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هذارس لذي هذيري واقغ اإلبذاع اإلداري 

 في هحافظة دهياطالحكىهية  التؼلين الؼام

 ةمها عبد العظيم أحمد فود

 دانالسو -الجزيرة جامعت  –دكتوراه باحثت 
: هستخلص  

الدراسػػة عمػػق واقػػع ممارسػػة مػػدير المدرسػػة ل بػػداع اإلداري كلااػػد لهػػا بمراحػػؿ التعمػػيـ  تعرفػػت
اإلعػػدادي وال)ػػانويل والفػػروؽ الجويريػػة فػػي درجػػة ممارسػػة اإلبػػداع  ،العػػاـ الػػ)اث تاإلبتػػدااي

 كانػت اسسػتبانةالتحميمػي حيػث بأسػموب  . اتبعت الدراسة المنهج الوصػفي اإلداري تبعًا لمجنس
التي وزعت عمػي عينػة و  التي تـ التحلؽ مف صدقها و)باتها اسستبانةجمع البيانات،  يي أداة

ل، تػـ سسػتاداـ برنػامج 550%ل مف مجتمع الدراسة البالغ حجمػ  ت20عشوااية، بمغ حجمها ت
لتحميػؿ البيانػات. توصػمت الدراسػة لعػدة نتػااج  (SPSS)الحـز اإلحصااية لمعموـ اإلجتماعية 

مػػػديري المػػػدارس بمحافظػػػة دميػػػاط ل بػػػداع مػػػف أيمهػػػا: أظهػػػرت الدراسػػػة أف درجػػػة ممارسػػػة 
عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دسلػػة سحصػػااية ، كمػػا أظهػػرت إلداري مػػف وجهػػة نظػػريـ كانػػت كبيػػرةا

مػػػديري مػػػدارس  درجػػػة ممارسػػػةللػػػدي اسػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة تعػػػزي لمت يػػػر الجػػػنس 
توصػػػي الدراسػػػة بتافيػػػؼ بعػػػض مػػػف ا عبػػػاء عػػػف مػػػديري  .محافظػػػة دميػػػاط ل بػػػداع اإلداري

، وضػرورة سعػداد بػرامج تدريبيػة إلبػداع والتجديػدممارسػة ال إلعطااهـ مزيد مف الوقت المدارس
عمػػػي أحػػػدث مسػػػتوي لتػػػدعـ تطػػػوير مهػػػاراتهـ اإلبداعيػػػة مػػػع سعطػػػااهـ حػػػوافز تشػػػجيعية لهػػػـ 

نشػػػػاء سدارة ل بػػػػداع اإلداري مف احتفػػػػاؿ اػػػػاص وبحضػػػػور سعامػػػػي كبيػػػػروتكػػػػريمهـ ضػػػػ ، وا 
بمػػديريات التعمػػيـ ااصػػة بمػػديري المػػدارس والمدرسػػيف تعنػػي بتطػػوير اإلبػػداع ودعمػػ  وجعمػػ  

 جزءًا مف عممية الترقية.
 العاـ محافظة دمياط ،مدارس التعميـ ومدير  ،اإلبداع اإلداريالكممات المفتاحية : 
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The reality of administrative creativity for the principals of public 
governmental education schools in Dammitta Province 

Maha Abd Alazim Ahmed Fouda 
PhD researcher - University of Gezira - Sudan 

Abstract 
This study aimed to understand the degree of practicing administrative 

creativity by school principals as a leader in the general education 

(Primary, Intermediate and Secondary) stage and the core differences 

in practicing administrative creativity according to the gender. The 

study followed the descriptive method with its analytical method, 

where the questionnaire was the tool for collecting data whose validity 

and reliability have been verified and which was distributed to a 

sample consisting of (111) principals at the schools of basic education 

in Dammitta province with its ten administrations. The sample 

represents (20%) of the community of the study. The statistical 

package for social sciences (SPSS) was used for the data analysis. The 

study has come up with some results, the most important of which are 

that the degree of practicing administrative innovation from the 

principals in the governorate of Dammitta is great from their point of 

view. There were no statistically significant differences between the 

average scores of the sample members in the degree of their 

managerial creativity due to their gender. This study recommends 

reducing some of the principals’ burden to give them more time for 

practicing renewability and creativity, in addition to that, this study 

recommends the importance of preparing the latest level of training 

programs to support their creativity levels and giving them incentives 

during a special celebration with a large media presence also, it 

recommends creating a department for administrative creativity in all 

the educational directorates for schools’ principals and teachers which 

is responsible for developing the creativity and supporting it to make 

it as an element of the upgrading. 

Key words: administrative creativity, principals of public 

governmental education schools, Dammitta Province 
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: هقذهة   

، ففػي زمػف العولمػة والتطورات المعرفية والتكنولوجية، سمسمة مف الت يرات يشهد العالـ اليوـ  
، أصػب  كػؿ شػو موضػوعًا لت ييػرات نفجػار المعرفػي والتلػدـ التكنولػوجي الهااػؿالمصاحب ل 

ومتعاقبػػة فػػي الفكػػر والتنظػػيـ والسػػموؾ والعمػػؿ، ويحػػدث ذلػػؾ فػػي دوؿ العػػالـ المتلدمػػة سػػريعة 
 والنامية عمي حد سواء.

ونظرًا لطبيعة واصااص يذا العصر الذي يتسـ بالتطورات والت يرات السػريعة والمتاحلػة    
يهػا أيػـ أصبحت الليادة تمعب دورًا يامًا في ماتمػؼ مجػاست النشػاط اسنسػاني، بػؿ وتعػزي ال

، لػػػػذا تهػػػػتـ الحكومػػػػات والشػػػػعوب ل110 ص ،2003، عوامػػػػؿ النجػػػػاح والفشػػػػؿ تعبػػػػد الجبػػػػار
بالليػػػادة اسداريػػػة لتنفيػػػذ اسػػػتراتيجياتها، وتحليػػػؽ تنميتهػػػػا وازدياريػػػا، كمػػػا تركػػػز عمػػػي الليػػػػادة 

 ،2004،التربويػة والتعميميػػة، باعتباريػػا محػور عناصػػر العمميػػة التربويػة والتعميميػػة تالم امسػػي
ل، فليػػػادة العمميػػػة التربويػػػة يػػػي البوصػػػمة الحساسػػػة التػػػي يلػػػع عمػػػي كايمهػػػا عػػػبء 100ص 

 ل.42ص،  2003اإلشراؼ عمي تنفيذ أي استراتيجية تربوية تحنورة ، 
 كػؿ مػا يلابمػ يبػدع ويطػور ل اإلنسػافبكؿ قوتهػا عمػي تطػوير قػدرات لذا فا مـ المتلدمة تعمؿ 

يػػيدي داامػػًا الػػي  ، واسػػت)مار يػػذا العصػػرالحليليػػة فػػي  و ال)ػػروةيػػ فاسنسػػاف، كػػؿ جديػػدويبتكػػر 
سذ أصػب  يلػاس تلػدـ ا مػـ  اإلبداع ظايرة تتداؿ في قياس مستوي تلػدـ الشػعوب،التلدـ. سف 
ا فكػػػار المنتجػػػة عمػػػي صػػػورة سبػػػداعات واسػػػت اؿ الػػػذيف فػػػي الػػػتعمـ وا داء تاإلمػػػاـ بملػػػدار 

الػػذيف يمتمكػػوف ، فػػا فراد المسػػتلبؿ الريػػاف لفهػػـل وسػػوؼ يظػػؿ اإلبػػداع يػػو 82ص، 2004،
، يمتمكوف المستلبؿ الػذي يظهػر مػف اػاؿ اإلنتػاج الفريػد والجديػد وا صػيؿ اللدرات اإلبداعية

 ل.85ص ،1997تع)ماف، 

اإلبػػداع يلػود سلػي التجديػد والتطػوير، ومػػدير "أف ل 53ص ،2006تأبػو الوفػا، ويػري أبػو الوفػا 
درسػة وتعتبػر يػذ  الظػايرة سحػدي الظػواير التػي تهػتـ المدرسة المبػدع عامػؿ راػيس لنجػاح الم

بهػػا المجتمعػػات المتلدمػػة، حيػػث تسػػتطيع المدرسػػة أف تواكػػب ركػػب الحضػػارة، وأف يكػػوف لهػػا 
وبػػػذلؾ نسػػػتطيع أف نصػػػنؼ مػػػديري المػػػدارس سلػػػي  موقػػػع عمػػػي الاريطػػػة التربويػػػة والتعميميػػػة"

ر  و طريلػػة تعاممػػ  مػػع صػػنفيف، صػػنؼ مبػػدع مطػػور س ياػػاؼ المضػػي قػػدمًا فػػي تجديػػد أفكػػا
، ويػػذا يػػو مشػػاكؿ مدرسػػت ، وصػػنؼ خاػػر متاػػوؼ داامػػًا مػػف الجديػػد وييػػر قػػادر عمػػي تنفيػػذ 

 .المطموب تطوير 
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ل أف المػػدير المبػػدع يػػو المػػدير اللػػادر عمػػي 15ص ، 2002السػػرور تالسػػرور،  ري دراسػػةوتػػ
سداػاؿ بعػػض ا فكػػار كسػر الػػروتيف، وتػرؾ الممارسػػات الروتينيػة التلميديػػة المعتػادة، ومحاولػػة 

التػػي مػػف شػػأنها ت ييػػر العمػػؿ فػػي المدرسػػة وتطػػوير ، ولديػػ  اللػػدرة عمػػي البحػػث عػػف ا فكػػار 
اإلبداعيػػػة فػػػي جميػػػع المصػػػادر التػػػي يسػػػتطيع الوصػػػوؿ سليهػػػا دااػػػؿ أسػػػوار مدرسػػػت ، ومػػػػف 

 العامميف مع ، أو مف الميسسات ا اري.
مػػػف  الليػػػادات المدرسػػػية يػػػتـ تمكػػػيف أفأنػػػ  سبػػػد مػػػف بالباح)ػػػة  تػػػيمف ومػػػف يػػػذا المنطمػػػؽ   

قيػادات لمت ييػر فػي المػدارس الحكوميػة، لكونهػا وذلؾ سنهـ  ،21مهارات اللرف الػ كؿ اكتساب
، قػػادر عمػػق اإلسػػهاـ فػػي بنػػاء جديػػدمييمػػة لصػػناعة جيػػؿ واسػػعة و  مجتمعػػات مهنيػػة تعميميػػة

 سكسػػاب يػػذ  الليػػاداتولػػذلؾ يمػػـز  . ةمسػػتلبؿ الػػباد وحاضػػريا، بتميػػز ووطنيػػة فاعمػػة ومػػي)ر 
لمواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي، وتحليؽ متطمبات ـ الابرات والمهارات التي تييمه

 ـلمليػػػػاـ بػػػػأدواري ـالتحػػػوؿ نحػػػػو مجتمػػػػع المعرفػػػػة، ومػػػػا يتطمبػػػػ  مػػػػف ابػػػػرات ومهػػػػارات لتػػػػأييمه
 راءاللػػيـ ومػػد عػػاةالت ييػػر ور  دةالرييػػة وقػػا أصػػحاب ـالمدرسػػة يػػ أف قػػادةاللياديػػة، مػػف منطمػػؽ 
 ابلكادر العمؿ والط وفوالمرشد وفوالمليم وفوالمفكر وف الموارد، والمستشار 

