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 ءاإلهدا
إلى روح أمي الطاهرة رحمها اهلل وأسكنها الفردوس , إلى من غرست في نفسي التضحية والعطاء

 .األعلى
 

وفي روحي , إلى من بث في دمي معنى الوفاء, وأعطى دون أن ينتظر أي لقاء, إلى من شقي لنسعد
 معنى الوالء 

 (.أبي حفظه اهلل)
 

إلى من جعلني أعانق النجاح تلو النجاح بدعمه  ,إلى من يفيض قلبي له بالحب واالحترام والتقدير
 إلى سندي في أفراحي وأحزاني أبقاك اهلل لي وحفظك لتبقى منارة تنير دروبي دائما , ومساندته

 (.زوجي الغالي إسماعيل) 
 

إلى , كنتم السند والمعين, إلى من قصرت معكم وشعرت أنني غائب عنكم رغم حضوركم في قلبي
فأنتم أملي المتجدد في الحياة  ,عبد الرزاق ,يوسف, مجد ,أنسام, كرم ,حكم :فلذات كبدي جميعا  

 والشموع التي تنير الطريق
 (.أبنائي جميعا)   

 

 إلى من يفيض قلبي بمحبتهم وال تكتمل فرحتي إال برؤيتهم إليكم يا أعز الناس أهدي عملي
 (.إخوتي وأخواتي) 

 

ياكم إلى طريق الهدى أهدي لكم جميعا هذا الجهد المتواضع سائلة  المولى عز وجل أن يوفقني وا 
 .والعلم

 
 

إكرام عبد القادر حسن البالصي: ثةالباح



 أ 

 

 إقرار
 

وأنها نتيجة أبحاثي , أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير     

ي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة وأن هذه الرسالة أو أ, باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد ,الخاصة

 .عليا ألي جامعة داخل الوطن أو خارجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إكرام عبد القادر حسن البالصي: االسم 
---------------- :التوقيع
         م2014:     /    / التاريخ 
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 الشكر والعرفان
 

الحمد هلل حمد الشاكرين على  ,انكالحمد هلل حمدا كثيرا كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلط     

أبدأ بشكر اهلل العظيم على فضله ونعمته علي  ,امتنانه وتوفيقه لي حتى إتمام هذا العمل المتواضع

َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت [ امتثاال لقوله تعالى على لسان سليمان عليه السالم

اِلِحينَ َعَليَّ َوَعلَ   (.19: النمل) ]ى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحا  َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

 

ولم يبخلوا  ,وصدق عطائهم ,فهذا خير مكان أعترف فيه بالفضل ألساتذتي الذين منحوني خير علمهم

جالل وتقدير ,فأناروا السبيل وذللوا الصعاب ,علي بالنصح واإلرشاد  .إليهم جميعا أقف وقفة احترام وا 

 

لم يدخر  مخامرة الذيكمال يونس  :الدكتورأتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى المشرف على رسالتي 

 .فجزاك اهلل خير الجزاء ,الرسالةجهدا في إرشادي وتوجيهي منذ بداية كتابة الكلمات األولى في 
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Status of creativity in administration of the UNRWA school principals in the area of 

Hebron district and how it was viewed by school teachers and how it should be 

developed 

 

Prepared by: Ikram Abdul - Qader Hassan Balassi 

Supervised by: Kamal Yuns Makamreh 

Abstract

This study aims to identify the reality of UNRWA school principals' educational 

administrative innovation and means of development from the point of view of teachers . 

The study population consisted of 520 male and female teachers working in 28 UNRWA 

schools in Hebron region in the second semester of the scholastic year 2012/2013. The 

study survey tool was distributed to all teachers' participants in the study . 

For the purpose of achieving the study objective, the researcher developed a questionnaire 

to collect data; it consisted of fifty items divided into four aspects: teachers, students, 

relationship with local community and school environment. The reliability of the study tool 

was measured using Alpha Cronbach coefficient, and SPSS was used to process data . 

The study arrived at the following outcomes:The degree of practice of educational 

administrative innovation by UNRWA school principals in Hebron region scored average 

with a mean of 2.34,here are no statistically significant differences at the level α=0.05 in 

the practice of educational administrative innovation by UNRWA school principals in 

Hebron region from the point of view of teachers due to gender, academic qualification, 

years of experience and specialization variables. 

 

The resercher found that the absilute central administration in UNRWA schools hinder the 

process of creativity. 

Accordingly, the study made the following recommendations. It is essential for UNRWA 

Educational Administration to adopt some concepts in relation to educational 

administrative innovation. It is also essential to remove obstacles, which deter school 

principals from practicing administrative education through raising awareness among 

educational leadership in UNRWA to this effect. Teachers’ incentives and bonuses should 

be increased to raise their morale. 



