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  یهدف البحث الحالي إلى ما یأتي:
من وجهة  ما مستوى الشفافیة اإلداریة لدى األقسام العلمیة في كلیات جامعات األنبار -١

 ؟. نظر أعضاء هیئة التدریس

ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى األقسام العلمیة في كلیات جامعة االنبار من وجهة نظر  -٢

 أعضاء هیئة التدریس؟ 

علمیة هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشفافیة اإلداریة لدى األقسام ال -٣

 ؟. وعالقتها باإلبداع اإلداري

اإلداریة وعالقتها باإلبداع  هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشفافیة -٤

 إناث )؟.  –اإلداري لدى األقسام العلمیة حسب متغیر الجنس (ذكور

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشفافیة اإلداریة وعالقتها باإلبداع  -٥

 اإلنساني). –اإلداري لدى األقسام العلمیة حسب التخصص: (العلمي

الباحثــان اداتــي لكــال المتغیــرین حیــث إعــدا الباحثــان مقیاســین واســتخرجا  الصــدق  إعــدّ 

(معامـل  والثبات وحللت فقراتهما احصائیًا وقد تم استعمال عدد من المعالجات األحصائیة منها

التائي) ومن أهم النتائج التي توصال إلیها هو أن مستویات الشفافیة  واألختبار ارتباط بیرسون،

مرتفعة في جامعة االنبار وكذلك أن مستوى اإلبداع اإلداري فـي جامعـة االنبـار مرتفـع  اإلداریة

ـــة إحصـــائیة بـــین  ـــة متوســـطة ذات دالل ـــة طردی ـــائج وجـــود عالقـــة إرتباطی أیضـــًا  ومـــن أهـــم النت

  الشفافیة اإلداریة واإلبداع اإلداري.

  .ثم خلص البحث إلى مجموعة من التوصیات والمقترحات
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Abstract  

1- Thus ,the research aims at achieving the following points:1.Identifying the 

level of administrative transparency in thescientific departments of AL 

Anbar`s  university colleges form the point view of the teaching staff.                                     

2- Identifying the level of the administrative creativity in the scientific 

department of the Al Anbar`s university colleges from the point view of the 

teaching staff.                                                          

3- Are there any differences of statistical function in the level of administrative 

transparency in the scientific departments and its relationship with 

administrative creativity. 

4- Are there any differences of statistical function in the level of administrative 

transparency and its relationship with administrative creativity in the scientific 

departments with according to gender(male, female). 

5- Are there any differences of statistical function in the level of administrative 

transparency and its relationship with administrative creativity in the scientific 

departments according to specialization(Scientific, Humanitarian). 

The researcher has prepared the tow tools both variables where the 

researcher was prepared and extracted a measure of validity and reliability and 

analyzed paragraphs statistically. Several statistical processors were  used to 

ascertain the research`s objectives such as (Pearson correlation coefficient, and 

the T-test). The most important results that researcher has reached are the 

followings: 

-The level of administrative transparency in Al Anbar`s University is high. 

-The level of administrative creativity in Al Anbar`s University is high. 

-There is a medium proportional correlation of statistical indication between 

administrative transparency and administrative creativity. The research ends up 

with some recommendations and proposals. 
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:أو :ا     

لقد برزت الشفافیة اإلداریة بوصفها ظاهرة إداریة، وذلك عن طریق المشكالت اإلداریة 

التــي تشــكو أغلــب الــدول النامیــة منهــا ومــن تلــك المشــكالت التعقیــدات اإلداریــة وتزایــد اإلفــراط 

للرقابة وعدم الوضوح في التعلیمات وتغیب النزاهة والمساءلة والنهج الدیمقراطي وانتشار ظاهرة 

الفساد بأشكاله المختلفة وتزایـد مظـاهر عـدم الثقـة والتمكـین عـدم تفعیـل جانـب اإلدارة التشـاركیة 

ة والتـي تعكــس فـي القـرارات وانعـدام الشـفافیة ونظـرا للّغلـو فــي اسـتعمال األنمـاط اإلداریـة التقلیدیـ

علــى مالمــح التســلط والتنفیــذ بــالقوة وبشــكل اســتبدادي فــي المؤسســات الجامعیــة یــؤدي ذلــك إلــى 

انتشـار مظـاهر غیـر مناسـبة منهـا، عــدم الوضـوح والغمـوض ألدوار المـوظفین وعـدم مشــاركتهم 

فــي صــناعة واتخــاذ القــرارات وعــدم وجــود للتفــویض الفاعــل وقلــة الصــالحیات والحجــب والتقیــیم 

وتواجـه إدارة األقسـام العلمیـة فـي الجامعـات العراقیـة  .)٣٥، ص ٢٠٠٥(أبو كـریم،  لمعلوماتل

العدید من المتغیرات والمشكالت التي تحـد بعضـها فـي تقلیـل مشـاركة التدریسـیین فـي التخطـیط 

والتنســـیق والتنفیـــذ واتخـــاذ القـــرار وعـــدم المشـــاركة، كـــذلك غیـــاب الثقـــة والتمكـــین وقلـــة االتصـــال 

ســـلبًا علـــى القســـم نفســـُه ویعیـــق عملیـــة التحســـین  اإلداري بـــین رئـــیس القســـم وتدریســـیه یـــنعكس

  . والتطویر واإلبداع لمستوى األداء

إّن االتجاهات الحدیثة في اإلدارة أخذت تهـتم بعملیـة اإلبـداع وٕادخـال التقنیـات الحدیثـة 

فقـد أصـبحت اإلدارة اإلبداعیـة مطلوبـة فـي المیـدان  واستخدامها من أجل رفع الكفایـة والفاعلیـة.

