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ملخص: 
تهدف الدرا�سة اإىل التعرف اإىل واقع اإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية يف 
موؤ�س�سات التعليم العايل مبحافظة غزة من وجهة نظر العاملني فيها، والك�سف عما اإذا كان 
هناك فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات درجات 
تقدير اأفراد العينة لواقع اإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية يعزى اإىل املتغريات: 
)املوؤهل العملي – واجلن�ص –و �سنوات اخلدمة( ، ومن ثم و�سع اإ�سرتاتيجية لإدارة الإبداع 

كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل.
موزعة  فقرة   )50( من  مكونة  ا�ستبانة  بتطبيق  الو�سفي  املنهج  الباحث  اتبع  وقد 
والتعليم  والتميز،  والبتكار  املوؤ�س�سة، واجلودة  )املوارد وقدرات  اأربعة جمالت هي:  على 
املنظمي والتح�سني امل�ستمر، والتكيف وا�ستدامة الإبداع( وذلك على عينة مكونة من )154( 

من العاملني يف موؤ�س�سات التعليم العايل مبحافظات غزة.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية: 

امليزة . 1 لتحقيق  كمدخل  الإبداع  اإدارة  لواقع  العينة  اأفراد  لتقدير  الكلية  الدرجة 
املركز  املوؤ�س�سة(  )املوارد وقدرات  الأول  احتل املجال  ، وقد  التناف�سية كانت )%72.47( 
على  امل�ستمر(  والتح�سني  املنظمي  )التعليم  الثالث:  املجال  يليه   )%77.98( بن�سبة  الأول 
املركز الثاين بوزن ن�سبي )77.23%( يليه املجال الثاين: )اجلودة والبتكار والتميز( على 
املركز الثالث بوزن ن�سبي )69.34%( ، واأخرياً املجال الرابع )التكيف وا�ستدامة الإبداع( 

على املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي )%65.36( 
اأفراد العينة حول واقع . 2 وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف الدرجة الكلية لآراء 

اإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية تعزى ملتغريْي املوؤهل العلمي وذلك حلملة 
وذلك  اجلن�ص  وملتغري   ،10 من  اأكرث  ال�سنوات  ل�سالح  اخلدمة  و�سنوات  العليا،  الدرا�سات 
)التعليم املنظمي  الثالث:  الكلية لال�ستبانة، ما عدا يف املجال  الدرجة  الذكور يف  ل�سالح 

والتح�سني امل�ستمر( .
ويف �سوء النتائج ُو�سعت اإ�سرتاتيجية مقرتحة لإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة 
واملتطلبات،  )املنطلقات،  من:  تكونت  والتي  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  يف  التناف�سية 

واخلطوات الإجرائية( ، واأو�سى الباحث مبا ياأتي: 
اعتماد تخطيط ال�سيناريو امل�ستقبلي للموؤ�س�سات لتحقيق الفاعلية ويك�سف الآراء و . 1

الجتاهات وامليول امل�ستقبلية نحو الإبداع.
التي . 2 الإيجابي  باأثرها  املخاطر  على  الب�رضية  املوارد  اإدارة  عند  الرتكيز  �رضورة 

حتد من قدرة املوؤ�س�سة على ا�ستدامة امليزة التناف�سية.
الكلمات املفتاحية: اإدارة الإبداع – امليزة التناف�سية.
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The reality of managing creativity as a means of achieving 
competitive advantage in higher education institutions 

in Gaza governorate and a proposed strategy to enable it

Abstract: 
The study aims to identify the reality of management innovation as 

an input to achieve a competitive advantage in higher education in Gaza 
Governorate institutions from the perspective of workers, and detect whether 
there are statistically significant differences at the level of significance 
(a≤0.05) between the mean scores of the estimate of the sample to the reality 
of management innovation as an input to achieve feature competitiveness due 
to the variables (qualifications, sex, years of service) , and then develop a 
strategy for the management of creativity as an input to achieve competitive 
advantage in higher education institutions.

The researcher follows the descriptive method application questionnaire 
which consists of 50 items distributed on four areas: (resources and capabilities 
of the organization, quality, innovation and excellence, education, psychology 
and continuous improvement, adaptation and sustainability of creativity) 
.The sample consists of 154 of the personnel working in institutions Higher 
Education in Gaza Strip.The study found the following results: 
1. The total degree of the reality of management innovation as an input to 

achieve competitive advantage was (72.47%) .Resources and capabilities 
of the organization is on first place by (77.98%) .Education organization 
and continuous improvement with (77.23%) is on the second place.
Quality, innovation and excellence with (69.34%) comes third.Finally, 
adaptation and sustainability of creativity comes with (65.36%) .

2. There are significant differences in the college class for the views of 
respondents on the reality of managing creativity as a means of achieving 
competitive advantage due to variables for qualifications, years of service 
for more than 10 years, gender variable for males in college class, except 
in the third field (education organization and continuous improvement) .
In light of the results, the researcher proposed to develop a strategy for 

the management of creativity as an input to achieve competitive advantage 
in higher education institutions, which consists of (premises , requirements , 
and procedural steps) .The researcher recommended the following: 
1. Adoption of the future scenario planning for organizations to achieve 

efficiency and reveals the views and future trends and tendencies toward 
creativity.

2. The need to focus, when managing human resources, on its positive impact 
risks that limit the institution’s ability to sustain competitive advantage.
Keywords: Managing Creativity, Competitive Advantage
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مقدمة: 
املجتمع  يف  عليها  واحلفاظ  التناف�سية،  امليزة  حتقيق  على  املوؤ�س�سات  تت�سابق 
الفل�سطيني ذي اخل�سو�سية ال�سيا�سية والقت�سادية معتمدة على الكفاءات الب�رضية والإبداع 
الإداري لديها باعتبار ذلك من م�سادر القوة.فموؤ�س�سات التعليم العايل باأ�سكالها تهدف اإىل 
يتوقف  وال�ستمرار، وهذا  البقاء  لها  الذي ي�سمن  الريادة،  التميز لكي حتتل مكان  حتقيق 
على مدى امتالك م�سادر القوة القادرة على التفكري والإبداع والإجناز املتمثلة يف الكفاءات 

باعتبارها م�سدر للميزة التناف�سية.
الإ�سارة  جتدر  واإدارته،  الإبداع  يحتلها  التي  البالغة  الأهمية  عن  احلديث  اإطار  ويف 
يوؤديه  اأن  ميكن  الذي  والدور  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  وبني  بينه  تربط  التي  العالقة  اإىل 
يحملها،  التي  الفكرية  والطاقة  خا�سة  الب�رضي  بالراأ�سمال  عالقتها  وكذا  لها،  ويقدمه 
ولتكون الكفاءات يف امل�ستوى املطلوب فاإّن هذه املوؤ�س�سات تعمل على بناء وتنمية القدرات 
الإبداعية واملهارية لديها عن طريق جذب الكفاءات، والإعداد املتميز لعقول بهدف تفعيل 

طاقاتها )املقادمة، 2: 2013( .
عاملنا  يف  الباحثني  اهتمام  جّل  اأخذت  التي  الق�سايا  من  الإبداع  ق�سية  اإن  وحيث 
املعا�رض، وات�سمت بالتعقيد والت�سابك من حيث ماهيتها ومنهجيتها، وما يوؤثر فيها من 
بدرا�سة  بالغًا  اهتمامًا  ال�سيكولوجيون  اهتم  فقد  خارجية،  بيئية  وعوامل  نف�سية،  دوافع 
القدرات الإبداعية، وارتاد هذا امليدان نخبة من املتخ�س�سني يف اجلامعات، ومراكز البحوث 

يف خمتلف اأنحاء العامل.
التغريات  فر�ستها  حتول  بفرتة  تّر  فل�سطني  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأن  ومبا 
املعا�رضة، وقد ظهر ذلك من خالل النمو الكمي امللحوظ والإقبال الكبري من قبل الطلبة، 
وتعدد التخ�س�سات الأكادميية، فاإّن هناك حاجة ملحة اإىل اإدارة الإبداع فيها كونها متغرياً 
مهّمًا يف بناء الإن�سان الذي يعّد املحور الأ�سا�سي يف اأية م�سرية ح�سارية، فالإبداع يدعم 
اأ�سبحت الإدارة التقليدية غري قادرة على حتقيق التميز.)الزهري،  اأي موؤ�س�سة، بعدما  قوة 

. )2002 :231
الباحثون يف درا�سة متطلبات  التي يبذلها  �سبق، ويف ظل اجلهود  على ما  واعتماداً 
امليزة التناف�سية وا�ستدامتها، ودور الكفاءات والإبداع يف حتقيقها، مثل درا�سة )املقادمة، 
من  كان   )2013 )�سيام،   ،  )2006 )الدهدار،  ودرا�سة   ،  )2013 )علي،  ودرا�سة   )2013

ال�رضوري النظر يف و�سع اإ�سرتاتيجية لإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية.
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مشكلة الدراسة: 
يف ظل الإقبال املتزايد على التعليم العايل يف حمافظات غزة، والتو�سع يف موؤ�س�ساته 
وجهودها يف البحث عن اآليات لتحقيق ميزتها التناف�سية، وتطوير اآليات عملها مبا يحقق 
لها مزيداً من التقدم والرقي ومواكبة امل�ستجدات على ال�ساحة املحلية والإقليمية يف الوقت 
ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  ال�ستقرار  �سعف  من  حالة  الفل�سطيني  ال�سعب  فيها  يعي�ص  الذي 

والقت�سادي والجتماعي، جاءت الدرا�سة لتجيب عن ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 
امليزة  لتحقيق  كمدخل  االإبداع  الإدارة  املقرتحة  االإ�سرتاتيجية  ما 

التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل؟ 
ويتفررّع من هذا ال�سوؤال، االأ�سئلة الفرعية االآتية: 

ما واقع اإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل . 1
من وجهة نظر العاملني فيها؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات . 2
درجات تقدير اأفراد العينة لواقع اإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية يعزى اإىل 

املتغريات: )املوؤهل العملي – واجلن�ص – و�سنوات اخلدمة( ؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل: 

موؤ�س�سات . 1 يف  التناف�سية  امليزة  لتحقيق  كمدخل  الإبداع  اإدارة  واقع  اإىل  التعرف 
التعليم العايل من وجهة نظر العاملني فيها.

دللة . 2 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  كان  اإذا  عّما  الك�سف 
)α ≥ 0.05( بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة لواقع اإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق 

امليزة التناف�سية يعزى اإىل متغريات: )املوؤهل العملي – واجلن�ص – و�سنوات اخلدمة( 
التناف�سية يف موؤ�س�سات . 3 الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة  اإ�سرتاتيجية لإدارة  و�سع 

التعليم العايل.

أهمية الدراسة:
تنبثق اأهمية الدرا�سة احلالية من: 

اأهمية الإبداع يف حتقيق امليزة التناف�سية باعتباره �رضورة حتمية تفر�سها حركة . 1
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التو�سع اجلامعي يف حمافظات غزة، ملا لها من دور يف املحافظة على فر�ص املوؤ�س�سة يف 
البقاء وال�ستمرار.

قد ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف و�سع اإطار فل�سفي ومنهجي لإدارة الإبداع كمدخل . 2
لتحقيق امليزة التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل.

قد ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة القائمون على وحدات اجلودة يف املوؤ�س�سات من . 3
خالل حت�سني اأداء العملية التعليمية وحت�سني خمرجاتها.

فرضيات الدراسة: 

ينبثق عن ال�سوؤال الثاين جمموعة من الفر�سيات: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات . 1

درجات تقدير اأفراد العينة لواقع اإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية تعزى اإىل 
متغري املوؤهل العلمي )درا�سات عليا – بكالوريو�ص( .

