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 شكــــــرات:ت
 

الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام  بد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة ال
قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا  قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين

 ...جديدكبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من 
واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس  رقدم أسمى آيات الشكنوقبل أن نمضي 

 ...الحياةرسالة في 
 ...والمعرفة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم

 " .......األفاضل إلى جميع أساتذتنا

طع فال كن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فأحب العلماء فإن لم تست
 "تبغضهم

 :وأخص بالتقدير والشكر
 تاوريريت نور الدين  الدكتور المشرف ستاذ األ 

ونشكر كل األساتذة الذين قدموا لنا يد العون ولم يبخلوا عنا بتقديم النصائح واإلرشادات 
 العلمية 

ثالبح  هذا  إتمام   من اجل  
هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في  الذين كانوا عونا لنا في بحثنا إلى

 .طريقنا
والتسهيالت واألفكار والمعلومات،  زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات إلى من

 ذلك فلهم منا كل الشكرفي دورهم بيشعروا  أن ربما دون
 
  
 
 
 
 

 



 

 

 اإلهــــــــداء:
 **اهلل الرحمن الرحيم بسم**

 ))والمؤمنون قل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله((
إلى بطاعتك .. وال تطيب اللحظات إال  يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهارإلهي ال 

  الجنة إال برؤيتك .... بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب
 .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين ..إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة

 .سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم
  ى من جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حبإل 

  سعادة إلى من كّلت أنامله ليقدم لنا لحظة
  ليمهد لي طريق العلم إلى من حصد األشواك عن دربي

 "زـــوالدي العزي" إلى القلب الكبير
 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء إلى من أرضعتني الحب والحنان

 "ةـــالحبيب والدتي" إلى القلب الناصع بالبياض
 إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل

 إلى من آثروني على أنفسهم
 إلى من علموني علم الحياة

 إخوتـــي" "إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة
بحر واسع مظلم هو بحر  اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض

األخوة البعيدة إلى الذين  ريات ذكرياتء إال قنديل الذك.الحياة وفي هذه الظلمة ال يضي
  أحببتهم وأحبوني

                       
 
 



 

 
 



 ملخص الدراسة :

لدى رؤساء  اإلداري  واإلبداعالكشف عن طبيعة العالقة بين النسق القيمي  إلىهدفت الدراسة 
 أهداف،ولتحقيق -وجامعة المسيلة  –بسكرة  –بجامعتي محمد خيضر  األكاديميين األقسام

 الباحث المنهج الوصفي التحليلي . الدراسة استخدم الطالب

 لإلبداعلقياس النسق القيمي واستبيان   ( ALLPORT et alوزمالئه ) واعتمد مقياس البورت
بالجامعتين،والذين  األقساميشمل رؤساء  الدراسة على  مجتمع الدراسة الذي أداةوطبقت  اإلداري 

( استبيان من 58الحصر الشامل وتم استرداد ) أسلوبوللمعاينة استخدم  (42كان عددهم)
 الدراسة .االستبيانات الموزعة في 

 النتائج التالية : إلىوقد توصلت الدراسة 

 بين النسق القيمي واإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام  ارتباطيه موجبةوجد عالقة ت
 .األكاديميين

 وذالك من خالل  رؤساء األقسام األكاديميينختالف في شكل النسق القيمي لدى إ يوجد
 .تباين درجاتهم في مقياس القيم

  كان مرتفع. رؤساء األقسام األكاديميين لدى اإلداري  اإلبداعمستوى 
 عالقة طردية بين )القيم الدينية والنظرية ،االجتماعية ،السياسية ،االقتصادية  توجد

 .األكاديميين األقساملدى رؤساء  اإلداري  اإلبداع،الجمالية( و 
  والتخصص  ر السنلمتغي بعافي متغير النسق القيمي ت إحصائيةتوجد فروق ذات داللة

 . األكاديمي
  لمتغير السن تبعا  اإلداري  اإلبداعفي متغير  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 . األكاديميوالتخصص 

 

 

 



Study summary: 
The study aimed to reveal the nature of the relationship between the pattern of 
values administrative and creativity among department heads academics at the 
Universities of Mohamed KHIDER - Biskra - and the University of M SILA  - and to 
achieve the objectives of the study, the researcher used the student descriptive 
analytical method, adopted Allport and his colleagues measure of the layout of 
values and a questionnaire administrative creativity and applied study tool the study 
population, which includes the heads of departments Paljamotain, and preview the 
complete enumeration method used was to recover (42) questionnaire distributed 
questionnaires in the study. 
The study found the following results: 
• There is a positive relationship between the pattern of values and creativity of the 
administrative department heads academics. 
• There is a difference in the form of lines of values among department heads 
academics. 
• Managing Creativity level of heads of departments academics was high. 
• There is a direct correlation between the (religious and theoretical values, social, 
political, economic, aesthetic) and the level of creativity of the administrative 
department heads academics. 
• There are significant differences in the pattern of values variable due to the 
variable age and academic specialization differences. 
• There is no statistically significant differences in the administrative creativity 
variable due to the variable age and academic specialization. 
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التغيرات التي يشهدها العالم ،تغيرات مستمرة  دفعت المجتمعات للبحث عن الطرائق والوسائل  إن

تعتبر فان القيم التي  بغيرها ، وتتأثرومعايشتها وان الثقافات توثر  المناسبة للتكيف مع تلك التغيرات ،
 م بسرعة التغير في عصرنا الحالي حيث اتس طرأتبالمتغيرات التي  تأثرتمن الثقافة  أساسيا اركن

االجتماعية واالقتصادية وهذا ينعكس على النظم  ،محاالتلتقدم التكنولوجي في جميع الوا ،المعرفي
كثير من ارف األفراد حول ت ومعتقدات ومععادة تشكيل قيم واتجاهاإ  إلىوالسياسية والتربوية  ،مما أدى 

الي ،أو مخالفة ى مع القيم والعادات السائدة في العصر الحوز أنماط السلوك اإلنساني تتماشالقضايا ،وبر 
 باء  .لقيم األجداد واآل

بمرحلة تغير واسعة  األخيرةخالل السنوات وقد مر المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات األخرى ،
والموارد المتاحة  اإلمكانيات أوسواء على المحيط االجتماعي  وأصعدة مختلفة ،النطاق في عدة مستويات 

الثقافة والقيم بالخصوص بالتغيرات الحاصلة ،مما جعل انه من  تأثرتالمعيشة السائد ، وقد  نمطوحتى 
لثقافية والمهنية على منظومة من القيم تعد إطار المجتمع باختالف مستوياتهم ا أفراديتفق  أنالضروري 
يمثل سلطة  ،القيمي باعتبار النسق داخله ، األفراد سلوكياتحدد يل وللمجتمع ككل ، لألفرادمرجعي  

 المجتمعية المتفق عليها . واألصولمعنوية تستمد قوتها من الدين ومن مصادر 
فهي  فهي تعبر عن فلسفة ومعتقدات مجتمع ما ، ،د له دوالمح اإلنسانيوتعتبر القيم الموجه للسلوك 

وممارسته في الحياة االجتماعية وذلك من خالل تصورات الفرد  سلوكياتهثر على شخصية الفرد و تؤ 
على الضمير الجمعي  وحتىاتجاه القضايا واألشخاص واألفكار واألشياء  وأحكامهوادراكاته ،وقراراته 

 ات .للمجتمع
تزعزع ويختل نظام القيم ،ويحدث صراع قيمي سواء  من شانه أن قيم  جديدة إلدخالمحاولة  أيوان 

يسهم في االضطراب  أنفي كيان التنظيمات االجتماعية ،وان الصراع من شانه  أوداخل شخصية الفرد 
 ..... الخ. والفوضى والالسواء 

التعامل  يلمية فالع األساليبعلمية تبحث عن الحقيقة وتكرس  مؤسسةسسات الجامعية ؤ وكون الم
،حيث واالزدهارالحضارة والرقي  إلى،من اجل الوصول به  أهدافهمع القضايا التي تخدم المجتمع وتحقق 

بالنظام القيمي لكوادرها  األخيرةتهتم هذه  أنإدارة تنظم وتسير شؤونها فيجب  هاسسة تلزمؤ هذه الم أن
 بأعلى بها المنوطة  اة في تاديت وظائفها ومهامهالفعالية التنظيمية والكفاء إلىتصل  أنجل أالبشرية من 

 الطرق .  وأيسرجودة واقل جهد وتكلفة  
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 اإلداري  التنظيمفي  األساسيةالركيزة  تعتبرالتي   األكاديمية األقساموخاصة على مستوى رئاسة 
 من سياسات الجامعة ككل .%80هي المسؤلة على تنفيذ  ألنهاالجامعي 

  األكاديمية األقساملدى رؤساء  اإلداري  واإلبداعالنسق القيمي  –وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة 
 وان نركز على عالقة القيم بمستوى اإلبداع اإلداري كمدخل للميزة التنافسية الحديثة .  -

 فصول : 06 إلىتم تقسم العمل على تساؤالت الدراسة  ولإلجابة
مفاهيم الوتحديد البحث والفرضيات  إشكاليةوتم فيه تحديد  للدراسة مدخل عام : الفصل األول .1

 واألهمية للدراسة الحالية . األهدافوكذا  األساسية
إلى كل ما يتعلق بالقيم من ماهية القيم  ومصادرها وخصائصها  وتم التطرق فيهالفصل الثاني :  .2

 وتصنيفها ووظائفها والمداخل المعرفية للقيم .
والمنظمات  ونماذج اإلبداع ،ومقوماتهداع اإلداري،مستوياته: احتوى على مفهوم اإلبالفصل الثالث  .3

 المبدعة 
 الجامعي ،وظائفها  ،مكوناتها . اإلداري الجامعة والتنظيم   إلىالفصل الرابع : تم التطرق فيه  .4
تبار الطالب الباحث فيه لمنهجية البحث وعينة الدراسة االستطالعية واخ تطرق الفصل الخامس :  .5

 البحثية المستخدمة "المقياسان  ". األدواتمدى صدق وثبات 
عرض النتائج  وتحليلها ومناقشة فرضيات الدراسة كل  إلىالفصل السادس : تم التطرق فيه  .6

رفضها واختتمت  أوواحدة على حدى وفي ضوء الدراسات السابقة ، والتحقق من قبول الفرضيات 
 .احات الدراسة باستنتاج عام وتقديم اقتر 
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 : اإلشكالية-1
مما  ،من قبل عدة تحديات جديدة تختلف عن التي كانت تواجهها المنظمات في العصر الحالي تواجه

استراتيجيات مبنية عن التخطيط  واكتساب يستدعي الحاجة للتجديد والتميز لضمان مكانة تنافسية دولية،
 الفعالية التنظيمية . إلىجل  تطوير أداء المنظمات وبغية الوصول بها أمن 

القيم تعتبر ركن  إن"  وقد أشار الفالح داخل التنظيم، وثقافيةبتجسيد  منظومة قيمية  إالهذا  يتأتىوال 
، لكونه احد السبل المهمة اإلداري  اإلبداع منها المنظمات و أنشطةتوثر على التي  التنظيمية  الثقافةمن 

يحملون أفكار  العاملين أنالتي تساعد على رفع وتحسين الكفاءة والفاعلية في المنظمات ، وبما 
والثقافي داخل المنظمة التي  واإلبداعيالتفاعل االجتماعي على  لك سيؤثرذبهم فان  خاصةومعتقدات 
 (3ص: 2008)بخاري ،                                                              ."يعملون بها 

والتطور التنظيمي الذي يتماشى مع  ،المتميز األداءتجسيد  إلىوهذا ما جعل المنظمات التي تسعى 
والدور المهم  ،االهتمام بالقيمإلى  الحادثة في البنية التنظيمية ،متطلبات التغيرات التكنولوجية  واالتصالية

الكثير  أشارهذا الصدد ي وف ،عموما والتنظيمي خصوصا اإلنسانيتلعبه في توجيه وتحديد السلوك ذي ال
السلوك البد  ذاولكي نفهم ه الذي تلعبه القيم في توجيه وتحديد السلوك، األساسيالدور  إلىمن الباحثيين 

ست مجرد اعتقاد فكري بل هي والقيم لي، ودورها ومصادرها لألفرادف عن القيم والقواعد السلوكية ر من التع
 . اإلنسانيتوجه وتحدد السلوك  فكرية ومعتقدات أبعادمن األفراد لما يتسم به  تأكيد
وتختلف  الفرد، يعتبر معيار ومحدد لتصورات، في تشكل نسق ثقافي أساسياحيث تعتبر القيم معيارا  

 .ه القيمذتؤثر في تكوين ه التيحسب العوامل  أخرى  إلىومن جماعة  آخر إلىهذه القيم من فرد 
فيها على  األفرادوالتقاء جميع   ،توحد القيم داخل الجماعات والمنظمات أن إلى عساف أشاركما 

 ةوحد يعززو  ،شريف والصراع المدمرالتقويض أسباب التنافس غير  إلىيؤدي  ،قاعدة قيمية موحدة
 .في األداء  فعاليتهاالمنظمات وتماسكها ويزيد من 

  ،والتنظيمي اإلنسانيلتحديد السلوك  وأفضلها الطرائق أحسن ةيالقيم األنساقيعد االهتمام بموضوع و 
 جميع العاملين داخل التنظيم . هاشترك فييخصائص التي الالنسق القيمي يعد من  أنخاصة 

 عليها يستلزم المبدع، اإلداري  األداءمستويات  مرتفعة من  إلىالوصول  إلىتسعى  التين المنظمات إ
 اإلبداعيةواستغالل القدرات  اإلبداع،تساعد وتشجع على التي تبذل جهدا في توفير منظومة من القيم  أن

 . للعاملين اإلبداعيؤثر سلبا على التفكير تقيم داخل التنظيم هذه ال ن غيابأل ،لدى العاملين
ولكي ،لنجاح وبقاء المنظمة اوضروريً  هًمالذا أصبح االهتمام بالجانب اإلبداعي داخل المنظمات م  

 ومن هنا يمكن مالحظة  ا،قيميً  اا في السلوك اإلبداعي يتوجب عليها أن تشكل نسقً تضمن نموً 
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ألنه  لتنظيم،اأنشطة المنظمة ومنها اإلبداع اإلداري الذي يعتبر من أهم مرتكزات  جميععالقة القيم ب

كما يعمل اإلبداع  ،وتحسين أساليب العمل بطرق مبتكرةيساعد في حل المشكالت باختالف أنواعها 
نتاج عدد من األفكار في اقل وقت  اإلداري على تحديد نوع الحلول والتخلص من التفكير االعتيادي وا 

 . وجهد ممكن
( التوظيف الرقابة، التوجيه، التنظيم، ) التخطيط، إداريةالجامعية التي تقوم بوظائف  اإلدارةوتعتبر      
مما  التي تتم داخل الجامعة، ،والممارسات األكاديمية اإلدارية العلميةبشكل مباشر على نتائج  ولةؤ مس

 قراراتهميتصفوا بالمسؤولية االجتماعية واالستقاللية في  أنعلى القائمين على الجامعة الجزائرية  يتوجب
جودة التعليم العالي في جميع ل لوصولل،المتميز والمبدع اإلداري  واألداءالعمل  لتكريس واسعن يأو 

الجامعي  اإلداري رئاسة القسم في التنظيم  أنالتغيرات التكنولوجية، وبما  وتماشيا مع العمليات والمخرجات
 ة .يسياسات الجامعالمن  المئةمن %  80يقارب  عن تجسيد ما المسئولةهي 
يجاد أشخاصوتوفير البيئة التشجيعية  ،األكاديمي  بالقسم هتماماال وجبلذا    يتمتعون  مبدعين، وا 

دارة القسم بالتحديد لمواجهة   توظيف المنهج اإلبداعي داخل اإلدارة الجامعيةببمعايير شخصية تسمح لهم  وا 
 التحديات والتغيرات التي تواجه هذه اإلدارة . 

وقيم شخصية   ،ا يتمتع بثقافة عاليةيتطلب قائدً  التي تشرف على إدارته ألكاديميةالقيادات ا وانتقاء
يجعله يتكيف مع  ابداعيً إ أداءً ويجسد  ،ووعي لما يحدث في محيطه التنظيمي واالجتماعي الذي يعيش فيه

 إليهاسياسات التي ترمي الو  األهدافويحقق  ،جميع المستجدات الحاصلة حوله داخل المحيط الجامعي
 الجامعية . اإلدارة

التعرف على النسق القيمي السائد لدى رؤساء األقسام تمثل مشكلة الدراسة الحالية في لذلك ت
 وعالقة ذلك بمستوى اإلبداع اإلداري لديهم. األكاديمية،

 ومما سبق يمكن صياغة  مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية :
 تساؤالت الدراسة  : -2

 : التساؤل العام -2-1    
 ؟ األكاديميين  األقساملدى رؤساء  اإلداري  واإلبداعيمي قطبيعة العالقة بين النسق ال ما

 تساؤالت فرعية : -2-2    
 الدراسة ؟ ما شكل النسق القيمي لدى أفراد عينة 
 ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة ؟ 
 هل توجد عالقة بين القيم النظرية ومستوى اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة ؟ 
 ومستوى اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة ؟  هل توجد عالقة بين القيم االقتصادية  
 هل توجد عالقة بين القيم السياسية ومستوى اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة ؟ 
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  ؟ اإلداري لدى عينة الدراسة اإلبداعهل توجد عالقة بين القيم الدينية ومستوى 
  الدراسة ؟ عينةهل توجد عالقة بين القيم الجمالية ومستوى اإلبداع اإلداري لدى 
  لنسق القيمي وفقا هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في ا

 رافية )السن ، التخصص(؟لمتغيرات الديمغ
  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في اإلبداع اإلداري  وفقا

 لمتغيرات الديمغرافية )السن ، التخصص(؟
 لدى أفراد عينة الدراسة  ذوي مستويات اإلبداع اإلداري   ما ترتيب  النسق القيمي

  ؟المرتفع
  مستويات اإلبداع اإلداري  ما ترتيب النسق القيمي لدى أفراد عينة الدراسة  ذوي

 ؟ منخفضال
 فرضيات  الدراسة -3

 الفرضية العامة : -3-1    
  األقساملدى رؤساء   اإلداري  واإلبداعتوجد عالقة موجبة بين النسق القيمي 

  .األكاديميين
 فرضيات فرعية : -3-2       

  الدراسة  النسق القيمي لدى أفراد عينة ترتيب شكليختلف. 
  عينة الدراسة أفراد  لدى يكون  متوسط  مستوى اإلبداع اإلداري. 
 عالقة بين القيم النظرية ومستوى اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة  توجد 
 عالقة بين القيم االقتصادية  ومستوى اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة  توجد 
  توجد عالقة بين القيم السياسية ومستوى اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة ال 
  اإلداري لدى عينة الدراسة اإلبداعتوجد عالقة بين القيم الدينية ومستوى  
 الدراسة  توجد عالقة بين القيم الجمالية ومستوى اإلبداع اإلداري لدى عينة ال 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في النسق القيمي وفقا لمتغيرات ال

 الديمغرافية )السن ، التخصص ،(
  توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في اإلبداع اإلداري  وفقا ال

 غيرات الديمغرافية )السن ، التخصص ،(لمت
  ال يختلف ترتيب النسق القيمي لدى أفراد عينة الدراسة ذوي مستويات اإلبداع اإلداري

 المرتفع.
   ال يختلف ترتيب النسق القيمي لدى أفراد عينة الدراسة ذوي مستويات اإلبداع اإلداري

 المنخفض.
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 الموضوع : اختيارأسباب  -4
وممارسة فعلية في حياة الفرد )االجتماعية   ،يم ذا أهمية بالغة  كطرح أكاديمييعتبر موضوع الق   

هذا الموضوع  اختياروتم  ،داخل المنظمة موأنشطته األفرادالقيم على سلوكيات  ههذ وتأثيرالتنظيمية( و 
  : اآلتيلدوافع موضوعية وذاتية تتمثل في 

 النسق القيمي  وأبعادومعرفة محددات ،ة سيكوتنظيميةمحاولة دراسة النسق القيمي دراس
 األكاديمي للقسم اإلداري يرهم يالقيم على تس وتأثير ،األكاديمية  األقساملدى رؤساء 

 داخل الجامعة الجزائرية .
 أصبح من  ألنه داخل المنظمات،ي نب التسيير تسليط الضوء على أهمية القيم في الجا

 بالقيم .  اإلدارةعلى مدخل  اإلدارةتركز  أنالضروري  
  قتها عالو  موضوع القيمدراسة الرغبة الذاتية للطالب في تقديم مذكرة تخرج تشمل

 داخل الجامعة  الجزائرية. األكاديمية األقسامرؤساء  باإلبداع اإلداري لدى
 :أهداف  الدراسة  -5

بغية  ،دراسة في كونها تساعد الطالب الباحث في رسم المسار المنهجي أييسهم تحديد أهداف     
 التي أقيمت من أجلها الدارسة حيث تتمثل أهداف الدراسة في :و  ،محددة غايات وأهداف إلىالوصول 
   األقساملدى رؤساء  اإلداري  اإلبداعالتعرف على طبيعة العالقة بين النسق القيمي ومستوى 

 بالجامعة الجزائرية  األكاديمية
  دينية ،االجتماعية ،النظرية ،واالقتصادية  معرفة الترتيب التفضيلي للنسق القيمي )القيم ال

 . األكاديميين األقسامالجمالية والسياسية (لدى رؤساء 
  داخل   اإلداري  اإلبداعيتم من خالله تحقيق مستوى عالي من  لذي الكشف عن النسق القيمي ا

 .بالجامعة الجزائرية  األكاديمية األقسام
    العليا  في بناء إستراتيجيتها لتسير الطاقات  لإلدارةتبين وتوضيح أهمية  المدخل القيمي

 لديها .   المرؤوسينعند العمال  ةبعين االعتبار القيم السائدإلى األخذ  انتباههاولفت  ،البشرية
 أهمية الموضوع : -6

هم القيم واالتجاهات والدوافع الن ف ،في دراسة التنظيمإن موضوع القيم يعتبر من المواضيع المهمة     
 األنسبوكيفية التعامل معهم بالطريقة   ،العاملين داخل المنظمة األفراد  واعتقاداتيجعلنا نفهم تصورات 

تنظيمات  إلىالبعد البشري أصبح ضرورة ملحة في مجال التنظيم، كي نصل  أهميةالتركيز على  أنحيث 
 ذات فعالية تنظيمية .

التي تحمل  ،يتناسب مع  فئة العاملين يري الذييالتسالنمط تحديد إن دراسة القيم مهمة في معرفة       
 التسييروتجانس في آلية  انسجاميخلق  ا، ممنة تجعلهم يتوافقون مع هذا النمطمعي واعتقاداتتصورات 

 يرية .يالتساألساليب  يكون ناتج عن عدم توافق القيم السائدة لدى العاملين وذي وتجنب صراع القيم ال
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 تحديد المفاهيم : -7

 ،األسلوب المنهجي الذي يفرض نفسه على الطالب الباحث لمفاهيمي في الدراسة،ا الحقلنعالج تحت هذا 
بإعطاء  تدرس مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مثل أهمية كبيرة في األعمال التينه يأحيث 

 مصطلحاتهو ن كل ميدان من العلوم له حقله المعرفي  أل توضيحات وتصورات عن مفاهيم الدراسة،
 .يلي تعريف لمتغيرات الدراسة  وفيماالخاصة به 

 القيم :-7-1
وما يؤمنون  األفراديعتقده  تعبير على ما أنها إاليختلف العلماء والباحثين في تحديد تعريف دقيق للقيم، 

 به وهي توجه سلوكهم وتحدده .
 لقد جاء في معاجم اللغة العربية مصطلح القيم بمعاني عديد ة منها و 
 قدره ". الشيءمستقيم وقيمة  أيفهو قويم  تقويما، الشيءوقوم  ،مفرد قيم":  لقيمةا -7-1-1

 (232ص  ،1988)الرازي ،
"وهذا  ةبصحة جيد أو أقوى  أناوتعني " (valusل الالتيني )ع( مشتقة من الفvaleurوان كلمة القيمة )

كاالستقامة  ةبمعاني متعددة في اللغ تأتيوقد  القيمة تحتوي على صفة الصالبة والمقاومة، أنيعني 
         واالعتدال واالستقالل .                     بالشيءوالقيام  واالستواء،

                                                               (17.18ص  ،1992)الجمل،                                                                           
 : اصطالحالقيمي النسق ا-7-1-2   

  بأنه 1992تعريف خليفة: 
التنظيم الشامل لقيم الفرد, وتحتل كل قيمة في هذا النسق عنصرا من  أو"عبارة عن البناء 

 عناصره, وتتفاعل هذه العناصر معا لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد".
 (                       62،ص1992) خليفة                                                                                   

  بأنه 1995تعريف سفيان: 
يتصدر  أساسهالجماعات والتي على  أو األفرادلدى  أهميتها"الترتيب الهرمي لمجموع القيم حسب 

  السلوك قوال وفعال ظاهرا وباطنا شعوريا وال شعوريا". 
 .(18،ص1995سفيان )                                                                       

  بأنه: 1998وتعريف السواد 
 إلى أهمية األقلخاص يرسم لها تدرجيا من القيم  إطار"الترتيب الهرمي الذي تتخذه القيم ضمن 

 الجماعة".   أوقائدا لسلوك الفرد  أوالقيم ذات األهمية العظمى والذي يعمل موجها 

 (107،ص 1998)السواد                                                                           
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عبارة عن ترتيب هرمي "على انه  النسق القيمي الطالب الباحثيعرف وفي ضوء التعاريف السابقة 

والتي تعتبر تصورا واضحا يحدد ، والمعايير الخاصة العادات والمثل والمعتقداتالقيم و  لمجموعة من
للشخص ما هو مرغوب و ما هو غير مرغوب . ويتيح له تحديد األساليب والوسائل واألهداف 

 . أخصالخاصة بالسلوك اإلنساني والسلوك التنظيمي بصفة 

 :   التعريف اإلجرائي للنسق القيمي-7-1-3

 االجتماعية، االقتصادية، الدينية،من القيم الستة ) األكاديميالدرجة التي يحصل عليه رئيس القسم 
بحث في الدراسة  كأداةالمستخدم  لبورت وزمالئهأعلى مقياس  النظرية (الجمالية،  ،السياسية
 . الحالية

 اإلبداع اإلداري :-7-2

 اإلبداع لغة -7-2-1

نتطرق إلى المفهوم اللغوي لمصطلح اإلبداع، وقد جاء في لسان العرب من بدع يبدعه بدعًا وابتدعه أنشأه 
                                          وبدأه ،وأبدعت الشيء اخترعته ال على مثال سابق ، وفالن بدع في هذا األمر أي لم يسبقه إليه احد .                            

 (6ص،1994)ابن منظور ،
 : اإلبداع اإلداري اصطالحا-7-2-2

 نورد بعض تعاريف الباحثين في مجال السلوك التنظيمي واإلدارة ،نذكر أهمها : 
  اإلبداع على انه األداء اإلداري المبدع  بأنه استخدام الموظف المهارات القحطاني يعرف

الشخصية اإلبداعية في إيجاد أساليب إدارية جديدة توصله إلى حلول ابتكاريه لمشكلة ما 
 تصورات جديدة لمشكلة إدارية  أوتواجه التنظيم 

 (.338ص  ،1996) القحطاني ،

   و عبارة عن القدرة على إيجاد أشياء جديدة قد تكون " اإلبداع اإلداري هنادية أيوبتعريف
 أفكارا،أو حلوال أو منتوجات أو خدمات أو طرق وأساليب عمل مفيدة  .

 (                      6،ص2000، أيوب)                                                                           
  اإلداري هو األفكار والممارسات التي يقدموها  المديرون " اإلبداع لقاسيمي تعريف ا

والعاملون والتي تفضي إلى إيجاد عمليات إدارية وطرق وأساليب أكثر فعالية وكفاءة في 
 والدوائر وأكثر خدمة للمجتمع . انجاز أهداف الشركات

 (                                                                         515ص،2002)القاسيمي، 

  

 



 

10 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مدخل عام للدراسةالفصل األول:      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

عبارة عن أسلوب تفكيري اإلبداع اإلداري على انه " الطالب الباحثيعرف  ةومن خالل التعاريف السابق
وقدرة إبداعية ،تتجسد في أساليب إدارية حديثة ،تساهم بشكل فعال في حل المشاكل اإلدارية والتنظيمية  

 .التي تحول دون وصول المنظمة إلى تنمية شاملة على جميع مستويات التنظيم 

رية ياريه ،في إدارة األعمال التسيويعتبر أيضا  قدرة المدراء والرؤساء على استخدام قدرات عقلية ابتك     
 الموكلة إليهم ولم يسبق أن استخدمت وان تعود بالمنفعة العامة .     

 : اإلداري  لإلبداعالتعريف اإلجرائي -7-2-3

وأساليب جديدة  ى من خاللها إلى إيجاد طرق والتي يسع ويقصد به الممارسات التي يقوم بها رئيس القسم،
واتخاذ القرارات المناسبة وتشجيع العمل اإلبداعي  به، كحل المشاكل اإلدارية، لتسيير األعمال المنوطة

 .أي الدرجة التي يحصل عليها رئيس القسم في مقياس اإلبداع اإلداري  داخل رئاسة القسم األكاديمي

 :امعةـــــالج-7-3

 تعريف الجامعة إصطالحا:-7-3-1

 الجامعة ولم يتفق الباحثون وعلماء التربية على مفهوم محدد وسنذكر بعض التعاريف لقد تعددت تعاريف

الجامعة هي منظومة فرعية للنظام التعليمي،ومؤسسة تعليمية أنشئت من أجل انتاج الخبرات والكفاءات 
 العلمية من ابناء المجتمع،للنهوض بالبحث العلمي كعنصر أساسي لتقدم المجتمعات.

 (48،ص2013)رريب هللا ،                                                                              

 :اإلجرائي للجامعة فالتعري-7-3-2

الطاقات  إعدادتعتبر الجامعة مؤسسة علمية تقوم بنشر المعرفة والوعي في المجتمع وذلك من خالل 
 البشرية وتدريبها،لسد حاجات المجتمع والنهوض به.

 األستاذ الجامعي اإلداري :-7-4

 الجامعي اإلداري إصطالحا: األستاذتعريف -7-4-1

يطلق على عضو هيئة التدريس في الكثير من الجامعات،على كل من يكون عمله األساسي التدريس 
جزئيا،ويكون من الحاصلين على درجة علمية  والبحث األكاديمي،سواء كان عمله في الجامعة كليا أو

                                             .تدريس في الجامعةتؤهله لل

 (168،ص2008)محمد غالب،علي عالم،بتصرف،                                                                     
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 إلجرائي لألستاذ الجامعي اإلداري التعريف ا-7-4-2

دارية داخل الجامعة،ويقصد به  هو كل شخص حاصل على شهادة علمية تؤهله لممارسة مهام أكاديمية وا 
في دراستنا هذه األستاذ الجامعي اإلداري الذي يشغل منصب رئيس القسم األكاديمي بجامعتي كل من 

 المسيلة وجامعة محمد خيضر ببسكرة.

  :الدراسات السابقة-8
 : تمهيد الدراسات السابقة 

الكبيرة للدراسات السابقة في تحديد وتدعيم وتوجيه  األهمية، على واألكاديميينكد الكثير من الباحثين ؤ ي
المصادر التي تساعد  أحد باعتبارها، األكاديميالمسار المنهجي ،للدراسات البحثية ذات الطابع العلمي 

 .الدراسة  أهدافالمناسبة للتحقيق  واألدواتفي تحديد وضبط  الفرضيات 
كما تبين الدراسات السابقة ،جهد اآلخرين وأرائهم حول النتائج  التي تحصلوا عليها في موضوع ما،ولكن  

 هذا ال يعني أن الموضوع غير قابل للبحث بل يمكن تقديم إضافة في الرصيد المعرفي العام للموضوع .
 (39،ص2011،بتصرف،)دليو                                                        

جمعها وهي  استطاع ويعرض الطالب الباحث أبرز الجهود العلمية التي تناولت موضوع الدراسة والتي 
لديهم  اإلداري  اإلبداعوعالقته  بمستوى  األكاديمية األقسامتتعلق بموضوع النسق القيمي لدى رؤساء 

 ،واألجنبية التي تطرقت إلى متغيرات الدراسة :والعربية  ، المحليةفيما يأتي عددا من الدراسات  تناولنوس
 الدراسات التي تتناول النسق القيمي  -8-1
 الدراسات  المحلية : -8-1-1

 :1982دراسة مقدم عبد الحفيظ أوال:  
كلية العلوم االجتماعية ، بكانت حول معرفة النسق القيمي لدى الطلبة الجامعين في جامعة الجزائر 

 موزعين على التخصصات التالية : األولى السنةمن  (طالب 50)وهي عبارة عن بحث مسحي  لقيم 
 النتائج التالية : إلىوقد توصل الباحث  فلسفة،علم النفس، ، تاريخ،اجتماععلم 

  القيم االجتماعية في المرتبة  وتأتيمن القيم الستة  األولىتحتل القيم النظرية  المرتبة
 القيم الدينية في المرتبة الثالثة . وتأتيالثانية من حيث التفضيل 

  تفوق الطلبة على الطالبات في ترتيب القيم بتفوق طفيف في القيم النظرية والسياسية
 والدينية 
 قارب تفوق الطالبات على الطلبة في القيم الجمالية واالقتصادية ،واالجتماعية وهناك ت

 (36ص، 2001سي محمد:)                          .ملحوظ بين الطلبة والطلبات في القيم لديهم
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 :2001دراسة سي امحمد السعدية ثانيا: 

حيث هدفت الدراسة الى الكشف عن  ،كانت بعنوان النسق القيمي لدى تالميذ نهاية المرحلة الثانوية
القيم من وجهة  توتناول البورت وزمالئه  المستعمل في الدراسة،انتظام القيم الستة التي يقسها اختبار 

دراسات اجتماعية أو فلسفية، والتعرف على موضوع القيم لدى التالميذ في تربوية غير الذي كان يعرف 
 انعكاس ذلك على انتظام شخصيتهم.و 

 (تلميذة96و ) (ذتلمي  125)منهم  (تلميذ 221)وتم توزيع أداة الدراسة على عينة بحثية قوامها  
وتم االختيار بطريقة عشوائية مع احترام تمثيل العينة للتخصصات  ،من مختلف ثانويات والية تيزي وزو

 التقنية واألدبية.
 واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي المسحي، حيث توصلت إلى عدة نتائج أهمها :

 نتختلف وتتنوع األنساق القيمية  لدى الطلبة الثانويي. 
 .وجود فرق في النسق القيمي  بين الطلبة العلميين والتقنين وغيرهم من الطلبة األدبيين 
 . تحتل القيمة الدينية المرتبة األولى لدى الطالبات على خالف الطلبة الذكور 
  وجود نوع من  الصراع القيمي لدى الطلبة الثانويين من خالل تباين إجاباتهم على بنود

 لقيمة االقتصادية ونظيرتها القيمة النظرية.المقياس فيما يتعلق با
 :2007ثالثا: دراسة فاطمة نفيدسة 

براز دور ،كانت حول معرفة العالقة بين النسق القيمي والدور االجتماعي لدى المراءة الطارقية  وا 
والدور االجتماعي لدى  والوقوف على أهمية أولوية التأثير المتبادل بين النسق القيمي  النسق القيمي

استخدم اختبار ضمن واقع  المجتمع واعتمدت الدراسة  المنهج الوصفي التحليلي ،وقد  المراءة الطارقية ،
وتم توزيعها على القيم اللبورت وفرنون ولندزي بصورة المختصرة البو النيل ،واستمارة للدور االجتماعي 

وتوصلت للمدينة(150)( وللريف 150)ها إلى فئتين ( تم تقسيممفردة 300ن) عشوائية مطبقية عينة 
 نتائج نذكر أهمها :  ،الدراسة إلى عدة
 . توجد عالقة بين النسق القيمي والدور االجتماعي لدى  المرأة الطارقية 
  توجد عالقة بين القيم والدور االجتماعي 
  ال توجد عالقة بين القيم النظرية والدور االجتماعي 
 القيم السياسية والدور االجتماعي  ال توجد عالقة بين 
  ال توجد عالقة بين القيم االقتصادية والدور االجتماعي 
  ال توجد عالقة بين القيم االجتماعية والدور االجتماعي 
 . ال توجد عالقة بين القيم  الجمالية والدور االجتماعي 

 :2008 دراسة  داود بلقاسما: رابع
براز دور ،التعرف على دور النسق القيمي للعامل في التنظيم الصناعي إلى  وهدفت الدراسة   القيم في  وا 

المتبادل بين النسق  التأثير أولويةعلى أهمية  ( والوقوفالوقت ،االنضباط،،االنجاز العمل )قيمة العمل،
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الدراسة   اعتمدتللعامل والتنظيم الصناعي ضمن واقع  المجتمع وسياق المؤسسة الجزائرية حيث  القيمي

أبعاد )قيمة العمل ، الوقت،  أربعةبحثية تتناول  استمارةالمنهج الوصفي التحليلي ،وقد  صمم الباحث 
 موزعة على ثالث وحدات (عامل 67 )ناالنضباط ،االنجاز ( وتم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة م

 : أهمهاائج نذكر عدة نت إلى( وتوصلت الدراسة النهائي)وحدة الغزل ،النسيج ،التجهيز 
  والمكانية والمجتمعية على نظيراتها  األسريةالظروف  أوسيادة القيم وليدة المعطى

 التنظيمية مما يستدعى تطوير نظام قيمي خاص بالمصنع .
  في  تظهر وأصبحت األحيانسيادة الجوانب الخارجية ذات التوجه المادي  في اغلب

 سلوكيات العاملين داخل المصنع 
  داخل  غلى الدور الهام ذو الداللة البحثية وحتى االجتماعية للنسق القيميالتدليل

   التنظيمات الصناعية 
 
 :2012دراسة باشيخ أسماء خامسا: 

 بعنوان :النسق القيمي لدى طالب زاوية توات 
سة وهدفت الدراسة إلى التعرف على الجانب البنائي والوظيفي للنسق القيمي لطلبة المنتمين إلى مؤس

شرات القيم المعتمدة في  الدراسة )القيم النظرية ،االقتصادية ،الدينية ؤ الزاوية ، وذلك بقياس تواجد م
،االجتماعية ،األسرية ،الجمالية ( ودرجة تمثل القيم لديهم وعالقتها برأس مالهم الثقافي )مستواهم التعليمي 

 (،والمستوى الثقافي لألسرة ، مدة الدراسة للطلبة في الزاوية 
واعتمدت  الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي التحليلي  وتم تصميم استمارة بحثية موزعة على 

( وتوصلت spss)وتم معالجة المعطيات ببرنامج الحزمة اإلحصائية  طالبا ( 98)عينة قصديه قوامها 
 الدراسة إلى النتائج اآلتية :

  القيم النظرية ويقصي القيم الجمالية ب أثرتيالنسق القيمي  للطالب على انه نسق. 
  النسق القيمي محوره قيم الوالء  والقداسة للشيوخ وهو ذو طابع ديني محض. 
 : 2012دراسة بوعطيط سفيان سادسا: 

 بعنوان :القيم الشخصية في ظل التغير االجتماعي وعالقتها بالتوافق المهني .
العالقة بين القيم الشخصية والتوافق المهني لدى هيئة التدريس من على التعرف  إلىهدفت الدراسة 

مختلفة ومن جامعات مختلفة .حيث  سعت الدراسة الى التعرف على طبيعة القيم الشخصية  لدى  أقسام
الشخصية  ومعرفة عالقتها  ألنماط  ادوار سبرنجر األلمانيعينة الدراسة  في ضوء تقسيم  عالم النفس 

ياس البورت وزمالئه وتم قم أساسبحثية على  استمارةستوى التوافق المهني لديهم . وقد صمم الباحث مب
واعتمدت الدراسة على   أستاذة( 45)و أستاذا( 35) منها أستاذا( 80)عينة بحثية قدرها  ىتوزيعها عل

 :أهمهاة نتائج عد إلىالمنهج الوصفي المسحي لتناسبه مع متطلبات الدراسة  وقد توصلت الدراسة 
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 القيم النظرية في المرتبة  تأتيينة الدراسة ثم عالقيم الدينية تصدر السلم القيمي ل

 الثانية وبعد ذلك تأتي القيم االجتماعية .
  العينة من سوء توافق مهني . أفراديعاني اغلب 
  موجبة بين متغيرات الدراسة )القيم الشخصية والتوافق  ارتباطيهتوجد عالقة

 المهني (
 الجنس،  متغير  إلىتوجد فروق دالة إحصائية في القيم الشخصية تعزى  ال(

 .التخصص ( ،االقدمية
 

 : 2014سابعا: دراسة سي محمد السعدية 

ظامها  وعالقة ذلك بالدافعية لالنجاز ومستوى الطموح ، وكيفية انتيالقيموهدفت الدراسة الى معرفة النسق 
لدى تالميذ نهاية المرحلة الثانوية . واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت مقياس 
البورت وزمالئه لقياس القيم ومقياس دافعية االنجاز لدى األطفال الراشدين ،ومقياس الطموح على عينة 

 وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها : ذ (تلمي 300 )تتكون من

  شكل النسق القيمي العام لدى تالميذ نهاية المرحلة الثانوية، والمتمثل في تصدر القيمة النظرية
 .والدينية قمة نسفهم القيمي

 عالقة دافعية اإلنجاز بالنسق القيمي العام لدى التلميذ، فالنتائج كما افترضتها الباحث، تشير إلى 
وقوع القيم النظرية والدينية في قمة النسق القيمي لدى التالميذ المرتفعون في دوافع اإلنجاز، 

 سواء لدى اإلناث أو الذكور، وفي كل التخصصات العلمية واألدبية .

