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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة ممار�سة الإبداع الإداري من قبل القادة
الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة �إربد من وجهة نظرهمّ ،
تكونت
عينة الدرا�سة من القادة الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة �إربد
(الرمثا� ،إربد الأوىل) ،للعام الدرا�سي  ،2011 /2010والبالغ عددهم ( )223قائدا ً تربوياً.
مت تطوير �أداة للدرا�سة تكونت من ( )20فقرة ،ركزت على قيا�س درجة ممار�سة الإبداع
الإداري من قبل القادة الرتبويني .مت الت�أكد من �صدق الأداة وثباتها ،وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل �إن درجة ممار�سة الإبداع الإداري من قبل القادة الرتبويني يف مديريات الرتبية
والتعليم يف حمافظة �إربد جاء بدرجة متو�سطة يف املجاالت (تبني وت�شجيع الإبداع،
وتطبيق الإبداع) والأداة ككل ،فيما ح�صل جمال "بيئة و�أ�ساليب العمل" على درجة
ممار�سة مرتفعة ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05=α
يف جميع جماالت درجة ممار�سة الإبداع الإداري من قبل القادة الرتبويني يف مديريات
الرتبية والتعليم يف حمافظة �إربد والأداة ككل تُعزى ملتغريات (اخلربة العملية ،املديرية،
امل�سمى الوظيفي).
الكلمات املفتاحية :الإبداع الإداري ،القادة الرتبويون ،مديريات الرتبية والتعليم.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/12/3 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/5/30 :م
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The Degree of Practicing Administrative Creativity among
Educational Leaders in Irbid Educational Directorates
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Abstract
The purpose of this study is to identify the degree of practicing administrative creativity by educational leaders in Irbid educational directorates as perceived by them. The study sample consisted of educational leaders in Irbid educational directorates (Ramtha directorate, First Irbid directorate), during the
academic year 2010/2011, and numbered (n=223). The researchers prepared
& developed a questionnaire consisting of (20) items, focusing on measuring
the degree of practicing administrative creativity by educational leaders. Validity and reliability coefficients were ensured for the tool. The findings of the
study were as follows: The degree of practicing of administrative creativity
by educational leaders showed an average degree on the tool as whole, and on
tow domains (adopting creativity, and applying creativity), and showed a high
degree on the domain (work environment). There are no statistical significant
differences at the significance level of (α = 0.05) on all domains of the degree
of practicing administrative creativity by educational leaders, and on the tool
as whole due to the variables (practical experience, directorate and job title).
Key words: administrative creativity, educational leaders, educational directorates.
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املقدمة

تواجه امل�ؤ�س�سات التعليمية حتديا ً م�شرتكا ً يتمثل يف حاجتها لرفع م�ستوى �أدائها حتى
يت�سنى لها الت�أقلم مع متطلبات التغري ال�رسيع ،وتربز �أهمية التالزم بني متطلبات الإدارة

احلديثة والإبداع الإداري يف النظام التعليمي ،حتى تواجه التحديات التي يربزها التغيري يف
جماالت التنمية والتطور احل�ضاري .كما �أن الإبداع �أ�صبح الآن مبثابة الأمل الأكرب للم�ؤ�س�سات

حلل الكثري من امل�شكالت التي تواجهها ،لذا ف�إن تطوير م�ستقبلها ال يعتمد على الكوادر
الب�رشية فح�سب ،و�إمنا يعتمد على توفري نوع متميز من العاملني ،وعلى �أفراد مبدعني يف

خمتلف املجاالت؛ مما حدا بتلك امل�ؤ�س�سات �إىل تنويع �أ�ساليب �إدارتها يف العمل ،والتخلي عن
ال�سيا�سات الإدارية القدمية وحتديثها ،وتطوير البنى التحتية ،وتوظيف تقنيات �إبداعية جديدة
مل تكن معروفة من قبل ،لتكون تلك امل�ؤ�س�سات �أكرث قدرة على املناف�سة ومواجهة املخاطر

والتحديات امل�ستقبلية.

وتعد الطاقات العقلية واملهارية التي يختزنها الإداريون يف الوحدات الإدارية املختلفة يف

امل�ؤ�س�سات التعليمية ،م�صدرا ً هاما ً من م�صادر الرثوة املعرفية والقوة احليوية التي متكنها
من حتليل املواقف ،و�إكت�شاف الأخطاء ،و�صنع القرارات ،بالطريقة والوقت املنا�سبني والذين
ي�ضمنان لها الإ�ستمرار والتفرد يف العمل ،الأمر الذي يتطلب �أن تكون عملية الإبداع

م�ؤ�س�سية وم�ستمرة ،وت�ساعد على توفري فر�ص التميز لدى الفرد فيها ،لكي يتكيف مع
الظروف واملتغريات وامل�ستجدات املحيطة به ،ويحل م�شاكلها (ال�شمري.)2002،

وميكن للم�ؤ�س�سات التعليمية ت�شجيع وتبني الإبداع ،وتنمية القدرات الإبداعية لدى

�أفرادها عن طريق القيام بالإجراءات واخلطط ال�سليمة ،وخلق جو ي�سوده التناف�س من جهة،

وزيادة قوة وفاعلية العمل من جهة �أخرى ،كما �أن الإبداع هو �رس جناح وبقاء امل�ؤ�س�سات حالياً،

فالإبداع دعم قوي لإدارات امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ويعطيها الثقة لل�صمود �أمام امل�ؤ�س�سات
املناف�سة والتحديات امل�ستقبلية .كما �أن التميز �أ�صبح �أحد الأهداف التي ت�سعى امل�ؤ�س�سات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إىل حتقيقه يف بيئة تناف�سية وتعليمية متغرية با�ستمرار ،بحيث تعتمد على ال�رسعة واملرونة
حتقيق النجاح و�إحراز التقدم والتفوق ،ويتطلب ذلك من امل�ستويات والوحدات الإدارية املختلفة
فيها جهودا ً مكثفة لتدعيم ال�سعي نحو مزيد من العمل الإبداعي والتطور يف الأداء والتفرد
يف الإجناز (احليزان2002،؛ اخلطيب.)1995،

واالبداع يف جوهره تغيري ،والتغيري مطلب حيوي للكثري من امل�ؤ�س�سات االدارية .ويف ظل

بيئة مت�سارعة الأحداث وكثرية التغيري تربز حاجة امل�ؤ�س�سة لالبداع لت�ستطيع �أن تقدم ما
هو جديد ولتتمكن من اال�ستمرار والبقاء يف ظل هذه البيئات الديناميكية ،واالبداع ال ميكن

امل�ؤ�س�سة من اال�ستمرار فح�سب ،ولكنه ميكنها من املناف�سة وتقدمي ما هو جديد وبالتايل
ميكنها من النمو واالزدهار

�إن مفهوم الإبداع وتنميته وتطويره لدى الأفراد داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية يعد من �أكرث

املو�ضوعات حداثة و�أهمية يف جمال الإدارة عموماً ،وخا�صة يف ظل التحديات العاملية اجلديدة

وازدياد التناف�س .وقد �إهتمت معظم امل�ؤ�س�سات العامة ومنها الرتبوية بتطبيق مفهوم

الإبداع الإداري داخل دوائرها املختلفة ،وعملت على ن�رشه كثقافة بحيث تركز على �أهمية

الإبداع وال�شفافية والكفاءة والتميز والالمركزية وتفوي�ض ال�صالحيات ،وا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات بفاعلية عالية يف العمل ،وقد عملت احلكومة يف هذا الإطار على طرح جائزة امللك

عبدا لله الثاين للتميز والإبداع ،والتي هدفت �إىل تعزيز قدرة تلك امل�ؤ�س�سات لتكون مواكب ًة
ملتطلبات العوملة واجلودة ال�شاملة والتناف�سية وحت�سني الأداء وجتويد الإنتاجية فيها .وهذا ما

يعك�س �أهمية تناول الإبداع الإداري داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية (ابراهيم.)2002،

فقد �أجرى احلوامدة ( )2003درا�سة هدفت �إىل التعرف لت�صورات القادة الرتبويني للمناخ

التنظيمي ال�سائد يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن ،وم�ستوى الإبداع الإداري لديهم.

ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم �أداتني الأوىل ا�ستبانه ت�صورات القادة الرتبويني للمناخ

التنظيمي وتكونت من ( )50فقرة موزعة على ثمانية جماالت ،والثانية ا�ستبانه الإبداع الإداري
والتي تكونت من ( )54فقرة موزعة على خم�سة جماالت .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ت�صورات
القادة الرتبويني للمناخ التنظيمي ال�سائد يف مديرياتهم ت�صورات ايجابية للمناخ ككل

وملجاالته با�ستثناء جمال التعوي�ضات كما بينت النتائج �إن م�ستوى الإبداع الإداري لدى القادة

الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن م�ستوى مرتفع للإبداع الإداري ككل وملجاالته،
وان هناك عالقة ارتباطيه ايجابية دالة �إح�صائيا بني املناخ التنظيمي والإبداع الإداري ،وقد
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حازت بع�ض الفقرات على م�ستوى منخف�ض من الإبداع الإداري ومنها �أقوم ب�أعمال ذات
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جمازفة عالية و�أقدم ت�سهيالت مادية ومعنوية جلذب املوظفني املبدعني.

