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حالي، والوقوف على مفهوم هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مفهوم القيادة الجامعية، وأهم أدوارها في العصر ال
المناخ الجامعي، وأبعاده داخل الحياة الجامعية، والكشف عن مفهوم اإلبداع اإلداري، وأبعاده لدى القيادة الجامعية، 
باإلضافة إلى رصد واقع دور المناخ الجامعي في تنمية اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر، وعليه تقترح 

 التوصيات لتفعيل دور المناخ الجامعي في تنمية اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية في مصر. الدراسة عددا من
وتمثلت أدوات الدراسة في استبيان  باعتباره أقرب المناهج العلمية لدراسة المشكلة،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، 

ي )من إعداد الباحث(، والذي تم تطبيقه على عينة مقصودة المناخ الجامعي )من إعداد الباحث(، ومقياس اإلبداع اإلدار 
 ( رئيس قسم.81( وكيل كلية، و)81( بوظيفة عميد كلية، و)6من بعض القيادات الجامعية متمثلة في )

وكيل  –مستوى المناخ الجامعي من وجهة نظر بعض القيادات الجامعية )عميد الكلية ولقد توصلت النتائج إلى أن 
مستوى اإلبداع اإلداري من وجهة نظر بعض القيادات الجامعية جاء بدرجة متوسطة، كما أن  اء األقسام(رؤس –الكلية 

دالة إحصائياً جاء بمستوى متوسط، كما كشفت النتائج عن وجود فورق  رؤساء األقسام( –وكيل الكلية  –)عميد الكلية 
فروق ، ووجود تبعًا لمتغير الكلية )علمية/ نظرية( مستوى المناخ الجامعي من وجهة نظر بعض القيادات الجامعية في

، دالة إحصائيًا في مستوى اإلبداع اإلداري من وجهة نظر بعض القيادات الجامعية تبعًا لمتغير الكلية )علمية/ نظرية(
 ألبعاد لكلىا والمجموع الجامعي المناخ ألبعاد الكلى المجموع بين( 0.8.) داللة مستوى  عند إحصائياً  دالة عالقة ووجود
 .الجامعية القيادات بعض نظر وجهة من اإلداري  اإلبداع

 .القيادة الجامعية –اإلبداع اإلداري  –: المناخ الجامعي الكلمات المفتاحية
Abstract: 

    The current study aimed to identify the concept of university leadership, its main roles in 

the present time, understand the concept of the university climate and its dimensions within 

university life, and to reveal the concept of administrative innovation and its dimensions in 

university leadership.  In addition, the study aimed to monitor the reality of the role of 

university climate in developing administrative innovation among university leaders in 

Egypt. Therefore, the study proposes a number of recommendations to activate the role of 

the university climate in the development of administrative innovation among university 

leaders in Egypt. 

    The current study adopted a descriptive approach as it is the closest research approach to 

the problem study. The tools utilized in the study were: University Climate Questionnaire 

(by the researcher), Administrative Innovation Measure (by the researcher) which was 

applied to a random sample of university leaders distributed as: Dean (6), Vice Dean (18) 

and Head of Department (18).  

   The findings of the study concluded that all terms of university climate level as well as 

administrative innovation level according to the viewpoints of some university leaders 

(Dean of college – Vice Dean – Heads of Departments) recorded moderate degrees. There 

were statistically significant differences on the level of university climate according to the 

viewpoints of some university leaders according to the college variable (theoretical/ 
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practical). In addition, there was a statistically significant relation at significance level 

(0.01) between the overall total of university climate and the overall total of administrative 

innovation according to the viewpoints of some university leaders. 

Keywords: university climate – administrative innovation – university leadership 

 ة:ـــمقدم

يمر العالم في هذه اآلونة بثورات علمية 
حدوث تغيرات  وتكنولوجية هائلة أدت إلى

وتحوالت كبرى في شتى ميادين الحياة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وقد ألقت 
هذه التغيرات بظاللها على النظم التعليمية 
عامة وعلى التعليم الجامعي بصفة خاصة 
بحيث أصبحت كفاءة الجامعات تقاس بمدى 
قدرتها على مواجه هذه التغيرات والتصدي 

بة لها، األمر الذي أدي إلي للتحديات المصاح
االهتمام بتطوير وتحديث التعليم الجامعي 

 نوعنوا لتقدم المجتمع بوصفة األداة الرئيسة
 نهضته.

ولعل من أهم العوامل الحاكمة في تطوير 
التعليم الجامعي تلك التي تتعلق بنمط إدارته، 
ويرجع ذلك إلى أن اإلدارة الجامعية هي 

ظام التعليم الجامعي الكيفية التي يدار بها ن
المجتمع الذي يعيش فيه،  أليديولوجيةوفقًا 

وظروفه االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
والثقافية المحيطة به، حتى تتحقق األهداف 
التي ينشدها المجتمع من هذا النوع من التعليم 
وذلك في إطار مناخ تتوافر فيه بالضرورة 

ية وكفاءة عالقات إنسانية سليمة تزيد من فاعل
اإلدارة الجامعية، وبالتالي فإن تطوير التعليم 

وير وتحديث طالجامعي ال يتم دون تغيير وت

)محمد عبد الرازق ويح،   اإلدارة الجامعية
 .(176م، ص2.82وأحمد نصحي الباز، 

وعلى المستوى الجامعي تعد القيادات 
األكاديمية بالكليات من: عمداء الكليات 

هم حجر الس األقسام ؛ ووكالؤهم ورؤساء مج
الزاوية في أي إصالح أو تطوير إداري منشود 

)إيمان وصفي السيد،  للمؤسسة الجامعية
، وبذلك تتزايد الحاجة إلى (3م، ص.2.8

؛ أداء مهامهم بدرجة عالية من التميز واإلبداع
حيث إن اضطالع هؤالء القيادات بدورهم في 

ن من شأنه أ ة بإتقانالمنشود األهدافتحقيق 
يسهم في تحقيق أهداف الجامعة في عصر 
أصبح هناك فيه ضرورة لتحول التعليم من 
الجمود إلى المرونة، ومن التجانس إلى التنوع 
ومن ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان 

م، 6..2)محمد عيسى العبادي،  والجودة 
 .(383ص

وإذا كان التعليم الجامعي هو أحد ركائز التي 
لمجتمع، وهو األساس في تقدمه يعتمد عليها ا

وتطوره، فإن المناخ الجامعي ليس مكانا يتم 
فيه تعلم المهارات األكاديمية فحسب، وإنما هو 
مجتمع صغير يتفاعل فيه األعضاء، فيؤثر 
بعضهم في بعض، فالعالقات االجتماعية بين 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء هيئة 

من جهة أخرى التدريس والقيادات الجامعية 
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تؤثر تأثيرا كبيرا في الجو االجتماعي الجامعي، 
)عبد المنعم   وهذا يؤثر بدوره في نواتج التعلم

. بل ويؤثر (817م، ص2.86أحمد علي، 
أيضا في درجة اإلبداع اإلداري لدى القادة 

 وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وبالنظر إلى الدور المهم الذي تضطلع به 

عات في مصر فإن األمر هنا قيادات الجام
يتطلب وجود قيادات ذات رؤية استشرافية نحو 
المستقبل إلحداث تطور شامل في المجال 

والمجتمعي  والبحثيالمعرفي والثقافي والمهني 
 واإلبداع اإلداري.وتعزيز ثقافة الجودة والتميز 

يعد اتجاها إداريا حديثا يلعب  واإلبداع اإلداري 
المنظمات وتطورها، فهو  دورًا هامًا في بقاء

أداتها في التكيف مع المتغيرات االقتصادية 
واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية والثقافية 
وغيرها من األمور المحيطة بها. كما أنه 
يساعدها على مواجهة المشكالت المعاصرة 
وتحديات المستقبل . وذلك من خالل ما يقدم 

 الت.لها من حلول للتعامل مع هذه المشك
لذا أصبح اإلبداع واالبتكار من الضرورات، 
والعناصر المهمة، والسمات األساسية التي 

، ةالعصري قادة المؤسساتينبغـي توفرها في 
وذلك نتيجة لتزايد الطموحات، وتعدد الحاجات، 

وبذلك فإن نجاح القائد األكاديمي  وتنوعهـا، 
في القيام بأدواره، مرهون بمدى إيمانه واهتمامه 

، وقدرته على شحذ اإلداري باإلبداع في العمل 
واألخذ  أعضاء هيئة التدريس والعاملينهمم 

قومون بأفضل اآلراء واألفكار الجديدة التي ي
 .طرحهاب

مما سبق يتضح أن االهتمام بالمناخ الجامعي 
والعمل على تطويره وتحسينه أصبح أمرا 
ضروريا ليس الرتباطه بمتغيرات تتعلق 

وإنما الرتباطه أيضا بأعضاء  بالطالب فقط،
هيئة التدريس وقيادات الجامعة والعاملين فيها، 
لذا تأتي الدراسة الحالية لتطوير دور المناخ 
الجامعي في تنمية اإلبداع اإلداري لدى 

 القيادات الجامعية في مصر.
 مشكلة الدراسة:

يواجه التعليم الجامعي في العالم العربي 
لتحديات التي وخاصة في مصر عددًا من ا

تدفعه نحو التغيير والتطوير، ومن أبرز هذه 
التحديات ظهور العولمة بأبعادها المختلفة 
والتغيرات المتسارعة في المعرفة وتكنولوجيا 
المعلومات والحراك االجتماعي والتغيرات 
الثقافية واالنفتاح العالمي غير المسبوق في 
مجال التعليم العالي بظهور تدويل التعليم 
العالي والجامعات الدولية باإلضافة إلى ظهور 

 .التصنيفات العالمية للجامعات
والمناخ الجامعي ليس شيئا معنويا داخل 
الجامعات ال يمكن تطويره أو تحسينه أو 
تغييره، بل هو من األمور الممكن تطويرها 
وتحسينها إذا توفرت اإلرادة واإلمكانيات، وقد 

عبا، فالتفكير يكون األمر في بعض األحيان ص
بواقع المناخ الجامعي وتلمس السبل والوسائل 



 111 

 

القادرة على الرقي بهذا الواقع لما هو أفضل 
 يعد من صفات القيادة الجامعية الناجحة.

المسؤولية الملقاة على القيادات  وعليه تزداد
التطوير الجامعية باعتبارها المسئولة عن 

في الجامعات، وذلك من خالل  اإلداري 
ستها ألدوار جديدة تمكنها من مواكبة ممار 

حيث إنه ال يمكن  التطوير والتحديثمتطلبات 
للجامعات تحقيق الجودة في أدائها وخريجيها 
ومعالجة التحديات التي تواجهها بإدارة األمس 
أو اإلدارة التقليدية بل تحتاج جهود تحسين 
الجودة تغييرًا في األساليب التي تعمل 

)إيمان وصفي السيد،   بمقتضاها اإلدارة
 .(5م، ص.2.8

ولقد كشفت العديد من الدراسات إلى أهمية 
تطوير أداء القيادات الجامعية بشكل عام 
بهدف تحسين منظومة العمل التعليم الجامعي 

دراسة  وما يوجه ذلك من مشكالت، فتشير 
قلة توافر  إلى م(2.86)مروة محمود إبراهيم، 

ة الموارد البشرية مهارات إدارة االجتماعات وإدار 
وإدارة المعرفة لدى القيادات الجامعية بمصر 
نتيجة لنقص تدريبهم علي ممارسة تلك 

 .المهارات
)منى عبد المنعم محمد، وتوصلت دراسة 

إلى أن ممارسات القيادات الجامعية  م(2.83
في مصر ما زالت تقليدية جامدة تعتمد على" 

سة أسلوب قيادة الرجل الواحد" وأوصت الدرا
بضرورة قيام القيادات الجامعية المصرية 

بوضع خطط واضحة المعالم لعملية التغيير 
 والتطوير داخل الجامعات. 

 Odhiambo, G., 2014, PP)وتوصلت دراسة 
إلى أن هناك عدة تحديات تواجه  (183-195

مؤسسات التعليم العالي أبرزها التدفق الهائل 
التعليم للمعلومات، وزيادة أعداد الطالب في 

العالي، وانخفاض التمويل الحكومي، وأشارت 
الدراسة إلى أن مؤسسات التعليم العالي بحاجة 
إلى تبنى نمط القيادة التحويلية بوصفه النمط 

 اإلداري األنسب إلدارة الجامعات.

 ,Moman, L. Basham, 2014)دراسة وأشارت 
pp, 54-58)  إلى أن التحدي الحقيقي الذي

الجامعات دون إدخال التغيير  قادةيقف أمام 
في جامعتهم يتمثل في الثقافة التنظيمية السائدة 
في هذه الجامعات وتعقد السياسات واإلجراءات 
المصاحبة لها، وأوضحت الدراسة أن هناك 
عددًا من الصفات القيادية التي يجب أن يتمتع 
بها رؤساء الجامعات أهمها القدرة على 

والخبرة التكنولوجية، التواصل، والوعي الثقافي، 
 .والقدرة على اإلبداع والمهارات اإلنسانية

أن  م(2.82)وفاء عياد علي، وأشارت دراسة 
من أبرز معوقات التمكين اإلداري للقيادات 
الجامعية االلتزام بالتسلسل والتنظيم الهرمي 
والروتين الوظيفي وقلة استخدام األساليب 

ضرورة اإلدارية الحديثة، وأوصت الدراسة ب
التركيز على دور القائد الجامعي كداعية 
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للتغيير في الكلية وتنمية قدراته على التعامل 
 مع مظاهر مقاومة تغيير ما حوله.

إلى  م(.2.8)وصفي وتوصلت دراسة إيمان 
وجود قصور في أساليب اختيار القيادات 
الجامعية، وعدم االهتمام ببرامج تنمية القدرات 

للقيادات الجامعية اإلبداعية و والمهارات اإلدارية 
  .في مصر

)حسن محمد حسان، وعلي عبد هدفت دراسة و 
إلى  (268-2.5م، ص.2.8ربه حسين، 

تحليل بعض أبعاد القيادة لدى عمداء كليات 
التربية )البعد األخالقي واالجتماعي والعقلي(، 
ودراسة أثر هذه األبعاد على تطوير هذه 

جود قصور الكليات، وتوصلت الدراسة إلى و 
كبير في ممارسات عمداء كليات التربية للبعد 
األخالقي واالجتماعي والعقلي أدى إلى ضعف 
العالقات اإلنسانية التي تربط بين القيادات 

 .الجامعية والعاملين بالجامعة
أشارت دراسة ماهر حسن، وباإلضافة إلى ذلك 

المؤسسات ( إلى أن 2.82وعمر مرسي )
ديد من المشكالت الجامعية تعاني من الع

اإلدارية التي تتمثل في البيروقراطية والروتين 
والجمود وعدم وضوح الرؤية والتأكيد المفرط 

ال جعلى إتباع الصيغ الرسمية، وعدم إتاحة الم
للعامين القتراح الحلول اإلبداعية لمشكالت 
العمل المتراكمة، ومن هنا فإن مواجهة هذه 

التقليدية المشكالت يتطلب تغيير األساليب 
السائدة وإتباع طرائق وأساليب جديدة تقوم على 

اإلبداع واالبتكار، واالهتمام بتوظيف للمنهج 
اإلبداعي وتوقير البيئة المناسبة لتشجيعه، 
وإيجاد األشخاص المبدعين القادرين على حل 
المشكالت المختلفة التي تعاني منها 
المؤسسات الجامعية ورفع كفاءتها اإلدارية 

 .(273)صدة قدرتها التعليمية. وزيا
وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة يمكن القول  

في تحقيق دور كبير لقيادات الجامعية لبأن 
التطوير التنظيمي بالجامعات على مختلف 

اتفقت معظم الدراسات  ، حيثالمستويات
السابقة مع الدراسة الحالية في أهمية تطوير 

ارساتها القيادات الجامعية ألدوارها ومم
 لديهم. لتنمية اإلبداع اإلداري المضطلعة بها 

وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة 
 التالية:

ما مستوى المناخ الجامعي من وجهة نظر . 8
 –بعض القيادات الجامعية )عميد الكلية 

 رؤساء األقسام(؟ –وكيل الكلية 
ما مستوى اإلبداع اإلداري من وجهة نظر . 2

 –لقيادات الجامعية )عميد الكلية بعض ا
 رؤساء األقسام(؟ –وكيل الكلية 

مستوى  فيهل توجد فروق دالة إحصائيًا . 3
المناخ الجامعي من وجهة نظر بعض 
القيادات الجامعية تبعًا لمتغير الكلية 

 )علمية/ نظرية(؟
هل توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى . 3

 اإلبداع اإلداري من وجهة نظر بعض
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القيادات الجامعية تبعًا لمتغير الكلية 
 )علمية/ نظرية(؟

هل توجد عالقة دالة إحصائيًا بين مستوى . 5
المناخ الجامعي واإلبداع اإلداري من وجهة 

 نظر بعض القيادات الجامعية؟
 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على:
مستوى المناخ الجامعي من وجهة نظر . 8

 –لقيادات الجامعية )عميد الكلية بعض ا
 .رؤساء األقسام( –وكيل الكلية 

مستوى اإلبداع اإلداري من وجهة نظر . 2
 –بعض القيادات الجامعية )عميد الكلية 

 .رؤساء األقسام( –وكيل الكلية 
دالة  افروق. التعرف على ما إذا كان هناك 3

مستوى المناخ الجامعي من  فيإحصائيًا 
القيادات الجامعية تبعًا وجهة نظر بعض 

 لمتغير الكلية )علمية/ نظرية(؟
دالة  افروق. التعرف على ما إذا كان هناك 3

إحصائيًا في مستوى اإلبداع اإلداري من 
وجهة نظر بعض القيادات الجامعية تبعًا 

 لمتغير الكلية )علمية/ نظرية(؟
عالقة دالة . التعرف على ما إذا كان هناك 5

وى المناخ الجامعي إحصائيًا بين مست
واإلبداع اإلداري من وجهة نظر بعض 

 .القيادات الجامعية
 أهمية الدراسة:

تناولها لكل من المناخ الجامعي واإلبداع  -8
اإلداري والتي تعد من الموضوعات المهمة 

في مجال القيادة التربوية، والتي تحظى 
باهتمام كافة المجتمعات النامية والمتقدمة 

  على حد سواء .
لفت االنتباه للمشكالت التي تؤثر على  -2

المناخ الجامعي، وبالتالي تؤثر على درجة 
 اإلبداع اإلداري لدى القيادات الجامعية.

تفيد النتائج التي يتم التوصل إليها قادة  -3
الجامعات في التعرف على أبعاد المناخ 
الجامعي ودورها في توفير البيئة المناسبة 

 إلداري .والمحفزة لإلبداع ا
قدمت الدراسة من خالل النتائج التي  -3

بعضا من أسفرت عنها الدراسة الميدانية 
المناخ  لتحسين دور التوصيات المقترحة

الجامعي في تنمية اإلبداع اإلداري لدى 
 القيادات الجامعية بمصر.

 حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة حدود موضوعية:  -1
يسة، تناول ثالث متغيرات رئالحالية على 

، والمتغير المناخ الجامعيالمتغير األول: 
، والمتغير الثالث:  اإلبداع اإلداري الثاني: 

 القيادات الجامعية.
ُطِبقت الدراسة الميدانية  حدود بشرية: -2

رؤساء ( عضوا من 81على عينة قدرها )
( من 6وكالء للكليات، و)( 81و)األقسام، 

 جنوب الوادي بقنا.بجامعة عمداء الكليات 
( 6) اقتصرت الدراسة على دود مكانية:ح -3

ثالث  جنوب الوادي بقنا،كليات بجامعة 
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)كلية التربية، كلية  كليات نظرية وهي:
الحقوق، كلية التجارة،( وثالث كليات 

طب ، كلية العلوم) كلية  ية وهي:لمع
 ، كلية الطب البيطري(.األسنان

الدراسة الميدانية  أداة  ُطبقت :زمنيةحدود  -4
الدراسي األول للعام الدراسي الفصل في 

2.86/2.87. 
 
 

 أدوات الدراسة:

أداتين للقيام بالدراسة قام الباحث بإعداد 
  الميدانية وهما:

استبانه واقع المناخ الجامعي )إعداد  .1
 الباحث(.

مقياس درجة اإلبداع اإلداري )إعداد  .2
 الباحث(.

 اإلطار النظري للدراسة:

 نظام يأ في التربوية العملية نجاح يرتبط
 من بعدد والدولي المحلي المستوى  على تعليمي

 تتسم التي التربوية القيادة أهمها ومن المتغيرات
 األفراد بين التفاعل وسهولة الديمقراطية بروح
 نجاح تحقيق في تسهم أن شأنها من والتي

  محور أنها إلى باإلضافة. التعليمية المؤسسة
 . اإلدارية العملية في أساس
 في األكبر الدور الجامعي عليمالت ويؤدى

 كما بهما، واالرتقاء والمجتمع بالفرد النهوض
 الثقافي واستقاللها الحضاري  رمزها يشكل

 إلى النامية البلدان من كثير دعا مما والفكري،

 بإدارة االهتمام خالل من جامعاتها أداء تطوير
 خاصة واإلدارية األكاديمية وقياداتها الجامعة
 من بداية الكليات مستوى  على القيادات
 األقسام، مجالس ورؤساء الوكالء ثم العمداء،

 .الكليات وأمناء
 المهم الدور الجامعية القيادات وتلعب

 وإدارتها الجامعة أعمال نجاح في واألساسي
 تقدمه؛ الذي ميالتعل جودة ضمان عنه ينتج مما

 من الجامعية اداتيالق وممارسات فاتجاهات
 جديدة وأدوار قيادية نماطوأ وسلوكيات مبادئ

 يؤثر قد ذلك كل يواجهونها قد ومعوقات
 العمل منظومة على السلب أو باإليجاب

 الجامعة قدرة يعكس بما الجامعة داخل اإلداري 
 ومدى والمجتمعية العلمية رسالتها تقديم على

 تقدمها التي الخدمات جودة ضمان على قدرتها
 .العصر متطلبات مع تتوافق بما
 الجامعية القيادةر األول: المحو: 

 اإلدارية الفاعلية محور الجامعية القيادة تمثل
 إحدى بوصفها الجامعات في والعلمية

 الجامعية، للمؤسسات األساسية المكونات
 العمل وأساليب المثالي الجامعي فالتنظيم

 تحقيقها يستطاع ال المتكاملة وإجراءاته الجيدة
 عالية اءةكف ذات علمية قيادة تتوفر لم إن

 .األهداف تلك تحقيق على وقادرة
 التغيير صناع همبذلك  الجامعية فالقيادات
 مواجهة مسؤولية عاتقهم على وتقع والتجديد

 مع تمشياً  ومتطلباته العصر ومواكبة التحديات
 وبهم لألفضل، التغيير نحو العالمية االتجاهات
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 لقدرتهم ويتأثرون، يؤثرون  فهم حولهم من يتأثر
 اإلمكانات من واالستفادة الجهود نظيمت على

 دخولها للجامعة يتيح مما والبشرية، المادية
 ومنافسة األفضل نحو والتقدم التطور سباق

 .والخارج الداخل في الجامعات
 والمسئولية العظيمة األهمية تلك ضوء وفي

 في الجامعية القيادات بها تضطلع التي الكبيرة
 ولح نظري  إلطار الباحث عرضي مصر

 المفهوم،: حيث من الجامعية القيادات
 يضطلع التي والمسئوليات واألدوار واألهمية،

 التي والمعوقات الجامعية، القيادات بها
 :التالي النحو على يواجهونها،

 . تعريف القيادة الجامعية:1
ها عرففت ،الجامعية القيادة تعريفات تعددت

 العملية: بأنها( .83، ص2.82 عياد، وفاء)
 التأثير سلطة لهم أشخاص بها يقوم يالت

 نةيمع مهارات من التمكن خالل من القانوني
 واستخدام والمبادأة  والمرونة، ة،يالموضوع) مثل

 اتخاذ في والشجاعة ن،ياآلخر  وفهم السلطة،
 اتيسلوك في ريالتأث لهم كون ي مما( القرار

 والطالب واإلداريين ةيسيالتدر  ئةياله أعضاء
 .المرسومة األهداف قيتحقل الجامعات داخل

( 81، ص.2.8 وصفى، إيمان) وعرفت 
"العملية التي يؤثر فيها : بأنها الجامعية القيادة

القائد على أتباعه، ويحثهم على اإلبداع 
واالبتكار في بيئة العمل، حتى يمكن مواجهة 

 . تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل"

 (836ص، 1..2 ،سافع محمود) وأشار
"العاملون في  تعنى الجامعية لقيادةا أن إلى

اإلدارة العليا للمؤسسات التي تضم ما ال يقل 
عن ثالث كليات جامعية وتقدم برامج تعليمية 
تنتهي بمنح الدرجة العلمية األولى والقادرون 
على التأثير في مرؤوسيهم بحيث يؤدون 
واجباتهم طواعية ودون إلزام قانوني، العترافهم 

تحقيق أهداف المؤسسة  بقيمة القائد في
 .الجامعية"

 القائد( .Kenneth F 2006) كينيث وعرف
 في التأثير قوة يمتلك الذي الفرد: بأنه الجامعي
 عضو أي من أكثر وأعمالهم اآلخرين سلوكيات

 المؤسسة في يقودها التي المجموعة داخل أخر
 من المجموعة تختاره فرد أي وهو الجامعية،

 المؤسسة هرم ويمثل ها،ل كقائد يمثلها أن أجل
 الذي الموقع أو المنصب خالل من الجامعية

