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  الملخص
دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع  في المـدارس   إلىالتعرف هدفت هذه الدراسة       

كما سعت إلى , )سلفيتو, طوباسو, جنينو, قلقيليةو, طولكرمو, نابلس(الحكومية في محافظات 

ختالف متغيـرات  من وجهة نظر المـديرين بـا  رفة دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع مع

  )مكان العملوالتخصص في البكالوريوس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والجنس، (

تقريبـا مـن   %) 50(مديراً ومديرة، أي ما يعادل) 215(وقد تكونت عينة الدراسة من    

  .فرداً) 196(ين، وكان عدد األفراد الذين أعادوا االستباناتالمجموع الكلي لعدد المدير

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الميداني لجمع البيانات من مجتمع الدراسـة، وقـد      

للتعرف إلى  ، باإلضافة إلى سؤالين إنشائيينسؤاالً) 39(استبانه تكونت من  بإعداد الباحثةقامت 

 الشمال ومعيقاتهـا، إلبداع في المدارس الحكومية في محافظات دور اإلدارة المدرسية في تنمية ا

  .دارة المدرسية واإلبداعاإلحول في ضوء ما جاء في األدب النظري 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية    

  %.86.7بنسبة  جداً اًالمعلم في تنمية االبداع كان كبير مجالأن . 1

  %.75بداع كان كبيراً بنسبة نمية اإلمجال اإلدارة المدرسية في ت أن . 2

  .%70.4بداع كان كبيراً  بنسبة مجال المجتمع المحلي في تنمية اإل أن . 3

  %.70.4إلبداع كان كبيراً  بنسبة البيئة المدرسية في تنمية ا مجالأن  . 4



 ش 

  %68.1أن مجال المناهج التعليمية في تنمية اإلبداع كان متوسطا بنسبة . 5

نحو األسئلة المتعلقة بدور اإلدارة المدرسـية فـي   عينة الدراسة  الجاباتالكلية  ن الدرجةأ.  6

 من وجهة نظر مـديريها ،  ومعيقاتها شمالالالمدارس الحكومية في محافظات  تنمية اإلبداع في

  .وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو األسئلة ،%76.4بلغت 

دور اإلدارة في  ،)α =0.05(ند مستوى داللةع ةلة إحصائيالد ذات فروق اتضح عدم وجود. 7

مـن وجهـة    ومعيقاتها  شمالالالمدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات 

ومكـان  , وتخصص المدير, وسنوات الخبرة, المؤهل العلمي(ات تعزى إلى متغير هامديرينظر 

  .بينما كانت هناك فروق تعزى إلى متغير الجنس) العمل

  :قامت الباحثة بمناقشة هذه النتائج، وأوردت عدداً من التوصيات من أهمها وقد

ضـرورة  ، و لى تنمية االبـداع وتضمينها ما يدعو إ ،ضرورة تطوير المناهج التعليمية

 .توفير مجموعة من التسهيالت المادية والمعنوية في البيئة المدرسية
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  خلفيتهامقدمة الدراسة و

  سةمقدمة الدرا -

 مشكلة الدراسة -

 أهداف الدراسة -

 أسئلة الدراسة -

 فروض الدراسة -

 أهمية الدراسة -

 حدود الدراسة -

 مصطلحات الدراسة -

 



 2

  الفصل األول

  خلفيتهامقدمة الدراسة و

 ،في حاالت تحفيز المدارك دفقخالّق يكمن في داخل كل فرد، يتاإلبداع سلوك إنساني        

 لديهم ملكة الحضور الدائم ،متميزين يوجد أفراداًويدة، وسائل عد من خالل ،واستثارة األحاسيس

 مـن  وأفضـلها نسب الحلـول  أوباستطاعتهم الحصول على ) الواعيال(والحيوي للعقل الباطن 

أو استنباط مجموعة رؤى وتصورات مبتكرة لمسألة ختمت علـى   ،مجموعة خيارات مطروحة

  .مستعصية أنها

السمات األساسية التي ينبغـي   ، والعناصر المهمةو ،الضرورات منبتكار واإلبداع واال    

وتنوعهـا،   ،وتعدد الحاجات ،نتيجة لتزايد الطموحات وذلك توفرها في مدير المدرسة العصري،

نقطة جوهرية  ومجاالتها جميعاً نواحي الحياةفي وتشكل ظاهرة العولمة وما تفرضه من تحديات 

وهـي   . وقيادة مدرسة العصر ،العملية التعليميةفي ضرورة األخذ باإلبداع واإلبتكار في إدارة 

والديناميكية في  ،والتجديد ،تكارسلوب يحمل بين طياته اإلبداع واالببال شك أحوج ما تكون إلى أ

 .)2004الخواجا، ( كلها مناحي العمل اإلداري

والتطـور  كان معموالً به في المدارس قد ال يصمد أمام هذه التحديات، فاألسلوب الذي 

ألن االستمرار بهذا األسلوب اإلداري  ؛وثورة المعلومات ،متسارع في ميادين المعرفة المختلفةال

تراجع عن مسايرة الركـب الحضـاري   الوبالتالي  الجمود،إلى  حتماً يؤديسالروتيني التقليدي 

  . المعاصر

أن  إن مدير المدرسة العصري ال ينبغي أن يقف عند حد معين من الكفاءة والفعالية، وال

القويـة    ال بد أن يكون لديه الطموح والدافعيـة  ه بإخالص، إذيقنع بما وصل إليه من أدائه لعمل

مـن   ،يكون على استعداد تام للتكيف مع متطلبات العصـر ومن ذلك أن  ألبعد من ذلك بكثير، 

ن معـه،  في العاملي بتكاريةوحفز القدرات اال  ،خالل تفجيره للطاقات اإلبداعية الكامنة في النفس
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بتكار والتجديد والمرونة المحك األساسي الذي يدير به العملية التعليمية بحيث يصبح اإلبداع واال

  ).2002شقور، (وفي تحركاته في المجتمع المدرسي  ،بمدرسته

والمبدعين فـي بعـض الـبالد    الرغم من وجود بعض الجهود في رعاية اإلبداع وعلى      

داً محدودة، وغير كافيـة لتحقيـق الرعايـة المطلوبـة لإلبـداع      ال تزال جهو العربية، إال أنها

تجعلنا متفـائلين بإمكانيـة    ،ومع هذا فما نشهده من جهود مخلصة في تطوير التعليم. والمبدعين

يجد فيها كل تلميذ  ، من مدارس تقليدية إلى مدارس فّعالة –قريباً إن شاء اهللا  -تحويل مدارسنا 

 ه واستعداداته وميوله وتسهم بدور فّعال في رعاية المبدعين والمتفوقينالرعاية التي تناسب قدرات

  ).2001الزبيدي، (

 كـي يتخـذ   ،ضـافياً إتتطلب من مدير المدرسة جهداً  إن المدرسة في العصر الحديث        

ـ  ،ألهـداف لتخطيط ال، من خالل القة مبدعةخّ مسارات المدرسية إلدارته عها، أو تحديـد  ووض

والمتابعة، ويكون ذلك من خالل المشـاركة والمناقشـة واللقـاءات     ناسبة للتنفيذجراءات الماإل

التربوية أهداف المؤسسة  تحقيق كل هذا يهدف إلى ،داخل المدرسة وخارجها المتنوعة والمختلفة

 والقيـام  ،ليةوفي المسؤ هتفويض الصالحيات للعاملين معه في المدرسة ليشاركوا، وسهأالتي ير

  ).2004الخواجا، ( لتزام بتنفيذ هذه األهدافإكي يكون هناك  ،واإلشراف عليها ،ةعباء المدرسأب

وتأتي هذه الدراسة لمعرفة مدى مساهمة اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس 

 بوصـفه  المدير إذ أن  ،هامديريومعيقاتها من وجهة نظر فلسطين الحكومية في محافظات شمال 

ـ المشـاركة   يؤثر في كافة العاملين، ويلهـب فـيهم   ،مؤسسته في اًتربوي اًقائد وتحمـل   ،ةالفّعال

 .النجاحات المأمولة القابلة للتحقيق ويجني معهم ،المسؤولية في تحقيق األهداف التربوية المنشودة

من هنا تأتي هذه الدراسة لتوضيح دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية 

  .هامديريمن وجهة نظر  فلسطين ومعيقاتها شمالظات محاففي 
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  :مشكلة الدراسة

اإلقتصادية : دول وتطورها في شتى الميادينيعتبر اإلبداع اإلداري من أهم ركائز تقدم ال      

ألنه يساعد في حل المشكالت باختالف أنواعها باإلضافة إلـى تحسـين    ؛جتماعية والتربويةواإل

على أن اإلبـداع  )  1995(عبد الفتاح ؤكد حيث ي). 2004المال، ( رةأساليب العمل بطرق مبتك

ثـارة  كما يعمل على كسر الحواجز وإ ،اإلداري يؤدي إلى تحسين المناخ العام التخاذ القرارات 

بداع اإلداري على كما يعمل اإل .)Gryskiewicz,1999(كرايسيوسز . األفكار الجديدة والمفيدة

نتاج عدد أكبر من األفكار في أقل وقـت  ، وإص من التفكير اإلعتياديوالتخل ،تحديد نوع الحلول

  ).Gautam, 2001(تام غو. وجهد

ة التي تتطلب من المـدير  يوجد الكثير من التحديات التربويوفي مجال اإلدارة المدرسية       

عقبات  للتعليم والتعلم، وفي خضم تلك التحديات يجد مدير المدرسة نفسه أمام توفير جوٍ مناسبٍ

 ،حلوهـا ومرهـا   ،عن معترك الحياة المعاصـرة  بعيداًذلك ألنه يفترض أالّ يعمل و، كثيرة جداً

تتسـلح بـالعلم    ألن مهمته أن ينشئ أجيـاالً  ؛ورديئها، بل يعمل في غمار تلك األحداث ،سيئها

ضاعت وإال  ،وتساير الركب البشري ،من المفترض أن تتعايش مع الواقع أمماًويوجدُ  ،واإلبداع

  .هويتها ودفنت أصولها

عـدم اكتـراث اإلدارة   الحظـت  فقد  ،في منطقة نابلس مدرسةًومن خالل عمل الباحثة      

تتعلق بهيكيلة المدرسـة   ،ألسباب تتنوع بين أسباب داخلية ؛بداع في المدرسةالمدرسية بتنمية اإل

  .ةًفي فلسطين عام ، وأسباب خارجية تتمثل في المعيقات المحيطة بالمناخ التربويهاونظام

بداع في المـدارس  ص مشكلة الدراسة في تحديد دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلتتلخو       

المؤهل العلمي، والجنس، (معرفة مدى تأثرها بمتغيراتو ،فلسطين شمالالحكومية في محافظات 

  )التخصص في البكالوريوسوسنوات الخبرة، ومكان العمل، و
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  :أهداف الدراسة

  -:اآلتيةاألهداف الدراسة تحقيق  اولتح

 دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شـمال معرفة  -1 

  .هامديريمن وجهة نظر  ومعيقاتها فلسطين

التخصص و مكان العمل،وسنوات الخبرة، و, المؤهل العلميو, الجنس(ثر متغيرات دراسة أ -2

دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في على موضوع الدراسة المتمثل في ، )في البكالوريوس

   هامديريمن وجهة نظر  ومعيقاتها فلسطين شمالالمدارس الحكومية في محافظات 

  .تحديد أهم المعيقات التي تعيق مدير المدرسة من تنمية اإلبداع -3

  .إبداع الطلبةدارس في تنمية معرفة مقترحات مديري الم -4

  :أسئلة الدراسة

  :التساؤل الرئيس التاليالدراسة اإلجابة عن  تحاول  

 شـمال محافظات ما دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في  -1

 ؟ هامديريمن وجهة نظر  ومعيقاتها فلسطين

 تنمية اإلبـداع فـي المـدارس الحكوميـة فـي      فيدور اإلدارة المدرسية هل يختلف   -2

الجنس، (  فيها تبعاً لمتغيرات هامديريمن وجهة نظر  فلسطين ومعيقاتها شمال افظاتمح

 ؟)التخصص في البكالوريوسومكان العمل، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، و

 ؟بداع عند الطلبةتعيق  المدير من تنمية اإل ما المعيقات التي  -3

  ؟طلبةبداع عند الما اإلقتراحات التي تساعد على تنمية اإل  -4
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  :الدراسة وضفر

  :بناًء على أسئلة الدراسة اآلتية،لى فحص الفرضيات الصفرية سعت هذه الدراسة إ

في تقدير ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى

شمال  دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظاتل المديرين

  .)أنثى, ذكر(لجنس لمتغير ا تعزى  ،ومعيقاتهافلسطين 

في تقدير ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية

 شمالاإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات دور ل المديرين

  .)ماجستير فأعلى, بكالوريوس, دبلوم(مؤهل العلمي لمتغير التعزى ، ومعيقاتها فلسطين

في ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في دور ل متوسطات تقدير المديرين

 ،نابلس( مكان العمللمتغير  تعزى، ها يمديرمن وجهة نظر  ومعيقاتهافلسطين  شمالمحافظات 

 .)سلفيت ،طوباس ،قلقيلية ،طولكرم ،جنين

في ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الرابعة

اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في دور ل متوسطات تقدير المديرين

قل أ(نوات الخبرة سلمتغير   تعزى، ها مديريمن وجهة نظر  ومعيقاتهان فلسطي شمالمحافظات 

  .)سنوات 10أكثر من  ،سنوات 10- 5من  ،سنوات 5من 

في تقدير ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة

 شمالحكومية في محافظات اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الدور ل المديرين

  . وستخصص المدير في البكالوري لمتغير تعزى ،ومعيقاتها فلسطين
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  :أهمية الدراسة

وإسهامها الملحوظ  ،ودورها الفاعل ،تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية اإلدارة المدرسية

لبـة  ومدى مساهمتها في تطوير مهـارات اإلبـداع لـدى ط    ،في تحسين عملية التعليم والتعلم

  .المدارس

  -:تبرز أهمية الدراسة فيو

دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات التعرف إلى  -1

  .هامديريمن وجهة نظر  ومعيقاتها فلسطين شمال

دور اإلدارة المدرسية في تنميـة  تشجع هذه الدراسة على إجراء مزيد من الدراسات حول  -2

 .اإلبداع 

دور اإلدارة للتعرف إلـى   ،ه الدراسة حافزاً للعاملين في مجال اإلدارة المدرسيةتشكل هذ -3

من أجل تعريفهم بطرق اإلدارة المدرسة  ،المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية

 .فيما يتعلق بتنمية اإلبداع

ة أولـى  يعتبر خطو يقاتمعرفة هذه المعفاإلبداع في المدارس الحكومية،  يقاتتوضيح مع -4

 .من أجل التغلب عليها

ستنتاجات والتوصيات التي ستتوصل إليها هذه الدراسة ستساعد في تنمية اإلبداع فـي  اال -5

في الفئات التي سـوف تسـتفيد منهـا،     كما تبدو أهمية هذه الدراسة أيضا .ةًالمدارس عام

  :والمتمثلة في

مة اإلدارة المدرسية في حيث ستوضح لهم هذه الدراسة كيفية مساه: والمديرات ينالمدير -1

  .ةًبداع في المدارس الفلسطينية عامتنمية اإل
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تزيـد  ف سيكسبها المعلموننعكس عليهم الفائدة التي وهم الذين ست: الطالب في المدارس -2

 .بداعي لديهميلهم العلمي، و مهارات التفكير اإلمن تحص

فـي   رين والمديراتبداع من وجهة نظر المديون في مجال اإلدارة المدرسية واإلالباحث -3

  .المستقبل

  :حدود الدراسة

  -:الدراسة بالحدود اآلتية  تم تحديد

 شـمال  المديرات في المدارس الحكومية فـي محافظـات  والمديرون  -:المحدد البشري -1

  ).فلسطين

 .)2008-2007الفصل الدراسي األول من السنة الدراسية ( -:المحدد الزماني -2

 .)طوباسو ،سلفيتو ،قلقيليةو ،طولكرمو ،جنينو ،نابلسمحافظات (  -:المحدد المكاني -3

ومعامـل   ،وتعتمد نتائج الدراسة على مدى صدق األداة المسـتخدمة ة الدراسة ادأمحدد  -4

 .وتمثيل العينة لمجتمع الدراسة ،ثباتها

  :مصطلحات الدراسة

فكريـة،  مجموعة من العمليات التي يستخدمها الفرد، بما يتوفر لديه من قدرات عقلية و :اإلبداع

، أو المجتمع فيهاله، أو للمنظمة التي يعمل  وما يحيط به من مؤثرات مختلفة؛ لينتج إنتاجا نافعاً

  .)2001النمر، ( الذي يعيش فيه

بـداع   ة المدرسية لتنمية اإلفي اإلدار لمديرينهو استجابات ا :اإلداري التعريف اإلجرائي لإلبداع

  .أداة الدراسة كما تحددها
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) المدرسة(الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في الحقل التعليمي : رسيةاإلدارة المد

يتمشى مع ما تهـدف إليـه    لمدرسة؛ تحقيقاًهداف التربوية داخل اإداريين وفنيين بغية تحقيق األ

   .)1999 ،أحمد(سس سليمة الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أ

رسة مسؤول عن أداة مجموعة من المرؤوسين بغرض تحقيق أهـداف  هو فرد في المد  :المدير

المدرسة وذلك من خالل ما يقوم به من وظائف العملية اإلدارية من تخطـيط وتنظـيم وصـنع    

ـ   لمدرسـة اة  واتخاذ القرار وقيادة وتوجيه وثم الرقابة مع االستخدام االمثل للموارد المتاحة في

    .)2005الحر، (

يتعلم بها التالميذ الدروس لمختلف العلوم وتكون الدراسة بها عدة تعليمية  مؤسسة هي :المدرسة

فلسطين إلى مدارس حكوميـة   يوتنقسم المدارس ف. مراحل وهي االبتدائية واإلعدادية والثانوية

 . ومدارس خاصة ومدارس تابعة لوكالة الغوث

وتشـمل   والتعليم الفلسطينيةهي المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية  :الحكومية  مدارسال

 .المدارس األساسية والثانوية

 ،سـلفيت و ،جنـين وقلقيليـة، و  ،طـولكرم وهي محافظات نـابلس،  : فلسطين محافظات شمال

  .طوباسو
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري •

 الدراسات السابقة •

  وعناصرهالدراسات التي تناولت خصائص اإلبداع اإلداري   -

  الدراسات التي تناولت معيقات اإلبداع اإلداري -

  اإلبداع مهارات الالزمة لتنمية الالدراسات التي تناولت  -

  تعليق على الدراسات السابقة •

  أهمية الدراسات السابقة •
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري أوالً

لجوانب النظرية التي تتعلق بموضـوع اإلبـداع   ا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على

العالقة بين مفهوم اإلبداع وبعـض   ،واصطالحاً، وخصائصه مفهوم اإلبداع لغةً: (اإلداري وهي

المفاهيم األخرى، وأنواع اإلبداع اإلداري، وأهمية السلوك اإلبـداعي للمـديرين فـي العمـل     

عمليـة   اإلبداع اإلداري، وأخيراً) عناصر(المدرسي، وخصائص المديرين المبدعين، ومقومات 

  ).قاته، وأساليبهياإلبداع اإلداري، ومع

  مفهوم اإلبداع :أوالً

 لتكـون  ؛تفـاق عليهـا  تناول بعض المفاهيم، ومحاولة اال قبل تناول موضوع اإلبداع ينبغي

  :تياألساس في طرح الموضوع، ومنها اآل

. أتى البـديع أو البِدعـة  : أبَدع، أي اإلبداع في اللغة من الفعل :مفهوم اإلبداع في اللغة -1

è% $tΒ àMΖ≅: (وبدأه أوالً قال تعـالى  ،أي أَبَدَعه واستخرجه، وأحدثه، وأنشأه: وأبدع الشيء ä. %Yæ ô‰Î/ 

z⎯ ÏiΒ È≅ß™ ”9$# !$tΒ uρ “ Í‘÷Š r& $tΒ ã≅yèø ãƒ ’ Î1 Ÿωuρ ö/ ä3Î/ ( ÷β Î) ßìÎ7̈? r& ωÎ) $tΒ #©yrθ ãƒ ¥’n< Î) !$tΒ uρ O$tΡ r& ωÎ) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7•Β " (9: األحقاف  "

ßìƒ: (اخترعته على غير مثال سابق، قال تعالى: وأبدعت الشيء. أي ما كنت أول من أرسل Ï‰t/ 

ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ( # sŒ Î)uρ #©|Ó s% # XöΔr& $yϑ ¯Ρ Î*sù ãΑθà)tƒ …ã& s! ⎯ ä. ãβθä3uŠ sù) (117: البقرة.(  

 .مصطلح يشير إلى القدرة على اإليجـاد : بأنه: تر اإلبداع في اللغةبسوعرف معجم وي

  .)Webster, 2006(ويبستر 

وهذا يشير الى أن المعاجم العربية واألجنبية تتفق من الناحية اللغوية على أن اإلبـداع   

  .يعني القدرة على إيجاد الشيء على غير مثال سابق
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عقد األخيـر  على الرغم من كثرة تداول مصطلح اإلبداع في ال :مفهوم اإلبداع اصطالحاً -2

مة التي تؤثر في حاضـر المنظمـات   مهمن القرن العشرين، باعتباره أحد الخصائص ال

 أنه تعددت وتباينت مفاهيم اإلبداع؛ نظـراً  ، إالومستقبلها اإلنتاجية والخدمية المعاصرة

 ختالف الكتاب والباحثين الذين قاموا بالتحديد واالستخدام والسياق المطبـق، وأيضـاً  ال

بتكار، والموهبة، والـذكاء،  اً لبعض المفاهيم كاالمرادفبوصفه  مفهوم اإلبداعستخدام ال

؛ لذلك ليس من السهل اإلجماع على مفهوم واحد يحدد العناصـر  )Evan, 1999(ايفان 

تعكس إال أنه يمكن حصر المفاهيم المختلفة لإلبداع في خمسة مداخل، المهمة لإلبداع، 

  :اب والباحثين وهيالكتّ عندإلى حد كبير مفاهيم اإلبداع 

يحدد هـذا المـدخل   : المدخل المبني على أساس أن اإلبداع نوع من أنواع النشاط اإلنساني –أ 

اإلبداع من حيث كونه نوعاً من أنواع النشاط اإلنساني، الذي يميز اإلنسان عن غيره من بقيـة  

ندما يواجه مواقف ينفعل بها، العملية التي يمر بها الفرد ع: ف اإلبداع بأنهحيث ُعّر. المخلوقات

، ويعبر عن وتطويره ويعيشها بعمق، ثم يستجيب لها بما يتفق وذاته، مما يؤدي إلى تحسين أدائه

  )2003: خبراء مركز الخبرات المهنية لإلدارة(تفرده 

والمالئـم لمقتضـى    ،نوع من التصرف أو السلوك المغاير، غير المتوقع النافع: كماُعرف بأنه

  ).1995حنورة، (إلقتصادي في الوقت نفسه الحال، وا

يحدد هذا المدخل اإلبداع في ضوء مـا  : المدخل المبني على أساس أن اإلبداع ناتج جديد –ب 

  .ينتج عنه من ناتج جديد، وأصيل في مكان وزمان محددين

د أو إنتاج روابط جديدة بين األشياء ذات قيمة ملحوظة على مستوى الفر: ف اإلبداع بأنهُعّر فقد

  )1995كر، ربا(المنظمة أو المجتمع، والقدرة على رؤية إمكانات جديدة، وغير عادية 

فكـار موضـع   جديدة، وغير مألوفة، ووضع هـذه األ فكار إنتاج أ: وُعّرف اإلبداع بأنه

  ).2002توفيق، (يذ التنف
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ية التـي  يحدد هذا المدخل اإلبداع في ضوء العمل: المدخل المبني على أساس عملية عقلية –ج 

يتم من خاللها، والتي ينتج عنها نتاج ابتكاري، ويحاول أن يصـف نـوع العمليـة ومراحلهـا     

  .المختلفة

تنظيم لعـدد مـن القـدرات     اعيرى أن اإلبد فهو ،رائد هذه المجموعة) جيلفورد(ويعد 

الطالقة، حتالف مجال اإلبداع، وتتمثل هذه القدرات في لبسيطة، التي تختلف فيما بينها باالعقلية ا

  ).2003مركز الخبرات المهنية، (والمرونة، واألصالة 

بأنه قدرة عقلية تظهر على مستوى الفرد، أو الجماعـة،  ): 1999 -أ(كما عرفه هيجان 

أو المنظمة، تتمثل في عملية ذات مراحل متعددة، ينتج عنها فكرة أو عمل جديد، يتميز بـأكبر  

تجاه نحـو الهـدف،   مرونة، واألصالة، ومواصلة اإلوال قدر من التحسس للمشكالت، والطالقة،

