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  والتقديرشكر ال
 

فالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف  -عز وجل-إن خير ما أستهل به حمد المولى 
له وصحبه أجمعين، وانطالقا آلخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفصل الصالة وأتم التسليم، وعلى ا

لذا ال يسعني في ". من ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس: " من حديث المصطفى صلى اهلل عليه وسلم
نجاز هذا العمل هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أصحاب الفضل الذين أسهموا في إ

خراجه إلى النور، وأخص بالذكر من سعدت بالتتلمذ على يديه، لمن منحني من فكره  المتواضع وا 
الرشيد ورأيه السديد ما أعانني على إنجاز الدراسة، والذي علمني أيضا كيف يكون اإلنسان موضوعيًا 

طور تعلمها، إلى مشرفي  متواضعًا حثيثًا في بحثه، منطلقًا في تفكيره، وصفات أخر  ال زلت في
 .الرائع األستاذ الدكتور عفيف زيدان

نهى  هاالستاذ الدكتور محمود ابو سمرة،  والدكتور كما أزجي شكري وتقديري العميق للسادة المحكمين 
لما أعطوني من فكرهم، وشاركوني برأيهم ونصحهم، وال يفوتني أن أتقدم بفائق الحب واالحترام عطير 

والمعلمين والمعلمات الذين تعاونوا معي وسهلوا علي تطبيق أدوات الدراسة داخل لمدراء المدارس 
وأخيرا، أتوجه بكل مشاعر الحب واالمتنان لكل من ساعدني وشجعني وشاركني ولو بالدعاء . المدارس

 .في إنجاز هذا الجهد المتواضع
 

 والحمد هلل رب العالمين
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 آالء عبد العزيز العارضة
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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مد  امتالك مديري المدارس الثانوية في مديرية قباطية للمرونة اإلدارية 
وعالقتها بالقيادة االبداعية من وجهة نظر معلميها في ضوء متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، 

ولتحقيق هذا الغرض تم اختيار عينة طبقية عنقودية من معلمي المدارس الثانوية  . وسنوات الخبره
في مديرية  7142/7142معلمة في الفصل الدراسي الثاني من العام ( 14)معلم و( 14)منهم 

رونة قباطية، وتم بناء أداتين للدراسة هما استبانة لقياس مد  امتالك مديري المدارس الثانوية للم
فقرة، واستبانة تقيس مد  امتالك مديري المدارس الثانوية لسمات القيادة ( 01)اإلدارية مكونة من 
 .فقرة، وبعد التأكد من صدق أداتي الدراسة وثباتهما تم تطبيق الدراسة( 01)االبداعية مكونة من 

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج االتية

ري المدارس الثانوية في مديرية قباطية جاء بدرجة كبيرة، أن واقع المرونة االدارية لد  مدي -
حيث أن واقع المرونة اإلدارية كان مرتفعًا، حيث بلا المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على 

 (. 0.66)مع انحراف معياري مقداره ( 3.98)الدرجة الكلية للمقياس 
ي متوسطات واقع ف ≥ α) (0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة  -

المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين 
 .تعز  لمتغير الجنس ولصالة الذكور

في متوسطات واقع ≥ α) (0.05الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو   -

في مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية 
 .وسنوات الخبرة ،تعز  لمتغيري التخصص

أن واقع القيادة االبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية جاء بدرجة  -
كبيرة حيث أن مستو  القيادة االبداعية كان مرتفعًا، حيث بلا المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

 (.0.72)مع انحراف معياري مقداره ( 3.99)الدرجة الكلية للمقياس على 



 د

 

في متوسطات واقع  ≥ α) (0.05 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة -
القيادة االبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين 

 ≥ α) (0.05ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة  تعز  لمتغير الجنس، ووجود فروق

في متوسطات واقع القيادة االبداعية  لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية من 
 .وسنوات الخبرة، وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير التخصص

ري المدارس الثانوية في والقيادة اإلبداعية لد  مديالمرونة اإلدارية وجود عالقة إيجابية بين   -
 .مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين

عقد دورات تدريبية من قبل مديريات التربية والتعليم حول بالباحثة  أوصتنتائج هذه الدراسة وبناء على 
جراء ا  و ، ممارسة المرونة اإلدارية وااللتزام بسمات القيادة اإلبداعية وااللتزام بها أثناء مزاولة المهنة

 المزيد من الدراسات حول المرونة االدارية لمدراء المدارس وعالقتها بالقيادة اإلبداعية

. 
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Abstract:  

The aim of this study was to investigate the administrative flexibility and its 

relationship to creative leadership for the secondary schools principals in 

Qabatiya directorate from the teachers' perspectives,the researcher also 

studied the effect of gender, educational qualification and the experience on 

the administrative flexibility and the creative leadership. A sample of (41) 

male and (51) female teachers in Qabatiya directorate was clustery chosen, 

during the second semester for the year (2017-2018). 

To achieve the aims of the study, two instruments have been constructed. 

First, a questionnaire to measure administrative flexibility which consists of 

(30) items. Another questionnaire that measures creative leadership among 

secondary schools principals in Qabatiya directorate, which consists of (30) 

items. Validity and reliability of both instruments were checked and the two 

instruments have been implemented as a package.  

The results of this study showed that the average of administrative flexibility 

among secondary schools principals in Qabatiya directorate was (3.98). There 

were significant differences due to gender for the benefit of males, and there 

were no significant differences due to educational qualification and 

experience.  

 



 و

 

The study showed that the average of creative leadership for the secondary 

schools principals in Qabatiya directorate was (3.99). There were significant 

differences according to educational qualification and experience, and there 

were no significant differences according to gender.  

A positive relationship was shown between the degree of the administrative 

flexibility and the creative leadership.  

Upon these results, the researcher put recommendations including holding 

training courses by the directorates of education on the need to exercise 

administrative flexibility and commitment to the qualities of creative 

leadership and the need to adhere to them while practicing the profession, and 

the need for further studies on the administrative flexibility of school 

principals and their relation to creative leadership. 
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 ولالفصل ال 
______________________________________________________ 

 هميتهاأمشكلة الدراسة و 
 

 :المقدمة 5.5

البحث والمعرفة، التي تتعدد مناهجها وأساليبها في إكساب المهمة في حقول الالمدرسة من تعد 
المعارف والمهارات واالتجاهات، وتنمية القدرات وتوجيه مسارات الطلبة التي تثري ميولهم العلمية، 
ورفع مستو  الدافعية لديهم ومواجهة المشكالت التي تواجههم، وخلق تفاعل حقيقي بين المتعلم والمعلم 

بين المتعلم والمحتو  وبين المتعلمين أنفسهم، ومع محيطهم الخارجي، وفي إطار االتجاهات الحديثة و 
 .في التربية والوظائف الجديدة للمدرسة

والحضاري لكثير  االقتصاديإلدارة المدرسية من علوم العصر التي حققت نجاحًا كبيرًا في التقدم اتعد و 
د الموارد الطبيعيىة هي المحىدد األوحد لتقىدم المجتمعات، بقدر حيث لم تع ،من المجتمعىات المعاصرة

البشرية، واإلدارة المدرسية هي جزء   كيفيىة استخىدام هذه المىوارد واستثمارهىا عن طريق إدارتها بالقو 
وهي ليست غاية في حد . من اإلدارة التعليمية، وهي الطريقة التي تدار بها المدرسة لتحقيق أهدافها

  .(7111 ،البدري) ولكنها وسيلة لتحقيق غايات تربوية ذاتها

 التأثيروالتي تساعده في ، لى قائد تربوي يتصف بسمات القيادة االبداعيةإ لمدرسيةاالدارة اوتحتاج 
ودفع  ،من المرونة ةدرج بأعلىالعمل  ىجل كسب تعاونهم وحفزهم علأالعاملين معه من  ىعل

  .(7147 ،السلمي)هداف بفاعلية ومرونة عالية جم لتحقيق األمل كفريق متعاون منسلعلالعاملين 

من الحرية داخل إطار األنظمة  ةكبير  مساحةالقدرة على أداء المهام الوظيفية بفي  ةنالمرو تتمثل 
والمسؤوليات والواجبات الوظيفية دون أي إخالل، بالتوسط في األمور، واللجوء للحل األيسر واألسهل 
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ير أو إهمال بواجبات الوظيفة، أو إحداث أي فوضى داخل اإلدارة، تنعكس دون تجاوزات أو تقص
يؤدي إلى فة يمرونة اإلدار ما غياب الأ .(Domeck, 2008) سلبًا على أداء المنشأة بشكل كامل

إمكانية تعرضها لألخطاء والتقصير في األداء، والبطء في اإلنتاجية، وصعوبة التنمية والتطوير في 
 .ة التي تساهم في سرعة األداء واإلنجازالكوادر البشري

اإلنتاجية، وتحقيق أرقام قياسية في خطط  من درجة عاليةالمرونة بشكل عام في تحقيق قد تساهم و 
وبالطبع فإن حدود هذه . العمل واإلنجاز التي تتطلع إليها المنشأة بشكل عام واإلدارة بشكل خاص

العمل وحجم االنضباط فيها، وفق ما يتوافر لها من المرونة تحكمها طبيعة العمل والمهام وبيئة 
دارية وفنية  .إمكانات مادية وبشرية وا 

براز القائد التربوي في إهمية في أدارية الهامة لما لها من دارية من المفاهيم اإلالمرونة اإل وتعتبر
استثمار الظروف  ىدارية تعبر عن حنكة القائد التربوي وقدرته علفالمرونة اإل، ةدارية متميز إصوره 

فإنه رغم تعدد التعريفات لمفهوم القيادة التربوية و  .(7142،العنزي) هداف المدرسةأالمحيطة لتحقيق 
هداف مجموعة العمليات المتشابكة والتي تتكامل فيما بينها لتحقيق األ)اإلشارة إليها بأنها يمكن 

وزارة التربية والتعليم ) لطالب وتطورهالتربوية المنشودة للمنظمة التربوية ومحورها الرئيسي تعلم ا
 .(7142، الفلسطيني

 االتجاه :هم ما حصل في هذا المجالوالتطورات، ومن أتعرضت القيادة التربوية للعديد من التغيرات 
وزارة التربية والتعليم ) سس نظرية متينةأصول علمية و أرساء تلك القيادة على الصحية نحو إ

 .(7142، الفلسطيني

القادر على جمع األفكار الجديدة مع بعضها  المبدعالقائد الدارة قيادة ابداعية من خالل تتطلب ا
والدور القيادي ينبثق من كون . تنظم عالقتها غير المترابطة، وجعلها بؤرة إبداعريدة البعض بطريقة ف

 (.7110، يالبدر )قراءتها دون غيره وبطريقة مختلفة يقوم بالقائد المبدع هو الذي ير  المشكلة و 
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 :مشكلة الدراسة 2. 5

على رفع مستو  األداء، وتحقيق الواجبات  تزيد القدرةالتي  ةة من المطالب الهامدارياإل المرونةتعد 
كما أن المرونة . الوظيفية، وتقليل المجهود، واختصار الوقت، مع إمكانية التغيير لألحسن واألفضل

أة، وتساهم في إكساب الموظف الثقة بالنفس، وتنمية وتطوير تقلل من النفقات والتكلفة التشغيلية للمنش
القدرات اإلدارية والنفسية لديه، وتساهم في إكساب اإلدارة والمنشأة القدرة على التطوير واإلنتاجية 

معوقات تشل حركة األداء العام، وتجعلها تتقوقع أو عيوب أو ملحوظات  ةالفعَّالة والصحيحة دون أي
 .اجع في قدراتها اإلنتاجيةعلى نفسها، وتتر 

استمرار العمليات اإلبداعية داخل المجتمع المدرسي ضمان أهمية في له ن الربط بين القيادة واإلبداع إ
ال يرضون فقط بإعادة ترتيب الهياكل الموجودة  نو المبدعفالقادة  ،وفي تنمية وتهيئة المناخ اإلبداعي

من  وما تحويهاالبداعية إن نمط القيادة . يقة أفضلولكن يحفزهم السعي المستمر من أجل إيجاد طر 
 .والمنظمة ككل التابعينيرفع وعي القيادة و و يساهم في تحقيق المصلحة األعم  اكتشاف وتجديد النفس

دارية وعالقتها ن هناك قلة في الدراسات التي تناولت المرونة اإلألى الدراسات السابقة نجد إوبالنظر 
 :تياآلمن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس و  .ةبداعيادة اإليبسمات الق

المرونة اإلدارية وعالقتها بالقيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية ما مستوى 
 تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين؟

 :سئلة الدراسةأ 3 .5

 : تاليةالسعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة 

ما واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية من وجهة  :ل الولالسؤا
 نظر المعلمين؟
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ما درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية من  :السؤال الثاني
 وجهة نظر المعلمين؟ 

اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية  هل يختلف واقع المرونة :السؤال الثالث
 ؟     (سنوات الخبرةو التخصص، و  الجنس،)من وجهة نظر المعلمين باختالف 

القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية  واقعختلف يهل  :السؤال الرابع
 ؟     (سنوات الخبرةو التخصص، و جنس، ال)من وجهة نظر المعلمين باختالف 

القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس درجة المرونة اإلدارية و واقع ما العالقة بين  :السؤال الخامس

 الثانوية في مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين؟

 :فرضيات الدراسة 4. 5

 : تاليةالفرضيات الصفرية ال ت صياغةتماستنادًا إلى أسئلة الدراسة الثالث والرابع والخامس 

في  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة : الفرضية الولى
واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية الحسابية لمتوسطات ال

 . تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير الجنس

في  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة : لثانيةالفرضية ا

واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية ل الحسابيةمتوسطات ال
 . تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير التخصص

في  ≥ α) (0.05مستو  الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند: الفرضية الثالثة
واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية ل الحسابيةمتوسطات ال

 .تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير سنوات الخبرة
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 في ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة : الفرضية الرابعة
لقيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في لمستو  ا الحسابيةت متوسطاال

 .مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير الجنس

 في ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة : الفرضية الخامسة

يري المدارس الثانوية في القيادة اإلبداعية لد  مد لمستو  الحسابيةمتوسطات ال
 .مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير التخصص

في  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة : الفرضية السادسة

القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في  لمستو  الحسابيةمتوسطات ال
 .ية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير سنوات الخبرةمديرية تربيه قباط

المرونة واقع بين  ≥ α) (0.05ال توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستو  الداللة  :الفرضية السابعة
القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه درجة اإلدارية و 

 . قباطية من وجهة نظر المعلمين

 :ة الدراسةهميأ 1. 5
 : تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل ما يأتي

ولى التي تتناول موضوع المرونة االدارية الدراسة األ( على حد علم الباحثة)تعتبر هذه الدراسة  .4
طار النظري من اإل لالستفادةمام الباحثين أبداعية مما يتية المجال سمات القيادة اإلبوعالقتها 

 . الذي سيتم تقديمه
جنبية ذات الصلة، الحظت الباحثة وجود قلة في ل مراجعة الدراسات العربية واألمن خال .7

دارية جنبية، وندرة في الدراسات العربية التي ستناقش طبيعة العالقة بين المرونة اإلالدراسات األ
 .بداعيةوسمات القيادة اإل

 .بداعيةية والقيادة اإلدار لمكتبة العربية في مجالي المرونة اإلل ةتقديم مساهمه علمية متواضع .0
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 :هداف الدراسةأ 1.5

 :تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى

واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر  -
 . المعلمين

درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر  -
 .لمعلمينا
دور بعض المتغيرات في تحديد واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية  -

 . قباطية من وجهة نظر المعلمين ةتربي
 ةدور بعض المتغيرات في درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربي -

 .قباطية من وجهة نظر المعلمين
القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في درجة المرونة اإلدارية و واقع بين قة نوع العال -

  .قباطية من وجهة نظر المعلمين ةمديرية تربي

 :محددات الدراسة 7. 5

 الحكومية التابعة مدارسفي ال اقتصرت هذه الدراسة المعلمين والمعلمات :الحدود البشرية -4
 .7142/7142ي الثاني للفصل الدراسمديرية قباطية ل
 .اقتصرت الدراسة على المدارس الثانوية الحكومية في مديرية قباطية -7
دراسة ومد  ذ تحددت نتائجها بطريقة اختيار العينة ومد  تمثيلها لمجتمع الإحدود منهجية،  -0

 .داءفي االستجابة على األ فراد الدراسةأموضوعية صدقها وثباتها ودرجة 
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 :مصطلحات الدراسة 8. 5

للموظف أو المؤسسة بتسهيل وتبسيط بعض المهام  بهاهي تلك المساحة المسموح  :داريةاإلالمرونة 
اإلخالل بالمهام الوظيفية واللوائة  الوظيفية والمعامالت دون تجاوز اإلجراءات والتعليمات أو

يسر أو الحل األ: دارية هين المرونة اإلألى إوتشير الباحثة (. 7111،ناندوكومار(التنظيمية
ومنهم من ير  المرونة في تقبل  ،أو القابلية للتغيير إلى األحسن واألفضل ،اللين واليسر

 .اآلخرين وأفكارهم

بتقنيات  واستعمالهنهىج أو أسىلوب جديىد،  استحداثو أالقدرة على تغيير أو تجديد  :القيادة اإلبداعية
وتلبي حاجىات المجتمع حديثة تتالءم مع متطلبات البيئة وتطلعات العصر الحديث 

قدرة القائد على أن يستخدم  هي بداعيةن القيادة اإلألى إوتشير الباحثة  .(4992العياصرة، )
األشياء المألوفة بطريقة غيىر مألوفىة، وأن يطرح أفكارًا وحلواًل مبتكرة للمشكالت والقضايا التي 

 .يتناولها، تتصىف بالجىدة والجىودة والجدو 

هي إحد  مديريتي التربية والتعليم في محافظة جنين والتي تعمل على :والتعليم قباطية  مديرية التربية
التي تقع في الضفة الغربية  الجغرافيةإدارة كل ما يتعلق بالتربية والتعليم في منطقة قباطية 

وتعتبر قباطية من أكبر , على بعد عشرة كيلومترات الى الجنوب الغربي من مدينة جنين
 .لسكانية التابعة لمحافظة جنين المراكز ا
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 ا

 : لفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 .تضمن هذا الفصل عرضًا لإلطار النظري حول المرونة اإلدارية والقيادة االبداعية

 :المرونة اإلدارية 5.2

 نسمع. لعمل المرنوهم يؤيدون إتاحة ا تتكرر كلمة المرونة في األخبار فنسمعها من وزراء الحكومة
عن العديد من مبادرات العمل الجديدة المراعية لاللتزامات األسرية والتي تم تخطيطها لجعل المزج بين 

إن المرونة في . العمل والحياة أكثر سهولة ويسر، وذلك من خالل اتفاقيات تتسم بأنها أكثر مرونة
والقاسية توّلد  مؤكد أن بيئة العمل الجامدةلاالعمل تجعل الحياة أكثر سهولة وذات إنتاجية أكبر، ومن 

، وبصورة عامة يمكن القول أن مصطلة الخمول؛ وتؤدي في نهاية المطاف إلى قتل اإلنتاجية واإلبداع
المرونة من بين أكثر المصطلحات انتشارًا على مستو  العديد من البيئات التنظيمية؛ ذلك لما له من 

و  الفردي والجماعي والتنظيمي من شأنها تعزيز القدرة على آثار وانعكاسات إيجابية على المست
 (.Fellenz, 2000)مواجهة المواقف المعقدة في البيئات الديناميكية على المستو  العالمي 

 :مفهوم المرونة اإلدارية 5.5.2

إلى ( Peter, 2001)ويشير بيتر  تعد المرونة اإلدارية من المفاهيم اإلدارية الهامة في الفكر اإلداري،
خاصىىية تىىنم عىىن  أن المرونىة تكىىون فىىي القىىدرة علىىى التكيىىف وهىىي ميىىزة تسىىاعد علىىى االنفتىىاح باعتبارهىىا

