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 الُملخص

 هدفت الدراسة إىل معرفة أثر اإلبداع املنظمي          

يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة يف اجلامعات 

األهلية العاملة يف اليمن، وقد استخدمت الدراسة 

املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة جلمع 

( مفردة، 291البيانات من أفراد عينة الدراسة البالغة )

وهي عبارة عن عينة عشوائية طبقية من القيادات 

ة يف اجلامعات اليت مضى على األكادميية واإلداري

سنوات(، وال يقل أعضاء هيئة  10تأسيسها )أكثر من 

( عضوًا، وبعد فحص وتدقيق 45التدريس فيها عن )

البيانات متت معاجلتها باستخدام العديد من 

األساليب اإلحصائية؛ لتحقيق أهداف الدراسة 

واختبار فرضياتها.وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من 

ت متثلت أبرزها يف وجود اهتمام كبري لدى االستنتاجا

اجلامعات حمل الدراسة يف كل من ممارسة اإلبداع 

املنظمي، وكذلك حتقيق امليزة التنافسية 

املستدامة.يوجد تفاوٌت يف أثر أبعاد اإلبداع املنظمي يف 

حتقيق امليزة التنافسية املستدامة يف اجلامعات حمل 

عد اإلبداع اإلداري، الدراسة، فقد كان أكثرها أثرًا ب

وأقلها أثراً بعد اإلبداع التقين.وأوصت الدراسة بضرورة 

االهتمام بتعزيز ممارسة اإلبداع اإلداري، واإلبداع 

التقين، وكذلك تعزيز ممارسة املرونة التنافسية، 

ومرونة املوارد يف اجلامعات حمل الدراسة؛ ملا لذلك 

امة.وضرورة من أثر يف حتقيق امليزة التنافسية املستد

االهتمام بدعم املبدعني يف اجلامعات حمل الدراسة، 

 وتطوير مستوى اخلدمات اليت تقدمها لعمالئها.
اإلبداع املنظمي، امليزة التنافسية  الكلمات المفتاحية:

 املستدامة، اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن.

Abstract 
      This study aimed to know the 

impact of organizational innovation in 

achieving sustainable competitive 

advantage in private universities 

operating in Yemen, and the study used 

the descriptive and analytical method, 

and the questionnaire as a tool to collect 

data from the study sample of (291)  

individuals, which is a stratified 

random sample of academic leaders 

And the administrative staff in 

universities that have been established 

(more than 10 years), and whose faculty 

members are not less than (45) 

 

أثر اإلبداع املنظمي يف تحقيق امليزة التنافسية املستدامة يف 

 الجامعات األهلية العاملة يف اليمن

The Impact of organizational innovation in achieving sustainable 

competitive advantage in private universities operating in Yemen 
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members, and after examining and 

checking the data, they were processed 

using many statistical methods. To 

achieve the objectives of the study and 

test its hypotheses. The study reached a 

set of conclusions, the most prominent 

of which was the existence of a great 

interest in the universities under study 

in both the practice of organizational 

innovation, as well as achieving 

sustainable competitive advantage. 

There is a disparity in the impact of the 

dimensions of organizational creativity 

in achieving sustainable competitive 

advantage in universities. The subject 

of study was the most influential after 

administrative innovation, and the least 

impact after technical innovation. The 

study recommended the need to pay 

attention to promoting the practice of 

administrative innovation and technical 

innovation, as well as enhancing the 

practice of competitive flexibility and 

resource flexibility in the universities 

under study. Because of this effect on 

achieving sustainable competitive 

advantage, and the need to pay attention 

to supporting innovators in the 

universities under study, and to develop 

the level of services they provide to 

their clients. 

Key words: organizational innovation, 

sustainable competitive advantage, 

private universities operating in Yemen 

 

 

 املقدمة  .1

 اخللفية النظرية للدراسة 1.1

 متهيد 1-1-1

يشهد العامل اليوم تطورات وتغريات متسارعة يف خمتلف اجملاالت، سواًء املتعلقة منها بتطورات 

التكنولوجيا واالتصاالت واإلنرتنت، أو تسارع وترية االبتكارات واالخرتاعات اليت تعرفها بيئة 

اء األعمال، ما جعل املنظمات تواجه العديد من التحديات والصعوبات، ومن أجل ضماِن البق

واالستمرارية يف السوق أضحت املنظمات تتسابق القتناص الفرص، لتحقيق ميزة تنافسية 

مستدامة.ولبلوغ ذلك ال ُبد من تنمية قدرات األفراد وتوفري بيئة تساعد على )اإلبداع( فاملؤسسات املتميزة 

املنتجة، وصارت  والناجحة مل حتقق ذلك إال بفضل اعتمادها على املفكرين واملبدعني وأصحاب العقول

قوة املؤسسات تعتمد على مدى امتالكها ملثل هؤالء األفراد واستفادتها من طاقاتهم وقدراتهم، وُيَعّد 

هذا من أهم عوامل النجاح للمؤسسات املعاصرة، فالرتكيز على اإلبداع املنظمي سواءً اإلداري أو التقين؛ 

ور األساس يف جناح أي منظمة، ألن اإلبداع املنظمي كونها متغريات مهمة يف بناء اإلنسان الذي ُيعد احمل

، 2002يدعم قوة أي مؤسسة، بعدما أصبحت اإلدارة التقليدية غري قادرة على حتقيق التميز )الزهري، 

(. ويرجع ذلك إىل القدرة اليت يتميز بها اإلبداع عن غريه من األساليب اإلدارية يف تطوير أداء 231

املؤسسات، كونه أداًة مهمة من أدوات التعامل مع التطورات واملتغريات ومفتاحًا أساسيًا ألي ميزة 
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سات؛ نظرًا حملدوديِة تنافسية، حيث متثل هذه األخرية القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها جناح املؤس

املوارد املتاحة، األمر الذي يفرض عليها السعي الكتساب املزيد من املزايا التنافسية، وحتقيق األفضلية 

 التنافسية واالحتفاظ بها بصفٍة دائمة خاصة يف ظل اشتداد املنافسة.

األهلية، يفيد يف  إنَّ نشر ثقافة التنافسية بنَي مؤسسات التعليم العالي، ويف مقدمتها اجلامعات

تطوير أداء اجلامعات واملؤسسات البحثية واألكادميية، وحيمى اجلامعات من اجلمود، فعندما تشعر 

أي جامعة بأنها وحدها هي مْنفذ تقديم اخلدمات التعليمية والبحثية دون وجود جامعات أو مؤسسات 

ديد وتطوير أنشطتها وبراجمها أكادميية وحبثية ُتنافسها على ذلك، يؤدى ذلك إىل تكاسلها عن جت

فال ُتساير مستجدات العصر من تقدم علمي وتقين وتطوير يف املهن والتخصصات وتغري احتياجات الطلبة 

 باستمرار وتغري مطالب سوق العمل كما أن  ثقافة التنافس تشجع على التطوير و التحسني املستمر. 

هم املؤسسات اليت ُيعتمد عليها يف إحداث التطوير وُتَعّد اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن من أ

والتغيري يف اجملتمع، وشأُنها كغريها من املؤسسات تبحث عن مكانة هلا يف الصدارة، وقادرة على 

مواجهة املنافسة، وأن تكون لديها بيئة تساعد األفراد أن يكونوا قادريَن على اإلبداع، واستثمار ما 

 ير األداء واخلدمات اليت حتقق امليزة التنافسية. لديهم من قدرات وطاقات لتطو

 

 امليزة التنافسية املستدامة:  مفهوم 1.1.2

ظهر مصطلح االستدامة يف نهاية مثانينيات القرن املاضي، وتبلور هذا املفهوم بشكل أكرب بعدما 

ستدامة باعتبارها ُحدد تعريف خاص به من قبل اللجنة العاملية للبيئة التابعة لألمم املتحدة، مشريًا إىل اال

مفهوماً يعبِّر عن التطور املستمر للموارد، فضالً عن احملافظة عليها ملواجهة االحتياجات احلالية )صاحل، 

(.ويشري البعض إىل أن مفهوم االستدامة ميتدُّ ليشمل كل ما تقوم به املنظمة من تصرفات 158، 2017

لقيام بتقليد نقاط القوة والقدرات االسرتاتيجية ميكن أن تضَيق أو تسد الطريق أمام املنافسني من ا

(، 9، 2007املتفردة للمنظمة أو قيامهم باستبداهلا من خالل استخدام أية موارد أخرى )املعاضيدي، 

وحتى يتم بلورة مفهوم واضح للميزة التنافسية املستدامة، فإنه يتطلب معرفة ثالثة مصطلحات يرتكز 

( تعريفًا هلذه 2003) Websterزة التنافسية املستدامة، وقد أورد قاموس عليها هذا املفهوم، وهي: املي

 (، وهي كاآلتي:144، 2012املصطلحات )طالب والبناء، 

فقد عرَّف امليزة بأنها: "احلالة أو املنفعة الناجتة عن مسار عمل املنظمة". وعرَّف التنافسية بأنها: 

سيها". وعرَّف املستدامة بأنها: "احلالة اليت ميكن "اخلصائص اليت تتصف بها املنظمة مقارنة مبناف

االحتفاظ بها أطول مدة ممكنة )االحتفاظ واإلطالة(". وقد مت تعريف امليزة التنافسية املستدامة بأنها: 

"اخلصائص الفريدة اليت متيز املنظمة عن منافسيها احلاليني واحملتملني، كما يقصد بها امليزات 

ها املنظمة ما جيعلها يف مركز متقدم باستمرار مقارنة مبنافسيها" )البكري اجلديدة اليت حتصل علي

( بأنها "عبارة عن خاصية 33, 2013)   Somuyiwa وAdebayo(. وقد عرفها  5، 2013وبين محدان، 
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أو جمموعة من اخلصائص اليت تنفرد بها املنظمة وحتقق هلا التفوق على املنافسني، مبا تقدمه من 

واالحتفاظ بها لفرتة زمنية طويله نسبيًا، نتيجة لصعوبة حماكاتها من املنافسني وحتقق هلا منتجات، 

( أن امليزة التنافسية املستدامة تستهدف 57، 2012املنفعة خالل تلك الفرتة".  وأوضح النجار وحمسن )

فؤة ميكن تكوين ميزة فريدة تتفوق بها على املنافسني من خالل إعطائها قيمة للزبون بطريقة ك

 احملافظة عليها باستمرار وعرضها وتقدميها بشكل أفضل من املنافسني.
 

 أبعاد امليزة التنافسية املستدامة:  1.1.3

 ميكن توضيحها كما يلي:

 الكفاءة:  .أ

يرتكز امتالك املنظمة مليزٍة تنافسية مستدامة على كفاءتها يف إنتاج خمرجات معينة باستخدام 

أقل املدخالت، حيث تشري الكفاءة إىل ُحسن استغالل موارد املنظمة املختلفة يف توفري خمرجات تفوق 

أن الكفاءة ( ب1996) Browanيف قيمتها قيمة املدخالت املستخدمة يف إنتاج تلك املخرجات، ويرى 

تعين القدرة على التكيُّف املستمر مع البيئة والبقاء فيها، من خالل االستخدام الكفء للموارد املتاحة، 

 Jonesو Hill(، وعرف 69، 2013وُتعد العمالة اإلنتاجية املصدر األكرب لتعزيز الكفاءة )خليفة، 

واملنظمة األكثر كفاءة هي اليت ( الكفاءة بأنها: الوسيلة لتحويل املدخالت إىل خمرجات، 2011)

تستثمر مدخالتها بشكل أفضل من املنافسني واحلصول على خمرجات أكثر من خالل مدخالت 

اإلنتاج املطلوبة، أو احلصول على املخرجات املطلوبة مبدخالت أقل، ومن خالل ما سبق ميكن تعريف 

يب العاملني وتطوير كفاءتهم؛ بهدف الكفاءة بأنها: االستخدام الكفء واملنظم للموارد من خالل تدر

زيادة اإلنتاجية للفرد وترشيد استخدام املدخالت يف إنتاج املخرجات، مبا ينعكس على زيادة قيمة 

 املخرجات وختفيض تكاليف إنتاجها، وبالتالي حتقيق ميزة تنافسية مستدامة. 
 