مـــا وٕانهـــا مطلوبـــة فـــي المیـــادین األخـــرى، وذلـــك بســـبب التحـــدیات الكبیـــرة والظـــروف التربـــوي، ك

وواجهــــت  ).١١٢، ٢٠٠٦المتغیـــرة والمنافســـة الشـــدیدة التـــي تواجههــــا فـــي عـــالم الیـــوم (ّبطـــاح،

منظمات وهیئات العمل على اختالف مستویاتها التي تتمثل بمهامها وأنواعها وٕاحجامهـا العدیـد 

حیـــث تتطلـــب مـــن القیـــادة والعـــاملین فیهـــا ضـــرورة التفكیـــر فـــي تقلیـــل  مـــن المشـــكالت المختلفـــة

االعتمـاد علــى األسـلوب او المــنهج التقلیـدي الــذي یقــوم علـى المحاولــة والخطـأ لحــل المشــكالت 

  ).١ص ،٢٠٠٠والسعي في توظیف المنهج اإلبداعي في هذا الشأن (هیجان،

ا أ :م:  

تجنــب الوقــوع علیــه اإلدارة فــي معالجــة و  إّن الشــفافیة اإلداریــة تعــد جــزءًا أساســیآ ترتكــز

من المداخل اإلداریة  توتكتسب أهمیتها بموضوع الشفافیة یّعدها مدخال ،في األخطاء اإلداریة

شــــفافیة واالرتقــــاء بالعمــــل المهمــــة واالرتقــــاء بمكانتهــــا والحاجــــة الملحــــة لترســــیخ قــــیم مبــــادىء ال
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وتاتي اإلدارة بالشفافیة كأحد أهم مقومات ومحاور نجاح التنمیة المستدامة ألنها توفر  ،ارياإلد

ول العمل في بیئة تتسم بالشفافیة فتؤدي غلى جـودة االداء البشـري والمؤسسـي تمكـن مـن الوصـ

وأثـار موضـوع الشـفافیة فضـول البـاحثین والعلمـاء فـي  .)٣ص ،٢٠٠٩إلى األهداف (الطـوخي،

یة والتعلیم لما للشفافیة من دور فـي الوصـول إلـى إدارات تعمـل علـى ممارسـة الـدور مجال الترب

بكفـــاءة وفاعلیـــة ودور حاســـم فـــي تقلیـــل الممارســـات اإلداریـــة الروتینیـــة المتبعـــة لیحقـــق النتـــائج 

ویعـــد اإلبـــداع اإلداري أحـــدى أســـس  .تســـعى إلـــى تحقیقهـــا كـــل مؤسســـة علمیـــةالمرجـــوة والتـــي 

یر فــــي الجانــــب التنظیمــــي، وأن هــــذه التطــــورات أفرزهــــا عصــــر الثــــورة ومقومــــات عملیــــة التطــــو 

المعلوماتیـــة والتكنولوجیــــة، والتــــي انعكســـت آثارهــــا فــــي ظهــــور العدیـــد مــــن المشــــكالت النفســــیة 

واالقتصادیة واالجتماعیة ال سیما فـي المنظمـات التـي لـم تسـتجب لتلـك التطـورات، األمـر الـذي 

ورة االســتجابة لتلــك التطــورات ومواكبتهــا عــن طریــق دفــع الكثیــر مــن تلــك المنظمــات إلــى ضــر 

تطبیـــــق األفكـــــار الحدیثـــــة والمتجـــــددة التـــــي تمكنهـــــا مـــــن مواجهـــــة معظـــــم المشـــــاكل والتحـــــدیات 

واإلبداع في المجال اإلداري یمثل أسلوبًا متمیزا وخالقًا لیحقق النماء  ).٦٢ص ،١٩٩٢(النمر،

یمثل ركیزة أساسیة یتركز علیها العاملین، بما  والنهوض بأعباء التنمیة الشاملة باعتبار اإلبداع

  یعود بالنفع المادي والمعنوي للمؤسسة ویؤدي إلى التطویر بأسالیب علمیة وفكریة.
  

 :اف اأ :  

  : مجموعة من التساؤالت وهي كاآلتي یهدف البحث الحالي إلى اإلجابة عن

ما مستوى الشفافیة اإلداریة لدى األقسام العلمیة في كلیات جامعات األنبار من وجهة  -١

 نظر أعضاء هیئة التدریس ؟. 

ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى األقسام العلمیة في كلیات جامعة االنبار من وجهة نظر   -٢

 أعضاء هیئة التدریس؟ 

شفافیة اإلداریة لدى األقسام العلمیة هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى ال -٣

 وعالقتها باإلبداع اإلداري ؟. 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشفافیة اإلداریة وعالقتها باإلبداع  -٤

 إناث ) ؟.  –اإلداري لدى األقسام العلمیة حسب متغیر الجنس (ذكور
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باإلبداع  هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشفافیة اإلداریة وعالقتها -٥

 .اإلنساني) –اإلداري لدى األقسام العلمیة حسب التخصص: (العلمي

ود ا :را:   

یتحدد البحث الحالي بالشفافیة اإلداریة لـدى األقسـام العلمیـة فـي كلیـات جامعـة األنبـار 

  م. ٢٠١٤ -٢٠١٣اإلداري من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس للعام  وعالقتها باإلبداع

 : ت ا :  

   :أوًال: الشفافیة اإلداریة

  الشفافیة اإلداریة بأنها هي وضوح التشریعات ودقة اإلعمال  ":٢٠٠٠اللوزي عرفها

ومتقنة من أجل اتخاذ  المنجزة  داخل المنظمات وأتباع التعلیمات واعتماد آلیات إداریة كفوءة

  ).١٤٨ص ،٢٠٠٠ قرارات على مستوى عالي من الموضوعیة والرصانًة "(اللوزي،

  ویعرف الباحثان الشفافیة اإلداریة إجرائیًا بأنها: أسلوب حضاري متجدد یتضمن مجموعة

من اآللیات والعملیات التي تتسم بالشفافیة في التعلیمات ووضوح اإلجراءات المتبعة مع جو 

تسوده الدیمقراطیة والثقة والمصداقیة لدى اإلدارة األكادیمیة المتمثلة داخل األقسام العلمیة 

  .لیتحقق النجاح الجید في العمل اإلداري

  العلمي: القسم ثانیا: األقسام العلمیة:

 "  الوحدة العلمیة األساس في التعلیم العالي ویدیره مجلس القسم ورئیسه الذین یعین بقرار

الجامعة بناء على توصیة من عمید الكلیة، وتحدد صالحیته بموجب النظام"  من رئیس

  .)٢٣) (المادة ٢١ص ،٢٠٠٩(عواد،

 بأنه: ویعرف الباحثان: القسم العلمیة  

تمثل الجزء األساسي في الكلیات التي توجـد فـي الجامعـة وتتمثـل بـرئیس القسـم والهیئـة 

  .یة المتمثلة بأعضاء هیئة التدریساإلدار 

  :عرفهثالثًا: اإلبداع اإلداري: 

 :Awamleh,1994: " بأنه مجموعة من التغیرات التي من الممكن أن تحدث على

الهیكل والعملیة والسلوك التنظیمي أو هو عملیة االستثمار لتلك األفكار الجدیدة والعمل على 

    .)Awamleh,1994,p.52تطویرها وتطبیقها داخل المنظمة"(
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  تطبیق األفكار المتجددة التي تؤدي إلى  اإلبداع اإلداري إجرائیًا بأنه:یعرف الباحثان

التحسین والتطویر الذي تنعكس أثاره في مخرجات تلك المنظمة ویجعلها تحقق المنفعة 

                            والنتائج االیجابیة الناجحة على مستوى األداء في األقسام العلمیة الموجودة في الجامعة.

