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اإلهداء
إلى التً سقتنً من حنانها وأمدتنً من غذائها وكانت سر نجاحً ،إلى أمً الغالٌة...
شفاها هللا.
إلى من زرع الطموح فً نفسً ،وعلمنً اإلخالص والتفانً ..إلى روح أبً ...الطاهرة
رحمه هللا.
إلى من شاركتنً الحٌاة بصدق ووفاء ومحبة ..إلى رفٌقة دربً زوجتً العزٌزة.
إلى فرحة عمري وأملً فً الغد أبنائً
إلى كل من نهلت من علمهم وأحببت اإلخالص والتفانً بسببهم ..أساتذتً وقدوتً.
إلى كل طالب علم ٌتحلى بالصبر والدافعٌة.
أهدٌكم هذا الجهد المتواضع سائالً المولى القدٌر أن ٌنفع به طالب العلم وٌجعله خالصا ً لوجهه الكرٌم

الباحث،،،

أ

الشكر والتقدٌر
وص ِّل اللهم على خاتم الرسل،
الحمد هلل ذي المن والفضل واإلحسان ،حمداً ٌلٌق بجالله وعظمتهَ .
وهلل الشكر أوالً وأخٌراً على حسن توفٌقه ،وكرٌم عونه ،وعلى ما منَّ وفتح به علًَّ من إنجاز لهذه
الرسالة ،فالحمد هلل والشكر له.
أَدٌِنُ بعظٌم الفضل والشكر والعرفان بعد هللا سبحانه وتعالى فً إنجاز هذه الرسالة وإخراجها
بالصورة المرجوة ألستاذي الدكتور /عبد العزٌز عطا هللا المعاٌطة ،والدكتور /محمد سلٌمان الجراٌده،
والدكتور /محمود خالد جاسم الذٌن كان لهم أثراً بالغا ً فً توجٌهً وإثرائً إلنهاء هذه الرسالة على أكمل
وجه ،حٌث كانت مالحظاتهم الدقٌقة والموضوعٌة واقتراحاتهم الثرٌة نبراسا ً فً طرٌق تجوٌدها وإتمامها.
وأتوجه بالشكر والتقدٌر لألساتذه الدكاترة المحكمٌن على تفضلهم بتحكٌم أداة الدراسة فلهم منً
خالص التحٌات ،والشكر والتقدٌر لزمالئً وزمٌالتً بدائرة تطوٌر األداء المدرسً عموما ً وقسم اإلشراف
اإلداري خصوصاً ،على تعاونهم.
وخالص الشكر أجزله لألساتذه الدكاترة أعضاء هٌئة المناقشة ،وكل من سهم فً تجوٌد هذا العمل
البحثً.
وختاما ً أسال هللا العلً القدٌر أن ٌكون هذا العمل خالصا ً لوجهه ،وأن ٌجعله علما ً نافعاً ،وٌسهّل لً به
طرٌقا ً إلى الجنة.
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ب
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الملحق
0

المحاور التً اشتمل علٌها التطوٌر فً اإلدارة المدرسٌة فً سلطنة عمان

ط
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ملخص الدراسة
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً سلطنة ُعمان
إعداد :حمد بن حمٌد بن طوٌر الحاتمً
إشراف الدكتور /عبد العزٌز عطا هللا المعاٌطة
د .محمود خالد جاسم

د .محمد سلٌمان الجراٌده

هدفت الدراسة إلى تأكٌد أهمٌة اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلاٌم ماا
بعد األساسً بسلطنة عمان ،ومعرفة أثر متغٌرات الدراسة (المسمى الوظٌفً -النوع -الخبارة -المؤهال
العلماااً -المحافظاااة التعلٌمٌاااة) علاااى اإلباااداع اإلداري فاااً حااال المشاااكالت المدرساااٌة ،والتوصااال إلاااى
التوصٌات والمقترحات التً ٌمكن مان خاللهاا تفعٌال دور اإلباداع اإلداري فاً حال المشاكالت المدرساٌة
ولتحقٌق هدف الدراسة تم بنااء اساتبانه مكوناة مان ( )12فقارة موزعاة علاى ساتة محااور تتنااول أثار
اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً ستة جواناب إدارٌاة مختلفاة هاً التخطاٌط ،واألنظماة
واللوائح ،والرعاٌة الطالبٌة ،والتنمٌة المهنٌة للعااملٌن ،والتواصال باٌن المدرساة واألسارة والمجتماع،
وتعزٌز العاملٌن ،وبعد التأكد من صادقها وثباتهاا تام تطبٌقهاا علاى ( )011فارد ،منهاا )012( :مادٌراً
ومدٌرة ،و( )41مشرفا ً ومشرفة ،واستخدم الباحث المثهج الوفث ا الثيع مثد مهاسثبا ا لجثيا الهثو مث
الدراسات ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها :أن المتوسط العام الستجابات
أفراد عٌنة الدراسة المتعلق بدور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرساٌة فاً مادارس التعلاٌم ماا
بعد األساسً بشكل عام جااء بدرجاة متوساطة ،وجااء المحاور األول الاذي ٌانص علاى دور اإلباداع
اإلداري فااً حاال المشااكالت المرتبطااة بااالتخطٌط االسااتراتٌجً فااً المرتبااة األولااى بمتوسااط حسااابً
( )1.41وانحراف معٌاري ( )1.29وبدرجة تطبٌق متوسطٌ ،لٌاه حال المشاكالت المرتبطاة بالرعاٌاة
الطالبٌااة بمتوسااط حسااابً ( )1.11وانحااراف معٌاااري ( )1.10وبدرجااة تطبٌااق متوسااطٌ ،لٌااه حاال
المشكالت المرتبطة بتعزٌاز العااملٌن بمتوساط حساابً ( )1.24وانحاراف معٌااري ( )1.24وبدرجاة
تطبٌق متوسطٌ ،لٌه حل المشكالت المرتبطة بتواصل المدرسة مع األسرة والمجتماع بمتوساط حساابً
( )1.22وانحراف معٌاري ( )1.21وبدرجاة تطبٌاق متوساطٌ ،لٌاه حال المشاكالت المرتبطاة بالتنمٌاة
المهنٌة للعاملٌن بمتوسط حساابً ( )1.09وانحاراف معٌااري ( )1.14وبدرجاة تطبٌاق متوساطٌ ،لٌاه
حاال المشااكالت المرتبطااة باألنظم اة واللااوائح واألدلااة المدرسااٌة بمتوسااط حسااابً ( )1.05وانحااراف
معٌاااري ( )116وبدرجااة تطبٌااق متوسااط ،وعاادم وجااود ف اروق ذات داللااة إحصااائٌة فااً تقاادٌر عٌنااة
الدراسة فً دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة وفقا ً لمتغٌر المسمى الاوظٌفً ،والناوع،
والمؤهل العلمً ،ووجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً تقدٌر أفراد عٌنة الدراسة وفقا ً لمتغٌر سانوات
ي

الخبرة لصالح فئة ( 01سنوات فاقل) ،والمحافظات التعلٌمٌة ودٌوان عاام الاوزارة لصاالح دٌاوان عاام
الوزارة ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصٌات أهمها:إعطاء صالحٌات واساعة للمادارس فاً
جوانب العمل المدرسً فً الجوانب اإلدارٌة والمالٌة والفنٌاة والتقنٌاة لتجوٌاد األداء وتعزٌاز ممارساة
اإلبداع اإلداري ،وزٌادة الدعم المالً المخصص لتعزٌز المبدعٌن فاً المادارس ،وتكارٌمهم فاً شاتى
المناسبات على مستوى المدرساة والمدٌرٌاة التعلٌمٌاة بالمحافظاة ودٌاوان عاام الاوزارة ،وتنفٌاذ بارامج
تدرٌبٌااة نوعٌااة ترتقااً بااالكوادر اإلشاارافٌة واإلدارٌااة ،وتحقااق اإلبااداع اإلداري والفنااً والتقنااً فااً
المدارس ،وتطوٌر معاٌٌر اختٌار المشرفٌن اإلدارٌٌن والكوادر اإلدارٌاة والفنٌاة والتدرٌساٌة ،كتطبٌاق
اختباااارات ومقااااٌٌس السااامات الشخصاااٌة للمترشاااحٌن لتلااا الوظاااائف لضااامان االختٌاااار األمثااال مااان
المترشحٌن ،واستقطاب الكوادر ذات الكفاءة واإلجادة لشغل الوظائف فاً المجااالت اإلشارافٌة والفنٌاة
والتدرٌسٌة عن طرٌق حوافز مادٌة ومعنوٌة ورواتب وبدالت مقبولة ،وتنفٌذ برامج تبادلٌة فاً مجاال
اإلباداع المدرسااً بااٌن إدارات المادارس علااى مسااتوى المحافظااة والسالطنة والاادول األخاارى لإلطااالع
على التجارب والمشارٌع اإلبداعٌة لتطوٌر األداء المدرسً.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
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الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة
المقدمة:
أصبح اإلبداع من المتطلبات األساسٌة لمواجهة التطورات المتسارعة للحٌاة فاإلبداع ٌقود للتجدٌد
والتحسٌن والتطوٌر ،وألن بٌئاتنا المدرسٌة البد أن تواكب التطور التعلٌمً العالمً بكل مجاالته فإنه البد أن
ٌكون اإلبداع فكرا وثقافة وسلوكا فً قٌاداتنا التعلٌمٌة المدرسٌة بحٌث ٌشمل جمٌع عناصر المنظومة التعلٌمٌة
المدرسٌة.
واإلبداع ظاهرة إنسانٌة مستمرة وجدت منذ خلق هللا البشرٌة ،وهو لٌس حكرا على أحد إال أن االهتمام
العلمً المنظم بموضوع اإلبداع بدأ منذ بداٌة الحرب العالمٌة الثانٌة من القرن الماضً ،وحتى تكون المنظمة
فً القمة البد وأن تواكب التطور ،وال نقصد من التطور حداثة اآلالت والتقنٌات كإبدال األعمال الٌدوٌة بنظام
الحواسٌب أو االتصال باستخدام األنترنت والبرٌد اإللكترونً وهذا طبٌعً ،بل اإلبداع هو تطور الفكر وانفتاحه
وتهذٌبه وتكامل األسالٌب وسموها ،ونمو األهداؾ والطموحات أي هو التطور اإلنسانً فً العالقات ونمط
التعامل ومنهجٌة العمل داخل المإسسة فً جمٌع األبعاد اإلدارة والعاملٌن ،ولقد بات هذا اإلبداع والتطور
واالرتقاء اإلنسانً الٌوم ضرورة تلح على األنظمة سواء فً األبعاد السٌاسٌة أو اإلجتماعٌة أو اإلدارٌة كما
أصبح معٌارا مهما ٌحكم على بعض المنظمات بالبقاء والثبات ( .السكارنة)22 ،3122 ،
وحظً موضوع اإلبداع اإلداري فً المنظمات التعلٌمٌة المعاصرة اهتماما كبٌرا من كتاب اإلدارة
والباحثٌن والمهتمٌن الذٌن أوصوا فً دراساتهم بمواصلة البحوث والدراسات المٌدانٌة فً موضوع اإلبداع
اإلداري فً مختلؾ المنظمات اإلدارٌة ،وذلك فً ظل التطورات السرٌعة التً أفرزتها مستجدات العولمة
والتحرر االقتصادي والثقافً والتطور التقنً ،وتؤثٌراتها على أداء المنظمة ورقٌها ،والمإسسات التعلٌمٌة هً
إحدى المإسسات المهمة فً الدولة والتً ٌجب أن توفر المناخ اإلداري التنظٌمً اإلبداعً المالئم والمشجع
لموظفٌه على العمل اإلبداعً ،وإظهار إبداعهم فً التعامل مع المشكالت التً تواجههم نظرا ألهمٌة الدور
الذي تقوم به هذه المإسسات فً عملٌة التنمٌة بشكل عام ،وذلك من خالل تشجٌع إدارة المإسسات والمنظمات
لالستفادة من القدرات اإلبداعٌة لموظفٌها ،والعمل على تنمٌتها لدٌهم ،فنجد أن الكثٌر من قٌادات المإسسات
والمنظمات ٌلتحقون على الدوام بالحلقات والبرامج التدرٌبٌة فً مجال القٌادة واإلدارة اإلبداعٌة التً تنظمها
معاهد التدرٌب والتطوٌر مثل معهد اإلدارة العامة فً سلطنة عمان ،والمراكز التدرٌبٌة المشابهة فً الخارج،
كما ٌتٌحون فً الوقت نفسه الفرص لمرإوسٌهم لاللتحاق بمثل هذه الحلقات والدورات والبرامج التدرٌبٌة التً
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من شؤنها أن تإدي إلى تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدٌهم ،وعلى الرؼم من ذلك نالحظ أن المناخ اإلبداعً ال زال
ؼٌر مشجع (الحارثً.)3 ، 3125 ،
ٔركش (ْٕكُض  ) John Howkins، 2212كٛف ٚحٕل انًبذعٌٕ األفكبس إنٗ يبلٔ ،إَُب جًٛعب ً
يبذعٌٕ ،كم عهٗ طشٚقخّ ،ف ٙكٛفٛت فًُٓب ألَفغُب ٔحقذًٓٚب إنٗ انعبنىٔ ،ف ٙكٛفٛت إدساكُب نهعبنىٔ ،أٌ ٔيضبث
اإلبذاع نذُٚب حكٕ ٌ شخصٛبحُب ،بم بعضٓى ًٚض ٙألبعذ يٍ رنك ٔٚجعهٌٕ خٛبالحٓى انًبخكشة َٕاة نًغٛشحٓى
انًُٓٛتٔ ،كٛف ٚذٚشٌٔ يؤعغبحٓى ٔٚكغبٌٕ سصقٓى.
ومما ال شك فٌه أن اإلبداع بهدؾ التطوٌر أصبح من الحاجات الملحة لكل فرد ولكل منظمة ترٌد البقاء
واالستمرار والنمو فً ظروؾ وواقع األعمال المعاصرة ،وأضحى من قوانٌن المنافسة فً ظل التقدم والتطوور
المتسارع ،و أن المنظمات التً ال تجاري التطوٌر ومتطلبات السوق واالبتكار الخالق فوً المنتجوات والخودمات
تجد نفسها معرضة للفشل والخروج من السوق (علًٔ ،)7، 3122 ،قدذ أشدبس انجشاٚدذة ٔانعشًٚد)3 ،2212( ٙ
بئحخ ٛدبج انًغددؤنٔ ٍٛانقددبيً ٍٛفدد ٙانًؤعغددبث انخعهًٛٛددت انًعبصددشة إنددٗ حطددٕٚش اعددخشاحٛجٛت حعخًددذ عهددٗ انًددُٓ
اإلبذاع ٙف ٙحم انًشكالث انخ ٙحٕاجٓٓى بذال يٍ االعخًبد عهٗ انًُٓ انخقهٛذ٘ انقبيى عهٗ انًحبٔنت ٔانخطد فدٙ
حم انًشكالث.
كًددددب ًٚكُُددددب انقددددٕل أٌ انحددددم اإلبددددذاع ٙنهًشددددكهت ٚشددددًم انعذٚددددذ يددددٍ انًٓددددبساث انعقهٛددددت انعهٛددددب ،انخددددٙ
حخطهددم يددٍ انفددشد دسجددت عبنٛددت يددٍ انًعشفددت ببنًشددكهت ٔيددب ححخٕٚددّ يددٍ يعهٕيددبث أعبعددٛتٔ ،دقددت انًالح ددت
ٔانبحددذ ٔانخُقٛدددم إندددٗ جبَدددم انخخطدددٛظ انجٛدددذ اندددز٘ ٚغدددبي انعًدددم ٔانًخببعدددت ٔانخقٛدددٛى انًغدددخًش إندددٗ أٌ ٚصدددم
انفدددشد إندددٗ احخدددبر قدددشاس نهخٕصدددم إندددٗ انحدددم اندددز٘ ٚقضددد ٙعهدددٗ انًشدددكهت ًُٔٚددد حكشاسْدددب (جدددٕدة،2212 ،
.)29
وٌعتبر المجتمع العمانً أحد المجتمعات النامٌة التً تنبهت إلى ضرورة تحفٌز أفرادها العاملٌن فً
مختلؾ مإسساتها ومنظماتها على التفكٌر اإلبداعً لحل المشكالت والقضاٌا التً تواجههم ،وعدم االعتماد على
المنهج التقلٌدي القائم على المحاولة والخطؤ فً حل المشكالت (الحارثً.)4 ،3125 ،
وتؤتً هذه الدراسة لمعرفة دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة من وجهة نظر مدٌري
المدارس والمشرفٌن اإلدارٌٌن فً سلطنة عمان وفق ممارساتهم التطبٌقٌة ،وذلك من خالل دراسة دور اإلبداع
اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة ومن ثم وضع النتائج والتوصٌات المترتبة علٌها ،للوصول إلى ممارسات
ابداعٌة فً حل المشكالت المدرسٌة.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
مما ال شك فٌه أن موضوع اإلبداع اإلداري أصبح من الموضوعات التً نالت اهتمام الكثٌر من
الباحثٌن والقادة اإلدارٌٌن نظرا لكون اإلبداع عنصرا مهما من عناصر النجاح فً المنظمات التعلٌمٌة
المعاصرة ،وتعد سلطنة عمان من الدول التً تتطلع إلى مواكبة التطور فً جمٌع المٌادٌن خاصة التربوٌة
منها ،وقد أكدت العدٌد من الدراسات العمانٌة بضرورة إجراء دراسات حول درجة ممارسة اإلبداع اإلداري
ومعوقاته ،ومنها دراسات كل من الصوافً ()3112؛ السعدٌة ()3122؛ الحارثً ( ،)3125وبما أن الباحث
من العاملٌن فً الحقل التربوي والذي ٌعمل بدائرة تطوٌر األداء المدرسً بدٌوان عام وزارة التربٌة والتعلٌم
استنتج من تحلٌل تقارٌر أقسام تطوٌر األداء المدرسً ،والمتابعات اإللكترونٌة للمدارس من خالل البوابة
التعلٌمٌة ،وتقارٌر الزٌارات المنفذه لعٌنات من المدارس بجمٌع المدٌرٌات التعلٌمٌة بالمحافظات قلة الحلول
اإلبداعٌة للتحدٌات والمشكالت المدرسٌة وتكرارها ،والمتمثلة فً مشكالت حول التخطٌط المدرسً وربط
التخطٌط بالتحدٌات التً تعانً منها المدارس ،والمشكالت المتعلقة بتفعٌل األنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة
فً األداء المدرسً والتً إن تم تطبٌقها فسوؾ تجود األداء المدرسً ،وكذلك المشكالت المتعلقة بالرعاٌة
الطالبٌة بؤنواعها المختلفة والتً تعنى بالمعسرٌن والمتفوقٌن وضعاؾ التحصٌل وذوي االحتٌاجات الخاصة،
وكذلك المشكالت المتعلقة بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن وما ٌترافق معها من تطوٌر اسالٌب وآلٌات قبل وأثناء وبعد
التنمٌة المهنٌة ،والمشكالت المتعلقة بؤسالٌب وإجراءات التواصل بٌن المدرسة واألسرة والمجتمع ،والمشكالت
المرتبطة بتعزٌز العاملٌن المبدعٌن والمجٌدٌن من طرق وأسالٌب وآلٌات تموٌل هذا التعزٌز(.التقرٌر السنوي
ألقسام تطوٌر األداء المدرسً 3125م ،والتقرٌر الفصلً للمدارس 3125م ،وتقارٌر البوابة التعلٌمٌة
3126م).
ومن خالل تحلٌل الدراسات العربٌة واألجنبٌة أكدت على أهمٌة تطبٌق اإلبداع اإلداري فً اإلدارة
المدرسٌة منها :دراسة الصوافً ( ،)3112ودراسة الشرٌانٌة ( ،)3121ودراسة الشبلً ( ،)3121كما أن
الباحث لم ٌقؾ على دراسة بحثٌة تناولت الربط بٌن دور اإلبداع اإلداري وحل المشكالت المدرسٌة فً مدارس
التعلٌم ما بعد األساسً ،وبالتالً فقد جاءت هذه الدراسة لمعرفة " دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً سلطنة عمان؟ " .
وتتبلور مشكلة الدراسة باإلجابة عن السإالٌن اآلتٌٌن:
 -2ما دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً سلطنة
عمان من خالل ممارسة المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس لمهامهم الوظٌفٌة؟
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 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة ( )...5= αبٌن آراء أفراد العٌنة لدور اإلبداع
اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً سلطنة عمان ٌعزى
لمتغٌرات( :المسمى الوظيفي -النوع-الخبرة -المؤهل التعلٌمً -المحافظة التعلٌمٌة)؟.
أهداف الدراسة
تحاول هذه الدراسة التوصل إلى األهداؾ اآلتٌة:
 -1تؤكٌد أهمٌة اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً المإسسات التعلٌمٌة.
 -2معرفة أثر متؽٌرات الدراسة (انًغًٗ انٕظٛف -ٙانُٕع -الخبرة -المإهل العلمً -المحافظة التعلٌمٌة) على
اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة.
 -3الكشؾ عن الفروق ذات الداللة اإلحصائٌة إن وجدت بٌن أفراد عٌنة الدراسة بالنسبة لوجهة نظرهم
حول دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة تعزى لمتؽٌرات الدراسة.
 -4التوصل إلى التوصٌات والمقترحات التً ٌمكن من خاللها تفعٌل دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً سلطنة عمان.

أهمٌة الدراسة:
من المتوقع أن تسهم الدراسة فً:
 تبرز أهمٌة دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسًفً سلطنة عمان ،حٌث ٌمكن االستفادة منها فً نشر ثقافة اإلبداع اإلداري وممارسته فً المدٌرٌات
التعلٌمٌة بدٌوان عام الوزارة والمحافظات التعلٌمٌة ،مما ٌنعكس أثره فً حل المشكالت المدرسٌة
ابداعٌا.
 كما تسهم فً معرفة المعوقات والتحدٌات التً تحول دون تفعٌل دور اإلبداع اإلداري ووضع حلولومقترحات تساهم فً الحد من المشكالت المدرسٌة والوقاٌة منها.
 كما تسهم فً توفٌر متطلبات اإلبداع اإلداري فً المدارس مثل إٌجاد تشرٌعات وأنظمة مالئمة للعملاإلبداعً ،وتوفٌر مناخ تنظٌمً داعم لإلبداع اإلداري ،وممارسته ،وتعزٌز العاملٌن المبدعٌن فً
الحقل التربوي.
 وتبرز أهمٌة الدور الذي تقوم به مدارس التعلٌم ما بعد األساسً كونها صفوة الطلبة وقدوة الطلبةفً المراحل األخرى وبالتالً فتعزٌز اإلبداع فً تلك الفئة سوؾ ٌكون منهج وسلوك واتجاه للعاملٌن
والطلبة وسوؾ ٌنعكس على المجتمع وهذا هدؾ سام تسعى الوزارة نحو تحقٌقه.
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 وتفتح المجال للباحثٌن والدارسٌن للقٌام بدراسات أخرى تتعلق باإلبداع اإلداري وحل المشكالتالمدرسٌة.

حدود الدراسة:
أ-الحدود الزمانٌة :تم تطبٌق الدراسة فً الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً 3125 /3124م
ب-الحدود المكانٌة :اقتصرت الدراسة على مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً سبع من المدٌرٌات التعلٌمٌة
بالمحافظات وهً :محافظة مسقط ،ومحافظة شمال الباطنة ،ومحافظة الداخلٌة ،ومحافظة شمال الشرقٌة،
ومحافظة مسندم ،ومحافظة الوسطى ،ومحافظة ظفار ،باإلضافة إلى دٌوان عام الوزارة.
ج-الحدود البشرٌة :اقتصرت الدراسة على عٌنة ممثلة من المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري ومدٌرات مدارس
التعلٌم ما بعد األساسً فً سلطنة عمان.
مصطلحات الدراسة:
المصطلحات والمفاهٌم الرئٌسٌة الواردة فً الدراسة:
 -2اإلبداع اإلداريٌُ :عرؾ بؤنه "استؽالل أمثل لما هو متوفر لدى أفراد المإسسة من قدرات عقلٌة وفكرٌة ٌنتج
عنها تكوٌنات واكتشاؾ عالقات جدٌدة وأفكار وأسالٌب مبدعة وخالقة تتمٌز بؤكبر قدر من الطالقة
والمرونة واألصالة والحساسٌة للمشكالت والقدرة على التحلٌل ،وٌمكن تنمٌتها وتطوٌرها بالتدرٌب والتعلم
حسب القدرات حتى ٌمكن االستفادة منها فً تفعٌل األداء فً المنظمة" (الشاٌع وآخرون .)77 ،3122
وٌعرؾ مصطفى ( )367 ،3125اإلبداع بؤنه "استعداد أو قدره على انتاج شًء ما جدٌد ،وذي قٌمة،
فهو وحدة متكاملة ومبرمجة أي منظمة ومرتبة بشكل منطقً ،لمجموعة من العوامل الذاتٌة والمنطقٌة التً
تقود الفرد أو الجماعة إلى هذا الناتج ؼٌر المسبوق ،وقد ال ٌرتبط اإلبداع فقط بنتائج جدٌدة ولكنه ٌمكن أن
ٌكون حال جدٌدا لمشكلة ماٌ ،كون اإلبداع فٌها وسٌطا من أجل الوصول إلى حل هذه المشكلة".
وٌعرفه الباحث إجرائٌا :مجموعة من المهارات والقدرات ؼٌر التقلٌدٌة التً ٌمتلكها المشرفون اإلدارٌون،
ومدٌرو المدارس والتً تنعكس فً األسالٌب واإلجراءات التً تتخذها لتحسٌن األداء المدرسً فً الجوانب
المختلفة فً المدرسة كالتخطٌط وتطوٌر األنظمة واللوائح ورعاٌة الطلبة وتنمٌة العاملٌن وتعزٌز أدائهم
والتواصل مع المجتمع ،والتً تإدي إلى حل المشكالت المدرسٌة والوقاٌة منها بؤسلوب إبداعً فعال مواكب
للمستجدات الحدٌثة .
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 -2المشكالت المدرسٌة ٌعرفها الصالحً ( )2 ،3112بؤنها كل ما ٌواجه مدٌر المدرسة من صعوبات وعقبات
فنٌة أو إدارٌة تعٌق عمله المدرسً ،وتإثر على خططه وتنفٌذها وعلى مهامه ومسئولٌاته.
وٌعرفها الباحث إجرائٌا :المواقؾ التً التستطٌع إدارات المدارس مواجهتها بفاعلٌة وتإثر سلبا على سٌر العمل
المدرسً ،وتختلؾ هذه المواقؾ تبعا لنوعٌتها وحجمها وتوقٌتها ،وٌرى الباحث أن المشكالت المدرسٌة تختلؾ
من مدرسة ألخرى فمنها بشرٌة تتعلق بالعاملٌن أو الطلبة أو أولٌاء األمور وقد تكون مالٌة ،وقد تكون مادٌة
تتعلق بالمبنى وما ٌحوٌه من أجهزة وقاعات وكهرباء وماء ،أومشكلة تتعلق بالمناخ التنظٌمً والقوانٌن واللوائح
واألنظمة ،وقد تكون متعلقة بالتقنٌات واالتصاالت والتواصل داخل المدرسة أو مع المجتمع ومإسساته ،وقد
تكون متعلقة بالتدرٌب واإلنماء المهنً للعاملٌن.
 -3مدارس التعلٌم ما بعد األساسً ( :)11-11هً المدارس التً بها الصفوؾ ( )23-22مكتملة أو التً بها
الصفوؾ (( .)23-21دلٌل عمل مدارس التعلٌم األساسً.)4 ،3114 ،
 -4المشرف اإلداري :هو المسئول عن تنفٌذ السٌاسات التربوٌة للوزارة مٌدانٌا فً نطاق اإلدارة المدرسٌة،
وٌتولى اإلشراؾ والتوجٌه والمتابعة والتقٌٌم والتحسٌن ألعمال القائمٌن باإلدارة المدرسٌة والكوادر اإلدارٌة
المساعدة ،وٌشارك فً تقٌٌم أدائهم وٌتبع قسم تطوٌر األداء المدرسً بالمدٌرٌة التعلٌمٌة بالمحافظة( .
التوجٌه اإلداري فً مدارس سلطنة عُمان) 27 ،3116 ،
 -5مدٌر المدرسة :هو الشخص المسئول والقائد للمدرسة والمعٌن من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم إلدارتها وفق
الصالحٌات الممنوحة له والمهام المسندة إلٌه( .الصالحً) 2 ،3112 ،
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الفصل الثانً
اإلطار النظري والدراسات السابقة
ٌتضمن هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالٌة.
أوال :اإلطار النظري:
التمهٌد
ٌتضح من خالل الدراسات والبحوث األجنبٌة والعربٌة والعمانٌة اهتمام العالم بتطوٌر الممارسات
اإلبداعٌة فً التربٌة والتعلٌم من خالل االهتمام بنشر وتطبٌق الممارسات اإلبداعٌة لمدٌري المدارس وتطوٌرها
ومتابعة تطبٌقها من خالل تجوٌد اإلشراؾ علٌها وتشجٌعها ،فهناك ضرورة حتمٌة للممارسة اإلبداعٌة فً
المدارس بشكل عام ومدارس التعلٌم ما بعد األساسً بشكل خاص كونهم الفئة الواعٌة التً ستصبح نتاجات
إثنً عشر عاما من مقاعد الدراسة والتً على عاتقها ٌتم تطوٌر الممارسات اإلبداعٌة فً سوق العمل وتطوٌره
واالرتقاء به وهذا ما أوضحته الندوة العالمٌة " مإتمر مخرجات التعلٌم وسوق العمل" بمركز اإلمارات
للدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة خالل الفترة (3121/3/4-2م) ،وبالتالً فالقٌادة اإلبداعٌة فً المدارس ٌنبؽً
أن ٌرافقها إشراؾ إبداعً لتعزٌزها وتطوٌرها(.مإتمر مخرجات التعلٌم وسوق العمل.)3121 ،
كما أن سلطنة عمان ضمن المنظومة الدولٌة التً اهتمت بتطوٌر التعلٌم عن طرٌق نشر ثقافة اإلبداع
فً الممارسات التعلٌمٌة وركزت على اإلدارة المدرسٌة كونها عصب القٌادة اإلبداعٌة فً التعلٌم وبالتالً أولت
وزارة التربٌة والتعلٌم بسلطنة عمان اهتماما كبٌرا بالتعلٌم واإلدارة المدرسٌة وعقدت الكثٌر من الندوات
والمإتمرات ومنها المإتمر الدولً حول تطوٌر التعلٌم الثانوي خالل الفترة (3113/23/35-33م) المنعقد فً
مسقط ،وندوة تطوٌر التعلٌم الثانوي خالل شهر إبرٌل 3114م ،وندوة اإلشراؾ التربوي "تحدٌات الدور
وفاعلٌة الممارسة" والتً أقٌمت خالل الفترة (3121/4/32-32م) بفندق كراون بالزا القرم والذي هدؾ إلى
تطوٌر الممارسات اإلدارٌة لتكون إبداعٌة فً التخطٌط والتنفٌذ والمتابعة والنتائج ،كما تم تنفٌذ العدٌد من
اللقاءات التربوٌة برئاسة أصحاب السعادة وكالء الوزارة والتً فً مجملها ُتعنى بإٌجاد حلول للمعوقات التً
تواجه الحقل التربوي فً المدارس وكان آخرها اللقاء الخاص بمناقشة نظام اإلدارة المدرسٌة الذاتٌة فً مسرح
الوزارة بتارٌخ 3122/6/26م إلعطاء صالحٌات واسعة إلدارات المدارس فً المجاالت التربوٌة المختلفة.
كما أقٌمت ندوة التعلٌم وكفاٌات القرن الحادي والعشرٌن بفندق بر الجصة – مسقط خالل الفترة (-33
 3124/2/35م) والتً اشتملت على ثالث محاور أساسٌة :المحور األول األنظمة التعلٌمٌة وكفاٌات القرن
الحادي والعشرٌن ،والمحور الثانً التجارب الدولٌة فً تدرٌس كفاٌات القرن الحادي والعشرٌن ،والمحور
الثالث سوق العمل العمانً وكفاٌات القرن الحادي والعشرٌن ،وقد تنوعت أهداؾ الندوة فكان أبرزها التعرؾ
على اإلطار النظري والمفاهٌمً لكفاٌات القرن الحادي والعشرٌن والذي كان اإلبداع جزءا مهما فٌها ،وكذلك
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االطالع على التجارب الدولٌة واإلقلٌمٌة التً تعنى بدراسة وتؤطٌر كفاٌات القرن الحادي والعشرٌن ،والتعرؾ
على واقع مخرجات النظام التربوي فً ضوء كفاٌات القرن الحادي والعشرٌن ،واستكشاؾ متطلبات سوق
العمل العمانً والفرص التوظٌفٌة فً ضوء خطط التنمٌة ،وتحدٌد الكفاٌات التً ٌحتاجها سوق العمل من
مخرجات النظام التعلٌمً وأخٌرا بناء وثٌقة مرجعٌة حول كفاٌات القرن الحادي والعشرٌن فً النظام التربوي
وتطوٌرها وتطبٌقها( .ندوة التعلٌم وكفاٌات القرن الحادي والعشرٌن ،3124،مسقط)
مفهوم اإلبداع:
اإلبداع خاصٌة ممٌزة لإلنسانٌ ،ستطٌع خاللها التعبٌر عن نفسه ،باستخدام إمكاناته وقدراته ومواهبه
ومناشطه ،وخاصة فً وجود المناخ االجتماعً والثقافً والمادي....الخ ،الذي ٌتٌح فرص التعبٌر وبالتالً ٌتٌح
فرص التطور واالزدهار فً حٌاته نحو األفضل ،وتسلسل حضارة اإلنسان خٌر شاهد على التطور الذي مر به
هذا اإلنسان ،وعلى القوة اإلبداعٌة التى تمٌز بها عن باقً مخلوقات هللا ،ولقد مٌز هللا اإلنسان على سائر
المخلوقات بالعقل ،والعقل هو مركز التفكٌر واإلبداع ،وأٌا كانت اللؽة أو الوسٌلة التً ٌستعملها الفرد ،فهً
تنتقل إلى العقل لٌحللها وٌفسرها.
المراحل التارٌخٌة لإلبداع:
حٌث ٌحدد جروان ( )22 ،3113ثالث مراحل تارٌخٌة رئٌسٌة تعكس التطور الكبٌر لمفهوم االبداع
على مدى العصور الماضٌة وهً:
المرحلة األولى :وتمتد منذ أقدم العصور وقد ارتبط مفهوم اإلبداع فٌها باالعمال الخارقة التً تقترن بالؽموض
وتستعصً التفسٌر ،وهذه المرحلة تمٌزت بالخلط بٌن مفاهٌم اإلبداع والعبقرٌة والذكاء والموهبة ،وكان التركٌز
فٌها على دور الوراثة والفطرة على اإلبداع وكان الواضح فً هذه المرحله إبداع الرسم واألدب والهندسة.
المرحلة الثانٌة :بدأت بنهاٌة القرن التاسع عشر ،وقد اتسمت هذه المرحلة بظهور نظرٌات سلوكٌة حاولت
تفسٌر الظاهرة اإلبداعٌة وقد حدث تقدم فً التمٌٌز بٌن مفاهٌم اإلبداع والموهبة والتفوق وانحسار عملٌة الربط
بٌن اإلبداع والؽٌبٌات والخوارق ،وانحسار الجدل حول أثر الوراثة فً اإلبداع ،واتساع دائرة االهتمام باإلبداع
فً مجاالت العلوم الحٌاتٌة والطبٌعٌة.
المرحلة الثالثة :بدأت فً منتصؾ القرن العشرٌن وامتدت حتى العصر الحاضر ،وأصبح ٌنظر لمفهوم اإلبداع
على أ نه تولٌفة تندمج فٌها العملٌات العقلٌة والمعرفٌة ونمط التفكٌر والشخصٌة والدافعٌة والبٌئة ،وقد انتشرت
فً هذه الفترة البحوث والدراسات التً تناولت اإلبداع ،ومن األسباب التً أدت لذلك الحرب العالمٌة الثانٌة
حٌث استدعت بذل جهود عظٌمة فً االختراع والتجدٌد والتحسٌن فً مباديء الحٌاة المختلفة ،كما أن ظهور
عصر الفضاء وتصاعد التسابق فٌه بٌن أقطاب القوة العظمى فً ذلك الوقت عزز من التسارع فً المخترعات
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المختلفة ،باالضافة إلى تقدم الصناعة وتزاٌد الحاجة إلى مبدعٌن ومبتكرٌن ،حٌث ظهر فً أوائل عام 2261م
اهتمام كبٌر بدراسة اإل بداع ،وذلك عندما ألقى (جٌلفورد) خطابه الرئاسً فً جمعٌة علم النفس األمرٌكٌة
وطالب فٌه باالهتمام بموضوع اإلبداع ،وترتب علٌه تكثٌؾ البحوث العلمٌة والدراسات التً تناولت اإلبداع
وبناء مقاٌٌس للتعرؾ على المبدعٌن.
وٌرى الباحث إن الؽزارة فً البحوث والدراسات التً تناولت موضوع اإلبداع والمبدعٌن خالل الفترة
الماضٌة ،إال أن الباحث الناقد سرعان ما ٌالحظ أننا نتحدث عن اإلبداع بلسانٌن متناقضٌن :فمن ناحٌة نقول بؤن
شرارة اإلبداع موجودة لدى كل واحد منا ،ومن ناحٌة أخرى ترانا مقتنعٌن بالنظرة العبقرٌة لإلبداع ،بمعنى أنه
هبة من الخالق بل من أندر هباته ،وأن المبدعٌن قلة نادرة جدا فً المجتمعات ،ومن الواضح أن هذه النظرة ال
تنسجم مع أحد مباديء علم النفس العام الذي ٌشٌر إلى توافر جمٌع القدرات بدرجة أو بؤخرى لدى جمٌع
األفراد وفً كل المجتمعات واألزمان ،وتؤسٌسا على هذا المبدأ ال ٌصح القول بؤن اإلبداع أما ٌكون أو ال
ٌكون ،وبؽض النظر عن ندرة األعمال اإلبداعٌة أو مستواها ،فإن اإلبداع -كالذكاء -قدرة تتوزع بٌن األفراد
على نحو تتفاوت درجاته أو مستوٌاته من فرد آلخر.
وقد عرؾ ستٌرنبرغ  ) Sternberg 3116( .اإلبداع بؤنه تلك المهارات واألنماط المطلوبة لخلق أفكار
ذات جودة عالٌة ومناسبة للتطبٌق ،وذات صبؽة جدٌدة.

