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هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى واقع اإلبداع اإلداري في
مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة باألردن من وجهة نظر
العاملين فيها .تكون مجتمع (عينة) الدراسة من رؤساء األقسام
واملوظفين العاملين في مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة
ً
والبالغ عددهم ( )68موظفا وموظفة ،موزعة على ( )68رئيس
قسم و( )07موظفا وموظفة .ولتحقيق أهداف الدراسة ،طورت
الباحثة استبانة مكونة من ( )42فقرة .أظهرت النتائج أن واقع
اإلبداع اإلداري في مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة من
وجهة نظر العاملين فيها جاء بدرجة متوسطة .كما أشارت النتائج
إلى وجود فورق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس ولصالح
اإلناث ،وإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمركز
الوظيفي ولصالح رؤساء األقسام ،كما أشارت النتائج إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات في وجهات نظر
أفراد عينة الدراسة تعزى للمؤهل العلمي.

يتميز هذا العصر الذي نعيشه اليوم بسرعة التغيير في
جميع املجاالت ،وقد انعكس هذا على النظم االجتماعية
ّ
التحديات التي
واالقتصادية والسياسية ،حتى أصبح من أهم
تواجه املجتمعات ومنظماتها ،كيفية التكيف مع تلك التغيرات
املتواصلة والسريعة وكيفية رفع مستوى أدائها .وتواجه املؤسسات
ً
ّ ً
مشتركا ّ
يتمثل في حاجتها لرفع مستوى أدائها حتى
تحديا
التربوية
ّ
ّ
يتسنى لها التأقلم مع متطلبات التغير السريع .وتبرز أهمية التالزم
بين متطلبات اإلدارة الحديثة واإلبداع اإلداري في النظام التربوي،
حتى يواجه التحديثات التي يبرزها التغيير في مجاالت التنمية
والتطور الحضاري.
وتعود أهمية الحاجة إلى اإلبداع اإلداري في املنظمات
مهما في بناء اإلنسانّ ،
متغيرا ً
ً
مما يوجب عليها أن
التربوية إلى كونها
ّ
تستوعب معطيات التغيير والتطوير؛ لذا فإن مستقبل األمم ال
ّ
يعتمد على ّ
مجرد العدد الرقمي للقوى العاملة بها ،وإنما على توفير
ّ
متميز من العاملين اإلداريينْ ،
أي على أفراد مبدعين ،في
نوع
ً
مختلف املجاالت ،وخصوصا في املجال التربوي ،ألنه املعني ببناء
اإلنسان ،وعليهّ ،
فإن اتجاه املنظمات التربوية نحو االهتمام
باإلبداع ال ينبغي أن يقتصر على إدخال األدوات ،والتقنيات
املتطورة فحسب ،بل ال ّبد أن يشتمل على إحداث تغييرات فعلية
في الخرائط الذهنية للعاملين في توجهاتهم وسلوكيتهم (العساف،
ّ
 .)4772وأكدت دراسة سانجر وليفين ((Sanger & Levin, 2005
ّأن اإلبداع ينشأ عن التطور في املعرفة والخبرة ،وكيفية االستفادة
منها إليجاد طرق جديدة.

الكلمات الدالة :اإلبداع ،اإلبداع اإلداري ،مديرية
التربية والتعليم ،محافظة العقبة.
Abstract
This study aimed to identify the reality of
administrative creativity in the Directorate of
Education in Aqaba Governorate in Jordan from the
view point of its employees. The sample population
consisted of the heads of departments and employees
in the Directorate of Education in Aqaba
Governorate in Jordan comprising 86 individuals,
divided into 16 heads of departments and 70
employees (males and females). To achieve the
objectives of the study, the researcher developed a
questionnaire consisting of 24 items. The results of
the study indicated that the reality of administrative
creativity in the Directorate of Education in the
Governorate of Aqaba from the point of view of its
employees was moderate. The results also indicated
that there were statistically significant differences
due to the variable of gender in favor of females.
Furthermore, there were statistically significant
differences due to the variables of job position and
qualifications.

ولو نظرنا اآلن إلى واقع مديرية التربية والتعليم في
محافظة العقبة ،من خالل عمل الباحثة كمشرفة تربوية ،فقد
الحظت ّأن معظم املمارسات اإلدارية التي يقوم بها
العاملون(رؤساء األقسام ،واملوظفين اإلداريين والفنيين) في
املديرية هي ممارسات تعتمد على الروتين ،والعمل الفردي ،دون
أن يكون هناك اهتمام بالعمل اإلبداعي اإلداري ،وتهيئة أفضل
الظروف لإلبداع والعمل الجماعي ،باإلضافة إلى عدم إدراك
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املسؤولين والعاملين في مديرية التربية والتعليم ملفهوم اإلبداع
اإلداري كمورد رئيس للتجديد والتطوير والتغيير .وهذا ما أشارت
إليه نتائج دراسة أبو جامع ( )4772أن درجة اإلبداع اإلداري
السائدة لدى العاملين بوزارة التربية والتعليم األردنية كانت
متوسطة.
ً
واستنادا على ما سبق ،ترى الباحثة أن التطور السريع
في املنظمات اإلدارية بشكل عام واملنظمات التربوية بشكل خاص،
يتطلب من القائمين عليها والعاملين فيها أن يواكبوا التطور
املوجود وأن يبذلوا ما وسعهم من جهود وإمكانات لتحقيق
األهداف املنشودة.

7102م

مطروحة ،مع استثمار الفرص املتاحة ،وهو يتطلب املقدرة على
اإلحساس باملشكلة التي تتطلب املعالجة والتفكير بشكل مختلف
ّ
يشجع اإلبداع وجود بيئة
ومبدع إليجاد الحل املناسب ،وما
ّ
اجتماعية مناسبة تسهل تعاون األفراد وتعزز من املنافسة البناءة.
وترى الباحثة ًأن اإلبداع اإلداري هو مهارة ومقدرة تتوفر
عند الفرد لتقديم افكار جديدة تمكنه من تطوير العمل ،وتحقيق
أهداف مؤسسته بكفاءة وفاعلية.
ّ
ً
يوفر اإلبداع اإلداري
كثيرا من اإليجابيات في
التنظيمات ،أهمها (العساف.)2002 ،
.6

يمثل اإلبداع إحدى الضرورات األساسية في إدارة
األعمال واملنظمات .لذلك فإ ّن املنظمات الناجحة ومن أجل
ضمان بقائها واستمرارها ،يجب ْأن ال تقف عند حد الكفاءة،
بمعنى أن تقتنع بالقيام بأعمالها بطريقة صحيحة ،أو تؤدي
ّ
وظيفتها امللقاة على عاتقها بأمانة وإخالص فقط ،وإنما يجب أن
ً
ً
وأداء
أفكارا
يكون طموحها أبعد من ذلك ،بحيث تكون متميزة
ً
وأهدافا ،وبتعبير آخر أن يصبح االبتكار واإلبداع والتجديد السمة
املميزة ألدائها وخدماتها (الزعبي.)4764 ،

.4
.3

.2
.5

تتعدد مفاهيم اإلبداع وتتباين وجهات النظر حول
تحديد ماهيته ،فال يوجد اتفاق بين العلماء حول تعريفه وماهيته،
ويعود ذلك إلى ّ
تعقد الظاهرة اإلبداعية نفسها من جهةّ ،
وتعدد
املجاالت التي انتشر فيه مفهوم اإلبداع من جهة أخرىّ ،
مما أدى
إلى اختالف املنطلقات النظرية ملوضوع اإلبداع بسبب التباين في
اجتهادات العلماء والباحثين واختالف اهتماماتهم ومناهجهم
العلمية ومدارسهم الفكرية.

