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* تاريخ ت�صلم البحث: 2011/10/26م                              * تاريخ قبوله للن�رش: 2012/5/14م

مقومات وممار�سات �لإبد�ع �لإد�ري من وجهة نظر مدير�ت

ريا�س �لأطفال �خلا�سة يف مدينة عمان

�مللخ�س

هدفت الدرا�صة احلالية اىل تعرف الإبداع الإداري من حيث درجة توافر مقوماته، ودرجة 

ممار�صته والعالقة بينهما، من اأجل تقدمي بع�س التو�صيات وو�صع اآلية تفيد يف تفعيل 

وممار�صة الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان. ولتحقيق اأهداف 

الو�صفي، من خالل م�صح وحتليل  امل�صحي  الأ�صلوب  الباحثان على  اعتمد  الدرا�صة 

اأدبيات املو�صوع املتوافر من م�صادر اأولية وثانوية، بهدف التعرف على نتائج البحوث 

ا�صتبانة عن مقومات  اإطار عام لت�صميم  اأجل ر�صم  والدرا�صات يف هذا املجال من 

توجد عالقة  وهل  الأردنية  اخلا�صة  الأطفال  ريا�س  ممار�صته يف  ودرجة  الإداري  الإبداع 

بينهما. وللك�صف عن الفروق بني اأفراد جمتمع الدرا�صة فقد مت ا�صتخراج املتو�صطات 

احل�صابية والنحرافات املعيارية لكل فقرة وكل جمال من جمالت الإ�صتبانة، كما مت 

الباحثان  تو�صل  وقد  بينهما  للتعرف على وجود عالقة  الب�صيط  النحدار  ا�صتخدام 

ريا�س  الإداري وممار�صته مرتفعة يف  الإبداع  التالية: جاءت درجة مقومات  النتائج  اإىل 

الأطفال، وانه كلما زادت مقومات الإبداع الإداري زادت درجة ممار�صة املديرات له.

بت�صميم  الباحثان  اأو�صى  الدرا�صة  هذه  عنها  متخ�صت  التي  النتائج  �صوء  ويف 

برامج تدريبية لتنمية ثقافة الإبداع لدى املديريات، كما يرى الباحثان �رشورة ال�صتفادة 

من الربامج العاملية القائمة على الإبداع الإداري وتطبيقها على ريا�س الأطفال و�رشورة 

توفري جميع الت�صهيالت املادية واملعنوية يف ريا�س الأطفال مما يزيد من مقومات الإبداع 

الإداري، وبالتايل تزداد درجة ممار�صته من قبل املديرات. 

�لكلمات �ملفتاحية: الإبداع الإداري، ريا�س الأطفال، مدينة عمان.  
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

Components and Practice of Management Creativity at Principals 
of the private Kindergarten in the City of Amman

Abstract

This study sought to identify the reality of management creativity in terms 
of its components and its practice, and the relationship between them in order 
to provide some of the recommendations and develop a mechanism that may 
serve to activate and practice the management creativity in private kindergar-
tens in the city of Amman. To achieve the objectives of the study, the research-
ers approach the descriptive survey, through a survey and analysis of literature 
on the topic of availability of primary sources and secondary and to recognize 
the results of research and studies in this area and to draw a general framework 
for the design of questionnaire about the elements of management creativity 
and the degree of practice in private Jordanian kindergartens and if there is a 
relationship between them. In ddition it amis to detect differences among the 
study population. Averages and standard deviations of each paragraph and 
each of the areas. Simple regression was used to identify a link between them. 
The researcher has reached the following conclusions: a degree of adminis-
trative elements of creativity is high in kindergarten. The more the degree of 
creativity for kindergartens’ principals the more the elements of management 
creativity increase. In light of the results of this study, the researchers recom-
mended development programs for principals including intensive courses in 
psychology to develop a culture of creativity for them.

In light of the results of this study that the researcher recommendes design 
programs to develop women principals to the including intensive courses in 
psychology to develop a culture of creativity for them. The researchers what 
there in a need to take advantage of the existing global programs on manage-
ment creativity to be  applied to the kindergartens. They also felt the need to 
provide all physical facilities and morale in kindergartens, which increases 
the administrative elements of creativity and thus increasing the degree of 
exercise by directors. 

Key words: management creativity, kindergarten, Amman city.
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�ملقدمة

يتزايد الهتمام مبو�صوع الإبداع يف ظل التحديات املتنامية التي تفر�صها ظاهرة العوملة 

والتغريات التقنية املت�صارعة واملناف�صة ال�صديدة وثورة املعلومات والتفاقيات الدولية ب�صاأن 

اتفاقية التجارة احلرة، وقد اأكد العديد من الباحثني على حاجة املوؤ�ص�صات لالإبداع من خالل 

تاأكيدهم على اأن الإبداع اأ�صبح من الوظائف الرئي�صية للمدير.

وي�صنف الإبداع يف املوؤ�ص�صة الرتبوية وغري الرتبوية اإىل عدة اأنواع منها: اإبداع اإداري واإبداع 

الوظائف  وت�صميم  التنظيمي  الهيكل  يف  تغريات  على  في�صمل  الإداري  الإبداع  اأما  فني، 

وعمليات املوؤ�ص�صة ونظم الرقابة ، والإبداع التقني والذي يت�صمن تطوير منتجات اأو �صفات 

جديدة اأو تغريات يف التقنيات وتغريات اأ�صاليب الإنتاج واإدخال احلا�صوب وغريها، وقد ركزت هذه 

املوؤ�ص�صات على الإبداع الفني مما اأدى اإىل حدوث فجوة ثقافية واأ�صبحت النظم واملمار�صات 

الإدارية والتنظيمية متاأخرة عن اجلوانب الفنية. 

وقد حاولت املوؤ�ص�صات الرتبوية جاهدة رعاية الإبداع وت�صجيعه من خالل زيادة وعي الأفراد 

واإدراكها له، فاهتمت هذه املجتمعات بالإبداع واملبدعني وما زال اهتمامها  واملجتمعات به 

والتقدم  احل�صاري  التطور  �رشورات  من  باعتبارهما  التقدم،  درجة  عن  النظر  بغ�س  متزايداً 

العلمي الذي و�صل اإليه اإن�صان هذا الع�رش، ومن �رشورات مواجهة م�صكالت احلياة اليومية 

وحتديات امل�صتقبل اأي�صاً، مما يتطلب جت�صيد املديرين ملهارات ومعرفه اإ�صافية بالإبداع ب�صكل 

م�صكالتهم  ملواجهة  ال�صحيح  قرارهم  ي�صكل  كونه  خا�س  ب�صكل  الإداري  وبالإبداع  عام 

اليومية. والأ�صل اأن ي�صكل ت�صجيع الإبداع يف املدار�س وريا�س الأطفال ورعايته هدفاً �صامياً، 

قوي،  اأ�صا�س معريف  لديهم  مبدعون  مديرون  يديرها  اأطفال  وريا�س  مدار�س  دون  اإبداع  ل  اإذ 

ميار�صونه من خالل اأفكار تت�صف بالتنوع والندرة. 

اإن املدير املبدع ي�صمم وير�صخ بيئة عمل اإبداعية بتغيري طرق التفاعل مع فريق العمل، 

 Golmen( فاإهمال التفاعل مع الفريق يفقد املنظمة اأفكار العاملني اجلديدة اإذ يرى كل من
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

وجود  به من عمل من خالل  نقوم  مبا  ا�صتمتعنا  اإذا  الإبداع  يزدهر   (& Kaufman, 1992
م�صاحة وا�صحة من احلرية دون خوف ، فلنثق بالآخرين، ونوظف احلد�س ب�صجاعة ودون تردد. اإذ 

اأن هذه الأمور توؤثر يف طريقة ا�صتجابة الفرد ملا اأمامه من معلومات )احليزان، 2002(.

وتواجه املوؤ�ص�صات الرتبوية ثالثة حتديات يف ا�صتثمار اإمكانيتها الإبداعية ومواردها الب�رشية 

اإىل اأق�صى حد وهي:ا�صتيعاب الطبيعة احلقيقية لالإبداع وهذا يعني اإزالة العتقادات اخلاطئة 

التي تعرقل الإبداع الآن )ع�صاف، 1995(.

1. تنفيذ اإ�صرتاتيجية منظمة لتطوير القدرات الإبداعية الفردية فالأ�صاليب لتحقيق ذلك 

الإبداعية  اإمكاناتهم  النا�س  الأكرب من  اجلزء  يعلم  ول  ال�صائعة  املبادئ  تقوم على عدد من 

وغالباً ما ينتابهم القلق ب�صاأن اخلطوات الالزمة لكت�صافها )بهادر، 2006(.

لذلك فاإن تنفيذ اإ�صرتاتيجية �صاملة لتي�صري وتقدير الإبداع فالدورات التي تقام بني احلني 

والآخر يف جمال الإبداع الإداري حمدودة املردود فما الفائدة من عقد املوؤمترات وتنظيم املهرجانات 

لتبدع املجتمعات ثم تبقى اأوراق العمل والتمرينات والتو�صيات دون تطبيق )زيتون، 1987(. 

