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ABSTRACT 

 

This quantitative and qualitative study discusses the extent of variation on the 

dimensions of talent management and the dimensions of organizational creativity, 

among in Sohar University. The problem is the low awareness of some of Sohar 

University employees about the dimensions of talent management as well as the 

dimensions of organizational innovation. The study aimed at determining the nature 

of the relationship between the dimensions of talent management and the dimensions 

of organizational creativity at Sohar University. Based on the analytical descriptive 

approach, the quessionairs and open interviewing were used for the data collection. 

The study community consists of all administrative leaders, heads of departments, 

Faculty members and assistant staff at Sohar University (511), a random sample of 

(220) individuals were selected . The findings revealed that: There is an impact 

between the management of talent on the dimensions of organizational creativity at 

Sohar University. The study recommended that the University of Sohar should take 

care of its employees and strive to attract talented workers by providing a suitable 

environment that embraces their work and encourages their talent. 

Keywords: Talent Management, Organizational Creativity, Sohar University, 

Attracting Talents. 
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 ملخص ال

 

تناقش هذه الدراسة الكمية والنوعية مدى التباين حول أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي، بني آراء العاملني 
أبعاد إدارة املواهب وكذلك أبعاد  حولاخنفاض إدراك بعض العاملني جبامعة صحار تكمن املشكلة يف جبامعة صحار. 

حتديد طبيعة عالقة االرتباط بني أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي يف هدفت الدراسة إىل  اإلبداع التنظيمي.
ستبانة واملقابلة املفتوحة اال أدايتاستخدمت  التحليلي، الوصفياعتمدت على املنهج  . جامعة صحار بسلطنة عمان

قسام وأعضاء هيئة التدريس واهليئة تكون جمتمع الدراسة من مجيع القيادات اإلدارية ورؤساء األ مع البيانات.كأداة جل
توصلت  .( فردا220طبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ) .(511املعاونة يف جامعة صحار البالغ عددهم )

أوصت الدراسة  .هناك تأثري بني إدارة املواهب على أبعاد اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار ، منها:نتائج الدراسة إىل
ن جامعة صحار بالعاملني هبا وتسعى جاهدة الجتذاب العاملني املوهوبني عن طريق توفري بيئة مناسبة بضرورة اهتمام أ

 حتتضن أعماهلم وتشجع موهبتهم.
 استقطاب املوهوبني. ،جامعة صحار ،اإلبداع التنظيمي ،الكلمات املفتاحية :إدارة املواهب
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املوضوعات اإلدارية احلديثة واملعاصرة، وبالرغم من قصر عمره إال أنه انتشر وأصبح يعد موضوع إدارة املواهب من 
(، حيث القى اهتمامًا كبريًا بني الباحثني منذ 38، 2012موضوع الساعة يف األوساط األكادميية )صاحل، سعد، 

ن دور يف حتقيق التميز واالبتكار ظهوره يف أواخر التسعينات، وقد بدأت املنظمات تدرك أمهية إدارة املواهب ملا هلا م
واإلبداع من خالل دعم وتطوير أداء املوهوبني حيث تتطلب نظرة منهجية تدعو إىل التفاعل الديناميكي بني العديد 
من املهام والعمليات، لكوهنا نشاط استباقي مستمر واجلدير بالذكر هنا إىل أن االهتمام بإدارة املواهب يف املنظمات 

د أحد مصادر القوة اليت ال ميكن تقليدها، واليت تساهم يف ضمان عمليات النمو واالستمرارية والتنمية، املعاصرة يع
وأصبحت مهمة اكتشاف املواهب مبثابة املهمة األوىل والرئيسية إلدارة املوارد البشرية عند القيام بوظائفها الرئيسية من 

ع ضرورة العمل على صقل هذه املواهب وتنميتها واحلفاظ عليها استقطاب واختيار وتدريب، حبيث تراعى فيها الدقة م
(، األمر الذي يقتضي ضرورة وجود اسرتاتيجية إلدارة املواهب يف املنظمات، غري أن هذه 58، 2013)مرسي، 

 االسرتاتيجية ال ميكن أن تتحقق دون اندماج العاملني سواء أكان هذا االندماج وظيفياً أم تنظيمياً.
ن التحدي اليوم ال يقتصر فقط على اإلبقاء على األفراد املوهوبني يف املنظمة، ولكنه يتعداه ليشمل حماولة ومن مث فإ

، 2016)العسال،  دجمهم يف العمل بشكل كامل، بل وأسر قلوهبم وعقوهلم يف كل مرحلة من مراحل حياهتم العملية.
114) 

لبًا إجباريًا إذا ما أرادت هذه املنظمات احلصول على ومن جهة أخرى، لقد أصبحت حاجة املنظمات لإلبداع متط 
(، ومت إثبات أمهية اإلبداع 2011التميز يف األداء واحملافظة على استمرارها بالبقاء والنمو يف بيئة تنافسية )حاوي، 

ى أداء األعمال التنظيمي يف حتقيق امليزة التنافسية من خالل العديد من الدراسات اليت حللت أثر اإلبداع التنظيمي عل
( حيث أن اإلبداع هو الدافع للتنمية التنظيمية، خاصة يف ظل وجود بيئة 2013(، ) العلي، 2018)الزغول، 

ديناميكية ومعقدة، فاملنظمة بدون إبداع مستمر من احملتمل أن تصبح راكدة وبالتايل، فإن اإلبداع املستمر هو مفتاح 
 التنمية املستدامة.