 يكون  أن المحتمل ومن المؤسسة، داخل يتواله
 المؤسسة أعضاء كافة على عال   تأثير له

 .(Kenneth, F. Janda, 2009, p.346)  الجامعية
 لباحثوفي ضوء التعريفات السابقة يمكن ل

 التي عمليةال: أنهاعلى  الجامعية القيادةتعريف 
 القيادية المهارات لديهم أشخاص يمارسها
 الجامعية القرارات وتنفيذ واتخاذ لصنع الالزمة

 تواجههم التي واألزمات المشكالت لمواجهة
 مستوى  على الالزمة التغييرات وإحداث

 .جامعتهم

 :الجامعية القيادة  أهمية. 2
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 تجعلها خصائص بعدة الجامعية القيادات تتسم
 المؤسسات في القيادات من يرهاغ عن مميزة

 الموقع بين تجمع الجامعية فالقيادات األخرى؛
 في منصبها بحكم الوظيفي؛ ومركزها الرسمي،

 األكاديمي وموقعها القرارات، واتخاذ صنع
 اإلشراف في دورها إلى ،والبحثي واإلداري 
 الباحثين، من وقربها البحوث، وإجراء العلمي،

 ومشكالتهم، عملهم، بطبيعة ومعرفتها
 األدوار من عديًدا تؤدى فهي لذا واحتياجاتهم؛

 الشاملة الجودة تحقق - خاللها من - التي

 .(857، ص2.85)منال يوسف حسنين، 
 ودواعي الجامعية القيادة أهمية يتضح وبذلك

 :منها أسباب لعدة وذلك وجودها
 ةيالعالم اتيوالتحد والمستجدات راتيالمتغ -

 المؤسسات تواجه تيال رةيالكث ةيوالمحل
 جامعية ادةيق وجود تستلزم والتي الجامعية

 سبل ديلتحد عابهايواست تفهمها على قادرة
 .مواجهتها

 .ثةيالحد اإلدارة بيوأسال ميمفاه تطور -
 على قادرة جامعية ادةيق وجود ضرورة -

 والتربوي، مييالتعل المستقبل استشراف
 .ةيالجامع اةيالح مستقبل واستشراف

 العمل سوق  متطلبات في المتالحق طورالت -
 في ةيالجامع ادةيالق على كبيراً  عبئاً  ضعي

 اةيالح ليوتفع المتطلبات، هذه مواكبة
 .التخرج بعد طالبها خدمي بما ةيالجامع

 الطاقات هيلتوج ضرورة الجامعية القيادات -
 ئةيه أعضاء عمل ضمني بما نهايب قيوالتنس
 خطة إطار في المعاونة ئةيواله سيالتدر 

 ة،يالمستقبل وتصوراتها الجامعية المؤسسة
 .والتميز التطور نحو الجامعات ودفع

 القيادة أهمية تتضح سبق ما ضوء وفي
 بين االتصال حلقةفي أنها تمثل  الجامعية
 وتصوراتها الجامعة خطط وبين العاملين

 أعمال تسيير، وعليها تقع مسئولية المستقبلية
، كما تمتلك القدرة هابأكمل الجامعية المؤسسة

 ورسم العمل مشكالت على السيطرة على
 زمام، فهي بذلك تمتلك لحلها الالزمة الخطط

 نحو العاملين جهود توحيد على تعملفاألمور 
 القائمين جانب من الموضوعة األهداف تحقيق

 الومن ثم يمكن القول بأنه  ،الجامعة إدارة على
 افاألهد تحقيق الجامعية للمؤسسات يمكن

 توفر طريق عن إال وفعالية بنجاح المرجوة
 .والفعالة الناجحة الجامعية القيادات
 :الجامعية للقيادات اإلدارية المهام. 3

 األكاديمية القيادات ومسئوليات مهام تختلف
 مهام عن كلياً  اختالفاً  الجامعات في واإلدارية
 سواء األخرى  المختلفة المؤسسات في القيادات

 الختالف وذلك خدمية؛ أو ةإنتاجي أكانت
 رئيسة وظائف على تقوم التي الجامعة رسالة
 وخدمة العلمي والدراسة التعليم: هي ثالث

 حول تتمركز المهام هذه فإن ثم ومن. المجتمع
 وتتباين متفاوتة، بدرجات الوظائف تلك
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 وفقاً  الوظيفية الممارسات تلك في الجامعات
 رجةود إليه تنتمي الذي المجتمع لخصائص

 الضطالع الالزمة الموارد وفرة ومدى تقدمه،
 .بأهدافها الجامعة

 ةيالعالم هاتيالتوج من ريكث أكدت ولقد
 ميالتعل مؤسسات ريبتطو  المهتمة المعاصرة
 أعماالً  تنفذ ةيمياألكاد اداتيالق أن الجامعي

 بالتطورات ترتبط ة،يوتربو  ة،يميوأكاد ة،يإدار 
. الجامعي ميتعلال لمؤسسات ةيوالخارج ةيالداخل
 إدارة عن مسئولة اداتيالق تلك أن حيث

 سواء مباشر بشكل الجامعي ميالتعل مؤسسات
 ميالتعل بمؤسسة ايالعل ادةيالق مستوى  على

 واألقسام ات،يالكل مستوى  على أو الجامعي
م، 2.83)علي ناصر شتوي،  ةيالعلم
 .(283ص

 ؤدون ي فهم الجامعة، في اإلدارية القيادات أما 

 ولهم ، رهيوتطو  الجامعي العمل في أساسًيا دوراً 

 من متلكوهي لما نيالعامل سلوك في التأثير قوة

 نيالعامل نيوب بينهم حميمة إنسانية عالقات

 نظمون ي اإلدارية الوحدات مدراء أن ثيح معهم،
 أكمل على بواجباتهم ويقومون  اإلدارية األعمال

 وبين بينهم فيما التفاعل عملية خالل من وجه
)معن  اإلدارية الوحدات داخل معهم العاملين

 .(7، ص1..2لطيف سليمان، 
مجتمع الدراسة  –أما عن القيادات األكاديمية 

   فتتمثل أهم مهامها في األتي: –الحالية 
  الكلية عميدمهام : 

 التي األدوار أهم الجامعات تنظيم قانون  أوضح
)جمهورية مصر  كالتالي العميد بها يقوم

 :(827-826، ص ص3..2العربية، 
 شئونها وإدارة الكلية أمور بتصريف العميد يقوم

 السياسة حدود في والمالية واإلدارية العلمية
 الكلية ومجلس الجامعة مجلس يرسمها التي

 والقرارات واللوائح القوانين ألحكام ووفقاً 
 :األخص على ويتولى بها، المعمول

 التعليمية الخطة إعداد على اإلشراف -
 .تنفيذها ومتابعة الكلية في لعلميةوا

 واإلدارية الفنية األجهزة بين التنسيق -
 .بالكلية والعاملين

 استكمال بشأن االقتراحات تقديم على العمل -
 والفنيين التدريس هيئات من الكلية حاجة

 والمنشآت األخرى  المساعدة والفئات
 .وغيرها واألدوات والتجهيزات

 وحفظ المتحاناتوا الدراسة سير مراقبة -
 .الكلية داخل النظام

 اإلدارية باألجهزة العاملين على اإلشراف -
 .أعمالهم ومراقبة بالكلية

 عن جامعي عام كل نهاية في تقرير إعداد -
 واإلدارية والتعليمية العلمية الكلية شئون 

 ألوجه عرضاً  التقرير هذا ويتضمن والمالية
 بها، العمل أداء ومستوى  الكلية نشاط

 وبيان ونتائجها واالمتحانات الدراسة وشئون 
 وعرض التنفيذ اعترضت التي العقبات

 هذا ويعرض المالئمة، بالحلول المقترحات
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 الرأي إلبداء الكلية مجلس على التقرير
 .بشأنه
 :الكلية وكيل مهام -ب

 الكليات وكالء ومسئوليات أدوار تتعدد
 تصنيفاتهم حسب على مسئولياتهم الختالف

 :يلي فيما ذلك توضيح ويمكن كلية لك داخل
 العليا الدراسات لشئون  الكلية وكيل -

 من(  35)  المادة لنص طبقاً  :والبحوث
 8172 لسنة 31 للقانون  ةيذيالتنف الالئحة

ة لشئون الدراسات العليا يل  الكليوك تولىي
ة تحت إشراف يوالبحوث االختصاصات اآلت

ة مصر )جمهوري د، وتتحدد مسئولياته فييالعم
 :(827، ص3..2العربية، 

 العلمية والبحوث العليا الدراسات خطة إعداد* 
 مجالس اقتراحات على بناءً  الكلية في

 .المختصة واللجان األقسام
 المختلفة األقسام في الخطة هذه تنفيذ متابعة* 

 .بالكلية
 في العلمية النشر شئون  على اإلشراف* 

 في ومةالمرس السياسة تنفيذ ومتابعة الكلية
 .الشأن هذا

 في العلمية والندوات المؤتمرات تنظيم اقتراح* 
 الثقافية العالقات شئون  وتولى الكلية

 .الخارجية
 للكلية السنوي  المؤتمر على يعرض ما إعداد* 

 .يخصه فيما

 الخطة واقتراح المكتبة شئون  على اإلشراف* 
 .والدوريات والمراجع بالكتب لتزويدها

 طبقاً  ،والطالب التعليم ون لشئ الكلية وكيل -
 ةيذيالتنف الالئحة من(  35)  المادة لنص

ة يالكل ليوك تولىي 8172 لسنة 31 للقانون 
ة يم والطالب االختصاصات اآلتيلشئون التعل

د، وتتحدد مسئولياته في ما يتحت إشراف العم
، 3..2)جمهورية مصر العربية،  يلي
 :(821ص

إلشراف * تصريف شئون الطالب في الكلية وا
 على التدريب العملي للطالب.

* دراسة مقترحات األقسام في شأن الندب 
 الكلية خارج من واالمتحانات للتدريس

 .الكلية مجلس على وعرضها
 الرياضية الشئون  رعاية على اإلشراف* 

 .للطالب واالجتماعية
 في المقررات تدريس متابعة على اإلشراف* 

 .الكلية
 .الوافدين بالطال شئون  على اإلشراف* 

 العلمي المؤتمر على يعرض ما إعداد* 
 .للكلية السنوي 

 ،المجتمع وتنمية البيئة لخدمة الكلية وكيل -
 ةيذيالتنف الالئحة من(  35)  المادة لنص طبقاً 

 ةيالكل ليوك تولىي 8172 لسنة 31 للقانون 
 االختصاصات المجتمع وتنمية البيئة لخدمة

 تحددوت د،يالعم إشراف تحت ةياآلت
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)جمهورية مصر  يلي فيما اختصاصاته
 :(.2، ص3..2العربية، 

* دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط 
 في الجامعة دور تحقيق تكفل والبرامج التي

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة
 ودور اإلنتاجي النشاط مشاكل دراسة* 

 ودور البيئة في العمل ومواقع الخدمات
 .حلها في قيالتطبي العلمي الدراسة

 وإدارة إلنشاء العامة السياسة واقتراح دراسة* 
 تقدم والتي الخاص الطابع ذات الوحدات
 .الطالب لغير خدماتها

 وتنفيذ إلعداد العامة السياسة واقتراح دراسة* 
 استخدام على المجتمع أفراد تدريب برامج

 وتعليمهم الحديثة والفنية العلمية األساليب
 .المجاالت شتى في تاجيةاإلن كفاءتهم ورفع

 لتنظيم العامة السياسة واقتراح دراسة* 
 والمحاضرات العلمية والندوات المؤتمرات

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة تستهدف التي
 :مهام رئيس القسم -ج

 الجامعات تنظيم قانون  من( 55) المادة حددت
 في النظر خالل من القسم مجلس اختصاصات

 واإلداريـة والدراسية ةالعلمي األعمال جميع
ص المسائل وباألخ بالقسم، المتعلقة والمالية
، ص 3..2)جمهورية مصر العربية،  التاليـة

 :(21-27ص
* رسم السياسة العامة للتعليم والدراسة العلمي 

 في القسم .

* وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين 
 مختلف التخصصات في القسم. 

ة التي يتولى تدريسها * تحديد المقررات الدراسي
 وتحديد محتواها العلمي.

* تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم، 
وتيسير حصول الطالب عليها، وتدعيم 

 المكتبة بها.
* وضع وتنسيق خطة للبحوث وتوزيع 

 اإلشراف عليها.
* اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم 
ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات 

ت علمية وندوات أو حلقات دراسية ومؤتمرا
واقتراح الترخيص لألساتذة بإجازات التفرغ 

 العلمي.
* اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات 
والتمرينات العلمية واالنتداب من القسم 

 وإليه.
* اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين 
وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على 

 ئهم األجازات الدراسية .منح أجنبية وإعطا
* اقتراح توزيع أعمال االمتحانات وتشكيل 

 لجان فيما يخص القسم .
 * اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا.

* اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل 
لجان الحكم عليها، ومنح درجات الماجستير 

 والدكتوراه.
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س القسم * مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجل
وتقارير نوابه، ومناقشة نتائج االمتحان في 
مواد القسم، وتوصيات المؤتمرات العلمية 
للقسم والكلية أو المعهد، وتقييم نظم الدراسة 
واالمتحان والدراسة العلمي في القسم 
ومراجعتها وتحديدها في ضوء كل ذلك، 
وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب 

 المتطورة .المجتمع وحاجاته 
* متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث 

 في القسم .
( من الالئحة التنفيذية 32كما حددت المادة )

لقانون تنظيم الجامعات المهام التي يجب أن 
يضطلع بها رئيس مجلس القسم حيث أنه يجب 
أن يشرف على الشئون العلمية واإلدارية 

اسة التي والمالية في القسم في حدود السي
يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقًا 
ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها 

)جمهورية مصر العربية،  ويتولي بصفة خاصة
 :(.82، ص3..2

o واألعمال والدروس المحاضرات توزيع اقتراح 
 التدريس هيئة أعضاء على األخرى  الجامعية
 للعرض وذلك القسم في بالتدريس القائمين

 .القسم مجلس على
o خارج من للتدريس الندب مقترحات إعداد 

 مجلس على للعرض للقسم بالنسبة الكلية
 .القسم

o بالقسم والبحوث العليا الدراسات خطة اقتراح 
 . القسم مجلس على للعرض

o القسم مجلس وسياسة قرارات تنفيذ متابعة 
 .يخصه فيما وذلك والكلية

o ومراقبة مالقس في العاملين على اإلشراف 
 .أعمالهم

o الكلية عميد وإبالغ القسم داخل النظام حفظ 
 سير بحسن المساس شأنه من ما كل على

 .بالقسم العمل

o عن جامعي عام كل نهاية في تقرير إعداد 
 واإلدارية والتعليمية العلمية القسم شئون 

 ألوجه عرضاً  التقرير هذا ويتضمن والمالية،
 به عملال أداء ومستوى  القسم في النشاط
 وبيان ونتائجها واالمتحانات، الدراسة وشئون 

 وعرض التنفيذ، اعترضت التي العقبات
 هذا ويعرض المالئمة،  بالحلول المقترحات

 للعرض توطئة القسم مجلس على التقرير
 .الكلية مجلس على

 لرئيس أن القول يمكن سبق ما ضوء وفي
 بين ما تتنوع ومتداخلة؛ متعددة أدواراً  القسم

 إال تحقيقها يمكن ال وخدمية وبحثية يسيةتدر 
 اإلدارية األدوار من بمجموعة القيام خالل من

 رئيس موقع أن كما األكاديمية، الفعالية لتحقيق
 التسلسل في والمهم األول المدخل هو القسم

 كحلقة يعمل حيث الجامعي، األكاديمي الهرمي
 محاوالً  الجامعية والقيادات القسم بين وصل

 من وتوضيحها لإلدارة القسم نظر ةوجه نقل
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 وتفسيرها اإلدارة نظر وجهة ونقل جهة،
 جهة من قسمه في التدريس هيئة ألعضاء

 هيئة وأعضاء العمل صالح يخدم بما أخرى 
 .بالقسم التدريس
 :الجامعية القيادات تواجه التي المعوقات. 4

 الحاضر وقتنا في الجامعية القيادات تواجه
 تحقيق عن تعيقها التي المعوقات من العديد

 وتأتي والمستقبلية، الحالية وتطلعاتها أهدافها
 التغييرات انعكاسات نتيجة المعوقات هذه

 والتكنولوجية، العلمية كالثورة المختلفة العالمية
 العولمة وظهور المعرفة، في الهائل والنمو

 االجتماعي الطلب وزيادة المختلفة، بأبعادها
 .الجامعي التعليم على
 علي العالمية التغيرات هذه فرضت ولقد

 جديدة تحديات الجامعة إدارة عن المسئولين
 البيئة: أبرزها الجامعي العمل على خطورة أكثر

 المادية المطالب وتطور والمتغيرة، التنافسية
 ومطالب التدريس، هيئة وأعضاء للعاملين
 التكنولوجي التقدم نتيجة المتزايدة الطالب

 البيئة اضطراب إلى ضافةباإل واالقتصادي،
  والبشرية المادية اإلمكانات وقلة الجامعية

(Kalargyrou, v. , 2009, p.5). 
 اإلدارة حرص ضرورة إلى باإلضافة هذا

 للعاملين المهنية التنمية علي الجامعية
 استقالل على حرصها وكذلك بالجامعة،

 الموضوعية ومراعاة وإدارًيا، أكاديمًيا الجامعة

 الجامعة مصلحة بين توازن  بحيث اتهاقرار  في
 .الدولة ومصالح

 تواجه التي المعوقات أبرز توضيح ويمكن
 :التالي النحو على الجامعية القيادات

 :المناسب الجامعي المناخ غياب -أ
من مظاهر غياب المناخ الجامعي الجيد، 
 المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات الجامعية،

طالب للتعبير عن وقلة الفرص المتاحة لل
آرائهم وللتفاعل مع األساتذة ومناقشتهم، وتدني 
مشاركة الطالب في األنشطة الجامعية 
المختلفة، وعدم اشتراك ممثلين عنهم في 

 المجالس الجامعية على
)فتحي  خالف ما يحدث في الدول المتقدمة 

  .(816-813، ص1..2درويش عشيبة، 
ر وبذلك يتضح أن المناخ الجامعي في مص

يعوق القيادات الجامعية عن القيام بأدوارها 
ومسئولياتها، كما أن القيادات الجامعية يقع 
عليها العبء األكبر في تهيئة المناخ المناسب 

 األساسية للعمل داخل الجامعة، وتوفير البيئة
 من الجامعة أهداف جميع الالزمة لتحقيق

، ومن ثم والبحثية واألكاديمية العلمية النواحي
ن هناك ضغوطًا كثيرة تواجه القيادات فا

الجامعية فيما يتعلق بتوفير البيئة الجامعية 
 الجيدة التي تشجع على اإلبداع واالبتكار.

 للعمل المنظمة واللوائح القوانين جمود -ب
 :الجامعي
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يغلب الجمود على شكل التعليم الجامعي الذي 
أرسى قواعده قانون تنظيم الجامعات، ويتضح 

جالء منذ صدور قانون تنظيم الجمود ب
م، وعدم 8172لسنة  31الجامعات رقم 

خضوعه للمراجعة الشاملة أو التغيير إلى 
فقط بإدخال تعديالت جزئية  االكتفاءاآلن، مع 

)نهلة  على بعض بنوده دون البعض اآلخر
-333م، ص ص 1..2عبد القادر هاشم، 

333). 
لسنة  31والناظر لقانون تنظيم الجامعات رقم 

م يجد انه يحتوى على كثير من المواد 8172
التي تحتاج إلى المراجعة والتعديل لتتفق مع 
التحديات العلمية والتكنولوجية والتحوالت 

الديمقراطية المعاصرة، ومن بين هذه المواد  
( التي حددت مهام مجلس الجامعة 23المادة )

حيث يالحظ أنها تتسم بعمومية األلفاظ 
ين مهام أكثر من مجلس وتكرارها الدائم ب

جامعي، وغموض من له األحقية في صنع 
( 253القرار أو اتخاذه، وكذلك المادة رقم )

المنظمة للجوانب المالية للجامعة، والتي تشترط 
ضرورة توقيع ممثل لوزارة المالية على الشيكات 

، 1..2)فتحي درويش عشيبة،  قبل صرفها
 .(817-816ص ص

ناك حاجة ملحة ولعله يتضح مما سبق أن ه
لتعديل القوانين واللوائح الحاكمة لمنظومة 
التعليم الجامعي من أجل أعطاء سلطات 

تمكنهم من إحداث   حقيقية للقيادات الجامعية

التغييرات المطلوبة لتحسين جودة التعليم 
 الجامعي واالرتقاء بمستوى أدائه.

 :المادية اإلمكانات قلة -ج
ر تحديات يواجه التعليم الجامعي في مص

وصعوبات كبيرة تتعلق بتمويله، نظرًا لزيادة 
الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي 
واعتماده بصفة أساسية على التمويل الحكومي، 
وعدم كفاية المخصصات المالية للتعليم 

  الجامعي.
ومما يؤكد عدم كفاية المخصصات المالية 
للتعليم الجامعي ما تعانيه الجامعات في مصر 

قلة اإلمكانات والتجهيزات المتاحة للعملية  من
التعليمية؛ فالقاعات والمدرجات لم تعد بالقدر 
الكافي الذي يتناسب واألعداد الكبيرة 
والتخصصات المتعددة، وكذلك ال تكفي 
المعامل المتاحة وتجهيزاتها لتدريب الطالب 
وتعليمهم، هذا باإلضافة إلى نقص الوسائل 

ة المتوافر منها التعليمية وضعف مواكب
للتكنولوجيا التعليمية الحديثة، وافتقار المكتبات 
إلى المراجع الحديثة والدوريات والمواد السمعية 
والبصرية واألقراص المدمجة، وندرة استخدام 
التكنولوجيا الحديثة في إدارة المكتبة، وفي 
الدراسة عن المراجع أو المادة العلمية بشكل 

، 1..2، )فتحي درويش عشيبة عام
 .(..2ص
  :للجامعات التنظيمي الهيكل قصور -د
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لفاعليتها وكفاءتها بصورة  اإلدارة الجامعية تفتقد
كبيرة ، حيث يرجع ذلك في المقام األول إلى 
قصور الهيكل التنظيمي للجامعات، فال تحظى 
الجامعة بصالحية اختيار شكل التنظيم أو 

هي الهيكل اإلداري المتوائم مع أهدافها، بل 
تخضع في هذا الشأن للرقابة والتفتيش الفني 
من قبل الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، الذي 
يحظى بالسلطة النهائية العتماد الهياكل 

)محمد طه حنفي،  التنظيمية للجامعات
 .(817م، ص1..2

كما أن تعميم نمط إداري واحد على الجامعات 
قائم على أساس الوظائف وليس العمليات  

م، 3..2)فؤاد راشد عبده،  إلى أدى
 :(271ص
   وجود هياكل تنظيمية إدارية وأكاديمية ال

تعمل بصورة تكاملية ومتسقة مع طبيعة 
 العمليات والوظائف األساسية للجامعة.

   وجود جهاز إداري متضخم، وطرق
وأساليب إدارية روتينية  معقدة تفتقد للمرونة 

 والشفافية.
  نوازع البيروقراطية اكتساب القيادات اإلدارية

 والمزاجية والفردية في اتخاذ القرار.
وبذلك نجد أن القيادات الجامعية لم تتمكن بعد 
 من وضع هيكلها التنظيمي بنفسها مما ترتب

عليه عدم قدرتها على تحديد واختيار قواعد 
وسياسات وخطط العمل بها األمر الذي يمثل 

درات أمام قيام القيادات الجامعية بمبا عائقاً 
 التغيير والتطوير واإلصالح.

 على الملقاة الوظيفية األعباء تعاظم -ه
 :التدريس هيئة أعضاء

عديدة  يقع على عاتق األستاذ الجامعي أعباء
تؤثر على قيامه بواجباته ومهامه التدريسية 
واإلدارية، إذ أن عليه القيام بالتدريس 
لمجموعات كبيرة من الطالب في وضع ال 

ك، ولساعات طويلة فضاًل عن يسمح له بذل
أعباءة اإلشرافية واإلمتحانيه، والمشاركة في 
االجتماعات واللجان وأداء بعض األعمال 
اإلدارية الموكلة إليه، وحاجته إلى وقت كاف  
لالطالع وإعداد البحوث والمشاركة في 
المؤتمرات والندوات العلمية، إلى جانب أعبائه 

من األسرية التي تفرض عليه جملة 
المسؤوليات االقتصادية والتربوية، إضافة إلى 
عدم تكافؤ التقدير المالي والمعنوي مع ما 

)أحمد سيف حيدر،  يتحمله من أعباء المهنة
 .(8.1م، ص7..2

هذا، ومن خالل ما سبق يتضح أن القيادات 
الجامعية تواجه العديد من المعوقات التي تقف 

ير، حجر عثرة أمام قيامها بالتغيير والتطو 
فالجامعات المصرية تتبع نظامًا جامدًا موحدًا 
تسيطر عليه المركزية، باإلضافة إلى عدم 
استقرار الهياكل التنظيمية مع الخلل في 
العالقات الوظيفية نتيجة للصراع علي 
السلطات، ولكي تتمكن القيادات الجامعية من 
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أداء أدوارها المنوطة بها على أكمل وجه، 
سريع للعلم وتكنولوجيا ومسايرة التقدم ال

االتصاالت والمعلومات، وتهيئة المناخ المالئم 
وخدمة  والبحثيةألداء رسالة الجامعة التعليمية 

المجتمع، فعليها إتباع أساليب إدارية حديثة 
تمكنها من التغلب على المعوقات والتحديات 
التي تواجهها، وتساعدها على االرتقاء بجودة 

 .التعليم الجامعي
 ور الثاني: المناخ الجامعي:المح 

شخصية المؤسسة  الجامعييمثل المناخ 
 التعليمية والجو العام الذي يسودها، ويعكس

التفاعالت المهنية واالجتماعية بين األفراد، 
وهو خاصية تصف بيئة العمل وتميزها عن 

مناخ تحكمه قوانين  غيرها من المؤسسات، وهو
ضافة إلى وأنظمة ولوائح وقرارات إدارية، باإل

المبادئ واألخالقيات التي تنظم العمل في 
 .التعليمية المؤسسات

ت امن أبرز الضرور  الجامعيالمناخ  عتبريو 
جدًا من اهتمام  ارً يكب ازً يح التي احتلت ةياإلدار 
مؤسسة  فالجامعة باعتبارها . ومن ثم نيالباحث

 الذي مييلها مناخها التنظ ،ةيتربو  ةياجتماع
من المؤسسات األخرى، مما  رهايعن غ زهايمي
على  والوقوف مييسة مناخها التنظراد ستوجبي

 قضيي، كما نهيأبعاده، والعمل على تحس
 لةيفترة طو  ةيالتربو  ةيالطلبة وهم محور العمل

 هاي، التي تتشكل فالجامعةفي  اتهميمن ح
 زودون ي ثي، حديبع إلى حد اتهميشخص

 ون تسلحيت واالتجاهات التي ابالمعارف والمهار 

 ئةيفي ب تميأن  جبيوهذا  اتهم،يح بها طوال
 االهتمام بالمناخ جبيلذا  مة،يسل ةيتربو 

 عيبجم ئةيهذه الب مثلي، كونه الجامعي
 عناصرها وأبعادها وتفاعالتها.

