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  لدى مدیري المدارس في لواء الطیبة درجة ممارسة اإلبداع اإلداريّ 
 مین ة من وجهة نظر المعلّ والوسطیّ 

 

 

 الملخص: 

راسة درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية  إ��    التعرف  هدفِت الّدِ

وجهة   املعلم�ن،من  بيانا��ا    نظر  جمع   �� راسة  الّدِ املس��، واستخدمت  الوصفيُّ  املن�ُج  الدراسة  واتبعت 

راسة من (26استبانة م�ونة من (    294) فقرة، وجرى التأكد من صدقها وثبا��ا. وت�ونت عينة الّدِ
ً
) معلما

راسة أّن  ممارسة اإلبداع اإلداري لدى  درجة    ومعلمة تم اختيارهم بالطر�قة العشوائية. وأظهرت نتائج الّدِ

�� املدارس  املعلم�ن  مديري  نظر  وجهة  من  والوسطية  الطيبة  جميِع    لواء  ع��  متوسطٍة  بدرجٍة  جاءت 

 ملتغ�� ا�جنِس، 
ً
تائُج وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائّيٍة �� استجابات أفراد العينة تبعا ا�جاالِت, وأظهرِت النَّ

الذ�ور، لصا�ح  الفروقات  هذه  تائُج    و�عزى  النَّ مستوى  وأظهرِت  عند  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  وجود 

اإلحصائّية ع��    الداللة  االنفتاح  مجال  باستثناء  العل�ي  املؤهل  ملتغ��   
ً
تبعا العينة  أفراد  استجابات   ��

تائُج وجود فروٍق ذات   التغي��، و�عزى هذه الفروقات لصا�ح أ�حاب املؤهل العل�ي ب�الور�وس، وأظهرِت النَّ

 ملتغ�� سنوات ا�خ��ة
ً
(املرونة، االنفتاح ع�� التغي��)،  �جاالت    داللٍة إحصائّيٍة �� استجابات أفراد العينة تبعا

 
ُ
   سنوات فأك��). 10عزى هذه الفروقات لصا�ح أ�حاب ا�خ��ة (و�

 األردن.، لواء الطيبة والوسطية، مديرو املدارس، املعلمون، اإلداري  : اإلبداعمفاتيح �لمات 

Abstract: 
This study aimed to identify to the degree of administrative creativity of Al Taybah and Al Wasateya school 

principals from teachers' point of view, the study followed the descriptive method. The study use data 

collection is a questionnaire and consisting of (26) items, The study sample consisted of (294) teachers 

chosen by using random sample method. The results indicated the degree of administrative creativity of Al 

Taybah and Al Wasateya school principals from teachers' point of view, which comes at a medium degree 

on the tool as a whole and all domains. The results indicated that there were significant differences in the 

responses of the sample members according to gender in favor of male, the results indicated that there were 

significant differences in the responses of the sample members according to educational stage in favor of 

Bachelor, and the results indicated that there were significant differences in the responses of the sample 

members according to years of experience in favor of who have more than ten years’ experience. 

Key words: Administrative Creativity, School Principals, Teachers, Al Taybah and Al Wasateya 

Governorate, Jordan. 
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   : مة مقّد -1

إحساس الفرد    �� �عميق�ساهم اإلدارة املدرسية بدرجة كب��ة �� تر�ية األجيال تر�ية شمولية مت�املة، و 

كيف مع الواقع، وتزو�دهم باملعرفة واملهارات   لتعز�ز املمارسات اإليجابية    الالزمة باالنتماء إ�� مجتمعھ والتَّ

كيف مع مستجّد وا�خ��   ات ا�حياة.  ات ال�ي تجعلهم مبدع�ن وقادر�ن ع�� التَّ

التغ��،    عقيد، كث�� املشكالت، سريع  التَّ الواقع شديد  لتغي�� هذا  �بو�ة 
َّ
ال� املؤسسات  أدوار  أهم  ومن 

جھ نحو تصميم بيئة تنظيمية إبداعية تتضمن استخدام أساليب  القيادة اإلدار�ة الواعية ال�ي تتّ   تحقيُق 

هو أمر  مختلفة �س��دف تنمية قدرات األفراد اإلبداعية وزرع عناصر اإلبداع اإلداري �� املؤسسات و   وطرق 

�س�� أن  املؤّسسات  يتطلب  حّ�ى    واكبةمإ��    تلك  ا�جديدة  ال��بوّ�ة  النظر�ات  وفتوحات  الواقع  تحّوالت 

 .)2007�ستطيع البقاء �� ساحة املنافسة العاملية الشرسة (نصر، 

ما  تطو�ر مهارات املعلم�ن ومقدرا��م املتم��ة    ومن نافلة القول إّن مسؤولية 
ّ
ت�ون ع�� عاتق مديري  إن

بدع�ن،  
ُ
أهدافهم تطو�ر �ادر املعلم�ن لتنمية قدرا��م مع االهتمام الدائم بتوف�� التغذية إذ من  املدارس امل

لتحق تدر�بية  دورات  وعقد  بأدا��م،  يتصل  فيما  الضرور�ة  وتحس�ن  الراجعة  عل��ا،  املتفق  األهداف  يق 

لوكية، واملهنية والتقنية وغ��ها، ملا لهذه األمور من ا�ع�اسات جوهر�ة ع�� البيئة  مهارا��م املعرفية والّس 

عزز ثقة املعلم بنفسھ وتدفعھ لتقديم أك�� جهد لر�� العملية التعليمية وال��وض    فضال عن أّ��االتعليمية،  
ُ
�

حسب األهداف    هانجاز �مة تقوم بتحقيق املهمات و لوصول إ�� مستو�ات فكر�ة متقّد ��ا، �ل ذلك من أجل ا

 ). Reflianto, Ariani & Afnita, 2018املتفق عل��ا (

ا، و �عّد  الدور الذي يقوم بھ مديرو املدارس �� املؤسسات ال��بو�ة    إّن   ت��ز أهمية العنصر    من هنا محور��

هذه  إدارة   �� اإلبداع  وأهمية  املواضيع    البشري  أك��  من  أن  حيث  اإلداري،  التم��  لتحقيق  املؤسسات 

ھ الاملتداولة �� دراسات اإلدارة وعلم النفس هو موضوع القيادة اإلدار�ة واإلبداع اإلداري،  
ّ
يتم   �� ح�ن أن

 �� الدراسات العر�ية ع�� حد علم الباحث
ً
طت  ، كما أن هناك ندرة �� الدراسات ال�ي ر��نالتطرق إل��ا كث��ا

 �� توفر القدرات اإلبداعية �� األفراد العامل�ن وسيادة ثقافة تنظيمية إبداعية  
ً
ب�ن اإلبداع اإلداري ممثال

 .)2013داخل املؤسسة (ا�جعافرة،  

 :مدير املدرسة املبدعخصائص 

املدرسة    اإلبداع اإلداري إقدرة ع��  امل  ذو يمثل مدير  �� مسار  الرئيس  الزاو�ة  حجر  التجديد    ، حداث 

 مات وا�خصائص، و�� �اآل�ي:�تح�� هذا القائد اإلداري بالعديد من الّس و 

العقليّ  .1  ة:  ا�خصائص 
ّ
التفك��  ��  ل  تتمث امرونة  القدرة ع��  لفرد، وعند   �� 

ّ
ات جاهھ �سهولة  �غي�� 

د وتنظيم األف�ار  نتاج أك�� قدر من األف�ار �� وقت محّد إحسب الظروف املتغ��ة وما يالئمها مع  

وأشمل�ش�ل   (العاجز  ،أوسع  التفك��   �� واالستقاللية  املألوف،  عن  الدائم  وشلدان،    وا�خروج 

2009.( 
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و�ع�ي  ا�خصائص   .2 والتعليمات  االنفعالية:  باألنظمة  التقيد  وعدم  الذاتية،  القيود  من  التحرر 

  هو ما يؤدي لالستفادة من تحو�ل األزمات إ�� فرص سانحة للوصول إ�� نتائج ناجحة و�يجابية، و 

د  االنفتاح ع�� ا�خ��ات ا�جديدة وا�جرأة وعدم ال��دّ ب بادرة  املالفشل، والتمتع بخصائص �   تجّنبإ��  

بداء املواقف مع االهتمام واإلصغاء آلراء اآلخر�ن، باإلضافة إ�� امتالك القيادة ا�حكيمة �� القوة إ��  

 ). 2000وضبط النفس واالنضباط اتجاه الواجب الوط�ي واملدرسة (يو�س، 

�املقدرة ع�� التعامل مع    ،األفراد املبدع�نلدى  تظهر ا�خصائص املعرفية    �خصائص املعرفية:ا .3

ف ع�� البيئة  وحب االطالع والرغبة �� التعرّ   ،األلفاظ والرموز ا�جردة واستخدامها �ش�ل �حيح