ريا�س  ومنها  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  جلميع  املهمة  اخل�صائ�س  من  الإداري  الإبداع  يعد  لذا 

الأطفال التي تعمل يف ظل مرحلة ح�صارية تختلف يف اأبعادها ومقوماتها عن اأي مرحلة 

�صابقة، اإذ تعد ريا�س الأطفال الركن الأ�صا�س يف العملية الرتبوية حيث تركز عليها مراحل 

التعليم الأخرى، فهي ت�صعى اإىل حتقيق النمو املتكامل للطفل كما وتعد هذه املرحلة من 

اأهم املراحل التي توؤثر يف �صخ�صية الطفل يف املراحل العمرية الالحقة، والأ�صا�س يف بناء 

الإن�صان وتكوين �صخ�صيته مبا فيها من عادات، واجتاهات، وقدرات )النا�صف، 2003(.

ولكي حتقق موؤ�ص�صات ريا�س الأطفال ، كونها موؤ�ص�صات تعليمية، الأهداف املخططة لها 

من قبل ال�صيا�صات الرتبوية يف �صوء فل�صفة الرتبية والتعليم يف الأردن، ل بد من منط جديد 

ومتميز يوؤهل من هم يف هذا النظام التعليمي كونه نظاماً معنياً ببناء يعد الإن�صان وال�صري 

به ومعه اإىل دروب الإبداع و العطاء والتميز )الطويل، 1999(. 

اأما املهارات الأ�صا�صية لالإبداع التي يجب على مديرة الرو�صة التمكن منها هي:

1- االإح�سا�س بامل�سكالت واإدارتها: هي قدرة املدير على روؤية الكثري من امل�صكالت يف موقف 

القدرة  املبدعني  املديرين  من  بامل�صكلة  الإح�صا�س  ويتطلب  دقيقاً،  حتديداً  وحتديدها  معني، 

على الروؤية الوا�صحة لأبعاد امل�صكلة، ومراقبة نواحي الق�صور والثغرات يف الأفكار ال�صائعة 

وروؤية الأ�صباب وا�صتيعاب كافة النتائج التي تظهر من خالل الفهم العميق للدور املناط به، 

لأنه كلما زاد التعمق يف امل�صكلة اأدى ذلك اإىل التو�صل اإىل اأفكار جديدة ومفيدة )ال�صمري، 

.)2002
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)املهندي،  زمنية حمددة  فرتة  ما يف  مبوقف  ترتبط  ت�صورات  واإنتاج  ما،  بفكرة  ترتبط  اأفكار 

.)2001

3- االأ�سالة: هي القدرة على اإنتاج اأفكار جديدة مل يفكر بها اأحد من قبل قدر الإمكان، تخرج 

عن املاألوف واملتوقع والتقليدي، ب�رشط اأن تكون ذات قيمة على م�صتوى الفرد اأو املوؤ�ص�صة اأو 

.(Plesk, 1999( .املجتمع

الأفكار  اأكرب عدد من  زوايا، لإنتاج  اإىل امل�صكلة من عدة  النظر  القدرة على  هي  4- املرونة: 

 York Larue,( املتمايزة واملختلفة، وعدم التفكري داخل حدود واأطر ثابتة للو�صول اإىل اجلديد

.(2002
وتكمن اأهمية املرونة كاأحد عنا�رش الإبداع من حيث كونها حترر املديرين من الأمناط التقليدية 

يف التفكري، والبحث عن اأ�صاليب جديدة يف تاأدية العمل )اأوكونور، وماكدرموت، 2008(.

5- موا�سلة االجتاه نحو الهدف: هي قدرة املدير على الرتكيز امل�صحوب بالنتباه طويل الأمد، 

وا�صتمرار حما�صه واجتاهه نحو الهدف وتخطيه لأية معوقات تقف يف طريقه، اأي عدم التنازل 

عن الهدف والإ�رشار على تتبعه، وال�صري يف اجتاهه، وحماولة حتقيقه بطريقة مبا�رشة اأو غري 

مبا�رشة )خرباء مركز اخلربات املهنية لالإدارة، 2005(.

فحرية املديرة امل�صبوطة وح�صن اإدارتها للم�صاريع وقدرتها العالية على الت�صجيع وتقدميها 

للحوافز املادية لل�صخ�س املبدع يف الرو�صة وح�صن ا�صتغالله للفر�س املتاحة، من اأهم معززات 

 American Society For Training and Development,( التنظيمية لالإبداع  البيئة 

.(2006
 Doft &( الإبداع:  مو�صوع  اأو  ملجال  تبعاً  الأطفال  ريا�س  يف  الإداري  الإبداع  وي�صنف 

.(Becker, 2007
1. اإبداع يرتبط بالأهداف وهو يت�صمن الغايات التي ت�صعى الرو�صة لتحقيقها.

واإعادة  والإجراءات،  والأدوات،  القواعد،  يت�صمن  وهو  التنظيمي،  بالهيكل  يرتبط  اإبداع   .2

ت�صميم العمل، وحت�صني العالقات بني الأفراد والتفاعل فيما بينهم.

3. اإبداع يرتبط باملنتج اأو اخلدمة، وهو يت�صمن اإنتاج منتجات وخدمات جديدة.

4. اإبداع يرتبط بخدمة الأطفال، وهو يت�صمن الرتكيز على تقدمي خدمات لأطفال الرو�صة 

تفوق توقعاتهم.

5. اإبداع يرتبط بالعملية، ويركز على الكفاءة والفاعلية، ويت�صمن عمليات متطورة للعمل 

د. اأحمد بدح، اأ. مروة اأبو طه مقومات وممار�سات االإبداع االإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س االأطفال
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

داخل الرو�صة، )ال�صلطان، 2004(.

ومتر العملية التحليلية لالإبداع باملراحل التالية :

1. اكت�ساف امل�سكلة وحتديدها: وهي ت�صخي�س وحتديد طبيعة امل�صكلة املطروحة من حيث 

وقت ظهورها، وم�صدرها ومدى تكرارها، املدى الزمني للم�صكلة، ودرجة �صعوبتها )جروان، 

.)1999

اإنتاج وتنمية االأفكار: و�صع الفكرة يف حالة الإثارة واجلاهزية للتفكري يف كل الجتاهات   .2

لإنتاج اأكرب قدر من الأفكار حول املو�صوع املطروح يف وحدة زمنية حمددة )جومان، 2002(. 

3. حتليل االأفكار: فح�س وحتليل ما مت اإنتاجه من اأفكار ل�صتنباط ما يوجد بينها من عالقة 

املختلفة  الأفكار  بني  عادية  غري  ارتباطات  اإيجاد  على  املبدع  املدير  يعمل  املرحلة  هذه  ويف 

)املتمايزة( لتكوين فكرة جديدة ومفيدة، واإيجاد الت�صابه بني اأفكار خمتلفة مل ي�صبق اأن كان 

بينها ارتباط من اأي نوع ورف�س الأفكار التي تتاأرجح بني قول اإما اأو، والتي لي�صت لها عالقة 

باملو�صوع )روبن�صون،2009(.

اأو  4. تقييم االأفكار: اإخ�صاع الأفكار البديلة التي مت التو�صل اإليها لعملية تفكري تقوميي 

نقدي، وذلك يف �صوء عدد من املعايري هي:

1- توافقها مع اأهداف الرو�صة و�صيا�صتها.

2- املكا�صب التي حتققها وجودة الأفكار.

3- منا�صبتها لالإمكانات املادية والب�رشية املتاحة بالرو�صة )الربيدي، 1999(. 

�صيق  نطاق  على  ملمو�س  ابتكاري  واقع  اإىل  الإبداع  ترجمة  بها  يق�صد  االأفكار:  5. جتريب 

للتجربة قبل مرحلة التعميم، واإخ�صاعه لعملية املتابعة وتدوين الإيجابيات وال�صلبيات التي 

 .(Deming, 1981( تواجه عملية التطبيق من اأجل الإفادة من الإيجابيات وال�صلبيات

واإذا كان الإبداع الإداري مهماً يف املوؤ�ص�صات الرتبوية كافة مثل املدار�س واجلامعات فكيف 

هو يف املكان الذي يعترب اللبنة الأ�صا�صية لكل ذلك األ وهو ريا�س الأطفال.

حيث تعترب �صنوات الطفولة املبكرة هي الفرتة الأمثل لتعلم واكت�صاب املهارات املختلفة، 

اإر�صاء معامل �صخ�صية الطفل ليتحدد اإطارها، والفرتة احليوية  وهي الفرتة التي يتم فيها 

به.  املحيطني  مع  عالقته  من خالل  الفرد  لالإن�صان  الديني  والوازع  اخلُلقي  ال�صمري  لتكوين 

)النا�صف، 2003(.

وواجبات  ي�صمى مبهارات  ما  فيها  يتعلم  الطفل  اأن  اأهمية  اأكرث  املرحلة  ومما يجعل هذه 

اإتباع  النتباه،  على  القدرة  اليها:   (Torrance, 1970( اأ�صار  كما  هنا  ونعني  وم�صوؤوليات 
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اإليه، يفهم ماذا يتوقع الآخرون، يعرف كيف يعمل مع 452 التعليمات والتوجيهات التي ت�صدر 

اجلماعة واأن ياأخذ املبادرة بالعمل ول يكون دوره �صلبياً. )بهادر،2006(.

