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  :ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جودة حياة العمـل علـى             
اإلبداع اإلداري في الجامعة األسمرية اإلسالمية من وجهة نظر العاملين فيها           

ظروف العمل المعنوية، خصائص الوظيفة، األجور      : (من خالل األبعاد اآلتية   
العمل، أسلوب الرئيس في اإلشـراف، المـشاركة فـي          والمكافآت، جماعات   

، ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، )القرارات
ى بعض الدراسات السابقة، حيث     ان عل فقد قام الباحثان بتطوير استبانة معتمد     

 معامل الثبات لها، وقد تمثل مجتمع الدراسة في جميـع           ةتم التأكد من مصداقي   
العاملين بالمستويات اإلدارية المختلفة باإلدارة العامة للجامعة والبالغ عـددهم          

 Krejcie andعامالً ولتحديد حجم العينة تم االعتماد علـى جـدول   ) 221(

Morgan) 1970(   حيث تحدد حجمها بعدد ،)عـامالً، وتـم اختيارهـا    ) 45
) 40(تـم اسـترجاع     بطريقة العينة العشوائية الطبقية، وبعد توزيع االستبانة        

استمارة صالحة للتحليل اإلحصائي، ولتحليل بيانات الدراسة تـم االسـتعانة           
بالحاسب اآللي واستخدام برنامج إحصائي من خدمة البرمجيات الواردة فـي           

)SPSS(           حيث تم التوصل إلى العديد من النتائج يمكن ايجازها فيمـا يلـي ، :
 العمل لـد العـاملين بالجامعـة        كشف الدراسة أن المستوى العام لجودة حياة      

األسمرية اإلسالمية جاء مرتفعاً، كما أوضحت الدراسة وجـود فـروق ذات            
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داللة إحصائية آلراء المبحوثين لجودة حياة العمـل علـى اإلبـداع اإلداري،      
وأخيراً قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يؤمل اتباعهـا لتعزيـز            

  . ى العاملين بالجامعة األسمرية اإلسالميةوتدعيم مستوى جودة حياة العمل لد
  :Introduction مقدمة  -1

فكلما أصبح المجتمع   . ةدلقد نمت جودة حياة العمل باهتمام بالغ ألسباب متعد          
أكثر رفاهية فإن نسبة كبيرة ومتزايدة من قوة العمل تتحول توقعاتها من مجرد الرغبة              

  . معنىفي الوظيفة إلى الرغبة في مهنة مشبعة وذات
يهتم موضوع جودة حياة العمل بدراسة وتحليل المكونات واألسـاليب التـي              

هم اتستند إليها اإلدارة في المنظمات بقصد توفير حياة وظيفيه أفضل للعاملين بما يـس             
فكلما تميزت بيئة العمـل     . في رفع أداء المنظمة وتحقيق اإلشباع لحاجاتهم ورغباتهم       

ساهم ذلك في جعل األفراد مستغرقين بشكل كامـل فـي   بالقبول والرضا من العاملين   
  .وظائفهم بما يؤدي في النهاية للحصول على أداء أفضل

لذا أصبح االهتمام باإلبداع ضرورة لنجاح المنظمات وسبباً لقـدرتها علـى              
البقاء ومواجهة تغيرات البيئة الخارجية، وحتى تضمن منظمـات العمـل القـدرات              

وجب عليها أن تشكل نسيج لجودة حياة العمل لتكـون داعمـة    اإلبداعية في محيطها يت   
  .لإلبداع واالبتكار

ومن هنا يمكن مالحظة أن جودة حياة العمل لها تأثير على أنشطة المنظمات               
ومنها اإلبداع اإلداري لكونه أحد السبل المهمة التي تساعد على رفع تحسين الكفـاءة              

ذا تبنت منظمات األعمال لجودة حياة العمـل        وأنه إ . في المنظمات الخدمية واالنتاجية   
بنجاح وتميز حيث تخدم كل جوانب المنظمة من موارد بشرية والقـادة المـسؤولين               
واستعمال التقنيات الحديثة والمتطورة أدى ذلك إلى الوصول للتميز وتحقيق اإلبـداع            

  .للمنظمات
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كتبة بدراسة  ولذلك تأتي هذه الدراسة كمحاولة لسد جزء من النقص، ورفد الم            
قد تكون نقطة انطالق لعدة دراسات مستقبلية، تسعى إلبراز أبعاد جودة حياة العمـل              

  .ومدى أهميتها في مجال تحسين اإلبداع اإلداري في منظمات األعمال
ومن منطلق أن اإلبداع اإلداري يعد أساس نجاح وبقاء منظمـات األعمـال،               

فإن الغرض  األساسي من هذه الدراسة، التعرف على أبعاد جودة حياة العمل وبيـان               
  .أثرها على اإلبداع اإلداري في الجامعة األسمرية اإلسالمية

 :The study  Problem مشكلة الدراسة -2

 التي ترغب الوصول إلى مستويات مرتفعـة مـن        من المحتم على المنظمات     
اإلبداع اإلداري بواسطة جودة حياة العمل أن تبذل جهداً ملحوظاً لتوفر جـودة حيـاة               
العمل المناسبة والراشدة لإلبداع اإلداري، بحيث تكون تـستجيب دائمـاً للتطـورات             

 مواجهـة   والتعديالت من خالل األفكار واألساليب الجديدة التي تمكن المنظمـة مـن           
  .المشكالت والتحديات

ومن خالل مالحظة الباحثان الشخصية في العمل بالجامعـة قيـد الدراسـة               
وأيضاً من خالل إجراء الدراسة االستطالعية للكشف عن أهم المظاهر التـي تواجـه           
العاملين بالجامعة األسمرية اإلسالمية للتوصل إلى أفكار إبداعيـة جديـدة، تحـصل             

  :اهر اإلدارية التاليةالباحثان على الظو
 . ضعف عملية تشجيع المبدعين وتدعيم قدراتهم اإلبداعية ومن يتبنى عملية اإلبداع- 1
 . قبول الوضع الراهن وتفضيل حالة االستقرار والخوف من عملية التغيير-2
 . ضعف الحوافز المادية والمعنوية-3
 . التغيير والتطوير ضعف عام بالمناخ التنظيمي الذي يساعد على إحداث عملية-4
 .تبنى براءة االختراع بالجامعةبتدني مستوى االهتمام  -5
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ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تتمثل في إيضاح مدى تأثير أبعاد جـودة حيـاة              
العمل في الجامعة األسمرية اإلسالمية على اإلبداع اإلداري فيها، وتأسيساً على ذلـك             

  :رئيسي التاليتم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل ال
ما أثر أبعاد جودة حياة العمل على اإلبداع اإلداري في الجامعـة األسـمرية                

  اإلسالمية من وجهة نظر العاملين فيها؟
 : نموذج الدراسة-3

            المتغير المستقل                                      المتغير التابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ن إعداد الباحثانالشكل م: المصدر
  

  

 إلداري ااإلبداع  حياة العملجودة

  العمل المعنويةظروف

  الوظيفةخصائص

  والمكافآتاألجور

  العملجماعات

 اإلشراف الرئيس في أسلوب

  في القراراتالمشاركة

 ي اإلبداعالسلوك

  اإلبداعيةالقدرات
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 :Objectives of the study أهداف الدراسة -4
  :تسعى الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيسي اآلتي  

 إلى أثر جودة حياة العمل على اإلبـداع اإلداري فـي الجامعـة األسـمرية                فالتعر
  .اإلسالمية من وجهة نظر العاملين فيها

  :وتنبثق عنه األهداف الفرعية اآلتية  
تعرف إلى األهمية النسبية ألبعاد جودة حياة العمل في الجامعة قيد الدراسة مـن               ال -1

 .وجهة نظر العاملين فيها
 التعرف إلى مستوى اإلبداع اإلداري في الجامعة قيد الدراسة من وجهـة نظـر               -2

 .العاملين فيها
  تقديم توصيات في ضوء نتائج الدراسة تساعد المسؤولين في الجامعة األسـمرية            -3

 .اإلسالمية في تحسين اإلبداع اإلداري من خالل االهتمام بجودة حياة العمل
 :Importance of the study أهمية الدراسة -5

الجامعـة  " تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها ستجرى في قطاع التعلـيم العـالي               -1
عات لتعزيز  والذي يعد قطاعاً حيوياً ومهماً، تتنافس فيه عدة جام        " األسمرية اإلسالمية 

حصتها السوقية وخلق ميزة تنافسية وتسعى الستقطاب أفـضل الكفـاءات البـشرية             
 .والمحافظة عليها

 بالنظر إلى أهمية اإلبداع اإلداري في الجامعة قيد الدراسة ودوره في دعم القـدرة     -2
التنافسية لها، فإن تحسين جودة حياة العمل ستسهم في تحسين اإلبداع اإلداري، ولذلك             

نبع أهمية الدراسة من أهمية متغيراتها، بما يسهم في زيادة دافعيـة العـاملين تجـاه                ت
 .العمل ويشجعهم على السعي للتميز في األداء وزيادة االنتاجية

 كما تفتح هذه الدراسة األفق أمام المدراء ومتخذي القـرارات بتطـوير الكـادر               -3
 .نقطة انطالق يهتدى بهاالوظيفي وذلك بتزويدهم بنتائج وتوصيات علها تكون 
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 :Study  Hypothesis فرضية الدراسة -6
ظـروف العمـل    ((ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمل بأبعاده             