بناء  ليتمكن من    ،العمل، حيث يميل الفرد إ�� العمل لوحده��  االستقاللية  ميل إ��  ا�حيطة مع  

إذ أ��م   ،باملقدرة اللغو�ةهذه الفئة    تم��ت صورة مت�املة عن املش�لة ب�ل جوان��ا إلتقان حلها، و 

 ). 45، 2007لكتب املتنوعة والعميقة (الهو�دي،ايميلون إ�� حب القراءة ومطالعة 

راسات الّسابقة:   الّدِ

راسة، من  �ستعرض �� هذا املستوى من البحث أهّم ا  راسات الّسابقة ذات العالقة بموضوع هذه الّدِ لّدِ

م�ي من  قد اخ��نا  اتھ، و و وأد   ا�جھمن ع��  و هذا املبحث  ف  اهدأحيث ترك��ها ع��   سلسل الزَّ
َّ
تناولها حسب الت

 . األقدم إ�� األحدث

 ) اإ�� اهدفت    ) بدراسة,Sherman & Crum  2008قام ش��مان وكروم  أثر اإلبداع  إلداري  لتعرف ع�� 

والقيادي والتعلي�ي ملديري املدارس الثانو�ة ع�� تطو�ر أداء العامل�ن �� مدارس والية ف��جينيا �� الواليات 

) مدير مدرسة، واستخدمت هذه الدراسة االستبانة،  100املتحدة األمر�كية، وت�ونت عينة الدراسة من (

 وقد  
ّ
م لدى طلب��ا �عود  نو�ة �� تحقيق مستوى متقّد نجاح مديري املدارس الثا  ت نتائج الدراسة ع�� أّن دل

 إ�� املمارسات اإلدار�ة اإلبداعية الناتجة عن ��يئة بيئة داعمة إلنجازات العامل�ن ف��ا.

) دراسة هدفت إ�� التعرف إ�� درجة ممارسة مديري املدارس الثانو�ة ا�ح�ومية ��  2012وأجرى الز�ود ( 

املعلومات لتكنولوجيا  البحر�ن  نظر    مملكة  وجهة  من  لد��م  اإلداري  باإلبداع  وعالق��ا  نظرهم  وجهة  من 

 ومديرة، و(15معلم��م. ت�ونت عينة الدراسة من (
ً
 ومعلمة.  194) مديرا

ً
استخدمت �جمع البيانات  و ) معلما

استخدام املن�ج الوصفي، وأظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من اإلبداع اإلداري لدى    تّم و أداتان.  

ي املدارس الثانو�ة ا�ح�ومية من وجهة نظر املعلم�ن. وأشارت نتائج الدراسة إ�� عدم وجود فروق ذات  مدير 

ملتغ��   �عزى  املعلم�ن  نظر  وجهة  من  الثانو�ة  املدارس  ملديري  اإلداري  اإلبداع  مستوى   �� إحصائية  داللة 

ارتباطية ذات داللة احصائية عند م النتائج وجود عالقة  بينت  (ا�جنس. كما  تقديرات  96.4ستوى  ب�ن   (

وتقديرات   املعلومات  لتكنولوجيا  لدرجة ممارس��م  البحر�ن  �� مملكة  ا�ح�ومية  الثانو�ة  املدارس  مديري 

   معلم��م ملستوى إبداعهم اإلداري.

بدراسة هدفت إ�� استقصاء العالقة ب�ن القرار اإلداري املدر�ىي Zare & Zadeh, 2013)(قام ز�ر وزاده   

اإل  للبن�نواإلبداع  ح�ومية  مدارس   �� واملعلم�ن  املدراء  لدى  وتّم   -داري  التحلي��    إيران.  املن�ج  استخدام 

 و(40نھ الدراسة من (الوصفي، وت�ونت عيّ 
ً
) معلم، وأشارت نتائج الدراسة إ�� أن هناك عالقة  100) مديرا
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،  ر�ة ال�ي يتخذها مديرو املدارسب�ن م�ونات اإلبداع اإلداري (التواصل، واملرونة، واإلبداع) والقرارات اإلدا

 �� فاعلية أداء املعلم�ن و�بداعهم الوظيفي، حيث أن القرارات اإلدار�ة لإلدارة املدرسية    و��� أّ��ا
ً
تؤثر مباشرة

 
ّ
 م�ن.  املبدعة ت�ون أك�� فاعلية وذات تأث�� إيجا�ي ع�� فاعلية األداء الوظيفي للمعل

إ�� معرفة درجة ممارسة مديري املدارس ا�ح�ومية ونوا��م  )  2017وهدفت دراسة ا�حجوج وأبو ع�� ( 

بمحافظة خانيو�س لإلبداع اإلداري، والكشف عن الفروق ا�جوهر�ة �� درجة ممارس��م لإلبداع اإلداري  

 للمتغ��ات التالية: املؤّه 
ً
نت  ى الوظيفي، والنوع. وت�وّ ل العل�ي، وعدد سنوات ا�خدمة اإلدار�ة، واملسّ� تبعا

(عيّ  من  الدراسة  مدرسة.  136نة  مدير  ونائب   
ً
مديرا مديري  و )  ممارسة  درجة  أّن  الدراسة  نتائج  أظهرت 

املدارس ونوا��م بمحافظة خانيو�س لإلبداع اإلداري من وجهة نظرهم �انت كب��ة. ولم توجد فروق ذات  

متوّس  ب�ن  إحصائية  العيّ داللة  أفراد  درجات  اإلدار ط  لإلبداع  ممارس��م  درجة   �� للمتغ��ات  نة  �عزى  ي 

ى الوظيفي، والنوع. أوصت الدراسة بالعمل  التالية: املؤهل العل�ي، وعدد سنوات ا�خدمة اإلدار�ة، واملسّ� 

تحّف  ال�ي  واملعنو�ة  املادية  ا�حوافز  توف��  تب�ّ ع��  ع��  املدارس  مديري  واستخدام  ز  اإلبداعية  األف�ار  ي 

 .قات ال�ي تحّد م��ا�� املؤسسات التعليمية و�زالة املعوّ  ّي أساليب عمل جديدة، و�شر ثقافة اإلبداع اإلدار 

) دراسة هدفت إ�� الكشف عن درجة ممارسة مديري املدارس الثانو�ة ا�ح�ومية  2017وأجرت ال�ليش ( 

 
ّ
صاالت وعالق��ا بمستوى اإلبداع اإلداري لد��م من وجهة نظر املعلم�ن بمنطقة  لتكنولوجيا املعلومات واالت

 ومعلمة تّم 280�ي الليبية. حيث ت�ونت عينة الدراسة من (ا�جبل الغر 
ً
اختيارهم بالطر�قة الطبقية   ) معلما

استبانت�ن،  ووقعالعشوائية،    و  تطو�ر 
ّ
ودل االرتباطي،  الوصفي  املن�ج  أن استخدام  ع��  الدراسة  نتائج  ت 

متوّس  �ان  االداري  اإلبداع  وتب�ّ مستوى   ،
ً
إحطا داللة  ذات  ايجابية  عالقة  وجود  مستوى  ن  عند  صائية 

)05.0) 
ّ
صاالت و��ن مستوى  �� درجة ممارسة مديري املدارس الثانو�ة ا�ح�ومية لتكنولوجيا املعلومات واالت

 .إبداعهم االداري 

) إ�� معرفة واقع  Aal & Saleh Alshammri, 2018-Abdulهدفت دراسة عبد العال وصا�ح الشمري ( 

،  استخدام املن�ج الوصفي التحلي��ّ   تّم وقد  مصر.  ببمدينة سوهاج    اإلبداع اإلداري إلدارات املدارس الثانو�ة 

) من  الدراسة  عينة  مدير 52وت�ونت  وقع )  العشوائية.    ا،  بالطر�قة  أن  و اختيارهم  الدراسة  نتائج  أظهرت 

أمام ممارسة اإلبداع اإلداري �� اإلدارات املدرسية وتطبيق املركز�ة ف��ا،    ا العقبات ال�ي يمكن أن ت�ون عائق

 أن إدارات املدارس الثانو�ة  وضعف التوجھ الذي �عطي صالحيات للمعلم�ن، و�يّ 
ً
نت نتائج الدراسة أيضا

 ع�� مستوى منخفض.   ھ �سوهاج قامت بتطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وجوانب

الكشف عن اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانو�ة    إ��   ) بدراسة هدفت2018كما قامت الطنبور ( 

عمان   العاصمة   �� وتّم با�خاصة  ومقاومتھ،  التغي��  بإدارة  وعالقتھ  الوصفي    األردن  املن�ج  استخدام 

الّد حلي��، وت�ونت عيّ التّ   274راسة من (نة 
ّ
 ومعلمة، ودل

ً
أّن ) معلما نتائج الدراسة ع��  اإلبداع اإلداري   ت 

ا  مديري  ��  لدى   
ً
إحصائيا دالة  فروق  هناك  يكن  ولم  مرتفعة،  بدرجة  جاءت  ا�خاصة  الثانو�ة  ملدارس 