 هشكلة البحث:

أعمػي تنمية الليادات المدرسػية لتحليػؽ ب المطالبةوا صوات  اإلتجاياتوازدياد مع تنامي     
والحاجػة لزيػادة ممارسػة اإلبػداع  المنافسػة الدوليػة، ولموصوؿ سلياإلنجاز التعميمي،  مستويات

لهيكػػػؿ اكؿ م)ػػػؿ عػػدـ ماامػػػة اسزاؿ ينػػػاؾ الك)يػػػر مػػف المشػػػ اإلداري لػػدي الليػػػادات المدرسػػية
، وتاػػوؼ دارات التعميميػػةتطبيػػؽ كػػؿ مػػايو جديػػد فػػي بعػػض اإل )لافػػة رفػػض تواجػػداإلداري، 

، العمػػؿ اإلدارية سػػمبًا عمػي كفػاءة بعػض المسػاوليف مػف تلمػػص صػاحياتهـ، واللػرارات المػي)ر 
 ،يواضػػ  وجم ػػبشػػكؿ المدرسػػية ليػػادات بعػػض ال الشػػعور بالمبػػادأة واسبتكػػار لػػدي يعرقػػؿممػػا 

وبالتػػػالي يػػػيدي سلػػػي عػػػدـ فعاليػػػة اإلدارة المدرسػػػية بالطريلػػػة المنشػػػودة وتحػػػوؿ الليػػػادات الػػػي 
ليسػهـ  هـ مػف ابتكػار كػؿ مػايو جديػدبيروقراطييف وتسمبهـ اللدرة عمي اإلبداع والتفكيػر وتمػنع

 في فعالية اإلدارة المدرسية.
 الحكػومي فػي التعمػيـ العػاـلم ة اإلنجميزية ااؿ فترة عممها كمدرسة وقد عايشت الباح)ة     

 يميتػوفوالمػوجهيف الػذيف  اإلداراتعينػة مػف مػديري  ،عامػاً ولمدة سػبعة عشػر بمراحم  ال)ا)ة 
فضػػؿ، ويرفضػػوف أي ت ييػػر لأكوف باللػػديـ ويتمسػػحتػػي المدرسػػيف، و مػػديري المػػدارس طمػػوح 

 اوفًا مف الت يير في حد ذات  ولعػدـ اإللمػاـ بػالتطورات المتسػارعة الحاد)ػة فػي العػالـ الحػديث



 واقع اإلبداع اإلداري لدي مديري مدارس التعميـ العاـ الحكومية في محافظة دمياط
 مها عبد العظيـ أحمد فودة                                                               

ـ 2021يوليو  1الجزء  3العدد  36التربية وعمـ النفس                      المجمد مجمة البحث في   
 

143 

بالتالي ييدي ذلؾ سلي زيػادة انتشػار العمػؿ الروتينػي البعيػد عػف روح اسبػداع واسبتكػار، ويػذا 
، 2102سػػػات، ل و دراسػػػة تامي222-222 ، ص ص2102، عمشػػػامػػػا أكدتػػػ  دراسػػػة تأبػػػو 

تطبيػؽ استجايػات الحدي)ػة لوزارة التربية والتعمػيـ الجايػدة ، عمي الريـ مف محاوست ل92 ص
سف ومواكبػػة التطػػوير فػػي المجػػاؿ اإلداري. حرصػػها عمػػي تبنػػي ا نظمػػة الفاعمػػة فػػي اإلدارة و 

لػػذلؾ سبػػد اف تتػػوافر فيػػ   ،اسدارة المدرسػػية وسػػنديا السػػاند مػػدير المدرسػػة يػػو حجػػر أسػػاس
، و اسبتكػار فػي العمػؿ كلااػد والنشػاط الازمػة لملااػد م)ػؿ النضػج الفكػريالك)ير مف الصػفات 

والحيوية في كؿ حركة مطموبة من  لتوفير بياة تعميمية ممتازة لمطاب و توفير مكاف مناسب 
 لتعاوف يياة التدريس لملياـ بمهامهـ عمي أكمؿ وج . 

الحاليػة بشػكؿ راػيس سلػي استلصػاء خراء مػديري المػدارس الحكوميػة بمحافظػة وتسعي الدراسػة 
 دمياط حوؿ درجة ممارستهـ ل بداع اإلداري.

 ومما سبؽ يتض  أن  يمكف بمورة مشكمة الدراسة في التسايؿ الرايس التالي:
 ما واقع اسبداع اإلداري لدي مديري المدارس الحكومية بمحافظة دمياط؟ -

 السياؿ اسسامة الفرعية التالية:ويتفرع مف يذا 
 ؟ل بداع اإلداري ما درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة دمياط ل1
 ؟كلااد مدرسيلمنوع  اسبداع اسداري تبعاً يؿ تاتمؼ تلديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة  ل2

عمػػيـ يػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات دسلػػة سحصػػااية بػػيف متوسػػطات تلػػديرات عينػػة مػػديري مػػدارس الت ل3
 ؟العاـ الحكومية في ممارسة اإلبداع اإلداري في محافظة دمياط تعزي لمت ير الجنس

:أهوية الذراسة  

 مف النلاط التالية: أيمية الدراسة نبعت
الفكػر العػالمي الحػديث   والػذي يسػاير تػاولسػة تبعػًا  يميػة الموضػوع الػذي تنأيميػة الدرا أتت ل1

داري لمليػػادات المدرسػػية اتجايػػًا عالميػػًا باإلبػػداع اإلات العصػػر، حيػػث أصػػب  اسيتمػػاـ ومت يػػر 
 يسايـ في النهوض بجودة التعميـ.

يمكف أف يستفيد منها المساولوف بوزارة التربية والتعميـ في مجػاؿ تػدريب المػديريف، مػف اػاؿ  ل2
دورات الصػػػلؿ والتػػػدريب المسػػػتمر أ)نػػػاء الادمػػػة عمػػػي الليػػػادة الفعالػػػة التػػػي تسػػػايـ فػػػي رفػػػع 

، بمػػا يػػنعكس ايجابيػػًا عمػػي زيػػادة سنتاجيػػة العمميػػة التعميميػػةتفكيػػر اإلبػػداعي لػػديهـ، لمسػػتوي ال
 ا ساليب اإلدارية المستادمة مف قبمهـ.
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معممػػوا المػػدارس حػػيف يوقنػػوف أنػػ  سػػيتـ التركيػػز عمػػي تطػػوير أفكػػاريـ سػػتفيد بهػػا يمكػػف أف ي ل3
، فتزيػد دافعيػتهـ مػديري مػدارس قػادريف عمػي اإلبػداع وتلديـ سبداعتهـ وزيادة حماسهـ مف قبػؿ

نجازاتهـ كنتيجة إلرتفاع ممارسػة مػديرو المػدارس ل بػداع اإلداري وبػذلؾ يػتـ كسػر الػروتيف  وا 
  الموجود بالمدارس الحكومية.

يحتػػاج النظػػػاـ التعميمػػي بمػػػدارس جمهوريػػة مصػػػر العربيػػة سلػػػي سدارة مدرسػػية مبدعػػػة متميػػػزة،  ل4
 .ميسسة التعميمية، وزيادة كفاءتها في حدود اإلمكانات العالمية المتاحةلتحليؽ أيداؼ ال

: أهذاف الذراسة  

بمػػػدارس محافظػػػة بػػػداع اسداري ل  المدرسػػػيةعمػػػي درجػػػة ممارسػػػة الليػػػادات  تعرفػػػت الدراسػػػة ل1
 .دمياط

عمػػػػػػػػق اساػػػػػػػػتاؼ فػػػػػػػػي درجػػػػػػػة ممارسػػػػػػػػة اإلبػػػػػػػػداع اإلداري لػػػػػػػػدي مػػػػػػػػديري  تعرفػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة ل2
 المدارستمحافظة دمياطل بااتاؼ الجنس.

 :حدود الدراسة
 درجة ممارسة الليادات المدرسية ل بداع اإلداري. :ل حدود الموضوع1
الحدود الج رافية لمدراسة في عدد مف مدارس محافظػة دميػاط فػي  تم)مت ل حدود ج رافية :2

 جميع المراحؿ الدراسية الماتمفة لمتعميـ العاـ الحكومي.
 مجموعة مف مديري ومديرات المدارس بمحافظة دمياط. ل حدود بشرية:3
 .2020سلي سبتمبر  مف يناير ل حدود زمنية:4

 الونهج الُوستخذم:

التحميمي والػذي يلػـو عمػي جمػع البيانػات بأسموب  و المنهج الوصفي ي تادـالذي اس  المنهج   
 .لمكشؼ عف واقع ممارسة اإلبداع اإلداري عف طريؽ تطبيؽ استبانة مف تصميـ الباح)ة

 هصطلحات الذراسة:

 اإلبداع اسداريل 1
، عمؿ جديد، يمكف تنفيذ  تا صالةل، وتنميت يو قدرة مدير المدرسة عمي سنتاج فكر أو   

في الحساسية  ليسايـ في زيادة فعالية سدارة المدرسة، كما أن  يتطمب ملومات تتم)ؿ
 ،2012، واإلحتفاظ باإلتجا  ومواصمت  تعيسي ، والمرونة، والمااطرة، لممشكات، والطاقة

 ل.15 ص
بأسػاليب جديػػدة المدرسػػة عمػي أنػػ  اللػدرة عمػي حػػؿ مشػكات اإلداري الباح)ػة اإلبػػداع  وتعػرؼ
 فػي الهػـر الػوظيفي اللضػاء عمػي الػروتيف المتػوارث مػف قػديـ ا زؿمحاولػة مػع  وفعالػةمبتكرة 
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 مبتكػرة ذات فااػدة عظيمػةلػديـ أفكػار وت ، وريية ا شياء العاديػة بطريلػة ييػر عاديػةبالمدرسة
 .إلدارة المدرسة

والذراسات السابقة اإلطار النظري  

يشهد العصر الحالي ك)يرًا مف التطورات السريعة في كافة فروع المعرفة نظرًا لم)ورة  
ية مف لذا تعد الموارد البشر  ،وأصب  العالـ قرية ص يرة في ظؿ العولمة، التكنولوجية الهاامة

وتبرز الحاجة سلي مبدعيف يلدموف سضافات سلي المعرفة  ،أيـ عناصر التنمية والتلدـ
اإلبداعية واست)ارة ا فكار  وتصب  العممية ،يدفعوف عممية التطور سلي ا ماـو  ،اإلنسانية

الجديدة بم)ابة ا مؿ لممجتمعات التي تطم  سلي الوصوؿ سلي مركز مرموؽ عمي الصعيد 
  الدولي.