   النسق القيمي العام بمستوى الطموح لدى التلميذ، فالقيمة النظرية والدينية تتصدر قيمة عالقة
لتالميذ، فمرحلة المراهقة أو بداية مرحلة الشباب، فترة تتميز بالطموح العالي كما نسق القيم لدى ا

 .أنها تتجه نحو ظهور عوامل اإلنجاز

 :دراسات عربية  -8-1-2
 :عطية محمود هنا ة دراس أوال:

على عينات من الجمهورية  العربية المصرية وعينات من  اعتمدتوهي دراسة حضارية مقارنة 
مجموعتين من الذكور مجموعة من  ،مجموعات أربع إلىوقسم الباحث عينة الدراسة   ،األمريكيالمجتمع 

 (116)عددهم  مجموعة من طلبة الجامعات المصريةو  ،(طالب 851)وعددها  األمريكيةطلبة الجامعات 
ومجموعة من  طالبة( 965)  وعددهم األمريكيةمجموعة من طالبات الجامعة  اإلناثومجموعتين من 

وزمالئه  ترجمه الباحث وكيفه  البورتاختبار . واعتمد (طالبة140)طالبات الجامعات المصرية وعددهم 
 :  اآلتيةالنتائج  إلىلكشف النسق القيمي لدي الطلبة وقد توصلت الدراسة  كأداةعلى البيئة المصرية ،
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 الجمالية والدينية أكثر من اهتمام الطلبة العرب الذين اتفقوا  بالقيمتين األمريكيين اهتمام

 في القيم االجتماعية .
   تفوق الطالبات العربيات بصورة عامة في القيم الدينية  والقيم النظرية  واالقتصادية

في القيم الجمالية  األمريكياتواالجتماعية والسياسية تفوق دال إحصائيا  في حين تفوق الطالبات 
 داللة إحصائية . دينية تفوقا ذاوال

 األمريكيينالقيمية لدى الطلبة  األنساق اختالف . 
 
 :1999دراسة نبيل سفيان ثانيا:  

 تتبعيهوكانت عبارة عن دراسة  ، حول موضوع التغير القيمي  لدى طلبة علم النفس جامعة  تعزا 
التعرف على طبيعة التغيرات في القيم الست  على عينة  إلىعبر ثالث سنوات  حيث هدفت الدراسة 

 1996في المرحلة الثانية سنة  األولالطلبة في بداية الفصل  اختياروتم  ،الدراسة وفق لمتغير الجنس 
وطبقت عليهم أداة الدراسة للمرة  1999السنة الرابعة سنة  إلىالدراسة ثم تم تتبعهم  أداةعليهم  وطبقت

طالبا وطالبة في البداية وحجمها  196اللعينة بطريقة عشوائية بلغ عددها  اختيار الثانية ،حيث تم
 البورت وفرنون ولندزي  اختبارواستخدم الباحث  (طالبة 25)و (طالبا 64)منهم ، (طالبا 89)النهائي

 : كاألتيوكيفه الباحث على البيئة اليمنية  وكانت نتائج الدراسة  محمود عطية هناالذي عربه 
 نسبة القيم النظرية والجمالية فيما انخفضت القيم االجتماعية  والقيم الروحية ولم  ارتفاع

 تتغير القيم االقتصادية والسياسية 
  اإلناثوجود فروق دالة إحصائية في القيم النظرية لصالح الذكور ،والقيم الجمالية لصالح 

              .                   األخرى فروق دالة في القيم  وال توجد
 :2001دراسة رندة جميل الصادي  : ثالثا 

 كانت بعنوان :النسق القيمي لدى المرشدين التربويين في عمان وعالقته بكفاءتهم في العمل .
ودرجة تمثلهم للقيم وانعكاس ، هدفت الدراسة إلى الكشف عن النسق القيمي للمرشدين التربويين     

وتم توزيعه على عينة  البورت وزمالئهذلك على كفاءتهم و أدائهم في العمل. واستخدمت الباحثة اختبار 
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وقد أسفرت نتائج الدراسة  (مرشدا ومرشدة 152) بحثية قدرها

 يلي :  على ما
   المرشدين هي القيم النظرية تلتها القيم االجتماعية فالقيم الدينية،فالقيم إن أكثر القيم السائدة لدى

 االقتصادية ثم القيم الجمالية واقل القيم السائدة كانت القيم السياسية .
  . ان نتائج  عناصر المنظومة القيمية  مجتمعة  قادرة على التوقع بكفاءة المرشدين في العمل 
   ين ال يختلف باختالف جنسهم وال باختالف سنوات خبراتهم ،ولكنه أن النسق القيمي لدى المرشد

يختلف باختالف مؤهالتهم،في القيم النظرية ،والقيم الجمالية والقيم االجتماعية ،والقيم السياسية 
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لصالح حملة شهادة الماجستير ،ويختلف باختالف تخصصهم في القيم الجمالية واالجتماعية لصالح 

  .رشاد والصحة النفسية المرشدين من تخصص اإل

 :2003دراسة شادية التل : رابعا
وتقصي اثر متغير الجنس  األهليةالقيمية  لطلبة جامعة الزرقاء  ومةحول المنظالدراسة  كانت

محاولة التعرف على بعض المتغيرات والعوامل التي تسهم في تشكيل قيم  إلى باإلضافةوالمستوى الدراسي 
من طالبة( 258(()طالبا 302) منها (طالب وطالبة 560 )الطالب وتوجيهها، وتكونت عينة الدراسة من

وزمالئه   عن مقياس البورت تهاي طور تمصفوفة القيم  ال الباحثة،واستخدمت  باألردن الزرقاءطلبة جامعة 
 وانقسمت المصفوفة إلى جزئيين :

 .يتعلق بمتغيرات الدراسة وبعض المعلومات الديمغرافية  :الجزء االول
 وكانت أهم النتائج كاألتي : فقرة تتناول كل فقرة قيمة من القيم الستة  60عبارة عن  :والجزء الثاني

  تلتها في التفضيل القيمة  الطلبة،احتلت القيم الدينية المرتبة األولى من حيث درجة تفضيل
فالقيمة السياسية تم القيمة الجمالية بينما احتلت القيمة  االجتماعية ثم القيمة النظرية،

 االقتصادية المرتبة األخيرة .
 المراتب الثالث األولى على  القيم الدينية ،االجتماعية المعرفية، فيما يخص الجنس ،فاحتلت

 ث.ترتيب كل من الذكور واإلنا
  وتنميتها في  شكل القيم لدى الطلبة،تتوصلت الدراسة إلى ثمانية عناصر تسهم في

والمستوى التعليمي  ومهنة األب، الدخل الشهري لألسرة، المجاالت المختلفة وهي :الجنس،
 ي السنوية العامة .وعدد أفراد األسرة، ومعدل الطالب ف والمستوى الدراسي للطالب، لألب،

 : 2008سهام نبيل سفيان دراسة خامسا: 

نظام القيم الشخصية للقيادات النسائية العاملة، بقطاع الخدمات الحكومي بمحافظة كانت الدراسة بعنوان 
للقيادات النسائية على  (E.Spranger)كفر الشيخ ، واكتشاف اثر النظام القيمي وفق تصنيف سبرانجر

 173باختيار عينة طبقية عشوائية من) ةباحثبعض السلوكيات اإلدارية، والختبار الفروض قامت ال
 ( ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:مفردة

 . يؤثر نظام القيم الشخصية للقيادات النسائية على سلوكهن اإلداري 
 . تباين القيم المكونة للقيم الشخصية من حيث درجة التأثير على السلوك اإلداري 
  توجد اختالفات ذات داللة معنوية  في كل القيم عدا القيم الجمالية تعزى للمتغيرات التنظيمية

 والديمغرافية .
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 :2010دراسة محمد عبد القادر علي القاسمي : سادسا
التعرف على  درجة  إلىوهدفت الدراسة  ،اليمنيينكانت الدراسة حول النسق القيمي لدى المعلمين 

 تصنيف أساسوزمالئه على  البورت اختبارالباحث  يث استخدماليمنيين ،ح المعلمينالنسق القيمي لدى 
 46)من مجتمع الدراسة متكون من   (معلم ومعلمة777)وتم تطبيقه على عينة متكونة من  سبرانجر

  . معلم( الف
 النتائج التالية : إلىوقد  تم التوصل 

  شكل النسق القيمي لدى المعلمين والمعلمات  في القيم النظرية والسياسية لصالح.... 
 ، سياسية ،االقتصادية ،الجمالية .ن المعلمات والمعلمين  اجتماعيةمرتبا ترتيبا تنازليا نظرية دينية ،

  وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمات والمعلمين في القيم النظرية والسياسية
والقيم االجتماعية لصالح المعلمات ولم توجد فروق دالة إحصائيا بين المعلمين   المعمليينالح لص

 والمعلمات  في القيم االقتصادية والجمالية والدينية 
 وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص، ولمتغير سنوات الخبرة 
 ضر في القيم السياسية والنظرية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي الريف والح

 .لصالح معلمي الريف 
 دراسات أجنبية : -8-1-3

 ANTONIOU AND WHIT MAN 1998دراسة  أوال :
التعرف  على درجة  إلىحول نظام القيم الشخصية لدى المدير الصيني وهدفت  ةكانت هذه الدراس

 على مدى تأثيرها تمثله للنسق القيمي وبما يتميز المدير الصيني من نظام قيمي  وذلك بغية معرفة درجة 
الدولية المشتركة مع الجانب الصيني ، ولتحقيق هذا الهدف  تم تصميم استمارة بحثية تم  اإلعمالنجاح  

الديانة   أنانه على الرغم من  إلى الدراسة حيث توصلت (مديرا 584)توزيعها على عينة مكونة من 
القيم الجمالية  أنالمؤثر عل القيم إال  الرئيسيوالطاوية هي العامل  الخاصة البوذية والكنوفشيوسية،

تحقيق  إلى داخل نظام القيم ،فالمدير الصيني دائما يسعى األولىالمادية والمعنوية  تحتل المرتبة 
 يحفظ لبيئة  العمل تماسكها . ألنه األفرادين ب أواالنسجام سواء في الشكل 

يكون  بفكرة الجماعة وفرق العمل فالمدير الصيني عادة ما اإليمان أنويليها القيم االجتماعية حيث 
 . األخرييناالجتماعية  ويرغب في التعاون مع  يةلبالمسؤو رجل جماعة يتحلى 

يتضح في قدرة المدير الصيني على االستخدام  في المرتبة الثالثة القيم االقتصادية وهو ما وتأتي
 أوضحتالقيم الدينية والنظرية والسياسية فهي تحتل المرتبة الدنيا من النظام القيمي وقد  أماللموارد  األمثل

البد من تطوير إدارة الموارد البشرية بما يتفق  ، الدولية المشتركة لإلعمالالدراسة انه حتى يتحقق النجاح 
 يمي السائد في تلك الدول .والنظام الق
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 E FINEGAN 2000دراسة ثانيا: 
للبتر يعملون في احدى الشركات الكبرى  (عامال 121)أجريت هذه الدراسة على عينة  مكونة من 

كال  تأثير،وذلك بهدف التعرف على الفرق بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية من حيث  وكيماويات
القيم التنظيمية تفوق القيم الشخصية .من حيث  إلى انمنهما على االلتزام التنظيمي  وقد توصلت الدراسة 

 نحيث يؤثر كل بعد م  األبعاد ،تاثير القيم المتعددة  إلىالدراسة ذلك  أرجعتدرجة االلتزام التنظيمي وقد 
رد وتوقعه للبيئة المحيطة فالقيم التنظيمية  الف إدراكيتوقف على  مختلف بشكل النسق القيمي على السلوك

 .القيمية تحفز الفرد على االلتزام التنظيمي األنماط كأحد
بالنسبة للقيم  أما ،مستمرا أومعياريا  التزامهيكون  نتيجة لما يتوقعه  من ثواب وعقاب لذلك عادة ما 

حدث  فإذاوافق  الفرد مع منظمته  ،على درجة االلتزام التنظيمي يتوقف على مدى ت تأثيرهاالشخصية فان 
 هذ ا التوافق نجده يلتزم تجاه المنظمة التزاما قائما على محبته لها وليس التزاما بقواعد معيارية جامدة .

 :sandrine aron 2009 دراسة ثالثا : 
 وهدفت الدراسة  على كانت حول معرفة  تحليل  العالقة بين القيم والسلوك داخل  شركة االتصال،

التعرف على تحليل العالقة  القيم )االنجاز ،اإليثار ( بالسلوك اإلداري داخل شركة االتصاالت . ومدى 
تأثير  القيم على السلوك  التنظيمي في الشركة واستخدم الباحث استبيان لقياس القيم تم توزيعها على 

 وأسفرت الدراسة على النتائج اآلتية  : (مديرا   77)عينة بحثية  متكونة من
  تأثير البعد القيمي واألخالقي على ريادة اإلعمال، واتخاذ القرار داخل الشركة 
 جابيا على السلوك االقتصادي يتأثير القيم ا 
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة اإليثار والسلوك األخالقي  داخل الشركة. 

 ت اإلبداع اإلداري الدراسات التي تناول -8-2
 دراسات محلية  -8-2-1

 : 2005سحنون  محمدادراسة أوال : 
–الموارد البشرية في المؤسسات العامة الجزائرية  ةدور اإلبداع اإلداري في تنمي كانت بعنوان :

 دراسة حالة وزارة التكوين المهني.
لى مؤسسةفي تنمية إدارة الموارد البشرية  في ال اإلداري  اإلبداعدور وهدفت إلى إبراز  الكشف عن  ، وا 

لصالح  اإلدارة داخل  اإلمكانقدر  اإلبداعية األفكارمن  واالستفادةلدى الموارد البشرية  اإلبداعية األفكار
ية من كيف تستفيد اإلدارة الجزائر   اإلداري في التنظيم  األساستعتبر حجر  ألنهاالطاقات البشرية العاملة  

 هذا المدخل  من اجل رفع كفاءتها .
 واعتمدت الدراسة على منهج دراسة حالة وقد توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها :
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   أن كل الموظفين يتسمون بدرجات متفاوتة من القدرات اإلبداعية ، القابلة للتفجير

 واالستعمال .
  أن اإلبداع مادة يمكن التدرب عليها من خالل برامج مشابهة لتلك  المعدة في التداريب

 الكالسيكية إال أنها تختلف في الوسائل والطرائق .
 . أن نتائج التدريب تتوقف على  مميزات التدريب على اإلبداع  اإلداري نفسه 
  الموظفين .أهمية دور البيئة الثقافية في تنمية القدرات اإلبداعية لدى 

  2014دراسة عمومن رمضان ثانيا : 
سسة ؤ والتطوير التنظيمي للم اإلداري  واإلبداععن العالقة بين النمط القيادي  الكشف إلىهدفت الدراسة 

الدراسة على  واعتمدتالجامعات الجزائرية  ضلبالك وموتون لبع اإلداريةدراسة وفق نموذج الشبكة 
بناء على عديد من مقاييس سابقة لجمع البيانات الالزمة حيث تم  استبيانم ميالمنهج الوصفي وتم تص

طبقي وخلصت الدراسة  أساسإداري على  (موظف 360) توزيع االستمارة البحثية على عينة مكونة من 
 مجموعة من النتائج أهمها : إلى

 النمط القيادي السائد في المؤسسات الجامعية هو النمط الفعال إن 
  فوق المتوسط مما كان  اهمستو  ة،بالمؤسسات الجامعي اإلداريين للموظفين اإلداري  اإلبداعمستوى

 .سسات الجامعيةؤ إيجابية نحو التطوير التنظيمي بالم لديهم اتجاهات
  نحو التطوير التنظيمي  اإلداريينالموظفين  واتجاهات اإلداري  واإلبداعال تختلف أنماط القيادية

 أوالمستوى التعليمي  أومدة العمل  أوالجنس والسن ونوع الوظيفة باختالف بالمؤسسات الجامعية 
 الرتبة الوظيفية

  والتطوير التنظيمي لدى عينة  اإلداري  واإلبداعالقيادة مجتمعة  أنماطتوجد عالقة إرتباطية بين
 الدراسة .

 :دراسات عربية  -8-2-2
 : 1995يحيى عسيري  دراسةأوال : 
كانت حول معرفة مدى توافر سمات اإلبداع اإلداري في حل المشكالت لدى مديري ومديرات      

 المدارس الثانوية بمدينة الطائف .
وهدفت الدراسة إلى التعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المديرين 

حل المشكالت التنظيمية .ومعرفة  والمديرات بمدينة الطائف حول مدى توفر سمات اإلبداع اإلداري في 
الفروق في تصور عينة  الدراسة بين المعلمين والمعلمات حول مدى توفر سمات اإلبداع اإلداري  لدى 
مديري ومديرات  المدارس الثانوية بالمدينة الطائف في حل المشكالت بين الخبرة وتخصص المدير وقد 

وتم تصميم إستبانة لجمع المعطيات وتم توزيعها على اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  
إن  جميع معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية داخل مدينة الطائف  وقد توصلت الدراسة  إلى النتائج اآلتية

 .أكثر سمات اإلبداع اإلداري توافر هي الحماسة والثقة بالنفس والمخاطرة والتحليل والتوازن والمرونة
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 :2005دراسة فوزية بنت عبد الحميد العوفي  ثانيا :   

كانت حول معرفة مدى  تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في التعامل مع األزمات لدى رؤساء األقسام  
األكاديمية اإلدارية  بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة.من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر أعضاء هيئة 

ي في التعامل مع األزمات التدريس دراسة ميدانية وهدفت الدراسة  إلى مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلدار 
لدى رؤساء األقسام  ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وصمم الباحث إستبانة بحثية تحتوي على 
أربعة أساليب )العصف الذهني ،التأليف بين األشتات ،تحليل العوامل المؤثرة ،والتحليل المورفولوجي ( 

 وكانت أهم نتائج الدراسة  كاألتي :spss) )وتمت معالجة البيانات بالحزمة اإلحصائية 
 ة إن درجة ممارسة رؤساء األقسام األساليب المطبقة في الدراسة عالية في معظمها و باستطاع

اإلداري المبدع أن ينمي اإلبداع لدى األفراد، فيستخدم  األسلوب اإلبداعي األمثل لتعامل  مع كل فرد 
 حسب الظروف المحيطة بالموقف التنظيمي.

  اثبت الدراسة أن تحديد أساليب اإلبداع اإلداري  له دور كبير وبارز في تحقيق تنمية إدارية  حيث
 شاملة على جميع المستويات التنظيمية .

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة بحسب نوع القسم والمؤهل العلمي 
 لعينة بحسب الخبرة في مجال العمل اإلداري  وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد ا

 والدورات التدريبية .
 : 2006دراسة فاطمة واصليثالثا : 

كانت هذه الدراسة بعنوان مقومات اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية بمنطقة مكة المكرمة  
 . المدارس الثانويةلدي مدبرات وهدفت الدراسة إلى التعرف على  مقومات اإلبداع  اإلداري 

واعتمدت الدراسة على عدة أساليب  إحصائية  حيث تم استخدام التكرارات والنسب المئوية 
 والمتوسطات الحسابية وتحليل التباين  وتوصلت الدراسة  إلى النتائج اآلتية :

 بداع إن المشاركات  من مديرات المدارس والمعلمات في المرحلة الثانوية يعتقدون  أن مقومات اإل
مكانيات  الموارد والسمات الشخصية  لدى مديرات المرحلة الثانوية بدرجة  اإلداري والمقومات التنظيمية وا 

 أكثر مما يعتقدونه المشرفات التربويات .
  ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة والمشاركات

 لبرامج التدريبية والسمات  الشخصية  تبعا للخدمةوالمقومات التنظيمية ،واإلمكانيات  وا
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات واستجابات  عينة الدراسة  ألبعاد الدراسة تبعا 

 للخدمة.
 :2008دراسة فهد السلمي رابعا  : 

لدى مديري مدارس  اإلداري  اإلبداعكانت حول معرفة ممارسة إدارة الوقت وأثرها في تنمية مهارات  
لدى مديري  اإلداري  اإلبداعالتعرف على درجة توافر مهارات  إلىالمرحلة الثانوية  وهدفت الدراسة 

 لدى المدراء اإلداري  اإلبداعالمدارس الثانوية وتحديد العالقة  بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية مهارات 
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ستجابات عند المفحوصين وفقا لمتغيرات بين متوسط  اال اإلحصائيةعرفة الفروق ذات الداللة مو 

بحثية تم توزيعها على عينة  استبيانهالدراسة على المنهج الوصفي  وتم تصميم  واعتمدتالديمغرافية  
مجموعة من  إلىبمدينة مكة المكرمة وقد توصلت الدراسة  (مشرف ومدير ومعلم 367)مكونة من 

 النتائج أهمها :
  عالقة هي لدى عينة الدراسة   اإلداري  اإلبداعأن العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية مهارات

 موجبة قوية . ارتباطيه
  الوقت  إلدارةأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية

 لديهم تعزى للعمل الحالي   اإلداري  اعاإلبدفي مهام أعمالهم وكذلك بالنسبة لدرجة توافر مهارات 
  لصالح  التربويينوجدت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مديري المدارس الثانوية والمشرفين

 المدراء وبين المعلمين والمشرفين لصالح المعلمين .
 : 2010خامسا : دراسة محمد كريم خلف 

ع اإلداري لدى رؤساء األقسام االكاديمين بالجامعة العنوان :عالقة القيادة التحويلية وعالقتها باإلبدا
  اإلسالمية بمدينة غزة .

هدفت إلى التعرف على ما هي العالقة بين  امتالك القيادة األكاديمية لعناصر القيادة التحويلية وتنمية 
 القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بمدينة غزة.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكون مجتمع الدراسة من 
رئيس  50والبالغ عددهم  2010-2009رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية للعام الدراسي 

ستبيانات استبان من اال 45قسم .وتم استخدم أسلوب الحصر الشامل في تحديد العينة  وتم استرداد 
 الموزعة على رؤساء  األقسام ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية : 

 .  توجد ممارسة القيادة التحويلية من قبل القيادات األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة 
  احتل عنصر الجاذبية )التأثير المثالي ( من عناصر القيادية التحويلية المرتبة األولى

(بينما احتل عنصر )االستشارة الفكرية (المرتبة الرابعة بوزن نسبي %82.89بوزن نسبي )
 (من تقديرات أفراد العينة .% 79.63)

  يتوافر اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزة بنسبة
 ( .%83.94تقدر)
 إلداري المرتبة  بوزن احتل عنصر )القدرة على الربط والتحليل ( من عناصر اإلبداع ا

( %80.58( بينما احتل عنصر )قبول المخاطرة ( الرتبة السابعة بوزن نسبي )%88.33نسبي )
 من تقديرات افراد العينة .

 التحويلية  القيادة عالقة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول
بغزة  تعزى للمتغيرات  اإلسالمية الجامعة في األكاديميين األقسام رؤساء لدي اإلداري  باإلبداع

 .الديمغرافية والشخصية ) العمر ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي
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 :2012.دراسة صالح محمد علي الكليبي سادسا : 

 بعنوان : اإلبداع اإلداري لدى  مديري العموم ومديرات اإلدارة العامة .
العموم واإلدارات في إدارتهم العامة في الوزارة من خالل هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء مديري 

ممارستهم اليومية لمقومات اإلبداع اإلداري  والتعرف على واقع اإلبداع اإلداري والكشف عن أساليب 
اإلبداع اإلداري المستخدمة من قبل مديري العموم واإلدارات العامة في الوزارات بالحكومة اليمنية .ولتحقيق 

وزارة بالحكومة  30راسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة   من أهداف الد
وزارات منها لتكون محل الدراسة الحالية وتم اختيار عينة عشوائية من هذه الوزارات  10اليمنية تم اختيار 

. وصمم الباحث  مديرا( 210مديرا( وبلغ عدد مديري اإلدارة)140العشر حيث قدر مدراء العموم ب)
 استبيان مكون من ستة محاور :

  محور المعلومات الشخصية 
  محور مقومات اإلبداع اإلداري 
  محور عمليات اإلبداع اإلداري 
  محور معوقات اإلبداع اإلداري 
  محور التمكين لتحقيق اإلبداع اإلداري 
     محور أساليب اإلبداع اإلداري لدى المرؤوسين 

مديرعام ومدير إدارة. وتوصلت 350عينة الدراسة مكونة إجماال من تم توزيع االستبيان على 
 الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : 

  يرى مديرو العموم أن كل مقومات اإلبداع اإلداري كانت متوفرة بدرجات متوسطة 
 .ال توجد فروق معنوية لبعد الطالقة حسب جهة العمل 
 ات اإلبداع اإلداري )تحسس هناك عالقة ارتباطيه قوية بين أبعاد محور مقوم

المشكالت ،الطالقة والمرونة ، مواصلة االتجاه ( بينما توجد عالقة ارتباطيه متوسطة بين 
 تحسس المشكالت واألصالة .

  اتفاق مديري العموم ومديري اإلدارات على أن أكثر مراحل عمليات اإلبداع
ارسة هي اكتشاف وتحديد اإلداري من حيث الممارسة لها هي تنفيذ األفكار ،واقلها مم

 المشكالت 
  يرى أفراد عينة الدراسة  أنهم عرضة بدرجة  كبيرة ،للمعوقات الدافعية ثم

 المعوقات التنظيمية ثم المعوقات التي تتعلق باالنفعال )الخوف ،والتردد( 
  أن مديري العموم ومديري اإلدارات أكثر ثقة في مرؤوسيهم لتمكين اإلبداع

اإلداري لديهم عندما تكون سنوات خبراتهم كبيرة ،أي أن هناك عالقة طردية بين زيادة سنوات 
 الخبرة ومقوم الثقة لتمكين  اإلبداع اإلداري لدى أفراد الدراسة 
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  الجماعية يتزايد بتزايد سنوات  أن ممارسة استخدام  أساليب اإلبداع اإلداري
أي أن هناك  عالقة طردية  بين أساليب اإلبداع اإلداري الجماعي  وزيادة سنوات  ،الخبرة

  الخبرة  لدى أفراد عينة الدراسة 
 دراسات أجنبية : -8-2-3

  sanger et Levin 1992دراسة سنيجر وليفين أوال :    

اإلبداع ينشا عن تطوير العمل فكانت حول  استخدام الخبرة والمعرفة السابقة بأساليب جديدة،     
عامة .اعتبرت مبدعة وبعد أن أجاب مديرو هذه المؤسسات  شركة( 29)ن  االباحث رالحالي  حيث  اختب

 على استبانه الدراسة توصل الباحثان إلى النتائج اآلتية :
 المعرفة والخبرة الحالية واستخدامها بطرق جديدة  اإلبداع ينشا عن التطور في 

  تحليل السياسات الحالية  المعمول بها في المؤسسة وتم تعديلها وتطويرها وتجنب
الجوانب السلبية ، أكثر فاعلية وتحقيق للنجاح واإلبداع من عملية  االختيار من بين سياسات جاهزة 

 من خارج المؤسسة .

  هم رواد التغير  وعليهم ان يتعود على المخاطر ة بإدخال إن المديرين في مؤسساتهم
 ناحية اإلبداعية في األداء.من العوائق البيروقراطية بالتركيز على ال اتغيرات في مؤسساتهم ، وان يقللو 

 : salomo 2008دراسة ثانيا :      
  Innovation fielol orientation and iseffecton innovativeness and firmبعنوان :

performance . 
 ،المنظمي واألداء اإلبداعيةعلى العملية  اإلبداعيبيان وتوضيح أثر التوجه  إلىهدفت الدراسة الحالية 
لشركات مسجلة  (مديرا  -122-) عينة تقدر ب  بحثية تم توزيعها على  استمارةواعتمدت الدراسة على 

 عدة نتائج أهمها : إلىتعمل في مجال  تطوير المنتجات  وقد توصلت الدراسة  األمريكية،في البورصة 
 التنظيمي لهذه الشركات  األداءيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على  اإلبداعيالتوجه  أن

  اإلنتاجية
  التنظيمي للعاملين على مدى بعيد  األداءعلى  إيجاباينعكس  اإلبداعيالتوجه 
  في تطوير المنتجات  في حد ذاته  اإلبداعي.يساعد التوجه.    
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 : 2010دراسة ميها سكرلفاج ثالثا :      

 Organizational learning culture, innovative culture and بعنوان :
innovations in South Korean firms. 

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير ثقافة التعلم التنظيمي على االبتكار ومدى انعكاس 
 مجموعة القيم والقواعد على عمل التنظيم داخل الشركات الكورية الجنوبية .

وتحقيق دعم منهجي لتحقيق  عمليات التعلم التنظيمي  على اعلي مستوى لنصل إلى تغيرات 
سلوكية معرفية إبتكارية لدى الموظفين داخل الشركات الكورية في إطار ألقيمي لديهم  والتوائم مع 

راسة التنافسية ،وشملت الد مالتغيرات التكنولوجية المستخدمة وذلك  من اجل الحفاظ او رفع قدرته
موظف وتم تحليل قاعدة البيانات باستخدام برنامج لمسح  50شركة كل شركة تشغل حوالي  201

من االلكتروني لهذه المعطيات. وتم توزيع استبيان لقياس ثقافة التعلم التنظيمي عند الموظفين ، 
 يؤدي إلى تفسير أفضل  ينتج عنه سلوك إبداعي  ةاكتساب المعلومات التنظيمي اجل

قوي بين ثقافة التعلم  و وصلت الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها أن هناك تأثير ايجابيوقد ت
 على االبتكار والقدرات اإلبداعية داخل الشركات . وانعكاسها  التنظيمي

 :تعقيب على الدراسات السابقة ال -8-3
حيث تناولت  عربية 12أجنبية و 6دراسات محلية و 9 دراسة ( 27) باستعراضقام الطالب الباحث 

 أنجزتمتغيري الدراسة في عدة جوانب ،وكانت تشمل على رسائل ماجستير ودكتوراه ،وبحوث علمية  ، 
لها عالقة مباشرة بمتغير النسق القيمي   دراسة 13في مجال دراستنا. حيث شملت الدراسات السابقة على 

محلية  2دراسة منها  11 اإلداري  اإلبداعبينما كان حظ متغير  ، أجنبية 3عربية و 5محلية و 5منها ،
حدود علمنا وبحثنا خالل -،ولم نجد دراسة علمية تشمل متغيري الدراسة معا في  أجنبية 3عربية و 6و

تتضمن عدة من النقاط التي  أنها إالتوفر لدى الطالب من دراسات سابقة  ،ومن خالل ما -كاملة سنة
 : األتينيف الدراسة الحالية وسنذكرها وفق التص وتفيدتخدم 
 : الفترة الزمنية 
( حيث 2014-1982فيها هذه الدراسات السابقة ،حيث انحصرت بين ) أجريتالمدة الزمنية التي  إن
 األحدث، إلى األقدموتم ترتيبها وفق التسلسل الزمني من  2014 وأحدثها 1982 سنةدم دراسة قكانت أ

تنوع واختالف المجال الزمني الخاص بها ،الن كل زمن تحكمه تغيرات البيئة بوتنوعت هذه الدراسات 
 .االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية 

 األهداف : 
 الخاصة بكل دراسة، األهدافالدراسات السابقة متباينة ومختلفة عن بعضها البعض في تحديد  إن

 اإلداري وأساليب اإلبداعومستوى ،  على حدى  الهرميفمن جهة دراسة النسق القيمي وشكله وترتيبه 
 تطبيقه  داخل المنظمات .
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التي هدفت  (2011بوعطيط سفيان )بعض الدراسات السابقة كدراسة أهداف  معفقد وافقت دراستي      
أمحمد السعدية  سيودراسة  ،  التعرف على نظام القيم الشخصية السائد لدى هيئة التدريس بالجامعة إلى

باشيخ اسماء التعرف على النسق القيم لدى تالميذ المرحلة النهائية ودراسة  إلىوهدفت  (2001)
رندة جميل  ةودارسلنظام القيم ،  الزواياالتعرف على درجة تمثل طالب  إلى أيضاهدفت  (2012)
 التعرف على النسق القيمي للمرشدين التربويين . إلىهدفت  ( 2011)

إلى  تعزى ي والكشف فن الفروق داخل المجموعات وداللتها الت اإلداري  اإلبداعاول مستوى تن أما
عمومن رمضان مع دراسة  ةفمتشابه رافية )الجنس،الرتبة العلمية ،التخصص ،الخبرة (غالديمالمتغيرات 

ي فوزية العوفلدى موظفي الجامعة ودراسة  اإلداري  اإلبداعالتعرف عن  إلىالتي تهدف ( 2014)
 إلىهدفت الدراسات السابقة  (2010كريم خلف )ودراسة  (2006فاطمة الواصلي)ودراسة  (2005)

  . األكاديمية األقساملدى رؤساء  اإلداري  اإلبداعالتعرف على مستوى 
 المنهج وأداة الدراسة : 
مع الدراسة  يتناسبالمنهج الوصفي الذي  استخدمتالسابقة  تالدراسا أنمن حيث المنهج نالحظ  أما

وتوافقت استخدموا عدة مقاييس في بحوثهم  الحالية ،أما فيما يخص أدوات البحث فقد اختلف الباحثين في
مقدم عبد الحفيظ ،وسي امحمد السعدية ،نبيل سفيان ،رندة جميل علي من دراسة ) لدراستي مع ك

كل من  أعدهالقيمي الذي في استخدام مقياس النسق القاسيمي،عطية محمود هنا وانتونيو وويتمان (
والمقياس يحظى بقبول عالمي لدى  من اجل جمع البيانات الخاصة بالقيم ، البورت وفرنون ولندزي 

تصنيف وضعه  وهو أنماطويصنف القيم الى ستة  ،الباحثين ويتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات
م خلف بان وامحمد سحنون وكر عمومن رمض)على دراسة  االعتماد، وتم  سبرانجر األلمانيالعالم 

 . اإلداري  اإلبداع(في تصميم استمارة بحثية لمتغير والكليبي والعوفي وسالمو
  العينة:  
في دراسة  (50ختلف حجم العينة وطبيعتها من دراسة إلى أخرى حيث كانت اصغر عينة بحثية هي )ا

هذا فيما يخص متغير النسق  ( في دراسة محمد علي القاسيمي888بر عينة )كمقدم عبد الحفيظ ،وأ
في  (386) ةواكبر عينفي دراسة كريم خلف  (45فكانت اصغر عينة ) اإلداري  اإلبداعمتغير  أمالقيمي 

 (2005) فوزية العوفي  ودراسة (2010)كريم خلف من دراسة  لدراسة فهد السلمي، ووفقت دراستي  ك
ان الدراسة كفيما يخص مجال وم أما، االكاديمة األقسام ءرؤسالدى  اإلداري  اإلبداعفي التركيز على 

 في مجال البيئة الجامعية 2011وبوعطيط سفيان  2014عمومن رمضان فتشابهة مع دراسة 
في مجال  ها ،في العموم فتنوع مجال تطبيق هذه الدراسات فكان تطبيق أما( ، رؤساء و نمرؤوسي)

 . األمنية جهزةواألسسات الصناعية والتجارية ؤ الصحي والتربوي ،والم
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 النتائج : 

البحثية المستخدمة  واألدوات، واألهدافنتائج متباينة حسب طبيعة الموضوع ، إلىتوصل الباحثون 
ومدى ربط المتغيرات مع بعضها البعض ،وقد استفاد الطالب ،تم التطبيق فيه الدراسة  يوالمجال الذ

 الدراسات السابقةمن النتائج في تفسير النتائج ومناقشتها في ضوء هذه 
 

 
  



 

 .دــــــــــــــتمهي -

 مفهوم القيم  -
 وظائف القيم وأهميتها -

 أهمية القيم -

    تصنيف القيم -

 خصائص القيم  -

 مصادر القيم -

 كيفية تكوين القيم -

  النسق القيمي -
 أساليب وطرق قياس القيم -
 تأثير القيم على السلوك القيادي -

 تناقض القيم داخل التنظيم -

 خالصة الفصل -

 : النسق القيمي الثــانيالفصل 
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 تمهيد :
تعتبر دراسة القيم من المواضيع الهامة حيث نالت اهتمام الكثير من الباحثين، في حقول عديدة على 

األفراد ، فهي غرار علم النفس وعلم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم اإلدارة وذلك ألهمية القيم في حياة 
تحدد وتوجه السلوك اإلنساني داخل التنظيم في اتجاهاتهم وعالقاتهم العملية , فموضوع القيم من أكثر 

 المفاهيم غموضا الرتباطها بعدد من المفاهيم ، كالدوافع والرغبات واالتجاهات والمعتقدات ...الخ
تقييمها ، خصائصها  ،أهميتها،ا على دراسة القيم من حيث تعريفه وسنسلط في هذا الفصل الضوء

 ومدى اتصاف أعضاء التنظيم به. والنسق القيمي وعملية اكتسابه اعملية اكتسابه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

29 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  النسق القيميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفهوم القيم :  -1

لقد تعددت تعاريف القيم في األدبيات النفسية واالجتماعية , كل يعرفها حسب مجال تخصصه ومن 
 بين هذه التعريفات مايلي :

 تعريف تالكولت بارسونز :  -1 -1
القيم عنصر في نسق رمزي مشترك يعتبر معيار, أو مستوى لالختيار بين بدائل التوجيه التي توجد "

في الموقف ويعرفها كذلك أنها المعايير التي تحكم بها على كون الشيء المرغوب فيه أو غير مرغوب 
   )  talcotte .1964.p12)                                                                        ".فيه

 :تعريف " فوزية دياب " -1-2 
تعرف القيم على أنها تفضيل أو حكم يصدره اإلنسان على شيء ما مهتديا بمجموعة المبادئ "

 ".والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه والذي يحدد السلوك المرغوب فيه
 (153،ص 2000) زهران ،                                                                           

 : تعريف "محمد عاطف غيث"  -1-3  
 "يعرف القيم على أنها الصفات الشخصية التي يفضلها أو يرغب فيها الناس في ثقافة معينة ."

 (237،ص 1977)غيث ،                                                                                         

 :تعريف " حامد عبد السالم زهران "-1-4  
القيم عبارة عن تنظيمات إلحكام انفعالية معممة نحو األشخاص واألشياء والمعاني وأوجه النشاط "

 "والقيم موضوع االتجاهات والقيم تعبر عن دوافع اإلنسان وتوجه رغبته. 
 ( 158ص  ،2000)زهران ،                                                                                        

 :وظائف القيم وأهميتها  -2
 :وظائف القيم  -1 -2
 وظائف القيم على مستوى الفردي : -أ
  إنها تساعد األفراد على انتقادا معينة ، في تحديد السلوك الصادر عنه ،فهي توجهه وتحدد أهدافه

 في إطار معياري صحيح .
  تكييف والتوافق بصورة ايجابية .تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه ليكون قادر على 
  تحقق للفرد اإلحساس باألمان،فهو يستعين بها على مواجهة ضعف نفسه والتحديات التي تواجهه

 في حياته. 
 لتتضح الرؤيا أمامه هتدفع الفرد لتحسين معتقداته و إدراكات.           
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 وظائف القيم على المستوى االجتماعي : -ب
 المجتمع فهي تعتبر مثله األعلى . تساعد على تماسك وتناسق 
  ،تساعد المجتمع على مواجهة التحديات والتغيرات التي تحدث فيه بتحديد االختبارات الصحيحة

  لكي يسهل على الناس حياتهم ويحفظ استقرارهم وكيانهم واستمرارهم.
 (45-44، ص 2007، ناجي)                                                                   

  تساعد القيم على وصف وتحديد نوع الثواب والعقاب لألفراد والجماعات في إطار عالقاتهم
االجتماعية وسلوكهم ,وهي تتمتع بالقوة خاصة في هذا الصدد كما تحفظ الحقوق والواجبات في المجتمع 

                   ( 212، ص 2000)الشكور ،                                                               . وتجعله يلتزم بها

 أهمية القيم : -3
رشاد األدوار االجتماعية وتحديد انتقاء األفراد إلى مهام ومسؤوليات  كل تساهم القيم في توجيه وا 

 في النظام االجتماعي. عنصر
تفضيل تصرف أو سلوك معين القيم هي المرشد والموجه لسلوك الكائن الحي والتي تتم من خاللها  -

 عن سلوك آخر .
يضيف عبد الفتاح محمد دويدار في هذا الشأن " تحتل القيم مكانه مركزية وأكثر أهمية من  -

    ( 210، ص 1994)دويدار ،                    االتجاهات في بناء شخصية الفرد ونسقه المعرفي " . 
                                                                      

تعتبر القيم إطار مرجعي للسلوك اإلنساني في حياته العامة وفي مجاالتها المختلفة اجتماعيا وسياسيا 
                                            ( 62، ص 2000) زهران ،                                                                           .واقتصاديا

 .تساعد القيم وتقوم بدور أساسي في تحقيق الذات وتحقيق  توافق الفرد 
 (  201،ص1994)دويدار،                                                                    

 داخل الجماعات  تللقيم دورا مهما وأساسيا في بناء شخصية الفرد فهي تحدد ما يقوم به من سلوكيا
 التي ينتمي إليها، وهي التي تحدد الهدف المشترك وتعمل على تحقيقه. 

