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اإلبداع اإلداري وعالقته بتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة في 
اليمن

الملخص: 
هدفت الدرا�شة احلالية اإىل التعرف على عالقة الإبداع الإداري بتحقيق امليزة التناف�شية يف اجلامعات 
اخلا�ش��ة يف اليمن، وقد ا�شتخ��دم الباحثان املنهج الو�شفي التحليلي لالإجابة ع��ن ت�شاوؤلت الدرا�شة واختبار 
فرو�شه��ا مت تطبي��ق اأداة الدرا�ش��ة )ال�شتبان��ة( التي تكونت من ق�شم��ن احتوى الق�ش��م الأول اأبعاد الإبداع 
الإداري )املن��اخ الإبداع��ي – القدرات الإبداعية – ال�شلوك الإبداع��ي – التنفيذ الإبداعي( وت�شمن الق�شم 
الث��اين امليزة التناف�شية، وقد اأظهرت نتائج التحلي��ل الإح�شائي وجود عالقة ارتباط طردية بن ثالثة من 
اأبع��اد الإب��داع الإداري )املن��اخ الإبداعي، ال�شل��وك الإبداعي، تنفي��ذ الإبداع( بتحقيق املي��زة التناف�شية يف 
اجلامع��ات اخلا�ش��ة يف اليم��ن، حيث جاء معامل الرتباط الكل��ي )0.72( عند م�شتوى دلل��ة )0.05( اأي اأنه 
بزي��ادة الإبداع الإداري �شتزيد فر�ش��ة حتقيق امليزة التناف�شية يف اجلامعات اخلا�شة يف اليمن، بينما يف بعد 
)القدرات الإبداعية( ات�شح اأنه ل عالقة له بتحقيق امليزة التناف�شية، فقد جاء معامل الرتباط )0.042( 
اأي ل توج��د عالق��ة طردية ذات دلل��ة اإح�شائية بن بعد القدرات الإبداعية وحتقي��ق امليزة التناف�شية يف 
اجلامع��ات اخلا�شة يف اليمن. وق��د خل�شت الدرا�شة اإىل اأن تبني اجلامعات لالإب��داع الإداري مبفهومه الوا�شع 

ي�شل بها للح�شول على ميزة تناف�شية م�شتدامة ل ميكن للمناف�شن تخطيها. 

الكلمات املفتاحية:الإبداع الإداري، امليزة التناف�شية، اجلامعات اخلا�شة. 
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The Relationship between Administrative Innovation and 
Competitive Advantage in Yemeni Private Universities

Abstract:

The study aimed to identify the relationship of administrative innovation 
to achieve competitive advantage in private universities in Yemen. The 
researchers used quantitative method to answer the questions of the study 
and used a questionnaire for collecting data about the variables of the study: 
administrative innovation and competitive advantage. The results of the 
statistical analysis showed a positive significant relationship between three 
dimensions of administrative innovation (innovation climate, innovative 
behavior, implementation of innovation) and competitive advantage in 
private universities in Yemen. The correlation was (0.72) at the significant 
level of (0.05); however, there was no relationship between innovative 
capabilities and competitive advantage. The study results showed that the 
universities which encourage the adoption of administrative innovation have 
a better chance to achieve sustainable competitive advantage which cannot 
be overtaken. 

Keywords: Administrative innovation, Competitive advantage, Private 
universities. 
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المقدمة: 
تواج��ه املوؤ�ش�ش��ات التعليمي��ة يف العامل اأجمع حتديات كب��رة نتيجة النمو املت�شارع للم�ش��رة التعليمية، 
ويف دول الع��امل الثال��ث ت�شت��د ه��ذه التحدي��ات ب�شب��ب التاأث��ر املفرو�س على احلرك��ة التعليمي��ة الناجت عن 
التط��ور الكب��ر يف املعارف، كل هذا ي�شتلزم من هذه املوؤ�ش�ش��ات اإدارة تعليمية مبدعة تواكب التطور مبا ي�شمن 
له��ا ال�شتم��رار والتقدم والق��درة على مواجهة حتديات امل�شتقبل كونها تقوم بال��دور الأكرب يف تنمية البلدان 
وتنميته��ا )Al-Nashmi and Zin, 2011(. وم��ع ول��وج املجتم��ع الن�ش��اين عملية الإب��داع حتققت الكثر 
م��ن الكت�شاف��ات للعديد من الإن�ش��اءات اجلديدة ويف مقدمتها املن�شاآت التعليمية، ث��م تطور املجتمع الإن�شاين 
وازداد تع��داد ال�ش��كان وظه��رت التكت��الت، ومع تراكم املنفع��ة ن�شاأت الرغب��ة يف التناف���س والت�شابق من اأجل 
اكت�ش��اف كل م��ا هو اأكرث تطورًا، ورمب��ا اأدى ذلك التفاعل اإىل اإعمال املقارن��ة واملناف�شة من اأجل احل�شول على 
اأكرث مما يح�شل عليه الآخرون، ومن املوؤكد اأن تلك التطورات اإمنا توؤدي اإىل احلاجة املتنامية وامل�شتمرة اإىل 
الإبداع )جلدة وعبودي، 2006(، فالإبداع هو اجلواب الذي ياأتي يف املرتبة الأوىل عن ال�شوؤال الآتي: ما هو 

ال�شيء الذي ينبغي على الإن�شان القيام به كي يحافظ على بقائه؟ )هورايب، 2003(. 
وم��ن هنا تتخذ املنظمة ق��رارات حا�شمة بق�شد احتالل موقع تناف�شي منا�ش��ب يف ال�شوق يوؤهلها للتعرف 
عل��ى مناف�شيه��ا �شمن القطاع الذي تن�شط فيه، وي�شتدعي التفوق عل��ى املناف�شن ال�شتناد اإىل ميزة تناف�شية 
حقيقي��ة يت��م اإن�شاوؤها بعد اإدراك وتفكر عميق حت��ى ت�شمن املوؤ�ش�شة قدرة تناف�شي��ة عالية، وتوؤمن بقاءها 
�شم��ن جماع��ة املناف�ش��ن والنم��و يف ال�ش��وق )ن�شر الدي��ن والزي��ن، 2006( بعيدًا ع��ن العي���س يف ردت الفعل، 
والتقلي��د الأعمى، ويقول Jezyckiا)1997( “اأن هناك جمموعة من امل�شاكل اجلديدة تاأخذ طريقها للظهور 
مبع��دلت مت�شارع��ة تتطل��ب اإجابات جدي��دة واأمناط قيادي��ة جديدة ونوعًا م��ن الإبداع ي�شتطي��ع ا�شتقراء 
م��ا وراء املتطلب��ات الآني��ة ويك��ون م�شتماًل على روؤي��ة ما ينبغ��ي اأن يكون علي��ه الو�شع يف امل�شتقب��ل. “ كما اأن 
ال�شتخ��دام احل��ايل للتفكر الهزيل يراهن على اأن منظومات العمل �شوف يتم ت�شميمها ح�شب توفر العرو�س 
ولي���س بن��اًء على الطلب، ويف تل��ك احلالة اإذا كانت كل خدمة اأو �شلعة يتم تقدميه��ا من قبل موؤ�ش�شة ما تعترب 
خدم��ة فري��دة وممي��زة اأو �شلع��ة فريدة ومميزة ف��اإن عملية الإبداع لب��د اأن تو�شع يف اإط��ار موؤ�ش�شي، فاملدى 
املتوق��ع لالإبداع �شيتجاوز جمرد تطوير املنتجات واخلدمات، فحاجات العمالء امل�شتقبلية والبيئة التناف�شية 
الت��ي تعي�شه��ا املنظم��ات �شوف تتطلب اإبداعًا عل��ى كل م�شتوى خالل املوؤ�ش�شة، ومن اأجل و�ش��ع الإبداع يف اإطار 
موؤ�ش�ش��ي لب��د من فهمه فهمًا جيدًا )جوبت��ا، 2008(، وهذا ما حاول الباحثان ت�شلي��ط ال�شوء عليه من خالل 

هذا الدرا�شة. 
امليزة التناف�شية: 