.8

القدرة على االستجابة ملتغيرات البيئة املحيطةّ ،
مما يجعل
التنظيم في وضع مستقر؛ إذ يكون لديه االستعداد ملواجهة
هذه التغيرات بشكل ال يؤثر على سير العمليات التنظيمية.
تحسين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع على التنظيم
والفرد.
املساهمة في تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في
التنظيم عن طريق إتاحة الفرصة لهم في اختبار تلك
القدرات.
االستغالل األمثل للموارد املالية عن طريق استخدام
أساليب علمية تتواكب مع التطورات الحديثة.
القدرة على إحداث التوازن بين البرامج اإلنمائية املختلفة
واإلمكانيات املادية والبشرية الحديثة.
حسن استغالل املوارد املادية واالستفادة من قدراتهم عن
طريق إتاحة الفرصة لها في البحث عن الجديد في مجال
العمل بما يتفق مع التغيرات املحيطة.

ّ
هناك مجموعة من العناصر التي يتسم بها اإلبداع
اإلداري ،كما ذكرها أبو دلبوح وجرادات (:)2002

ّ
يعرف أبو بكر ( )682 ،4772اإلبداع اإلداري بأنه ":عملية
منظمة متكاملة لتوظيف القرارات الذهنية لدى الفرد للتوصل إلى
ش يء جديد ونافع للفرد واملنظمة واملجتمع"ّ .
ويعرفه عامر ()4774
ّ
بأنه :املقدرة على ابتكار أساليب ووسائل وأفكار يمكن أن تلبي
التجاوب األمثل من العاملين ،وتحفزهم الستثمار قدراتهم
ومواهبهم لتحقيق األهداف التنظيمية .ويرى الزهري (ّ )4774أن
اإلبداع اإلداري هو املقدرة على تقديم إجابات فريدة ملشكالت

 .6األصالة :ويقصد بها التوصل إلى افكار أو خبرة جديدة ،وأن
يقدم املوظف استجابات غير مألوفة بالنسبة ملوضوع ما،
وهي تعني جودة األفكار وحداثتها.
 .4الطالقة :ويشير املصطلح إلى استجماع اكبر قدر ممكن من
األفكار واالقتراحات التي تتصل بموقف ما ،وذلك خالل مدة
زمنية ّ
معينة.
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 .4اإلبداع على مستوى الجماعات :تكون هناك جماعات في
العمل تتعاون فيما بينها لتطبيق األفكار التي يحملونها،
وتغيير الش يء نحو األفضل.
 .3اإلبداع على مستوى املنظمات :فهناك منظمات متميزة في
ً
مستوى أدائها وعملها ،وغالبا ما يكون علم هذه املنظمات
ً
ً
نموذجيا ومثاليا للمنظمات األخرى.
ّ
صنف السكارنة ( )2000اإلبداع اإلداري إلى خمسة
أنواع:

املرونة :ويقصد بها القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير
املوقف ،فاملرونة هي تنوع أو اختالف األفكار التي يأتي بها
الفرد املبدع.
اإلحساس باملشكلة :ويعني ذلك أن يكون املبدع اإلداري
ً
قادرا على اإلحساس بوجود املشكالت والوعي بهذه
املشكالت ،أو عناصر الضعف املوجودة في البيئة التنظيمية
أو املوقف.
مواصلة االتجاه :وتتمثل في قدرة الفرد املبدع على التركيز
املصحوب باالنتباه طويل األمد ،واستمرار حماسه واتجاهه
نحو الهدف ،وتخطيه ألية معوقات تقف في طريقه.
املخاطرة :ويقصد بها أخذ زمام املبادرة في توليد األفكار،
واألساليب الجديدة ،والبحث عن حلول لها في الوقت نفسه،
ً
قابال ّ
لتحمل املخاطر الناتجة عن األعمال
والذي يكون الفرد
التي يقوم بها ،ولديه االستعداد ملواجهة املسؤوليات املترتبة
على ذلك.
القدرة على التحليل :فالشخص املبدع هو الذي يكتفي بقدر
يسير من املعلومات عند ّ
أي عمل جديد وذلك المتالكه
القدرة على تبسيط وتنظيم أفكاره والعمل وفق أسس
مدروسة.

.6
.4
.3
.2
.5

اإلبداع التعبيري ( )Expressive Creativityوتكون فيه
األصالة والكفاءة على قدر قليل من األهمية.
اإلبداع اإلنتاجي ( )Productive Creativityوهو الذي يرتبط
بتطوير آلة أو منتج أو خدمة.
اإلبداع االختراعي ( )Inventive Creativityيتعلق بتقديم
أساليب جديدة للعمل.
اإلبداع االبتكاري ( )Innovative Creativityيشير إلى التطوير
املستمر لألفكار ،وينجم عنه اكتساب مهارات جديدة.
إبداع االنبثاق ( )Emergence Creativityوهو نادر الحدوث؛
ملا يتطلبه من وضع أفكار وافتراضات جديدة كل ّ
الجدة.

البيئة التنظيمية الداعمة لإلبداع اإلداري:
تلعب بيئة املنظمة ً
ً
حيويا في توفير املناخ
دورا
واإلمكانيات الضرورية لإلبداع ،فالنظام اإلداري املرن واملناخ الذي
ّ
يشجع
تسود بين أفراده عالقات الثقة وروح الفريق املتعاون،
ّ
ّ
السلوك اإلبداعي لدى العاملين .وقد بينت الدراسات أن
املمارسات اآلتية في املنظمات تساعد في تنمية اإلبداع التنظيمي
(العميان:)2002 ،

ّ
لخصها بطاح ( )2002في النقاط اآلتية:
ً
مبدعا
 .6اإلبداع ظاهرة فردية وجماعية ،فقد يكون الفرد
بفكره وعمله ،وقد ينتج اإلبداع من األفراد بوصفهم أعضاء
في جماعات.
 .4اإلبداع ظاهرة إنسانية عامة .قد تظهر في أي زمان ومكان.
 .3يمكن تطوير اإلبداع وتنميته بالتدريب والتعلم.

.6

يظهر اإلبداع في ثالثة مستويات ،ذكرها األعسر

.4

(:)2002
 .6اإلبداع على املستوى الفردي :يكون لدى العاملين حاسة
ّ
إبداعية خالقة لتطوير العمل ،وذلك من خالل خصائص
فطرية يتمتعون بها كالذكاء ،واملوهبة أو من خالل خصائص
ً
مكتسبة ّ
كحل املشكالت مثال.

.3
.2

75

تشجيع العاملين على طرح األفكار واالستماع إليها واحترامها،
ّ
الحر واالهتمام بآراء اآلخرين
وكذلك تشجيع النقاش
واالعتراف بمساهماتهم في اإلنجاز.
إيجاد قنوات اتصال ّ
فعالة تسمح بتبادل املعلومات بين
األفراد والتعبير عن األفكار ومناقشتها.
التركيز على األهداف العامة للتنظيم وعدم إعطاء األمور
ً
اهتماما أكثر ّ
مما تستحقه.
اإلجرائية
ّ
تشجيع التنافس بين العاملين لدفعهم نحو التوصل إلى أفكار
إبداعية جديدة.
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ً
ً
متآلفا ومتكامال،
 .2مالمح فرق العمل :كلما كان فريق العمل
أدى ذلك إلى مزيد من صقل مهارات التفكير اإلبداعي وتبادل
الخبرات ،ويكون ذلك من خالل:
 الرغبة األكيدة للعضو في تحقيق أهداف الفريق. مبادرة كل عضو على مساعدة اآلخرين وبخاصة في الظروقالصعبة.
تعرف ّ
 ضرورة ّكل عضو على املعلومات املتخصصة التي
يحضرها األعضاء اآلخرون للنقاش.
ً
دائما
 .5تشجيع املشرفين :حيث ّإن معظم املديرين
مشغولون ،وتحت ضغط النتائج يفوتهم تشجيع املجهودات
املبدعة الناجحة وغير الناجحة ،فال ّبد من تحفيز الدافع
الذاتي حتى ّ
يتبنى املوظف املهمة ويحرص عليها ويبدع فيها .
 .2دعم املنظمةّ :إن تشجيع املشرفين يبرز اإلبداع ،واإلبداع
يدعم حينما يهتم به قادة املنظمة الذين عليهم أن يضعوا
ً
ً
نظاما أو قيما مؤكدة لتقدير املجهودات اإلبداعية ،واعتبار
ّأن العمل املبدع هو قمة األولويات ،كما ّأن املشاركة في
املعلومات وهي اتخاذ القرارات والتعاون من القيم التي ترعى
اإلبداع.