عيّ  استجابات  واملؤهل  متوسطات  ا�جنس  ملتغ��ات  �عزى  اإلداري  اإلبداع  ممارسة  درجة   �� الدراسة  نة 

 األ�ادي�ي وا�خ��ة. 
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داري لدى مديري املدارس ��  التعرف إ�� درجة توافر ثقافة اإلبداع اإل إ��  )  2019هدفت دراسة املط��ي ( 

 
ّ
  استخدام املن�ج الوصفّي   م�ن. تّم دولة ال�و�ت وعالق��ا بدافعية اإلنجاز لدى املعلم�ن من وجهة نظر املعل

ووقع  ال�و�ت. ب ) من معل�ي املدارس �� محافظة ا�جهراء 642، وت�ونت عينة الدراسة من (االرتباطّي  املس��ّ 

درجة توافر ثقافة اإلبداع اإلداري لدى    ة البسيطة، وأظهرت النتائج أّن اختيار العينة بالطر�قة العشوائي 

عدم وجود فروق ذات داللة  كذلك  مديري املدارس �� دولة ال�و�ت جاءت بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج  

حصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة توافر ثقافة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس ��  إ

لة ال�و�ت �عزى ملتغ�� ا�جنس عند جميع ا�جاالت، ما عدا مجال ال��ك�� وا�حساسية للمشكالت وا�جال  دو 

 
ّ

 � وجاءت الفروق لصا�ح الذ�ور. الك�

التعرف إ�� درجة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانو�ة ��   إ��  )2019هدفت دراسة ا�خطاطبة ( 

املعلم بإكساب  وعالقتھ  �جلون  وتّم محافظة  نظرهم،  وجهة  من  املهنية  الكفايات  املن�ج    �ن  استخدام 

، وتّم 153نة الدراسة من (، وت�ونت عيّ االرتباطّي  الوصفّي 
ً
اختيارهم بالطر�قة العشوائية البسيطة،   ) معلما

درجة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانو�ة �� محافظة �جلون وعالقتھ بإكساب    وأظهرت النتائج أّن 

 وجود فروق ذات داللة  امل
ً
حصائية  إعلم�ن الكفايات املهنية جاءت بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج أيضا

الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانو�ة �� محافظة �جلون  

 � ا�جنس �انت الفروق ل�عزى ملتغ��ات الدراسة �� �عض ا�جاالت، �� متغ�ّ 
ّ

�ور، و�� مجاالت املرونة  صا�ح الذ

 (تقبل ا�خاطرة). 

راسة عن غ��ها  وتباينت الدراسات الّس   ابقة من حيث أهدافها واملتغ��ات ال�ي تناول��ا، وتم��ت هذه الّدِ

راسة األو��   راسات السابقة بأ��ا الّدِ ال�ي تناولت درجة ممارسة اإلبداع    –الباحث�ن�� حدود علم    – من الّدِ

�� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن، باإلضاف  إ�� تم��ها عن  اإلداري لدى مديري املدارس  ة 

راسة وعين��ا، ومن هنا يمكن القول  راسات السابقة �� مجاالت أداة الّدِ ة  ن هناك حاجة م�ّح إغ��ها من الّدِ

راسة،   راسات السابقة �� إثراء األدب النظري، وتطو�ر أداة الّدِ إلجراء هذه الدراسة، وقد تم اإلفادة من الّدِ

 النتائج ومقارن��ا.واألساليب اإلحصائية املتبعة، ومناقشة 

 مش�لة الدراسة وأسئل��ا: 

 لألدوار ال�ي يؤد��ا مدير املدرسة �� النظام التعلي�ي �ونھ حلقة الوصل ب�ن جميع عناصر العملية   
ً
نظرا

فق والطلبة،  واملنا�ج  املعلم�ن  من  تلكم�  تتطلب  دالتعليمية  خط��م  وحلّ   �م  والتخطيط  األمور   تنظيم 

 ع اإلداري ألداء أدوارهم ب�ل كفاءة وفعالية.  املشكالت بممارسة اإلبدا

ھ 
ّ
  . األهمية بالغة حيو�ة لھ من مهام  ا تر�و�ّ   اقائدبوصفھ  املدرسة   نظر ملديرُ◌ ي  ومن البداهة التذك�� أن

ع�� يؤثر  حيث  العملية جودة  �� يتبعھ الذي القيادي  النمط  فهو   �� املدرسة  نجاح  يتوقف التعليمية، 

نمط أهدافها تحقيق وع��  املدرسة،  مدير  يتبعها  ال�ي  واالس��اتيجيات  والطر�قة  األسلوب  ع��   ورسال��ا 

 العمل، حيث يجب ظروف لتحس�ن اءالبنّ  للعمل إم�اناتھ ع�� توظيف قدرتھع��  يمارسھ، و  الذي  القيادة

 �� ي�ون  أن
ً
   ).2014، ��(ا�جم العامل�ن  جميع مع إ�سانية إيجابية  مع بناء عالقات  �شاط ا�جماعة مؤثرا
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املعلم�ن   مع  املباشر  وتواصلهم  للواقع  ومعا�ش��م  التدريس  مجال   �� الباحث�ن  عمل  واقع  خالل  ومن 

والش�وى وعدم الرضا لد��م عن �عض مديري املدارس لعدم   رواملعلمات، فقد الحظوا وجود كث�� من التذمّ 

اإلداري، اإلبداع  ألسلوب  األسلوب    ممارس��م  ع��  هذا  �ساعد  املعنو�ةالذي  الروح  ع��   
ً
إيجابا   ، التأث�� 

ا قد يؤثر �� طبيعة العملية التعليمية ومخرجا��ا، وأكدت �ل    هذا  واإلنجاز لدى املعلم�ن، ويعد   سلبي�
ً
مؤشرا

 ) ع�� أهمية ممارسة مديري املدارس لإلبداع اإلداري. 2019)، ودراسة املط��ي (2019من دراسة ا�خطاطبة (

دارس  و�ناء ع�� ما سبق تتمثل مش�لة الدراسة �� محاولة معرفة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري امل 

 �� لواء الطيبة والوسطية وذلك باإلجابة ع�� االسئلة اآلتية:

 ؟ درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن. ما 1

ب�ن متوسطات استجابات أفراد    )a=0.05ة عند مستوى الداللة (. هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّ 2

ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر  اسة حول  عينة الدر 

   ، وسنوات ا�خ��ة)؟املعلم�ن �عزى الختالف متغ��ات: (ا�جنس، واملؤهل العل�ي

 راسة:أهداف الّد 

واء الطيبة  درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� ل  التعرف إ��إ��  �س�� هذه الدراسة   

ب�ن متوسطات درجات تقدير أفراد  والوسطية، والكشف عّم  إذا �ان هناك فروق ذات داللة إحصائية  ا 

عينة الدراسة لدرجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية �عزى ملتغ��ات  

   ا�جنس، واملؤهل العل�ي، وسنوات ا�خ��ة.

 راسة:ية الّد أهمّ 

عليمّية وتطو�رها،  نظ  ية دور املدير الفّعال �� تنشيط الَعملّية التَّ  ألهّمِ
ً
راسة    تكتسب هذهرا   أهّمي��ا الّدِ

ظرّ�ة  ة ع�� النحو اآل�ي:و النَّ  العمليَّ

ظرّ�ة: -
َّ
ية الن ُمجتمع دراسة جديد، إذ  هو  راسات األردنية و قلة الّد األهمية النظر�ة ��    تتمثل   األهّمِ

 
ُ
�� لواء الطيبة والوسطية تتناول درجة    مثال  أي دراسة من هذا الَنوع-ن�علم الباحثع�� حد  -جر  لم ت

ممارسة مديري املدارس لإلبداع اإلداري، كما ت��ز أهمية هذه الدراسة باس��دافها ا�حور األسا�ىي 

من  مديري املدارس الذين تقع ع�� عاتقهم مسؤولية اتخاذ الكث��  ، و�ع�ي بھ املنظومة التعليمية�� 

 القرارات. 