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات . 2
درجات تقدير اأفراد العينة لواقع اإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية تعزى اإىل 

متغري اجلن�ص )ذكر – اأنثى( .
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات . 3

درجات تقدير اأفراد العينة لواقع اإدارة الإبداع كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية تعزى اإىل 
متغري �سنوات اخلدمة: )اأقل من 5 �سنوات، 5 – 10 �سنوات، اأكرث من 10 �سنوات( .

مصطلحات الدراسة: 

اإدارة االإبداع:  ◄
التي  وال�سلوكيات  والعمليات  الإجراءات  »جمموعة  باأنها:   )2005 )العواد،  يعّرفها 
توؤدي اإىل حت�سني املناخ العام يف املوؤ�س�سة من خالل حتفيز العاملني على حل امل�سكالت 
واتخاذ القرارات باأ�سلوب اأكرث اإبداعًا وبطريقة غري ماألوفة يف التفكري« )العواد، 41: 2005( 
يف  الإبداعية  وال�سلوكيات  الإجراءات  »ا�ستخدام  باأنها:  اإجرائيًا  الباحث  ويعّرفها 
ا�ستنباط اأ�ساليب اإدارية توؤدي اإىل حلول ابتكارية وا�ستثمار اأمثل لإمكانات املوؤ�س�سة بهدف 
التي  بالدرجة  تقا�ص  والتي  تقدمها،  التي  اخلدمة  جودة  على  ينعك�ص  الذي  اأدائها  تطوير 

يقدرها اأفراد العينة لالأداة يف هذه الدرا�سة«.



115

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )9( - نيسان 

امليزة التناف�سية:  ◄
يعّرفها )املعا�سيدي، 2007( باأنها: »خا�سية اأو جمموعة خ�سائ�ص تتلكها املوؤ�س�سة 
التفوق على  زمنية، وحتقق من خاللها منافع متنوعة، ومنها حتقيق  لفرتة  بها  وحتتفظ 

املناف�سني« )املعا�سيدي، 213: 2007( 
ويعّرفها الباحث اإجرائيًا باأنها: »مهارة اأو تقنية اأو مورد متميز يتيح للموؤ�س�سة اأداء 
اأعمالها بال�سكل الذي ي�سعب على مناف�سيها تقليده وذلك من خالل ممار�سة الأن�سطة باأدنى 

م�ستوى من التكلفة«.

اخللفية النظرية واألدب الرتبوي: 
يعتمد جناح البتكار يف الإنتاج واخلدمات على الإبداع.اإذ لن ي�سبح للموؤ�س�سات وجود 
اإذا مل تتوافر الأفكار ب�سكل م�ستمر و�سليم، وعليه يواجه مديرو املوؤ�س�سات حتديًا رئي�سًا األ 
البتكار  اإىل  الو�سول  الفردية وتعزيزها بهدف  القدرات  ال�ستفادة من  وهو كيفية حتقيق 

والتميز املوؤ�س�سي.
يف  املبدع  باجلانب  يناأى  ولكنه  بالفطرة،  مبدع  الإن�سان  اأن  املفارقة  قبيل  ومن 
الفرو�ص، يعد هذا عاماًل  اأح�سن  العديد من املوؤ�س�سات.وعلى  العمل يف  �سخ�سيته عن خري 
�سلبيًا يكفي لتثبيط عزم الأفراد، وعلى اأ�سواأ الفرو�ص، ي�سبب ذلك خ�سارة فادحة يف الفر�ص 
حتى  لالأمور،  مقبوًل  و�سعًا  ذلك  يعد  مل  امل�ستمر،  التغيري  ع�رض  للموؤ�س�سات.ويف  املتاحة 
الداخلية  العمليات  الإبداع يف كل من  اإ�سمهّم  اأ�سبحت تدرك قيمة  الريادية  اإن املوؤ�س�سات 

والنتائج اخلارجية.)كوك، 2007: 15( .
ويف جملة هارفارد )Harvard Business Review( عدد مار�ص 2007 مقال بعنوان 
»عظم عائدك من الأفراد« يرى الكاتبان باأن املديرين مولعون مبقولة اأن: مواردنا الب�رضية 
اأّن كثرياً من امل�سئولني يعّدون ويتعاملون مع املوارد  اأهمية، يف حني  هي ثروتنا الأكرث 
هي  الب�رضية  املوارد  املوؤ�س�سات  من  لكثري  بالن�سبة  لأنه  خطري  وهذا  كتكاليف،  الب�رضية 
املورد الوحيد للميزة التناف�سية على املدى البعيد، فاملوؤ�س�سات التي ل ت�ستثمر يف موردها 

 )Bassi & Mcmurrer,2007: 116(.الب�رضية تخاطر بنجاحها بل بوجودها
مدى  اأي  »اإىل  الآتي:  الت�ساوؤل  تثري  )الإبداع(  خمتلف  �سيء  ابتكار  عملية  فاإّن  لذلك؛ 
يكون هذا ال�سيء خمتلفًا؟ « حيث تنطوي معظم البتكارات املوؤ�س�سية على اإدخال حت�سينات 
اإن  اإعادة ترتيب اخلدمات املوجودة بالفعل، وذلك ب�سكل متزايد، وبالتايل ميكن القول  اأو 
الإبداع املوؤ�س�سي غالبًا ما يكون جمرد تكييف وتطويع اأكرث منه تطبيق تغيري جذري عليها.
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الب�رضية(  )اإدارة املوهبة  اأو  )اإدارة الإبداع(  لذلك؛ كان من ال�رضوري ظهور م�سطلح 
النجاح  اإىل  املراحل حتى ن�سل  اجتياز ملجموعة من  اإل  العملية ما هي  اأن هذه  باعتبار 

واملتمثل يف: )�ساهني، وزايد، 32: 2009( 
الفكرة املبدئية/ اكت�ساف حتديد الفر�ص واإعادتها. -
الإعداد/ غالبًا ما يتم و�سع الأ�س�ص والقواعد يف هذه املرحلة. -
التطوير/ يف معظم الأحيان، توؤدي العمليات التي تتم يف الال�سعور دوراً مهمًا يف  -

هذه املرحلة.
مرحلة التنوير/ عادة ما يتم التيقن من الفكرة يف هذه املرحلة. -
مرحلة الت�سديق/ حيث توثق الفكرة وُتقبل من الآخرين. -

احلاجة إىل إدارة اإلبداع: 

توجد اأ�سباب عدة اأدت اإىل ظهور وزيادة االهتمام باإدارة االإبداع اأهمها: 
اأ�سبح . 1 التكنولوجيا احلديثة  اإن  حيث  االأداء:  ومتطلبات  الوظيفة  تغيري مالمح 

اأكرث  عاملة  قوة  ت�سكيل  نحو  الجتاه  مثل  الجتماعية،  الجتاهات  على  متزايدة  اآثار  لها 
ا�ستقاللية وامليل نحو تطوير اأ�سكال اأكرث مرونة من جهة والبحث عن التخ�س�سات الدقيقة 

من جهة اأخرى.
حيث �سهدت . 2 العايل:  التعليم  االإقبال على  التعليم وزيادة  ارتفاع م�ستويات 

الأربعون �سنة املا�سية منواً مطرداً و�رضيعًا يف امل�ستوى املتو�سط للتعليم، وهذا يعني اأن 
اأن زيادة  اإىل ذلك  الأقل تعليمًا منهم بكثري.اأ�سف  اأ�سالفهم  العاملني اجلدد �سيحلون حمل 
اأي  منها  ال�ستفادة  ميكن  التي  الكفاءات  من  كثرياً  وفر  قد  اجلامعي  التعليم  على  الإقبال 

مبعنى اآخر )ارتفاع ن�سبة البطالة( .)�سلطان، 13: 2003( 
والتطوير . 3 املحلية،  املناف�سة  حدة  ازدياد  ب�سبب  وذلك  االإدارية:  ات  املهمرّ تعقد 

التكنولوجي الهائل وثورة املعلومات، وتزايد البتكارات، وعدم ال�ستقرار البيئي.
زيادة درجة التدخل احلكومي: تطالب القوانني وت�رضيعات العمل املعا�رض يف . 4

ل�سغل  املوؤهلة  العنا�رض  اأف�سل  با�ستقطاب  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  الإدارة  الدول  غالبية 
الوظائف بدون النظر اإىل اللون اأو النوع اأو اأي تيزية اأخرى.)عبا�ص، 26: 2011( 
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مفهوم إدارة اإلبداع: 
اختلف الباحثون والكّتاب يف حتديد مفهوم اإدارة الإبداع، ولكنها يف معظمها ركزت 
على اإدارة القيمة العالية لالأفراد، وم�سطلح اإدارة الإبداع عادة ما يرتبط باملناف�سة املعتمدة 

عليها تطبيقات اإدارة املوارد الب�رضية.
»جمموعة  باأنها:   )2007 )كوك،  عن  نقاًل   Heinen & Onell  )2004( فيعّرفها 
يف  واملتمثلة  الب�رضية  املوارد  باإدارة  تتعلق  التي  والأن�سطة  والوظائف  املمار�سات  من 
التعاقب  وتخطيط  النظمي،  التعلم  امل�ستمر،  التح�سني  التطوير،  الختيار،  ال�ستقطاب، 

الوظيفي« )كوك، 121: 2007( .
اأما  )2007( Snellنقاًل عن )اأبو �سيخة، 2010( فيعّرفها باأنها: »�سل�سلة من اخلطوات 
ون�رضها  وا�ستقطابها  واملواهب،  والكفاءات  الإبداعات  حتديد  يف  واملتمثلة  الر�سيدة 

وتطويرها«.)اأبو �سيخة، 67: 2010( 
وثمة من يخلط بني اإدارة املوارد الب�رضية واإدارة الإبداع، ولكن ثمة فرق وا�سح رغم 
التداخل يف العمليات، فن�ساطات اإدارة املوارد الب�رضية هي اإدارة عامة، بينما اإدارة الإبداع 
احلقيقي.)العنزي  العمل  مكان  اإىل  املثايل  الب�رضي  املورد  تو�سل  متوا�سلة  عملية  هي 

واآخرون، 100: 2011( 
اإدارة  من  اأ�سعب  �سك-  بال   – هي  املبدعني  اإدارة  باأن  القول  اإىل  يدفع  ذلك  ولعل 
العاديني، وذلك يرجع اإىل احلالة النف�سية والع�سبية للمواهب التي تكون اأكرث اهتزاًزا وتقلبًا 
يف املوظف العادي، واأقل ا�ستقرارا من الناحية النف�سية من اأقرانهم املبدعون.كما يرجع اإىل 
طبيعة املهمات التي ت�ستند اإىل طبيعية املوظفني العاديني، وكثرياً ما يكون املبدع م�سئوًل 
عن عدد كبري من املهمات التي يعهد بها اإليه روؤ�ساوؤه من الأق�سام كافة.)عرفة، 71: 2010( 

أهمية إدارة اإلبداع يف املؤسسات: 
الإنتاج  يظهر  �سوف  قدراتهم،  وتنّمي  املبدعني  حاجات  موؤ�س�سة  اأي  تلّبي  عندما 
الإبداعي والبتكار الذي �سيوؤدي حتمًا اإىل خمرجات تيز هذه املوؤ�س�سة عن غريها، وتظهر 

. )Meyer, 2005( :اأهمية اإدارة االإبداع من حيث
التكاليف/ تكاليف احلاجة اإىل ا�ستبدال �سخ�ص من ذوي املهارات النادرة كبرية؛ . 1

لأنها لي�ست متاحة بال�سكل الي�سري، وهذا يعني اأن هناك حاجة من اأجل البحث للعثور على 
مثل هذه الإبداعات واملواهب.
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املخاطرة/ على الرغم من حماولت ممار�سة اختيار العاملني بفاعلية، لكن هناك . 2
دائمًا خطر اأن العاملني اجلدد لن يقوموا بتنفيذ ما هو متوقع منهم، ما مل ميتلكوا مواهب 

تكنهم من ذلك.
خدمة العمالء وتكاليف الفر�سة البديلة/ حيث ي�سعر العمالء بالثقة والرتياح . 3

التي �سيح�سلون  عن وجود املبدعني داخل املوؤ�س�سة، وذلك لإميانهم مبدى جودة اخلدمة 
عليه، فنق�ص الكفاءات يوؤدي اإىل زيادة امل�سئولية على املوؤ�س�سة، وانخفا�ص نوعية العمل 
مما يجعل مهمة املوؤ�س�سات اأمام عمالئها والقدرة على مواكبة اأحدث املمار�سات املتعلقة 

. )Meyer, 2005: 2- 4(.بالإبداع درب من ال�سعوبة
اأداء املوؤ�س�سة والقاعدة الأ�سا�سية التي ترتكز عليها لتحقيق  لذلك تثل امليزة جوهر 
النجاح، فامليزة التناف�سية ين�رضف معناها اإىل الكيفية التي ت�ستطيع بها املوؤ�س�سة اأن تيز 
بها نف�سها، وحتقق التفوق والتميز عليه، وحتقيقها هو حم�سلة العديد من العوامل املختلفة 

يف اأمناطها ودرجة تاأثريها.