 

 

 الفصل األول

 الدراسة وأهميتها مشكلة

 

 المقدمة 1.1

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

 أهداف الدراسة3.1 

 أهمية الدراسة 4.1

 محددات الدراسة5.1 

 والتعاريف اإلجرائيةمصطلحات الدراسة 6.1 



2 

 

 

 

 

 

 :الفصل األول

 الدراسة وأهميتها مشكلة

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 :المقدمة1.1 

فطال , ومتسارعا في كافة المجاالت ,هائال   ال شك أن العالم قد شهد خالل العقود الماضية تطورا  

 كبيرا   دول العالم تهتم اهتماما   فأصبحت , نها المجال التعليميجميع جوانب الحياة المختلفة,  وم

وتشجع على األفكار الجديدة, وتدعمها بكل السبل واإلمكانيات, وتنافست دول العالم , باإلبداع

وأصبح من , ل من الرفاهية ألبنائها ولشعوبهالتحقيق مستويات أفض هالحتضان كل ابتكار وتطوير 

الضروريات الملحة على المدارس تطوير المدرسة تبعا للتطورات العالمية المختلفة, وأصبح دور 

المدرسة ال يقتصر على التلقين ونقل المعلومات فقط, بل تجاوز ذلك لضرورة تنمية الجوانب المختلفة 

م, والبحث,  واالبتكار, واإلبداع, فأصبحت المدارس الحديثة على التعل لشخصية الفرد, ليصبح قادرا  

, من خالل معلمين ,  ومبتكرا  , ومبدعا  تسعى إلى صقل شخصية الطالب, وجعله كيف يكون باحثا  

على األساليب والوسائل الحديثة,  التي من شأنها أن تلفت انتباه  فاعال   ومعلمات مدربين تدريبا  

 (.2008,القرشي)فكير واإلبداع فيهم طالبنا,  وتنمي مهارة الت
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في اإلدارة المدرسية, حيث أن اإلبداع ينطوي على أهمية كبيرة  مهمةمثل اإلبداع أحد الضروريات الوي

للمنظمات, حيث له أثر على ديمومة بقائها, وازدهارها, كما يعتبر من أكبر األسلحة التنافسية, وال 

 (.2002حمود,)سيما في العصر الراهن 

 

يجب أن تكون سمة من سمات المدير العصري, و ضرورات المدرسة العصرية من اإلبداع واالبتكار ف

بسبب تزايد الطموحات والحاجات لضرورة مواجهة التحديات في ظل عصر التكنولوجيا, وأصبح 

عشرون, إدارة العملية التعليمية التعلمية, وقيادة مدرسة القرن الواحد وال في اإلبداع يشكل نقطة جوهرية

والتجديد في مناحي العمل اإلداري كلها, والمدير المبدع ال شك  وهذه المدرسة أحوج ما تكون لإلبداع

 (.2004,الخواجا) ينداعه على من حوله من طلبة ومعلمسيشع إب

 

فالمدير العصري ال ينبغي أن تحده حدود اإلخالص فقط في عمله,  بل يجب أن يرتقي لمستوى 

القوية, وأن يكون دائما على أتم االستعداد للتكيف مع متطلبات العصر, وأن يكون الطموح والدافعية 

المفجر للطاقات اإلبداعية الكامنة فيه ومن حوله,  ويحفز القدرات اإلبداعية لدى العاملين لديه ولدى 

 (.2002,شقور)طلبته, حيث يصبح اإلبداع واالبتكار األساس والمحرك لمجتمع مدرسته 

 

ولكنها  -وان كانت بطيئة -د لمستوى رعاية الموهوبين والمبدعين في بالدنا, ولكن خطواتنالم نصل بع

أن تتحول مدارسنا من كونها مدارس تقليدية لمدارس فعالة, تجعل كل طالب  بإمكانيةتدعو للتفاؤل 

 (.97ص,2001,الزبيدي)ينتسب اليها, مبدعا,  وموهوبا, بفضل الرعاية التربوية المناسبة 
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 :مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

ال شك أن العالم يتعرض لتغيرات في المجاالت االقتصادية,  واالجتماعية, والسياسية, والثقافية,  مما 

ينعكس بشكل أو بآخر على الظروف المحيطة باإلنسان, وخاصة أننا نعيش في عصر ثورة 

التغيرات على اختالفها, وال يتم ذلك إال المعلومات واالنفجار المعرفي, فكان ال بد من االستجابة لتلك 

 عن طريق تولد أفكار جديدة, وأساليب مبتكرة, تؤدي بالتالي إلى النهوض بالعملية التعليمية التعلمية

 (.1992 ,النمر)

 

في  وال شك أيضا أن العالم العربي يتعرض لضغوطات جمة,  من شأنها أن تؤثر بشكل أو بآخر

فلسطين بعيدة عن تلك الضغوطات, والتغيرات, فهي تعيش ظروفا صعبة , وليست تنمية سبل اإلبداع

وأحداث ومواقف سلبية ومعقدة, ولكن وبالرغم من تلك الظروف التي تعيشها األراضي الفلسطينية فقد 

ولكن يضيء بنوره نحو مدارسنا, ليحقق االنجازات, رغم جميع  كان األمل موجودا بشعاع بسيط,

داري ناجح, يتغلب على المعيقات التي تواجه ا لمسيرة التعليمية, وهنا يبرز دور المدير كقائد وا 

الصعاب,  وينمي روح اإلبداع لدى طلبته ومعلميه في المدرسة, ليصل في نهاية المطاف إلى توفير 

 ينشئألن من مهامه العظيمة أن   ؛جو من التعليم المناسب,  ويتغلب على جميع التحديات التربوية

لحة بنور العلم,  مبدعة ومبتكرة, تعمل لتعلو فوق العال, وتحقق المزيد من اإلبداعات متس أجياال  

العلمية, التي ترفع من شأنه كإنسان أوال وآخرا, يسعى إلى النهوض بمجاالت حياته, فباإلبداع يستطيع 