تع��ددت تعريفات املي��زة التناف�شية من قبل الكتاب واملوؤلفن وظهرت مب�شمي��ات عدة من اأبرزها "القدرة 
التناف�شي��ة"، و"التف��وق التناف�ش��ي"، و"التمي��ز التناف�ش��ي"، و"النج��اح التناف�ش��ي"، لكنه��ا تتف��ق يف م�شمونها 
عل��ى ان�ش��راف مفه��وم امليزة التناف�شي��ة اإىل الكيفية التي ت�شتطيع به��ا الدولة اأو املنظم��ة اأن متيز نف�شها عن 
اأقرانها ومناف�شيها وحتقق لنف�شها التفوق والتميز عليهم )ال�شلمي، 2001(. يعرفها ال�شلمي )2001( بالقدرة 
التناف�شي��ة وه��ي املهارة اأو التقنية اأو امل��ورد املتميز الذي يتيح للمنظمة اإنتاج قي��م ومنافع للعمالء تزيد عما 
يقدم��ه له��م املناف�شون، ويوؤكد متيزها واختالفها ع��ن هوؤلء املناف�شن من وجهة نظ��ر العمالء الذين يتقبلون 
ه��ذا الخت��الف والتميز، حيث يحق��ق لهم املزيد من املناف��ع والقيم التي تتفوق على ما يقدم��ه لهم املناف�شون 
الآخ��رون. كم��ا ذهب مر�شي اإىل اأن امليزة التناف�شية هي ميزة اأو عن�شر تفوق للموؤ�ش�شة يتم حتقيقه يف حالة 

اتباعها ل�شرتاتيجية معينة للتناف�س )خليل، 1998(. 
التعريف الأول اأكرث دللة واإقناعًا لأنه يركز على جوهر امليزة التناف�شية األ وهو الإبداع، اأما التعريف 
الث��اين فرك��ز على خل��ق القيمة للعميل، يف ح��ن التعريف الثال��ث يركز على اأح��د م�شادر املي��زة التناف�شية 

واملتمثل يف ا�شرتاتيجية التناف�س. 
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اأبعاد ال�شبقيات التناف�شية: 
1. التكلفة: 

يتطل��ب حتقي��ق املي��زة التناف�شي��ة - على ا�شا�س بع��د التكلفة - قيام م��دراء العمليات بتحدي��د تكاليف املواد 
والنق��ل والطاق��ة والتكاليف الأخرى بهدف ت�شميم نظام ي�شهم يف خف�س تكلف��ة الوحدة الواحدة، وي�شتلزم 
ذلك املزيد من ال�شتثمارات لإيجاد املعدات والت�شهيالت )Krajewski & Ritzman 1999, 33( ويف درا�شة 
مماثل��ة ق��ال  Shank وGovindarajanا)1993(: اأن التكلف��ة ه��ي النظر ال�شرتاتيج��ي لل�شعر بو�شفة 

�شالحًا تناف�شي. 
2. اجلودة: 

تن��اول الكت��اب هذا البع��د ب�شكل كبر يف اأدبي��ات اإدارة الإنتاج والعمليات، ول�شيما خ��الل العقدين ال�شابقن، 
وتباينوا يف اإعطاء مفهوم للجودة فرى Slack واآخرون )1998( اأن اجلودة تعنى عمل الأ�شياء ب�شكل �شحيح 
لتق��دمي منتجات تالئم حاجات الزبائن ورغباتهم، ويف درا�شة م�شابهة اأ�شار Juranا)2003( اإىل اأن اجلودة 

تعني م�شتوى مالءمة املنتج لال�شتخدام. 
3. �شرعة ال�شتجابة: 

يع��د ه��ذا البع��د م��ن ال�شبقي��ات املهم��ة، اإذ يعتربها عدد م��ن الكتاب املعي��ار احلقيق��ي لقابلي��ة ال�شركة على 
ال�شتجابة والتكيف ال�شريع لتلبية طلبات ال�شوق يف النتقال والتحول من منتج لآخر وفقًا حلاجات ورغبات 

)Chase et al., 2004( العمالء
مفهوم الإبداع: 

كلم��ة )اإب��داع( يف اللغة العربية تعنى “ابتكار �شيء منطي، ول مكرر”، حيث اأنها تعود اإيل الفعل )بدع(، 
و “ب��دع ال�ش��يء: اأوج��ده علي غر مثال”، والبديع ه��و“ الذي ل نظر ول مثيل ل��ه” )املعجم الو�شيط (. وقد 
تعددت التعاريف التي اأوردها الباحثون لتحديد معنى الإبداع، ومنها اأنه العملية التي مير بها الفرد يف اأثناء 
خربات��ه، والت��ي ت��وؤدي اإىل حت�شن وتنمية ذات��ه، كما اأنه��ا تعبر عن فرديت��ه وتفرده )ابو دني��ا وابراهيم، 
2000(. كم��ا عرف��ه Myers وMarquisا)1969( باأنه لي�س حدثا فرديا م�شتقال اأو مفهوما اأو فكرة جديدة 
اأو ح��دوث ابت��كار ل�ش��يء جديد و اإمنا ه��و عملية �شاملة و متكامل��ة تت�شمن جمموعة مرتبط��ة من الأنظمةو 
والعملي��ات الفرعي��ة داخل املنظمة وهذا ما ذهب اليه اأي�ش��ًا عكرو�س وعكرو�س )2004، 10(. وعرفه دروكر 
)1988، 18( باأن��ه تغي��ر يف ن��اجت امل��وارد، بلغ��ة القت�ش��اد ه��و تغي��ر يف القيم��ة و الر�ش��ا الناجت ع��ن املوارد 
امل�شتخدم��ة م��ن قب��ل امل�شتهلك. وعرف��ه Zaltman واآخ��رون )1973( على اأن��ه اأي فكرة اأو تطبي��ق اأو منتج 
ل��دى املنظم��ة ينظر اإليه عل��ى اأنه جديد من قبل الوحدة اأو الهيكل الذي يتبن��اه. ويعرف اأي�شا باأنه التطبيق 
 Badot,( الناج��ح لت�ش��ور اأو اكت�شاف اأو اخرتاع مع اعتباره نتيج��ة مف�شرة باإرادة التغير ولي���س للم�شادفة
Lachmann, 1993 ;1999(، وعرفت��ه منظم��ة التع��اون والتنمي��ة يف امليدان القت�ش��ادي على اأنه جمموع 
اخلط��وات العلمي��ة والفنية والتجارية واملالي��ة الالزمة لنجاح تطوير وت�شويق منتج��ات �شناعية جديدة اأو 
حم�شن��ة، وال�شتخ��دام لأ�شاليب وعمليات اأو معدات جديدة اأو حم�شن��ة اأو اإدخال طريقة جديدة يف اخلدمة 
الجتماعي��ة، ولي���س البحث والتطوي��ر اإل خطوة واحدة من ه��ذه اخلطوات. من خالل ما تق��دم من تعاريف 
ميك��ن اعتب��ار الإبداع باأن��ه تطبيق لأفكار جديدة ت��وؤدي اإىل حت�شن ملحوظ على املنتج��ات، طرائق الإنتاج، 
التنظي��م والت�شوي��ق داخل املنظم��ة بكيفية تهدف اإىل اإح��داث اأثر اإيجابي وناجح عل��ى اأداء ونتائج املنظمة 

)ن�شر الدين والزين، 2006(. 
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الإبداع الإداري: 
ُيعّرف الإبداع الإداري باأنه القدرة على ابتكار اأ�شاليب وو�شائل واأفكار مفيدة للعمل، ويجب اأن تلقى هذه 
الأف��كار والأ�شالي��ب التجاوب الأمث��ل من قبل العاملن وحتفز ما لديهم من ق��درات ومواهب لتحقيق الأهداف 
الإنتاجية والأدائية الأف�شل، وهذا يعني اأن الإبداع لي�س جمرد فكرة اأو قرار، واإمنا هو عملية تت�شمن ثالثة 
عنا�ش��ر متداخل��ة ومت�شابكة اإىل اأق�ش��ى درجة، فالعن�شر الأول يتمثل يف الفك��رة القيادية والروؤية املتميزة 
لالدخ��ار، اأما العن�شر الث��اين فيتمثل يف حتريك وت�شغيل واإذكاء مواهب ومه��ارات الأفراد والفريق، والعن�شر 
الثال��ث يتمثل يف ا�شتثمار نتائج هذه الرتكيبة وحتويلها اإىل القنوات الإنتاجية ال�شحيحة )ال�شريف، 2009، 

 .)261

وي��رى احل�شني��ة )2009( اأن الإب��داع الإداري هو العن�شر الوحيد اخل��الق يف املنظمة من خالل عمليات 
التفكر والتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة الواقعية على املبدعن واأن�شطتهم الإبداعية وتوفر املوقف 
الإبداع��ي، مثل اإيجاد الآلي��ات امل�شاعدة على الإبداع وا�شتثمار النواجت الإبداعي��ة فالإدارة بالإبداع تن�شب 
عل��ى اإدارة الأف��كار واملفاهي��م واإبداعات الأف��راد اجلديدة وميك��ن اأن جتري هذه العملية م��ن خالل اكت�شاف 

املبدعن ودرا�شة اإبداعاتهم وتقييمها وتوظيفها يف العمل. 
وي�ش��ر حم��ادات )2008، 315( اإىل اأن الإب��داع الإداري اإب��داع جماعي موؤ�ش�شي اأي�شًا، وه��و اأعم واأ�شمل 
م��ن الإب��داع الف��ردي، ويعني القدرة عل��ى ابتكار اأ�شالي��ب واأفكار ميك��ن اأن تلقى التجاوب الأمث��ل من العاملن 

