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(المجادلة)11:

أ

اإلهداء
إىل وطين انغايل فهسطني ،وإىل انشهداء األبطال ،وأسزي احلزَت..
إىل مه هلما انفضم عهًّ بعد اهلل
واندتٍ احلنىوت وواندٌ احلبُب
إىل مه حتمم وَتحمم معٍ متاعب احلُاة بكم ما فُها
سوجٍ انعشَش عمز أبى ضاحٍ
إىل مه شاركىوٍ يف هذه احلُاة
إخىتٍ وأخىاتٍ األحباء
إىل أبنائٍ األحبت
َىسف وروان وحممد ورسان وعبدانزمحه
إىل كم طانب وطانبت عهم
إىل كم مه عهمين حزفاً
أهدٌ هذا اجلهد املتىاضع

ب

شكر وتقدير
الحمدهلل حمداً يميؽ بجبلؿ وجيو وعظيـ سمطانو ،وأشكره تعالى عمى فضمو الذي وفقني إلتماـ ىذا الجيد.

لِّص ًِ
فِّ
لِّ ِ ِّ
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لِّ َوالِدَ َِّّ
لِّ َو َع َ ِّ
َكِّا َّلتِيِّ َأ ْن َع ْمتَِِّّ َع َ َِّّ
[ َربِِّّ َأ ْو ِز ْعنِيِّ َأ ِّْنِّ َأ ْشك َُِّرِّن ِ ْع َمت َ ِّ
يِّ َو َأ ِّْنِّ َأ ْع َم َ ِّ َ
ي]ِّ
نِّاْلُْ ْسلِ ِم َِّ
تِّإِ َل ْيكَِِّّ َوإِّنِِّّ ِم َِّ
ُذر َّيتِيِّإِّنِِّّ ُت ْب ُ ِّ
(سورة األحقاؼ)15 :
كما قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ" :مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" ،فمف ىذا المنطمػؽ أتقػدـ بجزيػؿ
الشكر لكؿ مف ساىـ في إتماـ العمؿ المتواضع ،وخاصػة الػدكتور /صػييب كمػاؿ األغػا ،لتفضػمو باإلشػراؼ
عمى ىذه الرسالة ،وجيده المتواصؿ في النصح واإلرشاد ،والتوجيو فبارؾ اهلل فيو ،كما أتقػدـ بخػالص الشػكر
والعرفاف إلى الدكتور /زياد عمى الجرجاوي لما قدمو لي مف جيد وعمـ طوؿ الوقت إلنجاز ىذا البحث.
كما اتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى عضوي المناقشة:
الػػدكتور :رزؽ عبػػد المػػنعـ شػػعت مناقش ػاً خارجي ػاً و الػػدكتور :محمػػد ىاشػػـ أغػػا مناقش ػاً داخمي ػاً لتفضػػميما
بقبوؿ مناقشة الرسالة لتخرج في أحسف صورة ،فميما مني كؿ التقدير ،كما أتقدـ بالشكر إلػى المػدقؽ الميػوي
الدكتور /خميؿ حماد ،والى مترجـ الرسالة /أ.محمد شراب ،والى المحمؿ األحصائي /أ .فادي الدحدوح.
وكمػػا أتقػػدـ بالشػػكر إلػػى مػػديرة المدرسػػة رحػػاب أبػػو مػػرزوؽ عمػػى تعاونيػػا معػػي فػػي إنجػػاز ىػػذا العمػػؿ والػػى
أعضػا الييئػة التدريسػية فػي مدرسػة ديػػر ياسػيف فػي رفػح وخاصػة إلػى الوكيمػػة /ليمػى أبػو حسػنة ،والػى أفػراد
مجتمع الدراسة الذي يتكوف مف معممي ومعممات ومشرفي التربية الفنية.
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جامعتي الي ار جامعة األزىر – غزة.
وأتقدـ بالشكر والتقدير لكؿ مف ساىـ في إنجاح ىذه الرسالة فجزاىـ اهلل جميعاً عني خير الج از .
الباحثة

ت

ممخص الدراسة
العنواف /ؿعوؼات األداء اإلبداعي ؾؿعؾؿي اؾتربية اؾفـية ػي اؾؿرحؾة األساسية بؿحاػظات غزة ،وسبل اؾحد
ؿـها.

إعداد
سـوزان حسين عبداؾحؿيد اؾهؿص
إشراؼ
أ .د .زياد عؾي اؾجرجاوي

د .صهيب ؽؿال األغا

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى معوقات األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية
بمحافظات غزة وسبؿ الحد منيا ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي األسموبي التحميمي ،حيث تمثؿ مجتمع
الدراسة مف جميع معممي ومشرفي التربية الفنية في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة والبالغ عددىـ

( 184معمماً ومعممة ومشرفاً) ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف تساؤالتيا ،قامت الباحثة ببنا أداة
الدراسة الرئيسة (االستبانة) مكونة مف محوريف ،تناولت المحور األوؿ يتضمف أىـ معوقات األدا

اإلبداعي لمعممي التربية الفنية ،والمحور الثاني تناوؿ سبؿ الحد مف معوقات األدا اإلبداعي لمعممي

التربية الفنية.
كتكصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية:
 بميت الدرجة التقديرية الكمية لمعوقات األدا اإلبػداعي لمعممػي التربيػة الفنيػة فػي المرحمػة األساسػية
بمحافظػ ػػات غ ػ ػزة ىػ ػػو  ،%69.94و" المعوقػ ػػات الماديػ ػػة " احتمػ ػػت المرتبػ ػػة األولػ ػػى بػ ػػوزف نسػ ػػبي
( )%82.38بدرجة كبيرة.
 بميػػت الدرجػػة التقػػديريى الكميػػة لسػػبؿ الحػػد مػػف معوقػػات األدا اإلبػػداعي لمعممػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي
المرحمة األساسية ىػو ( ،)%79.15وقػد احتمػت الفقػرة رقػـ ( )12التػي تػنص عمػى " :تػوفير الكتػب
والم ارجػػع والبحػػوث الفنيػػة البلزمػػة فػػي المكتبػػة المدرسػػية " المرتبػػة األولػػى بػػوزف نسػػبي ()%83.59
بدرجة كبيرة.
 ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تقػػديرات معممػػي التربيػػة الفنيػػة لمعوقػػات األدا اإلبػػداعي
لمجاؿ(المعوقػػات الماديػػة ،المعوقػػات المتعمقػػة بالطالػػب ،سػػبؿ الحػػد مػػف المعوقػػات) تعػػزي لمتييػػر

الج ػػنس ،ووج ػػدت ف ػػروؽ لمجاالت(المعوق ػػات التنظيمي ػػة ،المعوق ػػات اإلداري ػػة ،المعوق ػػات المتعمق ػػة
بالمعمـ ،المعوقات المرتبطة بالمنياج) لمعممي التربية الفنية لصالح الذكور.
 ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تقػػديرات معممػػي التربيػػة الفنيػػة لمعوقػػات األدا اإلبػػداعي
لمجػػاؿ (المعوقػػات التنظيميػػة ،المعوقػػات اإلداريػػة ،المعوقػػات الماديػػة ،المعوقػػات المتعمقػػة بالطالػػب،
المعوقات المرتبطة بالمنياج ،سبؿ الحد مف المعوقات) لمعممي التربية الفنية فػي المرحمػة األساسػية

ث

تعػػزي لمتييػػر سػػنوات الخدمػػة ،ووجػػدت فػػروؽ لمجاؿ(المعوقػػات المتعمقػػة بػػالمعمـ) لمعممػػي التربيػػة
الفنية لصالح مف  10سنوات فاكثر.
 ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي الداللػػة بػػيف تقػػديرات معممػػي التربيػػة الفنيػػة تقػػدير
لمعوقات األدا اإلبداعي تعزي لمتيير المؤىؿ العممي (بكالوريوس ،دراسات عميا).

 ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي الداللػػة بػػيف تقػػديرات معممػػي التربيػػة الفنيػػة تقػػدير
لمعوقػػات األدا اإلبػػداعي لممجاالت(المعوقػػات التنظيميػػة ،المعوقػػات اإلداريػػة ،المعوقػػات الماديػػة)

لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسػية تعػزي لمتييػر المنطقػة التعميمية(شػرؽ غػزة ،غػرب غػزة،
شػػماؿ غ ػزة ،الوسػػطى ،خػػاف يػػونس ،رفػػح) ،وتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لممجاالت(المعوقػػات
المتعمقػ ػػة بػ ػػالمعمـ ،المعوقػ ػػات المتعمقػ ػػة بالطالػ ػػب ،المعوقػ ػػات المرتبطػ ػػة بالمنيػ ػػاج ،سػ ػػبؿ الحػ ػػد مػ ػػف

المعوقات) تعزي لمتيير المنطقة التعميمية لصالح كؿ مف(رفح ،شرؽ غزة ،شماؿ غزة).
وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمها:

 إتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ األفكػػار اإلبداعيػػة لممعممػػيف والتبلميػػذ ورعايتيػػا ،والبعػػد عػػف التشػػدد فػػي تطبيػػؽ
األنظمة والموائح.
 تزويد المكتبة المدرسية بالكتب والمراجع المرتبطة بالتربية الفنية.
 تشجيع التبلميذ الموىوبيف وتوجيييـ وصقؿ مواىبيـ مف أجؿ االرتقا بيا.
 تركيز المنياج عمى تشجيع وتنمية اإلبداع لدي التبلميذ والمعمميف عمى حد سوا .
 زيادة عدد مشرفي التربية الفنية حتى يتمكنوا مف تيطية احتياجات معممي التربية الفنية كافة،
ومتابعتيـ في جميع أرجا محافظات غزة.

ج

ABSTRACT
Subject/ Creative Performance Hindrances Facing Teachers of Arts at
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The study aimed at identifying the creative performance hindrances facing
teachers of Arts at the basic stage in Gaza governorates and the proposed
solutions. The study followed the analytical-descriptive approach where the
sample of this study is represented from all the teachers and supervisors of
the Arts education at the governmental schools in Gaza governorates. In
order to achieve the objectives of the study and answer the queries, the
researcher has adopted the main tool of the study which is the
(questionnaire). It dealt with both the most important creative performance
hindrances for teachers of Arts and the proposed solutions.
The study reached to the following findings:
The aggregate estimated degree of the creative performance hindrances for
teachers of Arts at the basic stage in Gaza governorates amounted to
69,94%, and the "materialistic hindrances" came first with relative
estimation amounted to 82,38%
- The total estimated degree to the approaches of reducing the hindrances
of the creative for teachers of Arts in the basic stage amounted to 79,15%,
and the point number (12) which is " supplying the school library with the
needed books, references, and the technical art research" came first with
relative estimation 83,59%.
- There were no statistical differences between the evaluations of the
teachers of Arts for the hindrances of the creative performance in regards
of (material and student-related hindrances as well as the proposed
solutions related to the variable of gender. However, there were differences
in regards of (organizational, administrative, teacher-related, and
curriculum-related hindrances) for teachers of Arts in favor of males.
ح

- There were no statistical differences between the evaluations of Arts
teachers as for the hindrances of the creative performance in regards of
(organizational, administrative, material, student-related, and the
curriculum-related hindrances as well as the approaches of minimizing
these hindrances) for teachers of Arts in the basic stage related to the
variable of years of experience. However, there were differences in regards
of (teacher-related hindrances) for teachers of Arts in favor of ten years
and above.
- There were no statistical differences between the evaluations of the
teachers of Arts evaluation of obstacles of performance.
- There were no statistical differences between the evaluations of Art
teachers as for the hindrances of the creative performance in regards of
(organizational, administrative, and material hindrances) for teachers of
Arts in the basic stage related to the variable of Education Area (East Gaza,
West Gaza, North Gaza, the Middle Area, Khanyounis, and Rafah).
However, there were statistical differences in regards of (teacher-related,
student-related, curriculum-related hindrances as well as the proposed
solutions to these hindrances) in favor of (Rafah, East Gaza, North Gaza).
The study has reached to, among others, the following important
recommendations:
- Allowing the opportunity for teachers and students' creative ideas and
take care of them. In addition to, avoiding strict application of rules and
regulations.
- Supplying the school library with the books and references related to the
Art Education.
- Encouraging the gifted student, guiding them, and polishing up their skills
in order to develop them.
- The curriculum should focus on encouraging and developing the students
and teachers' creativity at the same time.
- Increasing the number of the Arts Education Supervisors to enable them
from covering all the needs of Arts Education teachers and following
them up in all Gaza governorates.
خ
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انفصم األول
اإلطار انعاو نهدراصت
 مقدمة الدراسة.
 مشكمة الدراسة.
 أسئمة الدراسة.
 فرضيات الدراسة.
 أىمية الدراسة.
 أىداؼ الدراسة.
 حدكد الدراسة.
 مصطمحات الدراسة.

المقدمة:
تعد تنميػة العقػوؿ المفكػرة مسػؤولية كػؿ مؤسسػات الدولػة وعمػى أرسػيا المؤسسػات التعميميػة،

فمػػف المعمػػوـ أف تنميػػة تفكيػػر الفػػرد يػرتبط بنػػوع التعمػػيـ الػػذي حصػػؿ عميػػو ،وطبيعػػة مكوناتػػو .ولػػذلؾ
أصػػبح ىنػػاؾ حاجػػة أكثػػر مػػف أي وقػػت إلػػى اسػػتراتيجيات تعمػػيـ وتعمػػـ تسػػاعد التبلميػػذ عمػػى إث ػ ار

معمومػػاتيـ العقميػػة المختمفػػة ،وقػػدرتيـ عمػػى اإلبػػداع وانتػػاج الجديػػد والمختمػػؼ ،ليصػػبح اليػػدؼ األوؿ

لمتربيػػة والتعمػػيـ إتاحػػة الفرصػػة لمطمبػػة ليسػػتمروا فػػي تعمػػيميـ ،وتزويػػدىـ بميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي
استعداداً لمواجية الحياة.
إف تشكيؿ اإلنساف المبدع تربوياً يعتمد عمى عدد مف المتييػرات كػالمقررات الد ارسػية والبيئػة

التعميميػة ،إال أف العامػػؿ المػؤثر ضػػمف ىػذه المتييػرات ىػو المعمػػـ المتخصػص الػػذي يعطػى تبلميػػذه
فرصػػة اإلسػػياـ فػػي وضػػع التعميمػػات وصػػياغتيا وتجريبيػػا ،مػػف خػػبلؿ إثػػارة اىتمػػاميـ ،وحػػثيـ عمػػى
االستيراؽ في التفكير .ولذا يشير(شحاتو )107 :2004 ،إلى أف" :نوعية المعمـ متيير أساسي في

تنميػػة القػػدرات اإلبداعيػػة لػػدي التبلميػػذ" .إف المعممػػيف الػػذيف يبػػدوف سػػموكاً أكثػػر أصػػالة واثػػارة يكػػوف

طبلبيـ أكثر قدرة عمى المبادرة ،وأكثر قدرة عمى القياـ بأنشطة مف النوع اإلبداعي".

وباعتبار الفف المػرةة الصػادقة التػي تعكػس قػيـ ومثػؿ المجتمػع وتوجياتػو نحػو أبنائػو ،فمػذلؾ
نػػري العػػالـ المتحضػػر يوجػػو تربيػػة ىػؤال األبنػػا عػػف طريػػؽ التربيػػة الجماليػػة لمػػا فػػي ذلػػؾ األثػػر فػػي
بنػػا شخصػػية اإلنسػػاف الحػػر والمف ّك ػر والمبػػدع ،فالتربيػػة الفنيػػة تتػػيح الفرصػػة لمتبلميػػذ لمتعبيػػر الحػػر
والموجو بمية تمقائية تجسد حقيقة مشاعرىـ وتفصح عما تنطوي عميو شخصياتيـ مف أماني وأحػبلـ

وطموحػػات مػػف خػػبلؿ التعبيػػر عػػف الموضػػوعات والمعػػاني المشػػبعة بػػالقيـ التػػي تؤكػػد عمػػى عػػادات
وتقاليد وتراث مجتمعنا الفمسطيني (البنا.)2 :2003 ،

وعمى الرغـ مف ذلؾ إال أف معمـ التربية الفنية تقع عميو مسؤولية نقؿ أو عكػس أثػر التربيػة

فػػي سػػموؾ الطالػػب ،فيػػو ممػػزـ بػػأف يكػػوف واعيػاً غنيػاً بالثقافػػة الفنيػػة واالطػػبلع عمػػى مصػػادر التربيػػة
الفنية ومعرفة مفاىيـ التػدريس ليػدعـ المػادة المطروحػة بالحقػائؽ العمميػة واالستقصػا المتواصػؿ فػي
بنا التوجيػو عمػى تفكيػر صػحيح ينقمػو بطريقػة غيػر مباشػرة إلػى تبلمذتػو بمختمػؼ األسػاليب العمميػة

والنظريػػة ،وفػػي الوقػػت نفسػػو أف يكػػوف لػػو نتاجػاً فنيػاً خاصػاً يحمػػؿ فرديتػػو وأصػػالتو المميػزة ويتصػػؼ
بالتجديد واالبتكار(ىربرت.)24 :2003 ،

إف التقدـ المنشػود لػف يتحقػؽ إال بػالكثير مػف الجيػود المتواصػمة ،ولػف يػتـ بالصػورة المرجػوة
إال إذا ةمنػػا بػػأف الفػػف مػػف أىػػـ الػػدعائـ التػػي توطػػد أركانػػو ،وأنػػو يسػػاعد عمػػى خمػػؽ جيػػؿ متكامػػؿ فػػي

0

شخصػػيتو ،سػػميـ فػػي ذوقػػو ،فضػبلً عػػف كونػػو يمثػػؿ جانبػاً ميمػاً مػػف التػراث الحضػػاري الضػػخـ الػػذي
يميز بيف األمـ والشعوب (طالو.)10 :1986 ،

واذا كاف الفف قد ارتقى عند بعض الشعوب الناىضة ،ألنيـ ةمنوا بو وبنتائجو إيماناً قوياً ال

يعتري ػػو ش ػػؾ وال يبلبس ػػو ت ػػردد ،وأن ػػو أص ػػبح ض ػػرورة حتمي ػػة طبيعي ػػة ال يمك ػػف االس ػػتينا عن ػػو ف ػػي

مجتمعاتيـ ،وألنيـ جعموه مرجعيـ ومنطقيـ فيما يأخذوف ويدعوف ،إنو مرشدىـ األوؿ فيما يصنعوف
ويزرعوف ،والرقيػب عمػييـ فػي تصػرفاتيـ ومعػامبلتيـ ،والمػنظـ األساسػي لجيػودىـ ونشػاطيـ ،فػالفف
عندىـ ليس وىماً وليس خياالً ،وال خطرات عابرة ،وانما ىو حقائؽ مستخمصة مف الواقع.

(الشاؿ)156 :2001 ،
إف معمـ الفف يواجو العديد مف المعوقات التي تحػد مػف قدرتػو وانطبلقػو نحػو تحقيػؽ أىػداؼ

التربية الفنية ،وعمى رأس المعوقات التي تواجو المعمـ تأتي نظرة المجتمع لمعمـ التربيػة الفنيػة ،فيػي

واف كانت نظرة متدنية لمينة المعمـ بصػفة عامػة ،فإنيػا أدنػى بالنسػبة لمعممػي المػواد النوعيػة ومػنيـ

معمـ التربية الفنية (فتح اهلل وةخروف.)316:1999 ،

وىذه النظرة تنبػع مػف فكػرة المجتمػع عػف معمػـ التربيػة الفنيػة بأنػو صػاحب صػنعة ،فػي حػيف

أف معمـ التربية الفنية ىو صاحب رسالة تربوية ليا أىدافيا وبرامجيا وطرقيا ،ويعود ذلؾ أيضاً إلى

مفػػاىيـ التربيػػة التقميديػػة التػػي كانػػت تركػػز عمػػى المػػادة العمميػػة والم ػواد الد ارسػػية األساسػػية أكثػػر مػػف

التركيز عمى شخصية المتعمـ وسموكو.
وفي كؿ األحواؿ فإف الظروؼ الراىنػة فػي المػدارس الحكوميػة والمػدارس الخاصػة والوكالػة،
ال تسػػاعد المعممػػيف عمػػى القيػػاـ بمسػػؤولياتيـ بالمسػػتوي المطمػػوب ألسػػباب كثي ػرة منيػػا :الػػنقص فػػي

الكتػ ػػب المتخصصػ ػػة ،والػ ػػنقص فػ ػػي القاعػ ػػات واألدوات والخام ػ ػات ،وكػ ػػذلؾ فػ ػػإف الحكومػ ػػة والوكالػ ػػة
والمدارس الخاصة ال تخطط إلرساؿ بعثات لمتربية الفنية إلى الجامعات العربية واليربية.

(دباح)144:2006 ،
مػػف خػػبلؿ إطػػبلع الباحثػػة عمػػى العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي ىػػذا المجػػاؿ ومػػف خػػبلؿ
عمػػؿ الباحثػػة معممػػة لمتربيػػة الفنيػػة أثقمتيػػا كث ػرة األعبػػا والميػػاـ الممقػػاة عمػػى كاىػػؿ زمبلئيػػا معممػػي

التربيػة الفنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية فػػي المػػدارس الحكوميػة ،فػػإلى جانػػب دورىػا كمعممػة ليػػذه المػػادة
بشػػقييا النظػػري والعممػػي ،فمػػدييا مسػػؤوليات أخػػري تجػػاه تنفيػػذ األنشػػطة الخارجيػػة المتعمقػػة بالمجػػاف

المدرسية المتعددة ،ومشاركتو في المعارض الفنية ،ومتابعتو لممسابقات الفنيػة ،باإلضػافة لػدورىا فػي

تجمي ػػؿ المدرس ػػة ومتابع ػػة المي ػػاـ الكتابي ػػة واإلداري ػػة .وم ػػف ىن ػػا ج ػػا ت الحاج ػػة ممح ػػة إلجػ ػ ار ى ػػذه

4

الد ارسػػة ،إضػػافة إلػػى المعوقػػات والعقبػػات والمشػػكبلت التػػي تعتػػرض سػػبيؿ تنفيػػذ مياميػػا المدرسػػية،
وكذلؾ رغبتيا في التعرؼ إلى أىـ المعوقات.

مشكمة الدراسة:
يواجو معممو التربية الفنية في المدارس الحكومية العديد مف معوقات األدا اإلبداعي ،منيا
المعوقات التربوية كضعؼ التنسيؽ والتعاوف بيف إدارة المدرسة واإلشراؼ التربوي وكثرة األعبا

الوظيفية لمعمـ التربية الفنية ،ومنيا المعوقات اإلدارية مثؿ توزيع حصص التربية الفنية عمى غير
المتخصييف ،وقمة االىتماـ بمقرر التربية الفنية ،ومنيا المعوقات المادية مثؿ عدـ توفر الخامات
واألدوات لتنفيذ أنشطة التربية الفنية ،وعدـ وجود البيئة اآلمنة والمخصصة لتنفيذ وتجييز المواد

والمعدات الخاصة بيا ،ومف خبلؿ مراجعة الباحثة لمدراسات السابقة مثؿ دراسة (موسى،)2011 ،

ودراسة(العساؼ )2004 ،و دراسة (جبر ،)2010 ،وغيرىا مف الدراسات التي أشارت إلى وجود
عبلقة دالة بيف مستويات اإلبداع وبيف األدا  ،وغياب المستويات اإلبداعية المرتفعة ،ووجود

معوقات تحد مف قدرة المديريف والمعمميف عمى اإلبداع ،لذلؾ رأت الباحثة أنو ال بد مف تسميط

الضو عمى ىذه المعوقات ،والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ المناسبة ليا وفؽ ما تراه الباحثة مناسباً.
حيث جا ت ىذه الدراسة لئلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:

مػػػا معكقػػػات األداء اإلبػػػداعي لمعممػػػي التربيػػػة الفنيػػػة فػػػي المرحمػػػة األساسػػػية بمحافظػػػات ػػػزة
كسبؿ الحد منيا؟
وينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس لمدراسة األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما الػدرجات التقديريػة لمعوقػات األدا اإلبػداعي لمعممػي التربيػة الفنيػة فػي المرحمػة األساسػية
مف وجية نظر المعمميف والمشرفيف؟

 .2ى ػػؿ توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مسػ ػتوي الدالل ػػة ( )α≥ 0.05ب ػػيف متوس ػػطات
درج ػػات تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة لمعوق ػػات األدا اإلب ػػداعي لمعمم ػػي التربي ػػة الفني ػػة ف ػػي المرحم ػػة
األساس ػػية تع ػػزي لمتييػ ػرات الد ارس ػػة( :الج ػػنس ،س ػػنوات الخدم ػػة ،المؤى ػػؿ العمم ػػي ،المنطق ػػة

التعميمية)؟

 .3ما سبؿ الحد مف معوقات األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية مف
وجية نظر المعمميف والمشرفيف؟
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فرضيات الدراسة:
 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( )α≥ 0.05بيف متوسطات درجات
تقػػدير أف ػراد العينػػة لمعوقػػات األدا اإلبػػداعي لمعممػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية
تعزي لمتيير الجنس( :ذكر-أنثى).
 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( )α≥ 0.05بيف متوسطات درجات
تقػػدير أف ػراد العينػػة لمعوقػػات األدا اإلبػػداعي لمعممػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية
تعزي لمتيير سنوات الخدمة( :أقؿ مف 5سنوات ،مف  10-5سنوات ،أكثر مف 10سنوات).
 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( )α≥ 0.05بيف متوسطات درجات
تقػػدير أف ػراد العينػػة لمعوقػػات األدا اإلبػػداعي لمعممػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية
تعزي لمتيير المؤىؿ العممي( :بكالوريوس ،دراسات عميا).
 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( )α≥ 0.05بيف متوسطات درجات
تقػػدير أف ػراد العينػػة لمعوقػػات األدا اإلبػػداعي لمعممػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية
تعػػزي لمتييػػر المنطقػػة التعميميػػة( :شػػرؽ غػزة ،غػػرب غػزة ،شػػماؿ غػزة ،الوسػػطى ،خػػانيونس،
رفح).

أىداؼ الدراسة:
يمكف تحديد أىداؼ الدراسة بما يمي:
 .1التعرؼ إلى الدرجات التقديرية لمعوقات األدا اإلبداعي والتي تقؼ أماـ تطبيؽ األدا
اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية بمحافظات غزة مف وجية نظر المعمميف
والمشرفيف.
 .2الكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات تقػديرات معممػي التربيػة
الفنيػ ػة ومعوق ػػات األدا اإلب ػػداعي وفقػ ػاً لمتييػ ػرات الد ارس ػػة( :الج ػػنس ،س ػػنوات الخدم ػػة ،المؤى ػػؿ
العممي ،المنطقة التعميمية)؟
 .3صياغة بعض التوصيات التي قد تسيـ في التيمب عمى المعوقات والمشكبلت التي تقؼ عائقػاً
أماـ األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية.
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أىمية الدراسة:
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف خبلؿ إبراز النقاط التالية:
 .1أىمية التربية الفنية باعتبارىا واحدة مف أىـ المواد التعميمية التي يتـ دراستيا في المراحؿ
التعميمية المختمفة ،ونظ اًر ألىمية الفف في حياتنا اليومية وارتباطيا بالتعميـ بصفة عامة.
 .2رفد المكتبة الفمسطينية بمثؿ ىذه الدراسات ،لتكوف خطوة أساسية لمواضيع األدا اإلبداعي
لمعممي التربية الفنية في المدارس الحكومية.
 .3قد تسيـ نتائج ىذه الدراسة في تخطيط واعداد البرامج التدريبية الخاصة بمعممي التربية الفنية
لتضميف اإلبداع ومياراتو ضمف البرامج التدريبية.
 .4تفتح ىذه الدراسة المجاؿ أماـ دراسات أخري لوضع الحموؿ لمعوقات األدا اإلبداعي لمعممي
التربية الفنية.
 .5فتح ةفاؽ لو ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية وخاصة القائميف عمى إعداد المعمميف والمعممات قبؿ
الخدمة في تطوير كفايات المعمميف والمعممات في مجاالت التفكير اإلبداعي ،واإلستراتيجيات
اإلبداعية في التدريس.

حدكد الدراسة:
 .1حد المكضكع :التعرؼ إلى معوقات األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية
بمحافظات غزة وسبؿ الحد منيا.
 .2الحد البشرم :معممو التربية الفنية ومشرفييـ.
 .3الحد المؤسسي :مدارس المرحمة األساسية التابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية.
 .4الحد المكاني :محافظات غزة.
 .5الحد الزماني :تـ التطبيؽ الميداني ليذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ 2015-2014ـ.

1

مصطمحات الدراسة:
 .1المعكقات :يعرفيا البكر(" :)2002وضع صعب يكتنفو شي مف اليموض يحوؿ دوف تحقيؽ

ويمكف النظر إليو عمى أنيا المسبب لمفجوة بيف مستوي اإلنجاز المتوقع
األىداؼ بكفاية وفاعميةُ ،
واإلنجاز الفعمي أو عمى أنيا االنحراؼ في األدا عف معيار محدد مسبقاً(البكر.)17 :2002 ،
ويعرفيا المطيري( ،)2001بأنيا :العوامؿ التي تعوؽ وتعرقؿ حدوث شيئ مفروض أف يقع.

(المطيري.)56 :2001 ،
كتعرفيا الباحثة إجرائيان :بأنيا مجموعة مف العقبات أو المشكبلت أو المتييرات الفنية أو الماديػة أو
اإلدارية أو النفسية التي تواجو المعمـ وتؤثر سمباً عمى أدائو اإلبداعي.
 .2اإلبداع :يعرؼ جرواف( ،)2002بأنو مزيج مف القدرات واالستخدامات الشخصية التي إذا ما
وجدت بيئة مناسبة يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدي إلى إنتاجات أصمية ومفيدة ،سوا
بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أـ خبرات المؤسسة أـ المجتمع أـ العالـ ،إذا كانت النتاجات مف
مستوي االحترافات اإلبداعية في أحد مياديف الحياة اإلنسانية (جرواف.)22 :2002 ،
كم ػػا يعرفػ ػو جم ػػؿ( )2000بأن ػػو :الق ػػدرة عم ػػى ابتك ػػار أس ػػاليب ووس ػػائؿ وأفك ػػار مفي ػػدة لمعم ػػؿ داخ ػػؿ
المدرسة ،بحيث تمقي ىذه األساليب واألفكار لمتجاوب األمثؿ مف قبؿ المديريف والمعمميف في النظاـ
التعميمي المدرس وتخفي ما لدييـ مف قدرات ومواىب لتحقيؽ األىداؼ اإلنتاجية بصورة أفضؿ.
(جمؿ)22 :2000 ،
كتعرفيا الباحثة إجرائيان :ىي العممية التي تؤدي إلػى ابتكػار أفكػار جديػدة لػدي معممػي التربيػة الفنيػة
بحيث تجعميـ قادريف عمى إنجاز العمميات الفنية الجديدة وتحقيؽ أىدافيا.
 .3األداء اإلبداعي :يعرؼ إبراىيـ( )2005التدريس الذي تتكاثؼ فيو اإلمكانػات والظػروؼ الماديػة
والفنيػػة والماديػػة السػػائدة فػػي المدرسػػة والتػػي تشػػجع عمػػى اإلبػػداع مػػع طبيعػػة المػػنيج الد ارسػػي ونزعػػة
المعمـ اإلبداعية ،بيدؼ اكتشاؼ وتنمية مواىب وقدرات التبلميذ اإلبداعية(إبراىيـ.)235 :2005 ،
كيعرفو دركيش ( )3981عممية عقمية ينتج عنيا التدريس بطرائؽ جديدة أو تطوير طرؽ

قائمة ،إذ إف المعمـ يستخدـ أسموباً أو تقنية جديدة تساىـ في تفجير قدرات المتعمميف اإلبداعية.

(درويش)21-25 :3651 ،
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كتعرفو الباحثة إجرائيا :بأنو قدرة المعمـ في المرحمة التعميمية األساسية عمى أدا عمؿ فني

يتسـ بالكفا ة والتميز واالبتكار بما يحقؽ نتائج أفضؿ عند استخدمو لؤلدوات و الموارد واإلمكانيات .
 .5التربية الفنية :يعرؼ أبو الرب( )2010التربية الفنية بأنيػا إحػدي المػواد العمميػة التػي تخاطػب
العقؿ اإلنساني فكرياً وتربوياً ،كما تخاطب الشعور واإلحساس والوجداف الذي يتمتع بو كؿ فرد مف
أفراد المجتمع ،كما أنيػا تػزود الفػرد بػالحس الجمػالي وتقػوي قد ارتػو عمػى المبلحظػة والتأمػؿ والتخيػؿ
وتشجع التعبير الفني (أبو الرب.)24 :2010 ،
وعرفتي ػ ػػا النج ػ ػػر ( )1984بأني ػ ػػا :أداة التق ػ ػػدـ الحض ػ ػػاري والق ػ ػػوة المحرك ػ ػػة لئلب ػ ػػداع الفن ػ ػػي ،وى ػ ػػي
تربيػ ػػة البصػ ػػيرة التػ ػػي نسػ ػػتقبميا فػ ػػي النظػ ػػر والسػ ػػمع والق ػ ػ ار ة واألعمػ ػػاؿ الفنيػ ػػة ،كمػ ػػا أنيػ ػػا تطػ ػػوير
عيف الفناف واس ػتيعاب المش ػاىد االعتيادية لمرؤية الباطنية واضف ػا التعبيرية عمى العػالـ.
(النجر)20 :1984 ،
كتعرفيػػػا الباحثػػػة إجرائيػػػان :بأني ػػا الق ػػوة المحرك ػػة لئلب ػػداع الفن ػػي ل ػػدي الطمب ػػة ،وى ػػي إح ػػدي المػ ػواد
التعميمية التي تخاطب العقؿ فكرياً وتربوياً.
 .6المرحمة األساسية :يعرؼ شحاتو ( ،)2004ىي المرحمة الدراسية االبتدائية واإلعدادية معاً
حيث تحوي ىذه المرحمة تسع سنوات دراسية ،وتسبؽ مرحمة التعميـ الثانوي؛ إذ يحؽ لمتمميذ
االختيار بيف المدارس المينية والتعميـ الثانوي بشعبو المختمفة (:شعبة اآلداب ،شعبة العموـ
االقتصادية ،شعبة العموـ التجريبية ،شعبة العموـ الرياضية) (شحاتو.)38 :2004 ،
وتعرؼ و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية المرحمة األساسية بأنيا المرحمة التي تبدأ مف
الصؼ األوؿ األساسي حتى الصؼ العاشر األساسي (و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية:
 ،)15 :2009كتتبنى الباحثة تعريؼ و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية.
متر مربعاً،
 .7محافظات زة :ىو جز مف السيؿ الساحمي بفمسطيف ،وتبمغ مساحتو  365كيمو اً
ومع قياـ السمطة تـ تقسيـ قطاع غزة إدارياً إلى خمس محافظات ىي :محافظة شماؿ غزة،
محافظة غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة خاف يونس ،محافظة رفح" (و ازرة التخطيط والتعاوف
الدولي الفمسطينية ،)14:1997 ،كتتبنى الباحثة تعريؼ و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي.
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مفاىيـ األداء اإلبداعي:
مقدمة:
يتميز العصر الحالي بالتييرات المتسارعة وثورة المعمومات واالنفجار المعرفي والتكنولوجي،

األمر الذي نتج عنو العديد مف المشكبلت التي تواجييا المنظمات المعاصرة ،حيث يتطمب لحؿ
المشكبلت استخداـ طرائؽ جديدة إبداعية ونبذ الطرائؽ واإلج ار ات القديمة ،وال يتـ ذلؾ إال بإيجاد

األشخاص المبدعيف وتوفير الوسائؿ المناسبة التي تساعد عمى إيجاد طرائؽ جديدة وحموؿ إدارية

سريعة.

أصبح األدا اإلبداعي في جميع المجاالت  -في وقتنا الحالي -ضرورة ممحة وأساسية

ليصبح المجتمع بما فيو مف أفراد ومؤسسات قادريف عمى مواكبة العصر الذي يتسـ بطابع التقدـ

التقني واالنفجار المعرفي وكثرة المخترعات وتعدد الثقافات التي تحاوؿ كؿ منيا فرض نفسيا عمى
اآلخريف في زمف العولمة ،فنحف نعيش اليوـ في عالـ متصؼ بالتعقيد والمشاكؿ التي تتفجر يوما
بعد يوـ ليصبح معيا اإلبداع واالبتكار ىو الحؿ الوحيد الذي يجعؿ الفرد والمجتمع قاد ار عمى مسايرة

متطمبات ىذا العصر(جرواف.)44: 5005 ،

واذا كنا نطالب باإلبداع في جميع مؤسسات المجتمع ،فاألولى أف نبدأ بالمؤسسات التربوية

متمثمة في المدارس التي تقع عمى عاتقيا مسؤولية تربية وتعميـ وتأىيؿ أبنا المجتمع ليصبحوا

أعضا فاعميف يسيموف في تنمية المجتمع وايجاد حموؿ ألي مشاكؿ قد تواجيو في المستقبؿ ،فمـ
تعد األساليب التقميدية في التعميـ وتمركز العممية التربوية حوؿ المعمـ الذي يمقف الطالب المعمومة
والكتاب المدرسي الممي بالمعمومات التي تيتـ بالكـ وليس الكيؼ والطالب الذي يستقبؿ المعمومة

بدوف نقاش أو اقتناع بيا مناسبة إلخراج الجيؿ القادر عمى مسايرة التييرات السريعة جداً في ىذا
القرف .واف الفف باعتباره أحد أنشطة التربية ،يعد -دوف أدنى شؾ -أحد مكونات الحضارة البشرية
األساسية وتطور نموىا ووعييا ،والذي يعيف اإلنساف عمى فيـ المحيط الذي يكوف فيو وباستجبل

مفرداتو ليصبيا صورة ناطقة لمعصر الذي عاش فيو ،وكمية تواصمية انطبلقا مف اعتبار أف الفف
يمثؿ في أساسو عممية اتصاؿ أو تخاطب تتـ بيف الفرد والجماعة؛ فالفنوف -باختبلؼ أنواعيا وبما

تعطيو مف قيمة معرفية وكحاجة -ظيرت مع وعي اإلنساف ،إنما جا ت انعكاسا لثقافات الشعوب

مف خبلؿ ما تفرزه خبلؿ نتاجاتيا الشاخصة ،كما أف مف شأف دراسة التربية الفنية أف تكشؼ لنا عف
األصوؿ األولى لتراث البشرية بفعؿ ما أضفتو مف روح التجديد والوعي عمى المنجز الفني وألجؿ فيـ
ومعرفة ما تؤديو عممية -اإلشراؼ الفني -في مجاؿ التربية الفنية (حجازي.)13: 5003 ،
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الخمفية التاريخية لألداء اإلبداعي:
ظير االىتماـ باألدا اإلبداعي كموضوع لمبحث منذ الخمسينات ،وذلؾ مع بداية سباؽ الفضا

بيف المعسكريف الشرقي واليربي ،إال أنو وبسبب تطور اإلبداع كمفيوـ وانتاج معروؼ مع اإلنساف

منذ القدـ ،فقد اختمفت التعاريؼ والنظريات حوؿ الموضوع ،واستخدمت مصطمحات كثيرة مرادفة

لمفيوـ اإلبداع مثؿ( :اكتشاؼ ،واختراع ،وابتكار ،وأصالة ..وغيرىا) .مما أوجد العديد مف اآل ار

المختمفة أحياناً ،وساعد في عدـ وجود نظرية موحدة لئلبداع ،إال أف كتابات وأبحاث العمما كانت
موزعة حوؿ أساسيات ميمة في موضوع اإلبداع مثؿ :مفيوـ اإلبداع ،والعممية اإلبداعية ،واإلنتاج
اإلبداعي ،واإلنساف المبدع ،وتنمية اإلبداع وتعميـ التفكير ،معوقات اإلبداع ،ومقياس اإلبداع،
وعبلقة اإلبداع بالذكا (السرور.)52 :5001 ،

ولـ يحظ األدا اإلبداعي -لفترة طويمة مف الزمف -باالىتماـ مف جانب الباحثيف ،وكاف ليذا السبب

األثر الواضح في تبايف ة ار العمما فيما يخص مفيوـ األدا اإلبداعي ،ونتيجة لذلؾ كاف مف

الصعب إيجاد تعريؼ محدد ومتفؽ عميو ،كما أف ىناؾ عدداً مف األسباب أدت إلى التأخر في
االىتماـ باإلبداع نذكر منيا:
 االعتقاد السائد قديماً بأف اإلبداع موىبة ال يمكف التدخؿ فييا مف أجؿ غرسيا في شخصلـ تولد معو.
 االعتقاد بأف اإلبداع ال يتمتع بو إال عدد قميؿ مف الناس. صعوبة قياس اإلبداع مقارنة بالظواىر النفسية األخري كالذكا  ،والشخصية والقدرة الحركية(عبد المجيد.)32 :5002 ،

ليذه األسباب تباينت ة ار العمما في تحديد مفيوـ اإلبداع اصطبلحاً ،فقد تناوؿ كؿ منيـ ىذا
المفيوـ مف زاوية تخصصو وخمفيتو العممية واىتماماتو الشخصية ،ويبدو أف كممة إبداع
(- )Creativityبيذا المعنى -ظيرت في أوروبا في عصر النيضة لتشير إلى كؿ ما ىو أصيؿ

ومبتكر ،وقد أدي التبايف في تعريؼ اإلبداع إلى االعتقاد بأف عممية اإلبداع ال يمكف دراستيا عممياً
الختبلؼ المعيار الذي تقاس بو.
وفيما يخص تطور مفيوـ اإلبداع فقد أشار (جرواف )46 :5005 ،أف مفيوـ اإلبداع تطور مف

خبلؿ ثبلث مراحؿ رئيسة ىي :المرحمة األكلى التي امتدت منذ أقدـ العصور (العصر اإلغريقي

ثـ العصر الروماني ،مرو اًر بالعصر الجاىمي ثـ اإلسبلمي وعصر النيضة) وتميز مفيوـ اإلبداع
في تمؾ المرحمة بالخمط بيف مفيوـ اإلبداع والعبقرية والذكا والموىبة والنبوغ المبكر ،واالعتقاد بأف
اإلبداع والعبقرية تحركيما قوي خارقة خارجة عف سيطرة اإلنساف.
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أما المرحمة الثانية التي بدأت مع نيايات القرف التاسع عشر فقد ركزت عمى العوامؿ االجتماعية
والبيئية في السموؾ اإلنساني ،وكاف مف أبرز مظاىر ىذه المرحمة الخبلؼ بيف المدرسة األوروبية

في عمـ النفس التي ركزت عمى دور الوراثة في اإلبداع ،والمدرسة األمريكية التي ركزت عمى

إظيار دور العوامؿ االجتماعية والبيئية ،كما تميزت ىذه المرحمة بظيور النظريات النفسية التي
حاولت تفسير اإلبداع ،كما ظيرت المساواة بيف مفاىيـ اإلبداع والعبقرية والذكا وانحسار الجدؿ

حوؿ أثر الوراثة والبيئة في العممية اإلبداعية ،واالعتراؼ بأىمية العامميف في اإلبداع ،وتميزت ىذه

المرحمة كذلؾ بتطوير بعض أدوات قياس اإلبداع وبرامج لتنمية وتعميـ اإلبداع.

وفي المرحمة الثالثة أصبح مفيوـ اإلبداع أكثر وضوحاً في ىذه المرحمة التي امتدت مف منتصؼ
القرف العشريف حتى العصر الحاضر ،وقد كاف لمتطور اليائؿ في تكنولوجيا االتصاالت
والمعمومات دور كبير في وضوح مفيوـ اإلبداع ،والتميز بيف مفيوـ اإلبداع والذكا  ،وظيور عدد

مف النظريات والبرامج التربوية والتدريبية وأدوات ومقاييس واختبارات اإلبداع أدت إلى اتساع

البحوث والدراسات التجريبية التي تناولت مفيوـ اإلبداع (جرواف.)5005 ،

وبذلؾ يمكف القوؿ :إف اإلبداع لـ يحظ -لفترة طويمة -باالىتماـ المطموب مف جانب الباحثيف،

وكاف نتيجة لذلؾ األثر الواضح في اختبلؼ ة ار العمما بمفيوـ اإلبداع ، ،كما أف ىناؾ عدداً مف
األسباب أدت إلى التأخر في االىتماـ باإلبداع ،كاف مف أىميا :االعتقاد السائد بأف اإلبداع موىبة
ال يمكف التدخؿ فييا ،وصعوبة قياس ظاىرة اإلبداع.

كما يظير أف تطور اإلبداع مر مف خبلؿ ثبلث مراحؿ أساسية ،كانت المرحمة الثالثة أكثر
وضوحاً لمفاىيـ اإلبداع ونظرياتو وأدواتو ،وكاف السبب في تطوره خبلؿ ىذه المرحمة التطور الكبير
واليائؿ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

مفيكـ اإلبداع:
ع الشػػي ) أو ابتدعػػو يعنػػي أنشػػأه الشػػي وبدايتػػو
و(ب َػد َ
(بػ َػد َ
ع) َ
جػا عنػػد ابػػف منظػػور أف اإلبػػداع مػػف َ

أوالً .واإلبداع في المعجـ الوسيط ىو مف بدعو بدعاً ،أي أنشأه عمى غير مثاؿ و(بدع) صار غايػة
في صنعتو ،خي اًر كاف أـ ش اًر .واالبتداعيػة تتسػـ بػالخروج فػي األسػاليب القديمػة عػف طريػؽ اسػتخداـ
أساليب جديدة (فضؿ اهلل.)79 :1406 ،
وع ػ ػػرؼ معج ػ ػػـ ويبس ػ ػػتر اإلب ػ ػػداع ف ػ ػػي المي ػ ػػة :بأن ػ ػػو مص ػ ػػطمح يش ػ ػػير إل ػ ػػى الق ػ ػػدرة عم ػ ػػى اإليج ػ ػػاد،
يشػ ػ ػ ػػير المصػ ػ ػ ػػطمح اإلنجميػ ػ ػ ػػزي  Innovateإلػ ػ ػ ػػى معنػ ػ ػ ػػى التجديػ ػ ػ ػػد ،وجػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي معجػ ػ ػ ػػـ العمػ ػ ػ ػػوـ
االجتماعيػ ػػة أف كممػ ػػة اإلبػ ػػداع تعنػ ػػي "أي فك ػ ػرة أو سػ ػػموؾ أو تجديػ ػػد يختمػ ػػؼ نوعي ػ ػاً عػ ػػف األشػ ػػكاؿ
الموجودة (الصرف.)25 :2000 ،
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كما عرفّتو الموسوعة البريطانية الجديدة عمى أنو القدرة عمى ايجاد شػي جديػد كحػؿ لمشػكمة
ما ،أو أداة جديدة أو أثر فني أو أسموب جديد.
)(The New Encyclopedia Britannica,1992: 110
وىذا يشير إلى أف المعاجـ العربية واألجنبية تتفػؽ مػف الناحيػة الميويػة عمػى أف اإلبػداع يعنػي القػدرة
عمى إيجاد الشي عمى غير مثاؿ سابؽ.
إال إف اإلبػػداع مػػف الناحيػػة العمميػػة ىػػو ظػػاىرة معقػػدة جػػداً ذات محػػاور وأبعػػاد متباينػػة وعديػػدة ،وىػػذا
بسبب تعقد الظاىرة اإلبداعية نفسيا ،وتعدد عناصرىا ومقوماتيا إضافة إلى اختبلؼ المجاالت التي
انتش ػػر فيي ػػا مفي ػػوـ اإلب ػػداع ،وك ػػذلؾ اخ ػػتبلؼ اجتي ػػادات العمم ػػا والب ػػاحثيف واخ ػػتبلؼ اىتمام ػػاتيـ
ومنػ ػػاىجيـ العمميػػػة والثقافيػػػة ومدارسػ ػػيـ الفكريػ ػػة ،فمػػػنيـ مػػػف ينظػ ػػر إلي ػػو عمػ ػػى أس ػػاس أنػ ػػو عمميػػػة
( )Processومػنيـ مػػف ينظػػر إليػػو عمػػى أسػػاس السػػمات والخصػػائص التػػي تميػػز المبػػدعيف ،ومػػنيـ
مف ينظر إليو عمى أساس أنو منتج ( .)Productوىذا كمو أدي إلى عدـ وصوؿ العمما والميتميف
إلى تعريؼ محدد ودقيؽ لئلبداع.
كفيما يمي تستعرض الباحثة بعض التعاريؼ الخاصة باألداء اإلبداعي:
يعػػرؼ األدا اإلبػػداعي بأنػػو" :اسػػتجابة محدثػػة وأكثػػر جػػدوي وكفػػا ة وفاعميػػة لمنبػػو قػػاـ فػػي البيئػػة
االجتماعية والثقافية ويتأثر بالبيئة الخارجية .ويكوف مف عدة عمميات متراكبة معقدة يتـ مػف خبلليػا

التأثير وتيير في السموؾ ومف ثػـ التطبيػؽ ،ويتطمػب اإلبػداع األصػالة والمرونػة والتحػديث وقػد اًر مػف

الطبلقة والتوسع ليتمكف مف النظر في البدائؿ واالحتماالت"(بامية.)69 :1986 ،

أما (الشمري )37 :2002 ،فيعرفو عمػى أنػو" :توظيػؼ أمثػؿ لمقػدرات العقميػة والفكريػة التػي تتميػز

بأكبر قدر مف الطبلقة والمرونة واألصالة والحساسية لممشكبلت والقدرة عمى تحميميا بما يؤدي إلى
تكويف ترابطات واكتشاؼ عبلقات أو أفكار أو أساليب عمؿ جديدة داخؿ المنظمات اإلدارية".
وق ػػد عرفػ ػو الحقب ػػاني بأن ػػو جمي ػػع العممي ػػات الت ػػي يمارس ػػيا الف ػػرد داخ ػػؿ المنظم ػػة ،وتتس ػػـ باألص ػػالة

والطبلق ػػة والمرون ػػة والمخ ػػاطرة والق ػػدرة عم ػػى التحمي ػػؿ والخ ػػروج عم ػػى الم ػػألوؼ سػ ػوا لمف ػػرد نفس ػػو أـ
لممنظمة التي يعمؿ بيا ،والحساسية لممشكبلت التي تنتج عف التفاعؿ مع البيئة المحيطة.