المعنوية، خصائص الوظيفة، األجور والمكافآت، جماعات العمل، أسلوب الرئيس في          
السلوك اإلبداعي،  ((عاده  على اإلبداع اإلداري بأب   )) اإلشراف، المشاركة في القرارات   

 )).القدرات اإلبداعية

 : التعريفات اإلجرائية-7
األنظمة التي تـستخدمها إدارة المـوارد البـشرية بالمنظمـات     :  جودة حياة العمل  -أ

بغرض توفير الحياة الوظيفية األفضل للعاملين، بحيث تشبع احتياجات العاملين وتسهم           
 .في رفع كفاءة األداء بالمنظمات

هو المظلة الرئيسية التي تحث على تفعيل قدرات المنظمة مـن            :إلبداع اإلداري  ا -ب
خالل أنشطتها المختلفة للوصول إلى حالة التميز وتقديم ما هو جديد بـشكل مـستمر               

  .يتولد من خالل ذلك ميزات تنافسية مستدامة
 :The Limitations of the Study حدود الدراسة -8
 ".اإلدارة العامة"عة األسمرية اإلسالمية الجام: الحدود المكانية -
 .م2017العام بداية شهر مارس: الحدود الزمانية -
 .اإلبداع اإلداريعلى جودة حياة العمل وأثرها : الحدود الموضوعية -
  :  منهج الدراسة-9

اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والذي يتـيح اجـراء دراسـة               
عن جوانب عديدة لموضوع الدراسـة والوصـول إلـى          مستفيضة ومفصلة والكشف    

  .مقترحات تسهم في الرفع من مستوى الجامعة وسيتم جمع البيانات بأسلوب االستبانة
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  : مجتمع وعينة الدراسة-10
عامالً وذلك بأسـلوب    ) 221(العاملين باإلدارة العامة للجامعة والبالغ عددهم         

  .مجتمعالعينة العشوائية الطبقية وذلك لتجانس ال
 : وسيلة التحليل المستهدفة-11

 لتحليـل البيانـات الكميـة مـن         SPSSتم استخدام البرنـامج اإلحـصائي         
  . مفردة45من مجتمع الدراسة وتم توزيع % 20أي ما نسبته ، االستبانات

 : الدراسات السابقة-12

ت نموذج مقترح ألثر التوافق بين التزامـا   : ، وكانت بعنوان  )2013(دراسة بدوي    -1
 .اإلدارة والتزامات العاملين على جودة حياة العمل

وهدفت إلى التعرف على أثر التوافق بين التزامات اإلدارة والتزامات العـاملين      
  .على جودة حياة العمل؛ وكذلك توضيح مفهوم التزامات اإلدارة تجاه الموظفين

ين ي داللة معنويـة لـشعور العـامل       ذوجود أثر    وتوصلت إلى نتائج أهمها     
  .بالهدف من الوظيفة كإلتزام من جانب اإلدارة على جودة حياة العمل

التأثير التفاعلي بـين العدالـة والثقـة        : ، وكانت بعنوان  )2012( دراسة الخفاجي    -2
 .التنظيمية وانعكاسه في تحقيق جودة العمل

ـ              ا وهدفت إلى اختبار العالقة التفاعلية بين العدالة والثقة التنظيمية وبيان أثره
  .في تعزيز جودة حياة العمل

وتوصلت إلى نتائج أهمها وجود عالقة ذات داللة معنوية بين إدراك العاملين              
  .للعدالة التنظيمية وتحسين جودة حياة العمل

أثر مركز التحكم كمتغير وسـيط بـين        : ، وكانت بعنوان  )2010(دراسة مرسي    -3
 .القيادة األصيلة وجودة حياة العمل
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صي أثر مفردات العينة لسلوكيات القيادة األصيلة على جـودة          وهدفت إلى تق    
  .حياة العمل
وتوصلت إلى نتائج أهمها وجود عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة احـصائية              

  .مثلة في الوعي والمعالجةتبين أبعاد سلوكيات القيادة األصيلة م
 .لى اإلبداع اإلداريأثر الثقافة التنظيمية ع: ، وكانت بعنوان)2013( دراسة جلولي - 4

وهدفت إلى معرفة اتجاهات العاملين في جامعة بسكرة نحو مستوى الثقافـة              
  .التنظيمية السائدة ومستوى اإلبداع اإلداري السائد لديهم

وتوصلت إلى نتائج أهمها إن مستوى الثقافة التنظيمية الـسائد فـي جامعـة                
ي لدى العاملين بـنفس الجامعـة       بسكرة جاء مرتفعاً، كما كان مستوى اإلبداع اإلدار       

  .بمستوى مرتفع
 .، وكانت بعنوان اإلبداع اإلداري وعالقته بالنمط القيادي)2012( دراسة جبريل -5

وهدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين اإلبداع اإلداري وأنماط             
  .القيادة السائدة بالمصارف التجارية الليبية العاملة في مدينة درنة

توصلت إلى نتائج أهمها وجود عالقة ذات داللة احـصائية بـين اإلبـداع              و  
  .اإلدارية والنمط القيادي لدى موظفي فروع المصارف التجارية محل الدراسة

 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة -
 الدراسة الحالية تبحث في موضوع اإلبداع اإلدارية ومدى تأثير جودة حياة العمل             -1

، وتهدف إلى التحقق من مستوى توافر أبعاد جودة حياة العمـل فـي الجامعـة                عليه
األسمرية اإلسالمية وعالقتها باإلبداع اإلداري، في حين ركزت الدراسـات الـسابقة            
على جودة حياة العمل كمتغير مستقل وتأثيرها على عدة متغيرات تابعة لم يكن مـن               

 .ضمنها اإلبداع اإلداري
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في حين  " الجامعة األسمرية اإلسالمية  "راسة في قطاع التعليم العالي       تتمثل بيئة الد   -2
أن الدراسات السابقة استهدفت قطاعات أخرى لم يكن من ضمنها الجامعة األسـمرية             

 .اإلسالمية
: واحتـوى أبعـاد هـي     ) جودة حياة العمل  ( اشتملت الدراسة على متغير مستقل       -3
ألجور والمكافآت، جماعـات العمـل،    ظروف العمل المعنوية، خصائص الوظيفة، ا     ((

 )).أسلوب الرئيس في اإلشراف، المشاركة في القرارات

واحتوى علـى بعـدين     ) اإلبداع اإلداري (في حين تمثل المتغير المستقل في         
وبذلك فإن الدراسة الحالية قد جمعت بين       ) السلوك اإلبداعي، القرارات اإلبداعية   : (هما

  . السابقةأبعاد لم تجمع بينها الدراسات
�א�
	��א����� �

  : جودة حياة العمل-13
 : مفهوم جودة حياة العمل-13-1

تعددت آراء الكتاب حول مفهوم جودة حياة العمل، باعتباره يحوي العديد من              
المبادئ التي تشير إلى أن األفراد هم أكثر الموارد أهمية في المنظمة، لما لديهم مـن                

  . قيمة للمنظمة وصوالً لتحقيق أهدافهاقدرة على التفكير واإلبداع وإضافة
 جودة حياة العمل من خالل آثارها المترتبة، حيث يـرى أنهـا         Anderson يعرف   -

تمثل زيادة مشاركة العاملين في القرارات التي كان يقوم بها المديرون كما تنعكس في              
موال، صورة تحسين اإلنتاجية من خالل االستخدام األمثل لألفراد بصورة أكثر من اال           

هذا إضافة إلى تحسين األمن والصحة الوظيفية ومشاركة العائـد وتحـسين الرضـا              
  ).350، 2014السالم، . (الوظيفي
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 بأنها تعبر عن توفير العوامل البيئيـة المرضـية والمحببـة            Havlovic ويعرفها   -
واآلمنة بمكان العمل بما يدعم رضاء العاملين باإلضافة إلى تـوفير نظـم المكافـآت               

  ).41، 2009العنزي وصالح، . (رص النمو المناسبةوف
 إلى أن جودة الحياة في العمل تبدو في الممارسات التي تبادر بها             Mayers ويشير   -

اإلدارة من خالل األنشطة اإلدارية المتعددة لتحسين كفاءة التنظـيم وزيـادة الرضـا              
  ).390، 2014عيطاني وأبو سلمى، . (الوظيفي للعاملين

 ، بأنها مجموعة األنشطة التي      Fanclt & Goodman   ، Lewisكل من    ويعرفها   -
تمارسها المنظمات بغية تنمية وتطوير الحياة أثناء العمل بما يـنعكس إيجابيـاً علـى               

  ).279، 2010الهيثي، . (إنتاجية المنظمة
 أن جودة حياة العمل تتمثل في الجهود التـي يبـذلها            Thacker & Fields ويذكر   -

ابات وإدارة المنظمة لدفع األفراد للمشاركة في اتخاذ القرارات اليومية فـي            ممثلو النق 
  ).332، 2009المغربي، . (بيئة العمل

 كما أشار جاد الرب إلى أن جودة حياة العمل تشير إلـى مجموعـة مـن العمليـات                  - 
المتكاملة المخططة والمستمرة والتي تستهدف تحسين مختلف الجوانب التي تؤثر علـى            

ة الوظيفية للعاملين وحياتهم الشخصية أيضاً والذي يسهم بدوره في تحقيق األهداف            الحيا
  ).64، 2008جاد الرب، .  (االستراتيجية للمنظمة والعاملين فيها والمتعاملين معها

