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واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانوية يف حمافظة الزرقاء
Dr. Abdalluh Ibrahim ALhashhoush
د .عبد اهلل إبراهيم الحشحوش
جامعة العلوم االسالمية العالمية  /األردن

الممخص
تعرؼ واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء،
ىدفت ىذه الدراسة إلى ّ
اعتمد فييا المنيج الوصفي المسحي ,تكونت عينة الدراسة مف ( )08مدي ارً ومديرة تـ اختيارىا بالطريقة
وُ

العشوائية ,ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة طُورت استبانة مكونة مف ( )42فقرة موزعة عمى ( )2مجاالت.

وبينت نتائج الدراسة أف مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء،

ولمختمؼ المجاالت ،جاءت بدرجة تقدير مرتفعة ،حيث جاء مجاؿ االدارة المدرسية بالمرتبة األولى ،تبله مجاؿ
المجتمع المحمي بالمرتبة الثانية ,وتبله مجاؿ المعمـ بالمرتبة الثالثة ،وتبله مجاؿ البيئة المدرسية الرابعة
واألخيرة.
وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لكؿ مف متغير الجنس لصالح الذكور ,ومتغير القطاع
التعميمي لصالح القطاع الخاص ,ومتغير الخبرة لصالح اصحاب الخبرة األكثر مف عشر سنوات.

الكممات المفتاحية :اإلبداع ,اإلبداع اإلداري ,مديرو المدارس ,محافظة الزرقاء ,األردف.
The reality of administrative creativity of secondary schools' managers in
Al-zarqaa province
The study focuses on identifying the reality of administrative creativity of
secondary schools' managers in Al-zarqaa province. The descriptive approach
was adopted to conduct this study. To achieve the study objective, the author
designed a questionnaire composed of (24) items included (4) domains applied
on (80) male and female school managers were selected randomly. The results
showed that the administrative creativity level of secondary school's managers
over all domains were too high which ranked as school management domain
followed by public community domain then teacher domain and finally, school
environment domain. Additionally, each of male, private sector, and experience
over 10 years revealed significant differences.
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المقدمة
لقد مارس اإلنساف منذ القدـ اإلدارة بشكؿ عفوي كنشاط لتدبير شؤوف حياتو الخاصة ،ولتحقيؽ أىدافو
في البقاء واالستقرار وتوفير سبؿ العيش ،ولـ يعرؼ اإلنساف أف ىذا النشاط الذي يمارسو سوؼ يصبح فيما بعد
أحد العموـ الميمة التي تتداخؿ مع كؿ أنواع العموـ األخرى ,وتتفاعؿ مع كؿ مكونات الحياة.
وأما عف الدور الذي تمارسو اإلدارة فإنيا تشكؿ الحمقة األقوى في أي عمؿ مؤسسي ألنيا تؤدي مجموعة
مف الوظائؼ (التخطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة واتخاذ القرار) التي ال يمكف االستغناء عنيا ،وبالتالي فإف
أسموب أو آلية الوظائؼ اإلدارية بحكمة وعقبلنية ىو جوىر المحتوى ،ىذا وينطبؽ عمى كؿ ما تحممو اإلدارة
مف وظائؼ ومعاني وأىداؼ عمى كؿ فروع اإلدارة أو مجاالت تطبيقيا كإدارة الوقت أو إدارة التكنولوجيا أو إدارة
اإلبداعوغيرىا ،ولكف تناوؿ أحد الفروع أو المجاالت األخرى لئلدارة يتطمب أكثر تركي ازً عمى تحقيؽ أىداؼ المجاؿ

نفسو بكفاءة وفاعمية ،فمثبلً إدارة اإلبداع ىي نفسيا اإلدارة التي تمارس في أي فرع أو مجاؿ آخر ،لكنيا تتميز
مف حيث التركيز عمى تطبيؽ النشاطات أو الممارسات اإلدارية المختمفة التي مف خبلليا يتولد اإلبداع لدى

العامميف وتنميتو لدييـ لتحقيؽ أىداؼ معينة في ظؿ وتيرة التسارع الذي تشيده المجتمعات مف حولنا
(خصاونة.)4822 ،
ويعتبر اإلبداع مف األنشطة والجيود الشاممة التي تيدؼ إلى إضافة شيء جديد ذو قيمة ليزيد مف
مستوى األداء والتميز إلدارة المنظمة والعامميف معاً ،ويأتي دور اإلدارة في تنمية الجيود اإلبداعية ودعميا
اليجاد أفكار إبداعية حقيقة تنعكس عمى أداء المنظمة وانتاجيتيا (اليويدي.)4882 ،

وتبرز دعائـ اإلدارة لمجيود اإلبداعية بأشكاؿ مختمفة تسمى الممارسات اإلدارية سواء كانت ىذه
الممارسات تطبيقية لعناصر اإلدارة أـ وظائفيا أمؿ ممارسات أخرى مثؿ دعـ اإلدارة والتمكيف والمشاركة والحوافز
والتدريب ونمط االتصاؿ وغيرىا ،حيث تتمحور العبلقة بيف اإلدارة واإلبداع التنظيمي بالعبلقة المتداخمة والعبلقة
التنظيمية ،المترابطة مع بعضيا البعض في مصير النجاح أو الفشؿ ،أي أف نجاح اإلدارة في تطبيؽ عناصر
اإلدارة والممارسات اإلدارية تعود إلى نجاح اإلبداع التنظيمي ،وكذلؾ فإف نجاح اإلبداع التنظيمي يعود إلى نجاح
إدارة المنظ مة والعامميف ،ألف ىذا النجاح كمو ال محالة سوؼ ينعكس عمى البيئتيف الداخمية والخارجية لممنظمة
مف خبلؿ التميز والرضا واالنتماء ،لذلؾ يمكف القوؿ أنو ال يمكف أف يتحقؽ اإلبداع في غياب ممارسات إدارية
داعمة لو ،وال يمكف أف تكوف اإلدارة ناجحة في غياب اإلبداع ،ألف كؿ منيما يكمؿ اآلخر ،كذلؾ يمكف أف تكوف
العبلقة بينيما مف حيث أف كؿ منيما يستخدـ اآلخر كوسيمة لتحقيؽ أىداؼ معينة ،أي أف اإلدارة تستخدـ
اإلبداع لتحقيؽ الكفاءة واثبات الذات والتميز والمحافظة عمى بقاء المنظمة وازدىارىا وديمومتيا ،وكذلؾ فإف
اإلبداع بحاجة إلى است خداـ اإلدارة وعناصرىا لتحقيؽ النجاح ولتخصيب األفكار اإلبداعية إلى حيز الوجود ألف
اإلبداع بدوف ممارسات إدارية داعمة يفنى ويزوؿ أو يعيش في شمؿ وجمود (خصاونة.)4822 ،
وعرؼ جرواف ( ) 4884اإلبداع :عممية عقمية معرفية تمتاز بنوع مف التفكير الراقي ،يفضي إلى إنتاج
ّ
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منجز يحظى بالقيمة واألىمية ،ويضيؼ إلى المعرفة شيئاً جديداً في ميداف تخصصو يثير المتعة والدىشة.

ويعرؼ سانتروؾ ( )Santrock, 2001اإلبداع بأنو القدرة عمى التفكير بخصوص شيء ما بطريقة

جديدة وغير مألوفة ،ينجـ عنيا حموؿ فريدة لممشكبلت  ،أو ىو تمؾ العممية التي تؤدي إلى إحداث تغيير في
المجاؿ الرمزي لحضارة ما ،وذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ النشط في إطار منظومة مف العناصر تضـ الفرد ومجالو
المعرفي وأىؿ الخبرة في حقؿ االختصاص .
وعرفو ( )Torrance, 1993بأنو عممية تحسس لممشكبلت ،والوعي بمواطف الضعؼ والثغرات وعدـ
ّ
االنسجاـ والنقص في المعمومات ،والبحث عف حموؿ والتنبؤ ،وصياغة فرضيات جديدة ،واعادة صياغتيا أو
تعديميا مف أجؿ التوصؿ إلى حموؿ أو ارتباطات جديدة باستخداـ المعطيات المتوافرة ،ونقؿ أو توصؿ النتائج
لآلخريف.
وقد أظيرت المراجعات العديدة لؤلدب التربوي حوؿ تعريؼ اإلبداع ،أف ىناؾ عشرات التعريفات
المختمفة ،كما وجد أف ىذه التعريفات تتمحور في معظميا حوؿ أربعة أبعاد (جرواف:)4884 ،
 . 2تعريفات محورىا المناخ الذي يقع فيو اإلبداع ،ويتبناىا عمماء االجتماع وعمماء اإلنساف.
 . 4تعريفات محورىا اإلنساف المبدع بخصائصو الشخصية والتطورية والمعرفية ،ويتبناىا عمماء نفس
الشخصية.
 . 3تعريفات محورىا العممية اإلبداعية ومراحميا وارتباطيا بحؿ المشكبلت وأنماط التفكير ومعالجة
المعمومات ،ويتبناىا عمماء النفس المعرفيوف.
التفكير ومعالجة المعمومات ،ويتبناىا عمماء النفس المعرفيوف.
 .2تعريفات محورىا النواتج اإلبداعية وال حكـ عمييا عمى أساس األصالة والمبلءمة ،وىذه التعريفات ىي
األكثر شيوعاً ألنيا تعكس الجانب المادي والممموس لعممية اإلبداع.

