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جائـزة الشارقة
ألطروحات الدكتوراه فـي العلوم اإلدارية واملالية

 فـي الوطن العربي لعام 2019

مجلس أمناء جائزة الشارقة ألفضل أطروحة دكتوراه

شــهد ســمو الشــيخ »ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي« نائــب حاكــم الشــارقة، رئيــس جامعــة الشــارقة، فــي 30 مايــو 2022، 
حفل تكريم الفائزيـن بجائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراه في العلوم اإلدارية في الوطن العربي في دورتيها الثامنة عشر والتاسعة عشر.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها »الدكتور /حميد مجول النعيمي« مديـر جامعة الشارقة كلمة قدم فيها الشكر 
والتقديـــر إلــى ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي علــى حضــور وتشــريف ســموه الحفــل، وتكريمــه لعــدد مــن الباحثيـــن 
فــي الوطــن العربــي، مشيـــًرا إلــى أن الجائــزة تعــّزز مــن الحضــور اإلقليمــي والعالمــي لجامعــة الشــارقة واألدوار التــي تقــوم بهــا، وتشــجيعها 

للمتفوقيـــن فــي مختلــف املجــاالت واالحتفــاء بهــم.

 من 
ً
 حافال

ً
: “إن الجائزة ظلت تتقدم وتتطور إلى أن سطرت سجال

ً
وتناول مديـر الجامعة في كلمته مسيـرة وأهداف الجائزة، قائال

 
ً
 من أصل 1242 باحثا

ً
التكريم للباحثيـن الذيـن أثبتوا جدارتهم في مجال العلوم اإلدارية، وقد بلغ عددهم منذ انطالق الجائزة 47 باحثا

تـرشحت أطروحاتهم للفوز بالجائزة، وكان منهم 239 في املجاالت املالية و952 في مجال العلوم اإلدارية“.

وقدم في ختام كلمته التهنئة للفائزيـــن بالجائزة للدورتيـــن الثامنة عشر والتاسعة عشر، وإلى أعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنة 
التحكيــم العلميــة علــى مــا بذلــوه مــن جهــود مقــدرة.

وقــدم الفائــزون بالجائــزة ملخًصــا عــن أطروحــات الدكتــوراه الفائــزة تضمنــت أهــداف البحــث واملشــكلة التــي تناولهــا، وأهميتــه 
واملنهجيــة التــي اتبعتهــا والنتائــج والتوصيــات التــي خرجــت بهــا الدراســة، واملجــاالت التطبيقيــة لهــا.

وتفضل سمو الشيخ »سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي« في نهاية الحفل بتكريم الفائزيـن بالجائزة والرعاة.

وفــاز بجائــزة الشــارقة ألفضــل أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم اإلداريــة فــي الوطــن العربــي “الــدورة الثامنــة عشــر” عــن فئــة العلــوم 
اإلداريــة الدكتــور/ فريــد محمــود األميـــري “دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة” باملركــز األول، والدكتــور/ محمــد بــن حمــدان العنــزي “اململكــة 

العربيــة الســعودية” باملركــز الثانــي، والدكتــور/ حســن ســهيل محمــد غــرة “الجمهوريــة الســورية” باملركــز الثالــث.

وعــن فئــة العلــوم املاليــة، فقــد فــاز باملركــز األول الدكتــور/ أحمــد هانــي حمــود الضمــور “اململكــة األردنيــة الهاشــمية”، وفــاز باملركــز الثانــي 
الدكتور/ عبد الرحمن بن علي الجبـــر“ اململكة العربية الســعودية”، ونال املركز الثالث الدكتور/ حمد سامليـــن ســعيد بن الزوع “اليمن“.

أمــا فــي الــدورة التاســعة عشــر ففــاز باملركــز األول عــن فئــة العلــوم اإلداريــة الدكتــور/ محمــد هانــئ غيــث “جمهوريــة مصــر العربيــة”، 
وفــاز باملركــز الثانــي الدكتــور/ أحمــد عدنــان زيــد “دولــة فلسطيـــن”، وفــاز باملركــز الثالــث الدكتــور/ عــالء مشــعان عبيــد “جمهوريــة العراق“.

