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 مستخمص:ال
تحقيق ،  يعد االبداع االداري عاماّل ميمّا في االدارة المدرسية وتطبيقو يتطمب االمور االتية

االنتماء والوالء التنظيمي ، ادارك العالقات االقتصادية واالجتماعية بين األشياء واألشخاص 

أتباع المنيج العممي ، االىتمام بالعنصر االنساني في االدارة ، االيمان بضرورة التغيير وأىمية 

و في المدرسة التحسين المستمر . ورغم أىميتو اال أنة توجد بعض المعوقات التي تواجة تطبيق

، معوقات تتعمق بالمجتمع وىناك من قسميا الي معوقات مرتبطة بالقائداالبتدائية من أىميا 

والمعوقات العاطفية والمعوقات الشخصية والمعوقات ت االدراكية والمعوقات النفسية  المعوقا

 التنظيمية والمعوقات الثقافية والمعوقات االجتماعية والمعوقات االقتصادية .

 . المدرسة االبتدائية –االبداع االداري  لكممات المفتاحية:ا
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Abstract: 

Administrative creativity is an important factor in school administration 

and its use requires the following:Achieving organizational Affiliation 

and loyalty, understanding economic and social relations between people 

and things.Keep the scientific method, believe in the need for change and 

the importance of continuous improvement.   Despite its importance, 

there are some obstacles Application in primary.These obstacles include     

: leader obstacles, and the obstacles of society.And are divided into 

Cognitive obstacles, psychological obstacles, emotional obstacles, 

personal obstacles, organizational obstacles, cultural, social and 

economic obstacles. 

KeyWords: Management Creativity - Elementary School . 
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 :هقدهة
يعد اإلبداع اإلداري عاماًل أساسيًا لمتجاوب مع التغييرات المتالحقة والذي يتطمب توافر 

 بيئة إدارية تشجعو وتجعل منو ظاىرة متأصمة متجددة.
 المؤسسة التعميمية تبًعا لمجال أو موضوع اإلبداع إلى:ويصنف اإلبداع اإلداري في 

 . إبداع يرتبط باألىداف وىو يتضمن الغايات التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا.1
عادة تصميم 2 . إبداع يرتبط بالييكل التنظيمي، وىو يتضمن القواعد، واألدوات، واإلجراءات، وا 

 ا بينيم.العمل، وتحسين العالقات بين األفراد والتفاعل فيم
 . إبداع يرتبط بالمنتج أو الخدمة، وىو يتضمن إنتاج منتجات وخدمات جديدة.3
. إبداع يرتبط بخدمة الطالب، وىو يتضمن التركيز عمى تقديم خدمات الطالب تفوق 4

 توقعاتيم.
. إبداع يرتبط بالعممية، ويركز عمى الكفاءة والفاعمية، ويتضمن عمميات متطورة لمعمل داخل 5

 سة التعميمية.المؤس
وفي ضوء تمك التصنيفات ، وحتى تتحقق تمك االبداعات التي ترتبط بعدة مكونات 
ينبغي العمل عمى توفير عدة متطمبات لحدوث عممية االبداع بل وتنميتو أيضا، وتشير لذلك كال 

 ( 2112من )ماجدة عبد الرازق، ومنى الذبياني، 
 متطمبات اإلبداع اإلداري:

 اإلداري ويمكن توضيحيا كما يمي متطمبات لإلبداع
 تحقيق االنتماء والوالء التنظيمي: -أ

يعتبر االنتماء والوالء التنظيمي من أىم ركائز اإلبداع اإلداري وأسسو الراسخة، فانطالقة الفرد 
 نحو اإلبداع تأتي من حبو لمنظمتو وسعيو الجاد لموصول إلى ما يفيدىا.

 جتماعية بين األشياء واألشخاص:إدراك العالقات االقتصادية واال -ب
تسعي اإلدارة إلى تحقيق الكفاءة والفاعمية، ويعتمد ذلك عمى استثمار المتاح من الموارد أفضل 

 استثمار ممكن، ويتطمب ذلك الحرص عمى تخفيض األعباء واألوقات والمجيود والتكاليف.
 إتباع المنيج العممي: -ج

تباع خطوات المنيج العممي في التفكير مستعيضة تؤمن اإلدارة المبدعة باألساليب العم مية وا 
 بذلك عن األسموب العشوائي والمحاولة والخطأ.