(الحقباني)15 :1997 ،
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كما تـ تعريفو بأنو الذات في استجابتيا عنػدما تُسػتثار بعمػؽ وبصػورة فعميػة ،أو العمميػة التػي يتميػز
بيا الفرد عندما يواجو مواقؼ ينفعؿ بيا ويعايشيا بعمؽ ثـ يستجيب ليا(الشبيني.)88 :1997 ،
ويعرؼ أبو حمو ،وأحمد ( ،)14 :1992األدا اإلبداعي بنا ً عمى بيئتو بأنو تمؾ البيئػة التػي تييػئ

لبلبتكػػار واإلبػػداع ،والعوامػػؿ والظػػروؼ البيئيػػة التػػي تسػػاعد عمػػى نمػػوه ،وتنقسػػـ ىػػذه الظػػروؼ إلػػى
قسميف:
األكؿ :الظروؼ العامة :وىى ظروؼ ترتبط بالمجتمع وثقافتو بصفة عامة.
كالثاني :ظروؼ خاصة :وىي ترتبط بالمدرسة والمعمميف والمديريف والمشرفيف التربوييف.
عرفػو ( )Myers et Marquisنقػبلً عػف (مػأموف :)30 :5004 ،بأنػو لػيس حػدثا فرديػاً مسػتقبلً أو
مفيوم ػاً أو فك ػرة جديػػدة أو حػػدوث ابتكػػار بش ػي جديػػد و إنمػػا ىػػو عمميػػة شػػاممة ومتكاممػػة تتضػػمف
مجموعة مرتبطة مف األنظمة والعمميات الفرعية داخؿ المنظمة.
ويعرفو ىيجاف ( )3666بأنو عممية ذات مراحؿ متعددة ينتج عنيا فكػرة أو عمػؿ جديػد يتميػز بػأكبر
قػػدر مػػف الطبلقػػة ،والمرونػػة ،واألصػػالة ،والحساسػػية لممشػػكبلت ،وىػػذه القػػدرة اإلبداعيػػة مػػف الممكػػف
تنميتيا وتطويرىا حسب قدرات وامكانات األفراد والجماعات والمنظمات(ىيجاف.)33 :3666 ،
بينما يشير بيرنرد ( )5001إلى مفيوـ إدارة اإلبداع بأنيا :القدرة عمى توليد األفكار المبتكرة والمفيدة
وتقديـ الحموؿ إلى المشاكؿ والتحديات اليومية (.)Bernard,2003:90
وعمػػى الػػرغـ مػػف تعػػدد مػػداخؿ مفػػاىيـ اإلبػػداع نتيجػػة االسػػتخداـ والسػػياؽ المطبػػؽ ،إال أف التعريفػػات
السابقة اىتمت بالمضاميف والخصائص ،التي يرتكز عمييا مفيوـ اإلبداع ،وىي:
أ -أف اإلب ػػداع يتطم ػػب ق ػػدرات عقمي ػػة تتمث ػػؿ ف ػػي التحس ػػس بالمش ػػكبلت ،والطبلق ػػة ،واألص ػػالة،
والمرونة ،ومواصمة االتجاه نحو اليدؼ.
ب -أف اإلبداع عممية ذات مراحؿ متعددة ،ينتج عنيا فكرة أو عمؿ جديد.
ت -أف جيػػد اإلبػػداع ومػػا ينػػتج عنػػو ال بػػد أف يكػػوف ذا قيمػػة ممحوظػػة عمػػى مسػػتوي الفػػرد ،أو
المنظمة ،أو المجتمع.
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ث -أف اإلبداع ليس ظاىرة فردية ،وانما يمكف ممارستو عمى مستوي الفرد والمجتمع والمنظمة.
ج -يولػد اإلنسػػاف وبداخمػػو قػػدرات إبداعيػػة ،لكنيػػا تبقػى كامنػػة أثنػػا نضػػجو داخػػؿ ثبلثػػة أشػػيا ،
وىي :توجياتو ،سموكو ،والعمميات الخاصة بتفكيره.
ح -أف اإلبػػداع سػػموؾ إنسػػاني ال يقتصػػر عمػػى فئػػة معين ػة ،وانمػػا ىػػو طاقػػة كامنػػة يتصػػؼ بيػػا
األفراد جميعيـ بدرجات متفاوتة ،تبعاً لمعوامػؿ الوراثيػة والظػروؼ الموضػوعية التػي يعيشػيا
ويتفاعؿ معيا الفرد ،فتعمؿ عمى صقؿ قدراتو اإلبداعية وتنميتيا.
خ -يمكف إدارة اإلبداع وتنميتو وتطويره ،مف خبلؿ الميارات األساسية لئلبداع.
(عساؼ)43 :3662 : ،
وبذلؾ نخمص إلى أف االدا اإلبداعي ىو العممية التي تؤدي إلى ابتكار أفكار جديدة بحيث تجعؿ
أصحابو قادريف عمى إنجاز العمميات الجديدة وتحقيؽ أىدافيا بشكؿ صحيح .كما ىو القدرة عمى
أدا عمؿ فني يتسـ بالكفا ة والتميز واالبتكار بما يحقؽ نتائج أفضؿ عند استخداـ الموارد
واإلمكانيات.

نظريات األداء اإلبداعي:
ػيش الع ػػالـ ف ػػي العص ػػر الح ػػالي ال ػػذي يطم ػػؽ عمي ػ ِػو (عص ػػر الس ػػرعة) العدي ػ َػد م ػػف األح ػ ِ
ػداث
َيع ػ ُ

المتسارعة وكماً ىائبلً مف التييرات عمى األفراد ،ونتيجة ليذا الكـ اليائؿ مف التييػرات التػي يشػيدىا

ػبح اإلبػداع ضػرورة حتميػة لمػتمكف مػف الوصػوؿ إلػػى
العػالـ المعاصػر فػي شػتى مجػاالت الحيػاة ،أصػ َ

طرئػؽ جديػدة لحػؿ
حموؿ إبداعية لممشكبلت الواقعية المألوفة منيا وغير المألوفة ،والتي تحتػاج إلػى ا
ىػػذه المشػػكبلت .ونتيجػػة ىػػذه التطػػورات حػػدثت تيي ػرات عديػػدة عمػػى النظػػاـ التعميمػػي ،وفػػي إطػػار

االىتمػػاـ باإلبػػداع قامػػت الد ارس ػة بتسػػميط الضػػو عمػػى معوقػػات األدا اإلبػػداعي لبيػػاف أىميػػة دور
المدرسة في صناعة اإلبداع في مختمؼ مجاالت الحياة.
أشار بعض العمما إلى أف اإلنساف يبدع ويخترع منذ الخميقة ،وذلؾ مف خبلؿ الجماعات
لقد َ

والمجتمع ،فيذكر التػاري أف الصػينييف -فػي عصػر مػا قبػؿ المػيبلد -قػاموا بتطػوير نظػاـ مػتقف مػف
االختبػػارات التنافسػػية الختيػػار األشػػخاص الممي ػزيف لمم اركػػز الحكوميػػة .وفػػي العصػػر اليونػػاني أكػػد
أفبلطوف في المدينة الفاضمة عمى أىمية الظروؼ الفرديػة فػي القػدرات العقميػة وغيرىػا مػف السػمات،
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وكػػاف لػػو فييػػا نظريػػة معروفػػة ،فقػػد ميػ ّػز بػػيف " الرجػػؿ الػػذىبي" الػػذي يتمتػػع بػػذكا رفيػػع ،و"الرجػػؿ
الفضػػي" ،و"الفػوالذي" ،و"النحاسػػي" .وكانػػت معظػػـ الحضػػارات -عمػػى مػػر العصػػور -تفتػػتف بأبنائيػػا
البػػارعيف فػػي مجػػاالت الحكػػـ والمبلحػػة البحريػػة والكشػػوؼ الجيرافيػػة والحػػروب واأللعػػاب الرياضػػية
والفنوف(جرواف.)91 :6998 ،
لػػذا بػػدأت الحاجػػة إلػػى االىتمػػاـ بطاقاتنػػا البش ػرية ،واسػػتثمارىا اسػػتثما اًر حسػػناً ،فالمجتمعػػات ال
ترقى وتتطور دوف المتفوقيف والمبدعيف ،ألنيـ ركائز أساسية وضرورية لمجتمع متقدـ ،فيـ ينتجوف
المعرفة اإل نسانية ويطورونيا ويطوعونيا لمتطبيؽ ،وىـ يمثموف األمؿ في حؿ المشػكبلت التػي تعيػؽ
التقدـ الحضاري المنشود(عواممو.)14 :0228 ،

عممية اإلبداع الكظيفي:
ىناؾ نماذج عديػدة اقترحيػا الكتػاب والبػاحثوف بشػأف م ارحػؿ وخطػوات عمميػة اإلبػداع ،تختمػؼ
عف بعضيا البعض بدرجات متفاوتة ،وسنكتفي بمناقشة نموذجيف يعتبراف األكثر قبوالً ،كما أنيما ال
يختمفاف كثي اًر عف بعضيما البعض.
نمػوذج ( )Kreitner & Kinicki,1992:578يقتػرح أف عمميػة اإلبػداع تتضػمف الم ارحػؿ الخمػس
اآلتية :
 .6اإلعػداد ( :)preparationتتضػمف المػدة التػي يقضػػييا الفػرد فػي الػتعمـ والقػ ار ة والتػػدريب
فػػي العمػػؿ وحضػػور المػػؤتمرات والنػػدوات وغيرىػػا  ،ليػػتمكف الفػػرد مػػف اإلحاطػػة بكػػؿ أبعػػاد
المشكمة واإلحساس بيا.
 .0التركيز ( :)Concentrationفػي ىػذه الحالػة يركػز الفػرد اىتمامػو وجيػوده وتفكيػره عمػى
المشكمة.
 .4الحتضاف ( : )Incubationوىنا ينخرط الفرد في أعمالو اليوميػة ،بينمػا يحػوؿ ذىنػو فػي
البحث عف المعمومات.
 .3الشػػػركؽ /الليػػػاـ ( :)Illuminationح ػػيف يبح ػػث الف ػػرد ع ػػف المعموم ػػات ويعم ػػؿ عم ػػى
ربطيا وايجاد العبلقات فيما بيف األشيا .
 .1اإل ثبػػػات /التحقػػػؽ ( :)Verificationإع ػػادة العممي ػػة بكاممي ػػا م ػػف أج ػػؿ إثب ػػات الفكػ ػرة أو
تعديميا أو تجربتيا .
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إف اإلبداع ال يتـ في كثير مف الحاالت وفؽ المراحؿ السابؽ ذكرىا بالتتابع والتسمسػؿ الػذي
أشار إليو الكتاب ،فالمراحؿ والخطوات المختمفة في العمميػة اإلبداعيػة متداخمػة ومتشػابكة فػي معظػـ
األوقػػات ،كمػػا أنيػػا ليسػػت دائم ػاً عمميػػة عقميػػة توجييػػا أىػػداؼ المنظمػػة  ،ففػػي حػػاالت كثي ػرة تتوالػػد
أفكار جديدة قبؿ الشعور بالمشكمة ،ومف ناحية أخري ،يشير بعػض الكتػاب ( Robry,1991:430
 )(Kreitner & Kinicki,1992:580إلػى أىميػة البيئػة فػي عمميػة اإلبػداع ،وأف البيئػة تػؤثر فػي
عممية اإلبداع بطرائؽ ثبلثة وىي:
أ-أف مشكبلت األدا يتـ االعتراؼ والشعور بيا مف قبؿ العمبل .
ب -البيئة ىي مصدر المعمومات الفني (األفكار التقنيات).
ت -البيئة يمكف أف تكوف مصد اًر مالياً وبخاصة لممنظمات العامة.
مراحؿ عممية اإلبداع الكظيفي:
مف خبلؿ دراسة اإلبداع وةثاره يمكف إنجاز المراحؿ التي تمر بيا عممية اإلبداع بما يػأتي:
(الشماع ،وحمود:)303-304: 0221 ،
أ .مرحمة (التصكر) أك اإلدراؾ :Recognition
تبػػدأ الخطػػوة األساسػػية لئلبػػداع النػػاجح بفك ػرة جديػػدة أو تصػػور كامػػؿ لئلمكانػػات التكنولوجيػػة
واالحتياجات المطموبة ،إضافة لدراسة المنافع االقتصادية أو االجتماعية التػي يأخػذىا المبػدع بنظػر
االعتبار ،أو طبيعة الطمب المتوقع (المحتمؿ)  ،ومقارنة المنافع المتوقعة بكمفة اإلنتاج المطموب.
ب .مرحمة تككيف الفكرة :Idea Formulation
مرحم ػػة تك ػػويف الفكػ ػرة ى ػػي العممي ػػة األساس ػػية الثاني ػػة ف ػػي مرحم ػػة اإلب ػػداع ،حي ػػث أف تص ػػميـ
المحتػػوي يشػػتمؿ عمػػى تحديػػد الطمػػب المتوقػػع والتكنولوجيػػا المحتممػػة لتكػػويف التصػػميـ .وىػػذه الخطػػوة
ىػػي عمػػؿ مبػػدع وخػػبلؽ لتوحيػػد كػػؿ العوامػػؿ المطمػػوب اعتمادىػػا .كمػػا أف ىػػذه تمثػػؿ عمميػػة تقيػػيـ
( )Evaluationتصاحب إدارة اإلبداع في كؿ مراحمو المطموبة ،إذ يتقػرر فػي ضػوئيا مػا إذا كػاف
األمر ممكناً في االستمرار ،أو كانت ىنالؾ ضرورة لمتوقؼ عف العمؿ.
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ج -مرحمة معالجة المشكمة :Problem – Solving
ت ارفػ ػػؽ ىػ ػػذه المرحمػ ػػة عمميػ ػػة اإلبػ ػػداع بشػ ػػكؿ مسػ ػػتمر حيػ ػػث يصػ ػػاحب ذلػ ػػؾ ظي ػ ػور بعػ ػػض
المشػػكبلت أو المعوقػػات التػػي يجػػب أف تتخػػذ بشػػأنيا المعالجػػات الممكنػػة ،ف ػإف المشػػروع توقػػؼ أو
يميى العمؿ بو.
د .مرحمة الحؿ :Solution
إذا مػػا نجحػػت نشػػاطات حػػؿ المشػػكبلت ،تػػأتي ىػػذه المرحمػػة التػػي يكػػوف اإلبػػداع فييػػا قػػد وجػػد
وتحقػؽ نجػاح المشػػروع المسػتيدؼ  .فػإذا تحقػػؽ المشػروع مػف خػػبلؿ اإلمكانػات التكنولوجيػة المتاحػػة
سػػمي ىػػذا النػػوع اإلبػػداعي بػػالتبني ( .)Innovation by Adoptionأمػػا إذا لػػـ تحقػػؽ الم ػوارد
التكنولوجيػػة المتاحػػة إمكانيػػة التنفيػػذ ،ف ػإف المنظمػػة تمجػػأ إلػػى اعتمػػاد المرحمػػة األخػػري مػػف م ارحػػؿ
اإلبداع وىي مرحمة التطوير (.)Development
ق .مرحمة التطكير :Development
تمثػػؿ ىػػذه المرحمػػة إحػػدي صػػور عػػدـ التأكػػد التػػي يواجييػػا المبػػدع ،حيػػث إف إمكانيػػة قيػػاس
الحاجة إلى التكنولوجيا المتوقعة إلكماؿ المشروع تكوف غير معروفة عادةً.
ك .مرحمة الستعماؿ أك النتشار :Utilization & Diffusion
تمثػؿ ىػذه المرحمػة الخطػػوة النيائيػة فػي عمميػػة اإلبػداع ،حيػث يػػتـ اسػتعماؿ اإلبػداع أو انتشػػار
فكرة اإلبداع والنتائج المتحققة منيا.
ومف ىنا يتضح بأف عمميات اإلبداع ليست حاالت رتيبة مف التفكير ،بؿ إنيا تصورات ىادفة
إلى تفجير الطاقات اإلنسانية الكامنة في الفرد والجماعػة والمنظمػة عمػى حػد سػوا  ،كمػا أف نتائجيػا
ىي ذات أبعاد تطويرية فاعمة لخدمة المنظمة والمجتمع.

نظريات اإلبداع:
وضػػع العممػػا اإلبػػداع ضػػمف إطػػار مفػػاىيمي بيػػرض فيمػػو والػػتحكـ والتنبػػؤ بػػو .وقػػد قػػدمت
النظريات المختمفة فيميا لئلبداع بشكؿ يتسؽ مع المنطمقات األساسية لكؿ نظرية وتفسيرىا الخاص
لمسموؾ البشري .وىناؾ نظريات عديدة تناولت موضوع اإلبداع ،ويمكف إيضاح ذلؾ كما يمي:
عد النظرية العبقرية مف أقدـ النظريات التي تناولت موضوع اإلبػداع ،وىػذه
 .3النظرية العبقرية :وتُ ّ
النظريػػة مػػف النظريػػات المرتبطػػة فػػي الفكػػر اليربػػي منػػذ وقػػت طويػػؿ ،وتقػػوـ بتفسػػير األعمػػاؿ
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اإلبداعيػة عمػػى أسػػاس االفت ػراض بػػأف اإلنسػػاف لػػيس إال مخمػػوؽ ناقػػؿ لؤلفكػػار السػػماوية واإلرادة
دور رئيسياً في عممية اإلبداع والخمؽ الذي ىو مف فعؿ الخالؽ.
اإلليية .وأف اإلنساف ال يمعب اً
()briggs,1984:75
 .5نظريػػة التحميػػؿ النفسػػي :مػػف الجػػدير بالػػذكر أف النظريػػة التحميميػػة عمػػى يػػد العػػالـ فرويػػد قامػػت
بتق ػػديـ نظري ػػة متكامم ػػة ف ػػي تفس ػػير اإلب ػػداع ،حي ػػث ق ػػاـ "فروي ػػد" باس ػػتخداـ ال ػػديناميات النفس ػػية
والمف ػػاىيـ العام ػػة لنظريت ػػو ف ػػي تفس ػػير ظ ػػاىرة اإلب ػػداع ،وق ػػد أش ػػار إل ػػى أف المح ػػرؾ األساس ػػي
لؤلعمػػاؿ اإلبداعيػػة ى ػػو الص ػراعات الداخميػػة لمف ػػرد التػػي ل ػػـ تحػػؿ ،وظمػػت مكبوت ػػو فػػي مس ػػتوي
البلشعور ،كما يربط العممية اإلبداعية بعممية تفكيػر أوليػة والتػي بػدورىا تػرتبط بالبلشػعور واليػو
الذي يمثؿ بالبدائية والبلعقبلنية واليريزية (روشكا.)534 :3656 ،
 .1النظرية الترابطية :يري أتباع ىذه النظرية مثؿ ثورندايؾ أف تنظػيـ العناصػر الجديػدة المتضػمنة
فػػي التركي ػػب أكث ػػر تباع ػػداً بق ػػدر مػػا يك ػػوف الح ػػؿ أكث ػػر إب ػػداعاً ،ويكػػوف معي ػػار التق ػػويـ ف ػػي ى ػػذا
التركيب ىو األصالة والتواتر اإلحصائي لمترابطات (روشكا.)551 :3656 ،
 .4النظرية اإلنسانية :يري أنصار ىػذه النظريػة أمثػاؿ ماسػمو وروجػرز أف نػزوع الفػرد نحػو تحقيػؽ
ذاتو واستثمار إمكاناتو خاصية مف خصائص اإلنساف وليست نتاجػاً لحيػاة اإلنسػاف فػي ظػروؼ
اجتماعية محددة ،وبذلؾ كاف تحقيؽ الػذات ىػو األسػاس فػي اإلبػداع ،وأف اإلبػداع يػرتبط بشػكؿ
أساسي بما يمي:
أ.

السبلمة العقمية والتي تتحقؽ بتشكيؿ الفرد واحتراـ ةرائو الشخصية.

ب .الحرية النفسية وتتحقؽ باتاحة الفرص المختمفة عبر االستطبلع واالستكشاؼ لموصػوؿ إلػى
الخبرات واكتسابيا (أبو جادو.)41 :5004 ،
 .2النظرية السػمككية :يػري أنصػار ىػذا االتجػاه أمثػاؿ سػكنر ،وبػافموؼ ،وواطسػوف أف الفػرد يصػؿ
إلػػى اسػػتجابات مبدعػػة باالرتبػػاط مػػع نػػوع التعزيػػز الػػذي يعػػزز بػػو السػػموؾ انطبلق ػاً مػػف تكػػويف
العبلقػػة بػػيف المنبػػو واالسػػتجابة ،بتعزيػػز االسػػتجابات المرغػػوب فييػػا ،أي أف األفػراد لػػدييـ القػػدرة
عمى التأثير في طموحات أطفاليـ وقيادتيـ نحو التفكير المبدع (أبو جادو.)36 :5004 ،
 .3النظريػػة المعرفيػػػة :ويػػري أنصػػار ىػػذه النظريػػة أمثػػاؿ تػػايمور وجيتزلػػز أف العمميػػات والميػػارات
العقميػػة يعػػد جػػوىر عممي ػة التفكيػػر ،وركػػزوا عمػػى مفيػػوـ االستبصػػار الػػذي يحػػدث نتيجػػة إلعػػادة
التنظيـ العقمي لمعناصر الميمة في الموقػؼ المشػكؿ ،أمػا "بياجيػو" فيػري أف اإلنسػاف فػي معظػـ
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األحيػػاف يتمث ػػؿ لممعموم ػػات وتص ػػنيفيا ف ػػي ظ ػػؿ م ػػا يعرف ػػو بالفع ػػؿ ،وعن ػػدما يص ػػادؼ مواق ػػؼ ال
يسػػتطيع تمثميػػا فػػي ضػػو مػػا لديػػو مػػف خبػرات ،يحػػدث لديػػو اخػػتبلؿ فػػي التػوازف المعرفػػي ،وىػػذا
يدفع ػػو إلب ػػداع اس ػػتراتيجيات جدي ػػدة ،أو تع ػػديؿ م ػػا لدي ػػو م ػػف اس ػػتراتيجيات لمواجي ػػة التح ػػدي أو
المشكمة القائمة (جرواف.)532 :5005 ،
 .4نظريػة جيمفػكرد  :Guilford Theoryتسػتند ىػذه النظريػة فػي تفسػير اإلبػداع عمػى أنػو مكػوف
مف ثبلثة أبعاد رئيسة ىي :العمميات ،والمحتوي والنتاجات ،وأف الذاكرة ىػي أسػاس جميػع أنػواع
السػػموؾ المرتبطػػة بحػػؿ المشػػكمة ،واسػػتناداً لمنمػػوذج فػػإف الخطػػوة األولػػى فػػي حػػؿ المشػػكمة تبػػدأ
باس ػػتقباؿ النظ ػػاـ العص ػػبي لمف ػػرد كمثي ػػر خ ػػارجي م ػػف البيئ ػػة أو مثي ػػر داخم ػػي م ػػف الجس ػػـ .وي ػػتـ
معالجػػة المعمومػػات فػػي م اركػػز الػػدماغ العميػػا حيػػث اإلدراؾ والمعرفػػة مػػرو اًر بعػػدد مػػف العمميػػات
المعقػ ػ ػ ػػدة فػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػدماغ مػ ػ ػ ػػف تصػ ػ ػ ػػنيؼ وتركيػ ػ ػ ػػب وتحميػ ػ ػ ػػؿ لموصػ ػ ػ ػػوؿ إلػ ػ ػ ػػى الحػ ػ ػ ػػؿ النيػ ػ ػ ػػائي
(.)Guilford,1986:78
ػدت ىػػذه النظريػػة العصػػؼ الػػذىني ىػػو األسػػاس فػػي
 .5نظريػػة أكسػػبكرفَ :Osborn Theoryعػ ّ
تحفيز اإلبداع ومعالجة المشكبلت ،وتقوـ ىذه العمميات عمى الفصؿ بيف عمميتي توليد األفكػار

وتقويمي ػا ،وتقػػوـ ىػػذه النظريػػة عمػػى ثػػبلث م ارحػػؿ أساسػػية تبػػدأ بالمرحمػػة األولػػى التػػي يػػتـ فييػػا
توضيح المشكمة وتحميميا إلى عناصرىا األولية تحضي اًر لعرضيا في جمسة العصؼ الذىني ،ثـ
توضيح كيفية العمؿ في المرحمة الثانية ،وتقديـ أكبر عدد ممكف مػف األفكػار مػع الحػرص عمػى
متابعة أفكار اآلخريف والبنا عمييا .وفي المرحمة الثالثة يتـ تقويـ األفكار واختيارىا عممياً ،وفي
ىذه المرحمة قد تظير أفكار جديدة مبنية عمى األفكار التي تطرح ،وقد تستيرؽ وقتاً طويبلً.
()Osborn,1963:335
 .6نظريػػػة التشػػػمر ُ :Altshuller Theoryعرف ػػت ى ػػذه النظري ػػة باس ػػـ نظري ػػة الح ػػؿ االبتك ػػاري
لممش ػػكبلت ( ،)TRIZوتش ػػكؿ ى ػػذه النظري ػػة نموذجػ ػاً عمميػ ػاً لم ػػنظـ المس ػػتندة إل ػػى قاع ػػدة معرفي ػػة
تستخدـ طرائؽ وعمميات الستيعاب المعرفة وتوظيفيا في حؿ المشكبلت.
(أبو جادو؛ نوفؿ)52 :5004 ،
 .30نظرية ستيرنبرج  :Sternberg Theroyفيما يخص نظرية "ستيرنبرج" في اإلبداع فيو ينظر
إلى اإلبداع ضمف ثبلثة أوجو أو جوانب متداخمة ىي :الجانب المتعمؽ بالقدرة العقمية أو الذكا

والجانب المرتبط بأسموب التفكير والجانب المتعمؽ بالشخصية .وقد ركز ستيرنبرج كثي اًر عمى عبلقة
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اإلبداع بالذكا  ،وقاـ بعدد كبير مف الدراسات التي تعالج مفاىيـ الذكا واإلبداع والموىبة مف
النواحي النظرية والتجريبية في عدد كبير مف كتاباتو (جرواف.)540 :5005 ،

مف خػبلؿ العػرض السػابؽ لمنظريػات التػي فسػرت اإلبػداع نخمػص إلػى أف كػؿ نظريػة مػف ىػذه
النظريػػات قامػػت بتفسػػير مفيػػوـ اإلبػػداع مػػف خػػبلؿ الخمفيػػة العامػػة لمنظريػػة ،كمػػا أف النظريػػات التػػي
ارتػػبط اسػػميا باسػػـ عػػالـ بعينػػو مثػػؿ نظريػػة سػػتيرنبرج أو نظريػػة جيمفػػورد ،فػػيبلحظ بػػأف النظريػػة قػػد
تميزت بالطابع والتوجو العاـ لمنظرية التي ينتمي الييا ىذا العالـ.

نظرة اإلسالـ إلى اإلبداع:
مف الثابت والبدىي أف اإلسبلـ ديف العمـ والتأمؿ ،يمجد البحث والتقصي عف الحقائؽ الكونية التي
ترفع مف قيمة اإلنساف وتقربو إلى خالقو ،وتجعمو عمى مستوي مف الوعي بما يحيط بو .يقوؿ سيد
قطب  -رحمو اهلل" -إف اإلسبلـ حركة إبداعية خالقة ،تستيدؼ إنشا حياة إنسانية غير معيودة
قبؿ اإلسبلـ ،وغير معيودة في سائر النظـ األخري التي سبقت اإلسبلـ أو لحقتو ،وىي تنشأ عف
تصور معيف لمحياة بكؿ قيمتيا وكؿ ارتباطاتيا ،تصور جا بو اإلسبلـ ابتدا ً وىي حركة تبدأ في

أعماؽ الضمير ثـ تحقؽ نفسيا في عالـ الواقع ،وال يتـ تماميا إال حيف تتحقؽ في عالـ الواقع.

(قطب)23 :1967 ،

لقد اىتمت التربية اإلسبلمية بقضية اإلبداع اىتماماً كبي اًر وفي مجاالت عديدة ،بما يحقؽ لئلسبلـ

والمسمميف والبشرية النفع والتقدـ ،كما أنيا ضبطت عممية اإلبداع بأف وجيتيا توجيياً خي اًر ،بعيداً
عف اإلفساد والدمار ،وحممت اإلنساف مسؤولية األعماؿ التي يقوـ بيا ،كما اىتمت بجانب العقؿ
الذي يعتبر أحد الضروريات الخمس التي حافظت عمييا الشريعة اإلسبلمية.
ولما كاف اإلبداع الصحيح يعتمد عمى العقؿ السميـ فبل بد مف تناوؿ موضوع التربية العقمية التي
تمثؿ فكر اإلنساف وما يحممو مف مفاىيـ صحيحة أو ميموطة ،فالتربية اإلسبلمية ال تيالي فيو وال
تجافيو ،بؿ ترده في مكانو الذي ينبيي أف يكوف فيو ،فالبعض أفرط فقدمو عمى الشرع ،فحصؿ
الزلؿ والخمؿ والضبلؿ ،والبعض زىد فيو ولـ ييتـ بو ،واعتبر الحديث فيو وعنو مف منيج أىؿ
البدع والكبلـ.
وقد قاؿ شي اإلسبلـ ابف تيمية  -رحمو اهلل -في (الفتاوي عف العموـ ،ص )137منيا ما يعمـ إال
باألدلة العقمية التي بينيا القرةف وأرشد إلييا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ،فإف مف الناس مف يذىؿ
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عف ىذا ،فمنيـ مف يقدح في الدالئؿ العقمية مطمقاً ،ألنو قد صار في ذىنو أنيا ىي الكبلـ المبتدع
الذي أحدثو مف أحدثو مف المتكمميف ،ومنيـ مف يعرض عف تدبر القرةف وطمب الدالئؿ اليقينية
العقمية منو ،ألنو قد صار في ذىنو أف القرةف إنما يدؿ بطريؽ الخير فقط ،فبل بد أف يعمـ بالعقؿ
قبمو ذلؾ ثبوت النبوة وصدؽ الخبر ،حتى يستدؿ بعد ذلؾ بخبر مف يثبت بالعقؿ صدقة.
ويجد المتأمؿ في القرةف الكريـ والسنة المطيرة أنيما أوليا العقؿ والتفكير أىمية كبيرة ،وجا ت
اآليات واألحاديث تتحدث عف التفكير وأعماؿ العقؿ في الكوف ،ومف ذلؾ ما أخرجو ابف حباف في
صحيحو وابف مردويو وابف المنذر وابف أبي الدنيا في كتاب التفكير عف عطا قاؿ" :دخمت أنا
وعبيد بف عمير عمى عائشة قاؿ ابف عمير :أخبرينا بأعجب شي رأيتو مف رسوؿ اهلل صمي اهلل
عميو وسمـ ،قاؿ :فسكتت ثـ قالت :لما كاف ليمة مف الميالي قاؿ:
(يا عائشة ذريني أتعبد الميمة لربي) قمت :واهلل إني ألحب قربؾ وأحب ما سرؾ .قالت :فقاـ فتطير
ثـ قاـ يصمي .قالت :فمـ يزؿ يبكي حتى بؿ حجره .قالت :ثـ بكى فمـ يزؿ يبكي حتى بؿ لحيتو.
قالت :ثـ بكى فمـ يزؿ يبكي حتى بؿ األرض ،فجا ببلؿ يؤذنو بالصبلة فمما رةه يبكي قاؿ :يا
رسوؿ اهلل لِ َـ تبكي وقد غفر اهلل لؾ ما تقدـ وما تأخر؟ قاؿ( :أفبل أكوف عبداً شكو اًر ،لقد نزلت عمي
اختِ ِ
ِ
ِ
ات واأل َْر ِ
ِ
بلؼ المْي ِؿ َوالنيَ ِار
ض َو ْ
الميمة ةية ويؿ لمف قرأىا ولـ يتفكر فييا {إف في َخْمؽ الس َم َو َ

آلي ٍ
ات ألُولِي األَْل َب ِ
اب} (ةؿ عمراف .)190
َ
ْ

كما أنيما يجعبلف التفكير السديد والنظر الصائب في الكوف وما فيو ،أعظـ وسيمة مف وسائؿ
اإليماف باهلل ،ومف ذلؾ (عصاـ الديف: )37 :2003 ،

 .1أنو يحث المسمـ عمى التفكير في نفسو ،وعمى ما حولو { أ ََولَ ْـ َيتَفَك ُروا ِفي أَنفُ ِس ِي ْـ مَا َخمَؽَ الموُ
ِ
ض َو َما َب ْي َنيُ َما إِال بِاْل َح ِّ
َج ٍؿ ُّم َس ًّمى} (الروـ .)8
ؽ َوأ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ِ
ِ
وف} (البقرة
ِّف الموُ لَ ُك ُـ اآليات لَ َعم ُك ْـ تَتَفَك ُر َ
 .2يثير الحس العممي لمتفكير والفيـ والتعقؿ{ َك َذل َؾ ُي َبي ُ
.)219

ِ
ِ
ِ
يف أُوتُوا
ةمُنوا من ُك ْـ َوالذ َ
 .3يرفع مكانة المسمـ بقضية العمـ ،مف خبلؿ قولو تعالىَ { :ي ْرفَ ِع الموُ الذ َ
يف َ
اْل ِعْمـ َدرج ٍ
ات} (المجادلة .)11
َ ََ
ِ
ِ
وف} (الزمر.)9
يف ال َي ْعمَ ُم َ
وف َوالذ َ
يف َي ْعمَ ُم َ
 .4ال يساوي بيف عالـ وجاىؿ{ ُق ْؿ ىَ ْؿ َي ْستَِوي الذ َ
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 .5يبيف أف العمما يجب أف يكونوا أخشى الناس لربيـ{إِن َما َي ْخ َشى الموَ ِم ْف ِع َب ِاد ِه اْل ُعمَ َما ُ}.
(فاطر.)28
وبذلؾ يظير أف اإلسبلـ يدعـ اإلبداع ويحث عميو ،فيو ديف العمـ والتأمؿ ،ويرفع مف قيمة
المبدعيف ويمجد البحث والتقصي التي ترفع مف قيمة اإلنساف وتقربو إلى خالقو .لقد اىتـ اإلسبلـ
بقضية اإلبداع اىتماماً كبي اًر وفي مجاالتو المختمفة بما يحقؽ لممسمميف والبشرية النفع والتقدـ
والخير الكثير.
وىكذا فإف إعجاز القرةف العممي يحث المسمميف عمى التفكير ،ويفتح ليـ أبواب المعرفة،ويدعوىـ
إلى التقدـ فييا ،وقبوؿ كؿ جديد راس مف الحقائؽ العممية.

مككنات األداء البداعي:
يري (عبدالرحمف )34 :5005 ،أف مكونات األدا اإلبداعي تشمؿ:

 .1العمؿ اإلبداعي أك اإلنتاج اإلبداعي :وىي النواتج الممموسة لمعممية اإلبداعية والتي تخرج
في صورة أفكار.
تمر بيا الفكرة الجديدة منذ ظيورىا كخاطرة إلى أف
 .2العممية اإلبداعية :وىي العممية التي ّ
تكوف فكرة ناضجة.

 .3الشخص المبدع :وىو ذلؾ الفرد الذي تتوافر لديو خصائص وسمات شخصية تؤىمو
لئلبداع.
 .4المكاقؼ اإلبداعية :يرتبط بالموقؼ الذي تفاعؿ معو الفرد و يظير حبلً غير مألو ٍ
ؼ ،فقد
يكوف مبدعا في موقؼ ما ويظير سموكا عادياً في مواقؼ أخري ،والشكؿ التالي يوضح
مكونات اإلبداع.
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شكؿ رقـ ()1
مككنات اإلبداع

(عبدالرحمف)18 :2008 ،

إف العنصر األساسي في اإلبداع ىو العممية اإلبداعية باعتبارىا العامؿ المشترؾ الرئيس الذي يربط
بيف الجوانب السابقة ،لذا فقد تركزت االىتمامات التي عنيت بدراسة ىذه الظاىرة عمى القدرات
العقمية لمفرد وعمى اإلبداع منيا بشكؿ خاص.

أىميػة األداء اإلبداعي:
لقد أوجدت التييرات في عناصر البيئة التنافسية التي تواجييا المنظمات الحاجة إلى األدا

اإلبداعي ،فقامت باالستجابة ليذه الحاجة بتبني سياسات لئلبداع عمى مستوي المنظمة ،وانشا
وحدات إدارية كدوائر البحث والتطوير ووحدات التطوير التنظيمي ،تستيدؼ رعاية اإلبداع وتنميتو

في المنظمة وتوجييو نحو تحقيؽ أىدافيا ،كما أف العديد مف المنظمات عممت عمى تدريب
العامميف فييا عمى السموؾ اإلبداعي أو دفع رسوـ لممبدعيف مف خارج المنظمة أو المجتمع.

(اليمري)53 :3651 ،

يعتبر األدا اإلبداعي أحد المقومات األساسية في عممية التييير ،فالتطورات المحيطة والناتجة عف
ثورة المعمومات واالنفجار التكنولوجي ،وزيادة حدة المنافسة وتنوع حاجات األفراد ،وقمة الموارد

وزيادة طموح األفراد ،وزيادة فعالية االتصاالت ،والتيير في القيـ والمبادئ ،قد أحدثت وأوجدت
مشكبلت عديدة ،لذلؾ يجب عمى المنظمات وخاصة المنظمات التربوية أف تستجيب ليذه التطورات
بإحداث التيييرات والتعديبلت التي تتواكب مع ىذه التطورات ،وال يمكف تحقيؽ ذلؾ إال بوجود

األفكار الجديدة واألساليب الحديثة التي تستجيب ليذه التيييرات المستمرة.
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ولكي تستطيع المنظمات االستجابة ليذه التطورات يجب عمييا أف تعمؿ عمى إنتاج وتوفير عدد

كبير مف المبدعيف ،ألف ىذه االستجابة تتطمب خياالً خصباً وقدرات إبداعية فائقة وحموؿ إدارية

سريعة (جرواف.)333: 5005 ،

وينظر الكثيروف إلى األدا اإلبداعي عمى أنو عامؿ منافسة بالغ األىمية والحيوية وذلؾ ألىمية

اإلبداع بالنسبة لممنظمات وبقدر ما تولي المنظمات اىتماميا وعنايتيا إلدارة اإلبداع بقدر ما يكوف
لذلؾ تأثير بالغ عمى بنائيا واستمرارىا وازدىارىا (حريـ.)444 :3664 ،

فأي منظمة ال تضع اإلبداع ىدفاً رئيساً مف أىدافيا ،وال تعمؿ عمى تشجيع العامميف عمى اإلبداع
بتوفير الجو والبيئة المناسبة لذلؾ ،سيكوف مصيرىا التردي واالنييار لعدـ قدرتيا عمى مواجية

التييرات والتطورات التي تظير باستمرار عمى بيئتيا الداخمية والخارجية ،كما أف الموظفيف في أي
منظمة وعمى اختبلؼ مراتبيـ الوظيفية إذا لـ يجعموا اإلبداع جز اً مف حياتيـ الوظيفية فسوؼ
يكوف مصيرىـ التخمؼ وعدـ القدرة عمى المساىمة في تنمية وتطوير أنفسيـ ومنظماتيـ.

(سرحاف)53: 5002 ،

تنبثؽ أىمية اإلبداع مف خبلؿ األسباب التي دفعت بالمنظمات لبلىتماـ باإلبداع؛ إذ دفعت

الظروؼ المتييرة التي تعيشيا المنظمات اليوـ ،سوا أكانت ظروفاً سياسية أـ ثقافية أـ اجتماعية أـ
اقتصادية بالمنظمات إلى االستجابة ليا بأسموب إبداعي يضمف بقا ىا واستمرارىا ،فضبلً عف

التطور الفني والتكنولوجي الذي يحتـ ذلؾ.

اإلبػ ػػداع ُيينػ ػػي حيػ ػػاة األف ػ ػراد ويمػ ػػنحيـ القػ ػػوة عمػ ػػى اإلنتػ ػػاج األفضػ ػػؿ ليػ ػػـ ولآلخ ػ ػريف .ويػ ػػري ديفػ ػػز
( )Davis, 2005: pp.107أف اإلبداع نمط حياة ،وسػمة شخصػية ،وطريقػة إلدراؾ العػالـ ،فالحيػاة
اإلبداعيػة تتمثػػؿ فػػي تطػوير مواىػػب الفػػرد ،واسػتخدامو لقد ارتػػو وتوظيفييػػا فػي إنتػػاج الجديػػد المختمػػؼ
والمفيد.

وتخمص الباحثة إلى أف أىمية األدا اإلبداعي تبرز مف خبلؿ النقاط التالية:

 ُيسيـ في تحقيؽ الذات اإلبداعية وتطوير النتاجات اإلبداعية. ُيسيـ في تحفيز المدارس لتكوف بيئة مبلئمة الكتشاؼ المواىب ،والعمؿ عمى تنميتيا مفخبلؿ توفير برامج متخصصة.

 يؤدي إلى االنفتاح عمى األفكار الجديدة ،واالستجابة –بفاعمية -لمفرص والتحديات،والتكيؼ مع المتييرات.

التحديات والمواقؼ الحياتية بطريقة أكثر
 ُيسيـ في تطوير قدرة الفرد عمى التعامؿ معّ
إبداعية.
يطور قدرة الفرد عمى استنباط األفكار الجديدة.
ّ
 يساعد الفرد في الوصوؿ لمحؿ الناجح لممشكمة.01

 -يسيـ في تنمية المواىب.

 يحفز عمى الميؿ إلى التعاوف مع اآلخريف الكتشاؼ األفكار.ُ -يسيـ في تطوير أساليب التعمـ وأنماطو لتصبح أكثر فاعمية.

إدارة األداء اإلبداعي:
لقد أصبح الحديث عف إدارة وتطوير األدا اإلبداعي أم اًر مألوفا بيف الكتاب والباحثيف والمديريف،
وكثيروف ينظروف إلى اإلبداع باعتباره عامؿ منافسة بالغ األىمية ،وبقدر ما تولي المنظمات

اىتماميا ورعايتيا إلدارة اإلبداع وتطويره فسيكوف لذلؾ تأثير كبير عمى بقائيا ونموىا.

ويضيؼ العالـ دراكر ( )Dracker,2002: 91أف األدا اإلبداعي ىو عمؿ حقيقي وليس إلياما أو
ومضة ،وأنو يمكف بؿ يجب أف يدار مثؿ أي وظيفة أو نشاط ةخر في المنظمة ،ولكف الطريقة

مختمفة ،فاإلبداع يعنى بالمعرفة ( )Knowingوليس بالعمؿ (.)action

ويري كثير مف الكتاب والباحثيف أف مف بيف األدوار الرئيسة لممديري في المنظمات المعاصرة ىو

إدارة اإلبداع ودعمو وتشجيعو ،وحسب وجية نظر( )Argyris, 1983: 64فإف المديريف المبدعيف

الذيف يتوقعوف التييير ىـ األمؿ الوحيد لمواجية المستقبؿ المضطرب بنجاح ،أما الكاتباف
( )Wilson, Roserfeld, 1991: 71فيشيراف إلى أف االبتكار واإلبداع ليسا مقصوريف عمى
وحدات وأنشطة البحث والتطوير فقط ،بؿ يمكف أف يبر از مف مصادر مختمفة عديدة ،وعميو سيكوف

مف مياـ المديريف تشجيع ورعاية عممية اإلبداع في منظماتيـ.
ومف ىنا نستنتج الدور الميـ لعممية إدارة اإلبداع مف قبؿ المنظمات ،وال سيما المنظمات التربوية

حيث يشكؿ عامبلً منافساً بالغ األىمية ،فالبقدر الذي تولي فيو المنظمات اإلبداع األىمية الكافية

كمما انعكس ذلؾ إيجاباً عمى بقائيا ونموىا بشكؿ متسارع وقوي ومنافس ،وتتمكف مف مواجية
المستقبؿ بنجاح.

أبعاد األداء اإلبداعي:
إف األدا اإلبداعي يقوـ عمى األبعاد التالية( :القريضي)41 :2002 ،
 -6الطالقة التشكيمية :وىػي كميػة األفكػار التػي ينتجيػا الفػرد خػبلؿ فتػرة زمنيػة محػددة ،وتقػاس
مػػف خػػبلؿ وف ػرة مفػػردات شػػكمية معينػػة ،غ ػ ازرة اإلنتػػاج لؤلشػػكاؿ المركبػػة باسػػتخداـ وحػػدة أو
عدة وحدات.
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 -0المركنػػة التشػػكيمية :وتشػػير إلػػى قػػدرة الفػػرد عمػػى تيييػػر رؤيتػػو ووجيتػػو العقميػػة فػػي تنػػاوؿ
األش ػػكاؿ والرم ػػوز ،ومعالج ػػة الخام ػػات ،والتن ػػوع ف ػػي عناص ػػر الموض ػػوع م ػػف حي ػػث الييئ ػػة
والوضع والتفاصيؿ ،واختبلؼ التكوينات التي ينتجيا مف خبلؿ محاوالتو المتتالية.
 -4األصالة :تعني تميز إنتاج الفرد بالندرة والجدة وعدـ التكرار مف خبلؿ ما يقوـ بو.

عنػػاصر األداء اإلبداعي:
تعددت تصنيفات الكتاب والعمما لعناصر األدا اإلبداعي ،وأفضؿ تصنيؼ لمعناصر المختمفة
الم ّكونة لئلبداع تتمثؿ في الطبلقة والمرونة واألصالة والتوسيع والكـ والكيؼ ،وفيما يمي شرح ليذه
العوامؿ (الفاعوري:)153 :2005 ،
 .1العنصر األكؿ :الطالقة
إف الطبلقة تقاس وتحدد بعدد وكمية ما يعطي الشخص مف نوع معيف مف المعمومات في وحدة
زمنية معينة ،وقد وجد أنو في االختبارات الكبلمية وحدىا توجد ثبلثة عوامؿ متميزة لمطبلقة وىي:
الطبلقة الفكرية ( )Ideational Fluencyوجؿ ىذا النوع مف الطبلقة مرتبط بالقدرة العقمية
لمشخص كالقدرة عمى التخيؿ والتشبيو واالستنباط وسعة اإلدراؾ والحدس ،والطبلقة الترابطية
( )Associational Fluencyوتُعنى بعممية إكماؿ العبلقات وذلؾ تميي اًز ليا عف النوع السابؽ مف
الطبلقة ،والطبلقة التعبيرية والتي ليا عبلقة بسيولة بنا الجمؿ ،وىكذا.
 .2العنصر الثاني :المركنة
أما المرونة في التفكير فتعني تييي اًر مف نوع معيف ورؤية المشكمة مف زوايا مختمفة والتييير في
المعنى أو التفسير أو االستعماؿ أو فيـ الميمة أو استراتيجية العمؿ أو تييي اًر في اتجاه التفكير
الذي قد يعني تفسي اًر جديداً لميدؼ.
 .3العنصر الثالث :األصالة
وتعني إنتاج ما ىو غير مألوؼ ،وما ىو بعيد المدي ،وما ىو جديد وغير عادي ،وما ىو ذكي
وحاذؽ مف االستجابات.
 .4العنصر الرابع :التكسيع
ويظير ىذا العامؿ مقدرة الفرد عمى اإلضافة ذات القيمة عمى فكرة أو أسموب قدميا غيره بحيث
تكتمؿ الفكرة بشكؿ أفضؿ ،أو يصبح تطبيقيا أكثر فائدة وسيولة.
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 .5العنصر الخامس :الكـ كالكيؼ
إف ثمة فرضية تقوؿ إف الكمية تولد الكيفية ،حيث إنو إذا كاف شخص ينتج عدداً أكبر مف األفكار
فإنو ال بد أف ينتج ىذه األفكار بنوعية جيدة وفي وقت محدد ،في حيف أف ىناؾ فرضية أخري
تقوؿ بأنو إذا صرؼ اإلنساف وقتو في إعطا عدد كبير مف األفكار ،فإف األفكار الجيدة بينيا
ستكوف قميمة.