وقد �أجرى اخلندقجي ( )2005درا�سة هدفت �إىل تعرف العالقة بني ا�ستخدام نظم املعلومات

الإدارية يف اجلامعات الأردنية والإبداع الإداري يف هذه اجلامعات ،وتعرف اثر بع�ض املتغريات
الو�سيطة على تقدير الإداريني مل�ستوى نظم املعلومات الإدارية وم�ستوى الإبداع الإداري
يف اجلامعات الأردنية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحث بتطوير �أداتني  :الأوىل ا�ستبانه
م�ستوى نظم املعلومات الإدارية وتكونت من ( )53فقرة موزعة على �ستة جماالت والثانية

ا�ستبانه الإبداع الإداري وتكونت من ( )47فقرة موزعة على �ستة جماالت .وقد بينت نتائج
الدرا�سة �أن م�ستوى نظم املعلومات الإدارية امل�ستخدمة يف اجلامعات الأردنية مرتفع لنظم

املعلومات الإدارية ككل وملجاالته �أي�ضا ،و�أن م�ستوى الإبداع الإداري يف اجلامعات الأردنية
مرتفع للإبداع الإداري ككل وملجاالته با�ستثناء جمال التخطيط اال�سرتاتيجي  ،و�أظهرت �أن
هناك عالقة ارتباطيه ايجابية دالة �إح�صائيا بني نظم املعلومات الإدارية والإبداع الإداري يف

اجلامعات الأردنية.

وقد قام حممد ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل التعرف لدرجة ممار�سة تكنولوجيا املعلومات

من قبل مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة يف الأردن من وجهة نظرهم وعالقتها بالإبداع الإداري
لديهم من وجهة نظر معلميهم ،وقد ا�ستخدمت جلمع البيانات �أداتان الأوىل لتعرف درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة لتكنولوجيا املعلومات ،والثانية لقيا�س م�ستوى الإبداع

الإداري لدى مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة وذلك من وجهة نظر املعلمني .و�أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود م�ستوى مرتفع لدرجة ممار�سة تكنولوجيا املعلومات طبقا لإجابات املديرين

�أنف�سهم .كما تبني وجود م�ستوى مرتفع من الإبداع الإداري لدى مديري املدار�س الثانوية
اخلا�صة من وجهة نظر املعلمني ،واىل �أن هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية بني درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة لتكنولوجيا املعلومات من وجهة نظرهم وم�ستوى

�إبداعهم الإداري من وجهة نظرمعلميهم.

و�أجرى باعمر ( )2007درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل املهارات الإبداعية للقائد الإداري و�أثرها

يف حت�سني الأداء الوظيفي لدى العاملني يف �سلطنة عمان من وجهة نظر ر�ؤ�ساء الأق�سام

ولتحقيق �أهداف الدرا�سة فقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانه مطورة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن املتو�سط العام لإبعاد املهارات الإبداعية للقائد الإداري يف الوزارات العمانية من وجهة

نظر ر�ؤ�ساء الأق�سام جاءت بدرجة مرتفعة وجاء م�ستوى الأداء الوظيفي �أي�ضا مرتفعا ،واىل
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�أن هنالك اثر للمهارات الإبداعية للقائد الإداري يف حت�سني الأداء الوظيفي لدى العاملني يف
وقام �أبو جامع ( )2008بدرا�سة هدفت �إىل تعرف العالقة بني الثقافة التنظيمية والإبداع

الإداري كما تراها م�ستويات �إدارية خمتلفة بوزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة فقد قام الباحث ب�إعداد وبناء ا�ستبانة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الثقافة التنظيمية
ال�سائدة لدى العاملني يف املنظمة الرتبوية الأردنية كانت متو�سطة وان درجة الإبداع الإداري

ال�سائدة لديهم كانت �أي�ضا متو�سطة .وتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغريات امل�ؤهل

الرتبوي والدورات التدريبية يف جمال الإدارة املدر�سية ،والدورات التدريبية يف جمال الإبداع
الإداري يف �إدراك الثقافة التنظيمية ويف امتالك املقدرات الإبداعية لدى العاملني يف املنظمة

الرتبوية الأردنية ل�صالح امل�ؤهل واملتدرب.

وقام العنزي ( )2008بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن م�ستوى الإبداع الإداري لدى مديري

املدار�س يف �شمال ال�سعودية من وجهة نظر املعلمني وامل�رشفني الرتبويني ،وقد اختار الباحث
عينة ع�شوائية من املدار�س �شملت املعلمني وامل�رشفني الرتبويني بواقع ( )48م�رشفا تربويا
و( )488معلما .ولتحقيق هدف الدرا�سة فقد �صمم الباحث ا�ستبانه ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة

ان م�ستوى االبداع االداري لدى مديري املدار�س جاء بدرجة متو�سطة من وجهة نظر امل�رشفني

الرتبويني ،بينما كانت بدرجة كبرية من وجهة نظر املعلمني.كما بينت النتائج وجود فروق ذات
داللة اح�صائية تعزى الثر الوظيفة التعليمية يف جميع املجاالت ويف االداة ككل ل�صالح
فئة املعلم.

و�أجرى جمادلة ( )2009درا�سة هدفت اىل التعرف مل�ستويات الثقافة التنظيمية ال�سائدة يف

كليات ت�أهيل املعلمني العربية داخل اخلط الأخ�رضو عالقتها مب�ستويات االبداع االداري ال�سائدة
من وجهة نظر املحا�رضين فيها .ولتحقيق هدف الدرا�سة مت جمع البيانات من خالل ا�ستبانه
مت اعدادها ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع املحا�رضين يف كليات ت�أهيل املعلمني العربية

داخل اخلط االخ�رض .وقد تو�صلت الدرا�سة اىل ان الثقافة التنظيمية ال�سائدة يف كليات
ت�أهيل املعلمني العربية داخل اخلط الأخ�رض قد حققت م�ستوى عاليا ً يف جميع املجاالت ،واىل

ان االبداع االداري ال�سائد يف كليات ت�أهيل املعلمني العربية قد حقق م�ستوى عاليا ً يف جميع
املجاالت ،كما تو�صلت اي�ضا الدرا�سة اىل وجود ارتباط ايجابي دال اح�صائيا بني م�ستويات

الثقافة التنظيمية ال�سائدة وم�ستويات االبداع االداري ال�سائد يف كليات ت�أهيل املعلمني
العربية داخل اخلط الأخ�رض.
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�سلطنة عمان من وجهة نظر ر�ؤ�ساء الأق�سام.
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وقد�أجرى رودن ( )Rodan, 2002درا�سة ميدانية لبحث العالقة بني امل�ستوى املعريف
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للمديرين ،وبني م�ستوى �أدائهم الإبداعي  ،وقد اعتمد الباحث على اال�ستبانة ك�أداة جلمع

البيانات من ( )106مدراء �رشكة ات�صاالت يف الواليات الأمريكية ،وكان من اهم نتائجها ان

املديرين الذين ينظمون �شبكة للح�صول على املعرفة والأفكار من امل�صادر الداخلية (العاملني
وحلقات العمل والأق�سام املختلفة وغريها) ،وامل�صادر اخلارجية (اجلامعات وامل�ؤمترات العلمية
واملقارنة املرجعية من املناف�سني) حيث يتمتعون مب�ستوى عا ٍل من الإبداع الإداري يف �أدائهم،

فهم يهتمون بت�شكيل احللقات التي تهدف �إىل طرح الأفكار واملقرتحات و�إي�صالها لهم.

و�أجرى تورميان ( )Toremen, 2003درا�سة هدفت �إىل التعرف على العوامل التي ميكن �أن

ي�ستخدمها املديرون لتكوين بيئة �إبداعية يف املدر�سة واخل�صائ�ص التي متيز املناخ التنظيمي

الإبداعي ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي الوثائقي باالعتماد على الكتب والدرا�سات
ذات العالقة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك جمموعة من العوامل التي ت�ساعد املديرين على

تكوين بيئة �إبداعية يف املدر�سة ومنها تقومي االجنازات بعدالة و�إتاحة الفر�صة للعاملني على

الرغبة يف املجازفة وعدم اخلوف من الف�شل .وكما بينت الدرا�سة �أن الإبداع ميكن تعلمه من
خالل اجلو امل�ساعد والداعم للإبداع و�إن من اخل�صائ�ص التي متيز املناخ التنظيمي الإبداعي
العالقات الإن�سانية االيجابية بني املديرين والعاملني واالت�صال املفتوح والتعاون.

و�أجرى �ساجنر وليفني ( )Sanger & Levin, 2003درا�سة ميدانية هدفت �إىل التعرف

على طبيعة الإبداع والآليات التي ينبثق منها الإبداع التنظيمي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة

من ( )26م�ؤ�س�سة �أمريكية اعتربت مبدعة على مدى ( )20عاما ،مت احلكم عليها من خالل
ا�ست�شارة اخلرباء الأكادمييني واملتخ�ص�صني يف ال�ش�ؤون الإدارية ،وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة

جلمع البيانات وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الإبداع ين�ش�أ عن التطور يف املعرفة واخلربة وكيفية
اال�ستفادة منها يف �إيجاد طرق جديدة .وان عملية حتليل ال�سيا�سات املعمول بها يف املنظمة

وتعديلها يعترب �أكرث فعالية من تبني �سيا�سات جاهزة من خارج املنظمة.

