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ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة  املمخص:
بارؽ مف وجية نظر المعمميف، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي 
المسحي، وتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة، وتـ تطبيقيا عمى كامؿ مجتمع الدراسة 

( معممًا وقد 573في معممي المدارس الحكومية في محافظة بارؽ والبالغ عددىـ )المتمثؿ 
%( مف إجمالي المجتمع، وأسفرت 94.2( معممًا بنسبة )540بمغت عينة الدراسة النيائية )

الدراسة عف عدة نتائج أىميا: أف قادة مدارس محافظة بارؽ لدييـ مستوى مرتفع مف 
(، بمجاالتو الثبلثة تبني االبداع بمتوسط حسابي 3.58) اإلبداع التنظيمي بمتوسط حسابي

(، وتوفر القدرات اإلبداعية بمتوسط 3.62(، والتطوير التنظيمي بمتوسط حسابي )3.66)
(، وذلؾ مف وجية نظر المعمميف، وكشفت النتائج عف وجود فروًقا ذات داللة 3.61حسابي )

تجابات أفراد العينة حوؿ مستوى في متوسطات اس α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة 
اإلبداع التنظيمي بمجاالتو تعزى الختبلؼ متغيري المرحمة التعميمية والمؤىؿ العممي، كما دلت 

في  α≤0.05النتائج عمى عدـ وجود فروًقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
و تعزى الختبلؼ متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي بمجاالت

متغير سنوات الخبرة، وفي ضوء ىذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات أىميا: 
توفير مناخ مف اإلبداع داخؿ المدرسة، واالىتماـ بالعوامؿ التي ترفع مستوى اإلبداع التنظيمي 

يمي لدى قادة المدارس، واالىتماـ بإقامة دروات وورش عمؿ لنشر مفيـو اإلبداع التنظ
 .0909لتوافقو مع توجيات المممكة العربية السعودية ورؤية 
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The Organizational Creativity of Bareq province Schools' 

administrators  from the perspective of Teachers 

The objective of this study is to reveal the level of Organizational 

Creativity from the perspective of Teachers. In order to achieve the 

objective of the study, the researcher used the correlation descriptive 

method; the questionnaire was used as a study tool and was applied to 

the entire study population, represented by the teachers of government 

schools at Bareq Governorate, totaling (573) teachers, while the final 

study sample included (540) teachers, i.e. (94.2%) of the total 

population; the study resulted in the following conclusions: the School 

Principals of Bareq Governorate have a high level of organizational 

creativity with a mean (3.58) from the point of view of the teachers; the 

study also concluded that there are statistically significant differences at 

the significance level (α ≥0.05) in the response rate of the sample 

individuals about the level of their organizational creativity due to the 

difference of the variables of the educational stage and the practical 

qualification, and showed that there are no statistically significant 

differences at the significance level (α ≥0.05) in the response rate of the 

sample individuals about the degree of their organizational creativity due 

to the difference of years of experience variable; in the light of these 

results, the study presented a number of recommendations, the most 

important of which are: Provide a climate of creativity within the school, 

and attention to factors that raise the level of organizational creativity of 

school leaders, and the interest in the establishment of workshops and 

workshops to disseminate the concept of organizational creativity to be 

consistent with the directions of Saudi Arabia and Vision 2030. 
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 دوة:ــــوك

إف االبداع في العصر الحالي أصبح مطمبا ميما في جميع المياديف وال سيما ميداف  
درة عمى التربية الذي يعد مف أىـ الركائز التي تعتمد عمييا األمـ في بناء أجياؿ المستقبؿ القا

تحقيؽ اىداؼ وطموحات األمـ، لذا تركز اليوـ كافة المؤسسات عمى االبداع لدى عاممييا وال 
سيما قادة ىذه المؤسسات، حيث يعد القادة مف أىـ مقومات التي تدفع المؤسسات الى 

 المضي قدما في تحقيؽ أىدافيا وبموغ النجاح. 

 السريعة التغيرات ظؿ في أساسي بمتطم وىو المؤسسات حياة في بالغة أىمية لئلبداع
ويساعد اإلبداع في جديد،  كؿ ما ىو تقديـ عمييا تفرض التي الديناميكية والبيئة والمستمرة

 ،ويساعدىا عمى إيجاد الحموؿ لمشكبلتيا ،تعزيز عبلقات التفاعؿ بيف المنظمة وبيئتيا
شير إلى أىمية (، ومما ي78ص، 2005)الزعبي والعزب،  ويمكنيا مف مواجية التحديات

اإلبداع عقد العديد مف المؤتمرات في ىذا المجاؿ، فقد تـ عقد مؤتمر اإلبداع في المممكة 
ـ كاف اليدؼ منو عرض أحدث البحوث والدراسات المتعمقة  2007العربية السعودية في عاـ 

بمجاؿ اإلبداع، وتنبع أىمية ىذا المؤتمر مف أنو فضبًل عف إعطائو الفرصة لمباحثيف 
لسعودييف لعرض انتاجيـ العممي في مجاؿ اإلبداع واالتصاؿ فيما بينيـ )دورا أحمد، ا

 (. 9، ص2010

حيث أوجدت ىذه التغيرات حاجًة إلى اإلبداع لدييا، واستجابة ليذه الحاجة تتبنى 
نشاء وحدات إدارية كدوائر البحث والتطوير ووحدات التطوير  المؤسسات سياسات لئلبداع، وا 

لتي تيدؼ لرعاية اإلبداع وتنميتو فييا، وتوجييو نحو تحقيؽ أىدافيا، كما أف التنظيمي ا
 ، 2010العديد مف المنظمات عممت عمى تدريب العامميف فييا عمى السموؾ اإلبداعي)أبو زيد، 

ـ بالدعـ تتس كما يتطمب اإلبداع وجود قيادة مميمة والعمؿ الجماعي مع وجود ثقافة(، 35ص
تويات، سالذي يحفز األفراد، عمى مختمؼ الم المناسب المناخ إلى إتاحة ز، باإلضافةوالتحفي

،  (17، ص2006)ناىد الموسى، واألفكار المرتبطة بالتغيير والتجديد االقتراحات عمى تقديـ
ويمكف لممؤسسات التعميمية تشجيع وتبني اإلبداع، وتنمية القدرات اإلبداعية لدى أفرادىا عف 

 قوة وزيادةالتنافس مف جية،  سودهميمة، وخمؽ جو يست والخطط الطريؽ القياـ باإلجراءا
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 فاإلبداع يًا،حال ؤسساتر نجاح وبقاء المس ىو اإلبداع أف كما أخرى، جية مف العمؿ وفاعمية
 المنافسة المؤسساتمود أماـ صالتعميمية، ويعطييا الثقة لم المؤسسات إلدارات قوي دعـ

لذا فإف اإلبداع يقود إلى (، 462، ص 2013شقراف، )عبابنة وال تقبميةسوالتحديات الم
وتعتبر ىذه الظاىرة  المدرسة المبدع عامؿ رئيس لنجاح المدرسة قائدالتجديد والتطوير، و 

تواكب ركب  المجتمعات المتقدمة، حيث تستطيع المدرسة أف إحدى الظواىر التي تيتـ بيا
، 2009)العاجز وشمداف، والتربويةالحضارة، وأف يكوف ليا موقع عمى الخريطة التعميمية 

 (. 6ص

المدرسة الفعاؿ أف يفكر ويبتكر في كيفية تطوير أدائو قائد ف مف أىـ واجبات وا  
أداء المعمميف، وذلؾ بمساعدتيـ في اكتساب الميارات  المدرسي مما ينعكس عمى تطوير

 ف أف يحدث، ويفكرما يمك المبادرة ويتوقععميو أف يأخذ زماـ ، و والخبرات التي تطور أداءىـ
المشكبلت وتييئة األجواء المناسبة لتفجير المواىب  ويبدع في كيفية تبلفي

(، كما أف مف أبرز السمات التي تميز قائد المدرسة 3، ص2008)السممي، واإلبداعات
المبدع ىي أف يتمتع بمجموعة مف الكفايات التي تمكنو مف القياـ بأعباء وظيفتو عمى أكمؿ 

ؿ عمى تجديد أفكاره وتطوير ممارساتو بحيث تتمكف المدرسة التي يقودىا جيؿ وجو، وأف يعم
 (. 8، ص2010مف المبدعيف)دورا أحمد، 

مما سبؽ يتضح أف القيادة الفاعمة ىي القيادة التي يمكنيا التكيؼ مع الظروؼ 
سيف المحيطة المتنوعة والمتغيرة بشكؿ مستمر، وىذا يتطمب نواحي إبداعية غير تقميدية لتح

مستوى األداء بالمؤسسات التعميمية ومف ىذا المنطمؽ جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف 
 المعمميف. نظر وجية مف بارؽ محافظة مدارس مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة

 وشلمة الدراسة وأسئمتّا:

صبح تشجيع اإلبداع أ، وقد ؤسساتمور الميمة بالنسبة لجميع المألاإلبداع مف ا ديع
 ، فمقدإلى تحقيقيا ىذه المؤسساتعميو في مقدمة األىداؼ التي تسعى العديد مف  والحث
 التميز عمى تمؾ المؤسسات الحصوؿ أرادت ما إذا إجبارياً  متطمباً  إلى اإلبداع الحاجة أصبحت

، إيماف حاوي)تنافسية  بيئة في والنمو بالبقاء استمراريتيا عمى والمحافظة األداء، في
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عصر يتسـ بالسرعة الكمية في كافة التي ال تبدع في  المؤسسةف ، أل (2ص ،2011
ليذا فإف ، 1)، ص2016طؽ وعبيد، )العديد مف التحديات والمشكبلت تواجو  المجاالت قد

والحموؿ  الناجحة توظؼ طاقاتيا الفردية والجماعية مف أجؿ إيجاد األفكار ؤسساتالم
)معراج، تعايشيا التغيير والظروؼ التي اإلبداعية التي تساعدىا عمى التكيؼ مع متطمبات 

ولبموغ المؤسسة غايتيا يتطمب منيا التعامؿ بفكر جديد وأساليب مختمفة ، (10، ص2015
ومف ثـ تنمية القدرة عمى اإلبداع واالبتكار لدى فرؽ العمؿ  ،لتحرير الطاقات اإلبداعية

 .(18، ص1201)األخضر، لذلؾ  وتوفير البيئة المشجعة والمبلئمة ،واألفراد

وتحويميا إلى  ،مف مواجية التحديات المختمفة القائداإلبداع أداة وميارة ىامة تمكف و 
أىـ  ، فالقدرة عمى اإلبداع مفلمقائدفرص وىو يعظـ منفعة الموارد البسيطة المتاحة 

، 2009العجمة، )اإلداري المتطمبات الواجب توفرىا فيمف يتحمؿ مسؤولية القياـ بالعمؿ 
بداع في مجاؿ العمؿ اإلداري ينشأ نتيجة لئلنجاز عمى اعتبار أف وظيفة اإلدارة اإل(، و 3ص

، وتتأكد حاجة المؤسسات التربوية (11، ص2006األساسية ىي اإلنجاز واإلبداع )العريفي، 
لئلبداع كونيا صانعة لؤلجياؿ، مما يتطمب منيا أف تكوف صانعة لمتغير والتطور فضبًل عف 

و، ولقد أصبح اإلبداع في الوقت الحالي بمثابة األمؿ الكبير لمجنس استيعابو والتكيؼ مع
البشري لحؿ الكثير مف المشكبلت التي تواجيو، كما يؤدي اإلبداع في العممية التعميمية إلى 

والعوائؽ التي تواجو  الصعوباتتحقيؽ أىدافيا، والوصوؿ إلى أفضؿ النتائج، ولكف تبقى 
 (. 4، ص2013الحارثي، )عممية اإلبداع والحد منيا  القادة ليا أثر واضح في إيقاؼ

اإلدارية التي يقـو بيا القادة  ساتمعظـ الممار ألف وتتعاظـ حاجة القادة ليذه الميارة 
تعتمد عمى الروتيف والبيروقراطية والمركزية والقرارات  ساتتربويوف في العمؿ ىي ممار ال

ىتماـ بالعمؿ اإلبداعي، وتييئة الوا ليةشمو الفردية، دوف أف يكوف ىناؾ إطبلؽ لمتفكير ب
البدائؿ المطموبة لدعمو  أفضؿئلبداع والعمؿ الجماعي، وتحديد للظروؼ المبلئمة أفضؿ ا
 دةمف أجؿ زيا عمى مواجية ومواكبة التغيرات المتبلحقة، المؤسسات قدرات زيادة إلى وصوالً 
، 468)، ص2013و والشقراف، عبابن)عاممييا ورفع كفاءة أداء  وتطويرىا أعماليافاعمية 

فالتطور السريع في المؤسسات التعميمية يضاعؼ األعباء عمى القادة ويزيد مف صعوبة 
إدارتيـ لمدارسيـ، لذلؾ أصبح مف الواجب عمى القادة أف يواكبوا التطور الموجود، وأف يبذلوا 
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جد القائد ما في وسعيـ مف جيود وامكانات لتحقيؽ األىداؼ المنشودة، وفي المقابؿ ي
صعوبات وعوائؽ عند تأديتو لعممو، ولذلؾ فالواجب عميو أف يحرص عمى تجاوزىا حتى 

 (. 3، ص2013الحارثي، )يستطيع أف يحقؽ أىداؼ العممية التعميمية بنجاح 

تشتمؿ عمى النشاطات التي  عمى توفير البيئة التعميمية التي كوف قادريالبد أف  والقائد
بالمواقؼ غير المعتادة وغير  ويرتبط تصؼ بالتحدي،يية الخياؿ، و ي حب االستطبلع وتنممتن

(، وكذلؾ البد أف يتمتع بقدر مف التفكير اإلبداعي، 2، ص2009العاجز وشمداف، )المألوفة 
ويكوف لديو أفكار جديدة، ونظرة خاصة لؤلمور التي يتعرض إلييا، وال يعتمد عمى الطرؽ 

كوف لديو الجرأة عند طرح أفكار جديدة )دورا أحمد،  التقميدية. إذ يكوف مف المفترض أف ت
ىو الذي يتوقع ما يمكف أف يحدث ويفكر ويبدع في لقائد المدرسي فا(،   9،  ص2010

 (. 3، ص2009)العجمة، مف مواجيتيا بعد وقوعيا المشكبلت بدالً  كيفية تبلفي

توصمت إلى ( والتي 2012وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة ومنيا دراسة السممي)
مف  بمدينة جدة تمارس بدرجة متوسطة الحكومية المتوسطةأف القيادة اإلبداعية في المدارس 

التي  الدراسات في واضحاً  نقصاً  ىناؾ أف الباحث وجية نظر مديرييا ومعممييا، كما الحظ
 خبلؿ مف وذلؾ مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة المدارس في حدود عمـ الباحث، تناولت

 منيا والعائد واإلقميمية والعربية المحمية العممية والمجبلت الدوريات مف اجعة العديدمر 
 مدارس عمى ىذه الدراسة وتطبيقيا إجراء في الرغبة لديو فتولدت، والعربية العالمية لممنظمات
الرئيس: ما مستوى اإلبداع  السؤاؿ في الدراسة مشكمة تحديد تـ ليذا بارؽ. محافظة

 المعمميف؟  نظر وجية مف ى قادة مدارس محافظة بارؽالتنظيمي لد

 اآلتية: السؤاؿ األسئمة الفرعية ىذا مف ويتفرع

قادة مدارس محافظة بارؽ مف وجية نظر  لدى ما مستوى اإلبداع التنظيمي -1 
 المعمميف ؟  

بيف ( α ≥ 050.)عند مستوى الداللة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -2
قادة مدارس محافظة دى حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي لات أفراد العينة متوسطات استجاب
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  ؟المرحمة التعميمية(و المؤىؿ العممي، و ممتغيرات: )سنوات الخبرة، لبارؽ تعزى 
 أِداف الدراسة:

 نظر وجية مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ مف عف الكشؼ
  المعمميف. 

 أِىية الدراسة:

نشر الوعي اإلبداعي وتعريؼ القادة بمزايا اإلبداع ووظيفتو  الدراسة في أىمية تكمف
ويمكف تحديد أىمية في حؿ المشكبلت التربوية واالبتعاد عف الطرؽ التقميدية في التفكير، 

  أساسييف ىما: الدراسة في جانبيف
 األِىية الٍظرية: 

ب النظري عف اإلبداع يتوقع مف ىذه الدراسة أف تضيؼ معرفة جديدة إلى األد
نقطة انطبلؽ  تكوف أف الدراسة ليذه ويمكف المجاؿ، ىذا في بالمعرفة يساىـ التنظيمي مما

 توصيات مف إليو تصؿ قد وما نتائجيا عمى االطبلع خبلؿ مف جديدة أخرى لبحوث ودراسات
مكانية  . دةمتعد تربوية موضوعات أو مجاالت في أخرى عينات عمى مشابية أبحاث إجراء وا 

 األِىية التطبيكية:

بأساليب  اإلبداع التنظيميقد تفيد نتائج ىذه الدراسة القادة التربوييف عمى ممارسة 
فعالة لتحقيؽ األىداؼ التربوية في مدارسيـ، وقد تفيد نتائج الدراسة قيادات المدارس لتطبيؽ 

لطريقة التي يمكف يمكف أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في تحديد او  التنظيمي،مفيـو اإلبداع 
يمكف أف تفيد كما بالمدرسة، والعمؿ عمى تطبيقو مف قبؿ قادة المدارس، بداع بيا ممارسة اإل

لممارسة اإلبداع القائميف في مكاتب التعميـ في تحديد االحتياجات التدريبية لقادة المدارس 
تنمية المينية في مدارسيـ وبالتالي توجيو الخطط والبرامج التدريبية بمجاؿ ال التنظيمي

 لمقيادات التربوية بالميداف واتخاذ القرارات المناسبة.
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 وصطمحات الدراسة:

 :اآلتية المصطمحات الدراسة تتناوؿ
 Organizational Creativityاإلبداع التنظيمي: 

 قدرات ذو شخص لدى فكرة بزوغ ( بأنو:"1292، ص2015)عرفتو نضاؿ عمراف 
بداعية عقمية  الواقع أرض عمى بتطبيقيا ويقوـ، إليو الوصوؿ أحد يستطع لـ عاؿ   وذكاء وا 
  .المشكبلت" لحؿ والقيمة والمرونة واألصالة بالجدية ويتميز أمثؿ بشكؿ

قادة  زيج مف قدرات واستعداداتمبأنو: قصد باإلبداع التنظيمي في ىذه الدراسة وي
ظروؼ العمؿ وتحفيز  فييا لتحسيفالتي تؤدي إلى نتائج مفيدة و المدارس في محافظة بارؽ 

 قادة المدارس في محافظة بارؽمستوى اإلبداع التنظيمي ل العامميف وزيادة مواىبيـ، ويقاس
أداة متغير اإلبداع التنظيمي مف الدرجة الكمية التي سيسجميا المستجيبوف عمى ب إجرائياً 

 .الدراسة التي سيعدىا الباحث ليذه الغاية

 الدراسة: حدود

 لدراسة عمى اآلتي:  اقتصرت حدود ىذه ا

 قادة لدى الكشؼ عف مستوى اإلبداع التنظيمي عمى الدراسة اقتصرت: الموضوعية الحدود
 المعمميف.  نظر وجية مف بارؽ محافظة مدارس

 .بارؽ محافظة المعمميف في مدارس تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى جميع: البشرية الحدود

 التعميـ العاـ الحكومية بنيف في مدارس عمىالدراسة الحالية  اقتصرت: المكانية الحدود
 .بارؽ محافظة

  .ىػ1439/ 1438  الثاني لمعاـ الدراسي الفصؿ خبلؿ الدراسة ىذه تـ تطبيؽ: الزمانية الحدود

 األدب الٍظري والدراسات الشابكة 

النظري مف حيث المفاىيـ والحقائؽ والنظريات والمبادئ عرضًا لؤلدب  ىذا الجزءتناوؿ 
كما تناوؿ الدراسات السابقة ، التنظيمي و اإلبداعرية التربوية حوؿ متغير الدراسة، وىإلداا
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 . والتعقيب عمييا وأوجو االستفادة مف ىذه الدراسات ،ذات العبلقة بموضوع الدراسة

 :أواًل: األدب الٍظري

 :  اآلتية الموضوعات الدراسة ليذه النظري األدب يتضمف   

 izational CreativityOrgan اإلبداع التٍظيىي

سيتناوؿ ىذا المحور اإلبداع التنظيمي مف حيث المفيـو واألىمية وأنواع اإلبداع 
 وخصائصو واستراتيجياتو ومعوقاتو وأخيرًا سبؿ تنمية اإليداع التنظيمي. 