 التي تجعله صالحا في مجتمعه . يتوصل الفرد إلى تحقيق التوازن والتوافق النفسي واالجتماع   
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 :   القيمتصنيف  -4

إن تصنيف القيم يرجع إلى أبعاد ومرجعيات النظام االجتماعي الذي يسود داخل المجتمع حيث يقول 
 احد المفكرين و الباحثين المهتمين بمجال تصنيف القيم أننا لم نتوصل بعد إلى تصنيف شامل للقيم .

 ( 140، ص 1984)الهاشمي ،                                                                     

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه تصنيف دقيق للقيم إال أنها كانت محاوالت عديدة للباحثين 
 والمهتمين نذكر منها مايلي :

 : وضع "أربان " تصنيفا للقيم فصنفها إلى فئتين هما:من حيث بعد المحتوى  – 1 – 4

 :قيم عضوية  –أ 
 واالقتصادية .تتضمن القيم الجسمية 

 :قيم فوق العضوية  –ب 
 (74،ص  1980)دياب ،                       تشتمل على القيم العقلية والجمالية والشخصية والدينية.

في السياق نفسه أنماط الرجال إلى ستة أنواع تحدد نوع شخصية كل فرد داخل " سبرانجر" وقد صنف 
 .المجتمع الذي هو فيه 

 القيم النظرية : 

الفرد بالبحث عن الحقيقة والمعرفة التي تحدد األشياء، واكتشاف حقيقتها من خالل  متعبر عن اهتما
النظرة الموضوعية والمعرفية , وتكون عادة لدى الفالسفة والعلماء والمصلحون , الذين يهتمون بالمبادئ 

  والمثل العليا .
 :القيم االقتصادية 

ما هو نافع، ويتخذ من العالم المحيط وسيلة للحصول على الثروة يعبر عنها باهتمام الفرد وميله إلى 
وزيادتها عن طريق اإلنتاج ،واالستهالك واستثمار األموال ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيم 

  بنظرة عملية مادية ويكون هذا عادة لدى رجال المال والتجار واإلعمال.
 (125، ص 2000)زهران ،                                                                          

 :القيم الجمالية 
وتبرز في االهتمام بكل جوانب األناقة والجمال والتوافق الشكلي ويتميز األفراد الذين تسود عندهم هذه 

                 .القيمة بالفن واالبتكار والذوق الجمال واإلبداع الفني 
  (175،   ص 1994)دويدار ،                                                                      

 .أي تذوق الجمال الفني من رسم وموسيقى وشعر إلى غير ذلك من األمور الجميلة 
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 القيم االجتماعية : 

اهتمام الفرد وميله إلى النشاط االجتماعي، فهو يحب الناس ويميل الى مساعدتهم ويجد في  يقصد بها
 ذلك إشباعا لحاجاته االجتماعية. 

 ويتميز األشخاص االجتماعيون باإليثار وحب الناس وحب الخير للناس.
  : القيم السياسية 

لفرد السيطرة والحكم والقوة كما يتميز يعبر عنها باهتمام الفرد بالنشاط السياسي، وتعني تحقيق أهداف ا
األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيم بالقيادة في نواحي الحياة المختلفة، ويتصفون بقدرتهم على توجيه 

 غيرهم ويكون عادة من المشتغلين بالسياسة. 
 :القيم الدينية 

، لمعرفة أصل اإلنسان يقصد بها االهتمام الذي يوليه الفرد للكشف على ما وراء العالم الظاهري 
ومصيره حيث يرى أن هناك قوة تسيطر على العالم الذي يعيش فيه وهو يحاول أن يصل نفسه بهذه 
القوى، ويتميز معظم األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة بإتباع تعاليم الدين في كل النواحي ويتميز 

                                                               ة الدنيا على اعتباران ذلك عمل ديني .بعضهم بإشباع هذه القيمة في طلب الرزق،والسعي وراء الحيا
 (125، ص 2000)زهران ، 

" للقيم على األساس الذي تعرضنا له مسبقا ال يعني أن تواجد مجموعة من القيم سبرانجر إن تقسيم "
جميعا في كل فرد غير أنها تختلف في ترتيبها من  دون أخرى لدى الفرد بل نعني أن هذه القيم توجد

حيث القوة والضعف , وينبغي اإلشارة إلى أن هذه القيم تعد مبادئ أساسية، في نظره والتي يمكن أن توجه 
مجرى الفعل وتغيره بالنسبة لألفراد والمجتمعات وهذه األنواع من القيم تتحكم في عالقات األفراد وتحدد 

             .ف األنشطة وميادين الحياةممارساتهم في مختل
 (  150، ص 1998، )خروف                                                                     
 على أساس المقصد : -4-2

 .تصنف القيم أيضا على أساس مقصدها إلى قسمين وسائلية وغائية 
 : ةالقيم الو سائلي -أ

 .األفراد والجماعات على أنها وسائل لغايات ابعد تصنف القيم التي ينظر إليها
 (76،ص 1980)دياب،                                                                                          

 . : اإلخالص في العمل والطموح والمسؤوليةلمث
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 : القيم الغائية )األهداف( -ب

هي األهداف والفضائل التي تضعها الجماعات واألفراد ألنفسهم , فالحرب في نظر العسكريين ذات 
  . هدفيهقيمة وسائلية تكسب الترقية في المنصب والشرف والترقية في هذه الموقف قيمة غائية 

في أمور الحياة الن بعض األمور تتضمن  ةومن الصعب بمكان الفصل بين القيم الغائية والو سائلي
قيمة غائية وفي نفس الوقت قيم وسائلية والتميز بينهما نسبي ومن الصعب تخيل الوسيلة بمعزل عن 

 ( 164، ص 2007،  ناجي)                                                                   .الغاية أو العكس
 على أساس الشدة : 4-3

 تنقسم القيم في هذا التصنيف على ثالث مستويات نذكر منها: 
  قيمة ملزمة آمرة ناهية: -أ
 تكون بمثابة قانون ينظم العالقات، مثل القيم الخاصة بتنظيم العالقات بين الجنسين  

 قيم تفضيلية : -ب 
ن حسب ما يفضله هي القيم التي تشجع األفراد على ممارستها لكنها ال تصل إلى درجة االلتزام وتكو 

 أو يرتجيه الفرد كإكرام الضيف...الخ
 قيم مثالية: -ج 

وهي القيم التي يشعر األفراد باستحالة تحقيقها ومع ذلك فهي تحدد وتوجه سلوكهم مثل القيم التي 
تتطلب عمل الفرد لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويعمل آلخرته كأنه يموت غدا، وهي قيم تكون في أمور الدين 

 والدنيا حيث يكون الكمال .
 على أساس العمومية : -4-4
 ي على حساب شيوع وانتشار هذه القيم .أ
 : قيم عامة -أ
 ريفه وحضره وطبقاته االجتماعية  وهي قيم يعم شيوعها وانتشارها، في مجتمع كله بصرف النظر عن 

              : االعتقاد في أهمية الدين والزواج والعفة...الخ .مثل     
 ( 129، ص 2000)زهران ،                                                                      

 : قيم خاصة  -ب 
 هي متعلقة بمواقف أو موضوعات محددة أو جماعات خاصة أو دور اجتماعي خاص.

    : القيم المتعلقة بمراسيم األعياد الدينية المتعلقة بالمناسبات الخاصة ...الخ. مثل 
   (199، ص 1982،  ) محي الدين                                                                    
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 على أساس الوضوح : 4-5
 :قيم ظاهرة  -أ
عنها بالكالم مثل القيم المتعلقة بالخدمة االجتماعية هي القيم الصريحة أي التي يصرح بها، ويعبر  

 والمصلحة العامة.
  :قيم ضمنية -ب 

خالل مالحظة الميول واالتجاهات والسلوك االجتماعي بصفة  نهي القيم التي يستدل على وجودها، م
 .عامة مثل القيم المرتبطة بالسلوك الحسي

 على أساس الدوام : -4-6
 قيم دائمة : -أ

التي تبقى زمن طويل مستقرة عند األفراد وتنتقل من جيل إلى  يالقيم المتعلقة بالوقت، وهتعبر عن 
                                      المرتبطة بالعرف والتقاليد. مجيل، كالقي

 ( 130، ص 2000)زهران ،                                                                                
 : قيم عابرة -ب

القيم المرتبطة بالموضوعات التي يزول المسبب  مثلهي القيم العارضة قصيرة الدوام سريعة الزوال، 
 لقيم.اتزول هذه 

 تصنيف على أساس المرونة : 4-7
 قيم مرنة : -أ

تتصف، هي القيم التي تتعلق بالتنظيمات والتي تحدد تفاعلها مع البيئة التنظيمية والتي تركز و 
 بالمرونة حيث انه ما كان مناسبا في الماضي قد ال يكون مناسبا في المستقبل.

 :قيم جامدة  -ب
                                                               التكيف مع الضغوط والتغيرات التي تفرضها البيئة المحيطة به. نهي قيم ذات نظام جامد لعجزها، عو 

 ( 165، ص 2003الفيريوني ، ) 
وتبقى دراسة تصنيف القيم نسبية الطرح بحيث انه ال يمكننا أن نتوصل إلى حصر جميع أنواع القيم 
فهذا أمر بالغ الصعوبة , حيث أن مجال دراسة القيم وتصنيفها تبقى اجتهاد لكثير من الباحثين في هذا 

كلمة قيمة فان ميدان القيم غير ممكن اإللمام وال " انه مهما قصدنا بفوزية دياب الموضوع بحيث تقول 
                                                   .اإلحاطة به من جميع األطراف "

  (98، ص 1994) دياب ،                                                                                      
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 خصائص القيم : - 5

حدد خصائص القيم بصفة عامة كثير من العلماء والباحثين مما أدى إلى اختالفهم ، وهذا لقد 
االختالف يرجع  للمذاهب النفسية والفكرية التي ينتمون إليها، حيث تكتسي القيم خصائص عديدة نذكر 

 منها:
 قيم نسبية  5-1

 .أخرى ومن شخص إلى أخرهي قيم غير ثابتة فهي تتغير بتغير الزمان والمكان، ومن ثقافة إلى 
 قيم اجتماعية : 5-2

تنبثق من خالل التطبع االجتماعي  فهي تأتي من تراث المجتمع،والعلوم اإلنسانية وهي تصور 
                        اجتماعي للذي يتجدد من خالل معايير المجتمع .

 (255، ص  2011) نوايسية ،                                                                       

 :قيم مكتسبة 5-3
يتعلمها الفرد في نطاق الجماعة عن طريق التنشئة االجتماعية ،حيث تفاعل تلك العوامل مع     

                                                                 .تكوين الفرد لذاته 
 ( 7ص  2003بلقاسم ،)                                                                                   

 : قيم مرنة 5-4
تتميز القيم بالمرونة والقابلة لتطور ومواجهة كل التطورات والتغيرات التي يعيشها اإلنسان مع مطالبه  

                                                      .ومع حاجاته 
 (  109 ،ص 2006، ) جابر، لوكيا                                                                          

 قيم ذات قطبين : 5-5
 وهي إما أن تكون ايجابية أو تكون سلبية بمعنى مع الفعل أو ضده 

 قيم تلقائية : 5-6
 . هي ليست من صنع الفرد أو مجموعة أفراد ولكنها من صنع المجتمع وعقله الجمعي

 

 قيم إنسانية -5-7
بمعنى تخص المجتمع البشري دون غيره من الكائنات الحية، فاالهتمام والتقدير واالحترام من فعل 

 اإلنسان.
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 قيم ذاتية : 5-8

ألنها تعبر من عناصر الشخصية الذاتية فكل منا يحس أو يعبر بها على مستواه الشخصي فهي 
 ( 38، ص  2003،)عبد العزيز                                                 .مسالة إنسانية شخصية

 مصادر القيم: -6
 العوامل الجغرافية:  6-1

لقد أكد الباحثون والمفكرون على أهمية البيئة الجغرافية ، ومدى تأثيرها  في تشكيل السلوك اإلنساني  
" من األوائل في إبراز العالقة بين المناخ وطبيعة األرض التي يعيش فيها "أرسطووالثقافي , ويعتبر 
ى اخذ مبدأ الحتمية " انه في عصور حديثة اتجه بعض الجغرافيين إل"عاطف وصفياإلنسان، ويضيف 

 ( 102، ص 1971) وصفي ،           الجغرافية في تفسير ثقافة مجتمع ما بمعادلة التالية :
                                                            

 
 
 

  

                                                       
 (01شكل رقم )

 
 المصدر االجتماعي: 2- 6

إن الفرد جزء من المجتمع الذي يعيش فيه،وعليه فان القيم  تختلف عن قيم شخص آخر في مجتمع 
يزال يتصف آخر فالمجتمع الغربي مثال: يتصف بالقيم المادية أكثر من المجتمع الشرقي الذي ال 

  . بالتقارب األسري واالنتماءات العشائرية
 المصدر الديني: 6-3

إن الدين يعتبر مصدرا رئيسيا لكثير من القيم، فهو يرتبط ارتباطا مباشرا بتنظيم الشؤون االجتماعية 
" أن المصدر الرئيسي لكثير من القيم كمال محمد المغربيفي حياة الشعوب، بشكل عام , كم يرى " 

سانية ,و لقد جاء القرءان الكريم والسنة النبوية الشريفة باألسس القيمية التي تربط المجتمع المسلم اإلن
  ( 160.159، ص 1998)المغربي ،                      بشكل خاص والمجتمع اإلنساني بشكل عام .

                                                                    
 
 

 البيئة = ثقافة مجتمع ما + تكيف مع البيئة 
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 القيم البدوية )البداوة(: 6-4

إن قيم البداوة تستمد من تفاعل البدو مع بيئتهم الصحراوية القاسية ، فهي تؤثر على أساليب معيشتهم 
     اليومية، فهي تعتمد على البساطة والفطرة السليمة وتحمل الصعاب والخشونة والصبر وصفاء النفس 

                                                                                                                                  ( 157، ص  1999حيدر ، )                                                                                       .
 :قيم المدنية  6-5

المدنية ترتبط ارتباطا مباشرا بنمط المدينة, حيث أن العائلة تعتبر من أهم مصادر القيم إن القيمة 
 السائدة في المجتمع الن اإلنسان يرث دينه وطبيعته على األغلب من مواقف في العائلة.

 :الخبرة 6-6
نة على أخرى, إن الخبرة أو التجربة التي يعيشها اإلنسان، يستمد منها خبراته تجعله يعتقد بقيمة معي
                  .من الحرية نكما أن السجين له تقدير كبير لقيمة الحرية من الشخص الطليق الذي لم يذق طعم الحرما
 ( 160، ص 1998)المغربي ، 

 مكونات القيم : –7
 تتكون القيم من ثالثة مستويات رئيسية هي :     

ن المعرفي ، والمكون الوجداني ، والمكون     السلوكي المكوَّ
: ومعياره " االختيار " ، أي انتقاء القيمة من أبدال مختلفة بحرية كاملة بحيث ينظر  المكون المعرفي -أ

الفرد في عواقب انتقاء كل بديل ويتحمل مسئولية انتقائه بكاملها ، وهذا يعني أن االنعكاس الالإرادي ال 
 ؤدية إلى القيم يشكل اختيارًا يرتبط بالقيم . ويعتبر االختيار المستوى األول في سلم الدرجات الم

 ويتكون من ثالث درجات أو خطوات متتالية هي :
 استكشاف األبدال الممكنة ، والنظر في عواقب كل بديل ، ثم االختيار الحر .   
ن الوجداني-ب : ومعياره " التقدير " الذي ينعكس في التعلق بالقيمة واالعتزاز بها ، والشعور  المكوَّ

 ي إعالنها على المأل .بالسعادة الختيارها والرغبة ف
      ويعتبر التقدير المستوى الثاني في سلم الدرجات المؤدية إلى القيم ويتكون من خطوتين متتاليتين 

 الشعور بالسعادة الختيار القيمة ، وا عالن التمسك بالقيمة على المأل . هما :
: ومعياره " الممارسة والعمل " أو " الفعل " ويشمل الممارسة الفعلية للقيمة أو  ن السلوكيكَّ الم-ج

الممارسة على نحو يتسق مع القيمة المنتقاة ، على أن تتكرر الممارسة بصورة مستمرة في أوضاع 
 مختلفة كلما سنحت الفرصة لذلك .
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القيم ، وتتكون من خطوتين متتاليتين وتعتبر الممارسة المستوى الثالث في سلم الدرجات المؤدية إلى    

 نمطالهما :   ترجمة القيمة إلى ممارسة ، وبناء 
 (  65،ص2007مسلم،بتصرف،)                                                                                 

 : االتجاهات النظرية المفسرة للقيم – 8
 إننا من خالل دراستنا لموضوع القيم، وجدنا أنفسنا صوب عدة أفاق لتفكير نوضحها في  مايلي :

 : النظرية النسقية  -8-1
" بإسقاطه عن موضوع النسق، تالكولت بارسونز  نجد من بين المهتمين بمفهوم النسق االجتماعي "
 حيث أن ظهور النسقية، كمنظور فكري منظم  ويعتبر تالكولت من المساهمين في هذه النظرية النسقية

وكان ذلك بدراسة العناصر المكونة لظاهرة قيد البحث في عالقاتها ، ظهر خالل األربعينيات في أمريكا
بالتركيز على ل للمشاكل التي تحيط بالظاهرة، و حيث ترتكز النسقية على حصر الشمو  وأشكال تطبيقها

  .عناصر ما من اجل الوصول إلى هدف محددطبيعة العالقات المتبادلة بين 
 ( .11،ص2010 ،)بوغازي                                                                          

  : جانب بنائي واآلخر وظيفي في جانبين مهمينوتدرس هذه النظرية النسق 
 الجانب البنائي : 8-1-1

بها النسق أي طريقة  هوم النسق وتعني الطريقة التي يبنىبمف مرتبطةبنائية ال نايجب اإلشارة إلى 
األكاديميين  األقسامونحن في دراستا نركز على معرفة حقيقة النسق القيمي لرؤساء ، ترتيب عناصره 
 ي.على الجانب التسيير  ومدى انعكاساتهومعرفة مكوناته 

 الجانب الوظيفي : 8-1-2
التي تؤديها العناصر محددة بالموقع الذي تحتله  ةفالوظيفويمثل الجانب الحيوي داخل النسق،  

المواصفات و القدرات و اإلمكانيات المختلفة التي يتعلمها الموقع ... حيث وظيفة النسق هي أساسا تبني 
                                              .الغايات التي يسعى إلى تحقيقها

 .( 15،ص2010بوغازي   )                                                                                     
وما  ،بالجامعة األكاديميين األقسامونحن في بحثنا نسعى إلى معرفة وظيفة النسق القيمي لدى رؤساء 

 .تسييرهم للقسم لقيمي على ممارستهم اإلبداعية فيهو تأثير طبيعة هذا النسق ا
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 اإلسهامات الفيبيرية: 8-2

أنماط من الفعل  أربع تطرقه للفعل االجتماعي الذي قسمه إلىلقد حدد العالم ماكس فيبر عند 
 االجتماعي هي : 

 توجهه األهداف والغايات المحددة والوسائل الواضحة .والذي  :  (المنطقي الفعل) الفعل العقلي 

 هو عبارة عن سلوكيات صادرة عن أحاسيس ومشاعر خاصة يعيشها الفرد . العاطفي الفعل : 

 : التقليدية السائدة في البيئة التي  واألعرافوهو تصرف ) سلوك ( يتأثر بالعادات  الفعل التقليدي
 يعيش فيها .

 : م تصرفاته وهذه القيم قد تدل على األخالقياتكوهو سلوك توجهه قيم معينة وتح الفعل القيمي 
 والجماليات.........الخ . 

 : النسق القيمي -9
همية وتبعا ن من حيث األيتباالهذا مرده إلى و  ،إن القيم لديها درجات متفاوتة على السلوك اإلنساني

لقيمي، ففي بعض الحاالت تكون القيم وسيلة وفي مواقف أخرى تكون هدفا، كما أن الترتيبها ضمن السلم 
كمتغير مستقل وفاعل يؤدي  للقيمالقيم تعتبر معيارا لتقييم سلوك اإلنسان لكونها ذات بعد تأثيري يمكن 

 نتائج على البناءات الحضارية االجتماعية الدينية العائلية التربوية. إلى
فهي ليست عملية عشوائية   ،ختيار بين البدائل المتاحةالفي ا ةر من القوانين المحددحيث أن القيم تعتب

 تنسيق الذي بدوره يحول الفرد نحو مجموعة من القوانين المنظمة له .التشكيل  إلىولكنها تميل 
 لقيمي للفرد مركزا مهما لحياته، فهو يعمل على توجيه سلوكه في مجاالت الحياة.اويمثل النسق 

 عبارة عن مجموعة من قيم الفرد أو المجتمع  النسق القيمي على انهابوخضير  كاظم ويعرف "
   ."وهو إطار على صفة سلم تندرج مكوناته تبعا ألهميتها ألولوياتها،مرتبة وفق 

                                            ( 12،ص2003) ابوخضير،                                                                                
 هو تعلم منظم للمبادئ والقواعد التي تساعد الفرد على االختيار بين  : ويعرفه نيوكمب بأنه

 (New comb 1959. p.301)                           .حل الصراع واتخاذ القرارات  وا عادةالبدائل 
   مرجعي للسلوك بين اولويات القيم, وينظم سلوك الفرد, وياتي على  اطار :بأنهويعرفه كتوود

  .المرجعي العام لسلوك الفرد اإلطارقمة 
                                                               (Kitwood 1976, p. 227) . 

هو خير ما يدل على سلوكه بل يتعدى ذلك إلى التوقع ف ي اإلنسان السلوك فهمللذلك أصبح نظاما 
 .إلنسانالقيمي ل نظامالهذا السلوك من خالل فحص وفهم ب
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 أساليب وطرق قياس القيم:  – 10

هناك الكثير من الوسائل والتقنيات الموجودة في التراث األدبي، في قياس القيم حيث إن القيم تقاس 
 بعدة طرائق أهمها ما يلي : 

 المالحظة: )المشاهدة المنظمة( -10-1
ويقصد بها المالحظة العلمية المنظمة، وهي أقدم وأكثر وسائل جمع المعلومات فهي وسيلة أساسية 
مهمة ومورد خصب للحصول على المعلومات ،عن سلوك الفرد حيث أن المالحظة تطلعنا على سلوك 

 ة.من أفراد موضوع الدراسالظاهر للفرد دون إمكانية تزيفه وخاصة إذا أجريت على غفلة 

 : المقابلة الشخصية -10-2
ويقصد بها مجموعة من األسئلة أو من وحدات الحديث يوجهها طرف إلى طرف آخر في موقف 

، و سمات شخصيتهأمواجهة، حسب خطة معينة للحصول علة معلومات عن سلوك هذا الطرف اآلخر 
  على ما توحي به لهم هذه الصور.مثل تقديم صور للعمال ثم يطلب منهم التعبير 

 المحتوى : أوتحليل المضمون  10-3
هو أسلوب يستخدمه الباحث لوصف المحتوى الظاهر، لالنتقال وصفا موضوعيا ومنظما وكميا ولقد 

توى الرسائل سواء استخدم هذا األسلوب في مجال الكشف عن القيم من خالل تحليل مضمون أو مح
 "  1947"رالف وايت العالمخدمين له في هذا  المجال وكان من أوائل المستمرئية كانت مقروءة أو 

 المقارنة بين قيم الطلبة في أمريكا ومصر. في دراسته الحضارية ما استخدمه الدكتور كاظم الحضريةك
 االختبارات: -10-4

والمقاييس وهي من أكثر الطرق استخداما في مجال قياس القيم، فهناك العديد من االختبارات 
المستخدمة في هذا المجال وال يتسع لنا ذكرها جميعا وسنكتفي باإلشارة إلى أكثرها استخداما وانتشارا فيما 

 يلي :
 :مقياس البورت و فرنون وال ندزي   -أ

، وتم تعديله بعد ذلك باالشتراك  1913سنة فرنون  والبورت يعتبر من أوائل مقاييس القيم حيث أعده 
سؤاال تتوزع بالتساوي على ستة قيم التي وضعها سبرنجر وهي   120"حيث تضمن  "جاردن لندزي مع 

 القيم النظرية، االقتصادية، الجمالية، الدينية، السياسية ، االجتماعية.
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 مقياس القيم الفارقة لبيرنس :    -ب

يقوم على تصنيف القيم على نوعين قيم تقليدية وقيم عصرية ، ويتكون من أربعة وعشرون زوجا من 
العبارات،تدور حول أشياء واجب عملها أو الشعور بها ، ويتكون من أربع وستون بندا ويجب على كل 

  مجيب عليها أن يختار واحد منها احدهما تمثل قيمة تقليدية واألخرى تمثل قيمة عصرية.
  (. 275، 273،ص 2007) معمرية،                                                                   

 : مقياس وردرف وهاوكس   -جـ  
يتضمن ثالث مشكالت  مقياس الذي عده وودولفاليالحظ على هذا المقياس الترتيب في قياس القيم ف

 . رئيسية، يتدرج تحت كل واحده منها ثمانية حلول وطلب من الفرد ترتيبها حسب أهميتها
 (.245،ص1994)دويدار،                                                                            

 "مقياس قيم العمل لـ " دونالد اسوبر - د
قيمة من القيم التي تؤثر  15لقياس قيم العمل ،وهو في صورته األصلية يغطي هو مقياس أعده سوبر 

في دافعية العمل بحيث توجد ثالث بنود لكل قيمة، ومن أمثلته هذه القيم: اإلبداع، االستشارة العقلية، 
 .والهيبة ...الخ

 .وكيفه ميخائيل" ليصبح مقياسا يقيس قيم العمل ،على المستوى العالمي 
 مسح القيم لـ "بروكشيس" : مقياس -ه

قيمة، والثاني القيم الوسلية  18، فاألول تعيين القيم الغائية ويتكون من  نيتضمن هذا المقياس جزئيي
إلى  1قيمة، ويتطلب من الفرد المجيب ترتيب كل جزء منها بشكل مستقل عن اآلخر من  18ويتكون من 

18 . 
 تأثير القيم على السلوك القيادي :   -11

والقيم  لألفرادهما القيم الشخصية  أساسيينقسمين  إلى التنظيم قسم منظومة القيم في حقلتن
 إذ المكونة لثقافة المنظمات ، العناصر أهم، وتعتبر القيم الشخصية من  األعمالالتنظيمية لمنظمات 

 . كبير في حياتهم  الخاصة والعملية تأثيريكون لها 
الرئيسي  اإلطارفي سلوكهم واتجاهاتهم وعالقاتهم، وهي بذلك تشكل  تأثيرها وذلك من خالل

 ألفعالوالجماعات  داخل المنظمات وخارجها، حيث تقوم بدور المراقب الداخلي  األفرادلتوجيه سلوك 
جعل  إلىالخطأ. ويسعى الفرد دائما  أوالمرفوض، الصواب  أووتحدد سلوكه المقبول  ، وتصرفات الفرد
                 ومنسجما مع القيم التي يؤمن بهاا سلوكه متوافق

 (. 26،ص2010،آل ياسن )                                                                  
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يسمى  ما إطارالقيم التي تقوم المنظمة باستحداثها وترسيخها ونشرها بين العاملين في إن  

حد  إلىالمدراء الرواد في المنظمة  أوترتبط مع قيم المؤسسين  أنهاوميزة هذه القيم  فة التنظيمية ،بالثقا
مدى توافق  إلظهارالسلوكية على القيم ، فقيم المجتمع تؤثر بشكل فعال  األنماطتعتمد  حيث كبير .

 فان ،اإلنسانية األخرى من القيم  أكثرالسلوك مع القيم ، فعندما يهتم المجتمع بالقيم المادية  أنماطوانسجام 
         ( 107،ص 2008)العميان ،                  انماط هذا المجتمع السلوكية ستعكس مثل هذه القيمة.

  والحصولاألموال يتوضح ذلك في المجتمعات الرأسمالية التي تعتقد بان القيم المادية تعني تجميع 
اغلب حاجات  إشباعفي المجتمع ، الن  األولمقام ويمثل ذلك ال ،على الثروة عن طريق العمل المستمر

لمهن وحرف  األفرادالمادية ، وان مزاولة  اإلمكانية أوتتحقق عند توفر الثروة  أنكلها يمكن  أو اإلنسان
يدوية ) كرفع القمامة ، التنظيف ، سائق ، الصيانة المنزلية ، ...( تعتبر من الناحية القيمية شريحة فوق 
الوسط بسبب دخلهم المرتفع نسبيا ، وهذا عكس ما يحصل في الدول النامية الن النظرة لتلك المهن 

                            تختلف بغض النظر عن مستوى دخلهم . 
 (. 1989،87)القريوتي ،                                                                        

الوجه اآلخر هو اإلدراك ، و  السلوك الظاهري هو أحد وجهي القيمةويرى علماء النفس أن   
المظهر الخارجي ، هو في الواقع  وكل اتجاه للعمل أو السلوك يمكن مالحظته أو رصده ، الباطني

، هو في حد ذاته حكم مرده  المعبر عن أحكام القيمة الداخلية وأن اختيار الشخص لهذا الطريق أو ذاك
 الشخصية مكوناتكمكون أساس من  إلى القيمة

 .(17،ص2009،الزهرانيالزهراني)                                                                  

ديدها مثلت باختالف الرؤى أساسا للحكم والتوجه اإلنساني والمعبر عنه والقيم الشخصية عند تح
 سلوكيا ، واعتمدت عمليات التوجيه والتغيير في علم النفس على األداء االعتباري للمسار التالي :

   : نموذج مسار التغيير  : نموذج مسار التغيير  ((22شكل رقم )شكل رقم ) 
  

 

 

               

 

 

 

 

 ( 165،ص2004)راويه حسن،  ا لمصدر:                                     

 

 

 

 

 

ات تغيير المعتقد
 والقيم

 تغيير السلوك تغيير االتجاهات
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التخاذ القرار داخل   اإلداريةعلى السلوك القيادي والعمليات  التأثيرالقيم لها دور كبير في  إن

 القيم على السلوك القيادي  تأثيريوضح  األتيالتنظيم والشكل 

 

 

   تأثير القيم على سلوك القائدتأثير القيم على سلوك القائد:    (03رقم)الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 (79،ص 2001السقا محمد ،)المصدر:                

 
 تناقض القيم داخل التنظيم: -12
مجموعة من المشكالت التنظيمية، التي يصعب  إلى،يؤدي انعكاس التناقض القيمي داخل التنظيم إن

داخل المنظمة وتعرقل  اإلدارية واألنشطة،حيث تؤثر على جميع الوظائف أسبابهاالتغلب عليها ومعرفة 
 .عملية النمو والتطور

كثيرة  أشكاال يأخذالصراع  إن (TAPIA.1980) الباحث وضحها وتتجلى مظاهر الصراع كما 
من التناقض المعتدل المحافظ على خصوصية الحوار أي  المبارزة،الحرب إلىالتعدد،من المناقشة 

 .االعتداء وعدم االنسجام بين العاملين إلى والتفاوض
 (119،ص2008)بوفلجة،                                                                                      

سلوك القائد

المؤثر الخارجي

(لوائح/ نظام )

سلطة معلومات

المؤثر الداخلي

(خبرة/ذاكرة )

معتقدات 
وتوقعات

قيم ومعايير

   

القر

ار 
اإلدار

 ي

القرار   
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تقسيم الصراع إلى أربعة مراحل حسب درجة التناقض،وهي تندرج من سوء التكيف البسيط  ويمكن ايضا

إلى سوء العالقات اإلنسانية،ثم الصراع ، و اإلنسحاب وأقوى رد فعل وأخطره قد يتجلى في ظاهرة 
 التخريب.

 
 داخل التنظيم (:انعكاسات سوء التكيف مع القيم المتناقضة04شكل رقم)

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (47،ص2010)بوفلجة،المصدر:                               
 
 
 

 تناقض القيم

فصعوبة التكي  

 فشل التكيف

 الصراعات

إجهاد ذهني 
 وبدني

عدم اإلهتمام 
 بمشاكل العمل

 آليات الدفاع

 التخريب

سوء العالقات 
 اإلنساتية

ضغوط مهنية 
 واجتماعية

 انسحاب

 انخفاض الرضا
 المهني

 المواجهة
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 :خالصة الفصل
وفقا لما تم عرضه يمكن التأكد من أن القيم،هي الموجه لسلوك الفرد وذلك انطالقا من التعرض 

لمعناها عموما والتعرض لخصائصها فهي متعددة ومتنوعة يصعب على أي باحث أن يحيط بموضوعها  

 وارتباطه بمجموعة مختلفة من المفاهيم األخرى وذات الصلة.لتداخله 

كما تم التطرق إلى ذكر كيفية اكتسابها وتصنيفها، مع توضيح بعض النظريات المفسرة لها بحيث أن 

معظم هذه المحددات تتفق على عملية التفاعل االجتماعي داخل إطار الحضاري وفقا للبيئة المحددة، 

 اكتساب إجرائه مع القدرة على قياسها.والمكيفة لسلوك الفرد و 

 



 

 .دــــــــــــــتمهي -

 ماهية اإلبداع  -
 مفهوم اإلبداع اإلداري  -
 أساسيات اإلبداع  مستويات اإلبداع -
 خصائص اإلبداع -
 خصائص اإلداري المبدع -
 عالقة اإلبداع ببعض المفاهيم -
 استراتيجيات اإلبداع اإلداري  -
 نماذج اإلبداع اإلداري  -
 المبدعةالمنظمات  -
 العمل اإلبداعي -
 معوقات اإلبداع اإلداري  -
 مستويات اإلبداع اإلداري  -
 أسباب تبني اإلبداع داخل المنظمة -

 خالصة الفصل -

 اإلبداع اإلداري : الثالث الفصل 
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 تمهيد :
 

كالعلوم االجتماعية في عدة حقول علمية إن مفهوم اإلبداع يعبر مجال اهتمام كثير من الباحثين ،
يفسرون الظاهرة ، مختلفة فعلماء النفس اإلبداع ،  رغم وجود تعاريف وذلك بغية تحديد  ماهية  واإلنساني
خضاعها لمنهجية البحوث اإلبداعية  تدريبيةوبرامج  اإلبداعلقياس  أدواتوتطوير  والتجريبيةالعلمية  وا 
 الصناعية والخدماتية ....الخ  المؤسساتداخل  للموظفينوتحفيزية 
وعالقته ببعض المفاهيم وبعدها يتم تناول  وأساسياته اإلبداعماهية  إلىالتطرق في هذا الفصل  وسيتم
ستراتيجياته اإلداري  اإلبداعمفهوم   . ونماذجه وا 
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 :  اإلبداعماهية  -1
 :  لغة -1-1

, ويقال فالن  أواليكون  الشيءالبدع هو , والبديع  وبدأه أنشاه أي الشيءفبدع  وأبدعمن بدع  اإلبداع
                       . لم يسبقه احد فيه األولهو  أي أمربدع في 

 .( 174،ص1988ابن منظور،)                                                                                   
قوله بمعنى اخترع ال على مثال , حيث جاء في القرآن الشيء  أبدعفي الفعل  اإلبداع أيضاويقال 

 (      يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيئ وهوبكل شيئ عليم تعالى )بديع السموات واالرض انى

 ( 101)قرآن كريم ، االنعام ، اآلية                                                                                        

 أي واألرضوهللا بديع السموات  سابق، اختراعه ال على مثال الشيء إبداع,  مختار الصحاحوجاء في 
وتعني  ،واالبتكار واالختراع واالنجاز مصطلحات مترادفة اإلبداعمبدعهما, والبديع المبدع, وتعد كلمات 

 (38، ص2010يدي وآخرون ،ب)الع                   .مألوفجديد غير اإلتيان بشيء 
 :  اصطالحا -1-2

من خالل اطالعنا عن التراث النظري وجدنا اختالف  ،باإلبداعلقد تعددت واختلفت التعاريف الخاصة 
 راها نذكر منها ما يلي يزاوية التي الكل يعرف حسب وجهة نظره ومن  ، الدارسين و الباحثين

 خبراته التي تؤدي أثناءالعملية التي يمر بها الفرد  : بأنه اإلبداع" آندروزو " 1938" هوبكزيعرف " 
                    ر عن فرديته وتفردهعبت أنهاتحسين وتنمية ذاته كما  إلى

 (84،ص1986)منصور،                                                                                        

 ،تلفةخالم أنشطتهيتضمن كل ما يحقق للفرد ذاته من خالل  اإلبداعبان ترى  : 1982" هيلين"تعريف 
عاديين يتسمون بالتلقائية و حرية  أفرادبل يتجلى في  ،معين إنتاج أوومن ثم فهو ال ينحصر في نشاط 

                         .التي تبدو متناقضة  األشياءبين  يفالتعبير والتأل
 . (149،ص2001حمد،األ )                                                                           

من ،في سنوات مختلفة  اإلبداعغير مألوفة وقد يظهر ،وعالقات جديدة  ارتباطاتيعني تجريد  اإلبداع
هما : ركن الجسم الذي  أساسيينيتطلب ركنين  اإلبداعوفي جميع فروع المعرفة ولذلك فان  اإلنسانعمر 
 . بالمضمون والمحتوى  اإلبداعوالركن االجتماعي الذي يمد ،وهو الدماغ  األداة أوبالوسيلة  اإلبداعيمد 

 جديدة ومقبولة  أفكار إنتاج أنهاالتي تفسر على  ، يدل على العقلية اإلبداع أن : 1965تايلورتعريف 
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من القدرات العقلية البسيطة وتختلف هذه ، اإلبداع على انه تنظيمات لعدد  :1957 جيلقوردتعريف "
مجال االبتكار وتتمثل هذه القدرات في الطالقة اللفظية والمرونة  بينها في اختالفالتنظيمات فيما 

               .(13، ص2002)رشوان،                                           . والحساسية للمشكلة واألصالة
 وأوجهحساسية للمشاكل  أكثريصبح الفرد خاللها  ،على انه عمليةاالبداع  :1962 ستورانتعريف 

 ،قدرة على اكتشاف المشاكل أكثركما يصبح الفرد  األشياء، لعدم تجانس  أوفي المعلومات  ،النقص
 إلىضات واختيارها وتعديلها والتوصل والبحث عن حلول لها وعلى طرح التساؤالت وعلى بناء االفترا

 ( .16، ص2000لقذافي، ) ا                                                                         . النتائج
مبادئ الللمشكالت والفجوات المعرفية و  حساسا ويعرف اإلبداع على أنه عملية يصبح فيها الشخص

الناقصة والغير منسجمة،فيحدد فيها الصعوبة ويبحث عن الحلول ويقوم بتخمينات ويصوغ فروضا من 
 نتائجها في آخر األمر. ويقيم النقائص وتختبر هذه الفروض،

 (39،ص1991)سعد هللا،                                                                               

 إعادة أو ،مختلفة وجديدة لحل مشكالت معينة أفكارعلى انه  اإلبداع،وفي هذا السياق يمكننا تعريف 
يعتبر رؤية الفرد لظاهرة معينة بطريقة جديدة  فاإلبداعمعرفية مختلفة.  ألنماط ،ارتباط عالقات جديدة
تستلزم معالجتها على مستوى تفكير مختلف  التي  المشكلةوجود لتحديد  اإلحساستتطلب القدرة على 

 .لها  بحل مناس إلىتوصل لل
 تصنيف تعريفات اإلبداع : -2

نقال عن ورقة غير منشورة  ،(1993أورده تايلور )من التصنيفات الشاملة لتعريفات اإلبداع ،ما 
 :إلى التعريفات اآلتية  للباحث ريوسي سيتعرض فيها