هذه القدرات اإلبداعيـة يمكـن تنميتهـا    . والقدرة على تكوين ترابطات، واكتشاف عالقة جديدة

  .هموإمكاناتوتطويرها حسب قدرات األفراد 

المدخل المبني على أساس أن اإلبداع عالقة تفاعلية بين القدرات العقلية والعوامـل البيئيـة    –د 

رد، والعوامل البيئية المحيطة بـه،  يحدد هذا المدخل اإلبداع في ضوء التفاعل بين الف: لمحيطةا

مجموعة من العمليات التـي يسـتخدمها   : ، فهو يرى أن اإلبداع)2001(ومن ذلك تعريف النمر

الفرد، بما يتوفر لديه من قدرات عقلية وفكرية، وما يحيط به من مؤثرات مختلفة؛ لينتج إنتاجـا  

  .، أو المجتمع الذي يعيش فيهفيهاله، أو للمنظمة التي يعمل  افعاًن

  

عملية إنبثاق أو إيجاد عالقة جديدة بين الفرد والظروف، : بأنه) 1992(عزيز هكما عرف

  .والمواقف، واألشخاص

فـي   يعد هذا المدخل من أهم المداخل: المدخل المبني على أساس النظرة التكاملية لإلبداع – ـه

  .إهمال ألّي مدخلنظرة تكاملية  دون  إليه نه ينظرمفهوم اإلبداع، ألتحديد 
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عملية تشير إلى مجموعة من السـمات  : اإلبداع بأنه) 2002(عرف الشربيني وصادق و

  .والقدرات والعوامل، التي تظهر في سلوك الشخص المبدع بدرجة عالية 

ـ مـزيج مـن القـدرات واال   : بأنه) 1999(كماعرفه جروان         تعدادات والخصـائص  س

فإنها تجعل الفرد أكثر إحساساً بالمشكالت، ومرونـة   ،الشخصية، التي إن وجدت في بيئة مناسبة

في التفكير، وإنتاجاً لألفكار التي تتميز بالغزارة، واألصالة، مقارنة بخبراته الشخصية أو خبرات 

  .أقرانه

تلك البيئة التـي تهيـئ    بأنه بناء على بيئته اإلبداع ،)1992 ( أبو حلو، و أحمد ويعرف

البيئية التي تساعد على نموه، وتنقسم هذه الظروف إلى ف والظرو ،بتكار واإلبداع، والعوامللال

  :قسمين هما

  .وهي ظروف ترتبط بالمجتمع وثقافته بصفة عامة : الظروف العامة: األول

والمشـرفين   ،نوالمـديري  ،والمعلمين، وهي ظروف ترتبط بالمدرسة: ظروف خاصة :الثانيو

  .التربويين

القدرة على توليـد  : إلى مفهوم إدارة اإلبداع بأنها)  Bernard,2003(بيرنرد بينما يشير

  .وتقديم الحلول إلى المشاكل والتحديات اليومية األفكار المبتكرة والمفيدة

رسة قيام مدير المد: بأنهفي المدرسة  يمكن تعريف اإلبداع اإلداريوفي ضوء ذلك فإنه       

 ،والوسائل ،واإلجراءات ،السياسات بوضع استراتيجيات مبتكرة إلجراء تحسين وتجديد شامل في

بما يسهم في جـودة األداء،   ،البيئة المدرسية وفي منهجية التعامل في ،وأساليب العمل ،والتقنيات

وهذا من  ،والمشكالت التي تحدث في البيئة المدرسية والوصول إلى حلول مبتكرة جديدة للقضايا

  .قدرة المدرسة على التكيف والتميز  ، وزيادةتفعيل العملية التعليمية شأنه

وعلى الرغم من تعدد مداخل مفاهيم اإلبداع نتيجة االستخدام والسـياق المطبـق، إال أن    

  :المضامين والخصائص، التي يرتكز عليها مفهوم اإلبداع  وهيب اهتمتالتعريفات السابقة 
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واألصـالة،   لمشـكالت، والطالقـة،  عقلية تتمثل في التحسـس با  تطلب قدراتأن اإلبداع ي  -أ

  .تجاه نحو الهدفوالمرونة، ومواصلة اال

  .أن اإلبداع عملية ذات مراحل متعددة، ينتج عنها فكرة أو عمل جديد -ب

أن جهد اإلبداع وما ينتج عنه ليس بالضرورة أن يكون مادياً ملموساً، فقد يكون في صورة  -ج

  ).1998الطيب، ( أو رؤية معينة ،أو فكرة ،أو خدمة ،منتج

أن جهد اإلبداع وما ينتج عنه ال بد أن يكون ذا قيمة ملحوظـة علـى مسـتوى الفـرد، أو      -د

  .المنظمة، أو المجتمع

أن اإلبداع ليس ظاهرة فردية، وإنما يمكن ممارسته علـى مسـتوى الفـرد والمجتمـع      - ـه

  .والمنظمة

: اخله قدرة إبداعية، لكنها تبقى كامنة أثناء نضجه داخل ثالثة أشياء، هـي يولد اإلنسان وبد -و

  .توجهاته، وسلوكه، والعمليات الخاصة بتفكيره

األفراد أن اإلبداع سلوك إنساني ال يقتصر على فئة معينة، وإنما هو طاقة كامنة يتصف بها  -ز

موضوعية التـي يعيشـها   تبعاً للعوامل الوراثية، والظروف ال ،بدرجات متفاوتة همجميع

  .وتنميتها قدراته اإلبداعية فتعمل على صقل ،ويتفاعل معها الفرد

 ُيمكن إدارة اإلبـداع وتنميتـه وتطـويره، مـن خـالل المهـارات األساسـية لإلبـداع         -ح

  ).1995عساف،(

  العالقة بين مفهوم اإلبداع وبعض المفاهيم المشابهة: ثانياً

ن مفهوم اإلبداع، وبعض المفاهيم األخرى الشـائعة، التـي   ينبغي التمييز وإيضاح العالقة بي

  :تستخدم مرادفات لإلبداع، وهي



 16

بردان، (التطبيق العملي الناجح لألفكار المبدعة في المنظمة  ):Innovation(االبتكار  - 1

2000.(  

قدرة فطرية أو استعداد موروث في مجـال أو أكثـر مـن     ):Giftedness(الموهبة  – 2

ة، واإلبداعية، والفنية، والرياضية، واللغوية، واإلجتماعية، واإلنسـانية،  المجاالت العقلي

 ).2002سالمة وأبو مغلي، (لتبلغ أقصى حد ممكن  ؛تحتاج إلى الكشف والرعاية

قدرة عقلية أو مجموعة قدرات، تمكن الفـرد مـن الـتعلم،     ):Intelligence(الذكاء  – 3

المشكالت، واتخاذ القرارات، والتكيـف   والمحاكاة وحل. واكتساب المعرفة واستخدامها

مع البيئة واآلخرين، ويعبر عن المكون الوراثي بالذكاء السيال أو المرن، وعن المكون 

ختيارية في مجـال  ويقاس الذكاء بداللة على فقرات ا .البيئي بالذكاء المتبلور أو المطور

  ).1999وان، جر(المحاكاة اللفظية والعددية والمجردة أو البصرية والذاكرة 

أن هناك عالقة ارتباطبة وطيدة بين اإلبداع واالبتكار، فاالبتكـار نتـاج    وترى الباحثة        

  .ذبتكار يساعد على وضع األفكار اإلبداعية موضع التنفيبداع، وال إبداع بدون ابتكار، فاالاإل

عامـة   بـداع؛ قـدرة  كما يتضح أن هناك اختالفاً بين مصطلحي اإلبداع والموهبة، فاإل

ـ : مستقلة ضمن عدة مجاالت للموهبة ن الـرئيس  ووليست مكوناً من مكونات الموهبة، وأن المك

على شكل أداء متميـز أو   ،ة إذا وجدت بيئة مناسبةيلإلبداع بيئي؛ إذ تظهر مجاالت القدرة العلم

موهبـة  خارق في مجال من مجاالت التفوق األكاديمية والتقنية والفنية، بينما المكون الـرئيس لل 

لهذا النشاط وتلك الطاقـة،   اإلبداع قد تكون نتاجاً والموهبة طاقة كامنة ونشاط، وعملية. وراثي

فالمبدع ال بد أن يكون موهوباً، ولـيس كـل    ،واإلبداع ينطوي على وجود موهبة وليس العكس

ن هناك سمات مشـتركة  أوعلى الرغم من ذلك إال  ).2002الشربيني وصادق،( موهوب مبدعاً

إنتـاج  يتضمن و التفكير اإلنتاجي: ن اإلبداع والموهبة تستدعي مواهب التفكير اإلبداعي وهيبي

كبر قدر من األفكار، ألوفة، واتخاذ القرار بتأجيل إصدار الحكم بعد إنتاج أأفكار متنوعة وغير م

، ا تطلبـه مـن إمكانـات ماديـة وبشـرية     وم ،وضع أساليب تنفيذية لبعض األفكارل والتخطيط

  )1999الحروب، ( .حساس بالمشكالت المحتملة الوقوعواإل
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بخـالف   ،ختالف بين مفهومي اإلبداع والذكاء، فالذكاء قدرات تخص فئة معينةاوهناك 

اب والبـاحثون  أجمع الكتّ فقد ،يعد سلوكاً يتصف به جميع األفراد بدرجات متفاوتة الذي اإلبداع

لذكاء مبدعاً، أو الفرد المبدع متمتعـاً بالـذكاء   أن يكون الفرد الذي يتمتع با ليس شرطاً على أنه

ختبـارات اإلبـداع   اكما يرتبط اإلبداع بالتفكير التباعدي حيث تقـيس  ). 1996جبر وفاروق، (

، وتتميـز  )2000ويـز،  (التفكير التباعدي المتشعب الذي يتطلب تقديم حلول متنوعة ومناسـبة 

قلية، في حين يرتبط الذكاء بالتفكير التقـاربي  ستعماالت القدرات العغير المقيد ال بالتعبير الحر

جابة واحدة صحيحة لكل سؤال وينحصر إوتقيس اختبارات الذكاء التفكير التقاربي، حيث توجد 

  )2002الحيزان، (والتذكر  ،فةوفي مستويات العملية العقلية المعر

ية علماء النفس بين غالببين الذكاء واإلبداع، واتفاق وجد عالقة وتستخلص الباحثة بأنه ي

أن كل مبدع من الضرورة أن يتميز بالحد األدنى من الذكاء، ولكن ليس بالضـرورة أن يكـون   

  .على درجة عالية من الذكاء األشخاص األكثر إبداعاً

   أنواع اإلبداع اإلداري: ثالثاً

   : اإلبداع) موضوع(داري في المنظمات تبعاً لمجاليصنف اإلبداع اإل      

  .) Doft & Becker, 1978( دوفت وبيكر

  .يتضمن الغايات التي  تسعى المنظمة لتحقيقها و إبداع يرتبط باألهداف -1

وإعادة تصـميم   ،واإلجراءات ،واألدوات ،يتضمن القواعدو ،إبداع يرتبط بالهيكل التنظيمي -2

   .وتحسين العالقات بين األفراد والتفاعل فيما بينهم ،العمل

  .يتضمن إنتاج منتجات وخدمات جديدة ، وأو الخدمة بداع يرتبط بالمنتجإ -3

يتضمن التركيز على تقديم خـدمات للمسـتفيدين تفـوق    و ،إبداع يرتبط بخدمة المستفيدين -4

   .توقعاتهم
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يتضمن عمليـات متطـورة داخـل     و ،يركز على الكفاءة والفاعلية، وإبداع يرتبط بالعملية -5

  .)2004السلطان،(لموارد البشريةالمنظمة، تشمل عمليات التشغيل وإدارة ا

 أو قد يكون جزئيـاً  ،لى إيجاد تغيرات جوهرية في المدرسةإيؤدي  وقد يكون اإلبداع جذرياًُ -6

  .)1999 -ب هيجان،(يؤدي إلى تغيرات ثانوية، كما قد يكون اإلبداع غير مخطط له 

  أهمية السلوك اإلبداعي للمديرين في العمل المدرسي: رابعاًُ

ويزيد من القدرة على حلهـا؛   ،ام السلوك اإلبداعي للمديرين يحدد المشكلة بدقةإن استخد

ويعمل على ترشيد الموارد المستخدمة في حل المشكالت، وتحسـين   ،نظراً إلنتاج أفكار متعددة

خبـراء مركـز   ( صالة الفكرةأكما يعمل على حل المشكالت من جذورها نتيجة  ،ساليب العملأ

  . )2004دارة، الخبرات المعينة لإل

ألنه بمثابة باعث على استنباط أفضل مـا   ؛ويعد المعيار الدقيق والصحيح لعملية التغيير

لدى المديرين، ويسهم في تقديم خدمات متميزة للمستفيدين تفوق توقعاتهم، ويعزز بيئـة العمـل   

  .)Ventrla، 2003( فنترال. والثقة، ويوفر الوقت والجهد  ،نفتاحباال

  المديرين المبدعين) سمات(ص خصائ: خامساً

اإلبداع مع الخصائص الشخصية للمبدعين، ويكاد يكون هنـاك  ) عناصر(ترتبط مقومات

تسهم فـي بلـورة    المديرين المبدعين، التي) سمات(الباحثين على خصائصوتاب تفاق بين الكّا

  . )Tardif & Sternbrg, 1995( تارديف وستيرنبيرغ .السلوك اإلبداعي
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  :يأتيالمديرين المبدعين ما ) سمات( ائصومن أهم خص

تتمثل في القدرة على إنتاج أكبر قدر من األفكار الجديدة المفيـدة فـي   و: الخصائص العقلية -1

يف كوقت محدد، والمرونة في التفكير، والقدرة على تغيير اتجاه التفكير بسهولة؛ لكي يستطيع الت

ار في أنماط أوسع وأشمل قبل التوصل إلى بناء مع الظروف المتغيرة، والقدرة على تنظيم األفك

وإعـادة   ،والتحليـل  ،والبناء ،والتركيب ،والتأليف ،النموذج التفكيري الجديد، من خالل التخيل

التنظيم، والخروج الدائم عن المألوف بتبني فكر كسر اإلطار، والتفكير بطريقة لماذا؟ وكيـف؟  

ينظر إليها للمستقبل وبين ما سيكون عليه المسـتقبل   وإدراك العالقة المباشرة بين الطريقة التي

و حـل  أوأنه ليس هناك طريقة  ،التباعدي، الذي يقوم على التشعب عتماد على التفكير، واالفعالً

  .)1997هالل، ( ستقالل في التفكيرواال ،واحد صحيح للمشكلة

وعـدم   ،الغمـوض وتقبل  ،تكمن في الميل إلى المخاطرةو: الخصائص الشخصية والدافعية -2

وتحويل األزمـات   ،بالميل إلى الدعابة والمرح ؛وكسر القيود الذاتية ،نظمةالتقيد بالتعليمات واأل

إلى فرص، حتى ولو كانت وسط مجموعة من المتغيرات، التي تبدو من الوهلة األولى أنها تندد 

هتمام بإحراز النجاح االو بوقوع أزمة، وعدم التفكير في بذل الجهد بقدر التفكير بتحقيق النتيجة،

لتـزام  واإل حتماالت النجاح بدقة، والتمتع بشخصـية مبـادرة،  اأكثر من تجنب الفشل، وتحليل 

ـ ، واالينمتالك ضبط وتحكم داخليإالشخصي القوي تجاه المدرسة، و  ،آلخرين وآرائهـم اهتمام ب

نفتاح علـى  لواقع، واالفكاره وتنفيذها في اوالتمتع بالثقة بالنفس، وتحمل المسؤولية، والتحمس أل

 ،إبـداء اآلراء  فـي ة ألتزام بالعمل والتأمل، والقدرة على التكيف، والجـر واال ،الخبرات الجديدة

  .)2000يونس، ( الالزمة وتقديم المقترحات

 ،لـى البحـث والتحقيـق   إوالميل  ،العطّتتمثل في حب القراءة واالو: الخصائص المعرفية -3

نتاج أفكار جديدة، والقدرة على  التعامل مع النظم الرمزية ساس إلواستخدام المعرفة الموجودة كأ

  .)2001مصطفى، ( هتمامات والهواياتوتنويع اال ،واألفكار المجردة
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وجدير بالذكر أن الخصائص التي تميز المديرين المبدعين يختلف توفرها من فرد آلخـر طبقـا   

ه، والمواقـف  عندستعداد الشخصي ودرجة اال البيئة التي نشأ بها المدير،: المعايير منها من لعدٍد

  .)2004صر، نأبو ال( مل والعاملين في المدرسةالتي تعرض لها، واألقران، وفرق الع

  داريإلاإلبداع ا) عناصر( مقومات: سادساً

هر تأثيرهـا فـي   ظي ،األساسية لإلبداع موعة من القدراتالمدير المبدع هو الذي يملك مج      

  :وهي )2002الحيزان، ( يمكن التحدث عن وجود إبداع بدونها الوسلوكه، 

قدرة المدير على رؤية الكثير من المشـكالت فـي الوقـت الواحـد،     : التحسس للمشكالت -1

حساس بالمشكلة من المـديرين المبـدعين   ويتطلب اإل، )1998الطيب، (وتحديدها تحديداً دقيقاً 

والثغـرات فـي    ،بـة نـواحي القصـور   القدرة على الرؤية الواضحة ألبعاد المشـكلة، ومراق 

التي تظهر مـن خـالل الفهـم    ) اآلثار(واستيعاب كافة النتائج  ،سباباألفكارالشائعة، ورؤية األ

ألنه كلما زاد التعمق في المشكلة أدى ذلك إلـى   ؛العميق للدور المناط أو الموضوع قيد الدراسة

  )2002جروان، ( أفكار جديدة ومفيدة في آن واحدظهور 

  : لطالقة تقسم إلىا -2

 نتاج أكبر قدر ممكن من األفكار فـي فتـرة زمنيـة محـددة    االقدرة على : الطالقة الفكرية -أ

  .)2001، المهندي(

القدرة على إنتاج اكبر قدر من األلفاظ والجمـل ذات المعـاني المختلفـة    : الطالقة اللفظية -ب

  )2002الحيزان، (

  .)1997هالل، ( ى أفكار ترتبط بفكرة ماالقدرة على التوصل إل: طالقة التداعي -ج

  .)2003الزهراني، ( نتاج تصورات ترتبط بموقف ماإالقدرة على : الطالقة التصورية -د
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قدرة المدير على إنتاج أكبر  قدر من األفكار والجمل واأللفـاظ   :هي الطالقةوترى الباحثة أن 

فتـرة   تصورات ترتبط بموقف ما فيذات المعاني، والتوصل إلى أفكار ترتبط بفكرة ما، وإنتاج 

  .زمنية محددة

تخرج عن المـألوف  ، حد من قبلأنتاج أفكار جديدة لم يفكر بها إ: )Originality( األصالة -3

 بلسـك  أو المجتمع والمتوقع والتقليدي، بشرط أن تكون ذات قيمة على مستوى الفرد أو المنظمة

)Plsek, 1999(.  

وتقبـل   ،هتمـام م التقييد باألفكار المألوفة؛ توسـيع اال ومن العوامل التي تساعد على عد

هتمام للخبرات التي تتناقض مع األفكار المألوفة والنظر إلى االفتراضات التي ض، ومنح االماالغ

  .)2004، وماكدرموت أوكونور( وعدم التسرع في قبول أو رفض الفكرة توضع حول الموقف،

أن تتسم بالنفاذ والعمـق،   ، ومنهادة معاييرويمكن الحكم على أصالة الفكرة من خالل ع

كنتائج  ،بعيدة وغير مباشرة وأن يكون لها مغزى وداللة ذات قيمة، وأن تكون في شكل تداعيات

  .)2003خبراء مركز الخبرات المهنية لإلدارة، (يمكن أن تترتب على الموقف 

  )1987زيتون، (: ن حيثوتختلف عن الطالقة والمرونة م ،وتعد األصالة أعلى درجات اإلبداع

 إلـى وإنما  ،أن األصالة ال تشير إلى كمية األفكار اإلبداعية التي يولدها الفرد كما في الطالقة -أ

  .تهاوقيم تهاونوعي األفكار ةجّد

كمـا فـي    "األصالة ال تشير إلى رفض الفرد تكرار تصوراته أو أفكاره هو شخصـيا  نأ -ب

وعدم الخضوع لألفكـار   ،بتعاد عن تكرار أفكار اآلخرينالمرونة، وإنما تشير إلى الرفض واال

  .الشائعة

كبر عدد من أالنظر إلى المشكلة من عدة زوايا؛ إلنتاج  يقصد بهاو: Flexibility)(المرونة -4

إلـى الجديـد    يزة وعدم التفكير داخل حدود وأطـر ثابتـة، للوصـول   ماألفكار المختلفة والمت

  .)1997هالل،(
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  ):2003الزهراني، (عدد من األقسام منها وتصنف المرونة إلى 

 قدرة الفرد على إعطـاء  وهي: ) Spontaneous Flexibility( المرونة التلقائية أو العفوية -أ

  .و مظهر محددأاستجابات متنوعة تنتمي إلى فئة 

 ستعمالقدرة الفرد على تغيير فئة اإل تعنيو :)  Adaptive Flexibility( المرونة التكيفية -ب

همية المرونـة كأحـد عناصـر    أوتكمن  ،وبناء أساليب جديدة في التعامل مع المشكلة ريقته،وط

بداع من حيث كونها تحرر المديرين من األنماط التقليدية في التفكير، والبحث عـن أسـاليب   اإل

  .جديدة في تأدية العمل

تباه طويل األمد، نقدرة المدير على التركيز المصحوب باال: هو تجاه نحو الهدفمواصلة اال -5

عدم التنازل : تقف في طريقه، أي معيقاتألية  واتجاهه نحو الهدف، وتخطيه تهواستمرار حماس

ومحاولة تحقيقه بطريقة مباشرة أو غير  ،والسير في اتجاهه ،واإلصرار على تتبعه ،عن الهدف

حو المسـتقبل،  والتوجه ن ،ومواصلة االتجاه نحو الهدف يتمحور حول الوعي واإلدراك, مباشرة 

التي تعمل كأطر مرجعية للسلوك عموماً، والسلوك اإلبداعي على وجه الخصوص، ويقوم هـذا  

   :)2002حنورة، (هي  التمحور على أبعاد أساسية

  .ستبصاري والتنبؤيتتمثل في الجهد الحدسي واال :المواصلة الخيالية -أ

  .داللستستنتاج واالمن خالل القياس واال: المواصلة العقلية -ب

تتمثل في الجانب الواقعي الذي يحفظ على الفرد حيويتـه ومقاومتـه   و :المواصلة الوجدانية -ج

  .ة القويةرادويدفعه إلى المواصلة بفعل اإل ،لإلحباط

حيث يكون الفرد قادراً مـن   ،)الدافعية(وهي مرتبطة بالمواصلة الوجدانية : المواصلة البدنية -د

  .لى الرغم من اإلرهاق الذي قد يواجههالناحية البدنية على العمل ع

وتناقضاته  ، حتفاظ بالموضوع في الذهن بكل التعريفاتأي القدرة على اال: المواصلة الزمنية -ه

  .سق ألطول فترة ممكنةبشكل متّ
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  عملية اإلبداع اإلداري: سابعاً

مل اوجهد منطقي منظم يركز على تحليل الع: ل المشكالت كانت تعرف بأنهاإن عملية ّح

وفي العصر الحالي فإن االعتماد على المدخل المنطقي ال يعكس الصورة الكاملة لعمليـة  .الكمية

 ،لنجاح حل المشكالت، وتحسين أساليب العمل بداع أصبح ضرورة حتميةألن اإل ؛حل المشكالت

 يفيـة عتماد على أسلوب الحل اإلبداعي، الذي يرتكز على العوامل الكمية والكاال نم ولذلك ال بّد

  .)2004،هينجز( في آن واحد

على الرغم من أنـه   ،ولكل عملية بداية ونهاية ،خرى بنظام معينن كل عملية تتبع األإ 

ثم عودة إلى العملية السابقة،  ،قد يحدث تداخل بين هذه العمليات، وقد يحدث توقف في عملية ما

  .)1997الل، ه(فهناك مرونة في النظام الذي تسير عليه عملية الحل اإلبداعي 

ـ  وجدير بالذكر أن  الفرق األساسي بين الّح ) الرشـيد (ل المنطقـي  ل اإلبـداعي، والّح

ـ    عملية للمشكالت وتحسين أساليب العمل يتمثل في كيفية تناول كّل ل من هـذه العمليـات، فالّح

البـدائل، وفحـص   كثر مرونة وطالقة في جمع البيانات وتعريف المشكلة، وتنميـة  أاإلبداعي 

ويتسـم   ،التحـرر مـن القيـود   على ؛ ألنه يقوم ) 2001،ويتون وكاميرون (ار، وتجربتهااألفك