 اجلودة:  .ب

دة من نوعها تلقى رضا املستهلك هي أن تتمكن املنظمة من تقديم سلعة أو خدمة متميزة وفري

)جودة عالية، خدمة ما بعد البيع(، فيتطلب من املنظمة فهم وحتليل مصادر التميز من خالل أنشطة 

حلقة القيمة واستغالل الكفاءات واملهارات والتقنيات التكنولوجية العالية، وانتهاج طرق توسع فعالة 

ية للمنظمة، فهي قدرة املنظمة على تقديم منتجات وسياسات تروجيية متكنها من زيادة احلصة السوق

(.وميكن أن يؤدي تطبيق إدارة اجلودة 774، 2013بنوعية عالية حتقق قيمة مضافة للعمالء )احلواجرة، 

الشاملة يف امليزة التنافسية املستدامة دورًا هامًا يف التعليم اجلامعي والكليات األهلية، حيث إن حركة 

بشكل كبري يف إبراز مفهوم امليزة التنافسية من خالل تركيزها على جودة  اجلودة والتميز عملت

اخلدمات وجودة أداء العاملني؛ ألن جودة أدائهم تعد من أهم املدخالت اليت تصب يف جودة املخرجات، 

سواًء أكانت منتجات ملموسة أو غري ملموسة، فسعت الكثري من املنظمات إىل العمل على تدريب 
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فع قدراتهم وتشجيعهم على املشاركة وروح التعاون واملبادرة وحتمل املسؤولية، وكان طبيعيًا العاملني ور

أن حتذو مؤسسات التعليم اجلامعي يف االهتمام مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة، حاهلا كحال بقية 

املدى البعيد، املؤسسات األخرى ملا ملسته من األثر اإلجيابي هلما يف رفع مقومات النجاح والتفوق على 

ومن هنا كان لزامًا على اجلامعات أن تنتهج الطرق املثلى لتقديم اخلدمات املتميزة واملخرجات التعليمية 

(.ومن خالل ما سبق ميكن تعريف اجلودة 96، 2019اليت تلبى متطلبات اجملتمع وأماله )املوىل، 

املستمر والبحث عن طرق أفضل لعمل األشياء الصحيحة من أول مرة، وتقديم خدمات  بأنها:التحسني

وسلع مبواصفات ُتحقق أو تفوق متطلبات العمالء إلرضائهم، ومن ثم إسعادهم، وهذا ُيسهم يف حتقيق 

 امليزة التنافسية املستدامة للمنظمات.
 

 االستجابة حلاجات العميل:  .ج

افظة على والئهم من أهم متطلبات استدامة امليزة التنافسية ُيعد احلصول على العمالء واحمل

للمنظمة، ويتطلب ذلك معرفًة دقيقة بالعمالء، ومن ثم حتديد وإشباع حاجاتهم من خالل إنتاج منتجات 

مبستوى جودة يفوق إنتاج املنافسني، واالهتمام بالتنويع يف تشكيلة املنتجات مبا يليب احتياجات العمالء 

أن االستجابة اجتاه إجيابي أو سليب يعتمد عليه العمالء ( Feng & Papatla, 2011, 3)ويرى  ورغباتهم،

يف جتاربهم ملنتجات املنظمة، حبيث تكون متوفرة لدى جمموعة كبرية من األفراد واملنظمات املوجودة 

نافسية مستدامة يف العامل احلقيقي أو العامل االفرتاضي كاإلنرتنت، وتستطيع املنظمة أن حتقق ميزة ت

من خالل قدرتها على تقديم وإنتاج منتجات تشبع احتياجات عمالئها بشكل أفضل من منافسيها، 

وبالتالي سيصبح هناك مواءمة ما بني هذه السلع واخلدمات مع املطالب الفردية أو اجلماعية، وميكن 

عين أن حتقيق االستجابة اعتبار اجلودة والتجديد جوانب مكملة لالستجابة حلاجات العميل،.وهذا ي

(: الرتكيز على العميل من خالل الرتكيز على معرفة احتياجاته 181، 2017للعمالء يتطلب )زعالن، 

 ورغباته. والعمل على إشباعها والرتكيز على سرعة االستجابة حلاجات العميل. 
 

 امليزة التنافسية املستدامة للجامعات:  1.1.4

اليت بدأت تظهر وتستخدم يف املؤسسات التعليمية يف السنوات  تعد التنافسية من املفاهيم احلديثة

األخرية، وخاصة بعد حصول العديد من اجلامعات والكليات على االعرتاف واالعتماد األكادميي، 

سواًء املؤسسات احمللية أو العاملية، وتكمن أهمية التنافسية يف حتقيق االستفادة القصوى من كل 

املؤسسات التعليمية، بهدف الوصول إىل أفضل املخرجات اليت تتناسب مع  اإلمكانات املتوفرة داخل

(، لقد أصبحت 20، 2014معايري اجلودة العاملية، وكذلك احتياجات ومتطلبات سوق العمل )العتييب، 

اجلامعات ملزمة بتحقيق مزايا تنافسية كالبحث عن التفرد والتفوق عن املؤسسات األخرى، وهذا 

حيتاج إىل التغيري يف فلسفة ورؤية التعليم العالي اليت مل تعد بعيدة عن الصعوبات والتغريات اليت تواجه 

ذات طبيعة خمتلفة ميكنها أن تبعدها املؤسسات، ففي الوقت الذي ترى فيه املؤسسات األكادميية أنها 
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عن طبيعة مؤسسات األعمال وتأثريات السوق واملنافسة وأنها املكان الذي يوفر العلم واملعرفة الالزمني 

ملواجهة مثل تلك الصعوبات والتغيريات يتحتم عليها البحث عن سبل جديدة لتلبية التطلعات املستقبلية 

قد تنشأ عن التغريات املفاجئة، كما أن امليزة التنافسية تشري إىل لسوق العمل ومواجهة املشاكل اليت 

كل مؤسسات التعليم العالي كوحدة منفصلة، وميكن النظر إليها من خالل التعليم العالي وقوى 

(.إن امليزة 31، 2015العوملة اللذين جعال اجلامعة متجهة حنو السوق وفق النظرية االقتصادية )السوسى، 

ستدامة يف اجلامعات هي جمموعة املتغريات املتعلقة بالتجديد وجودة التخطيط واالهتمام التنافسية امل

بالعنصر البشرى والتكنولوجيا، وتقديم قيم إضافية للطلبة، مثل اخلدمة املناسبة واالستجابة حلاجات 

ات )الدهار، الطلبة وغريها اليت تكسب اجلامعة القدرة على مواجهة حدة املنافسة مع غريها من اجلامع

( التنافسية يف اجلامعات بأنها: قدرة اجلامعة على تقديم خدمة 412، 2009( وعرف إبراهيم)95، 2006

تعليمية وحبثية عالية اجلودة مما ينعكس إجيابيًا على مستوى خرجييها وأعضاء هيئة التدريس فيها، 

املختلفة، وفى نفس الوقت يعكس األمر الذي يكسبهم قدرات ومزايا تنافسية يف سوق العمل مبستوياته 

ثقة اجملتمع فيها، ومن ثم التعاون معها، وزيادة التحاق الطلبة بها، وهكذا تتحقق الغاية املنشودة، 

 حبيث تصبح اجلامعة يف خدمة اجملتمع، واجملتمع يف خدمة اجلامعة.

فسية باجلامعات ( امليزة التنافسية اجلامعية على أنها األطر التنا89، 2015كما عرف عيدروس )

اليت تستطيع تأدية األمثل لتجويد الفعاليات املؤسسية، مبا حيقق جتسيد التميز اجلامعي عن نظائرها 

من خالل تبنى اسرتاتيجيات وسياسات ابتكارية حتقق هلا استقطاب الكفاءات من اهليئات التدريسية 

ابقة ميكن تعريف امليزة التنافسية يف والطالبية واإلدارية وحمليًا ودوليًا، ومن خالل التعريفات الس

اجلامعات بأنها: قدرة اجلامعة على تقديم خدماتها التعليمية والبحثية واجملتمعية على مستوى عال من 

اجلودة مما يكسب خرجييها أو أعضاء التدريس بها مزايا تنافسية يف سوق العمل مما يعكس تقدمها 

ُيمكنها ألن تكون جامعة متميزة عن الكثري من اجلامعات  يف التحاق الطلبة بها والوصول إىل مستوى

 املنافسة واإلحتفاظ بهذا لتَّميز ألطول فرتة ممكنة.
 

 خصائص امليزة التنافسية املستدامة للجامعات:  1.1.5

 حتتوي امليزة التنافسية املستدامة للجامعات على عدة خصائص منها: 

 فيما يتعلق بأطرها التنظيمية والتعليمية والبحثية.التميز لكونها مرجعًا لغريها من النظراء  -

، 2015التميز اجلامعي بإنتاجيتها املؤسسية باألفضلية مهنيا وتقنيا مقارنة باملنافسني )عيدروس،  -

130.) 
 (.2010، وبدويالبناء على االختالف وليس التشابه )بن نذير -

 (.225، 2015االستمرار واالستدامة على املدى الطويل، وليس على املدى القصري )السيسي،  -
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 معوقات حتقيق امليزة النتافسية يف اجلامعات:  1.1.6

إن اكتساب اجلامعة للميزة التنفسية يف بيئتها لن يكون باألمر السهل، فقد تواجه اجلامعة عدة 

زة تنافسية، وموقع تنافسي اسرتاتيجي يف األسواق ومن بني معوقات، حتد من إمكانية اكتسابها ملي

 ( :53، 2014هذه املعوقات اآلتي:واليت نوجزها باآلتي )قشقش، 

الفجوة العلمية والتقنية بني اجلامعات العربية والعاملية، متثل حتديًا مهمًا لنظم التعليم وتشكل  -

رسالتها، ومن املؤكد أن حتقيق أي تنمية املقياس احلقيقي لنجاح نظم التعليم وفشلها يف بلورة 

 اقتصادية واجتماعية مستدامة لن يتم دون الوصول إىل سد هذه الفجوة.

عدم مواكبة حركة تطوير املناهج ملتطلبات التطوير، وغياب التخطيط املستمر للمناهج مبعناه  -

 الشامل.

يم بسبب ضعف جاذبية واستقطاب قصوٌر يف القوة البشرية ذات الكفاءة العالية الدارة برامج التعل -

 أنظمة التعليم ملثل هذه الكفاءات وسيطرة املركزية يف اإلدارة.

تراجع للدور املؤثر الذي ينهض به أعضاء هيئة التدريس، وشيوع الظواهر السلبية لضعف اإلعداد  -

رية املدربة وفقدان عضو هيئة التدريس ملكانته املهنية واالجتماعية، ومن املعلوم أن الكفاءات البش

 هي األقدر على تفهم أهداف التعليم واحتياجات اجملتمع الذي تعيش فيه.

ضعف القيادة اإلدارية الناجحة مما يعيق التنمية اإلدارية، وقد يظهر العجز  يف ظل غياب القادة  -

 األكفاء القادرين على تنمية مهارات العاملني.

 رافات داخل اجلامعة.عدم وجود رقابة إجيابية تسمح بالقضاء على االحن -

 غياب الشفافية عند إزالة السلوكيات السلبية من األفراد داخل اجلامعة. -

عدم قدرة اجلامعة على توفري املعلومات الضرورية والسريعة املساعدة يف عملية اختاذ القرارات  -

 وترشيدها.

 احلديثة.عدم استخدام اجلامعة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وعدم مسايرة التطورات  -
 عدم االهتمام بالبحوث والتطوير. -

 

 مفهوم اإلبداع املنظمي: 3.1.1

 ,Daft,1978)ُيعرف اإلبداع املنظمي بأنه: "اعتماد فكرة أو سلوك ماهو جديد بالنسبة للمنظمة" 
أيضًا بأنه: "ابتكار وتنفيذ ممارسات إدارية وعملية وهياكل تنظيمية أو  .ويعرف اإلبداع املنظمي(193

. لكنَّ اإلبداع املنظمي قد حيدث يف (Julian, 2008, 825)أسلوب جديد لتحقيق األهداف التنظيمية" 

النظام االجتماعي للمنظمة مبا يف ذلك العالقات بني املوظفني وحتسني البنية التنظيمية ذات الصلة 

اعد واإلجراءات، وختصيص املوارد واملهام والسلطة واالتصاالت، فضاًل عن تطبيق سياسات بالقو

جديدة للموظفني ألغراض التعيني والرتقية.ومن خالل ما سبق ميكن تعريف اإلبداع املنظمي: بأنه 
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جمموعة من األفكار واألساليب واإلجراءات والتقنيات اليت تتبناها املنظمات؛ لتطوير خدماتها 

 وعملياتها أو تقديم خدمات جديدة، لتحقيق حاجات ورضاء عمالئها..
 

 أهمية اإلبداع املنظمي للجامعات:  3.1.2

ازداد االهتمام مبوضوع اإلبداع وأصبح أحد األدوات املهمة اليت ينبغي توافرها لدى املنظمات 

يت أضحى التغري والتقدم السمة اإلدارية املعاصرة، ملواجهة التحديات والتغريات يف البيئة اإلدارية، ال

الرئيسة فيها، وترتب على ذلك صعوبة مواجهتها بالطرق العادية والتقليدية، فأصبحت احلاجة ماسة 

وضرورية التباع املنهج اإلبداعي لضمان حسن سري العملية اإلدارية وتقدمها وتطورها، حيث أكد العديد 

اجة إىل االهتمام باإلبداع املنظمي، ومنهم طبيشات من الباحثني والدارسني بأن املنظمات يف أشد احل

(، الذى أشار إىل أن عدد من الباحثني يعترب أن اإلبداع وإدارة اإلبداع من وظائف املدير 27، 2011)

الرئيسة، وجيب عليه حسن إدارتها، وقد أصبح اإلبداع ضرورة الزمة للمنظمات ملواجهة التحديات 

مطلبا حيويًا لتحقيق املزايا التنافسية هلا. وميكن بيان أهمية اإلبداع  املختلفة واملتنوعة، بل أصبح

املنظمي يف اجلامعات على النحو اآلتي: زيادة اإليرادات املاليةو خفض النفقات التشغيلية حتسني األداء 

املنظمي. تطوير اخلدمات وإبتكار خدمات جديدة. إجياد أسوق جديدة. إجياد فرص عمل جديدة.كما 

أهمية اإلبداع املنظمي للجامعات يف أنه ميثل استجابة لضغوط التصنيفات العاملية للجامعات مما  تنبع

 يدفعها لبذل املزيد من اجلهود واملهارات اإلبداعية للوصول إىل تصنيف حيقق املكانة التنافسية املتقدمة.

