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ملخص: 

هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على درجة امتالك املوظفني االإداريني يف جامعة القد�س املفتوحة 
الأوجه العملية االإبداعية من وجهة نظر مديري املناطق التعليمية واملراكز الدرا�سية وم�ساعديهم ، 

واأجابت على ال�سوؤال الرئي�س التايل:

جامعة  يف  وم�ساعديهم  الدرا�سية  واملراكز  التعليمية  املناطق  مديري  تقدير  ما 
القد�س املفتوحة )املحافظات ال�سمالية( لدرجة امتالك املوظفني الإداريني لأوجه العملية 

الإبداعية؟ . 
وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املناطق التعليمية واملراكز الدرا�سية وم�ساعديهم 
االأكادمييني واالإداريني العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ) املحافظات ال�سمالية( 
يف �سهر ني�سان من العام الدرا�سي 2007  والبالغ عددهم ) 38( مديرا وم�ساعدا من حملة الدكتوراه 

واملاج�ستري.  
 ) 70( ا�ستبانه مكونة من  الباحث املنهج الو�سفي، واأعد  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
الكلي با�ستخدام   التاأكد من �سدقها بالتحكيم، ومن ثباتها  )4( جماالت بعد  )فقرة( موزعة على 

معادلة كرونباخ األفا،حيث و�سل ثباتها الكلي اإىل )0.98( .  
وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج التالية:-

االإداري��ون يف  املوظفون  التي ميتلكها  االإبداعية  العملية  اأوجه  كافة جماالت  ح�سلت  1 .
جامعة القد�س املفتوحة) املحافظات ال�سمالية( على درجة تقدير ) كبرية( بن�سبة مئوية 

كلية مقدارها )78%( . 
تقدير) كبرية جد(  االأوىل ودرجة  املرتبة  االإبداعي على  االإداري  ال�سلوك  ح�سل جمال  2 .

بن�سبة مئوية كلية مقدارها )81%( . 
جدا(  )كبرية  بدرجة  الدكتوراه  حملة  اإىل  املجاالت  جميع  يف  النتائج  ارتفاع  يعزى  3 .
ون�سبة مئوية كلية مقدارها )%83( يليهم حملة املاج�ستري بدرجة )كبرية( ون�سبة مئوية 

كلية مقدارها )73.2%( .              
تدريبية  برامج  وتنفيذ   اإع��داد  اأهمها:   من  التو�سيات  من  بالعديد  الدرا�سة  وخرجت  4 .
االإبداع  لقيادة وممار�سة  االإبداع  االإدارية مبنهج  ال�سخ�سية  قادرة على حتديد و�سقل 
املتوافرة  االإبداعية  الطاقات  من  الق�سوى  واال�ستفادة  االإبداعية.   والعمليات  االإداري 
لدى املوظفني االإداريني من خالل متابعتهم وا�ستنها�سهم وتقدمي الت�سهيالت الالزمة 
وال�سبط  النف�س  على  واالعتماد  العمل  يف  اال�ستقاللية  على  املوظفني  وت�سجيع  لهم.  
الذاتي بعيدا عن الرقابة ال�سلبية.  وخلق روح املغامرة عند املوظفني ودفعهم ال�ستخراج 

طاقاتهم االإبداعية دون تردد.  
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Abstract:

   This study intended to show the level of Al-Quds Open University 
administrators’ possession for the features of creativity process.  The study 
answered the following main question:

 What is the level of creativity process (personal characteristics, creative 
culture, creative behavior, creative methods) which the administrators at  Al-
Quds Open University in the northern districts possen?

The study population consists of all the directors of the education regions 
and study centers and their academic and administrative assistants at Al-Quds 
Open University in Palestine (north districts) in April, 2007.  The number of 
these directors and their assistants is 38 – all holding a Ph. D or an M. A. 

   To achieve the goals of the study, the researcher used a questionnaire 
consisting of 70 articles distributed over areas after evaluating its validity 
by and its overall reliability which reached (0.98) by using Cronbach Alpha 
Equation, where its overall reliability reached( 0.98). 

   The study showed the following findings:

All forms of the creativity process possessed by  administrators at Al-Quds 1. 
Open University (north districts) got a high overall rate of 78%. 
The forms of creative administrative behavior came top at a rate of 81%. 2. 
The high results in all areas are attributed to Ph. D holders at an overall 3. 
rate of 83% and  an overall rate of 73.2% for M.A holders. 
The study gave a number of recommendations.  4. 
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مقدمة: 
حتى تكون املوؤ�س�سة التعليمية يف القّمة، فالبّد اأن تواكب التطّور وم�ستجدات الع�رش. ولي�س 
املق�سود بالتطّور حداثة االآلّيات والتقنّيات، كاإبدال االأعمال اليدوية بنظام احلوا�سيب، اأو حتويل 
نظام االت�سال من الر�سائل اإىل االإنرتنيت والربيد االإلكرتوين وهكذا، الأن ما �سبق اأ�سبح �سمن نظام 
العمل يف معظم املوؤ�س�سات التعليمة واملنظمات الرتبوية، ولكن املق�سود هو تطّور الفكر االإداري 
االإبداعي وتهذيبه، واإعداد ال�سخ�سية االإدارية ذات الثقافة االإبداعية القادرة على ممار�سة االأ�ساليب 
واملنظمات  التعليمية  املوؤ�س�سات  اإدارة  االإبداعي يف  ال�سلوك  وتبني منهجية  االإبداعية من جهة، 
الرتبوية مبا ي�ساعد على حتقيق اأهدافها وطموحاتها وتطلعاتها، وحتقيق حاجات املجتمع الذي 
تتواجد فيه، الأّن العمل املوؤ�س�سي مهما تطّور تقنيًا، فاإّنه يبقى رهني العقول الب�رشية التي تديره 

وتدّبر �سوؤونه. 
والتطور بحّد ذاته لي�س هدفًا بقدر ما هو و�سيلة لتحقيق االأهداف ال�سامية من خالل التحرر 
النمّو والتكامل والتح�سني والتطوير و�سبط اجلودة.  اأو منطي �سلبي يعرقل  من كّل ما هو معتاد 

 )Benjamin and Gunnarsin ، 1991(

 وحني تكافح املوؤ�س�سات التعليمية واملنظمات الرتبوية من اأجل حتقيق النمو والتقدم يف 
اأمرين يف  االإبداعية ي�سبحان  االإبداعي وامل�ساركة  العمل  فاإن  اأو املحافظة،  البيئات امل�سطربة 
على  القدرة  اإن  بل  وحدها،  املوؤ�س�سة  على  االإبداعية  امل�ساركة  قيمة  تقت�رش  وال  االأهمية،  غاية 
الو�سول اإىل اأفكار وحلول فريدة مالئمة يف الوقت نف�سه تعود بفائدة كربى على االأفراد العاملني 

فيها واملنتفعني منها اأي�سا. )�سميث و�سايل، 2004، �س225(. 
واملنظمات  املوؤ�س�سات  عن  متيزها  يف  تعليمية  موؤ�س�سة  اأي  قوة  يدعم  االإداري  واالإب��داع   
االأخرى، ال �سيما اأن االإدارة التقليدية اخلالية من االإبداع، اأ�سبحت غري ممكنة يف الوقت احلايل؛ 
الأنها قد حتَول االأفراد العاملني اإىل بريوقراطيني وت�سلبهم قدرتهم على االإبداع و التفكري. )الزهري، 

2002، �س231(. 

لذا بات من الوا�سح )اأّن التطّور والنمو يتوّقفان على االإبداع االإداري اخلالق بدرجة كبرية 
دون تنكر لدور االأفكار املتطّلعة واالأهداف العالية واأهميتها يف التطوير والتنمية، فمعادلة النمّو 

 )John، 1991( .)تقوم عليها جميعها
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اأن يكون لها  لذا ال تعدم  الب�رشية،  اعتماد املوؤ�س�سة يقوم على عنا�رشها  اأن  ومن املعلوم 
اأفكار متطّلعة، واأهداف بعيدة وطموحات واآمال ت�سعى لتحقيقها؛ و لوال هذه لبطل دورها، واأ�سبح 
التي  القواعد  هي  اخلاّلقة(  االإدارة   + املبدعة  االأ�ساليب   + املتطّلع  )فالفكر  معنى،  بال  وجودها 
يبنى عليها جناحها، واأن االإخالل بواحد من هذه االأطراف الثالثة يعني اأّن النتيجة �ستكون �سفراً 

بالقيا�س اإىل التطّور، الأن النتيجة تتبع مقدماتها كما يقول املناطقة. 
امل�سكالت  على  واالنت�سار  النجاح  يحبون  ال  ممن  االإداري��ني  من  هناك  اأن  اأحد  يظنن  وال 
واالأزمات، ولكّن الفرق بني الناجحني والفا�سلني، اأّن االأوائل متّعنوا يف االأمور وفكّروا فيها واأخذوا 
اأنى  الناجح  واالأ�سلوب  ال�سحيحة  بالفكرة  واأخذوا  خوف،  اأو  تردد  بال  ينبغي  حيث  من  بالزمام 
وجدوهما انطالقا من فهمهم الواعي اأن هذا التناول يثبت امل�سداقية واحلنكة والفل�سفة التي قام 

عليها وجودهم وال�سيما اأن احلكمة �ساّلة املوؤمن اأنا وجدها اأخذها. 
واالإداريون الناجحون هم قّواد التغيري، و اأ�سحاب الن�ساطات االبتكارية، وغالبًا ما ي�سمى 
فائقة،  بعناية  االأفكار  اإدارة  مفهوم  يعامل  اأن  يجب  لذلك   ، االأفكار(  )مبديري  االبتكار  مديرو 
وخ�سو�سًا االأفكار الرامية اإىل التنمية والتطوير والتكامل، كما يجب اأن يعتني باالأعمال واالأدوار 

 )Richard، 1992( .)الوظيفية لالأفراد
وعلى االإداريني املو�سوفني باالإبداع، على اختالف اأدوارهم ومهاتهم، اأن يكونوا على اإحدى 

ثالث حاالت هي: 
الأوىل: اأن يكونوا مبدعني ومبتكرين يف اأفكارهم و اأ�ساليبهم. 

الثانية: اأن تكون لديهم �سماحة اإدارية حتفيزية متكنهم من االأخذ بعملية االبتكار واالإبداع. 
الثالثة: ال�سعي املتوا�سل جلذب العنا�رش املبدعة وتعبئة املوؤ�ّس�سة بها. 

ونظرا لقلة الدرا�سات يف هذا املجال، وخا�سة فيما يتعلق باأوجه العملية االإبداعية واالإبداع 
االإداري والفكر االإبداعي املطلوب ممار�سته وتطبيقه واالأخذ به من جانب املوظفني االإداريني يف 
التي  اأثر يف حت�سني اخلدمات اجلامعية  املمار�سات من  لهذه هذه  املفتوحة، ملا  القد�س  جامعة 
ون�رش  اأهدافها  حتقيق  على  قدرتها  يعزز  مبا  خمرجاتها،  حت�سني  و  وتطويرها،  اجلامعة  تقدمها 
ر�سالتها. فكان ال بد من طرق هذا املو�سوع واإجراء هذه الدرا�سة للوقوف على واقع املمار�سات 
االإبداعية ملوظفي اجلامعة اأثناء قيامهم بالواجبات واملهمات امللقاة على عاتقهم بحكم عملهم 

الوظيفي. 
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مشكلة الدراسة:
الوحيدة  التعليمية اجلامعية  القد�س املفتوحة يف فل�سطني هي املوؤ�س�سة  ملا كانت جامعة 
وارتفاع  بعد،  عن  والتعلم  املفتوحة  الرتبية  باأ�سلوب  اجلامعية  التعليمية  اخلدمات  تقدم  التي 
اأعداد املوظفني االإداريني الذين يقومون باالأعباء االإدارية والفنية يف خمتلف اأق�سامها ودوائرها 
االأفقي والعمودي املتنامي يف هيكليتها من جهة، واحلاجة املتنامية ملزيد من  التو�سع  ب�سبب 
التطوير والتح�سني يف جودة اخلدمات التي يتوجب عليها تقدميها للحفاظ على ميزتها التناف�سية 
واملحيطني  املحلية  البيئة  يف  والتطورات  والتحوالت  التغريات  ومواكبة  التعليمية  ور�سالتها 
االإقليمي والدويل جهة ثانية، ولدور االإبداع االإداري واملمار�سات االإبداعية يف تطوير املخرجات 
التعليمية وحت�سينها، وحتقيق االأهداف املن�سودة لطلبتها واملجتمع املحلي يف كافة املجاالت من 

جهة ثالثة، جاءت هذه الدرا�سة لتجيب عن ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 

جامعة  يف  وم�ساعديهم  الدرا�سية  واملراكز  التعليمية  املناطق  مديري  تقدير  ما 
القد�س املفتوحة )املحافظات ال�سمالية( لدرجة امتالك املوظفني الإداريني لأوجه العملية 

الإبداعية؟. 

أهداف الدراسة:
الدرا�سية  واملراكز  التعليمية  املناطق  مديري  تقدير  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
وم�ساعديهم يف جامعة القد�س املفتوحة )املحافظات ال�سمالية( لدرجة امتالك املوظفني االإداريني 
الأوجه العملية االإبداعية، فيما يخ�س )ال�سمات ال�سخ�سية االإبداعية، والثقافة االإبداعية، وال�سلوك 
العاملون يف جامعة  االإداريون  التي ميتلكها املوظفون  االإبداعية(  االإبداعي، واالأ�ساليب  االإداري 

القد�س املفتوحة )املحافظات ال�سمالية(. 
العملية  الأوجه  االإداريني  املوظفني  امتالك  لدرجة  الدرا�سة  جمتمع  تقدير  اإىل  التعرف  1 .

االإبداعية باختالف املوؤهل العلمي. 
اخلروج بتو�سيات تفيد يف تقدمي روؤية وا�سحة تخدم القيادة االإدارية العليا مب�ستوياتها  2 .

وم�سمياتها املختلفة، وكذلك املوظفني االإداريني وبقية العاملني يف اجلامعة مبا ينعك�س 
وتقدمي  الواقع يف و�سع اخلطط  واال�ستفادة من معرفة  لواقعها،  اجلامعة  على معرفة 
اإدارييها  وتنمية  اجلامعة  تطوير  على  العليا  القيادة  م�ساعدة  بغية  الراجعة  التغذية 

وتاأهيلهم لن�رش ر�سالة اجلامعة، وحت�سني خمرجاتها وبالتايل حتقيق اأهدافها. 
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 أسئلة الدراسة:
الدرا�سية وم�ساعديهم يف جامعة القد�س  ما تقدير مديري املناطق التعليمية واملراكز  1 .

املفتوحة
. 2 )املحافظات ال�سمالية( لدرجة امتالك املوظفني االإداريني الأوجه العملية االإبداعية؟. 

القد�س  جامعة  يف  وم�ساعديهم  الدرا�سية  واملراكز  التعليمة  املناطق  مديري  تقدير  ما  3 .
املوظفون  ميتلكها  التي  االإبداعية  املعايري  الأعلى  ال�سمالية(  )املحافظات  املفتوحة 

االإداريون مرتبة تنازليا تبعا لدرجة اأهميتها؟. 
القد�س  جامعة  يف  وم�ساعديهم  الدرا�سية  واملراكز  التعليمة  املناطق  مديري  تقدير  ما  4 .
املوظفون  ميتلكها  التي  االإبداعية  املعايري  الأدنى  ال�سمالية(  )املحافظات  املفتوحة 

االإداريون مرتبة تنازليا تبعا لدرجة اأهميتها؟. 
لدرجة  وم�ساعديهم  الدرا�سية  واملراكز  التعليمية  املناطق  مديري  تقدير  يختلف  هل  5 .
اأمتالك املوظفني االإداريني يف جامعة القد�س املفتوحة )املحافظات ال�سمالية( الأوجه 

العملية االإبداعية باختالف املوؤهل العلمي؟ 

أهمية الدراسة:
نبعت اأهمية هذه الدرا�سة مما ياأتي: 

لكونها االأوىل من نوعها على م�ستوى جامعة القد�س املفتوحة يف حدود علم الباحث.  1 .

�سيما  ال  االإداري،  واالإ�سالح  التطوير  مداخل  اأهم  من  تناولته  الذي  املو�سوع  لكون  2 .
الذي ال غنى عن ممار�سته وتطبيقه لتح�سني  االإداري املعا�رش  الفكر  اإفرازات  اأحد  اأنه 

املخرجات اجلامعية. 
تك�سف واقع املمار�سات االإدارية االإبداعية التي ميار�سها املوظفون االإداريون العاملون  3 .

يف جامعة القد�س املفتوحة. 
اأوجه  التعرف على معايري  االإداريني لتقومي موظفيهم من خالل  الفر�سة للقادة  متنح  4 .

العملية االإبداعية التي ميتلكونها وميار�سونها يف اإدارة عملهم واإجناز مهماتهم. 
متكن  التي  واملبادئ  والنظريات  واالإج��راءات  والعنا�رش  واملفاهيم  االأ�س�س  تو�سح  5 .

املوظف االإداري من حت�سني اأدائه ملواجهة حتديات ا�ستمرارية التغيري والتطوير. 
يف  العاملني  االإداري��ني  واملوظفني  للقادة  وا�سحة  �سورة  ر�سم  يف  بامل�ساعدة  االأمل  6 .

اجلامعات، تعينهم على تبني الفكر وال�سلوك االإبداعي يف عملهم. 
وبرامج جامعة  القائمني على و�سع خطط  اأمام  الروؤيا  تو�سيح  بامل�ساهمة يف  االأمل  7 .
وتطبيقاتهم  اأدائهم  يف  وال�سعف  القوة  بنقاط  تعريفهم  خالل  من  املفتوحة  القد�س 

امليدانية. 
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حدود الدراسة وافرتاضاتها: 
احلدود املكانية: جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني )املحافظات ال�سمالية(.  1 .

احلدود الب�رشية: مديرو املناطق التعليمية واملراكز الدرا�سية وم�ساعدوهم.  2 .

 . احلدود الزمنية: �سهر ني�سان من العام الدرا�سي اجلامعي 2007. 3
حدود اأداة الدرا�سة: حتددت اأداة الدرا�سة باأربعة جماالت هي: �سمات ال�سخ�سية االإبداعية،  4 .

والثقافة االإبداعية، وال�سلوك االإداري االإبداعي، واالأ�ساليب االإبداعية. 
التعليمية  املناطق  مديري  نظر  وجهة  لقيا�س  امل�سممة  اأداتها  اأن  الدرا�سة  افرت�ست  5 .
ال�سمالية(،  )املحافظات  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  وم�ساعديهم  الدرا�سية  واملراكز 
لدرجة امتالك املوظفني االإداريني الأوجه العملية االإبداعية هي اأداة �سادقة، وتقي�س ما 

و�سعت لقيا�سه يف حدود املجاالت التي تناولتها. 