ية الَعملّية:   - فيد   ها ُيمكن لنتائج   �ستمّد هذه الّدراسة أهمي��ا العملّية مّمااألهّمِ
ُ
مديري املدارس    أْن ت

وذلك   اإلداري،  اإلبداع  ممارسات  ع��  �عرفهم  خالل  والتوصيات    ع�� من  تائج  النَّ توظيف 

راسة �� تنمية اإلبداع   لت إل��ا هذه الّدِ اإلداري والتنبيھ �جوانب القصور �� واالق��احات ال�ي توصَّ

فيد املس هذه الفجوات، و�ُ  األداء والعمل ع�� سّد 
ُ
 أن ت

ً
ول�ن �� وزارة ال��بية والتعليم ع��  ؤ ؤمل أيضا

 العمل لوضع التعديالت والقرارات املناسبة �� بيئة تنظيمية مناسبة ��جع و�سهل اإلبداع اإلداري. 
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ّ
 عر�فات االصطالحية واإلجرائية:الت

 كما يأ�ي: 
ً
 و�جرائيا

ً
 تضمنت الدراسة �عض املصط�حات ال�ي تم �عر�فها اصطالحيا

"مجموعة من املمارسات واألف�ار ال�ي يقدمها املديرون العاملون وال�ي ��دف إليجاد   اإلبداع اإلداري: 

قاس�ي،  طرق وأساليب أك�� كفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف املؤسسات والدوائر وأك�� خدمة ا�جتمع" (ال

2002،  550.(   
ّ
 بأن

ً
ال�ي يتح��  و�املرونة    ، العقلية ال�ي تتم�� بإعطاء أف�ار جديدة  العملية  ھ:ويعرف إجرائيا

املدرسة    ي  ع�� نحو ��ا مدير 
ّ

تم  مك الدراسة من خالل استبانة  �� هذه  تم قياسها  وال�ي  أداء عملھ  نھ من 

 إعدادها لهذا الغرض. 

 و  
ُ
مارسة إجرائًيا بأ��ا:    البحثنحن القائم�ن ��ذا عّرف  �

ُ
�� الدرجة ال�ي ��جلها املستجيبون  درجة امل

راسة ال�ي أعدها الباحثون لقياس مستوى ممارسة مديري املدارس لإلبداع اإلداري من وجهة   ع�� أداة الّدِ

 نظر معل�ي لواء الطيبة والوسطية أثناء قيامهم بالعمل. 

 حدود الدراسة ومحددا��ا: 

ال  هذه  والوسطية،اقتصرت  الطيبة  لواء   �� واملعلمات  املعلم�ن  من  عينة  ع��  الدرا�ىي   دراسة  للعام 

أما محّد 2022/ 2021 العينة  دا��ا فإ�ّ ،  �ا تتحدد بمستوى صدق وثبات األداة وموضوعية استجابة أفراد 

 لفقرات األداة. 

 الطر�قة واإلجراءات: 

و   الدراسة  الدراسة، ومجتمع   ملن�ج 
ً
ا�جزء وصفا وأداتضمن هذا  الالزمة    ةعين��ا  الدراسة واإلجراءات 

تّم للتحّق  ال�ي  اإلحصائية  والطرق  واإلجراءات  الدراسة،  أداة  وثبات  صدق  من  تحليل    ق   �� استخدامها 

 البيانات.

 من�ج الدراسة:

   �ونھ األ�سب لهذه الدراسة.ل املس��ّ  الوصفّي استخدام املن�ج  تّم  

 مجتمع الدراسة:

ّيبِة والَوسطّية،   
ّ
مات �� ولواِء الط ِ

ّ
م�ن واملعل ِ

ّ
راسة من املعل عملهم خالل  ل  املباشر�نالذين  ت�ّوَن مجتمع الّدِ

) را�ىي  الّدِ (2022/ 2021العام  عددهم  والبالغ  ومعلمة،  1162)   
ً
معلما بالطر�قة  )  نة  العّيِ اختيار  وتم 

ة،    ح ذلك: ) يوّ� 1وا�جدول (العشوائيَّ

مات �� املدارس ا�ح�ومّية �� مدير�ة قصبة إر�د : 1جدول 
ّ
م�ن واملعل

ّ
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة من املعل

 ا�جموع  املعلمات  املعلم�ن  املدير�ة 

 1162 732 430 لواء الطيبة والوسطية
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 نة الدراسة:  عيّ 

راسة ع��    راسة، حيث اشتملت عّينة الّدِ راسة بالطر�قة العشوائّية من مجتمع الّدِ نة الّدِ تّم اختيار عّيِ

 ومعلمة،  294(
ً
(و ) معلما توزيع  (320تّم  اس��داد  وتّم  راسة،  الّدِ نة  عّيِ أفراد  استبانة ع��  استبانة،  294)   (

 ألفراد. ل ب املئو�ة ) التكرارات والنس 2ا�جدول ( حيوّ�  و  %)،91بنسبة اس��داد (

 التكرارات والنسب املئو�ة ألفراد عينة الدراسة حسب متغ��ا��ا : 2جدول 

 النسبة  التكرار  الفئات  املتغ��ات 

 34.7 102 ذكر ا�جنس 

 65.3 192 أن�ى 

 100.0 294 �جموع  

 75.5 222 ب�الور�وس ل العل�ياملؤّه 

 24.5 72 عليا  دراسات

 100.0 294 ا�جموع  

 27.6 81 سنوات   10من  أقل ا�خ��ة سنوات

 72.4 213 فأك��  سنوات10

 100.0 294 ا�جموع  

 

 :أداة الدراسة

  
ً
مراجع األدب النظري والدراسات السابقة ذات    إ��  قام الباحثون بتطو�ر أداة الدراسة، وذلك استنادا

استخدام    )، ولتحقيق أهداف الدراسة تّم 2019)، ودراسة ا�خطاطبة (2019الصلة مثل دراسة املط��ي ( 

 ألسلوب ليكرت ا�خما�ىي    االستبانة �أداة �جمع املعلومات من أفراد عينة الدراسة، وقد تّم 
ً
بناء األداة وفقا

ا (  سطة،، كب��ة، متو ً◌ (كب��ة جدا مثل رقمي�
ُ
) و�� ت

ً
نت  ) ع�� ال��تيب. وت�وّ 1،  2،  3،  4،  5قليلة، قليلة جدا

) من  الدراسة  وُ 26أداة  فقرة،  الّد زّ )  مجاالت  ع��  (عت  األصالة  (مجال  التالية:  ومجال  5راسة  فقرات،   (

 ) فقرات). 5(غي�� ) فقرات، ومجال االنفتاح ع�� التّ 9) فقرات، ومجال املرونة (7اسية للمشكالت ( ا�حّس 
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راسة:صدق      أداة الّدِ

1-  
ّ

  م�ن):صدق ا�حتوى (صدق ا�حك

 10التحقق من صدق األداة �عد عرضها بصور��ا األولية ع�� (  تّم  
ّ

م�ن من أعضاء هيئة التدريس  ) محك

ا�ختصّ  من  األردنية  ا�جامعات   �� 
ّ
الل الصياغة  حيث  من  عل��ا  ل�حكم  وذلك  ال��بو�ة،  اإلدارة   �� غو�ة  �ن 

لت صياغة  ومناسبة الفقرات، و�ضافة أو حذف، أو اق��اح فقرات، و�� ضوء آراء ا�حكم�ن ومالحظا��م عّد 

 ) فقرة.26صور��ا ال��ائية من ( �� االستبانة  �عض الفقرات ال�ي أجمع عل��ا ثمانية محكم�ن فأك��، لتستقّر 

 صدق البناء:  -2

الد  تطبيق  تّم  البناء  صدق  دالالت  (راسّ◌ الستخراج  من  تألفت  استطالعّية  عيّنة  ع��   30ة 
ّ
معل  (  

ً
ما

 
ّ
لعالقة  ومعل �حح 

ُ
امل االرتباط  معامل  حساب  أجل  من  وذلك  املس��دفة،  راسة  الّدِ عّينة  خارج  من  مة، 

 ). 3الفقرات بأداة الّدراسة و�ا�جال الذي تنت�ي إليھ، كما هو مب�ن �� ا�جدول (

معامالت االرتباط ب�ن مجاالت استبانة درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء : 3جدول 

 الطيبة والوسطية والدرجة ال�لّية ببعضها 

 األصالة ا�جاالت 
ا�حساسية  

 للمشكالت 
 املرونة 

االنفتاح ع��  

 التغي�� 
 األداة ك�ل 

     1 األصالة

ا�حساسية  

 للمشكالت 
**.853 1    

   1 889.** 791.** املرونة 

  1 834.** 825.** 785.** االنفتاح ع�� التغي�� 

 1 924.** 938.** 953.** 920.** األداة ك�ل 

راسة:  ثبات  أداة الّدِ

اخ�� لألداة ومجاال��ا، تّم حسابھ باستخدام معادلة  ثبات اال�ساق الّد ثبات األداة و حقق من  ألغراض التّ  

ألفا   التحّق   Cronbach’s Alphaكرونباخ  للعّينة االستطالعية، وألغراض  التطبيق األول  بيانات  ق من  ع�� 

راسة ومجاال��ا؛ تّم التحّق  ) بتطبيق  Retest-Testق بطر�قة االختبار و�عادة االختبار ( ثبات اإلعادة ألداة الّدِ

عيّ  خارج  من  مجموعة  ع��  أسبوع�ن  �عد  تطبيقھ  و�عادة  (املقياس،  من  م�ّونة  راسة  الّدِ   30نة 
ً
معلما  (

راسة، وذلك كما ��   ومعلمة، ومن ثم تّم حساب معامل ارتباط ب��سون ب�ن تقديرا��م �� املرت�ن ع�� أداة الّدِ

 ).4ا�جدول (



ثير حسني الكوري  د.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لدى مديري المدارس  إالبداع إالدارّي 
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ساق ا: 4جدول 
ّ
لداخ�� كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة �جاالت استبانة درجة ممارسة اإلبداع قيم معامل اال�

 اإلدارّي لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطّية والّدرجة ال�لّية 

 عدد الفقرات  اال�ساق لداخ��  ا�جال 

 5 0.96 األصالة

 7 0.94 ة للمشكالت ا�حساسيّ 

 7 0.97 املرونة 

 5 0.96 التغي�� االنفتاح ع�� 

 26 0.98 األداة ك�ل 

درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري  استبانة    أنَّ قيم ثبات اإلعادة �جاالت  )4يالحظ من ا�جدول ( 

)، واعت��ت هذه القيم مالئمة لغايات هذه  0.98بلغ (  قد   املدارس �� لواء الطيبة والوسطية والّدرجة ال�لية

   الّدراسة.