وحتفزهم ل�شتثمار قدراتهم ومواهبهم لتحقيق الأهداف التنظيمية. 
وع��ّرف اأي��وب )2000، 7( الإب��داع الإداري باأن��ه “القدرة على اإيج��اد اأ�شياء جديدة قد تك��ون اأفكارًا اأو 
حل��وًل اأو منتج��ات اأو خدم��ات اأو ط��رق واأ�شاليب عمل مفي��دة، مع الإ�ش��ارة اإىل اأن الإب��داع الإداري لبد واأن 
يبنى على متيز الفرد يف روؤيته للم�شكالت وحلها، وعلى قدراته العقلية وطالقته الفكرية ومعارفه التي ميكن 
تنميته��ا وتطويره��ا بوج��ود املناخ املنا�شب والقي��ادة القدوة وعالق��ات العمل املتفاعلة الت��ي تنمي القدرة يف 
الو�ش��ول اإىل الأف��كار واحلل��ول اجلديدة بطريق��ة مبتكرة”. ويعرف��ه الع��واد)2005، 41( باأنه: “جمموعة 
الإج��راءات والعملي��ات وال�شلوكيات التي توؤدي اإىل حت�شن املناخ الع��ام يف املوؤ�ش�شة من خالل حتفيز العاملن 
عل��ى ح��ل امل�شكالت واتخ��اذ القرارات باأ�شلوب اأك��رث اإبداعًا وبطريقة غ��ر ماألوفة يف التفك��ر”، بينما عرفه 
العزاوي ون�شر)2012( باأنه ما يتعلق ب�شكل مبا�شر بالهيكل التنظيمي والعملية الإدارية يف املنظمة، وب�شكل 
غ��ر مبا�شر بن�شاطات املنظمة الأ�شا�شية. ويعترب Peter Druckerا)1988( اأن الإبداع هو القدرة الإدارية 

الأوىل التي حتتاج اإليها املنظمة يف امل�شتقبل )هورايب، 2003، 13(. 
وعليه ميكن القول باأن اأبرز الأبعاد املكونة لالإبداع يف جمال الإدارة تتمثل يف اأربعة عوامل اأ�شا�شية هي: 
العملية البداعية ذاتها، الفرد اأو املجموعة املبدعة، البيئة التنظيمية ذات املوا�شفات اخلا�شة على م�شتوى 
اإتاح��ة فر���س بروز الأف��كار اجلديدة وتهيئ��ة الأج��واء املنا�شبة لتطبيقه��ا، والنتائج امللمو�ش��ة ذات القيمة، 
والق��ادرة عل��ى اإحداث نقلة نوعية �شواء على م�شتوى املنظم��ة ككل او اأجزائها وهذا ما اأكده جروان )1999( 
يف تعريف��ه لالإب��داع الإداري باأنه: مزيج من القدرات وال�شتعدادات واخل�شائ���س ال�شخ�شية، التي اإن وجدت 
يف بيئ��ة منا�شبة، فاإنها جتعل الفرد اأك��رث اإح�شا�ًشا بامل�شكالت، ومرونة يف التفكر، واإنتاًجا لالأفكار التي تتميز 

بالغزارة، والأ�شالة، مقارنة بخرباته ال�شخ�شية اأو خربات اأقرانه. 
وه��ذا م��ا ا�شتند عليه الباحثان يف تعريفهم��ا الإجرائي لالإبداع الإداري: مزيج م��ن القدرات الإبداعية 
واخل�شائ���س ال�شخ�شي��ة الت��ي اإن وجدت من��اخ اإبداعي، فاإنها جتعل الف��رد ي�شلك �شل��وكًا اإبداعيا فيكون اأكرث 
اإح�شا�شًا بامل�شكالت، ومرونة يف التفكر وانتاجًا لالأفكار فتتميز بتنفيذ اإبداعي ينمي عن خربة ودراية مقارنة 

بخرباته ال�شخ�شية اأو خربات اأقرانه. 
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العالقة بن الإبداع الإداري وامليزة التناف�شية: 
يعت��رب الإب��داع م��ن اأه��م الركائ��ز للمي��زة التناف�شي��ة، ف��اإذا اأرادت املوؤ�ش�ش��ات اأن ل تتخلف ع��ن ال�شباق 
التناف�ش��ي فاإن��ه يتعن عليها اتخاذ خطوات واإجراءات لتقدمي خدمات اأو منتجات اأو لتطوير تقنيات جديدة 
لإنت��اج هذه املنتج��ات واخلدمات بكل ثقة وكلف��ة منخف�شة، فالإبداع هو القدرة عل��ى حتديد بع�س الو�شائل 

التي ت�شاعدنا على حتقيق مكانة ريادية تفوق املناف�شن )كوك، 2010(. 
كم��ا اأن الهتم��ام بالعام��ل الب�ش��ري الذي ميتل��ك املهارات والكف��اءات واملع��ارف املتميزة، ه��و الذي يلقى 
م��ن اإدارة الإب��داع التحفيز والتوجي��ه املنا�شبن، ففي ظل التح��ولت التي ت�شهدها البيئي��ة التناف�شية زادت 
الأهمي��ة ال�شرتاتيجية للم��وارد والكفاءات الب�شرية، بحيث انتقل العامل م��ن اقت�شاد املعلومات اإىل اقت�شاد 
املعرف��ة، ال��ذي يعتمد بالأ�شا���س على اإجم��ايل املعارف وامله��ارات والقدرات الت��ي متتلكها الكف��اءات الب�شرية 
الق��ادرة عل��ى الإبداع والتح�ش��ن امل�شتمرين )ع�ش��اف، 2015(، وبالتايل ميكن القول باأن الإب��داع الإداري هو 

اخليار ال�شرتاتيجي الأكرث �شمانا للموؤ�ش�شات يف مواجهة خمتلف ال�شطرابات املحتملة يف املحيط. 
اإذن جن��د باأن��ه على مدار مدة معقول��ة من الزمن ميكن النظر اإىل املناف�شة يف كث��ر من املجالت على اأنها 
عملية موجهة بوا�شطة عن�شر الإبداع واأن املوؤ�ش�شات التي تبادر مبنتجات جديدة وعمليات اأو ا�شرتاتيجيات 
جدي��دة ميكنه��ا غالبا حتقيق اأرباح �شخمة، وهذا الحتمال مين��ح املوؤ�ش�شات حافزا قويا لل�شعي وراء منتجات 
اأو عملي��ات و ا�شرتاتيجي��ات مبتكرة وجدي��دة. ويف خ�شم رغبة جاحمة لال�شتمرار والبق��اء والتفرد من قبل 

املنظمات يطرح ال�شوؤال الآتي نف�شه: ما الذي يوؤدي اإىل ظهور ميزة تناف�شية؟
تن�شاأ امليزة التناف�شية نتيجة لعوامل داخلية اأو عوامل خارجية )حممد، 2008(: 

Ԁ  العوام��ل اخلارجية: هو تغ��ر احتياجات العميل اأو التغرات التكنولوجية اأو القت�شادية اأو القانونية
الت��ي ق��د تخلق مي��زة تناف�شي��ة لبع���س املوؤ�ش�ش��ات نتيجة ل�شرع��ة ا�شتجابته��م كرد فع��ل على هذه 
التغ��رات. ويعتمد ذلك على قدرة املوؤ�ش�شة على �شرع��ة ال�شتجابة للمتغرات اخلارجية وهذا يدل 

على مرونة املوؤ�ش�شة وقدرتها على متابعة املتغرات عن طريق حتليل املعلومات وتوقع التغرات. 
Ԁ  العوام��ل الداخلي��ة: هي قدرة املوؤ�ش�ش��ة على امتالك موارد وبن��اء )اأو �شراء( ق��درات ل تكون متوفرة

ل��دى املناف�شن الآخري��ن. فاجلامعة التي تقدم خدماتها بطريقة مميزة، وبجودة عالية ت�شنع ثقة 
ل��دى العمي��ل، متكنها من خلق ميزة تناف�شي��ة عن طريق بناء خربات، و ع��ن طريق توظيف واختيار 
الكف��اءات ذات الق��درات الإبداعي��ة. فالبت��كار والإبداع لهم��ا دور كبر يف خلق مي��زة تناف�شية. ل 
ينح�ش��ر الإبداع هنا يف تطوي��ر املنتج اأو اخلدمة ولكنه ي�شمل الإبداع يف ال�شرتاتيجية والإبداع يف 

اأ�شلوب العمل اأو التكنولوجيا امل�شتخدمة والإبداع يف خلق فائدة جديدة للعميل. 
الجامعات الخاصة في اليمن 