القدرة على التكيف والتالؤم، وميزة تشير إلى االنفتاح على صعيد القدرات والقو  واالستعداد من جانىب 
 .الشخص لتطويعها ومالئمتها
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الحاجة إلىى :"بأنها  (Plessius & Ravest, 2010)افستين أما المرونة اإلدارية فيعرفها بيلسيوس ور 
تلبيىىىىىىة التوقعىىىىىىات المختلفىىىىىىة الخاصىىىىىىة بكافىىىىىىة الطلبىىىىىىة مىىىىىىن الخلفيىىىىىىات المختلفىىىىىىة، والبحىىىىىىث عىىىىىىن أفضىىىىىىل 
االسىىتراتيجيات التىىي يمكىىن مىىن خاللهىىا تعزيىىز الدراسىىات المنهجيىىة، واإليفىىاء بالتفصىىيالت الخاصىىة بكافىىة 

 .المساهمين في العملية التعليمية

 :أهمية المرونة اإلدارية 2.5.2

 :تبرز أهمية المرونة اإلدارية من خالل العديد من الميزات منها

تهدف المرونة إلى التخلص من بعض الخطوات الروتينية الزائدة والتي ال : سالسة اإلجراءات .4
 .يؤثر إلغاؤها على القيود واإلجراءات المطلوبة وجودة ودقة الخدمة المقدمة

 بتطبيق المرونة يمكن للموظف المختص اختصار وقت: م الوظيفية بأقل مجهودتنفيذ المها .7
 .اإلنجاز لكل مهمة مطلوبة، وبالتالي توفير الوقت، وزيادة اإلنتاجية

هناك عالقة بين طول خطوات المهمة الوظيفية وبين التكلفة التشغيلية، : تقليل التكلفة التشغيلية .0

 .غي الكثير من المصاريف التشغيليةوالمرونة تقلل الخطوات وبالتالي تل
تمكين الموظف من بعض الصالحيات التي تحقق المرونة من شأنه : زرع الثقة في الموظف  .1

يحس أن  تعزيز مكانته في المؤسسة، وبالتالي زيادة ثقته بنفسه من حيث المعرفة واإلنجاز، بحيث
 .له بصمة واضحة في مقر عمله

الباب أمام المرونة المؤسسية من األسباب التي تدفع لالستجابة  فتة: اكتساب القدرة على التطوير .1

والتفاعل وبالتالي لظهور الكثير من األفكار المبتكرة التي ينتج عنها تسارع عجلة التطوير والتميز 
 (.(Hilhorst, 2008المؤسسي 

 :المرونة في بيئة العمل 3.5.2

سسة وتحديدًا المهارات والكفاءات لد  كوادر يختص ذلك النوع من المرونة بالبيئة الداخلية للمؤ 
المؤسسة من موظفين ومديرين وقيادات فيما يتعلق بتقبل التغيير والتجاوب مع التغيرات الطارئة 
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مكانية أداء أكثر من مهمة والتعامل مع المواقف المفاجئة وتبسيط األطر والسياسات العامة داخل  وا 
لد  الموظفين وانتهاًء بتوفير الوقت والجهد والحفاظ على  المؤسسة، ومن ثم العمليات واإلجراءات

 .جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين

 :نظام العمل المرن 4.5.2

ويقصد به إدخال أشكال مستحدثة من المرونة التنظيمية واإلجرائية بهدف التجاوب مع المتغيرات 
الموظفين، وتقليل النفقات ورفع كفاءة المجتمعية وتحقيق التوازن ما بين الحياة الشخصية والعمل لد  

 .فرق العمل وتوفير الوقت للموظفين والمؤسسة معاً 

 :وتتنوع أشكال تلك األنظمة المرنة كما يلي

 ذلك النوع من المرونة والذي يسمة للمؤسسة بتوزيع مهام العمل دون التقيد باألدوار : الوظيفية

 .وار الوظيفيةإعادة توزيع المهام وتنوع األد: التقليدية مثل
 الوكاالت وشركات التوريد : وفيه يسمة للمؤسسة بالتنوع في إعداد الموظفين من خالل: العددية

 .والعمالة المؤقتة والموسمية
 ويقصد بها التنوع في ساعات العمل كالدوام الجزئي والوقت اإلضافي والدوام المرن: المؤقتة. 
 العمل المعتاد والتحول للعمل في المكاتب  وتعني استخدام الموظفين خارج نطاق: المكانية

 (. Sarantinos, 2007)الخلفية عبر أنظمة العمل عن بعد كالعمل من المنزل 

 

 :المرونة في إجراءات العمل 1.5.2

  إجراءات العمل باختصار هي الخطوات التفصيلية أو المراحل التي تمر بها المعاملة من البداية
 .إلى النهاية
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  بأنها سلسلة من العمليات يشترك فيها  -وهو كاتب في علم اإلدارة وتطبيقاتها -"نيوشل"يعرفها
عدد من األفراد في إدارة ما أو في عدة إدارات، وتصمم ألجل التأكد من أن العمليات المتكررة 
تعالج بصورة موحدة، وهي تترجم الخطط والسياسات العامة إلى أسلوب محدد التخاذ القرارات 

 .عمالوالقيام باأل
  أي أنه كيف يتم إنهاء عمل ما بطريقة متسلسلة منظمة دائمًا وبنفس الطريقة والوقت فإذا ما تغير

 .الموظف كان على الذي يليه أن يفهم هذه اإلجراءات ويقوم بها ثانية
  والمرونة في تنفيذ إجراءات العمل يقصد بها تبسيط العمليات واإلجراءات في العمل واختزال

ستندات المطلوبة إلنهاء المعامالت اإلدارية والبعد عن السلوك الروتيني والذي الخطوات والم
يضيع الوقت ويعقد اإلجراءات ويقلل من مستويات رضا المتعاملين، وتقديم اقتراحات مبتكرة 
وتوليد حلول غير تقليدية لتبسيط إجراءات العمل وتقليل وقت أدائها والجهد المستغرق في إنجازها 

(Peter, 2001.) 

 :مجاالت المرونة اإلدارية 1.5.2

للمرونة اإلدارية العديد من المجاالت التي يمكن أن تبرز بها هذه المرونة عند عمل مدير المدرسة 
 :ومن هذه المجاالت ما يأتي

 مجال النظمة والتعليمات: 

ات يرضىىىي جميىىىع بالتقيىىىد بىىىالقوانين والتعليمىىىات حيىىىث أن تنفيىىىذ القىىىوانين والتعليمىىى يقىىىوم مىىىدير المدرسىىىة
األطىىراف ذات العالقىىة، ويىىوفر العىىدل والموضىىوعية ويسىىاعد علىىى عىىدم إضىىاعة الوقىىت، ويخلىىق اتجىىاه 
إيجىىىىابي لىىىىد  النىىىىاس نحىىىىو المؤسسىىىىة، وكىىىىذلك يقىىىىوم باإلقنىىىىاع والتبريىىىىر والتىىىىزام الموضىىىىوعية وتفىىىىويض 

إال أنه يأخىذ وقتىًا فالتفويض يوفر من وقت المدير . الصالحيات لآلخرين والمشاركة في اتخاذ القرارات
 (.7111عطوي، )أكبر من المراجع 
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نتاج معارف جديدة وتجميعها وتحويلها وبثها  ويساعد تطبيق المرونة في المدرسة في اإلبداع وا 
وتقاسمها، وقد برز االهتمام بالمرونة بسبب الحاجة إلى االعتماد بشكل أكبر على المعلومات 

ات الركيزة األساسية للعمل اإلداري الناجة في المدرسة والمعرفة، حيث أصبحت المعرفة والمعلوم
وصحة الموقف الذي يعتمد على حجم المعلومات ونوعيتها والمعارف المتاحة لحظة الحاجة إليها، 
باإلضافة إلى الحاجة إلى االعتماد على الرقابة الذاتية في العمل داخل المدرسة نظرًا لزيادة الثقة بين 

تغيير رأي اإلدارة تجاه الموارد البشرية في المدرسة، وأساس ذلك القدرة والكفاءة الموظفين واإلدارة، و 
واالنتماء لد  الموظفين، مما أعطاهم حماسًا ودافعيًة لتحسين األداء وتطويره، وكذلك خفض العمل 

يم للفرد الجماعي والمشاركة من أهمية الرقابة اإلدارية من أجل زيادة دور الرقابة الذاتية النابعة من ق
 (.7141الفاضل، )ومد  شعوره باالنتماء وقدرته على ربط المصالة الشخصية مع المصالة العامة 

 مجال الداء والتقييم: 

تعد ممارسة عملية التقييم في النظم التربوية أمرًا الزمًا وضروريًا لضمان التفاعل الواعي لهذه النظم 
فيه ولبيئاتها، حتى يصبة باإلمكان الوصول بهذه النظم مع توقعات األداء الكمية والكيفية للعاملين 

كما أن للتقييم دور . إلى مستويات تجعل منها نظمًا قادرة على ممارسة القيادة المدركة لمجتمعاتها
أساسي في مساعدة متخذ القرار باعتبار التقييم عاماًل مساعدًا على االختيار الواعي بين البدائل مما 

 . وأسلم لمعالم الخطوة التالية يمكن من تحديد أفضل

وللتأكد من تحقق األداء المطلوب وفق األهداف المخطط لها البد من عملية التقييم، إذ تؤدي فعالية 
عملية التقييم إلى زيادة دافعية المدير تجاه عمله، وتزويده بمعلومات عن الواقع الحالي لمدرسته، 

ا بناء على المعلومات المتوافرة، ومعرفة مواطن الضعف وتحديد إمكانيات التقدم التي يمكن البدء به
فالتقويم التربوي هو الوسيلة األساسية التي يمكن أن تستخدم في تطوير العملية . والعمل على عالجه
 (.7141الفاضل، )التربوية وتحسينها 

 :طرق تحسين المرونة في اإلدارة التربوية 7.5.2
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درته على تغيير حالته الذهنية بتغير الموقف، وهي عكس عملية المقصود بمرونة الفرد اإلشارة إلى ق
الجمود الذهني الذي يميل الفرد وفقًا له إلى تبني أنماط ذهنية محددة غير متنوعة يواجه بها مواقفه 
الذهنية المتنوعة، ومن ثم فإن الفرد المرن هو األكثر قدرة على تغيير حالته الذهنية بما يتناسب ودرجة 

وتعتمد المرونة على الخصائص الكيفية لالستجابات، وتقاس بمقدار تنوع . مواقف التي تطرأ لهتعقيد ال
هذه االستجابات وتباينها، كما تتمثل هذه القدرة في العمليات العقلية التي من شأنها أن تميز الفرد الذي 

الشربيني وصادق، )ين لديه القدرة على تغيير زاوية تفكيره عن الشخص الذي يجمد تفكيره في اتجاه مع
7117.) 

على النحو ( 01، 7119)ومن العوامل التي تساعد في تنمية المرونة لد  الفرد ما يورده حسان 
 :التالي

 القدرة على تكوين عالقات واقعية، والتواصل اإليجابي مع اآلخرين. 
 شكالتالقدرة على وضع خطط واقعية واتخاذ القرارات وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لحل الم . 
 النظرة اإليجابية للذات والثقة في القدرات من خالل إدراكه الحقيقي لها ولألحداث من حوله. 
 القدرة على االحتفاظ بالقيم الروحانية واألخالقية. 

وهناك العديد من االستراتيجيات التي يمكن لمديري المؤسسات المختلفة االستعانة بها في تحسين 
تعزيز مهارات التفويض، واستخدام تقنيات  -على سبيل المثال-، من بينها مستويات المرونة التنظيمية

رصد األداء، واالستعانة باألدوات المختلفة التي يمكن من خاللها تحديد التكاليف والفوائد التي يمكن 
الحصول عليها من تطبيق المرونة في العمل، وتعزيز استراتيجيات التواصل بين كافة العاملين في 

 .Australian institute of management, 2012))ت التنظيمية البيئا

أنه يمكن للبيئات التنظيمية تحسين ( Casey & Chase, 2004)كما أوضة كاسي وساشي 
مستويات المرونة الخاصة بالعمل من خالل خلق ثقافة قائمة على األداء ال ينصب تركيزها فقط على 

التركيز في المقام األول على الكيفية التي يتم من خاللها  الساعات التي يتم من خاللها العمل، بل
إنجاز العمل، والتأكيد على أهمية إعادة تصميم كافة العمليات التي يتم من خاللها العمل بداخل 
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المؤسسة لضمان تحقيق أعلى معدل من معدالت الكفاءة، وتمكين فرق العمل لتطوير مخططات عمل 
شباع االحتياجات الفردية، والتأكيد على أهمية مرنة يمكن من خاللها تحقيق ا ألهداف التنظيمية وا 

المرونة بطرح أمثلة من واقع البيئات التنظيمية، وتوضية مد  نجاح المرونة في تحقيق األهداف 
 .التنظيمية واإليفاء بالتوقعات وتلبية االحتياجات الخاصة باألفراد

فإنه يمكننا مالحظة أن المرونة في هذه الحالة تعتبر  أما عن أبعاد المرونة في المؤسسات التعليمية
من بين األمور المعقدة المكونة من العديد من األبعاد من بينها المرونة المتعلقة بالمحتو ، والمرونة 
المتعلقة بالموقع الذي تتم فيه الدراسة، أو المرونة المتعلقة بطريقة تقديم المحتو  والمناهج الدراسية 

 (.Buijserd, 2009)للطالب 

 :المشكالت التي تواجه تطبيق المرونة 8.5.2

بأن من أهم المعوقات التنظيمية واإلدارية وكما يراها هي ( 7117)وعساف ( 7111(ذكر األحمدي 
 :كالتالي

 .عدم وضوح أهداف المنظمة -
 .المركزية والتسلط -
 .االفتقار إلى معايير واضحة لألداء -
 .عدم وجود اتصال فاعل -
ديرين المفتقىىىىىرين للمعرفىىىىىة والمهىىىىىارة اإلداريىىىىىة الالزمىىىىىة علىىىىىى معظىىىىىم المنظمىىىىىات اإلداريىىىىىة هيمنىىىىىة المىىىىى -

 .المعاصرة
 .عدم وجود حوافز معنوية ألصحاب األفكار اإلبداعية -
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 :القيادة 2.2

مفهوم القيادة ورد في المراجع العربية بطرق وصياغات مختلفة، ولكثرة : مفهوم القيادة التربوية
 .عريف القيادة سنكتفي فقط بذكر التعاريف األكثر شيوعاً الصياغات الخاصة بت

طالق طاقاتهم ( 7111)فقد عرفها البدري  بأنها العملية التي تتم عن طريقها إثارة اهتمام اآلخرين وا 
بأنها المحافظة على روح المسؤولية بين  (7140)وعرفها العجمي . وتوجيهها نحو االتجاه المرغوب

 .ا لتحقيق أهدافها المشتركةأفراد الجماعة وقياداته

 :أركان القيادة 5.2.2

 (:7117أحمد، )تعتمد عملية القيادة على أربعة أركان هي 

 (.األتباع)جماعة من الناس لها هدف مشترك لتحقيقه هم  .4
 (.القائد)شخص يوجه هذه الجماعة وهو  .7
 موقف اجتماعي  .0
 .البيئة المحيطة بهذه التغيرات .1

 :أهمية القيادة 2.2.2

 :(7140العجمي، ) أهمية القيادة في أنها تبرز

 .حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية .4
 .البوتقة التي تنصهر داخلها كافة المفاهيم واالستراتيجيات والسياسات .7
 .تدعم القو  اإليجابية في المؤسسة وتقلص الجوانب السلبية قدر اإلمكان .0
 .عمل وحلها، وحسم الخالفات والترجية بين اآلراءالسيطرة على مشكالت ال .1
تنمي وتدرب وترعى األفراد باعتبارهم أهم مورد للمؤسسة، كما أن األفراد يتخذون من القائد  .1

 .قدوة لهم
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 .تواكب المتغيرات المحيطة وتوظفها لخدمة المؤسسة .2
 .تسهل للمؤسسة تحقيق األهداف المرسومة .2

 :أهمية القيادة اإلدارية. 3.2.2

 (:7141 سعدية،) التالية النقاط خالل من القيادة أهمية تظهر

 .نتائج إلى المطلوبة األهداف تحويل اإلدارية القيادة تستطيع .4
 .األهداف تحقيق نحو بفعالية اإلنتاجية والعناصر اإلدارية القيادة توجه .7
 .المنظمة أهداف تحقيق في التأثير والرقابة والتنظيم التخطيط من كل يفقد القيادة بدون .0
 بشكل تؤثر والتي الخارجية البيئة متغيرات مع التعامل المنظمة على يصعب القيادة بدون .1

 .المرسومة ألهدافها المنظمة تحقيق في مباشر غير أو مباشر
 . المشروع أهداف تحقيق إلى وتدفعهم األفراد تحفز التي هي وسلوكه اإلداري القائد تصرفات إن .1

 بهم ويتأثر أتباعه على يؤثر فالقائد متعاكسين اتجاهين في يسير القيادي املالع تأثير أن القول ويمكن
 تم إذا القيادي العمل أن المعروف ومن وتصرفاتهم، والمرؤوسين القائد سلوك تعديل إلى يؤدي وذلك
 عمل أن حيث ،(القدوة) وعاداتهم المرؤوسين سلوك في كبيراً ( انطباعاً ) أثراً  يترك فإنه مرات عدة تكراره
 الرسمية، المؤسسة إدارة تتبعها التي والسياسات الخطط تفسير على يعمل( عالنية أو ضمناً ) القائد
 (.7140 العتيبي،) وتصرفاتهم سلوكهم في المرؤوسين به يقتدي مثاالً  يصبة وبذلك

نما شخصين بين شخصية عالقة مجرد ليست القيادة أن فيه شك ال ومما  النظم إلى تأثيرها يمتد وا 
 تحسين على جاداً  يعمل بأنه الناجة القائد ويتصف ،(المؤسسة) الشركة في الموجودة االجتماعية

 معيناً  سلوكاً  منه ذلك ويتطلب معهم يعمل الذين األفراد أحوال في والتبصر اإللمام على مقدرته
 (:7111 ، البدري)  اآلتي النحو على توضيحها يمكن التي والموضوعية الذاتي واإلدراك كاالعتناق
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 :االعتناق -5

 من القائد يتمكن فحتى. اآلخر الشخص زاوية من إليها والنظر األمور تفحص على الشخص مقدرة هو
 المرؤوس ذلك موضع نفسه وضع على قادراً  يكون أن البد وتحفيزهم، العمل في مرؤوسيه توجيه
 تؤثر التي القيم تجاه ئهورؤسا زمالئه وتجاه وأهدافها المؤسسة تجاه بشعوره ويشعر بإحساسه فيحس
 .وكفاءته الموظف إنتاجية على

 : الذاتي اإلدراك -2

 عن يحملون الذين الكثيرون فهناك صحيحًا، تقييماً  اآلخرين بين نفسه تقييم على الشخص مقدرة هي
 ورحيمون عادلون بأنهم الرؤساء بعض يعتقد فقد. اآلخرون يحملها التي الفكرة عن تختلف فكرة أنفسهم

 يروا قد مرؤوسيهم أن إال تواجههم، التي للمشاكل تحليلهم في وموضوعيون لمرؤوسيهم ملتهممعا في
 .الموضوعية أو الرحمة أو بالعدل يتميزون وال متحيزون الرؤساء هؤالء بأن

 :الموضوعية -3

 هو الناجة فالقائد. العاطفة تدخل دون عقالنياً  تحليالً  الراهن الوضع تحليل على الشخص مقدرة هي
 تجميد على قدرته إن. معيناً  سلوكاً  يسلكوا ألن بمرؤوسيه دفعت التي القو  تحديد يستطيع ذيال

 توجيههم وبالتالي المرؤوسين، لسلوك أفضل تفهم من تمكنه بموضوعية األمور وتحليل العاطفة
رشادهم  .وا 

 القيادة عناصر 4.2.2

 :عناصر ثالثة إلى( اآلتي لالشك يوضة كما) القيادة عملية على تؤثر التي العناصر تنقسم

 القىىىىائد -4
 العمل جماعة -7
   المىوقىىف -0
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 الدوافع
التنظيم غير الرسمي  