 :  راسةإجراءات الّد 

ع��   الباحثون  الّد عمل  أداة  و�عداد  لها،  مخطط  ووضع  الدراسة  مش�لة  والتّ تحديد  من  راسة،  حقق 

بانات  االست  ووزعوااملوافقة ع�� تطبيق الدراسة بالتنسيق مع ا�جهات املعنية،    واصدقها وثبا��ا، ثم أخذ

الدراسة عينة  أفراد  جميع  ا�حاسوب  تّم  ثم    ،ع��  إ��  و�دخالهما  وتفريغهما  الزمن  من  ف��ة  �عد  جمعهما 

، و�جراء التحليالت اإلحصائية املناسبة ثم استخراج النتائج  SPSSباستخدام برنامج ( 
ً
) ملعا�ج��ما إحصائيا

 وتفس��ها، وتقديم التوصيات املالئمة �� ضوء النتائج. 

 : ة اإلحصائيةاملعا�ج

ع لإلجابة    ��لإلجابة  اآلتية:  اإلحصائية  األساليب  استخدام  تم  الدراسة،  تم    ع��أسئلة  األول  السؤال 

السؤال الثا�ي تم استخدام   ع��استخدام املتوسطات ا�حسابية، واالنحرافات املعيار�ة، والرتب، ولإلجابة 

راسة  املتوسطات ا�حسابية، واالنحرافات املعيار�ة، وتحليل الت باين الثال�ي (دون تفاعل لها). واعتمدت الّدِ

، ودرجة قليلة (1سلم ليكرت ا�خما�ىي: و��: درجة (
ً
) كب��ة،  4) متوسطة، ودرجة (3)، ودرجة (2) قليلة جدا

، ثم  5ودرجة (
ً
 ع�� درجة  ااعتم وقع  ) كب��ة جدا

ً
د املتوسطات ا�حسابية إلجابات أفراد العينة؛ لت�ون مؤشرا

 عتماد ع�� املعادلة التالية:  التقدير باال 

 ع�� عدد ا�خيارات   –مدى الفئة= (أع�� قيمة  
ً
 أد�ى قيمة) مقسوما

 ن ذلك:) يب�ّ 5حدد الباحثون خمسة مستو�ات، وا�جدول ( و�ذلك 0.8=5÷  4=1-5مدى الفئة= 
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اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية  املعيار اإلحصائي لتحديد درجة ممارسة اإلبداع : 5جدول 

 من وجهة نظر املعلم�ن

 الدرجة  املتوسط ا�حسا�ي

  1.80أقل من  1.00من 
ً
 قليلة جدا

 قليلة  2.60أقل من  1.80من 

 متوسطة  3.40أقل من  2.60من 

 كب��ة 4.20أقل من  3.40من 

   5.00– 4.20من 
ً
 كب��ة جدا

 

راسة ومناقش��ا نتائج    الّدِ

راسة من خالل إجابة أفراد العينة ع�� أسئلة     للنتائج ال�ي توصلت إل��ا هذه الّدِ
ً
تضمن هذا ا�جزء عرضا

راسة، وع�� النحو اآل�ي:  الّدِ

قة باإلجابة ع 
ّ
تعل

ُ
ما درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس ��  :  الُسؤال األّول   ��الّنتائج امل

 لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن؟ 

واالنحرافات    ا�حسابّية  توسطات 
ُ
امل حساب  تّم  السؤال  هذا  عن  ودرجات    املعيارّ�ةلإلجابة  تب،  والرُّ

 وفق املتوّس مجال من مجاالت االس  الفقرة ل�ل فقرة ع�� حده ثّم الدرجة ال�لّية ل�ّل 
ً
طات  تبانة، مرتبة تنازليا

قة بذلك. 6ا�حسابية، وا�جدول (
ّ
 ) يوّ�ح النتائج املتعل

ا واالنحرافات املعيار�ة لدرجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري  : 6جدول  املتوسطات ا�حسابية مرتبة تنازلي�

 نظر املعلم�ناملدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة 

تبة  الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط ا�حسا�ي ا�جال  ا�جال  رقم الرُّ

 متوسطة 0.64 2.89 املرونة  3 1

 متوسطة 0.651 2.88 ا�حساسية للمشكالت  2 2

 متوسطة 0.701 2.83 االنفتاح ع�� التغي��  4 3

 متوسطة 0.703 2.79 األصالة 1 4

 متوسطة 6290. 2.85 األداة ك�ل   
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توسطات ا�حسابّية قد تراوحت ما ب�ن (أّن  )  6يبّ�ن ا�جدول رقم ( 
ُ
 حصل ا�جال  حيث  )2.89  -2.79امل

  )، 0.64)، و�انحراف معياري (2.89: املرونة ع�� املرتبة األو�� بدرجة متوسطة, و�متوسط حسا�ي (ثالثال

متوسطة,  و  بدرجة  للمشكالت  ا�حساسية  الثا�ي:  (ا�جال  حسا�ي  معياري  2.88و�متوسط  و�انحراف   ،(

فقد جاء �� املرتبة الثالثة بدرجة متوسطة،    ،الرا�ع: االنفتاح ع�� التغي�� ) ع�� التوا��، أّما ا�جال0.651(

فقد جاء �� املرتبة األخ��ة    ،األول: األصالة )، أّما ا�جال0.701)، و�انحراف معياري (2.83و�متوسط حسا�ي (

متوسطة (بدرجة  حسا�ي  و�متوسط   ،2.79) معياري  و�انحراف  لدرجة  0.703)،  العام  املتوسط  أما   ،(

)، 2.85ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية لدرجة فقد بلغت قيمتھ (

.  )0.629و�انحراف معياري (
ً
 و�درجة متوسطة أيضا

ذلك    تفس��  ممّ املهام    ك��ةبو�مكن  املدارس،  مديري  عاتق  ع��  امللقاة  اإلدار�ة  يُح واألعمال  دون  ا  ول 

اإلبداع يحتاج إ�� وقت وجهد وتفك�� وعقد اجتماعات،    مقدر��م ع�� ممارسة اإلبداع اإلداري، وذلك ألّن 

لوقت    
ً
اختصارا التقليدي  بمنحناها  التعليمية  للعملية  املدرسة  مدير  �سي��  إ��  النتيجة  هذه  عزى 

ُ
� وقد 

عزى هذه النتيجة إ�� محدودية صالحية مديري املدارس وال�ي تقتصر   أخرى،  س��لكھ من أجل مهامّ �
ُ
وقد �

الصّ  والقوان�ن  األنظمة  تطبيق  العليا،  ع��  ا�جهات  من  عاملادرة  اإلبداع    وهو  ع��  مقدر��م   �� يؤثر  قد 

تائج م والتحليق باألف�ار لتحقيق خطط تطو�ر�ة إبداعية، وتتّ  )، 2019ع نتائج دراسة ا�خطاطبة (فق هذه النَّ

أنَّ  أظهرت  بدرجة    وال�ي  جاء  �جلون  محافظة   �� الثانو�ة  املدارس  مديري  لدى  اإلداري  اإلبداع  ممارسة 

تائج مع نتائج دراسة متوسطة ممارسة اإلبداع    وال�ي أظهرت نتائجها أّن )  2018الطنبور (  ، وتختلف هذه النَّ

   رجة مرتفعة.لدى مديري املدارس جاءت بد  اإلدارّي 

: مجال األصالة
ً
 أوال

ا واالنحرافات املعيار�ة املتعلقة بمجال األصالة : 7جدول   املتوسطات ا�حسابية مرتبة تنازلي�

 الفقرة ة الفقر رقم  الرتبة
املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
رجة   الدَّ

