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 دراسْ:ملدص ال

ىدفت الدراسة التكصؿ لتصكر مقترح لتحقيؽ اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية   
الخاصة المصرية في  كء اإلرجنكميكس، كذلؾ مف خبلؿ عرض نظرم لمفيـك 

كمجاالتو كاجراءات تطبيقو، كتك يح ماىية اإلبداع اإلرجنكميكس، كخصائصو، كأىميتو، 
التنظيمي كخصائصو، كمتطمباتو، كمجاالتو، كمراحمو، كالعكامؿ المؤثرة فيو، كرصد كاقع 
مدارس التربية الخاصة المصرية مف خبلؿ الكثائؽ كالدراسات السابقة كالتعرؼ عمي 

افر متطمبات اإلبداع التنظيمي مشكبلتيا كفقا ألبعاد اإلرجنكميكس التنظيمي، كرصد مدم تك 
 بمدارس التربية الخاصة بمحافظة بني سكيؼ في  كء اإلرجنكميكس.

اإلطار لكصؼ باعتباره أكثر المناىج المبلئمة المنيج الكصفي الدراسة  تاستخدمك 
اعتمدت الدراسة عمي اإلرجنكميكس التنظيمي كالذم يتمثؿ في )نظاـ النظرم لئلرجنكميكس، ك 

كاقتصرت العمؿ، كاألفراد، كجماعات العمؿ( باعتباره أحد مجاالت اإلرجنكميكس،  العمؿ، كبيئة
الدراسة عمي مدارس التربية الخاصة بمحافظة بني سكيؼ، ككانت عينة الدراسة ىي مديرم 

كأكدت الدراسة عمي دكر  كمعممي كمكجيي التربية الخاصة بمحافظة بني سكيؼ،
ميز في األداء، كتكفير بيئة آمنو داخؿ المدرسة، االبتكار كالتاإلرجنكميكس في تحقيؽ 

كمشجعة عمي العمؿ كقادرة عمي تحقيؽ مكائمة العامميف بيا مع نظاـ العمؿ، مما يساعدىـ 
عمي العمؿ في  كء قدراتيـ، كتقديـ األفكار اإلبداعية التي تمكف مف التغمب عمي مشكبلت 

، كتكصمت الدراسة إلي اقتراح يمي بيامدارس التربية الخاصة في مصر كتحقؽ اإلبداع التنظ
 تصكر لئلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة المصرية في  كء اإلرجنكميكس.
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Organizational Creativity in Egyptian Schools for Special 

Education in the Light of Ergonomics: A Suggested Proposal 
 

Abstract 

 The study aimed at presenting a suggested proposal for organizational 

creativity in Egyptian schools for special education in the light of 

Ergonomics, through a theoretical presentation of Ergonomics 

concept, its characteristics, its importance, its fields and the 

procedures of its application, and clarifying the organizational 

creativity, its characteristics, requirements, fields, stages and factors 

affecting it, monitoring the fact of special education schools through 

the Egyptian documents and previous studies and identifying its 

problems according to organizational Ergonomics dimensions, and 

monitor the availability of the requirements of organizational 

creativity in the schools of special education in Beni Suef in light of 

Ergonomics. 

 The study used the descriptive approach as the most appropriate 

method to describe the theoretical framework of Ergonomics, The 

study relied on organizational Ergonomics, that represented in: work 

system, working environment, individuals, work groups as one of 

Ergonomics fields, The study was limited to the special education 

schools in Beni Suef governorate, The sample of the study was 

managers, teachers and educators of the special education in Beni 

Suef governorate. 

 The study emphasized the role of Ergonomics in achieving innovation 

and excellence in performance, providing a safe environment within 

the school, encouraging work and able to achieve the compatibility of 

its employees with work system, Which helps them to work in the light 

of their abilities, provide creative ideas that enable overcoming the 

problems of special education schools in Egypt and achieve 

organizational innovation, so the study gave a suggested proposal for 

organizational creativity in Egyptian schools for special education in 

the light of Ergonomics. 
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 :ْمكدم 

صر الحالي بالتغيرات المتسارعة كثكرة المعمكمات كاالنفجار المعرفي يتميز الع
كالتكنكلكجي، مما نتج عنو العديد مف المشكبلت كاألزمات التي تكاجييا مؤسسات المجتمع 

 كاإل افة كالتفكير التعمـ أساليب تعد فمـبصفة عامة كالمؤسسات التعميمية بصفة خاصة، 
 عف البحثكيتطمب حؿ ىذه المشكبلت  عالـ المعمكمات،في  كافية التقميدم بشكميا المعرفية
 عمميا، بيئة في ككمية نكعية مف خبلليا تحقيؽ قفزات لتحاكؿ لمتنافس جديدة أساليب

كاستخداـ طرؽ جديدة ابداعية كالتخمي عف الطرؽ كاالجراءات التقميدية القديمة، كيتـ ذلؾ 
طرؽ جديدة كحمكؿ إبداعية سريعة، بأشخاص مبدعيف ككسائؿ مناسبة تساعد عمي إيجاد 

 اإلدارة. في المنيج اإلبداعي تكظيؼ كمحاكلة
كيشكؿ تطكير مدارس التربية الخاصة في مصر أحد أىـ أكلكيات كزارة التربية كالتعميـ، 
إيمانا منيا بأىمية تكفير تعميـ متميز لجميع الطبلب عمي اختبلؼ إمكاناتيـ كقدراتيـ، 

برنامجا 2636-2614خطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعيكانعكس ذلؾ في ت ميف ال
لمتربية الخاصة، تمثمت أىـ أىدافو في تحسيف جكدة التعميـ بتمؾ المدارس، كتكفير فرص 
التنمية المينية لممعمميف كالككادر الفنية كاالدارية العاممة فييا، كتكفير مراكز لممصادر كالدعـ 

س، كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ المناسبة كاثراء الفني كالتقكيـ لكؿ مجمكعة مدار 
المناىج كطرؽ التدريس كالتقكيـ كاألنشطة لتتناسب مع فئة ذكم االحتياجات الخاصة )الخطة 

 (.169-167 ،2636-2614االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي
بيا، حيث لـ يتحقؽ تطكير مدارس التربية الخاصة بمصر مف خبلؿ االبداع التنظيمي 

 ميما عنصرا بؿ يشكؿ كتفكقيا، المؤسسات لنمك األساسية العكامؿ مف التنظيمي اإلبداع يعد
 أك الكبيرة المؤسسات عمى يعد مقتصرا اليكـ، كلـ المؤسسات تشيدىا التي المنافسة ظؿ في

المؤسسات التعميمية كغير  جميع تجاكزه ليشمؿ بؿ فحسب، لمربح اليادفة أك الصغيرة
كيساعد االبداع لتنظيمي عمي تييئة جك مف الثقة كالتعاكف المثمر بيف المعمميف  عميمية،الت

كالعامميف بالمدرسة مف جية، كبيف مدير المدرسة مف جية آخرم، كتكفير المناخ المدرسي 
المناسب الذم يساعد عمي ابتكار أساليب كأنماط إدارية جديدة تسيـ في تحقيؽ أف ؿ 

 .(Owens, R., 2004, 129) مفة كمتميزة النتائج بطريقة مخت
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كتحقيؽ االبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة يتطمب تكفير القدرات كالميارات  
الشخصية كاألكاديمية لمعامميف بيا إلي أقصي حد ممكف، مما يؤكد عمي أىمية السعي الدائـ 

نكميكس أحد ىذه اإلرجكيعد نحك استخداـ األساليب كالمداخؿ اإلدارية الحديثة في تطكيرىا، 
المداخؿ الذم ييتـ بيندسة بناء اإلنساف كفقنا لمعطيات البيئة كمتغيراتيا، مع دعـ حقيقي 

، كيمثؿ مجاالن (Nanthavanij, Suebsak and Others, 2001, 12)مف اإلدارة العميا
ألفراد، عممينا ي ح في االعتبار تحسيف اإلنتاجية كالصحة كالسبلمة، كذلؾ راحة جمكع ا

ممكنيا كالبيئة التي يكجدكف حسبما يككف التفاعؿ المؤثر بيف األفراد كالتقنيات التي يستع
(، كبتطبيقو يمكف تحقيؽ اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية 2663،124)فاركؽ عبده،فييا

 الخاصة المصرية.
 :ْمظكلْ الدراس 

انب القصكر التي يشير الكاقع الحالي لمدارس التربية الخاصة إلي عدد مف جك 
( إلي 166-164، 2617تكتنؼ بيئة العمؿ بيا، حيث أكدت دراسة )عبد الناصر محمد، 

ف كجدا فتككنا في صكرة شكمية  افتقار مدارس التربية الخاصة إلي رؤية كرسالة كا حتيف، كا 
 دكف االىتماـ بالسعي لتحقيقيا، كاالفتقار إلي أىداؼ محددة ككا حة كمرنة كقابمة لمتحقيؽ
كالقياس، ك عؼ مشاركة المعمميف في التخطيط لؤلداء المدرسي، ك عؼ التعاكف مف قبؿ 
أكلياء أمكر الطبلب مع المعمميف، كقمة االمكانات التعميمية كالتجييزات البلزمة في المباني 
كالفصكؿ كالمعامؿ، كثرة المسئكليات كاألعباء الكظيفية الكاقعة عمي معممي مدارس التربية 

ك عؼ ممارسة القيادات المدرسية لدكرىـ في مساندة المعمميف كدعميـ كحفزىـ،  الخاصة،
ك عؼ ميارات االتصاؿ بيف أع اء اإلدارة المدرسية، ك عؼ اطبلع األفراد عمي 
المستحدثات كاالتجاىات التربكية المعاصرة في مجاؿ التربية الخاصة كادارتيا، ك عؼ الركح 

بية الخاصة، كاالفتقار إلي آليات لمتقدير المعنكم لذكم األداء المعنكية لممعمميف بمدارس التر 
 المتميز مف المعمميف.

( عمي  عؼ قدرات القائميف 166-159، 2616كما أكدت دراسة )محمكد عبد الكريـ، 
عمي إدارة مدارس التربية الخاصة، فمعظميـ يحممكف مؤىبلت متكسطة، كتـ تعينيـ بناء 

، كال يتـ تدريبيـ عمي األسس التربكية الحديثة في مجاؿ التربية عمي األقدمية كليس الكفاءة
الخاصة، ف بل عمي البيركقراطية الشديدة في تعامميـ مع المعمميف، ك عؼ تكفيرىـ لمبيئة 



 .وميكس: تصور مقترح اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة المصرية  في ضوء اإلرجن

- 662 - 

التعميمية المناسبة كالجك الصحي المبلئـ لعمؿ المعمميف، ك عؼ كفاءة المشرفيف الفنييف 
دريبيـ أثناء الخدمة، إلي جانب العجز الشديد في معممي كنتيجة ل عؼ إعدادىـ كتأىيميـ كت

التربية الخاصة داخؿ مدارسيا، عمي اختبلؼ تصنيفاتيا، ك عؼ إعدادىـ كتأىيميـ، 
كالقصكر في مكاكبة التطكرات الخاصة بمجاؿ إعدادىـ، ك عؼ كفاية الدكرات التدريبية التي 

العممية كالتكنكلكجية البلزمة لمتعامؿ مع يتمقكنيا لتنميتيـ مينيا، ك عؼ مكاكبة المستجدات 
 الفئات الخاصة، مع العجز الشديد في الكسائؿ التعميمية المتاحة في مدارس التربية الخاصة.

( أف السبب الرئيس في مشكبلت التربية 95، 2616ف،سميما كيرلسكأكدت دراسة )   
ف يتكاكب مع التغيرات الخاصة يتمثؿ في التخطيط التقميدم المستخدـ الذم ال يستطيع أ

الحادثة في العصر الحالي المتسارع كغياب المؤشرات لتقييـ أداء مدارس التربية الخاصة، 
كتبني النيج المركزم في التخطيط كاإلدارة، إلي جانب طبيعة عممية التخطيط االستراتيجي 

ية التعميمية كالتي تمثؿ الرافد األساسي في المشكمة مف حيث  عؼ قدرة القائميف عمي العمم
جراءاتو بما يحكؿ بينيـ كبيف  بمنظكمة التربية الخاصة عمي الكعي بمفيكمو كخطكاتو كا 
تطبيقو كنمكذج لمتخطيط لدييـ، عمي الرغـ مف إنو ىك أحد السبؿ الرئيسة لتحقيؽ جكدة 

 مدارس التربية الخصة كالقادر عمي مكاجية التحديات الحالية كالمستقبمية.
لي تبني مداخؿ إدارية كبذلؾ تككف مدار   س التربية الخاصة في حاجة إلي التطكير، كا 

تمكنيا مف تحقيؽ اإلبداع التنظيمي بيا، حتي يتمكف العاممكف مف االبتكار كالتميز في 
األداء، كيككف ذلؾ مف خبلؿ تكفير بيئة آمنو داخؿ المدرسة، كمشجعة عمي العمؿ كقادرة 

اـ العمؿ، كمكفرة ألمف كسبلمة العامميف بيا، مما عمي تحقيؽ مكائمة العامميف بيا مع نظ
يساعدىـ عمي العمؿ في  كء قدراتيـ، كالتخمص مف ال غكط المينية، كتحقؽ ر اىـ عف 
كظيفتيـ، كبالتالي تقديـ األفكار اإلبداعية التي تمكف مف التغمب عمي مشكبلت مدارس التربية 

 الخاصة في مصر كتحقؽ اإلبداع التنظيمي بيا. 
 الرئيس التالي: تحاكؿ الدراسة اإلجابة عمي السؤاؿلؾ كبذ

كيؼ يمكف تحقيؽ اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة المصرية في  كء      
 الفرعية التالية: كيتفرع عنو األسئمةنكميكس؟ اإلرج

 نكميكس كتطبيقاتو بالمؤسسات التعميمية؟ما اإلطار الفكرم لئلرج -1
 لئلبداع التنظيمي بالمؤسسات التعميمية؟ ما األسس النظرية -2
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  نكميكس؟اإلرجما كاقع مدارس التربية الخاصة بمصر في  كء  -3
ما مدم تكافر متطمبات اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة في  كء  -4

 نكميكس بمحافظة بني سكيؼ؟اإلرج
المصرية في  كء  المقترح لئلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة ما التصكر -5

 نكميكس؟اإلرج
 :ْأهداف الدراس 

التكصؿ لتصكر مقترح لتحقيؽ اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية ىدفت الدراسة الحالية 
 نكميكس، كذلؾ مف خبلؿ:اإلرجالخاصة المصرية في  كء 

كخصائصو، كأىميتو، كمجاالتو كاجراءات تطبيقو نكميكس، اإلرجعرض نظرم لمفيكـ  -1
 اع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة المصرية. لتحقيؽ اإلبد

ماىية اإلبداع التنظيمي كخصائصو، كمتطمباتو، كمجاالتو، كمراحمو، كالعكامؿ تك يح  -2
 المؤثرة فيو.

رصد كاقع مدارس التربية الخاصة المصرية مف خبلؿ الكثائؽ كالدراسات السابقة كالتعرؼ  -3
 يمي.نكميكس التنظاإلرجعمي مشكبلتيا كفقا ألبعاد 

مدم تكافر متطمبات اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة بمحافظة بني رصد  -4
 نكميكس.  اإلرجسكيؼ في  كء 

اصة المصرية في  كء ئلبداع التنظيمي بمدارس التربية الختصكر ل اقتراح -5
 نكميكس.اإلرج

  :ْأهنَْ الدراس 

اإلدارية الحديثة  تظير أىمية الدراسة في تركيزىا عمى اإلفادة مف أحد المداخؿ
نكميكس التنظيمي( لتحقيؽ اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة المصرية، بما اإلرج)

يسيـ في التغمب عمي المشكبلت التي تكاجييا مدارس التربية الخاصة كيحقؽ جكدتيا، 
 كيساعد عمي تميزىا.
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 :ْميوج الدراس 

اإلطار لكصؼ أكثر المناىج المبلئمة  باعتبارهالمنيج الكصفي الدراسة  تماستخد       
جراءات تطبيقو، كتعرؼ النظرم لئلرج نكميكس، كتعرؼ خصائصو، كأىميتو، كمجاالتو، كا 

 اإلبداع التنظيمي، كخصائصو، كمتطمباتو، كمجاالتو، كمراحؿ تطبيقو، كالعكامؿ المؤثرة فيو.

   :ْحدًد الدراس 

التنظيمي كالذم يتمثؿ في )نظاـ  نكميكساإلرجحدكد مك كعية: اعتمدت الدراسة عمي  -
 نكميكس.اإلرجالعمؿ، كبيئة العمؿ، كاألفراد، كجماعات العمؿ( باعتباره أحد مجاالت 

جغرافية: اقتصرت الدراسة عمي مدارس التربية الخاصة بمحافظة بني سكيؼ حدكد  -
االعاقة السمعية، اقات المختمفة )االعاقة الفكرية، مدرسة( ت ـ االع11كعددىا )

مرحمة )ابتدائي، اعدادم ميني، ثانكم( داخؿ ىذه  42عاقة البصرية(، كمتمثمة فياال
 المدارس.

التربية الخاصة بمحافظة  حدكد بشرية: اقتصرت الدراسة عمي مديرم كمعممي كمكجيي -
 بني سكيؼ. 

 :ْمصطلخات الدراس 

ا كيمكف تك يحيم نكميكساإلرجاإلبداع التنظيمي، كمصطمح  مصطمح دراسةتناكؿ الت
 :فيما يمي

  :Organizational Innovationاإلبداع التيظَنُ -

 كالعمؿ المتألقة المعرفة بيف تجمع منفردة فكرية بأنو "عممية اإلبداع التنظيمي يعرؼ
 أف عف ف بل األف ؿ، نحك الكاقع كتسعى مع كتتعامؿ الحياة مجاالت شتى تمسك  الخبلؽ،
يقكدىا  سمككية، أك بيئية أك شخصية أك ةمك كعي أك ذاتية متغيرات تفاعؿ ناتج اإلبداع

اكيعرؼ ، (46، 2612، خيرم أسامة) متميزكف" أشخاص بأنو "العممية التي يترتب  أي ن
عمييا ظيكر فكرة أك ممارسة أك منتج أك خدمة جديدة يمكف تبينيا مف قبؿ األفراد العامميف 

إحداث نكع مف التغيير  في المؤسسة، أك فر يا مف قبؿ أصحاب القرار، بحيث يترتب عمييا
عممية ، كىك "(25، 2665، رفعت الفاعكرم) في بيئة أك عمميات أك مخرجات المؤسسة"

تطبيؽ فكرة طكرت داخؿ المؤسسة أك تمت استعارتيا مف خارج المؤسسة سكاء كانت تتعمؽ 
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سبة بالمنتج أك الكسيمة أك النظاـ أك السياسة أك البرامج أك الخدمة، كالتي ىي جديدة بالن
ا كيعرؼ ، (465، 2666، حسيف حريـ)لممؤسسة تـ تطبيقيا"  القدرة عمي تييئة "بأنو أي ن

جك مف الثقة كالتعاكف المثمر بيف المعمميف كالعامميف بالمدرسة مف جية، كبيف مدير 
المدرسة مف جية أخرم، كتكفير المناخ المدرسي المناسب الذم يساعد عمي ابتكار أساليب 

 .Owens, R) ".ديدة تسيـ في تحقيؽ أف ؿ النتائج بطريقة مختمفةكأنماط إدارية ج
,2004, 129). 

جديػدة يمكػف تبينيػا فكػرة مف العرض السابؽ يت ح أف اإلبداع التنظيمي يتمثؿ في ظيػكر 
تيػػا كيػػؤثر عمػػي مخرجاتيػػا، التغييػػر فػػي بيئفػػي المؤسسػػة، ممػػا يػػؤدم إلػػي  مػػف قبػػؿ العػػامميف

لػي أف ػؿ مػا يمكػف فراد يمكنيـ مف االبتكػار كالتميػز كالكصػكؿ اكيكفر جك مف التعاكف بيف األ
تػكفير جػك مػف التعػاكف بأنػو " اإلبػداع التنظيمػي إجرائيػا الدراسػة الحاليػة عرؼكتمف مخرجات، 

ك ػػع اسػػتراتيجيات مبتكػػرة كالثقػػة بػػيف كافػػة العػػامميف بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة، يسػػاعد عمػػي 
جػػػراءات كالتقنيػػػات كأسػػػاليب العمػػػؿ كفػػػي منيجيػػػة إلجػػػراء تحسػػػيف شػػػامؿ فػػػي السياسػػػات كاإل

التعامؿ فػي البيئػة المدرسػية بمػا يسػيـ فػي جػكدة األداء، كالكصػكؿ إلػي حمػكؿ مبتكػرة جديػدة 
لمق ػايا كالمشػػكبلت التػػي تحػػدث فػي البيئػػة المدرسػػية بمػػا يسػيـ فػػي تفعيػػؿ العمميػػة التعميميػػة 

 ."التكيؼ كالتميز مفالمدرسة  تمكيفك 
 (:Ergonomics) يٌمَكصاإلرج -
 بأنو -نكميكس كعمـ تطبيقياإلرجأكؿ مف حدد  -Murrel 1949 عرفو مكرؿ        

 العمؿ تكييؼ " كمياراتو كقدراتو اإلنساف مع تكييفو بغية العمؿ دراسة كتحميؿ محاكلة
نكميكس اإلرجرابطة تعرفو ك  ،(Ergonomics, 2012, Internet paper) "لئلنساف
كجمعية  IEA (The International Ergonomics Association)) )العالمية
 The Ergonomics Society (Europe)) (Internetنكميكس األكركبية اإلرج

paper, www.ergonomics-fees.eu)  بأنو "نطاؽ عممي يتعمؽ بفيـ التفاعؿ بيف
في  االنساف كالنظـ األخرل كىك العمـ الذل يطبؽ النظرية كالمبادئ كالبيانات كاألساليب

التصميـ بغرض تحسيف ظركؼ البشر كأداء النظـ، كيسيـ في تصميـ كتقييـ المياـ 
كالكظائؼ كالمنتجات كالبيئات كالنظـ بغرض جعميا متكافقة مع احتياجات كقدرات كحدكد أداء 

نكميكس العالمية بأنو "نطاؽ مف العمـ يتعمؽ اإلرجاألفراد"، كيعرفو المجمس التنفيذم لرابطة 
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اعؿ بيف البشر كالمككنات األخرل في نظاـ حياتيـ كىك تطبيؽ النظريات العممية بفيـ التف
كالمبادئ كالبيانات كاألساليب المناسبة في تصميـ ما يمكف أف يحقؽ لمبشر حياة مريحة آمنة 

 (www.iea.cc/whats/index.htmlكأداء أف ؿ لمياـ حياتيـ الشخصية كالعممية" 
(Internet paper, عممو كبيئة الفرد بيف العبلقة بدراسة ييتـ الذم بأنو "الحقؿ، كما يعرؼ 

 ف بل عالية، العمؿ بكفاءة أداء بمكجبيا لمفرد يمكف كاألساليب التي الطرؽ إلى الكصكؿ بغية
 الفرد أثناء ليا يتعرض التي التعب كاإلجياد حاالت تقميؿ إلى تؤدم التي الكسائؿ إيجاد عف

( سكؼ يتـ عرض تعريفات أخرم لممصطمح في االطار 267، 2616جبلؿ، العمؿ" )النعيمي
 النظرم لمدراسة، المحكر األكؿ.  

نكميكس يمثؿ العمـ الذم يسعي لتحسيف ظركؼ اإلرجيت ح أف ابؽ سمف العرض ال
 البشر كأداء النظـ المختمفة لتتناسب مع قدرات كحدكد أداء األفراد، كبذلؾ يساعد في الكصكؿ

عالية، كتكفير بيئة آمنو  العمؿ بجكدة ككفاءة تمكف مف أداء لتيالطرؽ كاألساليب ا إلى
العمـ الذل ييدؼ إلى التنسيؽ الكامؿ بيف أنظمة "كتعرفو الدراسة إجرائيا بأنو كمريحو ليـ، 

العمؿ المكجكدة بمدارس التربية الخاصة بمصر بناءنا عمى قدرات البشر، كتشمؿ العبلقات 
مؿ، كيتعامؿ مع العناصر األساسية بالمدارس كالتي تتحدد في البشرية، كالعمميات، كبيئة الع

 ."أربعة عناصر ىي األفراد، كجماعات العمؿ، كالبيئة الفيزيائية، كنظاـ العمؿ
  الدراسات الشابكْ:

نػكميكس، اإلرجتـ عرض الدراسات السابقة في محكريف، محكر خاص بالدراسات عف 
بيػػػة،  ػػػمف كػػػؿ محػػػكر دراسػػػات عربيػػػة كأجنكمحػػػكر خػػػاص بدراسػػػات اإلبػػػداع التنظيمػػػي، كت

 Shinn, Janette and) دراسػػة ىػػدفتنكميكس، اإلرجبػػفبالنسػػبة لمدراسػػات المتعمقػػة 
Others ,2002) حجػرة داخػؿ الطػبلب يػاض ليتعػر التي الع مية  المخاطر كالمشاكؿ تعرؼ 

 يةالبشػػر  اليندسػػة نػػكميكس، كأكػػدت الدراسػػة عمػػي أف تعمػػـاإلرج الدراسػػة فػػي  ػػكء منيجيػػة
 الع ػمية اإلصػابة مخػاطر خفػض عمػى الدراسػة يسػاعد فػي حجػرات كتطبيقيا (نكميكساإلرج(

تحسػيف البيئػة   (Sahika, Vatan, 2008)ىدفت دراسة، ك الدراسة حجرات في بيئة الييكمية
نػػػكميكس، كزيػػػادة فاعميػػػة المعممػػػيف عػػػف طريػػػؽ اسػػػتخداـ اإلرجالتعميميػػػة باسػػػتخداـ مبػػػادئ 

داخؿ المنيج الدراسي، كتحسيف صحة التبلميػذ عػف طريػؽ معرفػة شػرح التكنكلكجيا كت مينيا 
نػكميكس المتعمقػة بػالكمبيكتر، كقػدمت الدراسػة مقترحػات تتعمػؽ باسػتخداـ اإلرجمفاىيـ مبػادئ 
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الكمبيكتر لتفادل األمراض الع مييكمية التي قد يصاب بيا الفػرد السػتخدامو الكمبيػكتر لفتػرات 
تقػديـ معػالـ نظريػة كتطبيقيػة إلدارة  (2669،مػد، كمحمػد نػائؼثػائر أح(ىدفت دراسة ، ك طكيمة

المنظمػػات البحثيػػة عػػف مفيػػـك اليندسػػة البشػػرية، كمحاكلػػة ك ػػع اعتبػػارات جكىريػػة رئيسػػة 
لممؤسسػػات التػػي تعتمػػد عمػػي الكمبيػػكتر فػػي أداء أعماليػػا، كأكػػدت الدراسػػة عمػػي أىميػػة تػػكفير 

يندسة البشرية لمتقميػؿ مػف مخػاطر العمػؿ ممػا الظركؼ المادية لمعمؿ باالعتماد عمى مبادئ ال
 Fallon, and)ىػدفت دراسػة ، كمػا يؤدم إلى زيادة اإلنتاجية كزيادة الصحة كاألمػاف لؤلفػراد

Others ,2009)  التحقػػؽ مػػف مصػػادر كطبيعػػة التعمػػيـ لمعممػػي المػػدارس الثانكيػػة حػػكؿ
ة عمػػػي أف اسػػػتخداـ نػػػكميكس المػػػرتبط بالحاسػػػكب فػػػي العمػػػؿ، كأكػػػدت الدراسػػػاإلرجاسػػػتخداـ 

نػػكميكس عمػػي نطػػاؽ كاسػػع يػػؤدل إلػػى تقميػػؿ الحػػكادث كاألمػػراض الع ػػمييكمية المتعمقػػة اإلرج
ىػػدفت ، ك باسػػتخداـ الحاسػػب، كيزيػػد مػػف إمكانيػػة تعمػػـ الطػػبلب كيػػكفر الجيػػد كالكقػػت لممعممػػيف

نػػكميكس عمػػي فئػػة األداء اإلرجالتحقػػؽ مػػف تػػأثير  (Deryck, Pattron, 2009)دراسػػة
الدراسػة إلػى أف سػكء تنفيػذ  مي باعتبػاره مظيػر مػف مظػاىر التػأثير الصػحي، كتكصػمتاألكػادي

بيئػػػة العمػػػؿ فػػػي الفصػػػكؿ الدراسػػػية قػػػد يػػػؤثر سػػػمبنا عمػػػى الصػػػحة كاألداء األكػػػاديمي لمطمبػػػة 
نػػكميكس يػػؤثر عمػػى الصػػحة اإلرجكالمعممػػيف فػػي الفصػػكؿ الدراسػػيةس كعػػدـ اسػػتخداـ مبػػادئ 

 ,Rethaber, James)ىػدفت دراسػة ، ك ا العػاـ لممعممػيفالعامػة لمطػبلب كيػؤثر عمػى الر ػ
نػػكميكس، رجئل ة األمريكيػػة لمتػػدريب كالتطػػكير لمعرفػػة مػػدل اسػػتخداـ مػػكظفي الجمعيػػ (2010

نػػكميكس، لتحسػف األداء المينػي ليػـ، كمعرفػة نقػػاط اإلرجكمػدل تعػرؼ العػامميف بالييئػة عمػى 
إلى كجػكد ارتبػاط إيجػابي بػيف تحسػيف  ةالدراس ال عؼ لمتنمية المينية لمعامميف بيا، كتكصمت

نػػكميكس كخاصػػة اإلرجاالىتمػػاـ بمبػػادئ عمػػى الدراسػػة  كػػدتنػػكميكس، كأاإلرجاألداء كاسػػتخداـ 
نكميػة يػؿ ق ػايا إرجتحم ( (Rotich, Pauline, 2010ىدفت دراسػة، كما تدريبالفي مجاؿ 

 تفػادل اال ػطرابات الع ػمييكمية، كأكػدتك تحسيف الظركؼ البيئيػة، ل الكمبيكتر متعمقة بمعمؿ
، مػػع الحكاسػػبعمػػي أف الطػػبلب ذكل البنيػػة ال ػػخمة يجػػدكف صػػعكبة فػػي التعامػػؿ  الدراسػػة

كأكصػػت الدراسػػة بتغييػػر المقاعػػد، كزيػػادة ارتفػػاع من ػػدة الكمبيػػكتر، كزيػػادة المسػػاحات بػػيف 
نمػكذج مقتػرح لتطػكير بيئػة تعمػـ طفػؿ مػا  (2611، أميرة عبد الحميػد)ت دراسة قدمك ، األجيزة

كأكػػػدت الدراسػػػة عمػػػي كجػػػكد قصػػػكر شػػػديد فػػػي ، قبػػػؿ المدرسػػػة فػػػي  ػػػكء اليندسػػػة البشػػػرية
المدرسػة، تراعػى عناصػر األمػف كالسػبلمة لطفػؿ مػا قبػؿ  الأنيا ك  المادية لمرك ات، التجييزات

http://search.proquest.com/pqdtft/indexinglinkhandler/sng/au/Rotich,+Pauline+Chebichii/$N?accountid=37552
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رقيػػػػة )ىػػػػدفت دراسػػػػة ك  ،الفيزيقيػػػػة غيػػػػر مييػػػػأة بالشػػػػكؿ المناسػػػػب كأف العكامػػػػؿ الطبيعيػػػػة
تربكيػػة لزيػػادة كفػػاءة العػػامميف فػػي اإلدارة الكسػػطى  تطػػكير اسػػتراتيجية إداريػػة (2611،عػػدناف

نػػػكميكس، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػي اإلرج األردنيػػػة فػػػي  ػػػكء منيجيػػػة كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـبػػػ
الكسػػطى فػػي كزارة التربيػػة  انخفػػاض درجػػة الكفػػاءة اإلداريػػة التػػي تتمتػػع بيػػا اإلدارات التربكيػػة

 نكميكػااإلرج منيجيػة المسػؤكليف كالتعميـ في  كء كاقع مدخبلتيا، كأكدت عمػي  ػركرة تبنػي
( 2612،أحمػد ىنػاء)ىػدفت دراسػة ك  ،الكاقػع أرض عمػى اكتطبيقيػ كالتعمػيـ كزارة التربيػة فػي

 مبلءمتيػا كمػدل الػدمج، بمػدارس المػادم جانبيػا فػي المدرسػية البيئػة كاقػع عمػى التعػرؼ
 الػدمج مػدارس منيػا تعػاني التػي المشػكبلت عمى المعاقيف حركيان، كالتعرؼ األطفاؿ الحتياجات

 فػي الػدمج بمػدارس المعػاقيف حركيػان  لؤلطفػاؿ المدرسػية لمبيئػة مقتػرح الدراسػة تصػكر كقػدمت
برنػامج  معرفػة أثػر (Healy, Joanne, 2014)ىػدفت دراسػة ، ك نكميكػااإلرج مفيػـك  ػكء
يػػة بػػيف ك ػػع نػػكميكس عمػػى األداء فػػي الفصػػؿ، كأكػػدت الدراسػػة عمػػى كجػػكد عبلقػػة طردإرج

جسػػمية نكميػػة تتطػػابؽ مػػع القياسػػات التبػػاهس لػػذا يجػػب اسػػتخداـ مقاعػػد إرجكفتػػرة االن الجمػػكس
نػػػػػكمى، كتػػػػػدريب المعممػػػػػيف عمػػػػػى اإلرجلمطػػػػػبلب حسػػػػػب المراحػػػػػؿ السػػػػػنية، كزيػػػػػادة الػػػػػكعى 

(التعػػػرؼ عمػػػى تػػػأثير التصػػػميـ الػػػداخمي 2614،رانيػػػا مجػػػدل)ىػػػدفت دراسػػػة ، ك نػػػكميكساإلرج
كالعكامؿ البيئية داخؿ المكتبات الجامعية، كالتعرؼ عمى الحالػة الصػحية لمعػامميف كالمسػتفيديف 

نػػكميكس، كدراسػػة تػػأثير تصػػميـ األثػػاث كتػػأثير اإلرجفػػي  ػػكء معػػايير عمػػـ مػػف تمػػؾ المكتبػػات 
العكامؿ البيئية )اإل اءة، كالتيكيػة، كال ك ػاء( عمػى الحالػة النفسػية لممسػتفيديف، كتكصػمت 

ىػدفت دراسػة كس، ك نػكمياإلرجالدراسة إلى عػدـ مبلئمػة أثػاث المكتبػات الجامعيػة لمعػايير عمػـ 
 اإلدارم الفكػػر أدبيػػات فػػي نػػكميكسلئلرج النظريػػة سػػساأل ( تعػػرؼ2616،ىػػانى محمػػد)

 نػكميكساإلرجالتنظيمػي باسػتخداـ  التطػكير متطمبػات تػكافر درجػة المعاصػر، كالتعػرؼ عمػى
 لمتطػكير مقتػرح كقػدمت الدراسػة تصػػكر سػكيؼ مػف كجيػة نظػر أفػراد العينػة، بنػى ةبجامعػ

 .نكميكساإلرج باستخداـ لمجامعات المصرية التنظيمي
عبد  نيمة) ىدفت دراسةلمدراسات الخاصة باإلبداع التنظيمي،  كبالنسبة

دارة المعرفة إ الستراتيجيةالتي تصمح كأساس  المرتكزات بعض تقديـ) 2665،القادر
مف اإلبداع في أداء مياميا، ككصؼ إدارة  المصرية لمكصكؿ إلي معدالت عاليةبالجامعات 

التي المرتكزات كتمثمت اإلدارم المعاصر، ة كمدخؿ لئلبداع التنظيمي في  كء الفكر فلمعر ا
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ربط المعرفة باإلبداع، كتعزيز ثقافة تبادؿ المعرفة، كيتطمب بناء قدمتيا الدراسة في 
، استراتيجية إدارة المعرفة إنشاء كحدة إلدارة المعرفة بكؿ جامعة تتصؿ بالكميات كأقساميا

إدارة المعرفة عمي االبداع ( تحديد تأثير 2611،فبلح محمد، عامر بشير)دراسة كىدفت 
ذا ما االتنظيمي، كأكدت الدراسة عمي أف عممية اإلبداع في المؤسسة ال يمكف أف تتـ 

استثمرت مكاردىا البشرية كالذم يتـ مف خبلؿ إنتاج المعارؼ كنشرىا إلي الميتميف كفؽ 
 طبلؿ، كىدفت دراسة )قنكات ت مف كصكؿ المعارؼ بأسرع كقت ممكف كبصفة آمنو

البنكؾ التجارية في تحسيف أداء المكارد البشرية في  ر اإلبداع اإلدارمأثة فمعر  (2611ر،نصي
بياف أىمية النتائج ك  دارم بالبنكؾ التجاريةداع اإلبأىمية االىتماـ باإل ة، كتعرؼاألردني

 ( دكر2611،ىبلؿ درحمكف)أكدت دراسة ، ك كالتكصيات عمى البنكؾ التجارية الكفيمة بتطبيقيا
 مع كالمؤسسة التنظيـ بيف الفصؿ يمكف ال التنظيمي، كأنو البشرم في تنمية اإلبداع رالعنص
 كالجانب اإلنساني الجانب بعيف االعتبار تأخذ كالتي لمتطكرات المبلئمة التعديبلت بعض إدخاؿ

( 2612،مناحي إبراىيـ)راسةىدفت د، ك الجديدة كالتجارية االقتصادية كالعبلقات التكنكلكجي
 الككيت، كتعرؼ اإلبداع بدكلة المتكسطة المدرسة في كأنماطيا اإلدارية س القيادةتعرؼ أس
كتكصمت  بيف أنماط القيادة اإلدارية كاإلبداع التنظيمي، كتك يح طبيعة العبلقة التنظيمي

 المدرسة في التنظيمي اإلبداع ؽتحقي في اإلدارية القيادة دكر تفعيؿ متطمبات الدراسة إلى
 (Chen, S. & B. Chang, 2012) راسةدفي حيف أك حت ، الككيت ةالمتكسطة بدكل

التنظيمية  راراتقظيمي ينتج عنو البطء في سرعة النع درجة الشكؿ الرسمي الترتفاأف ا
 أنمكذجبناء  (2613د،عكا عبداهلل) ، كىدفت دراسةظيمينكبالتالي انخفاض درجة اإلبداع الت

 لتحقيؽ السعكدية العربية المممكة في كالتعميـ لتربيةا ادارات في الصراع إلدارة مقترح قيادم
 الصراع دارة، كأك حت الدراسة درجات ممارسة القيادات التربكية ألساليب إالتنظيمي االبداع

، كأكدت الدراسة عمي  ركرة تطكير السعكدية العربية المممكة في كالتعميـ التربية ادارات في
 دراسة كما تكصمتعة عف تطبيقو كدراسة درجة فعاليتو، ىذا األنمكذج مف خبلؿ التغذية الراج

(Ghosh, K., 2015)  ظيمي مف خبلؿ تنر عمى االبداع الثف القيادة الخادمة تؤ أإلى
 كاقع ( معرفة2616،بركيس، زىية دباب كردة)ىدفت دراسة ، كما تكسيط المناخ اإلبداعي

  ركرة عامميف، كاكدت الدراسة عمىلم الكظيفي االداء عمى أثرهك  بالمؤسسة التنظيمي االبداع
 البشرية العقكؿ أماـ الظركؼ لتييئة االدارية كاساليبيا بتطكير مفاىيميا المنظمة ادارة قياـ
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 في تساىـ تفاعمية كبيئة، مبلئـ مناخ تنظيمي تكفير خبلؿ مف مستمر بشكؿ كتجدد تبدع لكي
 حاجة التنظيمي االبداع الى حاجتيا مما يجعؿ المكتسبة التراكمية كالخبرات المعارؼ كنقؿ ربط

ادة التحكيمية تؤثر قيلى أف الإ ((Chen, L.and Others, 2016راسة دكتكصمت ، ممحة
، كىدفت دراسة )آماؿ شافعي يعاؿ االجتمامرانس ال بلؿف خمظيمي ناإلبداع الت عمى

 كأنظمة ( تعرؼ العكامؿ التي تدعـ اإلبداع التنظيمي كالتي تتمثؿ في اإلجراءات2617،
التنظيمي، كالييكؿ التنظيمي، كاالتصاالت،  التنظيمية، كنمط القيادة، كالتمكيف العمؿ، كالثقافة

 كالحكافز، كالتدريب.
نكميكس في اإلرجتك يح دكر الدراسات السابقة أنيا ركزت عمى  عرض يت ح مفك         

كفاءات العامميف  تحسيف بيئة العمؿ بالمؤسسات المختمفة، كخفض إصابات العمؿ، كزيادة
بيا، كتكفير الكقت كالجيد المبذكؿ في العمؿ مف خبلؿ تحقيؽ تكافؽ األفراد مع بيئة العمؿ، 
مما يساعد عمي خفض ال غكط المينية، كأكدت الدراسات عمي كجكد ارتباط ايجابي بيف 

 نكميكس في المؤسسات المختمؼ، كما حددت الدراساتاإلرجتحسيف اداء االفراد كاستخداـ 
أبعاد االبداع التنظيمي كأىميتو بالمؤسسات المتنكعة، كتعرؼ دكر اإلدارة في تنمية اإلبداع 
التنظيمي، كمعكقات تحقيقو بالمؤسسات، كأك حت الدراسات أثر االبداع التنظيمي عمي 

 األداء الكظيفي لمعامميف.  
صػػد كاقػػع كفػػي ر  ،كتفيػػد الدراسػػة الحاليػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي اإلطػػار النظػػرم

فػػػي كتختمػػػؼ عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة  بيػػػة الخاصػػػة، كك ػػػع التصػػػكر المقتػػػرح،مػػػدارس التر 
 نكميكس في تحقيؽ االبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة المصرية.استخداميا لئلرج

  ًتطبَكاتى باملؤسشات التعلَنَْ: يٌمَكصاإلرج األًل: ٌراحمل

قكانيف (بمعنى  "Nomos" ك عمؿ(ال(بمعنى"Ergo" كممتى مف االسـ اشتؽ أصؿ
 الذم "Wojciech Jagtrzebowski" البكلندم العالـ إلى ذلؾ ، كيرجع(العمؿ طبيعة

، ـ1859عاـ العماؿ كأداء عمؿ يحكـ قانكف كجكد بما يعني مرة ألكؿ المصطمح استخدـ
ي استخدمو كعمـ تطبيقالذم ( Murrellمف العالـ  ) ـ1949كاستخدـ المصطمح حديثنا عاـ 
ظير  حيفبحاث اإلرجنكمية، كمنذ ذلؾ ال( جمعية األMurrellكتكنكلكجي، كقد أسس مكريؿ )

 .(Salvendy , Gavriel ,2012, 4) نكميكس كعمـ تطبيقياإلرج
 Humanعنػػدما ظيػػر كتػػاب اليندسػػة البشػػرية ) ـ1921كظيػػر فػػي اليابػػاف عػػاـ        
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Engineering ،) ؿ )انشػػأ معيػػد عمػػـك العمػػ نفسػػو العػػاـكفػػيInstitute for labour 
sciences كبعد ذلؾ دخمت فػي المجػاؿ العسػكرم )(Meister, D., 1999,9)، فػي  كظيػر

س قبػػؿ الحػػرب العالميػػة( Human Factorsالكاليػػات المتحػػدة تحػػت اسػػـ العكامػػؿ البشػػرية )
معمػػؿ لمعكامػػؿ البشػػرية، كفػػي أكاخػػر  أنشػػاتػػـ حيػػث  ـ1938حيػػث كانػػت بدايػػة ظيكرىػػا عػػاـ 

 ـ درجػػػات عمميػػػة فػػػي العناصػػػر البشػػػريةبػػػدأت جػػػامعتي اليكنػػػكم، كاكىػػػايك تقػػػدينػػػات األربع
(Jacobs, Karen & Carl M. Bettencourt, 1999, 32). 