لبشري هو الدعامة األساسية يف اإلبداع والتميز، لذا يتطلب التخطيط بصورة علمية سليمة إلعداد وعليه فإن العنصر ا
 هذا العنصر وتأهيله ألداء مهامه على أكمل وجه وباجلودة املنشودة للحفاظ على التميز وهذا لن يتأتى عن طريق 

 

 المقدمة
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تكاملة من خالل استقطاب وتطوير واحلفاظ على الصدفة وإمنا من خالل  جمموعة من العمليات والربامج واالساليب امل

األفراد املوهوبني أصحاب الكفاءات واملهارات القادرين على حتقيق التميز واإلبداع من أجل تلبية االحتياجات احلالية 
 (. 15، 2016واملستقبلية. )الزيادي، 

اإلبداع التنظيمي بأبعاده املختلفة يف ويف ضوء ما سبق يتعمد الباحث السعي لكشف طبيعة تأثري إدارة املواهب على 
جامعة صحار يف إطار سعي  اجلامعة لتقدمي ومضاعفة اجلهود لالستفادة من منابع قوة املوارد البشرية لتفادي املعوقات 

ية بأساليب عصرية وزيادة الفاعلية يف إعداد واحلفاظ على املواهب لتحقيق اإلبداع واالبتكار وصوال حنو الريادة والتنافس
 العاملية يف حتقيق اجلودة التعليمية.

 مشكلة البحث: 
أدت العوملة وما يصاحبها من ظواهر خنص منها تدويل التعليم واالقتصاد القائم على املعرفة إىل حاجة جامعات العامل 

حتدى جديد أن تكون أكثر تطورًا وتنافسيًا يف سوق التعليم احمللى واإلقليمي والعاملي، إذ أصبحت اجلامعات أمام 
مستوى العامل يف حلبة التنافس بني  علىيطالبها بالكفاح من أجل حتسني نوعية أنشطتها األكادميية باملقارنة مع أقراهنا 

اجلامعات، وتتطلب هذه املنافسة أنواع متميزة من املوارد البشرية املوهوبة متتلك املهارات الفائقة والقدرات العالية، 
 د القادر على حتقيق اإلبداع واالبتكار للمؤسسة اجلامعية.  باعتبارها املورد الوحي

( أن االستثمار يف املوارد البشرية باجلامعات يعد جزًءا مهمًّا من اسرتاتيجياهتا حىت 2015وتشري دراسة )نضال واآلغا، 
ؤسسات املعاصرة باعتبارها تكون قادرة على املنافسة لذلك برز االهتمام بتطبيق اسرتاتيجية إدارة املواهب البشرية يف امل

أحد مصادر القوة اليت ال ميكن تقليدها، واليت تساهم يف ضمان عمليات النمو واالستمرار، فأصبح اكتشاف املواهب 
املهمة األوىل والرئيسية إلدارات املوارد البشرية عند القيام بوظائفها األساسية، من استقطاب للعاملني واختيارهم 

 وتدريبهم. 
إىل إن إدارة املواهب تؤدي بشكل عام إىل العمل على توفري إمدادات  (Chen & Chang, 2012)رت دراسة كما أشا

جيدة من املواهب املتميزة، وحتسني فعالية القيادة، وانتقال سلس للقيادة وحتسني إنتاجية املوهوبني مبا ينعكس على 
لباقني هبا، وزيادة قدرة املنظمة إنتاجية املنظمة، وتسهيل نقل املعرفة واملهارات من املوهوبني الراحلني عن املنظمة إىل ا

 على االحتفاظ باملوهوبني.
( إىل وجود ارتباط معنوي بني إدارة املواهب والتمييز التنظيمي حيث ثبت وجود تأثري 2016)عتوم،  دراسةوتوصلت 

 نظيمي.معنوي اجيايب لكا من جذب املواهب واالحتفاظ باملواهب وتنمية املواهب كمتغريات مستقلة على التميز الت
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وملا أننا نعيش يف عامل يتالحق فيه النمو وتزداد املتغريات، لذا يستوجب على اجلميع إدراك متطلبات التطور يف احلاضر 
واملستقبل. ومبا أن عناصر التغيري معقدة ومتشابكة، جيب علينا أن ندرك جيدا أنه ال يتم بصورة فردية أو بشكل جزئي، 

مل وحمدد بدقة علمية ومنهجية، واإلبداع يف املنظمة حاجة ضرورية وأساسية فرضتها بل جيب أن ينطلق يف إطار متكا
التغريات االقتصادية واالجتماعية، ويلعب اإلبداع دور مهم يف بقاء املنظمات وتطورها يف ظل التحديات العاملية، كما 

 .أنه يساعدها على مواجهة األزمات املعاصرة وحتديات املستقبل
ا سبق قام الباحث بدراسة استطالعية على جامعة صحار، حيث قام بإجراء عدد من املقابالت املفتوحة وتأكيدا على م

( من عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء أقسام بعض الكليات املوجودة داخل اجلامعة والقيادات اإلدارية 15مع )
املواهب واإلبداع التنظيمي، وقد أسفرت الدراسة واملوظفني اإلداريني هبدف تكوين فكرة مبدئية عن العالقة بني إدارة 

 إىل النتائج التالية:
 ارتفاع مستوى اإلبداع التنظيمي، ووجود بعض االخنفاض يف تطبيق بعض ممارسات إدارة املواهب. -1
اخنفاض يف إدراك بعض العاملني جبامعة صحار حمل الدراسة عن أبعاد إدارة املواهب وكذلك أبعاد اإلبداع  -2

 التنظيمي.
 شعور بعض العاملني بصعوبة التقدم الوظيفي ناجتة عن عدم وجود فرص للرتقي. -3

وعليه يتبني أن جامعة صحار تفتقر إىل الكثري من العمليات الوظيفية واليت تتمثل يف جذب واختيار املوهوبني واحملافظة 
يت تتطلب توفري قدرات إبداعية عالية من عليهم، وذلك من أجل إدارة العمل مبا ينسجم مع احلاجات التنظيمية وال

أجل مواجهة التحديات بسرعة وكفاءة وفاعلية، ومن مث ميكن بلورة قضية الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت: ما هو أثر 
   ؟بسلطنة عمان –إدارة املواهب يف حتقيق اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار 

 أهداف البحث:
 جمموعة من األهداف اليت ميكن صياغتها على النحو التايل:تسعى الدراسة إىل حتقيق 

 الكشف عن مدى التباين بني آراء العاملني جبامعة صحار حول أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي. -1
 التعرف على طبيعة تأثري إدارة املواهب على اإلبداع التنظيمي . -2
قرتحة اليت تساهم يف بيان شكل العالقة بني أبعاد إدارة استخالص بعض النتائج وتقدمي بعض التوصيات امل -3

 املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي.
 :املستويني العلمي والتطبيقي كما يلي يفتظهر أمهية الدراسة 
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 :املستوى العلمي يف

 املسامهة يف سد الفجوة يف دراسات إدارة املواهب بني الدراسات األجنبية والعربية. -أ
عن طبيعة العالقة بني إدارة املواهب واإلبداع التنظيمي وذلك من خالل النتائج اليت توفري مؤشرات  -ب

 ميكن التوصل إليها يف هذه الدراسة.
املساعدة يف فتح اجملال أمام الباحثني ملزيد من الدراسة والتحليل يف جمال إدارة املواهب من خالل نتائج  -ج

 وتوصيات الدراسة.
 :املستوى التطبيقييف 

تساعد تلك الدراسة القيادات اإلدارية جبامعة صحار على تطوير أسلوب إدارهتم ملوظفيهم، ومتكينهم  -أ
من قيادة املوهوبني لديهم بشكل أكثر فعالية مما يساعد على رفع مستوى اإلبداع التنظيمي لدى 

( على 2016( )الزيادي، 2017املوهوبني مبا ينعكس على األداء العام للمنظمة حيث أشار )العلي، 
 أهنا واحدة من الوظائف األساسية إلدارة املوارد البشرية واليت هلا دوراً اسرتاتيجياً كبرياً يف املنظمات.

إن الكشف عن تأثري إدارة املواهب على اإلبداع التنظيمي قد يشجع املسئولني باملنظمات على  -ب
 ي باملنظمة.التمعن يف ضرورة تطبيق إدارة املواهب كسياسة أو نظام إداري رمس

 مصطلحات الدراسة: 
بأهنا " جمموعة من القدرات  املوهبة (Vural,et al.,2012)يعرف فريال : Talent Management إدارة املواهب

ويتبىن البحث العقلية الفطرية واملكتسبة لشخص ما كالقدرة على الفهم والتحليل واالستنتاج، واليت تنظم السلوك الفرد". 
احلايل التعريف اإلجرائي التايل ملمارسة إدارة املواهب على أهنا " املمارسة الرشيدة يف توظيف وتطوير وقيادة املواهب يف 

امعة وتدريبهم وتنمية قدراهتم لالستفادة منهم يف حتقيق أهداف اجلامعة لالرتقاء هبا وحتسني قدرهتا على حتقيق نتائج اجل
 إجيابية يف العمل مبا يضمن للجامعة التنافس والبقاء  ". 

جيب  بأنه " عملية تقوم على األمناط السلوكية لألشخاص، واليت (Delgado et al.,2011)يعرفه : اإلبداع
يقصد به خلق قيمة أو إنتاج فكرة جديدة مفيدة سواء احلصول عليها وتطويرها من خالل عملية التعليم ملدة معينة". 

كانت تتعلق بإنتاج سلعة أو خدمة، أو تتعلق بالوسائل واإلجراءات والعمليات، أو تتعلق باالسرتاتيجيات والسياسات 
 .ملون معا يف نظام اجتماعي معقدوالربامج التنظيمية، وذلك من قبل أفراد يع
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عملية فكرية منفردة جتمع بني املعرفة املتألقة  :أنه ى( اإلبداع التنظيمي عل2008)يعرف كاظم،  :اإلبداع التنظيمي

والعمل اخلالق، متس شىت جماالت احلياة وتتعامل مع الواقع وتسعى حنو األفضل، فضال عن أن اإلبداع ناتج تفاعل 
  .أو موضوعية أو شخصية أو بيئية أو سلوكية، يقودها أشخاص متميزونمتغريات ذاتية 

ويتبىن البحث احلايل التعريف اإلجرائي التايل ملمارسة إدارة املواهب على أنه" أسلوب إداري يعتمد على العنصر البشري 
استخدام للعناصر بشكل أساسي من خالل طرح حلول مميزة للمشكالت، وأداء العمل بأساليب وطرق جديدة يف ظل 

التالية: األصالة، الطالقة، املرونة، املخاطرة، القدرة على التحليل، احلساسية للمشكالت، اخلروج عن املألوف سواء 
 .للفرد نفسه أو للجامعة اليت يعمل هبا
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوال: اإلطار النظري: 
 ظيمي في الجامعات: إدارة المواهب كبيئة الداعمة لإلبداع التن

للمؤسسة اجلامعية دور كبري يف توفري مناخ مناسب فعال لتنمية قدرات األفراد املوهوبني ودعم اإلبداع والتفكري اإلبداعي 
داخلها حيث أهنا تعمل على تعزيز التفاعل بني أفراد املوهوبني وبيئتها لتحقيق أهدافها املستمدة من احتياجات هذه 

( بيئة املبدع إىل بيئة خاصة، وتشمل كل ما يتعلق بتنشئته وتربيته 2002ف )البيايت & املطريي، البيئة، وعليه يصن
وكل ما يؤثر يف تكوينه العقلي، وبيئة داخلية تشمل قدرات وامكانيات اجلامعة وما لديها من موارد معلوماتية وثقافة 

بينما تتمثل البيئة اخلارجية لإلبداع يف العوامل اليت هلا  تنظيمية وخربة أعضائها وما تتمتع به نظامها اإلداري من مرونة،
تأثري مباش أو غري مباشر على سلوك اجلامعة وأفرادها كالعوامل االقتصادية واالجتماعية واألنظمة والقوانني والتغيري 

يت & املطريي ، التكنولوجي والقوى التنافسية، فإن متطلبات اإلبداع التنظيمي تتلخص يف العناصر التالية )البيا
2002 :) 

 االنتماء للمؤسسة اجلامعية ووالء الفرد هلا.  -أ
 العقلية العلمية وتكرمي أصحاهبا لضمان استمرارهم يف العطاء.  -ب
 إشاعة مناخ تنظيمي يسوده احرتام الرأي والرأي اآلخر.  -ت
 اإلميان بأمهية اإلبداع.  -ث
 االهتمام باألبعاد االنسانية للعاملني.  -ج
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سبق فإن الفرد املبدع املوهوب هو الذي يرتجم فلسفة العمل اليت يؤمن هبا، وإذا مل تتوفر له بيئة داعمة  وبناء على ما