1 1 
النقاش   مهارة  املدرسة  مدير  يمتلك 

 وا�حوار والقدرة ع�� االقناع. 
 كب��ة 0.758 2.80

2 2 
السريعة  يقّد  ا�حلول  املدرسة  مدير  م 

 ملشكالت العمل. 
 كب��ة 0.759 2.79

3 5 
بما   تطو�ر�ة  خطط  املدرسة  مدير  يضع 

 م مع األهداف التعليمية. ءيتال
 متوسطة  0.773 2.78

4 3 
لتنفيذ   جديدة   

ً
طرقا املدرسة  مدير  يتبع 

 األعمال املتعلقة باملدرسة. 
 متوسطة  0.753 2.77
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 الفقرة ة الفقر رقم  الرتبة
املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
رجة   الدَّ

5 4 
إبداعية   أف�ار  املدرسة  مدير  يق��ح 

 لتطو�ر العملية التعليمية.
 متوسطة  0.778 2.76

 متوسطة 0.703 2.79 األول: األصالةا�جال   

 

ا  ومتوسطة، أمّ ) ب�ن كب��ة  2.80-62.7املتوسطات ا�حسابّية قد تراوحت ما ب�ن (أّن  )  7يب�ن ا�جدول ( 

عزى ذلك  ) و�درجة (متوسطة)، وقد �ُ 0.703)، و�انحراف معياري (2.79املتوسط ا�حسا�ي العام فقد بلغ (

 جديدة إبداعية �� تنفيذ األهداف وا�خطط التعليمية ضمن إطار    ي إ�� أن مدير 
ً
املدارس ال يتبعون طرقا

 ُ� مشاركة �عض مديري املدارس للمعلم�ن ��  عزى ذلك إ��  تطو�ري جديد مالئم لألهداف التعليمية، وقد 

�حلول اإلبداعية ال�ي تؤدي إ�� نجاح العمل  إ�� اجل الوصول  أاملشكالت العالقة من    اتخاذ القرارات �حّل 

عزى ذلك  التفاعل والتعاون �� تقديم األفضل، وقد �ُ   سعيا إ��اإلداري، و�شعار املعلم�ن با�حر�ة �� التفك��  

��م كقائدين تر�و��ن ناجح�ن معتمدين ع�� التفك�� اإلبدا��  ابراز �خصيإل دارس �عض مديري امل إ�� حّب 

   ل�حصول ع�� أفضل النتائج بأسرع وقت وأقل جهد.

" ��  يمتلك مدير املدرسة مهارة النقاش وا�حوار والقدرة ع�� االقناع.) ال�ي نّصت ع�� "1جاءت الفقرة ( 

) بمتوسط حسا�ي  األو��  ()، و�انح 2.80املرتبة  ذلك  0.758راف معياري  �عزى  (كب��ة)، وقد    إ��)، و�درجة 

املدارس   مديري  واملعلم�ن   ع��مقدرة  اإلداري  ا�جهاز  عناصر  ب�ن  وا�حوار  لالتصاالت  جيد  نظام  إيجاد 

جّو  و�يجاد  وا�خ��ات،  اآلراء  وتبادل  املشكالت  ملناقشة  الفرصة  و�تاحة  الفكر  وحدة  األلفة    لضمان  من 

الدورات التدر�بية ال�ي �عت�� هذه االس��اتيجية من    إ��  ذلك  �عود لعالقات اإل�سانية، وقد  والتعاون �� إطار ا

 املهارات ا�حياتية األساسية. 

يق��ح مدير املدرسة أف�ار إبداعية لتطو�ر العملية التعليمية"  ) ال�ي نصت ع�� "4بينما جاءت الفقرة ( 

) و�درجة (متوسطة). وقد �عزى ذلك  0.778ف معياري ()، و�انحرا2.76�� املرتبة األخ��ة بمتوسط حسا�ي (

 عن  
ً
إ�� اهتمام املدير بتسي�� العملية التعليمية �� مسارها املعتاد ا�حقق ألهداف �عليمية معتادة �عيدا

 تطو�رها لتحقيق نتيجة أفضل. 
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ٔ
حمد غالب سليمان   - د. ميرنا سامي زريقات  - ا

ٔ
 د. ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)85( 

: مجال ا�حساسية للمشكالت 
ً
 ثانيا

ا واالنحرافات املعيار�ة املتعلقة بمجال ا�حساسية للمشكالت: 8جدول   املتوسطات ا�حسابية مرتبة تنازلي�

 الرتبة
رقم  

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة 

1 
11 

 �� دراسة  
ً
�ستغرق مدير املدرسة وقتا

 املعلومات ال�ي جمعها.
 متوسطة  0.77 3.02

2 
10 

املدرسة رؤ�ة دقيقة الكتشاف  يمتلك مدير  

 املشكالت ال�ي �عا�ي م��ا املعلمون.
 متوسطة  0.746 2.90

3 
6 

يتنبأ مدير املدرسة بال��ديدات ال�ي قد تؤثر  

 ع�� البيئة التعليمية. 
 متوسطة  0.736 2.89

4 

12 

نتاج  إاهتمام مدير املدرسة ع��  ينصّب 

أف�ار جديدة أك�� من ا�حصول ع�� تأييد  

 اآلخر�ن.

 متوسطة  0.742 2.86

5 
7 

يمتلك مدير املدرسة الو�� باملتغ��ات  

 واملشكالت قبل وقوعها.
 متوسطة  0.767 2.84

6 
9 

لل��وض   اقو�ّ  ايمتلك مدير املدرسة دافع

 باألهداف ال��بو�ة.
 متوسطة  0.771 2.84

 متوسطة  0.753 2.83 مدير املدرسة ع�� تحقيق أهدافھ.  ُيصّر  8 7

ا�ي: ا�حساسية للمشكالت  ا�جال   
ّ
 متوسطة 0.651 2.88 الث

  

ط ا�حسا�ي العام  أما املتوّس   ،)3.02-2.83املتوسطات ا�حسابّية قد تراوحت ما ب�ن (أّن  )  8يب�ن ا�جدول (

) بلغ  (2.88فقد  معياري  و�انحراف   ،(0.651  ( ُ� وقد  (متوسطة)،  مديري  و�درجة  �عض  أن  إ��  ذلك  عزى 

 املدارس يمتل�ون  
ّ
  وقد �ُ   ن،و مرؤ�ة دقيقة الكتشاف املشكالت ال�ي �عا�ي م��ا املعل

ً
عدم  إ��  عزى ذلك أيضا

 
ّ

 القدرة ال�افية ع�� املعرفة الش
ّ
�ا من ظروف  �  ر ع�� البيئة التعليمية وما يحيطاملة بال��ديدات ال�ي قد تؤث

 �وض بالعملية التعليمية.ات مؤثرة عل��ا مسببھ دافع منخفض �� ال�ّ ومتغ�� 

 �� دراسة املعلومات ال�ي جمعها.  ) ال�ي نصت ع�� "11جاءت الفقرة ( 
ً
" �� �ستغرق مدير املدرسة وقتا

�� إعزى ذلك  )، و�درجة (متوسطة)، وقد �ُ 0.77)، و�انحراف معياري (3.02املرتبة األو�� بمتوسط حسا�ي (



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)86( 

   ة �عهدتھ،ا�شغال مدير املدرسة بمهامھ وواجباتھ األخرى املناط 
ّ
  ةدراس ل  الذي يخّصصھ   ل الوقتمما يقل

 ب حلها. و وقد �عزى لك��ة املشا�ل املطل .معلومات املش�لة ال�ي يقوم بحلها

 ) الفقرة  "8بينما جاءت  ال�ي نصت ع��  أهدافھ  )  املدرسة ع�� تحقيق  املرتبة األخ�� .ُيصر مدير   �� ة  " 

) و�درجة (متوسطة)، وقد �عزى ذلك إ�� ضعف اإلدارة  0.753)، و�انحراف معياري (2.83بمتوسط حسا�ي (

تائج مع نتائج    ا�� الوصول لألهداف املنشودة نتيجة اختالف ما �ان متوقع مقارنة بالواقع، وتتفق هذه النَّ

) املط��ي  أنَّ 2019دراسة  أظهرت  ال�ي  لدى  )،  اإلداري  اإلبداع  بدرجة    ممارسة  جاءت  املدارس  مديري 

تائج مع نتائج دراسة  متوسطة ممارسة اإلبداع    ال�ي أظهرت نتائجها أّن )  2017ا�حجوج (، وتختلف هذه النَّ

 اإلداري لدى مديري املدارس جاءت بدرجة كب��ة.