 .5تقديم الدعم املادي واملعنوي للمبدعين ومشاريعهم
اإلبداعية.
 .8دراسة األفكار الجديدة دراسة جادة واالهتمام بها وتطبيق
املفيد منها.
ويرى فتشيو ( )Vecchhioالوارد ذكره في الحراحشة
والهيتي ( )423 ،4778ضرورة إيجاد املناخ الداعم لإلبداع ،حيث
إ ّن البيئة املناسبة لإلبداع ّ
تعد حيوية لتشجيع األفكار املبدعة
للعاملين ،فاملنظمة التي ال تواجه املسائل اإلدارية بالتسامح وال
ّ
تثق بالعاملين تخلق بيئة معرقلة لإلبداع ،وباملقابل فإن العوامل
اآلتية ّ
ّ
تعزز
وتشجع املبادرات اإلبداعية:
.6
.4
.3
.2
.5
.8
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إفساح املجال للمبادأة واملخاطرة ّ
وتحمل نتائج الفشل.
دعم قنوات االتصال املفتوحة ضمن البيئتين الداخلية
والخارجية.
التسامح مع أنماط الشخصية املختلفة لدى العاملين وقبول
واستيعاب هذا الواقع.
ً
منح الحرية لألفراد العاملين للتفاعل معا ووضع أهدافهم
اإلدارية ،ويعني ذلك منحهم االستقاللية الفردية.
تخصيص جوائز للمبدعين.
استخدام أساليب فنية وإدارية مختلفة لتشجيع اإلبداع
لدى العاملين ،مثل صناديق املقترحات ،والعصف الفكري.

تأخذ معوقات اإلبداع والتفكير اإلبداعي في التنظيمات
اإلدارية شكلين أساسين ،هما  :املعوقات البشرية وهو ما يمثله
العنصر البشري نتيجة للقصور في املهارات والتفكير والعالقات
واملعارف ،واملعوقات التنظيمية التي تتمثل في (الطعامنة ويونس،
:)4776
 .6اإلبقاء على العادات واألساليب املألوفة :حيث ّ
يتردد

ً
أوضحت العديد من الدراسات عددا من املمارسات
اإلدارية التي تؤثر في اإلبداع ،ومن هذه املمارسات التي ذكرها
(إبراهيم:)2002 ،
ّ
التحدي :عن طريق تعيين الشخص املناسب في الوظيفة
.6

الكثيرون من القادة واملديرين في التخلي عن األساليب
القديمة سواء في التفكير أو العمل أو املمارسات.
 .4األحكام السابقة :حيث تبنى األحكام السابقة على أساس
شعارات أو مقوالت تيهيء اآلخرين لقبول واقع ساكن غير
متحرك.
ّ
 .3الجمود والكسل :إن التحديث بمختلف مستوياته يتطلب
كسر الجمود واالنتقال إلى مواقع جديدّ ،
وإن التجديد يقود
إلى التوسع في النشاطات أو العمليات أو السوق أو السلعة.
ً
ً
ويتطلب التوسع على هذا النحو عزما موازيا للمسؤوليات

املناسبة التي تتصل بخبراته ومهاراته ،ووضع الشخص في
املكان غير املناسب يؤدي إلى اإلحباط والشعور بالتهديد.
 .4الحرية :تتمثل في إعطاء املوظف الفرصة لكي ّ
يقرر بنفسه
كيف ّينفذ املهمة املسندة إليه ،فذلك ّ
ينمي الحافز الذاتي
لديه.
 .3املوارد :أهم موردين يؤثران على اإلبداع هما :الوقت واملال،
وتوزيعهما يجب أن يكون بعناية فائقة إلطالق شرارة اإلبداع
عند الجميع ،وعلى العكس ّ
فإن توزيعهما بشكل غير عادل
يؤدي إلى تثبيط الهمم ،كما ّأن مساحة املكان الذي يعمل
ّ
فيه املوظف كلما كانت واسعة ركز الخيال املبدع أكثر.
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عام مقبول ،وعملية تقويم األداء بوزارات قطاع غزة ال تتم بشكل
ً
صحيح ّ
وفعال بما يخدم املوظف والوزارة معا.

واملهام .وفي حال عدم وجود الدافع أو الرغبة لدى قيادة
املنظمة تنعدم فرص اإلبداع.
 .2القصور وعدم القدرة على إظهار الفكرة ،فقد يمتلك
الكثيرون الحماس لإلبداع ،ولكن قدراتهم على التعامل معه
محدودة ،إذ ّإن والدة الفكرة ال تكفي للوصول إلى اإلبداع.
 .5غياب الفرصة ،حيث ّإن توفر الفكر اإلبداعي والقدرة على
اإلبداع والرغبة في تقديم الجديد والتخلي عن التقليد
ومساره ،يتطلب توفر الفرصة التي تطرح فيها الفكرة ،إذ ّإن
اإلبداع على هذا األساس هو حصيلة تفاعل القدرة والرغبة
والفرصةّ ،
وإن فقدان أحدهما يؤثر على نتيجة حصول
اإلبداع.

دراسة أبو جامع ( )2002هدفت إلى التعرف إلى العالقة
املؤسسية واإلبداع اإلداري كما تراها مستويات إدارية مختلفة
بوزارة التربية والتعليم األردنيةّ ،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع
ً
العاملين اإلداريين في الوزارة والبالغ عددهم ( )60722فردا،
وتكونت ّ
عينة الدراسة من جميع العاملين في وزارة التربية كإدارة
ً
عليا بلغت ( )47فردا ،وجميع العاملين في املناطق التعليمية كإدارة
وسطى بلغت (ً )860
فردا ،وعينة عشوائية من األقاليم الثالثة
ً
كإدارة تنفيذية بلغت ( )877فردا ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي في هذه الدراسة ،أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
أن درجة اإلبداع اإلداري السائدة لدى العاملين بوزارة التربية
والتعليم األردنية كانت متوسطة ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية في امتالك املقدرات اإلبداعية لدى العاملين في الوزارة
تعزى ملتغير الجنس ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في
امتالكهم املقدرة اإلبداعية تعزى ملتغير املؤهل التربوي والدورات
التدريبية في مجال اإلدارة املدرسية ولصالح املؤهل واملتدرب،
وملتغير اإلقليم لصالح إقليم الوسط.

ً
عرضا للدراسات السابقة (العربية
يتضمن هذا الجزء
واألجنبية) التي أطلعت عليها الباحثة ،مرتبة من األقدم
لألحدث:

أجرى الحويلة ( )2002دراسة هدفت إلى الكشف عن
درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ومديراتها في منطقة
األحمدي التعليمية لسلوكيات تحقيق اإلبداع اإلداري ،وقد
ّ
تكونت ّ
عينة الدراسة من مديري املدارس الثانوية ومديراتها البالغ
عددهم (ً )88
مديرا ومديرة ،إضافة إلى عينة عشوائية من املعلمين
واملعلمات بلغ عددهم ( )476معلم ومعلمة ،ومن النتائج التي
أظهرتها الدراسة :أن درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية
ومديراتها في منطقة األحمدي التعليمية لسلوكيات تحقيق اإلبداع
اإلداري كانت كبيرة من وجهة نظر املديرين ،ومتوسطة من جهة
نظر املعلمين.

وهدفت دراسة النقري ( )2000إلى معرفة مستوى
اإلبداع اإلداري ملديري املدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان
في األردن وعالقته بدافعية املعلمين من وجهة نظرهم ،وقد ّ
تكونت
ً
عينة الدراسة من ( )436معلما ،و( )435معلمة ،اختيروا
بالطريقة الطبقية العشوائية ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع
البيانات ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ّ :أن مستوى
ً
اإلبداع اإلداري ملديري املدارس الثانوية الخاصة كان متوسطا،
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى اإلبداع اإلداري ملديري املدارس تعزى للجنس ،والخبرة،
واملؤهل العلمي.