 اإليمان بالرأي والرأي اآلخر: -د
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يسيم المناخ التنظيمي الذي يؤمن باحترام الرأي والرأي اآلخر إلى السعي لموصول لكل 
 وممارسات المنظمة. ما ىو جديد ومفيد من أساليب التطوير والتحسين في أعمال

 االىتمام بالعنصر اإلنساني في اإلدارة: -ه
يتحقق مجال كبير من السموك اإلبداعي في منظمات األعمال التي تولي لمعنصر 
اإلنساني لمعاممين اىتماما وتقديرا ومن ثم يتطمب األمر السعي الحترام شعور األفراد وتصفية 

تحقيق الرضا الوظيفي مع تخفيف الضغوط التي نفوسيم ورفع روحيم المعنوية، والعمل عمى 
 يتعرضون ليا في أعماليم.

 اإليمان بضرورة التغيير وأىمية التحسين المستمر: -و
تؤمن اإلدارة في المنظمات المؤيدة لإلبداع بان ىناك دائما ما ىو أفضل وأن المستقبل 

 العمل بيا.يجب إن يحمل معو التطور والرقي والنمو والجودة في مختمف مجاالت 
 ويتطمب تنمية اإلبداع اإلداري مراعاة متطمبات السموك اإلبداعي التي تتمثل فيما يمي        

االنتماء و الوالء التنظيمي: يعد االنتماء والوالء من أىم ركائز اإلبداع اإلداري، فالفرد  -1
 ه .الذي يحب منظمتو يتفانى في خدمتيا وتتوافر لديو دوافع اإلبداع أكثر من غير 

إدراك العالقات االقتصادية واالجتماعية بين األشياء واألشخاص: يعتمد تحقيق الكفاءة  -2
والفاعمية عمى حسن استثمار الموارد المتاحة من خالل إدراك العالقات االقتصادية واالجتماعية 
بين ىذه الموارد وحسن توجيييا لتحسين نوعية المنتجات والخدمات التي تقدميا المنظمة، 

 خيم عوائدىا ومنافعيا.وتض
إتباع المنيج العممي: والذي يعتبر من الركائز األساسية التي تعتمد عمييا اإلدارة  -3

 المبدعة، تجنبًا لألسموب العشوائي وأسموب المحاولة والخطأ الذي يبدد الوقت والجيد والتكمفة.
لتشاور اإليمان بالرأي والرأي اآلخر: يسيم توفر المناخ التنظيمي القائم عمى ا -4

والمشاركة في اتخاذ القرارات في تحسين أساليب العمل وتطويرىا بما ينعكس ايجابا عمى أنماط 
 العمل اإلداري.

االىتمام بالعنصر اإلنساني في اإلدارة: مما يزيد من معدالت الوالء واالنتماء  -5
العمل وتظير بالمنظمة، وبالتالي يرفع الروح المعنوية والرضا الوظيفي، ويقبل العاممون عمى 

 إبداعاتيم في ظل المناخ التنظيمي المشجع عمى ذلك.
اإليمان بضرورة التغيير وأىمية التطوير المستمر: من أىم عوامل نجاح المنظمات  -6

اإلبداعية إيمانيم بضرورة التطوير والتحسين المستمر لممنتجات والخدمات التي تقدميا،  فميس 
 ىناك حد لمتطوير والتحسين.
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 اإلبداع اإلداري:معوقات 
أشارت مراجع عديدة إلى حقيقة وجود معوقات أو عقبات كثيرة ومتنوعة تحول دون 
تنمية التفكير اإلبداعي أو الوصول بالعممية اإلبداعية إلى نتاجات أصيمة وذات قيمة عممية أو 

داخل المنظمة تقوم بتقميل دورىا في تفعيل األنشطة المختمفة أدبية أو فنية بالنسبة لممجتمع، كما 
فاإلبداع عبارة عن قدرات مولودة تحتاج إلى بيئة مناسبة من أجل إظيارىا وتيذيبيا الواحدة 

ضاجيا،   ( معوقات اإلبداع عمى النحو التالي2119وقد حدد العنزي )وان 
معوقات شخصية: وتضم معوقات استراتيجية ترتبط بالعجز عن الرؤية في حل المشكالت،  -1

من التقيد بالقيم والتقاليد السائدة، ومعوقات إدراكية غير مطابقة لمصورة والواقعية ومعوقات نابعة 
 لألشياء والكائنات.