 
 أواًل: اإلبداع اإلداري:

فكار اجلديدة املبدعة من قبل األفراد الذين يتعاملون ُعرف اإلبداع اإلداري بأنه: تطوير وتطبيق األ

مع بعضهم ضمن تنظيم مرتب، وهو األفكار واملمارسات اليت يقدمها املديرون والعاملون واليت تفضي 

إىل إجياد عمليات إدارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفاعلية يف إجناز أهداف املؤسسات وأكثر 

(.ويعرف أيًضا بأنه: ممارسة العمل اإلداري بفكر وأساليب 17، 2012عبد الرسول، (خدمة للمجتمع 

خمتلفة أكثر إجيابية، ما يشكل مناخًا وبيئة عمل إجيابية ومواتية لألفراد العاملني ومجاعات العمل 

كٌل يف جمال عمله بالتوليد املستمر لألفكار اجلديدة واألداء املتميز، أو احللول البناءة للمشكالت 

ملنظمة أو خارجها، وذلك باخلروج عن املألوف يف تلك اجملاالت وجتاوز التقليدية يف املتوقعة داخل ا

الفكر والعمل، وذلك سعيا لزيادة الكفاءة الداخلية واخلارجية للمنظمة ومنوها وبقائها وزيادة قدرتها 

ن غريها (.ويعرف بأنه: العنصر املعزز لقدرة املنظمة على التميز ع307، 2012املطريي، (التنافسية 

والصمود أمام التنافس والقدرة على االستمرار واالزدهار، ما جيعل املؤسسات جتعل منه هدفأ رئيسًا 

(. كما يعرف اإلبداع اإلداري بأنه: السعي 21، 2013فهو أحد وأهم عناصر إدارة التغيري )جدعون، 

ات وطرق جديدة تسهم يف املخطط للوصول ألفكار جديد قابلة للتنفيذ، وحتويلها إىل سياسات وإجراء

 حتقيق امليزة التنافسية املستدامة.
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وميكن للمؤسسات التعليمية تبنى وتنمية القدرات اإلبداعية لدى أفرادهاعن طريق القيام 

باخلطط واملمارسات السليمة اليت تزيد من فاعلية العمليات اإلدارية وكفاءتها الذي يعتمد على نوع 

 خمتلف اجملاالت، وأيًضا تطوير تقنيات إبداعية جديدة ما يزيد قدرة مميز من العاملني املبدعني يف

املؤسسة على التميز واملنافسة ومواجهة املخاطر والتحديات املستقبلية، ولذلك جيب وضع خطة مستقبلية 

مبنية على معايري واضحة للكشف عن املبدعني من القادة، وتدريبهم لتوفري قيادات إدارية قادرة على 

ار طاقتها اإلبداعية يف تطوير األداء داخل العمل، وتشجيع القادة على جتريب أساليب جديدة يف استثم

 (.467، 2013عبابنة والشقراني، (العمل وتبنى األفكار اخلالقة واالستمرار يف برمج التطوير

 ثانيًا: اإلبداع التقين: 

والعمليات اليت تؤدي إىل حتسني يتعلق بالتقنيات اليت تستخدمها املنظمة والنشاطات والعناصر  

وتطوير السلع أو اخلدمات اليت تقدمها، ويتضمن الرتكيز على تقديم خدمات للمستفيدين تفوق 

(.وميكن تصنيف اإلبداع التقين )التكنولوجي(، من حيث طبيعته إىل 42، 2004توقعاتهم )السلطان، 

 نوعني هما 

نتج، وتعنى وضعه حيز التنفيذ أو تسويق جديد أو أي الذي خيص تصميم امل اإلبداع التقين للمنتج:

حتسينه على املستوى التكنولوجي أو التغيري يف مواصفات املنتج أو خصائصه لكي تليب بعض الرغبات 

 .بكيفية أحسن

ويقصد به معاجلة أساليب اإلنتاج للسلعة أو اخلدمة ويهدف إىل  اإلبداع التقين للطريقة الفنية لإلنتاج:

حتسني األداء من الناحيتني الفنية واالقتصادية يف آٍن واحد، ما يرتتب عنه من نتائج إجيابية يف كمية 

  .املخرجات و اخنفاض تكلفة اإلنتاج

 

 معوقات اإلبداع املنظمي:  3.1.3

وى املنظمة قد يعاني من املعوقات لألسباب اآلتية )البناء، بينت بعض الدراسات أن اإلبداع على مست

2019 ،32: ) 
احملافظة على الوضع االجتماعي وعدم الرغبة يف خلق صراع سليب ناشئ عن االختالفات بني الثقافة  -

 .السائدة يف املنظمة وبني الثقافة اليت يستلزمها التغيري
عروفة، حيث إن اإلبداع يف املنظمة يستلزم يف بدايته الرغبة يف احملافظة على أساليب وطرق األداء امل -

 .نفقات إضافية على املنظمة أن تتحملها
 .عدم الرغبة يف ختفيض قيمة االستثمار الرأمسالي يف سلعة أو خدمة حالية -
 .عدم الرغبة يف تغيري الوضع احلالي بسبب التكاليف اليت يفرضها مثل هذا التغيري -



40 

 

 

 40 

يف تحقيق امليزة التنافسية املستدامة يف الجامعات األهلية  أثر اإلبداع املنظمي
 د. فيصل هزاع قايد سعيد،  أ.د. أمين عبد الوهاب سيف الحمادي.               العاملة يف اليمن

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد41) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

ملدة طويلة وترسخ الثقافة البريوقراطية، وما يصاحب ذلك من رغبة ثبوت اهليكل البريوقراطي  -

أصحاب السلطة يف احملافظة عليها وعلى طاعة ووالء املرؤوسني هلم أو رغبة أصحاب االمتيازات يف 

 .احملافظة على امتيازاتهم
 .اخلوف من الفشل -
 .مقاومة التغيري -
 .مجود القوانني -
 .فقدان التحفيز -
 .العقاب يف حال الفشل -

ومن خالل ما سبق فأن معوقات اإلبداع املنظمي يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن، ختتلف من جامعة 

 إىل أخرى حبسب ثقافة ووعي قيادات تلك اجلامعات وما لديها من لوائح وأنظمة وثقافة تنظيمية.

 

  الدراسات السابقة: 2.1

أثر اإلبداع يف امليزة التنافسية يف الشركات الصناعية هدفت إىل التعرف على  (،2018دراسة أمحد )

السودانية، ومعرفة دور التغيري اإلداري يف متوسط العالقة بني اإلبداع وامليزة التنافسية، ومعرفة الدور 

امُلعدل للوضع التنافسي للعالقة بني التغيري اإلداري وامليزة التنافسية، حيث متثلت أبعاد اإلبداع بـ: 

ت املميزة للشخصية املبدعة، و املتغريات التنظيمية الباعثة لإلبداع(، أما أبعاد امليزة التنافسية )القدرا

فتمثلت بـ: )التكلفة، واجلودة، واملرونة، والتسليم(، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، 

قصدية للدراسة. وتوصلت ( فردًا كعينة 384ومت مجع البيانات بواسطة االستبانة، وبلغ حجم العينة )

 الدارسة إىل عدد من النتائج أهمها: وجود عالقة إجيابية بني مكونات اإلبداع وامليزة التنافسية.

هدفت إىل إبراز دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة من  (،2018دارسة محيدة )

: )املنتج والعملية اإلنتاجية(، يف أبعاد امليزة خالل دراسة أثر اإلبداع التكنولوجي املتمثلة أبعاده يف

التنافسية املستدامة املتمثلة يف )اجلودة، والتسليم، والتكلفة، واملرونة(، واستخدمت الدراسة املنهج 

( 363الوصفي التحليلي، واعتمدت الدراسة على: )املقابالت، واملالحظة واالستبانة(، وبلغ حجم العينة )

اسة إىل عدد من النتائج أهمها: وجود أثر ذو داللة إحصائية لإلبداع التكنولوجي يف فردًا. وتوصلت الدر

 أبعاد امليزة التنافسية املستدامة.  

هدفت إىل التعرف على عالقة اإلبداع اإلداري بتحقيق امليزة  (،2017دراسة النشمي، والدعيس )

هج الوصفي التحليلي، ومت مجع بيانات التنافسية باجلامعات اخلاصة باليمن، واستخدم الباحثان املن

( مفردة كعينة عشوائية عنقودية. 108الدراسة امليدانية بواسطة االستبانة، حيث بلغ حجم العينة )

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، أهمها: وجود عالقة ارتباط طردية بني ثالثة من أبعاد اإلبداع 
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اإلبداعي، والتنفيذ اإلبداعي( بتحقيق امليزة التنافسية يف اإلداري هي: )املناخ اإلبداعي، والسلوك 

اجلامعات اخلاصة باليمن، بينما ُبعد )القدرات اإلبداعية( اتضح أنه ال عالقة له بتحقيق امليزة التنافسية. 

كما خلصت الدراسة إىل أن تبين اجلامعات لإلبداع اإلداري مبفهومه الواسع حيقق هلا احلصول على 

 ية.ميزة تنافس

هدفت إىل التعرف على أثر اإلبداع املنظمي يف حتقيق امليزة التنافسية،  Ebraheem (2017،)دراسة 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، و متثل جمتمع الدراسة بطلبة ومدرسي جامعة بغداد وبعض 

( 260عشوائية لـ) املؤسسات اخلاصة يف العراق، ومت مجع البيانات بواسطة االستبانة حيث مت اختيار عينة

( طالب وطالبة من طلبة جامعة 2310( مدرساً يف اجلامعة، و)226مديراً من املستويات العليا والوسطى و)

بغداد، حيث متثلت أبعاد اإلبداع املنظمي بـ)املنتجات، والعمليات، والتكنولوجيا، وتشخيص املخاطرة( 

وتوصلت الدراسة  ة، واجلودة، والسرعة، واالستجابة(.ومتثلت أبعاد املزايا التنافسية بـ)املوارد، واملرون

 إىل عدد من النتائج أهمها: وجود أثر ذو داللة إحصائية لــ أبعاد اإلبداع يف أبعاد امليزة التنافسية. 

يف امليزة التنافسية، ومت استخدام  هدفت إىل التعرف على أثر اإلبداع املنظمي Nafula (2017،)دراسة 

طريقة املسح جملتمع شركات التصنيع الصغرية واملتوسطة يف مدينة نريوبي بكينيا، حيث مثَّلت هذه 

الشركات جمتمع الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة أسلوب أخذ العينات العشوائية العنقودية والطبقية 

فردًا من مديري ومالك هذه الشركات، ومت مجع  ((284كعينة متعددة املراحل، وبلغ حجم العينة 

بيانات املسح امليداني بواسطة االستبانة، و متثلت أبعاد اإلبداع املنظمي كمتغري مستقل بـ)املنتجات، 

والعمليات، واإلبداع اإلداري، والتسويق، واملوارد املالية والبشرية(، كما متثلت أبعاد امليزة التنافسية 

رحبية، واحلصة السوقية(، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، أهمها: أن كمتغري تابع بـ)ال

 مجيع األبعاد األربعة لإلبداع املنظمي كان هلا تأثري إجيابي يف امليزة التنافسية.

هدفت إىل معرفة أثر اإلبداع يف امليزة التنافسية من خالل عمر الشركة  Samad (2016،)و Azizدراسة 

صغرية واملتوسطة املصنعة للمواد الغذائية يف ماليزيا، مت استخدام كل من األسلوب يف الشركات ال

( فرداً من رجال 220الوصفي واالستقرائي، وقد اعتمد ت الدراسة أسلوب أخذ العينات العشوائية لعدد )

مع األعمال يف الشركات الصغرية، حيث مثلت الشركات الغذائية الصغرية واملتوسطة يف ماليزيا جمت

الدراسة. وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، أهمها: وجود أثر إجيابي قوي لإلبداع املنظمي على 

 حتقيق امليزة التنافسية، حيث يساهم اإلبداع يف حتقيق امليزة التنافسية.