وقام العجلة ( )2002بدراسة هدفت إلى معرفة واقع
اإلبداع اإلداري وعالقته بأداء املديرين العاملين بوزارات قطاع
غزة ،اعتمدت الدراسة املنهج الوصفيّ ،
تكونت ّ
عينة الدراسة من
( )375مديرين ومديرات  .من أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة :املديرون بوزارات قطاع غزة يمتلكون جميع القدرات
املميزة للشخصية املبدعة بدرجة عالية ،واملتغيرات التنظيمية
تسهم بدرجات متفاوتة في توفير املناخ اإلبداعي ،وكشفت النتائج
ّأن واقع اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي بوزارات قطاع غزة بشكل

وقام عبابنة والشقران ( )2002بدراسة هدفت إلى
الكشف عن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل القادة
التربويين في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد من وجهة
نظرهمّ ،
تكونت عينة الدراسة من القادة التربويين في مديريات
التربية والتعليم في محافظةا إربد( الرمثا ،إربد األولى) والبالغ
ُ
عددهم (ً )443
قائدا ً
تربويا ،وطورت أداة للدراسة تكونت من()47
فقرة ،وتوصلت الدراسة إلى أ ّن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من
قبل القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد
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جاءت بدرجة متوسطة في املجاالت( تبني وتشجيع اإلبداع،
وتطبيق اإلبداع) واألداة ككل ،فيما حصل مجال" بيئة وأساليب
العمل" على درجة ممارسة مرتفعة ،وكشفت نتائج الدراسة عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت درجة ممارسة
اإلبداع اإلداري من قبل القادة التربويين في مديريات التربية
والتعليم في محافظة إربد واألداة ككل تعزى ملتغيرات (الخبرة
ّ
املسمى الوظيفي)
العملية ،املديرية،

7102م

أجرى أومبيلي ( )Ombile, 2004دراسة في األكوادور
هدفت إلى الكشف عن العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي
على اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانوية ،وقد أجريت
( )36مقابلة مع مديري املدارس ،كما استخدمت قوائم الشطب
كأداة للدراسة ،والتي أظهرت نتائجهاّ :أن الحرية والقدرة على
ممارسة العمل هما من العوامل اإليجابية التي ّ
تنمي اإلبداع لدى
مديري املدارس ،إضافة إلى توفر املوارد املطلوبة للمدير ،وأن
البيروقراطية واملركزية هما من العوامل املؤثرة على اإلبداع لدى
املديرين.

وهدفت دراسة عبد الرحمن ( )2002الكشف عن واقع
ممارسة اإلبداع اإلداري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
األردنية ،اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،حيث ّ
تكون مجتمع
الدراسة من جميع العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ُ
األردنية وعددهم ( ،)438أخذت عينة عشوائية قوامها ()602
ً
ّ
إداريا .وقد ُ
ص ّممت أداة لجمع البيانات الالزمة ،وجرى
التحقق من
صدقها وثباتها .وجاءت نتائج الدراسة :إ ّن الدرجة الكلية ملمارسة
اإلبداع اإلداري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية
جاءت بدرجة مرتفعة.

وقام كل من سانجر وليفين ()Sanger & Levin, 2005
بدراسة في الواليات املتحدة األمريكية هدفت التعرف إلى طبيعة
اإلبداع الذي يمارسه مدير املدرسة ،واآلليات التي ينبثق منها
اإلبداع التنظيمي ،وقد ّ
ً
مديرا
تكونت عينة الدراسة من()48
ً
أمريكيا حصلوا على جوائز اإلبداع اإلداري على مدى()472
سنوات ً ،وجرى الحكم عليها من خالل استشارة الخبراء
األكاديميين واملتخصصين في الشؤون اإلدارية ،وقد استخدمت
االستبانة كأداة لجمع الييانات ،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج
اآلتيةّ :إن اإلبداع ينشأ عن التطور في املعرفة والخبرة وكيفية
االستقادة منها إليجاد طرق جديدةّ .
وإن عملية تحليل السياسات
املعمول بها في املنظمة وتعديلها ّ
يعد أكثر فعالية من تبني سياسات
جاهزة من خارج املنظمة.

أما دراسة عساف ( )2005فقد سعت إلى التعرف
إلى واقع إدارة اإلبداع اإلداري كمدخل لتحقيق امليزة
التنافسية في مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظر العاملين
فيها ،والكشف ّ
عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α = 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لواقع إدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية يعزى
إلى متغيرات(املؤهل العلمي ،الجنس ،سنوات الخدمة) ،ومن ثم
وضع استراتيجية إلدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية
في مؤسسات التعليم العالي .وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية في املستوى الكلي آلراء أفراد العينة حول واقع
إدارة اإلبداع تعزى ملتغيري املؤهل العلمي وسنوات الخدمة.

وأجرى وفراي ( )Wfry, 2006دراسة ميدانية في
الواليات املتحدة األمريكية بحثت العالقة بين مستوى اإلبداع
التنظيمي لدى مدير املدرسة األمريكية والتعلم ّ
الفعال ،وهدفت
ً
الدراسة أيضا إلى وصف املؤشرات الدالة على جودة االتصال
والحوار بين مدير املدرسة واألفراد خالل العمليات اإلبداعية
وتأثيره على عملية التعلم ،وقد اشتقت نتائج الدراسة من سلسلة
ً
ً
من الدراسات امليدانية التي أقيمت على ( )63مشروعا مدرسيا في
( )63مدرسة أمريكية ،وقد اعتمد الباحثان على أسلوب املقابلة
ً
املعمقة ،حيث عمدا إلى مقابلة ( )64-6فردا في كل مشروع.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةّ :إن جودة املحادثة ونمطها
خالل تطبيق األساليب اإلبداعية يؤثر بشكل مباشر على جودة
عمليات التعلم في املنظمة ،ويكمن دور القائد في تعليم وتدريب
األفراد على طرق االتصال الصحيحة ،ورفع مستوى املشاركة في
عمليات صنع القرا اتّ ،
ّ
لتوحد األهداف واالتجاهات بين
وإن
ر

وقامت علي ( )2005بدراسة هدفت إلى التعرف إلى
واقع اإلبداع اإلداري ودراسة مدى تأثره بمعوقات اإلبداع اإلداري،
واستخدمت الدراسة املنهج التاريخي واالستقرائي والتحليل
ُ
الوصفي ،ولتحقيق هذا الهدف ،أعدت استبانة وزعت على ()302
ً
مديرا واسترجع منها ( )346استبانة .أظهرت نتائج الدراسة إلى ّأن
مديري املكاتب باإلدارات املختلفة يتمتعون بمقومات اإلبداع
اإلداري بدرجة عالية ،وأن املعوقات التنظيمية هي أهم املعوقات
التي ّ
تحد من اإلبداع اإلداري لدى تلك اإلدارات.
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تعلم أوالده ،ومناقشة خطط املدرسة الحالية واملستقبلية وتقبل
األفكار واالنتقادات من ولي األمر.

األفراد تأثيرا على عملية التعلم ،والستقاللية األفراد في طريقة
تحقيق األهداف التنظيمية تأثير على عملية التعلم ،وتعمل
العوامل السابقة على رفع مستوى اإلبداع لدى األفراد ،وكذلك
على تطبيق األفكار اإلبداعية.

وأجرى كل من أوزمن ومورتجولو ( Ozmen and
 )Muatoglu, 2010دراسة في تركيا هدفت التعرف إلى الكفايات
اإلبداعية ملديري املدارس الخاصة في مجال تطبيق املعرفة
واستراتيجيات اإلدارةّ .
وتكونت عينة الدراسة من ( )462مدير
ً
مدرسة ومعلما منهم ( )677مديرة ومعلمة استجابوا الستبانة
ً
ّ
أعدت خصيصا لتحقيق هدف الدراسة ،وقد بينت الدراسةّ :أن
أهم الكفايات اإلبداعية التي يجب ْأن يمتلكها املدير هي :إدارة
املعرفة الفعالة ،القدرة على تشكيل فريق العمل ّ
الفعال ،ممارسة
االتصال اإلداري ،تشكيل شبكات الدعم اإلجتماعي ،كفايات
ّ
التنظيم واإلدارة .وبينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين الذكور واإلناث في التصورات حول طبيعة الكفايات
اإلبداعية التي يجب أن يمتلكها مدير املدرسة.