 مصطلحات الدراسة: 
اأو  معينة،  مل�سكالت  اأمثل  بحّل  ومت�سلة  ومفيدة  جديدة  باأنها  تت�سف  اأفكار  االإب��داع:  1 .
تطوير اأ�ساليب اأو اأهداف اأو تعميق روؤية اأو جتميع، اأو اإعادة تركيب االأمناط املعروفة 
يف ال�سلوكيات االإدارية يف اأ�سكال متميزة ومتطورة حتقق احتياجات معينة اأو فائدة 
ما تقفز باأ�سحابها اإىل االأمام. ويق�سد به هنا الفكر االإبداعي واالبتكاري الذي يعتقده 

ويوؤمن به املوظف االإداري يف جامعة القد�س املفتوحة. 
العملية االإبداعية: طرق االإدارة الفاعلة من خالل االأخذ بزمام االأمور اإىل املراتب االأعلى  2 .
واالأف�سل با�ستخدام التفكري اخلاّلق واملنطقي الذي يجعل من املوظف االإداري قادرا على 
االإنتاج املتميز باأكرب قدر من الطالقة الفكرية، واملرونة التلقائية واالأ�سالة كا�ستجابة 
مل�سكلة اأو موقف مثري. ويق�سد بها هنا اأوجه العملية االإبداعية التي ميار�سها املوظفون 

االإداريون يف عملهم من �سلوك واأ�ساليب وثقافة اإبداعية. 
: ال�سخ�س الذي ميتلك القدرة على التخل�س من ال�سياق  3 .Creative Person ال�سخ�س املبدع
�سواء  عمله  يف  جديدة  اأ�سياء  وتقدمي  التفكري،  من  جديد  منط  واتباع  للتفكري،  العادي 
به يف  اأ�سيلة وحديثة. ويق�سد  تكون  اخرتاعات، بحيث  اأم  اكت�سافات  اأم  اأفكارا  كانت 
هذه الدرا�سة ال�سمات ال�سخ�سية االإبداعية التي ميتلكها يف عمله االإداري داخل اأق�سام 

جامعة القد�س املفتوحة. 
التابعة  املختلفة  االإدارية  االأق�سام  يف  العاملون  املوظفون  هم  االإداري��ون:  املوظفون  4 .
العمل  املفتوحة، وميار�سون  القد�س  الدرا�سي يف جامعة  املركز  اأو  التعليمية  للمنطقة 
الت�سجيل  كاأق�سام  املهنية،  واأدواره��م  الوظيفية  مهامهم  ممار�سة  يف  والفني  االإداري 

واملحا�سبة واللوازم و�سوؤون الطلبة وغريها. 
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اأ�سبح منذ اخلم�سينيات من  االإن�ساين اخلالق، وقد  الن�ساط  االبتكار واالإبداع �سكل راق من 
القرن املا�سي م�سكلة مهمة من م�سكالت البحث العلمي يف العديد من الدول واملوؤ�س�سات. فبعد اأن 
حّلت االآلة يف امل�سانع واالإدارات واملوؤ�س�سات، مل تعد احلاجة اإىل الع�سالت الب�رشية بتلك االأهمية، 
الطاقات  من  الكثري  عن  اال�ستغناء  جعل  مبا  اخلالقة،  املفكرة  الطاقة  اإىل  ال�رشورة  نحت  واإمنا 
الن�ساط  على  فاأكرث  اأكرث  الطلب  ازداد  املقابل  ويف  طبيعيًا،  اأمراً  والوظيفية  الع�سلية  والكفاءات 
االبتكاري واالإبداعي الفذ، فبات من ال�رشوري على كل موؤ�س�سة اإيجاد قدرات خاّلقة يف اأفرادها 
املزيد  لبذل  املبدعة  القدرات  اهتمامها يف تطوير  ال�رشيع ك�رشورة  التطور  تعينها على مواكبة 

حتى تبقى يف القمة دائمًا. 
والقرار االإداري هو العلة التي تقف وراء النجاح والف�سل، وللتفكري االإن�ساين الدور البارز يف 
 Robbins، ،طابع القرارات االإدارية، والقرار العقالين يحّدد اإما على اأ�سا�س منطقي اأو اإبداعي خاّلق
الطاقات  الكت�ساف  وخ�سو�سياتهم  االأفراد  �سفات  اإىل  التوّجه  دائمًا  ينبغي  هنا  ومن   .)  )1998

املبدعة فيهم حتى ال نحرمها من العناية، وال نحرم العمل من فر�س اأف�سل للتقدم. 

اجلوانب األساسية املكونة للظاهرة اإلبداعية:
اختلف العلماء يف تعريفهم لالإبداع فبع�سهم يق�سد باالإبداع القدرة )Ability(  على خلق �سيء 
جديد اأو مبتكر، بينما يق�سد اآخرون اأنه العملية )Process(  اأو العمليات ال�سيكولوجية التي يتم بها 
القدرة  ين�ساأ عن  االإبداع  اأن  ثالث  فريق  يرى  و  العالية،  القيمة  ذي  اجلديد  ال�سيء  ابتكار  و  خلق 

االإبداعية و عن العملية االإبداعية التي توؤدي يف اآخر االأمر اإىل اإجناز العمل االإبداعي بحقيقته. 
يرى دونالد ماكينون )Mackinnon(  الباحث امل�سهور يف االإبداع اأنه ال ميكن حتديد مفهوم 
هذه  و  لالإبداع،  املكونة  املتداخلة  املظاهر  اأو  اجلوانب  يف  �ساملة  اإحاطة  اأحطنا  اإذا  اإال  االإبداع 

املكونات هي: 
: هو اأحد جوانب تفاعل االإن�سان مع البيئة و يقا�س  1 . )Creative Products( االإنتاج االإبداعي
اأو مقيا�س  االإبداعي حمك  فاالإنتاج   ، و �سوره  االإنتاج  بكمية  اأحد جوانبه  االإبداع يف 

لالإبداع. )ال�سيد، 1971( 
و فرق دونالد تيلر )D. W. Taylor(  بني التفكري االإبداعي وحل امل�سكالت، واتخاذ القرار بناء 

على االإنتاج: 
•فحل امل�سكالت هو ذلك النوع من التفكري الذي ينتج عنه حل للم�سكالت.  	

بديلة  اأ�ساليب  بني  اختيار  عنه  ينتج  الذي  التفكري  من  النوع  ذلك  هو  القرار  اتخاذ  •و  	
للفعل. 

 • اأما التفكري االإبداعي فهو ذلك النوع من التفكري الذي ينتج عنه اأفكار جديدة ذات قيمة.	
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: عملية معرفية ذهنية، حيث يكون الفرد يف هذه  2 . )Creative Process( العملية االإبداعية 
العملية ن�سطا منظما للخربات لكي ي�ستجيب للموقف اجلديد. 

زوايا  تعدد  ب�سبب  املبدع  لل�سخ�س  النظرة  تعددت   : 3 . )Creative Person( املبدع  ال�سخ�س 
النظر، فبع�سهم يركز على اجلوانب االأدائية واآخرون على اجلوانب الذهنية. و ال�سخ�س 

املبدع يجب اأن يتميز بخ�سائ�س عقلية معرفية و خ�سائ�س �سخ�سية انفعالية. 
ي�سهم  تعددها  و  االإبداعية  املواقف  تكرار  اإن   : 4 . )Creative Situation( االإبداعي  املوقف 
�سلوكا  و يظهر  الفرد يف موقف،  الفرد. فرمبا يكون مبدعًا  املبدع على  باإطالق �سفة 
عاديًا يف مواقف اأخرى، فاالإبداع يرتبط باملوقف الذي تفاعل معه الفرد، و يظهر حاًل 

غري ماألوفًا. )�سبحي، 1992(. 

: )Creative Definitions( تعريفات اإلبداع
تعددت تعريفات االإبداع على النحو االآتي: )عاقل، 1975(. 

عمل ذهني يقوم به الفرد با�ستخدام قدراته للو�سول اإىل اأفكار جديدة اأو ا�ستعماالت غري  1 .

ماألوفة اأو تف�سيل خربات حمدودة اإىل مالمح مف�سلة. 
االإبداع هو الوحدة املتكاملة ملجموعة من العوامل الذاتية املو�سوعية التي تقود اإىل  2 .

حتقيق اإنتاج اأ�سيل جديد ذي قيمة من قبل الفرد و اجلماعة. 
االإبداع هو عملية عقلية ي�ستطيع الفرد من خاللها الو�سول اإىل اأفكار، اأو نتاجات جديدة  3 .

اأو اإعادة ربط اأفكار و نتاجات موجودة بطريقة جديدة مبتكرة. 
االإبداع هو القدرة على التعامل بطريقة مريحة مع املواقف الغام�سة اأو غري املحددة،  4 .

واإيجاد مداخل جديدة، وجتريب اأ�ساليب و تطبيقات جديدة متاما ً. 
االإبداع هو طريقة جديدة يف حل م�سكلة ما بطريقة منطقية.  5 .

ن�ساط اإن�ساين ذهني راق ومتميز ناجت عن تفاعل عوامل عقلية و �سخ�سية و اجتماعية لدى  6 .

الفرد بحيث يوؤدي هذا التفاعل اإىل نتاجات اأو حلول جديدة مبتكرة للمواقف النظرية اأو 
التطبيقية يف جمال من املجاالت العلمية اأو احلياتية و تت�سف هذه املجاالت باحلداثة 
واالأ�سالة واملرونة والقيمة االجتماعية. )التعليم املفتوح، 1999، علم النف�س الرتبوي(. 

عملية �سب عنا�رش عدة متداعية يف قالب جديد يحقق احتياجات معينة اأو فائدة ما  7 .

وتعد هذه العمليات عمليات ابتكارية مبقدار اأ�سالة العنا�رش التي ي�سملها هذا الرتكيب. 
)ال�رشن، 2000(. 
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االإبداع ن�ساط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية يف البحث عن احللول، اأو التو�سل اإىل 
نواجت اأ�سيلة مل تكن معروفة �سابقًا، تتميز بال�سمولية والتعقيد؛ الأنه ينطوي على عنا�رش معرفية 
وانفعالية واأخالقية متداخلة ت�سكل حالة ذهنية فريدة. )جراون، 1999(. ويت�سح من تعريف جرا 
االإبداعي مدفوع  التفكري  اإن  اإذ  انفعايل  االإبداعي بعدين، بعد ذهني معريف وبعد  للتفكري  اأن  ون 

برغبة قوية للبحث عن احللول. 
يت�سح من التعريفات ال�سابقة اأن االإبداع يعني: روؤية الفرد لظاهرة ما بطريقة جديدة، تتطلب 
القدرة على االإح�سا�س بوجود م�سكلة ت�ستدعي املعاجلة، ومن ثم القدرة على التفكري ب�سكل خمتلف 
ومبدع، ومن ثم اإيجاد احلل املنا�سب باإ�سافة �سيء جديد اإىل االآخر، اأو اإعادة �سياغته باأ�سلوب 

اآخر اأكرث اإبهاراً عّما هو موجود قبله. 

القدرات املكونة للتفكري اإلبداعي: 
املعاجلات  على  يقوم  نف�سي  اإح�سائي  مفهوم   :)Factor Analysis( العاملي  التحليل  منهج 
االإح�سائية املختلفة يف حتليل الظاهرة النف�سية و االجتماعية للو�سول اإىل عنا�رشها و عواملها 

االأ�سا�سية، وهذا املنهج حدد قدرات التفكري االإبداعي كما ياأتي: 
 :)Fluency( اأول ً: الطالقة

و هي القدرة على اإنتاج اكرب عدد ممكن من االأفكار االإبداعية. و تقا�س هذه القدرة بح�ساب 
عدد االأفكار التي يقدمها الفرد عن مو�سوع معني يف وحدة زمنية ثابتة مقارنة مع اأداء االأقران. 

أنواع الطالقة: 
: كاأن يعطي الفرد ر�سما على �سكل دائرة، و يطلب منه  1 .)Figural Fluency(طالقة االأ�سكال

اإجراء اإ�سافات ب�سيطة بحيث ي�سل اإىل اأ�سكال متعددة و حقيقية. 
كلمات  توليد  على  الفرد  قدرة  و هي   : 2 .)Word Fluency(الكلمات اأو طالقة  الرموز  طالقة 
باعتبار  تقدمي كلمات على وزن معني  اأو  اأو مقطع معني  تبداأ بحرف معني  اأو  تنتهي 

الكلمات تكوينات اأبجدية. 
: وتتمثل يف قدرة الفرد على اإعطاء اأكرب عدد  3 .)Ideational Fluency(طالقة املعاين و االأفكار

ممكن من االأفكار املرتبطة مبوقف معني و مدرك بالن�سبة اإليه. 
�سياغة  �رشعة  على  الفرد  قدرة  يف  وتتمثل   : 4 .)Expressional Fluency( التعبريية  الطالقة 
هذه  تت�سف  اأن  �رشيطة  حمدد  موقف  يف  متعددة  اأفكار  اإ�سدار  اأو  ال�سحيحة،  االأفكار 

االأفكار بالرثاء والتنوع والغزارة و الندرة. 
كبري  عدد  توليد  على  الفرد  قدرة  يف  وتتج�سد   : 5 .)Association Fluency( التداعي  طالقة 
اأحيانا.  الزمن  فيها  يحدد  و  املعنى  حيث  من  معينة  �رشوط  فيها  تتوافر  االألفاظ  من 

)الن�سواتي، 1985(. 
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 :)Flexibility( ثانيا ً: املرونة

وهي القدرة على تغيري احلالة الذهنية بتغري املوقف، وهذا ما يطلق عليه بالتفكري التباعدي. 
وعك�سها اجلمود اأو ال�سالبة )Rigidity(؛ اأي التم�سك باملوقف اأو الراأي اأو التع�سب. 

و ميكن حتديد نوعني من قدرات املرونة: 
 : )Spontaneous Flexibility( اأواًل: املرونة التلقائية

�رشعة الفرد يف اإ�سدار اأكرب عدد ممكن من االأفكار املتنوعة و املرتبطة مب�سكلة اأو موقف مثري، 
ومييل الفرد وفق هذه القدرة اإىل املبادرة التلقائية يف املواقف، وال يكتفي مبجرد اال�ستجابة. 

 : )Adaptive Flexibility( ثانيًا: املرونة التكيفية
قدرة الفرد على تغيري الوجهة الذهنية يف معاجلة امل�سكلة و مواجهتها، و يكون بذلك قد 

تكيف مع اأو�ساع امل�سكلة، ومع ال�سور التي تاأخذها اأو تظهر بها امل�سكلة. 
 : )Originality( ثالثًا: االأ�سالة

و املق�سود باالأ�سالة: االإنتاج غري املاألوف الذي مل ي�سبق اإليه اأحد، و ت�سمى الفكرة اأ�سيلة 
اإذا كانت ال تخ�سع لالأفكار ال�سائعة و تت�سف بالتميز. و ال�سخ�س �ساحب الفكر االأ�سيل هو الذي 

ميل من ا�ستخدام االأفكار املتكررة و احللول التقليدية للم�سكالت. )عاقل، 1975(. 
 : )Sensitivity of Problems( رابعًا: احل�سا�سية للم�سكالت

القدرة على اإدراك مواطن ال�سعف اأو النق�س يف املوقف املثري، فال�سخ�س املبدع ي�ستطيع 
نظرته  ب�سبب  الق�سور  و  النق�س  نواحي  يعي  فهو  الواحد،  املوقف  يف  امل�سكالت  من  كثري  روؤية 
للم�سكلة نظرة غري ماألوفة، فلديه ح�سا�سية اأكرث للم�سكلة اأو املوقف املثري من املعتاد. )الن�سواتي، 

 )1985

 : )Elaboration( خام�سًاً: اإدراك التفا�سيل
فكرة  تو�سيع  و  حمدودة،  الأ�سياء  متعددة  تف�سيالت  تقدمي  االإبداعية  القدرة  هذه  تت�سمن 

ملخ�سة اأو تف�سيل مو�سوع غام�س. )�سبحي، 1992(. 
 : )Maintaining Direction( ساد�سًاً: املحافظة على االجتاه�

زمنية  لفرتة  امل�سكلة  يف  التفكري  على  الفرد  ا�ستمرار  قدرة  ي�سمن  االجتاه  على  املحافظة 
طويلة حتى يتم الو�سول اإىل حلول جديدة. 
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أشكال مواصلة اجتاه التفكري اإلبداعي: 
التاريخي يف  و  الزمني  التتابع  ا�ستمرار  املحافظة على  التاريخية:  الزمنية  املوا�سلة  1 .

وفقها  يحدث  التي  الزمنية  للفرتة  متدرج  متتابع  �سري  بخط  ملتزما ً  احلدث،  و�سف 
احلدث. 

املوا�سلة الذهنية: قدرة الفرد على تركيز ذهنه �سمن ال�سياق نف�سه منذ بداية امل�سكلة اأو  2 .

املوقف املثري و حتى الو�سول اإىل حل. 
بني  العالقة  تو�سيح  و  ذهنيا ً  امل�سكلة  �سري  متابعة  على  القدرة  اخليالية:  املوا�سلة  3 .

عنا�رشها. 
 ) املوا�سلة املنطقية: املحافظة على املنطق يف خطوات ال�سري و املراحل. )ال�سيد، 1971. 4

مناحي اإلبداع: 
ينظر اإىل االإبداع من خالل اأربعة مناحي هي: 

: ويعني  1 .Creative Person املنحى االأول: مفهوم االإبداع بناًء على �سمات ال�سخ�س املبدع
املباداأة التي يبديها االإداري يف قدرته على التخل�س من ال�سياق العادي للتفكري واتباع 
ب�سمات  يت�سم  املبدع  االإداري  اأن   Guilford جيلفورد  ذكر  حيث  التفكري،  من  جديد  منط 

 .Originality واالأ�سالة Flexibility واملرونة Fluency عقلية اأهمها: الطالقة
ي�سري  حيث   : 2 .Creative Product االإنتاج  اأ�سا�س  على  بناء  االإبداع  مفهوم  الثاين:  املنحى 
الفكرية،  الطالقة  من  قدر  باأكرب  يتميز  اإنتاج  تقدمي  على  االإداري  قدرة  اإىل  املفهوم 

واملرونة التلقائية واالأ�سالة كا�ستجابة مل�سكلة اأو موقف مثري(. 
وهكذا يعرّب التفكري االإبداعي عن نف�سه يف �سورة تقدمي �سيء جديد، اأو التفكري املغامر، اأو 
يكون  اخرتاعًا بحيث  اأو  اكت�سافًا  اأو  فكرة  �سواء كان  �سيء جديد  اأو ميالد  املاألوف،  اخلروج عن 
التفكري  يف  اأ�سا�سي  �رشط  الفائدة  اأن  على  الرتبويون  يوؤكد  حيث   .Novel وحديثًا   Original اأ�سياًل 

واالإنتاج االإبداعي. 
 3 .Torrance ُيعّرف توران�س :Creative Process املنحى الثالث: مفهوم االإبداع على اأنه عملية
االإبداع باأنه )عملية ي�سبح فيها االإداري ح�سا�سًا للم�سكالت، وبالتايل هو عملية اإدراك 
الثغرات واخللل يف املعلومات والعنا�رش املفقودة وعدم االت�ساق بينها، ثم البحث عن 
دالئل وموؤ�رشات يف املوقف، وفيما لدى االإداري من معلومات، وو�سع الفرو�س حولها، 
واختبار �سحة هذه الفرو�س والربط بني النتائج، ورمبا اإجراء التعديالت واإعادة اختبار 

الفرو�س(. 
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 4 .Creative املبدعة  البيئة  اأو  االإبداعي  املوقف  على  بناًء  االإبداع  مفهوم  الرابع:  املنحى 
Situation: ُيق�سد بالبيئة املبدعة املناخ مبا يت�سمنه من ظروف ومواقف تي�رش االإبداع، 

اأو حتول دون اإطالق طاقات االإداري االإبداعية. وُتق�ّسم هذه الظروف اإىل ق�سمني هما: 
االأول: ظروف عامة ترتبط باملجتمع وثقافته: فاالإبداع ينمو ويرتعرع يف املجتمعات التي 
تتميز باأنها تهيئ الفر�س الأبنائها للتجريب دون خوف اأو تردد، وُتقدم مناذج مبدعة من اأبنائها 
االأفكار  نقد  على  ُت�سّجع  وبالتايل  خطاها،  احلايل  اجليل  يتلم�س  كنماذج  ال�سابقة  االأجيال  من 

العلمية والريا�سية واالأدبية وتطويرها. 
وقد اأعد )توران�س( تقريراً حول زيارته لليابان للمقارنة بني تاأثري كل من الثقافتني اليابانية 
واالأمريكية على االإجناز االإبداعي، و ذكر اأنه وجد يف اليابان )115( مليوًن من فائقي االإجناز وهم 
جميع �سكان اليابان بعك�س اأمريكا. ويف�رش توران�س ذلك يف �سوء ثقافة املجتمع الياباين املي�رش 
لالإبداع والتفكري االإبداعي، ومظاهر اجلد والدقة والنظام وال�رشامة واجلهد املكثف، والتدريب على 

حل امل�سكالت بدءاً من مرحلة ريا�س االأطفال. 
الثاين: ظروف خا�سة: وترتبط باملديرين وامل�رشفني الرتبويني واأدوارهم يف تهيئة الظروف 

 )Robbins، 1998( .والبيئة لتنمية االإبداع لدى العاملني

مستويات اإلبداع: 
 ويظهر االإبداع يف العديد من امل�ستويات ومنها: 

االإبداع على امل�ستوى الفردي: بحيث يكون لدى العاملني اإبداعية خالقة لتطوير العمل،  1 .

وذلك من خالل خ�سائ�س فطرية يتمتعون بها كالذكاء و املوهبة، اأو من خالل خ�سائ�س 
مكت�سبة كحل امل�سكالت مثال، وهذه اخل�سائ�س ميكن التدرب عليها وتنميتها، وي�ساعد 

يف ذلك ذكاء الفرد وموهبته. 
االإبداع على م�ستوى اجلماعات: بحيث تكون هناك جماعات حمددة يف العمل تتعاون  2 .

فيما بينها لتطبيق االأفكار التي يحملونها، و تغيري ال�سيء نحو االأف�سل كجماعة فنية 
يف ق�سم اخلدمات مثال. 

وعملها،  اأدائها  م�ستوى  يف  متميزة  منظمات  فهناك  املنظمات:  م�ستوى  على  االإبداع  3 .