يف حتقيق امليزة التنافسية  هدفت إىل تقييم دور اإلبداع املنظمي Mugambi (2016)و Muthamiدراسة 

املستدامة يف اجلامعات الكينية، وقد استخدمت الدراسة املنهج الكمي، ومت مجع البيانات بواسطة 

( جامعة اليت متثل 67جامعة من أصل ) (57)االستبانة حيث مت أخذ عينة عشوائية طبقية مكونة من 

العشوائية الطبقية، حيث مت توزيع عدد  جمتمع الدارسة، وقد اعتمد ت الدراسة أسلوب أخذ العينات
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( استبانة على جمموعة من املديرين واألكادمييني. وكانت أبعاد اإلبداع املنظمي كمتغري مستقل 285)

)املنتج، والعمليات، واإلبداع اإلداري(، وكانت أبعاد امليزة التنافسية كمتغري تابع هي )التميز املنظمي، 

جابة التنظيمية(. وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، أهمها: أن اإلبداع والفاعلية التنظيمية، واالست

املنظمي يف املنتجات واإلبداع يف االدارة ويف العمليات يؤدي دورا هاما يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة 

 يف اجلامعات الكينية كما أن اإلبداع املنظمي يشكل األساس لبناء ميزة تنافسية مستدامة.

هدفت إىل حتليل أثر اإلبداع املنظمي يف  Syarifah (2016،)و Zainurossalamia ،Djokoدراسة 

حتسني األداء وحتقيق امليزة التنافسية، واستخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات من عينة عشوائية 

ت ( شركة هي الشركا164( من مديري ومالك الشركات، حيث كان جمتمع الدراسة )548لعدد )

( يف إندونيسيا، وقد متثلت أبعاد اإلبداع التنظيمي بـ: )املنتج، والعمليات، SMESالصغرية واملتوسطة )

والنموذج واإلبداع يف املصادر(، ومتثلت أبعاد امليزة التنافسية بـ)املوارد، والتميز، وصعوبة التقليد، وغري 

مها: أن اإلبداع املنظمي له تأثري إجيابي على قابلة لالستبدال(. وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، أه

 امليزة التنافسية.

هدفت إىل التعرف على أثر      Amir F, Ebrahimi, Bentolloda A and Farhang S (2016دراسة 

بـ)إبداع املنتج، اإلبداع  اإلبداع املنظمي يف حتقيق امليزة التنافسية. حيث متثلت أبعاد اإلبداع املنظمي

التكنولوجي، إبداع العمليات واإلبداع يف التسويق(، وكان جمتمع الدراسة عبارة عن بعض املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة يف إيران، وقد اعتمدت الدراسة أسلوب أخذ العينات العشوائية حيث مت استخدام 

( موظفًا. وتوصلت 114دراسة والبالغ عددها )االستبانة كأداة جلمع البيانات وتوزيعها على عينة ال

الدراسة إىل عدد من النتائج، أهمها: وجود عالقة كبرية بني اإلبداع يف تكنولوجيا املنتجات وبني امليزة 

 التنافسية، وكذلك بني اإلبداع يف السوق وامليزة التنافسية.

كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية يف هدفت إىل التعرف على واقع إدارة اإلبداع  (،2015دراسة عساف )

مؤسسات التعليم العالي مبحافظة غزة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، حيث مت مجع البيانات 

( عامًلا كعينة عشوائية من 154عن طريق املقابلة، وكذلك االستبانة اليت وزعت على عينة بلغت )

أهمها: أن الدرجة الكلية لتقدير أفراد العينة  جمتمع الدراسة.وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج،

 لواقع إدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية كانت عالية.

هدفت إىل التعرف على واقع اإلبداع يف مؤسسات ملبنة ومدى مساهمته يف  (2013دراسة حيياوي )

حليلي ومت مجُع بيانات إكسابها ميزة تنافسية مستدامة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي الت

الدراسة امليدانية بواسطة االستبانة إضافة لكل من املقابلة واملالحظة، ومت اختيار عينة عشوائية بلغ 

( فردًا.وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها: أن استدامة امليزة التنافسية يف ظلِّ بيئة 55حجمها )

 ى اإلبداع. شديدة التنافس تتوقف على قدرة املؤسسة عل
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هدفت إىل التعرف على دور اإلبداع املنظمي يف خلق امليزة التنافسية يف مؤسسات  Hana (2013)دراسة 

مجهورية التشيك، حيث متثل جمتمع الدارسة باملؤسسات الصغرية والكبرية، واستخدمت االستبانة 

سات. وتوصلت الدراسة إىل ( فردًا من مديري املؤس109جلمع البيانات من عينة عشوائية بلغ عددها )

عدد من النتائج، أهمها: أن االهتمام باإلبداع التنظيمي وتطبيقه يعد مصدرًا رئيسًا للحصول على امليزة 

 .التنافسية اليت حتدد جناح كل مؤسسة

هدفت إىل بيان أثر التوجه اإلبداعي يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك التجارية  (2012دراسة املطريي )

الكويتية، حيث متثلت ابعاد التوجه اإلبداعي بـ)النيَّة باإلبداع، البنية التحتية لإلبداع، تأثري اإلبداع، 

تنفيذ اإلبداع( وكانت أبعاد امليزة التنافسية هي )التميز، والسرعة، واالستجابة(، واستخدمت الدراسة 

( مفردة. 102ث بلغ حجم العينة )املنهج الوصفي التحليلي ومت مجع البيانات بواسطة االستبانة حي

وتوصلت هذه الدراسة إىل عدد من النتائج، أهمها: وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجه اإلبداعي يف 

 حتقيق امليزة التنافسية.
 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

يف اإلبداع اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف كل من املتغري املستقل املتمثل 

(، محيدة 2018املنظمي واملتغري التابع املتمثل يف امليزة التنافسية املستدامة كدراسة أمحد )

 .Kising’u et al(، ودراسة 2016) Samadو Aziz(،، 2017(،ودراسة النشمي والدعيس )2018)

(.اتفقت الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة يف استخدام املنهج الوصفي التحليلي لتطبيق 2016)

إجراءات الدراسة امليدانية، اتفقت الدراسة احلالية مع غالبية الدراسات السابقة يف استخدام االستبانة 

اسات السابقة من حيث كأداة جلمع البيانات من افراد العينة.اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدر

 Mothami & Maganbi (2016.)(، 2017)اختيار جمتمع الدراسة كدراسة النشمي والدعيس 
 

 مشكلة الدراسة: 3.1

يعد امتالك امليزة التنافسية املستدامة عملية صعبة مع أنها أصبحت من متطلبات جناح املؤسسات 

رات املتسارعة، والتميُّز يعد أحد التحديات اليت التعليمية، اليت تعمل يف بيئٍة تتصف بالتغريات والتطو

تواجه املؤسسات التعليمية، و حتقيقه يعين حتقيق النجاح والتفوق، وحتى تستطيع املؤسسات حتقيق 

ذلك فإنها حتتاج إىل اإلبداع املنظمي، وهذا ما أكدته نتائج الدراسات السابقة، ومنها دراسة النشمي 

أن تزايد عدد اجلامعات األهلية ودخول عدد من اجلامعات األهلية  (، واليت بينت2017والدعيس )

كفروع جلامعات عربية وأجنبية أدى إىل زيادة حدة املنافسة بني تلك اجلامعات وحاجتها إىل اإلبداع 

، Kising’uلضمان البقاء واالستمرار والتطور وتلبية احلاجات املستمرة واملتجددة للطلبة، ودراسة 

Namusonge وMwirigi (2016 ،276)  اليت أشارت إىل أن اإلبداع املنظمي يشكل األساس لبناء ميزة

تنافسية مستدامة.إضافًة إىل تقارير التنافسية العاملية وتقارير مؤشرات اإلبداع العاملية اليت أشارت إىل 
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ية واإلبداع تدني البلدان العربية، وعلى وجه اخلصوص اليمن ومنظمات األعمال منها يف جمال التنافس

(.والتنافُس بنَي مؤسسات التعليم العالي األهلية يتطلُب منها تقديم 2018)املنتدى االقتصادي العاملي، 

خدمات بشكل أفضل يضاهي نظرياتها يف مؤسسات التعليم العالي العربية والعاملية، ومواكبة 

فاهيم إدارية حديثة كاإلبداع مستجدات بيئة األعمال وما يتطلبه السوق وذلك من خالل تبين مداخل وم

املنظمي،  وصواًل إىل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة، وهذا ما أكدته بعض الدراسات السابقة مثل 

(، وغريها من الدراسات واألحباث.وبالرغم 2017(،، ودراسة وأبو ردن والعنزي )2015دراسة عساف )

(، اليت تناولت 2015سة كدراسة عساف )من وجود العديد من الدراسات اليت تناولت متغريات الدرا

(، واليت تناولت متغريات اإلبداع 2017متغريات اإلبداع وامليزة التنافسية، ودراسة النشمي والدعيس )

اإلداري وامليزة التنافسية، وبناًء على ذلك تظهر احلاجة إىل إجراِء مثل هذه الدراسة لقياِس أثِر اإلبداع 

 .تنافسية املستدامة يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمناملنظمي يف حتقيق امليزة ال

ما أثر اإلبداع املنظمي يف حتقيق امليزة وميكُن صياغة مشكلة هذه الدراسة من خالل التساؤل اآلتي: 

 التنافسية املستدامة يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن؟

 Research Importanceأهمية الدراسة:  4.1

 ميكن توضيح أهمية هذه الدراسة على النحو اآلتي: 

تبيان أهمية ممارسة اإلبداع املنظمي يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن لتحقق امليزة التنافسية  -

 املستدامة.
الدراسات واألحباث العلمية  تسهم هذه الدراسة يف إثراء املكتبات احمللية والعربية؛ وذلك لقلة أوندرة -

 اليت تناولت مثل هذه املواضيع يف مؤسسات التعليم العالي على املستوى احمللى والعربي.
تساعد هذه الدراسة صناع السياسات ومتخذي القرارات يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن يف  -

ناء على التوصيات اليت معاجلة بعض نقاط الضعف والقصور، وبعض املشكالت اليت تواجهها ب

 ستقدمها الدراسة، وهذا من شأنه نقل هذه املؤسسات من وضعها احلالي اىل وضع مستقبلي أفضل.
   قد تكوُن هذه الدراسة نقطة انطالق إلجراء دراسات وأحباث علمية مستقبلية مشابهة يف مؤسسات     -

 أخرى أو مكملة هلذه الدراسة.
 

 Research Aimsأهداف الدراسة:  5.1

 تتمثل أهداف هذه الدراسة يف اآلتي: 

 التعرف على مستوى ممارسة اإلبداع املنظمي يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن. -

 التعرف على مستوى حَتقق امليزة التنافسية املستدامة يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن.  -
يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة يف اجلامعات األهلية العاملة  قياس أثر ممارسة اإلبداع املنظمي -

 يف اليمن.
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 النموذج املعريف للدراسة 6.1

 

 

 

 

 

 

 فرضية الدراسة:  7.1

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلبداع املنظمي بأبعاده )اإلبداع اإلداري و اإلبداع التقين( يف  الفرضية:

 حتقيق امليزة التنافسية املستدامة يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن.

 التعريفات واملصطلحات اإلجرائية للدراسة. 8.1

 اإلبداع املنظمي:  .أ

ُيعرف بأنه: العملية اليت بواسطتها تستعمل املنظمات مهاراتها ومصادرها لتطوير خدمات جديدة 

 (.Jones, 2009, 30)أو حتسني عملية تستطيع حتقيق أفضل حلاجات متعامليها 

األفكار واألساليب واإلجراءات واألنظمة والتقانة اليت  ويعرف من الناحية اإلجرائية بأنه: جمموعة من

تتبناها اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن، لتطوير خدماتها وعملياتها األكادميية واإلدارية لتحقيق 

 حاجات ورضا عمالئها.

 اإلبداع اإلداري:  .ب

هو اإلبداع املتعلق باإلجراءات واألدوار والبناء التنظيمي والقواعد وإعادة تصميم العمل، إضافة 

إىل النشاطات اإلبداعية اليت تعمل على تطوير وحتسني التعاون والتفاعل بني املوظفني والتميز يف 

 (.55، 2010عالقاتهم للوصول إىل النتائج اليت ترجوها املنظمة اليت ينتمون إليها )حريم، 

ويعرف من الناحية اإلجرائية بأنه: األفكار واألساليب واإلجراءات اجلديدة اليت ُتفضي إىل تطوير 

 األنظمة اإلدارية وبيئة العمل يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن.

 

 

H1-2 

H1-1 

 اإلبداع المنظمي
 

تحقيق الميزة 

 التنافسية المستدامة

 الكفاءة

 الجودة

االستجابة لحاجات 

 العميل

 املتغري املستقل املتغري التابع

 اإلبداع اإلداري

 

 اإلبداع التقني
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 اإلبداع التقين:  .ج

عبدالوهاب، يعرف بأنه: إدخال تغيريات تقنية جديدة للمنظمة حول نشاط العمل الرئيسي )

2012 ،39.) 

ويعرف من الناحية اإلجرائية بأنه: إدخال اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن تقنيات وأنظمة 

 وتكنولوجيا حديثة بغرض حتسني خدماتها مقارنة باملنافسني.