 الشخصيات
 التجارب 

- :التالي الشكل يوضة كما اآلخر في منها كل ويؤثر البعض بعضها مع تتفاعل العناصر وهذه

 (4927 الوهاب، عبد) القيادة عملية في المؤثرة العناصر يوضح( 5) رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 :ويةالنماط القيادية الترب. 1.2.2

ذكرها علماء اإلدارة، والمفكىرون  يفي ضوء ما تم استعراضه من اختالف تقسيمات األنماط القيادية الت
وفالسفة التربية، إال أن التقسيم الذي يقسم القادة بناء على أسلوب القائد وطريقته في التأثير، يعتبر من 

  للقيىىىادة، ويحصىىىر هىىىذا التقسىىىيم أكثىىىر التقسىىىيمات شىىىيوعًا، حيىىىث تنىىىدرج تحتىىىه جميىىىع التقسىىىيمات األخىىىر 
النننمط الوتننوقراطي، والنننمط الننديموقراطي، والنننمط األنمىىاط القياديىىة فىىي ثالثىىة أنىىواع مىىن القيىىادة هىىي 

 :ويمكن توضيحها على النحو اآلتي الترسلي

 (The Autocratic Style)النمط الوتوقراطي : أوال

ن في العمل إلجبارهم على تنفيذ األوامر، وعىدم وهو األسلوب الذي يستخدم القسوة والشدة مع المرؤوسي
وقىد أطلىق بعىض البىاحثين علىى . المرونة في تنفيذ التعليمات، وعدم السماح ألفراد المجموعة بمناقشتها

الىىنمط االسىىتبدادي أو المىىتحكم، والىنمط الفىىردي، والىىنمط اآلمىىر، : الىنمط األوتىىوقراطي عىىدة تسىىميات منهىا
األوتىوقراطي، إال أن كلمىة أوتوقراطيىة يمكىن أن تشىمل معظىم المعىاني التىي  والنمط الديكتاتوري، والنمط

 المفاهيم    
 النمط القيادي 



 

 اإلجراءات
 األنشطة
 االتصاالت
 التكنولوجيا

 


 

 التغيرات البيئة

 الظروف االقتصادية القيم و األعراف



 جماعة العمل

 العىىدد
 المؤهالت
 األهىداف

 

 ئدالقا

 الشخصية
 القيىىم
 الخبرات
 الطموح


 

 الموقـف

 األهىداف
 السياسات
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قصىىدتها التسىىميات السىىابقة، والتىىي تىىدور فىىي مجملهىىا حىىول محىىور واحىىد هىىو محاولىىة القائىىد األوتىىوقراطي 
وبىىالرغم مىىن أن هىىذا األسىىلوب يىىؤدي إلىىى إحكىىام . إخضىىاع كىىل األمىىور فىىي التنظىىيم الىىذي يىىديره لسىىلطته

ام العمىىل وزيىىادة اإلنتىىاج خوفىىًا مىىن الفصىىل والعقىىاب، إال أن مثىىل هىىذه القيىىادة تكىىون علىىى السىىلطة وانتظىى
المد  القصير فقط، ويظل تماسك العمل مرهونًا بوجود القائىد، وعلىى المىد  الطويىل تظهىر بىوادر عىدم 
م الرضىىا والتىىذمر وعىىدم االرتيىىاح بىىين أفىىراد الجماعىىة، ممىىا يضىىعف روحهىىم المعنويىىة ويقلىىل مىىن إنتىىاجه

 (.7140حسان، )وكفاءتهم في العمل 

 (The Democratic Style)النمط الديموقراطي : ثانيا

يعتمىد الىنمط الىديموقراطي علىىى إشىراك المرؤوسىين فىىي بعىض المهىام والمشىاركة فىىي اتخىاذ القىرارات ممىىا 
 :تمثل فيوترتكز القيادة الديمقراطية على ثالثة مرتكزات أساسية ت. يزيد من فاعلية وأداء العاملين

إقامة العالقات اإلنسانية بين القائىد ومرؤوسىيه، وتتمثىل العالقىات اإلنسىانية بىين القائىد الىديموقراطي  .4
شباع حاجاتهم االقتصادية  ومرؤوسيه في العمل في تحقيق االندماج وتفهمه لمشاعرهم ومشاكلهم وا 

 .والنفسية واالجتماعية
دعىىىوة القائىىىد لمرؤوسىىىيه وااللتقىىىاء بهىىىم لمناقشىىىة إشىىىراكهم فىىىي بعىىىض المهىىىام القياديىىىة، ويعنىىىى بىىىذلك  .7

مشكالتهم اإلدارية التي تواجههم، وتحليلها، ومحاولة الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لهىا، ممىا 
 .يخلق الثقة لديهم إلشراك القائد لهم في وضع الحلول المناسبة للمشكالت اإلدارية

سىلطة دون خىوف مىن الفهىم الخىاطي الىذي أصبحت القيادة فىي وضىع يحىتم اإلقىدام علىى تفىويض ال .0
يدور حول أن التفويض يعني التخوف من ممارسة السلطة، وحلت محل هذا الفهم الخىاطي عوامىل 
شىراكهم فىي صىنع  الثقة القائمة على ضىرورة إقامىة عالقىات إنسىانية سىليمة بىين القائىد ومرؤوسىيه، وا 

 (.7140حسان، )قراراته 

راطيىة ال تتمشىى مىع بعىض المرؤوسىين نتيجىة وجىود بعىض المرؤوسىين وتر  الباحثة أن القيادة الديمق
ممىىن ال يجىىدي معهىىم هىىذا األسىىلوب، وبىىذلك يمكىىن القىىول أن القيىىادة الناجحىىة هىىي التىىي تمىىارس دورهىىا 

 .حسب متطلبات الموقف
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 (The Iaissez_Fair Style)النمط الترسلي : ثالثا

ادة الحىرة، والقيىىادة المنطلقىىة، والقيىىادة الفوضىىوية، هنىاك تسىىميات كثيىىرة أطلقىىت علىى هىىذا الىىنمط منهىىا القيىى
وتقىىىل فاعليىىىة . والقيىىىادة غيىىىر الموجهىىىة، أو سياسىىىة إطىىىالق العنىىىان، أو نمىىىط تىىىرك الحبىىىل علىىىى الغىىىارب

األنظمىىىة والقىىىوانين واللىىىوائة لىىىد  القائىىىد الترسىىىلي لتحىىىل محلهىىىا الرغبىىىات والنزعىىىات دون تمييىىىز، وتىىىتحطم 
لفشل ويصبة كل شيء في حالة انعدام المراقبة، فال مسئولية وال رقابة، الحواجز والحدود بين النجاح وا

بل اضطراب وتسيب وبلبلة وانعدام الرؤية الواضحة لألمور، والقائىد الترسىلي ينحصىر دوره فىي توصىيل 
 (.7140حسان، )األوامر إلى المرؤوسين واإلشارة إلى القوانين دون متابعة أو مراقبة 

 :نظريات القيادة. 1.2.2

 اآلخىرين علىى األشىخاص بعىض تىأثير تفسىير حىاول البىاحثين مىن العديىد أن إلى( 7141) الغزو تشير
 بحىىث أن اإلشىىارة وتجىىدر غيىىره، فىىي مىىؤثراً  قائىىداً  الفىىرد مىىن تجعىىل التىىي واألسىىاليب النظريىىات خىىالل مىىن

 والنظرية اإلداري، السلوك ونظرية الشخصية، الصفات نظرية: هي أربع نظريات ضمن القيادة موضوع
 .فرعية أخر  نظريات على النظريات هذه وتحتوي. القيادية القو  ونظرية الظرفية،

 :نظرية الصفات الشخصية  -5

 القىىادة تميىىز فكريىىة أو اجتماعيىىة أو عاطفيىىة أو جسىىدية صىىفات وجىىود الشخصىىية الصىىفات نظريىىة تؤكىىد
 الثالثينىات خىالل النظريىة هىذه شاعت وقد. العاديين والقادة اآلخرين األشخاص من غيرهم عن الفعالين

 أي عمليىاً  توجىد ال وأنىه القيىادة صىفات دراسىات فشىل ثبىت وقىد. القرن هذا من والخمسينات واألربعينات
 بالصىىىفات قائمىىة وضىىع النظريىىات هىىىذه تسىىتطيع ولىىن الفاشىىل، مىىن النىىىاجة القائىىد تميىىز واضىىحة سىىمات

 وجىود إلىى تشىير الحديثىة الدراسىات بعىض نفإ ذلك رغم. الصفات لهذه أولوية وضع أو للقائد األساسية
 اإلشىراف وكفىاءة الىذكاء تشمل التي الشخصية الصفات من وعدد اإلدارية الفاعلية بين إيجابية عالقات
 .والفردية بالنفس والثقة والمبادأة
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 :اإلداري السلوك نظرية -2

 السىىلوك ظريىىةن فىىإن الشخصىىي تكىىوينهم بحسىىب القىىادة بىىين تميىىز الشخصىىية الصىىفات نظريىىة كانىىت إذا
 (. 7141, العجمي) وأعمالهم وتصرفاتهم سلوكهم أنماط حسب اإلداريين القادة بين تميز اإلداري

 (:نظرية المواقف)النظرية الظرفية  -

 جميعهىىىا تعتبىىىر متعىىىددة سىىىلوكية لنمىىىاذج ممارسىىىة هىىىي الفعالىىىة القيىىىادة بىىىأن النظريىىىة هىىىذه أصىىىحاب يىىىؤمن
 يمكىن ال الموقفيىة فالقيىادة. العمىل فىي وانىدفاعهم مسىاعدينال تفىاني وتحقيىق لألهداف للوصول ضرورية
 المؤسسىىىىة، فىىىي التنظيميىىىة والجوانىىىىب والمرؤوسىىىين، بىىىىالقائد، تتعلىىىىق كثيىىىرة عوامىىىل عىىىىن بمعىىىزل تفسىىىيرها
 .المحيطة والبيئة المادية والجوانب

 يفىىى مجموعىىىة لقيىىىادة يصىىىلة الىىىذي والشىىىخص شىىىتى، نمىىىاذج مىىىن قيىىىادات تالئمهىىىا المختلفىىىة والجماعىىىات
 يصىلة الىذي القائىد فىإن كىذلك تجىاري، مشىروع فىي مجموعىة لقيىادة بالضرورة يصلة ال صناعي مشروع
 واألسىاليب السىمات أن كمىا. التسىويق إدارة مىوظفي إلدارة يصىلة ال قىد اإلنتىاج إدارة فىي العاملين إلدارة

 الكىىالم نفىىس وينطبىىق متغيىىرة، أو جديىىدة منظمىىة لقيىىادة تجىىدي ال قىىد مسىىتقرة لقيىىادة تصىىلة التىىي القياديىىة
 االحتكاريىة والشىركات المنافسىة ظل في الشركات أو الربحية غير والمؤسسات الربحية للشركات بالنسبة

 . إلخ… الحجم صغيرة والشركات الكبيرة الشركات أو

فىىي القيىىادة كانىىت تنسىىب لفيىىدلر وهىىي أول محاولىىة هادفىىة مىىن أجىىل تطىىوير إطىىار إن أول نظريىىة موقفيىىة 
يهدف إلى تفاعل متغيرات الموقف وخصائص القائد، وتشتمل هذه النظرية علىى تحديىد  ومحتو  نظري

يجىىاد الموقىىف الىىذي يتناسىىب مىىع أسىىلوب القائىىد الثابىىت وقىىد قىىام فيىىدلر بتحليىىل . سىىلوك القائىىد وقياسىىه، وا 
ادة التىي تناولىت مفهىوم القيى اإلداري مىن خىالل قيامىه بتحليىل وتقيىيم العديىد مىن الدراسىات مفهوم الموقف

 42، باإلضىىافة إلىىى قيامىىه بىىإجراء دراسىىات وأبحىىاث امتىىدت لفتىىرات طويلىىة قىىد تصىىل إلىىى حىىوالي اريىىةاإلد
تغيىر الخصىائص والسىمات التىي تحىدد مىد  صىالحية القيىادة ومىد  وتركىزت جهىوده حىول معرفىة ، عام
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ثر في النمط وتحديد العناصر التي تؤ الموقف اإلداري،  وتغير واختالفها تبعًا الختالف هذه الخصائص
  .الذي استخدم فيهالقيادي للموقف اإلداري 

وقىىد اعتمىىد فيىىدلر علىىى أسىىلوبين فىىي القيىىادة يهىىتم إحىىداهما بالعىىاملين وعالقىىاتهم اإلنسىىانية، ويهىىتم اآلخىىر 
بأسىىلوب القيىىادة الىىذي يهىىتم بالعمىىل واإلنتىىاج، وقىىد حىىدد العوامىىل الموقفيىىة بطبيعىىة العالقىىات بىىين الىىرئيس 

، باإلضىافة إلىى درجىة هيكلىة العمىل فتىهية السلطة والقىوة التىي يتمتىع بهىا القائىد فىي وظه، ودرجومرؤوسي
إلى تفاعل المتغيرات الموقفية الثالثة السابقة بالتالي ، مما يؤدي مرؤوسيهووضوح المهام التي يقوم بها 

 (.7112 ,كنعان)بة و صعأكثر ومواقف تتراوح بين مواقف سهلة إنتاج مواقف مختلفة 

 :المسار أو الهدف نموذج -

ومثلت مدخاًل آخر للقيادة اإلدارية، وبناءًا عليها تكون مسىؤولية القيىادة مثمثلىة  لقد اشتملت هذه النظرية
وتنسىب هىذه النظريىة إلىى كىل مىن في اإلسهام في زيىادة حافزيىة المرؤوسىين وتحقيىق األهىداف المرجىوة، 

 والمهىىام األنشىىطة ممارسىىة فىىي المىىرؤوسة مسىىاعدفىىي والهىىدف منهىىا هىىو دور المىىدير  (هىىاوس ومييتشىىل)
 زيادةك الشخصية أهدافه تحقيق من الفرد يمكن الذي المسار توضيةويتمثل دور المدير في ، التنظيمية
 كيىف للعاملين يوضة نأ المديركما يجب على  ،قيمة الفرد يعتبرها التي العوائد زيادة، و والترقية الراتب
 إلىى يىؤدي بمىا القيىام على العاملين يساعد الفعال القائد ، وأننجازها  و  لفردا بأداء التنظيمية العوائد تقترن
وتقتىىرح . وللمنظمىىة للفىىرد قيمىىة ذات نتىىائج تحقيىىقيشىىجعه علىىى  أي قيمىىة يعتبرونهىىا التىىي العوائىىد مىىنحهم
 كمركىىىز للمرؤوسىىىين الشخصىىىية بالسىىىمات تتعلىىىقعوامىىل : وهمىىىا الموقفيىىىة المتغيىىىراتنىىىوعين مىىىن  النظريىىة
 (.7112 حريم،) المرؤوسين سيطرة خارج بيئية عوامل، و الفرد يملكها كما والمقدرة الخبرةو  السلطة

 :بالنشارد –نموذج هيرسي -

طُىىىورت هىىىذه النظريىىىة مىىىن قبىىىل الكىىىاتبين هيرسىىىي وبالنشىىىارد وحىىىددت مىىىد  اسىىىتعداد المىىىرؤوس للمتغيىىىر 
يهىىتم بالعمىل بدرجىة كبيىىرة ه أي أنىاألخبىار المىوقفي، وقامىت بىاقتراح أربعىىة أسىاليب قياديىة اشىىتملت علىى 

المشىىارك ، أيضىىًا يهىىتم بكىىل مىىن العمىىل والعالقىىات بدرجىىة عاليىىةو اإلقنىىاع ، وبالعالقىىات بدرجىىة منخفضىىة
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التفىىىويض يهىىتم بالعمىىىل وبالعالقىىىات بدرجىىىة ، و يهىىتم بالعالقىىىات بدرجىىىة عاليىىىة وبالعمىىل بدرجىىىة منخفضىىىةو 
أسىىىلوب ، وهىىىي ي تناسىىىب المواقىىىف التاليىىىةأسىىىاليب القيىىىادة الفعالىىىة التىىىكمىىىا اقترحىىىت النظريىىىة  .منخفضىىىة

أسىىلوب اإلقنىىاع وهىىو أفضىىل فىىي حالىىة ، األخبىىار يناسىىب األفىىراد ذوي النضىىج واالسىىتعدادات المنخفضىىة
أسىلوب المشىاركة وهىو األنسىب لألفىراد ذوي ، و األفراد ذوي النضج من الدرجة المنخفضة إلىى المتوسىطة

أسىىلوب التفىىويض األنسىىب لألفىىراد ذوي الدرجىىة لىىى ، إضىىافة إالدرجىىة المتوسىىطة إلىىى العاليىىة مىىن النضىىج
نجىاز العمىل يتوجىب علىى إلنىه كلمىا زاد مسىتو  نضىج األفىراد وتؤكد النظريىة علىى أ .العالية من النضج

 بلىىا، أمىىا إذا مىىا مزيىىد مىىن االهتمىىام للعالقىىات واألفىىراد وتقلىىيص اهتمامىىه بالتوجيىىه والعمىىلالالقائىىد إعطىىاء 
قلىىىص نمىىىط سىىىلوكه المهىىىتم بالعمىىىل أن ييجىىىب علىىىى القائىىىد فإنىىىه  وسىىىطمسىىىتو  نضىىىج األفىىىراد فىىىوق المت

 .(7112,كنعان) سواءحد والعالقات على 

 :نموذج مشاركة القيادة -

ضىىرورة قيىىام القائىىد بتحديىىد درجىىة مشىىاركة األفىىراد التىىابعين لىىه فىىي عمليىىة اتخىىاذ تركىىز هىىذه النظريىىة علىىى 
وتقتىرح علىى القائىد باتبىاع قواعىد ( فىروم وجىاجو)ن ، وتعود نسبتها إلى كىل مىالقرارات المتعلقة بالجماعة

تقريىىر نىىوع ودرجىىة المشىىاركة فىىي اتخىىاذ القىىرارات التىىي يجىىب تشىىجيعها فىىي المواقىىف وأهىىداف معينىىة فىىي 
يطلب معلومىات ، وأن مفردبشكل القائد باتخاذ القرار  في قيامأساليب القيادة المقترحة وتتمثل  ،المختلفة

طلع المجموعة على المشكلة بشكل منفرد ويطلب من يُ ، وأن خذ القرار بنفسهمن أفراد الجماعة ولكنه يت
أن القائىىد  ، كمىىا يجىىب علىىىيتخىىذ القائىىد القىىرار بنفسىىهأن معلومىىات وتقيىىيم الوضىىع و علىىى حىىدة كىىل فىىرد 

يجتمىىع القائىىد وأفىىراد الجماعىىة ، وأن أفىىراد الجماعىىة لمناقشىىة الوضىىع ولكىىن القائىىد يتخىىذ القىىراريجتمىىع مىىع 
 .ة األمر وتتخذ الجماعة القرارلمناقش

ولكىي نسىتطيع اإلجابىة علىى هىذا السىؤال  هىذه األسىاليب يسىتخدم القائىد؟والسؤال هنا يدور حول أي من 
 : وتشتمل هذه العوامل علىثمانية عوامل موقفية يجب على القائد أن يأخذ بعين االعتبار 

 .نوعية وجودة القرار .4
 .تهمية التزام األفراد بالقرار .7
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 ؟د  هيكلية المشكلةما م .0
 ؟هل سيبقى االفراد ملتزمين بالقرار فيما لو قام القائد باتخاذ القرار بمفرده .1
 ؟هل لد  القائد معلومات كافية .1
  ؟مد  مشاطرة األفراد األهداف التنظيمية الواجب تحقيقها من خالل حل المشكلة ما .2
 ؟هل هناك نزاع بين األفراد حول حل مفضل .2
 ؟ات كافية التخاذ القرار عالي الجودةهل لد  األفراد معلوم .2

حينما يفتقر للمعلومىات الكافيىة : معينة، مثالً وهكذا يجب على القائد زيادة مشاركة الجماعة في حاالت 
تقبىل وأن  ،المشىكلة غيىر واضىحة والمسىاعدة ضىرورية لتوضىية الموقىف، أن تكىون لحل المشىكلة بنفسىه