: مجال املرونة 
ً
 ثالثا

ا واالنحرافات املعيار�ة املتعلقة بمجال املرونة املتوسطات ا�حسابية مرتبة : 9جدول   تنازلي�

 الرتبة
  رقم

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة 

1 13 
يتقبل مدير املدرسة املق��حات واألف�ار ا�جديدة من  

 املعلم�ن. 
 متوسطة  0.668 2.93

 متوسطة  0.718 2.92 اها. و�تبنّ يتفاعل مدير املدرسة مع األف�ار ا�جديدة  15 2

3 17 
ف مع املواقف ا�ختلفة  �ستطيع مدير املدرسة التكيّ 

 باح��افية عالية. 
 متوسطة  0.70 2.91

 متوسطة  0.698 2.90 دة.يرى مدير املدرسة األمور من زاو�ا متعّد  19 4

5 18 
د مدير املدرسة �� �غي�� موقفھ عندما يقتنع  ال ي��دّ 

 �عدم �حتھ. 
 متوسطة  0.707 2.89

 متوسطة  0.702 2.89 �ستطيع مدير املدرسة تجزئة مهام العمل.  20 6

7 21 
البدء  يحّد  قبل  العمل  تفاصيل  املدرسة  مدير  د 

 بتنفيذه. 
 متوسطة  0.671 2.89

8 16 
اء من املعلم�ن ��دف  قد البنّ ل مدير املدرسة النّ يتقبّ 

 االرتقاء بالعملية التعليمية. 
 متوسطة  0.717 2.86

 متوسطة  0.716 2.85 ة زوايا. �ستطيع مدير املدرسة تحليل املواقف من عّد  14 9

 متوسطة 0.64 2.89 ا�جال الثالث: املرونة   
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ٔ
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ٔ
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ا املتوسط ا�حسا�ي  أّم ،  )2.93  –   2.85املتوسطات ا�حسابّية قد تراوحت ما ب�ن (أّن  )  9ُيب�ن ا�جدول ( 

) بلغ  فقد  ()،  2.89العام  معياري  �ُ 0.64و�انحراف  وقد  (متوسطة)،  و�درجة  تمّس )  إ��  ذلك  �عض  عزى  ك 

 
ً
ھ لھ ملا هو جديد  و�التا�� تقبّ   ،مديري املدارس بأف�ارهم ال�ي يؤمنون ��ا وال�ي من الصعب �غي��ها �ليا

ّ
  يرى أن

   ةقليل   ، ولو بنسبةش�لقد �
ً
 إ�� عدم رغبة  لعملية التعليمية، وقد �عزى ذلك أل  سببا ممكنا إلر�اك  ،جدا

ً
يضا

�عض املدراء �� مشاركة ومناقشة �ل �ىيء وخاصة املدراء أ�حاب املدة األطول �� الوظيفة أل��م يؤمنون  

التعليمية،   باملس��ة  يتعلق  قرار  أي  إصدار   �� املهنية  والقدرة  الصالحيات  أعط��م  الرسمية  الوظيفة  بأن 

تائج مع نتائج دراسة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري    ، وال�ي أظهرت أنَّ )2017ال�ليش (  وتتفق هذه النَّ

 املدارس جاءت بدرجة متوسطة.

 ) الفقرة  ع��13جاءت  نصت  ال�ي  ي��:  )  من  "  ما  ا�جديدة  واألف�ار  املق��حات  املدرسة  مدير  يتقبل 

)، وقد  )، و�درجة (متوسطة0.668)، و�انحراف معياري (2.93" �� املرتبة األو�� بمتوسط حسا�ي (املعلم�ن

آلراء  ا  �عمل ع�� غر�لةألنھ �� أغلب األحيان    ،تقبل مدير املدرسة للمق��حات بدرجة متوسطة  إ��عزى ذلك  �ُ 

 واملق��حات بما يتما�ىى مع األهداف املرسومة أو الغايات املنشودة.  

 ) الفقرة  ع��14جاءت  نصت  ال�ي  زوايا "  اآل�ي:  )  عدة  من  املواقف  تحليل  املدرسة  مدير  ��   "�ستطيع 

) و�درجة (متوسطة)، وقد �عزى ذلك إ�� 0.716)، و�انحراف معياري (2.85املرتبة األخ��ة بمتوسط حسا�ي (

 ا�جوانب والزوايا األخرى،  ترك�� �عض مديري املدرسة ع�� جانب محدد ليحّق 
ً
قوا من خاللھ غايا��م متناسيا

تحليلھ للمواقف ا�ختلفة، وقد ��  قصور  �  إ�ي  ما يؤدّ هو  مما �سبب عدم االحاطة ب�افة ما يتعلق باملوقف و 

مهامھ    حيث إن إحدى أهّم  ،ة أك�� من نظرة شموليةمدير املدرسة يرى األمور بصورة عامّ   �عزى ذلك إ�� أّن 

، عديدة  سلبياتلھ  طر�قة أو ن�ج    �ا ولك�  ،ب�ن جميع ا�جوانب ليخدم املس��ة التعليمية باملدرسة  التوافُق 

وق  الغفلة  �ا وم� أمور  بحاجة  عن  يؤدي    .معا�جةإ��  ضايا  أو  إ��  وهذا  القضايا  �عض  معا�جة   �� قصور 

 املشا�ل.

: مجال االنفتاح ع�� التغي��
ً
 را�عا

ا واالنحرافات املعيار�ة املتعلقة بمجال االنفتاح ع�� التغي�� : 10جدول   املتوّسطات ا�حسابية مرتبة تنازلي�

 الرتبة
  رقم

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة 

1 22 
يبتكر مدير املدرسة أساليب جديدة ومتطورة ل��يئة  

 املناخ املناسب لإلبداع. 
 متوسطة  0.745 2.86

2 24 
ينظم مدير املدرسة رحالت علمية ترف��ية  

 ومسابقات لتنمية اإلبداع. 
 متوسطة  0.73 2.85

3 26 
  االجتما��،�ستخدم مدير املدرسة وسائل التواصل 

 وُ�ن�ىئ قنوات مفتوحة للتواصل مع املعلم�ن. 
 متوسطة  0.751 2.82
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 الرتبة
  رقم

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة 

4 23 
استخدام اإلدارة اإللك��ونية �� تطو�ر ا�خدمات  

 التعليمية. 
 متوسطة  0.782 2.81

5 25 
 
ّ
نجازات املدارس األخرى  إلع مدير املدرسة ع��  يط

 وتطو�ر املنظومة التعليمية. لالستفادة م��ا 
 متوسطة  0.773 2.79

ا�ع: االنفتاح ع�� التغي��     متوسطة 0.701 2.83 ا�جال الر

 

 ،  )2.86-2.79املتوسطات ا�حسابّية قد تراوحت ما ب�ن (أّن  )  10ُيب�ن ا�جدول ( 
ّ
املتوسط ا�حسا�ي    أما

) بلغ  فقد  (2.83العام  معياري  و�انحراف  �عض  0.701)،  رغبة  إ��  ذلك  �عزى  وقد  (متوسطة)،  و�درجة   (

مديري املدارس �� النجاح لتحقيق اإلنجازات، وحب التغي�� والتطور املستمر امل��امن مع التطورات ا�حديثة 

ا�خ��ات    وحّل  من  واالستفادة  إبداعية  بطر�قة  و املشكالت  متم��  أداء  تحقيق  أجل  صورة  �شكيل  من 

   مستقبلية واعدة.

"يبتكر مدير املدرسة أساليب جديدة ومتطورة ل��يئة    ما ي��:  ت ع��) ال�ي نصّ 22حيث جاءت الفقرة ( 

) حسا�ي  بمتوسط  األو��  املرتبة   �� لإلبداع"  املناسب  (2.86املناخ  معياري  و�انحراف  و�درجة  0.745)،   ،(

باإلدارة   متعلقة  تقليدية  وطرق  ألساليب  املدارس  مديري  �عض  اعتماد  إ��  ذلك  �عزى  وقد  (متوسطة)، 

عها إ��    التقليدية بدرجة أك�� من
ّ
عدم وجود مساحة لالبت�ار أو اإلبداع   ، وهو ما �ع�يأساليب جديدةتطل

   ع�� تطو�ر املنظومة التعليمية.ال  مناخ إبدا�� و   ��يئة�ساعد ع��  ع�� نحو ال ،أو تطبيق ن�ج جديد

فادة  يطلع مدير املدرسة ع�� انجازات املدارس األخرى لالست"  :) ال�ي نصت ع��25بينما جاءت الفقرة ( 

التعليمية املنظومة  (م��ا وتطو�ر  بمتوسط حسا�ي  املرتبة األخ��ة   �� )  0.773)، و�انحراف معياري (2.79" 

 هو    ترك�� مدير املدرسة األك��  أّن   و�درجة (متوسطة)، وقد �عزى ذلك إ��
ّ
عاتھ  ع�� أهدافھ املوضوعة وتوق

ذلك إ�� ثقة مدير املدرسة بخططھ التطو�ر�ة  املأمولة وانجازات مدرستھ ال�ي ير�د الوصول إل��ا، وقد �عزى  

دراسة نتائج  مع  تائج  النَّ هذه  وتتفق  التعليمية،  بالعملية  لل��وض  (  املوضوعة  وال�ي  )2019ا�خطاطبة   ،

تائج مع  ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس جاءت بدرجة متوسطة  أظهرت أنَّ  ، وتختلف هذه النَّ

ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس جاءت    وال�ي أظهرت نتائجها أّن   ) 2012نتائج دراسة الز�ود (

 بدرجة مرتفعة. 