فيتخلص من أفكاره ( 2004) ,المال القدرة على حل مشكالته مهما كانت صعبة, وبطرق مبتكرة

 (.Gautam,2001)التقليدية المبتذلة, لينتج عقله أفكارا في أقل وقت وجهد
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, ونظرا لألهمية التي يحظى بها المدير في تنمية اإلبداع لدى كمديرة مدرسةومن خالل عملي 

في التعرف على واقع اإلبداع اإلداري المدرسي  شكلها التي تحددالدراسة  هذه المعلمين والطلبة, جاءت

مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية وسبل تنميته من وجهة نظر  لدى مديري

 :بالسؤال الرئيس التالي  المعلمين

 

 ما واقع اإلبداع اإلداري المدرسي لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل

  ؟التعليمية

 :والذي انبثق عنه األسئلة الفرعية التالية

جة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية لإلبداع اإلداري ما در  1-

 المدرسي من وجهة نظر المعلمين؟

ممارسة اإلبداع اإلداري المدرسي لدى مديري مدارس  تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقعهل تختلف  2-

المؤهل , الجنس) :اآلتية لمتغيرات الدراسة التعليمية وفقا منطقة الخليلوكالة الغوث الدولية في 

 ؟(سنوات الخبرة, مكان السكن, العلمي

 اإلبداع اإلداريتنمية  التعليمية فيما دور مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل  3-

 المدرسي من وجهة نظر المعلمين؟

 

 :أهداف الدراسة 3.1

 :لتاليةهدفت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف ا 

الكشف عن واقع اإلبداع اإلداري المدرسي لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في  -1

 .وجهة نظر المعلمين تنميته منمنطقة الخليل التعليمية ودور المدير في 
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, سنوات الخبرة, المؤهل العلمي, الجنس) :اآلتية مدى تأثير متغيرات الدراسةالتعرف إلى  -2

ى تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع اإلبداع اإلداري عل( التخصص, مكان العمل

 .المدرسي لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية

مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية في تنمية  دور إلىالتعرف  -3

 .اإلبداع المدرسي

 

 :أهمية الدراسة 4.1

ه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله, من حيث تحديد واقع االبداع االداري تأتي  أهمية هذ

المدرسي لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية, وسبل تنميته من وجهة 

 .نظر المعلمين

 :اضافة الى ذلك فقد اكتسبت الدراسة أهمية خاصة تتحدد فيما يلي

مماثلة في مجال اإلبداع اإلداري المدرسي, وسبل تنميته مما أثار اهتمام ندرة الدراسات ال -1

 .الباحثة الختيار هذا الموضوع للبحث والدراسة

, العالقة ينالمعلم: رس في المجاالت التاليةأنها تهتم بتحديد اإلبداع المدرسي لدى مديري المدا -2

 .مع المجتمع المحلي, الطلبة, البيئة المدرسية

نتائج هذه الدراسة اهتمام مديري المدارس وتعديل ممارساتهم اإلدارية  ثيرثة في أن تتأمل الباح -3

 .نحو درجة عالية من اإلبداع لتحسين عملية التعليم والتعلم

الدوافع الذاتية لدى الباحثة, حيث أنها تعمل مديرة مدرسة بإحدى مدارس وكالة الغوث في  -4

ارتأت أهمية التعرف إلى واقع اإلبداع المدرسي لدى  ومن خالل خبرتها منطقة الخليل التعليمية,
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مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية وسبل تنميته من وجهة نظر 

 .المعلمين

 .المساهمة في تعميق فهم القيادة المدرسية لممارسة اإلبداع اإلداري المدرسي -5

 

 الدراسة محددات 5.1

 .هذه الدراسة على مدارس وكالة الغوث بمنطقة الخليل التعليمية اقتصرت :المكانيةالحدود 

 م2012/2013الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :الزمنيةالحدود 

منطقة الخليل التعليمية  ومعلمات مدارسالدراسة على جميع معلمي  اقتصرت هذه: الحدود البشرية

والبالغ عددهم  م 2012/2013ي الثاني للعام الدراسي التابعة لوكالة الغوث الدولية من الفصل الدراس

 .ومعلمة معلما  ( 520)

تتحدد نتائج هذه الدراسة بشمولية األداة المستخدمة في الدراسة, ومدى : الحدود اإلجرائية المنهجية

 .صدقها وثباتها, ودقة استجابة أفراد مجتمع الدراسة

 

 :مصطلحات الدراسة والتعاريف اإلجرائية 6.1

هي إحدى المنظمات المرتبطة :(األونروا)الة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وك

, وهي خاصة بدعم الالجئين الفلسطينيين في فلسطين (م  1949)بهيئة األمم المتحدة أنشئت عام 

ن مثل الغذاء التعليم, الصحة, وتقديم المساعدات العينية لالجئي: واألردن وسوريا ولبنان في مجاالت

 (.2003 وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين,) والمالبس

عليها وكالة الغوث وتشغيل الالجئين  فشر تأي مدرسة تعليمية تديرها أو  :الغوث مدارس وكالة

 .الفلسطينيين
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وتضم مدارس هي إحدى المناطق التعليمية وفق تقسيمات وكالة الغوث ,  :منطقة الخليل التعليمية

ناث, وتنتشر ( 28)وكالة الغوث في محافظة الخليل ومحافظة بيت لحم والبالغ عددها مدرسة ذكورا وا 

