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 امللخص باللغة العربية :

يسهم اإلبداع اإلداري في تطوير العملية التعليمية والتربوية في المؤسسات التعليمية، 
وتتعدد وتتعقد أدوار ومتطلبات العاملين في المجال التربوي  في ظل التغيير المتسارع 
ومتطلبات المنافسية العالمية، وهذا يتطلب من العاملين في المجال التربوي االستجابة لهذه 

 بأسلوب إبداعي يضمن بقاء المؤسسة واستمرارها وزيادة إنتاجيتها.المتغيرات 
"ما أثر بيئة العمل  المدرسي في تحقيق  في السؤال التالي:  مشكلة الدراسةوتتحدد 
الجهراء  بمنطقةبمدارس التعليم المتوسط العاملين في الحقل التربوي لدى اإلبداع اإلداري 

 ؟"بدولة الكويت
واقع اإلبداع اإلداري لدى العاملين في الحقل لتعرف على اوتهدف الدراسة إلي 

معلم ( بمدارس التعليم المتوسط بمنطقة  -مشرف فني تربوي –التربوي  )مدير مدرسة
 الجهراء بدولة الكويت.

واالستعانة باستبيان يدور حول اإلبداع اإلداري  ،الدراسة المنهج الوصفي استخدمت 
 التربوي.لدى العاملين في المجال 

  تمثلت حدود الدراسة الحالية في:
            ( فردًا.65وبلغ عددهم )على عينة عشوائية  دراسة الحاليةقتصر التحدود بشرية:  -1
إلدارة منطقة الجهراء  ةحدود مكانية: تم التطبيق الميداني في إدارة التعليم المتوسط التابع -2

 التعليمية. 
 م.2014-2013خالل الفصل الدراسي الثاني من العام   حدود زمنية: تم التطبيق الميداني -3

العاملين في داء ألمستوى اإلبداع اإلداري  ارتفاع ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
(، وأدناها القدرة على 4.12(، وكان أعلى مجاالته األصالة )3.91وبمتوسط )الحقل التربوي 

 (.3.69التحليل)
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The administrative innovation contributes to the development of 

the educational and educational process in the educational institutions. 

The roles and requirements of the workers in the field of education are 

multiplied and complicated in light of the rapid change and the 

requirements of the international respiratory system. This requires the 

educational staff to respond to these changes in a creative manner that 

ensures the survival of the institution and its continued productivity. 

The problem of the study is determined in the following question: 

"What is the impact of the school work environment on achieving 

administrative innovation among the workers in the field of education in 

the schools of intermediate education in the Jahra region of Kuwait"? 

The study aims to identify the reality of administrative creativity 

among the workers in the field of education (school director - supervisor of 

educational technician - teacher) schools of education in the middle Jahra 

State of Kuwait. 

 The study used the descriptive method, and the use of a 

questionnaire on the administrative creativity of the workers in the field of 

education. 

The current study limits were: 

- Human limits: The current study is limited to a random sample of 

65 people. 

- Spatial boundaries: Field application was implemented in the 

Department of Middle Education of the Jahra Educational District. 

- Time limits: Field application was implemented during the second 

semester of 2013-2014. 

The most important results of the study were: The high level of 

administrative innovation for the performance of workers in the field of 

education, with an average of (3.91), the highest areas of originality (4.12), 

and the lowest ability to analyze (3.69). 
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 :قدمةم

فالتغييرات تحدث في كل المجتمعات والعصور، ولكن ما يعد التغيير سمة الحياة، 
يميز التغير في العصر الحالي هو )سرعته( سرعة التغير، وذلك بفعل التقدم التكنولوجي 
والمعرفي، وتقدم وسائل اإلعالم واالتصال وتمثل هذه التغييرات تحديا للمجتمع، ال يمكنه 

ل معها، ويرجع التغيير المتسارع في العالم التغلب عليها إال من خالل إعداد أفراده للتعام
الحديث إلي عدة عوامل منها: االنفتاح الواسع والتنافس االقتصادي العالمي، وتحسن تدريب 
رضاء العمالء )عبد اهلل  العاملين، وتوافر تكنولوجيا أفضل، وتأكيد هائل للجودة وا 

 (.93ص ،1988،بوبطانه
تحديًا يتمثل في حاجتها لرفع مستوى أدائها حتى ولهذا تواجه المؤسسات التعليمية 

ويتطلب  (.93ص ،1988،يتسنى لها التأقلم مع متطلبات التغيير السريع )عبد اهلل بوبطانه
مواجهة التحديات اآلنية والمستقبلية في المؤسسات التعليمية في ظل التغيير المستمر 

سية المبدعة هي التي تكون لديها والمتسارع توافر إدارة مدرسية مبدعة.  فاإلدارة المدر 
الرؤية اإلستراتيجية المستقبلية والتفكير أالبتكاري واإلبداع الخالق؛ لتتمكن من فهم واستيعاب 
التغييرات السريعة والمعقدة في عالم اليوم، واالنتقال من حالة رد الفعل إلى حالة المبادأة 

اإلدارة على ذلك بالتمني والتسويف، بل والمبادرة واإلنجاز والعمل بروح الفريق، ولن تحصل 
عليها أن تسعى باستمرار إلحداث تغييرات مدروسة في األهداف والعمليات واالستراتيجيات 
يجاد وقائع تربوية جديدة، تطلق قوى اإلبداع الخالق، وتستنفر جميع الطاقات  والممارسات وا 

تحسين تعلم الطالب وجودة إنتاجية  في المدرسة والبيئة الخارجية لها، وتوجيه ذلك كله باتجاه
 (.  3ص ،2008 ،المدرسة)محمد جاد حسين، أشرف محمود أحمد

  :مشكلة الدراسة

ومع تطور الفكر اإلداري والتربوي تغيرت وظيفة اإلدارة المدرسية واتسع مجالها في 
ا، روتينيً ا الوقت الحاضر، حيث إنها لم تعد عملية روتينية تهدف لتسيير شئون المدرسة سيرً 

لذلك عملية إنسانية تهدف إلى تنظيم وتسهيل وتطوير نظام العمل  باإلضافةبل أصبحت 
تحقيق األهداف  فيوتوفير الظروف واإلمكانات البشرية والمادية التي تساعد  ،بالمدرسة
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، سليمانالتربوية واالجتماعية وتطوير المناهج الدراسية وتنمية المعلمين مهنيًا)محمد جودة 
 .(13ص، 2004

هناك الكثير من بالكويت إلى أن  الوطنية  لتطوير التعليم ةأشار تقرير اللجنو 
 -من ضمن هذه الدول لكويتاو  –التحديات التي تعيشها األنظمة التربوية في الدول النامية

، )الجريدة مواكبة الجودة في التعليم، وعدم حيث غياب الرؤية اإلستراتيجية المستقبلية
 (.28، ص2007

ديات تواجه التعليم بدولة الكويت حيث كانت محط اهتمام  الحكومات فهناك تح
التي ناقشت فيها   2013-3-23وكان أهمها جلسة الحكومة بتاريخ  ،الكويتية المتعاقبة

مواكبة  الجودة عدم ومن أبرز التحديات التي ناقشتها زيادة أعداد الطلبة و  ،تلك التحديات
التعليم اإلدارات المدرسية والتعليمية  بالتسيب  جنة الوطنية لتطويرللا تقرير فقد أتهم ،بالتعليم

واهتزاز صورة المدرسة  ،وتخلي بعض قياداتها عن تحمل مسئولياتهم االنضباط،والفساد وعدم 
 وغياب الرؤية واإلستراتيجية فضال عن ضعف عملية صناع القرار ،كمؤسسة تربوية

 .(7ص ،2007، الجريدةالمستقبلية الطويلة األجل في وزارة التربية)
من  %(44) أوضحت أن( 5، ص2013)دراسة أجرتها جريدة الكويتية  أكدتكما 

ن أو  ،%(غير راضين عن المناهج46و) ،غير راضيين عن مستوى التعليم بالكويتالتربويين 
 .ويقتل اإلبداع والطموح نه يعتمد على الحفظ والتلقينأبرز سلبيات التعليم أ

العاملين في الحقل لدى  اإلداري ولهذا جاءت  هذه الدراسة للتعرف على اإلبداع
، ويمكن تحديد مشكلة بمدارس التعليم المتوسط بمحافظة الجهراء بدولة الكويتالتربوي  

 الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
العاملين في الحقل لدى  اإلداريفي تحقيق اإلبداع المدرسي  أثر بيئة العمل "ما 

 ؟"الجهراء بدولة الكويت بمنطقةبمدارس التعليم المتوسط  التربوي
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية وهي كالتالي:

بمدارس التعليم المتوسط العاملين في الحقل التربوي  ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى  -
 ؟ولة الكويت بمنطقة الجهراء التعليمية بد

 العاملين في الحقل التربوي  دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع اإلداري لدىما  -
 ت؟بمنطقة الجهراء التعليمية بدولة الكوي بمدارس التعليم المتوسط 



 ..........اإلبداع اإلداري لدى العاملين في المجال التربوي  

 - 554 - 

لدى العاملين في الحقل التربوي  اإلداري اإلبداعفي  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -
 –بمدارس  التعليم المتوسط بمنطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت ترجع لمتغيرات )الجنس 

 الخبرة (؟
 :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على ما يلي:
مشرف  –)مدير مدرسةالعاملين في الحقل التربوي   واقع اإلبداع اإلداري لدىالتعرف على  -

 ( بمدارس التعليم المتوسط بمنطقة الجهراء بدولة الكويت.معلم  -فني تربوي
في الحقل التربوي بمدارس التعليم  ينلمالدى الع مدى توافر عناصر اإلبداع التعرف على  -

 المتوسط بمنطقة الجهراء بدولة الكويت.
لدى كالخبرة (  –) كالجنس  المتغيراتبعض و العالقة بين اإلبداع اإلداري  نعالكشف  -

 بمنطقة الجهراء التعليمية. بمدارس المرحلة المتوسطة الحقل التربوي  العاملين في
 :أهمية الدراسة

 تنبع أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
أنها تتطرق ألحد أهم عناصر العملية التعليمية وهو المعلم الذي يضطلع بدور خطير في  - 

وتطوير العملية التعليمية، وذلك في ظل التطور التقني في مجال اإلدارة المدرسية، تحسين 
ووجود الوفرة المالية التي تتمتع بها دولة الكويت والتي تتيح له استخدامها في تحقيق 

 إدارة مدرسية متطورة ومبدعة.
ف المؤسسات أهمية موضوع اإلبداع اإلداري لدى المعلمين وحداثته ودوره في تحقيق أهدا -

 التعليمية وتميزها في العمل.
في  التعليميةكما يأمل الباحث أن تفيد هذه الدراسة متخذي القرار والمسئولين عن العملية  - 

تطوير الخطط والبرامج واألساليب وكذلك في شد انتباههم نحو االهتمام أكثر بالمبدعين 
 ورعايتهم.