ن�شاأت اجلامعات اخلا�شة يف اليمن: 
ن�ش��اأت اجلامع��ات اخلا�ش��ة يف اليم��ن ع��ام 1993م، وزاد عددها على نح��و كبر فو�ش��ل اإىل )24( جامعة 
حاليًا. لكن اجلامعات اخلا�شة يف اجلمهورية اليمنية لزالت تعاين من الق�شور يف البنى الأ�شا�شية من ناحية 
اأوىل، واعتماده��ا عل��ى اأ�شات��ذة اجلامع��ات احلكومي��ة يف التدري�س والإدارة م��ن ناحية ثاني��ة، وتوا�شع عدد 
الط��الب امللتحق��ن فيه��ا من ناحية ثالثة. كم��ا اأن التو�شع الكبر يف ع��دد موؤ�ش�شات التعلي��م اجلامعي اخلا�س، 
رافق��ه اإغف��ال خلطط واأولويات وبرامج اجلامعات وتنظيمها وتدبر املوارد الكافية لها، مما اأدى اإىل التزاحم 
ال�شدي��د عل��ى املوارد املوجه��ة للتعليم اجلامع��ي، املح��دودة بطبيعتها. واأي�شا ت��دين نوعي��ة التعليم اجلامعي 
وخمرجاته مع التو�شع الكبر يف عدد موؤ�ش�شاته بدون درا�شة لحتياجات �شوق العمل وخطط التنمية، ف�شال 
عن ذلك ا�شتن�شاخ اجلامعات النا�شئة من اجلامعتن الأم )�شنعاء وعدن(، وتعزز ذلك من حيث التنظيم ومنط 
الإدارة ب�ش��دور قان��ون اجلامع��ات رقم )18( لع��ام 1995م الذي فر�س منط��ًا واحدًا يف تق�شي��م الإدارة العليا 

للجامعات )موؤ�شرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية(. 
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ويو�شي اخلرباء باإعادة تخ�شي�س النفقات اجلارية للجامعات ا�شتنادًا اإىل الوظائف والأهداف املحددة 
لكل جامعة، واإعادة توزيع معظم اأع�شاء الهيئة التدري�شية مبا يتالءم مع الوظائف والأهداف املعاد �شياغتها 
وهيكلته��ا على كلي��ات اأق�شام اجلامعات، والتن�شيق بن موؤ�ش�شات التعليم الع��ايل لتحقيق التكامل فيما بينها يف 
جم��الت القب��ول وال�شتفادة من اخلربات املتاحة فيه��ا والتن�شيق بن الأق�شام الأكادميي��ة، وتر�شيد الإنفاق 
بعق��د الن��دوات واملوؤمت��رات العلمية امل�شرتكة والتع��اون مع اأع�شاء هيئ��ة التدري�س ل�شد النق���س يف موؤ�ش�شات 
اأخ��رى، والعم��ل عل��ى تخفي�س الفاق��د التعليمي يف ن�ش��ب الر�شوب باتخ��اذ اإجراءات عملي��ة، وذلك بالرتكيز 
عل��ى الإر�ش��اد الأكادميي وتطوير ط��رق التدري�س ودعم الأبح��اث التي ت�شاعد يف تطوير الكف��اءة الداخلية 
واخلارجي��ة للتعلي��م العايل. واجلدير بالذكر اأنه لبد لوزارة التعليم الع��ايل والبحث العلمي مع هذا التزايد 
املذه��ل للجامعات اخلا�شة من تعزي��ز التناف�س اخلالق بن موؤ�ش�شات التعليم العايل والبحث العلمي مبا ي�شمن 

لها الو�شول اإىل تقدمي خدماتها بكفاءة وفاعلية. 
الدراسات السابقة: 

تعددت الدرا�شات التي تناولت مو�شوع الإبداع الإداري وامليزة التناف�شية منها: 
درا�ش��ة عو���س )2013( التي هدفت اإىل معرف��ة واقع الإبداع الإداري يف موؤ�ش�ش��ات الت�شالت اخللوية 
)Touch Alpha & MTC( يف لبنان واأثره يف التطوير التنظيمي على م�شتوى الأفراد واجلماعة والتنظيم. 
وق��د كان��ت عينة الدرا�شة 385 فردًا من العاملن يف هذه املوؤ�ش�شات. وبينت نتائج الدرا�شة اأن املوؤ�ش�شات تطبق 

عنا�شر وجوانب الإبداع مب�شتوى جيد؛ مما يوؤثر اإيجابيًا يف التطوير التنظيمي على جميع امل�شتويات. 
اأم��ا درا�ش��ة ع�ش��اف )2015( فق��د هدف��ت اإىل التعرف عل��ى واقع اإدارة الإب��داع كمدخ��ل لتحقيق امليزة 
التناف�شي��ة يف موؤ�ش�ش��ات التعلي��م العايل من وجهة نظر العامل��ن فيها، والك�شف عم��ا اإذا كان هناك فروق ذات 
دلل��ة اإح�شائي��ة عن��د م�شتوى دلل��ة )α ≥ 0.05( بن متو�شطات درج��ات تقدير اأفراد العين��ة لواقع اإدارة 
الإب��داع كمدخل لتحقي��ق امليزة التناف�شية يعزى اإىل املتغرات )املوؤهل العملي – اجلن�س – �شنوات اخلدمة(، 
وم��ن ثم و�ش��ع ا�شرتاتيجي��ة لإدارة الإبداع كمدخ��ل لتحقيق امليزة التناف�شي��ة يف موؤ�ش�ش��ات التعليم العايل. 
وق��د اأظه��رت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف امل�شت��وى الكلي لآراء اأفراد العينة حول واقع اإدارة 
الإب��داع تعزى ملتغري املوؤه��ل العلمي و�شنوات اخلدم��ة. وهدفت درا�ش��ة Ussahawanitchakitا)2012( 
اإىل اختب��ار اأثر التعلم التنظيمي والإبداع الإداري على امليزة التناف�شية يف �شركات الإلكرتونيات يف تايالند، 
حي��ث طبق��ت الدرا�شة على 121 �شركة م��ن هذه ال�شركات. ومن اأهم النتائج الت��ي تو�شلت اإليها هذه الدرا�شة 

هي الإبداع الإداري يوؤثر مب�شتوى عايل على امليزة التناف�شية يف تلك ال�شركات. 
كما هدفت درا�شة Human وNaudeا)2010( اإىل بيان التوجه الإبداعي يف حميط الأعمال وتكونت 
عين��ة الدرا�شة من )181( مديرًا يعملون يف ال�ش��ركات التجارية يف �شمال اأفريقيا. وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل 
اأن كاًل م��ن العالق��ات والتوجه الإبداع��ي يف حميط الأعمال يعززان من عملية التمي��ز ومبا ينعك�س على اأداء 

تلك ال�شركات على املدى البعيد. 
وج��اءت درا�شة Dobniا)2011( لتوؤكد نتائ��ج الدرا�شات ال�شابقة حيث هدفت اإىل اختبار العالقة بن 
التوج��ه الإبداع��ي والأداء املنظم��ي يف عينة من ال�ش��ركات الكندية. وق��د تو�شلت الدرا�ش��ة اإىل العديد من 
النتائ��ج اأبرزه��ا اأن هن��اك عالقة طردية عالي��ة بن التوجه الإبداع��ي والأداء املنظمي له��ذه ال�شركات واأن 

ال�شركات ذات التوجه الإبداعي العايل منوها اأف�شل من ال�شركات الأخرى. 
وج��اءت درا�ش��ة �شامي )2013( لختب��ار العالقة بن التوج��ه الإبداعي والتج��ارة الإلكرتونية وامليزة 
التناف�شي��ة )درا�ش��ة تطبيقي��ة عم��ى ال�ش��ركات اللكرتوني��ة يف عم��ان( بهدف اختب��ار العالقة ب��ن التوجه 
البداع��ي والتجارة الإلكرتونية وامليزة التناف�شية يف ال�شركات الإلكرتونية يف عمان. وتو�شلت الدرا�شة اإىل 
ع��دة نتائ��ج من اأهمها اأن هنالك اأث��ر مبا�شر ذو دللة اإح�شائية للتوجه الإبداع��ي على التجارة الإلكرتونية، 
كذل��ك تبن وج��ود اأثر مبا�شر ذو دللة اإح�شائي��ة للتوجه الإبداعي على املي��زة التناف�شية )التميز؛ �شرعة 
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ال�شتجاب��ة؛ والإب��داع(، بالإ�شافة اإىل اأنه تب��ن وجود اأثر مبا�شر ذو دللة اإح�شائي��ة للتجارة الإلكرتونية 
على امليزة التناف�شية )التميز؛ �شرعة ال�شتجابة؛ والإبداع(. 