مستكيات األداء اإلبداعي:
لؤلدا اإلبداعي خمسة مستويات تعبر عف مدي قدرة المبدع وفعاليتو وقدرتو عمى االستنباط
واالستنتاج والتحميؿ والربط بيف العبلقات ،فكؿ مستوي يعبر عف قدرة المبدع ومدي نضج تفكيره
اإلبداعي ،وكيفية استيبللو في التطبيؽ العممي لؤلفكار المبدعة.
 .1المستكل األكؿ /اإلبداع التعبيرم :ويعني تطوير فكرة أو نواتج فريدة بيض النظر عف
نوعيتيا أو جودتيا ،كالرسومات العفوية التي يرسميا األطفاؿ.
 .2المستكل الثاني /اإلبداع المنتج أك التقني :ويعنى بقدرة اإلداري عمى التوصؿ نواتج مف
الطراز األوؿ دوف وجود شواىد قوية عمى العفوية المعبرة عف ىذه إلى النواتج ،كتطوير ةلة
موسيقية معروفة ،أو لوحة فنية ،أو مسرحية شعرية (جرواف )117 :2002 ،وينتج اإلبداع
التقني نمو المستوي التعبيري والميارات ،مما يترتب عميو القدرة عمى إنتاج أعماؿ كاممة
بأساليب متطورة غير تقميدية ،وغالبا ما يكوف ىذا النوع مف اإلبداع في مجاؿ إنتاج
منتجات كاممة بمختمؼ األنواع واألشكاؿ (السويداف والعدلوني.)52 :5004 ،
 .3المستكل الثالث /اإلبداع البتكارم :يتطمب ىذا النوع مف اإلبداع المرونة في إدراؾ
عبلقات جديدة غير مألوفة بيف أج از منفصمة موجودة مف قبؿ  ،ومحاولة ربط أكثر مف
مجاؿ لمعمـ مع بعضيا البعض ،أو دمج معمومات قد تبدو غير مترابطة بيدؼ الحصوؿ
عمى شي جديد ذي قيمة ومعنى ،وتسمى ىذه العممية التركيب  ،كما ىو الحاؿ في
اختراع اآللة أو استخداـ أساليب إدارية جديدة ،أو محاولة ربط المدير فكرة اإلداري مع
الفكر الرياضي لتقديـ نموذج رياضي معيف يمكف استخدامو في الرقابة أو تحسيف
اإلنتاجية(السويداف والعدلوني.)37 :2004 ،
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 .4المستكل الرابع /اإلبداع التجديدم :يشير إلى قدرة المبدع عمى اختراؽ قوانيف ومبادئ
ومدارس فكرية ثابتة وتقديـ منطمقات وأفكار جديدة ،ويتطمب ىذا المستوي مف اإلبداع تمتع
المبدع بقدرة قوية عمى التصوير التجريدي لؤلشيا  ،مما ييسر تحسينيا وتعديميا ،حيث
يسيـ ىذا المستوي في زيادة قدرة المبدع عمى تقديـ منتج جديد أو نظرية إدارية جديدة.
(جرواف.)126 :2002 ،
 .5المستكل الخامس /اإلبداع التخيمي :يمثؿ اإلبداع التخيمي أعمى مستويات اإلبداع
وأندرىا ،حيث يتحقؽ فيو الوصوؿ إلى مبدأ أو نظرية أو افتراض جديد كمية ،ويترتب عميو
ازدىار أو بروز مدارس وحركات بحثية جديدة كما ظير في أعماؿ "أينشتايف" وفرويد
( )Taylor,1993أو إيجاد وابداع وفتح ةفاؽ جديدة لـ يسبؽ المبدع إلييا أحد.
(السويداف والعدلوني.)86 :2004 ،
ويميز (الشبيني )94 :1997 ،بيف مستويات ثبلثة لئلبداع:
 .1اإلبداع عمى مستكل الفرد :ويتـ توصؿ الفرد إليو مف خبلؿ تمؾ القدرة اإلبداعية ،ويعبر عنيا
في سموؾ إبداعي .ويتوقؼ عمى عدة شروط نفسية واجتماعية متداخمة مثؿ :الشخصية
ومستوي الذكا والسياؽ االجتماعي والذي يشمؿ المدرسة – الجماعة غير الرسمية وجميع
منظمات المجتمع ،والنظاـ القيمي والقاعدة الثقافية الحضارية لممجتمع.
 .2اإلبداع عمى مستكل الجماعة :وىو اإلبداع الذي يتـ تقديمو أو التوصؿ إليو مف قبؿ جماعة
لحؿ مشكمة أو تقديـ طريقة جديدة ألدا أعماؿ أو إلنتاج سمعة أو خدمة.
 .3اإلبداع عمى مستكل المنظمة :وىو اإلبداع الذي يتـ مف خبلؿ المنظمات المبدعة والتي
تتصؼ بما يأتي:


االتجاه الميداني والميؿ نحو الممارسة والتجريب المستمريف عمى الرغـ مف الفشؿ أحياناً.



وجود نظاـ يؤيد اإلبداع ويشجع المبدعيف.



اإلنتاجية مف خبلؿ مشاركة العامميف في تفيـ مقترحات وبدائؿ العمؿ.



التوجو القيمي وتطوير مبادئ وأخبلقيات لمعمؿ يعرفيا الجميع ويعمموف عمى تطبيقيا.
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االلتصاؽ بالميارة األصمية لممنظمة المبدعة ،وعدـ االنتقاؿ إلى مجاالت عمؿ ليس
لممنظمة ميارة متأصمة فييا.



البساطة في الييكؿ التنظيمي مف حيث عدد المستويات والوحدات اإلدارية.



الحزـ والميف ،مف حيث توجييات أساسية ومبادئ وقيـ البد منيا وال يتياوف في تطبيقيا،
وفي الوقت ذاتو استقبللية ذاتية وتفويض في الصبلحية لمعامميف أثنا أدا الميمة.

وعميو يمكف القوؿ بأف عممية اإلبداع حتى تتـ بشكؿ فاعؿ وناجح ومؤثر ال بد مف مشاركة كاممة
لعناصر منظومة اإلبداع المتمثمة في الفرد والجماعة والمنظمة ،حتى يتـ تحقيؽ الفائدة المرجوة،
كما أف كؿ مستوي مف مستويات اإلبداع يعبر عف قدرة المبدع ومدي نضج تفكيره اإلبداعي وكيفية
استيبللو في التطبيؽ العممي لؤلفكار المبدعة.

مراحؿ العممية اإلبداعية:
عمى الرغـ مف أف اإلبداع يتسـ بالتشابؾ والتداخؿ إال أنو يعتمد عمى عدد مف الخطوات المحددة.
قسـ ىاريس
وىناؾ العديد مف التصنيفات التي قدميا العمما لمراحؿ العممية اإلبداعية ،فمثبلً ّ

( )Harrisمراحؿ العممية اإلبداعية إلى ست خطوات (الدىاف:)188 :1992 ،
 -1وجود مشكمة.
 -2جمع المعمومات.
 -3التفكير في المشكمة.
 -4تصور الحموؿ.
 -5التحقؽ مف الحموؿ أي إثباتيا تجريبياً.
 -6تنفيذ الحموؿ.

يقسـ مراحؿ العممية اإلبداعية إلى أربع مراحؿ مثؿ (محمد )57 :1991 ،وىي كالتالي:
وىناؾ مف ّ
 .1المرحمة األكلى /مرحمة اإلعداد كالتحضير :وتتمثؿ في جمع المعمومات حوؿ الموضوع أو
المشكمة التي تمثؿ محور اىتماـ المبدع.
.2

المرحمة الثانية /التبصر كالتفريخ :ويطمؽ عمى ىذه المرحمة أيضاً االحتضاف ،وتستيرؽ ىذه
المرحمة فترة طويمة أو قصيرة إما شيو ًار أو سنوات .وتمثؿ ىذه المرحمة أدؽ مراحؿ اإلبداع
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وأىميا .ألنيا تشيد عمميات التفاعؿ وارىاصاتيا .وتتداخؿ خبلليا العوامؿ الشعورية
والبلشعورية في شخصية اإلنساف ،وتحدث خبلليا محاوالت ىائمة إرادية وعفوية لتممس حقيقة
المشكمة أو موضوع البحث والحموؿ المناسبة.
 .3المرحمة الثالثة /مرحمة البزكغ كاإلشراؽ :وتتجسد في ىذه المرحمة حاالت أو خصائص
اإلبداع الذاتية التي تمثؿ فاصبلً فعمياً بيف ما يمكف أف يقوـ بو أي باحث وبيف ما يقوـ بو
المبدعوف .فالمرحمتاف السابقتاف ليما أىميتيما وصعوباتيما إال أنيما في الواقع مرحمتاف يمكف
ألي باحث أف يمر بيما .أما ىذه المرحمة فبل يمر بيا إال المبدعوف وتتمثؿ في البزوغ المفاجئ
لمفكرة الجوىرية أو لمعمؿ النموذجي.
 .4المرحمة الرابعة /مرحمة التحقيؽ كالتجريب :ويتـ في ىذه المرحمة االختبار والتجريب لمفكرة أو
الحؿ الذي تـ التوصؿ إليو.

تنمية األداء اإلبداعي:
يعد تنمية األدا اإلبداعي وسيمة المنظمات لتحقيؽ التميز والتفوؽ والسبؽ في مجاؿ عمميا ،وذلؾ
مف خبلؿ العمؿ عمى تنمية الكوادر البشرية وزيادة قدراتيا وصقؿ خبراتيا عمميا ،فضبل عف تطوير
الخطط واالستراتيجيات البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة ،وأساليب وطرائؽ العمؿ ،مع توفير البيئة
التنظيمية التي تشجع اإلبداع والتجديد ،ألف إغفاؿ عنصر مف ىذه العناصر يقمؿ نسبيا مف فرص
اإلبداع والتميز.
فاإلبداع ال يحدث بشكؿ عفوي ،ولكف يتطمب إحداثو توفر مناخ تنظيمي وبيئة عمؿ تشجع عمى
ذلؾ ،حيث تمثؿ بيئة العمؿ الظروؼ المادية والمكانية المحيطة بالفرد في عممو ،إذ إف ىذه
الظروؼ ىي أوؿ ما يواجو الفرد عند دخولو مكاف العمؿ ،وتتضمف مساحات المكتب ،مستوي
النظافة ،مستوي الصيانة ،اإلضا ة ،التيوية ،التكيؼ ،الرطوبة ،وسائؿ االتصاؿ مف أجيزة الياتؼ
والناسوخ (الفاكس) ،ولوازـ العمؿ المكتبية ،ووسائؿ السبلمة ،وغير ذلؾ مف الوسائؿ التي تجعؿ
بيئة العمؿ مواتية ومريحة مما يسيـ –بفاعمية -في تخفيؼ العب والممؿ والتوتر واإلرىاؽ،
وبالتالي ارتفاع مستويات الرضا لدي العامميف وتييئة الفرص لئلبداع واالبتكار ،بينما الظروؼ
المكانية غير المريحة تؤدي إلى حالة مف التوتر لدي العامميف ،فالح اررة الشديدة والضوضا
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وانخفاض مستوي النظافة واالزدحاـ واالفتقار إلى الخصوصية وعدـ توافر الوسائؿ المساعدة ألدا
العمؿ تعتبر بمثابة ظروفاً مادية ضاغطة تقمؿ الرضا الوظيفي وتخنؽ فرص اإلبداع
واالبتكار(العيسى.)334 :3663 ،
ويتطمب تنمية األداء اإلبداعي مراعاة متطمبات السمكؾ اإلبداعي التي تتمثؿ فيما يمي:
 .3النتماء ك الكلء التنظيمي :يعد االنتما والوال مف أىـ ركائز اإلبداع اإلداري ،فالفرد
الذي يحب منظمتو يتفانى في خدمتيا ،وتتوافر لديو دوافع اإلبداع أكثر مف غيره.
 .5إدراؾ العالقات القتصادية كالجتماعية بيف األشياء كاألشخاص :يعتمد تحقيؽ الكفا ة
والفاعمية عمى حسف استثمار الموارد المتاحة مف خبلؿ إدراؾ العبلقات االقتصادية
واالجتماعية بيف ىذه الموارد وحسف توجيييا لتحسيف نوعية المنتجات والخدمات التي
تقدميا المنظمة ،وتضخيـ عوائدىا ومنافعيا.
 .1اتباع المنيج العممي :والذي يعتبر مف الركائز األساسية التي تعتمد عمييا اإلدارة
المبدعة ،تجنباً لؤلسموب العشوائي وأسموب المحاولة والخطأ الذي يبدد الوقت والجيد
والتكمفة.
 .4اإليماف بالرأم كالرأم اآلخر :يسيـ توفر المناخ التنظيمي القائـ عمى التشاور والمشاركة
في اتخاذ الق اررات في تحسيف أساليب العمؿ وتطويرىا بما ينعكس ايجاباً عمى أنماط
العمؿ.
 .2الىتماـ بالعنصر اإلنساني :مما يزيد مف معدالت الوال واالنتما بالمنظمة ،وبالتالي
يرفع الروح المعنوية والرضا الوظيفي ،ويقبؿ العامموف عمى العمؿ وتظير إبداعاتيـ في
ظؿ المناخ التنظيمي المشجع عمى ذلؾ.
 .3اإليماف بضركرة التغيير كأىمية التطكير المستمر :مف أىـ عوامؿ نجاح المنظمات
اإلبداعية إيمانيـ بضرورة التطوير والتحسيف المستمر لممنتجات والخدمات التي تقدميا،
فميس ىناؾ حد لمتطوير والتحسيف (المطيري.)44 :5002 ،
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العكامؿ التػي تساعد عمى تنمية األداء اإلبداعي:
يمكف تقسيـ العوامؿ التي تساعد عمى تنمية العممية اإلبداعية إلى قسميف رئيسيف كما ذكرىما
النمر ،وىما (النمر:)91 :1992 ،
 -1العكامؿ الداخمية:
يتعرض الموظؼ -عند أدائو لعممو -لكثير مف المنبيات التي تؤثر عمى العممية اإلدارية ،فالفرد
يقضي ثمث وقتو داخؿ التنظيـ ،ويتعامؿ مع عدد مف المتييرات التي يتأثر بيا وتتأثر بو ،وىذه
المتييرات قد تكوف إيجابية تسيـ في دفع الفرد إلى اإلبداع والتطوير ،وقد تكوف عامبلً مثبطاً
لئلبداع داخؿ التنظيـ .وىذه المنبيات تتفاوت مف أف تكوف ىيكمية ذات عبلقة بأنظمة وقواعد
واج ار ات العمؿ أو تكوف غير ىيكمية أي مصدرىا العبلقات اإلنسانية القائمة بيف األفراد وزمبلئيـ
في العمؿ ،كأىـ ىذه العكامؿ ىي:
أ -بيئة العمؿ :تعتبر بيئة العمؿ اليومية وما يواجيو الفرد مف مؤثرات ذات أثر عمى العممية
اإلبداعية ،حيث نجد أف الفمسفة الجيدة التي تنتيجيا اإلدارة في التعامؿ مع العامميف
والنظرة اإليجابية مف قبؿ اإلدارة نحوىـ تؤدي إلى بنا عبلقات جيدة بيف اإلدارة والعامميف،
وىذا يؤدي إلى درجة جيدة مف االستقرار الوظيفي ما يؤدي إلى المزيد مف البذؿ والعطا
مف قبؿ العامميف مما يؤدي -بالتالي -إلى خمؽ واطبلؽ القدرات اإلبداعية لدييـ ،كما أف
تبسيط إج ار ات العمؿ وقتؿ الجمود والروتيف سيؤدياف أيضاً إلى ىذه النتيجة.
كما أف دور البيئة التنظيمية ودور األعراؼ والتقاليد والممارسات اليومية قد تؤدي إلى تفوؽ أو
تدىور المنظمة .وىناؾ بعض الركائز التي تؤدي إلى تفوؽ البيئة التنظيمية مثؿ:
 االستقبللية وروح الميامرة واإلبداع.
 متابعة األفراد داخؿ التنظيـ باحتراـ وتقدير.
 تبسيط المستويات اإلدارية.
 خمؽ بيئة تنظيمية تتسـ بالمرونة.
وىذه الركائز عندما تسود في البيئة التنظيمية فإنيا تمارس دو اًر مؤث اًر عمى نشاطات وانجازات
التنظيـ ،واذكا روح اإلبداع بيف أفراده بشكؿ قد يفوؽ الموارد المالية والتقنية المتاحة.
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ب -جماعة العمؿ :إف التعامؿ اليومي بيف العامميف والعبلقات التي تنشأ بينيـ نتيجة ىذا
التعامؿ ليا تأثير كبير عمى خمؽ بيئة إبداعية؛ فإذا كاف التعامؿ بينيـ يقوـ عمى أساس
المحبة والمودة والتعاوف ،فإف ىذا يفسح المجاؿ لخمؽ بيئة تنظيمية إبداعية والعكس
صحيح .وىنا يبرز دور القائد اإلداري الذي يحاوؿ توفير ىذه البيئة مف خبلؿ إيجاد
التعاوف البنا المثمر بيف العامميف.
ت -التصالت اإلدارية :تؤثر قنوات االتصاؿ التي يتـ -عف طريقيا -نقؿ المعمومات
والبيانات وكذلؾ نوعية المعمومات وكميتيا عمى تنمية قدرات العامميف عمى التفكير
واإلبداع.
كما أف االتصاالت المباشرة بيف الرئيس والمرؤوسيف في مناقشة أمور العمؿ ليا دور مؤثر عمى
اإلبداع .وحتى تكوف قنوات االتصاؿ عامبلً مساعداً في تنمية الفكر اإلبداعي فبل بد مف توفر
مجموعة مف المعايير أىميا ما يمي:
 ضرورة اكتماؿ المعمومات بيف المرسؿ والمرسؿ إليو.
 يجب أف تكوف المعمومات المرسمة إلى المرسؿ إليو بالحجـ المناسب ،األمر الذي يم ّكنو
مف االستفادة منيا وفقاً إلمكاناتو وقدراتو.
 الوقت الذي ترسؿ فيو تمؾ المعمومات يجب أف يكوف متمشياً مع األحداث ،أي أف
المعمومات يجب أف ترسؿ في وقت حدوثيا وليس بعد مضي الوقت بفترة طويمة حتى ال
تفقد تمؾ المعمومات أىميتيا.
ث -اتخاذ الق اررات :العممية التي يتـ بيا اتخاذ الق اررات داخؿ التنظيـ ليا أثر في تنمية اإلبداع
لدي المرؤوسيف؛ فالطريقة التي يتـ بيا صنع القرار ودرجة الرضا الذي يحققو القرار
لمعامميف ودرجة مشاركتيـ في صنعو ،جميعيا عوامؿ تساعد عمى خمؽ بيئة إبداعية تتيح
لمعامميف استخداـ قدراتيـ اإلبداعية مف ناحية ،وكذلؾ تدعيـ فاعمية القرار مف ناحية أخري.
 -2العكامؿ الخارجية :قد يتعرض الفرد لمؤثرات مف خارج بيئة العمؿ تؤثر عمى القدرات اإلبداعية
لديو ،وبالتالي فإف توفر القدرات اإلبداعية واستيبلليا ال يقتصر فقط عمى دور التنظيـ ،وانما ىناؾ
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جماعات أخري تشاركو؛ فالفرد تحيط بو العديد مف المؤثرات الخارجية التي تتحكـ وتتصرؼ في
سموكو وأىميا:
أ -العامؿ األكؿ -األسرة :تعتبر األسرة التي يعيش فييا الفرد منذ والدتو مف أىـ المؤثرات
الخارجية؛ فيي التي تيرس فيو مجموعة مف القيـ والعادات والتقاليد التي تعتبر المميزة
لسموكو .فالفرد سموكو داخؿ العمؿ ىو انعكاس صادؽ لسموكو وتصرفاتو داخؿ المنزؿ،
ونجاح التنظيمات في تنمية القدرات اإلبداعية لمعامميف لدييا إنما يعود جز منو إلى نجاح
األسرة في تنمية ىؤال األفراد لتمؾ األدوار داخؿ العمؿ أو التنظيـ.
(عبدالمنعـ)89 :2000 ،
ب -العامؿ الثانى -التعميـ :لمعممية التعميمية دور مؤثر عمى حياة الفرد العممية؛ فالعممية
التعميمية تتكوف مف عدد مف العناصر تتمثؿ في :الكتاب ،األستاذ ،الطالب ،األىداؼ،
السياسات التعميمية ،وىذه العناصر مجتمعة البد أف تتكامؿ مع بعضيا بشكؿ إيجابي حتى
تساىـ في بروز شخصية متكاممة.
فالتعميـ الذي يعتمد عمى أساليب التعمّـ الحديث في نقؿ المعمومات لمتبلميذ ،ويتيح ليـ فرصة
التعبير عف ةرائيـ والبعد عف أسموب التمقيف في نقؿ المعمومات ،واألخذ بعيف االعتبار الفروؽ
الفردية بينيـ ،والكتاب الذي يعتمد عمى التحميؿ واالستنتاج في سرد معموماتو سيكوف تعميماً مثم اًر
وستكوف نتائجو ذات مردود عمى الفرد ،فميس التعميـ بقياس عدد المتخرجيف الذيف لدييـ القدرة عمى
الق ار ة والكتابة ،فيذه مينة التعميـ في الماضي ،أما تعميـ اليوـ فبل بد أف يقوـ عمى بنا الفكر
المبدع والعقمية الناضجة التي تساعد عمى مواجية تحديات العصر.
ت -العامؿ الثالث -كسائؿ اإلعالـ :لوسائؿ اإلعبلـ -باختبلؼ أنواعيا -سوا

أكانت

ميـ في خمؽ بيئة ابتكارية قادرة عمى اإلبداع في
المسموعة أـ المقرو ة أـ المرئية دور ٌ
المجتمع الذي تعمؿ في خدمتو .ويمكف قياس مدي تعدد جوانب وأوجو اإلبداع وكثافتو في
أي مجتمع عبر تقدـ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة واىتماماتيا بالتطور واإلبداع ،ومدي تقديميا
لبرامج واقعية وطموحة الستكشاؼ وتوجيو وتبني المواىب ومدي حرية الفرد في التعبير
عف ةرائو مف خبلؿ ىذه الوسائؿ المختمفة ،فحرية إبدا الرأي تقود إلى التفكير واإلبداع.
كما أف وسائؿ اإلعبلـ المختمفة تتيح لمفرد تمقي المعمومات مف عدة مصادر ويكوف أمامو
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فرصة لمتحميؿ واالستنتاج مف ىذه المعمومات مما يساعد عمى تنمية قدراتو الفكرية
واإلبداعية (عبدالمنعـ.)89 :2000 ،
ث -العامؿ الرابع -المجتمع :لما كاف الفرد عضواً اجتماعياً فيو يتأثر -بشكؿ مباشر وغير
مباشر -بالقيـ والعادات والتقاليد ومستوي الطموحات االجتماعية التي تحيط بو.
وتعتبر العادات والتقاليد والقيـ االجتماعية عامبلً ميماً في غرس روح اإلبداع واالبتكار لدي أفراد
المجتمع عندما تكوف ىذه العادات والتقاليد والقيـ مؤيدة ومشجعة لئلبداع والعكس صحيح .ومف ثـ
يمكف القوؿ بأف اإلبداع إنما ىو عمؿ نوعي يتطمب ظروفاً وقيماً اجتماعية تقوـ عمى أساس تشجيع
التفوؽ واإلبداع ورعايتو.
وتخم ػػص الباحث ػػة إل ػػى الق ػػوؿ ب ػػأف ىن ػػاؾ عوام ػػؿ ض ػػرورية وميم ػػة ج ػػداً تعم ػػؿ عم ػػى تنمي ػػة العممي ػػة
اإلبداعية ،وتنقسـ ىذه العوامؿ إلى العوامؿ الداخمية والعوامؿ الخارجية ،وتتمثؿ العوامؿ الداخمية في
بيئة العمؿ التي تعمؿ عمى إذكا روح اإلبداع ،كما أف لجماعة العمػؿ تػأثير بػالغ وكبيػر عمػى خمػؽ
بيئة إبداعية عنػدما تسػود المحبػة والمػودة والتعػاوف بػيف األفػراد .كمػا تمعػب االتصػاالت اإلداريػة عػف
طريؽ نقؿ المعمومات والبيانات عمى تنمية قدرات العامميف عمى التفكير واإلبداع.
كمػ ػػا أف الطريقػ ػػة التػ ػػي يػ ػػتـ بيػ ػػا اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات داخػ ػػؿ التنظػ ػػيـ ليػ ػػا أثػ ػػر فػ ػػي تنميػ ػػة اإلبػ ػػداع لػ ػػدي
المرؤوسيف.
وتتمثؿ العوامؿ الخارجية بعامؿ األسرة الذي يعد مف أىـ المؤثرات الخارجية؛ فيي التي تيرس فيو
مجموعة مف القيـ والعادات والتقاليد التي تعتبر المميزة لسموكو .كما أف العممية التعميمية ليا دور
ميـ في خمؽ
مؤثر عمى حياة الفرد ،إذ تساىـ في بروز شخصية متكاممة .ولوسائؿ اإلعبلـ دور ٌ
بيئة ابتكارية قادرة عمى اإلبداع في المجتمع الذي تعمؿ في خدمتو .فحرية إبدا الرأي تقود إلى
التفكير واإلبداع .كما أف وسائؿ اإلعبلـ المختمفة تتيح لمفرد تمقي المعمومات مف عدة مصادر،
ويكوف أمامو فرصة لمتحميؿ واالستنتاج مف ىذه المعمومات مما يساعد عمى تنمية قدراتو الفكرية
واإلبداعية .كما أف المجتمع عامؿ ميـ في غرس روح اإلبداع واالبتكار لدي أفراده عندما تكوف
ىذه العادات والتقاليد والقيـ مؤيدة ومشجعة لئلبداع (عبدالمنعـ.)89 :2000 ،
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السمات الشخصية لممبتكر كالمفكر المبدع:
تتمثؿ السمات الشخصية لممبتكر والمفكر المبدع في وجود بعض المبلمح والخصائص
األساسية والتي يمكف حصرىا في خمس مجموعات أساسية كما يمي (عبد الفتاح:)61 :1995 ،
 .1مجموعة الصفات والقدرات والميارات التي تتصؿ بالمرونة والتجديد في التفكير وعدـ التصمب
في الرأي ،والبعد عف المسمّمات أو التحمس لفكرة دوف سواىا.
 .2مجموعة صفات الطاقات الدافعة والقدرات الكامنة ،والطبلقة اإلبداعية في التعبير والتفكير
في ةف واحد ،وىو ما يأتي مف خبلؿ اإلحساس بالمشكبلت وتفيـ أبعادىا بشكؿ أكثر عمقاً
مقارنة باآلخريف.
 .3مجموعة الصفات الشخصية التي تتصؼ بقدر مف الثقة بالنفس ،والقدرة عمى المواجية
والخروج عف المألوؼ ،حتى لو أدي ذلؾ إلى إثارة اآلخريف وانتقاداتيـ.
 .4مجموعة صفات األصالة والعزيمة واإلصرار عمى التجديد ،وتحدي المجيوؿ والقدرة عمى
التفكير المنطقي وتحميؿ وتفسير الظواىر والوصوؿ إلى استنتاجات متعددة ومتنوعة في ةف
واحد.
 .5مجموعة الصفات العقمية ومنيا التمتع بدرجة مناسبة مف الذكا واأللمعية ،ومحاولة تحقيؽ
التميز في كؿ ما يقوـ بو الشخص المبدع.
ويتضح ىنا أف ىذه السمات تتمثؿ في امتبلؾ القدرة عمى االحساس بوجود مشكمة واكتشاؼ
الحموؿ المبكرة والقدرة عمى مقاومة الجمود الفكري والمثابرة والمتابعة لمجيد العقمي.

العكامؿ المؤثرة في األداء اإلبداعي:
يمكف تقسيـ العوامؿ التي تؤثر في قدرة الفرد عمى التفكير اإلبداعي إلى ما يمي:
أكلن .العكامػػػؿ الداخميػػػة لمفػػػرد :ىنػػاؾ ظػػروؼ داخػػؿ الفػػرد مرتبطػػة بدرجػػة كبي ػرة بالعمػػؿ اإلب ػػداعي
والقدرات اإلبداعية ،مثؿ:
أ -العامػػػؿ األكؿ :األمػػػاف النفسػػػي كالحريػػػة :فكمم ػػا شػػعر الش ػػخص باألمػػاف النفس ػػي والحري ػػة
الكاممة لمتعبير ،زادت فرصة ظيور اإلبداع والبنا لديو بشكؿ أكثر وضوحاً.
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ب -العامػؿ الثػػاني :النفتػػاح عمػػى الخبػػرة :ويعبػػر عػف الوصػػوؿ إلػى مرحمػػة متقدمػة مػػف الػػوعي
والمعرفة ،والتخمص مف التمركز حوؿ الذات ،واستخداـ أطر مختمفة وغير مقيدة فػي عمميػة
التفكير التي يقوـ بيا عند التفاعؿ مع المواقؼ المختمفة.
ت -العامؿ الثالث :التقييـ الذاتي :إف أكثر الظروؼ أىمية في اإلبداع تكمف في تمػؾ العمميػات
التي يقوـ الفرد مف خبلليا وبشكؿ مستمر في تقييـ ذاتو بطريقة موضوعية ،مف خبلؿ عدـ
التوقؼ عف طرح األسئمة حوؿ ما يقوـ بو والبحث عف اإلجابات المناسبة ،التي ينػتج عنيػا
إحساس الفرد بذاتو والرضا عنيا (السرور.)22: 2003 ،
ثانيان :عكامؿ خارجية :ىناؾ العديد مف العوامؿ الخارجية التػي قػد تػؤثر عمػى القػدرات اإلبداعيػة
لدي الفرد ،والتي تساعد عمى تطورىا أو إحباطيا ،ومف ىذه العوامؿ:
أ -المستكل القتصػادم :فكممػا تمتػع الفػرد بمسػتوي اقتصػادي جيػد ،كانػت لديػو المقػدرة عمػى تػوفير
المػ ػواد واألدوات البلزم ػػة لتنمي ػػة اإلب ػػداع ،وتجري ػػب األفك ػػار بطريق ػػة عممي ػػة ،فضػ ػبلً ع ػػف ال ارح ػػة
النفسػػية التػػي يشػػعر بيػػا ،والتػػي مػػف شػػأنيا أف تعمػػؿ عمػػى صػػفا الػػذىف ،وتقميػػؿ انشػػياؿ الفػػرد
بالمشكبلت الناجمة عف تدني المستوي االقتصادي.
ب -المسػػػتكل الثقػػػافي :كمم ػػا كان ػػت أسػ ػرة الطف ػػؿ تتمت ػػع بالمس ػػتوي العمم ػػي الجي ػػد ،وتمت ػػاز ب ػػالوعي
والثقافة ،كانت احتمالية االىتماـ بالطفؿ وتقديـ المساعدة لو أكبػر ،ممػا يػؤدي إلػى ظيػور المزيػد
مف فرص الوصوؿ لئلنتاجات اإلبداعية.
ت -األنمػػػػػاط التعميميػػػػػة :ويقصػ ػػد بيػ ػػا ط ارئػ ػػؽ وأسػ ػػاليب التػ ػػدريس المتبعػ ػػة فػ ػػي التعمػ ػػيـ المدرسػ ػػي،
فإىم ػ ػػاؿ الف ػ ػػروؽ الفردي ػ ػػة ب ػ ػػيف الطمب ػ ػػة والتركي ػ ػػز عم ػ ػػى أس ػ ػػاليب الت ػ ػػدريس الجمعي ػ ػػة ي ػ ػػؤدي إل ػ ػػى
تجاى ػ ػػؿ فئ ػ ػػة الطمب ػ ػػة المب ػ ػػدعيف ،فتت ػ ػػدنى دافعي ػ ػػتيـ لئلب ػ ػػداع ،كم ػ ػػا أف البيئ ػ ػػات الص ػ ػػفية المنفػ ػ ػرة
وم ػ ػػا ي ػ ػػنجـ ع ػ ػػف ذل ػ ػػؾ م ػ ػػف ض ػ ػػيوطات نفس ػ ػػية وقم ػ ػػؽ وت ػ ػػوتر ،وتقيي ػ ػػد حري ػ ػػة التعبي ػ ػػر والعزل ػ ػػة
االجتماعيػ ػػة لػ ػػدي العديػ ػػد مػ ػػف الطمبػ ػػة المبػ ػػدعيف ،يقمّػ ػؿ مػ ػػف فرصػ ػػة ظيػ ػػور األعمػ ػػاؿ اإلبداعيػ ػػة
(السرور.)22: 2003،
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يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة بشػػكؿ مباشػػر أو غيػػر مباشػػر فػػي العمميػػة
اإلبداعية ،إال أف ىناؾ عوامؿ تؤثر أكثر مف غيرىػا وىػي( :األمػاف ،التقيػيـ الػذاتي ،األسػرة وطبيعػة
أفرادىا ،المستوي االقتصادي ،الثقافة).

ثانيان :معكقات األداء اإلبداعي:
مقدمة:
عد اإلبداع أحد أىـ األىداؼ التربوية التػي تسػعى المجتمعػات اإلنسػانية المتقدمػة إلػى تحقيقيػا،
ُي ّ

فػاألفراد المبػدعوف يمعبػوف درواً ميمػاً وفعػاالً فػي تنميػة مجتمعػاتيـ فػي جميػع المجػاالت التربويػة

أمػس الحاجػة إلػى االىتمػاـ بالمبػدعيف ،الػذيف يبنػوف
واالجتماعية والفنية ،والتقنية ومجتمعنا اليػوـ فػي َ

الحضػارات ويصػنعوف التقػدـ ألمػتيـ ولمعػالـ أجمػع ،فمػا أحػوج معممينػا إلػى االىتمػاـ بتنميػة النػواحي
العقمية والمعرفية في سبيؿ إخراج طاقات اإلبداع لدييـ وتوجيييا الوجية السميمة المناسبة.

وم ػػف خ ػػبلؿ العم ػػؿ ف ػػي الم ػػدارس يبلح ػػظ أف ىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف المش ػػكبلت الت ػػي تعي ػػؽ إب ػػداع
المعمم ػػيف ف ػػي ى ػػذه الم ػػدارس .ل ػػذا تتن ػػاوؿ الد ارس ػػة العوام ػػؿ المختمف ػػة الت ػػي تس ػػيـ ف ػػي إعاق ػػة األدا
اإلب ػػداعي المعم ػػـ مث ػػؿ( :البيئ ػػة اإلداري ػػة لممدرس ػػة ،الحػ ػوافز ،والبيئ ػػة االجتماعي ػػة والثقافي ػػة ،والمن ػػاخ
التنظيمي لممدرسة ،وظروؼ العمؿ ،والعوامؿ الشخصية).
تحػ ػػدث بعػ ػػض البػ ػػاحثيف عػ ػػف معوقػ ػػات األدا اإلبػ ػػداعي فػ ػػي العديػ ػػد مػ ػػف الكتػ ػػب والمجػ ػػبلت
والد ارس ػػات الت ػػي اىتم ػػت بش ػػكؿ رئ ػػيس بمعوق ػػات األدا اإلب ػػداعي ،وق ػػاموا بتقس ػػيـ ى ػػذه المعوق ػػات
وتصنيفيا إلى أكثر مف تصنيؼ ،وىذه التصنيفات مختمفػة عػف بعضػيا الػبعض فػي المظيػر ولكنيػا
فػي جوىرىػػا شػػبيية ببعضػػيا ،إذا لػػـ تكػػف تحتػػوي الجػوىر نفسػػو والفكػرة ذاتيػػا ولكػػف بكممػػات مختمفػػة.
كما أف معوقات اإلبداع مف الموضوعات الجديرة باالىتماـ وتحتاج إلى مزيد مف البحث والدراسة.
وقد قسمت معوقات األدا اإلبداعي إلى أربعة معوقات رئيسة ىي(جرواف:)0220 ،

 -1المعكقات اإلبداع الشخصية:
يقصد بيا المعوقات الموجودة بالفرد نفسو ،ومف تمؾ المعوقات ضعؼ الثقة بالنفس لدي الفػرد
والميوؿ لممجاراة والحماس المفرط ،والتشبع والتفكير النمطي والتسرع وعدـ احتماؿ اليموض.
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 -2معكقات اإلبداع األسرية:
كبير في تنمية اإلبداع أو إعاقتو ،فاألسرة ىي المدرسة األولى والمجتمع األوؿ
ور اً
إف لؤلسرة د اً
الػػذي يتعامػػؿ معػػو الطفػػؿ ،وىػػي األسػػاس الػػذي يشػػكؿ شخصػػية الفػػرد منػػذ الطفولػػة ،ليػػذا يعػػد لؤلسػرة
تأثي اًر ممي اًز عمى إبػداع أبنائيػا ،و تتعػرض األسػرة لعوامػؿ كثيػرة تػؤدي إلػى إعاقػة اإلبػداع مثػؿ تػدني
المستوي االقتصادي لؤلسرة ،كمػا أف أحاديػة المسػؤولية فػي تربيػة األبنػا تمعػب دو اًر كبيػ اًر فػي إعاقػة
اإلبداع.

 -3معكقات اإلبداع التربكية:
تواجػػو المؤسسػػات التربويػػة فػػي الػػوطف العربػػي تحػػديات كبي ػرة تػػرد إلػػى النظػػاـ العػػالمي الجديػػد
والتطػػور العممػػي والتكنولػػوجي السػريع الػػذي يحػػيط بيػػذه المؤسسػػات ،ونتيجػػة ذلػػؾ ظيػػرت العديػػد مػػف
المعوقػػات التػػي ارتبطػػت بالمؤسسػػات التعميميػػة ،ومػػف ىػػذه المعوقػػات عػػدـ وجػػود إسػػتراتيجية وطنيػػة
واضػػحة لرعايػػة المبػػدعيف ،وال يػزاؿ جػػوىر الرسػػالة التػػي تؤدييػػا المؤسسػػة التعميميػػة أحػػادي الجانػػب
حيث تركز عمى التعميـ وليس التفكير أو اإلبداع ،كما أف ىناؾ عزلة وفجوة بػيف المدرسػة والجامعػة
والفجوة بينيما في اتساع مستمر ،كما أف األساليب المستخدمة في تقويـ نتاجات الػتعمـ والقػ اررات ال
تبنى عمى نتائجيا(األحمد.)37 :0228 ،

 -4معكقات اإلبداع في المجتمع:
المجتمػػع عبػػارة عػػف منظومػػة مػػف المؤسسػػات التػػي تضػػـ األس ػرة والمدرسػػة والجامعػػة والنػػادي
والجمعية والمسجد والكنيسة وغيرىا مػف مؤسسػات المجتمػع المػدني والمؤسسػات الحكوميػة ،وتتػداخؿ
مجموعة مف العناصر مثؿ الثقافة واالقتصاد والديف والسياسة واإلدارة والتعميـ والتي تشكؿ الموروث
الحضاري والتاريخي لشعب أو أمة ،و ىذه المؤسسات تشكؿ بمجموعيا المناخ العػاـ لممجتمػع ،فػإذا
كاف أحد ىذه العناصر أو أكثر يشػكؿ محػدداً لئلبػداع ،فإنػو مػف الممكػف وصػؼ المجتمػع ككػؿ بأنػو
كابح لئلبداع (جرواف.)402 :0220 ،
كما تواجػو عمميػة اإلبػداع الكثيػر مػف المعوقػات التػي تػؤدي إلػى التقميػؿ مػف قػدرة الفػرد عمػى
استثمار قدراتو وتنمية مياراتو .ونجد أف الكثير مف التنظيمات اإلدارية غيػر قػادرة عمػى حمػؿ بػرامج
وخطط التنمية إلى بر األماف بسبب المشكبلت اإلدارية والتنظيمية التي تواجييا تمػؾ األجيػزة والتػي
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أدت بالتػػالي إلػػى غيػػاب المحػػاوالت اإلبداعيػػة والتطويريػػة فػػي أجيزتيػػا اإلداريػػة ،ونجػػد أف كثي ػ اًر مػػف
ىذه المشكبلت اإلدارية يعود إلى بعض األسباب ومنيا ما يمي:
 .6عدـ وضوح األىداؼ لممنظمة.
 .0االفتقار إلى معايير واضحة لؤلدا .
 .4انخفاض الروح المعنوية لدي العامميف.
 .3عدـ وجود اتصاؿ فاعؿ.
 .1االفتقار إلى العمؿ الجماعي (النمر.)18 :6990 ،
 .1ىيمنػػة المػػديريف المفتق ػريف لممعرفػػة والميػػارة اإلداريػػة البلزمػػة عمػػى معظػػـ المنظمػػات اإلداريػػة
المعاصرة (عساؼ.)39 :6991 ،
 .7االستيانة بفكر المبدعيف وعدـ االسػتماع إلػى مقترحػاتيـ ،سػوا أكػانوا مػف داخػؿ المنظمػة أـ
مف خارجيا (عبد المنعـ وعبد الحكيـ.)63 :0222 ،
 .8عدـ وجود حوافز مادية ومعنوية ألصحاب األفكار اإلبداعية (عبد الوىاب.)37 :6322 ،
 .9عػػدـ وجػػود الب ػرامج التدريبيػػة التػػي تسػػاعد عمػػى تنميػػة الميػػارات اإلبداعيػػة واالبتكاريػػة ،وعػػدـ
االىتماـ بالبرامج التي مف شأنيا التأثير عمى عقوؿ وأذىاف األفراد ،واقتصار البرامج الموجودة
عمى مواضيع تنظيمية مكررة ليس فييا تجديد وال تطوير.
(عبد المنعـ وعبد الحكيـ)61 :0222 ،
 .62االلتػزاـ الحرفػػي بػػالقوانيف واألنظمػػة لدرجػػة تعارضػػيا مػػع صػػفات الشػػخص المبػػدع بحيػػث ال
يجػػد الموظػػؼ الفرصػػة السػػتخداـ مػػا لديػػو مػػف مواىػػب فػػي حػػؿ مػػا يواجيػػو مػػف مشػػكبلت ،فيػػو
يقوـ بعمؿ يشبو العمؿ اآللي ،األمر الذي يقتؿ روح المبادأة والطموح والتفكير والتطمع لديو.
وىناؾ بعض الميتميف الذيف قاموا بد ارسػة معوقػات اإلبػداع فنجػد أف (ىمشػري) حػدد عشػرة معوقػات
رئيسػػة لئلبػػداع وىػػي( :مقاومػػة التيييػػر ،غيػػاب الحػوافز ،تكػػاليؼ اإلبػػداع ،مقػػاييس اإلبػػداع ،القػوانيف
واألنظمة ،اإلدارة ،المناخ التنظيمي ،البيئة االجتماعية ،ظروؼ العمؿ البيئية ،عوامؿ شخصية).
(ىمشري)601 :6993 ،
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وقد أشار ىيجاف إلى وجود تسعة معوقات لئلبداع في المنظمات وىي:
(ىيجاف)19 :6302 ،
 -6عدـ كضػكح الرؤيػة :ويقصػد بػو عػدـ وجػود الصػورة الذىنيػة الواضػحة لػدي المػدير والتػي
يحػػدد عمػػى أساسػػيا مسػػتقبؿ المنظمػػة ،حيػػث تكػػوف ىػػذه الرؤيػػة أساس ػاً ألىػػداؼ وخطػػط واج ػ ار ات
المنظمة.
 -0الخػػكؼ مػػف الفشػػؿ :ويتمثػػؿ فػػي عػػدـ تقػػديـ األفكػػار واآل ار الجديػػدة والحمػػوؿ اإلبداعيػػة
لمواجي ػػة مش ػػكمة م ػػا ،خوفػ ػاً م ػػف العق ػػاب عن ػػد ارتك ػػاب األخط ػػا  ،وخوفػ ػاً م ػػف النق ػػد الن ػػاتج ع ػػف تم ػػؾ
األفكار.
 -4التمسؾ باألنماط المألكفة :ويشير ىػذا المعػوؽ إلػى رغبػة الشػخص فػي التمسػؾ باألنمػاط
المألوفة ،وعدـ القدرة عمى الخروج عمييا ظناً منو أف كؿ األحداث والمشكبلت متشابية.
 -3ياب جك الحرية :ويقصد بو محدودية الدرجة المتاحة لمفرد لمتعبير عف شخصيتو ،وىذه
الحري ػػة ال تعن ػػي بالض ػػرورة قي ػػاـ الف ػػرد دائمػ ػاً بتنفي ػػذ أفك ػػاره اإلبداعي ػػة كيفم ػػا ش ػػا ؛ ألف ىن ػػاؾ قي ػػوداً
وضوابط تنظيمية واجتماعية تحدد المقبوؿ وغير المقبوؿ مف سموؾ األفراد.
 -1عػػدـ التشػػجيع مػػف المنظمػػة :ويقصػػد بػػو غيػػاب المكافػػأة الماديػػة أو المعنويػػة المطموبػػة
والمبلئمة لتشجيع األفراد العامميف فييا عمى الخروج عف المألوؼ ،وطرح األفكار والحموؿ اإلبداعيػة
لممشكبلت التي تواجو المنظمة.
 -1اإلفراط في مكافأة النجاح :ويشير ىػذا المعػوؽ عمػى أف اإلفػراط فػي مكافػأة النجػاح يعمػؿ
عمى إعاقة اإلبداع نظػ اًر لخػوؼ العػامميف مػف ضػياع المكافػأة العاليػة ممػا يسػبب ليػـ القمػؽ والخػوؼ
نتيجة ضياع ىذه المكافأة ،األمر الذي يحوؿ دوف وصوليـ لؤلفكار والحموؿ اإلبداعية.
 -7عدـ مساندة العمؿ الجماعي مف قبؿ المنظمة :مف المؤكد أف اإلبداع ليس فردياً في كؿ
الحػػاالت ،بػػؿ إنػػو مػػف الممكػػف أف يكػػوف جماعي ػاً ،وىػػذا –بػػدوره -يتطمػػب وجػػود نػػوع مػػف الػػدعـ مػػف
المنظمة بالنسبة لمجماعات المعنية بحؿ المشكبلت فييا ،واذا لـ تعمؿ تمػؾ المنظمػات عمػى تشػجيع
العامميف عمى حؿ المشكبلت بشػكؿ جمػاعي ،فسػوؼ يت ارخػى العػامموف ويتػدنى حماسػيـ ويتراجعػوف
عف تقديـ األفكار والحموؿ اإلبداعية.
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 -8العتمػػػاد المفػػػرط عمػػػى الخبػػػراء :االعتمػػاد المفػػرط عمػػى الخب ػ ار لػػو ةثػػاره السػػمبية عم ػػى
العامميف في المنظمػة ،وخصوصػاً المتميػزيف مػنيـ ،حيػث إف ىػذا االعتمػاد يمنػع العػامميف مػف تقػديـ
ةرائيـ اإلبداعية لشعورىـ أنو لف تقبؿ ةراؤىـ ومقترحاتيـ إال إذا كانوا ضمف فئة ىؤال الخب ار .
 -9عػػدـ شػػيكع جػػك المػػرح كالتسػػمية :تؤكػػد نظريػػة العبلقػػات اإلنسػػانية أف غيػػاب جػػو المػػرح
والتسمية في المنظمات يعتبر أحد األسباب البارزة التي قد تحوؿ دوف تمكيف منسوبي المنظمات مف
إظيار ما لدييـ مف إمكانات وقدرات إبداعية.
كما أف التعميـ لو دور رئيس في الحد مف اإلبػداع عنػدما تكػوف المنػاىج غيػر مواكبػة لمتطػور،
وغير معتمدة عمى االحتياجات والتحميبلت الضرورية لتطوير مدارؾ الطبلب.
(النمر)18 :6990 ،
كما بينت بعض الدراسات أف اإلبداع عمى مستوي المنظمة قد يعاني مف المعوقات لؤلسباب
التالية(الفياض:)67 :9115 ،
 .6المحافظة عمى الوضع االجتماعي ،وعدـ الرغبة في خمؽ صراع سمبي ناشئ عف
االختبلفات بيف الثقافة السائدة في المنظمة وبيف الثقافة التي يستمزميا التييير.
 .0الرغبة في المحافظة عمى أساليب وطرائؽ األدا المعروفة ،حيث إف اإلبداع في المنظمة
يستمزـ في بدايتو نفقات إضافية عمى المنظمة أف تتحمميا.
 .4عدـ الرغبة في تخفيض قيمة االستثمار الرأسمالي في سمعة أو خدمة حالية.
 .3ثبوت الييكؿ البيروقراطي لمدة طويمة وترس الثقافة البيروقراطية ،وما يصاحب ذلؾ مف
أصحاب السمطة في المحافظة عمييا وعمى طاعة ووال المرؤوسيف ليـ أو رغبة أصحاب
االمتيازات في المحافظة عمى امتيازاتيـ.
وقد أضافت الزىري بعض المعوقات وىي (الزىري:)241 :2002 ،
 .9الخوؼ مف الفشؿ وتجنب المخاطر.
 .2جمود القوانيف وفقداف التحفيز.
 .3االعتياد عمى األمور.
 .4عدـ توافر الحرية.
 .5مقاومة التييير.
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 .6انخفاض الدعـ الجماعي.
 .7العقاب في حاؿ الفشؿ.
كما يعد النمط القيادي السائد والفمسفة التي تنتيجيا اإلدارة في تعامميا مع العامميف لدييا ذات أثر
كبير عمى مستوي اإلبداع لدييـ ،فالنظرة اإليجابية مف قبؿ اإلدارة نحو الفرد العامؿ واشعاره بأىمية
الدور الذي يقوـ بو في العممية اإلدارية ،واتاحة الفرص في النمو والطموح وبنا عبلقات بيف
اإلدارة واألفراد والعامميف يكوف أساسيا االحتراـ والتقدير ،كميا عوامؿ محفزة تدفع الفرد إلى بذؿ
المزيد مف العطا واإلبداع (السميـ.)39 :2099 ،
وتعد الحوافز بنوعييا المادي والمعنوي وتقسيماتيا وفروعيا المختمفة ،إحدي الوسائؿ التي تدعـ
ظيور واستمرار اإلبداع اإلداري في المنظمات ،فإذا كاف الموظؼ يمتمؾ الكفا ة التي تتمثؿ في
القدرات الميارية والفكرية عف طريؽ التعميـ والتدريب والخبرة العممية واالستعداد الشخصي ،فإف
الذي يدفع الرغبة لديو في العمؿ بشكؿ مبدع ىو الحافز ،ولذلؾ فمف الميـ التعرؼ إلى حاجات
األفراد ومحاولة استثارتيا ودفعيا مف خبلؿ الحوافز سوا أكانت مادية أو معنوية فممحوافز أثر ميـ
في تشجيع الموظفيف عمى اإلبداع والمبادأة والتجديد وبذؿ المزيد مف الجيد في اإلنجاز وتطوير
مستوي األدا وزيادة الطبلقة الفكرية واالنتاجية (الحقباني. )26 :9117 ،
مما سبؽ يتضح أنو ال يوجد اتفاؽ بيف المنظريف حوؿ عدد ومسميات ىذه المعوقات ،واف كاف
ىناؾ تكامؿ فيما بينيـ في ىذا الجانب حيث ييطي كؿ باحث منيـ جوانب النقص لدي الباحث
اآلخر فيما يتعمؽ بيذه المعوقات.
وتري الباحثة أف ىناؾ عدد مف المعوقات في مجاؿ التربية الفنية لممعمميف والمشرفيف عمى حد
سوا

مف أىميا المعوقات التنظيمية واإلدارية والمادية والمعوقات المتعمقة بالمعمـ والطالب

والمنياج.
ولذا تري الباحثة أف عمى المنظمات الباحثة عف اإلبػداع والتطػوير العمػؿ عمػى تػوفير اإلمكانػات
البش ػرية المبدعػػة ،واإلمكانػػات التربويػػة ،واإلمكانػػات الماديػػة البلزمػػة لموصػػوؿ إلػػى خمػػؽ تنظػػيـ جيػػد
يتمتػػع بجػػو ومنػػاخ قػػادر عمػػى دفػػع العػػامميف بػػو إلػػى تقػػديـ األفكػػار المبتك ػرة والحمػػوؿ المبدعػػة لكػػؿ
المشػػاكؿ التػػي تواجػػو التنظػػيـ ،ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ قيػػاـ المنظمػػات باعتمػػاد ميزانيػػات قػػادرة عمػػى
اسػػتيعاب كافػػة التيييػرات والمتطمبػػات الجديػػدة فػػي العمػػؿ مػػع القػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع وسػػائؿ التقنيػػة
الحديثػػة لتطػػوير أدا العػػامميف واقتػراح مزيػ ٍػد مػػف الحمػػوؿ والبػػدائؿ لممشػػكبلت اإلداريػػة القائمػػة  .وىػػذه
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األمور -ببل شؾ -سوؼ تساعد المنظمات عمى توفير كؿ اإلمكانيات المادية والبشػرية القػادرة عمى
تخطػػي كػػؿ العقبػػات التػػي تقػػؼ فػػي وجػػو عمميػػة اإلبػػداع .ممػػا يشػػجع وين ػػمي القػػدرة اإلب ػػداعية عنػػد
العامميف بالمنظمة كسبيؿ لتحقيؽ أىدافيـ وأىداؼ المنظمة معاً.