  ). Mole, 1999(مول رتباط الحر، ودمج العناصر غير المتشابهة باال

أو  ،أو مواجهـة مشـكلة   ،حل المشكالت يتضمن اإلجابة عن تساؤل وترى الباحثة أّن

الي حل المشكالت فيه شيء مـن اإلبـداع،   أو عقبة، وبالت إشباع حاجة في موقف يتضمن تحدياً

  .إبداع في اختيار المشكلة المناسبة، وإبداع في حلها، وإبداع في إحداث تغيير في أي شيء

  :التحليلية لإلبداع بخمس مراحل، هي العملية وتمّر

مـن   هاوتحديد تشخيص طبيعة المشكلة المطروحة: ويقصد بها: اكتشاف المشكلة وتحديدها -1

 صـعوبتها  هورها، ومصدرها، ومدى تكرارها، والمدى الزمني للمشكلة،  ودرجةحيث وقت ظ

  .)1999جروان، (
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مرحلة اكتشاف المشكلة وتحديدها من أهم مراحل العملية اإلبداعية اإلدارية، وذلك  وتعّد

اإلبداعي، حيث يبـدأ العقـل اإلبـداعي     ألن اكتشاف المشكالت يعد جوهر األصالة في التفكير

  .)2004،هينجز( ف أو نقص، وينتهي بتحديد واضح لهبانحراحساس اإلب

ويتطلب تشخيص المشكلة وتحديدها على نحو صحيح التفرقة بين الظواهر، واألسـباب  

نحراف بالضبط؟ ومـا حجمـه؟ وأيـن    ما هو اإل :الحقيقية للمشكلة، واإلجابة عن األسئلة اآلتية

  .)2004 ،نجزهي( لوحظ؟ ومتى ظهر؟ وما مصدره؟ وما درجة صعوبته؟

نفتاح اإلدراكي، بحيث يكون حساسـاً  وتتطلب هذه المرحلة أن يتصف المدير المبدع باال

عدداً من العمليات العقلية التـي   ن هناكأكما . بمجال تخصصه مثيرات، وملماًلما يحيط به من 

  .يمالمعرفة، والتذكر، واإلدراك، والتقو: تحدث أثناء مرحلة اكتشاف المشكلة وتحديدها وهي

وضع الفكر في حالة اإلثارة والجاهزيـة للتفكيـر فـي كـل     وهو  :تهاوتنمي إنتاج األفكار -2

كمـا   المطروح في وحدة زمنية محددة  االتجاهات؛ إلنتاج أكبر قدر من األفكار حول الموضوع

  .)2002،جومان(يرى 

التي تعمل كالطالقة  ،اإلبداع) مقومات(ويستخدم المدير المبدع في هذه المرحلة عناصر 

األفكار والمفاهيم المتولدة ، كما يتم ع على زيادة األفكار الجديدة، والمرونة التي تعمل على تنوي

تأجيل الحكم على األفكار المتولدة، ألن التركيز في هذه المرحلة يكـون علـى كميـة األفكـار     

زاد عـدد   ألنـه كلمـا   ؛)2005،كالكستون ولوكاس( على نوعيتها، أو جودتها الجديدة، وليس

الوصول إلى حل جديد يتفق مع صفات الناتج االبتكاري وهـي   األفكار البديلة، زادت احتماالت

  .دة والمنفعةالّج

سـاليب التفكيـر   أاسـتخدام  : فالتفكير اإلنتاجي يعمل على جمع المعلومات من خـالل 

، سـمية موعـة اال الذهنية، والمج العصف الذهني، والقائمة المعدة سلفاً، والخريطة اإلبداعي مثل

ستشعار المشكالت، والفرص الجديدة، والنظـر  احتماالت ووطرح األسئلة المباشرة، وتحليل اال

  .)2002،جومان( للمواقف من زوايا مختلفة
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طبيعة المشكلة، والوقت : ويتأثر عدد األفكار البديلة في هذه المرحلة بعوامل عديدة منها

في المدرسة، ورغبة  حلول بديلة جديدة، وأسلوب العملتخاذ القرار، وتكلفة البحث عن المتاح ال

  .)2002،جومان( ديته في حل المشكالتالمدير وّج

ستنباط ما يوجد بينها مـن  نتاجه من أفكار الإيقصد به فحص وتحليل ما تم : تحليل األفكار -3

  .)2002،جومان( عالقة

عاديـة بـين األفكـار    وفي هذه المرحلة يعمل المدير المبدع على إيجاد ارتباطات غير 

؛ لتكوين فكرة جديدة ومفيدة، وإيجاد التشابه بين أفكار مختلفة لم يسـبق أن  )المتمايزة(المختلفة 

أوالتي ليست لها عالقة  ،كان بينها ارتباط من أي نوع، ورفض األفكار التي تتأرجح بين قول ما

التحليل كما تحتـاج هـذه    التي تتضمن ماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ في واستخدام األسئلة ،ضوعوبالم

 التقويميـة  عمليـات التـذكر، والعالقـات   : المرحلة إلى عدد مـن العمليـات العقليـة، منهـا    

  .)2003سون،روب(

إخضاع األفكار البديلة التي تم التوصل إليها لعملية تفكير تقـويمي أو  ويعني  :تقييم األفكار -4

  ):1999، دييالبر( كما بين نقدي، وذلك في ضوء عدد من المعايير

  .توافقها مع أهداف المدرسة، وسياستها -أ

  .المكاسب التي تحققها، وجودة األفكار -ب

  .مناسبتها لإلمكانات المادية، والبشرية المتاحة بالمدرسة -ج

وخطـة العمـل    ،وفي هذه المرحلة ال بد من التأكد من أنه تم وضع قائمة بـالخطوات 

لية كل فكـرة،  اعلتقييم ف ختيار المعايير الصحيحيةاتم  نهأالالزمة لوضع الفكرة موضع التنفيذ، و

  .)2002، ومانج(ووضع قائمة بمصادر الدعم لتطبيق األفكار 

يقصد به ترجمة اإلبداع إلى واقع ابتكاري ملموس علـى نطـاق ضـيق    : تجريب األفكار -5

 التي تواجه لبياتوتدوين اإليجابيات والس ،للتجربة قبل مرحلة التعميم، وإخضاعه لعملية المتابعة
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 ديمنـغ والـتخلص مـن السـلبيات     ،يجابيات وتعزيزهاعملية التطبيق؛ من أجل اإلفادة من اإل

)Deming, 1981(.  

تحويل األفكار البديلة إلـى حلـول عمليـة،     ويتطلب وضع خطة التطبيق من المديرين

علـى  جدول زمني، وعرض األفكـار البديلـة    ووضع خطوات إجرائية لتطبيق األفكار ضمن

المعلمين بعبارات بسيطة لضمان فهمها، والحصول على قبول وتأييد المعلمين لألفكار البديلـة،  

ساليب مختلفـة  أجهتها عند تطبيق األفكار البديلة، ووضع االمتوقعة لمو معيقاتووضع قائمة بال

ـ   التي تحول دون تطبيق األفكار،ومتابعتها باسـتمرار؛  معيقاتللتغلب على ال ق لضـمان التطبي

هداف المدرسة ورسالتها، والمكاسب، وتوافر اإلمكانات الماديـة والبشـرية،   أالناجح في ضوء 

  .)2004أبو النصر، ( للتطبيق مكانية التطبيق، والوقت والسرعة الالزمةإو

وتؤكد الباحثة أن أي موقف إبداعي حتى يكتب له النجـاح ال بـد أن يمـر فـي هـذه      

في مساعدة الفرد على معرفة ماذا يريد وأين هـو؟ لتحقيـق   المراحل، لما لها من أهمية كبيرة 

  .جميع األهداف المعدة من أجل ذلك الموقف أو الموضوع

  قات اإلبداع اإلدارييمع: ثامناً

و الجماعـة أو  أعلى مستوى الفـرد   سواًء ،قاتييواجه اإلبداع اإلداري العديد من المع

ينطبق على الفرد قد ينطبق علـى الجماعـة   ما  رس، التي تتداخل مع بعضها البعض، ألّناالمد

منها، ومن ثم تؤثر بدورها سلباً على أداء المديرين ألعمـالهم، وعلـى    عتباره جزًءاوالمدرسة ب

قات اإلبـداع  يلذلك حظي موضوع مع). 2002الشمري، (بطريقة إبداعية  حل مشكالت المدرسة

بعـدد هـذه    ائج المتباينة فيمـا يتعلـق  لى عدد من النتإوتم التوصل . اب والباحثينباهتمام الكتّ

قات اإلبـداع فـي   ينه يمكن  حصر معأن كان هناك تكامل فيما بينها؛ إال إ، ووسماتها قاتيالمع

ـ ، وتنظيم)الخوف والتردد(ودافعية  نفعالية،اقات عقلية، ويمع: أربع مجموعات هي خبـراء  ( هي

  ):2003مركز الخبرات المهنية لإلدارة،
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مـن حيـث    ،تتمثل في ضعف قدرة المدير على اإلدراك والتذكر والتحليلو: قات عقليةيمع -1

في حدود ثابتة ال يستطيع الخروج منها، ويبدو ذلك في  وانحصار التفكير ،اتساع المدى والتنويع

أساليب  والخطأ عند حل مشكلة ما، واستخدام واباعتماد المديرين على اإلحساس والبديهة بالص

لى ترجمة األفكار إلى خطط بسيطة ومحددة للفعل اإليجابي، والشعور وضعف القدرة ع ،مألوفة

المشكالت الكبرى نظرة كلية دون تقسيمها إلى  بأن حل المشكلة عملية عقلية معقدة، والنظر إلى

وليس على اختبارها عملياً،  ،عتماد على المنطق في تقييم األفكار الجديدةمشكالت صغرى، واال

دون إعطـاء   ،سـتنتاجات نتقال إلى االواال. حيداً صحيحاً ألي مشكلة ون هناك حالًأب عتقادواال

  .وقت للخيال ليدرس تجربة كل  األفكار المطروحة

نفعاالت مثل الخوف والتردد قد ن المغاالة في بعض االإ): الخوف والتردد(نفعالية ا معيقات -2

من السعي وراء الجديد، وتسـبب  التفكير، وتمنع  سبب في إعاقة اإلبداع، ألنها تؤدي إلى تقييدت

لما  ؛خوف المديرين من التجديد: نطواء على النفس، أو ضعف الثقة بالنفس، ومن مظاهر ذلكاال

مجهولة، واستخدام أسلوب التبعية في التفكير، والخوف مـن التعـرض    يترتب عليه من مخاطر

  .الفكرة الجديدة لاللوم من سلطة أعلى في حال فشوللسخرية، والظهور ومواجهة اآلخرين، 

إن ممارسة المديرين لإلبداع رغبة حقيقية من جـانبهم، بحيـث يكونـون    : دافعية معيقات -3

 معيقـات المحقق لإلبداع، لذلك فإن مـن ال  مدفوعين للدرجة التي تجعلهم يبذلون الجهد اإليجابي

في التجديـد،  التي تؤدي إلى أحجام دافعية المديرين عن ممارسة اإلبداع ضعف رغبة المديرين 

المبدعين بالطريقة المالئمة، وضعف الحصـول علـى احتـرام وتقـدير      وقلة تشجيع المديرين

العدالة في تقديم الجزاء مقابل  اآلخرين ومساندتهم، ووضع الحواجز ضد األفكار الجديدة، وعدم 

  .الفكرة الجديدة، وقد يكون الحافز غير مالئم للجهد المبذول

ـ   من العوامل التنظيمية التي قد تؤدي إلى إعاقة إن: تنظيمية معيقات -4 ز إبداع المـديرين تركّ

ربية والتعليم، وضعف السماح للمـديرين  لتالسلطة في يد وزارة التربية والتعليم واإلدارة العامة ل

باالشتراك في المساهمة في تنظيم ورسم خطط المدرسة، وتحديد أدوار المـديرين فـي لـوائح    

لزام المديرين بالرجوع إلى اإلدارة العامة للتربية والتعليم فـي  إو ،ل مفصلوتعليمات ثابتة وبشك
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خوفاً من الخـروج عـن   ، كل ما يتعلق بالعمل المدرسي، والرقابة المحكمة على أداء المديرين

عتبار أنهـا الهـدف   اواإلجراءات المنصوص عليها؛ على  ألنظمةاالمديرين ب المألوف، وتمسك

  .األفكار الجديدة التي تخرج عن المألوف ورفض الرئيس في العمل،

 تنـاول أكثرهـا شـيوعاً    وسيتمومنها الجماعية،  ،فمنها الفردية أساليب اإلبداع اإلداري :تاسعاً

  :تيعلى النحو اآل واستخداماً

  :)2004( زهينج كما يرىتتمثل : أساليب اإلبداع الفردية -1

وم هذا األسلوب على تسجيل المشـكلة  يقو: Fish Bone Diagramعظمي للسمكة الالهيكل  -أ

كالهيكل العظمي للسمكة، حيث يتم تسـجيل المشـكلة    وأسبابها بالشكل الذي تظهر به في النهاية

، ثم يتم رسم خط مستقيم ، ثم رسـم  )رأس السمكة(داخل دائرة على الجانب األيمن من الورقة 

وفي نهاية كل خط يـتم كتابـة    ،درجة) 45(خطوط جانبيه على الخط المستقيم بزاوية مقدارها 

السـمكة، وبعـد اكتمـال    األيسر بالقرب من ذيل  واألكثر تعقيدا في الجانب مشكلةلأسباب تلك ا

 المدير بتحليل تلك األسباب، واستخدام هذا األسلوب يساعد المديرين على دراسـة  المخطط يقوم

النسبية لهـا، ويركـز علـى     المشكلة من جميع جوانبها، وبيان العالقات بين األسباب واألهمية

   .المشكلة الفعلية، والترتيب المنطقي لخطوات حل المشكلة

يستخدم هذا األسلوب لتحديد أسباب المشكلة بطريقـة متتابعـة   و: مخطط األسباب المتابعة -ب

من الورقة، ثم تسجيل األسباب علـى   عن طريق تسجيل المشكلة في الجانب اآليسر ،ومتسلسلة

واالستمرارفي طـرح   )لماذا؟(بأداة االستفهام  تبدأ طريق استخدام األسئلة التيعن  ورقةيمين ال

األسئلة إلى أن يصل المدير إلى درجة كافية من التفاصيل التي تتيح له إمكانية تحديد  المشـكلة  

  .وأسبابها بدقة

لها فـي  وتسجي ،تهدف هذه الوسيلة إلى إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكارو: الخريطة الذهنية -ج

برسم دائرة في منتصف الورقة يسجل داخلها الموضوع أوالمشكلة المطروحة، ثم  ،شكل خريطة

نتاج األفكار بالنسبة لكل سمة أو خاصية من خصائص الموضـوع أو المشـكلة،   إيتم البدء في 
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ضـافة  تجاه طرف الورقـة، ويمكـن إ  اتمتد من الدائرة إلى  وذلك بوضع األفكار على خطوط

تجاه طرف الورقة، ويمكن إضافة خطوط فرعية من كـل خـط   امن الدائرة إلى  خطوط فرعية

ن المختلفة للخطوط لوامر ذلك، واستخدام األساليب المرئية اإلضافية، مثل األتطلب األ رئيس إذا

األفكـار   ة، ووضع دوائر حول األفكار التي تظهر ألول مرة، وخطوط متقطعة تربط بينالرئيس

الخريطة لمعرفة العالقة بين األفكار، والحلول التي تنتج عنهـا الخريطـة    المتشابهة، ثم دراسة

األفكار الجديدة والطاقات اإلبداعية لدى المـديرين، وتحديـد الجوانـب     ساعد في إنتاجتالذهنية 

  . المرتبطة بالمشكلة، وتوفير الحلول

  : تتمثل في: أساليب اإلبداع الجماعية -2

حصول على  أكبر عدد من األفكار في وقت للالذهني وسيلة  يعد العصفو: العصف الذهني -أ

ويعتمد  .األعضاء بإبداء آرائهم وأفكارهم دون تردد ومطالبة ،محدد، عن طريق عرض المشكلة

تأجيل تقييم األفكار إلى ما بعد جلسـة  : نجاح هذا األسلوب على أربعة شروط أساسية تتمثل في

تفكير، واالهتمام بكمية األفكار وليس نوعيتها؛ ألنه كلمـا  إنتاج األفكار، وعدم وضع قيود على ال

جبـر  ( ناء على أفكار اآلخرين وتطويرهازاد عدد األفكار أدى ذلك إلى إنتاج أفكار أصيلة، والب

  .)1996وفاروق، 

     حيث تتضمن مجموعة من  ،تهدف إلى  إنتاج أكبر عدد  من األفكار: القائمة المعدة مسبقاً -ب

  ،تمثل كل منها نوعاً معيناً من التغيير أو التعديل للموضوع أو المشكلة المطروحة ،البنود    

  .)2004أبو النصر، ( المحفزة على التفكير في إجابتها تأخذ طابع األسئلةو   

يهدف هذا األسلوب إلى تكوين و: ) Morphological Analysis ( التحليل المورفولوجي -ج

التوصل إلـى حلـول    بعضها ببعض بطريقة جديدة، من أجل دمجو )لألفكار(العناصر الجزئية 

مة، ثم تحليل كل بعد من هذه األبعاد همتحليل المشكلة إلى أبعادها ال: متعددة وأصيلة، ويقوم على

يار الحـل األصـيل   تكوينات فكرية جديدة، ثم تقييم الحلول، واخت إلى متغيراته الجزئية، وإنتاج

  .)2004 أبو النصر،( القابل للتنفيذ



 30

يقوم هذا األسلوب على الجمع بين األفكار المختلفة، التي ال يبدو بينها و: بين األشتات تأليفال -د

على األعضاء، ويطلـب مـنهم    صلة أو رابطة، ويقوم المدير بعرض الموضوع محل الدراسة

 ،وأصالتها رجودة األفكا: إبداء آرائهم وأفكارهم، ثم تقييم األفكار في ضوء عدد من المعايير مثل

  .مكانية تنفيذها عملياًإومساهمتها في حل المشكلة، و

يقوم هذا األسلوب على تسجيل كل عضو من األعضاء أفكـاره تجـاه   و: المجموعة االسمية -ه

ـ ؤت و كل عضو بعرض فكرة واحدة على المجتمعـين،  الموضوع المطروح كتابة، ثم يقوم ل ج

األفكـار، ويـتم    كارهم، ثم يرتب كـل عضـو  كل األعضاء من عرض أف ينتهيالمناقشة حتى 

أبو ( أعلى درجة من المجتمعين على التصويت على أولوية األفكار، واختيار الفكرة التي حازت

  .)2004النصر، 

  :الدراسات السابقة :ثانياً

تم تقسيم الدراسات السابقة التي تناولت دور اإلدارة المدرسية في تنمية األبداع إلى ثالثة أقسـام  

   :هي

  .الدراسات التي تناولت خصائص اإلبداع اإلداري وعناصره. 1

  .الدراسات التي تناولت معيقات اإلبداع اإلداري. 2

  .الدراسات التي تناولت مهارات مديري المدارس الالزمة لتنمية اإلبداع. 3

  :وعناصرهاإلداري  بداع الدراسات التي تناولت خصائص اإل. 1

ذه الدراسة إلى تحديد بعض القيم التي يمكن اتخاذهـا  هدفت ه )1988( دراسة  الطيب

ومقومات المنـاخ   ،اإلبداع) عناصر(مقومات  إلىوالتعرف  ،للمنظمات اإلبداعية إطاراً مرجعياً

على عينة مـن   وقد أجريت هذه الدراسة ،التوجهات اإلبداعية في المنظمات التنظيمي التي تدعم

  .المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعوديةفي  عاماً مديراً) 120(بلغت  يرينالمد
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م المنهج الوصفي الوثائقي باإلعتماد على الكتب والدراسات ذات العالقـة  ااستخدوقد تم 

  :يأتيما لى الدراسة إوتوصلت  ،بموضوع الدراسة

 ،الرغبـة فـي اإلنجـاز   : للمنظمات اإلبداعية مرجعياً اًإن من المبادئ التي تمثل إطار

ة من مقترحات المستفيدين، وإعطاء استقاللية للوحدات واألقسام لتشجيعها علـى التفكيـر   واإلفاد

كما أوضحت النتائج أن هناك مقومـات لإلبـداع   . المستقل، وإعطاء تبسيط المستويات اإلدارية

وأن مـن  . نجـاز مشكالت، والطالقة، والمرونة، واألصالة، والدافعيـة لإل تتمثل في التحسس لل

اخ التنظيمي التي تدعم التوجهات اإلبداعية في المنظمات تبني نظام منظمـي يقـوم   مقومات المن

، وإعطاء أسبقية متميـزة للبحـث   ومتجدداً متصالً وظيفياً وجعل التدريب واجباً ،على المشاركة

تنظيم لتكاملية في العمل، وتوفير معايير موضوعية لتقييم األداء، والميل ل ، وتبني نظمٍوالتجريب

من اإلستقاللية والمرونة في التنفيذ، وتأمين التكامـل   مطلوباً ركزي بالقدر الذي يحقق قدراًالالم

وتأصيل دور القيادة في تهيئة المنـاخ التنظيمـي    ،العضوي بين الكيان المنظمي وفعاليات البيئة

  . وتنميته لإلبداع

الداللـة  د فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ووجعدم لى كما توصلت الدراسة إ

)0.05=α( ًإلـى والتعرف  ،للمنظمات اإلبداعية من حيث القيم التي يمكن اتخاذها إطاراً مرجعيا 

ومقومات المناخ التنظيمي التي تـدعم التوجهـات اإلبداعيـة فـي      ،اإلبداع) عناصر(مقومات 

بينما كانت هناك فروق تعـزى إلـى    ،المؤهل العلميو, تعزى الى متغيرات الجنسوالمنظمات 

  .تغير سنوات الخبرةم

حيث يشـكل   ،بداعارة العامة للمنظمات في تنمية اإلوأشارت النتائج إلى أهمية دور اإلد

  .هذا الدور النسبة األكبر من بين العوامل التي تؤثر على تنمية اإلبداع في المؤسسات

ومراحـل عمليـة    ،خصائص اإلبداع"هدفت إلى التعرف على  )1995(دراسة عساف 

وقد أجريت هذه الدراسة علـى عينـة مـن     ".ومعيقاته في المنظماتوسائل تحقيقه، ، واإلبداع

, وموظفة في المؤسسات التربوية في جمهورية مصـر العربيـة   موظفاً) 400(الموظفين بلغت 

عتماد على الكتب والدراسات ذات العالقـة بموضـوع   فيها المنهج الوصفي الوثائقي باال أستخدم
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فهـو   ،أن اإلبداع ظاهرة فردية وجماعية: ة إلى عدد من النتائج منهاوتوصلت الدراس ،الدراسة

وأن اإلبـداع   ،وإنما تتم ممارسته عن طريق الجماعـات والمنظمـات   ،على األفراد ليس حكراً

ن مقومات اإلبداع تختلف مـن  وإ ،ظاهرة إنسانية ال تختص بالخبراء والعلماء واألخصائيين فقط

: ويتفاعل معهـا مثـل   هاية والظروف الموضوعية التي يعيشخر حسب العوامل الوراثشخص آل

ـ  رسة، ومراكز العمل، والمنظمات وأالمد ل ن عملية اإلبداع اإلداري تمر بمراحل متداخلـة تتمث

وتحديد الحلول  ،، وجمع المعلوماتهاوتحديد هاواكتشافاإلحساس بالمشكلة، وتكوين المشكلة : في

وصياغة الفكرة الجديدة وتنفيذها،  ،بصورة نقدية، وتقييمها، وفحص الحلول بهاوالبدائل المتصلة 

استخدام التفكير العميق، وتعلم حـل المشـكالت   : وأن من أساليب تحقيق اإلبداع في المنظمات

 ،وحلقـات النقـاش   ،والمشاركة فـي النـدوات   ،والتدريب ،عن طريق التعلم ؛بصورة إبداعية

هيمنة اللوائح  بداعوالقدرات، وأن من معيقات اإل، وتنمية المهارات ،والمؤتمرات والمحاضرات

  .المعرفية واإلدارية  إلى الثقافة فتقار المديرينواألنظمة، وا

ـ    )1995( دراسة عبد الفتاح داعي هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مـنهج التفكيـر اإلب

راسـة علـى   دأجريت هذه ال .وعالقته بالمناخ العام لعملية القراروالمهارات الالزمة لممارسته، 

في مؤسسات القطاع العام فـي   مديراً) 35(و موظفاً) 250(بلغت  عينة من الموظفين والمديرين

عتمـاد علـى الكتـب    م المنهج الوصفي الوثـائقي باال استخدوقد تم ا, جمهورية مصر العربية

أن : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتـائج منهـا   ،والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة

والبحث عن حلول  ،نطالق فكري بال قيود أو حدود، واتفكير اإلبداعي يقوم على تصور واسعال

 ،والخروج عن المألوف والمعتاد ،والربط بين أفكار لم يكن بينها ارتباط من قبل ،متعددة وجديدة

واإللمـام بـالظروف    ،وأن مهارات التفكير اإلبداعي تتمثل في مهارات فكرية وفنية وإنسـانية 

من منطلق أن المدير المبـدع   ،وأن التفكير اإلبداعي يحسن المناخ العام لعملية القرار ،حيطةالم

الـذي يظهـر   ويخرج عن األفكار التقليدية األمر  ،يمتلك قدرات إبداعية عالية وطاقات متجددة

  .بتكار الحلول وإثارة الفكرقدراته وإبداعاته على ا
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في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتي تتمثل  وأشارت النتائج إلى أهمية دور اإلدارة 

 .نسانيةالمهارات الفكرية والفنية واإلفي 

مـة المنـاخ   مـدى مالء "الدراسة إلى التعرف على هدفت هذه  )1997(دراسة جحالن 

المعيقات التي تحول دون إيجـاد   إلىوالتعرف  ،التنظيمي السائد في المنظمات الحكومية لإلبداع

والكشف عن العالقة بين المنـاخ التنظيمـي    ،مي الذي يساعد على اإلبداع اإلداريالمناخ التنظي

  ".واإلبداع اإلداري بالمنظمات الحكومية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

من العاملين في اإلدارة التنفيذية مـن المرتبـة    موظفاً 257تكونت عينة الدراسة من و

ختيـارهم بالطريقـة   اتـم   ، والحكومية ذات الطابع الخدمي العاشرة وما دون ذلك  بالمنظمات

ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحـث  . المنهج الوصفي المسحي فيها العشوائية البسيطة، أستخدم

أسـاليب  والحـوافز،  : داري من حيثاصر المناخ التنظيمي وعالقته باإلبداع اإلستبانه حول عنا

سـتبانة التـي طورهـا لتـوين     كما أستخدم اال. مخاطرةدرة على الالمشاركة، والقواإلشراف، 

وقد تم تحليل . عليها بعد إجراء بعض التعديالت) Litwen and Stringer, 1991(وسترنجر 

ستخدام التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسـابي، واإلنحـراف المعيـاري،    البيانات با

  .، ومعامل ارتباط بيرسونتربيع يواختبار كا

أن المناخ التنظيمي السائد فـي المنظمـات   : عدد من النتائج منها الدراسة إلىوخلصت 

الحكومية ال يساعد على اإلبداع، وأن هناك معيقات تحول دون إيجاد المنـاخ التنظيمـي الـذي    

االعتماد في إصدار القرارات الجديدة على ما صدر من قرارات سابقة : يساعد على اإلبداع منها

لتزام بحرفية التعليمات ، واالرتكاب األخطاءتخاذ القرارات بدالً من المخاطر با، وتأجيل امماثلة

هتمام بالتركيز على توقيع العقـاب فـي   ، وهيمنة االتصاالت الرسمية بين األقسام، واالواللوائح

وقصـور   ،ة الجوانب اإليجابية فـي األداء أهتمام بمكافوجود أخطاء في العمل أكثر من اال حالة

وميل نظام اإلشراف والمتابعة إلى الشدة وضعف قبـول   ،افز في تبني األفكار الجديدةنظام الحو

ورجوع الموظفين إلى الرؤسـاء فـي أغلـب     ألنها تمثل نسبة مخاطرة وتحٍد ؛األفكار الجديدة

  .األحيان
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مسـتوى اإلبـداع   "هدفت هذه الدراسة إلى التعـرف علـى    )1998( دراسة الحقباني

وطبيعة المناخ التنظيمي السائد في األجهزة الحكومية، والكشف عـن   ،نومقوماته لدى الموظفي

العالقة بين المتغيرات التنظيمية واإلبداع اإلداري في األجهزة الحكومية بمدينة الرياض بالمملكة 

  ".العربية السعودية

من السعوديين الذين يعملون في الرتبة السادسـة   موظفاً 513تكونت هذه الدراسة من و   

والبالغ عددها إحدى وعشـرون وزارة   ،)الوزارات( ا فوقها في األجهزة الحكومية المركزيةفم

ولتحقيق أهداف الدراسة أعـد الباحـث   . المنهج الوصفي المسحيفيها أستخدم . بمدينة الرياض

التـدريب،  ونمـط القيـادة،   : موزعة على خمسة مجاالت هـي  ،عبارة 69ستبانة مكونة من ا

سـتخدام  لومات، وبعد تحليل البيانـات با تصاالت، والمعواالة واإلجراءات، األنظموالحوافز، و

ومعامـل ارتبـاط   التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واإلنحـراف المعيـاري،   

كمـا بلـغ    ،نحدار لدى الموظفين في األجهزة الحكومية بلغ درجة متوسطةبيرسون، وتحليل اال

في حين بلغ مستوى مقومي  ،تعلقا بالمرونة واألصالة درجة عاليةمستوى مقومي اإلبداع اللذين ي

أما مقومات  القدرة على التحليـل والتحسـس للمشـكالت    . الطالقة والمخاطرة درجة متوسطة

بينت الدراسة أن طبيعة المناخ التنظيمي السائد و .والخروج عن المألوف فقد بلغت درجة ضعيفة

الـدعم ومرونـة   زة الحكومية بمقياس نمط القيادة ارية في األجهتشير إلى أن التزام القيادات اإلد

الرقابة وتفويض السلطة ومستوى التدريب منح مكافآت للمتفوقين في اجتياز الدورات التدريبيـة  

 ،بدرجة عاليـة  دة من التدريب في تنمية المهارات والحوافز المعنوية العمل بروح الفريق واإلفا

فقد بلغت درجة ضعيفة في حين بلـغ مسـتوى   وتوزيع مكافآت كافآت منح مأما الحوافز المادية 

ين بالمرؤوسـين واإلدارات  تصال الموظفا ةسهولءات واإلتصاالت والمعلومات األنظمة واإلجرا

رتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية كما بينت الدراسة أن هناك عالقة ا. درجة متوسطةاألخرى 

المتغيـرات التنظيميـة واإلبـداع اإلداري وأن المتغيـرات      بين) α=0.05( الداللة عند مستوى

التـدريب، والحـوافز   والقيـادة،  : لدى المربين هي ،التنظيمية التي تؤثر على اإلبداع اإلداري

حصائية لمتغيـر  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إ في حين ال ،المعنوية، واألنظمة واإلجراءات

وأوضحت النتائج علـى أهميـة    .داريومات على اإلبداع اإلاالت والمعلتصمادية واالالحوافز ال
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ألنه يشكل عصب عملية اإلبداع فـي هـذه    ؛دور الموظف الحكومي في عملية اإلبداع اإلداري

  .المؤسسات

هدفت هذه الدراسة إلى وضع نموذج للعوامـل التـي    ),1998Amabel(دراسة أمابل 

 .ت القطاع العام في مدينة ملبورن باسـتراليا في مؤسسا تحفز السلوك اإلبداعي وتدعمه أو تعيقه

عتماد على الكتب والدراسات ذات العالقة بموضـوع  فيها المنهج الوصفي الوثائقي باال أستخدم 

أن من العوامـل التـي تحفـز السـلوك     : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها ،الدراسة

حة حرية التصرف للعاملين أثنـاء تأديـة   تا، وإالرغبة في المخاطرة والتحدي: اإلبداعي وتدعمه

. وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية في بيئـة العمـل   ،ودعم األفكار الجديدة وتشجيعها ،أعمالهم

كما بينت نتائج الدراسة أن من العوامل التي قد تؤدي إلى إعاقة اإلبداع مناخ العمل الذي يشجع 

على العاملين أثناء تأدية أعمالهم وعدم عدالـة   داًويفرض قيو ،من التعاون عالقات التنافس بدالً

  .أسلوب التقييم وكفاية الموارد 

هدفت إلى التعرف على مدى تـأثر السـلوك اإلبـداعي لـدى     ) 2000( دراسة  أيوب

، وطبيعة العالقـة المتبادلـة   عيقهشجع على اإلبداع أو تين بمناخ العمل في المنظمة التي تالمدير

والكشف عـن  ) الحدسي، النمطي( لذي يتبعه المديرون في حل المشكالتالعمل واألسلوب ا نيب

ختالف المستوى العلمي والخبرة العملية فـي  لوك اإلداري اإلبداعي للمديرين بامدى اختالف الس

من العاملين في البنـوك   فرداً 215تكونت عينة الدراسة من و. البنوك التجارية بمدينة الرياض 

. المنهج الوصفي المسحيفيها ُأستخدم و .جنبية من مدير عام ومدير إدارةألاالتجارية السعودية و

اإلبـداعي بصـورة    تأثر مستوى السلوك اإلداري: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها

والعالقة مع المدير التي يسودها التعاون واالنسجام، ويرتفع مستوى  ،إيجابية بمناخ العمل المالئم

إلبداعي المتعلق بالقدرة على اتخاذ القرارت المناسبة عند اسـتخدام األسـلوب   السلوك اإلداري ا

القرارات وسعة االتصاالت ال تتـأثر عنـد    الحدسي في حل المشكالت، وأن القدرة على اتخاذ

  .استخدام األسلوب النمطي في حل المشكالت
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يات السلوك بين مستو ) α=0.05( الداللة حصائية عند مستوىإوتوجد فروق ذات داللة 

 ودوجلى عدم بينما أشارت الدراسة إ ،المستوى العلميالجنس والختالف  تبعاً ؛اإلداري اإلبداعي

بـين مسـتويات السـلوك اإلداري     )α=0.05( الداللـة حصائية عند مستوى إفروق ذات داللة 

الخبـرة  لصالح المـديرين ذوي   وكانت الفروق ،الختالف الخبرة العملية للمديرين اإلبداعي تبعاً

  .العملية الطويلة

نها أظهرت طبيعة العالقة المتبادلـة  أالحالية من هذه الدراسة من حيث  أفادت الدراسةو

  ).الحدسي، النمطي(يتبعه المديرون في حل المشكالت  بين مناخ العمل وأسلوب التفكير الذي

قة بـين مفهـوم   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العال )2000( دراسة آل خليفة والربيعان

من خالل إبـداع وسـائل    ،الوالء في عالقات العمل ومدى سعي المديرين إلى اإلبداع في العمل

جهـزة  نمط اإلبداع للمديرين المتعلق بعالقـات العمـل فـي األ    إلىوالتعرف  ،لتطوير أعمالهم

فـي   ومن ،من مديري اإلدارات مديراً 380تكونت عينة الدراسة منو .الحكومية بدولة الكويت

  .عشوائياً واراختيحكمهم في الوزارات والهيئات الحكومية 

ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان اسـتبانة   .المنهج الوصفي المسحيفيها ستخدم ُأو

من  ،ول على تحديد الوالء في العمل بين الرئيس والمرؤوساشتمل القسم األ :مكونة من قسمين

التعيين، والتشريح لحضور دورة تدريبية، والسـماح  وتبار، االخ: خالل الجوانب التنظيمية اآلتية

واشتمل القسـم  . وتفويض القرار، والترقية لمنصب إشراف أعلى باالستئذان بالخروج من العمل

اقتراح وسائل إبداعيـة   من خالل ،الثاني على تحديد مدى سعي المديرين إلى اإلبداع في العمل

ـ ت، والنسب الئوية، واختبار مـان وي استخدام التكراراتوبعد تحليل البيانات ب. وير العملطلت ي ن

)mann-whitny( أن : نتـائج منهـا  توصلت الدراسة إلى عدد مـن ال . وتحليل التباين األحادي

نظيميـة بأهـداف العمـل    التي تتعلق بالجوانـب الت  همية ارتباط المتغيراتأالمديرين يدركون 

بين  )α=0.05( الداللة إحصائية عند مستوى اللةد ه ال توجد عالقة ارتباطية ذاتأنومصلحته، و

والء المديرين على أساس أهداف العمل ومدى حرصهم على اقتراح بعض الوسـائل اإلبداعيـة   

فـي   نه ال يوجد نمط عام نحو اإلبداع أو تطوير عالقات العمل بين المديرينأو، عمالهمأوير طلت
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نهـا  ألحالية من هذه الدراسـة مـن حيـث    ا ستفادت الدراسةوأ .الوزارات والهيئات الحكومية

  .تطوير أعمالهمء للعمل وإبداع المديرين وسائل الووضحت العالقة بين مفهوم الأ

هدفت إلى التعرف علـى العوامـل التـي يمكـن أن      )Toremen  ,2003( دراسة ترويمان

التنظيمـي   والخصائص التي تميز المناخ ، يستخدمها المديرون لتكوين بيئة إبداعية في المدرسة

 المـنهج الوصـفي   فيهـا  أستخدمو .في منطقة جوهانسبرغ التعليمية في جنوب أفريقيا اإلبداعي

وتوصلت الدراسة إلى  .على الكتب والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسةالوثائقي باالعتماد 

 في المدرسةأن من العوامل التي تساعد المديرين على تكوين بيئة إبداعية : عدد من النتائج منها

وعدم الخوف مـن   ،تاحة الفرصة للعاملين على الرغبة في المجازفةإنجازات بعدالة، واإل تقويمو

الفشل، والتعامل مع أخطاء العاملين بالتسامح والرحمة، والحد من البيروقراطبة بتركيز السلطات 

بـداع الفـردي،   إلادل الخبرات واألفكار، وتشجيع ار نظام اتصال يسمح بتبيوتوف ،في يٍد واحدة

وتوفير اإلمكانـات   عطاء وقت كاف للمبدعين، ومنح الحوافز للمبدعين،إوتقديم الدعم النفسي، و

لمه من خـالل الجـو المسـاعد    أن اإلبداع يمكن تع كما بينت الدراسة. المادية الالزمة لإلبداع

نسانية اإليجابية بين العالقات اإل ، وأن من الخصائص التي تميز المناخ التنظيمي اإلبداعيوالدعم

والرؤية الواضحة من قبـل   ،وتجنب االنتقاد ،المديرين والعاملين، واالتصال المفتوح، والتعاون

  .اإلدارة للمستقبل

  معيقات اإلبداع اإلداري تناولالدراسات التي ت . 2

هدفت هذه الدراسة إلـى   )Amabel & Sins Bag,1992(دراسة أمابل وسنس باغ 

فيهـا   وقد  أسـتخدم  , في مدينة كانبرا في استراليا داري في المنظماتبداع اإلتحديد معيقات اإل

. وضـوع الدراسـة  معتماد على الكتب والدراسات ذات العالقـة ب المنهج الوصفي الوثائقي باال

عدم : أن من معيقات اإلبداع اإلداري في المنظمات: لى عدد من النتائج منهاوتوصلت الدراسة إ

وتناولت  .بداع لدعم الفني واإلجتماعي لإلوغياب جو الحرية وا ،لمالئمة لإلبداعتوافر المكافآت ا

سـتنتاجها علـى   وأعتمدت فـي ا ). الخوف والتردد(نفعالية العقلية واال: ج الدراسة المعيقاتنتائ
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تضـمن كـل    ، حيث تم تصنيفها إلى مجاالتبعمق أكبر، وتناولت المعيقات  ،الجوانب النظرية

  .المعيقات ذات العالقة بالمجال مجال عدداً من 

هدفت إلى التعرف على معيقـات اإلبـداع فـي المنظمـات     و )1999 ( دراسة هيجان

من المديرين ومن  في مستواهم من المشرفين  فرداً 674وتكونت عينة الدراسة من   ،السعودية

فيهـا  أسـتخدم   .والمؤسسات العامة الحكومية المستقلة وشبه المستقلة ،واإلداريين في الوزارات

 ،عبـارة  40ستبانة مكونة مـن  تحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث اول .المنهج الوصفي المسحي

التمسك باألنمـاط  والخوف من الفشل، وعدم وضوح الرؤية، : موزعة على عشرة مجاالت هي

عدم التشـجيع مـن المنظمـة،    وغياب الدوافع الداخلية لإلبداع، وغياب جو الحرية، والمألوفة، 

عتمـاد المفـرط علـى    للعمل الجماعي، واالالمنظمة عدم مساندة وفراط في مكافأة النجاح، واإل

سـط الحسـابي   سـتخدام المتو وبعد تحليل البيانات با. عدم شيوع جو المرح والتسليةوالخبراء، 

 .ن، وتحليل التباين األحادي، ومعامـل ارتبـاط بيرسـون   وسلكختبار وواإلنحراف المعياري وا

أن الثقافة التنظيمية للمنظمـات السـعودية ال تـزال    : راسة إلى عدد من النتائج منهاتوصلت الد

لإلبداع  خليةفع الدااتوافر الدو من رغمال ه علىوتعزيزقاصرة عن توفير المناخ لتشجيع اإلبداع 

ن ترتيب معيقات اإلبداع اإلداري في المنظمات اإلدارية جاء علـى  ، وألدى العاملين والمديرين

  :اآلتي والنح

عدم شـيوع جـو المـرح    وعتماد المفرط على الخبراء، االواإلفراط في مكافأة النجاح، 

ضـعف  والتمسك باألنماط التقليدية المألوفة، وغياب جو الحرية، والخوف من الفشل، ووالتسلية، 

غيـاب الـدوافع   وضعف مساندة العمل الجماعي، وقلة التشجيع من المنظمة، ووضوح الرؤية، 

غيـاب الـدوافع   سـتثناء  ، باوأن هذه المعيقات تتوافر في المنظمات السعودية ،ة لإلبداعالداخلي

  .بداع الداخلية لإل

لى أن تخصص المديرين في المنظمات ال يؤثر على زيادة معـدالت  وأوضحت النتائج إ

  .وعلى توجههم نحو اإلبداع في المنظمات السعودية ها،أو تقليل اإلبداع
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لـى عرقلـة   لمنظمات مع المجتمع المحلي يـؤدي إ لى أن عدم تعاون اة إوأشارت نتائج الدراس

  .اإلبداع في هذه المنظمات

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقنيات إنتـاج   )Gautam,2001( دراسة غوتام

 تقنيات اإلبـداع  مستخدوالتفعيل  ؛قتراحاتاألفكار اإلبداعية، ومعيقات اإلبداع، وتقديم بعض اال

ستخدم المـنهج الوصـفي الوثـائقي    ُأ .ت اإلدارية في مدينة جوهر بهرو في ماليزيافي المنظما

وأسفرت الدراسة عن عدد من  ،باالعتماد على الكتب والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة

تشتمل تقنيات إنتاج األفكار اإلبداعية على تقديم تعاريف متعددة للمشكلة األصـلية،  : النتائج منها

حيط غير مألوف وافتراض ماها، ومد ى إليهاسعُيالتي  ذي يساعد على تحديد نوع الحلولاألمر ال

اقضة مـن أجـل كسـر حـاجز التفكيـر      نوالجمع بين األفكار المت ،إلثارةاللمشكلة يبني على 

وطرح المشكلة من خـالل   ،دوار مختلفةأوتبني  ،دروس من ذلك المحيط جاواستخر ،عتيادياال

الص المفهوم عن طريق تحديد كل ما يقع خلف التعبيرات األساسية فـي  واستخ ،رؤية كل دور

وتجزئـة المشـكلة    ،العبارة أو الجملة التي صيغت بها المشكلة بدقة، والتوسع في طرح المشكلة

كما أوضحت الدراسـة أن  . من أجل إنتاج أكبر عدد من األفكار في أقل وقت ،جزئيةر إلى أفكا

ووضع حـل   ،)لو -ماذا(مثل  ،بة في طرح األسئلة االفتراضيةضعف الرغ من معيقات اإلبداع

ومقاومـة األفكـار    ،ورؤية المشكلة من خالل مشكالت سابقة قديمة ،للمشكلة المطروحة وحيد

م تقنيات اإلبداع تجنب تقييم األفكار قبـل  راسة من المقترحات لتفعيل استخدانت الدوبّي. الجديدة

واستخدام معـايير لتقـويم األفكـار     ،رتيبها حسب األولويةوت ،وتقويم عرض األفكار تكوينها،

  . مة للهدفءوالمال ،تتمثل في التكلفة والقبول المطروحة 

 اإلداري مراحل عملية اإلبداعلمن حيث تناولها  ،تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحاليةو

، هـا تقييمو، هـا تحليلو تهـا، وتنمي ،األفكار إنتاج وتحديدها، و من حيث اكتشاف المشكلة نفسها،

  .هاتنفيذو
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  تنمية اإلبداعمهارات الالزمة لالت تناولالدراسات التي . 3

ري راء مـدي آ إلـى هدفت هذه الدراسـة التعـرف    )Dowdle، 1981(دراسة دودل 

وخاصة فيما يتعلق بأهمية اختيار المهام اإلدارية التي يقـوم   ،لباماالمدارس اإلبتدائية في والية ا

المعلومات والمهارات التي يجب أن  إلىوكذلك التعرف  ،بالطرق االبداعية نولمديربها هؤالء ا

ينـة  وقد استعان الباحث باستبيان تـم توزيعـه علـى ع    ،بما فيها االبداع االداري تتوافر لديهم

ـ أوقد , ومديرة مديراً) 150(بلغت  ،بتدائية بوالية الباماعشوائية من مديري المدارس اال تخدم س

  .مته أغراض الدراسةلوصفي الميداني لمالءالمنهج ا

أن مديري المـدارس اإلبتدائيـة    لى مجموعة من النتائج أهمهاوتوصلت هذه الدراسة إ

مهـارات االبـداع االداري    نهم من تطـوير حاجة ماسة إلى معلومات إضافية تمكّب الباما واليةب

  .لياء األموروكذلك أو ،والتالميذ ،عالقاتهم بالمعلمين لديهم من أجل توطيد

  )α=0.05(حصائية عند مستوى الداللـة  د فروق ذات داللة إووجوأشارت النتائج إلى 

وخاصة فيما يتعلق بأهميـة اختيـار    ،بتدائية في والية البامامن حيث آراء مديري المدارس اال

  .لى متغير الجنسون تعزى إالمهام اإلدارية التي يقوم بها هؤالء المدير

دم الميدان متى تم يمكن أن تخ ،هذه النتائج مجموعة من التوصيات في ضوء قّدمتثم  

  .عتبارأخذها بعين اال

كيفيـة تعامـل مـديري     إلىحاولت هذه الدراسة التعرف  )Garber، 1991( دراسة جاربر 

والكشف عن أهـم   ،المدارس الثانوية بأمريكا مع العاملين حول الموضوعات التي تهم المدرسة

ن ارات التي يستخدمها هؤالء المديروإبراز أهم المه، وتخدم في الحوار والنقاشاألساليب التي تس

الدراسة إلـى اسـتخدام    ولجأت ،لعملية والتربوية واإلداريةفي تيسير أعمال المدرسة وأمورها ا

من ذوي الخبرة القصيرة  مديراً)  151 (منها فرداً )282 (ستبيان الذي طبق على عينة بلغتاال

المـنهج الوصـفي    فيهـا  مستخدوُأ, من ذوي الخبرة الطويلة مديراً )131(و ،داريفي العمل اإل

عدم وجود فروق ذات داللة : أهمهاوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من , الميداني
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أو  ،حصائية بين المديرين الجدد والقدامى تعزى إلى الموقع الجغرافـي والمسـتوى الـوظيفي   إ

عللت الدراسة عدم وجود مثل هذه الفروق إلى طبيعة العمليات اليوميـة التـي   الخبرة العملية، و

كما أشارت النتائج إلى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة     , المدارس الثانوية المختلفةتوجد في 

من حيث كيفية تعامل مديري المدارس الثانوية بأمريكا  ،)α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إ

 قـّدمت ثـم   ،لى متغير المؤهل العلميضوعات التي تهم المدرسة تعزى إلمومع العاملين حول ا

يمكـن  و     ,بداع وحل المشكالت بطرق جديدة ومبتكـرة مجموعة من التوصيات التي تنمي اإل

  .عتبارفي هذا المجال إذا أخذت بعين االلهذه التوصيات أن تفيد 

وليات اإلداريـة والفنيـة   التعرف إلى المسؤ هذه الدراسة حاولت )1991(دراسة النابه 

نوعية األسلوب اإلداري السائد  إلى لمديري المدارس بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والتعرف

ومركزية اإلدارة هل هو اسلوب تقليدي ام اسلوب يعتمد على اإلبداع اإلداري في هذه المدارس، 

القرارات، وإبراز المشـكالت   ن في تنفيذ هذهارات والصالحيات الممنوحة للمديريفي اتخاذ القر

  .المدرسية واألساليب التي تنبع في مواجهتها اإلبداع في اإلدارة ق يالتي تع

مسـاعد  ) 100(و, مـديراً ) 125(على عينة من المديرين بلغت  وأجريت هذه الدراسة

ومقابلـة المـديرين    ،الحقائق إلىللتعرف  ؛واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الميداني ،مدير