وقد قام برو�شاك ( )Broushack, 2005بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على مدى انت�شار

املمار�سات الإبداعية بني مدراء دوائر اجلامعات يف والية كاليفورنيا ،حيث طبقت الدرا�سة

على ( )593ع�ضو هيئة تدري�س من ( )48ق�سما يف ثالث جامعات يف والية كاليفورنيا ،ولقد

مت ا�ستخدام ن�سخة معدلة من ا�ستبانة جامعة �أوهايو لو�صف ال�سلوك الإبداعي .و�أظهرت

النتائج �أن ممار�سات التفوي�ض و تعزيز الثقة هي الأكرث �شيوعا ،وتو�ضح الدرا�سة مدى ارتباط

معنويات هيئة التدري�س بال�سلوك الإبداعي ملديري الدوائر.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وقام �سوي�شل ( )Sweeshel, 2007بدرا�سة يف ا�سبانيا هدفت �إىل الك�شف عن مظاهر

الدرا�سة من ( )17كلية جامعية وجامعة ا�سبانيا وزع عليهم الباحث مقيا�س الإبداع واجلودة

ال�شاملة ،حيث خل�صت الدرا�سة اىل ان املمار�سات الإبداعية تقدر �أعمال العن�رص الب�رشي
وتثمنها �أكرث من مناذج اجلودة ال�شاملة .والتي ترتكزعلى العمليات امليكانيكية التي تعتمد
على التطوير امل�ستمر .وان اجلامعات التي تتبنى �سيا�سة التطوير امل�ستمر هي تلك التي

تتما�شى �أكرث مع الإبداع وتبني ثقافة �إبداعية ناجحة.

و�أجرى �أوهاجنيا ( )Ohangia, 2007درا�سة يف الواليات الأمريكية بهدف الك�شف عن

العالقة بني ال�سلوك الإبداعي لر�ؤ�ساء الأق�سام العلمية ومعنويات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
يف ثالث جامعات من والية تك�سا�س الأمريكية ،ت�ألفت عينة البحث من ( )412ع�ضو هيئة

تدري�س وزعت عليهم ا�ستبانة من تطوير الباحث .وخل�صت الدرا�سة �إىل �إن معنويات هيئة
التدري�س تزداد ويزداد تبعا لها جهدهم الوظيفي كلما متيزت الإدارة بالإبداع والتجديد.

يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة التي ا�ستطاع الباحثان الو�صول اليهما

والتي تتعلق باالبداع االداري وممار�سته من قبل االداريني والقادة الرتبويني ،انها تناولت العديد

من املتغريات التي ترتبط باالبداع االداري .فلقد تباينت الدرا�سات ال�سابقة و�أهدافها ،فهنالك

بع�ض الدرا�سات ال�سابقة التي هدفت للتعرف على م�ستويات الثقافة التنظيمية وعالقتها
مب�ستويات االبداع االداري ،مثل درا�سات املجادلة ( )2009و�أبو جامع ( )2008واحلوامدة (.)2003

وتناولت درا�سات �سابقة دورا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات وعالقتها باالبداع االداري ،مثل
درا�سات املحمد ( )2006واخلندقجي ( .)2005وتطرقت درا�سات �سابقة اي�ضا اىل مو�ضوع
ال�سلوك االبداعي ومهاراته و�أثره على اداء العاملني يف خمتلف امل�ؤ�س�سات التعليمية مثل

درا�سات الباعمر( )2007ودرا�سة (.)Ohangi, 2007

وقد حاولت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة الك�شف عن م�ستويات االبداع االداري ومظاهره

لدى القادة الرتبويني يف املدار�س واجلامعات مثل درا�سات العنزي ( )2008ودرا�سة (Sweeshel,
 )2007ودرا�سة ( )Broushack, 2005ودرا�سة ( .)Sanger & Levin, 2005وتطرقت

درا�سات �سابقة اىل العوامل التي ميكن ا�ستخدامها لتكوين بيئة ابداعية واخل�صائ�ص ايل متيز
املناخ التنظيمي االبداعي كما يف درا�سة (. )Toremen, 2005

وبعد هذا العر�ض للدرا�سات ال�سابقة نالحظ بان الدرا�سة احلالية تتفق مع معظمها يف

حماولتها الك�شف والتعرف على االبداع االداري ومدى ممار�سته من قبل القادة الرتبويني يف
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الإبداع الإداري وعالقته باجلودة ال�شاملة يف الكليات واجلامعات اال�سبانية .وتكونت عينة
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خمتلف امل�ؤ�س�سات التعليمية االردنية وب�شكل عام ،ولكنها تختلف عن الدرا�سات ال�سابقة
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ب�أنها تنفرد يف الك�شف والتعرف على االبداع االداري ومدى ممار�سته من قبل القادة الرتبويني

يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اربد ب�شكل خا�ص.

ان التعامل مع معطيات القرن احلادي والع�رشين يتطلب ان يتوجه الباحثون اىل درا�سة

ال�سلوك االبداعي باعتباره من العوامل اال�سا�سية للتنمية ،و�أداة مهمة لنمو املنظمة وبنائها
وتعزيز مقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية املتغرية يف ظل التطورات التكنولوجية،

ولكونه و�سيلة املنظمات يف ع�رص العوملة اىل التغيري وحتقيق درجات عالية من الكفاءة
والفاعلية لتتمكن من اال�ستمرارية واملناف�سة والتميز.

ونظرا لغياب الدرا�سات العلمية التي تتناول االبدع االداري وممار�سته لدى القادة الرتبويني

يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اربد ،فقد جاءت هذه الدرا�سة لبيان درجة ممار�سة
لالبداع االداري لدى القادة الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة �إربد.

م�شكلة الدرا�سة

مبا �أن الإبداع الإداري هو �أداة ومهارة مهمة متكن القادة الرتبويني من مواجهة التحديات

املختلفة واملت�سارعة ،و�إدارة الأزمات ،فهو يعمل بال�رضورة على رفع كفاءة العاملني ،وتطوير
�أداء الوحدات الإدارية .فالقدرة على الإبداع من �أهم املتطلبات الواجب توفرها بالعمل الإداري.

كما وتتعاظم حاجة القادة لهذه املهارة بحيث مل ت�صبح مهمتهم اليوم تتمثل يف انتظار
حدوث امل�شكالت ،فالقادة الفاعلون هم الذين يتوقعون ما ميكن �أن يحدث والتفكري والإبداع

يف كيفية تاليف تلك امل�شكالت بدال من مواجهتها بعد وقوعها ،وكون الباحثني هما موظفا ًن
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ف�إنهما الحظا �أن معظم املمار�سات الإدارية التي يقوم بها القادة
الرتبويون يف العمل هي ممار�سات تعتمد على الروتني والبريوقراطية واملركزية والقرارات الفردية،

دون �أن يكون هنالك �إطالق للتفكري ب�شمولية والإهتمام بالعمل الإبداعي ،وتهيئة �أف�ضل

الظروف املالئمة للإبداع والعمل اجلماعي ،وحتديد �أف�ضل البدائل املطلوبة لدعمه و�صوال ً

�إىل زيادة قدرات امل�ؤ�س�سات على مواجهة ومواكبة التغريات املتالحقة ،من �أجل زيادة فاعلية
�أعمالها وتطويرها وجتويدها وت�رسيعها ،ورفع كفاءة �أداء عامليها.

ا�سئلة الدرا�سة

وبالتحديد فقد حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:

 -1ما درجة ممار�سة القادة الرتبويني للإبداع الإداري من وجهة نظرهم؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αيف درجة متو�سطات �إ�ستجابات القادة

الوظيفي)؟

هدف الدرا�سة

من خالل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ف�إن هذه الدرا�سة �سوف تك�شف عن:

 .1معرفة درجة ممار�سة الإبداع الإداري من قبل القادة الرتبويني.

 .2معرفة �أثر متغريات الدرا�سة (اخلربة العملية ،املديرية ،امل�سمى الوظيفي) على االبداع

االداري.

�أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية مو�ضوع الإبداع الإداري وحداثته ،ودوره يف حتقيق

�أهداف امل�ؤ�س�سات التعليمية ومتيزها يف العمل ،لأن ممار�سة الإبداع الإداري داخل امل�ؤ�س�سات
�سوف يُ�سهم يف حل معظم امل�شكالت الإدارية القائمة والقيام باملهام والإعمال بكفاءة
عالية .كما ميكن �أن تُ�سهم هذه الدرا�سة يف �شد انتباه امل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم
الأردنية نحو الإهتمام �أكرث يف مو�ضوع الإبداع وتكري�سه ،وكذلك الإهتمام باملبدعني ورعايتهم.
كما ميكن �أن تزود نتائج هذه الدرا�سة املهتمني مبجال التدريب الإداري ،ب�أبرز القدرات الإبداعية
التي يفتقر �إليها القادة الرتبويون ،ومن ثم العمل على ت�صميم الربامج التدريبية املالئمة

التي ت�ساعد على تنمية هذه القدرات لديهم.