 مشجعة فإنه قد يتوقف إبداعه وينتقل إىل بيئة عمل أخرى ومن مث ال تستطيع اجلامعة االحتفاظ به. 
 محفزات اإلبداع التنظيمي في الجامعات: 

لكي تكون البيئة اجلامعية مبدعة من الضروري وجود حمفزات لألفراد املوهوبني والعاملني فيها لكي يكونوا مبدعني 
 (: 2013وتتمثل هذه احملفزات يف )سلمان، 

حيث أن البشر املوهوبني هم أساس اإلبداع يف اجلامعة وغريها من املنظمات لذلك جيب أن يتم  :العوامل البشرية -أ
 طريق:  حتفيزهم عن

التدريب والتطوير: حيث أن اجلامعة تسعى دائما وحتافظ باستمرار على تدريب وتطوير قدرات أفرادها املوهوبني  -
 لزيادة معارفهم وحتديثها وتوسيع األفق لديهم. 

التزام املبدعني: املوهوب املبدع هو من يستفيد من األفكار النادرة غري املألوفة وحيوهلا إىل منتجات أو خدمات  -
 ة، لذا فإن رعاية توفري إدارة لرعاية املوهوبني املبدعني ودعمهم سوف حيفزهم وجيعلهم أكثر إبداعاً. ملموس

أمن العاملني: ويتمثل يف قيام املنظمة يف منح املوهوبني أمنا يساعدهم على عدم اخلوف من األخطاء مما  -
 حيفزهم على التفكري املبدع. 

مية اليت توضح السلطة واملواقع الوظيفية ويؤثر اهليكل التنظيمي على وهو اخلريطة التنظي:  اهليكل التنظيمي -ب
 اإلبداع من خالل: 

 اهليكل العضوي: وفيه تكون السلطة غري مركزية وقيود على حرية املبدع املوهوب يف احلركة.  -
دعني وتشجيعهم وفرة املوارد: حىت يتمكن املدراء  من تسهيل عملية اإلبداع عن طريق توفري بيئة تسهل عمل املب -

 على مواصلة اإلبداع. 
توافر االتصاالت: تؤثر االتصاالت بأنواعها يف عمليات اإلبداع بل وتقضي عليه حيث أهنا تسهل التفاعل  -

 بني أقسام املنظمة وفروعها. 
قافة وهي جمموعة القيم واملعتقدات الين حتكم سلوك الفرد داخل املنظمة وتتصف الث :الثقافة التنظيمية السائدة .ت

التنظيمية بالثبات النسيب، وختتلف املنظمات يف ثقافاهتا من الثقافة املستقرة إىل الثقافة املرنة، ووفقا هلذا املنظور فإن 
 الثقافة التنظيمية تؤثر تأثريا كبريا على سلوك األفراد املبدعني ومن مث على عملية اإلبداع من خالل: 
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قافة املشجعة لإلبداع تسمح لألفراد املبدعني على املغامرة واملخاطرة حتمل املخاطر: حيث إن املنظمة ذات الث -

 دون خوف من الفشل، كما أهنا ترى أن الفشل نوعا من أنواع التعليم لعدم الوقوع فيه مرة أخرى. 
قبول الغموض: وهو عدم التأكد أو الدخول يف األشياء الغامضة غري الواضحة ولتحقيق ذلك البد من التأكيد  -

 اهلدف واإلبداع. على 
قلة الرقابة وانعدامها: أي عدم تفعيل القوانني او التقليل منها ومن اإلجراءات اليت حتد من فتح اجملال أمام  -

 املبدعني.
 أبعاد اإلبداع التنظيمي: 

أن أبعاد اإلبداع التنظيمي معقدة للغاية، وميكن النظر إليها من خالل جانبني األول: اتساع  (Chuang,2005)يرى 
اإلبداع ويتضمن السياسات والنظم اإلدارية والعمليات واخلدمات، والثاين عمق اإلبداع ويتضمن أمهية ودرجة التأثري 

 على الرحبية على املدى الطويل.
كنولوجي يف أبعاد ثانوية: ابتكار املنتجات وعملية االبتكار، يف حني أن اإلبداع اإلبداع الت (Chung,2005)كما صنف 

 اليزال متميز عن االثنني األخرين. 
اإلبداع التنظيمي املتميز يف ثالثة أبعاد مها: ابتكار املنتجات وعملية  (Mavondo et al.,2005)كذلك صنفت دراسة 

   اإلبداع اإلداري وعملية االبتكار.
 : الدراسات السابقة:ثانيا

( بعنوان " اإلبداع التنظيمي وأثره على جودة الخدمة المقدمة في مستشفيات القطاع 2018دراسة )الزغول، 
وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اإلبداع التنظيمي وأثره على جودة  الحكومي إلقليم الشمال في األردن"،

إلقليم الشمال يف األردن، ومتثلت أبعاد اإلبداع التنظيمي يف )اإلبداع  اخلدمة املقدمة يف مستشفيات القطاع احلكومي
التكنولوجي، اإلبداع التسويقي، اإلبداع التكنولوجي(، ومت أخذ املتغري التابع )جودة اخلدمة( كحزمة كاملة، ومتثل جمتمع 

كومية إلقليم الشمال يف األردن، ومت الدراسة يف مجيع العاملني يف اإلدارة الوسطى واإلدارة الدنيا يف املستشفيات احل
أخذ عينة طبقية عشوائية بسيطة، واستخدمت الدراسة االستبيان يف مجع بيانات الدراسة، وهبدف حتليل فقرات 

 االستبيان واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا، مت استخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة. 
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وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن مستوى اإلبداع التنظيمي كان مرتفعا، حيث حصل بعد اإلبداع التسويقي على أعلى 
مستوى، يليه اإلبداع التكنولوجي مث اإلبداع اإلداري، كما توصلت إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد اإلبداع 

لتسويقي، اإلبداع التكنولوجي( يف جودة اخلدمة املقدمة يف مستشفيات التنظيمي واملتمثلة يف )اإلبداع اإلداري، اإلبداع ا
 القطاع احلكومي إلقليم الشمال يف األردن. 