نػػػػػػػػػكميكس بمشػػػػػػػػػركع أطمقتػػػػػػػػػو ككالػػػػػػػػػة اإلنتػػػػػػػػػاج ئلرجبػػػػػػػػػدأ التطػػػػػػػػػكر الحقيقػػػػػػػػػي لك       
فػػرع مػػف منظمػػة التعػػاكف التػػي تعػػد ك ( (European Productivity Agencyاألكركبيػػة

 Organization for European Economicاالقتصػػػػادية األكركبيػػػػػة )
Cooperation فػي ىكلنػدا  ـ1956(، كأقامت ككالػة اإلنتػاج األكركبيػة أكؿ مػؤتمر ليػا عػاـ

تػـ ىا (، كبعػدFitting The Job to The Workerتحػت عنػكاف مناسػبة الكظيفػة لمعامػؿ )
 International) نػػكميكسيػػة لئلرجء تحػػت اسػػـ المنظمػػة الدكلإنشػػاء لجنػػة مػػف عػػدة عممػػا

Ergonomics Association) (Karwowski, Waldemar&William S. 
Marras ,1998, 41)  . 
نكميكس فػي جامعػة الفبػرا التكنكلكجيػة اإلرجأكؿ قسـ لعمؿ  ـ1966كظير في عاـ 

(Loughborough ك ،) بعػػد نػػكميكس فيمػػااإلرجتحػػكؿ لمعيػػد الػػذمKaplan, Michael 
نػػكميكس كعمػػؿ أقسػػاـ خاصػػة بػػو فػػي اإلرجانتشػػار  كػػاف ـ1965كعػػاـ  )  (30 ,2004,

نشػػاء جمعيػػات ككيانػػات خاصػػة بػػو اليابانيػػة الجامعػػات نػػكميكس لئلرجكأنشػػأت أكؿ جمعيػػة ، كا 
تـ تأسػيس مركػز تحميػؿ  ـ1969في عاـ ، ك (Meister, D. ,1999, 9)1965عاـبالياباف 

   د الصػناعة البريطانيػة بالمعمكمػات المطمكبػةالمعمكمات اإلرجنكمية في بريطانيا بيػدؼ تزكيػ
(Kaplan, Michael ,2004, 30) 

 نكميكساإلرج جمعية ظيكر ىك العالـ في نكميكساإلرج لتنظيمات الرسمي الشكؿ ككاف     
 كعمـ النفس، عمـ شممت مف التخصصات بالعديد ـ1952 عاـ تككنت التي نيةالبريطا
 المتحدة الكاليات في المصمميف، أما مف كعدد رىاكغي األحياء، كعمـ، األع اء كظائؼ

 قد Human Factors Society (UFA) األمريكيةالبشرية  العكامؿ جمعية فإف األمريكية،
عف  بديبلن  استخدـ الذم البشرية العكامؿ ىندسة عمـ لكف ،ـ1957تأسست عاـ 
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 قسـ في نكميكسرجمعمؿ لئل  أنشأ مصر كفي العسكرية، باالستخدامات تميز نكميكس قداإلرج
 (.4، 2616، كحيد أحمد) حمكاف جامعة التطبيقية الفنكف بكمية الصناعي التصميـ

 نكميكس، كيمكف تك يح ذلؾ فيما يمي:اإلرجكتنكعت التعريفات التي تناكلت مفيـك 

  نكميكس عمى السمكؾس حيث ُيعرؼ بأنو "الدراسة النظرية اإلرجركز البعض في تعريؼ
األداء اإلنساني في تفاعمو مع نظاـ العمؿ، كتطبيؽ ىذه الدراسة في كالعممية لمسمكؾ ك 

 كىك "الدراسة العممية لسمكؾ البشر في العمؿ" (Moray, Neville, 2005,7)التصميـ" 
(WISHA Services Division, 2002,5)  ك"دراسة أنماط العماؿ البلزميف كالفركؽ

، كىك "الفيـ النظرم عف (Fuller, Ray and others, 2013,195) "الفردية بينيـ
السمكؾ كاألداء البشرل، في ظؿ األنظمة االجتماعية التقنية، كييتـ بتطبيؽ تمؾ المفاىيـ 

  (Wilson, J.R. ,2000, 557) "في تصميـ المكاقؼ الطبيعية
  كركزت بعض التعريفات عمى األنظمة كتصميميا فُيعرؼ بأنو "العمـ الذل يحدد ال ركريات

 Dix, A. and)نظمة كيقترح أدلة كمعايير محددة ليذا التصميـ" في تصميـ األ 
Others,1998, 5)نظاـ  مككنات بيف العبلقة ، كيعرؼ بأنو "العمـ الذم ييدؼ تحسيف

 Carayon, Pascale)  العمؿ
& Michael J. Smith,  2000, 650)  ظركؼ كىك "العمـ الذم يسعي لتحسيف 

يركز عمى تخفيض متطمبات العمؿ المادية، كتخفيض اإلنتاجية، ك  في الزيادة ك العمؿ
، كيعني "تصميـ كتقييـ  (Hellriegel, Don and Others,2001, 4) "مخاطر العمؿ

المياـ كالكظائؼ كالبيئة في المنظمات، لتكفيؽ المنتجات كالعمميات كمبلئمتيا لصفات 
 ,Salvendy)كخصائص البشر كقدراتيـ بغرض تحسيف حياتيـ كتعظيـ اإلنتاجية" 

Gavriel, 2012,3)  عناصر في نظـ العمؿ كىى:  كىك يعني "تحقيؽ التكافؽ بيف أربعة
النظاـ التكنكلكجي الفرعي، نظاـ األفراد الفرعي، كالبيئة الخارجية، كالمنظمة، كىذه 
ذا كاف  العناصر تتفاعؿ مع بع ياس لذا فالتغيير في أم عنصر يؤثر عمى باقي العناصر، كا 

 "ر ال يراعى باقي العناصر سكؼ ينتج عف ىذا أعطاؿ في أم عنصر أخرىذا التغيي
(Rouse, W.B. ,2010,27)  كُيعرؼ بأنو "عمـ العمؿ الذم يدرس النظاـ كاألدكات ،

 ,Pheasant)المستخدمة كأماكف العمؿ كالعكامؿ النفسية المتداخمة في العمؿ".
Stephen, 2003,4) 
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  حيػػث ُيعػػرؼ بأنػػو "كػػـ مػػف المعمكمػػات عػػف القػػدرات كركػػزت بعػػض التعريفػػات عمػػى البشػػرس
 Karwowski, Waldemar) البشػرية كالصػفات البشػرية األخػرل المتعمقػة بالتصػميـ"

&William S. Marras ,1998,7)مػف تتشػكؿ االختصاصػات متعػدد ، كىػك "عمػـ 
 بيػدؼ العمػؿ، كسكسػيكلكجيا إلى األنثركبكمتريا  العمؿ باإل افة النفس كعمـ الفيزيكلكجيا
اإلنسػاف لراحػة  متطمبػات مػع الفيزيقيػة كظركفػو كسػاعاتو كآالتػو كعػدده العمػؿ تكيؼ مكػاف

كُيعػرؼ بأنػو (Harichaux, P. & Libert J-P  ,2003,5) كصػحة كأمػاف األفػراد "
"العبلقػػة بػػيف اإلنسػػاف كأدكات العمػػؿ لحػػؿ المشػػكبلت الناتجػػة عػػف عبلقػػة اإلنسػػاف بػػأدكات 

اإلنسػاف، فيػك  مػع تكيػؼ العمػؿ بأنػو "عمػـ ، كُيعػرؼ(S.B.Patil ,2008,84) العمػؿ"
تصػػػػميـ مكاقػػػػع العمػػػػؿ كنظمػػػػو التػػػػي تأخػػػػذ بنظػػػػر االعتبػػػػار القػػػػدرات الجسػػػػدية منيجيػػػػة 

نػكميكس عمػي أف اإلرجكتؤكػد جميػع تعريفػات ، (296، 2666لئلنساف")عبد الستار محمد،
 لو عدة مككنات مك حة في الشكؿ التالي:

 
 
 
 
 

 
 

 
 نكميكساإلرجعمـ ( مككنات 1)شكؿ 

(Karwowski, Waldemar, 2010, 208) 

نػػكميكس يتعامػػؿ مػػع خمسػػة عناصػػر فػػي المنظمػػة، اإلرجيك ػػح الشػػكؿ السػػابؽ أف 
كىػػػػػي نظػػػػػاـ العمػػػػػؿ، كااالت كالتكنكلكجيػػػػػا، كالبيئػػػػػة، كجماعػػػػػات العمػػػػػؿ، كاألفػػػػػراد، كيعمػػػػػؿ 

لميػػاـ كجماعػػات نػػكميكس عمػػى تحقيػػؽ التكافػػؽ بػػيف مككنػػات بيئػػة العمػػؿ كالكظػػائؼ كااإلرج
مكانػات البشػر، حتػي يكػكف نظػاـ العمػؿ مطػابؽ  العمؿ، كتصميـ بيئة أمنة قائمة عمى قػدرات كا 

 لقدرات البشر. 
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نػػكميكس فػػي مػػدارس التربيػػة الخاصػػة المصػػرية اإلرجكيت ػػح ممػػا سػػبؽ أف اسػػتخداـ 
 دةلزيػا لمعػامميف بيػا أقصػي قػدرات مػف لبلسػتفادة العمػؿ كمكػاف العمػؿ ظػركؼ بتحسػيف ييػتـ

لمعمػؿ، بتحقيػؽ  ممارسػة أثنػاء كصػحتيـ  ػماف سػبلمة األفػراد عمػى الحػرص مػع اإلنتاجيػة
كيسػتخدمكنيا لتجنيػب  معيػا يتعػاممكف الػذيف كالبشػر ااالت بػيف كالنفسػية الفيزيائيػة المبلئمػة

فػي تمكػيف العػامميف بمػدارس التربيػة يسػاعد اإلنتاجيػة، كبػذلؾ  المخاطر كرفع الكفػاءة كتعظػيـ
عطػاء أقصػي مػا لػدييـ بمػا بمصر مػف اإلبػداع كاالالخاصة  يحقػؽ الجػكدة كالتميػز فػي بتكػار كا 

مقكماتػو، كمجاالتػو، ك نكميكس، كأىميتػو، اإلرجرض خصائص العمؿ، كيت ح ذلؾ مف خبلؿ ع
جراءات تطبيقو بالمؤسسات التعميمية  .كا 

 يٌمَكص:اإلرجخصاٖص أًاًل: 
تفاعػؿ البشػر مػع البيئػة، كالبيئػة مفيػـك معقػد  التي تمثػؿنكميكس عمى النظـ اإلرجيركز       
كالبيئػػة التنظيميػػة بمعنػػى تنظػػيـ أنشػػطة  ،يتكػػكف مػػف البيئػػة الفيزيائيػػة بمعنػػى األشػػياءحيػػث 

ثقافػػػة المجتمػػػع المنظمػػػة كالػػػتحكـ فييػػػا، كالبيئػػػة االجتماعيػػػة بمعنػػػى األشػػػخاص ااخػػػركف ك 
ك نظػاـ خػدمي البيئة بيئػة العمػؿ، أالنظاـ نظاـ عمؿس حيث يشكؿ العامؿ ك  مثؿكالمنظمة، كقد ي
تمقػى الخدمػة، كتكػكف ىنػا البيئػة ىػي مالبشر ىك مسػتخدـ المنػتج أك كيككف أك نظاـ إنتاجيس 

 مػف خػبلؿنسػاف مػع البيئػة بشػكؿ أف ػؿ نػكميكس عمػى تكامػؿ اإل اإلرجبيئة االستخداـ، كيعمؿ 
عمػػى اليػػـر مبلئمػػة يقػػع أنػػكميكس مػػدخؿ ىرمػػىس اإلرجمبلءمػػة البيئػػة مػػع اإلنسػػاف، كيسػػتخدـ 

فػػي حالػػة  كػػكفاسػػب لمبيئػػة أك تػػدريب األفػػراد يالبيئػػة مػػع اإلنسػػاف، كمرحمػػة اختيػػار الفػػرد المن
كػػف تحديػػد كيم(Moray, Neville, 2000, 859) صػػعكبة تغييػػر البيئػػة بشػػكؿ كمػػي

 نكميكس فيما يمي:الخصائص األساسية لئلرج
نػػكميكس ىػػػك تصػػػميـ نظػػػـ جحيػػػث أف اليػػػدؼ الػػػرئيس لئلر االعتمػػاد عمػػػى مػػػدخؿ الػػنظـ:  (أ )

فالبيئػة قػد تكػكف مكػاف ، (Schlick, C.M., 2009, 267) متكافقة بػيف البشػر كالبيئػة
(، softwareالبػػػػرامج )ك الخػػػػدمات، ك العمميػػػػات التقنيػػػػة، ك المنتجػػػػات، ك األدكات، ك العمػػػػؿ، 

ف التصػػػميـ التنظيمػػػي، كالبيئػػػة الخارجيػػػة، ككػػػذلؾ البشػػػر ااخػػػريك الكظػػػائؼ كالميمػػػات، 
(Wilson, J.R., 2000, 557) نػػكميكس بػػالفرد كالتكػػكيف الجسػػمي اإلرج، كييػػتـ

كالنفسػػػػي كالكجػػػػداني كالمعرفػػػػي، كاالجتمػػػػاعي، كعناصػػػػر البيئػػػػة الفيزيائيػػػػة كاالجتماعيػػػػة 
( كيقصػد بػو عبلقػة Micro levelكالمعمكماتية، كيتعامؿ مع الق ايا عمى محػكر صػغير )
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( Meso levelعمػػى محػػكر متكسػػط ) اإلنسػػاف باالػػة، أك ميمػػة أك كظيفػػة مفػػردة، أك
( كيقصػد macro levelالمنظمػة، أك كبيػر )بفرد كجزء مف العمميػات التقنيػة كيقصد بو ال

 ,Rasmussen, J., 2000تنظػػيـ، كالمنطقػػة، كالػػدكؿبػػو الفػػرد كجػػزء مػػف شػػبكة ال
869)). 

، يمكػف أف التركيز عمى األداء كالصحة كالسػبلمة: فعنػد مبلءمػة النظػاـ بػيف البيئػة كاألفػراد (ب )
، كالكفػػػاءة، كالفاعميػػػة، ىمػػػا األداء، كُيقصػػػد بػػػو يكػػػكف مخرجػػػات ىػػػذا النظػػػاـ عنصػػػريف

كالجكدة، كاالبتكاريػة، كالمركنػة، كسػبلمة النظػاـ نفسػو، كثباتػو كاسػتمراريتو، كالصػحة مػف 
ناحيػػة أخػػرل كيقصػػد بيػػا األمػػاف، كالر ػػا، كالمتعػػة، كالػػتعمـ، كالتنميػػة الشخصػػية، كاألداء 

 ,Wilson, J.R. and Others ,2009) لصػحة كالصػحة تػؤثر فػي األداءيػؤثر فػي ا
قػدرات البشػر يقػؿ األداء كالصػحة كالسػبلمة، مػع كعندما يقؿ تكافؽ مبلئمة البيئػة ، (776

مػا تكػكف أجػزاء حينف قػدراتيـ كالمعػايير المك ػكعة فعمى سبيؿ المثاؿ يػؤدم األفػراد أقػؿ مػ
كفػػاءة المعػػداتس لػػذا يجػػب فيػػـ  ك ػػعؼكقػػت، النظػػاـ معيقػػة كليسػػت دافعػػة، مثػػؿ قصػػر ال

نػػكميكس عمػػى العنصػػريف عػػف طريػػؽ اإلرجاألداء كالصػػحة كمكػػكف متصػػؿ ببع ػػو، كيركػػز 
 ,Pot, F.D. & E.A. Koningsveld, 2009)  مكاءمػة البيئػة مػع قػدرات الفػرد

422)  
كالسػبلمة عػف طريػػؽ نػكميكس عمػػى تحسػيف األداء كالصػحة اإلرج: يعمػؿ التصػميـ المكجػو (ج )

تحميػػؿ كتقيػػيـ النظػػاـ ينػػتج عنػػو تكصػػيات لمتصػػميـ، كيمكػػف اسػػتخداـ ألف صػػميـ النظػػاـ، ت
عػادة صػميـ كالتنفيػذ كالتقيػيـ نكميكس في كؿ مراحػؿ النظػاـ مػف حيػث التخطػيط كالتاإلرج كا 

تمػػد عمػػى التصػػميـ كالتحسػػيف المسػػتمر لمنظػػاـ، كال يشػػترط تعاقػػب ىػػذه المراحػػؿ، فيػػي تع
القػػرارات فػػي أم مرحمػػة تتػػأثر كتػػؤثر فػػي القػػرارات فػػي أم ف أل بع ػػيا، كأىميػػا التصػػميـ، 

نكميكس بالعنصر البشرم لمنظاـس حيػث يجػب تفيػـ ىػذا العنصػر اإلرجمرحمة أخرل، كييتـ 
( أك كبيػر micro، سكاء كاف عمػى مسػتكل صػغير)أك الجماعةالبشرم عمى مستكل الفرد 

(macro كيساعد ،)الطػرؽ التنظيميػة، لمتصػميـ  نكميكس في تحميؿ المكاقؼ كتقيػيـاإلرج
لمتحسػػػػػػػيف المسػػػػػػػتمر  المتنكعػػػػػػػة أك إعػػػػػػػادة التصػػػػػػػميـ، كتنظػػػػػػػيـ الطػػػػػػػرؽ التشػػػػػػػاركية

 (Woods, D. & Dekker, S., 2000, 277).لمنظـ
يبحػػث فػػي ثبلثػػة بػػيف اإلنسػػاف كبيئػػة العمػػؿ حيػػث نػػكميكس التكافػػؽ اإلرجالتكافػػؽ: يحقػػؽ  (د )
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مؿ الجسمانية كتأثيرىا عمى اإلنسػاف عكامؿ كىى عكامؿ فسيكلكجية كالتي تبحث نحك العكا
في حػاؿ اإلجيػاد البػدني كالتػكتر العصػبي كالقمػؽ داخػؿ المكػاف الػذم يعػيش فيػو أك العمػؿ 

لكجية مثػػؿ: االنتبػػاه، الػػتحكـ، ذاكػػرة التخػػزيف كاسػػترجاع سػػيكك الػػذم يعمػػؿ فيػػو، كعكامػػؿ 
، كعكامػػؿ تنظيميػػة المعمكمػػات، كاليقظػػة، مركنػػة األداء، كاألخطػػاء البشػػرية، كاتخػػاذ القػػرار
 & Dul, Jan) كتتمثػؿ فػي مكاعيػد العمػؿ كالر ػا الػكظيفي، اإلشػراؼ، كاألمػف كاألمػاف

Bernard Weerdmeester ,2008, 1). 
-58، 2666نػػكميكس فيمػػا يمػػي )عبػػد النبػػي أبػػك المجػػد، اإلرجكيحػدد الػػبعض خصػػائص   

59:) 
: بػالرغـ مػف أف اعتبػاراتنكميكس ليس مجػرد تطبيػؽ خطػكط إرشػادية عامػة أك قائمػة اإلرج (أ )

نكميكس يعتمػدكف فػي قػرارتيـ عمػي قػكائـ االختبػارات كالخطػكط اإلرشػادية اإلرجالميتميف بػ
عػػف المنػػتج، إال أنػػو فػػي الكاقػػع ال يمكػػف إنجػػاز ىػػذا التطبيػػؽ بطريقػػة صػػماء فػػي مراحػػؿ 
التصػػميـ كاإلنتػػاج، خاصػػة فػػي بعػػض الحػػاالت المحػػدكدة لممنػػتج، مثػػؿ المنتجػػات المبتكػػرة 

 بطريقة خاصة في التصميـ لبلستخداـ اإلنساني.
نػػػكميكس ال يسػػػتخدـ بذاتػػػو كنمػػػكذج لتصػػػميـ األشػػػياء: حيػػػث ييػػػتـ بػػػالتعرؼ عمػػػي اإلرج (ب )

الفركؽ الفردية، كيأخذ في االعتبار السمات الجكىرية لمجمكعة المستخدميف عنػد تصػميـ 
ة يفيميػػا ة تعميمػػات ىندسػػيالمنتجػػات الخاصػػة باسػػتخداميـ، فمػػيس مجػػرد ك ػػع مجمكعػػ

، بػؿ يمكػػف أف يػدركيا ااخػريف غيػػر المختصػيف بػنفس الطريقػػة، كيػدركيا جميػػع المينػدس
 المستخدميف بنفس الكفاءة.

نكميكس ليس فقط مجرد إدراؾ سميـ لؤلشياء: غالبا مػا يػؤدم اإلدراؾ السػميـ لؤلشػياء اإلرج (ج )
كجػو القصػكر نكميكس أكثر مف مجرد ذلؾ، حيػث تتعػدد أاإلرجإلي تحسيف التصميـ، كلكف 

نكميكس في المنتجات التػي نسػتخدميا إذا كانػت اإلرجأك المشكبلت في الجكانب المرتبطة ب
مصػممة فقػػط إعتمػادا عمػػي اإلدراؾ السػػميـ، كمػا أف اإلحسػػاس السػػميـ لػيس متػػكفر لجميػػع 

   الناس بدرجة كاحدة.
عد نػكميكس فػي مػدارس التربيػة الخاصػة بمصػر يسػااإلرجيت ح مما سػبؽ أف اسػتخداـ 

التككيف الجسمي كالنفسي كالكجػداني مف حيث  عامميف بالمدرسةتصميـ نظـ متكافقة بيف الفي 
بمػا فييػا مػػف  الفيزيائيػة كاالجتماعيػة كالمعمكماتيػةة المدرسػة كبيئػليػـ،  كاالجتمػاعي كالمعرفػي
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كيمكػف اسػتخداـ  خػدمات، كالبيئػة الخارجيػة،كما تقدمو مػف عمميات تقنية، ك منتجات، ك أدكات، 
مػػف حيػػث التخطػػيط كافػػة العمميػػات اإلداريػػة التػػي تػػتـ بالمدرسػػة كأنشػػطتيا نػػكميكس فػػي اإلرج

عػػػادة التصػػػميـ كالتحسػػػيف المسػػػتمر لمنظػػػاـ العمػػػؿ  كالتصػػػميـ كالتنفيػػػذ كالتقيػػػيـ كالصػػػيانة كا 
األداء كالصػػحة كالسػػبلمة، عػػامميف بيػػا عمػػي كالالمدرسػػة بػػيف بيئػػة بالمدرسػػة، كيركػػز التكافػػؽ 

لتميػػػز فػػػػي المدرسػػػة، كبػػػذلؾ يكػػػػكف ، كاالكفػػػاءة، كالفاعميػػػػة، كاالبتكاريػػػةة، ك تحقيػػػؽ الجػػػكدك 
 نكميكس أىمية كبيرة في المؤسسات التعميمية، يمكف تك يحيا فيما يمي:لئلرج

 
 

 :باملؤسشات التعلَنَْ يٌمَكصاإلرجأهنَْ ثاىًَا: 

ابينا كسمبينا فػي نطػاؽ أداء اإلنساف يمكف أف يتأثر إيجك  النظاـ،في ُيعتبر البشر أعقد جزء      
كالنفسػػية كالعاطفيػػة كقػػدرات ة ميكالجسػػالعكامػػؿ البشػػرية طبقنػػا لمخصػػائص الماديػػة كالركحيػػة 

 & Bhattacharya, Amit) نػػكميكس فيمػػا يمػػىاإلرجالعقػػؿ كالحػػكاس، كتتمثػػؿ أىميػػة 
James D. McGlothlin ,2012, 412-413): 

المؤديػػة لمخػػاطر جسػػيمة األخطػػاء  خاصػػة ،تقميػػؿ فػػرص حػػدكثيال سػػعيكالإنقػاص األخطػػاء  (أ )
 عمى نظاـ العمؿ، كالتنبؤ باألخطاء البشرية كالعمؿ عمى الحد منيا كالكقاية منيا.

 رفػع مسػتكل السػػبلمة كتقميػؿ الحػكادث كال ػػغكط المختمفػة الكاقعػة عمػػى األفػراد كاالىتمػػاـ (ب )
 صحة كراحة العامؿ، كتقميؿ المخاطر، كاإلدارة الكقائية.ب

الفاعمية التػي يػتـ بيػا إنجػاز الميػاـ الصػناعية كاإلداريػة، ك الكفاءة عزيز تحسيف األداء كت (ج )
مػػف العامػػؿ كبيئػػة العمػػؿ كمػػا بيػػا مػػف  كزيػػادة المكثكقيػػة كالقػػدرة عمػػى االعتمػػاد عمػػى كػػبلن 

 معدات. 
ؾ اسػػتيبل جيػػة، كالتقميػػؿ مػػف  ػػياع الكقػػت ك تػػكفير الػػدعـ الكامػػؿ لكػػؿ عناصػػر العمميػػة اإلنتا (د )

داتػو كمحصػمة كزيادة اإلنتاج، كزيادة اقتصػادية اإلنتػاج كعائ، صركفاتتقميؿ الم، ك المعدات
 .ىداؼاأللكؿ 

تحقيػؽ مبلئمػة األعمػاؿ كاألدكات كالػنظـ لمسػتخدمييا كتصػميـ ك إنقاص متطمبػات العمػاؿ  (ق )
نقاص متطمبات التدريب، كتسييؿ أدائو عمى رأس العمؿ.  الكظائؼ التي تبلئـ األفراد، كا 

ـ قػػدرة اإلنسػػاف عمػػى التفاعػػؿ مػػع المنتجػػات كاألدكات كبيئػػات تحسػػيف بيئػػة العمػػؿ كتعظػػي (ك )
( كالتقميػػؿ مػػف مككنػػات بيئػػة العمػػؿ Usabilityالعمػػؿ، زيػػادة إمكانيػػة االسػػتعماؿ بسػػيكلة )

 المعقدة أك صعبة الفيـ.
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 Sharples, Sarah & Steven) نػػكمكس فيمػػا يمػػي:اإلرجكيحػػدد الػػبعض أىميػػة 
Shorrock ,2014,170) 

فػػي اسػػتخداـ المنتجػػات األمػػاف ك  الراحػػةبشػػرية متعػػددة بزيػػادة اعتبػػارات قػػيـ  كحفػػز دعػػـ (أ )
 المستخدميف المعكقيف كاألسكياء. عيشة أف ؿ بمعناه المعنكم لكؿ كتحقيؽ مستكل م

تقميػػؿ نسػػب العمػػؿ عمػػي إنقػػاص ال ػػجر كالرتابػػة )العمػػؿ عمػػى نمػػط ككتيػػرة كاحػػدة(، ك  (ب )
 البشرل كمنا ككيفنا. الغياب، كزيادة دافعية العامميف، كزيادة األداء

العبلقػػة بػػيف  كبيئتػػو كظركفػػو المختمفػػة، كتكثيػػؽ وعممػػزيػػادة تقبػػؿ كر ػػا العامػػؿ عػػف  (ج )
 ف سكء اإلنتاج قد ينتج عف  عؼ قدرات العامميف.أل العامؿ كميمتوس 

إيجػاد أف ػؿ العمػؿ عمػي طرؽ العمؿ كتغييرىا لتتبلءـ مع العماؿ، ك تحسيف ظركؼ العمؿ ك  (د )
ألعماؿ، عػف طريػؽ تعػديؿ الميػاـ كاألدكار لمعػامميف طبقنػا لقػدراتيـ الطرؽ التي تؤدل بيا ا

، كتقميػػؿ اإلعاقػػة الكظيفيػػة حيػػث تظيػػر عنػػدما تختمػػؼ قػػدرات كطاقػػاتيـ كحػػدكد إمكانيػػاتيـ
العػػامميف كميػػارتيـ كاألدكار المطمكبػػة مػػنيـ، كتقميػػؿ أجػػزاء النظػػاـ يجعػػؿ عمميػػة إصػػبلحو 

  أكثر كفاءة.
 (:57، 2666، المجد أبك النبي بد)عما يميفنكمكس رجاإل عمـ كما تتمثؿ أىمية 

 فييا تستخدـ التي البيئاتلؾ ككذ اإلنساف، تخدميايس التي المنتجات تحسيف أك تطكير (أ )
 الحقيقية. اإلنساف كحاجات كحدكد قدرات تكافؽ مع أف ؿ لتحقيؽ المنتجات ىذه

 األخرل، كاألنشطة مؿالع إنجازمف خبلليا  يتـ التي كالكفاءة الفاعمية تحسيف كتعزيز (ب )
 اإلنساني. لبلستخداـ المنتجات مبلءمة كزيادة ،اإلنتاجية كزيادة

 في كالسبلمة كالدقة األداء سرعة زيادة خبلؿ مف مرغكبة إنسانية قيـ كتأكيد تعزيز (ج )
 العامؿ. الفرد أداء مؤشرات ما يساعد عمي تحسيف، مالعمؿ

 الخطر عف طريؽ إزالة ستخدمياي لتيا لممنتجات المستخدـ قبكؿ كزيادة الراحة،تحقيؽ  (د )
 منو، كتصميـ المطمكب لمعمؿ تأديتو أثناء عامؿلم المريح الك ع كتكفير ،العمؿ مكاقع مف

 العامميف.  قدرات مع يتناسب العمؿ بما كبيئة كالمعدات كااالت العمؿ مكاقع
 كالممؿ كالتعب داالجيا كتقميؿالعامميف،  لؤلفراد كالسبلمة كالراحة األماف متطمبات تكفير (ق )

 الخطأ عف الناجمة الحكادث خفض مف خبلؿ أداء أف ؿ إلى لمكصكؿ المياـ إنجاز أثناء
 البشرم. 
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 المينية السبلمة كسائؿ جميع تكفيرك  يؤديو، الذم العمؿ عف المستخدـ ر اء زيادة (ك )
 مف أكثر بالعامؿ أدنى، كاالىتماـ حد إلى كتقؿ العمؿ إصابات تنعدـ بحيث لمعامميف

 أف ؿ. حياة يحقؽ لو ماب اإلنساف معيشة كتحسيف طبيعة المادية، بالمكارد ىتماـاال
مجاالن عممينا في إعادة دراسة البشر أك ىندسة البشر ي ع في   نكميكساإلرجكيمثؿ     

االعتبار تحسيف اإلنتاجية كالصحة كالسبلمة، كراحة جمكع األفراد، حسبما يككف التفاعؿ 
)فاركؽ  التقنيات التي يستعممكنيا كالبيئة التي يكجدكف فيياالمؤثر بيف األفراد ك 

، كحيث أف التعميـ عمى عبلقة مباشرة باإلنساف، فإف محكر االىتماـ (2663،124عبده،
لمؤسسات ا أىمية كبيرة فينكميكس ئلرجل ككفنكميكس كالتعميـ، كياإلرجمشترؾ بيف 

  ما يمي:التعميمية تتمثؿ في
سػػتخدـ لترتيػػب ذم يكيمكػػف ألسػػمكب المنظكمػػة الشػػامؿ الػػعمػػؿ، تحسػػيف تصػػميـ بيئػػات ال  (أ )

كيسػاعد عمػى التنبػؤ بكيفيػة تػكفير  ،ظركؼ العمؿ أف يجمػع اتجاىػات متفرقػة فػي البحػكث
كذلػؾ مػف خػبلؿ أع ػاء لجنػة  ،الظركؼ الصحية كالمنتجة لمعػامميف فػي مختمػؼ الظػركؼ

 Prince, Edward Island) بالمؤسسػػػة نػػػكميكساإلرجالسػػػبلمة كمنسػػػقك 
,2001,70-71) 

بناء األفػراد كتعػديؿ اتجاىػاتيـ مػف خػبلؿ جػانبيف: جانبنػا اجتماعينػا ي ػـ األفػراد كعػاداتيـ  (ب )
كتقاليػػدىـ كاتجاىػػاتيـ لتنظػػيـ حيػػاتيـ كمػػا اتفقػػكا عميػػو مػػف ُعػػرؼ كمعػػايير خمقيػػة لتكجيػػو 

يعػػػػة عمػػػػى اإلنسػػػػاف مػػػػف مصػػػػادر سػػػػمككيـ، كجانبنػػػػا فيزيائينػػػػا ي ػػػػـ مػػػػا تجػػػػكد بػػػػو الطب
  (Glen, Gallaway ,2007, 82)كةلمثر 

تكػػكيف البيئػػة المربيػػة كالتػػي ُتعػػد نمطنػػا مػػف أنمػػاط التنظػػيـ االجتمػػاعي، حيػػث تتكػػكف مػػف   (ج )
كيشػترككف فػي ميػراث  ،كيعيشػكف فػي منطقػة محػددة ،مجمكعة مف األفراد يجتمعكف سػكينا

ى أف يعممػكا قػدرة عمػ كيتبعكف إلى حد ما نمطنا متجانسنا مف الحياة، كلدييـ ،تاريخي مكحد
 (Kevin, Hurley ,2010, 21)بصكرة تعاكنية.