 .في المخيمات وبعض القرى التي يتجمع فيها أعدادا من الالجئين وكذلك المدن

 

وهو شخص في المدرسة مسئول عن إدارة مجموعة من المرؤوسين, بغرض تحقيق أهداف  :المدير

ن خالل ما يقوم به من وظائف العملية اإلدارية, من تخطيط, وتنظيم, وصنع, المدرسة, وذلك م

 (.2005 ,الحر) واتخاذ قرار, وقيادة, وتوجيه, ثم الرقابة مع االستخدام األمثل للموارد  المتاحة

الرئيس المباشر لجميع العاملين بالمدرسة, وهو المسئول األول عن : كما يعرف المدير على أنه 

) درسة ألهدافها, وبلوغ غاياتها,  كما أنه المسئول عن توثيق العالقة بين البيت والمدرسةتحقيق الم

 .(95,ص1999 ,الحقيل

 

هي الوحدة القائمة بتنفيذ السياسة التعليمية, وهي جزء من اإلدارة التعليمية, ويقوم  :اإلدارة المدرسية

وتنفيذ اللوائح والقوانين  و أداء رسالتها,على رأسها مدير, ومسؤوليته الرئيسية هي توجيه المدرسة نح

 .(2004 ,البدري) التعليمية, التي تصدر عن اإلدارة التعليمية

 

من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية, التي إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن  جمزي: اإلبداع

نسبة لخبرات الفرد أو لخبرات ة, وجديدة, سواء بالليان ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أص

  .(74,ص2002 جروان,) المؤسسة أو المجتمع أو العالم

كل ما هو جديد ولكن له قيمة تعطيه تميزا, وهذا التميز يحدث نوعا من التغير على :اإلبداع إجرائيا 

 .بيئة العمل ومخرجاته
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ألفكار المبتكرة والمفيدة القدرة على توليد ا: أنه (Bernard,2003,p426)هعرف :اإلبداع اإلداري 

  .وتقديم الحلول للمشاكل والتحديات اليومية

 

 (: إجرائيا  )اإلبداع اإلداري 

ويساهم في  على استمطار األفكار وترتيبها الستحداث شيء جديد يمتاز باألصالة هو قدرة المدير

 .لحلها من خالل تحسس المشكالت ووضع فرضياتتحسين األداء والمخرجات 

 

 :اإلداري المدرسي إجرائيا   اإلبداع

مجموعة القدرات التي تميز مدير المدرسة وتساعده على توليد أفكار جديدة ومبتكرة يطبقها في مدرسته 

 .بأسلوب حل المشكالت مما يساعده على تطوير العملية التعليمية والنهوض بها

 



 

 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة
 

 ة النظريةالخلفي 1.2

 الدراسات السابقة 2.2

 الدراسات العربية 1.2.2

 الدراسات األجنبية 2.2.2

 التعقيب على الدراسات السابقة 3.2
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 الفصل الثاني
 

 :الخلفية النظرية والدراسات السابقة
 
 

طارها النظري, ثم عرضا للدراسات السابقة ذا يتضمن هذا الفصل عرضا     :ت العالقةللخلفية الدراسية وا 

 الخلفية النظرية 1.2

 مفهوم اإلبداع 1.1.2

 :لغة اإلبداع

ابن ( ) 51,ص2005الرازي,)أوال وبدأه  وأحدثه ,واستخرجه أبدعهأي  :ءالشي وأبدع أبدع من الفعل  

 َما ِإالَّ  َأتَِّبعُ  ِإنْ ِبُكْم ُقْل َما ُكْنُت ِبْدع ا ِمَن الرُُّسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِبي واََل  " :قال تعالى( 1990,منظور

َبِديُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض : "وقال تعالى في محكم تنزيله( 9:االحقاف") ُمِبين   َنِذير   ِإالَّ  َأَنا َوَما ِإَليَّ  ُيوَحى

َذا َقَضى َأْمر ا فَ   .( 117:البقرة) "...ِإنََّما َيُقولَواِ 
 

 :اصطالحا اإلبداع -

 Torrance and)ومايرز سانتور فقد عرفه  ,والذكاء ة,والموهب ,فاهيم االبتكاروصف بأنه مرادفا لم 

Myers,p46":) عدم  إلىوتحديد العناصر المفقودة التي تؤدي  الثغرات في المعلومات, إدراكعملية

والمعلومات التي لديه وصياغة  ثم البحث عن مؤشرات ودالئل في الموقف الذي يواجه الفرد, ,اتساقها
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صياغة  إعادة أووربما تعديل  ببعضها,والربط بين النتائج  واختيار الفروض, ,سد الثغراتفروض ل

 (.22,ص2008 منسي,)" أخرىالفروض واختيارها مرة 
 

قدرة اإلفراد على إنتاج تعبيرات وأشياء وأفكار بأي صورة بحيث (:"(Dre Vidalدري فدال وعرف

 (.17,ص2008منسي,")تتميز بالجدة او الحداثة 
 

" إنتاج جديد يتوصل إليه الفرد من تفاعله مع المثيرات البيئية المتاحة (:" Rogers) روجرز وعرف

 (.2008,17منسي, )
 

قدرة اإلفراد على إنتاج تداعيات (:"  (Wallach and Coganالوارد في منسيواالش وكوجان  وعرف