 . مفهوم المناخ الجامعي:1
ألول مرة  التعليميلمناخ لقد ظهر مصطلح ا

 عام عندما قام آرثر بيري، ..8 حواليمنذ 
 كتاب عن نشربمدرسة مدينة نيويورك، مدير 

الكتاب،  فيو (. 81.1) عامة يمدرسالدارة اإل
بالمعارف  الحاجة إلى تزويد الطالبببيري  أقر

بيئة تعليمية عالية  والعلوم من خالل توفير
ومع ذلك لم يدخل المناخ المدرسي  ، الجودة

 عام البحوث التجريبية حتى أوائل في عالم
لبين وكروفت عندما وضعت ها .816

 لمناخ التنظيميلاستبيان وصفي  ( 8163)
 دراسة منهجيةبوضع وبدأت  داخل المدارس،

ثار المناخ التنظيمي للمدرسة على تعلم آل
 Ming-Te Wang & Jessica)  الطلبة وتنميتهم

L. Dego, 2016, p. 316). 
 فاتيوتعر  ميمفاه االطالع علىومن خالل 

سات السابقة ار لدا في الجامعيللمناخ  نيالباحث
هذا التعدد  كون ي، وقد نتينجد أنها تعددت وتبا

جع ار  نيالباحث ونظرة في مواقف نيوالتبا
واختصاصاتهم،  ةيالفكر  توجهاتهمالختالف 

المنظمات التي  عةيطب إلى رجعيوكذلك 
الخاصة التي  ئتهايفلكل منظمة ب درسونها،ي
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المؤسسات والشركات  ئةيفب رها،يعن غ زهايتم
 . ةيميالمؤسسات التعل ئةيف عن بتختل

خصائص البيئية  الجامعيُيقصد بالمناخ  وعليه
التي تؤثر علي التقدم األكاديمي  الجامعية

كما تؤثر علي طبيعة  واالجتماعي للطالب،
والطالب  عضو هيئة التدريسالعالقة بين 

وعالقة الطالب فيما بينهم واإلنجاز األكاديمي 
شعور الطالب تجاه كما توضح  ودعم التعليم ،

والسالمة واألمن التي يجدها الطالب  الجامعة
 بالجامعةواألشياء المادية المحيطة  الجامعةفي 

 (Stephen B.et.al, 2008, p.506). 
عرف المركز الوطني للمناخ المدرسي ولقد 

الخصائص والسمات  :نهبأ الجامعيالمناخ 
 والتي تتعلق بالمبادئ الجامعيةالخاصة بالحياة 

والقيم والعالقة بين األشخاص وبعضهم البعض 
والتفاعل االجتماعي والعمليات والهياكل 

 ,National school climate center)التنظيمية 
2015, p.5). 

 ةيكياألمر  ةيالبحوث التربو  ةيكما تصف جمع
 ةياالجتماع نه السماتأعلى  الجامعيالمناخ 

 امعةالعاملين بالجكاشتراك  الجامعةفي  ةيالنفس
ومعتقدات وٕاطار  رييومعا ميوق اتيولوجيديفي أ

على تجارب  نعكسي مما سلوكي متقارب
 مييوالبناء الق ،الجامعية اةياألفراد في الح

 .(Miron, G, et.al. 2011, p.4) مله يوالتنظيم
 ديهو نتاج تراكمي للعد والمناخ الجامعي كذلك

 ئةيالتي تحدث داخل الب التفاعالت من

سلوك الطالب واألداء  ثيمن ح الجامعية
والطابع  ة،يوالمدن ةياالجتماع ميوالق مي،ياألكاد

 نياألخالقي السائد ومهارات التعامل مع اآلخر 
 ؤثريمما  ،الجامعية ئةيفي الب ةيالماد والمرافق

 عيالشخصي لجم احيواالرت اتيعلى المعنو 
وعلى  الجامعةفي  نيالعامل األشخاص

 .Rulinda, E) البلدى الط ليالتحص اتيمستو 
et.al, 2013, p. 82-84). 

 وفي ضوء ما تم عرضه يمكن القول بأن
التي طرحها الباحثون للمناخ  فاتيالتعر 

وذلك ناتج عن  نهم،يب مايف نتيتبا الجامعي
من خاللها الباحث  رى يالتي  ةياختالف الزاو 

 فهميالبعض في تعر  ركز نيهذا المناخ، ففي ح
انب اإلدراكي لألفراد على الج الجامعيللمناخ 
 ةيميللظروف التنظ الجامعة داخل نيالموجود

نجد أن و التي تؤثر على أدائهم وسلوكهم. 
 نيالمواءمة الناتجة ب ةيعمل بأنه عَّرفونهي نيآخر 

 اجاتيفي مقابل احت ةياألهداف المؤسس
 والطالب. نيالعامل

 الجامعيالمناخ  فيفي تعر  زيتم الترك كما
 نيب اإلنساني الحاصلعلى جانب التفاعل 

أن المناخ هو  و، الجامعةاألفراد داخل 
 سودهايالمؤسسة والجو العام الذي  ةيشخص
على سلوك األفراد، وهو  ؤثري والذي

 ةيلنمط العالقات االجتماع زةيالخصائص المم
 ةيبها األفراد ونوع تفاعليالتي  قةيوالطر 

 ، دون إغفال جانبالجامعةعالقاتهم داخل 
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 الجامعةداخل  ةيواألدوات الماد زاتيالتجه
 والتي تؤثر على مدى مشاركة الطالب في

على  ةيبالتبع ؤثريوالذي  الجامعية األنشطة
 ومدى توافق األفراد الجامعيالمناخ  ةيفاعل

 .داخله
على العرض السابق للتوجهات المختلفة  وبناء

 يمكن تعريف ،الجامعيالمناخ  مفهومفي تناول 
البيئة االجتماعية السائدة نه: بأ الجامعيالمناخ 

والتفاعالت  من خالل العالقات الجامعةفي 
 الجامعة.بين الموجودين داخل 

وفي ضوء التعريف السابق تضطلع القيادة 
الجامعية بضرورة توفير مناخ إيجابي داخل 
الجامعة، بما ُيمّكن العاملين من ممارسة 
أدوارهم بكل كفاءة واقتدار، ويمكنهم تحقيق 

)السيد أحمد عبد الغفار،   في ضوء األتي ذلك
 :(865-863، ص ص2.83

  :التخطيط الجيد للوقت، والذي يساعد على
تحديد األولويات، ووضع قائمة بالمهام، 
وتوقع الفرص، وتجنب التضارب في 

 الوقت.
 الرئيسالثقة بين  إيجاد نوع من 

 والمرءوسين.
 إلبداع واالبتكار للعاملين في ا إتاحة فرص

 .العمل مكان
 زيادة الرضا الوظيفي للعاملين. 
 التعاون اإليجابي لمشاركة العاملين  تشجيع

في اتخاذ القرارات؛ وذلك للتوصل إلى 

 الجامعة / الكليةحلول ابتكاريه تمكن إدارة 
 من حل كثير من المشكالت.

 تدفق المعلومات بسهولة ويسر. إمكانية 
 يشجع العاملين بما  ةديمقراطيال ترسيخ مبدأ

على اإلنجاز العلمي من خالل التأكيد 
على أهمية العمل الجاد والمسئولية 

 الشخصية.
  وتوفير التعلم المستمرتفعيل مبدأ ،

 واكتساب المهارات والمعرفة. ،لتدريبا
  توفير مناخ فكري يسمح بزيادة المعارف

  وتنميتها ونشر ثقافة التمكين بين العاملين
 . أبعاد المناخ الجامعي:2

لتعرف على أبعاد المناخ الجامعي في يمكن ا
 ضوء األبعاد األربع التالية:

 
 المناخ األكاديمي :أ. 

إلى  الجامعييشير النطاق األكاديمي للمناخ 
، وربما الجامعةطرق تعزز التعلم والتدريس في 

تكون واحدة من أبرز وأهم مجاالت المناخ 
والمناخ األكاديمي ُيعرف عادًة الجامعي، 
،  القيادة) لثالثة أبعاد هم: باستخدامه 

 .Thapa,A) (والتدريس والتعلم، والتنمية المهنية
et.al, 2013, p.357-385). : 

وهى تشير إلى الدور الذي يقوم به  :القيادة -
في  القادة األكاديميين واإلداريين بالجامعة

من خالل وسائل  الجامعةتشكيل وتنفيذ رؤية 
في كثر فاعلية فالقادة األ ،االتصال واإلرشاد
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هم القادرون على توضيح رؤية العمل 
للطالب واإلداريين ، حيث يقوموا  الجامعية

،   العاملينبتحفيز وإظهار االحترام لجميع 
 الرغبات الشخصيةتجاه  اهتمامهمويعبرون عن 

. كما أنهم يبذلوا للعاملينواالحتياجات الفردية 
قصارى جهدهم من أجل تعزيز الروح المعنوية 

والتشجيع على التعاون والمشاركة من لعاملين ل
 الموظفين.جانب 
يجسد عنصر التدريس  التدريس والتعلم : -

.  الجامعيوالتعلم أحد أبرز جوانب المناخ 
فاألساليب المختلفة والممارسات التعليمية التي 

قاعات  في أعضاء هيئة التدريس يوظفها
يمكن أن تؤثر تأثيًرا قوًيا على  التدريس

خبرات التعليمية للطلبة. وعادة هذه األساليب ال
لمنظمة من جانب أعضاء هيئة والممارسات ا

تكون داعمة للعملية التعليمية ، التدريس 
أعضاء هيئة والمناهج الدراسية ، وتوقعات 

، وتقييمات الطالب. فالممارسات التدريس 
التعليمية التي تعزز الدافع األكاديمي عند 

، مثمرة للطالبحديات الطالب هي بمثابة ت
كذلك التدريب العملي على األنشطة التي بها 
مغزى في تطبيقاتها. عالوة على ذلك ، يجب 
تعديل الممارسات التعليمية الفعالة وأن تتوافق 

، والمهارات للطالبمع االحتياجات الفريدة 
الفردية للطالب وكذلك يجب أن تكون مناسبة 

ايير التي مع أهداف المناهج الدراسية والمع
. وتتأثر عملية السياسة التعليمية للدولةتصفها 

أعضاء هيئة التدريس التعلم أيضا بمعتقدات 
تظهر فأعضاء هيئة التدريس  ،وتوقعاتهم

توقعاتهم من خالل التحديات األكاديمية التي 
تقابلهم ، وإصرارهم على الدقة في العملية 
األكاديمية ، واألداء ، وتركيزهم على تحسين 

كذلك نوع التقييم وردود  ،ستوى الطالب وتقدمهم
الفعل المقدمة إلى الطالب أمر مهم للغاية . 

أعضاء ، يستطيع التعليميةوباستخدام التقنيات 
تقديم ردود فعل ايجابية للطالب هيئة التدريس 

 .، كذلك تحسين استراتيجياتهم التعليمية 
إلى  نيةالتنمية المهشير ت التنمية المهنية : -
ألعضاء هيئة لفرص والبرامج المتاحة ا

ليم وتصميم لتحسين استراتيجيات التعالتدريس 
نية ذات تتميز التنمية المهو المناهج الدراسية . 

سية الجودة العالية بالعديد من المميزات األسا
هي : البد أن تكون أهداف برامج التنمية 

 ، بحيث الجامعةالمهنية مناسبة مع أهداف 
اضحة،  التعليمية والتقيمية و  تكون التوقعات

 كذلك البد أن تركز التنمية المهنية على
م وذلك المحتوى األساسي واستراتيجيات التعل

ا تتيح لتحسين أداء العملية التعليمية، وأيض
يئة أعضاء هالتنمية المهنية المشاركة بين 

 ، فضال عن تكوين ردود الفعلالتدريس 
تدريس ئة الأعضاء هيالمستمرة من خالل تقييم 

 (Archibald, S., Coggshall, J., Croft, A., & 
Goe, L, 2011) .   

 التواصل المجتمعي :   ب. 
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يشير االتصال المجتمعي إلى نوعية االتصال 
. ويعرف الجامعة ن المجتمعأو التفاعل فيما بي

بأن له  الجامعيالنطاق المجتمعي للمناخ 
ة ، أربعه أبعاد هم ) جودة العالقات الشخصي

الترابط أو االنتماء ، احترام التنوع ، الشراكة 
 ,.Hopson, L. M. & Lee, E)المجتمعية ( 

2011, p. 2221-2229) . 
تشير العالقات  جودة العالقات الشخصية : -

الشخصية إلى مدى اتساق وطبيعة العالقات 
. كالعالقات بين  الجامعةالتي تحدث داخل 

والعالقات ، وأعضاء هيئة التدريس الطالب 
بين الطالب، والعالقات بين اإلداريين في 

كما تتسم العالقات الشخصية ،  الجامعة
االيجابية بالمشاعر المتبادلة والثقة واالحترام 

أعضاء هيئة كذلك العالقات بين  ،والرعاية
واإلداريين مهمة أيضا . واالتصال التدريس 

واإلداريين أعضاء هيئة التدريس الفعال بين 
ي إقامة التفاعالت االيجابية والعالقات مهم ف

 & .Wang, M. T) الشخصية بين األفراد
Dishion, T. J., 2012, pp. 40-53) . 

وهو عبارة  : الجامعيالترابط أو االنتماء  -
عن الحالة النفسية والشعور بالقبول ، 

 الجامعةواالندماج االجتماعي ، واالنتماء إلى 
يتخذ أشكال  لجامعةبين المنتسبين ل. فالترابط 

مثل اآلراء الجماعية للطلبة ، والتي  ةعديد
على غرس روح  الجامعةتعكس مدى قدرة 

فيعتبر الطالب  ،االنتماء بين طالبها وتعليمها

أنفسهم واتصالهم ببعض بأنهم أعضاء 
 .Freeman, J) الحياة الجامعيةمندمجين في 

et.al., 2009, pp. 251-259). 
وهو يشير إلى وجود الوعي  :  احترام التنوع -

 فالجامعةالثقافي والتقدير واحترام الجميع  
تحترم التنوع على كافة أعضائها بغض النظر 
 عن العرق أو النوع أو االنتماء الديني . 

فأعضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى ذلك 
هم الذين  لدى طالبهمالذين يغرسون الثقافة 

ب ، يشجعون على االهتمام بمصالح الطال
واالستقالل الذاتي ، ويوفرون الفرص للطالب 

  .Chang, J. & Le, T) في اتخاذ وصنع القرار
N., 2010. p.485) . 

تشير الشراكة  الشراكة المجتمعية : -
المجتمعية إلى الدور الذي يلعبه أفراد المجتمع 

دعم الجامعة والمشاركة في أنشطتها  في 
. وعادًة ما  اواالستفادة من الخدمات التي تقدمه

المنظمات تتسم الشراكة المجتمعية القوية بدور 
االستفادة من ومشاركتهم في  المجتمعية

أعضاء هيئة ، والتواصل مع  خدمات الجامعة
وغيرهم من اإلداريين ، وحضور التدريس 
الجامعية والندوات والمؤتمرات وتنظيم الحفالت 

 Sheldon, S) . العلمية والطبية وغيرها القوافل
B. & Esptein, J.L., 2005, pp. 196-207) . 

 : والسالمةاألمن ج. 
إلى األمن البدني  الجامعيةتشير السالمة 

وتشكله .  الجامعةوالنفسي ، الذي توفره 
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باإلضافة إلى توفير النظام واالنضباط. ومجال 
هو األكثر شيوعا في المناخ  الجامعيةالسالمة 
: ) اهم سيينببعدين رئي، حيث يتميز  الجامعي

سالمة النظام و السالمة البدنية والعاطفية ، 
-Ming)(  السلوكي واألخالقي االنضباط وحفظ

Te Wang & Jessica L. Dego, 2016, 
p.322) . 
يقصد بها  :والعاطفيةالسالمة البدنية  -

اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة أفراد 
سلوك العنف والعدوان الموجود في من  الجامعة

 ,.Osher, D., , Bear, G. G)  معةالجا
Sprague, J. R., & Doyle, W, 2010, pp. 

48-58) . 
النفسية فهي العاطفية و أما بالنسبة للسالمة 

تتمثل في وجود موظفي الرعاية وتقديم 
الخدمات والنصائح االستشارية للطالب الذين 

أو  االضطرابات السلوكيةيعانون من 
 .Swerarer, S) اضطرابات المزاج األخرى 

et.al. 2010, p. 38-47) . 
حيث يعتبر األفراد الموجودين في بيئة آمنه 
نفسيا هم أكثر الناس قدرة على التفاعل 
والتواصل مع الناس ، كما يمكنهم التعبير عن 
مشاعرهم وآرائهم بدون خوف . باإلضافة إلى 

تزود  النفسية والعقليةذلك أن خدمات الصحة 
مناسًبا يتميز بالصحة  عياجاممناًخا  الجامعات

النفسية النفسية من خالل تقليل عدد المشكالت 
 . والسلوكية عند كل الطالب

يشيروا إلى درجة و  النظام واالنضباط : -
وقوانين مشاركة الطالب في تنفيذ قواعد 

الغير منضبطة هي التي  فالجامعات.  الجامعة
بها نسبة عالية من الفوضى التي يرتكبها 

. و أعضاء هيئة التدريسد زمالئهم الطالب ض
المنضبطة هي التي تسير على  الجامعاتأما 

قواعد العمل التي يتم تنفيذها بشكل منظم 
 .  Way, S. M., 2011, p. 346)-(375 ومستمر
 البيئة المؤسسية : د. 

تشير البيئة المؤسسية إلى صيانة البنية التحتية 
ليمية ، وإمكانية تخصيص الموارد التع للجامعة

الخصائص الفيزيائية للمبنى  إلى، كما تشير 
مثل درجة الحرارة ، واإلضاءة ،  الجامعي

والصوت ، وصيانتها . لذلك بيئة التعلم األمثل 
تتطلب التدفئة وتكييف الهواء ، واإلضاءة 

 ،المناسبة ، وفحص وصيانة دورية مستمرة
حيث تؤثر الخصائص الفيزيائية على أساليب 

تالي تؤثر على نجاح الطالب التدريس وبال
 Uline, C., & Tschannen)-  وتحقيق أهدافه

Moran, M., 2008, p. 55-73) . 
ويتميز المناخ الجامعي في ضوء البيئة 

 المؤسسية ببعدين رئيسيين هما:
وهو يشير إلى الهيكل  الهيكل التنظيمي : -

المعماري للمنشأة الذي يعمل بها الناس، 
أنها تشمل حجم  لجامعيافعالقتها بالمناخ 

العمل ، وأوقات الجامعة من حيث المساحة
  .، وحركة الطالب داخلهاابتداء وانتهاء
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(Eccles, J. S. & Roeser, R. W., 2011, p. 
225-241). 

إذ يعتبر  توزيع الموارد وتخصيصها: -
ها أمر مهم .ألن صعنصر الموارد وتخصي

ي المبانبإعادة هيكلة  الجامعاتعندما تقوم 
، والبرامج سيحصل الطالب على والقاعات 

 الجامعاتايجابية ، خاصة في أكثر نتائج 
 & Ming-Te Wang) المحدودة الموارد 

Jessica L. Dego, 2016, p.324). 
  المحور الثالث: اإلبداع اإلداري لدى

 القيادات الجامعية:

إن مصطلح اإلبداع يعد من بين أكثر 
اإلدارة في المصطلحات شيوًعا في أدبيات 

في تقديم  األدبياتالوقت الراهن، وقد اجتهدت 
تعريف شامل له فمنهم من استند إلى السمات 
الشخصية للمبدع، ومنهم من استند إلى مراحل 
العملية اإلبداعية والناتج اإلبداعي لها كأساس 

 لمفهوم اإلبداع.
 .Ahmed, K & Gestwicki (كال من  يرى كما 

p, 2010. p.1) وث التي درست اإلبداع أن البح
قد اهتمت باكتشاف العديد من األفكار التي 
تشمل إبداع الفرد، وتأثيره، والنواتج للتفكير، 
واإلبداع التعاوني، وبالتالي ال يوجد تعريف 

 .واحد لإلبداع أو مقاييس محددة لقياسه
   . مفهوم اإلبداع اإلداري:1

ينطلق مفهوم اإلبداع اإلداري من المفاهيم 
امة لإلبداع ذاتها، فاإلبداع في اإلدارة متعلق الع

باألفكار الجديدة في مجال اإلدارة وتطوير 

المنتجات وقيادة فرق العمل وتحسين الخدمات 
للعمالء، وكل وظائف اإلدارة المعرفية. وهناك 
تعدد وتباين في وجهات النظر حول تحديد 
مفهوم اإلبداع اإلداري وماهيته، فال يوجد اتفاق 

العلماء حول تعرفه وماهيته ويعود ذلك بين 
إلى تعقد تعدد المجاالت التي انتشر فيها 
مفهوم اإلبداع مما أدى إلى تباين اجتهادات 
األدبيات واختالف اهتمامات الباحثين وكذلك 

 مناهجهم العلمية والثقافية ومدارسهم الفكرية.
ويعرف اإلبداع اإلداري بأنه عملية تبني 

مصادرها وما ينتج عنها من األفكار الخالقة و 
إنجازات مختلفة بحيث تحدث نقلة مميزة على 
مستوى المنظمة وتنفيذها من قبل أفراد في 
المنظمة أو جماعات أو المنظمة كوحدة واحدة 
)محمود حسن جمعة، وحيدر شاكر نوري، 

 .(.38م، ص2.88
"المبادرة التي يبديها المدير بقدرته كذلك  هوو 

 "لسل العادي أو التقليديعلى الخروج عن التس
 .(81، ص2.88)بالل خلف السكارتة، 

( إلى اإلبداع اإلداري Bernard, 2017) يشيرو 
على أنه "توليد األفكار المبتكرة والمفيدة وتقديم 

 .الحلول إلى المشاكل والتحديات اليومية
ابتكار أساليب جديدة يمكن أن ويعني أيضا: 

وتحفزهم تلقى التجاوب األمثل من العاملين 
الستثمار قدراتهم ومواهبهم لتحقيق أهداف 

ولتطوير العمل نحو األفضل، واقتراح  المؤسسة
أفكار مفيدة للعمل: كتقديم حلول مثلى 
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لمشكالت معينة، أو توليد طرق جديدة إلدارة 
، بحيث تحفز ما لدى العاملين من المؤسسة

 قدرات ومواهب لتحقيق األهداف بصورة أفضل
، 2.82رازق، ومنى الذبياني، )ماجدة عبد ال

 .(877ص
السابقة في تعريف اإلبداع  األبعادوفي ضوء 

 :يلييمكن استخالص ما  اإلداري 
عملية عقلية ذات وجوه أو  اإلبداع اإلداري  -أ

أبعاد متعددة أكثر من اعتبارها مفهوًما نظرًيا 
 محدًدا.

اإلبداع اإلداري يكمن في تقديم ما لم تعرفه   -ب
ن قبل، فهو يقدم كل ما هو العقول البشرية م

 حادث.
عن طريق  تنموموهبة  اإلبداع اإلداري  -ت

 التعليم والتدريب والممارسة والخبرة.
هو استحداث أو ابتكار  اإلبداع اإلداري  -ث

شيء جديد فهو نقيض التقليد والمحاكاة 
 واجترار المألوف.

اإلبداع اإلداري تصرف يهدف إلى تحقيق  -ج
 فيذ والتطوير .فكر وممارسة جديدة قابلة للتن

اإلبداع اإلداري يؤدي بما ال يدع مجاال  -ح
والثقافة  واألداءللشك إلى تحسين المناخ 

 التنظيمية لدى الفرد والمؤسسة. 
قدرة عقلية تتفاوت من  اإلبداع اإلداري  -خ

شخص آلخر على حسب الخبرة والتدريب 
 المستمر.

