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 :خصلالم
هدف الدراسة إلى تحديد ما مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي، ت 

كالنوع، العمر،  إيجاد فروق جوهرية في آراء المبحوثين حول بعض المتغيرات الديمغرافية اآلتية عالوة على 
المنهج الوصفي، باستخدام  إتباع . تمتوى القدرات اإلبداعية للمبحوثينالدرجة العلمية، مدة الخدمة على مس

، بنسبة  80الموزعة البالغ عددها  من تلك استبيان 75أسلوب االستبيان لجمع البيانات، حيث تم جمع عدد 
 ٪.93.8استجابة بلغت 

توصلت الدراسة إلى أن مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي جاء مرتفعًا، 
وفقًا  بصفة عامة القدرات اإلبداعية لمجالال توجد فروق ذات داللة إحصائية الدراسة أنه أيضًا أظهرت 

كما بينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة   العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة(. النوع، لمتغيرات ) 
الخدمة(. في حين أظهرت  إحصائية إلبعاد القدرات اإلبداعية وفقًا لمتغيرات )العمر، الدرجة العلمية، مدة 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية إلبعاد القدرات اإلبداعية )األصالة( وفقًا لمتغير النوع، ولصالح اإلناث.
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Abstract 
The study aims to determine the level of creative abilities of heads of academic 

departments at Benghazi University, in addition to finding fundamental 

differences in the opinions of the respondents about some demographic variables 

such as gender, age, qualification, and experience on the level of the creative 

abilities of the participants. The study adopted a descriptive method using the 

questionnaire survey for gathering data. 75 of the 80 distributed questionnaires 

were returned, representing a response rate of 93.8%. 
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The findings of the study indicate that the level of creative abilities of heads of 

academic departments was high. They also showed there are no statistically 

significant differences in field of creative abilities at general according to gender, 

age, qualification and experience, and there are no statistically significant 

differences in terms of creative abilities according to age, qualification and 

experience. However, there are statistically significant differences in terms of 

creative capabilities (originality) according to the gender variable, in favour of 

females. 

 المقدمة  -1

الركيزة والوسيلة األساسية الفاعلة نحو تحول المجتمعات إلى  العالي تعد مؤسسات التعليم     
كوادر  وبها، من خالل توافرتحقيق تنمية شاملة مستدامة في جميع القطاعات لتلبي تطلعات شع

مبدعة ومؤهلة إلداراتها وتحقيق أهدافها، وهو ما أكده اليونسكو والذي أشار أن "التربية في   بشرية
مفهومها المعاصر عملية للتغيير والتطوير، ولها من اآلثار والنتائج اإليجابية ما يجعلها تحتل  

تمد إلى حد كبير على  المكان األول بين وسائط اإلصالح والتقدم في أي دولة، كما أن نتائجها تع
إدارتها، التي تمثل القيادة المسئولة عن سير العملية التربوية وتوجيهها، على أساس أن النجاح في  
أي عمل أو تنظيم، يعتمد على األسلوب أو الطريقة التي تدار به تلك األعمال أو المنظمات")حوامدة 

 . (2006:494وحراحشة،
عاني من أزمة إدارية واضحة يالعالم العربي  أن    علىكما أشار زاهر "أن هناك شواهد كثيرة تدل  

في النظام التعليمي، على الرغم من كونها أحد المداخل الصحيحة إلصالح التعليم وذلك في ظل 
التناقض بين الواقع وبين ما هو مأمول وفي ظل عوامل عديدة ومن أهمها غياب اإلبداع عن  

 (.365: 2016ة اإلدارية" )جبريل، مليالع
ذ  ينظر لإلبداع على أنه أحد المفاهيم الحديثة التي لها دور كبير في نجاح واستمرارية   اوا 

المنظمات خاصة في الوقت الحالي، حيث أصبحت فيه حاجة المنظمات لإلبداع مطلبًا إجباريًا  
في بيئة تنافسية، إال أن تنمية القدرات  للحصول على التميز في األداء والمحافظة على استمراريتها  

اإلبداعية ومهارات التفكير اإلبداعي لدى األفراد داخل المنظمات يتطلب توافر بيئة مالئمة وداعمة 
لإلبداع لدى المدراء والعاملين، باعتبارهم جوهر عملية اإلبداع كما أنهم المطالبون بالمبادأة والتطوير 

 .(301  -130: 2012اللوزي،  أدائهم )واإلبداع في 
أفضل المنظمات هي التي يكون لديها القدرة على اإلبداع وأفضل الرؤساء في المنظمات  "أن    كما

هم أولئك اللذين يمتلكون القدرة على تفجير المواهب اإلبداعية لمرؤوسيهم والعمل على استقطاب  
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الحدراوي وآخرون،  ")رأس المال الفكري وصناعته في هذه المنظمات والعمل على المحافظة عليه
2014 :8).   
"يمكن تطوير القدرات اإلبداعية وتنميتها حسب قدرات األفراد والجماعات    كما أشار الزهري أنه 

ن ما يشجع على اإلبداع، وجود بيئة اجتماعية مناسبة تسهل تعاون األفراد وتعزز  والمنظمات، وا 
والمكافآت وأن يكون المناخ التنظيمي مناسبًا،  المنافسة البناءة، مع وجود نظام فعال للحوافز 

واالبتعاد عن االتصال الرسمي المقيد على اإلبداع واالبتكار بين المستويات اإلدارية 
 . (494: 2006المختلفة")حوامدة وحراحشة،  

ويرى فضل هللا أن "للقيادة دورًا هامًا في تنمية وتعزيز األداء اإلبداعي، فالقائد المبدع، هو شخص  
مجدد يبحث دائمًا عن أهداف ووسائل جديدة ويوظف ذكاءه بشكل ال يخاف التجربة، ال يحب 

هو جديد ونادر لألفكار واألشياء")جبريل،   عماالروتين والتقيد باإلجراءات العقيمة، يبحث دائمًا 
2016 :365 .) 

سين إنتاجيتها،  ومن تم فإن االهتمام بالعنصر البشري من األساليب التي تساعد المنظمات على تح
على اعتبار أن الفرد هو جزء رئيسي من بيئة التنظيم، وأن زيادة اإلنتاجية لن تتم إال عن طريق  
تنمية قدراته ومواهبه وخلق مناخ وبيئة عمل مالئمة لإلبداع البشري، وعليه على إدارات المنظمات 

عتبارهم جوهر عملية اإلبداع  العمل على تنمية روح اإلبداع لدى العاملين والمدراء على األخص با 
 (. 2012)اللوزي،   كما أنهم المطالبون بالمبادأة والتطوير واإلبداع في أدائهم

وبما أن المبدعين هم من يقودون مؤسساتهم إلى مواجهة التحديات والتجديد واإلبداع، لذا كان  
استثارة وتنمية إمكانيات  لزامًا على المؤسسات أال تدخر جهدًا في إتاحة المجال للعاملين فيها على  

  (.2012القريوتي،  ) اإلبداع من خالل توفير مناخ تنظيمي صحي
خاصة السعي للرفع من   العالي التعليم مؤسسات عليه أصبح لزامًا على جميع المؤسسات عامة و 

أداء مؤسساتها باستثارة وتدعيم القدرات اإلبداعية لدى العاملين بها، وذلك من خالل إبراز أهمية  
ودور اإلبداع، باإلضافة لزيادة االهتمام بتوظيف هذه القدرات اإلبداعية وتنميتها لدى موظفيها،  

من دور فاعل في تخريج كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على   ملما له خاصة أعضاء هيئة التدريسو 
 المساهمة في تحقيق النمو االقتصادي داخل المجتمعات. 

 مشكلة الدراسة  -2

نحو   ؤسسات التعليم العاليلمي يمتلكها األفراد مطلبًا ملحًا القدرات اإلبداعية التأصبحت  
 المؤسسات االستمرار ومواجهة التحديات والتغيرات المتكررة، كما أنها السمة المميزة التي تميز 

افظة الناجحة الساعية نحو اإلبداع في أدائها وخدماتها، إال أن رعاية هؤالء المبدعين ودعمهم والمح
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عليهم تتطلب من قيادات هذه المؤسسات إعادة هيكلية البناء التعليمي بما يسخر االستفادة منهم  
البرعصي،   بوزغيبة و ( و )2013وأشارت دراسة )الشريف، في الواقع العملي بالشكل المأمول، 

إلى عدم توفر مناخ تنظيمي مالئم بجامعة بنغازي بشكل عام، إذ تواجه المؤسسات  (2019
األكاديمية العديد من الصعوبات والمشاكل الموجودة في البيئة التنظيمية نتيجة لقصور هياكلها  

إضافة لكثرة األعباء الوظيفية الواقعة على رؤساء األقسام العلمية في ظل اإلمكانات  ، التنظيمية
أوجب على  المحدودة لهم، ما يؤثر سلبًا على روح اإلبداع والعمل اإلبداعي لدى هذه الفئة، ما 

قياداتها األكاديمية التوجه نحو زيادة االهتمام بالقدرات اإلبداعية لرؤساء األقسام العلمية والعمل 
على تعزيزها وتدعيمها، باعتبارها أحد أهم العوامل التي تساعد هذه المؤسسات على مواجهة تلك  

، وعليه ستتطرق فسةالصعوبات والتحديات إضافة لالرتقاء بمستوى أداءها نحو التميز والمنا
 الباحثتان للتعرف على مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي. 

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤلين التاليين التالي:
 ؟ ما مستوى توافر القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي  •
هناك فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية  هل   ●

النوع، العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة على  تعزى إلى بعض المتغيرات الديمغرافية التالية
 مستوى القدرات اإلبداعية للمبحوثين؟ 

 أهداف الدراسة -3

 .ء األقسام العلمية بجامعة بنغازي بداعية لدى رؤسااإلقدرات التعرف على مستوى ال .أ
تحديد ما أن كان هناك فروق في مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية  .ب 

 .بجامعة بنغازي تبعًا لمتغير )النوع، العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة(
بداعية لدى رؤساء األقسام  تقديم بعض التوصيات والتي يمكن من خاللها تدعيم القدرات اإل .ج

العلمية بصفة خاصة وأعضاء هيأة التدريس بصفة عامة لتأهيلهم لتولي هذه المناصب  
 مستقباًل بجامعة بنغازي قيد الدراسة.