يسىمة بالمشىاركة  وقىت كىاف   وجىودكمىا أن  ،تنفيىذه بنجىاحضىروري ليعتبىر أمىر خرين اآلالقرار من قبل 
 .(7112حريم، ) الحقيقية

الظرفيىىة نتيجىىة الدراسىىات واألبحىىاث التىىي أجريىىت علىىى القيىىادة وأثىىرت  وقىىد ظهىىرت أهميىىة بعىىض العوامىىل
 متطلبىات أعمىال أعضىاء، نوعيىة العمىل الىذي يشىغله القائىدو ا كىالخبرة السىابقة للقائىد وعمىره على فعاليته

العوامىىل ، إضىىافة إلىىى درجىة التعىىاون الضىىرورية بىىين األعضىاءو ، حجىىم مجموعىىة المسىىاعدينو  لمجموعىةا
، تكىىىىىوين الشخصىىىىىي للمسىىىىىاعدينأيضىىىىًا الو ، الحضىىىىىارية همتوقعىىىىىاتو  النفسىىىىية المهيمنىىىىىة علىىىىىى المرؤوسىىىىين

 (.7141رزيق، )الوقت الالزم التخاذ القرار من ثم ، و المجتمع الذي تعمل ضمنه المنظمةو 

 :القيادية القوى نظرية -3

 عن للبحث العلماء ببعض الفعال اإلداري سلوكه أو المحببة القائد صفات حول االتفاق انعدام حدا
 الجديدة الطريقة هذه تجاه االجتماع علماء بعض ساهم وقد. القيادية المشكلة في للنظر أخر  طريقة
 يسمى فيما المرؤوسين وسلوك مشاعر على التأثير في القادة الرؤساء بعض قدرة أسباب عن وبحثوا
 المرؤوسين وسلوك مشاعر في القائد تأثير درجة أن القيادية القو  نظرية وتقترح. القيادية القو  بنظرية
 فقد المؤثرة القادة قو  أما. لها لحوزته المرؤوسين تصور بحسب أو قيادية لقو  حوزته بحسب تتفاوت
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 والقدرة والثقة والفكرية والعضلية والملكية والسرية لتحايلوا والعقاب المكافأة مثل كثيرة أشياء شملت
 .(7140 حسان،) إلخ… االجتماعي والقبول والخبرة

 :اإلبداعية القيادة -4

ولكي يصبة هذا . القيادة بمفهومها العام هي التأثير في اآلخرين ودفعهم لتحقيق أهداف المنظمة
نية على اإلبداع في إعدادها واختيارها، وذلك لتترجم التأثير فاعاًل وحقيقيًا البد أن تكون القيادة مب

المعرفة التي اكتسبتها إلى اختيارات جديدة تتسم بالجودة وتحقق الفائدة من خالل اهتمامها بحل 
المشكالت بطرق إبداعية تختلف عن غيرها من الطرق، حيث أن المبدع يالحظ أن هناك شيئًا خاطئًا 

ق أفضل للحل، أو من خالل إعادة تركيب األنماط المعروفة من لم يالحظه اآلخرون وأن هناك طر 
فالقيادة اإلبداعية مرنة، . المعرفة في أشكال فريدة وخطوط تتميز باألصالة وتصل إلى حلول مبدعة

متجددة، موجهة، والقائد المبدع شخصية فذة، واثقة، مثابرة تأخذ بزمام المبادرة وتدرك عواقب األمور 
 (.7117يونس، )ورؤية مستقبلية  ولديه نظره شاملة

ويستطيع القائد اإلبداعي جمع األفكار الجديدة مع بعضها البعض بطريقة فردية تنظم عالقتها غير 
القيادي ينبثق من كون القائد المبدع هو الذي ير  المشكلة "والدور . المترابطة، وجعلها بؤرة إبداع

 ".ويقوم بقراءتها دون غيره وبطريقة مختلفة

 :عالقة اإلبداع بالقيادة 27.2.

إن للربط بين القيادة واإلبداع أهمية في نجاح استمرار العمليات اإلبداعية داخل المجتمع المدرسي، 
فالقادة اإلبداعيين ال يرضون فقط بإعادة ترتيب الهياكل الموجودة . وفي تنمية وتهيئة المناخ اإلبداعي

إن نمط القيادة اإلبداعية هو االكتشاف . ريقة أفضلولكن يحفزهم السعي المستمر من أجل إيجاد ط
وتجديد النفس وتأثيرهما يساهم في تحقيق المصلحة األعم ويرفع وعي القيادة واألتباع والمنظمة ككل 

 ).7112الصيرفي، )
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وتتضة العالقة بين اإلبداع والقيادة وماذا يقدم كل منهما لآلخر من خالل العالقة التبادلية الوثيقة 
ما، ونجد ذلك جليًا في خصائص اإلبداع في العمل القيادي الذي يتمثل في االنفتاح نحو التغيير، بينه

والقدرة على التحكم في البيئة التي يعيش فيها، والثقة في قدرة غيره على اإلنجاز وتحمل المسئولية 
 (.7114مصطفى، )واحترام اختيارات الغير، واالندفاع نحو التعلم واستخدام الثقافة 

 :صفات القائد المبدع 3.2

 :من أبرز صفات القائد المبدع، التفكير اإليجابي الذي يمتاز بى
 . االتجاه إلى الخلوة بين فترة وأخر  للتفكر والنظر والتصور• 
 .االهتمام بتجميع وتحليل وتوظيف المعلومات لخدمة التفكير• 
 . تي يقودهاالوضوح التام للرؤية والرسالة للمؤسسة أو المنظمة ال• 
 .اإلبداع واالبتكار والطموح إلى كبريات األمور• 
 (.7114مصطفى، ) الثقافة العالية المتجددة المتنوعة التي تشحذ العقل والفكر• 

أن القائد المبدع هو من يمتلك العقلية والشمولية الكلية التي تنظر إلى األمور من ( 7141)وير  نجم 
وينظر القائد المبدع إلى . ة عميقة وذات بعد استراتيجي طويل األجلكافة الزوايا، وتكون هذه النظر 

أن القائد المبدع ( 7112)وير  جلدة وعبودي . المستقبل وتحدياته ومحاولة التنبؤ به واالستعداد له
 .يستند إلى المبادئ والقيم السامية في العمل والعالقات، واتخاذ المواقف التي تحقق الطموحات

 : ادة اإلبداعيةسمات القي 4.2

وهي القدرة على مجابهة موقف معين ينطوي على مشكلة أو عدة مشكالت  :الحساسية للمشكالت
, خير اهلل)تحتاج إلى حل، وتعتبر سمة الحساسية للمشكالت من أهم السمات اإلبداعية للقادة 

7111.) 

ؤولية والزيادة في النضج تعني المثابرة قوة العزيمة واإلصرار على اإلنجاز وتحمل المس :المثابرة

االنفعالي واالستمرار في العمل للوصول إلى حلول مبتكرة جديدة للمشكالت والميل لألعمال 
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والفرد المبدع يحب روح . وهي أحد سمات الشخصية المبدعة المهمة. التي فيها تحد وصبر
وقادر على  المخاطرة، مستقل ومثابر وعالي الدافعية ومتشكك ومنفتة على اآلراء الجديدة

 (.7117سلطان، ) التسامة مع العزلة ولديه إحساس كبير بالفكاهة

المبادرة سمة من السمات اإلبداعية ومبدًأ إداريًا هامًا وهو القدرة على اإلبداع واالبتكار : لمبادرةا
وتظهر المبادرة في المناخ الصحي الذي يشجع . والتصرف الواعي والسريع في مختلف المواقع

 (.4171, القرشي)ن ويحفزهم على المبادرات والمبادآت العاملي

إن سمة الطرافة والغرابة نابعة من كون اإلبداع يدرك بالحدس والجراءة في إبداء : الطرافة والغرابة

ن كانت صادرة من المراجع العليا وهي صفة ال تتوفر . المقترحات واآلراء ومناقشتها حتى وا 
 .ترديد الموافقات دونما تفكير طمعًا في كسب رضى رؤسائهملد  المتملقين الذين يتقنون فن 

 :أهمية اتخاذ القرار 1.2

إن اتخاذ القرارات هو محور العملية اإلدارية كما ذكرنا، ذلك أنها عملية متداخلة في جميع وظائف 
لة من اإلدارة ونشاطاتها، فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإنها تتخذ قرارات معينة في كل مرح

مراحل وضع الخطة سواء عند وضع الهدف أو رسم السياسات أو إعداد البرامج أو تحديد الموارد 
وعندما تضع اإلدارة التنظيم المالئم لمهامها . المالئمة أو اختيار أفضل الطرق واألساليب لتشغيلها

وحجمه وأسس تقسيم المختلفة وأنشطتها المتعددة فإنها تتخذ قرارات بشأن الهيكل التنظيمي ونوعه 
اإلدارات واألقسام، واألفراد الذين تحتاج إليهم للقيام باألعمال المختلفة، ونطاق اإلشراف المناسب، 

وعندما يتخذ المدير وظيفته القيادية فإنه يتخذ مجموعة من . وخطوط السلطة والمسؤولية واالتصال
رة دوافعهم وتحفيزهم على األداء الجيد أو القرارات سواء عند توجيه مرؤوسيه وتنسيق جهودهم، أو استثا

وعندما تؤدي اإلدارة وظيفة الرقابة فإنها أيضًا تتخذ قرارات بشأن تحديد المعايير . حل مشكالتهم
المالئمة لقياس نتائج األعمال، والتعديالت التي سوف تجريها على الخطة، والعمل على تصحية 

لقرارات في دورة مستمرة مع استمرار العملية اإلدارية وهكذا تجري عملة اتخاذ ا. األخطاء إن وجدت
 .نفسها
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يعتبر القرار اإلداري تصرفًا قانونيًا أو نظاميًا ووسيلة من وسائل اإلدارة لتحقيق أغراضها وأهدافها، 
فالقرار هو الذي يؤمن القو  البشرية . حيث يقوم القرار اإلداري بدور كبير في مجال العملية اإلدارية

ئل المادية الالزمين للعملية اإلدارية، كما أن القرار هو الذي يبلور التوجهات والسياسات إلى والوسا
أمور محسوسة، كما يعدل األخطاء ويقوم االعوجاج في مسار تلك العملية، ويوضة االلتزامات 

ملية وألهميته عهد بإصداره إلى المستويات العليا في الهرم اإلداري حيث تعتبر ع. ويكشف الحقوق
إصدار أو صنع القرار من الوظائف األساسية للوزراء والمدراء ونحوهم، كما أن هذه العملية تضمن 
ن كان يصدر باسم أحد المسئولين إال أنه ناتج عن جهود مجتمعة  طابعًا تنظيميًا لكون القرار، وا 

 .(7140العجمي، )
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 :الدراسات السابقة 1.2

ن الدراسات السابقة التي بحثت في موضوع درجة ممارسة عرضت الباحثة في هذا الجزء مجموعة م
المرونة اإلدارية وعالقتها بالقيادة اإلبداعية لمديري المدارس الثانوية في مديرية قباطية من وجهة نظر 
المعلمين، حيث قامت الباحثة بتقسيمها إلى قسمين؛ ضم القسم األول الدراسات العربية، بينما ضم 

ات األجنبية، وقسم كل منهما إلى قسمين دراسات تتعلق بالمرونة اإلدارية وأخر  القسم الثاني الدراس
 .تتعلق باألخالقيات المهنية، وقامت الباحثة بعرضها معتمدة على التسلسل الزمني

 :الدراسات العربية التي تناولت المرونة اإلدارية 5.1.2

كويىىىت للمرونىىىة اإلداريىىىة وعالقتهىىىا درجىىىة ممارسىىىة مىىىديري المىىىدارس فىىىي دولىىىة ال( 7142)درس العنىىىزي 
بمستو  الكفاءة الوظيفية للمعلمين، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانىات مىن مجتمعهىا الىذي 
تىىألف مىىن مىىديري المىىدارس فىىي دولىىة الكويىىت، وتىىم تطبيىىق أداة الدراسىىة علىىى عينىىة الدراسىىة المكونىىة مىىن 

لكفىاءة الوظيفيىة السىائدة فىي المىدارس الحكوميىة المتوسىطة معلمًا وأشىارت نتىائج الدراسىة إلىى أن ا( 22)
فىىي دولىىة الكويىىت مىىن وجهىىة نظىىر مىىديريها ومعلميهىىا كانىىت بدرجىىة عاليىىة، وأن هنىىاك عالقىىة ارتباطيىىة 

 .موجبة بين الدرجة الكلية لسمات المرونة اإلدارية والدرجة الكلية ألبعاد الكفاءة الوظيفية

لى التعىرف علىى درجىة تطبيىق المرونىة اإلداريىة لىد  مكاتىب التربيىة إ( 7141)وهدفت دراسة الربيعاني 
والتعلىىيم بمدينىىة مكىىة المكرمىىة واسىىتخدمت الباحثىىة المىىنهج الوصىىفي التحليلىىي كمىىا اسىىتخدمت االسىىتبانة 
كأداة لجمع بيانات الدراسة من مجتمعهىا المتمثىل بمىديريات مكاتىب التربيىة والتعلىيم والمسىاعدات بمدينىة 

 .مشرف ومدير( 742)وتم توزيع أداه الدراسة على  مكة المكرمة

وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أبرزها أن درجة المرونىة اإلداريىة لىد  مكاتىب التربيىة والتعلىيم 
بمدينىة مكىة المكرمىىة جىاءت بدرجىة عاليىىة، حيىث تىأتي المرونىىة المتعلقىة بمجىال إجىىراءات وآليىات العمىىل 

مرونة المتعلقة بمجال األداء والتقييم، وفي المرتبة الثالثة تىأتي كىل مىن المرونىة بالمرتبة األولى، يليها ال
كمىا بينىت النتىائج أن هنىاك . المتعلقة بمجال االنظمة واللوائة، والمرونىة المتعلقىة بمجىال اتخىاذ القىرارات
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اإلداريىة فروق ذات داللة إحصائية بىين متوسىطات اسىتجابات أفىراد عينىة الدراسىة حىول تطبيىق المرونىة 
لىىد  مكاتىىب التربيىىة والتعلىىيم بمدينىىة مكىىة المكرمىىة بىىاختالف متغيىىر سىىنوات الخبىىرة، وذلىىك لصىىالة أفىىراد 

 (.سنة 41-44)عينة الدراسة ممن خبرتهن تتراوح ما بين 

فقد هدفت إلى التعرف إلى مد  الحاجة لتطبيق مفهوم المنظمة المرنة ( 7141)أما دراسة الفاضل 
ية في المملكة األردنية الهاشمية، صممت استبانتان األولى للبحث في واقع في الجامعات الحكوم

الحاجة إلى المرونة في الجامعات، واالستبانة الثانية للبحث في الحاجات الالزمة لتطبيق مفهوم 
( 11)رئيس قسم و( 1)عمداء و( 1)فردًا منهم ( 11)وقد بلا عدد أفراد العينة . المرونة في الجامعات

وأظهرت نتائج البحث وجود فرق ذات داللة إحصائية بين كل من واقع الحاجة . ئة تدريسعضو هي
إلى المرونة في الجامعات، كما أظهرت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستو                       

 (α = 0.05) األردنية من وجهة في درجة الحاجة إلى تطبيق مفهوم المرونة في الجامعات الحكومية
 .نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام تعز  لمتغير المسمى الوظيفي

 : الدراسات العربية التي تناولت القيادة االبداعية 2.1.2

للتعرف على درجة إدارة اإلبداع وعالقتها باألداء اإلداري لد  مديري ( 7142)وهدفت دراسة السودي 
الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، فقد تم  المدارس الحكومية في محافظات شمال
معلمًا ومعلمة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ( 077)إجراء الدراسة على عينة تكونت من 

واستخدام االستبانة كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج ترتيب مجاالت إدارة اإلبداع حيث جاء مجال 
، بينما حصل مجال %29.2بنسبة  0.92ى بأعلى متوسط حسابي بلا األصالة في المرتبة األول

وبنسبة  0.27، ومجال الحساسية بالمشكالت على متوسط حسابي %22بنسبة % 0.9الطالقة على 
، %21وبنسبة  0.22، في حين جاء االحتفاظ باالنتباه بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 22.1%

في مستو  إدارة اإلبداع ( α=1.11)إحصائية عند مستو   وكذلك اتضة عدم وجود فروق ذات داللة
، بينما كانت هناك فروق ذات داللة (العمر، الجنس، الخبرة)وعالقته باألداء اإلداري تعز  لمتغيرات 
وأوصت الدراسة بضرورة إعطاء مدير المدرسة المساحة . إحصائية تعز  لمتغير المؤهل العلمي
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والتعليم، وذلك ليستطيع تطوير اإلبداع على مستو  العملية التعليمية  المطلوبة من قبل وزارة التربية
ككل، وضرورة توفير الدعم اللوجستي والمادي لمدير المدرسة ليستطيع تنفيذ خططه نحو إدارة اإلبداع 

 . وتطبيق هذه الخطط على أرض الواقع

طلبات إدارة المعرفة في للتعرف على القيادة اإلبداعية وعالقتها بمت( 7140)هدفت دراسة صالة 
جامعة الكوفة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 

قيادي من القيادات اإلدارية في جامعة الكوفة، وتم استخدام االستبانة  21وتكونت عينة الدراسة من 
ادات واعية ومهتمة بتطبيق إدارة المعرفة كأداة للدراسة، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك قي

ومشجعة لتبادل المعلومات بين األفراد العاملين، وتبين توفر بنية معلوماتية حول واقع الخدمات الحالية 
وتوقعات التوسع فيها وفقًا الحتياجات األفراد فيها، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالكادر البشري 

عادة النظر في الهيكل التنظيمي واإلداري باعتباره العنصر األهم واأل ساسي في دورة حياة المنظمة، وا 
 . في المنظمات المبحوثة ووضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب

للتعىىىرف علىىىى القيىىىادة اإلبداعيىىىة للمىىىديرات وعالقتهىىىا بىىىااللتزام ( 7140)وكىىىذلك جىىىاءت دراسىىىة الزهرانىىىي 
. ال بمدينة مكة المكرمىة مىن وجهىة نظىر المىديرات والمعلمىاتالتنظيمي للمعلمات في دور رياض األطف

 11مىىديرة ومعلمىىة، بواقىىع ( 021)تىىم اسىىتخدام المىىنهج الوصىىفي المسىىحي، وتكىىون مجتمىىع الدراسىىة مىىن 
معلمة، وتم استخدام االستبانة كىأداة  011مديرة و 11معلمة، وتكونت عينة الدراسة من  071مديرة، و

وأظهىىرت النتىىائج وجىىود عالقىىة ارتباطيىىة بىىين . أفىىراد مجتمىىع الدراسىىة للدراسىىة، حيىىث طبقىىت علىىى جميىىع
درجىىىة ممارسىىىة مىىىديرات دور ريىىىاض األطفىىىال األهليىىىة بمدينىىىة مكىىىة المكرمىىىة للقيىىىادة اإلبداعيىىىة ودرجىىىات 

وأوصىت الدراسىة بتشىجيع المىديرات علىى اسىتمرارية الممارسىات العاليىة مىن . االلتزام التنظيمي للمعلمات
عيىىىىىة، وتشىىىىىجيع المعلمىىىىىات علىىىىىى اسىىىىىتمرارية الممارسىىىىىات العاليىىىىىة مىىىىىن االلتىىىىىزام التنظيمىىىىىي، القيىىىىىادة اإلبدا

 .والمحافظة عليها

هدفت للكشف عن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل القادة ( 7140)دراسة عبابنة والشقران 
دراسة على جميع التربويين في مديرية التربية والتعليم في محافظة إربد من وجهة نظرهم، وتم تنفيذ ال
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، 7141/7144أفراد المجتمع الذي تكون من جميع القادة التربويين في المحافظة للعام الدراسي 
قائدًا تربويًا، كما استخدم المنهج الوصفي المسحي في هذه الدراسة، وتم ( 770)والبالا عددهم 

من قبل القادة التربويين في استخدام االستبانة حيث تم التوصل إلى أن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري 
مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد جاء بدرجة متوسطة للدرجة الكلية، وأنه ال توجد فروق ذات 