اإن الواقع احلايل لريا�س الأطفال من خالل اقت�صارها على مهام تقليدية لتعليم القراءة 

والكتابة للطفل وعدم م�صايرة مديرات تلك الريا�س للتطورات العلمية والرتبوية جعل احلاجة 

تتناول عمليات  اأن  الطبيعي  ومن  ملحاً،  اأمراً  الريا�س  واقع هذه  النظر يف  اإعادة  اإىل  ما�صة 

التطور والإ�صالح خططاً وبرامج و�صيا�صات تلك الريا�س لتتالءم مع حتقيق ر�صالة وزارة الرتبية 

والتعليم الأردنية القائمة على تطورات نظام تربوي عماده التميز والإبداع يعتمد على موارده 

الب�رشية يف خ�صم القت�صاد املعريف العاملي، كما اأكدت العديد من الدرا�صات على اأن الإبداع 

الإداري يوؤدي اإىل حت�صني املناخ العام لتخاذ القرارات ويعمل على ك�رش احلواجز، واإثارة الأفكار 

اجلديدة واملفيدة، كما يعمل على حتديد نوع ومدى احللول والتخل�س من التفكري العتيادي 

واإنتاج اأكرب عدد من الأفكار يف اأقل وقت وجهد.

ومن اجلدير بالذكر اأن الإبداع الإداري يف املوؤ�ص�صات الرتبوية قد حظي باهتمام العديد من 

الباحثني، وتناولها كثري منهم بالتحليل والتف�صري وا�صتق�صاء اثر ا�صتخدامه يف العديد من 

املتغريات، وفيما يلي عر�س لإبراز هذه الدرا�صات:

اأن  ميكن  التي  العوامل  اإىل  التعرف  هدفت  بدرا�صة   (Toremen, 2008( تورميني  قامت   -

ي�صتخدمها املديرون لتكوين بيئة اإبداعية يف الرو�صة، واخل�صائ�س التي متيز املناخ التنظيمي 

ذات  والدرا�صات  الكتب  بالعتماد على  الوثائقي  الو�صفي  املنهج  ا�صتخدم  الإبداعي. حيث 

العالقة مبو�صوع الدرا�صة. وتو�صلت الدرا�صة اإىل عدد من النتائج، منها: اأن من العوامل التي 

ت�صاعد املديرين على تكوين بيئة اإبداعية يف الرو�صة: تقومي الإجنازات بعدالة، واإتاحة الفر�صة 

العاملني  اأخطاء  والتعامل مع  الف�صل،  الرغبة يف املجازفة وعدم اخلوف من  للعاملني على 

بالت�صامح والرحمة.

اإ�صرتاتيجية مقرتحة لإدارة الإبداع يف اجلامعات  - وقامت خطاطبة )2008(،بدرا�صة عنوانها” 

اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  الإداريني  جميع  من  الدرا�صة  تكون جمتمع  الأردنية”. 

الر�صمية يف الأردن البالغ عددهم )5139( مت اختيار عينة ع�صوائية منهم بن�صبة )42%( بلغ 

عددها )2204( موزعني على )95( عميد و )78( نائب عميد و )109( م�صاعد عميد، و )286( 

رئي�س ق�صم و)1635( ع�صو هيئة تدري�س، واأ�صارت نتائج الدرا�صة اأن درجة الإبداع لدى اأع�صاء 

ومتو�صطة يف  التدري�س،  الر�صمية كانت منخف�صة يف جمال  اجلامعات  التدري�س يف  هيئة 

اإدارة الإبداع يف اجلامعات الر�صمية كانت  جمال البحث العلمي وخدمة املجتمع، واأن درجة 

د. اأحمد بدح، اأ. مروة اأبو طه مقومات وممار�سات االإبداع االإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س االأطفال
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453

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

منخف�صة يف جميع املجالت.

- كما اأجرت )اليحيوي، 2007( درا�صة هدفت التعرف على مدى توافر مقومات )عنا�رش( الإبداع 

الإداري والك�صف عن الفروق بني اآراء املديرات واملعلمات حول مدى توافر مقومات الإبداع لدى 

املديرات، ومدى ممار�صة املديرات لعملية الإبداع، ومعوقاته، والك�صف عن العالقة الرتباطية 

على مقرتحات  والتعرف  توافر مقوماته،  ومدى  الإداري،  الإبداع  لعملية  املديرات  ممار�صة  بني 

واحلد من معوقاته  الإداري،  الإبداع  ممار�صة  املديرات يف  دور  الدرا�صة حول تفعيل  اأفراد عينة 

يف املدار�س الثانوية احلكومية للبنات باملدينة املنورة، وتكونت عينة الدرا�صة من جميع اأفراد 

اأن  واملعلمات  املديرات  ترى  منها،  النتائج  من  عدد  اإىل  الدرا�صة  وتو�صلت  الأ�صلي،  املجتمع 

مقومات الإبداع الإداري، مبجموعها ومفرداتها، تتوافر لدى املديرات بدرجة متو�صطة.

اإىل التعرف على م�صتوى الإبداع الإداري لدى  - وهدفت درا�صة حلوامدة وحراح�صة )2007(، 

اأظهرت  فرداً،   )264( �صملت  حيث  الأردن،  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  الرتبويني يف  القادة 

النتائج اأن م�صتوى الإبداع الإداري لدى القادة الرتبويني مرتفع. واأظهرت النتائج اأن هناك فروقاً 

للموؤهل  تعزى  الإبداع  وت�صجيع  والت�صالت  امل�صكالت  حل  اإح�صائية يف جمال  دللة  ذات 

العلمي ول�صالح حملة الدكتوراه.

- اأما درا�صة القوا�صمة )2004( فقد هدفت اإىل قيا�س معرفة مديري املدار�س احلكومية يف 

الأردن لالإبداع الإداري ودرجة ممار�صتهم له يف مدار�صهم، حيث تكونت عينة الدرا�صة من مديري 

املدار�س احلكومية يف جميع مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن للعام الدرا�صي )2004/2003( 

وبعد التحليل الإح�صائي اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن م�صتوى معرفة وممار�صة مديري املدار�س 

لالإبداع الإداري كانت منخف�صة واأن هناك فروقاً ذات دللة اإح�صائية ملعرفة وممار�صة مدراء 

املدار�س لالإبداع الإداري تعود ملتغريات العمر واملوؤهل العلمي ومكان وجود املدر�صة، وكذلك يف 

عدم تاأثري معرفة وممار�صة املديرين لالإبداع الإداري مبتغري اجلن�س. 

- وقام حوامدة )2003( بدرا�صة هدفت التعرف اإىل ت�صورات القادة الرتبويني للمناخ التعليمي 

ال�صائد يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن، وم�صتوى الإبداع الإداري لديهم وبينت النتائج 

اأن م�صتوى الإبداع الإداري لدي القادة الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن م�صتوى 

اإيجابية  ارتباطية  اأن هناك عالقة  اأظهرت  اأي�صاً كما  الإداري ككل وملجالته  مرتفع لالإبداع 

دالة اإح�صائياً بني املناخ التنظيمي والإبداع الإداري، وقد اأظهرت الدرا�صة اأن هناك فروقاً ذات 

دللة اإح�صائية يف جمال حل امل�صكالت والت�صالت وت�صجيع الإبداع تعزى للموؤهل العلمي 

ول�صالح حملة الدكتوراه، كما واأظهرت وجود فروق يف جمال روح املجازفة تبعاً ملتغري املنطقة 
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الهتمام 454 بزيادة  الدرا�صة  واأو�صت  ال�صمال.  ل�صالح  الت�صالت  ويف جمال  الو�صط  ل�صالح 

بتاأهيل القيادات الرتبوية واإجراء املزيد من الدرا�صات حول الإبداع الإداري. 

- اأما خطاطبة )2002( التي هدفت التعرف اإىل م�صتوى الإبداع الإداري لدى مديري املدار�س 

مناطق  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  نظرهم،  وجهة  من  الأردن  يف  احلكومية  الثانوية 

عجلون والكرك وعمان، وا�صتخدمت يف هذه الدرا�صة ا�صتبانة مت التاأكد من �صدقها وثباتها 

وقد ت�صمنت )42( فقرة موزعة املجالت الأربعة التالية: مظاهر الإبداع الإداري يف التوجيه، 

مظاهر الإبداع الإداري يف اتخاذ القرار، مظاهر الإبداع الإداري يف التخطيط، مظاهر الإبداع 

الإداري يف الت�صال، وقد مت التو�صل اإىل النتائج التالية: اإن درجة معرفة وممار�صة مدراء املدار�س 

مل�صتوى الإبداع الإداري عالية واأنه يوجد عالقة اإيجابية بني معرفة الإبداع الإداري وممار�صته، 

ول توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف ت�صورات مديري املدار�س عن م�صتوى الإبداع الإداري يف 

التوجيه والت�صال تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي، واملنطقة التعليمية. 

- وهدفت درا�صة كيم )Kim, 2001) اإىل فح�س التاأثريات يف بيئة العمل، واخل�صائ�س الفردية 

الدرا�صة لفهم  ريا�س الأطفال يف كوريا اجلنوبية، وت�صهم هذه  الإبداعي يف  ال�صلوك  على 

وبناء فرق  الإداري،  التطوير  امل�صاهمة يف  العمل وكذلك  بيئة  الفردي يف  الإبداعي  ال�صلوك 

العمل و�صارك يف الدرا�صة )945( معلمة، ومت ا�صتخدام اأداة ت�صمنت املجالت التالية: اأ�صلوب 

حل امل�صكالت، تف�صيل العمل، اأ�صلوب القيادة، روح الفريق وال�صلوك الإبداعي الفردي. ومن 

النتائج التي تو�صلت اإليها، وجود اأثر اإيجابي لأ�صلوب حل امل�صكالت، والدافعية، وخ�صائ�س 

ال�صخ�صية واأ�صلوب القيادة يف ال�صلوك الإبداعي لالأفراد، واأن كان تاأثري املناخ اجلماعي اأف�صل 

من تاأثري خ�صائ�س ال�صخ�صية يف ال�صلوك الإبداعي.