 فرضيات الدراسة   -4

 ة للدراسة كالتالي: يتم صياغة الفرضيات الرئيس الدراسة ولتحقيق أهداف 
قدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة  التتوافر  ال األولى: رئيسيةالفرضية ال

 بنغازي. 
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 :ة األولى الفرضيات التالية يتفرع من الفرضية الرئيس كما
ء األقسام  قدرات اإلبداعية ممثلة بعد األصالة لدى رؤساالال تتوافر  :الفرضية الفرعية األولى

 . العلمية بجامعة بنغازي 
ء األقسام قدرات اإلبداعية ممثلة بعد الطالقة لدى رؤساالال تتوافر  الثانية:الفرضية الفرعية 
 . العلمية بجامعة بنغازي 

ء األقسام  قدرات اإلبداعية ممثلة بعد المرونة لدى رؤساالال تتوافر  الفرضية الفرعية الثالثة:
 . العلمية بجامعة بنغازي 

ء األقسام  اإلبداعية ممثلة بعد المخاطرة لدى رؤسا قدرات الال تتوافر  الفرضية الفرعية الرابعة:
 . العلمية بجامعة بنغازي 

قدرات اإلبداعية ممثلة بعد القدرة على التحليل لدى  الال تتوافر  الفرضية الفرعية الخامسة:
 .ء األقسام العلمية بجامعة بنغازي رؤسا

بعد الحساسية للمشكالت لدى قدرات اإلبداعية ممثلة الال تتوافر  الفرضية الفرعية السادسة:
 .ء األقسام العلمية بجامعة بنغازي رؤسا

  : ال تتوافرالفرضية الفرعية السابعة
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى  ال توجد  ة الثانية: الفرضية الرئيس

عمر، الدرجة العلمية، النوع، ال  رؤساء األقسام العلمية تعزى إلى بعض المتغيرات الديمغرافية التالية
 .مدة الخدمة

 ة الثانية الفرضيات التالية: كما يتفرع من الفرضية الرئيس
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  الفرضية الفرعية األولى:
 . النوعلمتغير رؤساء األقسام العلمية تعزى 
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  الفرضية الفرعية الثانية:
 .العمرلمتغير  رؤساء األقسام العلمية تعزى 

فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   توجد ال : لفرضية الفرعية الثالثةا
 لمتغير الدرجة العلمية. رؤساء األقسام العلمية تعزى 
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  الفرضية الفرعية الرابعة:
 لمتغير مدة الخدمة. رؤساء األقسام العلمية تعزى 
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 أهمية الدراسة   -5
  ، برازها ألهمية القدرات اإلبداعية في تطوير العملية التعليميةتكمن أهمية الدراسة من خالل إ .أ

 . العالي النهوض بمستوى أداء مؤسسات التعليمو 
الضوء على أحد القطاعات الحيوية في البالد والمتمثلة في المؤسسات التعليمية التي إلقاء  .ب 

االرتقاء بمستوى أداء باقي قطاعات المجتمع من خالل تخريج كوادر تلعب دورًا هامًا في 
 بشرية كفؤة وفعالة. 

ما قد تسهم به نتائج البحث الحالي في إلقاء الضوء على مستوى القدرات اإلبداعية لدى  .ج
 رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي.

معرفة العلمية لهذا النوع من الدراسات، باإلضافة لفتح مجاالت للبحث العلمي في  إثرائها لل .د 
 هذا الموضوع من خالل ما توفره من معلومات. 

 حدود الدراسة -6
    تمثلت في تحديد ما مستوى القدرات اإلبداعية من خالل األبعاد اآلتية  :حدود موضوعية

قدرة على التحليل، الحساسية للمشكالت، )األصالة، الطالقة، المرونة، تحمل المخاطر، ال
 الخروج عن المألوف( لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي.

 .م العلمية بجامعة بنغازي/ ليبيااقتصرت الدراسة على رؤساء األقسا  :الحدود البشرية والمكانية
 م.  2020سنة  في فصل الربيع لت هذه الدراسة يجر أ :حدود زمنية

 مصطلحات الدراسة  -7
القدرات اإلبداعية هي "االستعدادات العقلية التي يلزم توافرها لألشخاص حتى يقوموا بأنواع من  
السلوك اإلبداعي، فاالستعداد هو قابلية الشخص الكتساب قدر من الكفاءة بعد نوع من التدريب 

 . (371- 370:  2016")جبريل، لذي يتراكم نتيجة لخبرات الحياة الرسمي أو غير الرسمي ا
رؤساء األقسام العلمية: تعرف إجرائيًا من وجهة نظر الباحثتان بأنهم أعضاء هيئة التدريس 

 المكلفون بتسيير الشؤون اإلدارية باإلضافة لإلشراف عن العملية التعليمية لألقسام العلمية.  
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 ري ـــــــــــــــار النظـــــــــــــاإلط       

 القدرات اإلبداعية  -8
 مفهوم القدرات اإلبداعية   8-1

"يدرك الجميع أن الشعوب والدول األكثر رفاهية وتقدمًا وتحضرًا هي الشعوب واألمم األكثر       
بداعًا في جميع المجاالت" )حسن،   نتاجًا وا  (، ويرى توفيق "أن اإلبداع أصبح  117:  2017عماًل وا 

األمم ال اآلن بمثابة األمل لحل الكثير من المشكالت التي تواجهها المنظمات، لذا فأن مستقبل 
نما يعتمد أيضًا على توافر نوع ممتاز من العاملين   يعتمد فقط على وجود قوى عاملة بداخلها، وا 
أي أفراد مبدعين في مختلف المجاالت، فالفرد المبدع يعتبر ثروة تفوق الثروات المادية بل أن  

 (، 393: 2014االستثمار في العنصر البشري يعتبر أنجح مصادر االستثمار")مرعي، 
( أن "اإلبداع في مجال اإلدارة يعني ابتكار أساليب أو أفكار يقبلها  10: 2011وأشار)الخالدي، 

العاملون، في المنظمة فتحفزهم الستثمار طاقاتهم ومواهبهم في تحقيق أهداف المنظمة"، كما تطرق 
واإللمام اإلداري بشاري لإلبداع اإلداري على أنه " فكرة تتسم بالحداثة والتجديد تنشأ نتيجة الخبرة 

المدرك لواقع المنظمة والمستند إلى المعلومات الشاملة ألجزاء التنظيم المختلفة وتحليلها مما يتطلب  
 ( 309:  2011توافر قدرات إبداعية للوصول إلى ما هو جديد ومفيد".)جمعة ونوري،  

النظر لألشياء  من وجهة نظر الباحثتان بأنه "القدرات اإلبداعية تم تعريف ما سبق  من خالل 
، وقد أشار تورنس  واألمور من منظور مختلف عن المألوف ما ينتج عنه عمل أشياء بطريقة مميزة"

نقاًل عن الحكاك أن القدرات اإلبداعية هي " مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي تجعل الفرد أكثر 
الحلول، والتنبؤ   حسًا للمشكالت، وجوانب النقص، والتغيرات في مجال المعرفة، والبحث عن

وصياغة الفرضيات، واختبارها وتعديلها من أجل التوصل إلى نواتج جديدة يستطيع الفرد نقلها  
 (.69: 2014لآلخرين" )البدارين وآخرون، 

   اإلبداعأهمية  8-2
أن أهمية اإلبداع  ( 152-151: ص ص 2018( )الناصر وحسين، 2001، ويرى )الصرن 
 :تكمن في اآلتي

المؤسسات التعليمية إلى زيادة قدرتها التنافسية وتقديم خدماتها بشكل أفضل، باإلضافة  حاجة  .أ
 للتكيف مع المتغيرات في عملياتها اإلدارية والفنية المستمرة.

 يساعد على اكتشاف ودعم قدرات األفراد الذاتية وتوجيهها نحو تطوير الكلية.  .ب 
 لى اتجاهاتهم وسلوكهم. تطوير وتنمية معارف ومهارات األفراد والتأثير ع .ج
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 يساعد على تحسين خدمات التنظيم، وتحديد مسارات التطوير والتجديد في المنظمات. .د 
 يساعد على تحقيق الذات والشعور باإلنجاز لجميع العاملين.  .ه
 . افسات التحدي والتميز مع اآلخرينيدفع األفراد نحو الدخول في من .و
استغالل القدرات البشرية في التجديد والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق مع التغيرات   .ز

 المحيطة.   
 عناصر القدرات اإلبداعية  8-3

من خالل األدبيات التي تناولت اإلبداع لوحظ أن هناك اتفاق بين أغلب الباحثين حول عناصر  
القدرات اإلبداعية التي تميز الشخص المبدع القادر على التفكير اإلبداعي، وفي هذا الصدد ذكر 

( أن من أهم عناصر القدرات 152: 2018)الناصر وحسين،  كما أشار( 1997،  الشبيني)
 ة ما يلي:اإلبداعي 

 وهي إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار حول موضوع معين في فترة زمنية معينة.  الطالقة: .أ
 وهي القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف. المرونة: .ب 
 أي أن الشخص المبدع ال يفكر بأفكار المحيطين به، من خالل تكوين أفكار جديدة. األصالة: .ج
وهي القدرة على اكتشاف المشكالت المختلفة في المواقف المختلفة من   الحساسية للمشكالت: .د 

 خالل إدراكه للتقصير واألخطاء المسببة للمشاكل مسبقًا.
تكار يتضمن عملية تفتيت أي عمل جديد إلى يقصد به إنتاج إبداعي أو اب  القدرة على التحليل: .ه

 وحدات بسيطة ليعاد تنظيمها. 
أي المبادرة في تبني أفكار وأساليب جديدة والبحث في حلول لها في الوقت  تحمل المخاطرة: .و

 نفسه. 
وتعني عدم أتباع األساليب التقليدية الشائعة، والقدرة على التعامل مع   الخروج عن المألوف: .ز