ثالثان -محفزات األداء اإلبداعي:
اإلبداع ليس ومضة أو إشراقاً أو إلياماً يأتي مف فراغ ،بؿ ىو محصمة تفاعؿ الفرد وبيئة المنظمة
والبيئة العامة ،وتمعب بيئة التنظيـ دو اًر حاسماً في إبداع المنظمات.
وفيما يمي أىـ الجوانب والمتييرات التي تحفز األدا اإلبداعي وتشجعو (:)Wynett, 2002:39
.3

الييكؿ التنظيمي العضكم :يؤثر إيجاباً عمى اإلبداع ،وذلؾ ألنو يتضمف درجة متدنية مف

تقسيـ التمايز الرأسي ،والرسمية والمركزية ،فالييكؿ العضوي يوفر المرونة والتكيؼ والتفاعؿ
األفقي بيف الوحدات المختمفة ،مما يشجع ويسيؿ تبني اإلبداعات.
.5

استقرار اإلدارة لفترة طكيمة يرتبط باإلبداع :حيث إف استقرار اإلدارة يوفر المشروعية
والمعرفة في كيفية إنجاز العمؿ وتحقيؽ النتائج المرجوة.

.1

ثقافة المنظمة :المنظمات المبدعة لدييا ثقافات متشابية ،فيي تشجع المخاطرة واالختبار
والتجربة ،وتكافئ النجاح والفشؿ ،عمى السوا  ،وتشجع بؿ وتكافئ األخطا  ،وتنظر إلى
الفشؿ عمى أنو نتيجة ثانوية طبيعية لمخوض في المجيوؿ.

.4

القيادة :اإلبداع يتطمب قيادة ممتزمة بالتييير وتدعـ اإلبداع وتسانده وتتسامح مع األخطا ،
بؿ وتشجعيا ،وعمى المدير أف يساعد األفراد عمى التيمب عمى خوفيـ مف الفشؿ ،وتطوير
ثقافة المخاطرة الذكية التي تؤدي إلى اإلبداع الدائـ)Schermerhorn, 2000:67( .

.2

جماعة العمؿ :لقد دلت الدراسات عمى أف وجود درجة معتدلة مف التنوع ،والتماسؾ،
واالستقبللية تتصؼ بيا جماعة ،فريؽ عمؿ يشجع ويعزز اإلبداع ،ولكف إذا ما زادت ىذه
الخصائص أو قمت درجة االعتداؿ ،فإف ذلؾ يعيؽ اإلبداع في المنظمات .ومف ناحية أخري
فإف الدراسات أثبتت أف وجود عبلقات قوية بيف أفراد الجماعة الواحدة يشجع عمى االمتثاؿ
وتضر باإلبداع.

إف المنظمة التي تسودىا العبلقات االجتماعية القوية يمكف أف تصبح راضية ذاتياً بالوضع
الراىف ( )Complacentومنعزلة عف المعمومات والتحديات األخري ،وىذا يعني أف المنظمات
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التي تعزز التنوع واالنفتاح الداخمي ولو عمى حساب جز مف التماسؾ يمكف أف تساعد عمى
جذب األفراد الموىوبيف والمبدعيف ،وتشجع اإلبداع التعاوني.
()Florida, Cushing & Gales, 2002:20
 .3أنظمة المكافآت كالحكافز :Rewards & Incentivesمما يحفز اإلبداع ويسانده وضع
نظـ المكافآت التي تبلئـ اإلبداع ،والربط بيف أنظمة المكافآت ،واإلبداع ىو منح االعتراؼ
والتقدير واألدا الجيد (.)Schermerhorn, 2000:67
وتوجد عدة عوامؿ أخري تعمؿ عمى تحفيز اإلبداع وزيادة القدرة عمى اإلبداع ،نمخصيا فيما يمي:
 .3تدعيـ و تشجيع األفراد عمى طرح أفكارىـ وةرائيـ .
 .5وضع ىيكؿ تنظيمي يشجع حرية التفكير و تنمية روح المبادرة و المشاركة و احتراـ أفكار
العماؿ.
 .1االعتراؼ بالفروقات الفردية في المؤسسة.
 .4مكافأة األفراد ألفكارىـ اإلبداعية ،و ذلؾ مف خبلؿ حوافز مادية و معنوية.
 .2تطور تكنولوجيا المعمومات والذي انعكس إيجابا عمى أنشطة اإلبداع والتطوير وغيرىا في
مختمؼ المؤسسات (إبراىيـ.)50: 5006 ،
وعميو تري الباحثة بأنو ال بد مف توافر مجموعة مف الحوافز المادية والمعنوية التي تعمؿ وتساعد
في رفع األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية.
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احملور الثاني
الرتبيــة الفنـــية
 مقدمة
 مفيكـ التربية الفنية
 أىمية التربية الفنية
 أىداؼ التربية الفنية
 رسالة التربية الفنية
 التربية الفنية في اإلسالـ
 صفات معمـ التربية الفنية
 ميػاـ ككاجبػات معمػـ التربيػة الفنيػة
 دكر معمـ التربية الفنية في العممية التربكية

المحكر الثاني :التربيػػة الفنػػػية
مقدمة:
مف المشيور بأف الفف -بمفيومو العاـ -ىو انعكاس لحياة الشعوب وأحاسيسيا وقضاياىا ،وىو
مظير مف مظاىر الحياة الشعورية النفسية وخمؽ ذاتي ينبض بالحياة ويكشؼ عف إحساس الفرد.
فالفف تعبير عف الحياة بكؿ أبعادىا ،وممكة التعبير في اإلنساف الحياة ،ويتخذ ىذا التعبير شتى
األنواع وشتى المستويات ابتدا ً مف العمؿ اليدوي إلى أعمى الميارات اإلبداعية؛ لذا فالتربية الفنية
تقوـ بترقية العقوؿ واألحاسيس لدي الطمبة وتدعيـ القيـ المرتبطة بالذوؽ العاـ ،وتيذيب النفس

وحب العمؿ.
التربية الفنية ىي جز مف المناىج العممية التربوية والتعميمية ،حيث تتكامؿ مع المواد الدراسية
األخري كي تساىـ في بنا شخصية الفرد وتعديؿ سموكو وتيذيب ذوقو ،وذلؾ مف خبلؿ استخدامو
لخامات وأدوات الفف المختمفة.
والتربية الفنية ليا مكانتيا المميزة بيف العموـ األخري عمى الرغـ مف حداثة نشأتيا وقمة الداعميف ليا
كمادة عممية ،ليا كيانيا العممي والفني عمى حد سوا  ،وىذا الدعـ كاف لو أثره الواضح لدي
الشعوب األوربية ،وكانت السباقة في نيجيا وتأكيد منيجية المادة ،بينما جا التفاوت في تأكيد
أىمية التربية الفنية عربياً متأخرا ،ولمس ذلؾ االىتماـ عندما تأسست أوؿ كمية لمتربية الفنية في
مصر عاـ ( 3615أبو شعيرة.)34 :5003 ،
ويشير جودي إلى أف عمما النفس والفسيولوجيا يعتبروف الفف شيئاً ميماً في حياة اإلنساف ،إذ ال
يمكف االستينا عنو ،فيو يوفر أكبر قدر مف الراحة النفسية وفيو تبزغ المواىب الفنية ،ويكتسب
اإلنساف وعياً عمى تذوؽ الجميؿ ومعرفتو لمقبيح ،وقد يقاسى معظـ أطفالنا مف الحرماف مف ممارسة
نشاطاتيـ الفنية في البيت والمدرسة؛ بسبب اإلىماؿ مف ةبائيـ وأمياتيـ ،وكثير مف الناس لـ يكونوا
قد تعمموا كيؼ يستفيدوف مف وقت فراغيـ في تنمية تفكيرىـ وخياليـ وذوقيـ وأحاسيسيـ
الفنية(جودي.)32 :3666 ،
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واف مجتمعنا اليوـ يرقى ويتطور ،واألمة تسمو وتتقدـ بجيود طائفة مختارة مف أبنائيا وىبيا اهلل
اإلحساس الفني ،وميزىا عف غيرىا بالمشاعر الرقيقة ،تري ببصيرتيا حقائؽ الوجود ومعاني الحياة
اإلنسانية ،وتستشؼ أسرار الكوف (طالو.)30 :3653 ،
وتشير الباحثة إلى أف التربية الفنية تعمؿ عمى توعية المتعمـ وتزويده بالمعمومات ذات الصمة
بعناصرىا ،التي تمكنيـ مف إدراؾ مفاىيميا مف خبلؿ االستنتاج واالستق ار والمرور بخبراتيا
واكتساب مياراتيا ،وتكويف االتجاىات اإليجابية نحو التربية الفنية ،وتعديؿ سموؾ المتعمـ إيجابياً
نحو أىدافيا ومرامييا.

مفيكـ التربية الفنية:
ُعرفت التربية الفنية عمى أنيػا" :مجموعػة المقػررات الد ارسػية التػي تسػيـ فػي بنػا شخصػية الفػرد فػي
الجوانب المعرفية والثقافية والميارية ،كما أنيا تتميز باالىتماـ بالجانب الجمالي والوجداني والقيمػي،
وتعتبر ميمة في جميع مراحؿ التعميـ إلسياميا في تنمية الوعي الفني والجمالي لمطبلب ،كمػا تيػتـ
بتنمية قدراتيـ الفنية واإلبداعية مف خبلؿ ممارسة الفف في مجاالتو المختمفة".
(اليامدي)30 :5006 ،
وتعرؼ بأنيا" :تمؾ العمميات التي تستيدؼ تعديؿ سموؾ الفرد وتنمي شخصيتو تنمية متكاممة ،مف
خبلؿ إكسابو المعارؼ والميارات واالتجاىات والقيـ البلزمة عف طريؽ تعريضو لمخب ارت الفنية
بشقييا النظري والعممي" (الزىراني.)33 :5006 ،
كما أف التربية الفنية وسيمة يعبر بيا الفرد عف أفكاره ومشاعره وأحاسيسو وعواطفو وانفعاالتو حوؿ
األشيا الخفية والظاىرة في بيئتو ،وىي المنفذ الوحيد لمخيمتو الحية ،وتيدؼ التربية الفنية إلى
الكشؼ عف القدرات اإلبداعية ،وخمؽ الجو الفني التشكيمي والحرفي الذي يمارس فيو المتعمموف
نشاطيـ بكؿ حرية ،ويكوف مجاالً لمتنفيس عف ىموميـ.
وتتضمف التربية الفنية مجموعة مف المجاالت واألنشطة الفنية مثؿ :الرسـ والنحت والفنوف التطبيقية
بصناعاتيا المختمفة كصناعة الزجاج والخشب والسجاد والمنسوجات والخياطة والطباعة وتصميـ
األزيا وتصميـ اإلعبلف التجاري وكؿ التصميمات الزخرفية والخطية (جودي.)54 :3664 ،
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وتخمص الباحثة مما سبؽ أف التربية الفنية أنيا تركز عمى المتعمـ بشكؿ أساسي وعمى سموكو مف
حيث بنا شخصيتو وتعديؿ سموكو وتنمية قدراتو ومواىبو ،وذلؾ مف خبلؿ تزويده بمجموعة مف
المعمومات والميارات والقيـ والخبرات التي تسيـ في إحداث التيييرات المرجوة لديو .وعمى أساس
ذلؾ تتجو التربية الفنية إلى االىتماـ بالبنا المعرفي والوجداني واالجتماعي والمياري لمطبلب،
وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ االتجاىات الجديدة في طرائؽ التدريس وأساليب التعمـ والوسائؿ والوسائط
التعميمية والخامات واألدوات واألنشطة ،وىذا ما يطمؽ عميو التربية عف طريؽ الفف في االتجاىات
التربوية.

التربية الفنية في اإلسالـ:
إف الديف اإلسبلمي ييدؼ إلى تحقيؽ المثؿ العميا بكؿ معانييا الكاممة ودعـ األخبلؽ الفاضمة
ونشر القيـ الروحية ،واعبل المعاني اإلنسانية والعبلقات الكريمة بيف جميع المواطنيف ،والفف الرفيع
ال يتعارض إطبلقاً والديف ،بؿ يتفؽ معو في أىدافو ،يعاونو وال يعاديو ،والمأثور أف الديف في أكثر
الحضارات اإلنسانية نشأ في أحضاف الفنوف الجمالية التي سايرت تعالميو الرشيدة.
(الشاؿ)543 :3650 ،
وقد اشتمؿ القرةف الكريـ عمى سمسمة مف التربيات يتناوؿ كؿ منيا مجاالً مف مجاالت حياة
اإلنساف ،وىي ترتبيات متداخمة ومتفاعمة تيدؼ إلى اإليماف باهلل سبحانو وتعالي ،منيا التربية
الجمالية ،وباإلمعاف في القرةف الكريـ نستخمص العديد مف أىداؼ التربية الفنية التي نبيي تحقيقيا
والتي منيا التذوؽ الفني(الجمالي) وادراكو ،سوا في خمؽ اهلل سبحانو وتعالى في الطبيعة ،أـ فيما
أبدعتو يد اإلنساف الفناف ،فأثري بو الحياة في شتى مرافقيا ،واإلسبلـ واضح في اىتمامو بالجماؿ
والتزيف (أبو شعيرة.)55 :5003 ،
وقد استخمص (الحيمة )35-34 :5005 ،العديد مف أىداؼ التربية الفنية في القرةف الكريـ في
اآليات التالية:
 تنمية التذكؽ الجمالي ،فقد قاؿ تعالىُ " :خ ُذوا ِز َينتَ ُك ْـ ِع ْن َد ُك ِّؿ َم ْس ِجٍد" (األعراؼ.)13 ،
وف إلى ِْ
ت*
ؼ ُخمِقَ ْ
اإلبِ ِؿ َك ْي َ
 دعكة لتأمؿ البيئة التي خمقيا اهلل ،قاؿ تعالى " :أَفَ َبل َي ْنظُُر َ
اؿ َك ْي َ ِ
ت* وِالَى اْل ِج َب ِ
وِالَى السما ِ َك ْي َ ِ
ت*وِالَى ْاأل َْر ِ
ت"(الياشية،
ؼ ُس ِط َح ْ
ض َك ْي َ
َ
ؼ ُنص َب ْ َ
ؼ ُرف َع ْ َ
َ
.)20-34
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ير ِم َف اْل ِج ِّف و ِ
اإل ْن ِ
س لَيُ ْـ
 استخداـ الحكاس ير المحدكد ،قاؿ تعالىَ " :ولَقَ ْد َذ َأرَْنا لِ َجيَن َـ َكثِ ًا
َ
ِ
وف بِيَا أُولَئِ َؾ َكاأل َْن َع ِاـ
ُقمُ ٌ
وف بِيَا َولَيُ ْـ ة َذ ٌ
وف بِيَا َولَيُ ْـ أ ْ
اف ال َي ْس َم ُع َ
َعُي ٌف ال ُي ْبص ُر َ
وب ال َي ْفقَيُ َ
ِ
ِ
وف" (األعراؼ.)346 ،
َب ْؿ ُى ْـ أ َ
َض ُّؿ أُولَئ َؾ ُى ُـ اْل َيافمُ َ
ِ
يؿ" (الحجر،
اصفَ ِح الص ْف َح اْل َج ِم َ
 الجماؿ في السمكؾ الخير ،قاؿ تعالىَ " :وِاف الس َ
اعةَ َآلت َيةٌ فَ ْ
.)52

وف " (النحؿ،
ؽ َك َمف ال َي ْخمُ ُ
 تنمية القدرات اإلبداعية ،قاؿ تعالى" :أَفَ َمف َي ْخمُ ُ
ؽ ۗ أَفَ َبل تَ َذك ُر َ
.)34
 إتقاف العمؿ ،قاؿ تعالى" :إِنا َال ُن ِ
َح َس َف َع َم ًبل" (سورة الكيؼ :ةية .)10
َج َر َم ْف أ ْ
ضيعُ أ ْ
ِ
ِ
يف الَ
وف َوالذ َ
يف َي ْعمَ ُم َ
 إكساب المتعمـ المعرفة الحسية ،قاؿ تعالىُ " :ق ْؿ َى ْؿ َي ْستَِوي الذ َ
وف" (الزمر.)6 ،
َي ْعمَ ُم َ
ومف خبلؿ اآليات الكريمة السابقة تشير الباحثة إلى أف اإلسبلـ قد تأسس عمى مفاىيـ القيـ
الجمالية والروحية ،فقد وجو اإلنساف إلى اإلحساس بالجماؿ الظاىري مف خبلؿ االىتماـ بالزينة في
حدود ما أحؿ اهلل عز وجؿ ،والبعد عف كؿ نجس واالىتماـ بالنظافة .وكذلؾ ركز عمى االىتماـ
بجماؿ النفس مف خبلؿ االبتعاد عف المعاصي والذنوب ،والتحمي باألخبلؽ الجميمة الحميدة .ومف
خبلؿ توجيو اإلنساف نحو التأمؿ والتدبر في بديع خمقو وحسف صنيعو.
كما تشير الباحثة إلى أف الفف العربي اإلسبلمي اتجو نحو تجريد األشكاؿ الطبيعية ،وكره تصوير
الكائنات الحية ونحتيا وتجسيميا ،فقد اقتصر عمى مجاالت النقش والخط والزخرفة التي تمثمت في
المساجد اإلسبلمية وأشيرىا المسجد األقصى في القدس كأحد أبرز معالـ اإلبداع الفني العربي
اإلسبلمي القديـ.

أىمية التربية الفنية:
ُّ
مساعدا لتحريؾ ممكات فكرية اركدة لدي المتعمـ عبر محتوي منيج منظـ،
تعد التربية الفنية عامبلً
ً

مصممة لتستثير تمؾ الممكات كحدة اإلدراؾ الحسي ،والتفكير الفاحص والمستقبؿ،
ونشاطات فنية
ّ

وميارة التحميؿ والتركيب ،والقدرة االبتكارية في حؿ المشكبلت؛ حيث إف عقؿ المتعمـ – خاصة-

يمر بمواقؼ فكرية متعددة أثنا ممارستو نشاطو الفني تستدعيو لمتفكير في اتخاذ ق اررات كثيرة في
تنظيـ األشكاؿ والعناصر لمعمؿ الفني في الموف والمممس والشكؿ ،والعبلقات التي تربط ىذه
وييير القرار حتى يصؿ إلى نياية
العناصر البصرية ببعضيا البعض ،فينظـ ويعيد التنظيـ ويقررّ ،
10

أغمبو إلى العقؿ الواعي عندما يعايش
مرضية وفقًا لتحميبلت قائمة عمى نشاط ذىني مركب يرتقي ُ
مثؿ ىذه األنواع مف االستثارة داخؿ موقؼ تعميمي منظـ.
المتعمـ َ

وتتطمب ىذه المرحمةُ معيشةً متزنةً ومتجانسةً لتحقيؽ أرقَى درجات التوافؽ النفسي لدي
المتعمـ" ،فالنمو العقمي لمطالب يتضح في زيادة قدرتو عمى التعمـ ،وبخاصة ذلؾ التعمـ الذي يكوف
الفيـ ،والنقد ،والتحميؿ ،وادراؾ العبلقات ،كما تزداد قدرتُو عمى االنتباه إلى الموضوعات
أساسو
ُ
َ
المعقدة والمجردة ،وعمى التخيؿ المبني عمى األلفاظ والصور المفظية ،ويصبح أكثر قدرةً عمى فيـ
األفكار المجردة ،وعمى التفكير االستنتاجي ،والتفكير االستقرائي(البكراف.)2 :5031 ،

إف التربية الفنية داخؿ المدرسة بجميع مراحميا التعميمية تعمؿ عمى دفع التمميذ إلى االىتماـ بنواحي
التنمية التي تؤثر في نضجيـ بدافع ذاتي داخمي إليمانيـ بما يكتسبوف مف خبلليا مف المعمومات
والقدرات ،الخبرات ،والميارات .فالتربية الفنية تساعد عمى النمو المتكامؿ وعمى المساىمة في
تطوير المجتمع إلى أعمى الميارات اإلبداعية .لذا فالتربية الفنية تقوـ بترقية العقوؿ واألحاسيس
لدي الطمبة وتدعيـ القيـ المرتبطة بالذوؽ العاـ وتيذيب النفس وحب العمؿ.
(الشاؿ ،وةخروف)4 :5003 ،
كما ترعى الترب ية الفنية الطمبة في النواحي التذوقية واالبتكارية بما تتيحو ليـ مف فرص األدا
والممارسة الفنية المدعمة بالتوجيو الفردي والجماعي بما يجعؿ عممية االبتكار في نمو متزايد
ومستمر ،ومف ثمرة ذلؾ ىو االرتقا باإلحساس الفني وصقؿ موىبة التذوؽ والنمو في األدا
الفني(الحيمة.)55 :3666 ،
وتتزايد حاجةُ الطالب إلى توفير قنوات التعبير عف النفس ،ووسائؿ تأكيد الذات ،وما يصاحب تمؾ
الطالب بالجرأة في نشاطو االبتكاري
يتميز
الحاجة مف عبلمات العنفواف الفكري والجسمي؛ حيث
ُ
ُ
وتعبيراتو التي يصورىا مف خبلؿ الكممات المكتوبة والصور التي يختارىا أو يرسميا لمتعبير عف

ٍ
تماشيا مع
حاجة لفرصة القياـ بالنشاطات التي يشعر أنيا متممة لشخصيتو
عالمو ،فيو في
ً
الحاجات النفسية والفكرية والجسمية ليذه الفئة؛ وبالتالي فإف وجود مادة التربية الفنية في المرحمة

صور وأشكاالً لدراستيا تختمؼ عنيا في المراحؿ السابقة
ًا
الثانوية بات ضرورًيا ،ويجب أف تأخذ
وذلؾ لبلعتبارات اآلتية) :البكراف)5 :5031 ،
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 التربية الفنية مف وجية النظر المعاصرة لمتربية أحد مداخؿ المعمومات والمعرفة المنظمة
التى يحتاجيا المتعمـ في التخصصات الدراسية في مرحمة ما قبؿ التعميـ الجامعي ،والتى

تؤىمو لدراستو الجامعية ،حيث تسيـ في تأىيؿ المتعمـ لميف أخري تتطمب خب ارت مكتسبة
مف تعمـ الفف وممارستو(كالطب ،الزراعة ،اليندسة ....ال ).



تستيدؼ التربية الفنية ثقافة اإلتقاف والجودة عف طريؽ ممارسة اإلنتاج ،وتعميؽ قيمة

العمؿ كعنصر أساسي مف عناصر التعميـ مف خبلؿ الكشؼ عف القدرات الخاصة لتقدير
الفنوف البصرية المعاصرة والحرؼ التراثية الستمياـ األصالة منيا لتكامؿ الخبرات وتوظيفيا

في خدمة المجتمع.

 التربية الفنية مدخؿ لمتعرؼ إلى منجزات حضارتنا والحضارات األخري عبر المساحات
الزمنية والجيرافية الشائعة.



الفف التشكيمي ىو كمية الخبرة المتكاممة ،فيو يحوي بداخمة العديد مف الخبرات التى تم ّكنو

مف القياـ بأدوار متعددة لمربط بيف مياديف العمـ األخري.

 التربية الفنية مادة ذات خبرات واضحة ومحددة يمكف عف طريقيا توجيو المتعمـ المتوسط
لمتدريب والنمو والتعبير ،وبالتالي يمكف تبني معايير واضحة في مجاؿ تدريسيا لمبلحظة

وتحميؿ وتقييـ نمو المتعمـ ،وكذلؾ األنشطة التي يمارسيا كمتذوؽ و مبدع ،مما يساعد
عمى نمو المعرفة ذات المستويات المعيارية المتعددة عف طريؽ استخداـ أدوات مختمفة

لمتقييـ مثؿ المعارض والزيارات المتحفية.

 الفف التشكيمي يعمـ أساليب االتصاؿ الفعالة ،ويفتح الباب أماـ المتعمـ لمدخوؿ إلى عالـ
االتصاؿ غير المفظي مع ظيور التكنولوجيا الرقمية وعالـ الشبكات واإلعبلنات والرموز

البصرية ،فيجب أف يسمح المتعمـ بثقافة بصرية وادراؾ بصري وجمالي ورؤية تحميمية
تأممية نقدية وتذوقية مع تنمية الوعي البيئي مف الناحية الجمالية ،وتنشيط الوعي

والحساسية واإلث ار الجمالي لمخبرة اإلنسانية مما يؤىؿ لفيـ العالـ والتفاعؿ معو.
كتكمف أىمية التربية الفنية في خطة التعميـ مف خالؿ:

 .6ليا دور ميـ في نشر الثقافة الفنية المتصمة بالتراث اإلسبلمي في جانبو التشكيمي
والمحافظة عمى الفنوف الشعبية وتذوقيا والنيوض بيا ،وىذا الدور ال تستطيع أية مادة

دراسية أخري أف تقوـ بو.
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 .0التربية الفنية ليا دورىا في نشر الفف العربي اإلسبلمي بصفة عامة والفف الفمسطيني بصفة

خاصة ،وينتشر ىذا الدور عالمياً مف خبلؿ المؤتمرات الدولية والمعارض والمسابقات
العالمية التي تعرض فييا أعماؿ األطفاؿ الفمسطينييف الفنية.

 .4لمتربية الفنية دور ميـ في شحذ أحاسيس التذوؽ الجمالي المرتبط بالفنوف اإلسبلمية
والتراث الفني الشعبي ،مما يسيـ في توحيد وجداف ومشاعر أبنا شعبنا الفمسطيني.

(برنامج التعميـ المفتوح)311 :3663 ،

 .3ليا دور ميـ في نشر الثقافة الفنية البصرية لدي النش والمواطنيف مف خبلؿ :الموحات
الفنية ،المجسمات الميدانية الجمالية التي تعرض في األسابيع التي تحددىا الدولة مثؿ يوـ

الطفؿ ،المرأة ،الزراعة ،الصحة ،النظافة ،المرور ،المساجد وغيرىا.

(المينا ،الحداد)52 :5000 ،

 .1التربية الفنية جز مف التربية العامة في تكويف الشخصية المتكاممة مف جوانبيا المتعددة:
الدينية ،العممية ،الخمقية ،الفنية الجمالية ،والثقافية.

 .1ترتبط التربية الفنية بتكويف االتجاىات السموكية الجمالية المرتبطة بالعقيدة اإلسبلمية.

أىداؼ التربية الفنية:
إف التربية الفنية تحقؽ كثي اًر مف القيـ تتمثؿ في األىداؼ التالية:
تنمية الناحية العاطفية أو الوجدانية ،تدريب الحواس عمى االستخداـ غير المحدود ،التدريب عمى
أسموب االندماج في العمؿ ،والتنفيس عف بعض االنفعاالت واألفكار ،تأكيد الذات والشعور بالثقة
فييا ،الترابط االجتماعي وتوحيد مشاعر الناس ،شيؿ أوقات الفراغ بشكؿ مثمر نافع.
(خميس)51 :3654 ،
وقد كتب (المحب )300 :3665 ،في أىداؼ التربية الفنية ما يمي:
 .6تكامؿ الشخصية أي مساعدة الفرد عمى أف ينمو نمواً سوياً مف جميع النواحي اإلنسانية
العقمية والعاطفية واالجتماعية.

 .0إثارة ما يكمف في نفسية الطفؿ ،ليعبر عما يجوؿ في خاطره ،فالرسـ ىو المية التي يتحدث
بيا األطفاؿ عندما يرسموف بعفوية.

 .4تيذيب النفس وتنمية الذوؽ السميـ والذوؽ الفني واإلحساس بالجماؿ ليستفيد منو اإلنساف
في ممبسو ومسكنو ومكاف عممو وبمده وفي سموكو.

 .3تنمية الخياؿ والقدرة عمى االبتكار واإلبداع.
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ويري (البسيوني )325 :3655 ،أف منيج التربية الفنية يرمي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .6تنمية القدرة عمى التذوؽ الفني.

 .0إتاحة الفرصة لمتعبير االبتكاري.

 .4دراسة أسس الفف ووسائمو التي تساعد عمى التعبير الفني.
 .3تنمية الوعي الميني المرتبط بمزاولة الفف.

 .1ربط الفف بمختمؼ أنواع النشاط التي يشتمؿ عمييا المنيج العاـ.
األىداؼ العامػة لمادة التربية الفنية كالمينيػة في التعميـ العاـ:
 .1ربػػط التعمي ػػـ الع ػػاـ بخطػػط التنميػػة لممجتم ػع الفمسػػطيني وتزويػػده باحتياج ػػاتو مػػف األيػػدي العاممػػة
المينية الوطنية.

 .2تكويػف المفاىيػـ والقيـ التشكيميػة لدي المتعمميف عمى أسػس موضوعيػػة لفيػػـ العناصػر التشكيميػػة
في التكوينػػات العامػػة لمعمؿ الفنػي.

 .3تنميػػة ىواي ػػات نافعػػة لػػدي المتعممػػيف السػػتثمار أوقػػات الف ػراغ بمػػا يعػػود عمػػييـ وعمػػى المجتمػػع
بالفائدة.

 .4تحسيف العممية التعميمية مف خبلؿ التوازف بيف النشاطات النظرية والعممية ببرامج التعميـ العاـ.

 .5تكويف اتجاىات إيجابية لدي المتعمميف نحػو الميػف والحػرؼ المختمفػة ،وتيييػر المفاىيػػـ السمبيػػة
نحوىا لممساىمة في الوفػا بحاجة المجتمػػع الفمسطيني مف القوي البشرية.

 .6اكتشاؼ الموىوبيػف فنياً ومينياً ورعايتيػػـ وتوجيو قدراتيـ بشكؿ سميـ.

 .7تكػػويف المفاىي ػػـ والقػػيـ الجمالي ػػة لػػدي المتعممي ػػف عمػػى أسػػس موضوعيػ ػػة لنشػ ػػر الثقافػػة البص ػرية
الجماليػة في المجتمع الدراسي.

 .8إكسػ ػاب المتعمم ػػيف رص ػػيد م ػػف الخبػ ػرات ف ػػي النق ػػد والتحمي ػػؿ والتفس ػػير والتق ػػويـ لؤلعمػ ػاؿ الفني ػػة
وتبصيرىـ بمقومات العمؿ الفني الجيد.

 .9تك ػػويف اتجاى ػػات إيجابيػ ػة ل ػػدي المتعمم ػػيف نح ػػو الفن ػػوف والح ػػرؼ النابعػ ػة م ػػف التػ ػراث اإلسػ ػبلمي
والمحمي.

 .10تزويػػػد المػ ػػتعمـ بالميػ ػػارات والخب ػ ػرات والمعػ ػػارؼ والقػػػيـ المن ػ ػػاسبة لظ ػ ػػروؼ البيئ ػ ػة االجتماعي ػ ػة
والمادية التي يعيشوف فييػا (الصفا.)122: 2001،

كما ترل الباحثة أف األىداؼ العامة لمتربية الفنية تتضمف أيضان:

 .6الكشؼ عف القدرات اإلبداعية المميزة عند الطمبة ،إليجاد أشكاؿ وصيغ مبتكرة.
 .0التربية الفنية تنمي القدرة عمى الطبلقة الفكرية والخياؿ والتصور.
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 .4تنمية القدرة عمى المبلحظة وتمييز عناصر العمؿ الفني والتدرب عمى استخداميا.
 .3تنمية التذوؽ الفني لمجوانب الجمالية المختمفة.

 .1تعريؼ الطمبة بمقومات التراث الفني والشعبي والعربي واإلسبلمي والعالمي.

رسالة التربية الفنية:
إف غاية التربية الفنية التي ننشدىا منيا في المدارس ىي تربية الفرد ككؿ ،ليستطيع أف
يعيش عيشة جمالية راقية وسط اإلطار االجتماعي المتطور الذي ينتمي إليو ،ومادة الفف
كييرىا مف المواد ما ىي إال وسيمة لموصوؿ إلى التكويف العاـ الشامؿ لمطبلب وليس
ىدفيا تكويف الميارة اليدوية فقط بؿ ىو إيجاد نوع مف الخبرة المكتممة في مراحؿ التعميـ
المختمفة.
 .8الدكر الجمالي لمتربية الفنية:
إف الفف والحياة متداخبلف ،بؿ يخصب أحدىما اآلخر ،فبل يمكف فصميما ألنيما يسانداف بعضيما
البعض ،فمنذ أف خمؽ اإلنساف عمى ىذا الكوكب ،ولمفف دور في التزييف وفي حياتو منذ زمف ما
قبؿ التاري  ،حيث كسا إنساف العصر الحجري جسده برسوـ سحرية مف األلواف الترابية ،وحتى
يومنا ىذا نري الفف متمثبلً في الزخارؼ المتنوعة في نقوش السجاد والستائر واألثاث وأغمفة الكتب
وحواشي الجدراف واألسقؼ المزخرفة والحمي وتصميمات المبلبس المطبوعة والممونة.
(عطية)314 :5003 ،
فيدؼ الفف ىو أف يخمؽ قيماً جمالية ،والقيـ الجمالية في الفنوف التشكيمية ىي صفات شكمية تجعؿ
األشكاؿ واأللواف والخطوط والحجوـ مرغوباً في تأمميا ،بؿ تجعميا مستحقة لمتقدير ،وال يكتفى
باالستمتاع بالتقاببلت والتشابيات والتك اررات والتييرات في الشدة كصفات حسية جمالية ،وانما
ينبيي االنتقاؿ نحو تأمؿ العناصر الوجدانية واألفكار المجردة ،مثؿ :المرونة أو الرشاقة أو القوة أو
الحركة ،بيرض تذوقيا واالستمتاع بجماليا(عطية.)53 :5002 ،
 .9الدكر التنفيسي لمتربية الفنية:
يحتاج اإلنساف دائماً إلى وسيمة يعبر بيا عما بداخمو مف مشاكؿ وألـ ،وقد يعبر عنيا بعدة طرائؽ
منيا السموؾ والحديث والحركة وما إلى ذلؾ .إف الفف يقوـ بتحرير اليرائز ال شعورياً بواسطة

الرمز ،وىكذا قامت محاوالت لتحميؿ العمؿ الفني مف الناحية النفسية ،بوصفو تعويضاً عما ال
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يستطيع الفناف التوصؿ إليو في الحياة الواقعية .وكذلؾ يعنى التسامي واإلعبل باليرائز مف خبلؿ

الفف ،فيسمو بيا مف أجؿ أف يتحوؿ باليدؼ اليريزي إلى ىدؼ جماؿ(عطية.)355 :5002 ،
 .31الدكر التعميمي التيذيبي لمتربية الفنية:

تشير الباحثة إلى أف ممارسات الفف ليا تأثير إيجابي مف حيث توظيفيا لمعمميات العقمية
كالمبلحظة واالنتباه واإلحساس واإلدراؾ والتعميـ والتمييز بيف المثيرات الحسية والممسية والبصرية

وقيـ السطوح ،واعادة صياغة األشيا وتركيبيا ،وبالتالي فإنو يمكف االستفادة مف ىذا التوظيؼ في
مواقؼ الحياة المختمفة ،لذا تعتبر الممارسات الفنية وسيمة وجس اًر لتعميـ وتيذيب الفرد.
كما يري (عطية )13 :5002 ،أف الفف يطير النفس مف األىوا واالنفعاالت والشيوات ويخفؼ
مف حدتيا ،فيو يسيـ في تقبميا خضوعاً لمعقؿ ،وبذلؾ يحوؿ دوف إحداثيا أي تيييرات ىدامة
بالنسبة لمفرد أو المجتمع.

 .33الدكر الترفييي لمتربية الفنية:
يري (شوقي )36 :3665 ،أف الفف وسيمة مف أىـ وسائؿ شيؿ أوقات الفراغ وىواية مريحة ،فيو
-إلى جانب دوره في بنا الشخصية المتكاممة المتأممة والمدركة لما يحيط بيا مف مظاىر طبيعية-

وسيمة لشيؿ وقت الفراغ الذي يعاني منو كثير مف الشباب في الوقت الحالي.

إف لؤلجوا العاطفية التي تذكرنا بيا أعماؿ الفف أىميتيا في كونيا تصبح مصد اًر لمراحة واليدو
والحنيف ،فتذكر المشاىد بشى مف حياتو (عطية.)50 :5002 ،

وتشير الباحثة إلى أف أطفالنا وشبابنا في واقع المجتمع الفمسطيني المحاصر والمحتؿ ،ىـ محرموف
مف توفر أماكف تعويضية وأندية ونشاطات ترفييية لشيؿ أوقات الفراغ لدييـ ،وبالتالي فيـ بحاجة

إلى شيؿ ىذه األوقات غير المستثمرة في إنجاز وانتاج أشيا جميمة ومفيدة وتعود باألثر النافع
واإليجابي عمييـ ،واألنشطة الفنية ىي خير وسيمة يمكف أف تجمب ليـ التسمية والمتعة وخصوصاً

في اإلجازات الصيفية.

 -5الدكر الجتماعي لمتربية الفنية:
إف الفف في أكثر وظائفو وضوحاً ىو أنو شاىد عمى قروف مف التييير ،فيو سجؿ موضوعي
يصؼ كيؼ بدت األشيا واألماكف واألشخاص ،وىي وظيفة تقوـ بيا حالياً ةلة التصوير ،وتخبرنا
بعض الموحات عف تفاصيؿ عف أماكف ومدف سجميا الفناف في عصور سابقة.

(عطية)341 :5003 ،
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كتمخص الباحثة األدكار الجتماعية لمتربية الفنية كالتي تتمثؿ في النقاط التالية:
 .3المساىمة في إيجاد نوع مف التواصؿ اإلنساني االجتماعي بيف األفراد والجماعات ذات
السمات والخصائص المشتركة.

 .5التأكيد عمى التعاوف مف خبلؿ العمؿ الجماعي والمشاركة في األنشطة والمشاريع الفنية.

 .1التعبير عف الواقع المعاش في المجتمع وما يحدث فيو مف أزمات وأحداث وحروب
وبطوالت ...إل .

 .4مشاركة الفناف لمشاعر الناس مف خبلؿ التعبير عف أفراحيـ وأحزانيـ.

 .2تحقيؽ التكيؼ االجتماعي وخاصة لؤلفراد الذيف يعانوف مف العزلة واالنطوا والخجؿ
والشعور بالنقص.

صفات معمـ التربية الفنية:
معمـ التربيػة الفنية ضمف منظومػة المعمميػف ،وعميو أف يتصؼ بصفات المعمـ بشكؿ عػاـ إال أف
لمعمـ التربية الفنية صفات نحصرىػا فيما يمػي:
أكلن :الصفات العامة:
 .1المعرفة التخصصية :والتي تتمثؿ بامتبلؾ قدر غزير مف المعمومات في مجاؿ تخصصو
واإللماـ بالفروع المختمفة في مجاؿ التخصص.

 .2المعارؼ كالميارات المينية :وتتمثؿ في:


يتمتع المعمـ بفيـ كامؿ لؤلسس النفسية لعممية التعمـ.



إلماـ المعمـ بالطرائؽ والمداخؿ المختمفة لمتدريس.



إلماـ المعمـ ببعض المعارؼ الخاصة في إطار التربيػة اإلسبلمية.

 .3الثقافة العامة:
وىػػي إلمػػاـ المعمػػـ بػػبعض المعموم ػات العامػػة مػػف خػػارج نطػػاؽ تخصصػػو األك ػاديمي ،ك ػي يتصػػؼ
بالشػػخص المثقػػؼ الػػذي يممػػؾ مػػف القػػدرات والميػػارات مػػا يم ّكنػو مػػف الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػة التػػي
يحتاجيا في أقؿ وقت وأيسر مجيود (حجازي.)76: 2001 ،
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ثانيان :الصفات الخاصة:
وتتمثؿ ىذه الصفات الخاصة في القدرة عمى:


امتبلؾ القدرات والميارات الفنية والمينية.



القدرة عمى دمج الخبرات النظريػة بالخبرات العممية.



القػدرة عمى بث الوعي والثقافة الفنية.



التذوؽ والحس الفني.



التجديد واالبتكار.



البحث والتجريب.



الدراية والمعرفة بأغمب أنواع الخامات واستخداماتيا.




اإللماـ الجيد بالبيئات المحيطة .

احتراـ العمؿ اليدوي والرغبػة في ممارستػو(البكر.)35: 2002 ،

وتضيؼ الباحثة بأف معمـ التربية الفنية الناجح يجب أف يكوف:





محباً لتخصصو ومخمصاً في عممو ولديو انتما لو.

عمى دراية بطبيعة وخصائص نمو المرحمة التي يدرسيا.

يكوف ليناً في غير ضعؼ وحازماً في غير عنؼ.

يكوف فطناً قاد اًر عمى حؿ المشكبلت.

كما ال يخفى عمى الجميع أف مينة التدريس ىي مينة شاقة تحتاج إلى جيد فكري وبدني متواصؿ،
ولكػف إذا صػبغ المعمػـ أدا ه التربػػوي التعميمػي بصػبية العقيػدة واإليمػػاف برسػالتو ،وابتيػى مرضػػاة اهلل
عزوجؿ في عممو ىذا والذي كاد أف يكوف رسوالً؛ سيؿ عميو تحمؿ مشقة ىذا العمؿ.

ميػاـ ككاجبػات معمػـ التربيػة الفنيػة:
التعميـ رسالة عظيمة ومسؤولية كبيػرة وسامية والقائموف عميو إف شػا اهلل مػف الػذيف يكتػب اهلل ليػـ
األجػػر والث ػواب فػػي الػػدنيا واآلخ ػرة ،ومعمػػـ التربيػػة الفنيػػة داخػػؿ ىػػذه المنظومػػة عمي ػو تربي ػة األجيػػاؿ
والمؤتمف عمى فمذات األكباد تربية وتعميماً وسموكاً .لذا يتوجب عميو أف يتصػؼ بصػفات تميػزه فػي
سموكو وعبلقاتو وأف يقوـ بواجباتو مف موقع مسئوليتو.
ويمخص (السرور )2003 ،المياـ والوجبات التي عمى معمـ التربية الفنية األخذ بيا وىي اآلتي:
 .1غرس وتعميؽ المفاىيـ اإلسبلمية لدي الطبلب وربطيـ ببيئتيـ ومجتمعيـ وعاداتو وتقاليده.
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 .2أف يكوف لو دور فاعؿ في المدرسة تربويػاً وسموكياً وفنيػاً.
 .3االىتماـ بمادة تخصصو ووضع والبرامج واألنشطة الفنية المناسبة ليا.
 .4أف يحرص عمى القياـ بكؿ مػا يوكؿ إليو مف أعماؿ وانجازىػا في وقتيا.
 .5إعداد وتجييز غرفة التربية الفنية وتييئتيا لمزاولة الدروس واألنشطة الفنية بيا وتفعيؿ دورىا.
 .6أف يتبع التجديد واالبتكار واالبتعاد عف األسموب الممؿ الرتيب غير المتجدد.
 .7المساىمة في المسابقػات والمعارض المحمية والدولية في المشاركة بأعماؿ الطبلب المتميزة.
 .8اغتناـ المناسبات الوطنية واألعياد وأسابيع التوعية بدروس فنية تحقؽ األىداؼ المنشودة.
 .9استثمار أوقات الفراغ بالنافع المثمر المفيدة.

دكر معمـ التربية الفنية في العممية التربكية:
يتمثؿ دور معمـ التربية الفنية في تييئة المجاؿ المحيط بالطمبة ببيئة فنية تحقؽ تواصمو مع العصر
بأدواتو وأفكاره ،لكي يفكر ويعي ويعمؿ ونمو عبر نشاطو المدرسي واالجتماعي في االتجاه
الصحيح .ولعؿ ذلؾ يوضح الدور الكبير الذي يقع عمى عاتؽ معمـ التربية الفنية الذي يكاد أف
يحمؿ عب العممية التعميمية في التربية الفنية ،فيو المسؤوؿ مباشرة عف تحقيؽ أىدافيا العريضة
وصياغاتيا مف خبلؿ البيئة المحيطة بو بمشاركة مع طبلبو ومدي إمكانياتيـ الذاتية واستعداداتيـ
الفطرية والجسمية والمعرفية ،وما يييئو ليـ مف مبادرات ذاتية وأدوات وخامات لمخوض عبر ذلؾ
المجاؿ ،واذا كانت األىداؼ العامة والخاصة لمتربية الفنية والخطوط العريضة لممنيج واستراتيجيات
التعميـ والطريقة قد تحددت أطرىا العامة ،فإف المبادرات الخاصة لمعمـ المادة وتفسيره لممنيج
واختياره ألولويات األىداؼ والخبرات التقنية والمعارؼ العممية المرتبطة بالمادة وأسموبو الذاتي في
تقديـ كؿ ذلؾ مف خبلؿ خطط ووحدات دراسية يمثؿ حجر الزاوية في ذلؾ المجاؿ ،أساساً عمى
نقؿ مشاعر األخوة بيف البشر.
تعتبر مادة التربية الفنية جز اً ميماً مف العممية التعميمية التربوية في المنيج التعميمي ،وتكمف
أىميتيا في تكويف األجياؿ الصالحة ،المتمسكة بالعقيدة اإلسبلمية والتي تعمؿ بكؿ محبة واخبلص
لخدمة دينيا ومميكيا ووطنيا .وانطبلقاً مف ىذا المنيج عمى توفير جميع المستمزمات والخامات
التي تحتاج إلييا مادة التريبة الفنية ،ويتـ ذلؾ ضمف خطة تحتوي سمسة مف الدروس تعالج مشكمة
فنية وفى التيمب عمييا يكتسب التبلميذ بعض أغراض التربية الفنية(الزىراني.)42 :5006 ،
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كتخمص الباحثة إلى أف أىداؼ الخطط العامة نذكر ما يمي:
 نمو التذوؽ الفني لدي الدارسيف.
 رعاية الميوؿ والقدرات الخاصة واكتشاؼ الموىوبيف مف الطبلب والعناية بيـ وبأسموبيـ.
 محاولة ربط مختمؼ األنشطة فى المواد األخري بمادة التربية الفنية.

 تشجيع األطفاؿ عمى التعبير االبتكاري األصيؿ القائـ عمى مرونة التفكير.
 نمو السموؾ والتعبير االبتكاري.
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انفصم انثانث
اندراصاث انضابقت
 أكلن :الدراسات الفمسطينية.
 ثانيان :الدراسات العربية.
 ثالثان :الدراسات األجنبية.
 رابعان :التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة.
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أكلن :الدراسات الفمسطينية:
 .1دراسة مكسى( ،)2011بعنكاف" :المشكالت التي تكاجو معممي التربية الفنية في مدارس
ككالة الغكث بمحافظات زة كسبؿ عالجيا".

ىدفت لمتعرؼ إلى أىـ المشكبلت التي تواجو معممي التربية الفنية في مدارس وكالة اليوث
بمحافظات غزة ،وتقديـ حموؿ لعبلج ىذه المشكبلت.
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي في الدراسةّ ،
التربية الفنية في مدارس وكالة اليوث بمحافظات غزة.
وقد توصمت الباحثة إلى النتائج التالية:
 المشكبلت المرتبطة باإلمكانات المادية قد حصمت عمى المرتبة األولى بوزف نسبي
قدره( ،)%84.85وحصؿ المجاؿ الخامس المتعمؽ بالمشكبلت المرتبطة بأوليا
والمجتمع المحمي عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره (.)%82.12

األمور

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات معممي التربية الفنية لممشكبلت التي تواجييـ
في مدارس وكالة اليوث بمحافظات غزة تعزي لمتيير الجنس وسنوات الخدمة.

وقد أوصت الدراسة بػ:
 توفير غرفة متخصصة لمتربية الفنية ليضع فييا المعمـ خاماتو وأدواتو ،ويحفظ أعماؿ طبلبو،
وينجز وسائمو وأعمالو الفنية.