دراسة شين ُ
واري ( (Chen and Aree,2007هدفت
الدراسة التعرف إلى مدى تأثير تطبيق التفويض اإلداري على تعزيز
اإلبداع اإلداري ورفع درجة الوالء التنظيمي في إحدى الشركات
الكبرى في الصين ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي لتغطية
اإلطار النظري للدراسة ،واعتمد االستبانة واملقابلة من العاملين
في الشركة لتغطية الجانب العملي للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى
أن هناك ً
أثرا غير مباشر للتفويض اإلداري على اإلبداع اإلداري
والوالء التنظيمي في إحدى الشركات الصناعية في الصين.
وهدفت دراسة شلتون ( )Shelton, 2010إلى بحث
العالقات بين اإلبداع ،واالنفتاح ،واالستقاللية ،والعدالة
التنظيمية ،وسوء السلوك التنظيمي الواقعي ،وسوء السلوك
التنظيم املحتمل لهافي ميناسوتا في الواليات املتحدة األمريكية وقد
ً
ّ
تكونت عينة الدراسة من ( )655فردا من الراشدين في مهن
مختلفة اختيروا عن طريق االتصال بمنطقتين ،واستخدمت
االستبانة كأداة لهذه الدراسة ،وأظهرت النتائج وجود عالقة
إيجابية بين االنفتاح ،واإلبداع ،والعدالة التنظيمية ،واالستقاللة،
بينما كانت العالقة بين سوء السلوك التنظيمي الواقعي ،وسوء
السلوك التنظيمي املحتمل.

وهدفت دراسة ياالبيك وآخرون ()Yalabik et , 2015
في الكشف عن العالقة بين التفاعل في بيئة العمل واإلبداع
اإلداري في املؤسسات الخدماتية في اململكة املتحدة ،واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وأجريت على عينة من ()305
وبينت الد اسة ّ
من العاملين في املؤسسات الخدماتيةّ ،
بأن هناك
ر
ً
ً
تأثيرا إيجابيا بين العالقات الداخلية في املؤسسات ودرجة اإلبداع
اإلداريّ ،
وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين البيئة التي
يعمل بها األفراد والتفاعل واالنخراط في العمل لدى األفراد من
ذوي درجات اإلبداع اإلداري العالية .

وأجرت اثاناسوال وريبا وماكري وكاليبوي وفسكارس
( Athanasoula, Reppa, Marki, Kalliopi and Psycharis,
 )2010دراسة في اليونان هدفت إلى التعرف إلى مستوى اإلبداع
اإلداري لدى مديري املدارس وأثره على التواصل بين املدرسة
ّ
وأولياء األمور .وتبنت الدراسة منهجية البحث النوعي القائمة على
إجراء مقابالت نوعية معمقة مع  8مديرين (  3في اليونان ،و 2في
قبرص) ،و  66ولي أمر ( 3من كل مدرسة)  .وتمحورت أسئلة
ّ
املقابالت حول أثر مستوى املدير اإلبداعي وممارساته الخالقة على
جودة التواصل بين املدرسة وولي األمر .وبعد جمع البيانات
وتحليلها بينت الدراسة ّأن مستوى اإلبداع لدى مدير املدرسة هو
ّ
العامل األهم في تأسيس قنوات االتصال مع األسرة ،كما بينت
الدراسة ّأن مظاهر اإلبداع لدى مدير املدرسة تتضمن االتصال
املباشر مع ولي األمر ،واطالع ولي األمر على املشكالت التي تعترض

وهدفت دراسة طياري وتافاكولي ( Tayari & Tavakoli,
 )2015تحديد العالقة بين اإلبداع واالبتكار التنظيمي لدى مديري
املدارس الثانوية للبنات ومعلميها في إيران ،واستخدام أداتين
للدراسة لجمع املعلومات من عينة من املعلمين على شكل
مجموعات من جميع املدارس التي تضمنتها الدراسة ،وأظهرت
النتائج وجود عالقة قوية بين اإلبداع واالبتكار للمعلمين واإلداريين
ً
وفقا ملعامل االرتباط بيرسون.

استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي املسحي،
واالستبانة كأداة للدراسة ،وتشبه بذلك دراسة كل من
(الحويلة ،)4772،و(العجلة ،)4772 ،و(أبو جامع،)4772 ،
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و(النقري ،)4777 ،و(عبابنة والشقران ،)4763 ،و(عبد الرحمن،
 ،)4762و( ،)Ombile, 2004و(،)Sanger & Levin, 2005
و( ،(Chen and Aree,2007و(،(Chen and Aree,2007
و(Ozmen and ( ،)Athanasoula, 2010( ،)،)Shelton, 2010
 ،)Muatoglu, 2010و( ،)Yalabik et, 2015و( Tayari & Tavakoli,
 ،2015بينما اختلفت مع دراسة التي استخدمت املقابلة وقوائم
الشطب ،ودراسة ( ) Wfry, 2006التي اعتمدت على املقابلة
املعمقة ،ودراسة ( علي .)4765 ،وتتشابه الدراسة الحالية من
حيث نوع العينة مع دراسة (العجلة ،)4772 ،ودراسة (أبو جامع،
(4772؛ إذ كانت من العاملين في وزارة التربية والتعليم.
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فهو يسهم في تحسين قدرات العاملين على توليد األفكار ومواكبة
التطورات التقنية الحديثةّ ،
وحل املشكالت ،واملشاركة في اتخاذ
القرارات املناسبة في الوقت املناسب.
ُوي ّ
عد اإلبداع اإلداري جوهر املنظمات بشكل عام،
واملنظمات التربوية بشكل خاصُ ،وي ّ
عد الفرد املبدع محور عملية
اإلبداع اإلداري فيها؛ لذا وجب االهتمام بتنمية عملية اإلبداع
اإلداري لديه ،وهذا ما أكدته دراسة بلواني (. )4776
ّإن اإلبداع اإلداري يؤدي إلى تحسين املناخ العام في
املؤسسة ،كما يعمل على كسر الحواجز ،واستثارة األفكار الجديدة
واملفيدة ،كما يعمل اإلبداع اإلداري على تحديد أنسب الحلول،
والتخلص من التفكير التقليدي وإنتاج األفكار الخالقة في أقل
وقت وجهد.
ً
ّ
وتأسيسا على ما سبق ،وانطالقا من ضرورة تنمية

ّ
وبينت الدراسات السابقة أن من أهم معيقات اإلبداع
اإلداري :نقص الحوافز ،وضغوطات العمل ،والبيرقراطية،
واملركزية ،وأن الحرية والتفويض ،واالنفتاح تنمي اإلبداع .وقد
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في:

العملية اإلبداعية لدى العاملين في مديرية التربية والتعليم ،جاءت
هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس :ما واقع اإلبداع اإلداري
في مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة باألردن من وجهة
نظر العاملين فيها؟ وينبثق من السؤال الرئيس السؤالن اآلتيان:

 بناء اإلطار النظري للدراسة. صياغة مشكلة الدراسة وأسئلتها. بناء استبانة الدراسة وتطويرها. تحديد أفراد العينة. تحديد اإلجراءات املناسبة للدراسة. اختيار الطرق واألساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة.وما ّ
يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها
تناولت بالعرض والتحليل املحاوالت السابقة في ميادين البحث
املتعلقة باإلبداع اإلداري ،وتأتي هذه الدراسة لتسهم في إثراء
الجانب العملي من حيث تناولها ملوضوع مهم وهو واقع اإلبداع
اإلداري في مديرية التربية والتعليم ،كما تتميز هذه الدراسة عن
الدراسات السابقة في أنها الدراسة األولى في محافظة العقبة – في
حدود علم الباحثة.-

 ما واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية والتعليم في
محافظة العقبة باألردن من وجهة نظر العاملين (رؤساء
األقسام ،واملوظفين) فيها؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05في وجهات
نظر العاملين (رؤساء األقسام واملوظفين ) حول واقع
اإلبداع اإلداري في مديرية التربية والتعليم في محافظة
العقبة باألردن تعزى ملتغيرات (الجنس ،واملركز الوظيفي،
واملؤهل العلمي)؟

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:
 .6التعرف إلى واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية والتعليم
في محافظة العقبة باألردن من وجهة نظر العاملين (رؤساء
األقسام ،واملوظفين)
 .4التعرف إلى الفروق بين املتوسطات في وجهات نظر العاملين
حول واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية والتعليم في
محافظة العقبة باألردن تعزى ملتغيري (الجنس ،واملركز
الوظيفي ،واملؤهل العلمي).