  :وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن القول أن جودة حياة العمل تعني  
 ومزايا ومكافـآت جيـدة،      توفير ظروف عمل جيدة وإشراف جيد، ومرتبات        

وقدر من االهتمام والتحدي بالوظيفة، وتدعم العالقات الجيدة بين العـاملين، إلعطـاء         
العاملين فرص أكبر للتأثير على وظائفهم والمساهمة الفعالة على مـستوى المنظمـة             

  .ككل
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 :  أبعاد جودة حياة العمل-13-2
ين بجامعة ميتشجان جـودة     تتعدد مكونات جودة حياة العمل، فلقد درس الباحث         

  ).19، 2010العزاوي وجواد، : (العمل وقدموا األبعاد التالية
المزايا والفوائـد واإلنجـاز واالحتـرام       : ( الرضا عن العوائد والمزايا والخدمات     -1

  ).والمشاركة وجودة التعامل مع الزمالء والرؤساء
 العمـل واالسـتمتاع     المهام والحرية في األداء وحجـم     : ( صفات وخصائص الوظيفة   - 2

  ).بالعمل
  ).الرضا عن األجر وعدالته بمقارنته باألداء ومقارنته بالغير: ( األجور والتعويضات- 3
األهداف الجماعية، واألدوار الواضحة والمحددة، التعاون      : ( فرق وجماعات العمل   -4

والثقة، المشاركة والحرص على المصلحة العامـة للفريـق، الخبـرات، واإلبـداع             
  ).ماعيالج
الرضا عن المشرف بالنسبة لمشاركته في وضع األهـداف         : ( العمليات اإلشرافية  -5

  ).واتخاذ القرارات والمعلومات، وعدالة المعاملة والتحفيز والدافعية
أما شركة أدولف كوورز بوالية كولورادو فتتخذ لجودة حياة العمل أبعاد على النحو              -

 )20، 2010العزاوي وجواد، : (التالي
هوية الشركة وسـمعتها، المـشاركة المدنيـة واالجتماعيـة،       : ( الفخر واالعتزاز  -1

 ).االهتمام البيئي، المواطنة
االستغراق الوظيفي لفـرق العمـل، االجتماعـات الخاصـة          : ( مشاركة العاملين  -2

 ).بمشاركة العاملين، فرق تحسين وتطوير الجودة
لتـدريب والتعلـيم وتقيـيم األداء،       الحـوافز وا  : ( تنمية وتطوير المسار الوظيفي    -3

 ).والترقيات داخل الشركة
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 ).الباب المفتوح، عمليات الشكوى الرسمية وكيفية التصدي لها: (إدارة الصراع -4
المقابالت المباشرة، اللقاءات الجماعية، النشرات، االجتماعات التـي     : (االتصاالت -5

 ).تتم بين واحد ومجموعة أفراد وواحد ومجموعات
المراكز الطبية، مراكز العناية باألسنان، مركز برامج       : (الرعاية والعناية الصحية   -6

 ).الصحة، برامج الترفيه، البرامج االستشارية
ال خطط لتسريح العمال الذين يعملون بنظـام الوقـت الكامـل،         : (األمن الوظيفي  -7

 ).برامج تعاقد العاملين
 ).مان الخاصة بفرق الطوارئلجان األمان، برامج األ: (البيئة اآلمنة -8
 ).األجور التنافسية والمزايا: (التعويض العادل -9

  : اإلبداع اإلداري-14
  : مفهوم اإلبداع اإلداري-14-1

تتعد مفاهيم اإلبداع وتتباين وجهات النظر حول تحديد ما هيته، ويعود ذلـك               
نتشر فيهـا مفهـوم     إلى تعقد الظاهرة اإلبداعية نفسها من جهة وتعدد المجاالت التي ا          

اإلبداع من جهة أخرى، وفيما يلي نذكر هذه المفاهيم مـن وجهـة نظـر البـاحثين                 
  :والمهتمين

هو مزيج مـن القـدرات واالسـتعدادات والخـصائص          : اإلبداع) خير اهللا ( عرف   -
الشخصية التي إذا وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتـؤدي إلـى               

  ).6: 2009خير اهللا، . (ة للفرد أو المنظمة أو المجتمعنتائج أصلية ومعقد
هو ابتكار جديد دون المبالغة في االهتمام بفائـدة هـذه     : اإلبداع) بيتركوك( وعرف   -

  ).16، 2008بيتركوك، . (األفكار



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛaÉ�bnÛa@Oîãìíì��@@@@2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 196

عملية تشير إلى مجموعة من الـسمات والقـدرات         : لإلبداع بأنه ) الشربيني( وأشار   -
: 2002الـشربيني،   . (لوك الشخص المبدع بدرجة عاليـة     والعوامل التي تظهر في س    

109.(  
هو عبارة عن توظيـف أمثـل للقـدرات         : اإلبداع اإلداري ) الدريبي( حيث عرف    -

العقلية والفكرية التي تتميز بأكثر قدر من الطالقة والمرونة واألصـالة والحـساسية             
واكتشاف عالقـات   للمشكالت، والقدرة على التحليل حيث ينتج عن ذلك تكوين ترابط           

  ).20: 2015الدريبي، . (جديدة، أو أفكار أو أساليب عمل جديدة
هو مجموعة من العمليات التي يستخدمها الفرد       : اإلبداع اإلداري ) العنزي( وعرف   -

بما هو متواتر لديه من قدرات وبما يحيط به من مؤشرات للتوصـل إلـى فكـرة أو                  
  ).34: 2005العنزي، . (أسلوب يحقق النفع للمنظمة التي يعمل بها

  :وبناء على ما سبق يمكن القول أن اإلبداع اإلداري هو
قدرة ذهنية فكرية أو أسلوب جديد يساعد الفرد على االكتشاف وخلق أفكـار             
جديدة تعود منفعتها إلى المنظمة والمجتمع، مما تساعده على حـل المـشاكل التـي                

  .يدة غير مألوفة في السابقتواجهه والوصول إلى األهداف المطلوبة بطرق جد
  :اإلبداع اإلداري) مكونات( أبعاد - 14-2

: وقد حددها الباحثون في القدرات والسلوكيات اإلبداعية ومن أهمها ما يلـي           
  ).72: 2013جلولي، (
 ).ويقصد بها القدرة على إنتاج عدد كبير من األفكار في فترة زمنية معينة: ( الطالقة- 1
 ).حالة الذهنية بتغير الموقفتغيير ال: ( المرونة-2
القدرة على التجديد واالتيان بأفكار جديدة ونادرة غير مألوفة، أي عدم           : ( األصالة -3

 ).تكرار أفكار اآلخرين
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قدرة الفرد على رؤية الكثير من المشكالت في موقف مـا           : ( الحساسية للمشكالت  -4
 ).الذي ال يرى فيه شخص آخر أي مشكالت

يقصد القدرة على تجزئة المشاكل الرئيـسية إلـى مـشاكل           : (حليلالقدرة على الت   -5
 ).فرعية
مدى استعداد الفرد لمناقشة أمور العمل بصراحة مـع رؤسـائه           : ( القابلية للتغيير  -6

 ).وحثهم على التغير
مدى امتالك الفرد الفرصة لنقل وتفسير االتصاالت الواردة من         : ( سعة االتصاالت  -7

 ).ا وتوسيع االتصاالت لتشمل جهات خارجيةأجزاء المنظمة وأقسامه
االستعداد لتحمل المخاطر الناتجة عن األعمال التي يقـوم         ): (المخاطرة( المجازفة   -8

 ).بها الفرد عند تبني األفكار أو األساليب الجديدة وتبني مسؤولية نتائجها
ساسية لذوي  مدى استعداد الفرد لتقديم المعلومات والمساعدات األ      : ( تشجيع اإلبداع  -9

 ).األفكار الجديدة في المجموعة
 ويتطلب تنمية اإلبداع اإلداري مراعاة متطلبات السلوك اإلبداعي التي تتمثل فيمـا             -

  ).554: 2014سعادة، : (يلي
يعد من أهم ركائز اإلبداع التنظيمي فالفرد الذي يحب منظمته          : ( االنتماء التنظيمي  -1

  ).افع اإلبداع أكثر من غيره يتفانى في خدمتها وتتوافر لديه دو
  : إدراك العالقات االقتصادية واالجتماعية بين األشخاص-2
يعتمد تحقيق الكفاءة والفعالية على حسن استغالل الموارد المتاحة من خـالل إدراك             (

  ).تلك العالقات وحسن توجيهها
عـشوائي  تعتمد عليه اإلدارة المبدعـة تجنبـاً لألسـلوب ال      : ( اتباع المنهج العلمي   -3

  ).وأسلوب المحاولة والخطأ الذي يبدد الجهد والوقت والتكلفة
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يسهم توفير المناخ التنظيمي القائم على التـشاور        : ( االيمان بالرأي والرأي اآلخر    -4
  ).والمشاركة في اتخاذ القرارات وتحسين أساليب العمل وتطويرها

وتنميتـه وتطـويره يزيـد      االهتمام به   : ( االهتمام بالعنصر اإلنساني في اإلدارة     -5
  ).معدالت الوالء للمنظمة

يعـد التطـوير والتغييـر      : (االيمان بضرورة التغيير وأهمية التطوير المـستمر       -6
المستمر من أهم عوامل نجاح المنظمات اإلبداعية إيمانهم بضرورة التطوير والتحسين           

