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א

  *محدة بنت محد بن هالل السعدية. د
א

  
دف هذه الدراسة إىل تعرف متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري يف مدارس والية الرستاق مبنطقة 

إىل  ىسـع وت. نوب من وجهة نظر مساعدي املديرين واملعلمني األوائل، ومنسقي املـواد الباطنة ج
تعرف أثر متغريات اجلنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلربة يف جمال العمل اإلداري، وعـدد  

ولتحقيق أهداف الدراسـة  . سنوات اخلربة يف جمال التدريس، واملرحلة التعليمية، واملسمى الوظيفي
تكـون جمتمـع   . فقرة وسؤال مفتـوح ) ٣١(وير أداة تكونت من ثالثة أجزاء احتوت على مت تط

لتحليل البيانات . الدراسة من مجيع مساعدي املديرين واملعلمني األوائل وذلك بطريقة عينية قصدية
وحتليـل التبـاين    (T-test)) ت(استخدمت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبـار  

  . ي واختبار شافيه للفروق البعديةاألحاد
أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسطات احلسابية لفقـرات متطلبـات اإلبـداع اإلداري ـال     

بوصـفه أدىن  ) ٣.٢(بوصفه أعلى متوسط حسايب و ) ٤.١٧(األهداف والسياسات تراوحت بني 
ت تطبيـق اإلبـداع   كما أظهرت النتائج أن املتوسطات احلسابية لفقرات متطلبا. متوسط حسايب

بوصفه ) ٣.٢(بوصفه أعلى متوسط حسايب و ) ٤.١٩(اإلداري ال البيئة التنظيمية تراوحت بني 
وفقا للمعيار الـذي اعتمـد يف هـذه    . وجاءت مجيع الفقرات بدرجة كبرية. أدىن متوسط حسايب

=  α(داللة وى الـد مستـة احصائية عنـكما أظهرت نتائج الدراسة فروقاً ذات دالل. الدراسة
بني اجابات أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغري املؤهل الدراسي وذلـك يف جمـال األهـداف     )٠.٠٥

بني اجابات أفـراد   )٠.٠٥=  α(والسياسات، وفروقا ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
ئة التنظيمية، عينة الدراسة وفقا ملتغري املسمى الوظيفي وذلك يف جمالني األهداف والسياسات، والبي

يف حني مل تظهر فروق ذات داللة احصائية تعزى إىل متغريات اجلنس، وسنوات اخلـربة يف اـال   
ويف . اإلداري والتدريسي، واملرحلة التعليمية، واملؤهل العلمي الدراسي لدى جمال البيئة التنظيميـة 

  . ضوء ذلك وضعت عدة مقترحات
  
  .سلطنة عمان - /الرستاق/-كلية العلوم التطبيقية * 
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 :א−١
نتيجة لتحديات العصر وعوملة النظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتطـورات املتسـارعة،   
ونتيجة ملا تعانيه مؤسساتنا سواء أكانت احلكومية منها أم اخلاصة من بريوقراطية وروتني وترهل إداري 

هر منذ سنوات خلت بوصفه مصطلحاً له مترادفات فقد اجته التنفيذيون لتطبيق مفهوم اإلبداع الذي ظ
ومعان كثرية فبعض العلماء يربطه بالفرد، وبعضهم اآلخر يربطه باجلماعة واملنظمة، ومنهم من عرفـه  
تعريفاً نفسياً وتربوياً، ومنهم من عرفه تعريفاً تنظيمياً، وبعضهم اآلخر مل جيد تعريفا للمصطلح نفسـه  

ن اإلبداع صـفة  إ: تطوره ومستوياته، ومنهم من قال ودرجاته ومراحل فأخذ يعرفه من خالل عوامله
  ).٢٣: ٢٠٠٥الفـاعوري،  (موروثة تولد بالفطرة، بينما عارض آخرون مدعني بأنه صفة مكتسـبة  

ويعد اإلبداع من مظاهر التجديد يف العمل التربوي اهلادف إىل إجياد العناصر القادرة على قيادة النـاس  
واألمم ال تتقدم بالعدد الكبري من املتعلمني فيها فحسب بل بنوعية . الت النمو املمكنةلتحقيق أعلى معد

املتعلمني واملتفوقني واملوهوبني الذين تستغل األمة كل طاقام اليت تتميز باالبتكـار، ومـا تسـتطيعه    
إن  .رقيـه وتقدمـه  على هذه الفئة املبدعة تقدم اتمع اإلنساين و يتوقف. قدرام واستعدادام الفذة

اإلبداع يؤدي دوراً مهماً يف حتقيق التطور االقتصادي واالجتماعي ألي بلد، وينطبق هذا الدور علـى  
املنظمات االقتصادية واملؤسسات التربوية واجلامعات، فهو يعرب عن فكرة جديدة أو منـتج جديـد أو   

الله تتوقع املنظمة حل مشكلة خدمة جديدة، أو عملية جديدة، أو نشاط تنظيمي جديد، والذي من خ
    .)Young,1985:3(معينة أو إشباع حاجة معينة أو حتقيق هدف معني 

اإلبداع نشاط إنساين ميكن ان حيدث يف مجيع جماالت أن ) ٧٦:  ٢٠٠٦اخلطيب، ومعايعة،(ويرى 
لقدرة علـى  واإلبداع هو ا. احلياة، كما ميكن أن حيدث على مستوى الفرد واجلماعة واملنظمة واتمع

إجياد أشياء جديدة، قد تكون أفكاراً أو حلوالً ملشكلة أو منتجات أو خدمات أو طرائق وأساليب عمل 
أصـبح  . مفيدة، وقد يشتمل اإلبداع على مدخالت، وعمليات وخمرجات أي عمل يف أي مؤسسـة 

ـ  ا فيـه مـن أفـراد    اإلبداع يف مجيع ااالت يف وقتنا احلايل ضرورة ملحة وأساسية ليصبح اتمع مب
ومؤسسات قادراً على مواكبة العصر الذي يتسم بطابع التقدم الـتقين واالنفجـار املعـريف وكثـرة     
 املخترعات وتعدد الثقافات اليت حتاول كل منها فرض نفسها على اآلخرين يف زمن العوملـة، وتـرى  

 تتفجر يوماً بعـد يـوم   أننا اليوم نعيش يف عامل متصف بالتعقيد واملشاكل اليت) ٢٠٠٤:٢٥الريامي،(
ليصبح معها اإلبداع واالبتكار هو احلل الوحيد الذي جيعل الفرد واتمع قادراً على مسايرة متطلبـات  

وإذا كنا نطالب باإلبداع يف مجيع املؤسسات يف اتمع فاألوىل أن نبدأ باملؤسسات التربوية . هذا العصر
ولية تربية أبناء اتمع وتعليمهم ليصبحوا أعضـاء فعـالني   متمثلة يف املدارس اليت تقع على عاتقها مسؤ

ويسهموا يف تنمية اتمع وإجياد حلول للمشاكل اليت قد تواجههم يف املستقبل، فلم تعـد األسـاليب   
التقليدية يف التعليم ومتركز العملية التربوية حول املعلم الذي يلقن الطالب املعلومة والكتاب املدرسـي  
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ومات اليت تم بالكم وليس الكيف والطالب الذي يستقبل املعلومة دون نقاش أو اقتناع ـا  امللئ باملعل
  . مناسبة إلخراج اجليل القادر على مسايرة التغيريات السريعة جداً يف هذا القرن

 تعد املدرسة املؤسسة التربوية اليت تنوب عن اتمع يف رعاية أبنائه وتربيتهم على التفكري واإلبداع،
فهناك حاجة ماسة إلعادة النظر يف الدور الذي جيب أن تقوم به هذه املؤسسة يف تربية أبنـاء اتمـع   
لعصر بات التغري فيه مسة أساسية، وأصبحت فيه القدرة على اإلبداع متطلباً ال بد من تأكيد أمهية دور 

لت إليه التكنولوجيا من تقنيات املدرسة يف توفري اإلمكانات التربوية الالزمة واالستعانة بأحدث ما توص
  ).٥٩:  ٢٠٠٤أبو جادو،(. عزيز قدرة الطلبة على اإلبداعتل

وعليه فقد شكل التنامي املتزايد يف عدد املدارس وتضخم حجمها، وتنوع وظائفها وتعقدها توجهاً 
التربوية  إىل ضرورة توافر كفاءات بشرية مبدعة قادرة على التعامل اخلالق مع خمتلف القضايا والشؤون

بسبل وتناوالت فيها من املبادأة واجلرأة وااللتزام القيمي على جتاوز املألوف ضمن احترام األطر الثقافية 
أن إدارة املدرسة الناجحـة والفاعلـة    كما). ١٦٨: ١٩٩٩الطويل، (والقيمية للمجتمعات اليت متثلها 

ا، وتتبىن الربامج املختلفة اليت تسهم يف مثـل  ميكنها تأسيس البيئة اليت حتفز التفكري واإلبداع لدى طلبته
هذه البيئة، وبإمكاا إقامة عالقات اجيابية مع مجيع أطراف العملية التربوية، وحفز اآلخرين على العمل، 
من خالل تفحص حاجام والتعرف إليها وتلبيتها، فضالً عن قدرا على التكيف مع كل املستجدات 

لقيادة التربوية يف املدرسة قادرة على متابعة كفايات معلمي الطلبة املتفوقني والظروف احمليطة، كما أن ا
مواملبدعني فيها باستمرار، والوقوف على قدرا وتلبيتها فضالً عن متابعـة   موتطويرها ومعرفة حاجا

تمع احمللي خبرباته ومصادره، والذي يعد مها التعليمية، وهذ ممهاراماً جداً يف جيب أن ال يغفل دور ا
تشجيع املدرسة يف تبىن اخلطط والربامج اليت دف إىل تنمية التفكري واإلبداع لدى طلبتها، مع تـوافر  

الطيطـي،  (املوارد املالية املناسبة واإلخالص يف اجلهد والعمل واالستفادة من خربات اتمـع احمللـي   
١٤٤: ٢٠٠٤ .(  
א−٢ :א
لة عن تطبيقات إبداعات واسعة النطاق وإحداث تغيريات جذريـة  ومدرسة اليوم أصبحت مسؤ إن

فإن اإلدارة التقليدية ليست كافية األمر الذي يربز أمهية أن يكون هناك إبداع إداري لدى مدير املدرسة 
يف قيادته للمدرسة ألا قادرة على دفع املعلمني ملستويات أعلى من االهتمـام والدافعيـة الضـرورية    

تعد املدرسة مكوناً مهماً من املكونات األساسية للعملية التربوية، لذا فان االهتمـام  و. تعليميللتطوير ال
ببيئتها له ما يسوغه، فهي تؤثر يف النتاجات السلوكية لتعلم الطلبة ومنائهم وأدوارهم االجتماعية الـيت  

عياً منظماً جيب أن يـتم يف  سيؤدوا مستقبال، كما تؤثر يف تفكريهم اإلبداعي ولكي يكون التعليم إبدا
بيئة مدرسية فاعلة، تأخذ بعني االعتبار االهتمام مبتغريات العصر وتنظر إىل املسـتقبل، خصوصـاً أن   
املعارف كما يشري العلماء تتضاعف كل ثالث إىل مخس سنوات، وإذا صحت هذه اإلشارة فإن أمهية 

مراً ال غىن عنه ،وال سيما أن حاجات الطلبـة  توفري بيئة حمفزة للتفكري ومواكبته لكل املعارف يصبح أ
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تأكيـد أمهيـة دور   . عموماً وخاصة املبدعني تزداد بازدياد املعلومات يف عصر االتصاالت واملعلومات
املدرسة يف تقدير مواهب الطلبة واحلرص على تقبل أفكارهم اإلبداعية، وتقدمي احلوافز املناسبة، وإعطاء 

د املدارس باملعلمني األكفاء املدربني جيداً على التعامل مع الطلبة املبـدعني،  الطلبة حرية التفكري، وتزوي
القادرين على توفري الفرص التعليمية املناسبة لتنمية القدرات اإلبداعية وإعادة النظر يف املناهج املكتظـة  