الثا�ي الّسؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  مستوى  النتائج  عند  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  وجد 
ُ
ت هل   :

داري  درجة ممارسة اإلبداع اإل ب�ن متوسطات استجابات أفراد عّينة الدراسة حول    ) a=0.05الداللة (

عزى الختالف متغ��ات (ا�جنس،  
ُ
لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن �

  )؟واملؤهل العل�ي، وسنوات ا�خ��ة
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ع  تّم   ��لإلجابة  السؤال  التباين    هذا  وتحليل  املعيار�ة  واالنحرافات  ا�حسابية  املتوسطات  استخراج 

راسة حسب متغ��ات ا�جنس، وا�خ��ة، واملؤهل العل�ي، وا�جداول ذوات   املتعدد الستجابات أفراد عينة الّدِ

 ) تب�ن ذلك. 12-11األرقام (

ار�ة لدرجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس ��  املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعي: 11جدول 

م�ن حسب متغّ��ات ا�جنس، واملؤّهل العل�ّي، وسنوات ا�خ��ة. 
ّ
 لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعل

 االنحراف املعياري  العدد  املتوسط ا�حسا�ي الفئات  املتغ��ات 

 734. 102 3.04 ذكر ا�جنس 

 539. 192 2.74 أن�ى  

 629. 294 2.85 ا�جموع  

 658. 222 2.91 ب�الور�وس ل العل�ي املؤّه 

 486. 72 2.66 دراسات عليا  

 629. 294 2.85 ا�جموع  

 548. 81 2.72 سنوات  10أقل من  سنوات ا�خ��ة 

 652. 213 2.90 سنوات فأك��  10 

 629. 294 2.85 ا�جموع  

 

الستجابات    �� املتوسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيار�ة) وجود فروق ظاهر�ة  11يالحظ من ا�جدول ( 

درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة  أفراد الدراسة حول  

�ل  أثر    وسنوات ا�خ��ة، ولفحص،  ل العل�ياملؤّه ا�جنس، و �سبب اختالف فئات متغ��ات  ف��ا    نظر املعلم�ن

 . النتائج هذه يب�ن )12(وا�جدول )، way ANOVA) 3الثال�ي حسبت نتائج تحليـل التبايـن  ة،مجال ع�� حد
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تحليل الّتباين الثال�ّي للمتوّسطات ا�حسابّية لتقديرات أفراد عينة الّدراسة ع�� �ل مجال من  : 12جدول 

م�ن، 
ّ
مجاالت درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعل

 ملتغّ�� (ا�جنس، واملؤّهل العل�ي، وسنوات ا�خ��ة) 
ً
 وفقا

مصدر  

 التباين 
 درجة ا�حر�ة  املر�عات  مجموع ا�جال 

  متوسط

 املر�عات 
 قيمة ف 

  الداللة

 اإلحصائية

 ا�جنس 

Hotelling's 

Trace 

value=.07

4 

Sig.=.00 

 * 000. 14.567 6.618 1 6.618 األصالة

ا�حساسية  

 للمشكالت 
2.999 1 2.999 7.411 .007 * 

 * 001. 11.180 4.260 1 4.260 املرونة 

االنفتاح ع��  

 التغي�� 
6.890 1 6.890 15.165 .000 * 

املؤهل  

 العل�ي 

 Hotelling's

Trace 

value=.03

6 

Sig.=.038 

 * 004. 8.498 3.860 1 3.860 األصالة

ا�حساسية  

 للمشكالت 
1.765 1 1.765 4.362 .038 * 

 * 027. 4.945 1.884 1 1.884 املرونة 

االنفتاح ع��  

 التغي�� 
1.147 1 1.147 2.525 .113 

سنوات  

 ا�خ��ة

Hotelling's 

Trace 

value=.03

2 

Sig.=.062 

 180. 1.808 822. 1 822. األصالة

ا�حساسية  

 للمشكالت 
1.271 1 1.271 3.140 .077 

 * 019. 5.607 2.136 1 2.136 املرونة 

االنفتاح ع��  

 التغي�� 
3.158 1 3.158 6.951 .009 * 

   454. 290 131.743 األصالة ا�خطأ
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مصدر  

 التباين 
 درجة ا�حر�ة  املر�عات  مجموع ا�جال 

  متوسط

 املر�عات 
 قيمة ف 

  الداللة

 اإلحصائية

ا�حساسية  

 للمشكالت 
117.360 290 .405   

   381. 290 110.502 املرونة 

االنفتاح ع��  

 التغي�� 
131.765 290 .454   

 ا�جموع 

    294 2429.760 األصالة

ا�حسا��ي 

 ة للمشكالت 
2565.265 294    

    294 2583.125 املرونة 

االنفتاح  

 ع�� التغي�� 
2491.680 294    

 ) α= 0.05* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( 
) �جميع  0.05α=وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة اإلحصائّية (  )12يب�ن ا�جدول ( 

نظر  مجاالت   وجهة  من  والوسطية  الطيبة  لواء   �� املدارس  مديري  لدى  اإلداري  اإلبداع  ممارسة  درجة 

يجة إ�� أن الذ�ور وترجع هذه النت  ،املعلم�ن ع�� حسب متغ�� ا�جنس، و�عزى هذه الفروقات لصا�ح الذ�ور 

 بتأدية املهام اإلدار�ة
ً
خول �� ا�خاطرة واتخاذ قرارات ف��ا نوع  ولد��م ا�جرأة ال�ي تمك��م من الّد   ،أك�� ال��اما

من اإلقدام وا�جسارة واإلبداع ال�ي �سهم �� تحقيق األهداف ال�ي تطمح لها املدرسة، وترجع هذه النتيجة  

 إ�� طبيعة األن�ى ال�ي تمي
ً
 خوف من اإلقدام ع�� �ل �ىيء جديد.و��� ا�  ،د والتفك��ل��دّ إ�� ال أيضا

 ) اإلحصائّية  الداللة  مستوى  عند  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  مجاالت  0.05α=وجود  �جميع  درجة  ) 

ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن ع�� حسب  

ل  �حاب املؤّه أالعل�ي باستثناء مجال االنفتاح ع�� التغي��، و�عزى هذه الفروقات لصا�ح  متغ�� املؤهل  

رات هذه الفئة بما يجب أن ي�ون عليھ من اتباع لتطبيق مهارة  وقد �عزى ذلك لتصوّ   ،العل�ي ب�الور�وس

  املدارس من الكف  و ونظر��م لواقع األمور ال�ي يجب أن يصل إل��ا مدير   ،بداع اإلداري اإل 
ً
ايات املهنية �عيدا

   األد�ى من تحقيق األهداف. عن تقبل ا�حّد 

 ) درجة ممارسة  ) �جاالت  0.05α=وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة اإلحصائّية 

اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن (املرونة، االنفتاح  
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 ع�� التغي�
ُ
سنوات    10�حاب ا�خ��ة (أعزى هذه الفروقات لصا�ح  �) ع�� حسب متغ�� سنوات ا�خ��ة، و�

الذين يمل�ون ( ) سنوات فأك�� يرون أن مديري املدارس يتمتعون  10فأك��)، وهذا يدل ع�� أن املعلم�ن 

�ساع مما  املستجدات  ومتا�عة  التغي��،  ع��  واالنفتاح  و�املرونة  األك��  واإلدراك  تحقيق  بالتصور  ع��  د 

 األهداف املرجوة. 

 التوصيات: 

 �� ضوء النتائج ال�ي توصلت إل��ا الدراسة يو�ىي الباحثون بما ي��:

بما يتوافق    ،اإلبداع اإلداري حول  عمل دورات تدر�بية ملديري املدارس لتطو�ر منظورهم وفكرهم   -

 مع مستلزمات ومتطلبات مستقبل األجيال الصاعدة. 

ح�ى ال ت�ون املدرسة ب�ل مركبا��ا من إدار��ن ومعلم�ن وطالب    ھمدير املدرسة ووظائف   تحديد مهامّ  -

 وسياس��ا أس��ة نمط إداري. 

-  
ّ
� �� تحقيق  مركز�ة حيث أن القيادة التشاركية ب�ن اإلدارة واملعلم�ن لها دور كب�اتباع سياسة الال

 األهداف بطر�قة إبداعية.  
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) نظرهم،  وجهة  من  املهنية  الكفايات  املعلم�ن  بإكساب  منشورة)،  أوعالقتھ  غ��  دكتوراه  طروحة 
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