  ).المستمر للمنتجات والخدمات التي تقدمها
  : الجانب العملي-15

  )1(ل رقم جدو
  يبين عدد االستبيانات الموزعة والفاقد منها والصالحة للتحليل

  المستبعد  الفاقد منها  المتحصل عليها  االستمارات الموزعة
الخاضع 
  للدراسة

  %نسبة االستجابة 

45  42  3  2  40  89%  
  : أداة الدراسة - 16

، حيـث   " يجودة حياة العمل وأثرها في اإلبـداع اإلدار       "تم إعداد استبانة حول       
  :اشتملت هذه االستبانة على متغيرات الدراسة وهي 

  :ويمثله األبعاد التالية : متغير جودة حياة العمل  - أ
 .فقرات) 6(ظروف العمل المعنوية ، ويشتمل على : البعد األول - 
 .فقرات) 6(خصائص الوظيفة ،  ويشتمل على : البعد الثاني - 
 .فقرات) 6( ويشتمل على األجور والمكافآت ،: البعد الثالث - 
 .فقرات) 6(جماعة العمل ، ويشتمل على : البعد الرابع - 
 .فقرات) 6(أسلوب الرئيس في اإلشراف ، ويشتمل على : البعد الخامس - 
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 .فقرات) 6(المشاركة في القرارات ، ويشتمل على : البعد السادس - 
  :ويمثله البعدين التاليين : متغير اإلبداع اإلداري  - ب
 .فقرات) 8(السلوك اإلبداعي، ويشتمل على : لبعد األولا - 
 .فقرات) 9(القدرات اإلبداعية،  ويشتمل على : البعد الثاني - 

  .وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة   
  :  ثبات االستبانة- 17

رونبـاخ  وقـد     تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألف ك            
  ).2(كانت نتائج استخدم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كما في الجدول 

  )2(جدول رقم 
  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

  الفقرة  م
معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.870   العمل المعنويةظروف  1

 0.871   الوظيفةخصائص  2

 0.890  األجور والمكافآت  3

 0.846  جماعة العمل  4

 0.887  أسلوب الرئيس في اإلشراف  5

 0.844  المشاركة في القرارات المشاركة في القرارات  6

 0.850  السلوك اإلبداعي السلوك اإلبداعي  7

 0.852  القدرات اإلبداعية القدرات اإلبداعية  8

  0.879  جميع فقرات االستبانة
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مة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة      يتضح من النتائج بالجدول السابق أن قي        
 كما أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة        . لكل  بعد من ابعاد االستبانة     

 . ، وهي قيمة مرتفعة)0.879(كانت 
بهذا فإنه يمكن القول بأن الباحثان على ثقة من صحة االستبانة وصـالحيتها               

  .راسة واختبار فرضياتهالتحليل النتائج واإلجابة عن تساؤالت الد
  : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة-18

 Statisticalتم تفريغ وتحليل االستبانة مـن خـالل الحزمـة اإلحـصائية     

Package for the Social Science) SPSS(  وتم استخدام االختبارات المعلميـة ،
  : ما يليوالالمعلمية، ومن األدوات والمقاييس اإلحصائية المستخدمة

 .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة ) Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ ) 1
 . للعينة الواحدةTاختبار ) 2
 . للرتبFriedman Testاختبار فريدمان ) 3
اختبار تحليل االنحدار الخطي البسيط والمتعدد لتحديد ما إذا كان هنـاك أثـر ذو               ) 4

اإلبـداع  "على المتغير التـابع  " جودة حياة العمل   " لة  داللة إحصائية للمتغيرات المستق   
 .بالجامعة األسمرية اإلسالمية" اإلداري

  :قياس اتجاهات الرأي لعينة الدراسة:  أوالً-19
العينة  أفراد إلجابات وفقًا الدراسة متغيرات لجميع اإلحصائي التحليل إجراء تم  
 الحـسابية  المتوسـطات  احتـسبت  حيث االستبانة، في الواردة الفقرات على المختارة

 الدراسـة،  في المستخدم المقياس تدرج االعتبار بعين األخذ مع المعيارية، واالنحرافات

فـي   الدراسة اعتمدت إليها وصلت التي الحسابية قيم المتوسطات فإن ذلك إلى واستنادا
 :التالي المعيار تفسير النتائج على
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  )3(جدول رقم 
  حوثينمعيار متوسط إجابات المب

 درجة األهمية  المتوسط الحسابي

  منخفض 2.49 -  1
  متوسط 3.49 -  2.50
  مرتفع 5 -  3.5

وبقياس اتجاهات الرأي يمكن اإلجابة عن التساؤالت المطروحة ضمن مشكلة            
  :الدراسة على النحو التالي

  : مستوى التطبيق ألبعاد المتغير المستقل جودة حياة العمل-أ
  :ظروف العمل المعنويةمستوى تطبيق بعد ) 1

  )4(جدول رقم 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين نحو بعد 

  ظروف العمل المعنوية
رقم 
الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
التطبيق

  متوسط 1.33 2.98  الثقة المتبادلة بين جميع أطرافهأعمل في مناخ عمل يتسم ب  1
 متوسط 1.14 2.78   بحرية العمل في وظيفتيأتمتع  2

 متوسط 1.36 3.10  توجد عالقات حميمية بيني وبين زمالئي في العمل  3

 مرتفع 1.16 3.50   باحترام اآلخرين لي في منظمتيأشعر  4

 مرتفع 1.13 3.55  ا عن االنجاز الذي أحققه في عمليأشعر بالرض  5

  متوسط 1.06 3.00  زمالئي في المنظمة ة التعامل مع أشعر بجود  6
  متوسط 0.79  3.15  المتوسط الكلي لبعد ظروف العمل المعنوية

 ومن خالل حساب المتوسطات الحسابية      )4(تشير البيانات الواردة في الجدول        
 ،"أشعر بالرضا عن االنجاز الذي أحققه فـي عملـي         "والتي تنص   ) 5(للفقرات أن الفقرة    
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ويمكن تفسير ذلـك    ) 1.13(وانحراف معياري   ) 3.55(األولى بمتوسط   جاءت في المرتبة    
بأن العاملين بالجامعة األسمرية اإلسالمية لديهم درجة عالية من الرضا على األعمال التي             

  . ينجزونها وهذا يعكس الجو والظروف التي يتم فيها العمل
الدراسة يرون بأن   كما أنه ومن خالل إجابة الفقرة الرابعة يتضح بأن أفراد عينة              

وكذلك نجد  ،  أجواء العمل بالجامعة يسودها االحترام المتبادل على كافة المستويات اإلدارية         
انه لباقي فقرات هذا البعد تكون درجة االهمية متوسطة مما يشير الى أن ظروف العمـل                

ميـة  داخل الجامعة األسمرية اإلسالمية ظروف جيدة والعالقات بين العاملين تتـسم بالحمي           
  .واالحترام 
وبحساب المتوسط الحسابي لتصورات المبحوثين لبعد ظروف العمل المعنوية           

كبعد من أبعاد جودة حياة العمل المؤثرة في اإلبداع اإلداري، نجده بدرجة متوسـطة،              
، وهذا يبين بـأن بعـد       )0.79(وبانحراف معياري   ) 3.15(حيث بلغ المتوسط الكلي     

العاملين بالجامعة األسمرية   مستوى متوسط من االهمية لدى      ظروف العمل المعنوية له     
  .اإلسالمية

  :مستوى تطبيق خصائص الوظيفة) 2
  )5(جدول رقم 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين نحو بعد 
  خصائص الوظيفة

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 التطبيق

  متوسط 1.20 3.43  تتميز مهام عملي وأبعاد وظيفتي باألهمية  1
 مرتفع  1.33 3.78  أشعر بالمسؤولية عن كل ما أقوم به  2

 مرتفع 1.11 3.73  أمتلك المهارات الالزمة ألداء وظيفتي  3
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رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 التطبيق

 متوسط 1.13 3  لدي حرية التصرف في تقرير كل شيء في وظيفتي  4

 متوسط 1.04 2.83  حجم العمل في وظيفتي مناسب  5

  متوسط 1.15 2.90  تتميز مهام عملي بالتحدي والمتعة  6
 متوسط  0.86  3.28  المتوسط الكلي لبعد خصائص الوظيفة

والتي تـنص علـى      ) 2( أن الفقرة      أعاله) 5(تشير البيانات الواردة في الجدول        
ـ        "أشعر بالمسؤولية عن كل ما اقوم به      " ) 3.78(غ  ، جاءت في المرتبة األولى بمتوسـط بل

، ومن هذا يمكن استنتاج أن الشعور بالمسؤولية عن اي عمـل،  )1.33(وانحراف معياري   
أمتلـك  "والتي تـنص علـى      ) 3(هو من أهم خصائص الوظيفة، كما نجد أن الفقرة رقم           

) 3.73(جاءت في المرتبـة الثانيـة بمتوسـط حـسابي           " المهارات االزمة ألداء وظيفتي   
ذا يشير الى أن العاملين بالجامعة األسمرية اإلسالمية لديهم         ، وه )1.11(وانحراف معياري   

المهارات الالزمة للقيام باألعمال الموكلة إليهم وبدرجة عالية من الجودة وهذا يعكس قيـام            
  .    إدارة الجامعة بالدور المطلوب في توظيف العاملين

) 5( الفقرة   بينما نالحظ  أن باقي فقرات هذا البعد جاءت بدرجة متوسطة وكانت             
) 2.83(جاءت في المرتبة األخيرة بمتوسط      " حجم العمل في وظيفتي مناسب    "والتي تنص   