تراعـي األسـس    والواجبات البيتية الروتينية اليت التترك للطالب وقتاً رد التفكري، وبنائهـا حبيـث  
السيكولوجية للفرد وحترر طاقاته اإلبداعية، وتبتعد به عن احلفظ والتلقني، ولعل من املهـم كـذلك   
االستمرار يف تأهيل املعلمني وتزويدهم بطرائق التدريس احلديثة اليت تنمي العقل، وتساعد املتعلم علـى  

منة، حتفظ للمتعلم كرامته وحريتـه وحتتـرم   توظيفه، وأخرياً فإن على املدرسة أن توفر يف جنباا بيئة آ
   ).٥٩:  ٢٠٠٤أبو جادو،( قدراته وتعزز ثقته بنفسه

ومن هنا تربز أمهية تنمية اإلدارة اإلبداعية يف مدارس السلطنة على وجه العموم ومـدارس واليـة   
اري، الرستاق على وجه اخلصوص بتدريبها وصقلها على أحدث االجتاهات املعروفة يف اإلبـداع اإلد 

وملا كان مدير املدرسة يف سلطنة عمان عنصـراً أساسـياً يف   . حىت تستطيع أحداث التغيريات املختلفة
ونتيجـة  . العملية التربوية فإنه يتطلب ألداء أدواره كفايات جتعله قادرا على تنفيذ عمله بفاعلية وكفاءة

تشهد حركة تطوير مستمرة وألن هذا  ملا تشهده السلطنة من نقلة نوعية يف تطوير أنظمتها التربوية اليت
لذا فإن معرفـة  . التطوير يف العملية التعليمية يتطلب تطويراً يف مستوى املديرين يتالءم وهذه التطورات

متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري باملدارس قد تساعد املديرين واملعلمني األوائل على مواجهـة تلـك   
قيق الفعالية يف اإلبداع اإلداري ومن هنا جاءت هذه الدراسـة  املتطلبات يف إدارة مدارسهم ومن مث حت

اليت تبحث عن متطلبات اإلبداع اإلداري يف مدارس التعليم األساسي حبلقتيه األوىل والثانية، والتعلـيم  
  :  وذلك من خالل التوصل إىل اإلجابة عن األسئلة التالية. العام من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة

:אא−٣
ما متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري يف مدارس والية الرستاق مبنطقة الباطنه جنوب مـن   -١-٣ 

 وجهة نظر أفراد العينة؟ 
 متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بـاختالف  هل ختتلف -٢-٣

 ري، واملسمى الوظيفي؟اجلنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلربة يف اال اإلدا
 متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بـاختالف  هل ختتلف -٣-٣

 ).تعليم عام -حلقة ثانية تعليم أساسي –حلقة أوىل تعليم أساسي (املرحلة التعليمية 
الرستاق مبنطقـة  إلداري يف مدارس والية ا ما اإلجراءات املقترحة لتطبيق متطلبات اإلبداع -٤-٣

   الباطنة جنوب؟ 
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א−٤ :א
  :  تنبع أمهية هذه الدراسة مما يلي  

تربز أمهية الدراسة يف التعرف إىل متطلبات اإلبداع اإلداري يف مدارس والية الرستاق مبنطقة الباطنة 
لرسـتاق  جنوب حيث يؤمل االستفادة منها على مستوى منطقة الباطنة جنوب بشكل عام وواليـة ا 

بشكل خاص وذلك بتوفري بيانات ومعلومات عن متطلبات تطبيق اإلبداع  اإلداري، لدى اهليئة اإلدارية 
والتدريسية والوصول إىل حمفزات تشجع اإلبداع وتنمي التنمية املهنية لديهم مما يـنعكس علـى أداء   

ربامج التربوية اليت تنفذها عملهم وعمليات التعليم والتعلم، كما تسهم يف تطوير عمليات التخطيط وال
ر، كما يؤمل معرفـة املشـكالت   املدارس فيما يتعلق مبهارات التفكري اإلبداعي يف عمليات صنع القرا

  .ق اليت تعيق الطلبة يف تنمية التفكري االبتكاري لديهمائووالع
א−٥ א :א

  :  دف هذه الدراسة إىل   
 إلداري يف مدارس والية الرستاق مبنطقة الباطنه  جنوبمعرفة متطلبات تطبيق اإلبداع ا -١-٥
حتديد درجة اختالف متطلبات اإلبداع اإلداري من وجهة نظر أفـراد عينـة الدراسـة     -٢-٥

 . باختالف متغريات الدراسة
التوصل إىل إجراءات مقترحة لتطبيق متطلبات اإلبداع اإلداري يف مدارس والية الرسـتاق   -٣-٥

  . مبنطقة الباطنة جنوب
א−٦ :א

  : تتمثل حدود الدراسة يف التايل
א −١−٦ :א

اقتصر تطبيق الدراسة امليدانية على مجيع مدارس والية الرستاق مبنطقة الباطنة جنوب والـيت يبلـغ   
عددها اثنتني وأربعني مدرسة وهي مدارس خمتلطة وتشمل مراحل التعليم العـام إىل جانـب التعلـيم    

  .تيه األوىل والثانيةاألساسي حبلق
א −٢−٦  :א

اقتصر جمتمع الدراسة على مجيع مساعدي املديرين واملعلمني األوائل يف مدارس والية الرستاق التابعة 
ملنطقة الباطنة جنوب بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، والقائمني على رأس عملـهم يف الفصـل   

 . م٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي الثاين، يف العام الدراسي 
א −٣−٦  :א

  .م٢٠٠٧/٢٠٠٨جرى تطبيق الدراسة امليدانية يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 
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א−٧ :א
א−١−٧ א א   ابتكار أفكار جديدة وتطويرها وتطبيقها يف املنظمة، يهدف إىل التغيري  :א

ة اإلدارية، أي أسلوب إداري يشجع العاملني على تقدمي األفكار حنو األفضل يف تطوير املؤسسة والعملي
  .  اإلبداعية ودعمها وتبنيها

א−٢−٧ א א كل متطلبات اإلبداع اإلداري واألمور اليت جيب توافرهـا   :א
العـام يف   لتنفيذ عمليات اإلبداع اإلداري يف مدارس التعليم األساسي حبلقتيه األوىل والثانية والتعلـيم 

جمـال األهـداف   : مدارس والية الرستاق، وكما حددا أداة الدراسة واملتضمنة اـاالت التاليـة   
  والسؤال املفتوح، والسياسات، وجمال البيئة التنظيمية

א−٨ :א
تؤدي التربية الدور األساسي يف تنمية قدرات الطالب واالرتقاء بتفكريه، وتفجري طاقات التفـوق  

ويتفق التربويون على أمهية اإلبداع وأنه من األهداف األساسية للتربية حيث ميثل أرقى . اإلبداع لديهو
). ٦٢٧:،١٩٩٦حطب، صـادق،   أبو(مستويات النشاط املعريف لإلنسان، وأكثر نواتج التربية أمهية 

علـيم األساسـي   أن اإلبداع يعد أمراً ضروريا جيب تنميته يف مرحليت الت) ٦:،٢٠٠٢كروبلي، (ويرى 
) ٦١٩:، ١٩٩٦قمرب والعمـادي،  (ويشري . والثانوي، وجيب أن يكون ذلك عرب مجيع املواد الدراسية

) ١٠-١، ١٩٨٣شنطاوي، (ويذكر . إىل أن اإلبداع أصبح تربية املستقبل كما يرتبط به مستقبل التربية
ع، ويتيح هلـم سـبالً متعـددة    أن كثرياً من الطلبة يفضلون املناخ املدرسي الذي يستثمر فيهم اإلبدا

الستكشاف واستثمار إمكانيام الشخصية، مما مينحهم شعوراً مبزيد من الثقة بالنفس وميكنـهم مـن   
) ٢٠٠٢جـروان،  (وقـد أورد  . تعديل سلوكهم، وتقييم ذام، واملشاركة يف تعديل سلوك اآلخرين

تعريفات لإلبـداع والـيت مـن    عدة  Guilford , 1986)ورد لفجي(الوارد يف )   ٢٠٠٣سعادة ،(و
مسـات  : اإلبداع بأنـه   (املمكن أن تكون قد عاجلت مفهوم اإلبداع من الناحية التربوية، فقد عرف

استعداديه تضم الطالقة واملرونة واألصالة واحلساسية للمشكالت وإعادة تعريف املشكلة وإيضـاحها  
 )Torrance , 1993تورانس، (لوارد يف ا) ١٥: ٢٠٠٠ناديا، (بينما تعرفه . بالتفصيالت أو اإلسهاب

عملية حتسس للمشكالت والوعي مبواطن الضعف والثغـرات وعـدم االنسـجام والـنقص يف     : بأنه
املعلومات، والبحث عن حلول والتنبؤ وصياغة فرضيات جديدة، واختبار الفرضيات وإعادة صياغتها أو 

  . تعديلها من أجل التوصل إىل حلول
اإلبداع مقروناً باإلدارة أو املنظمة فإنه حيمل مضامني وتفسريات متعددة،  وعندما يستخدم مصطلح

جمموعة التغريات اليت من املمكن : أنه باإلبداع اإلداري ) ٢٦:الوارد يف الفاعوري (فقد عرف عوامله 
أن تطرأ على اهليكل والعملية والسلوك التنظيمي، أو هو عملية استثمار األفكار اجلديـدة وتطويرهـا   

أنه القدرة على إجياد أشياء جديدة قد تكـون  ب) ٦: ٢٠٠٠أيوب، (كما عرفته . وتطبيقها يف املنظمة
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الفـاعوري،  (كما يشري . أفكاراً، أو حلوالً، أو منتجات، أو خدمات، أو طرائق وأساليب عمل مفيدة
يف أن اإلبداع إىل أن إدارة اإلبداع ختتلف يف مفهومها عن اإلبداع اإلداري والتنظيمي، ) ٢٦: ٢٠٠٥

اإلداري هو جمموعة األنشطة واألساليب اليت يتخذها القادة لتشكيل األنظمة وصياغة اخلطط اليت دف 
إىل حتفيز األفراد على تقدمي األفكار اإلبداعية وإخراجها بشكل منتجات أو خـدمات أو تكنولوجيـا   

عليها على تغيري بيئة العمـل املنظمـة   ويتجلى مفهوم إدارة اإلبداع يف قدرة املنظمة والقائمني . جديدة
وتطويرها، حبيث تصبح بيئة تشجع وتستقطب املبدعني وأفكارهم وتعمل على مساعدم ودعمهم يف 
تطوير أفكار إضافية وأساليب عمل أكثر إنتاجاً ونفعاً للمنظمة ومنتسبيها، كذلك يتضـمن املفهـوم   

والظروف لألفكار اإلبداعية ودعمها وتشجيعها ومـن   مقدرة قيادة املنظمة على االستمرار ويئة املناخ
  . يقدمها على طول حياة املنظمة

א−٩ א א :א
  :يقسم اإلبداع اإلداري إىل ثالثة أقسام وهي 

א −١−٩ א وهو ذلك النوع من اإلبداع الذي يؤدي إىل التغيري يف املنظمات،  :א
نولوجيا، وحيدث نتيجة استخدام معدات جديدة، أو نظـام جديـد أو   عن طريق تقدمي اجلديد من التك

  .حيدث تغيريات يف املنتجات واخلدمات
א −٢−٩ א א وهو الذي يؤدي إىل إحداث تغـيريات يف اهلياكـل والـنظم أو يف    :א

ـ   اً العمليات ويرتبط ارتباطاً غري مباشر بطبيعة النشاط والعمل األساسي للمنظمة، كما يـرتبط ارتباط
 . مباشراً بإدارة املنظمة واستخدام األفراد وتوزيع املوارد وهيكلة املهام والسلطة واملكافآت