 ( 210:  2013)عوض،   ة وتكييفها مع طبيعة العملجامد األنظمة ال
 إلداري لدى العاملين في المنظمات العوامل التي تساهم في تنمية اإلبداع ا 4-8
فيما يلي عرض لبعض هذه العوامل كما أوردها العميان وهي:" تشجيع العاملين على طرح    

  ، زاإلنجااألفكار والنقاش الحر، العمل على االهتمام بآراء اآلخرين واالعتراف بمساهماتهم في 
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السماح بالتعبير عن األفكار ومناقشتها، والتركيز على األهداف العامة للتنظيم، واالهتمام  
ييف مع التغيير، واعتباره أمرًا ضروريًا وطبيعيًا، وتشجيع التنافس بين العاملين، للتوصل بالتك 

بداعات جديدة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمبدعين ومشاريعهم اإلبداعية،   إلى أفكار وا 
بالغ العاملين بها، وتطبيقها وأضاف عامر والقاضي  ودراسة األفكار الجديدة دراسة جادة، وا 

مقترحات التالية لخلق مناخ مساعد على اإلبداع يجب إتاحة المناخ الصالح، والقضاء على  ال
الروتين وتشجيع المخاطرة، واالنفتاح بين الخبرات، وعدم معاقبة محاوالت اإلبداع التي لم تنجح،  
يل  وضمان االستمرارية، فاألهداف المتغيرة باستمرار تحطم اإلبداع، وتحديد أهداف واقعية، وتقل

الرقابة الخارجية، وتفويض السلطات والمشاركة في القرار، واقتناع وتأييد اإلدارة العليا ومساندة  
المسئولين، والتدريب على اإلبداع والتطوير واالستراتيجيات الجديدة لتبني البدائل") حوامدة 

 . (502- 501:  2006وحراحشة، 
 الدراسات السابقة -9

بدراسة مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في   (2006قام حوامدة وحراحشة ) 
التعرف على أثر بعض المتغيرات المستقلة   وهدفت الدراسة إلىمديريات التربية والتعليم في األردن،  

( فردًا، 264)الخبرة، المؤهل العلمي، المنطقة(على مستوى اإلبداع اإلداري، وبلغت عينة الدراسة )
أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين مرتفع، أيضًا هناك فروق  أظهرت نتائج الدراسة

ذات داللة إحصائية في مجال حل المشكالت واالتصاالت وتشجيع اإلبداع تعزى للمؤهل العلمي 
ولصالح حملة الدكتوراه، كما أظهرت وجود فروق في مجال روح المجازفة تبعًا لمتغير المنطقة  

 جال االتصاالت لصالح الشمال.    لصالح الوسط، وفي م
دراسة لمعرفة عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء   (2010أجرى خلف )  

األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء األقسام  
يمي، ومن نتائج الدراسة توافر ممارسة ( رئيس قسم أكاد 50األكاديميين بالجامعة والبالغ عددهم ) 

عالية للقيادة التحويلية من قبل القيادات األكاديمية، كما يتوافر اإلبداع اإلداري بدرجة كبيرة لدى  
 رؤساء األقسام األكاديميين. 

هدفت إلى التعرف على مدى توافر القدرات اإلبداعية  (2011أما دراسة بحر والعجلة )     
املين بوزارات قطاع غزة وعالقتها بأدائهم وكان من أهم نتائج الدراسة، أن لدى  لدى المديرين الع

المديرين محل الدراسة جميع القدرات المميزة للشخصية المبدعة وبدرجة عالية، كما تتوفر لديهم 
  عناصر األداء الجيد) المهارة المهنية والمعرفة الفنية والخلفية العامة بمتطلبات الوظيفة والمجاالت 
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المرتبطة بها( كما أن أداء المديرين محكوم بضوابط تمثل معايير األداء الجيد، أيضًا عملية تقويم  
األداء تتم بشكل روتيني دون جدوى حقيقية تخدم الموظف والوزارة معًا، كذلك توصلت الدراسة إلى 

لمديرين العاملين  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القدرات اإلبداعية ومستوى األداء الوظيفي ل
 في الوزارات المبحوثة.

دراسة لتبيان االرتباط واألثر بين القيادة اإلدارية واإلبداع    (2011أيضًا أجرى جمعة ونوري )   
اإلداري بجامعة ديالي، وتمثلت عينة البحث في عمداء الكليات ومعاونيهم ورؤساء األقسام، كما  

ة، وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: وجود ( استمار 44بلغت عدد االستمارات الموزعة ) 
 عالقة ارتباط وأثر معنويين بين القيادة اإلدارية الناجحة وتحقيق اإلبداع اإلداري.

( للتعرف على أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري في أكاديمية  2011) المشوط تطرق    
صلت الدراسة إلى وجود تأثير ألبعاد الهيكل  للعلوم األمنية في دولة الكويت، وتو  العبد هللاسعد 

التنظيمي، التدريب، المشاركة في اتخاذ القرارات، الحوافز والمكافآتـ، التكنولوجيا، ظروف العمل 
على اإلبداع اإلداري، بينما ال يوجد تأثير لبعد األنظمة والتعليمات من وجهة نظر المبحوثين على  

 اإلبداع اإلداري. 
( بدراسة هدفت للتعرف على طبيعة العالقة بين القيادة التحويلية  2016) جبريلكما قام      

في ضوء االتجاهات الحديثة والقدرات اإلبداعية من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس الثانوية  
ت ( معلم ومعلمة )بنين( بمدينة درنة، أيضًا، كما هدف181الليبية، وقد أخذت عينة تكونت من )

للتعرف على مستوى القدرات اإلبداعية للمعلمين قيد الدراسة من خالل أبعاد ) األصالة، الطالقة، 
المرونة، المخاطرة، القدرة على التحليل، الحساسية للمشكالت، الخروج عن المألوف(، وتوصلت 

لتحويلية  الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين سمات القيادة ا
والقدرات اإلبداعية، كما أظهرت الدراسة وجود مستوى متوسط ألبعاد القدرات اإلبداعية ) األصالة، 
تحمل المخاطر، الخروج عن المألوف، والحساسية للمشكالت( في حين تبين أن هناك مستوى  

 مرتفع لبعدي )الطالقة، والقدرة على التحليل(. 
ممارسة اإلبداع اإلداري من وجهة نظر القادة  ( دراسة لدرجة2018)أبو ناصر أجرى  

التربويين لبرامج الطلبة الموهوبين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتكون مجتمع  
الدراسة من جميع القادة التربويين القائمين على إدارة برامج الموهوبين بالمنطقة الشرقية للعام 

( قائدًا تربويًا، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة اإلبداع  97(، وعددهم ) 2015-2014الدراسي)
اإلداري مرتفعة في جميع المجاالت)تقييم األفكار، إنتاج وتنمية األفكار، تحليل األفكار، اكتشاف 
وتحليل المشكلة، تنفيذ األفكار(، وأوصت الدراسة بتهيئة الظروف المادية والمعنوية المساعدة على  

 ي في البيئة المدرسية الخاصة بتطبيق برامج الطلبة الموهوبين.  صقل اإلبداع اإلدار 
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( بدراسة للتعرف على دور البرامج التدريبية في تنمية اإلبداع اإلداري 2018) مطرقام      
لدى الموظفين اإلداريين بالجامعة اإلسالمية بغزة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين  

( موظف إداري، وكان عدد االستمارات  170دراسة والبالغ عددهم )اإلداريين بالجامعة قيد ال
( استمارة، وخلصت الدراسة إلى توافر مستوى عاٍل لعناصر اإلبداع اإلداري ممثلة  141المستردة )

في )األصالة، الطالقة الفكرية، المرونة الذهنية، الحساسية للمشكالت، المخاطرة(، أيضًا وجود 
 ة بين أبعاد البرامج التدريبية واإلبداع اإلداري لدى الموظفين اإلداريين . عالقة ذات داللة إحصائي

على الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع بعضها حول أهمية القدرات  االطالع من خالل      
 والتميز. األفراد والمؤسسات نحو اإلبداع  اإلبداعية ودورها في الرفع من مستوى أداء

ات السابقة عن بعضها من حيث المتغيرات واألبعاد التي تم التركيز  كما تختلف الدراس     
كذلك تختلف من حيث أهداف وبيئة الدراسة إذ تهدف هذه الدراسة للتعرف عليها في كل دراسة، 

مما أتاح المجال إلجراء على مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي  
من الدراسات واألبحاث للمساهمة في إثراء الجانب المعرفي أو التطبيقي، أيضًا    هذه الدراسة والمزيد 

في البيئة الليبية التي تستهدف دراسة مستوى   -على حد علم الباحثتان -هذه الدراسة تعد األولى 
 توافر القدرات اإلبداعية لرؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي.