مدرسية مبدعة ومتميزة لتحقق أهداف  أضف إلى ذلك حاجة دولة الكويت إلى إدارة -
 المؤسسة التعليمية، وزيادة كفاءتها في حدود اإلمكانات العالية المتاحة.
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 التالية: للحدود الدراسة الحالية تخضع  : حدود الدراسة
العاملين اقتصرت الدراسة الحالية على التعرف على اإلبداع اإلداري لدى  :املوضوعي احلد -أ

بمدارس التعليم المتوسط بمنطقة الجهراء بدولة في الحقل التربوي  
 الكويت.

القائمين على إدارة على عينة عشوائية من  دراسة الحاليةال تقتصر إ حدود بشرية :  -ب
ناث)بمحافظة الجهراء بدولة الكويت عام التعليم ال (، وبلغ عددهم ذكور وا 

            ( .286( فردًا من )65)
في إدارة التعليم العاملين في الحقل التربوي  على عينة من  اً ميداني قتطب حدود مكانية :-ج

 المتوسط التابعين إلدارة منطقة الجهراء التعليمية. 
 م.2014-2013العام خالل الفصل الدراسي الثاني من  اً ميداني قتطب :زمنيةحدود -د

  :منهج الدراسة

المنهج المناسب  العتباره ،المنهج الوصفي استخداماعتمدت الدراسة الحالية علي 
والمعلومات واألدبيات التربوية حول والذي يعتمد على جمع البيانات  ،لطبيعة هذه الدراسة

المسح لمجتمع إعداد وتطبيق أدوات الدراسة و من خالل الظاهرة محل الدراسة ، وكذلك 
النتائج  استخراجوتحليلها و  ، المسحالتطبيق و ت الناتجة عن هذا الدراسة وتصنيف البيانا

 وتفسيرها.
 اإلبداع اإلداري: 

 ، منها:ة لإلبداع اإلدارييدهناك تعريفات عد
( بأنه العملية التي يترتب عليها 118، ص1999عرفه عبد الرحمن أحمد هيجان )

قبل العاملين في المنظمة  ظهور فكرة أو ممارسة أو منتج أو خدمة جديدة يمكن تبنيها من
أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار، بحيث يترتب عليها إحداث نوع من التغيير في بيئة 

 أو عمليات أو مخرجات المنظمة.
بأنه أفكار تتصف بأنها جديدة ومفيدة  (54، ص 2000)عرفه فاضل الصفاربينما 
 .مثل لمشكالت معينةأومتصلة بحل 
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ية اإلبداع اإلداري إجرائيًا بأنه درجة امتالك للطالقة والمرونة تعرف الدراسة الحالو 
 الذهنية األصالة والحساسية تجاه المشكالت والقدرة على التحليل والقدرة على التنبؤ وقبول
المخاطر، الستخدام هذه المكونات في تحقيق أهداف المدرسة المتوسطة بفاعلية وكفاءة 

عينة العاملين في الحقل التربوي  عالية وبطرق مختلفة، ويقاس إجرائيًا من خالل استجابة 
 الدراسة على األداة التي تم إعدادها لهذا الغرض.

 : الدراسات السابقة

 ( : 2004دراسة وفاء العساف )  -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس 
كما هدفت إلى التعرف على معوقات  ،بمدينة الرياض والفروق في مستويات اإلبداع بينهن

مديرة  (693، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )اإلبداع لديهن
ومن النتائج التي توصلت لها: تباين في  ة،وكانت أداة الدراسة اإلستبان ،ومشرفة إدارية

بين إدراك  فروق دالة إحصائياً ، وأنه ال توجد مستويات اإلبداع لدى أفراد مجتمع الدراسة
سنا أكثر إدراكا لمعوقات اإلبداع  المديرات األكبر، وأن مديرات المدارس لمعوقات اإلبداع

 داري. اإل
 (:2008)أمحد شرف حممودأجاد حسني ودراسة حممد  -

 في بعض مدارس التعليم العام اإلداري اإلبداعمعرفة واقع ممارسة  إليهدفت الدراسة 
بداع من وجهة نظر ومعرفة معوقات اإل من وجهة نظر العاملين بمحافظة البحر األحمر،

التي طبقت على واستخدمت  المنهج الوصفي، وأداة البحث كانت االستبانة   ،العاملين فيها
أنه يوجد تفاوت في  : نتائج عدة منها إليوتوصلت ( معلمًا بمحافظة البحر األحمر، 480)

أن هناك العديد من و تحقيق اإلبداع اإلداري بين مراحل التعليم العام من وجهة نظر العاملين 
االلتزام الحرفي المعوقات التي تقف أمام تحقيق اإلبداع اإلداري في مدارس التعليم العام هي: 

باللوائح والقوانين، ضخامة حجم العمل المنوط باإلدارة، ضعف نظام الحوافز بنوعيه المادي 
والمعنوي، العائد المادي غير مناسب، المركزية في اتخاذ القرارات، االفتقار للقيادات اإلدارية 

نت إبداعية، غياب جو المبدعة، غياب الدوافع الداخلية لإلبداع، تجاهل آراء العاملين ولو كا
                الحرية.
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  :Ibrahim & Al Mashaan (2004 )املشعان ودراسة إبراهيم  -

إلى التعرف على الفروق المعنوية بين المعلمين والمعلمات المصريين الدراسة هدفت 
والكويتيين في ضغوط العمل ، ووجهة الضبط، والرضا الوظيفي، والفروق المعنوية بين 

منهم  ،اً ( معلم408الجنسين في متغيرات موضع الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )
( معلمًا كويتيًا، وبينت نتائج الدراسة أنه توجد فروق معنوية 155ا، و)( معلمًا مصريً 253)

كما بينت  ،لصالح المعلمين الكويتيين الرضا الوظيفيبين المعلمين المصريين والكويتيين في 
 سة أنه توجد فروق معنوية بين الجنسين في ضغوط العمل لإلناث .نتائج الدرا

 ( : 2002العمر )عبد اهلل دراسة فؤاد  -

وكانت عينة ، ثر الرضا الوظيفي على اإلبداعآهدفت هذه الدراسة إلى  معرفة 
أن الرضا الوظيفي   :وتوصلت إلى نتائج عدة أهمها، هيئة عامة بدولة الكويت( 26) الدراسة
ن الخصائص الشخصية مثل العمر والمؤهل له تأثير ضعيف أو   ،مباشر على اإلبداع له تأثير

قل أفقد بينت نتائج الدراسة أن اإلناث  ، اإلبداع عدا خاصية الجنسو على العالقة بين الرضا 
 رضا من الذكور. 

 مبحافظة اجلهراء املتوسط يف مدارس التعليم اإلداري لإلبداعأواًل: األسس النظرية 

 :بدولة الكويت

 اإلبداع اإلداري: 

عن اإلبداع اإلداري البد أن يفهم القارئ أن الوصول إلي اإلدارة  التحدثعند 
اإلبداعية  في الحقل التربوي  يتطلب  تدريب األفراد  على اإلبداع اإلداري وصقل مهارات 

نوعي يتطلب ظروفا وقيما كما أن اإلبداع أنما هو عمل ،األفراد  ذو القدرات اإلبداعية  العالية 
وتوجب هذا التوجه نحو الالمركزية  ،اجتماعية تقوم على أساس تشجيع اإلبداع ورعايته

اإلدارية وتحفيز التفكير اإلبداعي  واالستفادة القصوى من الطاقات الكامنة التي تفجرها 
مها تعزيز المرونة في  العمل  وهذا  سوف يحقق لإلدارات المدرسية العديد من الفوائد أه

والخروج من الروتين اإلداري الممل   ،ريادتها  والعمل على تنمية المدرسة وتحسين األداء 
 وفي ضوء ماسبق فإنه يمكن تناول هذا المحور من الجوانب التالية:
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 ( مفهوم اإلبداع اإلداري:1)
 

 " شرميرون،Schermerhorn ،Hunt Osborn،اإلبداع اإلداري كما عرفه كل من 
وهنت وأوسبورن"  بأنه القدرة على تقديم إجابات فريدة لمشكالت مطروحة واستغالل الفرص 

 .(246ص ،2002، رندة الزهريالمتاحة )
القدرة على إيجاد أشياء  أن اإلبداع اإلداري هو (6، ص2000)نادية أيوب  وترى

 ب عمل مفيدةطرق وأسالي أو منتجات، أو خدمات، و، أجديدة قد تكون أفكارا، أو حلوالً 
ويمكن القول بأن اإلبداع اإلداري هو األفكار والممارسات التي يقدمها المديرون والعاملون ،

والتي تفضي إلى إيجاد عمليات إدارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفاعلية في إنجاز أهداف 
، 2002القاسمي،  عبد العزيز الشركات والمؤسسات والدوائر، وأكثر خدمة للمجتمع)أميمه

 .(552 ، 551ص
الذهنية أو العقلية  اعلى استخدام إمكانياته اإلدارةهو قدرة وهذا يعني أن اإلبداع االداري 

واالستفادة من اإلمكانيات والموارد المتوفرة أو الممكنة لتقديم أداة أو وسيلة أو فكرة أو منتج 
  .جديد نافع ومفيد للمنظمة وأعضائها وعمالئها

اإلبداع اإلداري هو مزيج من القدرات التي تمكن الفرد من  أن يمكن القولومن هنا 
، بهدف حل مشكلة أو تطوير نظام قائم أو إيجاد ققابلة للتطبيو متميزة، و إنتاج فكرة جديدة، 

 .مفهوم أو أسلوب عملي لتنفيذ أعمال المنظمة، بشكل يكفل تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية 
الحساسية للمشكالت، و المرونة، و الطالقة، و ي: األصالة، والقدرات التي في هذا التعريف ه

 .التحليل والربطو قبول المخاطرة، و االحتفاظ باالتجاه، و 
 التفكري اإلبداعي بعدد من املفاهيم :  عالقة

 (85 ، ص2002،عدسعبد الرحمن ) الذكاء:و التفكير اإلبداعي  )أ( الفرق بين 
الوراثة والبيئة وتساعد الفرد على التعلم التفاعل بين  الذكاء قدرة عامة ناتجة عن