مفهوم امليزة التنافسية: 
توجد تعريفات متعددة للميزة التناف�سية، وتختلف هذه التعريفات باختالف م�ستوى 
حتليل القدرة التناف�سية، حيث جند اأن هناك ثالثة م�ستويات لتحليل القدرة التناف�سية، 

وهي: 
م�ستوى املوؤ�س�سة/ وهي قدرتها على حتقيق منافع من خالل اإنتاج اخلدمات ذات  ♦

اجلودة العالية، توجه للم�ستهلك ب�سكل اأف�سل واأكرث فاعلية منهم، وب�سعر منا�سب ويف وقت 
منا�سب باأكرث ربحية.

م�ستوى ال�سناعة/ تعرب عن مدى ا�ستطاعة موؤ�س�سات قطاع معني، �سواء زراعي اأو  ♦
�سناعي اأو خدماتي، على حتقيق جناح م�ستمر يف الأ�سواق العاملية.

امل�ستوى القومي/ وتعك�ص قدرة البلد على حتقيق معدل مرتفع وم�ستمر مل�ستوى  ♦
دخل اأفراده، وذلك من خالل حت�سني الإنتاجية مما ي�سمن هذا النمو.)عدنان، 56: 2003( .

ومن اأمثلة التعريفات:- 
بها  تنفرد  ن�سبية  خ�سائ�ص  جمموعة  اأو  “خا�سية  باأنها:   )2005 )الزعبي،  يعرفها 
املوؤ�س�سة وميكنها الحتفاظ بها ملدة طويلة ن�سبيًا نتيجة �سعوبة حماكاتها، اأو التي حتقق 
خالل تلك املدة املنفعة لها وتكنها من التفوق على املناف�سني فيما تقدمه من خدمات اأو 

�سلع”.)الزعبي، 138: 2005( .
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الذي  املتميز  املورد  اأو  التقنية  اأو  املهارة   “ باأنها:  فيعرفها   )2001 )ال�سلمي،  اأما 
يتيح للموؤ�س�سة اإنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه لهم املناف�سون، ويوؤكد تيزها 
الختالف  هذا  يتقبلون  الذين  العمالء  نظر  وجهة  من  املناف�سني  هوؤلء  عن  واختالفها 

والتميز” )ال�سلمي، 104: 2001( .

عالقة الكفاءات يف امليزة التنافسية: 
لقد عزز الواقع اجلديد من اأهمية موارد املوؤ�س�سة باعتبارها املحدد الأقوى للربحية، 
الب�رضية  وكفاءاتها  مواردها  وتفعيل  بتجنيد  القت�سادية  املوؤ�س�سات  اإدارة  تطالب  لذلك 
امليزة  على  للح�سول  الأ�سا�سي  واملدخل  الب�رضي،  للراأ�سمال  الدائم  اخلزان  باعتبارها 

التناف�سية واملحافظة عليها.
العامل  هو  املوارد  مقاربة  ح�سب  التناف�سية  امليزة  حتقيق  يف  احلا�سم  العامل  اإّن 
اإدارة  من  يلقى  والذي  املتميزة،  واملعارف  والكفاءات  املهارات  ميتلك  الذي  الب�رضي 
الإبداع التحفيز والتوجيه املنا�سبني، ففي ظل التحولت التي ت�سهدها البيئية التناف�سية 
زادت الأهمية الإ�سرتاتيجية للموارد والكفاءات الب�رضية، بحيث انتقل العامل من اقت�ساد 
اإجمايل املعارف واملهارات  اإىل اقت�ساد املعرفة، الذي يعتمد بالأ�سا�ص على  املعلومات 
امل�ستمرين. والتح�سني  الإبداع  على  القادرة  الب�رضية  الكفاءات  تتلكها  التي  والقدرات 

)املر�سي، 123: 2003( .
اإّن اعتبار العن�رض الب�رضي داخل املوؤ�س�سة مورداً ا�سرتاتيجيًا م�سئول عن خلق امليزة 
املوارد  بها  تتميز  التي  نف�سها  باخل�سائ�ص  يت�سف  اأن  منه  يتطلب  امل�ستدامة،  التناف�سية 

الإ�سرتاتيجية ومن هذه اخل�سائ�س: 
خا�سية القيمة/ وذلك من خالل حتقيق انخفا�ص التكاليف اأو زيادة الإيرادات من . 1

حيث ا�ستثمار وقت العمل، وتخفي�ص الفاقد يف املوارد، والرتكيز على ر�سا العميل.
خا�سية الندرة/ حيث اإّن امتالك املوؤ�س�سة للكفاءات املوهوبة ذات القدرات العالية . 2

على الإبداع والبتكار يحقق لها اأ�سا�سًا للتفوق يف عامل الأعمال.)اخلزامي، 133: 2003( .

امليزة التنافسية يف مؤسسات التعليم العالي: 
تقدمي  املوؤ�س�سة على  “قدرة  اأنها:  على  اجلامعي  التعليم  التناف�سية يف  تعريف  ميكن 
خدمة تعليمية وبحثية عالية اجلودة، مما ينعك�ص اإيجابيًا على م�ستوى خريجيها واأع�ساء 
هيئة التدري�ص فيها، الأمر الذي يك�سبهم قدرات ومزايا تناف�سية يف �سوق العمل مب�ستوياته 
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املختلفة، ويف الوقت نف�سه يعك�ص ثقة املجتمع فيها ومن ثم التعاون معها، وزيادة اإقبال 
الطلبة على اللتحاق بها.” )ابراهيم، 15: 2009( 

مؤشرات قياس امليزة التنافسية يف مؤسسات التعليم العالي: 

يف  ال�ساملة  اجلودة  لتح�سني  واملحلية،  العاملية  املحاولت  من  العديد  ركزت  لقد 
لو�سع  العليا  اللجان  وت�سكيل  والندوات،  املوؤترات  عقد  خالل  من  التعليمية،  املوؤ�س�سات 

وحتديد موؤ�رضات ومعايري حمددة لقيا�ص اجلودة يف هذه املوؤ�س�سات.
النظام  كاملة  ب�سورة  ي�سف  اأن  ي�ستطيع  واحد  موؤ�رض  يوجد  ل  باأنه  القول  وميكن 
من  العديد  وهناك  وعملياته  ومدخالته  واأبعاده  بعنا�رضه  واملت�سابك  املعقد  التعليمي 
من  التي  املعايري  من  بالعديد  الهتمام  جناحها  يتطلب  التي  والنوعية  الكمية  املوؤ�رضات 
اأبرزها: الهيكل التنظيمي، واملدر�سي، واملنهاج والو�سائل والأ�ساليب.)عليمات، 15: 2004(.
ولكن ب�سورة متكررة يف الدرا�سات ال�سابقة، فاإن قيا�ص اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل 

ميكن اأن ت�سمل ثالثة جماالت، هي: 
املجال االأول/ البحث والكت�ساف الذي يت�سمن موؤ�رضات مرتبطة باأع�ساء هيئة  ♦

التدري�ص وتنوع الكليات وبراجمها، واجلوائز التي ح�سلت عليها الكلية.
املجال الثاين/ يرتبط باخلدمة العامة املتعلقة بر�سا املجتمع، وم�ساركتها يف  ♦

الأن�سطة العامة.
الطالب  ♦ بجودة  تتعلق  موؤ�رضات  ويت�سمن  والتعلم  التعليم  هو  الثالث/  املجال 

وتنوعهم، وخمرجات الطالب.)املقادمة، 42: 2013( .

الدراسات السابقة:

تعددت الدرا�سات التي تناولت متغريات الدرا�سة احلالية �سواء كان على م�ستوى اإدارة 
الإبداع اأم م�ستوى امليزة التناف�سية، وفيما ياأتي عر�س متخ�س�س لبع�س هذه الدرا�سات 

مبا يفيد مو�سوع الدرا�سة احلالية: 

أوالً- الدراسات اليت تناولت إدارة اإلبداع: 

درا�سة )�سيام، 2013( هدفت اإىل التعرف اإىل واقع تطبيق نظام اإدارة املواهب والإبداع 
من خالل فح�ص مدى توافر املبادئ اجلوهرية لهذا النظام من وجهة نظر اأفراد الإدارة العليا 
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والو�سطى باجلامعة الإ�سالمية، وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي وطبقت الأداة على 
اأظهرت  عينة قوامها )113( من العاملني يف اجلامعة باختالف م�سمياتهم الوظيفية.وقد 
النتائج اأّن هناك غمو�سًا يف مفهوم اإدارة املوهبة والإبداع لدى العاملني وبخا�سة فيما 
يتعلق بعمليات هذا النظام.وقد خل�ست الدرا�سة اإىل جمموعة من التو�سيات اأهمها: �رضورة 
الب�رضية  املوهبة  اإدارة  اأهمية  حول  تنظيمية  ثقافة  خلق  و�رضورة  تنظيمية  لوائح  وجود 

واإدارة الإبداع ودورها يف توفري ميزة تناف�سية.
درا�سة )ال�سالح، 2011( هدفت اإىل التعرف اإىل دور اإدارة الإبداع املوؤ�س�سي يف تنمية 
املوارد الب�رضية يف املنظمات غري احلكومية، وقد تكونت عينة الدرا�سة من )11( موؤ�س�سة 

غري حكومية يف عمان، وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي ومن اأبرز نتائجها: 
واأهميته  - املوؤ�س�سي  الإبداع  مفهوم  جيد  ب�سكل  يدركون  املنظمات  يف  العاملون 

بالن�سبة للموؤ�س�سة، واأّن لإدارة الإبداع ب�سكل اإيجابي ومتميز اأثراً كبرياً يف تنميتهم.
مل�ساهمة العاملني الإبداعية دور فّعال يف تعزيز وتطوير الإبداع املوؤ�س�سي واأو�ست  -

احلكومية  غري  للمنظمات  املوؤ�س�سي  الإبداع  اإدارة  بتجارب  الهتمام  ب�رضورة  الدرا�سة 
املوجودة يف الدول الأخرى.

حتقيق  اأجل  من  امل�ستقبل  قادة  مهارات  زيادة  اإىل  هدفت   (Riccio,2010) درا�سة 
ال�ستمرارية والبقاء وذلك من خالل التحقق من عدة جمالت مثل: الروؤية، اللتزام، القيادة، 
اإدارة املواهب وقد اأو�سحت الدرا�سة اأن: هناك عالقة بني اإدارة املوهبة وخطط املوؤ�س�سات 

الإ�سرتاتيجية واّتباع منهج �سامل لتطوير الإبداعات على جميع امل�ستويات يف املوؤ�س�سة.
الب�رضية  املوارد  ويدعم  يخدم  �سامل  اإجرائي  منوذج  عر�ص  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 

وحمرتيف التعليم العايل ب�سكل عام.
على الرغم من التقدم الذي اأُجري يف العديد من املوؤ�س�سات يف جميع اأنحاء العامل، فاإّن 
كيفية ا�ستثمار الوقت يف اإدارة املواهب والإبداعات هو اأهم ما يحقق النجاح يف املوؤ�س�سات.