التعريفات الإجرائية

الإبداع الإداري :قدرة الإداري على التغيري والتجديد و�إ�ستحداث نهج �أو �أ�سلوب عمل جديد يتميز

ب�أكرب قدر ممكن من الطالقة والأ�صالة واحل�سا�سية للم�شكالت ،و�إ�ستخدامه بو�سائل جديدة
وحديثة تتالئم مع البيئة املحيطة وحتقيق املنفعة وتلبية حاجات املجتمع ،و�إ�ستخدام هذه
الأ�ساليب يف حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة بفاعلية وكفاءة عالية وبطرق خمتلفة (�أبوجامع.)2008،

ويقا�س الإبداع الإداري يف هذه الدرا�سة با�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على اال�ستبانة التي

قام الباحث بت�صميمها وفق ثالث جماالت وهي( :ت�شجيع وتبني الإبداع ،تطبيق الإبداع ،بيئة
و�أ�ساليب العمل).
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الأدب النظري
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�إن التطور الكبري الذي ي�شهده العامل يف جمال التغيري والتطوير يف املجال الإداري ،قد غري

الكثري من �أ�ساليب العمل يف خمتلف امل�ؤ�س�سات ومنها امل�ؤ�س�سات التعليمية ،حيث ازدادت

�أهمية التميز والإبداع ،لت�صبح �أحد العنا�رص الهامة يف ت�سيري �أعمالها ون�شاطاتها و�إجناز
عملياتها وحل العديد من م�شاكلها ،فالإداريون بحاجة ما�سة لتلك الأفكار الإبداعية ،لتبديد
التحديات واملعيقات يف العمل .فوجود امل�ؤ�س�سات الإدارية التي حتفزعلى الإبداع ت�ساعد على

مواجهة التحديات ،ومعاجلة ال�صعاب التي تعيق التطلعات امل�ستقبلية للم�ؤ�س�سة ،والإرتقاء
بالفكر الإداري داخلها.

مفهوم االبداع :ميكن تعريف الإبداع ب�أنه �أفكار جديدة ومفيدة ومت�صلة بحل م�شكالت

معينة� ،أو جتميع و�إعادة تركيب الأمناط املعروفة من املعرفة يف �أ�شكال فريدة ،وال يقت�رص
الإبداع على ذلك بل يتعدى �إىل التح�سينات يف التنظيم ،ونتائج التدريب ،والر�ضا عن العمل،

مبا ي�ؤدي �إىل �إزدياد الإنتاجية .فالإبداع ميثل ر�ؤية الفرد لظاهرة ما بطريقة جديدة ،لذلك ميكن
القول �إن الإبداع يتطلب القدرة على الإح�سا�س بوجود م�شكلة تتطلب املعاجلة ومن ثم

القدرة على التفكري ب�شكل خمتلف ومتميز ،ومن ثم �إيجاد احلل املنا�سب .ويعرف البع�ض
الإبداع على �أنه �إيجاد وتقبل وتنفيذ الأفكار والعمليات واملنتجات واخلدمات اجلديدة (ال�رصن،

 .)2001ومنهم من يعرفه على �أنه الإ�ستخدام الأول �أو املبكر لإحدى الأفكار من قبل واحدة
من امل�ؤ�س�سات التي تنتمي ملجموعة امل�ؤ�س�سات ذات الأهداف املت�شابهة  ،ويعرفه �أخرون

ب�أنه الإ�ستخدام الناجح لعمليات �أو برامج �أو منتجات جديدة تظهر كنتيجة لقرارات داخل
امل�ؤ�س�سة (احلمادي.)1999 ،

ويت�ضمن هذا التعريف للإبداع عدة جوانب �أ�سا�سية على النحو التايل (ال�رسور:)2002 ،

� -1إن الإبداع قدرة عقلية تظهر على م�ستوى الفرد �أو اجلماعة �أو امل�ؤ�س�سة.

� -2إن الإبداع عبارة عن عمليات و�إنتاج تظهر من خالل القدرات التفكريية لدى الأفراد.

� -3إنه من املمكن �إدارة الإبداع وتنميته من خالل التدريب بالن�سبة للأفراد واجلماعات� ،أو بتوفري

املناخ للإبداع بالن�سبة للم�ؤ�س�سات.

كما اتفقت الدرا�سات الرتبوية والعلمية على �أن الإبداع يتكون من القدرات الأ�سا�سية التالية

(ال�سويدان والعدلوين:)2002،

 -1الطالقة :وهي قدرة الفرد على �إنتاج �أكرب عدد ممكن من الأفكار اجلديدة يف غ�ضون فرتة

زمنية معينة حمددة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -2املرونة :وت�شري �إىل قدرة املفكر املبدع على الإنتقال من موقف �إىل �أخر والتعامل معها

امل�شكالت التي تواجهه.

 -3الأ�صالة :وهي القدرة على �رسعة �إنتاج �أكرب عدد ممكن من الإ�ستجابات غري املبا�رشة والأفكار

غري ال�شائعة.

 -4احل�سا�سية للم�شكالت :وهي ر�ؤية الكثري من امل�شكالت يف املوقف الواحد ،ووعي الأخطاء

ونواحي الق�صور والإح�سا�س بها.

م�ستويات االبداع

يظهر الإبداع يف العديد من امل�ستويات ومنها (الأع�رس:)2000 ،

 .1الإبداع على امل�ستوى الفردي :يكون لدى العاملني حا�سة �إبداعية خالقة لتطوير العمل
وذلك من خالل خ�صائ�ص فطرية يتمتعون بها كالذكاء و املوهبة �أو من خالل خ�صائ�ص

مكت�سبة كحل امل�شاكل مثال.

 .2الإبداع على م�ستوى اجلماعات :تكون هناك جماعات يف العمل تتعاون فيما بينها لتطبيق

الأفكار التي يحملونها وتغيري ال�شيء نحو الأف�ضل.

 .3الإبداع على م�ستوى املنظمات :فهناك منظمات متميزة يف م�ستوى �أدائها وعملها وغالبا

ما يكون عمل هذه املنظمات منوذجيا ً ومثاليا ً للمنظمات الأخر.

وهناك من الباحثني (اخلطيب1995 ،؛ ال�رسور )2002 ،الذين ميزوا بني نوعني رئي�سيني من

الإبداع على م�ستوى املنظمات وهما:

الإبداع الفني :بحيث يتعلق باملنتج �سواء ال�سلع �أو اخلدمات ،ويتعلق بتكنولوجيا الإنتاج �أي

بن�شاطات املنظمة الأ�سا�سية التي ينتج عنها ال�سلع �أو اخلدمات.

الإبداع الإداري :ويتعلق ب�شكل مبا�رش بالهيكل التنظيمي والعملية الإدارية يف املنظمة،
وب�شكل غري مبا�رش بن�شاطات املنظمة الأ�سا�سية.

وميكن تق�سيم الإبداع �إىل م�ستويات خمتلفة ،وهي (ال�سويدان والعدلوين2002 ،؛ Brown,

:)2003

· الإبداع التعبريي ( :)Expressive Creativityوتكون فيه الأ�صالة والكفاءة على قدر قليل

من الأهمية.

· الإبداع الإنتاجي ( :)Productive Creativityوهو الذي يرتبط بتطوير �آلة �أو منتج �أو خدمة.

· الإبداع الإخرتاعي ( :)Inventive Creativityويتعلق بتقدمي �أ�ساليب جديدة.
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�أ�سباب تبني الإبداع يف امل�ؤ�س�سات
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وميكن �إيجاز هذه الأ�سباب مبا يلي (ال�رصن:)2001 ،

�إن الظروف املتغرية التي تعي�شها امل�ؤ�س�سات اليوم� ،سواء �أكانت ظروف �سيا�سية �أم

ثقافية �أو �إجتماعية �أو �إقت�صادية والتي حتتم على امل�ؤ�س�سات الإ�ستجابة لهذه املتغريات

ب�أ�سلوب �إبداعي ي�ضمن بقاء املنظمة و�إ�ستمرارها .ويحتم الإبداع الفني والتكنولوجي يف
جمال ال�سلع واخلدمات وطرق �إنتاجها وق�رص دورة حياتها على امل�ؤ�س�سات �أن ي�ستجيبوا لهذه

الثورة التكنولوجية وما ي�ستلزمه ذلك من تغيريات يف هيكل امل�ؤ�س�سة و�أ�سلوب �إدارتها بطرق
�إبداعية �أي�ضا ،مما ميكنها من زيادة �إنتاجيتها وزيادة قدرتها على املناف�سة والإ�ستمرار يف العمل

الفعال .كما وتظهر احلاجة �إىل الإبداع عندما يدرك متخذو القرار يف امل�ؤ�س�سة �أن هناك تفاوتا ً

بني �أداء امل�ؤ�س�سة الفعلي والأداء املرغوب ،وهذا التفاوت يحث �إدارة امل�ؤ�س�سة على درا�سة
تبني �أ�سلوب جديد يف العمل ،والتي تفر�ضها التغريات يف بيئة امل�ؤ�س�سة مثل التغريات

التكنولوجية وتوفر معلومات حول ظهور �أ�سلوب �أف�ضل للعمل.