اأن بع�صها قد ركز على اأهمية مرحلة ريا�س  بعد الإطالع على الدرا�صات ال�صابقة جند 

الأطفال وعلى الإبداع الإداري يف املوؤ�ص�صات املختلفة وقد اأ�صار جزء من هذه الدرا�صات على 

اأهمية تدريب معلمات ريا�س الأطفال والهتمام بالظروف البيئية التي جتعل من اأعمالهن 

تتطور كزيادة م�صتوى التدريب واملواد التعليمية والرواتب، كما وتناولت بع�س هذه الدرا�صات 

مفهوم الإبداع الإداري يف املوؤ�ص�صات وال�رشكات والتي اأ�صارت اإىل اأهم ال�صفات التي ت�صاعد 

على اإبداع ال�رشكة كمرونة الهيكل التنظيمي والنفتاح على دول العامل املتقدم والهتمام 

باملوارد الب�رشية، واأ�صارت بع�س الدرا�صات اإىل �صفات م�صرتكة مهمة للمدير عليه اأن يتحلى 

بها كبعد النظر، الراحة يف التعبري، التمتع بو�صوح الجتاه واحلر�س على الإتقان، الت�صاركية 

يف الإدارة، القدرة على الت�رشف.

د. اأحمد بدح، اأ. مروة اأبو طه مقومات وممار�سات االإبداع االإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س االأطفال
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م�سكلة �لدر��سة  

تربز م�صكلة الدرا�صة احلالية من خالل الإجابة عن ال�صوؤال التايل: ما درجة توافر مقومات 

وممار�صات الإبداع الإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان؟ 

�أهد�ف �لدر��سة

وممار�صاته  مقوماته  درجة  حيث  من  الإداري  الإبداع  على  التعرف  احلالية  الدرا�صة  تهدف 

والعالقة بينهما من اأجل تقدمي بع�س التو�صيات، وو�صع اآلية تفيد يف تفعيل وممار�صة الإبداع 

الإداري، يف ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان.

�أ�سئلة �لدر��سة

ت�صعى هذه الدرا�صة احلالية لالإجابة عن الأ�صئلة الآتية:

1- ما درجة توافر مقومات الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال اخلا�صة من وجهة نظر املديرات 

فيها ؟

2- ما درجة ممار�صة عملية الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال اخلا�صة من وجهة نظر املديرات 

فيها ؟

3- ما اأثر توافر مقومات الإبداع الإداري، على ممار�صة عملية الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال 

α ≥ 0.05(؟ من وجهة نظر املديرات فيها عند م�صتوى الدللة الإح�صائية )

�أهمية �لدر��سة 

ت�صتمد هذه الدرا�صة اأهميتها من خالل تناولها ملو�صوع يت�صم باحلداثة، فقد اأخذ يظهر 

يفيد  الإداري كما  الإبداع  وهو  األ  املتقدمة  العامل  دول  والتعليم يف  الرتبية  موؤ�ص�صات  يف 

بعد  ما  ملرحلة  املدر�صية  الإدارات  امل�صئولني يف  وكذلك  الأطفال،  ريا�س  اإدارة  عن  امل�صوؤولني 

الإداري  الإبداع  تطبيق  وخطوات  وعنا�رش  ومبادئ  وفل�صفة  اإىل مفهوم  التعرف  الرو�صة يف 

لتطوير ريا�س الأطفال بعد اأن ثبت جناحها يف العديد من موؤ�ص�صات الرتبية والتعليم الأجنبية 

وذلك لال�صتفادة منها وا�صتثمارها يف حتقيق الإبداع والتميز يف موؤ�ص�صاتنا التعليمية ب�صكل 

اأننا نعي�س يف القرن الذي �صعاره  الأردنية اخلا�صة ب�صكل خا�س حيث  عام وريا�س الأطفال 

الإبداع والتطوير والتحديث يف كل املجالت، وانطالقا من التاأكيد على اأهمية الإبداع الإداري 

يف حل امل�صكالت وحت�صني العمل يف ريا�س الأطفال، مت اإجراء الدرا�صة احلالية للتعرف على 

مفهوم الإبداع الإداري من حيث درجة مقوماته وممار�صته يف ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة 
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عمان، من اأجل تقدمي تو�صيات وو�صع اآليات مقرتحة لتفعيل ممار�صة الإبداع الإداري يف ريا�س 456

الأطفال.

حمدد�ت �لدر��سة 

اقت�رشت حمددات الدرا�صة على ما يلي:-

الأطفال  ريا�س  مديرات  من  للدرا�صة  الأ�صلي  املجتمع  اأفراد  جميع  الب�رشية:  املحددات   .1

اخلا�صة.

2. املحددات املكانية: ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان.

3. املحددات الزمنية: اأجريت هذه الدرا�صة يف الف�صل الدرا�صي الثاين للعام الدرا�صي )2010-

.)2011

م�سطلحات �لدر��سة

الطالقة  من  قدر  باأكرب  تتميز  التي  والفكرية  العقلية  للقدرات  اأمثل  توظيف  هو  االإبداع: 

ترابط  تكوين  اإىل  يوؤدي  مبا  حتليلها  على  والقدرة  بامل�صكالت  واحل�صا�صية  والأ�صالة  واملرونة 

واكت�صاف عالقات اأو اأفكار اأو اأ�صاليب عمل جديدة داخل ريا�س الأطفال. 

مفيدة  ومهارات  واأفكار  وو�صائل  اأ�صاليب  وا�صتخدام  اإيجاد  على  القدرة  هو  االإداري:  االإبداع 

قبل  من  الأمثل  التجاوب  والأ�صاليب  الأفكار  هذه  تلقى  بحيث  الأطفال  ريا�س  يف  للعمل 

املعلمات وحتفز ما لديهم من قدرات ومواهب لتحقيق الأهداف الإنتاجية والأدائية الأف�صل 

الدرا�صة والذي يتكون من  الإداري املعتمد يف هذه  الإبداع  ملقيا�س مقومات وممار�صات  وفقاً 

الأبعاد التالية: الإح�صا�س بامل�صكالت واإدارتها، الطالقة، الأ�صالة، املرونة، موا�صلة الجتاه نحو 

الهدف، واكت�صاف وحتديد امل�صكلة واإنتاج وتنمية وحتليل وتقييم وتنفيذ الأفكار.

ريا�س االأطفال اخلا�سة: هي املوؤ�ص�صات اخلا�صة الواقعة حتت اإ�رشاف وزارة الرتبية والتعليم يف 

الأردن والتي تتناول الأطفال ذوي الفئة العمرية ما بني ثالث �صنوات وثمانية اأ�صهر اإىل خم�س 

�صنوات وثمانية اأ�صهر.

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها: 

منهج �لدر��سة 

املنهج الذي مت اإتباعه يف الدرا�صة احلالية هو املنهج الو�صفي امل�صحي للتعرف على الإبداع 

الإداري يف ريا�س الأطفال يف مدينة عمان من حيث درجة مقوماته وممار�صته.

د. اأحمد بدح، اأ. مروة اأبو طه مقومات وممار�سات االإبداع االإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س االأطفال
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

جمتمع �لدر��سة 

تكون جمتمع الدرا�صة من جميع مديرات ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان التابعة 

ملديرية التعليم اخلا�س، والبالغ عددهن )584( مديرة، مق�صمني ح�صب اجلدول رقم )1(.

اجلدول رقم )1(

توزيع جمتمع الدرا�سة ح�سب ريا�س االأطفال اخلا�سة يف مدينة عمان

عدد املديراتاملنطقة 

26�سمال عمان

72جنوب عمان

253�سرق عمان

210غرب عمان

584املجموع

عينة �لدر��سة 

قام الباحثان باختيار عينة الدرا�صة من )20%( من اأفراد جمتمع الدرا�صة بطريقة العينة 

عملية  ممار�صة  ودرجة  الإداري  الإبداع  مقومات  وحتديد  لك�صف  وذلك  الع�صوائية،  الطبقية 

الإبداع الإداري لدى مديرات ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان، وقد مت ا�صتعادة )105( 

اإ�صتبانة هي العدد النهائي لأفراد عينة الدرا�صة احلالية. 

�أدو�ت �لدر��سة 

لالإجابة على اأ�صئلة الدرا�صة، طور الباحثان ا�صتبانتني، ال�صتبانة الأوىل، ت�صم اأبعاد مقومات 

الإبداع الإداري وهي )الإح�صا�س للم�صكالت واإدارتها، الطالقة، الأ�صالة، املرونة، موا�صلة الجتاه 

وحتديد  )اكت�صاف  وهي  الإداري  الإبداع  ممار�صة  اأبعاد  ت�صم  الثانية  وال�صتبانة  الهدف(  نحو 

امل�صكلة، اإنتاج الأفكار، حتليل الأفكار، تقييم الأفكار، تنفيذ الأفكار(، تك�صف مبجمل فقراتها 

عن راأي واجتاهات اأفراد جمتمع الدرا�صة للتعرف على واقع الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال 

اخلا�صة يف مدينة عمان.