قد تواج  الميسسات الماتمفة العديد مف التحديات والعلبات التي  ،وفي ظؿ يذا العصر   
تهجر التلميد وتتامي  ،لذا فهي بحاجة سلي سدارة مبدعة ،قد تلؼ في طريؽ عممها وتطوريا

عن  وتتعامؿ مع الت يير وتدير  بفاعمية وتشجع ا فراد العامميف عمي اإلبداع وعمي سنتاج 
 ،مف أجؿ الحفاظ عمي بلاء الميسسة وذلؾكرة ومبدعة أفكار جديدة وممارسة أساليب مبت
لذا أصب  اإلبداع مف الوظااؼ  ،ل26 ص ،2004 ،تأميف والمسايمة في تنميتها وتطويريا

 ،تالساعد لمميسسات وليس أمرًا )انوياً  وأصب  اإلبداع أمرًا ضروريًا وجويرياً  ،الرايسة لممدير
 ل.37 ص ،2004

وييكػد اإلبػداع اإلداري عمػػي أيميػة اسػػت)مار ا فكػار الموجػودة لػػدي اللااػد التربػػوي أو أي      
فرد مف الجماعة في تحريؾ موايب ومهارات اآلاريف واست)ماريا في الطريؽ الصحي  تأحمد 

كما يركز اإلبداع اإلداري عمي العمميات والمهارات العلمية والوجدانية  ،ل633ص  ،1991 ،
أو  ،ا فراد والجماعات أو الميسسات والتي تهدؼ سلي ت يرات مريوب فيها لدي واسجتماعية

 ل.319 ص ،2005 ،تجنب علبات دااؿ العمؿ الميسسي تالكناني
يسػػػتطيع اللااػػػد المبػػػدع أف يوجػػػ  العػػػامميف معػػػ  ليكونػػػوا مبتكػػػريف ومبػػػدعيف باتجػػػا  تحليػػػؽ    

البدايػػػػة فػػػػي وضػػػػع الاطػػػػط اسسػػػػتراتيجية . فالرييػػػػة اإلبداعيػػػػة يػػػػي نلطػػػػة ا يػػػػداؼ المرجػػػػوة
ف اإلدارة المتميػزة فػػي العمػؿ تلػاس بكميػػة تحليػؽ ا يػداؼ التػػي تتػدفؽ مػف يػػذ   ،وا يػداؼ وا 
فهػػي وعػػد لمسػػػتلبؿ  ،فالسػػعي نحػػو يػػػذ  الرييػػة اسبتكاريػػة يحلػػػؽ الت يػػر عمػػي الػػػدواـ ،الرييػػة
ويػـ قػادروف عمػي تنميػة )لافػة  ،واللادة المبدعوف لديهـ يذ  الريية لمت يير فػي عممهػـ ،أفضؿ

 ل. 50ص  ،Sloane ، 2007اسبتكار وعمميات تنفيذ استراتيجياتها ت
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 تعريؼ اإلبداع اإلداري:   
أساليب ووسااؿ وأفكار يمكف  يناؾ مف يري أف اإلبداع اإلداري يو اللدرة عمي ابتكار    
العامميف وتحفزيـ سست)مار قدراتهـ وموايبهـ لتحليؽ  بيفب ا م)ؿ التجاو  تيدي سلي أف

 ل.322ص  ،0220 ،ا يداؼ التعميمية تأحمد
ويعد موضوع اإلبداع اإلداري مف أحد الموضوعات المهمة والمنتشرة في مياديف عمـ    

مع أن  يعد مف  ـ ،وفي العمـو ا اري كعمـ النفس واسجتماع بشكؿ عا ،اإلدارة بشكؿ ااص
 ،ا شكاؿ والمارجات التي يظهر بهاومف الظواير المعلدة بسبب تعدد  ،أك)ريا س)ارة لمجدؿ

وك)رة الدراسات التي ، وك)رة العوامؿ التي يتأ)ر بها  ،وتنوع طرؽ وأساليب تحليل  و سنجاز 
مفهـو نظري لذلؾ وجد العديد مف عمماء اإلدارة  صعوبة في وضع  ،تناولت  بالبحث والدراسة

ري يو مزيج اإلدا اإلبداع يري البعض أفو  ل.93 ص ،2100 ،مجرد ل بداع  تاصاونة
الشاصية والدافعية والمعرفية التي يتصؼ بها المدراء بدرجات مف الاصااص العلمية و 

، وتعمؿ عمي شونها ويتفاعموف معها يمتفاوتة تبعًا لمعوامؿ الورا)ية والموضوعية التي يع
نتاج  ،تتم)ؿ في : اكتشاؼ وتحديد المشكمة ةويمر بعمميات متعدد ة،اإلبداعي قدراتهـصلؿ  وا 

بحيث تتطمب ملومات تتم)ؿ وتنفيذ ا فكار  ،وتلييـ ا فكار ،وتحميؿ ا فكار ،وتنمية ا فكار
 ،ومواصمة استجا  نحو الهدؼ ،وا صالة،  والمرونة ،والطاقة  ،في : اإلحساس بالمشكات

 ،والمدرسة ،ؿ قيمة ممحوظة عمي مستوي ا فراديم) ،تج عنها أو فكرة أو عمؿ جديدا ينمم
 ل.03-01ص ص ،2119 ،بحيث يمكف وضعها موضع التنفيذ تاليحيوي ،والمجتمع

كما يري البعض أف اإلبداع اإلداري يو ابتكار أفكار وأساليب سدارية جديدة ومتميزة تسهـ    
مف ااؿ تفويض السمطة ومشاركة  ،دااؿ اللسـ العممي الجامعي سبداعيفي تهياة مناخ 
مف اتااذ اللرارات في ضوء ا يداؼ الموضوعة بصورة تتسـ بالجدة والمرونة  أعضاء اللسـ

 ل.232 ص ،2112 ،وا صالة توحيش
قدرة مدير المدرسة عمي اللياـ بعمؿ باح)ة اإلبداع اإلداري عمي أن  تعرؼ ال ،ومما سبؽ   
 وتنمية يذا العمؿ المبتكر الحديث ،ايمكف تنفيذي بطريلة تـ توليديا مف فكرة مبتكرة جديد

 ،يتطمب ملومات تتم)ؿ في: الحساسية لممشكات ويو ،ليسايـ في زيادة فعالية سدارة المدرسة
 واسحتفاظ باستجا  ومواصمت . ،والمرونة ،والطاقة
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 أهمية اإلبداع اإلداري: .1
 ،في جميع جوانب حياة اإلنساف المادية والمعنوية وا دبية والفكرية اإلبداعتكمف أيمية      

بطرؽ وأساليب جديدة يير  يظهر في حؿ المشكات مهـفهو عنصر ، واإلجتماعية والنفسية
سذا توافرت ل  الظروؼ الماامة والمناخ المناسب دااؿ ا سرة  قابؿ لمتنمية، ويو مألوفة

سذا أمكف سزالة تمؾ المعوقات سواء أكانت مجتمعية أـ ااصة  ااصة، والمدرسة والمجتمع
وبالذات في ظؿ وجود قدرة عمي اإلبداع لدي كؿ فرد سواء أكانت منافضة أـ  ،بالفرد ذات 

 ل.003 ص ،2101 ،متوسطة أـ عالية تمشهور
التحديات والت يرات الاارجية التي تواجهها المنظمات عامة ويعد العصر الحالي عصر    

في عصر العولمة والاصصة والمنافسة المحمية والعالمية  ،والميسسات العربية ااصة
ي تدار ب  الميسسات كؿ ذلؾ يي)ر في ا سموب الذ ،استحادات واسندماجاتو  ،واإلنترنت

نتاجيتهاوفي أدااها و  ي يدعـ قوة أية منظمة في تميزيا عف المنظمات فاإلبداع ا دار  ،ا 
التلميدية فلد أصبحت يير ممكنة في الوقت الحالي لما لها مف عواقب أما اإلدارة  ا اري،

مي اإلبداع والتفكير وايمة في تحوؿ ا فراد العامميف سلي بيروقراطييف وتسمبهـ قدرتهـ ع
 .ل211ص ،2112 ،تالزيري

ل في 221،210 ، ص ص2102 ،تتماص أيمية اإلبداع اإلداري كما أورديا عمي تعمي
 النلاط التالية:

 اإلبداع اإلداري يساعد في حؿ المشكات ومواجهة ا زمات:  . أ

إلداري المبدع مما يجعؿ الحاجة ماسة سلي وجود ا ،ومتنوعةتعد المشكات اإلدارية متجددة  
فهناؾ فرص سبد  ،بطريلة مبتكرة وفعالةوالحموؿ الجديدة لتمؾ المشكات الذي يطرح ا فكار 

فحؿ المشكات يعيف الميسسات عمي مواجهة  ،مف اقتناصها وأيداؼ سبد مف تحليلها
جودة اللرارات التي مما ييدي سلي  ،ا زمات وبالذات البحث عف البدااؿ في موقؼ الصراع

داراتهاالميسسة أو عمي مستوي قطاعاتها و تصنع عمي مستوي  فال)روة الحليلية تكمف في  ،ا 
فا شااص   ،وتعممهـ حؿ المشكاتود ا فكار البناءة التي تامص ا فراد مف اللي كمية

المبدعوف يـ الذيف يستمتعوف بالتحدي وينظروف سلي المشكات عمي أنها مف وسااؿ تحليؽ 
 أيدافهـ.
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 اإلبداع اإلداري يعد أحد الاصااص الهامة لممنظمات المعاصرة: . ب

اإلبداع بوصف  حاج  ممحة ظهر  ،وتصاعد اسيتماـ بالمعرفةتسارعة نتيجة لمتطورات الم 
فلد بدأ التحوؿ في مفهوـ اإلدارة مف است)مار الماؿ  ،في منظمات اللرف الحادي والعشريف

سبد لها مف فالمنظمات الطامحة نحو العالمية  ،المعرفي سلي است)مار رأس الماؿ ،المادي
جة المنظمات سلي الت يير وتحليؽ درجات أفضؿ سبداع سداري في ظؿ المنافسة الشديدة وحا

 لتستطيع اسستمرار والتكيؼ. ،مف الكفاءة والفاعمية
 في وضع اسستراتيجيات: اإلبداع اإلداري و أيميت  . ت

، ا يداؼ بوسااؿ أفضؿ وكمفة أقؿتاطيط اسستراتيجي يو تحليؽ سف أيـ ما يتج  سلي  ال  
اإلداري الذي يهتـ بالوسااؿ المناسبة الموصمة سلي سلي اإلبداع ويو في الوقت نفس  يحتاج 

 ،ا فضؿ وفؽ مجموعة مف خليات التاطيط، فاإلبداع اإلداري يبحث عف ا فكار ا يداؼ
واستدراؾ المشكات قبؿ  ،بالمستلبؿوالتنبي  ،ومواجهة التحديات ،كالبحث عف البدااؿ

 ويي استراتيجيات يامة سبد مف امتاكها. ،وقوعها
 اع اإلداري بوصف  ايارًا استراتيجياً اإلبد . ث

اسبداع اإلداري ضروريًا لمنظمات ا عماؿ الناشطة في بياات ديناميكية مف أجؿ سيعد   
وااصة في  ،بؿ مف أجؿ تمكينها مف المنافسة وتلديـ ما يو جديد كذلؾ ،استمراريا فحسب

ظؿ التحوست العالمية الجديدة المتم)مة في العولمة و)ورة المعمومات وزواؿ الحدود اإلقميمية 
 والسياسية بيف الدوؿ.