مكونات االبداع االداري

يتكون االبداع االداري من ثالث مكونات �أ�سا�سية كالتايل( :احلمادي)1999 ،

 -مهارات التفكري االبداعي

ان امتالك القائد االداري لهذه املهارات متكنه من اخلروج عن النطاق التقليدي يف التفكري

وجتميع �أكرب قدر ممكن من الأفكار اجليدة واملنفردة واملتنوعة غري املتوقعة ،وذلك للتحديد الدقيق

للم�شكلة واالقرتاب منها ،باال�ضافة اىل انها جتعل القائد �أكرث ح�سا�سية للم�شكالت.

 -اخلربة

وت�شتمل على املعرفة والفهم وهي متثل اخللفية التي متكن القادة االداريني من الو�صول اىل

احللول اخلالقة ،والتي جتعل �أفكارهم �أكرث قوة وتدفع االخرين اىل تبني ر�ؤية القائد يف العمل.
لذلك فان اخلربة تعد مكونا �أ�سا�سيا من مكونات االبداع ،حيث ان عدم توافرها تدفع القادة

االداريني اىل قتل الأفكاراجلديدة بدال من تدعيمها.

 -الدافعية

يتطلب االبداع �سلوكا مكثفا من القائد يقف وراءه دافع كبري ،وينبع الدافع من داخل

ال�شخ�ص ويتمثل يف الرغبة يف الو�صول اىل احلل الأمثل للم�شكلة من خالل ا�ستغالل

الفر�ص ،باال�ضافة اىل ان الدافع هو الذي يحرك اداء القائد وي�ساعد على ا�ستمراره ويوجهه
نحو الغاية التي يق�صدها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
خ�صائ�ص و�سمات ال�شخ�صية املبدعة (الأع�رس2000 ،؛ :)Senga, 1990

 .2الثقة بالنف�س على حتقيق �أهدافه.

� .3أن تكون لديه درجة من الت�أهيل و الثقافة.

 .4القدرة على تنفيذ الأفكار الإبداعية التي يحملها ال�شخ�ص املبدع.

 .5القدرة على �إ�ستنباط الأمور فال يرى الظواهر على عالتها بل يقوم بتحليلها ويثري الت�سا�ؤالت

و الت�شكيك ب�شكل م�ستمر.

 .6لديه عالقات �إجتماعية وا�سعة ويتعامل مع الأخرين في�ستفيد من �أراءهم.

 .7يركز على العمل الفردي لإظهار قدراته و قابلياته ،فهناك درجة من الأنانية.

 .8الثبات على الر�أي واجلر�أة والإقدام واملجازفة واملخاطرة ،فمرحلة الإختبار حتتاج �إىل �شجاعة

عند تقدمي �أفكار مل يتم طرحها من قبل.

 .9يف�ضل العمل بدون وجود قوانني و�أنظمة.

 .10مييل املبدعون �إىل الف�ضول و البحث وعدم الر�ضا عن الو�ضع الراهن.

معوقات الإبداع يف امل�ؤ�س�سات

بينت بع�ض الدرا�سات (ال�شمري2002 ،؛ � )Terese, 1998أن الإبداع على م�ستوى امل�ؤ�س�سات

قد يعاين من امل�شاكل وال�صعوبات ،للأ�سباب التالية:

 .1املحافظة على الو�ضع الإجتماعي وعدم الرغبة يف خلق �رصاع �سلبي نا�شئ عن الإختالفات

بني الثقافة ال�سائدة يف املنظمة وبني الثقافة التي ي�ستلزمها التغيري.

 .2الرغبة يف املحافظة على �أ�ساليب وطرق الأداء املعروفة ،حيث �أن الإبداع يف املنظمة

ي�ستلزم يف بدايته نفقات �إ�ضافية على املنظمة �أن تتحملها.

 .3عدم الرغبة يف تخفي�ض قيمة الإ�ستثمار الر�أ�سمايل يف �سلعة �أو خدمة حالية.

 .4عدم الرغبة يف تغيري الو�ضع احلايل ب�سبب التكاليف التي يفر�ضها مثل هذا التغيري.

 .5ثبوت الهيكل البريوقراطي ملدة طويلة وتر�سخ الثقافة البريوقراطية وما ي�صاحب ذلك من
رغبة �أ�صحاب ال�سلطة يف املحافظة عليها وعلى طاعة ووالء املر�ؤو�سني لهم �أو رغبة �أ�صحاب

الإمتيازات يف املحافظة على �إمتيازاتهم.

املمار�سات الإدارية التي ت�ؤثر يف الإبداع

�أو�ضحت العديد من الدرا�سات (ابراهيم2002 ،؛ ال�رصن2001 ،؛  )Simons, 2000عددا ً من
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املمار�سات الإدارية التي ت�ؤثر يف الإبداع:
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 .1التحدي :عن طريق تعيني ال�شخ�ص املنا�سب يف الوظيفة املنا�سبة والتي تت�صل بخرباته

ومهاراته ،وذلك ي�ؤدي �إىل توقد �شعلة الإبداع لديه ،كما �أن الت�سكني يف املكان غري املنا�سب
ي�ؤدي �إىل الإحباط وال�شعور بالتهديد.

 .2احلرية :وتتمثل يف �إعطاء املوظف الفر�صة لكي يقرر بنف�سه كيف ينفذ املهمة امل�سندة
�إليه ،فذلك ينمي احلافز الذاتي وحا�سة امللكية لديه ،ويف الواقع جند بع�ض املديرين يغريون

الأهداف با�ستمرار �أو �أنهم يف�شلون يف حتديد الأهداف و�آخرين مينحون احلرية بالإ�سم فقط

ويدعون �أن املوظفني لي�س لديهم املقدرة على التو�صل حللول �إبداعية.

 .3املوارد� :أهم موردين ي�ؤثران على الإبداع هما :الوقت واملال ،وتوزيعهما يجب �أن يكون بعناية
فائقة لإطالق �رشارة الإبداع عند اجلميع ،وعلى العك�س ف�إن توزيعهما ب�شكل غريعادل ي�ؤدي

�إيل تثبيط الهمم ،كما �أن م�ساحة املكان الذي يعمل فيه املوظف كلما كانت وا�سعة كلما
حركت اخليال املبدع �أكرث.

 .4مالمح فرق العمل :كلما كان فريق العمل مت�آلفا ومتكامال كلما �أدى ذلك �إىل مزيد من

�صقل مهارات التفكري الإبداعي وتبادل اخلربات .ويكون ذلك من خالل :
· الرغبة الأ كيدة للع�ضو يف حتقيق �أهداف الفريق .

· مبادرة كل ع�ضو �إىل م�ساعدة الآخرين وخا�صة يف الظروف ال�صعبة .

· �رضورة تعرف كل ع�ضو على املعلومات املتخ�ص�صة التي يح�رضها الأع�ضاء الآخرون

للنقا�ش.

 .5ت�شجيع امل�رشفني :حيث �أن معظم املديرين دائما م�شغولون ،وحتت �ضغط النتائج يفوتهم

ت�شجيع املجهودات املبدعة الناجحة وغري الناجحة ،فالبد من حتفيزالدافع الذاتي حتى يتبنى
املوظف املهمة ويحر�ص عليها ويبدع فيها وامل�ؤ�س�سات الناجحة نادرا ما تربط بني الإبداع

وبني مكاف�آت مالية حمددة واملفرت�ض �أن يقابل املدير �أو امل�رشف الأفكارالإبداعية بعقل متفتح
ولي�س بالنقد �أو بت�أخري الرد �أو ب�إظهار رد فعل يحطم الإبداع .

 .6دعم املنظمة� :إن ت�شجيع امل�رشفني يربز الإبداع ،ولكن الإبداع حقيقة يدعم حينما يهتم
به قادة املنظمة الذين عليهم �أن ي�ضعوا نظاما �أو قيما م�ؤكدة لتقديراملجهودات الإبداعية

واعتبار �أن العمل املبدع هو قمة الأولويات ،كما �أن امل�شاركة يف املعلومات ويف �إتخاذ القرارات
والتعاون من القيم التي ترعى الإبداع.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عنا�رص الإبداع امل�ؤ�س�سي

 -1التفكري الإ�سرتاتيجي :يعني التفكري الإ�سرتاتيجي بقدرة امل�ؤ�س�سة على و�ضع اخلطط

امل�ستقبلية للتطوير والتغيري وو�سائل التعامل معها.

 -2بناء الثقافة امل�ؤ�س�سية :وتركز عملية بناء الثقافة امل�ؤ�س�سية على �إحتياجات العاملني

والنظر �إليهم ك�أع�ضاء يف �أ�رسة يتوجب الإهتمام بهم وتدريبهم والعمل على تر�سيخ معايري
�أداء متميزة لأدائهم وتوفري قدر من الإحرتام للعاملني و�إتاحة املجال لهم للم�شاركة كما

وتعني الثقافة امل�ؤ�س�سية �إيجاد قيم و�أهداف م�شرتكة بني العاملني.