أسلوب جديد لحل المشكالت  اإلبداع اإلداري  -د
ووأدها في  األزمات إلدارةا اإلدارية ومقوم

 مهدها.
وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف اإلبداع 

جديدة للعمل من  آلياتابتكار اإلداري بأنه: 
تساعد في تطوير العمل داخل  القياداتقبل 

عن طريق التوظيف األمثل لإلمكانات  الجامعة
بأقل  الجامعة أهدافالمتاحة من أجل تحقيق 

دام التكنولوجيا وقت ممكن باستخ وأسرعتكلفة 
 .والمعرفة الجديدة

 أهداف اإلبداع اإلداري:. 2
العديد من األهداف  يتضمن اإلبداع اإلداري 

)مجدي عبد الكريم حبيب،  لعل من أهمها
 :(83، ص1..2

  إيجاد نظام إداري جديد أو عمليات إدارية
كفاءة وفعالية  في  أكثرجديدة  وطرق وأساليب 

 إنجاز األهداف. 
 ج لتطوير السلوكيات الفردية إيجاد برام

والجماعية للعاملين في شكلها ومضمونها 
وطريقة ممارستها، بحيث تنعكس تأثيراتها 
بشكل مباشر أو غير مباشر في تحسين 

 وتطوير أعمال مؤسساتهم. 
 .إيجاد هياكل تنظيمية جديدة 
  العمل على التطوير والتحسين في

اءات األنظمة والخطط  والبرامج اإلدارية،  وإجر 
وقواعد العمل اإلداري  بحيث تكون مختلفة 
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عما كانت عليه وبحيث تؤدى إلي نتائج 
 إيجابية .

  إضافة تكنولوجيا جديدة إلي المنظمة أو
 نظام جديد من نظم المعلومات اإلدارية . 

  التخلص من اإلجراءات الروتينية المعقدة
 التي تحول دون انطالق األفكار واإلبداع.

  األساليب العلمية التي تشجيع استخدام
تسهم في إثارة الفكر وابتكار روح اإلبداع وتقديم 
أفكار جديدة عند دراسة المقررات في مختلف 

 مراحلها.
  تشجيع األداء االبتكاري، ودعم المبدعين

وتبني أفكارهم واالقتراحات للمشكلة دون فرض 
 قيود على مقدميها في بداية طرح الفكرة.

 داري:أهمية اإلبداع اإل. 3
 تتمثل أهمية اإلبداع اإلداري في:

القدرة على االستجابة لمتغيرات البيئة  -أ
المحيطة، مما يجعل التنظيم في وضع 
مستقر إذ يكون لديه االستعداد لمواجهة 
هذه التغيرات بشكل ال يؤثر على سير 

 العمليات التنظيمية.
تحسين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع  -ب

 على التنظيم والفرد.
لمساهمة في تنمية القدرات الفكرية ا -ج

والعقلية للعاملين في التنظيم عن طريق 
إتاحة الفرصة لهم في اختبار تلك 

 القدرات.

االستغالل األمثل للموارد المالية عن  -د
طريق استخدام أساليب علمية تتواكب مع 

 التطورات الحديثة.
القدرة على إحداث التوازن بين البرامج  -ه

واإلمكانيات المادية اإلنمائية المختلفة 
 والبشرية المتاحة.

حسن استغالل الموارد البشرية واالستفادة  -و
من قدراتهم عن طريق إتاحة الفرصة لها 
في الدراسة عن الجديد في مجال العمل 
والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق 

)محمد الفاتح  مع المتغيرات المحيطة.
 .(333، ص2.86المغربي، 

اسة مما سبق أن جل األدبيات وتستخلص الدر 
التي تناولت أهمية اإلبداع اإلداري، قد تناولتها 
في حيز المنظمة فقط، فأسهبت في دور 
اإلبداع اإلداري في تحقيق أهداف الجامعة 
وقدرته على النهوض بها، ومع ذلك يمكن 
القول بأن أهمية اإلبداع اإلداري ال تقتصر فقط 

الكوادر على حجم المنظمة بل تعود على 
البشرية بالنفع أيضا، فالقائد المبدع القادر على 
التفكير الناقد واإلبداعي قادر على تحقيق 
أهداف المنظمة في ضوء خبرته وتعليمه 
وممارسته ورغبته في تنمية مهارات وقدراته 
اإلبداعية، كما أن الموظف داخل المؤسسة إن 
تركت له حرية اإلبداع وطرح األفكار وإنتاجها 

يساهم بآرائه المبدعة في نهضة المنظمة  قد
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وتقدمها، ومن هنا تتضح أهمية اإلبداع اإلداري 
 لدى الفرد والقائد والمنظمة على حد سواء.

 :في الجامعةمكونات اإلبداع اإلداري . 4
بما أن قائد المؤسسة مكون رئيسي في نجاح 
العملية اإلبداعية أو فشلها، فالقائد بذاته ال 

م بمفرده بتحقيق حالة من اإلبداع يستطيع القيا
اإلداري بالمؤسسة دون مكونات أخرى يكتمل 
بها عقد عملية اإلبداع في المؤسسة الجامعية، 

)زيد الهويدي،  فيما يليوالتي يبرز أهمها 
 :(25-23، ص7..2
 :المناخ أو البيئة اإلبداعيةأ. 

ويقصد بها العوامل والظروف البيئية 
المختلفة التي تواجه  واالجتماعية أو المواقف

الفرد وتيسر ظهور اإلبداع أو تعمل على إعاقة 
، التي تساعد على نمو اإلبداع، وهي ظهوره 

 وهى ما يطلق  عليه الطبيعة المبدعة.
البيئة اإلبداعية هي التي تساعد وتهيئ  وتلك

لإلبداع جميع العوامل أو الظروف المحيطة 
لى نمو بالفرد )الظروف البيئية( التي تساعد ع

 :اإلبداع، وتنقسم هذه الظروف إلى قسمين
  ظروف عامة: ترتبط بالمجتمع وثقافته

بصفة عامة: فاإلبداع ينمو في المجتمعات 
التي تتميز بتهيئة الفرصة ألبنائها بالتجريب، 
وتشجع عليه، وتسمح باالحتكاك الثقافي، 
والتفاعل بين الثقافات المختلفة، ووجود 

ثقافة التي تدفعها نحو التحديات الخارجية لل
مزيد من التقدم والتطور، وتعريض الفرد للعديد 

من المؤثرات العلمية والثقافية وتشجع على نقد 
األفكار وتطويرها، والتوليف بين الجديد والقديم 

 في كل ما يستجد. 
  ظروف خاصة: ترتبط بالمناخ

أعضاء هيئة : تعمل على مساعدة الجامعي
تنمية اإلبداع، فقد على  والعاملين التدريس

أظهرت البحوث والدراسات العديدة أن تنمية 
كل حسب  بطالبهيهتم  معلمااإلبداع تستلزم 

قدراته واهتماماته، ويشجع حاجات الطالب 
أعضاء هيئة فيشعر  عميد الكليةالمبدعين، أما 

بأنه يقدر إنتاجهم اإلبداعي من أجل  التدريس
عد لتقبل إشباع حاجات الطلبة اإلبداعية، ويست

اآلراء المخالفة لرأيه، ويتجنب إثقال كاهل 
بالواجبات اإلضافية،  أعضاء هيئة التدريس

ويهيئ الفرص لتجربة األفكار الجديدة، وكذلك 
. الكليةالمشاركة في اتخاذ القرار ووضع خطة 

وهذا االتجاه يتبناه علماء االجتماع وعلماء 
 اإلنسان وبعض علماء النفس االجتماعي. 

 :لشخص المبدعا ب.
هو ذلك الفرد الذي تتوافر لديه خصائص 

وتركز على وسمات شخصية تؤهله لإلبداع . 
المبدع باعتباره شخصًا له خصائصه العقلية 
والنفسية والوجدانية المتميزة، ويمثل هذا االتجاه 
محور اهتمام علماء نفس الشخصية الذين 
يرون أنه يمكن التعرف على األشخاص 

طريق دراسة متغيرات الشخصية المبدعين عن 
والفروق الفردية في المجال المعرفي ومجال 
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الدافعية، ومجال التطوير وكذلك أشار جليفورد 
إلى تعريف اإلبداع فقال إنه تفكير في نسق 
مفتوح يتميز اإلنتاج فيه بخاصية فريدة هي 
تنوع اإلجابات المنتجة التي ال تحددها 

 المعلومات المعطاة. 
المبدع  الجامعي بد أن يمتلك القائدولذلك فال

بعضا من الكفايات اإلبداعية التي تؤهله 
داخل المؤسسة وهي: إدارة  اإلبداعلتحقيق 

المعرفة الفعالة، القدرة على تشكيل فريق العمل 
الفعال، ممارسة االتصال اإلداري، تشكيل 
شبكات الدعم االجتماعي، وكفايات التنظيم 

 ,Ozmen, F. & Muratoglu, V., 2010) واإلدارة
p. 5370-5376) . 

 :العملية اإلبداعية ج.

وتعرف . أو الكيفية التي بها يبدع المبدع عمله
لضعف "الشعور بالمشكلة وتحديد نقاط ا بأنها:

صحة  في المشكلة ثم فرض الفروض واختبار
لك وهي كذ .الفروض للوصول إلى النتائج"

ذ العملية التي تمر بها الفكرة الجديدة من
ة.ظهورها كخاطرة إلى أن تكون فكرة ناضج  

 :اإلنتاج اإلبداعي .د
ف يعر و وهو األساس الذي يعبر عن اإلبداع. 

د نابع اإلنتاج اإلبداعي بأنه: "ظهور إلنتاج جدي
خبرات،  من التفاعل بين الفرد وما يكتسبه من

 أو إنتاج جديد مقبول ونافع ويحقق رغبة
 ،عينة"مجموعة من الناس في فترة زمنية م

واتج الن وبذلك فاإلنتاج أو العمل اإلبداعي هو
في  الملموسة للعملية اإلبداعية والتي تخرج

 صورة أفكار.

 
مكونات اإلبداع اإلداري  (8) رقم شكل  

المصدر: عمل الباحث



 :في الجامعة عناصر اإلبداع اإلداري . 5
هم أكثر من يتفاعل مع ات الجامعية قيادالعد ت

، ويتأثرون بما يتعلق بها امعةالجتحقيق أهداف 
من إبداع إداري، وكالهما يؤثر في مخرجات 

 . (Chance, P., 2009)  العملية التعليمية
والمدير المبدع هو الذي يملك مجموعة من 

يظهر فاألساسية لإلبداع. والعناصر القدرات 
والتي بدونها ال يمكن  سلوكياتهتأثيرها في 

لعناصر تتمثل التحدث عن وجود إبداع، وهذه ا
، 1..2)محمد فتحي اللخاوي، في اآلتي 

 :(38ص
وهي تمثل الجانب الكمي في  الطالقة: -أ

اإلبداع، وتعني عماًل ذهنيًا يستحدث فيه الفرد 
خبراته الذهنية، لكي يصل إلى دفع سريع 
لعملياته الذهنية ليعطي أكبر عدد من خبراته 
بأقصى سرعة وأعمق أداء، وهي في جوهرها 

ة تذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو عملي
خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها لتتكامل مع 
الخبرات الجديدة للتوصل إلى أداء إبداعي 

 .(1..2)مؤيد دناوي،  .جديد
القدرة على إنتاج أكبر عدد أيضا يقصد بها و 

من األفكار، فالشخص المبدع يكون متفوقًا من 
موضوع  حيث كمية األفكار التي يقترحها حول

معين في وحدة زمنية ثابتة مقارنة بغيره، أي 
أنه على درجة عالية من سيولة األفكار 

 وسهولة توليدها. 

وهي تمثل الجانب النوعي في  المرونة: -ب
اإلبداع، وتعني قدرة الفرد على تنويع األفكار 
وبالتالي تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف، 

ر مع تغير وتوجيه أو تحويل مسار التفكي
ويقصد بها المثير أو متطلبات الموقف،  

النظر إلى األشياء بمنظور جديد غير ما اعتاد 
عليه الناس وللمرونة دور كبير في اإلبداعات 
التي نلمسه ونراها ومن أمثلة المرونة سياسة 
اإلثراء الوظيفي التي تحقق صالح العمل 
وتشبع معها حاجة إثبات الذات عند الموظف، 

 ك مظهرين للمرونة هما:وهنال
وهي المرونة التي تظهر  المرونة التلقائية: -

عند الفرد دون حاجة ضرورية يتطلبها 
الموقف، فيعطي الشخص عدد من االستجابات 
ال تنتمي إلى فئة واحدة وإنما تنتمي إلى عدد 

 متنوع.
ويقصد بها قدرة الفرد  المرونة التكيفية: -

ي ينظر من على تغيير الوجهة الذهنية الت
خاللها إلى حل مشكلة محددة، وتسمى تكيفية 
ألن الفرد يحتاج لتعديل مقصود في السلوك 

 ليتفق مع الحل السليم.
وتعني أن الشخص المبدع ذو  األصالة: -ج

تفكير أصيل ال يكرر أفكار اآلخرين، حيث 
تكون أفكاره جديدة وغير متضمنة لألفكار 

اج حلول يقصد بها القدرة على إنتالشائعة. 
جديدة، فالمبدع األصيل بهذا المعنى ال يكرر 
أفكار المحيطين به، وال يلجأ إلى الحلول 
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التقليدية ويمكن الحكم على أصالة الفكرة من 
خالل عدة معايير، منها أن تتسم بالعمق وأن 
يكون لها مغذى ذات داللة وقيمة، وأن تكون 
في شكل تداعيات بعيدة وغير مباشرة كنتائج 

 أن تترتب على الموقف. ممكن
يعتبر اإلحساس  الحساسية للمشكالت: -د

بالمشكلة أهم عنصر من عناصر التفكير 
اإلبداعي، ويعني اإلحساس بالمشكلة رؤية 
الكثير من المشكالت في الموقف الواحد رؤية 
واضحة وتحديدها تحديدًا دقيقًا والتعرف على 
حجمها وجوانبها وأبعادها وآثارها والوعي 

خطاء ونواحي القصور فيها، وأهم ما في باأل
األمر هنا الواقعية ورؤية الحقائق كما هي 
واكتشاف العالقات بين هذه الحقائق، وإن 
التشبع بالمشكلة أو الموضوع الذي يهم 
الشخص هو الذي يوحي باإلبداع وكلما أجهد 
الشخص نفسه في دراسة مشكلة زادت فرص 

 التوصل إلى أفكار جديدة.
تشمل هذه القدرة على  ك التفاصيل:إدرا -ه

إضافة التفاصيل لفكرة ما والتي تتضمن 
التطوير فيها والتعبير والقدرة على إعطاء 
التفسيرات الدقيقة للموضوعات غير المألوفة، 
وتتضمن هذه القدرة تقديم تفصيالت متعددة 
مثل تفضيل موضوع غامض من المعلومات 

 مقدمة للمفحوص.
 تجا  ومواصلته:المحافظة على اال  -و

يتضمن فكرة استمرار الفرد على التفكير في 

 المشكلة لفترة طويلة حتى الوصول لحلول
 
 
جديدة، ويتضمن هذا النشاط زيادة مدى  

االنتباه الذي يبذله الفرد في وعي المشكلة 
 وتقصي أبعادها المختلفة.

تعني القدرة على القدرة على التحليل:  -ز
تي تتكون منها الوصول إلى العناصر ال

األشياء المركبة، وهي الكفاءة على تحليل 
عناصر األشياء وفهم العالقات بين هذه 

 العناصر.
يقصد بها أخذ زمام المبادرة في المخاطرة:  -ح

تبني األفكار واألساليب الجديدة ولدية استعداد 
لتحمل المخاطرة الناتجة عن األعمال التي 

 لى ذلك.يقوم بها والمسئوليات المترتبة ع
إذا كان شخص ينتج عددًا  الكم والكيف: -ط

أكبر من األفكار فإنه ال بد أن ينتج هذه 
األفكار بنوعية جيدة وفي وقت محدد، في حين 
أن هناك فرضية أخرى تقول بأنه إذا صرف 
اإلنسان وقته في إعطاء عدد كبير من األفكار 

 فإن األفكار الجيدة بينها ستكون قليلة.
ويشير إلي عدد  التفاصيل أو   التطوير: -ي

إلي الفكرة   إضافتهايمكن   التياألفكار 
، ص 5..2)محمد جهاد جمل،  األصلية

5.). 
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 ( العناصر األساسية لإلبداع اإلداري الجامعي2شكل رقم )
 المصدر: عمل الباحث

ما هو  اإلبداعيمما سبق، نستنتج أن التفكير 
بمجموعة من المراحل إال عملية عقلية تمر 

ابتداًء من مرحلة اإلعداد والدراسة عن 
التحديات إلى مرحلة إنتاج األفكار وتجهيزها 

فإن دخلت حيز التنفيذ  لتقديمها إلى المسئولين،
والتطبيق انتقلت هنا إلى عملية االبتكار،وقد 
تستغرق هذه العمليات فترة زمنية قصيرة وقد 

مان القائد تطول. وقد يرجع ذلك إلى مدى إي
باإلضافة  بأهمية األفكار الجديدة وضرورتها،

إلى مجموعة أخرى من العوامل المؤثرة على 
 .اإلبداع 
لدى القيادات  معوقات اإلبداع اإلداري . 6

 :الجامعية
قة وجود معوقات يدة إلى حقيأشارت مراجع عد

ة يرة ومتنوعة تحول دون تنميأو عقبات كث
القيادة الجامعية،  لدى ر اإلبداع اإلداري يالتفك

 يوضحها الشكل التالي:
 

 
 
 
 

 ( معوقات اإلبداع اإلداري 3شكل رقم )

 المرونة

 األصالة

 الحساسية للمشكالت

 الطالقة

عناصر اإلبداع 

 اإلداري

 ريمعوقات اإلبداع اإلدا

 معوقات شخصية معوقات تنظيمية
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 المصدر: عمل الباحث
 

( أن معوقات اإلبداع 3ويالحظ من الشكل )
 اإلداري لدى القيادات الجامعية تنقسم إلى:

ويقصد بها تلك  معوقات شخصية: )أ( 
العقبات المتعلقة بالفرد نفسه، والتي تم تأصلها 
فيه بفعل خبراته الذاتية مع محيطه األسري 

 واالجتماعي، ومن أهمها ما يلي: والوظيفي
 .ضعف الثقة بالنفس -
 .الخوف من الفشل -
 .الخوف من المخاطرة -
 .قلة التحدي -
إلى االكتفاء يدفع  ضعف الوالء التنظيمي -

دنى فقط من المهمات بإنجاز الحد األ
 .ى القيادةالموكلة إل

 .رفع شعار الحرص على المألوف -
إصدار األحكام بداًل من توليد األفكار أو  -

 التقييم المتسرع لألفكار.
 .اإلجهاد الزائد -
 ن .ييل إلى االعتماد على األخر يالم -
 الدراسة عن الحلول المرتبطة بالقواعد .  -
التي ة األعمال يانخفاض شعور الفرد بأهم -

 قوم في الغالب بأدائها . ي
وهي المعوقات الناتجة  )ب( معوقات تنظيمية:

ن يعمل منه الفرد كالقوانيم الذي يعن التنظ
اسات واألهداف يفالس ة،يواألنظمة المؤسس
مي وفلسفة يكل التنظيواإلجراءات واله

ادة، ونظم يونمط الق ن، ونمط السلطة،يياإلدار 
قد تعمل كعوائق رها ياالتصال المستخدمة...وغ

ة يميوتشتمل المعوقات التنظ، ق اإلبداعيفي طر 
 على التالي :

 مقاومة الجهات اإلدارية للتغيير. -
االلتزام الحرفي بالقوانين: والتعليمات  -

 واإلجراءات.
 باآلخرين. القادةعدم ثقة بعض  -
 سوء المناخ التنظيمي. -
 عدم وجود قيادة إدارية مؤهلة. -
 .القيم االجتماعية السائدة -
 الظروف االقتصادية. -
 ازدواجية المعايير المتبعة في المنظمة. -
 نقص المعلومات وعدم صحتها. -
 ضيق الوقت المتاح للممارسة اإلبداع. -
 المقاومة اإلدارية لألخطار. -
 تنازع السلطات وانعدام روح الفريق. -
 .عدم توافر البيئة اإلبداعية -

 :الدراسة وإجراءاتها يةمنهج

 الباحـث ارتـأى فلقد الحالية سةالدرا لطبيعة نظراً 
 يسـتهدف حيـث الوصـفي المـنهج علـى يعتمد أن

 الظــــواهر حــــول والتقصــــي الدراســــة المــــنهج هـــذا
 الحاضر في قائمة هي كما النفسية أو التعليمية

 وتحليلهــــــا وتشخيصــــــها دقيقــــــاً  وصــــــفاً  ووصــــــفها
 بــــــــين العالقــــــــات اكتشــــــــاف بهــــــــدف وتفســــــــيرها
 ليميــــــةالتع الظــــــواهر وبــــــين بينهــــــا أو عناصــــــرها
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 الباحـث اعتمد خاصة وبصفة ،األخرى  والنفسية
 Correlation االرتباطيـــــــــــــة الدراســـــــــــــات علـــــــــــــى

Method عــن للكشــف الدراســات هــذه وتســتخدم 
 قــدر وتحديــد المتغيــرات بــين اإلرتباطيــة العالقــة

 علـى الباحـث اعتمـد كمـا ،واتجاههـا العالقة هذه
 comparative المقارنـــــــة العليـــــــا الدراســـــــات

Method ( . ســالمة وســمير ،العنيــزي  ســفيو، 
 .(73 ص ،5..2 ،الرشيدي الرحيم وعبد
 :الدراسة عينة

 العينــــــــة تهــــــــدف: االسةةةةةةةةتطالعية العينةةةةةةةةة -1
 الخصـــائص مـــن التأكـــد إلـــى االســـتطالعية
 -الصـــــــدق) الدراســـــــة ألدوات الســــــيكومترية

 فــي االســتطالعية العينــة وتكونــت ،(الثبــات
بعــــض  مــــن( 21) عــــدد مــــن ه الدراســــةهــــذ

وكيـــل  –معيـــة )عميـــد الكليـــة القيـــادات الجا
  . رؤساء األقسام( –الكلية 

ــــــم :األساسةةةةةةية العينةةةةةةة -2 ــــــة اشــــــتقاق ت  العين
بعــــــض القيــــــادات  مــــــن للدراســــــة األساســــــية

 –وكيـــل الكليـــة  –الجامعيـــة )عميـــد الكليـــة 
ــــع رؤســــاء األقســــام(  عمــــداء( 6) عــــدد بواق

 قسـم رئـيس( 81) وعـدد كلية وكيل( 81)و
 قيادة جامعية.( 32) بإجمالي

 :الدراسة واتأد

قام الباحث بتطـوير أداة لهـذه الدراسـة باالعتمـاد 
األدب النظــري والدراســـات الســابقة تمثلـــت علــى 

في: اسـتبيان المنـاخ الجـامعي؛ حيـث تكـون مـن 
( 6( محــــــــاور وهـــــــــي:  الرضــــــــا الـــــــــوظيفي )6)

( فقــــــــرات، و 5فقــــــــرات، التفــــــــويض والتمكــــــــين )

( فقـــــرات، والحـــــوافز 3اإلجـــــراءات والسياســـــات )
( 3( فقـــرات، والعالقـــات اإلنســـانية )6مـــة )المقد

( فقرة. ومقياس 83فقرات، والمرافق والخدمات )
( محــاور 7اإلبــداع اإلداري؛  حيــث تكــون مــن )

( 7)الطالقــــــة ( فقــــــرات ، و 6) األصــــــالةوهــــــي: 
( 5)، والمخـــاطرة  ( فقـــرات5)، والمرونـــة فقـــرات
ـــــى التحليـــــل  فقـــــرات ،  ( فقـــــرات5)، والقـــــدرة عل

، والخــــروج  ( فقــــرات5)الت والحساســــية للمشــــك
 .( فقرات5) عن المألوف

 :االستبيان صدق -1
 علــى األوليــة صــورته فــي االســتبيان عــرض تــم

 التربيــــة أصــــول أســـاتذة مــــن أســــتاذا( 82) عـــدد
ــــــــــــة  ــــــــــــمواإلدارة التعليمي ــــــــــــنفس وعل ــــــــــــوي  ال  الترب

 تمهيديــة بمقدمــة مصــحوباً  المصــرية بالجامعــات
 منه، والهدف الدراسة، لمجال توضيحاً  تضمنت

 التأكــد بهــدف لمصــطلحاته، اإلجرائــي والتعريــف
 الدراسـة عينة أراء لقياس وصدقه صالحيته من
 مالحظــاتهم وإبــداء ،الجــامعي المنــاخ أبعــاد فــي

 :مدي حول
 مفــــــــــــردات صــــــــــــياغة ومالئمــــــــــــة وضــــــــــــوح 

 .االستبيان

 ككل االستبيان مفردات عدد كفاية. 

 محــاور مــن محــور كــل مفــردات عــدد كفايــة 
 .دةح على االستبيان

 االستبيان تعليمات وضوح  . 