وتعد المؤسسات التربوية مف أكثر المؤسسات التي تواجو وتيرة التسارع في المتغيرات البيئية؛ ال سيما

اإلبداع اإلداري ،ومف بيف كؿ العامميف في المؤسسات التربوية ،يظؿ القائد اإلداري المدرسي المعني األوؿ بيذا
الموضوع ،وما يترتب عمى ذلؾ مف إبداع إداري .والسبب ىو أف القائد اإلداري مف أىـ مدخبلت العممية اإلدارية
مف خبلؿ أنماطو التي يتبعيا وأساليبو التي يمارسيا وخصائصو ومياراتو التي يمتمكيا ،بحيث تتشارؾ جميعيا
وتتفاعؿ في التأثير المباشر والواضح في المؤسسة التربوية التي يديرىا (المحيمبي وآخروف.)4822 ،
وتستطيع اإلدارة التربوية تشجيع اإلبداع وتبنيو ،وتنمية القدرات اإلبداعية عف طريؽ البرامج المتطورة
واإلجراءات والخطط السميمة اليجاد جو يسوده التنافس مف جية ،وزيادة قوة فاعمية العمؿ مف جية أخرى،
فاإلبداع داعـ قوي لئلدارة التربوية يدعميا ويعطييا الثقة لمصمود أماـ المنافسة والتحديات العصرية المتبلحقة،
وألىمية اإلبداع وضرورة الحاجة إليو أصبحت اإلدارة التربوية اإلبداعية تواكب الرقي والتحضر في شتى المجاالت
(اليويدي.)4882 ،

701

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )57

فاإلبداع أصبح يمثؿ سمة أساسية مف السمات التي ال بد مف توافرىا لدى مدير المدرسة الذي يعد
المسؤوؿ عف تحقيؽ األىداؼ التربوية والتعميمية في مستوى اإلدارة األدنى (اإلدارة المدرسية) في ظؿ الظروؼ
والتحديات والمتغيرات التي يواجييا العصر الحديث (الزيود.)4824 ،
فالمدير المبدع ىو المدير المقتدر عمى كسر الروتيف ،وترؾ الممارسات الروتينية التقميدية المعتادة،
ومحاولة إدخاؿ بعض األفكار التي مف شانيا تغيير العمؿ في المدرسة وتطويره ،ولديو القدرة عمى البحث عف
األفكار اإلبداعية في جميع المصادر التي يستطيع الوصوؿ إلييا سواء داخؿ أسوار مدرستو ،ومف العامميف معو،
أـ مف المؤسسات األخرى أـ االستفادة مف خبرات زمبلئو مف مديري المدارس أـ مف خبلؿ نتائج األبحاث
والدراسات أـ عمى صفحات االنترنت ،ولديو القدرة عمى تنفيذ األفكار اإلبداعية واخضاعيا لمتجريب تشجيعاُ
ألصحابيا ،وتوجيو المبدعيف في المدرسة طبلباً كانوا أـ معمميف لما يساعدىـ في تحسيف قدراتيـ اإلبداعية

وتوجيييا إلى المجاالت األكثر أىمية في المدرسة ،وجعؿ اإلبداع جزءاً مف ثقافة المدرسة (الحر.)4882 ،

وتسعى معظـ الدوؿ إلى تطوير مؤسساتيا التربوية،وال سيما اإلدارييف فييا بمستوياتيـ المختمفة،

بوصفيـ األداة الرئيسة لتحقيؽ األىداؼ التربوية كافة،وتأىيميـ واعدادىـ بجعميـ أكثر قدرة عمى مواجية
التحديات التي تواجييـ مف خبلؿ رفع كفاياتيـ وابراز الممكات اإلبداعية لدييـ لتطوير المؤسسة
التربوية،والوصوؿ إلى إدارة النظاـ التربوي بكفاءة ،وتوفير الظروؼ والحوافز التي تساعد عمى توجيو الجيود
واإلمكانات لتحقيؽ األىداؼ المنشودة بفاعمية ،مف خبلؿ استخداـ األساليب والوسائؿ اإلدارية الحديثة ،وذلؾ
لبمورة الرؤية المستقبمية المنشودة لمنظاـ التربوي ،ذلؾ أف النظاـ التربوي ىو نظاـ ديناميكي متطور قادر عمى
مواكبة المستجدات ،ومؤمف باإلبداع والتحديث والتميز (الخرابشة وآخروف .)4884 ،
ويعد مدير المدرسة ىو القائد الذي يعمؿ عمى تحقيؽ النتائج واألىداؼ المتوقعة منو بحكـ منصبو،
فبحكـ منصبو يتوقع منو تقديـ خدمة تعميمية وتربوية ذات مستوى عاؿ ،وتحقيؽ معدالت مف الترابط والتنسيؽ
ب يف العامميف معو لرفع العممية التعميمية وتطوير األداء العاـ وتحسينو وتحقيؽ األىداؼ التربوية المرسولة لو
وذلؾ بتكمفة محددة في وقت معيف .وىو يضطمع بميمات محددة ليا أىداؼ وخطوات منسقة ،تسفر عنيا
إنجازات قابمة لمقياس والتقويـ ،وتنبع ميماتو مف أسس التربية وأىدافيا ويشتقيا مف األىداؼ العامة لمتربية
(الصرايرة وآخروف.)4824 ،
والمدرسة في دولة األردف ،باعتبارىا مف المؤسسات التربوية التي تحظى باىتماـ كبير ،ىي أكثر
المستويات التي تتأثر بالسائد مف المتغيرات البيئية وبالحيز الذي يستتبع ذلؾ مف إبداع إداري ،فوزارة التربية
والتعميـ تعمؽ آماالً كبيرة عمى المدارس في تحقيؽ رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا اإلستراتيجية ومشروعاتيا التي
يتطمب تحقيقيا إبداعاً إدارياً يسبقو ثقاف ًة تشجعو وتنميو .وبالطبع فإف أولى أولويات وزارة التربية والتعميـ ىي
نجاح العممية التعميمية ؛ ولف يتأتى ىذا إال بمديريف لتمؾ المدارس يشيعوف إبداعاً إدارياً يجعؿ الوصوؿ

بل ومرناً وطمقاً ،وتساىـ في تحفيز واطبلؽ اإلمكانيات اإلبداعية لدى جميع العامميف في
لؤلىداؼ المرسومة أصي ً
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المسوغ لمباحث إلجراء ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى واقع اإلبداع
حقؿ التعميـ وخصوصاً المدارس،ومف ىنا فقد كاف
ّ
اإلداري لمديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء.
مشكمة الدراسة
يحتؿ التعميـ العاـ والخاص في دولة األردف مكانة خاصة بيف سائر الخدمات التي تقدميا الحكومة
لممواطف والمقيـ .فالخدمات التعميمية حؽ دستوري لكؿ فرد ،وتحظى بعناية فائقة ومتزايدة نتيجة الزدياد الوعي
بأثره في مستقبؿ الدولة وتحقيؽ التنمية المنشودة ،فالتعميـ دعامة لؤلمف والتنمية ألنو يسيـ في بناء المواطف
المستنير القادر عمى اإلسياـ بفاعمية في العمؿ السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،لذا فيناؾ إجماع مف كؿ
أطياؼ المجتمع عمى أف التعميـ بشقيو العاـ والخاص أحد أبرز المدخبلت لمستقبؿ أفضؿ ،وأنو ال يمكف تحقيؽ
تنمية شاممة ببل تعميـ فعاؿ مف جوانبو كافة ،وبما أف خصائص الثقافة التنظيمية والممارسات اإلبداعية يبدواف
لمعياف ويمكف لآلخريف أف يبلحظوىما
ويقيموىما مف حيث أنيما مف نواتج التفاعؿ بيف األفراد ،وتحديداً
ّ
القيادييف والعامميف فييا ،وخاصة بما يتعمؽ بموضوع اإلبداع اإلداري.
وبناء عمى ما تقدـ ُيعد اإلبداع اإلداري مف الموضوعات الجديدة والمعاصرة التي مف شأنيا العمؿ عمى
ً
تحسيف جودة التعميـ وتنظيـ العمؿ اإلداري التربوي ،وجعمو أكثر مواءمة وانسجاماً مع مستجدات العصر الحديث

ومتطمباتو ،التي مف شأنيا النيوض بالنظاـ التربوي وصوالً إلى اإلبداع والتميز (الزيود.)4824 ،

لتعرؼ واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري
ونظ ارً ألىمية ىذا الموضوع فإف ىذه الدراسة جاءت محاولة ّ
المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء.