 فهو عبارة عن المهارة التي ُيمارس الذكاء من خاللها. اإلبداعي  التفكير أما ،وحل المشكالت
 التفكير الناقد:  و التفكير اإلبداعي  بين  -الفرق )ب( 

)يوسف قطامي،  مقارنة بين التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد يليوفيما 
 .(86ص،2000
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 ( مقارنة بين التفكير اإلبداعي و التفكير الناقد1جدول )

 التفكير الناقد التفكير اإلبداعي

 Divergent ) تفكير متباعد أو متشعب

 توليد أفكار جديدة من أفكار معطاة (

التفكير في  : (Convergent) تفكير متقارب

 اتجاه هدف محدد لحل مشكلة

 مصداقية أفكار موجودةيعمل على تقييم  يتصف باألصالة

 يقبل المبادئ الموجودة وال يعمل على تغييرها عادة ما ينتهك مبادئ موجودة و مقبولة

ال يتحدد بالقواعد المنطقية وال يمكن 

 التنبؤ بنتائجه
 يتحدد بالقواعد المنطقية ويمكن التنبؤ بنتائجه

يتطلبان وجود مجموعة من الميول 

 الفردوالقدرات واالستعدادات لدى 

يستخدمان أنواع التفكير العليا كحل المشكالت 

 واتخاذ القرارات وصياغة المفاهيم

 : بالموهبة عالقة التفكير اإلبداعي)ج(  
شاكر سليمان )كما ورد عند  عرف مكتب التربية في الواليات المتحدة األمريكية

في واحدة أو القادر على األداء المرتفع الشخص  الشخص الموهوب هو( 274ص ،1989:
، سمات قيادية، ،تحصيل أكاديمي عال، قدرات  ةعقلية عاليقدرات ) أكثر من السمات التالية

 (.إبداعي، مهارات حس حركية تفكير فنية،
معيارًا ( 76، ص1999تيسير صبحي )كما أورد  (Renzuli) رينزوليبينما اقترح 

المرتفع، والدافعية المرتفعة.  واإلبداعمتعدد لتعريف الموهبة حيث يتضمن: الذكاء المرتفع، 
وهذا التعريف استبعد  ،الحقيقية في أي مجال ويجب توافر الخصائص الثالث لضمان الموهبة

  .مرتفعة وليسوا مبدعين األطفال الذين يحصلون على عالمات ذكاء
 : باإلبداع اإلداري تصورات مرتبطة (3)

اإلداري تساعد في تحديد التصورات والمفاهيم  إن النظرة المتأملة في ماهية اإلبداع 
 (12ص،  1988وهي: )حسن الطيب ،  ،التالية لإلبداع اإلداري

أن هناك مجاالت غير متناهية لإلبداع اإلداري، في التفكير الذي يبلور اإلرادة المجتمعية في  -
كفاءة وفي األنظمة والوسائل التي تهتم في تحقيق ال استراتيجيات للتجديد الحضاري،

والفعالية، وفي إثراء وتعظيم مهارات وقدرات القوى العاملة، وفي االستجابات المحدثة 
 الحتياجات البيئة المختلفة. 
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إن التغيرات المتعددة والمتنوعة التي يعيشها عالم اليوم، تتيح فرًصا رحبة يمكن تقصيها  -
مكانات إبداعية، تثري وتعظم قد مكاناترات واستثمارها وتحويلها إلى فرص وا  المنظمات  وا 

وتزيد من كفاءتها، ومن هنا تبرز أهمية التالزم بين إدارة التغيير واإلبداع في المنظمات، 
 تحقيًقا الستجابات مبدعة وفعالة للتحديات التي يبرزها التغيير في مجاالت التطور الحضاري. 

ا فنياً يسهم في إن النظر إلى اإلبداع كمصطلح اقتصادي أو اجتماعي أكثر منه مصطلحً  -
تجاوز الفهم الخاطئ والمحدد الذي يجعل اإلبداع مقصورًا على االختراع التقني، من ثم تبرز 
ثرائه بفرص ال متناهية في ابتكار  أهمية إيجاد تصورات متجددة لتنمية مناخ اإلبداع اإلداري وا 

 كفاءة والفعالية. استراتيجيات وأساليب ونظم وعالقات بيئية ووظيفية، ذات أثر مباشر في ال
إن التعريف المعاصر لعملية اإلبداع ، يتجاوز االعتقاد الخاطئ الذي كان يحصره في ومضة  -

فكرية ال تأتي إال للمبدعين الذي يتمتعون بقدرات خارقة . وينظر لإلبداع على أنه قدرة تتوزع 
بقدرات إبداعية  بما يسمى اصطالًحا التوزيع االعتدالي" بمعنى أن األفراد جميًعا يتمتعون

بدرجات متفاوتة وأن هناك سمات شخصية للمبدعين، وأن معظم هذه السمات يمكن غرسها 
بالتدريب والتجريب، كما يمكن حفز األفراد لتبنيها، متى ما توفر في العمل المناخ اإليجابي 

 الذي يحفز ويدعم القدرات اإلبداعية. 
وفعالية لمنبهات أو مشكالت قائمة أو  اإلبداع هو استجابة مستحدثة ذات جدوى إنبما  -

متوقعة في البيئة. فإن النظام المؤسسي الذي يهدف إلى تأصيل الفكر والتجارب اإلبداعية، 
البد أن يكون قائًما على منهج نظامي مفتوح يمكنه من التفاعل الحي والمتميز على 

ستطالع والبحث والتحديث، المتغيرات البيئية، كما يستوجب أيًضا أنظمة وقدرات تعين على اال
لتمكين المنظمة من التفاعل واالستجابة المبدعة لمتطلبات البيئة اآلنية وتطلعاتها 

 .المستقبلية
 :  لدى القيادات اإلداريةتصورات خاطئة عن اإلبداع ( 4)

  (22ص، 2002جروان، عبد الرحمن )فتحي  ومنها على سبيل المثال:
دراسة علمية ومنظمة، ألن اإلبداع عملية طبيعية تخلق قوانينها أن اإلبداع ال يمكن دراسته  -

 الخاصة.
أن المبدع يختلف نوعًيا عن غيره من البشر أي أنه من طبيعة مختلفة ال يمكن تحديدها،  -

 فهو ملهم من قوى عليا. 
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أن اإلبداع يقتصر على مجاالت الفن واألدب وكانت النظرة للعبقري في الغالب تقتصر على  -
 ن والشاعر. الفنا

وضع تعريفات غامضة لإلبداع في ضوء مفاهيم مثل الوعي واالمتداد واإلحساس بالمعنى  -
   .وغير ذلك من المفاهيم التي يصعب ترجمتها إلى وقائع يمكن مالحظتها وتحديدها

تصورات ومفاهيم خاطئة لدى القيادات اإلدارية ومرءوسيهم المباشرين  وبناء عليه  فان هناك
: )عبد يية التفكير اإلبداعي، ومن هذه المفاهيم التي تتطلب التصحيح ما يلبشأن عمل
 (85ص، 1995هيجان، أحمد الرحمن 

صعوبة اكتساب مهارات التفكير اإلبداعي والقدرة على اإلبداع، واالعتقاد بأنها صفات موروثة  -
 ال تكتسب بالتعلم والتدريب. 

 لوظائف اإلدارية وفي مجال الخدمات العامة. االعتقاد بمحدودية فرص ومجاالت اإلبداع في ا -
االعتذار بندرة الموارد واإلمكانيات المادية والمالية والفنية ، واالعتقاد بأن تنمية مهارات  -

 طائلة يصعب توفيرها.  إمكانياتاإلبداع تتطلب تخصيص 
التصور بأن أساس الحاجة لعملية اإلبداع، تدور عادة حول وجود مشكلة أو أزمة فعلية  -

 قائمة. 
االعتقاد بأن عملية اإلبداع هي وظيفة و مسئولية أفراد معينين في المنظمة يتم اختيارهم لهذا  -

الغرض وتكون وظيفتهم األساسية هي التركيز على اإلبداع، على اعتبار أن هذه الفئة من 
األفراد لهم سمات مختلفة فريدة ولديهم استعدادات وقدرات خاصة تجعلها فئة متميزة عن 

 .غيرها. ومن ثم يصعب تكليف كافة عناصر القيادات اإلدارية بمسئولية اإلبداع واالبتكار
 االجتاهات اإلجيابية يف دراسة اإلبداع:  (5)

)عبد الستار إبراهيم،  :ع وهيهناك عدة مقومات علمية تمهد للدراسة اإليجابية لإلبدا
 (31ص، 2002

اإلبداع عاًما مضت أخضع  (40)اإلبداع ظاهرة مركبة: ولكنه قابل للفهم والدراسة، فمنذ  -
 والبحث، ولذلك ظهرت نظريات متعددة تساعد في فهمه وتنظيمه.  للدراسة

ن اإلبداع وهذا معناه أ الموهبة.و ليس قاصًرا على ذي  طبيعية:ظاهرة إنسانية  اإلبداع -
موجوًدا لدى البشر بدرجات متفاوتة وأساليب متنوعة، وبذلك يصبح التحدي الحقيقي أمام  

 اإلنسان أن يفهم ويوظف ما لديه من إمكانات إبداعية. 
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حيث أن فهم اإلنسان ما لديه من إبداع وكيفية توظيفه يساعد على  صحية:اإلبداع ظاهرة  -
 اة الصحية المنتجة. التخفيف من التوتر ويساعده على الحي

فحين يتعرف اإلنسان على ما لديه من إبداع ويستطيع توظيفه فسوف يعود  ممتع:إلبداع ا -
 .عليه ذلك بالرضا واإلنجاز واإلثابة

 القدرات املكونة للتفكري اإلبداعي : (6)

 في:منهج التحليل العامل قدرات التفكير اإلبداعي )عناصره( حدد 
  ( Fluency ) : الطالقة)أ( 

وتتمثل أنواع الطالقة  وهي القدرة على إنتاج اكبر عدد ممكن من األفكار اإلبداعية
 (65ص ،1985)عبد المجيد نشواتي، في: 

كأن يعطي الفرد رسما على شكل دائرة ويطلب منه  : (Figural Fluency) طالقة األشكال -
 .قيةأشكال متعددة و حقي إجراء إضافات بسيطة بحيث يصل إلى

وهي قدرة الفرد على توليد كلمات   (Word Fluency) :طالقة الرموز أو طالقة الكلمات -
على وزن معين باعتبار الكلمات  تتقديم كلماتنتهي أو تبدأ بحرف معين أو مقطع معين أو 