 اإلجابة خيارات ومناسبة وضوح . 
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 مــــــن محــــــور كــــــل مفــــــردات بــــــين االتســــــاق 
 .يقيسه ما مع االستبيان محاور

 السـادة  رونهي ما إضافة أو حذف أو تعديل
 .ذلك إلى يحتاج المحكمين

 المحكمـين اتفـاق نسـب بحسـاب الباحـث قام وقد
 علــي بالجامعــات التــدريس هيئــة أعضــاء الســادة

ـــردة كـــل : حيـــث مـــن االســـتبيان مفـــردات مـــن مف
 لقيــاس ومفرداتــه االســتبيان محــاور تمثيــل مــدي

 أبعــاد فــي الدراســة عينــةقيــادات الجامعيــة ال أراء
 .اإلجرائي التعريف حدده كما الجامعي المناخ

ــــــوي  صــــــدق بحســــــاب الباحــــــث قــــــام كمــــــا  المحت
 لحســـــــاب Lawshe الوشـــــــي معادلـــــــة باســـــــتخدام

 Content Validity Ratio  المحتوي  صدق نسبة

(CVR) المنــاخ اســتبيانمفــردة مــن مفــردات  لكــل 
 .الجامعي

 (in Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, P5) 

 الســـــادة اتفـــــاق نســـــب اآلتـــــي الجـــــدول ويوضـــــح
ـــردة لكـــل الوشـــي صـــدق ومعامـــل المحكمـــين  مف

 .الجامعي المناخ استبيان مفردات من

 استبيان مفردات من مفردة لكل الوشي صدق ومعامل المحكمين السادة اتفاق نسب( 1)  جدول
 (12=ن)  الجامعي المناخ

 المحك
 الكلي العدد 

 للمحكمين

 مرات عدد 
 االتفاق

 مرات عدد 
 االختالف

 نسبة 
 %  االتفاق

 معامل 
 صدق الوشي

  CVR 

 القرار 
 الُمتعلق بالمحك

 ُتقبل 1 100 0 12 12 1

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 2

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 3

 ُتقبل 1 100 0 12 12 4

 ُتقبل 1 100 0 12 12 5

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 6

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 9

 ُتقبل 1 100 0 12 12 8

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 7

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 10

 ُتقبل 1 100 0 12 12 11

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 12

 ُتقبل 1 100 0 12 12 13

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 14

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 15
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 المحك
 الكلي العدد 

 للمحكمين

 مرات عدد 
 االتفاق

 مرات عدد 
 االختالف

 نسبة 
 %  االتفاق

 معامل 
 صدق الوشي

  CVR 

 القرار 
 الُمتعلق بالمحك

 ُتقبل 1 100 0 12 12 16

 ُتقبل 1 100 0 12 12 19

 ُتقبل 1 100 0 12 12 18

 ُتقبل 1 100 0 12 12 17

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 20

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 21

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 22

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 23

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 24

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 25

 ُتقبل 1 100 0 12 12 26

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 29

 ُتقبل 1 100 0 12 12 28

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 27

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 30

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 31

 ُتقبل 1 100 0 12 12 32

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 33

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 34

 ُتقبل 1 100 0 12 12 35

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 36

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 39

 ُتقبل 1 100 0 12 12 38

على  لالتفاقمتوسط النسبة الكلية 
 االستبيان

71.886 % 

متوسط نسبة صدق المحتوى لالستبيان 
 ككل

0.838 

يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن نســـــب اتفـــــاق 
ادة أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات علــي الســ

كل مفردة من مفـردات االسـتبيان تتـراوح مـا بـين 
(13033-8..% .) 
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أن متوســـــط  الســــابقيتضــــح مـــــن الجــــدول كمــــا 
ــــى مفــــردات  نســــبة اتفــــاق الســــادة المحكمــــين عل

 (%180116بلغـــت ) الجـــامعي المنـــاخاســـتبيان 
 .وهي نسبة مرتفعة وُتشير إلى صدق االستبيان

ـــــوى  صـــــدق نســـــبة وعـــــن  لالوشـــــى (CVR) المحت
 مفـــردات جميـــع أن الســـابق الجـــدول مـــن يتضـــح

 صـــــدق بقـــــيم تتمتـــــع الجـــــامعي المنـــــاخاســــتبيان 
 صـــدق نســـبة متوســـط بلـــغ كمـــا مقبولـــة، محتـــوي 

 نســبة وهــي( 0131.) ككــل لالســتبيان المحتــوي 
  .مقبولة صدق

وقــد اســتفاد الباحــث مــن أراء وتوجيهــات الســادة 
مـن  المالحظـات المحكمين من خالل مجموعة 

 تلخيصها فيما يلي: يمكن
   تعديل صياغة بعض مفردات االستبيان

 لتصبح أكثر وضوحًا.

   وضع نظام موحد عند تقدير الدرجات في
 كل محور من مفردات االستبيان.

 المنـــــاخ اســـــتبيانومـــــن خـــــالل حســـــاب صـــــدق 
صــــدق المحكمــــين وصــــدق  بطريقتــــي الجــــامعي

ـــــع بمعااالســـــتبيان يالوشـــــي يتضـــــح أن  مـــــل تمت
صدق مقبول؛ مما ُيشير إلى إمكانيـة اسـتخدامه 

سُيســفر  التــيهــذا الدراســة والوثــوق بالنتــائج  فــي
 عنها هذا الدراسة.

 :االستبيان ثبات -2
 ألفةةةةةةةةةا بطريقةةةةةةةةةة الثبةةةةةةةةةات معامةةةةةةةةةل 

 Cronbach's alpha -:كرونباخ

 المناخ استبيان ثبات بحساب الباحث قام
 ولوالجد كرونباخ ألفا طريقة باستخدام الجامعي

 ألفا" بطريقة الثبات معامالت قيم يوضح التالي
 لالستبيان الثبات ومعامل سؤال، لكل" كرونباخ

 .ككل

  سؤال، لكل" كرونباخ ألفا" بطريقة الثبات معامالت قيم(  2) جدول
 (28=ن) ككل لالستبيان الثبات ومعامل

 السؤال
 معامل
 الثبات

 السؤال
 معامل
 الثبات

 السؤال
 معامل
 الثبات

1 0.989 14 0.984 29 0.993 

2 0.992 15 0.999 28 0.984 

3 0.991 16 0.971 27 0.992 

4 0.984 19 0.985 30 0.981 

5 0.982 18 0.983 31 0.997 

6 0.997 17 0.980 32 0.986 

9 0.988 20 0.999 33 0.988 
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 السؤال
 معامل
 الثبات

 السؤال
 معامل
 الثبات

 السؤال
 معامل
 الثبات

8 0.984 21 0.982 34 0.927 

7 0.999 22 0.983 35 0.980 

10 0.996 23 0.987 36 0.989 

11 0.987 24 0.991 39 0.988 

12 0.997 25 0.983 38 0.987 

13 0.989 26 0.980  

 0.858 معامل ثبات ألفا كرونباخ لالختبار ككل

 سؤال لكل ألفا بطريقة الثبات معامل كان وإذا
 لمجموع ألفا قيمة من أقل االختبار أسئلة من

 يعني فهذا0 الجدول أسفل ككل االختبار أسئلة
 سلباً  يؤثر االختبار عن وغيابه هام السؤال أن

ألفا لكل سؤال  ثبات معامل كان إذا وأما عليه،
أكبر من أو يساوي قيمة ألفا لالختبار ككل 

لل أسفل الجدول، فهذا يعني أن وجود السؤال يق
أحمد غنيم، أو ُيضعف من ثبات االختبار. )

 .(811، ص ...2 ونصر صبري،
 استبيانمفردات ق يتضح أن ومن الجدول الساب

المناخ الجامعي يقل معامل ثباتها عن قيمة 
معامل ثبات االستبيان ككل حيث بلغ 

(.0151.) 
 إعةةةةةةةادة بطريقةةةةةةةة الثبةةةةةةةات معامةةةةةةةل 

   Test Re-Test -:التطبيق

 المناخ  استبيان ثبات بحساب الباحث قام
 التطبيق، إعادة طريقة باستخدام الجامعي

 استبيان ثبات مالتمعا اآلتي الجدول ويوضح
 . التطبيق إعادة بطريقة الجامعي المناخ
 المناخ استبيان ثبات معامالت( 3) جدول
 (28= ن) التطبيق إعادة بطريقة الجامعي

 معامل الثبات المحاور

 **01.2. األول: الرضا الوظيفي.

 **0711. : التفويض والتمكين.الثاني

: اإلجراءات الثالث
 والسياسات.

.0716** 

 **01.5. الرابع: الحوافز المقدمة.

 **0713. الخامس: العالقات اإلنسانية.

 **0183. السادس: المرافق والخدمات. 

 **0128. معامل ثبات االستبيان ككل

 معــامالت قيمـة أن السـابق الجــدول مـن ويتضـح
 بطريقــــة ككــــل الجــــامعي المنــــاخ اســــتبيان ثبــــات
 **(.2128.) التطبيق إعادة
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 المنـــــاخ  اســـــتبيانب ثبـــــات ومـــــن خـــــالل حســـــا
 التطبيـق وإعـادة كرونبـاخ ألفـا بطريقتـي الجامعي
ــــــع بمعامــــــل صــــــدق االســــــتبيان ي أن يتضــــــح تمت

 فـــيمقبـــول؛ ممـــا ُيشـــير إلـــى إمكانيـــة اســـتخدامه 
سُيسـفر عنهـا  التـيهذا الدراسة والوثوق بالنتائج 

 هذا الدراسة.
 :االستبيان تصحيح طريقة -3
 تدريج علىان االستبي تصحيح في االعتماد تم

 طريقة األتي الجدول ويوضح الثالثي، ليكرت
 استبيان لمفردات المستحقة والدرجات التصحيح

 .الجامعي المناخ
 والدرجات التصحيح طريقة( 4) جدول
 الجامعي المناخ استبيان لمفردات المستحقة

 المتغيرات
 المستحقة الدرجة

 ضعيفة متوسطة كبيرة

 1 2 3 المفردة
 عظمىال النهاية
 االستبيان لدرجات

114 

 العظمى النهاية
 االستبيان لدرجات

38 

 :المقياس صدق -4
 علـــى األوليـــة صـــورته فـــي المقيـــاس عـــرض تـــم

 التعليميـــة اإلدارة أســـاتذة مــن أســـتاذا( 82) عــدد
 بالجامعـات التربـوي  الـنفس وعلـم التربيـة وأصول

 تضــــمنت تمهيديــــة بمقدمــــة مصــــحوباً  المصــــرية
 منـــــــــه، والهــــــــدف راســــــــة،الد لمجــــــــال توضــــــــيحاً 
 التأكــد بهــدف لمصــطلحاته، اإلجرائــي والتعريــف

 الدراسـة عينة أراء لقياس وصدقه صالحيته من

 مالحظــــاتهم وإبــــداء ،اإلداري  اإلبــــداع أبعــــاد فــــي
 :ىمد حول
 المقياس مفردات صياغة ومالئمة وضوح. 

 ككل المقياس مفردات عدد كفاية. 

 محــاور مــن محــور كــل مفــردات عــدد كفايــة 
 .حدة على اسالمقي

 المقياس تعليمات وضوح . 

 اإلجابة خيارات ومناسبة وضوح . 

 مــــــن محــــــور كــــــل مفــــــردات بــــــين االتســــــاق 
 .يقيسه ما مع المقياس محاور

 السـادة  رونهي ما إضافة أو حذف أو تعديل
 .ذلك إلى يحتاج المحكمين

 المحكمـين اتفـاق نسـب بحسـاب الباحـث قام وقد
 علــي عــاتبالجام التــدريس هيئــة أعضــاء الســادة

 مدي: حيث من المقياس مفردات من مفردة كل
ــــل  أراء لقيــــاس ومفرداتــــه المقيــــاس محــــاور تمثي
 كمــــا اإلداري  اإلبــــداع أبعــــاد فــــي الدراســــة عينــــة
 .اإلجرائي التعريف حدده
ــــــوي  صــــــدق بحســــــاب الباحــــــث قــــــام كمــــــا  المحت

 لحســـــــاب Lawshe الوشـــــــي معادلـــــــة باســـــــتخدام
 Content Validity Ratio  المحتوي  صدق نسبة

(CVR) اإلبـــداع مقيــاسمفــردة مــن مفــردات  لكــل 
 .اإلداري 

 (Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, P5) 

 الســـــادة اتفـــــاق نســـــب اآلتـــــي الجـــــدول ويوضـــــح
ـــردة لكـــل الوشـــي صـــدق ومعامـــل المحكمـــين  مف

 .اإلداري  اإلبداع مقياس مفردات من



 مقياس مفردات من مفردة لكل الوشي صدق ومعامل المحكمين السادة اتفاق نسب( 5)  جدول
 (12=ن)  اإلداري  اإلبداع

 المحك

 العدد 
 الكلي 
 للمحكمين

 عدد
 مرات 
 االتفاق

 عدد
 مرات 
 االختالف

 نسبة 
 االتفاق
  % 

 معامل 
 صدق الوشي

  CVR 

 القرار 
 الُمتعلق بالمحك

 ُتقبل 1 100 0 12 12 1

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 2

 بلُتق 1 100 0 12 12 3

 ُتعدل وُتقبل 0.500 95 3 7 12 4

 ُتقبل 1 100 0 12 12 5

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 6

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 9

 ُتعدل وُتقبل 0.500 95 3 7 12 8

 ُتقبل 1 100 0 12 12 7

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 10

 بلُتعدل وُتق 0.833 71.69 1 11 12 11

 ُتقبل 1 100 0 12 12 12

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 13

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 14

 ُتعدل وُتقبل 0.500 95 3 7 12 15

 ُتقبل 1 100 0 12 12 16

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 19

 ُتعدل وُتقبل 0.500 95 3 7 12 18

 ُتقبل 1 100 0 12 12 17

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 20

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 21

 ُتقبل 1 100 0 12 12 22
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 المحك

 العدد 
 الكلي 
 للمحكمين

 عدد
 مرات 
 االتفاق

 عدد
 مرات 
 االختالف

 نسبة 
 االتفاق
  % 

 معامل 
 صدق الوشي

  CVR 

 القرار 
 الُمتعلق بالمحك

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 23

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 24

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 25

 ُتقبل 1 100 0 12 12 26

 ُتقبل 1 100 0 12 12 29

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 28

 ُتعدل وُتقبل 0.500 95 3 7 12 27

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 30

 ُتقبل 1 100 0 12 12 31

 ُتقبل 1 100 0 12 12 32

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 33

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 34

 ُتقبل 1 100 0 12 12 35

 ُتعدل وُتقبل 0.669 83.33 2 10 12 36

 ُتعدل وُتقبل 0.833 71.69 1 11 12 39

 ُتعدل وُتقبل 0.500 95 3 7 12 38

 % 87.712 على المقياس لالتفاقمتوسط النسبة الكلية 
 0.978 متوسط نسبة صدق المحتوى للمقياس ككل

يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن نســـــب اتفـــــاق 
بالجامعــات علــي الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس 

كــل مفــردة مــن مفــردات المقيــاس تتــراوح مــا بــين 
(75-8..% .) 

أن متوســـــط  الســــابقيتضــــح مـــــن الجــــدول كمــــا 
ــــى مفــــردات  نســــبة اتفــــاق الســــادة المحكمــــين عل

 (%110182بلغــــــت ) اإلداري مقيــــــاس اإلبــــــداع 
 .وهي نسبة مرتفعة وُتشير إلى صدق المقياس

ـــــوى  صـــــدق نســـــبة وعـــــن  لالوشـــــى (CVR) المحت
 مفـــردات جميـــع أن الســـابق الجـــدول مـــن يتضـــح

 صـــــــدق بقـــــــيم تتمتـــــــع اإلداري مقيـــــــاس اإلبـــــــداع 
 صـــدق نســـبة متوســـط بلـــغ كمـــا مقبولـــة، محتـــوي 
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 نســـبة وهـــي( 0711.) ككـــل للمقيـــاس المحتـــوي 
  .مقبولة صدق

وقــد اســتفاد الباحــث مــن أراء وتوجيهــات الســادة 
المحكمين من خالل مجموعة مـن  المالحظـات 

 ي:تلخيصها فيما يل يمكن
   تعديل صياغة بعض مفردات المقياس

 لتصبح أكثر وضوحًا.
   وضع نظام موحد عند تقدير الدرجات في

 كل محور من مفردات المقياس.
مقيــــــاس اإلبــــــداع ومــــــن خــــــالل حســــــاب صــــــدق 

الوشــــــي و صــــــدق المحكمــــــين  بطريقتــــــي اإلداري 
تمتـــــــع بمعامـــــــل صـــــــدق المقيـــــــاس ييتضـــــــح أن 

 فـــيمقبـــول؛ ممـــا ُيشـــير إلـــى إمكانيـــة اســـتخدامه 
 بنتائجها.الدراسة والوثوق 

 :المقياس ثبات -5
 ألفةةةةةةةةةا بطريقةةةةةةةةةة الثبةةةةةةةةةات معامةةةةةةةةةل 

 Cronbach's alpha -:كرونباخ

مقياس اإلبداع  ثبات بحساب الباحث قام
 والجدول كرونباخ ألفا طريقة باستخدام اإلداري 

 ألفا" بطريقة الثبات معامالت قيم يوضح التالي
 لمقياسل الثبات ومعامل سؤال، لكل" كرونباخ

 .ككل

 (28=ن) ككل للمقياس الثبات ومعامل سؤال، لكل" كرونباخ ألفا" بطريقة الثبات معامالت قيم(6)جدول

 السؤال
 معامل
 الثبات

 السؤال
 معامل
 الثبات

 السؤال
 معامل
 الثبات

1 0.998 14 0.973 29 0.970 

2 0.978 15 0.972 28 0.984 

3 0.973 16 0.978 27 0.975 

4 0.987 19 0.997 30 0.970 

5 0.982 18 0.978 31 0.972 

6 0.976 17 0.999 32 0.979 

9 0.977 20 0.988 33 0.976 

8 0.975 21 0.977 34 0.978 

7 0.977 22 0.979 35 0.983 

10 0.971 23 0.971 36 0.980 

11 0.976 24 0.979 39 0.977 

12 0.987 25 0.972 38 0.975 

13 0.988 26 0.982  

 0.890 معامل ثبات ألفا كرونباخ لالختبار ككل

 



مقياس مفردات ومن الجدول السابق يتضح أن 
اإلبداع اإلداري يقل معامل ثباتها عن قيمة 
معامل ثبات المقياس ككل حيث بلغ 

(.017..) 
 التطبيةةق إعةةادة بطريقةةة الثبةةات معامةةل:- 

Test Re-Test   

 اإلبداع مقياس  ثبات بحساب الباحث قام
 التطبيق، إعادة طريقة باستخدام داري اإل

مقياس  ثبات معامالت اآلتي الجدول ويوضح
 . التطبيق إعادة بطريقة اإلداري اإلبداع 

 (28=ن) التطبيق إعادة بطريقة اإلداري مقياس اإلبداع  ثبات معامالت( 9) جدول
 معامل الثبات المحاور

 **0.812 األول: األصالة.

 **0.818 : الطالقة.الثاني
 **0.800 : المرونة.الثالث

 **0.807 الرابع: المخاطرة.

 **0.808 الخامس: القدرة على التحليل.

 **0.810 السادس: الحساسية للمشكالت. 

 **0.802 السابع: الخروج عن المألوف. 

 **0.836 معامل ثبات المقياس ككل

 معــامالت قيمـة أن السـابق الجــدول مـن ويتضـح
 إعـادة بطريقة ككل اإلداري ع مقياس اإلبدا  ثبات

 **(.2136.) التطبيق
 اإلبــــــداع مقيــــــاس ومــــــن خــــــالل حســــــاب ثبــــــات 

 التطبيـــق وإعـــادة كرونبــاخ ألفـــا بطريقتــي اإلداري 
تمتـــــــع بمعامـــــــل صـــــــدق المقيـــــــاس ي أن يتضـــــــح

 فـــيمقبـــول؛ ممـــا ُيشـــير إلـــى إمكانيـــة اســـتخدامه 

سُيسـفر عنهـا  التـيهذا الدراسة والوثوق بالنتائج 
 هذا الدراسة.

 :المقياس تصحيح طريقة -6
 تدريج علىالمقياس  تصحيح في االعتماد تم

 طريقة األتي الجدول ويوضح الثالثي، ليكرت
 مقياس لمفردات المستحقة والدرجات التصحيح

 .اإلداري  اإلبداع
 
 

 اإلداري  اإلبداع مقياس لمفردات المستحقة والدرجات التصحيح طريقة( 8) جدول
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 المتغيرات
 تحقةالمس الدرجة

 ضعيفة متوسطة كبيرة

 1 2 3 المفردة
 114 المقياس لدرجات العظمى النهاية

 38 المقياس لدرجات العظمى النهاية

 :وتفسيرها ومناقشتها الدراسة نتائج -

 الدراســـة أســـئلة عـــن اإلجابـــة الجـــزء هـــذا يتنـــاول
ـــــائج ومناقشـــــة وتفســـــير  اإلطـــــار ضـــــوء فـــــي النت
 هـذا الباحـث تـتمويخ السابقة، والدراسات النظري 

 الباحــث اعتمــد بدايــةً . الدراســة بتوصــيات الجــزء
 لإلجابــة للتأكــد للبيانــات اإلحصــائي التحليــل فــي

 اإلحصــائية األســاليب علــى الدراســة أســئلة عــن
 :اآلتية

 والمتوســـــــط المئويـــــــة، والنســـــــب التكــــــرارات، -1
 .الوزنى

 هـــذا يســـتخدم حيـــث X2 كـــاي مربـــع اختبـــار -2
 بهـــــدف اإلنســـــانية البحـــــوث فـــــي االختبـــــار

 تمثيلهـــا ومـــدي مـــا عينـــة خصـــائص تعـــرف
  للمقارنــــة يســــتخدم كمــــا ،األصــــلي للمجتمــــع

. المتوقعــة والبيانــات المشــاهدة البيانــات بــين
 (.23 ص ،8..2 الشربيني، زكريا)

المســـتقلة  للعينـــات   t_Testاختبـــار "ت"   -3
Independent-samples t-test  ويســـتخدم

لمقارنـــــــة متوســـــــطات درجـــــــات مجمـــــــوعتين 
 ,Pallant, J) تـين مـن المفحوصـين. مختلف

2007, p. 232)  

 معامــــل أن حيــــث بيرســــون  ارتبــــاط معامــــل -4
 العالقـــة( حجـــم) لقـــوة مقيـــاس هـــو االرتبـــاط

ــــري  قياســــهما مســــتوي ) متغيــــرين بــــين  أو فت
 بــين االرتبــاط معامــل قيمــة وتتــراوح ،(نســبي

( 8)+ االرتبـــــاط معامـــــل ويـــــدل ،(8-:8)+
 لمعامــــ ويــــدل تامــــة، موجبــــة عالقــــة علــــى

 أمــا تامــة، سـالبة عالقــة علــى( 8) االرتبـاط
 انعـــــــدام علـــــــى( صـــــــفر) االرتبـــــــاط معامـــــــل

 ص ،2.88 مــــــــراد، صــــــــالح) . العالقــــــــة
836- 837). 

 اإلحصــــائي التحليــــل فــــي الباحــــث اســــتخدم وقــــد
 للعلـــــــوم اإلحصـــــــائية البـــــــرامج حزمـــــــة للبيانـــــــات

 المعالجات إلجراء وذلك( SPSS 20) االجتماعية
 الدراســــة عــــن إلجابــــةا يلــــي وفيمــــا اإلحصــــائية،

 :النتائج ومناقشة وتفسير
 إجابة السؤال األول: -1

 الجامعي المناخينص على: ما مستوى  والذي
 الجامعيةةةة القيةةةادات بعةةة  نظةةةر وجهةةةة مةةةن
 رؤسةةةةةاء – الكليةةةةةة وكيةةةةةل – الكليةةةةةة عميةةةةةد)

 ؟(األقسام
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب 

وزني التكرارات والنسب المئوية والمتوسط ال
من وجهة  الجامعيلمستوى المناخ  2وقيمة كا

 –نظر بعض القيادات الجامعية )عميد الكلية 
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  -:اآلتييوضحها الجدول رؤساء األقسام(، والنتائج  –وكيل الكلية 
 (7جدول )
من وجهة نظر  الجامعيلمستوى المناخ  2التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الوزني وقيمة كا

 (42رؤساء األقسام( )ن = –وكيل الكلية  –الجامعية )عميد الكلية بع  القيادات 

 المفردات م

 االستجابات

اللة 2كا
الد

 

زنى
الو
سط 
متو
ال

 

ى  و
ست
الم

 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 % ك % ك % ك

 الرضا الوظيفي

8 

حجــــــــــم األعمــــــــــال 
التـــــــي أقــــــــوم بهــــــــا 

 غير مناسب .

7 16.7 10 23.8 25 59.5 13.29 .0.8 1.57 

متوسط
 

2 

أشــــــــعر بالســــــــعادة 
تأديـــــــــــــــــة  أثنـــــــــــــــــاء

 .عملي

19 45.2 16 38.1 7 16.7 5.57 
 غير
 دالة

 كبيرة 2.29

3 

أشــــــــــــــــعر بعــــــــــــــــدم 
وضــــــــــوح المهــــــــــام 
والمســــــــــــــــــــــــــئوليات 

 المسندة إلى.

 كبيرة 2.45 0.8. 13 11.9 5 31.0 13 57.1 24

3 

ـــــــــــة  ـــــــــــوفر الوظيف ت
فرصـــــة الســـــتثمار 
 طاقاتي وقدراتي .

9 21.4 12 28.6 21 50.0 5.57 
 غير
 دالة

1.71 

متوسط
 

5 

تتـــاح لـــي الفرصـــة 
لإلبــداع فــي العمــل 

. 

4 9.5 7 16.7 31 73.8 31.29 .0.8 1.36 

متوسط
 

6 

تتــــــــــــيح الوظيفــــــــــــة 
الفرصــــــة للمكانــــــة 
ـــــدة االجتماعيةالجي

. 