ما ا  

  اي اطر

  نظریة في الشفافیة اإلداریة:  :وًال: الشفافیة اإلداریةأ

تقوم هذه النظریة على أساس أن اإلدارة نوع من السلوك یوجد به كافة  نظریة اتخاذ القرار: -

التنظیمات اإلنسانیة أو البشریة وهي عملیة التوجیه والسیطرة على النشاط في التنظیم 

االجتماعي ووظیفة اإلدارة هي تنمیة وتنظیم عملیة اتخاذ القرارات بطریقة وبدرجة كفاءة عالیة 

   .)١٣٤، ٢٠١١(العمري، 

وأن القرار یعد لب العملیة اإلداریة والمحور الذي تدور حوله كل الجوانب األخرى 

للتنظیم اإلداري. بل أن نجاح المؤسسة في تحقیق أهدافها وفقا لنظریة اتخاذ القرار یعتمد 

روبرت) إلى  بالدرجة األولى على الطریقة التي تصاغ بها القرارات اإلداریة، وقد تنبه (هنري

أهمیة هذا الموضوع وكتب أول كتاب حول قواعد وأسس اتخاذ القرارات الجماعیة، وفي اإلدارة   

التعلیمیة یقوم المدیر أو الرؤساء والموظفون وغیرهم بحكم وظائفهم باتخاذ القرارات التي لها 

ة بین الرئیس وبمعنى المشاركة الفعلی .)١١٩، ٢٠٠٨اثرها في العملیة التعلیمیة (العتوم، 

یة والظروف والمستویات الوسطى في اتخاذ وصیاغة القرارات مع تهیئة العالقات التنظیم

أن اتخاذ القرار المناسب یكون بعد جمع الحقائق واألفكار وتحلیلها  ،المناسبة في اتخاذها

ة وعلى وتفسیرها أستنادًا إلى نظریة مناسبة، ویعتبر أساس العملیة اإلداریة أو خالصة اإلدار 

ذلك وضع (جریفیت) نموذجا التخاذ القرار سمي بأسمه فقد وضع افتراضات في نموذجه 

ومنها أن اإلدارة سلوك عام في إي تنظیم إنساني وعملیة ضبط وتوجیه لهذا التنظیم فتكون 

وظیفتها تطویر وتنظیم اتخاذ القرارات في ضوء عالقة ارتباطیه ال انفرادیة بین اإلداري 

  ).١٦٠، ٢٠١١(مریزیق، وحریز، والعاملین 

ـــًا أساســـیًا  تأن نظریـــة اتخـــاذ القـــرار وممارســـتها فـــي المنظمـــات أو المؤسســـا تعـــد  ركن

لنجــــاح أي مؤسســــة تعلیمیــــة كــــذلك تعــــد وظیفــــة یمارســــها الموظــــف داخــــل المؤسســــة وشــــعوره 
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نفیــذ التــي بالمســؤولیة فــي اتخــاذ القــرار والمشــاركة الفعلیــة مــع اإلدارة العلیــا موضــع التطبیــق والت

تتناســب مـــع المصــلحة العامـــة ممـــا یتــیح للمؤسســـة العلمیــة العمـــل بشـــفافیة فــي جمیـــع أقســـامها 

  بأسلوب علمي وأدراي رصین.

  :نظریة في اإلبـــــداع اإلداريثانیًا: 

  :)hage and Aiken,1970نظریة ( -

المتنوعــــة للعملیــــة  تعــــد مــــن أكثــــر النظریــــات شــــمولیة أذ تناولــــت المراحــــل المختلفــــة أو

اإلبداعیة والعوامل المـؤثرة فیهـا وفسـرت هـذا النظریـة اإلبـداع علـى انـه تغیـر حاصـل فـي بـرامج 

  المنظمة تتمثل في إضافة خدمات وطرق جدیدة، وحددت هذه النظریة مراحل اإلبداع  كاألتي: 

  :وهي تقیم النظام ومدى تحقیقه ألهدافه مرحلة التقییم.   

   :اي الحصول على المهارات الوظیفیة كذلك الدعم الماليمرحلة اإلعداد.   

  مرحلة التطبیق: وهي مرحلة البدء بإتمام اإلبداع واحتمال ظهور المقاومة.   

  :٢٠٠٩(حجازي، أي سلوكیات ومعتقدات تنظیمیة، الكفاءة والرضا عن العمل الروتینیة ،

٦٣.( 

ألنه بحاجة لتطبیق مبادئه بحرفیة لذا فالشفافیة اإلداریة ضرورة البد منها في مجتمعنا 

عالیة لكي نرتقي بمؤسساتنا العلمیة كافة لنصل إلى درجة رفیعة في تعاملنا الوظیفي بعیدا عن 

الغمـوض والعمـل بمبـدأ المكاشـفة والمصـارحة، لـذا فهـي مطلوبـة لتّكـون عالقـات إنسـانیة واسـعة 

التنمیــة اإلداریــة لتصــل الــى بنــاء والتــي بهــا نرتقــي باإلبــداع اإلداري إلــى مســتوى مرمــوق یحقــق 

   .على مواجهة تحدیات العصر الجدید رصین قادر

 تدرا:  

  : وال: دراسة في الشفافیة اإلداریةأ

 :)٢٠١٢دراسة العمري ( -دراسة عربیة   -١

(درجــــة ممارســــة الشــــفافیة اإلداریــــة فــــي الجامعــــات الســــعودیة ومعیقاتهــــا وطــــرق تحســــینها كمــــا 

  .هیئة التدریس فیها)ها أعضاء یتصور 
  

   هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة الشفافیة اإلداریة في الجامعات السعودیة ومعیقاتها

 . جهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیهاوطرق تحسینها من و 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٥٧٤ ( 

 

  )عضو وعضوه هیئة التدریس وبلغت عینة الدراسة من ١٠٧٠تكونت عینة الدراسة من (

بانه وتم إعداد االست ،)عضوة٢٩٢ینة الدراسة من اإلناث (بلغت ععضوًا بینما  )٧٧٨الذكور (