أسئمة الدراسة

تسعى الدراسة الحالية لبلجابة عف األسئمة التالية:
السؤاؿ األوؿ :ما واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء؟
السؤاؿ الثاني :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند درجة داللة ( )α=8.80لواقع اإلبداع اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء تعزى لمتغيرات (الجنس ،القطاع الذي تنتمي اليو المدرسة،
الخبرة)؟

أىداؼ الدراسة
حاولت الدراسة تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 .2معرفة مستوى وواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء.
 .4الكشؼ عف فروؽ في مستويات اإلبداع اإلداري تبعاً لمتغير الجنس والقطاع والخبرة.

أىمية الدراسة

تكمف أىمية الدراسة مف خبلؿ:
 . 2حداثة موضوعيا الذي يعد مف القضايا والتحديات التي تواجو قطاع التربية والتعميـ في العديد مف
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الدوؿ العربية ومنيا األردف ،فقد حاولت الدراسة إلقاء الضوء عمى واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية.
 . 4تأتي أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ النتائج التي سوؼ تتوصؿ إلييا إذ تشكؿ قاعدة معموماتية
لبلستفادة منيا في المستقبؿ ،كما تسيـ في تعزيز ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية.
 .3يؤمؿ أف تستفيد مف نتائج ىذه الدراسة وزارة التربية والتعميـ في محافظة الزرقاء ،إذ يمكف اتخاذ
الق اررات المناسبة في كافة المدارس وتفعيميا لبلرتقاء بمستوى المدارس وتحسيف أداء المديريف فييا.

حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة عمى استجابات مديري المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في محافظة الزرقاء
لمدريات التربية ( تربية الرصي فة ,تربية الزرقاء األولى ,وتربية الزرقاء الثانية) ،بالفترة الزمنية التي تـ تطبيؽ
أداة الدراسة مف خبلليا ،وىي الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي .4822/4822
مصطمحات الدراسة
اإلبداع :االستعداد أو القدرة عمى إنتاج شيء جديد ،أو أنو عممية يتحقؽ النتاج مف خبلليا ،أو أنو عبارة عف
الوحدة المتكاممة لمجموعة العوامؿ الذاتية والموضوعية التي تؤدي إلى تحقيؽ إنتاج جديد وأصيؿ وذي قيمة مف
جانب الفرد أو الجماعة ،وأنو يمثؿ بصورة عامة عممية إيجاد حموؿ جديدة لؤلفكار والمناىج والمشكبلت
(سعادة ،وقطامي.)2992 ،
اإلبداع اإلداري:ىو القدرة عمى إيجاد أشياء جديدة قد تكوف أفكا اًر أو حمو ًال أو منتجات أو خدمات أو طرؽ وأساليب
عمؿ مفيدة ،وىو يبنى عمى تميز الفرد في رؤيتو لممشكبلت وحميا وعمى قدراتو العقمية وطبلقتو الفكرية ومعارفو التي
يمكف تطويرىا بوجود المناخ المبلئـ والقيادة القدوة وعبلقات العمؿ المتفاعمة التي تنمي القدرة عمى توليد األفكار
والحموؿ المبتكرة (أيوب ,)4888 ،واجرائيا ىو ما تـ قياسو بالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة
عمى فقرات مقياس اإلبداع اإلداري الذي تـ تطويره مف قبؿ الباحث ليذا الغرض.
ويقاس اإلبداع اإلداري في ىذه الدراسة باستجابات أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة التي قاـ الباحث بتصميميا وفؽ
ثبلث مجاالت وىي( :مجاؿ اإلدارة المدرسية ,مجاؿ المجمتع المحمي ,مجاؿ المعمـ ,مجاؿ البيئة المدرسية).
مدير المدرسة :ىو فرد في المدرسة مسؤوؿ عف أداء مجموعة مف المرؤوسيف بغرض تحقيؽ أىداؼ المدرسة
وذلؾ مف خبلؿ ما يقوـ بو مف وظائؼ العممية اإلدارية مف تخطيط وتنظيـ وصنع واتخاذ القرار وقيادة وتوجيو
وثـ الرقابة مع االستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة في المدرسة (الحر ,)4880 :واجرائيا ىـ مديرو المدارس
الثانوية الحكومية والخاصة في محافظة الزرقاء لمدريات التربية ( تربية الرصيفة ,تربية الزرقاء األولى ,وتربية
الزرقاء الثانية) والمعنييف بالدراسة.
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الدراسات السابقة
أجرى فينتس ( )Fuentes, 1996دراسة ركزت عمى القيادة اإلدارية مف أجؿ تنمية اإلبداع والتغيير،
مف خبلؿ برنامج خاص طبؽ عمى عينة مف مديري المدارس األمريكية ومساعدييـ ،بمغت ( )088مدي ارً بوالية

أركنساس ،وتكساس ،ولويزيانا ،ونيومكسيكو ،وأوكبلىوما ،واستخدـ فييا المنيج الوصفي الميداني ،وجمعت
بياناتيا مف خبلؿ المقاببلت ،واالستبيانات ،والمبلحظات ،وتكاممت ىذه األدوات مع بعضيا البعض مف أجؿ
وضع تصور عممي ييدؼ إلى تحسيف األداء لدى قيادات ىذه المدارس ،وما تشممو مف مديريف تربوييف
ومساعديف ،ووضعت ىذه الدراسة مجموعة مف التوصيات التي يمكف أف تفيد في ىذا المجاؿ متى عمؿ
بيا.وأشارت نتائج الد ارسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)a=0.05مف حيث
القيادة اإلدارية مف أجؿ تنمية اإلبداع والتغيير تعزى إلى متغيرات الجنس والخبرة.
أجرى سكموؾ ( )Schmook, 1996دراسة ىدفت إلى تحديد مفاىيـ مدراء المدارس والمدرسيف فيما
يتعمؽ بالممارسات ال قيادية والمبلمح اإلبداعية المثبتة لممديريف في بعض المدارس المعروفة بتغيير النمط
السائد ،وطبقت الدراسة عمى مجموعة تشتمؿ عمى ( )48مف مديري المدارس و( )224مف المدرسيف في
مدارس مختارة مف بيف ( )22منطقة تعميمية بفموريدا في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد استخدمت الدراسة
استبيانات لجمع المعمومات المتعمقة بالمدارس المستيدفة وتقييـ الممارسات القيادية وتقييـ مفاىيـ المديريف
والمدرسيف إلبداع المدير حسبما تحدده المبلمح العامة المتمثمة في :حب العمؿ واالستقبللية واألصالة والمرونة
والمصالح العريضة وتحديد اليدؼ ،وقد توصمت الدراسة إلى :أف مديري المدارس المستيدفة أوضحوا خمسة مف
الممارسات القيادية تمثمت في :مواجية العممية ،واستيحاء رؤية مشتركة ،وتمكيف اآلخريف مف التحرؾ ،وتغيير
الطريقة ،والتشجيع العاطفي .وأف النسبة العالية مف اإلجابات الواضحة مف قبؿ المديريف تؤكد تفيميـ ليذا
ا لجانب ،أما المعمميف فإف معظميـ اعتبر أف مديرييـ يعكسوف المياـ التي تتضمنيا الممارسات القيادية .وأف
مديري المدارس أظيروا المعالـ اإلبداعية الثمانية المتمثمة في حب العمؿ واالستقبللية واألصالة والمرونة
والمصالح العريضة وتحديد اليدؼ والذكاء واإلبداع والدافعية.
وأجرت انجود ( )4880دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس
الحكومية في محافظات (نابمس ،وطولكرـ ،وقمقيمية ،وجنيف ،وطوباس ،وسمفيت) ،كما سعت إلى معرفة دور
اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع مف وجية نظر المديريف باختبلؼ متغيرات (الجنس ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات
الخبرة ،والتخصص في البكالوريوس ،ومكاف العمؿ) .وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )420مدي ارً ومديرة ،أي ما

يعادؿ ( )%08تقريباً مف المجموع الكمي لعدد المديريف ،وكاف عدد األفراد الذيف أعادوا االستبانات ( )292فرداً.

واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي الميداني لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة ،وقد قامت الباحثة بإعداد

استبانة تكونت مف ( )39سؤاالً ،باإلضافة إلى سؤاليف إنشائييف لمتعرؼ إلى دور اإلدارة المدرسية في تنمية

اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات الشماؿ ومعيقاتيا ،في ضوء ما جاء في األدب النظري حوؿ اإلدارة
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المدرسية واإلبداع .وقد توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( ،) a=0.05في دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات الشماؿ ومعيقاتيا
مف وجية نظر مديرييا تعزى إلى متغيرات (المؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،وتخصص المدير ،ومكاف العمؿ)
بينما كانت ىناؾ فروؽ تعزى إلى متغير الجنس.
أجرت اثاناسوال وريبا وماكري وكاليبوي وفسكارس
(  )Athanasoula, Reppa, Marki, Kalliopi and Psycharis, 2010دراسة في اليوناف
ىدفت لمتعرؼ عمى مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس وأثره عمى التواصؿ بيف المدرسة وأولياء
األمور .وتبنت الدراسة منيجية البحث النوعي القائمة عمى إجراء مقاببلت نوعية معمقة مع  2مديريف ( 3في
اليوناف 2 ،في قبرص) ،و  20ولي أمر ( 3مف كؿ مدرسة) .وتمحورت أسئمة المقاببلت حوؿ اثر مستوى
المدير اإلبداعي وممارساتو الخبلقة عمى جودة التواصؿ بيف المدرسة وولي األمر .وبعد جمع البيانات وتحميميا
بينت الدراسة أف مستوى اإلبداع لدى مدير المدرسة ىو العامؿ األىـ في تأسيس قنوات االتصاؿ مع األسرة ،كما
بينت الدراسة أف مظاىر اإلبداع لدى مدير المدرسة تتضمف االتصاؿ المباشر مع ولي األمر ،واطبلع ولي األمر
عمى المشكبلت التي تعترض تعميـ أوالده ،مناقشة خطط المدرسة الحالية والمستقبمية وتقبؿ األفكار واالنتقادات
مف ولي األمر.
وقاـ كؿ مف اوزمف ومورتجولو ) )Ozmen and Muratoglu, 2010بدراسة في تركيا ىدفت لمتعرؼ
إلى الكفايات اإلبداعية لمديري المدارس خاصة في مجاؿ تطبيؽ المعرفة واستراتيجيات اإلدارة .وتكونت عينة
الدراسة مف ( )422مدير مدرسة ومعمماً منيـ  288مديرة ومعممة استجابوا الستبانة أعدت خصيصاً لتحقيؽ

ىدؼ الدراسة ،وقد بينت الدراسة أف أىـ الكفايات اإلبداعية التي يجب أف يمتمكيا المدير ىي :إدارة المعرفة

الفعالة ،القدرة عمى تشكيؿ فريؽ العمؿ الفعاؿ ،ممارسة االتصاؿ اإلداري ،تشكيؿ شبكات الدعـ االجتماعي،
وكفايات التنظيـ واإلدارة .وبينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في التصورات
حوؿ طبيعة الكفايات اإلبداعية التي يجب أف يمتمكيا مدير المدرسة.
أجرى الزيود ( )4824دراسة بعنواف درجة ممارسة تكنولوجيا المعمومات وعبلقتيا باإلبداع اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في مممكة البحريف ىدفت إلى تعرؼ درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
الحكومية في مممكة البحريف لتكنولوجيا المعمومات مف وجية نظرىـ وعبلقتيا باإلبداع اإلداري لدييـ مف وجية
نظر معممييـ ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )20مدي ارً ومديرة ،و( )292معمماً ومعممة .واستُخدمت لجمع
البيانات أداتاف :األولى :لتعرؼ درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات ،والثانية:
لقياس مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية مف وجية نظر المعمميف .وأظيرت نتائج
الدراسة وجود مستوى مرتفع لدرجة ممارسة تكنولوجيا المعمومات لدى المديريف ،كما تبيف وجود مستوى مرتفع
مف اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية مف وجية نظر المعمميف ،كما بينت النتائج وجود
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عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 92.2بيف تقديرات مديري المدارس الثانوية الحكومية في
مممكة البحريف لدرجة ممارستيـ لتكنولوجيا المعمومات وتقديرات معممييـ لمستوى إبداعيـ اإلداري ،كما أشارت
النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية
لتكنولوجيا المعمومات تعزى لمتغيري الجنس والخبرة ،كما تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة
ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات تعزى لمتغير الخبرة العممية ،وأشارت النتائج
إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية مف وجية نظر
المعمميف تعزى لمتغير الجنس.
وأجرى الحارثي ( )4824دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع تطبيؽ عناصر اإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس الثانوية مف وجي ة نظر المديريف والوكبلء ،والتعرؼ عمى المعوقات التنظيمية والمعوقات الشخصية
والمعوقات الثقافية واالجتماعية لئلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي
المسحي حيث قاـ بإجراء دراستو عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة والمتمثؿ في مديري ووكبلء المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة جدة حيث بمغ عدد العينة ( )490فرداً ،وىي عبارة عف ( )283مدي ارً و( )290مديرة.
وتـ استخداـ االستبانة كأداة ليذه الدراسة لمبلئمتيا لطبيعة الدراسة .وتوصمت الدراسة إلى أنو ال توجد فروؽ

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05بيف متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حوؿ
معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جدة ،تبعاً لمتغيرات (الجنس,

الخبرة),أما متغير مكتب التربية والتعميـ فإنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المديريف الذيف يتبعوف

مكتب التربية والتعميـ بالجنوب ومكتب التربية والتعميـ بالشماؿ.
التعميؽ عمى الدراسات السابقة
يتضح مما تـ عرضو سابقاً أف موضوع اإلبداع يعتبر مف الموضوعات التي نالت اىتماـ الباحثيف ،وقد

تبيف لمباحث مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة ما يمي:

إف كؿ مف ىذه الدراسات وكذ لؾ الدراسة الحالية قد استيدفت التعرؼ عمى أحد الجوانب اليامة المتعمقة
باإلبداع سعياً إلى فيـ عميؽ حوؿ العناصر المكونة ليذا المفيوـ ،أو العوامؿ المؤثرة فيو ،أو المعوقات التي

تحد مف وجوده وبذلؾ استطاعت أف تسيـ مجتمعة في بحث مكونات االتجاه اإلبداعي ومف ثـ تفسير ما يحيط
بيذا المفيوـ مف غموض وتأكيد إجرائيتو وواقعيتو وترجمة عناصره ومفرداتو بما يتبلءـ مع العمؿ في الميداف

اإلداري.
كاف لمدراسات السابقة فائدة كبيرة في توجيو الباحث في تصميـ أداة الدراسة وساعده في تكويف تصور
شامؿ لموضوع البحث وتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لتحميؿ البيانات الخاصة بالدراسة الحالية.
تشترؾ معظـ الدراسات السابقة  -وكذلؾ الدراسة الحالية  -في االعتماد عمى استخداـ المنيج الوصفي
الذي يقوـ عمى جمع البيانات الفعمية التي تربط بيف اإلبداع والمتغيرات األخرى سواء كانت شخصية أو خارجية،
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كما اشتركت ف ي الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة.
تختمؼ الدراسات السابقة فيما بينيا وكذلؾ الدراسة الحالية مف حيث األبعاد والمتغيرات التي تـ التركيز
عمييا مف جانب كؿ دراسة ،مما يجعؿ الباب مفتوحاً ألي باحث لسد ىذه الثغرة البحثية ،واإلسياـ في إثراء
الجانب المعرفي أو التطبيقي في موضوع اإلبداع ،كما أف ذلؾ التنوع أو االختبلؼ يثري المعرفة في جوانب

اإلبداع المختمفة ،مما أتاح الفرصة لمباحث في اختيار أكثر المتغيرات مناسبة لممشكمة قيد الدراسة.
الدراسة الميدانية
تـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة لمعرفة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء.
مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المدارس الحكومية والخاصة مف مديري المدارس الثانوية
ّ
في محافظة الزرقاء ,وعددىـ ( )322مدير ومديرة.
عينة الدراسة
أما عينة الدراسة فقد تـ اختيارىا وفقاً ألسموب العينة العشوائية ،التي تعطي كؿ فرد في مجتمع الدراسة

فرصاً متساوية ،وبمغ عدد أفراد العينة( )08مدير ومديرة ,مف مديري المدارس الثانوية مف الذيف يعمموف
بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة .الجدوؿ (.)2

جدوؿ ( )2التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
التكرار النسبة

الفئات
الجنس ذكر

46

57.5

أنثى

34

42.5

حكومي

73

91.25

خاص

7

8.75

اقؿ مف  0سنوات

20

25.0

القطاع
الخبرة

مف  -0أقؿ مف 28سنوات 37

36.25

 28سنوات فأكثر

23

28.75

المجموع

80

100.0

أداة البحث
تـ تطوير استبانة اعتماداً عمى معطيات الدراسات السابقة واألدب التربوي في جمع بيانات الدراسة