(: بعنوان " التحليل الوظيفي وتأثيره في تعزيز اإلبداع التنظيمي: دراسة حالة في جامعة 2018دراسة )علي، 
ني التحليل الوظيفي واالبداع التنظيمي يف اجلامعة قيد البحث، وهدفت هذه الدراسة إىل حتديد طبيعة العالقة بالكوفة"، 

واستكشاف تأثري العالقة بني التحليل الوظيفي واالبداع التنظيمي يف اجلامعة، واستخدمت الدراسة  استبانة مكونة من 
( من املدراء 150) ( فقرة خاصة مبتغريات الدراسة  لتحقيق أهداف الدراسة، مت توزيعها على عينة عشوائية قوامها22)

 SPSS)واملوظفني العاملني يف جامعة الكوفة،واستخدمت الدراسة األدوات اإلحصائية املتوافرة يف الربنامج االحصائي 
v.20) .إلجراء االختبارات االحصائية 

ظيمي، وهذا وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة بني أبعاد التحليل الوظيفي واالبداع التن
يشري إىل إن على اجلامعة االلتزام  بزيادة التحليل الوظيفي يف خططها لرفع أداءها والوصول إىل االبداع التنظيمي، وأن 
أبعاد التحليل الوظيفي هلا تأثري معنوي وموجب يف االبداع التنظيمي، وهذا يشري اىل أن على املنظمات االلتزام بتبين 

 ا.التحليل الوظيفي يف خططه
(: بعنوان " أثر إدارة المواهب على تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية: دراسة 2016دراسة )الزيادي، 

 مقارنة بين البنوك التجارية بالقطاع العام والقطاع الخاص" 
حتفاظ وهدفت هذه الدراسة إىل اختبار تأثري إدارة املواهب املتمثلة يف )حتديد املواهب، جذب املواهب، اال     

باملواهب، تنمية املواهب( علي تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية، وأجريت الدراسة علي عدد من ثالثة بنوك 
 384جتارية بالقطاع العام وعدد ثالثة بنوك جتارية بالقطاع اخلاص وكان إمجايل عدد العينة الفعلية للعاملني بالقطاعني 

 مفردة. 
ىل وجود فروق معنوية بني استجابات العاملني بالبنوك التجارية بالقطاع العامة والقطاع اخلاص وتوصلت نتائج الدراسة إ 

يف مدي تطبيق إدارة املواهب ووجود فروق معنوية بني استجابات العاملني بالبنوك التجارية بالقطاع العام والقطاع اخلاص 
 ية، كما توصلت الدراسة إيل وجود تأثري ألبعاد املواهب علي يف مدي حتقيق أبعاد تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشر 
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أبعاد تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية كل بعد منفرداً، وأيضا على األبعاد جمتمعة بالبنوك التجارية بالقطاعني 

 املعرفية   .  العام واخلاص ملكافأة أصحاب األفكار اإلبداعية اليت تسهم يف حتسني األداء وتقلص الفجوة 
بعنوان: " أثر استراتيجية إدارة المواهب على الوالء التنظيمي للعاملين  (Tajuddin & Rosalan ,2015دراسة )

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى وجود اسرتاتيجية إدارة املواهب بالقطاع املصريف  .بالقطاع المصرفي في ماليزيا "
يف ماليزيا وأثرها على الوالء وحتسني أداء العاملني، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني باملصرف املاليزي وعددهم 

 ( مت اختيارهم عشوائيا من أربعة بنوك القطاع اخلاص واحلكومي. 360)
وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة اجيابية بني إدارة املواهب وحتسني األداء بالقطاع املصريف، وأن إدارة املواهب    

قادرة على احلد من مشكالت دوران العمل وعدم الرضا وتؤدي إىل االحتفاظ واستبقاء العاملني وسط تنافسية عاملية 
 سريعة. 
ير ممارسة إدارة الموهبين على االحتفاظ بالموهوبين في منظمات تكنولوجيا : بعنوان " تأث(Alias,2014)دراسة 

هدفت الدراسة إىل حبث العالقة ما بني ممارسات إدارة املوهبني على االحتفاظ باملوهوبني يف  المعلومات في ماليزيا".
املعلومات يف ماليزيا، حيث  منظمات تكنولوجيا املعلومات يف ماليزيا، وتكون جمتمع الدراسة من منظمات تكنولوجيا

( واستخدمت الدراسة استبانة وزعت على أفراد العينة جلمع البيانات، ومت استخدام معامل بريسون 281مت اختيار )
 . (SPSS)واإلحصاء الوصفي واالحندار البسيط يف معاجلة البيانات إحصائيا، باستخدام برنامج 

ة املواهب بأبعادها )الدعم اإلداري وتطوير املسار الوظيفي، احلوافز والتعزيز( وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن ممارسات إدار 
 هلا عالقة اجيابية مع ارتباط املوظفني بعملهم، وأن ارتباط املوظفني بعملهم له عالقة اجيابية مهمة يف االحتفاظ باملوظفني.        

 أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
(، 2017من الدراسات اليت قامت بالتطرق إىل اسرتاتيجيات إدارة املواهب مثل دراسة )العلي،  وجد العديدت
(Tajuddin & Rosalan ,2015 وتناولت هذه الدراسات املنظمات املختلفة مثل اجلامعات وشركات التأمني )

التنافسية، ولكن هذه الدراسة ختتلف عن  والبنوك القطاعات الصناعية ودورها يف حتقيق األداء وااللتزام التنظيمي واملزايا
الدراسات السابقة العينة واملنظمة ويف احلدود املكانية، حيث أن الدراسة احلالية جاءت لقياس دور أبعاد إدارة املواهب 
 املتمثلة يف )تنمية، تطوير، مناخ مفتوح، حوافز ومكافآت( يف حتقيق اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار بسلطنة عمان،

 وهو ما مل تتناوله أي دراسة سابقة يف حدود علم الباحث. 
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 منهج الدراسة.