، بدولة اإلمارات العربية المتحـدة ) ثانوية وعدادية، وإابتدائية، ( مساعديهم في مدارس مختلفة و

ستزادة من الجديد عينة الدراسة أبدوا رغبتهم في االمن أفراد  )%78(برز نتائجها أن وكان من أ

الدراسة وفي النهاية أوصت  ،من خالل برامج التدريب أثناء الخدمة ،في مجال اإلدارة المدرسية

مسـتوى  رفع في داء المديرين ومساعدتهم رتقاء بمستوى أفي االبعدة توصيات يمكن أن تسهم 

  .في العمل اإلداري أو اإلشرافي اإلبداع

تحديد المهـارات الالزمـة   إلى  هذه الدراسة هدفت )Leaster , 1993(دراسة ليستر 

وذلك  ؛)نائب مدير –دير المدرسة م( بالمدرسة ةة المدرسية الذي يشغل وظيفة قيادياإلدار عضول

كأداة لجمع البيانات مـن الميـدان    ةان، وطبقت االستبلمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين
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 –دنـى وثانوي أ -ابتدائي(شملت جميع المراحل التعليمية المختلفة  فرداً) 280(على عينة  بلغت 

  .المنهج الوصفي الميدانيفيها م خدستوقد ُأ, ينة بورتسمورث في بريطانيافي مد )ثانوي أعلىو

تنميـة  إقرار أفراد العينـة بأهميـة   : هاوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرز

، تصال بـالمجتمع المحلـي  االاإلبداع اإلداري من خالل التأهيل والتدريب من أجل زيادة فعالية 

اجـات أفـراد العينـة مـن     وفي النهاية حددت الدراسة احتي ،نسانيةوكذلك مهارات العالقة اإل

بطـرق   ،الموضوعات العلمية التي يحتاجونها، ثم أوصت بعمل برامج تغطي هذه الموضوعات

لقيـادة واإلبـداع   مع التركيز على موضوعات ا ،مستقبالً اإلداريةكفاءة التسهم في رفع ابداعية 

سوب فـي اإلدارة  تطبيقات الحاوتصال بالمجتمع المحلي، واتخاذ القرار، ومهارات اال اإلداري،

  .المدرسية ومهارة العالقات اإلنسانية

الدراسة على القيادة اإلدارية من أجل ركزت هذه  )Fuentes ,1996( دراسة فونتس 

 المدارس األمريكيـة  مديريمن  عينةمن خالل برنامج خاص طبق على  ،تنمية االبداع والتغيير

كالهومـا،  ونيومكسيكو، و أوويزيانا، لوتكساس، و، سبوالية أركنسا) 500( بلغت ،ومساعديهم

 ،سـتبيانات ، واالوجمعت بياناتها من خالل المقـابالت , المنهج الوصفي الميداني ستخدم فيهاوُأ

وتكاملت هذه األدوات مع بعضها البعض من أجل وضع تصور علمي يهدف إلى  .والمالحظات

ووضـعت   ،ن ومساعدينويََّبوما تشمله من مديرين تر ،تحسين األداء لدى قيادات هذه المدارس

  .هذه الدراسة مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تفيد هذا المجال متى عمل بها

حصائية عنـد مسـتوى الداللـة    وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إ

)0.05=α( ،نس لى متغيرات الجلقيادة اإلدارية من أجل تنمية اإلبداع والتغيير تعزى إمن حيث ا

  .والخبرة

مدى ممارسة مـدير المدرسـة    إلى  هدفت هذه الدراسة التعرف )1998( دراسة أحمد

عتبارية من وجهة نظر المعلمين في محافظتي القليوبية قيادي السائد لبعدي المبادأة واالللسلوك ال

على الفـروق بـين تصـورات     ختالف بينهم، وركزت أيضاً، وتحديد االتفاق واالواإلسكندرية

وقد أجريـت الدراسـة   . علمين تجاه السلوك القيادي  مديري المدارس في كل من المحافظتينالم
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 ,المنهج المقارن ستخدم فيها، وقد ُأومعلمة معلماً) 350(على عينة من المعلمين والمعلمات بلغت 

 النتائج من أهمها أن نمط القيادة الذي يستند علىفي النهاية إلى مجموعة من وتوصلت الدراسة 

يمكن أن تساعد في تنمية القيادات ، اإلبداع اإلداري هو المفضل من وجهة نظر معلمين المدارس

  .حتياجات المعلمين في الوقت الحاضرغيير النمط القيادي لهم لمواجهة االتعليمية وت

  تعليق على الدراسات السابقة

ـ أالدراسات السابقة، يتضح بالنظر إلى  -1 ـ الحاليـة تتفـق معهـا     ةن الدراس حيـث   نم

 ال أنها تختلف مـن حيـث تنـاول   إ ،داريإلاإلبداع ا فهي تتناول موضوع، موضوعها

 . لموضوعامجاالت 

اهتمت بعض الدراسات السابقة مثل دراسة أيوب، دراسة هيجان، دراسـة الحقبـاني،    -2

آل خليفة والربيعان، دراسة أمابل دراسة جحالن، دراسة عساف، دراسة الطيب، دراسة 

وسنس باغ، بدراسة المؤسسات والمنظمات الحكومية كـالوزارات والبنـوك التجاريـة    

ت المدارس الحكومية في محافظات وغيرها، وهنا اختلفت مع الدراسة الحالية التي درس

  .فلسطين شمال

ة واألجنبية، ولكنهـا  يالحظ على الدراسات السابقة أنها شملت العديد من البيئات  العربي -3

جدية في مجـال   وهذا يعني أن الدراسة الحالية تمثل أفكاراً ،خلت من الدراسات المحلية

 .داري الفلسطينيالعمل اإل

ة الطيب، ودراسة الحقباني، اللتـين تناولتـا مقومـات    اتفقت الدراسة الحالية مع دراس -4

 المرونـة، و ألصـالة، اوالطالقـة ،  والتحسس للمشكالت، : بداع اإلداري من حيثاإل

 .ومواصلة  االتجاه نحو الهدف

اللتين تناولتا عملية ) Gautam(اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عساف ودراسة غوتام -5

، وتنميتهـا  فكـار األ نتـاج وإ، ها وتحديد المشكلة اكتشاف:  داري من حيثاإلبداع اإل

 .وتنفيذها فكاراألوتحليل 
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العقليـة،  : بـداع االداري لتي تناولـت معيقـات اإل  وسنس باغ ا مابلمع دراسة أاتفقت  -6

داري ومعيقاتـه  كان تم تناول عملية اإلبداع اإل ن، وإواالنفعالية، والدافعية، والتنظيمية

 .إال أنها تتفق مع مضمون الدراسة الحالية ،بمسميات مختلفة في الدراسات السابقة

دراسة ودراسة دودل، وحمد، أابقة مثل دراسة النابه، ودراسة اتفقت بعض الدراسات الس -7

فـي  دراسة ترويمان مع الدراسة الحاليـة  و،  دراسة فونتسودراسة ليستر، وجاربر، 

األخرى  اتداري من وجهة نظر مديري المدارس فقط، بعكس الدراستناولها اإلبداع اإل

دراسـة  ودراسة أيوب، ودراسة أمابل، ودراسة أمابل وسنس باغ، ومثل دراسة غوتام، 

ساف، ودراسة الطيـب، التـي   دراسة عودراسة جحالن، ودراسة الحقباني، وهيجان، 

 .والموظفين ،والمشرفين ،دارةدرست اإلبداع اإلداري من وجهة نظر العاملين في اإل

ن ألاختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث البيئة التي درستها، وذلـك   -8

 .األوضاع الخاصة التي تمر بها البيئة الفلسطينية مميزة بشكل كبير بسبب

حصائية المتمثلـة  استخدمت في تحليل المعلومات األساليب اإل  غلب الدراسات السابقةأ -9

ومعامـل   ،)كاي تربيـع (واختبار ،والمتوسط الحسابي ،والنسب المئوية ،في التكرارات

حادي، ل االنحدار المتدرج، واختبار ولكسون، وتحليل التباين األارتباط بيرسون، وتحلي

والنسـب المئويـة،    ،واختبار مان وتني، أما الدراسة الحالية فقد  استخدمت التكرارات

وتحليـل   ،، لعينيتن مسـتقلتين )ت(والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واختبار

 .التباين األحادي

 .اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة-10

  .أداة لجمع المعلوماتام االستبانة استخد فيراسة الحالية مع الدراسات السابقة الد اتفقت-11

إلى مفهوم تنمية اإلبداع مـن   هاتطرق فيهذه الدراسة عن الدراسات السابقة  وامتازت -12 

دور (تؤثر جميعها على مفهوم تنمية اإلبداع وهي ،وجهة نظر المديرين عبر خمسة مجاالت



 45

دور والمناهج التعليمية، ودورالبيئة المدرسية، ودورالمجتمع المحلي، وروداإلدارة المدرسية، 

  ).المعلم

كما تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة في مجال تنميـة اإلبـداع فـي المؤسسـات     -13

الفلسطينية، كما تتميز هذه الدراسة بتوضيحها لمعيقات االبداع المدرسي من وجهـة نظـر   

  .هاالمديرين وسبل التغلب علي

  :أهمية الدراسات السابقة

  :الحالية في الدراسة الدراسات السابقةما يستفاد من 

هميتهـا، ومـنهج   أتكوين تصور شامل لموضوع الدراسة الحالية من حيـث أهـدافها، و   -

االستبانة الخاصة بالدراسة الحالية؛ من حيث المجاالت والعبـارات التـي    وإعداد الدراسة،

  .حصائيةوتحديد األساليب اإل ،تدرج اإلجابات ومقياس ،يحتويها كل مجال

ات لتحديد اإلطـار النظـري للدراسـة    سالوقوف على اإلطار النظري الذي احتوته الدرا -

  .المقومات،وعملية اإلبداع اإلداري ومعيقاته: من حيث الحالية عن اإلبداع اإلداري

، ولـم  موضوع الدراسة تم االستفادة من خالل معالجة النقص في الدراسات السابقة حول -

  .تكرار جهود بحثية سابقةتشأ الباحثة 

     أعطت فكرة عن المقومات األساسية لإلبداع التي يظهر تأثيرها في سلوك المديرين -

  ..)دراسة الحقبانيودراسة الطيب، (   

تحسين العمـل يرتكـز    وأن ،أسلوب لحل المشكالتي عملية اإلبداع اإلدارأن أوضحت  -

  .)غوتامودراسة عساف، (العمليات على عدد من

أوضحت معيقات اإلبداع اإلداري التي قد تؤثر سلباً على أداء المديرين ألعمـالهم وحـل    -

  )غوتاموهيجان، ودراسة أمابل وسنس باغ، ( مشكالت العمل بطريقة إبداعية
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ك والعوامل التي تحفز السـلو  ،أشارت إلى خصائص المناخ التنظيمي الذي يدعم اإلبداع -

  .)الحقبانيوأيوب، وأمابل، وترويمان، ودراسة جحالن، (قهياإلبداعي أو تع

نـت أثـر   كما بّي ،دارينظيمي والوالء للعمل واإلبداع اإلأوضحت العالقة بين المناخ الت -

  .)عبد الفتاحودراسة آل خليفة والربيعان، ( التفكير اإلبداعي على فاعلية القرارات

دراسة جابر، (اري، والمهارات الالزمة للمديرين لممارستهأوضحت خصائص اإلبداع اإلد -

  )النابه أحمد، وو ، فونتسو ليستر، و دودل، و 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة -

 مجتمع الدراسة -

 عينة الدراسة -

 أداة الدراسة -

 صدق األداة -

 ثبات األداة -

 جراءات الدراسةإ -

 تصميم الدراسة -

 حصائيةالمعالجات اإل -
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

وأداة الدراسـة،   وعينة الدراسة، ومجتمع الدراسة ، يتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهج 

متغيرات الدراسـة  ، كما يتضمن ودالالت الصدق والثبات المستخدمة في هذه الدراسةالدراسة، 

  . المستخدمة فيها اإلحصائية والمعالجات  ،هاوإجراءات

  : لدراسةا منهج

سـعت  لجمع البيانات من مجتمع الدراسة و المنهج الوصفي الميدانيثة الباحاستخدمت  

دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظـات  التعرف على إلى 

  .وهذا األسلوب يناسب أغراض الدراسة هامديريمن وجهة نظر  ومعيقاتها فلسطين شمال

   :سةمجتمع الدرا

في الفصـل   فلسطين يتكون مجتمع الدراسة من المديرين والمديرات في محافظات شمال

حصـائيات مـديريات   المدارس حسب إ وقد بلغ عدد ).2008-2007(األول من العام الدراسي

  .لذكور واإلناثلمدرسة ) 429( فلسطين التربية والتعليم في محافظات شمال

  : عينة الدراسة

، وقد مثلت هذه العينة ما مدير مدرسة حكومية ) 215(الحالية من  تكونت عينة الدراسة

للطريقـة   من مجموع المجتمع الدراسي الكلي، وقد اختارت الباحثة العينـة وفقـاً  %) 50(نسبته

وعن طريق البريـد فـي    ، العشوائية البسيطة الفردية، وقد تم توزيع االستبانة عن طريق اليد

) 196( حصـائي رجعة والتي جرى عليهـا التحليـل اإل  ات المستالمديريات، وكان عدد االستبان

توضح توزيع أفـراد   آلتية، والجداول اعينة الدراسةمن  %)91( حيث مثلت ما نسبته. استبانة

  .  عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة
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  متغير الجنس-1

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس :)1(الجدول 

ة المئويةالنسب عدد متغير الجنس  

 44.9 88  كورذ

 55.1 108 إناث

 100.0 196 المجموع

 ،إنـاث  من عينة الدراسـة مـن المـديرين   % 55.1ن السابق أ) 1(من الجدوليتضح 

 . منهم ذكور% 44.9و

  متغير المؤهل العلمي- 2

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي :)2(الجدول 

لمئويةالنسبة ا عدد متغير المؤهل العلمي  

 12.8 25 دبلوم

 73.5 144 بكالوريوس

 13.8 27علىفأ ماجستير أو عال دبلوم

 100.0 196 المجموع

من حملـة   يرينالسابق أن النسبة األكبر من المبحوثين من المد) 2( من الجدول يتضح

أو منهم من حملة شهادة الدبلوم العالي % 13.8و ،من العينة% 73.5شهادة البكالوريوس بنسبة 

  . على درجة الدبلوم حاصلون% 12.8 و ،علىالماجستير فأ
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  متغير مكان العمل-3

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان العمل :)3(الجدول 

 النسبة المئوية عدد متغير مكان العمل

 34.7 68 نابلس

 23.5 46 جنين

 18.9 37 طولكرم

 10.2 20 قلقيلية

 5.1 10 طوباس

 7.7 15 سلفيت

 100.0 196  جموعالم

 ،من عينة الدراسـة يعملـون فـي نـابلس    % 34.7السابق أن ) 3( من الجدول يتضح

و  ،سـلفيت فـي  % 7.7و ،قلقيليـة في % 10.2و ،في طولكرم% 18.9و ،في جنين% 23.5و

  . في طوباس 5.1%

  متغير سنوات الخبرة في العمل اإلداري-4

  الخبرة في العمل اإلداريتوزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات : )4(الجدول 

متغير سنوات الخبرة في

 العمل اإلداري
 النسبة المئوية عدد

 29.1 57 سنوات 5 من أقل

 34.7 68 سنوات 5-10 من

 36.2 71 سنوات 10 من أكثر

 100.0 196 المجموع

  



 51

، سنوات10تهم أكثر من  امن المبحوثين سنوات خبر% 36.2السابق أن ) 4(من الجدوليتضح 

 5أقل من %  29.1 ، ومنهمسنوات 10لى إ 5سنوات خبرتهم ما بين  منهم تتراوح% 34.7 و

  . سنوات

  متغير التخصص في البكالوريوس-5

  ريوستوزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص في البكالو: )5(الجدول 

متغير التخصص في

 البكالوريوس
 النسبة المئوية عدد

 37.75 74 علمي

دبيأ  122 62.25 

مجموعال  196 100.0 

تخصصـهم   يرينالسابق أن النسبة األكبر من المبحوثين من المد) 5(من الجدول يتضح

  .منهم علمي% 37.75و ، من العينة% 62.25في البكالوريوس أدبي  بنسبة 

  :أداة الدراسة

ى إلللتعرف  ؛لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة دراسةلا داةأ بإعداد ثةالباح تقام

 فلسـطين  شـمال اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظـات   دور

  : 1وتكونت االستبانة من ، هامديريمن وجهة نظر  ومعيقاتها

ويحتوي على مجموعة من العناصر التـي تحـدد هـدف     ،شمل مقدمة االستبانة :ولالقسـم األ 

إضـافة   احثة جمعهما من أفراد عينة الدراسـة، ونوع البيانات والمعلومات التي تود الب ،الدراسة

جابة بموضوعية وصراحة على فقراتها، وطمأنـة المبحـوثين   لى اإلإلى فقرة تشجع المبحوثين إ

  .ألغراض البحث العلمي فقط الّوأنها لن تستخدم إ على سرية المعلومات،

                                                 
 )1(انظر  الملحق رقم  1
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رات في البحث، وهذه تغيدخلت كمقد و ،)المتغيرات الديموغرافية( معلومات عامة: القسم الثاني

سـنوات الخبـرة فـي العمـل     و ،مكان العملوالمؤهل العلمي، وهي متغير الجنس، المتغيرات 

  .اإلداري و التخصص في البكالوريوس

 بمعيقات يتصالن إنشائيينضافة إلى سؤالين ، باإلفقرة) 39( من ت االستبانةتكون: القسم الثالـث 

ومعيقاتها  فلسطين شمال لمدارس الحكومية في محافظات في ااإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع 

  :اآلتيكوهي  ،مجاالت ةلى خمستم تقسيم الفقرات إ و ،هامديريمن وجهة نظر 

مـن   المناهج التعليميـة ، و)19-15( من المجتمع المحلي، )14-1( من اإلدارة المدرسية

  ).39-29(من المعلم أما مجال) 28-25(من البيئة المدرسية، و)20-24(

وللخروج بنتائج علمية دقيقة لهذه الدراسة قامت الباحثة باستخدام مقياس ليكرت خماسي 

  :الفقرات وهي عناألبعاد لإلجابة 

بدرجـة  ، وأربع درجـات  ولها ،بدرجة كبيرة، وخمس درجات ولها ،بدرجة كبيرة جداً

   .درجة واحدة ولها ،بدرجة قليلة جداً، واندرجت ولها بدرجة قليلة، وثالث درجاتولها  ،متوسطة

  : صدق األداة* 

و صدق داة على ما يعرف بالصدق الظاهري ألقد اعتمدت الباحثة في تقرير صدق األ 

المحكمين، حيث تم عرض األداة في صورتها األولية على عشرة أعضاء من الهئية التدريسـية  

هم حول صياغة بعـض  في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية، حيث أدلوا بمالحظات

وبعـض الكلمـات    عباراتبعض ال حذفتم والعبارات، هذا وقد أجريت العديد من التعديالت، 

وإحالل أخرى بدالً منها، ثم قامت الباحثة بعرض األداة في صورتها النهائية على لجنـة مـن   

  .  المحكمين الذين أقروا بصالحية األداة
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  :ثبات األداة •

 Chronback(كرونباخ ألفا لدراسة باستخدام معادلة ت هذه امعامل ثبا راجلقد تم استخ

Alpha (،  وقد بلغت قيمة معامل الثبات)وهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض البحـث  %)0.86

  .العلمي

  -:إجراءات الدراسة 

  - :اآلتيةلقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات 

 .بواسطة مديريات التربية تحديد مجتمع الدراسة •

 .موافقة عمادة كلية الدراسات العليا، وموافقة وزارة التربية والتعليم الحصول على •

  .تحديد أفراد عينة الدراسة •

  .وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة، )االستبانة(أداة البحث عدادا •

 .جمع البيانات وتبويبها •

 .)SPSS(حصائي، باستخدام البرنامج اإلعن طريق الحاسوب حصائياًمعالجة البيانات إ •

على النتائج التـي تـم    بناًء ،لوصول إلى نتائج الدراسة، وتفسيرها، وإصدار التوصياتا •

  .التوصل إليها

  :تصميم الدراسة

  :اآلتية لقد صممت هذه الدراسة بحيث اشتملت على المتغيرات

  :وهي المتغيرات المستقلة : أوالً

  )أنثى ذكر،: (الجنس وله مستويان   . 1
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 .)دبلوم، بكالوريوس، دبلوم عال أو ماجستير فأعلى: (مستويات ةالمؤھل العلمي وله ثالث.2

 .)نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية ، طوباس، سلفيت:( مستويات ةمكان العمل وله ست .3

 10-5أقل من خمس سنوات، مـن  : (مستويات ةسنوات الخبرة في العمل اإلداري ولها ثالث. 4

  .)سنوات 10سنوات، أكثر من 

 )علمي، أدبي: (البكالوريوس وله مستويانالتخصص في   .5

مل على المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة على أسـئلة  تشيو :المتغير التابع -ثانياً

دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في لى إبالتعرف المتعلقة ة االستبان

  .هامديريظر ومعيقاتها من وجهة نفلسطين شمال محافظات 

  -:المعالجات اإلحصائية

 ؛)SPPS( من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

  :اآلتيةوذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية 

 .في تحليل األسئلة االنشائية النسب المئوية .1

 .الحسابية واالنحرافات المعيارية اتطالمتوس .2

  .)Independent  Sample t-Test(المستقلة  عات للمجمو )ت(اختبار  .3

 .One Way ANOVA) ( اختبار تحليل التباين األحادي .4

 .خلي بين فقرات أداة الدراسةاكرونباخ لقياس االتساق الد ألف معادلة .5
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة 

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: أوالً

  ض الدراسةالنتائج المتعلقة بفرو: ثانياً
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية والتي ترمي إلـى التعـرف    يضم

 فلسطين على دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال

ولتحقيـق هـدف    .ت الدراسة ، ومعرفة مدى تأثرها بمتغيرامديريهامن وجهة نظر  ومعيقاتها

وبعد عملية جمع االستبانات تم  ،ومعامل ثباتها وتم التأكد من صدقها ،استبانة صميمالدراسة تم ت

ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة   ،ترميزها وإدخالها للحاسوب

)SPSS ( وضهاسئلتها وفرأل نتائج الدراسة تبعاً يأتيوفيما.  