اأم��ا درا�ش��ة ب��دح واأبو ط��ه )2013( فقد هدف��ت اإىل التع��رف على مقوم��ات وممار�شات الإب��داع الإداري 
م��ن وجه��ة نظر مدي��رات ريا�س الأطف��ال اخلا�شة يف مدين��ة عمان. وجاء م�شت��وى مقومات الإب��داع الإداري 
وممار�شته مرتفعة يف ريا�س الأطفال، واأنه كلما زادت مقومات الإبداع الإداري زادت م�شتوى ممار�شة املديرات 
ل��ه. وهدف��ت درا�شة املط��ري )2012( اإىل بيان اأث��ر التوجه الإبداعي عل��ى حتقيق مي��زة تناف�شية للبنوك 
التجاري��ة الكويتي��ة. وق��د مت جمع البيان��ات با�شتبانة �شمل��ت 30 فقرة وزعت على عينة م��ن 102 موظف يف 
البنوك التجارية الكويتية. وتو�شلت الدرا�شة اإىل وجود اأثر ذي دللة اإح�شائية للنية بالإبداع على حتقيق 

 .)α ≥ 0.05( عند م�شتوى دللة )امليزة التناف�شية للبنوك التجارية الكويتية )التميز، ال�شتجابة
وق��د هدفت درا�شة املبي�شن والطراونة )2011( اإىل درا�ش��ة اأثر التمكن الإداري يف ال�شلوك الإبداعي 
ل��دى العاملن يف البنوك التجاري��ة الأردنية، واإىل حتديد م�شتوى التمك��ن الإداري وال�شلوك الإبداعي لدى 

العاملن يف البنوك التجارية الأردنية. 
كما هدفت الدرا�شة اإىل اختبار تاأثر اأبعاد التمكن الإداري يف ال�شلوك الإبداعي، وقد خل�شت الدرا�شة 
اإىل اأن تطبي��ق مب��داأ التمك��ن يف اإدارة املوارد الب�شرية يف البنوك التجاري��ة الأردنية يعزز من اأداء العاملن. 
بينم��ا هدف��ت درا�شة امل�ش��وط )2011( اإىل التعرف عل��ى اأثر بيئة العم��ل على الإب��داع الإداري يف اأكادميية 
يف �شع��د العب��داهلل للعلوم الأمني��ة يف دولة الكويت. وقد اأظه��رت الدرا�شة اأن بيئة العم��ل توؤثر على الإبداع 
الإداري. وهدفت درا�شة بحر والعجلة )2011( اإىل التعرف على مدى توفر القدرات الإبداعية لدى املديرين 
العامل��ن بوزارات قطاع غ��زة وعالقتها باأدائهم، وتكون جمتمع الدرا�شة م��ن املديرين العاملن بوزارات قطاع 
غ��زة م��ن الدرج��ات حيث مت اأخذ عين��ة طبقية قوامه��ا )370( مفردة م��ن املجتمع وقد مت ت�شمي��م ا�شتبانة 
الدرا�ش��ة كو�شيل��ة جلم��ع البيانات الالزم��ة، مت توزيعها عل��ى عينة الدرا�شة عل��ى اأ�شا�س طبق��ي. وقد اأ�شارت 

النتائج اإىل وجود عالقة بن توفر القدرات الإبداعية لدى العاملن واأدائهم. 
وتناول��ت درا�ش��ة العبيدي والع��زاوي )2010( مو�شوع الإبداع املنظمي واأث��ره يف حت�شن جودة املنتج يف 
ال�شرك��ة العام��ة لل�شناعات الكهربائية / الوزيرية، حي��ث مت تطبيق واختبار اأمنوذج البحث من خالل توزيع 
ا�شتبان��ة عل��ى عين��ة من مدي��ري ال�شركة املذك��ورة، وقد وج��دت عالقة ارتب��اط وتاأثر ذات دلل��ة معنوية 
اإح�شائي��ة ب��ن املتغرين. اأما درا�ش��ة عبا�س )2010( حول �شلوكيات القيادة التحويلي��ة واأثرها على الإبداع 
التنظيمي –درا�شة تطبيقية على �شركات ت�شنيع الأدوية الب�شرية الأردنية- فقد �شعت اإىل الك�شف عن تاأثر 
�شلوكي��ات القيادة التحويلية على الإبداع التنظيمي يف �ش��ركات ت�شنيع الأدوية الب�شرية الأردنية، والتعرف 
على الختالف يف ت�شور العاملن يف �شركات ت�شنيع الأدوية الب�شرية ل�شلوكيات القيادة التحويلية باختالف 
خ�شائ�شه��م ال�شخ�شي��ة والوظيفية. بينما ربط��ت درا�شة ال�شلم��ي )2007( بن الإب��داع الإداري واملمار�شات 

ال�شلوكية ملديري مدار�س التعليم العام مبحافظة جدة “روؤية م�شتقبلية” 
وتعرف��ت درا�شة ر�ش��ا )2004( على م�شتوى الإب��داع الإداري لدى العاملن يف الأجه��زة الأمنية باملطار، 
وعل��ى عالق��ة الإبداع الإداري وحت�ش��ن م�شت��وى الأداء الوظيفي للعامل��ن باملطار، واأي�شًا التع��رف على مدى 
اخت��الف روؤية اأف��راد جمتمع الدرا�ش��ة اإزاء حماورها املختلفة، بينم��ا هدفت درا�شة القطاون��ة )2000( اإىل 
معرف��ة العالق��ة ب��ن املناخ التنظيم��ي ال�شائد وال�شل��وك الإبداعي، حيث ك�شف��ت الدرا�شة ع��ن اأن انطباعات 
امل�شرفن الإدارين عن املناخ التنظيمي ال�شائد هي انطباعات اإيجابية، كما بينت الدرا�شة اأن م�شتوى ال�شلوك 
الإبداعي لدى اأفراد عينة الدرا�شة يعد عاليًا. وقدمت درا�شة اأبو فار�س )1990( جمموعة من النتائج حول 
الإب��داع الإداري ل��دى العامل��ن يف املوؤ�ش�شات العام��ة الأردنية اأهمها اأن )هناك م�شت��وى عاليا من الإبداع لدى 

العاملن يف املوؤ�ش�شات العامة الأردنية. 
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فيم��ا تناول��ت درا�ش��ة Ekvallا)1996( املن��اخ املوؤ�ش�شي لالإب��داع والبت��كار وت�شمي��م اأداه لقيا�س املناخ 
الإبداع��ي وتقدمي بع���س التوجيهات ل�شتخدامها بغر�س التدخل لتحفيز الإب��داع والبتكار املوؤ�ش�شي. وكان 
اأه��م نتائ��ج هذه الدرا�شة اأن و�شوح اله��دف والحرتافية لهما اإ�شهام اإيجابي يف توف��ر املناخ الإبداعي كما اأن 

هناك عالقة قوية بن منط القيادة واملناخ الإبداعي. 
التعليق على الدراسات السابقة: 

م��ن خالل اإط��الع الباحثن على الدرا�شات ال�شابق��ة فقد تبن اأنه اختلفت جمي��ع الدرا�شات ال�شابقة مع 
البح��ث احل��ايل من حيث تناولها لالإب��داع الإداري مبفهومه الوا�شع فقد تناولته اإم��ا كتوجه اإبداعي كدرا�شة 
املط��ري )2012( ودرا�ش��ة �شام��ي )2013(. اأو كممار�ش��ة و�شل��وك اإبداع��ي كدرا�ش��ة املبي�ش��ن والطروان��ه 
ودرا�ش��ة   ،)2000( القطاون��ة  ودرا�ش��ة   ،)2007( ال�شلم��ي  ودرا�ش��ة   )2011( امل�ش��وط  ودرا�ش��ة   )2011(
ع�ش��اف  درا�ش��ة  تناول��ت  بينم��ا  Bruceا)1994(.  و   Scott ودرا�ش��ة  Ussahawanitchakitا)2012(، 
)2015(، ودرا�ش��ة عبا���س )2010( واأي�شًا درا�شة العبيدي والع��زاوي )2010( فقد تناولت الإبداع املنظمي، 
اأم��ا درا�ش��ة بح��ر والعجل��ة )2011(، ودرا�شة ب��دح واأبو ط��ه )2013(، ودرا�شة عو���س )2013( فقد تناولت 
الإب��داع الإداري كق��درات اإبداعي��ة، اأم��ا بقية الدرا�ش��ات كدرا�شة درا�شة ر�ش��ا )2004(، ودرا�ش��ة اأبو فار�س 
)1990( فق��د تطرق��ت لالإب��داع الإداري ب�شكل جممل، والدرا�شة التي ركزت على املن��اخ الإبداعي هي درا�شة 
Dobni ا)1996(؛ حي��ث هدف��ت ه��ذه الدرا�شة اإىل ت�شمي��م اأداة لقيا�س املناخ الإبداع��ي اأما درا�شةEkvall
ا)2011( فق��د ع��دت املناخ اأحد اأهم حم��ددات الإبداع، والدرا�شة احلالية تطرق��ت لالإبداع مبفهومه الوا�شع 