 .كأداة لتحقیق أهداف الدراسة

   نتائج الدراسة:

 ما یأتي:  ةمن نتائج الدراس

 الشفافیة اإلداریة في الجامعات السعودیة من وجهة نظر  ةأن الدرجة اإلجمالیة للممارس

  .أفراد عینة الدراسة كانت متوسطة

  األبعاد هي بعد الشفافیة في االتصال اإلداري وتبعه بعد الشفافیة في كانت أعلى

المعلومات وآلیات العمل ویلیه بعد الشفافیة في األنظمة والقوانین ثم تبعه بعد الشفافیة في 

 . المساءلة تقییم األداء ویلیه بعد الشفافیة في صناعة القرارات ویلیه بعد الشفافیة في

  اإلجمالیة لمعیقات ممارسة الشفافیة اإلداریة في الجامعات توصلت الدراسة إلى أن

 .  )٢٠١٢كانت بدرجة كبیرة (العمري، السعودیة من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة 

 اناث) –توجد فروق دالة احصائیا لمتغیر الجنس(ذكور ال.  

 انساني) –وجود فروق دالة احصائیا بین المتوسطات الحسابیة وفق التخصص(علمي 

 ).  ٢٠١٢لصالح األقسام العلمیة(العمري،

 .)Norman,et.al.2010دراسة( :دراسة أجنبیة -٢

(The Impact of positivity and transparency on trust in leaders and their 

perceived effectiveness)  

  (أثر الشفافیة واالیجابیة على الثقة بالرؤساء وفاعلیتهم)  

  هدفت الدراسة إلى معرفة اثر تبني الشفافیة على مستوى ثقة المرؤوسین في الرئیس

وٕادراكهم لفعالیته، الختبار فرضیات الدراسة: توجد عالقة بین تبني الرئیس للقدرات والمعتقدات 

النفسیة وثقة المرؤوسین فیه، توجد عالقة ایجابیة بین  شفافیة اتصال الرئیس وثقة التابعین 

 وجد عالقة بین شفافیة اتصال الرئیس وتقویم التابعین لفعالیته. فیه، ت

 مشارك، وتم اختیار العینة بشكل عشوائي في والیة  )٣٠٤( تكونت عینة الدراسة من

  .كولورادو في الوالیات المتحدة األمریكیة
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  نتائج الدراسة:

 كان من نتائج الدراسة ما یأتي: 
 النفسیة االیجابیة تؤثر في درجة ثقة المرؤوسین  إن مستوى الشفافیة للرئیس ولقدراته

  .وٕادراكهم لفاعلیته

  ،إن العاملین أكثر ثقة بالمدیر ویثق بقراراتهم ویقدم إلیهم المعلومات الالزمة لصنع القرارات

والتحدي األكبر أال یكون التركیز على تنظیمات المنافسة وٕانما یكون التركیز على العاملین 

  .وقد یشكل العاملون التهدید األكبر أمام نجاح المنظمةبالدرجة األولى، 

  ینتج عن أحساس المدراء بالثقة نتائج ایجابیة تتمثل بالرضا وااللتزام ومستوى متمیز في

  .األداء

  اإلدارة التي تتبنى نظام اتصاالت تكون شفافة مع العاملین تستطیع التغلب على فترات

 )Norman,et.al.2010الكساد التي تواجه المؤسسة. (

  ثانیًا: دراسة في اإلبداع اإلداري:             

  م) ٢٠٠٦دراسة العازمي ( دراسة عربیة: - ١

  (القیادة اإلداریة التحویلیة وعالقتها باإلبداع اإلداري ) 

  دى اإلبداع اإلداري هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى العالقة بین سمات القائد التحویلي وم

  .لیة في المملكة العربیة السعودیةوقد طبقت الدراسة في دیوان وزارة الداخ ،لدى العاملین

 من العاملین المدنین في الوزارة تكونت عینة الدراسة. 

  نتائج الدراسة:

 كان من نتائج الدراسة ما یأتي:  

  وجود خصائص وسمات القیادة التحویلیة وتتوافر بدرجة كبیرة لدى القیادات المدنیة في

  .الوزارة

 ت وخصائص القائد التحویلي الناضج وجود عالقة بین امتالك القیادة اإلداریة لسما

  .وامتالك مرؤوسیه للقدرات اإلبداعیة اإلداریة

   وتوصلت الدراسة إلى أن القدرات اإلبداعیة تتوفر بدرجة كبیرة لدى العاملین المدنیین

 .)٢٠٠٦ العازمي،(

 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٥٧٦ ( 

 

  ): Ohangia,2007دراسة أجنبیة: دراسة(- ٢

(The moral of university faculty and the perceived innovative behavior 

of the debarment head of three university in the cost area of taxes).     

(العالقة بین السلوك اإلبداعي لرؤساء األقسام العلمیة ومعنویات أعضاء الهیئة التدریسیة في 

  .)تكساس األمریكیةمعات في والیة ثالث جا

  هدفت الدراسة الكشف عن العالقة بین السلوك اإلبداعي لرؤساء االقسام العلمیة ومعنویات

 اعضاء الهیئة التدریسیة في ثالث جامعات من والیة تكساس األمریكیة. 

 عضو هیئة تدریس إعداد استبانه من تطویر وٕاعداد  )٤١٢( تكونت عینة الدراسة من

  الباحث.

  الدراسة:نتائج 

 كان من نتائج الدراسة ما یلي: 

توصلت الدراسة إلى أن معنویـات الهیئـة التدریسـیة تـزداد أكثـر ویـزداد تبعـا لهـا جهـدهم 

  .),ohangia،2007( الوظیفي كلما ازدادت وتمیزت اإلدارة باإلبداع والتجدید

ا ا  

اءات اإ  

  :)(Research population مجتمع البحث: :أوالً 

للعـام الدراســي  قســمًا علمیـًا فـي كلیــات جامعـة األنبــار )٩٣یتكـون مجتمـع البحــث مـن (

) كلیة علمیة وأنسانیة  ومجموع أعضاء هیئـة التـدریس فیهـا ٢١البالغ عددها ( ٢٠١٤-٢٠١٣

  .تدریسیة )٢٢١تدریسیآ و( )١٣٦٠) تدریسیًا وتدریسیًة  منهم (١٥٨١(

  :)(Research sampleثانیآ: عینة البحث:

 ،) قسـمآ علمیـآ٣٢یة وجمیع أقسـامها() كلیات علمیة وأنسان٦تكونت عینة البحث من (

ــالغ عــددها (٣٠وتــم اختیــار نســبة ( ) تدریســیآ ٧٧٤%) مــن مجمــوع اعضــاء هیئــة التــدریس الب