  :الرئيس الدراسة لاؤسالنتائج المتعلقة ب:أوالً

 شـمال دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات ما 

  ؟هامديريومعيقاتها من وجهة نظر  فلسطين

واالنحرافـات   ،المتوسـطات الحسـابية   استخدمت الباحثـة  لاؤستجابة عن هذا الولإل

والبـالغ   ،ة ولكل مجال من مجاالت االستبانةفقرلكل  التقديرودرجة  ،يةوالنسب المئو ،المعيارية

  .والدرجة الكلية لكل منهما ،عددها خمسة مجاالت

  -:اآلتيةومن أجل تفسير النتائج بصورة دقيقة فقد تم اعتماد النسب المئوية 

  جداً ةكبير بدرجةفأعلى ) %80(من  .1

 ةكبير بدرجة )%80( إلى أقل من) %70( من .2

 ةمتوسط بدرجة) %70( إلى أقل من) %60(من  .3

 ةقليل بدرجة ) %60(إلى أقل من  ) %50( من .4

 جداً ةقليل بدرجة) %50( أقل من .5
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دارة اإل( ج تحـت السـؤال األول وتتمثـل فـي    لوجود خمسة مجاالت تتناولها النتائ ونظراً

فسوف تتناول ، )علمدور الموالبيئة المدرسية، والمناهج التعليمية، والمجتمع المحلي، والمدرسية، 

  : تيالنحو اآلعلى منفردة الباحثة هذه النتائج كل واحدة منها 

  .اإلدارة المدرسية :المجال األول 

، والنسـب المئويـة   ،واالنحرافات المعيارية ،قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية    

المـدارس  نظـر مـديري    اع من وجهـة بدلمجال اإلدارة المدرسية في تنمية اإل التقديرودرجة 

  : تيكما يتضح من الجدول اآل فلسطين الحكومية في محافظات شمال

التقـدير  ودرجـة   ،والنسب المئويـة  ،نحرافات المعياريةالحسابية، واإل لمتوسطاتا: )6(جدول 

  وفق المتوسط الحسابي اإلدارة المدرسية مرتبة تنازلياً لمجال

درجة 

  التقدير

النسبة 

 %المئوية
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  الفقرة

رقمها في 

االستبانة
  الترتيب

 0.764 4.220 84.4 كبيرة جداً

 يساعد والمشرف المدير بين التعاون
 المعلمـين  لـدى  بداعاإل تنمية في

 والمتعلمين
7  1  

 0.549 4.194 83.9 اكبيرة جًد
 تسـاعد  زماتاأل دارةإ على القدرة
 فـي  بـداع اإل مستويات زيادة في
 .لمدرسةا

11  2  

 0.698 4.139 82.8 اكبيرة جًد
 دارةاإل قبـل  من المتبع القيادة نمط

 بداعاإل من يزيد المدرسية
14  3  

 0.693 4.127 82.6 اكبيرة جًد
 المعلمـين  مع التعامل في المرونة
فضلأ بشكل بداعاإل ينمي والطالب

13  4  

 0.608 4.117 82.3 اكبيرة جًد
 رةقد لىإ الخبرة سنوات زيادة تؤدي

المدارس في بداعاإل تنمية على كبرأ
10  5  

 0.512 4.096 81.9 اكبيرة جًد

 بتطـوير  المدرسـة  مـدير  يسهم
 شخصـية  تنمية نهاأش من نشاطات
لدية التفكير جوانب وتطوير المتعلم

2  6  

 0.614 4.072 81.4 اكبيرة جًد
 حاجـات  المدرسـية  دارةاإل تلبي

 شكالهاأ بشتى المتعلمين
1  7  
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 درجة

  التقدير

النسبة 

 %المئوية
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  الفقرة

رقمها في 

االستبانة
  الترتيب

 0.666 3.918 78.4 كبيرة
 دارةاإل قبـل  مـن  اهتمـام  يوجد

 المستقبل باستشراف المدرسية
9  8  

 0.732 3.886 77.7 كبيرة
 مـن  يزيـد  للمدير العاطفي الذكاء
 فضلأ بشكل بداعاإل تنمية

12  9  

 0.677 3.876 77.5 كبيرة
 تنمية على المدرسية دارةاإل تساعد

 الطالب لدى  بداعاإل
5  10  

 0.787 3.642 72.9 كبيرة

 فـي  المديرين هيلألت دورات تعقد
 حـدث أو المدرسـية  دارةاإل مجال
 لهم المساندة الطرق

3  11  

 0.806 3.398 68.0 متوسطة

 ذهنـي  عصـف  جلسات عقد يتم
 للمشاكل حلولال فضلأ لىإ للوصول

 المدرسية دارةاإل تواجة التي
8  12  

 0.981 2.739 54.8 قليلة

 في العاملين عمل بين تداخل يوجد
 في بداعاإل تنمية يعطل مما دارةاإل

 المدارس
4  13  

  14  6  فقط رقابي هو المدير دور 0.977 2.112 42.3 قليلة جداً

  ة المدرسيةاإلدار مجالالدرجة الكلية ل 0.313 3.751 75.0 كبيرة

دارة المدرسية اإل في مجال التقديرن درجة أ) 6( ن ترتيب نتائج الجدول السابقيتضح م

، 13، 14، 11، 7( علـى الفقـرات   بداع من وجهة نظر المديرين كانت كبيرة جداًفي تنمية اإل

     ، كما كانت كبيرة على الفقرات)فأكثر% 80من ( حيث كانت نسبة االستجابة عليها) 1، 2، 10

، كما كانـت  %)80أقل من  -% 70(حت نسبة االستجابة عليها بين وحيث ترا) 3، 5، 12، 9(

 فضـل أ لىإ للوصول ذهني عصف جلسات عقد يتم "والتي تنص على) 8( متوسطة على الفقرة

، كمـا  %)68( ، حيث كانت نسبة االستجابة عليها"المدرسية دارةاإل تواجة التي للمشاكل الحلول

 ممـا  دارةاإل فـي  العاملين عمل بين تداخل يوجد "والتي تنص على ) 4( على الفقرةكانت قليلة 

، كما كانت قليلـة  %)54.8(، حيث كانت نسبة االستجابة عليها "المدارس في بداعاإل تنمية يعطل
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االستجابة  ، حيث كانت نسبة"فقط رقابي هو المدير دور "والتي تنص على ) 6( جداً على الفقرة

 مجـال عينة الدراسة نحو األسئلة المتعلقـة ب  جاباتة ال، كما كانت الدرجة الكلي%)42.3( عليها

، وهذا يدل على نسبة موافقـة كبيـرة نحـو    %)75( دارة المدرسية  في تنمية اإلبداع بلغتاإل

  . األسئلة

  .المجتمع المحلي :المجال الثاني

 ،والنسـب المئويـة   ،المعياريـة واالنحرافات  ،قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية   

بداع من وجهة نظـر مـديري المـدارس    المجتمع المحلي في تنمية اإل مجاللتقدير في ودرجة ا

  : تي، كما يتضح من الجدول اآلفلسطينشمال  الحكومية في محافظات
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 التقـدير ودرجـة   ،والنسب المئويـة  ،نحرافات المعياريةالحسابية، واإل المتوسطات: )7(جدول 

  وفق المتوسط الحسابي المجتمع المحلي مرتبة تنازلياً لمجال

درجة 

  لتقديرا

النسبة 

 %المئوية

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  الفقرة

رقمها في 

 االستبانة
  الترتيب

 0.774 3.744 74.9 كبيرة

 وليـاء أ راءآ اسـتطالع 
 تحصـيل  حول موراأل
 فـرص  من يزيد بنائهمأ

 بداعاإل تنمية

18  1  

 0.744 3.742 74.8 كبيرة

 موراأل ولياءأ مع التعاون
 الطالب مشكالت حل في
 بداعاإل تنمية من يزيد

19  2  

 0.813 3.533 70.7 كبيرة
 يحضـرها  ندوات عقد
 في تساهم موراأل ولياءأ

 بداعاإل تنمية
17  3  

متوسطة 68.7 3.433 0.894 
 وليـاء أل مجلـس  وجود
 تنميـة  من يزيد موراأل
 المدرسة في بداعاإل

16  4  

متوسطة 62.8 3.138 0.971 

 المدرسية دارةاإل تتعاون
 للبحـوث  مراكـز  مـع 

 تنمية جلأ من والدراسات
 فيها بداعاإل

15  5  

كبيرة    المجتمع المحلي مجالالدرجة الكلية ل 0.614 3.518 70.4

المجتمع المحلي فـي تنميـة    في مجال التقديرن درجة أ) 7( يتضح من الجدول السابق

حيث تراوحت نسبة  ،)17، 19، 18( جهة نظر المديرين كانت كبيرة على الفقراتاإلبداع من و

 ،)15، 16( كما كانت متوسطة علـى الفقـرات   ،%)80أقل من  -%70( االستجابة عليها بين

ـ %) 62.8(، %)68.7( حيث كانت نسبة االستجابة عليها  جابـات ة إل، كما كانت الدرجة الكلي

دل على نسبة وهذا ي ،%)70.4( المجتمع المحلي بلغت بمجالعلقة سئلة المتعينة الدراسة نحو األ

 .سئلةموافقة كبيرة نحو األ
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  .المناهج التعليمية :المجال الثالث

 ،والنسب المئويـة  ،قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

وجهـة نظـر مـديري المـدارس     بداع من المناهج التعليمية في تنمية اإللمجال  لتقديرودرجة ا

  : تيآلكما يتضح من الجدول ا ،فلسطين الحكومية في محافظات شمال

 التقـدير ودرجـة   ،والنسب المئويـة  ،نحرافات المعياريةالحسابية، واإل اتطسمتوال: )8(جدول 

  وفق المتوسط الحسابي المناهج التعليمية مرتبة تنازلياً لمجال

درجة 

  لتقديرا

  النسبة 

  % المئوية

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

المعياري
  الفقرة

رقمها في

االستبانة
الترتيب

كبيرة جداً 80.5 4.025 0.669 
 للمنهـاج  المسـاندة  المدرسية نشطةاأل

 الموهـوبين  اكتشـاف  علـى  تساعد
 المدرسة في والمبدعين

20  1  

 0.681 3.575 71.5 كبيرة
 في تسهم المدرسة في التعليمية المناهج
 الطلبة لدى  اعبداإل تنمية

21  2  

متوسطة 67.8 3.391 0.748 
 تنميـة  علـى  تساعد الدراسية المناهج

 بداعاإل
24  3  

متوسطة 65.5 3.273 0.834 
 وضـع  في المشرف مع المدير يتعاون

 هـداف أ لتحقيـق  مبتكرة استراتيجيات
 المنهاج

22  4  

 0.814 2.769 55.4 قليلة
 على والحث بداعاإل لتعليم برامج يوجد
 المدرسة في تهسممار

23  5  

متوسطة   المناهج التعليمية رجة الكلية لمجالالد 0.517 3.406 68.1

المناهج التعليمية فـي تنميـة    في مجال لتقديرأن درجة ا) 8( يتضح من الجدول السابق

 نشطةاأل "والتي تنص على  ،)20( على الفقرة مديرين كانت كبيرة جداًاإلبداع من وجهة نظر ال

حيث كانـت  "   المدرسة في والمبدعين الموهوبين اكتشاف على تساعد للمنهاج المساندة المدرسية

 المناهج "والتي تنص على ) 21( كما كانت كبيرة على الفقرة ،%)80.5( نسبة االستجابة عليها

 حيث كانت نسبة االسـتجابة عليهـا  "  الطلبة لدى بداعاإل تنمية في تسهم، المدرسة في التعليمية

 حيث كانت نسـبة االسـتجابة عليهـا    ،)24،22( ، كما كانت متوسطة على الفقرات%)71.5(
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 لتعليم برامج يوجد "والتي تنص على ) 23( ، كما كانت قليلة على الفقرة%)65.5(، %)67.8(

، كمـا  %)55.4( حيث كانت نسبة االستجابة عليهـا "  المدرسة في تهممارس على والحث بداعاإل

المناهج التعليمية لتنميـة   بمجالسئلة المتعلقة عينة الدراسة نحو األ اباتية إلجكانت الدرجة الكل

 . سئلةألل متوسطة درجة تقديرل على وهذا يد ،%)68.1( اإلبداع بلغت

  :البيئة المدرسية: المجال الرابع

 ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية ،قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية

بداع من وجهة نظر مـديري المـدارس   دور البيئة المدرسية في تنمية اإللمجال  ديرالتقودرجة 

  : تي، كما يتضح من الجدول اآلفلسطين الحكومية في محافظات شمال

 قـدير التودرجـة   ،والنسب المئويـة  ،نحرافات المعياريةالحسابية، واإل اتطسمتوال: )9(جدول 

  المتوسط الحسابي وفق البيئة المدرسية مرتبة تنازلياً مجالل

درجة 

  التقدير

النسبة 

% المئوية

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف

 المعياري
  الفقرة

رقمها في

 االستبانة
الترتيب

  7170. 4.020 80.4 كبيرة جداً

 تعليمي مناخ توفير ضرورة
 على يشجع اجتماعي تعلمي
 بين بداعيةاإل القدرات تنمية
 هوطالب المعلم

27  1  

  9420. 3.757 75.2 كبيرة 

 عـدم  مـن  المدارس تعاني
 تساعد مادية مكاناتإ فراتو

 فيها بداعاإل تنمية على
28  2  

  8980. 3.580 71.6 كبيرة 

 منـاخ  المدرسـة  في يتوفر
 على والمعلمين الطلبة زيحف
 بداعاإل

25  3  

 1.163 2.716 54.3 قليلة
 توفير تعيق المدرسية البيئة
 المدرسة في بداعلإل مناخ

26  4  

 كبيرة 
70.4 

3.519 0.451  البيئة  المدرسيةالدرجة الكلية لمجال
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البيئة المدرسـية فـي تنميـة     التقدير في مجالأن درجة ) 9( يتضح من الجدول السابق

 ضرورة" والتي تنص على ،)27( على الفقرة بداع من وجهة نظر المديرين كانت كبيرة جداًاإل

حيث " هوطالب المعلم بين بداعيةاإل القدرات ميةتن على يشجع اجتماعي تعلمي تعليمي مناخ توفير

حيث كانـت   ،)25، 28( على الفقرات ة، كما كانت كبير%)80.4( ة االستجابة عليهاكانت نسب

والتي تنص على ) 26( كما كانت قليلة على الفقرة ،%)71.6(، %)75.2( نسبة االستجابة عليها

، %)54.3( حيث كانت نسبة  االستجابة"  لمدرسةا في بداعلإل مناخ توفير تعيق المدرسية البيئة "

البيئة المدرسية فـي   بمجالسئلة المتعلقة عينة الدراسة نحو األ جاباتإلكما كانت الدرجة الكلية 

  . سئلةوهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو األ ،%)70.4( بداع بلغتتنمية اإل

  .المعلم مجال:المجال الخامس

 ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية ،لمتوسطات الحسابيةقامت الباحثة باستخراج ا

بداع من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية في اإللمجال المعلم  في تنمية  لتقديرودرجة ا

  : تي، كما يتضح من الجدول اآل فلسطين محافظات شمال

 التقـدير ودرجـة   ،يةوالنسب المئو ،نحرافات المعياريةالحسابية، واإل المتوسطات :)10(جدول 

  وفق المتوسط الحسابي المعلم مرتبة تنازلياً لمجال

 التقديردرجة 
  النسبة

 %المئوية 

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف المعياري

  الفقرة

  

رقمها في 

االستبانة
  الترتيب

 5300. 4.515 90.3 كبيرة جداً

 فـي  المناسـب  المعلم وضع
 من يزيد المناسب التخصص

 فـي  ربتكـا اال تنمية فرص
 المدرسة

36  1  

  5940. 4.484 89.7 كبيرة جداً

 ومعنوياً مادياً المعلمين تحفيز
 فـي  جيد بشكل بداعاإل ينمي

 المدرسة
37  2  

  5640. 4.430 88.6 كبيرة جداً

 عدادإل خاصة برامج من بّد ال
 واالستمرار المبدعين المعلمين

 المهني ونموهم تدريبهم في
39  3  
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 التقديردرجة 
  النسبة

 %مئويةال 

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف المعياري

  الفقرة

  

رقمها في 

االستبانة
  الترتيب

  5790. 4.413 88.3 كبيرة جداً

 التعليمي للكادر الدائم التطوير
 فـي  بداعاإل تنمية في يساعد

 المدرسة
35  4  

  5690. 4.408 88.2 كبيرة جداً

 المعلمـين  مـع  حوار وجود
 التربوي العمل في ومناقشتهم

 بداعياإل دورهم من ديزي
38  5  

  6010. 4.317 86.4 كبيرة جداً

 المدرسـية  ةردااإل تشـجع 
 ساليبأ استخدام على المعلمين
 التدريس في بداعيةإ تربوية

30  6  

  5430. 4.306 86.1 كبيرة جداً

 المدرســة دارةاإل تســاعد
 العمليـة  تنظـيم  في المعلمين
  التعليمية

32  7  

  6690. 4.276 85.5 كبيرة جداً

 فـي  البشـري  العنصر تنمية
 نةأل بالمعلم والممثل المدرسة

 فـي  بداعاإل تنمية ركائز حدأ
 المدرسة

29  8  

  6800. 4.244 84.9 كبيرة جداً

 غرس بضرورة دارةاإل عتقدت
 واالبتكـار  بـداع اإل ءمبادى

 المعلمين نفوس في والتجديد
33  9  

  5640. 4.173 83.5 كبيرة جداً

 بعــض المعلمــين مــنح
 تنمية في يساعد تالصالحيا

 المدرسة في بداعاإل
34  10  

  5070. 4.117 82.3 كبيرة جداً

 المدرسـية  دارةاإل تسـاعد 
 المهارات تنمية في المعلمين
 لديهم الخاصة

31  11  

  المعلم الدرجة الكلية لمجال 0.383 4.334 86.7 كبيرة جداً
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بـداع  في تنمية اإلالمعلم التقدير في مجال ن درجة أ) 10( الجدول السابق يتضح من

، 37، 36( الترتيـب على وهي جميعها في الفقرات  من وجهة نظر المديرين كانت كبيرة جداً

ة عينة الدراس جابات، كما كانت الدرجة الكلية إل)31، 34، 33، 29، 32، 30، 38، 35، 39

درجـة  وهذا يدل على ، %)86.7( بداع بلغتالمعلم في تنمية اإل بمجاللمتعلقة سئلة انحو األ

  .سئلةألل  كبيرة جداً تقدير

  :محور الدراسة من وجهة نظر المديرين  مجاالتترتيب  *

 النتائج للدرجة الكلية لمجاالت الدراسة، قامت الباحثة بعملية ترتيب للمجاالتولتوضيح 

ودرجة  ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية ،وذلك في ضوء المتوسطات الحسابية ؛الخمسة

بداع من وجهة نظر مـديري المـدارس الحكوميـة فـي     لمجاالت الدراسة في تنمية اإل رالتقدي

  : تي، وهذا يتضح من الجدول اآل فلسطين محافظات شمال

 التقـدير ودرجـة   ،والنسب المئوية ،نحرافات المعياريةالحسابية، واإل لمتوسطاتا :)11(جدول 

  يوفق المتوسط الحساب لمجاالت الدراسة مرتبة تنازلياً

  تقديردرجة ال
  النسبة

  %المئوية
 المتوسط الحسابي

االنحراف

 المعياري
  الترتيب  المجال

  1 المعلم 0.383 4.334 86.7 كبيرة جداً

 0.313 3.751 75.0 كبيرة
 دارةإلا

 المدرسية
2  

 0.613 3.518 70.4 كبيرة
 المجتمع

 المحلي
3  

 0.451 3.519 70.4 كبيرة
 البيئة

 المدرسية
4  

 0.517 3.406 68.1 متوسطة
 المناهج

 التعليمية
5  

  الدرجة الكلية 0.290 3.819 76.4 كبيرة
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مجال المعلم كانـت   في التقديرأن درجة ) 11( يتضح من ترتيب نتائج الجدول السابق

بلغت  قدو ،دارة المدرسية كانت كبيرة، ومجال اإل%)86.7( بة المئويةبلغت النس قدو كبيرة جداً

 بلغت النسـبة المئويـة   قدو ،، ومجال المجتمع المحلي كانت كبيرة أيضاً%)75( النسبة المئوية

، %)70.4( بلغت النسـبة المئويـة   قدو ،، ومجال البيئة المدرسية كانت كبيرة أيضاً%)70.4(

، أما الدرجة الكلية %)68.1( قد بلغت النسبة المئويةو ،ومجال المناهج التعليمية كانت متوسطة

بـداع فـي   المدرسية فـي تنميـة اإل  دارة اإل بمجالنحو األسئلة المتعلقة عينة الدراسة  جاباتإل

 فقـد بلغـت   مـديريها من وجهة نظر ومعيقاتها فلسطين المدارس الحكومية في محافظات شمال

  .سئلةألدرجة تقدير كبيرة لدل على وهذا ي ،%)76.4(

  :الثاني الدراسة لاؤسالنتائج المتعلقة ب ثانياً

  ؟ بداع عند الطلبةتنمية اإل منق المدير ات التي تعيما المعيق

جابات أفراد العينة على السـؤال  إلتم استخراج النسب المئوية ولإلجابة عن هذا السؤال 

  :  يأتي بداع عند الطلبة كماتنمية اإل من يروكانت أهم  المعيقات التي تعيق المد ،الثاني

لتنفيـذ  ى المرافـق الالزمـة   أن عدم توفير بيئة مدرسية تحتوي عل%) 92(بين ما نسبته  - 

  .بداعأمام تنمية اإل كبيراً نشطة يشكل عائقاًاأل

حيـث   ،دارية والمكتبيةاألعباء اإل أن من أهم معيقات اإلبداع كثرة%) 89( وأشار ما نسبته - 

 .ال يتوفر للمدير الوقت الكافي للتخطيط ولتنفيذ أنشطة من شأنها تنمية اإلبداع لدى الطلبة

في وجـه   أساسياً أن قلة الدعم المادي الموجه للمدارس يشكل عائقاً%) 82(وبين ما نسبته  - 

 .تنمية اإلبداع في المدارس قيد الدراسة

 كبيراً عائقاً تمثل ،القوانين التربوية والمركزية في اتخاذ القرار أن%) 79(وأشار ما نسبته  - 

 .أمام تنمية اإلبداع
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يام الدراسة تشـكل  ، وقلة عدد أالمنهاج وكثافة ،أن ضغط الدراسة%) 73(وأشار ما نسبته  - 

 .بداع في المدارسأمام تنمية اإل كبيراً  عائقاً

معيقات  تنمية اإلبداع في المدارس قيـد الدراسـة   أن من أكثر %) 69(كما أشار ما نسبته  - 

بداع في قات اإلمن معي أساسياً اًائقع يشكلوهذا لى المهنة إعدم وجود معلمين لديهم انتماء 

 .المدارس

بداعيـة  د معلمين متخصصين فـي النشـاطات اإل  أن عدم وجو%) 67( كما أشار ما نسبته - 

 .بداعأمام تنمية اإل كبيراً عائقاً يشكل أيضاً ،والالمنهجية

وعـدم مـنح    ،دارة المدرسـية أن عدم ثقة المسـؤولين فـي اإل  %) 62( وأشار ما نسبته - 

 .بداعط يعيقهم في تنمية اإلكمفتشين فق الصالحيات الكافية للمديرين والتعامل معهم

أوالدهم يمثل عقبة أمام تنميـة  وعدم متابعتهم تعلم  ،هلأن إهمال األ%) 59(أشار ما نسبته  - 

 .بداعاإل

وضاع االقتصادية والسياسية التـي تمـر فيهـا األراضـي     أن األ%) 57(نسبته أوضح ما  - 

  .بداعة تمثل عقبة كبيرة أمام تنمية اإلالفلسطيني

  :ل الدراسة الثالثاؤالمتعلقة بسثالثاً النتائج 

  ؟ينما االقتراحات التي تساعد على تنمية اإلبداع عند الطلبة من وجهة نظر المدير

 ،ات أفراد العينة على السؤال الثالـث جابتم استخراج النسب المئوية إلولإلجابة عن هذا السؤال 

مـن وجهـة نظـر     االقتراحات التي تساعد على تنمية اإلبداع عند الطلبـة وكانت أهم  

  :يكما يأت ينالمدير

مثل توفير  ،بداعبيئة المادية الالزمة لعمليات اإلضرورة توفير الإلى %) 92(أشار ما نسبته  - 

ضـافة  مالعب، وصاالت الفنون، والمسرح، باإلوال ،والمكتبات ،والمختبرات ،المساحات
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ة فـي  عية وبصـري وتوفير وسائل سم ،ضافية الخاصة باألنشطة الرياضيةمباني اإلإلى ال

  .بداعي لدى الطالبغرف الصف لتنمية التفكير اإل

؛ وشـبكات االنترنـت   ،بضرورة تزويد المدارس باألجهزة الحديثة%) 91(رأى ما نسبته و - 

هتمام بتخصص التكنولوجيـا لتكـون   ألّن ذلك ينمي اإلبداع لدى الطلبة، مع ضرورة اإل

 .لم والمعرفةلالنفتاح البناء على الع منطلقاً

من قبل الوزارة  ،ومعنوياً بضرورة االهتمام بالعنصر البشري  مادياً%) 86(شار ما نسبته أ - 

 .ورعاية الطلبة المبدعين ،بداعمين القدامى والجدد على تنمية اإلمن خالل تدريب المعل

ويدرس في  ،لى المهنة، ومدرب منتمٍ إبضرورة وجود كادر تعليمي%) 85( أشار ما نسبته - 

، وتحفيـزهم علـى تنميـة    دارة التربويةمتابعة المعلمين من قبل اإلضرورة و ،تخصصه

 .بداع لدى الطلبةاإل

وتقليل ِنصاب المعلمين من عدد  ،عباء الدراسيةبضرورة تخفيف األ%) 82(ا نسبة ورأى م - 

 .وزيادة عدد الشعب بعدد طالب أقل ،الحصص

اإلبـداعي  بضرورة توفير معلمـين مختصصـين فـي النشـاط     % ) 78( رأى ما نسبته - 

 .الالمنهجي

، والتخفيف من الناحية النظرية فيه ،ضرورة إعادة صياغة المنهاجب%) 77( رأى ما نسبته - 

هم في تنميـة  وتوفير برامج داعمة للمنهاج تسا ، بداعووضع أنشطة تساعد على تنمية اإل

 .بداعاإل

ـ %) 73( ورأى ما نسبته -  ة األنشـطة  بضرورة استخدام الطرق الحديثة في التعليم وفي تنمي

والفنية واالبتعاد عن التلقين فـي   ،والرياضية ،مثل المسابقات العلمية الثقافية ،الالمنهجية

 .التعليم
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ومـنح   ،)كقانون الرسوب(بضرورة تغيير بعض القوانين التربوية %) 71(ورأى ما نسبته  - 

 .صالحيات أوسع لمدير المدرسة

وعمل مـدارس   ،لطلبة المبدعينضرورة تبني جهات متخصصة لب%) 71(ورأى ما نسبته  - 

 .خاصة لهم

الحالـة النفسـية للطلـالب     بأهمية دور المرشد النفسي في تعزيـز  %)69(رأى ما نسبته  - 