التغييػػرات المنشػػكدة لتحسػػيف  افػػةاعيػػة، كالتػػي ُتعػػد نشػػاطنا ييػػتـ بكتحقيػػؽ التنميػػة االجتم (د )
حيػث مستكل معيشة األفراد عف طريؽ إشباع حاجاتيـ الطبيعيػة كاالجتماعيػة المشػركعة، 

ثقافينػا  فػردف كالبيئػة، أك ىندسػة بنػاء النكميكس عمـ ىندسة العبلقة بيف اإلنسااإلرج يعتبر
 كفقنػػا لمعطيػػات البيئػػة كمتغيراتيػػا كتػػرتبط ارتباطنػػا كثيقنػػا بػػنظـ تفػػاعبلت البشػػر كأنمػػاطيـ
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 (Cheryl, Moore & Goggins Rick ,2002, 93) المختمفة
دارة األفػػػراد اإلرجكتعتمػػػد العبلقػػػة بػػػيف  نػػػكميكس كالمؤسسػػػات التعميميػػػة عمػػػي كيفيػػػة تنظػػػيـ كا 

   لعبلقات المتبادلة بينيـ، كيظير ذلؾ مف خبلؿ:كا
اسػػػتثمار العكامػػػؿ البشػػػرية: عػػػف طريػػػؽ تنشػػػئة المعممػػػكف مػػػف خػػػبلؿ الفحػػػص الػػػدقيؽ  (أ )

فػي ظػػؿ  يعممػكف كاالختيػار، كتحقيػؽ المطابقػة المثمػى بػيف اإلنسػاف كالبيئػة، كجعػؿ النػاس
 ة ة مػا بعػد الخدمػظركؼ مختمفة، كاستثمار العامميف مف معمميف كادارييف تجػاكزكا مرحمػ

(Wang, Hong-Bin & Liu, Yu-Hua ,2008, 1560) 

عػػف طريػػؽ تحسػػيف نكعيػػة كمسػػتكل المعممػػيف لتحسػػيف مسػػتكل  تطػػكير عمميػػات اإلنتػػاج: (ب )
 (Robinson and Others, 2009, 52)  التدريس

استخداـ نظـ إدارة متكاممة كنماذج متميزة: عػف طريػؽ بنػاء معممػيف قػادريف عمػي التطػكر  (ج )
  (Hall, Julie ,2009, 25) ي، كتسريع التطكير بطريقة متناغمةالعمم

إنشػػاء مكاقػػؼ مربحػػة: عػػف طريػػؽ تنشػػئة المعممػػيف الػػذيف يمكػػف أف يمبػػكا مطالػػب التنميػػة  (د )
باعتبارىػػػا جػػػكىر بنػػػاء المجتمػػػع، اعتمػػػاد الخطػػػط العمميػػػة لبنػػػاء المعممػػػيف كفقػػػا لمبػػػادئ 

 (Wang, Hong-Bin & Liu, Yu-Hua ,2008,1566) اليندسة اإلنسانية 

اشػػتراؾ األفػػراد فػػي تحسػػيف األنشػػطة: عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ منيجيػػة تشػػاركيو فػػي عمميػػة  (ق )
اتخاذ القرارات، كمنح األقساـ التحكـ الذاتي، بذؿ قصارل الجيد لتعزيػز العمػؿ بالمؤسسػات 

 William, S. Marras & Karwowski) البحثية التػي تحفػز إقامػة األبحػاث العمميػة
Waldemar ,2006,52)   

 فيس في المؤسسات المختمفة ك نكميكاإلرج عمـ تطبيؽ أىمية مف عر و سبؽ مما        
نكميكس في مدارس التربية الخاصة حيث يساعد اإلرجم، تت ح أىمية استخداـ التربك  المجاؿ

تحسيف األداء كتعزيز كيعمؿ عمي  ،بالمدرسة عمى نظاـ العمؿالتي تؤثر األخطاء  عمي تقميؿ
بيئة المدرسة لمعامميف بيا،  ؽ مبلئمةيتحقك  سيف تصميـ بيئات العمؿكتح، ة كالكفاءةالفاعمي

لعامميف طبقنا اتعديؿ مياـ كأدكار ك ، امميف بالمدرسةالعجميع  ف طرؽ العمؿ لتتبلءـ معيتحسك 
شباع حاجاتيـك  لقدراتيـ كحدكد إمكانياتيـ،  تيـالطبيعية كاالجتماعية لتحسيف مستكل معيش ا 

كمستكل المعمميف لتحسيف مستكل  تحسيف نكعيةك ف، يالمعمم أىيؿتمف خبلؿ  كيتـ ذلؾ
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عداد التدريس العامميف مف معمميف  كاستثمار ،معمميف قادريف عمي التطكر العممي، كا 
، كيؤكد عمي ذلؾ بشريةكفقا لمبادئ اليندسة ال كادارييف تجاكزكا مرحمة ما بعد الخدمة

 :يحيا فيما يميالتي يمكف تك  نكميكساإلرجمقكمات 
 

 :باملؤسشات التعلَنَْ يٌمَكصاإلرجتطبَل ات كٌممثالًجا: 

ىناؾ العديد مف المقكمات الخاصة بإعادة بناء كتنظيـ العبلقة بيف اإلنساف كالبيئة 
-25، 2667الثقافية كالمادية، كالمتغيرات الحاكمة تتمثؿ فيما يمي )رقية عدناف المعايطة، 

28:) 
سمبيات مدخبلت البيئة الثقافية كما تكاجيو مف متغيرات كذلؾ مف إعادة تدكير كتشكيؿ  (أ )

خبلؿ رصد الكاقع الثقافي الحالي السائد كحصر ما فيو مف مدخبلت سمبية تؤثر عمي 
 المؤسسة في أداء األعماؿ.

التي يتفاعؿ عمييا اإلنساف مف خبلؿ إيجاد  إعادة ىندسة البيئة المادية لؤلماكف  (ب )
ت تفكيره ألف ىذه القيـ التي يتشربيا األفراد ىي التي تحدد مجاالمكجيات قيمية جديدة، 

كسمككو كتؤثر في تعميمو، بحيث يتـ التشكيؿ كالتكجيو القيمي في  كء معطيات الثقافة 
 البيئية كمتغيراتيا الناجمة عف التفاعؿ اإلنساني كمشكبلتو.

 تفؽ كلغة كبيئة التفاعؿ.إيجاد لغة مثمي لبلتصاؿ مف خبلؿ مداخؿ المغة المتنكعة التي ت (ج )
مكاناتو كقدراتو. (د )  إيجاد بيئة مثالية لئلنساف مف خبلؿ بنائو كاكتشافو لذاتو كا 
ا في بيئة إدراؾ دكر المؤثرات اإلعبلمية المرئية كالمسمكعة التي تؤثر سمبا أك ايجاب (ق )

 اإلنجاز .
قافية ككحدة إدراؾ مكانة اتخاذ القرار بالتطكير في  كء معطيات البيئة المعنكية كالث (ك )

 العبلقة بيف اإلنساف كالبيئة.
لمادية كما يطرأ عمييا مف تييئة عممية لمتخطيط كالمتابعة كالمبلحظة لمبيئة اإلنسانية كا  (ز )

فيـ أف ؿ لمتابعة التغيرات الككنية المحيطة باإلنساف كالمتحركة نحك تغيرات، بما يحقؽ 
 أر ية جديدة لمتفاعؿ اإلعبلمي.

 األر ية ؽاإلنساني القيمي مف يـك إلي آخر مف خبلؿ المناطإدراؾ كرصد التحكؿ  (ح )
 .المختمفة التي يعيش كيتفاعؿ فيو اإلنساف
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لئلنساف كما يرتبط بيا مف ق ايا ابتكارية  ةاإلبداعي ؽزيادة سعة كفعالية المناط (ط )
 كاالبداع المنشكد ىنا ىك درجة  استجابة األفراد لمتغيرات البيئية.

س في المؤسسات نكميكاإلرج عمـت تطبيؽ مقكما مف عر و سبؽ مما
نكميكس في مدارس التربية الخاصة في  ركرة اإلرجالمختمفة، تت ح مقكمات استخداـ 

كجكد لغة لمتفاعؿ كاالتصاؿ بيف جميع العامميف، كاالعتماد عمي تكجيو األفراد كغرس 
عمؿ عمي تكفير بيئة القيـ بينيـ، كالحد مف المتغيرات الثقافية السمبية المؤثرة عمييـ، كال

مكاناتيـ،  مما مثالية لؤلفراد داخؿ المدرسة تمكنيـ عمي اكتشاؼ ذاتيـ كفيـ قدراتيـ كا 
يساعدىـ عمي العمؿ بكفاءة كبصكرة متكافقة مع بيئتيـ، كالذم ينعكس عمي اتخاذىـ 

ارات بصكرة فعالة كبشكؿ أكثر دقة، كيككف ذلؾ كفقا لمجمكعة مف المجاالت الخاصة القر 
، كيمكف تك يح ذلؾ فيما عمؿ تتداخؿ مع بع يا لتككف بيئة النكميكس كالتي إلرجاب

  يمي:
 :باملؤسشات التعلَنَْ يٌمَكصاإلرججماالت ا: رابًع

 Environmental) نكميكس البيئياإلرجلتشمؿ نكميكس اإلرجتتعدد مجاالت        

Ergonomics)،  العقمي نكميكس المعرفي أكاإلرجك(Cognitive Ergonomics) ،
 Physical) نكميكس البدنياإلرجك  (،Neuro Ergonomics)نكميكس العصبي اإلرجك 

Ergonomics)،  اإلرجك(نكميكس الثقافيCutural Ergonomics)
نكميكس اإلرجك  

(Gavriel Salvendy ,2012, 1058)،(Organizational Ergonomics) التنظيمي
  ،

يا بيئة العمؿ، كفيما يمى عرض لتمؾ كىذه المجاالت تتداخؿ معنا لتحدد في مجمم
 المجاالت:

: يبحث في التأثير (Environmental Ergonomics)نكميكس البيئي اإلرج)أ( 
البيئي عمى العمؿ بما يت مف اعتبارات البيئة الحرارية مف حرارة كبركدة كرطكبة 

امنا مف كتيكية، كتشكؿ البيئة السمعية كال ك اء كاعتبارات التمكث السمعي جانبنا ى
ا بالبيئة البصرية كاإل اءة كالتمكث البصرل كتأثير ك ىذا المجاؿ،  ييتـ ىذا المجاؿ أي ن

 ـىذه العكامؿ جميعنا عمى اإلنساف كما يتعامؿ معو مف نظـ كمنتجات كميا
(Bridger, Robert,2008, 25  .) 
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يبحث في  (Cognitive Ergonomics): نكميكس المعرفي أك العقمياإلرج)ب( 
فات العقمية كالقدرات الذىنية لئلنساف كاإلدراؾ الحسى، كالقدرة عمى الفيـ، الص

كالذاكرة، كأعماؿ المنطؽ في االستنتاج كاالستنباط، كصنع القرار، كاالستجابات 
الحركية، كاألداء الميارل، كتعامؿ اإلنساف مع ااالت الذكية كالحاسبات، كتأثير ىذه 

، التي يتعامؿ معيا المختمفة ف كالمككنات األخرل لمنظـالعكامؿ عمى التفاعؿ بيف االنسا
العمميات العقمية كالمعرفية التي تتصؿ بالمكاقؼ المختمفة كافة كييدؼ شرح كتفسير 

 عمى مستكيات متعددة مف التعقيد، فالتحميؿ الدقيؽ لؤلنشطة العقمية، كاإلدراكية ىاـك 
كليس ما يجب أف يفعمو العاممكف ف تجاه النظاـ كلمعرفة حقيقة ما يفعمو العامم جدا

 (Rodrigo, F.& Flavia Della, 2014,3)تجاه النظاـ

: يقـك عمى دراسة العقؿ البشرل (Neuroergonomics)نكميكس العصبي اإلرج)ج( 
كعبلقتو باألداء في العمؿ، كىك يبحث في حمؿ العمؿ العقمي، كأداء المياـ المتعددة 

، أ البشرل، كالتكيؼ العصبي، كاالختبلفات الفردية في اإلدراؾفي نفس الكقت، كالخط
كالنظـ العصبية التكيفية، كتزامف العمؿ العقمي  العقمي، كيتعامؿ ىذا المجاؿ مع اإلرىاؽ

استخداـ المعرفة بأداء البشر ككظائؼ نكميكس العصبي اإلرجكييدؼ  كالجسماني،
لمعبلقة بيف كظائؼ العقؿ كاألداء في  العقؿ لتصميـ عمميات أكثر كفاءة، كتقديـ الفيـ

 (Johnson, Addie & Robert Proctor ,2013,4)متنكعة كظائؼ فعمية

يبحث في الصفات البدنية  (Physical Ergonomics): نكميكس البدنياإلرج)د( 
كالتشريحية كالفسيكلكجية لجسـ اإلنساف كعبلقتيا بتصميـ المنتجات كااالت التي 

 كالبيئة السبلمة تكفير بيدؼ يتعامؿ معيا، العمؿ التي ساف كنظـيتعامؿ معيا االن
ييتـ ىذا المجاؿ ك أسباب اإلجياد البدني،  مف متخمصل ،ؿالعام لئلنساف المريحة

كانيكية لمبشر التخاذىا كمعايير بقياسات جسـ اإلنساف االنثركبكمترية كالصفات البيكمي
جكانب لتكفير  أك اع العمؿ كتحسيفف، تصميـ المنتجات كاألنشطة البدنية لئلنساعند 

 http://www.iea.cc/whats/index.html) األماف كصحة اإلنساف كسبلمتو

retrieved) 
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يتعامؿ مع ثقافة المجتمعات (: Cutural Ergonomicsنكميكس الثقافى)اإلرج)ق( 
عات الجماعات العرقية، كالتككيف القبمى كالعشائرل، كجما كتأثيرىا عمى العمؿ، كيشمؿ
لبلستفادة منو في عدة مجاالت مثؿ تشكيؿ فرؽ العمؿ  األقمية، كالجماعات الدينية،

، كدراسة اليجرات داخؿ المنظمات المكجكدة غير المتجانسة، كتحديد الصراعات
البشرية لممناطؽ الح رية، كالمستكل المعيشي لمسكاف، كأثر العكلمة عمى 

ميـ نظـ شاممة كمناسبة لؤلفراد، فالنظـ نكميكس الثقافي تصاإلرجكييدؼ ، المجتمعات
 ,Kaplan) عمي العمؿ العقمية لؤلفراد ليا تأثير سمبىك  الثقافية التي ال تراعى النماذج

Michael ,2004,25). 

يبحث في تعظيـ  (Organizational Ergonomics): نكميكس التنظيمىاإلرج)ك( 
، ظيميةتنكعمميات ف عناصر الفائدة مف النظـ التقنية كاالجتماعية بما تت منو م

كالعمؿ  كتت مف المك كعات التي يتناكليا ىذا المجاؿ االتصاؿ، إدارة المكارد البشرم،
، كالثقافة كجدكلة العمؿ كتكقيتاتو ،العمؿ، كالعمؿ التعاكني كتصميـ ،الجماعي

التنظيمية، كالتنظيمات االفترا ية، كالعمؿ عف بعد، كالجكدة الشاممة كجكدة العمؿ 
 (.(Martin, Paul R. and Others ,2011, 317إلدارما

باألفراد  المياـ المناطة تقييـ عمى نكميكس التنظيمي المنظماتاإلرجيساعد ك 
المياـ  كبك ع المياـ، مف ميمة كؿ إلنجاز المطمكبة معيف، كالميارات إلنجاز عمؿ

 تعظيـ مف الكظيفة إعادة تصميـ يتـ أف يمكف كالميارات المتشابية في مجمكعات،
 تقع بكظائؼ أخرل ما بجعمو يقـك مكظؼ فراغ كقت مف يمكف االستفادة فمثبلن  الكفاءة،

 إنتاجية تزداد بيا، كبذلؾ لمقياـ آخر مكظؼ مف تخصيص بدالن  عممو منطقة في
 (Karwowski, Waldemar & William S. Marras ,2003, 17).العامؿ

ا  يستخدـ أف كيمكف  تحديدفي المنظمات  رة لمساعدةالميا تحميؿ مبادئأي ن
كالذىنية  الميارات الجسدية بتشخيص معينة، كذلؾ كظيفة لشغؿ األف ؿ المرشح

في  تكفرىا الكاجب المؤىبلت كتحديد معينة، كظيفة ألداء ال ركرية كاالجتماعية
ا تحديد المرشح ككذلؾ اختيار المرشح،  العامميف لتدريب الطرؽ أف ؿ المناسب، كأي ن

(Mital, Å., and Others, 2000, 66) 
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جعؿ الميمة أسيؿ في األداء، كتظير تعني التنظيمي نكميكس اإلرجكالكفاءة في      
فتقميؿ الجيد في العمؿ يجعمو أكثر كفاءة جسمانية، كتقميؿ  ،الكفاءة في عدة أشكاؿ

كؼء، كتقميؿ أجزاء النظاـ يجعؿ عممية ك الميمة يجعميا تؤدل بشكؿ سريع خطكات 
حو أكثر كفاءة، كتقميؿ التدريب المطمكب بمعنى جعمو بدييي يكسع دائرة األفراد إصبل

 (Schlick , Christopher M., 2009, 93) المطمكبة المؤىميف ألداء المياـ

نكميكس التنظيمى عمى إحداث أم تغييرات أساسية في أل اإلرجيساعد كما 
نتاج كالتكنكلكجيا المستخدمة في نظاـ، ككيفية تنفيذ خطة التنمية في تنظيـ عممية اإل 

 اختيار األدكات كااليات، كتنظيـ كتكزيع العمؿ عمى المكظفيف ككذلؾ مياـ العمؿ
(Duffy, VG and G. Salvendy,1999, 215) كيسبب تنظيـ العمؿ "حمؿ" يسبب

جياد لؤلفراد لك كاف  تفاعبلت نفسية كع كية لؤلفراد، فالحمؿ النفسى يسبب تكتر كا 
طمب جيد أكثر مف قدرة الفرد، كتغيير ساعات العمؿ يسبب تكتر في اإليقاع العمؿ يت

البيكلكجى لمفرد، كيزيد مف استيبلؾ طاقة الفرد، كيؤثر بدكره عمى السمكؾ، كما أف 
ليا نتائج عاطفية، كسمككية كبيكلكجية، كىذه العمؿ يسبب تفاعبلت نفسية  تنظيـ

كاجية المفترض منيـ أداؤه، ككذلؾ قبكليـ لمعمؿ النتائج ترتبط بإدراؾ الفرد لقدراتيـ لم
تاحة ظركؼ نفسية جيدة لمعمؿ كمنيا الدافعية عمى سبيؿ  كظركؼ العمؿ، كا 

 ((Carayon, Pascale& Michael J. Smith ,2000, 649المثاؿ

 أنظمة العمؿب التنظيمينكميكس اإلرجييتـ الدكلية،  نكميكساإلرجفقا لرابطة كك 
 كالسياساتت منو مف اليياكؿ التنظيمية، داخؿ المؤسسة بما ت

 التنظيمينكميكس اإلرجكيختص   (Karwowski, Waldemar, 2006)كالعمميات
نكميكس اإلرجدعـ ، حيث يأنظمة العمؿ لتتناسب مع الطبيعة البشريةبتصميـ 
ة، البشري اءخطاأل تتفادمك  تطكير نظـ العمؿ التي تكمؿ السمكؾ البشرمالتنظيمي 

يجب أف تراعي ، بحيث التصميـ الفعاؿ لنظـ العمؿ التنظيمي نكميكسجاإلر قترح كي
 ،البيئة الخارجيةتت مف:  اليياكؿ تفاعؿ أربعة عناصر رئيسية في النظاـ االجتماعي

نكميكس اإلرج، كيعمؿ كالنظاـ الفرعي لؤلفراد ،البيئة الداخميةك  ،النظاـ الفرعي الفنيك 
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متعددة العمؿ قكم عمى طبيعة التركيز كد عمي الؤ كينكميكس، التنظيمي كفقا لمماكركأرج
التكنكلكجيا  نكميكس التنظيمي بتطبيؽاإلرجتعترؼ ت، ككفقا لنظرية النظـ االختصاصا

األصكؿ التنظيمية كالتي تمثؿ  الر اتحقيؽ ك  استقبللية العماؿك  عمى المياـ كالميارات
 .(Hendrick, H. & B. Kleiner, 2002)ميزة التنافسيةكأساس لمالرئيسية 

 عف اإلببلغ أنظمة التنظيمي، كاعتماد الخارجية التأثير كتت مف البيئة
 العمؿ باستمرار، كيت مف النظاـ ممارسات تحقيؽ األىداؼ، كتغييراألخطاء، كالعمؿ عمي 

 البيانات، كتطبيؽ تحميؿ المكثكقية، كتكفير برامج التنظيمية، كزيادة المبادرات: الفني الفرعي
 التنظيمي، كالمكاءمة الثقافة الداخمية تغيير الجديدة، كتت مف البيئة المعمكمات تكنكلكجيات

 الفريؽ تدريب الفعاؿ، كتعزيز التكظيؼ لؤلفراد تعزيز الفرعي القيادة، كيت مف النظاـ مع

(Schutz, A. L. and Others ,2007, 50) نكميكس رج، كفيما يمي شكؿ نمكذج لئل
 التنظيمي:
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 ُىييكس انخُظيًياإلزج( ًَىذج 2)شكم            

Duffy, Vincent G. ,1999, 614)) 

نكميكس التنظيمي يعتمد عمي تفاعؿ اإلرجيت ح مف الشكؿ السابؽ أف 
المدخبلت مع المخرجات، كيؤكد عمي تحقيؽ التكامؿ بيف كافة عناصر المنظـ، فكجكد 

اىات اإلدارة كتجنب التعقيد الجزئي في ظؿ كجكد تأثير تكنكلكجي عمي  كابط تحكـ اتج
خصائص مياـ اإلدارة، مع كجكد ىيكؿ تنظيمي مبلئـ يت ح فيو حجـ المنظمة 
كالمستكم اليرمي الذم تظير فيو مياـ كمسئكليات كسمطات جماعات العمؿ، كتكفير 

المياـ، كفي ظؿ كجكد بعض  نظاـ لممكافأة كأليات لزيادة دافعية األفراد حكؿ تنفيذ
الميارات السمككية التي تساعد عمي تحقيؽ التكامؿ في عمميات اإلدارة مثؿ تكفير 
فرص لمتعمـ، كالعمؿ في فريؽ، كميارات حؿ المشكبلت، كجكدة االتصاؿ الكظيفي، 
يؤدم إلي أداء تنظيمي متميز يساعد عمي تحقيؽ الجكدة كتحقيؽ ر ا األفراد، كلذلؾ 

 األداء انخُظيًي:

حقييى اإلدازة انراحيت 

 وحخضًٍ:

 يقاييس األداء-

 انىقج.-

 حكهفت االَخاج.-

 اَخاجيت انًجًىػت.-

 األداء انخُظيًي:

 جىدة انًُخج.-

 إَخاجيت انًجًىػت.-

انخؼاوٌ بيٍ -

 جًاػاث انؼًم.

 زضا انًىظف.-

 زضا انؼًيم. -

األداء 

، ٍانًتضاي

 ًٍويخض

 انىقج-

 حكهفت االَخاج-

يخطهباث -

 انخغييس

 انًٓبساد، انغهٕكٛبد 

 (عًهٛبد انتكبيم )يبٚكشٔ

 فسص انخؼهى.-

 انؼًم في فسيق.-

 يهازة حم انًشكالث-

 جىدةاالحظال انىظيفي.-

يسخىي االحظال -

 انىظيفي.

أنياث وأَظًت انخكايم 

 انخكُىنىجي

 

 .انٓٛكم انتُظًٛٙ

 حجى انًُظًت.-

 انًسخىي انهسيي. -

 جًاػاث انؼًم.-

 َظاو انًكافأة. -

 دافؼيت حُفير انًهاو-

االضطشاثبد 

 ٔانًخبطش:

انخأثيس انخكُىنىجي 

ػهي خظائض 

 انًهاو

ضٕاثظان

: 

 احجاهاث

اإلدارة، والتعقيد 

 الجزئي

 

 مدخالت
 مخرجات

ةخفض الكقت كتحقيؽ التكامؿ بيف األنظم  
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نكميكس التنظيمي إلي أربعة أبعاد ىـ: نظاـ العمؿ اإلرجدراسة عمي تصنيؼ تعتمد ال
 التي الكظائؼ كمجمكعة كالسمطات كاالتصاالت كالمعمكمات، العبلقات ىيكؿ كيشمؿ)

(، كالبيئة الفيزيقية داخؿ التنظيـ تتـ التي اإلدارية كالعمميات التنظيـ، عمييا يشتمؿ
مف اإل اءة، كأماكف العمؿ، كاألمف كالسبلمة )كتشمؿ البيئة المادية بمككناتيا 

كالصحة المينية، كمنع ال ك اء، كااالت كاألدكات المستخدمة في أداء العمؿ(، 
دارييف،....  كاألفراد )كتشمؿ جميع العامميف بمدارس التربية الخاصة مف معمميف كا 

داخؿ  األفرادالعبلقات بيف  كتشمؿكالعمؿ بما يتناسب مع قدراتيـ(، كجماعات العمؿ )
 .المتنكعة داخؿ المدرسةجماعات العمؿ 

نكميكس كالتي يمكف استخداميا اإلرجكمما سبؽ يت ح تعدد كتنكع مجاالت 
يمكف االستفادة مف في تحقيؽ االبداع التنظيمي بمدارس لتربية الخاصة، حيث 

ء، نكميكس البيئي عف طريؽ التحكـ في اإل اءة، كالحرارة كالبركدة، كال ك ااإلرج
عادة تصميـ بيئة العمؿ بالمدرسة كتككيف بيئة تعميمية مناسبة، كيمكف االستفادة مف  كا 

نكميكس المعرفي بمدارس التربية الخاصة عف طريؽ تغيير طرؽ التدريس اإلرج
بالمدرسة، كاستخداـ طرؽ مناسبة لممتطمبات العقمية كالمعرفية طبقنا لممرحمة العمرية 

االعاقة بالمدرسة، كاستخداـ التكنكلكجيا في التعميـ، كبما يتناسب مع نكع كدرجة 
كتغيير دكر المعمـ كالكسائؿ التعميمية، خاصة في حالة الطبلب ذكم االحتياجات 

نكميكس العصبي عف طريؽ تقميؿ اإلرىاؽ العقمي اإلرجالخاصة، كيمكف االستفادة مف 
المعمميف كالعامميف سكاء لمطبلب عف طريؽ تغيير المناىج بما يتناسب مع ظركفيـ، ك 

نكميكس البدني عف طريؽ اإلرجعف طريؽ تغيير ظركؼ العمؿ، كيمكف االستفادة مف 
نكمية، بما يساعد عمي اإلرجتجييز حجرات التدريس كأماكف العمؿ طبقا لممكاصفات 

مخاطر التي يتعرض لم المستمر تقييـالك  بيئة التدريس كالعمؿ، مع الجسـ تكيؼ قدرة
كمحاكلة تفادييا، كيمكف االستفادة  أثناء أداء األعماؿ المختمفة امميفعالالطبلب ك ليا 
نكميكس الثقافي في التعميـ عف طريؽ دراسة ثقافة المجتمع تجاه فئة ذكم اإلرجمف 
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حيث تتعدد الثقافات ما بيف ريؼ كح ر، كتتعدد االحتياجات الخاصة كمدارسيـ، 
 بلفات الطائفية كالعرقية.ب كؿ الخنكميكس عمي تذكياإلرجاألدياف، كيعمؿ 

نكميكس التنظيمي في تطكير مدارس التربية اإلرجيمكف االستفادة مف كما        
الخاصة عف طريؽ إعادة تغيير الكظائؼ كتكزيعيا كتقسيميا طبقنا لقدرات العامميف، 
عادة تصميـ عمميات النظاـ، كتكثيؽ  عادة تصميـ نظاـ العمؿ داخؿ المدرسة ككؿ، كا  كا 

قة بيف العامميف بالمدرسة كبيئتيا بيا فييا مف أدكات كمعدات كأجيزة، كما تقدمو العبل
مف خدمات، مع تكفير الدعـ الكامؿ لكؿ عناصر العممية التعميمية، كفتح قنكات اتصاؿ 

ككف ة داخؿ المدرسة )مك كع الدراسة(، ككي يفعالة بيف جماعات العمؿ المختمف
ؤسسات التعميمية، يتـ استخدامو مف خبلؿ مجمكعة دكرا فعاال داخؿ الملئلرجنكميكس 

 مف اإلجراءات يمكف تك يحيا فيما يمي:  
 :باملؤسشات التعلَنَْ يٌمَكصاإلرج ا: اجزإات استدداو خامًش

نكميكس التعبير عف إطار العمؿ كاألساليب اإلرجبإجراءات استخداـ كُيقصد 
جتماعية المعقدة، كتركز ىذه المتبعة لكصؼ كتقييـ النشاط البشرم داخؿ النظـ اال

غيره مف البشر كالمنتجات كاألجيزة كالنظـ، كتساعد عمي تفاعؿ اإلنساف مع جراءاتاال
عمي أداء الميمة، كتجنب األخطاء، كاتخاذ القرارات، كتقييـ النظـ كبرامج التدريب 

    : ما يمي نكميكساإلرجأىـ أساليب كمف لتقييـ أداء األفراد، 
 (:Assessing Work System Structure) ْ ىظاو العنلتكََه بيَ)أ( 

ىناؾ ثبلثة عناصر أساسية في بنية أم نظاـ تتفاعؿ مع بع يا كىى: النظاـ 
طريقة اإلنتاج )تكنكلكجيا اإلنتاج( أك أفعاؿ األفراد س كالمتمثؿ في التكنكلكجي الفرعي

غمكض )الغمكض لتحقيؽ األىداؼ )تكنكلكجيا المعرفة(، أك استراتيجية تقميؿ ال
درجة  في في المنظمات وخصائصالذم تتمثؿ  سالنظاـ الفرعي لؤلفرادك  ،التكنكلكجي(

س  كالتي البيئة الخارجية، ك المينية، كالخصائص السكانية، كالعناصر النفس اجتماعية
العنصر ، ك التعميـ، ك العنصر االقتصادم االجتماعي خمسة عناصر كىى: تتمثؿ في
 & Trzcielinski, Stefan) .العنصر القانكني، قافيالعنصر الث، السياسي

Waldemar Karwowski, 2012, 101) 
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 (:Assessing Work System Processes) ىظه العنل( تكََه ب) 
تصنؼ نظـ العمؿ إلى نكعيف األكؿ قائـ عمى الميارة كالذل يظير في 

ألعماؿ الخدمية، االبيئات الصناعية، كالثاني قائـ عمى المعمكمات كالذل يظير في 
، كىما التحميؿ قييـ عمميات نظاـ العمؿلت أسمكبيفنكميكس ىناؾ كبالنسبة لئلرج

 MEAD()Macroergonomic analysis and)نكمىاإلرجكالتصميـ 

Design الذم يستخدـ مع نظـ العمؿ الصناعية، كأداة تحميؿ النظـ )(Systems 

Analysis Tool) (SAT) تبية كالمؤسسات الخدمية، كتستخدـ مع األعماؿ المك
في كؿ البيئات المختمفة، كألف مدارس التربية الخاصة مف  سمكبيفكيمكف تطبيؽ األ

بمدارس االبداع التنظيمي حقيؽ تلذا تعتمد الدراسة الحالية عمي المؤسسات الخدمية، 
نكميكس اعتمادا عمي أداة تحميؿ النظـ اإلرجفي  كء التربية الخاصة بمصر 

(SAT) ،لتصميـ  استراتيجيةخدـ أدكات تحميؿ النظاـ كعممياتو لتطكير معايير كتست
نظـ العمؿس بحيث تنسجـ ىذه المعايير مع محددات األداء لنظاـ العمؿ بالمؤسسة، 

( systems analysis toolكيتـ تحميؿ ىذا النظاـ باستخداـ أداة تحميؿ النظـ )
 استراتيجيةنظـ كأسبابيا، كتقدـ نكميكس لتحديد المشكبلت في الاإلرجكالتي تستخدـ 

لحؿ تمؾ المشكبلت، كتستخدـ لفيـ نظاـ العمؿ المكتبي، عمى مستكل الكحدات أك 
 Proctor, Robert W. & Trisha Van) األقساـ، كذلؾ بعد تحديد األىداؼ

Zandt ,2011, 280)  يتـ تصميـ نظـ العمؿ باستخداـ أداة تحميؿ النظـ مف ، ك
 ية: خبلؿ الخطكات التال

 (:Problem Factor Tree:) لنظكلْالتخلَل الظجزِ ل -1
تحدد المشكمة كالمشكبلت الفرعية،  غرضممشكمة بشجرم ليتـ عمؿ تحميؿ  

تصكر البنية المنطقية لممشكمة، كتحدد ك كالعناصر المسببة، كالعبلقات مع بع يا، 
 العميا، كيمكفعناصرىا، كالمستكيات الدنيا كعناصر مسببة محتممة أك كامنة لمعناصر 

الفرعية  ممشكمة العناصرل التحميؿ الشجرم ك حيإدماج دكائر التغذية الراجعة، ك 
رجتكامؿ بيف يحدث لممشكبلت بحيث  نكميكس الميكركا 
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(MicroErgonomics يعني قكاعد تصميـ أدكات كمكاف العمؿ، كىك يدرس()
 ,Karwowski) العبلقة بيف الفرد كالتكنكلكجيا، بدكف العكامؿ الخارجية

Waldemar ,2001, 1533) ،
رج ()يعني قكاعد تصميـ المنظمات ككؿ Macroergonomics)نكميكسكالماكركا 

كعمميات اإلنتاج كجماعات العمؿ، كييدؼ  ماف تناسؽ نظـ العمؿ، كتكافقية ىذه 
النظـ مع السمات االجتماعية التقنية، بما يشممو مف صحة جسمانية كنفسية، كالعمؿ 

 ,Carayon) 1(في نظاـ  العمؿ كمككناتو بالمؤسسات الخدمية نتاجعمى زيادة اإل 

Pascale, 2011, 49). 
 Setting the: )طجزّ اليظاط /اهلدفتصنَه هداف ًتطٌٍز البداٖل ًًضع األ -2

Objectives and Developing Alternatives—The Objective/Activity Tree:) 

التي تـ تحديدىا في الخطكة السابقة،  كبلتشمؿ شجرة النشاط/ اليدؼ مع المتتعا      
تعمؿ عمى إيجاد بدائؿ لمحمكؿ، كتحميؿ ك بحيث تحدد االحتياجات كاألىداؼ الفرعية، 

تمؾ الحمكؿ لتقييميا كمعرفة الممكف منيا بيدؼ اتخاذ قرار مناسب بناء عمى ذلؾ 
، بحيث تتـ لقرارالتحميؿ، كبعد تحديد األىداؼ كالبدائؿ يتـ عمؿ جدكؿ لمعايير اتخاذ ا

عممية المفا مة بيف البدائؿ المتاحة كاختيار البديؿ األنسب تتـ كفقنا لمعايير كاعتبارات 
مك كعية يتـ االستناد إلييا في عممية االختيار، كىدؼ الجدكؿ تقييـ نفعية كؿ بديؿ 

أم  لتحقيؽ اليدؼ، كيت مف ىذا الجدكؿ التكمفة كالفكائد المتكقعة كدرجة المخاطرة
لعكائؽ، كمقياس الفاعمية كمدل رؤية المؤسسة سكاء كاف عمى المدل القصير أك ا

  (Chengalur, Somadeepti N. ,2004, 26) المدل الطكيؿ
-Modeling the Alternatives— The Input: )تدفلخزاٖط الاٖل ًرسه منذجْ البد -3

Output Flow Diagram :) 

                                           

رجنكميكس *ييتم بمكونات مكان العمل لممحاولة لتحسين العالقة بين العمل ويركز عمى األفراد وبيئة  الميكركا 
رجنكميكس يعمىلفيزيائية فقط، بينما يركز البيئة ا عادة تصميم الوظائف  الماكركا  النظام بأكممو في المنظمة، وا 

 .واآلالت، والنظام كمو إن تطمب األمر
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ناصر ىي التغيير في سمكؾ الفرد كالجماعة، كيمكف إجماؿ المخرجات في ثبلثة ع      
يتـ عمؿ نمكذج لكؿ بديؿ ك  ،كالتغيير في العناصر التنظيمية، كتقميؿ كمفة اإلنتاج

يت مف مجمكعة مف األنشطة لتطكير النظاـ كمو، بحيث يتـ تحميؿ البدائؿ، كتحميؿ 
يؿ كأنشطتو، العبلقات بيف عناصر النظاـ كالمصادر كالمتطمبات، لتحديد فاعمية كؿ بد

خرائط التدفؽ ، كيف ؿ رسـ كىناؾ عدة طرؽ لمنمذجة مثؿ خرائط التدفؽ كالمحاكاة
لمصادر كالمعمكمات، كالمخرجات ممدخبلت كالمخرجات، فالمدخبلت تتككف مف األفراد كال

نظاـ أخر، أك نظـ لمدخبلت ات النظاـ، كقد تككف المخرجات النتائج كمنتجتمثؿ 
 (Klienr, B.M.,2004, 154) فرعية.

 Evaluating the)):تكََه البداٖل ًبطاقْ املعاٍري، ًحتلَل الكلفْ ًالعاٖد-4

Alternatives- The Criteria Scorecard: Cost/Benefit Analysis: 
يتـ تقيـ البدائؿ عف طريؽ قياس أنشطة كؿ بديؿ، كمقارنة تمؾ التقييمات ببع يا،     

فائدة ، كالعكائؽ كمخاطر الفشؿ، كالفاعمية، كالكفؽ مجمكعة مف المعايير ىي التكمفة
تقييـ البدائؿ، حيث يتـ بيا تحميؿ الكمفة لبطاقة تصميـ المستقبمية، كلذلؾ يجب 

، 16-أك مف صفر إلى  16كالعائد، كتقييـ كؿ عنصر عمى ميزاف مف صفر إلى 
لتكمفة المخاطر كالتكاليؼ ليما أبعاد سمبية فمقياسيما يككف بالسالب، كصفر في اك 

 16يعنى ال تكمفة، كسالب عشرة يعنى تكمفة عالية، أما الفائدة فتقاس بالمكجبس حيث 
تعنى فائدة كبيرة، عممنا بأف التكمفة تقاس بعدد العامميف، كالفكائد تقاس بنسبة زيادة 

 (McIntosh, Emma, 2010,179)األداء
 

 Selecting an Alternative— The) اختَار البدٍل ًجدًل الكزارات: -5

Decision Table:)  
قيمة كؿ بديؿ بفائدتيا، كذلؾ بناء عمى قياسات مك كعية، كأحياننا تقديرية، تقاس 

كفي ىذه الخطكة يتـ اختيار أف ؿ بديؿ بناء عمى التمكيؿ كاالحتماالت المستقبمية 
بمية قد لمتمكيؿ، فُيعد التمكيؿ المعيار الرئيس في االختيارات، كما أف االحتماالت المستق

تككف عقبة في سبيؿ اختيار أم البدائؿ، كعمى سبيؿ المثاؿ فمك كاف بديؿ تصميـ 
مكاف العمؿ كىناؾ احتماؿ النتقاؿ كؿ المؤسسة في المستقبؿ، فيذا ُيعد عقبة في 
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أىمية معرفة مما يؤكد ، ((Rajaraman, V., 2004, 114اختيار ىذا البديؿ
شراؼ المستقبمي تعتمد بصكرة أساسية عمى قدرة االحتماالت المستقبمية، كعممية االست

اإلدارة في استقصاء البيانات، كمف ثـ تجميعيا كتحميميا بصكرة معمكمات ثـ خمؽ 
 المعرفة مف خبلليا.