كمناخ اإبداعي وقدرات اإبداعية و�شلوك اإبداعي وتنفيذ اإبداعي. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

ل يخفى على اأحد املعاناة التي يعانيها الطالب اجلامعي اليمني �شواًء على م�شتوى اجلامعات احلكومية اأو 
اجلامعات اخلا�شة فوجود اجلامعات اخلا�شة حاجة ما�شة ل غنى للمجتمع اليمني عنها وذلك ب�شبب ازدحام 
اجلامع��ات احلكومية، و�شروط القب��ول فيها، وطبيعة البيئة الدرا�شية فيه��ا، وب�شبب هذا احلاجة املجتمعية 
لوج��ود ه��ذه املوؤ�ش�ش��ات التعليمي��ة اخلا�شة ظهرت الكث��ر من اجلامع��ات اخلا�شة مب�شمي��ات خمتلفة وتزايد 
مذه��ل، اأدى اإىل تن��وع اخلي��ارات اأمام الطال��ب اجلامعي اليمني، و مم��ا زاد املناف�شة بينها عل��ى امل�شتوى املحلي 
دخ��ول اجلامع��ات اخلا�شة لف��روع جامعات عربي��ة واأجنبية، لذا توجب عل��ى هذه اجلامع��ات التفكر ب�شكل 
اإبداع��ي ي�شمن لها البق��اء وال�شتمرار والتطور وتلبية احلاجات امل�شتمرة واملتجددة للطالب اجلامعي اليمني 
ومواكب��ة التط��ور التعليمي وتغطية التخ�ش�ش��ات احلديثة مقدمة بذلك قيمة اإ�شافي��ة للمجتمع متميزًة بها 
على مناف�شيها، وخادمًة بها اأبناء جمتمعها، ومن هذا املنطلق تطرق الباحثان لدرا�شة مو�شوع الإبداع الإداري 

وعالقته بتحقيق امليزة التناف�شية يف اجلامعات اخلا�شة يف اليمن جميبان عن ال�شوؤال الآتي: 
م��ا عالقة اأبع��اد الإب��داع الإداري(املناخ الإبداع، الق��درات الإبداعي��ة، ال�شلوك الإبداعي، تنفي��ذ الإبداع( 

بتحقيق امليزة التناف�شية يف اجلامعات اخلا�شة يف اليمن؟
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أهداف الدراسة: 
ته��دف ه��ذه الدرا�شة التعرف على عالقة الإبداع الإداري بتحقي��ق امليزة التناف�شية يف اجلامعات اخلا�شة يف 

اليمن. 

�شكل )1(: النموذج املعريف للدرا�شة

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدرا�شة: 

ق��ام الباحث��ان يف هذه الدرا�شة باتب��اع املنهج الو�شفي، وه��و املنهج الذي يقوم بو�ش��ف ودرا�شة الظاهرة 
كم��ا ه��ي يف الواقع والتجميع املنظم للمعلومات من امل�شتق�شى منهم بغر�س الفهم والتنبوؤ ب�شلوك املجتمع حمل 
الدرا�ش��ة، واملنه��ج التحليلي وهو املنه��ج املرتبط باختب��ار الفر�شيات و�شرح العالقة بن املتغ��رات )العريقي، 
2012(. �شتعتمد الدرا�شة احلالية يف حتديد متغرات الإبداع الإداري )املناخ الإبداعي، القدرات الإبداعية، 
ال�شل��وك الإبداع��ي، تنفي��ذ الإبداع( على التعري��ف الإجرائي ال��ذي اأورده ج��روان )1999(. وفيما يرتبط 

بامليزة التناف�شية ف�شيلجاأ الباحثان اإىل املطري )2012(، والطويل و�شلطان )2006(. 
اأداة الدرا�شة: 

ا�شتخ��دم الباحث��ان ال�شتبانة كاأداٍة جلمع املعلوم��ات الالزمة لهذه الدرا�شة باعتبارها م��ن اأن�شب اأدوات 
الدرا�ش��ة العلمي��ة الت��ي حتقق اأه��داف الدرا�ش��ة امليدانية للح�ش��ول على معلوم��ات وحقائ��ق مرتبطة بواقع 
مع��ن. وق��د قام الباحثان بت�شميم ا�شتبانة م�شتفيدين من الإطار النظري وا�شتبانات الدرا�شات ال�شابقة ذات 

العالقة ببع�س متغرات الدرا�شة.، وقدمت تق�شيم ال�شتبانة اإىل جزاأين كما ياأتي: 
Ԁ  :اجلزء الأول

يت�شمن معلومات �شخ�شية عامة عن القيادات يف اجلامعة �شملت: 
)العمر – اجلن�س – امل�شمى الوظيفي - مدة اخلدمة – امل�شتوى التعليمي(. 

Ԁ  :اجلزء الثاين
يت�شمن البيانات اخلا�شة مبتغرات البحث ويتكون من ق�شمن هما: 

الق�ش��م الأول: ويتعلق بفقرات اأبعاد الإبداع الإداري الأربعة وميثل املتغر الرئي�شي )امل�شتقل(، كما يو�شحها 
اجلدول رقم )2(. 
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الق�ش��م الث��اين: ويتعلق بالفقرات اخلا�شة بامليزة التناف�شية التي متثل املتغر التابع للدرا�شة وهي عبارة عن 
)25( فقرة، وقد �شيغت جميع فقرات امليزة التناف�شية على نف�س مقيا�س )ليكارت اخلما�شي(. 

�شدق وثبات الأداة: 
بعد انتهاء الباحثن من اإعداد ال�شتبانة وحتديد فقرات املقيا�س امل�شتخدم و�شياغة فقرات املحاور، مت 
عر���س ال�شتبانة عل��ى جمموعة من املحكمن من ذوي اخلربة واملعرفة يف جم��ال الإدارة، والبحث العلمي من 
اأجل ال�شتفادة من خرباتهم ومعرفتهم وقد مت اأخذ مالحظاتهم التي كانت يف الغالب تو�شي بتعديل �شياغة 

4 فقرات فقط. 
وحل�ش��اب ثب��ات الأداة فق��د مت قيا�س الت�ش��اق الداخلي ب��ن الفقرات با�شتخ��دام معامل األف��ا كرونباخ 
)Cornbach’s Alpha(، وق��د كان��ت قيمة معامل الثبات ملقيا�س متغ��رات الدرا�شة جميعها عالية، جدول 

 .)1(
جدول )1(: نتائج قيا�س معامل )األفا( كرونباخ لأداة الدرا�شة

درجة الثبات Alphaعدد الفقراتمتغرات الدرا�شة
87.1 %5املناخ الإبداعي

76.5 %5القدرات الإبداعية
81.4 %5ال�شلوك الإبداعي

72.1 %5تنفيذ الإبداع
96.2 %25امليزة التناف�شية

 وحيث اإن اأ�شلوب األفا كرونباخ يعتمد على ات�شاق اأداء الفرد من فقرة اإىل اأخرى، وهو ي�شر اإىل قوة التما�شك 
 % ب��ن فق��رات القيا���س، والقيم املعياري��ة لألفا يف بح��وث الإدارة والعل��وم الإن�شانية تكون مقبول��ة عند 60 
فاأكرث، و من اجلدول )1( يت�شح اأن قيم معامل الثبات لأداة جمع البيانات ب�شكل عام كانت عالية، وهذا يعني 

اأن ن�شبة الثبات مرتفعة جدًا. 
جمتمع الدرا�شة: 

ي�شم��ل جمتم��ع الدرا�شة جميع القيادات العليا والو�شطى من مدي��ري اإدارات وروؤ�شاء اأق�شام يف اجلامعات 
اخلا�ش��ة يف اليم��ن والبال��غ عدده��ا 24 جامعة، وذل��ك ح�شب ما ورد يف كت��اب موؤ�شرات التعلي��م يف اجلمهورية 

اليمنية ال�شادر عن املجل�س الأعلى للتخطيط التابع لرئا�شة الوزراء )2012 – 2013م(. 
عينة الدرا�شة: 

ا�شتهدف��ت الدرا�شة معرف��ة عالقة الإب��داع الإداري بتحقيق امليزة التناف�شي��ة يف اجلامعات اخلا�شة يف 
اليم��ن. ومت اختي��ار عينة عنقودية ع�شوائية على اأ�شا�س جغرايف، حيث مت اعتب��ار مديريات اأمانة العا�شمة 
الع�ش��ر عناقي��د املجتمع وم��ن ثم اختيار اأحد هذه العناقي��د بطريقة ع�شوائية. وقد مثل��ت العينة اجلامعات 
اليمنية اخلا�شة الواقعة يف مديرية معن باأمانة العا�شمة وبالتحديد �شارع ال�شتن، و�شارع الرباط وكما هو 