 اإلبداع اإلداري أداة حيوية لمت يير: . ج

يعد اإلبداع اإلداري مف الملومات ا ساسية إلتماـ عممية الت يير والتأقمـ مع أساليب     
يو مطمب حيوي و  ،فاإلبداع في جوير  ت يير ،بشكؿ سيجابي مع المشكات اإلدارة والتعامؿ

ويو يساعد المدير في حسف استاداـ  ،في ظؿ بياة سريعة الت يير لمك)ير مف المنظمات
 عمي التعايش مع العالـ المت ير.، ويساعد الموارد البشرية والمادية والمعنوية

 داة حيوية لمت يير:اإلبداع اإلداري أ . ح

يعد اإلبداع اإلداري مف الملومات ا ساسية إلتماـ عممية الت يير والتأقمـ مع أساليب   
ويو مطمب حيوي  ،فاإلبداع في جوير  ت يير ،اإلدارة والتعامؿ مع المشكات بشكؿ سيجابي

ويو يساعد المدير في حسف استاداـ  ،في ظؿ بياة سريعة الت ير لمك)ير مف المنظمات
 عمي التعايش مع العالـ المت ير.، ويساعد  لمادية والمعنويةالموارد البشرية وا
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 اإلبداع اإلداري أساس لبناء )لافة ا فراد والمنظمة: . خ

بحيث  ،التركيز عمي دمج المهاـ بالمشاعرتتماص ال)لافة اسنسانية في المنظمة في    
 ،ء سيتجزأ من وأف الكؿ جز  ،العامؿ دااؿ الجماعة بأن  جزء س يتجزأ مف الكؿ يشعر الفرد

والنهج ا ساسي لهذ  النظرة يلـو  ،ويذا النوع مف ال)لافة في ياية ا يمية والصعوبة معاً 
والنظر سليهـ عمي أنهـ أعضاء أسرة واحدة يتوجب عمي التركيز عمي احتياجات العامميف 

لضماف أداء متميز  ،اسيتماـ بهـ وتدريبهـ والعمؿ عمي ترسيخ المبادئ في نفوسهـ 
تاحة الفرص الكافية لهـ قدر ممكف مف اسحتراـ لمعامميف و وتوفير أكبر  ، عمالهـ ومهامهـ ا 

 لممشاركة في اللرار.
 : جوانب اإلبداع اإلداري .2

مػػػف المهػػػارات أو العناصػػػر التػػػي معتمػػػد بدرجػػػة كبيػػػرة عمػػػي مجموعػػػة سف العمػػػؿ اإلبػػػداعي    
ك)يػر مػف البػاح)يف فػي العديػد مػف أدبيػات الدراسػة عمػي أف يجب توافريا فػي الفػرد، وقػد أتفػؽ 

 مهارات التفكير اإلبداعي تتم)ؿ في مجموعة مف الجوانب أيمها:
ا صػػالة: وتعنػػي قػػدرة الشػػاص عمػػي سنتػػاج أفكػػار جديػػدة وتلػػاس ا صػػالة عػػف طريػػؽ كميػػة  -0

ل. وقػػػد أكػػػدت نتػػػااج 22 ص ،2101، و الشػػػيباني و جاسػػػـا فكػػػار ييػػػر الشػػػااعة تالعبيػػػدي 
ل عمي 2100العجمة،بحر و ل، ودراسة ت2102أبو عمشا، ل ودراسة ت2102دراسات تالحربي، 

  توافر ممارسة عنصر ا صالة بدرجة كبيرة.

الطاقػػة: وتعنػػي قػػدرة الشػػاص عمػػي سنتػػاج أكبػػر عػػدد مػػف ا فكػػار فػػي وقػػت قياسػػي، ويكػػوف  -2
 ل.22ص  ،2101،ي وخاروفتالعبيد ب حظ أكبر في سبداع أفكار متجددةصاح

عمػي الكيػؼ بػدًس مػف الكػـ، وقػدرة الفػرد عمػي تلػديـ أفكػار متنوعػة فػي  المرونة: تعنػي التركيػز -2
ة مػف الحمػوؿ فهػو ي يػر باسػتمرار فػي المعنػي معني بحيث س تكوف حوؿ نوعية واحػدجوير ال

جميع المواقؼ،  أو التفسير أو اسستعماؿ، واللدرة عمي اسنتلاؿ مف موقؼ آلار والتعامؿ مع
ل ، 013ص ، 2112تعبػػػػػػد العزيػػػػػػز،  لجمػػػػػػود الفكػػػػػػري ال يػػػػػػر قابػػػػػػؿ لمت ييػػػػػػرويػػػػػػي عكػػػػػػس ا

 .ل022 ص ،2100تاصاونة، 

الحساسػػية لممشػػكات: وتعنػػي رييػػة المشػػكمة رييػػة واضػػحة وتحديػػديا تحديػػدًا دقيلػػًا والتعػػرؼ  -2
رييػة الحلػااؽ كمػا عمي حجمها وجوانبها وأبعاديػا وخ)اريػا مػع الواقعيػة فػي الطػرح والمعالجػة و 

ير مف يي واكتشاؼ العاقات فيما بينها، كما تعني سدراؾ نواحي اللصور والنلص وريية الك)
وقػػػػػػػد أكػػػػػػػدت دراسػػػػػػػة   ل.222 ص ،2102تأبػػػػػػػو العػػػػػػػا، المشػػػػػػػكات فػػػػػػػي الموقػػػػػػػؼ الموحػػػػػػػد 
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(Athanasoula, Reppa, Marki, Kalliopi and Psychairs, 2010)   عمػي أيميػة
كمػػػا أبرزتهػػػا نتػػػااج دراسػػػة تأبػػػو حمػػػدي،  ،شاصػػػية المػػػدير المدرسػػػي الجانػػػب فػػػي تػػػوافر يػػػذا

 ل.2102

 معوقات اإلبداع اإلداري: .2

ة وتحوؿ دوف التطور والتلدـ عمي سير العممية اإلبداعياؾ الك)ير مف المعوقات التي تي)ر ين
 :ل20- 21 ، ص ص2119 تكوؾ،

والتي تتم)ؿ في وجود قيادة استبدادية س  ،أسموب الليادة والليـالمعوقات المتعملة بال)لافة و 
نمط تلميدي يحد ويعيؽ مف أو تتم)ؿ في سيادة  ،تهتـ سس بأفكاريا فلط وس تملي باًس لآلاريف

أنهـ وحديـ و  ،يفترضوف أف المستلبؿ امتداد لمماضيويوسء اللادة النمطيوف  ،اإلبداع
 المسيولوف عف التاطيط و سدارة المستلبؿ. 

 وتتم)ؿ يذ  المعوقات فيما يمي: -متعملة بسوء الصحة التنظيمية تالهياكؿ والنظـلمعوقات  ل0
اإلداري سلي ت ييرات تتعرض الوحدات التنظيمية بالجهاز عدـ اسستلرار التنظيمي: سذ  . أ

ويترتب  ،مستمرة في أوضاعها وارتباطاتها التنظيمية مما يي)ر بشكؿ سمبي عمي فعاليتها
العاقات التنظيمية وتدااؿ في اساتصاصات بشكؿ يي)ر سمبًا عميها عادة اضطراب في 

 عمي اإلبداع.

: سف التضاـ في الهياكؿ التنظيمية سنما جاء نتيجة الهيكؿ التنظيمي الداامي بالوحدةتضاـ  . ب
تجزاة ا نشطة المتكاممة وتلسيمها سلي عدد مف اللطاعات واإلدارات المركزية أو تلسيمات 

لمترقي  واستحداث درجات تستوعب العمالة الحالية المستلبمية مما وذلؾ لامؽ فرص  ،أدني
 ييدي سلي سيادة نمط سداري تلميدي وزيادة البيروقراطية.

الوحدات اإلدارية  عدـ اسيتماـ بإعداد الدليؿ التنظيمي لموحدات اإلدارية: ك)يرًا ما تهتـ . ت
 ،الرايسة لكؿ تلسيـ تنظيميبإصدار اللرار التنظيمي دوف أف يمحؽ بها بياف باساتصاصات 

ف وجدت  كؿ عموميات س توض  واجبات يذ  اساتصاصات الرايسة فإنها تتحدد عمي شوا 
، مما ييدي سلي تنازع السمطات )ـ سلي سوء نظاـ استصاست وانعداـ روح الفريؽ ،الفرد

 عمي اإلبداع دااؿ الوحدات اإلدارية.ويي)ر 

أجزاء الجهاز في اساتصاصات: تعد مشكمة ازدواج اساتصاصات بيف اسزدواجية والتكرار  . ث
اإلداري مف أيـ العيوب التي يترتب عميها زيادة اإلحساس بمشكات الروتيف وصعوبة تحديد 

 المسيولية ويذا يحد مف اإلبداع الفكري.
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ر يوجد العديد مف المعوقات التي تلؼ في طريؽ تنمية مهارات اإلبداع والتفكيكما    
 ،ل212 ص ،2113 ،اإلبداعي الفعاؿ ويكوف مف الضروري تحديد يذ  المعيلات تشلير

تطبيلها أمرًا صعبًا أو بداعي أو فهذ  المعيلات تجعؿ عمميات التنشيط لمهارات التفكير اإل
ير واض  في تنشيط وييدي ااتفاء يذ  العوامؿ أو تناقصها سلي حدوث تيس ،بالغ الصعوبة
 .ل21 ص ،2119، رمضافيذ  المهارات ت

الفرد المبدع سواء كانت تتعمؽ ب ،سلي  ينا يو أف جميع يذ  معوقات ومما تجدر اإلشارة   
جميعها تحتاج سلي تضافر في  ،أو كانت معيلات سدارية أو )لافية أو بياية، وقدرات  وانفعاست 

المناخ المااـ ا طراؼ حتي يمكف الت مب عمي تمؾ المعيلات وتوفير الجهود بيف كافة 
 ل.222 ، 2119 رعاية المبدعيف وتشجيعهـ تاللاضي،ل بداع و 

 اصااص مدير المدرسة المبدع: .2

 كما ذكريا العجمي أيـ اصااص اللااد التربوي الناج  والمبدع وذلؾ سذا حلؽ ما يأتي
 ل:39ص  ، 2112،تالعجمي

التربوية حيث تكوف ا يداؼ التاطيط لأيداؼ التربوية اللريبة والبعيدة المدي ولمعممية  ل0
 واقعية ممكنة التحلؽ.

وضع سياسة تعميمية مستعينًا بمصادر وسياسة السمطات ا عمي ومصادر أعضاء الجماعة  ل2
العميا والجماعة نفسها بأمانة  ومسايمًا في سطار ما تفوض  ل  السمطة ،مف معمميف وموظفيف

ااص.و   ا 

 ية يدعمها سطار عممي.حيث تكوف لممدير أفكار سبداع ا يدولوجية، ل2

 است)مار الابرة التربوية المتوافرة لدي  وتحويمها سلي طاقة وسموؾ. ل2

بحيث يكوف اللااد التربوي حكمًا ووسيطًا فيما ينشب مف صراعات الحكـ والوساطة،  ل1
 والموظفيف. معمميفواافات بيف ال

شاعة أجواء الديملراطية في المدرسالمحافظة عمي النظاـ واسنضباط و  ل3  ة.ا 

مف حيث بناء الود والتجاذب والتعاوف وطرؽ استصاؿ بيف المعمميف  بناء الفريؽ، صيانة ل9
 والموظفيف اإلدارييف وتسهيؿ عممية الحراؾ الرأسي وا فلي.