 .والمعلمين

وعـرض   ،وتحفيـزهم  ،بضرورة عقد اجتماعات للطلبة المبـدعين %) 69(رأى ما نسبته  - 

لى هذه األعمال فـي  والتنويه إ ،إبداعهم يصدار مجالت دورية تراع، وإأعمالهم المبدعة

 .اإلذاعة المدرسية

والذي يهتم بالعالمات أكثر  ،بضرورة تغيير نمط تقييم الطلبة المتبع%) 68(أشار ما نسبته  - 

 .نتاجمن اإل

بضرورة تفعيل مجالس أولياء األمور بزيادة اهتمام األهل  بأبنائهم %) 62(ورأى ما نسبته  - 

من خالل  ،لموهوبين والمبدعين في سن مبكرةوتعليمهم كيفية اكتشاف األطفال ا ،المبدعين

 .ليقوموا بدورهم تجاه أبنائهم لألهالي عقد دورات توعية

 ،من أفراد العينة بضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي%) 62(ى ما نسبته كما رأ - 

 .بداعالستفادة من طاقاتها في تنمية اإلوا

لتنميـة   ؛ لـدخول الطالـب للمكتبـة   بضرورة توفير حصة مكتبية %) 57(رأى ما نسبته  - 

 .مهارات القراءة والبحث العلمي لديه

 مي لدى المعلمين  والطلبـة علـى حـدٍ   بضرورة تشجيع البحث العل%) 53( رأى ما نسبته - 

 .ومنح جوائز للمتميزين منهم ،سواء
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الستفادة من وا ،ضرورة تبادل الزيارات مع باقي المدارس المجاورة%) 51(رأى ما نسبته  - 

 .بداعربها في تنمية اإلتجا

  النتائج المتعلقة بفروض الدراسة:رابعاً 

  -:الفرضية األولى: أوالً

فـي تقـدير المـديرين    ) α=  0.05( حصائية  عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إ" 

 فلسـطين  بداع في المدارس الحكومية في محافظات شـمال اإلدارة المدرسية في تنمية اإل لمجال

  ."لمتغير الجنس تعزىتها ومعيقا

) ت(اختبـار و ولفحص هذه الفرضية تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،

  : كما هو موضح في الجدول اآلتي )t-Test( المستقلة جموعاتللم

دور اإلدارة المدرسـية فـي   ل في تقديرالمديرينلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار :) 12(الجدول 

ومعيقاتهـا   فلسـطين  في محافظات شمال اإلبداع في المدارس الحكومية تنمية

  .تعزى إلى متغير الجنس

مستوى الداللة  )ت(قيمةدرجة الحريةاالنحراف المعياريالوسط الحسابيالعدد الجنس

 293. 883.868 ذكر
194 2.105 0.037 

 583. 1083.081 نثىأ

  ).α=0.05(عند مستوى الداللة  دال إحصائياً*  

أصغر  ةالقيم وهذه) 0.037( الداللةمستوى قيمة السابق، أن ) 12(من الجدول  يتضح 

توجـد  "  نرفض الفرضية ونقول بأنه فإنناولذلك ، )0.05(لمحددة في الفرضية وهيمن القيمة ا

اإلدارة  " في تقدير المديرين لدور  ،)α=  0.05( داللةالعند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات فروق

 ،"ومعيقاتهـا  فلسـطين  شـمال  المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات 

  .لصالح المدراء الذكور تعزى إلى متغير الجنس

  ) 3.081(أعلى منه لإلناث ) 3.868( من الجدول أن الوسط الحسابي للذكور يتضحو
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  -:الثانيةالفرضية : ثانياً

فـي تقـدير   ) α=  0.05( عند مسـتوى الداللـة  حصائية  ال توجد فروق ذات داللة إ

 شـمال بداع في المدارس الحكومية في محافظـات  دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلالمديرين ل

  ."لمتغير المؤهل العلميتعزى  ،"ومعيقاتها  فلسطين

ولفحص هذه الفرضية تم استخدام المتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة،     

وكانت النتائج كما  ،للعينات المستقلة)  One Way ANOVA(التباين األحادي تحليل واختبار 

  ): 14(, ) 13(هو مبين في الجدولين 

اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبـداع فـي المـدارس     مجالالمتوسطات الحسابية ل: )13( جدول

تعـزى   هامديريومعيقاتها من وجهة نظر  فلسطين الحكومية في محافظات شمال

  تغير المؤهل العلميإلى م

  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

 3.773 25 دبلوم

 3.746 144 بكالوريوس

 3.751 27  أعلىف ماجستير وأ عال دبلوم

يـر  بين األوسـاط الحسـابية لفئـات متغ    اًن هناك فروقأ) 13(يتضح من خالل الجدول 

لى مستوى لحسابية قد وصلت إفي المتوسطات ا ذا كانت الفروقوللتحقق ما إ ،المستوى التعليمي

  :يوضح ذلك) 14( حادي والجدولأستخدم اختبار تحليل التباين األ ،حصائيةالداللة اإل
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ـ  في تقـدير المـديرين  نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق  :)14(ل لجدوا دور اإلدارة ل

 سـطين فل المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال

  تعزى إلى متغير المؤهل العلمي ومعيقاتها

مستوى 

  الداللة

) ف(قيمة

المحسوبة

  

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  مصدر التباين

0.926 0.08 

  المربعات بين الفئات 0.015 2 0.008
0.100 193 19.132   المربعات الداخلية

  195 19.148   المجموع الكلي
  )α=0.05(عند مستوى الداللة  ياًًدال إحصائ*

أكبـر مـن القيمـة     ةالقيم وهذه، )0.926( الداللةن مستوى أ) 14(من الجدول  يتضح

 ذات ال توجد فـروق "  أنهنقبل الفرضية نقول  فإنناولذلك ، )0.05( لمحددة في الفرضية وهيا

اإلدارة المدرسية في دور ل في تقدير المديرين ،)α=  0.05( داللةالعند مستوى  ةلة إحصائيالد

تعزى إلى متغيـر  " ومعيقاتها  فلسطين شمالتنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات 

   .المؤهل العلمي

فـي   ،)α=  0.05( داللـة العند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق"  :الثالثة الفرضية

في المدارس الحكومية فـي محافظـات    دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداعتقدير المديرين ل

  . "تعزى إلى متغير مكان العمل  "ومعيقاتها  فلسطين شمال

ـ هذه الفرضية تم استخدام المتوسطات الحسـابية و  ولفحص     ار التبـاين األحـادي  اختب

)One Way ANOVA ( وكانت النتائج كمـا هـو مبـين فـي الجـدولين     , للعينات المستقلة 

)15،16(:-  
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لدور اإلدارة المدرسية في تنميـة اإلبـداع فـي المـدارس     المتوسطات الحسابية : )15( جدول

تعـزى   هامديريومعيقاتها من وجهة نظر  فلسطين الحكومية في محافظات شمال

  إلى متغير مكان العمل

  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

 3.722 68 نابلس

 3.763 46 جنين

 3.786 37 طولكرم

 3.788 20 قلقيلية

باسطو  10 3.864 

 3.646 15 سلفيت

ات متغيـر  الحسابية لفئ المتوسطاتبين ا اًن هناك فروقأ) 15(يتضح من خالل الجدول   

في المتوسطات الحسابية قد وصلت إلى مستوى الداللة  ذا كانت الفروقمكان العمل وللتحقق ما إ

  :ذلكيوضح ) 16(حادي والجدولاإلحصائية أستخدم اختبار تحليل التباين األ

ـ  في تقـدير المـديرين  نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق  :)16(لجدول ا دور اإلدارة ل

فلسطين المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال 

  تعزى إلى متغير مكان العملومعيقاتها 

مستوى 

  الداللة

) ف(قيمة

المحسوبة

  

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  مصدر التباين

0.502 0.871 

  المربعات بين الفئات 0.430 5 0.086

0.099 190 18.562   المربعات الداخلية

  195 18.992   المجموع الكلي
  )α=0.05(عند مستوى الداللة  دال إحصائياً*

القيمة أكبر من  ةالقيم وهذه ،)0.502( الداللةمستوى  ةن قيمأ) 16(من الجدول  يتضح

 ذات ال توجد فـروق "  أنهنقبل الفرضية ونقول  فإنناولذلك ، )0.05(لمحددة في الفرضية وهيا

دور اإلدارة المدرسـية فـي   ل في تقدير المديرين ،)α=  0.05(عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد
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 تعزى إلـى متغيـر   ومعيقاتهافلسطين شمال تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات 

  ."مكان العمل

فـي   ،)α=  0.05( عند مسـتوى داللـة   ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق" :الرابعةالفرضية 

دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظـات  ل تقدير المديرين 

  ."داريمتغير سنوات الخبرة في العمل اإل تعزى إلى ،ومعيقاتهافلسطين شمال 

  التبـاين األحـادي    تحليل هذه الفرضية تم استخدام المتوسطات الحسابية واختبار ولفحص

)One Way ANOVA ( وكانت النتائج كمـا هـو مبـين فـي الجـدولين     , للعينات المستقلة 

)17،18 :(  

لدور اإلدارة المدرسية في تنميـة اإلبـداع فـي المـدارس     المتوسطات الحسابية  :)17( جدول

تعـزى   هامديريومعيقاتها من وجهة نظر  فلسطين شمال الحكومية في محافظات

  إلى متغير سنوات الخبرة

  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

 3.766 57 سنوات 5 من قلأ

 3.713 68 سنوات 10 - 5 من

 3.773 71 سنوات 10 من كثرأ

متغير  الحسابية لفئات المتوسطات بين اًن هناك فروقأ) 17(يتضح من خالل الجدول 

لت إلـى مسـتوى   في المتوسطات الحسابية قد وص ذا كانت الفروقنوات الخبرة وللتحقق ما إس

  :يوضح ذلك) 18( حادي والجدولستخدم اختبار تحليل التباين األالداللة اإلحصائية، ا
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دور اإلدارة ل في تقدير المديرينالتباين األحادي لداللة الفروق تحليل نتائج اختبار  :)18(لجدول ا

فلسطين سية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال المدر

  في العمل االداري تعزى إلى متغير سنوات الخبرةومعيقاتها 

مستوى 

  الداللة

) ف(قيمة

المحسوبة

  

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  مصدر التباين

0.482 0.74 

  المربعات بين الفئات 0.145 2 0.073
0.099 193 19.003   المربعات الداخلية

  195 19.148   المجموع الكلي
  )α=0.05(عند مستوى الداللة  دال إحصائياً*

أكبـر مـن    ةالقيم وهذه ،) 0.482(  الداللةمستوى  ةن قيمأ) 18(من الجدول  يتضح

 توجد فروقال "  أنهنقبل الفرضية ونقول  فإنناولذلك ، )0.05(لمحددة في الفرضية وهيالقيمة ا

دور اإلدارة المدرسية ل في تقدير المديرين ،)α=  0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات

متغير  تعزى إلىومعيقاتها  فلسطين شمالفي تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات 

  ."داريسنوات الخبرة في العمل اإل

فـي   ،)α=  0.05( داللةالعند مستوى  ةحصائيلة إالد ذات ال توجد فروق"  :الخامسةالفرضية 

دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية فـي محافظـات   ل تقدير المديرين

  " .تعزى إلى متغير التخصصومعيقاتها  فلسطين شمال

 ،واإلنحرافـات المعياريـة   ،هذه الفرضية تم استخدام المتوسـطات الحسـابية   ولفحص

  : اآلتيوكانت النتائج كما هو مبين في الجدول , )t-Test(للمتغيرات المستقلة ) ت(واختبار 
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دور اإلدارة المدرسية فـي  ل في تقدير المديرينلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار  :)19(الجدول 

 ومعيقاتهـا فلسـطين  تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال 

  .تعزى إلى متغير التخصص

العددصالتخص
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
مستوى   )ت(قيمةدرجة الحرية

  الداللة

 270. 743.810 علمي
194 0.501 - 0.617 

 300. 3.832 122 أدبي

  ).α=0.05(عند مستوى الداللة  دال إحصائياً*  

أكبـر   ةالقيم وهذه)  0.617( الداللةمستوى قيمة السابق، أن ) 19(من الجدول  يتضح

 ال توجد فـروق "  نهنقبل الفرضية أل فإنناولذلك ، )0.05( لمحددة في الفرضية وهين القيمة ام

دور اإلدارة المدرسية ل في تقدير المديرين ،)α=  0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات

تعـزى إلـى    ،اومعيقاتهفلسطين شمال  في المدارس الحكومية في محافظات في تنمية اإلبداع 

  . العلمي واألدبي ينالوسط الحسابي للتخصصاً في أن هناك تقارب ويتبين   .ر التخصصمتغي



 77

  

  

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات 

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة  •

   النتائج المتعلقة بفروض الدراسة •

 التوصيات •
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

دور اإلدارة المدرسية فـي  شة نتائج الدراسة التي بحثت في مناقإلى هذا الفصل  يهدف

ومعيقاتها مـن وجهـة نظـر     فلسطين تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال

  .بعض المتغيرات الديموغرافية في موضوع الدراسةدور  إلىالتعرف وكذلك , هامديري

ستحاول الباحثـة مناقشـة   و, وضوقد اشتملت الدراسة على مجموعة من األسئلة والفر

  .النتائج المتعلقة بها

  :فيما يتعلق باألسئلة

دور اإلدارة المدرسية في تنميـة  ما : الذي ينص على األول مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال -1

  ؟ومعيقاتها من وجهة نظر مديريهافلسطين شمال اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات 

, %86.7بنسـبة   جداً اًبداع كان كبيرأن دور المعلم في تنمية اإل) 11(ول أظهرت نتائج الجد *

يرجع وترى الباحثة أن السبب في حصول مجال دور المعلم في تنمية اإلبداع على أعلى درجة 

لـى  سية والطالب الذين تسعى اإلدارة إالمعلمين يعتبرون حلقة الوصل بين اإلدارة المدرإلى أن 

سواء على  ،نهم يتحملون العبء األكبر في تنمية اإلبداعوبالتالي فإ, اع لديهمتويات اإلبدتنمية مس

  .أو على مستوى الطالب ،المستوى الشخصي

وإطـالق العنـان    ،القدرات اإلبداعيـة  تنمية في معلمال دورإن هذه النتيجة تؤكد أهمية 

مبـدعاً،   معلمـاً كـون  من المعلم أن يهذا يتطلب و .لمواهب الطلبة وميولهم وقدراتهم اإلبداعية

مـنهم   تعلمية مناسبة للطلبة جميعهم، والمبدعين –ة تعليمية البد أن يهيء المعلم بيئق ذلك يولتحق

  .على وجه الخصوص

لـى أهميـة دور   التي أشـارت إ ) 1998( سة الحقبانيوتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا

 .المعلم في تنمية اإلبداع في المدارس
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, %75بداع كان كبيراً بنسـبة  ور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلأن د أيضاًكما أظهرت النتائج  *

يلقـى  مـا  سببه  بداع كانور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلدارتفاع وترى الباحثة أن السبب في 

حيث , اإلبداع في المدارسفي إيجاد فعاليات ونشاطات تنمي  من واجبات اإلدارة المدرسية على

ات وأرضية خصبة مكانتوفره من إلمدرسية هي حجر األساس لإلبداع لما تقدمه وتعتبر اإلدارة ا

  .لتنمية اإلبداع

هـي  ف ،التعليمية بكامـل جوانبهـا   في النهوض بالعملية المدرسية وتظهر أهمية اإلدارة

وتسهم في إيجاد الحلول التربوية التي تسـاعدهم   اإلبداع في المدارس،تدرس كل ما يؤثر على 

تنميـة   ليكونوا أكثر قدرة علـى  ؛تهيئ كافة األمور للمعلمينكما  .مستويات اإلبداع زيادةعلى 

والعمل على رفـع   ،وتحسين الخبرات التربوية التي يقدمونها للتالميذ ،التدريس اإلبداع من خالل

وحثهم على اإلطالع المستمر لكل ما يستطيعون الحصول عليـه مـن    ،المهني والفني مستواهم

تنميـة  وبالتالي  ،حتى يستطيعوا تحسين أدائهم ،ومواد تخصصهم ،تتعلق بالتربية كتب بحوث أو

التربـوي المالئـم لتحقيـق     على تهيئة المناخ المدرسية كما تعمل اإلدارة, اإلبداع في المدارس

تمثـل   و, ةوالمحب مبنية على الوّد على أسس سليمة ،العالقات اإلنسانية بين أفراد أسرة المدرسة

نحـو   لتضافر جهود العاملين فيها من معلمين وإداريين في تسـيير دفـة اإلدارة   الفعليالميدان 

  .اإلبداع بأقصى طاقاته

هذه  هلذا يحظى دور اإلدارة المدرسية بأهمية كبيرة في مجال تنمية اإلبداع وهذا ما أكدت

 عبد الفتـاح و ,)1988( الطيب مع نتائج كل من دراساتالحالية وتتفق نتيجة الدراسة  .الدراسة

  .لى أهمية دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداعتا إشارأ ينللتوا) 1995(

، %70.4المجتمع المحلي في تنمية االبداع كان كبيراً  بنسـبة   مجالكما أوضحت النتائج أن  *

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أهمية التعاون ما بين المجتمع المحلـي المتمثـل فـي األهـالي     

المدرسـة  ف, ؤسسات الخاصة والمدارس فيما يتعلق باألمور التي من شأنها تنميـة اإلبـداع  والم

بداع لدى المتعلمين والمعلمين الذين هم في األساس أفرادا ها ال تستطيع العمل على تنمية اإلوحد
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لـة  في التكامل مع المؤسسة التعليميـة المتمث  كبيراً لذا يلعب المجتمع المحلي دوراً, في المجتمع

  .بالمدرسة في تنمية اإلبداع وتطويره لدى الطالب والمعلمين

اإلبداع  معيقاتلى أن من التي أشارت إ)  1999(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة هيجان 

  .عدم تعاون المجتمع المحلي مع المدارس في تنمية اإلبداع

  , %70.4اً  بنسبة بداع كان كبيردور البيئة المدرسية في تنمية اإلأظهرت النتائج أن  و *

ة من أجل تحقيقه لى أن اإلبداع يحتاج إلى بيئة خاصإوتعزو الباحثة هذه النسبة الكبيرة 

 ،وحـدائق  ،ومختبرات ،مكانات المادية المتمثلة في مرافق المدرسة من مكتباتفاإل, بشكل فّعال

كما تسـاعد  , رسإلبداع في المداومالعب تساعد بشكل كبير على تنمية ا ،دراسية حديثة ومبانٍ

واإلدارة المدرسية المؤهلة بشكل مناسب  ،مكانات البشرية المتمثلة في الكادر التدريسي الكفءاإل

  .على تنمية مستويات اإلبداع في المدرسة

ويتضح من هذه النتيجة أن البيئة المدرسية تمثل أحد المكونات األساسية لمفهوم اإلبداع 

ومنفتحة على الخبرات  ،ميز بين بيئة مدرسية غنية بالمثيراتن والموهبة، ومن األهمية بمكان أن

   .يريوبيئة مدرسية فقيرة ومغلقة ال ترحب بالتجديد والتغ ،والتحديات الخارجية

اً  عليمية في تنمية االبداع كان متوسطأن دور المناهج الت الحالية كما بينت نتائج الدراسة

   %.68.1بنسبة 

طار العام للتعليم الذي يـتم  اإل لى أن المناهج التعليمية تعتبرإ وتعزو الباحثة هذه النتيجة

نماط السلوكية والمهارات والمعارف الالزمة لحيـاة االنسـان   تأهيل الدارسين بالقيم واألبموجبه 

بالتالي فإن دور المناهج الدراسية ال يقل عـن  , يمتلك شخصية فعالة في مجتمعه مبدع كمواطن

حصول المناهج التعليمية على أقل درجة وترى الباحثة أن . في المدارسيره في تنمية اإلبداع غ

عدم اشتراك ومساهمة المديرين : تقدير من قبل المديرين قد يعود إلى مجموعة من األسباب منها

في وضع واعداد المناهج التعليمية، وشعورهم بصعوبة تغييريها، وعدم اطالعهم الكـافي علـى   

 .ية الحديثة وأهدافها نظراً إلنشغالهم باألمور اإلدارية محتويات المناهج الفلسطين
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ور اإلدارة بـد "عينة الدراسة نحو األسـئلة المتعلقـة    جاباتإلن الدرجة الكلية واتضح من أ* 

ومعيقاتهـا مـن   فلسطين شمال المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات 

  .ألسئلةدرجة تقدير كبيرة نحو ليدل على وهذا % 76.4بلغت  " هامديريوجهة نظر 

 منات التي تعيق المدير ما المعيق: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على -2

  ؟ بداع عند الطلبةتنمية اإل

  :وبينت النتائج أن أهم المعيقات كانت كما يلي

 عائقـاً  نشـطة يشـكل  األ فيذلتنأن عدم توفير بيئة مدرسية تحتوي على المرافق الالزمة تبين  - 

وهذا يدل على أهمية توفر بيئة مدرسية مجهزة الحتضـان اإلبـداع   , بداعأمام تنمية اإل كبيراً

  .وتنميته في المدارس الفلسطينية

فر احيـث ال يتـو   ،المكتبيـة األعمال دارية ومعيقات اإلبداع كثرة األعباء اإل ن أهمتبين أن م - 

بسبب تراكم  تنفيذ أنشطة من شأنها تنمية اإلبداع لدى الطلبةول ،للمدير الوقت الكافي للتخطيط

 .مما يقلل من هامش التخطيط لتنمية اإلبداع في المدارس ،األعمال اإلدارية عليه

في وجه تنمية اإلبـداع فـي    أن قلة الدعم المادي الموجه للمدارس يشكل عائقا أساسياً اتضح - 

مكانات مادية لتحويلها من مجرد أفكـار  داع إلى إحيث تحتاج تنمية اإلب, المدارس قيد الدراسة

 .يتم تنفيذها على أرض الواقع ،إبداعية إلى نشاطات

أمـام   كبيـراً  تعتبر عائقاًالقوانين التربوية والمركزية في اتخاذ القرار بينت نتائج الدراسة أن  - 

 ،خاذ القـرارات وهذا يؤكد أهمية منح المديرين بعض الصالحيات فيما يتعلق بات, تنمية اإلبداع

 .أنها تنمي اإلبداع في المدارس نوتنفيذ األنشطة غير المنهجية التي يرو

أمـام تنميـة     تشكل عائقـاً  ,يام الدراسةوقلة عدد أ ,وكثافة المنهاج ,ضغط الدراسةتبين أن  - 

وهنا يتضح أهمية التخطيط التربوي الستغالل أوقات الدوام بمـا يخـدم   , بداع في المدارساإل

 .إلبداع في المدارستنمية ا
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االقتراحات التي تسـاعد  هي ما : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على -3

  ؟ينعلى تنمية اإلبداع عند الطلبة من وجهة نظر المدير

  :أن من أهم االقتراحات ما يليوبينت النتائج 

 ،تـوفير المسـاحات  ثة أن حيث ترى الباح, بداعزمة لعمليات اإلتوفير البيئة المادية الال - 

، باإلضافة إلى المباني والمسرح ،وصاالت الفنون ،والمالعب ،والمكتبات ،والمختبرات

 وتوفير وسائل سمعية وبصرية في غرف الصف ،ضافية الخاصة باألنشطة الرياضيةاإل

  .الطلبةبداعي لدى التفكير اإليساعد في 

بـداع  ذلك ينمي اإلأن  ترى الباحثة, تنترندارس باألجهزة الحديثة وشبكات اإلتزويد الم - 

ـ  خصص التكنولوجيا لتكون منطلقاً لالهتمام بت، مع ضرورة اإللدى الطلبة اء نفتـاح البنّ

 .على العلم والمعرفة

, من قبل الـوزارة  ومعنوياً مادياًوتحفيزه  ،المتمثل في المعلماالهتمام بالعنصر البشري  - 

 ،بـداع تنميـة اإل علـى  وتدريبهم  ،امى والجددالمعلمين القدبترى الباحثة أن اإلهتمام و

وبالتالي زيادة مستويات تنمية اإلبداع  ،يساعد في تطوير أدائهم ورعاية الطلبة المبدعين