مو�شح يف جدول )2(: 
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جدول )2(: حجم عينة الدرا�شة

الإدارة الو�شطىالإدارة العلياا�شماء اجلامعاتم
250جامعة العلوم والتكنولوجيا1

211اجلامعة الوطنية2

215جامعة �شباأ3

27جامعة اليمن4

215جامعة اآزال للتنمية الب�شرية5

1098الإجمايل

مت حتدي��د حج��م العينة ح�شب ما ورد يف جدول Morgan وKrejcieا)1970( لتحديد حجم العينات 
حي��ث ح��دد ما ب��ن 80 اىل 127 مفردة حجم منا�ش��ب لعينة جمتمع بن 100 و200 مف��ردة وهي الإح�شائية 
التقريبي��ة للقي��ادات يف اجلامعات اخلم�س بناًء على تق�شي الباحث��ن، وعليه مت توزيع )135( ا�شتبانة بغية 
%( من عدد  احل�ش��ول عل��ى حج��م العينة املطلوب��ة، ا�شتعيد منه��ا )105( ا�شتبانة �شكلت ما ن�شبت��ه )77.77 
ال�شتبان��ات الت��ي مت توزيعها مقاب��ل )30( مل تتم ا�شتعادتها، مت ا�شتبعاد )1( لع��دم �شالحيته، وبذلك يكون 

عدد ال�شتبانات التي خ�شعت للتحليل )104( ا�شتبانة. 
املعاجلات الإح�شائية: 

مت حتلي��ل بيان��ات الدرا�شة بوا�شطة برنامج احلزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية )SPSS(، حيث مت 
ا�شتخدام معامل ارتباط بر�شون )Pearson correlation( لالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
فيما ياأتي عر�س لنتائج الدرا�شة والإجابة عن ت�شاوؤلتها: 

م��ا عالقة اأبعاد الإب��داع الإداري )املناخ الإبداعي، القدرات الإبداعية، ال�شل��وك الإبداعي، تنفيذ الإبداع( 
بتحقيق امليزة التناف�شية يف اجلامعات اخلا�شة يف اليمن؟

وكانت النتائج كما ياأتي: 
من خالل نتائج الدرا�شة تبن اأن هناك عالقة ذات دللة اإح�شائية بن الإبداع الإداري وامليزة التناف�شية. 

جدول )3(: معامل ارتباط بري�شون بني متغريات الدرا�شة

م�شتوى الدللةامليزة التناف�شيةاأبعاد الإبداع الإداري معامل الرتباط
0.000*800.املناخ الإبداعي

0420.680.القدرات الإبداعية

0.000*477.ال�شلوك الإبداعي

0.000*592.التنفيذ الإبداعي

0.000*729.املتو�شط الكلي للإبداع الإداري

)αدال عند م�شتوى الدللة )0.01=ا*
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م��ن اجل��دول )3( يتب��ن اأن هناك عالق��ة ارتباط اإيجابي��ة طردية قوي��ة ذات دللة اإح�شائي��ة بن ثالثة 
اأبعاد لالإبداع الإداري وحتقيق امليزة التناف�شية يف اجلامعات اخلا�شة يف اليمن، حيث كانت م�شتوى الرتباط 
الكلي��ة )72.9( اأي اأن��ه كلما كان هناك زي��ادة يف الإبداع الإداري �شيقابلها زي��ادة يف حتقيق امليزة التناف�شية 
يف اجلامع��ات اخلا�ش��ة يف اليمن. وتظهر نتائج حتليل معامل الرتباط وجود عالقة ارتباط اإيجابية طردية 
عالي��ة ذات دلل��ة اإح�شائية بن حتقي��ق بعد املناخ الإبداع��ي وحتقيق امليزة التناف�شي��ة، حيث جاء م�شتوى 
 αالرتب��اط الكلي��ة )0.80( والت��ي اأظهرت اأن ه��ذه القيمة متثل دال��ة اإح�شائية ذات معنوي��ة عند 0.05=ا
عل��ى م�شتوى دلل��ة 0.000 وهي اأكرب من القيم��ة املعنوية، اأي اأنه بزيادة توفر املن��اخ الإبداعي يف اجلامعات 
اخلا�ش��ة يف اليمن �شتزداد املي��زة التناف�شية. كما بينت النتائج اأي�شًا وج��ود عالقة ارتباط اإيجابية طردية 
متو�شط��ة ذات دلل��ة اإح�شائية بن توفر بعد ال�شلوك الإبداعي وحتقيق امليزة التناف�شية يف هذه اجلامعات، 
حيث جاء م�شتوى الرتباط الكلية )0.477( والتي اأظهرت اأن هذه القيمة متثل دالة اإح�شائية ذات معنوية 
عن��د 0.05=اα على م�شتوى دللة 0.000. وتبن النتائج اأن هناك عالقة ارتباط اإيجابية طردية متو�شطة 
ذات دلل��ة اإح�شائي��ة بن حتقيق بعد تنفيذ الإبداع وحتقيق املي��زة التناف�شية، حيث جاء م�شتوى الرتباط 
الكلي��ة )0.592( ومب�شتوى دللة 0.000 وهي اأكرب م��ن القيمة املعنوية، اأي اأنه بزيادة توفر املناخ الإبداعي 
يف اجلامع��ات اخلا�ش��ة يف اليمن �شتزداد امليزة التناف�شي��ة. ويتبن من النتائج عدم وجود عالقة ارتباط ذات 
دلل��ة اإح�شائية بن بعد القدرات الإبداعية وحتقيق امليزة التناف�شية يف اجلامعات اخلا�شة يف اليمن، حيث 
ج��اء م�شت��وى الرتب��اط الكلية )0.042( الت��ي اأظهرت اأن هذه القيم��ة ل متثل دالة اإح�شائي��ة ذات معنوية 
عن��د  0.05=اα عل��ى م�شتوى دلل��ة 0.680 وهي اأقل من القيمة املعنوي��ة، اأي اأن توفر القدرات الإبداعية يف 

اجلامعات اخلا�شة يف اليمن لي�س له اأي عالقة بامليزة التناف�شية وحتقيقها. 
مناقشة النتائج: 

اأث��ار البح��ث ت�ش��اوؤًل مبا يتعل��ق بطبيع��ة العالقة بن متغرات��ه، وقد تو�ش��ل الباحثان اإىل ع��دة نتائج 
اأ�شهمت يف حل م�شكلة الدرا�شة والإجابة عن ت�شاوؤلتها، ويحاول الباحثان هنا الإ�شارة اإىل اأهم النتائج التي 

تو�شل اإليها البحث. 
اأظه��ر البحث احل��ايل اأهمية الإب��داع الإداري باأبعاده املختلف��ة من خالل تقدير عين��ة الدرا�شة لواقع   .1
الإب��داع الإداري يف حتقي��ق املي��زة التناف�شي��ة اإذ ج��اءت اأهمية بعد املن��اخ الإبداع��ي يف املرتبة الأوىل 
يلي��ه بعد تنفي��ذ الإبداع يليه بعد ال�شل��وك الإبداعي ثم بعد القدرات الإبداعي��ة، ويف�شر ذلك نظرية 
Wilsonا)1966( الت��ي بين��ت عملي��ة الإب��داع م��ن خالل ث��الث مراحل هدف��ت اإىل اإدخ��ال تغرات يف 
املنظم��ة وهي: اإدراك التغ��ر )القدرات الإبداعية(، اقرتاح التغر )ال�شل��وك الإبداعي(، وتبني التغر 
وتطبيق��ه )تنفي��ذ الإب��داع(، ويكون ب��اإدراك احلاج��ة اأو الوعي بالتغ��ر املطلوب ثم تولي��د املقرتحات 
وتطبيقه��ا، فافرت�ش��ت ن�شبة الإب��داع يف هذه املراحل الث��الث متباينة ب�شبب عدة عوام��ل )واملتمثلة يف 
املن��اخ الإبداع��ي( منه��ا التعقيد يف امله��ام )البروقراطية( وتن��وع نظام احلفظ، وكلم��ا زاد عدد املهمات 
املختلف��ة كلم��ا ازدادت املهم��ات غ��ر الروتينية مم��ا ي�شهل اإدراك الإب��داع ب�شورة جماعي��ة وعدم ظهور 
�شراع��ات، كم��ا اأن احلواف��ز لها تاأثر اإيجابي لتولي��د القرتاحات وتزيد من م�شاهم��ة اأغلب العاملن يف 