الحالية كدراسة الزيود ( )4824والحارثي (.)4824
صدؽ األداة
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لمتأكد مف صدؽ األداة تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف وعددىـ ( )24مف الجامعة األردنية
والجامعة الياشمي ة وجامعة مؤتو وجامعة العموـ االسبلمية في تخصص اإلدارة التربوية والقياس والتقويـ وعمـ
النفس واألرشاد التربوي لمحكـ عمى درجة مناسبة الفقرات مف حيث صياغتيا ،ومبلءمتيا لممجاؿ ،ودرجة
تحقيقيا لميدؼ الذي وضعت مف أجمو ،وتـ األخذ بآراء المحكميف مف حيث الحذؼ والتعديؿ واإلضافة ،ومف ثـ
صياغة االستبانة بصورتيا النيائية.
ثبات األداة
لمتحقؽ مف ثبات األداة تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة استطبلعية مف خارج عينة الدراسة مكونة مف
( ) 28مدير ومديرة ،وذلؾ بطريقة حساب معامؿ االتساؽ الداخمي حسب معادلة كرونباخ ألفا ( Gronbachs
 ) Alphaلكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة ،ولؤلداة ككؿ ،حيث بمغ ثبات األداة ككؿ ( ،)8.94ولؤلبعاد (-8.02
 ،)8.09والجدوؿ ( )4يبيف ىذه المعامبلت ،واعتبرت ىذه القيـ مقبولة لغايات ىذه الدراسة.
جدوؿ ( )4معامؿ االتساؽ الداخمي كرونباخ الفا
المجاؿ

االتساؽ الداخمي

مجاؿ اإلدارة المدرسية

8.09

مجاؿ المجتمع المحمي 8.00
مجاؿ المعمـ

8.02

مجاؿ البيئة المدرسية

8.09

عرض النتائج ومناقشتيا:
فيما يمي النتائج المتعمقة بكؿ سؤاؿ مف أسئمة الدراسة تبعاً لممجاالت المختمفة التي تضمنتيا أداة

الدراسة ،وكانت النتائج عمى النحو التالي:

السؤاؿ األوؿ :ما واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع اإلبداع اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء بشكؿ عاـ ولكؿ مجاؿ مف مجاالت أداة الدراسة ،ويظير الجدوؿ
( )3ذلؾ.

الجدوؿ ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة
الزرقاء مرتبة تنازلياً
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الرقـ

المجاؿ

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

الرتبة

الواقع

4

مجاؿ اإلدارة المدرسية

3.81

0.59

2

مرتفع

2

مجاؿ المجتمع المحمي

3.76

0.68

2

مرتفع

3

مجاؿ المعمـ

3.64

0.54

3

متوسط

1

مجاؿ البيئة المدرسية

3.62

0.61

4

متوسط

3.71

0.32

الدرجة الكمية

مرتفع

يبلحظ مف الجدوؿ ( ) 3أف درجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء
كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )3.22وانحراؼ معياري ( ،)8.34وجاءت مجاالت األداة في الدرجتيف
المرتفعة والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بيف ( ،)3.62 -3.81وجاء في الرتبة األولى مجاؿ "
اإلدارة المدرسية " ،بمتوسط حسابي ( )3.81وانحراؼ معياري ( )0.59وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاء
مجاؿ " المجتمع المحمي" بمتوسط حسابي ( )3.76وانحراؼ معياري ( )0.68وبدرجة مرتفعة ،وجاء في الرتبة
قبؿ األخيرة مجاؿ " المعمـ " بمتوسط حسابي ( )3.64وانحراؼ معياري ( )0.54وبدرجة متوسطة  ،وجاء في
الرتبة األخيرة مجاؿ " البيئة المدرسية " بمتوسط حسابي ( )3.24وانحراؼ معياري ( )8.22وبدرجة متوسطة.
أما بالنسبة لفقرات كؿ مجاؿ فكانت النتائج عمى النحو اآلتي:
 .2مجاؿ اإلدارة المدرسية:
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء ،لفقرات ىذا المجاؿ ،والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.
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الجدوؿ ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في
محافظة الزرقاء في مجاؿ اإلدارة المدرسية مرتبة تنازلياً
الرقـ
4
3
6
1
5
2

الفقرة
اشعر بأف لي مساىمة في أنتاج أساليب

جديدة في مجاؿ العمؿ في المدرسة

لدي القدرة عمى تطوير بدائؿ عديدة لمتعامؿ

مع المشكبلت في المدرسة

احرص عمى معرفة الرأي المخالؼ لرأيي
لبلستفادة منو في أساليب العمؿ في المدرسة

احرص عمى تقديـ األفكار الجديدة البناءة

لتحقيؽ فعالية أكثر في العمؿ في المدرسة

ال أقوـ باتخاذ الق اررات بشكؿ عشوائي بؿ
حسب دراسة مستفيضة
اخصص شعبة إدارية في المدرسة تعمؿ عمى
تشجيع اإلبداع في المدرسة

الدرجة الكمية

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

الرتبة

الواقع

4.11

1.04

1

مرتفعة

4.01

1.17

2

مرتفعة

3.88

1.55

3

مرتفعة

3.70

1.37

4

مرتفعة

3.69

1.46

5

مرتفعة

3.49

1.54

6

متوسطة

3.81

0.59

مرتفعة

يبلحظ مف الجدوؿ ( ) 2أف درجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء في
مجاؿ اإلدارة المدرسية كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )3.81وانحراؼ معياري ( ،)0.59وجاءت
فقرات ىذا المجاؿ في الدرجتيف المرتفعة والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بيف (،)3.49 -4.11
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( ) 2التي تنص عمى" اشعر بأف لي مساىمة في أنتاج أساليب جديدة في مجاؿ
العمؿ في المدرسة " ،بمتوسط حسابي ( )4.11وانحراؼ معياري ( )1.04وبدرجة مرتفعة  ،وفي الرتبة الثانية
جاءت الفقرة ( ) 3التي تنص عمى " لدي القدرة عمى تطوير بدائؿ عديدة لمتعامؿ مع المشكبلت في المدرسة "
بمتوسط حسابي ( )4.01وانحراؼ معياري ( )1.17وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ()0
التي تنص عمى" ال أقوـ باتخاذ الق اررات بشكؿ عشوائي بؿ حسب دراسة مستفيضة " بمتوسط حسابي ()3.69
وانحراؼ معياري ( ،)1.40وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )4التي تنص عمى" اخصص
شعبة إدارية في المدرسة تعمؿ عمى تشجيع اإلبداع في المدرسة ".بمتوسط حسابي ( )3.49وانحراؼ معياري
( )1.54وبدرجة متوسطة ,وتعزى ىذه النتيجة إلى أف الخبرات التعميمية التي يمر بيا مدير المدرسة مسبقاً ىي

قيمة وذات أىمية كبيرة تساعده في الكشؼ عف المواقؼ والمشكبلت المختمفة التي قد تتشابو
بكؿ تأكيد خبرات َ
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مع المواقؼ السابقة ،وتسيؿ عميو عممية تفسيرىا وتحميميا وتقويميا واتخاذ الق اررات المناسبة حياليا وبمشاركة
فريؽ العمؿ المدرسي األكاديمي واإلداري واتاحة الفرصة ليـ لمتعبير عف وجيات نظرىـ وتصوراتيـ المختمفة
حياؿ المواقؼ والمشكبلت التي يمكف أف تؤثر عمى سير العممية التعميمية ،وىذه جميعيا مف متطمبات المدير
الفاعؿ والمبدع ،واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف (،)Schmook, 1996(،)Fuentes, 1996الزيود
(. )4824
 .4مجاؿ المجتمع المحمي:
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء ،لفقرات ىذا المجاؿ ،والجدوؿ ( )0يوضح ذلؾ.