وعــن فئــة العلــوم املاليــة فــكان املركــز األول مــن نصيــب الدكتــورة أميـــنة محمــد علــي بــو عــالي “مملكــة البحريـــن”، واملركــز الثانــي 
فــازت بــه الدكتــورة ريــم عبــد الفتــاح خميــس “دولــة فلسطيـــن”، واملركــز الثالــث حصــل عليــه الدكتــور بــدر بــن جويعــد الســبيعي “اململكــة 

العربيــة الســعودية“. 

وفيما يلـي ملخًصا ألطروحة الدكتوراه الفائز  باملركز األول فـي العلوم اإلدارية:
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 The Impact of Quality Management Practices on 
 Innovation and Organizational Performance 

 in Campania Region Universities 
 تأثيـر ممارسات إدارة الجودة على اإلبداع 

واألداء التنظيمي بجامعات منطقة كامبانيا)))

د. محمد هانئ محمد مصطفى غيث
 مدرس بقسم إدارة األعمال 

 كلية التجارة 
 جامعة املنصورة

جمهورية مصر العربية

ملخص الدراسة باللغة العربية

توقعــات  ولزيــادة  الســريعة  التكنولوجيــة  للتغيـــرات  نظــرا  التحديــات  مــن  العديــد  العالــي  التعليــم  قطــاع  يواجــه 
واحتياجــات أصحــاب املصالــح. للتعامــل مــع هــذه التحديــات، يحتــاج  هــذا القطــاع إلــى االهتمــام بــإدارة الجــودة واإلبــداع 

املنظمــات.  لهــذه  التنافســية  ولزيــادة  العــام  األداء  لتحسيـــن  وذلــك 

نظــًرا لنــدرة الدراســات التــي تناولــت العالقــة بيـــن إدارة الجــودة واإلبــداع فــي التعليــم العالــي، تســعى هــذه الدراســة إلــى 
تحديــد طبيعــة العالقــة املباشــرة وغيـــر املباشــرة بيـــن ممارســات إدارة الجــودة )والتــي تــم تقســيمها إلــى ممارســات بشــريه 

وممارســات تقنيــه( واإلبــداع )اإلبــداع اإلداري واإلبــداع التكنولوجــي( واألداء التنظيمــي. 

لدراســه هــذه العالقــات، تــم اقتـــراح نمــوذج يتكــون مــن تســعه فــروض والتــي تعكــس العالقــات املباشــرة وغيـــر املباشــرة 
بيـــن متغيـــرات الدراســة  وتــم اتبــاع األســلوب الكمــي عــن طريــق اســتخدام قائمــه اســتقصاء لتجميــع البيانــات والتــي تــم 
365 قائمــه اســتقصاء مــن  تــم تجميــع  فــي الجامعــات الحكوميــة بنابولــي )إيطاليــا(.  تجميعهــا مــن أعضــاء هيئــه التدريــس 
أعضــاء هيئــه التدريــس مــن مختلــف األقســام. تــم تحليــل البيانــات باســتخدام  نمذجــة املعادلــة البنائيــة بطريقــة املربعــات 

الجزئيــة وذلــك الختبــار فــروض الدراســة. 

توصلــت النتائــج إلــى أن املمارســات البشــرية للجــودة لهــا تأثيـــر مباشــر علــى األداء التنظيمــي وغيـــر مباشــر مــن خــالل 
اإلبــداع.  البشــرية والتقنيــة علــى  الجــودة  مــن ممارســات  لــكل  تأثيـــر مباشــر  إلــى وجــود  التقنيــة. كمــا توصلــت  املمارســات 
 مــن ممارســات الجــودة التقنيــة واإلبــداع يتوســطوا بشــكل جزئــي العالقــة 

ً
باإلضافــة ملــا ســبق، توصلــت الدراســة إلــى أن كال

بيـــن ممارســات الجــودة البشــرية واألداء التنظيمــي. 

بنــاء علــى هــذه النتائــج، تو�صــي الدراســة بأنــه يجــب علــى متخــذي القــرار واملديـريـــن بقطــاع التعليــم العالــي والجامعــات 
التـــركيز تحسيـــن املمارســات املختلفــة للجــوده واتبــاع نظــره شــامله وتدريجيــه لتطبيــق الجــودة والتــي سيـــنتج عنهــا تحسيـــن 

اإلبــداع واألداء التنظيمــي لهــذا القطــاع.
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