 تسير المجتمعات وأف السيما الحاضر الوقت في واسع باىتماـ اإلبداع موضوع يحظى
 اجتماعية مشكبلت وجود مف بد ال المسيرة ىذه وعبر تقدميا؛ ؿأج مف حثيثة خطى في

 . اإلنساني النشاط مجاالت كؿ في واالبتكار اإلبداع إلى تحتاج وعممية واقتصادية

اىتماـ  محاور أحد يمثؿ وىو مألوفًا؛ أمراً  وتطويره اإلبداع إدارة عف الحديث أصبح لقد
عامؿ  أنيا عمى األبداع إدارة الى الكثيروف ينظر إذ المختمفة المنظمات مف الكثير في القادة
 (. 53ص، 2011فقط )إيماف حاوي،  حسنا شيئاً  وليس والحيوية األىمية بالغ منافسو

 عبر ورقي ومدنية حضارات مف البشرية إليو وصمت عما المسؤوؿ ىو فاإلبداع
 ويضاؼ ىذا، يومنا حتى البدائية صورتيا عمى الحياة لبقيت اإلبداع فموال الطويؿ، تاريخيا

 إرىاؼ في أثر لو مف عما فضبلً  لمناس وروحية نفسية وسعادة متعة فيو اإلبداع أف ذلؾ إلى
 والوطنية والروحية الدينية ومشاعرىـ وضمائرىـ وُخمقُيـ أذواقيـ وتنمية الناس إحساس

 . (27ص ،2009 أماني أىؿ،)

 إف حيث لممنظمات، والتطوير التنمية مقومات أىـ مف المؤسسات في اإلبداع غدا ولقد
 والتي عمميا اإلبداع في إلى تسعى ال التي فالمنظمة وتطورىا؛ المنظمة بقاء في ىاماً  لو دوراً 

 المنظمات يساعد فاإلبداع الزواؿ، ثـ ومف االضمحبلؿ مصيرىا يكوف التطور إلى تسعى ال
)أسماء  أنواعيا يعبجم التحديات مواجية وبالتالي المتعددة التغييرات مع التكيؼ عمى

 . (3ص ،2011، الصالح
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 لتحرير مختمفة وأساليب جديد بفكر التعامؿ منيا ذلؾ يتطمب غايتيا المؤسسات ولبموغ
 وتوفير واألفراد العمؿ فرؽ لدى واالبتكار اإلبداع عمى القدرة تنمية ثـ ومف اإلبداعية؛ الطاقات
 و العمبلء تخدـ التي الحموؿ لخدمات أووا المنتجات توفير أجؿ مف والمبلئمة المشجعة البيئة
 مف أدائيا تحسيف عمى المنظمات تعمؿ لذلؾ، (17ص ،2011، األخضر)احتياجاتيـ  تمبي
 التطويري البحث نشاطات وتدعيـ االنتاجية العمميات في بقيادتيا واإلبداع االستراتيجي الذكاء
 األخرى المنظمات أماـ المنافسة وشديدة قوية المنظمات تبقى كي البلزمة االمكانيات وتوفير

 .(1281ص ،2015 نضاؿ عمراف،)

 وتشكيؿ المسار، تحديد مف اإلبداع يشكمو بما المنظمات في وترتبط أىمية اإلبداع 
عادة  أىداؼ خمؽ مف فييا بما المجاالت جميع في اليائؿ والتقدـ فالثورات الواقع، تشكيؿ وا 
ىناؾ تحديًا كبيرًا أماـ القادة والعامميف ليصبحوا يؤكد أف  لمعمؿ جديدة وأساليب وطرؽ جديدة

 نحو التحدي وقبوؿ األعماؿ؛ عالـ في القوية المنافسات عمى التغمب أجؿ مف وذلؾ مبدعيف،
 (.27، ص2006)العريفي،  العاـ وأسماء الصالح األفضؿ االتجاه في التغيير

 ينبغي التي ساسيةاأل والسمات الميمة والعناصر الضرورات مف واالبتكار واإلبداع
 وتنوعيا، الحاجات، وتعدد الطموحات، لتزايد نتيجة وذلؾ العصري، المدرسة قائد في توفرىا
 نقطة جميعاً  ومجاالتيا الحياة نواحي في تحديات مف تفرضو وما العولمة ظاىرة وتشكؿ
 العصر، درسةم وقيادة التعميمية، العممية إدارة في واالبتكار باإلبداع األخذ ضرورة في جوىرية
 والتجديد، واالبتكار، اإلبداع طياتو بيف يحمؿ أسموب إلى تكوف ما أحوج شؾ ببل وىي

 (. 2، ص2008 أنجود بمواني،) اإلداري العمؿ نواحي جميع في والديناميكية

 Creativity Organizational The Concept of :وفّوً اإلبداع التٍظيىي

 الخطة بيف يحدث الذي التفاعؿ عف ناتجةال المخرجات: "ىو التنظيمي اإلبداع
 باعتبارىا أخرى جية مف التنظيمي والمناخ والثقافة جية؛ مف التنظيمي والبناء االستراتيجية

، "اإلبداعية العممية في مؤثرة أو وسيطة عوامؿ  .(54ص ،  2016)عائشة سمسـو
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 أو سمعة إنتاجب تتعمؽ كانت سواءً  مفيدة جديدة فكرة إنتاج أو قيمة خمؽ بو ويقصد
 والسياسات باالستراتيجيات تتعمؽ أو والعمميات، بالوسائؿ واإلجراءات تتعمؽ أو خدمة،
، 2014معقد )أسامة،  اجتماعي نظاـ في معاً  يعمموف أفراد قبؿ مف وذلؾ التنظيمية، والبرامج

  (.2ص

 قدرات ذي شخص لدى فكرة بزوغ ( بأنو"1292، ص2015)وعرفتو نضاؿ عمراف 
بداعية عقمية  الواقع أرض عمى بتطبيقيا ويقوـ، إليو الوصوؿ أحد يستطع لـ عاؿ   وذكاء وا 
 .المشكبلت" لحؿ والقيمة والمرونة واالصالة بالجدية ويتميز أمثؿ بشكؿ

 مفيدة وأفكار ووسائؿ ابتكار أساليب عمى ( بأنو:" القدرة7، ص2015)وعرفو معراج 
 لدييـ ما وتحفز العامميف قبؿ مف األمثؿ التجاوبواألساليب  األفكار ىذه تمقى بحيث لمعمؿ،
 .الفضمى" واألدائية اإلنتاجية األىداؼ لتحقيؽ ومواىب قدرات مف

 الظواىر إلى النظر تتضمف عممية التنظيمي بأنو:" اإلبداع تعريؼ كما يمكف
 المنظمة وبيئة والعمؿ الفرد فييا يتفاعؿ مألوفة غير جديدة وعبلقات بمنظور والمشكبلت

 األشياء بيف والربط واالستقصاء بالبحث المنظمة أو الجماعة أو الفرد ويقـو العامة والبيئة
 . (53ص ،2011 إيماف حاوي،)لممجتمع"  قيمة ذي وأصيؿ جديد شيء إنتاج إلى يؤدي مما

 وأداء األفكار مف عدد وبناء عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ اإلبداع التنظيمي بأنو: إنتاج
 الحموؿ مف عدد وتقديـ تنمية وزيادة مواىب األفراد، في تسيـ التي رساتالمما مف مجموعة
 والممارسات األفكار ىذه تتسـ بحيث تواجييـ، التي المشكبلت لمعالجة المبتكرة والبدائؿ
 واألصالة.  بالجدية والحموؿ

  Importance of Organizational Creativityأِىية اإلبداع التٍظيىي:

؛ المنظمات تعيشيا التي تغيرةالم الظروؼ ظؿ في  المنظمات عمى يتحتـ اليـو
  واالندثار. الفشؿ نيايتيا ستكوف أو بقاءىا يضمف إبداعي بأسموب المتغيرات ليذه االستجابة
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 وذلؾ والحيوية األىمية بالغ منافسة عامؿ أنيا عمى اإلبداع الى إدارة الكثيروف وينظر
 اإلبداع إلدارة وعنايتيا اىتماميا المنظمات تولي ما قدروب لممنظمات، بالنسبة اإلبداع ألىمية
 اإلبداع تضع ال منظمة وازدىارىا؛ فأي واستمرارىا بنائيا عمى بالغ تأثير لذلؾ يكوف ما بقدر
 والبيئة الجو بتوفير اإلبداع عمى العامميف تشجيع عمى تعمؿ وال أىدافيا مف رئيساً  ىدفاً 

 التغيرات مواجية عمى قدرتيا لعدـ واالنييار رديالت مصيرىا سيكوف لذلؾ؛ المناسبة
 أي في الموظفيف أف كما والخارجية، الداخمية بيئتيا عمى باستمرار تظير التي والتطورات
 فسوؼ الوظيفية حياتيـ مف جزء اإلبداع يجعموا لـ إذا الوظيفية مراتبيـ اختبلؼ وعمى منظمة
أنفسيـ )العريفي،  وتطوير تنمية في المساىمة عمى القدرة وعدـ التخمؼ مصيرىـ يكوف

 (.27، ص2006

 ويساعده الجديدة، األفكار استنباط عمى الفرد قدرة يطور :كونو اإلبداع أىمية وتظير
 تطويرىا ويمكف يوميا؛ الفرد يمارسيا حياتية ميارة لممشكمة، وُيعد الناجح لمحؿ الوصوؿ في
 المنتجات وتطوير اإلبداعية الذات تحقيؽ في والتدريب، ويسيـ التعمـ عممية خبلؿ مف

دراؾ المواىب تنمية في واإلسياـ اإلبداعية،  يستمتع الفرد أفضؿ، ويجعؿ بطريقة العالـ وا 
 بفاعمية واالستجابة الجديدة، األفكار عمى االنفتاح إلى بنفسو، ويؤدي األشياء باكتشاؼ
 تحفيز في يرات، ويسيـالمتغ مع والتكيؼ المخاطر إلدارة والمسؤوليات والتحديات لمفرص

 برامج توفير خبلؿ مف تنميتيا عمى العمؿ و المواىب الكتشاؼ مبلئمة بيئة لتكوف المنظمات
  .( 6، ص 2011متخصصة ) فييمة بديسي وآخروف، 

التالي:  النحو عمى التنظيمي اإلبداع ظاىرة توفرىا التي اإليجابيات إجماؿ ويمكف
 القدرات تنمية في والمساىمة‘ والفرد المنظمة عمى فعبالن يعود بما التنظيـ خدمات تحسيف
تمؾ القدرات،  اختيار في ليـ الفرص إتاحة طريؽ عف التنظيـ في لمعامميف والعقمية الفكرية

 التطورات مع تتواكب عممية أساليب استخداـ طريؽ عف المالية لمموارد األمثؿ واالستغبلؿ
 والبشرية المادية واإلمكانيات المختمفة إلنمائيةا بيف التوازف إحداث عمى والقدرة الحديثة،

 ليـ الفرص إتاحة طريؽ عف قدراتيـ مف واالستفادة البشرية الموارد استغبلؿ المتاحة، وحسف
 التغيرات مع يتفؽ بما ألنظمتو المستمر والتحديث العمؿ في مجاؿ الجديد عف البحث في

  (3، ص2014، أسامة) المحيطة
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 حاجة وتكمف لو، المعاصرة المنظمات حاجة مف التنظيمي داعاإلب أىمية تبرز كما
 لرفع الحاضر الوقت في لممنظمات المبدعيف األشخاص أىمية :يمي لئلبداع فيما المنظمات
 والمبتكرة الحديثة األساليب وأىمية مميز، بشكؿ ُتقدـ الخدمات وبالتالي وانتاجيتيا، كفاءتيا

 وحؿ عممياتيا إدارة في المنظمات وتساعد تمؾ البيئة، مع تتناسب والتي الحكومية لممنظمات
 إلى المواطنيف بالمنجزات يدفعيـ وعي أف إذ المتزايدة، العاـ الرأي الحتياجات تمبيةً  مشكبلتيا،
 واالحتياجات التنظيمية، المشكبلت وتزايد وسيولة، بيسر الخدمات عمى لمحصوؿ بقوة اإللحاح
 في اإلبداع يتطمب الذي التغيير والتطوير يفرض منظماتال داخؿ البشري لمعنصر المتزايدة

 (. 34، ص2015إحداثو )معراج، 

 يساعد أساسي مقـو يعتبر أىـ المؤسسات كافة في يتضح مما سبؽ أف اإلبداع
 الكثير يشيد الذي العصر ىذا في خاصة تواجييا التي المشكبلت عمى التغمب في المنظمات

 واالتصاالت، المعرفي االنفجار مجاالت وخاصة المجاالت كافة في والتحوالت التغيرات مف
 باستخداـ حميا يتـ بؿ التقميدية؛ بالطرؽ حميا ال يمكف المشكبلت مف كثيراً  أوجدت والتي
 بإيجاد إال ذلؾ وال يتـ وحميا؛ المشكبلت ىذه مع التعامؿ تستطيع جديدة إبداعية طرؽ

 اإلبداع.  عمى ـيساعدى الذي المناخ وتوفير المبدعيف األشخاص

 Organizational Creativity  Types of أٌواع اإلبداع التٍظيىي

 أو خصائصو بحسب تباينت لئلبداع متعددة تصنيفات والمختصوف الباحثوف قدـ لقد
، 2011)ذكرىا صبيحة قاسـ وأحمد  والتي المتخذ قرار بحسب أو مجالو أو مصدره أو طبيعتو

 ( عمى النحو التالي: 125ص

ىما  نوعيف، إلى المدخؿ ىذا ضمف اإلبداع تصنيؼ تـ: استعماالتو بحسب اإلبداع يؼتصن
 العممية وتبني النيائي، أما الثاني فيو إبداع المنتج في التغيير نحو يتجو إبداع المنتج والذي

المنتج  في لمتغير اإلنتاجية العممية عمى المحسنة أو الجديدة التسميـ أو اإلنتاج أساليب
  .النيائي

اإلبداع الجذري  ىو األوؿ نوعيف: المدخؿ ىذا يتضمف: تأثيره طبيعة بحسب اإلبداع تصنيؼ
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دارة أو تسويؽ إنتاج مف العناصر، متكاممة عممية إلى يشير الذي أما النوع  استراتيجية، وا 
 عمؿ أو لتعزيز عمميا يتـ صغيرة التدريجي الذي يؤدي إلى تحسينات اإلبداع فيو الثاني
 حاليّا. المنظمة عممياتل امتداد

 يشير نوعيف: األوؿ إلى اإلبداع تصنيؼ تـ المدخؿ ىذا في: مجالو بحسب اإلبداع تصنيؼ
 واألساليب البشرية الموارد ووظائؼ المنظمة، التنظيمي وعمميات الييكؿ في التغيرات إلى

 اإلخراج ممياتتكنولوجيا ع عمى مباشر بشكؿ تؤثر جديدة فكرة تبني فيو الثاني اإلدارية، أما
 عمى تحسينات إجراء أو إنتاج جديدة عمميات أو تطوير المنتجات ويشمؿ لممنظمة الرئيسية
 . القائمة المنتجات

 داخمي إلى نوعيف: إبداع اإلبداع في ىذا المدخؿ ُصنؼ: مصادره بحسب اإلبداع تصنيؼ
 كاإلدارة المنظمة اخؿد فييا األفكار مصدر ويكوف المنظمة تتبناىا التي اإلبداعات عف ويعبر
بداع والتسويؽ، والتطوير كالبحث المنظمة وأقساـ والعامميف العميا  حصوؿ يتمثؿ في خارجي وا 

 أو مماثؿ نشاط ليا األخرى التي المنظمات مثؿ خارجية مصادر مف األفكار عمى المنظمة
  بحثية. مراكز

 مصدره يكوف فردي بداعإلى: إ اإلبداع صنؼ فقد: المتخذ القرار بحسب اإلبداع تصنيؼ 
لى إبداع جماعي العميا اإلدارة قرارات  المنظمة أعضاء بمشاركة أي بقرارات جماعية يكوف وا 