املواهب  اإدارة  بني  ال�سببية  العالقات  حتليل  اإىل  هدفت   )2010 )الكرعاوي،  درا�سة 
الكوفة والقاد�سية، وقد تكونت  الدرا�سة يف جامعتي  اأجريت  العايل وقد  الإبداعية، والأداء 

عينة الدرا�سة من )88( من القيادات اجلامعية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأّن: 
املوهبة والإبداع هما امل�سدر الأهم لتحقيق تناف�سية وا�ستدامة املوؤ�س�سات بدللة  -

عالقات الرتباط والتاأثري املعنوية.
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اإىل متغري  - اإدارة املواهب والإبداع، تعزى  اإح�سائية يف  ل توجد فروق ذات دللة 
اجلامعة على م�ستوى الأبعاد والبنية التحتية.

جمال  يف  اجلامعية  للقيادات  ال�سرتاتيجي  الوعي  تنمية  ب�رضورة  الدرا�سة  واأو�ست 
اإدارة املوهبة والإبداع يف حت�سني تناف�سية اجلامعات واأدائها.

درا�سة )العاجز و�سلدان، 2010( التي هدفت اإىل التعرف اإىل دور القيادة املدر�سية 
يف تنمية البداع واإدارته لدى معلمي مدار�ص املرحلة الثانوية بقطاع غزة، وقد ا�ستخدم 
اأظهرت  الدرا�سة )303( معلمًا وقد  بلغت عينة  التحليلي، حيث  الو�سفي  املنهج  الباحثان 
يخدم  مبا  الدرا�سية  املقررات  تعزيز  على  املعلمني  ت�سجع  املدر�سية  القيادة  اأّن  النتائج: 

النواحي الإبداعية، وتعزز تنمية العالقات الن�سانية والعمل بروح الفريق.
الإعدادية  املدار�ص  مديري  دور  معرفة  اإىل  هدفت  التي   )2008 )اللخاوي،  درا�سة 
مبحافظات غزة يف تنمية الإبداع اجلماعي واإدارته لدى معلميهم و�سبل تطويره، وتكونت 
عينة الدرا�سة من )354( معلمًا ومعلمة واأبرزت النتائج: اأّن درجة ممار�سة مديري املدار�ص 
لدورهم يف تنمية واإدارة الإبداع اجلماعي كانت65.6% وهي درجة متو�سطة، ووجدت فروق 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≥ 0.05( بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة 
لدور مديري املدار�ص يف تنمية واإدارة الإبداع الإداري تعزي ملتغري اجلن�ص وذلك ل�سالح 

الإناث.واأو�ست الدرا�سة ب�رضورة تهيئة مديري املدار�ص للخربات الالزمة لإدارة الإبداع.
القائد  قوة  تاأثري  ا�ستك�ساف مدى  اإىل  التي هدفت   (Medina, 2000) ميدينا  درا�سة 
الجتماعية على دافعية واإبداع املعلمني يف املدار�ص، و�سملت عينة الدرا�سة )132( معلمًا 
الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  وقد  كارولينا،  منطقة  يف  مدر�سة   )18( من  اختريوا 
اأهمها  الإبداع لدى املعلمني يخ�سع ملوؤثرات عدة من  اأّن  النتائج عن:  واأ�سفرت  التحليلي، 
اأن  القائد الجتماعية ميكنها  الدافعية، واأّن قوة  التقني والإدارة احلكيمة، وم�ستوى  الدعم 

تزيد اأو تعوق الدافعية للمعلمني والدعم التقني لهم.

ثانياً - الدراسات املتعلقة بامليزة التنافسية: 

التناف�سية  اخلربة  ا�ستدامة  متطلبات  اإىل  التعرف  هدفت  التي   )2013 )علي،  درا�سة 
يف موؤ�س�سات التعليم العايل وهي كدرا�سة حالة على اجلامعة الإ�سالمية، وقد تكونت عينة 
الو�سفي،  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  والدوائر، وقد  الوحدات  الدرا�سة من )111( من مديري 
واأثبتت النتائج اأّن متطلبات ا�ستدامة اخلربة التناف�سية للجامعة تتاأثر ب�سورة جوهرية بكل 
من املتغريات: )تقومي موارد وقدرات اجلامعة – والتعليم املنظمي – والتح�سني امل�ستمر – 
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والتكيف املنظمي( حيث كان الأقوى هو التكيف املنظمي بوزن ن�سبي 77.37% والأ�سعف 
هو معرفة قدرات املناف�سني بن�سبة %64.85.

لرباجمها  امل�ستمر  التح�سني  باإجراء  اجلامعة  اهتمام  ب�رضورة  الدرا�سة  واأو�ست 
الأكادميية و�سيا�ستها املعتمدة يف تقدمي خدماتها، واأن تتبنى البتكارات والإبداعات لأنها 

تعّد من اأهم متطلبات ا�ستدامة امليزة التناف�سية.
الب�رضية يف حتقيق  الكفاءات  اإىل دور  التعرف  اإىل  هدفت   )2013 )املقادمة،  درا�سة 
امليزة التناف�سية يف اجلامعة الإ�سالمية كدرا�سة حالة وقد تكونت العينة الفعلية للدرا�سة من 
)130( مديراً دائرة ورئي�ص ق�سم، وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي، وتو�سلت الدرا�سة 

اإىل النتائج االآتية:- 
هناك عالقة ارتباطية قوية بني توافر الكفاءات الب�رضية املبدعة وحتقيق امليزة  -

التناف�سية، وكذلك بني توافر القدرات واملهارات وحتقيق امليزة التناف�سية.
واأو�ست الدرا�سة ب�رضورة ن�رض ثقافة توظيف وا�ستقطاب الكفاءات املبدعة واحلد من 

املظاهر ال�سلبية يف التعامل مع الكفاءات كالإق�ساء اأو التهمي�ص.
درا�سة )الدهدار، 2006( هدفت اإىل حتليل العالقة بني التوجه ال�سرتاتيجي لدى الإدارة 
العليا يف اجلامعات الفل�سطينية وميزتها التناف�سية، وقد تكونت العينة الفعلية للدرا�سة من 
)118( من العاملني يف الإدارة العليا باجلامعات يف حمافظة غزة، وقد ا�ستخدم الباحث 

املنهج الو�سفي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية: 
هناك عالقة بني اهتمام الإدارة العليا مبعدلت البتكار والإبداع وحتقيق امليزة  -

التناف�سية.
امليزة  - وبني  الب�رضي  بالعن�رض  والهتمام  امل�ستمر  التح�سني  بني  عالقة  هناك 

التناف�سية ملوؤ�س�سات التعليم العايل.
وقد اأو�ست الدرا�سة ب�رضورة الهتمام بالتوجه ال�سرتاتيجي، وباحلفاظ على معدل 

الإبداع لدى املوظفني.
درا�سة )بري�س، 2005( هدفت اإىل التعّرف اإىل املفهوم ال�سامل للميزة التناف�سية، وعلى 
م�سدرها احلقيقي، وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 

اأّن: 
قدراته  - لأّن  بع�سها؛  عن  املوؤ�س�سات  لختالف  م�سدر  اأهم  هو  الب�رضي  العن�رض 

الإبداعية هي الأ�سل الوحيد القادر على امتالك املعارف التي تثل الرثوة احلقيقية.
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والبداعية  املحورية  قدراتها  اأهمية  املوؤ�س�سات  تدرك  اأن  ب�رضورة  الدرا�سة  واأو�ست 
املتمثلة يف الأ�سول الفكرية، والعمل على بنائها وتفعيلها.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
من خالل العر�ص لبع�ص الدرا�سات ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة احلالية جند اأنها يف 
اأغلبها قد اتبعت املنهج الو�سفي، واتفقت على اأّن العن�رض الب�رضي املبدع وح�سن اإدارته هو 
اأ�سا�ص حتقيق التناف�سية وا�ستدامتها مثل درا�سة )�سيام، 2013( ، )الدهدار، 2006( ودرا�سة 
)بري�ص، 2005( ، و )ال�سالح، 2011( ودرا�سة )الكرعاوي، 2010( وذلك رغم التنوع يف 
Me-( ، )2008 ،2010( ، و )اللخاوي  خختيار العينات املبحوثة، فدرا�سة )العاجز، و�سلدان،

 )2013 )املقادمة،   ، )الكرعاوي، 2010(  درا�سة  اأما  املعلمني،  على  كانت   )dina, 2000
الباحث  ا�ستفاد  اجلامعية.وقد  القيادات  على  فكانت   )2006 )الدهدار،   ،  )2013 )علي،   ،
امل�ستخدمة،  الأداة  اإىل جمالت  والتعرف  البحث،  فكرة  تاأ�سيل  ال�سابقة يف  الدرا�سات  من 

وال�ستناد اإىل نتائجها يف تف�سري النتائج.
ولعل ما مييز الدرا�سة احلالية عن �سابقاتها اأنها تناولت اإ�سرتاتيجية مقرتحة لإدارة 
الإبداع كمدخل للميزة التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل بعد التعرف اإىل الواقع الفعلي.

إجراءات الدراسة: 
يت�سمن هذا اجلزء من الدرا�سة اخلطوات والإجراءات التي تت يف اجلانب امليداين من 
حيث املنهجية املتبعة، وجمتمع الدرا�سة وعّينتها، واأداتا الدرا�سة، واملعاجلات الإح�سائية 
التي ا�ستخدم يف حتليل البيانات لختبار �سدق وثبات اأداة الدرا�سة، ومن ثم جمع البيانات 

من العينة الكلية للتو�سل اإىل النتائج النهائية للدرا�سة، وذلك كما ياأتي: 

منهج الدراسة: 

ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي، الذي يبحث عن احلا�رض، ويهدف 
اإىل جتهيز بيانات لإثبات فرو�ص معينة تهيداً لالإجابة على ت�ساوؤلت حمددة بدقة تتعلق 
اإجراء  زمان  يف  عنها  املعلومات  جمع  ميكن  التي  الراهنة  والأحداث  احلالية،  بالظواهر 

البحث، وذلك با�ستخدام اأدوات منا�سبة )الأغا، 2002: 43( .