وغالبا ما يكون عمل هذه املنظمات منوذجيًا ومثاليًا للمنظمات االأخرى، وحتى ت�سل 
املنظمات اإىل االإبداع البدَّ من وجود اإبداع فردي و جماعي. 
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م�ستوى  على  االإب��داع  من  رئي�سيني  نوعني  بني  ميزوا  الذين  الباحثني  من  العديد  هناك  و 
املنظمات وهما: 

•االإبداع الفني: بحيث يتعلق باملنتج �سواء ال�سلع اأو اخلدمات، ويتعلق بتكنولوجيا االإنتاج  	
اأي بن�ساطات املوؤ�س�سة التعليمية االأ�سا�سية التي ينتج عنها اخلدمات. 

•االإبداع االإداري: ويتعلق ب�سكل مبا�رش بالهيكل التنظيمي والعملية االإدارية يف املوؤ�س�سة  	
التعليمية، وب�سكل غري مبا�رش بن�ساطات املوؤ�س�سة التعليمية االأ�سا�سية. )الفيا�س، 1995، 

�س54 - 55(. 
اأما )تايلور( فق�سم االإبداع اإىل م�ستويات خمتلفة هي: 

والكفاءة على قدر قليل  االأ�سالة  : وتكون فيه  • 	)Expressive Creativity( التعبريي  االإبداع 
من االأهمية. 

اأو  منتج  اأو  اآلة  بتطوير  يرتبط  الذي  وهو   : • 	)Productive Creativity( االإنتاجي  االإب��داع 
خدمة. 

: ويتعلق بتقدمي اأ�ساليب جديدة.  • 	)Inventive Creativity( االإبداع االإخرتاعي
: ي�سري اإىل التطوير امل�ستمر لالأفكار وينجم عنه  • 	)Innovative Creativity( االإبداع االبتكاري

اكت�ساب مهارات جديدة. 
اأفكار و  : هو نادر احلدوث ملا يتطلبه من و�سع  • 	)Emergence Creativity( اإبداع االنبثاق 

افرتا�سات جديدة كل اجلدة. )الزهري، 2002، �س58(. 
ويحتم االإبداع الفني والتكنولوجي يف جمال اخلدمات و طرق تقدميها وق�رش دورة حياتها 
على املوؤ�س�سات التعليمية اأن ت�ستجيب لهذه الثورة التكنولوجية، وما ي�ستلزمه ذلك من تغيريات يف 
هيكل املوؤ�س�سة واأ�سلوب اإدارتها بطرق اإبداعية اأي�سا، مما ميكنها من زيادة خدماتها وزيادة قدرتها 
على املناف�سة واال�ستمرار يف حت�سني خمرجاتها من خالل ا�ستجابتها حلاجات واأهداف املجتمع 

الذي تقوم على خدمة اأفراده وحتقيق اأهدافه وتلبية احتياجاته(. )الفيا�س، 1995، �س58(. 

 :)Creative Process مراحل العملية اإلبداعية )عملية اإلبداع
ما زال فهم عملية االإبداع ومراحلها من اأكرث الق�سايا اخلالفية بني الرتبويني وعلماء النف�س 
ويذكر واال�س ومارك�سربي Walla>s & Marksberry اأن عملية االإبداع عبارة عن مراحل متباينة تتولد 

اأثناءها الفكرة اجلديدة املبدعة، ومتر مبراحل اأربع هي: 
 : 1 .Preparation مرحلة االإعداد اأو التح�سري

يف هذه املرحلة حُتدد امل�سكلة وُتفح�س من جميع جوانبها، وجُتمع املعلومات حولها وُيربط 
بينها ب�سور خمتلفة بطرق حتدد امل�سكلة. 
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 :) 2 .Incubation مرحلة االحت�سان )الكمون اأو االختمار
مرحلة ترتيب يتحرر فيها العقل من كثري من ال�سوائب واالأفكار التي ال �سلة لها بامل�سكلة، 
وهي تت�سمن ه�سمًا عقليًا �سعوريًا وال �سعوريًا وامت�سا�سًا لكل املعلومات واخلربات املكت�سبة 
املالئمة التي تتعلق بامل�سكلة. كما تتميز هذه املرحلة باجلهد ال�سديد الذي يبذله االإداري املبدع 

يف �سبيل حل امل�سكلة. 
 :) 3 .Illumination مرحلة االإ�رشاق )اأو االإلهام

وتت�سمن انبثاق �رشارة االإبداع )Creative Flash(  اأي اللحظة التي تولد فيها الفكرة اجلديدة 
التي توؤدي بدورها اإىل حل امل�سكلة. ولهذا تعترب مرحلة العمل الدقيق واحلا�سم للعقل يف عملية 

االإبداع. 
 :) 4 .Verification مرحلة التحقيق )اأو اإعادة النظر

يف هذه املرحلة يتعني على االإداري املبدع اأن يخترب الفكرة املبدعة ويعيد النظر فيها لريى 
اأخرى هي مرحلة  وبعبارة  وال�سقل.  التهذيب  �سيئًا من  تتطلب  اأو  ومفيدة  فكرة مكتملة  هل هي 

 . )UNDP، 1997( )التجريب )االختبار التجريبي( للفكرة اجلديدة )املبدعة
ويت�سح للناظر على مراحل عملية االإبداع العديد من املالحظات منها: 

•ال يوجد اتفاق تام بني الباحثني على خطوات العملية االإبداعية اأو مراحلها.  	
•مراحلها متداخلة ومتفاعلة مع بع�سها.  	

•يرف�س بع�س الباحثني ا�ستخدام كلمة مراحل اأو اأطوار، ويف�سلون احلديث عن جوانب  	
اأو اأوجه العملية االإبداعية. 

أسباب تبين اإلبداع يف املنظمات الرتبوية:
ميكن اإيجاز هذه االأ�سباب مبا ياأتي )الفيا�س، 1995(. 

الظروف املتغرية التي تعي�سها املنظمات اليوم، �سواء اأكانت ظروفًا �سيا�سية اأم ثقافية اأم  1 .

اجتماعية اأم اقت�سادية، والتي حتتم على املنظمات اال�ستجابة لهذه املتغريات باأ�سلوب 
اإبداعي ي�سمن بقاء املنظمة وا�ستمرارها. 

يحتم االإبداع الفني والتكنولوجي يف جمال اخلدمات على املنظمات اأن ت�ستجيب لهذه  2 .

الثورة التكنولوجية، وما ي�ستلزمه ذلك من تغيريات يف هيكل املنظمة واأ�سلوب اإدارتها 
بطرق اإبداعية اأي�سا، مما ميكنها من زيادة قدرتها على املناف�سة. . 
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خصائص الشخص املبدع و مساته: 
يت�سف ال�سخ�س املبدع بال�سفات االآتية: 

اإىل  غالبًا  املبدعون  مييل  التجّمعات  ويف  ال�سخ�سي،  واال�ستطالع  املعرفة  اإىل  النهم  1 .

الف�سول االإيجابي والبحث وعدم الر�سا عن االأو�ساع الراهنة طلبًا للتجديد والتطوير. 
االلتزام بهدف �سام ، والتفاين يف العمل من اأجل الو�سول اإليه.  2 .

القدرة على تقدمي االأفكار واالقرتاحات املقنعة اأو اخلطط البديعة.  3 .

التلقائية واملرونة يف التعامل والثقة يف النف�س يف العالقة مع االأفراد والتعاطي مع  4 .

االأزمات. 
ت�سجيع تبادل الراأي وامل�ساركة والنقد الذاتي.  5 .

قراءة ما وراء ال�سطور لدى اال�ستماع اإىل حما�رشة اأو خطبة اأو قراءة فكرة ومراقبة عمل  6 .

اأو �سلوك. وعدم الوقوف عند حّد الظاهرة من دون حتليل وتعّمق. 
اال�ستقاللية: اإذ اإن املبدعني يتمّيزون يف الغالب بالتحّرر من النزعة التقليدية والت�سورات  7 .

ال�سائعة لي�س حبًا باخلروج عن املاألوف دائمًا بل لتطّلعهم الدائم وطموحهم العايل يف 
التفكري والتعبري. 

باإيجابية  والتعامل معها  ب�سعة �سدر  تفّهم امل�سكالت ومناق�ستها  العالية على  القدرة  8 .

بالف�سل  ال�سعور  اأو  باالإحباط  املبدعني  على  امل�ستع�سية  االأزم��ات  تعود  فال  وحكمة، 
والنق�س يف اأغلب االأحيان. 

اإىل  ال�سخ�سيات املبدعة تنظر  اإن  القدم، حيث  الروؤية و�سالبة املوقف وثبات  و�سوح  9 .

واالنت�سارات  الفتوحات  من  املزيد  حتقيق  يف  ا�ستثماره  يجب  اإنتاجي  كمورد  الزمن 
عليها(.  قيوداً  احلا�رش  اأو  للما�سي  جتعل  وال  والتقدم  لل�سبق  االأمام  اإىل  دائمًا  وتنظر 

)ح�سني، 1981(. 

خصائص اإلداري املبدع:
ومن هذه اخل�سائ�س كما يوثقها اأدب االإبداع ما ياأتي: 

حب اال�ستطالع واال�ستف�سار واحلما�س امل�ستمر واملثابرة يف حل امل�سكالت.  1 .

الرغبة يف التق�سي واالكت�ساف، و تف�سيل املهمات العلمية والريا�سية واالأدبية والفنية  2 .

ال�سعبة. 
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وتنوعها  واالإجابات،  االأفكار  وتعدد  البديهة  و�رشعة  احليلة،  و�سعة  والدهاء  الرباعة  3 .

باملقارنة باأقرانهم. 
اإظهار روح اال�ستق�ساء يف اآرائهم واأفكارهم.  4 .

على  عالية  وقدرة  رحب  بخيال  والتمتع  مبدعة،  ب�سور  اأفكارهم  عر�س  على  القدرة  5 .

الت�سور الذهني. 
االأدبي  اأو  العلمي  للعمل  اأنف�سهم  ويهبون  ذاتية،  بدافعية  اجلاد  للعمل  النف�س  تكري�س  6 .

لفرتات طويلة. 
امتالك خلفية وا�سعة وعميقة يف حقول علمية واأدبية ولغوية وفنية.  7 .

واأكرث عدداً من غري  العقلي  اأعلى يف امل�ستوى  النهاية(  اإبداعية )مفتوحة  اأ�سئلة  ي�ساأل  8 .

املبدع. 
اال�ستقاللية يف الفكر والعمل، وكثريون منهم مييلون لالنعزالية واالنطواء.  9 .

اأكرث تلقائية من االأقران، واأكرث ا�ستقالاًل يف احلكم، واأكرث  انخفا�س �سمات العدوانية،  10 .

�سبطًا للذات و�سيطرة عليها. )اأبو فار�س، 1990(. 
 ، مييل املبدعون اإىل الف�سول و البحث وعدم الر�سا عن الو�سع الراهن. )الدهان، 1992. 11

�س178(. 

صفات الثقافة اإلبداعية:
ينبغي اأن تكون ال�سفات االأ�سا�سية للثقافة االإبداعية كما يلي: 

وال  منها  خارجة  ال  للموؤ�س�سة  االإ�سرتاتيجية  االأهداف  اإطار  و�سمن  مغلقة  ال  مفتوحة  1 .

قا�رشة عنها. . 
اأن توؤمن باالإن�سان وبقدراته العالية على التطوير والتح�سني امل�ستمرين.  2 .

اأن تكون �ساملة من اأعلى م�ستويات املوؤ�س�سة اإىل اأ�سغرها.  3 .

واحدة مرتابطة  كعائلة  اأنها  على  املوؤ�س�سة  اإىل  ينظر من خاللها  اأي  عائلية  تكون  اأن  4 .

وخاّلقة  ناجحة  موؤ�س�سة  ن�سمن  وبذلك  م�سرتك.  وهّم  واحد  راأ�س  يجمعها  ومتعاونة 
وباقية يف القّمة. )املعاين، 1996، �س 91 -  93(. 
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عناصر اإلبداع:
كما يقوم االإبداع االإداري يف املوؤ�س�سات التعليمية على جمموعة من العنا�رش وهي: 

بوا�سطتها  يتم  التي  العملّية  باأّنه:   )2000 )ال�رشن،  عرفه  الذي  الإ�سرتاتيجي:  التخطيط  اأول: 
امل�ستقبل.  هذا  لتحقيق  ال�رشورية  والعمليات  الو�سائل  تطوير  وعملية  املوؤ�س�سة،  م�ستقبل  ت�سّور 
ولكي ينتج التخطيط االإ�سرتاتيجي، فاإّنه ينبغي اأن ي�سع اأجوبة �سحيحة وكاملة لالأ�سئلة االآتية: 
اأين نذهب يف م�سريتنا؟ ما النقطة اأو املنطقة اأو البيئة اأو املرحلة التي نذهب اإليها يف كيفيتها 

و�رشوطها وظروفها؟ كيف ن�سل اإىل ما نريد؟ 
والتق�سري يف درا�سة اأّي واحد من هذه االأ�سئلة الثالث يخرجه عن االإ�سرتاتيجية، الأّن االأول 
يحّدد الهدف، والثاين: يعطي زمام القيادة، والثالث يجعل امل�سداقية لالأهداف. واملجموع املكّون 
املهمة  العنا�رش  كاأحد  االإ�سرتاتيجي  التخطيط  ي�سبح  وبهذا  اإ�سرتاتيجية.  يعّد  اخلطوات  هذه  من 
يف عملية االبتكار والقدرة على و�سع اخلطط امل�ستقبلية الناجحة والتبوء بهدف التطّور والتنمية 

والتغيري. 
اإدارة  تنظر  اأن  ت�ستدعي  واالإب��داع  االبتكار  عملية  اأّن  يف  ال�سّك  الإ�سرتاتيجي:  التفكري  ثانيا: 
التفكري  على  املبنّية  الكافية  اخلطط  له  ت�سع  واأن  االأمد  البعيد  امل�ستقبل  اإىل  التعليمية  املوؤ�س�سة 
خدمة  يف  معًا  والوقت  التفكري  جعل  يتطّلب  ال�سليم  املنطق  فاإن  لهذا  ووفقًا  ال�سليم،  املنطقي 

االإ�سرتاتيجية االإبداعية مع مراعاة اخلطوات التالية: 
اإذا ا�ستثمرت االإدارة وقتًا كافيًا يف التفكري الطويل االأمد ويف التخطيط لكيفية تهيئة  1 .
الو�سائل واالآليات لتحقيق االأهداف االإ�سرتاتيجية اأو اإيجاد الربامج اجلديدة ونحو ذلك. 

. 2 اإذا اآمنت االإدارة باأن التفكري ال�سليم هو اأهم خطوة يف اجتاه حتقيق االأهداف. 

اإذا التزم االأفراد )املديرون والعاملون( ب�رشائط الوقت املطلوب يف جميع الوظائف.  3 .

اأّنهم ميّثلون  اأفراد املوؤ�س�سة على اختالف م�ستوياتهم على  اإىل  االإدارة تنظر  اإذا كانت  4 .
اأ�ساليب  يف  والتح�سينات  االأعمال  اإجناح  يف  مهمًا  وعن�رشاً  االإ�سرتاتيجية  من  جزءاً 

املوؤ�س�سة واإجنازاتها. 
الثقافة  تتلّخ�س  رفيعة:  اإن�سانّية  معايري  وفق  واملوؤ�ّس�سة  الأفراد  ثقافة  بناء  ثالثا: 
داخل  العامل  الفرد  ي�سعر  االأدوار بامل�ساعر بحيث  الرتكيز على دمج  املوؤ�س�سة يف  االإن�سانّية يف 
اجلماعة باأنه جزء ال يتجزاأ من الكل، واأن الكل جزء ال يتجزاأ منه، ولعل اأهم واأكرث االإدارات التي 
ترتكز على ثقافة املوؤ�س�سة اليوم هي ما ي�سطلح عليه ا�سم )اإدارة اجلودة ال�ساملة( التي عّرفوها 
فل�سفة  على  تقوم  باجلودة  املتعلقة  وال�سلوكيات  واملعتقدات  االإن�سانية  للعادات  منوذج  باأنها: 
التح�سني امل�ستمر يف جميع اأنحاء املوؤ�س�سة، وهذا التح�سني يت�سمن الطرائق االبتكارية واالإبداعية 

لتحقيقه )ال�رشن، 2000 �س: 249(. 
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مقومات االبتكار واإلبداع: 
وتتلخ�س مقّومات االبتكار واالإبداع يف اأمور عدة من اأهمها: 

للموؤ�س�سة: ونعني به �سدة االرتباط باملوؤ�س�سة حتى ت�سبح مهماتها  الروحي  االنتماء  1 .
جزءاً من مهمات الفرد نف�سه، في�سيبه ما ي�سيبها من نفع اأو �رشر. 

يقوم على  الذي  امل�سرتك  التنظيم  االأزمات: من خالل  التعامل مع  العلمية يف  العقلية  2 .
اجلهود املتكاملة لكافة االأفراد والعاملني على اختالف م�ستوياتهم وتطلعاتهم. 

احرتام  ي�سودها  حرة  اأجواء  من  واالإبداع  لالبتكار  البّد  اإذ  االآخر:  الراأي  على  االنفتاح  3 .
االآراء واملواقف واإن كانت تخالفنا. 

االإبداع واالبتكار،  االإن�سان هو جوهر  اإن  االأفراد: حيث  التعامل مع  االإن�ساين يف  البعد  4 .
وتتحقق الفر�س االأكرب لالإبداع يف ظل االهتمام املتزايد باالأبعاد االإن�سانية يف التعاطي 

االإداري مع االأفراد. 

مبادئ اإلبداع اإلداري:
يقوم االإبداع االإداري على جمموعة من املبادئ منها: 

اإف�ساح املجال الأّية فكرة اأن تولد وتنمو وتكرب ما دامت يف االجتاه ال�سحيح.  1 .

واالأكرث  واالأف�سل  االأكرب  يجعلهم  ورعايتهم  بتنميتهم  واالعتناء  القوة،  م�سدر  االأفراد  2 .
ابتكاراً. 

احرتام االأفراد وت�سّجيعهم وتنّميتهم باإتاحة الفر�س لهم للم�ساركة يف القرار وحتقيق  3 .
النجاحات للموؤ�ّس�سة. 

القدرات  تنمية  على  ي�ساعد  ال��ذي  التعامل  يف  والالمركزّية  ال��روت��ني  عن  التخّلي  4 .
االإبداعية. 

حتويل العمل اإىل �سيء ممتع ال وظيفة فح�سب.  5 .

التجديد امل�ستمر للنف�س والفكر والطموحات.  6 .

التطّلع اإىل االأعلى دائمًا وبذل املزيد.  7 .

مالحظة جتارب االآخرين وتقوميها اأي�سًا واأخذ اجلّيد وترك الرديء.  8 .

عدم ترك الفكرة اجليدة التي تفتقد اإىل اآليات التنفيذ، بل و�سعها يف البال ومناق�ستها  9 .
بني فينة واأخرى. 

اإعطاء التعّلم عن طريق العمل اأهمّية بالغة الأنه الطريق االأف�سل لتطوير الكفاءات.  10 .

املوؤ�س�سة.  وعلى  عليهم  اأكرث  مبنافع  �ستعود  االإبداعّية  اأعمالهم  اأن  االأف��راد  يعتقد  اأن  11 .
)ال�سفار، 2001(. 
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املمارسات اإلدارية اليت تؤثر يف اإلبداع: 
ومن هذه املمار�سات )امابايل، 2000( : 

التحدي: عن طريق تعيني ال�سخ�س املنا�سب يف الوظيفة املنا�سبة التي تت�سل بخرباته  1 .

غري  املكان  يف  الت�سكني  اأن  كما  لديه،  االإبداع  �سعلة  توقد  اإىل  يوؤدي  وذلك  ومهاراته، 
املنا�سب يوؤدي اإىل االإحباط وال�سعور بالتهديد. 

احلرية: وتتمثل يف اإعطاء املوظف الفر�سة لكي يقرر بنف�سه كيف ينفذ املهمة امل�سندة  2 .

الواقع جند بع�س املديرين  الذاتي وحا�سة امللكية لديه، ويف  اإليه، فذلك ينمي احلافز 
يغريون االأهداف با�ستمرار اأو اأنهم يف�سلون يف حتديد االأهداف، واآخرين مينحون احلرية 

باال�سم فقط، ويدعون اأن املوظفني لي�س لديهم املقدرة على التو�سل حللول اإبداعية. 
املوارد: اأهم موردين يوؤثران يف االإبداع هما: الوقت واملال، وتوزيعهما يجب اأن يكون  3 .