وظااؼ المعمميف في الجماعة وحسف توزيعها واللياـ بسموؾ و تنسيؽ ا دوار اسجتماعية  ل2
 وتجنب صراع ا دوار. الدور في ضوء المعايير السموكية السميمة

 حارس لمعايير السموؾ التربوي في ضوء تعاليـ الديف والمواا  واللوانيف والعرؼ والتلاليد. ل2
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توجي  المريوسيف وتوحيد جهوديـ والتنسيؽ بينهـ في توزيع مسيوليات العمؿ بناء عمي  ل01
مكاناتهـ وابراتهـ وايتماماتهـ الشاصية.   تاصصاتهـ وقدراتهـ وا 

بعض مف الصفات الشاصية التي تميز مدير المدرسة الناج ، الذي يتحوؿ كما أف يناؾ 
، 2113 ،بهذ  الميزات سلي قااد تربوي مبدع في أداا  وممارسات  ومنها تأبو الكشؾ

 ل:21ص
قوة شاصية المدير وقدرت  عمي التأ)ير عمي اآلاريف، كالمعمميف والموظفيف وجذبهـ  ل0

 للرارات .

 .التجديد والت يير المتأني المدروسميؿ مدير المدرسة نحو  ل2

 قدرت  عمي تكويف عاقات سنسانية فاعمة. ل2

 اللدرة عمي الحسـ والبت في ا مور لموصوؿ سلي اللرارات الصاابة والحكيمة. ل2

 اللدرة عمي اإلص اء سلي المعمميف وفهـ مشكاتهـ واإلسهاـ في حمها. ل1

 بدقة ووضوح كامًا وكتابة. أف تكوف لدي  المهارة في التعبير عف  نفس  و أفكار  ل3

 ريبة المدير في النمو المهني. ل9

 حرص المدير عمي ال)لافة الواسعة وسعة اسطاع. ل2

 الم)ابرة واستزاف. ل2

 فهم  لطبيعة العاقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي. ل01

 ملدرت  عمي اسبتكار واسبداع والتطوير. ل00

 المدرسة. ملدرت  عمي تحفيز العامميف مف معمميف وموظفيف دااؿ ل02

 تم)م  لمليـ الدينية وا ااقية الحميدة. ل02

السابقة الذراسات  
درجػػػة تػػػوافر اإلبػػػداع اإلداري لػػػدي مػػػديري  عمػػػيمتعػػػرؼ لل 2019يػػػدفت دراسػػػة المطيػػػري ت  

المدارس في دولة الكويت، وعاقتها بدافعية اسنجاز لدي المعمميف مف وجهة نظر المعمميف، 
أظهػػرت نتػػااج الدراسػػة أف درجػػة تػػوافر )لافػػة اإلبػػداع اإلداري لػػدي مػػديري المػػدارس فػػي دولػػة 

 الكويت جاءت بدرجة متوسطة مف وجهة نظر المعمميف.
ل سلػػي التعػػرؼ عمػػي العاقػػة بػػيف ال)لافػػة التنظيميػػة 2019دراسػػة ال ػػويري و الطراونػػة تيػػدفت 

واإلبػػداع اإلداري فػػي المػػدارس الااصػػة فػػي ا ردف مػػف وجهػػة نظػػر المعممػػيف، والتعػػرؼ عمػػي 
مػػػف نتػػػااج الدراسػػػة أف مسػػػتوي  ؛ كػػػافمسػػػتوي اإلبػػػداع اإلداري لػػػدي مػػػدراء المػػػدارس الااصػػػة
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راء المدارس الااصة جػاء متوسػطًا، وبينػت نتػااج الدراسػة عػدـ وجػود اإلبداع اإلداري لدي مد
فروؽ ذات دسلة سحصااية عند مستوي الدسلة لمستوي اإلبػداع اإلداري تعػزي لمت يػر الجػنس 

 والابرة.
ل درجػػػة ممارسػػػة اإلبػػػداع اإلداري ومشػػػكات  لػػػدي الموظفػػػات 2019تناولػػػت دراسػػػة الحربػػػي ت

د بػػػف سػػػعود اإلسػػػامية، وتوصػػػمت لملترحػػػات تنمػػػي اإلبػػػداع اإلداريػػػات بجامعػػػة اإلمػػػاـ محمػػػ
اإلداري، توصػػمت نتػػااج الدراسػػة سلػػي أف درجػػة ممارسػػة الموظفػػات اإلداريػػات ل بػػداع اإلداري 

بتبسػػيط اإلجػػراءات التنظيميػػة فػػي اإلدارة ، أوصػػت الدراسػػة 5مػػف  3447كانػػت عاليػػة بنسػػبة 
 نة في التنفيذ لتشجيع اإلبداع اإلداري.باللدر الذي يحلؽ اسستلالية في العمؿ والمرو 

ل واقػػػع اإلبػػػداع اإلداري فػػػي مديريػػػة التربيػػػة والتعمػػػيـ فػػػي 2019تناولػػػت دراسػػػة أبػػػو حمػػػدي ت
نظػػػر العػػػامميف فيهػػػا، أظهػػػرت النتػػػااج أف واقػػػع اإلبػػػداع محافظػػػة العلبػػػة بػػػا ردف مػػػف وجهػػػة 

نظػػر العػػامميف فيهػػا جػػاء  اإلداري فػػي مديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ فػػي محافظػػة العلبػػة مػػف وجهػػة
  بدرجة متوسطة.

 المنطلػػة ل واقػػع اإلبػػداع اإلداري لػػدي مػػديري المػػدارس فػػي 2014تناولػػت دراسػػة الحػػار)ي ت   
الشػػػػرقية بسػػػػمطنة عمػػػػاف عػػػػف طريػػػػؽ وضػػػػع تصػػػػور ملتػػػػرح لتطػػػػوير اإلبػػػػداع اإلداري لػػػػديهـ، 

حافظػة الشػرقية جػاءت أظهرت نتااج الدراسة أف درجة ممارسة مديري المدارس ل بػداع فػي م
، كمػػػا أظهػػػرت عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات دسلػػػة سحصػػػااية فػػػي مسػػػتوي الدسلػػػة بدرجػػػة متوسػػػطة

لتلػػػديرات أفػػػراد الدراسػػػة لمجػػػاست الممارسػػػة اإلداريػػػة ل بػػػداع اإلداري تعػػػزي لمت يػػػر الجػػػنس 
 والمييؿ العممي والابرة اإلدارية.

ي لػػدي مػػديري المػػدارس فػػي محافظػػة ل واقػػع اإلبػػداع اإلدار 2012تناولػػت دراسػػة أبػػو عمشػػا ت
أظهػػرت نتػػااج الدراسػػة أف درجػػات تلػػديرات  ؛بيػػت لحػػـ / فمسػػطيف مػػف وجهػػة نظػػر المعممػػيف

معممػػي مػػدارس محافظػػة بيػػت لحػػـ لواقػػع اإلبػػداع اإلداري لػػدي المػػديريف كانػػت مرتفعػػة، حيػػث 
بػػيف تلػػديرات ل، كمػػا أظهػػرت نتػػااج الدراسػػة فروقػػًا 3498بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لهػػذ  الدرجػػة ت

 ت ير الجنس لصال  الذكور.أفراد عينة الدراسة لواقع اإلبداع اإلداري تعزي لم
ل تنميػػة اإلبػػداع لػػدي معممػػي المػػدارس ال)انويػػة بمحافظػػة يػػزة 2012تناولػػت دراسػػة المشػػارفة ت

أظهػػرت نتػػااج الدراسػػة وجػػود فػػروؽ ذات دسلػػة سحصػػااية عنػػد مسػػتوي الدسلػػة  ؛وسػػبؿ تدعيمػػ 
ت تلػديرت عينػة الدراسػة لػدور مػديري المػدارس ال)انويػة بمحافظػة يػزة فػي تنميػة بيف متوسػطا

 اإلبداع اإلداري لدي معمميهـ تعزي لمت ير الجنس وكانت لصال  اإلناث.
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ل التعػػػػرؼ عمػػػػي مػػػػدي تػػػػوفر اللػػػػدرات اإلبداعيػػػػة لػػػػدي 2011بحػػػػر ، العجمػػػػة ت يػػػػدفت دراسػػػػة
دااهـ، أظهػرت نتػااج الدراسػة تػوفر اللػدرات المديريف العػامميف بػوزارات قطػاع يػزة وعاقتهػا بػأ
 .المميزة لدي المديريف العامميف بوزارات قطاع يزة

بدراسػػة لمتعػػرؼ عمػػي عناصػػر تعزيػػز   (Cho & Chung, 2011 )قػػاـ تشػػو و تشػػانج 
اإلنجػػازات اإلبداعيػػػة لملػػادة الكػػػورييف التربػػوييف، قػػػدمت الدراسػػة اآل)ػػػار المترتبػػة عمػػػي تطبيػػػؽ 
التربية اإلبداعية بما يتناسػب مػع السػياؽ اسجتمػاعي وال)لػافي الكػوري، تػـ عمػؿ ملػابات مػع 

 كشػػفت نتػػااج يػػذ  الملػػابات أفأ)نػػي عشػػر قااػػدًا، فػػي مجػػاست العمػػوـ واإلنسػػانيات والفنػػوف، 
ا سػػػػاس المتػػػػيف لممعرفػػػػة ا ساسػػػػية، واللػػػػدرة عمػػػػي ربػػػػط المجػػػػاست مػػػػف الابػػػػرات الماتمفػػػػة ، 
والتحػػػدي، والمسػػػايمة اسجتماعيػػػة، كانػػػت مػػػف أيػػػـ عناصػػػر تعزيػػػز اإلنجػػػاز اإلبػػػداعي لملااػػػد 

  التربوي الكوري.
  (Athanasoula, Reppa, Marki, Kalliopi and Psychairs, 2010)يػدفت دراسػة 

سلػػي التعػػرؼ عمػػي مسػػتوي اإلبػػداع اإلداري لػػدي مػػديري المػػدارس و أ)ػػر  عمػػي التواصػػؿ بػػيف 
المدرسة وأولياء ا مور في اليوناف. تبنت الدراسة منهجيػة البحػث النػوعي اللاامػة عمػي سجػراء 

 ؛ولػػػي أمػػػر 18، وبػػػرصلفػػػي ق 6فػػػي اليونػػػاف و  3مػػػديريف ت 6ملػػػابات نوعيػػػة معملػػػة مػػػع 
حورت أسػامة الملػابات حػوؿ أ)ػر مسػتوي المػدير اإلبػداعي وممارسػات  الااقػة عمػي جػودة تم

التواصػػؿ بػػيف المدرسػػة وولػػي ا مػػر، بينػػت الدراسػػة أف مظػػاير اإلبػػداع لػػدي مػػدير المدرسػػة 
واضػػػحة بدرجػػػة معلولػػػة، وانتهػػػت الدراسػػػة سلػػػي أف مسػػػتوي اإلبػػػداع لػػػدي مػػػدير المدرسػػػة يػػػو 

نػػوات استصػػاؿ مػػع ا سػػرة، إلطػػاع ولػػي ا مػػر عمػػي المشػػكات العامػػؿ ا يػػـ فػػي تأسػػيس ق
 التي تعترض تعميـ أوسد  أوس بأوؿ.