تعرٌفات اإلبداع اإلداري
ٌشٌر الشاٌع وآخرون ( )77 ،3122بؤن اإلبداع اإلداري هو "االستؽالل األمثل لما هو متوفر لدى
اإلنسان من قدرات عقلٌة وفكرٌة ٌنتج عنها تكوٌنات واكتشاؾ عالقات جدٌدة أو أفكار وأسالٌب عمل مبدعة
وخالقة فً المنظمة تتمٌز بؤكبر قدر من الطالقة والمرونة واألصالة والحساسٌة للمشكالت والقدرة على
التحلٌل ،وٌمكن تنمٌتها وتطوٌرها بالتدرٌب والتعلٌم حسب قدرات الفرد والجماعة والمنظمة حتى ٌمكن
االستفادة منها فً تفعٌل األداء بالمنظمة".
وٌعرفه الشبلً ( )2 ،3121بؤنه "النشاطات واألسالٌب اإلدارٌة التً تهدؾ إلى تحسٌن العالقات بٌن
األفراد والتفاعل فٌما بٌنهم وذلك من أجل إنجاز المهام المعنٌة بها المدرسة ،كما ٌهتم بالقواعد واألدوار
واإلجراءات والهٌاكل المتعلقة بعملٌة االتصال والتفاعل بٌن األفراد والبٌئة المدرسٌة التً ٌعملون بها ،وبالتالً
فهو القدرة على ابتكار أسالٌب وأفكار جدٌدة ومؽاٌرة تسهم فً رفع وتنمٌة األداء اإلداري داخل المدرسة".
وقد عرفته الكلبانٌة ( )2،3117بؤنه األداء المتمٌز الذي ٌنتج عنه فكر أو عمل إٌجابً جدٌد ،وهو
مجموعة من العملٌات التً تتسم بالقدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات والقابلٌة للتؽٌٌر والمجازفة وسعة
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االتصاالت وتشجٌع اإلبداع ،واألصالة والطالقة والمرونة والتفكٌر االبتكاري والثقافة التنظٌمٌة والخروج عن
المؤلوؾ ،والتً ٌستخدم فٌها الموظؾ كل ماهو متوفر لدٌه من قدرات عقلٌة.
ومن خالل التعرٌفات السابقة ٌستنتج الباحث أن اإلبداع اإلداري المدرسً هو قدرة اإلدارة المدرسٌة على
إنتاج كل ما هو جدٌد من شؤنه زٌادة دافعٌة العاملٌن على اإلنتاج وتحقٌق األهداؾ المرسومة بكفاءة عالٌة ،من
خالل تطبٌق آلٌات وإجراءات ومنهجٌات ؼٌر تقلٌدٌة ،وتهٌئة بٌئة تنظٌمٌة خالٌة من المشكالت تساعد على
اإلنتاج الفعال فً المإسسة مما ٌنعكس إٌجابا على رضا العاملٌن وأولٌاء األمور والطالب وجودة فً المخرجات.

أنواع اإلبداع اإلداري
ٌصنؾ الشاٌع وآخرون ( )72 ،3122اإلبداع اإلداري فً المنظمات تبعا لمجال موضوع اإلبداع على
النحو التالً:
 -2إبداع ٌرتبط باألهداؾ وهو الذي ٌتضمن الؽاٌات التً تسعى المنظمة لتحقٌقها.
 -3إبداع ٌرتبط بالهٌكل التنظٌمً وٌتضمن القواعد واإلجراءات واألدوات وإعادة تصمٌم وتحسٌن
العالقات بٌن األفراد والتفاعل فٌما بٌنهم.
 -4إبداع ٌرتبط بالمنتج أو الخدمة وهو الذي ٌتضمن إنتاج منتجات وخدمات جدٌدة.
 -5إبداع ٌرتبط بالعملٌة وهو الذي ٌركز على الكفاءة والفاعلٌة أو ٌتضمن عملٌات متطورة داخل
المنظمة تشمل عملٌات التشؽٌل وإدارة الموارد البشرٌة.
 -6إبداع ٌرتبط بخدمة المستفٌدٌن وٌتضمن التركٌز على تقدٌم خدمات للمستفٌدٌن تفوق توقعاتهم وقد
ٌكون اإلبداع جذرٌا ٌإدي إلى إٌجاد تؽٌرات جوهرٌة فً المدرسة أو قد ٌكون جزئٌا ٌإدي إلى
تؽٌرات ثانوٌة كما ٌكون اإلبداع مخططا ٌتم التهٌإ واالستعداد له مسبقا كما قد ٌكون اإلبداع ؼٌر
مخطط له.
مراحل االبداع االداري
هناك العدٌد من التصنٌفات التً قدمها العلماء لمراحل العملٌة اإلبداعٌة منها تصنٌؾ الشاٌع وآخرون
( )73 ،3122حٌث قسم العملٌة اإلبداعٌة إلى ستة مراحل هً:
 -1المرحلة األولى :مرحلة اإلعداد والتحضٌر ،وٌتم فٌها تحدٌد المشكلة وفحص جمٌع جوانبها وجمع
المعلومات ومختلؾ اآلراء التً تمثل محور اهتمام المبدع حولها.
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 -1المرحلة الثانٌة :مرحلة اإلندماج مع المشكلة ،وتعنً االنؽماس تماما فً المشكلة عن طرٌق دراسة
مختلؾ االهتمامات واآلراء والحقائق التً تم جمعها ،وفً هذه المرحلة ٌتم استٌعاب المشكلة أو
الموقؾ بالكامل ثم ٌؤتً الوقت المناسب لمعالجة المشكلة وأفكارها.
 -3المرحلة الثالثة :مرحلة احتضان المشكلة ،وٌتم فٌها تحوٌل العملٌة اإلبداعٌة بكاملها إلى العقل
الباطن وٌطلق علٌها مرحلة (التبصر والتفرٌخ) ،وتستؽرق فترة طوٌلة أو قصٌرة وهً من أهم وأدق
مراحل اإلبداع اإلداري.
 -4المرحلة الرابعة :مرحلة الوصول إلى الحل ،وتسمى مرحلة البزوغ أو اإلشراق ألن خصائص
اإلبداع تتجسد فٌها وهً الفاصل بٌن ما ٌقوم به المبدع وما ٌقوم به العادي ،وهً مرحلة االستمتاع
بتوارد االفكار واالحتماالت واإلجابات.
 -5المرحلة الخامسة :مرحلة التقٌٌم ،وهً مرحلة تجرٌب األفكار باستخدام قوائم مراجعة مكونة من
معاٌٌر تطبق العملٌة ثم الحكم علٌها بالصالحٌة من عدمها.
 -6المرحلة السادسة:مرحلة التطبٌق ،وهً عملٌة وضع األفكار موضع التنفٌذ ومواجهة حل المشكالت
باستخدام طاقة إبداعٌة ،وهً مرحلة ترجمة اإلبداع إلى واقع عملً.

عناصر اإلبداع اإلداري:
ٌذكر المعاٌطة ( )3117أن عناصر اإلبداع اإلداري فى المنظمات هً:
 -1العقل المتسائل والخالق :حٌث أن العقلٌة الخالقة والمبدعة تجعل الفرد أكثر عمقا ودقة ووضوحا فى
تفحص األشٌاء والظواهر وكشؾ إبداعها وٌُعد هذا العنصر من أكثر العناصر أهمٌة فى بناء الخاصٌة اإلبداعٌة
لدى الفرد والجماعة.
 -1القدرة على التحلٌل والتنبؤ واتخاذ القرار الرشٌد :وٌتمثل ذلك بقدرة المبدع فى الحصول على المعلومات،
وجمعها وتحلٌلها واستخدامها فى مجال اتخاذ القرار المناسب.
 -3الشجاعة والثقة بالنفس :وتعتبر من الصفات االٌجابٌة الفعالة فى بناء الشخصٌة االبداعٌة القادرة عن
الدفاع والتعبٌر عن مواقفها بكل جرأة وعدم الخضوع لمواقؾ الفشل.
 -4النزوع الى التجرٌبٌ :مٌل المبدع إلى عدم االقتناع باألمور ،والقضاٌا التى ٌمكن أن ٌراها األخرون قضاٌا
مسلم بها بل إنه عادة ٌمٌل إ لى الشك وانتقادها لذلك فإن عملٌة التجرٌب والتحقٌق والتؤكد ٌعتبر من الصفات
الذاتٌة المالزمة لسلوكه مع اآلخرٌن.
-5حب االستطالع والفضول :والبحث واالنفتاح على اآلخرٌن واألٌمان بؤسلوب اإلدارة بالمشاركة وحب
العمل كؤعضاء فى فرٌق واحد.
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المشكالت المدرسٌة
تعرٌف المشكلة
تعرؾ المشكلة "بؤنها موقؾ ؼامض ومحٌر ال ٌستطٌع المتعلم التؽلب علٌه فً ضوء خبراته الحالٌة
وٌتطلب حال ممكن التوصل إلٌه من خالل تمرٌره بخبرات جدٌدة إلزالة هذا الؽموض والتؽلب علٌه وصوال
إلى تحقٌق األهداؾ" ( العٌاصرة.)331 ،3124 ،
والمشكلة "عبارة عن انحراؾ ما من الحالة الطبٌعٌة إلى مإثرات سلبٌة تضر الحالة النفسٌة كما تضر
البٌئة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة وٌسعى الفرد إلى معرفة أسباب المشكلة لكً ٌحاول إصالحها
كالمرض والتسرب واالنحراؾ والجرائم" (الجؽٌمان ،والمعاٌطة.)27 ،3112 ،
أنواع المشكالت
حصر رٌتمان أنواع المشكالت فً خمسة أنواع ،استنادا إلى درجة وضوح المعطٌات واألهداؾ وهً
مشكالت تحدد فٌها المعطٌات واألهداؾ بوضوح تام ،ومشكالت توضح فٌها المعطٌات ،واألهداؾ ؼٌر محددة
بوضوح ،ومشكالت أهدافها محددة وواضحة ،ومعطٌاتها ؼٌر واضحة ،ومشكالت تفتقر إلى وضوح األهداؾ
والمعطٌات(.العٌاصرة.)331 ،3124 ،
كما حدد الجؽٌمان والمعاٌطة (  )31-22 ،3112أنواع المشكالت كالتالً -:المشكالت السلوكٌة المدرسٌة،
والمشكالت الصفٌة السلوكٌة ،والمشكالت الصفٌة التعلٌمٌة ،والمشكالت الصفٌة األكادٌمٌة ،والمشكالت النفسٌة
للمتعلم ،والمشكالت العملٌة التعلٌمٌة ،والمشكالت الصحٌة للتالمٌذ ،ومشكالت اإلدارة المدرسٌة والتً ٌنبثق منها
مشكالت إدارة العقل البشري ،ومشكالت إدارة الوقت ،ومشكالت إدارة األزمات.
حل المشكالت
ٌقصد بحل المشكلة " اإلجابة عن األسئلة التً تنطوي علٌها المشكلة ،وألن المشكالت محكمة البناء
تتطلب تفكٌرا اقترابٌا ،فً حٌن أن المشكالت ضعٌفة البناء تتطلب تفكٌرا افتراقٌا ،لهذا فإن حل المشكلة فً
الحالة األولى ٌسمى بالحل التقرٌري للمشكالت أو الحل الناقد للمشكالت ،فً حٌن ٌسمى فً الحالة الثانٌة بالحل
اإلبداعً للمشكالت" (عامر.)61 ،3114،
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اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة
تعرٌف الحل اإلبداعً للمشكالت
الحووول اإلبوووداعً للمشوووكالت "هوووو عملٌوووة تفكٌووور مركبوووة تتضووومن اسوووتخدام معظوووم مهوووارات التفكٌووور
اإلبوووداعً والتفكٌووور وفوووق خطووووات منطقٌوووة متعاقبوووة ومنهجٌوووة محووودده بهووودؾ التوصووول إلوووى أفضووول الحلوووول
للخروج من مؤزق أو وضع مقلق باتجاه هدؾ مطلوب أو مرؼوب" (جروان.)376 ، 3113 ،
أهمٌة اإلبداع اإلداري
ٌعتبوووور اإلبووووداع اإلداري إحوووودى الخصووووائص الهامووووة للمنظمووووات المعاصوووورة التووووً تعموووول فووووً ظوووول
مفهوووم التحووول التوودرٌجً نحووو العالمٌووة ،ومووا ٌرافووق ذلووك موون مظوواهر المنافسووة الشوودٌدة وحاجووة المنظمووات
إلوووى التؽٌٌووور وتحقٌوووق درجوووات أفضووول مووون الكفووواءة والفاعلٌوووة لتسوووتطٌع اإلسوووتمرار والتكٌوووؾ موووع المتؽٌووورات
المحٌطة (علً.)42 ، 3122 ،
وخوووالل السووونوات القرٌبوووة الماضوووٌة توووم رصووود ارتفاعوووا واضوووحا فوووً وتٌووورة التؽٌووورات العالمٌوووة علوووى
الصووووعٌد السٌاسووووً واالقتصووووادي والفكووووري بفعوووول مجموعووووة موووون العواموووول أبرزهووووا الثووووورة المعرفٌووووة ومووووا
صووواحبها مووون تكنولوجٌوووا متقدموووة وبخاصوووة فوووً مجوووال االتصووواالت ،إذ أصوووبح العوووالم أشوووبه موووا ٌكوووون بقرٌوووة
كونٌووووة مفتوحووووة الحوووودود ال حووووواجز فٌهووووا ،ومووووع ذلووووك االنفتوووواح تشووووابكت المصووووالح وظهوووورت التكووووتالت
االقتصوووادٌة العمالقوووة ،وأصوووبح التنوووافس علوووى التمٌوووز والتفووووق سووومة واضوووحة مووون سووومات مإسسوووات عصووور
مووا بعوود الصووناعة التووً توصووؾ بؤنهووا مإسسووات عالٌووة التقنٌووة ممووا أوجوود حتمٌووة تفعٌوول اإلبووداع اإلداري فووً
المإسسوووات ،وإذا كوووان هوووذا مطلوووب عوووام لجمٌوووع الووونظم اإلدارٌوووة فإنوووه ٌؤخوووذ طابعوووا مووون األهمٌوووة الخاصوووة
بالنسوووبة للمإسسوووات التربوٌوووة ألنهوووا المسوووإولة عووون إعوووداد اإلنسوووان وتمكٌنوووه مووون أدوات المعرفوووة وربطهوووا
بالعمل بهدؾ العٌش واالنسجام مع الذات واالخرٌن (حمادات.)42 ،3117 ،
المعلم واإلبداع:
وأشار السعود ( )3127أن التربٌة الفاعلة تنتج عن دور المعلم فً إعداد طلبته وتكوٌنهم اجتماعٌا
وتنمٌة الصفات المطلوبة والمرؼوبه مجتمعٌا للقٌام بواجباتهم بحٌث ٌكون المعلم قدوتهم ونموذجهم ،كما أن
القٌادة اإلبداعٌة للمعلم لطلبته داخل الفصول الدراسٌة وخارجها من حٌث التاثٌر فً سلوكهم وتحفٌزهم على
استثمار قدراتهم ومواهبهم وابداعاتهم فً التعلم ،كما أن التعلٌم المحترؾ هو التعلٌم التماٌزي والمتقن الذي ٌقوم
به المعلم المحترؾ الذي تتوافر لدٌه المعرفة الكافٌة بتفصٌالت عمله بكفاءة واحترافٌة ،وأشار بوجود ستة
أسرار للمعلم المبدع ٌتمثل فً التربٌة الفاعلة والقٌادة اإلبداعٌة والتعلٌم المحترؾ وٌجب أن ٌفعلها المعلم فً
المدرسة وهذه األسرار هً:
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 اإلتجاهات والتوقعات اإلٌجابة. التخطٌط الدراسً الشامل. الممارسات التعلٌمٌة التشاركٌة. اإلدارة الصفٌة الفاعلة. المهنٌة اإلحترافٌة. الدافعٌة والحفز واإللهام.نظرٌات الحل اإلبداعً للمشكالت
علوووى الووورؼم مووون الجهوووود المبذولوووة مووون قبووول الكتووواب والبووواحثٌن والعلمووواء والمختصوووٌن لفهوووم ظووواهرة
اإلبووووداع اإلداري لكووووونهم لووووم ٌسوووووتطٌعوا الوصووووول لمفهووووووم واضووووح حتوووووى أخضووووع هوووووذا المفهوووووم للبحوووووث
والتجووارب حٌووث تنوعووت النظرٌووات التووً تسووعى إلووى تفسووٌر األعمووال اإلبداعٌووة ،وموون أهووم النظرٌووات التووً
ال تزال تتفاعل مع مجتمعاتنا المعاصرة حسب ما أشار إلٌها علً ( )237-236 ،3122كالتالً:
 -1النظرٌة العبقرٌة( :نموذج الفائق -وراء النطاق المادي) :تفترض بؤن األعمال اإلبداعٌة تظهر فجؤة فً
لحظات إٌحاء بؽض النظر عما أنجز سابقا ،وبمعزل عن التجارب والخبرات المتوفرة عند المبدع.
 -1نظرٌة التحلٌل النفسً :هً نظرٌة فروٌد ،وهً تركز على الصراعات الداخلٌة للفرد والمكبوته ،وأنها
هً من تولد اإلبداع فً مرحلة معٌنة فهً تفجر المشاعر واألحاسٌس والؽرائز فهو ٌشبع ؼرائزه وٌفجر
اإلبداع.
 -3نظرٌة القٌاس النفسً :صاحبها العالم الفرنسً الفرد بٌنٌه ،وهو من طور أول اختبار لقٌاس الذكاء ،وهً
تركز على قٌاس الذكاء وعلى وجود عالقة بٌن السلوك والذكاء واإلبداع.
 -4نظرٌة اسبورن :)Osborn ( :تعتمد النظرٌة على أهمٌة وجود /تولٌد أكبر عدد من البدائل المحتملة
وتقٌٌمها ،واحدة بعد األخرى ،وتركز على تعلٌم اإلبداع وتطوٌر برامج تربوٌة بهدؾ تقوٌة اإلبداع لدى
المتعلمٌن ،وهو ٌعتقد أن تفعٌل القدرة على التخٌل هً المفتاح لعملٌة الحل اإلبداعً ألٌة مشكلة.
 -5نظرٌة ترٌز :) triz ( -تفترض النظرٌة بؤن العملٌة اإلبداعٌة هً عملٌة إٌجاد حل إبداعً لمشكلة ؼٌر
عادٌة وهً من أشهر النظرٌات فً هذا المجال ،وقد ظهرت فً االتحاد السوفٌٌتً (سابقا) ،وعرفت بنظرٌة
الحل اإلبداعً للمشكالت ،وهً من النظرٌات الحدٌثة نسبٌا فً مجال اإلبداع ،وقد طبقت فً القرن الماضً
فً أكثر من مائة مدرسة فً االتحاد السوفٌتً ،وقام بون دونج من جامعة هوشً فً الٌابان بإنشاء مركز
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اإلبداع العلمً والتقنً ودرب أكثر من ( )5111متدرب على نظرٌة ترٌز ،وانتشرت فً الوطن العربً
ببرنامج " تٌرٌز لتنمٌة التفكٌر اإلبداعً" ،وتعتبر نظرٌة تٌرٌز بؤنها منهجٌة منتظمة ذات توجه إنسانً تستند
إلى قاعدة معرفٌة تهدؾ إلى حل المشكالت بطرق ابداعٌة ،وتشٌر المنهجٌة المنتظمة فً هذا التعرٌؾ إلى
وجود نماذج عامة من النظم والعملٌات واإلجراءات المحدده لحل المشكالت ،وأدوات ٌتم بناإها لتوفٌر
االستخدام الفاعل فً حل المشكالت الجدٌدة ،كما أن النظرٌة تركز على أن اإلنسان هو الهدؾ.
مهارات الحل اإلبداعً للمشكالت المدرسٌة
توجد الكثٌر من المهارات التً ٌجب أن تتوافر فً الكوادر اإلشرافٌة واإلدارٌة فً المدرسة لحل المشكالت
المدرسٌة بطرق إبداعٌة ،وقد أشار جودة ( )54 ،3121إلى خمسة مهارات للحل اإلبداعً وهً :
 -1مهارات التفكٌر األساسً :هً المهارات التً تساعد الفرد على الوصول إلى حل للمشكالت التً
تواجهه مثل مهارة المالحظة التً تعتمد على استخدام الحواس للحصول على المعلومات ،ومهارة
المقارنة وتهدؾ إلى تنظٌم المعلومات والمعارؾ لتولٌد معارؾ جدٌدة وتتطلب التعرؾ على أوجه
الشبه /واالختالؾ بٌن شٌئٌن أو أكثر عن طرٌق فحص العالقات بٌنهما ،ومهارة التصنٌؾ وجمع
البٌانات وهً مهارة أساسٌة لبناء اإلطار المرجعً للفرد وتعلمها ٌساعد على تحدٌد الخصائص
المشتركة بٌن األشٌاء ،وتجعل الفرد ٌفصل بٌن هذه األشٌاء والفئات األخرى.
 -1مهارات التفكٌر الناقد :هو التمهل فً إعطاء أحكام حول أمر ما لحٌن التحقق من هذا األمر ،وٌتضمن
القدرة على التمٌٌز وإصدار األحكام ،والقٌام بعملٌات التحلٌل والتركٌب والتقوٌم ،وٌساعد الفرد للتعبٌر
عن نفسه بحرٌة كاملة.
 -3مهارات التفكٌر التباعدي ( اإلبتكاري) :وهً قدرة الشخص على توظٌؾ مهاراته فً الحل العلمً
للمشكالت وٌشتمل على ثالثة أبعاد رئٌسٌة هً البعد المعرفً ،والبعد اإلنتاجً ،والبعد التقوٌمً :حٌث
أن البعد المعرفً ٌسمى بعد القدرات وهً المسإولة عن اكتشاؾ معلومات جدٌدة أو التعرؾ على
معلومات قدٌمة عن طرٌق اإلحساس بالمشكلة وهً القدرة العالٌة على النقد واإلحساس بؤن الواقع فً
حاجة إلى إصالح وبالتالً فالنظرة العمٌقة لمعرفة العٌوب فً هذا الشخص ،والبعد الثانً اإلنتاجً
وٌشمل األصالة :هً من أهم القدرات االبتكارٌة وهً إعطاء أفكار ؼٌر شائعة وهً القدرة على انتاج
استجابات أصٌلة قلٌلة التكرار وهً التً تبدأ بؤسئلة ما ذا لو ،....والطالقة :هً الوفرة فً إفراز أنماط
للسلوك وتتجلى الطالقة فً السهولة التً ٌستدعً بها الفرد للمعلومات المخزنة فً ذاكرته للموقؾ
الذي ٌصادفه ،والمرونة :هً الرؼبة للتؽٌٌر وعدم التمسك بالمواقؾ السابقة وبها تصبح الموضوعات
ؼٌر جامدة وؼٌر مؽلقة وٌشعر الفرد بالتجدٌد وعدم اإلحباط والعجز ،والبعد الثالث هو البعد التقٌٌمً
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ٌشمل القدرة والسرعة فً إصدار أحكام على صحة وتناسق أفكاره ،وٌشتمل البعد التقٌٌمً على تقٌٌم
منطقً ،وتقٌٌم إدراكً ،وتقٌٌم خبره.
 -4مهارات ما وراء المعرفة :وهً مهارات معقدة من أهم مكونات السلوك الذكً فً معالجة المعلومات
وتنمو مع التقدم فً العمر والخبرة ومهمتها السٌطرة على جمٌع نشاطات التفكٌر العامة والموجهة لحل
المشكالت وتعنً الوعً بعملٌات التفكٌر المختلفة التً ٌمارسها الفرد أثناء تعامله مع المشكلة ،وهً
مهارات تنفٌذٌة مهمتها إدارة مهارات التفكٌر المختلفة أثناء حل المشكالت ،وتشتمل مهارات ما وراء
المعرفة على عدد من المهارات الفرعً هً التخطٌط ،والمراقبة ،والتقٌٌم.
 -5مهارات اتخاذ القرار :وهً من المهارات المهمة فً عملٌة حل المشكلة ،حٌث ٌقوم الفرد بهذه العملٌة
بصورة دائمة فً حٌاته ،وتحدث هذه العملٌة فً باديء األمر دون دراٌة وخبرة ،وبعدها ٌكتسب الفرد
خبرة وبالتالً ٌصبح قادرا على اتخاذ قرارات سلٌمة بؤسلوب علمً منظم ،وتشتمل هذه العملٌة على
مجموعة من الخطوات تشمل إعطاء حلول بدٌلة بالنسبة للقرارات الصعبة ،والتنبإ باآلثار المترتبة
على اختٌار بدٌل معٌن دون ؼٌره.
أنموذج الحل اإلبداعً للمشكالت المدرسٌة
ٌشٌر علً ( )255 ،3122بؤن الكثٌر من الباحثٌن ٌعتقدون أن اإلبداع وحل المشكالت ٌشكالن من
حٌث الجوهر الظاهرة نفسها ،حٌث تم تناول العالقة بٌن اإلبداع وحل المشكالت عن طرٌق مراجعة بعض
الدراسات حول األعمال اإلدارٌة ،حٌث أشارت نتائج هذه المراجعة إلى أن الخبرة السابقة هً األساس الذي
تنطلق منه جمٌع المحاوالت لحل المشكالت.
وٌرى الباحث أن الحل اإلبداعً للمشكالت هً عبارة عن منظومة ذهنٌة متكاملة ومتناسقة من الخطوات
العملٌة والعلمٌة المنطقٌة ابتداء من تعرٌؾ المشكلة قٌد الدراسة ومرورا بتولٌد البدائل وتقٌٌمها وانتهاء باختٌار
أفضل الحلول وأنسبها وفق مجموعة من المعاٌٌر والمإشرات.

جهود وزارة التربٌة والتعلٌم لالرتقاء باألداء المدرسً:
قامت وزارة التربٌة والتعلٌم ممثلة فً دائرة تطوٌر األداء المدرسً بالمدٌرٌة العامة لتنمٌة الموارد
البشرٌة بتنفٌذ العدٌد البرامج والمشارٌع التربوٌة لتطوٌر وتحسٌن وتجوٌد المنظومة المدرسٌة لممارسة إلبداع
فً العملٌات التربوٌة المدرسٌة وقد شملت هذه المنظومة كافة المحاور التعلٌمٌة التعلمٌة فً المنظومة المدرسٌة
والموضحة فً الشكل (.)2
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شكل ()1
الشكل ٌوضح المحاور التً اشتمل علٌها التطوٌر فً اإلدارة المدرسٌة فً سلطنة عمان

تفعيل األنظمت واللىائح

التخطيط املذرسي

تقىيم أداء العاملني

التحصيل الذراسي

تىظيف املبنى املذرسي

رعايت الطالب

تىظيف املبالغ املاليت

إدارة
املذرست

األنشطت املذرسيت

تعزيز أخالقياث مهنت التعليم

التنميت املهنيت
تعزيز أداء العاملني

تىظيف التقانت يف العمل

تطىير األداء املذرسي

 .1نظام تطوٌر األداء المدرسً

تفعيل جمالس اآلباء /
األمهاث

إن نظام تطوٌر األداء المدرسً  -المستحدث بالقرار الوزاري رقم ( -)3117/22هو إحدى ثمار
ا لمراجعة المستمرة لألداء والرؼبة الدائمة فً التطوٌر ،حٌث ضم هذا النظام ثالثة مشارٌع هً :مشروع تقوٌم
األداء المدرسً وتطوٌره ،ومشروع رإٌة المعلم األول (المشرؾ المقٌم) ،والمشروع التكاملً لإلنماء المهنً،
والتً تتكامل فٌما بٌنها وتذوب فً بوتقة واحدة لتحقٌق الؽاٌة وهً تطوٌر األداء المدرسً تحت مسمى نظام
تطوٌر األداء المدرسً ،وتتضح أهمٌته فٌما ٌلً:
 الحاجة الفعلٌة إلى المزٌد من التطوٌر والتحسٌن فً األداء المدرسً ككل. مواكبة المستجدات العالمٌة. -تفعٌل أدوار المعلمٌن األوائل كمشرفٌن مقٌمٌن.
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 ؼرس ثقافة التقوٌم والتطوٌر الذاتً. قٌام المدرسة بتنفٌذ برامج اإلنماء المهنً فً ضوء االحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة بما ٌإدي إلى تحسٌن جودةاألداء المدرسً.
 تفعٌل أدوار التربوٌٌن الزائرٌن والقائمٌن على المتابعة واإلشراؾ وتقوٌم األداء المدرسً والتخطٌط لبرامجاإلنماء المهنً.
كما ٌهدؾ نظام تطوٌر األداء المدرسً إلى تحقٌق اآلتً:
 تجـوٌد مـخـرجـات النظام التعلٌمً . تنمٌة المدرسة كمإسسة قائمة بؤدوارها فً المجتمع. ترسٌخ ثقافة التقوٌم الذاتً لدى العاملٌن بالمدرسة. تفعٌل أدوار المعلمٌن األوائل كمشرفٌن مقٌمٌن بالمدرسة. تنمٌة مهارات العمل بروح الفرٌق والعمل التعاونً لدى العاملٌن. تشخٌص مستوٌات األداء الحـالٌة للمدرسة من أجل تطـوٌرها. تمكٌن المدرسة من االستفادة من إمكانٌاتها البشرٌة والمادٌة بفاعلٌة أكبر. جعل المدرسة كمنظمة متعلمة. تخطٌط وتصمٌم برامج اإلنماء المهنً فً ضوء االحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة للعاملٌن بالمدرسة.(دلٌل نظام تطوٌر األداء المدرسً.)3112 ،
.1

اإلدارة المدرسٌة الذاتٌة فً سلطنة عمان :
قامت وزارة التربٌة والتعلٌم بتطبٌق النمط القائم على المشاركة والذي ٌجمع مزاٌا النمطٌن المركزي
والالمركزي ،حٌث ٌتٌح الفرصة للقٌادة العلٌا من القٌام بدورها فً اتخاذ القرارات المصٌرٌة التً تتسم
بالعمومٌة وتحدد مصٌر المجتمع ككل ،وفً نفس الوقت الذي ٌتم فٌه توزٌع الخدمات التعلٌمٌة توزٌعا مناسبا
بٌن السلطات المركزٌة والسلطات فً المحافظات التعلٌمٌة ،فطبقت اإلدارة المدرسٌة الذاتٌة فً جمٌع
المحافظات التعلٌمٌة بموجب القرار الوزاري رقم ( )3117/3والقرار الوزاري رقم (3112/32م) وأصبح
عدد المدارس المطبقة للنظام (  )277مدرسة ،وحرصا من وزارة التربٌة والتعلٌم لتحقٌق مبدأ الالمركزٌة فقد
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قامت باالسترشاد برأي العاملٌن فً الحقل التربوي لتطوٌر هذا النظام لٌعمم على جمٌع مدارس السلطنة فً
الفترة القادمة بإذن هللا تعالى.
أهداف اإلدارة المدرسٌة الذاتٌة
ٌتلخص الهدؾ العام لإلدارة المدرسٌة الذاتٌة فً تعزٌز دور المدرسة والعاملٌن بها والمستفٌدٌن منها
للقٌام بالتخطٌط والتنفٌذ والمتابعة للبرامج المقترحة لتطوٌر األداء المدرسً ،وتحقٌق الجودة الشاملة فً العمل
التربوي،وبالتالً تخفٌؾ األعباء عن المدٌرٌات العامة/اإلدارة بالمحافظات التعلٌمٌة ،أما األهداؾ الخاصة
فٌمكن إجمالها على النحو اآلتً:
 إ تاحة المزٌد من المرونة والحرٌة للمدارس التخاذ اإلجراءات السرٌعة والمناسبة لتحقٌق الربط بٌن األنشطةالمدرسٌة ،ومتطلبات البٌئة المحلٌة ،ومن ثم العمل على حل العدٌد من المشكالت التً تواجهها إدارات
المدارس دون تدخل من جانب اإلدارة التعلٌمٌة.
 تحسٌن عملٌة صنع القرار المدرسً فً ظل تفعٌل المرونة المقننة فً تطبٌق التشرٌعات المنظمة لحسنسٌر العمل المدرسً ( المناقلة بٌن بنود الموازنات).
 بث الرقابة الذاتٌة (التقوٌم الذاتً) فً نفوس العاملٌن بالمدرسة ،وتشجٌع أسلوب التقوٌم الذاتً داخلالمدرسة فٌما ٌضمن تحفٌز العاملٌن نحو حتمٌة التجوٌد واإلصالح التربوي.
 زٌادة وعً العاملٌن بالمدرسة بالتشرٌعات المنظمة لعملهم ،وتفعٌل تطبٌق اللوائح المرتبطة بالثوابوالعقاب لضمان التطابق بٌن التعلٌم الفعال وبٌن العمل الٌومً بالمدرسة.
 تحسٌن جودة العملٌة التدرٌسٌة ،والمهارات اإلدارٌة فً ظل وجود برامج التنمٌة المهنٌة واإلدارٌة لكافةالعاملٌن بالمدرسة.
 تهٌئة البٌئة المدرسٌة المجتمعٌة ،القائمة على المشاركة وااللتزام ،مما ٌنتج عنه المزٌد من اإلحساسباالقتدار والجدارة ،مع العمل على توثٌق الصلة بٌن البٌت والمدرسة والمجتمع المحلً بما ٌضمن تحقٌق
المشاركة المجتمعٌة فً إدارة العملٌة التعلٌمٌة وتموٌلها.
 ترشٌد استخدام الموارد المالٌة للمدرسة ،بما ٌضمن المساءلة التعلٌمٌة من أجل التنمٌة حول توظٌؾ هذهالموارد.
 إثراء فعالٌة اإلدارة المدرسٌة نحو التعرؾ على احتٌاجات الطالب ،مع تحمٌل دور مدٌر المدرسة مسإولٌةتوجٌه التخطٌط باعتباره مشرفا مقٌما داخل المدرسة.
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 تعزٌز ثقة اآلباء واألمهات والمإسسات المحٌطة بالمدرسة بمكانة المدرسة ،وبالتالً تقدٌم اإلسهام الماديوالمعنوي لبرامج المدرسة ،وبالتالً إقبال الطالب علٌها ( .دلٌل اإلدارة المدرسٌة الذاتٌة)3117 ،
 .3برنامج التواصل بٌن المدرسة واألسرة والمجتمع المحلً :
ٌؤتً تنفٌذ هذا البرنامج استجابة ألهداؾ الوزارة نحو ربط المدرسة بالمجتمع المحلً ،وٌؤتً ولً
أمر الطالب فً مقدمة أولوٌات المدرسة ،إلى جانب االستفادة من اإلمكانات المتاحة (البشرٌة والمادٌة)
بالقطاعٌن العام والخاص باإلضافة إلى تعرٌؾ المجتمع المحلً بما تقدمه المدرسة من خدمات مجتمعٌة
متنوعة.
وقد تم التخطٌط للمشروع وتصمٌم البرنامج التدرٌبً باالستفادة من تحدٌد الكفاٌات الالزمة لمدٌري
المدارس بالورشة التً عقدتها الوزارة بتارٌخ 3112/7/27م ،وٌهدؾ هذا البرنامج إلى تمكٌن مدٌري
المدارس من بعض المهارات والكفاٌات التً تساعدهم على تحقٌق هذه األهداؾ وتتمثل هذه المهارات فً
اآلتً :االتصال ،والذكاء العاطفً ،والعمل مع األسرة والمجتمع ،وإدارة التطوٌر ،وإدارة الوقت ،وإدارة
الطوارئ ،وعمل المدرسة فً المجتمع ،ووضع خطط استراتٌجٌة لتطوٌر عالقة المجتمع بالمدرسة ( .تقرٌر
المدٌرٌة العامة لتنمٌة الموارد البشرٌة)3122 ،