معوقات اجتماعية أو ثقافية: وأىميا االلتزام واالمتثال األعمى لمتقاليد واألعراف وما يرغب  -2
 بو المجتمع.

دم تحمل المسؤولية، مما يحد معوقات نفسية أو عاطفية: كالخوف وعدم الثقة بالنفس، وع -3
 من القدرات اإلبداعية.

معوقات تنظيمية: وتضم التمسك باألنماط المألوفة، واإلفراط في مكافأة الناجح، واالعتماد  -4
 المفرط عمى الخبراء، والخوف من الفشل.

 ويمكن تفصيل ما سبق في ضوء ما استعرضتو العديد من األدبيات عمى النحو التالي:
معوقات تخص القائد: يعتبر اإلبداع أداة وميارة ىامة تمكن المدير من مواجية التحديات  -1

دارة األزمات وتحويميا إلى فرص وىو يعظم منفعة الموارد البسيطة المتاحة لممدير،  المختمفة وا 
فالقدرة عمى اإلبداع من أىم المتطمبات الواجب توفرىا فيمن يتحمل مسؤولية القيام بالعمل 

داري، وتتعاظم حاجة المدير ليذه الميارة خاصة وأن ميمة المدير اليوم لم تعد تتمثل في اإل
انتظار حدوث المشكالت، فالمدير الفعال ىو الذي يتوقع ما يمكن أن يحدث ويفكر ويبدع في 

 كيفية تالقي المشكالت، بداًل من مواجيتيا بعد وقوعيا.
األىداف التربوية والتعميمية، فإن ذلك  وبما أن مدير المدرسة ىو المسئول عن تحقيق

يتطمب أن تكون إدارة المدرسة إدارة ديناميكية مرنة قادرة عمى مواجية التحديات المختمفة، ولعل 
إلى أن عدم نجاح  -بشكل غير مباشر -كثرة المشكالت التي تحيط بعمل مدير المدرسة، تشير
ى عدم امتالكو لمميارات والقدرات التي مدير المدرسة في التعامل مع ىذه المشكالت مرده إل

تمكنو من التصدي ليا بكفاءة وفعالية، والتي من أىميا القدرة عمى اإلبداع والتحرر من التفكير 
النمطي والنظر إلى األمور بشمولية وتجاوز الحدود الجامدة لمحمول لمتوصل إلى حمول إبداعية 
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وأن ميمة مدير اليوم لم تعد تتمثل في انتظار  خالقة، وتتعاظم حاجة المدير ليذه الميارة خاصة
حدوث المشكالت، فالمدير الفعال ىو الذي يتوقع ما يمكن أن يحدث ويفكر ويبدع في كيفية 

 تالفي المشكالت، البد من مواجيتيا بعد وقوعيا.
معوقات تخص المجتمع: وتتمثل في معوقات اإلبداع في األسرة، ومن أبرزىا المستوى  -2

ي واالجتماعي المتدني، المستوى التعميمي والثقافي المنخفض، االتجاىات السمبية االقتصاد
لألسرة، وأسموب التنشئة االجتماعية القائم عمى التسمط والسيطرة وعدم االىتمام والنمطية في 
التعامل مع األبناء حسب الجنس. ومعوقات اإلبداع في المدرسة، ومن أبرزىا نقص اإلمكانات 

مالئمة، المناخ التقميدي السائد ورمزه القائد المتسمط واآلمر والناىي. وأيضًا معوقات التربوية ال
اإلبداع في المجتمع، ومن أبرزىا االتجاىات والقيم السائدة في المجتمع، مثل قيم الطاعة 
والخضوع واالمتثال واالقتداء والمبالغة في تقدير الماضي، واالتجاىات التسمطية والقدرية والنظم 
البيروقراطية واالستبدادية، التمييز بين الجنسين والتحديد الصارم ألدوار كل جنس، التدىور 
االقتصادي واالجتماعي، وتفاقم مشكالت الديون الخارجية، ونقص الغذاء والتفجر السكاني، وما 
يترتب عمى ذلك من آثار سمبية في مجاالت التعميم خاصًة العنف السياسي واالضطرابات 

 ة، والحروب التي تكاد تشكل ظاىرة مزمنة في الوطن العربياألمني
 ( أن معوقات اإلبداع اإلداري تنقسم إلى:2114ويذكر المعايطة )