الجدوؿ ( )0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في
محافظة الزرقاء في مجاؿ المجتمع المحمي مرتبة تنازلياً

الرقـ

11

8
7

12

الفقرة
اىتـ بإيجاد وسائؿ اتصاؿ فعالة ومتطورة بيني وبيف المجتمع

المحمي لبلستفادة مف الخبرات المتعددة في مجاؿ تطوير ودعـ 4.25

0.96

1

مرتفعة

3.86

1.40

2

مرتفعة

3.71

0.89

3

مرتفعة

اإلبداع في المدرسة

أشارؾ في الدورات التي تيدؼ إلى تنمية ميارات اإلبداع لدى

مديري المدارس

التعاوف مع مراكز البحوث والدراسات مف اجؿ تنمية اإلبداع في

المدرسة

ادعـ المشاركات الجادة مف أولياء األمور ومحيط المجتمع

المحمي في مجاؿ اتخاذ الق اررات المتعمقة بدعـ اإلبداع وتطوير 3.68

العمؿ في المدرسة

تشكيؿ مجمس أولياء األمور الستطبلع أرائيـ
9

10

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

الرتبة

الواقع

1.38

4

مرتفعة

بالمواضيع

المتعمقة بالطمبة ومشكبلتيـ لممساىمة في دعـ اإلبداع في 3.54

1.37

5

متوسطة

3.53

1.29

6

متوسطة

3.76

0.68

مرتفعة

المدرسة

عقد ندوات دورية يحضرىا أولياء األمور تساىـ في تنمية
اإلبداع في المدرسة

الدرجة الكمية
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يبلحظ مف الجدوؿ ( )0أف درجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء في
مجاؿ المجتمع المحمي كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )3.76وانحراؼ معياري ( ،)0.68وجاءت
فقرات ىذا المجاؿ في الدرجتيف المرتفعة والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بيف (،)3.53 -4.25
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )22التي تنص عمى" اىتـ بإيجاد وسائؿ اتصاؿ فعالة ومتطورة بيني وبيف
المجتمع المحمي لبلستفادة مف الخبرات المتعددة في مجاؿ تطوير ودعـ اإلبداع في المدرسة " ،بمتوسط حسابي
( )4.25وانحراؼ معياري ( )0.96وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )0التي تنص عمى "
أشارؾ في الدورات التي تيدؼ إلى تنمية ميارات اإلبداع لدى مديري المدارس " بمتوسط حسابي ()3.86
وانحراؼ معياري ( )0.48وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ( )9التي تنص عمى" تشكيؿ
مجمس أولياء األمور الست طبلع أرائيـ بالمواضيع المتعمقة بالطمبة ومشكبلتيـ لممساىمة في دعـ اإلبداع في
المدرسة " بمتوسط حسابي ( )3.54وانحراؼ معياري ( ،)1.37وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة األخيرة
الفقرة ( ) 28التي تنص عمى" عقد ندوات دورية يحضرىا أولياء األمور تساىـ في تنمية اإلبداع في المدرسة "
بمتوسط حسابي ( )3.53وانحراؼ معياري ( )1.29وبدرجة متوسطة ,وتعزى ىذه النتيجة الي تفيـ المدير
ألىمية ودور المجتمع المحمي وأولياء األمور في دعـ مسيرة التعمـ والتعميـ واألبداع والدور الذي عمى عاتقيـ
مما يساىـ في بناء عبلقات وجسر مف الترابط بيف االدارة واولياء االمور ,وجاءت ايضا ىذه النتيجة لممشاركة
ا لفعالة واثر الندوات والدورات عمى اإلدارة في تطورىا وتكوف النظرة الشاممة مف خبلؿ المشاركات الفاعمة مف
خبلؿ تقديـ ورقة بحثية أو حضور ندوات ومؤتمرات ,واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف ( Fuentes,
،)Schmook, 1996(،)1996الزيود (. )4824
 .3مجاؿ المعمـ:
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء ،لفقرات ىذا المجاؿ ،والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.
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الجدوؿ ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في
محافظة الزرقاء في مجاؿ المعمـ مرتبة تنازلياً

الرقـ

16

13
17
15
18
14

الفقرة

اعتمد نظاـ الحوافز (المادية والمعنوية) في التأثير عمى

المعمميف في المدرسة لتبني أفكار اإلبداع في العمؿ

اعمؿ عمى تنمية العنصر البشري والمتمثؿ بالمعمـ ألنو احد

ركائز تنمية اإلبداع في المدرسة

أراعي عند التوظيؼ استقطاب معمميف متخصصيف لتحقيؽ

ميزة اإلبداع في المدرسة

أشجع عمى التنافس االيجابي بيف العامميف في المدرسة
لموصوؿ إلىأفكا اربداعية

أوفر لممعمميف فرص التعمـ واكتساب أشياء جديدة في مجاؿ

العمؿ في المدرسة

أشجع المعمميف عمى استخداـ أساليب تربوية إبداعية في

التدريس

الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

3.88

1.37

1

3.73

1.46

2

مرتفعة

3.63

1.36

3

متوسطة

3.60

1.53

4

متوسطة

3.53

1.24

5

متوسطة

3.46

1.24

6

متوسطة

3.64

0.54

الرتبة

الواقع

مرتفعة

متوسطة

يبلحظ مف الجدوؿ ( ) 2أف درجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء في
مجاؿ المعمـ كانت متوسطة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )3.64وانحراؼ معياري ( ،)0.54وجاءت فقرات ىذا
المجاؿ في الدرجتيف المرتفعة والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بيف ( ،)3.46 -3.88وجاءت في
الرتبة األولى الفقرة ( ) 22التي تنص عمى" اعتمد نظاـ الحوافز (المادية والمعنوية) في التأثير عمى المعمميف
في المدرسة لتبني أفكار اإلبداع في العمؿ " ،بمتوسط حسابي ( )3.88وانحراؼ معياري ( )1.37وبدرجة
مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )23التي تنص عمى " اعمؿ عمى تنمية العنصر البشري والمتمثؿ
بالمعمـ ألنو احد ركائز تنمية اإلبداع في المدرسة " بمتوسط حسابي ( )3.73وانحراؼ معياري ( )1.46وبدرجة
مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ( )20التي تنص عمى" أوفر لممعمميف فرص التعمـ واكتساب
أشياء جديدة في مجاؿ العمؿ في المدرسة " بمتوسط حسابي ( )3.53وانحراؼ معياري ( ،)1.24وبدرجة
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متوسطة ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )22التي تنص عمى" أشجع المعمميف عمى استخداـ أساليب تربوية
إبداعية في التدريس " بمتوسط حسابي ( )3.46وانحراؼ معياري ( )1.24وبدرجة متوسطة ,وقد يعود ذلؾ إلى
أف المدير المبدع ىو القادر عمى التحري واستكشاؼ كؿ ما يدور في البيئة التعميمية مف قضايا ومشكبلت
متنوعة يمكف أف تعترض مسيرة العمؿ التعميمي ،وتستدعي ضرورة الوقوؼ عمييا واعادة النظر فييا والكشؼ
عف نقاط القوة والضعؼ فييا ومعالجتيا وفؽ سمـ األولويات ،وذلؾ بتشجيع التعاوف والتكامؿ بيف جميع أعضاء
فريؽ العمؿ المدرسي ،بحيث يكوف العمؿ جماعياً وفعاالً يسعى لتحقيؽ الغرض المنشود مف العممية التعميمية,
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف (،)Schmook, 1996(،)Fuentes, 1996الزيود (. )4824

 .2مجاؿ البيئة المدرسية:
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء ،لفقرات ىذا المجاؿ ،والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.
الجدوؿ ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في
محافظة الزرقاء في مجاؿ البيئة المدرسية مرتبة تنازلياً

الرقـ
21
19
22
24
23
20

الفقرة
أزود المعمميف والطبلب في المدرسة بحموؿ إبداعية
مفيدة لحؿ المشكبلت التي تواجييـ
احرص عمى توفير اإلمكانيات المادية التي يتطمبيا
التجديد واإلبداع
أسعى إلى خمؽ قيـ جديدة بيف المعمميف والطبلب في
المدرسة مف خبلؿ تشجيع االبتكارات واالقتراحات
إقامة حفؿ سنوي لتكريـ المعمميف والطبلب المبدعيف في
المدرسة
احرص عمى توفير مناخ تعميمي تعممي اجتماعي يشجع
عمى تنمية القدرات اإلبداعية لدى المعمميف والطبلب

اعمؿ عمى تنشر التجارب اإلبداعية ليستفيد منيا
المعمموف والطبلب في المدرسة

الدرجة الكمية

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

الرتبة

الواقع

4.23

1.16

1

مرتفعة

3.80

1.40

2

مرتفعة

3.66

1.30

3

متوسطة

3.59

1.42

4

متوسطة

3.54

1.43

5

متوسطة

2.89

1.04

6

متوسطة

3.62

0.61

متوسطة

يبلحظ مف الجدوؿ ( ) 2أف درجة واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء في
مجاؿ البيئة المدرسية كانت متوسطة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )3.62وانحراؼ معياري ( ،)0.61وجاءت
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فقرات ىذا المجاؿ في الدرجتيف المرتفعة والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بيف (،)2.89 -4.23
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )42التي تنص عمى" أزود المعمميف والطبلب في المدرسة بحموؿ إبداعية
مفيدة لحؿ المشكبلت التي تواجييـ " ،بمتوسط حسابي ( )4.23وانحراؼ معياري ( )1.16وبدرجة مرتفعة ،
وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( ) 29التي تنص عمى " احرص عمى توفير اإلمكانيات المادية التي يتطمبيا
التجديد واإلبداع " بمتوسط حسابي ( )3.80وانحراؼ معياري ( )1.40وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبؿ
األخيرة الفقرة ( )43التي تنص عمى" احرص عمى توفير مناخ تعميمي تعممي اجتماعي يشجع عمى تنمية
القدرات اإلبداعية لدى المعمميف " بمتوسط حسابي ( )3.54وانحراؼ معياري ( ،)1.23وبدرجة متوسطة،
وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )48التي تنص عمى" اعمؿ عمى تنشر التجارب اإلبداعية ليستفيد منيا
المعمموف والطبلب في المدرسة " بمتوسط حسابي ( )2.89وانحراؼ معياري ( )1.04وبدرجة متوسطة.
السؤاؿ الثاني :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند درجة داللة ( )α=8.80لواقع اإلبداع اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء تعزى لمتغيرات (الجنس ،القطاع الذي تنتمي اليو المدرسة،
الخبرة)؟
تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحو اآلتي:
 -1متغير الجنس:
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في
محافظة الزرقاء ،تبعا لمتغير الجنس ،كما تـ تطبيؽ اختبار ( )t-testويظير الجدوؿ ( )0ذلؾ.