 )١٩٦تدریسیآ وتدریسیة باألسلوب العشوائي منهم ( )٢٣١وتدریسیة وبذلك تكون عینة البحث (

   ).٣٥تدریسیآ و(

  



 أ  رقأ. د. طا  

  

  ا  ى ا دارا ا

    ي                       ت  امر و اع
  

 ) ٥٧٧ (  

 

  :) (Instrumentationأداتا البحث: الثا:ث

  :أعدت الباحثة مقیاس الشفافیة اإلداریة وفق ما یأتي :األداة األولـــــى

 بعد اطالع الباحثة على أدبیات الموضوع والدراسات المتشابهة التي تناولت موضوع -١

 )٢٠١٢النادي،) ودراسة (أبو ٢٠١٢ودراسة (العمري، )٢٠٠٥الشفافیة مثل دراسة (أبو كریم، 

  وغیرها  من الدراسات األخرى المتعلقة بموضوع البحث.

أطالع الباحثة وفق ماأشار إلیه األطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت موضوع  -٢

 .ء من تحلیل لتلك األطر والدراساتالشفافیة اإلداریة وماجا

الفقرات لمقیاس الشفافیة إطالع الباحثة واألفادة وفق ما جاء أعاله تمت صیاغة عدد من  -٣

  .) فقرة٥٥اإلداریة حیث بلغ عدد فقرات المقیاس بصیغته األولیة من(

  :  Validityالصدق:

، لتوصـل إلیهـا باسـتخدام تلـك األداةیقصد بالصدق صـدق النتـائج التـي یـتم جمعهـا أو ا

أداة تقـویم  غنى عنه فالنتائج التـي یـتم جمعهـا باسـتخدام لذا فصدق أداة التقویم شرط أساسي ال

  ).٢٥٧، ص٢٠٠٩ایمكن األستفادة منها (شحادة ، غیر صادقة هي نتائج  مضللة ول

 : Face Validityالصدق الظاهري: 

) مـن الخبـراء والمحكمـین ١٣علـى (للتحقق من صدق األداة تم عرض فقرات المقیـاس 

  %) فأكثر لقبول الفقرة. ٨٠وٕاعتماد نسبة (

  Reliability: الثبات:

أن المـدة  الزمنیـة بـین التطبیـق األول  :)Test -Retest –Method(: األختبـارأعادة  -١

الكبیســــي، (للمقیـــاس والتطبیــــق الثـــاني لــــه یجــــب أن أال یتجـــاوز األســــبوعین أو ثالثـــة أســــابیع  

اتضـــح أن  ،ســـون بـــین التطبیقـــین األول والثـــانيوبعـــد أســـتخدام معامـــل بیر  ).٢٩٧، ص٢٠١٠

  ).٩٣,٠معامل األرتباط قد بلغ (

به كون فقرات المقیاس  یقصدInternal Consistency): معامل ألفا كرونباخ:( -٢

جمیعها تقیس المفهوم نفسه وأن قیمة الثبات بهذا المعامل ألفا حیث تؤكد هذه الطریقة على 

ثم أستخدمت معادلة ألفا وقد بلغ معامل  )Fransllel ,1981,P97مدى تجانس الفقرات (

 .)٨٨,٠كرونباخ تساوي (الثبات بطریقة ألفا 

  :أعدت الباحثة مقیاس اإلبداع اإلداري وفق مایأتي األداة الثانیة:
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  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٥٧٨ ( 

 

بعد إطالع الباحثة على أدبیات الموضوع والدراسات المتشابهة التي تناولت موضوع  -١

 ،ودراسة (جمعة )٢٠٠٧ ،ودراسة (خطاطبة )٢٠٠٦اإلبداع اإلداري مثل دراسة (العازمي، 

  .ات األخرى المتعلقة بموضوع البحثوغیرها من الدراس )،٢٠١١ونوري،

إطالع الباحثة وفق ماأشار إلیه األطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت موضوع  -٢

  .ء من تحلیل لتلك األطر والدراساتاإلبداع اإلداري وماجا

بداع إطالع الباحثة واألفادة وفق ماجاء أعاله تمت صیاغة عدد من الفقرات لمقیاس اإل -٣

  .) فقرة٣٥اإلداري حیث بلغ عدد فقرات المقیاس بصیغته األولیة من (

  Validity الصدق: -

  Face validityالصدق الظاهري: -

) مـــن ١٣للتحقـــق مـــن صـــدق األداة تـــم عـــرض فقـــرات مقیـــاس اإلبـــداع اإلداري علـــى (

  %) فأكثر لقبول الفقرة.٨٠الخبراء والمحكمین وأعتماد  نسبة (

  :)Reliabilityالثبات:(-

بعد استخدام معامل أرتباط بیرسون بین  :)Test-Retest-Method( :أعادة األختبار -١

  ).٩٦,٠التطبیقین األول والثاني لمدة أسبوعین، اتضح أن معامل األرتباط قد بلغ ( 

استخدمت معادلة ألفا وقد بلغ : )Internal Consistency( معامل ألفا كرونباخ:  -٢

  .)٩٢,٠بطریقة ألفا ( معامل الثبات

  :ئل اإلحصائیةالوسا رابعا:

) لتحلیــل البیانــات وقــد اســتعملت الوســائل SPSSتــم االســتعانة بالحقیبــة اإلحصــائیة (

  األحصائیة األتیة:

  إلیجاد العالقة. )Pearson correlation coefficientمعامل أرتباط بیرسون ( -١

 ) لعینتیین مستقلتین.T.testاألختبار التائي ( -٢

  معامل ألفا كرونباخ إلیجاد الثبات. -٣

  ) لعینة واحدة.T.testاألختبار التائي ( -٤

 المتوسط الحسابي واألنحراف المعیاري. -٥

  

  



 أ  رقأ. د. طا  

  

  ا  ى ا دارا ا

    ي                       ت  امر و اع
  

 ) ٥٧٩ (  

 

اا ا  
و ض ا  

  .التوصل إلیها وفق تسلسل األهداف یتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم

   :عرض النتائج وتفسیرها

ما مستوى الشفافیة اإلداریة لدى األقسام العلمیة في كلیات جامعة االنبار من  الهدف األول:

  .نظر أعضاء التدریسوجهة 

لعینــة واحــدة وتشــیر النتــائج  للتحقــق مــن هــذا الهــدف اســتعملت الباحثــة االختبــار التــائي