ويف  الأولية  ب�صورتها  واملخت�صني  واخلرباء  املحكمني  من  جمموعة  على  عر�صها  مت  وقد 

�صوء اقرتاحاتهم ومالحظاتهم مت تعديل ال�صياغة اللغوية لبع�س الفقرات ودمج الفقرات 

املت�صابهة وحذف واإ�صافة بع�س الفقرات لتخرج ال�صتبانتان ب�صورتهما احلالية لت�صما اأولً: 

:الإح�صا�س  التالية  اخلم�صة  باأبعادها  واملتمثلة  فقرة   )28( الإداري  الإبداع  مقومات  ا�صتبانة 

املرونة)6( فقرات،  )5( فقرات،  الأ�صالة  )6( فقرات،  الطالقة  )5( فقرات،  واإدارتها  بامل�صكالت 
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موا�صلة الجتاه نحو الهدف )6( فقرات، وثانيا: ا�صتبانه ممار�صة الإبداع الإداري لت�صم الأبعاد 458

التالية: اكت�صاف وحتديد امل�صكلة )5( فقرات، اإنتاج وتنمية الأفكار)5( فقرات، حتليل الأفكار)6( 

فقرات، تقييم الأفكار )4( فقرات، تنفيذ الأفكار)9( فقرات، والتي ا�صتملت على )29( فقرة. 

واجلدول رقم )2( يو�صح اأبعاد اأداة الدرا�صة.

اجلدول رقم )2(

اأبعاد اأداة الدرا�سة ملقومات وممار�سة االإبداع االإداري يف ريا�س

االأطفال اخلا�سة  يف مدينة عمان 

عدد الفقراتالبعدالت�سل�سلالإ�ستبانة

مقومات االإبداع االإداري

5االإح�سا�ش بامل�سكالت واإدارتها1

6الطالقة2

5االأ�سالة3

6املرونة4

6موا�سلة االجتاه نحو الهدف5

28املجموع

ممار�سة االإبداع االإد اري

5اكت�ساف وحتديد امل�سكلة1

5اإنتاج وتنمية االأفكار2

6حتليل االأفكار3

4تقييم االأفكار4

9تنفيذ االأفكار5

29املجموع

وقد مت و�صع �صلم خما�صي التدريج على منط ليكرت كمقيا�س لالإجابة عن الفقرات مكون 

من خم�س درجات هي:- كبرية جدا، كبرية، متو�صطة، قليلة، قليلة جدا.

درجة  وحتديد  للفقرات  احل�صابية  املتو�صطات  ترتيب  اعتماد  مت  املعلومات  حتليل  ولأغرا�س 

املوافقة على توافر مقوماتها ودرجة ممار�صتها من قبل مديرات ريا�س الأطفال يف مدينة عمان 

ح�صب املحك التايل:-

· املتو�صطات )4.5-5( متثل درجة كبرية جداً.

· املتو�صطات )3.5-اأقل 4.5( متثل درجة كبرية.

· املتو�صطات )2.5-اأقل 3.5( متثل درجة متو�صطة.

· املتو�صطات )1.5-اأقل2.5( متثل درجة قليلة.

· املتو�صطات )اأقل من 1.5( متثل درجة قليلة جداً.

د. اأحمد بدح، اأ. مروة اأبو طه مقومات وممار�سات االإبداع االإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س االأطفال
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�سدق �لأد�ة

املحكمني  بحكم  املحتوى  الباحثان على �صدق  اعتمد  الدرا�صة  اأداة  للتحقق من �صدق 

من خالل عر�س فقرات الأداة، على جمموعة من املحكمني واخلرباء يف اجلامعات الأردنية ووزارة 

ملدى  وتقديرهم  واآرائهم،  مالحظاتهم،  لإبداء  الأداة  بتحكيم  قاموا  الذين  والتعليم  الرتبية 

مالءمة فقرات الإ�صتبانة اخلا�صة باأبعاد اأداة الدرا�صة من حيث درجة منا�صبة الفقرات للبعد 

الذي تندرج حتته ودقة و�صالمة ال�صياغة اللغوية لكل فقرة وو�صوح الفقرات ولإ�صارة اإىل اأي 

تعديالت اأو مالحظات اأخرى يرونها منا�صبة وقد عدت ن�صبة )80%( من اآراء املحكمني معياراً 

اأو  اإ�صافة  اأو  اإليها حذفاً  اأ�صاروا  اإجراء التعديالت التي  للحكم على �صالحية الفقرة، وبعد 

تعديالً اأو اإعادة �صياغة لتخرج الإ�صتبانة ب�صورتها النهائية حيث ا�صتملت اإ�صتبانة مقومات 

الإبداع الإداري على )28( فقرة لقيا�س درجة توافر مقومات الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال 

اخلا�صة، كما ا�صتملت ا�صتبانة ممار�صة الإبداع الإداري على )29( فقرة لقيا�س درجة ممار�صة 

الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان من وجهة نظر املديرات فيها.

ثبات �لأد�ة 

 للتاأكد من ثبات الأداة مت ا�صتخدام معامل ثبات )Gronbach Alpha)، حل�صاب قيمة 

)3( يبني  الدرا�صة، واجلدول رقم  اأداتي  الداخلي للفقرات يف  بالت�صاق  الثبات اخلا�س  معامل 

معامالت الثبات لكل من اأداة مقومات الإبداع الإداري واأداة ممار�صة الإبداع الإداري.

اجلدول رقم )3(

قيم معامل ثبات الفا كروتباخ الأداتي الدرا�سة

معامل الثباتالأداة

0.96مقومات االإبداع االإداري

0.93ممار�سة االإبداع االإداري

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �مليد�ين

قام الباحثان ببناء اأداتي الدرا�صة اخلا�صة بدرجتي مقومات وممار�صة الإبداع الإداري يف ريا�س 

الدرا�صة  )وحتديد جمتمع  فيها،  املديرات  نظر  وجهة  مدينة عمان من  اخلا�صة يف  الأطفال 

مت  ذلك  وبعد  ال�صتبانات،  توزيع  مت  وثباتها  الدرا�صة  اأداتي  من �صدق  التاأكد  وبعد  وعينتها( 

ا�صرتجاع الإ�صتبانات من اأفراد العينة حيث بلغت ن�صبة ال�صرتجاع )90 %(، ثم مت تفريغ اأداتي 

الدرا�صة واإدخال بياناتها اإىل جهاز احلا�صوب لتحليلهما اإح�صائياً وا�صتخراج النتائج.  
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�لأ�ساليب �لإح�سائية 460

املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  ح�صاب  مت  والثاين  الأول  ال�صوؤال  عن  لالإجابة 

لكل فقرة ولكل بعد من اأبعاد اأداة الدرا�صة، ولالإجابة عن ال�صوؤال الثالث مت ا�صتخدام اختبار 

النحدار الب�صيط.

عر�س نتائج �لدر��سة ومناق�ستها

اأوال : النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال االأول

ن�س هذا ال�صوؤال على: ما درجة توافر مقومات الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال اخلا�صة 

من وجهة نظر املديرات فيها؟.

ولالإجابة عن هذا ال�صوؤال مت ح�صاب املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية للفقرات 

املتعلقة يف كل فقرة من درجة توافر مقومات الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال اخلا�صة من 

وجهة نظر املديرات فيها كما هي مبينة يف اجلدول رقم )4(.

اجلدول رقم )4(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة لدرجة

توافر مقومات االإبداع االإداري يف ريا�س االأطفال اخلا�سة 

البعدالرقم
 رقم

الفقرة
الفقرات

 املتو�سط

احل�سابي

 النحراف

املعياري

1
 موا�سلة االجتاه نحو

الهدف
26

امل�سكالت حلل  مطلوب  جهد  كل  بذل  على   احلر�ش 

وحت�سني اأ�سلوب العمل بالرو�سة
4.570.577

7الطالقة2
على ت�ساعد  جديدة  مهارات  الكت�ساب  الدائم   ال�سعي 

اإدارة الرو�سة باأ�ساليب مبتكرة
4.510.649

3
 موا�سلة االجتاه نحو

الهدف
4.470.616متابعة مدى حتقق االأهداف من االأفكار املطروحة28

6الطالقة4
العمل يف  واالإبداع  التجديد  عن  دائمة  ب�سفة   البحث 

بالرو�سة
4.470.581

5
 االإح�سا�ش

بامل�سكالت واإدارتها
2

 القدرة على حتديد ال�سلبيات واالإيجابيات يف كل قرار اأو

عمل تقوم به االإدارة
4.430.612

6
 موا�سلة االجتاه نحو

الهدف
4.390.759تتبع جميع خطوات العمل للو�سول اإىل حتقيق الهدف25

7
 موا�سلة االجتاه نحو

الهدف
4.390.640اإعطاء وقت كاف لالأفكار املبتكرة حتى تظهر نتائجها27

8
 االإح�سا�ش

بامل�سكالت واإدارتها
1

يف امل�سكالت  من  جمموعه  روؤية  على  املديرة   قدرة 

املوقف الواحد
4.370.566

12االأ�سالة9
حلل واجلديدة  التقليدية  غري  االأفكار  عن   البحث 

امل�سكالت وحت�سني اأ�ساليب العمل يف الرو�سة
4.350.694

10
 موا�سلة االجتاه نحو

الهدف
23

االأمد طويل  باالنتباه  امل�سحوب  الرتكيز  على   القدرة 

طوال فرتة العمل
4.350.663

8الطالقة11
بخطوات املنظم  التفكري  ا�ستخدام  على  املديرة   قدرة 

متتابعة حلل امل�سكالت وحت�سني اأ�ساليب العمل
4.330.658

د. اأحمد بدح، اأ. مروة اأبو طه مقومات وممار�سات االإبداع االإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س االأطفال
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البعدالرقم
 رقم