المعوقات اإلدراكية: وىي المعوقات التي تتعمق بإدراك أو تصور ما في البينة المحيطة،  -
صحيحة لألشياء( أو خداع وتحدث ىذه المعوقات عندما يكون ىناك خطأ في اإلدراك )الرؤية ال

في اإلدراك )والذي ينتج عن أسباب إما فسيولوجية أو نفسية(. وكذلك ضيق اإلدراك أو 
محدوديتو. ويعني ذلك عزل المشكمة الحقيقية ومعرفتيا والمحاولة الدائمة الستخدام المنطق 

ىمال المشكالت التي تقع خارج مجال اال ختصاص والبحث باستمرار عن الجواب الصحيح وا 
 وافتراضات زائدة عن المشكمة. وعدم المقدرة عمى رؤية المشكمة في زوايا مختمفة.

-المعوقات النفسية والعاطفية: وتظير ىذه المعوقات بصورة واضحة عندما تطرأ عمى الناس -
أفكار جديدة ولكنيم يطردونيا، وذلك خوفا من الفشل أو انتقاد اآلخرين أو –حتى العاديين منيم 

لثقة بالنفس أو االعتقاد بعدم القدرة عمى تحمل مسؤولية وتنفيذىا، أو الخوف من نتائجيا، نقص ا
وتشمل أيًضا: الخوف من الوقوع في الخطأ. وعدم القدرة عمى اختزان الفكرة، واعتقاد الفرد أنو 

 ليس مبدًعا، وانخفاض إحساسو بأىميتو ونقص الرغبة في تحقيق النجاح السريع.
شخصية: وتتضمن ممارسات المدير السمبية التي قد تشمل العمل اإلبداعي مثل، المعوقات ال -

نظرة المدير إلى األفكار الجديدة الصادرة من المستويات الدنيا بنوع من الشك والريبة وامتناعو 
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شعارىم بإمكانية فصميم من العمل في أي وقت واتخاذ قرارات إعادة  عن المديح لمعاممين معو وا 
عالنيا لمعاممين بشكل مفاجئ وفرض سيطرتو المطمقة عمى كل التنظيم وا لتغيير بسرية تامة، وا 

 مجريات األحداث التي تقع في المنظمة.
المعوقات التنظيمية: وىي المعوقات التي يواجيا المبدع داخل المنظمة والمتمثمة بما تفرضو  -

ظيمي وتركيز السمطة لدى الرؤساء من لوائح وقوانين وااللتزام بحرفتييا، وكذلك سوء المناخ التن
وعدم تفويضيا وتطبيقيا الييكل التنظيمي غير السميم، وسوء إدارة العمميات اإلدارية وعدم توافر 
الموارد الالزمة وعدم توافر الدعم والمساندة باآلراء الجيدة. وعدم وجود قيادات مؤىمة، وكمما 

 داع أمام العاممين.كانت ىذه التوقعات كثيرة ومفصمة ضاقت دائرة اإلب
المعوقات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية: تقف القيم واالعتقادات واالتجاىات والتقاليد  -

السائدة في المجتمع. عائًقا أمام تنمية وتعزيز القدرات اإلبداعية لدى األفراد، كما أن األوضاع 
 ساعًدا في تعزيز اإلبداع وتنميتو.االقتصادية والسياسية ىي األخرى قد ال تكون عاماًل ميسًرا وم

 ( أىم معوقات اإلبداع اإلداري في اآلتي2113ويمخص أبو النور )
 عدم مالئمة المناخ العام لإلبداع والمبدعين. -
 الترقي الوظيفي غير مرتبط بتنفيذ أعمال إبداعية. -
 عدم تفويض االختصاصات. -
 ر.تحدد اإلدارة العميا لممدير آليات تنفيذ القرا -
 ميزانية المدرسة ال تسمح بالمغامرة في القيام بأعمال إبداعية. -
 الشممية في العمل. -
 افتقار المدرسة لمعاممين المؤىمين لخمق بيئة إبداعية. -

 وفي ضوء ما سبق يمكن تمخيص أىم معوقات اإلبداع اإلداري في:
 المعوقات الشخصية: )أ(

نفسو، والتي تم تأصميا فيو بفعل خبراتو الذاتية مع  ويقصد بيا تمك العقبات المتعمقة بالفرد 
 محيطو األسري والمدرسي واالجتماعي، ومن أىميا ما يمي:

ضعف الثقة بالنفس: وتقود ضعف الثقة إلى الخوف من الظيور ومواجية اآلخرين بحمول  -
 غير مألوفة، حرًصا عمى أال يكون مدعاة لمسخرية واالستخفاف من اآلخرين.