 تعريف الجشطالط :  -2-1
كل من  بشكل جديد ويمثل هذا االتجاه األفكار،ترجمة المعارف و  أودمج  إعادةاإلبداع عبارة عن 

 .جشطالط موجود من اجل بناء جشطالط أفضل يعرف اإلبداع بأنه  حيث   بوهلر و فرتيمر,  وهلرك
 :تعريف الناتج النهائي  -2-2

 اإلبداعالمختلفة ويمثلها تعريف " ولك" بان  في الحاالت ، وهي تعريفات موجهة نحو المستحدثات الجديدة
  .بصورة تشكل إضافة للحدود المعروفة في ميدان معين ،يعني التميز في العمل واالنجاز 

 لتعبيري الجمالي : التعريف -2-3
 الذي "  " جزلين  تعريف  أمثلتهاومن  ، وتدور فكرتها حول التعبير الذاتي للفرد وخبرته الشخصية

   للفرد.وتحول في تنظيم الحياة الشخصية  ،عملية تغير اإلبداع أنينص على 
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 تعريف التحليل النفسي: -2-4
 اإلبداعوان تحقق  , الهو ( األعلى األنا,  األنامحصلة لتفاعل ثالث متغيرات للشخصية )  اإلبداعيرى 

  .حتى تبرز على السطح محتويات الالشعور األنا ،مرهون بكبت 
 .(24-23, ص 2002)جروان,                                                                                 

 عالقة اإلبداع ببعض المفاهيم :-3
االنجليزية للداللة على  أوفي اللغة الفرنسية   innovationتستعمل كلمة  واالبتكار :اإلبداع  -3-1

او  إنتاجي إجراء أو يجة،التي تجد طريقها في التطبيقات الصناعية , سواء كانت نت،كل االختراعات 
 .تستعمل للداللة على نفس المعنى واإلبداعكلمة االبتكار  أنفي اللغة العربية فوجدنا  ،أماخدمة 
 والختراع : اإلبداع-3-2
هو تطوير  فاألولواالختراع وثيقة  اإلبداعو االختراع مفهومين مختلفين لكن العالقة بين  اإلبداع إن

االختراع هو جديد في المعلومات العلمية ويمكن ان يكون نظريا او قاعدة قانون  أما ، ونشر افكار جديدة
 . تطبيقا في شكل طريقة حل او معالجة مشكل معين علمية او

تطبق  اإلبداعيةفالفكرة الجديدة  اإلبداعي ،لناتج اهو مرحلة تلي ،االختراع  أنلكن ما يجب مالحظته 
تحقيق  أي يكون االختراع نتيجة او مثال عنمادي هو االختراع ,  منتجالواقع في شكل  األرضفي 

  اإلبداع .
 : والتميزاإلبداع -3-3

وبالتالي  ، الطرائق للتعامل مع الواقع وأفضلالحلول  أفضل إلىفكرة جديدة تقود  أويمثل رؤية اإلبداع 
بطرق   إالالتغير  يحدثكاالستجابة للتغير فال  التجديد حالة من اإلبداعيعتبر حيث  ،تجديدا يعتبر اإلبداع
 (.29, ص 1987)عساف,                                                             . إبداعية

 :خصائص اإلبداع  -4
 يتميز اإلبداع بعدة خصائص منها : 
 اإلبداع ظاهرة فردية وجماعية :  -4-1

فاإلبداع ليس حكرا ،على الفرد ألنه  ليس عملية فردية بالضرورة بل يتم ممارستها  عن طريق 
المؤسسي  أوالجماعي  اإلبداع أنحيث يبدو  ،ذلك في الوقت الحاضر ويتأكدالجماعات والمؤسسات , 

  اإلنسان .أكثر إمكانية ووجودا بحكم الظروف والتغيرات التي يعيشها 
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  :عامة وليست خاصة  إنسانيةظاهرة  اإلبداع -4-2
 اإلفرادلكن توجد فروق بين  إبداعية ،مبدع يمتلك شخصية  إنسانعاقل وسوي هو  إنسانكل  أنحيث 

 .ينمو في البيئة المشجعة له  ،إذ أن اإلبداعحسب الفطرة وحسب البيئة التي ينشأ فيها 
 :بالعوامل الوراثية يتأثر اإلبداع -4-3 

 األشخاصمما يمكن كل  ،العلمية انه يمكن تكوين االستعدادات المبدعة وتطويرهاتؤكد الدراسات 
 (.29, ص 1987)عساف,                                                  . مبدعين ايكونو  أنالعاقلين 

 :  لإلبداعالعناصر المكونة   -5
تتمثل في القدرة على التخطيط   ،لإلبداعمكونة  أساسيةهناك عناصر  أنيرون  لإلبداعالدارسين  إن

 . ثقافية داخل المؤسسةو بناء منظومة قيمية والتفكير االستراتيجي،ثم ،االستراتيجي
 التخطيط اإلستراتيجي:-5-1

ويعتبر أهم وظائف التخطيط هو تحقيق األهداف بوسائل افضل،وبتكلفة أقل،لذا يعرف بأنه "العملية 
مستقبل المؤسسة،وعملية تطوير الوسائل والعمليات الضرورية لتحقيق هذا التي يتم بواسطتها تصور 

 (248،ص2002)حسن عثمان،                                                                        .المستقبل
والتخطيط يشمل جميع مجاالت العمل في المؤسسة،وهي جميعها تحتاج ألنشطة إبداعية لذا فإن وضع 

 أي إستراتيجية منفصلة عن الجانب اإلبداعي تصبح في غاية التعقيد.
                                                                               DOUGLAS,1976,P09)) 

 :التفكير االستراتيجي  – 2 – 5
 ،على وضع خطط للتعبير ووسائل للتعامل معه ،التفكير االستراتيجي يتصل مباشرة بقدرة المؤسسة إن

ذلك فهو يهتم  إلى باإلضافةالمنظمة  بأهداف األفرادكما انه يتيح من الرؤية الواضحة والمشتركة ووعي 
عجز المنظمة في  أسبابهذا احد  أنكما ترى " الفريوني "  ، مشتركة بين العاملين وأهدافقيم  بإيجاد

ال تكمن فقط في تقادم التشريعات والهياكل  اإلداري،مشكل التخلف  أن و يرى  ،الدولة النامية عموما
بل تكمن في تشتيت الجهود وغياب االنتماء للمؤسسة وكل هذا سببه ضعف التفكير  ،التنظيمية

 .المنظمة واستراتيجياتها  أهدافاالستراتيجي الذي يجعل العاملين يعطون اهتماما للتحقيق 
 ( 177،ص2003) الفيروني،                                                                                     

جل أمن  ،مرا ال بد منهأومن هذا المنطلق يجب االهتمام بالجوانب السلوكية واالجتماعية والنفسية 
وال يتم هذا  ،المنظمة واستقرارها أهدافلتحقيق  ،مشتركة بين العاملين وقيم تنظيمية تكوين منظومة ثقافية

 .بتدعيم التفكير االستراتيجي  إال
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 بناء ثقافة المنظمة :  – 3 –5
يجاد قيم مشتركة بين العاملين من خالل التركيز على احتياجاتهم  ،تكريستهتم المنظمة بالثقافة بغية  وا 

تاحةواحترامهم وتدريبهم ،تبارهم شركاء حقيقيين في اتخاذ القرارات داخل التنظيم ويجب االهتمام بهم عوا   وا 
 المتميز اإلبداعي األداءترسيخ مبادئ ومعايير و على تطويرها، الفرصة لهم لبناء مستقبل المنظمة والعمل

يتلخص في التركيز على احتياجات العاملين  ،مؤسساتية ةتنظيميخلق ثقافة  أوبناء  أنفيرى " الفيريوني " 
االهتمام بهم وتدريبهم والعمل على  األسرةواحدة  يتوجب على رب تلك  أسرةفي  كأعضاء إليهموالنظر 
تاحةوتوفير قدرة من االحترام للعاملين  ،متميز أداءترسيخ  في صنع القرار داخل  المجال لهم للمشاركة وا 
 .( 173،ص2003)الفيروني،                                                                                 التنظيم 

 ،تصبح قوة اقتصادية عالمية أناليابانية التي استطاعت  اإلدارةهذا النوع من الثقافة هو ما يميز  إن
 اإلضافي،يكلف العاملين بالعمل  أنمثال  للمسئولتعتبر المنظمة كاسرة واحدة متكاملة ويمكن  أنهاحيث 

 اإلضراباتمن دون الحصول على اجر وهذا بسبب روح االنتماء, ولهذا تعتبر اقل الدول من ناحية 
 (3ص 2011)بو مصباح,                                                                                .العمالية

ليس بالهين عمله وقليال ما  أمرمشتركة بين العاملين وهو  وأهدافقيم  إيجادالثقافة المؤسساتية تعني و 
جهود العاملين مبعثرة النعدام المناخ التنظيمي  أنوفي مؤسساتها حيث  ،نجده في الدول النامية

 . ،الذي يضمن ويشجع على تجسيد قيم شخصية وتنظيمية مما يساهم في فعالية آداء العمالالصحي
 عناصر المكونة لإلبداعال(:05الشكل رقم)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 (248،ص2002حسن عثمان،المصدر:)                             
 
 

 بناء ثقافة المنظمة

جيالتفكير اإلستراتي عناصر اإلبداع جيالتخطيط اإلستراتي   
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 مستويات اإلبداع :  -6
 في مجال اإلبداع :هناك خمسة مستويات لإلبداع كما صنفها الباحثون 

 :التعبيري اإلبداع  -6-1
وهو يعني تطوير فكرة معينة بغض النظر عن نوعها أو جودتها ،ومجال هذا النوع من اإلبداع الرسومات 

 لمستوى ضروري للمستويات التالية العفوية لألطفال , ويعد هذا ا
 (. 130,ص2011, خلف )                                                                               

  ي :االقتباس اإلبداع -6-2
 اإلنتاجي اإلبداعكاملة في  أعمال إنتاج إلىيؤدي  ولمهاراتي ،هو ناتج لنمو المستوى التعبيري 

  . غير مكررة ةمتطور  بأساليب
 : الختراعيا اإلبداع -6-3
منفصلة  أجزاءبين  مألوفةغير  ، عالقات جديدة إدراكيتطلب مرونة في  اإلبداعهذا المستوى من  

دمج معلومات قد تبدو غير مرتبطة  أومن مجال للعلم مع بعض  أكثرومحاولة ربط  ، موجودة من قبل
االت العلم مع مجأو جديد عن طريق دمج هذه المعلومات  شيءمع بعض حتى يمكن الحصول على 

 .يةتركيببعض وهذه العملية ذهنية 
 : التجديدي اإلبداع-6-4

دع بمما ييسر للم لألشياء ، قدرة عالية على التصوير التجريدي اإلبداعيتطلب هذا المستوى من 
 . نظرية جديدة أوع اختراع جديد قد يتمثل في منتج جديد دحيث يقدم المب،تحسينها وتعديلها 

 :نبثاقي اال  اإلبداع -6-5
 وأعالهاالمستويات  أكثروهو ،ويتضمن تصورا  لمبادئ جديدة تماما  اإلبداعوهو ارفع صورة من صور 

بداع إيجادمثل المستويات السابقة  تجريدا من       . جديدة أفاق وا 
 (106،ص2014) عمومن ،                                                                          

 إعادة أومختلفة وجديدة لحل مشكالت معينة  أفكارعلى انه  اإلبداعوفي هذا السياق يمكننا تعريف 
 معرفية مختلفة . ألنماطعالقات جديدة ربط 
المشكلة لتحديدد  اإلحساسيعتبر رؤية الفرد لظاهرة معينة بطريقة جديدة تتطلب القدرة على  فاإلبداع 

 .لها  بحل مناس إلىستلزم معالجتها على مستوى تفكير مختلفة لتوصل التي ي
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 : اإلداري  اإلبداعمفهوم  -7
 اإلبداعية ظف المهارات الشخصية و الم استخداميعني "  بأنهالمبدع  اإلداري  األداء القحطانييعرف 

 أوتواجه مصلحة التنظيم  إداريةلمشكلة  ابتكاريهحلول  إلىتوصله  ، جديدة إدارية أساليبفي استنباط 
المنظم الذي يتصل  اإلبداعيتصورات جديدة لمعالجة تلك المشكلة باالعتماد على التحليل الهادف والجهد 

 . الحسي القائم على التحليل المنطقي واالختيار والتجريب والتقويم " باإلدراك
 .)338ص ،2001، القحطاني )                                                                                 

 مفيدة  وأفكارووسائل  أساليب" القدرة على ابتكار  بأنهالمبدع  اإلداري  األداء" فارس  أبو "  هيعرفو  
ما  ، تحفز أومن قبل العاملين في المنظمات  األمثلالتجاوب  واألساليب األفكارللعمل بحيث تلقي هذه 

      ." أفضلبصورة  اإلنتاجية لديهم من قدرات ومواهب لتحقيق األهداف
 (22م، ص1990ابو فارس،  )                                                                         

 : عملية تتضمن ثالث عناصر متداخلة االداري  اإلبداع أنبمعنى 
 .لإلداري يتمثل في الفكرة القيادية والرؤية المتميزة  : األولالعنصر 

ذكاء: يتمثل في تحريك وتشغيل  العنصر الثاني  والفريق  األفرادمواهب ومهارات  وا 
ها إلى القنوات الصحيحة مما يعمل على ائج هذه التركيبة وتحويلت: يتمثل في استثمار ن العنصر الثالث

 .تطوير العمل 
من  األفرادعنها ناتج جديد نتيجة التفاعل بين  ينتج هو كل عملية اإلداري  اإلبداع أن" روجرز" عرف وي

 . وتفوق  ويعطي مرونة اكبر داخل المنظمة ،جديد يحقق تمايز أسلوبالمنظمة باستخدام 
   (.115، ص 2008)حمداوي،                                                                             

 سياسات وتنظيمات و طرق جديدة  إلىالمفاهيم الجديدة القابلة للتحول  إلىهو التوصل : اإلداري  اإلبداع
 تنظيم اإلبداععملية ،بعض هذه المفاهيم يتعلق بتطوير  إنفي المؤسسة , بل  األداءتساهم في تطوير ،

جراء          . الجديدة األسواق إنشاءفي  اإلسراعمنتجات جديدة ومن ثم  إلىالجديدة  أفكارهنقل  وا 
 (.41ص 2011)وكيل،                                                                                          
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 : اإلبداع اإلداري في المنظمات مستويات7-1
 من اإلبداع اإلداري في المنظمات هي : مستويات ثالث  بين يمكن تمييز

 : اإلبداع اإلداري على مستوى الفرد -7-1-1
تبدأ العملية اإلبداعية في مجال اإلدارة بوجود مشكلة تدفع الفرد العامل إلى البحث عن حلول مالئمة 

 والسمات اإلبداعية التي يمتلكونهاويتوصل الفرد إلى حل هذه المشكلة من خالل تلك القدرات 
  :اإلبداع اإلداري على مستوى الجماعة  -7-1-2

إن االبداع  يتم تحقيقه من قبل جماعة عمل معينة )لجنة ،قسم،فريق عمل....(ونتيجة للتفاعل فيما 
امل بينهم وتبادل الخبرات واآلراء ومساعدة بعضهم البعض حيث تتأثر عملية اإلبداع الجماعية بعدة عو 

 منها :
 فكلما كانت قيم الجماعة وأفكارها مشتركة مع أهدافها كلما زاد اإلبداع اإلداري الرؤيا المشتركة: *    
يشجع على إيجاد مناخ تنظيمي يسمح لألفراد بالتميز والتفوق في اآلداء ويمكنه  * اإللتزام بالتميز:   

 من تقييم إجراءات العمل 
 .(185،ص1992الدهان،)                                                                     

* تنوع الجماعة: فالجماعة المتنوعة من حيث الجنس تنتج حلوال أفضل، والجماعة المتكونة من   
 شخصيات مختلفة يزداد إبداعها

 .(277،ص2004اللوزي،)                                                                     
 :اإلبداع اإلداري على مستوى المنظمة -7-1-3

اإلبداع في المنظمات المعاصرة بات أمرا ضروريا ملحا إذا ما أرادت هاته األخيرة أن تبقى وتستمر 
ويمكن تحقيق ذلك من خالل الشروط  وتزدهر، فعليها أن تجعل اإلبداع أسلوب عملها وممارساتها اليومية

 التالية:
 أن تعمل على توسيع مدركات األفراد من خالل التعلم والتدريب  -
 ضرورة حل المشكالت بصورة إبداعية وذلك من خالل تعلم التفكير اإلبداعي وتشجيعه. -

 (.277،ص2008)جيمس،                                                                      
 خصائص القائد اإلداري المبدع:-7-2 

يمثل القائد اإلداري القادر على إحداث التجديد ، حجر الزاوية في مسار اإلبداع اإلداري ويتحلى هذا 
 يلي :  القائد بالعديد من السمات والقدرات العديدة منها ما

 اإلستراتيجية الفعالة .التفكير االستراتيجي والرؤية المستقبلية لإلدارة  -
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 الرؤية الشمولية التي تساعد على الربط بين المتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية . -
 الرؤية االنتقادية الهادفة للتجديد المستمر . -
 التعامل الجيد مع تكنولوجيا المعلومات -
 إدارة المنافسة داخل المنظمة وخارجها  -
 عي و التوليف بمعنى العثور على عالقات داخل التنظيم و القدرة على التفكير التن -
   لتطبيقها داخل التنظيمجديدة  أفكارالرغبة في البحث عن  -

 النظرة الشمولية لألمور اإلدارية . 
 المناسبة  األوقاتالقدرة على اتخاذ قرارات تشريعية في  -
البيانات والمعلومات والمقترحات ارتفاع مهارات االتصال الفعال التي يمكنهم من الحصول على  -

 واآلراء. 
 عدم تصيد أخطاء المرؤوسين أو التشهير بها، تجنبا لألثر السلبي المترتب على ذلك .  -

 .(21، ص2008)عزت نصر،                                                                                     

للمبدعين تتمثل في الخصائص النفسية المتمثلة في  الشخصيةوقد أورد الصيرفي أن الصفات 
 المخاطرة واالستقاللية والمثابرة واالنفتاح على الخبرة الداخلية والخارجية.

  . (62،ص2007)الصيرفي،                                                                          

 :مبادئ اإلبداع اإلداري  -7-3
العلمية  واألجهزةوالتقنيات  اآللياتكحداثة ،واكب التطورات التكنولوجية ت أنحتى تتميز المنظمة يجب 

بدال , فال بد  أن  تاالنترني إلىيل نظام االتصاالت والعالقات من الرسائل و اليد العاملة بالحاسوب وتح وا 
 تتصف المؤسسة ببعض المواصفات والمبادئ هي :

وعلى  اإلبداعية ،مصادر الفرص يبحث عن بتحليل الفرص فهو  يبدأ ،منظم الالهادف و  اإلبداع -
 إال أخر إلىومن وقت  آخر، إلىتختلف من مجال  أنها إالمصدر من هذه المصادر  لك أهميةالرغم من 

 انه يجب دراسة وتحليل جميع هذه المصادر بشكل منظم.
نما ،يجب عدم االكتفاء بالتفكير في المشكل - إليهم مقابلة الناس واالستفسار منهم واالستماع  أيضا وا 

 أنفالمبدعون يحددون طريقة تحليلية بما يجب إدراكي حسي،له جانبين جانب مفاهيمي وأخر  فاألبدع
المستخدمين للتعرف على  أولالستفادة من الفرصة ثم يقومون بمقابلة العمالء ،  اإلبداع اعليه  يكون 

 . (Dlucker,1985,p133)                                               تلبية حاجياتهم .توقعاتهم و 
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 :  اإلداري  اإلبداعنماذج  –8
والهامة لنمو المؤسسات وبقاءها وتطورها  األساسيةيمثل احد الضروريات  اإلداري  اإلبداع إن

 (.350، ص 1995)عساف،                                                             واستمراريتها.

 عدة نماذج منها : أن هناك كما 
ويرضي الجماعة حيث يقول " سهب سوف " انه العملية القادرة ،جديد انه عملية ينتج عنها عمل  -

جديدة ومختلفة  تصوراتتقديم  على تحقيق نوع من االنشقاق على مسار التفكير العادي القديم 
  .كليا

 إنتاجيسعى لتحقيق  اإلبداع أن هاكينون"وحل المشكالت فيقول " اإلبداعي اإلنتاجيركز على  -
مكانيةوالمالئمة ة يتميز بالجدي  .التطوير  وا 

ين يكاديماأل بدعين وهناك من الباحثينالم األشخاصيركز على السمات والخصائص التي تميز و  -
من يركزون على السمات التالية : )المخاطرة , االستقاللية , المثابرة , واالنفتاح . والطالقة الفكرية 

  .والمرونة( األصالة, 
انه استعداد  اإلبداعويعرف  لإلبداعاالستعدادات النفسية الكامنة  أو اإلبداعية اإلمكانيةعلى  التركيز -

 .الكامن للتفوق والتميز
 واإلشرافاإلعداد االختمار ز على المراحل األساسية التي يمر بها اإلبداع وهي مرحلة يركالت  

 (.313, ص 2003)حريم:                                                                                          

وبقدر ما تولى المؤسسات اهتماما وعناية  ،مورد مهم ينبغي تعزيزه وتطويره اإلداري  اإلبداع إن -
 .بالغ على بقائها وازدهارها  تأثيرذلك لبقدر ما سيكون  باإلبداع

  :فيقول عساف أما
 اإلداري  لإلبداعفمن خالل القيم التنظيمية المحفزة ، اإلبداعمحفزات  إلىبيئة المنظمة تحتاج  إن

 .هيئت له ثقافة وقيم تنظيمية مبدعة إذاتجعل كل فرد فيها قادر على العمل المبدع أن تستطيع المنظمة 
 : اإلبداعيالعمل  -9

, كون كل منظمة تسعى للتنافس الشديد بغية  اإلدارةمن المفاهيم الحديثة في  اإلبداعييعتبر مفهوم العمل 
                          إنتاجيتهم.العاملين ويزيد من  أداءلتحسين  األفكارجديدة . وتجسد هذه  أفكار إلىالوصول 

 إداري تسيير  إلىمن اجل الوصول  بإتقان ،غيره  أبدعهالذي يعيد تشكيل ما و الماهر ه اإلداري  إن
, تخدم المجتمع وتقدم  أفكاراعلى مستوى التنظيمات يقدم  اإلبداع أنالمنظمة , حيث  أهداففعال يحقق 
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فالمؤسسة المبدعة هي التي ال تفتأ ، تفوق غيرها وتتفوق على منافسيها  إضافيةمزايا منافع و  لمنتسبيها
ذلك الجديد , الذي ال  إلىللعاملين فيها ليوصلوها   المادية والمعنوية، حث عن الجديد , لتوفير الحوافزتب

 . بهم إاليقيم 
 (.48ص، 2010,  وآخرون  يديب)الع                                                                            

  (prter & wateman .1982يحدد كل من ) :  ركائز التفوق في العمل اإلبداعي  -9-1
 :  ركائر التفوق في النقاط اآلتية  

 القيمية لدى قيم التنظيمية داخل التنظيم وتعميقها وذلك من خالل ترسيخ المنظومة لالتعريف با
 التنظيم .العمال داخل 

  في العمل  األداءالتركيز على 
  اإلبداعيالمغامرة في العمل و تشجيع روح االستقاللية  
 في معاملة العاملين في المؤسسة  اإلنسانيالعامل  مراعاة. 
  اإلدارية للموظفين  اإلجراءاتتبسيط وتسهيل  
  اإلبداعي.خلق بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة وتشجيع على العمل  
  اإلبداعي .يرتكز عليها العمل  ، طاقة بشريةعلى العنصر البشري كالتركيز 

 (.258-257ص  1997القيرواني  )                                                                                 
 

مطالبين بانجاز  أنهمحيث  اإلدارية على العاملين في المنظمات أساسا ،يرتكز  اإلبداعيالعمل  إن
من  أسمىهدفا  اإلبداعيمنظمة ال تضع العمل  أيمهامهم الوظيفية التي يشغلونها بصورة مبدعة , وان 

                      .واالنهيار الرداءةيكون مصيرها س أهدافها
 (.18م , ص 1998,  ) عساف                                                                   

من خالل الحد من البيروقراطية  اإلبداعي للعملالمناخ المالئم ،تعمل على توفير  أنمنظمة  أيوعلى 
 . المحددة لكل منهم األدواروتسهيل عملية االتصال والتعاون مع العاملين على ضوء 

تبحث  أنوتقتضي مطالب العصر الحديث والتطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية 
 . اإلبداعيالعمل  وبالقدرة على المبادرة  يتصفون  المؤسسات عن قادة متميزين

يضفي من قوته  إنالقائد الذي تحتاجه المجتمعات المعاصرة هو ذلك القائد القادر على  أنحيث 
الذي يستمد قوته من المركز الذي يشغله , وان يقود المؤسسة  اإلنسانمركزه , وليس وشخصيته على 

 . اإلبداعينحو العمل 
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 : في المنظمات اإلبداعتبني  أسباب -10
 أوسياسية  أواجتماعية  أوللظروف المتغيرة سواء كانت هذه الظروف ثقافية  األسبابجاز هذه إييمكن 

يضمن بقاء المؤسسة  إبداعي، بأسلوبالستجابة لهذه المتغيرات ااقتصادية والتي تحتم على المنظمات 
 اإلنتاجيةفي جميع المجاالت الخدماتية  واإلداري الفني والتكنولوجي  اإلبداع والعمل على تكريسواستمرارها 

  .داخل التنظيم اإلداريةو 
استجابة المنظمة لهذه الثورة  تستلزمالعصر الحديث ظهور التكنولوجيا المعلوماتية في  أنحيث 

مما  إبداعيةدارتها بطرق وأسلوب إ ات تلك المنظم ،وذلك من خالل تغييرات في خصائص  التكنولوجية 
ن مكانتها التنافسية داخل من خالل ضما أهدافهاوقدرتها التنافسية واالستمرار وتحقيق  أرباحهايزيد من 

 .السوق 
 في النقاط التالية : اإلبداعتبني  أسبابويمكن تلخيص 

الموارد التي تستغلها  ومدخالت ، الرغبة في تفادي التطورات المعاكسة التي تحدث في السوق  -
  األولية .المواد  أسعاروارتفاع تكلفة العمل البشري وتصاعد  اآلليةالتوجه نحو  أسبابمن ، المنظمة 

بمعزل عن محيطها وبيئتها الخارجية في المدى الطويل خاصة مع  تعيش، أنمنظمة  أليال يمكن  -
 التكنولوجية بشكل مستمر , فالمنظمات التي تتجاهل التكيف مع  اإلبداعاتسرعة التغيرات و 

مهددة بالفناء في حين تمتع المنظمة المتجددة المنفتحة والمواكبة للتطورات  ، التطورات التكنولوجية
 في السوق . بميزة تنافسية تمكنها من المحافظة على مكانتها باإلبداع اإلداري ة والمتمتع التكنولوجية

يساهم في تطوير وخلق مستجدات جديدة تمكن  أنيمكن  باإلنتاجقة تعلالم اإلبداعاتستثمار في واال
                                       .المنظمة من الحفاظ على مكانتها في السوق 

 (. ،26ص  2009، ،بتصرفالعمري )                                                                           

 المنظمات المبدعة : -11
مجال السلوك التنظيمي والسلوك أهم المواضيع في يعتبر مفهوم المنظمات المبدعة واحد من بين 

 .في التسيير  إبداعيةاعتمدت على آليات  إذا إالبصفة عامة حيث ال تصبح المنظمة مبدعة  اإلداري،
المنظمة  أنالمبدعة هي منظمة متعلمة تواكب التطور التكنولوجي للتكيف معه حيث  فالمنظمة

تسهل عملية التعلم كما تحول نفسها للتالؤم مع هذه العمليات ويتضمن  أسسوضع  إلىالمبدعة تسعى 
                                                 .أساسيتيننقطتين  المفهوم هذا

 (81ص،2005،)رفعت                                                                                        
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لتطور الذاتي والمستمر للمنظمة ككل ل التنظيم أفرادضمان عملية التعلم مستمرة وتطوير القدرات لكل 
 وبالسياسات واالستراتيجيات الخاصة بالمنظمة. األفرادوالعمل على وضع قنوات اتصال ترتبط بتعلم 

حديد وحل كل شخص مشغول في تتلك التي يكون فيها  بأنهاالمنظمة المتعلمة عرف  " دافت " 
المشكالت والتحسين المستمر مما يمكن المنظمة التحسين والتجريب باستمرار وبذلك تزداد قدرتها على 

                                                  .أهدافها التعلم وعلى النمو وتحقيق 
 (.26ص  2009)العمري،                                                                                       

ويعتمدون  ،ميزة تنافسية في مجالهم بنى استراتيجيات تسمح لهم بتحقيقهذه المنظمات تت أنحيث 
نظمي الذي يوضحه تعلى منهج التغير الشامل والدائم لمواجهة البيئات المضطربة من خالل التغير ال

 الشكل التالي :
     (06)الشكل رقم:  

 استراتيجية المنظمات المبدعة في مواجهة البيئة المضطربة من خالل االبداع والتغير التنظيمي 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. ص2009العمري .  إبراهيمالمصدر عيسى   

 الهيكل العمودي

 القاسيةالثقافة 

 إستراتيجية

 المنافسة

يةالمهام الروتين  

مي التنظيم الرس  

األفقيالهيكل   

فةالثقافة المتكي  

 إستراتيجية

 التعاون

مشاركة 

 المعلومات

األدوارتمكين   
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 اإلداري : معوقات اإلبداع -12
توجد عدة عوائق تحد وتعيق التفكير اإلبداعي ، ويمكن تصنيفها إلى معوقات فردية  ومعوقات تنظيمية  

 كما يلي :
 : وتتمثل فيما يلي : المعوقات الفردية -12-1

 عدم توفر االستقرار الوظيفي واإلحساس بعدم األمان والخوف من الرؤساء 
                         عدم القدرة على المغامرة وتحمل المخاطر 

 الخوف من الخطأ والفشل 
 الميل إلى التواكل واالعتماد على الغير

                                                                                                                                           (262,  ص 1995)على السلمي ,                                                                             
 وتتمثل فيما يلي :   المعوقات التنظيمية -12-2
 اإلبداع لدى العمال.عدم وضوح األهداف التنظيمية وما يترتب عنها من تدني الروح المعنوية وروح  -
 المركزية الشديدة في اتخاذ القرار. -
 الروتين المستمر والتزام الموظفين ألسلوب عمل موحد. -
 عدم الترحيب بالتجديد والتمسك باألنماط التقليدية في التنظيم -

 فيما يلي : اإلداري  اإلبداعلمعوقات  تصنيف آخرضيف نكما 
 اإلدارية وعدم رغبتها في التغيير .مقاومة الجهات اإلشرافية و  -
االلتزام التام والحرفي بالقوانين والتعليمات واإلجراءات حيث تصبح القوانين والتعليمات غاية في حد  -

                                                   ذاتها وليست وسيلة
مما يجعلهم يحرسون على إبقاء األمور المركزية بأيديهم  عدم ثقة المديرين بأنفسهم  : -12-3

 بحيث يحتكرون حق اتخاذ القرار ،وال يعطون الفرص ألي نوع من المشاركة من قبل العاملين .
سوء المناخ التنظيمي ممثال في العالقات السائدة في الجهاز اإلداري ونمط اإلشراف ، وأسس  -

الغريب أن يتواجد إبداع في مناخ تنظيمي غير صحي يحبط طاقات  الترقية ونظم التنظيم والحوافز فمن
 اإلنسان .

أن صاحبها فالقيادة اإلدارية عامل مهم في التنظيم إذ ،عدم وجود قيادة إدارية في المستوى المطلوب -
تحفيز العاملين  وتعاونهم معها ومع بعضهم البعض لتحقيق األهداف المرجوة له الدور الرئيسي في 

 .طرة داخل التنظيموالمس
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القيم االجتماعية السائدة فاإلبداع يعني التجريب والتفكير بغير المألوف، مما يعني انه قد يتعارض  -
 مع القيم االجتماعية السائدة مما يسبب مقاومة للتغيير. 

 اإلداري خاصة في المستوى التنظيم  ،بالغة أهميةن الحاجة االقتصادية ذات إ الحاجة االقتصادية : -
فالشخص في مثل تلك الظروف يصرف  اإلبداعوالحوافز المادية احد معوقات  األجورتعتبر عدم كفاية 

طريق لهؤالء  اإلبداعوقلما يكون  األساسيةكل وقته في البحث عن وسائل يمكن من خاللها تلبية حاجاته 
 العمال

  (.185-183،ص2003،)الفيريوني                                                                   
من خالل  لإلبداعالطريق المستقيم  تمثل اإلبداع: فحوافز  ازدواجية المعايير المنبثقة في التنظيم -

مؤهالت االنقياد والخضوع هي شروط الوصول  أنالجاد ولكن يالحظ في بعض التنظيمات العمل 
 .للمناصب الرفيعة
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 : الفصلخالصة 

 
إن اإلبداع اإلداري  يعتبر من الموضوعات الحديثة، لما له من أهمية داخل التنظيم حيث يعتبر 

نمو و  ءاخل المنظمة يساهم في تطوير وبقامتطلب من متطلبات اإلدارة الحديثة , فالعمل اإلبداعي د
يدعم قوة المنظمة ويجعلها  واإلبداعوحلول فردية في الوقت المناسب لها .  أفكارمن خالل تقديم ،المنظمة 

حداثفي فاعلية التنظيم  ساهميو ,  األخرى تتميز عن باقي التنظيمات  التغيير التنظيمي وفقا لما تتطلبه  وا 
اجتماعية  أوثقافية  أواقتصادية  أوسواء كانت هذه الظروف سياسية ،لظروف البيئية والمناخية للتنظيم ا

 . لمؤسسةا تطور وازدهار بغية  بداعيةاإل ألساليبلتحتم على التنظيم االستجابة 
وعلى المنظمات أن تتجه إلى إتباع أساليب جديدة، في تنمية القدرات اإلبداعية لموظفيها وذلك 
بتدريبهم على األفكار العلمية والعمليات المعرفية المختلفة،والتركيز على السمات الشخصية المبدعة التي 

 الجماعي داخل التنظيم.تتسم بالمشاركة في العمل 
وأن تخلق مناخا تنظيميا يشجع على اإلبداع من خالل تبني سلوكيات ومهارات تساعد في االرتقاء 

 بقدرات األفراد،وتشجعهم على تطوير االتجاهات اإلبداعية لديهم.
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 تمهيد :

سسات الفكرية التي يتم  من خاللها إعداد وتكوين ؤ كبيرة  ،كونه أهم الم بأهميةالتعليم العالي  يحض

سسات ؤ عليها مالتي تقوم وترتكز و الفكرية والسياسية ،والعلمية ،والتربوية ... – كوادرال –اإلطارات

التقدم والتطور واالزدهار ،فالجامعة  إلىسسات ؤ المجتمع المختلفة ،والتي يقع على عاتقها قيادة هذه  الم

وفق ما يحتاجه لرقي الحضاري،ومصدر لتخريج طاقات بشرية قيادية اهي منبع المعرفة والعلم و 

 على قدر من التطور والرقي الحضاري في بناء مجتمع  واإلسهامالمجتمع،من متطلبات التنمية 

وتسخر لها سبل النجاح و توفر لها الوسائل المادية  ،تحرص على رعاية جامعاتها واألممولذا فالدول 

 والدور الذي تلعبه في تكوين قيادات المجتمع . وذلك لمكانة الجامعة في المجتمع إلنجاحهاوالبشرية 
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 ماهية الجامعة : 1-
 مفهوم الجامعة : -1-1
  أنها عبارة عن مجموعة من الناس ،يبذلون جهدا مشتركا في البحث :"رابح التركي تعريف

 (78ـص 1998تركي ،  ) عن الحقيقة ،والسعي الكتساب الحياة الفاضلة لألفراد والمجتمعات.

  بها من أتم المرحلة يلتحق  أنالجامعة مؤسسة التعليم العالي يمكن علي الراشد " : تعريف
وتدريسية في شتى التخصصات ،النظرية والعلمية وذلك لمدة  ةالثانوية ،ألنها تقدم برامج تعليمي

 . وأحيانا تصل إلى سبع سنوات غالبا ما تكون أربع سنوات،
  إنتاج سسة تعليمية أنشئت من اجل ؤ منظومة فرعية لنظام التعليمي ـوم"هي: الجامعةتعريف

لتقدم  أساسيكعنصر  يلنهوض بالبحث العلمالمجتمع.  أبناءفاءات العالية ،من ،الك الخبرات
 (50ص، 2005)غالم،                                                          .المجتمعات

 ـوتتمتع الجامعة بشخصية بموجب قانون  خاص بها  وهي مؤسسة تنشأ:  تعريف الجامعة
داري وعلمي وتشرف عليها الدولة ، ومدة الدراسة فيها ال تقل عن  اعتباريةـ ذات استقالل مالي وا 

   .على األقل -الليسانس–ما يعادلها وتمنح الدرجة العلمية األولي  أوثالث سنوات 
والجامعة أعلى  ،الثانويةبمؤسسة تعليمية يلتحق بها الطالب بعد إكمال دراستهم عليه فالجامعة و

  أيضاالجامعة على كونها تكون النخبة ،والكفاءات العلمية فهي و  ،مؤسسة معروفة في التعليم العالي
.وتنمية المجتمعية في مختلف رات العلمية التي تساعد في بنائه وتطورهبالخب المجتمع إمدادتسهم في 

 .  الميادين
  أهداف الجامعة : -2

  تطوير البحث العلمي وتشجيع إجراءه داخل الجامعة وخارجها. 
   اإلسهام في تعديل وتطوير االتجاهات في المجتمع. 
   شاعتهما  .في الوسط الجامعينشر المعرفة والثقافة وا 
   كوادر المتخصصة والكفاءات الوطنية المدربة وا عدادها في الالمجتمع من حاجات سد

 مختلف مجاالت الحياة 
    دراسة مشكالت المجتمع وفهمها وتحليلها ،والبحث عن حلول لها. 
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  معطيتها لصالح  واستثمارها ية الحادثة في العالم ،مواكبة االنفجار العلمي وثورة المعلومات
 .المواطن والوطن.

   األصليتدعيم القيم الروحية ،لدى الشباب حتى ال تنقطع صلتهم بالتراث . 
   في تكيف المجتمع له ،بل ومحاول  واإلسهاممن حول الجامعة ، الحاصلمواكبة التغير

 استشراف مستقبله و اإلعداد له.
  ها وتوضيحها والرد عليها في تنوير المجتمع من الشبهات الفكرية المختلفة وتفنيد اإلسهام 
  أصحاب الكفاءات لمواكبة ،الجديد والمستحدث في مجال تخصصهمتدريب وا عادة تدريب. 

    (26-25،ص2003بتصرف)الخميسي،                                                                   

 وظائف الجامعة :-3
إن التعليم الجامعي لديه عدة وظائف ومهام ،التي تساعد المجتمع على مواكبة الحداثة والتغيرات 

 يلي : نحاول ان نذكر منها ماو  االجتماعية والتطورات التكنولوجية

 وظائف اجتماعية :  -3-1
  إعداد القوى البشرية ،ذات المهارة الفنية في المستوى العالي في مختلف التخصصات التي

واالجتماعية يحتاجها المجتمع ،وفي مختلف مواقف  سوق العمل لبدا التنمية االقتصادية 
 والعمل على تحقيقها. 

  فة اإلنسانية وتطبيقاتها العلمية القيام بدور أساسي في البحث العلمي،في مختلف مجاالت المعر
 .التكنولوجية والعمل على تطويرها ،و 

 . المشاركة في التقدم العلمي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي 
 ،من جهة والتعليم التقني من جهة  ومراحل التعليم العام التنسيق والتكامل  بين التعليم  الجامعي

 دخالت مراحل التعليم المختلفة ومخرجاتها .توازن مرن بين م إلى،وذلك من أجل الوصول 
  انتمائهم بجذورهم الثقافية، اتصالهمبما يحقق  ،األفرادوتنوعها لدى  التعبير التفكير أنماطتنمية 

 (78،ص 2006) رمزي ،               .                                   األصيلالوطني 

 ، اهتمامه بشؤون  القضايا الدولية ،لتعميق التفاهم و  ةالخارجي على البيئةانفتاح التعليم العالي
 (13،ص1998)عبد الحليم ،                                        . والحوار مع شعوب العالم
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  االجتماعية التركيز على البحث العلمي كمتطلب لنشر المعرفة والفكر  ، وتطوير االتجاهات
التخطيط والتنظيم المجتمع ، وذلك بغية  أفرادمما يساهم في تكوين نسق ثقافي مشترك بين 

 مشترك . إنتاج و لعمل 
 وظائف اقتصادية :  -3-2

يمكن التحدث عن التنمية  إن التعليم العالي يسهم في الرقي بالتنمية االقتصادية ،حيث انه ال
، الن العنصر البشري هو الذي يقوم بوظائف االقتصادية دون الحديث عن تنمية الطاقات البشرية 

كونه  وأهميتهرز دور التعليم العالي في تكوين العنصر البشري ،يبوهنا التخطيط االقتصادي واالجتماعي ،
يساهم بشكل أساسي في خدمة المجتمع واالرتفاع به حضاريا لتصبح مؤسسات التعليم العالي فيه موطنا 

،ومساهمة نتائج البحث العلمي في اته ومصدرا لتنمية الموارد البشريةللفكر اإلنساني على أرقى مستوي
واستراتيجيات وسائل تسهم في تطوير التنمية االقتصادية ،ومن منطلق هذه  بأساليبتزويد سوق العمل 

 يلي: نحاول ذكر بعض المهام ،في ما األهمية
  المساهمة في تعديل القيم واالتجاهات ، بما يتناسب بالطموحات التنموية للمجتمع وزيادة قدرة

الغير مرغوب فيها ،لخدمة كافة القطاعات اإلنتاج والخدمات التعليم على تغيير القيم والعادات 
  اإلدارية والقضاء على البطالة .