א −٣−٩ א وهو اإلبداع الذي يتعلق بعالقة املنظمة مع البيئة احمليطة ويتضمن تقدمي  :א
املخامره، ( وغريهااخلدمات للمجتمع احمللي كربامج التدريب املهين وخدمات التعليم  والتعليم املستمر 

  ) ١٦:  ١٩٨٨والدهان،
א−١٠ א א א  :א

أن من العوامل املهمة اليت تساعد على إجياد متطلبـات اإلبـداع    )٥٦: ١٩٩٥الفتاح،  عبد(يرى 
  : اإلداري وتشجيعه هي

 . داعالتخلص من اإلجراءات الروتينية املعقدة اليت حتول دون انطالق األفكار واإلب -١-١٠
وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، وتكليفه بأعمال متثل حتديات لفكره وقدراتـه   -٢-١٠

 .لكي تزكي فيه روح اإلبداع والتطوير وحتدي اهول دون تفريط
 . مساندة املسؤولني لألفكار اإلبداعية وتقبلهم ودعمهم هلا -٣-١٠
شراف عليـه جهـة   ، على أن تتوىل اإل)بنك األفكار(إنشاء ما يسمى بـ  العمل على -٤-١٠

 . مركزية عليا، تقوم بتشجيع كل فكرة جديدة وتتبين املواهب اإلبداعية يف كل جمال
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روح اإلبـداع،   ابتكـار تشجيع استخدام األساليب العلمية اليت تسهم يف إثارة الفكر و -٥-١٠
وتقدمي أفكار جديدة عند دارسة املقرارات يف خمتلف مراحلها، ومن بني تلـك األسـاليب أسـلوب    

 للمشكلة دون فرض  تالذي يعتمد على تقدمي أكرب قدر ممكن من احللول واالقتراحا) عصف الذهينال(
 .قيود على مقدميها يف بداية طرح الفكرة

تشجيع األداء االبتكاري، ودعم املبدعني وتبين أفكارهم ودراستها دراسة جادة، حىت لو  -٦-١٠
 .بدت غريبة ألول وهلة

الكشف عن القدرات اهلائلة لدى البشر الذين كـثرياً مـا    ال شك أن هذه األمور سوف تسهم يف
  . ميلكون قدرات إبداعية ال يكشفون عنها رد عدم توافر املناخ املناسب هلا

اع يف املؤسسـة إىل قسـمني   العوامل اليت تساعد على تنمية اإلبـد  )٦٨:  ١٩٩٢ ،النمر( ويقسم
   :رئيسيني
א − א א ::א
وتتضمن الفلسفة اليت تنتجها اإلدارة يف تعاملها مع العـاملني لـديها ودرجـة     :א - ١

االستقاللية وروح املغامرة واإلبداع، ومعاملة األفراد داخل التنظيم باحترام ودرجة تبسيط املسـتويات  
   .بيئة تنظيمية تتسم باملرونة وإجياداإلدارية وإجراءات العمل اليومية، 

ن أي جمتمع تنظيمي تسوده احملبة واأللفة يسهم يف إجياد بيئة اجتماعية إجيابية إ: א - ٢
  .داخل التنظيم

א - ٣ א إن نوعية االتصاالت داخل املنظمة وكميتها يسـاعدان علـى تنميـة     :א
  .قدرات العاملني على التفكري واإلبداع

א - ٤ א درجة الرضا الذي حيققه القرار للعاملني، فالطريقة اليت يتم فيها صنع القرار، و :א
بيئة تنظيمية وإبداعية تتـيح   إجيادودرجة مشاركة العاملني يف صنع القرار، مجيعها عوامل مساعدة يف 

اال أمام العاملني يف استخدام قدرام الفكرية والعقلية، تزكي فيهم روح التفكري وتنميـة املهـارات   
 . الفردية
א−١١ א א אא א א :א

هناك عدد من املؤشرات الدالة على جناح املدرسة يف تنمية اإلبداع، وتعكـس اجتاهـات خمتلـف    
   : أطراف العملية التربوية وعالقاا اإلجيابية حنوه، وتقسم هذه املؤشرات إىل

א−١−١١ א א :א
الضروري واملهم أن يكون للمدرسة التربوية رسالة واضحة، تعرب عن رؤية مشتركة ألهدافها ومن 

. وتطلعاا، يشارك الطلبة واملعلمون يف بلورا، تأخذ على عاتقها تنفيذ برامج رعاية الطلبة املبـدعني 
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فيكون للعاملني  .وما تم باحترامه وتقديره. وتظهر بوضوح ما تركز عليه املدرسة وما تسعى لتحقيقه
فيها من إداريني ومعلمني وطلبة وجمتمع حملي توقعات واضحة عن األدوار اليت عليهم تأديتها، واجلهود 

  . اليت جيب أن يبذلوا، وأنواع السلوك اليت تتقبلها املدرسة، واليت ترفضها
א−٢−١١ :א
خاصة املعلمني بأم جـزء مـن    فيهاالعاملني  عرالعمل باألسلوب الدميقراطي داخل املدرسة يش إن

   .النظام املدرسي، وأم أسرة واحدة حتكمها أهداف التربية وغاياا
א−٣−١١ אא א :א

وخاصة يف القرن احلادي على الرغم من التغريات اهلائلة اليت حصلت يف جوانب حياة املعلم املختلفة 
  :يقوم على دعامتني أساسيتني، ومها الذي تقليديال هفإنه ما زال حيافظ على دور والعشرين،
:א−١−٣−١١
אא−٢−٣−١١ אאא א :א
אא−٤−١١ א א :א

جيب أن ال تكون األنشطة التعليمية اليت تقدم للطلبة املبدعني أنشطة تقليدية، بل جيب أن تتميز بأا 
حتث الطلبة على التفكري واستخدام املستويات العليا من مستويات التفكري، وال تتطلب إجابة واحـدة  

بل تولد لديهم األفكار، فضالً عن ضرورة إسهامها مبراعـاة  ، وال تقوم على التذكر واالستدعاء كلية
للتفكري والبحث واالستقصـاء واالستكشـاف    أمامهمالفروق الفردية بني شرائح الطلبة، وفتح اآلفاق 

  . واملطالعة
א−٥−١١ א א א א א
:א

 جودة عالقاـا : امبعلميها، وإدارا، وطلبتها وأدواا، وإمكانا ةدرسة احلديثإن من أهم ما مييز امل
تفعيل العمل املدرسـي وفـق قواعـد    ه املختلفة، لذا فإنه من األجدى اتمع احمللي مبجالسه وهيئاتب

ها الدميقراطية والشورى، أن تم املدرسة مبشاركة جمالس اآلباء واألمهات يف رسم سياسـتها وأهـداف  
وتنفيذ أنشطتها التربوية، واالجتماعية وغريها واالطالع على موازنتها والتفكري بروافد مالية ميكـن أن  

وهذا من شأنه أن جيعل أوليـاء األمـور   . الروافد املالية الرمسية دم املدرسة وحتقق أهدافها فضالً عنخت
عموماً وتوفري كل ما مـن شـأنه أن   واتمع احمللي أخذ دورمها الفاعل يف اإلسهام يف شؤون املدرسة 

  .ينمي الطاقات الطالبية اإلبداعية 
א−٦−١١ א א א :א

  لكي يتم اكتشاف املبدعني ورعايتهم وتوفري الربامج اليت تليب حاجام ال بد من توافر األدوات 
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تها بدءاً من أدوات القياس والتقييم غـري التقليديـة   الكاشفة، والكوادر القادرة على استخدامها وصيان
سواء أكانت االختبارية أم غري االختبارية واليت من شأا أن تسهم يف تقييم مستويات الطلبة وإجـراء  

إن إدارة املدرسة الناجحة . املقارنات الالزمة إلنتاجهم وقدرام وخمتلف مهارام واستعدادام وميوهلم
ا تأسيس البيئة اليت حتفز التفكري واإلبداع لدى طلبتها، وتتبىن الربامج املختلفة اليت تسهم والفاعلة ميكنه

يف مثل هذه البيئة، وبإمكاا إقامة عالقات اجيابية مع مجيع أطراف العملية التربوية، وحفز اآلخرين على 
لى التكيف مـع كـل   العمل، من خالل تفحص حاجام والتعرف إليها وتلبيتها، فضالً عن قدرا ع

املستجدات والظروف احمليطة، كما أن القيادة التربوية يف املدرسة قادرة على متابعة كفايات معلم الطلبة 
  ). ١٤٩-١٤٥:  ٢٠٠٤الطيطي، (.املتفوقني واملبدعني فيها باستمرار

א−١٢ א א :א
بشرية تنافسية وتنميتها، وهو من تتوفر له مسات موارد بدع هو ذلك الذي حيرص على يئة القائد امل

وبشكل خاص يتوقع منه أن يقوم . القيادة التحويلية فينجح يف إجياد بيئة وثقافة مواتية لالبتكار تعزيزها
ثقافة اإلبداع والتميز وتعزيزها وهي أن يعلن ويتحمـل علـى   من املهام من أجل إجياد ما يسمى بعدد 

مناخ مشجع على االبتكار مع ترمجة األفكار املبتكرة إىل واقع عملي مفيد، مسؤوليته الشخصية تطوير 
بـدعني، ويصـمم   ويبحث عن سبل جديدة لتشجيع العاملني على االبتكار ويقدر جهود املبتكرين وامل

  : ). ٢٠٠٥الفاعوري، (يسمح للموظفني بقدر من احلرية يف يئة سبل بلوغها  أهدافاً واضحة، لكي
؟−١٣ א א :א

يتصرف وفق ما يرى أن  بلينبغي ملدير املدرسي الذي يرعى اإلبداع أن ال يكون أسري التعليمات، 
  :ومن املقترحات اليت ميكن أن تساعده يف جهوده ما يأيت . فيه مصلحة مدرسته

سها بعنايـة،  أن يويل أفكار املشرفني التربويني واملعلمني والطالب االهتمام الكامل فيدر -١-١٣
ويعمل على تطبيق الصاحل منها، وعلى تكرمي صاحب الفكر املستنري مادياً ومعنوياً، ليعزز أداءه ويشعره 

  .بأنه يقدر عمله وذا يدفعه إىل املزيد من اإلبداع 
العمل على تغيري األنظمة والقواعد والتعليمات اليت تعيق عملية اإلبداع، وكذلك تغـيري   -٢-١٣

ة اليت تعشش يف عقول بعض املعلمني، واألخذ بأيديهم بعيداً عن األساليب التقليدية يف األفكار التقليدي
 .العمل

التلميذ املبدع معارف وخربات عميقة موسعة، واكتسابه ملهارات متنوعة وقدرات خالقة  إن حتصيل
ضايا احليـاة  خمطط هلا من قبل واضعي املنهاج أمر ضروري وملح، ليستطيع التلميذ املبدع التفاعل مع ق

   :) ، ٢٠٠٤طافش، (بنجاح، ومواجهة الصعوبات اليت قد تعترض طريقة 
א−١٤ א א א :א
   .لى مدير املدرسة املبدع  إجياد جوٍ من املرونة ال يعاقب فيه املعلمون على األخطاء يف احلكمـع
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جتعل املعلمني يقومـون بعمليـة   و. كة يف منو اجلماعةتتقبل وجهات النظر املعارضة، على أا مشارو
التعرف إىل املشكالت اليت جيب أن تكون اجلماعة عاكفة على حلها، وتشارك يف حتديـد األهـداف   

 أمام اجلماعة، ال أمـام النـاظر أو املـدير،    مسؤولنيوتعمل على أن يكون املعلمون  وطريقة تنفيذها،
علمـون والنظـار أعضـاء متعـادلني يف فريـق واحـد       وتشجيع أعمال اللجان حيـث يعمـل امل  

  ). ٣٣٠-١٩٩٨:٣٢٩حجي،(
א−١٥ א :א
يف االعتبار أحدث النظريـات والدراسـات    ان عملية تطوير التعليم فيها آخذةبدأت سلطنة عم   