 .2دراسة لبد( )2131بعنكاف" :مدل تكافر الكفايات األساسية لدل معممي التربية الفنية كميارات
التذكؽ الفني لدييـ"

ىفػدت لمكشػؼ عػف مػدي تػوافر كفايػات أساسػية لػدي معممػي التربيػة الفنيػة وميػارات التػػذوؽ
الفني لدييـ والعبلقة بينيـ في ضو النوع والتخصص لػدي ( )313مػف معممػي التربيػة الفنيػة ،مػنيـ
( )53معمماً  )20( ،معممة مف محافظتي غزة وشماليا ،ولتحقيؽ أىداؼ الد ارسػة تػـ تطبيػؽ اسػتبانة
الكفايات األساسية لمعمـ التربية الفنية ومقياس ميارات التذوؽ الفني لدي معممي التربية الفنية.
وقد توصمت الدراسة لنتائج مف أىميا:
 أف الوزف النسبي لمكفايات األساسية لممعمـ ( ،)%70.8وأف الكفيات تتدرج في سمـ أعبله

الكفايات الشخصية واإلدارية ،وأدناه كفايات استخداـ مصادر التعمـ ،وكفايات التقويـ.
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وقد أوصت الدراسة بػ:
 تكثيؼ دورات رفع مستوي األدا لمتميز لدي معممي التربية الفنية خاصة في مجاالت األدا
التي تتطمب ميارات عالية كالتقويـ واعداد واستخداـ الوسائؿ واالرتقا بمستوي ميارات التذوؽ

الفني لدييـ.

 .1دراسة حمدكنة ( )2010بعنكاف" :أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع لدل العامميف بمجمع
الشفاء الطبي"

ىدفت لمتعرؼ إلى مدي تأثير المناخ التنظيمي عمى إبداع العػامميف بمجمػع الشػفا الطبػي،
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحػث المػنيج الوصػفي التحميمػي ،واسػتخدـ االسػتبانة كػأداة بحثيػة تػـ
تطبيقيا عمى عينة مكونة مف  279مف العامميف بمجمع الشفا الطبػي مػف فئػات (طبيػب ،ممػرض،
إداري ،فني) تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية ،وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 توجيات أفراد العينة نحو المناخ التنظيمي السائد بمجمع الشفا الطبي توجيات سمبية.
 تأثير عناصر المناخ التنظيمي عمى إبداع الموظفيف كاف ضعيفاً.
وقد أوصت الدراسة بػ:
 ضػػرورة اىتمػػاـ اإلدارة بالمنػػاخ التنظيمػػي وبكافػػة عناص ػره وأبعػػاده ،لمػػا مػػف ذلػػؾ مػػف تػػأثير
مباشر عمى أدا العامميف بالمستشفى وزيادة قدراتيـ اإلبداعية.

 ض ػػرورة االىتم ػػاـ بالييك ػػؿ التنظيم ػػي عب ػػر تص ػػميـ ىياك ػػؿ تنظيمي ػػة مرن ػػة ت ارع ػػي التييػ ػرات
المستقبمية.

 العمػػؿ عمػػى إيجػػاد قيػػادة إداريػػة فاعمػػة وتأىيػػؿ ىػػذه القيػػادة بشػػكؿ دوري حتػػى يتسػػنى ليػػذه
القيادة المساىمة في إيجاد بيئة داخمية تتسـ باالنسجاـ والتوافؽ بيف العامميف.
 .4دراسة جبر ( :)2010بعنكاف" :اإلبداع اإلدارم كأثره عمى األداء الكظيفي دراسة تطبيقية عمى
مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع زة"

ىدفت لمتعرؼ إلى مستوي اإلبداع اإلداري وأثره عمى مستوي األدا الوظيفي لدي مديري

المدارس في وكالة اليوث الدولية في قطاع غزة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج
الوصفي التحميمي ،واستخدـ االستبانة كأداة بحثية عف طريؽ المسح الشامؿ لجميع مفردات مجتمع

الدراسة مف مديري مدارس وكالة اليوث الدولية بقطاع غزة ،حيث بمغ حجـ مجتمع الدراسة 208
مف مديري المدارس ومديراتيا وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 مستوي اإلبداع اإلداري لدي مديري مدارس وكالة اليوث الدولية بقطاع غزة يعتبر مرتفعاً.
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 وجود عبلقة طردية بيف مستوي اإلبداع اإلداري وبيف األدا الوظيفي لدي مديري مدارس
وكالة اليوث الدولية بقطاع غزة.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ة ار مديري مدارس وكالة اليوث حوؿ اإلبداع اإلداري
تعزي إلى الجنس.

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ة ار مديري مدارس وكالة اليوث حوؿ اإلبداع اإلداري
تعزي إلى العمر ولصالح الفئة العمرية أقؿ مف  40سنة.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ة ار مديري مدارس وكالة اليوث حوؿ اإلبداع اإلداري
تعزي إلى سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية.
وقد أوصت الدراسة بػ:

 ضػػرورة تحػػديث نظػػاـ اختيػػار مػػديري المػػدارس بحيػػث تتضػػمف تمػػؾ الػػنظـ مقػػاييس لمقػػدرات
والسمات اإلبداعية لدي المتقدميف لوظيفة مدير مدرسة.

 ضػػرورة تطػػوير نظػػاـ تقيػػيـ األدا الػػوظيفي لمػػديري المػػدارس بحيػػث يكػػوف اإلبػػداع اإلداري
أحد عناصره الميمة.

 ربػػط نظػػاـ التقيػػيـ بعمميػػة التػػدريب لتحسػػيف وتطػػوير كفايػػات وميػػارات مػػديري المػػدارس ممػػا
يخمؽ بيئة إبداعية في مجاؿ التعميـ في وكالة اليوث.

 ضػػرورة تطػػوير إسػػتراتيجية فاعمػػة لمكشػػؼ عػػف المبػػدعيف فػػي مجػػاؿ اإلدارة المدرسػػية م ػػف
المعممػػيف ،والقيػػاـ بتػػدريبيـ لتػػوفير قيػػادات إداريػػة مؤىمػػة وقػػادرة عمػػى تحسػػيف مسػػتوي اإلدارة

المدرسية.
 .5دراسة خمؼ ( ،)2010بعنكاف" :عالقة القيادة التحكيمية باإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ
األكاديمييف في الجامعة اإلسالمية بغزة"

ىدفت لمتعرؼ إلى العبلقة بيف امتبلؾ القيادات األكاديمية لعناصر القيادة التحويميػة وتنميػة
الق ػػدرات اإلبداعي ػػة ل ػػدي رؤس ػػا األقس ػػاـ األك ػػاديمييف بالجامع ػػة اإلس ػػبلمية بيػ ػزة ،ولتحقي ػػؽ أى ػػداؼ
الد ارسػػة اتبػػع الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي واسػػتخدـ االسػػتبانة كػػأداة بحثيػػة عػػف طريػػؽ المسػػح
الشػامؿ لجميػػع مفػػردات مجتمػػع الد ارسػػة مػػف رؤسػػا األقسػػاـ األكػػاديمييف بالجامعػػة اإلسػػبلمية ،حيػػث
بمغ حجـ مجتمع الدراسة ( )50رئيس قسـ أكاديمي ،وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 يتوافر اإلبداع اإلداري لدي رؤسا األقساـ األكاديمييف بالجامعة اإلسبلمية بنسبة .83.9%
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 ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف إجابػػات المبحػػوثيف حػػوؿ عبلقػػة القيػػادة التحويميػػة
باإلبػػداع اإلداري لػػدي رؤسػػا األقسػػاـ األكػػاديمييف فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية تعػػزي لممتييػرات

الديموغرافية.
وقد أوصت الدراسة بػ:

 أف تقوـ الجامعة بعقػد دورات تدريبيػة وورش عمػؿ لزيػادة وعػي القيػادات األكاديميػة بأسػموب
القيادة التحويمية وفوائدىا عمى المدي البعيد في تطوير أدا المرؤوسيف.

 ضرورة اىتماـ الجامعة باإلبداع والمبدعيف وتشجيع العمؿ اإلبداعي مف خبلؿ التحفيز.
 ضػ ػػرورة اىتمػ ػػاـ إدارة الجامعػ ػػة بالمسػ ػػتجدات اإلداريػ ػػة وانشػ ػػا إدارة خاصػ ػػة بتنميػ ػػة الم ػ ػوارد
البشرية ،تقوـ بدورىا في تنمية الميارات اإلدارية واإلبداعية لدي العامميف.

 .6دراسة الجعبرم ( :)2009بعنكاف" :دكر اإلبداع اإلدارم في تحسيف األداء الكظيفي في
الييئات المحمية الفمسطينية دراسة تطبيقية عمى شركة كيرباء الخميؿ"

ىػػدفت لمتعػػرؼ إلػػى دور اإلبػػداع اإلداري فػػي تحسػػيف األدا الػػوظيفي فػػي الييئػػات المحميػػة
الفمسطينية ،دراسة تطبيقية عمى شركة كيربا الخميؿ ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبػع الباحػث المػنيج
الوصفي التحميمي واستخدـ االستبانة كأداة بحثيػة عػف طريػؽ المسػح الشػامؿ لجميػع مفػردات مجتمػع
الدراسة مف موظفي شػركة كيربػا الخميػؿ باسػتثنا مػوظفي (الح ارسػات ،الم ارسػميف ،السػائقيف) حيػث
بمغ حجـ مجتمع الدراسة ( )151موظفاً ،وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 مستوي اإلبداع اإلداري لدي موظفي شركة كيربا الخميؿ كاف كبي اًر جداً بنسبة .80.5%
 دور اإلبداع اإلداري في تحسيف األدا الوظيفي بدرجة قميمة وبنسبة .58%

 ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي محػػاور اإلبػػداع اإلداري مػػف وجيػػة نظػػر مػػوظفي
شركة كيربا الخميؿ تعزي إلى متيير الجنس.

 ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي محػػاور اإلبػػداع اإلداري مػػف وجيػػة نظػػر مػػوظفي
شركة كيربا الخميؿ تعزي إلى العمر.

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في محاور اإلبداع اإلداري مػف وجيػة نظػر مػوظفي شػركة
كيربا الخميؿ تعزي إلى المسمى الوظيفي.

 ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي محػػاور اإلبػػداع اإلداري مػػف وجيػػة نظػػر مػػوظفي
شركة كيربا الخميؿ تعزي إلى عدد سنوات الخدمة.

وقد أوصت الدراسة بػ:

 إنشا إدارة حاضنة لئلبداع أو إنشا ما يسمى ببنؾ األفكار.
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 وضع إستراتيجية مبينة عمى معايير دقيقة لمكشؼ عف المبدعيف.

 تفعيػػؿ نظػػاـ الح ػوافز عمػػى أسػػس ومعػػايير مينيػػة تتضػػمف التميػػز واإلبػػداع فػػي األدا ومكافػػأة
المبدعيف.

ثانيان :الدراسات العربية:
.1دراسة المشكط (":)2011أثر بيئة العمؿ عمى اإلبداع اإلدارم ،دراسة تطبيقية عمى أكاديمية
سعد العبد اهلل لمعمكـ األمنية في دكلة الككيت"

ىدفت لمتعرؼ إلى أثر بيئة العمؿ عمى اإلبداع اإلداري في أكاديمية سعد العبد اهلل لمعموـ
األمنية في دولة الكويت ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ

االستبانة كأداة بحثية عف طريؽ المسح الشامؿ لجميع مفردات مجتمع الدراسة مف أعضا ىيئة
التدريس في األكاديمية ،حيث بمغ حجـ مجتمع الدراسة ( )70عضواً ،وقد توصمت الدراسة إلى

النتائج التالية:

 وجود تأثير ذي داللة معنوية لمييكؿ التنظيمي والتدريب والمشاركة في اتخاذ الق اررات والحوافز
والمكافآت والتكنولوجيا وظروؼ العمؿ عمى اإلبداع اإلداري.

 عدـ وجود تأثير ذي داللة معنوية لؤلنظمة والتعميمات عمى اإلبداع اإلداري.
وقد أوصت الدراسة بػ:
 االىتماـ بنشر مفيوـ روح الفريؽ بيف العامميف في أكاديمية سعد العبد اهلل لمعموـ األمنية في
دولة الكويت.

 إتاحة فرص التدريب لجميع الموظفيف ،واالىتماـ بمشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات.
 .2دراسة النجار كممكاكم (:)2009
"نظـ المعمكمات كأثرىا في مستكيات اإلبداع دراسة ميدانية في شركات التأميف األردنية"
ىدفت لمتعرؼ إلى تأثير نظـ المعمومات بأنواعيا المختمفة في مستويات اإلبداع في شركات
التأميف األردنية ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدـ االستبانة

كأداة بحثية تـ تطبيقيا عمى عينة مكونة مف ( )14شركة مف شركات التأميف األردنية بواقع ()10

استبانات لكؿ شركة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية ،وقد توصمت الدراسة إلى أف:

 -نظـ المعمومات بأنواعيا المختمفة تؤثر بشكؿ مباشر في اإلبداع عمى المستوي الفردي،

الجماعي ،المنظمة.
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وقد أوصت الدراسة بػ:
 تقديـ الحوافز المادية والمعنوية لمعامميف في شركات الػتأميف األردنية لتشجيع العامميف عمىاإلبداع في العمؿ.

 ترسي القناعة لدي اإلدارة العميا في شركات التأميف األردنية بضرورة االىتماـ بالنظـ التيتحقؽ اإلبداع عمى مستوي المنظمة وال سيما اإلستراتيجية منيا.

 .3دراسة أبك جامع (:)2008
"الثقافة المؤسسية كاإلبداع اإلدارم في المؤسسة التربكية األردنية"
ىدفت لمتعرؼ إلى العبلقة بيف الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري كما تراىا مستويات إدارية

مختمفة بالمؤسسة التربوية األردنية ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي
واستخدـ االستبانة كأداة بحثية تـ تطبيقيا عمى عينة مكونة مف ( )1307مف العامميف في و ازرة
التربية والتعميـ األردنية مف (اإلدارة العميا ،اإلدارة الوسطى ،اإلدارة التنفيذية) تـ اختيارىـ بالطريقة

العشوائية ،وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 الثقافة المؤسسية السائدة لػدي العػامميف فػي المؤسسػة التربويػة األردنيػة كانػت متوسػطة ،وأف
درجة اإلبداع اإلداري السائدة لدييـ كانت أيضاً متوسطة.

 كممػػا ارتفػػع مسػػتوي الثقافػػة المؤسسػػية لػػدي العػػامميف اإلداريػػيف زادت درجػػة اإلبػػداع اإلداري
لدييـ.

 ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عمػػى امػػتبلؾ مقػػدرات اإلبػػداع اإلداري لػػدي العػػامميف
اإلدارييف في المؤسسة التربوية األردنية تعزي إلى الجنس.

 توجػػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عمػ ػػى امػ ػػتبلؾ مق ػػدرات اإلبػ ػػداع اإلداري لػ ػػدي العػ ػػامميف
اإلدارييف في المؤسسة التربوية األردنية تعزي إلى المركز الوظيفي.
وقد أوصت الدراسة بػ:

 إعطا الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري األىمية التي تستحؽ عند بنا إستراتيجيتيا.
 يؤمػػؿ مػػف المؤسسػػة التربوي ػػة األردنيػػة أف تسػػتمر سياسػػتيا التربوي ػػة فػػي عػػدـ التفريػػؽ ب ػػيف
الجنسيف في النشاطات التربويػة كافػة ،وتكثيػؼ عمميػة التأىيػؿ التػي تقػوـ بيػا الػو ازرة ،وتيػتـ
بعممية اختيار القيادات التربوية خاصة في اإلدارة العميا واإلدارة الوسطى.
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 .4دراسة العازمي ( :)2006بعنكاف" :القيادة التحكيمية كعالقتيا باإلبداع اإلدارم دراسة مسحية
عمى العامميف المدنييف بديكاف كزارة الداخمية السعكدية"

ىدفت لمتعرؼ إلى العبلقة بيف سمات القائد التحويمي ومستوي اإلبداع اإلداري لدي

وزرة الداخمية السعودية ،ومدي توافر القدرات اإلبداعية لدي العامميف
العامميف المدنييف بديواف ا
المدنييف في الو ازرة ،ومدي توافر سمات القيادة التحويمية لدي القيادات المدنية في الو ازرة ،ولتحقيؽ
أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ االستبانة كأداة بحثية عف طريؽ

المسح الشامؿ لجميع مفردات مجتمع الدراسة موظفي ديواف و ازرة الداخمية المدنييف في الرياض،
حيث بمغ حجـ مجتمع الدراسة  300موظؼ ،وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 توفر القدرات اإلبداعية بدرجة كبيرة لدي العامميف المدنييف بو ازرة الداخمية السعودية.
 وجود عبلقة طردية بيف امتبلؾ القيادات المدنية سمات وخصائص القيادة التحويمية وامتبلؾ
مرؤوسييا ميارات وقدرات إبداعية.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تجاه توافر القدرات اإلبداعية لدي العامميف بو ازرة الداخمية
السعودية تعزي إلى العمر.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تجاه توافر القدرات اإلبداعية لدي العامميف بو ازرة الداخمية
السعودية تعزي إلى سنوات الخدمة.
وقد أوصت الدراسة بػ:

 وضع السبؿ الكفيمة بزيادة امتبلؾ القيادات المدنية بديواف و ازرة الداخمية لسمات وخصائص
القائد التحويمي ،وزيادة امتبلؾ العامميف بالديواف لمقدرات اإلبداعية.

 االىتماـ بالكوادر الوطنية المؤىمة والمدربة ممف يتوافر فييـ االستعداد المبدئي المتبلؾ
خصائص القيادة التحويمية ،وكذلؾ ممف لدييـ القدرة عمى امتبلؾ قدرات إبداعية كامنة.

 إنشا معاىد متخصصة لبلىتماـ باألشخاص المبدعيف لمعمؿ عمى تنمية قدراتيـ ،ومعاىد
إلعداد القادة وتدريبيـ عمى األساليب اإلدارية الحديثة.

 .5دراسة العساؼ ( :)2004بعنكاف" :كاقع اإلبداع كمعكقاتو لدل مديرات المدارس بمدينة

الرياض"

ىػػدفت لمتعػػرؼ إلػػى مسػػتوي اإلبػػداع لػػدي مػػديرات المػػدارس بمدينػػة الريػػاض ،والتعػػرؼ إلػػى
المعوقػػات التػػي تحػػد مػػف اإلبػػداع اإلداري لػػدييف ،ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج
الوصػػفي التحميمػػي ،واسػػتخدمت االسػػتبانة كػػأداة بحثيػػة عػػف طريػػؽ المسػػح الشػػامؿ لجميػػع مفػػردات
مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف م ػػديرات الم ػػدارس الحكومي ػػة واألىمي ػػة ف ػػي الري ػػاض والمشػ ػرفات اإلداري ػػات ف ػػي
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الرياض ،حيث بمغ حجػـ مجتمػع الد ارسػة ( )699مػديرة و( )113مشػرفة ،وقػد توصػمت الد ارسػة إلػى
النتائج التالية:
 غياب المستويات اإلبداعية المرتفعة لدي مديرات المدارس في الرياض.

 معوقات اإلبداع اإلداري تحد مف قدرة مديرات المدارس عمى اإلبداع اإلداري بدرجة متوسطة،
والمعوقات الذاتية تحد مف قدرة مديرات المدارس عمى اإلبداع اإلداري بدرجة قميمة ،والمعوقات

التنظيمية تحد مف قدرة مديرات المدارس عمى اإلبداع اإلداري بدرجة كبيرة.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوي اإلبداع لدي مديرات المدارس في مدينة الرياض
تعزي إلى العمر.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوي اإلبداع لدي مديرات المدارس في مدينة الرياض
تعزي إلى الخبرة في مجاؿ اإلدارة المدرسية.
وقد أوصت الدراسة بػ:
 االىتماـ بإعداد األدوات التي يمكف استخداميا في اختيػار مػديرات المػدارس بحيػث تتضػمف
مقاييس القدرات اإلبداعية والقيادية.

 منح مػديرات المػدارس صػبلحيات تتناسػب مػع مسػؤولياتيف وتتػيح ليػف قػد اًر مػف االسػتقبللية
والحرية.

 العناية بتوفير اإلمكانات المادية التي يتطمبيا التجديد واالبتكار في المدارس.
 التأكيػػد عمػػى المش ػرفات اإلداريػػات بتبنػػي نظػػاـ إش ػرافي يسػػمح لممػػديرات بػػإطبلؽ طاقػػاتيف
اإلبداعية.

ثالثان :الدراسات األجنبية:
 .1دراسة  :)2011( Rakhsh et. al.بعنكاف" :اإلبداع كالتعمـ التنظيمي كالعمميات التشغيمية"
""Creativity ,organizational learning and operation
ى ػػدفت إل ػػى وص ػػؼ وتحمي ػػؿ العبلق ػػة ب ػػيف اإلب ػػداع وال ػػتعمـ التنظيم ػػي والعممي ػػات التش ػػييمية،
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي واستخدموا االستبانة كأداة بحثية تـ
تطبيقيا عمى عينة مكونة مف  205مف العامميف في شركة  Persianاإليرانية تـ اختيارىـ بالطريقة
العشوائية ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
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 العبلقػ ػػة بػ ػػيف اإلبػ ػػداع والعمميػ ػػات التشػ ػػييمية إيجابيػ ػػة وتكػ ػػوف أقػ ػػوي فػ ػػي شػ ػػركات الصػ ػػناعة
التحويمي ػػة األكبػ ػػر واألقػػػدـ ،وىػػػذه العبلق ػػة تكػػػوف أقػ ػػؿ ق ػػوة عن ػػدما تعمػ ػػؿ الشػ ػػركة فػػػي بيئػػػة

مضطربة.

 العبلقػػة بػػيف الػػتعمـ التنظيمػػي والعمميػػات التشػػييمية إيجابيػػة دائم ػاً ،بػػؿ تكػػوف أقػػوي فػػي بيئػػة
مضطربة.

 العبلقػػة بػػيف اإلبػػداع والػػتعمـ التنظيمػػي إيجابيػػة ،وتكػػوف أقػػوي فػػي الشػػركات الصػػييرة وفػػي بيئػػة
مضطربة.

 .2دراسة  :)2008( Sarros et. al.بعنكاف" :بناء مناخ لإلبداع مف خالؿ القيادة التحكيمية

كالثقافة التنظيمية"
"Building a climate for innovation through transformational
"leadership and organizational culture
ىػػدفت إلػػى تحديػػد العبلقػػة بػػيف القيػػادة التحويميػػة والثقافػػة التنظيميػػة ودورىمػػا فػػي بنػػا منػػاخ
إبداعي فػي المؤسسػة ،ولتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة اتبػع البػاحثوف المػنيج الوصػفي التحميمػي واسػتخدموا

مدير مف منظمات القطاع الخاص
االستبانة كأداة بحثية تـ تطبيقيا عمى عينة مكونة مف ()1158
اً
األسترالية تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية ،وتوصمت الدراسة إلى أف:
 القيادة التحويمية تمعب دور ميماً في نشػر الثقافػة التنظيميػة الجيػدة فػي المؤسسػة ممػا يخمػؽ
مناخاً أو بيئة إبداعية لدي العامميف فييا.

 وقد أوصت الدراسة بػ:

 إجػ ػ ار د ارس ػػة مس ػػتقبمية لفح ػػص العبلق ػػة ب ػػيف القي ػػادة التحويمي ػػة والثقاف ػػة التنظيمي ػػة والس ػػموؾ
اإلبداعي لمعامميف.
 .3دراسة  :)2007( Kyooبعنكاف" :أثر الخصائص الشخصية كظركؼ العمؿ عمى إبداع

المكظؼ في الشركات الككرية"
"The impact of contextual and personal characteristics on employee
"creativity in Korean firms
ىدفت إلى التحقؽ مف تػأثير ظػروؼ العمػؿ والخصػائص الشخصػية عمػى إبػداع الموظػؼ،
ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اتبػػع الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي واسػػتخدـ االسػػتبانة كػػأداة بحثيػػة تػػـ
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تطبيقيػ ػػا عمػ ػػى عينػ ػػة مكونػ ػػة مػ ػػف ( )167موظف ػ ػاً فػ ػػي ( )6شػ ػػركات كوريػ ػػة تػ ػػـ اختيػ ػػارىـ بالطريق ػ ػة
العشوائية ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 ظروؼ العمؿ والخصائص الشخصية لمموظؼ تؤثر عمى مستوي اإلبداع لديو.

 مستوي اإلبداع كاف أعمى لدي الموظفيف في ظػروؼ العمػؿ المعقػدة ،وكػاف ىنػاؾ دعػـ مػف
المشرفيف.

وقد أوصت الدراسة بإج ار مزيد مف الدراسات في مجاؿ اإلبداع وعبلقتو مع عوامؿ أخري.
 .4دراسة  :)2005( Unsworth et. al.بعنكاف" :المتطمبات اإلبداعية :أساس ميـ في

دراسة إبداع المكظؼ"
"Creative requirement: a neglected construct in the study of employee
"creativity
ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى العبلقػػة بػػيف المتطمبػػات اإلبداعيػػة لممػػوظفيف وبػػيف إبػػداع الموظػػؼ
واستكش ػػاؼ دور المنظم ػػات اإلبداعي ػػة كوس ػػيط ب ػػيف عوام ػػؿ العمػ ػؿ ،ولتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة اتب ػػع

البػاحثوف المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي واسػتخدموا االسػػتبانة كػػأداة بحثيػػة تػـ تطبيقيػػا عمػػى عينػػة مكونػػة
م ػػف ( )2070موظفػ ػاً ف ػػي مستش ػػفى ع ػػاـ ف ػػي المممك ػػة المتح ػػدة ت ػػـ اختي ػػارىـ بالطريقػ ػة العشػ ػوائية،
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 تعتبر المتطمبات اإلبداعية وسيطاً كامبلً بيف دعـ القيادة وابداع الموظؼ.

 تعتبػػر المتطمبػػات اإلبداعيػػة وسػػيطاً جزئي ػاً بػػيف كػػؿ مػػف المشػػاركة فػػي السػػمطة ومتطمبػػات
الوقت وبيف إبداع الموظؼ.

 دعـ اإلبداع ال يرتبط مطمقاً بالمتطمبات اإلبداعية وابداع الموظؼ.

وقد أوصت الدراسة بػ:

 إج ار دراسات مستقبمية تستكشؼ أثر ظروؼ العمؿ مف حيث ضيط العمؿ عمى اإلبداع.
 .5دراسة  :)2005( Naudeبعنكاف" :العالقة بيف الشخصية كاإلبداع"
""The relationship between personality and creativity
ىدفت إلى تحديد العبلقة بيف اإلبداع والصفات الشخصية لمفرد ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة
اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدـ االستبانة كأداة بحثية تـ تطبيقيا عمى عينة مكونة
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مف ( )65مف طبلب عمـ النفس في جامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا تـ اختيارىـ بالطريقة
العشوائية ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 إثبات وجود ارتباط وثيؽ بيف اإلبداع والسمات الشخصية لمفرد.
 تحديد التركيبات التي يحتاجيا الفرد ألف يكوف مبدعاً.

وقد أوصت الدراسة بما يمي:

 التعرؼ إلى الفجوات في معرفتنا وفيمنا لئلبداع ،فيذه الفجوات تمثؿ فرصاً لمتطوير.

رابعان :التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ استعراضنا لمدراسات السابقة الفمسطينية والعربية واألجنبية والتى تطرقت لئلبداع واألدا
اإلبداعي ومعوقاتو لمعممي التربية الفنية ،حيث ركزت ىذه الدراسات عمى التعرؼ إلى أىمية األدا
اإلبداعي في عصرنا الحالي.
قامت الباحثة ببياف أوجو التشابو واالختبلؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة مف حيث
(موضوع الدراسة ،منيج الدراسة ،أداة الدراسة ،مجتمع وعينة الدراسة) باإلضافة إلى بياف أوجو
االستفادة مف الدراسات السابقة .
أكلن :مف حيث المنيج المستخدـ في الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الوصفي التحميمي مثؿ
دراسة (موسى ، )2011 ،ودراسة حمدونة ( ،)2010ودراسة جبر ( ،)2010ودراسة خمؼ
( ،)2010ودراسة الجعبري ( ،)2009ودراسة المشوط ( ،)2011ودراسة أبو جامع(.)2008
ثانيان :مف حيث أداة الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية االستبانة كأداة لمدراسة ،وقد اتفقت معظـ الدراسات الفمسطينية والعربية

في استخداـ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة مثؿ دراسة(موسى ،)2011 ،ودراسة(الجعبري،)2009 ،
ودراسة (المشوط )2011،وغيرىا مف الدراسات األخري.
ثالثان :مف حيث مجتمع كعينة الدراسة:

حيث اتفقت الدراسة الحالية في اختيار مجتمع الدراسة مف المعمميف والمشرفيف التربوييف مع عدد
مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة (موسى ،)2011 ،ودراسة (العساؼ ، )2004 ،ودراسة (المشوط،

 ،)2011واختمفت الدراسة الحالية مع دراسات أخري مف حيث مجتمع وعينة الدراسة ،حيث اشتمؿ
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مجتمع الدراسة وعينتيا في تمؾ الدراسات عمى المديريف والموظفيف والمؤسسات الخاصة وغير ذلؾ
مثؿ دراسة (أبو جامع ،)2008 ،دراسة (الجعبري.)2009 ،

رابعان :مف خالؿ الدراسات السابقة استفادت الباحثة ما يمي:
 .1بنا فكرة الدراسة مف خبلؿ التركيز عمى الموضوع المراد دراستو وبنا اإلطار النظري.
 .2مساعدة الباحث في تكويف تصور شامؿ لموضوع الدراسة ،األمر الذي ساىـ في صياغة
مشكبلت وفروض الدراسة.
 .3اختار منيج الدراسة واألداة المناسبة لمدراسة الحالية.
 .4تحديد األساليب االحصائية المناسبة.
 .5بنا االستبانة وصياغة الفقرات وتطويرىا.
 .6اختيار متييرات الدراسة(:الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعميمية).
تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فيما يمي:
 .1تتناوؿ الدراسة في موضوعيا األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية ،وىي مف الدراسات القميمة
في البيئة الفمسطينية التي تناولت موضوع األدا اإلبداعي وخاصة لمعممي التربية الفنية.
 .2بحثت الدراسة في أىـ معوقات األدا اإلبداعي باإلضافة إلى سبؿ عبلجيا مف وجية نظر
المعمميف والمشرفيف التربوييف.
 .3قدمت ىذه الدراسة نتائج تعمؿ عمى تطوير عمؿ المعمميف والمشرفيف التربوييف وتحسيف أدائيـ
التربوي.

ومجمؿ القوؿ فإف الدراسات السابقة ليا دور ميـ في تعزيز الدراسة الحالية ،وانضاج مساراتيا،

فبالرغـ مف وجود بعض االختبلفات في األىداؼ أو األدوات أو األساليب ،إال أنيا أكسبت الباحثة
سعة في االطبلع لكؿ جوانب موضوع الدراسة ،وتأمؿ الباحثة في أف تكوف ىذه الدراسة إضافة

جديدة إلى المكتبة العربية ،تساعد في تعزيز مفاىيـ األدا اإلبداعي لدي المعمميف والتيمب عمى

معوقات األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في محافظات غزة ،وتساعد القادة التربوييف عمى
األخذ بنتائج الدراسة وتوصياتيا ،وفي اتخاذ الق اررات المناسبة لحؿ المعوقات التي تقؼ حائبلً أماـ
األدا اإلبداعي لممعمميف ،ومف ثـ متابعة تنفيذ ىذه الق اررات بعد اتخاذىا ،مف خبلؿ تعزيز ميارات

األدا اإلبداعي.
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الفجكة البحثية لمدراسة:
جدكؿ رقـ ()1

الفجكة البحثية لمدراسة
الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات
الفمسطينية

 .1دراسة(موسى،
)2013

نتائج الدراسة

أكجو التفاؽ مع

أكجو الختالؼ مع

دراستنا

دراستنا

 المشكبلت المرتبطة باإلمكانات المادية قد  تحدثت المشكبلت

 ركزت الدراسة بشكؿ

قدره( ،)%84.85وحصؿ المجاؿ الخامس التربية الفنية وسبؿ الحد

المشكبلت التي تواجو

والمجتمع المحمي عمى المرتبة الثانية بوزف

مدارس وكالة اليوث.

حصؿ عمى المرتبة األولى بوزف نسبي التي تواجو معممي
المتعمؽ بالمشكبلت المرتبطة بأوليا األمور منيا.

نسبي قدره (.)%82.12
 .2دراسة(لبد)2010،

 توجيات أفراد العينة نحو المناخ التنظيمي  ىدفت ىذه الدراسة
السائد بمجمع الشفا الطبي توجيات سمبية.

 تأثير عناصر المناخ التنظيمي عمى إبداع
الموظفيف كاف ضعيفاً.

 .3دراسةجبر()2010

إلى التعرؼ إلى مدي

تأثير المناخ التنظيمي
عمى إبداع العامميف

أساسي عمى موضوع

معممي التربية الفنية في

 لـ تتطرؽ بشكؿ

كبير لموضوع اإلبداع
ومعوقاتو.

بمجمع الشفا الطبي

 مستوي اإلبداع اإلداري لدي مد ار مدارس  التعرؼ إلى مستوي
وكالة اليوث الدولية بقطاع غزة يعتبر مرتفع.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في
ة ار مديري مدارس وكالة اليوث حوؿ اإلبداع

اإلداري تعزي إلى الجنس.

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ة ار

مديري مدارس وكالة اليوث حوؿ اإلبداع

اإلبداع اإلداري وأثره

عمى مستوي األدا

الوظيفي لدي مد ار

المدارس في وكالة

 ركزت الدراسة بشكؿ
كبير عمى مستويات
اإلبداع اإلداري
والوظيفي.

اليوث الدولية في قطاع

غزة.

اإلداري تعزي إلى العمر ولصالح الفئة العمرية
أقؿ مف  40سنة.

 .4دراسة خمؼ
()2010

 يتوافر اإلبداع اإلداري لدي رؤسا األقساـ
األكاديمييف

.%83.9

بالجامعة

اإلسبلمية

بنسبة

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
إجابات المبحوثيف حوؿ عبلقة القيادة التحويمية

باإلبداع

اإلداري

لدي

رؤسا

األقساـ

األكاديمييف في الجامعة اإلسبلمية تعزي
لممتييرات الديموغرافية

 ىدفت ىذه الدراسة

إلى التعرؼ إلى العبلقة

القيادات األكاديمية

األكاديمية لعناصر

وتنمية القدرات اإلبداعية

بيف امتبلؾ القيادات

القيادة التحويمية وتنمية
القدرات اإلبداعية لدي
رؤسا األقساـ

األكاديمييف بالجامعة
اإلسبلمية بيزة.
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 تطرقت الدراسة لدور
لعناصر القيادة التحويمية
فقط.

الدراسات السابقة
 .5دراسة

()2009

نتائج الدراسة

الجعبري  مستوي اإلبداع اإلداري لدي موظفي شركة
كيربا الخميؿ كاف كبي اًر جداً بنسبة .%80.5
 دور اإلبداع اإلداري في تحسيف األدا
الوظيفي بدرجة قميمة وبنسبة .%58

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في
محاور اإلبداع اإلداري مف وجية نظر موظفي

شركة كيربا الخميؿ تعزي إلى متيير الجنس،
العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة.

ثانياً :الدراسات العربية

.11

()2011

دراسة المشوط

والحوافز

والمكافآت

والتعميمات عمى اإلبداع اإلداري.

.3

دراسة أبو جامع

اإلبداع اإلداري في

اإلداري واألدا الوظيفي.

إلى التعرؼ إلى دور

تحسيف األدا الوظيفي

عمى موضوع اإلبداع

في الييئات المحمية

الفمسطينية دراسة

تطبيقية عمى شركة

كيربا الخميؿ.

والتكنولوجيا بيئة العمؿ عمى اإلبداع

 عدـ وجود تأثير ذي داللة معنوية لؤلنظمة

وممكاوي ()2009

 ىدفت ىذه الدراسة

 ركزت بشكؿ أساسي

التنظيمي والتدريب والمشاركة في اتخاذ إلى التعرؼ إلى أثر
وظروؼ العمؿ عمى اإلبداع اإلداري.

.2

دراستنا

دراستنا

 وجود تأثير ذي داللة معنوية لمييكؿ  ىدفت ىذه الدراسة
الق اررات

دراسة النجار

أكجو التفاؽ مع

أكجو الختالؼ مع

اإلداري في أكاديمية

سعد العبد اهلل لمعموـ
األمنية في دولة

 تحدثت عف بيئة

العمؿ وأثر ذلؾ عمى

اإلبداع اإلداري فقط ،ولـ

تتحدث عف محاور
اإلبداع ومعوقاتو.

الكويت.

 نظـ المعمومات بأنواعيا المختمفة تؤثر  التعرؼ إلى تأثير

بشكؿ مباشر في اإلبداع عمى المستوي نظـ المعمومات بأنواعيا
المختمفة في مستويات

الفردي ،الجماعي ،المنظمة .

اإلبداع في شركات

 لـ تتطرؽ لموضوع

األدا اإلبداعي الذي ىو
محور دراستنا الحالية.

التأميف األردنية .
()2008

 درجة اإلبداع اإلداري السائدة لدييـ  تحدثت العبلقة بيف
الثقافة المؤسسية

متوسطة.

 كمما ارتفع مستوي الثقافة المؤسسية لدي
العامميف اإلدارييف زادت درجة اإلبداع اإلداري
لدييـ.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى

واإلبداع اإلداري كما

تراىا مستويات إدارية

 لـ تتطرؽ لموضوع

األدا اإلبداعي الذي ىو
محور دراستنا الحالية.

مختمفة بالمؤسسة

التربوية األر.

امتبلؾ مقدرات اإلبداع اإلداري لدي العامميف
اإلدارييف في المؤسسة التربوية األردنية تعزي
إلى الجنس.

 .4دراسة العازمي
()2006

 توفر القدرات اإلبداعية بدرجة كبيرة لدي  التعرؼ إلى العبلقة
العامميف المدنييف بو ازرة الداخمية السعودية.

 وجود عبلقة طردية بيف امتبلؾ القيادات
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بيف سمات القائد

التحويمي ومستوي

اإلبداع اإلداري لدي

 لـ تتطرؽ لموضوع

األدا اإلبداعي الذي ىو
محور دراستنا الحالية.

الدراسات السابقة

نتائج الدراسة

أكجو التفاؽ مع

أكجو الختالؼ مع

دراستنا

دراستنا

المدنية سمات وخصائص القيادة التحويمية العامميف المدنييف.
وامتبلؾ مرؤوسييا ميارات وقدرات إبداعية.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تجاه
توافر القدرات اإلبداعية لدي العامميف بو ازرة
الداخمية السعودية تعزي إلى العمر.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تجاه
توافر القدرات اإلبداعية لدي العامميف بو ازرة
الداخمية السعودية تعزي إلى سنوات الخدمة.

 .5دراسة العساؼ
()2004

 غياب المستويات اإلبداعية المرتفعة لدي  التعرؼ إلى مستوي

 لـ تتطرؽ لموضوع

المدارس بمدينة الرياض

محور دراستنا الحالية.

اإلبداع لدي مديرات

مديرات المدارس في الرياض.

 معوقات اإلبداع اإلداري تحد مف قدرة
مديرات المدارس عمى اإلبداع اإلداري بدرجة

متوسطة ،والمعوقات الذاتية تحد مف قدرة
مديرات المدارس عمى اإلبداع اإلداري بدرجة

والتعرؼ إلى المعوقات

األدا اإلبداعي الذي ىو

التي تحد مف اإلبداع

اإلداري لدييف .

قميمة ،والمعوقات التنظيمية تحد مف قدرة

مديرات المدارس عمى اإلبداع اإلداري بدرجة

كبيرة.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في
مستوي اإلبداع لدي مديرات المدارس في مدينة
الرياض تعزي إلى العمر.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في
مستوي اإلبداع لدي مديرات المدارس في مدينة
الرياض تعزي إلى الخبرة في مجاؿ اإلدارة
المدرسية.

ثالثاً :الدراسات األجنبية

 .1دراسة Rakhsh

)et. al. (2011

 العبلقة بيف اإلبداع والعمميات التشييمية  وصؼ وتحميؿ

 تحدثت بشكؿ خاص

إيجابية وتكوف أقوي في شركات الصناعة العبلقة بيف اإلبداع

عف اإلبداع والعمميات

أقؿ قوة عندما تعمؿ الشركة في بيئة والعمميات التشييمية.

األدا اإلبداعي

التحويمية األكبر واألقدـ ،وىذه العبلقة تكوف والتعمـ التنظيمي

مضطربة.

 العبلقة بيف اإلبداع والتعمـ التنظيمي
إيجابية وتكوف أقوي في الشركات الصييرة وفي

بيئة مضطربة.
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التشييمية ولـ تتحدث عف
ومعيقاتو.

الدراسات السابقة
 .2دراسة Sarros

)et. al. (2008

نتائج الدراسة

أكجو التفاؽ مع

أكجو الختالؼ مع

دراستنا

دراستنا

 - القيادة التحويمية تمعب دور ميـ في نشر  الحديث عف المناخ
الثقافة التنظيمية الجيدة في المؤسسة مما يخمؽ اإلبداعي داخؿ

مناخ أو بيئة إبداعية لدي العامميف فييا.

المؤسسة.

 لـ تتحدث الدراسة

عف معيقات األدا

اإلبداعي ،ولـ تتطرؽ

لموضوع التربية الفنية

بشكؿ أساسي.
 .3دراسة Kyoo
)(2007

 ظروؼ العمؿ والخصائص الشخصية  دراسة العبلقة بيف
لمموظؼ تؤثر عمى مستوي اإلبداع لديو.

 مستوي اإلبداع كاف أعمى لدي الموظفيف
في ظروؼ العمؿ المعقدة وكاف ىناؾ دعـ مف

تأثير ظروؼ العمؿ

والخصائص الشخصية

عمى إبداع الموظؼ .

المشرفيف.

 فقط تناولت تأثير
ظروؼ العمؿ

والخصائص الشخصية،

ولـ تتحدث عف األدا

اإلبداعي ومعيقاتو

وخاصة فيما يتعمؽ

بمعممي التربية الفنية.
 .4دراسة

Unsworth et.
)al. (2005

 تعتبر المتطمبات اإلبداعية وسيط كامؿ  ىدفت ىذه الدراسة
إلى إبداع الموظؼ

بيف دعـ القيادة وابداع الموظؼ.

 تعتبر المتطمبات اإلبداعية وسيط جزئي

بيف كؿ مف المشاركة في السمطة ومتطمبات
الوقت وبيف إبداع الموظؼ.

 دعـ اإلبداع ال يرتبط مطمقاً بالمتطمبات
اإلبداعية وابداع الموظؼ.

 .5دراسة Naude
)(2005

واستكشاؼ دور

 اكتفت الدراسة

بالحديث عف المنظمات
االبداعية وابداع

المنظمات اإلبداعية

الموظؼ بشكؿ عاـ ولـ

العمؿ  ،وىذا يتفؽ مع

ومعوقاتو.

كوسيط بيف عوامؿ

دراستنا في تناوليا

تتطرؽ لؤلدا اإلبداعي

لموضوع اإلبداع.

 إثبات وجود ارتباط وثيؽ بيف اإلبداع  ىدفت ىذه الدراسة
إلى تحديد العبلقة بيف

والسمات الشخصية لمفرد.

 تحديد التركيبات التي يحتاجيا الفرد ،ألف

يكوف مبدعاً.
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اإلبداع والصفات
الشخصية لمفرد.

 لـ تتحدث عف
معوقات السموؾ

اإلبداعي واألدا
االبداعي.

انفصم انرابع
انطريقت واإلجراءاث
 مقدمة
 منيػػج الدراسػػػة
 مجتمع الدراسة
 أدكات الدراسة
 تصحيػح الستبانة
 صدؽ أداة الدراسة
 ثبات الستبانة
 إجراءات تطبيؽ أدكات الدراسة
 المعالجات اإلحصائية
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مقدمة
نتعػػرض الباحثة في ىذا الفصؿ إلى اإلج ػ ار ات والخطػوات المنيجيػػة التي تمت في مجػاؿ

الدراسة الميدانية ،حيث يتناوؿ منيػج الد ارسػة ،ومجتمػع الد ارسػػة ،والعينػة التي طبقت عمييػا

الد ارسػة ،إضػافػةً إلى توضيػح األدوات المستخدمػة في الد ارسػة وخطواتيػا ،واألساليب اإلحصائيػة

التي استخدمت في تحميػؿ البيانػات لمتوصػؿ إلى النتائج ،ومف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة ،وفيما يمي
تفاصيػؿ مػا تقػدـ:

منيج الدراسة:
اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الوصػػفي األسػػموبي التحميمػػي الػػذي يحػػاوؿ اإلجابػػة عػػف السػؤاؿ األساسػػي فػػي
العمػػـ وماىي ػػة وطبيعػػة الظػػاىرة موضػػوع البحػػث (معكقػػات األداء اإلبػػداعي لمعممػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي

المرحمػػة األساسػػية بمحافظػػات ػػزة كسػػبؿ الحػػد منيػػا) ،ويشػػمؿ ذلػػؾ تحميػػؿ الظػػاىرة ،وبيئتيػػا ،وبيػػاف
العبلقػػة بػػيف مكوناتيػػا ،ومعنػػى ذلػػؾ أف الوصػػؼ يػػتـ أساس ػاً بالوحػػدات أو الشػػروط أو العبلق ػػات أو
الفئػ ػػات أو التص ػػنيفات أو األنس ػػاؽ الت ػػي توج ػػد بالفعػ ػػؿ ،وق ػػد يش ػػمؿ ذلػ ػؾ اآل ار حولي ػػا واالتجاى ػػات
إ از ىا ،وكذلؾ العمميات التي تتضػمنيا واآلثػار التػي تحػدثيا ،ومعنػى ذلػؾ أف المػنيج الوصػفي يمتػد
إلى تناوؿ كيؼ تعمؿ الظاىرة.

مجتمع الدراسة:
تمثؿ مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومشرفي التربية الفنيػة فػي المػدارس الحكوميػة بمحافظػات قطػاع غػزة

والب ػػالغ ع ػػددىـ ( 184معممػ ػاً ومعمم ػػة ومش ػػرفاً) نظػ ػ اًر ألف مجتم ػػع الد ارس ػػة ص ػػيير فق ػػد قام ػػت الباحث ػػة
باختيار المجتمع كمو ،وفيما يمي توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المعمومات الشخصية:
جدكؿ رقـ ()2
يكضح تكزيع أفراد العينة حسب المعمكمات الشخصية
المبحكثيف

التكرار

النسبة %

معمـ

180

97.8

مشرؼ

4

2.2

المجمكع

184

100.0

الجنس

التكرار

النسبة%

86

ذكر

96

52.2

انثى

88

47.8

المجمكع

184

100.0

المؤىؿ العممي

التكرار

النسبة%

بكالكريكس

175

95.1

دراسات عميا

9

4.9

المجمكع

184

100.0

سنكات الخدمة

التكرار

النسبة%

أقؿ مف  5سنكات

31

16.8

 10-5سنكات

110

59.8

 10سنكات فأكثر

43

23.4

المجمكع

184

100.0

المنطقة التعميمية

التكرار

النسبة%

شرؽ زة

38

20.7

رب زة

31

16.8

شماؿ زة

27

14.7

الكسطى

24

13

خاف يكنس

31

16.8

رفح

33

17.9

المجمكع

184

100.0

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ(:)5
 .3أف  %97.8مف أفراد عينة الدراسة معمموف ،بينما  %5.5مشرفوف.
 .5تبيف مف النتائج أف  %52.2مف أفراد عينة الدراسة ذكور ،بينما  %47.8اناث.
 .1تبيف مف النتائج أف  %95.1مف أفراد عينة الدراسة حاصموف عمى البكالوريوس ،بينما
 %4.9حاصموف عمى دراسات عميا.
 .4تبيف مف النتائج أف  %59.8مف أفراد عينة الدراسة تتراوح سنوات الخدمة لدييـ ما بيف 2
سنوات إلى  30سنوات ،بينما  %51.4متوسط سنوات الخدمة لدييـ مف  30سنوات فاكثر،
و  %33.5متوسط سنوات الخدمة لدييـ أقؿ مف  2سنوات.
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 .2تبيف مف النتائج أف  %50.4مف أفراد عينة الدراسة ينتموف إلى منطقة شرؽ غزة ،و%34.6
ينتموف إلى منطقة رفح ،و  %33.5ينتموف إلى منطقة غرب غزة أو منطقة خاف يونس،

و %34.4ينتموف إلى منطقة شماؿ غزة ،و  %31ينتموف إلى منطقة الوسطى.