تواجه منظمات اليوم جملة من التحديات والتغيرات
التي تفرضها البيئة الخارجية ،وعليه أصبح من الضروري لهذه
املنظمات مواكبة هذه التحديات والتغيرات ،لتتمكن من البقاء
واالستمرارية ،واستلزم هذا األمر ضرورة العمل بطريقة إبداعية
مغايرة عن الطرق التقليدية (الزعبي .)4764 ،ويجمع علماء اإلدارة
ً
واملمارسون اإلداريون على أن املنظمة املعاصرة تعيش ظروفا
مما يجعلها في حاجة ّ
متغيرة ومعقدة ّ
ملحة إلى اإلبداع اإلداري،
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مدينة تقع في أقص ى جنوب اململكة األردنية الهاشمية
على ساحل البحر األحمر ،وهي مركز محافظة العقبة ،تبعد نحو
 337كيلو متر جنوب العاصمة عمان ،تبلغ مساحتها  305كيلو
متر مربع ،ويبلغ عدد سكانها نحو  666ألف نسمة؛ إذ ُت ّ
عد خامس
أكبر مدينة في اململكة .واملناخ في العقبة ُي ّ
عد باملناخ الصحراوي ال
يوجد هطول فعلي لألمطار على مدار العام.

 .3تقديم بعض التوصيات التي تساعد املسؤولين في مديريات
التربية والتعليم في االستفادة من نتائج الدراسة.
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية املوضوع الذي
تناولته ،وهو اإلبداع اإلداري لدى العاملين في مديرية التربية
ً
والتعليم في محافظة العقبة ،وتأتي أهميتها أيضا من التأثير الكبير
لإلبداع اإلداري في تحقيق األهداف التي تسعى إليها املنظمات
التربوية جميعها ،باإلضافة إلى ّأن ممارسة اإلبداع اإلداري داخل
ُ
املؤسسات التربوية سوف تسهم في القيام باملهام واألعمال بكفاءة.
ً
وبشكل أكثر تحديدا ،تكمن أهمية هذه الدراسة في اعتبارات
عدة ،أهمها ما يأتي:
 .6إن هذه الدراسة من الدراسات القليلة في األردن ،والدراسة
األولى في محافظة العقبة -في حدود علم الباحثة. -
ّ .4إن دراسة واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية والتعليم في
ً
محافظة العقبة ،وما يسفر عنها من نتائج ،تشكل عامال من
عوامل السعي لتطوير املنظومة التعليمية.
 .3يتوقع أن تقدم الدراسة تغذية راجعة للمسؤولين في مديرية
التربية والتعليم في محافظة العقبة حول واقع اإلبداع
اإلداري للعاملين فيها إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.
ً
مجاال لدراسات الحقة يجري
 .2يمكن أن تفتح هذه الدراسة
فيها تناول متغيرات أخرى لتعرف على واقع اإلبداع اإلداري.

اقتصرت هذه الدراسة على رؤساء األقسام واملوظفين
في مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة ،العاملين خالل
الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي .4760/4768
ُ
يعرض هذا الجزء اإلجراءات التي اتبعت في هذه
الدراسة ،والتي شملت منهج الدراسة املتبع ،ووصف ملجتمع
الدراسة ،وعينتها ،وأسلوب اختيارها ،وبيان بناء أداة الدراسة،
كاآلتي:
 .0منهجية الدراسة
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي؛ وذلك
ملالءمته طبيعة الدراسة للكشف عن واقع اإلبداع اإلداري في
مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة باألردن من وجهة نظر
العاملين فيها.
 .2مجتمع وعينة الدراسة
ّ
تكون مجتمع (عينة) الدراسة من رؤساء األقسام
واملوظفين العاملين (اإلداريين والفنيين) في مديرية التربية والتعليم
ً
ملحافظة العقبة؛ إذ بلغ عددهم ( )68موظفا وموظفة ،موزعين
على ( )68رئيس قسم و( )07موظفا وموظفة ،وقد استبعدت
ً
املشرفين التربويين ،والعاملين من يحملون مؤهال أقل من دبلوم

تشتمل الدراسة على املصطلحات اآلتية:
 اإلبداع اإلداريAdministrative Creativity :
قدرة اإلداري على التغيير والتجديد واستحداث نهج أو
أسلوب عمل جديد ،يتميز بأكبر قدر ممكن من الطالقة واألصالة
والحساسية للمشكالت ،واستخدامه وسائل جديدة وحديثة
تتالءم مع البيئة املحيطة ،وتحقيق املنفعة وتلبية حاجات
املجتمع ،واستخدام هذه األساليب في تحقيق أهداف املؤسسة
بفاعلية وكفاءة عالية ،وبطرق مختلفة (أبو جامع.)4776 ،
ً
ّ
وتعرفه الباحثة إجرائيا :مجموعة من املمارسات

من عينة الدراسة ، -والجدول رقم ( )6يوضح ذلك
الجدول ()0
توزيع أفراد مجتمع (عينة) الدراسة ً
تبعا للجنس واملركز الوظيفي في
مديرية التربية والتعليم

والعمليات التي يقوم لها العاملون في تأدية أعمالهم ،والبحث عن
طرق وأساليب ذات كفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف مديرية
التربية ،وتقاس عن طريق استجابة أفراد عينة الدراسة على األداة
التي طورتها الباحثة لهذا الغرض.

الجنس /العاملون
ذكور
إناث
املجموع
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رؤساء أقسام
63
3
68

موظفون
36
32
07

املجموع
22
24
68
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 .2أداة الدراسة

7102م

ث .د -تصحيح أداة الدراسة
ُاعتمد سلم ليكرت الخماس ي التدريج ( ّ )Likert
املكون
من خمس درجات لقياس واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية
ً
والتعليم في محافظة العقبة في األردن مرتبة تنازليا كما يأتي:
ً
ً
ً
ً
ً
(دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا ،أبدا) ،وهي تمثل رقميا
()6،4،3،2،5على الترتيب .وقد تم اعتماد املقياس التالي ألغراض
تحليل النتائ:

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي املسحي وذلك
من خالل إعداد استبانة وتطويرها بوصفها أداة رئيسة لجمع
املعلومات للتعرف إلى واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية
والتعليم في محافظة العقبة باألردن من وجهة نظر العاملين فيها.
ُ
ً
وقد طورت وفقا للخطوات اآلتية:
أ .تحديد فقرات األداة:

7.67 =5/2 =5/6-5

شملت الخطوة تحديد فقرات األداة ،وذلك في ضوء
مراجعة الباحثة للدراسات واألدبيات ذات العالقة بموضوع
الدراسةّ ،
وتكونت فقرات االستبانة من(  )42فقرة.

-

ب .صدق األداة Instrument Validity
جرى التأكد من صدق املحتوى ألداة القياس (االستبانة)
واملستخدمة في هذه الدراسة بتوزيعها على ( )0من املحكمين من
أساتذة الجامعة األردنية واملختصين في اإلدارة التربوية وأصولها
للتاكد من تغطيتها لجوانب املوضوع األساسية ووضوحها ،وسالمة
صياغتها ومحتوياتها ،ثم ُعدلت األداة بناء على مالحظاتهم في حذف
بعض العبارات ،وتعديل أخرى ،وإضافة عبارات جديدة وإعادة
ً
ً
صياغة بعض الفقرات ،لتصبح أكثر وضوحا وفهما لعينة الدراسة.