) تدریسـي ١٠٠لهذا االختبار إلى أن الوسط الحسابي لدرجات أفراد عینة البحـث البـالغ عـدهم (

) والوســــط الفرضــــي قــــد بلــــغ ١٢,٦١) وبــــإنحراف معیــــاري قــــدره (١٨٥,٠٩وتدریســــیة قــــد بلــــغ (

بحـث یظهـر وعند مقارنة الوسط الفرضي للمقیاس مع الوسط الحسابي لدرجات عینـة ال )١٣٥(

، وعنــد اختبــار الداللــة لهــذا الفــرق نجــد أنــه دال ســط الحســابي أعلــى مــن الوســط الفرضــيأن الو 

) أكبـر مـن القیمـة ٣٩,١٧) حیث كانت القیمـة التائیـة المحسـوبة (٠,٠٥احصائیًا عند مستوى (

  .) یوضح ذلك١) جدول (٩٩) بدرجة حریة (١,٩٨التائیة الجدولیة (

  )١جدول (

  للفرق بین الوسط الحسابي والوسط الفرضي لمقیاس الشفافیة اإلداریة األختبار التائي
  

عدد 

افراد 

  العینة

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

الوسط 

  الفرضي

درجة 

  الحریة

  القیمة التائیة
مستوى 

  الداللة
  الجدولیة  المحسوبة  النتیجة

  دالة  ٠,٠٥  ١,٩٨  ٣٩,١٧  ٩٩  ١٣٥  ١٢,٦١  ١٨٥,٠٩  ١٠٠

  

) أن هنـاك فروقــا دالـة احصـائیا بـین الوســط الحسـابي للعینـة والوســط ١جـدول (یوضـح 

الفرضــي لمقیــاس الشــفافیة اإلداریــة وهــذا یشــیر الــى ان مســتویات الشــفافیة اإلداریــة مرتفعــة فــي 

كلیــات جامعــة االنبــار وهــذا لــیس بالغریــب ألن عینــة البحــث هــم مــن الشخصــیات التــي تمتلــك 

  وهم من قیادات نخبة المجتمع وقادة التغییر. الخبرة والمعرفة والمؤهالت

نبار من ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى األقسام العلمیة في كلیات جامعة اال الهدف الثاني:

  .وجهة نظر أعضاء التدریس



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٥٨٠ ( 

 

لعینــة واحــدة وتشــیر النتــائج  للتحقــق مــن هــذا الهــدف اســتعملت الباحثــة االختبــار التــائي

) تدریسـي ١٠٠لهذا االختبار إلى أن الوسط الحسابي لدرجات أفراد عینة البحـث البـالغ عـدهم (

 )٩٩) والوسـط الفرضـي قـد بلـغ (١٢,١٠) وبإنحراف معیاري قدره (١٣٥,٥٠وتدریسیة قد بلغ (

اس یظهـــر أن وعنـــد مقارنـــة الوســـط الحســـابي لـــدرجات عینـــة البحـــث مـــع الوســـط الفرضـــي للمقیـــ

ـــد اختبـــار داللـــة لهـــذا الفـــرق نجـــد أنـــه دال ســـط الحســـابي أعلـــى مـــن الوســـط الفرضـــيالو  ، وعن

) أكبـر مـن القیمـة  ٣٣,٨٩) حیث كانت القیمـة التائیـة المحسـوبة (٠,٠٥احصائیًا عند مستوى (

  .) یوضح ذلك٢) جدول (٩٩) بدرجة حریة (١,٩٨الجدولیة (

للفرق بین الوسط الحسابي والوسط الفرضي لمقیاس اإلبداع  األختبار التائي )٢( جدول

  .إلداريا

عدد 

افراد 

  العینة

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

الوسط 

  الفرضي

درجة 

  الحریة

  القیمة التائیة
مستوى 

  الداللة
  الجدولیة  المحسوبة  النتیجة

  دالة  ٠,٠٥  ١,٩٨  ٣٣,٨٩  ٩٩  ٩٩  ١٢,١٠  ١٣٥,٥٠  ١٠٠
  

  

ان هناك فروقا دالة أحصائیا بین الوسط الحسابي والوسط الفرضي  )٢جدول (یوضح 

لمقیاس االبداع االداري وتشیر النتائج ان مستوى االبداع االداري كان مرتفع بصورة عامـة فـي 

یــؤدي   كلیــات جامعــة االنبــار ویمكــن ان نبــرر ذلــك وجــود التحســین اإلداري فــي العمــل اإلداري

واالســتفادة  وان التدریســیین یحصــلون علــى التعبیــر عــن اقتراحــاتهم ،دیــدةألكتســاب المهــارات الج

وایضا تشیر النتائج الى ان القسم یتمتع باإلصالة بتقـدیم االفكـار الهادفـة  ،منها في تنمیة القسم

ع بالمرونــة مــن خــالل التعــاون والتفــاهم والعالقــات الطیبــة والتشــاور وحریــة التعبیــر وتــوفر تــویتم

  للثقافة. القیم المكونة

  .العالقة بین الشفافیة اإلداریة واإلبداع اإلداري الهدف الثالث:

للتعـــرف علـــى طبیعـــة العالقـــة بـــین الشـــفافیة اإلداریـــة وعالقتهـــا باإلبـــداع اإلداري وفـــق 

معامل ارتباط (بیرسون) فقد تبین ان هناك عالقة ارتباط طردیة متوسطة بین الشفافیة اإلداریـة 

) وكانــــت ٠,٠٥) وهــــذه العالقـــــة دالــــة احصـــائیة عنــــد مســـتوى (٠,٤١٣واإلبـــداع اإلداري بلـــغ (
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) ٩٩) بدرجة حریـة (١,٩٨) أكبر من القیمة التائیة الجدولیة (٩٣٦,٤یة المحسوبة (القیمة التائ

  .)٣جدول (

  العالقة بین الشفافیـــــة اإلداریــــة واإلبداع اإلداري )٣( جدول

  اإلبداع اإلداري  
درجة   القیمة التائیة

  الحریة
  مستوى الداللة

  الجدولیة  المحسوبة

  الشفافیة اإلداریة
٠,٠٥  ٩٩    ١,٩٨  ٤,٩٣٦  ٠,٤١٣  

  دالة
  

  

ان التدریســــیین فــــي القســــم مــــن خــــالل ارائهــــم تشــــیر الــــى ان  ) ٣یتضــــح مــــن جــــدول (