، أي أن أفراد العينة ال يجدون وضوحاً جيـداً فـي مـدى              )1.04(وانحراف معياري بلغ    
مناسبة حجم العمل في الوظيفة ، األمر الذي قد يساهم في التأثير على اإلبداع اإلداري بهذه                

  .الجامعة
كما يشير الجدول بأن المتوسط الكلي لبعد خصائص الوظيفة جاء بدرجة متوسطة             

  ).0.86(وبانحراف معياري ) 3.28(حيث بلغ المتوسط الحسابي 
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ويستدل من هذا بأن أفراد عينة الدراسة يرون بأنه إلى حد ما ال يوجد وضـوح                  
أنهم غيـر قـادرين     في خصائص الوظيفة وال في خصائص وأهداف الوظيفة نفسها، كما           

  . على تحديد أهمية وإثبات الذات من خالل االعمال التي يقومون بها
  :مستوى تطبيق بعد األجور والمكافآت) 3

  )6(جدول رقم 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين نحو بعد 

  األجور والمكافآت
رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

اف االنحر
  المعياري

درجة 
 التطبيق

 منخفض 1.31 2.30  أنا سعيد تماماً بما أحصل عليه من دخل من عملي  1

 منخفض 1.47 2.30  يعتمد أجري على مقدار انجازي في العمل  2

  متوسط 1.31 2.98  أفهم بشكل تام نظام األجور والمكافآت في منظمتي  3
 منخفض 1.20 2.00  أجري عادل بالنظر الى ما يحصل عليه زمالئي  4

  منخفض 1.32 2.18  أجري عادل بالنظر الى مهاراتي ومجهودي  5
 منخفض 1.34 2.43  أدائي الفردي يحدد مقدار أجري ومكافآتي  6

 منخفض  0.87  2.36  المتوسط الكلي لبعد األجور والمكافآت

يتضح من الجدول السابق وعلى مستوى الفقرات أن تـصورات المبحـوثين              
األكثر انخفاضاً بمتوسـط    ) 4(نخفضة في مجملها، حيث كانت الفقرة       جاءت بدرجة م  

، ومن خالل هذه الفقرة يمكن استنتاج أن العـاملين بالجامعـة األسـمرية        )2.00(بلغ  
اإلسالمية ال يرون أن أجورهم عادلة مقارنة بزمالئهم، كما أنه ومـن خـالل بـاقي                

 األجور واألعمال التي ينجزها     الفقرات يمكن القول بأن هناك قصور في الموازنة بين        
العاملون بالجامعة مما يخلق حالة من عدم الرضا لدى العاملين فيما يخـص األجـور        
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والمكافآت وهذا قد يؤثر سلباً على جودة األداء واإلبداع اإلداري، ونالحظ هنا أن هذا              
  . يعكس خلالً في نظام األجور و المكافآت بالجامعة

اردة بالجدول السابق يتبـين أن متوسـط تـصورات          وبالتمعن في النتائج الو     
المبحوثين لألجور والمكافآت كبعد من أبعاد العامل المـستقل المـؤثر فـي اإلبـداع               

وانحراف معيـاري   ) 2.36(اإلداري جاء بدرجة منخفضة، حيث بلغ المتوسط الكلي         
)0.87.(  

ي مـن   ويستدل من إجابات المبحوثين أن الجامعة األسمرية اإلسالمية تعـان           
قصور واضح في وضع سياسات واضحة على أساس صحيح لدفع األجور والمكافآت            
بحيث تتناسب مع العمل المنجز وتحقيق العدالة في األجور والمكافـآت المخصـصة             

  .للعاملين
  :مستوى تطبيق بعد جماعة العمل ) 4

  )7(جدول رقم 
  ن نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثي

  بعد جماعة العمل
رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 التطبيق

 متوسط 1.19 3.33  أشعر بأني جزء هام من جماعة عملي  1

  متوسط 1.32 3.05  يعبر أفراد فريق عملي عن رأيهم بحرية  2
 متوسط 1.11 2.80  لدى كل فرد في فريق عملي فهم كامل عن أهداف العمل  3

  متوسط 1.22 3.00  يتبادل أعضاء فريق العمل مشاعرهم بحرية  4
  متوسط 1.09 2.95  يشترك أعضاء الفريق في القرارات التي تهمهم  5
  متوسط 1.20 3.25  لدى أعضاء فريق عملي خبرات مختلفة ومتكاملة  6

  متوسط 0.87  3.06  المتوسط الكلي لبعد جماعة العمل
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ق وعلى مستوى الفقرات كانت تصورات المبحـوثين        من خالل الجدول الساب     
أشعر بأني جـزء هـام مـن        "والتي تنص   ) 1(جميعاً متوسطة، فجاءت اعالها الفقرة      

مما يدل على أن هناك روح      ) 3.33(، كان المتوسط هو األكبر حيث بلغ        "جماعة عملي 
بالجامعـة ،   الجماعة بفريق العمل ويعكس حالة الثقة بالنفس التي يتمتع بها العـاملين             

األمر الذي ال شك سيؤثر في أداء العاملين بهذه الجامعة من حيث اإلبداع في انجـاز                
) 3(كما يمكن مالحظـة أن الفقـرة        . األعمال المطلوبة منهم وأدائها على أحسن وجه      

كانت في المرتبة   " لدى كل فرد في فريق عملي فهم كامل عن أهداف العمل          "والتي تنص   
، وهذا يعني أن أفراد عينة البحث       )1.11(وانحراف معياري   ) 2.80(االخيرة بمتوسط   

يرون ان العاملين بالجامعة األسمرية اإلسالمية ليس لديهم المام تام بأهـداف العمـل              
الذي يقومون به ، مما يعكس قصور إدارة الجامعة في توعية العاملين بها بأهمية مـا                

  .يقومون به واألهداف المنشود تحقيقها منه
يتضح أن متوسط تصورات المبحوثين حـول       ) 7(لنظر إلى الجدول رقم     وبا  

بعد جماعة العمل كبعد من أبعاد جودة حياة العمل والذي يمثل العامل المستقل في هذه               
) 3.06(الدراسة،  نجده جاء بدرجة متوسطة من االهمية ، حيث بلغ المتوسط الكلـي               

  ).0.87(وانحراف معياري 
بأن المبحوثين ليس لديهم تصور واضح وصريح ألهمية        من ذلك يمكن القول       

جماعة العمل داخل الجامعة األسمرية اإلسالمية ومدى اهتمام ادارة الجامعة بهذا البعد            
  .كأحد أبعاد جودة حياة العمل 
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  :مستوى تطبيق بعد أسلوب الرئيس في االشراف ) 5
  )8(جدول رقم 

  ة لتصورات المبحوثين نحو بعد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
  أسلوب الرئيس في االشراف

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 التطبيق

  متوسط 1.33 3.00  يشجعني رئيسي على المشاركة في اتخاذ القرارات  1
 متوسط 1.14  2.83  يمتلك رئيسي قدرة كبيرة على التخطيط المسبق للعمل  2

 متوسط 1.36 2.83  رئيس معلومات كاملة لمرؤوسيهال يعطي  3

 متوسط 1.16 3.18  يعاملنا رئيسنا بعدالة وإنصاف  4

 متوسط 1.13 2.85  يوضح لنا رئيسنا أهداف العمل بشكل محفز  5

  متوسط 1.06 2.75  يتمتع رئيسنا بقدرة عالية على تحميس مرؤوسيه لبذل أقصى جهد ممكن  6
  متوسط 1.06  2.90  لوب الرئيس في االشرافأسالمتوسط الكلي لبعد 

 ومن خالل حساب المتوسطات الحسابية      )8(تشير البيانات الواردة في الجدول        
جاءت فـي المرتبـة     " يعاملنا رئيسنا بعدالة وإنصاف   "والتي تنص   ) 4(للفقرات أن الفقرة    

) 1.16 (وانحراف معياري) 3.18(األولى بدرجة متوسطة من االهمية حيث كان المتوسط         
ويمكن تفسير ذلك بأن العاملين بالجامعة األسمرية اإلسالمية لديهم نـوع مـن التـصالح               
الوظيفي مع رؤسائهم ويشعرون نوعا ما بأن رؤوسائهم يحفظون لهم حقوقهم ويعـاملونهم             

  . بكل احترام
كما أنه وبالنظر الى اجابات كل الفقرات نجد أنها جميعاً جاءت بدرجة متوسـطة                
يتمتع رئيسنا بقدرة عاليـة     "والتي تنص أن    ) 6(افقة أو األهمية وكانت أقلها الفقرة       من المو 

وانحـراف معيـاري   ) 2.75(بمتوسـط  . "على تحميس مرؤوسيه لبذل أقصى جهد ممكن    
، وهي تعني أن وجهة نظر مفردات عينة البحث تقول أن الرؤسـاء اإلداريـين               ) 1.06(
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يس مرؤوسيهم وتحفيزهم لبذل أقصى جهد وبالتـالي        بالجامعة لديهم المهارات الكافية لتحم    
  . اإلبداع في انجاز األعمال

وبحساب المتوسط الحسابي لتصورات المبحوثين لبعد أسلوب الـرئيس فـي             
اإلشراف كبعد من أبعاد جودة حياة العمل المؤثرة في اإلبداع اإلداري ، نجده بدرجـة             

، وهذا يبين   ) 06.1(راف معياري   وبانح) 2.90(متوسطة ، حيث بلغ المتوسط الكلي       
بأن بعد أسلوب الرئيس في اإلشراف له مستوى متوسط من االهمية لـدى العـاملين               

