومن خبلل النتائج ظيرت تحقيق الميزة التنافسية متوسط حسابي عمى أساس المقياس الذي تم 
( وحققت المجاالت المكونة لمتغير الميزة التنافسية فقد حاز بعد 2.928اعتماده في الدراسة وبقيمة بمغت) 

في حين كان بعد الجودة  في المرتبة الثانية   3.008ى المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر باالستجابة عم
 .2.80حصل بعد الكمفة عمى المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدر ب وأخير2.97بمتوسط حسابي قدر ب

ائمة فقد ظيرت النتائج ان الموظفين يعتقدون أن الجامعة ترسم خطط مستقبمية ق وعن بعد االستجابة
مع جميع شرائح المجتمع لكي تستجيب وتتجاوب مع مختمف   بإيجابيةتتعامل   واالبتكار كماعمى اإلبداع 

المتغيرات المجتمعية بما يسيم في سوق العمل وتطوراتو وكذلك تعمل عمى تعديل أساليبيا بما يتناسب 
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جيا ،و كما عرف بورتر  الميزة ويتماشى مع التغيرات الطارئة  إضافة إلى البحث والتطوير لتحديث مناى
التنافسية عبارة عن اكتشاف طرق جديدة أكثر فاعمية من تمك المستعممة من طرف المنافسين  والقدرة عمى 

 تجسيد ذلك ميدانيا.
فقد ظيرت النتائج  أن الموظفين يظنون أن الجامعة  تعمل عمى إخراج  أما بالنسبة عن بعد الجودة

لقياسية  الوطنية وان الكمية تيتم بنسبة الوعي النوعي لمموظفين وىي جيدة بالنسبة المخرجات وفق المواصفات ا
لمجامعات األخرى ، كما تسعى الكمية  من خبلل النتائج  إلى توفير قسم متخصص لرقابة عمى جودة 

 المخرجات.
معة تسيم في ، فقد بينت النتائج أن الموظفين في الكمية يعتقدون بان الجا فيما يتعمق ببعد الكمفة

في حين اتضحت من النتائج أن  األخرىتتناسب مع كل الموظفين  مقارنة بالقطاعات  التي الموظفين  أجور
، كما تسعى الجامعة إلى  الطارئة واألزماتخبراء يتكيفون  مع الظروف والمتغيرات  تقوم بتعينالجامعة 
 .األخرىات مجامعلمموظفين بالنسبة لتكاليف  التكوين والتدريب تخفيض  

 تحميل اختبار الفروضثالثا: 
 اإلداري اإلبداعألبعاد  0.05إحصائيةاثر ذو داللة  دعمت وساىمت نتائج الدراسة الفرض القائل بوجود

، وىذا يشير إلى أىمية  بجامعة أدرار" اآلداب( عمى الميزة التنافسية في كمية األصالة، المرونة، التنبؤ) 
داع اإلداري ونتائجو االيجابية عمى مستوى األداء وتحقيق الميزة التنافسية  المرجوة فقد احتواء الكمية لفمسفة اإلب

ظيرت نتائج الدراسة  أن بعدي التنبؤ واألصالة من األبعاد البارزة والميمة لئلبداع اإلداري  والتي تسيم إلى 
قائل بوجود اثر ذو داللة حد كبير في تحقيق الميزة التنافسية في كمية اآلداب  في حين عزز الفرض ال

إحصائية لتنبؤ عمى الميزة التنافسية ، كما دعمت النتائج الفرض  القائم عمى وجود اثر ذو داللة إحصائية 
 .لؤلصالة عمى الميزة التنافسية 

فان النتائج بينت بعدم وجود اثر ذو داللة إحصائية  لممرونة عمى الميزة  فيما يتعمق ببعد المرونة
درار، وىذا راجع إلى عدم وجود األفراد المؤىمين  وعدم توفر العدل في منح أدى كمية اآلداب جامعة التنافسية ل