ومبا �أن امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية تعتمد يف ت�سيري �أعمالها على ح�سن الإدارة فيها،

وحتر�ص على زيادة الكفاءة والدقة والتميز يف �إدارة �ش�ؤ�ؤنها ،وتويل الإهتمام الكبري للعمليات
الإدارية الداخلية واخلارجية فيها ،وتعيد ت�شكيل �أولوياتها الرئي�سية يف تقدمي خدمة �رسيعة

ومتميزة وفريدة للعاملني فيها ،وكون امل�ؤ�س�سات التعليمية هي �أول من يتقبل التطوير
والتغيري املت�سارع يف العامل؛ فمن املنطقي �أن تكون هي �أول من يتبنى الإبداع الإداري
ويحت�ضنه ويرعاه ويدعمه.

الطريقــة والإجراءات
عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من جميع القادة الرتبويني (مدير خمت�ص �أو رئي�س ق�سم ،مدير
ّ

مدر�سة) ،يف مديريات الرتبية والتعليم (الرمثا� ،إربد الأوىل) ،للعام الدرا�سي 2011 /2010

والبالغ عددهم ( )223قائدا ً تربوياً .واجلدول رقم ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة النهائية

ح�سب متغرياتها(�سنوات اخلربة العملية ،املديرية ،امل�سمى الوظيفي).

اجلدول رقم ()1
التكرارات والن�سب املئوية لعينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة
الن�سبة املئوية
التكرار
امل�ستوى
املتغري
03.6%
8
�أقل من � 10سنوات
96.4%
215
�أكرث من � 10سنوات
�سنوات اخلربة العملية
%100
223
املجموع
37.2%
83
الرمثا
املديرية
38.5%
140
�إربد الأوىل
%100
223
املجموع
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املتغري
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امل�سمى الوظيفي
املجموع

تابع اجلدول رقم ()1
امل�ستوى
مدير خمت�ص �أو رئي�س ق�سم
مدير مدر�سة

التكرار
141
82
223

الن�سبة املئوية
12.5%
36.7%
100%

�أداة الدرا�سة

ّ
حمكمة للإجابة
ا�ستخدم الباحثان املنهج امل�سحي يف درا�ستهما ،من خالل تطوير ا�ستبانة

عن ا�سئلة الدرا�سة ذات العالقة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان ببناء �أداة الدرا�سة

اعتمادا على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة يف الإبداع الإداري (�أبوجامع ،)2008 ،و(باعمر،
 ،)2007و(اخلندقجي ،)2005 ،و(احلوامدة .)2003 ،وقد تكونت من ( )20فقرة ،موزعة على ثالثة
جماالت هي :جمال تطبيق االبداع ( )5فقرات ،وجمال ت�شجيع وتبني االبداع ( )6فقرات،

وجمال بيئة و�أ�ساليب العمل ( )9فقرات ،وقد مت �صياغة فقرات الأداة على �شكل �سلم
ليكرت اخلما�سي املتدرج وعلى النحو التايل :كبرية جدا ( )5درجات ،كبرية ( )4درجات ،متو�سطة

( )3درجات� ،ضعيفة ( )2درجتان� ،ضعيفة جدا ( )1درجة واحدة .حيث طلب من �أفراد عينة

الدرا�سة اختيار البديل الذي يعك�س �إ�ستجاباتهم .للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة ،اعتمد

الباحث طريقة �صدق املحتوى  ،فقد عر�ض الباحث (�أداة الدرا�سة) ب�صورتها الأولية على ()13
حمكما ً ممن يحملون درجة الدكتوراة يف الإدارة الرتبوية والإدارة العامة ،والقيا�س والتقومي ،وعلم
النف�س ،من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الأردنية احلكومية ،وقد طلب الباحث
من املحكمني �إبداء مالحظاتهم و�آرائهم حول مدى �صحة هذه الفقرات ومنا�سبتها لقيا�س

املمار�سات الإدارية والر�ضا الوظيفي ،ومدى منا�سبة كل فقرة للمجال الذي و�ضعت فيه،
و�إ�ضافة �أو حذف �أية فقرة يرونها منا�سبة ،وبعد �إ�ستعادة اال�ستبانات مت تفريغ �إ�ستبانات

التحكيم ،وقد �إعتمد الباحث على �إجماع ( )%80من املحكمني للحذف �أو الإ�ضافة �أو ال�صياغة

اللغوية للفقرات .وللت�أكد من ثبات الأداة قام الباحثان بتطبيقها على عدد القادة الأكادمييني
والإداريني وبلغ عددهم ( )20من خارج عينة الدرا�سة ،ومتت �إعادة التطبيق بعد �أ�سبوعني ومت
ا�ستخراج معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات الأداة ومت احت�ساب معامل كرونباخ �ألفا

لالت�ساق الداخلي ،وقد بلغ معامل الثبات لأداة الإبداع الإداري ككل ( ،)0.82كما مت ح�ساب

معامل الثبات لأداة الدرا�سة با�ستخدام طريقة الإت�ساق الداخلي بني الفقرات (كرونباخ �ألفا)
وبلغت ( )0.84لأداة الإبداع الإداري ككل.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعاجلة الإح�صائية
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الدرا�سة ملجاالت �أدوات الدرا�سة ولفقرات كل جمال من جماالت �أدوات الدرا�سة.

 .2للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين مت ح�ساب املتو�سطات والإنحرافات املعيارية ملتغريات الدرا�سة،

والتحليل املتعدد.

ولأغرا�ض تف�سري النتائج واخلروج بنتائج نهائية يف هذه الدرا�سة اعتمد الباحث (املحك

املعياري) التايل:

2.49 - 1.00
3.49 -2.50
5.00 -3.50

بدرجة متدنية
بدرجة متو�سطة
بدرجة مرتفعة

نتائج الدرا�سة ومناق�شته

فيما يلي عر�ض للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة وفق ت�سل�سل �أ�سئلتها:

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول على «ما درجة ممار�سة القادة الرتبويني للإبداع الإداري من وجهة

نظرهم؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل جمال

من جماالت (درجة ممار�سة القادة الرتبويني للإبداع الإداري) وللمجال ككل ،واجلدول رقم ()2
يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية جلميع جماالت درجة
ممار�سة الإبداع الإداري وللأداة ككل مرتبة ت�صاعديا
االنحراف املعياري درجة التقييم
املتو�سط احل�سابي
املجال
الرتبة
متو�سطة
0.53
3.41
ت�شجيع وتبني الإبداع
1
متو�سطة
0.54
3.47
تطبيق الإبداع
2
مرتفعة
0.31
3.60
بيئة و�أ�ساليب العمل
3
متو�سطة
0.24
3.44
املجال ككل  /درجة املمار�سة
يظهر من اجلدول رقم (� )2أن املتو�سطات احل�سابية ملجاالت (درجة ممار�سة الإبداع الإداري)

تراوحت ما بني ( )3.60 -3.41وبدرجة ممار�سة متو�سطة ،وكان املتو�سط احل�سابي للمجال ككل

املجلد  14العدد  2يونيو 2013
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( .)3.44فقد ح�صل املجال الأول (ت�شجيع وتبني الإبداع) على املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي
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مقداره ( )3.41وانحراف معياري مقداره ( )0.53وبدرجة ممار�سة متو�سطة ،ثم جاء املجال الثاين

(تطبيق الإبداع) باملرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )3.47وانحراف معياري مقداره
( )0.54وبدرجة ممار�سة متو�سطة ،وجاء يف املرتبة الأوىل املجال الثالث (بيئة و�أ�ساليب العمل)،

حيث ح�صل على متو�سط ح�سابي مقداره ( )3.60وانحراف معياري مقداره ( )0.31وبدرجة
ممار�سة مرتفعة .وميكن تف�سري ذلك ب�أن �أفراد جمتمع الدرا�سة من مدراء خمت�صني ور�ؤ�ساء

�أق�سام ومدراء مدار�س غالبيتهم من امل�ؤهلني اداريا ومن حملة ال�شهادات العليا وخ�ضعوا

لربامج تدريبية يف االدارة والقيادة ،وبالتايل ميلكون مهارات ابداعية ،واجتاهات ايجابية نحو
االبداع االداري ودوره يف تطوير م�ؤ�س�ساتهم وتقدمها نحو الأف�ضل.