 تختمؼ متعددة تصنيفات ( أف لئلبداع54، ص2011)والعامميف فييا، وتذكر إيماف حاوي 
 ىي: تصنيفات إلى ثبلثة اإلبداع ُصنؼ إذ والباحثيف لمكتاب النظر وجيات باختبلؼ

 اشباع بيدؼ معمف منتوج محؿ ليحؿ جديد منتوج تقديـ ويعني :المنتوج إبداعالتصٍيف األوه: 
 .السوؽ في قائمة أو كامنة حاجة

 وتحديد معالجة تقديـ أو جديدة عناصر استحداث ويعني :العممية إبداعالتصٍيف الجاٌي: 
 .األشياء لعمؿ أو لمقياـ الطرؽ أفضؿ

 في المنظمة سموؾ عمى يركز اإلبداع إذ أنواع أىـ ويعد: تنظيميال اإلبداعالتصٍيف الجالح: 
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 .األعماؿ أداء في الجديدة والعمميات واألساليب األفعاؿ عمى اعتمادىا

  .(30ص ،2006 العريفي،) ىي: اإلبداع مف أنواع خمسة تايمور حدد كما

 شيء عمؿ في معيف شخص بيا يتميز التي التمقائية الطريقة وىو: التعبيري اإلبداع
  الفنوف. مف فف ممارسة أو مينة مزاولة أو ما

 مظير مثؿ والخدمات السمع الى تضاؼ التي الجمالية الناحية ويمثؿ: الفني اإلبداع
  تشبعيا. التي والحاجات تؤدييا التي والوظائؼ السمعة

 يتكوف التي واألجزاء عناصره أف غير مره ألوؿ جديد شيء استحداث وىو االختراع:
  مميزه. ميمة وتؤدي جديداً  شكبلً  تأخذ يجعميا عمييا التعديؿ ولكف قبؿ مف موجودة منيا

 أفكار أخذ يتـ أف مثؿ األشياء بيف عادي غير تجميعاً  يمثؿ وىو: المركب اإلبداع
  جديدة. معمومة إلى لموصوؿ واحد نموذج في وتوضع مختمفة

 يتـ انو أي جديد مجاؿ في ُيطبؽ ولكنو فعبلً  موجود شيء استخداـ وىو: االستحداث
عادة السابقوف وضعيا التي واألسس المبادئ فيـ   .عمييا والبناء تطويرىا وا 

التصنيفات: )الدوري والعزاوي،  أبرز ىذه ومف متعددة فئات إلى اإلبداع وقد ُصنؼ
 ،)مبرمج يعبر عف تغييرات تحددىا المنظمة :لىإصنؼ يوفقًا لمبرمجة (:  20ص، 2004

وفؽ ، و يمثؿ االبداع غير الروتيني المتبني لحؿ المشكبلت الحرجة لممنظمة( وغير مبرمج
)وسيمي كطريؽ تسير مف خبللو المنظمة لبموغ النوع الثاني وىو النيائي : اليدؼ منو يكوف

دائي يمثؿ أ)جذري يقسـ إلى:  بداعإلثار الناتجة عف اآلوفقًا ل، و الذي يحقؽ ىدؼ المنظمة(
ي نوع مف ألوجذري ىيكمي يعبر عف التغيير في التصميـ المادي ، بداعالتغيير الناتج مف اال

و صادر أ بداع بقرار صادر عف االدارة العميا)إ :لىإوفؽ القرار المتخذ فيقسـ ، و نواع االبداع(أ
فكار يقدميا المبلؾ أداري يعبر عف إو أ عضاء المنظمةأبقرارات جماعية يشترؾ فييا 

فكاره العامميف في أي أمصدر  )داخمي :لىإبداعية فصنؼ إلار افكألوفؽ مصدر ا(، و االداري
 فكاره مف خارج المنظمة(.  أخارجي مصدر و  ،مستوى



  مينــــــــــــر المعلــــــــــــــــة نظـــــارق من وجهــــافظة بـــــــــدارس محــــــــــــة مادــــــــق ىدـــــــيمي لـــــداع التنظــــــاإلب  

- 999 - 

يمي: )حميمة عبد المؤمف ويمينة  ما أىميا أنواع عدة إلى التنظيمي اإلبداع ويصنؼ
 منظمة،لم الرئيسي بالنشاط مباشرة الفني اإلبداع يتعمؽ: الفني ( اإلبداع40، ص2015قوفي، 
 اإلنتاج.  ىذا إلى تؤدي التي العمميات في الجديدة والخدمات والعناصر اإلنتاج يتضمف والذي

 حيث بيا تعمؿ التي بالبيئة المنظمة بعبلقة المتصؿ اإلبداع ىو: التكميمي اإلبداع
 أو خدمات ظيور إلى ويؤدي لممنظمة، الرئيسية األنشطة النشاط أو اإلبداع ىذا يتجاوز
 المجتمع. خدمة برامج أو المنظمات فييا بعض تشارؾ التي التوعية حمبلت: ثؿم برامج

 التكنولوجيا طبيعة في جزئي بشكؿ اإلبداع يتـ بأف يتعمؽ وىو: الجزئي اإلبداع
 قميؿ باألسواؽ.  اىتماـ مع المستخدمة

 الوسائؿ ضمف اإلبداع مف النوع ىذا يتـ بأف يتعمؽ وىو: الداخمي الجديد اإلبداع
 بالسوؽ. الزائد مع االىتماـ الحالية تكنولوجيةال

 أساليب أو جديدة تكنولوجيا استخداـ حالة في اإلبداع يتعمؽ: التخصصي اإلبداع
 المطموب. ودوف الطموح ومستوى بالسوؽ قميؿ مع اىتماـ جديدة تكنولوجية

 مع يدةجد تكنولوجية وسائؿ استخداـ حالة في اإلبداع يتعمؽ: الجديد العالمي اإلبداع
 عاؿ باألسواؽ.  اىتماـ وجود

مستقبمية،  لطمبات استجابة جديدة منتجات إنتاج إلى: اإلبداع شومبيتر صنؼ وقد
التكاليؼ،  تخفيض في تسيـ قبؿ مف معروفة تكف لـ اإلنتاج في جديدة طرائؽ عف والكشؼ
يجاد ي لممواد جديد مصدر المنتجات، واكتشاؼ لتصريؼ جديد منفذ وا   تنظيـ جاداألولية، وا 
 ( أف ىناؾ نوعيف لئلبداع ىما: 5، ص2010ويرى غياط )  (.4ص ،2010 مراد،)جديد 

، اإلبداع أشكاؿ أىـ مف اإلبداع واحداً  مف النوع ىذا يعتبر: التكنولوجي النوع األوؿ: اإلبداع
فاإلبداع التكنولوجي  والجزئي، الكمي المستوييف عمى لمنمو الداعية األسباب أىـ العتباره
 التصنيع طريؽ في منتج بتحسيف أو لمتسويؽ، قابؿ منتج إلى معينة فكرة تحويؿ عف عبارة
 معينة. لخدمة جديدة طريقة أو التسويؽ أو
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حبلؿ التنظيـ، في التجديد إحداث بو المقصود: التنظيمي النوع الثاني: اإلبداع  نماذج وا 
 يستدعي ما وىو العمؿ، قاتوتحسيف عبل المياـ أداء في المرونة مف تزيد جديدة تنظيمية
 إلى ييدؼ مادي حيث غير اإلبداعي النوع فيذا التفكير والخبرة، مف معيف مستوى توفر
 .فعالية أكثر وجعمو المنظمة سموؾ تنظيـ بغية التسيير، وأنماط وأساليب طرائؽ تنظيـ

  Strategies of Organizational Creativityاسرتاتيجيات اإلبداع التٍظيىي

 ويقصد المنظمة، تتبناىا أف يمكف التي لئلبداع االستراتيجيات مف العديد ىناؾ
يجاد اإلبداعية لمعممية لمترويج تصمـ التي اإلبداع التنظيمي السياسات باستراتيجيات  المناخ وا 

 االستراتيجيات:   ىذه تجاوز العقبات، ومف عمى يساعد الذي المنظمة داخؿ اإلبداعي

 بشكؿ المستوحاة الطرؽ أو األساليب مف مجموعة عف عبارة وىو: التنظيمي التطوير
 وزيادة التغيير تقبؿ عمى المنظمة قدرة مف لتزيد تصمـ والتي العموـ السموكية مف عاـ

 الحساسية، تدريب المنظمة، تشخيص البيانات، الطرؽ جمع ىذه عمى األمثمة ومف فاعميتيا،
 السموكية المحددات نحو عاـ موجية شكؿب وىي التغيير وكبلء واستخداـ الفريؽ، وتطوير
 التغيير؛ إزالة معوقات عمى فقط ليس كبير تركيز وىناؾ األفراد بيف والعبلقات األفراد كقيـ
 التطوير ، إف(40، ص2015 معراج،) مستمرة كعممية التغيير تسييؿ عمى أيضاً  ولكف

 اإلبداع لترويج مبلئمة يجيةاسترات يعتبر والتغيير األفراد والعبلقات عمى بتركيزه التنظيمي
 أساسي، تنظيمي كمعيار اإلبداع تقبؿ المنظمة عمى أفراد تدريب عمى يساعد فيو التنظيمي،

 في التنظيمي يرسخ التطوير أف اإلبداع، ويجب عمى تساعد تنظيمية صفات ترويج وعمى
يستخدـ  أف ويمكف اإلبداع وترويج تقبؿ عمى والقدرة المستمر االلتزاـ لضماف المنظمة
شاممة )أبو زيد،  عامة أىداؼ لصياغة والمصالح باالىتماـ الوعي لزيادة التنظيمي التطوير
 (. 48ص، 2010

. المتخصصة بالنشاطات لمقياـ وحدات بتصميـ المنظمة قياـ وىو: الوظيفي التخصص
 ختمفةالم لممراحؿ مبلئمة تشغيمية بيئة ذات تنظيمية وحدات تصمـ اإلبداع التنظيمي فمترويج

 أف ويمكف التخطيط، جماعات أو والتطوير البحث إنشاء وحدات مثؿ اإلبداعية، العممية مف
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 إيجاد إلى تسعى التي المنظمات قبؿ لبلستخداـ مف قابمية األكثر ىي االستراتيجية ىذه تكوف
 التخصص جذرية، ويعتبر تكوف وال نسبياً  صغيرة تنظيمية مساحات تغطي إبداعية أعماؿ

 ،2015 معراج،)التنظيمي  اإلبداع استراتيجيات بيف مف شيوعاً  األكثر االستراتيجية الوظيفي
 .(40ص

 ومف متغيرة، أو ثابتة غير تنظيمية أشكاؿ استخداـ عمى القدرة بيا ويقصد: الدورية
 مجموعة تجميع وفقًا لو يتـ الذي المصفوفة نموذج ىذه االستراتيجية؛ استخداـ عمى األمثمة
نشاء مشروع معيف لتنفيذ والعامميف المختصيف مف  االنتياء عند يحؿ مؤقت تنظيمي بناء وا 
أخرى، ومف األمثمة األخرى عمى ىذه  مشاريع في لمعمؿ األفراد تحري ثـ ومف المشروع مف

االستراتيجية نقؿ أفراد اإلدارة العميا لمعمؿ في بيئات تشغيمية مشابية، ولكنيا ذات مسؤوليات 
لتعييف الدوري لموظفيف جدد ذوي خبرات مختمفة وخاصة بالنسبة لممناصب وظيفية مختمفة، وا

التي تمتمؾ إمكانية إبداعية غير عادية، والتطوير المتوازي لمجماعات التي تعمؿ عمى حؿ 
 .(47، ص2010نفس المشكمة او المشكبلت المتشابية )أبوزيد، 

 في ودمجو ظيميالتن اإلبداع ( أنو لتحفيز57،  ص2016وتذكر عائشة سمسـو )
 البشرية ألف لتخطيط الموارد استراتيجي نموذج تبني مف لممؤسسة البد اليومية األنشطة
 العامميف مف المنظمة حاجة لتحقيؽ الضرورية المؤشرات اإلدارة يعطي ليا الجيد التخطيط
 التخطيط عممية توجيو يتوجب الغرض والبعيد، وليذا القصير المدى في مياراتيـ وتنمية

 طريؽ عف نظاـ مؤسسي في اإلبداع لوضع التخطيط نحو البشرية لمموارد ستراتيجياال
 اإلبداع قياس المؤسسة، تنظيـ االستراتيجي، االلتزاـ فييا يحدد استراتيجية خطة تأسيس

 إبداعية سياسة وتأسيس اإلبداع، وغرفة االبتكار، ثقافة ترسيخ خبلؿ مف والتخطيط لئلبداع
 الطمب عند اإلبداع عمى والتدريب اإلبداع، أجؿ مف ووضع حوافز إلبداع،ا مع والتواصؿ ودية،

 األفكار. إدارة عممية في والتميز لو، عممية شيادة وتخصيص
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  :الشموك اإلبداعيوعوقات 

إلى  السموؾ اإلبداعي ( إلى أنو يمكف تصنيؼ معوقات65، ص2011ويشير األخضر )
 قسميف ىما: 

بالمؤسسة وتتمثؿ في: )النجار  العامميف لؤلفراد اإلبداعي ؾالسمو  معوقاتالكشي األوه: 
 ( 265، ص2010وممكاوي، 

 الصحيح وذلؾ بالشكؿ المشكمة لجوانب العامميف األفراد إدراؾ عدـ في وتتمثؿ: إدراكية معوقات
 .المتضمنة فييا بعد العبلقات إدراؾ لصعوبة أو نطاقيا تضييؽ أو سياقيا، عف عزليا بسبب

الخطأ،  في الوقوع مف والخوؼ المبادرة مف الخوؼ في والمتمثمة: وشخصية دانيةوج معوقات
 .السريع النجاح تحقيؽ في والرغبة التفكير في والجيود

 التي المختمفة االجتماعية الضغوط إلى تعود التي تمؾ وىي: اجتماعية أو ثقافية معوقات
 .شائع ىو لما المجاراة اتجاه تبني إلى بيـ وتؤدي وتصرفاتيـ األفراد حياة تشكيؿ تتدخؿ في

 ،2011، األخضر)وىي:  عامة المؤسسة تخص : معوقات اإلبداع التيالكشي الجاٌي
   (.66ص

بما  والتطوير البحث عممية وتتبني بوضوح تعيف أف المؤسسة عمى ينبغي: االستراتيجية
 النجاح. احتماالت وزيادة الفعالة الموارد بتخصيص يسمح

 ابتكار تدعـ التي والتطوير البحث عمميات عمى المؤسسات تركز أف اإلجراءات: يجب
 تمؾ إمكانية إدارة لممؤسسة يضمف األساسية باإلجراءات فاالىتماـ المنشودة، المنتجات
 صحيح. بأسموب اإلجراءات

 أف إدراكيا والتطوير بمجرد البحث مشروعات في العمؿ توقؼ أف اإلدارة عمى الطرؽ: ينبغي
 إعادة القياسية يتيح غير األنشطة إيقاؼ ألف المؤسسة، تطمعات يحقؽ ال عالمشرو  ذلؾ

 القياسية األساليب غير المؤسسات ترى ما وغالباً  نفعا، األكثر المشروعات نحو الموارد توجيو
لى الواضحة المعايير إلى االفتقار بسبب معطمة  اتخاذ القرار، عممية تدعـ التي المعمومات وا 
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 إلغاؤىا رسميًا. يصعب ألنو يمكف ال أو فحصيا يمكف أنو فإما تصمد لتيا المشروعات أما

 لمنجاح، فيي األساس المدخؿ ىي المعرفة أف الناجحة المؤسسة األدوات )الوسائؿ(: تدرؾ
 خاص مف بوجو وتتعمـ بالمشروعات خبراتيا مف وتتعمـ لممعرفة الداخمية المشاركة تستثمر
 أخطائيا.