بعناية فائقة الإطالق �رشارة االإبداع عند اجلميع، وعلى العك�س فاإن توزيعهما ب�سكل غري 
عادل يوؤدي اإيل تثبيط الهمم، كما اأن م�ساحة املكان الذي يعمل فيه املوظف كلما كانت 

وا�سعة، كلما حركت اخليال املبدع اأكرث. 
مالمح فرق العمل: كلما كان فريق العمل متاآلفا ومتكامال، كلما اأدى ذلك اإىل مزيد من  4 .

�سقل مهارات التفكري االإبداعي وتبادل اخلربات ويكون ذلك من خالل: 
•الرغبة االأكيدة للع�سو يف حتقيق اأهداف الفريق.  	

•مبادرة كل ع�سو اإىل م�ساعدة االآخرين وخا�سة يف الظروف ال�سعبة.  	
•�رشورة تعرف كل ع�سو على املعلومات املتخ�س�سة التي يح�رشها االأع�ساء االآخرون  	

للنقا�س. 
ت�سجيع  يفوتهم  النتائج  �سغط  وحتت  املديرين  معظم  اإن  حيث  امل�رشفني:  •ت�سجيع  	
املجهودات املبدعة الناجحة وغري الناجحة، فالبد من حتفيز الدافع الذاتي حتى يتبنى 
املوظف املهمة، ويحر�س عليها ويبدع فيها. واملوؤ�س�سات الناجحة نادرا ما تربط بني 
االأفكار  امل�رشف  اأو  املدير  يقابل  اأن  واملفرت�س  حمددة  مالية  مكافاآت  وبني  االإبداع 

االإبداعية بعقل متفتح، ولي�س بالنقد اأو بتاأخري الرد اأو باإظهار رد فعل يحطم االإبداع. 
حينما  يدعم  حقيقة  االإب��داع  ولكن  االإب��داع،  يربز  امل�رشفني  ت�سجيع  اإن  املنظمة:  •دعم  	
يهتم به قادة املنظمة الذين عليهم اأن ي�سعوا نظاما اأو قيما موؤكدة لتقدير املجهودات 
االإبداعية، واعتبار اأن العمل املبدع هو قمة االأولويات، كما اأن امل�ساركة يف املعلومات، 

ويف اتخاذ القرارات والتعاون من القيم التي ترعى االإبداع. 
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مصادر فرص اإلبداع: 
هناك �سبعة م�سادر لفر�س االإبداع وهي: - 

النجاح غري املتوقع، والف�سل غري املتوقع، واالأحداث اخلارجية غري املتوقعة.  1 .

عدم ان�سجام الواقع الفعلي مع ما هو مفرت�س اأن يكون عليه احلال.  2 .

االإبداع الناجم عن احلاجة اإىل تغيري يف العملية.  3 .

التغري يف بنية قطاع العمل اأو بنية ال�سوق.  4 .

التغري يف العوامل الدميوغرافية.  5 .

التغيري يف االإدراك، ويف االأمزجة، ويف املعاين.  6 .

 .) املعرفة اجلديدة )بول، 1980. 7

اإلجنازات اإلبداعية: 
تت�سمن االإجنازات االإبداعية املجاالت التالية: 

تفعيل �سيا�سة جديدة.  1 .

اإيجاد فر�سة جديدة.  2 .

ا�ستخدام اأ�سلوب جديد.  3 .

ت�سميم هيكل تنظيمي جديد.  4 .

أساليب التفكري اإلبداعي: 
طبيعة  مع  يتالءم  مبا  اأحدها  اختيار  للموؤ�س�سات  ميكن  التي  االأ�ساليب  من  العديد  هناك 

امل�سكلة املراد حلها ومن هذه االأ�ساليب )الزهري، 2002، �س �س250 - 251( : 
من  ما  جمموعة  جتتمع  اأن  االأ�سلوب  هذا  ويتطلب   : 1 .)Brainstorming( الذهني  الع�سف 
االأفراد، ويطلب رئي�س اجلل�سة تقدمي اأكرب عدد ممكن من االأفكار الغريبة و الالواقعية مع 

جتنب النقد، ومن ثم تدون االأفكار فكرة فكرة ليختار االأن�سب منها. 
فان  و  )دلييك  اأوجده  وقد   : 2 .)Nominal Group( ال�سورية  اأو  ال�سكلية  املجموعات  اأ�سلوب 
دوفان( ، ويف هذا االأ�سلوب يتم االبتعاد عن تناول العالقات بني اأفراد املجموعة، واإن 
الهدف االأ�سا�سي منه هو التخفيف من حدة �سيطرة اأفكار اأحد اأفراد املجموعة على اأفكار 

االآخرين، ومن اأهم اخلطوات املتبعة: 
اأن ي�سجل كل فرد على حدة اأفكاره على ق�سا�سة من الورق حول امل�سكلة املراد معاجلتها. 
ثم يتم عر�س اأفكاره التي يدونها رئي�س اجلل�سة وال تناق�س حتى ينتهي اأفراد املجموعة كافة من 
�رشد اأفكارهم. ثم يفتح النقا�س ومينع النقد. ويقوم بعدها كل فرد �رشا بتقييم االأفكار املعرو�سة 
ومن ثم ي�ستعر�س رئي�س اجلل�سة االأفكار التي ا�ستحوذت على االهتمام االأكرب ليعاد الت�سويت مرة 

ثانية للو�سول اإىل قرار نهائي. 
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: وقد اأوجده )دالكي( وفيه ال يتطلب اأن يكون االأع�ساء من مكان  3 .)Delphi( اأ�سلوب دلفي
اآراءهم  ليبدوا  اخلرباء  من  عدد  اإىل  تر�سل  االأ�سئلة  من  �سل�سلة  عن  عبارة  وهو  واحد، 
االآراء  ، ثم تعاد االإجابات لت�سنف وترتب ح�سب توافق  يف م�سكلة ما )كل على حدة( 
واالأفكار، وتعاد مرة اأخرى اإىل امل�ساركني، وتكرر اخلطوات ال�سابقة حتى يتفق اجلميع 

على احللول املطروحة. 
وهناك اأ�ساليب اأخرى ت�سجع على االإبداع والتفكري اجلماعي منها:  4 .

املتطوعني  العمال  من  جمموعة  اجتماع  يتم  بحيث   : • 	)Quality Circles( اجلودة  حلقات 
ليعاجلوا م�سكلة ما ويو�سوا باتخاذ االإجراءات املنا�سبة حللها. 

تهتم  اإدارية  فل�سفة  عن  عبارة  هي   : • 	)Total Quality Management( الكلية  اجلودة  اإدارة 
بتح�سني اخلدمة با�ستمرار من خالل فح�س االإجراءات التنظيمية ليكون الهدف االأ�سا�سي 
الواحدة م�سئولني عن  املوؤ�س�سة  العاملني يف  االأفراد  اإر�ساء امل�ستفيد، ولي�سبح جميع 

حتقيقه. 

العالقة بني اإلبداع والذكاء: 
الذكاء قدرة عامة ناجتة عن التفاعل بني الوراثة و البيئة، وت�ساعد الفرد على التعلم و حل 

امل�سكالت. اأما التفكري فهو عبارة عن املهارة التي مُيار�س الذكاء من خاللها. )عد�س، 1999( 
وت�ساربت اآراء علماء الرتبية وعلم النف�س يف عالقة الذكاء باالإبداع، وتذكر اأدبيات االإبداع 

اأن هناك راأيني يف هذا املجال هما: 
اأن  اأو  للفرد،  العام  الذكاء  مظاهر  من  مظهر  املختلفة،  جماالته  يف  االإبداع  اأن  •االأول:  	

االإبداع عملية عقلية ترتبط بالذكاء. 
•الثاين: اأن االإبداع لي�س هو الذكاء، وبالتايل فاإنهما نوعان خمتلفان من اأنواع الن�ساط  	
العقلي لالإن�سان. فقد جتد اإداريا ُمبدعًا ولكنه ال يتمتع مب�ستوى عاٍل من الذكاء، والعك�س 
وارد اأي�سًا. اأي اأن الذكاء واالإبداع قدرتان منف�سلتان. و بالتايل هناك قدر من التمايز 

بينهما، واإن مل يكن تامًا بني هذين النوعني من القدرات. 
 Convergent تقاربي  تفكري  باأنه  الذكاء  اختبارات  تقي�سه  كما  للذكاء  ُينظر  عليه،  وبناء 
Thinking يتطلب تقدمي حلول �سحيحة معينة. بينما التفكري االإبداعي هو تفكري تباعدي مت�سعب 

Divergent Thinking يتطلب تقدمي عدة حلول منا�سبة ومتنوعة، و بالتايل يتميز بالتعبري احلر غري 

امُلقيد ال�ستعمال القدرات العقلية. وعلى الرغم من اأنه لي�س من ال�رشوري اأن يرتبّط االإبداع والذكاء 
اأن العلماء املبدعني ميتلكون م�ستوى عاليًا من  اإىل  اأن خال�سة البحوث ت�سري  اإال  بعالقة عالية، 

الذكاء. )امابايل، 2000(. 
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عالقة التفكري اإلبداعي بالتفكري الناقد: 
التفكري االإبداعي ي�سري اإىل القدرة على اإيجاد و ا�ستلهام اأفكار جديدة و اأ�سيلة و يعمل على ربط 
االأ�سباب بالنتائج يف امل�سكلة املطروحة، يف حني اأن التفكري الناقد يعمل على ا�ستيعاب االأفكار 
التف�سريات  و  التعليالت  و  الرباهني  و تقدمي  العملي  و  النظري  امل�ستوى  و تطبيقها يف  االإبداعية 

اخلا�سة بامل�سكالت املطروحة، و بذلك فاإن التفكري االإبداعي يحتاج اإىل التفكري الناقد. 
و فيما ياأتي مقارنة بني التفكري االإبداعي و التفكري الناقد: 

التفكير الناقدالتفكير اإلبداعي

 :)Divergent( تفكير متباعد أو متشعب
توليد أفكار جديدة من أفكار معطاة. 

تفكير متقارب )Convergent(: التفكير 
في اجتاه هدف محدد حلل مشكلة. 

يتصف باألصالة. 
يعمل على تقييم مصداقية أفكار 

موجودة. 

عادة ما ينتهك مبادئ موجودة و مقبولة. 
يقبل املبادئ املوجودة وال يعمل على 

تغييرها. 

ال يتحدد بالقواعد املنطقية، وال ميكن 
التنبؤ بنتائجه. 

يتحدد بالقواعد املنطقية و ميكن التنبؤ 
بنتائجه. 

يتطلبان وجود مجموعة من امليول و القدرات و االستعدادات لدى الفرد. 

يستخدمان أنواع التفكير العليا كحل املشكالت و اتخاذ القرارات و صياغة 
املفاهيم. 

 )قطامي، 2000( 

اسرتاتيجيات اإلبداع التنظيمي: 
من ا�سرتاتيجيات االإبداع التنظيمي ما ياأتي:  - 

التطوير التنظيمي: وهو عبارة عن جمموعة من االأ�ساليب والطرق امل�ستوحاة من العلوم  1 .
التغيري وزيادة  لتزيد من قدرة املنظمة على تقبل  ال�سلوكية ب�سكل عام، والتي ت�سمم 
فاعليتها، كما ي�ستخدم لزيادة الوعي باالهتمامات وامل�سالح ول�سياغة اأهداف عامة 

و�ساملة. 
بالن�ساطات  للقيام  وحدات  بت�سميم  املنظمة  قيام  يعني  الذي  الوظيفي:  التخ�س�س  2 .
جماعات  اأو  والتطوير  البحث  وح��دات  مثل  التنظيمي  االإب��داع  لرتويج  املتخ�س�سة 

التخطيط. 
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اأو متغرية، ومن  اأ�سكال تنظيمية غري ثابتة  الدورية: ويق�سد بها القدرة على ا�ستخدام  3 .

من  جمموعة  جتميع  له  وفقا  يتم  الذي  امل�سفوفة  منوذج  ا�ستخدام  ذلك  على  االأمثلة 
بعد  يحل  موؤقت  تنظيمي  بناء  واإن�ساء  معني،  م�رشوع  لتنفيذ  والعاملني  املخت�سني 

االنتهاء من امل�رشوع. )ال�رشايرة، 2003(. 

معوقات اإلبداع اإلداري: 
تتعر�س علميه االإبداع الوظيفي والتطوير االإداري اإىل كثري من العوائق التي تعرقل عمليه 
االإبداع، وحتد من ا�ستثمار الطاقات والكوادر الب�رشية اال�ستثمار ال�سحيح واالأمثل ب�سوره نافعة 
االإدارة  قبل  من  �سديد  برف�س  الوظيفية  االإبداعية  التطويرية  العملية  تقابل  واأحيانا  واإيجابية 

وامل�سئولني اأو من قبل املوظفني اأنف�سهم الأ�سباب عملية اأو اأ�سباب نف�سية، ومن هذه املعوقات: 
املعوقات االإدراكية وال�سيكولوجية: التي تتعلق بتبني االإن�سان الأ�سلوب وطريقة واحده  1 .

للنظر اإىل االأ�سياء واالأمور، لذلك ال يدرك االإن�سان ال�سيء عندما ينظر اإليه اإال من خالل 
لنا  االأخرى. وهذا يف�رش  االأبعاد  ال�سيقة، فال يرى  النظرة  اأبعاد حمدودة حتددها هذه 
مت�سك بع�سهم باحلل اأو وجهه النظر الوحيدة التي يرى اأنها �سحيحة فقط، وذلك ب�سبب 

روؤية العامل من منظور واحد. 
يف  والوقوع  املغامرة  من  واخلوف  ال�سخ�سية  ك�سعف  والعاطفية:  النف�سية  املعوقات  2 .

اخلطاأ، ونق�س يف التحديات واخلوف من الف�سل الذي يحبط الفرد، ويقلل من عزميته يف 
البحث عن حلول ابتكاريه، والرتكيز على �رشورة التوافق مع االآخرين، ومن ثم اخلوف 
من تقدمي اأفكار جريئة حتى ال يكون مدعاة لال�ستخفاف وال�سخرية، وااللتزام باملاألوف 
واخلوف من حتدي ما يبدو بديهيًا اأي الت�رشف وفقا ملا يتوقعه االآخرون منك، والتقييم 

املت�رشع لالأفكار اأي احلكم بان هذه الفكرة اأو تلك غري �ساحله. 
و  ال�سيا�سات  وجمود  البيئة  من  النابعة  امل�ساكل  مثل  والبيئية:  احل�سارية  املعوقات  3 .

اخلوف من اخلروج على االأعراف والتقاليد. 
واال�ستظهار  التلقني  على  القائمة  التعليم  كنظم  واالجتماعية:  الثقافية  املعوقات  4 .

والتن�سئة القائمة على الت�سلط والقهر يف االأ�رشة واملجتمع. 
لدي  املهارات  وانخفا�س  املنظمات،  يف  الهيكلي  الق�سور  مثل:  التنظيمية  املعوقات  5 .

القيادية  املنا�سب  من  االأكادميي  والتاأهيل  اخلربة  لهم  لي�س  من  ومتكني  املوظفني 
وجعلهم روؤ�ساء ملن هم اأكفاأ منهم. 

 .) منط االإدارة. )ال�رشايرة، 2003. 6
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عدم و�سوح االأهداف للمنظمة والعاملني.  7 .

املركزية والت�سلط وعدم اإف�ساح املجال للتفوي�س.  8 .

الت�سويف يف اتخاذ القرارات.  9 .

االفتقار للقيادة الفعالة ذات التفكري اال�سرتاتيجي. اأو املحاولة لل�سيطرة عليها يف حالة  10 .

وجودها. 
اال�ستعجال وعدم التخطيط.  11 .

منط العمل اململ وغري املتجدد.  12 .

االفتقار اإىل معايري وا�سحة لالأداء وعدم التقييم ال�سحيح.  13 .

التم�سك باالإجراءات الر�سمية والروتني والبريوقراطية واأنظمة اإدارية قدميه و�سيا�سات  14 .

غري مالئمة. 
عدم التحفيز على االبتكار واإحباط االأفكار اجلديدة.  15 .

�سعف امل�ساركة يف �سنع القرار وعدم وجود ات�سال فعال.  16 .

مناخ العمل  17 .

انخفا�س الروح املعنوية للعاملني.  18 .

اخلوف من الف�سل.  19 .

�سيا�سة اإر�ساء جميع االأطراف.  20 .

مقاومه التغري خلدمة امل�سالح ال�سخ�سية.  21 .

عدم الثقة يف قدرات االآخرين.  22 .

معوقات اإلبداع يف املؤسسات التعليمية. 
يعاين االإبداع على م�ستوى املوؤ�س�سة من االإعاقة لالأ�سباب التالية:  1 .

يف  ال�سائدة  الثقافة  بني  االختالفات  عن  نا�سئ  �سلبي  �رشاع  خلق  يف  الرغبة  عدم  2 .

املوؤ�س�سة وبني الثقافة التي ي�ستلزمها التغيري. 
الرغبة يف املحافظة على اأ�ساليب وطرق االأداء املعروفة.  3 .

عدم الرغبة يف تخفي�س قيمة اال�ستثمار يف بع�س اخلدمات التي تقدمها.  4 .

عدم الرغبة يف تغيري الو�سع احلايل ب�سبب التكاليف التي يفر�سها مثل هذا التغيري.. 5 



د. عبد عطا اهلل محايل

189اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

ثبوت الهيكل البريوقراطي ملدة طويلة وتر�سخ الثقافة البريوقراطية وما ي�ساحب ذلك  6 .

اأو  لهم  املروؤو�سني  ووالء  وعلى طاعة  عليها  املحافظة  ال�سلطة يف  اأ�سحاب  رغبة  من 
رغبة اأ�سحاب االمتيازات يف املحافظة على امتيازاتهم. )الفيا�س، 1995، �س67(. 

اخلوف من التغيري ومقاومة املنظمات له.  7 .

ان�سغال املديرين باالأعمال اليومية الروتينية.  8 .

االلتزام بحرفية القوانني والرتكيز على ال�سكليات دون امل�سمون.  9 .

مركزية االإدارة وعدم اإميانها بتفوي�س االأعمال اإىل العاملني.  10 .

عدم االإميان باأهمية م�ساركة العاملني.  11 .

نبذ الزمالء وال�سخرية منهم والتهكم على اآرائهم وعزلهم.  12 .

قلة احلوافز املادية واملعنوية.  13 .

وجود القيادات االإدارية غري الكفوؤة.  14 .

الفوا�سل الرئا�سية، وعدم �سهولة االت�سال بني العاملني وامل�سئولني يف االإدارة العليا.  15 .

معوقات تنظيمية، كتحديد �سلوك العاملني مما ال يرتك جماال لالإبداع.  16 .

معوقات مالية، للحيلولة دون بذل تكاليف حمتملة.  17 .

�سعف الوالء التنظيمي واالكتفاء باإجناز احلد االأدنى من املهمات املوكلة للعاملني.  18 .

التفكري غري املتعمق واعتبار االأفكار واالأحداث م�سلمات غري خا�سعة للبحث والنقا�س.  19 .