 ".الكلمات على وزن كلمة "حصان ذكر أكبر عدد ممكن منأتكوينات أبجدية، مثل: 
وتتمثل في قدرة الفرد على إعطاء  (Ideational Fluency) :األفكارطالقة المعاني و  -

معين ومدرك بالنسبة إليه، كأن نطلب من الفرد  فالمرتبطة بموقأكبر عدد ممكن من األفكار 
 اآلتي: ماذا يحدث لو وقعت حرب نووية؟ إعطاء إجابات صحيحة للسؤال

ي قدرة الفرد على سرعة صياغة وتتمثل ف (Expressional Fluency) :الطالقة التعبيرية -
متعددة في موقف محدد شريطة أن تتصف هذه األفكار  األفكار الصحيحة أو إصدار أفكار

 .والندرة بالثراء والتنوع والغزارة
توليد عدد كبير  وتتجسد في قدرة الفرد على (Association Fluency) :طالقة التداعي -

 .أحيانا المعنى ويحدد فيها الزمن من األلفاظ تتوافر فيها شروط معينة من حيث
 ( Flexibility ) املرونة: )ب(

 القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف، وهذا ما يطلق عليه بالتفكير وهي
 ( أي التمسك بالموقف أو الرأي أو (Rigidityالتباعدي وعكسها الجمود أو الصالبة

 .(25 ص ،1975)فاخر عاقل،  التعصب، ويمكن تحديد نوعين من قدرات المرونة
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سرعة الفرد في إصدار أكبر عدد ممكن (Spontaneous Flexibility) :التلقائيةالمرونة  -
والمرتبطة بمشكلة أو موقف مثير ويميل الفرد وفق هذه القدرة إلى  ةاألفكار المتنوعمن 

 .التلقائية في المواقف وال يكتفي بمجرد االستجابة المبادرة
قدرة الفرد على تغيير الوجهة الذهنية في (Adaptive Flexibility) التكيفية: المرونة  -

ومواجهتها ، ويكون بذلك قد تكيف مع أوضاع المشكلة ومع الصور التي  معالجة المشكلة
 .بها المشكلة تأخذها أو تظهر

 (Originality) األصالة: )ج(

وتسمى الفكرة  أحد،اإلنتاج غير المألوف الذي لم يسبق إليه :باألصالةوالمقصود 
لألفكار الشائعة وتتصف بالتميز. والشخص صاحب الفكر األصيل  أصيلة إذا كانت ال تخضع

 ،1975استخدام األفكار المتكررة والحلول التقليدية للمشكالت)فاخر عاقل،  هو الذي يمل من
 .(25 ص
 ( Sensitivity of Problems ) : احلساسية للمشكالت  )د(

إدراك مواطن الضعف أو النقص في الموقف المثير، فالشخص المبدع  القدرة على
من المشكالت في الموقف الواحد فهو يعي نواحي النقص والقصور  يستطيع رؤية الكثير
نظرة غير مألوفة، فلديه حساسية أكثر للمشكلة أو الموقف المثير من  بسبب نظرته للمشكلة

 .(25 ص ،1975اد)فاخر عاقل، المعت
 ( Elaboration ) التفاصيل:إدراك  )هـ(

فكرة  محدودة وتوسيعالقدرة اإلبداعية تقديم تفصيالت متعددة ألشياء  تتضمن هذه
 .(63ص ،1999موضوع غامض)تيسير صبحي،  ملخصة أو تفصيل

 ( Maintaining Direction ) : احملافظة على االجتاه )و(

التفكير في المشكلة لفترة  االتجاه يضمن قدرة استمرار الفرد علىالمحافظة على 
 .(64ص، 1999)تيسير صبحي،  زمنية طويلة حتى يتم الوصول إلى حلول جديدة

 :اإلداريخصائص اإلبداع ( 7)

أن اإلبداع ظاهرة فردية وجماعية: فاإلبداع ليس حكرًا على األفراد، وليس عملية فردية  -
  ممارسته عن طريق الجماعات والمؤسساتبالضرورة، بل تتم 

 موروثة، كما يمكن تطويره وتنميتهأن اإلبداع كالشخصية يرتبط بالعوامل ال -
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 (16ص،1995،) عساف 
وبناًء على هذه الخصائص، وتعريفات اإلبداع المشار إليها سابقًا، ترى نادية 

 السرور:
 أو المؤسسة. أن اإلبداع قدرة عقلية تظهر على مستوى الفرد أو الجماعة -
نتاج تظهر من خالل القدرات التفكيرية لدى األفراد. -  أن اإلبداع عبارة عن عمليات وا 
إنه من الممكن إدارة اإلبداع وتنميته من خالل التدريب بالنسبة لألفراد والجماعات، أو بتوفير  -

 (18ص،2002،المناخ لإلبداع بالنسبة للمؤسسات.)السرور 
 :  االداري أشكال اإلبداع (8) 

 أشكااًل عديدة منها: االداري يتخذ اإلبداع
 .New Idea: طرح فكرة جديدة -
أي تجميع أفكار ومعلومات غير مترابطة وتحويلها إلى فكرة جديدة أو  Synthesis: التجميع -

 منتج جديد.
 ويقصد به استخدام فكرة سبق طرحها، والتوسع فيها  Extension :التوسع -
 ويعني تقليد واستخدام تجارب اآلخرين. Imitation :االقتباس أو التقليد -

 اإلبداع االداري:مراحل  ( 9)

: االستغراق واالندماج العميق في المشكلة حيث  (Mental Labour) مرحلة العمل الذهني -
 بالمشكلة أو بالموقف المثير الذي يتعرض له الفرد . إشغال الذهن

المرحلة من التفكير اإلبداعي تنظيم : يتضمن هذه (Incubation) مرحلة االحتضان -
المتعلقة بالمشكلة و استيعابها وبعد ذلك استبعاد العناصر غير المتعلقة  المعلومات و الخبرات

 وذلك تمهيدًا لحالة اإلبداع أو الظهور بحالة فريدة، ويمكن لهذه المرحلة أن تدوم بالمشكلة،
 ع.لفترة قصيرة أو طويلة وقد يظهر الحل فجأة دون توق

يطلق على التفكير في هذه المرحلة و  (Illumination) :اإللهام ثالثًا : مرحلة اإلشراق أو -
 Creativeأو اإللحاح أو الحث اإلبداعي (Creative Flash) إلبداعية الشرارةبمرحلة 

Induce) ) في هذه المرحلة يقوم المبدع بإنتاج مزيج جديد من القوانين العامة تنتظم وفقه 
 ىلهذا المستو إلبداعية، وتكون النتائج بعيد عن التنبؤ حيث تظهر األفكار والحلول العملية ا
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الغامضة وتصبح  وكأنها انتظمت تلقائياً  دون تخطيط وبالتالي توضح العمليات واألفكار
  .شفافة وتظهر لدى المبدع على شكل مسارات محددة واضحة المعاني

 Elaboration Access Refinement) األفكار و تنقية مرحلة الوصول إلى التفاصيل -
of an Idea) إشراق الحل تُتبع بحالة  ةإلى مرحلالحالة التي تتملك الفرد بعد وصوله  : وهي

جزء من الحل للوصول إلى حل أكثر  توليد استثارة جديدة لحل آخر جديد أو توليد مشكلة في
بداعا ، الية ثابتة لسعيه المتواصل عن الحلانفع لذا فالمبدع ال يستقر في حالة، تقدماً  وا 

حيث يمثل ذلك تنقية لألفكار والخطوات والمظاهر بهدف الوصول إلى صورة يرضى عنها 
 (53، ص 1975.) فاخر عاقل  المبدع

 :يالتفكري اإلبداععوامل تنمية  (10)

 تقنياً و البيئة الغنية ثقافيًا وعلمياً   -
 دافعية الفرد نحو التعلموهي الدافعية :  -
 .سعة المخزون اللغوي يزيد من عمليات الذاكرة:مخزون  -
 .فاعل االجتماعي الذي يعيشه الفردطبيعة الت -
مهارات  النقد البناء: إذا امتلك الفرد مخزونًا كبيرًا من المعارف و الخبرات وامتلك ممارسة -

تيسير صبحي  )واستراتيجيات التفكير وحل المشكالت سيكون قادرًا على ممارسة النقد البناء
 . (54، ص 1999

 قياس اإلبداع: أساليب( 11)

معظم البحوث التجريبية في مجال ( أن 2، ص1983)Ambilelامابيل  أشارت
 :، هياالبتكار استخدمت واحدة من ثالث فنيات للقياس

ويتضمن الجودة الفعلية او الملموسة والتي يتحدد في ضوئها   التحليل الموضوعي للناتج: -
يسهم في تحقيق هذا  ،تحديد منهجية خاصة كموجه إلينها في حاجة إال أ ،ابتكارية الناتج
 .التحليل بكفاءة

حكام  التي يصدرها مجموعة من الذاتية على الناتج : وتعتمد الدراسات  على األ األحكام -
 .لتقدير ابتكارية الناتجالخبراء المختارين 
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الدراسات التجريبية لقياس  األكثر استخدامًا فياالختبارات النفسية لالبتكار:  وهي الطريقة  -
قوائم السيرة  ،وتصنف هذه االختبارات في ثالث فئات هي )قوائم الشخصية  واإلبداع االبتكار
 .)مقياس السلوك االختياري ،للمبدعينالذاتية  

 :اإلداريبداع ( مستويات اإل12)

 في العديد من المستويات ، منها:  اإلدارييظهر اإلبداع  
اإلبداع على المستوى الفردي: يكون لدى العاملين حاسة إبداعية خالقة لتطوير العمل، وذلك  -

من خالل خصائص فطرية يتمتعون بها كالذكاء والموهبة أو من خالل خصائص مكتسبة 
 كحل المشكالت مثاًل.

مستوى الجماعات: تكون هناك جماعات في العمل تتعاون فيما بينها لتطبيق  اإلبداع على -
 األفكار التي يحملونها، وتغير الشيء نحو األفضل.

اإلبداع على مستوى المنظمات: فهناك منظمات متميزة في مستوى أدائها وعملها وغالبا مل  -
 يكون عمل هذه المنظمات نموذجيًا ومثاليًا للمنظمات األخرى.