الفرص المتكافئة لؤلستاذة المبدعين  إضافة إلى عدم تجاوز الجامعة عامة والكمية خاصة مرحمة التسيير حتى 
لمناقشة الرسائل كبقية جامعات العالم وىذا  تنتقل إلى مرحمة اإلبداع وفقدان الكمية والجامعة نظام الدوام الميمي

عطاء  ليعني عدم فعالية بعد المرونة  من أبعاد اإلبداع اإلداري  ، إال أن النتائج ربما تدل عمى عدم دقتيا وا 
 اىتمام اكبر لبعد التنبؤ واألصالة .

 
 الخالديلتالية ) خالد لقد توافقت نتائج الدراسة في ىذا الجانب إلى ما توصمت إليو الدراسات السابقة ا

(  ، كما 2015، إبراىيم عبد القادر 2017، مراد محمد النمشي  2017 لكمري، نوفل عبد الرضا  2013
أكدت عمى تشجيع وتطبيق اإلبداع اإلداري كأداة  ميمة في مواجية التحديات وكفاءة المنظمة إلى تحقيق 

 الميزة التنافسية .
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 خالصة الفصل الثاني :

براز  يكمل ىذا الفصل ما ناقشناه في الفصل األول حول مفاىيم اإلبداع اإلداري والميزة التنافسية  وا 
العبلقة بينيما فقد قمنا في ىذا الفصل  بتوضيح ىذه العبلقة التأثيرية،  كما تم اإلشارة إلى معرفة مدى تحقيق 

فروض  وعرض أىم النتائج  الدراسة مستويات ىذه المتعرين وذلك بواسطة تحميل البيانات واختبار ال
 مستخمصين جممة من التوصيات  واقتراح بعض البحوث والدراسات المستقبمية . 
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 خاتمة
توضيحو داري و الميزة التنافسية نظريا وتم شرحو و دراسة اثر اإلبداع اإلحول  في ىذا الموضوعارتأينا 

اإلبداع اإلداري في تحقيق الميزة اثر  بيدف معرفة مدى spss بواسطة برنامج  ، نيةفي الدراسة الميدا
لتحقيق الميزة التنافسية و  الركيزة األساسية التنافسية  لكمية اآلداب محل الدراسة حيث أن اإلبداع اإلداري ىو 

من خبلل واجتيدنا التنافسية  و  ىذا ما أدى بنا إلى صياغة اإلشكالية ما اثر اإلبداع اإلداري في تحقيق الميزة
ىذه الدراسة اإلجابة عنيا من حيث التعرف عمى ابرز و أىم أبعاد اإلبداع اإلداري و الميزة التنافسية و 

 تجسدت ىذه الدراسة عمى التأثير بوجود عبلقة ارتباطيو  بين المتغيرين.
الدراسة التطبيقية اإلحصائية  جانطبلقا من ىذه المحاور تم طرح فرضيات ليذه الدراسة و لخصت نتائ

، المتوسط ائية تتجمى في االنحراف المعياريالتي ارتكزت في تحميميا عمى عدة مؤشرات و أساليب إحص
 .والتوزيع الطبيعي الحسابي ، و اختبار التباين لبلنحدار المتعدد

والميزة  اإلداري اإلبداع تصبو نحو أنتحاول محل الدراسة  الكمية قد أظيرت نتائج الدراسة أن  
مناسبة و لكن ما يعاب عمى اإلبداع اإلداري عدم توافق نوعا ما التنبؤ و األصالة التي كانت  حيثالتنافسية  

المرونة محل الدراسة و في حين الجانب الثاني من الدراسة فيو يتعمق بالميزة التنافسية و ىو سائدا أيضا في 
و الجودة و لكن ما يعاب عمى الميزة التنافسية عدم تبلءم التكمفة في الكمية محل الدراسة و يتمتع باالستجابة 