وية واقتصادية تـدعو إىل إعـداد   التربوية اليت متت يف هذا اال واليت ارتبطت بأسباب اجتماعية، وترب
كوادر بشرية عمانية ذات كفايات وقدرات عالية تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي، وإدارة التغـيري  

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم بالسلطنة ضـرورة االهتمـام   . املستقبلي يف االقتصاد العماين بكفاءة
وهـذا  . ليم، بوصفه منطلقاً أساسياً للتنمية اتمعية الشاملةبتنمية املوارد البشرية من خالل مراجعة التع

التوجيه يدعو بالضرورة إىل تطوير اخلدمات التعليمية ورفع كفاءا يف ضوء حتديات العصر وطموحات 
وجاء هذا االهتمام بالتجديد تأكيداً ألمهيـة النظـام األساسـي    . الوزارة ومتطلبات املستقبل وتطلعاته

يف مادته الثالثة عشرة، بضـرورة االهتمـام   ) ١٩٩٦/ ١،١(ر باملرسوم السلطاين رقم للسلطنة الصاد
باملوارد البشرية، والعلمية التعليمية والتثقيفية، بوصفه منطلقاً أساسياً للتنمية اتمعية الشاملة بسـلطنة  

رفعاً لكفاءا اإلنتاجية  .م بتنمية املوارد البشرية٢٠٢٠عمان واهتمام الرؤية املستقبلية لالقتصاد العماين 
وحتديد . وزيادة مشاركتها يف االقتصاد الوطين، والتعامل مع التطورات املتسارعة يف اال التكنولوجي

لألهداف الرئيسه للعمل علـى  ) ١٩٩٥ -يونيو -١٣-١٠(جملس الوزراء يف جلسته املنعقده يف الفترة 
وزارة التربيـة  (ل ب معدين لاللتحاق بسوق العمإرساء قواعد التعليم األساسي، حىت ميكن ختريج طال

  ). ٧: ١٩٩٧والتعليم، 
العملية التربويـة يف املدرسـة    التربوي القادر على إدارة لقد أصبح دور مدير املدرسة مبثابة القائد

وتوجيهها جبميع أبعادها، وعناصرها، وظروفها، واستثمارها مبا حيقق تلك الرسالة يف املدرسة، ولذلك 
بيئام وثقافام  واتفقوا مجيعاً على اختالف) املشرف التربوي املقيم(التربويون على مدير املدرسة أطلق 
ومن هنا يتضـح دور مـدير   . أن يكون متصفاً بصفات القائد التربوي ومزوداً مبؤهالته وخرباته على

سـم بـه القيـادة    تت التركيز على ما: املدرسة احلديث وجوانب عمله بأا تتركز يف بعدين متكاملني 
وتصنف الوظائف واملسؤوليات اليت يتضمنها من البعدين ومـا  . التربوية، والتركيز على العمل اإلداري

وأن هناك عدداً من املمارسات . يتفرع عنها من مهام أخرى، وكلها تقع يف نطاق عمل مدير املدرسة
املدارس مبراحلها املختلفة، وملدارس التعلـيم  التربوية حتظى باألمهية، سعياً وراء إدارة استراتيجية لعموم 

األساسي يف السلطنة على وجه اخلصوص، ملقابلة مواقف ومشكالت يتوقع حدوثها يف املستقبل وفقـاً  
  ودف اإلدارة االستراتيجية إىل التقليل من حجم املشكالت املتوقعة . جهتهاارؤى مدروسة وموـل
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  : ووضعها عند حدها األدىن من خالل
ئة البيئة املناسبة حىت تكون املدرسة مكاناً حمبباً لألطفال وحتظى بالقبول واالهتمام من ي -١-١٥

 . جانب اآلباء واألمهات واتمع احمللي
 . التوجه حنو استخدام استراتيجيات مناسبة للتدريس لضمان فعالية عملييت التعليم والتعلم -٢-١٥
التعليم والتعلم ويشمل ذلك التأكد من  العمل حنو توفري التسهيالت املالئمة إلمتام عملييت -٣-١٥

مع  توفري الكتب املدرسية والتجهيزات الصفية املدرسية، ومراكز مصادر التعلم وذلك بالتنسيق والتعاون
 . اإلدارات التربوية احمللية

السعي حنو حتقيق الظروف املالئمة لتحصيل التالميذ معرفياً ومهارياً ووجدانياً اليت يـتم   -٤-١٥
 ).   ٤١١:  ١٩٩٩املكتب الفين للتخطيط والدراسات، (عن طريق أساليب التقومي املختلفة  التأكيد منها

ويؤكد التربويون أن أهم أدوار مدير املدرسة بوصفه قائداً تربوياً مبدعاً يتمثـل يف يئـة املنـاخ    
ية قـدرام،  املدرسي السليم الذي ميكن مجيع من يف املدرسة من استغالل طاقام وإبراز مواهبهم وتنم

فإن على مدير املدرسة أن يعمل على تكوين رؤية مشتركة بينه وبني العاملني معه يف اهليئـة اإلداريـة   
واهليئة التدريسية جتاه خمتلف جوانب العمل املدرسي، وأن يرسخ مبدأ العمل اجلماعي، ومبدأ العالقات 

لوب املبادرة من خمتلف األطراف وأسلوب اإلنسانية فضالً عن إجياد تقاليد مهنية متطورة تعتمد على أس
التقومي الذايت، وتنمية الثقافة املدرسية لدى املعلمني والعاملني، والتقليل من الروتني مبا ال يتعارض مـع  

   ).  ١٩٩٩:١٠وزارة التربية والتعليم،(ماعية أنظمة العمل املعمول ا، واالشتراك يف آلية التنمية املهنية اجل
א−١٦ :אא
موضوع اإلبداع بشكل عام حيظى باهتمام الباحثني والكتاب اهتماماً كبرياً ويتم تناوله من زوايا  إن
إال أن اإلبداع اإلداري ليس فيه إال قلة يف الدراسات العربية والدراسات العمانية، على وجـه  . عديدة

ولت الباحثة الدراسات السابقة من لذلك تنا. اخلصوص وأن جماالت تطبيقه على اإلدارة املدرسية قليل
  . حيث الدراسات العربية واألجنبية املتعلقة مبوضوع اإلبداع اإلداري

א−١−١٦ א :א
א)١٩٩٠(א−١−١−١٦ א א א א א

א א بداع لدى العاملني يف املؤسسات دف هذه الدراسة إىل تعرف درجة اإل :א
 املاديـة : ، كما دف إىل تعرف أثر احلـوافز العامة األردنية ودور تلك املؤسسات يف تشجيع اإلبداع

القطاع، واملستوى اإلداري، واملؤهل العلمي، واجلنس، والعمر، وطبيعة : (واملعنوية، واملتغريات املستقلة
متتع العاملني يف هذه املؤسسات بدرجة عالية مـن   رراسة دوأظهرت نتائج الد. على اإلبداع) الوظيفة

يف تشـجيع العـاملني علـى     اإلبداع دون تشجيع هذه املؤسسات له، وأمهية احلوافز املادية واملعنوية
  املستقلة يف  فروقاً ذات داللة إحصائية يف درجة اإلبداع تعزى إىل تأثري املتغرياتإن هناك . اإلبداع
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  . ره املختلفةعناص اإلبداع ويف
א−٢−١−١٦ אא)١٤٢٠(א א א א א

א א א אאא א
يف حل املشكالت لـدى  دف هذه الدراسة إىل تعرف مدى توافر مسات اإلبداع اإلداري  :א
املدارس الثانوية مبدينة الطائف ومديراا من وجهة نظر املعلمني واملعلمات، ومعرفـة مـا إذا    ديريم

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املديرين واملديرات حول مدى توافر مسات اإلبداع اإلداري 
حل املشـكالت   فر مسات اإلبداع اإلداري يفاأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تو. يف حل املشكالت

وأن أكثر مسـات اإلبـداع اإلداري   ) ٢,٥٧( لدى املديرين واملديرات باملدارس الثانوية كانت مبتوسط
وليس هنـاك فـروق يف   . توافراً هي احلماس، والثقة بالنفس، واملخاطرة، والتحليل، والتوازن، واملرونة
ديري املدارس الثانوية ومديراا تصورات عينة الدراسة حول مدى توافر مسات اإلبداع اإلداري لدى م

  . يف حل املشكالت تبعاً خلربة ايبني وختصصام
א)١٩٩٦(א−٣−١−١٦ אא א

א א א ة مؤلفة مـن  وقد أجريت الدارسة على عين ):(א
سة وستة من املديرات و املديرين يف مدارس ابتدائية من املدارس اخلاصة والعامـة،  مدرسا ومدر) ٧٢(

سة إىل أفتقار املدارس اواستخدم الباحث املالحظة واملقابالت كأداتني جلمع البيانات، وقد توصلت الدر
ارس هي بيئـة  العامة واخلاصة إىل األنشطة اليت تدعم التفكري اإلبداعي، وأن البيئة السائدة يف هذه املد

   .مغلقة يفتقد كل من املعلم والطالب احلرية والقدرة على التفاعل اخلالق
א)١٩٩٩(א−٤−١−١٦ א א ـدف هـذه    :א

الدراسة إىل حتديد درجة عشرة معوقات لإلبداع يف املنظمات السعودية، كما دف إىل تقرير طبيعـة  
معوقات اإلبداع يف املنظمات السعودية من جهة، واملتغريات الشخصية للمديرين من جهـة  العالقة بني 

بينت نتائج الدراسة بعض املعوقات يف املنظمات السعودية،، كما أظهرت نتائج الدراسـة أن  . أخرى
  . املنظمات السعودية تفتقر إىل السياسة التحفيزية اليت تعزز التفكري اإلبداعي لدى العاملني ا

٥−١−١٦−)، א)٢٠٠٣א א א א א א
א دف الدراسة إىل الوقوف على مدى ممارسـة أسـس اإلبـداع     :א

اإلداري الفعال يف مدارس التعليم الثانوي يف سلطنة عمان من وجهة نظر مـديري تلـك املـدارس،    
املعلمني األوائل ا، وكذلك تعرف درجة معوقات اإلبداع اإلداري يف مدارس التعلـيم  ومساعديهم، و

الثانوي يف سلطنة عمان من وجهة نظرهم، وذلك متهيداً لوضع إجراءات مقترحة تفيد يف احلـد مـن   
) ٨٥(أفراد، منهم ) ٩٠٦(تألفت عينة الدراسة امليدانية من . معوقات اإلبداع اإلداري يف هذه املدارس

معلمني أوائل، وذلك يف تسع حمافظات ومناطق ) ٤٠٩(مساعد مدير مدرسة، و) ١١٥(مدير مدرسة و
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ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، تقديرات أفراد عينة الدراسة ملدى ممارسة . تعليمية بالسلطنة
. الكـبرية واملتوسـطة  أسس اإلبداع اإلداري يف مدارس التعليم الثانوي يف سلطنة عمان تراوحت بني 

تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة أبعاد معوقات اإلبداع اإلداري يف مدارس التعليم الثانوي يف سلطنة 
عمان تراوحت بني الكبرية واملتوسطة، حيث حصل بعض املعوقات البيئية، واملعوقات التنظيمية علـى  

وسط، هناك معوقات لإلبـداع اإلداري يف  تقدير كبري، بينما جاء بعض املعوقات الشخصية بتقدير مت
  . مدارس التعليم الثانوي بسلطنة عمان ذات تقديرات كبرية يف مجيع أبعاد الدراسة

א)٢٠٠٤(א−٦−١−١٦ א א א :א
ه من ابتكار أسـاليب جديـدة يف   دف إىل الوقوف على معوقات إبداع معلم اللغة اإلجنليزية اليت متنع

طرائق تدريس اللغة اإلجنليزية، تكونت عينة الدراسة من مجيع معلمـي اللغـة اإلجنليزيـة العـرب يف     
ملدارس التعليم العام يف املنطقة الشرقية مشال، استخدمت الباحثة استبانة تتعلـق  ) ١٢-١٠(الصفوف 