 .4اختٌار المشرفٌن اإلدارٌٌن ،ومدٌري المدارس ومساعدٌهم ،والمعلمٌن األوائل والمشرفٌن التربوٌٌن :
حرصا من وزارة ال تربٌة والتعلٌم على استمرارٌة التطوٌر والتحدٌث ،وإتاحة فرص التدرج الوظٌفً
وتكافإ الفرص بٌن موظفٌها ،بما ٌخدم المسٌرة التعلٌمٌة ،وعلى ضوء خططها وسٌاساتها المرسومة تتطلع
الوزارة إلى االستفادة من خبرات الكوادر العمانٌة المتمٌزة ،والفاعلة فً حقل التعلٌم ،وإمكاناتها لشؽل
وظائؾ اإلشراؾ واإلدارة المدرسٌة ،باعتبارها أحد العناصر المركزٌة فً إحداث النقلة النوعٌة المطلوبة
على مستوى أداء المدارس والعاملٌن بها ،ومن هذا المنطلق تم تطبٌق دلٌل االختٌار للكوادر اإلشرافٌة
واإلدارٌة عام 3115م .
إن الترشح للوظائؾ اإلدارٌة واإلشرافٌة وؼٌرها من وظائؾ القٌادة التربوٌةٌ ،جب أن ٌوضع فً
االعتبار اإلمكانات التً ٌمتلكها المترشحٌن لشؽل مثل هذه الوظائؾ المهمة ،والتً تتطلب كفاٌات
ومهارات وقدرات معٌنة ال تتوفر إال فً موظفٌن معٌنٌن ،لذلك ٌعتبر هذا الدلٌل منهجا علمٌا مقننا ٌبٌن
للجهات التربوٌة المعنٌة والعاملٌن المعاٌٌر واآللٌات التً ٌنبؽً اتباعها عند الترشح لهذه الوظائؾ ،بما
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ٌإكد مبدأ الشفافٌة والواقعٌة وحق التنافس الشرٌؾ التً تنتهجه الوزارة ضمن سٌاستها الحكٌمة لخدمة
النظام التعلٌمً.
وتضمن دلٌل االختٌار عدة فصول اشتملت على ضوابط وإجراءات اختٌار الهٌئات اإلدارٌة
واإلشرافٌة ،والبرنامج الزمنً الختٌار الهٌئات اإلدارٌة واإلشرافٌة بالمحافظات التعلٌمٌة ،واستمارات
الترشح لهذه الوظائؾ وتقٌٌم أداء المنتدبٌن للوظائؾ اإلدارٌة واإلشرافٌة ،باإلضافة إلى االستمارات التالٌة
 :استمارة تعهد المترشحٌن للوظائؾ اإلدارٌة واإلشرافٌة بالمحافظات التعلٌمٌة ،ومواصفات اختبارات
الترشح للوظائؾ اإلدارٌة واإلشرافٌة ،باإلضافة إلى استمارة المقابلة الفنٌة للمترشحٌن على مستوى
المحافظة التعلٌمٌة ،واستمارة المقابلة الفنٌة للمرشحٌن على مستوى دٌوان عام الوزارة ،واستمارة المقابلة
الفنٌة للمترشحٌن لوظٌفتً مشرؾ أول مجال /مادة ،ومشرؾ مجال /مادة على مستوى الوزارة( .دلٌل
المشرفٌن اإلدارٌٌن ،ومدٌري المدارس ومساعدٌهم ،والمعلمٌن األوائل والمشرفٌن التربوٌٌن)3115 ،

 .5تطوٌر مهارات اإلدارة واإلشراف فً اإلدارة المدرسٌة:
بناء عل ى توجه وزارة التربٌة والتعلٌم لتطبٌق الجودة الشاملة فً المنظومة المدرسٌة ارتؤت تدرٌب
مدٌري المدارس على مهارات اإلدارة المدرسٌة بما ٌحقق التطوٌر الذاتً لألداء المدرسً ،بحٌث ٌعتبر
البرنامج من البرامج التً تسعى إلى تطوٌر األداء للكوادر اإلشرافٌة واإلدارٌة عن طرٌق آلٌات وإجراءات
عملٌة تطبٌقٌة تالمس الواقع وتإدي إلى تعدٌل الممارسات الحالٌة إلى ممارسات تطوٌرٌة ابتكارٌه تواكب
التطور العالمً .حٌث ٌتم تدرٌب مدٌري المدارس ومساعدٌهم من خالل مرحلتٌن متزامنتٌن هما :
 المرحلة األولى:بدأت منذ عام 3117م إلى عام 3121م وتم تدرٌب (  ) 2474موظفا شمل مدٌري المدارس
ومساعدٌهم والمشرفٌن اإلدارٌٌن فً المحافظات التعلٌمٌة ،اشتملت على عشرة موضوعات وهً
(الممارسات القٌادٌة والممارسات اإلدارٌة ،والتفكٌر اإلستراتٌجً ،والتخطٌط اإلستراتٌجً ،والتؽٌر
التحولً ،والثقافة المدرسٌة ،واالتصال اإلستراتٌجً ،وبناء فرق العمل ،ومشاركة المعلمٌن فً إدارة
التؽٌٌر ،ومشاركة أولٌاء األمور والمجتمع ،وتقٌٌم أداء المعلمٌن وتطوٌره) ،وقام بالتدرٌب فرق تدرٌبٌة
من المحافظات التعلٌمٌة بعد إعدادهم وإكسابهم المهارات والكفاٌات الخاصة بالتدرٌب وعددهم ( )72
مدربا موزعٌن على جمٌع المحافظات التعلٌمٌة بالسلطنة.
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 المرحلة الثانٌة:بدأـت المرحلة الثانٌة من المشروع خالل الفترة من 3122/3/ 37م وتستمر لمدة ثالث سنوات ،
تستهدؾ جمٌع مدٌري المدارس فً المحافظات التعلٌمٌة والمشرفٌن اإلدارٌٌن وأعضاء من قسم تطوٌر
متابعة األداء المدرسً ٌ ،تم من خاللها التدرٌب على مراحل حٌث تم تدرٌب عدد ( ) 437فً عام 3122م
وعدد ( ) 471فً عام 3123م ( .الفوري)3124 ،
 -6االرتقاء بأداء المدرسة فً التحصٌل الدراسً :
ٌمثل االرتقاء بالمستوٌات التحصٌلٌة للطلبة أحد أهم األهداؾ التً تسعى المدرسة جاهدة لالهتمام بها
كونها تمثل مإشرا هاما لمستوى التعلٌم والتعلم ،وفً هذا اإلطار ٌقوم مدٌر المدرسة بجهود حثٌثة فً رسم
الخطوات ووضع الخطط الكفٌلة التً من شؤنها تطوٌر الجوانب التربوٌة المختلفة التً لها عالقة بالمستوٌات
التحصٌلٌة بالمدرسة ،وإٌمانا بؤهمٌة التحصٌل الدراسً باعتباره محصلة جمٌع الجهود اإلدارٌة والفنٌة التً
ٌقوم بها العاملون فً المدرسة ،فقد قامت الوزارة باآلتً:
 التركٌز على متابعة التحصٌل الدراسً أثناء الزٌارات الفنٌة التً ٌقوم بها المختصون من المدٌرٌةالعامة لتنمٌة الموارد البشرٌة والمدٌرٌات المعنٌة بدٌوان عام الوزارة.
 التركٌز على الجوانب الفنٌة فً المرحلة الثانٌة من الحقٌبة التدرٌبٌة اإلشرافٌة فً برنامج تطوٌرمهارات اإلدارة واإلشراؾ فً اإلدارة المدرسٌة حٌث شملت الموضوعات اآلتٌة (تطوٌر التعلٌم
واألهداؾ التحوٌلٌة للمدارس العمانٌة ،تطور المدارس والرإٌة المستقبلٌة لمدارس القرن الحادي
والعشرٌن ،أخالقٌات مهنة التعلٌم من منظور عام ،التعلم المتمحور حول الطالب ،العوامل المإثرة فً
التعلم ،طرق التدرٌس الحدٌثة ودور مدٌر المدرسة ،تقٌٌم تعلم الطالب المبنً على المعطٌات ،توفٌر
التعلم للطالب ذوي اإلعاقة ،اإلرشاد الطالبً فً المدارس ،تطوٌر أداء المعلم ،اتخاذ القرارات المبنٌة
على البٌانات ،وتقوٌم البرامج والمشارٌع التربوٌة ،والتعلم الصفً).
 تدرٌب مدٌري المدارس على برنامج التحلٌل اإلحصائً لنتائج الطالب عن طرٌق المدٌرٌة العامةللتقوٌم التربوي.
 -تعزٌز تفعٌل نظام تطوٌر األداء المدرسً من خالل استكمال تطبٌقه لكافة مدارس السلطنة.

 تشكٌل فرق لمتابعة الخطط اإلجرائٌة الخاصة برفع المستوٌات التحصٌلٌة للطالب وتذلٌل المعوقاتالتً تواجه المحافظات والمدارس فً ذلك.
 الحرص على استكمال األٌام الفعلٌة للدراسة وتشكٌل لجان للمتابعة بكافة المحافظات التعلٌمٌة. تنفٌذ اختبارات تجرٌبٌة خالل شهر ماٌو الحالً وتحلٌل نتائجها وتدرٌب الطالب علٌها.24

( دلٌل لجنة التحصٌل الدراسً والممارسات التعلٌمٌة بالمدارس)3121،
 -7االرتقاء بأداء المدرسة فً رعاٌة الطالب :
لم ٌعد هدؾ مدٌر المدرسة ٌقتصر على تسٌٌر شإون المدرسة تسٌٌرا روتٌنٌا ٌحاول من خالله متابعة
الحضور والؽٌاب للمعلمٌن والطالب ،والمحافظة على االنضباط ،والتؤكد من سٌر العمل فً المدرسة وفق
برنامج محدد ،بل أصبح ٌعنى بالعدٌد من الجوانب من بٌنها رعاٌة الطالب  ،والتً تتمثل فً االهتمام
بحاجات هم ومٌولهم ،وتوفٌر المناخ المدرسً المالئم الذي ٌحققون فٌه النمو المتوازن  ،والتحصٌل الدراسً
الجٌد ،وبالتالً تسعى الوزارة من خالل الجهود المبذولة لتوفٌر البٌئة المدرسٌة الجاذبة للفئات الطالبٌة كافة،
وتقدٌم البرامج التدرٌسٌة المناسبة لكل فئة من الفئات ،وقد ركزت المرحلة الثانٌة من دورة مهارات اإلدارة
واإلشراؾ فً اإلدارة المدرسٌة على موضوعات تعنى برعاٌة الطالب مثل( :تطوٌر التعلٌم واألهداؾ
التحوٌلٌة للمدارس العمانٌة ،تطور المدارس والرإٌة المستقبلٌة لمدارس القرن الحادي والعشرٌن ،أخالقٌات
مهنة التعلٌم من منظور عام ،التعلم المتمحور حول الطالب ،العوامل المإثرة فً التعلم ،طرق التدرٌس الحدٌثة
ودور مدٌر المدرسة ،تقٌٌم تعلم الطالب المبنً على المعطٌات ،توفٌر التعلم للطالب ذوي اإلعاقة ،اإلرشاد
الطالبً فً المدارس ،تطوٌر أداء المعلم ،اتخاذ القرارات المبنٌة على البٌانات ،وتقوٌم البرامج والمشارٌع
التربوٌة ،والتعلم الصفً)( ،دلٌل عمل األخصائً اإلجتماعً.)3125 ،
 -8االرتقاء بأداء المدرسة فً تفعٌل األنشطة المدرسٌة:
تنبثق أهمٌة األنشطة المدرسٌة الصفٌة والالصفٌة من قٌمتها التربوٌة والتً تتضح من خوالل موا تحققوه
من أهداؾ تعود على الطالب بالنفع ،فهً تساعد فً تحقٌق األهداؾ التربوٌة المنشوودة كموا أنهوا جوزء أساسوً
من المنهج المدرسً ،وتنمً هواٌات الطالب وتصقلها ،وتوسع آفاقهم الفكرٌة والعلمٌة ،وتساعدهم فً اكتسواب
خبرات ومهارات جدٌدة ،وتدربهم على االعتماد على أنفسهم ،وتعودهم على حب النظام والقٌادة ،والتعاون مع
اآلخرٌن ،وتتٌح لهم الفرصة لالبتكار واإلنتواج ،وتلهوب فوٌهم الحمواس عون طرٌوق المنافسوة الشورٌفة فوً العمول
الذي ٌقومون به ،وألهمٌة األنشطة المدرسٌة سعت الوزارة وبخطووات جوادة للنهووض باألنشوطة التربوٌوة مون
خالل تعزٌز المدارس بوظٌفة أخصائً أنشطة مدرسٌة وبإمكانات مادٌة ومعنوٌة لتكون رافودا مهموا مون روافود
العملٌووووة التربوٌووووة ،كمووووا أطوووورت الممارسووووات بحٌووووث تكووووون عونووووا لتعزٌووووز التحصووووٌل الدراسووووً للطووووالب.
(المرشد فً األنشطة التربوٌة)3112 ،
 -9االرتقاء بأداء المدرسة فً التنمٌة المهنٌة:
تعتبر التنمٌة المهنٌة جزءا مكمال لعملٌة التقوٌم الذاتً الذي تقوم به المدرسة ،ومن أجل تفعٌل التنمٌة
المهنٌة ،ولمعالجة الفجوة والفاقد بٌن التدرٌب المركزي والتدرٌب الالمركزي ،اتخذت المدرسة وحدة تدرٌب
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تنطلق من الحاجات الفعلٌة للعاملٌن بحٌث تضمن إٌجاد التكامل بٌن أنشطة وفعالٌات التنمٌة المهنٌة فً المدرسة
الواحدة .وشمولٌة اإلنماء المهنً لجمٌع العاملٌن فً المدرسة ،مع إتاحة الفرصة لفتح قنوات االتصال بٌن
المدرسة والمإسسات األخرى المعنٌة بالتنمٌة المهنٌة لالستفادة من كوادرها وخبراتها ،وتحقق هذه الرإٌة
للمدرسة األهداؾ اآلتٌة:
 تحقٌق التنمٌة المهنٌة الذاتٌة للمعلمٌن من خالل تشجٌع المبادرات الشخصٌة فً مجاالت البحوثوالدراسات.
 جعل المدرسة بٌئة تعلم للمعلم مثل ما هً للطالب. تقلٌل الفاقد والهدر التدرٌبً. تشكٌل أنوٌة لمدارس تنمٌة مهنٌة ٌنشر فٌها التطوٌر وتكون قدرتها على تطوٌر نفسها ذاتٌا وتقدٌم الخبراتلؽٌرها.
ومن أجل الوصول إلى رإٌة واضحة للتنمٌة المهنٌة قامت الوزارة بخطوات واضحة وملموسة منها:
 نشر ثقافة المدرسة كوحدة إنماء مهنً من خالل المشاؼل والورش والنشرات التوضٌحٌة. -تعزٌز المدارس بمبالػ مالٌة خاصة باإلنماء المهنً فً كل فصل دراسً.

 -تشكٌل لجنة التطوٌر والتحسٌن لعالج القصور ضمن أولوٌات التطوٌر فً كل مدرسة.

 إشراك مدٌري المدارس فً الزٌارات التبادلٌة للدول الشقٌقة والصدٌقة فً إطار التعاون التربوي بٌن السلطنةوتلك الدول.
 -تشكٌل فرٌق تدرٌب فً كل محافظة تعلٌمٌة ٌعمل على تقدٌم التنمٌة المهنٌة لزمالئهم فً المدارس.

 إكساب مدٌري المدارس كفاٌات فً التخطٌط والتنفٌذ والتنظٌم والتقوٌم للبرامج التدرٌبٌة من خالل عدة برامجشملت الكوادر الجدٌدة وذي الخبرة كحقٌبة مهارات اإلدارة واإلشراؾ فً اإلدارة المدرسٌة المرحلة األولى
والثانٌة ،وحقٌبة التواصل بٌن المدرسة واألسرة والمجتمع.
وقامت الوزارة بجهود واسعة لتدرٌب إدارات المدارس أٌضا على العملٌات اإلدارٌة واإلشرافٌة وإكسابهم
المهارات والكفاٌات الالزمة لتجوٌد أدائهم نذكر منها:
 تنفٌذ العدٌد من الورش التدرٌبٌة والحلقات النقاشٌة على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظاتالتعلٌمٌة
 إدراج محاور أساسٌة ضمن الحقائب التدرٌبٌة المقدمة للمتدربٌن للوظائؾ اإلدارٌة واإلشرافٌة كمتطلبأساسً للتثبٌت فً الوظٌفة.
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 إدراج ورقة عمل كاملة ضمن الحقٌبة التدرٌبٌة اإلثرائٌة الخاصة بتطوٌر مهارات اإلدارة واإلشراؾ فًاإلدارة المدرس ٌة للمشرفٌن اإلدارٌٌن وأعضاء فنًٌ تقٌٌم ومتابعة األداء ومدٌري المدارس ومساعدٌهم.
(تقرٌر المدٌرٌة العامة لتنمٌة الموارد البشرٌة ( ،)3122 ،التقرٌر السنوي لإلنماء المهنً.)3122 ،
 -1.االرتقاء بأداء المدرسة فً تعزٌز أداء العاملٌن :
ُتعتبر اإلدارة المدرسٌة المحور الرئٌس الذي ترتكز علٌه العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس؛ حٌث إنها تعمل
على تحقٌق األهداؾ وتحسٌن األداء ،وبالتالً تإدي إلى التقدم والتطور من خالل استثمار جمٌع الطاقات
واإلمكانات المتاحة؛ سواء كانت مادٌة أم بشرٌة أم معنوٌة ،وهذا بدوره ٌإدي إلى تحقٌق المدرسة ألهدافها
بدرجة عالٌة من الكفاءة والفعالٌة ،ونظرا ألهمٌة التعزٌز ودوره فً تطوٌر األداء لدى العاملٌن فً الحقل
التربوي ،فقد قامت الوزارة بجهود واضحة منها:
 إنشاء قسم تطوٌر وتمهٌن األداء المدرسً ٌتبع دائرة تطوٌر األداء المدرسً ،وأسندت إلٌه مجموعة منالمهام تكون داعمة لمسٌرة التطوٌر التربوي بالمدارس.
 سعت الوزارة لتعزٌز العاملٌن بالمدارس من ذوي الخبرة الطوٌلة فً العمل التربوي بعالوات مالٌة نظٌرالجهود المبذولة.
 تم تؤطٌر تحفٌز المعلمٌن المجٌدٌن فً ٌوم المعلم على مستوى المحافظات التعلٌمٌة والوزارة ،وتعزٌزالحوافز التشجٌعٌة للمعلم المجٌد( .اختصاصات وزارة التربٌة والتعلٌم)3111 ،
 -11االرتقاء بأداء المدرسة فً توظٌف المبالغ المالٌة للمدرسة:
إن تطوٌر أداء الكوادر اإلدارٌة والفنٌة والتدرٌسٌة فً مدارسنا أصبح ضرورة حتمٌة ٌفرضها علٌنا
التطور والتقدم فً العلوم اإلدارٌة التربوٌة ،حٌث أصبح دورها حٌوٌا فً التخطٌط والتنفٌذ والتقوٌم والمتابعة
فً كل ما من شؤنه االرتقاء باألداء المدرسً ،وعلى مدٌر المدرسة الناجح أن ٌكون ملما بالمعارؾ والكفاٌات
والمهارات التً تإهله لٌصبح مدٌرا فاعال فً هذه المإسسة التربوٌة الهامة ،وقد أولت الوزارة اهتماما بالؽا
بإعطاء المدارس صالحٌات فً الجوانب اإلدارٌة والمالٌة والفنٌة المتمثلة فً نظام اإلدارة المدرسٌة الذاتٌة
مواكبة للمفاهٌم التربوٌة واإلدارٌة الحدٌثة ،وسعٌا لتحقٌق المزٌد من المرونة واالنسٌابٌة فً العمل ،ورفع
م ستوى اإلتقان والسرعة فً إنجاز المعامالت ،وتوسٌع آفاق التجدٌد ،بما ٌحقق تنوع فً األداء ،والتجارب
والخبرات المجٌدة ،سعٌا نحو تحول مدارسنا من مدارس جامدة إلى مدارس فاعلة متطورة مساٌرة للتسارع
المعرفً والتكنولوجً العالمً وبالتالً ٌحتاج مدٌرها والعاملون بها إلى اإللمام بكافة الجوانب التً من شؤنها
االرتقاء بالمدرسة ومنها الجانب المالً واإلداري والفنً ،وبالتالً نصبح من أوائل من ٌؤخذ بؤسباب النجاح
والتفوق فً إداراتنا المدرسٌة مع مواكبة التطور اإلداري ،ومن هذا المنطلق فقد عززت الوزارة المدارس
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بمبالػ مالٌة فً كل فصل دراسً تصل أحٌانا إلى أكثر من (  ) 3711لاير وفق كثافة الطالب لتكون رافدا
من روافد التطوٌر والتحسٌن ( .دلٌل السلؾ المالٌة للمدارس)31122 ،
 -11االرتقاء بأداء المدرسة فً تفعٌل المشاركة المجتمعٌة:
ُتعد مجالس اآلباء واألمهات همزة الوصل بٌن المدرسة وأولٌاء األمور ،حٌث ٌمكن من خاللها مناقشة
كل ما ٌتعلق بالطالب ،كما أن لها إسهام فً حل الكثٌر من المشكالت فً المدرسة سواء تلك المشكالت التً
تتعلق بالطالب أو بالبٌئة المدرسٌة ،ولها دور أساسً فً زٌادة التواصل بٌن المدرسة واألسرة والمجتمع
لتحقٌق الشراكة المنشودة ،وقد قامت الوزارة بجهود حثٌثة فً مجال التواصل بٌن المدرسة واألسرة والمجتمع
بما فٌها تفعٌل مجالس اآلباء واألمهات على المستوٌات الثالثة المدرسة والوالٌة والمحافظة تمثلت فً اآلتً :
 تطوٌر الئحة مجالس اآلباء  /األمهات  ،بموجب القرار الوزاري (3113/55م) والتً هدفت إلىإشراك أولٌاء األمور فً مناشط المدرسة وفعالٌاتها التربوٌة .
 إشراك أولٌاء األمور فً إعداد خطة المدرسة ضمن فرٌق إعداد خطة المدرسة . -أخذ آراء أولٌاء األمور ضمن منظومة نظام تطوٌر األداء المدرسً .

 اقتراح خطط استرشادٌة سنوٌة لتفعٌل مجالس اآلباء واألمهات على المستوٌات الثالثة ( المدرسةوالوالٌة والمحافظة ) فً المحافظات التعلٌمٌة .
 تنفٌذ المرحلة األولى من دورة تفعٌل أدوار أولٌاء األمور للمشاركة فً تطوٌر األداء المدرسً خاللالفترة ( )3117/22/26-24بالتعاون مع بعض الخبرات الدولٌة استهدفت ( )7محافظات تعلٌمٌة.
 ت نفٌذ المرحلة الثانٌة من دورة تفعٌل أدوار أولٌاء األمور للمشاركة فً تطوٌر األداء المدرسً خاللالفترة ( )3117/21/35-34استهدفت خمس محافظات تعلٌمٌة .
 -إعداد مقترح تطوٌر الئحة مجالس اآلباء واألمهات لتكون الئحة التواصل مع األسرة والمجتمع .

 تنفٌذ برنامج التواصل بٌن المدرسة واألسرة والمجتمع  -المذكور سابقا ضمن جهود وزارة التربٌةوالتعلٌم فً تطوٌر األداء المدرسً من خالل األنظمة والمشارٌع التربوٌة ٌ -ستهدؾ جمٌع مدٌري
المدارس بالسلطنة  ،وفً إطار هذه الجهود قامت المدارس بتنفٌذ فعالٌات ومناشط تربوٌة  ،وأصبحت
الكثٌر من مدارسنا مصدر إشعاع للمجتمع المحلً وتوج ذلك بتواصل فعال مع أولٌاء األمور
ومإسسات المجتمع نتج عن ذلك مشارٌع تربوٌة فاعلة وتواصل فعال مع أولٌاء األمور ومإسسات
المجتمع المحلً ( .الفوري)3124 ،
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 -13االرتقاء بأداء المدرسة فً تعزٌز أخالقٌات مهنة التعلٌم :
تعد مهنة التعلٌم رسالة رفٌعة الشؤن عالٌة المنزلة تحظى باهتمام الجمٌع  ،تتمٌز عن ؼٌرها من المهن
حٌث تقع على العاملٌن فٌها مهمة إعداد المواطن الصالح  ،لذا فإن علٌهم االنتماء لهذه المهنة  ،واإلخالص فً
العمل ،وأن ٌكونوا قدوة للمتعلمٌن فً عملهم وسلوكهم وعالقتهم بزمالئهم والطالب وأولٌاء األمور على حد
سواء ،و حرصت وزارة التربٌة والتعلٌم على القٌام بجهود واسعة فً مجال تعزٌز أخالقٌات مهنة التعلٌم تمثلت
فً التالً:
 -2استحداث قسم تابع لدائرة تطوٌر األداء المدرسً فً الهٌكل التنظٌمً الصادر حسب القرار الوزاري
3112/72م والمعدل بالقرار الوزاري3112/7م باسم قسم (تطوٌر وتمهٌن األداء) من أهم اختصاصاته:
 توعٌة العاملٌن فً الوزارة بؤخالقٌات المهنة وأهمٌة االلتزام بها. تزوٌد المدٌرٌات التعلٌمٌة ودٌوان عام الوزارة والمدارس بالمواد اإلرشادٌة حول قٌم وأخالقٌات المهنةفً المجال التربوي.
 دراسة التحدٌات المرتبطة بؤخالقٌات المهنة التً تواجه المدٌرٌات والمدارس وإٌجاد الحلول المناسبة لها. -3قامت وزارة التربٌة فً سلطنة عمان بتعمٌم وتوزٌع (مٌثاق أخالقٌات مهنة التعلٌم ) الصادر عن مكتب
التربٌة العربً لدول الخلٌج على مدارسها عام 3121م لٌكون مرجعا ٌُستفاد منه فً أداء المعلم لرسالته ،وعونا
له على حمل عظٌم أمانته.
 -4التؤكٌد على حقوق وواجبات العاملٌن فً التربٌة والتعلٌم والمحظورات الوظٌفٌة وأهمٌة احترام تلك الحقوق
ومراعاة كل موظؾ لواجباته ،وكان آخرها تعمٌم رقم ( )23145715بتارٌخ 3123 / 5 / 2م بشؤن (واجبات
الموظفٌن واألعمال المحظورة علٌهم وجزاء مخالفتها) ،وقد قامت دائرة تطوٌر األداء المدرسً بمجموعة من
الخطوات تمثلت فً اآلتً:
 بنفٌذ عدد من أوراق العمل فً مجال تعزٌز أخالقٌات مهنة التعلٌم فً دورة (تطوٌر مهارات اإلدارةواإلشراؾ فً اإلدارة المدرسٌة) التً تقدم سنوٌا لمدٌري المدارس ومساعدٌهم الجدد ،وخالل الزٌارات
المٌدانٌة للدائرة.
 توعٌة إدارات مدارس السلطنة بؤهمٌة االلتزام بؤخالقٌات مهنة التعلٌم ،والحث على التمسك بها فً كلالزٌارات المٌدانٌة التً تنفذها دائرة تطوٌر األداء المدرسً.
 نشر عدد من المطوٌات فً مجال أخالقٌات مهنة التعلٌم وكٌفٌة تعزٌزها ودور مدٌر المدرسة والمعلم فًذلك ،كما أن تفعٌل المنتدى التربوي عن طرٌق نشر المقاالت التربوٌة الهادفة وأوراق العمل البناءة فً مجال
األخالقٌات سٌكون ضمن عمل قسم تطوٌر وتمهٌن األداء فً الفترة القرٌبة القادمة ( .الفوري)3124 ،
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 -14االرتقاء بأداء المدرسة فً تفعٌل األنظمة واللوائح المدرسٌة:
تمثل األنظمة واللوائح التعلٌمٌة أهمٌة فً تنظٌم العمل التربوي التعلٌمً ،وإرساء نجاحه ،وبث روح النظام
والطمؤنٌنة واالستقرار فً نفوس القائمٌن علٌه من خالل حفظها للحقوق وتحدٌدها للواجبات والمسإولٌات،
إضافة إلى اعتبارها مرجعا أساسٌا ٌرجع إلٌه القائمون على العملٌة التربوٌة .
وقد قامت الوزارة بدور بارز فً هذا المجال ٌتمثل فً اآلتً-:
 توفٌر األنظمة واللوائح والقرارات الحالٌة المنظمة للعمل (ورقٌا /الكترونٌا) من خالل نافذة "األنظمةواللوائح التعلٌمٌة" فً البوابة التعلٌمٌة.
 توعٌة العاملٌن (الهٌئة اإلدارٌة والتدرٌسٌة والفنٌة) بالواجبات والمحظورات والمهام الوظٌفٌة. االلتزام بتنفٌذ برنامج الٌوم الدراسً وفق القرار اإلداري الصادر من مدٌر عام المحافظة التعلٌمٌة. حث إدارات المدارس على القٌام بتوعٌة الطالب بؤحكام الئحة شإون الطلبة ،والنتائج المترتبة علىمخالفتها.
 حث إدارات المدارس على القٌام بتوعٌة أولٌاء أمور الطلبة باللوائح واألنظمة والقرارات المنظمة للعملذات الصلة ،والنتائج المترتبة على مخالفتها.
 التؤكٌد على إدارات المدارس بتنفٌذ ما جاء فً اللوائح واألنظمة من أحكام واتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاهالمخالفٌن لها( .دلٌل عمل اإلدارة المدرسٌة)3112 ،
 -15توظٌف المبنى المدرسً :
للمبنى المدرسً عالقة وثٌقة بالجانب التربوي والتعلٌمً ،إذ هو المنشط النفسً للطالب والمعلم
واألسرة التربوٌة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ،لذلك كان لوزارة التربٌة والتعلٌم دور كبٌر فً تشٌٌد
المبانً المدرسٌة وفق تصامٌم تتماشى مع التطور الحدٌث ،وتلبً احتٌاجات ومتطلبات العملٌة التعلٌمٌة
التعلمٌة  ،كما كان لها دور فً تجهٌز المدارس بالتجهٌزات المناسبة لتقوم المدرسة بدورها التربوي المناط بها
على أكمل وجه ،كما تقوم الوزارة بمتابعة المدارس فً اإلستفادة القصوى من المبنى المدرسً ومرافقه
وتحوٌل البٌئة المدرسٌة لبٌئة جاذبة تساعد على اإلبداع فً األداء المدرسً ،كما ٌقوم المشرفون اإلدارٌون
بمتابعة المبنى المدرسً ومرافقه وفق بنود أدرجت ضمن استمارات الزٌارات اإلشرافٌة والمتابعات
اإللكترونٌة ( .دلٌل التوجٌه اإلداري فً مدارس سلطنة عمان)3116 ،
 -16االرتقاء بأداء المدرسة فً تقوٌم أداء العاملٌن:
تعتبر عملٌة تقٌٌم األداء الوظٌفً إحدى العملٌات األساسٌة فً اإلدارة ،فهو عملٌة حتمٌة وضرورٌة
لسٌر عملٌة اإلدارة الحدٌ ثة على أكمل وجه لتحسٌن األداء ،وهذا لن ٌتم إال من خالل الوضوح والشفافٌة
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والموضوعٌة بكل تفاصٌل عملٌات التقٌٌم ،وبالتالً فالتقٌٌم عملٌة إٌجابٌة تهدؾ لكشؾ نقاط الضعؾ إلصالحها
ونقاط القوة لتعزٌزها ،كما أن عملٌة التقوٌم أصبحت تشكل ضرورة ملحة لمتابعة أداء العاملٌن وتوجٌههم نحو
تحقٌق األهداؾ واالستثمار األمثل للموارد البشرٌة والمادٌة ،كما أن عملٌة التقوٌم تنقسم إلى جزأٌن مهمٌن
األول متعلق بتقٌٌم مدٌر المدرسة للعاملٌن فً المإسسة وفق معاٌٌر واضحة ومراحل محددة ،واآلخر متعلق
بتقٌٌم أداء مدٌر المدرسة من قبل نفسه (تقٌٌم ذاتً) ،ومن قبل المشرؾ اإلداري المتابع للمدرسة.
إذا فالتقوٌم هو النظام الذي ٌساعد على تقٌٌم العالقة بٌن كفاءة أداء الموظؾ لواجباته ومسإولٌاته
الوظٌفٌة التً ٌشؽلها ومقدرة الموظؾ على األداء األفضل والناتج المحقق طبقا لمستوى األداء ودرجة اإلنجاز
الفعلٌة بما ٌساعد على التعرؾ على جوانب الضعؾ واستثمار جوانب القوة للوصول إلى أعلى درجات كفاءة
األداء ( .الفوري)3124 ،
من خالل ما تم استعراضه من جهود لوزارة التربٌة والتعلٌم بسلطنة عُمان ٌرى الباحث أن تلك الجهود
المبذولة والتً ُتنفذ وفق خطط استراتٌجٌة طموحة وإجراءات منظمة وواعٌة بشراكة مجتمعٌة وتقنٌات عالٌة
تإكد بؤن الوزارة ساعٌة وبكل ثقة لترسٌخ اإلبداع فً العمل لكافة منتسبٌها لمخرجات تربوٌة تواكب سوق
العمل وتشارك فً بناء مستقبل أفضل للعالم.
ثانٌا :الدراسات السابقة
ٌتناول الباحث فً هذا الجزء من الدراسة ،الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالٌة ،وستكون فً
محورٌن األول الدراسات العربٌة والمحور الثانً الدراسات األجنبٌة التً تناولت اإلبداع اإلداري فً المإسسات
التربوٌة:

الدراسات العربٌة
أجرى الحارثً ( )1.14دراسة بعنوان " التصور المقترح لتطوٌر اإلبداع اإلداري لدى مدٌري
المدارس فً محافظة شمال الشرقٌة فً سلطنة عمان " والتً هدفت إلى التعرؾ على دراسة درجة ممارسة
اإلبداع اإلداري لدى مدٌري مدارس التعلٌم األساسً فً محافظة شمال الشرقٌة فً سلطنة ُعمان ،ومن أجل
تحقٌق الهدؾ صمم الباحث استبانة مكونة من (  )72فقرة ،وبعد التؤكد من دالالت صدقها وثباتها طبقت على
( )217من الذكور واإلناث ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخرجت المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات
المعٌارٌة واختبار(ت) والرتبة ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها :أن تقدٌرات
مدٌري مدارس التعلٌم األساسً فً محافظة شمال الشرقٌة فً سلطنة ُعمان بها تباٌن واختالؾ فً فقرات كل
مجال من مجاالت الممارسات اإلبداعٌة المرتبطة بالبٌئة الداخلٌة ،حٌث جاءت فً شكلها العام بدرجة متوسطة،
وجاءت مجاالت الممارسات اإلبداعٌة المرتبطة بالبٌئة الخارجٌة فً شكلها العام بدرجة متوسطة ،كما أشارت
النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )1.16= αلتقدٌرات أفراد الدراسة
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لمجاالت الممارسات اإلدارٌة لإلبداع اإلداري تعزى لمتؽٌرات :النوع االجتماعً ،والمسمى الوظٌفً ،والخبرة
اإلدارٌة ،والمإهل العلمً ،وخرجت الدراسة بتصور مقترح لتفعٌل اإلبداع اإلداري لدى مدٌري مدارس التعلٌم
األساسً فً المحافظة التعلٌمٌة.
أما دراسة عبد الجبار ( )1.13التً عنوانها " اإلبداع اإلداري وعالقته باتخاذ القرار لدى مدٌرات
المدارس الثانوٌة بمنطقة مكة المكرمة" ،فقد هدفت إلى التعرؾ على مستوى اإلبداع اإلداري لدى مدٌرات
المدارس الثانوٌة فً مدٌنة مكة المكرمة ،وكذلك التعرؾ على درجة ممارسة اتخاذ القرار ،والكشؾ عن
العالقة اإلرتباطٌة بٌن مستوى اإلبداع اإلداري وممارسة اتخاذ القرار لدى مدٌرات المدارس فً مدٌنة مكة
المكرمة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفً ،وصممت استبانة من تصمٌمها لؽرض جمع البٌانات من ()42
فقرة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )67مدٌرة ،وخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها :أن مهارات
اإلبداع اإلداري لدى مدٌرات المدارس الثانوٌة فً مدٌنة مكة المكرمة كانت بدرجة متوسطة ،ودرجة ممارسة
اتخاذ القرار لدى نفس العٌنٌة جاءت بدرجة متوسطة ،ووجود عالقة ارتباطٌة موجبة بٌن الدرجة الكلٌة
لمستوى اإلبداع اإلداري وممارسة اتخاذ القرار ،ووجود فروق ذات داللة إحصائٌة حول مستوى اإلبداع
اإلداري ودرجة ممارسة اتخاذ القرار لدى المدٌرات تبعا لمتؽٌر المإهل العلمً وعدد سنوات الخبرة فً
اإلدارة والدورات التدرٌبٌة ،وقد توصلت الدراسة للتوصٌات التالٌة :ضرورة وضع معاٌٌر الختٌار مدٌرات
المدارس ممن تتوفر فٌهن الخصائص والسمات اإلبداعٌة التً تستطٌع مواكبة التطور الحدٌث فً اإلدارة
واستٌعاب المستجدات وتفعٌل العمل باالتجاهات اإلدارٌة الحدٌثة ،وكذلك إعطاء الصالحٌات المناسبة لمدٌرات
المدارس التخاذ القرار المناسب بكفاءة وفعالٌة ،وإكساب مدٌرات المدارس من ذوات الخبرات الحدٌثة
بالخبرات الالزمة عن طرٌق الدورات التدرٌبٌة.
كما كشفت دراسة الحارثً ( )1.11التً كان عنوانها "واقع تطبٌق عناصر االبداع االداري وأبرز
معوقاته لدي مدٌري المدارس الثانوٌه فً محافظة جدة" والتً كان من أهدافها التعرؾ على واقع تطبٌق عناصر
اإلبداع اإلداري لدي مدٌري المدارس الثانوٌه والمعوقات التنظٌمٌة والشخصٌة والثقافٌة واالجتماعٌة للممارسات
اإلبداعٌه وكذلك الكشؾ عن وجود فروق ذات دالله احصائٌة من وجهة نظر عٌنة الدراسه حول توفر عناصر
اإلبداع لدي مدٌري مدارس الثانوٌة ،ومعوقات اإلبداع اإلداري لدٌهم ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفً
المسحً ،وقد قام الباحث بتطوٌر استبانة اشتملت على ( )76عبارة توزعت على أربعة محاور هً واقع
تطبٌق عناصر اإلبداع اإلداري لدى مدٌري المدارس الثانوٌة ،والمعوقات التنظٌمٌة والمعوقات الشخصٌة،
والمعوقات االجتماعٌة والثقافٌة ،واشتملت عٌنة الدراسة ( )322مبحوثا منهم ( )214مدٌر مدرسة ،و()226
وكٌل مدرسة (مساعدا) ،وكشفت الدراسة بؤن متوسط إجمالً عناصر اإلبداع اإلداري كان بدرجة متوسطة ،حٌث
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بلػ المتوسط االجمالً ( ,)4.2أما المستوى اإلجمالً لمعوقات االبداع االداري كان بدرجة كبٌرة حٌث بلػ المتوسط
اإلجمالً ( ،)4.67واحتلت المعوقات التنظٌمٌة األعلى حٌث بلػ المتوسط ( )4.26تالها المعوقات الثقافٌة
واالجتماعٌة بدرجة متوسط عام ( )4.64تالها المعوقات الشخصٌة بدرجة متوسط ( ،)4.35وخرجت الدراسة
بمجموعة من التوصٌات شملت نشر الوعً بؤهمٌة تحقٌق اإلبداع اإلداري بالمدارس ،وإبراز دوره فً تسهٌل
إجراءات العمل اإلداري ،وتطوٌر مهارات مدٌري المدارس الثانوٌة للتؽلب على المعوقات ،وضرورة عقد
ورش عملٌة تطبٌقٌة من قبل مكاتب التربٌة لتدرٌب مدٌري المدارس على كٌفٌة التؽلب على معوقات وتحدٌات
اإلبداع اإلداري.
وأجرى البدرانً ( )1.11دراسة بعنوان " معوقات اإلبداع اإلداري لدى مدٌري المدارس االبتدائٌة
الحكومٌة بمنطقة برٌده من وجهة نظر مدٌرٌها ووكالئها" وهدفت إلى تحدٌد المعوقات التنظٌمٌة فً طرٌق
اإلبداع اإلداري ،وتحدٌد أهم المعوقات المادٌة ،والذاتٌة فً طرٌق اإلبداع اإلداري ،وتحدٌد المقترحات المناسبة
للتؽلب على تلك المعوقات ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفً المسحً ،وطور استبانة كؤداة لجمع البٌانات
من مجتمع الدراسة البالػ عددها ( )376فردا من مدٌري المدارس ووكالئهم فً منطقة برٌدة ،حٌث أجرٌت
الدراسة فً العام 2542 /2541هـ ،وخرجت الدراسة بنتائج منها كثرة األعباء الوظٌفٌة ،وضعؾ اإلعداد
والتاهٌل للكادر اإلداري وااللتزام بالقٌود المهنٌة وؼٌاب جو الحرٌة وقلة االهتمام باإلبداع اإلداري من قبل
إدارة التربٌة وا لتعلٌم هً أهم المعوقات فً سبٌل الوصول إلى اإلبداع اإلداري ،كما أن ضعؾ التموٌل وقلة
التجهٌزات وعدم مناسبة المبنى المدرسً ،وكثرة أعداد الطالب من أهم المعوقات المادٌة ،والمعوقات العقلٌة
أهمها اإلنفعالٌة وقلة الدافعٌة ،وخرجت الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة (α

= )1.16بٌن استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المعوقات المادٌة تعزى لمتؽٌرالعمل لصالح الوكالء ،كما
خرجت الدراسة بمجموعة من التوصٌات من أهمها :إعداد مدٌر المدرسة قبل الترشح للوظٌفة ،ومنح مدٌري
المدارس مزٌد من الصالحٌات فً العمل ،والعناٌة بالبرامج التدرٌبٌة وإدخال عنصر اإلبداع اإلداري ضمن
محاورها ،ورعاٌة اإلبداع اإلداري وتبنٌه من قبل إدارة التربٌة والتعلٌم ونشر ثقافته ،وزٌادة الحوافز المادٌة
والمعنوٌة للمدٌرٌن المبدعٌن.
كما قامت الٌوسف ( )1.11بدراسة بعنوان " اإلدارة اإلبداعٌة فً العملٌات اإلدارٌة بمدارس التعلٌم
العام فً بعض مدن منطقة مكة المكرمة"  ،وهدفت الدراسة إلى التوصل إلى مقترح لممارسة اإلدارة
اإلبداعٌة فً العملٌات اإلدارٌة بمدارس التعلٌم العام بناء على معرفة واقع ممارسة اإلدارة اإلبداعٌة فً
العملٌات اإلدارٌة ،ومعرفة معوقاتها وأهمٌتها ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفً المسحً ،حٌث صممت
استبانة خاصة بدراستها ،وقد بلػ عٌنة الدراسة ( )774من مدٌري المدارس ومساعدٌهم ،وخرجت نتٌجة
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الدراسة أن درجة واقع ممارسة اإلدارة اإلبداعٌة فً العملٌات اإلدارٌة متوسطة ،ودرجة أهمٌة ممارسة
اإلدارة اإلبداعٌة ف ً العملٌات اإلدارٌة مهمة ،وأبرز المعوقات الممارسة بدرجة كبٌرة ،وانبثقت التوصٌات
التالٌة :االهتمام بتنمٌة القدرات اإلبداعٌة فً الجهاز اإلداري المدرسً من خالل البرامج التدرٌبٌة قبل وأثناء
الخدمة ،واالستفادة من الخبرات اإلبداعٌة لمدٌرات المدارس المتمٌزات فً إلقاء المحاضرات والندوات
لزمٌالتهن ،وإنشاء إدارة تهتم باإلبداع اإلداري فً إدارة التعلٌم العام.

وكشفت دراسة الشرٌانٌة ( )1.1.بعنوان " المناخ التنظٌمً وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مدٌري
مدارس محافظة الداخلٌة فً سلطنة عمان" وتهدؾ الدراسة إلى معرفة العالقة بٌن المناخ التنظٌمً واإلبداع
اإلداري لدى مدٌري المدارس محافظة الداخلٌة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفً لدراسة العالقة بٌن المناخ
التنظٌمً واإلبداع اإلداري ،وقامت الباحثة بتطوٌر استبانة مكونة من محورٌن المحور األول ٌشتمل ()54
عبارة وٌختص بالمناخ التنظٌمً موزعة على ستة مجاالت هً :الهٌكل التنظٌمً ،ونمط القٌادة ،ومهارات
اإلتصال ،وطبٌعة العمل ،وواتخاذ القرارات ،والتكنولوجٌا ،والمحور الثانً ٌشتمل ( )51عبارة وٌختص
باإلبداع اإلداري موزعة على ستة مجاالت تمثل :هً اإلحساس بالمشكلة ،ووفرة األفكار ،والمرونة،
واألصالة ،والتفكٌر اإلبتكاري ،والثقافة التنظٌمٌة ،وكانت عٌنة الدراسة ( )672معلما ومعلمه ،وتوصلت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أن مدٌري المدارس بمحافظة الداخلٌة ؼالبا ما ٌعملون على تحسٌن المناخ
التنظٌمً ،وأن مدٌرات المدارس أكثر تحسٌنا للمناخ التنظٌمً من مدٌري المدارس ،كما توصلت الدراسة إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )1.16= αتعزى لمتؽٌر النوع فً استجابات عٌنة
الدراسة حول مدٌر المدرسة فً تحسٌن المناخ التنظٌمً لصالح اإلناث ،وخرجت الدراسة بمجموعة من
التوصٌات منها :ضرورة اإلهتمام بعناصر ومجاالت المناخ التنظٌمً من أجل تنمٌة عملٌة اإلبداع اإلداري
لدى مدٌري المدارس ،وتهٌئة المناخ التنظٌمً اإلٌجابً لتحفٌز العاملٌن فً المدرس لإلبداع والتجدٌد ،كما
اقترحت الباحثة فً دراستها إعداد تصور لزٌادة اإلبداع اإلداس٘ لدى مدٌري المدارس من خالل تفعٌل المناخ
التنظٌمً.
أما دراسة الشبلً ( )1.1.بعنوان" متطلبات تطبٌق اإلبداع اإلداري لدى مدٌري مدارس التعلٌم ما
بعد األساسً بسلطنة عمان" فهدفت إلى تحدٌد ومعرفة متطلبات اإلبداع اإلداري لدى مدٌري مدارس التعلٌم ما
بعد األساسً بسلطنة ُعمان من خالل تطبٌق الدراسة على عٌنة تتكون من ( )375من مدٌري المدارس فً
المدٌرٌات التعلٌمٌة بالمحافظات ،ولإلجابة على أسئلة الدراسة قام الباحث ببناء استبانة مكونة من ( )74فقرة
تقٌس أهم متطلبات اإلبداع وأبرز معوقاته وموزعة إلى مجالٌن ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفً ،وأظهرت
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نتائج الدراسة بؤن متطلبات اإلبداع تنازلٌا هً المرونة واألصالة والتحسس بالمشكالت المدرسٌة ،ومشاركة مدٌر
المدرسة فً لجان اإلبداع اإلداري ،والخطة اإلستراتٌجٌة وتوافر الموارد البشرٌة والمادٌة ،أما المعوقات فهً
تنظٌمٌة ودافعٌة داخلٌة وعقلٌة وانفعالٌة ،وقد خرجت الدرساسة بمجموعة من التوصٌات منها :أهمٌة التخطٌط
العلمً والتربوي للقرارات الصادرة من مدٌر المدرسة والمدٌرٌة بالمحافظة والوزارة ،وأهمٌة تمكٌن مدٌر
المدرسة من مهامه ومسئولٌاته ،وتعزٌز صالحٌاته ،والتؤكٌد على االختٌار األمثل لمدٌر المدرسة ،وتوفٌر
المتطلبات األساسٌة كالموارد المالٌة والبشرٌة الكافٌة ونظام تحفٌزي للعاملٌن بالمدرسة.
وهدفت دراسة الجراٌدة والعرٌمً ( )1..9التً كان عنوانها " معوقات اإلبداع اإلداري لدى
رؤساء األقسام فً المدٌرٌات العامة للتربٌة والتعلٌم فً سلطنة عمان" إلى تحدٌد معوقات اإلبداع اإلداري
صممت استبانة
فً المدٌرٌات العامة للتربٌة والتعلٌم فً سلطنة ُعمان ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفً و ُ
لجمع البٌانات من عٌنة الدراسة البالػ عددهم ( )211رئٌس قسم ،وأظهرت نتائج الدراسة أن أبرز المعوقات التً
تحد من اإلبداع اإلداري فً المدٌرٌات العامة للتربٌة والتعلٌم فً سلطنة ُعمان بدرجة عالٌة هً زٌادة أعباء
الدور نوعٌا ،والخوؾ من الفشل ،أما أبرز المعوقات التً تحد من اإلبداع اإلداري فً المدٌرٌات العامة للتربٌة
والتعلٌم فً سلطنة ُعمان بدرجة متوسطة هً عدم وجود جو من المرح والتسلٌة والتمسك باألنماط المؤلوفة
وعدم مساندة العمل الجماعً ،وعدم وضوح الرإٌة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات ذاللة إحصائٌة
فً تقدٌرات رإساء األقسام نحو معوقات اإلبداع اإلداري تعزى لمتؽٌري المإهل العلمً وسنوات الخبرة.

وجاءت دراسة الشبلٌة ( )1..9بعنوان " االستراتٌجٌة مقترحة لتطبٌق متطلبات اإلبداع اإلداري فً
مدارس التعلٌم األساسً بسلطنة عمان" بهدؾ رصد واقع اإلبداع اإلداري ومتطلباته فً مدارس التعلٌم األساسً
الحلقة الثانٌة بسلطنة ُعمان ،وإبراز العوامل المإثرة فً اإلبداع اإلداري ،والتعرؾ على وجهة نظر خبراء
التربٌة نحو متطلبات تطبٌق اإلبداع بالمدارس المطبق علٌها الدراسة ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفً
بؽرض التعرؾ على واقع ممارسة أسالٌب اإلبداع اإلداري ،واستخدمت التحلٌل البٌئً سوات ( ) SWOT
للتعرؾ على البٌئة الداخلٌة والخارجٌة لمدارس التعلٌم األساسً ،كما استخدمت الباحثة أسلوب دلفاي كؤداء
للتوصل إلى بناء اإلستراتٌجٌة المقترحة ،وكانت عٌنة الدراسة خبراء من وزارة التربٌة والتعلٌم ،وخرجت
الدراسة باستراتٌجٌة مقترحة لتطبٌق متطلبات اإلبداع اإلداري فً مدارس التعلٌم األساسً بسلطنة ُعمان.
أما دراسة الصالحً ( )1..8والتً كان عنوانها " درجة تأثٌر المشكالت المدرسٌة على أداء مدٌري
مدارس التعلٌم العام بمحافظة اللٌث" هدفت إلى تحدٌد المشكالت التً تواجه مدٌري مدارس التعلٌم العام
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بمحافظة اللٌث بالمملكة العربٌة السعودٌة ،ودرجة تؤثٌر المشكالت المدرسٌة التً تواجه مدٌري مدارس التعلٌم
العام ،واألولوٌات من حٌث المشكالت األكثر تؤثٌرا على أداء مدٌر المدرسة إلى األقل تؤثٌرا إلٌالء اإلدارة
المدرسٌة اإلهتمام والعناٌة المناسبة لها ،كما هدفت الدراسة لقٌاس أثر متؽٌرات الدراسة وعالقتها بمشكلة
الدراسة ،استخدم الباحث المنهج الوصفً ،وطور الباحث استبانة للدراسة تكونت من تسعة محاور ،كما شمل
مجتمع الدراسة جمٌع مدٌري مدارس التعلٌم العام بمحافظة اللٌث فً المراحل الثالث اإلبتدائٌة والمتوسطة
والثانوٌة فً العام  2532 /2532هـ ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود مشكالت تإثر بدرجات متفاوته على أداء
مدٌري مدارس التعلٌم العام فمنها ذات التؤثٌر القوي ومنها ذات التؤثٌر األقل وهً مرتبة تنازلٌا كاآلتً:
مشكالت تقنٌة -مشكالت شخصٌة -مشكالت مادٌة ومالٌة -مشكالت تربوٌه -مشكالت مع أولٌاء األمور-
مشكالت مع اإلشراؾ التربوي -مشكالت مع المعلمٌن ،كما أظهرت النتائج بؤن المشكالت المتعلقة بالطالب
هً متوسطة التاثٌر ،كما خلصت الدراسة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مجتمع الدراسة
ومتؽٌرات :المإهل العلمً ،والخبرة اإلدارٌة ،والمرحلة ،والمبنى المدرسً ،وخرجت الدراسة بتوصٌات منها:
زٌادة الصالحٌات الممنوحة لمدٌري المدارس بما ٌتناسب مع مسئولٌاتهم بحٌث ٌستطٌعون معالجة التحدٌات
والمشكالت داخل المدرسة ،واٌجاد دلٌل عملً إجرائً لمدٌر المدرسة حول كٌفٌة التعامل مع المشكالت
المدرسٌة بطرٌقة علمٌة وتربوٌة ،وإنشاء جائزة سنوٌة لألداء المتمٌز لمدٌري المدارس والمعلمٌن والمشرفٌن،
وعقد مإتمر سنوي لمناقشة أوضاع ومشكالت التعلٌم والسبل الكفٌلة للتؽلب علٌها ،وعقد دورات تدرٌبٌة
متخصصة لمدٌري المدارس  ،واختٌار مدٌري المدارس وفق أسس علمٌة تربوٌة ،وتفعٌل األسالٌب المتعلقة
بالعالقة بٌن المدرسة والمجتمع وتقوٌتها.
أمااا دراسااة الصااوافً )1..8( ،والتووً حملووت عنوووان :تطااوٌر جوانااب اإلبااداع فااً عماال ماادٌري ماادارس
الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً بسلطنة عمان ،هدفت إلوى التعورؾ علوى الجوانوب اإلبداعٌوة اإلدارٌوة فوً عمول
مدٌري مدارس الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً بسلطنة ُعمان ،ومدى مالئموة المنواخ بالمودارس لممارسوة جوانوب
اإلبداع فً عمل مدٌري المدارس ،وقد استخدم المنهج الوصفً التحلٌلً ،وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة
فوً تطوووٌر اسووتبانة موون ( ) 73فقوورة موزعووة علووى محوواور الدراسووة ،وبلؽووت عٌنووة الدراسووة ( )235موون موودٌري
ومدٌرات المدارس والمشرفٌن اإلدارٌٌن والمعلمٌن األوائل بمدارس الحلقوة الثانٌوة مون التعلوٌم األساسوً بوؤربع
محافظووات تعلٌمٌووة هووً :مسووقط والظوواهرة وجنوووب الباطنووة والداخلٌووة ،وتوصوولت الدراسووة إلووى مالئمووة المنوواخ
المدرسً لممارسة مدٌري المدارس لجوانب اإلبوداع فوً عملهوم بودرجتٌن عالٌوة ومتوسوطة ،كموا ال توجود فوروق
ذات داللة احصائٌة بٌنهم عند مستوى داللة ( ،)1.16= αوخرجت الدراسة بمجموعة من التوصٌات منها تقودٌم
حوووافز مادٌووة ومعنوٌووة لموودٌري الموودارس وزٌووادة الصووالحٌات الممنوحووة لهووم ،وزٌووادة التواصوول بووٌن المدرسووة
والمجتمع المحلً.
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كما أجرت الكلبانٌة ( )1..7دراسة بعنوان األنماط القٌادٌة لمدٌرات مادارس التعلاٌم العاام فاً سالطنة
عمان وعالقتها باإلبداع اإلداري ،وهدفت إلى التعرؾ على مستوى اإلبداع اإلداري لدى مدٌرات مودارس التعلوٌم
العام فً سلطنة ُعمان والعالقة بوٌن مسوتوى اإلبوداع اإلداري لودى المودٌرات واألنمواط القٌادٌوة السوائدة فوً مودارس
التعلٌم العام فً سلطنة عمان  ،والتعرؾ على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى اإلبوداع اإلداري
والخصائص الشخصٌة واألنماط القٌادٌة لدى مدٌرات مدارس التعلٌم العام فً سلطنة عمان ،واستخدمت الباحثة
المنهج الوصفً فً دراستها للتعرؾ على أنماط القٌادة وعالقتها بإلبداع اإلداري فوً مودارس التعلوٌم العوام فوً
سوولطنة عُمووان ،وقامووت الباحثووة بتصوومٌم مقٌوواس عبووارة عوون اسووتبانتٌن للتعوورؾ علووى األنموواط القٌادٌووة لم ودٌرات
المدارس بمدارس التعلٌم العام وعالقتها باإلبداع اإلداري ،وقد شملت الدراسة جمٌع مدٌرات مدارس التعلٌم العام
بسلطنة ُعمان ( الحكومٌة) ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أن مدٌرات مدارس التعلٌم العام
تمووارس الوونمط القٌووادي الوودٌمقراطً بدرجووة عالٌووةٌ ،لٌووه الوونمط المتسوولط ثووم الوونمط الحوور ،كمووا ٌمارسوون اإلبووداع
اإلداري بصورة متوسطة ،كموا أظهورت الدراسوة وجوود عالقوة ارتباطٌوة موجبوة بوٌن األنمواط القٌادٌوة (المتسولط،
والوودٌمقراطً ،والمتسوواهل ) ومسووتوى اإلبووداع اإلداري لوودى موودٌرات موودارس التعلووٌم العووام فووً سوولطنة ُعمووان ،وال
توجد ف روق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى اإلبداع اإلداري والخصائص الشخصٌة (المنطقة التعلٌمٌة -المإهل
العلمً -الخبرة فً العمل) ومدٌرات المدارس ،وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصوٌات منهوا :أهمٌوة اختٌوار
القٌادات اإلدارٌوة المإهلوة علمٌوا وعملٌوا وتودرٌبا لموا لوذلك مون إسوهام فوً رفوع كفواءة األداء الووظٌفً لمودٌرات
الموودارس ،وكووذلك أهمٌووة حووث الجهووات ذات العالقووة بتكثٌووؾ الوودورات التدرٌبٌووة لموودٌرات الموودارس للوصووول
لألهداؾ المنشودة ،وأهمٌة تقٌٌم نتائج اإلبداع بشكل مستمر ،وإجراء المزٌد من البحوث والدراسات فً جوانب
تنمٌة اإلبداع فً المدارس.
كما هدفت دراسة باناعمة ( )1..6بعنوان" ثقافة اإلبداع مدخل لتطوٌر األداء اإلداري لدى مدٌرات
مدارس التعلٌم الثانوي العام الحكومً واألهلً بمدٌنة مكة المكرمة إلى التعرؾ على طبٌعة العالقة بٌن ثقافة
وممارسة اإلبداع والفكر واألداء اإلداري وتحدٌد أهم القٌم التنظٌمٌة المحفزة لإلبداع اإلداري ،وتحدٌد درجة
استجابات عٌنة الدراسة حول الممارسات اإلبداعٌة التً ٌمكن أن تحقق القٌم التنظٌمٌة فً المدارس الثانوٌة ،وقد
استخدمت الباحثة المنهج الوصفً وصممت استبانة لجمع البٌانات من عٌنة الدراسة البالػ عددهم ( )627من
مدٌرات المدارس الثانوٌة بمكة المكرمة ،وتوصلت الدراسة بؤن استجابات أفراد عٌنة الدراسة حول الممارسات
التً تحقق اإلبداع اإلداري كانت بدرجة عالٌة جدا من خالل أبعاد الدراسة وهً الحرٌة واالستقاللٌة فً األداء
حٌث وصلت إلى ( ،)5.6والدعم والتحفٌز وصل إلى ( ،)5.62وتكرٌم وتقدٌر الموظفٌن المبدعٌن وصلت إلى
( ،)5.52وخرجت الدراسة بوجود فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى داللة ( )1.16= αمن بٌن استجابات
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عٌنة الدراسة حول الممارسات اإلبداعٌة والتً ٌمكن أن تحقق الحرٌة واالستقاللٌة فً األداء والعمل الجماعً
والعالقات اإلنسانٌة لصالح المدٌرات ،وأوصت الدراسة بؤهمٌة توفٌر البٌئة المناسبة لنمو اإلبداع وتعزٌز
الممارسات اإلبداعٌة ،وفتح المزٌد من الصالحٌات للمدرسة التخاذ القرارات.

كما أجرت الحرمً ( ،)1..3دراسة عنوانهوا "معوقاات اإلباداع اإلداري بمادارس التعلاٌم الثاانوي فاً
سلطنة عمان" ،وقد هدفت إلى قٌاس مدى ممارسة أسس اإلبداع اإلداري الفعال بمدارس التعلٌم الثانوي فً سلطنة
ُعمووان موون وجهووة نظوور موودٌري الموودارس ،والمعلمووٌن األوائوول بهووا ،والتعوورؾ علووى درجووة وجووود معوقووات اإلبووداع
اإلداري بمدارس التعلٌم العام (الثانوي ) فً سلطنة ُعمان من وجهة نظرهم ،وذلك تمهٌدا لوضع إجراءات مقترحوة
للحد من معوقات اإلبداع اإلداري فً هذه المدارس ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصوفً ،وقود طوورت الباحثوة
اسووتبانة لقٌوواس موودى ممارسووة أسووس اإلبووداع اإلداري الفعووال موون وجهووة نظوور موودٌري الموودارس ومسوواعدٌهم
والمعلمٌن األوائول ،وتؤلفوت عٌنوة الدراسوة المٌدانٌوة مون ( )712فوردا ،مونهم ( )26مودٌر مدرسوة ،و( )226مسواعد
مدٌر مدرسة ،و( )512معلم أول ،وذلك فً تسع محافظوات تعلٌمٌوة بالسولطنة وتوصولت الدراسوة إلوى نتوائج أهمهوا:
تقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة لمدى ممارسة أسس اإلبداع اإلداري الفعال بمدارس التعلٌم الثوانوي فوً سولطنة ُعموان
تراوحت بٌن الكبٌرة والمتوسطة ،أما تقودٌرات أفوراد عٌنوة الدراسوة ودرجوة وجوود أبعواد معوقوات اإلبوداع اإلداري
بمدارس التعلٌم الثانوي فً سولطنة ُعموان فتراوحوت بوٌن الكبٌورة والمتوسوطة ،حٌوث حصول بعود المعوقوات البٌئٌوة،
والمعوقات التنظٌمٌة على تقدٌر كبٌر ،بٌنما جاء بُعد المعوقات الشخصٌة بتقدٌر متوسط ،كما توصلت الدراسة إلوى
وجووود معوقووات لإلبووداع اإلداري فووً موودارس التعلووٌم الثووانوي بسوولطنة ُعمووان ذات تقوودٌرات كبٌوورة فووً جمٌووع أبعوواد
الدراسة ،وأوصت الدراسة بالعمل على تشوجٌع السولوك اإلبوداعً ودعموه فوً المجوال اإلداري بالمودارس الثانوٌوة،
والعناٌة بتوفٌر المناخ التنظٌمً الجٌد والمالئم لذلك.

الدراسات األجنبٌة
أجرى جارفٌس)  ) Jarvis 0255دراسة بعنوان "تحلٌل لطرق مختلفة لقٌادة اإلبداع فً إدارات مدارس
والٌة مٌزوري بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة" ،وقد هدفت إلى التعرؾ على جاهزٌة إدارات المدارس فً والٌة
مٌزوري لمواجهة متطلبات القٌادة اإلبداعٌة فً القرن الواحد والعشرٌن من خالل قٌاس قدراتهم اإلبداعٌة،
واألسالٌب اإلبداعٌة وممارساتهم اإلبداعٌة الحالٌة ،وقد تكونت عٌنة الدراسة من عدد ( ) 23من إدارات
المدارس العامة ومعلمٌها ،وقد تم استخدام استبانة أنماط اإلبداع كؤداة للدراسة حٌث قارنت بٌن مجموعتٌن
متجانستٌن صؽٌرتٌن من حٌث مناقشة تجاربهما فً منظومة المدرسة والقٌادة اإلبداعٌة ،وقد خرجت نتائج
الدراسة على أن المعلمٌن األوائل ٌتفوقون بشكل دال إحصائٌا على متوسط اإلبداع لدى اإلدارٌٌن البالؽٌن
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عموما فكانوا ضمن المتوسط ،وقد أوصت الدراسة بؤن تقوم المدارس باستثمار القدرات اإلبداعٌة والقٌادٌة
للمعلمن األوائل  /قادة المعلمٌن.

وأجرى بوكدوٌت ،وآخرون ( ) Pukdeewut and other 3124بعنوان "برنامج تطوٌر
التفكٌر اإلبداعً إلدارة األنشطة التعلٌمٌة لدى مدٌري المدارس التعلٌم الثانوي"  ،وهدفت
الزٌارة تصمٌم برنامج لتطوٌر التفكٌر افبداعً للنشاط التعلٌمً لإلدارة والمعلمٌن فً المدارس
الثانوٌة ،كما هدفت الدراسة إلى التعرؾ على كفاءة البرنامج اإلبداعً وتؤثٌره عند االستخدام
على المعلمٌن والموارد فً المدارس الثانوٌة،ة وقد تكونت عٌنة الدراسة من ( )47معلما من
المدارس الثانوٌة فً والٌة نونجاتً فً دولة تاٌلند ،وقد أشتمل البرنامج على رإٌة ومباديء
وأهداؾ ومحتوى وعملٌات للتطوٌر والتقوٌم ونتائج ،وقد اشتمل البرنامج على خمس مراحل
وثمانٌة انشطة للبناء ،واظهر تطبٌق البرنامج على إدارة أنشطة التعلٌم اإلبداعً وجود نتائج
اٌجابٌة على المعلمٌن اتجاه إدارة األنشطة وأكتسبوا مهارات واتجاهات اٌجابٌة بواقع ()1.16
بمعدل كبٌر.
أما دراسة فرٌش ( ) Frisch 1..9والتً بعنوان "فهم أسلوب القائد فً حل المشاكل فً الهرم
اإلداري" ،وكانت عٌنة الدراسة ( )611موظفا ،وهدفت الدراسة إلى فهم أسالٌب حل المشاكل لدى األفراد فً
المواقع اإلدارٌة ،ومحاولة تحدٌد إشكالٌات حل المشاكل الموجودة ضمن القٌادات ،وخرجت النتائج بؤن الفرٌق
القٌادي للمإسسة ٌوضح الرؼبة لدى القٌادة فً حل اإلشكالٌات اإلدارٌة.

كما أجرى ماٌكل (  )Michael 0228دراسة بعنوان" آثار التوجٌه للموظفٌن على العالقة بٌن اإلدارة
غٌر المحددة المفتوحة ،والرضى وعملٌة اإلبداع " وهدفت إلى تحدٌد إدارة آثار التوجٌه على الموظفٌن بشكل
روحً على العالقة بٌن متؽٌرات التصنٌؾ المستقل وبٌن اإلدارة ؼٌر المحددة /الواضحة للمإسسة والشخص،
وبٌن المتؽٌرٌن التطور والرضا الوظٌفً ،حٌث تم جمع البٌانات من خالل استبانة تم توزٌعها على أعضاء
المإسسة ،وخلصت الدراسة إلى أن وجود أثر لإلدارة ؼٌر المحددة /الواضحة على الرضا الوظٌفً ،كما
أوضحت وجود أثر اٌجابً على التطور للموظفٌن.
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كما قامت عبد القادر (  ) Abdel Kader 0228بدراسة بعنوان " تعزٌز مفاهٌم السلوك اإلبداعً فً
أنظمة المدارس -الحاجة إلى مركز مختص باإلبداع":حٌث هدفت منها إلى إطالق مبادرة اإلصالح فً
المدارس" :التعلٌم لإلبداع بدل التعلٌم للتحصٌل" وذلك الستكشاؾ وجهات نظر ذوي العالقة كالخبراء
والمشرفٌن والمعلمٌن األوائل حول " اإلبداع لدى األطفال واستكشاؾ مدى قدرة المعلمٌن على تحدٌد
السلوكٌات اإلبداعٌة لدى األطفال،وتحدٌد بعض المفاهٌم الخاطئة لدى المعلمٌن حول اإلبداع ،وكٌفٌة تحدٌد
العملٌات اإلبداعٌة بدل المنتج اإلبداعً ،ودٌنامٌات المفاهٌم اإلبداعٌة حٌث تم تصمٌم أداة ضمت ( )376بندا
مثلت سلوكٌات إبداعٌة ،وقد خرجت الدراسة بنموذج لمركز اإلبداع وآلٌات واضحة لفهم اإلبداع لدى الكبار
واألطفال.
دراست شولي و جيلسون (  ) Shuli and Gilson 2004وعُٕآَب " تأثير القبئذ المبذع علىى أداء
هيئت التذريس " ْٔدذفج ْدزِ انذساعدت إندٗ يعشفدت يدذٖ حد رٛش انقبيدذ انًبدذع انًحفدض عهدٗ عدهٕ أعضدب انٓٛئدت
انخذسٚغٛت ٔانعبيه ٍٛف ٙانًذسعتٔ ،اعخخذيج انذساعت انًُٓ انٕصف ٙيٍ خالل انًقببالث انشخصٛتٔ ،حٕصهج
إنٗ أٌ َجبح يذٚش انًذسعدت انًبدذع ٚعخًدذ عهدٗ ٔجدٕد عٕايدم اإلبدذاع انخبنٛدت :انًعشفدتًَ ،دظ انخفكٛدش اإلبدذاع،ٙ
يٛضاث انشخصٛتٔ ،انبٛئت انًُبعبت ،كًب اقخشحج ب َّ عهٗ انقبيذ انًذسع ٙأٌ ٚهعم دٔساً سيٛغٛب ً فد ٙانخد رٛش عهدٗ
اإلبددذاع انخُ ًٛدد ،ٙخبصددت كهًددب ٚخعهددي األيددش بد يٕس اإلداسة انًذسعددٛت فبنخاليٛددز حًُٛددب ٚقخُعددٌٕ بخعهًٛددبث يددذٚش
انًذسعت ُٚفزَٔٓبٚٔ ،خ رش صيالؤْى بٓب يًب ٚغبم حذٔد بٛئت حشج ٔ ححفض عهٗ اإلبذاع.
التعلٌق على الدراسات السابقة:
من خالل الدراسات السابقة العربٌة واالجنبٌة ٌمكن استخالص اآلتً:
 معظم الدراسات أستخدمت المنهج الوصفً القائم على جمع البٌانات الفعلٌة التً تربط بٌن اإلبداع وؼٌره منالمتؽٌرات.
 معظم الدراسات العربٌة واألجنبٌة أجرٌت فً المجال التربوي وأؼلبها فً المدارس الثانوٌة والتعلٌم ما بعداألساسً وبالتالً هً أقرب للدراسة الحقلٌة التربوٌة.
 تناولت بعض الدراسات عالقات اإلبداع اإلداري بالمناخ التنظٌمً ،وتناولت أخرى اإلبداع اإلداري وبٌئة العمل،واألنماط القٌادٌة واتخاذ القرار واإلبداع اإلداري ،وأخرى تناولت استراتٌجٌات مقترحة لتطبٌق متطلبات اإلبداع
اإلداري وتوظٌفها فً المجال التربوي.
بعض الدراسات توصلت لتصور مقترح لتفعٌل اإلبداع اإلداري ٌضم مقدمة وأهداؾ ومنطلقات ومقومات
بآلٌات واضحة وسلسة لالستعانه بها لتفعٌل اإلبداع اإلداري.
42

 تناولت بعض الدراسات البٌئة المدرسٌة والصراع واكتشاؾ الموهوبٌن ،ومتطلبات تطبٌق اإلبداع اإلداري. ركزت بعض الدراسات على دور االتصال والتواصل فً فرق العمل وتؤثٌره فً زٌادة اإلبداع اإلداري،وبعضها ركز على إدراك الموظفٌن للمناخ اإلبداعً وعالقته بالنوع ٔانًٕق اإلداري ،وأخرى ركزت على الوقت
وإدارته وإدارة المعرفة وعالقته فً تنمٌة مهارات اإلبداع اإلداري
 تناولت بعض الدراسات درجة تؤثٌر المشكالت المدرسٌة على أداء مدٌري المدارس ،كما ركزت بعضها علىإدارة الذات والثقة ودورهما فً السلوك اإلداري اإلبداعً.
وبالتالً سٌركز الباحث فً هذه الدراسه على دور اإلبداع فً حل المشكالت المدرسٌة مما سٌتٌح له
عرض بعض المقترحات والتوصٌات التً ٌؤمل أن تستفٌد منها الجهات المعنٌة بدٌوان عام الوزارة والمدٌرٌات
التعلٌمٌة بالمحافظات وكذلك المدارس وإعداد خطط إجرائٌة واضحة وملموسة لتطوٌر إدارات المدارس وتقدٌم
الدعم والتدرٌب للكوادر اإلشرافٌة واإلدارٌة العاملة بها وتهٌئة البٌئة المدرسٌة لإلبداع خصوصا أن وزارة التربٌة
والتعلٌم تبذل جهودا واضحة لتطوٌر التعلٌم واكتشاؾ الموهوبٌن والمبدعٌن وفق آلٌات وأسس علمٌة مقننة.
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الفصل الثالث
الطرٌقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطرٌقة واإلجراءات
ٌتناول هذا الفصل وصفا للطرٌقة واإلجراءات التً استخدمت فً الدراسة ،حٌث سٌتم شرح المنهجٌة
وتحدٌد مجتمع الدراسة ،وعٌنته ،كما ٌتضمن وصفا لكٌفٌة إعداد أداة الدراسة والتؤكد من صدقها وثباتها،
وإجراءات تطبٌق الدراسة ،ومتؽٌراتها ،والمعالجات اإلحصائٌة المستخدمة فً استخالص النتائج وتحلٌلها.