( الذين ميزوا 2002؛ ناديا السرور، 1995اك من الباحثين )علي الخطيب، وهن
 بين نوعين رئيسين من اإلبداع على مستوى المنظمات، وهما:

اإلبداع الفني: بحيث يتعلق بالمنتج سواء السلع أو الخدمات ويتعلق بتكنولوجيا اإلنتاج أي  -
 خدمات.بنشاطات المنظمة األساسية التي ينتج عنها السلع أو ال

اإلبداع اإلداري: ويتعلق بشكل مباشر بالهيكل التنظيمي والعملية اإلدارية في المنظمة، ويشكل  -
غير مباشر بنشاطات المنظمة األساسية. وهذا ما سوف تتناوله الدراسة الحالية في المحور 

 التالي على النحو اآلتي:
 اإلبداع اإلداري:  ( 13) 

من  -م، يمكن معالجة اإلبداع اإلداريبوجه عا في ضوء ما تم تناوله عن اإلبداع
 الجوانب التالية:

 أهمية اإلبداع اإلداري: ( أ)

مما استلزم  ،حاليا ومستقبال مرحلة صعبة من التغيير  تواجه المؤسسات التعليمية
 أفضلحاجة المؤسسات التعليمية الي زيادة قدرتها التنافسية وتقديم خدماتها بشكل  إلي
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 أهدافهمتحديد  إعادةفي  األفرادودفع ،تلك المؤسسات في  الشعور باالنجاز   اإلبداعويساعد 
 .اإلداري اإلبداع ألهميةلذا سنتطرق من هنا  ،والمضي نحو التطور،
 اإلجيابيات اليت توفرها ظاهرة اإلبداع يف التنظيمات على النحو التالي:  

 القدرة على االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة -
 دمات التنظيم بما يعود بالنفع على التنظيمية والفرد. تحسين خ -
المساهمة في تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في التنظيم عن طريق إتاحة الفرصة  -

 لهم في اختبار تلك القدرات. 
االستغالل األمثل للموارد المالية عن طريق استخدام أساليب علمية تتواكب مع التطورات  -

 الحديثة. 
القدرة على إحداث التوازن بين البرامج اإلنمائية المختلفة واإلمكانيات المادية والبشرية  -

 المتاحة. 
حسن استغالل الموارد البشرية واالستفادة من قدراتهم عن طريق إتاحة الفرصة لها في البحث  -

 (62، ص1992)سعود النمر  .لعن الجديد في مجال العمل والتحديث المستمر ألنظمة العم
 مبادئ اإلبداع اإلداري :  )ب(

 هناك العديد من المبادئ األساسية التي وضعتها المنظمات العالمية في مجال اإلبداع
  بعض هذه المبادئ في: ، وقد حدد فاضل الصفار اإلداري

 .أفسح المجال ألية فكرة أو مبادرة ألن تنمو وتكبر ما دامت في االتجاه الصحيح  -
 .ساتاألفراد مصدر قوة المؤس -
ألن ذلك  للمؤسسةإتاحة الفرص لألفراد للمشاركة في اتخاذ القرارات وتحقيق النجاحات  -

 سيدفعهم لبذل قصارى جهودهم لفعل األشياء على الوجه األكمل.
 نبذ الروتين والرتابة. -
 تحويل العمل إلى شيء ممتع. -
  .التجديد المستمر للنفس والفكر والطموحات -
 .يحرك دوافع األفراد إلى العمل وبذل المزيدالتطلع إلى األعلى دائمًا  -
يجب مالحظة تجارب اآلخرين وتقويمها وأخذ وتقويمها واخذ الجيد منها لإلضافة عليه  -

 واالستفادة منه.
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وضع األفكار الجديدة في البال وعرضها بين الحين واألخر للمناقشة، والمناقشة المتكررة  -
 تمنح المقدرة على تنفيذ تلك األفكار.

االهتمام بمسألة التعلم عن طريق العمل ألنه الطريق األفضل لتطوير الكفاءات وتوسيع  يجب -
 النشاطات ودمج األفراد بالمهام والوظائف.

 دعم المؤسسة لألفكار المبدعة واألعمال اإلبداعية، دعمًا نفسيًا واجتماعيًا وماديًا وماليًا. -
  ( 4،5، ص 2000)فاضل الصفار 

 بداع اإلداري:اسرتاتيجيات اإل )ج( 

من ًا أن تتبنى عدد تستطيع المؤسسات( أن 156، ص 2012ترى رافدة الحريري )
  :االستراتيجيات لتحقيق اإلبداع من خالل

 وضع سياسة جديدة وتوظيفها. -
 تطوير منتجات جديدة وخلق فرص جديدة.  -
 تبني إدارة عمل جديدة بعيدة عن اإلجراءات التقليدية المتعارف عليها. -
 هيكل تنظيمي جديد أو إجراء بعض التعديالت على الهيكل الحالي. تصميم -
إعطاء الصالحيات لألقسام والوحدات لتعمل بحرية واستقاللية مما يشجعها على التفكير  -

 اإلبداعي.
 تنمية قدرات العاملين بهدف زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته.  -
 تنمية البيئة التنظيمية.  -
 ة والعاملين. استمرار التواصل بين القياد -
المستمر،  واإلطالعهذا إضافة إلى تدريب العاملين بشكل مستمر وتشجيع البحث والتجريب  -

 ودعم العمل كفريق ومساندته.
 : اإلداري مرتكزات اإلبداع )د(

ينطلق  أمور أساسية  و عدةأسس  اإلبداع ال ينشأ من فراغ، بل أنه يرتكز على  أن
 هي:  منها الفرد المبدع  و 

: يتميز الفرد المبدع عامة بعدة خصائص أبرزها، اتقاد Innovative Personد المبدع الفر  -
 واالستقاللية والحماس اإلنجازوالمخاطرة، والقدرة الفائقة على  االستطالعالفكرة، وحب 

والمثابرة، والتفاعل االجتماعي،وسرعة البديهة، والطالقة، واألصالة، والحساسية للمشكالت، 
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عوامل عقلية ونفسية وبدنية، ويحتاج الفرد لكي يظل مبدعًا إلى تعلم مستمر وخبرة وهذه كلها 
 ودراية ومعارف وعلوم وفرص متاحة دائمًا للتعلم.

: أي المنظمة التي يعمل بها الفرد، فالمنظمات في عصرنا الحالي Organizationالمنظمة  -
ما المؤسسات التربوية إذ أنها تواجه تحديات كثيرة وتغيرات مستمرة وحاجات متنوعة، والسي

نتاجها هو اإلنسان المعد إعدادًا جيدًا يتمكن من خالله  تتعامل بشكل مباشر مع البشر، وا 
التفاعل مع متطلبات الحياة المتنوعة، ولذلك يجب أن تدار بأسلوب إبداعي لمواجهة تلك 

مر تفاعلها مع التحديات التي يشهدها العصر، مع ضرورة إشباع الحاجات المتجددة ليست
 البيئة الخارجية قائمًا.

: ويقصد به البيئة المحيطة التي يفترض أن تؤثر اإلدارة اإلبداعية عليها Societyالمجتمع  -
وتتأثر فيها وتتالحم معها وتستجيب لمطالبها وحاجاتها، وذلك عن طريق االهتمام بالمعطيات 

 (161، ص2012)رافدة الحريري  والظروف البيئية المحيطة، واالستجابة لتحدياتها.
 :)هـ( مكونات اإلبداع اإلداري 

 يتكون اإلبداع اإلداري من ثالث مكونات أساسية هي: 
مهارات التفكير اإلبداعي: حيث إن امتالك القائد لهذه المهارات تمكنه من الخروج عن النطاق  -

نفردة والمتنوعة غير التقليدي في التفكير وتجميع أكبر قدر ممكن من األفكار الجيدة والم
المتوقعة، وذلك للتحديد الدقيق للمشكلة واالقتراب منها، باإلضافة إلى أنها تجعل القائد أكثر 

 حساسية للمشكالت.
الخبرة: وتشتمل على المعرفة والفهم وهي تمثل الخلفية التي تمكن القادة اإلداريين من  -

ر قوة وتدفع اآلخرين إلى تبني رؤية الوصول إلى الحلول الخالقة، والتي تجعل أفكارهم أكث
القائد في العمل، لذلك فإن الخبرة تعد مكونًا أساسيًا من مكونات اإلبداع، حيث إن عدم توافرها 

 تدفع القادة اإلداريين إلى قتل األفكار الجديدة بداًل من تدعيمها.
الدافع من داخل الدافعية: يتطلب اإلبداع سلوكًا من القائد يقف وراءه دافع كبير، وينبع  -

الشخص ويتمثل في الرغبة في الوصول إلى الحل األمثل للمشكلة من خالل استغالل الفرص، 
باإلضافة إلى أن الدافع هو الذي يحرك أداء القائد ويساعد على استمراره نحو الغاية التي 

 (78، ص1999)باسم علي الحمادي، يريدها. 
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     :مقومات القيادة اإلبداعية )ز(

 البعض هذه المقومات في: حدد
 .حسن اختيار العاملين -
 امتداح العاملين واإلقرار بإنجازاتهم. -
التقمص: ويقصد به فحص المتغيرات المختلفة والنظر إليها من زاوية احتياجات ورغبات  -

 .اآلخرين
 .اإلدراك: ويمثل قدرة القائد على تقييم ذاته بشكل صحيح وفق ما يراه اآلخرون -
  .ني قدرة القائد على تحليل الوضع الراهن تحلياًل عقالنياً الموضوعية: وتع -
يشتمل على الخوض في أعماق الظواهر التي يواجهها القائد، والكشف و التفكير اإلبداعي:  -

عن العالقة بين المتغيرات المختلفة وتحديد المتغيرات التي تسهم بدور أساسي في حل 
 المشكالت.