 (.16,ص2008منسي, " )معرفية ذات  مستوى فريد 
 

 "إنتاج أفكار جديدة وغير مألوفة, ووضع هذه األفكار موضع التنفيذ"2002) ) وعرف توفيق
 

مصطلح يدل على القدرة على إيجاد :" أما اإلبداع في اللغة االنجليزية فقد عرفه معجم وبستر بأنه

 (.Webster,2006") األشياء
 

حدة المتكاملة الو :"  بأنهاإلبداع  الوارد في جادو ماني الشهيرالعالم الرو ( 1989 ,روشكا) وعرف

لمجموعة العوامل الذاتية, والموضوعية التي تقود إلى تحقيق إنتاج جديد وأصيل وذي قيمة للفرد أو 

واألصالة,  المجتمع الذي يعيش فيه,  فهو النشاط أو العملية التي تقود إلى إنتاج يتصف بالجدة,

والمشكالت إذا تم الوصول إليها  والقيمة, في حين إن اإلبداع الواسع هو إيجاد حلول جديدة لألفكار,

  (.2007,جادو")بطريقة مستقلة
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مجموعة من العمليات التي يستخدمها الفرد, بما يتوفر لديه من قدرات : كما يعرف اإلبداع على أنه

و عقلية, وفكرية, وما يحيط به من مؤثرات مختلفة, لينتج إنتاجا نافعا له أو للمنظمة التي يعمل فيها أ

 .(62,ص1992ر,النم)ي يعيش فيه المجتمع الذ

انتاج الجديد النادر, المختلف المفيد, سواء أكان فكرا  أو عمال  : كما يعرف اإلبداع على أنه 

القدرة على تقديم اجابات فريدة لمشكالت مطروحة (: 2002الزهراني, )عرفه  (.2002سرور,)

 .واستغالل الفرص المتاحة

يجاد أشياء جديدة قد تكون أفكارا, أو حلوال, أو منتجات, أو القدرة على ا(: 55ص2000ايوب,)عرفته

 .خدمات, أو طرق وأساليب عمل مفيدة

األفكار والممارسات التي يقدمها المديرون والعاملون, والتي : (552,ص2002القاسمي,) عرفه 

ت تقضي إلى إيجاد عمليات إدارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفاعلية في إنجاز أهداف الشركا

 .والمؤسسات والدوائر, وأكثر خدمة للمجتمع

قدرة الفرد على استخدام امكانياته الذهنية أو العقلية واالستفادة من (: 96,ص2002أبو بكر,)عرفه 

اإلمكانات والموارد المتوفرة أو الممكنة لتقديم أداة أو وسيلة أو فكرة أو منتج جديد نافع ومفيد للمنظمة 

 .وأعضائها وعمالئها

اجراء تحسين فائق في االستراتيجيات أو السياسات أو اإلجراءات : يعرف اإلبداع اإلداري على أنهكما 

وأدوات وتقنيات وأساليب العمل أو بعض األشياء ومراجعتها بين وقت وآخر, لضمان جودة األداء 

ء مختلف ورضى العمالء في المنشأة الداخلية والخارجية, وذلك للتكيف مع العصر الجديد وتقديم شي

 (.143,ص2003العديلي,)عما قدمه اآلخرون مما سبقوه 
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 اإلبداع مناحي 2.1.2

 
 

وكما جاءت عند  كاآلتياإلبداع له أربعة مناحي هي  أنوث والدراسات التربوية والفنية أثبتت البح

Ventra,2003) ): 
 

بادأة التي يبديها الم , وتعنيمفهوم اإلبداع بناء على سمات الشخص المبدع: المنحى األول-  1

المتعلم للتخلص من النمط التقليدي في التفكير, فيصبح لديه من السمات العقلية المهمة كالطالقة, 

 .والمرونة, واألصالة

وتعني قدرة المتعلم على إنتاج اكبر  مفهوم اإلبداع بناء على أساس اإلنتاج,: المنحى الثاني -2

 .ائية, واألصالة استجابة لمشكلة او موقف مثيرقدر من الطالقة الفكرية, والمرونة التلق

 المتعلم حساسا للمشكالت, بحيث يكونمفهوم اإلبداع على انه عملية, : المنحى الثالث-3

وبالتالي هي عملية إدراك الثغرات, والخلل في المعلومات, والعناصر المفقودة, ثم يبحث عن 

 .بين النتائجدالئل ومؤشرات, فيضع الفروض, ويختبر صحتها, ويربط 

مفهوم اإلبداع بناء على الموقف اإلبداعي أو البيئة المبدعة, وما يتضمنه هذا : المنحى الرابع-4

اإلبداعية, كثقافة  المناخ من الظروف, ومواقف تيسر اإلبداع أو تحول دون إطالق طاقات المتعلم

  .والمشرفين دراءالمجتمع أو ترتبط بالمعلمين والم

ألنه بمثابة باعث , لوك اإلبداعي يعد المعيار الدقيق,  والصحيح لعملية التغييروهذا يعني أن الس 

, ويسهم في تقديم خدمات متميزة للمستفيدين تفوق توقعاتهم, على استنباط أفضل ما لدى المديرين

 .والجهدويوفر الوقت , والثقة, ويعزز بيئة العمل باالنفتاح
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 :بارزة لإلبداع وهي  مناحي ةأن هناك أربع( 2007)ويرى جادو
 

وتتضمن الموقف الكلي المعقد الذي يتم من خالله استثارة العمليات  :اإلبداعيةالبيئة  -1