ف األمثمة التي تظير كيؼ يتـ تحفيز اإلبداع تحت ضغوط الوقت، الوقت: ىناؾ العديد م
 الضغوط. تحت أفضؿ بشكؿ يعمموف أنيـ يعتقدوف األشخاص مف والكثير

 المعوقات مف يعاني قد المنظمة مستوى عمى أف اإلبداع (5، ص2014ويذكر أسامة )
 ناشئ سمبي صراع ؽخم في الرغبة وعدـ االجتماعي الوضع عمى لؤلسباب التالية:  المحافظة

 التغيير، والرغبة يستمزميا التي الثقافة وبيف المنظمة السائدة في الثقافة بيف االختبلفات عف
 في يستمـز المنظمة في اإلبداع إف حيث المعروفة، األداء وطرؽ أساليب عمى المحافظة في

 االستثمار قيمة تخفيض في الرغبة تتحمميا، وعدـ أف المنظمة عمى نفقات إضافية بدايتو
 التكاليؼ بسبب الحالي الوضع تغيير في الرغبة حالية، وعدـ خدمة أو سمعة في الرأسمالي

 الثقافة وترسخ طويمة لمدة البيروقراطي الييكؿ التغيير، وثبوت ىذه مثؿ يفرضيا التي
 ووالء طاعة وعمى عمييا في المحافظة السمطة أصحاب مف ذلؾ يصاحب وما البيروقراطية
 امتيازاتيـ. عمى المحافظة في االمتيازات أصحاب رغبة أو ليـ فالمرؤوسي

 داخؿ لؤلفراد بالنسبة اإلبداع معوقات بأف القوؿ يمكف سبؽ ما عمى وتأسيساً 
 لجوانب العامميف األفراد إدراؾ عدـ في تتمثؿ والتي اإلدراكية المعوقات: في تتمثؿ المنظمات
 نطاقيا، تضييؽ أو التنظيمي سياقيا فع عزليا بسبب وذلؾ الصحيح بالشكؿ المشكمة
 في وكذلؾ السريع، النجاح تحقيؽ في والرغبة الخطأ في الوقوع ومف المبادرة، مف والخوؼ
 تبني إلى بيـ وتؤدي وتصرفاتيـ حياتيـ تشكيؿ في تتدخؿ التي المختمفة االجتماعية الضغوط
 .إلييـ الموكمة األعماؿ إنجاز مف تحد وسمبية متناقضة اتجاىات

  Methods of development of:تٍىية اإلبداع التٍظيىيأساليب 

organizational creativity 
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 إلى سعييا إطار في بيا تستعيف أف لممنظمات يمكف األساليب مف مجموعة وىناؾ
 العمؿ وفرؽ الجماعة مستوى عمى األفكار وتوليد األفراد قدرات وبناء تنشئة االستعدادات

طبلؽ لتنمية وذلؾ  : أىميا ومف العمؿ جماعات داخؿ الكامنة اإلبداعات وا 

 مشاركة خبلؿ مف اإلبداع تحقيؽ في باألىداؼ اإلدارة دور يتمثؿ: باألِداف اإلدارة
 عمى تساعد التي البلزمة الخطط وتصميـ لممؤسسة، العامة وضع األىداؼ في المرؤوسيف

 ووضع تصميـ عمى بالعمؿ اً مع والمرؤوسيف بمشاركة الرؤساء وذلؾ األىداؼ، ىذه تحقيؽ
 بالعمؿ المرؤوسيف جميع والتزاـ بكفاءة وفعالية لؤلىداؼ الوصوؿ يضمف مما الخطط، وتنفيذ
نجاز تنفيذ عمى  المعمومات تواجييا وتوفير قد التي والتغمب عمى المعوقات الخطط وا 

 .الخطط لتحقيؽ البلزمة والمادية البشرية واإلمكانيات

 اإلبداع وتعزيز وتنمية تسييؿ في فعالة وسيمة الجماعي العمؿ عتبري: باملشاركة اإلدارة
 إبداعية بطرؽ والمياـ األعماؿ إنجاز وفي، واتخاذ القرار حؿ المشكبلت في واالبتكار
 السمة وأف والمتغيرات، الظروؼ كافة في المؤسسات واستمرارىا نجاح لضماف وابتكارية
 األسموب ىي المختمفة كافة مشكبلتيا حؿ في المعاصرة اإلبداعية لممنظمات األساسية
 سواء حد والعامميف عمى المدراء لدى بما المثمى لبلستفادة الفرصة تتيح حتى وذلؾ الجماعي،

 في يساىـ بما منيـ مطموب ىو ما بتنفيذ وااللتزاـ أصمية واقتراحات وأفكار معمومات مف
 . واإلبداع عممية التطوير

 المؤسسة، في المشكبلت لتشخيص األسموب ىذا تعمؿيس: اجلىاعة األمسية أسموب
يجاد  حضور في تعمؿ األفراد مف جماعة تكويف خبلؿ مف وذلؾ ليا، الحموؿ اإلبداعية وا 

( أعضاء 0-9)بيف  عددىـ يتراوح مباشر بيف أعضائيا والذيف تفاعؿ دوف ولكف مشترؾ،
 فرد كؿ إلى يطمب ثـ ليـ، وتوضيحو الموقؼ أو المشكؿ طرح ويتـ منضدة، حوؿ يجمسوف

 القاتؿ النقد وذلؾ لتجنب العممية إتماـ إلى الحموؿ مناقشة بدوف بطاقة عمى الحؿ كتابة منيـ
 . (41ص ،2015معراج،) اإلبداعية لؤلفكار

 يتطمب ال الخبراء مف عدد إلى ترسؿ األسئمة مف سمسمة عف وىو عبارة: دلفاي أسموب
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 اإلجابات تعاد ثـ حدة، عمى كؿ ما، مشكمة في آراءىـ ليبدوا واحد مكاف يكونوا في أف
 األسموب ىذا لممشاركيف، ويعتمد أخرى مرة وتعاد واألفكار اآلراء توافؽ وترتب حسب لتصنؼ
 اإلشراؼ يتولى األسموب، بحيث ىذا تطبيؽ بكيفية كبيرة دراية لو ممف األفراد أحد اختيار عمى

 أف إلى مرات العممية عدة بيذه المنسؽ يقوـو  وتفريغيا الحموؿ استبلـ عممية عمى والتنسيؽ
 في استخداـ اإلجابات في بدوره اإلجابات، فيبدأ في النسبي الثبات مف درجة إلى يصؿ

 البديمة مف الحموؿ عدد تنمية إلى الطريقة ىذه المعروضة، وتيدؼ المشكمة حؿ إلى الوصوؿ
 كيفية  أفراد المجموعة وتعميـ خبير كؿ حسب المعرفة مف متنوع بمدى النتائج وربط والممكنة
  .(60، ص2009المطروح )العجمة،  لمموضوع المختمفة النواحي مع والتفاعؿ التعمؽ

 أقصر في األفكار مف ممكف عدد أكبر عمى لمحصوؿ وسيمة وىو: األفلار عصف أسموب
 بشأنيا حؿ إلى التوصؿ ييميـ ممف ممكف عدد أكبر عمى المشكمة طرح يتـ وقت حيث

 خاطفاً  ىجوماً  تمثؿ الطريقة وىذه إليو، ينتموف الذي اإلداري المستوى عف لنظرا بصرؼ
 الفكرة تأتي حتى بسرعة األفكار مف العديد بإطبلؽ المشتركوف ويقـو المشكمة عمى وسريعاً 
 المشكمة. وتحؿ اليدؼ تصيب التي

 ياغتياص مع لممشكمة المكونة العناصر حصر خبلؿ مف وذلؾ: التشليمي التحمين أسموب
 أجؿ مف لممشكمة المشتركة العناصر ربط عمى األفراد لمساعدة تشكيمية خريطة صورة في

 . ليا حؿ إلى التوصؿ

 مف معيناً  نوعاً  منيا بند كؿ يمثؿ البنود مف مجموعة وتتضمف :وشبكًا املعدة الكائىة
 التفكير عمى حفزةالم األسئمة طابع البنود ىذه وتأخذ التفكير، محؿ لمشيء التعديؿ أو التغيير

 الذي الفرد عمى يتعيف أخرى وبعبارة عمميًا، تطبيقيا إمكانية في النظر أو ليا، إجابات في
األمثؿ  الحؿ إلى يصؿ حتى األسئمة مف العديد نفسو يسأؿ أف األسموب ىذا يستخدـ

 (.49، ص2006)العريفي، 

 اليادؼ ركيزة لمتطوير كونو المنظمات في اإلداري اإلبداع تنمية أىمية سبؽ مما يتضح
 وخارج اإلبداع داخؿ عوائؽ تممس خبلؿ مف إال ذلؾ يتأتى وال األداء، مستوى رفع إلى
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 إلطبلؽ األساسية ىي الركيزة المنظمة في لمعامميف المناسبة األجواء تييئة ُتعد إذ المنظمات،
بداعاتيـ مواىبيـ  والخطط.  وتنفيذ االستراتيجيات وحؿ المشكبلت األعماؿ إنجاز في وا 

 الدراسات الشابكة: 

السابقة العربية واألجنبية ذات العبلقة بموضوع  لمدراسات عرضاً  الجزء ىذا يتضمف
المعمميف،  نظر وجية مف التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ مستوى اإلبداع الدراسة
 األقدـ والتي إلى األحدث مف ترتيبيا تـ الدراسات، وقد ليذه مختصراً  عرضاً  الباحث وسيقدـ
 جامعتنا في المتوفرة المعرفية المصادر في البحث خبلؿ مف جمعيا مف الباحث تمكف

 : اآلتي النحو عمى اإلنترنت() المعمومات نظاـ بشبكة وباالستعانة

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى إدارة اإلبداع 0999أجرت سناء السودي)
مدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية وعبلقتو باألداء اإلداري لدى مديري ال

بفمسطيف مف وجية نظر المعمميف والمعممات ، كذلؾ جاءت الدراسة لتبيف دور المدير في 
إدارة اإلبداع وعبلقتو باألداء اإلداري مف وجيات نظر المعمميف والمعممات باختبلؼ المتغيرات 

، وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي،  )العمر ، الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة(
( معممًا ومعممة 000ولتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة أجريت عمى عينة مف المعمميف تمثمت في )

%( مف المجموع الكمي لعدد مف المعمميف 99تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية، أي ما يعادؿ )
ذيف لـ يستكمموا االستبانة ( معممًا ومعممة وكاف عدد األشخاص ال099والمعممات والبالغ )

( فقرة موزعة عمى محوريف، وقد تـ 99( شخصًا، كذلؾ تـ تصميـ استبانة تكونت مف )99)
تحميؿ البيانات بواسطة اختبار االنحدار الخطي المتعدد، وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف 

فة الغربية النتائج كاف مف أىميا: أف دور مدير المدرسة في المدارس الحكومية شماؿ الض
في إدارة اإلبداع كاف مرتفعًا، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى إدارة اإلبداع 
وعبلقتو باألداء اإلداري تعزى إلى متغيرات )العمر، الجنس، الخبرة(، بينما كاف ىناؾ فروؽ 

 ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.   
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ة ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع تطبيؽ عناصر اإلبداع ( دراس0990أجرى الحارثي )و 
اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية مف وجية نظر المديريف والوكبلء وعمى المعوقات 
التنظيمية والمعوقات الشخصية والمعوقات الثقافية واالجتماعية لئلبداع اإلداري، والكشؼ عف 

نة الدراسة حوؿ توفر عناصر ومعوقات الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في وجيات نظر عي
اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة جدة، واستخدـ الباحث المنيج 
الوصفي المسحي حيث قاـ الباحث بإجراء دراستو عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة والمتمثؿ 

(  009بمغ عدد العينة)في مديري ووكبلء المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جدة، وقد 
مفردة، وتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة، وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف 
أىميا: أف المستوى اإلجمالي لعناصر اإلبداع اإلداري كاف بدرجة متوسطة، وأف المستوى 

إحصائية  اإلجمالي لمعوقات اإلبداع اإلداري كاف بدرجة كبيرة، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة
بيف متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حوؿ معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري 
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جدة تبعًا لمتغيرات الدراسة ماعدا متغير مكتب التربية 
ة والتعميـ فإنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المديريف الذيف يتبعوف مكتب التربي

 والتعميـ بالجنوب ومكتب التربية والتعميـ بالشماؿ.

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديري المدارس 0990وأجرى شقورة)
الثانوية في محافظات غزة ألساليب إدارة التغيير وعبلقتيا باإلبداع وذلؾ مف وجية نظر 

كوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وت
( معممًا ومعممة، وبمغ عينة 9999معممي ومعممات المدارس الثانوية والبالغ عددىـ)

( معمما ومعممة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية طبقية. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 900الدراسة)
النتائج أف درجة  قاـ الباحث بإعداد استبانتيف، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: أثبت

ممارسة مديري المدارس الثانوية األساليب إدارة التغيير في المدارس جاءت جيدة، وتبيف أف 
اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة جيد،  تتوفر ميارامستوى 

مديري وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة 
إناث(،  -)ذكور المدارس الثانوية بمحافظة غزة ألساليب إدارة التغيير تعزى لمتغيرات: النوع

 سنوات الخدمة، التخصص في الثانوية العامة. 
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( بدراسة ىدفت إلى معرفة ضغوط العمؿ وعبلقتيا بالسموؾ 0990وقاـ الحجايا) 
ـ جنوب األردف مف وجية نظرىـ، اإلبداعي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في إقمي

واستخدـ الباحث المنيج الوصفي بصورتو المسحية وقد تكوف مجتمع مف جميع مديري 
(مديرًا ومديرة، تـ 099المدارس الثانوية الحكومية في إقميـ جنوب األردف والبالغ عددىـ)

( مديرًا 00دىا )اختيارىـ بطريقة عشوائية، وذلؾ بعد استبعاد العينة االستطبلعية والبالغ عد
ومديرة، وقاـ الباحث بإعداد أداتيف لمدراسة )االستبانة( األولى لضغوط العمؿ، والثانية لمسموؾ 
اإلبداعي، وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج كاف مف أىميا: يوجد فروؽ ذات داللة 

لخبرة إحصائية في ضغوط العمؿ لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  تعزى لمتغير ا
سنوات( فأقؿ، وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في  9اإلدارية ولصالح ذوي الخبرة اإلدارية )

السموؾ اإلبداعي  تعزى لتفاعؿ الجنس مع الخبرة اإلدارية ولصالح الذكور ذوي الخبرة 
سنوات( فأكثر، وتوجد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف ضغوط العمؿ 99اإلدارية) 
 بداعي.  والسموؾ اإل

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف القيادة 0990كما أجرى السممي )
اإلبداعية والمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة مف وجية نظر 
مديري ومعممي تمؾ المدارس. واستخدمت  الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكوف مجتمع 

مديرًا ومعممًا مف العامميف في المدارس المتوسطة الحكومية التابعة  090ف الدراسة النيائية م
إلدارة التربية والتعميـ بمدينة جدة، وقد تـ استخدـ االستبانة لجمع البيانات البلزمة ألغراض 
الدراسة، وكاف مف نتائج الدراسة: تمارس القيادة اإلبداعية في المدارس الحكومية المتوسطة 

درجة متوسطة مف وجية نظر مديرييا ومعممييا، والمناخ التنظيمي السائد في بمدينة جدة ب
المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة مف وجية نظر مديرييا ومعممييا كاف بدرجة عالية 
في بعدي االنتماء والنزعة اإلنسانية وبدرجة متوسطة في بعدي التركيز عمى اإلنتاجية 

اطيو موجبة بيف الدرجة الكمية لسمات القيادة اإلبداعية والدرجة واإلعاقة، ووجود عبلقة ارتب
الكمية ألبعاد المناخ التنظيمي. ووجود فروؽ ذات دالّلة إحصائية بيف متوسطات استجابات 
أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة ممارسات القيادة اإلبداعية في المدارس الحكومية المتوسطة 

ييا وفقًا لمتغيرات المسمى الوظيفي، والمؤىؿ العممي بجدة مف وجية نظر مديرييا ومعمم
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وعدد سنوات الخبرة.، ووجود فروؽ ذات دالّلة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة 
الدراسة حوؿ واقع المناخ التنظيمي السائد في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة مف 

مسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة، بينما ال وجية نظر مديرييا ومعممييا وفقًا لمتغير ال
 توجد فروؽ دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي.

 في المدرسية اإلدارة دور عمى التعرؼ إلى ىدفت دراسة( 0999)أنجود بمواني وأجرت
, وجنيف, وقمقيمية, وطولكـر, نابمس) محافظات في الحكومية المدارس في اإلبداع تنمية

 وجية مف اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة دور إلى معرفة سعت كما(, وسمفيت, وطوباس
 في والتخصص، الخبرة وسنوات العممي، والمؤىؿ، الجنس) متغيرات باختبلؼ المديريف نظر

 ما أي ومديرة، مديًرا(  099) مف الدراسة عينة تكونت وقد( العمؿ ومكاف البكالوريوس،
 أعادوا الذيف األفراد عدد وكاف المديريف، لعدد الكمي لمجموعا مف تقريبا%(  99) يعادؿ

 مف البيانات لجمع الميداني الوصفي المنيج الباحثة واستخدمت. فرًدا( 909)االستبانات
 إلى باإلضافة سؤااًل،( 00) مف تكونت استبانة بإعداد الباحثة قامت وقد الدراسة، مجتمع
 الحكومية المدارس في اإلبداع تنمية في المدرسية رةاإلدا دور إلى لمتعرؼ إنشائييف سؤاليف

 وتوصمت لمدراسة، كأداة االستبانة الباحثة استخدمت وقد ومعيقاتيا، الشماؿ محافظات في
 مجاؿ وأف%، 99 بنسبة جًدا كبيًرا كاف االبداع تنمية في المعمـ مجاؿ أف إلى الدراسة نتائج
 المحمي المجتمع مجالي وأف%، 99 بنسبة يرًاكب كاف اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة
 داللة ذات فروؽ وجود وعدـ ،%99 بنسبة كبيًرا كاف اإلبداع تنمية في المدرسية والبيئة

 محافظات في الحكومية المدارس في اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة دور في إحصائية
 الخبرة وسنوات, العممي المؤىؿ) متغيرات إلى تعزى مديرييا نظر وجية مف ومعيقاتيا الشماؿ

  .الجنس متغير إلى تعزى فروؽ ىناؾ كانت بينما( العمؿ ومكاف, المدير وتخصص, 

اإلبداع  عمى مستوى( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ 0999وقامت وفاء العساؼ )
والمعوقات التي تحد مف اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض، وما إذ كاف 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مديرات المدارس في مستوى اإلبداع، وكذلؾ المعوقات  ىناؾ
)المستوى التعميمي، الخبرة في مجاؿ اإلدارة لمتغير التي تحد مف اإلبداع اإلداري وفًقا 

المدرسية، نوع المدرسة )حكومية، أماني أىمية(، المرحمة، العمر، التخصص، عدد البرامج 
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قترحات التي يمكف أف تسيـ في تطوير مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديرات التدريبية(، والم
المدارس. وواقع اإلبداع اإلداري لمديرات المدارس بمدينة الرياض مف وجية نظر المشرفات 
اإلداريات، وما إذا كاف ىناؾ فروؽ بيف المشرفات اإلداريات في إدراؾ واقع اإلبداع اإلداري 

لمتغير نوع المدارس التي يشرفف عمييا )حكومية، أماني أىمية(.  لمديرات المدارس وفًقا
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديرات المدارس 

مديرة.  (900) الرياض وعددىفالحكومية واألماني أىمية في مراحؿ التعميـ العاـ بمدينة 
ب اإلشراؼ التربوي بمدينة الرياض وعددىف وكذلؾ مف جميع المشرفات اإلداريات في مكات

( مشرفة إدارية، وتـ تطبيؽ الدراسة عمى جميع أفراد المجتمع األصمي، وقامت الباحثة 990)
بتصميـ أداة لمدراسة تتكوف مف استبانتيف، وجيت إحداىما إلى جميع مديرات المدارس 

مكاتب اإلشراؼ التربوي بمدينة الرياض، ووجيت األخرى إلى جميع المشرفات اإلداريات ب
بمدينة الرياض. وأسفرت الدراسة عف النتائج التالية غياب المستويات اإلبداعية المرتفعة لدى 

%(،  وعدـ وجود فروؽ ذات داللة  99مديرات المدارس، حيث كاف مستوى اإلبداع )
، الخبرة إحصائية بيف مستوى اإلبداع لدى مديرات المدارس وفًقا لمتغير )المستوى التعميمي

في مجاؿ اإلدارة المدرسية، نوع المدرسة )حكومية، أماني أىمية( المرحمة، العمر، التخصص، 
عدد البرامج التدريبية(، كذلؾ أظيرت استجابات أفراد الدراسة )مديرات المدارس( أف معوقات 

عدـ اإلبداع اإلداري تحد مف قدرة مديرات المدارس عمى اإلبداع اإلداري بدرجة متوسطة، و 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مديرات المدارس في إدراؾ معوقات اإلبداع اإلداري وفًقا 
لمتغير)المستوى التعميمي، الخبرة في مجاؿ اإلدارة المدرسية، المرحمة، عدد البرامج 

 التدريبية(.