أداة الدراسة:
صممت الباحثة استبانة بعد الرجوع لمصادر الدراسات السابقة واإلطار النظري لمدراسة ،وجا ت
بعنواف " :معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية بمحافظات زة كسبؿ

الحد منيا" ،حيث اشتممت االستبانة عمى قسميف رئيسييف ،األكؿ :وىو عبارة عف المعمومات
الشخصية ،أما الثاني :فيو فقرات االستبانة " معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في

المرحمة األساسية بمحافظات زة كسبؿ الحد منيا " فيتكوف مف ( )21فقرة ،موزعة عمى ستة محاور،
وتكونت مف اآلتي:
المحكر األكؿ :معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية وتكونت مف
( )43فقرة وكانت كالتالي:
جدكؿ رقـ ()3
فقرات الستبانة
المعيار

ـ

عدد الفقرات

3

المعكقات التنظيمية

7

5

المعكقات اإلدارية

7

1

المعكقات المادية

7

4

المعكقات المتعمقة بالمعمـ

7

2

المعكقات المتعمقة بالطالب

6

3

المعكقات المرتبطة بالمنياج

7
اإلجمالي

84

المحكر الثاني :سبؿ الحد مف معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة
األساسية وتكونت مف ( )35فقرة.
كما أجرت الباحثة مقابمة مع عدد ( )4مف مشرفي التربية الفنية ،لبلطبلع عمى معوقات األدا
اإلبداعي لمعممي التربية الفنية ،وسبؿ الحد منيا ،وأىـ االحتياجات البلزمة لممعمـ لمعممية
اإلبداعية.
تصحيػح الستبانة:
قامت الباحثة باستخداـ مقياس خماسي لتصحيح فقرات االستبانة.
جدكؿ ()4
يكضح مقياس اإلجابات
التقدير

قميمة جداً

قميمة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جداً

الدرجة

3

5

1

4

2

صدؽ أداة الدراسة:
صدؽ أداة الدراسة يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو ،وقد تـ التحقؽ مف صػدؽ أداة
الدراسة بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمي.
.3

صدؽ المحكميف:

تػػـ عػػرض االسػػتبانة فػػي صػػورتيا األوليػػة عمػػى ( )31محكم ػاً مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف
المتخصصػػػيف فػ ػػي العمػػػوـ التربويػ ػػة ،حيػػػث قػ ػػاموا بإبػػػدا ةرائيػ ػػـ ومبلحظػ ػػاتيـ حػ ػػوؿ مناسػػػبة فق ػ ػرات

االسػػتبانة ،ومػػدي انتم ػا فق ػرات االسػػتبانة إلػػى كػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاالت الرئيس ػة لبلسػػتبانة ،وكػػذلؾ

وضػػوح صػػياغتيا الميويػػة ،وفػػي ضػػو تمػػؾ اآل ار تػػـ اسػػتبعاد بعػػض الفقػرات وتعػػديؿ بعضػػيا اآلخػػر،

حيث كانت االستبانة تحتوي عمى ( )13فقرة وبعد التعديؿ خرجت االستبانة بصورتيا النيائية ،حيث
أصبحت ( )21فقرة ،لتخرج االستبانة بشكميا النيائي.
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.2

صدؽ التساؽ الداخمي Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدي اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي إليو
ىذه الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحسػاب االتسػاؽ الػداخمي لبلسػتبانة وذلػؾ مػف خػبلؿ حسػاب معػامبلت

االرتبػػاط بيرسػػوف بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات االسػػتبانة والدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة ،والنتػػائج موضػػحة مػػف
خبلؿ الجدوؿ التالي:

جدكؿ رقـ ()5
يكضح معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة
معكقات األداء اإلبداعي
المعوقات التنظيمية
رقم
معامالت مستوى
الفقرة االرتباط
الداللة
**2.22 2.760
1
**2.22 2.169
2
**2.22 2.733
3
**2.22 2.711
4
**2.22 2.138
5
**2.22 2.119
6
**2.22 2.143
7
المعوقات المتعلقة بالطالب
رقم
معامالت مستوى
الفقرة االرتباط
الداللة
**2.22 2.166
6
**2.22 2.776
0
**2.22 2.701
4
**2.22 2.704
3
**2.22 2.739
1
**2.22 2.710
1

المعوقات اإلدارية
رقم معامالت مستوى
الفقرة االرتباط
الداللة
**2.22 2.173
1
**2.22 0.772
2
**2.22 2.161
3
**2.22 2.716
4
**2.22 2.734
5
**2.22 2.131
6
**2.22 2.762
7
المعوقات المرتبطة بالمنهاج
رقم معامالت مستوى
الفقرة االرتباط
الداللة
**2.22 2.119
1
**2.22 2.146
2
**2.22 2.118
3
**2.22 2.742
4
**2.22 2.711
5
**2.22 2.721
6
**2.22 2.103
7

المعوقات المادية
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

المعوقات المتعلقة بالمعلم

معامالت
رقم
معامالت مستوى
االرتباط
الفقرة
االرتباط
الداللة
2.173
**2.22 2.810
1
2.716
**2.22 2.810
2
2.709
**2.22 2.846
3
2.739
**2.22 2.870
4
2.197
**2.22 2.794
5
2.147
**2.22 2.770
6
2.731
7
**2.22 2.771
سبل الحد من معوقات األداء االبداعي
معامالت
رقم
معامالت مستوى
االرتباط
الفقرة
االرتباط
الداللة
2.786
**2.22 2.111
8
2.781
**2.22 2.766
9
2.866
**2.22 2.710
11
2.702
**2.22 2.717
11
2.797
**2.22 2.712
12
**2.22 2.142
**2.22 2.147

مستوى
الداللة
**2.22
**2.22
**2.22
**2.22
**2.22
**2.22
**2.22
مستوى
الداللة
**2.22
**2.22
**2.22
**2.22
**2.22

** االرتباط داؿ إحصائيا عند  ،   0.05ر الجدولية عند درجة الحرية ( )15وعند مستوي داللة (0.161 = )0.03
ر الجدولية عند درجة الحرية ( )15وعند مستوي داللة (0.104 = )0.02

تبيف مف النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ أف فقرات االستبانة تتمتع بمعامبلت ارتباط قوية
ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقؿ مف ( ،)0.05وىذا يدؿ عمى أف االستبانة بفقراتيا تتمتع
بمعامؿ صدؽ ٍ
عاؿ.
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ثبات الستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة النتيجة نفسيا لػو تػـ إعػادة توزيػع االسػتبانة أكثػر مػف

م ػرة تحػػت الظػػروؼ والشػػروط ذاتيػػا ،أو بعبػػارة أخػػري أف ثبػػات االسػػتبانة يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػائج
االستبانة وعدـ تيييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فترات

زمنية معينة ،وبعد تطبيؽ االستبانة تـ حساب الثبات لبلستبانة بطريقتيف:
 .1معامؿ ألفا – كركنباخ :Cronbach's Alpha Coefficient

تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية قواميا ( )40معمماً ومعممة  ،وبعد تطبيؽ االستبانة تـ

حساب معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبات ،حيث وجد أف قيمة ألفا كرونباخ لبلستبانة  ،0.939وىذا
دليؿ ٍ
كاؼ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع ،والنتائج موضحة في الجدوؿ التالي:
جدكؿ رقـ ()6

يكضح نتائج معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات الستبانة
عدد الفقرات

معامؿ ألفا كركنباخ

53

0.939

معكقات األداء اإلبداعي

41

0.939

المعكقات التنظيمية

7

0.797

المعكقات اإلدارية

7

0.817

المعكقات المادية

7

0.919

المعكقات المتعمقة بالمعمـ

7

0.824

المعكقات المتعمقة بالطالب

6

0.816

المعكقات المرتبطة بالمنياج

7

0.794

سبؿ الحد مف معكقات األداء البداعي

12

0.922

الستبانة الكمية

 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods
بعػد تطبيػؽ االسػتبانة تػـ تجزئػة فقػرات االختبػار إلػى جػزأيف وىمػا األسػئمة ذات األرقػاـ الفرديػة،
واألسػئمة ذات األرقػاـ الزوجيػة ،ثػـ تػـ احتسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات األسػئمة الفرديػة

ودرجػات األسػئمة الزوجيػة ،وبعػد ذلػؾ تػـ تصػحيح معامػؿ االرتبػاط بمعادلػة سػبيرماف بػراوف
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 :Spearman Brownمعامػؿ االرتبػاط المعػدؿ =

2r
1 r

حيث  rمعبمث االرتبثب

بثي

درجبت األسئلة الفردیة ودرجبت األسئلة الزوجية ،والنتائج موضحة في الجدوؿ التالي:
جدكؿ رقـ ()7
معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة
الستبانة الكمية

معامؿ الرتباط

معامؿ الرتباط المعدؿ

0.569

0.725

تبيف مف النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ ( Spearman
 0.725 )Brownمرتفعة ودالة إحصائيا ،وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.

إجراءات تطبيؽ أدكات الدراسة:
 .3إعداد األداة بصورتيا النيائية.
 .5حصمت الباحثة عمى كتاب موجو مف عمادة الدراسات العميا بجامعة األزىر إلى مديرية التعميـ
بو ازرة التربية والتعميـ؛ لتسييؿ ميمة الباحثة في توزيع االستبانات عمى معممي ومعممات التربية

الفنية بمحافظات غزة.

 .1بعد حصوؿ الباحثة عمى التوجييات والتسييبلت مف قبؿ الو ازرة ،قامت الباحثة بتوزيع ()50
استبانة أولية؛ لمتأكد مف صدؽ وثبات االستبانة.

 .4بعد إج ار الصدؽ والثبات قامت الباحثة بتوزيع االستبانات عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة.
 .2تـ ترقيـ وترميز أداة الدراسة ،كما تـ توزيع البيانات حسب األصوؿ ومعالجتيا إحصائياً،
لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة.
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المعالجات اإلحصائية:
قام ػ ػ ػ ػ ػػت الباحث ػ ػ ػ ػ ػػة بتفري ػ ػ ػ ػ ػػغ وتحمي ػ ػ ػ ػ ػػؿ االس ػ ػ ػ ػ ػػتبانة م ػ ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ برن ػ ػ ػ ػ ػػامج التحمي ػ ػ ػ ػ ػػؿ اإلحص ػ ػ ػ ػ ػػائي
 ، (SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesوقػػد تػػـ اسػػتخداـ األسػػاليب
اإلحصائية التالية:
 .3إحصػػا ات وصػػفية منيػػا :النسػػبة المئويػػة والمتوسػػط الحسػػابي واالنح ػراؼ المعيػػاري والػػوزف
الحسػػابي النسػػبي ،ويسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي بيػػدؼ معرفػػة تكػرار فئػػات متييػػر مػػا
ويفيد الباحثة في وصؼ متييرات الدراسة.
 .5معامؿ ارتباط بيرسػوف  :لمتحقػؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي بػيف فقػرات االسػتبانة والدرجػة
الكمية لبلستبانة.

 .1معامؿ ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية المتساوية ،لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 .2اختبػار "ت" ( )One Sample T Testلمعرفػة مػػا إذا كانػت متوسػط درجػة االسػتجابة قػػد
وصمت إلى درجة الحياد وىي  3أـ ال.
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انفصم اخلامش
نتائـج اندراصت وتفضريها
 مقدمة
 اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ
 اإلجابة عف السؤاؿ الثاني

 اإلجابة عف السؤاؿ الثالث

الفصؿ الخامس
نتائػج الدراسة كتفسيرىا
مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لنتائج الدراسة وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض
أبرز نتائج االستبانة التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ،بيدؼ التعرؼ إلى معوقات
األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية بمحافظات غزة وسبؿ الحد منيا وفؽ
متييرات الدراسة ،وقد تـ إج ار المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة
باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية( ،)spssلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي
سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

المحؾ المعتمد في الدراسة:
قبؿ البد في اإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،يجب تحديد محؾ الحكـ حيث صنفت الباحثة درجة
التوافر (التقدير) لكؿ فقرة مف فقرات المجاالت عمى النحو الموضح ،بعد أف تـ تحديد طوؿ الخمية
لعى سمـ ليكرت الخماسي مف خبلؿ حساب المدي ( ،)4=1-5ومف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في
المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية ( ،)0.8=5÷4بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في
المقياس (بداية المقياس وىي واحد صحيح) ،وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا أصبح
طوؿ الخبليا كما ىو موضح:
جدكؿ رقـ ()8
المحؾ المعتمد في الدراسة
الكزف النسبي

الدرجة

طكؿ الخمية
مف 1.80-1

مف %36 - %20

أكبر مف 2.60-1.80

مف %52 - %36

قميمة جداً
قميمة

أكبر مف 3.40-2.60

مف %68 - %52

متوسطة

أكبر مف 4.20-3.40

مف %84 - %68

كبيرة

أكبر مف 5-4.20

مف %100 - %84

كبيرة جداً
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النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ:
ما الدرجات التقديرية لمعكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية في

محافظات زة مف كجية نظر المعمميف كالمشرفيف ؟
لئلجابة عف السؤاؿ تـ حساب النسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزف النسبي لفقرات ما ىي
معوقات األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية بمحافظات غزة وسبؿ الحد

منيا ،والنتائج موضحة مف خبلؿ الجداوؿ التالية:

جدكؿ ()9

يكضح المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لممجالت بشكؿ عاـ
الكزف

المتكسط النحراؼ

الحسابي المعيارم النسبي%

الترتيب

معوقات تنظيمية

3.457

1.030

69.13

4

معوقات إدارية

3.307

1.166

66.15

5

معوقات مادية

4.119

1.037

82.38

1

معوقات متعمقة بالمعمـ

2.978

1.101

59.57

6

معوقات متعمقة بالطالب

3.607

0.981

72.14

2

معوقات مرتبطة بالمنياج

3.515

1.020

70.30

3

3.497

1.056

69.94

الدرجة الكمية

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف:
" المعوقات المادية" احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي .%82.38
" المعوقات المتعمقة بالطالب" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي .%72.14
" المعوقات المرتبطة بالمنياج" احتمت المرتبة الثالثة بوزف نسبي .%70.30
" المعوقات التنظيمية" احتمت المرتبة الرابعة بوزف نسبي .%69.13
" المعوقات اإلدارية" احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%66.15
" المعوقات المتعمقة بالمعمـ" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي .%59.57
الوزف النسبي لمعكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية بمحافظات
زة ىو  ،%69.94بمتوسط حسابي قدره( )3.497وانحراؼ معياري(،)1.056

وتفسر ذلؾ

الباحثة بأف ليذه النسبة أثر عمى معوقات األدا اإلبداعي لدي المعمميف ،حيث احتمت المعوقات
96

المادية المرتبة األولى وتمتيا المعوقات المتعمقة بالطالب ،فيما جا ت المعوقات المتعمقة بالمعمـ
المرتبة األخيرة ،وتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (العطار )2012 ،حيث إف مستوي
اإلبداع اإلداري لدي العامميف في كؿ مف الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر في قطاع غزة كاف
مرتفعاً ،ودراسة (جبر )2010 ،حيث أف مستوي اإلبداع اإلداري لدي مد ار مدارس وكالة اليوث
بقطاع غزة يعتبر مرتفعاً ،ودراسة (العجمة )2009 ،حيث إف المديريف بالو ازرات الفمسطينية في
قطاع غزة يمتمكوف جميع القدرات المميزة لمشخصية المبدعة بدرجة عالية ،ودراسة (العازمي،
 )2006حيث إ نو توفرت القدرات اإلبداعية لدي العامميف المدنييف بو ازرة الداخمية السعودية بدرجة
كبيرة ،وتعزو الباحثة ىذا االختبلؼ مع الدراسة الحالية الختبلؼ مكاف إج ار الدراسة واختبلؼ
ظروؼ العمؿ فييا وبالتالي اختبلؼ مجتمع الدراسة.
وتتفػػؽ نتيجػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتػػائج د ارسػػة (العسػػاؼ )2004 ،حيػػث غابػػت المسػػتويات
اإلبداعية المرتفعة لدي مديرات المدارس في الرياض.
واختمفت نتائج ىذه الدراسة مف حيث قياس مستوي اإلبداع لدي العامميف مع نتائج بعض الدراسات
السابقة ،ألف مجتمع الدراسة في تمػؾ الد ارسػات كػاف مػف المػد ار ؛ ممػا أدي إلػى اخػتبلؼ فػي النتػائج
مػػع الد ارسػػة الحاليػػة ،أو أف بعػػض المؤسسػػات التػػي أجريػػت فييػػا الد ارسػػة أدرجػػت معيػػار اإلبػػداع فػػي
عممية اختيار العامميف لدييا ،أو تقوـ بتدريب موظفييا عمى اإلبداع مما أظير مستويات مرتفعة في
اإلبداع.
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أكلن :النتائج المتعمقة المعكقات التنظيمية:
جدكؿ رقـ ()10
يكضح المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمجاؿ المعكقات التنظيمية
المتكسط النحراؼ

الكزف

رقـ
1

ضعؼ التنسيؽ بيف اإلدارة المدرسية وبيف المشرؼ التربوي.

3.375

1.033

67.50

5

2

ضعؼ مبل مة المناخ التنظيمي السائد لئلبداع.

3.777

0.887

75.54

1

3

قمة اىتماـ المدرسة بأوجو اإلبداع الفني.

3.310

1.075

66.20

6

3.424

1.152

68.48

3

3.234

1.074

64.67

7

3.696

1.005

73.91

2

3.380

0.984

67.61

4

3.457

1.030

69.13

الفقرات

الفقرة

4
5
6
7

الحسابي المعيارم النسبي%

تفضػ ػػيؿ مػ ػػدير المدرسػ ػػة لممعمم ػ ػػيف مػ ػػف تخصصػ ػػات المػ ػ ػواد
األساسية األخري عمى معمـ التربية الفنية.
ضػ ػ ػ ػ ػػعؼ دور مش ػ ػ ػ ػ ػػرؼ المبح ػ ػ ػ ػ ػػث فػ ػ ػ ػ ػػي تعزي ػ ػ ػ ػ ػػز الق ػ ػ ػ ػ ػػدرات
اإلبداعية لممعمـ.
قمػ ػػة ال ػ ػػدورات التدريبي ػ ػػة اإلبداعي ػ ػػة المقدم ػ ػػة لمعمم ػ ػػي التربي ػ ػػة

الفنية أثنا الخدمة.

قمػػة إتاحػػة الفػػرص المناسػػبة لممعمػػـ ف ػي المدرسػػة لمتعبيػػر عػػف
األفكار اإلبداعية مف خبلؿ الموحات الفنية أو الرسومات.
الدرجة الكمية

الترتيب

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ اف أعمى فقرتيف ىما:
 الفقرة رقـ ( " )5ضعؼ مبل مة المناخ التنظيمي السائد لئلبداع " احتمت المرتبة األولى
بوزف نسبي .%42.24

 الفقرة رقـ ( " )3قمة الدورات التدريبية اإلبداعية المقدمة لمعممي التربية الفنية أثنا الخدمة "
احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي .%41.63

أما ادني فقرتيف فيما:
 الفقرة رقـ ( " )3ضعؼ التنسيؽ بيف اإلدارة المدرسية وبيف المشرؼ التربوي :احتمت المرتبة
الخامسة بوزف نسبي .%34.20

 الفقرة رقـ ( " )1قمة اىتماـ المدرسة بأوجو اإلبداع الفني " احتمت المرتبة السادسة بوزف
نسبي .%33.50

 الوزف النسبي لممعوقات التنظيمية مف أىـ معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية
في المرحمة األساسية بمحافظات زة ىو .%36.31
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مناقشة النتائج المتعمقة بمجاؿ المعكقات التنظيمية:
 الفقرة رقـ ( " )5ضعؼ مبل مة المناخ التنظيمي السائد لئلبداع" احتمت المرتبة األولى
بوزف نسبي .%42.24
وىذا يدؿ عمى توفير مناخ تنظيمي يشجع عمى اإلبداع ،ويقوـ بتنمية أدواتو لدي المعمميف.
 الفقرة رقـ ( " )3قمة الدورات التدريبية اإلبداعية المقدمة لمعممي التربية الفنية أثنا الخدمة"
احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي .%41.63
ويشير ذلؾ إلى أىمية عقد الدورات التدريبية لما ليا مف دور في زيادة معرفة وخبرة معمـ
التربية الفنية ،وبالتالي التيمب عمى ىذه المشكمة التي تواجيو.
 الفقرة رقـ ( " )3ضعؼ التنسيؽ بيف اإلدارة المدرسية وبيف المشرؼ التربوي :احتمت المرتبة
الخامسة بوزف نسبي .%34.20

وىذا يشير إلى أىمية توفر تنسيؽ دائـ بيف اإلدارة المدرسية وبيف المشرؼ التربوي ،وذلؾ

لمتيمب عمى المشكبلت ومعالجتيا بشكؿ مستمر ،وبالتي تدعيـ عممية اإلبداع ،ىذا وتري

الباحثة أف ضعؼ التنسيؽ بيف اإلدارة المدرسية واإلشراؼ التربوي قد ال يكوف عائقاً بشكؿ
كبير أماـ عمؿ معمـ التربية الفنية ،ولكف لو وجد تنسيؽ ،فإف ذلؾ سيعود بالنفع الكبير ويؤثر

بشكؿ كبير عمى تطوير أدا المعمـ ومتابعتو بالشكؿ الصحيح.

 الفقرة رقـ (" )1قمة اىتماـ المدرسة بأوجو اإلبداع الفني" احتمت المرتبة السادسة بوزف
نسبي .%33.50

وتشير تمؾ الفقرة إلى قمة اىتماـ اإلدارة المدرسية بأوجو اإلبداع الفني في البيئة المدرسة ،نظ اًر
لمجموعة مف الظروؼ ،ولعؿ أبرزىا عدـ توفر األجوا المناسبة داخؿ البيئة المدرسية لممارسة

اإلبداع الفني ،وىنا يبرز دور اإلدارة المدرسية في تعزيزه لدي كؿ مف المعمميف والتبلميذ عمى حد
سوا .
تكمف في ضعؼ مبل مة المناخ التنظيمي السائد لئلبداع ،قمة
وتخمص الباحثة إلى أف المعوقات ُ
الدورات التدريبية اإلبداعية المقدمة لمعممي التربية الفنية أثنا الخدمة ،باإلضافة إلى ضعؼ

التنسيؽ بيف اإلدارة المدرسية وبيف المشرؼ التربوي ،وقمة اىتماـ المدرسة بأوجو اإلبداع الفني.

وىذا يدؿ عمى ضرورة توفير مناخ تنظيمي يشجع عمى اإلبداع ،ويقوـ بتنمية أدواتو لدي المعمميف،
وأىمية عقد الدورات التدريبية لما ليا مف دور في زيادة معرفة وخبرة معمـ التربية الفنية ،وبالتالي

التيمب عمى ىذه المشكمة ،ويجب توفر تنسيؽ دائـ بيف اإلدارة المدرسية وبيف المشرؼ التربوي،
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وذلؾ لمتيمب عمى المشكبلت ومعالجتيا بشكؿ مستمر ،وبالتي تدعيـ عممية اإلبداع ،إف ضعؼ

التنسيؽ بيف اإلدارة المدرسية واإلشراؼ التربوي قد ال يكوف عائقاً بشكؿ كبير أماـ عمؿ معمـ
التربية الفنية ،ولكف لو وجد تنسيؽ فإف ذلؾ سيعود بالنفع الكبير ويؤثر بشكؿ كبير عمى تطوير

أدا المعمـ ومتابعتو بالشكؿ الصحيح .باالضافة إلى ضرورة زيادة اىتماـ اإلدارة المدرسية بأوجو

اإلبداع الفني في البيئة المدرسة ،وتعزيزه لدي كؿ مف المعمميف والتبلميذ عمى حد سوا .

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة حمدونة ( )2010التى توصمت إلى ضرورة اىتماـ اإلدارة بالمناخ

التنظيمي وبكافة عناصره وأبعاده ،لما مف ذلؾ مف تأثير مباشر عمى أدا العامميف بالمستشفى

وزيادة قد ارتيـ اإلبداعية.
وتتفؽ كذلؾ مع دراسة المشوط ( )2011بأف لمييكؿ التنظيمي والتدريب والمشاركة فى اتخاذ

القرارت داللة معنوية عمى اإلبداع اإلداري ،حيث توصمت إلى اتاحة فرص التدريب والمشاركة
لجميع العامميف.
ثانيان .النتائج المتعمقة بالمعكقات اإلدارية:
جدكؿ ()11

يكضح المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب
لمجاؿ المعكقات اإلدارية

المتكسط النحراؼ

الكزف

رقـ

3.266

1.192

65.33

5

3.120

1.065

62.39

6

3.413

1.015

68.26

2

4

ضعؼ اىتماـ اإلدارة المدرسية بحصص التربية الفنية.

3.413

1.147

68.26

2

5

قمة تنظيـ حصص التربية الفنية داخؿ الجدوؿ المدرسي.

3.370

1.252

67.39

4

6

قمة عدد حصص التربية الفنية األسبوعية.

3.478

1.178

69.57

1

7

توزيع حصص التربية الفنية عمى معمميف غير متخصصيف.

3.092

1.317

61.85

7

3.307

1.166

66.15

الفقرات

الفقرة
1
2
3

الحسابي المعيارم النسبي%

تدخؿ اإلدارة في تحديد أوجو أنشطة الطمبة داخؿ المدرسة.
ض ػػعؼ دور م ػػدير المدرس ػػة ف ػػي تش ػػجيع الق ػػدرات اإلبداعي ػػة
لممعمـ والمتعمـ.
تكميؼ اإلدارة معمـ التربية الفنية بالمشاركة فػي أغمػب المجػاف
المدرسية.

الدرجة الكمية

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ اف أعمى فقرتيف ىما:
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الترتيب

 الفقرة رقـ ( " )3قمة عدد حصص التربية الفنية األسبوعية " احتمت المرتبة األولى بوزف
نسبي .%36.24
 الفقرة رقـ ( " )1تكميؼ اإلدارة معمـ التربية الفنية بالمشاركة في أغمب المجاف المدرسية "
احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي .%35.53
أما ادني فقرتيف فيما:
 الفقرة رقـ ( " )3تدخؿ اإلدارة في تحديد أوجو أنشطة الطمبة داخؿ المدرسة :احتمت المرتبة
الخامسة بوزف نسبي .%32.11
 الفقرة رقـ ( " )5ضعؼ دور مدير المدرسة في تشجيع القدرات اإلبداعية لممعمـ والمتعمـ "
احتمت المرتبة السادسة بوزف نسبي .%35.16
 الوزف النسبي لممعوقات اإلدارية مف أىـ معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية
في المرحمة األساسية بمحافظات زة ىو .%33.32
مناقشة النتائج المتعمقة بمجاؿ المعكقات اإلدارية:
 الفقرة رقـ ( " )3قمة عدد حصص التربية الفنية األسبوعية " احتمت المرتبة األولى بوزف
نسبي .%36.24
حيث إف كؿ صؼ قد خصص لو حصة تربية فنية واحدة فقط في األسبوع ،وىي ال تيطي
المادة بشقييا النظري والعممي ،وبالتالي ال تمبي حاجة الطالب ،في حيف أف المادة
باألساس تحتاج إلى الوقت الكافي لتنفيذ الجانب التطبيقي العممي.
 أما الفقرة رقـ (" )1تكميؼ اإلدارة معمـ التربية الفنية بالمشاركة في أغمب المجاف المدرسية"
احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي .%35.53
وىذا يظير مدي العب الواقع عمى عاتؽ معمـ التربية الفنية ،وعدـ تفرغو لمادتو المناط
بيا كي يقوـ بالتدريس عمى الوجو األمثؿ ،ومتابعة أنشطتيا وأدواتيا بشكؿ مستمر.
 فيما حصمت الفقرة رقـ (" )3تدخؿ اإلدارة في تحديد أوجو أنشطة الطمبة داخؿ المدرسة:
احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%32.11
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وتدلؿ ىذه العبارة عمى قياـ اإلدارة المدرسية بتحديد أنشطة الطمبة وفؽ التصور الذي تراه
مناسباً ،وبالتي تحجـ مف دور قياـ معمـ التربية الفنية مف القياـ بدوره في مجاؿ تنمية
وتعزيز أوجو اإلبداع لدي التبلميذ.
 الفقرة رقـ ( " )5ضعؼ دور مدير المدرسة في تشجيع القدرات اإلبداعية لممعمـ والمتعمـ "
احتمت المرتبة السادسة بوزف نسبي .%35.16
وتشير ىذه الفقرة إلى ضعؼ الحصوؿ عمى تشجيع مف قبؿ اإلدارة المدرسية لتعزيز القدرات
اإلبداعية لممعمميف والتبلميذ عمى حد سوا  ،وىنا تبرز مشكمة ميمة وأساسية ،وىي عدـ اىتماـ
اإلدارة التربوية بتشجيع القدرات اإلبداعية ،وعميو كاف ال بد مف قياـ مدير المدرسة بدوره التربوي
المتمثؿ في تعزيز وتشجيع القدرات اإلبداعية لمطمبة والمعمميف عمى حد سوا .
وتخمص الباحثة إلى أف المعوقات اإلدارية في قمة عدد حصص التربية الفنية األسبوعية ،وتكميؼ
اإلدارة معمـ التربية الفنية بالمشاركة في أغمب المجاف المدرسية ،إضافةً إلى تدخؿ اإلدارة في تحديد

أوجو أنشطة الطمبة داخؿ المدرسة ،وضعؼ دور مدير المدرسة في تشجيع القد ارت اإلبداعية

لممعمـ والمتعمـ.

وتتفؽ مع دراسة موسي( )2011في

ضرورة توفير الخامات واألجيزة البلزمة ،وتوفير غرفة

متخصصة لمتربية الفنية ليضع فييا المعمـ خاماتو وأدواتو ويحفظ أعماؿ طبلبو وينجز وسائمو

وأعمالو الفنية.

وتتفؽ مع دراسة جبر ( )2010في ضرورة تطوير نظاـ تقييـ األدا الوظيفي لمد ار المدارس

بحيث يكوف اإلبداع اإلداري أحد عناصره الميمة ،ربط نظاـ التقييـ بعممية التدريب لتحسيف
وتطوير كفايات وميارات مديري المدارس مما يخمؽ بيئة إبداعية في مجاؿ التعميـ في وكالة

اليوث.
واتفقت مع دراسة العازمى ( )2006في ضرورة االىتماـ بالكوادر الوطنية المؤىمة والمدربة ممف

يتوافر فييـ االستعداد المبدئي المتبلؾ خصائص القيادة التحويمية ،وكذلؾ ممف لدييـ القدرة عمى

امتبلؾ قدرات إبداعية كامنة ،وضرورة إنشا معاىد متخصصة لبلىتماـ باألشخاص المبدعيف
لمعمؿ عمى تنمية قدراتيـ ،ومعاىد إلعداد القادة وتدريبيـ عمى األساليب اإلدارية الحديثة.
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ثالثان .النتائج المعكقات المادية:
جدكؿ رقـ ()12
يكضح المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمجاؿ المعكقات المادية
رقـ

الفقرات

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

المتكسط النحراؼ

الكزف

4.234

1.147

84.67

2

4.196

1.032

83.91

3

4.125

1.072

82.50

4

4.342

0.957

86.85

1

4.027

1.037

80.54

5

3.957

1.086

79.13

6

3.951

0.931

79.02

7

4.119

1.037

82.38

الحسابي المعيارم النسبي%

افتق ػ ػ ػػار البيئ ػ ػ ػػة الفيزيقي ػ ػ ػػة لي ػ ػ ػػرؼ متخصص ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي التربي ػ ػ ػػة

الفنية.

قمة توفر الخامات واألدوات لتنفيذ أنشطة التربية الفنية.
قم ػ ػ ػ ػػة تػ ػ ػ ػ ػوافر بػ ػ ػ ػ ػرامج حاس ػ ػ ػ ػػوبية عممي ػ ػ ػ ػػة لتنمي ػ ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػ ػػدرات

اإلبداعية في المدرسة.

ضػ ػػعؼ مبل مػ ػػة اليرفػ ػػة المعػ ػػدة لتنفيػ ػػذ األنشػ ػػطة مػ ػػف حيػ ػػث
المساحة والتجييزات.
عػ ػ ػػدـ وجػ ػ ػػود مكػ ػ ػػاف ةمػ ػ ػػف لمحفػ ػ ػػاظ عمػ ػ ػػى أعمػ ػ ػػاؿ وخامػ ػ ػػات
التربية الفنية.
تفتقػ ػػر مكتب ػ ػػة المدرسػ ػػة لمكت ػ ػػب والم ارجػ ػػع المرتبط ػ ػػة بالتربي ػ ػػة
الفنية.
ضػ ػ ػ ػػعؼ جػ ػ ػ ػػودة الخامػ ػ ػ ػػات المخصصػ ػ ػ ػػة ألنشػ ػ ػ ػػطة التربيػ ػ ػ ػػة
الفنية.

الدرجة الكمية

الترتيب

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف ىما:
 الفقرة رقـ (" )4ضعؼ مبل مة اليرفة المعدة لتنفيذ األنشطة مف حيث المساحة والتجييزات"
احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي .%53.52
 الفقرة رقـ (" )3افتقار البيئة الفيزيقية ليرؼ متخصصة في التربية الفنية" احتمت المرتبة
الثانية بوزف نسبي .%54.34
أما ادني فقرتيف فيما:
 الفقرة رقـ (" )2عدـ وجود مكاف ةمف لمحفاظ عمى أعماؿ وخامات التربية الفنية " احتمت
المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%50.24
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 الفقرة رقـ (" )3تفتقر مكتبة المدرسة لمكتب والمراجع المرتبطة بالتربية الفنية" احتمت
المرتبة السادسة بوزف نسبي .%46.31
الوزف النسبي لممعوقات المادية مف أىـ معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة
األساسية بمحافظات زة ىو .%55.15
مناقشة النتائج المتعمقة بمجاؿ المعكقات المادية:
 الفقرة رقـ (" )4ضعؼ مبل مة اليرفة المعدة لتنفيذ األنشطة مف حيث المساحة والتجييزات
" احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي .%53.52

 الفقرة رقـ ( " )3افتقار البيئة الفيزيقية ليرؼ متخصصة في التربية الفنية " احتمت المرتبة
الثانية بوزف نسبي .%54.34

وىذا يؤكد عمى ضرورة توفير بيئة مناسبة ومتخصصة ليرؼ التربية الفنية وتكوف مجيزة

بأحدث األجيزة ومناسبة لمطمبة ،وتوفر ليـ الجو المناسب لممارسة األعماؿ الفنية.

 الفقرة رقـ ( " )2عدـ وجود مكاف ةمف لمحفاظ عمى أعماؿ وخامات التربية الفنية " احتمت
المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%50.24

وىذا يشير إلى أىمية وجود مكاف ةمف لمحفاظ عمى األعماؿ الفنية واإلبداعية التي ينتجيا
التبلميذ ،حيث تبرز مف خبلليا أىمية أعماليـ ،وتنمى لدييـ حب االستمرار في القياـ

بأعماؿ فنية.
 الفقرة رقـ ( " )3تفتقر مكتبة المدرسة لمكتب والمراجع المرتبطة بالتربية الفنية " احتمت
المرتبة السادسة بوزف نسبي .%46.31

وىذا يؤكد عمى قمة اىتماـ اإلدارة المدرسية بمادة التربية الفنية ،ويظير ذلؾ في عدـ
اىتماميـ بتوفير الكتب والمراجع الفنية ،مما ينعكس بدوره عمى التبلميذ حيث قمة الثقافة

الفنية لدييـ ،وعدـ اىتماميـ بعمؿ األبحاث حوؿ الموضوعات الفنية.
وتخمص الباحثة إلى أف المعوقات المادية تتمثؿ في ضعؼ مبل مة اليرفة المعدة لتنفيذ األنشطة
مف حيث المساحة والتجييزات ،وافتقار البيئة الفيزيقية ليرؼ متخصصة في التربية الفنية باإلضافة

إلى عدـ وجود مكاف ةمف لمحفاظ عمى أعماؿ وخامات التربية الفنية  ،وافتقار مكتبة المدرسة لمكتب
والمراجع المرتبطة بالتربية الفنية.
وىذا يؤكد عمى ضرورة توفير بيئة مناسبة ومتخصصة ليرؼ التربية الفنية ،وتكوف مجيزة بأحدث

األجيزة ومناسبة لمطمبة ،وتوفر ليـ الجو المناسب لممارسة األعماؿ الفنية ،وضرورة وجود مكاف
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ةمف لمحفاظ عمى األعماؿ الفنية واإلبداعية التي ينتجيا التبلميذ ،حيث تبرز مف خبلليا أىمية

أعماليـ ،وتنمى لدييـ حب االستمرار في القياـ بأعماؿ فنية.

وتتفؽ مع دراسة موسي ( )2011في ضرورة توفير الخامات واألجيزة البلزمة لتنفيذ مجاؿ الخزؼ

والنحت والطباعة ،وتوفير غرفة متخصصة لمتربية الفنية ليضع فييا المعمـ خاماتو وأدواتو ويحفظ
أعماؿ طبلبو ،وينجز وسائمو وأعمالو الفنية ،ضرورة اىتماـ مؤسسات المجتمع المحمي بعمؿ دورات

في األنشطة الفنية المختمفة لمطبلب ،خاصة في اإلجازات الصيفية مف أجؿ تنمية قدراتيـ

ومواىبيـ ،وشيؿ أوقات فراغيـ في إنتاج أشيا فنية نافعة وجميمة.
وتتفؽ مع دراسة خمؼ ( )2010في أف تقوـ الجامعة بعقد دورات تدريبية وورش عمؿ لزيادة
وعي القيادات األكاديمية بأسموب القيادة التحويمية وفوائدىا عمى المدي البعيد في تطوير أدا

المرؤوسيف ،وضرورة اىتماـ إدارة الجامعة بالمستجدات اإلدارية وانشا إدارة خاصة بتنمية الموارد

البشرية ،لتقوـ بدورىا في تنمية الميارات اإلدارية واإلبداعية لدي العامميف ،وضرورة اىتماـ الجامعة
باإلبداع والمبدعيف وتشجيع العمؿ اإلبداعي مف خبلؿ التحفيز.

وتتفؽ مع دراسة المشوط ( )2011في االىتماـ بنشر مفيوـ روح الفريؽ بيف العامميف ،واتاحة
فرص التدريب لجميع الموظفيف واالىتماـ بمشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات.

وتتفؽ مع دراسة النجار وممكاوي ( )2009في تقديـ الحوافز المادية والمعنوية لمعامميف في

شركات الػتأميف األردنية لتشجيع العامميف عمى اإلبداع في العمؿ.

وتتفؽ مع دراسة العازمى( )2006في ضرورة إنشا معاىد متخصصة لبلىتماـ باألشخاص
المبدعيف لمعمؿ عمى تنمية قدراتيـ ،ومعاىد إلعداد القادة وتدريبيـ عمى األساليب اإلدارية الحديثة.

وتتفؽ مع دراسة العساؼ ( )2004بضرورة االىتماـ بإعداد األدوات التي يمكف استخداميا في

اختيار مديرات المدارس بحيث تتضمف مقاييس القدرات اإلبداعية والقيادية ،والعناية بتوفير

اإلمكانات المادية التي يتطمبيا التجديد واالبتكار في المدارس.
فعاؿ لمحوافز المادية
وتتفؽ مع دراسة الجعبري( )2009في ضرورة العمؿ عمى تطوير نظاـ ّ
والمعنوية لموظفي شركة كيربا الخميؿ ،وأف ترتبط بمعدالت األدا واإلبداع في العمؿ ،واعطا

الموظؼ مساحة مف المرونة ،لكي يؤدي العمؿ بطريقتو التي تسمح لو باكتشاؼ عناصر اإلبداع
فيو.
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المعكقات المتعمقة بالمعمـ:
جدكؿ رقـ ()13
يكضح المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمجاؿ معكقات المعمـ
المتكسط النحراؼ

الكزف

رقـ

3.245

1.040

64.89

1

2.978

1.159

59.57

5

3

تفضيؿ معمـ التربية الفنية الطرؽ التقميدية في التدريس.

2.984

1.069

59.67

4

4

صعوبة فيـ خصائص التبلميذ ودوافعيـ نحو تعمـ الفنوف.

3.130

1.005

62.61

2

5

تدريس معمـ التربية الفنية مباحث مف غير تخصصو.

2.603

1.160

52.07

7

3.054

1.105

61.09

3

2.853

1.167

57.07

6

2.978

1.101

59.57

الفقرات

الفقرة
1
2

6
7

الحسابي المعيارم النسبي%

ضعؼ الدوافع الداخمية لئلبداع لدي المعمميف.
قمة اضطبلع معمـ التربية الفنية عمى ما ىو جديػد فػي مجػاؿ
الفنوف.

نقص قدرة معمـ التربية الفنية عمى توظيؼ التكنولوجيا التعميـ
في التدريس.
ضػ ػػعؼ قػ ػػدرة المػ ػػدرس عمػ ػػى ضػ ػػبط الصػ ػػؼ عنػ ػػد ممارسػ ػػة

األنشطة اإلبداعية مع التبلميذ.

الدرجة الكمية

الترتيب

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ اف أعمى فقرتيف ىما:
 الفقرة رقـ (" )3ضعؼ الدوافع الداخمية لئلبداع لدي المعمميف" احتمت المرتبة األولى بوزف
نسبي .%34.56

 الفقرة رقـ (" )4صعوبة فيـ خصائص التبلميذ ودوافعيـ نحو تعمـ الفنوف " احتمت المرتبة
الثانية بوزف نسبي .%35.33
أما ادني فقرتيف فيما:
 الفقرة رقـ ( " )5قمة اضطبلع معمـ التربية الفنية عمى ما ىو جديد في مجاؿ الفنوف "
احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%26.24

 الفقرة رقـ (" )4ضعؼ قدرة المدرس عمى ضبط الصؼ عند ممارسة األنشطة اإلبداعية مع
التبلميذ" احتمت المرتبة السادسة بوزف نسبي .%24.04

الوزف النسبي لممعوقات المتعمقة بالمعمـ مف أىـ معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في
المرحمة األساسية بمحافظات زة ىو .%26.24
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مناقشة النتائج المتعمقة بمجاؿ المعكقات المتعمقة بالمعمـ:
 الفقرة رقـ ( " )3ضعؼ الدوافع الداخمية لئلبداع لدي المعمميف " احتمت المرتبة األولى
بوزف نسبي .%34.56
ولمتيمب عمى ىذه الصعوبة تري الباحثة ضرورة عقد مجموعة مف الدورات التدريبية الخاصة
بتنمية ميارات اإلبداع لدي المعمميف.
 الفقرة رقـ (" )4صعوبة فيـ خصائص التبلميذ ودوافعيـ نحو تعمـ الفنوف" احتمت المرتبة
الثانية بوزف نسبي .%35.33
وىنا تبرز الحاجة لمجموعة مف البرامج التدريبية الخاصة بمعممي التربية الفنية ،والتي تنمي لدييـ
فيـ دوافع الطمبة وخصائص تفكيرىـ ،حتي يتمكنوا مف التيمب عمى ىذه الصعوبة.
 الفقرة رقـ ( " )5قمة اضطبلع معمـ التربية الفنية عمى ما ىو جديد في مجاؿ الفنوف "
احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%26.24
وتشير ىذه الفقرة إلى ضرورة قياـ معمـ التربية الفنية باالطبلع ومتابعة كؿ ما ىو جديد في مجاؿ
تخصصو.
 الفقرة رقـ (" )4ضعؼ قدرة المدرس عمى ضبط الصؼ عند ممارسة األنشطة اإلبداعية مع
التبلميذ " احتمت المرتبة السادسة بوزف نسبي .%24.04
وىنا تشير الباحثة إلى ضرورة قدرة معمـ التربية الفنية عمى ضبط الصؼ عند ممارسة األنشطة
اإلبداعية ،حتى يحقؽ األىداؼ المنشودة مف عممية األنشطة.
وتخمص الباحثة إلى أف المعوقات تتمثؿ في ضعؼ الدوافع الداخمية لئلبداع لدي المعمميف،
وصعوبة فيـ خصائص التبلميذ ودوافعيـ نحو تعمـ الفنوف ،وقمة اضطبلع معمـ التربية الفنية عمى
ما ىو جديد في مجاؿ الفنوف ،وضعؼ قدرة المدرس عمى ضبط الصؼ عند ممارسة األنشطة
اإلبداعية مع التبلميذ .
وتتفؽ مع دراسة جبر ( )2010في ضرورة تحديث نظاـ اختيار مد ار المدارس بحيث تتضمف تمؾ
النظـ مقاييس لمقدرات والسمات اإلبداعية لدي المتقدميف لوظيفة مدير مدرسة ،وتطوير نظاـ تقييـ
األدا الوظيفي لمد ار المدارس ،بحيث يكوف اإلبداع اإلداري أحد عناصره الميمة ،وربط نظاـ
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التقييـ بعممية التدريب لتحسيف وتطوير كفايات وميارات مد ار المدارس مما يخمؽ بيئة إبداعية في
مجاؿ التعميـ في وكالة اليوث.
وتتفؽ مع دراسة خمؼ ( )2010في ضرورة أف تقوـ الجامعة بعقد دورات تدريبية وورش عمؿ
لزيادة وعي القيادات األكاديمية بأسموب القيادة التحويمية وفوائدىا عمى المدي البعيد في تطوير أدا
المرؤوسيف ،وضرورة و اىتماـ إدارة الجامعة بالمستجدات اإلدارية وانشا إدارة خاصة بتنمية
الموارد البشرية ،لتقوـ بدورىا في تنمية الميارات اإلدارية واإلبداعية لدي العامميف.
المعكقات المتعمقة بالطالب:
جدكؿ رقـ ()14
يكضح المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمجاؿ معكقات الطالب
المتكسط النحراؼ

الكزف

رقـ
1

كثرة عدد التبلميذ في داخؿ الصؼ الواحد.

4.288

0.809

85.76

1

2

صعوبة تحفيز التبلميذ عمى التعبير عف أفكارىـ اإلبداعية.

3.484

0.986

69.67

4

3.467

0.886

69.35

5

3.114

1.108

62.28

6

5

اتجاىات الطمبة السمبية نحو دراسة التربية الفنية.

3.592

1.127

71.85

3

6

ضعؼ مشاركة الطبلب في المسابقات الفنية.

3.696

0.972

73.91

2

3.607

0.981

72.14

الفقرات

الفقرة

3
4

الحسابي المعيارم النسبي%

ضػ ػػعؼ تكيػ ػػؼ بعػ ػػض التبلميػ ػػذ مػ ػػع الطػ ػػرؽ اإلبداعيػ ػػة فػ ػػي

التدريس.

تفضيؿ كثير مف التبلميذ شػرح دروس التربيػة الفنيػة بالطريقػة
اإللقائية.

الدرجة الكمية

الترتيب

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف ىما:
 الفقرة رقـ ( " )1كثرة عدد التبلميذ في داخؿ الصؼ الواحد " احتمت المرتبة األولى بوزف
نسبي .%85.76
 الفقرة رقـ ( " )6ضعؼ مشاركة الطبلب في المسابقات الفنية " احتمت المرتبة الثانية بوزف
نسبي .%73.91
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أما أدنى فقرتيف فيما:
 الفقرة رقـ ( " )2صعوبة تحفيز التبلميذ عمى التعبير عف أفكارىـ اإلبداعية " احتمت المرتبة
الرابعة بوزف نسبي .%69.67

 الفقرة رقـ ( " )3ضعؼ تكيؼ بعض التبلميذ مع الطرائؽ اإلبداعية في التدريس " احتمت
المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%69.35

الوزف النسبي لممعوقات المتعمقة بالطالب مف أىـ معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية
في المرحمة األساسية بمحافظات زة ىو .%72.14
مناقشة النتائج المتعمقة بمجاؿ المعكقات المتعمقة بالطالب:
 الفقرة رقـ (" )1كثرة عدد التبلميذ في داخؿ الصؼ الواحد" احتمت المرتبة األولى بوزف
نسبي .%85.76

وتري الباحثة ضرورة قياـ و ازرة التربية والتعميـ بالعمؿ الجاد لمتخفيؼ مف كثرة األعداد في المدارس،
إلنجاح العممية التعميمية بشكؿ أكبر ،والعمؿ عمى بنا مدراس جديدة لتنظيـ أعداد الطمبة في

المدارس والتخفيؼ مف حجـ االكتظاظ الذي تعاني منو الصفوؼ.

 الفقرة رقـ ( " )6ضعؼ مشاركة الطبلب في المسابقات الفنية" احتمت المرتبة الثانية بوزف
نسبي .%73.91

وتشير ىذه الفقرة إلى ضرورة تعزيز الدوافع الذاتية لدي الطمبة وتحفيزىـ وتشجيعيـ لممشاركة
بالمسابقات الفنية التى تعقد داخؿ أسوار المدرسة وخارجيا.

 الفقرة رقـ (" )2صعوبة تحفيز التبلميذ عمى التعبير عف أفكارىـ اإلبداعية" احتمت المرتبة
الرابعة بوزف نسبي .%69.67

وتري الباحثة مف خبلؿ ىذه الفقرة بضرورة العمؿ مف قبؿ معممي التربية الفنية عمى إيجاد مجموعة

مف الطرائؽ والبدائؿ التي تحفز الطمبة وتشجعيـ عمى إخراج أفكارىـ اإلبداعية.

 الفقرة رقـ ( " )3ضعؼ تكيؼ بعض التبلميذ مع الطرؽ اإلبداعية في التدريس" احتمت
المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%69.35

ونبلحظ مف خبلؿ الفقرة ضرورة أف تتنوع أساليب التدريس لدي معممي التربية الفنية وعدـ حصرىا
في أسموب محدد ،لتتناسب مع جميع التبلميذ.
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وتخمص الباحثة إلى أف ىذه المعوقات تتمثؿ في كثرة عدد التبلميذ في داخؿ الصؼ الواحد،
وضعؼ مشاركة الطبلب في المسابقات الفنية ،باإلضافة إلى صعوبة تحفيز التبلميذ عمى التعبير

عف أفكارىـ اإلبداعية ،وضعؼ تكيؼ بعض التبلميذ مع الطرائؽ اإلبداعية في التدريس .
وتتفؽ مع دراسة خمؼ ( )2010بضرورة اىتماـ الجامعة باإلبداع والمبدعيف وتشجيع العمؿ
اإلبداعي مف خبلؿ التحفيز ،وكذلؾ ضرورة اىتماـ إدارة الجامعة بالمستجدات اإلدارية وانشا إدارة

خاصة بتنمية الموارد البشرية ،لتقوـ بدورىا في تنمية الميارات اإلدارية واإلبداعية لدي العامميف.

وتتفؽ مع دراسة كيو ( )2007في أف ظروؼ العمؿ والخصائص الشخصية لمموظؼ تؤثر عمى

مستوي اإلبداع لديو ،وقد أوصت الدراسة بإج ار مزيد مف الدراسات في مجاؿ اإلبداع وعبلقتو مع
عوامؿ أخري.

وتتفؽ مع دراسة نايودي ( )2005في إثبات وجود ارتباط وثيؽ بيف اإلبداع والسمات الشخصية

لمفرد ،وتحديد التركيبات التي يحتاجيا الفرد ألف يكوف مبدعاً ،وأوصت الدراسة بضرورة التعرؼ إلى
الفجوات في معرفتنا وفيمنا لئلبداع ،فيذه الفجوات تمثؿ فرصاً لمتطوير.