جمتمع الدراسة وعينتها: 

العايل وقد اختار  التعليم  العاملني يف موؤ�س�سات  الأ�سلي من جميع  يتمثل املجتمع 
الفر�سة ملقابلتهم، يف حني  له  اأتيح  الباحث عينة قوامها )160( بطريقة ع�سوائية، ممن 
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كانت ال�ستبانات ال�ساحلة للتحليل هي )154( ، واجلدول الآتي يبني توزيع العينة تبعًا 
للمتغريات الت�سنيفية: 

الجدول (1) 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات التصنيفية

الكليدرا�سات عليابكالوريو�س املوؤهل العلمي

7678154العدد
49.3550.65100الن�سبة املئوية

الكلياأنثىذكراجلن�س

13024154العدد
84.4215.58100الن�سبة املئوية

الكلياأكرث من 10 )5- 10( اقل من 5�سنوات اخلدمة

464365154العدد
29.8727.9242.21100الن�سبة املئوية

أداة الدراسة: 

اأبعاد:  اأربعة  الأولية موزعة على  فقرة يف �سورتها   )55( ا�ستبانة مكونة من  اأعدت 
والتح�سني  املنظمي  التعليم   – والتميز  والبتكار  اجلودة   – املوؤ�س�سة  وقدرات  )املوارد 

امل�ستمر – التكيف وا�ستدامة الإبداع( 

صدق وثبات األداة: 

اأ�ساتذة . 1 الأولية على )11( من  ال�ستبانة يف �سورتها  ُعر�ست  املحكمني:  �سدق 
اآرائهم  باإبداء  قاموا  حيث  الرتبوي،  والتخطيط  الإدارة  يف  املتخ�س�سني  من  اجلامعات 
الأربعة  الأبعاد  اإىل كل بعد من  الفقرات  انتماء  ومالحظتهم على فقرات ال�ستبانة، ومدى 
لال�ستبانة، وكذلك و�سوح �سياغتها اللغوية، ويف �سوء تلك الآراء اُ�ستبعدت بع�ص الفقرات 
قدمت  والتي  النهائية،  �سورتها  يف  ال�ستبانة  فقرات  عدد  لي�سبح  الآخر  بع�سها  وتعديل 

لعينة الدرا�سة )50( فقرة.
�سدق االت�ساق الداخلي: مت التاأكد من �سدق الت�ساق الداخلي بتطبيق ال�ستبانة . 2

على عينة ا�ستطالعية مكونة من )30( موظفًا يف موؤ�س�سات التعليم العايل دون النظر اإىل 
�سفاتهم ال�سيموترية، وح�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني درجات كل بعد من الأبعاد 
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والدرجة الكلية لال�ستبانة ، كما هو مو�سح يف اجلدول )2( 
الجدول (2) 

يبين معامات ارتباط كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية 

 الرابعالثالثالثاين االأولاملجموعالبعدالرقم

0.9430الأول1
0.9660.8740الثاين2
0.9540.8640.8850الثالث3
0.9350.8080.8900.9090الرابع4

ثبات االستبانة: 

مت التاأكد من ثبات اال�ستبانة عن طريق: 
العبارات ، حيث  الثبات جلميع  حيث ُح�سب معامل  األفا كرونباخ:  ح�ساب معامل 
تتمتع  ال�ستبانة  اأّن  على  يدل  وهذا   )0.985( من  اأعلى  الثبات  معامالت  اأّن  اإىل  ي�سري 
اإىل تطبيقها على عينة الدرا�سة كما هو مو�سح  بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث 

يف جدول )3( 
الجدول (3) 

يبين معامل ألفا كرونباخ

معامل الفاعدد العباراتا�سم البعدم

170.947الأول1
160.967الثاين2
90.957الثالث3
80.936الرابع4

500.985اال�ستبانة ككل

املعاجلات اإلحصائية: 
لإجراء   )Spss( الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  الرزمة  بربنامج  الباحث  ا�ستعان 
التحليالت والإح�ساءات الالزمة لبيانات ال�ستبانة، معتمداً �سلم التقدير اخلما�سي لليكارت 
وهي املوافقة بدرجة )كبرية جداً، كبرية، متو�سطة، �سغرية، �سغرية جدا( ، ولالإجابة على 
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لكل  الن�سبي  والوزن  الدرجة  علي  للحكم  التايل  املعيار  الباحث  اعتمد  الدرا�سة  ت�ساوؤلت 
واملتو�سطات  التكرارات  ل�ستخدام  وبالإ�سافة  اخلما�سي(  )ليكرت  �سلم  وفق  ال�ستبانة، 
احل�سابية والن�سب املئوية حيث ُرّمزت البيانات واأُدخلت اإىل احلا�سب الآيل، ح�سب مقيا�ص 
ليكرت اخلما�سي لدرجة ال�ستخدام، ولتحديد طول فرتة مقيا�ص ليكرت اخلما�سي )احلدود 
الدنيا والعليا( امل�ستخدم يف حماور الدرا�سة، ُح�سب املدى )5- 1=4( ، ُق�سم على عدد فرتات 
املقيا�ص اخلم�سة للح�سول على طول الفقرة اأي )4/ 5=0.8( ، بعد ذلك اأ�سيفت هذه القيمة 
اإىل اأقل قيمة يف املقيا�ص )وهي الواحد ال�سحيح( وذلك لتحديد احلد الأعلى للفرتة الأوىل، 

وهكذا، واجلدول الآتي يو�سح اأطوال الفرتات كما ياأتي: 
كبرية جداًكبريةمتو�سطةقليلةقليلة جداًدرجة املوافقة

12345الوزن
4.20- 3.405.0- 2.604.20- 1.803.40- 12.60- 1.80الفرتة

85- 69100- 5384- 3768- 2052- 36الوزن الن�سبي

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

االإبداع  ◄ اإدارة  واقع  »ما  على:  ين�ص  والذي  الأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 
االإداري كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل من 

وجهة نظر العاملني؟«
ولالإجابة على هذا ال�سوؤال ا�ستخدم الباحث املتو�سطات والنحراف املعياري والن�سبة 

املئوية ، كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول (4) 

المتوسطات واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لألداة ككل

عدد البعد
الفقرات

جمموع 
اال�ستجابات

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الدرجةالرتتيبالن�سبي 

كبرية171020866.2913.0477.981املوارد وقدرات املوؤ�س�سة
كبرية16854355.4716.3969.343اجلودة والبتكار والتميز

كبرية9535234.758.3477.232التعليم املنظمي والتح�سني امل�ستمر
متو�سطة8402626.148.4165.364التكيف وا�ستدامة الإبداع

كبرية502812950.7211.5472.47الدرجة الكلية 
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من خالل اجلدول ال�سابق جند اأّن الدرجة الكلية لتقدير اأفراد العينة لواقع اإدارة الإبداع 
التناف�سية كانت )72.47%( وهي درجة كبرية، وقد احتل املجال  كمدخل لتحقيق امليزة 
الأول )املوارد وقدرات املوؤ�س�سة( على املركز الأول بن�سبة )77.98%( يليه املجال الثالث 
)التعليم املنظمي والتح�سني امل�ستمر( على املركز الثاين بوزن ن�سبي )77.23%( يليه املجال 
واأخرياً   ،  )%69.34( ن�سبي  بوزن  الثالث  املركز  على  والتميز(  والبتكار  )اجلودة  الثاين 

املجال الرابع )التكيف وا�ستدامة الإبداع( على املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي )%65.36( 
ويعزو الباحث ذلك اإىل اهتمام موؤ�س�سات التعليم العايل بتنظيم مواردها، وا�ستثمارها 
تطوير  اإىل  يحتاج  الهتمام  هذا  اأّن  نرى  اأننا  اإل  املبحوثني،  نظر  وجهة  من  املوارد  لتلك 
من خالل و�سع الآليات، وتطوير القدرات التنظيمية والإدارية التي ت�سمن ح�سن ا�ستثمار 

املوارد بكفاءة.وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة )الدهدار، 2006( ، )علي، 2013( 
اأما عن تراجع درجات التقدير ملجال )التكيف وا�ستدامة الإبداع( ، فقد يعزى ال�سبب 
الداخلية وفقًا ملتطلبات  املوؤ�س�سات ومكوناتها  اأنظمة هذه  التغيري يف  اإجراء  اإىل  يف ذلك 
 ،  )2013 )املقادمة،  درا�سة  به  جاءت  ما  مع  يتفق  ما  وهذا  املتغرية،  الفل�سطينية  البيئة 
البيئية  الظروف  التكيف مع  املوؤ�س�سة على  اأّن عدم قدرة  راأت  التي  )املعا�سيدي، 2007( 
املتغرية يعد عائقا اأمام حتقيق امليزة التناف�سية.وفيما ياأتي عر�ص ومناق�سة كل جمال من 

جمالت ال�ستبانة: 
حيث ح�سب الباحث املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات 

اأفراد العينة على املجالت والدرجة الكلية.
املجال االأول- املوارد وقدرات املوؤ�س�سة:  ●

الجدول (5) 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال األول

جمموع الفقرةم
اال�ستجابات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن 
الدرجةالرتتيبالن�سبي

حتر�ص املوؤ�س�سة على اأن تكون مواردها متميزة 1
كبرية جدا7064.580.7991.692وذات قيمة.

تقوم املوؤ�س�سة بدرا�سة وتقومي مواردها وفقًا 2
كبرية6254.060.9681.176لأهميتها الإ�سرتاتيجية.

ت�سعى املوؤ�س�سة با�ستمرار للح�سول على موارد 3
كبرية5473.551.2271.0416تت�سم بالندرة
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جمموع الفقرةم
اال�ستجابات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن 
الدرجةالرتتيبالن�سبي

ت�ستحوذ املوؤ�س�سة على موارد ل تتوافر لدى 4
كبرية5753.730.9074.6811مناف�سيها.

تتلك املوؤ�س�سة نظامًا ي�سجع على ا�ستقطاب 5
كبرية6294.080.9481.695الكوادر املتميزة

تت�سم القدرات املتعلقة بالأمناط والقواعد التي 6
كبرية5483.561.1971.1715تدير بها املوؤ�س�سة اأن�سطتها ب�سعوبة التقليد.

تهتم املوؤ�س�سة باملوارد الب�رضية باعتبارها قدرة 7
كبرية5993.891.1977.7910اإ�سرتاتيجية.

تتبني املوؤ�س�سة اإ�سرتاتيجية حتقق لها ا�ستثمار 8
كبرية جدا6694.340.8286.883اأف�سل للموارد املتاحة.

9
تتمتع املوؤ�س�سة باملرونة يف ا�ستثمار مواردها 

مبا يتما�سى مع متطلبات الظروف التناف�سية 
املحيطة.

كبرية5583.621.2072.4713

تهتم املوؤ�س�سة مبعرفة وحتديد مناف�سيها 10
كبرية6214.030.9580.657احلاليني واملحتملني.

حتر�ص اإدارة املوؤ�س�سة على معرفة اإمكانات 11
كبرية جدا7114.620.7592.341املناف�سني با�ستمرار.

تقوم املوؤ�س�سة بامل�سح الدوري للبيئة التناف�سية 12
كبرية6504.220.8784.424وللخدمات التي يقدمها املناف�سون.

تدرك اجلامعة اأن تيز الأداء يتحقق بتكامل 13
كبرية6123.971.0879.488وحداتها الداخلية.

تقوم املوؤ�س�سة مبراجعة اأن�سطتها وعملياتها 14
كبرية6083.950.9878.969ب�سكل دوي بهدف التح�سني.

تتبني املوؤ�س�سة ال�سرتاتيجيات الكفيلة بتطوير 15
كبرية5733.721.1774.4212كفاءة العمليات فيها.

متو�سطة4262.771.4455.3217تنفرد املوؤ�س�سة مبوارد ي�سعب تقليدها.16

توافر املوؤ�س�سة املوارد والقدرات التي تطور اأدائها 17
كبرية5513.581.2771.5614وتدعم تيزها.