 Implementation, Evaluation, andالتيفَذ ًالتكََه ًالتعدٍل:) -6

Modification): 
يس دقيقة مستكحاة مف ىناؾ عدة طرؽ لقياس الفاعمية، كيمكف عمؿ مقاي

 DELTAتحميؿ النظاـ في الخطكات السابقة، كمف إحدل ىذه الطرؽ خريطة دلتا )

chart ،س حيث تشمؿ القرارات كاألحداث كاألنشطة مف حيث التكقيت كالمسئكليات)
تك ح ىذه الخريطة خطط تنفيذ األنشطة في ىذا البديؿ، ك  ،كاالختيارات المتاحة

 ، كمديرم المكارد البشرية، كمديرم المالية،م التنفيذمتطمبات محددة مف مدير ك 
ديـ كعمماء النفس، كاإلدارة العميا، كتشمؿ ىذه الخطكة تق ،كأخصائي اإلرجنكميكس

المنظمة، كذلؾ لمعرفة نتائج البرنامج، كيمكف إجراء بتغذية راجعة لصانع القرار 
لحؿ اجعة المستمرة، ذية الر تعديبلت كتغييرات في البرنامج باستخداـ المعمكمات مف التغ

 Gibson, John E. and) .كقياس فاعمية البرنامج باستمرارت المشكبل

Others ,2007, 246) 
نكميكس في مدارس التربية الخاصة يمكف أف اإلرجكمما سبؽ يت ح أف تطبيؽ       

، (SAT)أداة تحميؿ النظـ نظـ العمؿ الذم يعتمد عمي تقييـ يتـ في  كء منيجية 
 استراتيجيةفي النظـ كالبيئة، كتعطى حمكؿ  تستخدـ في تحديد المشكبلتتي كال

األداة مف ستة ىذه كتتككف  لتصميـ نظـ العمؿس استراتيجيةتطكر معايير ك  ،نظامية
نكميكس بمدارس التربية الخاصة تبدأ اإلرجيتـ االعتماد عمييا عند تطبيؽ  خطكات
شجرة تحميؿ المشكمة بحيث تحدد المشكمة  عمؿالمراد التعامؿ معيا ك  المشكمةبتحديد 

ك ع األىداؼ كتطكير ك  كالمشكبلت الفرعية كالعناصر المسببة، كالعبلقات مع بع يا،
يتـ ىا كبعد د االحتياجات كاألىداؼ الفرعية،يتحدك  البدائؿ كعمؿ شجرة النشاط /اليدؼ
كمفة، كالفكائد بحيث تتحدد فيو مخاطر الفشؿ، كالتعمؿ جدكؿ لمعايير اتخاذ القرار، 
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جماؿ المخرجاتت ك نمذجة البدائؿ كرسـ تدفؽ المدخبلت كالمخرجالكؿ مجاؿ، ثـ يتـ   ا 
تقييـ ك  عمؿ نمكذج لكؿ بديؿ يت مف مجمكعة مف األنشطة لتطكير النظاـ كمو،ك 

يتـ تقيـ البدائؿ عف طريؽ قياس ، بحيث البدائؿ كبطاقة المعايير، كتحميؿ الكمفة كالعائد
ؿ، كمقارنة تمؾ التقييمات ببع يا، كفؽ مجمكعة مف المعايير ىي أنشطة كؿ بدي

اختيار البديؿ ك  التكمفة، كالعكائؽ كمخاطر الفشؿ، كالفاعمية، كالفائدة المستقبمية،
عمؿ مقاييس دقيقة مستكحاة مف تحميؿ كتصفيفو، ثـ  القرارات ةكجدكلالمناسب 

تمتاز ىذه األداة لذلؾ ، ك تكصؿ اليو في  كء ما التنفيذ كالتقييـ كالتعديؿ، كيتـ النظاـ
رجبأنو يمكف استخداميا في ح نكميكس عمى مستكل الة التدخبلت البسيطة الميكركا 

كتتميز بكجكد بدائؿ لمحمكؿ في حالة فشؿ داخؿ المدرسة،  األقساـ كالكحدات الفرعية
 .أم حؿ

نكميكس كتطبيقاتو بالمؤسسات التعميمية، عرض المحكر السابؽ لؤلرج كمف
كأىميتو، كمقكمات، كمجاالت تطبيقو بالمؤسسات  نكميكس،اإلرجكتعرؼ خصائص 

عمى تحقيؽ التكافؽ بيف مككنات بيئة العمؿ يعمؿ نكميكس اإلرجيت ح أف  التعميمية،
مكانات األ ، حتي يككف فرادكجماعات العمؿ، كتصميـ بيئة أمنة قائمة عمى قدرات كا 

 مف لبلستفادةو كمكان العمؿ تحسيف ظركؼب ييتـيـ، فيك نظاـ العمؿ مطابؽ لقدرات

 أثناء كصحتيـ  ماف سبلمة األفرادك  اإلنتاجية لزيادة لمعامميف بيا أقصي قدرات

تعديؿ ، ك تحسيف األداء كتعزيز الفاعمية كالكفاءةيـ، كيككف لو دكر في عمم ممارسة
ء منيجية في  ك كيككف ذلؾ لقدراتيـ كحدكد إمكانياتيـ،  مياـ كأدكار لمعامميف طبقنا

كالتي تستخدـ في تحديد  ،النظـ تقييـ نظـ العمؿ الذم يعتمد عمي أداة تحميؿ
معايير  المشكبلت في النظـ كالبيئة، كتعطى حمكؿ إستراتيجية نظامية كتطكر

ساعد في تمكيف العامميف بمدارس التربية ، مما يإستراتيجية لتصميـ نظـ العمؿ
عطاء أقصي ما لدييـ بما يحقؽ الجكدة كالتميز اإلبداع كاالبتكار كا   الخاصة بمصر مف

نكميكس دكرا ىاما في تحقيؽ االبداع التنظيمي بمدارس اإلرجكبذلؾ يمعب  في العمؿ،
اع التربية الخاصة، كيمكف تك يح ذلؾ مف خبلؿ عرض لؤلسس النظرية لئلبد
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   المحكر التالي: في وسيتـ عر التنظيمي بالمؤسسات التعميمية، كىك ما 
 :باملؤسشات التعلَنَْ األسص اليظزٍْ لإلبداع التيظَنٌُر الجاىُ: احمل

 مف كلتتمّكف جديد ىك ما تقدـ أف لتستطيع لئلبداع ؤسساتالم تبرز حاجة
 إعادةب اتؤسسالمكالبد أف تقـك  الديناميكية، البيئات ىذه ظؿ في كالبقاء االستمرار

 ر،التغيي ىذا كحاجات متطمبات لمكاكبة خدماتيا تقديـ كمتطمبات عممياتيا في النظر

 المنافسة مف أي ا يمكنيا كلكنو فحسب االستمرار مف ةؤسسالم يمّكف ال اإلبداعف

، كحتي يتـ اإلبداع بشكؿ جيد داخؿ كاالزدىار النمك كبالتالي جديد ىك ما كتقديـ
احة المؤسسة البد كأف يتـ العمؿ كفقا لقدرات العامميف بيا، كبما ي مف ليـ األماف كالر 

 نكميكس.  تجديد كاالبتكار كالتميز كفقا لئلرجكالسبلمة في العمؿ، كيشجعيـ عمي ال
 األعماؿ في ذلؾ أكاف سكاءلممؤسسات  الريادة مقكمات أىـ أحد اإلبداع ديعك 

حسيف )كيظير اإلبداع في المستكيات التالية  في المستقبؿ، المخطط ليا أـ القائمة
 (:392، 2666، حريـ

 الفزدِ شتٌٔامل علٓ اإلبداع: Individual Innovation التكصؿ يتـ الذم اإلبداع كىك 

 األفراد، بحيث يككف لدم العامميف عممية إبداعية لتطكير العمؿ، أحد قبؿ مف إليو

 كالثقة المثابرة، حب االستطبلع، المبدع الشخص بيا يتميز التي السمات كمف

المخاطرة،  كحب كالمركنة، كالذكاء، ،الذات كتأكيد الحكـ، في كاالستقبللية بالنفس،
التحميؿ كحؿ المشكبلت كىذه الخصائص يمكف التدريب عمييا  عمى كالقدرة كالطمكح،
 كتنميتيا.

 اجلناعْ مشتٌٔ علٓ اإلبداع Group Innovation: أك تقديمو، يتـ الذم اإلبداع كىك 

بد الجماعة )قسـ، دائرة، لجنة، فريؽ عمؿ(، قبؿ مف إليو التكصؿ  أكبر الجماعة اعكا 

إلبداع أفرادىا، بحيث يككف جماعات محددة في العمؿ تتعاكف  الفردم المجمكع مف
فيما بينيا لتطبيؽ األفكار التي يحممكنيا كتغيير الشي نحك األف ؿ، كيتمثؿ في ناتج 

 التفاعؿ كتبادؿ ااراء كاألفكار كالخبرات بيف مجمكعة األفراد. 



 .وميكس: تصور مقترح اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة المصرية  في ضوء اإلرجن

- 636 - 

 اإلبداع التيظَنُ()امليظنْ  مشتٌٔ علٓ اإلبداعOrganizational Innovation: وىو 
مة، كالمنظمات المنظ أع اء جميعتعاكف  طريؽ عف إليو، التكصؿ يتـ الذم اإلبداع

كغالبا ما يككف عمؿ ىذه المنظمات نمكذجا كمثاليا ، أدائيا المتميزة في مستكم
فردم كجماعي  لممنظمات األخرل، كحتي تصؿ المنظمات لئلبداع البد مف كجكد إبداع

يجاد قنكات مى طرح أفكار جديدة في المنظمة، فالمنظمات التي تشجع العامميف ع كا 
اتصاؿ فعاؿ تسمح بتبادؿ المعمكمات بيف األفراد، كتشجيع التنافس بيف العامميف 
 كتقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لممبدعيف تساعد عمي تنمية اإلبداع التنظيمي

 .)مك كع الداراسة(
بؽ يت ح أف اإلبداع في المؤسسات التعميمية كمنيا مدارس التربية كمما س

الخاصة يككف في عدة مستكيات، فعندما يككف اإلبداع مف قبؿ أحد المعمميف أك 
العامميف بالمدرسة يككف إبداع فردم، كعندما يتـ التكصؿ إليو مف قسـ أك فريؽ عمؿ 

يد جماعي لجميع العامميف داخؿ المدرسة يككف إبداع جماعي، كعندما ينتج عف ج
بالمدرسة يسمي إبداع تنظيمي، كحتي تصؿ المدرسة لو البد كأف يككف بيا إبداع 
فردم كجماعي يشجع العامميف بيا عمي التجديد كاالبتكار، كيت ح ذلؾ مف خبلؿ 

، كالعكامؿ المؤثرة كمراحمو ،مقكماتو، كمجاالتوعرض خصائص االبداع التنظيمي، ك 
 قيقو بالمؤسسات التعميمية.، كمعكقات تحفيو

 خصاٖص االبداع التيظَنُ:أًاًل: 

)محمد سعد،  مجمكعة مف الخصائص تتمثؿ فيما يميبصفة عامة بيتميز اإلبداع 
2611،31-33): 

اإلبداع ظاىرة فردية كجماعية: فاإلبداع ليس حكرا عمي األفراد، كليس عممية فردية  (أ )
 كالمنظمات. بال ركرة، بؿ تتـ ممارستو عف طريؽ لجماعات

ليس حكرا عمي الخبراء كالعمماء عامة كليست خاصة بأحد:  اإلبداع ظاىرة إنسانية (ب )
عامميف كتدعـ مسسة عمي تنمية ركح اإلبداع لكاألخصائييف، لذلؾ البد أف تعمؿ إدارة المؤ 

 كف بياعية يقكمبكادر إبداأم 
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كيره: يمكف تككيف اإلبداع كالشخصية يرتبط بالعكامؿ المكركثة كما يمكف تربيتو كتط (ج )
االستعدادات المبدعة كتطكيرىا مما يمكف كؿ األشخاص العاقميف أف يككنكا مبدعيف، كىذا 

 ال يعني نفي العكامؿ الكراثية التي ليا التأثير الكبير في تنمية االستعدادات اإلبداعية.
 :(2662،266،أحمد مصطفي  )تتمثؿ خصائص االبداع التنظيمي فيما يميكما 
البداع التنظيمي عمي تبني فكرة أك سمكؾ جديد في المؤسسة سكاء كاف منتجا يعتمد ا (أ )

جديدا أك خدمة جديدةػ أك ممارسة جديدة، كيعتمد عمي سرعة المؤسسة في تبني أكثر 
 مف نكع كاحد مف تمؾ األنكاع.

يؤكد عمي النظر إلي األشياء كالمشكبلت بمنظكر كعبلقات جديدة غير مألكفة يتفاعؿ  (ب )
 رد كالعمؿ كالبيئة التنظيمية.فييا الف

يرتبط بكجكد رؤية مستقبمية لمصكرة األشمؿ لممؤسسة، كاستشراؼ المستقبؿ في  كء  (ج )
 المتغيرات المختمفة.

يجاد ثقافة تنظيمية تشجع اإلبداع كاالبتكار  (د ) يعتمد عمي إعادة تثقيؼ األفراد العامميف، كا 
 في العمؿ.

 سسة.يؤكد عمي ارتباط أىداؼ الفرد بأىداؼ المؤ  (ق )
 يزيد دافعية األفراد العامميف نحك العمؿ، كيتيح الفرصة ليـ لممشاركة في العمؿ.    (ك )
دكرا كبيرا في تنمية االبتكار كتفجير الطاقات اإلبداعية لدم  ؤسسةيككف لمدير الم (ز )

، لذا فإعداده كاالستمرار في تدريبة كتكفير المتطمبات التي تجعمو يتصؼ العامميف
 كارية قد يسيـ في تحقيؽ ىذا الدكر.بخصائص إبداعية كابت

كبذلؾ يعتمد االبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة عمي تبني أفكار جديدة،        
كتطكير االستعدادات المبدعة لدم العامميف بيا، كتشجيعيـ عمي تقديـ خدمات متميزة مف 

لعمؿ كبيئة المدرسة، خبلؿ كجكد عبلقات غير مألكفة لتفاعؿ العامميف بالمدرسة مع نظاـ ا
كتتـ ىذه العبلقات بصكرة جماعية مف خبلؿ جماعات العمؿ بالمدرسة، كيظير دكر 

نكميكس في تأكيده عمي تفاعؿ العامميف بالمدرسة مع بيئة المدرسة ككافة امكاناتيا اإلرج
 كنظاـ العمؿ بيا، كالسعي نحك إيجاد ثقافة تنظيمية تشجع العامميف بالمدرسة عمي اإلبداع

بلمة في بيئة العمؿ داخؿ المدرسة، كيككف ذلؾ مف كاالبتكار، كت مف ليـ الراحة كاألمف كالس
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خبلؿ تكفير مجمكعة مف المقكمات األساسية لئلبداع لتنظيمي بالمؤسسات التعميمية، يمكف 
 تك يحيا فيما يمي:

 ثاىًَا: مكٌمات اإلبداع التيظَنُ باملؤسشات التعلَنَْ: 

 كالتي تمثؿالقدرات اإلبداعية اإلبداع التنظيمي تكافر مجمكعة مف  يتطمب تحقيؽ      
ىناؾ ك  التي يمـز تكافرىا لؤلفراد حتي يقكمكا بأنكاع مف السمكؾ اإلبداعي، االستعدادات العقمية

 إعادة لممشكبلت، الحساسية كىي: اإلبداعي التفكير كراء أساسية قدرات ثماف يحدد مف
 التركيب مدل تحميمية كتأليفية، قدرات الة،األص المركنة، الطبلقة، التحديد، إعادة أك التنظيـ

 بارز ك كح ذات قدرات خمس اإلبداعيةت القدرا ىذه بيف كمف التقييـ، التصكرم، البناء في
 مصطفى، كقبكؿ المخاطرة )لممشكبلت الحساسيةك  االصالة،ك  المركنة،ك  الطبلقة، كىي:
 :ليا (، كفيما يمي تك يح61-66، 2666،سكيؼ

 عند األفكار أك المترادفات أك البدائؿ مف كبير عدد إنتاج عمى القدرة كتعني الطبلقة: (أ )
 كاستدعاء تذكر عممية جكىرىا في كىي تكليدىا، في كالسرعة لمثير معيف، االستجابة
تعمميا، كتمثؿ الطبلقة بنؾ القدرة  سبؽ مفاىيـ أك خبراتأك  لمعمكمات اختيارية
 (.2664،57كيداف، أكـر العمكني،طارؽ الس) اإلبداعية

كىي المقدرة عمي اتخاذ الطرؽ المختمفة كالتفكير بطرؽ مختمفة عف الطرؽ  المركنة: (ب )
كاألساليب العادية، كالنظر لممشكمة مف أبعاد مختمفة، كىي درجة السيكلة التي يغير بيا 

لنظر إلي الشخص مكقفا أك كجية نظر معينة، كعدـ التعصب ألفكار بحد ذاتيا، كتعني ا
 (.118، 2662)نادية السركر، األشياء مف عدة زكايا

 أدكات أك أك أشياء في المشكبلت رؤية عمى الشخص كيعني قدرة ت:لممشكبل الحساسية (ج )
 عمى إدخاليا يمكف تحسينات في التفكير أك فييا، ااخركف يراىا ال قد اجتماعية نظـ
في  المشكبلت مف الكثير رؤية يستطيع المبدع فالشخص األشياء، ىذه أك النظـ ىذه

أسرع  بالمشكبلت كيحس كالنقص القصكر كنكاحي األخطاء يعي فيك الكاحد، المكقؼ
 (.157، 2662)فتحي عبد الرحمف،   ال ركرية لبلبتكار البداية ىي كىذه مف غيره،

 القدرة عمي اإلتياف باألفكار الجديدة النادرة كغير المرتبطة بتكرار بيا كيقصدة: االصال (د )
 الشائع، أك المألكؼ عف يبتعد أنو أم أصيؿ تفكير ذك المبدع كالشخص أفكار سابقة،

كتتمثؿ في ثبلثة جكانب: االستجابة غير الشائعة )القدرة عمي انتاج أفكار نادرة(، 
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االستجابة البعيدة )القرة عمي تذكر تداعيات بعيدة غير مباشرة(، االستجابة الماىرة 
، 2662)فتحي عبد الرحمف،  بات يحكـ عمييا بالميارة()القدرة عمي انتاج استجا

157.) 
قبكؿ المخاطرة: تعني شجاعة الفرد في تعريض نفسو لفشؿ أك النقد كالعمؿ تحت  (ق )

ظركؼ غام ة كالدفاع عف األفكار الخاصة، كأخذ زماـ المبدرة في تبني األفكار 
حمؿ المخاطر الناتجة عف كاألساليب الجديدة كالبحث عف حمكؿ ليا، كيككف الفرد قاببل لت

)فتحي عبد الرحمف،  أعمالو كلديو االستعداد لمكاجية المسئكليات المترتبة عمي ذلؾ
2662،157.) 

يحددىا البعض فيما  األساسية الشركطمجمكعة مف  اإلبداع التنظيمي تكافر كيتطمب
 (:46-2615،44، العزاكم كنجـ ،نصير طبلؿيمي)

 عبلقة كذكم عميؽ، تفكير ذكم أشخاص إلى تحتاج دةكالريا اإلبداع أف إدراؾ  ركرة (أ )
 االستطبلع، رغبة كلدييـ الكاقعية، الحقيقة لمنظريات العممية كيقدركف القيمة بالمفاىيـ،
 خبلؿ مف الفرد إدراؾ عمى تكسيع تعمؿ أف المنظمة عمى كتعزيزىا األشياء ىذه كلتنمية
 .كالمؤتمرات الندكات في كالمشاركة كالتدريب التعمـ

 يساعد مما :كتعزيزىا المشكبلت إيجاد في اإلبداعية كالقدرات الميارات تنمية  ركرة (ب )
 كالمطمؽ الناقد التفكير عمى كالتعكد المشكبلت الكتشاؼ اإلبداعية الميارات تنمية عمى

 .مألكؼ غير ىك كفيما مباشر غير ىك مما مشكمة اية أبعاد كالشامؿ، كتقصي
 ليككف كتشجيعو تركيض التفكير يعني كىذا: إبداعية ةبصكر  المشكبلت حؿ تعمـ  ركرة (ج )

 المألكفة اك المحددة كاألساليب األطر مف ينفذ أف يستطيع بحيث كسبلسة، مركنة اكثر
 .عادية كغير جديدة كبدائؿ كطرؽ أساليب عف بحثان  مع المشكبلت، التعامؿ في

 فالمشكمة حمياس عمى كالعمؿ: المشكبلت صنع في اإلبداعية الميارات تنمية  ركرة (د )
 ىذا عمى اإلبداعك  حميا، عمى كنعمؿ نصنعيا التي ىي بؿ عف نفسيا، تعمف ال اإلدارية
 كيمكف .ليا مثيؿ يسبؽ لـ ريادية تجارب إلى كالجماعات المنظمات سيقكد المستكل

ثارة التشكيؾ خبلؿ مف المشكبلت صنع في اإلبداعية القدرة تنمية  بشأف التساؤالت كا 
 اساليب أك العمميات أك التنظيمي بالييكؿ يتعمؽ فيما سكاء المنظمة في يالكاقع الحال

  .كغيرىا أدكاتو أك العمؿ
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ابراىيـ )فيما يميبالمؤسسات التعميمية االبداع التنظيمي ات تحقيؽ قكمكيحدد البعض م
 :(33-32، 2612،مناحي

رسة، كاالعتناء تنمية القكم كالمكارد البشرية كرعايتيا، فاألفراد ىـ مصدر قكة المد (أ )
 بتنميتيـ كرعايتيـ يجعمنا األف ؿ كاألكثر ابتكارا.

احتراـ األفراد )معمميف، طبلب، أكلياء أمكر( كتشجيعيـ كتنميتيـ بإتاحة الفرص ليـ  (ب )
 لممشاركة في القرار كتحقيؽ النجاحات المدرسية.

اإلبداعية عف الركتيف، كالبلمركزية في التعامؿ مع األمكر التي تنمي القدرة  التخمي (ج )
 كتفجر الطاقات االبتكارية المكبكتة لدم العامميف، كىي سبيؿ التقدـ كالنجاح.

تحكيؿ العمؿ المدرسي كالعممية التعميمية إلي شيء ممتع جذاب محبب، كتحكيؿ النشاط  (د )
 إلي مسؤكلية، كالمسؤكلية إلي طمكح.

شعار الفرد بالتكامؿ في عممو (ق ) ، كأف العمؿ ليس التجديد المستمر لمفكر كالطمكحات، كا 
كظيفة فقط، مما يدفعو لتفجير الطاقة اإلبداعية الكامنة بداخمو كتكظيفيا في خدمة 

 أىداؼ مدرستو.
التطمع لتحقيؽ األىداؼ األبعد باستمرار، ككمما تحقؽ ىدؼ ننظر إلي اليدؼ األبعد،  (ك )

 .مف مسيرة فاعمة كمستمرة كمتكاممةحتي ن 
فكثير  كال ينبغي تركيا، في الحسباف،ذ آليات التنفيالفكرة الجيدة التي تفتقد إلي ك ع  (ز )

مف األفكار الجديدة تتكلد مع مركر الزمف، كالمناقشة المتكررة ربما تعطينا مقدرة عمي 
 تنفيذىا.

إعطاء التعمـ عف طريؽ العمؿ أىمية بالغة ألنو الطريؽ األف ؿ لتطكير الكفاءات  (ح )
 ئؼ.كتكسيع النشاطات كدمج األفراد بالمياـ كالكظا

كمما سبؽ يت ح أف تحقيؽ اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة يتطمب        
التفكير بطرؽ مختمفة عف ، بحيث يككف لدييـ القدرة عمي عميؽ تفكير ذكم أشخاص

يساعد عمي التعامؿ  البدائؿ مف كبير عدد إنتاج عمى قدرةكلييـ  الطرؽ كاألساليب العادية،
كالمتميزة، باإل افة إلي  ركرة النادرة  ؤلفكار الجديدةكالكصكؿ ل الجيد مع بيئة المدرسة

 اإلبداعية كالقدرات الميارات نميةكت كالمادية بالمدرسة، تنمية القكم كالمكارد البشرية
تاحة الفرص ليـ لممشاركة في القرارك  المشكبلت كرعايتيا، إيجاد في لمعامميف كتطكير  ا 
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نكميكس ئلرجكيككف ل االبتكارية المكبكتة لدم العامميف، كتفجر الطاقاتاألداء بالمدرسة، 
ع التنظيمي، فاليدؼ الرئيس دكر فعاال في تكفير ىذه المتطمبات بالمدرسة كتحقيؽ االبدا

نكميكس ىك تصميـ نظـ متكافقة بيف البشر كالبيئة، كمبلءمة نظاـ العمؿ بالمدرسة لئلرج
لمدرسة، كالذم ينتج عنو تحقيؽ الصحة كبيئتيا لمعامميف بيا، كتحسيف ظركؼ العمؿ با

يـ عمي االبتكار كالسبلمة لمعامميف بالمدرسة مما يساعد عمي تحسيف أدائيـ، كتشجيع
 كاالبداع، كيككف ذلؾ في كافة مجاالت اإلبداع التنظيمي التي تتمثؿ فيما يمي:  

  :باملؤسشات التعلَنَْ التيظَنُ اإلبداع جماالتثالجًا: 
، جكبتا برافيف)يمي  فيماالمختمفة بالمؤسسات  التنظيمي اإلبداع التمجا تحديد يمكف 

2669 ،131-139:) 
 ما كىذا الرخاء كتحقيؽ الجكدة أساسية لتحسيف  ركرة يعتبر :التكنكلكجيا في اإلبداع (أ )

 الخدمات كتقديـ التكنكلكجيا، في التطكرات الحاصمة مسايرة إلى المنظمات يدعك
 المنافسة ظؿ في العالية جكدة لتحقيؽ تكنكلكجيا المتطكرةال عمى القائمة كالمنتجات
 .المنظمات اليكـ تعرفيا التي الشديدة

 إجراء جديد أك جديد خدمي منتج شكؿ تتخذ أف يمكف: الخدمات مجاؿ في اإلبداع (ب )
 في التغيير ىك الخدمات مجاؿ في جديدة، كاإلبداع تقنية تقديـ أك الخدمة كتقديـ لئلنتاج

 طرؽ في كالتغير الخدماتية تعر يا المنظمات التي الخدمات( نتجات،األشياء )الم
 .كتقديميا ابتكارىا

 التي كعمميات التطكير لممنتج اإلبداعي التصميـ تكفير مازاؿ: العمميات تصميـ في اإلبداع (ج )
 تعمؿ ىذا السياؽ كفي األىمية، غاية في أمر التصنيع إلى الفكرة مف بالمنتج تندرج
 الثكرة باالستفادة مف جديدة تصميـ أساليب إبداع عمى سساتالمؤ  مف العديد

 باستخداـ إلي كسائؿ التصميـ السيما العمميات تصميـ في تحسينات لعمؿ التكنكلكجية،
 ىك العمميات تصميـ في مف اإلبداع فاليدؼ اإلنتاج، نظاـ أداء لتحسيف )الكمبيكتر(

 .كاالقتصادية الفنية الناحية مف أدائو تحسيف
 كبناء المنظمة، شكؿ تغيير اإلبداع مف النكع ىذا يعني :التنظيمية اليياكؿ في بداعاإل (د )

 بيف اإلنسانية كتفعيؿ العبلقات اإلبداعية، العممية مف تحد التي كاإلجراءات القكاعد كتغيير
 كاألفكار تباؿ ااراء خبلؿ اإلبداعية مف العممية تخدـ التي االتصاؿ قنكات كك ع األفراد،
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 فالييكؿ تجمعيـ، التي خبلؿ المناقشة مف إبداعية أفكار طرح إلى يؤدم مما فراداأل بيف
 .تبني اإلبداع كيسيؿ يشجع بالمركنة يتصؼ الذم التنظيمي

 خبلؿ الكظائؼ مف المؤسسة أداء تحسيف طريقة في كيظير :التسيير في اإلبداع (ق )
 .كالرقابة التكجيو التنظيـ، التخطيط، األساسية

ي: فيما يم بالمؤسسات اإلبداع التنظيمي فييا يكظؼ أف يمكف لمجاالت التيكيحدد البعض ا
 .(94، 2616، كردة بركيس)

 :البشرية القكل)أ( 
جراء سياسات مف المزيد تطكير -1  . كتبسيطيا العمؿ كا 
 . تكمفة كأقؿ فاعمية أكثر كاالختبار لمتعييف جديدة طرؽ إيجاد -2
  الكظيفي التسرب مف الحد -3
 . األفراد بيف االتصاؿ اليةكفع مستكل تحسيف -4
 . التدريب نظاـ تطكير -5
 . المكظفيف أداء تقكيـ كسائؿ تحسيف -6
 :الخدمات ك اإلنتاج)ب( 
 تقدميا التي المنتجات أك الخدمات جكدة مستكل لتحسيف المبلئمة البدائؿ إيجاد -1

  المنظمة
 . المنتجات أك الخدمات تقديـ في التكنكلكجية الكسائؿ استخداـ -2
 . المستمر التحسيف خطط إيجاد -3
 :كالرقابة المالية األمكر)ج( 
 . إبداعية بطريقة لمتنظيـ المخصصة الميزانية استثمار -1
 . المنتجات أك الخدمات فعالية أك جكدة عمى تأثير دكف النفقات تخفيض -2
 المنظمات ك المنظمة كبيف الداخمية المنظمة كأقساـ إدارات بيف االتصاؿ تحسيف -3

 الخارجية.
سبؽ يت ح تعدد مجاالت اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة، بحيث يككف كمما      

االبداع شامؿ كافة االمكانات كالمكارد داخؿ المدرسة، سكاء المكارد البشرية أك المادية أك 
بداعالمستخدمة بالمدرسة، ك  التكنكلكجيا في إبداعالمالية، فيناؾ  التي تقدميا  الخدمات في ا 
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بدالمدرسة، ك  بداع، ك العمميات تصميـ في اعا   أداء تحسيف طريقة في، ك التنظيمية اليياكؿ في ا 
نكميكس التنظيمي مع كؿ ىذه المجاالت، حيث يعمؿ عمي تكافؽ اإلرج، كيتعامؿ ةدرسالم

العامميف مع المدرسة مف خبلؿ أربعة أبعاد: نظاـ العمؿ )يختص بمجاؿ االبداع في تصميـ 
الخدمات، كمجاؿ اإلنتاج كالخدمات، كمجاؿ األمكر المالية  العمميات، كاالبداع في مجاؿ

كالرقابة(، البيئة الفيزيقة )يختص بمجاؿ االبداع في التكنكلكجيا، كاالبداع في التسيير(، 
بشرية، كمجاؿ االنتاج كالخدمات(، كيتـ األفراد، جماعات العمؿ )يختص بمجاؿ القكم ال

 ف تك يحيا فيما يمي:تحقيؽ ذلؾ كفقا لمجمكعة مف المراحؿ يمك
 التيظَنُ: اإلبداع مزاحلرابًعا: 

 خبلؿ مف حددىا التنظيمي، فيناؾ مف  اإلبداع مراحؿ تحديد ىناؾ آراء كتصنيفات متعددة في
 :(29، 2666،سعيد مؤيد)كىى التنظيمي اإلبداع لعممية مراحؿ أربعة

 كالميارات معرفةال عمى الفرد فييا كيحصؿ: (Preparation)كالتح ير األعداد مرحمة (أ )
 البدء مف كالبد بيا، أمامو كاإلحساس المشكمة ك ع مف تمكنو التي الخبرة كمككنات

 الفرد ليا يحتاج قد كالتي عبلقة ليا التي المصادر كتكفير كالبيانات المعمكمات بجمع
فراز عمى ممارسة لمعمؿ  .اإلبداعي التفكير مف جديد نمط كا 

 كقد سنكات كحتى أياـ أك دقائؽ لمدة تستمر قد (Incubation): الح انة مرحمة (ب )
 األصمية الفكرة تفحص إعادة كيتـ فييا المشكمة منسيو، فيو تككف كقت في فجأة يظير
 الذم الكبير بالجيد المرحمة ىذه البلحقة، كتمتاز المرحمة في سيتـ الذم األشراؼ في سعيا

 .المشكمة لحؿ يبذلو الفرد
 كتبدأ التبصر، مرحمة البعض كيسمييا (Inspiration): اإللياـ أك اإليحاء مرحمة (ج )

 أك اإليحاء مرحمة إلى الدخكؿ المنتخب في اإلبداعي األمر أك القرار أك الحؿ يشرع عندما
 الفرد بممعانو كينبو بشده يممع الشعاع، أم التكىج حالة األمر ىذا يأخذ كقد اإللياـ،
 الحؿ ينمك اإليحاء، كاف إتماـ بعد اؼاالكتش حالة في الفرد ىذا يجعؿ كالبرؽ مما المبدع
 الشيء مف تقديـ يتمكف بحيث الفرد عند كاالنتباه اليقظة حافز كيحرؾ تدريجي بشكؿ
 . الفكرة ن كج بعد المبدع

 كفييا ،ةاإلبداعي العممية في األخيرة كىي (Validation): كالمصداقية التحقؽ مرحمة (د )
 لتحديد كفحص اختبار لعممية الفرد، ي يبتكرىاالت االستجابة( أك السمكؾ أك )الفكرة، تخ ع
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 أك الفرد مستكل عمى البيئية التكجييات مع كتكافقيا لمتطبيؽ صبلحيتيا مصداقيتيا،
 .مجمكعة عامميف

نكميكس يمكف تحقيؽ االبداع التنظيمي بمدارس التربية اإلرجككفقا إلجراءات استخداـ 
ر )تحديد المشكمة كعمؿ كالتح ي ألعدادا مرحمةالخاصة بمراحمو المختمفة، حيث يتـ في 

ك ع األىداؼ كتطكير البدائؿ كعمؿ شجرة ) الح انة مرحمةشجرة تحميؿ المشكمة(، كيتـ في 
)يتـ فييا  اإللياـ أك اإليحاء مرحمة، كعمؿ جدكؿ لمعايير اتخاذ القرار(، كفي النشاط /اليدؼ

لبدائؿ كبطاقة المعايير، كتحميؿ تقييـ ا، ك نمذجة البدائؿ كرسـ تدفؽ المدخبلت كالمخرجات
، القرارات ةاختيار البديؿ كجدكل)يتـ فييا  كالمصداقية التحقؽ مرحمة(، كفي الكمفة كالعائد

 (. التنفيذ كالتقييـ كالتعديؿ
 

 كنجـ نصير طبلؿ) يمي فيما االبداع عممية تمر بيا التي كىناؾ مف يحدد المراحؿ
 (:48-45، 2615،العزاكم

 بفكرة الناجح لئلبداع األساسية الخطكة تبدأRecognition : االدراؾ أك التصكر مرحمة (أ )
 المنافع لدراسة المطمكبة، ا افة كاالحتياجات التكنكلكجية لئلمكانات كامؿ تصكر أك جديدة

 المتكقع الطمب طبيعة أك االعتبار، بنظر المبدع يأخذىا التي االجتماعية اك االقتصادية
 . المطمكب االنتاج بكمفة المتكقعة فعالمنا )المحتمؿ(، كمقارنة

 األساسية العممية ىي الفكرة تككيف مرحمة: Idea Formulation الفكرة تككيف مرحمة (ب )
 المتكقع تحديد الطمب عمى المحتكل يشتمؿ تصميـ اف حيث االبداع، مرحمة في الثانية

 كؿ لتكحيد عمؿ مبدع كخبلؽ ىي الخطكة كىذه التصميـ، لتككيف المحتممة كالتكنكلكجيا
 كؿ في االبداع ادارة تصاحب ـعممية تقيي تمثؿ ىذه أف اعتمادىا، كما المطمكب العكامؿ
 كانت أك االستمرار، في ممكنان  االمر كاف اذا ما في  كئيا يتقرر اذ المطمكبة، مراحمو
 العمؿ. عف لمتكقؼ  ركرة ىنالؾ

 بشكؿ االبداع عممية الخطة ىذه : ترافؽProblem – Solvingالمشكمة معالجة مرحمة (ج )
 بشأنيا اف تتخذ يجب التي المعكقات اك المشكبلت بعض ظيكر ذلؾ تصاحب حيث مستمر

 . بو العمؿ يمغى أك تكقؼ المشركع فاف الممكنة المعالجات
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 التي المرحمة ىذه تأتي المشكبلت، حؿ نشاطات نجحت ما اذاSolution : الحؿ مرحمة (د )
 مف المشركع تحقؽ فاذا المشركع المستيدؼ، حنجا كتحقؽ كجد قد فييا االبداع يككف
 تحقؽ لـ اذا أما ،بالتبني االبداع النكع سمي ىذا المتاحة التكنكلكجية االمكانات خبلؿ

 المرحمة االخرل اعتماد الى تمجأ المنظمة فاف التنفيذ امكانية المتاحة التكنكلكجية المكارد
  ر.التطكي مرحمة كىي االبداع مراحؿ مف

 التي التأكد عدـ صكر احدل المرحمة ىذه تمثؿDevelopment: طكيرالت مرحمة (ق )
 المشركع المتكقعة إلكماؿ التكنكلكجيا الى الحاجة قياس امكانية أف حيث المبدع، يكاجييا
 األخذ خبلؿ مف التأكد عدـ مشكبلت يحؿ أف المبدع يحاكؿ لذلؾ عادةن  معركفة غير تككف
 حينما اال االبداع تحقؽ يمكف كال لذلؾ، المرافقة يةاالنتاج كالعقبات السكؽ، حاجة بالنظر

 . لمسكؽ )المخرجات( فعبلن  كالخدمات السمع تقديـ يتـ
 الخطكة المرحمة ىذه تمثؿUtilization & Diffusion: االنتشار اك االستعماؿ مرحمة (ك )

ئج كالنتا االبداع فكرة انتشار أك االبداع استعماؿ يتـ حيث االبداع، عممية في النيائية
 الفكرة( عالية )تنفيذ المشركع تشغيؿ مف األكلى المدة تككف ما كغالبان  منيا، المتحققة
 طاقات كجكد كاحتماؿ كتشغيمية، استثمارية كمؼ مف المنظمة تتحممو ما بسبب الكمفة،
 عمميات بأف يت ح ىنا المستقبؿ، كمف في األعمى االستخداـ تنتظر فائ ة، انتاجية
 الطاقات تفجير الى ىادفة تصكرات ليا بؿ التفكير، مف رتيبة حاالت ليست االبداع

 ذات ىي نتائجيا أف كما سكاء، حد عمى كالمنظمة كالجماعة الفرد في االنسانية الكامنة
 المنظمة كالمجتمع. لخدمة فاعمة تطكيرية أبعاد
التربية نكميكس يمكف تحقيؽ االبداع التنظيمي بمدارس اإلرجكفقا الجراءات استخداـ        

(، تحديد المشكمة، كعمؿ شجرة تحميؿ المشكمة) االدراؾ أك التصكر مرحمةالخاصة يتـ في 
(، ك ع األىداؼ كتطكير البدائؿ كعمؿ شجرة النشاط /اليدؼ) الفكرة تككيف مرحمةكيتـ في 

 مرحمة(، كفي نمذجة البدائؿ كرسـ تدفؽ المدخبلت كالمخرجات) المشكمة معالجة مرحمةكفي 
اختيار ) التطكير مرحمة(، كفي كبطاقة المعايير، كتحميؿ الكمفة كالعائد تقييـ البدائؿ) الحؿ

، (التنفيذ كالتقييـ كالتعديؿ) االنتشارأك  االستعماؿ مرحمة(، يتـ في البديؿ كجدكؿ القرارات
كيككف ذلؾ مع األخذ في االعتبار العكامؿ المؤثرة في اإلبداع التنظيمي، كالتي تت ح فيما 

 :يمي
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 :التيظَنُ اإلبداع يف املؤثزّ العٌاملخامشًا:  

 العامة، كالبيئة المنظمة كبيئة الفرد تفاعؿ محصمة ىك بؿ فراغ، مف اإلبداع ال يأتي
 ثمار تجني أف المنظمة أرادت فإذا المنظمات، في إبداع حاسما دكرا بيئة التنظيـ كتمعب
فإف  اإلدارية، أنشطتيـ أك مستكياتيـ عف النظر بغض فييا العامميف اإلبداعية عند الحاالت
 لتقديـ فيو أحرارا أنفسيـ العامميف يجد إيجابي مناخ كتنمية لخمؽ تكجو اىتماماتيا أف عمييا