)العميان، 2002(. 
يت�سح مما �سبق اأن االبتكار واالإبداع اأحد ال�رشورات االأ�سا�سية يف اإدارة املوؤ�س�سات الرتبوية، 
اإذ اإن الزمان يف ت�ساعد واحلاجات والطموحات هي االأخرى يف منو وات�ساع، فلم يعد كافيًا اأو حتى 
مر�سيًا اأداء االأعمال يف املوؤ�س�سات على اختالف اأمناطها واأنواعها بالطرق الروتينية التقليدية، 
الأن اال�ستمرار بها يوؤدي اإما اإىل التوقف، و بالتايل النكو�س والف�سل. لذلك فاإن املوؤ�س�سات الناجحة 
ومن اأجل �سمان بقائها وا�ستمرارها قوية موؤثرة يجب اأن ال تقف عند حد الكفاءة مبعنى: اأن تقتنع 
بالقيام باأعمالها بطريقة �سحيحة، اأو توؤدي وظيفتها امللقاة على عاتقها باأمانة واإخال�س، واأن 
يكون طموحها اأبعد من ذلك، فرتمي بب�رشها اإىل االأبعد وباآمالها اإىل االأ�سمى، حتى تكون متاألقة 
واالإبداع  االبتكار  ويكون  موؤ�س�سة خاّلقة مبدعة،  تكون  اآخر حتى  وبتعبري  واأهدافًا،  واأداًء  اأفكاراً 

والتجديد هي ال�سمات املميزة الأدائها وخدماتها. 
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الدراسات السابقة:
قليلة هي الدرا�سات التي تناولت االإبداع واأوجه العملية االإبداعية من خمتلف جوانبها، اإال 
اأن هناك بع�س الدرا�سات التي تناولت املو�سوع ب�سورة مبا�رشة وغري مبا�رشة. حيث اأجرى كل 
من )جريي، وديغو، وتوران�س، 1957( درا�سة حول الك�سف عن اأهمية عوامل االإبداع م�ستخدمني عينة 
من طلبة الطريان االأمريكية، وكانت اأبرز النتائج التي تو�سلوا اإليها: اإن عوامل الطالقة واملرونة 
الفكرية  بالطالقة  متيزوا  اإبداعًا  االأف��راد  اأكرث  واإن  االإبداعي،  التفكري  عوامل  اأهم  هي  واالأ�سالة 

واالأ�سالة. )داكو، 1991، �س29(. 
واأجرى )رو�سمان، 1958( درا�سة على �سبعمائة عامل ومكت�سف لتحديد املراحل التي متر بها 
العلمية االإبداعية وا�ستنتج مرورها باملراحل االآتية: االإح�سا�س بوجود و�سعوبة امل�سكلة، و تكوين 
احللول  فح�س  و  املطروحة،  احللول  وجتربة  ا�ستخدامها،  وكيفية  املعلومات  فح�س  و  امل�سكلة، 

نقديا، و�سياغة الفكرة اجلديدة( )رو�سكا، 1989، �س: 40(. 
كما اأجرى لونفيلد )Lonefield، 1958( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن عوامل التفكري االإبداعي 
ملجموعة من الطلبة اجلامعيني من طلبة االأق�سام الفنية باجلامعات االأمريكية، وتو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن اأكرث االأفراد اإبداعًا هم الذين يتميزون عن غريهم باملرونة والطالقة الفكرية واحل�سا�سية 

 )Winner، 1996( .للم�سكالت
ويف بحث اآخر ل� )ماكوبي 1963( تبني اأن االإناث املتفوقات يف حل م�سائل الهند�سة الفراغية 
اأكرث من غريها من امل�سائل كن اأكرث مياًل يف �سماتهن لل�سمات الذكرية من بقية الفتيات الالتي 
الوا�سح  ونزوعهن  للعدوانية  ميلهن  الباحثة  الحظت  كما  الذكاء،  م�ستوى  يف  معهن  ت�ساوين 
لل�سيطرة. )امل�سعان، 1996(. وبينت درا�سة )ماكينون، 1967( اأن القدرات املختلفة التي يتميز بها 
ال�سخ�س املبدع ينبغي اأن تتوافر لديه عوامل الطالقة واملرونة واالأ�سالة واحل�سا�سية للم�سكالت 

 )Winner، 1996(

الذكرية واالأنثوية  االإبداع وال�سمات  العالقة بني  1967( بحثًا يف  )لينيلجون  اأجرت  كذلك   
لدى اجلن�سني، وتو�سلت اإىل اأن هناك فرقًا وا�سحًا بني مرتفعات االإبداع وبني العينة ال�سابطة، 
يف االأداء على مقايي�س الذكورة واالأنوثة، فقد كانت مرتفعات االإبداع اأكرث مياًل لتمثيل ال�سمات 

الذكرية من االأخريات. )خرياهلل، 1981(. 
ويف درا�سة قام بها )اأندروز 1968( اأثبت اأن العلماء واملهند�سني ذوي الكفاءة العالية وذوي 
الت�سميمات املبتكرة، واأ�سحاب التجارب واالخرتاعات االأ�سيلة، يتميزون عن غريهم يف املجال 

 )Winner، 1996( نف�سه باأنهم اأكرث طالقة فكرية واأكرث اأ�سالة واأكرث ذكاء اأي�سا
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طلبة  من  عينة  على  اأجريت  التي  )دريفيل، 1970(  بها  قام  التي  الدرا�سات  اأو�سحت  كما 
اأ�ساتذتهم امل�رشفني  اأ�سا�س تقدير  اإبداعا على  الطلبة  اأكرث هوؤالء  اأن  العليا  اجلامعات والدرا�سات 

 )Winner، 1996( على بحوثهم، يتميزون بالطالقة اللفظية واالأ�سالة واملرونة
ال�سخ�سية  ال�سمات  حتديد  اإىل  هدفت   )1970 ووارنر،  )با�ستولد  بها  قام  اأخرى  درا�سة  ويف 
قام  كما  تخ�س�ساتهن،  جمال  يف  العلمي  جناحهن  قمة  اإىل  و�سلن  الالتي  االأكادمييات  للن�ساء 
جهة  من  اجلامعيات  والن�ساء  جهة،  من  العام  املجتمع  يف  االإناث  وبني  بينهن  مقارنة  باإجراء 
اأخرى، وبني الرجال االأكادمييني الذين حققوا جناحًا مرموقًا يف جماالتهم العلمية ملعرفة طبيعة 
الفروق يف اأمناط ال�سخ�سية، و تو�سل الباحثان اإىل اأن النابغات ممن يعملن يف جمال علم النف�س 
حتديداً يختلفن عن الن�ساء الرا�سدات يف املجتمع ب�سكل عام، وعن الن�ساء اجلامعيات يف كثري من 
اأكرث ذكاًء و�سيطرة وح�سا�سية ومرونة، ومياالت للمخاطرة، واأخذ  �سماتهن ال�سخ�سية، حيث كن 

االأمور ماأخذ اجلد، واجتماعيات بتحفظ. )داكو، 1991(. 
كما تو�سلت درا�سة )عبد احلليم، 1974( اإىل اأن التقبل واحلب من الوالدين، واإتاحة الفر�سة 
ال�ستقالل اأبنائهم يوؤدي اإىل ثقة االأبناء باأنف�سهم و�سعورهم باالأمان، مما يدعم ال�سلوك االبتكاري 
واالإبداعي لديهم، اإال اأن هذا احلب يحتاج اإىل ال�سبط، فال يفرط الوالدان يف تقدميه، ي�ساف اإىل هذا 
اإليها  كله العامل احلا�سم الذي يوؤديه تقبل فردية املبدع يف اجلماعة ال�سيكولوجية التي ينتمي 

وهي االأ�رشة، التي تكون مبثابة ال�سند النف�سي للمبدع يف طريقه الوعر. 
املعريف  والنمط  ال�سخ�سية  �سمات  تناولت  البحوث  من  ب�سل�سلة   )1974 )هيل�سون،  وقام 
االإن�سانية  والدرا�سات  والفن  العلوم  يف  املبدعات  اجلامعيات  للن�ساء  ال�سخ�سي  والتاريخ 
اأدائهن باملقارنة  ارتفاعًا يف  اأظهرن  الريا�سيات  املبدعات يف  اأن  واأظهرت بحوثه  والريا�سية، 
مع العينة ال�سابطة من غري املبدعات، وذلك يف املرونة، ويف ا�ستقالل احلكم، وعدم النفور من 
الغمو�س واالإقدام على االأمور، كما ح�سلن على درجات اأقل يف امليول االجتماعية، ويف االمتثال 
ملعايري املجتمع، كما اأظهرت الدرا�سة التتبعية منواً يف هذه ال�سمات لدى االإناث املبدعات، ولكن 
وباملقارنة مع املبدعني الذكور من علماء الريا�سيات لوحظ اأنهن اأقل ثقة باأنف�سهن واأقل قبواًل 

لذواتهن. )مري، 1996(. 
ويف درا�سة )األي�س، 1980( تبني اأنه من بني 1030 حالة من املتفوقني الذين قام بدرا�ستهم 
مل يجد �سوى 55 امراأة برزت اأغلبهن يف جماالت خا�سة كانت قا�رشة على الن�ساء وحدهن. ويف 
ح�رش مماثل اآخر تبني اأنه من بني األف �سخ�س من امل�ساهري مل يكن هناك �سوى 32 امراأة فقط من 

بينهن 11 امراأة ممن ك�سنب �سهرتهن من خالل نبوغهن اأو عبقريتهن. )�سوي، 1995(. 
وذكرت )اأن�ستازي 1985( اأنها مل جتد اإال خم�سة وخم�سني امراأة فقط من بني 2607 عاملًا يعملون 
يف جمال العمل العقلي، ومن بينهم %2.1 فقط يعملون يف جمال العلوم الطبيعية وترتفع الن�سبة 

 )Hannourah، 1995( 22% لتبلغ اأق�سى ارتفاع لها يف جمال علم النف�س لت�سل اإىل
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على  االأداء  ارتفاع  ارتباط  مدى  لقيا�س  الدرا�سات  من  العديد   )1993 )�ساميننت،  واأجريت 
مقايي�س التح�سيل املختلفة بال�سمات العدوانية لالإناث )مع العلم اأن ارتفاع التح�سيل لي�س دومًا 
الذي  التح�سيل مثل �سيجموند فرويد  اأن بع�س املبدعني كانوا مرتفعي  اإال  االإبداع،  على  موؤ�رشاً 
كان على راأ�س ف�سله يف املدر�سة الثانوية االأملانية، وتخرج بدرجة االمتياز الفائقة( فقد ظهر اأن 

مرتفعات التح�سيل اأكرث عدوانية من متو�سطات التح�سيل. 
وا�ستخل�ست درا�سة )عادل، 2005( بع�س �سمات ال�سخ�سية املبدعة منها: التعامل مع متاهة 
الغمو�س يف �سبيل �سياغة هوية جديدة اأو كيان جديد، والقدرة العالية على اكت�ساف امل�سكالت، 
وامليل القوي اإىل التفكري مبنطق املت�سادات واملتناق�سات عندما يفكر املبدع بالبحث عن مركب 
جديد لالأفكار،   واال�ستعداد للمخاطر ويف البحث الدوؤوب عن االإثارة، ويرتبط بهذه ال�سمة ما ي�سمى 

بتقّبل الف�سل.  واأن اإ�سادة املبدع بعمله وم�ساركته يف الن�ساط لذاته ولي�س من اأجل التقدير.  
الفرد  اإمكانيات  درا�سات مقارنة متعددة حول  من  ا�ستخل�س  اأنه   .)1997 )القريوتي،  وذكر 

االإبداعية على اأن القيم االإبداعية تتمحور يف االآتية: 
اإح�سا�س مرهف لدى املبدع بوطاأة امل�سكالت، كما  اإىل  القيمة  االإ�سالح: وترتجم هذه  1 .

لو كان هو امل�سئول عن حلها، واإح�سا�س بالقدرة والثقة وااللتزام العميق يف حل هذه 
امل�سكالت، حتى ولو ا�ستلزم ذلك خ�سارة له. 

اال�ستقالل: فالفرد املبدع ال ميكن اأن يكون اإمعة اأو منقادا، بل هو اإن�سان متمرد يف اأغلب  2 .

الت�ساوؤالت  ويطرح  نظاميا،  يكون  ال  وقد  اجلماعة  معايري  وعلى  القيود  على  االأحيان 
با�ستمرار عن الواقع واإمكانيات تغيريه يف وقت ال يثري االآخرين. 

ال�سدق والبحث عن احلقيقة: فاالأ�سخا�س املبدعون لي�سوا منافقني، بل يرف�سون مواراة  3 .

احلقيقة. 
احلاجة لالإجناز: فالعمل اجلاد يعترب متعة بالن�سبة للمبدعني وذلك لقوة ال�سعور لديهم  4 .

باإجناز �سيء ما حتى يخلدوا اأنف�سهم وحتى ينتزعوا االعرتاف من املجتمع بجهودهم. 
الروؤيا ونفاذ الب�سرية: فال�سخ�سيات املبدعة تنظر للزمن كمورد اإنتاجي يجب ا�ستثماره  5 .

وتنظر دائما لالأمام وال جتعل للزمن قيودا عليها. 
يت�سح مما �سبق باأن عملية االإبداع من اأكرث العمليات املعرفية والنف�سية تعقيداً، ولي�س من 
خالفية  طبيعة  ذا  االإب��داع  و�سيظل  مانع،  جامع  حمدد  تعريف  اإىل  فيها  البحث  ي�سل  اأن  الي�سري 
التفكري  اأنواع  اأعمق واأو�سع واأعقد  مفتوحًا كعملية للدرا�سة والبحث. فهو من حيث املكانة ميثل 

الب�رشي. 
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منهج الدراسة: 
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي نظرا ملالءمته الأغرا�س الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة وعينتها:  - 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املناطق التعليمية واملراكز الدرا�سية التابعة جلامعة 
االأكادمييني  امل�ساعدين  اإىل  باالإ�سافة  ال�سمالية(  )املحافظات  فل�سطني  يف  املفتوحة  القد�س 
وامل�ساعدين االإداريني يف املناطق واملراكز، والبالغ عددهم )38( مديراً وم�ساعداً اأكادمييًا واإداريًا، 
 )21( و  مديراً   )17( منهم   .2007 عام  ني�سان من  �سهر  املفتوحة يف  القد�س  بيانات جامعة  ح�سب 

م�ساعداً اأكادمييًا واإداريًا. يحمل )18( منهم درجة الدكتوراه و )20( يحملون درجة املاج�ستري. 

واجلدول )1( ميثل �سمات جمتمع الدرا�سة يف املناطق التعليمية واملراكز الدرا�سية يف جامعة 
القد�س املفتوحة )املحافظات ال�سمالية(. 

اجلدول )1( 

الرقم
املناطق التعليمية 
واملراكز الدراسية

مدير
مساعد 

أكادميي وإداري
اجملموعماجستيردكتوراهاجملموع

123123منطقة جنني التعليمية1. 

112112مركز جنني الدراسي2. 

 .3
منطقة طولكرم 

التعليمية
123123

 .4
منطقة نابلس 

التعليمية
123213

112112مركز طوباس الدراسي5. 

 .6
منطقة قلقيليه 

التعليمية
123123
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101101مركز خدمات بديا7. 

 .8
منطقة سلفيت 

التعليمية
112112

 .9
منطقة رام اهلل والبيرة 

التعليمية
123123

101101منطقة أريحا التعليمية10. 

 .11
منطقة القدس 

التعليمية
123123

101011مركز العيزرية الدراسي12. 

 .13
منطقة بيت حلم 

التعليمية
123123

 .14
مركز بيت ساحور 

الدراسي
101011

 .15
منطقة اخلليل 

التعليمية
123303

112112مركز دورا الدراسي16. 

112112مركز يطا الدراسي17. 

172138182038اجملموع

ويعود ال�سبب يف اختيار املجتمع املذكور لكون هوؤالء القادة قد �ساهدوا من خالل امليدان 
والتما�س املبا�رش مع املوظفني االإداريني، املمار�سات االإدارية االإبداعية اأثناء تاأديتهم الأعمالهم 
انطباعات  لديهم  الدرا�سية، وتكونت  التعليمية واملراكز  للمناطق  املختلفةالتابعة  االأق�سام  داخل 
واجتاهات وا�سحة عن اأوجه العمليةاالإبداعية التي يتبناها املوظفون االإداريون وميار�سونها يف 

عملهم الوظيفي. 
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أداة الدراسة:

الدرا�سة،  مبو�سوع  املت�سل  الرتبوي  باالأدب  م�ستعينا  الدرا�سة  ا�ستبانة  ببناء  الباحث  قام 
االإداري��ني  واملوظفني  االإداري��ني  القادة  ب��اآراء  اال�سرت�ساد  اإىل  باالإ�سافة  ال�سخ�سية،  وخرباته 
وامل�رشفني االأكادمييني من اأ�سحاب االخت�سا�س العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة. وا�ستملت 
العملية  اأوج��ه  من  جماالت   )4( على  موزعة  معياراً   )82( على  االأولية  �سورتها  يف  اال�ستبانة 
االإبداعية، وُعدلت باحلذف واالإ�سافة والت�سويب لت�ستقر على )70( معياراً موزعة على )4( جماالت 
من اأوجه العملية االإبداعية بناء على مقرتحات املحكمني وهي: )ال�سمات ال�سخ�سية االإبداعية )1 - 
17(، والثقافة االإبداعية )18 - 38( ، وال�سلوك االإبداعي )39 - 54(، واالأ�ساليب االإبداعية من )55 - 70( 

واأعطى الباحث كل معيار من معايري اال�ستبانة خم�سة تقديرات ل�سلم اال�ستجابة وفق �سلم ليكرت 
اخلما�سي، )كبرية جدا، كبرية، متو�سطة، قليلة، قليلة جدا( واأعطى )5( درجات للم�ستوى االأول، و 
)4( درجات للثاين، و )3( درجات للثالث، و )درجتان( للرابع و )درجة( واحدة للم�ستوى اخلام�س، 

وذلك الإبراز اأهمية كل معيار والدرجة الكلية لكل جمال من جماالت العملية االإبداعية. 

صدق األداة:

حملة  من  املحكمني  من   )10( على  بعر�سها  الباحث  قام  الدرا�سة  اأداة  �سدق  من  للتحقق 
�سهادة الدكتوراه واملاج�ستري من القادة االإداريني وامل�ساعدين وامل�رشفني االأكادمييني من ذوي 
االخت�سا�س يف جامعة القد�س املفتوحة واأُخذ مبالحظاتهم واقرتاحاتهم حول مالءمة املعايري 
لقيا�س ما و�سعت لقيا�سه من حيث ال�سياغة وامل�سمون، واعتمدت املعايري التي وافق عليها )8( 
املقرتحات  بع�س  اأخذت  كما  واملو�سوعية،  للدقة  توخيا  املعايري  بقية  وُحذفت  املحكمني.  من 
والتعديالت ذات العالقة بال�سياغة اللغوية، وا�ستبدال بع�س املعايري بعبارات اأخرى لت�ستقر االأداة 

على )70( معياراً متثل اأربعة اأوجه من وجوه العملية االإبداعية. 

ثبات األداة:

نف�سه،  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  من   )12( قوامها  ع�سوائية  عينة  اختريت  االأداة  ثبات  لتحديد 
ُح�سب  ثم  النهائية، ومن  النتائج  نتائجهم مع  االأداة عليهم ملرة واحدة، و�سمنت  وجرى تطبيق 
الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا )Cronbach Alpha(  حل�ساب معامل االت�ساق الداخلي لالأداة 

 )Internal Consistency(
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واجلدول )2( يو�سح معامل الثبات لكل جمال ومعامل الثبات الكلي الأداة الدرا�سة: 
اجلدول )2( 

معامل الثباتاجملال

0.96سمات الشخصية اإلبداعية

0.97الثقافة اإلبداعية

0.95السلوك اإلبداعي

0.96األساليب اإلبداعية

0.98معامل الثبات الكلي 

و يالحظ من اجلدول اأن الثبات عاٍل جدا، ويفي باأغرا�س الدرا�سة، وبهذا كانت االأداة جاهزة 
للتطبيق على اأفراد جمتمع الدرا�سة. 

إجراءات الدراسة: 
اأح�سي اأفراد جمتمع الدرا�سة من خالل بيانات جامعة القد�س املفتوحة.  1 .

احل�سول على موافقة االأ�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة الإجراء الدرا�سة.  2 .

اإر�سال اأداة الدرا�سة عرب بريد اجلامعة لكل اأفراد جمتمع الدرا�سة يف املناطق التعليمية  3 .

واملراكز الدرا�سية. 
بقيت اال�ستبانات بحوزة اأفراد جمتمع الدرا�سة ملدة اأ�سبوع، ومن ثم ا�ستعيدت عرب بريد  4 .

اجلامعة. 
من   ) 5 .94.7%( ن�سبته  ما  متثل  ا�ستبانة.   )38( من   )36( امل�سرتجعة  اال�ستبانات  عدد  بلغ 

جمموع اال�ستبانات التي وزعت. وهي ن�سبة كافية الإجراء الدرا�سة. 

املعاجلة اإلحصائية: -  
بعد تفريغ البيانات امل�سرتجعة باحلا�سب االآيل، عوجلت با�ستخدام برنامج الرزمة االإح�سائية 
للعلوم االجتماعية(. واملعروف اخت�سارا با�سم )SPSS( وفيما ياأتي عر�س للمعاجلات االإح�سائية: 

التكرارات والن�سب املئوية.  1 .

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.  2 .