 الدراسة الميدانية 
انطالقا من مشكلة الدراسة وأهدافها اعتمدت الباحثتان على المنهج  منهج الدراسة:  - 10

 الوصفي لوصف وتحليل الظاهرة المدروسة.
 مجتمع وعينة الدراسة  1- 10
يتكون مجتمع الدراسة من جميع  رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي والبالغ عددهم       

بيانات غير منشورة،   هيئة التدريس بجامعة بنغازي،)مكتب شؤون أعضاء  ( رئيس قسم،101)
Krejcie and Morgan  (80  )جدول تم أخد عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها وفقًا لو (، 2020

( 80( من أصل )75رئيس قسم، وبلغ عدد االستمارات المسترجعة والصالحة للتحليل اإلحصائي )
ة توزيع االستمارات وجمعها ثالثة أسابيع  (، واستغرقت فتر %94استمارة موزعة، أي ما نسبته )

وذلك السترجاع أكبر عدد ممكن من االستمارات، ونظرًا لتشابه خصائص الجامعات الليبية  
وانتشارها في رقعة جغرافية واسعة وما يتطلبه ذلك من وقت وجهد كبيرين اقتصرت الدراسة على  

 ء األقسام العلمية بجامعة بنغازي رؤسا
 سةالدراأداة  2-  10

تم استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة، والتي تم تطويرها من قبل الباحثتان لتكون  
 مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة، والتي تم تقسيمها إلى جزاءين كالتالي: 
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 معلومات عن مالئي االستبانة  1-  2- 10

للمبحوثين وهي النوع، العمر، المؤهل يحتوي الجزء األول من االستبانة على البيانات الشخصية  
 .ي، الدرجة العلمية، سنوات الخدمةالعلم

 القدرات اإلبداعية  مقياس 2-  2-  10
(، 2016تكون المقياس من أربعة عشر عبارة مستمدة من أداة القياس التي أعدها جبريل ) 

ايد، غير موافق، موافق، مح( الخماسي، والمتدرجة من )موافق بشدة،  Likertوالمعدة حسب مقياس )
 .غير موافق بشدة(

 وثبات االستبانة   صدق 3-  2- 10
س الدراسة تم حساب معامل الثبات الداخلي عن طريق تطبيق  ياوللتحقق من ثبات مق :الثبات

معادلة )ألفا كرونباخ(، وأعطت درجة ثبات تدعو إلى الثقة، مما يعكس القدرة العالية ألداة الدراسة 
 (. 0.88) حيث بلغت قيمة معامل الثبات لمقياس القدرات اإلبداعية صممت ألجله، في قياس ما 

 وحيث تم قياس نوعان من الصدق كالتالي: : الصدق

عدد من أعضاء هيئة  وقد تم التأكد من صدق األداة من خالل عرضها على  الظاهري:الصدق  
هذه الدراسة وقد تم أخذ  التدريس المتخصصين في علم اإلدارة وذلك بعد توضيح الهدف من 

 مالحظاتهم بعين االعتبار قبل توزيع العينة االستطالعية.
الصدق الداخلي: تم توزيع أداة الدراسة بعد أجراء التعديالت الواردة من المتخصصين على العينة  

، وبأخذ الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وجد  شخص من مجتمع الدراسة 30االستطالعية البالغة 
(، وبذلك تعتبر هذه االستبانة صادقة لما  0.94معامل الصدق لمقياس القدرات اإلبداعية ) أن 

 وضعت لقياسه. 
 استمارة االستبانة   توزيع 4-  2-  10
،  البسيطة( رئيس قسم وقد اختيرت بواسطة العينة العشوائية 80تكونت عينة الدراسة من )  

(  %94)  هما نسبت( استمارة استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي، أي 75حيث تم استرجاع ) 
واستغرقت فترة توزيع االستبانة ثالثة أسابيع، وذلك السترجاع أكبر عدد من االستمارات الموزعة،  

 .(1وقد توزع المبحوثين حسب المتغيرات الديمغرافية على النحو التالي والموضحة بالجدول )
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 ( عرض البيانات الشخصية للمبحوثين1جدول )

 النسبة العدد مستوى المتغير المتغير
 
 النوع

 %69.3 52 الذكور
 %30.7 23 اإلناث  

 %100 75 المجموع
 

 
 

 العمر       

 %6.7 5 سنة  35اقل من 
 %24 18 سنة   40إلى أقل من  35من 
 %25.3 19 سنة   45إلى أقل من  40من 
 %21.3 16 سنة 50إلى أقل من  45من 

 %22.7 17 سنة فأكثر 50من 
 %100 75 المجموع

 
 

 الدرجة العلمية 

 %20 15 محاضر مساعد
 %29.3 22 محاضر

 %37.3 28 أستاذ مساعد
 %6.7 5 أستاذ مشارك

 %6.7 5 أستاذ
 %100 75 المجموع

 
 

 سنوات الخدمة

 %16 12 أقل من سنة 
 %32 24 سنتانمن سنة إلى 

 %20 15 سنوات 4سنوات  إلى  3من 
 %32 24 سنوات فأكثر 5من 

 %100 75 المجموع

( أي ما 52يتضح من الجدول أعاله أن غالبية عينة الدراسة هم من الذكور حيث بلغ عددهم )   
(  %30.7)( أي ما نسبته 23( من أفراد عينة الدراسة، بينما بلغ عدد اإلناث )%69.3نسبته )

( أن غالبية أفراد العينة  1من مجموع أفراد عينة الدراسة، وفيما يتعلق بالعمر فقد أوضح الجدول )
( وبالتالي على قيادات %56سنة بنسبة ) 45سنة إلى أقل من  35تتراوح أعمارهم من أقل من 

بداع واالبتكار  الجامعة االستفادة من هذه الفئة العمرية، حيث أن الفرد يكون أكثر قدرة على اإل 
سنة إلى أقل   45( من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم من  %21.3خالل هذه المرحلة العمرية، وأن )

سنة فأكثر، وهذه النسب تعطي    50( من عينة الدراسة تبلغ أعمارهم من  %22.7سنة، و )  50من  
من الجدول أعاله  ، كما لوحظللمبحوثين قيد الدراسة اإلبداعية قدرات مستوى ال مؤشر ايجابي على
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( من  %50محاضر( تشكل تقريبًا ما نسبته ) –أن الدرجات العلمية للمبحوثين )محاضر مساعد 
( مما يتوجب على القيادات اإلدارية تشجيع  %49.3أجمالي المبحوثين حيث بلغت نسبتهم )

الدعم   المبحوثين على بلوغ أعلى الدرجات العلمية سواء داخل أو خارج الدولة من خالل توفير
المادي والمعنوي للمشاركة المستمرة بعمل األبحاث واألوراق العلمية ولمواكبة المستجدات العلمية 

( من المبحوثين كانت درجاتهم العلمية أستاذ مساعد، %37.3وتنمية قدراتهم الفكرية، كما أن )
( تقارب  1)  رقم  أستاذ(، أظهر جدول  -( تبلغ درجاتهم العلمية)أستاذ مشارك%13.4وأن ما نسبته )

( من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة لديهم من  %48سنوات الخدمة للمبحوثين حيث أن )
( سنوات فأكثر، ولعل 3( من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة لديهم من)%52سنتان فأقل، و)

شكالت التي  ذلك يؤكد امتالك المبحوثين لقدرات إبداعية تساعدهم على مواجهة التحديات والم
 تقابلهم أثناء تأديتهم ألعمالهم.

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة -11
اإلحصائي وتم استخدام اختبارات   SPSSلقد تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج 

إحصائية تمثلت في النسب المئوية والتكرارات، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، أيضًا  
كما تم التأكد من تبعية بيانات الدراسة  ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات وصدق فقرات االستبانة، اختبار 

-one-sample kolmogorov"للتوزيع الطبيعي وقد تحقق ذلك من خالل استخدام اختبار 
smirnov"  ( أيضًا اختبار3حيث كانت نتائج كما موضحة بالجدول ،)T واختبار التباين األحادي ،

- 5الختبار فرضيات الدراسة، ولحساب طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي تم حساب المدى )
4(، ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي )4= 1

5
 =0.80 ،)

يمة إلى أقل قيمة في المقياس، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وعليه  ومن ثم إضافة هذه الق
 (.2يصبح طول الخاليا للعبارات كما هو موضح بالجدول )

 ودرجة الممارسة  Likert( طول الخلية لمقياسي الدراسة وفقًا لمقياس 2جدول )
 درجة الممارسة  الفئة في مقياس ليكرت طول الخلية 

 ممارسة ضعيفة جداً  غير موافق بشدة  1.80إلى أقل  1من 
 ممارسة ضعيفة غير موافق  2.60إلى أقل  1.80من 
 ممارسة متوسطة محايد 3.40إلى أقل  2.60من 
 ممارسة مرتفعة موافق 4.20إلى أقل  3.40من 
 ممارسة مرتفعة جداً  موافق بشدة 5.00إلى أقل  4.20من 
 (2016،177جبريل،  )المصدر: 
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 ( اختبار كولمجروف سمرنوف لقياس تبعية بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي3جدول )
 القرار القيمة االحتمالية إحصائية االختبار 

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 0.200 0.069 القدرات اإلبداعية

 عبارات االستبانة  تحليل 1 –  11

ما مستوى القدرات اإلبداعية لرؤساء   :األول تحليل النتائج المتعلقة بالتساؤل  -1 - 1- 11
)األصالة، الطالقة، المرونة، تحمل  بنغازي من خالل األبعاد التالية:األقسام العلمية بجامعة 

 ة للمشكالت، الخروج عن المألوف(؟المخاطر، القدرة على التحليل، الحساسي
ارة لقياس مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام بجامعة  عب  تضمنت االستبانة أربعة عشر

بنغازي قيد الدراسة، وعند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجاباتهم عن تلك  
(، أمكن التعرف على مستوى القدرات اإلبداعية لدى المبحوثين،  4العبارات الموضحة بالجدول )

ذا ما علم بأن  (، حيث أظهرت النتائج أن  3متوسط المقياس المستخدم في االستبانة يبلغ )وا 
، في (0.39( واالنحراف المعياري )3.89) العام لمجال القدرات اإلبداعية بلغ  المتوسط الحسابي

حين بلغت المتوسطات الحسابية العامة لكل بعد من أبعاد القدرات اإلبداعية )المرونة، القدرة على 
وهي مرتبة   صالة، المخاطرة، الطالقة، الحساسية للمشكالت، الخروج عن المألوف(التحليل، األ 

،  3.873، 3.953، 3.987، 4.067، 4.127تنازليًا على التوالي حسب إجابات المبحوثين )
، كما بلغت االنحرافات المعيارية  أعلى من متوسط المقياس كانت جميعهاو  (3.593، 3.613

،  0.674،  0.493،  0.541،  0.540تيب التنازلي السابق على التوالي)لألبعاد السابقة حسب التر 
ما يظهر تمتع رؤساء األقسام بمستوى عاٍل من القدرات على مستوى  ،  ( 0.686،  0.751،  0.648

 الجهود لتنميتها وتهيئة المناخ بدل المزيد من  المقياس ككل، والتي يتعين على جهات االختصاص  
اعاتهم وضمان عدم فقدهم لصالح مؤسسات أخرى، كما يتضح من  لالستفادة من إبد  المناسب له
(، 4.21 -3.39بين )  ( أن المتوسطات الحسابية لعبارات هذا المحور تراوحت ما4الجدول)

بين )متوسطة ومرتفعة جدًا(، حيث كانت أعلى العبارات توافرًا العبارة السادسة    وبمستويات توافر ما
ادة من االنتقادات والمالحظات" بينما كانت أقل العبارات والتي تنص على "أحرص على االستف

توافرًا العبارة الحادية عشر وتنص على "عادة ما أشعر بالمتعة واإلثارة عند التعامل مع مشكالت 
العمل " وهو ما قد يعزى إلى عدم توافر الصالحيات الكافية التخاذ القرارات الالزمة لمواجهة هذه 
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( إجابات أفراد العينة اتجاه عبارات محور القدرات اإلبداعية لرؤساء 4ل )المشكالت، ويوضح الجدو 
 األقسام بجامعة بنغازي قيد الدراسة وترتيبها بناًء على المتوسط الحسابي. 