الفقرة
الفقرات

 املتو�سط

احل�سابي

 النحراف

املعياري

4.310.713العمل على تغيري خطة العمل تبعا للموقف20املرونة12

13
 موا�سلة االجتاه نحو

الهدف
24

جدية حماولة  يف  نوعها  كان  مهما  املعوقات   تخطي 

لتحقيق الهدف
4.310.652

14
 االإح�سا�ش

بامل�سكالت واإدارتها
3

 ا�ستطاعة الك�سف عن اخللل يف العمل مهما كان ب�سيطا

وحماولة ت�سحيحه
4.310.619

18املرونة15
بتطوير متعلق  هو  ما  لكل  الفكري  االختالف   تقبل 

الرو�سة
4.270.785

11الطالقة16
البعيد االأمد  اأفكار وخمططات على  و�سع   القدرة على 

للرو�سة
4.270.670

13االأ�سالة17
 اإنتاج اأفكار ذات قيمة وبعيدة عن ال�سطحية على م�ستوى

الرو�سة
4.240.662

9الطالقة18

 القدرة على توليد اأكرب قدر من االأفكار يف وحدة زمنية

اأ�سلوب وحت�سني  امل�سكالت  حل  على  للعمل   حمددة 

العمل

4.220.654

22املرونة19
املواقف مع  للتعاطي  العمل  اأ�سلوب  تغيري  على   القدرة 

املختلفة
4.200.735

4.200.676الوعي باأبعاد واأزمات وم�سكالت العمل منذ بدايتها1املرونة20

21
 االإح�سا�ش

بامل�سكالت واإدارتها
5

 قدرة املديرة على حتديد نواحي الق�سور والثغرات يف

االأفكار ال�سائعة
4.200.645

10الطالقة22

امل�سكالت حلل  املطروحة  املختلفة  االأفكار  بني   الدمج 

فكرة لتكوين  جديدة  بطريقة  العمل  اأ�ساليب   وحت�سني 

واحدة مفيدة

4.180.697

16االأ�سالة23
 احلر�ش على طرح اأفكار م�ستقلة وعدم التبعية والتقليد

الأ�ساليب مطروحة م�سبقا من االآخرين
4.040.889

14االأ�سالة24
فكرة كل  يف  والتقليدي  واملتوقع  املاألوف  عن   اخلروج 

حت�سن اأ�سلوب العمل اأو حتل م�سكلة يف الرو�سة
4.080.812

19املرونة25

امل�سكالت حلل  مبتكرة  معتادة  غري  اأفكار   جتريب 

التعر�ش من  اخلوف  دون  العمل  اأ�سلوب   وحت�سني 

لل�سخرية

4.080.786

21املرونة26
يف واملهام  االأن�سطة  لكل  طوارئ  خطة  تتواجد   دائما 

العمل
4.080.759

17املرونة27

امل�سكالت املتعلقة بحل  والعنا�سر  املفاهيم   التعامل مع 

هو ملا  اخل�سوع  بدون  بحرية  العمل  اأ�ساليب   وحت�سني 

بالواقع

3.940.775

15االأ�سالة28
قدر من اأكرب  الإجناز  فكرة  رف�ش  اأو  قبول   االإ�سراع يف 

املهام يف وحدة زمنية حمددة
3.730.836

البحث على  اأفراد عينة  املتو�صطات احل�صابية لتقديرات  اأن   )4( ويت�صح من اجلدول رقم 

جميع فقرات الإ�صتبانة قد جاءت بدرجة كبرية جدا اإىل درجة كبرية، حيث تراوحت متو�صطاتها 

احل�صابية ما بني )4.57( و)3.73( من اأ�صل )5.00( وذلك بالعتماد على املحك امل�صتخدم يف 

ريا�س  على  تطبيقها  ميكن  الفقرات  جميع  اأن  جند  النتيجة  هذه  اإىل  وبالنظر  البحث  هذا 

تابع اجلدول رقم )4(
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اإمكانية تطبيق 462 بدرجات متفاوتة وهذا موؤ�رش جيد على  اخلا�صة يف مدينة عمان  الأطفال 

فقرات الإ�صتبانة على ريا�س الأطفال ويوؤكد ذلك على اأن هناك وعياً واهتماماً كبرياً لأهمية 

الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال واأن هناك رغبة �صديدة يف التطوير والتغري والتجويد لرفع 

م�صتوى الأداء و�صولً اإىل الغايات التي تهدف اليها ريا�س الأطفال عند توافر مقومات الإبداع 

كان  الإداري  الإبداع  م�صتوى  اأن  يف   )2003( حوامدة  درا�صة  مع  يتفق  ما  وهو  فيها  الإداري 

مرتفعاً لدى القادة الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم، واتفقت كذلك مع نتائج درا�صة 

خطاطبة )2002( يف اأن درجة معرفة مدراء املدار�س مل�صتوى الإبداع الإداري كانت عالية، كما 

اختلفت مع نتائج درا�صة اليحيوي )2007( حيث جاءت درجة توافر مقومات الإبداع الإداري يف 

املدار�س الثانوية احلكومية للبنات باملدينة املنورة بدرجة متو�صطة.

اأما فيما يتعلق برتتيب فقرات الأداة فقد جاءت باملرتبة الأوىل الفقرات )26،27،28( على 

التوايل وبدرجة توافر ملقومات الإبداع الإداري كبرية جداً، وقد يعزى ذلك ل�صعور املديرات باأهمية 

املرحلة لأطفال اخلم�س �صنوات والتي يرتتب عليها قابلية الطفل للتعلم يف املراحل الالحقة 

من حياته الدرا�صية وبذلك تعمل الإدارات على تن�صئة اأجيال يراهن على قدرتها يف حت�صني 

املخرجات التعليمية، واإىل اأن ريا�س الأطفال ت�صعى وب�صكل دائم اإىل تطوير نف�صها من خالل 

ا�صتقطاب الربامج اجلديدة وطرق التدري�س املختلفة تزامنا مع التطور ال�رشيع احلادث يف ريا�س 

الأطفال عاملياً، واإىل رغبة ريا�س الأطفال يف التميز من خالل تطبيق الأفكار اجلديدة ومتابعة 

نقاط القوة وال�صعف فيها.

وباملقابل فان اأدنى رتبة ملتو�صط الفقرات جاءت للفقرات )15، 17، 21( على التوايل وقد 

الرتكيز على  مت  الفني حيث  والإبداع  الإداري  الإبداع  بني  ما  املوجودة  الفجوة  اإىل  ذلك  يعزى 

الإبداع الفني والتقليد لكل ما هو جديد يف ريا�س الأطفال دون الفهم باأ�صباب واأهمية هذا 

التطبيق، واإىل �صعوبة تغيري املبادئ املوروثة يف اإدارة الرو�صات والقيم ال�صائدة والتم�صك بها 

ورف�س ما هو جديد بحجة عدم التجريب من قبل اإدارات اأخرى، واإىل عدم وجود ثقافة اخلطة 

البديلة خالل تنفيذ الأعمال اأو ما ت�صمى بخطة الطوارئ وعدم الإح�صا�س بالأهمية املرتتبة 

على هذا النوع من اخلطط.

اأفراد  لتقديرات  املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات   )5( رقم  اجلدول  يو�صح  كما 

العينة لتوافر مقومات الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان من وجهة 

نظر املديرات فيها مرتبة تنازليا ح�صب املتو�صطات احل�صابية للبُعد.