الجدوؿ ( )0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء،
واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير الجنس

المجاؿ
مجاؿ اإلدارة المدرسية
مجاؿ المجتمع المحمي
مجاؿ المعمـ
مجاؿ البيئة المدرسية
الدرجة الكمية

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

قيمة ت

درجة الداللة

ذكر

46

4.04

0.60

2.466

*0.016

أنثى

34

3.50

0.40

ذكر

46

4.03

0.72

أنثى

34

3.40

0.39

ذكر

46

3.68

0.60

أنثى

34

3.57

0.46

ذكر

46

3.76

0.65

أنثى

34

3.43

0.50

ذكر

46

3.88

0.28

إنثى

34

3.47

0.21
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*0.000
0.386
*0.000
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تشير النتائج في الجدوؿ ( )0إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند درجة ( )α=8.80لواقع اإلبداع
اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء  ،تبعا لمتغير الجنس ،استناداً إلى قيمة (ت)

المحسوبة إذ بمغت ( )2.902وبدرجة داللة ( ،)0.000وكذلؾ في معظـ المجاالت حيث كاف الفرؽ لصالح
الذكور بدليؿ ارتفاع متوسطاتيـ الحسابية ،بينما لـ تظير فروؽ في مجاؿ المعمـ استناداً إلى قيمة (ت)

المحسوبة إذ بمغت ( )8.024وبدرجة داللة ( ,)8.302ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف الذكور يتمتعوف بقدر

أكبر مف اإلناث في مجاؿ التفكير واستخداـ الميارات الذىنية والربط بيف األفكار والمواقؼ واعطاء صورة شاممة
عنيا ،ولدييـ قدرة أكبر في البحث واالستكشاؼ وتحري المشكبلت التي يمكف أف تعترض مسيرة العمؿ المدرسي،
واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف (،)Schmook, 1996(،)Fuentes, 1996انجود (،)4880
)، )Ozmen and Muratoglu, 2010الحارثي (،)4824الزيود (. )4824
 -2متغير القطاع:
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء ،تبعا لمتغير القطاع ،كما تـ تطبيؽ اختبار ( )t-testويظير
الجدوؿ ( )9ذلؾ.

الجدوؿ ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء،
واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير القطاع

المجاؿ
مجاؿ اإلدارة المدرسية
مجاؿ المجتمع المحمي
مجاؿ المعمـ
مجاؿ البيئة المدرسية
الدرجة الكمية

القطاع

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

قيمة ت

درجة الداللة

حكومية

73

3.72

0.50

4.300

*0.000

خاصة

7

4.74

0.69

حكومية

73

3.67

0.60

خاصة

7

4.74

0.69

حكومية

73

3.17

0.44

خاصة

7

3.68

0.53

حكومية

73

3.53

0.53

خاصة

7

4.48

0.77

حكومية

73

3.65

0.26

خاصة

7

4.28

0.42

4.426
2.458
5.006
5.853

*0.000
*0.016
*0.000
*0.000

تشير النتائج في الجدوؿ ( )9إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند درجة ( )α=8.80لواقع اإلبداع
اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء  ،تبعا لمتغير القطاع ،استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة

إذ بمغت ( )0.003وبدرجة داللة ( ،) 0.000وكذلؾ في جميع المجاالت حيث كاف الفرؽ لصالح المدارس
الخاصة بدليؿ ارتفاع متوسطاتيـ الحسابية ,يمكف عزو ذلؾ بما يتمتع بو مديري القطاع الخاص مف دعـ مادي
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واعطائيـ دورات وتأىيؿ مف قبؿ مالؾ المدرسة ,مما سيـ في قدرتيـ عمى اإلبداع وتحفيز العامميف لدييـ مف
خبلؿ الحوافز المادية والمعنوية.
 .3متغير الخبرة:
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية في محافظة الزرقاء ،تبعا لمتغير الخبرة ،ويظير الجدوؿ ( )28ذلؾ.

الجدوؿ ( )28المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء،
تبعا لمتغير الخبرة

المجاؿ

مجاؿ اإلدارة المدرسية

مجاؿ المجتمع المحمي

مجاؿ المعمـ

مجاؿ البيئة المدرسية

الدرجة الكمية

الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

اقؿ مف  0سنوات

20

3.91

0.43

مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات

37

3.72

0.42

 28سنة فأكثر

23

3.87

0.87

المجموع

80

3.81

0.59

اقؿ مف  0سنوات

20

3.63

0.54

مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات

37

3.53

0.39

 28سنة فأكثر

23

4.25

0.89

المجموع

80

3.76

0.68

اقؿ مف  0سنوات

20

3.83

0.54

مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات

37

3.77

0.47

 28سنة فأكثر

23

3.25

0.48

المجموع

80

3.64

0.54

اقؿ مف  0سنوات

20

3.48

0.63

مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات

37

3.45

0.47

 28سنة فأكثر

23

4.01

0.64

المجموع

80

3.62

0.61

اقؿ مف  0سنوات

20

3.71

0.18

مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات

37

3.62

0.19

 28سنة فأكثر

23

3.84

0.50

المجموع

80

3.71

0.32

يبلحظ مف الجدوؿ ( )28وجود فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لواقع اإلبداع اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء  ،تبعا لمتغير الخبرة  ،إذ حصؿ أصحاب فئة ( 28سنوات
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فأكثر) عمى أعمى متوسط حسابي بمغ ( ،)3.02وجاء أصحاب فئة (اقؿ مف  0سنوات) بالرتبة الثانية
بمتوسط حسابي بمغ ( )3.71وأخي ارً جاء المتوسط الحسابي لفئة (مف  - 0اقؿ مف  28سنوات) إذ بمغ

( ،) 3.62ولتحديد فيما إذا كانت الفروؽ بيف المتوسطات ذات داللة إحصائية عند درجة داللة ()α=8.80

تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف األحادي (  ،)One way ANOVAوجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحو الذي
يوضحو الجدوؿ ( )22ذلؾ.
الجدوؿ ()22تحميؿ التبايف األحادي إليجاد داللة الفروؽ لواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء ،
تبعا لمتغير الخبرة

المجاؿ

المربعات

درجات

الحرية

متوسط

بيف المجموعات

.570

2

0.285

داخؿ المجموعات

26.583

77

0.345

المجموع

27.152

79

بيف المجموعات

7.693

2

3.846

داخؿ المجموعات

28.684

77

0.373

المجموع

36.376

79

بيف المجموعات

4.765

2

2.382

داخؿ المجموعات

18.685

77

0.243

المجموع

23.450

79

بيف المجموعات

4.943

2

2.471

داخؿ المجموعات

24.635

77

0.320

المجموع

29.578

79

بيف المجموعات

.739

2

0.370

داخؿ المجموعات

7.558

77

0.098

المجموع

8.298

79

مصدر التبايف

مجاؿ اإلدارة المدرسية

مجاؿ المجتمع المحمي

مجاؿ المعمـ

مجاؿ البيئة المدرسية

الدرجة الكمية

مجموع

المربعات

قيمة ؼ
0.825

10.325

9.818

7.724

3.766

درجة

الداللة
0.442

0.000

0.000

0.001

0.028

تشير النتائج في الجدوؿ ( )22إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند درجة ( )α=8.80لواقع
اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء  ،تبعا لمتغير الخبرة  ،استناداً إلى قيمة ؼ

المحسوبة إذ بمغت ( ،)3.222وبدرجة داللة ( ،)0.028وكذلؾ في معظـ المجاالت باستثناء مجاؿ اإلدارة
المدرسية حيث لميظير بيا فرؽ داؿ إحصائيا.
ولمعرفة عائدية الفروؽ في الدرجة الكمية والمجاالت التي ظير فييا فرؽ تبعاً لمتغير الخبرة تـ استخداـ اختبار
شيفيو لمفروؽ لممقارنات البعدية.
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العدد ( )57

الجدوؿ ( )24اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لواقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء تعزى لمتغير
الخبرة
المجاؿ