في تقديرات أفراد العينة لممارسة اإلبداع اإلداري تعز  ( α=1.11)داللة إحصائية عند مستو  الداللة 
 . مى الوظيفيلمتغيرات الخبرة العملية، والمديرية، والمس

للتعرف على فعالية القيادة اإلدارية لد  مديري ومديرات المدارس ( 7140)وجاءت دراسة حورية 
الحكومية التابعة إلدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 

تابعة إلدارة التربية والتعليم في وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية ال
مديرة، حيث  01مديرًا و 14مديرًا ومديرة بواقع  22المدينة المنورة، أما عينة الدراسة فقد تكونت من 

أظهرت النتائج أن تصورات مديري المدارس الحكومية التابعة إلدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة 
ى المستو  الكلي جاءت بدرجة متوسطة، وأشارت النتائج إلى عدم لدرجة فعالية القيادة اإلدارية عل

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لفعاليات القيادة اإلدارية وفقًا لمتغير الخدمة 
اإلدارية، والمؤهل، والتخصص، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية وفقًا لمتغيري الجنس وموقع 

صت الدراسة بضرورة العمل على رفع درجة الفعالية القيادية لد  المديرين والمديرات من المدرسة، وأو 
خالل تعريضهم لبرامج تدريبية وتأهيلية ممنهجة، والحرص على إكساب المديرين والمديرات مهارات 

ل، متنوعة في مجال فهم اآلخرين، والعمل بموضوعية، وكيفية استخدام السلطة، ومعرفة مبادئ االتصا
 .والمرونة في العمل

فقد هدفت للتعرف إلى واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري ومعوقاته لد  ( 7147)أما دراسة الحارثي 
مىديري المىدارس الثانويىىة فىي محافظىة جىىدة مىن وجهىة نظىىر المعلمىين والىوكالء، وتىىم تنفيىذ الدراسىة علىىى 

ثانويىىة الحكوميىىة للبنىىين فىىي المحافظىىة جميىىع أفىىراد المجتمىىع الىىذي تكىىون مىىن جميىىع مىىديري المىىدارس ال
فردًا، واستخدم الباحث المنهج الوصفي واالستبانة، وتم التوصل إلى أن تقىديرات ( 792)والبالا عددهم 
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معوقات اإلبداع جاءت بدرجة متوسطة على المستو  اإلجمالي، وأن تقديرات معوقىات اإلبىداع اإلداري 
 .جاءت بدرجة كبيرة على المستو  اإلجمالي

دراسة هدفت للتعرف على العالقة بين القيادة اإلبداعية والمناخ التنظيمي في ( 7147)أجر  السلمي 
واستخدمت  .المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة من وجهة نظر مديري ومعلمي تلك المدارس
اء في مكاتب الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمعها المكون من جميع المشرفين والمدر 

وبينت نتائج . معلم( 011)مدير و( 11)التربية والتعليم، وقامت الباحثة بتوزيع أداة الدراسة على 
الدراسة أن القيادة اإلبداعية تمارس في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة بدرجة متوسطة من 

رس الحكومية المتوسطة بمدينة المناخ التنظيمي السائد في المدا أنوجهة نظر مديريها ومعلميها، و 
جدة من وجهة نظر مديريها ومعلميها جاء بدرجة عالية في بعدي االنتماء والنزعة اإلنسانية وبدرجة 

وأظهرت النتائج أيضًا وجود عالقة ارتباطية . متوسطة في بعدي التركيز على اإلنتاجية واإلعاقة
الدرجة الكلية ألبعاد المناخ التنظيمي، وأيضًا وجود موجبة بين الدرجة الكلية لسمات القيادة اإلبداعية و 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسات القيادة 
اإلبداعية في المدارس الحكومية تبعًا لمتغيرات المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة  

صائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع المناخ ووجود فروق ذات دالّلة إح
التنظيمي السائد في المدارس الحكومية المتوسطة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي وعدد سنوات الخبرة، 

 . وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

القة بين سمات القائد التحويلي وتوافر اإلبىداع إلى التعرف على الع( 7112)هدفت دراسة العازمي 
اإلداري لد  العاملين المدنيين بديوان وزارة الداخلية، وتم استخدام المنهج الوصفي وتم استخدام 
االستبانة كأداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من موظفي ديوان وزارة الداخلية من المدنيين بمدينة 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن  .موظف( 011)الرياض والبالا عددهم 
خصائص وسمات القيادة التحويلية متوفرة بدرجة كبيرة لد  القيادات في وزارة الداخلية، حيث كانت 
تسع وعشرون سمة وخاصية من سمات وخصائص القيادة التحويلية متوفرة بدرجة كبيرة لد  القيادات 
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، وكانت القدرات اإلبداعية متوفرة بدرجة كبيرة لد  العاملين المدنيين بوزارة المدنية في وزارة الداخلية
 .الداخلية

إدارة الوقىىىت لىىىد  مىىىديري المىىىدارس الثانويىىىة الحكوميىىىة فىىىي محافظىىىة عمىىىان ( 7117)ودرسىىىت الرحاحلىىىة 
البيانىات  وعالقتها بالقيادة اإلبداعية من وجهة نظر المديرين، واستخدمت الباحثة االسىتبانة كىأداة لجمىع

مىىن مجتمعهىىا المتمثىىل بجميىىع مىىديري المىىدارس الثانويىىة، وأظهىىرت نتىىائج الدراسىىة أن الفقىىرات فىىي متغيىىر 
وهي نسبة جيىدة جىدًا، كمىا حصىل متغيىر القيىادة اإلبداعيىة علىى نسىبة % 27إدارة الوقت حصلت على 

اللىىة إحصىىائية فىىي كمىىا أظهىىرت نتىىائج الدراسىىة أنىىه ال توجىىد فىىروق ذات د. وهىىي نسىىبة جيىىدة جىىداً % 22
متغير إدارة الوقت والقيادة اإلبداعية تعىز  لمتغيىر جىنس المىدير أو اخىتالف المؤهىل العلمىي أو الخبىرة، 

 . وتبين أن هناك عالقة إيجابية بين إدارة الوقت والقيادة اإلبداعية من خالل إجابات المديرين

 

 :الدراسات الجنبية التي تناولت المرونة اإلدارية 3.1.2

إلى بيان العالقات بين أبعاد المرونة والممارسات القيادية ( Offutt, 2012) دراسة أوفتهدفت و 
مدير مدرسة في غرف والية فيرجينيا األمريكية، وهدف الباحث ( 22)والديموغرافية لد  مجموعة من 

عداد مدرا ء المدارس من ذلك للوصول إلى معرفة المهارات التي يتم التعرف عليها لتحسين اختيار وا 
من مديري المدارس االبتدائية لجمع البيانات  22قامت هذه الدراسة الكمية بمسة . الفعالين والمميزين

استخدم الباحث استبيان المرونة على . حول أبعاد المرونة وممارسات القيادة والمعلومات الديموغرافية
. LPIو  PRQبين العناصر الفردية  االنترنت، وأسفرت الدراسة عن وجود عدد من العالقات اإليجابية

وقد أوصى . وقد تم ربط العدد األصغر للخصائص الديموغرافية باألمور المرنة وممارسات القيادة
الباحث بعدد من المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، بما في ذلك استخدام المعلومات في 

 . عمليات التقييم والتطوير
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إلى استكشاف السمات الشخصية واإلدارية المرتبطة بالمرونة ( Pope, 2011)وهدفت دراسة بوبي 
لد  مديري المدارس الثانوية في والية فلوريدا حيث تناط بالمدير مسؤوليات كبيرة ومساءلة ومهام كبيرة 
وغيرها من الضغوطات التي يواجهها في إدارة المدرسة، بحثت الدراسة في ارتباط تلك المرونة مع 

ا الوظيفي وااللتزام التنظيمي أو الوظيفي، واختبرت الدراسة التجريبية النظرية القائلة بأن مستو  الرض
المديرين الذين يتمتعون بمستويات أعلى من الرضا الوظيفي والتزام العمل من المرجة أن يكون لديهم 

خبرة والموقع مستويات أعلى من المرونة، كما قامت هذه الدراسة بالتحقيق فيما إذا كانت سنوات ال
المدرسي ومعدل الفقر المدرسي ومستو  المدرسة والمرتب األساسي وااللتحاق بالطالب تشارك عالقة 

استخدمت الدراسة استبيانًا لقياس مستويات المرونة والرضا الوظيفي . مهمة مع المرونة األساسية
سي وهي مقياس كورنر، تألف المسة من ثالثة أدوات قياس نف. وااللتزام بالعمل لد  المشاركين

وتم . لاللتزام( TCM)روث للرضا الوظيفي، ونموذج مكون من ثالثة عناصر  -ومؤشر برايفيلد
التوصل إلى أنه ليس هناك عالقة بين سنوات الخبرة والموقع المدرسي ومعدل الفقر المدرسي ومستو  

ك، أشارت نتائج هذه الدراسة المدرسة والمرتب األساسي وااللتحاق بالطالب ومرونة المدراء، ومع ذل
التجريبية إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي والمرونة بالنسبة للمدراء باإلضافة 

 .إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام العمل العاطفي والمرونة

 

مناقشة التعقد الناتج إلى طرح و ( Plessius & Ravesteyn, 2010)تشير دراسة راسفيين وبليسيز 
عن مد  المرونة التي تؤدي إلى خلق الحاجة لمزيد من التحكم في العملية التعليمية، كما تتطرق 
الدراسة إلى نوعية أدوات تكنولوجيا المعلومات التي تساهم في التحكم بالمرونة في مناهج التعليم 

من أعضاء ( 711)عينة الدراسة من تكونت المهني العالي، وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي، و 
وتحقيقًا ألهداف الدراسة تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة، وتوصلت النتائج إلى . هيئة التدريس

أنه على الرغم من تشجيع الجامعات للطالب على المشاركة في النشاطات التعليمية الخارجية وبرامج 
في تنسيق العملية التعليمية للطالب، إضافة إلى وجود نقص التدريب إال أن هذا يؤدي إلى زيادة التعقد 
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في دعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات اآللية والعمليات التنظيمية، مما يشكل واحدًا من أهم المعوقات 
 . التي تزيد من تعقد هذه العملية

يم بالنسبة إلى تقييم أهداف وزارة التعل( Jaradat & Qablan, 2010)هدفت دراسة جرادات وكابلن 
من  MISمن طالب برنامج  479لبرنامج مسار المعلومات اإلدارية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

من الطالب  71من طالب الصف الثاني عشر و 49طالبًا في الصف الحادي عشر و 22بينهم 
ث من المشرفين على البرنامج في ثالثة من المدارس، واعتمد الباح 0من المعلمين و 44الجدد و

وقد . المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث قام باستخدام االستبيانات اإلحصائية التي تضمنت ثالثة جوانب
قد ساهمت في  MIS – Onlineتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها أن منهجية 

إلعداد الدقيق، تحقيق أهداف التعلم ومساره، مع العلم بأن طرح المنهجية وتنفيذها يتطلب التخطيط وا
وتطوير خطة تطبيق استراتيجية مع تحديد عدد وفترات الدروس وطريقة توصيل البرنامج بطريقة 

نجاز النتائج التعليمية المتوقعةو  منهجية والتأكيد على األسلوب المتكامل لتدريس المنهجية  .ا 

حول المرونة  اختبار لتحديد التصورات إلى إجراء دراسة هدفت( ,Domeck 7112) وأجر  دومك
في القيادات التربوية والتجارية لد  مجموعة من القادة األكاديميين أو التربويين مثل مدراء المدارس 
ومجموعة أخر  من مدراء الشركات إلجراء دراسة مقارنة، وكانت العينة من وسط والية فلوريدا حيث 

القادة المرنين، وتم اختيار القادة أظهر تحليل النتائج معلومات مفيدة لكشف العوامل التي تؤثر في 
التربويين عشوائيًا من مديري المدارس في منطقة وسط فلوريدا، فضاًل عن قادة اإلدارة في اثنتين من 

تم التوصل إلى أن القادة التربويين الجامعيين، هم أعلى من الناحية . الجامعات المحلية الرئيسية
وكان الذكاء العاطفي مكونًا قويًا في كلتا المجموعتين  اإلحصائية في العديد من مكونات المرونة،

التعليميتين؛ كما كان القادة في مجال األعمال أعلى بشكل ملحوظ في حل المشاكل كمكون المرونة،  
 .وتبين أن سنوات الخبرة كانت عاماًل مؤثرًا في المرونة أيضاً 
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 : الدراسات الجنبية التي تناولت القيادة االبداعية 4.1.2

لتحديد سمات مدراء المدارس في المدن والتي من خاللها ( Michelle, 2012)وهدفت دراسة ميشيل 
يتم تحسين أداء المدارس، حيث يواجه المدير ظروفًا متنوعة ومتباينة من خلفيات الطلبة والمعلمين 

استخدمت . لمدراءوأداء الطالب والمشاكل التعليمية المتنوعة والتي تتطلب مرونة إدارية من هؤالء ا
لتوسيع المنظور حول مرونة القيادة، وتم استخدام ( من خمسة مديرين)الدراسة نهج دراسة حالة 

ويمكن أن تساعد هذه النتائج المقاطعات التعليمية ومؤسسات التعليم . المالحظة والمقابلة كأداة للدراسة
ون إلى قيادة المدارس التي تتسم العالي في التفكير بشكل نقدي حول أنواع األشخاص الذين يحتاج

 .بالتحدي بشكل خاص، وكيفية دعمهم بشكل أفضل من خالل التدريب والدعم األساسيين المتواصلين

إلى توضية مد  تأثير سلوكيات القيادة ( Shin & Zhou, 2003)هدفت دراسة شاين وزهو 
من العاملين ومشرفيهم بقسم ( 791)التحويلية على إبداع العاملين، وقد تكون مجتمع الدراسة من 

شركة صناعية في كوريا وهم نفس حجم العينة، وصممت استبانة لجمع ( 12)البحىوث والتطوير في 
وجود  البيانات، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج أهمها

القىدرات اإلبداعيىة للعاملين، وأن التحفيز يتوسط  عالقة إيجابية بين النمط القيادي التحويلي وبين تنميىة
القيم الخاصة بالعاملين  العالقة بين النمط القيادي التحويلي وتنمية القدرات اإلبداعية للعاملين، وأن

 .تلعب دورًا وسيطًا بين القيادة التحويلية واإلبداع
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 :التعقيب عل الدراسات السابقة 7.2

بعض الدراسات قامت بدراسة درجة ممارسة المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس كدراسة الربيعاني 
. (Offutt, 2012)ومنها من قام بدراسة العوامل المؤثرة وأبعاد المرونة اإلدارية كدراسة  (7141)

بير في مجال وهناك الكثير من الدراسات التي تناولت موضوع القيادة اإلبداعية لما لها من شأن ك
اإلدارة المدرسية، بحيث تم تصنيف الدراسات السابقة إلى محورين أساسين؛ المحور األول تضمن 

، والمحور الثاني (7112)ودراسة العازمي ( 7117)الدراسات التي تناولت القيادة كدراسة الرحاحلة 
، (7142)اسة السودي ، ودر (7147)تضمن الدراسات التي تناولت اإلبداع في القيادة كدراسة صالة 

 (.7140)ودراسة حورية 

ويتبين من الدراسات السابقة أن هناك أهمية كبيرة للمرونة اإلدارية، وأهمية كبيرة لتحلي مديري 
المدارس بالمرونة والقيادة؛ لما لها من تأثير كبير على العاملين في المؤسسة التعليمية، حيث تؤدي 

 .فعيتهم مما يؤدي بالتالي إلى النمو المهني والتطورإلى تشجيعهم ورفع مستو  أدائهم ودا

 :وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من حيث

 إثراء اإلطار النظري للدراسة. 
  تحديد نوعية األداة التي سيم استخدامها في مجال المرونة اإلدارية والقيادة اإلبداعية حيث أن

 .ىأداة للدراسةمعظم الدراسات تناولت االستبانة ك
 بناء األداة وهي استبانة خاصة بالمرونة اإلدارية وأخر  خاصة بالقيادة اإلبداعية. 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات 
 
 :المقدمة 1. 3

تناول هذا الفصل وصفًا كاماًل ومفصاًل للطريقة واإلجراءات التي قامت بها الباحثة لتنفيذ هذه الدراسة، 
جراءاتها، والمعالجة اإلحصائية للبياناتوش  .مل وصف منهج الدراسة، ومجتمعها، وعينيتها، وثباتها، وا 

 :منهج الدراسة 2. 3

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في 
 .ه الدراساتالوقت الحاضر وكما هي في الواقع، وهو المنهج المناسب لمثل هذ

 :مجتمع الدراسة 3. 3

قباطية تربية معلمي المدارس الحكومية الثانوية ومعلماتها في مديرية جميع تكون مجتمع الدراسة من 
( 729)معلمًا ومعلمة، منهم ( 219)، والبالا عددهم 7142/7142للفصل الدراسي الثاني من العام 

 .معلمة( 011)معلمًا، و

 :عينة الدراسة4 . 3

% 41خدمت الباحثة في اختيار عينة الدراسة العينة الطبقية العنقودية تبعًا لمتغير الجنس بنسبة است
من مجتمع الدراسة المكون من معلمي المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية لعام 

استبانة على ( 92)، بحيث تكون العينة ممثلة للمجتمع، وقد قامت الباحثة بتوزيع (7142/7142)
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صالحة للتحليل، وبعد إتمام عملية جميع البيانات تم إجراء  ةاستبان( 97)تمع الدراسة وتم استرداد مج
 .توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة( 4:0)التحليل اإلحصائي لها، ويبين الجدول 

 .توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة: (5:3)الجدول 

 المتغيرات البدائل العدد النسبة المئوية
 ذكر 14 % 11.2

 الجنس
 أنثى 14 % 11.1
 علوم طبيعية 27 % 70.9

 التخصص
 علوم إنسانية 21 % 21.2
 سنوات 1أقل من  42 % 42.0

 سنوات 41-1 71 % 72.7 الخبرة في التدريس
 سنوات41أكثر من  14 % 11.1

 

 :أدوات الدراسة 5. 3
 :ةاستبانة المرونة اإلداري: أوالا  5.1.3

هدفت هذه االستبانة للتعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للمرونة اإلدارية من وجهة 
وي ووجهات نظر المعلمين والمعلمات في مديرية قباطية، وقد أعدت االستبانة بناءًا على األدب الترب

وتكونت (. 7141ني، الربيعا)دراسة  مثل ، باإلضافة إلى الدراسات السابقةنظر الخبراء والمختصين
فقرة صنفت وفق مجاالت شاملة ومتكاملة تقيس درجة ممارسة مديري المدارس ( 01)االستبانة من 

كبيرة جدًا، )يجيب المعلم عن كل منها حسب المقياس الخماسي بحيث الثانوية للمرونة اإلدارية، 
 pointم ليكرت الخماسي، وجاء هذا التدرج الخماسي حسب سل(كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً 

likert scale)-1(. 