 تحليل بيانات عبارات المحور الثاني والمتعلقة (4جدول )
 بـ )مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام بجامعة بنغازي( 

مستوى 
 الممارسة

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

أبعاد القدرات   ت  الـــــعبــارات 
 اإلبداعية

 األصالة  1 أنجز عملي  بأسلوب متطور وجديد  3.89 0.65 مرتفعة
 2 يم االقتراحات واألفكار الجديدة احرص على تقد 4.08 0.56 مرتفعة

الكافية التي تمكنني من إقناع اآلخرين لدي المهارات  3.91 0.64 مرتفعة
 امل معهمأثناء التع

 الطالقة  3

لو كانت  احرص على التعبير عن مقترحاتي حتى 3.84 0.97 مرتفعة
 مخالفة لمديري  فالعمل  

4 

ق لي االستفادة  اهتم باآلراء المخالفة آلرائي وهذا يحق 4.04 0.74 مرتفعة
 من أراء اآلخرين 

 المرونة 5

 6 دات والمالحظات  احرص على االستفادة من االنتقا 4.21 0.50 مرتفعة جداً 
عادة ما أقوم باقتراح أساليب جديدة في مجال العمل  3.97 0.72 مرتفعة

 لو كان هناك احتمال لعدم نجاحها حتى و 
 المخاطرة  7

يدة في أداء العمل أتردد في تطبيق أساليب جدال  3.93 0.79 مرتفعة
 خوفا من الفشل 

8 

في الجامعة  التي اعمل بها، ال اتخذ قراراتي بشكل   4.03 0.70 مرتفعة
 وائي ، بل وفقًا ألساليب مدروسة عش

القدرة على  9
 التحليل

ظيم األفكار عند أتمتع بالقدرة على تبسيط وتن  4.11 0.58 مرتفعة
 مشكلة مواجهة أي 

10 

رة عند التعامل مع عادة ما أشعر بالمتعة واإلثا 3.39 1.04 متوسطة 
 مشكالت العمل  

الحساسية   11
 للمشكالت 

دوثها لدي القدرة على توقع مشكالت العمل قبل ح  3.84 0.68 مرتفعة
 وأقوم بالتخطيط لمواجهتها 

12 

الروتينية أفضل األعمال الصعبة عن األعمال  3.43 1.05 مرتفعة
 اليومية

الخروج عن  13
 المألوف

عند مواجهة مشكلة ما فإنني أحرص على تقديم  3.76 0.77 مرتفعة
 التي سبق تقديمها األفكار 

14 

 أبعاد القدرات اإلبداعية 3.89 0.39 مرتفعة
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 ةاختبار فرضيات الدراس 2- 11
 تم اختبار فرضيات الدراسة كالتالي: 

بداعية لرؤساء األقسام اإلقدرات  الاختبار فرضية الدراسة الرئيسية والمتعلقة بتوافر    1- 2- 11
 العلمية بجامعة بنغازي والتي تنص على 

 بداعية لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي. اإلقدرات  الال تتوافر  :   H0الفرضية الصفرية
 رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي.بداعية لدى اإلقدرات ال: تتوافر  H1الفرضية البديلة

 (.5كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
 

 للتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية لدى المبحوثين قيد الدراسة T-testنتائج اختبار  (5جدول )

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة الممارسة  T-testاختبار 
 T P-valueقيمة 

 مرتفعة 0.000 19.763 0.389 3.888 القدرات اإلبداعية

( أن مقياس القدرات اإلبداعية حاز على متوسط ممارسة مرتفع من اإلبداع  5يبين الجدول )     
( وهي أقل من مستوى الداللة المعنوية  0.000)  P-valueلدى أفراد العينة، حيث بلغت قيمة 

قدرات ال(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي تنص على  توافر 0.05)
ألقسام العلمية بجامعة بنغازي، وبالنظر لمتوسط القدرات اإلبداعية بالجدول بداعية لدى رؤساء ااإل
كانات إبداعية عالية من وجهة  ( ما يدل على توافر إم3( يظهر أنه أعلى من متوسط المقياس )5)

(، أيضَا دراسة بحر والعجلة 2006المبحوثين، وهو ما أتفق مع دراسة حوامدة وحراحشة ) نظر
( والتي خلصت جميعها إلى توافر 2018( ودراسة أبو ناصر )2018ر )( ودراسة مط2011)

مستوى عاٍل لعناصر اإلبداع اإلداري بصفة عامة ممثلة في )األصالة، الطالقة الفكرية، المرونة 
الذهنية، الحساسية للمشكالت، المخاطرة( لدى المبحوثين، أيضًا اتفقت مع ما آلت إليه نتائج دراسة  

أظهرت توافر اإلبداع اإلداري بدرجة كبيرة لدى رؤساء األقسام األكاديمية،   ( والتي2010خلف )
( والتي أظهرت مستوى متوسط ألبعاد القدرات 2016إال أنها اختلفت مع نتائج دراسة جبريل )

اإلبداعية لدى المعلمين بالمدارس الثانوية الليبية بنين بمدينة درنة. واستنادَا على ذلك وجب على 
اإلدارية والمسئولون بهذه المؤسسات التعليمية زيادة التشجيع والدعم لهذه الفئة من  القيادات 

المبحوثين، والعمل على استثارة قدراتهم اإلبداعية وتوظيفها بالطرق الكفيلة بالرفع من مستوى أداء 
المهتمة    هذه المؤسسة والمساهمة في تحقيق رسالتها، وهو ما دل عليه الهويدي "بأن اإلدارة التربوية

بالموهوبين تستطيع تشجيع اإلبداع وتبنيه، وتنمية القدرات اإلبداعية عن طريق البرامج المتطورة  
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واإلجراءات السليمة لخلق جو يسوده التنافس من جهة، وزيادة فاعلية العمل من جهة أخرى، 
ة بل والمنافسة  فاإلبداع داعم قوي لإلدارة ويجعلها قادرة على الصمود في وجه التحديات المتالحق

(، أيضَا عززه جبريل  573: 2018من خالل مواكبة التحضر في شتى المجاالت")أبو ناصر،
والذي يرى "على المؤسسات التربوية الراغبة في مستويات مرتفعة من اإلبداع اإلداري أن توفر قيادة  

وألن غياب مثل هذه  تحويلية مالئمة ومشجعة لإلبداع الستغالل القدرات اإلبداعية لدى المعلمين، 
 (. 390:  2016القيادة الداعمة لإلبداع ينعكس سلبَا على التفكير اإلبداعي لهؤالء المعلمين")جبريل،  

 الفرعية األولى  الفرضية 1- 1-  2- 11
بداعية ممثلة ببعد األصالة لدى رؤساء األقسام  اإلقدرات الال تتوافر :  H0الفرضية الصفرية 

 بنغازي. العلمية بجامعة 
بداعية ممثلة ببعد األصالة لدى رؤساء األقسام العلمية  اإلقدرات  ال: تتوافر    H1الفرضية البديلة
 بجامعة بنغازي.

 (.6كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 األصالة لدىللتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد  T-testنتائج اختبار  (6جدول )
 المبحوثين قيد الدراسة

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 17.332 0.493 3.987 األصالة 

( توافر مستوى عاِل من القدرات واإلمكانات 6المبينة بالجدول )تظهر نتائج االختبار      
P-value  (0.000  )اإلبداعية ممثلة ببعد األصالة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة  

(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية  0.05وهي أقل من مستوى الداللة المعنوية )
بداعية ممثلة ببعد األصالة لدى رؤساء األقسام العلمية  اإلقدرات ال البديلة والتي تنص على  توافر

بجامعة بنغازي، من خالل تبني أفكار وأساليب جديدة وغير مألوفة في القيام باألعمال والمهام  
( حيث أظهرت النتائج توافر مستوى عاِل  2018المناط لهم، وهو ما أتفق مع نتائج دراسة مطر)

ين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية بغزة، أيضًا اتفقت هذه الدراسة مع من األصالة لدى الموظف 
( والتي خلصت إلى أن رؤساء األقسام العلمية بجامعة غزة يتمتعون بدرجة  2010نتائج خلف ) 

 كبيرة بعنصر اإلبداع )األصالة(.
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 الفرضية الفرعية الثانية:   2- 1- 2- 11
بداعية ممثلة ببعد الطالقة لدى رؤساء األقسام اإلقدرات ال:ال تتوافر  H0الفرضية الصفرية

 العلمية بجامعة بنغازي. 
بداعية ممثلة ببعد الطالقة لدى رؤساء األقسام العلمية  اإل قدرات ال: تتوافر  H1الفرضية البديلة
 بجامعة بنغازي.