بعد أن مت حتديد مشكلة الدراسة، ومراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة والتعرف على العديد من 
حيث أنه يصف  الوصفياملناهج البحثية توصل الباحث إىل أن املنهج الذي يالئم موضوع الدراسة احلالية هو املنهج  

ا يتعداه إىل دراسة مجيع أبعاد املشكلة بتحليل جذورها وحيلل الظاهرة حمل البحث وال يقف على ذلك فحسب وإمن
 .واقرتاح احللول املناسبة للتغلب عليها

القيادات اإلدارية ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس  تكون جمتمع الدراسة من مجيع :جمتمع الدراسة وعينتها
( من 220ة على عينة عشوائية قوامها )(، وطبقت الدراس511واهليئة املعاونة يف جامعة صحار البالغ عددهم )

 العاملني جبامعة صحار . 
على تأثري إدارة املواهب على اإلبداع التنظيمي، ومبا أن هذه  التعرف إىل هتدف هذه الدراسة :بناء أدوات الدراسة

 ، لذلك اختار الباحث أداتني جلمع املعلومات مها: املنهج الوصفياملنهج  اتبعتالدراسة 
استخدم الباحث قائمة استبانة يف جتميع البيانات هلذه الدراسة من مصادرها األولية، ومت االعتماد على استبانة. 

 العبارات اليت تقيس كاًل من إدارة املواهب واإلبداع التنظيمي كما يلي:
 المستقل(:إدارة المواهب )المتغير  -أ

التقدير واملكافأة(، وسوف يستخدم –املناخ املفتوح –االتصاالت –التنمية –وتشمل األبعاد التالية: )إدارة األداء 
عبارة لتمتعه بدرجة عالية من الصدق والثبات ومالءمته لطبيعة  19املكون من  (Sweem, 2009)الباحث مقياس 

عبارات لقياس  3عبارات لقياس متغري التنمية، و 5ري إدارة األداء، وعبارات لقياس متغ 4الدراسة، والذي يتكون من 
 عبارات لقياس متغري التقدير واملكافأة. 4عبارات لقياس متغري املناخ املفتوح، و 3متغري االتصاالت، و

 اإلبداع التنظيمي )المتغير التابع(: -ب
 ,.Lee et alوسوف يقوم الباحث باستخدام مقياس ) ويشمل األبعاد التالية: )اإلبداع التكنولوجي واإلبداع اإلداري(،

عبارات لقياس متغري  9عبارة لتمتعه بدرجة عالية من الصدق والثبات، والذي يتكون من  13املكون من ( 2010
              عبارات لقياس متغري اإلبداع اإلداري. 4اإلبداع التكنولوجي، و

من القيادات اإلدارية ورؤساء األقسام جبامعة صحار وتناولت عدد من اليت أجراها الباحث مع عدد المقابالت: 
 األسئلة حول إدارة املواهب يف اجلامعة ودورها يف عملية التغيري.
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 ثبات وصدق االستبانة: 

بعد تطبيقها على عينة  قام الباحث باختبار معامل الصدق والثبات للعناصر املكونة للمتغريات األساسية يف االستبانة
  :يت( من غري عينة الدراسة، وجاءت نتائج اختبارات الصدق والثبات كما هو مبني يف اجلدول اآل40عشوائية عددها )

 معامل ثبات االستبانة (1) جدول
 معامل الصدق اإلحصائي معامل ألفا كرونباخ املتغريات

 849,0 720,0 إدارة األداء
 888,0 788,0 التنمية

 918,0 843,0 االتصاالت
 927,0 859,0 حتفيز املناخ املفتوح
 952,0 907,0 النتقدير واملكافأة

 981,0 962,0 االبداع التكنولوجي
 938,0 879,0 االبداع اإلداري

( وتراوحت قيمة الصدق 9,0-720,0قيمة معامالت ألفا كرونباخ تراوحت ما بني ) يتضح أن أعالهمن اجلدول  
( مما يعين إمكانية االعتماد على البيانات اليت مت احلصول عليها لقياس تأثري 952,0-849,0اإلحصائي ما بني )

 إدارة املواهب على اإلبداع التنظيمي جبامعة صحار.  
 أساليب المعالجة اإلحصائية المناسبة في الدراسة:   

االحصائية باإلضافة  متت املعاجلة اإلحصائية باستخدام جمموعة من األساليبصحة فروض الدراسة  اختبارمن أجل 
  v.21(SPSS )Statistical Package for Social Sciencesإىل برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

 واألساليب هي: 
 النسب املئوية، واألوساط احلسابية والتكرارات واالحنرافات املعيارية. -1
 معامل ألفا كرونباخ.  -2
 . ANOVAحتليل التباين يف اجتاه واحد  -3
 ارتباط بريسون.  -4
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 نتائج الدراسة الميدانية: 

لغرض التعرف على طبية عالقة تأثري املتغريات املستقلة )املتمثلة بإدارة املواهب( يف املتغري التابع )اإلبداع التنظيمي( يف 
النموذج االفرتاضي للدراسة وفقًا لبعض األدوات واألساليب املنظمة عينة الدراسة، وسوف نتحقق من مدى صحة 

 اإلحصائية اليت اختريت إلجراء التحليل على متغريات الدراسة وكما يأيت:
 اختبار الدالئل اإلحصائية للتباين بين مفردات العينة وفقاً لخصائصهم الديموغرافية: -1

الختبار الدالئل اإلحصائية للتباين بني مفردات العينة  Anovaقام الباحث باستخدام حتليل التباين يف اجتاه واحد 
 وفقاً خلصائصهم الدميوغرافية حول إدارة املواهب واإلبداع التنظيمي وذلك الختبار الفرض األول:

 النوع: -أ
 ارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي( الداللة اإلحصائية وفقاً للنوع حول متغريات إد2جدول )

، مما يدل على أنه ال يوجد تباين معنوي 0.05أكرب من  .Sigجند أن قيمة اجلدول، وبتحليل البيانات الواردة يف  
أفراد  بني 

 الدراسة وفقاً للنوع حول متغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي.
 ( الداللة اإلحصائية حسب النوع حول متغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي2جدول )

 .Anovaاصة بتحليل التباين املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي اخل
 .0.05**مستوى معنوية 

 
 
 

 Sum of المتغير

Squares 
Df 

Mean of 

Square 
F Sig. 