المعكقات المرتبطة بالمنياج:
جدكؿ ()15
يكضح المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمجاؿ معكقات المنياج
رقـ

المتكسط النحراؼ

الفقرات

الفقرة

الكزف

الحسابي المعيارم النسبي%

الترتيب

3

محتوي مقرر التربية الفنية ال يشجع عمى اإلبداع.

3.728

1.046

74.57

1

2

كبر حجـ المنياج مقارنة بالوقت المخصص لو.

3.266

1.192

65.33

7

3.440

1.095

68.80

5

3.571

0.915

71.41

4

3.418

1.053

68.37

6

6

قمة محاكاة المنياج لمواقع والتراث.

3.582

0.902

71.63

3

7

ضعؼ تعزيز المنياج لمتعمـ الذاتي.

3.598

0.936

71.96

2

3.515

1.020

3
4
5

افتقار وجود منياج مبنى عمى التراكـ المعرفي والخبرات

السابقة لمتبلميذ.

ض ػػعؼ ارتب ػػاط المني ػػاج بأوج ػػو المي ػػوؿ وال ػػدوافع ل ػػدي المعم ػػـ
والتمميذ.
تركيػػز المنيػػاج عمػػى اإلطػػار النظػػري عمػػى حسػػاب التطبيػػؽ
العممي.

الدرجة الكمية
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70.30

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ اف أعمى فقرتيف ىما:
 الفقرة رقـ ( " )1محتوي مقرر التربية الفنية ال يشجع عمى اإلبداع " احتمت المرتبة األولى
بوزف نسبي .%74.57
 الفقرة رقـ ( " )7ضعؼ تعزيز المنياج لمتعمـ الذاتي " احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي
.%71.96
أما أدنى فقرتيف فيما:
 الفقرة رقـ ( " )3افتقار وجود منياج مبنى عمى التراكـ المعرفي والخبرات السابقة لمتبلميذ "
احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%68.80
 الفقرة رقـ ( " )5تركيز المنياج عمى اإلطار النظري عمى حساب التطبيؽ العممي " احتمت
المرتبة السادسة بوزف نسبي .%68.37
الوزف النسبي لممعوقات المرتبطة بالمنياج مف أىـ معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية
في المرحمة األساسية بمحافظات زة ىو .%70.30
مناقشة النتائج المتعمقة بمجاؿ المعكقات المتعمقة بالمنياج:
 الفقرة رقـ (" )1محتوي مقرر التربية الفنية ال يشجع عمى اإلبداع" احتمت المرتبة األولى
بوزف نسبي .%74.57
وتشير ىذه الفقرة إلى ضرورة العمؿ مع و ازرة التربية والتعميـ العالي ومعممي التربية الفنية
والمشرفيف ،عمى إعداد مناىج متعمقة بالتربية الفنية تشجع اإلبداع لدي الطمبة.
 الفقرة رقـ (" )7ضعؼ تعزيز المنياج لمتعمـ الذاتي" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي
.%71.96
وتنسجـ ىذه الفقرة مع الفقرة السابقة ،بضروة إعداد مناىج تعمـ عمى تنمية اإلبداع لدي الطمبة،
وتعزز لدييـ القدرة عمى التعمـ الذاتي ،وعدـ االعتماد عمى التمقيف مف قبؿ المعمـ.
 الفقرة رقـ (" )3افتقار وجود منياج مبنى عمى التراكـ المعرفي والخبرات السابقة لمتبلميذ"
احتمت المرتبة الخامسة بوزف نسبي .%68.80
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وتري الباحثة بأف ىذه المسؤولية تقع عمى عاتؽ و ازرة التربية والتعميـ العالي والمسؤولة بشكؿ مباشر
عف إعداد المناىج ،ولذلؾ ال بد مف األخذ بعيف االعتبار التراكـ المعرفي والخبرات السابقة لمطمبة.
 الفقرة رقـ (" )5تركيز المنياج عمى اإلطار النظري عمى حساب التطبيؽ العممي" احتمت
المرتبة السادسة بوزف نسبي .%68.37
وتشير ىذه الفقرة إلى ضرورة أف يكوف المنياج متوازف في العرض ما بيف اإلطار النظري والتطبيؽ
العممي ،ليحقؽ أفضؿ النتائج المرجوة في عممية التعميـ.
وتخمص الباحثة إلى أف المعوقات تتمثؿ في محتوي مقرر التربية الفنية الذي ال يشجع عمى
اإلبداع ،وضعؼ تعزيز المنياج لمتعمـ الذاتي ،وكذلؾ افتقار وجود منياج مبنى عمى التراكـ
المعرفي والخبرات السابقة لمتبلميذ ،وتركيز المنياج عمى اإلطار النظري عمى حساب التطبيؽ
العممي.
وتتفؽ مع دراسة أبو جامع ( )2008في ضرورة إعطا الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري األىمية

التي تستحؽ عند بنا إستراتيجيتيا.

وتتفؽ مع دراسة موسي ( )2011في ضرورة اىتماـ مؤسسات المجتمع المحمي بعقد دورات في
األنشطة الفنية المختمفة لمطبلب ،خاصة في اإلجازات الصيفية مف أجؿ تنمية قدراتيـ ومواىبيـ،
وشيؿ أوقات فراغيـ في إنتاج أشيا فنية نافعة وجميمة.
وتتفؽ مع دراسة العازمى ( )2006في االىتماـ بالكوادر الوطنية المؤىمة والمدربة ممف يتوافر
فييـ االستعداد المبدئي المتبلؾ خصائص القيادة التحويمية ،وكذلؾ ممف لدييـ القدرة عمى امتبلؾ

قدرات إبداعية كامنة ،وانشا معاىد متخصصة لبلىتماـ باألشخاص المبدعيف لمعمؿ عمى تنمية
قدراتيـ ،ومعاىد إلعداد القادة وتدريبيـ عمى األساليب اإلدارية الحديثة.
وتتفؽ مع دراسة المشوط ( )2011في إتاحة فرص التدريب لجميع الموظفيف واالىتماـ بمشاركة
العامميف في اتخاذ الق اررات.
وتتفؽ مع دراسة الجعبري ( )2009في ضرورة إنشا إدارة حاضنة لئلبداع أو إنشا ما يسمى
ببنؾ األفكار ،ووضع إستراتيجية مبينة عمى معايير دقيقة لمكشؼ عف المبدعيف ،باإلضافة إلى
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تفعيؿ نظاـ الحوافز عمى أسس ومعايير مينية تتضمف التميز واإلبداع في األدا

ومكافأة

المبدعيف.
وتتفؽ مع دراسة جبر ( )2010في ربط نظاـ التقييـ بعممية التدريب لتحسيف وتطوير كفايات
وميارات مديري المدارس مما يخمؽ بيئة إبداعية في مجاؿ التعميـ في وكالة اليوث ،وضرورة
تطوير إستراتيجية فاعمة لمكشؼ عف المبدعيف في مجاؿ اإلدارة المدرسية مف المعمميف ،والقياـ
بتدريبيـ لتوفير قيادات إدارية مؤىمة وقادرة عمى تحسيف مستوي اإلدارة المدرسية.
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النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني:
ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( ) ≥ 1015بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد العينة لمعكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية تعزل

لمتغيرات الدراسة( :الجنس ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ العممي ،المنطقة التعميمية)؟
النتػائػج المتعمقة بالفرضية األكلى:

" ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ( ) ≥ 0.02بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لمعوقات األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية تعزي

لمتيير الجنس( :ذكر ،أنثى)" .

لتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت"  Indpendent Samples T testلمعرفة

الفروؽ بيف متييرات الدراسة.

جدكؿ رقـ ()16

يكضح العدد كالمتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كقيمة اختبار "ت" كمستكل الدللة لمتغير الجنس
النحراؼ

المتكسط

الجنس

العدد

المعوقات

ذكر

96

3.612

التنظيمية

انثى

88

3.287

0.632

ذكر

96

3.500

0.789

انثى

88

3.097

0.780

ذكر

96

4.155

0.810

انثى

88

4.080

0.807

ذكر

96

3.165

0.822

بالمعمـ

انثى

88

2.774

0.737

المعوقات المتعمقة

ذكر

96

3.675

0.662

بالطالب

انثى

88

3.532

0.734

المعوقات المرتبطة

ذكر

96

3.621

0.735

بالمنياج

انثى

88

3.399

0.689

ذكر

96

3.669

0.537

انثى

88

3.447

0.494

المعوقات اإلدارية
المعوقات المادية
المعوقات المتعمقة

االجمالي

الحسابي

المعيارم
0.668

اختبار "ت"

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )182وعند مستوي داللة (1.646 =)0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )182وعند مستوي داللة (2.364 =)0.01
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قيمة

قيمة الدللة

3.377

0.001

3.476

0.001

0.630

0.529

3.383

0.001

1.391

0.166

2.101

0.037

2.916

0.004

مستكل الدللة
دالة عند
0.01

دالة عند
0.01
ير دالة

احصائيا

دالة عند
0.01

ير دالة

احصائيا

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أقػػؿ مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة فػػي

(المعوقات الماديػة ،المعوقػات المتعمقػة بالطالػب ،سػبؿ الحػد مػف المعوقػات) وىػذا يعنػي أنػو ال توجػد
فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي داللػػة  0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد العينػػة
لمعوقات األدا اإلبداعي (المعوقات المادية ،المعوقات المتعمقة بالطالب ،سبؿ الحد مف المعوقػات)

لمعممػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية تعػػزي لمتييػػر الجػػنس( :ذكػػر ،أنثػػى) وبػػذلؾ يػػتـ قبػػوؿ
الفػػرض الصػػفري فػػي (المعوقػػات الماديػػة ،المعوقػػات المتعمقػػة بالطالػػب ،سػػبؿ الحػػد مػػف المعوقػػات)،
وأف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية فػي (المعوقػات التنظيميػة ،المعوقػات اإلداريػة،
المعوقػػات المتعمقػػة بػػالمعمـ ،المعوقػػات المرتبطػػة بالمنيػػاج ،اإلجمػػالي) وىػػذا يعنػػي أنػػو توجػػد فػػروؽ

ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي داللػػة  0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات تقػػدير أفػراد العينػػة لمعوقػػات
األدا اإلبػػداعي (المعوقػػات التنظيميػػة ،المعوقػػات اإلداريػػة ،المعوقػػات المتعمقػػة بػػالمعمـ ،المعوقػػات

المرتبط ػ ػػة بالمني ػ ػػاج ،اإلجم ػ ػػالي) لمعمم ػ ػػي التربي ػ ػػة الفني ػ ػػة ف ػ ػػي المرحم ػ ػػة األساس ػ ػػية تع ػ ػػزي لمتيي ػ ػػر

الجنس(ذكػػر ،أنثػػى) لصػػالح الػػذكور ،وبػػذلؾ يػػتـ رفػػض الفػػرض الصػػفري فػػي (المعوقػػات التنظيميػػة،
المعوقات اإلدارية ،المعوقات المتعمقة بالمعمـ ،المعوقات المرتبطة بالمنياج ،اإلجمالي).
وتعزو الباحثة تفسير النتائج السابقة إجماالً إلى عدـ تأثر إجابات المبحوثيف حوؿ معوقػات

األدا اإلب ػداعي بمتييػػر الجػػنس إلػػى تشػػابو ظػػروؼ العمػػؿ التػػي يعمػػؿ بيػػا الجنسػػاف وكػػذلؾ عػػدـ
التمييز بينيما في المعاممة مف ِقبؿ مسؤولييـ ،أي أنيما يخضعاف لممعاممة نفسػيا ولمظػروؼ ذاتيػا،
وكذلؾ أف األدا اإلبداعي قدرة فطرية لدي البشر بيض النظر عف الجنس ،ويمكػف تنميتػو بالتنشػئة

االجتماعية والتعمـ والتدريب وتجارب الحياة مع وجود الفروؽ الفردية مف شخص آلخر.

وفيمػا يتعمػػؽ بالمعوقػات التنظيميػػة واإلداريػة والمعوقػػات المتعمقػة بػػالمعمـ والمنيػاج ،فػػإف الباحثػة تػػري
أف كثرة األعبا الممقاة عمى المعمميف فيما يتعمػؽ بالمعوقػات التنظيميػة واإلداريػة والمنيػاج أكثػر مػف

المعممات نتيجة طبيعة وخصوصية عمؿ المرأة.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (جبر )2012 ،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
في ة ار مديري مدارس وكالة اليوث حوؿ اإلبداع اإلداري تعزي إلى الجنس ،ودراسة (الجعبري،

 )2009حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في محاور اإلبداع اإلداري مف وجية نظر
موظفي شركة كيربا الخميؿ تعزي إلى متيير الجنس ،ودراسة (أبو جامع )2008 ،حيث إنو ال

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى امتبلؾ مقدرات اإلبداع اإلداري لدي العامميف اإلدارييف في

المؤسسة التربوية األردنية تعزي إلى الجنس.
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النتػائػج المتعمقة بالفرضية الثانية:
" ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي الداللػػة ( ) ≥ 0.02بػػيف متوسػػطات درجػػات
تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة لمعوق ػػات األدا اإلب ػػداعي لمعمم ػػي التربي ػػة الفني ػػة ف ػػي المرحم ػػة األساس ػػية تع ػػزي

لمتيير سنوات الخدمة( :أقؿ مف 5سنوات ،مف( )10-5سنوات ،أكثر مف 10سنوت)" .

لمتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  One Way ANOVAلمعرفػة الفػروؽ بػيف

متييرات محؿ الدراسة.

جدكؿ رقـ ()17

يكضح مجمكع المربعات كدرجة الحرية كمتكسط المربعات كقيمة اختبار "ؼ" كمستكل الدللة
لمتغير سنكات الخدمة

مجمكع

المعوقات
التنظيمية

المعوقات

اإلدارية

المعوقات
المادية

المعوقات
المتعمقة

بالمعمـ

بيف المجموعات

داخؿ المجموعات
المجموع

بيف المجموعات

داخؿ المجموعات
المجموع

بيف المجموعات

داخؿ المجموعات
المجموع

بيف المجموعات

داخؿ المجموعات
المجموع

المعوقات

بيف المجموعات

بالطالب

المجموع

المتعمقة

داخؿ المجموعات

المعوقات

بيف المجموعات

بالمنياج

المجموع

المرتبطة

االجمالي

داخؿ المجموعات
بيف المجموعات

داخؿ المجموعات
المجموع

درجة

متكسط

المربعات

الحرية

المربعات

.842

2

.421

81.055

181

.448

81.897

183

.261

2

.131

119.285

181

.659

119.546

183

3.685

2

1.843

115.616

181

.639

119.302

183

5.421

2

2.710

113.145

181

.625

118.566

183

.747

2

.374

88.706

181

.490

89.454

183

2.590

2

1.295

92.308

181

.510

94.899

183

.303

2

.152

50.601

181

.280

50.904

183

قيمة "ؼ" الجدولية عند درجة حرية ( )183 ،2وعند مستوي داللة (3.04 =)0.05
قيمة "ؼ" الجدولية عند درجة حرية ( )183 ،2وعند مستوي داللة (4.71 =)0.01
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قيمة اختبار
"ؼ"

.941

قيمة

الدللة
.392

مستكل
الدللة

غير دالة
احصائيا

غير دالة
.198

.820

احصائيا

غير دالة
2.885

.058

احصائيا

دالة عند
4.336

.762

2.540

.014

.468

.082

0.05

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
.542

.583

احصائيا

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيمػة اختبػار "ؼ" المحسػوبة أقػؿ مػف قيمػة اختبػار "ؼ" الجدوليػة

فػ ػػي (المعوقػ ػػات التنظيميػ ػػة ،المعوقػ ػػات اإلداريػ ػػة ،المعوقػ ػػات الماديػ ػػة ،المعوقػ ػػات المتعمقػ ػػة بالطالػ ػػب،
المعوقات المرتبطة بالمنياج ،سبؿ الحد مف المعوقات ،االجمالي) وىذا يعني أنو ال توجػد فػروؽ ذات

داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي داللػػة  0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات تقػػدير أفػراد العينػػة لمعوقػػات األدا

اإلبػػداعي (المعوقػػات التنظيميػػة ،المعوقػػات اإلداريػػة ،المعوقػػات الماديػػة ،المعوقػػات المتعمقػػة بالطالػػب،
المعوقات المرتبطة بالمنياج ،سبؿ الحد مػف المعوقػات ،االجمػالي) لمعممػي التربيػة الفنيػة فػي المرحمػة

األساسية تعزي لمتيير سنوات الخدمة( :أقؿ مف  5سنوات ،مف()10-5سنوات ،أكثر مف 10سنوت)
وبػػذلؾ يػػتـ قبػػوؿ الفػػرض الصػػفري فػػي (المعوقػػات التنظيميػػة ،المعوقػػات اإلداريػػة ،المعوقػػات الماديػػة،

المعوقػػات المتعمقػػة بالطالػػب ،المعوقػػات المرتبطػػة بالمنيػػاج ،سػػبؿ الحػػد مػػف المعوقػػات ،اإلجمػػالي)،
ويتضػػح أيضػػا أف قيمػػة اختبػػار "ؼ" المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة اختبػػار "ؼ" الجدوليػػة فػػي (المعوقػػات

المتعمقػػة بػػالمعمـ) وىػػذا يعنػػي أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي داللػػة  0.05بػػيف
متوسػػطات درجػػات تقػػدير أفػراد العينػػة لمعوقػػات األدا اإلبػػداعي (المعوقػػات المتعمقػػة بػػالمعمـ) لمعممػػي

التربي ػػة الفني ػػة ف ػػي المرحم ػػة األساس ػػية تع ػػزي لمتيي ػػر س ػػنوات الخدم ػػة( :أق ػػؿ م ػػف 5سػ ػنوات ،م ػػف(-5

)10سنوات ،أكثػر مػف 10سػنوت) وبػذلؾ يػتـ رفػض الفػرض الصػفري في(المعوقػات المتعمقػة بػالمعمـ)
ولتوضيح الفروقات ،استخدمت الباحثة اختبار شيفية والجدوؿ رقـ()17يوضح ذلؾ.

وتعزو الباحثة عدـ تأثر إجابات المبحوثيف حوؿ معوقات األدا اإلبداعي بمتيير سنوات الخدمة،

إلى أف المبحوثيف يخضعوف لمظروؼ ذاتيا ،كما أف عدد سنوات الخدمة قد يثري الخبرة بالمجاؿ
الفني أو اإلداري وليس بالضرورة أف ينمي قدرات األفراد اإلبداعية ،وبالتالي ال يوجد فروؽ في

مستوي اإلبداع لدي العامميف تبعاً لمتيير سنوات الخدمة.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (جبر )2012 ،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في ة ار مديري مدارس وكالة اليوث حوؿ اإلبداع اإلداري تعزي إلى سنوات الخبرة في

اإلدارة المدرسية ،ودراسة (الجعبري )2009 ،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في

محاور اإلبداع اإلداري مف وجية نظر موظفي شركة كيربا الخميؿ تعزي إلى عدد سنوات الخدمة،
ودراسة (العجمة )2009 ،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ واقع اإلبداع اإلداري

لدي المديريف العامميف بو ازرات قطاع غزة تعزي إلى متيير سنوات الخبرة ،ودراسة (العازمي)2006 ،

حيث أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تجاه توافر القدرات اإلبداعية لدي العامميف بو ازرة

الداخمية السعودية تعزي إلى سنوات الخدمة ،ودراسة (العساؼ )2004 ،حيث إنو ال توجد فروؽ

ذات داللة إحصائية في مستوي اإلبداع لدي مديرات المدارس في مدينة الرياض تعزي إلى الخبرة في

مجاؿ اإلدارة المدرسية ،ودراسة (رضا )2003 ،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمحور

اإلبداع اإلداري لدي العامميف باألجيزة األمنية في مطار الممؾ عبد العزيز في جدة تعزي إلى سنوات

الخدمة.
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المعكقات المتعمقة بالمعمـ:
جدكؿ رقـ ()18
يكضح الفركقات لفئة سنكات الخبرة المتعمقة بمجاؿ المعمـ
أقؿ مف  5سنكات ـ=

مف  10-5سنكات ـ=

مف  10سنكات فاكثر

-

0.008-

0.399

0.008

-

*0.407

0.399-

*0.407-

-

2.889

أقؿ مف  5سنكات ـ=
2.889

مف  10-5سنكات ـ=
2.882

مف  10سنكات فاكثر
ـ= 3.289

2.882

ـ= 3.289

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05بػيف

فئات سنوات الخبرة (مف  10سنوات فاكثر ،و مف  10-5سنوات) لصالح مف  10سنوات فأكثر.

وتشير الباحثة ىنا إلػى أف أصػحاب الخبػرة الكبيػرة لمعممػي التربيػة الفنيػة تبػرز لػدييـ المشػكمة بشػكؿ

أوضػػح ،حيػػث إف لػػدييـ خب ػرة ومعاينػػة لممشػػكمة من ػذ فت ػرة طويمػػة ،وبػػالتي ىػػـ األقػػدر عمػػى مبلحظػػة
المشكمة ،وايضاح الحموؿ ليا.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (جبر )2012 ،حيث إنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ة ار

مديري مدارس وكالة اليوث حوؿ اإلبداع اإلداري تعزي إلى العمر ،ودراسة (رضا )2003 ،حيث

إنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمحور اإلبداع اإلداري لدي العامميف باألجيزة األمنية في
مطار الممؾ عبد العزيز في جدة تعزي إلى العمر ولصالح الفئة العمرية مف  40إلى أقؿ مف 50

سنة.

وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (الجعبري )2009 ،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية في محاور اإلبداع اإلداري مف وجية نظر موظفي شركة كيربا الخميؿ تعزي إلى العمر،

ودراسة (العجمة )2009 ،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ واقع اإلبداع اإلداري
لدي المديريف العامميف بو ازرات قطاع غزة تعزي إلى العمر ،ودراسة (العازمي )2006،حيث إنو ال

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تجاه توافر القدرات اإلبداعية لدي العامميف بو ازرة الداخمية السعودية
تعزي إلى العمر ،ودراسة (العساؼ )2004 ،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في

مستوي اإلبداع لدي مديرات المدارس في مدينة الرياض تعزي إلى العمر.
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النتػائػج المتعمقة بالفرضية الثالثة:
" ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي الداللػػة ( )a > 0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات
تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة لمعوق ػػات األدا اإلب ػػداعي لمعمم ػػي التربي ػػة الفني ػػة ف ػػي المرحم ػػة األساس ػػية تع ػػزي

لمتيير المؤىؿ العممي(بكالوريوس ،دراسات عميا)" .

لتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت"  Indpendent Samples T testلمعرفػة

الفروؽ بيف متييرات الدراسة.

جدكؿ رقـ ()19
يكضح العدد كالمتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كقيمة اختبار "ت" كمستكل الدللة لمتغير
المؤىؿ العممي
المتكسط

النحراؼ

قيمة

قيمة

مستكل

المؤىؿ

الحسابي

المعيارم

اختبار "ت"

الدللة

الدللة

بكالكريكس

175

3.450

0.677

دراسات عميا

9

3.587

0.507

0.600-

0.549

بكالكريكس

175

3.300

0.809

دراسات عميا

9

3.444

0.831

0.520-

0.603

بكالكريكس

175

4.114

0.817

دراسات عميا

9

4.222

0.615

0.393-

0.695

بكالكريكس

175

2.980

0.816

بالمعمـ

دراسات عميا

9

2.952

0.593

0.099

0.922

المعوقات المتعمقة

بكالكريكس

175

3.610

0.704

بالطالب

دراسات عميا

9

3.556

0.629

0.225

0.822

المعوقات

بكالكريكس

175

3.527

0.711

دراسات عميا

9

3.286

0.904

0.978

0.329

بكالكريكس

175

3.564

0.530

دراسات عميا

9

3.536

0.492

0.157

0.876

العممي
المعوقات
التنظيمية

المعوقات اإلدارية
المعوقات المادية
المعوقات المتعمقة

المرتبطة بالمنياج
اإلجمالي

العدد

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )182وعند مستوي داللة (1.646 =)0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )182وعند مستوي داللة (2.364 =)0.01
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ير دالة
احصائيا
ير دالة
احصائيا
ير دالة
احصائيا
ير دالة
احصائيا
ير دالة
احصائيا
ير دالة
احصائيا
ير دالة
احصائيا

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيمة اختبار "ت" المحسوبة أقؿ مف قيمػة اختبػار "ت" الجدوليػة
فػ ػػي (المعوقػ ػػات التنظيميػ ػػة ،المعوقػ ػػات اإلداريػ ػػة ،المعوقػ ػػات الماديػ ػػة ،المعوقػ ػػات المتعمقػ ػػة بػ ػػالمعمـ،
المعوقات المتعمقة بالطالب ،المعوقات المرتبطة بالمنياج ،سبؿ الحد مف المعوقات ،االجمالي) وىذا
يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05بيف متوسطات درجات تقدير
أفػراد العينػػة لمعوقػات األدا اإلبػػداعي (المعوقػات التنظيميػػة ،المعوقػات اإلداريػػة ،المعوقػات الماديػػة،
المعوقات المتعمقة بالمعمـ ،المعوقات المتعمقة بالطالب ،المعوقات المرتبطة بالمنياج ،سبؿ الحد مف
المعوقػػات ،اإلجمػػالي) لمعممػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية تعػػزي لمتييػػر المؤىػػؿ العممػػي:
(بكالوريوس ،دراسات عميا) وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الصفري.
وتشير الباحثة ىنا إلى اتفاؽ جميع أفراد العينة باختبلؼ المؤىؿ العممي لدييـ عمى درجة تقديراتيـ
لممش ػػكبلت الت ػػي تػ ػواجييـ ،وأف غالبي ػػة مجتم ػػع الد ارس ػػة ي ػػدرؾ أف ى ػػذه المعوق ػػات ت ػػؤثر ف ػػي األدا
اإلبداعي لمعممي التربية الفنية بيض النظر عف مؤىبلتيـ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الجعبري )2009 ،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية في محاور اإلبداع اإلداري مف وجية نظر موظفي شركة كيربا الخميؿ تعزي إلى
المؤىؿ العممي ،ودراسة (العجمة )2009 ،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ واقع
اإلبداع اإلداري لدي المديريف العامميف بو ازرات قطاع غزة تعزي إلى المؤىؿ العممي ،ودراسة
(العازمي )2006،حيث إنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تجاه توافر القدرات اإلبداعية لدي
العامميف بو ازرة الداخمية السعودية تعزي إلى المؤىؿ العممي.
النتػائػج المتعمقة بالفرضية الرابعة:
" ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي الداللػػة ( ) ≥ 2.21بػػيف متوسػػطات درجػػات
تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة لمعوق ػػات األدا اإلب ػػداعي لمعمم ػػي التربي ػػة الفني ػػة ف ػػي المرحم ػػة األساس ػػية تع ػػزي
لمتيير المنطقة التعميمية( :شرؽ غزة ،غرب غزة ،شماؿ غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح)" .
لمتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  One Way ANOVAلمعرفػة الفػروؽ بػيف
متييرات محؿ الدراسة.
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جدكؿ رقـ ()20

يكضح مجمكع المربعات كدرجة الحرية كمتكسط المربعات كقيمة اختبار "ؼ" كمستكل الدللة
لمتغير المنطقة التعميمية

مجمكع

درجة

متكسط

قيمة

قيمة

مستكل

المربعات

الحرية

المربعات

اختبار "ؼ"

الدللة

الدللة

بيف المجمكعات

3.189

5

.638

داخؿ المجمكعات

78.708

178

.442

1.442

.211

المجمكع

81.897

183

بيف المجمكعات

6.933

5

1.387

داخؿ المجمكعات

112.612

178

.633

المجمكع

119.546

183

بيف المجمكعات

4.905

5

.981

داخؿ المجمكعات

114.397

178

.643

المجمكع

119.302

183

بيف المجمكعات

9.189

5

1.838

داخؿ المجمكعات

109.377

178

.614

المجمكع

118.566

183

المعوقات

بيف المجمكعات

8.967

5

1.793

المتعمقة

بالطالب

داخؿ المجمكعات

80.487

178

.452

المجمكع

89.454

183

المعوقات

بيف المجمكعات

8.187

5

1.637

المرتبطة

داخؿ المجمكعات

86.711

178

.487

المجمكع

94.899

183

بيف المجمكعات

4.929

5

.986

داخؿ المجمكعات

45.974

178

.258

المجمكع

50.904

183

المعوقات
التنظيمية

المعوقات
اإلدارية
المعوقات
المادية
المعوقات

المتعمقة بالمعمـ

بالمنياج
االجمالي

2.192

1.526

2.991

3.966

3.361

3.817

.057

.184

.013

.002

.006

.003

غير دالة
احصائيا
غير دالة
احصائيا
غير دالة
احصائيا
دالة عند
0.05
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

قيمة "ؼ" الجدولية عند درجة حرية ( )183 ،5وعند مستوي داللة (2.26 =)0.05
قيمة "ؼ" الجدولية عند درجة حرية ( )183 ،5وعند مستوي داللة (3.11 =)0.01

م ػػف خػ ػبلؿ الج ػػدوؿ الس ػػابؽ يتض ػػح أف قيم ػػة اختب ػػار " ؼ " المحس ػػوبة أق ػػؿ م ػػف قيم ػػة اختب ػػار "ؼ"
الجدوليػػة فػػي (المعوقػػات التنظيميػػة ،المعوقػػات اإلداريػػة ،المعوقػػات الماديػػة) وىػػذا يعنػػي انػػو ال يوجػػد
فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي داللػػة  0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد العينػػة
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لمعوق ػػات األدا اإلب ػػداعي (المعوق ػػات التنظيمي ػػة ،المعوق ػػات اإلداري ػػة ،المعوق ػػات المادي ػػة) لمعمم ػػي
التربية الفنية في المرحمة األساسػية تعػزي لمتييػر المنطقػة التعميميػة( :شػرؽ غػزة ،غػرب غػزة ،شػماؿ
غ ػزة ،الوسػػطى ،خػػاف يػػونس ،رفػػح) وبػػذلؾ يػػتـ قبػػوؿ الفػػرض الصػػفري فػػي (المعوقػػات التنظيميػػة،
المعوقػػات اإلداريػػة ،المعوقػػات الماديػػة)  ،ويتضػػح أيضػػا أف قيمػػة اختبػػار "ؼ" المحسػػوبة أكبػػر مػػف
قيمػة اختبػار "ؼ" الجدوليػة فػي (المعوقػات المتعمقػة بػالمعمـ ،المعوقػات المتعمقػة بالطالػب ،المعوقػات
المرتبطػػة بالمنيػػاج ،سػػبؿ الحػػد مػػف المعوقػػات ،اإلجمػػالي) وىػػذا يعنػػي أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة
إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوي دالل ػػة  0.05ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػات تق ػػدير أفػ ػراد العين ػػة لمعوق ػػات األدا
اإلبػػداعي (المعوقػػات المتعمقػػة بػػالمعمـ ،المعوقػػات المتعمقػػة بالطالػػب ،المعوقػػات المرتبطػػة بالمنيػػاج،
سػػبؿ الحػػد مػػف المعوقػػات ،االجمػػالي) لمعممػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية تعػػزي لمتييػػر
المنطقػػة التعميميػػة( :شػػرؽ غ ػزة ،غػػرب غ ػزة ،شػػماؿ غ ػزة ،الوسػػطى ،خػػاف يػػونس ،رفػػح) وبػػذلؾ يػػتـ
رفػػض الفػػرض الصػػفري ف ػػي (المعوقػػات المتعمقػػة بػػالمعمـ ،المعوق ػػات المتعمقػػة بالطالػػب ،المعوق ػػات
المرتبطة بالمنياج ،سبؿ الحد مف المعوقات ،االجمالي).
ولتوضيح الفروقات استخدمت الباحثة اختبار شيفية والجداوؿ التالية يوضح ذلؾ
أكل :المعكقات المتعمقة بالمعمـ:
جدكؿ رقـ ()21

يكضح الفركقات في فئات المنطقة التعميمية لمجاؿ المعكقات المتعمقة بالمعمـ
شرؽ زة ـ=

شماؿ زة ـ=

الكسطى ـ=

خانيكنس ـ=

رفح ـ=

رب زة ـ=

-

0.053-

0.413-

0.121-

0.335

0.222-

0.053

-

0.359-

0.067-

0.388

0.168-

0.413

0.359

-

0.292

*0.747

0.191

0.121

0.067

0.292-

-

0.455

0.101-

0.335-

0.388-

*0.747-

0.455-

-

0.556-

0.221

0.168

-0.191

0.101

0.556

-

3.038

شرؽ غزة ـ= 3.038
شماؿ غزة ـ=
2.984

الوسطى ـ=
2.625

خانيونس ـ=
2.917

رفح ـ= 3.372
غرب غزة ـ=
2.816

2.984

2.625
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2.917

3.372

2.816

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05بػيف
فئات المنطقة التعميمية (رفح ،الوسطى) لصالح رفح.
ثانيا :المعكقات المتعمقة بالطالب:
جدكؿ رقـ()22
يكضح الفركقات في فئات المنطقة التعميمية لمجاؿ المعكقات المتعمقة بالطالب

شرؽ غزة ـ=
3.868

شماؿ غزة ـ=
2.704

الوسطى ـ=
3.590

خانيونس ـ=
3.199

رفح ـ=
3.732

غرب غزة ـ=
3.489

شرؽ زة ـ=

شماؿ زة ـ=

الكسطى ـ=

خانيكنس ـ=

رفح ـ=

رب زة ـ=

3.868

2.704

3.590

3.199

3.732

3.489

-

0.165-

0.278-

*0.669-

0.136-

0.379-

0.165

-

0.113-

0.505-

0.029

0.215-

0.278

0.113

-

0.391-

0.142

0.101-

*0.669

0.505

0.391

-

0.533

0.290

0.136

0.029-

0.142-

0.533-

-

0.243-

0.379

0.214

0.101

0.290-

0.243

-

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05بيف
فئات المنطقة التعميمية (شرؽ غزة ،خاف يونس) لصالح شرؽ غزة.
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ثالثا :المعكقات المرتبطة بالمنياج:
جدكؿ رقـ ()23
يكضح الفركقات في فئات المنطقة التعميمية لمجاؿ المعكقات المرتبطة بالمنياج

شرؽ غزة ـ=
3.699

شماؿ غزة ـ=
3.328

الوسطى ـ=
3.214

خانيونس ـ=
3.516

رفح ـ=
3.818

غرب غزة ـ=
3.359

شرؽ زة ـ=

شماؿ زة ـ=

الكسطى ـ=

خانيكنس ـ=

رفح ـ=

رب زة ـ=

3.699

3.328

3.214

3.516

3.818

3.359

-

0.371-

0.485-

0.183-

0119

0.339-

0.371

-

0.114-

0.188

0.490

0.031

0485

0.114

-

0.302

0.604

0.145

0.183

0.188-

0.302-

-

0.302

0.157-

0.119-

0.490-

0.604-

0.302-

-

0.459

0.339

0.031-

0.145-

0.157

0.459

-

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انػو ال يوجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوي داللػة 0.05
بيف فئات المنطقة التعميمية.
وتشػير الباحثػػة ىنػػا إلػػى اتفػاؽ جميػػع أفػراد العينػػة -بػػاختبلؼ المنطقػة التعميميػػة لػػدييـ -عمػػى درجػػة
تقديراتيـ لممشكبلت المرتبطة بالمنياج ،وأف غالبية مجتمع الدراسة يدرؾ أف ىذه المعوقات تؤثر في
األدا اإلبداعي لمعممي التربية الفنية بيض النظر عف المنطقة التعميمية.
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النتػائػج المتعمقة بالفرضية الخامسة:
" ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي الداللػػة ( )a > 0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات
تقدير أفراد العينة لسبؿ الحد مف المعوقات لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية تعزي لمتييػر
الجنس( :ذكر ،أنثى)" .
لتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت"  Indpendent Samples T testلمعرفػة
الفروؽ بيف متييرات الدراسة.
جدكؿ ()24
يكضح العدد كالمتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كقيمة اختبار "ت" كمستكل الدللة
المتكسط

النحراؼ

قيمة اختبار

الحسابي

المعيارم

"ت"

0.849
0.677

الجنس

العدد

ذكر

96

3.957

انثى

88

3.957

0.001

قيمة الدللة

0.999

مستكل الدللة

ير دالة
احصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )182وعند مستوي داللة (1.646 =)0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )182وعند مستوي داللة (2.364 =)0.01

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أاف قيمة "ت" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية ،وىذا يعني
أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لسبؿ الحد مف المعوقات لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية تعزي لمتيير الجنس:

(ذكر ،أنثى) وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الصفري.
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النتػائػج المتعمقة بالفرضية السادسة:
" ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي الداللػػة ( )a > 0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات
تقدير أفراد العينة لسبؿ الحد مف المعوقات لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية تعزي لمتييػر
سنوات الخدمة( :أقؿ مف 5سنوات ،مف()10-5سنوات ،أكثر مف 10سنوت)" .
لمتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  One Way ANOVAلمعرفػة الفػروؽ بػيف
متييرات محؿ الدراسة.
جدكؿ()25
يكضح مجمكع المربعات كدرجة الحرية كمتكسط المربعات كقيمة اختبار "ؼ" كمستكل الدللة
مجمكع

درجة

متكسط

قيمة اختبار

قيمة

مستكل

المربعات

الحرية

المربعات

"ؼ"

الدللة

الدللة

بيف المجمكعات

1.525

2

.763

1.292

داخؿ المجمكعات

106.850

181

.590

المجمكع

108.375

183

غير دالة
.277

احصائيا

قيمة "ؼ" الجدولية عند درجة حرية ( )183 ،2وعند مستوي داللة (3.04 =)0.05
قيمة "ؼ" الجدولية عند درجة حرية ( )183 ،2وعند مستوي داللة (4.71 =)0.01

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيمة اختبار "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة اختبار "ؼ" الجدولية
وىذا يعني انو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05بيف متوسطات درجات

تقدير أفراد العينة لسبؿ الحد مف المعوقات لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية تعزي لمتيير

سنوات الخدمة( :أقؿ مف 5سنوات ،مف()10-5سنوات ،أكثر مف 10سنوت) وبذلؾ يتـ قبوؿ

الفرض الصفري.
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النتػائػج المتعمقة بالفرضية السابعة:
" ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي الداللػػة ( )a > 0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات
تقدير أفراد العينة لسبؿ الحد مف المعوقات لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية تعزي لمتييػر
المؤىؿ العممي( :بكالوريوس ،دراسات عميا)" .
لتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت"  Indpendent Samples T testلمعرفػة
الفروؽ بيف متييرات الدراسة.
جدكؿ()26
يكضح العدد كالمتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كقيمة اختبار "ت" كمستكل الدللة
المتكسط

النحراؼ

قيمة

الحسابي

المعيارم

اختبار "ت"

0.677
0.507

المؤىؿ العممي

العدد

بكالكريكس

175

3.450

دراسات عميا

9

3.587

0.600-

قيمة الدللة

0.549

مستكل
الدللة
ير دالة
احصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )182وعند مستوي داللة (1.646 =)0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )182وعند مستوي داللة (2.364 =)0.01

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيمة اختبار "ت" المحسوبة أقؿ مف قيمة اختبار "ت" الجدولية

وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05بيف متوسطات درجات

تقدير أفراد العينة لسبؿ الحد مف المعوقات لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية تعزي لمتيير

المؤىؿ العممي( :بكالوريوس ،دراسات عميا) وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الصفري.
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النتػائػج المتعمقة بالفرضية الثامنة:
" ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي الداللػػة ( )a > 0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات
تقدير أفراد العينة لسبؿ الحد مف المعوقات لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية تعزي لمتييػر
المنطقة التعميمية( :شرؽ غزة ،غرب غزة ،شماؿ غزة ،الوسطى ،خاف يونس ،رفح)" .
لمتحقػؽ مػف صػحة الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  One Way ANOVAلمعرفػة الفػروؽ بػيف
متييرات محؿ الدراسة.
جدكؿ()27
يكضح مجمكع المربعات كدرجة الحرية كمتكسط المربعات كقيمة اختبار "ؼ" كمستكل الدللة
مجمكع

درجة

متكسط

قيمة اختبار

المربعات

الحرية

المربعات

"ؼ"

بيف المجمكعات

19.276

5

3.855

7.702

داخؿ المجمكعات

89.099

178

.501

المجمكع

108.375

183

قيمة

الدللة
.000

مستكل
الدللة

دالة عند
0.01

قيمة "ؼ" الجدولية عند درجة حرية ( )183 ،5وعند مستوي داللة (2.26 =)0.05
قيمة "ؼ" الجدولية عند درجة حرية ( )183 ،5وعند مستوي داللة (3.11 =)0.01

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيمة اختبار " ؼ " المحسوبة أقؿ مف قيمة اختبار "ؼ"

الجدولية وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05بيف
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لسبؿ الحد مف المعوقات لمعممي التربية الفنية في المرحمة

األساسية تعزي لمتيير المنطقة التعميمية( :شرؽ غزة ،غرب غزة ،شماؿ غزة ،الوسطى ،خاف
يونس ،رفح) وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الصفري ،ولتوضيح الفروقات استخدمت الباحثة اختبار شيفية
والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
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جدكؿ (:)28
يكضح الفركقات في فئات المنطقة التعميمية
شرؽ غزة ـ=

شماؿ غزة ـ=

الوسطى ـ=

خانيونس ـ=

رفح ـ=

غرب غزة ـ=

-

0.155-

0.198-

*0.772-

0.198-

*0.817-

0.155

-

0.043-

0.617-

0.043-

*0.662-

0.198

0043

-

0.573-

0.000

0.619-

*0.772

0.617

0.573

-

0.573

0.046-

0.198

0.043

0.000

0.573-

-

*0.619-

*0.817

*0.662

0.619

0.046

*0.619

-

4.309

شرؽ غزة ـ=
4.309

شماؿ غزة ـ=
4.154

الوسطى ـ=
4.111

خانيونس ـ=
3.538

رفح ـ=
4.111

غرب غزة ـ=
3.492

4.154

4.111

3.538

4.111

3.492

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح انو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05بيف

فئات المنطقة التعميمية (شرؽ غزة ،خاف يونس) لصالح شرؽ غزة ،و بيف (شرؽ غزة ،غرب
غزة)لصالح شرؽ غزة ،و بيف ( شماؿ غزة ،غرب غزة) لصالح شماؿ غزة ،وبيف (رفح ،غرب غزة)

لصالح رفح.
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النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثالث:
ما سبؿ الحد مف معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية مف كجية

نظر المعمميف كالمشرفيف؟
ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف
النسبي ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
جدكؿ رقـ ()29

يكضح المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمجاؿ
سبؿ الحد مف المعكقات

رقـ
الفقرة

المتكسط النحراؼ الكزف

الفقرات

الحسابي المعيارم

تعزيز أوجو التنسيؽ بيف اإلدارة المدرسية واإلشراؼ التربوي في مجاؿ

النسبي%

الترتيب

3.989

1.096

79.78

6

3.712

1.024

74.24

12

3.772

1.220

75.43

10

3.799

1.028

75.98

9

3.913

1.047

78.26

8

3.772

0.987

75.43

10

3.924

1.079

78.48

7

4.092

1.181

81.85

4

4.109

1.018

82.17

3

4.168

1.081

83.37

2

11

ربط اإلعداد األكاديمي والتربوي لممعمـ بالمناىج المقررة في المدارس.

4.060

0.948

81.20

5

12

توفير الكتب والمراجع والبحوث الفنية البلزمة في المكتبة المدرسية.

4.179

1.069

83.59

1

3.957

1.065

79.15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

القدرات االبداعية لمعممي التربية الفنية.
إطبلؽ القدرات اإلبداعية لممعمميف مف قبؿ اإلدارة المدرسية مف خبلؿ
عقد البرامج التدريبية واألنشطة المختمفة في ىذا المجاؿ.
اىتماـ اإلدارة المدرسية باحتياجات ومشكبلت معمـ التربية الفنية مف
خبلؿ دراسة معمقة لحاجاتيـ ومتطمباتيـ.
تشجيع المعمميف عمى اتباع إستراتيجيات تنمي التفكير االبداعي.
تعزيز المستوي الفني لمتبلميذ مف خبلؿ المشاركة بالمعارض

والمسابقات الفنية.

إعداد دليؿ لمعمـ التربية الفنية ذي رؤية واضحة.
زيادة عدد مشرفي التربية الفنية ليتمكنوا مف تيطية احتياجات كافة
معممي التربية الفنية ومتابعتيـ.
توفير غرفة خاصة لمتربية الفنية وأنشطتيا المختمفة.
تعزيز قدرة معمـ التربية الفنية عمى التعامؿ مع وسائؿ التكنولوجيا في
التدريس.
توفير الحوافز والتشجيع ألصحاب األفكار اإلبداعية مف المعمميف

والطمبة في مجاؿ التربية الفنية.

الدرجة الكمية

601

تبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف أعمى ( )3فقرات ىما:
 الفقػ ػرة رق ػػـ (" )12ت ػػوفير الكت ػػب والم ارج ػػع والبح ػػوث الفني ػػة البلزم ػػة ف ػػي المكتب ػػة المدرس ػػية"
احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي .%83.59
وتؤكد ىػذه الفقػرة عمػى ضػرورة العمػؿ مػف قبػؿ اإلدارة التعميميػة واإلدارة المدرسػية عمػى االجتيػاد فػي
توفير كتب ومراجع وبحوث تتعمؽ بالتربية الفنية يستفيد منيا كؿ مف الطالب والمعمـ.
 الفقرة رقـ (" )10توفير الحوافز والتشجيع ألصحاب األفكار اإلبداعية مف المعمميف والطمبػة
في مجاؿ التربية الفنية" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي .%83.37
وتبرز ىذه الفقرة الحاجة الضرورية لتنمية وتشجيع اإلبداع واألفكار اإلبداعية لمطمبة والمعمميف مف
خبلؿ مجموعة مف الحوافز المشجعة ليـ.
 الفق ػرة رقػػـ (" )9تعزيػػز قػػدرة معمػػـ التربيػػة الفنيػػة عمػػى التعامػػؿ مػػع وسػػائؿ التكنولوجيػػا فػػي
التدريس" احتمت المرتبة الثالثة بوزف نسبي .%82.17
وتشير ىذه الفقرة إلى ضرورة عقد البرامج التدريبية لمعممي التربية الفنية لتعزيز التعامؿ مع األجيزة
الحديثة والتكنولوجيا المعاصرة إلدخاليا في عممية التعميـ.
أما ادني ثالث فقرات فيي:
 الفقرة رقـ ( " )7زيادة عدد مشرفي التربية الفنية ليتمكنوا مف تيطية احتياجػات كافػة معممػي
التربية الفنية ومتابعتيـ" احتمت المرتبة السابعة بوزف نسبي .%78.48
تشير الباحثة إلى ضرورة قياـ و ازرة التربية والتعميـ العػالي واإلدارة المدرسػية بالعمػؿ عمػى زيػادة
عدد مشرفي التربية الفنية حتى يمبوا احتياجات معممي التربية الفنية وتتـ متابعتيـ بشكؿ سميـ.
 الفقرة رقـ ( " )5تعزيز المسػتوي الفنػي لمتبلميػذ مػف خػبلؿ المشػاركة بالمعػارض والمسػابقات
الفنية " احتمت المرتبة الثامنة بوزف نسبي .%78.26
وىنا تبرز أىمية عقد المسابقات الفنية داخؿ أسوار المدرسة وخارجيا ،وتشجيع الطمبة عمى
المشاركة بالمعارض الفنية والمسابقة وتحفيزىـ عمى ذلؾ.
 الفق ػرة رقػػـ (" )4تشػػجيع المعممػػيف عمػػى اتبػػاع اسػػتراتيجيات تنمػػي التفكيػػر اإلبػػداعي" احتمػػت
المرتبة التاسعة بوزف نسبي .%75.98
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تؤكد الفقرة عمى ضرورة تنمية إستراتيجيات التفكيػر اإلبػداعي لػدي المعممػيف مػف خػبلؿ عقػد البػرامج
التدريبية المتخصصة في ىذا المجاؿ.
الوزف النسبي لسبؿ الحد مف معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية
ىو .%79.15
وعميو تري الباحثة بضرورة توفير الكتب والمراجع والبحوث الفنية البلزمة في المكتبة المدرسية،
والعمؿ عمى توفير الحوافز والتشجيع ألصحاب األفكار اإلبداعية مف المعمميف والطمبة في مجاؿ
التربية الفنية ،كما تقوـ االدارة بالعمؿ عمى تشجيع المعمميف عمى اتباع استراتيجيات تنمي التفكير
اإلبداعي ،والعمؿ عمى زيادة عدد مشرفي التربية الفنية ليتمكنوا مف تيطية احتياجات كافة معممي
التربية الفنية ومتابعتيـ.
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انفصم انضادس
تىصياث ومقرتحاث اندراصت
 تكصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.
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تكصيات الدراسة:
في ضكء نتائج الدراسة تكصمت الدراسة إلى عدد مف التكصيات مف أىميا:
أكلن :تكصيات خاصة بالمعكقات التنظيمية:

 .1اىتماـ اإلدارة المدرسية باحتياجات ومشكبلت معمـ التربية الفنية مف خبلؿ دراسة معمقة
لحاجاتيـ ومتطمباتيـ.

 .2العمؿ عمى زيادة اىتماـ المدرسة بأوجو اإلبداع الفني ،مف خبلؿ تييئة المناخ المناسب
لتنمية األدا اإلبداعي في البيئة المدرسة ،والعمؿ عمى تعزيزه بشكؿ مستمر.

 .3ضرورة التنسيؽ بيف اإلدارة المدرسية واإلشراؼ التربوي في مجاؿ تعزيز األدا اإلبداعي
لمعممي التربية الفنية ،وبنا المناخ التنظيمي السائد لئلبداع.

 .4العمؿ عمى إتاحة الفرص المناسبة لممعمميف لمتعبير عف األفكار اإلبداعية مف خبلؿ
الموحات الفنية أو الرسومات.