الكمية محل الدراسة حيث ىناك عبلقة ارتباطيو قوية و أن أبعاد اإلبداع اإلداري كالتنبؤ و األصالة ليا عبلقة 
 لدراسية.ارتباطيو قوية بين الميزة التنافسية أما بعد المرونة ليس ىناك عبلقة بينيما في الكمية محل ا

 نتائج اختبار الفرضيات:
 الفرضية الرئيسية األولى: 

أظيرت الدراسة أن ىناك مستويات متوسطة من اإلبداع اإلداري محل الدراسة من خبلل المتوسطات 
الحسابية لكل بعد من األبعاد اإلبداع اإلداري و الميزة التنافسية و ىذا ما يعزز المتوسط الحسابي عمى التوالي 

( لمميزة التنافسية  و ىو مستوى متوسط ىذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى  2.928( و)3.007غ  )الذي بم
 نسبيا و التي تنص عمى أن ىناك اثر لؤلبعاد اإلبداع اإلداري عمى الميزة التنافسية .

 : الفرضية الفرعية األولى
في كمية اآلداب محل الدراسة   لبعد األصالة عمى الميزة التنافسية 0.05وجود اثر ذو داللة إحصائية 

حيث تم اختيار صحة ىذه الفرضية عن طريق  اختبار تحميل التباين لبلنحدار بمعرفة العبلقة بين األصالة و 
و ىي  0.05و ىي اقل من مستوى المعنوية  0.000الميزة التنافسية و قيمة الداللة اإلحصائية المحسوبة ىي 

التنافسية و ىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية و ىي ىناك اثر ذو داللة  عبلقة طردية بين األصالة و الميزة
 إحصائية بين األصالة و الميزة التنافسية .
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 : الفرضية الفرعية الثانية
وجود اثر ذو داللة إحصائية بين التنبؤ و الميزة التنافسية في كمية اآلداب محل الدراسة حيث تم اختيار 

ق اختيار تحميل التباين لبلنحدار لمعرفة العبلقة بين التنبؤ و الميزة التنافسية و صحة ىذه الفرضية عن طري
و ىي عبلقة ارتباط قوية بين متغيرين و ىذا  0.05اقل من  0.0010فنية الداللة االحتمالية المحسوبة ىي 

 تنافسية ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة و ىي ىناك اثر ذو داللة إحصائية بين التنبؤ و الميزة ال
: وجود اثر ذو داللة إحصائية بين المرونة و الميزة التنافسية في كمية اآلداب  الفرضية الفرعية الثالثة

محل الدراسة حيث تم اختيار صحة ىذه الفرضية عن طريق اختبار تحميل التباين لبلنحدار لمعرفة العبلقة بين 
و ىي اكبر من القيمة المعنوية و  0.331ية المحسوبة في المرونة و الميزة التنافسية و قيمة الداللة االحتمال

ىناك عبلقة غير ارتباطيو بين المرونة و الميزة التنافسية ، وأظيرت الدراسة التي تنفي الفرضية البديمة الرابعة 
 اثر ذو داللة  إحصائية بين المرونة والميزة التنافسية  في كمية اآلداب  محل الدراسة. ال يوجدانو " 

 نتائج :ال
 نتائج التالية :توصمت الدراسة لم

 ري  في كمية اآلداب محل الدراسة؛انو يوجد مستويات متوسطة من اإلبداع اإلدا 
 ية  في كمية اآلداب محل الدراسة؛انو يوجد مستويات متوسطة من الميزة التنافس 
 ل الدراسة؛سية  في كمية اآلداب محانو ىناك عبلقة بين اإلبداع اإلداري والميزة التناف 
 افسية؛انو ىناك اثر ذو داللة إحصائية بين األصالة والميزة التن 
 ة بين التنبؤ والميزة التنافسية؛في كمية اآلداب محل الدراسة يوجد ىناك اثر ذو داللة إحصائي 
 انو ليس ىناك اثر ذو داللة إحصائية بين المرونة والميزة التنافسية . 