 التعكيب عمى الدراسات الشابكًة:

االبداع التنظيمي في رفع كفاءة يتبيف مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة أىمية 
العمؿ وزيادة مستوى األداء ومستوى اإلنتاجية، فقد ىدفت بعض الدراسات الى دراسة مستوى 

وفاء  ، ودراسة(0990( الحارثي )0999سناء السودي)االبداع التنظيمي  مثؿ دراسة 
، وىذا ما تتفؽ معو الدراسة الحالية التي تيدؼ الى دراسة مستوى االبداع  (0999العساؼ )

التنظيمي لدى قادة المدراس، ويبلحظ كذلؾ أف أغمب الدراسات التي تـ استعراضيا استخدمت 
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المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة بشكؿ رئيسي لجمع البيانات، وقد استفاد 
قة في بناء أداة الدراسة الحالية، والتعرؼ عمى المنيج المناسب الباحث مف الدراسات الساب

لمدراسة الحالية، وكذلؾ جانب ىاـ مف خمفية الدراسة النظرية وتختمؼ الدراسة الحالية عف 
الدراسات السابقة في أنيا تسمط الضوء عمى  قادة مدارس محافظة بارؽ بشكؿ أساسي، 

لدى قادة مدارس محافظة بارؽ، سعيا لموقوؼ عمى وتحاوؿ تحديد مستوى االبداع التنظيمي  
واقع مستوى االبداع التنظيمي لدى قادة محافظة بارؽ في المدارس الحكومية، وسعيا 
لممساىمة في رفع رصد أىـ جوانب االبداع اإلداري لدى القادة والتعرؼ عمى جوانب القصور 

وى االبداع التنظيمي لدييـ،  مف أجؿ تقديـ بعض التوصيات التي يمكف اف تسيـ في رفع مست
 وتعميـ ذلؾ عمى كافة مؤسسات التعميـ العاـ بمدارس المممكة العربية السعودية.

 وإجراءاتّا الدراسة وٍّج

جراءاتيا متمثمة في منيج الدراسة ومجتمع  الجزءيتناوؿ ىذا   منيجية الدراسة وا 
جراءات تقنينيا ومتغيراوالدراسة، وعينت جراءات تطبيؽ الدراسة ، وأداة الدراسة، وا  ت الدراسة، وا 

  في الدراسة. واألساليب اإلحصائية المستخدمة

 وٍّج الدراسة: 

دراسة  عمىالذي يعتمد  االرتباطيسيستخدـ الباحث في ىذا البحث المنيج الوصفي 
الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيا أو 
تعبيرًا كميًا، فالتعبير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة ويوضح خصائصيا، أما التعبير الكمي فيعطينا 
وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر المختمفة 

 (.187: 1987، ؽعدس وعبد الحاألخرى )عبيدات و 

 دلتىع الدراسة وعيٍتْ: 

 بارؽ والبالغ محافظة معممي المدارس الحكومية في جميع الدراسة مف مجتمع تكوف
 محافظة بارؽ لمعاـ في التعميـ مكتب إحصائيات حسب العمؿ رأس معممًا عمى( 573) عددىـ

( يوضح توزع مجتمع وعينة الدراسة حسب المرحمة 1ىػ، والجدوؿ )1439/ 1438الدراسي 
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 التعميمية. 

ئية مجتمع الدراسة مف المعمميف حسب المرحمة التعميمية والقطاع إحصا( 9جدوؿ )
 ىػ1439/1438بمكتب التعميـ بمحافظة بارؽ لمعاـ الدراسي الحالي 

 القطاع
 المرحمة التعميمية

 النسبة المجموع
 ثانوي متوسط ابتدائي

 %56.4 323 78 85 160 بارؽ
 %27.9 160 38 43 79 ثموث المنظر
 %15.7 90 13 24 53 جمعة ربيعة
 %100 573 129 152 292 المجموع
  100 22.5 26.5 %51 النسبة

 عيٍة الدراسة

فردًا فإف عينة الدراسة ستكوف ( 573نظرًا لصغر حجـ مجتمع الدراسة البالغ عددىـ )
التي تـ استخداميا في  العينة االستطبلعيةب( فردًا خاصة 30كامؿ مجتمع الدراسة باستثناء )

معممًا مف المرحمة ( 276( بواقع )540بمغت العينة النيائية )و ، ات أداة الدراسةصدؽ وثب
 معممًا مف المرحمة الثانوية، وجدوؿ( 121)معممًا مف المرحمة المتوسطة، ( 143، )االبتدائية

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة عمى متغيراتيا.2)
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 ة البحثعين أفراد( خصائص 0جدوؿ )
 النسبة  العدد  الفئات المتغيرات

 المرحمة التعميمية

 %51.1 276 ابتدائي 
 %26.5 143 متوسط
 %22.4 121 ثانوي
 %100.0 540 المجموع

 سنوات الخبرة
 %16.1 87 سنوات 99أقؿ مف 
 %83.9 453 سنوات فأكثر 99

 %100.0 540 المجموع

 العمميالمؤىؿ 
 %90.0 486 بكالوريوس فأقؿ

 %10.0 54 أعمى مف بكالوريوس
 %100.0 540 المجموع

مي المرحمة ( أف أكثر مف نصؼ أفراد عينة الدراسة مف معم2يتضح مف الجدوؿ )
%، 26.5، فيما بمغت نسبة معممي المرحمة المتوسطة %51.1االبتدائية حيث مثمت نسبتيـ

%، فيما تبيف أف معظـ افرد عينة البحث لدييـ أكثر مف عشر 22.4والمرحمة الثانوية 
%، بينما المعمموف ممف لدييـ اقؿ 83.9سنوات خبرة في مجاؿ التعميـ بنسبة مئوية بمغت 

%، كما تبيف أف معظـ أفراد 16.1ات خبرة في مجاؿ التعميـ بمغت نسبتيـ مف عشر سنو 
%، بينما نسبة المعمميف 90ما نسبتو  بكالوريوس فأقؿعينة البحث حاصموف عمى 

 %.10الحاصميف عمى مؤىؿ أعمى مف بكالوريوس بمغت 

 وتػريات الدراسة 

 اآلتية: المتغيرات تناولت الدراسة
 املتػريات الدميوغرافية

 ثانوية(. متوسطة، ابتدائية،)مستويات:  ثبلث وليا التعميمية، المرحمة
 فأكثر(. سنوات 10 سنوات، 10 مف أقؿ) مستوياف: وليا سنوات الخبرة
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 بكالوريوس فأقؿ، أعمى مف بكالوريوس(.)مستوياف:  ولو المؤىؿ العممي
 :املتػري التابع

  لدى قادة مدارس محافظة بارؽ. التنظيميإلبداع ا
 اة الدراسة:أد

أداة الدراسة وتصميـ الباحث ببناء  باالعتماد عمى األدب النظري والدراسات السابقة قاـ
 مف جزاءيف:  وتتكوف

 المتغيرات مف عدد شممت الدراسة عينة ألفراد أولية معمومات ويتضمف :األوه اجلزء
 (. العمميالمؤىؿ الخبرة، سنوات ، المرحمة التعميمية) ىي

، موزعة عمى ( فقرة31شتمؿ عمى اإلبداع التنظيمي ويحتوي عمى )ا :الجاٌياجلزء  
( فقرات، المجاؿ الثاني تبني 7ثبلثة مجاالت المجاؿ األوؿ التطوير التنظيمي ويحتوي عمى )

( 11( فقرة، المجاؿ الثالث توافر القدرات اإلبداعية ويحتوي عمى )31اإلبداع ويحتوي عمى )
 فقرة.

اآلتي:  النحو عمى الخماسي ليكرت مقياس حسب خماسياً  تدريجاً  ةالدراس أداة تدريج وتـ
 .)عالية جدَا، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدًا(

 صدق األداة:

 المحكميف(، صدؽ) الظاىري الصدؽ ىما: بطريقتيف الدراسة أداة صدؽ مف التحقؽ تـ
 الدراسة. ألداة الداخمي البناء وصدؽ

 حمللىني(:أوال: الصدق الظاِري )صدق ا

التحقؽ مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة )االستبانة(، بعرضيا عمى عدد مف  تـ   
المحكميف المتخصصيف في مجاؿ اإلدارة التربوية والقياس والتقويـ ومناىج وطرؽ التدريس 

دارة التعميـ بمحايؿ عسيرال اتجامعالفي  ، وذلؾ لمحكـ عمى مدى وضوح الصياغة سعودية وا 
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بداء رأييـ في أدوات الدراسة مف حيث مبلئمة الفقرات، وانتمائيا لممجاالت المغوية ل معبارات, وا 
جراء  التي وضعت فييا، وكذلؾ اقتراح ما يرونو مناسبًا، وقد تـ تحميؿ نتائج التحكيـ، وا 
عادة ترتيب بعضيا،  التعديؿ لبعض فقرات االستبانات في ضوء آراء المحكميف ومبلحظاتيـ وا 

( فقرة موزعة عمى ثبلثة مجاالت،  00مف )داة الدراسة في صورتيا األولية لقد تكونت أ
( فقرات، والمجاؿ الثاني: تبني اإلبداع 9المجاؿ األوؿ: التطوير التنظيمي يحتوي عمى )

ممحؽ  (90( فقرة، والمجاؿ الثالث: توافر القدرات اإلبداعية يحتوي عمى )09يحتوي عمى )
لسادة المحكميف تـ حذؼ بعض العبارات وتعديؿ صياغة (، وفي ضوء توجييات ا9رقـ )

يسعى قائد المدرسة إلى زيادة قدرة البعض االخر ومف امثمة العبارات التي تـ حذفيا )
يعمؿ قائد المدرسة عمى تبسيط اإلجراءات البلزمة إلنجاز ، المعمميف عمى تحمؿ المسؤولية

يعمؿ ، يب الجديدة التي يطرحيا المعمموفييتـ قائد المدرسة بالمقترحات واألسال، المعامبلت
، قائد المدرسة عمى زيادة فرص المعمميف لبلستفادة مف قدراتيـ اإلبداعية في مجاؿ العمؿ

،  وتـ التعديؿ عمى  يحرص قائد المدرسة عمى معرفة الرأي المخالؼ لرأيو لبلستفادة منو
"  تـ يف القائد والمعمميف.يوجد اتصاؿ دائـ بصياغة بعض الفقرات ومف أمثمتيا الفقرة "

وضوح "، والفقرة "يقـو القائد باالتصاؿ الدائـ والفعاؿ مع المعمميف.استبداليا بالفقرة "
يوضح القائد السياسات التنظيمية " تـ استبداليا بالفقرة "السياسات الموجودة داخؿ المدرسة.

 النيائية.الدراسة بصورتيا  وبذلؾ تـ استخراج أدوات "الموجودة داخؿ المدرسة لممعمميف كافة.

 ثاٌيًا: صدق البٍاء الداخمي:  

الباحث بحساب صدؽ األداة الداخمي، وذلؾ باستخداـ طريقة الصدؽ البنائي،  قاـ     
والتي تعتمد عمى حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة، والدرجة الكمية 

( 09والتي بمغ عددىا ) ستطبلعيةاالبات أفراد العينة الذي تنتمي إليو، تبعًا الستجا لممجاؿ
 ( يوضح ذلؾ.0مف مجتمع الدراسة تـ استبعادىـ الحقا مف العينة االساسية، وجدوؿ ) معمماً 

 االستبانة مع الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ. لفقرات مجاالتالبناء الداخمي  صدؽ-أ 

الفقرة كما في الجدوؿ  تنتمي إليوالذي  والمجاؿبيف كؿ فقرة  االرتباطتـ حساب معامبلت 
 التالي: 
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 ليوإالتي تنتمي  والمحوربيف الفقرة ( Pearson)معامؿ ارتباط بيرسوف  (0جدوؿ )
 اإلبذاع انتنظيمي

انمجال األول: انتطوير 

 انتنظيمي

انمجال انثاني: تبني 

 االبذاع 

توافر انقذراث انمجال انثانث: 

 االبذاعيت

 ر و ر و ر و ر و ر و

1 .542** 8 .920** 15 .921** 21 .799** 28 .761** 

2 .911** 9 .841** 16 .902** 22 .907** 29 .903** 

3 .954** 10 .911** 17 .949** 23 .912** 30 .871** 

4 .950** 11 .806** 18 .886** 24 .922** 31 .796** 

5 .855** 12 .846** 19 .775** 25 .856**   

6 .864** 13 .852** 20 .922** 26 .925**   

7 .939** 14 .875**   27 .863**   

 الفقرات بيف تراوحت االرتباطجميع قيـ معامبلت أف  (0) جدوؿمف بيانات يتضح 
وىذه النتيجة تشير إلى صدؽ االتساؽ ، (9.009- 990.9) بيف ما لممحور الكمية والدرجة

 ارتباطيووأف الفقرات ذات عبلقة ، العينة االستطبلعية عمى األداةالداخمي الستجابات أفراد 
 إليو. الذي تنتمي  بالمحوردالة إحصائيًا 

 االستباٌة البٍاء الداخمي جملاالت صدق-ب

المحور مع الدرجة الكمية لمجاالت  (Pearson)بيرسوف  تـ حساب معامبلت االرتباط
 الجدوؿ:ي تبعًا الستجابات أفراد العينة كما ف لممحور

لمحور بيف المجاؿ والدرجة الكمية ( Pearson)ارتباط بيرسوف  ( معامؿ9جدوؿ )
 اإلبداع التنظيمي

اإلبداع التنظيميالمحور:   
 **972. 7-1 7 التطوير التنظيمي
 **988. 20-8 12 تبني اإلبداع

 **983. 31-21 11 توافر القدرات اإلبداعية
 (.0...) انذالنت مستوى عنذ حصائيا  إ دال** 

قيـ معامبلت االرتباط لمجاالت أداة الدراسة مع  أف (4)جدوؿ يتضح مف بيانات  
لدى قادة مدارس محافظة بارؽ كانت دالة إحصائًيا  اإلبداع التنظيمي لمحورالدرجة الكمية 
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(، 720.9) نظيميالتطوير التبمغ معامؿ االرتباط لمجاؿ (، حيث 0.01عند مستوى الداللة )
وجميعيا قيـ ( 830.9اإلبداعية)توافر القدرات  (، ولمجاؿ80.98) تبني اإلبداعولمجاؿ 
والدرجة الكمية لممحور  مجاؿ تبني اإلبداعكما يبلحظ أف أعمى ارتباط كاف بيف  موجبة.

د ( وىذه النتيجة تشير إلى صدؽ االتساؽ الداخمي الستجابات أفرا880.9) بمعامؿ ارتباط بمغ
 بالمحوردالة إحصائيًا  ارتباطيوعبلقة  المجاالت ذاتوأف ، العينة االستطبلعية عمى األداة

 إليو.الذي تنتمي 

  األداة:ثبات 

لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي معادلة كرونباخ ألفا 
(Cronbach's alphaلمتأكد مف ثبات االتساؽ الداخمي كما في الج ):دوؿ 

 لمتأكد مف ثبات األداة )Cronbach's alpha(لفا أ معامؿ كرونباخ( 9جدوؿ )

 المحاور
عدد 
 الفقرات

 رقـ الفقرة
معامؿ كرونباخ 

 الفا
 0.953 7-1 7 التطوير التنظيمي
 0.972 20-8 13 تبني اإلبداع

 0.966 31-21 11 توافر القدرات اإلبداعية
 0.988 31-1 31 ككؿ تنظيمياإلبداع ال

، فقد بمغت متع بدرجة ثبات مرتفعةتأداة الدراسة ت أف ( إلى5تشير نتائج الجدوؿ )
لمحور مستوى اإلبداع التنظيمي لدى  (Cronbach's alpha)قيمة معامؿ كرونباخ الفا 

(، 0.972(، ولمجاؿ تبني اإلبداع)0.953(، ولمجاؿ التطوير التنظيمي )0.988القادة )
 أفلمثبات، مما يدؿ عمى  اً وىي قيمة مرتفعة جد(، 0.966لمجاؿ توافر القدرات اإلبداعية)و 

 .امف الثبات ويمكف الوثوؽ في نتائجي تمتع بدرجة كبيرة جداً ت األداة

 الصورة النيائية ألداة الدراسة:

وقد أصبحت األداة بصورتيا النيائية وبعد إجراءات التحقؽ مف الصدؽ والثبات 
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مجاالت، ثبلثة لدى القادة موزعة عمى  اإلبداع التنظيميمستوى  فقرة تقيس( 09ف )مكونة م
( فقرات، والمجاؿ الثاني: تبني اإلبداع 9األوؿ: التطوير التنظيمي يحتوي عمى ) المجاؿ

، وتـ  (99( فقرة، والمجاؿ الثالث: توافر القدرات اإلبداعية يحتوي عمى )90يحتوي عمى )
تدريجا خماسيا حسب مقياس ليكرت الخماسي وعمى النحو اآلتي: )عالية  تدريج أداة الدراسة

 .(0ممحؽ رقـ )، جدَا، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدًا(

 إجراءات الدراسة:

 في تطبيؽ الدراسة: اآلتيةالباحث الخطوات  أتبع

 ةعمى األدب النظري في الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراس االطبلع- 9
 .          منيا  لبلستفادة 

 وتصميـ أداة الدراسة وىي االستبانة. بناء-0

 األداة.مف صدؽ وثبات  التأكد-0

عمى خطاب تسييؿ الميمة مف جامعة الباحة موجو إلى إدارة التعميـ في  الحصوؿ-9
       يتـ اختيار العينة منيا. التي سوؼ محايؿمحافظة 

 عينة الدراسة منو. مجتمع الدراسة واختيار تحديد-9

 أفراد عينة الدراسة. االستبانة( عمىأداة الدراسة ) توزيع-9

 البيانات والمعمومات مف أفراد العينة ثـ تفريغ البيانات في ذاكرة الحاسوب. جمع-9

 (.SPSSالبيانات باستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية) تحميؿ-9

 وأىدافيا.نتائج الدراسة وفؽ أسئمتيا  تقديـ-0

 تقرير الدراسة. كتابة-99
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 األساليب اإلحصائية املشتخدوة يف الدراسة:

لطبيعػة البحػث مػف خػبلؿ اإلحصػائية المناسػبة ستخدـ الباحػث مجموعػة مػف األسػاليب ا
   كاآلتي:(، وىي SPSS)برنامج 

 ( لحساب ثبات األداة.Cronbach's Alphaمعامؿ كرونباخ ألفا ) -

األداة مف خبلؿ التعرؼ مدى  لحساب صدؽ (Pearsonوف )معامؿ ارتباط بيرس -
 ارتباط كؿ فقرة بالمحور التي تنتمي اليو.

المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لئلجابػػة عػػف والسػػؤاؿ األوؿ والثالػػث، لمتعػػرؼ  -
 لدييـ. التنظيميوالكشؼ عف مستوى اإلبداع  لمقيادة التكيفية،عمى درجة ممارسة القادة 

( لعينتيف مستقمتيف لئلجابػة عػف السػؤاؿ الثػاني والرابػع لمكشػؼ عػف Test–Tاختبار " ت" ) -
داللػػة الفػػروؽ اإلحصػػائية لمتوسػػطات اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة التػػي تعػػزى لمتغيػػرات: 

 )سنوت الخبرة، المؤىؿ العممي(. 

سػتقمة لئلجابػة ( ألكثػر مػف عينتػيف مOne Way Anovaاختبار " تحميػؿ التبػايف األحػادي" )
عػف السػػؤاؿ الثػػاني والرابػػع لمكشػػؼ عػػف داللػة الفػػروؽ اإلحصػػائية لمتوسػػطات اسػػتجابات أفػػراد 

 عينة الدراسة التي تعزى لمتغير )المرحمة التعميمية(. 

 وعيار احللي عمى االستجابات: 

 .                االستجابة فئات عدد/ درجة أقؿ – درجة أعمى= حساب قيمة المدي  -
 80, 0=  5 / 4=    5 / 1 - 5=    ساب قيمة المدىح -
   80, 0 قيمة مدى االستجابة =  -
 .جداً  قميمة بدرجة تكوف( 1,8) مف أقؿ -(1) مف لمفقرة الحسابي المتوسط عندما يكوف -
 .قميمة بدرجة تكوف( 60 ,2)مف أقؿ –(1,8)مف لمفقرة الحسابي المتوسط يكوف عندما -
 .متوسطة بدرجة تكوف( 3,40)  مف أقؿ –(60 ,2)مف لمفقرة الحسابي المتوسط يكوف عندما -
 .كبيرة بدرجة تكوف( 20, 4)مف أقؿ –(40, 3)مف لمفقرة الحسابي المتوسط يكوف عندما -
 .جداً  كبيرة بدرجة تكوف(   5) -( 20, 4)مف لمفقرة الحسابي يكوف المتوسط عندما -
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 ٌتائج الدراسة وٍاقشتّا وتفشريِا 

 ذا الجزء عرض مجموعة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية والمتعمقةتـ في ى
، كما تمت مناقشة ىذه النتائج لدى قادة مدارس محافظة بارؽ بمستوى اإلبداع التنظيمي

 وتفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة وطبيعة عينتيا.

 ومناقشتيا وتفسيرىا: األوؿنتائج السؤاؿ 

ظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ مف وجية نظر المعمميف؟  ما مستوى اإلبداع التن
المعيارية الستجابات  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  حسابلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ 

مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس فقرات محور مف  فقرةكؿ  الدراسة عف عينةفراد أ
 (:9الجدوؿ)بيف في ككؿ كما ىو م المحوروعمى  ،محافظة بارؽ

( انمتوسطاث انحسابيت واالنحرافاث انمعياريت الستجاباث أفراد عينت انذراست 6جذول )

وانذرجت انكهيت نهمحور مستوى اإلبذاع انتنظيمي نذى قادة مذارس محافظت بارق  نمجاالث

 مرتبت تنازنيا حسب انمتوسطاث انحسابيت

ترتيب 
المجاؿ في 

 ستبانةاال
 المجاؿ

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
 التوافر

 كبيرة 1 0.880 3.66 تبني اإلبداع 0
 كبيرة 2 0.842 3.62 التطوير التنظيمي 9
 كبيرة 3 0.909 3.61 توافر القدرات اإلبداعية 0

 
الدرجة الكمية لمستوى اإلبداع التنظيمي 

 لدى قادة مدارس محافظة بارؽ
 كبيرة  0.887 3.58

اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس  جميع مجاالت مستوى( أف 9يتضح مف الجدوؿ ) 
حيث تمثؿ القيمة كبيرة،  بمتوسطات حسابية تقع في درجة توافرجاءت  محافظة بارؽ

(، أما مجاؿ 9.999( المتوسط األعمى وىو لمجاؿ تبني اإلبداع بانحراؼ معياري)0.99)
( وانحراؼ معياري 0.90جاء في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) يميالتطوير التنظ
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(، 0.99(، وفي المرتبة الثالثة جاء مجاؿ توافر القدرات اإلبداعية بمتوسط حسابي )9.990)
 (.9.090وانحراؼ معياري )

 لدييـ اإلبداع التنظيمي وتشير ىذه المتوسطات إلى أف قادة مدارس محافظة بارؽ
حيث  المحور،يدعـ ذلؾ المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة في ىذا بدرجة كبيرة، و 

لمستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ ككؿ لمجاالت المتوسط العاـ  بمغ
 (.9.999( وانحراؼ معياري )99.0) بقيمة

االبداع  ويعزو الباحث ىذه النتائج الى تبني المدراس في الوقت الحاضر الى نماذج
التنظيمي، في ظؿ المنافسة القوية وال سميا في تطبيؽ تقنيات التعميـ، وكذلؾ يمكف تفسير 
ذلؾ في ضوء الجيود التي بذلتيا المممكة في اآلونة األخيرة لتطوير قادة المدارس، وتختمؼ 

أف المستوى اإلجمالي لعناصر التي توصمت الى  (0990الحارثي )ىذه النتائج مع دراسة 
 .بداع اإلداري كاف بدرجة متوسطةاإل

لمستوى  الحسابية واالنحرافات المعياريةتـ حساب المتوسطات  الدراسةولتحميؿ بيانات 
في كؿ مجاؿ مف نظر المعمميف لدى قادة مدارس محافظة بارؽ وجية االبداع التنظيمي 

س محافظة بارؽ لدى قادة مدار  يحتوي عمييا محور االبداع التنظيميالتي  الثبلثةالمجاالت 
 كاآلتي:

  :اجملاه األوه: التطوير التٍظيىي

 فراد عينة الدراسةالمعيارية الستجابات أ النحرافاتالمتوسطات الحسابية واتخراج تـ اس
 حسب المتوسطات قراتالتطوير التنظيمي "، وتـ ترتيب ىذه الف " مفردات المجاؿ األوؿ عمى

 :(9) كما ىو مبيف بالجدوؿ تنازليا،الحسابية 
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( انمتوسطاث انحسابيت واالنحرافاث انمعياريت الستجاباث أفراد عينت انذراست عهي 7جذول )

مرتبت  وانذرجت انكهيت نهمجال قادة مذارس محافظت بارق نذى انتطوير انتنظيميفقراث مجال 

 تنازنيا حسب انمتوسطاث انحسابيت

رقـ 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 

 لحسابيا
االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
 التوافر

2 
مع فعاؿ الدائـ و التصاؿ ال اب يقـو القائد
 المعمميف.

 كبيرة 1 0.997 3.81

4 
األىداؼ العامة لممدرسة لجميع  القائد وضحي

 .المعمميف
 كبيرة 2 0.939 3.76

3 
السياسات التنظيمية الموجودة  يوضح القائد
 .افةلممعمميف ك داخؿ المدرسة

 كبيرة 3 1.000 3.75

7 
قائد إجراءات مناسبة لتعريؼ المعمميف اليضع 

 بالمستجدات في المياـ الوظيفية.
 كبيرة 4 0.952 3.65

5 
قائد المياـ اإلدارية وفقًا لممؤىبلت اليوزع 

 التي يمتمكيا المعمميف.
 كبيرة 5 1.023 3.57

6 
 مقدرات التيلقائد المياـ اإلدارية وفقًا اليوزع 

 يمتمكيا المعمميف.
 كبيرة 6 1.068 3.56

1 
قائد إلى تعديؿ التعميمات مف اجؿ اليسعى 

 تطوير العمؿ وفقا لممستجدات.
 كبيرة 7 0.985 3.52

 
قادة  الدرجة الكمية لمتطوير التنظيمي لدى

 كبيرة  0.881 3.64 مدارس محافظة بارؽ

لدى قادة مدارس  يمي( أف جميع فقرات مجاؿ التطوير التنظ9يتبيف مف جدوؿ )
فقد جاءت في المرتبة كبيرة،  بمتوسطات حسابية تقع في درجة توافرجاءت  محافظة بارؽ

( "يقوـ القائد باالتصاؿ الدائـ والفعاؿ مع المعمميف." بمتوسط حسابي 0األولى الفقرة )
( 9رة )المرتبة الثانية الفق (، وفيتوافر )كبيرة (، ودرجة9.009( وانحراؼ ومعياري )0.99)

( وانحراؼ 0.99"يوضح القائد األىداؼ العامة لممدرسة لجميع المعمميف." بمتوسط حسابي )
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( "يوضح القائد 0المرتبة الثالثة الفقرة ) (، وفيتوافر )كبيرة (، ودرجة9.000ومعياري )
( 0.99السياسات التنظيمية الموجودة داخؿ المدرسة لممعمميف كافة." بمتوسط حسابي )

  (.توافر )كبيرة (، ودرجة9.999معياري )وانحراؼ و 

( "يوزع القائد المياـ اإلدارية وفقًا لممؤىبلت التي 9وفي المرتبة الخامسة الفقرة )
توافر  (، ودرجة9.900( وانحراؼ ومعياري )0.99يمتمكيا المعمميف." بمتوسط حسابي )

ـ اإلدارية وفقًا لمقدرات التي ( "يوزع القائد الميا9المرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ) (، وفي)كبيرة
توافر  (، ودرجة9.999( وانحراؼ ومعياري )0.99يمتمكيا المعمميف." بمتوسط حسابي )

( "يسعى القائد إلى تعديؿ التعميمات مف اجؿ تطوير 9المرتبة األخيرة الفقرة ) (، وفي)كبيرة
 (، ودرجة99.09( وانحراؼ ومعياري )0.90العمؿ وفقا لممستجدات." بمتوسط حسابي )

   .توافر )كبيرة(

لدييـ مستوى مرتفع مف  بارؽ وتشير ىذه المتوسطات إلى أف قادة مدارس محافظة
، ويدعـ ذلؾ المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة في ىذا المحور التطوير التنظيمي

 .(99.0والذي بمغ )

رىـ في العممية التعميمة ويعزو الباحث ىذه النتائج إلى أف قادة المدارس يدركوف لدو 
في ظؿ التغيرات والتطورات التي تيدؼ ليا المممكة العربية السعودية، في ضوء الرؤى 

التي وضعت لذلؾ، وتعمؽ وزارة التعميـ الكثير مف التوقعات عمى قادة  تالمختمفة واالستراتيجيا
ادة المدارس يشاركوف المدراس لتفعيؿ ىذه البرامج وتطبيؽ االستراتيجيات الجديدة مما يجعؿ ق

المجتمع المدرسي في تفعيؿ ىذه البرامج والتي تتطمب تقديـ أفكار حديثة ومبادرات جديدة 
 ويعمؿ قادة المدارس عمى تعزيز ىذه المبادرات وتشجيع المعمميف عمى ذلؾ.

أف درجة ممارسة  التي توصمت الى (0990شقورة)وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة 
انوية األساليب إدارة التغيير في المدارس جاءت جيدة، وتبيف أف مستوى مديري المدارس الث

 .توفر ميارات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة جيد
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 :اجملاه الجاٌي: تبين اإلبداع

 فراد عينة الدراسةالمعيارية الستجابات أ النحرافاتالمتوسطات الحسابية واتخراج تـ اس
 حسب المتوسطات قرات"، وتـ ترتيب ىذه الف تبني االبداع الثاني "مفردات المجاؿ  عمى

 :(9) كما ىو مبيف بالجدوؿ تنازليا،الحسابية 

( انمتوسطاث انحسابيت واالنحرافاث انمعياريت الستجاباث أفراد عينت انذراست عهي 8جذول )

مرتبت تنازنيا  وانذرجت انكهيت نهمجال مذارس محافظت بارق قادة فقراث مجال تبني اإلبذاع نذى

 حسب انمتوسطاث انحسابيت

رقـ 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
 التوافر

 كبيرة 1 1.019 3.71 قائد المبادرات الفردية والجماعية.اليشجع  16

13 
ت ذات قائد بالحصوؿ عمى جميع البيانااليقـو 

 الصمة بالعمؿ.
 كبيرة 2 0.960 3.68

8 
قائد اإلجراءات البلزمة إلنجاز ال ُيَبّسط

 المعامبلت.
 كبيرة 3 0.970 3.67

14 
قائد الشعور باألمف الوظيفي لتعزيز اليعزز 

 اإلبداع لدى المعمميف.
 كبيرة 4 0.974 3.64

17 
قائد التنافس بيف المعمميف مف أجؿ اليشجع 

 تنشيط اإلبداع.
 كبيرة 5 1.046 3.64

20 
قائد عمى تفويض المعمميف اليعمؿ 

 بالصبلحيات البلزمة لتحقيؽ اإلبداع.
 كبيرة 6 1.022 3.62

15 

بأعماليـ  القياـقائد المعمميف عمى اليشجع 
 .بعيدًا عف أي ضغوط وظيفية

 

 

 كبيرة 7 1.028 3.62

9 
قائد المقترحات واألساليب الجديدة ال ُيَناقش

 يا المعمموف.التي يطرح
 د

 كبيرة 8 0.987 3.61

 كبيرة 9 1.065 3.60يقدـ القائد حوافز لممعمميف المبدعيف  10
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 الستمرارىـ في اإلبداع.

18 
قائد بيئة مبلئمة ومحفزة لمعمؿ اليوفر 

 اإلبداعي.
 كبيرة 10 1.020 3.57

19 
قائد فرصة لممعمميف الختبار األفكار اليمنح 

 الجديدة وتجربتيا.
 كبيرة 11 1.009 3.57

11 
قائد حماس المعمميف لتقديـ آراء جديدة اليثير 

 ومبدعة.
 كبيرة 12 1.035 3.55

12 
قائد تغييرات إيجابية في أساليب العمؿ اليحدث 
 كؿ فترة.

 كبيرة 13 1.020 3.50

 
قادة مدارس  الدرجة الكمية لتبني اإلبداع لدى
  0.907 3.59 محافظة بارؽ

 كبيرة

لدى قادة مدارس محافظة  جميع فقرات مجاؿ تبني اإلبداع( أف 99ؿ )يتبيف مف جدو
فقد جاءت في المرتبة األولى كبيرة،  بمتوسطات حسابية تقع في درجة توافرجاءت  بارؽ

( وانحراؼ 0.99( "يشجع القائد المبادرات الفردية والجماعية." بمتوسط حسابي )99الفقرة )
( "يقوـ القائد 90ة(، وفي المرتبة الثانية الفقرة )ودرجة توافر )كبير  (،9.990ومعياري )

( وانحراؼ 0.99بالحصوؿ عمى جميع البيانات ذات الصمة بالعمؿ." بمتوسط حسابي )
( "ُيَبّسط القائد 9المرتبة الثالثة الفقرة ) (، وفيتوافر )كبيرة (، ودرجة9.099ومعياري )

( وانحراؼ ومعياري 0.99) اإلجراءات البلزمة إلنجاز المعامبلت." بمتوسط حسابي
   .توافر )كبيرة( (، ودرجة9.099)

( "يمنح القائد فرصة لممعمميف الختبار األفكار 90وفي المرتبة الحادية عشر الفقرة )
توافر  (، ودرجة9.990( وانحراؼ ومعياري )0.99الجديدة وتجربتيا." بمتوسط حسابي )

"يثير القائد حماس المعمميف لتقديـ آراء جديدة ( 99المرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ) (، وفي)كبيرة
 (، وفيتوافر )كبيرة (، ودرجة9.909( وانحراؼ ومعياري )0.99ومبدعة." بمتوسط حسابي )

( "يحدث القائد تغييرات إيجابية في أساليب العمؿ كؿ فترة." 90المرتبة األخيرة الفقرة )
   .توافر )كبيرة( (، ودرجة9.909( وانحراؼ ومعياري )0.9بمتوسط حسابي )
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يتبنوف االبداع بدرجة  بارؽ وتشير ىذه المتوسطات إلى أف قادة مدارس محافظة
، ويدعـ ذلؾ المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة في ىذا المحور والذي بمغ كبيرة

(90.0). 

ويعزو الباحث ىذا المستوى المرتفع مف عناصر اإلبداع التنظيمي إلى وجود دعـ مف 
وزارة التعميـ ومكاتب التعميـ، تجاه تفعيؿ البرامج واألنشطة ومشاركة المجتمع المدرسي برمتو 
في العممية التعميمية، وىذا بدوره يشجع قادة المدارس عمى االنفتاح عمى المجتمع المدرسي 
بصورة أكبر وترؾ مساحات كافية لمشاركة المعمميف، وتشجيعيـ عمى تقديـ األفكار والرؤى 

ي تساعد عمى تطوير البيئة المدرسية وتطبيؽ األنشطة والفعاليات بصورة اكثر فاعمية الت
والمعمـ المتميز  زوتميز، وفي سبيؿ ذلؾ اطمقت المممكة عدة جوائز تتعمؽ بالقائد المتمي

والمدرسة المتميزة في سبيؿ خمؽ جو مف المنافسة بيف أفراد المجتمع المدرسي وعمى مستوى 
ذلؾ الدور الذي يمعبو قائد المدرسة في تشجيع المبادرات اإلبداعية، مما  المدارس، يقابؿ

 يتطمب مف القادة أف يكونوا عمى مستوى عالي مف اإلبداع التنظيمي.