 0.990 0.009 0.001 1 0.001 إدارة األداء
 0.392 0.737 0.312 1 0.312 التنمية

 0.322 0.986 0.473 1 0.472 االتصاالت
 0.721 0.128 0.075 1 0.075 حتفيز املناخ املفتوح

 0.446 0.583 0.388 1 0.388 التقدير واملكافأة
 0.944 0.005 0.004 1 0.004 اإلبداع التكنولوجي

 0.639 0.221 3.507 1 3.507 اإلبداع اإلداري
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 سنوات الخدمة: -ب

( الختبار الداللة اإلحصائية بني مفردات العينة وفقاً لسنوات اخلدمة حول 3وبتحليل البيانات الواردة يف اجلدول رقم )
، مما يدل على أنه ال يوجد 0.05أكرب من  .Sigمتغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي جند أن قيمة 

 اخلدمة حول متغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي. تباين معنوي بني أفراد الدراسة وفقاً لسنوات
 الداللة اإلحصائية وفقاً لسنوات اخلدمة حول متغري إدارة املواهب ومتغري اإلبداع التنظيمي (3جدول )

 .Anovaاملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي اخلاصة بتحليل التباين 
 المؤهل العلمي: -ج

( الختبار الداللة اإلحصائية بني مفردات العينة وفقاً للمؤهل العلمي حول 4وبتحليل البيانات الواردة يف اجلدول رقم )
، مما يدل على أنه ال يوجد 0.05أكرب من  .Sigمتغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي جند أن قيمة 

 العلمي حول متغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي. تباين معنوي بني أفراد الدراسة وفقاً للمؤهل
 الداللة اإلحصائية وفقاً للمؤهل العلمي ملتغري إدارة املواهب ومتغري اإلبداع التنظيمي (4جدول )

 Sum of المتغير

Squares 
Df 

Mean of 

Square 
F Sig. 

 0.681 0.385 0.118 2 0.236 إدارة األداء
 0.093 2.4 1.002 2 2.004 التنمية

 0.071 2.680 1.263 2 2.527 االتصاالت
 0.506 0.684 0.399 2 0.799 حتفيز املناخ املفتوح

 0.836 0.179 0.120 2 0.240 التقدير واملكافأة
 0.611 0.494 0.407 2 0.814 اإلبداع التكنولوجي

 0.679 0.388 0.202 2 0.403 اإلبداع اإلداري

 Sum of المتغير

Squares 
Df 

Mean of 

Square 
F Sig. 

 0.124 2.109 0.636 2 1.272 إدارة األداء
 0.158 1.860 0.781 2 1.561 التنمية

 0.091 1.424 1.146 2 2.292 االتصاالت
 0.299 1.216 0.707 2 1.414 حتفيز املناخ املفتوح

 0.354 1.044 0.692 2 1.384 التقدير واملكافأة
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 .Anovaاملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي اخلاصة بتحليل التباين 
 الراتب والحوافز:

( الختبار الداللة اإلحصائية بني مفردات العينة وفقاً للراتب واحلوافز حول 5وبتحليل البيانات الواردة يف اجلدول رقم )
، مما يدل على أنه ال يوجد 0.05كرب من أ .Sigمتغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي جند أن قيمة 

 تباين معنوي بني أفراد الدراسة وفقاً للراتب واحلوافز حول متغريات إدارة املواهب ومتغريات اإلبداع التنظيمي.
 الداللة اإلحصائية وفقاً للراتب واحلوافز ملتغري إدارة املواهب ومتغري اإلبداع التنظيمي (5جدول )

 .Anovaاملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي اخلاصة بتحليل التباين 
ويتضح مما سبق أنه يتم قبول فرض الدراسة األول، حيث ال يوجد تباين معنوي بني آراء العاملني يف جامعة صحار 

يتعلق بأبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي، وذلك وفقًا للخصائص الدميوغرافية )النوع، سنوات اخلدمة، فيما 
 املؤهل العلمي، الراتب واحلوافز(.

 تحديد طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة:
داع التنظيمي، حيث قام الباحث وذلك الختبار فرضية عدم وجود ارتباط معنوي بني أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلب

( 6باستخدام معامل ارتباط بريسون لتحديد طبيعة العالقة بني إدارة املواهب واإلبداع التنظيمي، ويوضح اجلدول )
 ذلك.

 معامل االرتباط لتحديد طبيعة العالقة بني إدارة املواهب واإلبداع التنظيمي (6جدول )
 اإلبداع اإلداري اإلبداع التكنولوجي اإلبداع التنظيمي

 0.06 2.853 2.296 2 4.591 اإلبداع التكنولوجي
 0.667 0.406 2.111 2 0.422 اإلبداع اإلداري

 Sum of المتغير

Squares 
Df 

Mean of 

Square 
F Sig. 

 0.926 0.077 0.024 2 0.047 إدارة األداء
 0.757 0.279 0.119 2 0.238 التنمية

 0.682 0.383 0.185 2 0.370 االتصاالت
 0.333 1.106 0.643 2 1.286 حتفيز املناخ املفتوح

 0.301 1.207 0.799 2 1.598 التقدير واملكافأة
 0.436 0.835 0.685 2 1.370 التكنولوجياإلبداع 

 0.481 0.734 0.380 2 0.761 اإلبداع اإلداري
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 إدارة المواهب

 ** 0.476 ** 0.198 إدارة األداء
 ** 0.577 ** 0.456 التنمية

 ** 0.622 ** 0.598 االتصاالت
 ** 0.564 ** 0.703 تحفيز المناخ المفتوح

 ** 0.606 ** 0.722 التقدير والمكافأة

 االرتباط لبريسون.املصدر: حتليل التحليل اإلحصائي بتحليل العالقة 
 .0.01**عند مستوى معنوية 