الخبرة

المتوسط الحسابي

مجاؿ

 28سنة فأكثر

4.25

المجتمع

اقؿ مف  0سنوات

3.63

مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات

3.53

الخبرة

المتوسط الحسابي

اقؿ مف  0سنوات

3.83

مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات

3.77

 28سنة فأكثر

3.25

الخبرة

المتوسط الحسابي

المحمي

المعمـ

البيئة

المدرسية

الدرجة الكمية

 28سنة فأكثر

4.01

اقؿ مف  0سنوات

3.48

مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات

3.45

الخبرة

المتوسط الحسابي

 28سنة فأكثر

3.84

اقؿ مف  0سنوات

3.71

مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات

3.62

 28سنوات فأكثر

اقؿ مف  0سنوات

مف  0الى اقؿ مف  28سنوات

4.25

3.63

3.53

-

*8.24

*0.72

-

0.10
-

اقؿ مف  0سنوات

 28سنة فأكثر

مف  0الى اقؿ مف  28سنوات

3.83

3.77

3.25

-

8.82

*0.58

-

*0.52
-

 28سنة فأكثر

اقؿ مف  0سنوات

مف  0الى اقؿ مف  28سنوات

4.01

3.48

3.45

-

*8.03

*0.56

-

0.03
-

 28سنة فأكثر

اقؿ مف  0سنوات

مف  0الى اقؿ مف  28سنوات

3.84

3.71

3.62

-

8.23

*0.22

-

0.09
-

 الفرؽ داؿ احصائياً عند درجة ( ) 0.05

يظير مف الجدوؿ السابؽ أف الفرؽ جاء:
 لصالح فئة ( 28سنة فأكثر) عند مقارنتيا مع فئة (مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات) في الدرجة
الكمية وفي جميع المجاالت باستثناء مجاؿ المعمـ
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ولصالح فئة ( 28سنة فأكثر)عند مقارنتيا مع فئة (اقؿ مف  0سنوات) في مجاؿ المجتمع
المحمي ومجاؿ البيئة المدرسية.

 ولصالح فئة (اقؿ مف  0سنوات) عند مقارنتيا مع فئة (مف  0إلى اقؿ مف  28سنوات) في مجاؿ
المعمـ.
اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة ( ,)Garber, 1991ودراسة( ,)Fuentes, 1996ودراسة انجود (,)4880
ودراسة الزيود ( ,)4824ودراسة الحارثي (.)4824
التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا الباحثاف ،فإنيما يوصياف بما يمي:
 .1ضرورة التنمية اإلدارية المستمرة لمقيادات التربوية في البيئة المدرسية ،وذلؾ بعقد دورات وورشات
عمؿ تحث عمى ممارسة اإلبداع بمختمؼ أساليبو ,وخاصة االناث.
 .2تييئة الظروؼ المادية والمعنوية المساعدة عمى ممارسة اإلبداع في البيئة المدرسية ،وتشجيع
المديريف عمى ممارسة السموؾ اإلبداعي في مختمؼ مجاالت العمؿ اإلداري.
 .3توظيؼ المديريف في مواقعيـ بعد إعدادىـ وتأىيميـ وضماف جاىزيتيـ لممارسة العمؿ اإلداري اإلبداعي
في البيئة المدرسية.
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المراجع

المراجع العربية
أبو بكر ،مصطفى محمود ( .)4884خصائص األنماط القيادية في الواقع العممي ومتطمبات التفكير االستراتيجي في المنظمات
المعاصرة ،بحث مقدـ إلى المؤتمر العربي الثالث في اإلدارة« :القيادة اإلبداعية والتجديد في ظؿ النزاىة والشفافية» ،المنعقد في

بيروت ،في الفترة مف  32-40أكتوبر.

أحمد ،أحمد إبراىيـ ( .)4884اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة ،ط ،2مكتبة المعارؼ الحديثة ،اإلسكندرية ػ مصر.

انجود ،شحادة بمواني ( .)4880دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شماؿ فمسطيف
ومعيقاتيا مف وجية نظر مديرييا ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطيف.

أيوب ،ناديا ( .) 4888العوامؿ المؤثرة عمى السموؾ اإلداري االبتكاري لدى المديريف في قطاع البنوؾ التجارية السعودية ،اإلدارة

العامة ،الرياض ،ـ ج  ،)2( 28ص.02-2

جرواف ،فتحي عبد الرحمف .)4884( ،اإلبداع ،ط ،2دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف ػ األردف.

الحارثي ،مشعؿ بف مبارؾ عايض ( .)4824واقع تطبيؽ عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاتو لدى مديري المدارس الثانوية

في محافظة جدة ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،السعودية.

حجي ،أحمد إسماعيؿ .)4880( ،اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية ،ط ،2دار الفكر العربي ،القاىرة ػ مصر.
الحر ،خالد ( .)4880اإلدارة والمدير ،منشورات مركز إدارة الموارد البشرية ،الرياض ػ السعودية.

الحر ،عبد العزيز محمد ( .)4882أدوات مدرسة المستقبؿ «القيادة التربوية» ،مكتب التربية لدوؿ الخميج العربي ،الرياض ػ

السعودية.

خبراء مركز الخبرات المينية لئلدارة (بميؾ) ( .)4882منيج اإلدارة العميا :التفكير اإلبداع وق اررات اإلدارة العميا ،ط ،3مركز

الخبرات المينية لئلدارة (بميؾ) ،القاىرة ػ مصر.

الخرابشة ،مشيور ،وجرادات ،أسامة ،ومؤتمف ،منى ( ،)4884ورقة عمؿ تخصصية حوؿ تطور اإلدارة والتنظيـ في وزارة

التربية والتعميـ ،مجمة رسالة المعمـ ،العدد  ،)3( 24ص.20-32

خصاونة ،عاكؼ لطفي .)4822( ،إدارة اإلبداع واالبتكار في منظمات األعماؿ ،ط ،2دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف ػ

األردف.

الزيود ،ماجد محمد .)4824( ،درجة ممارسة تكنولوجيا المعمومات وعبلقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية في مممكة البحريف ،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،المجمد  ،23العدد  ،4ص.24

سعادة ،جودت ( .)4822تدريس ميارات التفكير ،ط ،2دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ػ األردف.

سعادة ،جودت ،وقطامي ،يوسؼ ( .)2992قدرة التفكير اإلبداعي لدى طمبة جامعة السمطاف قابوس :دراسة ميدانية ،سمسمة
الدراسات النفسية والتربوية الصادرة عف جامعة السمطاف قابوس ،المجمد األوؿ ،العدد األوؿ ،ص.03-24

صالح ،قاسـ حسيف .)4880( ،اإلبداع وتذوؽ الجماؿ ،ط ،2دار حجمة ،عماف ػ األردف.

الصرايرة ،خالد أحمد ،والمجالي ،محمد داوود ،وصبلح ،موسى إبراىيـ ،والمصاصمة ،عبد الكريـ ( .)4824الحاسوب في اإلدارة
المدرسية ،ط ،4دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ػ األردف.

الصيرفي ،محمد عبد الفتاح ( .)4883اإلدارة الرائدة ،الطبعة األولى ،عماف :دار الصفاء لمنشر.

طافش ،محمود ( .)4882اإلبداع في اإلشراؼ التربوية واإلدارة المدرسية ،دار الفرقاف ػ عماف ػ األردف.

العمايرة ،محمد حسف ( .)4884مبادئ اإلدارة التربوية ،ط ،3دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ػ األردف.
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 مكتب التربية، تطور اإلدارة المدرسية في دوؿ الخميج العربي.)2993(  حسف عبد المالؾ، ومحمود، محمد سيؼ الديف،فيمي
. الرياض ػ السعودية،العربي لدوؿ الخميج

 ورقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العربي الثالث في اإلدارة، مفيوـ اإلبداع اإلداري وتنميتو.) 4884(  أميمة عبد العزيز،القاسمي
. أكتوبر32-40  في الفترة مف، المنعقد في بيروت،القيادية اإلبداعية والتجديد في ظؿ النزاىة والشفافية

 اإلبداع في الثقافة والتربية.)2992(  كماؿ، وعباس، نورة، والسبيعي، حصة، وصادؽ، ضحى، والسويدي، محمود،قمبر

. الدوحة ػ قطر، دار الثقافة،دراسات في البناء الثقافي والتطوير التربوي

 الثقافة التنظيمية في مدارس.)4822( ، عبد المحسف عايض، والقحطاني، مزنة سعد، والعازمي، عبد العزيز سعود،المحيمبي

.22-20 ص،228  العدد، المجمة التربوية،التعميـ الحكومي والخاص بدولة الكويت وعبلقتيا باإلبداع اإلداري

 الرياض ػ، دار المريخ،4 ط، اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر.)4884(  صبلح عبد الحميد،مصطفى

.السعودية

. العيف، دولة اإلمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي، األساليب الحديثة في تدريس العموـ.)4880(  زيد،اليويدي
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