قامت الباحثة بالتحقق من صدق االستبانة من خالل عرضها على مجموعة من  :صدق االستبانة
من أجل إبداء  (1)المحكمين والمختصين التربويين ومن ذوي الخبرة في التعليم كما في ملحق رقم 

ممارسة المدراء للمرونة اإلدارية، ومد  سالمة  الرأي في مد  مالئمتها لقياس اتجاهات المعلمين نحو
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الصياغة اللغوية للفقرات، وعلى ضوء المالحظات التي أشاروا إليها تم إعادة صياغة بعض الفقرات، 
 (.2الملحق )وتم تعديل بعض الفقرات، حتى خرجت االستبانة بشكلها النهائي 

الباحثة معامل كرونباخ الفا، والتي تعتمد  تم التحقق من ثبات االستبانة واستخدمت :ثبات االستبانة
على االتساق الداخلي وتعطي فكرة عن اتساق األسئلة مع بعضها البعض ومع كل األسئلة بصفة 

مما يدل على أنها تتمتع بدرجة عالية ( 1.91)عامة، وقد بلغت نسبة الثبات الستبانة المرونة اإلدارية 
 .من الثبات

 :ادة اإلبداعيةاستبانة القي: ثانياا  2.1.3

ووجهات نظر الخبراء والمختصين والدراسات  بناءًا على األدب التربويلقيادة االبداعية ااستبانة أعدت 
فقرة صنفت وفق مجال شامل ( 01)، وتكونت االستبانة من (7147السلمي، )دراسة مثل السابقة 

ية، يجيب المعلم عن كل منها ومتكامل تقيس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة اإلبداع
 .االستبانة في صورتها النهائية( 7)ويبين الملحق . حسب المقياس الخماسي الذي ذكر سابقاً 

قامت الباحثة بالتحقق من صدق االستبانة من خالل عرضها على مجموعة من  :صدق االستبانة

من أجل إبداء ( 1)حق رقم المحكمين والمختصين التربويين ومن ذوي الخبرة في التعليم كما في مل
. الرأي في مد  مالئمتها لقياس اتجاهات المعلمين نحو مد  امتالك المدراء لمهارات القيادة االبداعية

ومد  سالمة الصياغة اللغوية للفقرات، وعلى ضوء المالحظات التي أشاروا إليها تمت إعادة صياغة 
 .تبانة في شكلها النهائيبعض الفقرات، وتم تعديل بعض الفقرات حتى خرجت االس

تم التحقق من ثبات االستبانة واستخدمت الباحثة معامل كرونباخ الفا والذي يعتمد  :ثبات االستبانة

على االتساق الداخلي ويعطي فكرة عن اتساق األسئلة مع بعضها البعض ومع كل األسئلة بصفة 
مما يدل على أنها تتمتع بدرجة عالية ( 1.92)عامة، وقد بلغت نسبة الثبات الستبانة القيادة اإلبداعية 

 .من الثبات
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 :إجراءات الدراسة 6. 3

قامت الباحثة بحصر مجتمع الدراسة المكون من المعلمين والمعلمات في مديرية قباطية من  .4
معلمًا ومعلمة في مديرية قباطية، وذلك بالرجوع الى ( 219)المدارس الثانوية والبالا عددهم 

 .في تلك المديريةالسجالت الرسمية 
من مجتمع الدراسة المكون %( 41)قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية طبقية عنقودية بنسبة  .7

 .من المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية في مديرية قباطية
والحصول ( 3)الملحق رقم من جامعة القدس قامت الباحثة بالحصول على كتاب تسهيل مهمة  .0

 .(1)الملحق رقم  ت الرسمية على تطبيق الدراسةعلى موافقة الجها
استبانة على عينة المعلمين ( 92)بعد التأكد من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة بتوزيع  .1

 .والمعلمات في المدارس الثانوية في مديرية قباطية
لعلوم قامت الباحثة بتحليل البيانات ومعالجتها إحصائيًا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية ل .1

 (.SPSS)االجتماعية 
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 :متغيرات الدراسة 7. 3
 :المتغيرات المستقلة

 :تضمنت الدراسة المتغيرات المستقلة التالية
 ذكر، أنثى: الجنس. 

 علوم طبيعية، علوم انسانية: التخصص. 
 (.سنوات 41سنوات، أكثر من  41 -1سنوات،  1أقل من : )سنوات الخبرة 

 :المتغيرات التابعة
 .لمدراء للمرونة اإلدارية من وجهة نظر المعلمينممارسة ا -4
 .ممارسة المدراء للقيادة اإلبداعية من وجهة نظر المعلمين -7
 

 :المعالجة االحصائية 8. 3

تمىىىت المعالجىىىة بإيجىىىاد المتوسىىىطات الحسىىىابية واالنحرافىىىات المعياريىىىة والنسىىىب المئويىىىة إلجابىىىات عينىىىة 
وتحليىىىىىىىىىىل التبىىىىىىىىىاين األحىىىىىىىىىىادي                               ( ت)خدم اختبىىىىىىىىىار الدراسىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىى فقىىىىىىىىىرات االسىىىىىىىىىىتبانة، وكىىىىىىىىىذلك اسىىىىىىىىىىت

(One way analysis of variance ) لقيىىاس داللىىة الفىىروق فىىي المتوسىىطات حسىىب المتغيىىرات
المستقلة في الدراسة، كما تم حساب معامل الثبىات كرونبىاخ الفىا للتحقىق مىن صىدق األداة وثباتهىا، وتىم 

االنحىىدار لفحىىص العالقىىة بىىين المتغيىىرات وذلىىك ضىىمن برنىىامج الىىرزم اإلحصىىائية اسىىتخدام معادلىىة خىىط 
(SPSS.) 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

تناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، من خالل إجابة أفراد العينة على الفقرات 
القتها بالقيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس المتضمنة في أداة الدراسة المتعلقة بالمرونة اإلدارية وع

الثانوية في مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين، وقد اهتمت الدراسة باإلجابة عن األسئلة 
، والمتغيرات التابعة (الجنس، التخصص، الخبرة في التدريس)التي دارت حول المتغيرات المستقلة 

 (. داعيةالمرونة اإلدارية، والقيادة اإلب)

 : وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد المقياس الوزني التالي

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة
 فأقل 2.33 منخفضة
 3.67 – 2.33 متوسطة
 فأعلى  3.68 مرتفعة
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 نتائج أسئلة الدراسة 2.4

ع المرونة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في ما واق: النتائج المتعلقة بالسؤال الول 5.2.4
 مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين؟

 قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
 حسب المتوسط الحسابي تنازلياً  مجاالتها ترتيباً  ترتيبوتم  واقع المرونة اإلدارية انةمجاالت استب

 . يوضة ذلك( 4 .1)، والجدول للمجال

على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: 4 .1)الجدول 
 .للمجال تنازليًا حسب المتوسط الحسابي ترتيباً  مرتبة واقع المرونة اإلدارية انةمجاالت استب

رقم 
 الفقرة

ط المتوس الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.65 4.07 اتخاذ القرار 3
 مرتفعة 0.80 3.92 األنظمة والقوانين 1
 مرتفعة 0.81 3.92 األداء 2
 مرتفعة 0.66 3.98 الدرجة الكلية 

 انةيارية لكل مجال من مجاالت االستبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع( 4 .1)يوضة الجدول 
التي تقيس واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر 
المعلمين مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول إلى أن 

الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس واقع المرونة اإلدارية كان مرتفعًا، حيث بلا المتوسط الحسابي لهذه 
 . وبالتالي جاء واقع المرونة اإلدارية مرتفعاً ( 0.66)مع انحراف معياري مقداره ( 3.98)

وانحراف ( 4.07)بمتوسط حسابي مقداره ( اتخاذ القرار)مجال : االستبانة مجاالتوجاء في مقدمة هذه 
قوانين ومجال األداء بنفس المستو  بمتوسط في حين كان مجال األنظمة وال(. 0.65)معياري مقداره 
 (. 3.92)حسابي مقداره 
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 النظمة والقوانينمجال : أوالا 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 
 . يوضة ذلك( 4 .2)والجدول  ،األنظمة والقوانينمجال فقرات 

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجال ا(: 2.4)الجدول 

 .تنازلياً األنظمة والقوانين، مرتبة حسب 

الرقم 
المتوسط  مجال النظمة والقوانين باالستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.73 4.11 .لد  المدير القدرة على التكيف مع األنظمة الجديدة 1.

.8 
ينظىىىىر المىىىىدير إلىىىىى األنظمىىىىة والقىىىىوانين علىىىىى أنهىىىىا منظمىىىىة 

 .للعمل
 مرتفعة 0.70 4.07

.5 
يعمىىىل المىىىدير علىىىى ضىىىبط اإلجىىىازات لتىىىتالءم مىىىع القىىىوانين 

 .واألنظمة
 مرتفعة 0.89 4.04

 مرتفعة 0.90 4.01 .يترك المدير مساحة للطلبة للتعبير عن آرائهم 9.

.3 
ع القىىوانين بمىىا يالئىىم الهيكىىل اإلداري يسىىتطيع المىىدير تطويىى

 .في المدرسة
 مرتفعة 0.79 3.92

 مرتفعة 0.92 3.91 .يتقبل المدير وجهات النظر المعلمين المختلفة 6.

 مرتفعة 0.76 3.87 .يعمل المدير على تفويض الصالحيات 2.

.10 
يطىىىىىىرح المىىىىىىدير رؤ  متعىىىىىىددة لألنظمىىىىىىة والقىىىىىىوانين لتنظىىىىىىيم 

 .العمل
 تفعةمر  0.87 3.87

 مرتفعة 0.75 3.81 .يطبق المدير األنظمة والقوانين بحرفيتها 7.

 مرتفعة 1.06 3.41 .يتغاضى المدير عن تطبيق القرارات في حاالت معينة 4.

 مرتفعة 0.81 3.92 الدرجة الكلية

مة مجال األنظ ارية لكل فقرة من فقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي( 4 .2)يوضة الجدول 
والقوانين مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن 
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مستو  األنظمة والقوانين لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية قباطية كان مرتفعًا، حيث بلا 
ف معياري مقداره مع انحرا( 3.92)المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس 

وبالتالي جاء مستو  األنظمة والقوانين لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية قباطية ( 0.81)
 . مرتفعاً 

بمتوسط ( لد  المدير القدرة على التكيف مع األنظمة الجديدة)الفقرة : في مقدمة هذه الفقرات تجاءو 
الفقرة : في حين كانت أدنى الفقرات (.0.73)وانحراف معياري مقداره ( 4.11)حسابي مقداره 

وانحراف ( 3.41)بمتوسط حسابي مقداره ( يتغاضى المدير عن تطبيق القرارات في حاالت معينة)
 (.1.06)معياري مقداره 

 

 الداء: ثانياا 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 
 . يوضة ذلك( 3.4)األداء لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية قباطية، والجدول  المجفقرات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجال (: 3.4)الجدول 
 .تنازلياً األداء، مرتبة 

الرقم 
المتوسطات  مجال الداء باالستبانة

 الحسابية
االنحراف 

 الدرجة معياريال

.6 
يتكيىىف المىىدير مىىع نمىىاذج التقىىويم التىىي تصىىىدرها وزارة 

 .التربية
 مرتفعة 75. 3.96

 مرتفعة 85. 3.93 .يستطيع المدير تحريك الموارد البشرية لتطوير األداء 10.

.1 
يبتعد المىدير عىن االنفعىال والعصىبية أثنىاء الحىوار مىع 

 .اآلخرين
 مرتفعة 1.05 3.90
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ير علىىى معرفىىة نقىىاط القىىوة والضىىعف فىىي يحىىرص المىىد 5.
 .أداءه

 مرتفعة 92. 3.88

 مرتفعة 86. 3.87 .يقدم المدير أفكارًا جديدة لتطوير العمل بيسر وتلقائية 2.

 مرتفعة 89. 3.82 .لد  المدير القدرة على تقيم األداء بموضوعية 9.

 مرتفعة 91. 3.82 .لد  المدير القدرة على تقييم األداء بدقة 7.

.4 
يسىىىتطيع المىىىىدير تغييىىىىر أسىىىىلوب اإلدارة وفىىىىق مصىىىىلحة 

 .العمل
 مرتفعة 98. 3.82

 مرتفعة 93. 3.74 .يستطيع المدير توظيف الموارد المادية لتطوير األداء 8.

.3 
يتقبىىىل المىىىدير النقىىىد فىىىي األسىىىاليب التىىىي يتبعهىىىا لتقىىىويم 

 .األداء
 مرتفعة 90. 3.72

 مرتفعة 0.81 3.92 الدرجة الكلية 

األداء مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات ( 4 .3)ضة الجدول يو 
لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية قباطية مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي، وتشير 

درجة مرتفعة، حيث بلا الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن األداء لد  مديري المدارس الثانوية كان ب
مع انحراف معياري مقداره ( 3.92)المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس 

 . وبالتالي جاء األداء لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية قباطية مرتفعاً ( 0.81)

( تصدرها وزارة التربية يتكيف المدير مع نماذج التقويم التي)الفقرة : جاء في مقدمة هذه الفقراتو 
الفقرة : في حين كانت أدنى الفقرات(. 0.75)وانحراف معياري مقداره ( 3.96)بمتوسط حسابي مقداره 

وانحراف ( 3.72)بمتوسط حسابي مقداره ( يتقبل المدير النقد في األساليب التي يتبعها لتقويم األداء)

 (.0.90)معياري مقداره 

 مجال اتخاذ القرار: ثالثاا 

امت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على ق
 . يوضة ذلك( 4 .4)اتخاذ القرار، والجدول  مجالفقرات 
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فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على (: 4.4)الجدول 
 .تنازلياً مرتبة مجال اتخاذ القرار، 

الرقم 
المتوسطات  مجال اتخاذ القرار باالستبانة

 الحسابية
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 74. 4.27 .يتحمل المدير المسؤولية في اتخاذ القرار 1.
 مرتفعة 76. 3.88 .يستطيع المدير اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع 2
قراراته عند اقتناعه لد  المدير شجاعة كافية لتغيير  8.

 مرتفعة 85. 3.88 .بعدم صحتها

 مرتفعة 76. 3.86 .يستطيع المدير اتخاذ القرارات بشكل منظم 9.
 مرتفعة 78. 3.86 .يتخذ المدير قراراته بعد االطالع على جميع الحيثيات 10.
 مرتفعة 83. 3.79 .تتسم قرارات المدير بالتسامة 5.
 مرتفعة 81. 3.74 .ية للمشكالت التي تواجههيضع المدير حلواًل إبداع 2.
يعمل المدير على تعديل القرارات التي يتخذها وفق  3.

 مرتفعة 88. 3.74 . المستجدات

 متوسطة 97. 3.67 .يشرك المدير المعلمين في عمليات صنع القرار 4.

يستفيد المدير من الرأي المخالف لرأيه في اتخاذ  6.
 .قراراته

 ةمتوسط 93. 3.64

 مرتفعة 0.65 4.07 الدرجة الكلية 

اتخاذ مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات ( 4 .4)يوضة الجدول 
القرار لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية قباطية مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي، 

ل أن مستو  اتخاذ القرار لد  مديري المدارس الثانوية كان وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدو 
مع ( 4.07)بدرجة مرتفعة، حيث بلا المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس 

وبالتالي جاء مستو  اتخاذ القرار لد  مديري المدارس الثانوية في ( 0.65)انحراف معياري مقداره 
 . مديرية قباطية مرتفعاً 
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بمتوسط حسابي مقداره ( يتحمل المدير المسؤولية في اتخاذ القرار)الفقرة : جاء في مقدمة هذه الفقراتو 
يستفيد المدير من )الفقرة : في حين كانت أدنى الفقرات(. 0.74)وانحراف معياري مقداره ( 4.27)

ف معياري مقداره وانحرا( 3.64)بمتوسط حسابي مقداره ( الرأي المخالف لرأيه في اتخاذ قراراته

(0.93 .) 

ما درجة القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.2.4
 مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين؟

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 
قرات االستبانة التي تعبر عن درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية ف

 . يوضة ذلك( 4 .5)قباطية من وجهة نظر المعلمين، والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول (: 4 .5)الجدول 

اعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين، درجة القيادة اإلبد
 .تنازلياً مرتبة 

الرقم 
المتوسطات  القيادة اإلبداعية باالستبانة

 الحسابية
االنحراف 
 الدرجة المعياري

يوظىىىىىىف التكنولوجيىىىىىىا فىىىىىىي مجىىىىىىال تطىىىىىىوير العمىىىىىىل اإلداري  22.
 .والفني

4.14 
 

 مرتفعة 81.

 4.08 .المدير في قدراته لتحقيق األهداف المخططةيثق  12.
 

 مرتفعة 85.
يعىىىىدل المىىىىدير فىىىىي طريقىىىىة حىىىىل المشىىىىكلة للوصىىىىول أنسىىىىب  11.

 .الحلول
4.05 
 

 مرتفعة 78.

 مرتفعة 79. 4.04 .يحصل على المعلومات من مصادر عديدة ومتنوعة 30.

 4.01 .يركز المدير على الجودة في األداء 10.
 

 مرتفعة 85.
 4.00 .يشرك المدير المجتمع المحلي في رسم الخطط التطويرية 16.

 
 مرتفعة 82.

 4.00 .يتصرف المدير بحكمة في مواجهة ضغوط العمل 13.
 

 مرتفعة 84.
يسىىىىتطيع الىىىىربط بىىىىين األشىىىىياء المتباعىىىىدة لحىىىىل المشىىىىكالت  21.

 .التعليمية
 مرتفعة 88. 4.00
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 4.00 .يستجيب للمواقف الجديدة في أغلب األحيان 29.
 

 مرتفعة 0.90
 3.97 .يتميز المدير ببشاشة تجعل التعامل معه مرية 7.

 
 مرتفعة 99.

 3.93 .يطرح المدير حلواًل متنوعة للمشكالت 18.
 

 مرتفعة 81.

يستمر المدير فىي العمىل لفتىرات طويلىة مىن أجىل الوصىول  15.
 .لحلول جديدة

 مرتفعة 83. 3.93

اآلخىىىرين وفىىىق المواقىىىف يهىىىتم المىىىدير بمشىىىاعر وسىىىلوكيات  1.
 .المختلفة

 مرتفعة 89. 3.93
 3.91 .يرتب المشكالت حسب أهميتها في أولوية الحلول 20.

 
 مرتفعة 74.

.8 
ن  يشىىجع المىىدير المرؤوسىىين علىىى طىىرح األفكىىار الجديىىدة وا 

 مرتفعة 93. 3.91 .كانت غريبة

يمىىىىزج بىىىىين األفكىىىىار المختلفىىىىة ليصىىىىيا منهىىىىا أفكىىىىار إداريىىىىة  23.
 .جديدة

3.91 
 

 مرتفعة 80.

 3.90 .يستطيع المدير مواجهة أكثر من مشكلة في وقت واحد 6.
 

 مرتفعة 80.
 3.89 .يستطيع المدير اقتراح أكثر من حل للمشكلة 4.

 
 مرتفعة 84.

ينىوع فىىي أسىىاليب الحىىوار والمناقشىىة عنىىد عرضىىه للمواضىىيع  27.
 مرتفعة 87. 3.85 .التربوية

 3.82 .عة ألي نقد يوجه إليهيهيي نفسه بأساليب متنو  28.
 

 مرتفعة 93.

 3.81 .لد  المدير القدرة على توليد أفكار جديدة 17.
 

 مرتفعة 83.

 3.81 .يمتلك المدير مهارة االستماع للمرؤوسين 5.
 

 مرتفعة 91.
 3.80 .يقدم الحلول للقضايا التعليمية بمنظور جديد 25.

 
 مرتفعة 88.

لمعلومىىىات لتحديىىىىد جوانىىىىب يجمىىىع المىىىىدير أكبىىىر قىىىىدر مىىىىن ا 3.
 مرتفعة 89. 3.74 .المشكلة

 3.71 .يستطيع إنتاج أفكار جديدة لم يسبق أن تطرق إليها أحد 24.
 

 مرتفعة 87.
يوظىىف مهىىارات العصىىف الىىذهني فىىي التصىىدي للمشىىكالت  26.

 مرتفعة 87. 3.70 .التعليمية المختلفة

م 14.  3.64 .كاناتهيميل المدير لألعمال التي فيها تحد لقدراته وا 
 

 متوسطة 86.
 3.63 .يستطيع المدير التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها 2.

 
 متوسطة 89.

 متوسطة 92. 3.63 .يعمل المدير على تقديم حلول غير مألوفة للمشكالت 9.
 3.57 .يأتي المدير بأفكار نادرة ال تخطر على بال الكثيرين 19.

 
 متوسطة 82.