 يمكف التي العكامؿ مف كعةكىناؾ مجم،  (355، 2666، حسيف حريـ)اإلبداعية  أعماليـ
 :ليااإلبداعس كفيما يمي تك يح  عمى تؤثر أف

 
 اإلبداعية تنمية الركح في المناسبة التنظيمية البيئة تسيؿ حيث العمؿ: ظمةكأن اإلجراءات (أ )

بعادىا اإلجراءات تبسيط فييا ركعي إذا العامميف لدل ذا الركتيف كالتعقيد، عف كا   اعتمدت كا 
 تنمية في عقبة تككف فسكؼ كاستخداـ المركزية الركتينية اإلجراءات عمى التنظيمية البيئة
كقدرات العامميف،  مكاىب استغبلؿ فرصة كيفقد التنظيـ العامميف، دلل اإلبداعية الركح

 كعدـ مف مشكبلتيا الكثير معالجة عف عاجزة المنظمات يجعؿ اإلجراءات إتباع فالتشدد في
 .(11، 2614كىيبة،  التجديد )قرماش في الرغبة

 كذلؾ المنظمة،فشؿ  أك نجاح في ىاما عامبل التنظيمية الثقافة تعتبر التنظيمية: الثقافة (ب )
 يتشارؾ ما عادة بالمنظمة كالتي السائدة كالممارسات كالتقاليد كالمعتقدات القيـ خبلؿ مف
 مف ثقافتيا، مف كاف جزء إذا المنظمة في كيتطكر يظير فاإلبداع األفراد، غالبية فييا
 فةالمختم نظرىـ كجيات كآرائيـ، كتقديـ أفكارىـ طرح عمى كتشجيعيـ األفراد تحفيز خبلؿ

 أفراد بيف التعاكف إلى يؤدم ما كىذا بالعمؿ كالمنظمة، الخاصة كالمشاكؿ الق ايا كمناقشة
 بيا )عاكؼ تعمؿ التي كالبيئة المنظمة بيف الداخمي كالتكامؿ االنسجاـ المنظمة، كيحقؽ

 (89، 2611، لطفي
 مف كذلؾ ،اإلبداع التنظيمي تدعـ التي العكامؿ أىـ مف القيادة نمط يعتبر القيادة: نمط (ج )

 النمط فذلؾ األفراد، في سمككيات لمتأثير القائد يتبناه الذم القيادم األسمكب أك النمط خبلؿ
القرارات، كيكفر جك  اتخاذ في كآرائيـ كالمشاركة أفكارىـ طرح عمى األفراد يشجع أف يمكف

 يؤدم ما كىذا بينيـ، فيما كالمرؤكسيف، كالمرؤكسيف القائد بيف اإلنسانية مف العبلقات
 عمى يعمؿ القيادم النمط يككف أف يمكف األفراد، كما لدل اإلبداعية القدرات كؿ إظيار إلى
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 لؤلفراد كعدـ إعطاء المجاؿ القائد يد في السمطة خبلؿ تمركز مف القدرات تمؾ ككبح إحباط
 العمؿ إلى يؤدم القرارات مما اتخاذ في بالمشاركة يسمح أفكارىـ، كال كطرح آرائيـ إلبداء
 .(96، 2611،لطفي عاكؼ) اإلبداع في التفكير بدكف

 كتشجيعيـ كتحفيزىـ القيكد مف األفراد تحرير في التمكيف يتمثؿ التنظيمي: التمكيف (د )
 يتمكنكا لكي لمعامميف الكافية كنقؿ السمطات كاإلبداع، المبادرة ركح ممارسة عمى كمكافآتيـ

 قدراتيـ دعـ مع اإلدارة، قبؿ مف اشرمب دكف تدخؿ بحرية إلييـ المككمة المياـ أداء مف
 كالثقة كسمككيا فنيا كتأىيميـ المبلئـ، كالمناخ المكارد الكافية تكفير خبلؿ مف كمياراتيـ

 التنظيمي (، كيككف لمتمكيف99، 2611،لطفي عاكؼ)تحفيزا  أكثر العمؿ مما يجعؿ فييـ
 العامميف كالتزاـ دافعية يفكتحس االتصاؿ فعالية المياـ، كزيادة انجاز دكرا ىاما في سرعة

 لتعزيز الفرصة كيمنحيـ العامميف لدل اإليجابي الشعكر التمكيف بتنفيذ األعماؿ، كيعزز
الر ا  يعزز كما أعماليـ، لتنفيذ الفعالة كالطرؽ البدائؿ إليجاد لدييـ التفكير اإليجابي

مكاناتو قدراتو كحدكد ذاتو اكتشاؼ مف لمفرد كيسمح لدييـ، الكظيفي  إلى كالسعي كا 
 (.244، 2666، الييتي الديف صبلح الحرارشة، حمد) تطكيرىا

 كبير، اإلبداع بشكؿ عرقمة إلى المبلئمة غير التنظيمية تؤدم اليياكؿ: التنظيمي الييكؿ (ق )
 أقؿ بتكمفة ابتكارات ىامة إلى اإلبداعية األفكار تحكيؿ عمى التنظيمي الييكؿ يساعد إذ

 أنشطة بتخطيط اتصاؿ تسمح لقنكات عمؿ إطار ك ع خبلؿ مف كأسرع أعمى كبعائد
 كعميو المنظمة، أىداؼ تسيؿ تحقيؽ كبالتالي فييا، كالتحكـ كتكجيييا كتنظيميا المنظمة

 التنظيمية تعيقو، كاليياكؿ ال األقؿ أك عمى لئلبداع داعمة التنظيمية اليياكؿ تككف أف يجب
 بالقكاعد أقؿ كالتزاـ أقؿ لمعمؿ تخصص تقت ي ألنيا اإلبداع عمى إيجابيا تؤثر المبلئمة
 فاالتصاالت لذلؾ كغيرىا، تقميؿ األخطاء، التكيؼ، بالمركنة، أي ا تتسـ كما كالقكانيف،
 التفاعؿ بف ؿ المتكقعة اإلبداع تفادم عراقيؿ عمى تعمؿ اإلنتاج كحدات بيف المتكررة
 مف كذلؾ العمؿ في حريتو مدلب تتأثر األفراد لدل فالقدرات اإلبداعية األقساـ، بيف الكبير
 عف يبتعدكف األفراد تجعؿ باألكامر كتقييدىـ فالمركزية األفراد المجاالت أماـ كؿ فتح خبلؿ

اإلبداع  عمى يؤثر بدكره ىك الذم القيادة نمط ككذلؾ اإلبداعي، كعف التفكير المنظمة
 (.116، 2615،كاعر كسيمة)
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 يصعب فبدكف اتصاؿ منظمة، ألم محةالم ال ركرات مف االتصاؿ يعتبر االتصاالت: (ك )
 يصعب ككذلؾ إلييا المنظمة، تطمح التي كاألىداؼ إدارتيـ تكجو معرفة العامميف عمى
 كيشجع العمؿ، عف الر ا لدييـ مستكل كزيادة العامميف تكجيات فيـ اإلدارة عمى

 فيك ـ،بيني يتـ الذم التكاصؿ مف خبلؿ اإلبداعية طاقاتيـ تفجير عمى العامميف االتصاؿ
 اإلبداع، إلى يؤدم مما األفكار ىذه كالمناقشة حكؿ كاألفكار تبادؿ ااراء إلى المجاؿ يفتح
 ىذه تصؿ ال فقد كاقتراحاتيـ، أفكارىـ لتكصيؿ العامميف أماـ االتصاؿ قنكات فتح يجب لذلؾ

 قتؿفت العامميف عمى سمبيا ينعكس ما كىذا كتنفيذىا، المعنية لدعميا الجيات إلى األفكار
 (.219، 2665، الحميـ عبد رفعت) .اإلبداعية إلظيار قدراتيـ لدييـ الرغبة

 المكافئات بتحسيف فربط اإلبداع، أماـ عائقا الحكافز نظاـ يشكؿ أف يمكف الحكافز: (ز )
 يكافئ باستمرار، فعندما أدائو تحسيف كعمى اإلبداع عمى الفرد يشجع أف شأنو مف األداء
 فإف يكافئ لـ إذا أما منيا، المزيد تقديـ إلى يسعى باستمرار إنوف الجيدة أفكاره عمى الفرد
 مف التنظيمي اإلبداع تدعـ التي العكامؿ أىـ مف كتعتبر الحكافز إحباطو، إلى يؤدم ذلؾ
 كمرتبط سريع الحافز كاف فإذا عمميا، تحفيز في المنظمة تتبناه الذم نظاـ الحكافز خبلؿ

اإلبداعية  القدرات كؿ إظيار إلى يدفعيـ ذلؾ فإف امميف،الع يبذلو الذم األداء بالجيد أك
 اإلحباط كالتقيد إلى بالعامؿ يؤدم سمبي أك بطيء الحافز كاف إذا أما عندىـ، المكجكدة
 (.226، 2665،الحميـ عبد رفعت) فقط المطمكب بإنجاز

 يمكف ال كأنو دكف غيرىـ أفراد عمى تقتصر فطرية مكىبة ليس اإلبداع: التدريب (ح )
 الميارات مف الكثير ذلؾ مثؿ في مثمو عميو التدريب الممكف مف كلكف تعمميا،أك  تسابيااك

 بميارات العامميف األفراد تزكيد عمى التدريب عمييا، حيث يعمؿ التدريب يتـ التي األخرل
 بأكبر الكظيفية كاجباتيـ بأداء القياـ مف كتمكنيـ قبؿ مف مكجكدة تكف لـ جديدة كمعارؼ

يعزز  الذم البناء كالتفاعؿ االتصاؿ في قدراتيـ عمي تطكير فاءة، كمساعدتيـالك مف قدر
 قابميتيـ كمياراتيـ مف كتزيد دقة األكثر القرارات اتخاذ األداء، كتمكينيـ مف في دكرىـ مف
 العامميف األفراد سمككيات كتعديؿ كتطكير حميا، كطرؽ الكظيفية المشاكؿ مع التعامؿ في
التنظيمية، كيحقؽ اإلبداع كالتميز في  كأىدافيا منظماتيـ أعماؿ ةمع طبيع يتبلءـ بما

 (.88، 2611لطفي، األداء)عاكؼ
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كمما سبؽ يت ح أف ىناؾ عكامؿ عديدة تؤثر في االبداع التنظيمي بمدارس التربية 
ارس التربية الخاصة، نكميكس التنظيمي أف يدعـ ىذه العكامؿ داخؿ مد، كيمكف لئلرجالخاصة

 المناسبة التنظيمية البيئةنكميكس عمي التكافؽ بيف األفراد كالبيئة، كتكفير إلرجاحيث يؤكد 
 الثقافةكتيسير اجراءات كأنظمة العمؿ بالمدرسة بما يحقؽ راحة العامميف بيا، كالتغيير في 

 األفراد تحفيزكالقيـ كالمعتقدات السائدة بالمدرسة كتكفير جك يساعد عمي  التنظيمية
 نمطنكميكس عمي تغيير اإلرجكما يساعد استخداـ  كآرائيـ، أفكارىـ طرح عمى كتشجيعيـ

، كما أف تكافؽ كآرائيـ أفكارىـ طرح عمى األفراد بالمدرسة، كتكفير النمط الذم يشجع القيادة
 كتحسيف، القيكدالعامميف بالمدرسة مع بيئة كنظاـ العمؿ بيا يساعد األفراد عمي التحرر مف 

 طاقاتيـ تفجيرك  التفكير اإليجابي لتعزيز الفرصة كيمنحيـمياميـ،  فيذتنل العامميف دافعية
 جميع العامميف بالمدرسة عمي كافة المستكيات، بيف يتـ الذم التكاصؿ مف خبلؿ اإلبداعية
نكميكس عمي أىمية الحكافز لؤلفراد حيث يؤكد عمي حفز كدعـ األفراد بزيادة اإلرجكيؤكد 

التعامؿ مع بيئة العمؿ بالمدرسة، كتحسيف ظركؼ العمؿ، كتقميؿ اعتبارات األماف كالراحة في 
الر ا  زيعز ال غكط، بما يساعد عمي رفع مستكم السبلمة المينية لمعامميف بالمدرسة، كت

، كالبد أف تستفيد مدارس التربية شجعيـ عمي االبداع  كاالبتكار كالتجديدكي لدييـ، الكظيفي
غمب عمي ما يكاجييا مف معكقات في تحقيؽ االبداع الخاصة مف مثؿ ىذه العكامؿ حتي تت

 التنظيمي، كفيما يمي تك يح ليذه المعكقات.
 

 :التيظَنُ اإلبداع معٌقاتسادًسا: 

اإلبداع،  نشكء عممية عف السمبي األثر ذات العكامؿ مجمكعة ىي اإلبداع تعد معكقات     
سبيؿ  في عائقا كتقؼ مقصكد يرغ عمى نحك العمؿ بيئة في اإلبداع قتؿ في السبب تككف كقد

ظياره، اإلبداع تنمية  اإلبداعية كالمنظمة، كتكاجو العمميات كالجماعة بالفرد يتعمؽ ما فمنيا كا 
 ,Amabile, T.M.,1998)ت المعكقا تمؾ كمف اإلبداع ازدىار دكف تحكؿ متعددة معكقات

77): 
 إطار في التفكير عمىالعامميف  اعتياد بسبب الجديدة لؤلفكار االجتماعية المقاكمة 

 محدد.
 كاألساليب الجديدة. األفكار فشؿ مف كالقمؽ الخكؼ 
 لممبدعيف. كالمعنكية المادية الحكافز قمة 
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 المجتمع. كمقاكمة لئلبداع، البلزمة كالتسييبلت المستمزمات  عؼ تكفر  
 التغير. في رغبتيا كعدـ اإلدارية الجيات مقاكمة 
 الفشؿ. مف كالخكؼ كاإلجراءات ميماتبالقكانيف كالتع الحرفي االلتزاـ 
 بأنفسيـ. المديريف ثقة عدـ 
 التنظيمي. المناخ سكء 
 الظركؼ كسكء ، السائدة كالقيـ االجتماعية ، مؤىمة ادارية قيادة كجكد عدـ 

 المنظمة. في المتبعة المعايير كازدكاجية االقتصادية،
 :(226، 2666 يقاسـ القريكت حمد)مىي أساسية معكقات البعض بأربعة كحددىا
 بدكف المعمكمات تكنكلكجيا تقديـ يككف عندما قكية تككف االستراتيجية: المعكقات (أ )

 المشركع في ال تتكامؿ ألنيا أك لبلحتياجات تحديد بدكف أك لؤلىداؼ تك يح
 .العالمي

 تـ المقدـ المعمكمات نظاـ أك التقنية تككف عندما خاصة تظير الييكمية: المعكقات (ب )
 المطركحة األداة غياب مبلئمة ىي المعيف، فالمشكمة السياؽ مع كيؼالت بدكف نقمو
 .المنظمة في

 الشركة، ثقافة مستكل كىما اعتمادىما يتـ مستكييف الثقافية: ىناؾ المعكقات (ج )
 كنظـ االعتبار المرجعية بنظر األطر المعكقات ىذه كتأخذ العامميف، ثقافة كمستكل

 .المنظمة بيا تعمؿ التي كالمحمية كليةالد كالسياقات اإلدارة كأساليب القيـ
 بالكامؿ عشكائية ليست فأنيا مستقرة غير السمككيات كانت إذا السمككية: المعكقات (د )

  .تحددىا التي العامميف بعكس استراتيجيات لمتحديد قابمة فيي بالكامؿ، طبيعية أك
ؽ اإلبداع التنظيمي المعكقات التي تقؼ حائؿ أماـ المنظمات التعميمية في تحقيأي ا كتتمثؿ 

 :(66-65، 2666، عادؿ السيد محمد الجندم)فيما يمي 
عدـ ك كح الرؤية: كتتمثؿ في غياب كجكد الفمسفة الذىنية الكا حة التي تكجو  (أ )

عمؿ معمـ أك مدير المنظمة التعميمية كالتي يتحدد في  كئيا مستقبؿ المنظمة 
 التعميمية التي يقـك عمي إدارتيا.
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اؽ: كتتمثؿ في الخكؼ مف المخاطرة أك المـك الذم يمكف أف الخكؼ مف اإلخف (ب )
يتعرض لو معمـ أك مدير المنظمة التعميمية مف ارتكابو أخطاء، أك تجنب طرح 

 األفكار أك الحكؿ البديمة اإلبداعية لمكاجية المشكبلت.
التمسؾ باألنماط المألكفة أك المعتادة: كتتمثؿ في رغبة القيادات التعميمية في  (ج )

تكيات اإلدارية العميا ب ركرة تمسؾ مديرم كمعممي المنظمات التعميمية بالمكائح المس
كالتعميمات المألكفة كعدـ الخركج عنيا اعتقادا بأف كؿ المشكبلت متشابية، كفرض 
تحذيرات مف جانب اإلدارات التعميمية بعدـ الخركج عف المكائح كالتعميمات التي تنظـ 

 ية.العمؿ داخؿ المنظمات التعميم
غياب جك الحرية: كتعني الدرجة المتاحة لمعمـ كمدير المنظمة التعميمية لمتعبير عف  (د )

شخصيتو سكاء أكاف ذلؾ مف خبلؿ أفكاره أك مشاعرة، كىذه الحرية ال تعني 
بال ركرة قياـ المعمـ أك المدير دائما بتنفيذ أفكاره اإلبداعية، حيث أف ىناؾ قيكدا 

 اعية تحدد المقبكؿ كغير المقبكؿ مف سمكؾ األفراد.ك كابط تنظيمية كمعايير اجتم
غياب الدكافع الداخمية لئلبداع: فاذا لـ يكف لدم المعمـ أك مدير المنظمة  (ق )

التعميمية الدكافع الداخمية القكية التي تدفعو لبذؿ جيكد كافية لحؿ المشكبلت )إتاحة 
ؿ إلي الحمكؿ فرصة إلثبات الذات أك الرغبات الشخصية( ربما يتعثر في الكصك

 اإلبداعية. 
غياب التشجيع مف قبؿ اإلدارة التعميمية: غياب المناخ التنظيمي المناسب لتشجيع  (ك )

القيادات لنبذ السمكؾ النمطي كالمألكؼ كطرح األفكار كالبدائؿ اإلبداعية لممشكبلت 
التي تكاجييـ، باإل افة إلي النقد المبكر لؤلفكار كالحمكؿ التي يقدميا المبدعكف، 

 مما يق ي عمي األفكار اإلبداعية في مرحؿ نمكىا األكلي.
اإلفراط في مكافأة النجاح: فعندما تستدعي المشكمة حمكال إبداعية فإف األفراد يككنكف  (ز )

أقدر عمي الكصكؿ لتمؾ الحمكؿ يمنحكف مكافأة معقكلة مما لك تـ منحيـ مكافأة 
فأة قد يسبب لؤلفراد القمؽ مالية أك معنكية أكبر مف المعقكؿ، فاإلفراط في المكا

 كالخكؼ مف فقداف ىذه المكافأة، مما يحكؿ دكف كصكليـ إلي الحمكؿ اإلبداعية.
عدـ مساندة العمؿ الجماعي: اإلبداع ليس عمبل أك فكرا فرديا، كلكنو عمبل جماعيا  (ح )

يتطمب  ركرة تكفر نكع مف الدعـ مف اإلدارة التعميمية لتشجيع العمؿ كفريؽ بيف 
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في المنظمات التعميمية لحؿ المشكبلت المعقدة، كغياب ىذا الدعـ يؤدم  العامميف
حجاميـ عف تقديـ الحمكؿ اإلبداعية لمنظماتيـ.  إلي تدني حماس العامميف كا 

االعتماد المفرط عمي اإلدارة التعميمية في المستكيات العميا: مما يجعؿ بقية األفراد  (ط )
ر لدييـ الميارة كالخبرة منفذكف فقط لما مف قيادات المنظمات التعميمية الذيف تتكاف

تقدمو السمطات األعمى، كلؤلفراط في االعتماد عمي السمطات العميا آثاره السمبية عمي 
 بقية قيادات المنظمات التعميمية.

 (:2666،367)محمد قاسـ،  كما تتحدد ىذه المعكقات فيما يمي
دة: كيتمثؿ في العبلقات داخؿ سكء المناخ التنظيمي كاالنتقاد المبكر لؤلفكار الجدي (أ )

الجياز اإلدارم، كنمط اإلشراؼ السائد، كأسس الترقية، كنظـ الحكافز المتبعة ليس 
 .يا لئلبداع كيحبط طاقات اإلنسافمكات

المعكقات اإلدراكية: كتتمثؿ في النظرة النمطية لؤلمكر، كالتصمب في الرأم، كنظرة  (ب )
قي عمي خطأ، فبل يكمؼ نفسو التفكير في الفرد إلي أف رأيو الكحيد عمي صكاب كالبا

 الرأم ااخر.
المعكقات البيئية: كىي مكجكدة في الطبيعة مثؿ عدـ تكفير المكاف المناسب، كعدـ  (ج )

تأييد الزمبلء لؤلفكار، ككجكد رئيس دكتاتكرم ال يقدر األفكار لمبدعة، كعدـ كجكد 
 الدعـ المالي البلـز لئلبداع.

حساس المعكقات التعبيرية: عدـ ا (د ) لقدرة عمي إيصاؿ األفكار لآلخريف كلمفرد نفسو، كا 
 الفرد بالفشؿ كاإلحباط نتيجة عدـ قدرتو عمي التكاصؿ مع لغة أجنبية معينة.

المعكقات النفسية كالعاطفية: حيث تطرأ عمي الناس أفكار جديدة، كبكنيـ  (ق )
لثقة في يطردكنيا أك ال يتابعكنيا خكفا مف الفشؿ أك انتقاد ااخريف، أك نقص ا

 النفس أك عدـ القدرة عمي تحمؿ مسؤكلية تنفيذىا.
 يمما سبؽ يت ح أف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تعكؽ تحقيؽ االبداع التنظيم

نكميكس دكرا كا حا في التخمص مف ىذه المعكقات بمدارس التربية الخاصة، كيككف لئلرج
لمدرسة في  كء امكاناتيـ العامميف باكجكد فمسفة ذىنية كا حة تكجو عمؿ مف خبلؿ 

الذم ييتـ بقدرات العامميف بالمدرسة كيساعد عمي تحقيؽ المناخ التنظيمي كقدراتيـ، كتكفير 
 ادارية داتقياكيساعد عمي تكفير  التكافؽ بينيـ كبيف بيئة المدرسة كاجراءات العمؿ بيا،
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قا لقدرات كامكانات ككاعية تيتـ بقدرات األفراد كمياراتيـ، كتشجع عمي التغيير كف مؤىمة
العمؿ، كتحفز  إجراءاتالخاصة ب بالقكانيف كالتعميمات الحرفي االلتزاـالعامميف بالمدرسة كعدـ 

نكميكس اإلرجكحيث يمثؿ  طرح األفكار كالبدائؿ اإلبداعية لممشكبلت التي تكاجييـ،عمي 
المكاف فيزيقية ك ىندسة بناء اإلنساف كفقا لمعطيات البيئة، فيك يؤكد عمي تكفير البيئة ال

 لمعمؿ مف حيث التجييزات كاألدكات كااالت كاألجيزة المستخدمة داخؿ المدرسة، المناسب
ماف اميا مما يساعد عمي تكفير راحة كأاستخدلتيسير  البلزمة كالتسييبلت المستمزمات تكفرك 

 نكميكس ييدؼ تحقيؽ الصحة كالسبلمةاإلرجيف كتخفيض األ رار المينية، كألف العامم
عامميف بالمدرسة، لم كالمعنكية المادية الحكافزلمعامميف بالمدرسة، فيك يؤكد عمي أىمية تكفير 

في بيئة  العمؿ كفريؽ لحؿ المشكبلت المعقدةعمي  يـتشجيعيـ لل المناسبالدعـ كتقديـ 
لمينية لمعامميف ايقمؿ ال غكط ك يـ لتقديـ حمكؿ ابداعية، حماسكيزيد مف ، العمؿ بالمدرسة

، كبالتالي يتغمب عمي معكقات تحقيؽ االبداع التنظيمي بمدارس ؽ ر اىـ عف العمؿكيحق
 التربية الخاصة المصرية.

بالمؤسسات التعميمية، كمف العرض السابؽ لمحكر األسس النظرية لئلبداع التنظيمي        
مي االبداع التنظيكخصائصو، كمقكماتو، كمجاالتو، كمراحمة، كمعكقات تطبيقو، يت ح أف 

عمي تبني أفكار جديدة، كتطكير االستعدادات المبدعة لدم يعتمد بمدارس التربية الخاصة 
العامميف بيا، كتشجيعيـ عمي تقديـ خدمات ابداعية متميزة مف خبلؿ كجكد عبلقات غير 
مألكفة بيف جميع العامميف بالمدرسة مع نظاـ العمؿ كبيئة المدرسة، كيتطمب ذلؾ أشخاص 

البدائؿ يساعد عمي الكصكؿ لؤلفكار  مف كبير عدد إنتاج ، كلييـ قدرة عمىتفكير عميؽ ذكم
كتطكير األداء بالمدرسة، كيككف االبداع شامؿ  تمكنيـ مف حؿ المشكبلت،ك الجديدة المتميزة، 

كافة االمكانات كالمكارد داخؿ المدرسة، سكاء المكارد البشرية أك المادية أك المالية، كيدعـ 
بداع التنظيمي كتكافؽ العامميف مع المدرسة مف خبلؿ أربعة أبعاد: نظاـ نكميكس اإلاإلرج

السعي نحك إيجاد ثقافة ، كمف خبلؿ العمؿ، كالبيئة الفيزيقة، كاألفراد، كجماعات العمؿ
الراحة كاألمف كالسبلمة في  ماف تنظيمية تشجع العامميف بالمدرسة عمي اإلبداع كاالبتكار، ك 

، كتككيف نظـ إدارية متكاممة كمتميزة، بيااستثمار العكامؿ البشرية ك  المدرسة،ببيئة العمؿ 
كيؤكد عمي بناء معمميف قادريف عمي اإلبداع كاالبتكار، كيتأكد أىمية السعي لتحقيؽ اإلبداع 
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التنظيمي بمدارس التربية الخاصة مف خبلؿ رصد كاقع مدارس التربية الخاصة بمصر في 
 :المحكر التالي ت ح في كء اإلبداع التنظيمي، كالذم ي

  احملٌر الجالح: ًاقع مدارض الرتبَْ اخلاصْ مبصز يف ضٌٕ اإلبداع التيظَنُ:

تعد العناية بذكم االحتياجات الخاصة كفئة أصابتيا درجة مف درجات العجز كاجبا        
نسانيا تفر و القيـ الدينية كاألخبلقية كاإلنسانية، كتأىيميـ كرعايتيـ قيم ة اقتصادية أخبلقيا كا 

ألف ىذه الفئة طاقة إف أىممت أصبحت عالة عمي المجتمع ك ررا باالقتصاد القكمي، كالعناية 
 .كتدفعو نحك التقدـ بيـ تجنب المجتمع أعباء كثيرة مستقببلن 

اصة كتكفير رعاية لخديـ خدمات مناسبة ألطفاؿ ذكل االحتياجات اتقلذا أصبح االىتماـ ب
رجة كبيرة مف دلجعميـ عمى ، محةكرة م ر  المجتمعى ميـ عالة عليـ بصكرة ال تجعم ةمستمر 

 يتناسب معاسؽ نتممنتجكف يعممكف في إطار قكل منيـ افراد  ؿعا يجمة بذاتيالستقبللية اال
)عبد  اطشفاعمية كنبـ كاستعداداتيـ بما يمكنيـ مف االندماج في المجتمع يكقدراتاتيـ إمكاني

قدـ في الحياة أصبح العمؿ في ميداف التربية الخاصة (، كمع الت2661،126الفتاح محمد،
مف المياديف التي تكاجو الكثير مف التحديات حتي نما كتطكر، كاتخذ مكانا بارزا بيف المياديف 
المختمفة في بمداف العالـ، كنتيجة لمجيكد المبذكلة في ىذا المجاؿ فقد تغيرت كجيات النظر 

بحكا مك كع اىتماـ كافة مؤسسات المجتمع تجاه ذكم االحتياجات الخاصة، حيث أص
 (.67، 2666كفئاتو)ماجدة السيد عبيد،

لى عقد العديد مف إفع دالذم  بايف حكؿ االىتماـ بالتربية الخاصة األمركىناؾ ت      
ل العالمي أك عمى المستكل مستك العمى  ءسكالق ية اكؿ ىذه اتتنرات كالندكات التي مالمؤت

كؽ اإلنساف كميثاؽ الثمانينات لممعكقيف حقبلف عكا ةـ المتحدماألؽ يمكاث يممثبل ف، القكمي
بار ذلؾ تالتربكية الكاممة لذكل االحتياجات الخاصة كاعرعاية ر التكفيكالذم يشير إلى  ركرة 

، 2662،)محمد حسنيف، محمد ابراىيـ المجتمعات اس بيا تقدـتق تيشرات الالمؤ  مفمؤشرا 
317.) 

  مدارض الرتبَْ اخلاصْ يف مصزأًاًل: فلشفْ ًأهداف 

تشتؽ التربية الخاصة فمسفتيا لتعميـ ذكم االحتياجات الخاصة في مصر مف المجتمع 
فتحمؿ ثقافتو كأعرافو في تصميـ نظاميا التعميمي الذم يعد أداة تعبر عف تكجياتو السياسية 

سيا أك تقكـ بمعزؿ كاالقتصادية كالدينية، عمي اعتبار أف التربية ليست عممية مغمقة عمي نف
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عف الظركؼ المحيطة، كلكنيا تشتؽ فمسفتيا كتنسج أىدافيا مف كاقع حياة المجتمع 
كثقافتو، فالتعميـ عممية اجتماعية تستمد أىدافيا مف فمسفة المجتمع فتتأثر بكؿ إمكاناتو 
كظركفو، كتنطمؽ فمسفة تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة في مصر مف اإليماف ب ركرة تحقيؽ 

كمؤشرا يعكس مبدأ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية لكؿ أبناء المجتمع باختبلؼ فئاتيـ، 
)رشا جماؿ الديف،  ديمقراطية التعميـ كتحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية أماـ جميع أفراد المجتمع

2669 ،42.) 
ا يمي: كتتحدد أىداؼ كزارة التربية كالتعميـ في مصر تجاه ذكم االحتياجات الخاصة فيم      

 (37، اإلدارة العامة لمتربية الخاصة، 2667)كزارة التربية كالتعميـ،
التخطيط لتربية كرعاية ذكم االحتياجات الخاصة مع العادييف في جميع المراحؿ  -

 التعميمية.
تقديـ الخدمات لمطبلب مف فئة ذكم االحتياجات الخاصة لتشمؿ كؿ الطبلب سكاء  -

 في فصكؿ الدمج بالمدارس العادية. كانكا في المدارس الخاصة بيـ أك
إتاحة الفرصة لذكم االحتياجات الخاصة ليتابعكا دراساتيـ طبقا لقدراتيـ  -

 كاستعداداتيـ.
تزكيد مدارس التربية الخاصة بالمتخصصيف لمعمؿ مع المعقيف مف خبلؿ برامج كزارة  -

 التربية كالتعميـ.
مساعدتيـ عمي التعامؿ مع زيادة الميارات المينية في مدارس التربية الخاصة ل -

 البيئة االجتماعية المحيطة كاالندماج في الحياة.
 التربية مدارس بتطكير كأكدت الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي عمي أف االىتماـ      

 كافة ت افر ينطكم عمى الذم األمر كالتعميـس التربية كزارة أكلكيات يأتي  مف الخاصة
 اختبلؼ إمكاناتيـ عمى مصر أبناء لجميع كالتعمـ التعميـ عممية لدعـ معالمجت داخؿ الجيكد

 اإلعاقة ذكم المتعمميف تزكيد :العاـ مف برنامج التربية الخاصة في كقدراتيـ، كتمثؿ اليدؼ
 كدمج اإلعاقة، ذكم غير مف أقرانيـ كمتكافئة مع النكعية، جكدتيا في عالية تعميمية بفرص
 :االستراتيجية الجامعي، كت منت األىداؼ قبؿ التعميـ مدارس جميعب البسيطة اإلعاقة ذكم

 (  88-2636،87 -2614)الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعى،
 القائمة الخاصة التربية بمدارس التعميـ جكدة تحسيف. 
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 قبؿ التعميـ بمدارس البسيطة اإلعاقة ذكم دمج لعممية داعمة شاممة بيئة تكفير 
 .الجامعي

  الداعمة الخبرات  كء في الخاصة التربية يرتطك. 
كمما سبؽ يت ح أف تربية كتعميـ ذكم االحتياجات الخاصة في مصر تيدؼ إعداد        

أفراد قادريف عمسي مسايرة المجتمع بكؿ متغيراتو كتحقيؽ المساكاة كالعدالة االجتماعية ليـ 
، كبذلت ف ليـ حقكؽ كعمييـ كاجباتلعادييفي جميع مجاالت الحياة كاعتبارىـ مثؿ األفراد ا

مصر كمازالت تبذؿ جيكدا عديدة في تطكير مدارس التربية الخاصة بيا، كيظير ذلؾ مف 
خبلؿ رصد كاقع تطكير مدارس التربية الخاصة كتحقيؽ اإلبداع التنظيمي بيا، كيت ح ذلؾ 

 فيما يمي:
 تيظَنُ بوا:ثاىًَا: ًاقع تطٌٍز مدارض الرتبَْ اخلاصْ ًحتكَل اإلبداع ال

 

حظيت رعاية ذكم االحتياجات الخاصة باىتماـ محمي كدكلي كعالمي مف كافة       
التخصصات كبذلت الجيكد لبلرتقاء بمستكم الخدمات االجتماعية كالصحية كالنفسية 
كالتربكية كالتأىيمية مف كافة التخصصات التي تعمؿ في مجاؿ رعايتيا لتحقيؽ األىداؼ 

ة لمعمؿ في ىذا المجاؿ، كتبمكر االىتماـ في ظيكر العديد مف االتجاىات الكقائية كالعبلجي
المعاصرة لمتعامؿ معيـ بيدؼ اشباع احتياجاتيـ أك التخطيط لحؿ مشكمتيـ، كاالىتماـ بإعداد 

 (.233، 2664المجتمع كتييئتو لتكفير أساليب كقائية في ىذا المجاؿ )ماىر أبك المعاطي،
عديدة في مجاؿ رعاية ذكم االحتياجات الخاصة، حيث أكد ككاف لمصر جيكد         

التزاـ الدكلة ب ماف حقكؽ ذكم  81ـ في مادتو رقـ 2614الدستكر المصرم الصادر عاـ
االحتياجات الخاصة في كافة المجاالت كمف بينيا التعميـ كأحد أىـ تمؾ الحقكؽ، كاالىتماـ 

المساكاة كالعدالة تكافؤ الفرص)دستكر بدمجيـ مف غيرىـ مف المكاطنيف، إعماالن لمبادئ 
(، ككقعت مصر عمي االتفاقية الدكلية لئلعاقة في 2614جميكرية مصر العربية لعاـ 

ـ كقد نصت في مادتيا الرابعة كالعشريف عمي كفالة تكفير التعميـ لممعاقيف 2668مايك 18
ي قدر مف النمك كخاصة األطفاؿ منيـ بأنسب الطرؽ كالكسائؿ في بيئات تسمح بتحقيؽ أقص

االتفاقية الدكلية لحقكؽ األشخاص ذكم ( االجتماعي كاألكاديمي ليـ كأحد الحقكؽ األساسية
 .)2668اإلعاقة، 
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كتقدـ كزارة التربية كالتعميـ بمصر الرعاية التعميمية كالتربكية لمطبلب ذكم االحتياجات     
ة، كىذه المدارس ذات الخاصة مف خبلؿ مدارس خاصة تحت مسمي مدارس التربية الخاص

مراحؿ دراسية مختمفة كتعمؿ بنظاـ األقساـ الداخمية، كينظـ العمؿ بمدارس التربية الخاصة 
بشأف البلئحة التنفيذية لمدارس كفصكؿ التربية ـ 1996لسنة 37كفقا لمقرار الكزارم رقـ

صة كالذم الخاصة، كنص القرار في مادتو األكلى عمي اليدؼ مف إنشاء مدارس التربية الخا
تمثؿ في تقديـ نكع مف التربية يتناسب مع الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة، كتقديـ الرعاية 
تاحة الفرص أماميـ  التعميمية كالتربكية كالصحة النفسية كاالجتماعية المناسبة ليـ، كا 
لبلتصاؿ بالمجتمع، كفي إطار االىتماـ بمعممي مدارس التربية الخاصة كتحفيزىـ كتقميؿ 

عمى منحيـ كجميع  36 غكط كاألعباء الكاقعة عمييـ، نص القرار ذاتو في مادتو رقـال
العامميف بمجاالت التربية الخاصة ميزات مالية تحددىا القرارات المنظمة في ىذا الشأف نظير 
المجيكد المبذكؿ في التعامؿ مع فئة ذكم االحتياجات الخاصة )كزارة التربية كالتعميـ: قرار 

 (.37 كزارم رقـ
ـ  ركرة أف 1997( لسنة 3452( مف القرار الكزارم رقـ )162،163كحددت المادة )    

تتكلي المديريات كاإلدارات التعميمية اإلعبلف بكافة الطرؽ الممكنة عف مدارس كفصكؿ 
التربية الخاصة المكجكدة في دائرتيا كشركط القبكؿ بيا، كتكفير ما تتطمبو حالتيـ مف أجيزة 

التعاكف مع الجيات المعنية األخرم )جميكرية مصر العربية، قرار رئيس مجمس تعكي ية ب
(، كتؤمف كزارة التربية كالتعميـ بأف الرعاية الجادة لتمؾ الشريحة الميمة 1997الكزراء سنة 

مف الطبلب بمختمؼ أنكاع مدارس التربية الخاصة داخؿ قطاع التعميـ قبؿ الجامعي تتطمب 
، كتفعيؿ حكافز ةفي: االىتماـ بمعممييـ، كبالككادر الفنية كاإلداريمدخبلت رئيسة تتمثؿ 

اإلثابة ليـ كلمعامميف كافة في رعاية المعاقيف بمختمؼ مستكياتيـ، كتجييز المبني المدرسي 
كتزكيده بغرفة مصادر، إلي جنب تطكير المنيج كأدكات القياس التربكم، كك ع النظـ 

ت رعاية ذكم االحتياجات الخاصة )الخطة االستراتيجية كلتشريعات التي تدعـ تنفيذ سياسا
 .(47، 2636-2614لمتعميـ قبؿ الجامعي 

ـ في 2668لسنة  126المعدؿ بالقانكف رقـ  1996لسنة  12كنص قانكف الطفؿ رقـ 
بابو السادس كالخاص برعاية الطفؿ المعاؽ كتأىيمو عمي حؽ الطفؿ المعاؽ في التعميـ 