وملعرفة املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل جمال بفقراته ،فقد مت ا�ستخراج

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة مرتبطة مبجالها واملجال ككل ،وكما

هو مبني يف اجلداول ذات الأرقام (.)5-3

الرقم
1
2
3
4
5
6

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لفقرات املجال الأول
«ت�شجيع وتبني الإبداع» مرتبة تنازليا ً
املتو�سط االنحراف
الفقرة
املعياري
احل�سابي
0.77
4.30
ت�شجع وحدتي الإدارية على جتريب �أ�ساليب عمل جديدة.
0.87
4.28
ي�شجع املديرون العاملني على تقدمي الأفكار اجلديدة.
0.81
3.22
تعترب جودة �أداء العاملني من �أوجه الإبداع عندهم.
0.79
3.19
يتم جتريب الأفكار الإبداعية التي يقرتحها العاملون.
1.17
3.12
تقدم وحدتي الإدارية حوافز معنوية للمبدعني.
ً
0.97
2.19
تكافىء وحدتي الإدارية �أ�صحاب الأفكار الإبداعية ماديا.
0.35
3.41
املجال ككل

درجة
التقدير
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متدنية
متو�سطة

يظهر من اجلدول رقم (� )3أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات املجال الأول «ت�شجيع وتبني

الإبداع» تراوحت ما بني (  )4.30 -2.19وبدرجة ممار�سة متو�سطة للمجال ككل ،حيث ح�صلت
الفقرة «ت�شجع وحدتي الإدارية على جتريب �أ�ساليب عمل جديدة» على املرتبة الأوىل مبتو�سط

ح�سابي مقداره ( ،)4.30وح�صلت الفقرة «ي�شجع املديرون العاملني على تقدمي الأفكار

اجلديدة» على املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)4.28بينماح�صلت الفقرة «تكافىء
وحدتي الإدارية �أ�صحاب الأفكار الإبداعية مادياً» على املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي مقداره

( .)2.19وميكن تف�سري ذلك �إىل �أن الأنظمة الإدارية املتطورة واحلديثة ما زالت تتبنى �إبداع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العاملني لديها ،لأن يف ذلك متيزا ً لوحداتها الإدارية وزيادة يف �إنتاجية العمل وحل امل�شكالت
تنفيذ �أن�شطتها الإدارية كافة يف جمال العمل ،وهذا يتطلب توفري موارد ب�رشية متخ�ص�صة

ومدربة ولديها اخلربة والكفاءة واملعرفة الكافية والبيئة املنا�سبة لالبداع� .أما بالن�سبة للفقرة

التي ح�صلت على املرتبة الأخرية فيمكن �أن يعزى �سبب ذلك �إىل �أن عدم توفراحلوافز املادية
واملعنوية واملخ�ص�صات املادية يف مديريات الرتبية والتعليم لتت�شجيع العاملني املبدعني ،قد

يحول دون مكاف�أة العاملني املبدعني وبالتايل مكاف�أتهم فقط من خالل التقارير ال�سنوية.

وملعرفة املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمجال الثاين بفقراته ،فقد مت ا�ستخراج

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة واملجال ككل ،وكما يلي:

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لفقرات املجال الثاين
«تطبيق الإبداع» مرتبة تنازليا ً
املتو�سط االنحراف
الفقرة
الرقم
احل�سابي املعياري
ت�ستخدم وحدتا الإدارية الربامج والأدوات
1.10
املعتمدة على احلا�سب يف 3.86
 1عملية تطوير اخلدمات الإدارية للم�ستفيدين.
ت�ستخدم وحدتا الإدارية فرق العمل (العمل
1.18
بان�سجام وتعاون) لتعزيز 3.64
 2التكامل بني الأق�سام املختلفة يف وحدتي الإدارية.
تبحث
0.91
وحدتي الإدارية عن فر�ص لتوفري �أ�ساليب عمل جديدة 3.45
 3ب�إ�ستمرار.
ثمة نظام يف وحدتا الإدارية لإختيار �أف�ضل �أنواع املخرجات
1.10
( 4الإنتاجيات الإبداعية) اجلديدة يف ظل املناف�سة اخلارجية مع 3.39
امل�ؤ�س�سات الأخرى.
 5يرتبط الإبداع يف املخرجات
1.18
إدارية( .الإنتاجية الإبداعية) مع اخلطط 3.30
الإ�سرتاتيجية لوحدتي ال
املجال ككل

3.47

0.44

درجة
التقدير
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

يظهر من اجلدول رقم (� )4أن املتو�سطات احل�سابية للمجال الثاين «تطبيق الإبداع»

تراوحت ما بني ( )3.86-3.30وبدرجة ممار�سة متو�سطة للمجال ككل ،حيث ح�صلت الفقرة

«ت�ستخدم وحدتا الإدارية الربامج والأدوات املعتمدة على احلا�سب يف عملية تطوير اخلدمات

الإدارية للم�ستفيدين» على املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.86وح�صلت الفقرة

«ت�ستخدم وحدتي الإدارية فرق العمل (العمل بان�سجام وتعاون) لتعزيز التكامل بني الأق�سام
املختلفة يف وحدتا الإدارية» على املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي مقداره ( .)3.64وح�صلت

املجلد  14العدد  2يونيو 2013
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الفقرة «يرتبط الإبداع يف املخرجات (الإنتاجية الإبداعية) مع اخلطط الإ�سرتاتيجية لوحدتي
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الإدارية» على املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي مقداره ( .)3.30وميكن �أن يُعزى ذلك �إىل �أن
النظام امل�ستخدم يف الوحدات الإدارية يف مديريات الرتبية يعتمد على احلا�سوب ب�شكل

كبري يف تنفيذ كافة العمليات الإدارية ،بحيث يوفر احلا�سوب املعلومات لإجناز املهام والأعمال
الإدارية يف الوقت الزمني املنا�سب وبال�رسعة املنا�سبة �أي�ضاً ،وبذلك ي�ستفيد امل�ستخدمون

وامل�ستفيدون من اخلدمات ب�شكل �أ�رسع لتفيذ معامالتهم ،مما يلبي حاجات العاملني �أثناء
تنفيذ �أعمالهم .وميكن �أن يف�رس ذلك �أي�ضا بادراك �أفراد عينة الدرا�سة �أهمية ا�ستخدام

الطرق الفعالة من �أجل اجناز الأعمال على �أف�ضل وجه ومنها ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
التي ت�ؤدي اىل حت�سني اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين وزيادة انتاجية املهام وابداعيتها وحتقيق

ر�ضا امل�ستفيدين� .أما بالن�سبة للفقرة التي ح�صلت على املرتبة الأخرية فيمكن �أن يعزى
ال�سبب يف ذلك �إىل انه من املمكن �أن زمن �إنتاج الفكرة الإبداعية قد تولد بعد و�ضع اخلطة

الإ�سرتاتيجية للوحدة الإدارية �أو املديرية ،وبالتايل غالبا ً ال يرتبط الإبداع بوقت حمدد ولكن
يرتبط بح�سن البيئة الداخلية والدعم املو�صول من قبل املدراء.

وملعرفة املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية للمجال الثالث بفقراته ،فقد مت

ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة واملجال ككل ،وكما يلي:

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية جلميع فقرات املجال الأول
«بيئة و�أ�ساليب العمل» مرتبة تنازليا ً
املتو�سط االنحراف
الفقرة
الرقم
احل�سابي املعياري
� 1إتاحة م�ساحة
1.14
ومبا�شر.وا�سعة لإجناز الإعمال اليومية والن�شاطات ب�شكل 4.10
�صحيح
 2ال�شفافية والو�ضوح
1.22
العمل.من خالل توفري معلومات دقيقة عن طبيعة �سري 3.79
الأعمال داخل
1.04
3.79
 3تقلي�ص البريوقراطية وت�سهيل �إجراءات العمل.
1.02
3.72
 4ت�شجيع العاملني على الإبداع ورعايتهم ودعمهم.
1.16
3.71
 5و�ضوح الأدوار وامل�س�ؤوليات واملهام للعاملني وتوزيعها ب�شكل �أمثل.
�إتاحة
1.06
الفر�صة �أمام العاملني يف اال�ستقاللية بالعمل املراد اجنازه 3.54
 6وتقدمي الآراء.
1.34
3.48
 7ت�شجيع العاملني على تقبل التغيري وا�ستيعابه.
1.08
3.40
� 8شعور العاملني بالر�ضا الوظيفي داخل العمل.
1.04
3.03
 9توفري بيئة عمل �صحية وخالية من ال�صراعات وال�ضغوط.
املجال ككل
0.73
3.60

درجة
التقدير
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
مرتفعة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يظهر من اجلدول رقم (� )5أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات املجال الأول “بيئة و�أ�ساليب

ح�صلت الفقرة “اتاحة م�ساحة وا�سعة لإجناز الإعمال اليومية والن�شاطات ب�شكل �صحيح

ومبا�رش” على املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)4.10وح�صلت الفقرة “ال�شفافية

والو�ضوح من خالل توفري معلومات دقيقة عن طبيعة �سري الأعمال داخل العمل” على املرتبة
الثانية مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،) 3.79بينما ح�صلت الفقرة توفري بيئة عمل �صحية
وخالية من ال�رصاعات وال�ضغوط” على املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي مقداره (.)3.03

وميكن �أن يُعزى ذلك �إىل �أن املعلومات الدقيقة والوا�ضحة وال�شاملة املتوفرة يف الوحدات
الإدارية وا�ستخدام الأ�ساليب اجلديدة يف العمل �ستعطي الوقت الكايف للعاملني للقيام

بالواجبات واملهام املطلوبة منهم ب�شكل �صحيح ودقيق ،كما �أن توفر بيئة العمل الإبداعية
ب�شكل م�ستمر �أمام العاملني �سيعطيهم ال�صورة الكاملة عن طبيعة الأعمال التي جتري
يف وحداتهم الإدارية والبيئة اخلارجية ،حيث �أن ال�شفافية والو�ضوح يف الأعمال واملهام التي
ميار�سونها �سيولد لديهم الثقة يف العمل .وبالن�سبة للفقرة التي ح�صلت على املرتبة الأخرية

فيمكن �أن يُعزى ذلك �إىل �أن التناف�س يف العمل وال�رصاع يف الأفكار للح�صول على حافز او
ترقية ،هو �شئ م�ستمر يف احلياة وال ينتهي يف العمل �أو عند تطبيق نظام معني ،حيث يُعترب