  .بالجامعة األسمرية اإلسالمية
  :مستوى تطبيق بعد المشاركة في القرارات ) 6

  )9(جدول رقم 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين نحو بعد 

  .المشاركة في القرارات
رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 التطبيق

  متوسط 1.20 2.88  لدي الفرصة للتأثير على القرارات التي تمس عملي  1
 متوسط 1.14 3.13  أستطيع المشاركة براي في حل مشكالت عملي  2

 متوسط 1.11 2.88  أحصل على معلومات كاملة عن أهداف عملي  3

 متوسط 1.13 2.90  أحصل على معلومات مناسبة عن إنجازي في عملي  4

 متوسط 1.36 3.45  أستمتع بالتعاون والمشاركة مع زمالء العمل  5

  متوسط 1.24 3.28  لدي قدر مناسب من الحرية في أداء عملي  6
  متوسط 0.90  3.08  المشاركة في القراراتالمتوسط الكلي لبعد 

 ومن خالل حساب المتوسطات الحسابية      )9(انات الواردة في الجدول     تشير البي   
) 5(للفقرات أن االجابة لجميع الفقرات جاءات بدرجة متوسطة من األهمية وكانت الفقـرة              

جاءت فـي المرتبـة األولـى       " أستمتع بالتعاون والمشاركة مع زمالء العمل     "والتي تنص   
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وهذا ) 1.36(وانحراف معياري   ) 3.45(بدرجة متوسطة من األهمية حيث كان المتوسط        
يدل ويؤكد على وجود روح الفريق والتعاون واالنسجام بين العاملين بالجامعة فـي أثنـاء               
القيام بأعمالهم ،وانعكاس هذا األمر على نفسيات العاملين مما يحفزهم للعمل ويدفعهم الـى              

  . االبداع والتألق
ل على معلومات كاملة عن أهـداف       أحص"والتي تنص أن    ) 3(بينما كانت الفقرة      

أي بدرجة متوسطة مـن األهميـة،       )  1.11(وانحراف معياري   ) 2.88(بمتوسط  " عملي
وهي تؤكد هنا العجز والقصور لدى العاملين بالجامعة األسمرية اإلسالمية فيمـا يخـص              

ما قـد   اإللمام والمعرفة الجيدة بأهداف العمل الذي يقومون به أو الخدمات التي يقدمونها، م            
  . يسبب عائقاً في طريق اإلبداع اإلداري

وبحساب المتوسط الحسابي لتصورات المبحوثين لبعد المشاركة في القرارات           
كبعد من أبعاد جودة حياة العمل المؤثرة في اإلبداع اإلداري، نجده بدرجة متوسـطة،              

 ال يوجد   ، وهذا يبين أنه   )0.90(وبانحراف معياري   ) 3.08(حيث بلغ المتوسط الكلي     
تصور واضح لدى المبحوثين ألهمية هذا البعد وفاعليته في التـأثير علـى اإلبـداع               

  .اإلداري لدى العاملين بالجامعة األسمرية اإلسالمية
  : مستوى التطبيق ألبعاد المتغير التابع اإلبداع اإلداري-ب
 :مستوى تطبيق بعد السلوك اإلبداعي) 1

  )10(جدول رقم 
   واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين نحو مدى مستوى السلوك اإلبداعيالمتوسطات الحسابية

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  درجة
 التطبيق

  متوسط 1.41 3.43  أعبر عن مقترحاتي وافكاري الجديدة بثقة  1
 متوسط 1.12 2.98  أحرص على إحداث تغييرات في أساليب العمل بين فترة وأخرى  2

  متوسط 1.20 2.88  أشعر بالمتعة واإلثارة عند التعامل مع مشكالت العمل  3
 متوسط 1.26 3.48أسعى على الحصول على األفكار و المعلومات التي تساهم في   4
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رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  درجة
 التطبيق

  حل مشكالت العمل
  متوسط 1.02 3.33  تطبيق األفكار التي سبق تطبيقها عند مواجهة مشكلة ما  5
  مرتفع 1.44 3.80  ير موقفي عندما أقتنع بعدم صحتهال أتردد في تغي  6
  متوسط 1.29 3.33  أشعر بالملل من تكرار االجراءات المتبعة في انجاز العمل  7
  متوسط 1.29 3.15  روح المجازفة تثير حماسي لتقديم آراء جديدة  8
  متوسط 0.94 3.29  المتوسط الكلي لبعد السلوك اإلبداعي  5- 1

إلى أن المتوسـط الحـسابي      ) 10(حصل عليها في الجدول     تشير النتائج المت    
لتصورات المبحوثين حول مستوى تطبيق بعد السلوك االبداعي في الجامعة األسمرية           

بـانحراف  ) 3.29(اإلسالمية، جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلـغ المتوسـط الكلـي            
ـ      ) 0.94(معياري   ة مـا  ، أما على مستوى الفقرات فقد تراوحت تصورات أفراد العين

تحصلت على أكبر قيمة حيث كان متوسطها       ) 6( حيث أن الفقرة     بين مرتفعة ومتوسطة،  
ال أتردد في تغيير موقفي     "، وهذه الفقرة تنص على أن       )1.44(وانحراف معياري   ) 3.80(

، وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة يرون أن العاملين بالجامعـة            " عندما أقتنع بعدم صحته   
ية لديهم الليونة الكافية والقدرة على تقبل اآلخر لدرجة تغير الموقف فـي             األسمرية اإلسالم 

حالة االقتناع بعدم صحته ، وهذا يعكس جو من االنسجام والتعاون الحقيقي بين العـاملين               
من أجل المصلحة العامة، بينما جاءت باقي الفقرات كلها بدرجة متوسطة من الممارسـة              

أشـعر بالمتعـة    "لتي تنص علـى أن      او) 3(لفقرة  لرسة  وكانت أقلها من حيث درجة المما     
 فقد كانت في المرتبة االخيرة بدرجة متوسـطة         ،"واإلثارة عند التعامل مع مشكالت العمل     

وانحراف معياري بلغ   ) 2.88(من الموافقة من قبل المبحوثين حيث كان المتوسط الحسابي          
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اإلثـارة عنـد التعامـل مـع     األشخاص ال يشعرون بالمتعة و  ، مما يدلل على أن      )1.20(
  .مشكالت العمل التي تحدث داخل الجامعة

وبهذا فإنه يمكن القول بأن المبحوثين يتصورون بأن بعد السلوك اإلبداعي يحظى              
بدرجة متوسطة من التطبيق وذلك في حدود االمكانات المتاحة وظروف العمل بالجامعـة             

  .األسمرية اإلسالمية
 : اإلبداعية تطبيق بعد القدراتمستوى) 2

  )11(جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين نحو مدى مستوى القدرات 

  اإلبداعية
رقم 
الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 التطبيق

  متوسط 1.15 3.05  يسند اليا من أعمال بأسلوب متجددأنجز ما   1
 متوسط 1.41 2.78  ل في تطبيق أساليب جديدة من الفشنخاف  2

لدي القدرة على تقديم حلول جديدة للمشكالت التي تواجهني في   3
  مرتفع 1.04 3.55  العمل

حدوثها ونقوم لدي القدرة على توقع مشكالت العمل قبل   4
 متوسط 1.11  3.45  بالتخطيط لمواجهتها

  متوسط 1.11 3.40  لجامعة تطرحها إلدارة الديك أفكار جديدة غير مألوفة  5
  متوسط 1.18 3.45  أمتلك قدرة للنظر الى األشياء من زوايا مختلفة  6
  منخفض 1.37 2.15  اعد على تنمية القدرات اإلبداعيةتوجد برامج تدريبية تس  7
  متوسط 1.24 3.40  ين يساعد على اكتشاف أفكار جديدةاالستعانة بأفكار اآلخر  8
  منخفض 1.43 2.48   بالقبول من إدارة الجامعةة تحظىاألفكار المبتكر  9
  متوسط 0.79 3.08  المتوسط الكلي لبعد القدرات اإلبداعية  5- 1
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إلى أن المتوسـط الحـسابي      ) 11(تشير النتائج المتحصل عليها في الجدول         
لتصورات المبحوثين حول مستوى تطبيق بعد القدرات اإلبداعية في الجامعة األسمرية           

بـانحراف  ) 3.08(ءت بدرجة متوسطة، حيث بلـغ المتوسـط الكلـي           اإلسالمية، جا 
، أما على مستوى الفقرات فقد تراوحت تصورات أفراد العينـة مـا        ) 0.79(معياري  

في المرتبة األولـى حيـث كـان        ) 3(فكانت الفقرة   بين مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة،     
لدي القدرة على   "ن  ، وهذه الفقرة تنص على أ     )1.04(وانحراف معياري   ) 3.55(متوسطها  

، وهذا يعني أن أفراد عينة البحـث        "تقديم حلول جديدة للمشكالت التي تواجهني في العمل       
يرون أن العاملين بالجامعة األسمرية اإلسالمية لديهم القدرة على ابتكار الحلـول الجديـدة              

  .للمشكالت التي تواجههم في العمل والتصرف بالشكل المناسب في المواقف المختلفة
توجد برامج تدريبية تـساعد علـى       "التي تنص على أن     ) 7(بينما نجد أن الفقرة       

 فقد كانت في المرتبة االخيرة بدرجة منخفضة من الموافقة مـن            ،"تنمية القدرات اإلبداعية  
، ممـا   )1.37(وانحراف معياري بلغ    ) 2.15(قبل المبحوثين حيث كان المتوسط الحسابي       