يني، ميما كاف سنو أك درجة إعاقتو بما يبلئـ قدراتو كاستعداداتو، كالتدريب كالتأىيؿ الم
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كيسيـ في نمكه، كاعتماده عمى ذاتو، كييسر اندماجو كمشاركتو في المجتمع) المجمس 
 (.1996لسنة  12القكمي لمطفكلة كاألمكمة، قانكف رقـ 

ف القرارات التي كلبلىتماـ بتقديـ الدعـ كالتكجيو لمعممي التربية الخاصة، صدر العديد م
تنظـ عمميات اإلشراؼ الفني كالتكجيو، كتقكيـ أداء ىيئات التدريس بمدارس التربية الخاصة، 

بشأف معدالت التكجيو لمدارس 13/3/1991بتاريخ  59حيث صدر القرار الكزارم رقـ 
بشأف اإلشراؼ  21/9/1995بتاريخ  313كفصكؿ التربية الخاصة، كالقرار الكزارم رقـ 

م كالتكجيو كالمتابعة الميدانية، ف بل عف القرارات التي تنص عمى تقديـ الحكافز التربك 
دارتيا كأقساميا باإلدارات التعميمية كمديريات التربية  لمعامميف بمدارس التربية الخاصة كا 

، كالذم يحؽ بمكجبو 12/1996/ 19بتاريخ  436كالتعميـ كديكاف عاـ الكزارة، كالقرار رقـ
كالذم  1999لسنة  557ربية الخاصة حافز أنشطة شيرم، كالقرار الكزارم رقـ لمعامميف بالت

%مف األجر األساسي، كالقرار رقـ 86ينص عمي منح العامميف بمدرس التربية الخاصة حافزا 
، كالذم يؤكد في مادتو األكلى عمي  ركرة استمرار حكافز 36/5/2616بتاريخ  122

قساميا باإلدارات كمديريات التربية كالتعميـ بالمحافظات العامميف بمدارس التربية الخاصة كأ
 (.2616سنة 122كديكاف عاـ الكزارة )كزارة التربية كالتعميـ، قرار كزارم رقـ 

كتكجيا مف الكزارة نحك تبني سياسة الدمج كتطبيقيا، صدرت العديد مف القرارات  
شأف قبكؿ الطبلب ذكم اإلعاقة ب 1/2/2615بتاريخ  42الكزارية، أحدثيا القرار الكزارم رقـ

البسيطة بمدارس التعميـ العاـ، كالذم ينص في مادتو األكلي عمي تطبيؽ نظاـ الدمج لمطبلب 
ذكم اإلعاقة البسيطة بالفصكؿ النظامية بمدارس التعميـ العاـ الحككمية، كالمدرس الخاصة 

مة رياض األطفاؿ، كبما كالمدارس الرسمية لمغات في جميع مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي كمرح
يختاره كلي أمر الطفؿ ذك اإلعاقة في إلحاؽ طفمو بمدرسة دامجة أك مدرسة تربية خاصة، 
جرائو لبعض  كالتزاـ المدارس التي تطبؽ ىذا النظاـ باإلعبلف عنو داخميا كخارجيا، كا 

كسائؿ التعديبلت الخاصة بالبيئة المدرسية مف ناحية الكسائؿ التعميمية كطرؽ التدريس ك 
التقكيـ بما يتناسب كتطبيؽ الدمج، كأكد القرار عمي حافز اإلثابة لمديرم المدارس الدامجة 
كالمعمميف كاألخصائييف النفسييف كاالجتماعييف بالفصكؿ الدامجة، كتدريبيـ عمي متطمبات 

 (.2615لسنة  42الدمج)كزارة التربية كالتعميـ، قرار رقـ 
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ة لتطبيؽ سياسة الدمج لذكم اإلعاقات البسيطة بجميع كقد اتخذت الكزارة خطكات جاد  
مدارس التعميـ العاـ عمي اختبلؼ أنكاعيا، سكاء مف حيث تجييز المدارس أك تكفير معمميف 
كأخصائييف، إال أف مقارنة عدد المدارس التي تـ تجييزىا بجممة المدارس بقطاع التعميـ تشير 

راعي ىيئة األبنية التعميمية حاليا تجييز جميع إلي أف الدمج مازاؿ في مرحمة التجريب، كت
المدارس الجديدة لتككف معدة لمدمج، ككذلؾ المدارس التي تستيدؼ بصيانة شاممة )الخطة 

 (.                                                                          2614 -2613االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي 
عمي اىتماـ كزارة التربية التعميـ بتقديـ خدمة تعميمية متميزة لمطبلب ذكم  كيؤكد ذلؾ  

االحتياجات الخاصة، مف خبلؿ االىتماـ بمعممييـ بكصفيـ الركيزة األساسية لتحقيؽ جكدة 
الخدمة التعميمية بتمؾ المدارس كسعييا لتحقيؽ ر اىـ، مف خبلؿ تكفير بيئة عمؿ صحية 

أداء مدارسيـ بتقميؿ أنصبتيـ الدراسية مراعاة لطبيعة العمؿ مع كمناسبة ترتقي بأدائيـ، ك 
ىذه الفئات الخاصة، كتقديـ حكافز مميزة ليـ عف غيرىـ مف المعمميف بالمدارس األخرل 
تقديرا لما يبذلكنو مف جيد، كتكفير األجيزة كاألدكات التعميمية البلزمة ليـ ألداء عمميـ، 

تاحة التكجية كالدعـ البلـز لي  ـ. كا 
 يٌمَكص:اإلرجيف ضٌٕ أبعاد مبدارض الرتبَْ اخلاصْ املصزٍْ  اإلبداع التيظَنُثالًجا: ًاقع 

بالرغـ مف اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ في مصر بمدارس التربية الخاصة لبلرتقاء 
بجكدة الخدمة التعميمية بيا، كتحسيف بيئة العمؿ بمدارس التربية الخاصة، كتكفير بيئة عمؿ 

ة، كمناخ تنظيمي إيجابي، إال أف مدارس التربية الخاصة في مصر تعاني مف مشكبلت صحي
عديدة شأنيا شأف غيرىا مف المدارس، كيتـ عرض كاقع مدارس التربية الخاصة المصرية مف 
نتائج الدراسات السابقة، مع التركيز عمي المشكبلت التي تعانييا في  كء أبعاد 

ما حددتو الدراسة(، تأكيدا عمي أىمية استخداـ المدخؿ في نكميكس التنظيمي)كفقا لاإلرج
 تحقيؽ اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة المصرية:

 ( ًاقع مدارض الرتبَْ اخلاصْ باليشبْ ليظاو العنل:        أ)

كما حددتو دراسة )كيرلس  يتمثؿ كاقع مدارس التربية الخاصة كفقا لنظاـ العمؿ
 ( فيما يمي:116-114، 2616سميماف،
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  عؼ ك كح أىداؼ رعاية ذكم االحتياجات الخاصة، ك عؼ قابميتيا لمتنفيذ لدم 
العامميف في ىذا المجاؿ، فاألىداؼ التي كصفتيا التربية كالتعميـ لـ يطرأ عمييا أم تغير 

 رغـ مف كجكد المستحدثات التربكيةبال
 ئكليف بالنظاـ عمي تحسيف األداء كجكد العديد مف القيكد كالمكائح التي تحد مف قدرة المس

 كتعرقؿ سير العمؿ كتيدير الكقت كالجيد.
  غياب الفمسفة كاألىداؼ االستراتيجية كالرؤية كالرسالة الكا حة لمدارس التربية

  الخاصة.
  عؼ القدرة عمي استيعاب جميع الطبلب مف فئة ذكم االحتياجات الخاصة بسبب نقص 

 مقارنة بأعدادىـ، أعداد المؤسسات الخاصة برعايتيـ
  عؼ الميزانية كانخفاض مؤشرات اإلنفاؽ عمي التعميـ بكجو عاـ كمنيا مدارس ذكم 

 االحتياجات الخاصة.
 .عؼ المتابعة الميدانية لمدارس التربية الخاصة كالقصكر في التقكيـ  
 .قمة استخداـ التكنكلكجيا في العممية التعميمية 
 ة الخاصة، ك عؼ مشاركة المجتمع المحمي في غياب التمكيؿ الحككمي لمدارس التربي

 تمكيؿ مدارس التربية الخاصة كتخطيطو. 
 ( عمي ما يمي:39-34، 2616كما أكدت دراسة )المركز القكمي لمبحكث التربكية، 

  سناد  عؼ دكر القطاع التطكعي المجتمعي تجاه خدمة ذكم االحتياجات الخاصة، كا 
كالتعميـ ىك السبب الرئيس في عدـ تمكف القطاع  برامج التربية الخاصة لكزارة التربية

 التطكعي مف المشاركة في البرامج المقدمة ليذه الفئة. 
 ( عمي ما يمي:316، 2668، )عماد صمكئيؿ كما أكدت دراسة

  كثرة القيكد اإلدارية المفرك ة عمي العامميف بمدارس التربية الخاصة كالتي تحد مف
 عمؿ المعمميف داخؿ المدرسة.

 ؼ دكر اإلدارة المدرسية في تطكير العمؿ المدرسي كتحسيف جكدتو، كمتابعة الجديد  ع
 في مجاؿ التربية الخاصة.

نكميكس التنظيمي )بعد نظاـ العمؿ( دكرنا في التعامؿ مع مشكبلت اإلرجكيمكف أف يمعب 
رس مدارس التربية الخاصة بمصر مف خبلؿ تغيير المكائح كالقكانيف التي تنظـ العمؿ بمدا
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التربية الخاصة كفقا لقدرات العامميف بيا، كيتـ ك ع رؤية كرسالة كفمسفة كا حة لممدرسة 
نكميكس، كتغيير االىداؼ االستراتيجية لممدرسة بما يتناسب مع اإلرجفي  كء خصائص 

نكميكس، كأف يككف األساس في ك عيا ىك تحقيؽ التكافؽ بيف العامميف اإلرجأىداؼ 
مكاناتيـ كبيئة المدرسة، كتكفير القيادة الكاعية التي تيتـ بالعامميف بالمدرسة كقدراتيـ كا  

 كقدراتيـ كتشجع عمي التجديد كاالبتكار كتقديـ حمكؿ ابداعية في العمؿ.  
 ( ًاقع مدارض الرتبَْ اخلاصْ باليشبْ لبَْٗ العنل الفزٍكَْ:       )ب

)أسماء يائية كما حددتيا دراسة يتمثؿ كاقع مدارس التربية الخاصة كفقا لبيئة العمؿ الفز 
 ( فيما يمي:216-269، 2663،عمي
 .غياب التجييزات الميمة في كثير مف الفصكؿ كالكسائؿ كاألجيزة التعميمية 
 .عؼ تجييز حجرات المصادر كالكسائط التعميمية  
  .غياب بعض الشركط كالمعايير التربكية كالصحية في تمؾ األبنية 

 ( فيما يمي:168، 2611، حنفي)ىكيدة كما حددتيا دراسة 
 .عؼ االمكانات داخؿ مدارس التربية الخاصة  
  .زيادة عدد الطبلب داخؿ الفصكؿ 

 ( عمي يمي:116، 2616، كأكدت دراسة )كيرلس سميماف
  كال ىك قديـ كال يفي بمتطمبات الجكدة عؼ مبلئمة بعض المباني المدرسية فمنيا ما ،

  عف المدارس العادية. تختمؼ مدارس ذكم الحتياجات الخاصة
  االستخداـ ال عيؼ لمتكنكلكجيا، كعدـ كجكد قاعدة بيانات عف اإلعاقات يمكف االعتماد

  عمي دقتيا كصدقيا في اتخاذ القرار.
 باإل افة إلي تأكيد الدراسات عمي ما يمي:

  عؼ الكسائؿ كاألجيزة التعميمية الخاصة بفئات ذكم االحتياجات الخاصة، مما يعكؽ 
 (.43، 2665)درية السيد،مـ عف القياـ بدكره، كيؤثر عمي كفاءة العممية التعميمية المع

  قمة اإلمكانات المادية كاألجيزة البلزمة لعممية التعمـ، كالقصكر الكا ح في تجييز حجرات
 (.318، 2668صمكئيؿ،لممصادر التعميمية)عماد 

ا في التعامؿ عمي مشكبلت مدارس نكميكس التنظيمي )بعد البيئة الفيزيقية( دكر كيككف لئلرج
التربية الخاصة بمصر مف خبلؿ االىتماـ ببيئة المدرسة، كتجييز البيئة الفيزيقية بالمدرسة 
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مف حيث الفصكؿ الدراسية كاالجيزة التعميمية كااالت كاألدكات كحجرات المصادر كالكسائط 
سة، الطبلب كالمعمميف التعميمية بما يحقؽ الراحة كاالماف كالسبلمة لجميع مف بالمدر 

كاالدارييف، كيقمؿ مف اصابات العمؿ، فعمؿ األفراد في بيئة مريحة يقمؿ مف ال غكط المينية، 
كيشجع العامميف عمي تحسيف أدائيـ، كيحقؽ ر اىـ عف مينتيـ، كيجعميـ قادريف عمي 

 إعطاء أقصي ما لدييـ في العمؿ كيمكنيـ مف االبداع كالتميز.
 رتبَْ اخلاصْ باليشبْ لألفزاد :       ( ًاقع مدارض ال)ج

حددتيا دراسة )كيرلس  يتمثؿ كاقع مدارس التربية الخاصة كفقا لبعد األفراد كما
 فيما يمي:  ( 2616،117سميماف،

   .عؼ برامج تأىيؿ كتدريب الككادر البشرية بمدارس التربية الخاصة  
 الرسالة مي صياغة الرؤية ك  عؼ قدرة المديريف كالمعمميف بمدارس التربية الخاصة ع

 .لممدرسة ستراتيجيةكاألىداؼ اال
  عؼ فيـ مديرم كمعممي مدارس التربية الخاصة لممفاىيـ المتعمقة بالتخطيط 

  االستراتيجي.
 .اختيار القيادات التربكية في مدارس التربية الخاصة يتـ تبعا لنظاـ األقدمية  
 لمتغيرات العالمية.  عؼ مسايرة برامج إعداد معمـ التربية الخاصة 
  عؼ تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في برامج تدريب المديريف كالمعمميف بمدارس التربية 

 الخاصة.
 ( عمي ما يمي:45، 2665، درية السيدكما أكدت دراسة )

  مدير( بدكرىـ في التكجية الفني  -ناظر– عؼ قياـ أع اء اإلدارة المدرسية )ككيؿ
 رىـ ىك دكر إدارم فقط.لممعمميف العتقادا بأف دك 

  كثير مف أع اء اإلدارة المدرسية غير متخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة مما يعكؽ
 دكرىـ اإلشرافي داخؿ المدرسة.

  تدني خبرة ككفاءة المشرفيف التربكييف، كقمة عدد المتخصصيف في مجاؿ التربية
 الخاصة.

 ربية الخاصة.                                                                                                                 قمة الدكرات التدريبية المقدمة لمعامميف في مجاؿ الت                           
 ( عمي ما يمي:263، 2616كأكدت دراسة )سمير سعد، كماجدة حسيف،
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 فسي، ك عؼ مستكم ر اىـ شعكر معممي التربية الخاصة في مصر باالحتراؽ الن
 الكظيفي.

  عؼ تطمعيـ لبلستمرار في مينتيـ نتيجة ل عؼ الدعـ كالمساندة اإلدارية المقدمة ليـ 
 مف قبؿ إدارة المدرسة كمكجيييـ.

 (:318، 2668كما أكدت دراسة )عماد صمكئيؿ،
 .عؼ تبادؿ الخبرات كالتجارب مع ااخريف في مجاؿ العمؿ المدرسي  
  سي التربية الخاصة لمتطكرات الحادثة في مجاؿ التربية الخاصة  عؼ مسايرة مدر

 كاالتجاىات التربكية المعاصرة في مجاؿ تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة.
  ندرة استخداـ المعمميف ألساليب حديثة غير تقميدية في التدريس لمساعدة الطبلب عمي

 التعمـ بشكؿ جيد.
 ( عمي ما يمي:165-164، 2617، كما أكدت دراسة )عبد الناصر محمد

 .عؼ امتبلؾ بعض قادة مدارس التربية الخاصة لمكفايات المينية كاالنسانية األساسية  
  تسمط بعض أع اء اإلدارة المدرسية كانفرادىـ بسمطة اتخاذ القرارات المدرسية دكف

 االىتماـ باشراؾ المعمميف في تمؾ العممية.
 اصة، كعدـ مك كعيتيا العتمادىا عمي  عؼ فرص الترقي أماـ معممي التربية الخ

 الخبرة كليس الكفاءة.
  عؼ فعالية برامج التنمية المينية لمعممي مدارس التربية الخاصة كشكميتيا، ك عؼ 

االىتماـ فييا بتقييـ احتياجاتيـ التدريبية كتركيزىا عمي الجكانب النظرية دكف الجكانب 
 العممية التطبيقية.     

 الدراسات عمي ما يمي: باإل افة إلي تأكيد
  النقص في عدد المؤىميف في برامج التربية الخاصة كالمينييف، سكاء عمي مستكم

 (. 39-34، 2616التخطيط أك التنفيذ. )المركز القكمي لمبحكث التربكية ، 
  مستكم أداء الكثير مف األخصائييف االجتماعييف في المجاؿ المدرسي يظؿ مرتبط إلي

مو أثناء الدراسة فقط، مما يؤدم إلي قصكر في األداء الميني حد كبير بما تـ تعم
لؤلخصائييف االجتماعييف في مدارس التربية الخاصة نتيجة التكقؼ النسبي في المعارؼ 
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، 2666كالخبرات كعدـ مبلحقة ما ىك جديد مف المداخؿ الحديثة )عبد اهلل عكده، 
213. ) 

 دريسية لمعممي مدارس التربية الخاصة،  عؼ أثر برامج التدريب في رفع الكفايات الت
 (.76، 2612، ج إعدادىـ بيف النظرية كالتطبيؽ)شعباف عبد العظيـكاالنفصاؿ في برام

نكميكس التنظيمي )بعد األفراد( دكرا ىاما في التعامؿ مع مشكبلت مدارس كيككف لئلرج
ىـ محكر اىتماـ  التربية الخاصة بمصر مف خبلؿ االىتماـ بالعامميف بالمدرسة، فاألفراد

نكميكس الذم ييدؼ تحقيؽ الصحة كالسبلمة لؤلفراد، كيسعي لتحقيؽ التكافؽ بيف اإلرج
العامميف كبيئة المدرسة، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ حفز العامميف عمي العمؿ كتقديـ الدعـ المادم 
 كالمعنكم ليـ، كتحسيف ظركؼ العمؿ ليـ كتكفير بيئة عمؿ مريحة، كتعديؿ مياـ العامميف
طبقا لقدراتيـ كحدكد امكاناتيـ، كتكفير الخدمات التي تساعد عمي ترغيبيـ في العمؿ، كتزيد 
مف تقبميـ لمياميـ، كتشعرىـ بالراحة كتحقؽ السبلمة المينية ليـ، كبالتالي تمكنيـ مف 

، كمف ثـ تحقيؽ االبداع ـاالبداع في العمؿ، كتقديـ الحمكؿ االبداعية لممشكبلت التي تكاجيي
 نظيمي بالمدرسة.   الت

 باليشبْ جلناعات العنل :        ( ًاقع مدارض الرتبَْ اخلاصْ د)

، ا حددتيا دراسة )ىكيدة حنفييتمثؿ كاقع مدارس التربية الخاصة كفقا لجماعات العمؿ كم
2611 ،51:) 

 .عؼ المناخ المدرسي  
 .عؼ العبلقات مع الزمبلء كالرؤساء كالتبلميذ  
 باء كجماعات العمؿ بالمدرسة.  عؼ التعاكف بيف اا 
  قمة تقدير أكلياء أمكر الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة لمجيد الذم يبذلو المعمـ كفريؽ

 العمؿ بالمدرسة مع أبنائيـ. 
 ( عمي ما يمي:116-168، 2663،كأكدت دراسة )جماؿ محمكد، عبد الفتاح عميـ

 جة لؤلسمكب اإلدارم المتبع،  عؼ عبلقة فرؽ العمؿ المختمفة باإلدارة المدرسية نتي
 ك عؼ مشاركة المعمميف في إدارة المدرسة كك ع سياستيا.

 .غياب مك كعية اإلدارة في معاممة المعمميف 
 ( عمي ما يمي:166، 2617كأكدت دراسة )عبد الناصر محمد، 
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  عؼ االستقبلؿ الممنكح لفرؽ العمؿ بمدارس التربية الخاصة في أداء عمميـ شأنيـ 
 أف معممي المدارس المصرية عمكما.في ذلؾ ش

 .عؼ الثقة بيف أع اء المجتمع المدرسي ك عؼ التعاكف فيما بينيـ  
 باإل افة إلي تأكيد الدراسات عمي ما يمي:

  دارة قمة المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات االستراتيجية التعميمية المتعمقة بفمسفة كا 
 (.117، 2616، سميماف مدارس التربية الخاصة )كيرلس

 متعامؿ مع فئة ذكم افتقار الخدمات المساندة التي تساعد في إيجاد الحؿ لسريع ل
 .(2664،1)ناىد عدلي، ىاني عبد الستار،االحتياجات الخاصة 

  لزاـ المشرفيف لممعمميف بتنفيذ التعميمات رغـ  عؼ العبلقات بيف المعمميف كالمشرفيف، كا 
يؤدم إلي شعكر المعمميف بسيادة أسمكب األمر  عدـ مبلءمتيا في بعض األحياف، مما

 (.45، 2665، في ىذه العممية )درية السيدكفرض الرأم كليس التكجيو 
نكميكس التنظيمي )بعد جماعات العمؿ( دكران ىامنا في التعامؿ مع اإلرجكيمكف أف يمعب 

عـ جماعات مشكبلت مدارس التربية الخاصة بمصر مف خبلؿ تكفير المناخ التنظيمي الذم يد
العمؿ بالمدرسة، كيشجع عمي العمؿ التعاكني بيف األفراد،  فاألفراد ىـ محكر اىتماـ 

نكميكس الذم ييدؼ تحقيؽ الصحة كالسبلمة لؤلفراد، كيسعي لتحقيؽ التكافؽ بيف اإلرج
العامميف كبيئة المدرسة، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ حفز العامميف عمي العمؿ كتقديـ الدعـ المادم 

كم ليـ، كتحسيف ظركؼ العمؿ ليـ كتكفير بيئة عمؿ مريحة، كتمكيف مؤسسات كالمعن
المجتمع المدني مف المشاركة في اتخاذ القرارات االستراتيجية المتعمقة بإدارة مدارس التربية 
الخاصة، كحفز جماعات العمؿ كتقديـ الخدمات المطمكبة لترغيبيـ في العمؿ كتمكنيـ مف 

 بالمدرسة. تحقيؽ االبداع التنظيمي
 كاقع مدارس التربية الخاصة بمصر في  كء اإلبداع التنظيمي،كمف خبلؿ عرض محكر 

نكميكس التنظيمي )نظاـ اإلرجرصد كاقع مدارس التربية الخاصة المصرية كفقا ألبعاد تـ 
نكميكس في التغمب اإلرجأىمية  مما يؤكدالعمؿ، كالبيئة الفيزيقية، كاألفراد، كجماعات العمؿ(، 

ي مشكبلت مدارس التربية الخاصة كتحقيؽ اإلبداع التنظيمي بيا، كبذلؾ تسعي الدراسة عم
الميدانية تعرؼ مدم تكافر متطمبات تحقيؽ اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة 

 التنظيمي:  نكميكساإلرجالمصرية كفقا ألبعاد 
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 .ًىتاٖجوااحملٌر الزابع: الدراسْ املَداىَْ 

 العميا، مصر أقاليـ مف الخامس اإلقميـ محافظات  مف سكيؼ نيب محافظة تعتبر
 نير مجرم بامتداد طكليا الممتدة الصعيد محافظات سمسمة في السادسة المحافظة كما أنيا

 الذم الصعيد شماؿ إقميـ إلى المحافظة كتنتمى لمصر، الجنكبية الحدكد بعد اجتيازه النيؿ
 6 محافظة شماال يحدىا حيث محافظات عدة طكتتكس كشرقيا، بجنكبيا مصر يربط شماؿ

 محافظة الشرقي الشماؿ كمف األحمر البحر محافظة كشرقان  المنيا محافظة أكتكبر كجنكبان 
 ، مركز المعمكمات(، كتبمغ2618سكيؼ  بني الفيـك )محافظة كغربان محافظة السكيس
 إدارية ىي)بنى مراكز (7) مف المحافظة ، كتتككف2كـ 16954 الكمية المحافظة مساحة
محمية ريفية،  ( كحدة39ك) ،)الفشف سمسطا، ببا، إىناسيا، ناصر، الكاسطى، سكيؼ،

، مركز 2618سكيؼ،  بني كنجع )محافظة كفر بيف ما (869ك) تابعة، ( قرية221ك)
مدرسة مكزعة في 11كبمغ عدد مدارس التربية الخاصة بمحافظة بني سكيؼ المعمكمات(

مرحمة ما بيف ابتدائي كاعدادم كثانكم،  42ة، كت ـ ىذه المدارس المراكز السبعة بالمحافظ
، كعدد 588، كمف البنات 986، كبمغ عدد التبلميذ مف البنيف 264كبمغ عدد الفصكؿ 

 المصرية .              )دليؿ المدارس.مدرسا 426درسيف الم
http: // search.emis.gov.eg/search_SchSpecialEdu.aspx  

 تالي يك ح تكزيع مدارس التربية الخاصة بمراحميا المختمفة بمحافظة بني سكيؼكالجدكؿ ال
 تٕصٚع يذاسط انتشثٛخ انخبصخ ثًشادهٓب انًختهفخ ثًذبفظخ ثُٙ عٕٚف(  1جذٔل)

 )إعذاد انجبدثخ(  

 

 انًشاكض

عذد 

 انًذاسط

 االعبلبد انًٕجٕدح ثبنًذسعخ

 انجصشٚخ انغًعٛخ انفكشٚخ

 ثبَٕ٘ اعذاد٘ اثتذائٙ ثبَٕ٘ اعذاد٘ اثتذائٙ ٘ثبَٕ اعذاد٘ اثتذائٙ  

 تهًزح اثتذائٙ 

                ثُٙ 

 عٕٚف

3 / / /  / / / / / / 

     / /  / / / 1 ثجب

     / /  / / / 1 اُْبعٛب

     / /  / / / 1 َبصش

    / / /  / / / 1 عًغطب

    / / /  / / / 2 انٕاعطٙ

    / / /  / / / 2 انفشٍ
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ح مف الجدكؿ أف محافظة بني سكيؼ بيا مدارس لمتربية الخاصة ت ـ اإلعاقات يت    
يكجد المختمفة كفي مراحؿ متنكعة ما بيف ابتدائي، كتممذه، كاعدادم ميني، كثانكم، حيث 

( مدارس )مدرسة لئلعاقة الفكرية، مدرسة لئلعاقة البصرية، مدرسة 3بمركز بني سكيؼ)
( مدرسة ت ـ االعاقتيف الفكرية كالسمعية، مركز سمسطا 1)لئلعاقة السمعية(، مركز ببا بو

( مدرسة ت ـ االعاقتيف 1) ( مدرسة ت ـ االعاقتيف الفكرية كالسمعية، مركز ناصر بو1) بو
( مدرسة ت ـ االعاقتيف الفكرية كالسمعية، مركز 1)فكرية كالسمعية، مركز اىناسيا بو ال

مركز الفشف رية، كمدرسة لئلعاقة السمعية(، ( مدرسة )مدرسة لئلعاقة الفك2) الكاسطي بو
كيؤكد الجدكؿ عمي أف ( مدرسة )مدرسة لئلعاقة الفكرية، كمدرسة لئلعاقة السمعية(، 2) بو

جميع مراكز المحافظة )السبعة مراكز( بيا مدرسة لمتربية الخاصة، كخاصة في مرحمة التعميـ 
 االبتدائي كاإلعدادم.

 :َْأهداف الدراسْ املَداى 

مػػدم تػػكافر متطمبػػات تحقيػػؽ اإلبػػداع التنظيمػػي بمػػدارس تعػػرؼ  ىػػدفت الدراسػػة الميدانيػػة     
التنظيمػي التػي  نػكميكساإلرجكفقػا ألبعػاد  مف كجية نظر أفراد العينةالتربية الخاصة المصرية 

ئلبػػداع التنظيمػػي بمػػدارس التربيػػػة فػػي بنػػاء التصػػكر المقتػػػرح ل حػػددتيا الدراسػػة بمػػا يسػػػاعد
 .نكميكساإلرجية  في  كء الخاصة المصر 

 الدراسْ: اّبيإ أد 

لئلبػداع  الدراسػة فػي  ػكء مػا تكصػمت إليػو الدراسػة النظريػة مػف تحميػؿ كاتتـ بناء أد
ض ، كعػػػػر  التنظيمػػػػي، كخصائصػػػػو، كأىميتػػػػو، كمجاالتػػػػو، كمرحمػػػػة، كالعكامػػػػؿ المػػػػؤثرة فيػػػػو

 مى: ع الدراسةاعتمدت س كلذا نكميكس التنظيمي ، كأىميتو، كمنيجيتواإلرج
كانت في صكرة أسئمة مغمقة تنتيي بسؤاؿ مفتكح لتقديـ مقترحات أخرل، ك  استبانة -

نظاـ العمؿ، كبيئة  ىي: ،عة محاكرأربفي  عبارة(56) تشمؿ في صكرتيا المبدئية
كتـ عرض االستبانة في صكرتيا المبدئية عمى العمؿ، كاألفراد، كجماعات العمؿ، 

جراء التعديبلت عمييا في مجمكعة مف المحكميف لئلفادة مف تكج يياتيـ كآرائيـ، كا 
 عبارة( كمحاكر56لى صكرتيا النيائية التي ت ـ ) كء آرائيـ حتى كصمت إ

 .االستبانة يك حيا الجدكؿ التالي
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 (  يذبٔس االعتجبَخ ٔعذد انعجبساد انًٕجٕدح ثكم يذٕس2جذٔل سلى )

 عذد انعجبساد يٕضٕعّ انًذٕس

 13 َظبو انعًم األٔل

 11 ثٛئخ انعًم ٙانثبَ

 15 األفشاد انثبنث

 11 جًبعبد انعًم انشاثع

 55 اإلجًبنٙ
 

 :ْاجملتنع األصل ًعَيْ الدراس 

العػػامميف بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة بمحافظػػة بنػػي يت ػػمف المجتمػػع األصػػمي لمدراسػػة 
مػػديرا، كمػػكجيي التربيػػة الخاصػػة 11معممػػا، كمػػديرم المػػدارس كعػػددىـ 426سػػكيؼ كعػػددىـ 

، كعند التطبيػؽ تػـ 446، كاستيدفت الدراسة المجتمع األصمي، كعددىـ 9فظة كعددىـ بالمحا
اسػػتبانة، ككػػاف  45اسػػتبانة، كاسػػتبعد مػػنيـ  385اسػػتبانة، كتػػـ الحصػػكؿ عمػػي  426تكزيػػع

 استبانة فقط . 346الصحيحة تعدد االستبيانا

 (َْٖ1املعاجلات اإلحصا)* :  
التحميػؿ اإلحصػائي السػتجابات العينػة، كذلػؾ  استخدمت التكرارات كاألكزاف النسػبية فػي

، كبعد تحديد األكزاف النسبية لكؿ عبارة تـ ترتيبيػا ترتيبػا تنازليػا تبعػا SPSSباستخداـ برنامج 
الجػػداكؿ تػػـ اسػػتخداـ  تحميػػؿ نتػػائج االسػػتبانة. كللمػػكزف النسػػبي المعبػػر عػػػػف درجػػة المكافقػػة
حت كؿ محكر كترتيبيػا حسػب معػدالتيا، كلتحديػد التكرارية لحساب النسبة المئكية لكؿ عبارة ت
 مطريقػة األكزاف النسػبية لممقيػاس ذ ـااسػتخدتػـ درجػة المكافقػة عمػى كػؿ عبػارة مػف العبػارات 

 طبقنا لمجدكؿ التالي: ةدرجات الثبلثال
 يغتٕٖ انًٕافمخ ٔيذاْب نالعتجبَخ راد االعتجبثبد انثالثخ(   3جـذٔل سلـى )

 دسجخ انًٕافمخ
 انًذٖ

 إنٗ يٍ

 3   2.34ألم يٍ كجٛشح

 2333 1.66ألم يٍ  يتٕعطخ

 1366 1 خضعٛف
 

  

                                           

 SPSS* تم معالجة البيانات إحصائًيا باستخدام برنامج 
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 َْحتلَل ىتاٖج الدراسْ املَداى: 
تمثمػػػت نتػػػائج الدراسػػػة الميدانيػػػة فػػػي تحميػػػؿ اسػػػتجابات عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى محػػػاكر 

 االستبانة األربعة:
سػتجابات أفػراد العينػة : يسػعى ىػذا المحػكر إلػى تعػرؼ االمتطمبات المتعمقػة بنظػاـ العمػؿ :أكالن 

، كمػا ىػي مك ػحة المتطمبات المتعمقة بنظاـ العمؿ بمدارس التربية الخاصػةحكؿ درجة تكافر 
 في الجدكؿ التالي:

 (4جــذٔل سلــى )

 ًتطهجبد َظبو انعًم ثًذاسط انتشثٛخ انخبصخثاعتجبثبد أفشاد انعُٛخ فًٛب ٚتعهك 

  و

 انعجبساد

انٕصٌ  االعتجبثخ

 انُغجٙ

 دسجـخ 

 صغٛــشح يتٕعطـخ كجٛـشح نًٕافمخا

 % ن % ن % ن

 انًذسعخ انمٕاٍَٛ ٔانمٕاعذ انًُظًخ نهعًم طجكت 1

ثٓب ثًب ٚتُبعت يع فئخ رٔ٘ االدتٛبجبد 

 .انخبصخ

 يتٕعطخ 1.12 4..2 155 51.1 255 11.1 45

تٕفش انًذسعخ نهعبيهٍٛ أنٛبد نهتٕاصم يع فئخ  2

 رٔ٘ االدتٛبجبد انخبصخ.

 يتٕعطخ 1.11 6..2 151 52.6 .16 16.6 65

تذشص انًذسعخ عهٙ تجُٙ األفكبس اإلثذاعٛخ فٙ  3

دم انًشكالد انخبصخ ثفئخ رٔ٘ االدتٛبجبد 

 انخبصخ. 

 يتٕعطخ 1.61 ..52 115 23.5 15 23.5 15

تشاعٗ انًذسعخ تمغٛى انعًم ثطشٚمخ فعبنخ  4

 .ٔلذساد انعبيهٍٛ االختصبصبددغت 

 يتٕعطخ 1.11 ..35 122 45.6 131 23.5 15

ٕفش انًذسعخ نجًٛع انعبيهٍٛ تٕصٛف ٔاضخ ت 5

 نًٓبيٓى ٔأدٔاسْى.

 يتٕعطخ 2.33 1..1 65 21.1 1. 52.1 166

نهذٕافض ٔانًكبفآد  عبدلتٕفش انًذسعخ َظبو  6

 .ثٓب نهعبيهٍٛ

 ضعٛفخ 1.41 ..65 241 16.1 56 12.4 42

 دلذساتذشص انًذسعخ عهٗ تٕافك َظبو انعًم ٔ 6

 انعبيهٍٛ.

 ضعٛفخ 1.36 65.5 255 13.2 45 11.1 45

انًبدٚخ  -تغتفٛذ انًذسعخ يٍ كم اإليكبَبد 1

 نتذمٛك انتًٛض فٙ األداء. انًتبدخ ثٓب -ٔانجششٚخ

 يتٕعطخ 1.11 21.1 1. 54.6 116 16.5 56

نشكبٖٔ انغشٚعخ عتجبثخ خطخ نالانًذسعخ  طجكت .

 .طشا  انًعُٛخٔالتشادبد األ

 يتٕعطخ 1.66 ..56 1.6 16.1 56 25.3 16

1

5 

انًذسعخ آنٛبد العتٛعبة انًتغٛشاد  ٕفشت

 ب ثُجبح.ٓانخبسجٛخ ٔانتعبيم يع

 يتٕعطخ .1.6 ..32 112 55.5 116 12.1 41

1

1 

انًذسعخ أدٔاد تمٛٛى فبعهخ نهُظبو انعًم  تٕفش

 ثٓب.

 يتٕعطخ 1.61 46.1 .15 21.1 1. 24.4 13

1

2 
ًش عٍ طشق جذٚذح خ ثبنجذث انًغتًذسعتٓتى ان

 .ٔفمب نمذساد انعبيهٍٛ ثٓب نتطٕٚش أعبنٛت انعًم

23 6.1 .3 26.4 

 

224 65.. 

 

1.41 

 

 ضعٛفخ

1

3 

تطٕس انًذسعخ أدائٓب ثبعتًشاس ٔفمب نتٕلعبد 

 األطشا  انًعُٛخ.