 امليزة التنافسية املستدامة:  .د

نظمة، ومتكنها من ( بأنها متثل خاصية أو جمموعة خصائص تتفرد بها املMacMillanعرفها )

االحتفاظ بها لفرتة زمنية طويلة نسبيًا نتيجًة لصعوبة حماكاتها، ومتكنها من التفوق على املنافسني 

 (.68، 2013فيما تقدمه من منتجات للعمالء )إسحق، 

وتعرف من الناحية اإلجرائية بأنها: جمموعٌة من اخلصائص أو املزايا اليت تتميُز بها بعض اجلامعات 

األهلية العاملة يف اليمن على غريها من اجلامعات املنافسة، واملعتمدة على املصادر واملوارد اليت يصعب 

 تقليدها من قبل املنافسني، واحملافظة عليها يف األجل الطويل.

 حدود الدراسة  9.1

زة التنافسية احلدود املوضوعية: اقتصر هذه الدراسة على: أثر اإلبداع املنظمي يف حتقيق املي أواًل:

 املستدامة يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن.

احلدود املكانية/ امليدانية: اقتصرت هذه الدراسة على اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن واليت  ثانيًا:

 مر على تأسيسها أكثر من عشر سنوات ومازالت مستمرة إىل اليوم. 

لدراسة على العاملني يف اجلامعات األهلية العاملني يف اليمن من احلدود البشرية: اقتصرت هذه ا ثالثًا:

 –رؤساء األقسام األكادميية -فئة )رؤساء اجلامعات ونوابهم ومساعديهم ـ عمداء الكليات ونوابهم 

 رؤساء األقسام واإلدارية(. -أمناء ومديري العموم واإلدارات ونوابهم 

 . منهج الدراسة: 2

الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي وذلك بهدف وصف طبيعة العالقة اعتمدت هذه 

التأثريية بني متغريات الدراسة وأبعاد تلك املتغريات ومؤشراتها، وذلك من خالل تتبع الدراسات السابقة 

 واملصادر والتقارير ذات العالقة مبواضيع الدراسة احلالية.

 جمتمع الدراسة:  1.2

( 1154الدراسة احلالية من مجيع القيادات العليا والوسطى والتنفيذية  بإمجالي )يتكون جمتمع 

يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن، وقد اعتمدت الدراسة على اجلامعات اليت جتاوز عمرها  عشر 

( جامعات 9( عضوًا، وعددها )45سنوات فأكثر واليت ال يقل عدد أعضاء هيئة التدريس فيها عن )

(، حيث يعد 2014-2013لك مبوجب آخر دليل صادر عن وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي لعام )وذ
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أحدث دليل صادر عن الوزارة، والذي اعتمدت عليه هذه الدراسة يف احلصول على البيانات، ولكن 

اوالت بعد النزول امليداني لتوزيع االستبانة مل تتجاوب )جامعة سبأ(، بتوزيع االستبانة رغم احمل

 ( جامعات.8املتكررة، وبذلك فقد أصبح جمتمع الدراسة يتكون من )

 عينة الدراسة:  2.2

ـ  ، الذي حيدد عينة الدراسة (Morganو Krejcie)مت حتديد حجم العينة بناءً على منوذج العينات ل

، (Krejcie & Morgan, 1970)( مفردة 291( عنصر بعدد مقداره )1200-1100جملتمع يتكون من )

 ( يوضح حجم العينة.1ومت اختيار أفراد العينة بواسطة العينة العشوائية الطبقية، واجلدول )

 (: حجم عينة الدراسة1جدول )

 عام التأسيس اجلامعة م

 حجم اجملتمع

 حجم العينة

النسبة 

من 

حجم 

 العينة

 تنفيذية وسطى عليا

 %42 122 592 42 6 1992 جامعة العلوم والتكنولوجيا  .1

 %10 30 70 14 10 1993 اجلامعة اليمنية  .2

 %7 21 49 13 3 1996 جامعة امللكة أروى  .3

 %8 22 80 8 7 1994 اجلامعة الوطنية  .4

 %8 24 70 12 6 2004 جامعة املستقبل  .5

 %8 24 55 11 5 2003 جامعة األندلس للعلوم والتقنية  .6

 %6 18 23 8 4 2006 اجلامعة اللبنانية الدولية  .7

 %10 30 45 16 5 2007 الناصرجامعة   .8

 %100 291 984 124 46 اإلمجالي

ونظرًا للظروف اليت متر بها البالد وحرصًا على رفع نسبة استعادة االستبانات، فقد مت زيادة حجم 

 ( استبانة.314االستبانات املوزعة هي )( استبانة، وبذلك يصبح عدد 23العينة، بعدد )
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 وحدة التحليل:  3.2

 اعتمدت هذه الدراسة وحدة التحليل على مستوى اجلامعة

 مصادر مجع البيانات: 4.2

متثلت يف البيانات اليت مت احلصول عليها من قبل أفراد عينة الدراسة، بواسطة االستبانة املصادر األولية: 

 أفراد عينة الدراسة.اليت مت توزيعها على 

الدراسات واألحباث العلمية، والدوريات، واملؤمترات، وامللتقيات العلمية ذات العالقة  املصادر الثانوية:

 مبجال الدراسة.الكتب املتخصصة مبجال الدراسة.مواقع اإلنرتنت.

 

 األساليب اإلحصائية:  5.2

ملعرفة مدى قوة العالقة بني فقرات أسئلة اختبار الصدق البنائي باستخدام معامل ارتباط بريسون  -

 االستبانة واحملاور اليت تنتمي هلا من جهة، وبني احملاور الرئيسة واحملاور الفرعية من جهة أخرى.

؛ ملعرفة مدى ثبات أداة الدراسة ومدى مصداقية (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  -

 اسة وأبعادها.إجابات أفراد العينة على مستوى متغريات الدر
 التكرارات والنسب املئوية حلساب توزيع املشاركني يف العينة حسب متغرياتها الدميوغرافية. -
 املتوسط احلسابي ؛ ملعرفة متوسط إجابات أفراد العينة. -
 حتليل االحندار اخلطي املتعدد الختبار الفرضيات   -

 بناء أداة الدراسة:  6.2

من خالل الرجوع إىل بعض الدراسات السابقة امليزة التنافسية مت بناء أداة الدراسة )االستبانة(  -

( 2018( و)احلظا، 2019( اإلبداع املنظمي)البناء، 2018( )محيدة، 2017املستدامة )آسية، 

القسم  ( وقد مت تقسيم االستبانة إىل قسمني أساسيني، هما:2018( )محيدة، 2012و)عبدالوهاب، 

( ومتثلت يف: )النوع، 6، وقد مشلت املتغريات الدميغرافية، وعددها )املتعلق بالبيانات العامة األول:

املتعلق  القسم الثاني:.العمر، املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلدمة، طبيعة العمل، املسمى الوظيفي(

بالبيانات املوضوعية إلجابات عينة الدراسة حول متغرياتها املتمثلة يف املتغري التابع، واملتغري املستقل 

( أبعاد ضمن املتغريات ،  اإلبداع 5( فقرة بعد التحكيم، موزعة على )45ومشلت البيانات األساسية )

متغري امليزة التنافسية املستدامة ويشمل (و10( واإلبداع التقين )9املنظمي ويشمل اإلبداع اإلداري )

(وقد اسُتخدم مقياس ليكرت اخلماسي، ملنح 9(االستجابة حلاجات العميل)9(اجلودة )8الكفاءة)

( درجات، وغري 3( درجات، وحمايد )4( درجات، وموافق )5اإلجابات الدرجات اآلتية: موافق بشدة )

 موافق درجتان، وغري موافق بشدة درجة واحدة.
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 اختبار الصدق والثبات: 7.2

 أواًل: الصدق الظاهري لالستبانة: 

مت عرض االستبانة على عدد من احملكمني املتخصصني يف إدارة األعمال والتخصصات ذات 

( 11العالقة يف عدد من اجلامعات واملؤسسات اليمنية ممن حيملون درجة الدكتوراه وعددهم )

حمكمًا، إلبداء آرائهم، واالستفادة من كفاءتهم وخرباتهم، والتأكد من وضوح وصالحية فقرات 

االستبانة، وقد مت  اأُلخذ بآرائهم ومقرتحاتهم من حيث ) احلذف والتعديل واإلضافة(، وبعد صياغتها 

 (.45بصورتها النهائية، أصبح عدد فقراتها )

 ستبانة: اختبار الثبات ملتغريات اال -ثانيا :

وملعرفة درجة ثبات متغريات االستبانة ومصداقية إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة 

 (.2، كما يوضح ذلك اجلدول )Cronbach’s ( alphaمت إجراء اختبار كرونباخ )ألفا 

 (: نتائج اختبار كرونباخ )ألفا( ألبعاد االستبانة2جدول )

 األبعاد املتغريات
 عدد

 راتالفق

درجة الثبات 

𝐚𝐥𝐩𝐡𝐚 

 درجة املصداقية

√𝐚𝐥𝐩𝐡𝐚 

 
 0.957 0.915 9 اإلبداع اإلداري

 0.957 0.916 10 اإلبداع التقين

 0.973 0.946 19  اإلبداع املنظمي

 

 0.947 0.898 8 الكفاءة

 0.957 0.915 9 اجلودة

 0.968 0.936 9 االستجابة حلاجات العميل

 0.985 0.971 26 املستدامة امليزةالتنافسية

 (0.933)( أّن قيمة درجة الثبات ملتغريات االستبانة بدرجة ثبات ترتاوح بني 2يتضح من اجلدول )

، وهذا يدل أن أفراد العينة متجانسة يف (0.985( و)0.966)وبدرجة مصداقية ترتاوح بني  (0.971)و

يف تعميمها على جمتمع  -أيضا-على نتائجهااالستجابة على مجيع أبعاد االستبانة، وميكن االعتماد 

 الدراسة. 

 توزيع أداة الدراسة 8.2

من إمجالي  %(95)( استبانة، بنسبة 298( جامعات، ومت استعادة )8( استبانة يف: )314مت توزيع )

االستبانات املوزعة، وبعد فحص االستبانات واستبعاد االستبانات اليت كانت إجابتها غري مكتملة أو 

من إمجالي  %(96)( استبانة بنسبة 286غري صاحلة للتحليل، أصبح عدد االستبانات الصاحلة للتحليل )

 املوزعة.  من إمجالي االستبانات  %(91)االستبانات املسرتجعة، وهو ما يعادل 
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 حدود الدراسة9.2

 2019-2018متت هذه الدراسة يف  احلدود الزمنية:
اقتصرت هذه الدراسة على عينة من اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن  احلدود املكانية/ امليدانية:

  .واليت مر عليها أكثر من عشر سنوات ومازالت مستمرة إىل اليوم

اسة على العاملني يف اجلامعات األهلية العاملني يف اليمن من فئة اقتصرت هذه الدر احلدود البشرية:

أمناء  –رؤساء األقسام األكادميية -)رؤساء اجلامعات ونوابهم ومساعديهم ـ عمداء الكليات ونوابهم 

 رؤساء األقسام واإلدارية(. -ومديري العموم واإلدارات ونوابهم 
 

 عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها:  1.4

 ( تفسري القيم اليت سرتد يف اجلداول املتعلقة بنتائج مستوى متغريات الدراسة.3اجلدول ) يوضح

 (: كيفية احتساب قيم املتوسط احلسابي والنسب املئوية ألبعاد وفقرات أداة الدراسة3جدول )

 مستوى املمارسة / التحقق إذا كانت النسبة  التقدير اللفظي إذا كان املتوسط

 منخفض جدًا %36أقل من  موافق بشدة غري 1.8أقل من 
 منخفض %52% وأقل من 36من  غري موافق 2.6وأقل من  1.8من 
 متوسط %68% وأقل من 52من  حمايد 3.4وأقل من  2.6من 
 عاٍل %84% وأقل من 68من  موافق 4.2وأقل من  3.4من 
 عاٍل جدًا %100% حتى 84من  موافق بشدة 5حتى  4.2من 

باالحنراف املعياري، فإن قيمته ُتعّبر عن مدى تشتت إجابات أفراد العينة حول  أما فيما يتعلق

(، فهذا يدل على أن تشتت إجابات أفراد 0املتوسط احلسابي، فإذا اقرتبت قيمة االحنراف املعياري من )

وجود العينة حول املتوسط احلسابي بسيط جدًا، وكلما زادت قيمة االحنراف املعياري، فهذا يدل على 

 تشتت كبري يف إجابات أفراد العينة عن متوسط إجاباتهم.