قبل إدارة الجامعة األسمرية اإلسالمية فـي العمـل علـى           يدلل على أن هناك تقصير من       
  .تدريب العاملين وتطوير قدراتهم اإلبداعية وتنميتها بالشكل الصحيح

وبهذا فإنه يمكن القول بأن المبحوثين يتصورون بأن بعد القدرات اإلبداعية لـدى               
 أنه على إدارة    العاملين بالجامعة األسمرية اإلسالمية يحظى بدرجة متوسطة من التطبيق و         

  .الجامعة اتخاد اإلجراءات المناسبة للعمل على تطوير القدرات اإلبداعية لدى العاملين بها 
  :اختبار فرضيات الدراسة:  ثانياًً-20

بما أن هذه الدراسة قد اشتملت على عدة فرضيات منها فرضـية رئيـسية و                
ضيات ابتداء بالفرضـية    أثني عشر فرضية فرعية ، سنقوم فيما يلي باختبار هذه الفر          

 للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير للمتغيـر المـستقل           الرئيسية ومن ثم بالفرضيات الفرعية    
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ظروف العمل المعنوية ، خصائص الوظيفـة ،  ( المتمثل في جودة حياة العمل بأبعاده الستة   
األجور و المكافآت، جماعات العمل ، أسلوب الرئيس في اإلشـراف ، المـشاركة فـي                

الـسلوك اإلبـداعي و    (على المتغير التابع المتمثل في اإلبداع اإلداري ببعديـه          ) لقراراتا
لدى العاملين بالجامعة األسمرية اإلسـالمية ، وسـيتم اختبـار هـذه             ) القدرات اإلبداعية 

  .الفرضيات باستخدام تحليل االنحدار الخطي
اء بعـض   قبل تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضـيات الدراسـة، تـم إجـر              

االختبارات وذلك من أجل ضمان مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار وذلك علـى      
  :النحو التالي 

للتأكد من افتراض عدم وجود ارتباط عالي بين المتغيرات المستقلة سنقوم بإيجاد              
واختبار التباين المـسموح بـه   " Variance Inflation Factor – VIF"معامل التباين "
"Telerance "لكل متغير من المتغيرات المستقلة  

الذي يحتوي على المتغيرات المستقلة وقيمة معامل       ) 12(وكما يشير الجدول      
التضخم للتباين  والتباين المسموح به لكل متغير، يمكن مالحظـة أن قيمـة معامـل                

كمـا  ) 4.29-1.32(وتتراوح ما بـين   ) 10(التضخم لجميع المتغيرات كانت أقل من       
وتتـراوح  ) 0.05(ظ أن قيمة التباين المسموح  لجميع المتغيرات كانت أكبر من            نالح

ولذلك يمكن القول أنه ال توجد مشكلة حقيقية تتعلـق بوجـود            ) 0.76–0.23(ما بين   
  .ارتباط ذاتي عاٍل بين المتغيرات المستقلة

  )12(جدول رقم 
  ل االلتواءنتائج اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ومعام

  األبعاد
التباين المسموح به 

Tolerance 

معامل تضخم 
  )VIF(التباين 

معامل االلتواء 
Skewness 

 0.12 1.76 0.57  ظروف العمل المعنوية

  - 0.26 1.68 0.59  خصائص الوظيفة
 0.83 1.32 0.76  األجور و المكافآت
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  األبعاد
التباين المسموح به 

Tolerance 

معامل تضخم 
  )VIF(التباين 

معامل االلتواء 
Skewness 

 =0.37 3.69 0.27  جماعات العمل
 0.18 1.38 0.72  أسلوب الرئيس في اإلشراف

  - 0.17 4.29 0.23  المشاركة في القرارات
وللتأكد من افتراض التوزيع الطبيعي للبيانات فقد تم ذلك باحتساب قيمة معامـل               

االلتواء للمتغيرات، وكما هو موضح في الجدول السابق فإن قيمة معامل االلتواء لجميـع              
بعدم وجود مشكلة تتعلـق بتوزيـع       وبالتالي فإنه يمكن القول     ) 1(المتغيرات كانت أقل من     

  .بيانات الدراسة توزيعاً طبيعياً
ومن أجل التأكد من أن البيانات تتوزع توزيعاً طبيعيـاً سـيتم إجـراء اختبـار                  

Kolmogorove-Smirnovوالذي كانت نتائجه على النحو اآلتي :  
  )13(جدول رقم 

  Kolmogorove-Smirnovنتائج اختبار 
 P-valueمستوى المعنوية المحسوب   dfدرجات الحربة   األبعاد

  0.200  40  جميع األبعاد
) 0.200(نالحظ من الجدول السابق أن قيمة مستوى المعنوية المحسوبة كانـت              

، وبالتالي فإننا نقبل فرضـية      )0.05(وهي أكبر من مستوى المعنوية المعتمد في الدراسة         
  .يالعدم القائلة بأن هذه البيانات تتبع التوزيع الطبيع

  :الفرضية الرئيسية) 1
هناك أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمل فـي اإلبـداع اإلداري للعـاملين                 

  .بالجامعة األسمرية اإلسالمية
  :ويمكن إعادة صياغة هذه الفرضية كالتالي   
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ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمل على اإلبـداع            : H0الفرضية الصفرية    - 
  .عاملين بالجامعة األسمرية اإلسالميةاإلداري لل

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمـل علـى اإلبـداع             : H1الفرضية البديلة    - 
  .اإلداري للعاملين بالجامعة األسمرية اإلسالمية

  :عند إجراء اختبار تحليل االنحدار المتعدد كانت النتائج على النحو التالي   
  )14(جدول رقم 

  ل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسيةنتائج تحلي

  المصدر
درجات 

  الحرية

معامل 

Rالتحديد 
2

 

مجموع 

  المربعات

متوسط 

  المربعات

 Fقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

 Fداللة 

  3.100  18.601  6  االنحدار
  0.114  3.763  33  الخطأ
  39  الكلي

0.832  
22.364    

27.186  0.00  

صالحية نموذج اختبار فرضية الدراسة الرئيـسية وذلـك         ) 14(يوضح الجدول     
وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد فـي        ) 0.00(نظراً ألن مستوى الداللة المحسوبة كان       

، ومن خالل قيمة معامل التحديد فإن جودة حياة العمل بأبعـاده األربعـة              )0.05(الدراسة  
، وهذا يؤكد وجود تأثير للمتغيـر       )اإلبداع اإلداري (ير  من التباين في متغ   %) 83.2(تفسر  

المستقل على المتغير التابع، وبناء على ما سبق يتم رفض الفرضية الصفرية والتي تـنص         
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمل على اإلبداع اإلداري للعاملين             : على أنه   

ية البديلة التي تنص على أنه يوجـد أثـر ذو   بالجامعة األسمرية اإلسالمية ، وقبول الفرض     
داللة إحصائية لجودة حياة العمل على اإلبـداع اإلداري للعـاملين بالجامعـة األسـمرية               

  .اإلسالمية
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  )15(جدول رقم 
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر كل بعد من أبعاد متغير جودة حياة العمل على 

  الدراسةاإلبداع اإلداري بالجامعة محل 

  B  أبعاد المتغير المستقل
الخطأ 
  المعياري

Beta  
 tقيمة 

  المحسوبة
 tمستوى داللة 

 0.885 0.146 0.014 0.091 0.013  ظروف العمل المعنوية

 0.086 1.771 0.164 0.082 0.145  خصائص الوظيفة

 0.180 1.369 0.112 0.072 0.098  األجور و المكافآت

 0.050 2.036 0.279 0.119 0.243  جماعات العمل

 0.236 1.206 0.101 0.060 0.073  أسلوب الرئيس في اإلشراف

 0.004 3.088 0.457 0.124 0.383  المشاركة في القرارات

، ومن متابعـة قـيم      )15(يتبين من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول السابق           
ما تأثير فعلي على المتغيـر  أن هناك بعدين للمتغير المستقل جودة حياة العمل له       ) t(اختبار  

) t(، حيث بلغت قيم     )  جماعات العمل  ،المشاركة في القرارات  (التابع اإلبداع اإلداري هما       
على التوالي ، وهي قـيم معنويـة عنـد مـستوى داللـة              ) 2.036 ،   3.088(المحسوبة  

)05.0=α (     ومن الواضح أن بعد،)  رتبة األولى في   يأتي في الم  ) المشاركة في القرارات
بينما كان تأثير   ) جماعة العمل (يليه بعد   ) اإلبداع اإلداري (أهمية تأثيره على المتغير التابع      

  ) .α=05.0(باقي األبعاد ضعيف وغير معنوي عند مستوى داللة 
  :الفرضية الفرعية األولى

بـداعي، ويمكـن    هناك أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمل على السلوك اإل            
  :صياغة هذه الفرضية كالتالي 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمل على السلوك            : H0الفرضية الصفرية    - 
  .اإلبداعي 
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يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمـل علـى الـسلوك              : H1الفرضية البديلة    - 
  .اإلبداعي
  :ى النتائج التاليةعند إجراء االختبار المذكور تحصلنا عل  

  )16(جدول رقم 
 نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية األولى

  المصدر
درجات 
  الحرية

معامل 
Rالتحديد 
2

 