 .في المدارس

تـرى الباحثـة   و ,س في تخصصـه ويدّر ،لى المهنةمدرب منتمٍ إكادر تعليمي و إعداد - 

 يسـاعد دارة التربوية بل اإلمن قتهم متابعو ،المعلمين حسب تخصصاتهمتعيين ضرورة 

 .بداع لدى الطلبةعلى تنمية اإل

أن ترى الباحثـة  ليل ِنصاب المعلمين من عدد الحصص، وعباء الدراسية وتقتخفيف األ - 

اكتظـاظ الصـفوف    كما أن  ،زيادة عدد الحصص يزيد من العبء الوظيفي لدى المعلم

زيـادة  الباحثة بضرورة  وصيولذا ت, دعينمكانية رعاية الطلبة المببالطالب يقلل من إ

 مـن هم حقهم للمعلم رعاية الطلبة المبدعين وإعطائ ىحتى يتسنّ, الشعب بعدد طالب أقل

 .الشرح والتوضيح
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  :الدراسة وضفرمناقشة  -4

  -:الفرضية األولىبمناقشة النتائج المتعلقة  -أ

           داللـة العنـد مسـتوى    ةلـة إحصـائي  الد ذات ال توجد فروق" : التي تنص على أنه

)0.05 =α(، اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية " في تقدير المديرين لدور

  .تعزى إلى متغير الجنس "ومعيقاتها فلسطين شمال في محافظات 

في  )α= 0.05( فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة وأظهرت النتائج وجود 

ي المدارس الحكومية فـي محافظـات   ارة المدرسية في تنمية اإلبداع فتقدير المديرين لدور اإلد

  .ومعيقاتها تعزى لمتغير الجنسفلسطين شمال 

لى اختالف طبيعة تفكير كل مـن الـذكر واألنثـى حـول     و الباحثة هذه الفروق إوتعز

 لالختالفات في وجهات نظر الجنسـين  نظراً ،موضوع دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع

  .حول طبيعة هذا الدور وأهميته في تنمية اإلبداع

 فـي ختالفات في تناول كل من الذكر واألنثى لعمليـة اإلبـداع   تعزو الباحثة هذه االو

خـتالف السـمات   ال ختالف طرق تنمية اإلبداع عند الذكور واإلناث نظـراً ال نظراً ؛المدارس

  .نمية اإلبداع  في المدارسالشخصية لكل من الذكور واإلناث والتي تؤثر على عملية ت

 Dowdle )،1981(  و دودل) 2000( وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من  أيوب

ناث والذكور حول دور اإلدارة المدرسية في الرقـي  ختالف وجهات نظر اإلان أكدتا على يتلال 

  .بمستويات اإلبداع بالمدارس

التي تؤكد على عدم ) ,Fuentes 1996(، ستائج هذه الدراسة مع دراسة فونتوتختلف ن

وجود فروق بين الذكور واإلناث لعملية اإلبداع، وذلك لتقارب مستويات الفكـر بـين الـذكور    

  .واإلناث نظراً لتشابه طرق تنمية اإلبداع عند الذكور واإلناث
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  -: مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية -ب

            داللـة العنـد مسـتوى    ةلـة إحصـائي  الد ذات قال توجد فـرو " والتي تنص على أنه

)0.05 =α(، دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية ل" في تقدير المديرين

  .ى إلى متغير المؤهل العلميتعز "ومعيقاتها  فلسطين شمالفي محافظات 

 )α= 0.05( توى الداللة فروق ذات داللة احصائية عند مسوأظهرت النتائج عدم وجود 

ي المدارس الحكومية في محافظات في تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع ف

  .ومعيقاتها تعزى إلى متغير المؤهل العلمي فلسطين شمال

لى اتفاق المديرين من ذوي المؤهالت العلمية المختلفة على وتعزو الباحثة هذه النتيجة إ

إن أي مستوى من التأهيل   بداع في المدارس الحكوميةدارة المدرسية في تنمية اإلإلور اأهمية د

  .في المدارس في تنمية اإلبداعالعلمي يصل بصاحبه إلى اإلقتناع بأهمية دور اإلدارة المدرسية 

لـى أن  تي أشـارت إ ال، )Garber، 1991(جاربروتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 ،بداع في المـدارس لى اإلإمختلفة ينظرون بذات األهمية الؤهالت العلمية المديرين من ذوي الم

  .من شأنها تنمية اإلبداع في المدارس ،ويتشاركون على اختالف مؤهالتهم العلمية بنشاطات

فـي تنميـة   وجود فـروق  أشارت إلى التي ) 2000( مع دراسة أيوب الدراسة الحالية تختلفو

العلمي، ألن الظروف المساندة لعملية اإلبداع في دراسة أيـوب   اإلبداع تعزى إلى متغير المؤهل

  .    تعتمد بدرجة كبيرة على المؤهل العلمي، بينما ال تعتمد الدراسة الحالية عليه

  -مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة -ج

 ،)α= 0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق"أنه التي تنص على 

 دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظاتل"في تقدير المديرين 

  ."تعزى إلى متغير مكان العمل  "ومعيقاتها  فلسطين شمال
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 )α= 0.05(د فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ووجوأظهرت النتائج عدم 

ي المدارس الحكومية في محافظات ة في تنمية اإلبداع ففي تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسي

  .ومعيقاتها تعزى إلى متغير مكان العمل فلسطين شمال

, الدراسـة لى تشابه بيئة العمل في المحافظات الفلسطينية قيد وتعزو الباحثة هذه النتيجة إ

ألنها جميعا تخضع  ؛ةات المتوفرة للمديرين في البيئات المدرسية قيد الدراسمكانبالتالي تتشابه اإل

قـات اإلبـداع لـدى المـديرين فـي      معيمع كما تتشابه بدرجة كبيرة  ،والتعليملوزارة التربية 

وبالتالي فإن نسبة كبيرة من أفـراد العينـة اتفقـوا علـى أن معيقـات       .المحافظات الفلسطينية

االعتبار الـنقص  ومحفزات اإلبداع في المدارس الفلسطينية تتشابه إلى حد كبير مع األخذ بعين 

  .الحاد في اإلمكانات المادية التي تعاني منها جميع بيئات العمل التعليمية في األراضي الفلسطينية

و دراسـة ليسـتر   ) Garber، 1991( وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسـة جـاربر  

)Leaster , 1993 (سهانف الصفاتن من بيئات الدراسة التي تحمل لى أن المديريالتي أشارت إ 

  .يتفقون على أهمية دور اإلدارة المدرسية في تطوير مستوى اإلبداع لدى المتعلمين

  -مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة -د

  ،)α= 0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق"أنه التي تنص على 

داع في المدارس الحكومية في محافظات دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبل" في تقدير المديرين

  . داريغير سنوات الخبرة في العمل اإلتعزى إلى مت "ومعيقاتها فلسطين شمال 

 )α= 0.05(وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

ة في محافظات ي المدارس الحكوميفي تقدير المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع ف

  .ومعيقاتها تعزى إلى متغير سنوات الخبرةفلسطين شمال 

بـداع  رسية فـي تنميـة اإل  لى أن موضوع دور اإلدارة المدوتعزو الباحثة هذه النتيجة إ

وبالتالي فـإن  , أكثر من ارتباطه بسنوات الخبرة ،يرتبط أكثر بالسمات الشخصية والمهنية للمدير

ور ي عمله ال تؤثر بشكل كبير على وجهة نظره تجـاه موضـوع د  الفترة التي يقضيها المدير ف
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حيث أن المدير يتولى منصب اإلدارة  يجاب وال بالسلباإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع ال باإل

في المدرسة بعد أن يكون قضى فترة طويلة تكسبه الخبرة الكافية لـإلدراك أهميـة دور اإلدارة   

  .المدرسية في تنمية اإلبداع

و ) Fuentes and Others ,1996( نيوتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة فونتس وآخر

لخبـرة  لى عدم تأثير متغيـر ا إ واأشار ذينال )Garber,1991( ، جاربر)2000أيوب، (دراسة 

بداع في المدارس الحكومية فـي  دارة المدرسية في تنمية اإلور اإلعلى استجابات المديرين في د

  .فلسطين مالمحافظات ش

  -:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة -هـ

  ،)α= 0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق"التي تنص على أنه 

اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع فـي المـدارس الحكوميـة فـي      "في تقدير المديرين لدور 

   . لى متغير التخصصتعزى إ "ومعيقاتها فلسطين شمال محافظات 

في تقدير  )α= 0.05(وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

 شـمال ي المدارس الحكومية في محافظـات  المديرين لدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع ف

  .ومعيقاتها تعزى لمتغير التخصص فلسطين

مقومات أخرى غيـر   بداع في المدارس يعتمد علىاإل و الباحثة هذه النتيجة إلى أنوتعز

مثل سنوات الخبرة في مجال اإلدارة، والسمات الشخصـية باإلضـافة إلـى     ،تخصص المدير

بداع في المدارس فإنه يستطيع تنمية اإل ،كان تخصصه ألن المدير مهما ؛إمكانات البيئة المدرسية

ن التخصص ال لذا فإ ،  ت الشخصية والمهنيةمن خالل الدورات المختلفة التي تطور لديه السما

  .يؤثر بشكل كبير على تنمية اإلبداع في المدارس

لى عـدم وجـود   ، والتي أشارت إ)1999هيجان (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

  .بداع اإلداري في المؤسسات التعليميةة لتخصص المدير في اتجاهه نحو اإلأهمي
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  :التوصيات

  :من نتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات هي وء ما تقدمْضفيَ 

بداع لتقوم بدورها في لى تنمية اإل، وتضمينها ما يدعو إضرورة تطوير المناهج التعليمية .1

  .تنمية اإلبداع في المدارس على صعيد المعلمين والمتعلمين

، التي مـن  ضرورة توفير مجموعة من التسهيالت المادية والمعنوية في البيئة المدرسية .2

 .بداعي لدى المعلمين والمتعلميننها تعزيز النمو اإلشأ

ألن تنميـة اإلبـداع ال    ؛ضرورة زيادة التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي واألسـر  .3

مهما في سبيل خلق بيئـة   المجتمع المحلي دوراً ؤديحيث ي ،تقتصر فقط على المدارس

 .مشجعة لإلبداع في األراضي الفلسطينية

 ،وتطـوير الهياكـل   ،دة على تنميةن تعمل بصورة دائمة ومتجدأ على اإلدارة المدرسية .4

ويشجع   ،سهام والمشاركة، ويحفز على اإلبداعوأساليب العمل، بما يؤمن اإل ،واألنظمة

 .على البحث والتجريب، والمبادأة والتجديد

بـداع فـي   ية الواعية، التي تؤمن بأهمية اإلضرورة اختيار مديرين من القيادات التربو .5

ديـدة، والميـل   نفتاح علـى الخبـرات الج  ويتحلون بالمرونة في التفكير واال ،دارسالم

ووضع المـديرين  جراء المقابالت الشخصية، وعقد االختبارات، للمخاطرة، من خالل إ

 .للتأكد من توافر تلك الخصائص لديهم ؛داري في سنة تجريبيةالمرشحين للعمل اإل

اليب التعلم التي تنمـي  وأس ،تيجيات التدريستقان استراعلى إضرورة تشجيع المعلمين  .6

 .بداع وتنميتهمهارات اإل

حل المشـكالت،  : خدام اإلستراتيجيات التي تنمي االبتكار مثلتدريب المعلمين على است .7

  .التفريد في التعليموستقصاء، واالالعصف الذهني، واأللعاب، وتشاف، كواإل
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  

  

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  برنامج اإلدارة التربوية
  .. تحية طيبة وبعد 

  : ستقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

فلسطين لمدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس  الحكومية في محافظات شمال دور اإلدارة ا"
  "ھا ديريومعيقاتھا من وجھة نظر  م

ستبانة سوف تستخدم ألغراض البحـث  ومات التي سيتم جمعها من خالل االأن جميع المعلعلماً  

  .ي ذلكالعلمي فقط، كما ستعامل بسرية تامة وسوف نزودكم بنتائج الدراسة إن رغبتم ف

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  الباحثة                                                                       
   انجود شحادة سليمان  بلواني

  
  المعلومات الشخصية: القسم األول

  □أنثى          □ذكر: الجنس -1
  □و ماجستير فأكثر دبلوم عال ا   □بكالوريوس       □دبلوم   :المؤهل العلمي -2
  □سلفيت     □طوباس     □قلقيلية     □طولكرم     □جنين    □نابلس :مكان العمل -3
  : سنوات الخبرة في العمل اإلداري -4

  □سنوات 10أكثر من     □سنوات 10-5من      □سنوات 5قل من أ
  :التخصص في البكالوريوس   -5

    ادبي     علمي 
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  :القسم الثاني 

بدرجة الفقرات  

كبيرة 

   جداً

بدرجة 

  كبيرة 

بدرجه 

 متوسطة 

بدرجة 

  قليلة 

بدرجة 

قليلة 

   جداً

           دارة المدرسيةمجال اإل-أ  
دارة المدرسية حاجات تلبي اإل  1

  المتعلمين بشتى أشكالها
          

يسهم مدير المدرسة بتطوير نشاطات   2

من شأنها تنمية شخصية المتعلم 

  هوتطوير جوانب التفكير لدي

          

ورات لتأهيل المديرين في تُعقد د  3

حدث مجال اإلدارة المدرسية وأ

  الطرق المساندة لهم

          

جد تداخل بين عمل العاملين في يو  4

بداع في اإلدارة مما يعطل تنمية اإل

  المدارس

          

دارة المدرسية على تنمية تساعد اإل  5

  لدى الطالب اإلبداع
          

            ابي فقط  هو دور رق دورالمدير  6
مدير والمشرف  يساعد التعاون بين ال  7

بداع لدى المعلمين في تنمية اإل

  والمتعلمين

          

يتم عقد جلسات عصف ذهني   8

لى أفضل الحلول للمشاكل للوصول إ

  التي تواجه اإلدارة المدرسية

          

يوجد اهتمام من قبل اإلدارة المدرسية   9

  باستشراف المستقبل
          

دي زيادة سنوات الخبرة إلى قدرة تؤ 10

 بداع في المدارسأكبر على تنمية اإل
          

زمات تساعد في القدرة على إدارة األ  11

  بداع في المدرسةزيادة مستويات اإل
          

لعاطفي للمدير يزيد من  تنمية الذكاء ا  12

  بداع في المدرسةاإل
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بدرجة الفقرات  

كبيرة 

   جداً

بدرجة 

  كبيرة 

ه بدرج

 متوسطة 

بدرجة 

  قليلة 

بدرجة 

قليلة 

   جداً

امل مع المعلمين المرونة في التع  13

  بداع بشكل أفضلوالطالب ينمي اإل
          

دارة نمط القيادة المتبع من قبل اإل  14

  .بداعالمدرسية يزيد من اإل
          

           مجال المجتمع المحلي- ب  

دارة المدرسية مع مراكز تتعاون اإل  15

الدراسات من أجل تنمية لبحوث ول

  بداع فيهااإل

          

وجود مجلس ألولياء األمور يزيد من   16

  بداع في المدرسة تنمية اإل
          

عقد ندوات يحضرها أولياء األمور   17

  .بداع تساهم في تنمية اإل
         

مور حول استطالع آراء أولياء األ  18

ل أبنائهم يزيد من فرص تنمية تحصي

  .بداع اإل

          

 مور في حلالتعاون مع أولياء األ  19

مشكالت الطالب يزيد من تنمية 

  .بداع اإل

          

            مجال المناهج التعليمية  -ج  
نشطة المدرسية المساندة للمنهاج  األ  20

تساعد على اكتشاف الموهوبين 

  .والمبدعين في المدرسة

          

تسهم  المناهج التعليمية في المدرسة  21

  .لدى الطلبة داعبفي تنمية اإل
          

 يتعاون  المدير مع المشرف في  22

وضع استراتيجيات مبتكرة لتحقيق 

  .هداف المنهاج أ

          

يوجد برامج لتعليم اإلبداع والحث   23

  .على ممارسته في المدرسة
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بدرجة الفقرات  

كبيرة 

   جداً

بدرجة 

  كبيرة 

بدرجه 

 متوسطة 

بدرجة 

  قليلة 

بدرجة 

قليلة 

   جداً

نمية المناهج الدراسية  تساعد على ت  24

  .بداع اإل
          

           مجال البيئة المدرسية - د  
اخ يحفز الطلبة يتوفر في المدرسة من  25

  .بداعوالمعلمين على اإل
          

يئة المدرسية تعيق توفير مناخ الب  26

  .بداع في المدرسةلإل
          

ضرورة توفير مناخ تعليمي تعلمي   27

جع على تنمية القدرات اجتماعي يش

  .اإلبداعية بين المعلم وطالبه

          

تعاني المدارس من عدم توفر   28

إمكانات مادية تساعد على تنمية 

  .بداع فيهااإل

          

           مجال المعلم -هـ  
في المدرسة   تنمية العنصر البشري  29

والممثّل بالمعلم ألنه أحد ركائز تنمية 

  .بداع في المدرسةاإل

          

ن دارة المدرسية المعلميتشجع اإل  30

بداعية في استخدام أساليب تربوية إ

  .التدريس

          

تساعد اإلدارة المدرسية المعلمين في   31

  .تنمية المهارات الخاصة لديهم
         

تساعد اإلدارة المدرسية المعلمين في   32

  .تنظيم العملية التعليمية
          

ئ رة بضرورة غرس مبادداتشعراإل  33

بتكار والتجديد في نفوس اإلبداع واال

  .المعلمين 

          

بعض الصالحيات منح المعلمين    34

  .بداع في المدرسةيساعد في تنمية اإل
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بدرجة الفقرات  

كبيرة 

   جداً

بدرجة 

  كبيرة 

بدرجه 

 متوسطة 

بدرجة 

  قليلة 

بدرجة 

قليلة 

   جداً

كادر التعليمي يساعد التطوير الدائم لل  35

  .بداع في المدرسةتنمية اإلفي 
          

صص وضع المعلم المناسب في التخ  36

المناسب يزيد من فرص تنمية 

  .بتكار في المدرسةاال

          

ينمي  اًومعنوي المعلمين مادياً تحفيز  37

  .بداع بشكل جيد في المدرسةاإل
          

مع المعلمين ومناقشتهم  وجود حوار  38

 في العمل التربوي يزيد من دورهم

  .اإلبداعي

          

ال ّبد من برامج خاصة إلعداد   39

المعلمين المبدعين واالستمرار في 

  .تدريبهم ونموهم المهني

          

  
  
 
  
  بداع عند الطلبة ؟معيقات تعيق  المدير من تنمية اإلهم ثالثة  اذكر أ.1س

1.  

2.  

3.  

  بداع عند الطلبة ؟قتراحات تساعد على تنمية اإلثة إذكر ثالأ.  2س

1.  

2.  

3.  
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  )4(ملحق 
  :عضاء لجنة المحكمين والمستشارينأ

  عضار لجنة المحكمينأ. أ
  عبد الناصر القدومي        كلية العلوم التربوية     جامعة النجاح الوطنية. د .1

  غسان الحلو                كلية العلوم التربوية     جامعة النجاح الوطنية. د. 2

  كلية العلوم التربوية     جامعة النجاح الوطنية       علي حبايب          . د .3

  صالح ياسين               كلية العلوم التربوية     جامعة النجاح الوطنية. د. 4

  حسني فهمي المصري      كلية العلوم التربوية     جامعة النجاح الوطنية. د. 5

  جامعة النجاح الوطنية  كلية العلوم التربوية      حمد عوض           أ.د. . 6

  كلية العلوم التربوية     جامعة النجاح الوطنية فوزي مساعيد             .د. 7

  سوزان عرفات              كلية العلوم التربوية     جامعة النجاح الوطنية. د .8

  علي شقور                  كلية العلوم التربوية     جامعة النجاح الوطنية.د. 9

  كلية العلوم التربوية     جامعة النجاح الوطنية حسن تيم                 . د .10



 105

  )5( ملحق
  الفقرة بعد التعديل  الفقرة قبل التعديل  رقم الفقرة  الرقم

المدرسية حاجات دارة تلبي اال  1  1

  .شكالهاالمتعلمين بكافة ا

دارة المدرسية حاجات تلبي اإل

  .شكالهاأالمتعلمين بشتى 
هتم المدير في المدرسة بتطوير ي  2  2

نشاطات من شأنها تنمية شخصية 

اللمتعلم وتطوير جوانب التفكير 

  لديه

يسهم مدير المدرسة بتطوير 

نشاطات من شأنها تنمية شخصية 

  المتعلم وتطوير جوانب التفكير لديه

يوجد تداخل ما بين عمل العاملين   4  3

في االدارة مما يعطل تنمية 

  ارساالبداع في المد

ل بين عمل العاملين في يوجد تداخ

بداع في اإلدارة مما يعطل تنمية اإل

  .المدارس
نشعر بأن دورالمدير  هو دور   6  4

  رقابي فقط  

    .دورالمدير  هو دور رقابي فقط

التعاون ما  بين المدير والمشرف    7  5

يساعد في تنمية االبداع لدى 

  المعلمين والمتعلمين

والمشرف  التعاون بين المدير 

بداع لدى يساعد في تنمية اإل

  المعلمين والمتعلمين
وجود مجلس اولياء ا مور يزيد   16  6

  من تنمية االبداع في المدرسة

مور يزيد ولياء األوجود مجلس أل

  .بداع في المدرسةمن تنمية اإل
تتعاون االدارة المدرسية مع   15  7

مراكز للبحوث والدراسة من أجل 

  اتنمية االبداع فيه

دارة المدرسية مع مراكز تتعاون اإل

للبحوث والدراسات من أجل تنمية 

  .بداع فيهااإل
التعاون مع اولياء االمور في حال   19  8

مشكالت الطالب تزيد من تنمية 

  االبداع

مور في حل ولياء األأالتعاون مع 

مشكالت الطالب يزيد من تنمية 

  بداعاإل
هم المناهج التعليمة في المدرسة تس  20  9

في تنمية مهارات التفكير االبداعي 

  لدى الطلبة

نشطة المدرسية المساندة للمنهاج  األ

تساعد على اكتشاف الموهوبين 

  .والمبدعين في المدرسة
المناهج الدراسية ال تساعد على   24  10

  تنمية اإلبداع وبحاجة إلى تطوير

المناهج الدراسية  تساعد على تنمية 

  .االبداع 
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إلدارة المدرسية مناخ يحفز توفر ا  25  11

  الطلبة والمعلمين على اإلبداع

يتوفر في المدرسة مناخ يحفز الطلبة 

  .بداعوالمعلمين على اإل
تنمية العنصر البشري في   29  12

المدرسة والممثل في المعلم هو 

أحد ركائز تنمية اإلبداع في 

  المدرسة

تنمية العنصر البشري في المدرسة  

نه أحد ركائز والممثّل بالمعلم أل

  بداع في المدرسةتنمية اإل

اإلدارة المدرسية على تشترط   30  13

المعلمين إستخدام أساليب تربوية 

  إبداعية في التدريس

دارة المدرسية المعلمين تشجع اإل

بداعية في أساليب تربوية إاستخدام 

  .التدريس
تشعر بضرورة غرس مباديء   33  14

اإلبداع واإلبتكار والتجديد في 

  نفوس المعلمين

رة بضرورة غرس مبادئ داتشعراإل

بتكار والتجديد في نفوس اإلبداع واال

  .المعلمين 
البد من برامج خاصة إلعداد   39  15

المعلمين المبدعين واإلستمرار في 

  تدريبهم ونموهم المهني

ال ّبد من برامج خاصة إلعداد 

المعلمين المبدعين واالستمرار في 

  .يتدريبهم ونموهم المهن
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Abstract 

This study sought first to identify the role of school administration in 

developing creativity in government schools in the governorates of 

Palestine (Nablus, Tulkarm, Qalqilya, Jenin, Tubas, Salfit). Secondly, the 

study endeavored to identify the role of the school administration in 

developing creativity, as perceived by school principals, which may be 

attributed to variables of sex, academic qualification, years of experience, 

undergraduate specialization and place of work. To these two ends, a 39-

item questionnaire was developed and administered to a sample of 215 

male and female principals or 50% of the total population targeted in this 

study. However, 196 of the subjects completed the questionnaire. The 

questionnaire also included two open- ended questions to identify the role 

of school administration in developing creativity in these schools and 

theoretical literature on school administration and creativity. 

After data collection and analysis, it was found that the teacher 

domain, in developing creativity, was very high (86.7%). It was also found 

that the school administration, local community and school environment 

domains were high: 75%, 70.4% and 70.4% respectively. However, the 

educational curricula domain in developing creativity was average: 68.1%. 



 c

The total score of the school administration in developing creativity in 

government schools in northern governorates and its obstacles, as 

perceived by principals of both sexes was 76.4%, a significant percentage 

of agreement. Moreover, it was found that there were no statistically  

significant differences at α  = 0.05 in the role of school administration in 

development creativity in government schools  which might be attributed to 

variables of academic qualification, years of experience, principals' 

specialization and place of work. However, there was a difference which 

might be attributed to the sex variable. After discussion of the results, the 

researcher suggested the following recommendations: developing school 

curricula and introduction of creativity- building skills, and providing 

physical and moral incentives in the schools environment. 

 

 
 

 