  القطاعات المختلفة ،وعلى كافة المستويات إعداد القوي البشرية  وتأهيلها وتدريبها ،للعمل في
 والمهن .

  مما يضمن الكشف   واإلنتاجيإعداد الباحثين  في مختلف مجاالت البحث العلمي  والتقني ،
 واالبتكار  والتجدد في شتى المجاالت الحياة . واإلبداععن معارف جديدة  

  توزيع  وهما العنصريين المتميزان  وال اإلنتاجفي  عوامل  أساسايسهم التعليم ومؤسساته ووظائفه
 . في تحديد التنمية االقتصادية  والتنمية االجتماعية 

         (78، ص 2006) رمزي ،                                                                               
  مالحقة التقدم المذهل تنمية وعي اإلفراد في جميع المجاالت وتنمية مهاراتهم حتى يمكنهم

 .والسريع في التقنيات واالبتكارات الحديثة
    في عدد من الفعاليات التي يمكن أن تقوم بها الجامعة مثل القيام بالدراسات  اتاالستشار تقدم

مداد  الصناعات القائمة  األساسية لتحديد الجدوى االقتصادية للمشروعات الصناعية، وا 
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  واإلدارية، وآخر التطورات التكنولوجية في الصناعات المنافسة والقيام بالمعلومات الفنية
 الصناعية، وتقديم خبرة األساتذة ومرافق  النوعية للمنتجات بعمليات القياس واالختبارات

الجامعة بهدف إعطاء المشورة الصالحة لحل المشكالت التقنية واإلدارية التي تعترض طريق 
 .الصناعة

ة ال تستجيب لمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية ،إال من خالل إعداد القوى ه فان الجامعيوعل
 ما لم تتوفر مقومات معينة ،وتتمثل هذه المقومات  فيما يلي :البشرية المؤهلة لن يكتب  لها النجاح 

  تخصصات مما يتيح سبهم من الختيار ما ينا األمور وأولياءالتوجيه واإلرشاد المهني للطالب
 لهم االستقرار النفسي

  تنوع التخصصات  إنالالزمة لبلوغ المستوى المطلوب حتى تستطيع الجامعة  اإلمكانياتتوفير
 وان تطورها بصفة مستمرة تتماشى مع التطورات العلمية السريعة

  التعليم خطة  تنفيذ و إشراك قطاعات العمل في التخطيط 
 المختلفة  أنواعه الربط بين خطط التعليم في مراحله  و 
  تحديد االحتياجات المستقبلية من القوى العاملة.                              

 ( 60.ص2005صقر .  )                                                                                   

 الجامعة الجزائرية : -4
 : مفهوم الجامعة الجزائرية -4-1

   إداري ،تساهم في تعميم نشر  ذات طابع عمومية الجامعة مؤسسة  أنيعتبر المشرع الجزائري
      المعارف وا عدادها وتطويرها  وتكوين اإلطارات، الالزمة لتنمية البالد .

 (76،ص2010) لعجال ،                                                                                                       
   المتضمن القانون  2003أوت  24المؤرخ في297-03رقم   التنفيذيوجاء في المرسوم

 ة عمومية ذات طابعالنموذجي في الجامعة ،وتعتبر الجامعة  في الجزائر مؤسس األساسي
         .ية واالستقالل المالي،تتمتع بالشخصية المعنو علمي وثقافي  ومهني

 (05،ص 51،2003الجريدة الرسمية عدد  )                                                                          

   وهي مؤسسة  تنشا بموجب قانون خاص من الحكومة  وتتمنع بشخصية معنوية  ذات
داري وعلمي وتشرف عليها الدولة  ومدة الدراسة ال تقل عن   سنوات . 3استقالل مالي وا 
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 :نشأة وتطور الجامعة الجزائرية  -4-2
 :الجامعة الجزائرية خالل الفترة االستعمارية  -4-2-1    

ة  في الجزائر حيث كانت سياسات التعليم الحقبة االستدماري إلىيعود ظهور الجامعة الجزائرية  
م بإمضاء رئيس الحكومة  1909الغاشم  حيث أنشئت الجامعة سنة  استعمارية  تخدم مصالح المستعمر

طالب سنة  أول،وقد تخرج منها 1877سنة  إلىيرجع  األولوأما دورها ، GERARD JONNARآنذاك 
تابعة لوزارة التربية الوطنية الفرنسية  تأسيسها أولحيث كانت من م من معهد الحقوق كمحام  1920

 .وخاضعة لقوانين التعليم العالي الفرنسي ، أي كانت فرنسية المنشأ والنمط 
 (74ص،2014)وادي ،                                                                                        

عامة هي من أجل خدمة  تعرضت لها المؤسسات التعليمية التي الهجمة االستعمارية  فان وعليه 
   . وأخرا أوالفرنسا  

 الجامعة الجزائرية غداة االستقالل : -4-2-2   
ورثت الجزائر المستقلة عن االستعمار الفرنسي هياكل جامعية محدودة ،جدا واغلبها غير صالح 

تجد  بالحراش فلم ألفالحيللدراسة ، وكانت متمركزة في الجزائر العاصمة ،كجامعة الجزائر والمعهد 
لتدريس ،والمرافق ى مستوى هيئة ال،بعد االستقالل أي قاعدة متينة لالنطالق العلمي ع الجزائريةالجامعة 
    الجامعي . رالتسييالمتخصصون في  اإلداريين

 (.187،ص 1989ولد خليفة ،)                                                                    
رية وبناء تعليم اخاص لتخلص من السياسة التعليمية االستعم اضطراري حيث كان تلتزم الفترة تسبر 

 وطنية للمساهمة في التنمية .السيادة الوطنية لتكوين إطارات وكوادر بشرية شى مع ماويتف عالي يتكي
 :  1971مرحلة اإلصالح بموجب قانون  -4-2-3  

وقد تميزت هذه المرحلة اإلصالحية ، بتكوين النخب الوطنية ،الذين يساهمون في تطوير التنمية  
متطلبات التنمية المجتمعية ،بطرح رؤية جديدة للمناهج  و تلبية االجتماعية واالقتصادية في المجتمع ،

على  اإلصالحفاعلية اكبر في التنمية الشاملة للبالد وقد تمركز  إلى، بهدف الوصول  ةوالبرامج التدريسي
 .التعريب ،والتوجيه التكنولوجي  الجزارةتتمثل في ،   أساسيةمرتكزات  ثالث
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   : الوطنية الرئيسية التي واجهت البالد منذ مطلع استقاللها ألن ال معنى تعد من القضايا الجزأرة
دارة أمورها بيدها وقد شملت هذه الجزارة :  لهذا االستقالل إذا ما لم يتم تسيير شؤونها بنفسها وا 

 محتويات برامج التعليم والوسائل التربوية . -
 موظفي التعليم والتأطير.  -
 .المدرسي التشريع -
 قصد العربية اللغة مقدمتها وفي ,مقوماتنا كل على القضاء االستعمار حاول لقد :لتعريب ا 

 الوصول هو التعريب من والغرض ,اإلسالمية العربية وحضارتنا وتاريخنا ماضينا عن فصلنا
ثراء اإلسالمية وقيمنا القومية شخصيتنا استرجاع إلى  .العلمي الحضاري  تراثنا وا 

 واالجتماعية االقتصادية التنمية لمسألة الدولة منحتها التي األهمية : إن التوجيه العلمي 
على تثمين الخيار  تعمل سوف الطبيعية الموارد واستصالح التصنيع على القائمة وجهودها

 التوجيهي العلمي في السياسة العامة للتعليم العالي .
 : ألمدي الجديد  نظامالإصالح التعليم العالي -4-2-4   
وسعت الدولة الجزائرية لمواكبة التطورات  الحديثة ومستجدات العولمة وثورة المعلومات، ومحالة  

والسير بالتعليم العالي نحو ضمان الجودة  ،نجاعتها أثبتتالتجارب التعليمية الناجحة والتي  ةمحاكا
من  واإلبداع،ح التجدد إصالح التعليم العالي لبعث فيه رو  إلىالشاملة، ومن هذا المنطلق لجئت الدولة 

 تلبية حاجات وتطلعات المجتمع إلى ادعو يالذي يعتبر نظام دراسة  " L.M.D  " الجديد النظامخالل 
ومن ضمنها تحسين نسبة االلتحاق بالتعليم العالي    ،الجزائري في الحقبة الحالية في ميدان التكوين

وى من مستويات المنظومة، مع التركيز أكثر على البعد تطة بكل مسبذ المهنية المرتفوزيادة المنا
 . والخدماتاإلنتاج المهني و اإلقليمي وتطوير حوض نشاطات 

وهو عبارة عن هيكل تعليمي مستوحى من الدول االنجلوساكسونية )و.م.أ،كندا ، انجلترا ،فرنسا  
في  اعتمادهوتم  ،وروسيا ألمانيافي عدة دول مختلفة في العالم على غرار  طبقم هو و بلجيكيا (

على ثالث مستويات )ثالث شهادات  هيكلته فيويعتمد  2004/2005  سنة الجزائر واخذ مكانته  في
 الدكتوراه، وتتم على ثالث مراحل  تكوينية هي : وهي الليسانس، الماستر،
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 .الليسانس ةنيل شهادإلى  سنوات تقضي 3+ شهادة الباكالوريامرحلة الليسانس :  -1
 .الماستر ةنيل شهاد إلى سنوات تقضي 5شهادة الباكالوريا + مرحلة الماستر : -2
      الدكتوراه ةنيل شهادإلى  سنوات تقضي   8 : شهادة الباكالوريا + مرحلة الدكتوراه -3

 (88،ص2013يحياوي،)                                                                             

 التنظيم اإلداري على مستوى الجامعة الجزائرية : -5
لم تعد الجامعة مؤسسة مسئولة عن نقل العلمي والمعرفي لألجيال  بل أصبحت تساهم  

في تقدم وتطور المجتمع في مختلف مجاالت التنمية مما يستدعي إدارة متميزة ومبدع لتحقق 
 متطلبات التنمية االجتماعية المنشودة .

إلدارة الجامعية ،يعتريه بعض من الغموض ،وذلك لتباين وجهات نظر وعليه فمفهوم ا
المعنيين  من حيث تطور دور الجامعة، فاختالف نمط إدارة الجامعات من بلد إلى أخر 

 (14،ص1987)مرسي،       .                                         ألخرومن لجامعة 
 الجامعية : اإلدارةتعريف  -5-1   

ظيم مجموعة المفاهيم لتن ،تتخذ مفهوم النظام أساسا التي عن اإلدارة العلمية اإلدارة الجامعية منبثقة
،يتكون من أجزاء كل واحد منها يختص  نظام إلى انه عبارة عن كل متكامل،وتشير فكرة الالمكونة لها

               . بوظيفة محددة ولكنه يعتمد في أدائه لتلك الوظيفة على باقي األجزاء جميعا
 (.55،ص1996)السلمي،                                                                                  

دار بها نظام التعليم الجامعي وفقا أليديولوجية  المجتمع الذي يواإلدارة الجامعية هي الكيفية التي 
حتى تتحقق األهداف التي  ،والسياسية والثقافية المحيطة بهيعيش فيه ،وظروفه االقتصادية ،االجتماعية 

 .ينشدها المجتمع  من هذا النوع من التعليم 
 (28،ص1982) الفواخري،                                                                                 

أداء المؤسسة الجامعية لوظائفها يتوقف على ثالث أصناف رئيسة هي : الهيكل التنظيمي  أن حيث 
 .حتويهما الكلية والقسم ،وعضو هيئة التدريس ،والطالب تواإلداري الذي 

 (186ص،1989ولد خليفة ، )                                                                                
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 :التنظيم اإلداري للجامعة الجزائرية -5-2 
تتكون الجامعة من  2003أوت  24المؤرخ في  -179-03المرسوم  التنفيذي رقم وفقا لما جاء به  

 عدة هيئات تمثل تكوين الجامعة هي :
 . المجلس اإلداري 
 . المجلس العلمي 
 . رئاسة الجامعة 

  : اإلداري المجلس  -5-2-1   
 يتشكل من : اإلداري من المرسوم التنفيذي السابق الذكر فان المجلس  10حسب ما تنص عليه المادة 

 ممثله رئيسا . أوالوزير المكلف بالتعليم العالي  -
 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية  -
 ممثل عن وزير التربية الوطنية  -
 ممثل عن وزير التكوين المهني  -
 ممثل عن وزير المكلف بالعمل -
 ثل عن وزير المكلف بالبحث العلمي مم -
 العلمي ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث  -
 . الجامعةممثل عن والي الوالية التي يوجد بها مقر  -

ومن ممثلي  ،يتشكل مجلس إدارة الجامعة من وزير التعليم والبحث العلمي أو من ينوب عنه )رئيسا(
يتولى هذا المجلس مهمة التداول في جميع المسائل  ،القطاعات المستعملة باإلضافة إلى مسؤولي الجامعة

والسعي إلى تحقيق األهداف المرجوة منها. ويتداول في ما يخص  ،المتعلقة بحسن سير الجامعة
و البحث العلمي و إدارة الموارد البشرية و المالية و الحصيلة المالية للجامعة و  ،االقتراحات ببرامج التعليم

 تمع مرتين في السنة.و يج ، مشاريع الشراكة
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 المجلس العلمي : -5-2-2   
 السابق الذكر يتشكل المجلس  من : التنفيذيمن المرسوم 20وحسب ما تنص عليه المادة  
 .رئيس الجامعة رئيسا  -
 .نواب رئيس الجامعة  -
 عمداء الكليات. -
 .مديري المعاهد  والملحقات  -
 .رؤساء المجالس العلمية للكليات والمعاهد  -
 .مديري وحدات البحث  -
 .ل المكتبة المركزية ؤو مس -
 رتبة . األعلى األساتذةفي كل كلية ومعهد ينتخبان من ضمن  األساتذةمن  اثنينممثلين  -

 

 .مساعدة  أخرى شخصيتين خارجيتين يكونان تابعين لجامعات  -
 .لكفاءتهمساعدة نظرا  أيشخص من شانه تقديم  أييستدعي  أنويمكن للمجلس  -

 (  6.7ص ص، 2003 ،51الجريدة الرسمية ،العدد)                                                    
 ويقوم هذا المجلس بإصدار توصيات و آراء حول:       
 .المخططات الفصلية والسنوية والمتعددة السنوات للبرامج التعليمية وخطط البحث  -
 .البحث والكليات واألقسام  مشاريع إنشاء أو تعديل أو إلغاء وحدات -
 .مشاريع التعاون والتبادل العلمي بين الجامعات  -
 .برامج التظاهرات العلمية والثقافية المنظمة من طرف الجامعة  -
 .و يدرس تقارير األنشطة العلمية والبيداغوجية مقاييس الترشح لوظائف نواب العمداء  تعيين -

 رئاسة الجامعة :   -5-2-3     
رئاسة الجامعة التي تنشط تحت سلطة مدير الجامعة العضو المدير للجامعة. يساعد المدير تعتبر  

 مسؤول المكتبة المركزية للجامعة. النواب مكلفون بـ: في مهامه أربعة نواب وأمين عام و
 التكوين العالي للتدرج و التكوين المتواصل و الشهادات  -
 الجامعي و البحث العلمي التكوين العالي لما بعد التدرج و التأهيل  -
 العالقات الخارجية و التعاون و االتصال و التظاهرات العلمية  -
 التنمية و االستشراف و التوجيه -
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تقع تحت  أنهال هذه الهيئة حيث كيوفقا للمرسوم التنفيذي سابق الذكر تش 25تنص المادة  -
 وصاية وسلطة رئيس الجامعة وتضم كل من :

 ابة رئاسة الجامعة التي يحدد عددها وصالحياتها بمرسوم إنشاء الجامعة ني. 
 األمانة العامة للجامعة. 
  المكتبة المركزية للجامعة. 

 

 التنظيم اإلداري للكلية : -6
 للكلية من : اإلداري يتكون التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي المذكور آنفا 

 : المجلس العلمي -6-1    
 من المرسوم التنفيذي سابق الذكر يتشكل المجلس من : 37المادةوفقا للمادة 

 .عميد الكلية رئيسا  -
 .رئيس المجلس العلمي للكلية  -
 .رؤساء األقسام العلمية  -
   .مدير أو مديري وحدات البحث، و مخابر البحث  -
 األساتذة عن كل القسم منتخبين من بين األساتذة ذوي الرتب األعلى .ممثلين أثنين من   -
 أثنين من ممثلين منتخبين من المستخدمين اإلداريين ،والتقنين و عمال الخدمات .     -
 .ممثل عن الطلبة  -

 ويكون الحضور بصورة استشارية ويحضر نواب العميد واألمين العام ،ومسئول مكتبة الكلية 
 (10ص 51الرسمية ،عددالجريدة )                                                                     

 ة :ـــــالكلي  -6-2    
الكلية وحدة للتعليم و البحث بالجامعة في ميدان العلم و المعرفة، وهي متعددة التخصصات ويمكن 

 إنشاؤها، عند االقتضاء على أساس تخصص غالب، وتتولى على الخصوص ما يأتي:
 .التعليم في التدرج و ما بعد التدرج  -
 .نشاطات البحث العلمي  -
 .أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف  -
 .تتشكل الكلية من أقسام وتقوم بتنسيق نشاطاتها وتحتوي على مكتبة منظمة في مصالح وفروع -

 ويدير الكلية عميد معين على أساس مرسوم تنفيذي مكلف بإدارتها و يساعده في مهامه :
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  . رؤساء األقسام -
 .مسؤول مصالح دعم البيداغوجيا والبحث  -
 .مسؤول المصالح اإلدارية والمالية للكلية  -
 .مسؤول مكتبة الكلية  -
                           .         مديرو وحدات البحث إن وجدت  -

 
 

 القسم العلمي : -6-3   
وبداية القرن العشريين على اعتبار أنها  19القرن  أواخرإن أهمية األقسام األكاديمية ،شهدت تزايد في 

 الوحدات األساسية للتنظيم الجامعي المنوط بها ،إدارة وتنظيم أنشطة البحث والتدريس وخدمة المجتمع  
مدعاة  ضرورية  لجامعة ، أصبحالنزاعات المهنية وكثرة التخصصات األكاديمية ،وكبر حجم انتيجة نمو 

 إلى وجود األقسام . 
 إلىيعمل من خالل األخريين ويتحرك لمعدل سرعتهم والتحول بوالئه للقسم  أنفالبد لرئيس  القسم 

من والئه للمجال المعرفي والبحث إلى والئه إلى المجال اإلداري  خاصة لإلدارة  أي األكاديميةالمؤسسة 
 .(26، ص1992جون. ب. بينيت.  )                                                                           .العليا

ومن خالل هذا الطرح نتطرق إلى مفهوم القسم العلمي  المهام الرئيسة له،ومجالسه وعالقته مع 
 التنظيم اإلداري داخل الجامعة .

 مفهوم القسم العلمي :  -6-3-1     
األساس الذي تنطلق منه أغلب اإلجراءات األكاديمية ، التي تتم  ، ()األكاديمييمثل القسم العلمي  

ويتحمل  داخل الجامعة كتعين األعضاء، الخطط الدراسية .... ويوفر القسم الدعم للجهود العلمية 
  (16،ص2009)العتيبي،                                  مسؤولية عن جودة الخدمات الجامعية المقدمة 

 العمري :تعريف بسام  -
فيرى أن األقسام األكاديمية  في الجامعة او الكلية تشكل وحدة إدارية  وعلمية أساسية تتضمن  

مسؤولية مباشرة عن مجموعة من الدارسين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس  وتعد مستقلة نسبيا وذات 
تنظيمية األساسية في التعليم والبحث والتطبيق  في مجال معرفي متخصص ، واألقسام هي الوحدة ال

   (255،ص1998،  العمري )                                                     العالي  مؤسسات التعليم 
 
 



 

 

  الجامعة واألستاذ الجامعي اإلداري     ــــــــــــــــــــــالفصل الرابع          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

77 

 
 ويعرف محمد حرب : -

بان القسم هو الوحدة اإلدارية والعلمية األساسية في إحدى الكليات بالجامعة التي تتكون من عدة 
 (29، ص2001حرب،  .                                )عضها البعض بطة في بحقول معرفية مترا

 

    :  )العلمية(األكاديميةأهمية األقسام  -6-3-2     
  مسئولةالوحدة األساسية في التنظيم اإلداري للجامعة  وتعتبر  أنها، األكاديمية األقسامتكمن أهمية        

والسياسات العامة للجامعة  من خالل متابعة األنشطة المعرفية والعلمية والمساهمة  هدافعن  تحقيق األ
  .في البحث العلمي

ومن المالحظ إن األقسام العلمية تنبع أهميتها من منطلق المهام المسند اليها  وعلى العموم تتشابه 
 لقسم في األتي :صالحيات مجالس األقسام في الدول العربية واللوائح المنظمة لعمل داخل ا

 ةإن مجلس القسم هو النواة األساسية والمرجعية لجميع األنشطة التعليمي  . 
  إن مجلس القسم ينفذ القرارات التي اقترحها سابقا ووفق عليه مجالس الكلية والجامعة 
  المتعلقة بالبحث العلمي  .القسم مسئول عن متابعة القضايا 
   عن منح الشهادات والدرجات العلمية. األولالقسم هو المسئول         

 .(90،ص2014وادي )                                                                                                             
 األستاذ الجامعي اإلداري: -7

 اختيار االستاذ الجامعي لممارسة المهام اإلدارية: -7-1    
تعتمد الجامعات الحديثة في اختيار وتعيين القائمين على المناصب اإلدارية في الجامعة من عمداء 

أخذ رأي أساتذة القسم  الكليات،رؤساء األقسام على عدة اعتبارات أهمها الكفاءة األكاديمية، أو
في قبول أو  ، ويحتفظ العميد بحقه أستاذ)أعضاء هيئة التدريس( أو االنتخاب بعد ترشيح أكثر من 

 .رفض المرشح،كما يمكن االعتماد على مبدأ األقدمية
 .(156،ص2013)سايحي،                                                                                   

 المسؤوليات اإلدارية لألستاذ الجامعي اإلداري: -7-2  
اإلداري ، وجمعه بين الدور األكاديمي واإلداري يجعله يقوم إن تعدد مهام ووظائف األستاذ الجامعي 

 بعدة مسؤوليات إدارية يمكن ذكر أهمها فيما يلي:
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 : هو التفكير المنظم الالزم لتنفيذ أي عمل والذي ينتهي باتخاذ القرارات المناسبة التخطيط 

 .(09،ص2006)نزيد،                                                                        

ويتضمن التخطيط عموما وضع األهداف والمعايير واإلجراءات ووضع الخطط وتوقع 
 االحداث داخل التنظيم

 .(10،ص2011نوري، )                                                               
 :التنظيم 

تجعلها تختلف عن باقي المنظمات االدارية تتسم االدارة الجامعية عموما بخصوصية  
األخرى،سواء من حيث هيكلتها أو طرائق تسييرها وهذا يحتاج إلى عملية التنظيم بغية 

 تحقيق األهداف.
 عبارة عن العملية التي تنشئ مركبا متكامال من العالقات الوظيفية داخل الكيان  فالتنظيم

والسلطات،بحيث يتمكن األفراد من العمل مع بعضهم ويتم بمقتضاها تحديد المسؤوليات 
 البعض بكفاءة.

 :القيادة 
تعتبر القيادة في اإلدارة التربوية حجر األساس وأحد مميزات المنظمات الناجحة ، ويعرفها 
احمد قوارية "بأنها عملية يحرك فيها القائد الذي يتمتع بالكفاءة والوالء والثقة،األتباع نحو 

 جماعي بطريقة ناجحة وفعالة.تحقيق الهدف ال
 .(35،ص2007قوارية، )                                                              

كما تعرف القيادة على أنها مجموعة من السلوكيات التي يمارسها القائد واألتباع في سياق 
 تنظيمي وثقافي يهدف إلى تحقيق األهداف .

 .(74،ص2006)تاوريريت،                                                                      
 : اتخاذ القرارات 

الجامعية          اإلدارة صفة عامة ،وب اإلداراتتعتبر عملية اتخاذ القرارات وظيفة تمارسها كل 
 .( األقسامرؤساء  القاعدة )رؤساء الجامعة ،عمداء الكليات ، إلىحسب مستوياتها من القمة 
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 : المتابعة والتقييم 

نقصد به متابعة تنفيذ ما تم التخطيط والتنظيم له ،ويشمل كل ما يتعلق بالدراسة واألنشطة  و 
 األعمال اإلدارية

 .(12، ص2006)نزيد ،                                                                 
تقف من خالله على مواطن العجز والقصور  ومدى نجاح  أنأما التقييم فهو أسلوب تستطيع 

الخطط التي خطها القائمون على المؤسسة الجامعية ،ويعرف التقييم على انه تقييم أداء األشخاص 
 العاملين في المؤسسات على أساس العمل المنجز في الفترات المحددة 

 ( 286،ص1993)مهدي ،بتصرف،                                                                       

هذه بعض المسؤوليات اإلدارية المنوط باألستاذ الجامعي اإلداري ،والتي توضح الدور المهم الذي يلعبه 
األستاذ الجامعي في الجانب اإلداري  حيث يعتبر الطاقة البشرية التي ترتكز عليها اإلدارة الجامعية في 

 اكبر.تحقيق أهدافها بفاعلية 
  

  :  العلمية )األكاديمية ( األقسامرؤساء  -8

 تعريف رؤساء األقسام : -8-1    
عالما متخصصا فى جانب من جوانب المعرفة اإلنسانية، يغلب  -"  B. clarkتعريف "بارثون كالرك

عليه االستقالل والفردية، وقائدًا تربويًا يعمل بطريقة ديمقراطية مع جماعة صغيرة من أعضاء هيئة 
التدريس، ويحرص على تنمية والئهم للقسم، وزيادة إنتاجيتهم األكاديمية، ورفع مستوى أدائهم فى سائر 

 (                                           (Clark, B, 1987, pp. 11-12 .أدوارهم المهنية
 الصفات والمهارات الواجب توفرها لدي رؤساء األقسام العلمية :-8-2    

يعمل بكفاءة عالية لتسهيل مهمة زمالئه في القسم ،وان يمتلك الصفات والمهارات  أنإن رئيس القسم البد 
 التالية :

  والموظفين  األساتذةعلى العمل بشكل فاعل مع  متعلقة بالعالقات الشخصية ،مع القدرةمهارات
 والطلبة و اإلدارة العليا للجامعة )العميد،رئيس الجامعة ...(

 . الخصائص المتعلقة بالشخصية الجدية وااللتزام بقواعد العمل ،الجماعي وقدرة االتصال الجيد 
  بداعية قيادية مختلفة  أساليبالقدرة على تبني  .وا 
  القدرة على تحديد أهداف  القسم والعمل على تحقيقها. 
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 اإللمام بمضمون تخصصه األكاديمي  
  القدرة على أخذ المبادرة لتطوير األنشطة المهنية للقسم والكلية.                                                   

                                                                          (  13،ص2005الحولي ،)                                                                         
يلتزم بها نذكر منها ما  أنيستوجب على رئيس القسم  على صفات أخرى،يركزون  ونجد بعض الباحثين

 لي :ي
 وخاصة االلتزام بالدوام الرسمي  وتصرفاته مع األخريين  هيكون نموذجا وقدوة في سلوكيات أن

  اليومي حيث يكون أول من يصل للقسم وأخر من ينصرف .
  وان يتخلى بالنزهة والعدالة التنظيمية  والموضوعية في التعامل مع األخريين )أساتذة ،طلبة

 موظفين......(
  ومهارات حل الصراعات   ةمهارات في فهم المشكالت والمعيقات التنظيميأن يكون يمتلك،

 واتخاذ القرارات المناسبة 
وعليه فان رئيس القسم مطالب بتحقيق فعالية وكفاءة عالية في تطبيق أهداف وسياسة  القسم 

ت له يأ،وال تسهم في تطوير الجامعة   وأكاديميةتنظيمية  توسلوكياوالجامعة وترجمتها في ممارسات 
ذلك إال بجهد ومثابرة وتفعيل كل الوسائل القانونية والمشروعة واستخدام لغة العلم والحوار الهادف في 
آن واحد ، والتحلي بالصفات الشخصية والقيادية في إدارته للقسم وذلك بغية تحقيق الفعالية والكفاءة 

 داخل القسم .
 : أدوار ومهام رؤساء  األقسام  األكاديميين -8-3

مختلفة ،وذلك حسب طبيعة الهيكل التنظيمي للقسم وتعداد كل من  ميمارس رئيس القسم ادوار ومها
هيئة التدريس ،الطلبة ،الموظفين ومن خال هذا الطرح يمكن تصنيف مهام وادوار رؤساء األقسام 

 العلمية إلى :
 مهام إدارية لرئيس القسم : -8-3-1

 تشمل ما يلي :
   مناقشة القضايا المتعلقة بالقسم )متابعة العملية التعليمة من أجل عقد االجتماعات الدورية بالقسم

 تحديد السياسات البحثية ،(
  بأعضاء هيئة التدريس والموظفين من  )أساتذة   المنوطةتحديد وتوصيف المهام والوظائف

 المصالح والشعب التكوينية.......   (. مسئولي،مساعدين ، 
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  تنظيم وتسير شؤون القسم  وتوزيع وجدولت المحاضرات على األساتذة 
  الناحيةالقسم من  احتياجاتالتنسيق مع عمادة الكلية ورفع التقرير اإلدارية األكاديمية التي تحدد 

 المالية )الوسائل المادية (والموارد البشرية  إلى اإلدارة العليا  .
  السنوية للقسم .تخطيط ورسم السياسة والخطط الفصلية و 
 ، تحويلها أو  أوالتوقيع على االستمارات والوثائق الرسمية وقراءة الخطابات المرسلة وتبليغها

 .توقيعها 
  خارجها ومتابعة السير الحسن للقسم .أو تمثيل القسم في االجتماعات الرسمية داخل الكلية 

 
 مهام أكاديمية لرئيس القسم : -8-3-2

 وتتمثل في :
  التدريس على مراجعة وتطوير محتويات المقررات الدراسية ومساعدتهم تحفيز أعضاء هيئة

 .على تنويع وإتقان أساليب التعليم والتوجيه والتقويم
 . اإلشراف على طلبة التدرج وطالب الدراسات العليا وتوجيهم وتقديم اإلرشادات العلمية 
 بالتعاون مع أعضاء  مناقشة الخاصة بالمقررات الدراسية والعمل على تطويرها نحو األفضل

 .هيئة التدريس بالقسم
  تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي والتأليف في مجاالت التخصص األكاديمي 
  مراجعة برامج قسم األكاديمية من وقت آلخر ,في ضوء واقع  التطبيق من جهة و في ضوء

 .ة ثانية التطورات العلمية وحاجات الطالب و مطالب المجتمع المحلي من جه
   اإلشراف على طالب الدراسات العليا وتوجيههم و إرشادهم. 
  تشجيع النمو المهني ألعضاء هيئة التدريس عن طريق عقد حلقات البحث وورش العمل

 العلمية .
 . اقتراح خطط وبرامج أكاديمية جديدة بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس 
 تعاون مع هيئة التدريس .ترشيح أفضل العناصر للوظائف األكاديمية بال 
 . تشجيع هيئة التدريس على التقدم للترقيات األكاديمية بالقسم 
 . ترشيح أعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمرات العلمية المختلفة 
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 وتضم ما يلي : المهام القيادية لرئيس القسم : -8-3-3     

 . الدفاع عن مصالح القسم في المجالس واللجان المختلفة 
 الصراعات داخل القسم , بما يخدم الصالح العام . حل 
 .تدريب قيادات إدارية لتسير أمور القسم في حالة غيابه 
 . توفير المناخ المريح ألعضاء هيئة التدريس ,بوجباتهم المختلفة على أفضل وجه 
  
 . دارة الجامعة  تعزيز قنوات االتصال بين رئاسة القسم وأعضائه وعمادة الكلية وا 
  اجتماعات بمجلس القسم , وعقدها ورئاستها بقيادة ناجحة.تخطيط 
 . تدعيم مبدأ الشورى بين أعضاء هيئة التدريس في القسم عند صنع قرارات مهمة 
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 :خالصة الفصل 

 
نقول أن رئاسة القسم تحتل مكانة أساسية في الهيكل التنظيمي  أنوفقا لما تم عرضه يمكننا        

دارة الجامعية بصفة عامة ، ألن القسم  يعتبر الوحدة التي تجسد سياسات العامة للجامعة، وفي لال

العليا للجامعة وهيئة التدريس والطالب، وهذا ما  اإلدارةيعتبر حلقة الوصل بين   األحيانغالب 

مح له رجل يتمتع بمعايير شخصية تس  األكاديمييكون المشرف على تسيير شؤون القسم  أنيستدعي 

   اإلداري المميز وفقا لما تقتضيه التغيرات الحاصلة في البيئة الجامعية المحيطة به . األداءبتجسيد 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 .دــــــــــــــتمهي -

 المنهج المستخدم -
 الدراسة االستطالعية -
 ألداة البحثخصائص السيكومترية  -
 الدراسة األساسية -
 الدراسةأدوات  -
 مجاالت وحدود  الدراسة : -
 األساليب اإلحصائية المستعملة في الدراسة  -
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  تمهيد

مهمي  يي مضوض  الدراة  يوض يدم  ما جا  يي الجانب بالغ األيعتبر الجانب الميداني  
يتحك  يي المنوجي  الميداني   أن ملى كل باحثضال بد النظري، ضيثبت صح  أض خطأه، 

،ضالوبط الدقيق ألدضات جمع البيانات من االختبارات ضالمقاييس المةتخدم  يي الدراة  . 
المزج بين الجانب النظري ضما يطابقه ضما يخدمه يي الجانب الميداني  أيوا ضةنحاضل
رز أمه  األةاليب اإلحصائي  المةتخدم  تب حيث نةتخد  اإلجرا ات المنوجي  التي   للدراة ،

بعرض نتائج الدراة  ضتفةيرمها ضمناقشتوا ملى وض  ض يي معالج  البيانات المتحصل مليوا، 
 .ضتقدي  نتائج ضتحليلوا ضاقتراح حلضال لوا الفرويات المقدم ،

اإلجرا ات ضالتقنيات العلمي  ضالمنوجي  المتبع  يي لعرض  ضقد خصص مهذا الفصل
  .ضتضويح مجتمع ضمين  الدراة  أدضات جمع البياناتالحالي  كالمنوج ،ض الدراة  
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 المنهج المستخدم : -1

ضيعني جمل  المبادئ ضالقضامد إن اختيار منوج البحث يعتبر من أمه  المراحل يي مملي  البحث العلمي 
التي يجب إتباموا من ألف بحثه إلى يائه ،بغي  الكشف من العالقات العام  ضالجضمهري  ضالورضري  التي 

 تخوع لوا ظضامهر مضوض  الدراة .                  
 (27،ص2004  ،الجيالني ،)ةالطني                                                                               

ضالذي مهض  كيفي  جمع البيانات ضالمعلضمات حضل المضوض  المدرضس يي تضويح  أيوا يةامدناكما   
 .)النسق القيمي وعالقته باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية (بالعنضان اآلتي 

كميا، أي تحديد الدرج  التي ضصف العالق  بين المتغيرات ضصفا "ويعرف المنهج الوصفي بأنه 

 (.231 ص 2004أبض مال ، )                      ترتبط بما متغيرات كمي  بعووا بالبعض اآلخر"

مجمضم  اإلجرا ات البحثي  التي تتكامل لضصف الظامهرة أض المضوض  امتمادا ملى جمع  " ويعرف أيضا

الحقائق ضالبيانات ضتصنيفوا ضمعالجتوا ضتحليلوا تحليال كاييا ضدقيقا الةتخالص داللتوا ضالضصضل إلى 

 (181،ص1986حمد ،)ملي م                                                                   النتائج .  