درجة تقييم متدنية جدأ من .6.67-6
درجة تقييم متدنية من .4.86 -6.66
درجة تقييم متوسط من .3.24 -4.84
درجة نقييم عالية من .2.43 -3.23
ً
درجة تقييم عالية جدا من .5 -2.42

خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية :
ً
أوال :النتائج املتعلقة بالسؤال ومناقشته:
"ما واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية والتعليم في
محافظة العقبة باألردن من وجهة نظر العاملين (رؤساء األقسام،
واملوظفين) فيها؟

ت .ثبات األداة Instrument Reliability
جرى التأكد من ثبات األداة بطريقة إعادة االختبار (test-
 )retestوذلك باستخدام معامل االرتباط (بيرسون) بين
التطبيقين ،إذ ُوزعت االستبانة على عينة استطالعية مكونة من
( )67أفراد من خارج مجتمع الدراسة ،وبفارق عشرة أيام بين
التطبيقين ،واستخرجت معامل الثبات الكلي الداة الدراسة حيث
بلغ ) )0.81وهذه القيمة مقبولة الغراض الدراسة.

ولإلجابة عن هذا السؤال ،احتسبت املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية للكشف عن واقع اإلبداع اإلداري
في مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة من وجهة نظر
العاملين فيها ،والجدول ( )4يوضح ذلك.

الجدول ( ) 2
ً
املتوسطات الحسابية واألهمية النسبية والرتبة لكل فقرة من فقرات االستبانة الستجابات أفراد عينة الدراسة ( رؤساء األقسام ،واألعضاء) مرتبة تنازليا
ً
تبعا للمتوسطات
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الدرجة

6

4

أنجز األعمال املوكولة لي بأسلوب متطور

3.84

7.430

عالية

4

67

أحصل على معلومات مفصلة قبل بدئي بالعمل الجديد.

3.66

7.625

عالية

3

0

أحرص على اقتراح أساليب جديدة ألداء العمل

3.63

7.554

عالية

2

6

أحاول تطبيق أساليب جديدة بالعمل لحل أية مشكلة أواجهها.

3.62

7.636

عالية

الرتبة الرقم

الفرة

82

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الدرجة

5

3

أحرص على تقديم األفكار الجديدة للعمل في املديرية.

3.59

7.561

عالية

8

8

أحرص على التعبير عن أرائي ولو كانت مخالفة لرؤسائي.

3.59

639

عالية

0

62

أحرص على تقديم األفكار التي سبق تقديمها عند مواجهة املشكالت.

3.53

588

عالية

6

63

أفضل األعمال الصعبة عن األعمال الروتينية البسيطة.

3.48

7.836

عالية

2

2

أمتلك مقدرة على توقع مشكالت العمل قبل حدوثها.

3.42

7.603

عالية

67

66

أمتلك رؤية دقيقة ملشكالت العمل.

3.41

7.621

عالية

66

6

أهتم بتقديم أساليب مستحدثة بالعمل ولو لم تطبق.

3.37

7.736

متوسطة

64

64

أشعر بدرجة عالية من الراحة النفسية أثناء تواجدي بالعمل.

3.36

839

متوسطة

63

5

يتوفر لدى املديرين مهارات النقاش املتعلقة بالعمل.

3.14

7.671

متوسطة

62

68

يشجع املديرون تنفيذ األفكار االبداعية.

2.65

7.930

متوسطة

65

65

يعقد املديرون جلسات عمل لنقاش األفكار التي نتوصل إليها.

2.57

1.058

متدنية

68

60

60

2

ينمي املديرون القدرات اإلبداعية للعاملين فيها.
ً
أتردد بتطبيق أساليب جديدة ألداء عملي خوفا من االخفاق.

2.51

963

متدنية

2.45

1.036

متدنية

66

42

يهتم املديرون باألفكار االبداعية.

2.27

7.887

متدنية

62

47

47

46

يوفراملديرون املناخ املناسب املشجع لإلبداع.
ً
يختار املديرون األفراد وفقا للقدرات اإلبداعية.

2.26

7.785

متدنية

2.26

7.843

متدنية

46

43

يشجع املديرون التنافس بين العاملين لدفعهم للتوصل ألفكار جيدة

2.26

7.972

متدنية

44

44

تركز مقابالت التعيين في املديرية على جوانب السلوك اإلبداعي.

2.17

7.984

متدنية

43

66

يقدم املديرون حوافز معنوية ألصحاب األفكار اإلبداعية.

2.09

7.928

متدنية

42

62

يقدم املديرون حوافز مادية الصحاب األفكار اإلبداعية.

1.88

7.860

متدنية

املتوسط الكلي

2.96

7.403

متوسطة

الرتبة الرقم

الفرة

تشير البيانات الواردة في الجدول (ّ )4أن املتوسطات
الحسابية قد تراوحت ما بين ( )3.62-4.28وأن املتوسط العام
لواقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية والتعليم في محافظة
العقبة من وجهة نظر العاملين فيها جاء بدرجة متوسطة،
وبمتوسط حسابي ( ،)4.28وانحراف معياري ( ).403وتعزو
الباحثة هذه النتيجة أن رؤساء األقسام واملوظفين في مديرية
التربية والتعليم ال يوجد لديهم االهتمام الكافي في اإلبداع اإلداري
وبتوفير متطلباته ،وقد احتلت املرتبة األولى الفقرة ( )4التي تنص
على" أنجز األعمال املوكلة لي بأسلوب متطور " بمتوسط حسابي

( )3.84وبدرجة عالية ،ويعني ذلك أن العاملين في املديرية يبحثون
عن كل ما هو جديد لتطبيقه ،ولكن ليس بالدرجة املأمول
الوصول إليها .جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )19والتي تنص
على " يقدم املديرون حوافز مادية ألصحاب األفكار اإلبداعية "
وبمتوسط حسابي ( )4.4وبدرجة متدنية .وتعزو الباحثة هذه
النتيجة إلى قلة املخصصات املالية في املديرية .واتفقت نتائج
الدراسة الحالية مع دراسة أبو جامع ( )4772التي أشارت إلى ّأن
درجة اإلبداع اإلداري السائدة لدى العاملين في وزارة التربية
والتعليم األردنية كانت متوسطة ،ودراسة عبابنه والشقران

83
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( )4764التي أشارت ّأن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل
القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم جاءت متوسطة،
واختلفت مع دراسة العجلة ( )4772التي أشارت ّأن املديرين
بوزارات غزة يمتلكون جميع القدرات املميزة للشخصية املبدعة
وبدرجة مبدعة.
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشته:

الوظيفي ،واملؤهل العلمي ،وملعرفة داللة هذه الفروق ّ
تم إجراء
تحليل التباين الثالثي ،والجدول اآلتي ّ
يبين هذه النتائج:
الجدول ()2
نتائج تحليل التباين الثالثي ( )Three Way ANOVAملعرفة داللة الفروق
في وجهات نظر العاملين حول واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية
والتعليم في محافظة العقبة في األردن ً
تبعا ملتغيرات لجنس ،واملركز
الوظيفي ،واملؤهل العلمي.

" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05في
وجهات نظر العاملين (رؤساء األقسام واملوظفين ) حول واقع
اإلبداع اإلداري في مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة
باألردن تعزى ملتغيرات (الجنس ،واملركز الوظيفي ،واملؤهل
العلمي)؟

املتغير
الجنس
املركز
الوظيفي

املؤهل
العلمي

العدد

ذكر

22

4.62

0.278

أنثى

24

3.73

0.323

رئيس قسم

68

3.65

0.365

عضو قسم

07

4.24

0.267

دبلوم

68

3.73

0.225

بكالوريوس

86

4.27

0.325

دراسات
عليا

2

3.43

0.486

املستوى

الجنس

0.645

6

0.645

5.808

*0.747

0.562

6

0.562

2.757

*720

0.454

4

0.440

6.587

0.468

الخطأ

66.002

66

0.625

الكلي

63.664

65

ً
* دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05

يبين جدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية في
وجهات نظر العاملين حول واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية
والتعليم في محافظة العقبة باألردن تعزى للجنس ،وجاءت الفروق
لصالح اإلناث .وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ّأن اإلناث لديهن
املقدرة على اإلتيان بأفكار جديدة في العمل .واختلفت الدراسة
الحالية مع دراسة أبو جامع ( )4772التي أشارت إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في امتالك العاملين للمقدرات
اإلبداعية في وزارة التربية والتعليم األردنية تعزى ملتغير الجنس،
واختلفت مع دراسة النقري ( )4766التي أشارت إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اإلبداع اإلداري ملديري
املدارس الثانوية في محافظة عمان تعزى للجنس باختالف عينة
الدراسة.

الجدول ()2
املتوسطات الحسابية واالنحرافت املعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة حول واقع اإلبداع اإلداريفي مديرية التربية والتعليم في محافظة
ً
العقبة تبعا للجنس واملركز الوظيفي واملؤهل العلمي
املتوسط
الحسابي

مصدر
التباين

مجموع درجات متوسط
املربعات الحرية املربعات

قيمة
ف

الداللة
اإلحصائية

املركز
الوظيفي
املؤهل
العلمي

لإلجابة عن هذا السؤال ،احتسبت املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية للكشف عن واقع اإلبداع اإلداري
في مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة من وجهة نظر
العاملين فيها باألردنً ،
تبعا ملنغيرات الجنس ،واملركز الوظيفي،
واملؤهل العلمي .والجدول رقم ( )3يوضح ذلك.

االنحراف
املعياري

7102م

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائبة في
وجهات نظر العاملين حول واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية
والتعليم في محافظة العقبة باألردن تعزى للمركز الوظيفي وجاءت
الفروق لصالح رؤساء األقسام .وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى
ّأن رؤساء األقسام لديهم معرفة باإلبداع وعناصره ،كما أنهم
يخضعون لدورات تدريبيه أكثر من املوظفين .واختلف نتائج
الدراسة الحالية مع دراسة عبابنة والشقران ( )4763والتي أشارت

تشير البيانات الواردة في الجدول ( )3وجود فروق
ظاهرية في املتوسطات الحسابية في وجهات نظر العاملين (رؤساء
األقسام واملوظفين) حول واقع اإلبداع اإلداري في مديرية التربية
والتعليم في محافظة العقبة باألردن تعزى للجنس ،واملركز
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.4

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجالت ممارسة
اإلبداع اإلداري من قبل القادة التربويين في مديريات التربية
ّ
املسمى الوظيفي.
والتعليم في محافظة اربد تعزى إلى

.3

كما أشارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في وجهات نظر العاملين حول واقع اإلبداع اإلداري في
مديرية والتعليم في محافظة العقبة باألردن تعزى للمؤهل العلمي.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه ليس للمؤهل العلمي تأثير على
رأي العينة في تقديرهم لواقع اإلبداع اإلداري .واتفقت نتائج
الدراسة الدراسة الحالية مع دراسة النقري ( )4766التي أشارت
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى اإلبداع
ُ
اإلداري ملديري املدارس الثانوية في محافظة عمان تعزى للمؤهل
العلمي .واختلفت مع دراسة أبو جامع ( )4772التي أشارت بوجود
فروق ذات داللة إحصائية في امتالك العاملين للمقدرات
اإلبداعية ،واختلفت مع دراسة عساف ( )4765التي أشارت بوجود
فروق ذات داللة إحصائية في املستوى الكلي ألداء أفراد العينة
حول واقع اإلبداع اإلداري تعزى ملتغير املؤهل العلمي.

.6

في ضوء نتائج الدراسة الحالية توص ي الباحثة بما يأتي:

.2

.6
.4

.3
.2
.5
.8

.2

.5
.8
.0

ضرورة التوعية بأهمية اإلبداع اإلداري من قبل املديرين و
وبخاص القيادة العليا .
زيادة التقدير املعنوي واملادي من قبل املديرين لرؤساء
األقسام واملوظفين ّ
مما يمكنهم من تنمية تفكيرهم اإلبداعي
وتطويره.
االهتمام باإلبداع اإلداري ورعايته وتطويره باستمرار ألهميته
في تطوير العاملين في املديرية من قبل املديرين .
إيجاد اآلليات املناسبة لتوفير املناخ املناسب املحفز على
اإلبداع .
وضع استراتيجيات تدعم اإلبداع اإلداري وتوفير املكافآت
لتنفيذها .
نشر ثقافة اإلبداع اإلداري بين العاملين في مديرية التربية
والتعليم في محافظة العقبة .

.67

.66

.64
.63

.62

 .6إبراهيم ،عبد الستار .)4774(.اإلبداع قضاياه وتطبيقاته،
القاهرة :،مكتبة االنجلو املصرية.
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أبو بكر ،مصطفى محمد.)4772( .إدارة املوارد البشرية :مدخل
تحقيق امليزة التنافسية ،اإلسكندرية :الدار الجامعية.
أبو جامع ،إبراهيم أحمد عواد.)4772( .الثقافة املؤسسية
واإلبداع اإلداري في املؤسسة التربوية األردنية ،رسالة دكتوراة غير
منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
أبو دلبوح ،موس ى وجرادات ،صفاء .)4763( .مستوى اإلبداع
اإلداري لدى مديرات ومديرات مدارس منطقة بين كنانة من
وجهة نظر املعلمين واملعلمات العاملين فيها ،مجلة املنارة ،عمادة
البحث العلمي ،جامعة آل البيت.36-2:)3(62 ،
األعسر ،صفاء .)4777( .اإلبداع في حل املشكالت ،القاهرة :دار
قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
بطاح ،أحمد .)4778( .قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية ،عمان:
دار اإلسراء للنشر والتوزيع.
بلواني ،انجود .)4776( .دور اإلدارة املدرسية في تنمية اإلبداع في
املدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين ومعيقاتها من
وجهة نظر مديريها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
الحراحشة ،محمد والهيتي ،صالح الدرين )4778(.أثر التمكين
اإلداري والدعم التنظيمي في السلوك اإلبداع ،دراسات العلوم
االدارية. 488-427:)4 (33 ،
الحويلة ،عبد املحسن هادي والحويلة ،محمد هادي.)4772( .
درجة ممارسة مديري ومديرات املدارس الثانوية في منطقة
األحمدي التعليمية لسلوكيات تحقيق اإلبداع اإلداري ،مجلة
إتحاد الجامعات العربية.526-570 :)6(53 ،
الزعبي ،محمد عمر )4764( .متطلبات العملية اإلبداعية املتعلقة
بادارة املوارد البشرية :دراسة ميدانية على مديري منظمات
األعمال الصغيرة واملتوسطة في األردن ،بحث منشور ،املجلة
األردنية في إدارة االعمال ،عمادة البحث العلمي ،الجامعة
األردنية. 340-354 :)4(6 ،
الزهري ،رندة اليافي .)4774( .اإلبداع اإلداري في ظل
البيروقراطية .مجلة عالم الفكر ،املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،الكويت.465-425 :)3(37 ،
السكارنة ،بالل .)4766( .مقدمة في اإلبداع .عمان :دار وائل للنشر
والتوزيع.
الطعامنة ،محمد ويونس ،طارق شريف .)4776( .اإلبداع
مقوماته ومعوقاته :دراسة آلراء عينة من القيادات اإلدارية،
املجلة املصرية للدراسات التجارية.446-425 :)4(45 ،
عامر ،أيمن .)4774(.اإلبداع وأساليب تنميته :إطار تطبيقي
مقترح ،بحث منشور ،مجلة الدراسات النفسية -326 :)5(68 ،
.365

م7102
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