 (.7بالجدول )كما هو موضح    T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 الطالقة لدىللتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد  T-testنتائج اختبار  (7جدول )
 المبحوثين قيد الدراسة

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 11.677 0.648 3.873 الطالقة 

( توافر مستوى عاِل من القدرات واإلمكانات اإلبداعية  7تبين نتائج االختبار بالجدول )     
( وهي أقل  0.000) P-valueممثلة ببعد الطالقة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة 

(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي  0.05من مستوى الداللة المعنوية )
لة ببعد الطالقة لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي، تنص على  توافر قدرات إبداعية ممث

وذلك من خالل تمتع المبحوثين بالطالقة الفكرية والقدرة الواسعة على التخيل ما ينتج عنه كمية  
أو بطرح مشاريع   يوجهونهاكبيرة من األفكار تسهم بوضع تصورات وحلول واقعية للمشاكل التي 

ري بقوله "أن الطالقة هي غزارة األفكار من حيث الوفرة والكثرة إبداعية، وهو ما أوضحه الشم
والتنوع، وهذا ال يعني أن كل فكرة ستؤدي إلى حل مباشر للمشكالت أو إلى أنتاج إبداعي، ولكن 

(، 27: 2011ثمار إبداعي")المشوط،ربما عدد قليل منها أو فكرة واحدة جديدة ستكون ذات است
( والتي بينت توافر عنصر اإلبداع  2010ع ما آلت إليه دراسة خلف )واتفقت نتائج هذه الدراسة م 

)الطالقة( بدرجة كبيرة جدًا لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بغزة، أيضًا ما  
( حيث أظهرت النتائج توافر مستوى عاِل من الطالقة لدى 2018أتفق مع نتائج دراسة مطر) 

 . معة اإلسالمية بغزةداريين بالجاالموظفين اإل
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 لفرضية الفرعية الثالثة: ا 3  – 1- 2- 11

بداعية ممثلة ببعد المرونة لدى رؤساء األقسام  اإلقدرات الال تتوافر  H0 الفرضية الصفرية
 العلمية بجامعة بنغازي. 

العلمية  بداعية ممثلة ببعد المرونة لدى رؤساء األقسام اإلقدرات ال: تتوافر  H1الفرضية البديلة
 بجامعة بنغازي.

 (.8كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 المرونة لدىللتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد  T-testنتائج اختبار  (8جدول )
 المبحوثين قيد الدراسة

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 18.082 0.540 4.127 المرونة 

( توافر مستوى عاِل من القدرات واإلمكانات اإلبداعية ممثلة 8تبين نتائج االختبار بالجدول )
( وهي أقل من 0.000) P-valueببعد المرونة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة 

(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي  0.05مستوى الداللة المعنوية )
ة ببعد المرونة لرؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي، وتعكس  تنص على توافر قدرات إبداعية ممثل

هذه النتيجة النظرة اإليجابية ألفراد العينة اتجاه هذا البعد، ما يجعلهم يتقبلون االنتقادات والمالحظات 
المغايرة لهم والتي بدورها تساعدهم في النظر لألشياء والمشكالت من زوايا مختلفة وبالتالي  

، وجاءت  يوجهونهامعاني وتفسيرات مغايرة تسهم في التحديد الدقيق للمواقف التي الحصول على 
( والتي أظهرت توافر مستوى عاٍل جدًا لعنصر 2010نتائج هذه الدراسة متفقة مع دراسة خلف )

( حيث 2015اإلبداع )المرونة الذهنية( لدى رؤساء األقسام األكاديميين بجامعة غزة، ودراسة لولو )
نتائج الدراسة أن الموظفين يتقبلون انتقادات اآلخرين بصدر رحب، كذلك اتفقت مع   كانت من

( والتي بينت وجود مستوى عاِل جدَا من المرونة الذهنية، إال أنها اختلفت  2018نتائج دراسة مطر) 
( والتي أظهرت درجة ممارسة متوسطة لعبارات هذا  2016هذه النتيجة مع نتيجة دراسة جبريل ) 

 لدى المعلمين بالمدارس الثانوية الليبية بنين بمدينة درنة.  المقياس
 الفرضية الفرعية الرابعة:   4- 1- 2- 11

بداعية ممثلة ببعد المخاطرة لدى رؤساء األقسام  اإلقدرات الال تتوافر  : H0الفرضية الصفرية
 العلمية بجامعة بنغازي. 
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ممثلة ببعد المخاطرة لدى رؤساء األقسام العلمية  بداعية  اإلقدرات  ال: تتوافر    H1الفرضية البديلة
 بجامعة بنغازي.

 (.9كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

للتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد المخاطرة  لدى  T-testنتائج اختبار  (9جدول )
 المبحوثين قيد الدراسة

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 12.255 0.674 3.953 المخاطرة

( توافر مستوى مرتفع من القدرات واإلمكانات اإلبداعية ممثلة  9تبين نتائج االختبار بالجدول )
( وهي أقل من  0.000)  P-valueببعد المخاطرة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة 

(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي  0.05مستوى الداللة المعنوية )
مثلة ببعد المخاطرة لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي،  تنص على  توافر قدرات إبداعية م

ما يشير إلى قدرة هذه الفئة من المبحوثين على تبني أساليب عمل جديدة ووضعها موضع التطبيق،  
كما أن ما قد يجعلها واحدة من أهم سمات الشخصية المبدعة، هو أنها الوسيلة واألساس لوالدة 

جحة، وهو ما دل عليه الحربي بأن" المخاطرة هي قبول الشخص المبدع أي أفكار غير مألوفة ونا
،  2011)المشوط،  اليب الجديدة والبحث عن حلول لهاألخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألس

( والتي أظهرت توافر مستوى عاٍل لعنصر  2010(، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة خلف )30
( لدى رؤساء األقسام األكاديميين بجامعة غزة، ودراسة الحوامدة والحراحشة  اإلبداع )قبول المخاطرة

( حيث أظهرت النتائج توافر مستوى عاِل من قبول 2018(، وأيضَا مع نتائج دراسة مطر)2006)
 المخاطرة لدى المبحوثين.

 الفرضية الفرعية الخامسة:   5- 1- 2- 11
عية ممثلة ببعد القدرة على التحليل لدى رؤساء بدا اإلقدرات  الال تتوافر    :  H0الفرضية الصفرية

 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.
بداعية ممثلة ببعد القدرة على التحليل لدى رؤساء اإلقدرات ال: تتوافر  H1الفرضية البديلة

 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.
 (.10كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
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للتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد القدرة على  T-testنتائج اختبار  (10جدول )
 التحليل لدى المبحوثين قيد الدراسة 

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 17.072 0.541 4.067 القدرة على التحليل 

( توافر مستوى عاِل من القدرات واإلمكانات اإلبداعية ممثلة  10يتضح من خالل الجدول )     
( وهي  0.000)  P-valueببعد القدرة على التحليل لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة  

(، عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة  0.05أقل من مستوى الداللة المعنوية )
والتي تنص على توافر قدرات إبداعية ممثلة ببعد القدرة على التحليل لدى رؤساء األقسام العلمية  

 ام يحملون درجات علميةسبجامعة بنغازي، والذي يمكن إرجاعه إلى أن أفراد الدراسة هم رؤساء أق
، ما يوفر لهم درجة عالية من المعرفة والخبرة التي تساعدهم على تحليل تعقيدات وتركيبات  عالية

األعمال إلى مجموعة أجزاء األمر الذي يؤدي إلى تبسيطها وفهم العالقات بينها، وهو ما أتفق مع  
هذا المقياس على مستويات  ( والذي تحصلت فيه عبارات 2006نتائج دراسة حوامدة وحراحشة )

( والتي بينت توافر مستوى عاٍل  2010توافر عالية، أيضًا اتفقت مع ما آلت إليه دراسة خلف )
 جدًا لعنصر اإلبداع )القدرة على التحليل( لدى رؤساء األقسام األكاديميين بجامعة غزة. 

 الفرضية الفرعية السادسة:   6- 1- 2- 11
بداعية ممثلة ببعد الحساسية للمشكالت لدى رؤساء اإلقدرات  الال تتوافر    :  H0الفرضية الصفرية

 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.
بداعية ممثلة ببعد الحساسية للمشكالت لدى رؤساء اإلقدرات ال: تتوافر  H1الفرضية البديلة

 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.
 (.11كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 
للتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد الحساسية  T-testنتائج اختبار  (11جدول )

 للمشكالت لدى المبحوثين قيد الدراسة 

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 7.068 0.751 3.613 للمشكالت الحساسية
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( أن القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد الحساسية للمشكالت جاء 11تشير نتائج االختبار بالجدول )
             بمستوى ممارسة فوق المتوسط بدرجة قليلة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة 

P-value (0.000( وهي أقل من مستوى الداللة المعنوية )عليه نرفض الفرضية 0.05 ،)
الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي تنص على  توافر قدرات إبداعية ممثلة ببعد الحساسية 
ذ تعتمد عملية اإلحساس بالمشكالت أو  للمشكالت لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي، وا 

واالنحرافات قبل حدوثها على توافر البيانات والمعلومات الكافية في الوقت  اكتشاف األخطاء
المحدد، فإن الباحثتان قد ترجع النتائج المتحصل عليها من هذا االختبار إلى ضعف فعالية شبكات 
االتصال في توفير المعلومات في الوقت المناسب، كما أن عبارة "عادة ما أشعر بالمتعة واإلثارة  

عد تحصلت على أقل متوسط حسابي من بين  عامل مع مشكالت العمل" داخل هذا الب  عند الت
المتوسطات الحسابية لعبارات المقياس ككل، وهو ما علله المبحوثين إلى عدم توافر درجة كبيرة  
من الصالحيات في اتخاذ القرارات حيث أن القرارات داخل األقسام ٌتأخذ بأغلبية األصوات لألعضاء  

( إلى عدم فعالية قنوات االتصاالت 2013ن في اتخاذه، هذا وقد توصلت دراسة الشريف )المشاركي
في مؤسسات التعليم العالي العامة، كما أن هناك صعوبة لالتصاالت داخل هذه المؤسسات ووجود 

( من خالل ضعف  2019البرعصي )  و نوع من عدم الرضا عنها، أيضًا عززته دراسة بوزغيبة
اإلدارية داخل جامعة بنغازي من وجهة نظر رؤساء األقسام العلمية داخلها،  أنظمة االتصاالت 

( والتي كانت من نتائجها وجود تأثير للتكنولوجيا وظروف العمل على  2011أيضًا دراسة مشوط )
(  2018اإلبداع اإلداري لدى المبحوثين قيد الدراسة، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مطر )

الحساسية للمشكالت على مستوى عاِل من التوافر من وجهة نظر الموظفين   حيث تحصل بعد 
( والتي أظهرت توافر 2010اإلداريين بالجامعة اإلسالمية بغزة، كذلك مع نتيجة دراسة خلف )

 . األقسام األكاديميين بجامعة غزة مستوى عاٍل لعنصر اإلبداع )الحساسية للمشكالت( لدى رؤساء
 فرعية السابعة: الفرضية ال 7- 1- 2- 11

بداعية ممثلة ببعد الخروج عن المألوف لدى رؤساء اإلقدرات  الال تتوافر    :H0  الفرضية الصفرية
 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.