كبرية1020866.2913.0477.98الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى فقرتني يف املجال كانتا: 
الفقرة )11( “ حتر�ص اإدارة املوؤ�س�سة على معرفة اإمكانات املناف�سني با�ستمرار”  -
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حيث احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي )92.34%( والفقرة )1( “ حتر�ص املوؤ�س�سة على اأن 
تكون مواردها متميزة وذات قيمة.” حيث احتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي )%91.69( 

ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل حر�ص املوؤ�س�سات على تقومي مواردها وقدراتها لتحقيق 
حماكاة  على  القدرة  امتالكهم  يف  املناف�سني  قدرات  ومعرفة  با�ستمرار،  التناف�سية  امليزة 
املزايا التناف�سية وتقليدها، واإحالل مزاياهم بدياًل عنها، وكذلك اإىل توافر قاعدة البيانات 
الأخرى، والتي تو�سح قدرات املناف�سني.وهذا ما يتفق مع ما جاءت به  حول املوؤ�س�سات 
اأو�ست ب�رضورة احلد من قدرات املناف�سني من خالل  درا�سة )املعا�سيدي، 2007( حيث 
بناء اإ�سرتاتيجية قائمة على حتليل املوارد وحتديد قدرات املناف�سني.يف حني كانت اأدنى 

الفقرات يف املجال: 
املرتبة  - احتلت  حيث  تقليدها.”  ي�سعب  مبوارد  املوؤ�س�سة  تنفرد   “  )16( الفقرة 

الأخرية بوزن ن�سبي )55.32%( ، والفقرة )3( “ ت�سعى املوؤ�س�سة با�ستمرار للح�سول على 
موارد تت�سم بالندرة” حيث احتلت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي )%71.04( 

اأّن املناف�سة املحتملة من وجهة نظر اأفراد العينة  ويعزو الباحث ال�سبب يف ذلك اإىل 
ل ت�ستلزم امتالك املوؤ�س�سة اأو الحتفاظ مبوارد تت�سم بالندرة، حيث اإّن باإمكانها الحتفاظ 
بطاقتها كاملة دون املوارد النادرة يف ظل الظروف القت�سادية ال�سعبة، وارتفاع معدل 
ودرا�سة   ،  )2013 )علي،  درا�سة  به  جاءت  ما  مع  يتفق  ما  اخلريجني.وهذا  بني  البطالة 

)املقادمة، 2013( .
املجال الثاين- اجلودة واالبتكار والتميز:  ●

الجدول (6) 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني

جمموع الفقرةم
اال�ستجابات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن 
الدرجةالرتتيبالن�سبي

توؤمن املوؤ�س�سة بان اجلودة املتميزة هي طريقها 1
كبرية5983.881.0177.662يف اإدارة اأعمالها.

حتر�ص املوؤ�س�سة على ن�رض ثقافة اجلودة املتميزة 2
كبرية6153.991.0279.871يف جميع اأق�سامها.

تتميز اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة بكونها ذات 3
كبرية5313.451.2168.9611نوعية عالية قيا�سا بخدمات املناف�سني

كبرية5493.561.4171.3010يتوافر يف املوؤ�س�سة نظام متكامل ل�سمان اجلودة.4
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جمموع الفقرةم
اال�ستجابات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن 
الدرجةالرتتيبالن�سبي

ت�سع املوؤ�س�سة خطة اإ�سرتاتيجية وا�سحة ل�سمان 5
كبرية5643.661.2573.255اجلودة.

ت�سعى املوؤ�س�سة ب�سكل جاد لتطبيق اأنظمة العتماد 6
كبرية5533.591.1671.828واجلودة على امل�ستوى املحلى والإقليمي.

تعطي املوؤ�س�سة اهتماما كبريا لالأفكار البتكارية 7
كبرية5723.711.1874.294التي يقدمها املوظفون.

لدى املوؤ�س�سة توجهات حقيقية لدخول جمالت 8
كبرية5523.581.1671.699جديدة للمناف�سة.

تت�سابق املوؤ�س�سة اإىل تطبيق تكنولوجيا 9
كبرية5543.601.0871.957املعلومات.

تعمل املوؤ�س�سة با�ستمرار على ا�ستحداث وتطوير 10
متو�سطة4562.961.3559.2214برامج نوعية وابتكاريه.

تخ�س�ص املوؤ�س�سة موازنات مالية خا�سة بعملية 11
متو�سطة4402.861.3757.1416الإبداع والبتكار.

تت�سمن ر�سالة املوؤ�س�سة التزاما بخدمة املجتمع 12
متو�سطة5123.321.1966.4912بكافة �رضائحه

تدرك املوؤ�س�سة اأن ال�ستجابة للفئات امل�ستهدفة 13
كبرية5733.721.2174.423تعد من الأ�س�ص الإبداعية لعملها.

تراعي اإ�سرتاتيجية و�سيا�سة املوؤ�س�سة وجود ذوي 14
متو�سطة4442.881.4057.6615املواهب يف م�ستوياتها التنظيمية املختلفة.

ت�ستعني املوؤ�س�سة بجهات خارجية لتوفري اأوعية 15
كبرية5623.651.0172.996الإبداع واملوهبة.

توافر املوؤ�س�سة نظام للرتقيات واملكافاآت بناء 16
متو�سطة4683.041.3660.7813على الإبداع واملوهبة.

كبرية854355.4716.3969.34الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى فقرتني يف املجال كانتا: 
جميع  - يف  املتميزة  اجلودة  ثقافة  ن�رض  على  املوؤ�س�سة  حتر�ص   “  :  )2( الفقرة 

توؤمن   “  :  )1( والفقرة   )%79.87( ن�سبي  بوزن  الأوىل  املرتبة  احتلت  حيث  اأق�سامها.” 
املوؤ�س�سة بان اجلودة املتميزة هي طريقتها يف اإدارة اأعمالها.” حيث احتلت املرتبة الثانية 

بوزن ن�سبي )%77.66( 
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ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل عمق التجربة لهذه املوؤ�س�سات، واإن�سائها لوحدات خا�سة 
اأن�سطتها  مراجعة  خالل  من  الداخلية  وحداتها  يف  العمليات  كفاءة  برفع  تهتم  باجلودة 
وعمليات وحداتها املختلفة بهدف حت�سينها، وكذلك حتقيق التميز يف الربامج الأكادميية 

القائمة، وتعزيز الطاقم الأكادميي.
في حين كانت أدنى الفقرات في المجال: 

الإبداع  - بعملية  خا�سة  مالية  موازنات  املوؤ�س�سة  تخ�س�ص   “  :  )11( الفقرة 
والبتكار.” حيث احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي )57.14%( ، والفقرة )14( : “ تراعي 
املختلفة.”  التنظيمية  م�ستوياتها  املواهب يف  املوؤ�س�سة وجود ذوي  و�سيا�سة  اإ�سرتاتيجية 

حيث احتلت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي )%57.66( 
وُيعزى ال�سبب يف ذلك اإىل �سعف تطبيق هذه املوؤ�س�سات لعمليات نظام اإدارة الإبداع، 
حيث يوجد غمو�ص يف املمار�سة الفعلية ملثل هذا النظام، فما زالت تعامل املبدعني �سمن 
يتفق مع ما  ا�ستقطابهم، وهذا ما  اأو  لهم ميزانيات جلذبهم  ُتخ�س�ص  العاملني، ول  باقي 
جاءت به درا�سة )�سيام، 2013( التي راأت اأّن عمليات اإدارة الإبداع واملوهبة ما زالت غري 

وا�سحة، وت�ساوي املبدعني واملوهوبني بغريهم من حيث الرواتب واملكاآفات.
املجال الثالث- التعليم املنظمي والتح�سني امل�ستمر ●

الجدول (7) 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثالث

جمموع الفقرةم
اال�ستجابات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن 
الدرجةالرتتيبالن�سبي

تتيح املوؤ�س�سة للعاملني فيها جميع الو�سائل 1
كبرية6053.931.0778.574والإمكانات التي تدعم عملية التعلم.

تتبنى املوؤ�س�سة مفهوم التعلم النظمي بو�سفه 2
كبرية6174.011.1180.133م�سدراً مهمًا من م�سادر املعرفة.

توافر املوؤ�س�سة ملوظفيها فر�ص التعلم ب�سكل 3
كبرية5553.601.2272.808م�ستمر.

توافر املوؤ�س�سة ديناميكيات التعلم املنظمي من 4
كبرية5633.661.1073.126ت�سجيع وحتفيز ومنح الفر�ص للمتميزين.

ت�ساعد املوؤ�س�سة موظفيها يف احل�سول على 5
كبرية جدا6294.490.7489.871املعلومات التي يحتاجونها ب�رضعة و�سهولة.
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جمموع الفقرةم
اال�ستجابات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن 
الدرجةالرتتيبالن�سبي

يتوافر لدى املوؤ�س�سة نظام متطور حلفظ 6
كبرية6144.160.8783.252املعلومات وا�سرتجاعها

كبرية5983.821.1776.495تعتمد املوؤ�س�سة عملية التح�سني امل�ستمر.7

تهتم املوؤ�س�سة بالأن�سطة الداعمة لعملية التح�سني 8
متو�سطة5293.441.4368.709امل�ستمر )ا�ستقطاب الكفاءات- تدريب العاملني...( 

تنظر اإدارة املوؤ�س�سة للم�سكالت التي تواجهها 9
كبرية5163.641.2272.867على اأنها فر�ص للتح�سني والتطوير.

كبرية535234.758.3477.23الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى فقرة يف املجال كانت: 
التي  - املعلومات  على  احل�سول  يف  موظفيها  املوؤ�س�سة  ت�ساعد   «  :  )5( الفقرة 

يحتاجونها ب�رضعة و�سهولة.« حيث احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي )%89.87( 
وهذا يدل على اهتمام موؤ�س�سات التعليم العايل بتوفري فر�ص التعلم ملوظفيها واإتاحة 
جميع الو�سائل والإمكانات التي من �سانها النهو�ص بعملية التعلم، وال�سماح لهم بتطبيق 
ودعمه  العلمي  البحث  جمال  يف  املتزايد  الهتمام  جانب  اإىل  معرفة،  من  اكت�سابه  مت  ما 
)علي،  درا�سة  به  جاءت  ما  مع  يتفق  وهذا  تناف�سية،  ميزة  حتقيق  اجتاه  يف  وا�ستثماره 
اأحد  ميثل  املنظومي  التعلم  اأّن  اإىل  تو�سلت  حيث   )2007 )املعا�سيدي،  ودرا�سة   )2013
اجلديدة  اجلوهرية  الكفاءات  اإك�ساب  يف  لدوره  للموؤ�س�سة،  الإ�سرتاتيجية  القدرات  اأ�سكال 

واملعارف املتنوعة.
واأّن اأدنى فقرة يف املجال كانت: 

الفقرة )8( : » تهتم املوؤ�س�سة بالأن�سطة الداعمة لعملية التح�سني امل�ستمر )ا�ستقطاب  -
الكفاءات- تدريب العاملني(« حيث احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي )68.70%( ويعزى 
واكتفائها  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  بها  تر  التي  املالية  ال�سائقة  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب 

بالقدرات الت�سغيلية احلالية.
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املجال الرابع- التكيف وا�ستدامة االإبداع ●
الجدول (8) 

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الرابع

جمموع الفقرةم
اال�ستجابات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن 
الدرجةالرتتيبالن�سبي

لدى املوؤ�س�سة القدرة على التكيف مع املتغريات 1
كبرية5923.841.1876.883البيئية املختلفة.

لدى املوؤ�س�سة القدرة على تغيري ا�سرتاتيجياتها 2
كبرية5163.641.1972.864للتوافق مع متطلبات الظروف التناف�سية.

قليلة3672.381.2947.668يت�سم الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة باملرونة.3

4
جترى اإدارة املوؤ�س�سة تعديالت على براجمها 

الأكادميية لتتكيف مع حاجات ال�سوق ومتطلبات 
الإبداع.

قليلة3832.491.3349.747

حتر�ص املوؤ�س�سة على حتقيق التفوق الدائم على 5
كبرية6113.971.0079.351مناف�سيها من خالل ب�سماتها الإبداعية.

ت�ستثمر املوؤ�س�سة قدرات العاملني فيها ومعارفهم 6
متو�سطة4663.031.4560.525يف تعزيز مزاياها التناف�سية.

حتر�ص املوؤ�س�سة للح�سول على مراكز تناف�سية 7
كبرية6093.951.1579.092مرتبطة بالإبداع واملوهبة فيها.

8
حتر�ص املوؤ�س�سة على تكامل وحداتها الداخلية 

ملواجهة التغريات التي تطراأ على بيئتها 
اخلارجية.