ل سلي التعرؼ عمي مستوي اإلبداع اإلداري لدي مديري المدارس 2009يدفت دراسة العنزي ت
في شػماؿ المممكػة العربيػة السػعودية مػف وجهػة نظػر المعممػيف والمشػرفيف التربػوييف، امصػت 

مػف وجهػة  سلي أف مستوي اإلبداع اإلداري لدي مديري المػدارس جػاء بدرجػة متوسػطة الدراسة
 ، بينما جاء بدرجة كبيرة مف وجهة نظر المعمميف.نظر المشرفيف التربوييف

سلػي التعػرؼ عمػي العاقػة بػيف سبػداع الموظػؼ  Gong & Farh , 2009)يػدفت دراسػة ت  
والتعػػػرؼ عمػػػي تػػػأ)ير كػػػؿ مػػػف ستجػػػا  التعمػػػيـ لمموظػػػؼ والليػػػادة عمػػػي سبػػػداع  ،واآلداء الػػػوظيفي

جابيػًا سبػداع الموظػؼ يػرتبط سيأسفرت نتااج يذ  الدراسػة عػف أف ، في مدارس تايواف الموظؼ
 أف اإلتجا  التعميمي لمموظؼ والليادة يرتبط سيجابيًا بإبداع اللااد.باآلداء الوظيفي لمموظؼ و 
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الشاصية لمليادات في أكاديمية التعرؼ عمي السمات  ل2008واغ تسستهدفت دراسة الص  
د العبدهلل لمعموـ ا منية، وتحديد مستوي اإلبداع اإلداري واآلداء الوظيفي، وتحديد العاقة سع

بيف السمات الشاصية واإلبداع اإلداري واآلداء الوظيفي، أسفرت نتااج الدراسة عف 
ري واآلداء الوظيفي لمضباط ويي: اإللتزاـ داسستااص امسة اصااص ل بداع اإل

تااذ اللرارات، والحوافز المادية،التطوير واو   والمااطرة. إلبداع الوظيفي، وا 
ل الكشؼ عف معوقات تحليؽ اإلبػداع اإلداري لػدي ريسػاء 2008سستهدفت دراسة وحيش ت  

الازمػػة لتحليػػؽ  والتعػػرؼ عمػػي أيػػـ المتطمبػػات بجامعػػة المنصػػورة، ا قسػػاـ العمميػػة الجامعيػػة
سلػي أقصػي درجػات  اإلبداع اإلداري والت مب عمي معوقات  مف أجؿ الوصوؿ با قساـ العممية

، أسػفرت نتػااج الدراسػة عػف وجػود الك)يػر مػف المعوقػات ل بػداع اإلداري م)ػؿ التميز والتجديػد
ة ريسػاء يالبيػأف و  ،، وممارسة التلييـ المتسػرع مػع رفػض ا فكػار الجديػدة،الاوؼ مف الفشؿ
 الدوافع واإلستعدادات نحو التجديد واإلبداع. يفتلدوفا قساـ العممية 

فػػي الوسيػػات المتحػػدة بدراسػػة  (Sanger & Levin, 2005)كػػؿ مػػف سػػانجر وليفػػيف قػػاـ   
ا مريكية يدفت لمتعرؼ سلي طبيعة اإلبداع الذي يمارس  مدير المدرسة، واآلليات التي ينب)ؽ 

ل مديرًا أمريكيًا حصموا عمػي جػوااز 26التنظيمي، وقد تكونت عينة الدراسة مف تمنها اإلبداع 
ل بػػداع اإلداري، وجػػري الحكػػـ عميهػػا مػػف اػػاؿ استشػػارة الابػػراء ا كػػاديميف والمتاصصػػيف 
في الشاوف اإلدارية، وقد استادمت اسسػتبانة كػأداة لجمػع البيانػات، توصػمت الدراسػة سلػي أف 

 طور في المعرفة والابرة وكيفية اسستفادة منها.اإلبداع ينشأ عف الت
 تعليب عمي الدراسات السابلة
، وتستفيد مف بعضها لة سمسمة متصمة يكمؿ بعضها البعضتظؿ الدراسات العممية الساب

زز ما تارج ب  مف توصيات وملترحات ونتااج وتيكد عبشكؿ ي)ري الجانب العممي، وي
ية مف جممة الدراسات السابلة في عدة أمور أساسية مف الباح)ة عمي استفادة الدراسة الحال

 أيمها:
 اإلبداع اإلداري ودور  في تحليؽ فاعمية سدارة المدارس. - أ
 أيـ المشكات التي تعوؽ اإلبداع اإلداري لدي اللادة التربوييف. - ب
 أيـ المشكات التي تعوؽ تنمية الليادة المدرسية. - ت

ل  أيمية كبيرة في تطوير  تنمية قادة المدارسأتض  أف  ،ومف مجمؿ الدراسات السابلة  
وتحسيف العممية التعميمية في الوقت الحالي لموصوؿ سلي بناء قااد تربوي كؼء قادر عمي 
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، ويسعي سلي ما يو جديد في مجاؿ التكنولوجيا اإلبداع في ظؿ نظاـ تعميمي يواكب كؿ
عميمية التربوية التي تستطيع مواجهة اسنتلاؿ مف الميسسة التعميمية التلميدية سلي الميسسة الت

، ويتض  ذلؾ مف محاولة الباح)ة تصنيؼ الدراسات وفلًا مت يرات اللرف الحادي والعشريف
وقد استفادت الباح)ة مف ااؿ اسطاع عمي ا دبيات السابلة مف  لمجاؿ الدراسة الحالية:

، وتحديد التحميات سبةت مف سعداد أداة اللياس المناتحديد مت يرات الدراسة كما تمكن
، كما استفادت الباح)ة مف يذ  الدراسات لطرؽ اإلجرااية الماامة لمدراسةاإلحصااية وا

 السابلة في مناقشة نتااج دراستها مع ما ورد مف نتااج الدراسات السابلة.
 اجراءات الذراسة الويذانية

 أوًس : مجتمع الدراسة و اصااصها:
الباح)ة مجتمع الدراسة مف مدارس محافظة دمياط حيث تعد محافظة دمياط مف  ااتارت

أكبر المحافظات شماؿ جمهورية مصر العربية في احتوااها عمي عدد كبير مف المدارس 
 الحكومية الرسمية كما أنها يي مسلط رأس الباح)ة.

ي المدارس اسبتدااية عينة مف مدير  ااتارت الباح)ةتكونت عينة الدراسة عمي النحو التالي: 
حيث  مم)مة لمعينة عمي مستوي المحافظة،واإلعدادية وال)انوية في محافظة دمياط لتكوف 

عينات مف  وعمي  ااتارت الباح)ة ب ووسط وجنوب المحافظة،روعي التبايف بيف شرؽ وير 
مف  رأي المدراء أاذت الباح)ةبالمحافظة لمراعاة تنوع ا راء.  جميع اإلدارات الموجودة

دارات العشر اجمالي عدد المدارس الموجودة باإل%ل مف 20مجموع المدارس بنسبة ت
 كالتالي:الدراسة الميدانية عميهـ  ، طبلت الباح)ةمدير 111بالمحافظة، فبمغ عدد المدراء 

مدير  11 مدير مدرسة لممرحمة اإلعدادية، و 38مدير مدرسة لممرحمة اإلبتدااية،  62
 نوية.مدرسة لممرحمة ال)ا
اصااص  أوضحت الباح)ة مف ااؿ تحميات بيانات العينة بعد التطبيؽ خصائص العينة:

 أفراد عينة الدراسة في ضوء مت يرات الدراسة عمي النحو التالي:

 ل1جدوؿ ت
 يوض  توزيع عينة البحث في ضوء مت ير النوع

 النسبة الماوية العدد النوع
 45.05 50 ذكر
 54.95 61 أن)ي 
 %100 111 المجموع
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 ثانياً: منهج و أدوات الدراسة الميدانية:

استادمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي بجانب  التحميمي الذي يلوـ عمي جمع   
سايست التاسستبياف  في راعت الباح)ةوقد  ت والحصوؿ عمي نتااج أك)ر واقعية،المعموما

 اإلطار النظري لمدراسة.ات العاقة و ، الدراسات السابلة ذالرايسية لمشكمة الدراسة
لمتحلؽ مف صدؽ اسستبياف، اتبعت الباح)ة طريلة صدؽ المحكميف، حيث : صدق االستبيان

في جامعة رض اسستبياف عمي مجموعة مف المحكميف ذوي العاقة مف أساتذة التربية ع  
وذلؾ ، بالمممكة العربية السعودية جامعة الطااؼبجمهورية مصر العربية وأساتذة مف  المنيا

وضوح المفردات وارتباطها بالمحور ليصب  التطبيؽ العبارات، و لمحكـ عمي مدي ماامة 
صياية بعض مفردات اسستبانة حتي  وأ عيد ت وأ ضيفتذفصالحًا، وفي ضوء ذلؾ ح  

 أصبحت بالصورة المناسبة لمتطبيؽ.
 بطريقتين هما:تم حساب وتقدير الثبات  :ثبات االستبيان

: سعادة التطبيؽ بفاصؿ زمني قدر  أسبوعاف عمي عينة استطاعية ااتيرت بطريلة ا ولي
اعدادي   –مدرسة مف مدارس التعميـ العاـ بمحافظة دمياط تابتدااي  30عشوااية مكونة مف 

 ويذا يدؿ عمي أف اسستبياف عمي 0401واتض  أف النتااج كمها دالة عند مستوي  ،)انويل –
 درجة عالية مف ال)بات.

: حساب معامؿ ال)بات بطريلة ألفا كرونباخ لاستبياف باستاداـ برنامج التحميؿ ال)انية
مما يدؿ عمي أف اسستبياف ذو ،  04994يو  المحور كم مجموع )بات وكاف  ؛اإلحصااي

أف عمي )بات النتااج التي يمكف ، ويذا ميشر معامات )بات مرتفعة و ملبولة سحصااياً 
 تسفر عنها يذ  ا داة مما يدؿ عمي اتساؽ داامي مرتفع لاستبياف.

 
 سستبانة اإلبداع اإلداري بعد حذؼ درجة كؿ مفردة اقيـ معامات ألفوض  ي ل2جدوؿ ت

 ألفا بعد حذؼ المفردة رقـ المفردة ألفا بعد حذؼ المفردة رقـ المفردة
1 0.994 11 0.995 
2 0.995 12 0.994 
3 0.994 13 0.994 
4 0.994 14 0.995 
5 0.994 15 0.995 
6 0.995 16 0.995 
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7 0.994 17 0.995 
8 0.994 18 0.995 
9 0.995 19 0.995 
10 0.995 20 0.994 

 الطرق اإلحصائية الوصفية:

حساب المتوسط المرج  ، المتوسط الحسابيم)ؿ الطرؽ اإلحصااية  استادمت الباح)ة
 .مستوي الدسلةو  اسنحراؼ المعياري ،اسستبيافإلجابات أسامة 

ػرض نتائج الذراسة وهناقشتهاثالثًا :   

مف ما درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ل بداع اإلداري "لسياؿ لنتيجة ابالنسبة  -
 –تاسنحراؼ المعياري  ح)ة مف حسابل جابة عف يذا التسايؿ كاف سبد لمبا ؟"وجهة نظريـ

كما يو موض  بالجدوؿ رقـ  ،المتوسطات الحسابيةل عف طريؽ برنامج الحـز اإلحصااية
 اص درجة ممارسة المديريف لابداع اسداري كما يمي:لاستبانة التي تل  2ت

ل المتوسطات الحسابية واسنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد الدراسة عمي استبانة 2جدوؿ ت
 تنازليااإلبداع اإلداري مرتبة 

المتوسط  الفلرة الرقـ
 الحسابي

اسنحراؼ 
 المعياري

يجب أف تتوافر لدي اللااد المدرسي اللدرة عمي منع حدوث  1
 بعض المشكات اإلدارية قبؿ وقوعها.