18 42.9 13 31.0 11 26.2 1.86 
 غير
 دالة

 كبيرة 2.17

 التفوي  والتمكين
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 المفردات م

 االستجابات

اللة 2كا
الد

 

زنى
الو
سط 
متو
ال

 

ى  و
ست
الم

 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 % ك % ك % ك

7 

يمنحنــــــــــي القســــــــــم 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تفوي

للصــــــــــــــــــــــــــالحيات 
واتخـــــــاذ القـــــــرارات 

 في نطاق عملي

19 45.2 10 23.8 13 31.0 3 
 غير
 دالة

 كبيرة 2.14

1 

أنـاقش المشــاكل و 
اتخـــــــــــذ القـــــــــــرارات 

 بشكل جماعي

17 40.5 16 38.1 9 21.4 2.71 
 غير
 دالة

 كبيرة 2.19

1 

يتم اتخـاذ القـرارات 
المتعلقــــــة بالعمــــــل 

 بكل موضوعية.

 كبيرة 2.26 0.8. 9.57 28.6 12 16.7 7 54.8 23

8. 

تحـــــــــــــــــــــــرص إدارة 
الجامعـــــــــــة علـــــــــــي 
مـــنح عضـــو هيئـــة 
التـــــدريس الســـــلطة 
الكافيــة فــي تحديــد 

و  المنــــــــــــــــــــــــــــــــــاهج
تحـــــــــــــديثها وفقـــــــــــــا 
لرأيهم و تطلعـاتهم 

. 

9 21.4 13 31.0 20 47.6 4.43 
 غير
 دالة

1.74 
متوسط

 

88 

ـــــــــــــــــق حجـــــــــــــــــم  يتف
المســــــــــــــــــــــــــــــئوليات 
الملقــــــــــــــاة علــــــــــــــي 
عــــاتقي مــــع حجــــم 
الصــــــــــــــــــــــــــالحيات 

 الممنوحة لي.

4 9.5 11 26.2 27 64.3 19.86 .0.8 1.45 

متوسط
 

 اإلجراءات والسياسات

ــــــــــــــم بدقــــــــــــــة و  82  كبيرة 2.14 غير 1.29 26.2 11 33.3 14 40.5 17أعل
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 المفردات م

 االستجابات

اللة 2كا
الد

 

زنى
الو
سط 
متو
ال

 

ى  و
ست
الم

 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 % ك % ك % ك

وضـــــــــــوح الـــــــــــدور 
ـــــــــي  المطلـــــــــوب من
أداؤه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 الجامعة.

 دالة

83 

هنــــــــــــــاك وصــــــــــــــفا 
وظيفيـــــــا لمهـــــــامي 

 التي أقوم بها

16 38.1 12 28.6 14 33.3 .57 
 غير
 دالة

 رةكبي 2.05

83 

تتـــــــــــــــــوفر  فـــــــــــــــــي 
الجامعــــــــة آليــــــــات 
عمـــل و إجـــراءات 
ـــــوائح واضـــــحة  و ل
تســــــــــــــهل تأديـــــــــــــــة 

 العمل.

10 23.8 12 28.6 20 47.6 4 
 غير
 دالة

1.76 

متوسط
 

85 

تؤكــــــــــد الجامعـــــــــــة 
علـــــــــــــــــي إتبـــــــــــــــــاع 
اإلجـــــــــــــــــــــــراءات و 
اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائح 
المنصــوص عليهــا 

 عند أداء العمل.

21 50.0 11 26.2 10 23.8 5.29 
 غير
 دالة

 كبيرة 2.26

 ز المقدمةالحواف

86 

ي مــع يتناســب راتبــ
الجهــد الــذي أبذلــه 

 .في  العمل

9 21.4 8 19.0 25 59.5 13 .0.8 1.62 

متوسط
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 % ك % ك % ك

87 

أتقاضـــــــــــي راتبـــــــــــا 
منافســـــــا للرواتـــــــب 
التــــــــي يتقاضـــــــــاها 
أشــخاص يحملــون 
مثــل مــؤهالتي فــي 

 القطاع الخاص .

1 2.38 1 2.38 40 95.24 7 .0.5 1.07 

ضة
منخف

 

81 

يغطـــــــــــي الراتـــــــــــب 
اه مـن الذي أتقاضـ

ـــــــاتي  الجامعـــــــة نفق
 األساسية

9 21.4 10 23.8 23 54.8 8.71 .0.5 1.67 

متوسط
 

81 

تهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم إدارة 
ـــــــــاد  الجامعـــــــــة بإيف
ــــــــــــة  أعضــــــــــــاء هيئ
التدريس للحصـول 
ــــــــــــــات  ــــــــــــــي بعث عل

 علمية.

17 40.5 11 26.2 14 33.3 1.29 
 غير
 دالة

 كبيرة 2.07

2. 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــدعم إدارة 
الجامعـــــــــة إتاحـــــــــة 
الفــــرص ألعضــــاء 
هيئــــــــــة التـــــــــــدريس 

ـــــ ق إنجـــــازات لتحقي
عمليـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 
دراســــــــات وكتــــــــب 

 وبحوث.

9 21.4 13 31.0 20 47.6 4.43 
 غير
 دالة

1.74 

متوسط
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 المفردات م

 االستجابات

اللة 2كا
الد

 

زنى
الو
سط 
متو
ال

 

ى  و
ست
الم
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28 

تتـــــاح لـــــي فرصـــــة 
المشــــــــــــاركة فــــــــــــي 

ت التدريبيــــة الــــدورا
المتصــــــلة بمجــــــال 

 .تخصصي

16 38.1 24 57.1 2 4.8 17.71 .0.8 1.81 

متوسط
 

 العالقات اإلنسانية

22 

نظــرة الــزمالء إلــى 
عملـــــــــــي بتقـــــــــــدير 

 ام.واحتر 

17 40.5 11 26.2 14 33.3 1.29 
 غير
 دالة

 كبيرة 2.07

23 

يســــــــــــــــود منــــــــــــــــاخ 
االحتــــرام المتبــــادل 
فــــــي بيئــــــة العمــــــل 

 الجامعي.

17 40.5 14 33.3 11 26.2 1.29 
 غير
 دالة

 كبيرة 2.14

23 
نعمـــل بـــروح الفريـــق 

 الواحد في الكلية.
17 40.5 10 23.8 15 35.7 1.86 

 غير
 دالة

 كبيرة 2.05

25 

كليــة إلــى تســعى ال
تنميـــــــة العالقــــــــات 
اإلنســــــــــــانية مــــــــــــع 

 الزمالء.

19 45.2 14 33.3 9 21.4 3.57 
 غير
 دالة

 كبيرة 2.24

 المرافق والخدمات

26 

ســـــــــــــعة قاعـــــــــــــات 
التــــــدريس بالكليــــــة 
ال تتناســـــــــب مـــــــــع 

 أعداد الطالب.

6 14.3 12 28.6 24 57.1 12 .0.8 1.57 

متوسط
 

27 

تتـوافر نوافـذ كافيـة 
داخـــــــــــل قاعـــــــــــات 

 التدريس.

8 19.0 17 40.5 17 40.5 3.86 
 غير
 دالة

1.79 

متوسط
 

 كبيرة 2.29 0.5. 6.86 23.8 10 23.8 10 52.4 22درجــــــــــــة الحــــــــــــرارة  21
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داخـــــــــــل قاعـــــــــــات 
التــــــــــدريس أثنــــــــــاء 
إلقــاء المحاضــرات 

 غير مالئمة.

21 

التهويـــــــــــة داخـــــــــــل 
قاعــــــات التــــــدريس 

 غير جيدة.

18 42.9 11 26.2 13 31.0 1.86 
 غير
 دالة

 كبيرة 2.12

3. 

تـــــــــــوفر إضـــــــــــاءة ت
مناســــبة بالقاعــــات 

 الدراسية.

14 33.3 11 26.2 17 40.5 1.29 
 غير
 دالة

1.93 

متوسط
 

38 

القاعات التدريسية 
متصـــــــــلة بشـــــــــبكة 

 االنترنت.

0 0.00 2 4.76 40 95.24 4 
 غير
 دالة

1.05 

ضة
منخف

 

32 

القاعـــــــــــة مـــــــــــزودة 
بالوســائل الســمعية 
والبصــرية الالزمـــة 

 للعملية التعليمية.

8 19.0 12 28.6 22 52.4 7.43 .0.5 1.67 

متوسط
 

33 

ســـــــعة المكتبـــــــة ال 
تتناســـب مـــع عـــدد 

 المستفيدين .

11 26.2 14 33.3 17 40.5 1.29 
 غير
 دالة

1.86 

متوسط
 

33 

وقـــــــــــــــت العمـــــــــــــــل 
بالمكتبــــــــــــــــــــــــــــــــة ال 
يتناســـــــــــــــب مـــــــــــــــع 
ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف 

 المستفيدين منها.

 كبيرة 2.31 0.5. 7 21.4 9 26.2 11 52.4 22
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35 

ـــــــــــــف  تتـــــــــــــوافر أرف
ب وخزانـــــــات للكتـــــــ

والــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوريات 
والرســــائل العلميــــة 

 بصورة كافية.

1 2.38 2 4.76 39 92.86 10.43 .0.8 1.10 

ضة
منخف

 

36 

ــــــوافر االتصــــــال  يت
ــــــت  بشــــــبكة االنترن

 في المكتبة.

0 0.00 4 9.52 38 90.48 7 .0.5 1.10 

ضة
منخف

 

37 
خــدمات التصــوير فـــي 

 المكتبة غير متاحة.
15 35.7 11 26.2 16 38.1 1 

 غير
 دالة

1.98 

متوسط
 

31 

تتــــــــوافر الفهرســــــــة 
االلكترونيــــــــة فــــــــي 

 المكتبة.

1 2.38 3 7.14 39 92.86 35.29 .0.8 1.14 

ضة
منخف

 
 
 

يتضح من الجدول السابق أنه بالنسبة لمستوى 
من وجهة نظر بعض القيادات  الجامعيالمناخ 

رؤساء  –وكيل الكلية  –الجامعية )عميد الكلية 
 وى المفردات بمست اغلباألقسام( جاءت 

متوسط ما عدا بعض المفردات كان مستواها 
 منخفض وهى:

o  أتقاضي راتبا منافسا للرواتب التي
يتقاضاها أشخاص يحملون مثل مؤهالتي 

 في القطاع الخاص.

o  القاعات التدريسية متصلة بشبكة
 االنترنت.

o  تتوافر أرفف وخزانات للكتب والدوريات
 والرسائل العلمية بصورة كافية.

o بشبكة االنترنت في  يتوافر االتصال
 المكتبة.

o .تتوافر الفهرسة االلكترونية في المكتبة 
هنــاك تباينــا بــين علــى أن  والنتيجــة الســابقة تــدل

أراء أفـــراد العينـــة حـــول محـــاور اســـتبيان المنـــاخ 
 الجامعي كالتالي:
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مسـاعدة القائـد  فـإن الرضةا الةوظيفي ففي محـور
لألعضاء على التحرر من القواعد واللوائح التي 
ــــداعي ال تحــــدث بصــــفة  ــــرهم اإلب تحــــد مــــن تفكي
مسـتمرة، وقـد يرجــع ذلـك إلــى أن الجامعـة تعمــل 

 –وفقـــا لقواعـــد حكوميـــة قديمـــة منـــذ الســـبعينيات 
والتــي أدت إلــى فقــد  –قــانون تنظــيم الجامعــات 

الجامعــــة ووحــــداتها قــــدرًا كبيــــرًا مــــن اســــتقالليتها 
ـــــزام  ـــــم أصـــــبح االلت وحريتهـــــا وذاتيتهـــــا ، ومـــــن ث

وانين والتعليمــات والتشــدد فــي تنفيــذها بحرفيــة القــ
ســمة أساســية ألداء القيــادات الجامعيــة ، والــذي  
بــدوره ُيصـــعب مـــن فكـــرة إبـــداع األفـــراد وطـــرحهم 

 ألفكار التطوير والتغيير.
فثمة نسبة كبيـرة  التفوي  والتمكين وفي محور

مــــــــن أفــــــــراد العينــــــــة تــــــــرى أن عمليــــــــة إعطــــــــاء  
عية مـن أجـل الصالحيات المناسبة للقيادة الجام

حـل المشـكالت المرتبطـة بعملهـم تحـدث بصـورة 
متوسطة، وقـد يرجـع ذلـك إلـى ضـعف الثقـة فـي 
األعضـــــاء، األمـــــر الــــــذي ُيعـــــزى إلـــــى ضــــــعف 
العالقـــات الســـائدة بيـــنهم وبـــين رؤســـائهم، والتـــي 
تتصــف بغلبــة طــابع عالقــات الســلطة والطاعـــة 
بــــــداًل مـــــــن االعتمـــــــاد علـــــــى الثقـــــــة المتبادلـــــــة ، 

عــــــدم إيمــــــان بعــــــض الرؤســــــاء باإلضــــــافة إلــــــى 
بضـــــــرورة تـــــــوفير منـــــــاخ عمـــــــل مالئـــــــم يســـــــمح 
بمشــــاركة األعضــــاء، ويــــدعم  قــــدرات ومهــــارات 
ــة  األعضــاء كــي يتمكنــوا مــن أداء المهــام الموكل
إليهم بحرية وبطريقة مبدعة ، ومن ثم فإن ذلـك 

 يعمل على إعاقة اإلبداع لدى األعضاء.

فيـرى معظـم  اإلجةراءات والسياسةات وفي محور
ــــى درايــــة كبيــــرة بمهــــامهم أفــــر  اد العينــــة أنهــــم عل

والمســـئوليات الملقــــاة علـــى عــــاتقهم، وقـــد يرجــــع 
ذلــك إلــى ويــدل ذلــك إلــى أن بعــض التشــريعات 
واللـــــــوائح الموجـــــــودة التــــــــي تعمـــــــل فـــــــي ظلهــــــــا 

 الجامعات المصرية واضحة وسهلة الفهم.
فنجــــد  الحةةةةوافز المقدمةةةةةأمــــا بالنســــبة لمحــــور 

ــــــــوقين غيــــــــاب سياســــــــة تحفيــــــــز وتشــــــــجيع الم تف
ويـدل ذلـك ، بصورة كبيـرة والمجتهدين في العمل

علــى ضــعف ارتبــاط  نظــام الحــوافز بمــا يقدمــه 
القادة مـن أفكـار جديـدة لتطـوير العمـل وتحسـين 

عـــدم تـــوفر اإلمكانيـــات لوقـــد يفســـر ذلـــك األداء، 
والحـــــد مـــــن الصـــــالحيات فـــــي األمـــــور  الماديـــــة
، وضعف تبنى الجامعـة للقيادة الجامعيةالمالية 

ـــــــة ألن ـــــــة عالي ـــــــاءة وفعالي ظمـــــــة حـــــــوافز ذات كف
 .ألصحاب األفكار الجديدة

فجـــاءت  العالقةةةات اإلنسةةةانية وبالنســـبة لمحـــور
عالقــــــات بمســــــتوى كبيــــــر بــــــين أفــــــراد العينــــــة فال

ــــــنهم نســــــانيةاإل ــــــرام  فيمــــــا بي ــــــى االحت قائمــــــة عل
اهتمــــام القيــــادة وقــــد يرجــــع ذلــــك إلــــى المتبــــادل، 

بتوطيــد الجامعيــة والكليــات التــي ينتســبون إليهــا 
العالقــات االجتماعيــة بــين أفرادهــا بصــورة كبيــرة 
إلــــى حــــد مــــا ، ويفســــر ذلــــك فــــي ضــــوء طبيعــــة 
ـــــاتهم الشخصـــــية مـــــع بعضـــــهم الـــــبعض ،  عالق
باإلضــــــــافة إلــــــــى أن هيمنــــــــة تــــــــأثير العالقــــــــات 
الشخصــــية القائمــــة داخــــل الكليــــة قــــد تولــــد هــــذا 

 اإلحساس لدى البعض منهم.
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اضـح فثمـة قصـور و المرافق والخةدمات أما عن 
في توفير اإلمكانات والموارد المعينة فقد جاءت 
معظم العبارات بمستوى متوسط ومنخفض، وقد 
يرجـــــــع ذلــــــــك إلـــــــى  ضــــــــعف اســـــــتثمار القائــــــــد 
لإلمكانـــات المتاحـــة مـــن أجـــل تطـــوير وتحـــديث 
المرافــــــق الجامعيــــــة ومحتوياتهــــــا، ويفســــــر ذلــــــك 
بضــــعف الميزانيــــات الخاصــــة بتطــــوير المرافــــق 

لكلية والمحددة من قبل والخدمات على مستوى ا
الجامعــــة، هــــذا إضــــافة إلــــى األســــعار المرتفعــــة 
للكتـــــب والمراجــــــع والـــــدوريات العلميــــــة الحديثــــــة 
مقارنـة بمـا هــو مخصـص مـن ميزانيــة لـذلك مــن 
قبل الكلية، وباإلضافة إلى ذلـك نجـد أن القيـادة 
ال تمتلك الصـالحيات الكافيـة لتـوفير اإلمكانـات 

حديث المكتبات علـى والموارد المادية لتطوير وت
 سبيل المثال.  

وتتفــــــق هــــــذه النتيجــــــة مــــــع نتــــــائج العديــــــد مــــــن 
)مــــروة محمــــود الدراســــات الســــابقة مثــــل دراســــة 

)منـــى عبـــد المـــنعم محمـــد، و م(2.86إبـــراهيم، 
(، 2.83)المقابلـــــــــــــــة، وعــــــــــــــــواوده، و م(2.83

(، و)المعـــــاني، 7..2و)أســـــامة عبـــــد الســـــالم، 
 (.2.86والخرابشة، 

 :نيالثاإجابة السؤال  -2

 اإلداري  اإلبةداعينص على: مةا مسةتوى  والذي
 الجامعيةةةة القيةةةادات بعةةة  نظةةةر وجهةةةة مةةةن
 رؤسةةةةةاء – الكليةةةةةة وكيةةةةةل – الكليةةةةةة عميةةةةةد)

 ؟(األقسام
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الوزني 

من وجهة  الجامعيلمستوى المناخ  2وقيمة كا
 –ادات الجامعية )عميد الكلية نظر بعض القي
رؤساء األقسام(، والنتائج  –وكيل الكلية 

 :اآلتييوضحها الجدول 

من وجهة نظر بع   اإلداري لمستوى اإلبداع  2( التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الوزني وقيمة كا10جدول )
 (42رؤساء األقسام( )ن = –وكيل الكلية  –القيادات الجامعية )عميد الكلية 

 المفردات م

 االستجابات

اللة 2كا
الد

 

زنى
الو
سط 
متو
ال

 

ى  و
ست
الم

 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 % ك % ك % ك
 األصالة

8 

ــــــــــي تطبيــــــــــق  يمكنن
ــــــــدة  ــــــــات الجدي اآللي
لحـــــــــــل مشـــــــــــكالت 
المـــــــــــــوظفين فـــــــــــــي 

 العمل.

6 14.3 8 19.0 28 66.7 21.14 .0.8 1.48 
متوس

 ط
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 المفردات م

 االستجابات

اللة 2كا
الد

 

زنى
الو
سط 
متو
ال

 

ى  و
ست
الم

 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 % ك % ك % ك

2 

ـــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــل  أدي
ــــــــــــد بأســــــــــــ لوب جدي

 ومطور.

 كبيرة 2.55 0.8. 21.57 11.9 5 21.4 9 66.7 28

3 

ُأَقــــــــّدم المقترحـــــــــات 
واألفكــــــار الجديــــــدة 
لحـــــــــــل مشـــــــــــكالت 

 العمل.

 كبيرة 2.36 0.8. 10.71 21.4 9 21.4 9 57.1 24

3 

الـــــــــــــتقط األفكـــــــــــــار 
ـــــو مـــــن  ـــــدة ول الجدي
صـــــغار المـــــوظفين 

 وأطبقها.

 رةكبي 2.57 0.8. 24.43 11.9 5 19.0 8 69.0 29

5 

ـــــــــــــا  اســـــــــــــتخدم طرق
جديــــــــــــــــــدة ثبــــــــــــــــــت 
فاعليتهـــا فـــي غيـــر 

 مؤسستي.

7 16.7 16 38.1 19 45.2 5.57 
 غير
 دالة

1.71 
متوس

 ط

6 

أجـــــدد فـــــي الطـــــرق 
القديمـــــــــــــــــــــــــة إلدارة 

 العمل.

9 21.4 8 19.0 25 59.5 13 .0.8 1.62 
متوس

 ط

 الطالقة

7 

يمكننــــــــــــــي طــــــــــــــرح 
أفكـــار متنوعـــة فـــي 
ــــــــــــب العمــــــــــــل  جوان

 المختلفة .

 كبيرة 2.57 0.8. 31.29 16.7 7 9.5 4 73.8 31

1 

ـــــر عـــــن الفكـــــرة  اعب
الواحــدة بعــدد وفيــر 

 من التعبيرات

6 14.3 15 35.7 21 50.0 8.14 .0.5 1.64 
متوس

 ط

متوس 1.62 0.8. 9.57 50.0 21 38.1 16 11.9 5امتلـــك القـــدرة علـــى  1
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 المفردات م

 االستجابات

اللة 2كا
الد

 

زنى
الو
سط 
متو
ال

 

ى  و
ست
الم

 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 % ك % ك % ك
إعطـــاء اكبــــر عــــدد 
مـــــــــــــــــن الحلـــــــــــــــــول 

 لمشكالت العمل

 ط

8. 

أســــــــــــتطيع اتخــــــــــــاذ 
قــــــــــــرارات ســــــــــــريعة 

مواجهـــة مشـــكالت ل
 العمل .

 كبيرة 2.50 0.8. 16.71 11.9 5 26.2 11 61.9 26

88 

أوظــــــــف العصــــــــف 
ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــذهني عن ال

مشـكلة  أيمواجهة 
 في العمل

4 9.5 8 19.0 30 71.4 28 .0.8 1.38 
متوس

 ط

82 

ـــــــى  ـــــــدرة عل ـــــــدى ق ل
جعـــــــــــل العـــــــــــاملين 
أكثر فاعليـة بطـرق 

 متعددة

 كبيرة 2.45 0.8. 13 9.5 4 35.7 15 54.8 23

83 

ـــــــى  ـــــــدرة عل ـــــــدى ق ل
توجيــــه العمــــل فــــي 
االتجــــــاه الصــــــحيح 

 بأساليب متعددة

8 19.0 7 16.7 27 64.3 18.14 .0.8 1.55 
متوس

 ط

 المرونة

83 

أتقبــــــــــــــــل الــــــــــــــــرؤى 
المعارضـــــــــــة مـــــــــــن 

 اآلخرين واهتم بها

9 21.4 11 26.2 22 52.4 7 .0.5 1.69 
متوس

 ط

85 

ـــــــى  ـــــــدرة عل ـــــــدى ق ل
تنويـــــــــــــع الحلـــــــــــــول 

 لمشكالت العمل

 كبيرة 2.48 0.8. 14.71 11.9 5 28.6 12 59.5 25

86 

اســـــــــــــــــــتفيد مـــــــــــــــــــن 
انتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات 
ومالحظــــــــــــــــــــــــــــــــات 

6 14.3 6 14.3 30 71.4 27.43 .0.8 1.43 
متوس

 ط
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 المفردات م

 االستجابات

اللة 2كا
الد

 

زنى
الو
سط 
متو
ال

 

ى  و
ست
الم

 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 % ك % ك % ك
 اآلخرين.

87 

ـــــدرة علـــــى  ـــــدى الق ل
تغييـــــــــــــــر وجهـــــــــــــــة 
تفكيـــــــــــــــري تجـــــــــــــــاه 
األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص 

 واألشياء

3 7.1 11 26.2 28 66.7 23.29 .0.8 1.40 
متوس

 ط

81 

اســـــــــتخدم مـــــــــداخل 
متنوعــــــــــة لتحفيــــــــــز 

 لينالعام

6 14.3 8 19.0 28 66.7 21.14 .0.8 1.48 
متوس

 ط

 المخاطرة

81 

اقتــرح طــرق جديــدة 
لتنفيـــذ العمـــل حتـــى 
لـــــــــو كـــــــــان هنـــــــــاك 
مخـــــــــــــاطرة لعـــــــــــــدم 

 تحقيق النجاح.

5 11.9 10 23.8 27 64.3 19 .0.8 1.48 
متوس

 ط

2. 

أتقبـــــــــــــل األفكـــــــــــــار 
الجديـــــدة حتـــــى لـــــو 
ــــــود  كــــــان هنــــــاك قي
لتنفيــذ هــذه األفكــار 

 الجديدة.