منهج الدراسة:
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفً الذي ٌعد مناسبا ً لهذا النوع من الدراسات.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من المشرفٌن اإلدارٌٌن بدٌوان عام الوزارة وعددهم ( )24مشرفا ومن المحافظات
التعلٌمٌة والبالػ عددهم ( )75مشرفا ،ومدٌري مدارس التعلٌم ما بعد األساسً ( أي المدارس التً تشتمل على
الصفٌن الحادي عشر ،والثانً عشر فقط) ،التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم بسلطنة عمان فً المحافظات التعلٌمٌة:
(محافظة مسقط ،محافظة شمال الباطنة ،محافظة الداخلٌة ،محافظة شمال الشرقٌة ،محافظة مسندم ،محافظة
الوسطى ،محافظة ظفار) والبالػ عددهم ( )362مدٌر مدرسة للعام الدراسً (3125/3124م) ( وزارة التربٌة
والتعلٌم .)2013 ،كما هو موضح بالجدول رقم ()2
الجدول ()1
توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغٌر النوع

المجموع

مسقط
شمال الباطنة
الداخلٌة
الوسطى
مسندم
ظفار
شمال الشرقٌة
الوزارة
اإلجمالً

ذكور
26
42
42
22
7
37
24
265

إناث
23
34
35
6
7
23
26
27

37
72
73
34
23
42
32
362
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ذكور
5
24
6
4
4
22
4
2
62

إناث
5
6
6
2
4
5
5
37

المجموع

المحافظة التعلٌمٌة

عدد مدٌري
المدارس
()23-6

عدد المشرفٌن
اإلدارٌٌن

2
22
21
4
5
25
7
24
37

ثالثا :عٌنة الدراسة
بلؽت عٌنة الدراسة ( )221فردا منها )247( :مدٌر ومدٌرة مدرسة من مجتمع الدراسة والبالػ عددها ()362
مدٌر ومدٌرة مدرسة ،أي ما نسبته ( )%65.7من مجتمع الدراسة موزعٌن على المحافظات التعلٌمٌة المستهدفة
على أساس نسبة عدد المدارس فً كل محافظة بها الصفٌن الحادي عشر والثانً عشر من مجتمع الدراسة ،وكذلك
عدد ( )54مشرفا إدارٌا من ( )77مشرفا ( وهم المشرفون اإلدارٌون من الذٌن ٌشرفون على مدارس التعلٌم ما
بعد األساسً والمشرفون اإلدارٌون بدٌوان عام الوزارة ) أي ما نسبته (  )66.2والموضحة فً الجدول (.)2
الجدول ()1
توزٌع عٌنة الدراسة حسب متغٌر النوع

المجموع

مسقط
شمال
الباطنة
الداخلٌة
الوسطى
مسندم
ظفار
شمال
الشرقٌة
الوزارة
اإلجمالً

إناث
21

27

24

7

31

%73.2
%43.2

26
24
5
24

25
4
5
24

32
27
2
37

21

22

32

%75.2
%72.7
%77.7
% 72.5
%76

-

-

-

-

76

73

247

%65.7

ذكور
7

النسبة
المئوٌة

عدد المشرفٌن
اإلدارٌٌن
ذكور إناث
3
3

المجموع

المحافظة
التعلٌمٌة

عدد مدٌري
المدارس التً
بها فصول
()23-22

النسبة
المئوٌة %

5

%61

2

5

24

%73.3

4
4
1

1
-

3

5

5
4
2
7

%51
%211
%36
%61

3

3

5

%53.2

7
32

3
26

2
54

%72.6
%66.2

ثالثا :أداة الدراسة
لتحقٌق أهداؾ الدراسة قام الباحث بتطبٌق دراسة مسحٌة أولٌة على عٌنة بلػ عددهم ( )23مدٌرا و()7
من المشرفٌن اإلدارٌٌن فً محافظتً مسقط وجنوب الباطنة وهً ضمن عٌنة الدراسة ،لمعرفة المحاور التً
ٌمارسها مدٌري المدارس فً منظومتهم المدرسٌة وٌستطٌعون أن ٌبدعوا من خاللها عند ممارساتهم لمهامهم
الوظٌفٌة ،حٌث تم مقابلتهم لمعرفة ورصد المحاور التً ٌمارس فٌها مدٌر المدرسة اإلبداع اإلداري فً
مدارسهم.
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كما تم الرجوع إلى األدب النظري ،والدراسات السابقة المرتبطة بهذا الموضوع ،ومن بٌنها دراسة
الحرمً (  ،) 3114ودراسة الحارثً ( ،)3125ودراسة الصالحً ( )3112واالستفادة من آراء ذوي
االختصاص من جامعة نزوى وجامعة السلطان قابوس ،وبعض الخبراء والمستشارٌن بوزارة التربٌة والتعلٌم
ممن لهم دراٌة وخبرة فً مهام مدٌري المدارس والمشرفٌن اإلدارٌٌن ،وتم بناء استبانة أولٌة تكونت من ()67
فقرة و ( )7محاور مرفق ( ،)3كما تم تطبٌق الثبات والصدق على االستبانة ،وبعد التحكٌم بلؽت عدد الفقرات
( )47فقرة موزعة على ستة محاور ،وكل محور ٌنتمً لجانب من جوانب اإلدارة المدرسٌة وتمثل كل فقرة من
فقرات االستبانة أدوارا ومهاما أساسٌة ٌمارسها وٌإدٌها مدٌر المدرسة.

ثبات األداة:
ٌقصد بالثبات اإلستقرار ،وللتؤكد من ثبات األداة قام الباحث باستخدام طرٌقة الفا كرونباخ لجمٌع
المحاور الواردة فً االستبانة وكانت النتائج حسب الجدول (.)4
جدول ( ) 3
حساب الثبات باستخدام الفا كرونباخ لجميع المحاور
المحاور

قٌمة معامل الفا كرونباخ

األول

..93

الثانً

..93

الثالث

..94

الرابع

..9.

الخامس

..93

السادس

..89

المقٌاس الكلً

..91

ٌشٌر الجدول رقم ( )4ثبات األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ( )Cronbach Alphaحٌث كان معامل الثبات الكلً
للقٌم  )1.23( :وهو معامل ثبات عال ٌشٌر إلى أن األداة صالحة للتطبٌق.

صدق األداة:
للتأكد من صدق األداة ،قام الباحث باالتً:
أ -عرض االستبانة على مجموعة من المحكمٌن من ذوي االختصاص فً الجامعات ،وذوي الخبرة
الطوٌلة فً العمل اإلداري التربوي فً وزارة التربٌة والتعلٌم ،وقد بلغ عدد المحكمٌن ( )31محكما ً
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انظر ملحق ( ،)3وطلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم على فقرات االستبانة من أجل التأكد من
شمولٌة أداة الدراسة ومن حٌث الصٌاغة اللغوٌة ،ومناسبة الفقرة للمجاالت ،وحذف أو تعدٌل أو إضافة
ما ٌرونه مناسبا ،وقد اتفق ( )%98من المحكمٌن بقاء المحاور مع التعدٌل والحذف فً عدد الفقرات
لٌصبح مجموع الفقرات ( )13فقرة.
ب -حساب الصدق إحصائٌا ً باستخدام معامل اإلرتباط حٌث قام الباحث بحساب الصدق بطرٌقة اإلتساق
الداخلً الوارد فً الجدول ( ) 4
جدول ( ) 4
حساب الصدق باستخدام معامل اإلرتباط
المحاور

األول

الثانً

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

الكلً

األول

____

9.98

9.83

9.98

9.99

9.93

9.98

____

9.8.

9.81

9.83

9.99

9.83

____

9.89

9.93

9.8.

9.89

____

9.98

9.89

9.98

____

9.8.

9.8.

____

9.89

الثانً
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

____

الكلً

ٌشٌر الجدول رقم ( )4بأن جمٌع القٌم مرتفعة وذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( a= 9.90

)

مما ٌدل بأن المقٌاس ( اإلستبانة) تتمتع بدرجة عالٌة من الصدق.
و الجدول ( )6المحاور الستة وعدد فقرات كل منها ،والنسبة المئوٌة للفقرات بعد مقارنتها بالعدد
الكلً.
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جدول ( ) 5
توزيع أرقام الفقرات وعددها والنسبة المئوية على محاور الدراسة

المحور

رقم
المحور

مجموع

تحديد

النسبة

الفقرات

الفقرات

المئوية

3
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالتخطٌط

0

0 -3

%31.0

االستراتٌجً
.

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة باألنظمة
واللوائح واألدلة المدرسٌة

1

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالرعاٌة
الطالبٌة

4

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة

0

39 -0

%31.0

3

33 -33

%.9

9

.0 -39

%.3.2

للعاملٌن
0

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بتواصل

2

13 -.2

%32..

المدرسة مع األسرة والمجتمع
2

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بتعزٌز

2

13 -1.

%32..

العاملٌن
13

المجموع

-

%399

وبناء علٌه أصبحت االستبانة بصورتها النهائٌة تشتمل على ( )13فقرة تقٌس دور اإلبداع اإلداري في حل
المشكالت المدرسية في مدارس التعميم ما بعد األساسي في سمطنة عمان موزعة ضمن ستة محاور،
ومتدرجة حسب مقٌاس لٌكرت ( )Likertالخماسً انظر ملحق(.)1

متغيرات الدراسة:
اشتملت هذه الدراسة على عدد من المتغٌرات.
المتغيرات المستقلة وهي:
 -)3النوع اإلجتماعً وله مستوٌان هما( :ذكر – أنثى ).
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 -).سنوات الخبرة ولها ثالثة مستوٌات( :أقل من  39سنوات) ،و( من  .9 -33سنة) ،و(من  .3سنة
فأكثر).
 -)1المؤهل العلمً وله مستوٌان( :دبلوم /بكالورٌوس ) ،و(ماجستٌر /دكتوراه) ،وبسبب قلة فئة حملة الدبلوم
والدكتوراه من المبحوثٌن فقد تم تقسٌمهما إلى فئتٌن فئة تضم األولى ( الدبلوم والبكالورٌوس) ولثانٌة
(الماجستٌر والدكتوراه)
-)4المسمى الوظٌفً وله مستوٌان( :مدٌر مدرسة ) ،و(مشرف إداري ).
 -)6المدٌرٌات التعلٌمٌة بالمحافظات وتشمل ثمانٌة مستوٌات حسب المحافظات المستهدفة من الدراسة
وهً(:مسندم ،والوسطى ،وشمال الشرقٌة ،ومسقط ،وشمال الباطنة ،والداخلٌة ،وظفار ،والوزارة ).

المتغيرات التابعة:
درجة دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المدرسية في مدارس ما بعد التعميم األساسي في سمطنة عمان من
وجهة نظر المشرفين اإلداريين ومديري المدارس.

المعالجة اإلحصائٌة
لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة ( )spssفً إجراء
المعالجات اإلحصائٌة الالزمة للبٌانات المستخلصة وكان ذلك على النحو اآلتً:
 حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس لكلمجال من مجاالت الدراسة ،ولفقرات االستبانة ككل ،ثم رتبت تنازلٌا لمعرفة االدوار اإلبداعٌة التً ٌقوم بها
المشرفون اإلدارٌون ومدٌرو المدارس.
 اختبار ( )T-Testلعٌنتٌن مستقلتٌن. تحلٌل التباٌن األحادي (.)One Way Anova -اختبار شٌفٌه ( )Scheffeللمقارنات البعدٌة للفروق بٌن المجموعات.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
ٌهدؾ هذا الفصل إلى استعراض النتائج ،التً توصلت إلٌها الدراسة ،بعد معالجتها إحصائٌا من خالل
اإلجابة على أسئلة الدراسة.
أوال :النتائج المتعلقة باالجابة على السؤال األول والذي ٌنص على:
"ما دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم مب بعد األساسً فً سلطنة عمان ؟"
لإلجابة على هذا السإال تم احتساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والرتب على استجابات
أفراد عٌنة الدراسة لكل محور من محاور اإلستبانة لتحدٌد دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً
مدارس التعلٌم ما بعد األساسً حٌث استخدم الباحث معٌارا لتفسٌر متوسطات تقدٌر دور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم يب بعد األساسً فً سلطنة عمان ،من خالل الجدول رقم (.)7
الجدول ()6
معٌار لتفسٌر متوسطات تقدٌر دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم يب بعد
األساسً فً سلطنة عمان.
الدرجة

مدى المتوسط الحسابً

درجة الممارسة

5

5... -4.5.

كبٌر جدا

4

4.49 -3.5.

كبٌر

3

3.49 -1.5.

متوسط

1

1.49 -1.5.

ضعٌف

1

1.49 -1...

ضعٌف جدا

*استمد هذا المعٌار من الحدود الحقٌقٌة لألعداد الصحٌحة (  ) 5 ، 0 ، 3 ، 4 ، 5التً تمثل تدرجات المقٌاس المستخدم .

وٌبٌن الجدول رقم ( )7المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لتقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة فً المحاور
الستة للدراسة المتعلقة بتقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة لدور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً
مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً سلطنة عمان من وجهة نظر المشرفٌن اإلدارٌٌن ،ومدٌري المدارس مرتبة
تنازلٌا وفق قٌمة المتوسط الحسابً لكل محور.
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الجدول ()7
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واألهمٌة النسبٌة ( الرتبة) لتقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة
على المحاور الرئٌسٌة مرتبة تنازلٌا
الرتبة

رقم
المحور

2

2

3

4

4

7

5

6

6

5

المتوسط
الحسابً

المحاور

االنحراف
المعٌاري

الدرجة

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة
بالتخطٌط االستراتٌجً.

4.52

1.72

متوسط

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة
4.44

بالرعاٌة الطالبٌة.

1.22

متوسط

دور االبداع االداري فً حل المشكالت المرتبطة
4.35

بتعزٌز العاملٌن
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة
بتواصل المدرسة مع األسرة والمجتمع.

4.33

1.75
1.72

متوسط
متوسط

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة
بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن.

4.22

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة

1.25

متوسط

7

3

باألنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة.

4.26

1.27

متوسط

-

-

المتوسط العام

4.37

1.72

متوسط

ٌتضح من الجدول رقم ( )7بؤن المتوسطات الحسابٌة للمحاور السته المتعلقة بدور اإلبداع اإلداري فً
حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً سلطنة عمان من وجهة نظر المشرفٌن
اإلدارٌٌن ،ومدٌري المدارس ،قد تراوحت بٌن متوسط حسابً ( )4.52وانحراؾ معٌاري ( )1.72كحد أعلى
ومتوسط حسابً ( )4.26وانحراؾ معٌاري ( )1.72كحد أدنى ،أما من حٌث الترتٌب التنازلً للمحاور فقد
جاء محور دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالتخطٌط اإلستراتٌجً فً المرتبة األولىٌ ،لٌه
محور دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالرعاٌة الطالبٌة ،ثم محور دور االبداع االداري فً
حل المشكالت المرتبطة بتعزٌز العاملٌن ،دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بتواصل المدرسة
مع األسرة والمجتمع ،وبعد ذلك دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن،
ومن ثم محور دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة باألنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة ،وفً
المستوى العام فإن المشرفٌن اإلدارٌٌن ،ومدٌري المدارس فً مرحلة التعلٌم ما بعد األساسً ٌقومون بدور
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متوسط فً ممارسة اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة ،حٌث بلػ المتوسط الحسابً لجمٌع المحاور
( )4.37وانحراؾ معٌاري ( ،)1.72وذلك بحسب رأي عٌنة الدراسة.
ولمعرفة أهم الفقرات لكل محور ،فقد تم استخراج المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لكل فقرة
من فقرات المحاور السته بشكل مستقل كما هو موضح فٌما ٌؤتً :
المحور األولٌ :وضح الجدول ( )6المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة للفقرات المكونة للمحور األول
وهو دور االبداع فً حل المشكالت المرتبطة بالتخطٌط االستراتٌجً مرتبة تنازلٌا.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات المحور األول دور االبداع اإلداري فً حل المشكالت
المدرسٌة المرتبطة بالتخطٌط االستراتٌجً
الرتبة
2

3

4

5

6

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابً

الفقرات

االنحراف
المعٌاري

وجود خطه استراتٌجٌة شاملة لجمٌع المجاالت
ٌساهم فً الوقاٌة من الكثٌر من المشكالت
المدرسٌة.

4.74

1.222

إعداد خطة المدرسة من قبل فرٌق ٌضم الكوادر
اإلدارٌة والفنٌة والتدرٌسٌة وممثلً أولٌاء األمور
والطالب ٌسهم فً جودة األداء المدرسً.

4.74

1.221

4

تفوٌض صالحٌات متابعة الخطة لذوي
االختصاص والكفاءة فً المدرسة ٌقٌنا الكثٌر من
المشكالت المدرسٌة.

4.66

1.22

5

إٌجاد حلول إبداعٌة للتحدٌات التً تعترض تحقٌق
أهداؾ خطة المدرسة ٌإدي لجودة فً المخرجات
المدرسٌة.

4.42

1.21

6

عقد اجتماعات دورٌة لتقٌٌم خطة المدرسة من
الخطوات المهمة لإلبداع المدرسً.

4.22

1.27

2

3

الدرجة
كبٌرة
كبٌرة

كبٌرة

متوسطة

متوسطة

ٌتضح من الجدول رقم ( )2أن جمٌع فقرات المحور األول المتعلقة بدور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة بالتخطٌط االستراتٌجً قد تراوحت بٌن متوسط حسابً ( )4.74وانحراؾ معٌاري ()1.22
كحد أعلى ،ومتوسط حسابً ( ) 4.22وانحراؾ معٌاري ( )1.27كحد أدنى ،حٌث أن الفقرة ذات الرتبة األولى
وهً( :وجود خطة إستراتٌجٌة شاملة لجمٌع المجاالت ٌساهم فً الوقاٌة من الكثٌر من المشكالت المدرسٌة)
حصلت على متوسط حسابً ( )4.74وإنحراؾ معٌاري ( )1.22بدرجة تقدٌر كبٌرة ،والفقره ذات الرتبة
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الخامسة وهً( :عقد اجتماعات دورٌة لتقٌٌم خطة المدرسة من الخطوات المهمة لإلبداع المدرسً) حصلت على
متوسط حسابً ( )4.22وانحراؾ معٌاري ( )1.27بدرجة تقدٌر متوسطة.
المحور الثانً :دور االبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة باالنظمة واللوائح واإلدلة المدرسٌة .
الجدول ()9
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات المحور الثانً دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة باالنظمة واللوائح واإلدلة المدرسٌة مرتبة تنازلٌا.
الرتبة

2
3
4
5

6

رقم
الفقرة

الفقرات

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

الدرجة

2

الوعً باألنظمة واللوائح المدرسٌة ٌساعد على
تحقٌق االنتظام واالنضباط المدرسً.

4.32

2.13

متوسطة

2

تنفٌذ الحلقات النقاشٌة التقٌٌمٌة لألنظمة واللوائح
واألدلة المدرسٌة ٌإدي لمزٌد من اإلبداع المدرسً.

4.31

2.15

متوسطة

21

الصالحٌات الممنوحة ألعضاء اللجان والمجالس
تساعد فً التفعٌل اإلبداعً لها.

4.22

2.13

متوسطة

تفعٌل اللوائح واألنظمة فً المدرسة ٌسهم فً
اإلبداع اإلداري.
اإللمام باألنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة ٌساعد
مدٌر المدرسة على االستقاللٌة فً اتخاذ القرارات
المدرسٌة.

4.21

2012

4.15

1.22

7
7

متوسطة
متوسطة

ٌتضح من الجدول رقم ( )2أن جمٌع فقرات المحور الثانً المتعلقة بدور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة باألنظمة واللوائح واإلدلة المدرسٌة قد تراوحت بٌن متوسط حسابً ( )4.32وانحراؾ
معٌاري ( )2.13كحد أعلى ،ومتوسط حسابً ( ) 4.15وانحراؾ معٌاري ( )1.22كحد أدنى ،حٌث أن الفقرة
ذات الرتبة األولى وهً( :الوعً باألنظمة واللوائح المدرسٌة ٌساعد على تحقٌق االنتظام واالنضباط المدرسً)
حصلت على متوسط حسابً ( )4.32وانحراؾ معٌاري ( )2.13بدرجة تقدٌر متوسطة ،والفقره ذات الرتبة
الخامسة وهً( :اإللمام باألنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة ٌساعد مدٌر المدرسة على االستقاللٌة فً اتخاذ
القرارات المدرسٌة) حصلت على متوسط حسابً ( )4.15وانحراؾ معٌاري ( )1.22بدرجة تقدٌر متوسطة.
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المحور الثالث :دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالرعاٌة الطالبٌة.
الجدول رقم ()1.
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات المحور الثالث دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالرعاٌة الطالبٌة مرتبة تنازلٌا.
الرتبة
2
3

4
5
6

رقم
الفقرة

الفقرات

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

الدرجة

24

تعزٌز الطلبة المجٌدٌن فً األنشطة المدرسٌة ٌزٌد
من إبداعاتهم وٌوسع مدركاتهم.

4.57

1.22

متوسطة

4.47

1.276

4.47

1.275

4.47

1.24

4.43

1.25

23
25
26
27

7
27
7

22

تبنً المدرسة لمشارٌع طالبٌة تعنى بالجوانب
النفسٌة للطالب تزٌد من إبداعات الطالب
التحصٌلٌة.
التواصل مع أولٌاء األمور مهم فً إٌجاد حلول
للتحدٌات التً تواجه الطالب وحلها.
تكرٌم أولٌاء أمور الطلبة المجٌدٌن ٌزٌد الثقة بٌن
المجتمع والمدرسة.
تنفٌذ حلقات نقاشٌة حول المستوٌات التحصٌلٌة
ٌإدي لحلول إبداعٌة واقعٌة ناجحة.
تنفٌذ برامج لرعاٌة الطلبة بمختلؾ فئاتهم
(المجٌدٌن ،ضعاؾ التحصٌل الدراسً ،الطلبة
ذوي االحتٌاجات الخاصة) ٌعالج الكثٌر من
المشكالت المدرسٌة.
تنفٌذ أنشطة مدرسٌة إبداعٌة تسهم فً صقل موهبة
الطالب.

متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

4.32

2.11

4.27

2.17

متوسطة

ٌتضح من الجدول رقم ( )21أن جمٌع فقرات المحور الثالث المتعلقة بدور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة بالرعاٌة الطالبٌة قد تراوحت بٌن متوسط حسابً ( )4.57وانحراؾ معٌاري ( )1.22كحد
أعلى ،ومتوسط حسابً ( ) 4.27وانحراؾ معٌاري ( )2.17كحد أدنى ،حٌث أن الفقرة ذات الرتبة األولى وهً:
(تعزٌز الطلبة المجٌدٌن فً األنشطة المدرسٌة ٌزٌد من إبداعاتهم وٌوسع مدركاتهم) حصلت على متوسط حسابً
( )4.57وانحراؾ معٌاري ( )1.22بدرجة تقدٌر متوسطة ،والفقره ذات الرتبة السابعة وهً( :تنفٌذ أنشطة
مدرسٌة إبداعٌة تسهم فً صقل موهبة الطالب) حصلت على متوسط حسابً ( )4.27وانحراؾ معٌاري ()2.17
بدرجة تقدٌر متوسطة.
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المحور الرابع :دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن.
الجدول ()11
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات المحور الرابع دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن مرتبة تنازلٌا.
الرتبة
2
3

4
5
6
7
7

2

رقم
الفقرة

الفقرات

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

22

التنوٌع فً برامج اإلنماء المهنً بالمدرسة ٌإدي
لطرق تدرٌسٌة إبداعٌة

4.32

2.13

4.33

2.15

4.32

2.12

4.31

2.16

4.22

2.2

32

االستفادة من المإسسات التربوٌة فً المجتمع مهم
فً تجوٌد البرامج التدرٌبٌة المدرسٌة.

4.22

2.13

33

تنفٌذ برنامج تبادل زٌارات داخل وخارج المدرسة
وفق أسس وأهداؾ واضحة لكل العاملٌن ٌحقق
النمو الفعال للعاملٌن.

4.23

2.13

31

تحلٌل استمارات تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة المنفذة
مباشرة تجود التنفٌذ المستقبلً للبرامج التدرٌبٌة.

4.23

2.12

22
35
34
36

تقٌٌم خطة اإلنماء المهنً بالمدرسة دٔسٚب من
الوسائل المهمة لتفادي الكثٌر من المعوقات
المرتبطة باإلعداد والتنفٌذ للخطة.
نقل األثر التدرٌبً ٌساعد على اكتشاؾ مهارات
العاملٌن.
استقطاب مدربٌن أكفاء لتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة
بالمدرسة ٌحقق أهداؾ البرامج التدرٌبٌة.
متابعة المعلمٌن فً تطبٌق المهارات المكتسبة من
البرامج التدرٌبٌة ٌزٌد من ربط التدرٌب بالممارسة.

الدرجة
متوسط
متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

متوسطة

ٌتضح من الجدول رقم ( )22أن جمٌع فقرات المحور الرابع المتعلقة بدور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن قد تراوحت بٌن متوسط حسابً ( )4.32وانحراؾ معٌاري ()2.13
كحد أعلى ،ومتوسط حسابً ( ) 4.23وانحراؾ معٌاري ( )2.12كحد أدنى ،حٌث أن الفقرة ذات الرتبة األولى
وهً( :التنوٌع فً برامج اإلنماء المهنً بالمدرسة ٌإدي لطرق تدرٌسٌة إبداعٌة) حصلت على متوسط حسابً
( )4.32وانحراؾ معٌاري ( )2.13بدرجة تقدٌر متوسطة ،والفقره ذات الرتبة الثامنة وهً( :تحلٌل استمارات
تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة المنفذة مباشرة تجود التنفٌذ المستقبلً للبرامج التدرٌبٌة) حصلت على متوسط حسابً
( )4.23وانحراؾ معٌاري ( )2.12بدرجة تقدٌر متوسطة.
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المحورالخامس :دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالتواصل مع األسرة والمجتمع.
الجدول ()11
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات المحور الخامس دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالتواصل مع األسرة والمجتمع مرتبة تنازلٌا.
الرتبة
2
3

4

5

6
7

رقم
الفقرة

الفقرات

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

32

استخدام أسالٌب إبداعٌة ٌزٌد من استقطاب أولٌاء
األمور الفاعلٌن للمدرسة.

4.37

2.14

تنفٌذ برامج تبادل زٌارات للمدارس المجٌدة فً
التواصل مع األسرة والمجتمع ٌساعد على تبنً
المدارس أفكار إبداعٌة واقعٌة ملموسة.

4.37

2.12

الحرص على التفعٌل اإلبداعً لمجلس اآلباء/
األمهات بالمدرسة وفق األنظمة واللوائح ٌساعد
على دعم ولً األمر للمدرسة.

4.34

2.11

4.32

2.11

4.31

2.11

4.27

2.15

42

37

32

41
37

تنفٌذ زٌارات لتوعٌة أفراد المجتمع المحلً بخطط
المدرسة وأنشطتها ٌحقق مبدأ الشراكة بٌن المدرسة
والمجتمع.
تنفٌذ تقٌٌم شهري للمدرسة حول آلٌات وأسالٌب
تفعٌل التواصل مع المجتمع ٌقلل من الفجوة بٌن
المدرسة والمجتمع.
تطوٌر الشراكة بٌن المدرسة والمجتمع المحلً ٌقلل
الكثٌر من المشكالت المدرسٌة.

الدرجة
متوسطة
متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة
متوسطة

ٌتضح من الجدول رقم ( )23أن جمٌع فقرات المحور الخامس المتعلقة بدور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة بالتواصل مع األسرة والمجتمع قد تراوحت بٌن متوسط حسابً ( )4.37وانحراؾ معٌاري
( )2.14كحد أعلى ،ومتوسط حسابً ( ) 4.27وانحراؾ معٌاري ( )2.15كحد أدنى ،حٌث أن الفقرة ذات
الرتبة األولى وهً( :استخدام أسالٌب إبداعٌة ٌزٌد من استقطاب أولٌاء األمور الفاعلٌن للمدرسة) حصلت على
متوسط حسابً ( )4.37وانحراؾ معٌاري ( )2.14بدرجة تقدٌر متوسطة ،والفقره ذات الرتبة السادسة وهً:
(تطوٌر الشراكة بٌن المدرسة والمجتمع المحلً ٌقلل الكثٌر من المشكالت المدرسٌة) حصلت على متوسط حسابً
( )4.27وانحراؾ معٌاري ( )2.15بدرجة تقدٌر متوسطة.
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المحورالسادس :دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بتعزٌز العاملٌن.
الجدول رقم ()13
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات المحور السادس دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بتعزٌز العاملٌن
الرتبة
2
3
4
5

رقم
الفقرة

الفقرات

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

43

تكرٌم المعلمٌن المبدعٌن فً المدرسة ٌحفزهم نحو
اإلبداع فً العمل.

4.47

2.12

45

التنوٌع فً أسالٌب التعزٌز ٌدفع العاملٌن نحو
التنافس فً تجوٌد العمل.

4.37

2.14

44

التقٌٌم الموضوعً للعاملٌن ٌإدي لتطوٌر أدائهم.

4.37

2.11

تشجٌع العاملٌن المجٌدٌن نحو زٌارة المدارس
المجٌدة ٌساعد على تبنً أفكار إبداعٌة خالقة.
إتاحة الفرصة للعاملٌن للتعرؾ على التجارب
الدولٌة من خالل الزٌارات الخارجٌة ٌزٌد من قدرة
المدرسة لمواجهة تحدٌات العصر.

4.31

2.12

4.22

2.17

4.27

2.17

47

6

47

7

46

التعزٌز ٌقوي من األلفة والعمل بروح الفرٌق
الواحد.

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ٌتضح من الجدول رقم ( )24أن جمٌع فقرات المحور السادس المتعلقة بدور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة بتعزٌز العاملٌن قد تراوحت بٌن متوسط حسابً ( )4.47وانحراؾ معٌاري ( )2.12كحد
أعلى ،ومتوسط حسابً ( ) 4.27وانحراؾ معٌاري ( )2.17كحد أدنى ،حٌث أن الفقرة ذات الرتبة األولى وهً:
(تكرٌم المعلمٌن المبدعٌن فً المدرسة ٌحفزهم نحو اإلبداع فً العمل) حصلت على متوسط حسابً ()4.47
وانحراؾ معٌاري ( )2.12بدرجة تقدٌر متوسطة ،والفقره ذات الرتبة السادسة وهً( :التعزٌز ٌقوي من األلفة
والعمل بروح الفرٌق الواحد) حصلت على متوسط حسابً ( )4.27وانحراؾ معٌاري ( )2.17بدرجة تقدٌر
متوسطة.
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إجابة السؤال الثانً
لإلجابة على السإال الثانً والذي ٌنص على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن آراء المشرفٌن
اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس حول دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد
األساسً فً سلطنة عمان؟" تبعا للمتؽٌرات التالٌة( :المسمى الوظٌفً -النوع -الخبرة -المإهل -المحافظة
التعلٌمٌة).
تم التعامل مع كل متؽٌر من المتؽٌرات بصورة مستقلة على النحو التالً:
أ -المسمى الوظٌفً:
ٌوضح الجدول رقم ( )23المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لتقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة على
مجموعة من محاور مقٌاس دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد
األساسً فً سلطنة عمان وفقا لمتؽٌر المسمى الوظٌفً (مشرؾ إداري – مدٌر مدرسة ).

م
2
3
4
5
6

7
7

الجدول رقم ()14
نتائج اختبار (ت) للفروق بٌن متوسطات تقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة على محاور الدراسة وفقا للمسمى
الوظٌفً
قٌمة
المتوسط االنحراف
النوع
المحور
*مستوى
المعٌاري
الحسابً
(ت)
الداللة
1.25
6.47
1.76
مشرؾ إداري 4.24
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالتخطٌط اإلستراتٌجً.
1.72
مدٌر مدرسة 4.42
1.27
4.55
1.77
مشرؾ إداري 4.52
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
.172
المرتبطة باألنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة .مدٌر مدرسة 4.13
1.31
5.34
1.74
مشرؾ إداري 4.72
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالرعاٌة الطالبٌة.
1.75
مدٌر مدرسة 4.32
1.54
4.22
1.71
مشرؾ إداري 4.65
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن.
1.77
مدٌر مدرسة 4.17
1.66
6.12
1.76
مشرؾ إداري 4.71
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بتواصل المدرسة مع األسرة
1.21
مدٌر مدرسة 4.15
والمجتمع.
1.21
4.32
1.22
مشرؾ إداري 4.62
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بتعزٌز العاملٌن
1.21
مدٌر مدرسة 4.22
1.21
5.23
1.75
مشرؾ إداري 4.75
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
مدٌر مدرسة 4.23
1.75
* مستوى الداللة)a= 9.90( :
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ٌتضح من الجدول رقم ( )25أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً تقدٌر المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري
المدارس لدور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة وفقا لمتؽٌر المسمى الوظٌفً.
ب -متغٌر النوع
ٌوضح الجدول رقم ( )26المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واختبار (ت) لتقدٌرات أفراد عٌنة
الدراسة على مجموعة من محاور مقٌاس دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما
بعد األساسً فً سلطنة عمان من وجهة نظر المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس وفقا لمتؽٌرات النوع (ركش/
أنثى)

م
2
3
4
5
6
7
7

الجدول رقم ()15
نتائج اختبار (ت) للفروق بٌن متوسطات تقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة على محاور الدراسة وفقا للنوع
قٌمة
المتوسط االنحراف
النوع
المحور
*مستوى
المعٌاري
الحسابً
(ت)
الداللة
1.71
2.271.21
4.52
ذكر
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة
بالتخطٌط اإلستراتٌجً.
1.72
4.66
انثى
1.72
2.521.23
4.17
ذكر
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة
باألنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة.
1.72
4.36
انثى
1.24
2.231.77
4.32
ذكر
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة
بالرعاٌة الطالبٌة.
1.72
4.51
انثى
1.26
1.111.77
4.12
ذكر
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة
بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن.
1.72
4.22
انثى
1.67
2.471.24
4.25
ذكر
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة
بتواصل المدرسة مع األسرة والمجتمع.
1.24
4.43
انثى
1.72
1.13
1.26
4.35
ذكر
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة
بتعزٌز العاملٌن
1.22
4.35
انثى
1.24
1.221.72
4.33
ذكر
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
4.42
انثى
1.72
* مستوى الداللة)a= 9.90( :

ٌتضح من الجدول رقم ( )26أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً تقدٌر المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري
المدارس فً دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة وفقا لمتؽٌر النوع.
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ج -متغٌر المؤهل العلمً
ٌوضح الجدول رقم ( )27المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لتقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة على
مجموعة من محاور مقٌاس دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس ما بعد التعلٌم
األساسً فً سلطنة عمان وفقا لمتؽٌر المإهل العلمً ( دبلوم كلٌة معلمٌن /بكالورٌوس – ماجستٌر /دكتوراه ).