الفشل: كثيًرا ما يقف الخوف عائقًا أمام إنجاز عمل ما، حيث يخشى الشخص الخوف من  -
 المبدع أن يأتي بأشياء قد يعاقبو عمييا المجتمع وقد ينتقده عمييا.
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الخوف من المخاطرة: فأغمب األشخاص يكافؤون عمى إيجاد الحمول الصحيحة ويعاقبون  -
 بداعية يمكن أن يكون فيو مخاطرة.عمى الحمول الخاطئة، وبالتالي فإن تنفيذ األفكار اإل

قمة التحدي: ال يمكن ألحد أن يقدم أفضل ما عنده ما لم يحفز نفسو لذلك، فالمبدعون  -
 يتصدون لمعالجة المسائل المختمفة باعتبارىا تمثل تحدًيا كبيًرا.

ضعف الوالء التنظيمي: حيث يؤدي ضعف والء وانتماء الفرد لممنظمة التي يعمل فييا إلى  -
 كتفاء بإنجاز الحد األدنى فقط من الميمات الموكمة إليو.اال
وجود قواعد وأنظمة ذىنية لدى األفراد: تجعميم يميمون إلى استخدام إستراتيجية سبق نجاحيا  -

 في حل مشكمة ما في الماضي، ولكنيا ال تصمح في حل مشكمة تتطمب إستراتيجية جديدة.
قد الفرد أن ىذا الحل المعتاد ىو األفضل رفع شعار الحرص عمى المألوف: بمعنى أن يعت -

 دائًما وال يوجد سواه، لذا نجده يبحث عنو ويطبقو كما ىو دون اجتياد.
إصدار األحكام بداًل من توليد األفكار أو التقييم المتسرع لألفكار: وىو من أخطر معوقات  -

 دة.اإلبداع وذلك ألن الحكم عمى األفكار بسرعة يمكن أن يقتل األفكار الجدي
اإلجياد الزائد: يصعب عمى الشخص الذي يتعرض لإلجياد الزائد الحفاظ عمى موضوعيتو، 

 ورؤية البدائل لحل مشكمة ما
 )ب( المعوقات التنظيمية:

وىي المعوقات الناتجة عن التنظيم الذي يعمل منو الفرد كالقوانين واألنظمة المؤسسية، 
ظيمي وفمسفة اإلداريين، ونمط السمطة ، ونمط فالسياسات واألىداف واإلجراءات والييكل التن

القيادة، ونظم االتصال المستخدمة...وغيرىا قد تعمل كعوائق في طريق اإلبداع، وتشتمل 
 المعوقات التنظيمية عمى التالي :

 مقاومة الجيات اإلدارية لمتغيير. -
 االلتزام الحرفي بالقوانين: والتعميمات واإلجراءات. -
 باآلخرين. عدم ثقة بعض المديرين -
 سوء المناخ التنظيمي. -
 عدم وجود قيادة إدارية مؤىمة. -
 القيم االجتماعية السائدة. -
 الظروف االقتصادية. -
 ازدواجية المعايير المتبعة في المنظمة. -
 نقص المعمومات وعدم صحتيا. -
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 ضيق الوقت المتاح لمممارسة اإلبداع. -
 المقاومة اإلدارية لألخطار. -
 روح الفريق.تنازع السمطات وانعدام  -
 عدم توافر البيئة اإلبداعية -
 المعوقات النفسية : ( ج)

وىي معوقات تتعمق بشخص وذات الفرد نفسو والتي تنتج بتأثير البيئة المحيطة والتي قد تنشأ 
 مع الفرد منذ طفولتو، وتتمثل في:

 . ضعف الثقة بالنفس 
 . الميل لمجاراة الواقع 
 . الحماس المفرط واستعجال النتائج 
  . عدم القدرة عمى تحمل المخاطر 
  . الرغبة في تجنب الفشل 
 . الميل إلى االعتماد عمى األخريين 
  . البحث عن الحمول المرتبطة بالقواعد 
  . تجنب الغموض وعدم الوضوح 
  . انخفاض شعور الفرد بأىمية األعمال التي يقوم في الغالب بأدائيا 
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