من �سمات ومكنونات الإن�سان الأ�سا�سية ،كما ميكن �أن يُعزى ذلك كون العمل يف �أي وحدة
�إدارية ميكن �أن مير بفرتة من الذروة وال�ضغط يف العمل ،فزيادة �أعداد الطلبة وما ي�صاحبه من

زيادة متطلباتهم الإدارية والتعليمية� ،سيولد بالت�أكيد ال�ضغط يف العمل لدى العاملني.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على“ :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αيف درجة متو�سطات

�إ�ستجابات القادة الرتبويني لدرجة ممار�ستهم لالبداع الإداري تعزى ملتغريات (اخلربة العملية،

املديرية ،امل�سمى الوظيفي)؟”

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات

القادة الرتبويني لدرجة ممار�سة الإبداع الإداري يف مديريات الرتبية والتعليم من وجهة نظرهم،
ح�سب متغريات الدرا�سة (اخلربة العملية ،املديرية ،امل�سمى الوظيفي) .ومت تطبيق حتليل التباين
املتعدد على جماالت الدرا�سة والأداة ككل.
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العمل” تراوحت ما بني ( )4.10-3.03وبدرجة ممار�سة مرتفعة ن�سبيا ً للمجال ككل ،حيث
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الرقم

املجال

1

ت�شجيع
وتبني
الإبداع

2
3

تطبيق
الإبداع
بيئة
و�أ�ساليب
العمل
الأداة ككل

املديرية

اخلربة العملية

امل�سمى الوظيفي

�أقل من
� 10سنوات
()8

�أكرث من
� 10سنوات
()215

الرمثا
()146

�إربد
الأوىل
()140

مدير خمت�ص
�أو رئي�س
ق�سم()82

مدير
مدر�سة
()141

املتو�سط احل�سابي

2.32

2.40

2.34

2.39

2.43

2.38

االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري

0.55
4.08
0.29
1.76
0.37
2.98
0.22

0.51
4.23
0.31
1.78
0.45
2.92
0.21

0.53
4.13
0.32
1.73
0.39
3.01
0.20

0.53
4.20
0.30
1.80
0.43
2.89
0.21

0.50
4.09
0.30
1.80
0.43
2.95
0.23

0.56
4.19
0.32
1.70
0.41
2.95
0.22

يظهر من اجلدول رقم (� )6أن هناك فروقا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ملجاالت الدرا�سة

والأداة ككل تبعا ً للمتغريات ال�شخ�صية للقادة الرتبويني ،وملعرفة الداللة الإح�صائية لهذه
الفروق مت تطبيق حتليل التباين املتعدد على جماالت الدرا�سة والأداة ككل تبعا ً للمتغريات

ال�شخ�صية للقادة الرتبويني ،واجلدول رقم ( )7يو�ضح ذلك.

املتغري
اخلربة العملية

املديرية
امل�سمى
الوظيفي

اجلدول رقم ()7
حتليل التباين املتعددة على جماالت الدرا�سة والأداة ككل
تبعا ً لدرجة ممار�سة الإبداع الإداري
متو�سط
درجات
جمموع
F
املجال
املربعات
احلرية
املربعات
0.022 0.006
2
0.012
ت�شجيع وتبني الإبداع
0.035 0.003
2
0.007
تطبيق الإبداع
0.058 0.010
2
0.020
بيئة و�أ�ساليب العمل
0.023 0.006
2
0.012
الأداة ككل
0.799 0.224
1
0.224
ت�شجيع وتبني الإبداع
0.141 0.014
1
0.014
تطبيق الإبداع
0.988 0.172
1
0.172
بيئة و�أ�ساليب العمل
0.620 0.167
1
0.167
الأداة ككل
0.347 0.097
1
0.097
ت�شجيع وتبني الإبداع
0.003 0.000
1
0.000
تطبيق الإبداع
0.608 0.106
1
0.106
بيئة و�أ�ساليب العمل

الداللة
الإح�صائية
0.978
0.965
0.944
0.978
0.372
0.707
0.321
0.432
0.556
0.958
0.436

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()7
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امل�سمى
الوظيفي

الأداة ككل

0.083

1

0.083

0.308

0.580

ت�شجيع وتبني الإبداع
تطبيق الإبداع
بيئة و�أ�ساليب العمل
الأداة ككل
ت�شجيع وتبني الإبداع
تطبيق الإبداع
بيئة و�أ�ساليب العمل
الأداة ككل

87.981
30.483
54.699
84.596
88.445
30.507
55.120
84.963

218
218
218
218
222
222
222
222

0.280
0.097
0.174
0.269

اخلط�أ

املجموع
م�صحح

يظهر من اجلدول رقم ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

( )0.05=αيف درجة ممار�سة القادة الرتبويني للإبداع الإداري تعزى ملتغريات الدرا�سة( :اخلربة

العملية ،املديرية ،مدير خمت�ص ورئي�س ق�سم) ،حيث كانت قيم ( )Fجلميع املجاالت تبعا ً

للمتغريات غري دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى الداللة (.)0.05=α

وميكن �أن يعزى ذلك �إىل �أهمية تبني الإبداع الإداري يف العمل من قبل كافة امل�س�ؤلني بغ�ض

النظر عن مواقعهم �أو م�سماهم الوظيفي �أو خرباتهم .ورمبا ان يعود ذلك اىل كون االبداع يف

اخلدمة واملخرجات �أ�سا�س النجاح والتفوق يف املنظمات يف ع�رصنا احلا�رض نظرا النه الأ�سا�س
يف ار�ضاء العمالء وحتقيق رغباتهم وتطلعاتهم للجديد واملفيد واملتغري .كما ميكن القول �أن

العربة لي�ست بعدد �سنوات اخلربة بل مبا تتيحه هذه ال�سنوات من مواقف وجتارب ت�ؤثر على قدرة
القادة الإبداعية مبا ينعك�س على ادائهم ،باال�ضافة ميكن اعتبار االبداع قدرة ميتلكها االداري

متكنه من ا�ستخدام �أ�ساليب وطرائق جديدة ملعاجلة املواقف وامل�شكالت وهذه القدرة هبة من

الله لالن�سان وال عالقة لها باخلربة طالت ام ق�رصت.

و�أي�ضا �أن كرثة عدد �سنوات عمل القادة يف جمال العمل ،قد يرثي خربته باملهام الفنية

لعمله ،كما قد يطور من �سلوكه الإداري والإبداعي .وميكن �أن يُعزى ذلك �إىل �أن عينة

الدرا�سة تدرك وب�شكل قاطع �أهمية الإبداع الإداري و�أهمية البئية الإبداعية داخل امل�ؤ�س�سات
التعليمية ودورها يف جناح تلك امل�ؤ�س�سات بغ�ض النظر عن امل�ستخدمني �أو امل�ستفيدين ،حيث

تعمل تلك امل�ؤ�س�سات على تكامل الوظائف والعمليات الإدارية داخلها ،وتعطي الإدارات

التعليمية وعامليها القدرة على �إجناز كافة املهام والوظائف الإدارية املنوطة بها بجودة عالية،
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املتغري

املجال

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

الداللة
الإح�صائية
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وحتقيق ال�ضبط والإنتظام وال�رسعة والدقة والإبداع والتميز يف �إجناز كل ما هو مطلوب من
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وحداتها الإدارية املختلفة ،حيث بادرت العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية بالقيام بتوفري نظام

فعال ومتميز ،وتطبيقه والعمل على حتديثه با�ستمرار ،بحيث ي�ستطيع �إ�ستثمار قدرات
�إداري ّ

العاملني املختلفة ،وبالتايل القدرة على الإبداع الإداري يف العمل.

التو�صيات

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يو�صي الباحثان مبا يلي:

· و�ضع خطة م�ستقبلية مبنية على معايري وا�ضحة للك�شف عن املبدعني من القادة وتدريبهم
لتوفري قيادات �إدارية م�ؤهلة قادرة على ا�ستثمار طاقاتها الإبداعية يف تطوير الأداء داخل

العمل.

· ت�شجيع القادة الرتبويني على جتريب �أ�ساليب العمل اجلديدة وابراز الأفكار اخلالقة وا�ستغاللها

يف العمل ،واال�ستمرار يف برامج التطوير الرتبوي والتدريب على �أ�ساليب القيادة االدارية احلديثة،
وعقد الدورات التدريبية من �أجل رفع م�ستوى املمار�سات االبداعية لديهم.

· �إتباع الالمركزية وتفوي�ض ال�سلطة وم�شاركة العاملني يف اتخاذ القرارات والتخلي عن الروتني
والبريوقراطية العمل.

· �إيجاد نظام ات�صاالت فعال ي�سمح للموظفني ب�إبداء �أرائهم ومقرتحاتهم من خالل

االجتماعات واللقاءات الدورية بني القيادة والعاملني.

· و�ضع نظام �شفاف للحوافز مبني على �أ�س�س ت�ضمن التميز والإبداع يف الأداء ومكاف�أة

املبدعني .وتوفري امل�صادر املالية وو�ضع املعايري والأنظمة اخلا�صة بتقييم االبداع واالفكار
االبداعية.
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