كرونباخ األفا.  3 .
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
اعتمد الباحث الن�سب املئوية االآتية يف تف�سري النتائج معتمدا على الدرا�سات ال�سابقة، )وادي، 
1998( كما يلي: )%80( فاأكرث درجة تقدير كبرية جدا، )70 اإىل %79.9( درجة تقدير كبرية، )60 اإىل 
%69.9( درجة تقدير متو�سطة، )50 اإىل%59.9( درجة تقدير قليلة، )اأقل من %50( درجة تقدير قليلة 

جدا. وفيما ياأتي عر�س لنتائج الدرا�سة ومناق�ستها: 

عرض وتفسير النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس الذي ينص على:  أوال: 

جامعة  يف  وم�ساعديهم  الدرا�سية  واملراكز  التعليمية  املناطق  مديري  تقدير  ما 
القد�س املفتوحة )املحافظات ال�سمالية( لدرجة امتالك املوظفني الإداريني لأوجه العملية 

الإبداعية؟. 
ال�سوؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سبة  لالإجابة عن هذا 
املئوية الكلية لكل جمال من جماالت الدرا�سة والدرجة الكلية لكل املجاالت واجلدول )3( يو�سح 

ذلك. 
اجلدول )3( 

 املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية مل�ستوى تقدير اأفراد جمتمع الدرا�سة لكل 
جمال من جمالتها والدرجة الكلية لكل املجالت مرتبة تنازليا. ن = 36

اجملال
املتوسطات 
احلسابية*

االنحرافات 
املعيارية

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

املرتبة

1كبيرة جدا%4.060.8081السلوك اإلداري اإلبداعي

2كبيرة%3.910.7778األساليب اإلدارية اإلبداعية

3كبيره%3.870.8677الثقافة اإلبداعية

4كبيرة%3.740.9675السمات الشخصية اإلبداعية

كبيرة%3.890.8578الدرجة الكلية لكل اجملاالت

* أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 

يت�سح من اجلدول )3( اأن ال�سلوك االإداري االإبداعي ح�سل على املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي 
اأكرب من )%80( ودرجة تقدير )كبرية  بلغ )4.06( وانحراف معياري مقداره )0.80( بن�سبة مئوية 
وانحراف   )3.91( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  الثانية  املرتبة  يف  االإبداعية  االأ�ساليب  جمال  تاله  جدا(، 
معياري )0.77( بن�سبة مئوية اأكرث من )%70( ودرجة تقدير )كبرية(، وجاء يف املرتبة الثالثة جمال 
الثقافة االإبداعية مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.87( وانحراف معياري )0.86( ودرجة تقدير )كبرية( اأكرث 
االإبداعية مبتو�سط  ال�سخ�سية  ال�سمات  الرابعة واالأخرية جمال  )%70(. بينما جاء يف املرتبة  من 
ح�سابي بلغ )3.74( وانحراف معياري )0.96( بن�سبة مئوية اأكرث من )%70( ودرجة تقدير )كبرية(. 
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الن�سبة  و�سلت  حيث  )كبرية(،  فكانت  املجاالت  لكل  الكلية  الدرجة  مب�ستوى  يتعلق  وفيما 
 ،)0.85( قدره  معياري  وانحراف   )3.3.89( قدره  ح�سابي  مبتو�سط   )78%( اإىل  لال�ستجابة  املئوية 

ودرجة تقدير )كبرية(. 
ويرى الباحث اأن االأ�سباب الكامنة وراء هذه النتيجة تعود اإىل ما ياأتي: 

الظروف العلمية واملهنية والنف�سية والبيئية املت�سابهة التي يعي�سها املوظفون االإداريون  1 .
داخل اجلامعة. 

لكونهم يف غالبيتهم قد مروا بخربات مت�سابهة حتكمها اأنظمة وقوانني واحدة.  2 .

احل�س الوطني واالنتماء املوؤ�س�سي الذي يتملكهم، ويدفعهم اإىل الت�سلح بالعلم واملعرفة  3 .
واالإبداع، الإثبات ذاتيتهم الفل�سطينية، والنهو�س باجلامعة التي ينتمون اإليها. 

واالرتقاء  للنهو�س  اجلامعة  تبنتها  التي  والنوعية  اجل��ودة  ملعايري  الواعي  فهمهم  4 .
مبخرجاتها التعليمية واالإدارية واخلدماتية، ملواكبة التطورات امل�ستجدة واملعا�رشة. 

مما  التقليدية،  اجلامعات  اأمناط  عن  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  العمل  منط  ابتعاد  5 .
جعلهم ينظرون اإىل ممار�ساتهم االإدارية بطرق واأ�ساليب وروؤى وت�سورات جديدة. 

ر�ساهم عن عملهم و مديريهم، مما زاد من ثقتهم باأنف�سهم ومنحهم الفر�سة ملمار�سة  6 .
اأعمالهم باأ�ساليب وطرق اإبداعية مبتكرة عادت عليهم بالنفع والفائدة. 

اأعطاهم  مما  عام،  ب�سكل  املفتوحة  القد�س  جامعة  اإليها  و�سلت  التي  النوعية  النقلة  7 .
الدافعية وحفزهم للمناف�سة لكي تبقى موؤ�س�ستهم التي يعملون فيها رائدة ومتميزة يف 

كل املجاالت. 
ويوؤيد هذه النتيجة ما اأكدت عليه درا�سة )عبد احلليم، 1974( اأن التقبل واحلب واإتاحة الفر�سة 

لال�ستقالل يوؤدي اإىل الثقة وال�سعور باالأمان، مما يدعم ال�سلوك االبتكاري واالإبداعي. 
املعريف  والنمط  املبدعة  ال�سخ�سية  �سمات  تناولت  التي   )1974 )هيل�سون،  درا�سة  وكذلك 
ال�سابطة  العينة  اأدائهن باملقارنة مع  ارتفاعًا يف  اأظهرن  اأن املبدعات  واأظهرت بحوثه  املبدع، 
واالإقدام  الغمو�س،  النفور من  ا�ستقالل احلكم، وعدم  املرونة، ويف  املبدعات، وذلك يف  من غري 

على االأمور. 
ودرا�سة )لونفيلد Lonefield، 1958( التي وردت يف )Winner، 1996( التي تو�سلت اإىل اأن اأكرث 

االأفراد اإبداعًا هم الذين يتميزون عن غريهم باملرونة والطالقة الفكرية واحل�سا�سية للم�سكالت(. 
ودرا�سة )عادل، 2005( التي ا�ستخل�ست �سمات ال�سخ�سية املبدعة ومنها: التعامل مع متاهة 
الغمو�س يف �سبيل �سياغة هوية جديدة اأو كيان جديد، والقدرة العالية على اكت�ساف امل�سكالت، 
البحث  ويف  للمخاطر  واال�ستعداد  واملتناق�سات،  املت�سادات  مبنطق  التفكري  اإىل  القوي  وامليل 

الدوؤوب عن االإثارة. 
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اجلدول )4( 
لل�سلوك  الدرا�سة  اأفراد جمتمع  لتقدير  املئوية  والن�سب  املعيارية  والنحرافات  املتو�سطات احل�سابية   

الإداري الإبداعي الذي ميتلكه املوظفون الإداريون مرتب تنازليا. )ن = 36( 

معايير مجال السلوك اإلداري اإلبداعيالرقم
املتوسطات 
احلسابية*

االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

 .1
ينتمون روحيا للجامعة وجماعات العمل 

فيها. 
4.330.7987%

كبيرة 
جدا

 .2
ينظرون ألسرة اجلامعة على أنها عائلة 

واحدة مترابطة يجمعها قائد إداري واحد. 
4.330.8687%

كبيرة 
جدا

 .3
يبادرون إلى مساعدة بعضهم بعضاً في 

الظروف الصعبة. 
4.330.7287%

كبيرة 
جدا

 .4
يلتزمون بالوقت املطلوب عند تنفيذ 

املهمات واألدوار. 
4.280.7486%

كبيرة 
جدا

 .5
يتحملون مسؤولية املهمات امللقاة 

عليهم في عملهم. 
4.250.7385%

كبيرة 
جدا

 .6
يحرصون على رؤية اجلامعة رائدة وليست 

تابعة. 
4.250.8185%

كبيرة 
جدا

 .7
يثمنون التحفيز املقدم لهم من 

رؤسائهم في العمل. 
4.220.7684%

كبيرة 
جدا

 .8
يوظفون الطاقات الكامنة بداخلهم 

خلدمة أهداف اجلامعة. 
4.190.8284%

كبيرة 
جدا

 .9
يحرصون على حتقيق أهداف الفريق في 

اجلامعة. 
4.140.7283%

كبيرة 
جدا
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 .10
يتحدون الصعوبات التي تواجههم في 

عملهم لتذليلها. 
4.060.5381%

كبيرة 
جدا

 .11
يفصلون بني أفكارهم ومشاعرهم 

لتكون أعمالهم أكثر منطقية. 
كبيرة3.940.7979%

 .12
يتقبلون مكافأة املبدعني على أساس 

اجلدارة. 
كبيرة3.920.9478%

 .13
يغيرون من مواقفهم أمام وجهة نظر 

عقلية معينة. 
كبيرة3.780.9376%

 .14
يحدثون التغير اإلبداعي الذي مييز 

إبداعات اجلامعة. 
كبيرة3.720.8574%

 .15
يسهمون بشكل مباشر في إحداث 

تغييرات إبداعية في كافة اخلدمات التي 
تقدمها اجلامعة للمستفيدين منها. 

كبيرة3.721.0074%

 .16
يسهمون بشكل غير مباشر في 

النشاطات اجلامعية اإلبداعية. 
كبيرة3.530.8471%

الدرجة الكلية ملعايير مجال السلوك اإلداري 
اإلبداعي 

4.060.8081%
كبيرة 

جدا

* أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 

اأن درجة التقدير كانت )كبريا جدا( على )10( معايري من بني )16(  يت�سح من اجلدول )4( 
معياراً هي جمموع معايري املجال بن�سبة مئوية اأكرث من )%80( و )كبرية( على )6( معايري بن�سبة 

مئوية اأكرث من )70%(. 
االإداريني  للموظفني  االإبداعي  االإداري  ال�سلوك  جمال  ملعايري  الكلية  بدرجة  يتعلق  وفيما 
)%81( مبتو�سط ح�سابي قدره  اإىل  الن�سبة املئوية لال�ستجابة  ، حيث و�سلت  فكانت )كبرية جدا( 
االإبداعي  االإداري  ال�سلوك  اأن  اجل��دول  من  يت�سح  كما   .)0.80( قدره  معياري  وانحراف   )4.06(
للموظفني االإداريني قد ح�سل على املرتبة االأوىل من بني جماالت اأوجه العملية االإبداعية بدرجة 

)كبرية جدا( )81%(. 
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العاملني روحيا  انتماء  اأهمها:  االأ�سباب املو�سوعية  اإىل جمموعة من  النتيجة  وتعود هذه 
وامل�ساعدة  التعاون  وروح  اجلامعة.  الأ�رشة  العائلية  والنظرة  فيها.  العمل  وجماعات  للجامعة 
لبع�سهم بع�سًا يف الظروف ال�سعبة. والتزامهم بالوقت املطلوب عند تنفيذ املهمات واالأدوار. و 
حتملهم م�سوؤولية املهمات امللقاة عليهم يف عملهم. وتثمينهم للتحفيز املقدم لهم من روؤ�سائهم 
اجلامعة. وحر�سهم على حتقيق  اأهداف  بداخلهم خلدمة  الكامنة  للطاقات  وتوظيفهم  العمل.  يف 

اأهداف الفريق يف اجلامعة. وحتديهم لل�سعوبات التي تواجههم يف عملهم لتذليلها. 
االإدارة منها:  2000( من بروز اجتاهات جديدة يف  )�ساوي�س،  النتيجة ما ذكره  ويوؤيد هذه 
تعميق روح الوالء واالنتماء عن طريق خلق الظروف التي ي�سعر العاملون فيها بكيانهم واحرتامهم، 

واأثرهم يف تقدم املوؤ�س�سة ورفعتها وازدهارها. 
اجلدول )5( 

املتو�سطات احل�سابية و النحرافات املعيارية و الن�سب املئوية لتقدير اأفراد جمتمع الدرا�سة لالأ�ساليب 
الإبداعية التي ميتلكها املوظفون الإداريون مرتبة تنازليا. )ن =36( 

معايير مجال األساليب اإلبداعية الرقم
املتوسطات 
احلسابية*

االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

 .1
يطمحون إلى حتقيق األهداف املرسومة 

بجهد أيسر وكلفة أقل. 
4.250.7385%

كبيرة 
جدا

 .2
يتابعون حتقيق الهدف األبعد بعد حتقيق 

الهدف األقرب لضمان مسيرة فاعلة. 
4.060.8381%

كبيرة 
جدا

 .3
يشاركون في صياغة القرارات ذات 

العالقة بطبيعة عملهم. 
4.030.7081%

كبيرة 
جدا

 .4
يهيئون املناخ احملفز لهم على إطالق 

طاقاتهم اإلبداعية. 
4.000.7680%

كبيرة 
جدا

 .5
يسمحون لألفكار اإلبداعية الصحيحة 

بالوالدة والنمو إذا كانت تصب في خدمة 
األهداف األكثر أهمية. 

4.000.7680%
كبيرة 

جدا
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 .6
يعتمدون التفكير املنطقي السليم في 

بناء خططهم اإلستراتيجية. 
4.000.7280%

كبيرة 
جدا

 .7
يتعاونون فيما بينهم لتطبيق األفكار 

املبدعة التي يحملونها. 
كبيرة3.970.7779%

 .8
يتنبئون بوضع اخلطط املستقبلية 

الناجحة بهدف التطّور. 
كبيرة3.970.8479%

 .9
يقدمون أفكارا متنوعة حلل املشاكل 

املستعصية التي تتطلب حال. 
كبيرة3.890.6778%

 .10
يهيئون ألنفسهم الفرص للتجريب دون 

خوف أو تردد. 
كبيرة3.830.7077%

 .11
يستحضرون حلوال إبداعية ملعاجلة 

املشكالت االستثنائية. 
كبيرة3.810.7976%

 .12
يقدمون أفكارا جديدة غير مطروقة بني 

حني وآخر. 
كبيرة3.780.6876%

 .13
ينفذون األفكار التي لم تنفذ عند توفر 

اإلمكانيات والظروف املناسبة. 
كبيرة3.780.8776%

 .14
يجددون خدماتهم الوظيفية بأساليب 

مبتكرة بني فينة وأخرى. 
كبيرة3.750.8175%

 .15
يشكلون الهياكل التنظيمية األنسب 

التي تساهم في تطبيق اإلبداع. 
كبيرة3.750.8775%

 .16
ينتجون أفكارا أصيلة، أي قليلة التكرار 
باملفهوم اإلحصائي داخل اجملموعة التي 

ينتمون إليها. 
3.640.8373%

كبيرة

كبيرة%3.910.7778الدرجة الكلية ملعايير مجال األساليب اإلبداعية 

* أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 
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 )16( )6( معايري من بني  )كبريا جدا( على  التقدير كانت  اأن درجة   )5( اجلدول  يت�سح من 
معياراً هي جمموع معايري املجال بن�سبة مئوية اأكرث من )%80( و )كبرية( على )10( معايري بن�سبة 

مئوية اأكرث من )70%(. 
االإداريني  االإبداعية للموظفني  االأ�ساليب  الكلية ملعايري جمال  التقدير  وفيما يتعلق بدرجة 
فكانت )كبرية( ، حيث و�سلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة اإىل )%78( مبتو�سط ح�سابي قدره )3.91( 

وانحراف معياري قدره )0.77(. 
ويرى الباحث اأن االأ�سباب الكامنة وراء هذه النتيجة تعود اإىل: توفر الطموح الذي يدفعهم 
لتحقيق االأهداف املر�سومة بجهد اأي�رش وكلفة اأقل. ومتابعتهم لتحقيق االأهداف املر�سومة ل�سمان 
القرارات ذات العالقة بطبيعة  م�سرية فاعلة ومتكاملة. وم�ساركتهم من قبل قادتهم يف �سياغة 
عملهم. وحر�سهم على توفري املناخ املحفز لهم على اإطالق طاقاتهم االإبداعية. و�سماحهم لالأفكار 
التفكري  واعتمادهم  اأهمية.  االأكرث  االأهداف  ت�سب يف خدمة  كانت  اإذا  والنمو  بالوالدة  االإبداعية 

املنطقي ال�سليم يف بناء خططهم االإ�سرتاتيجية. 
ويوؤيد هذه النتيجة ما ذكره )الدويك، وزمالوؤه، 1998( من اأن هناك جمموعة من االجتاهات 
اجلديدة التي برزت يف االآونة االأخرية يف جمال االإدارة وهي: اإ�رشاك العاملني يف �سنع القرارات، 
ات�سال جيد ومنفتح على املجتمع املحلي، وو�سع اخلطط  واإيجاد نظام  الدميقراطية،  وممار�سة 
معها  العاملون  ي�سعر  التي  االنتماء  روح  وتعميق  االأداء،  لتح�سني  وتقوميها  تنفيذها  ومتابعة 

بكيانهم واحرتامهم. 
اجلدول )6( 

اأفراد جمتمع الدرا�سة للثقافة  املتو�سطات احل�سابية و النحرافات املعيارية و الن�سب املئوية لتقدير 
الإبداعية التي ميتلكها املوظفون الإداريون مرتبة تنازلياً )ن = 36( 

معايير مجال الثقافة اإلبداعية الرقم
املتوسطات 
احلسابية*

االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

 .1
يحضرون برامج التدريب املعدة لهم 

للتنمية املهنية. 
4.250.9485%

كبيرة 
جدا

 .2
يؤمنون بشمولية أهداف اجلامعة عند 

ممارستهم ملهماتهم. 
4.110.8282%

كبيرة 
جدا

 .3
يعتقدون بأن أعمالهم اإلبداعّية 

ستعود بالنفع عليهم. 
4.080.8182%

كبيرة 
جدا
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 .4
يتفهمون اإلبداع على أنه إضافة 

خدمات جديدة ذات فائدة. 
4.000.8380%

كبيرة 
جدا

 .5
يتعلمون بالعمل ألنه الطريق األفضل 

لتطوير الكفاءات. 
كبيره3.940.9279%

 .6
يبحثون عن البديل األمثل للحل 

األنسب للمعوقات التي تواجههم. 
كبيره3.940.8679%

 .7
يستخدمون التقنيات التكنولوجية 

لتسريع اإلجناز. 
كبيره3.920.6978%

 .8
يطورون مهاراتهم الكتساب مهارات 

جديدة في العمل. 
كبيره3.920.8478%

 .9
يقومون جتارب اآلخرين ألخذ اجلّيد وترك 

الرديء. 
كبيره3.920.9478%

 .10
يؤمنون بأن التطور يأتي من الفرد ال 

من اآللة. 
كبيره3.920.9178%

 .11
يقدمون خدماتهم انطالقا من فهمم 

الواعي ملعايير اجلودة. 
كبيره3.890.9578%

 .12
ميتلكون القدرة املعرفية على تقدمي 

إضافات جديدة لفكرة معينة. 
كبيره3.860.7677%

 .13
يدركون عدم االتساق بني املعلومات 

املقدمة لهم وعناصرها املفقودة. 
كبيره3.830.6577%

 .14
ينقدون ويطورون األفكار املهنية 

العلمية. 
كبيره3.830.8877%
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 .15
ينافسون غيرهم لتحسني اخملرجات 

كاستجابة ألهداف اجملتمع وحاجاته. 
كبيره3.830.9177%

 .16
يتعرفون إلى املعلومات املتخصصة 

التي يقدمها اآلخرون للنقاش. 
كبيره3.830.8577%

 .17
يبنون ثقافتهم املؤسسية وفق معايير 

إنسانّية. 
كبيره3.811.0176%

 .18
يتلمسون مناذج األجيال املبدعة للسير 

على خطاها. 
كبيره3.640.9673%

 .19
يدركون الظواهر من حولهم بطريقة 

جديدة غير مألوفة. 
كبيره3.640.8373%

 .20
يتخلصون من السياق العادي 

للتفكير، ويتبعون أمناطا جديدة في 
طريقة تفكيرهم. 