 يتٕعطخ .2.5 21.1 1. 33.1 115 36.4 126

 يتٕعطّ 1.66 اإلجًبنٙ )يتٕعظ انٕصٌ انُغجٙ نهعجبساد(

، ممػػا يعنػػي 6.61دالػػة عنػػد مسػػتكل  لجميػػع العبػػارات ككانػػت (2)كػػا ةقيمػػحسػػاب  تػػـ
المتطمبػػات فػػي درجػػة مػػكافقتيـ عمػػى عبػػارات محػػكر أفػػراد العينػػة  كجػػكد اتفػػاؽ بػػيف اسػػتجابات
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، كمف ثـ فإنو يت ػح مػف قػراءة الجػدكؿ السػابؽ المتعمقة بنظاـ العمؿ بمدارس التربية الخاصة
 ما يمي:

  المتطمبػػات المتعمقػػة بنظػػاـ لعمػػؿ بمػػدارس  عبػػارات محػػكرإجمػػالي عمػػى  ةأفػػراد العينػػكافػػؽ
 .1.77التربية الخاصة بمحافظة بني سكيؼ بمتكسط كزف نسبي 

 ( 1.67جاءت معظـ عبارات المحكر بدرجة مكافقػة متكسػطة كبػكزف نسػبي يتػراكح بػيف ،
لجميػػع كفر بػػأف مػػدارس التربيػػة الخاصػػة تػػاقتنػػاع أفػػراد العينػػة  (، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػي2.33

بطريقػة فعالػة حسػب  إلي حد ما تقسـ العمؿ، ك العامميف تكصيؼ كا ح لمياميـ كأدكارىـ
كقدرات العامميف حتػي تسػتفيد مػف كػؿ االمكانػات المتاحػة بيػا، كت ػع أليػات  اختصاصات

السػػػريعة سػػػتجابة خطػػػة لبل طبػػػؽتلمتكاصػػػؿ مػػػع فئػػػة ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة، كأنيػػػا 
   .اؼ المعنية كالمتغيرات المجتمعيةطر لشكاكل كاقتراحات األ

  (1.41، 1.37لعبارات بدرجػة مكافقػة  ػعيفة كبػكزف نسػبي يتػراكح بػيف )ابعض جاءت 
بصػكرة  ػعيفة تحػرص بػأف مػدارس التربيػة الخاصػة اقتنػاع أفػراد العينػة  كيرجع ذلؾ إلػي

مكافػآت لحػكافز كال، كيكجد قصكر فيما تكفره مػف ات العامميفقدراعمى تكافؽ نظاـ العمؿ ك 
كفقػا لقػدرات العػامميف  عف طػرؽ جديػدة لتطػكير أسػاليب العمػؿ بحثبيا، كأنيا ت لمعامميف

 .بيا كلكف بصكرة  عيفة
العمػؿ بمػدارس التربيػة بنظػاـ المتطمبػات المتعمقػة التػي تقػيس العبارات  معظـيبلحظ أف        
عمػى أف المدرسػة ال  عينػة، ممػا يؤكػد مكافقػة معظػـ أفػراد التكسػطام أخذت كزننا نسػبينا الخاصة

تيػتـ بالبحػث عػف طػرؽ جديػدة لتطػكير ، كال ت العػامميفقػدراتحرص عمػى تكافػؽ نظػاـ العمػؿ ك 
)ثػػائر أحمػػد، محمػػد نػػائؼ،  كيتفػػؽ ذلػػؾ مػػع دراسػػةكفقػػا لقػػدرات العػػامميف بيػػا،  أسػػاليب العمػػؿ

2669،) (Fallon, and Others ,2009 ،)(Deryck, Pattron ,2009)  تقػدـ التػي
تؤكػد عمػي أىميػة تطػكير ـ نظرية كتطبيقية إلدارة المنظمات الحديثة كفقا لئلرجنػكميكس، ك معال

نظاـ العمػؿ كفقػا لقػدرات العػامميف كالصػحة العامػة ليػـ، كبمػا يحقػؽ ر ػا العػامميف، كأف سػكء 
يـ العمػػؿ داخػػؿ المدرسػػة يػػؤثر سػػمبا عمػػي األداء األكػػاديمي لمطػػبلب كالمعممػػيف، ممػػا يؤكػػد ظػػتن

 تطكير نظاـ العمؿ بالمدارس. عمي أىمية
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يسػعى ىػذا المحػكر إلػى تعػرؼ اسػتجابات أفػراد العينػة  :: المتطمبػات المتعمقػة ببيئػة العمػؿثانينا
حكؿ درجة تكافر المتطمبػات المتعمقػة ببيئػة العمػؿ بمػدارس التربيػة الخاصػة كمػا ىػي مك ػحة 

 في الجدكؿ التالي:
 (5جــذٔل سلــى )

 ثًتطهجبد ثٛئخ انعًم ثًذاسط انتشثٛخ انخبصخ ب ٚتعهكاعتجبثبد أفشاد انعُٛخ فًٛ

 و
 

 انعجبساد

 االعتجبثخ
انٕصٌ 

 انُغجٙ

 دسجـخ

 انًٕافمخ
 صغٛــشح يتٕعطـخ كجٛـشح

 % ن % ن % ن

14 

تطجك انًذسعخ أَظًخ ٔنٕائخ خبصخ ثتٕفٛش 

األيٍ ٔانغاليخ ٔانصذخ انًُٓٛخ نزٔ٘ 

 االدتٛبجبد انخبصخ

111 55.3 52 
15.3 

 
 يتٕعطخ 2.26 4..2 155

15 
تٕفش انًذسعخ أدٔاد عًم يُبعجخ نهتعبيم يع 

 رٔ٘ االدتٛبجبد انخبصخ.
 يتٕعطخ .1.1 21.2 6. 54.6 116 16.1 51

16 
تٕفش انًذسعخ انتكُٕنٕجٛب انتٙ تتٕافك يع رٔ٘ 

 االدتٛبجبد انخبصخ.
 يتٕعطخ .1.6 55.6 162 35.3 153 1..1 65

16 

نتٕافك ثٍٛ لذساد تذشص انًذسعخ عهٙ ا

األفشاد ٔانتكُٕنٕجٛب انًغتخذيخ ثًب ٚذمك 

 جٕدح األداء.

12 
24.1 

 
153 

35.3 

 
155 

45.6 

 
 يتٕعطخ .1.6

11 

تطٕس انًذسعخ يٍ انتكُٕنٕجٛب انًغتخذيخ فٙ 

أداء يٓبيٓب ٔفمب نمذساد األفشاد ٔيتغٛشاد 

 انجٛئخ.

65 
16.6 

 
65 

22.1 

 
 ضعٛفخ 1.56 65.3 255

1. 

سعخ تعهًٛبد تشغٛم ثغٛطخ ٔعٓهخ تٕفش انًذ

ٔنؤلجٓضح انخبصخ ثفئخ رٔ٘ االدتٛبجبد  نآلالد

 انخبصخ.

115 
52.. 

 
151 

31.1 

 
52 

15.3 

 
 كجٛشح 2.31

25 
 تذشص انًذسعخ عهٗ تمجم انعبيهٍٛ نظشٔ 

 ضٕء اإليكبَٛبد انًتبدخ فٙٔثٛئخ انعًم 
 يتٕعطخ 2.54 6..1 66 56.1 1.3 23.5 15

21 

جٛئخ انفٛضٚمٛخ انتٙ تتُبعت يع انتٕفش انًذسعخ 

طجٛعخ األفشاد فٙ يذاسط رٔ٘ االدتٛبجبد 

 انخبصخ.

 يتٕعطخ 1.11 31.5 156 41.1 166 6..1 66

22 
يٍ لذساد األفشاد ٔثٛئتٓب انًذسعخ غتفٛذ ت

 يع األصيبد ٔانًخبطشانفٛضٚمٛخ فٙ انتعبيم 
 ضعٛفخ 1.62 54.4 115 21.1 1. 16.1 56

23 
 سعبٚخ صذٛخ يتكبيم تٕفش انًذسعخ َظبو

 .نجًٛع انعبيهٍٛ ٔانطالة ثٓب
 يتٕعطخ 1.11 21.1 1. 54.4 115 16.1 56

24 
عهٙ تٕفٛش ثٛئخ يشَخ نهتعبيم  انًذسعخ ذشصت

 يع رٔ٘ االدتٛبجبد انخبصخ.
 يتٕعطخ 1.11 33.5 114 52.4 161 14.1 41

 يتٕعطخ ..1 اإلجًبنٙ )يتٕعظ انٕصٌ انُغجٙ نهعجبساد(

، مما يعني كجكد اتفاؽ 6.61دالة عند مستكل  لجميع العبارات ككانت (2)كا ةقيمتـ حساب 
متطمبات بيئة العمؿ  عبارات محكر عمى في درجة مكافقتيـأفراد العينة  بيف استجابات

 ، كمف ثـ فإنو يت ح مف قراءة الجدكؿ السابؽ ما يمي:بمدارس التربية الخاصة
   متطمبات بيئة العمؿ بمدارس التربيػة الخاصػة محكرعبارات إجمالي عمى  أفراد العينةكافؽ 

 .  1.9متكسط كزف نسبي ب
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 ر المدرسػػة تعميمػػػات تشػػغيؿ بسػػيطة كسػػيمة لػػػآلالتيتػػكفؤكػػػد عمػػى التػػي تلعبػػارة جػػاءت ا 
كبػػػػػكزف  كبيػػػػػرةرجػػػػػة مكافقػػػػػة بدكلؤلجيػػػػػزة الخاصػػػػػة بفئػػػػػة ذكم االحتياجػػػػػات الخاصػػػػػة 

بػػأف مػػدارس التربيػػة الخاصػػة ت ػػع (، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى اقتنػػاع أفػػراد العينػػة 2.38نسػػبي)
تعميمػػػػات كا ػػػػحة كسػػػػيمة لتشػػػػغيؿ األجيػػػػزة كاألدكات التػػػػي يحتاجيػػػػا الطػػػػبلب مػػػػف ذكم 

 االحتياجات الخاصة.
  جػػػػاءت معظػػػػـ عبػػػػارات المحػػػػكر بدرجػػػػة مكافقػػػػة متكسػػػػطة كبػػػػكزف نسػػػػبي يتػػػػراكح بػػػػيف

تػػكفر  بػػأف مػػدارس التربيػػة الخاصػػةكيرجػػع ذلػػؾ إلػػى اقتنػػاع أفػػراد العينػػة  (،1.69،2.26)
تحػػرص عمػػي التكافػػؽ بػػيف قػػدرات ، ك التكنكلكجيػػا التػػي تتكافػػؽ مػػع ذكم االحتياجػػات الخاصػػة

ر بيئػة مرنػة لمتعامػؿ مػع ذكم المستخدمة بما يحقػؽ جػكدة األداء، كتػكف األفراد كالتكنكلكجيا
تطبيػػؽ المدرسػػة ألنظمػػة كلػػكائح خاصػػة إلػػي حػػد مػػا، باإل ػػافة إلػػي  االحتياجػػات الخاصػػة

   .كالسبلمة كالصحة المينية لذكم االحتياجات الخاصةبتكفير األمف 
  بعػػػػض العبػػػػارات بدرجػػػػة مكافقػػػػة  ػػػػعيفة كبػػػػكزف نسػػػػبي يتػػػػراكح بػػػػيف فػػػػي حػػػػيف جػػػػاءت

بقصػكر مػدارس التربيػة الخاصػة عػف كيرجع ذلؾ إلػى اقتنػاع أفػراد العينػة  (،1.57،1.62)
 ػػػعؼ ، ك ألفػػػرادأداء مياميػػػا كفقػػػا لقػػػدرات ابتطػػػكير التكنكلكجيػػػا المسػػػتخدمة فػػػي القيػػػاـ 

، ممػا يؤكػد االستفادة مف قدرات األفراد كبيئتيا الفيزيقية فػي التعامػؿ مػع األزمػات كالمخػاطر
 فراد بيا.قصكر في تعامؿ المدرسة مع قدرات األكجكد 

أخػذت التػي تقػيس متطمبػات بيئػة العمػؿ بمػدارس التربيػة الخاصػة  العبارات معظـيبلحظ أف    
ؤكد عمػى اقتنػاع أفػراد العينػة بكجػكد بعػض القصػكر فػي بيئػة العمػؿ ي، مما متكسطاكزننا نسبينا 

بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة كتجييزاتيػػا، كأف المدرسػػة ال تطػػكر مػػف التكنكلكجيػػا المسػػتخدمة فػػي 
أداء مياميػػا كفقػػا لقػػدرات األفػػراد كمتغيػػرات البيئػػة، كال تػػكفر التكنكلكجيػػا التػػي تتكافػػؽ مػػع ذكم 

فػي التعامػؿ مػع األزمػات فيد مػف قػدرات األفػراد كبيئتيػا الفيزيقيػة االحتياجات الخاصػة، كال تسػت
، (2612ىنػػػاء أحمػػػد،)، (2611أميػػػرة عبػػػد الحميػػػد، )دراسػػػة مػػػع كيتفػػػؽ ذلػػػؾ كالمخػػػاطر، 

(Healy, Joanne, 2014)، ،(، 2614)رانيػا مجػدل(Rotich, Pauline, 2010) ،
أداء العػامميف، كر ػاىـ عػف  كالتي أك حت تأثير البيئة المادية داخؿ المؤسسة عمػي مسػتكم

 العمؿ، كأكدت عمى  ركرة تطكير بيئة المدرسة في  كء اليندسة البشرية.   
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بات أفراد العينة حكؿ يسعى ىذا المحكر إلى تعرؼ استجا :: المتطمبات المتعمقة باألفرادثالثنا
ىي مك حة في  المتطمبات المتعمقة باألفراد العامميف بمدارس التربية الخاصة كمادرجة تكافر 

 الجدكؿ التالي:
 (6جــذٔل سلــى )

 ًتطهجبد األفشاد انعبيهٍٛ ثًذاسط انتشثٛخ انخبصخاعتجبثبد أفشاد انعُٛخ فًٛب ٚتعهك ث
  و

 انعجبساد

انٕصٌ  االعتجبثخ

 انُغجٙ

 دسجـخ 

 صغٛــشح يتٕعطـخ كجٛـشح انًٕافمخ

 % ن % ن % ن

األْذا  انًذسعخ عهٗ انًٕاصَخ ثٍٛ  تذشص 25

تًُٛخ رٔ٘ االدتٛبجبد انخبصخ نهعبيهٍٛ ٔأْذا  

 .انخبصخ

 يتٕعطخ 2.55 23.1 11 46.1 165 1..2 ..

 تمذس انًذسعخ لذساد ٔكفبءاد انعبيهٍٛ ٔجٕٓدْى 26

 . ثصفخ يغتًشح

 ضعٛفخ 1.55 51.5 ..1 26.6 4. 13.1 46

26 
ثٍٛ  اإلٚجبثٙتعًم انًذسعخ عهٗ إٚجبد انتُبفظ 

 بٚخ رٔ٘ االدتٛبجبد انخبصخ.فٙ سع األفشاد

 يتٕعطخ 1.66 36.5 124 6..4 .16 13.1 46

تٕفش انًذسعخ لبعذح ثٛبَبد إنكتشَٔٛخ نهعبيهٍٛ  21

 ثٓب.

 يتٕعطخ 2.16 6..2 151 25.5 15 45.3 154

تٓتى انًذسعخ ثتًُٛخ سٔح االَتًبء ٔانٕالء  .2

 هعبيهٍٛ ثٓب.ن

 خيتٕعط 1.12 36.2 123 45.3 154 11.5 63

تذمٛك انعذانخ ٔانًغبٔاح عهٙ تذشص انًذسعخ  35

 فٙ يعبيهخ األفشاد.

 يتٕعطخ 6..1 32.6 111 31.5 131 21.1 1.

 تٕفش انًذسعخ فشصب يُبعجخ نهتًُٛخ انًُٓٛخ 31

 .انزاتٛخ نهعبيهٍٛ ثٓب

46 13.1 135 3..6 15

1 

 يتٕعطخ 1.66 46.5

ثٓب عهٙ تمذٚى  تشجع انًذسعخ انعبيهٍٛ انًجذعٍٛ 32

 .كبس يتًٛضحأف

 ضعٛفخ 1.62 51.1 255 25.6 65 25.6 65

33 
 . انزاتٙ نهعبيهٍٛ ثٓبتٕفش انًذسعخ ٔعبئم نهتمٛٛى 

 يتٕعطخ 1.16 1..2 .. ..55 1.5 15.5 51

34 
غتخذو انًذسعخ أعبنٛت يتُٕعخ فٙ تمٛٛى أداء ت

 انعبيهٍٛ ٔفمب نمذساتٓى ٔانًٓبو انًطهٕثخ يُٓى.

66 1..6 

 

116 55.5 

 

16 25.3 

 

1..4 

 

 يتٕعطخ

انذائى نهعبيهٍٛ ألداء  انفُٙانًذسعخ انذعى  ٕفشت 35

 انًٓبو.

155 2..4 .1 26.1 14

. 

 يتٕعطخ 1.16 43.1

36 
 تٕفش انًذسعخ يٛضاَٛخ كبفٛخ نتذسٚت انعبيهٍٛ.

51 15.5 125 35.3 16

. 

 ضعٛفخ 1.65 6..4

تمٕو انًذسعخ ثتثمٛف األفشاد ثكم يب ْٕ جذٚذ فٙ  36

 عبيم يع رٔ٘ االدتٛبجبد انخبصخ.يجبل انت

6. 23.2 111 32.6 15

5 

44.1 
 يتٕعطخ .1.6

تكغت انًذسعخ األفشاد انًشَٔخ فٙ انتعبيم يع  31

 رٔ٘ االدتٛبجبد انخبصخ ٔأٔنٛبء أيٕسْى.

6. 25.3 151 2..6 16

5 

 يتٕعطخ 1.65 55.5

عهٙ اعتًشاس انعًم يع  تشجع انًذسعخ األفشاد .3

 بصخ.  رٔ٘ االدتٛبجبد انخ

66 1..6 155 2..4 16

3 

 يتٕعطخ .1.6 ..55

 يتٕعطخ 1.12 اإلجًبنٙ )يتٕعظ انٕصٌ انُغجٙ نهعجبساد(

، ممػا يعنػي كجػكد 6.61عنػد مسػتكل دالػة لجميع العبارات ككانػت (2)كا ةقيمتـ حساب       
تعمقػة المتطمبػات المفػي درجػة مػكافقتيـ عمػى عبػارات محػكر أفػراد العينػة  اتفاؽ بيف استجابات
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، كمػف ثػـ فإنػو يت ػح مػف قػراءة الجػدكؿ السػابؽ مػا باألفراد العامميف بمدارس التربية الخاصػة
 يمي:
  المتطمبػات المتعمقػة بػاألفراد العػامميف بمػدارسعمى جميع عبػارات محػكر  أفراد العينةكافؽ 

 .1.82التربية الخاصة بمتكسط كزف نسبي
 1.67ة كبػكزف نسػبي يتػراكح بػيف )جاءت معظـ عبػارات المحػكر بدرجػة مكافقػة متكسػط ،

إلػي حػد مػا تػكفر  بأف مدارس التربيػة الخاصػةاقتناع أفراد العينة  (، كيرجع ذلؾ إلي2.65
العمػؿ مػع  الذاتية لمعامميف بيا، كتشجع األفراد عمي استمرار فرصا مناسبة لمتنمية المينية
فػي رعايػة ذكم  األفػراد بػيف اإليجػابيعمى إيجاد التنافس تعمؿ ذكم االحتياجات الخاصة، ك 
تيػػتـ دة بيانػػات إلكتركنيػػة لمعػػامميف بيػػا، ك تػػكفر المدرسػػة قاعػػاالحتياجػػات الخاصػػة، كمػػا 
المدرسػة عمػى المكازنػة بػيف األىػداؼ  تحػرص، ك معػامميف بيػالبتنمية ركح االنتماء كالػكالء 
 .إلي حد ما تنمية ذكم االحتياجات الخاصةالخاصة لمعامميف كأىداؼ 

 1.55عبارات المحكر بدرجة مكافقة  عيفة كبكزف نسبي يتراكح بػيف ) كما جاءت بعض ،
عػاني مػف قصػكر تبأف مدارس التربية الخاصة اقتناع أفراد العينة  (، كيرجع ذلؾ إلي1.65
تشػػػجع العػػػامميف بصػػػفة مسػػػتمرة، كفػػػي  ر قػػػدرات ككفػػػاءات العػػػامميف كجيػػػكدىـيتقػػػدفػػػي 

 كافيػة لتػدريب العػامميفالتكفر الميزانيػة نيا ال بيا عمي تقديـ أفكار متميزة، كما أ المبدعيف
 .بيا

أخذت التي تقيس متطمبات األفراد العامميف بمدارس التربية الخاصة  العبارات معظـيبلحظ أف 
قصكر مدارس التربية الخاصة عف  عمي ، مما يؤكد مكافقة أفراد العينةمتكسطاكزننا نسبينا 

 معامميف المبدعيفل ياعيتشجبصفة مستمرة، كقمة  ر قدرات ككفاءات العامميف كجيكدىـيتقد
كتتفؽ ذلؾ لعمؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة، بيا عمي تقديـ أفكار متميزة، كعمي استمرار ا

التي تؤكد أىمية التنمية المينية لؤلفراد،  (Rethaber, James ,2010)مع دراسة 
يـ عمي العمؿ كتقديـ الحكافز ليـ، كأىمية تقدير قدرات األفراد كالتنمية المينية ليـ، كتشجيع

نجاز العمؿ.    بما ينعكس إيجابيا عمي أداء األفراد كا 
اسػػتجابات أفػػراد يسػػعى ىػػذا المحػػكر إلػػى تعػػرؼ  :: المتطمبػػات المتعمقػػة بجماعػػات العمػػؿرابعنػػا

بجماعات العمؿ بمػدارس التربيػة الخاصػة كمػا ىػي المتعمقة العينة حكؿ درجة تكافر المتطمبات 
 في الجدكؿ التالي:مك حة 
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 (6جــذٔل سلــى )

 ًتطهجبد جًبعبد انعًم ثًذاسط انتشثٛخ انخبصخاعتجبثبد أفشاد انعُٛخ فًٛب ٚتعهك ث 
انٕصٌ  االعتجبثخ انعجبساد و

 انُغجٙ

 دسجـخ 

 صغٛــشح يتٕعطـخ كجٛـشح انًٕافمخ

 % ن % ن % ن

تعًم جًٛع ٔدذاد ٔألغبو انًذسعخ ثشكم جٛذ  45

 ٛك األداء انًطهٕة.نتذم

 ضعٛفخ 1.62 54.4 115 21.1 1. 16.1 56

تذشص انًذسعخ عهٗ عٛبدح جٕ انعًم انجًبعٙ  41

 ثٍٛ األفشاد.

 ضعٛفخ 1.64 53.1 113 21.1 1. 16.4 .5

تغٓم انًذسعخ تجبدل انًعهٕيبد ثٍٛ األلغبو  42

 انًختهفخ ثشكم عشٚع.

 يتٕعطخ 1.11 46.6 162 24.1 12 21.2 6.

خ عهٗ تجبدل اإلسشبد ٔانُصخ ثٍٛ ًذسعان شصتذ 43

 .انتشثٛخ انخبصخفٙ يجبل  انعبيهٍٛ

 يتٕعطخ 1.66 55.3 161 ..22 61 26.1 1.

44 
انطالة فٙ ضٕء َظبو نذم يشكالد تٕفش انًذسعخ 

 اتفبلٛبد دمٕق سعبٚخ رٔ٘ االدتٛبجبد انخبصخ. 

16

1 

55.3 

 

61 16.. 

 

151 31.1 

 

2.1. 

 

 يتٕعطخ

45 
ثٍٛ انطالة سعخ عهٗ دم انُضاعبد تذشص انًذ

 ثطشٚمخ ٔدٚخ.ٔثُٛٓى ٔثٍٛ أفشاد انًجتًع 

15

5 

44.1 15

1 

 يتٕعطخ 2.25 24.1 12 31.1

 انشاجعخ انتغزٚخانًذسعخ أداءْب فٙ ضٕء  تطٕس 46

 انعًم. فشق أعضبء انًتجبدنخ ثٍٛ

 ضعٛفخ 1.53 1..5 251 21.5 6. 12.4 42

خ ثٍٛ أعضبء تٓتى انًذسعخ ثإٚجبد ثمخ يتجبدن 46

 .ٔانطالة جًبعخ انعًم

 ضعٛفخ 1.54 51.5 ..1 1..2 .. 12.4 42

انًذسعخ جًبعبد انعًم انذشٚخ التخبر  عطٙت 41

 انمشاساد انًتعهمخ ثٓب.

12 24.1 11

. 

 يتٕعطخ 1.13 ..45 .13 35.5

ثٍٛ انًجتًع انًذسعٙ تشجع انًذسعخ عهٗ انذٕاس  .4

 انًتًٛض. انجًبعٙنهٕصٕل نؤلداء 

.1 21.1 14

5 

 يتٕعطخ ...1 35.5 152 41.2

تذشص انًذسعخ عهٙ تكٍٕٚ جًبعخ طالثٛخ تشبسن  55

 فٙ إداسح انًذسعخ.

.2 26.1 14

5 

 يتٕعطخ 5..1 31.1 151 41.2

 يتٕعطخ 1.11 اإلجًبنٙ )يتٕعظ انٕصٌ انُغجٙ نهعجبساد(

، ممػػا يعنػػي 6.61دالػػة عنػػد مسػػتكل  لجميػػع العبػػارات ككانػػت (2)كػػا ةقيمػػتػػـ حسػػاب        
المتطمبػػات فػػي درجػػة مػػكافقتيـ عمػػى عبػػارات محػػكر أفػػراد العينػػة  كجػػكد اتفػػاؽ بػػيف اسػػتجابات

، كمػػف ثػػـ فإنػػو يت ػػح مػػف قػػراءة الجػػدكؿ المتعمقػػة بجماعػػات العمػػؿ بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة
 السابؽ ما يمي:

  بمػدارس  المتطمبػات المتعمقػة بجماعػات العمػؿ عمى جميع عبػارات محػكر أفراد العينةكافؽ
 .1.81التربية الخاصة بمتكسط كزف نسبي 

  جػػػػاءت معظػػػػـ عبػػػػارات المحػػػػكر بدرجػػػػة مكافقػػػػة متكسػػػػطة كبػػػػكزف نسػػػػبي يتػػػػراكح بػػػػيف
 تحػرص بػأف مػدارس التربيػة الخاصػةاقتناع أفػراد العينػة  (، كيرجع ذلؾ إلي1.76،2.26)

كتسػيؿ تبػادؿ فػي مجػاؿ التربيػة الخاصػة،  عمى تبادؿ اإلرشاد كالنصح بيف العامميفبنسبة 
جماعػػات العمػػؿ الحريػػة  عطػػيتالمعمكمػػات بػػيف األقسػػاـ المختمفػػة بشػػكؿ سػػريع، كمػػا أف 

الطػػبلب فػػي  ػػكء لحػػؿ مشػػكبلت  انظامػػإلػػي حػػد مػػا، كتػػكفر  التخػػاذ القػػرارات المتعمقػػة بيػػا
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بػيف الطػبلب تحرص عمػى حػؿ النزاعػات اتفاقيات حقكؽ رعاية ذكم االحتياجات الخاصة، ك 
 بطريقة كدية.المجتمع  كبينيـ كبيف أفراد

 ( 1.53كما جاءت بعض عبارات المحكر بدرجة مكافقة  عيفة كبكزف نسبي يتراكح بػيف ،
مػف أداءىػا  بأف مدارس التربية الخاصة تطػكراقتناع أفراد العينة  (، كيرجع ذلؾ إلي1.64

بػيف  تيتـ بإيجاد ثقة متبادلػة، ك العمؿ فرؽ أع اء المتبادلة بيف الراجعة التغذيةفي  كء 
كالطبلب إلي حد ما، كما تعمؿ جميع كحدات كأقساـ المدرسػة بشػكؿ  أع اء جماعة العمؿ

 جيد لتحقيؽ األداء المطمكب، كتحرص عمى سيادة جك العمؿ الجماعي بيف األفراد.
العمػؿ بمػدارس التربيػة بجماعات المتطمبات المتعمقة التي تقيس العبارات  معظـيبلحظ أف      

عمػى كجػكد قصػكر فػي  ، مما يؤكد مكافقة معظـ أفراد العينةاتكسطن م ا نسبيناأخذت كزنن  الخاصة
ة بالبحػػث المسػػتمر عػػف مدرسػػتيػػتـ الالمصػػرية، فػػبل  بمػػدارس التربيػػة الخاصػػةجماعػػات العمػػؿ 

حػػرص ، كىنػػاؾ قصػػكر فػػي كفقػػا لقػػدرات العػػامميف بيػػا طػػرؽ جديػػدة لتطػػكير أسػػاليب العمػػؿ
بما يعكقيا عف اإلبداع كمػا يحققػو مػف جػكة ، ت العامميفاقدر المدرسة عمى تكافؽ نظاـ العمؿ ك 

)ىػبلؿ  (،2611)فػبلح محمػد، عػامر بشػير، في األداء كتميز في العمؿ، كيتفؽ ذلؾ مع دراسة
كػدت أ( التػي 2616(، )كردة بركيس، زىيػة دبػاب، 2612(، )إبراىيـ مناحي،2611درحمكف،

بػداع التنظيمػي كتحقيػؽ التميػز، كأكػدت عمي أىمية اإلبداع كدكر العنصر البشرم في تنميػة اإل
 عمي أىمية تييئة ظركؼ العمؿ لؤلفراد كجماعات العمؿ بما يمكنيـ مف تحقيؽ االبداع. 

 
كالتػي ىػدفت تعػرؼ مػدم  ،كنتائجيػا لدراسػة الميدانيػةلمحػكر امف خػبلؿ العػرض السػابؽ      

مػػف كجيػػة نظػػر لمصػػرية تػػكافر متطمبػػات تحقيػػؽ اإلبػػداع التنظيمػػي بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة ا
مكافقػػة أفػػراد العينػػة عمػػي إجمػػالي التنظيمػػي، ات ػػح  نػػكميكساإلرجكفقػػا ألبعػػاد  أفػػراد العينػػة

عبارات محاكر االستبانة بدرجات مكافقة معظميػا مػا بػيف  ػعيفة كمتكسػطة، ممػا يؤكػد كجػكد 
فقػػا التربيػػة الخاصػػة المصػػرية ك  قصػػكر فػػي مػػدم تػػكافر متطمبػػات االبػػداع التنظيمػػي بمػػدارس

بعد جماعػات العمػؿ(، البيئة الفيزيقية، ك بعد األفراد، ك بعد نكميكس )بعد جماعات العمؿ، ك رجلئل 
لئلبػػداع التنظيمػػي بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة  المقتػػرح كيكػػكف ذلػػؾ انطبلقػػة فػػي بنػػاء التصػػكر

 نكميكس، كما يت ح فيما يمي:اإلرجالمصرية في  كء 
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ع التيظَنُ مبدارض الرتبَْ اخلاصْ املصزٍْ يف إلبدال املكرتح احملٌر اخلامص: التصٌر

 يٌمَكص:اإلرجضٌٕ 

 نكميكس،لئلرجتحميميان  عر ان ، كالذم ت مف دراسةانطبلقان مف اإلطار النظرم لم      
ا لؤلسس  ،كأىميتو، كمجاالتو كخصائصو كاجراءات تطبيقو بالمؤسسات التعميمية، كعر ن

عميمية، كخصائصو، كمتطمباتو، كمجاالتو، كمراحمو، النظرية لئلبداع التنظيمي بالمؤسسات الت
ئلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة المصرية ل ك ع تصكر مقترحتـ كمعكقات تحقيقو، 

نكميكس، كتـ عرض التصكر المقترح عمى مجمكعة مف المحكميف اإلرجفي  كء 
سترشاد بآرائيـ حكؿ ما ( محكمنا، كذلؾ لبل7اإلدارة التعميمية كبمغ عددىـ )المتخصصيف في 

 تعديؿ ، كتـة التصكر المقترح لميدؼ منوكرد بالتصكر المقترح، كلمتأكد مف مدل مبلءم
 كما يمي: منطمقات عمى عدةالتصكر المقترح يرتكز ك  ،كتكجيياتيـكفقا ارائيـ التصكر 

 ميطلكات التصٌر املكرتح: (أ )
 ثؿ فيما يمي: المنطمقات التي تتم مف مجمكعة مف المقترح التصكر ينطمؽ

كالتػػي التغيػػرات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة، كالسياسػػية، التػػي يمػػر بيػػا المجتمػػع المصػػرم  (1)
متغيػرات العصػر،  لمكاجيػة التطػكير كالسػعي الػدائـتفػرض عمػي مػدارس التربيػة الخاصػة 

 كمكاكبة التسارع الكبير في المعرفة، كالمستحدثات المعرفية في كقاتنا الحالي.
كس بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة بمصػػر ىػػك أحػػد المؤشػػرات اليامػػة التػػي نػػكمياإلرجتطبيػػؽ  (2)

مكػف العػامميف مػف أداء ميف الكظيفي، كىك أحد العناصر التي تتؤثر في مستكل أداء العام
عمميـ كاالستمرار فيو، عف طريؽ تقميؿ مصادر الخطػر كتػكفير بيئػة أمنػة كزيػادة الػكعى 

ميؿ الكقت كالجيد بمػا يحقػؽ الر ػا العػاـ عػف الصحي، كاستخداـ التكنكلكجيا المبلئمة لتق
 العمؿ كيزيد إنتاجيتيـ كيدعـ تقبميـ لمتغيير.

العػػامميف بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة  زيػػادة إنتاجيػػة نػػكميكس عمػػياإلرجيسػػاعد تطبيػػؽ  (3)
دراؾ كتفيـ بمصر، اإلدارة  الػكظيفي ر ػاىـ العمػؿ، كيسػاعد مجاالت في العامميف دكافع كا 
 فاعؿ لمعمؿ. كنظاـ مناسبة، عمؿ بيئة تصميـ عمى اإلشراؼ كأجيزة

لبلىتماـ بفئة ذكم االحتياجات الخاصة، مما يحتـ عمينا االىتماـ بتطػكير  العالمي االتجاه (4)
بيػػػا مػػػف مػػػديريف كمعممػػػيف كاداريػػػيف مػػػدارس التربيػػػة الخاصػػػة كقػػػدرات االفػػػراد العػػػامميف 

 كتحقيؽ االبداع التنظيمي بيا.  
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عامػؿ مػع األفػراد )ىندسػة البشػر(، فالتبػايف بػيف األفػراد يعػكؽ نكميكس مػف التاإلرجيمكف  (5)
اإلدارة عمػػي تحقيػػؽ التكافػػؽ كالػػتبلـؤ بػػػيف قػػدرات اإلنسػػاف البشػػرية كالقيػػكد المك ػػػكعة 

 عميو.
 أهداف التصٌر املكرتح: (ب )

 :تحقيؽ األىداؼ ااتية إلى التصكر يسعي ىذا
ة، كتطػكير المػدارس مػف حيػث تحقيؽ اإلبداع التنظيمي بمدارس التربيػة الخاصػة المصػري (1)

 ، كاألفراد، كجماعات العمؿ(.ة)نظاـ العمؿ، كالبيئة الفيزيقي
تحسػػيف أداء العػػامميف بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة )مػػديريف، معممػػيف، إداريػػيف( مػػف خػػبلؿ  (2)

 ادة سرعة األداء كالصحة كالسبلمة، كتقميؿ معدؿ أخطاء العمؿ.زي
دارس التربيػػة الخاصػػة بمصػػر مػػع بيئػػة العمػػؿ، زيػػادة كفػػاءة كفاعميػػة تفاعػػؿ العػػامميف بمػػ (3)

 ، كزيػادة كفػاءتيـ،كقػدرات العػامميف فػي مػدارس التربيػة الخاصػة بمصػر ميػارات تنميػة
 .كراء تحقيؽ أقصي استفادة ممكنة ممف طاقاتيـ البشرية كالسعي

العمػػؿ داخػؿ مػػدارس التربيػة الخاصػػة بمصػر كفقػػا لقػدرات العػػامميف بيػػا  أسػػاليب تطػكير (4)
 .نكميكساإلرجعمي منيجية اعتمادا 

 أبعاد التصٌر املكرتح: (ج )

ربعػة أبعػاد، تتمثػؿ نػكميكس التنظيمػي فػي أاإلرجفي  كء اإلطار النظرم لمدراسة كتحديػد   
 ػػػكء  ئلبػػػداع التنظيمػػػي بمػػػدارس التربيػػػة الخاصػػػة المصػػػرية فػػػيأبعػػػاد التصػػػكر المقتػػػرح ل

بعػد األفػراد، كبعػد جماعػات العمػؿ، : بعد نظاـ العمؿ، كبعد البيئة الفيزيقيػة، ك نكميكس فياإلرج
 :كما سيتـ تك يحو فيما يمي

  :بعد ىظاو العنل (د )
نػػكميكس عػػف اإلرجكيمكػػف تطػػكير نظػػاـ العمػػؿ بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة المصػػرية باسػػتخداـ 

طريػػؽ: تغييػػر المػػكائح كالقػػكانيف التػػي تػػنظـ العمػػؿ بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة، كتطػػكير األىػػداؼ 
كبما يحقػؽ تكافػؽ العػامميف بحيث تشجع عمي العمؿ كفقا لقدرات األفراد،  االستراتيجية لممدرسة
 بالمدرسة مع بيئتيا.

 لمتعػػرؼ عمػػي قػػدرات األفػػراد بػػإدارة التربيػػة الخاصػػة إنشػػاء قسػػـ إلدارة المػػكارد البشػػرية :
كمياراتيـ كامكاناتيـ، كمف ثـ اتخػاذ التػدابير البلزمػة، مثػؿ االسػتغناء، النقػؿ، الترقيػة، 
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ريب، كك ع االيات المناسبة لمتعامؿ مع أداء المػكارد البشػرية بالمػدارس، كتحديػد التد
نكعيػػة بػػرامج التػػدريب كالتطػػكير المطمكبػػةس لرفػػع مسػػتكيات أداء المعممػػيف، حتػػي يمكػػف 

 االستفادة مف كؿ اإلمكانات البشرية المتاحة.
  بمجػػاؿ التربيػػة تفعيػػؿ كحػػدات التػػدريب كعقػػد دكرات تدريبيػػة دكريػػة كمنظمػػة لمعػػامميف

الخاصػػة: إلكسػػاب المعممػػيف المعػػارؼ كالخبػػرات كالميػػارات كالسػػمككيات البلزمػػة التػػي 
تمكنيـ مػف التغمػب عمػى صػعكبات العمػؿ فػي مينػة التػدريس، أك العمػؿ اإلدارم كترفػع 

ؽ الر ػا الػكظيفي لػدييـ، كذلػؾ بنػاء عمػى يػة، كتحقػمستكل خبراتيـ فػي حيػاتيـ المين
 احتياجاتيـ الفعمية.

 كذلػػؾ عػػف طريػػؽ تحميػػؿ النظػػاـ : تصػػميـ نظػػاـ يسػػتكعب أخطػػاء العػػامميف بالمدرسػػة
مػع كيتكيػؼ يسػاير تمػؾ المشػكبلت، لكعممياتو الفرعية كتكقع المشكبلت كتصػميـ نظػاـ 

عمػؿ األقسػاـ الفرعيػة ممػا يػؤدم  كالتركيػز عمػي، النظػاـفي ستقرار تحقيؽ االلاء خطاأل
 .إلى استمرارية النظاـ كمو

  كاليامػػػة: كمشػػػاركة جميػػػع العػػػامميف فػػػي ك ػػػع الرؤيػػػة  النيائيػػػةالقػػػرارات  صػػػنعدعػػػـ
 كالرسالة كاألىداؼ االستراتيجية ل ماف االلتزاـ بتمؾ القرارات.

 العػامميف  كالمعنكيػة: لتشػجيع الماديػة التشػجيعية كالمكافػآت لمحػكافز جديػد نظػاـ إيجػاد
 المعنكيػة الػركح رفع في عديسا مما، جيكدىـ كتقدير العمؿ في كاإلبداع التنافسعمى 

 .الكظيفي ر اىـ مستكل لمعامميف كتحسيف
  ،تقدير المعممػيف الػذيف يحصػمكف عمػى شػيادات أعمػى أك دكرات تدريبيػة أثنػاء الخدمػة

عػبلكة عمػى ترقيػات أسػرع:  ممػا يػدفع المعممػيف لمتنميػة المينيػة  ماليةكمنحيـ حكافز 
 ينعكس عمى تطكير أدائيـ.المستمرة كيؤدم لرفع كفاءتيـ المينية كالذم 

  اسػػتراتيجية كا ػػحة كمعمنػػة لتػػدريب المعممػػيف كذلػػؾ إلكسػػابيـ معػػارؼ كميػػارات  تبنػػى
جديدة، كاالستمرار في تدريبيـ أثناء الخدمة، ممػا يحسػف مػف مسػتكم أدائيػـ كيشػعيـ 

 عمي التميز في عمميـ
  القػػػدرات مراعػػػاة الفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػيف األفػػػراد كبع ػػػيـ مػػػف حيػػػث أنمػػػاط الشخصػػػية ك

 كالميارات في تقسيـ كتكزيع المياـ، كتحديد المياـ المخصصة لكؿ شخص. 
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 كظيفػػي كا ػػح بػػو الميػػاـ كالمسػػئكليات المخصصػػة بكػػؿ معمػػـ،  تػػكفير بطاقػػات كصػػؼ
 عمي أف يككف ذلؾ في حدكد امكاناتيـ كقدراتيـ.