بداعية ممثلة ببعد الخروج عن المألوف لدى رؤساء اإلقدرات ال: تتوافر H1 الفرضية البديلة
 األقسام العلمية بجامعة بنغازي.

 (.12كما هو موضح بالجدول )  T-testولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
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للتعرف على مستوى توافر القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد الخروج عن   T-testنتائج اختبار  (12جدول )
 المألوف لدى المبحوثين قيد الدراسة 

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الممارسة

 مرتفعة 0.000 7.488 0.686 3.593 الخروج عن المألوف 

( أن القدرات اإلبداعية ممثلة ببعد الخروج عن األلوف 12تظهر نتائج االختبار بالجدول )     
-Pجاء بمستوى ممارسة فوق المتوسط بدرجة قليلة لدى المبحوثين قيد الدراسة، حيث بلغت قيمة  

value (0.000( وهي أقل من مستوى الداللة المعنوية )عليه نرفض الفرضية الصفرية  0.05 ،)
قبل بالفرضية البديلة والتي تنص على  توافر قدرات إبداعية ممثلة ببعد الخروج عن المألوف ون

لدى رؤساء األقسام العلمية بجامعة بنغازي، وهو ما قد يعزى إلى ضعف منح المزايا المادية  
  والمعنوية على أساس الجدارة والتميز، أي على أساس ما يتم القيام به من أعمال إبداعية، وعدم 
وجود برامج ومعايير واضحة تسهم في تمييز المبدعين عن غيرهم ومكافأتهم، ما ينتج عنه الرغبة  

( وجود قصور في  2013في عدم التميز والخروج عن المألوف، حيث أظهرت دراسة الشريف )
 أنظمة توزيع الرواتب والمكافآت، أيضَا قلة اإلمكانات والمخصصات للبحث العلمي.  

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: نتائج  2- 2- 11 
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد :  H0الفرضية الصفرية

عمر، الدرجة العلمية، النوع، ال  رؤساء األقسام العلمية تعزى إلى بعض المتغيرات الديمغرافية التالية
 .مدة الخدمة

جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى رؤساء فروق    توجد :  1H  الفرضية البديلة
 . النوع، العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة  األقسام العلمية تعزى إلى بعض المتغيرات الديمغرافية التالية

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: - 1- 2- 2- 11
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  :H0الفرضية الصفرية

 . النوعلمتغير رؤساء األقسام العلمية تعزى 
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى رؤساء   توجد   :1H  الفرضية البديلة

 .النوعلمتغير األقسام العلمية تعزى 
للفروق بين متوسطي لعينتين مستقلتين    Tوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل       

 . P-Valueالمحسوبة وقيمة  T%، بناَء على تحديد كل من قيمة 5عند مستوى داللة معنوية  
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 حسب متغير النوع وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجاللمتوسطات  T-testاختبار  (13جدول )

عية
إلبدا

ت ا
قدرا
د ال

بعا
أ

 

 N النوع

بي
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

 

راف
النح

ا
  

ي  ر
عيا
الم

 

 اختبار
T-test 

 نتيجة االختبار

T 
P-

Va
lue

 

 توجد فروق  0.028 -2.247 0.45 3.90 52 الذكور  األصالة 
 0.54 4.17 23 اإلناث

 ال توجد فروق  0.167 1.40 0.61 3.94 52 الذكور  الطالقة 
 0.72 3.72 23 اإلناث

 ال توجد فروق  0.675 0.421 0.54 4.14 52 الذكور  المرونة 
 0.56 4.09 23 اإلناث

 ال توجد فروق  0.478 0.714 0.71 3.99 52 الذكور  المخاطرة
 0.59 3.87 23 اإلناث

القدرة على  
 التحليل

 ال توجد فروق  0.109 -1.622 0.45 4.00 52 الذكور 
 0.69 4.22 23 اإلناث

الحساسية  
 للمشكالت

 ال توجد فروق  0.126 1.550 0.71 3.70 52 الذكور 
 0.82 3.41 23 اإلناث

الخروج  
 عن المألوف 

 ال توجد فروق  0.551 0.598 0.69 3.63 52 الذكور 
 0.68 3.52 23 اإلناث

القدرات            
 اإلبداعية

  0.36 3.90 52 الذكور 
0.449 

 
0.655 

 ال توجد فروق 
 0.45 3.86 23 اإلناث

بلغ    القدرات اإلبداعية  لمتوسط  P-Value( أن قيمة  13يالحظ من خالل الجدول أعاله )     
)الطالقة، المرونة، المخاطرة، القدرة على التحليل،   ة التالي في حين بلغت ألبعاده (0.655)

،  0.109، 0.478، 0.675، 0.167على التوالي )ية للمشكالت، الخروج عن المألوف(الحساس
(، ما يدل على عدم وجود فروق 0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة المعنوية )0.551،  0.126

تعزى لمتغير النوع باستثناء    وأبعادهاإلبداعية    القدرات   مجالجوهرية ذات داللة إحصائية لمتوسطات  
( مما يعني وجود فروق معنوية  0.05أقل من مستوى ) P-Valueبعد األصالة، فقد كانت قيمة 

 . وبمستوى مرتفع بين متوسطات بعد األصالة تعزى لمتغير النوع ولصالح اإلناث وفقَا للمبحوثين
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 ثانية: نتائج اختبار الفرضية الفرعية ال 2- 2- 2- 11
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  : H0ة الفرضية الصفري

 .العمر لمتغير رؤساء األقسام العلمية تعزى 
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى رؤساء    توجد   H: 1  الفرضية البديلة 
 .العمر لمتغير  األقسام العلمية تعزى 

-One-Wayوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التعادل األحادي      
ANOVA  وذلك من خالل القاعدة التالية: إذا كانت قيمة 5عند مستوى داللة معنوية ،%P-

Value ( نقبل الفرضية الصفرية، أي ال توجد فروق، 0.05أكبر من مستوى الداللة المعنوية ،)
(، نقبل الفرضية البديلة،  0.05أقل من مستوى الداللة المعنوية ) P-Valueأما إذا كانت قيمة 

 والتي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما بين المتوسطات.  
 حسب متغير العمر وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجاللتحليل التباين األحادي  (14جدول )

أبعاد 
القدرات 
 اإلبداعية

مصدر  
التباين أو 
 االختالف

مجموع 
 المربعات

درجة  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

-F Pقيمة 
Value 

نتيجة 
 االختبار

 
 

 األصالة 

بين 
 المجموعات

0.822 4 0.206  
 

0.838 
 

 
 

0.506 

 
دال  غير 
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
17.165 70 0.245 

 74 17.987 اإلجمالي
 
 

 الطالقة 

بين 
 المجموعات

0.562 4 0.140  
 

0.322 

 
 

0.862 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
30.485 70 0.436 

 74 31.047 اإلجمالي
 
 

 المرونة 

بين 
 المجموعات

0.377 4 0.094  
 

0.312 

 
 

0.869 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
21.170 70 0.302 

 74 21.547 اإلجمالي
 

 



  ..اإلبداعية لدى رؤساء األقسام العلميةالقدرات 

 

379 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

أبعاد 
القدرات 
 اإلبداعية

مصدر  
التباين أو 
 االختالف

مجموع 
 المربعات

درجة  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

-F Pقيمة 
Value 

نتيجة 
 االختبار

 
 

 المخاطرة

بين 
 المجموعات

0.596 4 0.149  
 

0.316 

 
 

0.866 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
32.991 70 0.471 

 74 33.587 اإلجمالي
 

القدرة على  
 التحليل

بين 
 المجموعات

1.094 4 0.274  
 

0.931 

 
 

0.451 
 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
20.275 70 0.294 

 74 21.667 اإلجمالي
 

الحساسية  
 للمشكالت

بين 
 المجموعات

2.968 4 0.742  
 

1.338 

 
 

0.264 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
38.818 70 0.555 

 74 41.787 اإلجمالي
 

الخروج عن  
 المألوف 

بين 
 المجموعات

1.655 4 0.414  
 

0.872 
 

 
 

0.485 

 
غير دال  
داخل   إحصائياَ 

 المجموعات
33.192 70 0.474 

 74 34.847 اإلجمالي
 

القدرات                  
 اإلبداعية

بين 
 المجموعات

 4 0.080  
0.513 

 

 
0.726 

 
 
 

 
دال     غير 

داخل   إحصائياَ 
 المجموعات

 70 0.155 

 74  اإلجمالي

القدرات اإلبداعية   مجاللمتوسطات   P-Value( أن قيمة 14يتضح من خالل الجدول )
محل الدراسة وفقَا لمتغير العمر كانت جميعها أكبر من قيمة مستوى الداللة المعنوية   وأبعاده

%، أي أن اتجاهات المبحوثين نحو  5(، وبالتالي هي قيم غير دالة عند مستوى الداللة 0.05)
 ختالف العمر.داخل الجامعة ال تختلف با وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجالمستوى توافر 
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 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:  3- 2- 2- 11
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  :  H0الفرضية الصفرية 

 الدرجة العلمية. لمتغير رؤساء األقسام العلمية تعزى 
المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى رؤساء فروق جوهرية آلراء    توجد :     H1  الفرضية البديلة
 الدرجة العلمية. لمتغير  األقسام العلمية تعزى 

عند مستوى داللة   One-Way-ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التعادل األحادي      
%، الختبار الفرضية المتعلقة بمتغير الدرجة العلمية، وذلك كما هو موضح بالجدول 5معنوية 

(15  .) 
حسب متغير الدرجة  وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجالتحليل التباين األحادي لمتوسطات  (15جدول )

 العلمية
 

أبعاد القدرات  
 اإلبداعية 

مصدر  
التباين أو 
 االختالف 

مجموع 
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

-F Pقيمة 
Value 

جة 
نتي بار 
الخت

ا
 

 
 