د. اأحمد بدح، اأ. مروة اأبو طه مقومات وممار�سات االإبداع االإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س االأطفال
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463

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

اجلدول رقم )5( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة ملجاالت االإ�ستبانة 

مرتبة تنازليا وفقا للمتو�سطات احل�سابية الأبعاد مقومات االإبداع االإداري

لدى مديرات ريا�س االأطفال اخلا�سة يف مدينة عمان 

عدد الفقراتالُبعدالت�سل�سلالرتبة
املتو�سط 

احل�سابي
النحراف املعياري

64.410651موا�سلة االجتاه نحو الهدف15

64.330.651الطالقة22

54.300.623االإح�سا�ش بامل�سكالت واإدارتها31

64.140.758املرونة44

54.080.778االأ�سالة53

ويبني اجلدول رقم )5( الرتتيب التنازيل لأبعاد مقومات الإبداع الإداري حيث جاء يف املرتبة 

الأوىل بُعد )موا�صلة الجتاه نحو الهدف( وح�صل على متو�صط ح�صابي مقداره )4.41( وقد 

يعزى ذلك اإىل الرغبة ال�صديدة بتحقيق الأهداف املختلفة لوجود الطفل يف الرو�صة ول�صعور 

والتي يرتتب عليها قابلية الطفل للتعلم  املرحلة لأطفال اخلم�س �صنوات  باأهمية  املديرات 

على  يراهن  اأجيال  بذر  على  الإدارات  تعمل  وبذلك  الدرا�صية  حياته  الالحقة من  املراحل  يف 

قدرتها يف حت�صني املخرجات التعليمية، وجاء يف املرتبة الثانية بُعد )الطالقة( وح�صل على 

متو�صط ح�صابي مقداره )4.33( وقد تعزى هذه النتيجة اإىل اأن ريا�س الأطفال ت�صعى وب�صكل 

دائم اإىل تطوير نف�صها من خالل ا�صتقطاب الربامج اجلديدة وطرق التدري�س املختلفة تزامناً 

)الإح�صا�س  بُعد  الثالثة  املرتبة  يليه يف  الأطفال عاملياً،  ريا�س  احلادث يف  ال�رشيع  التطور  مع 

بامل�صكالت واإدارتها( وح�صل على متو�صط ح�صابي مقداره )4.30( ويعزى ذلك اإىل خربة املديرة 

اإدارة الرو�صة واإىل ال�صعي الدائم اإىل تطوير املديرات لأعمالهن من خالل احل�صول على  يف 

دورات تدريبية خمتلفة، يليه يف املرتبة الرابعة بُعد )املرونة( وح�صل على متو�صط ح�صابي 

مقداره )4.14( وقد يعزى ذلك لكرثة املتغريات التي تطراأ على ظروف العمل مثل قرارات الإدارة 

املرتبة  الأمور، ويف  اأولياء  ور�صا  بالعمل،  املحيطة  البيئية  الظروف  املديرة،  العليا، �صخ�صية 

وقد   ،)4.08( مقداره  ح�صابي  متو�صط  على  وح�صل  )الأ�صالة(  بُعد  جاء  والأخرية  اخلام�صة 

يعزي. اإىل اأن بعد الأ�صالة بحاجة اإىل ثقافة تنظيمية تر�صخ قيم ومبادئ الإبداع الإداري لدى 

مديرات ريا�س الأطفال يف مدينة عمان ب�صورة اأعمق.

ثانيا: النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال الثاين 

ن�س هذا ال�صوؤال على: ما درجة ممار�صة عملية الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال اخلا�صة 
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من وجهة نظر املديرات فيها؟ 464

املعيارية للفقرات  والنحرافات  املتو�صطات احل�صابية  ال�صوؤال مت ح�صاب  لالإجابة عن هذا 

املتعلقة يف كل فقرة وجمال من درجة ممار�صة الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال من وجهة نظر 

املديرات فيها كما هي مبينة يف اجلدول رقم )6(.

اجلدول رقم )6(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة

لدرجة ممار�سة االإبداع االإداري يف ريا�س االأطفال اخلا�سة 

املجالالرتبة
رقم 

الفقرة
الفقرة

املتو�سط 

احل�سابي

النحراف 

املعياري

1
اكت�ساف وحتديد 

امل�سكلة
4.530.710حتديد مدى تكرار امل�سكلة )متكررة اأم حتدث الأول مرة(3

2
اإنتاج وتنمية 

االأفكار
8

اإتاحة الفر�سة للمعلمات للتعبري عن اآرائهن حول املو�سوع 

املطروح دون قيود
4.530.680

3
اكت�ساف وحتديد 

امل�سكلة
4.450.679حتديد م�سدر امل�سكلة )داخلي اأو خارجي(2

27تنفيذ االأفكار4
معلمات  مب�ساركة  الفكرة  تنفيذ  عن  امل�سوؤول  حتديد 

الرو�سة
4.410.674

29تنفيذ االأفكار5
التنفيذ  ل�سمان  البديلة  االأفكار  لتنفيذ  الدائمة  املتابعة 

الناجح
9.390.759

4.370.834اجلمع بني االأفكار املتمايزة لتكوين فكرة جديدة مفيدة15حتليل االأفكار6

7
اكت�ساف وحتديد 

امل�سكلة
1

تواجه  التي  الهامة  امل�سكالت  املعلمات  و  املديرة  ح�سر 

العملية التعليمية يف الرو�سة
4.370.727

23تنفيذ االأفكار8
ب�سيطة  بعبارات  املعلمات  على  الب�سيطة  االأفكار  عر�ش 

ل�سمان فهمها
4.350.751

4.350.663حتويل االأفكار البديلة اإىل حلول عملية مب�ساركة املعلمات21تنفيذ االأفكار9

19تقييم االأفكار10
الرو�سة  اأهداف  مع  تتفق  التي  البديلة  االأفكار  اختيار 

ومواردها مب�ساركة املعلمات
4.330.689

19تقييم االأفكار11
ومب�ساركة  جودتها  على  بناء  البديلة  االأفكار  اختيار 

املعلمات
4.310.683

3.291.021رف�ش االأفكار التي تتاأرجح بني )اإما/اأو(16حتليل االأفكار12

13
اإنتاج وتنمية 

االأفكار
9

اأمام  عائقا  تقف  التي  امل�سيطرة  االأفكار  طرد  على  احلث 

روؤى املعلمات جتاه االأفكار اجلديدة مثل اخلربات ال�سابقة
4.290.913

14
اكت�ساف وحتديد 

امل�سكلة
4.290.764تو�سيح مدى حدة )�سعوبة(امل�سكلة5

15
اكت�ساف وحتديد 

امل�سكلة
4

اأم  االأجل  )ق�سرية  للم�سكلة  الزمني  املدى  حتديد 

م�ستمرة(
4.290.707

26تنفيذ االأفكار16
التي  الرو�سة  معلمات  مب�ساركة  الزمنية  املدة  حتديد 

ي�ستغرقها تنفيذ كل ن�ساط
4.290.677

24تنفيذ االأفكار17
على  للتغلب  بديلة  طرق  املعلمات  مب�ساركة  املديرة  و�سع 

املعوقات
4.270.861

18
اإنتاج وتنمية 

االأفكار
7

االحتماالت  وحتليل  املبا�سرة  االأ�سئلة  طرح  على  االعتماد 

الإنتاج اأكرب قدر من االأفكار من قبل املعلمات.
4.240.751

د. اأحمد بدح، اأ. مروة اأبو طه مقومات وممار�سات االإبداع االإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س االأطفال
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

املجالالرتبة
رقم 

الفقرة
الفقرة

املتو�سط 

احل�سابي

النحراف 

املعياري

20تقييم االأفكار19
اأر�ش الواقع مب�ساركة  تقييم كل فكرة ميكن تنفيذها على 

املعلمات
4.220.798

28تنفيذ االأفكار20
حتديد التكلفة املادية التي يتطلبها تنفيذ الفكرة مب�ساركة 

معلمات الرو�سة
4.250.798

4.120.807توفري االإمكانيات الب�سرية الالزمة لتنفيذ االأفكار البديلة25تنفيذ االأفكار21

22
اإنتاج وتنمية 

االأفكار
6

يف  العمل  يف  االأفكار  الإنتاج  خمتلفة  اأ�ساليب  ا�ستخدام 

الرو�سة مثل الع�سف الذهني
4.080.954

14حتليل االأفكار23
ا�ستخدام طرح االأ�سئلة مثل )ماذا -ملاذا-كيف-ماذا لو(

يف حتليل االأفكار
4.080.932

22تنفيذ االأفكار24
�سمن  البديلة  االأفكار  لتنفيذ  االإجرائية  اخلطوات  حتديد 

جدول زمني
4.080.786

13حتليل االأفكار25
متغرياتها  اإىل  املعلمات  مع  االأفكار  من  فكرة  كل  حتليل 

اجلزئية
3.961.040

12حتليل االأفكار26
مع  املطروحة  املو�سوعات  اأق�سام ح�سب  االأفكار يف  ترتيب 

املعلمات
3.901.026

17تقييم االأفكار27
عند  واحد  معيار  على  واالعتماد  اخلفية  الدوافع  جتنب 

اختيار االأفكار البديلة
3.840.965

28
اإنتاج وتنمية 

االأفكار
10

الرتكيز على كمية االأفكار املطروحة ولي�ش على نوعيتها الأن 

الكم يولد الكيف فكلما زاد العدد كانت النتيجة اأف�سل
3.551.062

11حتليل االأفكار29
ت�سجيل االأفكار على لوح اأمام املعلمات خالل اجتماع اإنتاج 

االأفكار.
3.511.023

البحث على  اأفراد عينة  املتو�صطات احل�صابية لتقديرات  اأن   )6( ويت�صح من اجلدول رقم 

جميع فقرات الإ�صتبانة قد جاءت بدرجة كبرية جدا اإىل درجة كبرية، حيث تراوحت متو�صطاتها 

احل�صابية ما بني )4.53( و)3.51( من اأ�صل )5.00( وذلك بالعتماد على املحك امل�صتخدم يف 

ريا�س  على  تطبيقها  ميكن  الفقرات  جميع  اأن  جند  النتيجة  هذه  اإىل  وبالنظر  البحث  هذا 

اإمكانية تطبيق  بدرجات متفاوتة وهذا موؤ�رش جيد على  اخلا�صة يف مدينة عمان  الأطفال 

فقرات الإ�صتبانة على ريا�س الأطفال.