 التوصيات : 
 :ما يميمن الدراسة مجموعة من التوصيات تتجمى في استخمصت الباحثتين 

  حث إدارة الكمية بوجوب توظيف عبلقة االرتباط والتأثير الذي تم التوصل إليو بواسطة التحميل
، من اجل تطوير التابع المتضمن الميزة التنافسيةاإلحصائي لممتغيرين المستقل المتمثل في اإلبداع اإلداري و 

ج أبعاد اإلبداع اإلداري  راء تعديبلت  والتغيرات المطموبة؛وا 
  الجامعة عامة عمى تحقيق ميزة تنافسية خاصة بيا وتكون مستدامة  و تشجيع كمية اآلداب خاصة

 قدر اإلمكان واالعتماد عمى أبعاد اإلبداع اإلداري كعنصر رئيسي في تحقيق الميزة التنافسية 
  مفيوم اإلبداع فييم وتجسيدىا من خبلليم في دورات نوعية لترسيخ   اإلدارييناشارك األستاذة

 بوصفيا ممارسات ارتقائية عمى مستوى اإلدارة .
 . تفعيل االستراتيجيات التنظيمية التي تعزز وتحفز اإلبداع اإلداري بين اإلدارة وموظفييا 
  إيجاد وعي مشترك بين العاممين  واإلدارة العمياء من اجل الوصول إلى حمول إبداعية ومبتكرة من

 شانيا  دوام الكمية في نطاق المنافسة باستمرار.
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  توسيع معرفة اإلبداع بين الموظفين في الجامعة عامة وكمية اآلداب خاصة وتشجيعيا بواسطة برامج
 تحفز اإلبداع اإلداري كجائزة اإلبداع واألداء المتميز التي تمنحيا المؤسسات لموظفييا سنويا أو شيريا .

 لتيديدات وفرص البيئة الخارجية بغرض تطوير األفكار التي من شانيا اقتناص  استقراء اإلدارة العميا
 الفرص وتقميل من التيديدات وصوال إلى المرونة التي تساعدىا عمى التغيرات البلزمة وتحقيق منافسة عالية.

  في حل المشاكل التي تحيط بالمؤسسة . اإلداريينضرورة إيجاد البيئة التنظيمية لمموظفين 
 :  ق الدراسةأفا
  في تحقيق اإلبداع اإلداري.تشارك المعرفة دور 
 .الدور الوسيط لمتغيير التنظيمي في العبلقة بين الصراع التنظيمي واإلبداع اإلداري 
  بين االبتكار التنظيمي والميزة التنافسية العبلقةالوسيط لمتعميم التنظيمي في الدور 
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 باإلنجميزيةقائمة المصطمحات 
Competitive advantage الميزة التنافسيت 

administration creativity اإلداري اإلبداع 

Forecasting التنبؤ 

Flexibility المزونت 

Originality األصالت 

Quality الجودة 

Cost الكلفت 

Response االستجابت 

Creativity اإلبداع 

Change التغييز 

Organizational creativity لتنظيمي االبداع ا 

Organizational Education  التعليم التنظيمي 

Brainstorming العصف الذهني 

Transformational Leadership القيادة التحويليت 

Organizational innovation  االبتكار  التنظيمي 

 
 قائمة االختصارات والرموز

 

 
 
 

 الداللة بالمغة العربية االختصار/ الرمز
Spss  اإلحصائية لمعموم االجتماعيةالمجموعة 
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ت. )مجمة جامعة كركوك لمعموم (. أثر بيئة العمل االبعية في المنظمان2014سودان عبد الغني عمي. ) .17
 .4، 01االقتصادية واالدارية، المحرر( 

(. الثقافة التنظمية وعبلقتيا ببلبداع االداري لدى عمداء الكميات 2018عبلء حاكم الناصر. ) .18
 .20(، 56)9مجمة البحوث التربوية والنفسية، ومعاونييم. 

مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية، . (. اثر القيادة في تحقيق الميزة التنافسية2017كاظم امل جواد. ) .19
13(50.) 

ميزة التنافسية. (. االبداع االداري وعبلقتو بتحقيق ال2017مراد محمد النمشي وىدى احمد الدعيس. ) .20
 .10(، 29)187المجمة العربية لطمان الجودة، 

(. تقيم تاثير االبداع االداري في تحقيق الميزة التنافسية. 2017نوفل عبد الرضا الكمريو عمي عقيل. ) .21
 (.113)9قتصاد، مجمة االدارة واال

(. العبلقة بين عوامل تنمية االبداع االداري وممارسات القيادة التحويمية 2018نوفل عبد الرضا عموان. ) .22
 .120(، 14)06مجمة العزى لمعموم االقتصادية واالدارية، وتاثيرىا في تحقيق الفاعمية التنظمية. 



 قائمة المصادر والمراجع  
 

 

61 
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 قائمة األساتذة المحكمين لالستبيان 

 31ملحق رقم 
 الجامعة الرتبة العممية  االسم والمقب  الرقم 
 جامعة أدرار -أ  -أستاذ محاضر   لجيبلليد/ قالون ا 10
 جامعة أدرار -أ  -أستاذ محاضر   د/ تيقاوي العربي 18

 جامعة أدرار -أ  -أستاذ محاضر   د/عياد ليمى 10
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 02الممحق رقم 

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة احمد دراية ادرار

 كمية العموم االقتصادية و العموم التجارية و عموم التسيير

 أعمال إدارةقسم: عموم التسيير                                               تخصص:                

                           2018/2019السنة الدراسية:

 استبيان رسالة ماستر

 تحية طيبة و بعد:
 منكم الدعم والتعاون نأمل أعمال إدارةكمال متطمبات نيل شيادة الماستر في عموم التسيير تخصص انو في إطار است

 المتواصل ال نجاح ىذه الدراسة الميدانية: بعنوان
 في تحقيق الميزة التنافسية جامعة ادرار انمو دجا" اإلداري اإلبداع"اثر 

 اإلبداع اإلداري ودعوة القيادات في الجامعةنيدف من خبلل ىذا العمل لمتعرف عمى واقع تطبيق عناصر 

واالبتكار الذي من خبللو تتحقق الميزة التنافسية ، وكمي أمل وثقة في التعاون والمشاركة  اإلبداعإلى تييئة أجواء تساعد عمى  

مطروحة بما يعبر عن نتائج وحمول يمكن االعتماد عمييا وذلك باإلجابة عن األسئمة ال إلىمعنا إلنجاز ىذا البحث  و الوصول 

 آراءكم بكل دفة عممية و موضوعية.

نؤكد لكم أن المعمومات التي سيصرح بيا من قبمكم ستعامل بسرية تامة وأمانة وستكون موضع ثقة ، ولن يتم االطبلع عمييا 

 ن االستبيان.ولن تستعمل إال إلغراض البحث العممي ولن يتم اإلشارة إلى أي اسم من األسماء المساىمة في اإلجابة ع

 ولكم الشكر الجزيل
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الشخصية أوال: البيانات  

 فما فوق 43من           43الى36من        35الى 31من        33الى26من    سنة     25العمر : اقل من -1
 أنثى                            ذكر            النوع:

 دكتوراه        ماجستير         ماستر       ليسانس       شهادة التكوين المهني  مؤىل العلمي:ال-2

  إداريأستاذ و إداريا الصفة لوظيفة:      أستاذ      -3

 فما فوق  23من         23الى16من  15الى11من     13الى6من   سنوات  5الخبرة المهنية: اقل من -4

 /ثانيا:اسئلة الدراسة

 اثر اإلبداع اإلداري في تحقيق الميزة التنافسيةمن األسئلة ذات العالقة بموضوع الدراسة" ىذا الجانب جملة يتضمن