2.7477 0.43626 

يجب عمي اللااد أف يدمج اسفكار الماتمفة لتكويف فكرة سدارية  2
 جديدة ومفيدة.

2.7477 0.43626 

يجب أف يحرص اللااد عمي جذب ا فراد المبدعيف ل فادة  3
 منهـ.

2.7477 0.43626 

يجب أف يبتكر اللااد المدرسي أساليب جديدة متطورة لتنفيذ  4
 .العمؿ

2.7477 0.43626 

 0.43626 2.7477 يجب أف يكوف لدي اللااد اللدرة عمي توزيع المهاـ بكفاءة. 5
 0.44131 2.7387 المدرسي ريية لمعديد مف المشاكؿ.يجب أف يكوف لدي اللااد  6
يجب أف يري المدير العديد مف مشكات العمؿ المدرسي  7

 الظايرة والكامنة في الموقؼ الواحد.
2.7387 0.44131 

يجب أف يضع اللااد المدرسي الاطط المبتكرة لتطوير العممية  8
 التربوية.

2.7387 0.44131 
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 0.44131 2.7387 الطمبة فرصة كافية لمعمؿ اسبتكاري.يجب أف يعطي المدير  9
يجب أف يضع اللااد المدرسي الاطط المبتكرة لتطوير العممية  10

 التربوية.
2.7387 0.44131 

 0.44131 2.7387 يجب أف يدعـ اللااد المدرسي المعمـ الذي يحلؽ اسنجازات. 11
 0.44131 2.7387 لآلداء المتميز.يجب أف يضع اللااد المدرسي معايير محددة  12
يجب أف تتوافر لدي اللااد المدرسي اللدرة عمي حصر  13

 المشكات المتعددة
2.7207 0.45068 

يجب أف يضع اللااد اطة لتحديد ا دوار المطموبة مف  14
 المعمميف.

2.7207 0.45068 

يجب أف يعمؿ اللااد عمي وضع الاطط اسستراتيجية المستلبمية  15
 المشاركة مع المعمميف بالمدرسة.ب

2.6937 0.46305 

يجب أف يكوف لدي اللااد اللدرة عمي است)مار قدرات المجتمع  16
 المحمي لادمة المدرسة والعممية التعميمية.

2.6937 0.46305 

 0.46305 2.6937 يجب أف يساعد اللااد المدرسي المعمميف عمي النمو المهني. 17
بالماحظات الموجهة سلي  ويعمؿ  اللااد المدرسييجب اف يهتـ  18

 عمي متابعتها
2.6577 0.47665 

يجب أف يعطي اللااد المدرسي بدااؿ عديدة لمتعامؿ مع  19
 المشكات.

2.6306 0.47665 

 0.48936 2.6126 يجب أف يكوف لدي اللااد اللدرة عمي التنبي. 20
 0.43064 2.7119 الدرجة الكمية 

أف مديري المدارس الحكومية في محافظة دمياط يمارسوف  ل:2ت الجدوؿ السابؽيتبيف مف 
ل 1.22132ل وانحراؼ معياري ت2.9002اإلبداع اإلداري بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ت

امة بمحافظة أظهرت نتااج الدراسة الحالية أف درجة استجابة مديري ومديرات المدارس الع
و  ل2.9299ت المتوسطات الحسابية لهذا المحور ما بيفتراوحت دمياط كانت مرتفعة و 

تي)ر عمي اللدرة اإلبداعية لملااد  قد وذلؾ عمي الريـ مف بعض العوامؿ التيل 2.3023ت
المدرسي ومنها، العديد مف المشكات التي تواج  قادة المدارس نتيجة لوجود المركزية مف 

ة الماتمفة المتواجد بها مدارس عينة البحث والتي قبؿ وزارة التربية والتعميـ واإلدارات التعميمي
عدـ وضوح سلي تمنع مديري المدارس مف التركيز عمي ا عماؿ بجزاياتها مما قد ييدي 

ا يداؼ لديهـ، كما أف يناؾ ضعؼ في تلديـ التلدير تالمادي والمعنويل المناسب لممديريف 
عض ا حياف لدي مديري المدارس، سس مف قبؿ اإلدارات التعميمية والذي يسبب اإلحباط في ب
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أف مديري يذ  المدارس يحاولوف بذؿ قصاري جهديـ لمنهوض بسير العممية التعميمية 
يجب أف تتوافر لدي اللااد المدرسي ، حصمت العبارة ا ولي "وبتلديـ مارجات تعميمية متميزة

 متوسط حسابي " عمي أعمياللدرة عمي منع حدوث بعض المشكات اإلدارية قبؿ وقوعها
ل ويذا يدؿ عمي أف المديريف ممتزميف بوضع 2.9229تمف حيث ممارسة أفراد العينة لها

يعة اطط التحسيف المطموبة منهـ مع العمؿ عمي محاولة تنفيذيا، كما أنهـ يوفروف قدوة رف
، وأساليب سدارية تنمي العامميف، كما أنهـ يولوف العاقات المستوي وجوًا منجزًا محفزاً 

فريؽ ك تتعامؿيذ  المجموعة سلي أف  يمكنوا، لكي ية بيف المجموعة ايتمامًا كبيراً إلنسانا
، وتعاوف وتفايـ، وبذلؾ يصؿ سلي أقصي ما ، بكؿ ما يتصؿ ب  الفريؽ مف تآزرواحد عمؿ

، وقد ظهر مف نتيجة الدراسة الحالية يتوقع مف الطاب والمعمميف مف عمـ ومهارة وسموؾ
، ازات واضحة في الميسسة التعميميةالمدرسي لممعمميف الذي يلوموف بانجمدي دعـ اللااد 

ويذا في نظر الباح)ة شو معزز ودافع لهوسء المعمميف والذيف بدوريـ يكونوف قدوة لباقي 
العامميف بالمدرسة وقدوة حتي لطمبة المدرسة أنفسهـ، حتي أف تشجيع الطمبة الفااليف مف 

فز والدافعية لمطاب لمزيد مف الدافعية واسنجاز واسجتهاد قبؿ مدير المدرسة يعطي الحا
وبالتالي يكوف ل  مردود سيجابي عمي تحسيف مستوي الطمبة بصفة ااصة وتحسيف مستوي 
ا داء ككؿ ، كما أف مديري المدارس يم)موف الحافز لآلاريف لذلؾ فهـ يراعوف سموكهـ أماـ 

، ومحاولة تطوير ، بدأ المدير بنفس  في ستلاف عمم ييوسيف ليكونوا اللدوة الحسنة لهـ، فر الم
تلاف ا عماؿ.جعهـ عمي تحسيف مستويات ا داء و ومف )ـ يش  ا 

فيها سلي  تـ اإلشارةوالتي  ل2019، الحربيتة دراسنتااج الدراسة الحالية مع نتااج اتفلت   
كانت عالية بنسبة في مجممها  اإلداريات في جامعة اإلماـ سعودأف اللدرات اإلبداعية لدي 

ل والتي أظهرت 2012دراسة تأبو عمشا، نتااج ، كما اتفلت نتااج يذ  الدراسة مع  3.47
، واتفلت قع اإلبداع اإلداري لدي المديريفارتفاع تلديرات معممي مدارس محافظة بيت لحـ لوا

سبداع تي أشارت بارتباط ل والGong & Farh)  ،2009دراسةنتااج الدراسة مع  نتااج يذ 
الدراسة  نتااج ، كما اتفلتدايو  الوظيفي سرتباطًا ايجابيًا بالميسسات التربويةالموظؼ وأ

في أف درجة ممارسة مديري المدارس ل بداع ل 2009تالعنزي، دراسة  نتااج معالحالية 
الدراسة الحالية مع نتااج ، اتفلت أيضًا اإلداري جاءت بدرجة كبيرة مف وجهة نظر المعمميف

عف توفر اللدرات المميزة لدي المديريف  كشفتل التي 2011،العجمة  &بحرتدراسة نتااج 
دراسة نتااج مع الدراسة الحالية نتااج ااتمفت بينما  العامميف بوزارات قطاع يزة،
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ل التي أظهرت أف درجة توافر )لافة اإلبداع اإلداري لدي مديري المدارس 2019تالمطيري،
نتااج الدراسة ، كما أاتمفت بدرجة متوسطة وذلؾ مف وجهة المعمميفي دولة الكويت جاءت 

ل التي أظهرت أف درجة ممارسة مديري المدارس 2014، الحار)يتدراسة نتااج مع الحالية 
الدراسة الحالية مع نتااج ، أاتمفت أيضا ل بداع في محافظة الشرقية جاءت بدرجة متوسطة

ل والتي أظهرت أف مستوي اإلبداع اإلداري لدي 2019دراسة تال ويري والطراونة، نتااج 
ا ردف كاف متوسطًا، كما ااتمفت نتااج الدراسة الحالية مع  مديري المدارس الااصة في

ل حيث أظهرت أف درجة ممارسة المديريف في مديرية التربية 2019نتااج دراسة تأبو حمدي،
 نظر العامميف في المديرية.  والتعميـ ل بداع اإلداري جاء بنسبة متوسطة مف وجهة

يؿ تاتمؼ تلديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة نتيجة السياؿ ال)اني والذي نص  "بالنسبة ل-
س توجد فروؽ دالة سحصاايا بيف متوسطات تلديرات عينة اإلبداع اإلداري تبعًا لمجنس؟" 

 لمت ير الجنس.مديري المدارس في ممارسة اإلبداع اإلداري في مجافظة دمياط تعزي 
ات درجات أفراد العينة مف ولمتحلؽ مف صحة يذا الفرض تمت الملارنة بيف متوسط

ي درجة ممارستهـ ل ف61ل ومتوسط درجات أفراد العينة مف اإلناث تف=50ف=الذكورت
تتل لمفروؽ بيف متوسطات درجات العينات المستلمة ل بداع اإلداري باستاداـ ااتبار

ل يبيف المتوسط الحسابي 4ل والجدوؿ رقـ تIndependent Samples- T-Testت
، هـ ل بداع اإلداريواسنحراؼ المعياري لدرجات أفراد مجموعتي الدراسة في درجة ممارست
 سضافة لليـ ااتبار تتل لمفرؽ بيف المتوسطيف مع بياف مستوي الدسلة.