 

 ..حتليل نتائج الدراسة:3

 أواًل: عرض وحتليل مستوى ممارسة اإلبداع املنظمي:

 One)ملعرفة مستوى ممارسة اإلبداع املنظمي يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن، مت استخدام 

Sample T-test ؛) 
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 (: خالصة نتائج املتغري املستقل )اإلبداع املنظمي(4جدول )

 األبعاد م الرتبة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 املمارسة

تقدير مدى املمارسة لدى 

جمتمع الدراسة بدرجة ثقة 

95% 

مستوى 

 املمارسة

 الدرجة الدنيا الدرجة العليا

 عاٍل %73.9 %77.1 %75.5 0.690 3.774 اإلبداع اإلداري 1 2

 عاٍل %78.0 %81.0 %79.5 0.647 3.975 اإلبداع التقين 2 1

 عاٍل %76.0 %78.9 %77.5 0.624 3.875 اإلبداع املنظمي  

( أن  مستوى ممارسة اإلبداع املنظمي بشكل عام كان )عاليًا( بنسبة 4يتضح من خالل اجلدول )

، كما أن اإلبداع التقين جاء يف املرتبة األوىل ومبستوى ممارسة )عاٍل( حيث بلغ %(77.5)ممارسة 

، وجاء اإلبداع %(79.5)، ونسبة ممارسة بلغت (0.647)وباحنراف معياري ( 3.975)املتوسط احلسابي 

حنراف ، وبا(3.774)اإلداري يف املرتبة الثانية ومبستوى ممارسة )عاٍل( أيضاً حيث بلغ املتوسط احلسابي 

،  وُيعزى ذلك إىل توجه اجلامعات األهلية العاملة يف %(75.5)ونسبة ممارسة بلغت  (0.690)معياري 

اليمن إىل االهتمام باجلانب التقين، ومواكبة للتطورات التكنولوجية، واليت أصبحت ضمن املتطلبات 

 مستوى فقرات كل بعداألساسية للجامعات.وفيما يأتي نتائج مستوى ممارسة اإلبداع املنظمي على 

 أواًل: حتليل مستوى ممارسة اإلبداع املنظمي حبسب ُبعد اإلبداع اإلداري: 

 (: نتائج عرض وحتليل مستوى ممارسة بعد )اإلبداع اإلداري(5جدول )

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 املمارسة

تقدير مدى املمارسة 

الدراسة لدى جمتمع 

 %95بدرجة ثقة 
مستوى 

 املمارسة
الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

1 1 

ــامعـــــــــة  تؤمن اجلـــــــ

بـــــــاإلبـــــــداع اإلداري 

ــي مع  كبعد تنافســــــ

 اجلامعات األخرى.

 عاٍل 80.3% 84.1% 82.2% 0.820 4.108

6 2 

خًا         نا توفر اجلامعة م

ــا لتحقيق   مالئمـــــــــــ

 اإلبداع اإلداري.
 عاٍل 72.8% 77.0% 74.9% 0.922 3.745
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 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 املمارسة

تقدير مدى املمارسة 

الدراسة لدى جمتمع 

 %95بدرجة ثقة 
مستوى 

 املمارسة
الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

3 3 

تشـــــــــــــــــجع اجلامعة  

االقــــــــــــــرتاحـــــــــــــات  

واالبتكارات املقدمة    

 من العاملني.

 عاٍل 75.5% 79.3% 77.4% 0.834 3.871

7 4 

تســــــــــتقطب اجلامعة 

ــورة  املبدعني بصـــــــــــــ

ــتمرة لتحقق ميزة  مسـ

تنافســـــــــــــــــية مقارنة 

 باملنافسني.

 عاٍل 70.4% 75.0% 72.7% 0.984 3.636

9 5 
ــة    ــامعــــ ــدعم اجلــــ تــــ

 املبدعني فيها.
 عاٍل 68.4% 73.0% 70.7% 0.983 3.535

2 6 

ــة  ــامعـــــــ تنجز اجلـــــــ

ــاليب  أعماهلا بأســـــــــــ

 متطورة.
 عاٍل 76.4% 79.9% 78.2% 0.758 3.909

4 7 

تطبق اجلامعة أنظمة     

إدارية حديثة تســـاعد  

 على اإلبداع.
 عاٍل 75.3% 79.2% 77.3% 0.841 3.864

5 8 

ــة    ــامعـــ ــاقش اجلـــ تنـــ

ــدة    ــديـ ــار اجلـ األفكـ

 من خالل فرق العمل.
 عاٍل 73.1% 77.2% 75.2% 0.887 3.759

8 9 

توفر اجلــامعــة املوارد 

الالزمــــــــة لتنفيــــــــذ  

 األفكار اإلبداعية.
 عاٍل 68.6% 73.1% 70.8% 0.982 3.542

 عاٍل %73.9 %77.1 %75.5 0.690 3.774 اإلبداع اإلداري  
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( " تؤمن اجلامعة باإلبداع اإلداري كبعد تنافسي 1( أن الفقرة رقم: )5يتضح من خالل اجلدول )

(، 0.820، وباحنراف معياري )(4.108)مع اجلامعات األخرى"، جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي 

، ومبستوى ممارسة )عاٍل(، وقد ُيعزى ذلك إىل اهتمام قيادة اجلامعات %(82.2)وبنسبة ممارسة بلغت 

يرتبط بالعنصر البشري الذي يعد أحد أهم اصول املوسسات التعليمية، بأهمية اإلبداع اإلداري كونة 

( "توفر اجلامعة املوارد الالزمة لتنفيذ األفكار اإلبداعية" يف املرتبة األخرية 5وجاءت الفقرة رقم: )

، ومبستوى %(70.7)، وبنسبة ممارسة بلغت (0.983)وباحنراف معياري  (3.535)مبتوسط حسابي 

أيضًا، وقد ُيعزى ذلك إىل عدم ختصيص  بنود يف موازنات اجلامعات لدعم األفكار ممارسة )عاٍل( 

وباحنراف  (3.774)اإلبداعية مقارنه باملتطلبات األساسية األخرى، وجاء ُبعد )اإلبداع اإلداري( مبتوسط 

على  ، ومبستوى مممارسة )عاٍل(، وبتعميم هذه النتيجة%(75.5)ونسبة ممارسة بلغت ( 0.690)معياري 

بدرجة ثقة  %(73.9%( و)77.1)جمتمع الدراسة يتضح أن نسبة ممارسة اإلبداع اإلداري سيرتاوح بني 

95.% 

 ثانيًا: عرض وحتليل ممارسة اإلبداع املنظمي حبسب ُبعداإلبداع التقين: 

 (: نتائج حتليل فقرات بعد  )اإلبداع التقين(6جدول )

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 املمارسة

تقدير مدى املمارسة 

لدى جمتمع الدراسة 

 %95بدرجة ثقة 
مستوى 

 املمارسة
الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

3 1 

ــتخدم اجلامعة  تســــــــــــ

تكنولوجيــــــا متطورة 

 مقارنة باملنافسني.
 عاٍل 81.1% 84.9% 83.0% 0.818 4.150

4 2 

لــدى اجلــامعــة أنظمــة   

معلومــات حــديثــة تليب  

متطلبات احلاضــــــــــــر 

 واملستقبل.

 عاٍل 79.9% 83.5% 81.7% 0.781 4.084

1 3 

لدى اجلامعة شـــــبكة 

اتصـــــــــــــــــاالت داخلية 

لتســـــــــــــــــــــــهيل تبادل  

 عاٍل جدًا 86.0% 89.3% 87.6% 0.714 4.381
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 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 املمارسة

تقدير مدى املمارسة 

لدى جمتمع الدراسة 

 %95بدرجة ثقة 
مستوى 

 املمارسة
الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

ــات بــني     ــومـــــــــــ ــل ــع امل

 الوحدات اإلدارية.

2 4 

لــدى اجلــامعــة قــاعــدة  

نات مركزية تزود       يا ب

 كـــــافـــــة الوحـــــدات   

اإلداريــــة بــــاملعلومــــات  

 الالزمة.

 عاٍل 81.2% 84.9% 83.1% 0.806 4.154

7 5 

تطبق اجلــــــــــامعــــــــــة 

ــة   األفكـــــــار التقنيـــــ

 اإلبداعية.
 عاٍل 74.4% 78.3% 76.4% 0.843 3.818

9 6 

قــامــت اجلــامعــة ببنــاء  

أنظمة برجمية تســاعد 

 على اإلبداع.
 عاٍل 72.9% 77.4% 75.2% 0.981 3.759

6 7 

ــتخدم اجلامعة  تســــــــــــ

تكنولوجيــــــا متطورة 

لتقــديم خــدمــاتهــا مبــا  

ــب واحتياجات  يتناســــــ

 عمالئها.

 عاٍل 77.8% 81.3% 79.6% 0.763 3.979

10 8 

ــتخدم اجلامعة  تســــــــــــ

تكنولوجيــــــا متطورة 

لتقــديم خــدمــاتهــا مبــا  

 يفوق توقعات عمالئها.

 عاٍل 69.5% 73.8% 71.7% 0.928 3.584

5 9 
ــة   ــامعـــــــ جتري اجلـــــــ

تطويرات مســـــــــــــتمرة 
 عاٍل 79.2% 82.9% 81.0% 0.800 4.052
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 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 املمارسة

تقدير مدى املمارسة 

لدى جمتمع الدراسة 

 %95بدرجة ثقة 
مستوى 

 املمارسة
الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

ــة    عــلـــى األنــظـــمـــــــــــ

احلاسوبية املستخدمة     

جة         ما دعت احلا متى 

 إىل ذلك.

8 10 

تنفرد اجلــامعــة ببنيــة   

تقنيـــــة ال ميتلكهـــــا  

 املنافسون.
 عاٍل 73.2% 78.2% 75.7% 1.083 3.787

 عاٍل %78.0 %81.0 %79.5 0.647 3.975 اإلبداع التقين  

( " لدى اجلامعة شبكة اتصاالت داخلية لتسهيل 3الفقرة رقم :)( أن 6يتضح من خالل اجلدول )

تبادل املعلومات بني الوحدات اإلدارية" جاءت يف املرتبة األوىل ومبستوى ممارسة )عاٍل جدًا( مبتوسط 

، وهذا يعزى إىل اهتمام %(87.6)ونسبة ممارسة بلغت  (0.714)وباحنراف معياري  (،4.381)حسابي 

التحتية التقنية وسهولة التعامل معها إضافة إىل الوعي التقين الذي ميتلكة العاملون اجلامعات بالبنية 

( " تستخدم اجلامعة تكنولوجيا متطورة لتقديم خدماتها مبا 8يف هذه اجلامعات، وجاءت الفقرة رقم )

 (3.584)يفوق توقعات عمالئها " يف املرتبة األخرية ومبستوى ممارسة )عاٍل( أيضًا مبتوسط حسابي 

، وُيعزى ذلك إىل ارتفاع مستوى توقعات %(71.7)، وبنسبة ممارسة بلغت (0.928)وباحنراف معياري 

العمالء مقارنة مبا تقدمة اجلامعات من خدمات، وجاء ُبعد )اإلبداع التقين( مبستوى ممارسة )عاٍل( 

،  وبتعميم هذه %(79.5)وبنسبة ممارسة بلغت  (0.674)وباحنراف معياري  (3.975)مبتوسط حسابي 

%( 78)و %(81)النتيجة على جمتمع الدراسة يتضح أن نسبة ممارسة اإلبداع التقين سيرتاوح بني 

 %.95وبدرجة ثقة 
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يف تحقيق امليزة التنافسية املستدامة يف الجامعات األهلية  أثر اإلبداع املنظمي
 د. فيصل هزاع قايد سعيد،  أ.د. أمين عبد الوهاب سيف الحمادي.               العاملة يف اليمن
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 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد41) العدد
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 ثانيا: عرض وحتليل مستوى حتقق امليزة التنافسية املستدامة: 

 (: خالصة نتائج املتغري التابع )امليزة التنافسية املستدامة(7جدول )

 الرتبة
رقم 

 البعد
 األبعاد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 التحقق

تقدير مدى التحقق 

لدى جمتمع 

الدراسة بدرجة ثقة 

95% 

مستوى 

 التحقق

الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

 عاٍل %78.9 %81.8 %80.3 0.622 4.017 اجلودة 1 1
 عاٍل %74.9 %77.8 %76.3 0.632 3.816 الكفاءة 2 2
 عاٍل %69.6 %73.1 %71.3 0.739 3.567 االستجابة حلاجات العميل 4 4
 عاٍل %73.7 %76.6 %75.1 0.610 3.757 امليزة التنافسية املستدامة  

( أن مستوى حتقق امليزة التنافسية املستدامة بشكل عام كان )عاليًا( 7يتضح من خالل اجلدول )

، وجاء ُبعد )اجلودة( يف املرتبة األوىل مبستوى حتقق )عاٍل(، مبتوسط %(75.1)حيث بلغت نسبة التحقق 

، وقد ُيعزى ذلك إىل توجه %(80.3)، وبنسبة حتقق  بلغت (0.622)وباحنراف معياري  (4.017)حسابي 

اجلامعات حمل الدراسة واهتمامها باجلودة باعتبارها متطلباً أساسياً من متطلبات االعتماد األكادميي، 

ُبعد )االستجابة حلاجات العميل( يف املرتبة األخرية مبستوى حتقق )عاٍل( أيضًا، مبتوسط حسابي وجاء 

، وقد ُيعزى ذلك إىل وجود قصور %(71.3)، وبنسبة حتقق بلغت (0.739)وباحنراف معياري  (3.567)

العمالء  لدى بعض اجلامعات يف توفري خدمات تليب حاجات العمالء إضافة إىل إرتفاع مستوى توقعات

 مقارنة مبا تقدمه اجلامعات العاملية حبسب ما ميتلكه العمالء من معلومات عن تلك اجلامعات.
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يف تحقيق امليزة التنافسية املستدامة يف الجامعات األهلية  أثر اإلبداع املنظمي
 د. فيصل هزاع قايد سعيد،  أ.د. أمين عبد الوهاب سيف الحمادي.               العاملة يف اليمن
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 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد41) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

  :عرض وحتليل مستوى حتقق امليزة التنافسية املستدامة حبسب ُبعد الكفاءة 

 (: نتائج فقرات بعد )الكفاءة(8جدول )

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 التحقق 

تقدير مدى التحقق 

لدى جمتمع الدراسة 

 %95بدرجة ثقة 
مستوى 

 التحقق
الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

1 1 

تراجع اجلامعة بشـــــكل 

دوري عمليــــــــــــاتهـــــــــــا  

ــطتها املختلفة   وأنشـــــــــــــــ

 بهدف حتسني كفاءتها.