:القدرة على ابتكار أساليب ووسائل وأفكار جديدة غير مألوفة مفيدة للعمل داخل :)المتغير المستقل(ويقصد باإلبداع اإلداري

 المنظمة

 يكم بشفافية ونزاىة حول الفقرات التاليةأمام العبارة التي تعبر عن رأx) الرجاء وضع إشارة )

غير موافق 
 تماما

 غير
 موافق

 
 محايد

 
 موافق

 موافق
 تماما

 
 محتوى الفقرات

رقم 
 الفقرة

 األصالة
تحرص الجامعة على أن األعمال الموكلة للموظفين يجب أن تنجز بأساليب      

 متطورة ومتجددة
31 

واستخدمها في مجال العمل ةاألفكارالجديدفي إنتاج  الجامعةتسهم        32 
 33 تستخدم الجامعة أسلوب العصف الذىني القائم على اإلبداع اإلداري     

واألىداف الرسالة تخدم التي األعمال الجامعة تحفز       34 
 35 تقوم الجامعة بالتحسين المستمر في جميع الهياكل اإلدارية     
الفرص الكافية و المشاركة في القرارات ا إلداريةتهتم الجامعة بالعاملين وإتاحة        36 
لمجتمعمؤسسات ا جميع مع بإيجابية الجامعة  تتعامل       37 
التكنولوجيا عم ياتماشت تياالعمل في ة جديد أساليبالجامعة  تطبيق       38 
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 توفر الجامعة مبالغ كافية للباحثين من اجل تقديم ابتكارات جديدة تميزىا عن     
 الجامعات

39 

 13 يتمتعالموظفبحريةالتعبيرحتىوانكانتمخالفةلرؤسائهمبالعمل     
 11 تعمل الجامعة على تطبيق نظام الدوام المرن     
واالستفادة منوالمختلف  تحرصالجامعةعلىمعرفةالرأي       12 
ةالتخطيطالشاماللذييوضحأىدافاإلدار الجامعة  تشجع       13 
قدرمناسبلتقديمالحلولوالخدماتمنر توفيتتيحالجامعة       

 اإلدارةالالمركزية
14 

لتنافسوالحوارللموظفينالذينيمتلكونالقدرةعلىاإلقناعا تفتحالجامعةباب       15 

 16 تتبنىالجامعةأسلوبتحوياللسلطة     

تسعى الجامعة للحصول على األفكار التي تسهم في حل مشاكل العمل      
 الجماعي

17 

إستراتيجيةلمواجهةالمشاكلقبلحدوثهاخطط  ببناء الجامعة ومتق       18 

فيالكشفعنالخططالمستقبليةوتدعمها تشارك الجامعة       19 

باستدراكالمشاكلقبلحدوثو الجامعة قومت       20 

 21 تجديد وتحديث التقنيات المستخدمة في التعليم استطاعتالجامعة     
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 زة التنافسيةالمتغير التابع: الميثالثا:

 نيقدرة المنظمة على أداء أعمالها بشكل يصعب تقليده من قبل المنافسبالميزة التنافسية: ىي ويقصد 

 األبعاد 
 

موافق  عباراتلمحتوى ا
 تماما

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

22  
 
 

 الجودة
 
 
 
 
 

جامعات جيدة بالنسبة للالجامعة تعد نسبة الوعي النوعي للعاملين في 
 األخرى

     

      خصص للرقابة على جودة المخرجاتتتسهم الجامعة في توفير قسم م 23
      صفات القياسية الوطنيةاللمو  مناسبة مخرجات الجامعة  24
      الجامعة خطة وسياسة واضحة وموثقة للجودة ىتتبن 25
والعمل على تخصص الجامعة الحوافز والمكافآت لألفكار اإلبداعية  26

 نشرىا
     

تقوم الجامعة بتنمية رأسمالها الفكري من خالل التطوير المهني وتحفيز  27
 العاملين

     