مع اآلخرين، والتحفيز والمهارات االجتماعية، والتعاطف، الذكاء العاطفي: مهارات التعامل  -
رافدة  (Hunter،2004، P95 ،102، ص 2004)سهيلة عباس، .والوعي بالذات

 (165، 164، ص 2012الحريري، 
 : املؤسسيعناصر اإلبداع  )ح( 

 :Strategic Planningالتخطيط االستراتيجي  -1
وتحديد نقاط القوة والضعف فيها،  التخطيط االستراتيجي هو عملية تقويم للمؤسسة،

واستخدامها لالستفادة من الفرص المتاحة، وتحاشي التهديدات التي قد تتعرض لها 
المؤسسة، ويعد بمثابة الخارطة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أهدافها بكفاءة 

 .(Samuel،1992، P85وفاعل)
 :Strategic Thinkingالتفكير االستراتيجي  -2

التفكير االستراتيجي هو عملية تسعى غلى إحداث تفاعالت المؤسسة مع البيئة 
الخارجية، ويتعلق بالقدرات التنظيمية والسلوك المؤسسي والتفكير االستراتيجي يتضمن 
الخوض في أعماق الظواهر التي يواجهها القائد والكشف عن العالقة بين المتغيرات المختلفة 

 .(67ص ،2007،حريز مفلح س في حل المشكالت)وتحديد تلك التي لها أسا
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والتفكير االستراتيجي عملية متابعة تحقيق رسالة المؤسسة من خالل تنمية غايات 
وأهداف واستراتيجيات للنمو وتحديد آني ومستقبلي لكل العمليات واألنشطة التي تمارسها 

 ( Higgins، 1994، P172) المؤسسة 
 Establishing Culture For The Individualبناء ثقافة األفراد والمؤسسة:  -3

Organization  
، على أما الثقافة المؤسسية فهي إحدى المفاهيم الحديثة في اإلدارة المعاصرة 

مجموعة من االفتراضات والمعتقدات والقيم والقواعد والمعايير التي يشترك بها اعتبار أنها 
توجه سلوكياتهم وتساهم في حل و األفراد الذين ينتمون إلى مؤسسة تنظيمية معينة، 

مشكالتهم، وذلك من خالل خلق فرص تدريبية ألعضاء المؤسسة وفرص للمشاركة في 
الت بشكل إبداعي ويتم ذلك من خالل تدريب نشاطات المؤسسة، والتدريب على حل المشك

الفكر على المرونة والحرية للخروج من الحالة المستقرة والجامدة إلى األصالة والطالقة، 
وتنمية المهارات اإلبداعية في بناء المشكالت والعمل على حلها.إن أكثر اإلدارات التي تركز 

ة الشاملة التي تقوم على فلسفة على ثقافة المؤسسة في وقتنا الراهن هي إدارة الجود
التحسين المستمر في جميع أنحاء المؤسسة وهذا التحسين يحتاج إلى اللجوء إلى الطرق 

 .اإلبداعية لتحقيقه
 :اإلداري)ط( املمارسات املؤثرة على  اإلبداع  

عددًا من الممارسات اإلدارية   Simonsأوضح كل من رعد الصرن،  وسيمونس 
 داع:التي تؤثر في اإلب

التحدي: عن طريق تعيين الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة والتي تتصل بخبراته  -
ومهاراته، وذلك يؤدي إلى توقد شعلة اإلبداع لديه، كما أن التسكين في المكان غير المناسب 

 يؤدي إلى اإلحباط والشعور بالتهديد.
ينفذ المهمة المسندة إليه،  الحرية: وتتمثل في إعطاء الموظف الفرصة لكي يقرر بنفسه كيف -

فذلك ينمي الحافز الذاتي وحاسة الملكية لديه، وفي الواقع يالحظ أن بعض المديرين يغيرون 
األهداف باستمرار أو أنهم يفشلون في تحديد األهداف وآخرين يمنحون الحرية باالسم فقط 

 ويدعون أن الموظفين ليس لديهم المقدرة على التوصل لحلول إبداعية.
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لموارد: أهم موردين يؤثران على اإلبداع هما الوقت والمال وتوزيعهما يجب أن يكون بعناية ا -
فائقة إلطالق شرارة اإلبداع عند الجميع، وعلى العكس فإن توزيعهما بشكل غير عادل يؤدي 
إلى تبثيط الهمم، كما أن مساحة المكان الذي يعمل فيه الموظف كلما كانت واسعة كلما 

 المبدع أكثر. حركت الخيال
مالمح فرق الهمل: كلما كان فريق العمل متآلفًا ومتكاماًل كلما أدى إلى مزيد من صقل  -

مهارات التفكير اإلبداعي وتبادل الخبرات، ويكون من خالل: الرغبة األكيدة للعضو في تحقيق 
أهداف الفريق؛ ومبادرة كل عضو إلى مساعدة اآلخرين وخاصة في الظروف الصعبة، 

ة تعرف كل عضو على المعلومات المتخصصة التي يحضرها األعضاء اآلخرون وضرور 
 للنقاش.

تشجيع المشرفين: حيث إن معظم المديرين دائما مشغولون، وتحت ضغط يفوتهم تشجيع  -
المجهودات المبدعة الناجحة وغير الناجحة، فالبد من تحفيز الدافع الذاتي حتى يتبنى 
الموظف المهمة ويحرص عليها ويبدع فيها، والمؤسسات الناجحة نادرًا ما تربط بين اإلبداع 

ددة والمفترض أن تقابل المدير أو المشرف األفكار اإلبداعية بعقل وبين مكافآت مالية مح
 متفتح وليس بالنقد أو بتأخير الرد 

دعم المنظمة: إن تشجيع المشرفين يبرز اإلبداع، ولكن اإلبداع حقيقة يدعم حينما يهتم به  -
داعية قادة المنظمة الذين عليهم أن يضعوا نظامًا أو قيمًا مؤكدة لتقدير المجهودات اإلب

واعتبار أن العمل المبدع هو قمة األولويات، كما أن المشاركة في المعلومات وفي اتخاذ 
( )وسيمونس 28ص، ،2001القرارات والتعاون من القيم التي ترعى اإلبداع. )رعد الصرن، 

Simons 2000،39ص) 
 خصائص اإلدارة اإلبداعية:  -ز

  ات لإلدارة اإلبداعية:وقد حددت رافدة الحريري  عدد من الخصائص والسم
نتاج مجموعة كبيرة من األفكار  - القدرة الفكرية: وتعني قدرة المدير على التفكير اإلبداعي وا 

 التي تتميز باألصالة والطالقة وتهدف إلى التطوير اآلني والمستقبلي.
وضوح الرؤية وتحديد الهدف أو الرسالة التي تسعى و وضح الهدف، به ت: ويقصد االتصال -

 المؤسسة إلى تحقيقها.
 .يساعد اإلدارة في تحقيق أهدافها بناء هياكل تنظيمية: إن بناء هيكل تنظيمي مرن -



 ..........اإلبداع اإلداري لدى العاملين في المجال التربوي  

 - 573 - 

تقنية المعلومات: إن استخدام التقنية الحديثة يساعد بال شك على تسهيل مهام  استخدام -
 .األداء، وتنقل العمل إلى آفاق جديدة

ق برصانة أفكاره وجودة إنتاجيته ألنه ينبع التركيز على العمل كفريق حيث يتميز العمل كفر -
 من تمازج األفكار واآلراء.

التأكيد على خلق هوية متميزة خاصة بالمؤسسة وهذا يحدث خالل بلورة مناخ تنظيمي متميز  -
 أو ثقافة تنظيمية مشتركة.

 التركيز على السلوك اإلداري التشاركي: إن السلوك اإلداري التشاركي يشبع حاجات األفراد، -
 (165ص ،2012،) الحريري  ويشعرهم باالنتماء ويدفعهم إلى الوالء واإلخالص في العمل.

 بدعة يف املؤسسة املدرسية:                       اإلدارة امل)ي(  

على الرغم من الطبيعة المحافظة للمؤسسات التعليمية، ومركزية النظام التربوي، 
من الممكن أن وضعف القدرة على استقطاب الكفاءات المبدعة لقلة العوائد المالية، إال أنه  

تشتمل مناهج المدارس ونشاطاتها على اإلبداع لكي يصبح جزءًا من ثقافتها، وعلى مديري 
ظيف القدرات اإلبداعية في حل المشكالت وتحسين أساليب العمل المدارس إظهار وتو 

وتكون ذات قيمة  ةالمدرسي من خالل المبادرة بالبحث عن المشكالت وطرح أفكار تتميز بالجد
للمدرسة، وتقبل األفكار التي بها بعض التحدي للقدرات، واالستقاللية وتقبل االختالف في 

عطاء وقت كاف لتنفي هذه األمور مجتمعة من الممكن إن  ذ األفكار المبدعة،وجهات النظر، وا 
ذا توافرت البيئة التنظيمية المالئمة التي تساند عملية  أن تحدث إذا تضافرت الجهود، وا 
اإلبداع اإلداري وتدعمها، وهذا يتوجب الخروج عن المركزية الشديدة والتوجه نحو الالمركزية 

يتيح  دارات التعليمية لمديري ومديرات المدارسض الصالحيات من قبل اإلعاإلدارية، ومنح ب
لهم حرية أكبر في ممارسة العمل اإلبداعي وتنميته، والعمل باستقاللية ومرونة )رافدة 

 (.168، 2012الحريري، 
 إجراءات الدراســـة امليدانية:ثانيًا: 

 :أهداف الدراسة امليدانية -أ

 تهدف الدراسة الميدانية إلى ما يلي:
 – على واقع اإلبداع اإلداري لدى العاملين في الحقل التربوي  )مدير مدرسةالتعرف  -

 معلم ( بمدارس التعليم المتوسط بمنطقة الجهراء بدولة الكويت. -مشرف فني تربوي
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التعرف على مدى توافر عناصر اإلبداع  لدى العاملين في الحقل التربوي بمدارس التعليم  -
 لكويت.المتوسط بمنطقة الجهراء بدولة ا

( لدى المؤهل -كالخبرة  –الكشف عن العالقة بين اإلبداع اإلداري والمتغيرات ) كالجنس  -
 العاملين في الحقل التربوي بمدارس المرحلة المتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية. 

 :إجراءات الدراسة امليدانية -ب

 التالي:تعرض الدراسة الحالية إجراءات الدراسة الميدانية على النحو 
 :ـ جمتمع وعينة الدارسة1

 وتعرضها الدراسة على النحو التالي:
 :ـ جمتمع الدراسة

تم حصر العاملين في مجال اإلدارة التربوية بمنطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت 
وذلك بمدارس التعليم المتوسط بنين/ بنات لحصر شريحة الدراسة والذين بلغ إجمالي عددهم 

 ( مشرف فني تربوي  )رئيس قسم وموجه مادةو معلم  ير مدرسة و( بين مد286)
 عينة الدراسة وخصائصها:

منطقة الجهراء  في وقد تم تطبيق استمارات اإلبداع اإلداري على عينة عشوائية
%( من إجمالي العاملين في اإلدارة  23( فردًا، بما يمثل )65بلغ عددها )  التعليمية

 .(1في جدول رقم )يلي وصف لعينة الدراسة  المدرسية وفيما
 (1جدول رقم )

 إناث( –جدول يوضح عينة الدراسة حسب النوع )ذكور 

 الجنس                

 إناث ذكور التخصص 
 إجمالي

 مجتمع الدراسة

 

النسبة 

 المئوية

 

 % 12 8 1 7 مدير مدرسة 

 % 65 42 19 23 علمم

 % 23 15 - 15 فني تربويمشرف 

 % 100 65 20 45 اإلجمالي 

  % 100 % 31 % 69 النسبة المئوية
 

 ( أن إفراد العينة يتوزعون على النحو التالي:1يتضح من خالل الجدول رقم )
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%( من 12(، ويمثلون )1( واإلناث )7( عدد الذكور منهم )8مدير مدرسة: وعددهم ) -
 إجمالي العينة.