ضاةتخد  الطالب المنوج الضصفي التحليلي الذي ال يقتصر من  ضصف الظامهرة ،بل يتعداه إلى تحليل 
ضتفةير أبعاد الظامهرة ضالربط بين مدلضالتوا ،للضصضل إلى اةتنتاجات تفيد يي الفو  الضاقعي ضالحقيقي  

أحةن المنامهج التي تتة  بالمضوضمي  ذلك أن المةتجضبين يجدضن كل الحري  يي  من يعتبرللدراة  . إذ 
 .التعبير من أرائو  ، ضزيادة من مهذا يطبيع  مضوضمنا تتطلب مثل مهذا المنوج مما ديعنا الختياره

 الدراسة االستطالعية : -2
نظرة مام  حضل جضانب  تعد الدراة  االةتطالمي  الخطضة األضلى التي تةامد الطالب الباحث يي إلقا 

الدراة  الميداني  لبحثه ، ضتودف الدراة  االةتطالمي  إلى التأكد من مالئم  مكان الدراة  للبحث ، 
 .ضالتحقق من مدى صالحي  األداة المةتعلم  لجمع المعلضمات ضمعري  الزمن المناةب ضالمتطلب إلجرائوا
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 عينة الدراسة االستطالعية  -2-1
ضت  تطبيق  (    زيان ماشضر بالجلف )جامع  مكان الدراة   إلىكما قا  الطالب الباحث بالنزضل  

من  رئيس قة   (15)المقياةين )مقياس النةق القي   ضمقياس اإلبدا  اإلداري ( ملى مين  تتكضن من
  ضتشابه ظرضف العمل.مض  رؤةا  األقةا  بجامع  الجلف  ضذلك من أجل المحايظ  ملى مين  الدراة   مج
 : المجال الزمني  2-1-1  

ملى  2014مارس  12إلى  2013نضيمبر  25تطبيق المقياةين كان يي الفترة الممتدة ما بين  
 . الجلف  ب زيان ماشضر بجامع  األكاديمي  رؤةا  األقةا  مين  من
  لإلما حيث كانت كايي   ضممضما كانت مدة الدراة  االةتطالمي  حضالي شورين ضنصف،         

ظرضف تطبيق أدضات الدراة    حضلرؤي  ضاوح   الذي ةتت  ييه الدراة  ضتكضين الميدانيانب بالج
،الرتبة ) نوع الكلية،الخبرة،السنمين  الدراة  االةتطالمي  حةب المتغيرات اآلتي    خصائص،ضةنذكر 
 .العلمية ( 
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 االستطالعية :خصائص العينة -2-1-2  
 : حسب متغير الكلية 

 النسبة المئوية  التكرار نوع الكلية 
 46.66 7 إنةاني 
 53.33 8 ملمي  
 %100 15 المجمض 

 متغير نوع الكليةخصائص العينة االستطالعية وفق يوضح    (01الجدول رقم )    

 
 

 متغير نوع الكليةستطالعية وفق خصائص العينة االيوضح    (07الرسم البياني)    

الكلي  العلمي  التقني   إلىالعين  المنتمين  أيرادكانت لصالح  األكبرالنةب   أنيتوح من خال ل الجدضل 
 %46.66ضنةب  اقل بقليل للذين ينتمضن إلى الكلي  اإلنةاني  األدبي  نةب  تقدر ب%53.33بنةب  تقدر 
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 ) حسب متغير الخبرة )سنوات العمل: 
 النسبة المئوية التكرار سنوات العمل

 %73.33 11 ةنضات  7أقل من 
 %26.66 4 ةنضات7أكثر من 
 %100 15 المجمض 

 ح خصائص العينة االستطالعية  حسب متغير الخبرة.( يوض02الجدول )

 
 

 خصائص العينة االستطالعية  حسب متغير الخبرة  ( يوضح08الرسم البياني رقم )
 

اغلب أيراد العين  يشغلضن مناصبو  يي مدة ل  تتجاضز الةبع ةنضات بنةب  يتبن من خالل الجدضل أن 
 . %26.66ضنةب  اقل للذين يشغلضن المنصب ألكثر من ةبع ةنضات بنةب  تقدر  %73.33تقدر ب
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  حسب متغير السن 
 النسبة المئوية  التكرار السن
 %46.66 7 سنة30-40
 %33.34 5 سنة 40-50

 %20 3 سنة50أكثر من 
 %100 15 المجموع

 حسب متغير السن االستطالعية يوضح خصائص العينة(  03الجدول رقم )
 

 
 

 حسب متغير السن االستطالعية (  يوضح خصائص العينة09الرسم البياني رقم )
تمثل الفئ  العمري  %46.66أن أيراد العين   أن أملى نةب  مهي  ضالرة  البياني يتبين من خالل الجدضل

 .ةن  50تمثل يئ  األكثر من % 20تمثل يئ  الكوضل ضان نةب   %33.34الشبابي  ضان نةب  
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  حسب متغير الرتبة الوظيفية 
 النسبة المئوية  التكرار الرتبة الوظيفة 
 %40 6 أستاذ مساعد
 %60 9 أستاذ محاضر

 %100 15 المجموع
 الرتبة الوظيفية متغيريوضح خصائص العينة االستطالعية حسب  (04الجدول رقم )

 

 
 الرتبة الوظيفية متغير( يوضح خصائص العينة االستطالعية حسب 10الرسم البياني رقم )

 
محاور ضمهي الغالب   ذتليوا أةتا% 40يتبن من خالل الجدضل أماله أن نةب  أةتاذ مةامد تقدر ب 

 .ضل  نصادف يي العين  االةتطالمي  درج  أةتاذ التعلي  العالي   %60ضقدرت ب
 
 
 
 
 
 
 

استاذ مساعد
40%

استاذ 
محاضر

60%

استاذ مساعد

استاذ محاضر



 

92 
 

  اإلجراءات المنهجية للبحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخامس        الفصل 

 الخصائص السيكومترية ألدوات البحث : -3
 ثبات مقياس النسق القيم :  -3-1    

من مدى إمكاني  االمتماد مليه يي  للتأكدقا  الطالب الباحث بحةاب معامل الثبات  للمقياس المةتخد  ،
( رئيس قة  أكاديمي  ضالجدضل  15، ملى مين  الدراة  االةتطالمي  مكضن  من ) اإلحصائيالتحليل 
 :يضوح نتائج اختبار معامل الثبات األتي

 ( يمثل معامل الثبات لمتغير النسق القيمي05الجدول رقم )

 معامل الثبات أبعاد المتغير  المتغير المستقل 
 
 

 النسق القيمي

 *0.91 القيمة الدينية 
 *0.92 القيمة االجتماعية 
 *0.82 القيمة االقتصادية 

 *0.73 القيمة الجمالية 
 *0.81 القيمة السياسية 
 *0.87 القيمة النظرية 

 0.05*دالة عند 

معامل الثبات ألفا كرضنباخ تميز بدرج  مالي  من الثبات ،القتراب القي  من الضاحد  أنيالحظ              
  الصحيح

يي   سي امحمد السعدية الباحث   مع  دراة  متشابو مهذه النتائج كانت  أن إلىاإلشارة  ضتجدر          
رةال  الماجةتير،يي مضوض  تأثيرات النةق القيمي لدى تالميذ المرحل  النوائي  ضلمعري  ثبات االختبار ت  

قي  الةت  لكل قيم  من ال  التطبيق ضاالمتماد ملى معامل االرتباط بيرةضن  إمادة التطبيق ض إلىاللجض  
 ضكانت النتائج كاألتي .
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 يوضح معامل الثبات لمقياس  النسق (06الجدول  رقم )

 معامل االرتباط  القيم 

 *0.61 النظرية 

 *0.72 االجتماعية 

 *0.67 الجمالية 

 *0.61 السياسية 

 *0.61 الدينية 

 *0.70 االقتصادية 

 * 0.01 مةتضى الدالل   دال  مند-    

 الدكتوراه يي رةال   سي محمد السعدية  ضالنتائج نفةوا أيوا ت  التضصل إليوا من طرف الباحث  
 بحةاب ثبات االختبار بطريق  إمادة التطبيق حيث تضصلت إلى النتائج اآلتي  :

 ( يوضح  معامل الثبات مقياس النسق القيمي :07الجدول رقم )

  

  

            

 

 

 

             0.01دال مند مةتضى الدالل  

 معامل االرتباط  القيم 

 **0.90 النظرية 

 **0.87 االجتماعية 

 **0.92 الجمالية 

 **0.71 السياسية 

 **0.83 الدينية 

 **0.92 االقتصادية 
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يي دراة  من التغير يي ارتقا  القي  لدى مجمضمات ممري  مختلف   بشير معامريةضقد ضجد الباحث       
*، 0.82يرد من أممار مختلف  يي القيم  النظري  مثال كان:  42من الجنةين، ملى مين  من 

، ما يؤكد إذن إمكاني  اةتخدا  مهذا المقياس يي التعرف ملى 0.87، ضيي الديني  كان 0.75االقتصادي  
     .الدراةات التي تتناضل مضوض  القي  د يي البحضث ض نةق القي  مند األيرا

 (2014،226)ةي محمد ،     
 :صدق مقياس النسق القيمي-3-2     

لتقدير صدق بنضده،ضلتحديد  الصدق الظاهري ضبغرض التأكد من صدق المقياس، ت  اللجض  إلى معري  
مدى تضايق المقياس مع أمهداف البحث ، ضمدي ضوضح مبارات المقياس لدى أيراد مين  البحث،ضت   

، باإلواي  إلى -( 4أنظر الملحق رقم )-االةتعان  بأةاتذة من ذضي الخبرة يي كلي  العلض  االجتمامي  
 .يعي لمعامل الثبات ، ضالذي يةاضي الجذر ألتربالذاتيإيجاد معامل الصدق 

يي دراةتيوا يالدراة   سي أمحمد السعديةت  تطبيق المقياس ملى البيئ  الجزائري  من طرف الباحث  ض 
كانت حضل مضوض  األنةاق القيمي   لدى تالميذ نواي  المرحل  الثانضي ،ضقدمت مهذه الدراة  من  األضلى

اجل نيل شوادة الماجةتير ضدراة  أخرى للباحث  حضل مضوض  النةق القيمي ضمالقته بدايعي  االنجاز 
ل شوادة دكتضراه ضمةتضى الطمضح لدى تالميذ  نواي  المرحل  الثانضي   ضقدمت مهذه الدراة  من اجل ني

نتائج اختباره لصدق  مقياس القي  الشخصي   بطريق  االتةاق  ضأةفرتملض  تخصص  ملض  التربي  ،
من  كارل برسون الداخلي ضمهي إحدى طرق قياس صدق التكضين، حيث ت  حةاب معامل االرتباط بطريق  

تلميذ(، ضكانت  36لعين  )الدرجات الخا  بين درج  كل مبارة ضالدرج  الكلي  لالختبار ملى نفس ا
 .       0.01( ضكلوا دال  إحصائيا مند مةتضى الدالل  0.71( إلى )0.49معامالت االرتباط تتراضح بين )

 (228،ص2014ةي محمد،)                                                                 
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 القيم النسق ( يوضح نتائج صدق مقياس08جدول رقم )

معامل الصدق )الجذر ألتربيعي  أبعاد المتغير  المتغير المستقل 
 لمعامل الثبات(

 
 

 النسق القيمي

 0.95 القيمة الدينية 
 0.95 القيمة االجتماعية 
 0.90 القيمة االقتصادية 

 0.85 القيمة الجمالية 
 0.94 القيمة السياسية 
 0.93  القيمة النظرية 

  *0.05الداللة دال عند مستوى 

 مبررات اعتماد المقياس كأداة بحث في الدراسة : -3-3  

ضطبقثه كثل  ,عطيـة محمـود هنـاالثذي مربثه الثدكتضر  ,مقياس ألبورت ـ فرنون ـ لنـدزي اتبع يي مهذا البحثث 
 ملثى يثي البيئث  الجزائريث  ضامتمثد الطالثب الباحثث سـي محمـد السـعديةضالباحثث   بشير معمريةمن الباحث 

نه أكثر المقاييس القيمي ، انتشارا ضاةتخداما يي الالصضرة المعرب  المطبق  يي البيئ  الجزائري  كأداة لبحثه، 
ممثثثثا يمكثثثثن الباحثثثثث أن يجثثثثري مقارنثثثث  للدراةثثثث  مثثثثع الدراةثثثثات األخثثثثرى التثثثثي  ,البحثثثثضث العربيثثثث  ضاألجنبيثثثث 

اقثرب التصثنيفات إمكانيث  للتطبيثق  المقياس منمليه التصنيف الذي امتمد أنكما  ,اةتخدمت مهذا المقياس
 حةب أنماط الشخصي  .بيصنف القي   ألنهيي مجال مل  النفس 

جرامهثا كثيثر مثن أثبت صدقوا ضثباتوثا يثي كثيثر مثن الدراةثات التثي  التي كما أن مهذا المقياس من المقاييس
 العالمي ( .ملى المةتضى األجنبي ) أضالباحثين ةضا  ملى المةتضى المحلي أض المةتضى العربي 

 :بات استبيان اإلبداع اإلداري ث -3-4   

قا  الطالب الباحث بحةاب معامل الثبات الةتبيان  المةتخد  ،للتأكد من مدى إمكاني  االمتماد مليه يي 
( رئيس قة  أكاديمي  ضالجدضل  15التحليل اإلحصائي ، ملى مين  الدراة  االةتطالمي  مكضن  من )

 كرونباخ : ألفا اختبار معامل الثباتاألتي يضوح نتائج 
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 ( يوضح معامل الثبات الستبيان اإلبداع اإلداري 09جدول رقم )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ  أبعاد المتغير  متغير  العينة 
 
 رئيس قسم  15 

                                     

 
 اإلبداع اإلداري 

 0.38 السلوك اإلبداعي 
 0.46 الحساسية للمشكالت 

 0.47 روح المخاطرة 
                            0.78 

  * 0.05دال عند مستوى الداللة 

 صدق استبيان اإلبداع اإلداري : -3-5

لتقدير صدق  الصدق الظاهري ضبغرض التأكد من صدق االةتبيان، ت  اللجض  إلى معري             
بنضده،ضلتحديد مدى تضايق االةتبيان مع أمهداف البحث ، ضمدي ضوضح مبارات االةتبيان لدى أيراد 

أنظر الملحق رق  -مين  البحث،ضت   االةتعان  بأةاتذة من ذضي الخبرة يي كلي  العلض  االجتمامي  
 ي لمعامل الثبات .، باإلواي  إلى إيجاد معامل الصدق ، ضالذي يةاضي الجذر ألتربيع-( 1)

 يوضح معامل الصدق للنسق القيمي . (10الجدول رقم )

 معامل الصدق   أبعاد المتغير  متغير  العينة 
 
 رئيس قسم  15 

 أكاديمي

 
 اإلبداع اإلداري 

 0.61 السلوك اإلبداعي 
 0.67 ت الحساسية للمشكال

 0.68 روح المخاطرة 
 0.88        الدرجة الكلية                  

 *0.05دال عند مستوى الداللة 

يتة       اإلداري  اإلبدا  اةتبان إنمعامل الصدق  قريب من الضاحد الصحيح ،ضمهذا يدل ملى  إن
 . ضانه صالح للتطبيق بدرج  صدق  مالي 
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 الدراسة األساسية -4
 مجتمع الدراسة والعينة : -4-1

بجامعتي المةيل  ضجامع  محمد خيور بةكرة   ،األكاديمي يتكضن مجتمع الدراة  من جميع رؤةا  األقةا  
ضلجمع البيانات اةتخد   )حةب المضقع الرةمي للجامعتين(رئيس قة   70ضقد بلغ مدد مجتمع الدراة  

ضت  تضزيع المقياةين ملى جميع أيراد  ،الطالب الباحث أةلضب الحصر الشامل لجميع مفردات العين  
اةتبيان ل  تتضير ييوا  16اةتبيان ضبعد تفحص االةتبيانات ت  إلغا   58  ا جمجتمع الدراة   ضت  اةتر 

اةتبيان   42الصالح  للتفريق مهي  الشرضط الصحيح  لإلجابات من االةتبيان .ضأصبح مدد االةتبيان
  :ضالجدضل األتي يضوح تضزيع العين 

 ( يوضح مجتمع وعينة الدراسة11الجدول رقم )
 عينة البحث  النسبة المئوية  المجتمعأفراد  الجامعة 

 24 %72.72 33 جامعة المسيلة 
 18 %52.85 37 جامعة محمد خيضر بسكرة 

  42 %60 70 المجموع
 ( يوضح مجتمع وعينة الدراسة11الجدول رقم )

 

 

 ( يوضح مجتمع وعينة الدراسة 11الرسم البياني رقم )

جامعة المسيلة 
24

جامعة محمد 
ة خيضر بسكر

18

جامعة المسيلة

جامعة محمد خيضر بسكرة
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( ان نةب  التمثيل كانت كبيرة ملى مةتضى 09ضالرة  البياني رق  ) (11)يتبين من خالل الجدضل رق 
بنةب  مئضي  يي  -بةكرة–( ضنةب  اقل من جامع  محمد خيور 72.72جامع  المةيل  بنةب  تقدر )

 لدراة  ل( رئيس قة  اكاديمي  كانت مهي العين  االحصائي   42( ضباجمالي )84.64التمثيل قدرت ب)

  توزيع العينة حسب متغير السن: 

 ( يوضح  خصائص عينة الدراسة حسب السن 12الجدول رقم )

 النةب  المئضي   التكرار الةن 
 76.19% 32 ةن   40الى -0من
 % 23.80 10 ةن  40من  أكبر 

  %100 42 المجمض  
 

 

 يوضح  خصائص عينة الدراسة حسب السن (12الرسم البياني رقم )            

طبيعي الن مهناك من يكضن  أمر،ضمهذا  األمماربالتمايز ضالتمازج يي  أيرادمهايئ  ممري  يتمتع  أيا ن 
يخوع لةن معين   ال األكاديميالن شغل منصب رئيس القة   ف،ضمهناك من يختل ريي نفس العم

 40 إلى 0الفئ  العمري  من  أن (10رق  )( ضالرة  البياني 12نالحظ من خالل الجدضل رق  ) إذ،
بنةب  ةن  .  40  للفئ  العمري   األكبر من( ضتمثيل اقل 76.19%تمثيل بنةب  تقدر ب) أكثرةن  

 .(  %23.80مئضي  تقدر ب)

سنة0-40
76%

40أكبر من 
سنة
24%

سنة0-40

سنة40أكبر من 



 

99 
 

  اإلجراءات المنهجية للبحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخامس        الفصل 

 )توزيع العينة حسب متغير التخصص )الكلية 
 الكلية )التخصص( (  يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغير13الجدول رقم )

 النةب  المئضي  التكرار الكلي  )التخصص(
 %47.61 20 إنةاني  )أدبي (
 %52.83 22 تقني  )ملمي  (

 %100 42 المجمض  

 

 

 صص(الكلية )التخنوع يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغير   (13الرسم البياني رقم )

( إن العين  المتمثل  يي رؤةا  األقةا  11) ( ضالرة  البياني رق 13يتوح من خالل الجدضل رق  )

األكاديميين متقارب  يي التمثيل يالذين ينتمضن إلى التخصص العلمي ضالتقني كانت بنةب  مئضي  قدرة 

(ضالذين ينتمضن إلى تخصص أدبي إنةاني اجتمامي  تحصلضا ملى نةب  مئضي  تقدر %52.83ب )

 جدا .  متقارب تكان األدبي نةب  التمثيل بين الفئ  العلمي  ضالفئ   أن( ضنالحظ %47.61ب )

 

 

(أدبية) انسانية 
48%

(تقنية ) علمية 
52%

(أدبية ) انسانية 

(تقنية ) علمية 
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 العينة حسب متغير المؤهل العلمي توزيع: 
 الدراسة  حسب متغير المؤهل العلمي  ة( يوضح خصائص عين14الجدول رقم)   

 النةب  المئضي   التكرار المؤمهل العلمي 
  %42.86 18 ماجةتير 

  %57.14 24 دكتضراه
    %100 42 المجمض 
  
   

 
 الدراسة  حسب متغير المؤهل العلمي  ة( يوضح خصائص عين14الرسم البياني )

 
( أن يئ  رؤةا  األقةا  09( ضالرة  البياني رق  )14يتوح من خالل الجدضل اإلحصائي رق  )

( بينما % 57.14ملى درج  الدكتضراه كانت أكثر تمثيال بنةب  تقدر ب ) األكاديمي  المتحصلين
كانت النةب  اقل تمثيال بالنةب  لرؤةا  األقةا  األكاديميين المتحصلين ملى درج  الماجةتير 

 (%42.86بنةب  تقدر ب)
 
 
 

 

ماجستير
43%

دكتوراه
57%

ماجستير

دكتوراه
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 أدوات الدراسة : -5

، إذ تتناةب مع المنوج المتبع المةتخدم   التي يةتخدموا الباحث  بحثي  مجمضم  من األدضاتلكل دراة  
 ،من  أجل الضصل إلى نتائج حقيقي  ،ضبيانات ضاقعي  بقدر كايي يفيد مضوض  الدراة  .

بالجامع  ، ضمالقته بالمتغير التابع يي    ضبغرض الكشف من النةق القيمي لدى رؤةا  األقةا  األكاديمي
ضزمالئه، ضاةتمارة بحثي  لقياس  أللبورتا  اإلداري  ، تّ  اللجض  إلى النةق القيمي البحث : مةتضى اإلبد

 اإلبدا  اإلداري  ت  إمدادمها من طرف الطالب الباحث امتمادا ملى الدراةات الةابق  .

 مقياس النسق القيمي : -5-1 

 التعريف بالمقياس: -5-1-1    

ألبورت ( لدى األيراد، ضوعه Study of valuesضوعت مهذه األداة خصيصا الختبار القي  ) 
، ضمهض أضل اختبار لقياس القي ، تّ  تعديله بعد ذلك باالشتراك 1913ةن   (Allport&vernonوفرنون )

 .1960-1951يي أمضا   (Lyndzeyلندزي )مع 

 (Sprangerاأللماني ) إدوارد سبرانجريقيس مهذا المقياس القي  الةت  التالي  ضالتي نقلوا من كتاب ألفه 
 (، ضييه تحدث من مهذه األنماط الةت  من القي :Types of men)من أنماط الرجال 

 ( )العلمية( القيمة النظريةV .Théorique :) ضيقصد بوا امهتما  الفرد ضميله إلى اكتشاف
ن الحقيق ، ضمهض يي ةبيل ذلك الودف يتخذ اتجامها معرييا من العال  المحيط به، يوض يضازن بي

األشيا  ملى أةاس مامهيتوا، كما أنه يةعى ضرا  القضانين التي تحكموا بقصد معريتوا دضن النظر 
يي قيمتوا العملي  أض صضرتوا الجمالي . ضاألشخاص الذين يوعضن مهذه القيم  يي مةتضى أملى 

 من غيرمها يتميزضن بنظرة مضوضمي ، نقدي ، معريي ، ضتنظيمي .
 ( القيمة االقتصاديةV. Economique) ضيقصد بوا امهتما  الفرد ضميله إلى ما مهض نايع، ضمهض :

يي ةبيل مهذا الودف يتخذ من العال  المحيط به ضةيل  للحصضل ملى الثرضة ضزيادتوا من طريق 
اإلنتاج ضاةتوالك البوائع ضاةتثمار األمضال، ضاألشخاص الذين يوعضنوا يي قم  نةقو  يتميزضن 

 ضاألشخاص تبعا لمنفعتوا. بنظرة ملمي ، تقّي  األشيا 
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 ( القيمة الجمالية أو الفنيةV. Esthétique) ضيقصد بوا امهتما  الفرد ضميله إلى ما مهض جميل :
نظرة تقدير له من  من ناحي  الشكل أض الصضرة أض التكضين، ضمهض لذلك ينظر إلى العال  المحيط به

ناحي  التكضين ضالتضايق الشكلي، ضمهذا ال يعني أن المتميزين بوا يكضنضن ينانين بل بعوو  ال 
ن كانضا يتذضقضن نتائجه.  يةتطيعضن اإلبدا  الفني، ضا 

  ( القيمة االجتماعية أو اإلنسانيةV. Sociologique :) ضيقصد بوا امهتما  الفرد ضميله إلى
ض يحبو  ضيميل إلى مةامدتو ، ضيجد يي ذلك إشباما له، ضمهض ينظر إلى غيره غيره من الناس، يو

ملى أنو  غايات يي حّد ذاتوا، ضليةضا ضةائل لغايات أخرى، ضلذلك كان مهؤال  الذين يتميزضن 
 بوذه القيم ، يتميزضن بالعطف ضالحنان ضاإليثار ضخدم  الغير ضتقديرمه .

 ( القيمة السياسية أو التسلطيةV. Politique :) ضيقصد بوا امهتما  الفرد ضميله للحصضل ملى
القضة، يوض شخص يودف إلى الةيطرة ضالتحك  يي األشيا  أض األشخاص، ضال يعني ذلك أن من 
يتميزضن بوا يكضنضن من رجال الحرب أض الةياة ، يبعوو  قادة يي نضاحي الحياة المختلف ، 

 يي مصائرمه .يتصفضن بقدرتو  ملى تضجيه غيرمه  ضالتحك  
 ( القيمة الدينية أو الروحيةV. Religieuse :)  ضيقصد بوا امهتما  الفرد ضميله إلى معري  ما ضرا

العال  الظامهري، يوض يرغب يي معري  أصل اإلنةان ضمصيره، ضيرى أن مهناك قضة تةيطر ملى 
مهذا ال يعني أن العال  الذي يعيش ييه، ضمهض يحاضل أن يضصل نفةه بوذه القضة بصضرة ما، كما أن 

 من يتصفضن بوا كلو  من النةاك ضالزمهاد.

ال يعني أن األيراد يتضزمضن مليوا، ضلكنه يعني أن مهذه القي   سيرانجرضمهذا التقةي  الذي أضرده  
تضجد جميعوا يي كل يرد، غير أنوا تختلف يي ترتيبوا لدى الفرد قضة ضوعفا، ضكذلك يي مجمضمات 

 ألنةاق القيمي .األيراد، لتشكل ما يةمى با

إلى اللغ  العربي  باةتفادته من الصضرة النوائي  التي اشترك ييوا  عطية محمود هناالمقياس ترجمه 
ضالتي تتميز بةوضل  التصحيح ضضجضد تخطيط ةيكضلضجي لقي  الفرد ضقد  1951ما   ألبورت وزمالئه

 أواف الباحث جدضال يملئه الطالب ليضوح الترتيب التنازلي لقيمه.

قا  الباحث بتطبيق المقياس يي جموضري  مصر العربي  ملى مدد من الطلب  الجامعيين يي مختلف 
المعامهد. ضقد قا  بتعديل العبارات الضاردة ييه، مما جعلوا أكثر ضوضحا للقارئ، ضأكثر مال م  للثقاي  التي 
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يمات، ضملى القةمين اللذين يعيش يي جّضمها، ث  ضوع االختبار يي صضرته النوائي  التي تحتضي ملى التعل
بندا( ضيي األخير تضجد تعليمات  15بندا( ضالثاني يحتضي ملى ) 30يحتضيوا االختبار، األضل يحتضي ملى )

 .التصحيح ضتخطيط ةيكضلضجي، ضجدضل يلخص درجات كل قيم  لمعري  نةق قي  كل يرد

  (232-231ص ،2014مد ،سي مح )                                                      

عبد الحفيظ ياالختبار يي صضرته النوائي  المترجم  للغ  العربي ، اةتخدموا مدة باحثين، منو   
بندا( يي االختبار  120بندا من أصل ) 45يي دراةته لقي  الطلب  يي جامع  الجزائر، تحتضي ملى ) مقدم

 أللبورت وزمالئه.األصلي 

  كون كما يلي:طريقة اإلجابة على األسئلة ت 

( يي حال  المضايق  ملى العبارة 3( يي حال  مد  المضايق ، )0(، )3أض  0: يوع المفحضص )القسم األول
 ( أما  أقلوا تفويال.1( أما  العبارة األكثر تفويال ض)2ضيي حال  صعضب  االختيار، يوع )

( من العبارة 1، 2، 3، 4من ): تضجد أربع  اختيارات )أ، ب، ج، د(، ضالمطلضب الترتيب القسم الثاني
 18األكثر تفويال إلى أقلوا، ضطريق  اإلجاب  ملى المقياس جمامي ، ضالمقياس مالئ  للفئات من ممر 

(  ضمن طرف 1982) عبد الحفيظ مقدمةن  يأكثر، ضل  يطبق يي البيئ  الجزائري  إال من طرف الباحث 
الماجةتير يي بحث من النةق القيمي ضتأثيراته مند الباحث )ةي امحمد الةعدي  ( يي رةال  لنيل شوادة 

( يي بحث بعنضان 2001) لبشير معامرية( ضت  امتماده بعد ذلك يي دراة  2001الطلب  الثانضيين )يي 
التغير يي ارتقا  القي  لدى مجمضمات ممري  مختلف  من الجنةين، منشضر يي مجل  العلض  اإلنةاني  ضت  

الةعدي  يي رةال  الدكتضراه يي بحث  النةق القيمي لدى تالميذ المرحل  امتماده من طرف ةي محمد 
 الثانضي  ضمالقته بدايعي  االنجاز ضمةتضى الطمضح  . 

 استبيان اإلبداع اإلداري : -2- 5 

ملى مدة دراةات ةابق  تناضلت  إمتمد الطالب الباحث يي امداد االةتبيان يي صضرته النوائي  التطبيق 
ضدراة )ممضمن  (،  2012( ضدراة  )محمد ملي الكليبي 2010اإلبدا  اإلداري كدراة  )كري  خلف 

 تناضلبحث لنيل شوادة دكتضراه ملض  يي مل  النفس العمل ضالتنظي  ضييوا  التي كانت  (2014رموان 
لدى المضظفين بالمؤةةات  يإلداري  ضالتطضير التنظيمالباحث  أنماط القيادة اإلداري  ضمالقتوا باإلبدا  ا
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الجامعي  بالجزائرحيث اةتفادة الطالب الباحث من االةتبيان الذي ضوعه الباحث يي مهذه الدراة  
باإلواي  إلى التراث النظري ضأدبيات الدراةات الةابق  التي درةت متغير اإلبدا  ممضما ضاإلبدا  اإلداري 

 . خصضصا

بند مضزمين ملى ثالث  ابعاد )الةلضك االبدامي ،الحةاةي   24صضرته النوائي  يتكضن من  االةتبيان يي
 .للمشكالت ،ضاتخاذ القرار ( ضالجدضل اآلتي يضوح أبعاد االةتبيان ضمدد البنضد 

 :ويتم التصحيح بإعطاء األوزان التالية كما هو موضح في الجدول

 محايد ال أوافق  أوافق عبارة

 2 1 3 الوزن 

 ( يوضح أوزان استبيان اإلبداع اإلداري 15الجدول رقم ) 

 الدراسة : مجاالت وحدود  -6

بالجامع  ،ضمالقته بمةتضى  األكاديمي  األقةا الدراة  ملى معري  شكل النةق القيمي لدى رؤةا   ارتكزت
 : اآلتي تمت الدراة  يي الحدضد  أين ،اإلبدا  اإلداري لديو  

الجامعيين الذين يشغلضن  األةاتذةملى يئ   اقتصرت الدراة  من ناحي  االشخاص حدود بشرية : -6-1
 منصب  رئيس قة  أكاديمي الجامع  

،ضبداي  من شور أكتضبر  2014-2013أجريت الدراة  خالل المضة  الدراةي  :حدود زمنية  -6-2
 2014الى غاي  شور ةبتمبر  2013

، -ضجامع  المةيل  -ببةكرة  -الدراة  يي جامعتي محمد خيور أجريت :  حدود مكانية -6-3
مكاني  نالجامعتيضذلك لتقارب  بيئ  العمل  بين   .جمع المعلضمات يي اقل جود  ضضقت ضتكلف   ضا 
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  المستخدمة في الدراسة: اإلحصائية األساليب -7

  النسب المئوية : 

قمنا بجمع اإلجابات ملى كل ةؤال مع مراماة تحليل األةئل  حةب طبيعتوا ملى شكل 
محاضر للفرويات حيث اةتخرجنا النةب المؤضي  لتحليل المعطيات العددي  ملى القامدة 

 الثالثي  كما مهض مضوح يي القانضن التالي :   

  : المتوسط الحسابي. 

                                                                              X =     

 حيث : 
X  المتضةط لحةابي : 
Xi∑مجمض  التكرارات : 
N  حج  العين : 
 ( معامل االرتباط بيرةضن.r:) 

r =  
 حيث:

r.معامل االرتباط : 
n  مدد أيراد العين :x. 
x.مجمض  درجات األبعاد لالختبار القبلي : 
y ألبعدي: مجمض  درجات األبعاد لالختبار. 
 
 
 

 = النسبة املئوية
 جمموع العينة

 

 ×100 
 العدد الفعال

] 2(y) – 2] .  [n ∑ y2(x) – 2[n ∑ x 

 

n ∑ (x.y) – ∑ x . ∑ y 

 

∑Xi  

N 



 

106 
 

  اإلجراءات المنهجية للبحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخامس        الفصل 

 
  : معامل الثبات 
كرضنباخ لقياس ثبات ضصدق المقياس كما انه يحةب  ألفا ∞ت  اةتخدا  معامل الثبات     

 بالطريق  التالي  :
∞ =

𝑟 ∗ 2

r + 1
 

 حيثّ : 
 : معامل الثبات  ∞
R معامل االرتباط بيرةضن: 

 : ثابت 1.2

ضبرنامج  Microsoft office excel  ببرنامج المجدضل نكما انه ت  اةتخدا   ضاالةتعا
SPSS  يي جميع الحةابات 

 



 
نتائج  ومناقشة عرض وتحليلالفصل السادس :

 األساسيةالدراسة 

 تمهيد 
 عرض نتائج مقياس النسق القيمي 
  عرض نتائج مقياس اإلبداع اإلداري 
  عرض نتائج الفروق ذات الداللة اإلحصائية في النسق القيمي

 حسب المتغيرات اآلتية :

 * السن         

 التخصص*     
  ذات داللة إحصائية في اإلبداع اإلداري حسب   عرض نتائج الفروق

 المتغيرات اآلتية:
 السن *        
 التخصص*        

  عرض نتائج معامالت االرتباط بين أبعاد النسق القيمي ومستوى
 اإلبداع اإلداري 

  عرض نتائج ترتيب متغير النسق القيمي لدى أفراد عينة الدراسة
    ذوي مستوى اإلبداع اإلداري المرتفع

  عرض نتائج ترتيب متغير النسق القيمي لدى أفراد عينة الدراسة
 ذوي مستوى اإلبداع اإلداري المنخفض 
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 تمهيد :   اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واألخير يتم توظيف جميع المعلومات السابقة التي تم جمعها ، ونتطرق إلى  السادسفي الفصل 
  ،لديهم اإلداري  اإلبداعوعالقة النظام القيمي بمستوى  األكاديميين األقسامدراسة النسق القيمي لدى رؤساء 

 هذه ضيات الدراسة وتحليل نتائج المقاييس المستخدمة للكشف عن طبيعةر ف اختبارعد بوذلك يكون 
 العالقة  .

فالقيم  ،األكاديميينلرؤساء األقسام  ،في توجيه وتحديد السلوك التنظيميكبيرة  أهميةفنظام القيم ذا 
 تسهم في تحديد مسيرتهم في جميع مجاالت الحياة . االتي يعتقدونه

لدى رؤساء  اإلداري  واإلبداعوالدراسة الحالية تبحث في الكشف عن طبيعة العالقة بين النظام القيمي 
 . األكاديميفي تسيرهم للقسم  األخيرومدى مساهمة هذا  األكاديمية األقسام

واستخالص النتائج وفي األخير تقديم  لنتائج الفرضيات ومناقشتهاوتحليل وفيما يلي عرض 
     االقتراحات .
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 ومناقشة نتائج الفرضيات :عرض وتحليل  -1   اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  األولالتساؤل  عرض  -1-1   
 ما تريب النسق القيمي لدى رؤساء األقسام األكاديمية ؟ -

 : األولىالفرضية نتائج وتحليل ومناقشة عرض .    2.1
  األكاديمية األقساميختلف ترتيب وشكل النسق القيمي لدى رؤساء   -

العدد اإلجمالي  أبعاد النسق القيمي
 للعينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب القيم

  القيم النظرية 
 

42 

35.59 2.25 2 
 4 3.37 33.64 القيم االجتماعية 
 3 2.887 34.69 القيم االقتصادية

 5 3.95 32.88 السياسيةالقيم 
 1 2.75 36.97 القيم الدينية 
 6 3.08 28.01 القيم الجمالية

 .( يبين نتائج ترتيب النسق القيمي 16الجدول رقم )

 

 .( يبين نتائج ترتيب النسق القيمي 15رقم ) لرسم البيانيا
 

, القيم النظرية
35.59

,  القيم االجتماعية
33.64

, القيم االقتصادية
,  القيم السياسية34.69

32.88

, القيم الدينية
36.97

, القيم الجمالية
28.01

نتائج ترتيب النسق القيمي القيم النظرية

ةالقيم االجتماعي

يةالقيم االقتصاد

ةالقيم السياسي

القيم الدينية

القيم الجمالية
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درجات أفراد العينة على مقياس النسق ألقيمي،وذلك  بغية  (أعاله إلى متوسطات 16)رقم يشير الجدول    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومعرفة شكل بناء النظام القيمي  وتمركز كل من  األكاديميينكسف األنساق القيمية لدى رؤساء األقسام 

لدى رئيس القسم  ) النظرية ،االجتماعية ،االقتصادية ،السياسية ،الدينية ،الجمالية(القيم الستة 
والتي يقيسها مقياس البورت وزمالئه المستخدم في الدراسة الحالية ،وذلك  لمعرفة مكانة  األكاديمي ،

القيمية  العتبار تفصيالت األفراد   األنساقالدراسة تفترض اختالف  أنوترتيب النظام القيمي، حيث 
لفرد ،فكل فرد  لديه تفضيل خاص حسب كل قيمة  من القيم الستة ويرجع هذا التفضيل إلى شخصية ا

 وما يعتقده من مبادئ واألساليب التربوية التي تلقاها من مؤسسات التنشئة االجتماعية .

وتلعب كل قيمة من النظام القيمي دورا أساسيا داخل هذا البناء القيمي ككل ،حيث توجه القيم وتحدد 
 أعلىالقيم الدينية ( يوضح هرمية متوسطات القيم واحتلت 13داخل التنظيم والشكل رقم ) اإلنسانيالسلوك 

عينة الدراسة ،وذلك بمتوسط  أفراد،ويدل تصدر القيم الدينية السلم القيمي لدى  األولىالهرم بالمرتبة 
فالمجتمع الجزائر مجتمع  األقسام(،ويفسر  دلك بطبيعة التنشئة االجتماعية  لرؤساء 36.97حسابي قدره )

 اإلسالمية،وحرصهم على تطبيق مبادئ الشريعة  سالمياإلبتمسك بتعاليم الدين  أفرادهمسلم ،ملتزم يتسم 
لة على التنشئة االجتماعية  تساهم في بناء شخصية الفرد الجزائري المسلم و المؤسسات المسؤ  أن،كما 

)بوعطيط سفيان   أجراهافي الدراسة الحالية اتفقت مع نتيجة الدراسة التي  إليهاتوصل الم،والنتيجة  
الشخصية  ومستوى التوافق المهني  لدى هيئة التدريس بجامعة الجزائرية ( بعنوان "القيم 2012،
( تحت عنوان النسق القيمي لدى تالميذ 2002مع دراسة )سي محمد السسعدية ، أيضا( ،واتقت األساتذة)

 للمرأةالقته بالدور االجتماعي ع( تحت عنوان النسق القيمي و 2007المرحلة النهائية  ،ودراسة  )نسيمة ،
كان  أمرا(  ، وهذا 35.59ارقية ،وتلتها في المرتبة الثانية  القيم النظرية  بمتوسط  حسابي قدره )الط

والطرائق العلمية ،وتنوير  باألساليبمتوقع  الن عينة الدراسة  سخرت حياتها لطلب العلم وخدمة المجتمع 
 دامة للمجتمع .من خالل السعي وراء تحقيق التنمية المست اإلنسانيةعقول الناس ،وخدمة 

 أيضا( التي اختلت فيها القيم النظرية المرتبة الثانية 2012وتوافقت دراستي مع دراسة )بوعطيط سفيان ،
( وهذا يفسر 34.69،وتلتها القيم االقتصادية في المرتبة الثالثة في النسق القيمي بمتوسط حسابي قدره )

شباع حاجاته األساسية وهذا ال يحصل إال بجمع المال  حاجة  رئيس القسم إلى تلبية متطلباته اليومية وا 
صعوبة الظروف المعيشية في  واهتمامهم كغيرهم من شرائح العمالية داخل المجتمع الجزائري ،حيث أن

 البلدان السائرة في طريق النمو عموما وهذا يتطلب توفير كل ما يحتاجه رئيس القسم  من 
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متطلبات مادية مما يعزز مكانته االجتماعية داخل المجتمع ،وهذا من اجل أن يصل رؤساء األقسام إلى    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وهذا 33.46مرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره )التسيير الفعال لرئاسة القسم ،واحتلت القيم االجتماعية  ال

نسانية وفن  أنيفسر  رئيس القسم ال يستطيع النجاح في إدارته للقسم بدون تكوين عالقات اجتماعية وا 
التواصل االجتماعي سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى التنظيم غير الرسمي ،وذلك للدور المهم 

 ساتذة والطلبة والموظفين عالقة تأثير وتأثر.للعالقات بين رئيس القسم واأل

فالقيم االجتماعية ضرورية في البناء القيمي لرؤساء األقسام األكاديمية ويرجع لطبيعة العمل الذي يقوم به 
(  ويعود احتالل القيم 32.88رئيس القسم  ، وجاءت في المرتبة الخامسة القيم السياسية بمتوسط قدره )

ل السياسي ،وواقع مناخ العملية السياسية السياسية هذه المرتبة ،لعدم ميل أفراد عينة الدراسة لممارسة العم
السائدة في المجتمع الجزائري،واحتلت القيم الجمالية المرتبة إال خيرة  بمتوسط حسابي كان األقل بين 

( وهذا ممكن يعود إلى عدة عوامل واعتبارات إال أن الباحث 28.01متوسطات القيم األخرى وبمقدار)
لص فيها إلى أن القيم الجمالية تزداد في المراهقة )مقتبل العمر خ  1973في دراسة أجراها سنة  روكيش

 (وتقل أهمية في المراحل العمرية األخرى 

 عرض التساؤل الثاني : -1-3   

  األكاديميين األقساملدى رؤساء  اإلداري  اإلبداعما مستوى  -
 عرض نتائج وتحليل ومناقشة الفرضية الثانية :  -1-4   
  متوسط على العموم األكاديميين األقساملدى رؤساء  اإلداري  اإلبداعمستوى  -

 عينة الدراسة  أفرادلدى  اإلداري  اإلبداعيوضح مستوى  ( 17)الجدول رقم 
 

 المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

ت 
 المحسوبة 

درجة  ت المجدولة
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

 
مستوى 
اإلبداع 
 اإلداري

 
 
 

 
 
 

60.73 

 

 
 
 

4.70 

 
 
 
48 

 
 
 

17.54 

 
 
 

1.68 

 
 

 
 
 
41 

 
 
 

0.05 

 *0.05دال عند مستوى الداللة 

( وبعد حساب المتوسطات الحسابية لمتغير اإلبداع اإلداري الذي قدر 17نالحظ من خالل الجدول رقم )
المتوسط  بالمتوسط الفرضي للمقياس  (وعند مقارنة هذا4.70( وبانحراف معياري مقداره ) 60.73)

عينة الدراسة  أفرادمتوسط درجات    أن( تبين 41( درجة عند درجة الحرية المقدرة ب)48المقدر ب )
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من المتوسط الفرضي عندهم ، وبعد اختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال معامل االختبار  أعلى   اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذ ،0.05إحصائية عند مستوى الداللة ( لعينة واحدة ، تبين انه ذو داللة . t.test)ت بلغت القيمة  وا 

 أن إلى( مما يشير 1.68( وهي اكبر من القيمة التائية المجدولة المقدرة ب)17.54التائية المحسوبة )
العينة يتمتعون بدرجة عالية )فوق المتوسط الفرضي( من اإلبداع اإلداري وهذا حسب  االستبيان  أفراد

 . األكاديميينلباحث على رؤساء األقسام المطبق من قبل الطالب ا
كان مرتفعا بصورة عامة ،  األكاديميين األقساملدى رؤساء  اإلداري  اإلبداعمستوى  أن  نستنتج أنويمكن 

،الحساسية للمشكالت ،روح المخاطرة ( واتفقت  اإلبداعي)السلوك  وأبعاده اإلداري  اإلبداعوذلك في متغير 
 اإلبداعالتعرف على  إلىهدفت  التي( 2014ج دراسة )عمومن رمضان ،نتائج هذه الدراسة مع نتائ

فوق المتوسط  اإلداري  اإلبداعدرجة  أنالدراسة  جنتائ وأظهرتلدى الموظفين بالجامعة الجزائرية  اإلداري 
التعرف  إلى( التي هدفت 2012علي الكليبي، مع دراسة)محمد أيضا، واتفقت دراستي  الموظفينلدى 
 أننتائجها  وأظهرتالعامة  اإلدارةفي وحدات  اإلداراتلدى مديري العموم ومديري  ي الرادار  اإلبداععلى 

كانت على مستوى عال ، واتفقت نتائج دراستي مع  اإلداري  اإلبداع  لألساليبعينة الدراسة  أفرادممارسة 
 باإلبداعتحويلية التعرف على العالقة بين القيادة ال إلى( التي هدفت 2010دراسة )محمد كريم خلف ،

على  األكاديميين األقسامتوافر رؤساء  أننتائجها على  وأسفرت األكاديميين األقساملدى رؤساء  اإلداري 
 (.%83كان مرتفع بنسبة تقدر ب) اإلداري  اإلبداععناصر 

 

 اإلداري  اإلبداع( يوضح مستوى 16الشكل رقم )                     

 
 

 

المتوسط 
الحسابي 
60.73

المتوسط 
الفرضي

48

المتوسط الحسابي

المتوسط الفرضي
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 عرض التساؤل الثالث :  -5-1      اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هل توجد عالقة بين القيم النظرية واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة ؟  -

 :عرض وتحليل ومناقشة الفرضية الثالثة -1-6   

 توجد عالقة ايجابية بين القيم النظرية واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة   -

 النظرية باإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة ( يوضح عالقة القيم18الجدول رقم )

المتوسط  االرتباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 2.25 35.59 القيم النظرية

مستوى اإلبداع  0.05 0.017 * 0.36
 اإلداري 

60.73 

 

4.70 

 0.05دال عند مستوى الداللة 

( الذي يبين العالقة بين القيم النظرية واإلبداع اإلداري لدى رؤساء 18نالحظ من خالل الجدول رقم )
( وانحراف معياري مقدر 35.59ب ) راألقسام األكاديميين حيث كان متوسط الحسابي للقيم النظرية مقد

( وكانت 4.70يقدر ب) ( وانحراف معياري 60.73( وبمتوسط حسابي لإلبداع اإلداري مقدر ب) 2.25ب)
وبقيمة االحتمال المعنوية مقدر  0.05*( وذالك عند مستوى الداللة 0.36قيمة معامل االرتباط تساوي )

وعلى الرغم من ضعف نتيجة معامل االرتباط  0.05( هي اقل من مستوى الداللة اإلحصائية 0.017ب )
لنظرية واإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام إال أنها توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين القيم ا

 األكاديميين.