بمعنــى یفســر  االبــداع االداريالشــفافیة االداریــة داخــل العمــل االداري تــزداد یــؤدي تبعــا إلزدیــاد 

ذلك وجود عالقة طردیة متوسطة بین ادارة القسم والتدریسـین اي البـد مـن وجـود تبـادل لـألدوار 

والقدرة على التواصل والتعاون واالقتناع بوجود المشاركة الفعلیة التي ینطلق على وفقها االنتاج 

نشـر عقیـدة  االقسام  ینبغي على ادارةاالبداعي وبدوره ینعكس على قواعد والمعاییر االداریة. و 

الشــفافیة بكـــل متغیراتهـــا لیســـهم فــي بنـــاء منظومـــة ذات قیمـــة تتمثــل بالنزاهـــة واالنفتـــاح  وعـــدها 

المؤسسـات  وتحقیـق بطاقة لكافة المؤسسات العامة األخرى لتأخذ بـنفس مسـارها لالرتقـاء بتلـك 

  الهدف المنشود.

اإلداري حسب متغیر الجنس  باإلبداع معرفة مستوى الشفافیة اإلداریة وعالقتها الهدف الرابع:

  .إناث ) -( ذكور

-للتحقق مـن هـذا الهـدف اسـتعملت الباحثـة االختبـار التـائي لعینتـین مسـتقلتین ( ذكـور

   .إناث)

إنــــاث ) إلــــى أن الوســـــط  -فیة اإلداریـــــة لمتغیــــر الجــــنس ( ذكـــــوروتشــــیر نتــــائج الشــــفا

) بینما بلغ المتوسـط الحسـابي لإلنـاث ١٣,١٩) وبانحراف معیاري (١٨٦,٠٥( الحسابي للذكور

) وبعـد اسـتعمال االختبـار التـائي ظهـر ان القیمـة التائیـة ٨,٩١) وبانحراف معیـاري (١٨١,٠٠(

) ٠,٠٥) عنـد مسـتوى (١,٩٨) أصغر من القیمة الجدولیة تساوي ( ١,٥٨٣المحسوبة تساوي (

) ، انـاثذكـورللشفافیة اإلداریـة فـي الجنسـین ( ساط الحسابیة) یالحظ أن األو ٩٨ودرجة حریة (

متقاربــة أي عــدم وجــود فــرق معنــوي دال بــین الجنســین الــذكور واإلنــاث ممــا یعنــي عــدم وجــود 

   ) یوضح ذلك.٤تأثیر للجنس على الشفافیة اإلداریة جدول (



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٥٨٢ ( 

 

  .إناث) - ذكوراألوساط الحسابیة للشفافیة اإلداریة وفق متغیرات الجنس (  )٤جدول (

الوسط   الجنس  
  الحسابي

االنحراف 
  الحسابي

  مستوى داللة  القیمة التائیة
    

الشفافیة 
  اإلداریة

  ٠,٠٥  الجدولیة  المحسوبة  ١٣,١٩  ١٨٦,٠٥  ذكور

  ١,٩٨  ١,٥٨٣  ٨,٩١  ١٨١,٠٠  إناث      غیر دالة
  

  

 ورمعنــــوي دال احصــــائیا بــــین متوســــطات الــــذك ) عــــدم وجــــود فــــرق٤یوضــــح جــــدول (

قــــد یعـــزى ذلـــك الــــى ان الخبـــرة االكادیمیــــة والـــدرجات العلمیــــة  ،واإلنـــاث فـــي الشــــفافیة االداریـــة

فمتغیـــر الجـــنس لـــیس  ،یعكـــس ذلـــك درجـــة الممارســـةالمتقاربـــة جـــدا بـــین الـــذكور واالنـــاث. ممـــا 

بالضــرورة أن یعكــس اختالفــا بــین أفــراد العینــة.  وتشــیر نتــائج اإلبــداع اإلداري لمتغیــر الجــنس 

) ١١,٢٣) وبـــإنحراف معیـــاري (١٣٦,٦٤إنـــاث ) إلـــى ان الوســـط الحســـابي للـــذكور ( -(ذكـــور 

) وبعــد اســتعمال ٩ –٣٠) وبــإنحراف معیــاري (١٣٣,٣٢بینمــا بلــغ المتوســط الحســابي لإلنــاث (

) أصــغر مــن القیمــة التائیــة ١,١٩٧االختبــار التــائي ظهــر أن القیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي (

ـــــ١,٩٨الجدولیـــــة تســـــاوي ( ـــــة (٠,٠٥د مســـــتوى () عن ) یالحـــــظ أن األوســـــاط ٩٨) ودرجـــــة حری

الحسابیة لإلبداع اإلداري في الجنسین متقاربة أي عـدم وجـود فـرق دال إحصـائیًا بـین الجنسـین 

  .)٥الذكور واإلناث مما یعني عدم وجود تأثیر للجنسین على اإلبداع اإلداري جدول (

  .إناث) - متغیرات الجنس (ذكوراألوساط الحسابیة لإلبداع اإلداري وفق  )٥جدول (

الوسط   الجنس  

  الحسابي

االنحراف 

  الحسابي

  مستوى داللة  القیمة التائیة

اإلبداع 

  اإلداري

  ٠,٠٥  الجدولیة  المحسوبة  ١١,٢٣  ١٣٦,٦٤  ذكور

  ١,٩٨  ١,١٩٧  ٩,٣٠  ١٣٣,٣٢  إناث  غیر دالة

  

 ) عــــدم وجــــود فــــرق معنــــوي دال احصــــائیا بــــین متوســــطات الــــذكور٥یوضــــح جــــدول (

واالنــاث فــي االبــداع االداري ویمكــن ان نفســر ذلــك ان االبــداع الحقیقــي لــیس مرهــون بطبیعــة 

وتفسـر النتـائج  ،الجنس بل ان االبداع االداري یمثل العمل الحقیقـي وفـق اسـس علمیـة مدروسـة

ـــذا تكـــون نظـــرتهم إلدارة القســـم  ایضـــا ان الـــذكور واالنـــاث یعملـــون وفـــق منـــاخ تنظیمـــي واحـــد ل

  .متقاربة
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معرفة مستوى الشفافیة اإلداریـة وعالقتهـا باإلبـداع اإلداري حسـب التخصـص  الهدف الخامس:

  .)العلمي، اإلنساني(

للتحقــــــق مــــــن هــــــذا الهــــــدف اســــــتعملت الباحثــــــة االختبــــــار التــــــائي لعینتــــــین مســــــتقلتین                 