مف الذكور واإلناث ل قيمة ااتبار ت تل لمفرؽ بيف متوسطي درجات أفراد العينة 4جدوؿ ت
 في درجة ممارستهـ ل بداع اإلداري

مستوي  قيمة تتل ل61اإلناث ت= ل51الذكور تف= المت ير
 ع ـ ع ـ الدسلة

 يير داؿ -0.418 0.35748 2.8275 0.47175 2.5700 اإلبداع اإلداري

متوسط درجات أفراد العينة  ـ وجود فروؽ ذات دسلة سحصااية بيفل عد4يتبيف مف الجدوؿ ت
أفراد العينة مف اإلناث في درجة ممارستهـ ل بداع اإلداري مف الذكور ومتوسط درجات 

بسبب أف مدير المدرسة سواء ذكر أو أن)ي يو رأس الهـر في المدرسة، وأن  سفرؽ في 
ف يكوف أن)ي في عالمنا الحديث المتطور، فموقع المدير يحتـ عمي  أ التعامؿ بيف ذكر أو

اللدوة واللااد لمف حول  مف معمميف وطمبة، فعمي  أف يم)ؿ الحافز لآلاريف ليدـو العطاء 
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ويتطور، وأف يلدـ سليهـ التوجي  المبرمج، الذي يتطمب فهما دقيلًا إلمكانات العامميف 
وقدراتهـ، وأف يضع أقدامهـ عمي الطريؽ الذي يلود لمعطاء والتميز ويذا في حد ذات  تحليؽ 

  بداع، وتحليلًا لأيداؼ التربوية السامية.ل

عدـ وجود في  ل2102،ال ويري والطراونةتدراسة نتااج مع  الدراسة الحاليةنتااج اتفلت   
 كما اتفلت، تعزي لمت ير الجنسلدي قادة المدارس  ااتاؼ في ممارسة اإلبداع اإلداري

عدـ وجود ااتاؼ بيف الذكر  ل في2008دراسة توحيش ،نتااج مع  نتااج الدراسة الحالية
الحار)ي تدراسة نتااج مع نتااج الدراسة الحالية ، واتفلت وا ن)ي في ممارسة اإلبداع اإلداري

ل التي أظهرت عدـ وجود فروؽ ذات دسلة سحصااية في مستوي الدسلة لتلديرات 2014،
الدراسة نتااج بينما ااتمفت  ،أفراد الدراسة لممارسة اإلبداع اإلداري تعزي لمت ير الجنس

ل التي أظهرت وجود ااتاؼ بيف متوسطات 2012،المشارفة تدراسة نتااج الحالية مع 
نتااج  ا ااتمفتكم تلديرات عينة الدراسة تعزي لمت ير الجنس، وكانت لصال  اإلناث،

التي قامت عمي عينة مف الذكور فلط  ل2008،الصواغ تدراسة نتااج  مع الدراسة الحالية
ا منية بأكاديمية سعد العبدهلل، كما ااتمفت نتااج الدراسة  الكمية فيلطبيعة العينة المتواجدة 

ل التي أظهرت فروقًا بيف تلديرات أفراد عينة 2102الحالية مع نتااج دراسة تأبو عمشا،
 لصال  الذكور.كانت الدراسة لواقع اإلبداع اإلداري 

:لتىصياتا   

في ضوء النتااج التي توصمت سليها الباح)ة مف ااؿ الدراسة الحالية، فإف الباح)ة تلترح 
 مجموعة مف التوصيات اإلجرااية عمي النحو التالي:

ع المعوقات والعلبات التي تحوؿ دوف تطوير الدراسة الحالية بضرورة سزاحة جميتوصي  -1
 وتنمية قادة المدارس مهنيًا.

عف طريؽ دعمهـ  مديري المدارس الحالية بتافيؼ بعض مف ا عباء عف توصي الدراسة -2
إلبداع إلعطااهـ مزيدًا مف الوقت لممارسة ابالمساعديف المتميزيف وأصحاب الابرة، وذلؾ 

 والتجديد.
المديريف المبدعيف ضمف احتفاؿ ااص وبحضور سعامي توصي الدراسة بتكريـ وتحفيز  -3

 كبير.
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ارة ااصة باإلبداع في مديريات التربية والتعميـ، تعني بتطوير توصي الدراسة بإنشاء سد -4
 اإلبداع ودعم  وتحفيز  وجعم  جزءًا مف عممية الترقية.

توصي الدراسة بتكريـ وتحفيز المديريف المبدعيف ضمف احتفاؿ ااص وبحضور سعامي  -5
 كبير.
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  وراجغالقائوة 

 -أوًس :المراجع العربية:
 الكتب: . أ

.  تػػـ مفػػاييـ فػػي اإلدارة والليػػادة التربويػػة بػػيف ا صػػالة والحدا)ػػةل. 2013أبػػو العػػا، ليمػػي. ت
اسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجاع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

http://platform.almanhal.com.sdl.idm.oclc.org/EDS/Details/?id
=1-12045 

، لمنشػر دار جريػر، ا ردف: عمػاف .اإلدارة المدرسية المعاصرة .ل2006ت. محمد ،أبو الكشؾ
 .1ط

. تػـ اسسػترجاع مػف سدارة اإلبػداع واإلبتكػار فػي منظمػات التعمػيـل. 2011تاصاونة، عػاكؼ.
موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

http://platform.almanhal.com.sdl.idm.oclc.org/EDS/Details/?id
=1-832 
،  ردف : دار وااػػؿ لمطباعػػة والنشػػرعمػػاف، ا .ملدمػػة فػػي اإلبػػداعل. 2002السػػرور، ناديػػا. ت

 . 1ط
. اإلكتشػػػاؼ المبكػػػر والرعايػػػة المتكاممػػػة لمتفػػػوؽ والمويبػػػة واإلبػػػداعل. 2006شػػػلير، زينػػػب. ت
 .1ط ، ج.ـ.ع: مكتبة النهضة المصرية،اللايرة

. تػػػـ اسسػػػترجاع مػػػف موقػػػع مفاييمػػػ  أسػػػاليب ، نظرياتػػػ  –اإلبػػػداعل. 2005عػػػامر، طػػػارؽ. ت
https://ahmed1hamza.blogspot.com/2017/09/blog-

post_10.html 
عمػػػػاف، ا ردف: دار ال)لافػػػػة لمنشػػػػر  المػػػػداؿ سلػػػػي اإلبػػػػداع.ل. 2009عبػػػػد العزيػػػػز، سػػػػعيد. ت
 .1والتوزيع، ط
اإلدارة الحدي)ػػػة وسػػػيكولوجية ل. 2010جاسػػػـ، خسء. ت ؛الشػػػيباني، أعربػػػي ؛العبيػػػدي، محمػػػد 

. تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجاع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ واإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداع
http://platform.almanhal.com.sdl.idm.oclc.org/EDS/Details/?id

=1-3376 
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تػػػػػـ  .اسػػػػػتراتيجيات بنػػػػػاء المهػػػػػارات السػػػػػموكية لملػػػػػادة اإلداريػػػػػيفل. 1997ع)مػػػػػاف، فػػػػػاروؽ. ت
 اسسترجاع مف موقع   

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=14681&shelfbrowse_itemnumber=29961 

. عمػاف، استجايػات الحدي)ػة فػي الليػادة اإلداريػة والتنميػة البشػريةل. 2008العجمي، محمد. ت
 .2ا ردف: دار المسيرة لمنشر والطباعة، ط

، التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدي المػػديريف وعاقتػػ  بحػػؿ المشػػاكؿ اإلداريػػةل. 2019عمػػي، لطيػػؼ. ت
 .1دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، طعماف، ا ردف: 

عمػػػػػاف، ا ردف: دار  .سػػػػػيكولوجية اإلبػػػػػداع و أسػػػػػاليب تنميتػػػػػ ل. 2005الكنػػػػػاني، ممػػػػػدوح. ت
 .1المسيرة، ط

ترجمػػػػػة تاالػػػػػد العمػػػػػريل، الريػػػػػاض، السػػػػػعودية: دار  ،سدارة اإلبػػػػػداعل. 2007كػػػػػوؾ، بيتػػػػػر. ت
 .1الفاروؽ لمنشر، ط

. تػػػػػػـ اسسػػػػػػترجاع مػػػػػػف موقػػػػػػع اسػػػػػػتراتيجيات التطػػػػػػوير اإلداريل. 2010مشػػػػػػهور، )ػػػػػػروت. ت
https://le-calligraphe.com/book/47497 

 العممية: والمجات الدوريات
واقػػػع اإلبػػػداع اإلداري فػػػي مديريػػػة التربيػػػة والتعمػػػيـ فػػػي محافظػػػة ل. 2019تأبوحمػػػدي، سلهػػػاـ.

. مجمة جامعة اللػدس المفتوحػة لأبحػاث العلبة با ردف مف وجهة نظر العامميف فيها
:  doi. التعريػػػؼ الرقمػػػي  256-227ل، 27ت 10والدراسػػػات التربويػػػة والنفسػػػية. 

10.5281/zenodo.2654249  
واقع اإلبداع اإلداري ومعوقاتػ  لػدي مػديري المػدارس فػي محافظػة ل. 2012أبوعمشا، جينا. ت
،  ل2ت 9مجمة جامعة الشارقة لمعموـ اإلنسانية و اإلجتماعيػة.  ،فمسطيف –بيت لحـ 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجاع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  .256 - 227
http://platform.almanhal.com.sdl.idm.oclc.org/EDS/Details/?id

=2-22103 
دور قيادات المدرسة اإلبتداايػة فػي تنميػة اإلبػداع الجمػاعي لػدي ل. 2006أبو الوفا، جماؿ. ت

. مجمة مستلبؿ التربية العربية، دراسة ميدانية -العامميف بها لمواجهة تحديات العولمة
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-https://search-mandumahاسسػػػػػترجاع مػػػػػف . تػػػػـ 275-153ل، 42ت 12
com.sdl.idm.oclc.org/Record/23309. 

. مجمة كميػة التفكير اإلبداعي لمطمبة المتفوقيف دراسيًا في الجامعةل. 2004اإلماـ،  محمد. ت
تػػػػػػػػػػػػػػػـ اسسػػػػػػػػػػػػػػػترجاع مػػػػػػػػػػػػػػػف  112-80ل 55ت 2التربيػػػػػػػػػػػػػػػة بجامعػػػػػػػػػػػػػػػة المنصػػػػػػػػػػػػػػػورة، 

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/6519  
اللػػػػدرات اإلبداعيػػػػة وعاقتهػػػػا بػػػػا داء الػػػػوظيفي ل. 2011بحػػػػر، يوسػػػػؼ ؛ العجمػػػػة، توفيػػػػؽ. ت

لمػػديري اللطػػاع العػػاـ، دراسػػة تطبيليػػة عمػػي المػػديريف العػػامميف بػػوزارات قطػػاع يػػزة. 
. تػػػػػػػـ 1445 -1405ل، 2ت 19مجمػػػػػػػة الجامعػػػػػػػة اإلسػػػػػػػامية لمبحػػػػػػػوث اسنسػػػػػػػانية. 

-https://search-mandumah اسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجاع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
com.sdl.idm.oclc.org/Record/648372 

واقع اإلبػداع اإلداري ومشػكات  لػدي الموظفػات اإلداريػات بجامعػة ل. 2019الحربي، دالي . ت
المجمػػة العربيػػة  -مجمػػة العمػػـو التربويػػة والنفسػػية  محمػػد بػػف سػػعود اإلسػػامية. اإلمػػاـ

  doiلرقمػػػي لممرجػػػع :. التعريػػػؼ ا 25- 5ل، 13ت 3لمعمػػػـو ونشػػػر ا بحػػػاث 
10.26389/AJSRP.D270119 

. المجمػػة دور المدرسػػة الحدي)ػػة فػػي تربيػػة اإلبػػداع و رعايػػة التفػػوؽل. 2003حنػورة، مصػػري. ت
 .47-13ل، 69ت 18، مجمس النشر العممي بجامعة الكويت . التربوية
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