ومن خالل مما سبق يمكن تفسير واستنتاج ،انه كلما كانت القيم النظرية مرتفعة ومتزايدة في السلم القيمي 
 أفراد أن إلىلرؤساء األقسام األكاديميين ، يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى اإلبداع اإلداري لديهم ،ويرجع ذلك 

حيث تكسب القيم  ن الحقائق العلمية ،عوالبحث  حياتهم لطلب العلم والمعرفة ، اسخرو ة الدراسة عين
 واإلحداثوتحليل المعطيات  واالستنتاج بشكل عام ، النظرية الفرد القدرة على اكتشاف الحقائق العلمية ،

الحساسية للمشكالت والتي هي بعد  األقسام القدرة على تمنح رؤساء  أنعلمية من شانها  وأساليببطرائق 
عينة  أفراداعتقاد  إن، األكاديمي، وتساعدهم في تسيرهم الفعال للقسم  اإلبداع اإلداري متغير  أبعادمن 
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القيم النظرية في حياتهم العلمية والعملية مابرر وجود عالقة طردية بين القيم النظرية  بأهميةالدراسة    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   اإلداري. واإلبداع

 : لرابعالتساؤل ا عرض-1-7   

 واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة ؟ االجتماعية هل توجد عالقة بين القيم  -

 : الرابعةعرض وتحليل ومناقشة الفرضية   -1-8   

 واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة االجتماعية توجد عالقة ايجابية بين القيم   -

 باإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسةاالجتماعية ( يوضح عالقة القيم 19الجدول رقم )

 
 االرتباط

 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل 
 االرتباط

 القيمة 
االحتمالية 
 المعنوية 

 مستوى الداللة

 
 القيم االجتماعية

 
 
 
 
 

33.59 3.37  
 
 
 
 
 
 

0.35* 

 
 
 
 
 
 
 

0.022 

 
 
 
 
 
 
 

0.05 

 

 
 
 
 

 مستوى اإلبداع اإلداري
 
 
 

60.73 4.7 

 *0.05دال عند مستوى الداللة 

( الذي يوضح العالقة بين القيم االجتماعية واإلبداع 20نالحظ من خالل القراء اإلحصائية للجدول الرقم )
 قدر باإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين ،وبالرجوع إلى المتوسط الحسابي للقيم االجتماعية الذي 

( 60.73( وبمتوسط  حسابي لإلبداع اإلداري قدر ب) 3.37( وانحراف معياري قدر ب )33.59)
(عند مستوى الداللة 0.35( وكانت قيمة معامل االرتباط تساوي )4.70وانحراف معياري قدر ب)

يدل  ( وهي اقل من مستوى الداللة وهذا0.022وبقيمة االحتمال المعنوية المقدرة ب) 0.05اإلحصائية 
ذلك ألهمية الدور الذي تلعب  اإلداري على وجود عالقة ايجابية بين القيم االجتماعية ومستوى اإلبداع 
األكاديمي، قسام في تسيرهم للقسم األ ءالقيم االجتماعية في بناء العالقات االجتماعية واإلنسانية لرؤسا

وهذا  يهم ،دل اإلبداعيرفع وزيادة مستوى السلوك  إلىوانه كلما زاد التوجه نحو القيم االجتماعية أدى ذلك 
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 األساسيةنتائج الدراسة  ومناقشة عرض وتحليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   السادالفصل     

فهو كائن اجتماعي  يعيش وحده أنيستطيع  الفرد ال أنكون  أساسي،للقيم االجتماعية دور  إلى أنيرجع    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبطبيعة العالقات االجتماعية التي تنشئ  ،جماعة معينة ويلتزم بدوره فيها إلىويعيش وينتمي  بطبعه ،

غير رسمية آو لعالقات االجتماعية سواء رسمية هذه االحسن مع  ريين ، والتعاملاألخبينه وبين األعضاء 
 الفعال ، األداءنوع من الحرية وتشجيعهم على  وا عطائهم نن خالل مراعاة ظروف العمل للمرؤوسيميتم ، 

من (  ويخلق نوعا  والمرؤوسينالمنظمة )الرؤساء ، أفرادوهذا كله يكرس مبدأ التفاعل والتعاون بين 
 بفعالية اكبر. أهدافهاالمنظمة مما يجعل المنظمة تحقق  أفراداالنسجام والتكامل في الوظائف التي يشغلها 

 عرض التساؤل الخامسة : -1-9  

 واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة ؟االقتصادية  هل توجد عالقة بين القيم  -

 : الخامسةعرض وتحليل ومناقشة الفرضية   -1-10  

 واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة االقتصادية  توجد عالقة ايجابية بين القيم   -

 باإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسةاالقتصادية ( يوضح عالقة القيم 20الجدول رقم )

 
 االرتباط

 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل 
 االرتباط

 القيمة 
االحتمالية 
 المعنوية 

 مستوى الداللة

 
 القيم االقتصادية

 
 
 
 

34.69 2.87  
 
 
 
 
 
 

0.33* 

 
 
 
 
 
 
 

0.029 

 
 
 
 
 
 
 

0.05  
 
 
 

 مستوى اإلبداع اإلداري
 
 
 
 
 

60.73 4.70 

 *0.05دال عند مستوى الداللة 

( العالقة بين القيم االقتصادية ومستوى اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام 20يوضح الجدول رقم )
( وانحراف المعياري 34.69األكاديميين وبالرجوع إلى المتوسط الحسابي للقيم االقتصادي المقدر ب)
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 األساسيةنتائج الدراسة  ومناقشة عرض وتحليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   السادالفصل     

(عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.33( وأما فيما يخص قيمة معامل االرتباط تساوي )2.78المقدر ب)   اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وهي اقل من 0.037وبقيمة االحتمال المعنوية التي تقدر ب) ،0.05

        وهذا يعني انه توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية  0.05قيمة مستوى الداللة اإلحصائية  
 ري ليهم بين القيم االقتصادية كبعد مشكل للنسق القيمي لرؤساء األقسام األكاديميين واإلبداع اإلدا

 األكاديميين األقسامرؤساء لتلعب دورا مهما في الحياة اليومية  القيم االقتصادية أن إلىلك ذ إرجاعويمكن 
واالهتمام بالجانب المادي عموما وتحقيق الثروة  والرغبة الملحة في سد حاجاتهم البيولوجية الضرورية ، ،

سية المنصب المشغول ،مما يجعلها وسيلة لتحقيق وضمان العيش الكريم  في الوسط االجتماعي ، ولحسا
واالجتماعية ويصل  األساسية،البد من مراعاة الجانب المادي الذي يجعل رؤساء األقسام يلبوا حاجاتهم 

يجعلهم يكرسون جل جهدهم في عملهم وال يهتمون بالمشاغل  االستقرار النفسي واالجتماعي مما بهم إلى
بالمكاسب المادية والمكافآت  رية القيادية ،المناصب اإلدابعض ، وقد يرجع ارتباط  األخرى الحياتية 
 . والحوافز

إذ أن إدارة القسم األكاديمي تتأثر بشكل من اإلشكال  بالقيم االقتصادية  وفي هذا الصدد توجد عدة  
ز نجافيزهم يؤثر على مستوى دافعيتهم التحوان  دراسات أشارة إلى أهمية  إشباع حاجات الموظفين

انه  إال المادي، من غيرهم الذي لم يتلقوا عامل التحفيز أكثر فاعلية   يجعلهم و األعمال المنوط بهم ،
  اآلخرينيكترث بمشاعر  تجعل الفرد ال  لألشياءالطرح المادي  والرؤية البراغماتية   أن اإلشارةتجدر 
 الفعال للتنظيم .ير ييسهم في التس صراع قيمي تنظيمي ال إلىتعود عليه بالمنفعة ،وهذا قد يودي  مادام ال

 : السادسعرض التساؤل  -1-11   
 واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة ؟السياسية  هل توجد عالقة بين القيم  -

 : السادسةعرض وتحليل ومناقشة الفرضية  -1-12   
 واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة السياسية توجد عالقة ايجابية بين القيم   -
 
 
 
 

 باإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسةالسياسية ( يوضح عالقة القيم 21الجدول رقم )
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 األساسيةنتائج الدراسة  ومناقشة عرض وتحليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   السادالفصل     

    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االرتباط

 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل 
 االرتباط

 القيمة 
االحتمالية 
 المعنوية 

 مستوى الداللة

 
 القيم السياسية 

 
 
 
 
 

32.88 3.95  
 
 
 
 
 
 

0.30 

 
 
 
 
 
 
 

0.047 

 
 
 
 
 
 
 

0.05  
 
 
 

 مستوى اإلبداع اإلداري
 
 
 
 
 

60.73 4.70 

 *0.05دال عند مستوى الداللة 

( الذي يوضح العالقة بين القيم السياسية واإلبداع اإلداري لدى أفراد 21نالحظ من خالل الجدول رقم )
وبانحراف معياري  (32.88) المتوسط الحسابي للقيم السياسية لذي قدر ب إلى عينة الدراسة  وبالرجوع

( عند مستوى الداللة 0.30)مقدر ب وبقيمة معامل االرتباط الذي يدل على العالقة  (3.95) قدر ب
 أنوهذا معناه  0.05( وهي اقل من مستوى الداللة 0.04االحتمال المعنوية المقدرة ب) ةوبقيم 0.05

،ويمكننا تفسير انه كلما  عينة الدراسة أفرادلدى   اإلداري  واإلبداعهناك عالقة طردية بين القيم السياسية 
،لدى رؤساء األقسام  اإلبداعي األداءزيادة على مستوى  إلىتوجه نحو القيم السياسية يؤدي بالضرورة 

اعتقادهم بالقيم السياسية التي تسهم في التقدم على مستوى الوظيفة التي  إلىاألكاديميين ،ويرجع ذلك 
ينبع عن رغبتهم في تحقيق والتمسك بالسلطة الذي  الوظيفي التميز إلىوالسعي  الريادةيشغلونها ،وتحقيق 

  واإلجراءاتوهذا يتجلى في بعض الممارسات  ، المرؤوسينوحب للقيادة وتوجيه الموظفين  ،السيطرة
صالحيات على  اإلمكانكاتخاذ القرارات واالبتعاد قدر  العينة ، أفرادالتي تظهر عند بعض  اإلدارية

 الرقابية اللصيقة واإلجراءات األساليبوتطبيق  اإلدارية ألعمالهمويض تفال
القيم الشخصية للقيادات في دراستها لنظام  (2008سهام نبيل سليمان ،ذلك الباحثة ) إلى أشارتوقد   

على سلوكهن اإلداري ويمكن إرجاع ذلك إلى انتشار الثقافة السياسية والمساهمات في بعض  أثرهو النسائية 
الفعاليات السياسية من خالل توعية الشباب و تأطير تلك الفعاليات  في وسط هذه الفئة التي تمثل نخبة 

دى رؤساء األقسام المجتمع وهذا ما يبرر هذه العالقة االيجابية بين القيم السياسية واإلبداع اإلداري ل
 . األكاديمية 
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  : السابععرض التساؤل  -13-1      اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة ؟الدينية  هل توجد عالقة بين القيم  -

 : السابعةعرض وتحليل ومناقشة الفرضية   -1-14   
 عينة الدراسةواإلبداع اإلداري لدى أفراد الدينية توجد عالقة ايجابية بين القيم   -

 باإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسةالدينية  ( يوضح عالقة القيم22الجدول رقم )
 

 االرتباط
 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل 
 االرتباط

 القيمة 
االحتمالية 
 المعنوية 

 مستوى الداللة

 
 القيم الدينية

 
 
 
 
 

36.97 2.75  
 
 
 
 
 
 

0.34* 

 
 
 
 
 
 
 

0.024 

 
 
 
 
 
 
 

0.05  
 
 
 

 مستوى اإلبداع اإلداري
 
 
 
 
 

60.73 4.70 

 0.05دال عند مستوى الداللة 
( الذي يوضح العالقة بين القيم الدينية واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة 22نالحظ من خالل الجدول رقم )

وبانحراف معياري مقدر ب ( 36.97الدراسة والرجوع إلى المتوسط الحسابي للقيم الدينية المقدر ب)
وبقيم  0.05( عند مستوى الداللة 0.34( وبقيمة معامل االرتباط الذي يدل على العالقة مقدر ب)2.75)

وهذا معناه أن هناك عالقة  0.05( وهي اقل من مستوى الداللة 0.024االحتمال المعنوية المقدرة ب)
 عينة الدراسة دطردية بين القيم الدينية واإلبداع اإلداري  لدى انفرا

 األقسامالقيم الدينية وتصدرها في البناء القيمي للرؤساء  إلىعينة الدراسة  أفرادنرجع توجه  أنويمكن 
،ومحمود 2003،وشادية التل ،2001وهذا وافق دراسة كل من )سي محمد السعدية ، األكاديميين

طبيعة  إلى، ( وقد يرجع ذلك 2012 أسماء، وبالشيخ 2012عطية،مقدم عبد الحفيظ  ،وبوعطيط سفيان 
الباحث مقدم عبد الحفيظ  أشارالمجتمع الجزائري الذي يعتبر مجتمع متدين ومتمسك بالقيم الدينية ،وقد 

القيمية المختلفة عبر موسسات  باألنساق أفرادهاالسائدة في المجتمع  والتي تمد  اإلسالميةافة قدور الث إلى
الن الفرد  اإلنسانيومصدر السلوك  أساسيا،ويبقى دور العامل الديني التنشئة االجتماعية المختلفة 

والمواقف التي تحيط به ،ومن خالل  األشياءيتصرف بناءا عن تصوراته ومعتقداته  الفكرية ،وتفكيره في 
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يم الق أهميةدور كايهم على  وأشارالمنظومة القيمية التي يدين بها يحدد أهدافه في الحياة وترسم معالمها ،    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القيم  للحياة الدينية " وتناول العالقة بين الدين والمجتمع ،ودور األولية األشكالذلك في كتابه " وأورد

في بناء الشخصية والسلوك  أساسالقيمية والمعايير التي هي  لألنساقباعتبارها ميكانيزمات االندماجية 
 (.200،374)بن يونس ،

 : الثامنعرض التساؤل  -1-15    
 واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة ؟الجمالية  توجد عالقة بين القيمهل   -

 : الثامنةعرض وتحليل ومناقشة الفرضية  -1-16    
 .واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة الجمالية توجد عالقة ايجابية بين القيم   -

 داري لدى أفراد عينة الدراسةباإلبداع اإلالجمالية ( يوضح عالقة القيم 23الجدول رقم )
 

 االرتباط
 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل 
 االرتباط

 القيمة 
االحتمالية 
 المعنوية 

 مستوى الداللة

 
 القيم الجمالية

 
 
 
 
 

28.02 3.03  
 
 
 
 
 
 

0.42* 

 
 
 
 
 
 
 

0.005 

 
 
 
 
 
 
 

0.05  
 
 
 

 مستوى اإلبداع اإلداري
 
 
 
 
 

60.73 4.70 

 *0.05عند مستوى الداللة دال 

 أفرادلدى  اإلداري  الجمالية واإلبداع( الذي يوضح العالقة بين القيم 23نالحظ من خالل الجدول رقم ) 
  ( وبانحراف معياري مقدر28.02المتوسط الحسابي للقيم الدينية المقدر ب) إلىعينة الدراسة والرجوع 

 0.05( عند مستوى الداللة 0.42ب) العالقة مقدر(وبقيمة معامل االرتباط الذي يدل على 3.03ب )
وهذا معناه ان هناك  0.05( وهي اقل من مستوى الداللة 0.005وبقيم االحتمال المعنوية المقدرة ب)

 .عينة الدراسة أفرادلدى   اإلداري  واإلبداععالقة طردية بين القيم الجمالية  
إلى القيم الجمالية أدى ذلك إلى  ارتفاع على مستوى  انه كلما زاد توجه أفراد عينة الدراسة القول ويمكن

أدائهم اإلبداعي داخل رئاسة القسم األكاديمي ، وقد يرجع ذلك ألهمية القيم الجمالية واهتمامهم  بالجوانب 
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الفنية والجمالية في شتى مجاالت الحياة ،حيث يهتم األفراد الذين يدينون بالقيم الجمالية بحبهم للتنسيق    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل والتنظيم ويؤثر كل هذا على الجانب التذوقي الجمالي مما ينتج عنه جانب إبداعي فني لديهم ، والتشكي

وهذا يتجلى في اهتمام رؤساء األقسام األكاديميين بالمظهر الجمالي عموما ،سواء على المستوى 
 الشخصي أو المستوى التنظيمي .

 : العامعرض التساؤل  -1-17   
 واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة ؟هل توجد عالقة بين النسق القيمي   -

 العامة :عرض وتحليل ومناقشة الفرضية   -1-18   
 واإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الدراسة توجد عالقة ايجابية بين النسق القيمي   -

 اإلداري لدى أفراد عينة الدراسةباإلبداع ( يوضح عالقة النسق القيمي 24الجدول رقم )
 

 االرتباط
 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل 
 االرتباط

 القيمة 
االحتمالية 
 المعنوية 

 مستوى الداللة

 

 القيمي النسق 
 
 
 
 

201.80 9.65  
 
 
 
 
 
 

0.67* 

 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 

0.05 

 

 
 
 
 

 مستوى اإلبداع اإلداري
 
 
 

60.73 4.70 

 *0.05عند مستوى الداللة دال 

( الذي يوضح العالقة بين النسق القيمي واإلبداع 24) رقماإلحصائية للجدول  ةنالحظ من خالل القراء
اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين ، وبالرجوع إلى المتوسط الحسابي للنسق القيمي الذي قدر ب 

( 60.73( وبمتوسط  حسابي لإلبداع اإلداري قدر ب ) 9.05( وانحراف معياري قدر ب )201.80)
*( عند مستوى الداللة 0.67قيمة معامل االرتباط تساوي )( وكانت 4.70وانحراف معياري قدر ب )

( وهي اقل من مستوى الداللة ، وهذا يدل 0.000وبقيمة االحتمال المعنوية المقدرة ب) 0.05اإلحصائية 
على وجود عالقة ايجابية قوية ذات داللة إحصائية بين النسق القيمي ومستوى اإلبداع اإلداري ، ويرجع 

الذي يلعبه النسق القيمي المشكل لشخصية رؤساء األقسام األكاديميين وتأثيره على ذلك ألهمية الدور 
ترتيب  إلىتفسير هذه العالقة نتطرق  إلىنتطرق  أنقبل يرية لرئاسة قسمهم األكاديمي، ياألساليب التس
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ية ،اجتماعية وكان كالتالي "دينية ،نظرية ،واقتصاد األكاديميين األقسامالنسق القيمي المتشكل لدى رؤساء    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارب لديهم بصفة عامة ،وان تصدر القيم الدينية يعكس قمتهذا الترتيب كان  أن،سياسية ،جمالية ،حيث 

السائدة في المجتمع الجزائري،فالفر يتمثل لقيم مجتمعه ويسعى للمحافظة عليها ،وان  اإلسالميةالثقافة 
السلوك  وأشكالحضارية ،فالقيم  والرموز ارتقاء وتشكل القيم ينتج من خالل المعايير االجتماعية وال

جيل  أبناءينقلها  أن إال، األجيالتستمر عبر  أنيمكن  المقبولة والمطلوبة لها جوانب من الحضارة ،وال
 بتصرف(. 1994،258)دويدار، أخرجيل  إلى

ها هدفت دراست التي (2007فاطمة نفيدسة ،دراسة كل من ) إليهكما اتفقت دراستي مع كل ما توصلت 
وجود  أظهرت والتيالطارقية   المرأةالتعرف على العالقة بين النسق القيمي والدور االجتماعي لدى  إلى

مع دراسة الباحث  أيضاعالقة طردية بين متغيري الدراسة )النسق القيمي والدور االجتماعي( واتفقت 
التعرف على العالقة بين القيم الشخصية ومستوى التوافق  إلىهدفت  التي( 2012)بوعطيط سفيان ،

انه دال بين متغيري الدراسة )القيم  إالالمهني لدى هيئة التدريس الجامعي وكان معال االرتباط ضعيف 
 الشخصية والتوافق المهني (.

للقيادات التعرف على نظام القيم الشخصية  إلىهدفت  التي(2008دراسة )سهام نبيل سليمان ، أنوكما 
بين النظام  إحصائيةذات داللة  ارتباطيهوجود عالقة  إلىتوصلت  اإلداري على سلوكهن  وأثرهالنسائية 

 . اإلداري القيمي الشخصي لهن وسلوكهن 
الكشف على النسق القيمي  إلى(التي هدفت   2001مع دراسة )رندة جميل الصادي  أيضاكما اتفقت 

بين متغيري الدراسة وان  ارتباطيهنتائج على وجود عالقة  وأسفرتمل ،للع وأدائهم كفاءتهموانعكاسه على 
 عناصر المنظومة القيمية  مجتمعة قادرة على التوقع بكفاءة المرشدين في العمل .

الواقع القيمي السائد في  أهمية إلىالدراسة تغيري ويرجع الطالب الباحث العالقة الطردية الموجبة بين م
االرتقاء يسهم دون شك في  وهذا مما ، األفرادرا محوريا في تشكل القيم لدى الذي يلعب دو  المجتمع

تحقيق الكفاءة المرجوة من  إلىؤدي ت ةوالتنظيميوان القيم الشخصية  ،  للعاملين األدائيبالمستوى 
 .يحقق ميزة تنافسية حقيقية بالقيم داخل منظماتنا الذي اإلدارةالعاملين في ظل مدخل 

 
 
 

 : التاسععرض التساؤل   -1-19   
 ؟السن متغير النسق القيمي وفق متغير هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في  -
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 : التاسعةعرض وتحليل ومناقشة الفرضية  -20-1      اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .السن متغير النسق القيمي وفق متغير توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في ال   -

 لدى أفراد عينة الدراسةالفروق في متغير النسق القيمي وفق متغير السن ( يوضح 25رقم )الجدول 
 

 األبعاد
 

متغير 
 السن

عدد 
أفراد 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
 المحسوبة

قيمة 
)ت( 

 المجدولة

درجة 
 الحرية

قيمة 
 االحتمال
 المعنوية

مستوى 
 الداللة 

 
القيم 

  النظرية
 
 

 0من
 سنة40الى

32 35.71 2.38 0.72 2.09 19.69 0.47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 

أكبر من 
 سنة 40

10 35.20 1.81 

 
القيم 

 االجتماعية 
 
 
 

 0من
 سنة40الى

32 33.90 3.41 0.91 2.13 15.54 0.37 

 

أكبر من 
 سنة 40

10 32.80 3.29 

القيم 
 القتصاديةا

 
 
 
 

 0من
 سنة40الى

32 35.09 2.49 1.34 2.20 11.64 0.20 

أكبر من 
 سنة 40

10 33.40 3.71 

 
 القيم 

 
 السياسة

 

 0من
 سنة40الى

32 32.25 4.02 2.20 2.09 19.60 0.04 

أكبر من 

 سنة 40
10 34.90 3.07 

 
 القيم 

 
 الدينية

 
 

 0من
 سنة40الى

32 37.71 2.28 3.13 2.17 12.77 0.008 

أكبر من 

 سنة 40
10 34.60 2.87 

 
القيم 

  لجماليةا
 
 

 0من
 سنة40الى

32 28.25 2.98 0.78 2.16 13.44  0.44 

أكبر من 
 سنة 40

10 27.30 3.46 

 
 

الدرجة 
 العامة 

 
 

 0من
 سنة40الى

32 202.93 8.06 1.05 2.20 11.09 0.31 

أكبر من 

 سنة 40
10 198.20 13.47 

 *0.05دال عند مستوى الداللة 



 

123 

 

 األساسيةنتائج الدراسة  ومناقشة عرض وتحليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   السادالفصل     

( يتبين أن نتائج المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمختلف القيم 25نالحظ من خالل الجدول رقم )   اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشكل للنسق القيمي لدى رؤساء األقسام األكاديمية ،إلى وجود فروق في األنساق القيمية ،فكانت فروق 

داللة إحصائية  في حين  وجود فروق غير دالة إحصائية في في القيم السياسية والدينية وهي فروق ذات 
 القيم النظرية ،القيم االجتماعية ،القيم االقتصادية والقيم الجمالية .

(  الموضحة في الجدول أعاله ،فالفروق دالة t.testوهذا ما تؤكده داللة الفروق بتطبيق اختبار ت )ف.
(وهي  2.09قيمة التائية المجدولة للقيم السياسية تقدر ب )إحصائية في القيمتين السياسية والدينية ،فال

بقيمة  0.05( فهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 2.20اصغر من القيمة التائية المحسوبة المقدرة ب )
( وهي 2.17(،وكانت القيمة التائية المجدولة للقيم الدينية تقدر ب)sig=0.04احتمالية معنوية تقدر ب)

،وبقيمة االحتمال 0.05( وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 3.13ة التائية المحسوبة )اقل من القيم
( ومنه نستنتج انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير النسق القيمي  تعزى sig=0.008المعنوية )

لحسابي ألفراد لمتغير )السن(،وعند الرجوع إلى المتوسطات الحسابية للقيم السياسية  نجد أن المتوسط ا
سنة  40( وقدر لألفراد األكثر من 32.25سنة ( قدر ب ) 40-0سنة )أي فئة من 40العينة األقل  من 

( وهذا يدل على أن الفرق لصالح أفراد عينة الدراسة الذين ينتمون إلى فئة )األكثر من 34.60قدر ب )
سنة  قدر  40فراد عينة الدراسة األقل من سنة ( ، أما بالنسبة للقيم الدينية فكان المتوسط الحسابي أل 40
( وهذا يدل أن الفروق  لصالح أفراد عينة 34.60سنة قدر ب) 40( وقدر للفئة األكبر من 37.71ب )

 سنة. 40الدراسة الذين ينتمون إلى الفئة العمرية األقل من 

وعليه فان اختالف األنساق القيمية ألفراد عينة الدراسة ، ال يعني صراعا للقيم أو تصادمها بل هو بناء 
متغير السن يلعب دورا  أنوشكل من أشكال التنظيم للسلم القيمي  ، وما يتضح من خالل نتائج الدراسة 

  إلىعينة الدراسة الذين ينتمون  فرادأفي اختالف األنساق القيمية ،فالقيم النظرية تتصدر السلم القيمي لدى 
عينة الدراسة الذين  ألفرادسنة ،وتحتل القيم الدينية صدارة السلم القيمي  40من  األكثرالفئة العمرية 

سنة ( مع وجود فرق في باقي ترتيب القيم  40الى0سنة )أي من  40من  األقلالفئة العمرية  إلىينتمون 
 .راد عينة الدراسةالمشكل للنسق القيمي ألف األخرى 
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 األساسيةنتائج الدراسة  ومناقشة عرض وتحليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   السادالفصل     

 : العاشرعرض التساؤل   -21-1      اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متغير النسق القيمي وفق متغير التخصص هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في  -

 ؟ االكاديمي
 : العاشرة عرض وتحليل ومناقشة الفرضية -1-22   
  ألكاديميامتغير النسق القيمي وفق متغير توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في ال  

الفروق في متغير النسق القيمي وفق متغير التخصص األكاديمي  لدى أفراد ( يوضح 26الجدول رقم )
 عينة الدراسة

 *0.05دال عند مستوى الداللة 

 
 األبعاد

 

متغير 
 التخصص

عدد 
أفراد 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 المجدولة

درجة 
 الحرية

الدرجة 
 المعنوية

مستوى 
 الداللة 

 
  القيم النظرية

 
 

 كلية علمية
 تقنية

22 35.13 2.12 1.39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.04 

38.55 0.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 36.10 2.33 

 
القيم 

 االجتماعية 
 
 

 كلية علمية
 تقنية

22 34.22 3014 1.17 38.05 0.24 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 33.00 3.58 

القيم 
 القتصاديةا

 
 
 

 كلية علمية
 تقنية

22 34.22 2.97 1.10 39.98 0.27 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 35.20 2.74 

 
 

 القيم 
 السياسة

 

 كلية علمية
 تقنية

22 33.27 3.84 0.66 38.91 0.05 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 32.45 4.12 

 
 القيم 

 الدينية
 
 

 كلية علمية
 تقنية

22 36.63 2.83 0.83 39.93 0.40 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 37.35 2.68 

 
القيم 

  لجماليةا
 
 

 كلية علمية
 تقنية

22 27.22 2.92 1.79 39.08 0.05 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 28.90 3.09 

الدرجة 
 العامة 

 
 

 كلية علمية
 تقنية

22 200.72 11.10 0.77 37.87 0.44 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 203.00 7.88 
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 األساسيةنتائج الدراسة  ومناقشة عرض وتحليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   السادالفصل     

(إلى متوسطات أفراد عينة الدراسة  للنسق القيمي حسب تخصصهم )كلية علمية 26يشير الجدول رقم )   اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرق لدى رؤساء األقسام األكاديمية  حسب طبيعة  تقنية ،كلية أدبية إنسانية (، وتشير النتائج الى وجود

تكوينهم التخصصي األكاديمي ،والفروق دالة إحصائيا عند القيم السياسية والجمالية،  وبقيمة االحتمال 
 ألفراد عينة الدراسة . 0.05( وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05المعنوية ا لقيم السياسية )

االختالف  بين أفراد عينة الدراسة الذين ينتمون لكلية علمية والذين ينتمون إلى ونستطيع القول أن هذا  
كلية أدبية ، وحسب المتوسطات الحسابية للقيم السياسية فقد قدر ألفراد عينة  الدراسة الذين ينتمون للكلية 

ساء األقسام ( وهي لصالح رؤ 33.27( وللذين ينتمون إلى كليات تقنية علمية فقدر ب)32.45األدبية ب)
 األكاديميين  من أصحاب التخصص التقني العلمي.

(  وهي دالة إحصائيا عند مستوى sig=0.05القيم الجمالية فقد  قدرت قيمة االحتمال المعنوية ) أما
( والذين 27.22كليات تقنية ب) إلىالداللة  وقد قدر المتوسط الحسابي لرؤساء األقسام الذين ينتمون 

الفروق دال إحصائيا لصالح  أن( ومنه نستنتج 28.90أدبية بمتوسط حسابي مقدر ب) ينتمون إلى كليات
رؤساء األقسام األكاديميين الذين ينتمون إلى كليات علمية تقني ويرجع هذا االختالف إلى دور المحيط 
السائد على مستوى المجال التنظيمي واالقتصادي واالجتماعي ،واالعتقاد السائد في وسط المجتمع 

 الجزائري وتفضيله للدراسة العلمية التقنية ألنها تعتمد على التجريد أكثر من العلوم األدبية واإلنسانية

 السؤال هل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لنتغير السن –التعليق على اإلبداع اإلداري 

(والمقدرة على 0.43(أن قيمة االحتمال المعنوية العامة قدرت ب)26نالحظ من خالل الجدول رقم )
( 0.23(وعلى بعد الحساسية للمشكالت )0.38مستوى األبعاد فكانت على مستو ى السلوك اإلبداعي )

( وعندما نالحظ قيمة االحتمال المعنوية فنجدها غير دالة إحصائيا عندي 0.46وعلى روح المخاطرة )
لتائية المحسوبة في كل أيعاد مقياس ،الن القيمة التائية المجدولة أكبر من القيمة ا 0.05مستوى الداللة 

المقياس بين  أبعادالمتوسطات الحسابية ال نالحظ اختالف كبير في  إلىاإلبداع اإلداري ،وعند الرجوع 
سنة ( وهذا يدل على ان رؤساء  40من  األكثرسنة والفئة العمرية  40الى0الفئتين )الفئة العمرية من

كل رئيس قسم  إدارةالمتقارب في  اإلبداعيهم مستوى من التسيير ل أعمارهمبمختلف  األكاديميين األقسام
يختلف باختالف متغير  ال اإلداري  اإلبداعمستوى  أنلقسمه الذي يشرف عن تسيره ،ومنه يمكن القول 

 . السن لدى أفراد عينة الدراسة
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 األساسيةنتائج الدراسة  ومناقشة عرض وتحليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   السادالفصل     

 : العاشرعرض التساؤل  -23-1     اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟ السنوفق متغير  اإلداري  اإلبداعمتغير هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في  -
 : العاشرة عرض وتحليل ومناقشة الفرضية   -1-24  
 . السنوفق متغير  اإلداري  اإلبداعمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في ال   -

لدى أفراد   األكاديميوفق متغير التخصص  اإلداري  اإلبداعالفروق في متغير ( يوضح 27الجدول رقم )
 عينة الدراسة

 
 األبعاد

 

متغير 
 السن

عدد 
أفراد 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
 المحسوبة

قيمة 
)ت( 

 المجدولة

درجة 
 الحرية

الدرجة 
 المعنوية

مستوى 
 الداللة 

 
السلوك 

 اإلبداعي 
 
 

 0من
 سنة40الى

32 24.37 2.21 0.90 2.17 12.71 0.38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 

 
 
 

أكبر من 

 سنة 40
10 23.50 2.79 

 
الحساسية 
 للمشكالت

 
 
 

 0من
 سنة40الى

32 17.75 2.35 1.25 2.16 13.98 0.23 

أكبر من 
 سنة 40

10 16.60 2.59 

روح 
 المخاطرة 

 
 
 
 

 0من
 سنة40الى

32 18.96 2.56 0.74 2.08 21.26 0.46 

أكبر من 
 سنة 40

10 19.50 1.77 

 
الدرجة 
 العامة 

 

 0من
 سنة40الى

32 61.09 4.52 0.80 2.16 13.30 

 

0.43 

أكبر من 

 سنة 40
10 59.60 5.33 

 *0.05دال عند مستوى الداللة 
وفق  األقسام األكاديميةالمتوسطات الحسابية لرؤساء  أننالحظ  إحصائيا (27رقم ) لو عند قراءة الجد

متوسطات  المقياس ككل ،حيث كانت أبعادكانت متقاربة على مستوى   األكاديميلمتغير التخصص 
( ورؤساء األقسام الذين 60.54الحسابية لرؤساء األقسام الذين ينتمون إلى الكليات العلمية المقدر ب)

عدم وجود اختالف وتباين بين المجموعتين  أن( ومما يتبين 60.95ر ب)ينتمون إلى كليات أدبية المقد
( في الدرجة العامة وعلى مستوى األبعاد قدرت على 0.78حيث قدرت قيمة االحتمال المعنوية المقدرة ب)

(وعلى مستوى 0.28( وعلى مستوى بعد الحساسية للمشكالت قدر )0.64مستوى السلوك اإلبداعي   ب) 
، ومما يثبت ذلك  0.05( وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 0.30طرة قدر ب)بعد روح المخا
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 األساسيةنتائج الدراسة  ومناقشة عرض وتحليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   السادالفصل     

(اكبر من القيمة التائية المحسوبة  لألبعاد الثالثة وحتى للدرجة 2.04أن القيمة التائية المجدولة المقدرة ب)   اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العامة للمقياس اإلبداع اإلداري .

في تسيرهم لرئاسة القسم ، وان مستوى  األكاديميين وهذا يدل على عدم وجود فروق بين رؤساء األقسام
إبداعهم اإلداري متقارب، ولذا يمكن القول بأنه ال يوجد اختالف في متغير اإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة 

 الدراسة وفق متغير التخصص األكاديمي   
 : شرع الحادي عرض التساؤل  -1-25   
وفق متغير  اإلداري  اإلبداعمتغير هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في  -

 ؟ األكاديميالتخصص 
 : الحادية عشر عرض وتحليل ومناقشة الفرضية  -1-26   
وفق متغير  اإلداري  اإلبداعمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة الدراسة في ال   -

 . ألكاديمياالتخصص 
لدى أفراد   األكاديميوفق متغير التخصص  اإلداري  اإلبداعالفروق في متغير ( يوضح 28الجدول رقم )
 عينة الدراسة

 
 األبعاد

 

متغير 
 التخصص

عدد 
أفراد 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
 المحسوبة

قيمة 
)ت( 

 المجدولة

درجة 
 الحرية

الدرجة 
 المعنوية

مستوى 
 الداللة 

 
السلوك 

 اإلبداعي 
 
 

كلية 
 علمية
 تقنية

22 24.00 0.42 0.46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.04 

34.35 0.64  
 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 24.35 0.61 

 
الحساسية 
 للمشكالت

 
 
 

كلية 
 علمية
 تقنية

22 17.09 0.53 1.08 39.99 0.28 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 17.90 0.51 

روح 
 المخاطرة 

 
 
 
 

كلية 
 علمية
 تقنية

22 19.45 0.51 1.04 39.93 0.30 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 18.70 0.50 

 
الدرجة 
 العامة 

 

كلية 
 علمية
 تقنية

22 60.54 0.93 0.27 37.47 0.78 

 كلية أدبية 
 إنسانية

20 60.95 1.15 

 *0.05دال عند مستوى الداللة 
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 األساسيةنتائج الدراسة  ومناقشة عرض وتحليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   السادالفصل     

وفق لمتغير  األقسام األكاديميةالمتوسطات الحسابية لرؤساء  أننالحظ  إحصائياعند قراءة الجدل    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسطات الحسابية  المقياس ككل ،حيث كانت أبعادكانت متقاربة على مستوى   األكاديميالتخصص 

لذين ينتمون إلى ( ورؤساء األقسام ا60.54لرؤساء األقسام الذين ينتمون إلى الكليات العلمية المقدر ب)
( ومما يتبين ان عدم وجود اختالف وتباين بين المجموعتين حيث قدرت 60.95كليات أدبية المقدر ب)

( في الدرجة العامة وعلى مستوى األبعاد قدرت على مستوى 0.78قيمة االحتمال المعنوية المقدرة ب)
(وعلى مستوى بعد 0.28در ب)( وعلى مستوى بعد الحساسية للمشكالت ق0.64السلوك اإلبداعي   ب) 
، ومما يثبت ذلك أن  0.05( وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 0.30روح المخاطرة قدر ب)

(اكبر من القيمة التائية المحسوبة  لألبعاد الثالثة وحتى للدرجة 2.04القيمة التائية المجدولة المقدرة ب)
 العامة للمقياس اإلبداع اإلداري .