أشارت نتائج الدراسة إىل أن منهج اللغة ) ١٢-١٠( التعليم العام مبعوقات إبداع معلم اللغة اإلجنليزية يف
ال يشجع على اإلبداع وندرة املراجـع األجنبيـة يف املكتبـات    ) ١٢-١٠(اإلجنليزية يف التعليم العام 

  . املدرسية
א−٢−١٦ א :א
١−٢−١٦−)Dunegan ,1992(אאא א א

א א א א א اليت يعملون ا الذي يشجع ويدعم السلوك اإلبـداعي   :א
موظفاً يف شركة دولية النتاج املـواد  ) ١٩٨(وقد أجريت الدراسة على عينة مؤلفة من . لدى األفراد

عالقة بني الزمالء يف العمل، الكيميائية، وتوصلت اىل أن نوع النشاط أو الوظيفة اليت يقوم ا الفرد، وال
ونوعية العالقات بني الفرد والقائد هي متغريات مستقلة ذات عالقة اجيابية بادراك الفـرد للعوامـل يف   

حرية التصـرف، عـدم   : هذه العوامل تتمثل يف . مناخ العمل الذي حيتضن ويشجع السلوك اإلبداعي
بينت نتائج الدراسة أن تأثري تفاعل العالقات . تنسيقاالهتمام، الثناء على الفرد، التشجيع، والقيود، وال

السائدة بني الزمالء مع العالقة السائدة بني الفرد ورئيسة كان له تأثري واضح يف إدراك الفرد للعوامـل  
   .الستة اخلاصة مبناخ العمل الذي يشجع اإلبداع

א(Vandenberghe, 1995)א−٢−٢−١٦ א א /א
وهي دراسة نظرية مت خالهلا استعراض عدد من الدراسات اليت تتعلق بعمـل   :

مديري املدارس، وحتليل التدخالت اليومية هلم، وكذلك الدراسات اليت اهتمت بالتوثيق املنظم لألنشطة 
، وتوضيح معىن اإلبداع الفرق بينهماليومية باملدرسة وذلك دف تفسري معىن القيادة الداخلية والبيئة وا

أشارت نتائج الدراسـة إىل  . وتقدمي أفكار واضحة عن اإلبداع بوجه عام، والقيادة املبدعة بوجه خاص
  أن اعتبار اإلبداع فيما يتعلق بالقيادة البيئية هو القوة اليت يتم من خالهلا إعادة بناء توازن مناسب بني 
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  . حتديد املدرسة هلذه التوقعات من منظور القدرات واإلمكانات احمللية التوقعات البيئية العامة وإعادة
אא)(Schmook ,1996א−٣−٢−١٦ אא א

א א א وقد فحصت هذه الدارسة القيادة لدى املـديرين يف   :א
، وعلى الرغم مـن تعـدد   )Posner& kouzes1988(" ر وكوزس بوسن" ضوء النظرية القيادية لـ

سة تزويـد  اربداع كانت قليلة، وحاولت هذه الدالنظريات املتعلقة بالقيادة، فإن الدراسات املتعلقة باإل
 )CSPQ(، واستبانة إدراك اإلبـداع الـذايت   )(LPI اكتشاف املمارسات القيادية: املعلومات وهي 

معلماً ) ١٧٢(مديراً، و )  ٢٠(وتكونت عينة الدارسة من . )CTOQ(ملعلم واستبانة مالحظة إبداع ا
تحـدة  منطقة تعليمية بفلوريـدا يف الواليـات امل  ) ١٧(وهي من Break-the –Mold, يف مدارس 
جتاوز الطريقة، ونشر : سة عن املديرين إظهار مخس ممارسات قيادية هياروكشفت نتائج الد. األمريكية

ني اآلخرين من العمل، وطرح منوذج، والتشجيع العاطفي، وهذا مـا أوضـحته   رؤية مشتركة، ومتك
نقاط ) ٨(كما أشارت النتائج أيضا إىل إدراك املديرين لـ . استجابام وارتفاع النسبة يف القياس األول

تتعلق باإلبداع هي  حب العمل، واالستقاللية، واألصالة، واملرونة، وتنـوع االهتمامـات، وحتديـد    
بينما أشارت استجابات املعلمـني إىل مـدى أوسـع عـن     .اف، والذكاء، واإلبداع والدافعية األهد

بإجراء مزيد من الدراسات املتعلقة بالقيادة واإلبداع لدى املديرين، اإلقتراح  وقد مت استجابات املديرين
  . القيادة واإلبداع يف التربية اتمووذلك سعياً إىل مزيد من الفهم والتطبيق ملفه

א)Jezycki, 1997(א−٤−٢−١٦ א א א
א א א א א א א א א ستهدف هذه الدراسة ت :)א

مت اختيار أداة لقيـاس  . حتليل العالقة بني أسلوب اإلبداع لدى مديري املدارس والسلوك القيادي لديهم
ـ  . اإلبداع أسلوب لهم يحيث يقوم هذا املقياس بوضع األفراد يف موضع يتم خالله قياس درجـة تفض

كما مت اسـتخدام  . ألسلوب معني ملواجهة القرارات، مث تصنيفهم حسب درجتهم إىل معدل أو مبتكر
 بدء أسلوب جديد، أو أخذ أسلوب قائم: استبانه سلوك القائد لقياس السلوك القيادي من جانبني مها 

اختبـار   ة بني أداء املديرين وعالمتهم يفبينت النتائج عالقة ارتباطية ضعيف. بعني االعتبار وتبنيه وتعديله
  . اإلبداع، وهناك ميل لدى املديرين لتبين أسلوب قائم وتعديله أكثر من بدء أسلوب جديد

א−٣−١٦ א א :א
واألجنبية العديد من املوضوعات املتعلقة باإلبداع، ويتضـح   تناولت الدراسات السابقة العربية منها

ناول موضوع اإلبـداع  تا مل تأن هناك اهتماماً متزايداً باإلبداع وبالرغم من تعددية هذه الدراسات فإ
وقد اتفقـت هـذه   . ، ولعل ذلك حلداثة املوضوع نسبياً مقارنة حبقول التربية األخرىمتكامالًاإلداري 

وقـد  ). ٢٠٠٤( ودراسة الريامي) ٢٠٠٣(عض الدراسات السابقة وأمهها دراسة احلرمي الدراسة مع ب
. أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة يف تكوين األطار النظري هلا وطرح أسئلتها وحتديد جماالا
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ملؤهل كما اتفقت هذه الدراسة يف تصميمها مع الدراسات السابقة فيما يتعلق باملتغريات مثل اجلنس، ا
العلمي، وسنوات اخلربة، واختلفت عنها يف متغري احللقة التعليمية حيث تناولت متغري احللقة التعليميـة  

  .اليت مشلت تعليماً عاماً وتعليماً أساسياً حبلقتيه األوىل والثانية
א−١٧ :א

اإلبداع اإلداري يف  اتبعت الدراسة خطوات املنهج الوصفي باستخدام استبانة لقياس متطلبات تطبيق
مدارس والية الرستاق مبنطقة الباطنة جنوب، وذلك من وجهة نظـر مسـاعدي مـديري املـدارس     
ومديراا، واملعلمني األوائل، ومنسقي املواد باملدارس، وأثر كل من اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات 

تعليمية، كما مت حتليل األدب التربوي اخلربة يف التدريس، وسنوات اخلربة يف العمل اإلداري، واملرحلة ال
النظري املتعلق مبوضوع اإلبداع اإلداي ومسات املدير املبدع وأنواع اإلبداع اإلداري ومعوقاته، بغيـة  
الوصول إىل تطوير املمارسة اإلبداعية تفعيلها يف مدارس التعليم العام والتعليم األساسي حبلقتيـه األوىل  

  .والثانية، والتعليم العام
א−١٨ א :א

  : مدرسة يف والية الرستاق مبنطقة الباطنة جنوب، ومشل ثالث فئات) ٤٢(تكون جمتمع الدراسة من 
فئة مساعدي مديري املدارس مبنطقة الباطنة جنوب بوالية الرسـتاق حبلقتيـه األوىل     -١-١٨

رأس عملـهم للعـام الدراسـي     والثانية من التعليم األساسي، ومدارس التعليم العام الذين كانوا على
مساعداً، وذلك وفقاً إلحصائيات املديرية العامة للتربية والتعليم ) ٢٧(والبالغ عددهم ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(

  ). ٢٠٠٧/٢٠٠٨(ملنطقة الباطنة جنوب 
فئة املعلمني واملعلمات األوائل يف مدارس والية الرستاق مبنطقة الباطنة جنوب حبلقتيـه   -٢-١٨

تعليم األساسي، ومدارس التعليم العام الذين كانوا على رأس عملهم خالل العـام  األوىل والثانية من ال
معلماً ومعلمة، وفقاً إلحصائيات املديرية العامة للتربية ) ٦١(والبالغ عددهم ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(الدراسي 

فق توزيع أفراد عينة الدراسة و) ١(ويبني اجلدول رقم ). ٢٠٠٧/٢٠٠٨(والتعليم ملنطقة الباطنة جنوب 
 .متغرياا
فئة منسقي املواد الدراسية يف مدارس والية الرستاق مبنطقة الباطنة للتعليم العام والـذين   -٣-١٨

سـبعة معلمـني   ) ٧(والبالغ عددهم ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(كانوا على رأس عملهم خالل العام الدراسي 
). ٢٠٠٧/٢٠٠٨(ب ومعلمات، وفقاً إلحصائيات املديرية العامة للتربية والتعليم ملنطقة الباطنة جنـو 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغرياا) ١(ويبني اجلدول رقم 
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  )١(اجلدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغرياا

الفئات العدد النسبة  املتغري
ذكر ٢٠ ٪٣٥.٧

 اجلنس
 أنثى ٣٦ ٪٦٤.٣
 دبلوم متوسط ١٣ ٪٢٣.٢

  املؤهل العلمي
 بكالوريوس ٤٠ ٪٧١.٤
 بكالوريوس مع دبلوم إدارة مدرسية ٢ ٪٣.٦
 ماجستري ١ ٪١.٨
أقل من مخس سنوات ١٥ ٪٥٥.٦

عدد سنوات اخلربة يف جمال العمل 
  )لفئة مساعدي املديرين(اإلداري

 من مخس سنوات إىل عشر سنوات ٩ ٪٣٣.٣
 أكثر من عشر سنوات ٣ ٪١١.١

أقل من عشر سنوات ١٨ ٪٦٢.١
جمال  عدد سنوات اخلربة يف

  )لفئة املعلمني األوائل(التدريس 
 من عشر سنوات إىل مخس عشرة سنة ٩ ٪٣١
 أكثر من مخس عشرة سنة ٢ ٪٦.٩
تعليم عام ١٨ ٪٣٢.١

 حلقة أوىل ١٧ ٪٣٠.٤  املرحلة التعليمية
 حلقة ثانية ٢١ ٪٣٧.٥
مساعد مدير ٢٧ ٪٤٨.٢

بغض النظر عن ( الوظيفة احلالية
  )مسياملسمى الوظيفي الر

 معلم أول ٢٦ ٪٤٦.٤
 منسق مادة ٣ ٪٥.٤

א−١٩ א :א
متثلت أداة الدراسة يف استبانة أعدا الباحثة من خالل اإلطالع على األدب التربوي املتصل مبوضوع 

؛ )٢٠٠٣دراسة احلرمـي، (اإلبداع اإلداري واإلطالع على الدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع ومنها 
؛ واعتماداً علـى  )١٤٢٠دراسة العسريي،(؛ و)١٩٩٩دراسة هيجان،(؛ و)٢٠٠٤الريامي، دراسة (و

  .فقرة) ٣٩(هذه املصادر مت إعداد االستبانه بصورا األولية املكونة من 
א−١−١٩ :א

حمكماً مـن  ) ١٢(مت التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على جلنة من احملكمني تألفت من 
ص واخلربة يف كل من كلية التربية بالرستاق ختصص اإلدارة التربوية وعلم النفس واللغة ذوي االختصا