 %( من العينة.65( إناث، ويمثلون )19و)( ذكور  23( منهم )42: وعددهم )معلم -
أما %( من العينة.23( جميعهم ذكور، ويمثلون )15: وعددهم اإلجمالي)فنيمشرف  -

 بالنسبة لتوزيع أفراد العينة حسب سنوات الخطة، فهذا ما يمثله الجدول التالي:
 ( 2جدول ) 

 فهذا موضح في الجدول التالي: ،توزيع العينة حسب سنوات الخبرة 

 الجنس         

 التخصص 
 اإلجمالي إناث ذكور

 

النسبة 

 المئوية

 

 % 12 8 4 4 ( 10ألقل من 5من )

 % 68 44 12 32 ( 15ألقل من  10من )

 % 20 13 4 9 : فما فوق (  15من ) 

 % 100 65 20 45 اإلجمالي 

 عينة الدراسة موزعة على حسب سنوات الخبرة:  أن( 2من الجدول ) ويتضح
( أفراد إناث وعدد 4( أفراد، منهم )8( سنوات: كان عددهم )10إلي أقل من ) (5من ) -

 %( من العينة.12( أفراد، ويمثلون )4الذكور )
( ذكور وعدد 23( فردًا، منهم )44( سنة: وكان عددهم )15( إلى أقل من )10من ) -

 %( من إجمالي العينة.68( فردًا، وبنسبة )12اإلناث )
( 4( ذكور وعدد اإلناث)9( فردًا منهم)13وعددهم اإلجمالي )( سنة وما فوق: 15من ) -

 %( من إجمالي العينة. 20أفراد، ويمثلون)
 أدوات الدراسة امليدانية :  

، وفيما يلي شرح داريلقياس اإلبداع اإل استبانهاعتمدت الدراسة الحالية على تطبيق 
 مبسط لها : 

 (  استبيان اإلبداع اإلداري ) إعداد الباحث ( :    1)

من  -اعتمدت الدراسة في الجزء األول منها علي تطبيق استبيان اإلبداع اإلداري  
للتعرف على قدرة الجهاز اإلداري بمنطقة الجهراء التعليمية على اإلبداع في  - إعداد الباحث

( عبارة  تقيس قدرة العاملين 36مجال اإلدارة السائدة بالمؤسسات التربوية،  وهو مكون من )
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( على اتخاذ القرار في الوقت معلم -مشرف فني -ةفي مجال اإلدارة التربوية )مدير مدرس
في تنفيذ الخطة التربوية الموضوعة، ومدى قدرتهم على تحليل المشكالت، المناسب والمرونة 

واتخاذ اإلجراء المناسب تجاهها، واعتمادًا على مدى االستجابة لسبعة مواقف إدارية توضح 
القدرة على اإلبداع في المجال اإلداري وهي )لطالقة الفكرية، المرونة الذهنية، األصالة، 

القدرة على التحليل، القدرة على التنبؤ، قبول المخاطر(. وتكون  الحساسية تجاه المشكالت،
  اإلجابة عليها بمقياس متدرج )موافق بشدة، موافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(.

 وقد مر إعداد هذا االستبيان بالخطوات التالية:
 ) أ ( حتديد اهلدف االستبيان: 

في التعرف على القدرة على اإلبداع في  تم تحديد الهدف األساسي لالستبيان الحالي
 المجال اإلداري داخل المؤسسة التربوية من قبل المديرين والمشرفين الفنيين والتربويين

 ، من خالل قياس درجة امتالكهم لعناصر اإلبداع اإلداري. والمعلمين 
 ) ب ( خطوات إعداد االستبيان:  

 تباع الخطوات التالية:قام الباحث بإعداد هذا االستبيان وتصميمه بإ
مراجعة اإلطار النظري الخاص بعناصر اإلبداع وجوانبه في مجال اإلدارة واإلدارة المدرسية  -

 على وجه الخصوص.
 تم وضع العبارات في صورتها األولية. -
 تم عرضها على المحكمين . -
تم التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس من حيث الصدق والثبات على عينة   -

 راسة . الد
 ) ج ( مصادر بناء االستبيان : 

قام الباحث باإلطالع على بعض االستبيانات العربية والدراسات السابقة المتعلقة 
(" عن عوامل تنمية 2001باإلبداع اإلداري ومنها على سبيل المثال دراسة " عدنان الدوي )

ة في العمل اإلداري، حل المشكالت ومعوقات اإلبداع اإلداري وسيطرة اإلجراءات الروتيني
( عن المتغيرات الشخصية والوظيفية المؤثرة على كال من 2008ودراسة حنان األحمدي)

( عن اإلبداع اإلداري 2008الرضا المهني و اإلبداع في مجال اإلدارة، ودراسة " احمد البارفي)
ا باهتمام القائد لدى الموظفين العاملين باألجهزة الحكومية بالرياض؛ والتي اهتم االستبيان فيه



 ..........اإلبداع اإلداري لدى العاملين في المجال التربوي  

 - 577 - 

بالعمل والدور الذي يلعبه داخل المؤسسة وقدرته على اإلبداع في مجال العمل القيادي وتأثير 
( التي Semon )2006ذلك على األداء اإلداري بالمؤسسة، ومنها أيضا دراسة "سيمون 

واألنشطة هدفت إلى التعرف على الدور الذي يقوم به المدير في إدارة اإلبداع داخل المنظمة 
 التي يستخدمها لتحقيق ذلك.

وخلص الباحث من كل ذلك إلى عدد من العوامل المؤثرة في اإلبداع داخل  
المؤسسات الحكومية ومنها المؤسسات التربوية، ومن تلك العوامل المرونة في التفكير لدى 

لحلها، وبناء  القائد اإلداري، وقدرته على مواجهة المشكالت وتحليلها واتخاذ القرار المناسب
على تلك العوامل وغيرها قام الباحث بإعداد االستبيان المطبق بالدراسة الحالية اعتمادًا على 
نفس المعايير ومقومات اإلبداع اإلداري الواردة في تلك الدراسات، كما تم االستعانة ببعض 

 البنود من تلك الدراسات في تجميع االستبيان المطبق بالدراسة الحالية.  
 د ( صياغة تعليمات االستبيان:   )

 وقد تم مراعاة ما يلي : 
 الوضوح لالستبيان: الصياغة اللفظية الدقيقة حتى ال يخطئ المستجيب في فهمها. -
 تكون التعليمات في عبارات سهلة توضح الهدف من المقياس وتؤكد الرأي بصدق.  -
 التأكيد على اإلجابة على جميع العبارات. -
االستجابات وعدم اطالع أي فرد عليها سوى الباحث ولن تستخدم إال التأكيد على سرية  -

 في أغراض البحث العلمي.
 ) هـ ( تقنني االستبيان: 

 مر تقنين االستبيان الحالي بالخطوات التالية:
 صدق االستبيان : -أوال 

 تم التحقق من صدق االستبيان على النحو التالي: 
 الصدق الظاهري:  - 1

من مالئمة عبارات االستبيان للهدف الذي ُأعدت من أجله ومالءمتها حيث تم التأكد 
 للعينة المستهدفة في الدراسة.
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 صدق المحكمين  :  – 2
( عبارة على عدد من أساتذة اإلدارة 56حيث تم عرض االستبيان في صورته األولية )

المدارس الستطالع  المدرسية بالمعهد التطبيقي في قسم اإلدارة التربوية، ومجموعة من مدبري
مدى قدرة المقياس على قياس السمة المحددة بالدراسة )اإلبداع اإلداري(، وكذلك اقتراح حذف 

 أو إجراء أي تعديالت في صياغة البنود أو إضافة بنود أخرى جديدة .
( لتشابهها مع عبارات أخرى والتي 15وعلى ضوء هذه الخطوة تم حذف العبارة رقم )

متع بالمهارة  في النقاش والحوار وامتلك القدرة على اإلقناع ". كما تم كانت تنص على "أت
حذف المحور الثامن من محاور اإلبداع اإلداري الخاص بتقويم اإلبداع وكانت عباراته تحمل 

 ( وكانت تنص على األتي: 41:  37األرقام من )
 ضوعية محددة بدقة. وفقا ألسس ومعايير مو عاملين في المجال التربوي يتم تقويم أداء ال -
 . عاملين في المجال التربوياليحدد تقييم األداء بشكل فعال نقاط القوة والضعف لدى  -
 على نتائج تقييم أدائه السنوي ليتمكن من تطوير نفسه. علم يطلع الم -
 يكشف تقويم األداء عن برامج التنمية والتطوير التي احتاجها . -
 تتم عملية تقويم األداء بشكل روتيني بال جدوى حقيقية .  -

كذلك تم أيضُا حذف المحور التاسع الخاص بالمعوقات الخاصة باإلبداع اإلداري 
 ( ونصت على: 56:  42وكانت تحمل األرقام من )

 (معوقات دافعية -االنفعاليةمعوقات ال -عقليةالمعوقات ال )
 هي كالتالي:كما تم تعديل صياغة بعض عبارات 

( "ال أتردد في تغيير موقفي عندما اقتنع بعدم صحته"، وأصبحت: ال أتردد في 6العبارة رقم ) -
 موقفي عندما اقتنع بعدم صحته. " 

( " حرص على معرفة الرأي المخالف لرأيي لالستفادة منه"، وأصبحت: احرص 11العبارة ) -
 على معرفة الرأي المخالف لالستفادة منه."