اإلبداعية بشكل مبدأي, واالستمرار في ذلك إلى أن يتم انجاز هذه العمليات, ويمكن لهذه 

اإلبداع ظاهرة البيئة توفير أفضل الظروف إلثارة القدرة على التفكير اإلبداعي, معتبرين أن 

اجتماعية ذات محتوى حضاري, وثقافي, وأن الفرد يصبح جديرا بصفة مبدع إذا تجاوز تأثيره 

على المجتمع حدود المعايير العادية, فهي بذلك شكال من أشكال القيادة حيث يؤثر الشخص 

 .المبدع تأثيرا شخصيا واضحا على اآلخرين

ة, واألدائية, واألفكار, واألشياء, ويعني هذا  ويتضمن األنماط السلوكي:  المنتج اإلبداعي -2

افتراض إن العملية اإلبداعية سوف تؤدي في النهاية إلى نتاجات ملموسة  بصورة ال لبس 

 .فيها, وتمتاز باألصالة,  والمالئمة  كمعيارين للحكم على النواتج

نماط التفكير, وركزت على الجوانب المتعلقة بعملية حل المشكالت, وأ: العملية اإلبداعية -3

 .وأنماط معالجة المعلومات التي تشكل عملية اإلبداع

وذلك من خالل التعرف على المبدعين من خالل دراسة متغيرات  :الشخص المبدع -4

 .ومجال الدافعية الشخصية, والفروق الفردية في المجال المعرفي,

 
 مراحل عملية اإلبداع 3.1.2

 :تمر عملية اإلبداع بخمس مراحل هي

 . رحلة اإلحساس بالمشكلةم -أ 

       .المشكلةمرحلة تحديد   -ب 

 .    مرحلة تحديد الفرضيات  -ج 
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 .مرحلة الوالدة لإلنتاج األصيل  -د 

 (.1981االلوسي,) مرحلة تقويم النتاج اإلبداعي -ه 

 
 :أن العملية اإلبداعية تمر بثالث مراحل أو خطوات وهي( (2004زوالبوا ليويرى المعايطة 

 
 .وتبدأ بعد مرحلة االستعداد, وتنتهي بفرضية: ضيةمرحلة تكوين الفر -1
 .ار الفرضية بدقةبفحص واخت: ار الفرضيةبمرحلة اخت-2

 .وهي تبادل المعلومات, والخبرات, وبالتالي عرض الصور لآلخرين :النتائجمرحلة توصيل -3

 
 :ويرى البعض أن العملية التحليلية لإلبداع تمر بخمس مراحل هي

 
وهي تشخيص لطبيعة المشكلة المطروحة وتحديدها منذ وقت  :تحديدهاو اكتشاف المشكلة  -

 1999).  ,جروان) ظهورها, ومصدرها, ومرات تكرارها, ودرجة صعوبتها 
وهي وضع الفكر في حالة اإلثارة والجاهزية للتفكير في كل : انتاج األفكار وتنميتها -

في وحدة زمنية محددة كما يرى االتجاهات, إلنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار حول المشكلة 

 .( 2002جومان,) 

وهنا يأتي دور الفحص,  والتحليل لما تم انتاجه من أفكار الستنباط ما يوجد : تحليل األفكار -

 .(2002جومان,) بينها من عالقة 

ويعني اخضاع األفكار البديلة التي تم التوصل اليها لعملية تفكير تقويمي, : تقييم األفكار -

 (.1999 البريدي,) ء عدد من المعاييرونقدي في ضو 

يقصد بها ترجمة اإلبداع إلى واقع ابتكاري ملموس على نطاق ضيق للتجربة, : تجريب األفكار -

يجابياته وسلبياته اثناء عملية التطبيق, وهنا اقبل مرحلة التعميم, واخضاعه للمتابعة, وتدوين 

 (.Deming,1981)تعزز اإليجابيات ويتم استبعاد السلبيات 
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  :المصادر السبعة لالبتكار واإلبداع4.1.2 

إلى أن هناك سبعة مصادر رئيسية لالبتكار بوصفه ( Dracker, peter1989) دركارأشار بيتر 

 : نشاطا منظما ورشيدا وهذه المصادر هي

 
 .وغير المتوقع كالنجاح الفجائي أو الفشل غير المتوقع: المصدر الفجائي -
كما هو, والواقع كما يفترض أن يكون فهذا التعارض إنما هو مصدر التعارض بين الواقع  -

 .مؤشر على أن هناك فرصة لالبتكار

االبتكار على أساس الحاجة لمعالجة سلسلة من العمليات, حيث إن الحاجة أم االختراع فهي  -

 .تمثل فرصة كبرى لالبتكار

بد من االستجابة  بنية الصناعة والسوق فالسوق في وضع منافسة دائمة, وتغير دائم وال -

 .السريعة, وتلبية توقعات الزبائن مما يعتبر فرصة ابتكاريه عظيمة

 .العوامل السكانية  وما يطرأ عليها من تغير تمثل فرصا لالبتكار واإلبداع -

تبدل اإلدراك والرؤية, إن هذا التغير في رؤية األفراد في المجتمع يمكن أن يحمل معه فرصا  -

 يت في هذه الحالة مسألة جوهرية في عملية االبتكارعظيمة لالبتكار, والتوق

والتقنية,  المعرفة الجديدة حيث ان االبتكار القائم على أساس المعرفة بكافة تجلياتها العلمية, -