 ( ما يلي:6يتضح من الجدول رقم )
توجد عالقة ارتباط معنوي بني إدارة األداء وكل من: اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي عند مستوى معنوية  .1

(، مث يليه 0.476مبعامل ارتباط )، ويتضح من النتائج أن اإلبداع اإلداري أعلى ارتباطاً بإدارة األداء 0.01
 (.0.198اإلبداع التكنولوجي مبعامل ارتباط )

توجد عالقة ارتباط معنوي بني التنمية وكل من: اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي عند مستوى معنوية  .2
(، مث يليه 0.577، ويتضح من النتائج أن اإلبداع اإلداري أعلى ارتباطاً بإدارة األداء مبعامل ارتباط )0.01

 (.0.456اإلبداع التكنولوجي مبعامل ارتباط )
توجد عالقة ارتباط معنوي بني االتصاالت وكل من: اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي عند مستوى معنوية  .3

 (، مث يليه0.622، ويتضح من النتائج أن اإلبداع اإلداري أعلى ارتباطاً بإدارة األداء مبعامل ارتباط )0.01
 (.0.598اإلبداع التكنولوجي مبعامل ارتباط )

توجد عالقة ارتباط معنوي بني حتفيز املناخ املفتوح وكل من: اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي عند مستوى  .4
(، 0.703، ويتضح من النتائج أن اإلبداع اإلداري أعلى ارتباطاً بإدارة األداء مبعامل ارتباط )0.01معنوية 

 (.0.564بداع التكنولوجي مبعامل ارتباط )مث يليه اإل
توجد عالقة ارتباط معنوي بني مستوى التقدير واملكافأة وكل من: اإلبداع اإلداري واإلبداع التكنولوجي عند  .5

، ويتضح من النتائج أن اإلبداع اإلداري أعلى ارتباطًا بإدارة األداء مبعامل ارتباط 0.01مستوى معنوية 
 (.0.606بداع التكنولوجي مبعامل ارتباط )(، مث يليه اإل0.722)
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ويتضح مما سبق وجود عالقة ارتباط بني أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار، األمر الذي 
ي ويف ضوء ما سبق تبني وجود تأثري معنو  يعين وجود عالقة ارتباط معنوية بني إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي.

 للتقدير واملكافأة على اإلبداع اإلداري.

مما سبق يتبني أن فيما يتعلق بالفرض األول: ال يوجد تباين معنوي بني آراء املوظفني يف جامعة صحار فيما يتعلق 
بأبعاد املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي وفقا للخصائص الدميوغرافية )النوع، سنوات اخلدمة، املؤهل العلمي، الراتب 

 احلوافز(. و 

وفيما يتعلق بالفرض الثاين: تبني أن هناك عالقة ارتباط أبعاد إدارة املواهب وأبعاد اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار 
 . 01,0عند مستوى داللة 

وفيما يتعلق بالفرض الثالث: والذي يتناول املقرتحات اليت تساهم يف بيان شكل العالقة بني أبعاد إدارة املواهب وأبعاد 
 اإلبداع التنظيمي يف جامعة صحار يوصي الباحث مبا يلي: 

توفري بيئة جيب أن هتتم جامعة صحار بالعاملني هبا وتسعى جاهدة الجتذاب العاملني املوهوبني عن طريق  -
 مناسبة حتتضن أعماهلم وتشجع موهبتهم.

ضرورة خلق ثقافة تنظيمية داخل جامعة صحار تتناول أمهية إدارة املواهب البشرية ودورها يف خلق ميزة تنافسية  -
 عن طريق إشراك رؤساء األقسام يف دورات تدريبية تساعدهم على فهم املواهب وتنميتها. 

 مج حمفزة الستقطاب املوهوبني واحملافظة عليهم. ضرورة توفري جامعة صحار لربا -

 إتاحة القيادات اإلدارية يف جامعة صحار اجملال للموهوبني لتطبيق أفكارهم ومقرتحاهتم على أرض الواقع.  -
 المراجع العربية:قائمة 

ته على كفاءة وفاعلية (. اإلبداع اإلداري لدى القادة املدراء وانعكاسا2002البيايت، فائز غازي، املطريي، بدري كرم.)
 . 89-70(، بغداد، ص 6، العدد )جملة كلية املأمونمنظماهتم، 

(. " اإلبداع التنظيمي وأثره على جودة اخلدمة املقدمة يف مستشفيات القطاع احلكومي 2018الزغول، ساندة زياد فواز.)
 مال، جامعة آل البيت. ، كلية إدارة املال واألعرسالة ماجستري منشورةإلقليم الشمال يف األردن"، 
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(. أثر إدارة املواهب على تعزيز القدرات التنافسية للموارد البشرية: دراسة مقارنة بني 2018الزيادي، بسنت رمضان. )

(، 3، العدد )اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، مجهورية مصر العربيةالبنوك التجارية بالقطاع العام والقطاع اخلاص"، 
 .  80-9يوليو، ص 

، العدد جملة العلوم االقتصادية واإلدارية(. إدارة املوهبة: املنظور العلمي واالسرتاتيجي، 2013سلمان، قيس محد.)
 . 57-25(، ص 72)

معهد اإلدارة العامة،  جملة اإلداري،(، إدارة املوهبة )املنظور العلمي واالسرتاتيجي(، 2012صاحل، أمحد وسعد، علي.)
 . 44-11(، ص 12مسقط، العدد)
اجمللة العلمية لالقتصاد (، اسرتاتيجية إدارة املواهب لتعزيز ميزة تنافسية للمنظمة، 2016مد رضا حسن.)العسال، مروة حم

 . 136-113(، يناير، ص 1، مجهورية مصر العربية، العدد )والتجارة
ء املنظمة: دراسة (. العالقة بني عمليات إدارة املعرفة، اإلبداع التنظيمي وأثرمها يف أدا2013العلي، ريتا موسى عبداهلل،)
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 مال ، جامعة عمان العربية . ، كلية األع رسالة ماجستير منشورةاألردنية ، 
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