لقياس مدى صدق حمتوى األداة باحلكم على مدى وضوح كل فقرة من فقرات االستبانة ودقة . العربية
حملكمـون  وقد اختريت املفردات اليت اقترح ا. صياغتها اللغوية ومدى ارتباطها باحملور الذي تندرج حتته
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ملحـق  (عبـارة  ) ٣١(اليت احتوت مث مت استخراج األداة بصورا النهائية .تعديلها أو إعادة صياغتها 
  : تشكلت األستبانة من ثالثة أجزاء وقد) ١رقم

تضـمن   :اجلـزء الثـاين  تضمن بيانات عن املستجيب ومفهوم اإلبداع اإلداري و  :اجلزء األول
واجلـزء  خالل جمايل األهداف والسياسات وجمال البيئة التنظيمية، متطلبات اإلبداع اإلداري وذلك من 

تضمن السؤال املفتوح ملقترحات تطبيق اإلبداع اإلداري يف مدارس منطقـة الباطنـة واليـة     :الثالث
  .  الرستاق مبنطقة الباطنة جنوب

א−٢−١٩ :א
وهو مستوى عالٍ  ٠.٩٦يث بلغ كرونباخ وذلك الستخراج ثبات األداة حلالفا مت استخدام معادلة 

  . ومقبول ألغراض الدراسة
א−٣−١٩ א :א
  : تضمنت متغريات الدراسة نوعني من املتغريات   
א−١−٣−١٩ א :א
  ) ذكر، وأنثى(وله فئتان  :א−١−١−٣−١٩
א−٢−١−٣−١٩ متوسـط، بكـالوريوس،   دبلـوم  (وله أربع مسـتويات   :א

 )بكالوريوس مع دبلوم إدارة مدرسية، ماجستري 
א−٣−١−٣−١٩ א א א  :)א(א

 )ىل عشر سنوات، أكثر من عشر سنواتأقل من مخس سنوات، من مخس سنوات إ(وله ثالث فئات 
א−٤−١−٣−١٩ א(אא א ولـه   :)א

 ) عشرة سنة، أكثر من مخس عشرة سنة أقل من عشر سنوات، من عشر سنوات إىل مخس(ثالث فئات 
א−٥−١−٣−١٩  ) عليم عام، حلقة أوىل، حلقة ثانيةت( وهلا ثالث مستويات  :א
א−٦−١−٣−١٩ وله ثـالث فئـات   ) الوظيفي الرمسيبغض النظر عن املسمى ( :א

 )د مدير، معلم أول، منسق مادةمساع(
א−٣−١٩ א مشلت متطلبات اإلبداع اإلداري املتمثلة يف جمالني تضـمن اـال    :א

األول األهداف والسياسات، واال الثاين البيئة التنظيمية، فضالً عن السؤال املفتوح الـذي تضـمن   
  .  لبات تطبيق اإلبداع اإلداري يف مدارس والية الرستاقمقترحات حول متط

א−٢٠ א א   :א
بعد التحقق من صالحية أداة الدراسة وثباا وإخراجها بصورا النهائية، مت توزيع االستبانات على 

د املديرية مساعدي مديري املدارس واملعلمني األوائل ومنسقي املواد مبنطقة الباطنة جنوب عن طريق بري
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وقد استغرقت عملية توزيع االستبانات واسترجاعها ثالثة . العامة للتربية والتعليم ملنطقة الباطنة جنوب
على مساعدي املديرين بوالية الرسـتاق،  ) ٢٧(م ومت توزيع ٢٠٠٨أسابيع وكان ذلك يف شهر مارس 

املعلمات األوائل وقد مت اسـترجاع  استبانه على املعلمني و) ٦١(ومت استرجاعها كاملة، بينما مت توزيع 
  . وبعد ذلك مت تفريغها يف احلاسب اآليل) ٪٤٧(أي بنسبة ) ٢٩(

א−٢١ :א
يل باستخدام احلزمة اإلحصـائية  متت معاجلة البيانات املستخلصة من االستبانة عن طريق احلاسب اآل

)Spss( لدراسة املختلفـة حيـث تـتلخص هـذه     إلجراء التحليالت اإلحصائية لإلجابة عن أسئلة ا
وحتليـل   (T-Test)) ت(واختبـار   واالحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية التحليالت يف استخراج

  . التباين أآلحادي، واختبار شافيه للفروق البعدية
א−٢٢ :א
א−١−٢٢ א א :א

داع اإلداري يف مدارس والية الرستاق مبنطقة الباطنه جنوب من وجهة نظـر  ما متطلبات تطبيق اإلب
  أفراد العينة؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية واألمهيـة النسـبية   
تطبيق اإلبداع  لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات األداة واملتعلقة مبتطلبات) الرتبة(

اإلداري وذلك من أجل حتديد أكثر املتطلبات اليت جيب أن متارس يف مدارس التعليم العام واألساسـي  
  : لذلك اعتمد املعيار التايل. حبلقتيه األوىل والثانية بوالية الرستاق مبنطقة الباطنة جنوب

ملتطلبات ملمارسة اإلبـداع  فأكثر اعتربت درجة ا) ٤.٥٠(إذا كان املتوسط احلسايب للفقرة من  -
  .اإلداري كبرية جداً

اعتربت درجة متطلبات ممارسة اإلبـداع  ) ٤.٤٩-٣.٥٠(إذا كان املتوسط احلسايب للفقرة بني  -
 .اإلداري كبرية

اعتربت درجة متطلبات ممارسة اإلبداع ) ٣.٤٩ -٣(إذا كان املتوسط احلسايب يقع يف املدى بني  -
 .اإلداري متوسطة

  . اعتربت درجة متطلبات ممارسة اإلبداع اإلداري قليلة) ٣(ن املتوسط احلسايب أقل من إذا كا -
أن املتوسطات احلسابية لفقرات متطلبات تطبيق اإلبـداع اإلداري ـال   ) ٢(يتضح من اجلدول 

وأن أعلى متوسط حسايب جاء يف الفقرة رقم ) ٣.٢(و ) ٤.١٧(األهداف والسياسات قد تراوحت بني 
أي مبتوسـط  " نتهج املدرسة سياسة تفويض الصالحيات للعاملني يف املدرسة كل يف ختصصـه ت) "٣(

تتعاون املدرسة مع املدارس اـاورة  ) "١٦(حسايب كبري، وأن أقل متوسط حسايب جاء يف الفقرة رقم 
ف وهذا يعين أن متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري لدى جمال األهـدا " يف حل مشكالت اتمع احمللي
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والسياسات واملتمثلة يف الفقرات املتعلقة ا جاءت معظمها بني الكبرية واملتوسطة وهذا يعين أن لديها 
ورمبا يعزى ذلك إىل ما يشـهده نظـام التعلـيم يف    . الرغبة يف توفري متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري

 األوائل يف تطبيـق اإلبـداع يف   السلطنة من تتطور وجتديد يف امليدان التربوي ورغبة املديرين واملعلمني
ممارستهم اإلدارية والتدريسية ألنه يؤدي إىل التجديد والتطوير وتتفق هذه النتيجة مع دراسة احلرمـي  

كما يالحظ من اجلدول أن هناك فقرات يف الرتبة نفسها من حيث األمهية وهي الفقـرات  ). ٢٠٠٣(
تشـجع أهـداف   ) "١٥(والفقرة رقم " ن قيم العملتعترب املدرسة اإلبداع جزءاً أساسياً م) " ٢(رقم 

أما متطلبات اإلبداع اإلداري اليت متارس بدرجـة  " املدرسة على التجديد واإلبداع يف األنشطة املدرسية
  ). ١٧(وتأيت يف الرتبة ) ١(متوسطة من وجهة نظر أفراد العينة فقد بلغ عددها 

  )٢(اجلدول رقم 
  املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة وفق جمال األهداف والسياسات مرتبة تنازليااملتوسطات احلسابية واالحنرافات 

  الرتبه
رقم 
 الفقرة

  العبارات
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  ٠.٧٨  ٤.١٧ تنتهج املدرسة سياسة تفويض الصالحيات للعاملني يف املدرسة كل يف ختصصه  ٣  ١
 ٠.٦٧ ٤.١٠ هم أدوارهم لتحقيق أهداف املدرسةتساعد املدرسة العاملني على ف ١٢  ٢
 ٠.٨٧ ٤.٠٣ تعترب املدرسة اإلبداع جزءاً أساسيا من قيم العمل  ٢  ٣
 ٠.٨٥ ٤.٠٨ تنص الالئحة التنظيمية للمدرسة على تشجيع اإلبداع  ٥  ٤
 ١.٠٤ ٤.٠٧ تشرك إدارة املدرسة العاملني يف اخلطة املدرسية  ٧  ٥
 ٠.٨٧ ٤.٠٣ لى التجديد واإلبداع يف األنشطة املدرسيةتشجع أهداف املدرسة ع ١٥  ٦
 ٠.٨١ ٤.٠٥ يتم تقييم إداء العاملني على أساس اإلجنازات  ٤  ٧
 ٠.٨٨ ٣.٩٨ تشعر املدرسة العاملني بالثقة حلفزهم على اإلبداع ١١  ٨
 ٠.٩٠ ٣.٩٤ تعمل املدرسة وفق رؤية واضحة وحمددة ١٥  ٩
 ٠.٨٧ ٣.٩٢ اإلبداع بني الطلبة والعاملنيتعمل املدرسة على نشر ثقافة  ٦  ١٠
 ٠.٧١ ٣.٩٦ يئ املدرسة الفرص لتجربة األفكار اجلديدة ١٣  ١١
 ٠.٧٤ ٣.٨٧  تعمل املدرسة على تنمية اإلبداع لدى الطلبة   ٢  ١٢
 ١.٢٤ ٣.٧١ تعمل املدرسة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة على إبراز املواهب الطالبية ١٤  ١٣
 ٠.٨٩ ٣.٦٧ ل املدرسة على استثمار الوقت يف تنمية إبداعات الطلبةتعم ١٣  ١٤
 ٠.٩٨ ٣.٦٢ تقوم املدرسة بوضع آليات خاصة لرعاية املبدعني  ٩  ١٥

١٧  ١٦  
تسعى املدرسة إىل أعطاء املعلمني دورات تدريبية لتنمية مواهبـهم وجتديـد

 ق األداء لديهمائطر
١.٠٠ ٣.٤٤ 

 ٠.٩٦ ٣.٢٨ ارس ااورة يف حل مشكالت اتمع احملليتتعاون املدرسة مع املد ١٦  ١٧

أن املتوسطات احلسابية لفقرات متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري ال ) ٣(يتضح من اجلدول رقم 
تتيح املدرسة فرصة حضور ) "٤(وذلك يف الفقرة رقم ) ٣.٢ -٤.١٩(البيئة التنظيمية قد تراوحت بني 
ختصص ) "١٣(وذلك مبتوسط حسايب كبري، والفقرة رقم " على اإلبداع الندوات واحملاضرات املشجعة

. مبتوسط حسايب متوسط" املدرسة ميزانية حمددة للمشاريع اإلبداعية التربوية اليت ختدم العملية التعليمية
قة ا وهذا يعين أن متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري لدى جمال البيئة التنظيمية واملتمثلة يف الفقرات املتعل
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ورمبا يفسر أن الفقرات اليت حصلت على درجة متوسـطة يف  . مجيعها جاءت ما بني الكبرية واملتوسطة
متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري، يرجع إىل مساعدي املديرين واملعلمني األوائل يف درجة حتفظهم حول 

  ). ٢٠٠٤(راسة الريامي وهذه النتيجة تتفق مع د. املمارسة الفعلية لإلبداع اإلداري يف أعماهلم
  )٣(اجلدول رقم 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة وفق جمال البيئة التنظيمية مرتبة تنازليا