م
2
3

4
5
6

7
7

الجدول رقم ()16
نتائج اختبار (ت) للفروق بٌن متوسطات تقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة على محاور الدراسة وفقا للمؤهل العلمً
النوع
المحور
المتوسط االنحراف قٌمة *مستوى
الحسابً المعٌاري
(ت)
الداللة
1.23 -1.66
1.76
4.57
دبلوم /بكالورٌوس
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالتخطٌط االستراتٌجً.
1.22
4.65
ماجستٌر  /دكتوراه
1.57 -2.62
1.77
4.12
دبلوم /بكالورٌوس
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة باألنظمة واللوائح واألدلة
1.22
4.43
ماجستٌر  /دكتوراه
المدرسٌة.
1.67 -2.32
1.74
4.32
دبلوم /بكالورٌوس
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالرعاٌة الطالبٌة.
1.76
4.57
ماجستٌر  /دكتوراه
1.52 -3.42
1.73
4.21
دبلوم /بكالورٌوس
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن.
1.27
4.56
ماجستٌر  /دكتوراه
1.72 -2.72
1.22
4.27
دبلوم /بكالورٌوس
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بتواصل المدرسة مع األسرة
1.27
4.52
ماجستٌر  /دكتوراه
والمجتمع.
1.62 -3.37
1.24
4.26
دبلوم /بكالورٌوس
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بتعزٌز العاملٌن
1.22
4.61
ماجستٌر  /دكتوراه
1.41 -2.26
1.75
4.31
دبلوم /بكالورٌوس
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
1.76
4.56
ماجستٌر  /دكتوراه
* مستوى الداللة)a= 9.90( :

ٌتضح من الجدول رقم ( )27أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً تقدٌر المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري
المدارس فً دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة وفقا لمتؽٌر المإهل الدراسً.

د -الخبرة
ٌوضح الجدول رقم ( )27المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لتقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة على
مجموعة من محاور مقٌاس دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس ما بعد التعلٌم
األساسً فً سلطنة عمان وفقا لمتؽٌر سنوات الخبرة (21سنوات فؤقل ،من  31 -22سنة 32 ،فاكثر).
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م

جدول ()17
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لتقدٌر أفراد عٌنة الدراسة على محاور الدراسٌة وفقا
لمتغٌر سنوات الخبرة
 32سنه فاكثر
 21سنوات فؤقل
المحور
 31 -22سنه
المتوسط
الحسابً

2

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالتخطٌط االستراتٌجً.

3

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة باألنظمة واللوائح واألدلة
المدرسٌة.
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالرعاٌة الطالبٌة.

4.31

5

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن.

4.12

6

دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بتواصل المدرسة مع األسرة
والمجتمع.
دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المرتبطة بتعزٌز العاملٌن

7

المتوسط العام

4

7

4.35
4.13

4.17

4.24
4.22

اإلنحراؾ
المعٌاري

1.77
1.72

1.73
1.72
1.72

1.75
1.62

المتوسط
الحسابً

4.72
4.36

4.56
4.37
4.41

4.41
4.46

اإلنحراؾ
المعٌاري

1.76
1.24

1.75
1.22
1.22

1.25
1.75

المتوسط
الحسابً

4.61
4.21

4.32
4.37
4.35

4.53
4.37

اإلنحراؾ
المعٌاري

1.22
1.27

1.23
1.75
1.27

1.22
1.71

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق المشاهدة بٌن متوسطات متؽٌر سنوات الخبرة ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة
( )a= 9.90تم استخدام تحلٌل التباٌن األحادي ( one way analysis of variance ) :للمقارنة بٌن تقدٌرات العٌنة وفقا
لمتؽٌر سنوات الخبرة وٌوضح الجدول رقم ( )22ذلك:
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جدول ()18
تحلٌل التباٌن األحادي( )ANOVAلتقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة على محاور الدراسة
المحور

م
5

دور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة بالتخطٌط
االستراتٌجً.

0

دور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة باألنظمة
واللوائح واألدلة المدرسٌة.

3

دور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة بالرعاٌة
الطالبٌة.

4

دور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة بالتنمٌة
المهنٌة للعاملٌن.

5

دور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة بتواصل
المدرسة مع األسرة والمجتمع.

6

دور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المرتبطة بتعزٌز
العاملٌن

المجموع

مصدر التباٌن

مجموع
المربعات

درجة
الحرٌة

متوسط
المربعات

بٌن
المجموعات

4..8

1

1..4

داخل
المجموعات

1.9.7

177

..61

بٌن
المجموعات

قٌمة ف
المحسوبة
3.19

1.71

1

مستوى
الداللة
*
...3

..86
1.31

داخل
المجموعات

177

بٌن
المجموعات

1.1.

1

1.1.

داخل
المجموعات

96..3

177

..54

..17

115.94
..65

1..3

بٌن
المجموعات

1.3.

1

1.15

داخل
المجموعات

1.5.6.

177

..59

بٌن
المجموعات

1.7.

داخل
المجموعات

113.54

1.93

1

بٌن
المجموعات

1

داخل
المجموعات

177

..14

..85
1.11

177

.,13

..19

..69

..86
..43
..58
131.37

بٌن
المجموعات

1.87

داخل
المجموعات

81.71

..56

..74
..93

1..3

..13

1
..46
177

ٌتضح من الجدول رقم )22( :وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً تقدٌر المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري
المدارس فً دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة وفقا لمتؽٌر سنوات الخبرة فً المحور األول ،حٌث
كانت قٌمة (ؾ =  )4.32دالة عند مستوى الداللة ()a= 9.90

وللتحقق من مصدر هذه الفروق تم استخدام اختبار شٌفٌه للمقارنة البعدٌة والجدول رقم (ٌ )22وضح ذلك .
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جدول ()19
اختبار شٌفٌه للمقارنات البعدٌة بٌن مجموعات سنوات الخبرة على محاور الدراسة
المحور

متؽٌر سنوات
الخبرة

متؽٌر سنوات الخبرة

المتوسط الحسابً
21سنوات
فؤقل

 31-22سنه

 32سنة فؤكثر

3.24

-

*2.37-

2.26

3.61
3.52

2.37
2.26

-2.11

2.11
-

3.22

-

-2.23

-2.27

3.25

2.23

-

2.15

3.12

2.27

-2.15

-

3.22

-

-2.26

-2.28

3.45

2.25

-

2.17

3.28

2.28

-2.17

-

3.21

-

-2.25

-2.25

3.26

2.25

-

-2.22

3.26

2.26

2.22

-

3.27

-

-2.23

-2.17

3.32

2.23

-

2.26

3.24

2.17

-2.26

-

دور اإلبداع اإلداري  21سنوات فؤقل
فً حل المشكالت
 31-22سنة
المرتبطة بتعزٌز
العاملٌن
32سنة فؤكثر

3.13

-

-2.16

-2.12

3.32

2.17

-

2.26

3.42

2.12

-2.26

-

 21سنوات فؤقل

3.11

-

-2.25

-2.16

دور اإلبداع اإلداري  21سنوات فؤقل
فً حل المشكالت
 31-22سنة
المرتبطة بالتخطٌط
32سنة فؤكثر
االستراتٌجً.
دور اإلبداع اإلداري  21سنوات فؤقل
فً حل المشكالت
 31-22سنة
المرتبطة باألنظمة
واللوائح واألدلة
32سنة فؤكثر
المدرسٌة.
دور اإلبداع اإلداري  21سنوات فؤقل
فً حل المشكالت
 31-22سنة
المرتبطة بالرعاٌة
الطالبٌة.
 32سنة فؤكثر
دور اإلبداع اإلداري  21سنوات فؤقل
فً حل المشكالت
 31-22سنة
المرتبطة بالتنمٌة
المهنٌة للعاملٌن.
 32سنة فؤكثر
دور اإلبداع اإلداري  21سنوات فؤقل
فً حل المشكالت
 31-22سنة
المرتبطة بتواصل
المدرسة مع األسرة
 32سنة فؤكثر
والمجتمع.

المتوسط العام

 31-22سنة

3.35

2.25

-

2.29

 32سنة فؤكثر

3.27

2.16

2.29-

-
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ٌتبٌن من الجدول رقم ( )22وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً تقدٌر المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري
المدارس فً دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة وفقا لمتؽٌر سنوات الخبرة لصالح فئة (21
سنوات فؤقل) فً المحور االول مقابل فئة ( 31-22سنة).
هـ المحافظة التعلٌمٌة:
ٌوضح الجدول رقم ( )31المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لتقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة على
مجموعة من محاور مقٌاس دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد
األساسً فً سلطنة عمان وفقا لمتؽٌر المحافظة التعلٌمٌة ( مسندم -الوسطى -شمال الشرقٌة -مسقط -شمال
الباطنة -الداخلٌة -ظفار -الوزارة).
جدول ()1.
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لتقدٌر أفراد عٌنة الدراسة على محاور الدراسٌة وفقا لمتغٌر
المحافظة التعلٌمٌة
الوسطى

مسندم

مسقط

ش الشرقٌة

الداخلٌة

ش الباطنة

الوزارة

ظفار

رقم
المحور

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

1

1.79

..9.

3.48

..48

3.41

..61

4...

..73

3.65

..43

3..9

..85

3.68

..47

4.31

..67

1

1.81

..95

3..6

..87

1.91

..74

3.19

..93

3.16

..41

1.91

..79

3.31

..44

4.15

..67

3

1.81

..83

3.38

..53

3.13

..66

3.8.

..74

3.4.

..41

3.1.

..77

3.31

..5.

4.19

..6.

4

1.91

..79

3.13

..74

3..1

..83

3.45

..91

3.17

..46

1.9.

..73

3.19

..44

4.19

..69

5

1.61

..98

3.14

..68

1.94

..74

3.6.

..76

3.37

..49

1.84

..78

3.53

..38

4.37

..75

6

1.93

..83

3.11

..88

1.8.

..68

3.59

1..1

3.15

..61

3..1

..77

3.19

..51

4.51

..76

المتوسط
العام

1.81

..77

3.17

..61

3..3

..53

3.61

..76

3.34

..15

1.98

..61

3.39

..31

4.18

..61

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق المشاهدة بٌن متوسطات متؽٌر المحافظة التعلٌمٌة ذات داللة إحصائٌة عند مستوى
داللة ( )a= 9.90تم استخدام تحلٌل التباٌن األحادي ( one way analysis of variance ) :للمقارنة بٌن تقدٌرات
العٌنة وفقا لمتؽٌر المحافظة التعلٌمٌة وٌوضح الجدول رقم ( )32ذلك
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جدول ()11
تحلٌل التباٌن األحادي( )ANOVAلتقذيراث أفراد عٌنة الدراسة على محاور الدراسة
رقم
المحور
1
1
3

4

5
6

المتوسط
العام

مصدر
التباٌن
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
بٌن المجموعات
داخل المجموعات

مجموع
المربعات
43.53
22.42
22.27
22.22

درجات
الحرٌة
7
273
7
273

متوسط
المربعات
5.74
1.57
3.72
1.67

بٌن المجموعات

33.65

7

4.33

داخل المجموعات

76.71

273

1.55

بٌن المجموعات

22.25

7

3.74

داخل المجموعات

22.77

273

1.63

بٌن المجموعات

47.74

7

6.34

داخل المجموعات

22.73

273

1.63

بٌن المجموعات

41.46

7

5.45

داخل المجموعات

213.21

273

1.71

بٌن المجموعات

35.35

7

4.57

داخل المجموعات

62.46

273

1.46

قٌمة (ف)
المحسوبة
2.72
5.72
7.43

6.41

21.27
7.36

21.15

مستوى
الداللة
1.11
1.11
1.11

1.11

1.11
1.11

1.11

ٌتضح من الجدول رقم )32( :وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً تقدٌر المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري
المدارس فً دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة وفقا لمتؽٌر المحافظة التعلٌمٌة فً جمٌع محاور
المقٌاس عند مستوى الداللة. )a= 9.90( :
وللتحقق من مصدر هذه الفروق تم استخدام اختبار شٌفٌه للمقارنة البعدٌة والجداول رقم من ( )33إلى ()32
توضح ذلك .
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جدول رقم ()11
اختبارشٌفٌه للمقارنات البعدٌة للفروق بٌن مجموعات المحافظة على المحور األول
المحور

دور اإلبداع
اإلداري فً
حل
المشكالت
المرتبطة
بالتخطٌط
االستراتٌجً.

متؽٌر المتوسط
المحافظة الحسابً

متؽٌر المحافظة
مسندم

الوسطى

ش.ش

مسقط

ش.ب

الداخلٌة

ظفار

الوزارة

مسندم

3.72

-

-

-

-

-

-

-

-

الوسطى

4.52

1.72

-

-

-

-

-

-

-

ش.ش

4.52

1.73

1.17-

-

-

-

-

-

-

مسقط

5.11

*2.32

1.63

1.62

-

-

-

-

-

ش.ب

4.76

*1.27

1.27

1.35

1.46-

-

-

-

-

الداخلٌة

4.12

1.41

1.42-

*1.22- 1.43-

1.67-

-

-

-

ظفار

4.72

*1.22

1.31

1.32

1.42-

1.115

1.62

-

-

الوزارة

5.42

*2.64

1.24

1.22

1.43

1.77

*2.33

1.74

-

ٌتبٌن من الجدول رقم ( )33وجود فروق دالة إحصائٌا لصالح محافظات مسقط ،وشمال الباطنة ،وظفار
ودٌوان عام الوزارة ،فً حٌن توجد فروق لصالح مسقط مقارنة بمحافظة الداخلٌة
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جدول رقم ()13
اختبارشٌفٌه للمقارنات البعدٌة للفروق بٌن مجموعات المحافظة على المحور الثانً
المحور

متؽٌر المتوسط
المحافظة الحسابً

متؽٌر المحافظة
مسندم

الوسطى

ش.ش

مسقط

ش.ب

الداخلٌة

ظفار

الوزارة

3.22

-

-

-

-

-

-

-

-

4.17

1.35

-

-

-

-

-

-

-

3.23

1.21

1.25-

-

-

-

-

-

-

4.32

1.57

1.34

1.47

-

-

-

-

-

ش.ب

4.37

1.56

1.31

1.46

1.14-

-

-

-

-

الداخلٌة

3.23

1.22

1.24-

1.12

1.47-

1.45-

-

-

-

ظفار

4.43

1.61

1.37

1.51

1.14

1.17

1.42

-

-

الوزارة

5.26

*2.12 *2.44

*2.34

1.27

1.22

*2.33

1.24

-

مسندم

دور اإلبداع
اإلداري فً حل
الوسطى
المشكالت
المرتبطة
ش.ش
باألنظمة واللوائح
واألدلة المدرسٌة .مسقط

ٌتبٌن من الجدول رقم ( ) 34وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن دٌوان عام الوزارة ومسندم والوسطى وشمال
الباطنة والداخلٌة لصالح دٌوان عام الوزارة.
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جدول رقم ()14
اختبارشٌفٌه للمقارنات البعدٌة للفروق بٌن مجموعات المحافظة على المحور الثالث
المحور

دور اإلبداع
اإلداري فً حل
المشكالت
المرتبطة
بالرعاٌة
الطالبٌة.

متؽٌر المتوسط
المحافظة الحسابً

متؽٌر المحافظة
مسندم

الوسطى

ش.ش

مسقط

ش.ب

الداخلٌة

ظفار

الوزارة

مسندم

3.23

-

-

-

-

-

-

-

-

الوسطى

4.42

1.66

-

-

-

-

-

-

-

ش.ش

4.24

1.42

1.36-

-

-

-

-

-

-

مسقط

4.21

*1.22

1.54

1.77

-

-

-

-

-

ش.ب

4.51

1.67

1.13

1.37

1.51-

-

-

-

-

1.32

1.32-

1.14-

ظفار

4.43

1.52

1.17-

1.22

*1.71
1.52-

1.32-

-

-

-

1.12-

1.33

-

-

الوزارة

5.22

*2.47

1.22

*2.16

1.42

1.72

1.27 *2.12

الداخلٌة

4.21

ٌتبٌن من الجدول رقم ( ) 35وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن مسندم وشمال الشرقٌة والداخلٌة ودٌوان عام
الوزارة لصالح الوزارة ،وبٌن مسقط والداخلٌة ومسندم لصالح مسقط .
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-

جدول رقم ()15
اختبارشٌفٌه للمقارنات البعدٌة للفروق بٌن مجموعات المحافظة على المحور الرابع
المحور

دور اإلبداع
اإلداري فً حل
المشكالت
المرتبطة بالتنمٌة
المهنٌة للعاملٌن.

متؽٌر المتوسط
المحافظة الحسابً

متؽٌر المحافظة
مسندم

الوسطى

ش.ش

مسقط

ش.ب

الداخلٌة

ظفار

الوزارة

مسندم

3.23

-

-

-

-

-

-

-

-

الوسطى

4.34

1.41

-

-

-

-

-

-

-

ش.ش

4.13

1.12

1.32-

-

-

-

-

-

-

مسقط

4.56

1.63

1.33

1.53

-

-

-

-

-

ش.ب

4.27

1.35

1.17-

1.26

1.32-

-

-

-

-

الداخلٌة

3.21

1.13-

1.43-

1.65- 1.23-

1.37-

-

-

-

ظفار

4.32

1.47

1.17

1.37

1.27-

1.23

1.42

-

-

الوزارة

5.25

*2.37

1.27

*2.27

1.76

*2.32 *2.14

1.22

-

ٌتبٌن من الجدول رقم ( ) 36وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن محافظات مسقط والداخلٌة وشمال الباطنة
والوسطى ومسندم لصالح دٌوان عام الوزارة.
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جدول رقم ()16
اختبارشٌفٌه للمقارنات البعدٌة للفروق بٌن مجموعات المحافظة على المحور الخامس
المحور

دور اإلبداع
اإلداري فً حل
المشكالت
المرتبطة
بتواصل المدرسة
مع األسرة
والمجتمع.

متؽٌر المتوسط
المحافظة الحسابً

متؽٌر المحافظة
مسندم

الوسطى

ش.ش

مسقط

ش.ب

الداخلٌة

ظفار

الوزارة

مسندم

3.72

-

-

-

-

-

-

-

-

الوسطى

4.35

1.74

-

-

-

-

-

-

-

ش.ش

3.25

1.43

1.41-

-

-

-

-

-

-

مسقط

4.71

*1.22

1.46

1.77

-

-

-

-

-

ش.ب

4.47

1.77

1.24

1.54

1.33-

-

-

-

-

الداخلٌة

3.25

1.34

ظفار

4.64

*1.24

1.12- 1.42*1.76
1.17- 1.62 1.32

1.64-

-

-

-

1.27

1.72

-

-

الوزارة

5.47

*2.24 *2.77

1.25

-

*2.54

1.72

*2.63 *2.11

ٌتبٌن من الجدول رقم ( ) 37وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مسندم والوسطى وشمال الشرقٌة وشمال
الباطنة والداخلٌة ودٌوان عام الوزارة لصالح الوزراة.
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جدول رقم ()17
اختبارشٌفٌه للمقارنات البعدٌة للفروق بٌن مجموعات المحافظة على المحور السادس
المحور

دور اإلبداع
اإلداري فً حل
المشكالت
المرتبطة بتعزٌز
العاملٌن

متؽٌر المتوسط
المحافظة الحسابً

متؽٌر المحافظة
مسندم

الوسطى

ش.ش

مسقط

ش.ب

الداخلٌة

ظفار

الوزارة

مسندم

3.24

-

-

-

-

-

-

-

-

الوسطى

4.32

1.32

-

-

-

-

-

-

-

ش.ش

3.21

1.24-

1.52-

-

-

-

-

-

-

مسقط

4.62

1.77

1.42

1.72

-

-

-

-

-

ش.ب

4.36

1.44

1.16

1.57

1.44-

-

-

-

-

الداخلٌة

4.12

1.12

1.22-

1.34

1.67-

1.35-

-

-

-

ظفار

4.32

1.47

1.12

1.52

1.32-

1.15

1.32

-

-

الوزارة

5.62

*2.41 *2.62

*2.72

1.23

*2.33 *2.52 *2.37

ٌتبٌن من الجدول رقم ( ) 37وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مسندم والوسطى وشمال الشرقٌة وشمال
الباطنة والداخلٌة وظفار لصالح دٌوان عام الوزارة.
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-

جدول رقم ()18
اختبارشٌفٌه للمقارنات البعدٌة للفروق بٌن مجموعات المحافظة على المتوسط العام
المحور

 -7المتوسط العام

متؽٌر المتوسط
المحافظة الحسابً

متؽٌر المحافظة
مسندم

الوسطى

ش.ش

مسقط

ش.ب

الداخلٌة

ظفار

الوزارة

مسندم

3.23

-

-

-

-

-

-

-

-

الوسطى

4.37

1.55

-

-

-

-

-

-

-

ش.ش

4.14

1.32

1.35-

-

-

-

-

-

-

مسقط

4.72

*1.72

1.46

1.62

-

-

-

-

-

ش.ب

4.45

1.62

1.17

1.42

1.32-

-

-

-

-

الداخلٌة

3.22

1.26

1.32-

ظفار

4.42

1.67

1.23

1.16*1.75
1.33- 1.47

1.47-

-

-

-

1.17

1.52

-

-

الوزارة

5.32

*2.13 *2.57

1.77

*2.36

*1.22 *2.42 *1.26

ٌتبٌن من الجدول رقم ( ) 32وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً المتوسط العام فً جمٌع المدٌرٌات
التعلٌمٌة بالمحافظات ما عدا محافظة مسقط لصالح دٌوان عام الوزارة .
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مناقشة نتائج الدراسة وتفسٌرها والتوصٌات
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة وتفسٌرها والتوصٌات
ٌتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة ومن ثم تقدٌم التوصٌات بناء على
نتائجها ،هذا وسٌتم مناقشة نتائج الدراسة فً ضوء ترتٌب أسئلتها والنتائج التً توصلت إلٌها ،وفٌما ٌلً
عرض النتائج مرتبة وفقا ألسئلة الدراسة.

أوال مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه
ما دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً سلطنة
عمان ؟
تم استخراج المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمحاور الدراسة الستة حٌث تراوحت
متوسطاتها بٌن ( ،)4.26 -4.52أما المتوسط العام فقد جاء متوسطه ( )4.52بدرجة متوسطة وانحراؾ
معٌاري ( ،)1.72وجاء فً المرتبة األولى المحور األول الذي ٌنص على "دور اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المدرسٌة المرتبطة بالتخطٌط االستراتٌجً" بمتوسط ( )4.52وانحراؾ معٌاري ( )1.72بدرجة
(متوسطة) وهذا ٌعزى إلى اهتمام المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس بالتخطٌط اإلستراتٌجً كونه من
العناصر المهمة فً المنظومة المدرسٌة ومن المرجح أن ذلك ٌعود إلى اهتمام الوزارة بالتخطٌط االستراتٌجً
كمدخل للتطوٌر فً المدارس والعمل اإلشرافً حٌث أن جمٌع مدٌري المدارس والمشرفٌن استهدفوا خالل فترة
ثالث سنوات بدورات تدرٌبٌة وورش تتعلق بالتخطٌط االستراتٌجً ومنها دورة مهارات اإلدارة واإلشراؾ فً
اإلدارة المدرسٌة.
أما فً المرتبة السادسة فقد جاء المحور الثانً الذي نصه " دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت
المدرسٌة المرتبطة باألنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة" بمتوسط ( ،)4.26وانحراؾ معٌاري ( )1.27بدرجة
متوسطة أٌضا وٌعزى هذا إلى أن األنظمة واللوائح تطبق بنصوصها ووفق أحكامها وبالتالً ٌراها المشرفون
ومدٌرو المدارس أنها تحد من إبداعاتهم وأنها تكبل حرٌتهم ومن الصعوبة تجاوزها ،كما أن الصالحٌات
الممنوحة من قبل الوزارة للمدارس فً هذا المحور ضئٌلة وال ٌمكن تجاوز تلك األنظمة واللوائح.
وقد أختلفت نتٌجة هذه الدراسة مع دراسة الحرمً ( )3114التً جاءت تقدٌرات مدٌري المدارس حول
ممارسة أسس اإلبداع اإلداري الفعال بمدارس التعلٌم الثاموي فً سلطنة عمان بدرجة كبٌرة ،وكذلك اختلفت
مع دراسة الصوافً ( ) 3112التً جاءت نتائج ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مدٌري مدارس الحلقة الثانٌة
بدرجة عالٌة.
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وقد أتفقت نتٌجة الدراسة مع دراسة عبدا الجبار ( )3124والتً جاءت نتٌجتها متوسطة فً مهارات
اإلبداع اإلداري لدى مدٌرات مدارس الثانوٌة فً مدٌنة مكة المكرمة ،وكذلك أتفقت مع دراسة الحارثً
( )3123التً توضح بؤن المتوسط اإلجمالً لتطبٌق عناصر اإلبداع اإلداري لدى مدٌري المدارس الثانوٌة بلػ
( )4.2وبدرجة متوسطة ،كما أتفقت مع دراسة الٌوسؾ ( )3122حٌث جاءت الممارسات اإلبداعٌة فً
العملٌات اإلدارٌة متوسطة.
كما تم استخراج المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لكل فقرة من فقرات المحاور الستة بشكل
مستقل وذلك على النحو التالً:
 -1مناقشة النتائج المتعلقة بمحور دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة المرتبطة بالتخطٌط
اإلستراتٌجً.
ٌتكون هذا المحور من ( )6فقرات ،كل منها تصؾ دورا من األدوار اإلبداعٌة التً ٌمارسها المشرفون
اإلدارٌون ومدٌرو المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً لحل المشكالت المدرسٌة والتً تتعلق بالتخطٌط
االستراتٌجً ،ومن خالل دراسة النتائج كما ٌتضح فً الجدول (ٌ )2تبٌن أن أهم الفقرات التً نالت اهتماما كبٌرا
من وجهة نظر المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس هً الفقرة ( )2والتً نصت :على " وجود خطة استراتٌجٌة
شاملة لجمٌع المجاالت ٌساهم فً الوقاٌة من الكثٌر من المشكالت المدرسٌة" ،فقد جاءت فً المرتبة األولى
بمتوسط حسابً قدره ( ،)4.74وانحراؾ معٌاري بهغ ( ،)1.222والتً ٌقابلها درجة "كبٌرة "  ،وربما ٌعزى ذلك
إلى اقتناع المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس بؤن خطة المدرسة أصبحت من أهم العناصر الفاعلة فً
المدرسة كما أصبح التخطٌط االستراتٌجً فً المدارس شرٌان الحٌاة المدرسٌة وسمة ممٌزة لألعمال المنظمة
وثقافة المبدعٌن وعلٌها ٌتم بناء أهداؾ المدرسة وبها ٌتم إعداد المناشط والفعالٌات الفنٌة واإلدارٌة فً المدرسة
وعن طرٌقها تتضح مالمح خطط اإلنماء المهنً للعاملٌن وخطط رفع المستوٌات الطالبٌة وخطط التواصل مع
المجتمع وبالتالً أصبحت المدارس تفوض صالحٌات متابعة الخطة المدرسٌة لذوي االختصاص والكفاءة
كفرٌق التحسٌن والتطوٌر بالمدرسة ممن ٌمتلكون خبرات عالٌة فً التخطٌط وممن شاركوا فً إعداد الخطة مما
ٌنعكس إٌجابا على استخدام حلول ابداعٌة لحل المشكالت المدرسٌة أي أن المتابعة المبنٌة على الجانب العلمً
والبصٌرة الواعٌة والمرصودة وفق تخطٌط مبرمج زمنٌا أجدى وأفضل فً استكشاؾ المشكالت والتنبإ بها حتى
قبل حصولها ووضع بدائل ابداعٌة وبالتالً التقلٌل من األثر السلبً عند الحدوث ،وهذا ما ٌجعلهم ٌحرصون على
إعطاء خطة المدرسة أولوٌه كبٌرة فً المدرسة وفً أقسام تطوٌر األداء المدرسً.
أما فً المرتبة الخامسة جاءت الفقرة الخامسة التً نصت على "عقد اجتماعات دورٌة لتقٌٌم خطة
المدرسة من الخطوات المهمة لإلبداع المدرسً " .بمتوسط حسابً بلػ ( )4.22وانحراؾ معٌاري بلػ (،)1.27
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وهذا ٌعنً أن تفوٌض الصالحٌات للمختصٌن المعنٌٌن بالمتابعة المٌدانٌة وبشكل ٌومً ٌؽنً عن االجتماعات
الزمرٌة ،والتً قد ٌعتبرها البعض مضٌعة للوقت والتً ٌمكن أن تكون حلبة للصراع المتداخل وقد تإدي
لتقاعس بعض العناصر المدرسٌة وتداخل مهامها ،كما أن تفوٌض مدٌر المدرسة للفنٌٌن المتخصصٌن مثل
المعلم األول واألخصائٌٌن وفق مهامهم الوظٌفٌة الواردة وفق دلٌل المهام واألنصبة ٌعطً مجاال لإلبداع أفضل
من اإلجتماعات الزمرٌة ؼٌر المتخصصة.
وقد اتفقت نتٌجة هذه الدراسة المتعلقة بهذا المحور مع دراسة الشبلً ( ،)3121التً أظهرت بؤن
متطل بات اإلبداع اإلداري لدى مدٌري مدارس التعلٌم ما بعد األساسً بسلطنة عمان – تنازلٌا -هً المرونة
واألصالة والتحسس بالمشكالت المدرسٌة ،ومشاركة مدٌر المدرسة فً لجان اإلبداع اإلداري ،والخطة
االستراتٌجٌة وتوافر الموارد البشرٌة والمادٌة ،كما أتفقت نتٌجة هذا المحور مع ما توصلت إلٌه دراسة
االحارثً ( )3125التً خلصت بؤن الممارسات اإلبداعٌة لدى مدٌري المدارس بمحافظة شمال الشرقٌة فً
سلطنة عمان متوسطة فً البٌئة الداخلٌة والتً تضم العملٌات اإلدارٌة.
 -1مناقشة النتائج المتعلقة بمحور دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة المرتبطة باألنظمة واللوائح
واألدلة المدرسٌة.
ٌتكون هذا المحور من ( )6فقرات ،كل منها تصؾ دورا من األدوار اإلبداعٌة التً ٌمارسها المشرفون
اإلدارٌون ومدٌرو المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً المتعلقة (باألنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة)،
ومن خالل دراسة النتائج المتعلقة بهذا المحور  -كما ٌتضح فً الجدول رقمٌ - )2( :تبٌن أن أهم الفقرات التً نالت
اهتماما كبٌرا من وجهة نظر عٌنة الدراسة هً الفقرة ( )2والتً نصت على " الوعً باألنظمة واللوائح
المدرسٌة ٌساعد على تحقٌق االنتظام واالنضباط المدرسً" ،حٌث حصلت على متوسط حسابً قدره (،)4.32
وانحراؾ معٌاري بلػ ( )2.13والذي ٌقابله درجة "متوسطة" وهذا ٌعنً أن المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري مدارس
التعلٌم ما بعد األساسً ٌقومون بدور إبداعً فً محور األنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة ،من حٌث نشر الوعً
اإلٌجابً لإللمام بها وتفعٌلها ودراستها ورفع التوصٌات حولها وربطها بالعمل اإلداري والفنً ،وقد ٌعزى ذلك
إلى حرص المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس واهتمامهم باألنظمة واللوائح التً تساعد على االنتظام
واالنضباط المدرسً فً المجتمع المدرسً ،كما ٌعزى إلى اقتناع المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس وإٌمانهم
بؤهمٌة تفعٌل األنظمة واللوائح بما ٌكفل العمل الجاد والعادل والشفاؾ فً البٌئة المدرسٌة ،وجاءت فً المرتبة
الخامسة الفقرة ( )7التً نصت على " اإللمام باألنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة ٌساعد مدٌر المدرسة على
االستقاللٌة فً اتخاذ القرارات المدرسٌة" بمتوسط حسابً ( ،)4.15وانحراؾ معٌاري ( )1.22وٌقابله درجة
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متوسطة ،وهذا ٌدل على أن المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس ٌحتاجون لصالحٌات ومرونة أكبر فً اتخاذ
القرارات بعٌدا قدر اإلمكان عن التمسك حرفٌا باألنظمة واللوائح.
وقد اتفقت نتٌجة هذه الدراسة المتعلقة بهذا المحور مع دراسة باناعمه ( )3117التً أوصت بؤهمٌة توفٌر
البٌئة التنظٌمٌة المناسبة لنمو اإلبداع وتعزٌز الممارسات اإلبداعٌة ،وفتح المزٌد من الصالحٌات للمدرسة التخاذ
القرارات.