  تفعيػػػػؿ التكاصػػػػؿ مػػػػع مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني كالجيػػػػات المختصػػػػة برعايػػػػة ذكم
تياجػػػات الخاصػػػة كاالسػػػتعانة بيػػػـ فػػػي التمكيػػػؿ الخػػػاص بػػػإدارة كمػػػدارس التربيػػػة االح

 الخاصة.
  تنظيمية مرنة: كمتناسبة مع متطمبات األداء كقابمة لمتطػكير كالتكيػؼ مػع  ىياكؿتككيف

 التغيرات كالتحديات الخارجية كالداخمية لممنظمة.
 ذكم االحتياجػػات مػػع مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني الميتمػػة بػػ استشػػارية لجػػاف إنشػػاء

الخاصػة، ممػا يػنعكس عمػي الػركح  تالخاصة لتغيير فكػر المجتمػع عػف ذكم االحتياجػا
المعنكيػػة ليػػذه الفئػػة كيكػػكف لػػو مػػردكد كبيػػر عمػػي تكاجػػدىـ بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة 

 كمكاصمة تعميميـ.

 تحػرص ، لبلسػتجابة السػريعة لشػكاكل كاقتراحػات األطػراؼ المعنيػةكا ػحة خطػة  ك ع
تبنػػػي األفكػػػار اإلبداعيػػػة فػػػي حػػػؿ المشػػػكبلت الخاصػػػة بفئػػػة ذكم ل اسػػػتمرارسػػػعي بال

 االحتياجات الخاصة.

  بمػدارس التربيػة الخاصػة مستمر عف طرؽ جديدة لتطػكير أسػاليب العمػؿبشكؿ البحث 
المتاحػة بيػا  -الماديػة كالبشػرية -اإلمكانػاتمػف كاالسػتفادة  ،كفقا لقدرات العامميف بيػا
 اء.لتحقيؽ التميز في األد

 ( بعد البَْٗ الفَزٍكَْ:2)
نػكميكس عػف اإلرجكيمكف تطكير البيئة الفيزيقية بمدارس التربية الخاصة في مصػر باسػتخداـ 

 طريؽ:
 :مػػف خػػبلؿ ك ػػع نظػػـ كاممػػة مػػف أدكات ككسػػائؿ كبػػرامج كمعػػدات  تحسػػيف بيئػػة العمػػؿ

كانيػات اإلم كتػكفير كافػة، )معممػيف، اداريػيف( عمميػـتسيؿ عمى جميع العامميف بالمدرسػة 
 .لمعمؿ بطرؽ مريحة  كآمنة

  إنشػػاء كحػػدة إلدارة األمػػف كالسػػبلمة بػػإدارة التربيػػة الخاصػػة بالمحافظػػة: كالتػػي تخػػتص
فػػي كافػػة مػػدارس التربيػػة الخاصػػة  المينيػػة كاألمػػف  السػػبلمةبك ػػع سياسػػات كخطػػط 

دة كبخاصة في المعامؿ كالمختبرات كالكرش كحجرات المصادر التعميمية، كتختص الكحػ
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ممحافظػػة عمػػى المبػػاني كالمنشػػآت كالمعػػدات كمكاقػػع جػػراءات األمػػف كالسػػبلمة لباتخػػاذ إ
العمؿ، كتجنب المعمميف التعرض لمخطر مف الناحية الكقائية كاألمنيػة، كت ػع تعميمػات 
تشػػغيؿ سػػميمة كآمنػػة، كتقػػـك بإنشػػاء أنظمػػة كلػػكائح خاصػػة بػػاألمف كالسػػبلمة كالصػػحة 

 ييا.تدريب المعمميف عمالمينية ك 
  مراعاه احتياجػات ذكل االحتياجػات الخاصػة مػف البيئػة الفيزيقيػة بالمدرسػة: طبقنػا لنػكع

اإلعاقػػة مػػف حيػػث تحكيػػؿ الكتػػب إلػػى كتػػب صػػكتية، ككػػذلؾ إنشػػاء مصػػاعد، كمنحػػدرات 
لػػي الفصػػكؿ كحجػػرات المصػػادر طبقنػػا لممعػػايير الدكليػػة،  مؤديػػة لممخػػارج كالمػػداخؿ، كا 

لخاصػػة مػػف التحػػرؾ بسػػيكلة كيسػػر كبشػػكؿ مػػرف مػػع كالتػػي تمكػػف ذكم االحتياجػػات ا
  ماف السبلمة. 

 ،تػػدريب  عمػػؿ خطػػط لمتعامػػؿ مػػع األمػػكر المتعمقػػة بػػاألمف كالسػػبلمة كالصػػحة المينيػػة
جميػػع العػػامميف بالمدرسػػة عمػػي أمػػكر السػػبلمة كالصػػحة المينيػػة: بحيػػث يػػتـ تعػػريفيـ 

كذلؾ تعػريفيـ بالتصػرؼ  بتعميمات السبلمة كالصحة المينية المطمكبة في مجاؿ عمميـ
السميـ المطمكب منيـ القياـ بو في حاالت الطكارئ مع  ركرة اإلبػبلغ عػف أيػة حػكادث 

 .تقع أك مخاطر يكتشفيا في مكاف عممو، ل ماف األمف كالسبلمة لكؿ مف بالمدرسة

  داخػػػؿ  صػػػارمة فػػػي حالػػػة عػػػدـ االلتػػػزاـ بالسػػػبلمة كالصػػػحة المينيػػػة إجػػػراءاتاتخػػػاذ
 تمتد مف الجزاء إلى الفصؿ النيائي مف العمؿ. : كالتيالمدرسة

  أمػكر األمػف كالسػبلمة: كييئػة الػدفاع كافػة التكاصؿ مع جيات متخصصة لمرقابة عمػى
، كصػيانتيا د مػف سػبلمة جميػع المبػانيدني، كغيرىػا مػف المنظمػات المختصػة لمتأكػالم

 بصفة دكرية.

  حػػػداث ات األفػػػراد كالتكنكلكجيػػػا التكافػػػؽ بػػػيف قػػػدر اسػػػتخداـ التكنكلكجيػػػا فػػػي العمػػػؿ، كا 
تطػػكر المدرسػػة مػػف التكنكلكجيػػا المسػػتخدمة ، كأف المسػػتخدمة بمػػا يحقػػؽ جػػكدة األداء

 أداء مياميا كفقا لقدرات األفراد كمتغيرات البيئة. بيا

 كتركنيػػػػة: التػػػػي تسػػػػتخدـ جميػػػػع أنػػػػكاع و االلكتركنيػػػػة أك شػػػػبالتحػػػػكؿ إلػػػػى اإلدارة االل
مػػف أجيػػزة الحاسػػب االػػي كالبرمجيػػات الخاصػػة بػػو تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت 

كالشبكات الداخمية كالدكلية )اإلنترنت( كأجيزة الفػاكس فػي تنفيػذ كػؿ أك بعػض األعمػاؿ 
 اإلدارية اليكمية بالمدرسة.
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  التكازف بيف التكنكلكجيا االية كالمياـ البشرية: فالتقدـ كالتطكر التكنكلكجي يػؤثر عمػى
خؿ المدرسةس حيث إنػو كممػا زاد االعتمػاد عمػى التقػدـ كالتطػكر ىيكؿ المكارد البشرية دا

التكنكلكجي قؿ االعتماد عمى المكارد البشرية صاحبة الميػارة المنخف ػة، كذلػؾ بيػدؼ 
إيجػػاد نػػكع مػػف الفعاليػػة كالكفػػاءة كالتػػكازف بػػيف كػػؿ مػػف التكنكلكجيػػا الكاجػػب امتبلكيػػا، 

لػيس معنػى التحػكؿ لمتكنكلكجيػا إىمػاؿ كىيكؿ المدرسة كحجـ العمالػة الكاجػب تػكافره، ك 
العنصػػر البشػػرم، فػػالمعممكف ىػػػـ محػػكر العمميػػة التعميميػػػة، كأسػػاس تحقيػػؽ االبػػػداع 

 التنظيمي بالمدرسة. 
  عمؿ نظاـ رعاية صحية متكامؿ لمعامميف بالمدرسة كأسرىـ: فكجكد نظػاـ رعايػة صػحية

 ينة كالتميز في ألداء.يعد حافز عمي العمؿ كالر ا عف الم لمجميعآمف كفعاؿ كمتاح 
 ( بعد األفزاد: 3)

نػكميكس عػف اإلرجكيمكف تطكير البيئة الفيزيقية بمدارس التربية الخاصة في مصر باسػتخداـ 
 طريؽ:
  تكعية المعمميف بالمكائح كالقكانيف التي تحكػـ العمػؿ، كتعػريفيـ بميػاميـ كأدكارىػـ كفقػا

 .لمكصؼ الكظيفي ليـ
 أسػاليب تبنػي خػبلؿ مػف لخاصػة:العػامميف بمجػاؿ التربيػة لممعممػيف كا الذاتيػة التنميػة 

كتنميػة  المكجيػة، السػمككية، كالتنميػة كالتنميػة كاإلثابػة كالتحفيػز، كاإلقنػاع، اإلرشػاد،
 كبػيف األفػراد بػيف الثقػة تعزيػزك اإلنسػانية،  كالعبلقػات كالفكريػة الفنيػة األفػراد ميػارات

 كبينيـ كبيف بعض. قياداتيـ،
 كتعريؼ العػامميف بمػدارس التربيػة الخاصػة بيػا، كعمػؿ ءلة اإلدارية:نشر ثقافة المسا 

اإلداريػة بالتربيػة كالتعمػيـ،  المسػاءلة عمميػة عمػى لمقػائميف كلقػاءات تدريبيػة دكرات
 .العامميف أداء إيجابي عمى مما ينعكس بشكؿ األفراد مع ميارات التعامؿ إلكسابيـ

 ا كمشػػاركتيـ فػػي ممػػيف: كمناقشػػتيـ فييػػك ػػع معػػايير محػػددة كمعمنػػة لتقػػكيـ أداء المع
ينيـ، كعدـ مسػاكاة كافػة كتدريبيـ عمييا، كىذا يتطمب مراعاة الفركؽ الفردية بك عيا 
كفػػاعميتيـ فػػي عمميػػـ، عمػػى أف  إنتػػاجيـببع ػػيـ ممػػا يسػػاعد عمػػى زيػػادة  المعممػػيف

أعمػى، تشمؿ تمؾ االية تمايز مالي كميني، أم زيادة نسبة الحكافز كتػرقيتيـ لكظػائؼ 
 كمنحيـ مميزات أخرل كالبعثات.
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  منح فرصة لممعممػيف كالعػامميف بالمدرسػة فػي ممارسػة الكظػائؼ التػي تت ػمف ميػارات
متنكعة كمتكاممة: كفقا لمؤىبلتيـ مع تمكينيـ مف أداء كظائفيـ بالطريقة التي يركنيػا 

شػباع حاجػاتيـ الخاصػة بتحقيػؽ الر ػا الػكظيفي، كتػكفير الػدعـ الفنػي  مناسبة ليـ، كا 
الػػدائـ ليػػـ ألداء الميػػاـ المنكطػػة بيػػـ، كذلػػؾ يػػؤدم إلػػى ارتفػػاع دافعيػػة األفػػراد لمعمػػؿ 

 كاالبداع في انجاز مياميـ.
 التدريسية كدكرىـ قدراتيـ لتنمية) المعمميف (األفراد: سكاء لتدريب متكاممة خطة كجكد 

قػػدراتيـ  ةلتنميػػ) اإلداريػػيف(ك التعامػػؿ مػػع الطػػبلب ذكم االحتياجػػات الخاصػػة،  فػػي
 كفعالية. كفاءة أكثر بشكؿ أعماليـ إنجاز في كميارتيـ

  يـ عمػى طػرح عمى اإلبداع كالتميز: عف طريؽ تشػجيعبالمدرسة العامميف جميع تشجيع
كاالعتػراؼ بمسػاىمتيـ فػي  ،كالعمؿ عمى االىتماـ بآراء ااخريفاألفكار كالنقاش الحر، 

بػػدعيف، كتنميػػة ركح المبػػادرة كالمجازفػػة اإلنجػػاز، كتقػػديـ الػػدعـ المػػادم لمعػػامميف الم
 كتبنى أفكار جديدة.

 عطاء كالحكافز: الترقيات أنظمة في النظر إعادة  كالترقي، كتكفير عادلة لمتقدـ فرص كا 
عػداد نظػاـ لممعممػيف، المينػي لمنمػك المبلئمة الظركؼ الجيػد، كتقػديـ  لػؤلداء متطػكر كا 

 .المبدع المتميز اإلنتاج إلى ما يدفعالمتميز ب لمجيد المكافآت المادية كالمعنكية
  ،اشػػتراؾ المعممػػيف فػػي القػػرارات المتعمقػػة بػػالتطكير: كغػػرس قػػيـ االنتمػػاء كحػػب العمػػؿ

كالتصػميـ،  عمميػات التخطػيط، كالعػامميف بالمدرسػة فػي المعممػيف مسػؤكليات كزيػادة
ع فئػة األفػراد بقيمػة مينػة المعمػـ خاصػة فػي التعامػؿ مػ إحسػاس األداء، كتنمية كتقكيـ

 نكعا خاصا مف الرعاية.ذكم االحتياجات لخاصة التي تتطمب 
  تفعيػػؿ كتعزيػػز العبلقػػات اإلنسػػانية بػػيف كافػػة العػػامميف بالمدرسػػة: كالعمػػؿ عمػػى ك ػػع

آليػػػات تكفػػػؿ الفصػػػؿ بػػػيف  ػػػغكط العمػػػؿ كالعبلقػػػات الشخصػػػية كاالجتماعيػػػة الخاصػػػة 
عمى نشر العبلقات الطيبة بػيف  بالمعمميف، كتعزيز ثقافة العمؿ في فرؽ العمؿ، كالتأكيد

العػػػامميف كتقكيػػػة الػػػركابط االجتماعيػػػة بيػػػنيـس ممػػػا يػػػؤدم فػػػي النيايػػػة لزيػػػادة الر ػػػا 
الػػػكظيفي، كبالتػػػالي زيػػػادة األداء كزيػػػادة اإلنتػػػاج كقمػػػة الصػػػراعات، كتحقيػػػؽ االبػػػداع 

 لتنظيمي داخؿ مدارسيـ.
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 ( بعد مجاعات العنل: 4)
 نكميكس عف طريؽ:اإلرجالتربية الخاصة باستخداـ  كيمكف تطكير جماعات العمؿ بمدارس

  إنشاء كحدات أك لجاف خاصة لدراسة شكاكل كمشاكؿ العامميف بالمدرسػة كالعمػؿ عمػى
جػػراءات محػػددة ككا ػػحة لػػذلؾ، ممػػا يزيػػد مػػف ر ػػا العػػامميف، حميػػا : كك ػػع آليػػات كا 

 دؿ.حؿ الصراعات بيف جماعات العمؿ بشكؿ مك كعي كعاكتعمؿ ىذه المجاف عمى 
  إيجاد عبلقة كثيقة بػيف مػدارس التربيػة الخاصػة الجيػات الميتمػة بيػذا مجػاؿ: كتػكفير

نظاـ اتصػاؿ فعػاؿ يحقػؽ التعػاكف مػع مؤسسػات المجتمػع الخػارجي كاألطػراؼ المعنيػة، 
كبيف األقسػاـ كبع ػيا داخػؿ الجامعػة، ككجػكد منػاخ بػيف التنػافس اإليجػابي، كالتعػاكف 

بعػػض األقسػػاـ مػػع بعػػض كذلػػؾ لتحقيػػؽ األداء فر افػػي بعػػض الميػػاـ التػػي تتطمػػب ت ػػ
 المطمكب.

 تشػجيع العػامميف بالمدرسػة عمػى الحػكار لمكصػكؿ لػؤلداء الجمػاعي المتميػز: ك ػماف 
آرائيػـ  العػامميف عػف العمػؿ، كمناقشػة جماعػات داخػؿ كالتعبيػر لؤلفػراد الػرأم حريػة

 العمؿ بشكؿ دكرم. سير لتحسيف كاقتراحاتيـ
 دة جػك العمػؿ الجمػاعي بػيف سػيا، ك حكار بيف المجتمع المدرسػيتشجع المدرسة عمى ال

 لمكصكؿ لؤلداء الجماعي المتميز. األفراد
 تكػػكيف ، ك كالطػػبلب بيػػا تيػػتـ المدرسػػة بإيجػػاد ثقػػة متبادلػػة بػػيف أع ػػاء جماعػػة العمػػؿ

 .تشارؾ في إدارة المدرسة جماعة طبلبية
 خطٌات تطبَل التصٌر املكرتح:  (ي )

ح لتحقيؽ االبداع التنظيمي بمػدارس التربيػة الخاصػة يتـ تطبيؽ التصكر المقتر 
 نكميكس كفقا لمخطكات التالية:اإلرجفي  كء 

 نكميكس: كيتمثػؿ ىػذا فػي االلتػزاـ ا بأىمية العمؿ بالمدرسة كفقا لئلرجاإلدارة العمي اقناع
، كجعػػؿ التػػدريب  نػػكميكساإلرجالماليػػة لبلسػػتثمار فػػي  المخصصػػاتبتػػكفير كاعتمػػاد 

نكميكس إلزامينػا لمجميػع، كك ػع آليػات لمتعامػؿ مػع مقاكمػة التغييػر، اإلرج كالتعمـ عمى
 نكميكس.اإلرجكك ع نظاـ لممكافآت كاألجكر كالتحفيز عمي المشاركة في أعماؿ فرؽ 

  تيجية لممدرسػػة: كذلػػؾ عػػف طريػػؽ عمػػؿ انكميػػة فػػى الخطػػة االسػػتر اإلرجت ػػميف الثقافػػة
نػػكميكس لزيػػادة اإلنتػػاج كتقميػػؿ اإلرج لزيػػادة الػػكعى بأىميػػة تكعيػػةنػػدكات كمنشػػكرات 
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الجيػػد كزيػػادة األمػػاف كالصػػحة المينيػػة، كتقميػػؿ معػػدؿ أخطػػاء العمػػؿ كتحسػػيف بيئػػة 
 العمؿ.

  تشػػكيؿ المجػػاف المختصػػة بالتنفيػػذ: كيػػتـ عمػػؿ لجنػػة لمتنفيػػذ بمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ
سػػػػاتذة كت ػػػػـ ىػػػػذه المجنػػػػة أبالمحافظػػػػة، أك بػػػػإدارة التربيػػػػة الخاصػػػػة بالمحافظػػػػة، 

متخصصكف في اإلدارة كعمـ الػنفس كتصػميـ كتحميػؿ الػنظـ، كاليندسػة، ىػذا باإل ػافة 
لمػػدير إدارة التربيػػة الخاصػػة كبعػػض مػػكجيي التربيػػة الخاصػػة، كتخػػتص ىػػذه المجنػػة 

 نكميكس.اإلرجبأعماؿ 

  تحميؿ العمميات كتحديد المشكبلت كترتيب األكلكيات: بحيث يقـك قسػـ الحمايػة كاألمػاف
مصادر الخطػر، كتحميػؿ العمميػات المتعمقػة بػاألمف كالسػبلمة، كتػدريب العػامميف  بتحديد

اتخاذ إجػراءات األمػف كالسػبلمة الكفيمػة بالمحافظػة عمػى المبػاني عمى األداء الصحي، ك 
كالمعػػػدات، كك ػػػع خطػػػط لمتعامػػػؿ مػػػع األزمػػػات، كقسػػػـ إدارة األفػػػراد )إدارة كالمنشػػػآت 

القػػكل مػف  خطػيط االحتياجػاتفػي ت كظػائؼ، كيسػاعدالمػكارد البشػرية( يحمػؿ الميػاـ كال
يقػػػـك قسػػػـ ، ك لتػػػدريبيـالعاممػػػة، كحصػػػر احتياجػػػات العػػػامميف التدريبيػػػة كعمػػػؿ خطػػػط 

كتركنيػة، كعمػؿ الشػبكات الداخميػة، كتػػكفير يػد الحاجػات االلحدالتعػامبلت اإللكتركنيػة بت
، كتحمػػؿ ىػػذه األقسػػاـ البيئػػة الداخميػػة كالخارجيػػ الػػدعـ رس التربيػػة اة لمػػدالفنػػي الػػبلـز

 نكميكس.اإلرجطبقنا لمدخؿ الخاصة 
 بمػدارس التربيػة  التنمية المينية لمعامميف كتككيف الخبػرات: العمػؿ عمػي إمػداد العػامميف

بالميارات كالمعرفة كالقػدرات كاألدكات التػي تمكػنيـ مػف أداء ميػاميـ، كتيػدؼ  الخاصة
مباتيػػػا كمسػػػتكيات المخػػػاطرة، ىػػػذه التػػػدريبات تمكػػػيف األفػػػراد مػػػف تحديػػػد الميػػػاـ كمتط

 كالمشاركة في ك ع استراتيجيات لمتحكـ كمنع ىذه المخاطر.
  ،التقييـ كالمتابعة المستمرة: لمتأكد مف أنو تـ التعامؿ مػع المشػكبلت القديمػة المكجػكدة

نػكميكس اإلرجيكجد مشكبلت جديدة، ك ماف نتػائج التػدريب، كمعرفػة أثػر اسػتخداـ  الك 
لتربية الخاصة بمصر، كيتـ ذلؾ عػف طريػؽ المقػاببلت الشخصػية عمى العمؿ بمدارس ا
 كعمؿ تقارير دكرية.
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 معٌقات تطبَل التصٌر املكرتح ًسبل التػلب علَوا: (ً )
 تؤثر أف يمكف التي المعكقات بعض تكاجيو أف المقترح التصكر تنفيذ حالة في يتكقع

 :يمي فيما المعكقات تمؾ أىـ حد ما، كتتمثؿ إلى تنفيذه عمى

 عمى التغمب كيمكف... البلزمة لشراء المعدات كالتجييزات،  اإلمكانات المالية نقص 
الدكلة بتخصيص جزء مناسب مف الدخؿ القكمي لمجاؿ التربية  التزاـ خبلؿ:مف  ذلؾ

الخاصة بشكؿ خاص، كاالستعانة بمؤسسات المجتمع المحمى في تمكيؿ مدارس 
 اد العجز المالي. باالشتراؾ في سد التزاميـالتربية الخاصة مع 

 المعامؿ، كالقاعات، كالتجييزات، كاإلمكانات  نقص اإلمكانات المادية، كنقص
عمؿ شراكة مع مؤسسات : مف خبلؿ ذلؾ عمى التغمب كيمكفالحديثة،  التكنكلكجية

كالتجييزات، باعتبار أف ذلؾ سيعكد  المعامؿ ىذه مثؿ المجتمع المحمى في تكفير
 ياجات الخاصةس كعمي المجتمع المصرم ككؿ. بالنفع عمي فئة ذكم االحت

 المنظمة كالقكانيف المكائح نكميكس، كجمكداإلرج كجيكد لبرامج العميا غياب دعـ اإلدارة 

 اإلدارةإقناع  :مف خبلؿ ذلؾ التغمب عمى كيمكف، الخاصةالتربية  مدارس داخؿ لمعمؿ
 االستعانة، ك التطكير لتطكير المناسبة البيئة نكميكس، كتييئةاإلرج العميا بأىمية

 لعممية الفعاؿ كالتنفيذ عمى التخطيط القيادات مساعدة بالخبراء المتخصصيف بيدؼ
 بمستكم األداء. ترتقي التي الكفاءات كانتقاء كاستقطاب نكميكس،اإلرج

 بمدارس التربية الخاصة، كالمقاكمة لمعامميف اإلدارم كاإلعداد العممي التأىيؿ  عؼ 

: تدريب مف خبلؿ ذلؾ التغمب عمى كيمكفلمتطكير،  فراد العاميفاأل قبؿ مف السمبية
 بعض األساليب باستخداـ لمعمؿ، دافعيتيـ كزيادة كمعارفيـ ميارتيـ كتنمية األفراد

 نكميكس.اإلرج في المستخدمة الحديثة

  التطكير  برامج ارس التربية الخاصة، كجمكددلمعمؿ بم المنظمة كالقكانيف المكائحجمكد
: التغيير في المكائح كالقكانيف المنظمة لمعمؿ مف خبلؿ ذلؾ التغمب عمى مكفكيبيا، 

األفراد   مشاركة الرسمي، ك ركرة غير بالتنظيـ كاالستعانةبمدارس التربية الخاصة، 
 عند العامميف كتكقعات كرغبات احتياجات كمراعاة التطكير، عمميات كجيكد في

  التطكير بمدارس التربية الخاصة.
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ارة واالقتصاد تقميل مخاطر العمل: دراسة ميدانية في مختبرات الحاسبة اإللكترونية في كمية اإلد

، في الفترة من إدارة المخاطر كاقتصاد المعرفة"لمؤتمر الدولي السنوي السابع "جامعة الموصل"، 
 .جامعة الزيتونة، األردن ،إبريل 03 -01

(: مستوى الرضا الوظيفي لدى معممي 2112د محمد الخباز وعبد الفتاح عميم مطر)جمال محمو  .11
مجمة التربية، جامعة ية، مدارس النور لممكفوفين وعالقتو ببعض المتغيرات الشخصية والمين

  012العدد ، األزىر
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بإصدار  0442لسنة  2542(: قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 0442جميورية مصر العربية ) .12
، الييئة العامة لشئون 0441( لسنة 02حة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم )الالئ

 المطابع األميرية.  
، 2105لعام  دستكر جميكرية مصر العربيةمجمس الشعب:  (:2105)جميورية مصر العربية .13

 30المادة 
ص بقبول التالميذ الخا 2104لسنة  52وزارة التربية والتعميم، قرار رقم  (:2104__________) .14

 ذوي االعاقة البسيطة بمدارس التعميم العام.
م بشأن 21/4/2101بتاريخ  022وزارة التربية والتعميم: قرار وزاري رقم (:2101)_________ .15

دارات وأقسام التربية الخاصة باإلدارات ومديريات التربية والتعميم  حوافز العاممين بمدارس وفصول وا 
 .  0الوزارة، المادة  بالمحافظات وديوان عام

، بشأن 23/0/0441بتاريخ  22رة التربية والتعميم: قرار وزاري رقم اوز (: 0441) ________ .16
 لتربية الخاصة.االالئحة التنفيذية لمدارس وفصول 

، دار زىران لمنشر 2، ط السمكؾ التنظيمي، سمكؾ األفراد في المنظمات  (:2111حسين حريم) .17
 والتوزيع، عمان.

 السموك في التنظيمي والدعم اإلداري التمكين أثر (:2111)الييتي الدين صالح رارشة،الح حمد .18
 ،اإلدارية العمـك دراسات مجمة، اآلردنية االتصاالت شركة في العاممون يراه اإلبداعي كما

 .21 العدد ،22المجمد
، لواقع والمأمول(: اإلشراف التربوي في مدارس التربية الخاصة في مصر: ا2114درية السيد البنا ) .19

 .2الجزء، 43 العدد، مجمة كمية التربية بالمنصكرة
نومية في مكتبات جامعة اإلسكندرية، ومكتبة اإلرج(: "األوضاع 2105رانيا مجدى طو مرعى ) .26

، كمية اآلداب، جامعة رسالة ماجستير غير منشكرةاإلسكندرية الجديدة: دراسة ميدانية"، 
 اإلسكندرية.

، دار الفكر الجكدة الشاممة في تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة(: 2114رشا جمال الدين ) .21
 .الجامعي، القاىرة

، اإلدارية لمتنمية العربية المنظمة، التنظيمي االبداع إدارة:  (2114الفاعوري) الحميم عبد رفعت .22
 ن. عما

، رة التربكية"ىندسة البشر" أفاؽ جديدة في عالـ اإلدانكميكا اإلرج(: 2112عدنان المعايطة )رقية  .23
 دار الشوق لمنشر، عمان، األردن.
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(: "تطوير استراتيجية إدارية تربوية لزيادة كفاءة العاممين في اإلدارة 2100)____________ .24
مجمة ("، Ergonomicsالوسطى في وزارة التربية والتعميم األردنية في ضوء منيجية ىندسة البشر)

 .2، الجزء 0، العددمعمكـ التربكية كالنفسيةأـ القرل ل
 02: المجمس القومي لمطفولة واألمومة، قانون رقم(0441)رئاسة مجمس الوزراء .25

 .2113لسنة  021ل بالقانون رقم بإصدار قانون الطفل والمعد0441لسنة
(، االحتراق النفسي واألعراض السيكويوماتية لدي 2101سمير سعد خطاب وماجدة حسين محمود) .26

 23، مجمد داب عيف شمسكمية اامعممي التربية الخاصة، 
(: فعالية برنامج قانم عمى نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية 2102شعبان عبد العظيم أحمد ) .27

 بعض ميارات التدريس الفعال لدى معممي التربية الخاصة وأثره عمى تنمية التفكير الناقد لدى
 .0العدد، 2 3، المجمد بأسيكطية التربية مجمة كمطالب ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة الثانوية، 

 .، قرطبة لمنشر والتوزيع، الرياضمبادئ اإلبداع (: 2115طارق السويدان، أكرم العموني ) .28
 تجارب وتحميل دراسة :الحديثة المنظمات في التنظيمي والتغيير (: اإلبداع2100طالل نصير ) .29

سعد  جامعة، والبشرية قتصاديةاال التنمية مخبر ،البشرية كالتنمية االقتصاد مجمةوطنية ودولية، 
 .5العدد  الجزائر،، البميدة دحمب

 الموارد إدارة أداء مستوى تحسين عمى اإلداري اإلبداع أثر:(2104العزاوي) ونجم نصير طالل .36
 التنظيمي كالتغيير االبداع، الموسوم الدولي الممتقى فعاليات األردنية، التجارية في البنوك البشرية

التسيير،  وعموم االقتصادية العموم ،كمية ودولية كطنية تجارب دراسة كتحميؿ ثةالحدي المنظمات في
 دحمب البميدة، الجزائر. سعد جامعة

 يدركيا معممو كما المتوقعةو  الواقعية التنظيمي اإلبداع (: معوقات211عادل السيد محمد الجندي ) .31
جامعة  التربية كمية، والتربوية النفسية البحوث الجامعية، مجمة قبل التعميمية ومديرو المنظمات

 .2دد عال، 04 مدمجالمصر، ، المنكفية
 لمنشر حامد دار ،األعماؿ منظمات في كاالبتكار االبداع إدارة :(2100خصاونة) لطفي عاكف .32

 .والتوزيع، عمان
 .عمان، وائل لمنشر دار ،"مدخؿ كمي ة اإلنتاج كالعمميات،إدار (: "2111عبد الستار محمد العمى ) .33
: مستقبؿ التعميـ الحديث: التحديات كتكنكلكجيا المعمكمات (2110الفتاح محمد سعيد ) عبد .34

 .، دار المستقبل لمنشر والتوزيعالحديثة
داء الميني لألخصائيين لمجتمع في تحسين األإسيامات طريقة تنظيم ا :(2111)عبد اهلل عوده  .35

راسات في الخدمة االجتماعية كالعمكـ مجمة داالجتماعيين العاممين مع األطفال المعاقين سمعيًا، 
 .20 ددعالجامعة حموان، ، كمية الخدمة االجتماعية االنسانية،
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 الجيزة، ،الصناعي التصميـ في نكميكساإلرج (2000): المتجمي عبد المجد أبو النبي عبد .36
 .المؤلف

 التنظيمي اعاالبد لتحقيق الصراع ادارة في مقترح قيادي (: أنموذج2102حسن ) عواد بن عبداهلل .37
العميا،  الدراسات كمية دكتكراه، رسالةالسعودية،  العربية المممكة في والتعميم التربية ادارات في

 األردن.
والرضا  مصر في الخاصة التربية لمدارس التنظيمية (: الصحة2102رشاد ) محمد عبدالناصر .38

المقارنة  لمتربية المصرية التربكية، الجمعية اإلدارة مجمةتحميمية،  دراسة :لمعممييا الوظيفي
 .02ددعال، 5مدمجالمصر،  ،التعميمية كاإلدارة

(: تطوير مدارس التربية الفكرية بمحافظة سوىاج في ضوء االتجاىات 2113عماد صموئيل وىبة) .39
، كمية التربية المجمة التربكيةالتربوية المعاصرة لتعميم المعاقين عقميا؛ دراسة تحميمية ميدانية، 

 .2، الجزء25ددعالج، جامعة سوىا
(: "اقتصاديات التعميم، مبادئ راسخة واتجاىات حديثة"، دار المسيرة 2112فاروق عبده فيميو ) .46

 لمنشر، عمان.
 ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان.إلبداع(: ا2112فتحي عبد الرحمن جروان ) .41
 االقتصاد مجمة، التنظيمي اإلبداع عمى المعرفة إدارة (: أثر2100فالح محمد، عامر بشير) .42

 .2ددعالالجزائر، ، البميدة سعد دحمب جامعة، والبشرية االقتصادية التنمية مخبر، البشرية كالتنمية
 في الكظيفي األداء مستكل رفع في كدكرىا اإلدارم االبداع مقكمات :(2105وىيبة) قرماش .43

 .جزائرال جامعة والرياضة، البدنية التربية معيد، الريا يةات المنظم
بصعيد  الخاصة التربية مدارس لتطوير مقترحة استراتيجية(: 2101كيرلس سميمان صالح جاد اهلل ) .44

 .001 ددعال، 02 مدمجال، مصر، مجمة الثقافة كالتنميةتحميمية،  دراسة: مصر
، ي التربية الخاصةتعميـ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة، مدخؿ إل(: 2111ماجدة السيد عبيد) .45

 ، عمان.اءدار صف
 كتبة الشرق،، مالخدمة االجتماعية في مجاؿ الفئات الخاصة(: 2115ماىر أبو المعاطي عمي ) .46

 .القاىرة 
 .القرار اتخاذ ودعم المعمومات مركز سكيؼ، بني محافظة كصؼ  :(2103سويف ) بني محافظة .47
 .القرار ذاتخا ودعم المعمومات مركز لممحافظة، اإلجمالية المساحة (: 2103)____________ .48
(: بعض متطمبات تفعيل استراتيجية دمج 2112محمد حسنين عبده العجمي، محمد ابراىيم عطوة ) .49

المعوقين مع أقرانيم العاديين بمدارس الحمقة األولي من التعميم األساسي بمحافظة القميوبية، مؤتمر 
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المؤتمر العممي  ،تحديات الكاقع كأفاؽ المستقبؿالتربية الخاصة في القرن الحادي والعشرين: 
  .مايو 3-2السادس لكمية التربية، جمعة المنيا، 

قسم إدارة  ،رسالة ماجستيراإلبداع اإلداري،  العمل عمي(: أثر بيئة 2100محمد سعد المشوط ) .56
 األعمال، جامعة الشرق األوسط، الكويت.

في المنظمات، السموك اإلنساني الفردي والجماعي (: السوك التنظيمي دراسة 2111محمد قاسم ) .51
 .شروق لمشر والتوزيع، عماندار ال

 .عمان والتوزيع، لمنشر وائل دار ،" كالتنظيـ المنظمة نظرية( : 2111)قاسم القريوتي محمد .52
(: تصور مقترح لمتغمب عمي بعض مشكالت معممي مدرس 2101محمود عبد الكريم حممي ) .53

، المجمد التربية كعمـ النفسمجمة البحث في التربية الخاصة في ضوء خبرات بعض الدول، 
 الجزء الثالث. ،العدد الثاني التاسع والعشرون، أكتوبر،

 .، القاىرةتقرير عف تطكير مؤسسات التربية الخاصة(: 2101المركز القومي لمبحوث التربوية ) .54
 .  القاىرة المبنانية، المصرية ، الداركالتمقي اإلبداع في نفسية دراسات (:2111سويف) مصطفى .55
 لمنشر. عماردار  كالتصميـ(، المنظمة )الييكؿ نظرية (:2111سعيد السالم) مؤيد .56
 ، دار وائل لمطباعة والنشر، عمان.مقدمة في اإلبداع(: 2112نادية السرور ) .57
(: تجديد نظام التعميم في مدارس التربية الخاصة 2115ناىد عدلي شاذلي، ىاني عبد الستار فرج ) .58

 ، ديسمبر20 ددعال، ، مجمة التربية كالتنميةاصرةفي ضوء التحديات الحضارية المع
 لمنشر إثراء ،كالعمميات اإلنتاج إدارة إطار في العمؿ دراسة(: 2101محمد ) جالل النعيمي .59

 عمان، األردن. والتوزيع،
مجمة (: إدارة المعرفة مدخل لإلبداع التنظيمي في الجامعات المصرية، 2114نيمة عبد القادر) .66

 ، المجمد الحادي عشر، العدد الثامن والثالثين، يوليو.ربيةمستقبؿ التربية الع
(: التطوير التنظيمى لمجامعات المصرية باستخدام 2101ىانى محمد رجائى حسين ) .61

كمية التربية، جامعة بني  رسالة دكتكراة،نوميكس "دراسة تطبيقية بمحافظة بنى سويف، اإلرج"
 سويف.

 الدولي الممتقى البشري، أعمال العنصر تنمية في ودوره التنظيمي (: اإلبداع2100ىالل درحمون ) .62
 العمـك كمية، ودولية وطنية تجارب وتحميل دراسة :الحديثة المنظمات في التنظيمي والتغيير اإلبداع

  .، مايو2زءجالالجزائر، ، البميدة دحمب سعد جامعة، كعمكـ التسيير االقتصادية
 ضوء في حركياً  المعاقين لألطفال المدرسية ئةالبي (: تحديث2102محسوب ) عطية أحمد ىناء .63

 ددعال، 5 مدمج، المصر ة البحث العممي في التربية،مجمالبشرية،  اليندسة : نوميكااإلرج مفيوم
02. 
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(: الرضا الوظيفي لدي معممي التربية الخاصة وعالقتو بقيم العمل في 2100)ىويدة حنفي محمود .64
، الجمعية السعودية لمعموم ة في التربية كعمـ النفسرسالضوء بعض المتغيرات الديموجرافية، 

 التربوية والنفسية، الرياض.
 بالمؤسسة، أبحاث الكظيفي األداء عمى التنظيمي اإلبداع أثر(: 2101وردة برويس، زىية دباب ) .65

، رماح، الموارد البشرية وتطوير البحث مركز، األعماؿ عالـ في الرابعة: اإلبداع العممية الندكة
 .دناألر 

التكجييات الفنية كالتعميمات اإلدارية لمدارس كفصكؿ التربية (: 2112وزارة التربية والتعميم ) .66
   .، اإلدارة العامة لمتربية الخاصة، قطاع التعميم العام، اإلدارة المركزية لمتعميم األساسيالخاصة

ميم المشروع التع ،2636-2614الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي ، ____________ .67
 القومي لمصر.

 (: دليل المدارس المصرية 2102وزارة التربية والتعميم ) .68
Available at: http: // search.emis.gov.eg/search_SchSpecialEdu.aspx, 

accessed in 12/10/2018 
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