رقم   الرتبة
املتوسط   العبارات الفقرة

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

 ٠.٧٤ ٤.١٩ شجعة على اإلبداعتتيح املدرسة فرصة حضور الندوات واحملاضرات امل  ٤  ١
 ٠.٨٨ ٤.١٠  يتميز مناخ العمل بالتعاون املتبادل بني العاملني    ١  ٢
 ٠.٧٩ ٤.٠١ حتفز املدرسة املعلمني على استخدام طرائق تدريسية إبداعية يف تنفيذ املناهج الدراسية  ١٤  ٣
 ١.١٧ ٤.٠٠  تؤكد املدرسة على البعد اإلنساين يف تعاملها مع العاملني  ١٠  ٤
 ٠.٨٥ ٣.٩٦ يتميز مناخ العمل داخل املدرسة باحلرية اليت تسمح بطرح األفكار ومناقشتها  ٣  ٥
 ٠.٩٩ ٣.٩١ تنتهج املدرسة فرص اإلمناء املهين للعاملني لتحفيزهم على اإلبداع  ٢  ٦
 ٠.٨٩ ٣.٨٧ ق األداءائمن أجل اإلبداع يف طرمرحياًنفسياًتوفر املدرسة جواً  ٥  ٧
 ٠.٩٢ ٣.٨٢ املدرسة احلوافز املعنوية ألصحاب األفكار اإلجيابية اجلديدةتوفر  ٦  ٨
 ٠.٩٩ ٣.٨٠ توفر إدارة املدرسة اإلمكانات الالزمة لتطوير البيئة التنظيمية احملفزة لإلبداع  ١١  ٩

تضع املدرسة برامج تطويرية ملساعدة العاملني على مواكبة املسـتجدات التربويـة  ٩  ١٠
 ٠.٩١ ٣.٥٨ اجلديدة

 ٠.٩٥ ٣.٤٤ تشرك املدرسة مؤسسات اتمع املختلفة يف تنفيذ أنشطة إبداعية  ٧  ١١
 ٠.٧٥ ٣.٤١٠٧ تعتمد املدرسة على معايري واضحة لقياس اإلبداع اإلداري  ١٢  ١٢
 ٠.٩٢  ٣.٣٣ تضع املدرسة أساليب علمية للكشف عن املواهب اإلبداعية املبكرة  ٨  ١٣
 ١.٠٣ ٣.٢٨ ددة للمشاريع اإلبداعية التربوية  اليت ختدم العملية التعليميةختصص املدرسة ميزانية حم  ١٣  ١٤

א−٢−٢٢ א א :א
اجلـنس،   متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة باختالف هل ختتلف

اخلربة يف جمال التدريس، واملسـمى   واملؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلربة يف اال اإلداري، وسنوات
  الوظيفي ؟ 

وحتليل ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 
التباين األحادي إلجياد الفروق بني املتوسطات ملتطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري وذلـك وفقـا ملـتغري    

كما هـو  . وات اخلربة يف اال اإلداري والتدريسي، واملسمى الوظيفياجلنس، واملؤهل الدراسي، وسن
 . موضح يف اجلداول التالية

  إلجياد دالالت الفروق بني متوسطات إجابات أفراد العينة ملتطلبات اإلبداع اإلداري وفقا ملتغري اجلنس" ت"نتائج اختبار  )٤(اجلدول رقم 
مستوى 
 )ت(قيمة  الداللة

 ذكور اناث
 لاا

االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
٠.٦٥ ٠.٥٥- ٠.٩٦ ٣.٩٠ ٠.٦٤  األهداف والسياسات ٣.٨٥
٠.٦٨ ٠.٣١٤- ٠.٧٥ ٠.٦٥ ٠.٦٨  البيئة التنظيمية ٣.٨٠

٣.٨٣ ٠.٦٠  ٠.٢٥٦ ٠.٧٩ ٣.٨٣ ٠.٦٢ املتوسط احلسايب الكلي
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إلجابات أفراد العينة ملتطلبات تطبيق اإلبـداع اإلداري  ) ت(ختبار نتائج ا) ٤(يوضح اجلدول رقم 
يف  )٠.٠٥=  α(وفقا ملتغري اجلنس، مل  تظهر النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

األهداف والسياسـات،  (تقديرات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري يف االني 
ورمبا يفسر ذلك بعدم وجود اختالف بني اجلنسـني حـول   . تعزى إىل متغري اجلنس) التنظيميةوالبيئة 

متطلبات تطبيق اإلبداع وأن كال اجلنسني لديه الرغبة يف ممارسة اإلبداع اإلداري، اختلفت هذه النتيجة 
  ) هـ١٤٢٠(واتفقت مع نتيجة عسريي ) ١٩٩٠(ونتيجة أبو فارس ) ٢٠٠٣(مع نتيجة دراسة احلرمي 
نتائج استخدام حتليل التباين األحادي إلجابات أفراد العينة ملتطلبات تطبيق ) ٥(يوضح اجلدول رقم 

اإلبداع اإلداري وفقا ملتغري املؤهل الدراسي، إذ أظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بيق اإلبداع اإلداري يف جمـال  يف تقديرات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تط )٠.٠٥=  α(الداللة 

األهداف والسياسات، أي أن درجة متطلبات اإلبداع اإلداري عند محلة البكـالوريوس مـع دبلـوم    
وكما مل تظهر . متوسط أعلى من بكالوريوس وأن املتوسط احلسايب عند الدبلوم أعلى من البكالوريوس

ية ورمبا يعود ذلك إىل أن الـنقص يف مـؤهالت   الناتج فروقاً ذات داللة إحصائية يف جمال البيئة التنظيم
بعض العاملني رمبا يتم تعويضه من خالل الدورات التدريبية واملشاغل التربوية وحلقات اإلمناء املهين اليت 
يلتحق ا هؤالء، مما يساعد على االرتقاء مبستوى اجلودة والثقافة لديهم ومن مث رغبتـهم يف ممارسـة   

  ).١٩٩٠(ونتيجة أبو فارس ) ٢٠٠٣(ت هذه النتيجة مع نتيجة احلرمي واتفق. اإلبداع اإلداري
  )٥(اجلدول رقم 

نتائج استخدام حتليل التباين األحادي إلجياد دالالت الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد العينة ملتطلبات اإلبداع 
  اإلداري وفقا ملتغري املؤهل الدراسي

مستوى 
 الداللة

 دبلوم متوسط بكالوريوس ومبكالوريوس مع دبل ماجستري
االحنراف  اال

 املعياري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

٠.٢٥ ٢.٨٩ ------- *٠.٠٢ ٠٦١ ٣.٧٧ ٠.٦٠ ٤.٥٣ ٤.٢٢ األهداف والسياسات 
٣.٢١ -------  ٠.٤٩ ٠.٨٦ ٠.٦٠ ٣.٧٢ ٠.٧٠ ٤.٣٢ ٠.١٨  البيئة التنظيمية 
٠.٥٤ ٣.٠٣ ------- ٠.٩١ ٠٥٤ ٣.٧٥ ٠.٦٠ ٤.٤٣ املتوسط احلسايب الكلي ٤.٠١

   )٠.٠٥=  α(دالة عند مستوى * 
  نتائج حتليل التباين األحادي إلجابات أفراد العينة ملتطلبات اإلبداع اإلداري ) ٦(يوضح اجلدول رقم

دالة أحصـائيا عنـد مسـتوى الداللـة      اًظهر النتائج فروقمل تاخلربة يف العمل اإلداري إذ  وفقا ملتغري
)α=إلجابات أفراد العينة ملتطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري وفقا ملتغري اخلربة يف العمل اإلداري،  )٠.٠٥

ورمبا يرجع ) تنظيميةاألهداف والسياسات، والبيئة ال(حول متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري يف االني 
ذلك إىل أن مجيع مساعدي املديرين يلتحقوا بدورات تدريبية مكثفة تساعدهم على اكتساب املهارات 

واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة . الضرورية والالزمة ملتطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري يف مدارسهم
  ) ١٩٩٠(واختلفت مع نتيجة أبو فارس ) هـ١٤٢٠(عسريي 
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  )٦(دول رقم اجل
نتائج استخدام حتليل التباين األحادي إلجياد دالالت الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد العينة ملتطلبات اإلبداع 

  اإلداري وفقا ملتغري اخلربة يف  العمل اإلداري

 الداللةمستوى 
 أقل من مخس سنوات من مخس إىل عشر سنوات أكثر من عشر سنوات

االحنراف  اال
 يارياملع

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

٠.١٠ ٠.٧٧ ٠.٥٥ ٤.٢٩ ٠.٤٣ ٤.٠٦ األهداف والسياسات  ٤.٢٢
٤.٠٥ ٠.٤٦ ٠.٨٥ ٣.٩٠ ٠.٥٣ ٠.٦٤  البيئة التنظيمية  ٤.٠٩
٠.٢٦ ٠.٩٤ ٠.٣٧ ٤.٠٥ ٠.٥٧ ٤.١٤ املتوسط احلسايب الكلي ٤.١٦

نتائج حتليل التباين األحادي إلجابات أفراد العينة ملتطلبات تطبيق اإلبداع ) ٧(يوضح اجلدول رقم     
وى الداللة ــحصائيا عند مستإذ مل تظهر النتائج فروقاً دالة ااإلداري وفقا ملتغري اخلربة يف التدريس 

)α  =ال إلجابات أفراد العينة ملتطلبات تطبيق اإلبداع اإلدا )٠.٠٥ري وفقا ملتغري اخلربة يف ا
) األهداف والسياسات، والبيئة التنظيمية(التدريسي، حول متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري يف االني 

ورمبا يعزى إىل اخلربة الكافية اليت ميتلكها هؤالء املعلمني يف جمال تدريسهم نتيجة اخلربات التدريبية 
  . بيق اإلبداع يف جمال تدريسهمواملشاغل التربوية ورغبتهم يف تط

  )٧(اجلدول رقم 
نتائج استخدام حتليل التباين األحادي إلجياد دالالت الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد العينة ملتطلبات اإلبداع 

  اإلداري وفقا ملتغري اخلربة يف جمال التدريس

مستوى 
 الداللة

 سنواتن عشرأقل م من عشر إىل مخس عشرة سنة أكثر من عشر سنوات
االحنراف   اال

 املعياري
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

٣.٣٨ ٠.٧ ٠.٩٢ ٠.٧٨ ٠.٥٤ ٣.٥٩ األهداف والسياسات  ٣.٥٧
٣.٣٢  ٠.٨٦ ٠.٨١ ٣.٦٣ ٠.٨٤ ٣.٤٩ ٠.٥٨  البيئة التنظيمية 
٠.٧٦ ٣.٣٥ ٠.٧٧  ٠.٨٦ ٠.٤٧ ٣.٦١ املتوسط احلسايب الكلي ٣.٥٣

نتائج حتليل التباين األحادي إلجابات أفراد العينة ملتطلبات تطبيق اإلبـداع  ) ٨(يوضح اجلدول رقم 
ـ ــحصائيا عند مستي إذ أظهرت النتائج فروقاً دالة ااإلداري وفقا ملتغري املسمى الوظيف ة ـوى الدالل

)α  =طلبات اإلبداع اإلداري وفقاً ملتغري املسمى الـوظيفي، حـول   إلجابات أفراد العينة ملت )٠.٠٥
أي أن درجـة  ) األهداف والسياسات، والبيئة التنظيميـة (متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري يف االني 

متطلبات اإلبداع اإلداري عند مساعدي املديرين أعلى من املعلمني األوائل ومنسقي املواد لدى جمـال  
، أما جمال البيئة التنظيمية فإن متوسط استجابة مساعدي املـديرين أعلـى مـن    والسياساتاألهداف 

ورمبا يفسر ذلك قلة خربة املعلمني األوائل وأن مساعدي املديرين لديهم اخلربة العالية . املعلمني األوائل
ت اإلبـداع  ، أو رمبا يعزى ذلك إىل قلة الوعي عند املعلمني األوائل مبتطلبايف ممارسة اإلبداع اإلداري