 -3مناقشة النتائج المتعلقة بمحور دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة المرتبطة بالرعاٌة الطالبٌة.
ٌتكون هذا المحور من ( )7فقرات ،كل منها تصؾ دورا من األدوار اإلبداعٌة التً ٌمارسها المشرفون
اإلدارٌون ومدٌرو المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً المتعلقة (بالرعاٌة الطالبٌة) ،ومن خالل دراسة
النتائج المتعلقة بهذا المحور ٌتضح فً الجدول ( )21أن الفقرة رقم ( )24والتً نصت على " تعزٌز الطلبة
المجٌدٌن فً األنشطة المدرسٌة ٌزٌد من إبداعاتهم وٌوسع مداركهم " جاءت فً المرتبة األولى بمتوسط
( ،)4.57وانحراؾ معٌاري ( )1.22بدرجة "متوسطة" وذلك ٌعزى إلى وعً المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري
مدارس التعلٌم ما بعد األساسً وإدراكهم بؤن المدرسة وحدة متكاملة ٌنبؽً أن تكتمل حلقات االهتمام بجوانبها
البشرٌة واإلدارٌة والفنٌة والتقنٌة وتبنً أسالٌب رعاٌة ؼٌر تقلٌدٌة بحٌث تكون ابداعٌة مرتبطة بمٌول الطالب
ورؼباتهم بالتنسٌق مع مإسسات مجتمعٌة متخصصة كالجامعات والنوادي والجمعٌات والمراكز العلمٌة
واإلرشادٌة وتنفٌذ برامج متنوعة لرعاٌة الطالب وتعزٌزهم كالرحالت العلمٌة والترفٌهٌة والثقافٌة ،وما ٌدعم
ذلك إهتمام وزارة التربٌة والتعلٌم بطرح بعض المسابقات فً الحقل التربوي مثل :برنامج التنمٌة المعرفٌة،
ومسابقة المحافظة على النظافة والصحة فً البٌئة المدرسٌة ،ومسابقة فن الخطابة والتحدث بالفصحى ،ومسابقة
التفوق الكشفً ،ومسابقة األنشطة المدرسٌة ،إضافة لمتابعتها لمجموعة من المشارٌع التربوٌة منها :تثقٌؾ
األقران ،ومعالجة الضعؾ القرائً ،وبرنامج صعوبات التعلم وذوي االحتٌاجات الخاصة ،ومشروع المعلم
الصؽٌر ،وجاءت فً المرتبة السابعة الفقرة رقم ( )22التً نصت على " تنفٌذ أنشطة مدرسٌة إبداعٌة تسهم فً
صقل موهبة الطالب"بمتوسط ( )4.27وانحراؾ معٌاري ( )2.17وهً فً مستوى "متوسط" ،وٌعزى ذلك أن
قناعات المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس بؤن األنشطة التً تنفذ فً البٌئة الخارجٌة أكثر جدوى وأثرا من
األنشطة المنفذة فً المدرسة ،كما ٌرى المشرفون اإلدارٌون ومدٌرو المدارس أن المشارٌع الشاملة والمدروسة
بشكل متكامل وبتنسٌق مع أولٌاء األمور ومإسسات المجتمع أفضل أثرا من األنشطة التقلٌدٌة.
وقد اتفقت نتٌجة هذا المحور مع دراسة عبد القادر ( ) Abdel Kader ،2008التً أشارت إلى ضرورة
تعزٌز مفاهٌم السلوك اإلبداعً فً أنظمة المدارس من خالل وجود مركز مختص باإلبداع بهدؾ استكشاؾ
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مدى قدرة المعلمٌن على تحدٌد السلوكٌات اإلبداعٌة لدى األطفال ،وتحدٌد بعض المفاهٌم الخاطئة لدى المعلمٌن
حول اإلبداع ،وكٌفٌة تحدٌد العملٌات اإلبداعٌة بدل المنتج اإلبداعً ،ودٌنامٌات المفاهٌم اإلبداعٌة.
 -4مناقشة النتائج المتعلقة بمحور دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة
للعاملٌن.
ٌتكون هذا المحور من ( )2فقرات ،كل منها تصؾ دورا من األدوار التً ٌمارسها المشرفون اإلدارٌون
ومدٌرو المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً المتعلقة (بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن) ،ومن خالل دراسة النتائج
المتعلقة بهذا المحور -كما ٌتضح فً الجدول رقمٌ - )22( :تبٌن أن فقرات هذا المحور قد حصلت على متوسط
حسابً ٌتراوح بٌن ( )4.32كحد أعلى و( )4.23كحد أدنً ،والذي ٌقابله درجة "كبٌرة" ،وجمٌعها جاءت بدرجة
"متوسطة" ،حٌث جاءت الفقرة رقم ( )22التً نصت على " التنوٌع فً برامج اإلنماء المهنً بالمدرسة ٌإدي
لطرق تدرٌسٌة إبداعٌة " فً المرتبة األولى بمتوسط حسابً ( )4.32وانحراؾ معٌاري ( )2.13بمستوى
"متوسط" ،وجاءت الفرة رقم ( )31التً نصت على " تحلٌل استمارات تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة المنفذة مباشرة
تجود التنفٌذ المستقبلً للبرامج التدرٌبٌة" فً المرتبة األخٌرة فً المحور ،وٌعزى ذلك إلى أن المشرفٌن ومدٌري
المدارس ٌحبذون التنوٌع فً برامج اإلنماء المهنً حٌث أن تكرار البرامج التدرٌبٌة تصبح مملة ولٌست ذات
جدوى ،كما أن التنوٌع ٌإدي إلى اإلنماء المهنً الذاتً للمعلم ،كما أن المبالػ المالٌة الممنوحة للمدارس كدعم
مالً كان لها أثر فً تنوٌع البرامج التدرٌبٌة الهادفة لإلبداع واإلبتكار.
وقد اتفقت نتٌجة هذا المحور مع دراسة الٌوسؾ ( )3122التً أشارت إلى ضرورة االهتمام بتنمٌة
القدرات اإلبداعٌة فً الجهاز اإلداري المدرسً من خالل التنوٌع فً أسالٌب اإلنماء المهنً مثل الورش
الدورات التدرٌبٌة والحلقات النقاشٌة واالجتماعات الفردٌة والزمرٌة وتبادل الخبرات ،واالستفادة من الخبرات
اإلبداعٌة للمدربٌن العمانٌٌن فً المدارس المجاورة على مستوى مدارس الوالٌة والمحافظة التعلٌمٌة.
 -5مناقشة النتائج المتعلقة بمحور دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة المرتبطة بالتواصل بٌن
األسرة والمجتمع.
ٌتكون هذا المحور من ( )7فقرات ،كل منها تصؾ دورا من األدوار التً ٌمارسها المشرفون اإلدارٌون ومدٌر
المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً المتعلقة (بالتواصل مع األسورة والمجتموع) ومون خوالل دراسوة النتوائج
المتعلقة بهوذا المحوور  -كموا ٌتضوح مون الجودول رقوم -)23( :حٌوث ٌتبوٌن أن فقورات هوذا المحوور قود حصولت علوى
متوسط حسابً ٌتراوح بٌن ( )4.37كحد أعلوى و( )4.27كحود أدنوى ،وجمٌعهوا جواءت بدرجوة " متوسوطة" وقود
جاءت الفقرة ( )32التً نصها " استخدام أسالٌب إبداعٌة ٌزٌد من استقطاب أولٌاء األموور الفواعلٌن للمدرسوة"
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بمتوسط ( )4.37وبانحراؾ معٌاري ( )2.14فً المرتبة األولى فً المستوى" متوسط"كما جاءت فً المرتبة
السادسة الفقرة ( )37والتً نصها "تطوٌر الشراكة بٌن المدرسة والمجتمع المحلوً ٌقلول الكثٌور مون المشوكالت
المدرسٌة" بمتوسط حسابً ( )4.27وانحراؾ معٌاري ( )2.15بدرجة متوسطة ،وهذا ٌدل على أن المشرفٌن
اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس ٌركزون على التنوع فً األسالٌب وٌبدعون فٌها الستقطاب أولٌاء األمور وٌعزى
ذلك إلى االهتمام الكبٌر الذي تبدٌه وزارة التربٌوة والتعلوٌم لموضووع التواصول بوٌن المدرسوة واألسورة والمجتموع
وتفعٌل مجالس اآلباء /األمهوات وفوق المنظوور اإلبوداعً ،حٌوث ٌوتم توجٌوه المشورفٌن اإلدارٌوٌن فوً المودٌرٌات
التعلٌمٌة بالمحافظات لمساعدة إدارات المدارس لتبنً أسالٌب إبداعٌة متنوعة فً تفعٌل التواصل بٌن المدرسوة
ومإسسووات المجتمووع الحكومٌووة والخاصووة ،وذلووك موون خووالل برنووامج التواصوول بووٌن المدرسووة واألسوورة والمجتمووع
المحلً المطبق منذ ( )6سونوات والوذي ٌهودؾ إلوى تطووٌر كفاٌوات المودٌرٌن فوً التعامول موع األسورة والمجتموع
باستخدام المفاهٌم واالستراتٌجٌات الحدٌثة فً اإلدارة وتزوٌدهم بالنماذج العملٌة وفوق أسوالٌب متنوعوة ومشووقه
ومنظمة.
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الٌوسؾ ( )3122التً أشارت إلى أهمٌة االستفادة من الخبرات
اإلبداعٌة لمدٌرات المدارس المتمٌزات فً إلقاء المحاضرات والندوات فً المجتمع المحلً ،ودراسة الحرمً
( )3114التً أكدت على العمل على تقوٌة أواصر العالقة بٌن المدرسة والمجتمع المحلً .
 -6مناقشة النتائج المتعلقة بمحور دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة المرتبطة بتعزٌز العاملٌن.
ٌتكون هذا المجال من ( )7فقرات ،كل منها تصؾ دورا من األدوار التً ٌمارسها المشرفون اإلدارٌون
ومدٌرو المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً المتعلقة (بتعزٌز العاملٌن) ومن خالل دراسة النتائج المتعلقة
بهذا المحور  -كما ٌتضح من الجدول (ٌ – )24تضح أن فقرات هذا المحور قد حصلت على متوسط حسابً ٌتراوح
بٌن ( )4.47كحد أعلى  ،و( )4.27كحد أدنى وجمٌعها جاءت بدرجة متوسطة ،وقد جاءت الفقرة رقم ( )43التً
نصت على " تكرٌم المعلمٌن المبدعٌن فً المدرسة ٌحفزهم نحو اإلبداع فً العمل" فً المرتبة األولى بمتوسط
حسابً ( )4.47وانحراؾ معٌاري قدره ( )2.12بدرجة " متوسطة" ،وجاءت الفقرة ( )46فً المرتبة
السادسة والتً نصها "التعزٌز ٌقوي من األلفة والعمل بروح الفرٌق الواحد " بمتوسط ( )4.27وانحراؾ
معٌاري ( ،)2.17وٌعزى ذلك إلى الدور الكبٌر للتعزٌز فً تطوٌر األداء المدرسً فً المدارس ،وإبراز
المواهب والمبدعٌن من المعلمٌن واإلدارٌٌن فً المدارس ،إضافة إلى الجهود التً تبذلها وزارة التربٌة والتعلٌم
فً نشر ثقافة التقٌٌم والشفافٌة والتحفٌز والتعزٌز للعاملٌن فً المدارس وأقسام تطوٌر األداء المدرسً فً
المدٌرٌات التعلٌمٌة بالمحافظات ساعدت المدارس لتبنً مبادرات متنوعة إلدخال البهجة والسرور للعاملٌن فً
الحقل التربوي.
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وقد اتفقت نتٌجة الدراسة لهذا المحور مع ما توصلت إلٌه دراسة الصوافً ( )3112من مالئمة المناخ
المدرسً لممارسة مدٌري المدارس لجوانب اإلبداع فً عملهم ،وضرورة تقدٌم حوافز مادٌة ومعنوٌة لمدٌري
المدارس وزٌادة الصالحٌات الممنوحة لهم ،كما اتفقت مع دراسة جارفٌس ( ) Jarvis ، 0255التً أشارت إلى
ضرورة قٌام إدارات المدارس باستثمار القدرات اإلبداعٌة والقٌادٌة للمعلمٌن األوائل  /قادة المعلمٌن ،كما اتفقت
نتٌجة هذه الدراسة مع دراسة الصوافً ( ،)3112ودراسة الشبلً ( ،)3121ودراسة الحارثً ( ،)3125والتً
توصلت إلى ضرورة تقدٌم حوافز مادٌة ومعنوٌة لمدٌري المدارس وتعزٌزهم ،وزٌادة الصالحٌات الممنوحة لهم.

ثانٌا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً
لإلجابة على السؤال الثانً  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة ) (0.00=αبٌن آراء
المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس حول دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعلٌم
ما بعد األساسً فً سلطنة عمان تبعا للمتغٌرات التالٌة( :المسمى الوظٌفً -والنوع -والخبرة -والمؤهل العلمً-
والمحافظة التعلٌمٌة).
 -2متغ ٌّر المسمى الوظٌفً
أظهرت نتائج تحلٌل التباٌن األحادي فً جدول ( )25عدم وجود فروق ذات دالله إحصائٌة عند مستوى
الداللة ) (0.00=αحول الدور اإلبداعً للمشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد
األساسً فً حل المشكالت المدرسٌة ٌعزى لمتؽٌر المسمى الوظٌفً ،وقد ٌعود السبب فً ذلك أن الخبرات
التً اكتسبها كل من  -المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس -متشابهة حٌث أن من شروط شؽل الوظٌفتٌن
الخبرة اإلدارٌة كمدٌر مدرسة وبذلك فاتفاق الفئتٌن بؤهمٌة اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة نابع
من اهتمامهما.
كما أن ارتباط الوظٌفتٌن فنٌا من حٌث تطوٌر األداء المدرسً فً العناصر المختلفة المكونة للمنظومة
المدرسٌة كاالنتظام والتحصٌل وتوظٌؾ المبنى ومرافقة وزٌادة التواصل مع المجتمع وتطوٌر المعلم واستخدام
التقنٌات لتسهٌل العمل وكذلك رعاٌة وتطوٌرالعاملٌن ٌجعل من الطبٌعً تشابه توجهاتهما نحو اإلبداع اإلداري
ودوره فً حل المشكالت المدرسٌة.
وقد اتفقت نتٌجة هذه الدراسة مع ما توصلت إلٌه دراسة الحارثً ( )3125التً أشارت إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائٌة للممارسات اإلدارٌة لإلبداع اإلداري تعزى لمتؽٌر المسمى الوظٌفً ،وأختلفت مع
دراسة الشبلً ( )3112التً أظهرت وجود فروق بٌن متوسطات اجابة عٌنة الدراسة وفقا للمسمى الوظٌفً.
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 -2متغٌر النوع
أظهرت نتائج تحلٌل التباٌن األحادي فً جدول ( )24عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى
الداللة ) (0.00=αحول الدور اإلبداعً للمشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً
فً حل المشكالت المدرسٌة وفقا لمتؽٌر النوع.
وقد ٌعزى ذلك الى أن برامج اإلنماء المهنً والدعم اإلداري والفنً المقدم للمدارس ٌستهدؾ الذكور
واإلناث على حد سواء وعلى الجمٌع التنافس فً تطوٌر مدارسهم واالرتقاء بها ،كما أن تركٌز الوزارة فً
االونه األخٌرة على ظاهرة تفوق اإلناث على الذكور فً المجاالت التنظٌمٌة والفنٌة جعلت الفارق ضئٌال او
معدوما حٌث سعت الوزارة لتدرٌب الذكور وإكسابهم الكثٌر من المهارات وتنفٌذ العدٌد من برامج اإلنماء
المهنً كتبادل الزٌارات والحلقات النقاشٌة والدراسات المٌدانٌة التً تقؾ على أسباب تفوق الذكور على اإلناث
ووضع خطط إجرائٌة لعالجها ،كما أن نظام المإشرات التربوٌة والبوابة التعلٌمٌة أوجد تنافسٌة عالٌة بٌن
الفئتٌن فً التطوٌر اإلداري والفنً ومنها استخدام أسالٌب إبداعٌة فً ذلك ،كما قامت بعض المدٌرٌات التعلٌمٌة
بمشارٌع إدارٌة تنصب فً تطوٌر مدارس الذكور باالستفادة من المشارٌع والمناشط المطبقة فً مدارس
اإلناث.
وتختلؾ هذه الدراسة مع ما توصلت إلٌه دراسة الشرٌانٌة ( )3121والتً أظهرت نتائجها على أن
مدٌرات المدارس أكثر تحسٌنا للمناخ التنظٌمً المرتبط باإلبداع اإلداري من مدٌري المدارس ،كما تختلؾ نتٌجة
هذه الدراسة مع ما توصلت إلٌه دراسة س الن ( ) S.LANE : 2008التً أظهرت وجود أثر لإلدارة المفتوحة على
الرضا الوظٌفً اٌجابٌا وابداعٌا.

 -3متغٌر المؤهل الدراسً:
أظهرت نتائج تحلٌل التباٌن األحادي فً جدول ( )27عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى
الداللة ) (0.00=αحول الدور اإلبداعً للمشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً
فً حل المشكالت المدرسٌة وفقا لمتؽٌر المإهل الدراسً.
وهذا ٌدل على أن هناك إجماعا بٌن المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس من حملة دبلوم كلٌة
المعلمٌن والبكالورٌوس والماجستٌر والدكتوراه على دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة لجمٌع
محاور العملٌة التعلٌمٌة فً المدرسة سواء التخطٌط أو األنظمة واللوائح أو الرعاٌة الطالبٌة أو تنمٌة المعلمٌن
مهنٌا أو التواصل بٌن المدرسة واألسرة والمجتمع أو تعزٌز العاملٌن ،وقد تكون هذه النتٌجة منطقٌة ألن جمٌع
المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس سواء أكانوا من حملة الدبلوم أم البكالورٌوس أم الدكتوراه ٌشعرون فعال
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بؤهمٌة حل المشكالت المدرسٌة باستخدام طرق واسالٌب ابداعٌة ،وهذا ناتج عن الخبرات والمهارات والكفاٌات
التً اكتسبوها من خالل دراستهم التؤهٌلٌة والدورات التدرٌبٌة والحلقات والمشاؼل التً شاركوا فً تنفٌذها.
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الحارثً ( )3125التً أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائٌة تعزى لمتؽٌر المإهل الدراسً ،وتختلؾ هذه الدراسة مع دراسة عبد الجبار ( )3124التً أظهرت
نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائٌة حول مستوى اإلبداع اإلداري ودرجة ممارسة اتخاذ القرار لدى
المدٌرات تبعا لمتؽٌر المإهل العلمً .
 -3متغٌر الخبرة
لقد أظهرت نتائج تحلٌل التباٌن األحادي فً جدول ( )22وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى
الداللة ) (0.00=αحول الدور اإلبداعً للمشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً
فً حل المشكالت المدرسٌة وفقا لمتؽٌر الخبرة .
ومن خالل الجدول رقم ( )22اختبارشٌفٌه للمقارنات البعدٌة للفروق بٌن مجموعات سنوات الخبرة على
محاور الدراسةٌ ،تبٌن وجود فروق ذات داللة فً المحور األول لصالح فئة ( 21سنوات فؤقل) ،وقد ٌعزى ذلك
إلى أن المشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس من فئة (  21سنوات فؤقل) هم فئة ما زالوا فً قمة العطاء وهً
الفئة األكثر حٌوٌة فً الحقل التربوي والتً تإمن بؤهمٌة اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة ،كما أن
فئة ( ،)31 -22وفئة ( 32فؤكثر) وفً ظل عدم وجود حوافز مادٌة للكوادر ذوي الخبرات الطوٌلة ،فقد تكون
تلك الفئات محبطة وأقرب للتقلٌد عن اإلبداع مقارنة للفئة (  21سنوات فؤقل)،
وتختلؾ نتٌجة هذه الدراسة مع ما توصلت إلٌه دراسة الحارثً ( ،)3125والتً أظهرت نتائجها عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن آراء عٌنة الدراسة حول درجة الممارسات اإلبداعٌة تعزى إلى متؽٌر سنوات
الخبرة .وتتفق هذه الدراسة مع دراسة عبد الجبار ( )3124التً أظهرت نتائجها من وجود فروق ذات داللة
احصائٌا حول مستوى اإلبداع اإلداري ودرجة ممارسة اتخاذ القرار لدى المدٌرات تبعا لعدد سنوات الخبرة فً
اإلدارة والدورات التدرٌبٌة.
-4متغٌر المحافظة التعلٌمٌة:
أظهرت نتائج تحلٌل التباٌن األحادي فً جدول ( )32إلى وجود فروق ذات دالله إحصائٌة عند مستوى الداللة
) (1.16=αحول الدور اإلبداعً للمشرفٌن اإلدارٌٌن ومدٌري المدارس فً مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً
حل المشكالت المدرسٌة وفقا لمتؽٌر المحافظة التعلٌمٌة فً جمٌع محاور الدراسة ،ومن خالل الجداول من
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رقم ( )33إلى ( )32اختبارشٌفٌه للمقارنات البعدٌة للفروق بٌن مجموعات المحافظة على محاور الدراسة،
ٌتبٌن وجود فروق ذات داللة على النحو االتً:
 -1المحور األول :دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالتخطٌط االستراتٌجً:
ٌتضح من خالل الفروق فً المتوسطات بٌن مسندم والمحافظات التعلٌمٌة وجود فروق دالة إحصائٌا لصالح
محافظات مسقط ،وشمال الباطنة ،وظفار ودٌوان عام الوزارة ،حٌث كان دٌوان عام الوزارة أعالها بفارق
( ،)2.64تلٌها مسقط ( )2.32وقد ٌعزى ذلك للخبرات المتواجدة فً الوزارة ومسقط ولقلة خبرات
المشرفٌن اإلدارٌٌن وإدارات المدارس فً محافظة مسندم التً بطبٌعتها الجؽرافٌة الصعبة وتباعد مدارسها
األمر الذي ٌحد من متابعة الخطط وتقٌٌمها.
فً حٌن توجد فروق لصالح مسقط مقارنة بمحافظة الداخلٌة وٌعزى ذلك لقرب محافظة مسقط من دٌوان
عام الوزارة وسهولة التواصل معهم وتقٌٌم خططهم كما أن مشرفً وإدارًٌ مسقط أكثر مشاركة فً تطبٌق
الورش التدرٌبٌة المختصة بالتخطٌط اإلستراتٌجً.
 -1المحور الثانً :دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة باألنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة:
ٌتضح فً المحور الثانً وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن الوزارة ومسندم والوسطى وشمال الباطنة
والداخلٌة لصالح دٌوان عام الوزارة وٌعزى ذلك إلٌمان المشرفٌن اإلدارٌٌن فً دٌوان عام الوزارة بؤهمٌة
األنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة فً تطبٌق اإلبداع اإلداري كونهم الذٌن ٌضعون اللوائح واألنظمة
المدرسٌة وهذا عكس المدٌرٌات التعلٌمٌة بالمحافظات الذٌن ٌرون أنها تعٌق اإلبداع حٌث أنها تكبل
انطالقتهم فً المدارس ،ثم جاءت بعدها شمال الشرقٌة ،ثم الداخلٌة ،وأخٌرا الوسطى بسبب وجود التزام
أكثر فً شمال الشرقٌة والداخلٌة فً تطبٌق األنظمة واللوائح واألدلة المدرسٌة.
 -3المحور الثالث :دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالرعاٌة الطالبٌة:
ٌتضح فً المحور الثالث وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن دٌوان عام الوزارة ومسندم وشمال الشرقٌة
والداخلٌة لصالح دٌوان عام الوزارة ،وبٌن مسقط ومسندم والداخلٌة لصالح مسقط ،وٌعزى ذلك إلٌمان
المشرفٌن اإلدارٌٌن بدٌوان عام الوزارة بؤهمٌة تطبٌق اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالرعاٌة
الطالبٌة ،وبسبب التنسٌق الكبٌر بٌن المدٌرٌتٌن اللتٌن تشرفان على الرعاٌة الطالبٌة وهما المدٌرٌة العامة
لتنمٌة الموارد البشرٌة التً ٌعمل بها المشرفون اإلدارٌون والمدٌرٌة العامة للبرامج التعلٌمٌة التً تقع بها
دائرة األنشطة والرعاٌة الطالبٌة ،كما أن محافظة مسقط من أبرز المحافظات التً تهتم برعاٌة الطالب
وتنمٌتهم وتطبق الكثٌر من البرامج التً تخدم الطالب لقربها من المإسسات والمراكز التً ٌمكن االستفاده
منها.
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 -4المحور الرابع :دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن:
ٌتضح فً المحور الرابع وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن محافظات مسقط والداخلٌة وشمال الباطنة
والوسطى ومسندم لصالح دٌوان عام الوزارة  ،وٌعزى ذلك إلٌمان المشرفٌن اإلدارٌٌن بدٌوان عام الوزارة
بؤهمٌة تطبٌق اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بالتنمٌة المهنٌة للعاملٌن ،وبسبب التنسٌق الكبٌر
بٌن المدٌرٌة العامة لتنمٌة الموارد البشرٌة التً ٌعمل بها المشرفون اإلدارٌون والمدٌرٌة العامة للبرامج
التعلٌمٌة التً تقع بها دائرة األنشطة والرعاٌة الطالبٌة.
 -5المحور الخامس :دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بتواصل المدرسة مع األسرة
والمجتمع:
ٌتضح فً المحور الخامس وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مسندم والوسطى وشمال الشرقٌة
وشمال الباطنة والداخلٌة ودٌوان عام الوزارة لصالح دٌوان عام الوزراة ،وٌعزى ذلك إلى أن المشرفٌن
االدارٌٌن بدٌوان عام الوزارة قد التحقوا بمجموعة من الدورات التدرٌبٌة التً تتعلق بالتواصل بٌن المدرسة
واألسرة والمجتمع المحلً كما ساهموا فً نقل أثر التدرٌب فً المدٌرٌات التعلٌمٌة بالمحافظات باإلضافة
إلى أنهم ٌقومون بتطوٌر اللوائح واألدلة المتعلقة بمجلس اآلباء واالمهات وبرنامج التواصل.
 -6المحور السادس :دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المرتبطة بتعزٌز العاملٌن:
ٌتضح فً المحور السادس وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مسندم والوسطى وشمال الشرقٌة
وشمال الباطنة والداخلٌة وظفار لصالح دٌوان عام الوزارة ،وٌعزى ذلك إلى أن المشرفٌن اإلدارٌٌن فً دٌوان
عام الوزارة ٌتم تعزٌزهم بشكل أكبر وخاصة فً الدورات والبرامج التدرٌبٌة الخارجٌة ،وإلحاقهم فً الكثٌر
من اللجان ،باإلضافة إلى أ نه ٌتم تكرٌم عدد أكبر منهم فً االحتفال السنوي الذي تقٌمه الوزارة مقارنة مع
المدٌرٌات التعلٌمٌة بالمحافظات.
 -7المتوسط العام
من خالل نتائح المحاور الستة ٌتضح أن هناك فروقا ذات داللة إحصائٌة فً المتوسط العام فً جمٌع
المدٌرٌات التعلٌمٌة بالمحافظات عدا محافظة مسقط لصالح دٌوان عام الوزارة ،وٌعزى ذلك إلى حرص
المشرفٌن اإلدارٌٌن بالوزارة على تشجٌع المدٌرات التعلٌمٌة بالمحافظات لتطبٌق اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المدرسٌة ،ووجود تنسٌق أكبر بٌنهم وبٌن المعنٌٌن فً المدٌرٌات بدٌوان عام الوزارة ممن تطبق
مشارٌع تتمٌز باإلبداع اإلداري ونقلها للمشرفٌن اإلدارٌٌن وإدارات المدارس بالمدٌرٌات التعلٌمٌة بالمحافظات،
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إضافة إلى تمٌز المشرفٌن اإلدارٌٌن بالوزارة بخبرات طوٌلة ومتطورة ولدٌهم قدرات ومهارات عالٌة وقد تم
اختٌارهم بناء على كفاءتهم ،إضافة إلى عملهم فً لجان تتعلق بالتخطٌط االستراتٌجً للتعلٌم ووضع السٌاسات
التربوٌة ،واللجان المشتركة بٌن دٌوان عام الوزارة والمإسسات التعلٌمٌة األخرى مثل جامعة السلطان قابوس
ومجلس التعلٌم.
وال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة لصالح محافظة مسقط بحكم موقعها وقربها من دٌوان عام
الوزارة ،الذي كان له أثر كبٌر فً زٌادة التواصل بٌن المشرفٌن بدٌوان عام الوزارة والمشرفٌن اإلدارٌٌن
بمحافظة مسقط ،باإلضافة إلى تنفٌذ دورات تدرٌبٌة مشتركة داخل المحافظة ،ووجود كثٌر من المإسسات
التعلٌمٌة المعنٌة باإلبداع مثل الكلٌات الخاصة والجامعات والمعاهد والمراكز التدرٌبٌة والمدارس الخاصة،
باإلضافة إلى إن محافظة مسقط تنفذ العدٌد من الفعالٌات والبرامج التً تسهم فً تنمٌة اإلبداع اإلداري فً حل
المشكالت المدرسٌة لدى إدارات المدارس.
وتتفق نتٌجة هذه الدراسة مع ما توصلت إلٌه دراسة الصوافً ( )2008والتً أظهرت نتائجها وجود فروق
بٌن متوسطات إجابة عٌنة الدراسة فً ممارسة مدٌري مدارس الحلقة الثانٌة لجوانب اإلبداع اإلداري وفقا لمتؽٌر
المحافظة التعلٌمٌة.
التوصٌات والبحوث المقترحة
أوال التوصٌات:
فً ضوء النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة ٌوصً الباحث بمجموعة من التوصٌات:
 إعطاء صالحٌات واسعة للمدارس فً جوانب العمل المدرسً والتوً تجوود األداء وتعوزز ممارسوة اإلبوداعاإلداري.
 قٌام فرٌق التطوٌر والتحسٌن بالمدارس بإجراء تقٌٌم دوري لخطة المدرسة. تنفٌذ أنشطة وبرامج مدرسٌة إبداعٌة تسهم فً صقل مواهب الطلبة. زٌادة الدعم المالً المخصص لتعزٌز المبدعٌن فً المودارس وتكورٌمهم فوً شوتى المناسوبات علوى مسوتوىالمدرسة والمحافظة ودٌوان عام الوزارة.
 تنفٌذ برامج تدرٌبٌة نوعٌة ترتقً بالكوادر اإلشرافٌة واإلدارٌة ،وتحقق اإلبداع اإلداري والفنً والتقنً فًالمدارس.
 إجراء تقٌٌم شهري فً آلٌات وأسالٌب تفعٌول التواصول بوٌن المدرسوة واألسورة والمجتموع المحلوً مون أجولتطوٌر الشراكة المجتمعٌة فً اإلبداع المدرسً.
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 تطوٌر معاٌٌر اختٌار المشرفٌن اإلدارٌوٌن والكووادر اإلدارٌوة والفنٌوة والتدرٌسوٌة ،ومنهوا تطبٌوق اختبواراتومقاٌٌس السمات الشخصٌة للمترشحٌن لتلك الوظائؾ لضمان االختٌار األمثل للمترشحٌن.
 استقطاب الكووادر ذات الكفواءة واإلجوادة لشوؽل الوظوائؾ فوً المجواالت اإلشورافٌة والفنٌوة والتدرٌسوٌة عونطرٌق حوافز مادٌة ومعنوٌة ورواتب وبدالت مقبولة.
 تنفٌووذ بوورامج تبادلٌووة فووً مجووال اإلبووداع المدرسووً بووٌن إدارات الموودارس علووى مسووتوى المدٌرٌووة التعلٌمٌووةبالمحافظة والسلطنة والدول اإلخرى لالستفادة من التجارب والمشارٌع اإلبداعٌة لتطوٌر األداء المدرسً.
 تطبٌق المحاسبٌة فً األداء المدرسً. منح صالحٌات أكبر للمدارس فً الجوانب اإلدارٌة والمالٌة والفنٌة والتقنٌة. موونح المش ورفٌن اإلدارٌووٌن صووالحٌات أكبوور فووً العموول اإلشوورافً بحٌووث ٌسووتطٌع اتخوواذ القوورارات الالزمووةللمتابعووة والمحاسووبٌة بمووا ٌضوومن تحقٌووق األه وداؾ التربوٌووة ،وبمووا ٌضوومن إٌجوواد حلووول إبداعٌووة للمشووكالت
المدرسٌة.
ثانٌا :البحوث المقترحة
تتضمن هذه الدراسة دور اإلبداع اإلداري فً حل المشكالت المدرسٌة فً مدارس التعليٌم ميا بعيد األساسيً فيً
سلطنة عمان؛ لذا ٌقترح الباحث:
 -1إجراء دراسة مٌدانٌة حول مشيكالت ومعوقيات اإلبيداع اإلداري لميدٌري ميدارس التعليٌم األساسيً فيً
ضوء الخبرات المعاصرة لبعض الدول المتقدمة فً مجال التربٌة والتعلٌم.
 -2عمل دراسات مقارنة بٌن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري فً مدارس السلطنة ،وميدارس بعيض اليدول
المتقدمة فً مجال اإلدارة والتخطٌط التربوي.
 -3إجييراء دراسيية شييبه تجرٌبٌيية فييً ذات الموضييوع حييول مييدى فاعلٌيية اإلبييداع اإلداري لييدى مييدٌري
المدارس فً تنظٌم سٌر العمل اإلداري فً المدرسة.
 -4إجراء دراسة مشابهة تتناول أثر البرامج التدرٌبٌة فً تطبٌق األسالٌب اإلبداعٌة فً المدارس.
والطرق اإلبداعٌة فً حل المشكالت المدرسٌة.
 -5إجراء دراسة حول أثر اإلدارة اإلبداعٌة المدرسٌة فً تفعٌل التواصل بٌن المدرسة واألسرة والمجتموع
المحلً.
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-1المراجع العربٌة
باناعمه ،فوزٌه عبدالرحمن .)3117( .ثقافة اإلبداع مدخل لتطوٌر األداء اإلداري لدى مدٌرات مدارس التعلٌم
الثانوي العام الحكومً واألهلً بمدٌنة مكة المكرمة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة أم القرى،
المملكة العربٌة السعودٌة.
البوودرانً ،ذعووار ؼضووبان .)31122( .معو قااات اإلبااداع اإلداري لاادى ماادٌري الماادارس اإلبتدائٌااة الحكومٌااة
بمنطقة برٌاده مان وجهاة نظار مادٌرٌها ووكالئهاا ،رسوالة ماجسوتٌر ؼٌور منشوورة ،جامعوة أم القورى،
المملكة العربٌة السعودٌة.
الجراٌدة ،محمد سلٌمان ؛ العرٌمً ،حلٌس محمد .)3112( .معوقات اإلبداع اإلداري لودى رإسواء اإلقسوام فوً
المدٌرٌات العامة للتربٌة والتعلٌم فً سولطنة عموان ،دراسوة مٌدانٌوة ،مجلاة دراساات الخلاٌج والجزٌارة
العربٌة ،س  ،42ع( 257محرم  -2544دٌسمبر  ،) 3123ص.ص .23 -52
جروان ،فتحً عبدالرحمن .)3113( .اإلبداع (مفهومه معاٌٌره مكوناته نظرٌاتاه خصائصاه مراحلاه قٌاساه).
عمان ،المملكة األردنٌة الهاشمٌة ،دار الفكر للنشر.
جووودة ،جٌهووان محمووود .)3121( .إبااداعات المعلاام العربااً :الحاال اإلبااداعً للمشااكالت "مفاااهٌم وتاادرٌبات"،
عمان ،المملكة األردنٌة الهاشمٌة ،دار الفكر.
جووون ،هوووكنز.)3121( .إقتصاااد المعرفااة ( ،ترجمووة أحموود حٌوودر) .المملكووة األردنٌووة الهاشوومٌة ،الوودار العربٌووة
للعلوم ناشرون ( ،العمل األصلً نشر فً عام ) 3112
الحارثً ،سالم سٌؾ .)3125( .تصور مقترح لتطوٌر اإلبداع اإلداري لدى مادٌري المادارس بمحافظاة شامال
الشرقٌة بسلطنة عمان ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة نزوى ،نزوى ،سلطنة عمان.
الحارثً ،مشعل مبارك .)3123( .واقع تطبٌق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته لدى مادٌري المادارس
الثانوٌة فً محافظة جده بالمملكة العربٌة السعودٌة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة أم القورى،
المملكة العربٌة السعودٌة.
الحرمً ،منى محفوظ .)3114( .معوقات اإلبداع اإلداري بمدارس التعلٌم الثاانوي فاً سالطنة عماان ،رسوالة
ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط ،سلطنة عمان.
حمادات ،محمد حسون .)3117( .القٌاادة التربوٌاة فاً القارن الجدٌاد ،عموان ،المملكوة األردنٌوة الهاشومٌة ،دار
الحامد للنشر والتوزٌع.
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السووعدٌة ،حمووده حموود .)3112( .متطلبووات تطبٌووق اإلبووداع اإلداري فووً موودارس والٌووة الرسووتاق بمنطقووة جنوووب
الباطنة ،دراسة مٌدانٌة ،مجلاة اتحااد الجامعاات العربٌاة للتربٌاة وعلام الانفس ،موج.21.ع،3122 .4.
صص.77 -42.
السووعود ،راتووب سووالمه /4-2 ،3127( .مووارس) .معلاام مدرسااة المسااتقبل :األساارار السااتة للتربٌااة الفاعلااة
والقٌااادة اإلبداعٌااة والتعلااٌم المحتاارف  .ورقووة مقدمووة إلووى المووإتمر الرابووع لقسووم التربٌووة والدراسووات
اإلنسانٌة بجامعة نزوى ،نزوى ،سلطنة عمان.
السووكارنة ،بووالل خلووؾ .)3122( .اإلبااداع اإلداري ،عمووان ،المملكووة األردنٌووة الهاشوومٌة ،دار المسووٌرة للنشوور
والتوزٌع والطباعة.
الشاٌع ،وآخرون .)3122( .العالقات اإلنسانٌة واإلبداع اإلداري فً المؤسسات التعلٌمٌة ،القواهرة ،جمهورٌوة
مصر العربٌة ،مإسسة طٌبة للنشر والتوزٌع.
الشووبلٌة ،بدرٌووة حموود .)3112( .إسااتراتٌجٌة مقترحااة لتطبٌااق متطلبااات اإلبااداع اإلداري فااً ماادارس التعلااٌم
األساساااً بسااالطنة عماااان ،رسوووالة ماجسوووتٌر ؼٌووور منشوووورة ،جامعوووة الووودول العربٌوووة ،معهووود البحووووث
والدراسات العربٌة ،القاهرة ،جمهورٌة مصر العربٌة.
الشبلً ،محمد جمعة .)3121( .متطلبات تطبٌق اإلبداع اإلداري لدى مدٌري مدارس التعلٌم ماا بعاد األساساً
بسلطنة عمان ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة نزوى ،نزوى ،سلطنة عمان.
الشرٌانٌة ،الؽالٌة محمد .)3121( .المناخ التنظٌماً وعالقتاه باإلباداع اإلداري لادى مادٌري مادارس المنطقاة
الداخلٌة بسلطنة عمان ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة نزوى ،نزوى ،سلطنة عمان.
الصالحً ،سعود موسى .)3112( .درجة تأثٌر المشكالت المدرساٌة علاى أداء مادٌري مادارس التعلاٌم العاام
بمحافظة اللٌث ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربٌة السعودٌة.
الصوافً ،خلٌفة مسلم .)3112( .تطوٌر جوانب اإلباداع فاً عمال مادٌري مادارس الحلقاة الثانٌاة مان التعلاٌم
األساسً بسالطنة عماان ،رسوالة ماجسوتٌر ؼٌور منشوورة ،معهود البحووث والدراسوات العربٌوة ،جامعوة
الدول العربٌة ،القاهرة ،جمهورٌة مصر العربٌة.
عامر ،أٌمن .)3114( .الحل اإلبداعً للمشاكالت باٌن الاوعً واألسالوب ،القواهرة ،جمهورٌوة مصور العربٌوة،
مكتبة الدار العربٌة للكتاب.
عبد الجبار ،صافٌناز صدقة .)3124( .اإلبداع اإلداري وعالقته بإتخاذ القرار لدى مدٌرات المادارس الثانوٌاة
بمدٌنة مكة المكرمة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربٌة السعودٌة.
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علً ،لطؾ محمد .)3122( .التفكٌر اإلبداعً لدى المدٌرٌن وعالقته بحل المشكالت اإلدارٌة ،عمان ،المملكة
األردنٌة الهاشمٌة ،دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع.
العٌاصرة ،ولٌد رفٌق .)3124( .مهارات التفكٌر اإلبداعً وحل المشكالت ،عمان ،المملكة األردنٌة الهاشومٌة،
دار اسامة للنشر والتوزٌع.
الفوري ،عبدهللا بون علوً الفووري .)3124( .تجرباة وزارة التربٌاة والتعلاٌم بسالطنة عماان فاً تجوٌاد العمال
المدرساً ،ورقوة عمول مقدمووة إلوى لقو اء المسووإولٌن عون اإلدارة المدرسوٌة فووً الودول األعضواء بمكتووب
التربٌة العربً لدول الخلٌج المنعقد فً الفترة من ٌ 34-32ناٌر  ،3124دولة الكوٌت.
الكلبانٌوة ،أموول راشوود .)3117( .األنماااط القٌادٌااة لماادٌرات ماادارس التعلااٌم العااام فااً ساالطنة عمااان وعالقتهااا
باإلبااداع اإلداري ،رسووالة ماجسووتٌر ؼٌوور منشووورة ،معهوود البحوووث والدراسووات العربٌووة ،جامعووة الوودول
العربٌة ،القاهرة ،جمهورٌة مصر العربٌة.
مصطفى ،محمد كمال .)3125( .أنت القائد غادا ،القواهرة ،جمهورٌوة مصور العربٌوة ،مركوز الخبورات المهنٌوة
لإلدارة -بٌمك.
المعاٌطة ،عبدالعزٌز ؛ الجؽٌمان ،محمد عبدهللا .)3112( .مشكالت تربوٌة معاصرة ،عموان ،المملكوة األردنٌوة
الهاشمٌة ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع.
وزارة التربٌة والتعلٌم .)3112 ( .المرشد فً األنشطة التربوٌة ،سلطنة عمان.
وزارة التربٌة والتعلٌم ،)3114 ( .دلٌل عمل مدارس التعلٌم األساسً ،سلطنة عمان.
وزارة التربٌوووة والتعلوووٌم .)3115 ( .دلٌااال اختٌاااار الماااوجهٌن اإلدارٌاااٌن ،ومااادٌري المااادارس ومسااااعدٌهم،
والمشرفٌن التربوٌٌن ،والمعلمٌن األوائل  ،سلطنة عمان
وزارة التربٌة والتعلٌم .)3116 ( .التوجٌه اإلداري فً مدارس سلطنة عمان ،سلطنة عمان
وزارة التربٌة والتعلٌم .)3117 ( .نظام اإلدارة المدرسٌة الذاتٌة ،سلطنة عمان
وزارة التربٌة والتعلٌم .)3112( .قرار وزاري رقم ()1..8/69باعتماد التقساٌمات اإلدارٌاة لاوزارة التربٌاة
والتعلٌم وتحدٌد اختصاصاتها .وزارة التربٌة والتعلٌم ،سلطنة عمان.
وزارة التربٌة والتعلٌم3112 ( .أ) .دلٌل عمل اإلدارة المدرسٌة ،سلطنة عمان
وزارة التربٌة والتعلٌم3112 ( .ب) .دلٌل نظام تطوٌر األداء المدرسً ،سلطنة عمان
وزارة التربٌة والتعلٌم.3112 ( .ج) دلٌل السلف المالٌة للمدارس ،سلطنة عمان
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وزارة التربٌة والتعلٌم .)3121 ( .دلٌل التحصٌل الدراسً والممارسات التعلٌمٌة بالمدارس ،سلطنة عمان
وزارة التربٌة والتعلٌم.3122 ( .أ) التقرٌر السنوي لإلنماء المهنً لعام  .1.11مسقط ،المدٌرٌة العامة لتنمٌة
الموارد البشرٌة ،سلطنة عمان.
وزارة التربٌة والتعلٌم .3122( .ب) التقرٌر السنوي لإلنماء المهنً ،سلطنة عمان.
وزارة التربٌوووة والتعلوووٌم -دائووورة تطووووٌر األداء المدرسوووً )3124 ( .التقرٌااار السااانوي ألقساااام تطاااوٌر األداء
المدرسً بالمدٌرٌات التعلٌمٌة بالمحافظات .مسقط ،سلطنة عمان.
وزارة التربٌة والتعلٌم )3125 ( .دلٌل عمل األخصائً االجتماعً ،سلطنة عمان
الٌوسؾ ،خلود سعد .)3122( .اإلدارة اإلبداعٌة فً العملٌاات اإلدارٌاة بمادارس التعلاٌم العاام فاً بعاض مادن
منطقة مكة المكرمة ،رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربٌة السعودٌة.
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ممحق ()1