كبيره3.560.8871%

 .21
يتجاوزون التقاليد التي تعرقل التنمية 

اإليجابّية. 
كبيره3.500.8570%

كبيره%3.870.8677الدرجة الكلية ملعايير مجال الثقافة اإلبداعية 

* أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 

التقدير كانت )كبرية جدا( على )4( معايري من بني )21(  اأن درجة  يت�سح من اجلدول )6( 
معياراً هي جمموع معايري املجال بن�سبة مئوية اأكرث من )%80(، و )كبرية( على )17( معياراً بن�سبة 

مئوية اأكرث من )70%(. 
املوظفون  ميتلكها  التي  االإبداعية  الثقافة  ملعايري  الكلية  التقدير  بدرجة  يتعلق  وفيما 
ح�سابي  مبتو�سط   )77%( اإىل  لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة  و�سلت  حيث  )كبرية(،  فكانت  االإداريون 

قدره )3.87( وانحراف معياري قدره )0.86(. 
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وترجع االأ�سباب الكامنة وراء هذه النتيجة اإىل: امتالك املوظفني االإداريني للموؤهالت العلمية 
والتخ�س�سية التي توؤهلهم للقيام باملمار�سات االإبداعية يف عملهم. وحر�سهم على ح�سور برامج 
التدريب املعدة لهم للتنمية املهنية. واإميانهم ب�سمولية اأهداف اجلامعة عند ممار�ستهم ملهماتهم. 
واعتقادهم اأن ثقافتهم االإبداعّية �ستعود بالنفع عليهم. وفهمهم لعملية االإبداع على اأنها مطلب كل 
املوؤ�س�سات الراغبة يف مواكبة الع�رش والتحديث والتطوير. واإميانهم باأن التعلم هو الطريق االأف�سل 
لتطوير الكفاءات. وا�ستفادتهم من جتارب االآخرين واأخذ اجليد منها. واإميانهم باأن التطور ياأتي 

من الفرد ال من االآلة. وفهمهم الواعي ملعايري اجلودة والنوعية والتميز. 
ويوؤيد هذه النتيجة ما ذكره )املعاين، 1996(، عن ال�سفات االأ�سا�سية للثقافة االإبداعية باأنها: 
مفتوحة ال مغلقة، و�سمن اإطار االأهداف االإ�سرتاتيجية للموؤ�س�سة ال خارجة منها وال قا�رشة عنها. 
واأنها توؤمن باالإن�سان وبقدراته العالية على التطوير والتح�سني امل�ستمرين. واأنها �ساملة من اأعلى 
م�ستويات املوؤ�س�سة اإىل اأ�سغرها. واأنها عائلية تنظر اإىل املوؤ�س�سة على اأنها عائلة واحدة مرتابطة 

ومتعاونة يجمعها راأ�س واحد وهّم م�سرتك. 
اجلدول )7( 

املتو�سطات احل�سابية و النحرافات املعيارية و الن�سب املئوية لتقدير اأفراد جمتمع الدرا�سة لل�سمات 
ال�سخ�سية الإبداعية التي ميتلكها املوظفون الإداريون مرتبة تنازليا. )ن = 36( 

الرقم
معايير مجال سمات الشخصية 

اإلبداعية
املتوسطات 
احلسابية*

االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

 .1
يتحمسون حلل املشكالت التي 

تواجههم. 
4.000.8980%

كبيرة 
جدا

 .2
يظهرون حب االستطالع على 

الدوام. 
كبيرة3.971.0379%

 .3
ينفذون األفكار اإلبداعية 

املطروحة عليهم. 
كبيرة3.970.9179%

 .4
ميتلكون القدرة على بناء 

العالقات االجتماعية مع اآلخرين. 
كبيرة3.970.9479%

 .5
يعملون باستمرار لتغيير الوضع 

الراهن نحو األحسن. 
كبيرة3.940.9579%

 .6
يكرسون أنفسهم للعمل اجلاد 

بدافعية ذاتية. 
كبيرة3.890.9578%

 .7
يضبطون ذواتهم ويسيطرون 

عليها. 
كبيرة3.810.9576%
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 .8
ميتلكون التأهيل الالزم للقيام 

باملهمات التي يشرفون عليها. 
كبيرة3.810.8676%

 .9
يتصفون باملوهبة التي تؤهلهم 

ملمارسة مهامهم بنجاح. 
كبيرة3.780.9676%

 .10
مييلون إلى التقصي أثناء 
ممارستهم ملهام عملهم. 

كبيرة3.690.9874%

كبيرة%3.690.9874ميتلكون القدرة على االستنباط. 11. 

كبيرة%3.670.9673يتمتعون بسرعة البديهة. 12. 

 .13
يتمتعون بقدرة عالية على 

التصور الذهني. 
كبيرة3.610.8772%

كبيرة%3.580.9172يعرضون أفكارهم بصور مبدعة. 14. 

 .15
يفضلون التعامل مع املهمات 

املهنية الصعبة. 
كبيرة3.561.0871%

 .16
يفضلون االستقاللية في العمل 

بعيدا عن الرقابة. 
متوسطة3.421.0268%

متوسطة%3.191.0964ميتلكون حب املغامرة دون تردد. 17. 

الدرجة الكلية لكافة معايير مجال 
سمات الشخصية اإلبداعية 

كبيرة3.740.9675%

* أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 

 يت�سح من اجلدول )7( اأن درجة التقدير كانت )كبرية جدا( على )معيار واحد( من بني )17( 
معياراً هي جمموع معايري املجال بن�سبة مئوية مقدارها )%80(، و )كبرية( على )14( معياراً بن�سبة 

مئوية اأكرب من )%70(، و )متو�سطة( على )معيارين اثنني( بن�سبة مئوية اأكرث من )60%(. 
 وفيما يتعلق بدرجة التقدير الكلية ملعايري ال�سمات ال�سخ�سية االإبداعية للموظفني االإداريني 
فكانت )كبرية( ، حيث و�سلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة اإىل )%75( مبتو�سط ح�سابي قدره )3.74( 

وانحراف معياري قدره )0.96(. 
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تواجههم.  التي  امل�سكالت  االأ�سباب منها: حتم�سهم حلل  اإىل جملة من  النتيجة  وتعود هذه 
واإظهارهم حلب اال�ستطالع على الدوام. وتنفيذهم لالأفكار االإبداعية املطروحة عليهم. وقدرتهم 
على بناء العالقات االجتماعية مع االآخرين. وعملهم امل�ستمر لتغيري الو�سع الراهن نحو االأح�سن. 
االإبداعية  ال�سخ�سية  �سمات  لبع�س  وامتالكهم  ذاتية.  بدافعية  اجلاد  للعمل  اأنف�سهم  وتكري�سهم 
املت�سمة باالأ�سالة واملرونة والطالقة كاإحدى ال�سمات املميزة لل�سخ�سية االإبداعية والقادرة على 
االإبداع وم�ساعدة �ساحبها على التكيف مع طبيعة مهنته. وامتالكهم للقدرات الالزمة التي تزيد 
من قدرتهم على التكيف والتاأقلم والنمو املهني. واعتمادهم على الذات. وممار�سة عملهم بعيدا عن 
الرقابة ال�سلبية التي تبحث عن العيوب واالأخطاء فقط الإيقاع العقوبات النف�سية واملادية. وتتفق 

النتيجة مع درا�سة )عادل، 2005( التي حددت بع�س �سمات ال�سخ�سية املبدعة. 

عرض وتفسير النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على:  ثانياً: 

ما تقدير مديري املناطق التعليمة واملراكز الدرا�سية وم�ساعديهم يف جامعة القد�س 
املفتوحة )املحافظات ال�سمالية( لأعلى املعايري الإبداعية التي ميتلكها املوظفون الإداريون 

مرتبة تنازليا تبعا لدرجة اأهميتها؟. واجلدول )8( يو�سح ذلك. 

اجلدول )8( 

لأعلى  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  لتقدير  املئوية  الن�سب  و  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 

املعايري التي ح�سلت على درجة تقدير كبرية جدا مرتبة تنازليا تبعا لدرجة اأهميتها. )ن= 36( 

الرقم
املعايير التي حصلت على درجة موافقة 
كبيرة جدا من بني كافة معايير مجاالت 

أوجه العملية اإلبداعية 
اجملال

املتوسطات 
احلسابية*

االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

 .1
ينتمون روحيا للجامعة وجماعات العمل 

فيها. 
السلوك 
اإلبداعي

4.330.7987%
كبيرة 

جدا

 .2
ينظرون ألسرة اجلامعة على أنها عائلة 

واحدة مترابطة يجمعها قائد إداري واحد. 
السلوك 
اإلبداعي

كبيرة 4.330.8687%
جدا
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 .3
يبادرون إلى مساعدة بعضهم بعضاً في 

الظروف الصعبة. 
السلوك 
اإلبداعي

كبيرة 4.330.7287%
جدا

 .4
يلتزمون بالوقت املطلوب عند تنفيذ 

املهمات واألدوار. 
السلوك 
اإلبداعي

4.280.7486%
كبيرة 

جدا

 .5
يحضرون برامج التدريب املعدة لهم 

للتنمية املهنية. 
الثقافة 
اإلبداعية

4.250.9485%
كبيرة 

جدا

 .6
يتحملون مسؤولية املهمات امللقاة 

عليهم في عملهم. 
السلوك 
اإلبداعي

كبيرة 4.250.7385%
جدا

 .7
يحرصون على رؤية اجلامعة رائدة وليست 

تابعة. 
السلوك 
اإلبداعي

4.250.8185%
كبيرة 

جدا

 .8
يطمحون إلى حتقيق األهداف املرسومة 

بجهد أيسر وكلفة أقل. 
األساليب 
اإلبداعية

كبيرة 4.250.7385%
جدا

 .9
يثمنون التحفيز املقدم لهم من 

رؤسائهم في العمل. 
السلوك 
اإلبداعي

4.220.7684%
كبيرة 

جدا

 .10
يوظفون الطاقات الكامنة بداخلهم 

خلدمة أهداف اجلامعة. 
السلوك 
اإلبداعي

4.190.8284%
كبيرة 

جدا

 .11
يحرصون على حتقيق أهداف الفريق في 

اجلامعة. 
السلوك 
اإلبداعي

4.140.7283%
كبيرة 

جدا

 .12
يؤمنون بشمولية أهداف اجلامعة عند 

ممارستهم ملهامهم. 
الثقافة 
اإلبداعية

كبيرة 4.110.8282%
جدا

 .13
يعتقدون بأن أعمالهم اإلبداعّية ستعود 

بالنفع عليهم. 
السلوك 
اإلبداعي

4.080.8182%
كبيرة 

جدا
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 .14
يتحدون الصعوبات التي تواجههم في 

عملهم لتذليلها. 
السلوك 
اإلبداعي

كبيرة 4.060.5381%
جدا

 .15
يتابعون حتقيق الهدف األبعد بعد حتقيق 

الهدف األقرب لضمان مسيرة فاعلة 
ومتكاملة. 

األساليب 
اإلبداعية

كبيرة 4.060.8381%
جدا

 .16
يشاركون في صياغة القرارات ذات 

العالقة بطبيعة عملهم. 
األساليب 
اإلبداعية

كبيرة 4.030.7081%
جدا

 .17
يتحمسون حلل املشكالت التي 

تواجههم. 
السمات 

الشخصية
4.000.8980%

كبيرة 
جدا

 .18
يتفهمون اإلبداع على أنه إضافة خدمات 

جديدة ذات فائدة. 
الثقافة 
اإلبداعية

كبيرة 4.000.8380%
جدا

 .19
يهيئون املناخ احملفز لهم على إطالق 

طاقاتهم اإلبداعية. 
األساليب 
اإلبداعية

كبيرة 4.000.7680%
جدا

 .20
يسمحون لألفكار اإلبداعية الصحيحة 

بالوالدة والنمو إذا كانت تصب في خدمة 
األهداف األكثر أهمية. 

األساليب 
اإلبداعية

كبيرة 4.000.7680%
جدا

 .21
يعتمدون التفكير املنطقي السليم في 

بناء خططهم اإلستراتيجية. 
األساليب 
اإلبداعية

كبيرة 4.000.7280%
جدا

83. %4.150.771الدرجة الكلية ألعلى املعايير
كبيرة 

جدا

* أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 

يت�سح من اجلدول )8( اأن درجة التقدير كانت )كبريا جدا( على )21( معياراً من بني جمموع 
املعايري البالغة )70( معياراً منها )معيار واحد( ملجال ال�سمات ال�سخ�سية االإبداعية و )3( معايري 
ملجال  معايري   )6( و  االإبداعي  االإداري  ال�سلوك  ملجال  معيار   )11( و  االإبداعية  الثقافة  ملجال 
االأعلى  للمعيار   )87%( بني  عليها  لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة  تراوحت  االإبداعية، حيث  االأ�ساليب 
االأدنى مبتو�سط  للمعيار   )80%( و   .)0.79( قدره  وانحراف معياري   )4.33( قدره  مبتو�سط ح�سابي 

ح�سابي قدره )4.00(، وانحراف معياري قدره )0.72(. 
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وفيما يتعلق بالدرجة الكلية الأعلى املعايري االإبداعية التي ح�سلت على درجة )كبرية جداً(، 
قدره  معياري  وانحراف   )4.15( قدره  ح�سابي  مبتو�سط   )83.1%( مقدارها  مئوية  بن�سبة  فكانت 

 .)077(
كما يت�سح من اجلدول اأن جمال ال�سلوك االإبداعي للموظفني االإداريني قد ح�سل على املرتبة 
الثقافة  يليه  معايري،   )6( االإبداعية  االأ�ساليب  يليه جمال  معيارا،   )11( املجاالت  من بني  االأوىل 

االإبداعية )3( معايري، واأخريا جمال ال�سمات ال�سخ�سية االإبداعية )معيار واحد(. 
ويعزو الباحث هذه النتيجة ملجموعة من االأ�سباب اأهمها: 

امتداد اجلامعة على م�ستوى حمافظات الوطن، مما زاد يف �سهرتها، ودفع الكثريين من  1 .

اأ�سحاب اخلربة واالخت�سا�س والكفاءة للبحث عن فر�س للعمل فيها. 
لها  الذي جلب  والنوع،  الكم  افتتاحها من حيث  منذ  اجلامعة  التي حققتها  املنجزات  2 .

االحرتام والتقدير من كادرها االإداري. 
مع الت�سليم بوجود فروق وا�سحة بني املوظفني االإداريني من حيث امل�ستوى االجتماعي  3 .

واالقت�سادي والعلمي، اإال اأن اجلامعة تعمل على حتجيم هذه الفروق مبا ينعك�س اإيجابيا 
على العاملني فيها. 

تقوم  والعاملني،  اجلامعة  اإدارة  بني  ومنفتحة  وا�سحة  وات�سال  توا�سل  عالقة  وجود  4 .

على التقدير واالحرتام وامل�ساركة. 
ارتباط العاملني بعملهم نف�سيا و ا�ستعدادهم للتعاون معا يف كل املجاالت.  5 .

الثقة العالية التي يوليها املجتمع لدور اجلامعة يف حتقيق طموحات اأبنائه ويدل على  6 .

ذلك االأعداد املتزايدة �سنويا من امللتحقني يف اجلامعة، مما يعزز اأ�س�س االنتماء والعمل 
التعاوين واالإبداع االإداري. 

تعزيز  تبداأ من خالل  للجامعة  التطوير  عملية  اأن  اجلامعة  االإداريني يف  القادة  اإدراك  7 .

وحتفيز العن�رش الب�رشي الذي هو االأ�سا�س يف عمليات التطوير امل�ستقبلية. 

عرض وتفسير النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على:  ثالثاً: 

ما تقدير مديري املناطق التعليمة واملراكز الدرا�سية وم�ساعديهم يف جامعة القد�س 
املفتوحة )املحافظات ال�سمالية( لأدنى املعايري الإبداعية التي ميتلكها املوظفون الإداريون 

مرتبة تنازليا تبعا لدرجة اأهميتها؟. واجلدول )9( يو�سح ذلك. 
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اجلدول )9( 
لأدنى  الدرا�سة  اأفراد جمتمع  لتقدير  املئوية  الن�سب  و  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   
املعايري التي ح�سلت على درجة تقدير متو�سطة فما دون مرتبة تنازليا تبعا لدرجة اأهميتها )ن = 36( 

الرقم
املعايير التي حصلت على درجة 

متدنية )متوسطة فما دون( 
اجملاالت

املتوسطات 
احلسابية*

االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

 .1
يفضلون االستقاللية في 
العمل بعيدا عن الرقابة. 

السمات 
الشخصية

متوسطة3.421.0268%

ميتلكون حب املغامرة دون تردد. 2. 
السمات 

الشخصية
متوسطة3.191.0964%

الدرجة الكلية لكافة املعايير التي حصلت على درجة 
متدنية )متوسطة فما دون( 

متوسطة3.311.0666%

* أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 

يت�سح من اجلدول )9( اأن درجة التقدير الأدنى املعايري كانت )متو�سطة فقط( على )معياريني 
اثنني( تخ�س جمال ال�سمات ال�سخ�سية االإبداعية حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها 

)%68( للمعيار االأعلى و )%64( للمعيار االأدنى. 
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية الأدنى املعايري التي ح�سلت على درجة )متو�سطة فما دون( 
فقد و�سلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة اإىل )%66( مبتو�سط ح�سابي قدره )3.31( وانحراف معياري 

قدره )1.06(. 
كما يت�سح من اجلدول اأن املعايري االأدنى ح�سلت على درجة تقدير )متو�سطة(، واأن ما تبقى 
من معايري مبجموع )47( معيار، فقد ح�سلت على درجة )كبرية( اأكرث من )%70( مما يدل على اأن 
م�ستوى درجة اأوجه العملية االإبداعية كانت يف االجتاه املرغوب، اإال اأن تراجع املعايري اأعاله عن 
�سابقاتها ي�سري اإىل اأنها متدنية اإذا ما قورنت ببقية املعايري الواردة يف اأداة الدرا�سة. ويعود ال�سبب 

يف ذلك اإىل ما يلي: 
عدم رغبة بع�س املوظفني قليلي اخلربة بالعمل ب�سكل م�ستقل، واالعتماد على اأنف�سهم  1 .

ب�سكل كامل خوفا من الوقوع يف االأخطاء والتعر�س للم�ساءلة. 
عدم حب البع�س التخاذ قرارات جريئة، وميلهم اإىل الرتدد واالعتماد على الغري، بعيدا  2 .

عن حتمل م�سوؤولية العمل واأعباءه. 
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عدم توافر مكونات ال�سخ�سية القيادية عند بع�س املوظفني، وميلهم اإىل التبعية لعلمهم  3 .
اأنهم ال ميتلكون �سمات القائد الناجح. 

االتفاق مع موؤهالتهم وتخ�س�ساتهم العتبارات  ممار�سة بع�سهم الأعمال ال تتفق كل  4 .
اإدارية وعملية وظرفية معينة ب�سبب النق�س يف توافر بع�س املوؤهالت املهنية. 

�سعور بع�س العاملني بحاجتهم اإىل امتالك املوؤهالت العليا واملعارف واملهارات التي  5 .
يحتاجون اإليها يف عملهم، الإدراكهم باأن هذا القرن يحتاج اإىل املزيد من اخلربات ب�سبب 

تفجر الثورة املعرفية والتكنولوجية مما ينعك�س �سلبا على ثقتهم باأنف�سهم. 
وتتفق مع درا�سة )ماكينون، 1967( التي اأو�سحت باأن القدرات التي يتميز بها ال�سخ�س حتى 

يكون مبدعا هي توافر عوامل الطالقة واملرونة واالأ�سالة واحل�سا�سية للم�سكالت لديه

عرض وتفسير النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع الذي ينص على:  رابعاً: 

هل يختلف تقدير مديري املناطق التعليمية واملراكز الدرا�سية وم�ساعديهم لدرجة 
لأوجه  ال�سمالية(  )املحافظات  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  الإداريني  املوظفني  امتالك 

العملية الإبداعية باختالف املوؤهل العلمي؟ 
اجلدول )10( 

 املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية لتقدير اأفراد جمتمع الدرا�سة لدرجة امتالك املوظفني الإداريني 
لأوجه العملية الإبداعية باختالف املوؤهل العلمي )ن =36( 

درجة 
التقدير

النسب 
املئوية

املتوسطات العدد
املؤهل 
العلمي

اجملاالت

كبيرة 79.8% 3.99 17 دكتوراه

السمات الشخصية اإلبداعية 

كبيرة 70.2% 3.51 21 ماجستير

كبيرة 
جدا

82.6% 4.13 17 دكتوراه

الثقافة اإلبداعية 

كبيرة 72.4% 3.62 12 ماجستير

كبيرة 
جدا

86.6% 4.33 17 دكتوراه
السلوك اإلداري اإلبداعي 

للموظفني اإلداريني
كبيرة 76.2% 3.81 21 ماجستير
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كبيرة 
جدا

83.2% 4.16 17 دكتوراه
األساليب اإلبداعية للموظفني 

اإلداريني
كبيرة 73.4% 3.67 21 ماجستير

كبيرة 
جدا

83% 4.15 17 دكتوراه
الدرجة الكلية 

كبيرة 73.2% 3.66 21 ماجستير

* أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 
يت�سح من اجلدول )10( اأن درجة تقدير حملة الدكتوراه كانت )كبريا جدا( بن�سبة مئوية اأكرث 
التي ح�سلت على  االإبداعية  ال�سخ�سية  ال�سمات  من )%80( على جميع املجاالت با�ستثناء جمال 
املاج�ستري  حملة  تقدير  درجة  كانت  بينما   ،)79.8%( بلغت  مئوية  بن�سبة  )كبرية(  موافقة  درجة 

)كبرية( بن�سبة مئوية بلغت اأكرث من )%70( على جميع املجاالت. 
اأما فيما يتعلق بالدرجة الكلية لدرجة تقدير حملة الدكتوراه على جميع املجاالت فكانت 
حملة  تقدير  درجة  كانت  بينما   ،)4.15( قدره  مبتو�سط   ،  )83%( بلغت  مئوية  بن�سبة  جدا(  )كبرية 
املاج�ستري )كبرية( )%73.2(. مبتو�سط قدره )3.66(، كما يت�سح من اجلدول اأن درجة تقدير حملة 
الدكتوراه )%83( اأعلى من الدرجة الكلية لتقدير اأفراد جمتمع الدرا�سة على املجاالت كافة )78%( ، 
بينما كانت درجة تقدير حملة املاج�ستري )%73.2( اأدنى من الدرجة الكلية ال�ستجابة اأفراد جمتمع 

الدرا�سة على املجاالت كافة )78%(. 
مما ي�سري اإىل اأن الفروق كانت ل�سالح حملة الدكتوراه يف جميع املجاالت دون ا�ستثناء. 