في تسيرهم لرئاسة القسم ،وان مستوى  األكاديميينوهذا يدل على عدم وجود فروق بين رؤساء األقسام 
إبداعهم اإلداري متقارب، ولذا يمكن القول بأنه ال يوجد اختالف في متغير اإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة 

 الدراسة وفق متغير التخصص األكاديمي.
 : عشر الثانيعرض التساؤل   -1-27   
 ما ترتيب  النسق القيمي  لدى أفراد عينة الدراسة  ذوي مستويات اإلبداع اإلداري المرتفع -

 : الثانية عشر عرض وتحليل ومناقشة الفرضية  -1-28   
 ترتيب  النسق القيمي  لدى أفراد عينة الدراسة  ذوي مستويات اإلبداع اإلداري المرتفع يختلفال  -

 اإلداري  اإلبداعذوي مستويات  لدى أفراد عينة الدراسةترتيب النسق القيمي ( يوضح 29الجدول رقم )
 . المرتفع 

 

 
 

 الفرد
 

درجته في 
النسق 
 القيمي

درجته في 
اإلبداع 
 اإلداري 

 رتبة
القيم  

 االجتماعية

رتبة القيم 
االقتصادية 

 للفرد

 رتبة
القيم  

 السياسية

رتبة 
القيم 
 الدينية

 رتبة
القيم 

 النظرية

 رتبة 
 القيم

 الجمالية

رد ترتيب الف
في  اإلبداع 
 اإلداري 

1 212 72 6 2 4 1 2 5 1 

2 221 72 5 2 2 1 4 6 2 

3 206 67 1 5 4 2 3 6 3 

4 205 67 5 1 4 1 3 4 4 

5 202 67 3 4 5 1 2 6 5 
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    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الموضح أعاله ،ويتضح من خالل الجدول أن الفرد األول في مستوى 29عند استقراء الجدول رقم )
اإلبداع اإلداري المرتفع ،كان شكل نسقه القيمي مرتب وفق األتي فالمرتبة األولى للقيم الدينية والمرتبة 
الثانية للقيم االقتصادية والنظرية والمرتبة الرابعة للقيم السياسية ، والمرتبة الخامسة للقيم الجمالية 

نسق القيمي للفرد الثاني  الذي حظي والمرتبة األخيرة كانت للقيم االجتماعية ،في حين كان شكل ال
بترتيب أول للقيم الدينية وترتيب ثاني للقيم االقتصادية والنظرية  والمرتبة الرابعة للقيم النظرية والمرتبة 
الخامسة للقسيم االجتماعية ومرتبة األخيرة للقيم الجمالية ونستطيع ان نالحظ من خالل الجدول 

 ية ،النظرية ،االجتماعية ،االقتصادية ،السياسية ،الجمالية ( كاألتي :مراتب القيم الستة )القيم الدين
 .احتلت القيم الدينية  بأربع مراتب األولى ،ومرتبة ثانية  القيم الدينية : -
:احتلت القيم النظرية بمرتبتين للمرتبة الثانية ومرتبين للمرتبة الثالثة ومرتبة القيم النظرية  -

 واحدة للمرتبة الرابعة .
: احتلت القيم االجتماعية بمرتبتين المرتبة الثانية ومرتبة أولى ومرتبة للثالثة القيم االجتماعية  -

 والسادسة .
: احتلت القيم االقتصادية بمرتبتين للمرتبة الثانية ومرتبة أولى ورابعة القيم االقتصادية  -

 وخامسة  
 . ة الرابعة ومرتبة ثانية وخامسةاحتلت القيم السياسية بثالث مراتب للمرتبالقيم السياسية :  -
  : احتلت القيم الجمالية بثالث مراتب للمرتبة السادسة ومرتبة للخامسة والرابعةالقيم الجمالية  -

هذا هو تشكيل البناء القيمي لرؤساء األقسام األكاديميين ذوي المراتب الخمسة األولى في اإلبداع اإلداري 
سلم القيمي حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بوعطيط سفيان حيث يوضح تصدر القيم الدينية على ال

 التي هدفت أيضا إلى التعرف على ترتيب القيم الشخصية لدى أفراد 2012
 عينة الدراسة ذوي التوافق المهني المرتفع . 
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    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الثالث عشرعرض التساؤل   -1-29   
 ؟المنخفضما ترتيب  النسق القيمي  لدى أفراد عينة الدراسة  ذوي مستويات اإلبداع اإلداري  -

 : عشر ةالثالث عرض وتحليل ومناقشة الفرضية -1-30   
 المنخفض ترتيب  النسق القيمي  لدى أفراد عينة الدراسة  ذوي مستويات اإلبداع اإلداري  ال يختلف -

 اإلداري  اإلبداعذوي مستويات  لدى أفراد عينة الدراسةترتيب النسق القيمي ( يوضح 30الجدول رقم )
 المنخفض .

 

 

 

 

 

يوضح ترتيب كما ترتيب المراتب الخمسة األخيرة  في مستوى اإلبداع اإلداري  (  30رقم) ليبين الجدو 
األقسام األكاديميين  ذوي مستوى اإلبداع اإلداري المنخفض  وسنبين من خالل  النظام القيمي لرؤساء

 الجدول مراتب القيم المشكلة للنسق القيمي كاآلتي :

 احتلت القيم الدينية الصدارة بأربع مراتب المرتبة  األولى ومرتبة ثانية . القيم الدينية : -
 مراتب المرتبة الثانية ومرتبة أولى .حيث احتلت القيم النظرية بأربع القيم النظرية :   -
 احتلت القيم االقتصادية ثالث مراتب المرتبة الثالثة ومرتبتين للرتبة الرابعة القيم االقتصادية :  -
 احتلت القيم االجتماعية بأربع مراتب للرتبة الخامسة ومرتبة رابعة .القيم االجتماعية :  -
تين للمرتبة الثالثة ومرتبة سادسة ومرتبة ثانية احتلت القيم السياسية بمرتبالقيم السياسية   -

 ومرتبة رابعة .
  رتبة السادسة ومرتبة رابعة .القيم الجمالية أربع مرات الم احتلتالقيم الجمالية :  -

 

 الفرد
 

درجته 
في 

النسق 
 القيمي

درجته 
في 

اإلبداع 
 اإلداري 

رتبة القيم 
 االجتماعية

رتبة القيم 
االقتصادية 

 للفرد

رتبة القيم 
 السياسية

رتبة 
القيم 
 الدينية

رتبة القيم  
 الجمالية

ترتيب 
ي الفرد ف

اإلبداع  
 اإلداري 

1 174 54 5 3 4 2 1 6 42 

2 184 54 5 2 2 1 2 6 41 

3 188 55 5 4 3 1 2 6 39 

4 193 55 4 3 6 1 2 4 38 

5 200 55 5 3 3 1 2 6 37 
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ومما سبق ذكره يمكن مالحظة الفرق بين ترتيب وشكل النسق القيمي ،بين رؤساء األقسام األكاديميين    اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـــــــــــــــــــــــــــتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ري المرتفع والمنخفض ، نالحظ تصدر القيم الدينية تصدر كال الترتيبين ذوي مستوى اإلبداع اإلدا

وهذا يرجع الن المجتمع الجزائري مجتمع متدين وملتزم بتعاليم الشريعة اإلسالمية ،وهذه النتيجة كانت 
ية متوقعة  ومنطقية بالنسبة للمجتمع الجزائري ،مع اختالف في تراتيب القيم الباقية )النظرية ،االقتصاد

،االجتماعية ،السياسية ،الجمالية (إذ أن البناء القيمي  عموما يمكن أن يوجه ويحدد السلوك اإلنساني 
داخل اإلدارة ،ونستطيع أن توقع مستوى السلوك اإلداري لإلفراد من خالل  ترتيب وشكل النسق القيمي 

 .الذي يعتقده األفراد
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 االستنتاج العام :

ذي تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث النفسية واالجتماعية التطبيقية ،في مجال السلوك التنظيمي ،وال
على دراسة الظاهرة النفسية  على مستوى التنظيم وبيئة العمل ،ونحن نعالج  في هذا الموضع يعتمد فيه 

 األقساملدى رؤساء  اإلداري  باإلبداع وعالقتهجزء من مجال السلوك التنظيمي المتمثل في النسق القيمي 
الجامعي وتمت  ري اإلدافي التنظيم  األساستعتبر الحجر  ألنهاوتم تحديد هذه العينة   ، يميينداألكا

 النتائج التالية : إلىدراسة هذه العالقة من خالل طرح عدة فروض بحثية واختبارها وقد توصلت الدراسة 
 على وجود عالقة بين النسق القيمي واإلبداع اإلداري  ج تحقق الفرضية العامة التي تنصتنستن

( وهو يدل على 0.67لدى رؤساء األقسام األكاديميين ،وقدر معامل االرتباط بين المتغيرين ب)
ها في بلوغ اإلبداع اإلداري يمكننا القول أن القيم تسهم وحد وجود عالقة ارتباطيه موجبة، إال انه ال

 شملها الدراسة مثل المناخ التنظيمي،ونمط القيادة .  بل توجد عوامل متداخلة لم ت

  التي تنص على وجود اختالف في شكل النسق القيمي لدى أفراد  األولىبعد تحليل نتائج الفرضية
( تليها في المرتبة 36.27عينة الدراسة وتبين أن القيم الدينية تصدرت  البناء القيمي بمتوسط )

( وتلتها في المرتبة الثالثة للقيم االقتصادية 35.59سابي قدر ب )الثانية القيم النظرية بمتوسط ح
( وتلتها في المرتبة الرابعة  القيم االجتماعية بمتوسط حسابي قدر 34.69بمتوسط حسابي )

( وفي 32.88( وتلتها في المرتبة الخامسة القيم السياسية بمتوسط حسابي فدر ب)33.64ب)
 ( .28.01) أقل متوسط حسابي قدر بالمرتبة األخيرة للقيم الجمالية ب

   عينة  أفرادلدى  اإلداري  اإلبداعتتحدث عن مستوى  التيانطالقا من تحليل الفرضية الثانية
( ومقارنته بالمتوسط الفرضي للمقياس 60.73المتوسط الحسابي المقدر ب) إلىالدراسة وبالرجوع 

 عالي. اإلداري  اإلبداعمستوى  أننستنتج 

 يل الفرضية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة وجود عالقة من تحل وانطالقا
 أبعادطردية بين )القيم الدينية والنظرية ،االجتماعية ،السياسية ،االقتصادية ،الجمالية( التي تمثل 

  األكاديميين األقساملدى رؤساء  اإلداري  اإلبداعالنسق القيمي ومستوى 

  في متغير النسق القيمي تعزى لمتغير السن . إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

  األكاديميفي متغير النسق القيمي تعزى لمتغير التخصص  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة . 

  تعزى لمتغير السن . اإلداري  اإلبداعفي متغير  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  األكاديميتعزى لمتغير التخصص  اإلداري  اإلبداعفي متغير  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة. 
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  االقتراحات والتوصيات :

الدراسة ،واعتمادا على تحليل ومناقشة النتائج من قبل الطالب الباحث  أظهرتهامن النتائج التي  انطالقا
لرؤساء  األدائياالعتبار وترتقي بالمستوى  نبعي تأخذ أن نأمل،يمكن طرح بعض من التوصيات التي 

 رهم لرئاسة القسم العلمي :يفي تسي األكاديميين األقسام

 بعين االعتبار النظام القيمي في التوصيف الوظيفي المطلوب في شغل المستويات  األخذ أهمية
بالجامعة الجزائرية ،ويكون ذلك باعتماد هذا النظام في عملية اختيارهم  اإلداري في التنظيم  اإلدارية

 أنالقيم  واالتجاهات االيجابية  وتعزيزها ،وهذا من شانه  وتأصيلمن يشغل منصب رئيس القسم ،
 األخالقيةالمرغوب فيه ،ويقضي على الممارسات  غير  التنظيمييسهم بشكل فعال في تنمية السلوك 

 يحدد ويوجه من خالل نظام قيمي معين . إنساني،الن كل سلوك  داخل التنظيم 
 برامج تدريبية لتنمية وتطوير القيم واالتجاهات  االيجابية ،واالهتمام بالتوازن النفسي  اعتماد

 اإلبداعية، وتوفير مناخ تنظيمي يمكنه من تفجير طاقاته األكاديميواالجتماعي والثقافي لرئيس القسم 
سيري للقسم ،وذلك من خالل تطوير البنية الداخلية للجامعة بصفة عامة واعتماد على المستوى الت

بشكل يساعد على  القانونية،وتحين المنظومة  اإلشراف وأساليبنظام الحوافز )المادية ،المعنوية (،
 واالبتكارية كي تتماشى مع المتغيرات البيئة الخارجية .  اإلبداعية  األساليبتطبيق 

  تقلل  أنفي الجامعة ،من خالل اعتماد تقنيات  تكنولوجية  جديدة من شانها  اإلداري تطوير الجانب
الجامعية بصفة عامة ،ومحاولة تحديد مهام رئيس  اإلدارةالتي تثقل كاهل  اإلدارية اإلجراءاتمن 

وان كثرة  ياألكاديمالقسم   إلدارةعلى السياسات العامة  واإلشرافالقسم وجعلها تتلخص في رسم 
يسهم  إبداعيتسمح له كثير في تجسيد سلوك  والبيداغوجي ال اإلداري التي تتعلق بالجانب  األعمال

 في تحققيق الجودة الشاملة على مستوى رئاسة القسم  . 
  ناسب في المكان المناسب ،واالبتعاد عن المحابات  والواسطة ،وضع معايير مالرجل ال مبدأتجسيد

 في التسيير . اإلدارية،وفق لمبدأ الكفاءة والحكمة  األكاديمييس القسم واضح لشغل منصب رئ
  يجعل الجامعة تحقق  أنيعتبر ميزة تنافسية من شانه  ألنه، اإلدارةفي  اإلبداعياالهتمام بالمدخل

وتكوينهم  تأهيلهمبهدف  األكاديميين األقساملرؤساء  تدريبيةمن خالل عقد دورات  يتأتى،وهذا  أهدافها
دور رئاسة القسم  اإلداري الفعال وذلك بغية إنجاحفي التسيير  اإلبداعية اإلداريةالمهارات   كسابهموا  

 . أهدافهافي تجسيد سياسات الجامعة تحقيق 
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 خاتمة :

النسق القيمي ،والدور الذي يلعبه في تحديد  أهمية إلىأظهرت النتائج المتحصل عليها في بحثنا 
سهامه، خاصة والتنظيميعموما  اإلنسانيالسلوك   الدراسةالوظيفي ،وقد أظهرت  األداءفي الرفع من  وا 
عينة الدراسة للنظام القيمي الذي يشكل بناء شخصيتهم ومستوى  أفرادموجبة  بين تمثل  ارتباطيهعالقة 
 ازيزهمالقيمي نجد تصدر القيم الدينية والنظرية ولذا وجب تع الهرم إلىلديهم ،وبالرجوع  اإلداري  اإلبداع

،وان  التنظيميةالفعالية  إلىاالنسجام بين الجانب النفسي واالجتماعي والمهني ،والوصول  إلىكي نصل 
 التنظيم . أهدافعلى نظام قيمي محلي يساهم في تحقيق  أساساتسيرية مبنية  أساليبنعمل على خلق 

على السلوك التنظيمي  تأثيرهالباحثين في دراسة موضوع القيم ومدى  أمامكما يبقى المجال مفتوحا 
 األكاديمية باألساليبنقدها  أو إلثرائهابالطرائق العلمية المختلفة غير التي استعملت في هذه الدراسة 

 المعتمدة على الحجة العلمية .



 



 (01ملحق رقم )
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 (01ملحق رقم )

  

 أستاذ الدكتور الفاضل :

 /تحية طيبة وبعد

وعالقته  ألقيميمعدة من اجل دراسة بعنوان "النسق ال ،نتبيااالسسيادتكم بهذا  إلىنتقدم  أنيطيب لنا 

جامعة  -محمد خيضر ببسكرة  و -دراسة ميدانية بجامعتي  األقسامرؤساء  لدى اإلداري  باإلبداع

 دراسة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس العمل والتنظيم  . -المسيلة

جاد يمن اجل إ ،الدراسات السابقة وأدبياتاث النظري ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا بالبحث في التر 

معد من قبل  ألقيميمقياس النسق  أيدينا حيث وقع بين ة بمتغيرات الدراسة ،قبعض النماذج المتعل

 التالية :  األبعاد"البورت "وزمالئه  والذي يقيس  األمريكيالعالم 

 عية ،السياسية ،الجمالية .،االجتما الدينية ،االقتصاديةالقيم النظرية ،           

التالية : السلوك  األبعادمن خالل  اإلداري  اإلبداعبحثية تقيس متغير  استمارة،كما قام الباحث بتصميم 

 للمشكالت . الحساسية، روح المخاطرة ،  اإلبداعية،القدرات  اإلبداعي

بداء مرئيات وا كرمتنعرض هذا النموذج عليكم ،لت أن يناأارت و  وتعديالتكم. اقتراحاتكم كم  وبتحكيمه وا 

 شاكر ومقدرا لكم جهدكم في ان تخرج االستمارة بصورة أفضل

 التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة 

 :النسق ألقيمي

وهو عبارة عن مصفوفة من القيم تأخذ شكل هرمي والتي يقيسها مقياس البورت وهي القيم االجتماعية 

 صادية ، والسياسية ،الدينية ،النظرية ،الجمالية ،االقت

  :اإلداري اإلبداع 

نقصد به اإلبداع داخل اإلدارة الجامعية، والذي يحدد نوعية الحلول والخدمات المقدمة ، والتخلص من 

 التفكير االعتيادي ، و اتخاذ القرارات  في الوقت المناسب.
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 : رؤساء األقسام

  والمسيلة  بسكرة ديمي في جامعتي االكا الذي يشغل منصب رئيس القسم  يقصد باألستاذ الجامعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (01ملحق رقم )

  

 مـــار القيــباخت
 وضع 

 جوردن البورت ، وفيليب فرنون ،  وجردلندزي 
عداد   تعريب وا 

 الدكتور عطية محمود هنا 
 القسم األول 

 -التعليمات -
كتابـة الـرقم إليك بعض األحكام والمشكالت التي يختلف الناس بشـأنها بـين مـا تفضـله ب 

الصحيح في المربعات الموجـودة إلـى اليسـار كـل سـؤال، وقـد تظهـر بعـض األحكـام او المشـكالت 
من حيث تفضـيلك أو عـدم تفضـيلك لهـا فـي درجـة واحـدة ولكـن مـع ذلـك حـاول ان تختـار واحـدة 
منها تعتبرها من وجهة نضرك أفضل نسبيا من غيرها ولكل سؤال ثالث درجات يمكنك ان توزعها 

 -ي طريقة من الطرق اآلتية :با
  

اذا كنـت توافــق علــى العبــارة )أ( وال توافـق علــى العبــارة )ب( اكتــب 
و )صـــفر( فـــي المربـــع الثـــاني  (( فـــي المربـــع االول اســـفل )أ3)

الموجــود اســفل )ب( كمــا هــو واضــح فــي الشــكل الــى اليســار امــام 
 هذه العبارة .

 ( اكتــبأ)العبــارة واذا كنـت توافــق علــى العبــارة)ب( وال توافــق علــى 
( فــي المربــع الثــاني الموجــود اســفل )ب( و)صــفر( فــي المربــع 3)

االول الموجــود اســفل )أ( كمــا هــو واضــح فــي الشــكل الــى اليســار 
امــام هــذه العبــارة . واذا كنــت تفضــل )أ( علــى )ب( بدرجــة طفيفــة 
ــين )ب(  ــة : وهــي ان تعطــي )أ( درجت ــة االتي ضــع اجابتــك بالطريق

واضح في الشكل امام هذه العبارة . واذا كنـت  درجة واحدة كما هو
بالطريقـة  لة( ضع اجابتـكيتفضل )ب( على )أ( بدرجة طفيفة )ضئ

االتيــة : وهــي ان تعطــي )ب( درجتــين )أ( درجــة واحــدة كمــا هــو 
موضــح فــي الشــكل الــى اليســار امــام هــذه العبــارة الحــ  ان تكــون 

 اجابتك عن أي سؤال في هذا القسم واحدة مما ياتي :

     
     
     
     

 

 ، صفر 3 
 3صفر ،  او
 1،  2 او
 2،  1 او

 

 كال يوجد زمن محدد لالجابة ، ولكن ال تقضي وقتا طويال في التفكير لإلجابة عن ذي سؤال ، وال تتر 
 سؤاال دون اإلجابة .

 صفر 3

 3 صفر

2 1 

1 2 
 ب أ

 ب أ

 ب أ

 ب أ
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ان الغرض األساسي من البحـث العلمـي هـو اكتشـاف  -1
 لي لها الحقيقة اكثر منه التطبيق العم

 )أ( نعم      أم )ب(ال 

     

ــا ذات  -2 ــب المقدســة )الســماوية( كتب ــار الكت يجــب اعتب
 قيمة أدبية اكثر منها كتبا ذات قيمة روحية )دينية( 

 )أ( نعم      أم )ب(ال

     

أي الـــرجلين تعتقـــد انـــه اكثـــر اثـــرا فـــي تقـــدم الجـــنس  -3
 البشري 

 أرسطو )عالم ، فيلسوف( (أ)
 ه )مصلح اجتماعي(محمد عبد (ب)

     

 هل تفضل اذا اتيحت لك الفرصة ان تكون ؟ -4

 من أصحاب األموال في البنوك ؟ (أ)
 من رجال السياسة ؟ (ب)

     

هل تعتقد ان من حـق كبـار الفنـانين مثـل محمـد عبـد  -5
الوهاب )الموسيقار( محمد القباني )المغني( الرصافي 

تمــــون بمشــــاعر )الشــــاعر( ان يكونــــوا انــــانيين ال يه
 اآلخرين 

 )أ( نعم      أم )ب(ال

     

 ما هي الدراسة األكثر فائدة للبشر ؟ -6

 الرياضيات )الحساب والجبر والهندسة( (أ)
 الدين  (ب)

     

 ما هي وظيفة القادة في العصر الحاضر ؟ -7

 العمل على تنفيذ األهداف العملية . (أ)
 تشجيع اتباعهم على االهتمام بحقوق اآلخرين . (ب)

     

ـــا او  -8 ـــا او علمي ـــاال عظيمـــا )دنين ـــدما تحضـــر احتف عن
 سياسيا(بماذا تتاثر؟

 بالزينات واالعالم ؟ (أ)
 بقوة الجماعة وتأثيرها . (ب)

     

 
 
 

  
 ب

  
 أ

  
 ب

3 
 أ

 صفر

   ب
 أ

  
   ب

 أ
  
 ب

  
 أ

  

 ب
  
 أ

  

 ب
  
 أ

  

 ب
  
 أ

  
 أ

  

 ب
  
 أ

  
 ب

  
 أ

  
 أ

  
   ب

 ب
  
 أ
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 ما هي الصفة التي تعتبرها افضل من غيرها ؟ -9

 التقى والورع  (أ)
 العطف وعدم االنانية  (ب)

     

استاذا في الجامعـة اذا اتيحت لك الفرصة الن تكون  -10
 فهل تفضل تدريس ؟

 )أ( الشعر ام )ب( الكيمياء والطبيعيات 

     

ـــين علـــى إحـــدى الصـــحف  -11 اذا وجـــدت العنـــوانين االت
 وكانا في حجم واحد فايهما تقرا بعناية اكثر : 

 علماء الدين يجتمعون لالتفاق على بعض المسائل . (أ)
 تحسن عظيم في السوق التجارية  (ب)

     

 اذا وجدت العنوانين اآلتية فايهما تقرا بعناية اكثر ؟ -12

 محكمة التميز تعارض في احدى األحكام . (أ)
 اكتشاف نظرية علمية جديدة . (ب)

     

عنــدما تــزور احــد المســاجد او الكنــائس هــل تجــد ان  -13
تــاثرك بالرهبـــة والخشـــوع والناحيـــة الدينيـــة اكثـــر مـــن 

 تاثرك بجمال الفن والعمارة ؟

 او )ب( ال)أ( نعم  

     

 اذا كان لديك وقت فراغ فهل تقضيه . -14

 في تنمية احدى مهارتك  -أ
 في التطوع للقيام بخدمة اجتماعية عامة . -ب

     

 اذا قمت بزيارة احدى المعارض هل تهتم برؤية ؟ -15

 المنتجات الصناعية الحديثة . -أ
 االجهزة العلمية . -ب

     

 فضل إنشاء اذا اتيحت لك الفرصة فهل ت -16

 جمعية للمناظرات والمناقشات  -أ
 فرقة موسيقية كالسيكية  -ب

     

 
 
 
 

 
 ب

 
 أ

 
 ب

 
 أ

 
 أ

 
 ب

 
 أ

 
 ب

 
 أ

 
 أ

 
 ب

 
 أ

 
 ب

 
 أ

 
 أ

 
 أ

 
 ب

 
 أ

 
 ب

 
 ب

 
 أ

 
 أ
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ان الهدف من الجمعيات الدينية فـي الوقـت الحاضـر  -17
 يجب ان يكون : 

 تنمية االيثار وعمل الخير . -أ
 تشجيع العبادة والقيام بالشعائر الدينية . -ب

      

 ا تقرأ؟اذا كنت في حجرة انتظار بها مجلتان فايهم -18

 المجلة التي تبحث في العلوم  -أ
 المجلة التي تبحث في الفنون  -ب

      

 هل تفضل سماع سلسلة من المحاضرات عن  -19

 مقارنة انواع الحكومات  -أ
 مقارنة االديان ونشاتها  -ب

      

 أي الوظيفتين اهم بالنسبة للتربية ؟ -20

اعداد النشـيء للكسـب وتحقيـق اهـداف عمليـة خاصـة  -أ
 به. 

اعـــداد النشـــيء للمشـــاركة فـــي النشـــا  االجتمـــاعي  -ب
 ومساعدة المحتاجين .

      

 هل تفضل ان تقرأـ عن حياة ومؤلفات  -21

 نبو خذ نصر واالسكندر وخالد بن وليد )قادة جيوش(  -أ
 ارسطو وسقرا  وابن سينا )حكماء وفالسفة( . -ب

      

ــ -22 ى هــل تعتبــر التقــدم العلمــي الحــديث اكثــر داللــة عل
الحضــارة مــن التقــدم الفنــي الجمــالي الــذي حــدث فــي 

 اليونان في الماضي ؟ 

 ال  -نعم    ب -أ

      

اذا اشـــتغلت فـــي مؤسســـة صـــناعية فهـــل تفضـــل ان  -23
 يكون عملك : 

 توجيه العمال وارشادهم . -أ
 ادارة المصنع وتنظيفه . -ب

      

 
 

       ؟اذا وجدت الكتابين االتين فايهما تفضل ان تقرا  -24

  
 ب

  
 أ

  
 ب
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 أ
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 نشأة الصناعة . -نشأة الدين    أم      ب -أ
 الحديث ؟ عايهما اكثر فائدة للمجتم -25

 االهتمام بحقوق المواطنين ورفاهيتهم . -أ
التعميق في فهم القوانين التي تسـيطر علـى السـلوك  -ب

 االنساني من الناحية النظرية .

      

 اذا كنت في مركز يسـمح لـك برفـع مسـتوى المعيشـة -26
 او للتاثير في الراي العام فماذا تفضل .

 ان ترفع مستوى المعيشة  -أ
 ان تؤثر في الراي العام  -ب

      

 هل تفضل سماع سلسلة من المحاظرات من . -27

 تقدم الخدمة االجتماعية . -أ
 الفنانين المحدثين . -ب

      

هنالــك بعــض االراء تشــير الــى ان الكــون نشــأ وفقــا  -28
ـــة و  ـــك مـــن داع ان للقـــوانين الطبيعي ـــيس هنال ـــذلك ل ل

 يكون خالق للكون فهل : 

 توافق على هذا القول . -أ
 ال توافق عليه . -ب

      

 أي الصفحتين تفضل ان تقرأ في جريدة ؟ -29

 صفحة االعالنات التجارية والمالية . -أ
 صفحة الفن او المعارض الفنية . -ب

      

 ايهما في نظرك اهم بالنسبة لطفلك ؟ -30

 الدينية . التربية -أ
 التربية الرياضية . -ب
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 القسم الثاني
 التعليمات /

ه اإلجابـات تبعـا لكل سؤال من األسئلة اآلتية اربعة إجابـات والمطلـوب منـك ان تترتـب هـذ 
لتفضيلك الشخصي لكل منها وذلك بان تكتب درجة لكل اجابة في المربـع المناسـب الموجـود الـى 

 و توزع كاآلتي :  2،1، 3، 4اليسار وهذه الدرجات هي 
( درجــات لإلجابــة التــي تتلوهــا فــي  3( درجــات لإلجابــة التــي تفضــلها علــى غيرهــا ، )4)

 ( درجة لإلجابة األخيرة في فصيل .1في التفصيل ، )( لإلجابة الثالثة 2التفصيل ثم )
 مثال/ 

 اذا كان أمامك سؤال وأجوبته فضع : 
 في المربع المقابل لإلجابة التي تفضلها أكثر من غيرها . 4
 في المربع المقابل لإلجابة التي تلوها في التفضيل 3
 في المربع المقابل لإلجابة الثالثة في التفضيل .2
 بع المقابل لإلجابة األخيرة في التفضيل .في المر 1
 
 

 )كما في الشكل الموجود الى اليسار( 
مـن اإلجابـات المقدمـة إليـك رتـب اإلجابـات  جقدر اإلجابة تبعا لوجهة نظرك في التفصـيل وال تخـر 

األربعة حسب تفضيلك لها وخمن اذا عجزت من الترتيب الدقيق تأكد من انـك ال تعطـي لإلجابـات 
 ات اآلتية : سوى الدرج

4 ،3،2 ،1 
 ال تترك أي سؤال دون ان تجيب عنه .

 
 
 
 
 
 

4 

3 

2 

1 
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 هل تعتقد ان الحكومة الصالحة ينبغي ان تهدف الى :  -1
 رعاية الفقراء والمرضى والمسنين . -أ
 تطوير الصناعة والتجارة  -ب

 اتباع المبادئ االخالقية العليا في سياستها  -ج

 ى  توليد احترام وكرامة الشعب بين الشعوب االخر  -د

      

يحســـن يقضـــي الشـــخص الـــذي يعمـــل طـــوال ايـــام االســـبوع  -2
 عطلته االسبوعية 

 في تثقيف نفسه بقراءة الكتب الحديثة  -أ
 في السياحة وااللعاب الرياضية  -ب

 في حضور الحفالت الموسيقية  -ج

 في االستماع الى خطبة دينية  -د

      

مدارس اذا كان في مقدورك ان تؤثر في السياسة التربوية ال -3
 فهل تحاول : 

 ان تشجيع دراسة الموسيقى والفنون الجميلة . -أ
 ان تشجيع دراسة المشكالت االجتماعية . -ب

 ان تزود المدارس بالمختبرات  -ج

 العمل على زيادة القاعدة العلمية للمواد الدراسية . -د

      

 تفضل الصديق  -4

 الكف الدؤوب ذا التفكير العملي  -أ
 مياة الذي يفكر في الكون والح -ب

 الذي يتميز بالقيادة والتنظيم  -ج

 الذي يظهر قوة فنية وحماسية  -د

      

اذا كنت تعيش فـي مدينـة صـغيرة وتـوفر لـديك المـال الـذي  -5
 يزيد عن حاجتك فهل تفضل ان : 

 تستثمره في تنمية التجارة والصناعة . -أ
 تمنحه للهيئات الدينية لمساعدتها في عملها. -ب

 رفه في البحث العلمي .تقدمه للهيئات العلمية لص -ج

 تهيئة لجمعيات رعاية االسرة . -د

      

 ما الذي تستمتع به عندما تذهب الى المسرح ؟ -6

 الروايات التي تدرس حياة العظماء  -أ
 الروايات الخيالية والراقية  -ب

 الروايات االنسانية التي تدرس االم الناس ومشكالتهم  -ج
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 الروايات التي تدافع عن وجهة نظر معينة  -د
 

اذا كنت تستطيع القيام باي عمـل مـن االعمـال االتيـة   -7
 وكانت اجورها واحدة فما هو العمل الذي تفضله ؟

ان تكــــون عالمــــا فــــي الرياضــــيات )الحســــاب والجبــــر  -أ
 والهندسة( .

 ان تكون مدير لمحل تجاري كبير  -ب

 ان تكون من رجال الدين  -ج

 ان تكون من رجال السياسة  -د

      

 توفر لديك المال والوقت فماذا تفضل .اذا   -8

 ان تقتني عددا من اللوحات الفنية والتماثيل . -أ
 ان تنشي معهد لرعاية ضعاف العقول ورعايتهم . -ب

ان تعمل على ان تكون عضوا في المجلس الوطني  -ج
 او وزيرا .

 ان تنشئ مؤسسة مالية او تجارية خاصة بك . -د

      

مـن نفـس الجـنس اذا كنت فـي مجتمـع يضـم اصـدقاء   -9
 فما هو الموضوع الذي تفضل التحدث فيه ؟

 معنى الحياة  -أ
 التطورات العلمية  -ب

 االدب  -ج

 االشتراكية والتغير االجتماعي  -د

      

 ماذا تفضل ان تعمل في اثناء عطلتك الصيفية ؟ -10

 ان تكتب مقاال يتناول حياة احد الناس وتنشره  -أ
ـــه بالم -ب ـــع في ـــزل تتمت ـــان منع ـــى مك ـــذهب ال ـــاظر ان ت ن

 الطبيعية الجميلة .

 ان تشترك في مباراة في التنس ومباراة اخرى .  -ج

 ان تتدرب على عمل تجاري او صناعي جديد . -د

      

 لماذا تعتبر االكتشافات العظيمة مهمة في نظرك ؟ -11

 النها تمثل انتصار االنسان على قوة الطبيعة العنيفة . -أ
 يرها .النها تزيد من معلوماتنا في الجغرافية وغ -ب

 النها توثق الروابط بين الشعوب في جميع انحاء العالم.  -ج
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 النها تؤدي الى زيادة معرفتنا في العالم . -د
 ما الذي ينبغي ان يسير االنسان في بحياته تبعا له -12

 لعقيدته الدينية . -أ
 القيم الفنية والجمالية . -ب

 لما تفرضه عليه تقانيته وزمالئه في العمل . -ج

 نية .لخير االنسا -د

      

 من الذي تفضله من االشخاص االتين ؟  -13

 ممرضة من الممرضات المشهورة . -أ
 قائد سياسي . -ب

 رجل من رجال االعمال . -ج

 عالم من العلماء . -د

      

عنــدما تنامــل لوحــة فنيــة مثــل العشــاء االخيــر التــي  -14
 رسمها ليوناردو دافنش تفكر فيها على اساس ؟ 

 ى العواطف والمشاعر الدينية. انها تعبير عام على ارق -أ
انهـــا احـــدى اللوحـــات التـــي ال تقـــدر بـــثمن، وال يمكـــن  -ب

 تعويضها .

عالقتها بعبقرية ليوناردو دافـش المتعـددة وقيمتهـا فـي  -ج
 التاريخ .

 انها منتهى االنسجام الفني والتصميم اإلبداعي  -د

      

للذكور فقط : المراة التي تفضلها في اختيارك زوجة لـك  -15
 ؟

مــراة التـــي تســـتطيع ان تحقـــق مركـــزا اجتماعيـــا وتحصـــل ال -أ
 على إعجاب اآلخرين .

 المراة التي تحب مساعدة اآلخرين . -ب

المـــراة التـــي تنظـــر الـــى الحيـــاة نظـــرة روحيـــة متدينـــة فـــي  -ج
 اساسها .

 المراة الموهوبة من الناحية الفنية . -د

      

 لإلناث فقط: الرجل الذي تفضلين ان يكون زوجا لك هو:  -16

 الرجل الناجح في عمله والذي يحصل على اعجاب االخرين . -أ
 الرجل الذي يحب مساعدة االخرين . -ب

 الرجل الذي ينظر الى الحياة نظرة روحية متدينة في أساسها  -ج

 الرجل الموهوب من الناحية الفنية . -د
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 إستمارة اإلبداع اإلداري 

بعد
ال

 

 مالحظات ال تقيس تقيس البنــد

ك ا
سلو

ال
ي  

داع
إلب

 

 
امتلك الصالحيات الكافية التي تمكنني من اتخاذ القرارات 

 الخاصة بالتغير والتحديث 

   

أشعر بالرغبة في تقديم  اقتراحات  وأساليب جديدة في أداء 
 العمل 

   

    أقدم المساعدة ألصحاب األفكار الجديدة 
    أتبنى أسلوب تحديد الزمن في إنجاز المهام

    يجاد أكثر من حل للمشكلة الواحدة أميل إل
    أستطيع اتخاذ قرار حاسم في قترة قياسية نسبيا 

الت
شك
للم
ية 
اس
حس

ال
 

    أحدد بسرعة أي مشكلة تعبق السير الحسن للقسم 
    أستطيع التحكم في مسببات المعيقات التنظيمية والتسيرية للقسم 

    أضع عدة حلول ألي مشكلة تواجهني 
    أستطيع مواجهة أكثر من مشكلة وأضع حال مناسبا لها  

    أجمع أكبر قدر من المعلومات لتحديد المشكلة  
استجمع كافة األفكار التي تخطر في بالي عن تحديد المشكلة 

 الستبعاد بعضها والربط بينها 
   

  
رة 
خاط

ح ال
رو

 

    حة أستطيع اتخاذ قرارات مهمة في ندرة المعلومات المتا
    ال أتردد في تبني ألفكار إبداعية جديدة  

    أميل للقيام بإعمال جديدة ذات مخاطرة عالية 
    أكون في مقدمة الذين يحاولون تجربة فكرة  إبداعية جديدة 
    ال التزم بالقواعد والتنظيمات المقيدة لروح المبادرة واإلبداع  

افقي مع الفاعلين ضمن إطارهم أتمسك بموقفي في حالة عدم تو 
 العملي 

   

    أنفرد في اتخاذ القرار في حالة واجهتني مشكلة

ية 
داع

اإلب
ت 
قدرا

ال
   
  

 

     أثق في قدراتي لتحقيق األهداف المسطرة 

    أعدل في طريقة حل المشكالت للوصول إلى أفضل الحلول 
    أتقبل األفكار الجديدة للحل المشكالت 

    وم بنقد االقكار  الجديدة أق
    أحرص على إحداث تغيرات في أساليب العمل بين فترة وأخرى 
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 الجدول االتي طريقة تصحيح مقياس النسق القيمي يوضح

 الصفحة
القيمة 
 النظرية

القيمة 
 االقتصادية

القيمة 
 الجمالية

القيمة 
 االجتماعية

القيمة 
 السياسية

القيمة 
 الدينية

مجموع الدرجات في كل 
ان يعادل سطر وينبغي 

 االرقام الموجودة هنا

القسم 
 األول 

 2ص

 ت س ر

 

 24 ز ي ص

 24 ر س ت ص ي ز 3ص

 21 ي ت س ز ر ص 4ص

 21 ت ز ر ي ص س 5ص

القسم 
 الثاني 

 7ص

 60 ص ر ز س ت ي

 50 س ص ي ر ز ت 8ص

 40 ز ي ص ت س ر 9ص

مجموع 
االضافة او 

 الحذف 

الدرجة 

 النهائية 

+3 -1 +4 -3 +2 -5 240 
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 المحكمين للمقياسين  االساتذة قائــــــــــــــــــمة

الدرجة  االسم واللقب الرقم
 العلمية

الوظيفة  التخصص
 الحالية 

 الجامعة 

جابر نصر  01
 الدين

علم النفس  دكتوراه 
 االجتماعي

أستاذ التعليم 
 العالي

 جامعة بسكرة

ضياف زين  02
 الدين

علم النفس  دكتوراه
العمل 

 والتنظيم

أستاذ التعليم 
 العالي

جامعة 
 المسيلة 

مجاهدي  03
 الطاهر 

علم النفس  دكتوراه
العمل 

 والتنظيم

أستاذ 
 محاضر أ

جامعة 
 المسيلة

أستاذ  علوم التربية دكتوراه عمور العيد 04
 محاضر أ

جامعة 
 المسيلة 

رابحي  05
 اسماعيل

أستاذ  علوم التربية دكتوراه 
 محاضر ب

 جامعة بسكرة

أستاذ  تربية خاصة دكتوراه فتحي زقعار 06
 محاضر أ

جامعة 
 02الجزائر 

علم النفس  دكتوراه بوعمامة  07
العمل 

 والتنظيم 

أستاذ 
 محاضر ب

جامعة 
 02الجزائر 

علم النفس  دكتوراه  التير رضا 08
العمل 

 والتنظيم 

أستاذ 
 محاضر أ

جامعة 
 02الجزائر 

 



 