 عاٍل 77.4% 81.1% 79.2% 0.796 3.962

3 2 

تطبق اجلـــامعــــة آليــــات  

ــة بتطوير  عمـــــل كفيلـــ

ــا   ــاتهـــــ ــاءة عمليـــــ كفـــــ

 وأنشطتها.

 عاٍل 75.8% 79.5% 77.7% 0.797 3.885

2 3 

تتبنى اجلامعة األســـاليب 

الكفيلــــــــــة بتقــــــــــديم 

 خدماتها بكفاءة عالية.
 عاٍل 76.3% 80.1% 78.2% 0.807 3.909

4 4 

ــة   ــامعــــ توفر إدارة اجلــــ

املوارد والقــــــدرات اليت 

تـــدعم إجنـــاز مهـــامهـــا     

 بكفاءة عالية.

 عاٍل 75.7% 79.5% 77.6% 0.816 3.881

8 5 

تتميز اجلامعة باخنفاض     

تكـــــاليف عمليـــــاتهـــــا   

 املختلفة.
 عاٍل 70.0% 74.2% 72.1% 0.907 3.605

6 6 

تعمـــــل اجلـــــامعـــــة على 

التوظيف األمثـــل جلميع 

 مواردها.
 عاٍل 73.6% 77.5% 75.5% 0.837 3.776
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يف تحقيق امليزة التنافسية املستدامة يف الجامعات األهلية  أثر اإلبداع املنظمي
 د. فيصل هزاع قايد سعيد،  أ.د. أمين عبد الوهاب سيف الحمادي.               العاملة يف اليمن
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 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 التحقق 

تقدير مدى التحقق 

لدى جمتمع الدراسة 

 %95بدرجة ثقة 
مستوى 

 التحقق
الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

7 7 

ــاءة    ــة كفـ ــامعـ تقيم اجلـ

بصــورة عمليَّاتها املختلفة 

 دورية.
 عاٍل 72.8% 76.6% 74.7% 0.812 3.734

5 8 

ــة على   ــامعــ حترص اجلــ

حتســــــــني كفاءتها على 

مســــــتوى كل وحدة من  

 وحداتها.

 عاٍل 73.6% 77.6% 75.6% 0.848 3.780

 عاٍل %74.9 %77.8 %76.3 0.632 3.816 الكفاءة  

بشكل دوري عملياتها وأنشطتها ( " تراجع اجلامعة 1( أن الفقرة رقم: )8يتضح من خالل اجلدول )

( 3.962املختلفة بهدف حتسني كفاءتها" جاءت يف املرتبة األوىل مبستوى حتقق عاٍل، مبتوسط حسابي )

%(، وقد يعزى ذلك إىل اهتمام اجلامعات بتحسني 79.2وبنسبة حتقق بلغت )( 0.796)وباحنراف معياري 

كفاءة الكلية للجامعة، وُتحقق هلا التميز كفاءتها يف كافة الوحدات؛ كونها تسهم يف حتسني ال

( " تتميز اجلامعة باخنفاض تكاليف عملياتها املختلفة" يف املرتبة 5على املنافسني، وجاءت الفقرة رقم )

، وبنسبة حتقق بلغت (0.907)وباحنراف معياري  (3.605)األخرية مبستوى حتقق عاٍل، مبتوسط حسابي

رة جاءت يف املرتبة األخرية إال أنها حتققت مبستوى عاٍل، وقد ُيعزى ، وبالرغم من أن هذه الفق%(72.1)

ذلك إىل سعي اجلامعات حمل الدراسة إىل ختفيض التكاليف مبا حيقق الكفاءة، وجاء بعد )الكفاءة( 

، وبنسبة حتقق عامة بلغت (0.632)وباحنراف معياري  (3.816)مبستوى حتقق عاٍل مبتوسط حسابي 

هذه النتيجة على جمتمع الدراسة  يتضح أن نسبة حتقق بعد )الكفاءة( ترتاوح بني  ،  وبتعميم%(76.3)

 %.95بدرجة ثقة  %(72.1%( و)79.2)
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يف تحقيق امليزة التنافسية املستدامة يف الجامعات األهلية  أثر اإلبداع املنظمي
 د. فيصل هزاع قايد سعيد،  أ.د. أمين عبد الوهاب سيف الحمادي.               العاملة يف اليمن
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  :عرض وحتليل مستوى حتقق امليزة التنافسية حبسب ُبعد اجلودة 

 (: نتائج فقرات بعد )اجلودة(9جدول )

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 التحقق

تقدير مدى التحقق 

لدى جمتمع الدراسة 

 %95بدرجة ثقة 

مستوى 

 التحقق

الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا
 

1 1 

متــــــارس اجلــــــامعــــــة 

اجلودة كمـــــــدخـــــــل 

 لتحقيق أهدافها.
 عاٍل جدًا 82.7% 86.0% 84.3% 0.697 4.217

4 2 

ــخ اجلامعة يف  ترســـــــــــ

أوســــاط العاملني مبدأ 

مســئولية كل )اجلودة 

 عامل فيها(.

 عاٍل 79.7% 83.5% 81.6% 0.806 4.080

5 3 

تتميز اخلـــدمـــات اليت 

تقــــدمهــــا اجلــــامعــــة     

ــا ذات جودة  بكونهــــ

ــا تدمات  عالية قياســ

 املنافسني.

 عاٍل 78.9% 82.7% 80.8% 0.820 4.042

7 4 

تنفــذ اجلــامعــة خطــة     

واضحة لضمان تقديم    

خدماتها مبســــــــــــــتوى 

ــاجــات   جودة يليب احتي

 عمالئها.

 عاٍل 76.9% 80.6% 78.7% 0.801 3.937

2 5 

تطبق اجلــامعــة نظــام    

ــاص  جودة داخلي خــــ

 بها.
 عاٍل 80.4% 84.1% 82.2% 0.787 4.112

3 6 
متتــــــــاز خمرجــــــــات   

ــاجلودة    ــة بـــ ــامعـــ اجلـــ
 عاٍل 80.3% 83.9% 82.1% 0.774 4.105
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يف تحقيق امليزة التنافسية املستدامة يف الجامعات األهلية  أثر اإلبداع املنظمي
 د. فيصل هزاع قايد سعيد،  أ.د. أمين عبد الوهاب سيف الحمادي.               العاملة يف اليمن
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العالية قياســـــــــــــــــــــــــًا 

 باملنافسني.

8 7 

تطبق اجلـــامعـــة مبـــدأ 

يف  التحســـني املســـتمر  

مجيع جمــاالت عملــهــا 

لتقــديم خــدمــات تفوق 

 توقعات عمالئها.

 عاٍل 76.5% 80.4% 78.5% 0.834 3.923

6 8 

مســـــــــــــــــــــــــتوى جودة 

اخلدمات اليت تقدمها      

اجلـــــامعـــــة أعلى من   

ــات    ــامعـ ــات اجلـ ــدمـ خـ

 املنافسة.

 عاٍل 77.2% 81.1% 79.2% 0.857 3.958

9 9 

يقوم العـــــــــاملون يف  

اجلامعة بأداء أعماهلم      

صــــحيحة من بصــــورة 

 املرة األوىل.

 عاٍل 73.7% 77.7% 75.7% 0.860 3.783

 عاٍل %78.9 %81.8 %80.3 0.622 4.017 اجلودة  

( " متارس اجلامعة اجلودة كمدخل لتحقيق 1( أن الفقرة رقم: )9يتضح من خالل اجلدول )

وباحنراف معياري  (4.217)أهدافها" جاءت يف املرتبة األوىل مبستوى حتقق )عاٍل(، مبتوسط حسابي 

،  وقد ُيعزى ذلك إىل توجه اجلامعات حمل الدراسة بتبين سياسة %(84.3)وبنسبة حتقق بلغت  (0.697)

اجلودة يف حتقيق أهدافها  ملا للجودة من دور يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة، وجاءت الفقرة رقم 

صحيحة من املرة األوىل" يف املرتبة األخرية مبتوسط " يقوم العاملون يف اجلامعة بأداء أعماهلم بصورة  (9)

، ويعزى ذلك إىل وجود قصور %(80.3)ونسبة حتقق بلغت  (0.860)وباحنراف معياري ( 3.783) حسابي

لدى بعض اجلامعات يف تدريب العاملني على أداء املهام املوكلة إليهم بصورة صحيحة، وجاء بعد 

بنسبة حتقق بلغت  (0.622)وباحنراف معياري  (4.017)حسابي  )اجلودة( مبستوى حتقق عاٍل، مبتوسط

، وبتعميم هذه النتيجة على جمتمع الدراسة يتضح أن نسبة حتقق بعد )اجلودة( سترتاوح بني %(80.3)

 %(.95)كحد أدنى وبدرجة ثقة  %(75.7)كحد أعلى و%( 84.3)نسبة حتقق بلغت 
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يف تحقيق امليزة التنافسية املستدامة يف الجامعات األهلية  أثر اإلبداع املنظمي
 د. فيصل هزاع قايد سعيد،  أ.د. أمين عبد الوهاب سيف الحمادي.               العاملة يف اليمن
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  :عرض وحتليل مستوى حتقق امليزة التنافسية املستدامة حبسب ُبعد االستجابة حلاجات العميل 

 (: نتائج فقرات بعد )االستجابة حلاجات العميل(10جدول )

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 التحقق

تقدير مدى التحقق 

لدى جمتمع 

الدراسة بدرجة ثقة 

95% 

مستوى 

 التحقق

الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

7 1 

تقوم اجلامعة بدراســــــــــــــــات 

اســـــــــتطالعية دورية للتعرف  

ــات املختلفـــة    على االحتيـــاجـ

 لعمالئها.

 عاٍل 67.8% 72.1% 69.9% 0.924 3.497

8 2 

تنفذ اجلامعة حبوث التسويق  

عرف على             ت ل ــدف ا بهـــــــــــ

 احتياجات ورغبات العمالء.
 عاٍل 66.7% 71.2% 69.0% 0.964 3.448

9 3 

تســـــــــــتجيب اجلامعة ملطالب  

ــائج البحوث   ــا وفق نت عمالئه

 والدراسات االستطالعية.
 عاٍل 66.5% 70.9% 68.7% 0.944 3.434

1 4 

لــدى اجلــامعــة اإلمكــانيــات  

املتطورة لالســتجابة الســريعة 

 لطلبات عمالئها املتغرية.
 عاٍل 72.9% 76.9% 74.9% 0.851 3.745

3 5 

حترص اجلامعة على تقليص   

الوقت املســــــــــتغرق يف تقديم 

 خدماتها.
 عاٍل 70.6% 74.8% 72.7% 0.907 3.633

6 6 

ــتجابة  تتميز اجلامعة باالســـــــ

ــريعة عند تقديم  الســـــــــــــــــــــــ

اخلــــــدمــــــات اليت يطلبهــــــا 

 العمالء.