   .اإلنساني) –( العلمي

) حیــث بلــغ الوســط إنســاني –الشــفافیة اإلداریــة حســب التخصــص (علمــي وتشــیر نتــائج

) بینمـا بلـغ الوسـط الحسـابي ١٣,٣٤) وبانحراف معیـاري (١٨١,٤١الحسابي تخصص علمي (

) وبعـــد اســـتخدام االختبـــاري التـــائي ١٠,٦٤) وبـــانحراف معیـــاري (١٨٨,٩٢تخصـــص إنســـاني (

 ) وهـــي أكبـــر مـــن القیمـــة  الجدولیـــة البالغـــة٣,١٠٢ظهـــر ان القیمـــة التائیـــة المحســـوبة تســـاوي (

) حیــث یــدل ذلــك علــى وجــود فــرق دال ٩٨) ودرجــة حریــة (٠,٠٥) عنــد مســتوى داللــة (١,٩٨(

) یوضـح ٦( ) جـدولاإلنسـاني –إحصائیًا لمستوى الشـفافیة اإلداري بحسـب التخصـص (العلمـي

  .ذلك

  )إنسانــي –علمياألوساط الحسابیة للشفافیة اإلداریة وفق الختصص ( )٦جدول (

الوسط   التخصص  

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  مستوى داللة  القیمة التائیة

    

الشفافیة 

  اإلداریة

  ٠,٠٥  الجدولیة  المحسوبة  ١٣,٣٤  ١٨١,٤١  علمي

  ١,٩٨  ٣,١٠٢  ١٠,٦٤  ١٨٨,٩٢  إنساني  دالة
  

  

إن الشفافیة االداریة في االقسام االنسـانیة اعلـى مـن االقسـام العلمیـة  )٦یوضح جدول(

ویمكــن تفســیر  ،فــي الشــفافیة االداریــة االنســاني) –للتخصــص (العلمــيعنــي هنالــك تــأثیر ممــا ی

ـــك ان االقســـام ا ـــرتبط بالجوانـــب  النســـانیة یالحـــظ فیهـــا اكثـــر تخصصـــاتذل ـــي ت التدریســـیین الت

االداریة والتربویة وتقوم بتدریس المواد التي فیها االخالقیات والسلوكیات االنسـانیة بشـكل واسـع 

  ریسیین في االقسام االنسانیة.وهذا یعكس طبیعة العمل للتد

) حیــث بلــغ الوســط إنســاني –علمــيوتشــیر نتــائج اإلبــداع اإلداري بحســب التخصــص (

) بینمـا بلـغ الوسـط الحسـابي ١٣,١٠) وبإنحراف معیـاري (١٣٥,٠٦الحسابي تخصص علمي (

)  وبعـــد اســـتعمال االختبـــار التـــائي ٨,٠٧وبـــإنحراف معیـــاري (  )١٣٧,٠٠تخصـــص إنســـاني (

) وهــي اصــغر مــن القیمــة الجدولیــة البالغــة ٠,٨٨٨لقیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي (ظهــر ان ا



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٥٨٤ ( 

 

) مما یدل عدم وجود فرق دال إحصـائیًا ٩٨) ودرجة حریة (٠,٠٥) عند مستوى داللة (٩٨,١(

  .)٧جدول( بین التخصصین (علمي ، إنساني )

  إنسانــي) –(علمي األوساط الحسابیة لإلبداع اإلداري وفق الختصص )٧جدول ( 

الوسط   التخصص  

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  مستوى داللة  القیمة التائیة

    

الشفافیة 

  اإلداریة

  ٠,٠٥  الجدولیة  المحسوبة  ١٣,١٠  ١٣٥,٠٦  علمي

  ١,٩٨  ٠,٨٨٨  ٨,٠٧  ١٣٧,٠٠  إنساني  غیر دالة

  

االداري فـــي االقســـام العلمیـــة  ) نالحـــظ ان الوســـط الحســـابي لالبـــداع٧( یتضـــح جـــدول

قریــــب مــــن الوســــط الحســــابي لألقســــام االنســــانیة ممایــــدل عــــدم وجــــود فــــرق دال احصــــائیا بــــین 

اي الیوجـــد تـــأثیر للتخصـــص علـــى االبـــداع االداري .یمكـــن  االنســـاني) ،التخصصـــین (العلمـــي

ـــة،تفســـیر ذلـــك ان االقســـام العلمیـــة واالقســـام االنســـانیة تتلقـــى دورات تدریبیـــة وتطویریـــ  ة متقارب

وتــــرى الباحثــــة ان  ،الخبــــرات االكادیمیــــة ایضــــا متقاربــــةوتبــــرر النتــــائج ان الــــدرجات العلمیــــة  و 

  العلمي واالنساني یعیشون الظروف نفسها  ویتسمون بصفات ابداعیة متفاوتة.٠التخصصین

  :ات

  :من خالل نتائج البحث الحالي یمكن التوصل إلى االستنتاجات اآلتیة

 .العلمیة في كلیات جامعة االنبار النتائج وجود شفافیة عند األقسامأظهرت  -١

 .العلمیة في كلیات جامعة االنبار یوجد إبداع إداري لدى األقسام -٢

  .توجد عالقة إرتباطیة بین الشفافیة اإلداریة واإلبداع اإلداري -٣

  :ات

وذلك یساعد على  والعدالةترسیخ قیم الشفافیة التي تتمثل بالنزاهة والمصداقیة والوضوح  -١

اهج الدراسیة على ترسیخها في نفوس النشا وذلك بتضمین مبادئ الشفافیة وأسسها في المن

 .كافة المستویات

إتاحة الفرصة للتدریسیین بتطویر قواعد وٕاجراءات خاصة وهذا بدوره أو من خالله أن  -٢

ه إلظهار دي بدور یوفر هامش من إفساح المجال أمامهم في إنجاز ما یوكل إلیهم ویؤ 

 .إبداعاتهم



 أ  رقأ. د. طا  

  

  ا  ى ا دارا ا

    ي                       ت  امر و اع
  

 ) ٥٨٥ (  

 

  :ات

ري ومدیرات إجراء دراسة عن الشفافیة اإلداریة وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مدی - ١

 المدارس الثانویـــة.

 إجراء دراسة حول اإلبداع اإلداري وعالقته بالتنشئة االجتماعیة. - ٢

 إجراء بحوث مستقبلیة حول الشفافیة اإلداریة وعالقتها بالجودة. - ٣
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