املوؤ�ش�شات، ويوؤكد ذلك درا�شة ع�شاف )2015( مع اختالف الأبعاد التي تطرق اإليها. 
اأظه��ر البح��ث احل��ايل اأن هن��اك م�شتوى عالي��ا من ممار�ش��ة �شل��وك الإب��داع والق��درات الإبداعية لدى   .2
مدي��ري وروؤ�ش��اء الأق�شام وعم��داء الكليات يف اجلامعات اخلا�ش��ة يف اليمن، فقد ج��اء التحليل الو�شفي 
لتوف��ر الإبداع الإداري باأبعاده املختلفة ح�شب اآراء عين��ة الدرا�شة كما ياأتي: )املرتبة الأوىل لل�شلوك 
الإبداع��ي ويليه الق��درات الإبداعية بفارق ب�شيط يلي��ه تنفيذ الإبداع واأخرًا املن��اخ الإبداعي( وهذا 
م��ا اأكدت��ه الدرا�شات ال�شابقة منه��ا درا�شة بدح واأبو طه )2013( حيث اأو�ش��ت بتوفر جميع الت�شهيالت 
املادي��ة واملعنوي��ة مما يزي��د الإب��داع الإداري.، ودرا�شة اأبو فار���س )1990( فقد تو�شل��ت اإىل اأن هناك 
م�شت��وى عالي��ا م��ن الإبداع ل��دى العامل��ن يف املوؤ�ش�شات العام��ة الأردني��ة، بالرغم من ع��دم ت�شجيع هذه 

 .)% املوؤ�ش�شات لالإبداع، حيث بلغ معدل الإبداع )83.3 
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اأظهرت نتائج البحث احلايل اأنه لوجود لالإبداع الإداري وبالتايل لجمال لتحقيق امليزة التناف�شية اإذا   .3
ظل��ت جمرد قدرات اإبداعي��ة )القدرة على تقدمي اأف��كار، اإجناز مهام بكفاءة، تق��دمي حلول للم�شكالت، 
الق��درة عل��ى اإح��داث تغي��ر، امتالك روؤي��ة( ومل يتح��ول اإىل �شل��وك اإبداع��ي )روح جمازف��ة وحما�س، 
م�شارك��ة يف اإب��داء الراأي، ت�شجيع مقرتح��ات، اأفكار ل�شتخدام اإمكانيات حالي��ة(، و�شط مناخي اإبداعي 
)تبني اإجراءات، تغير لوائح، تخ�شي�س مايل، تغير �شيا�شات، حت�شينات( لي�شل تنفيذ اإبداعي )تقدمي 
معونة، اتخاذ قرار، تبادل خربات، تنفيذ حلول(، وهذا ما اأكدته النظريات والتعاريف النظرية �شالفة 
الذكر، وكذلك نتائج التحليل الإح�شائي، حيث اأثبتت التحليالت الإح�شائية عدم وجود عالقة طردية 
ذات دلل��ة اإح�شائي��ة بن الق��درات الإبداعية و حتقيق املي��زة التناف�شية للجامع��ات اخلا�شة يف اليمن 
عن��د م�شت��وى دلل��ة )α ≥ 0.05(. وهذا يوؤكد ما ك�شفت عن��ه درا�شة املبي�ش��ن والطراونة )2011( اأن 
الأف��راد الذي��ن يقدمون حلوًل نظامية للم�شاكل يتمتعون مب�شتوى ع��ال من ال�شلوك الإبداعي، فلي�س من 
ال�ش��روري اأن تك��ون لديهم قدرة فطري��ة لذلك. ويوؤكد ذلك درا�شة بدح واأبو ط��ه )2013( حيث اأو�شت 
بت�شمي��م برام��ج تدريبية لتنمية ثقافة الإبداع لدى املديريات، وقد اأك��دت اأغلب الدرا�شات على اأهمية 
تنمي��ة الب��داع. وهذا يدل على اأن با�شتطاعة املنظمات تنمية القدرات الإبداعية لدى العاملن فيها اأو 

قتلها. 
ك�شف البحث احلايل عن اأن تبني املنظمة لالإبداع الإداري مبفهومه الوا�شع ي�شل بها للح�شول على ميزة   .4
تناف�شي��ة م�شتدام��ة و ل ميك��ن للمناف�شن تخطيها واأك��د ذلك الإطار النظري �شال��ف الذكر فقد جاء يف 
تعري��ف Porterا)1995( “تن�ش��اأ املي��زة التناف�شية مبج��رد تو�شل املوؤ�ش�ش��ة اإىل اكت�شاف طرق جديدة 
اأك��رث فعالية من تلك امل�شتعملة من قب��ل املناف�شن، حيث يكون مبقدورها جت�شيد هذا الكت�شاف ميدانيًا، 
ومبعن��ى اآخ��ر مبج��رد اإحداث عملية اإب��داع مبفهومه الوا�شع”، وظه��ر ذلك يف اآراء عين��ة الدرا�شة حيث 
يوج��د عالقة طردية ذات دللة اإح�شائية بن الإب��داع الإداري وحتقيق امليزة التناف�شية عند م�شتوى 
دلل��ة )0.05=اα( واأك��دت ذل��ك درا�شة ع�ش��اف )2015( وخالف ذلك درا�شة �شام��ي )2013( يف وجود 

عالقة غر مبا�شرة لالإبداع الإداري يف احل�شول على ميزة تناف�شية. 
االستنتاجات: 

خل�شت الدرا�شة اإىل ال�شتنتاجات الآتية: 
ب�ش��كل عام اأو�شح��ت النتائج اأن وجود الإبداع الإداري يف اجلامع��ات اخلا�شة يف اليمن كقدرات اإبداعية   .1
و�شل��وك اإبداع��ي موج��ود ب�شكل كب��ر، لكن وجود الإب��داع الإداري كتنفي��ذ لالإبداع �شعي��ف، اأما وجوده 
كمن��اخ اإبداعي فاإن اأغلب اجلامعات اخلا�شة يف اليمن تفتقر للمناخ الإبداعي وهذا ما لحظه الباحثان 

اأثناء النزول امليداين. 
هن��اك ق�شور يف املعلوم��ات والبيانات الدورية واملتجددة عن موؤ�ش�شات التعلي��م العايل لدى وزارة التعليم   .2
الع��ايل ووزارة التخطي��ط وكذل��ك يف كت��اب موؤ�شرات التعلي��م يف اجلمهورية اليمنية ال�ش��ادر عن رئا�شة 

الوزراء. 
تتمت��ع القي��ادات الإداري��ة يف اجلامع��ات اخلا�ش��ة يف اليم��ن ب�شل��وك اإبداعي ع��ال، ودائما م��ا يدعمون   .3
املقرتح��ات املقدم��ة من الآخرين يف مكان عملهم، وتغلب عليه��م روح املجازفة التي تثر حما�شهم لتقدمي 

اآراء جديدة ومبدعة. 
ظه��ر بع��د اجلودة يف حمور امليزة التناف�شية يف املرتبة الأوىل وهذا يعني اأن القيادات الإدارية يرون اأن   .4

اجلودة هي اأكرث املحاور اأهمية يف امليزة التناف�شية يف اجلامعات اخلا�شة يف اليمن. 
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التوصيات: 
ويف �شوء نتائج الدرا�شة ميكن اقرتاح التو�شيات الآتية: 

ا�شتح��داث اإدارة لالإب��داع، تعن��ي باملبدعن، ودرا�ش��ة كيفية ال�شتفادة منهم والعم��ل على م�شاعدتهم  	•
يف تطبي��ق اأفكاره��م الإبداعي��ة ملا ل��ه من اأهمية كب��رة يف زيادة حتقي��ق امليزة التناف�شي��ة التي ت�شاعد 

اجلامعات اخلا�شة على ال�شتمرار والنمو. 
خل��ق من��اخ اإبداع��ي ع��ن طري��ق تخ�شي�س مبال��غ كافية لأعم��ال البح��ث والتطوير م��ن اأجل حت�شن  	•
اخلدم��ات احلالية وتقدمي خدمات جديدة، وت�شجيع املبدعن وبن��اء قنوات ات�شال فعالة لنقل الأفكار 

الإبداعية من املبدعن اإىل الإدارة العليا. 
تنمي��ة الق��درات الإبداعي��ة لدى العاملن عن طري��ق اإقامة الندوات وال��دورات املختلفة والتعلم من  	•

الآخرين. 
اجلامعات.  هذه  تطوير  يخدم  مبا  والتعلم  اخلربات  لتبادل  وال�شعي  الآخرين  على  املنا�شب  النفتاح  	•

بناء قاعدة لنظام الإبداع الإداري وحتويل الإبداع من توجه اإىل نظام متاأ�شل داخل مناخ اجلامعة.  	•
املناف�شن، والعمل على تخ�شي�س جوائز  واإمكانات مادية وب�شرية متيزها عن  ال�شعي لمتالك قدرات  	•

التميز للمبدعن. 
للجامعات.  التناف�شي  املركز  لقيا�س  دورية  درا�شات  عمل  	•
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