 .واالجتماعية يمثل مصدرا عظيما لإلتيان باألفكار, والمنتجات, والخدمات, والمشروعات

 
 :داعيفي التفكير اإلب العوامل المؤثرة 5.1.2

 

 :منها( 2006) أوردها كل من جلدة وعبوي هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في عملية التفكير
 

ئصه الفذة هي المحور, دور العوامل الفردية أو الشخصية في اإلبداع حيث إن المبدع بخصا -

هذا االبتكاري الفذ كالنظرة إلى المصالح  , وركزوا في ذلك صفاتيحيث يتميز بذكاء عال
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والرغبة  والحدس, والحساسية الجمالية, والسماح بالغموض, وسع, واالنجذاب إلى التعقيد,األ

 .واالعتماد على الذات فيه,

مجموعة عوامل البيئة العامة في المجتمع, حيث تتنافس كثير من الدول من أجل توفير  -

حيث إن المبتكر  والموارد المناسبة للقيام بالتغير الذي يؤدي إلى عملية االبتكار, األجواء,

والمبدع  نشأ في بيئة لها تقاليدها الخاصة, وتطلعاتها, وثقافتها حيث يأخذ في اعتباراته 

عوامل البيئة العامة, كالخصائص والنزاعات العامة السائدة في المجتمع, والقاعدة المؤسسية 

 األفكار, للبحث والتطوير في المجتمع, وأجواء الحرية, والتحرر من القيود الصارمة على

 .والمفاهيم العلمية والفنية الجديدة

مجموعة العوامل التنظيمية المؤثرة في اإلبداع, والتنافس الذي يحدث بين األفراد في من يكون  -

 .األفضل على صعيد المنظمة

 والثقافية في اإلبداع, حيث تعتبر األسرة األهم في المعادلة الحياتية, دور العوامل االجتماعية, -

لها ت معظم الدراسات إن الخصائص الذاتية للفرد كالذكاء, والقدرات اإلبداعية حيث أثبت

كذلك التربية والتوجيه الثقافي من خالل الحوافز , بطبيعة التربية, والعالقات األسرية عالقة 

 .واإلبداع بين األفراد ,التي تمنحها مؤسسات ثقافية للتنافس

افر اإلرادة والدعم السياسي كفيل بنقل عمليات دور العوامل السياسية في اإلبداع حيث تو  -

اإلبداع من مستوى الفرد إلى مستوى المنظمة أو المجتمع, وتفجير الطاقات اإلبداعية الكامنة 

 .في داخل المجتمع

التي تؤثر في  مهمةيعتبر اإلبداع أحد العناصر الدور العوامل اإلدارية في اإلبداع حيث  -

 . ارة الشمولي في هذا المجالعملية التنمية بسبب دور اإلد
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 نظريات تفسير اإلبداع 6.1.2

 
 

 :فيما يلي أهم النظريات التي ظهرت حول تفسير اإلبداع    
 

وتعود هذه الكلمة إلى أصول التينية تشير إلى الروح, أو القوة اإللهية التي  :نظرية العبقرية -

نب الروحي أو المقدس من كل تحفظ اإلنسان من المهد إلى اللحد, كما أنها توجد في الجا

فرد, وفي التراث السيكولوجي الحديث,  عرفت بالقوى والطاقات واالنجازات العقلية الفائقة 

وغير العادية,  وهي بالتالي محصلة لتفاعل خاص بين القدرات الخاصة بالذكاء, والمستويات 

لديه القدرة على تجاوز العليا من القدرات الخاصة باإلبداع, والخيال, وبهذا يكون العبقري 

نتاج شيء جديد بخطوة جبارة أشبه ما تكون بوثبة في المجهول جلدة ) حدود المعرفة الحالية, وا 

 (.2006 وعبوي,

يرى أصحاب هذه النظرية إن اإلبداع تنظيم للعناصر المترابطة في تراكيب  :النظرية الترابطية -

العناصر الجديدة المتضمنة في  جديدة متطابقة مع المقتضيات الخاصة, وبقدر ما تكون

التركيب أكثر تباعدا بقدر ما يكون الحل أكثر إبداعا, ومعيار التقويم هو األصالة,  والتواتر 

 (.1996 ,الحموي) اإلحصائي للترابطات

حيث قال أصحاب هذه المدرسة, بأن سلوك اإلنسان تحركه طاقة نفسية  :النظرية التحليلية -

اقترابها من حيز الوعي أو الشعور إلى حالة من التوتر أو القلق  تتولد عن الغرائز,  ويؤدي

 التي يحس بها الفرد,  فيحاول التعامل معها بشكل واقعي فتظهر على شكل نتاجات إبداعية

 (. 2002السرور,)
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حيث يقول أصحاب هذه النظرية إن السلوك اإلنساني هو في الجوهر  :النظريات السلوكية -

بين المثيرات واالستجابات, أي أن الفرد لديه القدرة على تنفيذ استجابة مشكلة تكوين العالقة 

 (.2006 جلدة وعبوي,) مبدعة بناء على تعزيز, أو إحباط األداء المبدعة لديه 

عن طريق  وركزت على حل المشكالت الصعبة بطريقة مفاجئة, :النظريات المعرفية -

 لي, وهو ما يعرف بالتمثل والمواءمةاالستبصار الذي يحدث نتيجة إلعادة التنظيم العق

 (.1996 ,الحموي )