2( على   ،8  ،3( الفقرات  الأوىل  باملراتب  الأداة فقد جاءت  فقرات  برتتيب  يتعلق  فيما  اأما 

التوايل وقد يعزى ذلك اإىل رغبة ريا�س الأطفال بالتفوق على غريها من الريا�س الأخرى بحيث 

وتقبلهم  الآخر  بالراأي  املديرات  قناعة  واإىل  العمل،  على  تطراأ  التي  امل�صكالت  تاليف  حتاول 

لتطبيق طريقة الع�صف الذهني �صواء يف حل امل�صكالت اأو املرور على الأفكار اجلديدة، واإىل 

رغبة املديرات يف تاليف امل�صكالت حتى ل تقع مرة اأخرى.

وباملقابل فان اأدنى رتبة ملتو�صط الفقرات جاءت للفقرات )11، 10، 17( على التوايل وبدرجة 

ممار�صة كبرية جداً وقد يعزى ذلك اإىل عدم �صعور املديرات باأهمية حتليل الأفكار بهذه الطريقة 

تابع اجلدول رقم )6(
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اأو باأنها فكرة غري متعارف عليها يف الو�صط الرتبوي.466

اأفراد  لتقديرات  املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات   )7( رقم  اجلدول  يو�صح  كما 

العينة ملمار�صة عملية الإبداع الإداري يف ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان من وجهة 

نظر املديرات فيها مرتبة تنازلياً ح�صب املتو�صطات احل�صابية للمجال.

اجلدول رقم )7( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة على جماالت 

االإ�ستبانة وفقا للمتو�سطات احل�سابية ملمار�سة عملية االإبداع االإداري

لدى مديرات ريا�س االأطفال اخلا�سة يف مدينة عمان 

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي املجالالت�سل�سلالرتبة

4.380.717اكت�ساف وحتديد امل�سكلة11

4.270.752تنفيذ االأفكار25

4.170.783تقييم االأفكار34

4.130.872اإنتاج وتنمية االأفكار42

3.850.979حتليل االأفكار53

ريا�س  يف  الإداري  الإبداع  عملية  ممار�صة  ملجالت  التنازيل  الرتتيب   )7( رقم  اجلدول  يبني 

الأطفال ح�صب املتو�صطات احل�صابية، لذا فاإن مديرات ريا�س الأطفال ترى اأن اأكرث عمليات 

الإبداع الإداري ممار�صته هي اكت�صاف وحتديد امل�صكلة واأقلها ممار�صة هي حتليل الأفكار وقد 

يرجع ذلك اإىل قدرة املديرات على تنظيم الأفكار يف امناط اأو�صع وا�صمل والتو�صل اإىل النموذج 

التفكري اجلديد من خالل التنفيذ والتقييم والتحليل عن طريق التدريب املكثف لعمليات 

حتليل الأفكار وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�صة مع درا�صة خطاطبة )2002( يف اأن درجة ممار�صة 

اتفقت  عالية، كذلك  كانت  الإداري  الإبداع  مل�صتوى  احلكومية  املدار�س  ملدراء  الإداري  الإبداع 

مع نتائج دار�صة حوامدة )2003( يف اأن م�صتوى تطبيق الإبداع الإداري وممار�صته يف مديريات 

اليحيوي  درا�صة  نتائج  الدرا�صة مع  نتائج هذه  والتعليم كان مرتفعاً، كما اختلفت  الرتبية 

)2007( حيث جاءت درجة ممار�صة الإبداع الإداري يف املدار�س الثانوية احلكومية للبنات باملدينة 

املنورة بدرجة متو�صطة، كما اختلفت مع درا�صة القوا�صمي )2004( يف اأن درجة ممار�صة مدراء 

املدار�س الإبداع الإداري يف مدار�صهم كان منخف�صاً

ثالثا: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثالث

الإبداع  الإداري على ممار�صة عملية  الإبداع  توافر مقومات  اأثر  ال�صوؤال على: ما  ن�س هذا 

 α الإداري يف ريا�س الأطفال من وجهة نظر املديرات فيها عند م�صتوى الدللة الإح�صائية)

د. اأحمد بدح، اأ. مروة اأبو طه مقومات وممار�سات االإبداع االإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س االأطفال
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≥ 0.05(؟

ولالإجابة عن هذا ال�صوؤال مت اإجراء اختبار النحدار الب�صيط للتعرف على وجود اأثر ذا دللة 

اإح�صائية لتوافر مقومات الإبداع الإداري على ممار�صته يف ريا�س الأطفال، ويت�صح من اجلدول 

رقم )8( نتائج اختبار النحدار الب�صيط.

اجلدول رقم )8(

نتائج اختبار االنحدار الب�سيط 

R )معامل االرتباط(R )معامل التحديد(tم�ستوى الداللة

0.5920.3515.030.555

مقدارها  واملمار�صات  املقومات  بني  طردية  عالقة  هناك  اأن   )8( رقم  اجلدول  من  يت�صح 

)0.592( واأن قيمة معامل التحديد ت�صاوي 0.351 وهذا يعني 

 Y= 1.164 + 0.7xi
حيث y = املتغري التابع )املقومات( 

X = املتغري امل�صتقل )املمار�صة(
ريا�س  الإداري يف  الإبداع  العالقة طردية بني كل من مقومات  اأن  النتائج  اأظهرت   حيث 

الأطفال وممار�صته وهذا يعني اأنه كلما زادت مقومات الإبداع الإداري زادت درجة ممار�صته داخل 

ريا�س الأطفال اخلا�صة، فقدرة املديرة على التح�ص�س للم�صكالت املختلفة ي�صاعدها على 

ح�رشها واملعلمات للم�صكالت الرئي�صية يف الرو�صة كما وي�صاعد ذلك على حتديد م�صدر 

اأ�صارت  امل�صكلة وبالتايل العمل على حلها وهو ما يتفق مع درا�صة )ع�صاف، 1995( والتي 

اإىل اأن عملية الإبداع الإداري يجب اأن متر مبجموعة مراحل منها :الإح�صا�س بامل�صكلة وتكوين 

واكت�صاف وحتديد امل�صكلة وجمع املعلومات، اأما طالقة املديرة وبحثها عن اجلديد واملميز �صواء 

للعملية التعليمية اأو للمناهج والو�صائل فهذا ي�صاعد على البتعاد عن الأفكار النمطية 

واخلروج من دائرة الأفكار املكررة كما وي�صاعد على تنمية الثقة عند املعلمات وبالتايل تقدمي 

اأداء مميز منهن ل�صعورهن باأهميتهن، وتعد املرونة يف التعامل مع الأحداث والق�صايا من قبل 

املديرات وو�صع خطط طوارئ جلميع الأن�صطة والعمليات التي تتم يف الرو�صة دليل جيد على 

اأثر املقومات على ممار�صة الإبداع الإداري. 

�ل�ستنتاجات 

يف �صوء نتائج اأ�صئلة الدار�صة ومناق�صتها ي�صتنتج الباحثان ما ياأتي: 
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1. اإن مقومات الإبداع الإداري من وجهة نظر مديرات ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان 468

تتوافر بدرجة كبرية. 

2. اإن اأكرث اأبعاد مقومات الإبداع الإداري توافر لدى مديرات ريا�س الأطفال يعد موا�صلة الجتاه 

نحو الهدف، واقلها توافراً بعد الأ�صالة. 

3. اإن ممار�صة الإبداع الإداري لدى مديرات ريا�س الأطفال اخلا�صة يف مدينة عمان تتم بدرجة 

كبرية. 

اكت�صاف  الأطفال هو جمال  ريا�س  لدى مديرات  الإداري  الإبداع  ممار�صته  اأكرث جمالت  اإن   .4

وحتديد امل�صكلة، واقلها ممار�صة جمال حتليل الأفكار. 

5. انه كلما ارتفعت درجة توافر مقومات الإبداع الإداري ارتفعت درجة ممار�صته لدى مديرات 

ريا�س الأطفال يف مدينة عمان. 

�لتو�سيات

يف �صوء ما اأ�صفرت عنه نتائج الدار�صة ميكن التو�صية مبا يلي: 

2- ت�صميم برامج لتنمية ثقافة الإبداع الإداري لدى مديرات ومعلمات ريا�س الأطفال. 

3- التدريب امل�صتمر ملديرات ريا�س الأطفال يف م�صتجدات اإدارة الإبداع.

4- عقد ور�س عمل خمتلفة ت�صاعد املديرات على تطوير ثقافة الإبداع لديهن وال�صتفادة من 

اخلربات املختلفة لدى بع�صهن البع�س.

5-  ال�صتفادة من الربامج العاملية القائمة على الإبداع الإداري وتطبيقها على ريا�س الأطفال 

من خالل الرتجمة اأو جلب اخلربات مبا يتنا�صب مع عاداتنا وتقاليدنا.

6- توفري جميع الت�صهيالت املادية واملعنوية يف ريا�س الأطفال مما يزيد من مقومات الإبداع 

الإداري وبالتايل تزداد درجة ممار�صته من قبل املديرات. 

املدار�س  ومعلمات  ملديرات  الإداري  بالإبداع  اخلا�صة  والبحوث  الدرا�صات  من  املزيد  اإجراء   -7

وريا�س الأطفال احلكومية واخلا�صة، بحيث تتناول جوانب اأخرى مل تتناولها الدرا�صة.
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