 األصالة 

بين 
 المجموعات

1.857 4 0.464  
 

2.014 
 

 
 

0.102 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

16.13
0 

70 0.230 

17.98 اإلجمالي 
7 

74 

 
 

 الطالقة 

بين 
 المجموعات

2.853 4 0.713  
 

1.771 

 
 

0.144 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

28.19
4 

70 0.403 

31.04 اإلجمالي 
7 

74 

 
 

 المرونة

بين 
 المجموعات

1.177 4 0.294  
 

1.011 

 
 

0.408 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

20.37
0 

70 0.291 

21.54 اإلجمالي 
7 

74 
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القدرات  أبعاد 
 اإلبداعية 

مصدر  
التباين أو 
 االختالف 

مجموع 
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

-F P قيمة
Value 

نتيجة 
 االختبار 

 
 

 المخاطرة 

بين 
 المجموعات

0.896 4 0.224  
 

0.480 

 
 

0.750 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

32.69
0 

70 0.467 

33.58 اإلجمالي 
7 

74 

 
القدرة على 

 التحليل

بين 
 المجموعات

1.452 4 0.363  
 

1.257 

 
 

0.295 
  

ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

20.21
5 

70 0.289 

21.66 اإلجمالي 
7 

74 

 
الحساسية  
 للمشكالت 

بين 
 المجموعات

1.516 4 0.379  
 

0.659 

 
 

0.623 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

40.27
0 

70 0.575 

41.78 اإلجمالي 
7 

74 

 
الخروج عن 

 المألوف

بين 
 المجموعات

1.071 4 0.268  
 

0.555 
 
 

 
 

0.696 

 
ائياَ 
ص
 إح

دال
ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

33.77
6 

70 0.483 
 
34.84 اإلجمالي  

7 
74 

القدرات  
 اإلبداعية

بين 
 المجموعات

 4 0.082  
0.530 

 

 
0.714 

 
ال 
ر د

غي
ائياَ 
ص
إح

 

داخل  
 المجموعات

 70 0.155 

 74  اإلجمالي 
محل  وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجاللمتوسطات   P-Value( أن قيمة 15يظهر الجدول )

(، 0.05الدراسة وفقَا لمتغير الدرجة العلمية كانت جميعها أكبر من قيمة مستوى الداللة المعنوية )
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%، ما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين  5وبالتالي هي قيم غير دالة عند مستوى الداللة 
 ر المبحوثين. تعزى لمتغير الدرجة العلمية من وجهة نظ   وأبعادهالقدرات اإلبداعية    مجالمتوسطات  

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:  4- 2- 2- 11
فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول القدرات اإلبداعية لدى   ال توجد  : H0الفرضية الصفرية

 لمتغير مدة الخدمة. رؤساء األقسام العلمية تعزى 
القدرات اإلبداعية لدى رؤساء  فروق جوهرية آلراء المبحوثين حول    توجد :    1H  الفرضية البديلة 
 لمتغير مدة الخدمة. األقسام العلمية تعزى 

عند مستوى داللة معنوية    One-Way-ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التعادل األحادي   
 (.  16%، الختبار الفرضية المتعلقة بمتغير مدة الخدمة، وذلك كما هو موضح بالجدول )5

 حسب متغير مدة الخدمة وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجالتحليل التباين األحادي لمتوسطات  (16جدول )

أبعاد 
القدرات 
 اإلبداعية

مصدر  
التباين أو 
 االختالف

مجموع 
 المربعات

درجة  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

-F Pقيمة 
Value 

جة 
نتي بار
الخت

ا
 

 
 

 األصالة 

بين 
 المجموعات

0.053 3 0.018  
 

0.070 
 

 
 

0.976 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

17.93
3 

71 0.253 

17.98 اإلجمالي
7 

74 

 
 

 الطالقة 

بين 
 المجموعات

0.999 3 0.333  
 

0.787 

 
 

0.505 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

30.04
8 

71 0.423 

31.04 اإلجمالي
7 

74 

 
 

 المرونة 

بين 
 المجموعات

0.282 3 0.094  
 

0.314 

 
 

0.815  
ال  
ر د

غي
ائياَ 
ص
إح

داخل   
 المجموعات

21.26
5 

71 0.300 
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21.54 اإلجمالي
7 

74 

 
 

 المخاطرة

بين 
 المجموعات

1.878 3 0.626  
 

1.402 

 
 

0.249 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

31.70
8 

71 0.447 

33.58 اإلجمالي
7 

74 

 
القدرة على  

 التحليل

بين 
 المجموعات

0.110 3 0.037  
 

0.121 

 
 

0.947 
  

ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

21.55
6 

71 0.304 

21.66 اإلجمالي
7 

74 

 
الحساسية  
 للمشكالت

بين 
 المجموعات

3.428 3 1.143  
 

2.115 

 
 

0.106 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

38.35
8 

71 0.540 

41.78 اإلجمالي
7 

74 

 
الخروج  
 عن المألوف 

بين 
 المجموعات

1.726 3 0.575  
 

1.233 
 
 

 
 

0.304 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

33.12
1 

71  
0.466 

34.84 اإلجمالي
7 

74 

 
القدرات 
 اإلبداعية

بين 
 المجموعات

 3 0.086  
0.559 

 
0.644 

 
ائياَ 
ص
 إح
دال

ير 
غ

 

داخل  
 المجموعات

 71  
0.154 

 74  اإلجمالي
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وأبعاده  القدرات اإلبداعية    مجال لمتوسطات     P-Value( أن قيمة  16يتضح من خالل الجدول ) 
(،  0.05محل الدراسة وفقَا لمتغير مدة الخدمة كانت جميعها أكبر من قيمة مستوى الداللة المعنوية )

%، ما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين  5وبالتالي هي قيم غير دالة عند مستوى الداللة 
 ين.   تعزى لمتغير مدة الخدمة من وجهة نظر المبحوث وأبعادهالقدرات اإلبداعية  مجالمتوسطات 

 النتائج و التوصيات  –  12
 نتائج الدراسة  1- 12

 علمية بجامعة بنغازي جاء مرتفعاً أظهرت الدراسة أن مستوى القدرات اإلبداعية لدى رؤساء األقسام ال .أ
في حين جاءت أبعاد المقياس مرتبة تنازليًا على التوالي حسب توافرها من وجهة نظر إجابات  
المبحوثين كالتالي )المرونة، القدرة على التحليل، األصالة، المخاطرة، الطالقة، الحساسية  

 للمشكالت، الخروج عن المألوف(.
 تمثلت ببعد المرونة من خالل االهتمام  توصلت الدراسة إلى أن أعلى أبعاد القدرات اإلبداعية توافراً  .ب 

باآلراء المخالفة والحرص على االستفادة من االنتقادات والمالحظات للمساهمة الدقيقة في معالجة  
 المشكالت واتخاذ القرارات.

بينت الدراسة توافر مستوى عاٍل لبعد القدرة على التحليل من خالل القدرة على تبسيط وتنظيم   .ج
 لقرارات بأساليب مدروسة عند مواجهة أي مشكلة.األفكار واتخاذ ا

وفقًا   بصفة عامة القدرات اإلبداعية لمجالال توجد فروق ذات داللة إحصائية الدراسة أنه  توصلت  .د 
 العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة(.النوع، لمتغيرات )

فقًا  و ممثاًل ببعد )األصالة(  اإلبداعيةفروق ذات داللة إحصائية إلبعاد القدرات وجود بينت الدراسة  .ه
 لصالح اإلناث.و لمتغير النوع 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلبعاد القدرات اإلبداعية وفقًا لمتغيرات أظهرت الدراسة أنه  .و
 )العمر، الدرجة العلمية، مدة الخدمة(.

 الدراسة:توصيات  2-  12 
والقدرات اإلبداعية    توجيه القيادات األكاديمية للمؤسسة الجامعية نحو تطوير وتنمية هذه اإلمكانات  .أ

على تقديم األفكار  هم تشجيعمن خالل باستمرار  م من رؤساء األقسام العلميةلدى مرؤوسيه
المخاطر المترتبة عليها، والمبادرات الجديدة وتقييمها، كذلك تبني أساليب عمل جديدة، وتحمل 

، لغير مسبوقة تتضمن عنصر المخاطرةعلى اعتبار أن ظروف العمل الغامضة واألفكار الفريدة ا
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باإلضافة لتفعيل البعثات الخارجية للمؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة الكتساب معارف جديدة 
. 
ظة المشكالت، وتحديد كافة األبعاد  توفير كافة االحتياجات المادية والتقنية المساعدة على مالح .ب 

 والجوانب المسببة لها، ما يسهم في التوصل إلى أفضل الفرص لحلها.
يتوجب على الجهات العليا المسئولة بالجامعة العمل على إنشاء وحدة تختص بتبني إستراتيجية  .ج

قامة واضحة الستثمار هذه الطاقات اإلبداعية، ووضع البرامج والمشاريع اإلبداعية لهم،  وا 
ما ينتج عنها أساليب جديدة للعمل أو حلول  والعمل على تكريم المميزين منهم،  المسابقات العلمية  

ابتكارية لمشكالت وتعقيدات العمل، والعمل على تقييمها ومتابعتها وفقًا ألسس علمية ما يحسن  
سين نظام  ، باإلضافة لتحن مستوى كفاءة المؤسسة التعليميةبيئة العمل الداخلية ويرفع م

 االتصاالت للمساعدة على توافر المعلومات الالزمة في الوقت المناسب.
براز المهارات اإلبداعية  من رؤساء األقسام العلمية  االستفادة من هذه الكوادر المبدعة   .د  في إكساب وا 

م حديثة تعمل على توسيع خيال الطالب وتنمية حب رؤوسيهم، فضاًل عن تطبيق طرق تعللم
 االستثارة الفكرية لديهم. االستكشاف و 

 الدراسات المقترحة:   - 13
 أثر المناخ التنظيمي على القدرات اإلبداعية  .أ
 دور القيادة التحويلية في تعزيز القدرات اإلبداعية  .ب 
 الصعوبات والمعوقات التي تواجه توظيف القدرات اإلبداعية   .ج
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