المناخ التنظيمي التي توصمت الى أف  (0990السممي )وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة 
وجية نظر مديرييا ومعممييا كاف السائد في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة مف 

 .بدرجة عالية

 اجملاه الجالح: توافر الكدرات االبداعية

 فراد عينة الدراسةالمعيارية الستجابات أ النحرافاتالمتوسطات الحسابية واتخراج تـ اس
حسب  قراتتوافر القدرات االبداعية "، وتـ ترتيب ىذه الف الثاني "مفردات المجاؿ  عمى

 :(0) كما ىو مبيف بالجدوؿ تنازليا،سابية الح المتوسطات
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( انمتوسطاث انحسابيت واالنحرافاث انمعياريت الستجاباث أفراد عينت انذراست عهي فقراث 9جذول )

مرتبت تنازنيا  وانذرجت انكهيت نهمجال قادة مذارس محافظت بارق نذى توافر انقذراث اإلبذاعيتمجال 

 سطاث انحسابيتحسب انمتو

رقـ 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 
درجة  الترتيب المعياري

 التوافر

24 
القدرة عمى طرح األفكار والحموؿ يمتمؾ القائد 

 كبيرة 1 0.992 3.63 العمؿ. ت وتحدياتالسريعة لمواجية مشاكبل

29 
قائد القدرة عمى طرح األفكار والحموؿ اللدى 

 مشاكؿ العمؿ.السريعة لمواجية 
 كبيرة 2 0.950 3.62

رقـ 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 
درجة  الترتيب المعياري

 التوافر

25 
قائد عمى زيادة فرص المعمميف لبلستفادة اليعمؿ 

 كبيرة 3 0.978 3.62 مف قدراتيـ اإلبداعية في مجاؿ العمؿ.

22 
ميف قائد القدرة عمى اإلشراؼ عمى المعماليمتمؾ 

 المبدعيف.
 كبيرة 4 1.023 3.61

26 
قائد عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة اليعمؿ 

 كبيرة 5 1.050 3.61 لتنمية قدرات المعمميف اإلبداعية.

30 
قائد في تغيير موقفو عندما يقتنع بعدـ الال يتردد 
 كبيرة 6 1.063 3.60 صحتو.

21 
قائد لمعمؿ مع لجاف أو فرؽ عمؿ تكمؼ اليسعى 

 بحؿ المشكبلت واتخاذ القرارات الميمة.
 كبيرة 7 0.986 3.60

23 
قائد الظروؼ البيئية التي تساىـ في اليوفر 

 كبيرة 8 0.992 3.57 تحسيف القدرات اإلبداعية.

 كبيرة 9 0.999 3.55 قائد رؤية دقيقة لمشكبلت العمؿ.اليمتمؾ  27
 كبيرة 10 0.983 3.49 قائد بمشكبلت العمؿ قبؿ حدوثيا.اليتنبأ  31

28 
قائد عف تكرار ما يفعمو اآلخروف في حؿ اليبتعد 

 كبيرة 11 0.972 3.44 مشكبلت العمؿ.

قادة  الدرجة الكمية لتوافر القدرات اإلبداعية لدى 
 مدارس محافظة بارؽ

 كبيرة  0.887 3.55
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القدرات اإلبداعية لدى قادة مدارس ( أف جميع فقرات مجاؿ 0يتبيف مف جدوؿ )
فقد جاءت في المرتبة كبيرة،  بمتوسطات حسابية تقع في درجة توافرجاءت  افظة بارؽمح

( "يمتمؾ القائد القدرة عمى طرح األفكار والحموؿ السريعة لمواجية مشاكبلت 09األولى الفقرة )
توافر  (، ودرجة9.000( وانحراؼ ومعياري )0.90وتحديات العمؿ." بمتوسط حسابي )

( "لدى القائد القدرة عمى طرح األفكار والحموؿ 00بة الثانية الفقرة ))كبيرة(،  وفي المرت
(، 9.099( وانحراؼ ومعياري )0.90السريعة لمواجية مشاكؿ العمؿ." بمتوسط حسابي )

( "يعمؿ القائد عمى زيادة فرص 09توافر )كبيرة(،  وفي المرتبة الثالثة الفقرة ) ودرجة
( 0.90داعية في مجاؿ العمؿ." بمتوسط حسابي )المعمميف لبلستفادة مف قدراتيـ اإلب

 توافر )كبيرة(   (، ودرجة9.099وانحراؼ ومعياري )

( "يمتمؾ القائد رؤية دقيقة لمشكبلت العمؿ." بمتوسط 09وفي المرتبة التاسعة الفقرة )
توافر )كبيرة(،  وفي المرتبة قبؿ  (، ودرجة9.000( وانحراؼ ومعياري )0.99حسابي )
( 0.90( "يتنبأ القائد بمشكبلت العمؿ قبؿ حدوثيا." بمتوسط حسابي )09قرة )األخيرة الف

( "يبتعد 09المرتبة األخيرة الفقرة ) (، وفيتوافر )كبيرة (، ودرجة9.090وانحراؼ ومعياري )
( 0.99القائد عف تكرار ما يفعمو اآلخروف في حؿ مشكبلت العمؿ." بمتوسط حسابي )

  .توافر )كبيرة(  رجة(، ود9.090وانحراؼ ومعياري )

وتشير ىذه المتوسطات إلى أف قادة مدارس محافظة بارؽ لدييـ مستوى مرتفع مف 
القدرات اإلبداعية، ويدعـ ذلؾ المتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة في ىذا المحور 

 .(99.0والذي بمغ )

الختيار اليوـ بناء وقد تعود ىذه النتائج الى طريقة اختيار قادة المدارس حيث يتـ ا
عمى عدة معايير ومنيا السمات اإلبداعية لدى القائد، كما اف الدورات التدريبية وتأىيؿ قادة 
المدارس يعد مف البرامج التي أولت الحكومة االىتماـ بيا، فعكفت عمى تزويد القادة بالعديد 

 دييـ.مف الميارات المختمفة التي تعمؿ عمى رفع وتنمية السمات اإلبداعية ل

غياب  التي توصمت الى (0999وفاء العساؼ )وتختمؼ ىذه النتائج مع دراسة 
 .%( 99المستويات اإلبداعية المرتفعة لدى مديرات المدارس، حيث كاف مستوى اإلبداع )
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 :وتفشريِا ووٍاقشتّا الجاٌي الشؤاه ٌتائج

متوسطات ( بيف α ≥ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
استجابات أفراد العينة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ والتي 

سنوات الخبرة، المؤىؿ العممي(؟ ولئلجابة عف ىذا التعميمية، تعزى لممتغيرات: )المرحمة 
( لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفروؽ  Test–Tت ) –التساؤؿ تـ استخدـ اختبار

الخبرة، ية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة التي تعزى لمتغير: )سنوات حصائاإل
المرحمة ) لمتغير( بالنسبة  way AN0VA–Oneوتحميؿ التبايف األحادي )العممي( المؤىؿ 
 ( وفيما يمي توضيح لذلؾ.التعميمية

 المرحمة التعميمية:بالنسبة لمتغير  أوال:

في متوسطات استجابات ( α≤0.(05 ند مستوى الداللةعلمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية 
تعزى والتي  ،مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ أفراد العينة حوؿ

رافات المعيارية لقيمة قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنح المرحمة التعميميةلمتغير 
 عينةراد الستجابات أف ( Way ANOVA-One)"ؼ" طبقا الختبار تحميؿ التبايف األحادي 

بارؽ، مف وجية نظر مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة  حوؿ الدراسة
 المرحمة التعميمية.تعزى لمتغير المعمميف، والتي 

أفراد المعيارية لدرجات استجابات  رافاتواالنح المتوسطات الحسابيتـ حساب حيث 
بارؽ مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة  مجاالت محور عمىعينة الدراسة 

ما  وىذا )المرحمة التعميمية( وفؽ متغير والدرجة الكمية لممحور، مف وجية نظر المعمميف،
 :(99)يبينو الجدوؿ
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 مجاالث محور مستوى اإلبذاعانحسابيت واالنحرافاث انمعياريت نانمتوسطاث ( .0جذول )

انمرحهت  نمتغيرتبعا  انتنظيمي نذى قادة مذارس محافظت بارق وانذرجت انكهيت نهمحور

 انتعهيميت

 العدد المرحمة التعميمية المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ المعياري

 التطوير التنظيمي

 0.905 3.62 276 ابتدائي
 0.789 3.45 143 متوسط
 0.831 4.01 121 ثانوي
 0.880 3.66 540 المجموع

 تبني اإلبداع

 0.941 3.57 276 ابتدائي
 0.786 3.40 143 متوسط
 0.890 3.94 121 ثانوي
 0.909 3.61 540 المجموع

 العدد المرحمة التعميمية المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ المعياري

 توافر القدرات اإلبداعية

 0.901 3.54 276 ابتدائي
 0.783 3.39 143 متوسط
 0.895 3.89 121 ثانوي
 0.887 3.58 540 المجموع

الدرجة الكمية لمستوى 
اإلبداع التنظيمي لدى قادة 
 مدارس محافظة بارؽ

 0.901 3.57 276 ابتدائي
 0.765 3.41 143 متوسط
 0.854 3.94 121 ثانوي
 0.875 3.61 540 المجموع

ت أفراد عينة الدراسة عمى ( وجود فروؽ ظاىرية في استجابا99) يتبيف مف الجدوؿ
مجاالت محور مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ والدرجة الكمية تبعا 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفروؽ ذات كانت ىذه إذالممرحمة التعميمة. ولتحديد فيما 



  مينــــــــــــر المعلــــــــــــــــة نظـــــارق من وجهــــافظة بـــــــــدارس محــــــــــــة مادــــــــق ىدـــــــيمي لـــــداع التنظــــــاإلب  

- 909 - 

0.05≥α  (.99في الجدوؿ ) ، وجاءت نتائجو كماالتبايف األحاديتـ تطبيؽ اختبار تحميؿ 
لمكشؼ عف  ( Way Anova-One) اختبار تحميؿ التبايف األحادي( 11) جدوؿ

لمجاالت محور مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ داللة الفروؽ 
 وفقا لمتغير المرحمة التعميمية  والدرجة الكمية

 مصدر التبايف المجاالت
مجموع 

 لمربعاتا
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

 التطوير التنظيمي

بيف 
 المجموعات

20.93 2 10.47 

داخؿ  0.001 14.17
 المجموعات

396.71 537 0.74 

  539 417.64 اإلجمالي

 تبني اإلبداع

بيف 
 المجموعات

19.44 2 9.72 

داخؿ  0.001 12.25
 المجموعات

426.05 537 0.79 

  539 445.49 اإلجمالي

 توافر القدرات اإلبداعية

بيف 
 المجموعات

17.78 2 8.89 

داخؿ  0.001 11.76
 المجموعات

406.20 537 0.76 

  539 423.98 اإلجمالي

الدرجة الكمية لئلبداع التنظيمي 
 لدى قادة محافظة بارؽ

بيف 
 المجموعات

19.21 2 9.60 

داخؿ  0.001 13.09
 مجموعاتال

393.89 537 0.73 

  539 413.10 اإلجمالي
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الكمية لئلبداع التنظيمي لدى قادة محافظة " لمدرجة أف قيمة "ؼ إلى (99تشير النتائج في جدوؿ )
(، ومجاؿ توافر 90.09(، ومجاؿ تبني اإلبداع)99.99(، ومجاؿ التطوير التنظيمي )90.900بمغت ) بارؽ

، مما يدؿ عمى أف (9.99عند مستوى معنوية اقؿ مف ) دالة إحصائيًّا وجميعيا (99.99القدرات اإلبداعية )
متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ  في α≤0.05ىناؾ فروًقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ة لدى قادة مدارس محافظة بارؽ تعزى الختبلؼ متغير المرحمبمجاالتو الثبلثة  مستوى اإلبداع التنظيمي
لمتعرؼ عمى اتجاه ىذه الفروؽ تـ إجراء اختبار شيفيو حيث تشير نتائج ىذ االختبار إلى أف ىناؾ  .التعميمية

في متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ مستوى  α≤0.05فروًقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 بلؼ متغير المرحمة التعميمية، وذلؾ بيفتعزى الخت بمجبلتو اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ

،  الثانوية المرحمة معممي ، لصالحواالبتدائية المتوسطةالمرحمتيف  كؿ مف معممي و الثانوية المرحمة  معممي
الثانوية اكبر مستوى اإلبداع  مدارس المرحمةقادة  مستوى اإلبداع التنظيمي بمجاالتو لدى مما يدؿ عمى أف
 .( يوضح ذلؾ90. وجدوؿ )واالبتدائية المتوسطةالمرحمتيف  ارسمدقادة  التنظيمي لدى

لمجاالت محور مستوى اإلبداع لمتعرؼ عمى اتجاه الفروؽ  (Scheffeاختبار شيفيو ) (12) جدوؿ
 تبعا لمتغير المرحمة التعميمية التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ والدرجة الكمية

المتوسط  رحمة الم المجاؿ 
 الحسابي

المرحمة 
 االبتدائية

المرحمة 
 المتوسطة

المرحمة 
 الثانوية

 التطوير التنظيمي
    3.62 المرحمة االبتدائية
    3.45 المرحمة المتوسطة
  *55237. *38243. 4.01 المرحمة الثانوية

 تبني اإلبداع
    3.57 المرحمة االبتدائية
    3.40 المرحمة المتوسطة
  *53348. *36517. 3.94 المرحمة الثانوية

 توافر القدرات اإلبداعية
    3.54 المرحمة االبتدائية
    3.39 المرحمة المتوسطة
  *50691. *35816. 3.89 المرحمة الثانوية

الدرجة الكمية لئلبداع 
التنظيمي لدى قادة محافظة 

 بارؽ

    3.57 المرحمة االبتدائية
    3.41 سطةالمرحمة المتو 

  *52897. *36677. 3.94 المرحمة الثانوية

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف المرحمة الثانوية ىي مرحمة ىامة لمطبلب فيي 
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تحدد المسارات العممية التي سوؼ يسمكيا بعد إتمامو ليذه المرحمة، كما أف قادة المرحمة 
مرحمة وفي ضوء نضج معممي ىذه المرحمة الثانوية لدييـ العديد مف المسئوليات في ىذه ال

وخبراتيـ الواسعة فاف قادة المدارس يوكموف ليـ العديد مف المياـ ويتركوف ليـ مساحات 
كبيرة لتقديـ االقتراحات والرؤى المختمفة، ومف ثـ فاف قادة المرحمة الثانوية لدييـ مستوى 

ية والثانوية، وقد يعود ذلؾ أيضا إلى مرتفع مف اإلبداع التنظيمي بالمقارنة بالمرحمة االبتدائ
أف اختيار قادة المرحمة الثانوية يكوف اكثر صرامة بالنسبة لممواصفات والخصائص والميارات 

 التي يتمتع بيا قائد المدرسة.

 ثاٌيًا: بالٍشبة ملتػري سٍوات اخلربة

في متوسطات استجابات ( α≥0.05لحساب داللة الفروؽ اإلحصائية عند مستوى)
مجاالت محور مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ اد العينة حوؿ أفر 

 قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي سنوات الخبرة،تعزى لمتغير التي  والدرجة الكمية
مجاالت محور  حوؿ فراد عينة الدراسةالستجابات أاختبار)ت( وقيمة  ،المعياري راؼواالنح

مف وجية نظر  مي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ والدرجة الكميةمستوى اإلبداع التنظي
 :(90)كما ىو مبيف بالجدوؿ سنوات الخبرة لمتغيرطبقا  المعمميف،
 أفراد عينت انذراستانفروق بين متوسطاث استجاباث  )ث( نذالنت ( نتائج اختبار01جذول )

اإلبذاع انتنظيمي نذى قادة مذارس محافظت بارق  عهي دالنت انفروق نمجاالث محور مستوى

 نمتغير سنواث انخبرة اتبع وانذرجت انكهيت

 ف سنوات الخبرة المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 ت
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

التطوير 
 التنظيمي

 0.953 3.67 87 سنوات 99قؿ مف أ
0.256 538 0.798 

 0.867 3.66 453 سنوات فأكثر 99
تبني 
 اإلبداع

 0.979 3.65 87 سنوات 99قؿ مف أ
0.154 538 0.877 

 0.896 3.60 453 سنوات فأكثر 99
توافر 
القدرات 
 اإلبداعية

 0.935 3.55 87 سنوات 99قؿ مف أ
0.099 538 0.921 

 0.878 3.58 453 سنوات فأكثر 99
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الدرجة 
الكمية 
لئلبداع 
التنظيمي 
 لدى قادة
محافظة 
 بارؽ

 0.940 3.62 87 سنوات 99قؿ مف أ

0.021 538 0.983 
 0.864 3.61 453 سنوات فأكثر 99

إلى أف قيمة "ت" غير دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة  (90) تشير النتائج في جدوؿ
0.05≥α لجميع مجاالت االبداع التنظيمي والدرجة الكمية لممحور، مما يدؿ عمى عدـ وجود ،

في متوسطات استجابات أفراد العينة  α≤ 0.05مستوى الداللة ذات داللة إحصائية عند  اوقً فر 
سنوات  متغيرللدى قادة المدراس الثانوية تعزى  بمجاالتو مستوى اإلبداع التنظيميحوؿ 
 الخبرة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف ممارسة اإلبداع التنظيمي لمقائد تجاه المعمميف سواء 
أو الجدد ال تتسـ بالفروؽ الكبيرة فالقائد يستجيب لجميع المعمميف سواء  القدامى منيـ

 أصحاب الخبرات الكبيرة أو الخبرات القميمة. 