6 14.3 11 26.2 25 59.5 13.86 .0.8 1.55 
متوس

 ط

28 

ال أتــــــــــــــــردد فــــــــــــــــي 
تطبيــــــــــــق الطــــــــــــرق 
الجديـــــــــــــــــــــــــدة ألداء 
األعمــال خوفــًا مــن 

 اإلخفاق والفشل

3 7.14 3 7.14 36 
85.7

1 
8.14 .0.5 1.21 

منخ
 فضة

22 

ال أمـــــــــــــــانع مـــــــــــــــن 
ـــــــــــــد  ـــــــــــــة الجدي تجرب

 ومالحظة نتائجه

6 14.3 16 38.1 20 47.6 7.43 .0.5 1.67 
متوس

 ط

متوس 1.57 0.8. 12 57.1 24 28.6 12 14.3 6لمجـــــــددين أشـــــــجع ا 23
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 المفردات م

 االستجابات

اللة 2كا
الد

 

زنى
الو
سط 
متو
ال

 

ى  و
ست
الم

 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 % ك % ك % ك
 ط مهما كانت النتائج

 القدرة على التحليل

23 

اتخــذ القــرارات بنــاًء 
ـــــــــــــــى أســـــــــــــــباب  عل

 منطقية

 كبيرة 2.40 0.8. 11.29 16.7 7 26.2 11 57.1 24

25 
ـــــدرة علـــــى  ـــــدى الق ل

 تنظيم أفكاري 
18 42.9 17 40.5 7 16.7 5.29 

 غير
 دالة

 كبيرة 2.26

62  

أحـــــــــــــــــدد تفاصـــــــــــــــــيل 
الوظيفـــــــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــــــل 

 تخصيص أفراد لها

 كبيرة 2.43 0.8. 13.29 16.7 7 23.8 10 59.5 25

27 

ال اتخـــــــذ قـــــــرارا إال 
بعـــــــــــــــــــد معرفـــــــــــــــــــة 

 تفاصيل الموضوع

8 19.0 13 31.0 21 50.0 6.14 .0.5 1.69 
متوس
 طة

21 

ادرس كــــل جوانــــب 
المشـــــــكلة للتعـــــــرف 

 على الثغرات

 كبيرة 2.52 0.8. 19 11.9 5 23.8 10 64.3 27

 الحساسية للمشكالت

21 

أتعامــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــع 
مشــــــــكالت العمــــــــل 
برحابـــــــــــــة صـــــــــــــدر 

 وتحد  

 كبيرة 2.36 0.8. 13.29 23.8 10 16.7 7 59.5 25

3. 
لـــدى رؤى واضـــحة 

 لحل المشكالت
 كبيرة 2.38 0.8. 9.14 14.3 6 33.3 14 52.4 22

38 
المـــــــــــــح الثغـــــــــــــرات 

 والعيوب بسهولة
 كبيرة 2.40 0.8. 11.29 16.7 7 26.2 11 57.1 24

32 

يفاجــــــــــأ العــــــــــاملون 
معـــــــــــــــــي بطـــــــــــــــــرح 
مشكالت لم ينتبهوا 

 إليها

 كبيرة 2.33 0.5. 8.71 21.4 9 23.8 10 54.8 23
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 المفردات م
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زنى
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سط 
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ى  و
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الم

 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 % ك % ك % ك

33 
أتنبـــــــأ بالمشـــــــكالت 

 قبل وقوعها
6 14.3 11 26.2 25 59.5 13.86 .0.8 1.55 

متوس
 ط

 الخروج عن المألوف

33 

أمــــــــــــارس العمــــــــــــل 
اإلداري الصــــــــــــعب 

 والمعقد بإتقان

8 19.0 12 28.6 22 52.4 7.43 .0.5 1.67 
متوس

 ط

35 

احــرص علــى عــدم 
تطبيــــــــــــــــق نفــــــــــــــــس 
األفكــــــار التــــــي تــــــم 
تطبيقهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع 

 مشكالت أخرى.

5 11.9 12 28.6 25 59.5 14.71 .0.8 1.52 
متوس

 ط

36 

يشـــــــبه أســـــــلوبي فـــــــي 
العمـــــــــــــــــل أســـــــــــــــــلوب 
مـــــديرين آخـــــرين فـــــي 

 مؤسسات أخرى 

2 4.76 4 9.52 36 
85.7

1 
9.57 .0.8 1.19 

منخ
 فضة

73  

أرحــب بكــل طريقــة 
غيـــــر تقليديـــــة مـــــن 

 اجل نتائج أفضل

5 11.9 9 21.4 28 66.7 21.57 .0.8 1.45 
متوس

 ط

31 

ال اعتقــــــــــد أن مــــــــــا 
اســتخدمه الســابقون 

 في اإلدارة مقدسا

0 0.00 5 
11.9

0 
37 

88.1
0 

9.57 .0.8 1.12 
منخ
 فضة

يتضح من الجدول السابق أنه بالنسبة لمستوى 
نظر بعض القيادات  من وجهة اإلداري اإلبداع 

رؤساء  –وكيل الكلية  –الجامعية )عميد الكلية 
 المفردات بمستوى  اغلباألقسام( جاءت 

متوسط ما عدا بعض المفردات كان مستواها 
 منخفض وهى:

o  ال أتردد في تطبيق الطرق الجديدة ألداء
 األعمال خوفًا من اإلخفاق والفشل.

o  يشبه أسلوبي في العمل أسلوب مديرين
 في مؤسسات أخرى. آخرين

o  ال أعتقد أن ما استخدمه السابقون في
 اإلدارة مقدسًا.



 111 

 

هنــاك تباينــا بــين علــى أن  والنتيجــة الســابقة تــدل
 أراء أفراد العينة حول محاور المقياس كالتالي:

فــــإن نســــبة  األصةةةةالةففيمــــا يخــــص محــــور 
كبيــرة مــن القــادة الجــامعيين يشــجعون األعضــاء 

الجديــــدة؛ ألن  علـــى طــــرح األفكــــار والمقترحــــات
هناك من القادة من يـؤمن بـأن المبـادأة والمبـادرة 
شيء ضـروري لإلبـداع واالبتكـار فـي أي عمـل. 
و احتـــرام األفكـــار الجديـــدة المطروحـــة، كمـــا أن 
هناك نسبة غير قليلة ترى وجـود هـذه الممارسـة 
بدرجــــــة متوســــــطة، وقــــــد يرجــــــع ذلــــــك اخــــــتالف 
 كفايـــــات وقـــــدرات القـــــادة ورغبـــــتهم فـــــي التغييـــــر

فهنـــــــاك مـــــــن يســـــــمح بتقبـــــــل األفكـــــــار الجديـــــــدة 
ووضــــعها موضــــع التنفيــــذ، وهنــــاك مــــن ينشــــغل 
بمهـــــــام معينـــــــة روتينيـــــــة علـــــــى حســـــــاب البعـــــــد 
المســـتقبلي. كمـــا أن هنـــاك بعـــض آخـــر يســـعون 
للمحافظــة علــى الوضــع القــائم؛ وقــد يرجــع ذلــك 
إلـــى خــــوف بعضــــهم مـــن الوقــــوع فــــي األخطــــاء 

ـــاليب الجديــدة، و  الخــوف جــراء تجريــب تلــك األسـ
ــــهول وحثـــي ال يحملهـــم الجديـــد مهامـــًا  مـــن المجـ

 إضافية تزيد من أعبائهم.
فنجد تقارب في  الطالقةوبالنسبة لمحور 

استجابات أفراد العينة؛ مما يعنى أن بعض 
القادة يفضلون القيام باألعمال الروتينية 
المعتادة والبعض اآلخر ال يفضل ذلك، وهذا 

عي والكفايات يرجع لنمط شخصية القائد الجام
التي يتصف بها. فنجد أن الفئة التي تفضل 
القيام باألعمال الروتينية قد ترى أنها األنسب 

ألنها مجربة من قبل ومعروفة وقد ثبت جدواها 
،باإلضافة إلى تخوفهم من الوقوع في أي خطأ 
جراء اللجوء إلى حلول وأعمال مبتكرة ، وفى 

قسام الوقت نفسه قد يميل بعض من رؤساء األ
لتفضيل األعمال التي تتميز بالجدة واإلبداع 
واألفكار الجديدة ؛ إال أن اللوائح والقواعد 
القديمة الروتينية المعمول بها في بعض 
الكليات، والعادات والتقاليد السائدة قد ال تشجع 

 هذه األفكار الجديدة وتطرح بها جانبًا.
فثمة اتفاق من العينة  المرونةأما عن محور 

قدرتهم على إيجاد الكثير من الحلول  على
أثناء العمل، وعلى  مللمشكالت التي قد تواجهه

الرغم من ذلك فإن القيادة الجامعية ال تنظر 
إلى االنتقادات وأوجه النظر المعارضة لها 
بالصورة المثلى، وقد يرجع ذلك إلى شعور 
القائد بتحمله مسئولية القرارات التي يتخذها 

 تقع على غيره مسئولية بصورة فردية، فال
األخطاء التي قد تنتج عن أراء اآلخرين، وقد 
يرجع ذلك أيضا إلى ضعف ثقة القائد بآراء 

 وأفكار من حوله.
تقبل القائد ألفكار نجد أن  المخاطرةوفي محور 

األعضاء الجديدة ومناقشتها ليس دائم 
الرغبة  ، وأن القيادة الجامعية ال تمتلكالحدوث

لمخاطرة، وهذا يفسر بعدم لجوئه ل واالستعداد
إلى المجازفة والمخاطرة بسبب التقيد 

السماح  بالتعليمات والمركزية العالية وعدم
قد يكون بسبب الخوف في العمل بالمخاطرة 
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أو  من الفشل أو بسبب عدم الخبرة الكافية
التعرف  التقيد بلوائح ونظم مقيدة تعوق حركة

للوائح بعيدا عن ا على طرق متنوعة للعمل
 .الثابتة أو الجامدة إذا صح التعبير

فيتضح من  القدرة على التحليلأما محور 
خالله قدرة القيادة الجامعية على اتخاذ القرارات 
في مجال عملهم على أسس مدروسة، والقدرة 
على تبسيط أفكارهم للعاملين تحت رئاستهم، 
وقدرتهم على النظر إلى مشكالت العمل من 

وقد يرجع ذلك إلى تمرس جوانب مختلفة، 
القادة في أداء أدوارهم وخبراتهم العملية التي 

 اكتسبوها عبر سنوات العمل.
فقد كان  الحساسية للمشكالتوبالنسبة لمحور 

مستوى أراء العينة بدرجة توافر كبيرة، وقد 
أن الفرد الذي يتصف بدرجة يرجع ذلك إلى 

 إحساسا بالمشكالتيشعر  اإلبداععالية من 
 غيرلنظرته للمشكلة من زاوية أخرى  امرهف

يدركها  الفيها الثغرات بدرجة  فيرى مألوفة 
 .يوميا الذين يتعايشون معها األفراد

ال  الخروج عن المألوفوأخيرا ففي محور 
أسلوب التقليد  على القائد الجامعيعتمد ي

لتغيير سلوكياته في العمل، ويفتقر في محاكاة 
وهذا يفسر  ،يزةسلوك اإلدارات األخرى المتم

، القيادةهناك مركزية في العمل من قبل  بأن
القديرة في  األساليببعض  باستيرادوال يقوم 

يفسر ذلك أيضا بعدم الثقة  الجامعة، وقد

باإلضافة  باآلخرين واألعمال التي يقومون بها،
ال يمتلك القدرة على طرح أفكار إلى أنه 

 إلىبالصورة الكافية، وقد يرجع ذلك  إبداعية
أو بسبب القيود والمركزية ضعف ثقته بنفسه، 

وتنفيذ  التي تحد من الخروج عن المألوف
اللوائح والقوانين، وهذا يشير إلى مدى التقيد 
 والحرفية في تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات. 

ـــــد مـــــن   ـــــائج العدي ـــــق هـــــذه النتيجـــــة مـــــع نت وتتف
دراســة )مــاهر الدراســات والبحــوث الســابقة مثــل 

و)منـــــــــار (، 2.82ن، وعمـــــــــر مرســـــــــي، حســـــــــ
 ،(2.83(، و)حنـــان البـــدري، 2.86منصـــور، 

   .(Moman, L. Basham 2014)و
 إجابة السؤال الثالث: -1

يةةةنص علةةةى: هةةةل توجةةةد فةةةروق دالةةةة  والةةةذي
 مةةةن الجةةةامعي المنةةةاخإحصةةةائياى فةةةى مسةةةتوى 

 تبعةةةاى  الجامعيةةةة القيةةةادات بعةةة  نظةةةر وجهةةةة
 ؟(نظرية/ علمية) الكلية لمتغير
ة عن هذا السؤال استخدم الباحث ولإلجاب

للمجموعات غير   t_Testاختبار "ت" 
مستوى  فيالمرتبطة لحساب داللة الفروق 

من وجهة نظر بعض القيادات  الجامعيالمناخ 
 الجامعية تبعًا لمتغير الكلية )علمية/ نظرية(.

ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة 
من وجهة  عيالجامالفروق فى مستوى المناخ 

نظر بعض القيادات الجامعية تبعًا لمتغير 
 الكلية )علمية/ نظرية(.

 بع  نظر وجهة من الجامعي المناخفى مستوى  الفروق  لداللة" ت" اختبار نتائج( 11) جدول
 (42=ن( )نظرية/ علمية) الكلية لمتغير تبعاى  الجامعية القيادات
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 المتغيرات

 الكليات العلمية ممثلي
 (21)ن = 

 الكليات النظرية ممثلي
 داللة الفروق  (21)ن = 

قيمة  ع م ع م
 )ت(

 مستوى 
 الداللة

 غير دالة 1.688 1.34 9.00 2.80 10.14 الرضا الوظيفي.

 0.8. 2.853 1.31 7.29 3.27 9.48 التفوي  والتمكين.

 غير دالة 1.275 1.36 6.81 2.95 7.71 اإلجراءات والسياسات.

 0.8. 3.073 1.86 8.81 2.60 10.95 الحوافز المقدمة.

 0.5. 2.695 1.16 7.05 2.50 8.67 العالقات اإلنسانية.

 0.5. 2.136 3.05 20.29 4.60 22.86 المرافق والخدمات.

 0.01 3.534 4.45 59.24 12.97 69.81 المجموع الكلى

 
 

 :أنه السابق الجدول من يتضح
o الرضةةةةا فــــي إحصــــائياً  دالــــة فــــروق  توجــــد ال 

 القيــــادات بعــــض نظــــر وجهــــة مـــن يالةةةةوظيف
/ علميــــــــة) الكليــــــــة لمتغيــــــــر تبعــــــــاً  الجامعيــــــــة

 المحســــوبة( ت) قيمـــة بلغـــت حيـــث ،(نظريـــة
 عند إحصائياً  دالة غير قيمة وهى( 80611)

 (.0.5.) داللة مستوى 

o ــــة فــــروق  توجــــد  التفةةةةوي  فــــي إحصــــائياً  دال
 القيـــادات بعـــض نظـــر وجهـــة مـــن والتمكةةةين
( نظريـة/ علميـة) الكلية لمتغير تبعاً  الجامعية

 قيمـــة بلغـــت حيـــث العلميـــة، الكليـــات لصـــالح
ــــة قيمــــة وهــــى( 20153) المحســــوبة( ت)  دال

 (.0.8.) داللة مستوى  عند إحصائياً 

o اإلجةةراءات فــي إحصــائياً  دالــة فــروق  توجــد ال 
 القيــادات بعــض نظــر وجهــة مــن والسياسةةات
/ علميــــــــة) الكليــــــــة لمتغيــــــــر تبعــــــــاً  الجامعيــــــــة

 المحســــوبة( ت) قيمـــة بلغـــت حيـــث ،(نظريـــة
 عند إحصائياً  دالة غير قيمة وهى( 80275)

 (.0.5.) داللة مستوى 

o ـــــروق  توجـــــد ـــــة ف ـــــي إحصـــــائياً  دال  الحةةةةةوافز ف
 القيــــادات بعــــض نظــــر وجهــــة مــــن المقدمةةةةة
( نظريـة/ علميـة) الكلية لمتغير تبعاً  الجامعية

 قيمـــة بلغـــت حيـــث العلميـــة، الكليـــات لصـــالح
ــــة قيمــــة وهــــى( 30.73) المحســــوبة( ت)   دال

 
 
 
 
 

 (.0.8.) داللة مستوى  عند إحصائياً 

o العالقةةةةةات فـــــي إحصـــــائياً  دالـــــة فـــــروق  توجــــد 
 القيـــادات بعـــض نظـــر وجهـــة مـــن اإلنسةةةانية

( نظريـة/ علميـة) الكلية لمتغير تبعاً  الجامعية
 قيمـــة بلغـــت حيـــث العلميـــة، الكليـــات لصـــالح

ــــة قيمــــة وهــــى( 20615) المحســــوبة( ت)  دال
 (.0.5.) داللة مستوى  عند إحصائياً 
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o ـــــروق  توجـــــد ـــــة ف ـــــي إحصـــــائياً  دال  المرافةةةةةق ف
 القيـــادات بعـــض نظـــر وجهـــة مـــن والخةةةدمات

( نظريـة/ علميـة) الكلية لمتغير تبعاً  الجامعية
 قيمـــة بلغـــت حيـــث العلميـــة، الكليـــات لصـــالح

ــــة قيمــــة وهــــى( 20836) المحســــوبة( ت)  دال
 (.0.5.) داللة مستوى  عند إحصائياً 

o المجمةةةةةوع فــــي إحصــــائياً  دالــــة فــــروق  توجــــد 
 نظر وجهة من الجامعي المناخ ألبعاد كلىال

 الكليــة لمتغيــر تبعــاً  الجامعيــة القيــادات بعـض
 العلميــــة، الكليــــات لصــــالح( نظريــــة/ علميــــة)

( 30533) المحســوبة( ت) قيمــة بلغــت حيــث

 داللــة مســتوى  عنــد إحصــائياً  دالــة قيمــة وهــى
(.0.8.) 

ـــــــــي الشـــــــــكل ويوضـــــــــح ـــــــــة األعمـــــــــدة اآلت  البياني
 مــن الجـامعي لمنــاخا مسـتوى  درجــات لمتوسـطي

ـــــادات بعـــــض نظـــــر وجهـــــة ـــــة القي  تبعـــــاً  الجامعي
 (.نظرية/ علمية) الكلية لمتغير

 
 
 
 
 
 

 
 بع  نظر وجهة من الجامعي المناخ مستوى  درجات لمتوسطي البيانية األعمدة (4رقم ) شكل

 (نظرية/ علمية) الكلية لمتغير تبعاى  الجامعية القيادات
اهتمـام الكليـات  وُيرجع الباحث هـذه النتيجـة إلـى

العلميــــة بتــــوفير مســــتوى جيــــد للمنــــاخ الجــــامعي 
المتاحــــــــــة  اإلمكانــــــــــاتســـــــــواء علــــــــــى مســــــــــتوى 

والخدمات المقدمة للمستفيدين من أعضـاء هيئـة 
التــــــدريس والعــــــاملين والطــــــالب وغيــــــرهم، وهــــــو 
األمر الضروري توفره في الكليات العملية حتـى 
تحقـــــق أهـــــدافها بالصـــــورة المثلـــــى. وتتفـــــق هـــــذه 

ـــــــد الســـــــالم، النتي جـــــــة مـــــــع دراســـــــة )أســـــــامة عب
 (.2.86(، و)منار منصور، 7..2

 إجابة السؤال الرابع: -1
يةةةنص علةةةى: هةةةل توجةةةد فةةةروق دالةةةة  والةةةذي

 مةةةةن اإلداري  اإلبةةةةداعمسةةةةتوى  فةةةةيإحصةةةةائياى 
 تبعةةةاى  الجامعيةةةة القيةةةادات بعةةة  نظةةةر وجهةةةة
 ؟(نظرية/ علمية) الكلية لمتغير
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ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث 
للمجموعات غير   t_Testتبار "ت" اخ

مستوى  فيالمرتبطة لحساب داللة الفروق 
من وجهة نظر بعض القيادات  اإلداري اإلبداع 

 الجامعية تبعًا لمتغير الكلية )علمية/ نظرية(.

ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة 
من وجهة  اإلداري مستوى اإلبداع  فيالفروق 

جامعية تبعًا لمتغير نظر بعض القيادات ال
 الكلية )علمية/ نظرية(.

 
 
 
 

 بع  نظر وجهة من اإلداري  اإلبداعمستوى  في الفروق  لداللة" ت" اختبار نتائج( 12) جدول
 (42=ن( )نظرية/ علمية) الكلية لمتغير تبعاى  الجامعية القيادات

 المتغيرات

 الكليات العلمية ممثلي
 (12)ن = 

 الكليات النظرية ممثلي
 (12= )ن 

 داللة الفروق

 قيمة )ت( ع م ع م
 مستوى
 الداللة

 0.2. 4.536 2.84 10.90 1.41 7.76 األصالة

 0.0. 2.707 2.63 11.67 2.13 9.67 الطالقة

 0.0. 2.632 2.89 8.52 1.94 6.52 المرونة

 0.2. 3.595 2.89 9.14 1.28 6.67 المخاطرة

 غير دالة 209. 2.13 8.14 2.30 8.00 القدرة على التحليل

 0.2. 3.661 3.20 9.62 2.18 6.52 الحساسية للمشكالت

 غير دالة 384. 1.84 8.00 2.17 7.76 الخروج عن المألوف

 0.2. 4.342 10.74 66.00 8.69 52.90 المجموع الكلى

 :أنه السابق الجدول من يتضح
o من األصالة في إحصائياً  دالة فروق  توجد 

 تبعاً  جامعيةال القيادات بعض نظر وجهة
 لصالح( نظرية/ علمية) الكلية لمتغير

( ت) قيمة بلغت حيث النظرية، الكليات

 دالة قيمة وهى( 30536) المحسوبة
 (.0.8.) داللة مستوى  عند إحصائياً 

o من الطالقة في إحصائياً  دالة فروق  توجد 
 تبعاً  الجامعية القيادات بعض نظر وجهة

 لصالح( نظرية/ علمية) الكلية لمتغير
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( ت) قيمة بلغت حيث النظرية، الكليات
 دالة قيمة وهى( 207.7) المحسوبة
 (.0.5.) داللة مستوى  عند إحصائياً 

o من المرونة في إحصائياً  دالة فروق  توجد 
 تبعاً  الجامعية القيادات بعض نظر وجهة

 لصالح( نظرية/ علمية) الكلية لمتغير
( ت) قيمة بلغت حيث النظرية، الكليات

 دالة قيمة وهى( 20632) المحسوبة
 (.0.5.) داللة مستوى  عند إحصائياً 

o من المخاطرة في إحصائياً  دالة فروق  توجد 
 تبعاً  الجامعية القيادات بعض نظر وجهة

 لصالح( نظرية/ علمية) الكلية لمتغير
( ت) قيمة بلغت حيث النظرية، الكليات

 دالة قيمة وهى( 30515) المحسوبة
 (.0.8.) داللة مستوى  عند إحصائياً 

o على القدرة في إحصائياً  دالة فروق  توجد ال 
 القيادات بعض نظر وجهة من التحليل

/ علمية) الكلية لمتغير تبعاً  الجامعية
 المحسوبة( ت) قيمة بلغت حيث ،(نظرية

 عند إحصائياً  دالة غير قيمة وهى( 02.1.)
 (.0.5.) داللة مستوى 

o الحساسةةية فــي إحصــائياً  دالــة فــروق  توجــد 
 القيـادات بعـض نظـر وجهـة من للمشكالت
ــــــة ــــــر تبعــــــاً  الجامعي ــــــة لمتغي ــــــة) الكلي / علمي

 حيـــــث النظريـــــة، الكليــــات لصـــــالح( نظريــــة
 وهى( 30668) المحسوبة( ت) قيمة بلغت

 داللـــــة مســـــتوى  عنـــــد إحصـــــائياً  دالـــــة قيمـــــة
(.0.8.) 

o الخةةروج فــي إحصــائياً  دالــة فــروق  توجــد ال 
 بعـــــض نظـــــر وجهـــــة مـــــن المةةةةةألوف عةةةةةن

 الكليــــــة لمتغيــــــر تبعــــــاً  الجامعيــــــة القيــــــادات
( ت) قيمـــة بلغـــت حيـــث ،(نظريـــة/ علميـــة)

 دالــة غيــر قيمــة وهــى( 0313.) المحســوبة
 (.0.5.) داللة مستوى  عند إحصائياً 

o ـــة فـــروق  توجـــد  المجمةةةوع فـــي إحصـــائياً  دال
 وجهـــة مـــن اإلداري  اإلبةةةداع ألبعةةةاد الكلةةةى

 لمتغيـر تبعـاً  الجامعية القيادات بعض نظر
ــــة ــــة/ علميــــة) الكلي  الكليــــات لصــــالح( نظري

 المحســوبة( ت) قيمـة بلغــت حيـث النظريـة،
ـــة قيمـــة وهـــى( 30332)  عنـــد إحصـــائياً  دال

 (.0.8.) داللة مستوى 

ـــــــــي الشـــــــــكل ويوضـــــــــح ـــــــــة األعمـــــــــدة اآلت  البياني
 مـــن اإلداري  اإلبــداع مســتوى  درجــات لمتوســطي

ـــــادات بعـــــض نظـــــر وجهـــــة ـــــة القي  تبعـــــاً  الجامعي
 (.نظرية/ علمية) الكلية لمتغير



 
 بع  نظر وجهة من اإلداري  اإلبداع مستوى  درجات لمتوسطي البيانية األعمدة (5) رقم شكل

 (نظرية/ علمية) الكلية لمتغير تبعاى  الجامعية القيادات
 
 

يتضــــح مـــــن بيانــــات الشـــــكل الســــابق أن هنـــــاك 
( وذلــــــك بالنســـــــبة 0.5.داللــــــة عنــــــد مســـــــتوى )

للكليـــــات النظريـــــة ، ومـــــن ثـــــم يمكـــــن القـــــول أن 
يين بالكليـات النظريـة أكثـر إدراكـًا القادة األكاديم

لواقـــع الممارســـات القياديـــة فيمـــا يتعلـــق بمحـــاور 
المقيــاس ، ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى الــدور الــذي 
يمكـــن أن تلعبـــه الخبـــرة فـــي تعميـــق النظـــرة إلـــى 
ـــداعم، والمـــؤثرة علـــى  أبعـــاد المنـــاخ التنظيمـــي ال
تنمية اإلبداع اإلداري لديهم؛ وقد ُيعزى ذلك إلى 

لقـــادة بالكليـــات النظريـــة بأبعـــاد اإلبـــداع اطـــالع ا
اإلداري ومتطلباتـــــــــه، ومـــــــــرورهم بالعديـــــــــد مـــــــــن 
التغييـرات والتطــورات واإلصـالحات التــي تحــدث 

وتتفـــق هـــذه علـــى مســـتوى التعلـــيم العـــالي ككـــل. 