متو�سطة4372.841.3856.756

متو�سطة402626.148.4165.36الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى فقرة يف املجال كانت: 
الفقرة )5( » حتر�ص املوؤ�س�سة على حتقيق التفوق الدائم على مناف�سيها من خالل  -

ب�سماتها الإبداعية.« حيث احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي )%79.35( 
اأفراد العينة باأهمية احلفاظ على املوقع التناف�سي  ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اإميان 
للميزة  املوؤ�س�سة  امتالك  على  املوؤثرة  العوامل  اأهم  من  والإبداع  الكفاءة  واأّن  ملوؤ�س�ساتهم، 
التناف�سية، حيث اإنها امل�سئولة عن جودة القرار وتطبيقه، وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة 
)بري�ص، 2005( ودرا�سة )املقادمة، 2013( التي اأثبتت اأّن العن�رض الب�رضي املبدع هو اأهم 
م�سدر من م�سادر الختالف بني املوؤ�س�سات، فهو الأ�سل املالك للمعارف التي تثل الرثوة 

املحققة للميزة التناف�سية.
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واأّن اأدنى فقرة يف املجال كانت: 
املرتبة  - احتلت  باملرونة.« حيث  للموؤ�س�سة  التنظيمي  الهيكل  »يت�سم   :  )3( الفقرة 

الأوىل بوزن ن�سبي )47.66%( وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل طبيعة كون اأّن اإجراء التغيري 
ب�سكل م�ستمر لي�ص بالأمر الهني، كما اأّن التكيف مع ظروف البيئة املتغرية يعد عائقًا اأمام 

حتقيق امليزة التناف�سية ملا يحمله من خماطر.
نتائج ال�سوؤال الثاين:  ◄

م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »هل  على:  ال�سوؤال  ين�ص 
داللة )α≥0.05( بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لواقع 
اإدارة االإبداع االإداري كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل تعزى ملتغريات )املوؤهل العلمي- اجلن�س – �سنوات اخلدمة( ؟« 
هذه  من  التحقق  ياأتي  وفيما  فر�سيات،  الباحث  �ساغ  ال�سوؤال  هذا  على  ولالإجابة 

الفر�سيات: 
Ú  )0.05≤α( الفر�سية االأوىل: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة

بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لواقع اإدارة الإبداع الإداري كمدخل لتحقيق 
امليزة التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل تعزى ملتغري املوؤهل العلمي )بكالوريو�ص – 

درا�سات عليا( ؟ 
جمموعتني  بني   T – test اختبار  نتائج  اُ�ستخدمت  الفر�سية  هذه  من  وللتحقق 
اأفراد العينة تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي )بكالوريو�ص  م�ستقليتني للك�سف عن الفروق لدى 

– درا�سات عليا( 
الجدول (9) 

المتوسطات واالنحرافات وقيمة (ت) تبعا لمتغير المؤهل العلمي

املتو�سط العددالنوعالبعد
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى الداللةقيمة الداللةقيم تاملعياري

الأول
7870.46211.936درا�سات عليا

دالة عند 4.2430.0000.01
7662.00012.804بكالوريو�ص

الثاين
7861.32114.167درا�سات عليا

دالة عند 4.7960.0000.01
7649.47416.430بكالوريو�ص
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املتو�سط العددالنوعالبعد
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى الداللةقيمة الداللةقيم تاملعياري

الثالث
7837.3467.297درا�سات عليا

دالة عند 4.1070.0000.01
7632.0928.544بكالوريو�ص

الرابع
7829.0267.394درا�سات عليا

دالة عند 4.5800.0000.01
7623.1848.414بكالوريو�ص

الدرجة الكلية
78198.15438.561درا�سات عليا

دالة عند 4.7190.0000.01
76166.75043.920بكالوريو�ص

دالة عند مستوى )α≥0.05( ودرجات حرية )152( عند قيم جدولية )1.96( 

وبالنظر اإىل اجلدول ال�سابق يت�سح اأّن قيمة )T( املح�سوبة يف الدرجة الكلية لال�ستبانة 
دللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  مما  اجلدولية،  قيمتها  من  اأكرب  وهي   )4.719( كانت 
اأفراد العينة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي وذلك حلملة الدرا�سات العليا،  اآراء  اإح�سائية يف 
اإدارة  اأّن حملة ال�سهادات العليا اأكرث قدرة على حتديد اإجراءات  ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل 
به  جاءت  ما  مع  يتفق  وهذا  الأخرى،  املوؤ�س�سات  بني  التناف�سي  املوؤ�س�سة  وموقع  الإبداع 

درا�سة )ال�سالح، 2011( 
Ú  دللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الفر�سية 

)α≥0.05( بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لواقع اإدارة الإبداع الإداري 
كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل تعزى ملتغري اجلن�ص )ذكر، 

اأنثى( 
وللتحقق من هذا الفر�ص ا�ستخدمت نتائج اختبار T- test بني جمموعتني م�ستقلتني 

للك�سف عن الفروق لدى اأفراد العينة تعزى اإىل متغري اجلن�ص )ذكر، اأنثى( 
الجدول (10) 

المتوسطات واالنحرافات وقيمة (ت) تبعا لمتغير الجنس

م�ستوى الداللةقيمة الداللةقيم تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالنوعالبعد

الأول
13067.22312.886ذكر 

دالة عند 2.0990.0370.05
2461.20812.951اأنثى
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م�ستوى الداللةقيمة الداللةقيم تاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالنوعالبعد

الثاين
13056.89216.951ذكر 

دالة عند 2.5430.0120.05
2447.79216.010اأنثى

الثالث
13035.1388.506ذكر 

غري دالة 1.3380.183
اإح�سائيا 2432.6677.161اأنثى

الرابع
13026.7548.215ذكر 

دالة عند 2.1210.0360.05
2422.8338.884اأنثى

الدرجة الكلية
130186.00843.579ذكر 

دالة عند 2.2250.0280.05
24164.50043.124اأنثى

تبدأ حدود الداللة االحصائية عند مستوى )α≥0.05( ودرجات حرية )152( عند قيم جدولية )1.96( 

اأّن قيمة )T( املح�سوبة اأقل من قيمتها اجلدولية  وبالنظر اإىل اجلدول ال�سابق يت�سح 
اأنه  يف املجال الثالث واملتعلق ب )التعليم املنظمي والتح�سني امل�ستمر( ، وهذا يدل على 
 )T( قيمة  املجال.بينما كانت  اجلن�ص يف هذا  لعامل  تعزى  اإح�سائية  دالة  فروق  توجد  ل 
املح�سوبة اأكرب من قيمتها اجلدولية يف باقي املجالت والدرجة الكلية لال�ستبانة، مما يدل 
على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�ص، وكانت الفروق ل�سالح الذكور.

ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأّن الذكور اأكرث احتكاكًا بالعمل اجلماهريي وخدمة املجتمع، 
كما اأّن طبيعة عمل الإناث يف موؤ�س�سات التعليم العايل يندرج حتت البنود التنفيذية اأكرث 
من البنود التخطيطية، وهذا يختلف مع ما جاءت به درا�سة )اللخاوي، 2008( ، ويتفق مع 

درا�سة )الدهدار، 2006(. 
اأما فيما يخ�ص املجال الثالث الذي مل تظهر من خالله فروق دالة اإح�سائية، ويعزى 
ال�سبب يف ذلك اإىل اأّن كون هذه املوؤ�س�سات تعتمد الكفاءة واجلودة يف تقدمي خدماتها، لذلك 
فهي حتر�ص وبا�ستمرار على عملية التح�سني امل�ستمر، وهذا التح�سني ي�سمل كال اجلن�سني 

من حيث النوعية، وال�سعي اإىل تطبيق ما هو اأف�سل.
Ú  دللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثالثة:  الفر�سية 

)α≥0.05( بني متو�سطات درجات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لواقع اإدارة الإبداع الإداري 
كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة 

)اأقل من 5 �سنوات، 5- 10 �سنوات، اأكرث من 10 �سنوات(. 
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الأحادي،  التباين  حتليل  با�ستخدام  الباحث  قام  الفر�سية  هذه  �سحة  من  وللتحقق 
واإيجاد قيم )ف( ل�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة، واجلدول )11( يو�سح النتائج.

الجدول (11) 
نتائج تحليل التباين األحادي تبعا لمتغير سنوات الخدمة

م�ستوى الداللةقيم فمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتالنوعاملجال

الأول

672.902336.451بني املجموعات

غري دالة 2.004
اإح�سائيا

25348.53151167.871داخل املجموعات

26021.43153املجموع

الثاين

2606.8121303.403بني املجموعات

دالة عند 5.1130.01 38495.59151154.938داخل املجموعات

41102.40153املجموع

الثالث

573.362286.680بني املجموعات

دالة عن 4.3020.05 10063.2615166.644داخل املجموعات

10636.62153املجموع

الرابع

595.542297.769بني املجموعات

دالة عن 4.3020.05 10237.3215167.797داخل املجموعات

10832.86153املجموع

الدرجة الكلية

15596.5827798.288بني املجموعات

دالة عن 4.1830.05 281532.181511864.452داخل املجموعات

297128.76153املجموع

قيم )ف( عند درجات حرية )2, 153( وعند مستوى داللة )0.05( يساوي 3.06

وعليه يتبني من جدول حتليل التباين الأحادي One –Way ANOVA اأّن قيمة “ف” 
املح�سوبة اأقل من قيمتها اجلدولية عند م�ستوى دللة )0.05( يف املجال الأول املتعلق بـ 
)املوارد وقدرات املوؤ�س�سة( ، اأي اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية، ويت�سح من اجلدول 
ال�سابق اأّن قيمة » ف« املح�سوبة اأكرب من قيمتها اجلدولية عند م�ستوى دللة )0.05( يف 
باقي املجالت والدرجة الكلية، اأي اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى اإىل متغري 

�سنوات اخلدمة.
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هو  ما  ح�سب  البعدي،  �سيفيه  اختبار  با�ستخدام  الباحث  قام  الفروق  دللة  وملعرفة 
مو�سح يف الآتي: 

الجدول (12) 
اختبار شيفيه في المجال الثاني لمتغير سنوات الخدمة

اأكرث من 10 �سنوات )5- 10( �سنواتاأقل من 5 �سنوات

0.00اأقل من 5 �سنوات
0.740.00 )5- 10( �سنوات

7.958.700.00اأكرث من 10 �سنوات

الجدول (13) 
اختبار شيفيه في المجال الثالث لمتغير سنوات الخدمة

اأكرث من 10 �سنوات )5- 10( �سنواتاأقل من 5 �سنوات

0.00اأقل من 5 �سنوات
0.500.00 )5- 10( �سنوات

4.133.630.00اأكرث من 10 �سنوات

الجدول (14) 
اختبار شيفيه في المجال الرابع لمتغير سنوات الخدمة

اأكرث من 10 �سنوات )5- 10( �سنواتاأقل من 5 �سنوات

0.00اأقل من 5 �سنوات
0.550.00 )5- 10( �سنوات

3.694.240.00اأكرث من 10 �سنوات

الجدول (15) 
اختبار شيفيه في الدرجة الكلية لمتغير سنوات الخدمة

اأكرث من 10 �سنوات )5- 10( �سنواتاأقل من 5 �سنوات

0.00اأقل من 5 �سنوات
0.330.00 )5- 10( �سنوات

20.2120.550.00اأكرث من 10 �سنوات

 دالة عند 0.01



140

واقع إدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية في مؤسسات 
لتمكينه مقترحة  واستراتيجية  غزة  مبحافظة  العالي  د. محمود عبد اجمليد عسافالتعليم 