وتعود االأ�سباب الكامنة وراء هذه النتيجة اإىل ما ياأتي: 
لكون حملة الدكتوراه قد ح�سلوا على موؤهالت اأعلى وخربات اأكرث، مما جعلهم قادرين  1 .

على فهم العمليات االإبداعية واحلكم عليها ب�سورة اأو�سح واأ�سمل. 
والعملية  العلمية  الكفاءات  اأ�سحاب  من  كبري  عدد  ا�ستقطاب  على  اجلامعة  حر�س  2 .

واملهارية من حملة الدكتوراه لال�ستفادة من جتاربهم وقدراتهم. 
ا�ستفادة حملة الدكتوراه من اأبحاثهم رغبة منهم يف احل�سول على رتبة اأكادميية اأعلى  3 .
وخربات اأو�سع، بخالف حملة املاج�ستري الذين يركزون اهتمامهم للح�سول على درجة 

الدكتوراه. 
مما  املاج�ستري  حملة  بخالف  عليا  قيادية  منا�سب  اإدارة  الدكتوراه  حملة  على  يغلب  4 .
ميار�سها  التي  املختلفة  االإدارية  للممار�سات  ودقة  ب�سمولية  للنظر  الفر�سة  لهم  يتيح 

املوظفون االإداريون. 
درجتهم  على  ح�سولهم  بعد  اأنف�سهم  عن  الدكتوراه  حملة  لدى  الكبري  النف�سي  الر�سا  5 .
العلمية، مما ينعك�س اإيجابا على نظرتهم للعاملني معهم من حيث التقييم للممار�سات 

ال�سلوكية االإدارية املطعمة بالعامل االإن�ساين الوا�سع. 
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االستنتاجات: 
اال�ستنتاجات  اإىل  الباحث  تو�سل  البحث  نتائج  �سوء  ويف  االإبداع  اأدب  على  االطالع  بعد 

االآتية: 
ال�سلوك  لو�سف  ي�ستخدم  الذي  االإداري(.  )االإبداع  مل�سطلح  متعددة  ا�ستخدامات  يوجد  1 .

االإداري للقادة االإداريني والعاملني يف اإدارة املوؤ�س�سات التعليمية، �سعيًا لتح�سني كفاءة 
العمل والعاملني يف تلك املوؤ�س�سات. 

ميثل االإبداع االإداري حقال جديدا ن�سبيًا مل ُتطور طرقه ب�سكل فعال حتى االآن يف العديد  2 .

الواقع ما زالت غري ملمو�سة،  اأر�س  العملية على  التعليمية، فتطبيقاته  من املوؤ�س�سات 
يف  التعليمية  للموؤ�س�سات  االإ�سرتاتيجية  اأهميته  من  هذا  يقلل  اأن  دون  وا�سحة  وغري 

خمتلف االأمكنة واالأزمنة على حد �سواء. 
هناك بع�س املوؤ�س�سات التي متار�س اأ�سلوب االإبداع االإداري ب�سورة اأو باأخرى من دون  3 .

املجتمعات  من  العديد  اتخاذ  من  الرغم  على  الت�سمية.  هذه  ممار�ساتها  على  تطلق  اأن 
خطوات ر�سمية يف هذا اجلانب وا�ستحدثت برامج لالإبداع االإداري يف خمتلف املوؤ�س�سات 

واملنظمات العامة واخلا�سة. 
يف  كامل  ب�سكل  االإداري(  )االإب��داع  اإدماج  عن  قا�رشة  املجتمعات  من  العديد  زال  ما  4 .

فعالياتها و قراراتها االإدارية والتعليمية، وخلق الفر�س االبتكارية من خالل ا�ستخدام 
تكنولوجيا املعلومات الدائمة التطور، والتجارب العاملية الرائدة يف هذا املجال. 

من املتوقع اأن تتيح تطبيقات الذكاء اال�سطناعي للحا�سوب وخدمات ال�سبكة العاملية،  5 .

للباحثني  ك�رشيك  املجال  اجلم،  الرتبوي  واالأدب  الرائدة،  امليدانية  العملية  والتجارب 
يف اإدخال برامج االإبداع االإداري يف خططهم لت�ساعدهم على تكييف �سلوكهم االإداري، 
التعليمية و  التنبوؤ باملخرجات  امل�ستفيدين من خالل  �سلوكات  االإدارية مع  واأفعالهم 

النتاجات التي يحتاجون اإليها. 
البد عند تبني املنهج االإبداعي يف اإدارة املوؤ�س�سات التعليمية من االأخذ مبناحي االإبداع  6 .

التي تقوم على �سمات ال�سخ�س املبدع كافة )كالطالقة واملرونة واالأ�سالة والتف�سيل 
املوقف  واأخ��ريا  كعملية،  واالإب��داع  االإبداعي،  االإنتاج  منحى  على  وكذلك  )االإكمال(، 

االإبداعي اأو البيئة املبدعة. 
ال بد من االأخذ مب�ستويات االإبداع املعروفة كافة حيث اأنها مبجملها تتكامل معا وينتج  7 .

عن تكاملها فكرا اإبداعيا ومنهجا اإبداعيا يوؤدي الغر�س ويحقق النتائج املرجوة. 
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حتتاج عملية االإبداع االإداري اإىل ثالثة اأركان تعتمد عليها وترتكز اإليها وهي التخطيط  8 .

اال�سرتاتيجي والتفكري االإ�سرتاتيجي وبناء ثقافة املوؤ�س�سة على اأ�س�س اإن�سانية. 
اإدارة  يف  االإداري  االإب��داع  مبنهج  االأخذ  يف  الرغبة  عند  معينة  نظرية  تبني  من  بد  ال  9 .

النظريات  اأكرث  من   :)Hage and Aiken( نظرية  اأن  الباحث  ويرى  التعليمة،  املوؤ�س�سة 
املوؤثرة  العوامل  عن  ف�سال  االإبداع  لعملية  املختلفة  املراحل  تناولت  اإنها  اإذ  �سمولية، 
فيه، وف�رشت االإبداع على اأنه تغري حا�سل يف برامج املوؤ�س�سة تتمثل يف اإ�سافة خدمات 

جديدة جتري على مراحل. 
ال يوجد اتفاق تام بني الباحثني على خطوات العملية االإبداعية اأو مراحلها، وبالتايل  10 .

اجلامد  بالت�سل�سل  اإتباعها  ينبغي  جامدة  خطوات  لي�ست  االإب��داع  عملية  مراحل  فاإن 
ال�سابق الذكر. 

فاإن  عالية،  بعالقة  والذكاء  االإبداع  يرتبّط  اأن  ال�رشوري  لي�س من  اأنه  من  الرغم  على  11 .

خال�سة البحوث ت�سري اإىل اأن العلماء املبدعني ميتلكون م�ستوى عال من الذكاء. 
املوؤ�س�سات  اأ�س�س  اإر�ساء  يف  االإ�سهام  على  قادرة  االإب��داع  عملية  اأن  الوا�سح  من  بات  12 .

التعليمية من خالل تبادل اأف�سل لالأفكار، مما يتيح ا�ستفادة اأكرب من املوارد الذهنية 
اأجلها  من  قامت  التي  االأهداف  وحتقيق  التطور  و  لالبتكار  اأح�سن  اإمكانية  و  املتاحة 

املوؤ�س�سات التعليمة املختلفة. 
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التوصيات:
يف �سوء اأهداف الدرا�سة ونتائجها يو�سي الباحث مبا ياأتي: - 

اإعداد وتنفيذ برامج تدريبية قادرة على حتديد و�سقل ال�سخ�سية االإدارية مبنهج االإبداع  1 .

لقيادة وممار�سة االإبداع االإداري والعمليات االإبداعية. 
اأن تعمل القيادة االإدارية يف امل�ستويات العليا على دعم املبدعني، وتقدمي احلوافز لهم  2 .

لزيادة اإنتاجهم االإبداعي داخل اجلامعة. 
اال�ستفادة الق�سوى من الطاقات االإبداعية املتوافرة يف املوظفني االإداريني من خالل  3 .

متابعتهم وا�ستنها�سهم، وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لهم. 
الذاتي  وال�سبط  النف�س،  العمل، واالعتماد على  اال�ستقاللية يف  املوظفني على  ت�سجيع  4 .

بعيدا عن الرقابة ال�سلبية. 
خلق روح املغامرة لدى املوظفني ودفعهم ال�ستخراج طاقاتهم االإبداعية دون تردد  5 .

اجلماعية  واللقاءات  العمل  ور�س  خالل  من  والتميز  والنوعية  اجلودة  مفاهيم  حت�سني  6 .

والفردية. 
اإتاحة الفر�سة للراغبني من املوظفني املبدعني باحل�سول على موؤهل علمي اأعلى.  7 .

تزويد املوظفني مبل�سقات وكتيبات ون�رشات تو�سح مفاهيم الثقافة االإبداعية واآلياتها  8 .

واأدوارها يف عملية االإبداع. 
تغذية  تقدمي  �ساأنها  التي من  االإبداعية  العملية  اأوجه  كافة  العلمي يف  البحث  ت�سجيع  9 .

راجعة للقيادة االإدارية من اأجل و�سعها يف �سورة عوامل القوة وال�سعف الكامنة يف 
املمار�سات ال�سلوكية واالإدارية ملعاجلة عوامل ال�سعف وامل�سي قدمًا يف تنفيذ عوامل 

القوة. 
. 10 اختيار املوظفني االإداريني من ذوي ال�سمات واخل�سائ�س والثقافة االإبداعية وال�سلوك 

االإداري االإبداعي. 
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املالحق

استبانة الدراسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

االأخ الفا�سل/ االأخت الفا�سلة 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 يقوم الباحث بدرا�سة ميدانية تهدف اإىل قيا�س درجة امتالك املوظفني االإداريني يف جامعة 
القد�س املفتوحة الأوجه العملية االإبداعية كما يراها مديرو املناطق التعليمية واملراكز الدرا�سية 
وم�ساعدوهم يف جامعة القد�س املفتوحة )ملحافظات ال�سمالية( ، ملعرفة م�ستوى درجتها والوقوف 

على قوتها اأو �سعفها على اأمل م�ساعدة اجلامعة يف حتقيق ر�سالتها واأهدافها. 
ولتحقيق الهدف من الدرا�سة يعر�س الباحث على ح�رشتكم ا�ستبانة مكونه من ق�سمني: 

الق�سم االأول: يت�سمن معلومات �سخ�سية عامة. 
اأوجه العملية االإبداعية التي ميتلكها املوظفون  الق�سم الثاين: يت�سمن معايري تقدير درجة 

االإداريون يف جامعة القد�س املفتوحة يف )املحافظات ال�سمالية(. 
على  واالإجابة  جماالتها،  �سمن  اال�ستبانة  هذه  معايري  بقراءة  التكرم  ح�رشتكم  من  اآمل   
كل معيار من معايريها بدقة ونزاهة انطالقا من روؤيتكم املو�سوعية لها، ملا يف ذلك من اأهمية 
كبرية يف اإجناز هذه الدرا�سة، منوها اإىل اأن املعلومات والروؤية التي �ستقدمونها �ستبقى �رشية ولن 

ت�ستخدم اإال الأغرا�س البحث العلمي فقط. 

مع ال�سكر اجلزيل حل�سن تعاونكم
 

الباحث
د. عبد حمايل
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القسم األول: 
املعلومات ال�سخ�سية العامة: )الرجاء و�سع دائرة حول الرقم الذي ينطبق عليه احلال(:

2( م�ساعد اأكادميي 1( مدير    امل�سمى الوظيفي:  
4( م�ساعد اأكادميي واإداري.  3( م�ساعد اإداري       

2( ماج�ستري  1( دكتوراه    املوؤهل العلمي   

القسم الثاني: 
فقرات قيا�س م�ستوى درجة اأوجه العملية االإبداعية للموظفني االإداريني يف جامعة القد�س 
املفتوحة. والرجاء و�سع اإ�سارة )X( يف املربع على ي�سار الفقرة وداخل �سلم الدرجة الذي يتفق 
مع وجهة نظرك املو�سوعية. فيما يتعلق بروؤيتك. الأوجه العملية االإبداعية للموظفني االإداريني يف 

اجلامعة. 

الفقراتالرقم
درجة التقدير

قليلة جداقليلةمتوسطةكبيرةكبيرة جدا

السمات الشخصية اإلبداعية التي ميتلكها املوظفون اإلداريون

يظهرون حب االستطالع على الدوام. 1.

.2
يتحمسون حلل املشكالت التي 

تواجههم. 

.3
يفضلون التعامل مع املهمات املهنية 

الصعبة. 

.4
مييلون إلى التقصي أثناء ممارستهم 

ملهام عملهم. 
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يتمتعون بسرعة البديهة. 5.

يعرضون أفكارهم بصور مبدعة. 6.

.7
يتمتعون بقدرة عالية على التصور 

الذهني. 

.8
يكرسون أنفسهم للعمل اجلاد 

بدافعية ذاتية. 

.9
يفضلون االستقاللية في العمل بعيدا 

عن الرقابة. 

يضبطون ذواتهم ويسيطرون عليها. 10.

ميتلكون حب املغامرة دون تردد. 11.

.12
يتصفون باملوهبة التي تؤهلهم 

ملمارسة مهامهم بنجاح. 

.13
ميتلكون التأهيل الالزم للقيام باملهمات 

التي يشرفون عليها. 

.14
ينفذون األفكار اإلبداعية املطروحة 

عليهم. 

ميتلكون القدرة على االستنباط. 15.

.16
ميتلكون القدرة على بناء العالقات 

االجتماعية مع اآلخرين. 

.17
يعملون باستمرار لتغيير الوضع الراهن 

نحو األحسن. 
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الثقافة اإلبداعية التي ميتلكها املوظفون اإلداريون

.18
ميتلكون القدرة املعرفية على تقدمي 

إضافات جديدة لفكرة معينة. 

.19
يتخلصون من السياق العادي للتفكير 

ويتبعون أمناطا جديدة في طريقة 
تفكيرهم. 

.20
يدركون عدم االتساق بني املعلومات 

املقدمة لهم وعناصرها املفقودة. 

.21
ينقدون ويطورون األفكار املهنية 

العلمية. 

.22
يتلمسون مناذج األجيال املبدعة للسير 

على خطاها. 

.23
يستخدمون التقنيات التكنولوجية 

لتسريع اإلجناز. 

.24
يحضرون برامج التدريب املعدة لهم 

للتنمية املهنية. 

.25
يدركون الظواهر من حولهم بطريقة 

جديدة غير مألوفة. 

.26
يقدمون خدماتهم انطالقا من فهمم 

الواعي ملعايير اجلودة. 

.27
يطورون مهاراتهم الكتساب مهارات 

جديدة في العمل. 
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.28
ينافسون الغير لتحسني اخملرجات 

كاستجابة ألهداف وحاجات اجملتمع. 

.29
يقومون جتارب اآلخرين ألخذ اجلّيد وترك 

الرديء. 

.30
يتعلمون بالعمل ألنه الطريق األفضل 

لتطوير الكفاءات. 

.31
يتجاوزون التقاليد التي تعرقل التنمية 

اإليجابّية. 

.32
يبنون ثقافتهم املؤسسية وفق معايير 

إنسانّية. 

.33
يؤمنون بأن التطور يأتي من الفرد ال من 

اآللة. 

.34
يؤمنون بشمولية أهداف اجلامعة عند 

ممارستهم ملهامهم. 

.35
يبحثون عن البديل األمثل للحل 

األنسب للمعيقات التي تواجههم. 

.36
يتفهمون اإلبداع على أنه إضافة 

خدمات جديدة ذات فائدة. 

.37
يتعرفون على املعلومات املتخصصة 

التي يقدمها اآلخرون للنقاش. 

.38
يعتقدون بأن أعمالهم اإلبداعّية 

ستعود بالنفع عليهم. 
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السلوك اإلداري اإلبداعي الذي ميتلكه املوظفون اإلداريون

.39
يحدثون التغير اإلبداعي الذي مييز 

إبداعات اجلامعة. 

.40
يسهمون بشكل غير مباشر في 

النشاطات اجلامعية اإلبداعية. 

.41
يسهمون بشكل مباشر في إحداث 

تغييرات إبداعية في كافة اخلدمات التي 
تقدمها اجلامعة للمستفيدين منها. 

.42
يتقبلون مكافأة املبدعني على أساس 

اجلدارة. 

.43
يتحملون مسؤولية املهام امللقاة 

عليهم في عملهم. 

.44
يوظفون الطاقات الكامنة بداخلهم 

خلدمة أهداف اجلامعة. 

.45
يحرصون على رؤية اجلامعة رائدة 

وليست تابعة. 

.46
ينتمون روحيا للجامعة وجماعات 

العمل فيها. 

.47
يفصلون بني أفكارهم ومشاعرهم 

لتكون أعمالهم أكثر منطقية. 

.48
ينظرون ألسرة اجلامعة على أنها عائلة 

واحدة مترابطة يجمعها قائد إداري 
واحد. 

.49
يتحدون الصعوبات التي تواجههم في 

عملهم لتذليلها. 
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.50
يحرصون على حتقيق أهداف الفريق في 

اجلامعة. 

.51
يبادرون إلى مساعدة بعضهم البعض 

في الظروف الصعبة. 

.52
يثمنون التحفيز املقدم لهم من 

رؤسائهم في العمل. 

.53
يغيرون من مواقفهم أمام وجهة نظر 

عقلية معينة. 

.54
يلتزمون بالوقت املطلوب عند تنفيذ 

املهام واألدوار. 

األساليب اإلبداعية التي ميتلكها املوظفون اإلداريون

.55
يهيئون املناخ احملفز لهم على إطالق 

طاقاتهم اإلبداعية. 

.56
يهيئون ألنفسهم الفرص للتجريب دون 

خوف أو تردد. 

.57
يتعاونون فيما بينهم لتطبيق األفكار 

املبدعة التي يحملونها. 

.58
يجددون خدماتهم الوظيفية بأساليب 

مبتكرة بني فينة وأخرى. 

.59
يقدمون أفكارا جديدة غير مطروقة بني 

حني وآخر. 

.60
يسمحون لألفكار اإلبداعية الصحيحة 

بالوالدة والنمو إذا كانت تصب في 
خدمة األهداف األكثر أهمية. 
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.61
يتابعون حتقيق الهدف األبعد بعد 

حتقيق الهدف األقرب لضمان مسيرة 
فاعلة ومتكاملة. 

.62
ينتجون أفكارا أصيلة، أي قليلة التكرار 
باملفهوم اإلحصائي داخل اجملموعة التي 

ينتمون إليها. 

.63
ينفذون األفكار التي لم تنفذ عند توفر 

اإلمكانيات والظروف املناسبة. 

.64
يتنبئون بوضع اخلطط املستقبلية 

الناجحة بهدف التطّور. 

.65
يعتمدون التفكير املنطقي السليم في 

بناء خططهم اإلستراتيجية. 

.66
يشاركون في صياغة القرارات ذات 

العالقة بطبيعة عملهم. 

.67
يشكلون الهياكل التنظيمية األنسب 

التي تساهم في تطبيق اإلبداع. 

.68
يستحضرون حلوال إبداعية ملعاجلة 

املشكالت االستثنائية. 

.69
يقدمون أفكارا متنوعة حلل املشاكل 

املستعصية التي تتطلب حال. 

.70
يطمحون إلى حتقيق األهداف املرسومة 

بجهد أيسر وكلفة أقل. 

ولكم جزيل ال�سكر والتقدير لتعاونكم