قبيًت ب عًب األفبضم األعبحزة انًحكً ٍٛنإلعخببَت
و

اعى انًحكى

1

د .عه ٙانًٓذ٘ كبظى

انخخصص
عهى انُفظ

يكبٌ انعًم انحبنٙ
جبيعت انغهطبٌ قببٕط

2

د .يحًذ عهًٛبٌ انجشاٚذة

إداسة حشبٕٚت

جبيعت َضٖٔ

3

د .حغبو انذ ٍٚانغٛذ يحًذ

إداسة حشبٕٚت

جبيعت َضٖٔ

4

د .عه ٙخًٛظ عهٙ

إداسة حعهًٛٛت

جبيعت َضٖٔ

5

د .عبذ انعضٚض عطب هللا انًعبٚطت

أصٕل حشبٛت

جبيعت َضٖٔ

6

أ.د .يحًذ عبذ انحًٛذ الشٍٛ

إداسة حعهًٛٛت

جبيعت انغهطبٌ قببٕط

7

دٚ .بعش فخح ٙانُٓذأ٘

إداسة حشبٕٚت

جبيعت انغهطبٌ قببٕط

8

أ.د .شعببٌ حُف ٙشعببٌ عٛغٕ٘

إداسة حعهًٛٛت

جبيعت انغهطبٌ قببٕط

9

د .ساشذ بٍ عهًٛبٌ انفٓذ٘

إداسة حشبٕٚت

انغهطبٌ قببٕط

 12أ.د .يحًذ سب ٛحغٍ اعًبعٛم

إداسة حعهًٛٛت

جبيعت انًُٛب بجًٕٓسٚت يصش

 11د .صْشة انشاعبٛت

إداسة حعهًٛٛت

جبيعت انغهطبٌ قببٕط

 12د .عبنى بٍ ععٛذ انبحش٘

إداسة حشبٕٚت

ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى

 13د .ساشذ بٍ حًذ بٍ ععٛذ انعهٕ٘

إداسة حشبٕٚت

ٔصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى
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ممحق ( )2اإلستبانة األولية

جامعة نزوى
كمية العموم واآلداب

قسم التربية والعموم اإلنسانية
الدكت ـ ـ ـ ــور/األستاذ الفاضـ ـ ـ ــل
............................................................................./المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،
يق ـ ــوم الباح ـ ــث ب ـ ــاجراد د ارس ـ ــة بعنـ ـ ـوان مدور اإلب ـ ــداع اإلداري ف ـ ــي ح ـ ــل المش ـ ــكالت المدرس ـ ــية
ف ـ ــي م ـ ــدارس التعم ـ ــيم م ـ ــا بع ـ ــد األساس ـ ــي ف ـ ــي س ـ ــمطنة عم ـ ــانم ،اس ـ ــتكما لمتطمب ـ ــات الح ـ ــول عمـ ـ ـ
درج ـ ــة الماجس ـ ــتير ف ـ ــي اإلدارة التعميمي ـ ــة ،وق ـ ــد ت ـ ــم وع ـ ــداد ـ ــذ ا س ـ ــتبانة به ـ ــد

التع ـ ــر عمـ ـ ـ دور

اإلب ـ ــداع اإلداري ف ـ ــي ح ـ ــل المش ـ ــكالت المدرس ـ ــية ف ـ ــي م ـ ــدارس التعم ـ ــيم م ـ ــا بع ـ ــد األساس ـ ــي ف ـ ــي س ـ ــمطنة
عمـ ــان م ـ ــن وجه ـ ــة نظـ ــر م ـ ــديري الم ـ ــدارس والمش ـ ـرفين اإلداري ـ ــين ،وك ـ ــذلف معرفـ ــة م ـ ــدى ا ـ ــتال

راد

مـ ـ ــديري المـ ـ ــدارس والمش ـ ـ ـرفين اإلداريـ ـ ــين حـ ـ ــول دور اإلبـ ـ ــداع اإلداري فـ ـ ــي حـ ـ ــل المشـ ـ ــكالت المدرسـ ـ ــية
فـ ــي مـ ــدارس مـ ــا بعـ ــد التعمـ ــيم األساسـ ــي فـ ــي سـ ــمطنة عمـ ــان بـ ــا تال

مت يـ ــر النـ ــوع وال ب ـ ـرة والم ـ ــل

والمحافظة التعميمية ،وتتكون من ثالثة أقسام وسبعة محاور ،و ي عم النحو اآلتي:
القسم األول :تعميمات اإلجابة.
القسم الثاني :معمومات ش

ية ألفراد عينة الدراسة تتضمن المت يرات المستقمة م النوع ،ال برة ،الم ل

العممي ،والمحافظة التعميميةم.
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القسم الثالث :ويشتمل عم تطبيق األساليب اإلبداعية في مفا ل العممية التعميمية في المدرسة و ي حسب
المحاور اآلتية:
المحور األول :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة بالت طيط اإلستراتيجي.
المحور الثاني :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة باألنظمة والموائح واألدلة المدرسية.
المحور الثالث :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة بالرعاية الطالبية.
المحور الرابع :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة بالتنمية المهنية.
المحور الخامس :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة بتوا ل المدرسة مع األسرة والمجتمع.
المحور السادس :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة بتعزيز العاممين.
 ،عميه يشرفني أن أضع بين أيديكم ذ ا ستبانة لتحكيمها من قبمكم وحت

أستنير بآرائكم ومقترحاتكم حول

مناسبة محاور ا الرئيسية ،وكذلف مالئمة كل نقطة من النقاط التف يمية لكل محور ،وما ترونه مناسبا وغير
مناسب؛ سعيا لمو ول ول ال ي ة النهائية المناسبة ،عمماً أنني است دمت المقياس ال ماسي كما في المثال
التالي:
الدرجة
العبارة

موافق بشدة

موافق

موافق ول حد

غير موافق

ما

غيرموافق
بشدة

في حالة وجود أي استفسار يرج التوا ل عم الرقم ()99049399
أو عم البريد ا لكتروني

spd.alhatmi@moe.om

شاكرين ومقدرين تعاونكم سمفاً ،،،،
الباحث

حمد بن حميد بن طوير الحاتمي
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اإلبداع اإلداري :هو قدرة اإلدارة المدرسية والعاممين في المدرسة عمى امتالك طرق ومهارات تفكير وممارسات
غير تقميدية وتنميتها وترجمتها إلى واقع ممموس ،مما يسهم في ايجاد أفكار واساليب جديدة في العمل تؤدي
إلى تطوير مستمر في األداء المدرسي وبيئة تعميمية فاعمة ومبدعة.
 -المعمومات الشخصية

يرج التكرم باإلشارة ول اإلجابة المناسبة بـ ( )
 -المسم الوظيفي  □ :مشر وداري أول

□ مشر وداري

□ مساعد مدير

□ مدير مدرسة

مدرسة
 -النوع :

□ ذكر

 -الم ل العممي:

□ دبموم كمية معممين

□ أنث
□ ماجستير

□ بكالوريوس

□ دكتو ار
 -سنوات ال برة اإلدارية :

□ ( 13فأقل )

□ (  93 -11سنة )

□ (  91سنة فأكثر )

 المحافظة التعميمية :□ محافظة مسقط

□ محافظة شمال الباطنة

□ محافظة ظفار

□ محافظة جنوب

الباطنة
□ محافظة شمال الشرقية

□ محافظة جنوب الشرقية

□ محافظة الدا مية

الظا رة
□ محافظة شمال البريمي

□ محافظة الوسط

□ محافظة مسندم
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□ محافظة

المحور األول :دور اإلبداع اإلداري

في حل المشكالت المرتبطة بالتخطيط
اإلستراتيجي.

-1

وجود

ارتباطها

قابميتها

مدى

بالمحور

لمقياس

وضوحها

مرتبطة

غير

يمكن

ال يمكن

مرتبطة

قياسها

قياسها

طة وستراتيجية واضحة

الر ية والرسالة من قبل كافة
العاممين في المدرسة.
اعداد

-9

طة المدرسة من قبل

فريق يضم الكوادر اإلدارية
والفنية والتدريسية وممثمي اولياد

األمور والطالب.
-0

مرونة طة المدرسة وشموليتها
لكافة المجا ت.
توزيع أدوار وجرادات تحقيق

-9

-4

-6

ا دا

طة المدرسة عم

تفوض

الحيات متابعة ال طة

لذوي ا

ت اص والكفاد في

العاممين بالمدرسة.

المدرسة.

الت طيط السميم

المشكالت

و لمواجهة

المدرسية

المتوقع

حدوثها بطرق ابداعية.
الحرص
-7

عم

معرفة أوجه

الق ور عن طريق متابعة طة

المدرسة

وتقيمها

العاممين بالمدرسة.
-8

من

كافة

است دام برامج حاسوبية في
تقييم طة المدرسة.

97

واضحة

سالمة
غير

واضحة

ياغتها
سميمة

غير
سميمة

التعديل

-9

عقد اجتماعات شهرية لتقييم
طة المدرسة المنجز وال ير

منجز وات اذ مايمزم.
المحور الثاني :دور اإلبداع اإلداري في
حل

المشكالت

باألنظمة

المرتبطة

والموائح واألدلة المدرسية.

ارتباطها

قابميتها

مدى

بالمحور

لمقياس

وضوحها

مرتبطة

غير

يمكن

ال يمكن

مرتبطة

قياسها

قياسها

األلمام باألنظمة والموائح واألدلة
-13

المدرسية يساعد مدير المدرسة
عم

اإلستقاللية والحرية في

ات اذ الق اررات المدرسية.
تفعيل الموائح واألنظمة في
 -11المدرسة يسا م في اإلبداع
اإلداري.
الوعي

والموائح

باألنظمة

انضباط

 -19المدرسية يساعد عم
وانتظام العاممين.

التوعية باألنظمة والموائح واألدلة

انتظام

 -10المدرسية يساعد عم
الطالب وانضباطهم.
تعري
وواجباتهم

العاممين
ومهامهم

بحقوقهم
الوظيفية

 -19وفق القوانين المعمول بها ي دي
لالنضباط وا نتظام المدرسي.

تنفيذ الحمقات النقاشية التقييمية
-14

لألنظمة

المدرسية

والموائح

ي دي

لمزيد

واألدلة
من

اإلبداع المدرسي.
98

واضحة

سالمة
غير

واضحة

ياغتها
سميمة

غير
سميمة

التعديل

ال الحيات االممنوحة عضاد

 -16المجان والمجالس تساعد في
التفعيل اإلبداعي لها.
اإلداري عم

المشر

المدرسة

يقوم بدور واضح في وكساب

-17

مدير المدرسة مهارات وكفايات
في تفعيل األنظمة والموائح
واإلرتقاد بالمدرسة في اإلنتظام

واإلنضباط.

المحور الثالث :دور اإلبداع اإلداري في
حل

المشكالت

المرتبطة

بالرعاية

است دام

المعممين

ألساليب

الطالبية.

-18

قابميتها

ارتباطها
بالمحور

مرتبطة

لمقياس

غير

يمكن

ال يمكن

مرتبطة

قياسها

قياسها

وطرق تدريس ابداعية متنوعة

يرتقي

الطالب

بمستوى

التح يمي.
-19

تنفيذ أنشطة مدرسية ابداعية
تعزز ثقة الطالب في نفسه.
توجيه أ
واأل

-93

ائيي التوجيه المهني
ائيين

والنفسيين

اإلجتماعيين

بالمدرسة

مشاريع طالبية تعن

لتبني

بالجوانب

النفسية لمطالب لزيادة الرغبة

في النجاح والتفوق .

تكريم الطالب المتفوقين ل رس

التنافس الشري

بين الطالب

 -91في المدرسة.

99

مدى

وضوحها
واضحة

غير
واضحة

سالمة

ياغتها

سميمة

غير
سميمة

التعديل

تنفيذ زيارات ألسر الطالب

ضعيفي المستوى من قبل لجان
-99

من المعممين لموقو

ال عوبات

عم

والمشكالت

والتحديات التي تواجه الطالب

وحمها.

تكريم اولياد أمور الطالب
والذين

 -90المتفوقين

نتائجهم تحسنا ممحوظاً.

أظهرت

تنفيذ فعاليات في المساجد

 -99والنوادي والمجالس بهد

توعية

أولياد األمور لمتابعة ابنائهم.
ائيو التوجيه المهني

توجيه أ

وبالتنسيق مع مربي الف ول

بتدريب الطالب عم
-94

نتائجهم عم

تحميل

مستوى كل ماد

ومعرفة أسباب اإل فاق و ليات

تحسين المستوى واعداد جدول
لالستذكار اليومي في المنزل ثم

متابعة تطبيقه.
تنفيذ

حمقات

المستويات

 -96تقارير

حول

التح يمية

اإلداري ومشر

المدرسي.
-97
-98

نقاشية

ذلف

حول
ورفع

لممشر

تقييم األداد

وجود برامج لرعاية فئة الطالب

المعسرين

وجود برامج لرعاية فئة الطالب

المبدعين.
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المحور الرابع :دور اإلبداع اإلداري في
حل

المرتبطة

بالتنمية

المشكالت

ا حتياجات

التدريبية

المهنية لمعاممين.
تحديد

-99

قابميتها

ارتباطها
بالمحور

مرتبطة

لمقياس

غير

يمكن

ال يمكن

مرتبطة

قياسها

قياسها

الفعمية لمعاممين في المدرسة
بدقة ووضوح.

است دام أساليب وبداعية في
 -03ر د

التدريبية

ا حتياجات

لمعاممين في المدرسة.

-01
-09
-00

التنويع في برامج ا نماد المهني

بالمدرسة.

طة اإلنماد المهني

تقييم

بالمدرسة دوريا.

تحميل استمارات تقييم البرامج

التدريبية المنفذة مباشرة.
ا ستفادة

الم سسات

من

 -09التربوية في المجتمع في تجويد
البرامج التدريبية بالمدرسة.

تنفيذ برنامج تبادل زيارات دا ل

 -04و ارج المدرسة وفق أسس
وأ دا

واضحة لكل العاممين.

استقطاب مدربين أكفاد لتنفيذ
 -06البرامج

بالمدرسة

التدريبية

وبالتنسيق مع ذوي العالقة.

قياس األثر التدريبي لمبرامج

-07

التدريبية المنفذ

اكتشا

يساعد عم

مهارات

ابداعية

لمعاممين.
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مدى

وضوحها
واضحة

غير
واضحة

سالمة

ياغتها

سميمة

غير
سميمة

التعديل

تكريم المعممين المذين يطبقون

-08

المهارات التي اكتسبو ا من
البرنامج التدريبي في مجال
عممهم لمزيد من ا بداع.
توجيه المشر

-09

عم

يشر

اإلداري الذي

المدرسة كان له

األثر الحسن في نجاحي في
تجويد برامج التنمية المهنية.

المحور الخامس :دور اإلبداع اإلداري

في حل المشكالت المرتبطة بتواصل

المدرسة مع األسرة والمجتمع.

قابميتها

ارتباطها
بالمحور

مرتبطة

لمقياس

غير

يمكن

ال يمكن

مرتبطة

قياسها

قياسها

وجود قاعدة بيانات متكاممة عن
أولياد األمور وفق م التهم
و براتهم

ومجال

 -93والمهارات

التي

وال دمات

التي

عممهم

يمتمكونها
يستطيعون

تقديمها لممدرسة و لية التوا ل

معهم.

وجود قاعدة بيانات متكاممة عن
م سسات

-91

المجتمع

المحمي

الحكومية وال ا ة وفق مجال
ت

ها

وال دمات

التي

تستطيع تقديمها لممدرسة و لية

التوا ل معها.
الحرص عم

تشكيل مجمس

اآلباد /األمهات بالمدرسة وفق

 -99األنظمة والموائح.

122

مدى

وضوحها
واضحة

غير
واضحة

سالمة

ياغتها

سميمة

غير
سميمة

التعديل

حضور كافة أولياد األمور
والمعنيين

المجتمع

في

 -90والم سسات الحكومية وال ا ة
في

الجمعية

اجتماعات

العمومية.
است دام أساليب ابداعية في
 -99استقطاب

أولياد

الفاعمين.

األمور

تنفيذ زيارات لممناطق السكنية

-94

في المجتمع لتوعية أفراد ا
ب طط

ومناشط

وبرامج

المدرسة.
مناقشة
-96

المشكالت

بعض

السموكية لمطالب في المجالس

والمساجد

والم سسات

المجتمعية.
-97

تنفيذ تقييم شهري لممدرسة حول
ليات وأساليب تفعيل التوا ل

مع المجتمع.
تنفيذ
-98

برامج

تبادل

زيارات

لممدارس المجيد في التوا ل
مع األسرة والمجتمع لالستفادة

من تجاربها.
المحور السادس :دور اإلبداع اإلداري

في حل المشكالت المرتبطة بتعزيز

العاممين
99

ارتباطها

قابميتها

مدى

بالمحور

لمقياس

وضوحها

مرتبطة

غير

يمكن

ال يمكن

مرتبطة

قياسها

قياسها

تكريم المعممين المبدعين في

المدرسة يزيد من ابداعاتهم .
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واضحة

سالمة
غير

واضحة

ياغتها
سميمة

غير
سميمة

التعديل

التقييم الموضوعي الواضح وفق

43

معايير دقيقة لمعاممين ي دي
لتطوير

الوظيفي.

ورضا م

أدائهم

التنويع في اساليب التعزيز
41

ا بداعية ومجا تها ي دي ول

المنافسة الشريفة بين العاممين
ويجود أعمالهم.

تعزيز
49

الممتزمين

العاممين

با نضباط وا نتظام المدرسي

يزيد من ا لتزام ويقمل من
ال ياب واألسئذان عن العمل .
التعزيز بأسموب ابداعي يقوي

40

من األلفة والعمل بروح الفريق

الواحد.

تفويض

49

ال الحيات

بعض

لبعض المعممين األكفاد أسموب

من

أساليب

التعزيز

ي دي

لالبداع في العمل.
تنفيذ برنامج زيارات لمعاممين
44

دا ل و ارج المحافظة التعميمية
لالطالع عم تجربة أو مشروع

في مجال العمل يزيد من ابداع

العاممين.

تنفيذ زيارات

46

الدول

يعزز

ارجية لبعض

المعمم

وي دي

لتطوير مهاراته ويشعر بالف ر
بعممه.
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يسا م المشر اإلداري المشر

47

عم

المدرسه بتطوير اساليب

ابداعية لتعزيز أداد العاممين

بمدرستي.

السؤال المفتوح:
أ -المعوقات التي تحول دون ممارسة اإلبداع في مدارسنا:
........................................................................................... -1
.
........................................................................................... -9
..
...........................................................................................-0
..
........................................................................................... -9
..
........................................................................................... -4
..
ب -مقترحاتف التي ترى أنها تسا م في تعزيز اإلبداع في مدارسنا:
-1

..........................................................................................

........................................................................................... -9
-0
.......................................................................................... .
......................................................................................... -9
........................................................................................ -4

شك ارً جزيالً واهلل الموفق لمجميع
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ممحق ( )3اإلستبانة النهائية

جامعة نزوى

كمية العموم واآلداب

قسم التربية والعموم اإلنسانية
األستاذ الفاضــل  /األستاذة الفاضمة........................................../المحترم /المحترمة
تحية طيبة وبعد ،،،،
يق ـ ـ ــوم الباح ـ ـ ــث ب ـ ـ ــاجراد د ارس ـ ـ ــة بعنـ ـ ـ ـوان مدور اإلب ـ ـ ــداع اإلداري ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــل المش ـ ـ ــكالت المدرس ـ ـ ــية ف ـ ـ ــي
م ـ ـ ــدارس التعم ـ ـ ــيم م ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد األساس ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــمطنة عم ـ ـ ــانم ،اس ـ ـ ــتكما لمتطمب ـ ـ ــات الح ـ ـ ــول عمـ ـ ـ ـ درج ـ ـ ــة
الماجس ـ ــتير ف ـ ــي اإلدارة التعميمي ـ ــة ،وق ـ ــد ت ـ ــم وع ـ ــداد ـ ــذ ا س ـ ــتبانة به ـ ــد

التع ـ ــر عمـ ـ ـ دور اإلب ـ ــداع اإلداري

فـ ــي حـ ــل المشـ ــكالت المدرسـ ــية فـ ــي مـ ــدارس التعمـ ــيم مـ ــا بعـ ــد األساسـ ــي فـ ــي سـ ــمطنة عمـ ــان (الممارسـ ــات) مـ ــن
وجه ـ ــة نظـ ـ ــر م ـ ــديري المــ ــدارس والمشـ ـ ـرفين اإلداريــ ــين ،وكــ ــذلف معرف ـ ــة مـ ـ ــدى ا ـ ــتال

راد مـ ـ ــديري المــ ــدارس

والمشـ ـ ـرفين اإلداري ـ ــين ح ـ ــول التطبي ـ ــق لـ ـ ـدور اإلب ـ ــداع اإلداري ف ـ ــي ح ـ ــل المش ـ ــكالت المدرس ـ ــية ف ـ ــي م ـ ــدارس م ـ ــا
بع ـ ــد التعم ـ ــيم األساس ـ ــي ف ـ ــي س ـ ــمطنة عم ـ ــان ب ـ ــا تال

مت ي ـ ــر الن ـ ــوع وال بـ ـ ـرة والم ـ ــل والمحافظ ـ ــة التعميمي ـ ــة،

وتتكون من ثالثة أقسام وستة محاور.
عميه يشرفني أن أضع بين أيديكم ذ ا ستبانة لتعبئتها بكل موضوعية عمما بأن المعمومات التي تدلون بها
لن تست دم و ل رض البحث وستكون في سرية تامة.
في حالة وجود أي استفسار يرج التوا ل عم الرقم ()99049399
أو عم البريد ا لكتروني

spd.alhatmi@moe.om

شاكرين ومقدرين تعاونكم سمفاً ،،،،
الباحث
حمد بن حميد بن طوير الحاتمي
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اإلبداع اإلداري :هو قدرة اإلدارة المدرسية والعاممين في المدرسة عمى امتالك طرق ومهارات تفكير وممارسات
غير تقميدية وتنميتها وترجمتها إلى واقع ممموس ،مما يسهم في ايجاد أفكار واساليب جديدة في العمل تؤدي
إلى تطوير مستمر في األداء المدرسي وبيئة تعميمية فاعمة ومبدعة.
 المعمومات الشخصيةيرج التكرم باإلشارة ول اإلجابة المناسبة بـ ( )
□ مدير مدرسة /مساعد مدير مدرسة

 المسم الوظيفي  □ :مشر وداري أول /مشر وداري -النوع :

□ ذكر

 -الم ل العممي:

□ دبموم كمية معممين /بكالوريوس

 -سنوات ال برة اإلدارية :

□ ( 13فأقل )

□ أنث

□ (  93 -11سنة )

 -المحافظة التعميمية 333333333 :
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□ ماجستير /دكتو ار
□ (  91سنة فأكثر )

الدرجة

العبارة
المحور األول :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت
المرتبطة بالتخطيط اإلستراتيجي.

موافق موافق موافق ول
حد ما
بشدة

غير
موافق

وجود طة استراتيجية شاممة لجميع المجا ت يسا م
1
في الوقاية من الكثير من المشكالت المدرسية.
وعداد طة المدرسة من قبل فريق يضم الكوادر
 9اإلدارية والفنية والتدريسية وممثمي أولياد األمور
والطالب يسهم في جودة األداد المدرسي.
تفويض الحيات متابعة ال طة لذوي ا ت اص
 0والكفادة في المدرسة يقينا الكثير من المشكالت
المدرسية.
ويجاد حمول وبداعية لمتحديات التي تعترض تحقيق
طة المدرسة ي دي لجودة في الم رجات
 9أ دا
المدرسية.
عقد اجتماعات دورية لتقييم طة المدرسة من
4
ال طوات المهمة لإلبداع المدرسي.
المحور الثاني :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة باألنظمة والموائح واألدلة المدرسية.
اإللمام باألنظمة والموائح واألدلة المدرسية يساعد
 6مدير المدرسة عم ا ستقاللية في ات اذ الق اررات
المدرسية.
تفعيل الموائح واألنظمة في المدرسة يسهم في اإلبداع
7
اإلداري.
الوعي باألنظمة والموائح المدرسية يساعد عم تحقيق
8
ا نتظام وا نضباط المدرسي.
تنفيذ الحمقات النقاشية التقييمية لألنظمة والموائح
9
واألدلة المدرسية ي دي لمزيد من اإلبداع المدرسي.
ال الحيات الممنوحة ألعضاد المجان والمجالس
13
تساعد في التفعيل اإلبداعي لها.
المحور الثالث :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة بالرعاية الطالبية.
تنفيذ أنشطة مدرسية وبداعية تسهم في
11
الطالب.

قل مو بة
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غير
موافق
بشدة

19
10
19
14
16
17

تبني المدرسة لمشاريع طالبية تعن بالجوانب النفسية
لمطالب تزيد من وبداعات الطالب في التح يل
الدراسي.
تعزيز الطمبة المجيدين في األنشطة المدرسية يزيد
من وبداعاتهم ويوسع مدركاتهم.
التوا ل مع أولياد األمور مهم في ويجاد حمول
لمتحديات التي تواجه الطالب وحمها.
تكريم أولياد أمور الطمبة المجيدين يزيد الثقة بين
المجتمع والمدرسة.
تنفيذ حمقات نقاشية حول المستويات التح يمية ي دي
لحمول وبداعية واقعية ناجحة.
تنفيذ برامج لرعاية الطمبة بم تم فئاتهم (المجيدين،
ضعا التح يل الدراسي ،الطمبة ذوي ا حتياجات
ال ا ة) يعالج الكثير من المشكالت المدرسية.

المحور الرابع :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة بالتنمية المهنية لمعاممين.
18
19
93
91
99
90
99
94

التنويع في ب ارمج اإلنماد المهني بالمدرسة ي دي
لطرق تدريسية وبداعية
تقييم طة اإلنماد المهني بالمدرسة دوريا من
الوسائل المهمة لتفادي الكثير من المعوقات المرتبطة
باإلعداد والتنفيذ لم طة.
تحميل استمارات تقييم البرامج التدريبية المنفذة مباشرة
تجود التنفيذ المستقبمي لمبرامج التدريبية.
ا ستفادة من الم سسات التربوية في المجتمع مهم
في تجويد البرامج التدريبية المدرسية.
تنفيذ برنامج تبادل زيارات دا ل و ارج المدرسة وفق
أسس وأ دا واضحة لكل العاممين يحقق النمو
الفعال لمعاممين.
استقطاب مدربين مجيدين لتنفيذ البرامج التدريبية
بالمدرسة يحقق أ دا البرامج التدريبية.
نقل األثر التدريبي يساعد عم اكتشا مهارات
العاممين.
متابعة المعممين في تطبيق المهارات المكتسبة من
البرامج التدريبية يزيد من ربط التدريب بالممارسة.

المحور الخامس :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة بتواصل المدرسة مع األسرة والمجتمع.
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96
97
98
99
03
01

تطوير الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحمي يقمل
الكثير من المشكالت المدرسية.
الحرص عم التفعيل اإلبداعي لمجمس اآلباد/
األمهات بالمدرسة وفق األنظمة والموائح يساعد عم
دعم ولي األمر لممدرسة.
است دام أساليب وبداعية يزيد من استقطاب أولياد
األمور الفاعمين لممدرسة.
تنفيذ زيارات لتوعية أفراد المجتمع المحمي ب طط
المدرسة وأنشطتها يحقق مبدأ الشراكة بين المدرسة
والمجتمع.
تنفيذ تقييم شهري لممدرسة حول ليات وأساليب تفعيل
التوا ل مع المجتمع يقمل من الفجوة بين المدرسة
والمجتمع.
تنفيذ برامج تبادل زيارات لممدارس المجيدة في
التوا ل مع األسرة والمجتمع يساعد عم تبني
أفكار وبداعية واقعية ممموسة.
المدارس
اً

المحور السادس :دور اإلبداع اإلداري في حل المشكالت المرتبطة بتعزيز العاممين
تكريم المعممين المبدعين في المدرسة يحفز م نحو
09
اإلبداع في العمل.
 00التقييم الموضوعي لمعاممين ي دي لتطوير أدائهم.
التنويع في أساليب التعزيز يدفع العاممين نحو التنافس
09
في تجويد العمل.
 04التعزيز يقوي من األلفة والعمل بروح الفريق الواحد.
تشجيع العاممين المجيدين نحو زيارة المدارس المجيدة
06
يساعد عم تبني أفكار وبداعية القة.
وتاحة الفر ة لمعاممين لمتعر عم التجارب الدولية
 07من الل الزيارات ال ارجية يزيد من قدرة المدرسة
لمواجهة تحديات الع ر.
السؤال المفتوح:
ب -المعوقات التي تحول دون ممارسة اإلبداع في مدارسنا:
................................................................................................ -6
.................................................................................................... -7
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.................................................................................................... -8
.............................................................................................. -9

ب -مقترحاتف التي ترى أنها تسا م في تعزيز اإلبداع في مدارسنا:
.......................................................................................... -6
............................................................................................ -7
........................................................................................... -8
......................................................................................... -9

شك ارً جزيالً واهلل الموفق لمجميع
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ممحق ()4

تسهيل مهمة باحث من جامعة نزوى

.

-
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ممحق ( )5تسهيل مهمة باحث من وزارة التربية والتعميم
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Abstract
The study aimed at ensuring the importance of the managerial activity in solving the school
problems at the post basic schools in the Sultanate of Oman and identifying the effect of the study’s
variabilities: (occupation, gender, experience, qualification and the educational governorate) on the
managerial innovation and Creativity in Solving the School’s Problems. Besides, the study aims at
reaching to propose the appropriate recommendations which through them it can be possible to
reinforce and activate the role of the managerial Creativity in Solving the School’s Problems. To
achieve the aim of the study, a questionnaire was made composed of 37 items. These items are
distributed on six calibers. The calibers discuss the role of the managerial Creativity in Solving the
School’s Problems. Six different managerial titles were targeted: The titles ranging from planning,
rules and regulations, student’s affairs, staff professional development, communication between the
school, the family and the community, and the staff enhancement. After ensuring the validity and
credibility of the questionnaires it was conducted on 182 people. There were 137 headmasters and
headmistresses, 43 male & female supervisors. The researcher used the descriptive style. The
results of the study were: The methodology which is appropriate for this kind of studies. The
average of the respondents of the people in accordance with the role of the managerial Creativity in
accordance with the first Solving the Schools’ Problem at the post basic schools was of average
rate. The role of managerial creativity in solving the problem associated with the strategic planning.
It comes at the first rank with a medium of (3.48) and a deviation of (2.79) and with average rate of
application. The second caliber is incorporated with solving the problems integrated with the
students’ affairs, and with a medium of (3.33), and deviation of (2.81) and an average rate of
application. Next caliber is associated with those problems incorporated with issues of professional
development. The mediums of (3.19) and a deviation of (o.84) with in average rate of application.
After that came the caliber incorporated with those problems associated with regulations and rules
and School’s agenda with a medium that reached (3.15 ) and a deviation of (2.86), and with average
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application. There were no significant statistical differences in the estimation of the people of the
study that targeted the role of the managerial Creativity in Solving the School’s Problems according
to the variabilies of: profession, gender, qualification. However, there were statistical differences in
the estimation of variabilies of years of experience for the slide (12 years and less) as well as for the
educational Governorate and Ministry’s Court. The main recommendations of the study were:
empowering the schools with titles of school duties, managerial, technical, and financial and this
aims at ensuring the performance of the school management and enhancing creativity in school
management as well. Besides, it increases the creative staff at schools and appreciating their efforts
at different levels. Guiding in awareness programs that target an increase of the managerial staff’s
and supervision’s perceptions accomplishment of the managerial and technical staff creativity. This
will be throughout application of trait’s measurements and tests for the candidates for these jobs.
The aim is to guarantee the best choice of personnel as well as attracting the professional staff to
occupy the positions of teaching, supervisory and technical throughout materialistic funds. Also,
implementation of mutual participatory programs in the issues of school creativity between the
school managements at the governorate, at the national levels as well as with other countries to have
deliberate of other experiences and initiatives of creativity projects and development of school
performance.
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