يت�سح من اجلداول ال�سابقة وجود فروق بني )اأقل من 5 �سنوات( و )اأكرث من 10 �سنوات( 
ل�سالح )اأكرث من 10 �سنوات( ، وبني ) )5- 10( �سنوات( و فئة )اأكرث من 10 �سنوات( ل�سالح 
ح فروق يف عدد �سنوات اخلدمة الأخرى.وقد يعزى ال�سبب  )اأكرث من 10 �سنوات( ، ومل تت�سّ
يف ذلك اإىل اأّن عدد �سنوات اخلدمة الأكرث توؤهل املوظف للقيام باأعماله ب�سهولة، وت�ساعده 
ال�سابق،  اأثناء عملهم  الراجعة يف  التغذية  ا�ستفادوا من  اإنهم  الوظيفي، حيث  التوافق  على 
وهذا يتفق مع اأغلب الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة )الكرعاوي، 2010( ، )الدهدار، 2006( 
، )علي، 2013( ، )املعا�سيدي، 2007( مما يدلل على اأّن هناك اأثراً ل�سنوات اخلدمة الأكرث 
والتح�سني  امل�ستمر  التدريب  ب�رضط  التناف�سية  امليزة  والعمل، وحتقيق  الأداء  م�ستوى  على 

الدوري للعمليات.
اإجابة ال�سوؤال الرئي�ص:  ◄

كمدخل  االإبداع  الإدارة  املقرتحة  االإ�سرتاتيجية  ما   « على:  ال�سوؤال  ين�ص 
لتحقيق امليزة التناف�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل؟ «

ال�سنوات  خالل  غزة  مبحافظات  العايل  التعليم  لقطاع  الإح�سائية  املوؤ�رضات  ت�سري 
ت�سري  كما  فيها،  والعاملني  املوؤ�س�سات  هذه  يف  وم�سطرد  كبري  تزايد  اإىل  الأخرية  اخلم�ص 
البيانات وجود تنوع يف موؤهالت وقدرات العاملني فيها.وعليه تنطلق هذه االإ�سرتاتيجية 

من املنطلقات الفكرية االآتية: 
ل تخلو اأي موؤ�س�سة مهما كانت من العاملني املبدعني فيها.. 1
ل يعد الإبداع حاًل �ساماًل لكّل امل�سكالت املوؤ�س�سية، بل هناك جمالت معينة ميكنها . 2

حتقيق اأعلى ا�ستفادة ممكنة من خالل اإدارة الإبداع.
اأّن املورد الب�رضي هو بالدرجة الأوىل طاقة ذهنية وقدرة فكرية وم�سدر للمعلومات . 3

والقرتاحات والبتكارات، وعن�رض فاعل وقادر على امل�ساركة اليجابية.
ل يوجد موؤ�رض ي�ستطيع اأن ي�سف ب�سورة كاملة و�ساملة نظام العمل يف موؤ�س�سات . 4

التعليم العايل.

متطلبات اإلسرتاتيجية: 
املتطلبات  االإ�سرتاتيجية على  ملا ورد ذكره من منطلقات فكرية، تعتمد  وفقاً 

االآتية: 
املناخ: تهيئة الظروف املنا�سبة لالإبداع والتفكري الفعال، مع توفري الوقت واملجال . 1

لذلك.
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حتديد الفر�ص: فهم طبيعة الفر�ص احلقيقية املتاحة وا�ستثمارها يف �سبيل اإدارة . 2
الإبداع و�سمان عدم هدره.

الف�سل بني املراحل الأ�سا�سية لإدارة الإبداع.. 3
املرونة وهو تناول الفر�ص املتاحة من خمتلف الزوايا وا�ستخدام اأمناط التفكري . 4

كّلها، وكذلك املرونة يف تطبيق النظام.
باأهمية . 5 اإىل اخلربة، وتوعيتهم  الذين يفتقرون  الأفراد  الت�سجيع: ت�سجيع جمموعة 

امليزة التناف�سية ملوؤ�س�ستهم.
احرتام ا�ستقاللية الأفراد ودعمها هو ال�سبيل الوحيد لإدارة الإبداع.. 6

اخلطوات اإلجرائية: 
�رضورة و�سع لوائح تنظيمية حول اأهمية اإدارة الإبداع ودورها يف حتقيق امليزة . 1

التناف�سية من خالل ور�ص العمل واملوؤترات.
�رضورة تو�سيح الفرق بني اإدارة الإبداع واإدارة املوارد الب�رضية من خالل اإن�ساء . 2

وحدة متخ�س�سة باملبدعني.
الهتمام بتحفيز املبدعني وت�سجيعهم عن طريق الرواتب واحلوافز غري املبا�رضة.. 3
تعديل الأفكار وتغريها على م�ستوى املوؤ�س�سات من خالل: . 4
ال�ستعانة باملوظفني الذين ميكنهم حتدي الو�سع الراهن وي�ستطيعون العمل حتت  -

ال�سغط.
اّتباع بع�ص ال�سلوكيات غري املاألوفة للتو�سل اإىل الإبداع. -
اإيجاد �سبل لتغري املوؤ�س�سة دون اإ�سافة املزيد من عنا�رض الهيكل املوؤ�س�سي الر�سمي. -
تخ�سي�ص تويل خا�ص لدعم الأن�سطة التي ت�سوبها املخاطرة. -
و�سع قائمة اأفكار خا�سة باملبدعني على النحو الآتي:  -

اأفكار مبدعةاأفكار مرنة

ما طبيعة اخلربة التي تتلكها؟ كيف ميكنك ا�ستثمار هذه اخلربة لتغري 
كيف ميكن تطوير الفكرة.الأفكار يف موؤ�س�ستك؟ 

يف حال عدم مالءمة الفكرة التي اُقرتحت، ما القاعدة التي تعتمد عليها هذه 
الفكرة؟ وهل ميكنك تعديل هذه القاعدة وحتويلها اإىل فكرة اأكرث مالءمة.

ما الطريقة التي ت�ساعدك يف تطبيق اأفكارك على 
املوؤ�س�سة.
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اأفكار مبدعةاأفكار مرنة

هل توجد طريقة اأكرث فعالية لتحقيق هذه ما مدى مالءمة هذه الفكرة مع ثقافة املوؤ�س�سة؟ 
النتيجة؟ 

ما العقبات التي حتول دون تطبيق هذه الفكرة؟ 
وكيف ميكنك اإزالة هذه العقبات؟ 

كم عدد من الطرق ميكنك تغيري هذه الفكرة تغرياً 
�رضوريًا حتى ميكن قبولها داخل املوؤ�س�سة؟ 

ما اأف�سل طريقة منطقية ميكن اأن ت�ساعد يف التقدم؟ 

التوصيات: 

يف �سوء نتائج الدرا�سة، واالإ�سرتاتيجية املقرتحة، يو�سي الباحث مبا ياأتي: 
الآراء . 1 الفاعلية ويك�سف  للموؤ�س�سات لتحقيق  ال�سيناريو امل�ستقبلي  اعتماد تخطيط 

والجتاهات وامليول امل�ستقبلية نحو الإبداع.
التي . 2 الإيجابي  باأثرها  املخاطر  على  الب�رضية  املوارد  اإدارة  عند  الرتكيز  �رضورة 

حتد من قدرة املوؤ�س�سة على ا�ستدامة امليزة التناف�سية.
من . 3 تعد  لأنها  املوؤ�س�سات؛  يف  املوارد  اأ�سا�ص  على  القائمة  الإ�سرتاتيجية  تبني 

النظريات املهمة يف حتقيق املزايا التناف�سية.
التاأكيد على اأهمية امتالك املوؤ�س�سات ملوارد تت�سم بالندرة بغ�ص النظر عن التكلفة، . 4

ملا لها من اأهمية ق�سوى يف حتقيق امليزة التناف�سية وا�ستدامتها.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربي: 
الواقع . 1 بني  امل�رضية  اجلامعات  يف  التناف�سية  امل�رضوعات   :  )2009( حممد  اإبراهيم، 

)اجتاهات  العايل  التعليم  لتطوير  الثاين  الدويل  املوؤتر  اإىل  مقدم  بحيث  واملاأمول، 
معا�رضة يف تطوير الأداء اجلامعي( ، 1- 2 نوفمرب2009، جامعة املن�سورة. 

دار . 2 – اإطار نظري وحالت عملية،  الب�رضية  املوارد  اإدارة   : نادر )2010(  �سيخة،  اأبو 
�سفاء للن�رض والتوزيع، عمان. 

اجلامعة . 3 ط4،  واأدواته،  مناهجه  وعنا�رضه،  الرتبوي  البحث   :  )2002( اإح�سان  الأغا، 
الإ�سالمية، غزة. 

الزهري، رندة )2002( : الإبداع الإداري يف ظل البريوقراطية، جملة عامل الفكر، العدد . 4
)30( )3( ، �ص218- 249. 

والن�رض . 5 للطباعة  وائل  دار  الإ�سرتاتيجية،  املعلومات  نظام   :  )2005( ح�سن  الزعبي، 
والتوزيع، عمان. 

التجارب، . 6 التحديات،  اأين؟  اإىل  الب�رضية  املوارد  اإدارة   : اخلزامي، عبد احلكيم )2003( 
التطلعات، دار الكتب العلمية للن�رض والتوزيع، القاهرة. 

يف . 7 العليا  الإدارة  لدى  ال�سرتاتيجي  التوجه  بني  العالقة   :  )2006( مروان  الدهدار، 
اجلامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  التناف�سية،  وميزتها  الفل�سطينية  اجلامعات 

الإ�سالمية، غزة. 
ال�سلمي، على )2001( : خواطر يف الإدارة املعا�رضة، دار غريب للن�رض، القاهرة. . 8
ر�سالة . 9 الب�رضية،  املوارد  وتنمية  املوؤ�س�سي  الإبداع   :  )2011( ر�ساد  اأ�سماء  ال�سالح، 

ماج�ستري غري من�سورة، جامعة فيالدلفيا، الأردن. 
العنزي، �سعيد واآخرون )2011( : اأنظمة عمل الأداء العايل كمنهج لتعزيز اإ�سرتاتيجية . 10

اإدارة املوهبة يف املنظمات، جملة الإدارة والقت�ساد، ال�سنة 34، العدد 89. 
ر�سالة ماج�ستري غري . 11 و�سبل تطويره،  الإداري  الإبداع  واقع   : اهلل )2005(  العواد، عبد 

من�سورة، جامعة الأمري نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا�ص. 
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التناف�سية . 12 امليزة  الب�رضية يف حتقيق  الكفاءات  : دور  الرحمن )2013(  املقادمة، عبد 
– درا�سة حالة اجلامعة الإ�سالمية/ غزة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية التجارة، 

اجلامعة الإ�سالمية، غزة. 
املنظمة . 13 لفقدان  امل�سببة  الإ�سرتاتيجية  املخاطر  اإدارة   :  )2007( معن  املعا�سيدي، 

املخاطر  اإدارة  موؤتر  حتليلية،  نظرية  درا�سة  واملعاجلات:  الآليات  التناف�سية  للمزايا 
واقت�ساد املعرفة، جامعة الزيتونة الأردنية اخلا�سة، الأردن. 

املر�سي، جمال الدين )2003( : الإدارة الإ�سرتاتيجية للموارد الب�رضية – مدخل لتحقيق . 14
ميزة تناف�سية ملنظمة القرن 21، الدار اجلامعية، القاهرة. 

اللخاوي، حممد فتحي )2008( : دور مديري املدار�ص الإعدادية بوكالة الغوث الدولية . 15
يف تنمية الإبداع اجلماعي لدى معلميهم و�سبل تطويره، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 

اجلامعة الإ�سالمية، غزة. 
الكرعاوي، حممد )2010( : البنية التحتية لإدارة املوهبة واأبعادها واأثرها يف حتقيق . 16

الأداء العايل للمنظمات درا�سة مقارنة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الكوفة، 
العراق. 

بري�ص، فايزة )2005( : دور الكفاءات املحورية يف تدعيم امليزة التناف�سية – درا�سة . 17
حالة املوؤ�س�سة الوطنية للهند�سة املدنية والبناء، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة 

�سعد دحلب، البليدة. 
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