( "أبادر بتبني األفكار واألساليب الجديدة والبحث في حلول لمشكالت العمل"، 36العبارة ) -
 وأصبحت: أبادر بتبني األفكار واألساليب الجديدة والبحث عن حلول لمشكالت العمل. "

( "أمتلك المهارات الكافية إلقناع اآلخرين"، 6وتم إضافة بعض العبارات وهي: العبارة رقم ) -
 باإلثارة عند تعاملي مع مشكالت العمل". "  ( "أشعر22والعبارة )
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( عبارة بنسبة اتفاق بين 36وبذلك فان المقياس في صورته النهائية يتكون من )
 %(85المحكمين بلغ متوسطها)

 صدق االتساق الداخلي: -3
 بين ما فرداً ( 15) قوامها استطالعية عينة على األولية بصورته االستبيان تطبيق تم

 وبعد الكويت، بدولة الجهراء بمنطقة المتوسط بالتعليمعلمين وم فنيين ومشرفين مديرين
 للمجال، الكلية الدرجة مع فقرة لكل الداخلي االتساق صدق إيجاد تم االستبيان تصحيح
حيث تم  إجراء  التالية، الجداول في مبين هو كما لالستبيان، الكلية بالدرجة مجال كل وارتباط

 صدق االتساق بطريقتين:
حساب معامل االرتباط لكل بند من بنود االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان، وكانت  - أ

 النتائج كاآلتي: 
 ( 4جدول رقم ) 

 يوضح معامل االرتباط بين بنود االستبيان والمجموع الكلي

 

رقم 

 البند

ارتباطه 

بالدرجة 

 الكلية

رقم 

 البند

ارتباطه 

بالدرجة 

 الكلية

رقم 

 البند

ارتباطه 

 بالدرجة

 الكلية

رقم 

 البند

ارتباطه 

بالدرجة 

 الكلية

1 0.53** 11 0.32* 21 0.58** 31 0.25* 

2 0.57** 12 0.80** 22 0.54** 32 0.59** 

3 0.77** 13 0.62** 23 0.59** 33 0.25* 

4 0.73** 14 0.56** 24 0.70** 34 0.65** 

5 0.63** 15 0.69** 25 0.62** 35 0.62** 

6 0.32* 16 0.61** 26 0.66** 36 0.63** 

7 0.43** 17 0.63** 27 0.44**   

8 0.62** 18 0.67** 28 0.53**   

9 0.56** 19 0.69** 29 0.52**   

10 0.69** 20 0.70** 30 0.61**   

 (0.01** دالة عند مستوى )                                         ( 0.05* دال عند مستوى )

السابق أن معامل االرتباط بين بنود االستبيان. والمجموع الكلي يتضح من الجدول 
( تثبت إن معامل االرتباط ما فوق 0،05( و )0.01ذو داللة إحصائية عند مستوى )

 المتوسط.
حساب معامل االرتباط بين درجات كل متغير فرعي ومجموع الدرجة الكلية لالستبيان،  -2

 وكانت النتائج كاآلتي: 
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 ( 5جدول رقم )

 الستبيان اإلبداع اإلداري وضح معامل االرتباط بين المتغيرات الفرعية والمجموع الكليي

 

 ر -ع -م 

 

 

 المتغيرات الفــرعيــــــــة

الطالقة 

 الفكرية

المرونة 

 الذهنية
 األصالة

الحساسية 

تجاه 

 المشكالت

القدرة 

على 

 التحليل

القدرة 

على 

 التنبؤ

قبول 

 المخاطر

 20.62 19.86 20.28 22.14 15.28 20.08 23.54 توسطلما

االنحراف 

 المعياري
3.29 3.01 2.99 4.32 3.24 3.39 2.75 

 **0.77 **0.66 **0.79 **0.82 **0.85 **0.77 **0.83 نسبة االرتباط

 (0.01** دالة عند مستوى )     ( 0.05* دال عند مستوى )

المتغيرات الفرعية لالستبيان يوضح الجدول السابق وجود مستويات داللة جيدة بين 
كما يتضح أن متوسط االرتباط في بند الطالقة  ،ودرجة االستبيان ككل مما يعطي ثقة للتطبيق

حيث إن اقلها  كان بند  ،( وهو األعلى مقارنة بالعناصر األخرى23.541الفكرية كان )
( يعتبر انحرافا مناسبًا حيث 5(. أما االنحراف المعياري لجدول )15.28األصالة  حيث بلغ )

لم ترصد انحرافًا معياريًا مرتفع فيما بين العناصر، ويدلنا الجدول السابق على إن نسبة معامل 
 االرتباط تعتبر جيدة جدا

 ثبات االستبيان:  -ثانيًا

 ت االستبيان بالطرق اآلتية:  تم حساب ثبا
 طريقة معامل ثبات ألفا كرونباخ :  -1

تم حساب ثبات األداة باستخدام معامل ألفا كرونباخ ضمن حزمة البرامج اإلحصائية 
(،  وهو 0.94وكانت معامالت الثبات لبنود االستبيان كلها معًا )  SPSSالمعروفة باسم 

 معامل ثبات مرتفع ومطمئن للتطبيق . 
 طريقة التجزئة النصفية :   – 2

( بندًا 36زوجي ( لبنود المقياس ) –تم حساب ثبات القسمة النصفية ) فردى  
 براون وذلك على العينة الكلية  –وتصحيح الطول باستخدام معادلة سبيرمان 

 -ويوضح الجدول التالي معامل ثبات التجزئة النصفية للبنود :
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 ( 6جدول رقم ) 

 ثبات التجزئة النصفية الستبيان اإلبداع اإلدارييوضح معامل 

 معامل الثبات
 المتغير

 قبل تصحيح الطول بعد  تصحيح الطول

 اإلبداع اإلداري 0.76 0.87

ووفقًا لنتائج الجدول السابق، فإن معامالت الثبات السابقة تعد معامالت ثبات 
 مرتفعة ومطمئنة  للتطبيق.

 املعاجلة اإلحصائية: 

وحزمة البرامج  Excelتم إدخال ومعالجة البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج  -
اعتمادًا على مقاييس النزعة  SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية المعروفة باسم 

 Standard Deviationsوانحرافات معيارية   Meansالمركزية من متوسطات 
 وذلك لقياس متوسط استجابات أفراد العينة على بنود االستبيان .  

- Sample Kolmogorov-1" ،سمرنوف كولومجروف وتم  استخدام اختبار" -
Smirnov، معظم الن الختبار مدى صحة الفرضيات ضروري اختبار وهو 
طبيعيًا لقبول وتفسير بعض  البيانات توزيع يكون أن تشترط العلمية االختبارات

 النتائج خصوصا في البحوث التربوية.
تم استخدام معامل ارتباط " بيرسون "للتعرف على العالقة بين متغيرات اإلبداع  -

 اإلداري .
للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد   t – testكما تم استخدام االختبار التائي -

 العينة من المشرفين التربويين في المرحلة المتوسطة تبعًا لمتغيرات الدراسة .
للتعرف على الفروق بين   One Way Anovaتم استخدام اختبار تحليل التباين  -

(   على متغيرات ومعلمفئات العينة الثالثة )مدير مدرسة ، مشرف فني تربوي ، 
 اإلبداع اإلداري.

اختبار" شيفيه "إلجراء جميع المقارنات الممكنة مثنى مثنى بين العينات الفرعية  -
 سواء كانت متساويتين في الحجم أو مختلفتين
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 نتائج الدراسة: 

، وبمتوسط العاملين في الحقل التربوي داء ألى اإلبداع اإلداري أعطت مؤشرًّا مرتفعًا لمستو  -
 (.3.69(، وأدناها القدرة على التحليل)4.12مجاالته األصالة )(، وكان أعلى 3.91)

العاملين في  المدرسية في تنمية اإلبداع اإلداري لدى البيئة مؤشر بسيط لدور  أعطت -
ت ويرجع بمنطقة الجهراء التعليمية بدولة الكوي الحقل التربوي  بمدارس التعليم المتوسط 

 مكتسبالدور األكبر للعامل الفطري وال
لدى العاملين في الحقل التربوي  اإلداري اإلبداعفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال -

بمدارس  التعليم المتوسط بمنطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت ترجع لمتغيرات )الجنس 
 .الخبرة ( –

 توصيات الدراسة :

حاجات العاملين قائما صحيًا سليمًا مشبعا بالحب والفهم وتقدير  مدرسياً  اً مناخ توافر -1
على المشاركة الجماعية والتعاون بين اإلدارة والمعلمين ويسوده االحترام مشجعًا على 

 وهذا أدعى لتوفير مناخ داعم لإلبداع.  اإلبداع ومانحا للحرية
بما  العاملين  من اللقاءات لالستماع إلى مشاكلعقد عدد على اإلدارة المدرسية أن ت -2

لمدرسي بشكل عام ويزيد من روح التماسك والتعاون والشعور ينعكس على المناخ ا
 .باالستقرار والراحة النفسية مما يتضح آثاره على قدرة العاملين على اإلبداع اإلداري 

 بهدف لمديري المدارس، تدريبية دورات القيام بدورها من خالل عقد التربية البد لوزارة -3
 ..الالزمة لإلدارة  المهارات كسابهمالفاعلة وا   اإلدارية األنماط على اطالعهم

 العاملين في المجال اهتمام وزارة التربية بإزالة العراقيل والعقبات والمشكالت التي تواجه  -4
 وتؤثر على أداء العمل من حيث األجر والترقيات وتقييم األداء.  التربوي

براز مكانته العاملين إذكاء الشعور باالنتماء الوظيفي لدى  -5 عن طريق التشجيع  من  موا 
 جانب المسئولين عن العمل بشكل خاص ومن الزمالء والمجتمع بشكل عام.

 التربوي بأهمية العمل وقدراته والمثابرة عليه. العاملين في المجال توعية   -6
 العاملين في المجال إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول اإلبداع اإلداري لدى  -7

 .بشكل تتبعي   التربوي في دولة الكويت
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إعطاء اإلدارة المدرسية التفويض المناسب  والصالحيات الكاملة من أجل تحقيق   -8
 ممارسات أدارية مبدعة.

إنشاء إدارة حاضنة لإلبداع بوزارة التربية والتعليم تكون مسئولة عن استقطاب المبدعين  -9
تيجية مبنية على وتشجيعهم وتنمية أفكارهم اإلبداعية والعمل على تطبيقها، ووضع إسترا

 معايير دقيقة للكشف عنهم وتدريبهم.
من  المعلمين المحافظة على وجود نظام اتصاالت فعال يعزز الثقة المتبادلة بين  -11

ناحية، وبينهم وبين المعلمين والقيادات التربوية العليا من ناحية أخرى، مما يفتح الباب 
 أمام األفكار اإلبداعية وتطبيقها.

الحوافز والمكافآت والترقيات والمرتبات على أسس ومعايير مهنية تفعيل نظام  -11
 تتضمن التميز واإلبداع في األداء.
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