التي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة  (0990)مع دراسة العاجز وشمداف تتفؽ
سنوات تغير إحصائية حوؿ دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى المعمميف تبعًا لم

عدـ وجود التي توصمت الى  (0999وفاء العساؼ )وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة  .الخبرة
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستوى اإلبداع لدى مديرات المدارس وفًقا لمتغير الخبرة في 

 .مجاؿ اإلدارة المدرسية
ذات داللة فروؽ التي توصمت الى وجود  ( 0990الحجايا) بينما تختمؼ مع دراسة

إحصائية في السموؾ اإلبداعي  تعزى لتفاعؿ الجنس مع الخبرة اإلدارية ولصالح الذكور ذوي 
 (0990السممي )تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة . وتختمؼ سنوات( فأكثر99) الخبرة اإلدارية

ووجود فروؽ ذات دالّلة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة التي توصمت الى 
ة حوؿ درجة ممارسات القيادة اإلبداعية في المدارس الحكومية المتوسطة بجدة مف الدراس
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 لسنوات الخبرة.وجية نظر مديرييا ومعممييا وفقًا 
 المؤىؿ العمميبالنسبة لمتغير  ثالثا:

في متوسطات استجابات ( α≥0.05لحساب داللة الفروؽ اإلحصائية عند مستوى)
تعزى لمتغير التي لتنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ مستوى اإلبداع اأفراد العينة حوؿ 
اختبار)ت( وقيمة  ،المعياري راؼواالنح قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي ،المؤىؿ العممي
مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة حوؿ  فراد عينة الدراسةالستجابات أ

 :(99)مؤىؿ العممي كما ىو مبيف بالجدوؿال لمتغيرطبقا  ، مف وجية نظر المعمميف،بارؽ

 أفراد عينت انذراستانفروق بين متوسطاث استجاباث  )ث( نذالنت ( نتائج اختبار01جذول )

عهي دالنت انفروق نمجاالث محور مستوى اإلبذاع انتنظيمي نذى قادة مذارس محافظت بارق 

 نعهمينمتغير انمؤهم ا اتبع وانذرجت انكهيت

 ف سنوات الخبرة المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 ت
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

التطوير 
 التنظيمي

 0.865 3.61 486 بكالوريوس فأقؿ
3.97 538 0.001 

 0.896 4.11 54 أعمى مف بكالوريوس
تبني 
 اإلبداع

 0.892 3.56 486 بكالوريوس فأقؿ
3.86 538 0.001 

 0.948 4.06 54 مى مف بكالوريوسأع
توافر 
القدرات 
 اإلبداعية

 0.866 3.53 486 بكالوريوس فأقؿ
3.62 538 0.001 

 0.974 3.99 54 أعمى مف بكالوريوس

الدرجة 
الكمية 
لئلبداع 
التنظيمي 
لدى قادة 
محافظة 
 بارؽ

 0.857 3.56 486 بكالوريوس فأقؿ

3.88 538 0.001 
 0.925 4.05 54 سأعمى مف بكالوريو 
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إلى أف قيمة "ت" دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة  (99) تشير النتائج في جدوؿ
0.05≥α لجميع مجاالت االبداع التنظيمي والدرجة الكمية لممحور، مما يدؿ عمى وجود ،
في متوسطات استجابات أفراد العينة  α≤0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة افروقً 
 متغيرللدى قادة المدراس الثانوية تعزى  بمجاالتو الثبلث مستوى اإلبداع التنظيمي ؿحو

 أعمى مف بكالوريوس.المؤىؿ العممي، لصالح المؤىبلت العممية 

يمكف فسير ذلؾ في ضوء الميارات التي يمتمكيا المعمميف أصحاب المؤىبلت اعمى مف 
صورة أكبر ميـ مف المعمميف األقؿ مف بكالوريوس مما يشجع قادة المدارس عمى التفاعؿ ب

بكالوريوس وىذا بدوره يولد ممارسات لئلبداع التنظيمي لمقائد أكثر تجاه ىذه الفئة مف 
المعمميف، نتيجة اطبلع ىؤالء المعمميف عمى المستجدات التعميمية وقدرتيـ عمى البحث 

ف المعمميف والقادة لمعمؿ والتعمـ الذاتي وتنمية المعرفة لدييـ، مما يخمؽ مساحة مشتركة بي
 سويا.

ووجود فروؽ ذات التي توصمت الى  (0990السممي )تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة 
دالّلة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة ممارسات القيادة 
قًا اإلبداعية في المدارس الحكومية المتوسطة بجدة مف وجية نظر مديرييا ومعممييا وف

 المؤىؿ العممي. لمتغير

عدـ وجود فروؽ ذات التي توصمت إلى  2009)العاجز وشمداف)تختمؼ مع دراسة 
تبعًا لمتغير  المعمميفداللة إحصائية حوؿ دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى 

 .المؤىؿ العممي

 ومخص ٌتائج الدراسة:

، وذلؾ مف وجية ف اإلبداع التنظيميأف قادة مدارس محافظة بارؽ لدييـ مستوى مرتفع م -
 نظر المعمميف.

متوسطات  في α≤0.05أف ىناؾ فروًقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
استجابات أفراد العينة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارؽ تعزى 

 .الختبلؼ متغير المرحمة التعميمية
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في متوسطات استجابات  α≤ 0.05مستوى الداللة حصائية عند ذات داللة إ افروقً ال توجد  -
سنوات  متغيرلمستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة المدراس الثانوية تعزى أفراد العينة حوؿ 

 الخبرة.

في متوسطات استجابات  α≤0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة افروقً توجد  -
المؤىؿ  متغيرليمي لدى قادة المدراس الثانوية تعزى مستوى اإلبداع التنظ أفراد العينة حوؿ

 العممي.

 :توصياتال 

دعـ وتعزيز استراتيجيات قائد المدرسة التي تيدؼ إلى تطوير أداء المعمميف لمتخمي عف  -
الطرؽ التقميدية، والبحث عف طرؽ غير مألوفة مف خبلؿ إقامة ندوات وورش عمؿ 

 تدعـ ذلؾ.

ت واألدوات التي تساعده مف الوصوؿ إلى أكبر قدر مف تزويد قائد المدرسة باآلليا  -
رشادىـ.  المعمميف لتدريبيـ وا 

تعزيز مجيودات قادة المدارس وتشجيعيـ عمى االستمرار بالعمؿ مع المعمميف لرفع  -
 مستوى اإلبداع لدييـ.

عمى قادة المدارس أف يتفيموا احتياجات المعمـ ومتطمباتيـ حتى تكوف الدورات التدريبية  -
 إلرشادية تحقؽ غايتيا وىدفيا.وا

تأىيؿ واكساب قادة المدارس القدرة عمى مناقشة المعمميف في أوجو القصور لدييـ،  -
 وطرؽ تحسيف ورفع مستواىـ. 

مساعدة قادة المدراس عمى تقديـ المبادرات بالطرؽ الغير المألوفة في العمؿ والعمؿ عمى  -
 تجريب أساليب وطرؽ جديدة.

ؽ وأساليب العمؿ كمما تطمب األمر ذلؾ مع مشاركة المعمميف في إجراء تغييرات في طر -
 ذلؾ.

التوسع في إعطاء الصبلحيات لقادة المدراس تمكنيـ مف تعديؿ بعض التعميمات بما  -
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 يتوافؽ مع متطمبات البيئة المدرسية وخصائص المعمميف.

بداع داخؿ مف الفرص المتوفرة وتوفير مناخ مف اإل رفع قدرة قادة المدارس لبلستفادة -
 لممؤسسة.التكيؼ فحسب بؿ واستمرار النمو والتقدـ  عمى ليس ورفع مستواىـ المدرسة

سسات عمى أىمية التكيؼ ؤ ثقاليـ منذ بداية خدمتيـ بالما  التركيز عمى القادة بتعميميـ و  -
لما لو أثر كبير في رفع مستوى اإلبداع التنظيمي  مع المستجدات والتحمي بالمرونة

 لدييـ.

 :حاتكرتامل

 تكرار ىذه الدراسة عمى مناطؽ ومحافظات المممكة العربية السعودية المختمفة. -

 املراجع دراسة أثر قائىة

 لدى الوظيفي اإلبداع عمى التنظيمية القوة أثر( . 2010)  حسيف ذيب خالد زيد، أبو
 الشرؽ جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة. )األردنية التجارية البنوؾ في العامميف
  .األردف، عماف، األوسط

(. ميارات التفكير اإلبداعي لدى مديري المدارس الثانوية 2010أحمد، دورا عيسى السيد. )
في محافظة العاصمة عماف وعبلقتيا بدرجة مشاركة المعمميف في عممية صنع القرار. 

  )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرؽ األوسط، عماف، األردف.

 حالة دراسة: التنافسية الميزة المؤسسة اكتساب في اإلبداع دور(. 2011) خرار األخضر،
منشورة(،  غير ماجستير رسالة)نموذجًا. ( سعيدة)ربي حماـ مركب EGTT مؤسسة
  .الجزائر بمقايد، بكر أبي ةجامع

 المؤسسات الصغيرة في العامميف أداء عمى التنظيمي اإلبداع (. أثر2014أسامة، مححوبي )
 غير ماجستير رسالة)."بورقمة لمجنوب الببلستيؾ تحويؿ وحدة شركة حالة"طة والمتوس
 الجزائر.   ،ورقمة، مرباح قاصدي ، جامعة(منشورة

. غزة محافظة أطفاؿ لدى اإلبداع لتنمية مقترح برنامج فعالية(. 2009) محمد أماني، أىؿ
 .فمسطيف، غزة، اإلسبلمية الجامعة(، منشورة غير ماجستير رسالة)
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 الرفع في ودوره  اإلبداع تنمية(. 2011. )اهلل رزؽ وحناف شيمي؛ فييمة؛ ووساـ بديسي،
 والتغييػر اإلبػداع حوؿ: الدولػي الممتقػى إلى مقدمة عمؿ ورقة المنظمات. أداء مف

 ،دحمب سعد جامعة ماي(، 19و  18 الفترة ) الحديثػة، المنظمػات فػي التنظيمػي
 .الجزائر البميدة،

 المدارس اإلبداع في تنمية في المدرسية اإلدارة دور(. 2008أنجود شحادة ) بمواني،
مديرييا. )رسالة  نظر وجية مف ومعيقاتيا فمسطيف شماؿ محافظات في الحكومية

 ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف. 

بداع اإلداري وأبرز (. واقع تطبيؽ عناصر اإل2013الحارثي، مشعؿ بف مبارؾ عايض ) 
مف وجية نظر مديرييا  معوقاتو لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة جدة

      أـ القرى،  مكة المكرمة . منشورة(، جامعة)رسالة ماجستير غير ووكبلئيا. 

 تطبيقية الوظيفي: دراسة األداء في وتأثيره التنظيمي اإلبداع .( 2011حاوي، إيماف عسكر )
 نصؼ دورية العامة، المعيد التقني، البصرة، العراؽ، مجمة ماجد ابف مستشفى في

 67 -48، (8)4سنوية، 

(. ضغوط العمؿ وعبلقتيا بالسموؾ اإلبداعي لدى مديري 2012الحجايا، سميماف سالـ )
المدارس الثانوية الحكومية في إقميـ جنوب األردف. )رسالة دكتوراه(. جامعة الطفيمة 

 . 009 -099(. 9. )90جمة العمـو التربوية والنفسية. التقنية. األردف. م

 عمى وانعكاساتيا المعرفة (. ادارة2004) محمد ىاشـ مطمؾ. العزاوي، بشرى الدوري، زكريا
 السنوي الدولي العممي إلى المؤتمر مقدـ التنظيمي. جامعة بغداد. العراؽ: بحث االبداع
( / إبريؿ) نيساف/  28-26) لمفترة لمنعقد, ا"العربي العالـ في المعرفة إدارة"الرابع :
 االدارية. والعمـو االقتصاد األردنية، كمية الزيتونة في جامعة (ـ 2004

 المناخ ألثر العامميف اتجاىات ( . قياس2005محمد ) العزب حسيف يوسؼ. خالػد ،الزعبي
إربد.  محافظة كيرباء شركة عمى ميدانية دراسة: اإلبداعي السموؾ تبني في التنظيمي
 .  112 -65(، 2)13األردف، مجمة المنارة،  .مؤتة جامعة

(. القيادة اإلبداعية وعبلقتيا بالمناخ التنظيمي في 2012السممي، فيد نجيـ راجح. )
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الحكومية المتوسطة بمدينة جده. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أـ  المدارس
 المكرمة.  القرى، مكة

(. ممارسة إدارة الوقت وأثرىا في تنمية ميارات 2008زاحـ ) السممي، فيد بف عوض اهلل
رسالة )اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية بتعميـ العاصمة المقدسة. 

 جامعة أـ القرى، مكة المكرمة. (،ماجستير غير منشورة

،  يجياالسترات التخطيط نموذج ضمف التنظيمي اإلبداع تنمية(. 2016) عائشة سمسـو
  .59 – 47 ،(14)1, الجديد االقتصاد ، مجمة3الجزائر جامعة. المؤسسة في البشرية لمموارد

(. إدارة التغيير وعبلقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري 2012شقورة، منير حسف أحمد. )
رسالة ماجستير غير )المدارس الثانوية في محافظات غزة مف وجية نظر المعمميف. 

 .  ألزىر، غزة، فمسطيفمنشورة(، جامعة ا

 المنظمات في البشري المورد وتنمية المؤسسي (. اإلبداع2011الصالح، أسماء رشاد نايؼ )
 اإلبداع" بعنواف: الدولي الممتقى . بحث مقدـ إلى(األماني أىمية) الحكومية غير

 الفترة ودولية، وطنية تجارب وتحميؿ دراسة الحديثة المنظمات في التنظيمي والتغيير
 الجزائر. ،البميدة ،دحمب سعد جامعة (،2011مايو  19 -18)

 دور الحوافز في تفعيؿ اإلبداع اإلداري لدى العامميف في(. 0999طؽ، سميـ. عبيد، عمى. )
 STAR)لكترونيكسئل )دراسة الحالة: مؤسسة السبلـ لالجزائرية المؤسسات الصناعية 

 -LIGHT    بي التبسي، تبسة، الجزائر. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العر 

دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع (. 2009العاجز، فؤاد عمى. شمداف، فايز كماؿ. )
لمؤتمر العممي ة مقدم. دراسة الثانوية في قطاع غزة لدى معممي مدارس المرحمة

" رعاية الموىوبيف ضرورة حتمية  العربي السادس لرعاية الموىوبيف والمتفوقيف:
، الجامعة 2009 ،تموز )يوليو( 28 - 26ما بيف  في الفترة. ستقبؿ عربي أفضؿ"لم

 اإلسبلمية،  غزة،  فمسطيف. 

(. درجة ممارسة لئلبداع اإلداري لدى 2013عبابنة، رامي محمود . الشقراف، رامي إبراىيـ. )
العموـ القادة التربوييف في مديريات التربية والتعميـ في محافظة أربد باألردف، مجمة 
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 .28 - 1(، 2)99التربوية والنفسية 

 تشجيع في ودورىا العامميف تمكيف (. استراتيجية2015حميمة. قوفي، يمينة ) المؤمف، عبد
بساـ.  بعيف الجزائر اتصاالت لمؤسسة التجارية الوكالة حالة التنظيمي: دراسة االبداع
 ويرة، الجزائر. أولحاج، الب محند جامعة أكمي ،(منشورة غير ماجستير )رسالة

 – مفيومو، )العممي البحث (.1987) كايد الحؽ، وعبد الرحمف عبد وعدس، ذوقاف عبيدات،
 . والتوزيع لمنشر الفكر دار: األردف عماف، ،(أساليبو- أدواتو

 لمديري الوظيفي باألداء وعبلقتو اإلداري (. اإلبداع2009توفيؽ ) عطية العجمة، توفيؽ
 ،(منشورة غير ماجستير رسالة). "غزة قطاع وزارات عمى بيقيةتط دراسة"القطاع العاـ 

 فمسطيف.  ،غزة ،اإلسبلمية الجامعة

 دراسة :العامميف إلبداع التنظيمية (. المعوقات2006العريفي ) محمد بف العريفي، سعود
الرياض. )رسالة  بمدينة العاـ األمف اإلداري بأجيزة التطوير وحدة عمى ميدانية

 عبدالعزيز، جدة، المممكة العربية السعودية.  الممؾ نشورة(، جامعةماجستير غير م

( . واقع اإلبداع ومعوقاتو لدى مديرات المدارس بمدينة 2004العساؼ،  وفاء عبدالعزيز )
الرياض. )رسالة ماجستير غير منشورة (،  جامعة الممؾ سعود،  الرياض، المممكة 

 العربية السعودية . 

 في تطبيقية التنظيمي )دراسة اإلبداع عمى االستراتيجي الذكاء أثر (.2015) نضاؿ عمراف،
 جامعة مجمة.  العراؽ. التقنية األوسط الفرات جامعة(. لبلتصاالت سيؿ أسيا شركة
 .1307 -1280(، 3)23،والتطبيقية الصرفة العمـو بابؿ،

 دراسة)ي التنظيم التطوير في اإلداري اإلبداع عناصر تطبيؽ (. أثر2013عوض، عاطؼ )
 القمموف ، جامعة(لبناف في الخموية االتصاالت مؤسسات في العامميف عمى ميدانية

 والقانونية، االقتصادية لمعمـو دمشؽ جامعة سورية مجمة عطية، الخاصة، دير
39(3 ،)197- 244 . 

رية: االدا لمتنمية العربية اإلبداعية. المنظمة اإلدارة تواجو التي (. التحديات2008عيد، سيد )
، الفترة "والخاصة الحكومية المؤسسات واألنشطة في لمبرامج اإلبداعية اإلدارة"ندوة 
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 (، القاىرة.0999فبراير )شباط(  17-21)

 إطار في التنظيمية الفاعمية تحقيؽ (. متطمبات2011عمي ) قاسـ، صبيحة. أحمد، حميد
 مجمة تكريت،  امعة، ج( تطبيقية دراسة) األعماؿ لمنظمات اإلبداع التنظيمي إدارة

 .149 -116(، 21)7 ،واالقتصادية اإلدارية لمعموـ تكريت

 إطار والمتوسطة. مداخمة في الصغيرة المشروعات في واإلبداع (. الريادة2010مراد، زايد. )
 االقتصادية العمـو األعماؿ بكمية وفرص التكويف: المقاولتية: حوؿ الدولي الممتقى

 الجزائر. ،بسكرة ،خيضر محمد جامعةالتسيير،  وعمـو والتجارية

 " ميدانية دراسة" التنظيمي اإلبداع عمى اإلداري التمكيف (. أثر2015أحمد ) معراج، قدري
 ، جامعة(منشورة غير ماجستير رسالة)بسكرة.  –سوناطراؾ لشركة الصيانة بمديرية
 بسكرة، الجزائر. خيضر، محمد

داع االداري لدى قيادات المدارس الثانوية (. تنمية االب0999الموسى، ناىد عبداهلل. )
)رؤية استراتيجية  الحكومية لمبنات في محافظة االحساء بالمممكة العربية السعودية.

  .   99 – 99(، 900مقترحة(، مجمة رسالة الخميج العربي، )

 في وأثرىا المعمومات (. نظـ2010األحمد ) محمود جمعو. ممكاوي، ناـز النجار، فايز
جدارا، األردف،  . جامعة(األردنية التأميف شركات في ميدانية دراسة)اإلبداع  تمستويا
 . 281 -257(، 2)26والقانونية،  االقتصادية لمعمـو دمشؽ جامعة مجمة

 اإلبداع التنظيمي لمقادة عمى اإلبداع لدى المعمميف.  -