ـــــــد الســـــــالم،  النتيجـــــــة مـــــــع دراســـــــة )أســـــــامة عب
 (.2.86(، و)منار منصور، 7..2

 إجابة السؤال الخامس: -1
هةةةل توجةةةد عالقةةةة دالةةةة  يةةةنص علةةةى: والةةةذي

 واإلبداع الجامعي المناخإحصائياى بين مستوى 
 القيةةةةةادات بعةةةةة  نظةةةةةر وجهةةةةةة مةةةةةن اإلداري 
 ؟الجامعية

ولإلجابة عن هذا الفرض استخدم الباحث 
معامل ارتباط "بيرسون" لحساب معامالت 
االرتباط بين مستوى المناخ الجامعي واإلبداع 

من وجهة نظر بعض القيادات  اإلداري 
 جامعية، والنتائج يوضحها الجدول اآلتي:ال



 نظر وجهة من اإلداري  واإلبداع الجامعي المناخمستوى صفوفة االرتباطية بين الم( 13) جدول
 (42)ن=  الجامعية القيادات بع 

 المتغيرات

 اإلداري اإلبداع 

 المخاطرة المرونة الطالقة األصالة

 القدرة 
 على 
 التحليل

 الحساسية 
 للمشكالت

 خروج ال
 عن 
 المألوف

 المجموع
 الكلى

 المناخ
 الجامعي

 **407. 108. **491. 011. *319. *357. 300. 171. الرضا الوظيفي

 **538. 159. **622. -034.- **616. **445. *332. 195. التفوي  والتمكين

اإلجراءات 
 والسياسات

.152 .432** .405** .453** .011 .570** .123 .495** 

 **522. 180. **463. -146.- **514. **420. **410. **427. افز المقدمةالحو 

 **477. 101. **464. -024.- **467. **408. 286. *363. العالقات اإلنسانية

 *342. 105. 271. -098.- **573. 292. 217. 138. المرافق والخدمات

 **656. 186. **667. -078.- **730. **549. **462. *332. المجموع الكلى

 
 :أنه السابق الجدول من يتضح

o مستوى  عند إحصائياً  دالة عالقة توجد 
 كأحد الوظيفي الرضا بين( 0.8.) داللة
 الكلى والمجموع الجامعي المناخ أبعاد

 نظر وجهة من اإلداري  اإلبداع ألبعاد
 .الجامعية القيادات بعض

o مستوى  عند إحصائياً  دالة عالقة توجد 
 والتمكين التفويض بين( 0.8.) داللة
 والمجموع الجامعي المناخ أبعاد كأحد
 وجهة من اإلداري  اإلبداع ألبعاد الكلى
 .الجامعية القيادات بعض نظر

o مستوى  عند إحصائياً  دالة عالقة توجد 
 والسياسات اإلجراءات بين( 0.8.) داللة
 والمجموع الجامعي المناخ أبعاد كأحد

 وجهة من ي اإلدار  اإلبداع ألبعاد الكلى
 .الجامعية القيادات بعض نظر

o مستوى  عند إحصائياً  دالة عالقة توجد 
 كأحد المقدمة الحوافز بين( 0.8.) داللة
 الكلى والمجموع الجامعي المناخ أبعاد

 نظر وجهة من اإلداري  اإلبداع ألبعاد
 .الجامعية القيادات بعض

o مستوى  عند إحصائياً  دالة عالقة توجد 
 اإلنسانية العالقات بين( 0.8.) داللة
 والمجموع الجامعي المناخ أبعاد كأحد
 وجهة من اإلداري  اإلبداع ألبعاد الكلى
 .الجامعية القيادات بعض نظر

o مستوى  عند إحصائياً  دالة عالقة توجد 
 والخدمات المرافق بين( 0.5.) داللة
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 والمجموع الجامعي المناخ أبعاد كأحد
 هةوج من اإلداري  اإلبداع ألبعاد الكلى
 .الجامعية القيادات بعض نظر

o مستوى  عند إحصائياً  دالة عالقة توجد 
 ألبعاد الكلى المجموع بين( 0.8.) داللة

 ألبعاد الكلى والمجموع الجامعي المناخ
 بعض نظر وجهة من اإلداري  اإلبداع

 .الجامعية القيادات
 :الدراسة توصيات

عقـــــد وتنظـــــيم دورات تدريبيـــــة وور  عمـــــل  .8
ــــــادات الجامع يــــــة والعــــــاملين بالجامعــــــة للقي

لزيادة وتطوير مهـاراتهم اإلداريـة فـي مجـال 
 اإلبداع اإلداري.

ــــــى  .2 تشــــــجيع إدارة الجامعــــــات المصــــــرية عل
توفير مناخ إيجـابي قـائم علـى الثقـة والـدعم 
ــــــــز للقيــــــــادة الجامعيــــــــة المتوســــــــطة  والتحفي

ــــذلك مــــن أثــــر  فــــي  كبيــــروالعــــاملين، لمــــا ل
 اع.تشكيل بيئة تنظيمية مشجعة على اإلبد

تشــجيع إدارة الجامعــات المصــرية للعــاملين  .3
علـــى تجريــــب أفكــــار جديــــدة ومبتكــــرة لحــــل 
مشــكالتهم واالبتعــاد مــا أمكــن عــن التقليديــة 

 والروتين.
ضـــرورة اعتمـــاد أســـس، ومعـــايير واضـــحة،  .3

وموضــــــوعية الختيــــــار القــــــادة األكــــــاديميين 
وتكـــــــافؤ الفـــــــرص،  تعتمــــــد علـــــــى الكفـــــــاءة،

 والقدرة على اإلبداع.
تنمية اإلبداع ور الجامعة في دتفعيل  .5

بالجامعات  والعاملين القادة اإلداري لدى

 والتيمن خالل مجموعة من العوامل ، 
 :  يليتتمثل فيما 

  الجماعيتدعيم العمل . 
  الداعم . التنظيميتوفير المناخ 
 . تعزيز التنمية المهنية المستدامة 
  القيادةتمكين . 
 .التعامل بشفافية اإلدارة 
 خ فعال للتحفيز.توفير منا 
تعزيز التنمية المهنية المستدامة، والتنوع  .6

في أساليبها، وتوفير الفرص والخطط 
المستقبلية لتنمية القادة األكاديميين ورفع 
قدراتهم وتوجيه طموحاتهم من شأنه أن 
ُيسهم في خلق األفكار الجديدة وإبداع 

 القيادة.
نمط اإلدارة  وإتباعالحد من المركزية ،  .7

يسمح بحرية التعبير عن  الذي ة ؛الذاتي
باإلضافة إلى االتجاه للمحاسبية اآلراء 

، والحرية الفكرية الذاتيالذاتية، والتطوير 
 واألكاديمية.  

تزويد األعضاء والقيادات بمصادر  .1
المعرفة المتجددة؛ وذلك من خالل 
اقتراح إنشاء المركز القومي لتكوين 

ة وتنمية أعضاء هيئة التدريس؛ باإلضاف
إلى مشروع تطوير كليات التربية وتنمية 
أعضائها؛ مما يدعم االتجاه نحو ضرورة 
تنمية اإلبداع اإلداري لدى جميع 

 القيادات بالجامعة.
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تدعيم القيم الخاصة بتطوير األفكار  .1
 المخاطرة.و وتشجيع روح المبادرة 

مساعدة القيادات على تقسيم أعمالهم  ..8
وتخصيص أوقات للتعبير عن أفكارهم 
الجديدة بحرية والبحث عنها، وتعويدهم 
على تجنب األعمال الروتينية المسببة 

 للملل.
تبسيط إجراءات العمل ، ونشر  .88

المعلومات واإلفصاح عنها وسهولة 
الوصول إليها بحيث تكون متاحة لجميع 

 األعضاء.
التوسع في الالمركزية ، والعمل على  .82

توضيح خطوط السلطة من خالل 
إلدارية ، وتوفير وضوح االتصاالت ا

هياكل تنظيمية تتمتع بدرجة كبيرة من 
المرونة لتساعد القادة على اإلبداع 

 والتجديد.
إتباع سياسة واضحة للتحفيز من خالل  .83

مشاركة القيادات في وضعها ، وعلمهم 
بها لتشجيع التميز واإلبداع 

 بالكلية/القسم.
تزويد العاملين بالتغذية المرتدة عن  .83

وأدائهم ؛ مما يساعد  أفكارهم الجديدة
على تعزيز األفكار الجيدة ومعالجة 

 األداءات السلبية.
تكليف القيادات ببعض المهام  .85

والمسئوليات التي تتحدى قدراتهم ، 

وتستثير دافعيتهم نحو مزيد من األداء 
 ليحققوا ذواتهم في العمل.

منح القيادات والعاملين الفرصة الكافية  .86
نجازاتهم ذاتيًا؛ لتقويم أدائهم وأفكارهم وا

مما ُيعد بمثابة قوة دافعة لتدعيم األفكار 
 االيجابية، والتخلص من األفكار السلبية.

التنوع قدر اإلمكان في الحوافز المقدمة  .87
للقادة المبدعين، وتقديمها في الوقت 

 المناسب.
تدعيم العالقات اإلنسانية والتنظيمية بين  .81

العاملين بالكلية ، وذلك من خالل 
مام باللقاءات والحفالت االهت

واالجتماعات والندوات داخل الكلية، 
وتيسير فرص الحوار والمناقشات التي 

 تتم بين الزمالء.
والقيادات الجامعية  األعضاء تهيئة  .81

والعمل على  اإلبداع اإلداري لتقبل فكرة 
تدريبية الدورات السواء من خالل  تنميته

النشرات، أو تبادل األفكار والخبرات  أو
بين األعضاء داخل الكلية/القسم 

من خالل عقد حلقات واألقسام األخرى 
 .المتنوعةنقا  ال
 :عـــــالمراج

 أوال: المراجع العربية:

أحمـــــد الرفـــــاعي غنـــــيم0 ونصـــــر محمـــــود  .8
التحليةةةةل اإلحصةةةةائي (. ...2) صــــبري 

 .(SPSS)للبيانةةةةةات باسةةةةةتخدام برنةةةةةامج 
 القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر.
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، "الضـــغوط (7..2) يــدرأحمــد ســيف ح .2
التـــــي يواجههــــــا أعضـــــاء هيئــــــة التــــــدريس 

، الــيمن: مجلةةة كليةةة التر يةةة بالجامعــة"،
 .دار جامعة عدن، العدد الثامن

ـــــــــــــع ) .3 التحليةةةةةةةةةةةةةل (. 7..2أســـــــــــــامة ربي
. SPSSاإلحصةةةةائي باسةةةةتخدام برنةةةةامج 

 .األكاديميةالقاهرة: المكتبة 
 أســـــامة عبـــــد الســـــالم علـــــى عبـــــد الســـــالم .3

ت الجامعيـــــة فـــــي دور القيـــــادا ،(7..2)
تنميــة اإلبــداع اإلداري لــدى أعضــاء هيئــة 

رسةةةةالة ، التــــدريس بالجامعــــات المصــــرية
، كليــــة التربيــــة، جامعــــة عــــين ماجسةةةةتير

 شمس.
اإلدارة ، (2.83) السيد أحمد عبد الغفار .5

، القـاهرة، دار المدرسية الحديثةة الفاعلةة
 .النشر للجامعات

"  ،(.2.8) إيمـــان وصـــفي كامـــل الســـيد .6
ـــة ا ـــادات الجامعيـــة فـــي التنمي إلداريـــة للقي

مصـــــــــر فـــــــــي ضـــــــــوء بعـــــــــض الخبـــــــــرات 
ـــــــة ـــــــة "، رسةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةتيراألجنبي ، كلي

 .التربية، جامعة الزقازيق
أ .7

عمــــــــر محمــــــــد و يمــــــــن عــــــــودة المعــــــــاني، 
( القيـــــــادة التحويليـــــــة 2.86الخرابشـــــــة، )

علـــى اإلبـــداع اإلداري لـــدى العـــاملين فـــي 
 المجلة التر ويةجامعة البلقاء التطبيقيـة، 

، ديســــمبر 0828 ع  38، مـــج الكويـــت–
 ..87-887، ص ص2.86

اإلبةةداع ، (2.88) بــالل خلــف الســكارنة .1
 .، عمان، دار المسيرة للنشر اإلداري 

جمهورية مصر العربية، المجلس األعلى  .1
قةةةةةةةانون تنظةةةةةةةيم ، (3..2) للجامعـــــــات

الجامعةةات والئحتةةه التنفيذيةةة وفقةةاى ألخةةر 
ــــة، التعةةةةديالت ، الطبعــــة العشــــرون المعدل

الهيئــــة العامــــة لشــــئون المطــــابع  القــــاهرة:
 .(33، المادة )3..2األميرية، 

حســـــن محمـــــد حســـــان، وعلـــــى عبـــــد ربـــــه  ..8
، "أبعاد القيادة الجامعيـة (.2.8) حسين

لــــــدى عمــــــداء كليــــــات التربيــــــة وعالقتهــــــا 
، مجلة كلية التر يةبالتطوير المؤسسي"، 

جامعــــــــــــة المنصــــــــــــورة، العــــــــــــدد الثالــــــــــــث 
 .م.2.8والسبعون، الجزء األول، مايو 

إدارة ( 2.83ي كمـــــــــــال )حنـــــــــــان البـــــــــــدر  .88
ـــــــداع  المعرفـــــــة و دورهـــــــا فـــــــي تنميـــــــة اإلب

 بجامعــة اإلداريــةاإلداري لـدى القيــادات 
 ، مجلةةةة كليةةةة التر يةةةة بأسةةةوانأســـوان، 

، ص  2.83ديســـــــــــمبر ، 27ع
 ..25-865ص

اإلحصةةةةةةةاء (. 8..2) الشـــــــربينيزكريـــــــا  .82
فةةةةى  SPSSالالبةةةةارامتري مةةةةع اسةةةةتخدام 
. االجتماعيةةةالعلةةوم النفسةةية والتر ويةةة و 

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.
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ـــــــــــدي .83 ـــــــــــد الهوي اإلبةةةةةةةةةةةداع: ، (7..2) زي
، العــين، 2، طماهيتةه، اكتشةةافه، تنميتةةه

 .دار الكتاب الجامعي
دليلةةك إلةةى (. 3..2سـعد زغلــول بشــير ) .83

. بغــــداد : (SPSS)البرنةةةامج اإلحصةةةائي 
منشــــــــــورات المعهــــــــــد العربــــــــــي للتــــــــــدريب 

 .والبحوث اإلحصائية
التحليةةةةل (. 8118) رجصــــفوت أحمــــد فــــ .85

(0 2ط ) العةةاملي فةةي العلةةوم السةةلوكية.
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

ــــدين محمــــود عــــالم .86 (. ...2) صــــالح ال
القيةةةةةاس والتقةةةةةويم التر ةةةةةوي والنفسةةةةةي 
أساسةةةةةةةةةةياته وتطبيقاتةةةةةةةةةةه وتوجهاتةةةةةةةةةةه 

 القاهرة: دار الفكر العربي.                        المعاصرة.
سةةةةةةةةةةاليب األ(. 2.88صــــــــــالح مــــــــــراد ) .87

اإلحصائية فى العلةوم النفسةية والتر ويةة 
القـــــاهرة: مكتبـــــة األنجلـــــو  واالجتماعيةةةةةة.

 المصرية.
، (2.86) عبد المنعم أحمد حسـين علـي .81

المناخ الجامعي كمـا يدركـه أعضـاء هيئـة 
التــــــــــدريس والطــــــــــالب بجامعــــــــــة نجــــــــــران 

مجلةةة كليةةة وعالقتــه بــبعض المتغيــرات، 
يـل ، أبر 62، جامعة طنطـا، العـدد التر ية
2.86. 

ــــى ناصــــر شــــتوي  .81 القيةةةةادة ، (2.83) عل
، األكاديمية في مؤسسات التعليم العةالي

 .عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع

دراسات ، (1..2) فتحي درويش عشـيبة ..2
فةةي تطةةوير التعلةةيم الجةةامعي علةةى ضةةوء 

، القــاهرة: األكاديميــة التحةةديات المعاصةةرة
الحديثــــــــة للكتــــــــاب الجــــــــامعي، والمكتبــــــــة 

 .للتعليم الجامعي األكاديمية
، "العالقــة بــين (3..2) فــؤاد راشــد عبــده .28

اإلدارة الحكوميــــــــــــــــــة وإدارة الجامعــــــــــــــــــات 
، المةةةةةةؤتمر العر ةةةةةةي الحكوميــــــة اليمنيــــــة"

 الموصةةفات العالميةةة للجامعةةات، الثةةاني،
، الــيمن: المنظمــة 3..2ســبتمبر22-23

 .العربية للتنمية اإلدارية
ماجـــــــدة مصـــــــطفي عبـــــــد الـــــــرازق، منـــــــى  .22

،  اإلبـــــــــداع (2.82) نيســــــــليمان الــــــــذبيا
اإلداري مــــــــدخل لتطــــــــوير إدارة مــــــــدارس 
التعلـــــيم الثـــــانوي العـــــام بالمملكـــــة العربيـــــة 

جامعـــة مجلةةةة كليةةةة التر يةةةة، الســـعودية، 
 .08 ج36عين شمس، ع 

 ماهر أحمـد حسـن ، وعمـر محمـد مرسـي .23
، الثقافـــــــة التنظيميـــــــة وعالقتهـــــــا (2.82)

باإلبــــــــــــداع اإلداري للقيــــــــــــادات اإلداريــــــــــــة 
مجلةةةةةة كليةةةةة التر يةةةةةة وط، بجامعــــة أســــي
 .2.82، أبريل 02ع 21، مجبأسيوط

ــــــب .23 ــــــد الكــــــريم حبي ، (1..2) مجــــــدي عب
القاهرة، دار الفكر  ،اإلبداع ثالثي األبعاد

 .العربي
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 محمــــــد الفــــــاتح محمــــــود بشــــــير المغربــــــي .25
، عمــــان، السةةةةلوك التنظيمةةةةي، (2.86)

 .دار الجنان للنشر والتوزيع
تنميةةةةةةة ، (5..2) محمــــــد جهــــــاد جمــــــل .26

لتفكيةةةةر اإلبةةةداعي مةةةةن خةةةةالل مهةةةارات ا
، القــاهرة، دار الكتــاب المنةةاهج الدراسةةية

 .الجامعي
، "دور (1..2) محمــــــد فتحــــــي اللخــــــاوي  .27

مديري المدارس اإلعداديـة بوكالـة الغـوث 
الدولية بمحافظات غـزة فـي تنميـة اإلبـداع 
الجمـــاعي لـــدى معلمـــيهم وســـبل تطـــويره"، 

كليـة التربيـة، الجامعـة رسالة ماجستير ، 
 .ية، غزةاإلسالم

ــــة، إســــماعيل  .21 محمــــد قاســــم محمــــد المقابل
، درجـــــة (2.83) حمـــــدان عـــــواودة عبـــــد

اإلبـــــــداع اإلداري لـــــــدى رئـــــــيس / منســـــــق 
 القســـــم األكـــــاديمي بكليـــــة العلـــــوم واآلداب

جامعـة نجـران مـن وجهـة نظـر  -بشرورة 
ـــــة التـــــدريس  مجلةةةةةة كليةةةةةة، أعضـــــاء هيئ

0 ج  857ع ، جامعــــة األزهــــر ، التر يةةةة
-613ص، ص 2.83ينــــــــــــــــــــــــــاير  ، 2

785. 
، "اســــــتقالل (1..2) محمــــــد طــــــه حنفـــي .21

الجامعــــــــــات وفعاليـــــــــــة إدارتهــــــــــا دراســـــــــــة 
ـــــــــــــدة   ـــــــــــــات المتحــ ـــــــــــــين الواليــ ـــــــــــــة بــ مقارنــ

دراسةةةةةةات تر ويةةةةةةة األمريكيــــــة ومصــــــر"، 
، كليـة التربية: جامعة حلوان، واجتماعيةة

المجلـــــد الخـــــامس عشـــــر، العـــــدد الثــــاني، 
 .1..2أبريل 

ـــح، وأحمـــد  ..3 ـــرازق إبـــراهيم وي ـــد ال محمـــد عب
" تطــوير ( 2.82)نصــحي أنــيس البــاز، 

ـــــــيم الجـــــــامعي فـــــــي  إدارة مؤسســـــــات التعل
المةةةؤتمر ضــوء أســلوب حلقــات الجــودة"، 

العر ةةةي الةةةدولي الثةةةاني لضةةةمان جةةةودة 
م، 2.82أبريــــل  5-3، التعلةةةةيم العةةةةالي

 .الجامعة الخليجية: البحرين
، ( 6..2) محمـــــــــــد عيســـــــــــى العبـــــــــــادي .38

عليم العالي ما بـين التطـور ومتطلبـات "الت
ــــــة"، ــــــة األردني  االعتمــــــاد والجــــــودة "التجرب
مةةةةةؤتمر جةةةةةودة الجامعةةةةةات ومتطلبةةةةةات 

أبريــــل  26 -23، التةةةةرخيص واالعتمةةةةاد
المنظمـــــــــة العربيـــــــــة  م، القـــــــــاهرة :6..2

 .للتنمية اإلدارية 
 حيــدر شــاكر نــوري ، محمــود حســن جمعــة .32

، تأثير القيادة اإلداريـة الناجحـة (2.88)
ي تحقيـــــــــق اإلبــــــــداع اإلداري )دراســـــــــة فــــــــ

تطبيقيــة آلراء القيــادات العليــا فــي جامعــة 
الســنة  مجلةةة اإلدارة واالقتصةةاد،ديــالى(، 

 .الرابعة والثالثون،  العدد التسعون 
 (،1..2) محمــــود عبــــد المجيــــد عســــاف .33

"برنــامج تــدريبي مقتـــرح لتطــوير القيـــادات 
الجامعيــــة الفلســــطينية فــــي مجــــال اإلدارة 

، مجلة الجامعة اإلسالميةية"، اإلستراتيج
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المجلد السابع عشر، العدد الثاني، يونيـو 
2..1. 

ـــــــــــــــراهيم .33 ، (2.86) مـــــــــــــــروه محمـــــــــــــــود إب
"إســـــتراتيجية مقترحـــــة لتطـــــوير المهـــــارات 
اإلدارية للقيـادات الجامعيـة المصـرية فـي 
ضــوء اتجاهــات الفكــر اإلداري المعاصــر 

جامعــة  ،، كليــة التربيــةرسةةالة دكتةةورا "، 
 .دمياط

، (1..2) لطيـــف كشــكول ســـليمان معــن .35
 ودوره ةيالجامع اداتيللق اإلداري  "السلوك

 نظر وجه من العمل الجامعي ريتطو  في
ة"، يالوحدات اإلدار  ومدراء األقسام رؤساء

، كلية التربية: جامعة ديالى، مجلة الفتح
 .العدد التاسع والثالثون 

قيم العمـل  (2.86) أحمد، منار منصور .36
اإلداري لــدى اإلداريــين وعالقتهــا باإلبــداع 

ة، مجلــة بجامعــة الطــائف : دراســة ميدانيــ
 مصـر -التربية ) جامعة األزهر ( كلية 

، ص 2.86ينــــــــــــــــاير ، 8ج 0 867ع ، 
 .372-385ص

 ،(2.85) منــــــال ســــــيد يوســــــف حســــــنين .37
التميةةةةةةز البحثةةةةةةي، المفهةةةةةةوم واألسةةةةةةس 

، اإلســكندرية: مؤسســة شــباب والمتطلبةةات
 .الجامعة

، (2.83) منـــــــــى عبـــــــــد المـــــــــنعم محمـــــــــد .31
"ممارســات القيــادات الجامعيــة فــي بعــض 
جامعـات الـدول المتقدمــة وإمكانيـة اإلفــادة 

، كليـة رسةالة ماجسةتيرمنها في مصر"، 
 التربية: جامعة الزقازيق.

تطةةوير مهةةارات ،  (1..2)مؤيــد دنــاوي  .31
التفكير اإلبةداعي تطبيقةات علةى برنةامج 

، عمــــان، جــــدارا للكتــــاب العــــالمي كةةةةورت
 للنشر والتوزيع.

، "تطوير (1..2) نهلة عبد القادر هاشم ..3
أداء الجامعــات المصــرية فــي ضــوء إدارة 

، مجلةةةةةة التر يةةةةةة الجـــــودة اإلســـــتراتيجية"،
 المقارنة للتربية المصرية الجمعية القاهرة:
التعليميـــــــة، العـــــــدد الثالـــــــث  واإلدارة

 .والعشرون 
ــــــــــي .38 ــــــــــاد عل ــــــــــاد عي ، (2.82) وفــــــــــاء عي

"متطلبـــــــــات التمكـــــــــين اإلداري للقيـــــــــادات 
امعيــــة بكليــــات التربيــــة فــــي جمهوريــــة الج

، كليــــة "، رسةةةةالة دكتةةةةورا مصــــر العربيــــة
 التربية، جامعة كفر الشيخ.

ـــــزي وســـــمير ســـــالمة وعبـــــد  .32 يوســـــف العني
منةةةةةةةةةاهج (. 5..2الـــــــــرحيم الرشـــــــــيدي )
. بين النظريةة والتطبيةق ةالدراسة التر وي

 الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
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