 عاٍل 68.7% 73.0% 70.8% 0.916 3.542
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 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

نسبة 

 التحقق

تقدير مدى التحقق 

لدى جمتمع 

الدراسة بدرجة ثقة 

95% 

مستوى 

 التحقق

الدرجة 

 العليا

الدرجة 

 الدنيا

2 7 

ــتجابة اجلامعة   ــكل اســـ يشـــ

ــر  لعمالئها أحد العناصـــــــــــــــ

 الرئيسة يف اسرتاتيجيتها.
 عاٍل 71.7% 75.7% 73.7% 0.862 3.685

5 8 

تنفــــذ اجلــــامعــــة مقرتحــــات 

العمالء اليت تســهم يف تطوير 

 خدماتها.
 عاٍل 68.9% 73.0% 71.0% 0.876 3.549

4 9 

تســــــتجيب اجلامعة ملتطلبات 

العمالء واحتياجاتهم بشكل  

 أسرع من املنافسني.
 عاٍل 69.3% 73.6% 71.5% 0.921 3.573

 عاٍل %69.6 %73.1 %71.3 0.739 3.567 االستجابة حلاجات العميل  

( " لدى اجلامعة اإلمكانيات املتطورة لالستجابة 4( أن الفقرة رقم: )10يتضح من خالل اجلدول )

السريعة لطلبات عمالئها املتغرية" جاءت يف املرتبة األوىل مبستوى حتقق )عاٍل(، مبتوسط حسابي  

، وقد ُيعزى ذلك إىل إدراك %(74.9)وبنسبة حتقق بلغت  (،0.851)وباحنراف معياري ( 3.745)

( " تستجيب 3اجلامعات حمل الدراسة بأهمية العمالء يف استمرارها وبقائها ، وجاءت الفقرة رقم )

ستوى حتقق اجلامعة ملطالب عمالئها وفق نتائج البحوث والدراسات االستطالعية" يف املرتبة األخرية مب

،  وقد %(68.7)، وبنسبة حتقق بلغت (0.944)وباحنراف معياري  (3.434)عاٍل، مبتوسط حسابي 

ُيعزى ذلك إىل وجود قصور لدى بعض اجلامعات حمل الدراسة بإجراء البحوث التسويقية ملعرفة 

اٍل، مبتوسط احتياجات العمالء الفعلية، وجاء حمور بعد )االستجابة حلاجات العميل( مبستوى حتقق ع

،  وبتعميم هذه %(71.3)، وبنسبة حتقق عامة بلغت (0.739)وباحنراف معياري  (3.567)حسابي 

النتيجة على جمتمع البحث يتضح أن نسبة حتقق )االستجابة حلاجات العميل( سترتاوح بني نسبة حتقق 

 %(.95)كحد أدنى، بدرجة ثقة %( 68.7)كحد أعلى وونسبة حتقق بلغت  %(74.9)بلغت 
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 ثالثا: عرض نتائج اختبار الفرضية: 

نصت الفرضية على أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلبداع املنظمي يف حتقيق امليزة التنافسية 

املستدامة يف اجلامعات األهلية العاملة يف اليمن"، وإلختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار 

 املتعدد. 
 (: حتديد أثر اإلبداع املنظمي يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة11جدول )

 MR 2R F. Test Sig. Beta نص الفرضية
T. 

Test 
Sig. 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلبداع 

املنظمي يف حتقيق امليزة التنافسية 

املستدامة يف اجلامعات األهلية العاملة يف 

 اليمن

0.818 0.668 285.235 0.000*    

 000. 9.168 469.     اإلداري اإلبداع

 000. 7.930 406.     التقين اإلبداع

وهي ذات  (0.818)جاءت  MR)أن درجة معامل االرتباط املتعدد ) (11يتضح من خالل اجلدول )

، وهذا (0.668)بلغت (  MR2)، واما قيمة معامل التحديد (0.01)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

من التباين أو التغريات يف مستوى حتقيق  (0.668)يعين أن )اإلبداع املنظمي( بشكل عام يفسر ما نسبته 

، من االستدامة املتحققة يف امليزة التنافسية %(66.8)امليزة التنافسية املستدامة، ما يدل على أن 

بداع املنظمي يف اجلامعات.  كما للجامعات األهلية العاملة يف اليمن ناجتة من  ممارسة سلوكيات اإل

، وهذا يعين كل من اإلبداع (0.406)لالبداع اإلداري و (Beta( )0.469)بلغت قيمة معامل االحندار 

اإلداري واإلبداع التقين يؤثران على امليزة التنافسية ولكن تاثري اإلبداع اإلداري كان أعلى من تاثري 

، واليت أظهرت نتائجها أن (103، 2013)تائج دراسة حيياوي اإلبداع التقين.وهذه النتيجة تتفق مع ن

استدامة امليزة التنافسية يف ظل بيئة شديدة التنافسية تتوقف على قدرة املؤسسة على اإلبداع يف مؤسسة 

(، واليت توصلت إىل وجود أثر ذي داللة 2017) Ebraheemملبنة باجلزائر وتتفق مع نتائج دراسة 

إلبداع املنظمي يف أبعاد امليزة التنافسية املستدامة، كما تنسجم هذه النتيجة مع  إحصائية لــ أبعاد ا

( واليت توصلت إىل أن اإلبداع املنظمي يؤدي دورًا هامًا يف 2016) Mugambiو Muthamiنتائج دراسة 

س لبناء حتقيق امليزة التنافسية املستدامة يف اجلامعات الكينية كما أن اإلبداع التنظيمي يشكل األسا

(، واليت توصلت إىل وجود أثر ذي 2018ميزة تنافسية مستدامة. كما تتفق مع نتائج دراسة محيدة )

 داللة إحصائية لإلبداع التكنولوجي يف أبعاد امليزة التنافسية املستدامة.
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 .االستنتاجات والتوصيات:4

 االستنتاجات 1.4 

 بناًء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن استخالص االستنتاجات اآلتية: 

 يوجد اهتمام كبري لدى اجلامعات حمل الدراسة مبمارسة اإلبداع املنظمي بأبعاده املختلفة. .1
إن أكثر أبعاد اإلبداع املنظمي ممارسًة يف اجلامعات حمل الدراسة هو بعد اإلبداع التقين، وأقلها  .2

 رسة هو بعد اإلبداع اإلداري.مما
وجود تفاوت  يف مستوى حتقق امليزة التنافسية املستدامة بني اجلامعات حمل الدراسة، حيث كان  .3

 أكثرها حتققًا هو بعد اجلودة وأقلها بعد االستجابة حلاجات العميل.

يف اجلامعات حمل يوجد تفاوٌت يف أثر أبعاد اإلبداع املنظمي يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة  .4

 الدراسة، فقد كان أكثرها أثرًا بعد اإلبداع اإلداري، وأقلها أثرًا بعد اإلبداع التقين.
 

 التوصيات:  2.4

 بناء على االستنتاجات، توصي الدراسة باآلتي:
 تعزيز ثقافة اإلبداع املنظمي يف اجلامعات حمل الدراسة، وخاصة اإلبداع اإلداري. .1
 ممارسة اإلبداع التقين وتطويره من قبل اجلامعات.احملافظة على مستوى  .2
االهتمام بتلبية حاجات العمالء من خالل تطوير وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة هلم وفق  .3

 احتياجاتهم وتوقعاتهم.
ضرورة تعزيز امليزة التنافسية املستدامة جبميع أبعادها السيما بعد االستجابة من خالل تعزيز اإلبداع   .4

 ميع ابعادة.املنظمي جب
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 املراجع

 االسرتاتيجية املرونة ،(2017) حممود شكري دالل والعنزي، حممد، بشري إميان ردن، أبو

 .274-237 ،(2)20 دهوق، جامعة جملة املستدامة، التنافسية امليزة لتحقيق مدخل

، حبث مقدم واملأمولاملشروعات التنافسية يف اجلامعات املصرية بني الواقع (، 2009، حممد )إبراهيم

 ، مصر.412نوفمرب، جامعة املنصورة،  2-1إىل املؤمتر الدولي الثاني لتطوير التعليم العالي، 

الدور الوسيط للتغيري اإلداري يف العالقة بني اإلبداع وامليزة التنافسية (، 2018أمحد، سعدية إبراهيم )

)أطروحة دكتوراه غري منشورة(، جامعة السودان للعلوم  للشركات الصناعية العاملة بالسودان

 والتكنولوجيا، السودان.

(، دور إدارة املعرفة يف تعزيز فاعلية إدارة عالقة الزبائن لضمان امتالك مزايا 2013إسحق، أثري حسو )

 .88-49(، 2)4 جملة حبوث مستقبلية،تنافسية، 

ية على جودة فاعلية األداء وتنافسية املؤسسة: دراسة أثر املرونة االسرتاتيج(، 2017آسية، بن أمحد )

)أطروحة دكتوراه غري منشورة(، جامعة اجلياللي  تطبيقية على شركة االتصاالت موبيليس

 اليابس سيدي بلعباس، اجلزائر.

لالستدامة وامليزة التنافسية املستدامة  (، االطار املفاهيمي2013البكري، ثامر، وبين محدان، خالد )

جملة االكادميية للدراسات يف اعتمادها السرتاتيجية االستدامة،  HPحماكاة لشركة 

 .11– 3(، 9)، االجتماعية واإلنسانية

(، رأس املال الفكري كمدخل لتعزيز اإلبداع وحتقيق 2010بن نذير، نصر الدين وبداوي، مصطفى )

 .188-167(، 1)، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، ميزة تنافسية مستدامة

تأثري القيادة التحويلية املعدل يف العالقة بني رأس املال الفكري (، 2019البناء، عباس عبده قائد )

 )أطروحة دكتوراه غري منشورة(، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن. واإلبداع املنظمي

)رسالة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس اخلاصة وعالقته بقيادة التغيري (، 2013جدعون، كارول )

 ماجستري غري منشورة(، جامعة عمان العربية، األردن.

)الطبعة الثانية(، عمان: دار احلامد للنشر  إدارة املنظمات: منظور كلي(، 2010حريم، حسني )

 والتوزيع.

كمدخل الكتساب ميزة تنافسية مستدامة باملؤسسة اإلبداع التكنولوجي (، 2018محيدة، زواوي )

)أطروحة دكتوراه غري منشورة(، جامعة حممد بوضياف، املسيلة،  االقتصادية اجلزائرية

 اجلزائر.

(، ممارسات سلسلة التزويد ودورها يف امليزة التنافسية وحتسني أداء 2013احلواجرة، كامل حممد )

-768(، 4)9اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، األعمال يف شركات الباطون اجلاهز يف األردن، 

801. 
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منوذج خاليا التكلفة: منهج مقرتح لتعزيز املزايا التنافسية يف املنشآت (، 2013خليفة، حسن منصور )

 )أطروحة دكتوراه غري منشورة(، جامعة دمشق، سوريا. ة السوريةالنسيجي

العالقة بني التوجه االسرتاتيجي لدى اإلدارة العليا يف اجلامعات (، 2006الدهار، مروان محودة )

)رسالة ماجستري غري  الفلسطينية وميزتها التنافسية: دراسة ميدانية على جامعات قطاع غزة

 ة، غزة، فلسطني.منشورة(، اجلامعة اإلسالمي

(، استخدام الذكاء التسويقي لتحقيق امليزة التنافسية املستدامة 2017زعالن، عبد الفتاح جاسم )

للمنظمة من خالل الرصد البيئي: دراسة حتليلية آلراء عينة من مدراء شركة زين لالتصاالت يف 

 .199–170(، 3)15جملة جامعة كربالء العلمية، العراق، 

 .249–218(، 30)، جملة عامل الفكر(، اإلبداع اإلداري يف ظل البريوقراطية، 2002الزهري، رندة )

الرياض:  التحديات اإلدارية يف القرن الواحد والعشرين،(، 2004السلطان، فهد صاحل عبداهلل )

 مكتبة امللك فهد الوطنية.

حمافظات غزة إلدارة درجة ممارسة الكليات التقنية يف (، 2015السوسى، يوسف رزق اهلل عبد اهلل )

)رسالة ماجستري غري منشورة(، اجلامعة اإلسالمية، غزة،  التميز وعالقتها بامليزة التنافسية

 فلسطني.

منهج التفكري االسرتاتيجي وحتقيق التميز اإلداري والتنافسي (، 2015السيسي، صالح الدين حسن )

 ، القاهرة: دار الكتاب احلديث.بني املؤسسات

(، عناصر التحسني املستمر ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة،      2017حممد )صاحل، ماجد  

 .180 -144(، 38)2 جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية،دراسة حتليلية، 

اسرتاتيجية احمليط األزرق وامليزة التنافسية (، 2012طالب، عالء فرحان، والبناء، زينب مكي )

 )الطبعة األوىل(، عّمان: دار احلامد للنشر والتوزيع.اصر املستدامة، مدخل مع

)أطروحة دكتوراه غري  دور اإلبداع التنظيمي يف تطوير املنظمات(، 2011طبيشات، نواف نهار سليم )

 منشورة(، جامعة القاهرة، مصر. 

بويني يف (، درجة ممارسة لإلبداع اإلداري لدى القادة الرت2013عبابنة، رامي، والشقراني، رامي )

  .486-459(، 2)14جملة العلوم الرتبوية والنفسية،  ،مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة إربد

(، اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس االبتدائية مبصر، الواقع 2012عبد الرسول، حممود أبو النور )

 (.2)18، جملة دراسات تربوية واجتماعيةاملأمول،  –

دور االبتكار يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: دراسة حالة (، 2012) عبدالوهاب، بوبعة

 )رسالة ماجستري غري منشورة(، جامعة منتوري، اجلزائر.  اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال

تسويق اخلدمات اجلامعية ودوره يف حتسني القدرة التنافسية للجامعات (، 2014العتييب، بدر مربوك )

 )أطروحة دكتوراه غري منشورة(، جامعة أم القرى، السعودية. يةالسعود
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