  ). ١٩٩٩(ونتيجة هيجان ) ٢٠٠٣(اإلداري وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة احلرمي 
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  )٨(اجلدول رقم 
نتائج استخدام حتليل التباين األحادي إلجياد دالالت الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد العينة ملتطلبات اإلبداع 

  اإلداري وفقا ملتغري املسمى الوظيفي

مستوى 
 الداللة

 مساعد مدير معلم أول سق مادةمن
االحنراف  اال

 املعياري
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

٣.٣٣  ٠.٨٢ *٠.٠٠ ٠.٥٨ ٤.٢٣ ٠.٤٨ ٣.٥٧ األهداف والسياسات
٣.٣٣ ٠.٨٣ *٠.٠٠ ٤.٠٣ ٠.٥٧ ٣.٥٥ ٠.٦٩ البيئة التنظيمية 
٠.٥٨ ٣.٣٠ ٠.٤٨  ٠.١٠ ٠.٤٧  ٣٥٧ املتوسط احلسايب الكلي ٤.١٤

   )٠.٠٥=  α(دالة عند مستوى الداللة *  
א−٣−٢٢ א א :א

املرحلـة   متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بـاختالف  هل ختتلف
 ؟ ) م عامتعلي -حلقة ثانية –حلقة أوىل (التعليمية 

نتائج حتليل التباين األحادي إلجياد دالالت الفـروق بـني متوسـطات    ) ٩(يوضح اجلدول رقم  
ي وفقا ملتغري احللقة التعليمية فلم تظهر النتائج  فروقاً دالـة  تقديرات أفراد العينة ملتطلبات اإلبداع اإلدار

تطلبات اإلبداع اإلداري وفقا ملتغري إلجابات أفراد العينة مل )٠.٠٥=  α(أحصائيا عند مستوى الداللة 
) األهداف والسياسات، والبيئة التنظيميـة (التعليمية، حول متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري يف االني 

وهذا يعزى رمبا إىل أن أفراد العينة مجيعهم لديهم الرغبة الكافية يف ممارسة اإلبداع يف مجيـع املراحـل   
  .التعليمية

   )٩(اجلدول رقم 
نتائج استخدام حتليل التباين األحادي إلجياد دالالت الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد العينة ملتطلبات اإلبداع 

  اإلداري وفقا ملتغري احللقة التعليمية

مستوى 
 الداللة

 حلقة أوىل حلقة ثانية تعليم عام
االحنراف  اال

 املعياري
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

طاملتوس
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

٤.٠٣ ٠.٥٦ ٠.٢٤ ٠.٧٣ ٣.٩١ ٠.٦٠ األهداف والسياسات  ٣.٦٩
٣.٧٤ ٠٦٢ ٣.٩٢  ٠.٦٤ ٠.٣٧ ٠.٧٣ ٣.٦١  البيئة التنظيمية 
٠.٥٦ ٠.٩٨ ٠.٥٨ ٠.٢٤ ٠.٦٩ ٣.٨٣ املتوسط احلسايب الكلي ٣.٦٥

א−٤−٢٢ א א אא(אא ):א
من واقع عينة الدراسة أجاب عن السؤال املفتوح معظم أفراد العينة وكان من أهم املقترحات الـيت  
ميكن أن تسهم يف تطبيق اإلبداع اإلداري يف مدارس والية الرستاق مبنطقة الباطنة جنوب من وجهـة  

  : د العينة مشلت املقترحات التاليةنظر أفرا
  . مساعدي املدارء واملعلمني األوائل ندارية عختيف األعباء اإل -١-٤-٢٢
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وتعميم أي فكرة مبدعة ناجحـة علـى    اإلشادة جبهود املدارس من قبل املسؤولني -٢-٤-٢٢
 . مدارس املنطقة لنشرالفائدة

هناك برامج تأهيلية يف جمال اإلبداع ملساعدي املديرين واملعلمني األوائـل علـى أن    -٣-٤-٢٢
 . نظرياً وتطبيقياًتشمل الربامج جانباً 

 . توفري قاعات دراسية زائدة بكل مبىن ألستثمارها يف خدمة اإلبداع -٤-٤-٢٢
 .هناك الوسائل التكنولوجية احلديثة باملدرسة اليت تشجع عمليات اإلبداع -٥-٤-٢٢
 . تشجيع املعلمني واملعلمات األوائل على حضور امللتقيات اإلبداعية -٦-٤-٢٢
 . ة املدرسة بالكتب اخلاصة بتنمية اإلبداعتزويد مكتب -٧-٤-٢٢
تقليل أنصبة املعلمني واملعلمات األوائل حىت يتسىن هلم الوقت للجمع بني األنشـطة   -٨-٤-٢٢

  .  املطلوبة واملناهج الدراسية
:א−٢٣
ـ  -١-٢٣ ة تشجيع العاملني يف املؤسسة التربوية على تطبيق اإلبداع اإلداري من خالل إجياد عالق

تعاونية مشتركة بني املدرسة واجلهات احمليطة باملدرسة مثل األسرة واألعالم واملؤسسـات اتمعيـة،   
  . وذلك لتهيئة اتمع لتقبل التجديدات التربوية واإلسهام يف جناحها

تشجيع املنافسة اإلجيابية بني املدارس على تطبيق اإلبداع داخل مدارسهم مـن خـالل    -٢-٢٣
 . االتصال بني األفراد والعاملني يف مجيع املدارس املهتمة بعمليات اإلبداعتسهيل عمليات 

أعطاء املدارس املزيد من االستقاللية فيما يتعلق باجناز بعض املهام اليت ختـدم العمليـة    -٣-٢٣
 . التعليمية واليت تشجع على عمليات تطبيق اإلبداع يف املدارس

مترات اليت تساعد على تطبيق اإلبداع وتبني أمهية اإلبداع إقامة احملاضرات والندوات واملؤ -٤-٢٣
 . لدى كل من الطالب واملعلم واملدير واتمع احمللي احمليط

تشكيل اللجان اإلرشادية داخل املدارس اليت تعين بنشر الوعي بني الطلبة وأولياء األمور  -٥-٢٣
 . حول تطبيق اإلبداع اإلداري

توفري املناخ التنظيمي اجليد من قبل مديري املدارس ومسـاعدم  مساعدة املعلمني على  -٦-٢٣
 . لظهور األفكار اإلبداعية

 . منح مكافآت تشجيعية سنوية للمدارس اليت تشجع اإلبداع وتدعمه -٧ -٢٣
إجراء املزيد من الدراسات املتعلقة باإلبداع لدى مديري املدارس وذلك سعياً إىل مزيـد   -٨-٢٣

 . اهيم اإلبداع يف التربيةمن الفهم والتطبيق ملف
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א א
א א  :א

تطبيقات عملية يف تنمية التفكري اإلبداعي باستخدام نظرية احلـل   ).٢٠٠٤. (أبو جادو، صاحل -
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان .األردن .وىلالطبعة األ .االبتكاري للمشكالت

مكتبة : مصر .، الطبعة اخلامسةنفس التربويعلم ال .)١٩٩٦( .مالآو وصادق وفؤاد ابو حطب -
 .األجنلو املصرية

العوامل املؤثرة على السلوك االبتكاري لدى املديرين يف قطـاع البنـوك    ).٢٠٠٠. (أيوب، ناديا -
  . ٢٤-٦، /١/ ٤٠ ،جملة اإلدارة العامةالسعودي، 

كر، دار الف: عمان .األردن .الطبعة األوىل. تدريبه -اإلبداع مفهومه ).٢٠٠٢. (جروان، فتحي -
 . للنشر والتوزيع

 . دار الفكر العريب .الطبعة األوىل .إدارة بيئة التعليم والتعلم ).١٩٩٨. (حجي، أمحد -
 .معوقات اإلبداع اإلداري يف مدارس التعليم الثانوي يف سلطنة عمان ).٢٠٠٣. (احلرمي، مىن -

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة السلطان قابوس، مسقط
الطبعـة  . اإلدارة اإلبداعية للجامعات مناذج حديثـة  ).٢٠٠٦. (طيب، أمحد، معايعة، عادلاخل -
 .  عامل الكتب احلديثة: إربد. األردن. األوىل
ندوة دور املدرسة واألسـرة   .البيئة اإلبداعية يف املدارس اليمنية ).١٩٩٦. (اخلياط، حممد أمحد -

 . مطابع رينودا احلديثة :الدوحة. جامعة قطرواتمع يف تنمية االبتكار، كلية التربية، 
العوامل املؤثرة يف اإلبداع لدى العاملني يف الشـركات   ).١٩٨٨. (دهان، أميمة، خمامرة، حمسن -

 . ١٧٤-١٥١، اجلامعة األردنية ص/١٥/ ٣. جملة دراساتاملسامهة العامة األردنية، 
 .رسالة التربيـة ليزية دراسة ميدانية، معوقات إبداع معلم اللغة اإلجن .)٢٠٠٤( .الريامي، عائشة -

 . سلطنة عمان، وزارة التربية والتعليم، مسقط
: عمـان . األردن .الطبعة الرابعة. مدخل إىل تربية املتميزين واملوهوبني ).٢٠٠٣. (السرور، ناديا -
 . فكر للنشر والتوزيعدار ال
سلسـلة  سلطان قـابوس،  قدرة التفكري اإلبداعي لدى طلبة جامعة ال ).١٩٩٦. (سعادة، جودة -

 . ٥٣-١٢، ص١جامعة السلطان قتبوس، العدد .الدراسات النفسية والتربوية
أثر أسلويب االكتشاف والعرض على التحصيل يف الرياضيات لطلبة  ).١٩٨٣. (شنطاوي، علي -

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، إربد، عمان .املرحلة األعدادية
 .الطبعـة األوىل . اإلبداع يف اإلشراف التربوي واإلدارة املدرسـية  .)٢٠٠٤. (طافش، حممود -
 . دار الفرقان: عمان. األردن
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دار : عمان. األردن. الطبعة األوىل. مفاهيم وآفاق -اإلدارة التعليمية  ).١٩٩٩. (الطويل، هاين -
 . ائل للطباعة والنشرو

دار : عمـان . األردن .طبعة األوىلال. تنمية قدرات التفكري اإلبداعي ).٢٠٠١( .الطيطي، حممد -
 . رية للنشر والتوزيعاملس

مهارات التفكري اإلبداعي وعالقتـها بعمليـة اختـاذ     ).١٩٩٥. (احلافظ الفتاح، نبيل عبد عبد -
 . ٧٤-٤٩ ،)٦٠( ، العدد١٧، جملة اإلداريالقرارات، 

ة العربيـة للتنميـة   األنظم .الطبعة األوىل. إدارة اإلبداع التنظيمي ).٢٠٠٥. (الفاعوري، رفعت -
  . اإلدارية، حبوث ودراسات، القاهرة، مصر

أساليب التربية الشائعة االستخدام يف جامعـة قطـر    ).١٩٩٦. (والعمادي أمينة قمرب، حممود -
لية التربية، جامعة ندوة دور املدرسة واألسرة واتمع يف تنمية االبتكار، ك .ودورها يف تنمية اإلبداع

 . رينودا احلديثةمطابع  :الدوحة .قطر
مكتبة :  الرياض. السعودية .الطبعة األوىل. اإلبداع يف التربية والتعليم ).٢٠٠٢. (كرويلي، آثر -

 . للنشر والتوزيعالشقري 
وزارة التربية  .التعليم األساسي، يف إطاره النظري ).١٩٩٩. (املكتب الفين للتخطيط والدراسات -

 . والتعليم، مسقط
القـاهرة،   .جملة املـدير العـريب   .دراسة سلوكية -اإلبداع اإلداري  .)١٩٩٢( .النمر، سعود -

/٧١-٦٠، /١١٧ . 
 .جملة اإلدارة العامـة  .ات اإلبداع يف املنظمات السعوديةمعوق ).١٩٩٩. (الرمحن هيجان، عبد -
٦٩-١، /١ /٣٩ . 
 .، مسقطدليل مدارس مرحلة التعليم األساسي، )١٩٩٧(وزارة التربية والتعليم،  -
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