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

  20.707  20.707  1  االنحدار
  0.357  13.560  38  الخطأ
  39  الكلي

0.604  
34.267    

58.026
*  0.000  

صالحية نموذج اختبار الفرضية الفرعية األولـى وذلـك         ) 16(يوضح الجدول     
وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد في       ) 0.000(نظراً ألن مستوى الداللة المحسوبة كان       

يفسر مـا   ) جودة حياة العمل  (، ومن خالل قيمة معامل التحديد فإن متغير         )0.05(الدراسة  
  :، ومما سبق يقتضي ما يلي) السلوك اإلبداعي( من التباين على متغير %) 60.4(قيمته

ال يوجد أثر ذو داللة إحـصائية      : رفض الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه          
لجودة حياة العمل في السلوك اإلبداعي ، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه يوجد               

ثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمل على السلوك اإلبداعي للعاملين بالجامعة األسمرية             أ
  .اإلسالمية

 :الفرضية الفرعية الثانية
هناك أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمل في القدرات اإلبداعيـة، ويمكـن                

  :صياغة هذه الفرضية كالتالي
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 داللة إحصائية لجودة حياة العمل على القدرات        ال يوجد أثر ذو    : H0الفرضية الصفرية    - 
  .اإلبداعية 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمـل علـى القـدرات     : H1الفرضية البديلة    - 
  .اإلبداعية
   :عند إجراء االختبار المذكور تحصلنا على النتائج التالية   

  )17(جدول رقم 
 صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الثانيةنتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من 

  المصدر
درجات 
  الحرية

معامل 
التحديد 
R

2
 

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى داللة 
F 

  14.196  14.196  1  االنحدار
  0.203  7.710  38  الخطأ
  39  الكلي

0.648  
21.906    

69.962
*  0.000  

الحية نموذج اختبار الفرضية الفرعية الثانية وذلك نظراً        ص) 17(يوضح الجدول     
وهو أقل من مستوى الداللـة المعتمـد فـي          ) 0.000(ألن مستوى الداللة المحسوبة كان      

يفسر مـا   ) جودة حياة العمل  (، ومن خالل قيمة معامل التحديد فإن متغير         )0.05(الدراسة  
، وبناء على كل ما سبق فإنـه        ) بداعيةالقدرات اإل ( من التباين في متغير     %) 64.8( قيمته

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجـودة        "يتم رفض الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه         
يوجد أثر  "، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه         "حياة العمل على القدرات اإلبداعية    

عاملين بالجامعة األسـمرية    ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمل على القدرات اإلبداعية لل         
  ."اإلسالمية
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  :خالصة نتائج الدراسة
 لبيانات الدراسة، واختبار فرضيتها تم التوصل إلـى         من خالل التحليل اإلحصائي     

  :العديد من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي
 أفصحت الدراسة أن المستوى العام لجودة حياة العمل لدى العاملين بالجامعة األسمرية             - 1
 .إلسالمية جاء مرتفعاًا
 بينت الدراسة أن مستوى بعد خصائص الوظيفة حظي بالترتيب األول على أبعاد جودة              - 2

حياة العمل، تاله بعد ظروف العمل المعنوية بمستوى مرتفع، ثـم بعـد المـشاركة فـي                 
ابعة القرارات، وجاء بدرجة ممارسة مرتفعة، تاله بعد جماعة العمل، فقد احتل المرتبة الر            

بدرجة مرتفعة، أما بعد أسلوب الرئيس في اإلشراف، فقد حظي بالمرتبة الخامسة بدرجـة              
ممارسة متوسطة، أما األجور والمكافآت فقد حظي بالترتيب األخيـر بدرجـة ممارسـة              

 .متوسطة
أظهرت الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لجودة حياة العمل على اإلبداع اإلداري              - 3

 .لجامعة محل الدراسةللعاملين با
كما أظهرت الدراسة وجودة بعدين للمتغير المستقل جودة حياة العمل لهما تأثير فعلـي               - 4

 ".المشاركة في القرارات، جماعات العمل"على المتغير التابع اإلبداع اإلداري هما 
اعي  بينت الدراسة أنه يوجد أثر وداللة إحصائية لجودة حياة العمل على السلوك اإلبـد              - 5

 .والقدرات اإلبداعية للعاملين بالجامعة محل الدراسة
  :توصيات الدراسة

من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة تُقدم مجموعة من التوصـيات التـي      
 :يؤمل اتباعها والمتمثلة في اآلتي

 تعزيز مستوى جودة حياة العمل لدى العاملين بالجامعة محل الدراسة، وذلك من خالل              - 1
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 .ر ثقافة مؤسسة تشجع وتعزز سلوكيات جودة حياة العملنش
 ترسيخ مفهوم جودة حياة العمل بإبعادها المختلفة لدى العاملين بالجامعة محل الدراسـة      - 2

من خالل أسلوب الرئيس في اإلشراف واألجور والمكافآت حيث جاءت بدرجة متوسطة،            
 .امعة قيد الدراسةوتؤكد لهم أهميتها وإيجابيتها، من أصحاب القرار بالج

 تعميق ووعي العاملين بالجامعة بأهمية االلتزام العام، وذلك من خالل إيجاد اآلليـات              - 3
المناسبة، كإصدار األدلة والكتيبات الرسمية التي تؤكد أهمية جودة حياة العمل بالشكل الذي             

 .يجعل جودة حياة العمل في أعلى سلم القيم التنظيمية
جود حياة العمل أحد المعايير الهامة لغايات منح الجدارة وإشـغال            العمل على اعتبار     - 4

 .المناصب الوظيفية بالجامعة األسمرية اإلسالمية
 تمكين الموارد البشرية العاملة في الجامعة األسمرية قيد الدراسة من العمل بحرية أكبر              - 5

مها في التطوير   لما تتمتع به من صحوة ضمنية، وكياسة، وطوعية مشاركة تؤهلها الستخدا          
  . واإلبداع
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 .2015غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

). التحديات العالمية المعاصـرة   (وآخرون، إدارة منظمات األعمال      سعادة، يوسف    -4
واقع اإلبداع اإلداري لدى إدارة المصارف العامة في الضفة الغربية، الجزء الثـاني،             

 .2014عمان، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، 
لـي،  الموهبة، التفـوق العق   ( الشربيني، زكريا، وصادق، يسرية، أطفال عند القمة         -5

 .2002القاهرة، دار الفكر العربي ) اإلبداع
دار الفـاروق  ( كوك، بيتر، ترجمة خالد العامري، إدارة اإلبداع، الطبعة العربيـة        -6

 ).2008للنشر والتوزيع ومؤسسة محمـد بن راشد آل مكتوم، القاهرة، 
تير غير   العنزي، بسام بن مناور، الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري، رسالة ماجس          -7

 ).2005جامعة الملك سعود، الرياض، (منشورة 
، أثر مركز التحكم كمتغير وسيط على العالقة بين         )2010( مرسي، ميرفت محمد     -8

-333،  )4(المجلة العلمية لالقتـصاد والتجـارة،       . القيادة األصيلة وجودة حياة العمل    
 .، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية360
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التأثير التفاعلي بين العدالـة والثقـة التنظيميـة    ) 2012(جي، حاكم جبوري   الخفا -9
 14مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية،      . وانعكاسه في تحقيق جودة حياة العمل     

)3( ،8-29. 
نموذج مقترح ألثر التوافق بين التزامات اإلدارة       ) 2013(بدوي، شيرين شريف     -10

 -555،  )3(المجلة العلمية لالقتصاد والتجـارة      .  جودة العمل  والتزامات العاملين على  
573. 
أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري لدى العاملين        ). 2013(جلولي، أسماء    -11

في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية؛ جامعة محمـد خضير، رسالة ماجستير غيـر            
 .منشورة بسكرة، الجزائر

اإلبداع اإلداري وعالقته بالنمط القيـادي،      ). 2012( رشيد   جبريل، منصف خالد   -12
 ).األكاديمية الليبية، بنغازي(رسالة ماجستير غير منشورة 

جودة الحياة الوظيفية في منظمـات األعمـال        ). 2008(جاد الرب، سيد محمد      -13
 .مطبعة العشري: جمهورية مصر العربية، المنصورة. العربية
مدخل استراتيجي تكـاملي    : إدارة الموارد البشرية  ). 2014(السالم، مؤيد سعيد     -14

 .إثراء للنشر والتوزيع: األردن، عمان). 3ط(
إدارة رأس المال الفكري في     ). 2009(العنزي، سعد علي، وصالح، أحمد علي        -15

 .دار اليازوردي للنشر: األردن عمان. منظمات األعمال
أثر ممارسة أخالقيات   ). 2014( جميل   عيطاني، مراد سليم، وأبو سلمى، عبداهللا      -16

دراسـة ميدانيـة فـي شـركات      : إدارة الموارد البشرية على تحقيق رضا العـاملين       
 401-388،  )2 (41. االتصاالت الخلوية في األردن مجلة دراسات العلوم اإلداريـة        

 .الجامعة األردنية، عمان، األردن
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مـدخل اسـتراتيجي    :  البشرية إدارة الموارد ). 2010(الهيتي، خالد عبدالرحيم     -17
 .دار وائل للنشر: األردن، عمان). 3ط(
المهارات السلوكية والتنظيمية لتنميـة     ). 2009(المغربي، عبدالحميد عبدالفتاح     -18

الموارد البشرية جمهورية مصر العربية، المنـصورة، المكتبـة العـصرية للنـشر             
  .والتوزيع

  
  
  
  
  