 .5ضرورة اىتماـ اإلدارة المدرسية بمكانة معمـ التربية الفنية ،وعدـ تجاىؿ دوره ومكانتو
واحتياجاتو.

ثانيان :تكصيات خاصة بالمعكقات اإلدارية:

 .1إتاحة الفرصة أماـ األفكار اإلبداعية لممعمميف والتبلميذ ورعايتيا ،والبعد عف التشدد في
تطبيؽ األنظمة والموائح ،ألجؿ تكويف اتجاىات إيجابية لدي المعمميف نحو اإلبداع
والتفكير اإلبداعي.

 .2ضرورة تنظيـ حصص التربية الفنية داخؿ الجدوؿ المدرسي ،والعمؿ عمى توزيعيا بشكؿ
مناسب مع الجانب النظري والتطبيقي لمادة التربية الفنية.

 .3توزيع حصص التربية الفنية عمى معمميف متخصصيف بمجاؿ التربية الفنية ،وعدـ
توزيعيا عمى معمميف غير متخصصيف.

 .4ضرورة اىتماـ اإلدارة المدرسية بحصص التربية الفنية ،وعدـ تدخميا بتحديد أوجو أنشطة
الطمبة داخؿ المدرسة.

 .5تخفيؼ األعبا التدريسية واإلدارية الممقاة عمى عاتؽ معممي التربية الفنية مف حيث
تقميؿ نصاب المعمـ مف الحصص واقتصار األنشطة المدرسية عمى ما يعود بالفائدة
الحقيقية لمتبلميذ ،كؿ ذلؾ لو دوره في توفير وقت وجيد المعمـ ،وتمكينو مف ممارسة
األنشطة اإلبداعية المختمفة.
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ثالثان :تكصيات خاصة بالمعكقات المادية:

 .1تخصيص جز مف الميزانية لمحوافز والعبلوات التي تعطى لممعمـ المبدع ،بحيث تكوف لو
دافعاً لو ولييره مف معممي التربية الفنية لبذؿ المزيد مف الجيد في ابتكار طرائؽ إبداعية

في األدا .

 .2زيادة الميزانية المخصصة إلعداد غرؼ التربية الفنية بما يتناسب مع متطمبات التعميـ
المبدع.

 .3توفير غرؼ مبلئمة لتنفيذ أنشطة التربية الفنية مف حيث المساحة والتجييزات.

 .4ضرورة الحفاظ عمى أعماؿ وخامات التربية الفنية ،والعمؿ عمى توفير الخامات
المخصصة ألنشطة التربية الفنية بالجودة المناسبة.

 .5تزويد المكتبة المدرسية بالكتب والمراجع المرتبطة بالتربية الفنية.

 .6توفير برامج حاسوبية عممية لتنمية القدرات اإلبداعية في المدرسة.
رابعان .تكصيات خاصة لمعممي التربية الفنية:

 .1إ عداد وتنظيـ برامج تدريبية لمعممي التربية الفنية أثنا الخدمة متخصصة في اإلبداع
ومياراتو وطرائ ؽ تنميتو لدي التبلميذ ،وكيفية توظيؼ مادة التربية الفنية كمادة تنطمؽ مف
خبلليا القدرات اإلبداعية لمتبلميذ.
 .2تخصيص مقررات لئلبداع وكيفية تدريسو في برامج إعداد معممي التربية الفنية في كميات
التربية ،بحيث تصبح ىذه البرامج أقدر عمى تخريج معمميف يعتمدوف عمى اإلبداع في
أدائيـ.
 .3ضرورة أف يمـ معمـ التربية الفنية بكافة الفروع المختمفة في مجاؿ تخصصو المتعمقة
باإلطار العممي واإلطار النظري ،مف خبلؿ عممية الق ار ة والمطالعة المستمرة لمكتب
والمراجع الفنية.
 .4أف يكوف معمـ التربية الفنية مثاالً لمدقة والنظافة والترتيب والمظير الجمالي الحسف.
 .5أف يكوف معمـ التربية الفنية ذواقاً لمقومات الجماؿ أينما وجد ،وأف يكوف لديو الحس الفني
المتفتح ،حتى يستطيع أف يقيـ أعماؿ التبلميذ في ضو المعايير الفنية.

 .6أف يكوف ممماً بالثقافات الفنية المتعددة ،وبالتراث الفني والتحدث بمية الفف ،وأف يكوف لديو
القدرة عمى النقد والتذوؽ الفني.
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خامسان .تكصيات خاصة لمطمبة:

 .1تشجيع التبلميذ الموىوبيف وتوجيييـ وصقؿ مواىبيـ مف أجؿ االرتقا بيا.

 .2ضرورة أخذ أعداد التبلميذ المتزايدة في االعتبار ،وأثر ذلؾ عمى جودة ونوعية التعميـ المقدـ
ليـ ،وبالتالي زيادة أعداد المدارس في المناطؽ التي تعاني مف كثافة سكانية عالية.
 .3تقسيـ التبلميذ عمى الصفوؼ باالعتماد عمى مستوياتيـ التحصيمية المتقاربة ،مما يتيح
لممعمـ القياـ بأنشطة إبداعية تتناسب ومستوياتيـ ،دوف أف يكوف ىناؾ تبلميذ غير قادريف
عمى متابعة تمؾ األنشطة.
 .4التدرج مف السيؿ إلى الصعب ،والتمييد قبؿ استخداـ أي طريقة تدريس إبداعية جديدة
لمعرفة مدي تقبؿ التبلميذ ليا.
سادسان .تكصيات خاصة بالمعكقات المتعمقة بالمنياج:

 .1القياـ بدراسة تحميمية لمقررات التربية الفنية لمعرفة مدي مناسبة محتواىا وحجميا لتنمية
إبداع التبلميذ ،وتطويرىا بأسموب يساعد عمى تنمية روح اإلبداع لدي المعمـ.

 .2تركيز المنياج عمى تشجيع وتنمية اإلبداع لدي التبلميذ والمعمميف عمى حد سوا .
 .3ضرورة بنا منياج قائـ عمى التراكـ المعرفي والخبرات السابقة لمتبلميذ.
 .4أف يتناسب حجـ المنياج مع الوقت المقرر لو داخؿ الجدوؿ الدراسي.
 .5ضرورة أف يعزز منياج التربية الفنية التعمـ الذاتي لمتبلميذ.

 .6التوازف بيف الجانب النظري والتطبيقي ،وأف يرتبط المنياج بأوجو ميوؿ ودوافع المعمـ
والتمميذ.

سابعان .تكصيات خاصة بالمشرفيف:

 .1زيادة اىتماـ المشرفيف التربوييف بتمبية احتياجات معممي التربية الفنية ،مف خبلؿ توفير
كافة اإلمكانات والتسييبلت المتعمقة بالمواد اإلثرائية التي تخص المنياج ،أو الخامات
واألدوات البلزمة لتنفيذ بعض األنشطة.

 .2زيادة عدد مشرفي التربية الفنية حتى يتمكنوا مف تيطية احتياجات كافة معممي التربية
الفنية ،ومتابعتيـ في جميع أرجا محافظات غزة.

 .3زيادة االىتماـ بالمعارض الفنية وخاصة المركزية ،وتوفير اإلمكانات والتسييبلت البلزمة
لتنفيذ وانجاز ىذه المعارض.
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مقترحات الدراسة:
تقترح الباحثة إج ار الدراسات التالية:

 .6دراسة تقويمية عف واقع مقررات التربية الفنية في ضو التحديات المعاصرة.

 .5تصػػور مقتػػرح لتطػػوير منػػاىج التربيػػة الفنيػػة لمتيمػػب عمػػى معوقػػات األدا اإلبػػداعي لمعممػػي
التربية الفنية.
 .1دور اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ف ػػي تط ػػوير مني ػػاج التربي ػػة الفني ػػة ف ػػي ض ػػو االتجاى ػػات العالمي ػػة
المعاصرة.
 .4جيود اإلدارة المدرسية في الحد مف المعوقات التي تواجو معممي التربية الفنية.
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ادلصادر وادلراجع

المصادر كالمراجع
المصادر:
 القرآف الكريـ.المراجع العربية:
 .6إبراىيـ ،زكريا( .)1976مشكمة الفف ،مكتبة مصر لمنشر ،القاىرة ،مصر.
 .0إبراىيـ ،سمطاف ( .)2009نظـ المعمكمات اإلدارية :مدخؿ النظـ ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية،
مصر.
 .4إبراىيـ ،عبد الستار( .)5005اإلبداع قضاياه كتطبيقاتو ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.
 .3إبراىيـ ،مجدي ( .)2005التدريس اإلبداعي كتعمـ التفكير ،عالـ الكتب ،القاىرة.
 .1أبو الرب ،محمود خميؿ ( .)5030التربية الفنية وطرائؽ تدريسيا .منشكرات جامعة القدس
المفتكحة ،جامعة القدس المفتوحة ،فمسطيف.

 .1أبو جادو ،صالح محمد (" .)2004تطبيقات عممية في تنمية التفكير البداعي ،دار الشروؽ
لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .7أبو جادو ،صالح محمد؛ نوفؿ ،محمد بكر ( :)5004تعميـ التفكير النظرية كالتطبيؽ .دار
المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .8أبو جامع ،ابراىيـ (" .)2008الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري في المؤسسة التربوية األردنية"،
المؤتمر الدكلي لمتنمية الدارية ،المممكة العربية السعودية.

 .9أبو حمو ،يعقوب ( .)1992أثر المستوي التعميمي والجنس في القدرة عمى التفكير االبتكاري.
مجمة شؤكف اجتماعية .ع .36:االمارات المتحدة.

 .62أبو شعيرة ،خالد ( .)2006المدخؿ إلى التربية الفنية ،ط ،1دار جرير لمنشر ،عماف–األردف.
 .66أبو وجامع ،ابراىيـ (" .)2009الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري في المؤسسة التربوية
األردنية" ،المؤتمر الدكلي لمتنمية الدارية ،المممكة العربية السعودية.

 .60األحمد ،حساـ عبد اهلل ( .)2008أثر الثقافة التنظيمية في تنمية السموؾ اإلبداعي لمعامميف،
رسالة ماجستير ير منشكرة ،جامعة حمب،كمية االقتصاد ،سوريا.
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 .64انجر ،سوزاف ( .)1984اإلدراؾ الفني والضو الطبيعي .ترجمة :راضي حكيـ ،مجمة الثقافة
األجنبية ،العدد  ،2السنة الرابعة.

 .63باميو ،سموي .)1986( .اإلبداع وادارة األزمات في الدوؿ العربية :بحث مقدـ لممؤتمر الدكلي
العشركف لمعمكـ اإلدارية .عماف :المنظمة العربية لمعموـ اإلدارية.

 .61برنامج التعميـ المفتوح ( .)1996إدارة الصؼ كتنظيمو ،جامعة القدس المفتوحة ،غزة،
فمسطيف.
 .61البسيوني ،محمود ( .)3645التربية الفنية كالتحميؿ النفسي .دار المعارؼ :مصر.
 .67البسيوني ،محمود ( .)3650طرؽ تعميـ الفنكف .ط ،31دار المعارؼ لمنشر ،القاىرة.
 .68البسيوني ،محمود ( .)1988طرؽ تعميـ الفنكف ،دار المعارؼ لمنشر ،القاىرة.
 .69البكر ،رشيد (" :)5005معوقات اإلبداع لدي طبلب مراحؿ التعميـ " .مجمة مستقبؿ التربية
العربية ،المركز العربي لمتعميـ والتنمية ،المجمد الثامف ،العدد .52

 .02البكراف ،نورة ( .)5031أىمية التربية الفنية في المرحمة الثانكية .الرياض ،المممكة العربية
السعودية.
 .06البنا ،حمداف ( .)2003دليؿ المعمـ في التربية الفنية لممرحمة البتدائية ،مركز التطوير
التربوي ،غزة.
 .00الترتوري ،محمد ،والقضاة ،محمد ( .)5003المعمـ الجديد " دليؿ المعمـ في اإلدارة الصفية
الفاعمة" .ط ،3دار الحامد لمنشر ،األردف -عماف.

 .04تنبكجي ،محمد و زريؽ ،معروؼ ( .)3653كيؼ تتعمـ الرسـ كتعممو .ط ،2دار دمشؽ
لمنشر ،سوريا.
 .03جبر ،عبد الرحمف ( " .)2010اإلبداع اإلداري وأثره عمى األدا الوظيفي دراسة تطبيقية عمى
مديري مدارس وكالة اليوث الدولية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.
 .01جرواف ،فتحي (" .)1998المكىبة كالتفكؽ البداعي" ،االمارات العربية المتحدة ،دار الكتاب
الجامعي.
 .01جرواف ،فتحي (" .)2002أساليب الكشؼ عف المكىكبيف كرعايتيـ" األردف ،دار الفكر لمنشر
والتوزيع ،عماف.
641

 .07جرواف ،فتحي عبد الرحمف (" .)2002اإلبداع مفيكمو – معاييره – نظرياتو – قياسو –
تدريبو – مراحؿ العممية اإلبداعية"  ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .08الجعبري ،عناف .)2009( .دور اإلبداع اإلداري في تحسيف األدا الوظيفي في الييئات
المحمية الفمسطينية ،رسالة ماجستير .،كمية الدراسات والبحث العممي ،جامعة الخميؿ.

الخميؿ.
 .09جمؿ ،محمد جياد ( .)5002تنمية ميارات التفكير اإلبداعي مف خالؿ المناىج الدراسية.
العيف  ،دار الكتب الجامعي.
 .42جودي ،محمد ( .)1997طرؽ تدريس الفنكف .ط ،3دار المسيرة لمنشر ،عماف.
 .46جودي ،محمد ( .)1999طرؽ تدريس الفنكف .ط ،2دار المسيرة لمنشر ،عماف.
 .40الحراسيس ،عمر ( .)5006السموؾ اإلبداعي لدي أعضا ىيئة التدريس المحددات والمعوقات
(دراسة ميدانية عمى الجامعات األردنية الخاصة) .رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة

ةؿ البيت ،قسـ إدارة األعماؿ ،األردف .
 .44حريـ ،حسيف ( .)1997السمكؾ التنظيمي  :سمكؾ األفراد في المنظمات ،األردف ،عماف :
دار ىراف لمنشر والتوزيع .
 .43حمدونة ،رأفت .)5030( .أثر المناخ التنظيمي عمى اإلبداع لدي العامميف بمجمع الشفا
الطبي ،رسالة ماجستير ،قسـ إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية .غزة.

 .41حمود ،رفيقة ( .)3666معوقات اإلبداع في المجتمع العربي وأساليب التيمب عميو .مجمة
مستقبؿ التربية العربية ،المركز العربي لمتعميـ والتنمية ،العدد الثاني.

 .41الحيمة ،محمد ( .)1999التربية الفنية كأساليب تدريسيا .كمية العموـ التربوية ،ط ،1دار
المسيرة لمنشر ،عماف.
 .47الحيمة ،محمد ( .)5005التربية الفنية كأساليب تدريسيا .كمية العموـ التربوية ،ط ،5دار
المسيرة لمنشر ،عماف.
 .48خمؼ اهلل ،محمود ( .)5005واقع المشكبلت التي تعترض المدارس الشرعية بمحافظات غزة
وسبؿ التيمب عمييا .رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.

 .49خمؼ ،محمد كريـ ( .)2010عبلقة القيادة التحويمية باإلبداع االداري لدي رؤسا األقساـ
األكاديمييف في الجامعة االسبلمية بيزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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 .32خميس ،حمدي ( .)1984طرؽ تدريس الفنكف لدكر المعمميف كالمعممات العامة ،بيروت،
لبناف.
 .36دباح ،كريـ ( .)2006التربية الفنية في فمسطيف ،مجمة تسامح ،مجمة فكرية غير دورية،
صادرة عف مركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ االنساف ،المجمد الرابع ،العدد .14
 .30درويش ،زيف العابديف ( .)3651تنمية اإلبداع كمنيج تطبيقو .القاىرة ،دار المعارؼ .
 .34دياب ،سييؿ رزؽ ( .)5002معكقات تنمية اإلبداع لدل طمبة المرحمة األساسية في مدارس
قطاع زة .بحث مقدـ لممؤتمر الثاني لكمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية بيزة.

 .33رضا ،حاتـ .)2003( .اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي .قسـ العموـ اإلدارية ،كمية
الدراسات العميا ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية :الرياض.
 .31روشكا ،الكسندرو (" .)1989اإلبداع العاـ كالخاص"  ،ترجمة غساف عبد الحي أبو فخر،
المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،عالـ العرفة ،الكويت.
 .31الزىراني ،عبدالرحمف ( .)5006أسباب عزوؼ معممي التربية الفنية بمدينة الطائؼ التعميمية
عف استخداـ استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المادة ووضع سبؿ العبلج .رسالة

ماجستير ير منشكرة ،جامعة أـ القري ،المممكة العربية السعودية.

 .37زيتوف ،حسف حسيف ( .)5001تعمـ التفكير "رؤية تطبيقية في تنمية العقكؿ المفكرة" ،جمعية
عماؿ المطابع ،األردف.
 .38سرحاف ،عامر( .)2005التطكر التنظيمي كقضايا معاصرة .الدوحة :دار الشرؽ لمطباعة
والنشر.
 .39السرور ،ناديا ( .)5005مقدمة في اإلبداع .دار وائؿ لمطباعة والنشر ،عماف.
 .12السرور ،ناديا ىايؿ (" .)2003مدخؿ إلى تربية المتميزيف كالمكىكبيف" ،دار الفكر لمطباعة
والنشر والتوزيع ،عماف.
 .16السرور ،ناديا ىايؿ (" .)2005مقدمة في اإلبداع"  ،دار الفكر لمطباعة والتوزيع ،عماف.
 .10السميـ ،عبد اهلل يوسؼ .)0266( .أثر المتييرات التنظيمية عمى مستوي اإلبداع اإلداري
لمعامميف في األجيزة األمنية :دراسة تطبيقية عمى العامميف في األجيزة األمنية بمدينة

الرياض .رسالة ماجستير ير منشكرة ،الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.
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 .14السويداف ،طارؽ محمد ،والعموني ،محمد أكرـ ( .)2004مبادئ اإلبداع .الرياض ،قرطبة
لمنشر والتوزيع.
 .13السويداف ،طارؽ والعدلوني ( .)5005مبادئ اإلبداع .الكويت ،شركة اإلبداع الخميجي
لبلستثمارات والتدريب.
 .11الشاؿ ،محمود النبوي ( .)3650التكجيو في الفنكف العممية .ط ،4دار نيضة مصر لمنشر،
القاىرة.
 .11الشاؿ ،محمود ( .)2001قدرات التفكير البتكارم .القاىرة :مركز الكتاب لمنشر.
 .17الشاؿ ،محمود النبوي ( .)2006التكجيو في الفنكف العممية ،دار نيضة مصر لمنشر،
القاىرة.
 .18شحاتو ،حسف ( .)5004المناىج الدراسية بيف النظرية كالتطبيؽ .القاىرة  ،مكتبة الدار
العربية لمكتاب.
 .19الشماع ،خميؿ محمد ،وحمود ،خضير كاظـ ( .)2005نظرية المنظمة ،ط ،1دار المسيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،االردف.
 .12الشمري  ،فيد (5005ـ)" .المناخ التنظيمي في المنافذ الجمركية كعالقتو باإلبداع اإلدارم ".
رسالة ماجستير ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية،الرياض.

 .16شوؽ ،محمود ،سعيد ،محمد (5033ـ) .معمـ القرف الحادم كالعشريف .ط ،3دار الفكر
العربي :القاىرة.
 .10الصفا ،محمد( .)2001التربية الفنية كأىميتيا ،و ازرة التربية والتعميـ ،ط ،1عماف.
 .14العاجز ،فؤاد ( .)5033المشكبلت اإلدارية التي تواجو مديرات مدارس البنات في التعميـ
األساسي بمحافظات غزة وعبلقتيا ببعض المتييرات .مجمة الجامعة اإلسالمية .غزة،

المجمد ،6العدد.3
 .13العازمي ،محمد .)2006( .القيادة التحكيمية كعالقتيا باإلبداع اإلدارم .قسـ العموـ اإلدارية،
كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ لمعموـ األمنية .الرياض.
 .11عبد الفتاح ،نبيؿ ( .)3662ميارات التفكير اإلبداعي وعبلقتيا بعممية اتخاذ القرار .مجمة
اإلداري ،مسقط.
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 .11عبد المجيد ،جميؿ طارؽ (" .)2005األنشطة البداعية لألطفاؿ"  ،دار الصفا لمنشر
والتوزيع ،عماف.
 .17عبد المنعـ ،غرة وعبد الحكيـ ،محمد ( .)5000تنمية اإلبداع البتكارم لدل المكاطف العربي.
بحوث مختارة مف مؤتمر اإلبداع والتجديد في اإلدارة العربية في مواجية تحديات القرف
الحادي والعشريف .القاىرة :المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.
 .18عبد الوىاب ،عمي (1400ىػ) .القدرات اإلبداعية لمعامميف .مجمة اإلدارة العامة ،ع (.)25
 .19عبدالرحمف ،ناديا( .)2008مقدمة في اإلبداع  ،دار وائؿ لمطباعة والنشر ،عماف ،األردف.
 .72العجمػػة ،توفيػػؽ .)2009( .اإلبػػداع اإلداري وعبلقتػػو بػػاألدا الػػوظيفي لمػػديري القطػػاع العػػاـ،
رسالة ماجستير ،قسـ إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية .غزة.

 .76عسػػاؼ ،عبػػد المعطػػي ( .)1995مقومػػات اإلبػػداع اإلداري فػػي المنظمػػات المعاص ػرة .مجمػػػة
اإلدارم ،س ( ،)17ع (.)62

 .70عسػػاؼ ،وفػػا (".)2004واقػػع اإلبػػداع اإلداري ومعوقاتػػو لػػدي مػػديرات المػػدارس بمدينػػة الريػػاض
"رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.

 .74عصاـ الديف ،محمد( .)2003اإلبداع في تدريس العمكـ ،مكتبة المتنبي ،الدماـ.
 .73عطية ،محمد ( .)5002آفاؽ جديدة لمفف .عالـ الكتب ،القاىرة.
 .71عواممة ،عمي( .)2008القدرات اإلبداعية لمعامميف .مجمة اإلدارة العامة ،ع (.)25
 .71العيسػػى ،غزيػػؿ سػػعد عبػػد اهلل ( .)3663المنػػاخ التنظيمػػي وأث ػره عمػػى الرضػػا الػػوظيفي .رسػػالة
ماجستير ير منشكرة ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.

 .77اليامدي ،عبد الخاؿ ( .)5006الصعوبات التي تواجو مػنيج التربيػة الفنيػة بالمرحمػة المتوسػطة

بمنطقػػة الباحػػة التعميميػػة مػػف وجيػػة نظػػر المشػرفيف التربػػوييف والمعممػػيف .رسػػالة ماجسػػتير،

جامعة أـ القري ،المممكة العربية السعودية.
 .78اليمري ،جميػؿ ( .)1983التيييػر التنظيمػي ،االبػداع والتنميػة ،مجمػة كميػة العمػكـ القتصػادية
كالتصرؼ ،صفاقس ،تونس .

 .79الف ػػاعوري رفع ػػت ( .)2005إدارة اإلبػػػداع اإلدارم ،المنظم ػػة العربي ػػة لمتنمي ػػة اإلداري ػػة "بح ػػوث
ودراسات" ،جميورية مصر العربية.
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 .82فتح اهلل ،عائشة ،وعبلـ ،ليمى ،وةخروف ( .)3666معممو ومعممات التربية الفنية بدولة قطر

بعض القضايا والمشكبلت .حكلية كمية التربية ،العدد ،32المطبعة األىمية ،الدوحة،

ص(.)155-133
 .86فضؿ اهلل ،فضؿ اهلل (3403ىػ) .المقومات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في

العالـ العربي وأثرىا في توجيات اإلبداع اإلداري .المجمة العربية لإلدارة ،س (،)30

ع(.)1
 .80القريضى ،محمد( .)2002األسس النفسية لالبتكار ،مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع ،الكويت.
 .84القريضي ،عبد المطمب أميف .)1995( ،مدخؿ إلى سيككلكجية البداع الماراتي ،دار
المعارؼ ،مصر.
 .83قطب ،سيد ( .)1967التاريخ فكرة كمنياج ،دار الشروؽ ،األردف.
 .81قماش ،قماش ( .)5002تحميؿ برنامج التربية الفنية بكميات المعمميف في ضو االتجاه
التنظيمي في التربية الفنية .رسالة ماجستير  ،جامعة أـ القري ،المممكة العربية السعودية.

 .81النجر ،سوزاف( .)1984اإلدراؾ الفني والضو الطبيعي ،ترجمة :راضي حكيـ ،مجمة الثقافة
األجنبية ،العدد الثاني /السنة الرابعة.

 .87المحب ،فاطمة( .)1992التربية الفنية وأىميتيا ،مجمة الكاتب لمثقافة اإلنسانية ،مقاؿ،
القدس ،ص(.)104-99
 .88محمد ،محمود فؤاد ( :)3663اتخاذ الق اررات باستخداـ التفكير االبتكاري .مجمة التنمية
اإلدارية ،ع (.)21

 .89المشوط ،محمد سعد فو  ،)2011( ،أثر بيئة العمؿ عمى اإلبداع اإلداري دراسة تطبيقية

عمى أكاديمية سعد العبد اهلل لمعموـ األمنية في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،قسـ إدارة
األعماؿ ،كمية األعماؿ ،جامعة الشرؽ األوسط  ،األردف.

 .92المطيري ،نواؼ بف بجاد الجبريف ( :)5002التعميـ التنظيمي وتنمية ميارات اإلبداع اإلداري
مف وجية نظر ضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة .رسالة ماجستير ير منشكرة ،مكة

المكرمة :جامعة أـ القري.
 .96المطيري ،فيد ( :)5003عكامؿ كمقكمات التفكير اإلبداعي .الرياض ،مكتبة الرشيد.
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 .90المينا ،عبد اهلل مينا ،والحداد ،عبد اهلل عيسى ( .)5000األساليب الحديثة في تدريس مادة

التربية الفنية .مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ،دولة الكويت ،حولي ،العيف ،دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

 .94موسى ،فاتف (" .)2011المشكبلت التي تواجو معممي التربية الفنية بمدارس وكالة اليوث
بمحافظات غزة وسبؿ عبلجيا" رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.

 .93النجادي ،عبد العزيز( .)3663كفايات التدريس المطموب توافرىا لدي معممي التربية الفنية
بالمرحمة المتوسطة .المجمة التربكية ،المجمد العاشر ،العدد ،6جامعة الكويت ،مجمس

النشر العممي ،ص(.)340-333
 .91عطية ،محسف ( .)5003الفناف كالجميكر ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .91النجار ،جمعة ،ممكاوي ،محمود ( .)2009نظـ المعمومات وأثرىا في مستويات اإلبداع (دراسة
ميدانية فيشر كات التأميف األردنية) ،رسالة ماجستير ،األردف.

 .97النجار ،جمعة ،ممكاوي ،محمود ( .)2010نظـ المعمومات وأثرىا في مستويات اإلبداع (دراسة
ميدانية في شركات التأميف األردنية) ،رسالة ماجستير ،األردف.

 .98نديـ ،مأموف ( .)5004تطكير المنتجات الجديدة ،دار وائؿ لمنشر ،عماف.
 .99النمر ،سعود بف محمد (" .)3665اإلبداع اإلداري :دراسة سموكية" .مجمة المدير العربي،
مركز تطوير األدا والتنمية ،القاىرة.
 .622ىمشري ،عمر ( .)3664معيقات اإلبداع لدي العامميف في المكتبات المتخصصة في
األردف .مجمة دراسات ،مج ( ،)53ع (.)4

 .626ىيجاف ،عبد الرحمف أحمد (3435ىػ) :أىمية قيـ المديريف في تشكيؿ ثقافة منظمتيف
سعوديتيف :الييئة الممكية لمجبيؿ وينبع وشركة سابؾ .مجمة اإلدارة العامة ،ع (.)44

 .620ىيجاف ،عبد الرحمف أحمد (3450ىػ) .معوقات اإلبداع اإلداري في المنظمات السعودية.
مجمة اإلدارة العامة ،مج ( ،)16ع (.)3

 .624و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي ( .)3664كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي لمحافظات زة.
 .623و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية ( .)2009التشكيالت المدرسية ،اإلدارة العامة
لمتعميـ العاـ ،غزة.

636

:المراجع األجنبية
1. Academic achievement." Dissertation Abstract International.
2. Amabile,T.M. (1983) "The social Psychology of Creativity ." In journal
of Personality and social psychology, V01.87.
3. Approaches Midwest, publication.
4. Bernard, show(2003), creative manager, retrieved from:
5. Bethn, j (1998). Creativ Teacher. Journal of Teaching in Physical
Education , 7(1) 265.
6. Briggs,J.(1984). The genius mind. Science Digest.
7. Bright & Philippa. (2002). Factors that Enhance and Impede Good
Teaching: Implication of staff Devlopment, Dundin: University of
Otago.
8. DeBono,E.(1991)"CORT Thinking IV Teacher Notes: Creativity",2nd
Ed. London, Pergman Press, Inc.
9. Drucker, P, (1985). Innovation and enter partnership, (1st ed), London.
10.Fleith,D & Denise,S. (2000). Teacher and Student Perceptions in the
Classroom Enviroment. Roeper Review,22,148-52.
11.Guilford,J.P. (1986). Creative talents: Their nature. uses and
development. Buffalo , New York: Bearly limited.
http:// www.prm.nau.edu.
12.James C. Sarros(2008), Building a Climate for Innovation Through
Transformational Leadership and Organizational Culture وThomas
Edison State College.
13.kyoo, baek(2007) ,The Impact of Contextual and Personal
Characteristics on Employee Creativity in Korean Firms, University of
Minnesota.
14.Mccormick ,R.J & Aubrey, l. n. (1987) Open Classroom Structure and
Examiner style ; Thee Effect On Creativity in Children. Child study
Journal , Vo 8 , No 3.
15.Osborn, A. (1963). Applied imagination. New York: Scribners.
16.Ott, J. Steven. (1989). The organizational culture perspective Chicago.
Dosrsay press.
17.Ott, J. Steven. (1989). The organizational culture perspective Chicago.
Dosrsay press.
18.Rakhsh, Pegah; Ahmadi, Ebadollah(2011), "Creativity ,organizational
learning and operatio, International Proceedings of Economics
Development & Research;2011, Vol. 13, p205,Academic Journal.
19.Sandifer, P.D.(1972) "The relationship between creativity and
20.Song, Ji Hoon. And Kyoo, Baek. And Chermack, Thomas J.
(2009). The dimensions of learning organization questionnaire DLOQ:
A validation study in a Korean context, Wiley Interscience 20(1).
21.Swartz, J., &Perkins,n. (1990) "Teaching thinking", Issuse and
630

22.Talana, Naude(2005), "The relationship between personality and
creativity", Thesis (MA (Psychology)),University of Pretoria.
23.Taylor,c.w.(1993). Various approaches to and definitions of creativity.
In R.J Sternberg (Ed) , the nature creativity , New York: press
Syndicate of the University on Cambridge.
24.Taylor,C.W.(1993). Various approaches to and definitions of creativity.
New York: Press Syndicate of the university of Cambridge.
25.The New Encyclopedia Britannica. (1992). Vol.3. Chicago,
Encyclopedia Britanica, Inc.
26.Torrance, E. (1969). Guiding creative talent. Englwood: Cliffs ,N.S.
Prentice Hall. INC.
27.Unsworth, Kerrie L., Wall, Toby D., & Carter, Angela (2005) Creative
requirement: A neglected construct in the study of employee
28.Wineburg, S. (1991). On the Reading of Historical Texts: Notes on the
Breach Between School and Academy.American Educational Research
Journal,28,495-519.

634

ادلالحـــــق

633

ممحؽ رقـ ()3
الستبانة في صكرتيا األكلية

األخ الكريـ /الخت الكريمة  ...........................................حفظو اهلل
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،،،

الستبانة
في إطار بحث ماجستير تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف:
معكقػػػػػػات األداء اإلبػػػػػػداعي لمعممػػػػػػي التربيػػػػػػة الفنيػػػػػػة فػػػػػػي المرحمػػػػػػة األساسػػػػػػية بمحافظػػػػػػات ػػػػػػزة كسػػػػػػبؿ
الحد منيا
فأرجو منؾ أخي الكريـ/أختى الكريمة ق ار ة االستبانة بعناية ووضع إشارة(×) في الخانة التي تمثؿ رأيؾ بصدؽ ،وفي حجـ المشكمة
التي تواجييا كمعمـ ومشرؼ لمتربية الفنية ،مع العمـ أف البيانات التي سيتـ الحصوؿ عمييا ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.
إف حرصكـ عمى تقديـ المعمومات الكافية بدقة وموضوعية سيؤدي إلى تقييـ أفضؿ لموضوع الدراسة مما سيعود بالنفع والخير لما

فيو مصمحة لمؤسستكـ التعميمية وعمى المجتمع الفمسطيني مف أجؿ البنا والتطوير والتحسيف.
لذا نأمؿ مف حضرتكـ التكرـ بممي االستبانة بكؿ دقة وعناية ،لشاكريف لكـ حسف تعاونكـ،،،
المعمكمات الشخصية:
الجنس:
سنكات الخدمة:

ذكر
مف  5-1سنوات

أنثى
مف  10-6سنوات

مف  11سنة فأكثر

الباحثة

سكزاف حسيف اليمص
جامعة األزىر -زة
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ـ

موافؽ

العبارة

بدرجة
كبيرة
جدا

أكلن .المعكقات التربكية
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

.10

ضعؼ التنسيؽ والتعاوف بيف اإلدارة المدرسية واإلشراؼ التربوي.
وج ػػود فج ػػوة ب ػػيف م ػػا ي ػػدرس ف ػػي الجامع ػػات والمن ػػاىج المق ػػررة ف ػػي
المدارس.
طبيعة المناخ التربوي السائد في المدرسة.
ضعؼ الدوافع الداخمية لئلبداع لدي المعمميف.
كثرة األعبا الوظيفية عمى معمـ التربية الفنية.
قمة اىتماـ المجتمع المدرسي بالعمـ المبدع.
تفضػ ػ ػ ػػيؿ مػ ػ ػ ػػدير المدرسػ ػ ػ ػػة لممعممػ ػ ػ ػػيف مػ ػ ػ ػػف تخصصػ ػ ػ ػػات الم ػ ػ ػ ػواد
األساسية األخري عمى معمـ التربية الفنية.
عدـ االىتماـ بتوفير الحوافز والجوائز لممعمميف والطمبة المبدعيف.
قمػ ػ ػػة الػ ػ ػػدورات التدريبيػ ػ ػػة المقدمػ ػ ػػة لمعممػ ػ ػػي التربيػ ػ ػػة الفنيػ ػ ػػة أثنػ ػ ػػا
الخدمة في تنمية اإلبداع في مجاؿ التدريس.
عدـ إتاحة الفرص المناسبة لممعمـ في المدرسة لمتعبير عف االفكار
اإلبداعية.

ثانيان :المعكقات اإلدارية
.11

سيطرة إدارة المدرسة عمى أنشطة التبلميذ داخؿ وخارج المدرسة.

.12

ضعؼ دور مشرؼ المادة في إطبلؽ القدرات اإلبداعية لممعمـ.

.13

ضعؼ دور مدير المدرسة في إطبلؽ القدرات اإلبداعية لممعمـ.

.14

صعوبة ضبط الصؼ عند ممارسة األنشطة اإلبداعية مع التبلميذ.
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موافؽ

موافؽ

موافؽ

موافؽ

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

.15

عدـ مناسبة تنظيـ حصص التربية الفنية داخؿ الجدوؿ المدرسي.

.16

قمة عدد حصص التربية الفنية االسبوعية.

.17

كثرة عدد التبلميذ تحد مف قدرة المعمـ عمى اإلبداع.

.18

توزيع حصص التربية الفنية عمى معمميف غير متخصصيف.

ثالثان :المعكقات المادية
.19

عدـ توفر غرفة خاصة لمتربية الفنية.

.20

عػػدـ مبلئمػػة اليرفػػة المعػػدة لتنفيػػذ أنشػػطة التربيػػة الفنيػػة مػػف حيػػث

.21

عدـ توفر الخامات واألدوات لتنفيذ أنشطة التربية الفنية.

.22

عدـ جودة الخامات المخصصة ألنشطة التربية الفنية.

.23

قمػ ػ ػػة ت ػ ػ ػوافر ب ػ ػ ػرامج حاسػ ػ ػػوبية عمميػ ػ ػػة لتنميػ ػ ػػة القػ ػ ػػدرات اإلبداعيػ ػ ػػة

المساحة والتجييزات.

لمتبلميذ في المدرسة.

.24

عدـ استثمار المعمـ لمموارد المادية بشكؿ فاعؿ وجيد.

.25

عػ ػػدـ وجػ ػػود مكػ ػػاف ةمػ ػػف لمحفػ ػػاظ عمػ ػػى أعمػ ػػاؿ الطػ ػػبلب وخامػ ػػات
التربية الفنية.

.26

اإلضا ة والتيوية غير كافية في الفصوؿ الدراسية.

.27

افتقار مكتبة المدرسة لمكتب والمراجع الفنية.

المحكر الثاني :سبؿ الحد مف معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية
 .28تعزي ػػز التنس ػػيؽ ب ػػيف اإلدارة المدرس ػػية واإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ومعمم ػػي
التربية الفنية.
 .29إعػػداد وتنفيػػذ ب ػرامج تدريبيػػة تسػػاعد عمػػى تنميػػة الميػػارات اإلبداعيػػة
واالبتكارية.
 .30زيادة عدد مشرفي التربية الفنيػة ليتمكنػوا مػف تيطيػة احتياجػات كافػة
معممي التربية الفنية ومتابعتيـ.
 .31توفير وتجييز غرفة خاصة لمتربية الفنية وأنشطتيا المختمفة.
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 .32تعزيز قدرة معمـ التربية الفنية عمػى التعامػؿ مػع الوسػائؿ التكنولوجيػا
في التدريس.
 .33تػ ػػوفير ح ػ ػوافز ماديػ ػػة ومعنويػ ػػة ألصػ ػػحاب األفكػ ػػار اإلبداعيػ ػػة مػ ػػف
المعمميف والطمبة في مجاؿ التربية الفنية.
 .34ربط اإلعداد األكاديمي والتربوي لممعمـ بيف ما يدرس فػي الجامعػات
والمناىج المقررة في المدارس.
 .35تنظيـ حصص التربية الفنية داخؿ الجدوؿ الدراسي.
 .36توفير الكتب والمراجع والبحوث الفنية البلزمة في المكتبة المدرسية.
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ممحؽ رقـ ()2
أسماء المحكميف
المحكـ

التخصص

.6

د .فايز عمي األسود

أصوؿ تربية

جامعة األزىر

.0

د .محمد ىاشـ أغا

أصوؿ تربية

جامعة األزىر

.4

د .عصاـ حسف الموح

أصوؿ تربية

غير متفرغ

.3

أ.د .فؤاد عمي العاجز

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

.1

د .محمد عثماف األغا

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

.1

د .فايز كماؿ شمداف

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

.7

د .محمود إبراىيـ خمؼ اهلل

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

.8

د .رزؽ عبدالمنعـ شعت

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

.9

د .رائد حسيف الحجار

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

 .62د .ناجي رجب سكر

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

 .66د .ناصر جاسر األغا

أصوؿ تربية

جامعة القدس المفتوحة/خانيونس

تربية فنية

جامعة القدس المفتوحة

إدارة وتخطيط تربوي

و ازرة التربية والتعميـ العالي

 .60د .سييمة شاىيف
 .64د .محمود عبد المجيد عساؼ
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مكاف العمؿ

ممحؽ رقـ ()1
الستبانة في صكرتيا النيائية

السيد :معمـ /معممة التربية الفنية المحترميف
تحية طيبة وبعد،
تقوـ الباحثة بإج ار دراسة بعنواف:

"معكقػػػػػػػػات األداء اإلبػػػػػػػػداعي لمعممػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػية بمحافظػػػػػػػػات
ػػػػػػزة كسػػػػػػبؿ الحػػػػػػد منيػػػػػػا" ،لنيػػػػػػؿ درجػػػػػػة الماجسػػػػػػتير مػػػػػػف جامعػػػػػػة األزىػػػػػػر بغػػػػػػزة ،حي ػ ػػث تي ػ ػػدؼ
الد ارسػ ػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػ ػػى التعػ ػ ػ ػ ػػرؼ إلػ ػ ػ ػ ػػى معوقػ ػ ػ ػ ػػات األدا اإلبػ ػ ػ ػ ػػداعي لمعممػ ػ ػ ػ ػػي التربيػ ػ ػ ػ ػػة الفنيػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي المرحمػ ػ ػ ػ ػػة

األساسػ ػ ػ ػػية وسػ ػ ػ ػػبؿ الحػ ػ ػ ػػد منيػ ػ ػ ػػا .فإنػ ػ ػ ػػو ليسػ ػ ػ ػػعد الباحثػ ػ ػ ػػة أف تضػ ػ ػ ػػع بػ ػ ػ ػػيف يػ ػ ػ ػػديؾ اسػ ػ ػ ػػتبانة الد ارسػ ػ ػ ػػة ىػ ػ ػ ػػذه ،ةم ػ ػ ػ ػبلً

تع ػ ػ ػ ػػاونكـ لئلجاب ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػػف بنودى ػ ػ ػ ػػا بعناي ػ ػ ػ ػػة ودق ػ ػ ػ ػػة ،الف نت ػ ػ ػ ػػائج الد ارس ػ ػ ػ ػػة تعتم ػ ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػ ػػى أري ػ ػ ػ ػػؾ الموض ػ ػ ػ ػػوعي ،مؤك ػ ػ ػ ػػداً أف

جميع اإلجابات ستعامؿ بسرية تامة ،ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

شاك اًر لكـ حسف تعاونكـ ،وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير،،
أكلن .المعمكمات الشخصية:
الجنس:

ذكر

المؤىؿ العممي:

بكالوريس

سنكات الخدمة:

أقؿ مف  5سنوات

المنطقة التعميمية:

شرؽ غزة

أنثى
دراسات عميا
مف  10-5سنوات
شماؿ غزة

غرب غزة

أكثر مف  10سنوات
الوسطى

خانيونس

الباحثة

رفح

سكزاف حسيف اليمص
0599453769
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ـ

كبيرة

العبارة

جدا

أكلن .المعكقات التنظيمية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ضعؼ التنسيؽ بيف اإلدارة المدرسية وبيف المشرؼ التربوي.

ضعؼ مبل مة المناخ التنظيمي السائد لئلبداع.
قمة اىتماـ المدرسة بأوجو اإلبداع الفني.
تفضػ ػػيؿ مػ ػػدير المدرسػ ػػة لممعممػ ػػيف مػ ػػف تخصصػ ػػات الم ػ ػواد األساسػ ػػية

األخري عمى معمـ التربية الفنية.

ضعؼ دور مشرؼ المبحث في تعزيز القدرات اإلبداعية لممعمـ.
قمػ ػ ػػة الػ ػ ػػدورات التدريبيػ ػ ػػة اإلبداعيػ ػ ػػة المقدمػ ػ ػػة لمعممػ ػ ػػي التربيػ ػ ػػة الفنيػ ػ ػػة

أثنا الخدمة.

قمػػة إتاحػػة الفػػرص المناس ػػبة لممعمػػـ فػػي المدرس ػػة لمتعبيػػر عػػف األفك ػػار
اإلبداعية مف خبلؿ الموحات الفنية أو الرسومات.

ثانيان :المعكقات اإلدارية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تدخؿ اإلدارة في تحديد أوجو أنشطة الطمبة داخؿ المدرسة.
ض ػ ػػعؼ دور م ػ ػػدير المدرس ػ ػػة ف ػ ػػي تش ػ ػػجيع الق ػ ػػدرات اإلبداعي ػ ػػة لممعمػ ػ ػـ

والمتعمـ.

تكميؼ اإلدارة معمـ التربية الفنية بالمشاركة في أغمب المجاف المدرسية.
ضعؼ اىتماـ اإلدارة المدرسية بحصص التربية الفنية.
قمة تنظيـ حصص التربية الفنية داخؿ الجدوؿ المدرسي.
قمة عدد حصص التربية الفنية األسبوعية.
توزيع حصص التربية الفنية عمى معمميف غير متخصصيف.

ثالثان :المعكقات المادية
.1
.2
.3
.4
.5

افتقار البيئة الفيزيقية ليرؼ متخصصة في التربية الفنية.
قمة توفر الخامات واألدوات لتنفيذ أنشطة التربية الفنية.
قم ػ ػػة تػ ػ ػوافر بػ ػ ػرامج حاس ػ ػػوبية عممي ػ ػػة لتنمي ػ ػػة الق ػ ػػدرات اإلبداعي ػ ػػة ف ػ ػػي

المدرسة.

ضػ ػػعؼ مبل مػ ػػة اليرفػ ػػة المعػ ػػدة لتنفيػ ػػذ األنشػ ػػطة مػ ػػف حيػ ػػث المسػ ػػاحة

والتجييزات.

عدـ وجود مكاف ةمف لمحفاظ عمى أعماؿ وخامات التربية الفنية.
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كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة
جدان

.6
.7

تفتقر مكتبة المدرسة لمكتب والمراجع المرتبطة بالتربية الفنية.
ضعؼ جودة الخامات المخصصة ألنشطة التربية الفنية.

رابعان :المعكقات المتعمقة بالمعمـ

.1

ضعؼ الدوافع الداخمية لئلبداع لدي المعمميف.

.2

قمة اضطبلع معمـ التربية الفنية عمى ما ىو جديد في مجاؿ الفنوف.

.3

تفضيؿ معمـ التربية الفنية الطرؽ التقميدية في التدريس.

.4

صعوبة فيـ خصائص التبلميذ ودوافعيـ نحو تعمـ الفنوف.

.5

تدريس معمـ التربية الفنية مباحث مف غير تخصصو.

.6

نق ػػص ق ػػدرة معم ػػـ التربي ػػة الفني ػػة عم ػػى توظي ػػؼ التكنولوجي ػػا التعم ػػيـ ف ػػي

.7

ضعؼ قدرة المدرس عمى ضبط الصؼ عند ممارسة األنشػطة اإلبداعيػة

التدريس.

مع التبلميذ.

خامسان :المعكقات المتعمقة بالطالب

.1

كثرة عدد التبلميذ في داخؿ الصؼ الواحد.

.2

صعوبة تحفيز التبلميذ عمى التعبير عف أفكارىـ اإلبداعية.

.3

ضعؼ تكيؼ بعض التبلميذ مع الطرؽ اإلبداعية في التدريس.

.4

تفضيؿ كثير مف التبلميذ شرح دروس التربية الفنية بالطريقة اإللقائية.

.5

اتجاىات الطمبة السمبية نحو دراسة التربية الفنية.

.6

ضعؼ مشاركة الطبلب في المسابقات الفنية.

سادسان :المعكقات المرتبطة بالمنياج

.1

محتوي مقرر التربية الفنية ال يشجع عمى اإلبداع.

.2

كبر حجـ المنياج مقارنة بالوقت المخصص لو.

.3

افتقار وجود منياج مبنى عمى التراكـ المعرفي والخبرات السابقة لمتبلميذ.

.4

ضعؼ ارتباط المنياج بأوجو الميوؿ والدوافع لدي المعمـ والتمميذ.

.5

تركيز المنياج عمى اإلطار النظري عمى حساب التطبيؽ العممي.

.6

قمة محاكاة المنياج لمواقع والتراث.

.7

ضعؼ تعزيز المنياج لمتعمـ الذاتي.
المحكر الثاني :سبؿ الحد مف معكقات األداء اإلبداعي لمعممي التربية الفنية في المرحمة األساسية

.1

تعزيػػز أوجػػو التنسػػيؽ بػػيف اإلدارة المدرسػػية واإلش ػراؼ التربػػوي فػػي مجػػاؿ

.2

إطػػبلؽ القػػدرات اإلبداعيػػة لممعممػػيف مػػف قبػػؿ اإلدارة المدرسػػية مػػف خػػبلؿ

.3

اىتم ػػاـ اإلدارة المدرس ػػية باحتياج ػػات ومش ػػكبلت معم ػػـ التربي ػػة الفني ػػة م ػػف

القدرات االبداعية لمعممي التربية الفنية.

عقد البرامج التدريبية واألنشطة المختمفة في ىذا المجاؿ.
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خبلؿ دراسة معمقة لحاجاتيـ ومتطمباتيـ.

.4

تشجيع المعمميف عمى اتباع استراتيجيات تنمي التفكير االبداعي.

.5

تعزيز المستوي الفني لمتبلميذ مف خبلؿ المشاركة بالمعػارض والمسػابقات

.6

إعداد دليؿ لمعمـ التربية الفنية ذي رؤية واضحة.

.7

زي ػػادة ع ػػدد مش ػػرفي التربي ػػة الفني ػػة ليتمكنػ ػوا م ػػف تيطي ػػة احتياج ػػات كاف ػػة

.8

توفير غرفة خاصة لمتربية الفنية وأنشطتيا المختمفة.

.9

تعزيػػز قػػدرة معمػػـ التربيػػة الفنيػػة عمػػى التعامػػؿ مػػع وسػػائؿ التكنولوجيػػا فػػي

الفنية.

معممي التربية الفنية ومتابعتيـ.

التدريس.

 .10تػ ػػوفير الح ػ ػوافز والتشػ ػػجيع ألصػ ػػحاب األفكػ ػػار اإلبداعيػ ػػة مػ ػػف المعممػ ػػيف
والطمبة في مجاؿ التربية الفنية.

 .11ربط اإلعداد األكاديمي والتربوي لممعمـ بالمناىج المقررة في المدارس.
 .12توفير الكتب والمراجع والبحوث الفنية البلزمة في المكتبة المدرسية.
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ممحؽ رقـ ()4
تسييؿ ميمة باحثة
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