 مرتفعة 0.72 3.99 الدرجة الكلية 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبيان التي ( 4 .5)يوضة الجدول 
تقيس درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر 

الكلية الواردة في الجدول أن  المعلمين مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي، وتشير الدرجة
درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية كانت مرتفعة، حيث بلا 

مع انحراف معياري مقداره ( 3.99)المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس 
مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية وبالتالي جاءت درجة القيادة اإلبداعية لد  ( 0.72)

 . مرتفعة

الفقرة : ورتبت فقرات االستبيان ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي، وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات
وانحراف ( 4.14)بمتوسط حسابي مقداره ( يوظف التكنولوجيا في مجال تطوير العمل اإلداري والفني)

يأتي المدير بأفكار نادرة ال تخطر على )الفقرة : في حين كانت أدنى الفقرات(. 0.81)معياري مقداره 
 (.0.82)وانحراف معياري مقداره ( 3.57)بمتوسط حسابي مقداره ( بال الكثيرين

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.2.4
انوية في مديرية تربية هل يختلف واقع المرونة اإلدارية لدى مديري المدارس الث: السؤال الثالث

 ؟     (الجنس، التخصص، سنوات الخبرة)قباطية من وجهة نظر المعلمين باختالف 

 : ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية
 : نتائج الفرضية الولى

 الحسابية متوسطاتالبين  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
واقع المرونة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر ل

 .المعلمين تعزى لمتغير الجنس

للعينات المستقلة والمتوسطات الحسابية الستجابة " ت"لفحص الفرضية الصفرية تم استخدام اختبار 
ي المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من أفراد عينة الدراسة على واقع المرونة اإلدارية لد  مدير 

 .يوضة ذلك( 4 .6)وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير الجنس، والجدول 
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واقع المرونة اإلدارية للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة على " ت"نتائج اختبار (: 4 .6)الجدول 
 .ن وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير الجنسلد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية م

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
درجات 
 مستوى الداللة "t" قيمة الحرية

 61 .0 18 .4 41 ذكر
90 2. 68 0.01 

 66 .0 82 .3 51 أنثى

( 0.05) وهي أقل من( 0.01)أن قيمة الداللة المحسوبة تساوي ( 6.4)يتبين من خالل الجدول 
هناك فروق دالة احصائيًا في واقع المرونة اإلدارية لد  مديري  ، وبناء عليه(2.68)تساوي  (t)وقيمة 

المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير الجنس ولصالة 
 . الذكور، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية

 : نتائج الفرضية الثانية

الحسابية  متوسطاتالبين  ≥ α) (0.05جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال تو 
المرونة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر  واقعل

 .المعلمين تعزى لمتغير التخصص

بية الستجابة أفراد عينة للعينات المستقلة والمتوسطات الحسا" ت"تم استخدام اختبار  هذهلفحص 
الدراسة على واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة 

 .يوضة ذلك( 4 .7)نظر المعلمين تبعًا لمتغير التخصص، والجدول 
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لمرونة اإلدارية واقع اللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة على " ت"نتائج اختبار (: 4 .7)الجدول 
 .لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير التخصص

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص
درجات 
 مستوى الداللة "t"قيمة  الحرية

 49 .0 11 .4 22 علوم طبيعية
85 1. 29 0.19 

 69 .0 91 .3 65 علوم إنسانية

( 0.05)وهي أكبر من ( 0.19)الداللة المحسوبة تساوي  قيمةأن ( 7.4)يتبين من خالل الجدول 
في واقع المرونة اإلدارية لد  مديري دالة احصائيًا ال توجد فروق  ، وبناء عليه(1.29)تساوي  tوقيمة 

لمتغير التخصص، وبذلك تم  المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تبعاً 
 . قبول الفرضية الصفرية

 : نتائج الفرضية الثالثة

بين متوسطات واقع المرونة  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 .لخبرةسنوات ا

لفحص الفرضية الصفرية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على واقع 
المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تبعًا 

 . يوضة ذلك( 4 .8)والجدول , لمتغير سنوات الخبرة
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على واقع  الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتوسطات(: 8.4)الجدول 
المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تبعًا 

 .لمتغير سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة
 0.66 3.96 15 سنوات 5أقل من 
 0.53 3.98 25 سنوات 5-10

 0.72 3.98 51 سنوات 10أكثر من 
 0.66 3.97 91 المجموع

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات واقع المرونة اإلدارية لد  مديري ( 4 .8)يالحظ من الجدول رقم 
الخبرة، المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير سنوات 

كما يظهر في ( One way ANOVA)هذه الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي  داللةولمعرفة 
 (:  9.4)الجدول 

نتائج تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على واقع المرونة اإلدارية لد  (: 9.4) الجدول
 .ة نظر المعلمين تبعًا لمتغير سنوات الخبرةمديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجه

 مصدر التباين
 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 001 .0 2 002 .0 بين المجموعات
 448 .0 88 454 .39 داخل المجموعات 997 .0 003.

  90 456 .39 المجموع

أي أنه ( 05 .0)وهي أكبر من ( 0.99)ومستو  الداللة ( 003.)الكلية  يالحظ أن قيمة ف للدرجة
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية 
 .قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير سنوات الخبرة، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية الثالثة
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 : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4.2.4

هل تختلف القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر 
 ؟     (الجنس، التخصص، سنوات الخبرة)المعلمين باختالف 

 : ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات الصفرية التالية

 : الرابعة نتائج الفرضية

الحسابية  متوسطاتال في ≥α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
لقيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين ل

 .تعزى لمتغير الجنس

قلة والمتوسطات الحسابية الستجابة للعينات المست" ت"لفحص الفرضية الصفرية تم استخدام اختبار 
أفراد عينة الدراسة على درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية 

 .يوضة ذلك( 4 .10)من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير الجنس، والجدول 

درجىىىىة القيىىىىادة راد العينىىىىة علىىىىى للعينىىىىات المسىىىىتقلة السىىىىتجابة أفىىىى" ت"نتىىىىائج اختبىىىىار (: 10.4)الجىىىىدول 

اإلبداعية لد  مديري المىدارس الثانويىة فىي مديريىة تربيىة قباطيىة مىن وجهىة نظىر المعلمىين تبعىًا لمتغيىر 
 .الجنس

درجات  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 مستوى الداللة "t"قيمة  الحرية

 57 .0 12 .4 41 ذكر
90 1. 60 0.11 

 82 .0 88 .3 51 أنثى

وهىىىي قيمىىىة أكبىىىر مىىىن ( 0.11)أن قيمىىىة الداللىىىة المحسىىىوبة تسىىىاوي ( 10.4)يتبىىىين مىىىن خىىىالل الجىىىدول 
ال توجىىىد فىىىروق دالىىىة احصىىىائيًا بىىىين متوسىىىطات درجىىىة  ، وبنىىىاء عليىىىه(1.60)تسىىىاوي  tوقيمىىىة ( 0.05)
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نظىر المعلمىين تعىز   القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديريىة تربيىة قباطيىة مىن وجهىة
 . لمتغير الجنس، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة

 

 : نتائج الفرضية الخامسة
في متوسطات القيادة  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ن تعزى اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمي
 .لمتغير التخصص

للعينات المستقلة والمتوسطات الحسابية الستجابة " ت"لفحص الفرضية الصفرية تم استخدام اختبار 
أفراد عينة الدراسة على درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية 

 .يوضة ذلك( 11.4) من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير التخصص، والجدول

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة على درجة القيادة " ت"نتائج اختبار (: 11.4)الجدول 
اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير 

 .التخصص

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص
رجات د

 الحرية
 مستوى الداللة "t"قيمة

 82 .0 14 .4 22 علوم طبيعية
85 1. 34 0.18 

 68 .0 90 .3 65 علوم إنسانية

وهي قيمة أكبر من ( 0.18)الداللة المحسوبة تساوي  قيمةأن ( 11.4)يتبين من خالل الجدول 
قيادة اإلبداعية لد  مديري درجة الال توجد فروق في  ، وبناء عليه(1.34)تساوي  t، وقيمة (0.05)

، وبذلك تم المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير التخصص
 . قبول الفرضية الصفرية الخامسة
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 : نتائج الفرضية السادسة

بين متوسطات القيادة  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعزى اإل

 .لمتغير سنوات الخبرة

ولفحص الفرضية الصفرية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على واقع 
ة من وجهة نظر المعلمين تبعًا القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطي

 . يوضة ذلك( 12.4)والجدول , لمتغير سنوات الخبرة

على القيادة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة(: 12.4)الجدول 
ًا لمتغير اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تبع

 .سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 4.13 15 سنوات 5أقل من 
 

0.39 
 4.20 25 سنوات 5-10

 
0.52 

 0.83 3.82 51 سنوات 10أكثر من 
 0.71 3.97 91 المجموع

اإلبداعية لد  وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجة القيادة ( 12.4)يالحظ من الجدول رقم 
مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير سنوات الخبرة، 

كما يظهر في ( One way ANOVA)الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي  داللة هذهولمعرفة 
   (: 13.4)الجدول 
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درجة القيادة اإلبداعية لد  ستجابة أفراد العينة على نتائج تحليل التباين األحادي ال(: 13.4) الجدول
 .مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

 مصدر التباين
درجات  مجموع المربعات 

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
 مستوى الداللة المحسوبة

 1.40 2 2.80 بين المجموعات

 88 43.64 داخل المجموعات 06 .0 2.85
0. 49 

 90 46.44 المجموع

، أي أنه (0.05)وهي أكبر من ( 0.06)ومستو  الداللة ( 2.85)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية ال توجد فروق دالة إحصائيًا في 

 . ، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية السادسةاطية من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير سنوات الخبرةقب

 

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

ما العالقة بين المرونة اإلدارية والقيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية  1.2.4
 تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين؟

 :  لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحويله إلى الفرضية التالية

بين  ≥α) (0.05ال توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائياا عند مستوى الداللة : الفرضية السابعة
المرونة اإلدارية والقيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة 

 .لمعلميننظر ا

والداللة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة بين ( ر)تم حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون 
المرونة اإلدارية والقيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية، والجدول 

 : يبين ذلك( 14.4)
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بين المرونة اإلدارية والقيادة اإلبداعية لة اإلحصائية معامل ارتباط بيرسون والدال(: 14.4)الجدول رقم 
 .لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية

 
المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية 

 تربية قباطية
القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية 

 تربية قباطية
 (ر)معامل االرتباط 

0.63 
 الداللة اإلحصائية

0.00 
 

مستو  وبلا ، (0.633) بلا معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكليةأن ( 14.4)يالحظ من الجدول 
 وهي قيمة دالة إحصائيًا، ويترتب على ذلك وجود عالقة إيجابية بين( 0.00)الداللة اإلحصائية 
رس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر والقيادة اإلبداعية لد  مديري المداالمرونة اإلدارية 

 . المعلمين
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 الفصل الخامس
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 :مناقشة نتائج الدراسة 1.5

تناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، من خالل إجابة أفراد العينة على الفقرات 
المتضمنة في أداة الدراسة المتعلقة بالمرونة اإلدارية وعالقتها بالقيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس 

مت الدراسة باإلجابة عن اسئلة وقد اهت. الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين
، والمتغيرات (الجنس، التخصص، الخبرة في التدريس)الدراسة التي تدور حول المتغيرات المستقلة 

 (.المرونة اإلدارية، والقيادة اإلبداعية)التابعة 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الول. 1.1.5

ثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر ما واقع المرونة اإلدارية لدى مديري المدارس ال
 المعلمين؟

تمىىىىىىىىىىت اإلجابىىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىذا السىىىىىىىىىىؤال بحسىىىىىىىىىىاب المتوسىىىىىىىىىىطات الحسىىىىىىىىىىابية واالنحرافىىىىىىىىىىات المعياريىىىىىىىىىىة 
السىىىىىىتجابات أفىىىىىىراد عينىىىىىىة الدراسىىىىىىة علىىىىىىى فقىىىىىىرات االسىىىىىىتبانة وفقىىىىىىًا لمجىىىىىىاالت الدراسىىىىىىة والدرجىىىىىىة الكليىىىىىىة 

المىىىىدارس الثانويىىىىة فىىىىي مديريىىىىة تربيىىىىة قباطيىىىىة  التىىىىي تعبىىىىر عىىىىن مسىىىىتو  المرونىىىىة اإلداريىىىىة لىىىىد  مىىىىديري
حيىىىىىىث بلىىىىىىا المتوسىىىىىىط الحسىىىىىىابي لهىىىىىىذه الدرجىىىىىىة علىىىىىىى الدرجىىىىىىة الكليىىىىىىة . مىىىىىىن وجهىىىىىىة نظىىىىىىر المعلمىىىىىىين

وبالتىىىىىىىىىىالي توصىىىىىىىىىىلت الدراسىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىى أن مسىىىىىىىىىىتو  ( 0.66)وبىىىىىىىىىىانحراف معيىىىىىىىىىىاري ( 3.98)للمقيىىىىىىىىىىاس 
 . المرونة اإلدارية كان مرتفعاً 
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نىىىىة االداريىىىىة مرتفعىىىىة هىىىىو أن تطبيىىىىق المرونىىىىة فىىىىي المىىىىدارس وتىىىىر  الباحثىىىىة أن السىىىىبب فىىىىي كىىىىون المرو 
وفىىىىىىي إنتىىىىىىاج معىىىىىىارف جديىىىىىىدة وتجميعهىىىىىىا وتحويلهىىىىىىا وبثهىىىىىىا  تسىىىىىىيير العمىىىىىىل بشىىىىىىكل سىىىىىىلسيسىىىىىىاعد فىىىىىىي 

وتقاسىىىىىىىمها، حيىىىىىىىث بىىىىىىىرز االهتمىىىىىىىام بالمرونىىىىىىىة بسىىىىىىىبب الحاجىىىىىىىة إلىىىىىىىى االعتمىىىىىىىاد بشىىىىىىىكل أكبىىىىىىىر علىىىىىىىى 
سىىىىىىية للعمىىىىىىل االداري النىىىىىىاجة فىىىىىىي ، حيىىىىىىث أصىىىىىىبحت المعرفىىىىىىة والمعلومىىىىىىات الركيىىىىىىزة األسا ةالالمركزيىىىىىى

المدرسىىىىىىىة وصىىىىىىىحة الموقىىىىىىىف الىىىىىىىذي يعتمىىىىىىىد علىىىىىىىى حجىىىىىىىم المعلومىىىىىىىات ونوعيتهىىىىىىىا والمعىىىىىىىارف المتاحىىىىىىىة 
 .لحظة الحاجة إليها

التي بينت نتائجها أن المرونة االدارية لد  مكاتب ( 7141)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الربيعاني 
بدرجة عالية، حيث تأتي المرونة المتعلقة بمجال إجراءات التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة جاءت 

وآليات العمل بالمرتبة االولى، تليها المرونة المتعلقة بمجال األداء والتقييم، وفي المرتبة الثالثة تأتي 
كما اتفقت . كل من المرونة المتعلقة بمجال األنظمة واللوائة، والمرونة المتعلقة بمجال اتخاذ القرارات

والتي بينت نتائجها أن المرونة اإلدارية تمارس في المدارس ( 7142) لنتيجة مع دراسة العنزيهذه ا
  .في دولة الكويت بدرجة متوسطة من وجهة نظر مديريها ومعلميها

 

 :الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال . 2.1.5

تربية قباطية من وجهة نظر  ما واقع القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية
 المعلمين؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال بحساب األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة وفقًا لمجاالت الدراسة والدرجة الكلية، التي تعبر عن مستو  

 .ارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمينالقيادة االبداعية لد  مديري المد

وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في 
مديرية تربية قباطية كانت مرتفعة، حيث بلا المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية 
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، وبالتالي بينت نتائجها بأن درجة القيادة اإلبداعية لد  (0.72)معياري مقداره مع انحراف ( 3.99)
 . مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية مرتفعة

وتعزو الباحثة السبب في كون مستو  القيادة االبداعية مرتفعًا في المدارس إلى أن مديري المدارس 
، ولذلك فهم يدركون المشكالت التي تحدث في مدرسيةكالت اللديهم أساسيات مهارة التعامل مع المش

داخل مدارسهم ويعملون على تحديدها، ويحسنون التعامل مع أطراف المشكلة، مراعين مشاعر 
اضافة لذلك اصبة  .اآلخرين في المواقف والظروف المختلفة حسب نوع المشكلة وطريقة التعامل معها

 . الذاتية لتعامل مع المستجدات بعيدًا عن الحلول التقليديةالمديرين يشعرون باهمية المبادرة 

من خالل نتائجها  ت، والتي توصل(7140)واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الزهراني 
إلى أن درجة ممارسة مديرات دور رياض األطفال األهلية بمدينة مكة المكرمة للقيادة اإلبداعية من 

 .(0.27)، حيث بلا المتوسط الحسابي وجهة نظرهن كانت عالية

 :الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال . 3.1.5

هل يختلف واقع المرونة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة 
 ؟     (الجنس، التخصص، سنوات الخبرة)نظر المعلمين باختالف 

 : يله إلى الفرضيات التاليةولإلجابة عن هذا السؤال تم تحو 

 : نتائج الفرضية الولى

في متوسطات واقع المرونة  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 .الجنس

د فروق في واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية وجو ( 4 .6)الجدول يبين و 
  .تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير الجنس، ولصالة الذكور
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يبادرون الى أن المدراء الذكور  الى لمرونة اإلداريةلالمدراء  تبنيدرجة  فيتعزو الباحثة وجود فروق 
ة وال يميلون الى تطبيق االنمة القوانين بحرفيتها، وتر  الباحثة ان المديرات تبني سلوكات ادارية وسطي

وقد يعود ذلك إلى أن المدراء يتمتعون بمساحة أكبر في . يتجهن الى تطبيق االنظمة والقوانين كما هي
ة التنقالت أكثر من اإلناث اللواتي تكون مساحة عملهن وتنقالتهن وأوقاتهن محصور حرية التعامالت و 

 . أكثر من الذكور بسب طبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهن في الحياه اليومية

أن المدير ذو مستو  عالي من المرونة من بينت التي ( 7110)واتفقت هذه الدراسة مع دراسة ايساكس
ة طرق العمل حيث تنظيم األفكار والمبادرة، وتمكين الممارسات القيادية والمرونة واإللهام، وأن نمذج

 .وروح التشجيع تكون أقرب للمدير الفعال

ة حيث أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات دالل( 7142) العنزينتيجة مع دراسة هذه الواختلفت 
  .الجنس تعز  لمتغير  المرونة اإلدارية إحصائية في متغير 

 

 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية

في متوسطات واقع المرونة  ≥ α) (0.05عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 .التخصص

عدم وجود فروق في واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في ( 7.4)الجدول يوضة 
تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى و . ظر المعلمين تعز  لمتغير التخصصاطية من وجهة نمديرية تربية قب

، أما المرونة العمل االداري ذات طبيعة مكتبية يتقاب في اداءها اصحاب التخصصات المختلفةأن 
 .بغض النظر عن تخصصهاإلدارية فهي أساسية ولها أهداف واضحة يجب أن يمتلكها المدير 
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ة حيث أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات دالل (7141)تيجة مع دراسة الفاضل واتفقت هذه الن
 .التخصص تعز  لمتغير  المرونة اإلدارية إحصائية في متغير 

 : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة

في متوسطات واقع المرونة  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير  اإلدارية لدى
 .سنوات الخبرة

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس ( 8.4)الجدول يوضة 
تعزو الباحثة و ، خبرةالثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير سنوات ال

المدراء الجدد والقدامى يتبادلون الخبرات فيما بينهم ويستفيدون من تجاربهم  هذه النتيجة إلى أن
 .ويعممونها فيما بينهم

من حيث وجود فروق ذات دالله ( 7141) الربيعانيهذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة اختلفت 
في  المرونة اإلدارية نة الدراسة حول درجة ممارسات إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عي

 .سنوات الخبرة المدارس الحكومية تبعًا لمتغيرات 

 

 :الرابعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال . 4.1.5

هل تختلف درجة القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربيه قباطية من وجهة 
 ؟     (الجنس، التخصص، سنوات الخبرة)نظر المعلمين باختالف 

 : ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية
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 : نتائج الفرضية الرابعة مناقشة

في متوسطات القيادة  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
وجهة نظر المعلمين تعزى  اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من

 .لمتغير الجنس

عدم وجود فروق في درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في ( 10.4)الجدول يوضة 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن  مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير الجنس،

حكمهم عليها هي نظرة واحدة ال تتأثر بالجنس وذلك بسبب نظرة المعلمين والمعلمات إلى األمور و 
فالقيادة اإلبداعية إذا تمت ممارستها بالشكل . كونهم يعيشون تحت نفس الظروف وفي بيئة واحدة

الصحية من قبل المدراء تساعد المعلمين والمعلمات أيضًا على القيادة اإلدارية بشكل صحية مما 
 .داريدي إلى الرفع من مستواهم اإليؤ 

ة حيىث أظهىرت الدراسىة أنىه ال توجىد فىروق ذات داللى( 7117)نتيجة مع دراسىة الرحاحلىة واتفقت هذه ال
كمىىا اتفقىىت هىىذه النتيجىىة مىىع دراسىىة . راالبداعيىىة تعىىز  لمتغيىىر جىىنس المىىديالقيىىادة إحصىىائية فىىي متغيىىر 

القيىىىادة تغيىىىر ة إحصىىىائية فىىىي محيىىىث أظهىىىرت الدراسىىىة أنىىىه ال توجىىىد فىىىروق ذات داللىىى( 7142)السىىىودي 
 . الجنس االبداعية تعز  لمتغير 

ة فىىىروق ذات داللىىىحيىىىث أظهىىىرت الدراسىىىة أن هنىىىاك (7140)واختلفىىىت هىىىذه النتيجىىىة مىىىع دراسىىىة حوريىىىة 
 . الجنس االبداعية تعز  لمتغير القيادة إحصائية في متغير 
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 :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة

في متوسطات القيادة  ≥ α) (0.05لداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا
اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعزى 

 .لمتغير التخصص

عدم وجود فروق في درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في ( 11.4)الجدول يوضة 
 . ظر المعلمين تعز  لمتغير التخصص، وبذلك قبول الفرضية الصفريةمديرية تربية قباطية من وجهة ن

وتعزو الباحثة عدم وجود فروق بين متوسطات وجهات نظر المعلمين والمعلمات بخصوص درجة 
لها عالقة بشخصية التزام المدراء بالقيادة االبداعية تعز  لمتغير التخصص إلى أن القيادة االبداعية 

وبالتالي فان التخصص ليس عامال حاسمًا في ، ى الحلول الخالقة والمبتكرةاالنسان الذي يسعى ال
 .القيادة االبداعية

ة حيث أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات دالل (7140)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة حورية 
 .التخصصاالبداعية تعز  لمتغير القيادة إحصائية في متغير 

مىىن حيىىث وجىىود فىىروق ذات داللىىه ( 7147)صىىلت إليىىه دراسىىة السىىلمي هىىذه النتيجىىة مىىع مىىا تو اختلفىىت و 
إحصىىىائية بىىىين متوسىىىطات اسىىىتجابات أفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة حىىىول درجىىىة ممارسىىىات القيىىىادة اإلبداعيىىىة فىىىي 

  .لمتغير التخصصالمدارس الحكومية تبعًا 

 : مناقشة نتائج الفرضية السادسة

في متوسطات القيادة  ≥ α) (0.05اللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد
اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعزى 

 .لمتغير سنوات الخبرة
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دالة احصائيًا في درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري  يوضة عدم وجود فروق( 12.4)الجدول يوضة 
تربية قباطية من وجهة نظر المعلمين تعز  لمتغير سنوات الخبرة، وبذلك  المدارس الثانوية في مديرية
 . تم قبول الفرضية الصفرية

وتعزو الباحثة عدم وجود فروق بين متوسطات وجهات نظر المعلمين والمعلمات بخصوص درجة 
اجد لد  الفرد التزام مديري المدارس للقيادة االبداعية تعز  لمتغير سنوات الخبرة، إلى أن القيادة تتو 

بتعليم أوالدهم كيفية التعامل والتصرف مع اآلخرين، والصفات القيادية  يبدؤونمنذ بداية حياته واألهل 
 .تساعد على الرفع من قيمة الفرد أمام نفسه أوال، وأمام اآلخرين ثانياً 

بداع التي فحصت درجة ممارسة اإل( 7140)وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبابنة والشقران 
فروق ذات  وبينت عدم اإلداري لد  القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد،

في تقديرات أفراد العينة لممارسة اإلبداع اإلداري تعز  ( α=1.11)داللة احصائية عند مستو  الداللة 
 . لمتغيرات الخبرة العملية

ة فروق ذات داللوجود حيث أظهرت الدراسة ( 7147)واختلفت  هذه النتيجة مع دراسة السلمي 
 .الخبرة العلميةاالبداعية تعز  لمتغير القيادة إحصائية في متغير 

 :الخامسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال . 5.1.5

ما العالقة بين المرونة اإلدارية والقيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية 
 ن وجهة نظر المعلمين؟قباطية م

 : لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحويله إلى الفرضية التالية

بين المرونة  ≥ α) (0.05ال توجد عالقة دالة إحصائياا عند مستوى الداللة : الفرضية السابعة
ة نظر اإلدارية والقيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجه

 .المعلمين
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مستو  الداللة وأن ، (0.63) بلا معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكليةأن ( 4 .14)الجدول يبين 
المرونة وهي قيمة دالة إحصائيًا، ويترتب على ذلك وجود عالقة إيجابية بين ( 0.00) بلااإلحصائية 
ية تربية قباطية من وجهة نظر والقيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مدير اإلدارية 
 .المعلمين

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المرونة االدارية كما عرفناها سابقًا هي الحاجة إلى تلبية التوقعات 
المختلفة الخاصة بكافة الطلبة من الخلفيات المختلفة، والبحث عن أفضل االستراتيجيات التي يمكن 

جية، واإليفاء بالتفصيالت الخاصة بكافة المساهمين في العملية من خاللها تعزيز الدراسات المنه
المرونة  القيادية اإلبداعية، حيث أن مهارة وخاصية ، وبالتالي هذا ينطبق على مفرداتالتعليمية

اإلدارية حالة تليق بالقادة الذين يتحملون المسؤولية، مسؤولية المؤسسات والدول والمنظمات، وال يمكن 
بمعزل عن المهارات والخواص األخر  األساسية لبناء القيادات وتنمية المهارات  التعامل معها

ولذلك ينبغي العمل على تنميتها ضمن باقة من المهارات والخواص المترابطة التي يؤثر   .القيادية
كما أن مهارة المرونة اإلدارية ليست مهارة تولد مع اإلنسان، وهي ليست حكرًا على . بعضها ببعض

أو بمعنى أكثر دقة يمكن التدرب على األفكار والمعتقدات   ، كما أنها يمكن تنميتها بالتدريب،أحد
وبالتالي فإن المرونة من الخصائص التي . والتوجهات والمسلكيات التي تُبنى عليها المرونة في العادة

 . يجب أن يتمتع فيها القائد حتى تكون القيادة ابداعية
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 :التوصيات

 :ائج التي توصلت إليها الباحثة فإنها توصي بما يليفي ضوء النت

عقد دورات تدريبية من قبل مديريات التربية والتعليم حول المرونة اإلدارية وااللتزام بسمات  .4
 .االلتزام بها أثناء مزاولة المهنةو القيادة اإلبداعية 

 .دة اإلبداعيةإجراء المزيد من الدراسات حول المرونة االدارية لمدراء المدارس والقيا .7
نموذجًا للمدراء  من خالل اعتبارهمتشجيع مدراء المدارس الذين يمارسون المرونة اإلدارية  .0

 .اآلخرين
 .امج القيادة المدرسيةبر تضمين موضوع المرونة اإلدارية والقيادة اإلبداعية في محتو   .1
معيار من معايير ضمين بند المرونة اإلدارية كبتتابعة الميدان لمأن تقوم اإلدارة العامة  .1

 .تصميم االداء
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 سماء المحكمين أ( 1)ملحق رقم 
 

 المؤسسة العلمية االسم الرقم
 القدسجامعة  د محمود أبو سمرة .أ 4
 جامعة القس محمد شعيبان .د 7
 جامعة القدس ابراهيم عرمان .د 0
 جامعة القدس اشرف ابو خيران .د 1
 (خضوري)جامعة فلسطين التقنية  نهى عطير .د 1
 جامعة النجاح الوطنية    سهيل صالحة .د 2
 (يخضور )جامعة فلسطين التقنية  نضال القاسم .د 2
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 ".بعد التحكيم"االستبانة بصورتها النهائية ( 2)ملحق رقم 
 عمادة الدراسات العليا

 جامعة القدس

 
  استبانة

 
 ن:ة/ة الفاضل/حضرة المعلم

 
المرونة اإلدارية وعالقتها بالقيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس "بعنوان  تقوم الباحثة بدراسة

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة "الثانوية في مديرية تربيه قباطية من وجهة نظر المعلمين
يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من . الماجستير في االدارة التربوية من جامعة القدس

أمام كل فقرة وتحت درجة الحكم ( √)عن جميع فقرات االستبانة، وذلك بوضع إشارة  جابةاالستخالل 
 .التي تراها مناسبة، علما بان جميع إجاباتك سوف تستعمل لغايات البحث العلمي فقط

 

 وشكرا لكم لحسن تعاونكم
 

                                                                                                 
 الباحثة

 ةعارضال آالء 
 

   
 :الجزء الول

 في المكان الذي ينطبق على حالتك (  √) الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة 
 أنثى     □ذكر                    □             :الجنس  
 علوم انسانية     □علوم طبيعية            □:            التخصص

 سنوات 41أكثر من  □سنوات          41 – 1 □      سنوات 1أقل من  □:   برة في التدريسالخ
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 داريةاستبانة المرونة اإل: أوالا  الجزء الثاني 
 نظمة والقوانينمجال ال  - 5  

 بدرجة  الفقرات الرقم
 قليلة جداا   قليلة توسطةم كبيرة  كبيرة جداا 

      .ف مع األنظمة  الجديدةلد  المدير القدرة على التكي 4
      .صالحياتتفويض ال ىالمدير عليعمل  7
الئم الهيكل اإلداري في ييستطيع المدير تطويع القوانين بما  0

      .المدرسة

      .حاالت معينةالمدير عن تطبيق القرارات في  يتغاضى 1
      .ظمةتالءم مع القوانين واألنلتعلى ضبط اإلجازات  المدير يعمل 1
      .المختلفةالمعلمين يتقبل المدير وجهات النظر  2
      .يطبق المدير االنظمة والقوانين بحرفيتها 2
      .ينظر المدير الى االنظمة والقوانين على أنها منظمة للعمل 2
      .للتعبير عن ارائهم طلبةيترك المدير مساحة لل 9

      .نظمة والقوانين لتنظيم العمليطرح المدير رؤ  متعددة لأل 41
 
 داء مجال ال -2

      .االخرين الحوار معثناء أيبتعد المدير عن االنفعال والعصبية  4
      .جديدة لتطوير العمل بيسر وتلقائية اً فكار أيقدم المدير  7
      .يم االداءو يتقبل المدير النقد في االساليب التي يتبعها لتق  0
      .ع المدير تغيير أسلوب االدارة وفق مصلحة العمليستطي  1
       .أداءه يحرص المدير على معرفة نقاط القوه والضعف في 1
      .ة التربيةوزار  صدرهايم التي تو مع نماذج التق المدير تكيفي 2
       .لد  المدير القدرة على تقييم االداء بدقة 2
      .المادية لتطوير األداءيستطيع المدير توظيف الموارد  2
      .لد  المدير القدرة على تقيم االداء بموضوعية 9

      .يستطيع المدير تحريك الموارد البشرية لتطوير األداء 41
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 مجال اتخاذ القرار -3

 بدرجة  العبارة الرقم
 قليلة جداا   قليلة توسطةم كبيرة  كبيرة جداا 

      .في اتخاذ القرار المسؤولية المدير تحملي 4
      .ابداعية للمشكالت التي تواجهه المدير حلوالً يضع  7
      . التي يتخذها وفق المستجدات قراراتالالمدير على تعديل  يعمل 0
      .ات صنع القرارييشرك المدير المعلمين في عمل 1
      .تسامةتتسم قرارات المدير بال 1
      .ه في اتخاذ قراراتهيأالمخالف لر  رأيال منالمدير  يستفيد 2
      .بشكل سريع الصحيحة المدير اتخاذ القرارات يستطيع 2
لد  المدير شجاعة كافية لتغيير قراراته عند اقتناعه بعدم  2

      .صحتها

      .منظمالمدير اتخاذ القرارات بشكل  يستطيع 9
      .ميع الحيثياتيتخذ المدير قراراته بعد االطالع على ج 41

 
 قيادة االبداعيةاستبانة ال: ثانياا 

 بدرجة  الفقرات الرقم
 قليلة جداا   قليلة توسطةم كبيرة  كبيرة جداا 

      .بمشاعر وسلوكيات االخرين وفق المواقف المختلفةالمدير  يهتم 4
      .التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثهايستطيع المدير  7
      .بر قدر من المعلومات لتحديد جوانب المشكلةيجمع المدير أك 0
      .يستطيع المدير اقتراح أكثر من حل للمشكلة 1
      .يمتلك المدير مهارة االستماع للمرؤوسين 1
      .يستطيع المدير مواجهة اكثر من مشكلة في وقت واحد 2
      .يتميز المدير ببشاشة تجعل التعامل معه مرية 2
ع المدير المرؤوسين على طرح االفكار الجديدة وان كانت يشج 2

      .غريبة

      .يعمل المدير على تقديم حلول غير مألوفة للمشكالت 9
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 بدرجة  الفقرات الرقم
 قليلة جداا   قليلة توسطةم كبيرة  كبيرة جداا 

      .يركز المدير على الجودة في األداء 41
      .ة حل المشكلة للوصول أنسب الحلوليعدل المدير في طريق 44
      . يثق المدير في قدراته لتحقيق األهداف المخططة 47
      .يتصرف المدير بحكمة في مواجهة ضغوط العمل 40
مكاناته 41       .يميل المدير لألعمال التي فيها تحد لقدراته وا 
ل لحلول يستمر المدير في العمل لفترات طويلة من اجل الوصو  41

      .جديدة

      .يشرك المدير المجتمع المحلي في رسم الخطط التطويرية 42
      .لد  المدير القدرة على توليد افكار جديدة 42
      .يطرح المدير حلواًل متنوعة للمشكالت 42
      .يأتي المدير بأفكار نادرة ال تخطر على بال الكثيرين 49
      .أهميتها في أولوية الحلول يرتب المشكالت حسب 71
      .يستطيع الربط بين األشياء المتباعدة لحل المشكالت التعليمية 74
      .يوظف التكنولوجيا في مجال تطوير العمل اإلداري والفني 77
      .يمزج بين األفكار المختلفة ليصيا منها أفكار ادارية جديدة 70
      .لم يسبق أن تطرق إليها أحد يستطيع إنتاج أفكار جديدة 71
      .يقدم الحلول للقضايا التعليمية بمنظور جديد 71
يوظىف مهىارات العصىف الىىذهني فىي التصىدي للمشىكالت التعليميىىة  72

 .المختلفة
     

      .ينوع في أساليب الحوار والمناقشة عند عرضه للمواضيع التربوية 72
      .ألي نقد يوجه إليهيهيي نفسه بأساليب متنوعة  72
      .يستجيب للمواقف الجديدة في أغلب األحيان 79
      .يحصل على المعلومات من مصادر عديدة ومتنوعة 01

 --انتهت االستبانة  --
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 .جامعة القدس _كتاب تسهيل مهمة من كلية العلوم التربوية(: 3)ملحق رقم 



83 

 

 .قباطية لتوزيع االستبانة_ تعليم التربية وال االذن الرسمي من مديرية(: 4)ملحق رقم 
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 فهرس المالحق
 

 الصفحة عنوان الملحق رقمال
 20 أسماء المحكمين  1
 21  االستبانة في صورتها النهائية 2
 22 .جامعة القدس _يل مهمة من كلية العلوم التربويةكتاب تسه 3
 29 .ية لتوزيع االستبانةقباط _االذن الرسمي من مديرية التربية والتعليم  4
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 فهرس الجداول 
 

 الصفحة الجدول رقمال
 11 .توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة 4.0

4.1 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
حول واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية 

 .طية من وجهة نظر المعلمينقبا
11 

7.1 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 .على مجال األنظمة والقوانين، مرتبة حسب األهمية
12 

0.1 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 12 .األهميةعلى مجال األداء، مرتبة حسب 

1.1 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 19 .على مجال اتخاذ القرار، مرتبة حسب األهمية

1.1 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
نوية في مديرية تربية حول درجة القيادة اإلبداعية لد  مديري المدارس الثا
 .قباطية من وجهة نظر المعلمين، مرتبة حسب األهمية

11 

2.1 

واقع للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة على " ت"نتائج اختبار 
المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من 

 .وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير الجنس
10 

2.1 

واقع للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة على " ت"نتائج اختبار 
المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من 

 .وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير التخصص
11 
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2.1 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة
لى واقع المرونة اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية ع

 .قباطية من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
11 

9.1 

نتائج تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على واقع المرونة 
من وجهة  اإلدارية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية

 .نظر المعلمين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
11 

41.1 

درجة القيادة للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة على " ت"نتائج اختبار 
اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية فىي مديريىة تربيىة قباطيىة مىن وجهىة 

 .نظر المعلمين تبعًا لمتغير الجنس
12 

44.1 

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة على درجة القيادة " ت"نتائج اختبار 
اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة 

 .نظر المعلمين تبعًا لمتغير التخصص
12 

47.1 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة
عية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية على القيادة اإلبدا

 .من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
12 

40.1 

درجة القيادة نتائج تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على 
اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية من وجهة 

 .ين تبعًا لمتغير سنوات الخبرةنظر المعلم
19 

41.1 
بين المرونة اإلدارية والقيادة معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية 

 21 .اإلبداعية لد  مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية قباطية
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 فهرس المحتويات 
 الصفحة المبحث الرقم

 أ .................................................................اإلقرار 
 ب .........................................................الشكر والعرفان

 ج ...............................................................الملخص 
 ه .............................................ملخص الدراسة باإلنجليزية

 4 الدراسة وأهميتها مشكلة: فصل الولال
 4 .....................................................مقدمة  4.4
 0 .............................................مشكلة الدراسة  7.4
 1 ..............................................أسئلة الدراسة  0.4
 1 ...........................................ة فرضيات الدراس 1.4
 2 ..............................................أهمية الدراسة  1.4
 2 .............................................أهداف الدراسة  2.4
 2 ...........................................محددات الدراسة  2.4
 2 .........................................طلحات الدراسةمص 2.4

 2 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
 2 .............................................المرونة اإلدارية  4. 7

 2 ......................................مفهوم المرونة اإلدارية  4.4.7
 9 .......................................همية المرونة اإلدارية أ 7.4.7
 41 ......................................المرونة في بيئة العمل  0.4.7
 41 ..........................................نظام العمل المرن  1.4.7
 44 ................................. المرونة في إجراءات العمل 1.4.7
 44 .................................... مجاالت المرونة اإلدارية 2.4.7
 40 ..................... طرق تحسين المرونة في اإلدارة التربوية 2.4.7
 41 ........................ المشكالت التي تواجه تطبيق المرونة 2.4.7
 41 ...................................................... القيادة 7.7

 41 ................................................ أركان القيادة 4.7.7
 41 ................................................ أهمية القيادة 7.7.7
 42 ........................................ أهمية القيادة اإلدارية 0.7.7
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 42 .............................................. عناصر القيادة 1.7.7
 42 ...................................... األنماط القيادية التربوية 1.7.7
 71 .............................................. نظريات القيادة 2.7.7
 71 ....................................... عالقة اإلبداع بالقيادة 2.7.7
 72 ......................................... صفات القائد المبدع 0.7
 72 ...................................... سمات القيادة اإلبداعية 1.7
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