تشجع الجامعة العاملين على التجريب والمبادرة وتحمل المخاطر  28
 والمغامرة

     

      تسهم الجامعة في التدريب المستمر للموظفين 29
33  

 
 

 الكلفة

      لجامعة خبراء يتكيفون مع الظروف والمتغيرات واألزمات الطارئةتعين ا
لكل الموظفين مقارنة بالجامعات  مناسبةأجور الموظفين في الجامعة  31

 األخرى
     

تكاليف التكوين والتدريب في الجامعة منخفضة مقارنة للجامعات  32
 األخرى

     

      والمستعملة في الجامعة باالنخفاض تجهيزات والوسائل المقتناةالتتميز  33
      تهتم الجامعة بخفض تكاليف الصيانة باستمرار 33
34  

 
 

 االستجابة

      ترسم الجامعة خططا مستقبلية قائمة على االبتكار واإلبداع
      لتحديث مناىجها التعليمية والتطويرتجدد الجامعة عملية البحث  36

      األساليب االلكترونية في األعمال اإلدارية بشكل فعالتستخدم الجامعة  37
تتجاوب الجامعة مع المتغيرات المجتمعية بما يسهم في تطوير سوق  38

 العمل
     

      تقوم الجامعة بتعديل أساليب عملها بما يتوافق مع التغيرات الطارئة 39
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 03الممحق رقم 
 عمى الميزة التنافسية  اإلبداع اإلداريةلمتعدد ألبعاد اختبار تحميل التباين لالنحدار ا

 القيمة االحتمالية مؤشر فيشر متوسط مجموع المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 8،627 3 25،882 االنحدار

 203، 82 16،663 الخطأ 000، 42،455
  85 42،546 الكمي

 r=0.780ط معامل االرتبا R²= 0.608معامل التحديد 
 spssالطالبتين باالعتماد عمى مخرجات  إعدادالمصدر : 

 04الممحق رقم 
 عمى الميزة التنافسية  األصالةاإلداريةاختبار تحميل التباين لالنحدار لبعد 

 القيمة االحتمالية مؤشر فيشر متوسط مجموع المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 19،729 + 19،729 االنحدار

 272، 84 22،816 الخطأ 000، 72،635
  85 42،546 الكمي

 r=0.681معامل االرتباط  R²= 0.464معامل التحديد 
 spssالطالبتين باالعتماد عمى مخرجات  إعدادالمصدر : 
 55الممحق رقم 

 عمى الميزة التنافسية اإلداريةاختبار تحميل التباين لالنحدار لبعد المرونة 

 القيمة االحتمالية مؤشر فيشر متوسط مجموع المربعات درجات الحرية وع المربعاتمجم المصدر

 19،971 + 19،971 االنحدار
74،309 ،000b 269، 84 22،575 الخطأ 

  85 42،546 الكمي
 r=0.685معامل االرتباط  R²= 0.469معامل التحديد 

 

  



 

 

69 

 06الممحق 
 عمى الميزة التنافسية  اإلداريتنبؤ اختبار تحميل التباين لالنحدار لبعد ال

 القيمة االحتمالية مؤشر فيشر متوسط مجموع المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 21،221 + 21،221 االنحدار

83،593 ،000b 254، 84 21،325 الخطأ 
  85 42،546 الكمي

 r=0.706معامل االرتباط  R²= 0.499معامل التحديد 
 07ق الممح

 وضح اختبار التوزيع الطبيعي لألبعاد اإلبداع اإلداري والميز التنافسية
 األبعاد إحصاء القيمة االحتمالية

 األصالة 093، 065،
 المرونة 072، *200،
 التنبؤ 101، 030،
 الميزة التنافسية 059، *200،

 spssالمصدر : إعداد الطالبتين بناءا عمى مخرجات 
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 08الممحق 
 كل التنظيميالهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