وترى هذه النظرية أن الموازنة بين الحاجات اإلبداعية, والدوافع اإلنسانية  :النظريات اإلنسانية -

من جهة, وبين التطور السوي لوظيفة األنا من جهة أخرى,  تعتبر ضرورية وجوهرية في 

 (.1995 ,سالمة)لذات هو الدافع لإلبداع النمو, والتطور الطبيعيين, وأن تحقيق ا

 
  :خصائص المبدعين7.1.2

 
اآلخرين في الخصائص االنفعالية, و  المبدعين بين لقد دلت الدراسات المختلفة بوجود اختالف

خصائص المبدع, حيث يتسم بالدافعية, والمثابرة, والفضول ( 2000)والمعرفية, فقد ذكر عبد العال 

دقيق, والحساسية العالية, والثقة القوية بالنفس, واالنجذاب نحو الغموض,  والرغبة المعرفي, وااللتزام ال

 .القوية في تحقيق الذات

 :أن للشخص المبدع خصائص وسمات منها(  2002)ويرى جلدة وعبوي

 

حيث يكون قادرا  على تصور بدائل عديدة للتعامل مع المشاكل, وطرح : البصيرة الخالقة- 

والتي ليس هناك أجوبة موحدة عليها, فليس غريبا  على المبدع أن يصرف وقتا األسئلة الصحيحة 

 .أطول في تحليل المعلومات, وال يمل في تجريب الحلول, وال يفقد صبره بسرعة
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فهو ال يستسلم بسهولة, ويتوقع الفشل ولكن الفشل عند : الثقة بالنفس واآلخرين بدرجة كبيرة- 

 .وتصميما  المبدع ال يزيده إال اصرارا  

فباستطاعة المبدع التعامل مع المواقف الغامضة,  : القدرة على التعامل مع مقتضيات التغيير- 

 .تثير لديه الرغبة في البحث عن الحلول وهو أحد أركان اإلبداعو 

 .فهو ال يؤمن بالمسلمات كعامة الناس: القدرة على التكيف والتجريب والتجديد- 

وتنعكس هذه الجرأة في القدرة على مناقشة التعليمات : والمقترحاتالجرأة في ابداء اآلراء - 

 .واألوامر الصادرة من المراجع العليا

فهو ال يحب أن تفرض عليه سلطة الغير, وال يحب أن يفرض سلطته : االستقاللية الفردية- 

للعاملين,  الذين على اآلخرين, وهو بعيد عن الشللية الضيقة التي تعتبر مصدر لتثبيط الروح المعنوية 

 .يشكلون الغالبية في التنظيم

 
 عاإلبدا ةنميت يةكيف 8.1.2

 
 أن( 2008) هل يمكن تعلم اإلبداع وتعليمه لآلخرين؟ فقد ذكر منسي: لقد طرح بعضهم تساؤال وهو

 .قدرة يمكن تدريبها وتنميتها اإلبداع

  :ومن األساليب األكثر شيوعا في تنمية اإلبداع
 

أي توليد إنتاج أفكار, وآراء إبداعية من أفراد مجموعات في حل مشكلة  :ذهنيأسلوب العصف ال -

معينة, فيكون الذهن في حالة من اإلثارة, والجاهزية للتفكير في كل االتجاهات, لتوليد اكبر قدر 

 (.2006أبو جاللة,)ممكن من األفكار حول المشكلة

يل, وتنشيط الذاكرة, وزيادة ويقوم هذا األسلوب على الوصف, والتحل:  تآلف األشتات -

 .( 2006العتوم وآخرون,)فاعليتها
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ويكون في هذا األسلوب مجموعة من األسئلة مع الفرد, يتعين على نفسه أن  :أسلوب قوائم األفكار -

 (.ت. ب عليوة,)يسأله حول الموضوع المطروح, والطريق األمثل لإلجابة عن األسئلة المطروحة 

 
 اريأهمية اإلبداع اإلد 9.1.2

 
 :تنبع أهمية اإلبداع اإلداري في أنه

قادر على االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة, مما يجعل التنظيم في وضع مستقر,  أو يكون  -1

 .لديه االستعداد  لمواجهة هذه التغيرات, بشكل ال يؤثر على سير العمليات التنظيمية

 .دتحسين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع على التنظيم والفر  -2

المساهمة في تنمية القدرات الفكرية, والعقلية للعاملين في التنظيم عن طريق إتاحة الفرصة  -3

 .لهم في اختيار تلك القدرات

االستغالل األمثل للموارد المالية عن طريق استخدام أساليب علمية تتواكب مع التطورات  -4

 .الحديثة

مختلفة, واإلمكانيات المادية والبشرية القدرة على استحداث التوازن بين البرامج اإلنمائية ال -5

 .المتاحة

حسن استغالل الموارد البشرية, واالستفادة من قدراتهم عن طريق إتاحة الفرصة لها في البحث  -2

والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق مع التغيرات  عن جديد في مجال العمل,

 .(1992 ,النمر)المحيطة
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 دعينسمات المديرين المب 10.1.2
 :للمديرين المبدعين سمات منها

الرؤيا اإلبداعية التي تقوم على القدرة في تصور وتخيل البدائل المتعددة, للتعامل مع المشاكل  -1

 .الموجودة, والقدرة على طرح األسئلة الصحيحة

 .الثقة بالنفس, وباآلخرين لدرجة كبيرة, واإلداري المبدع يتوقع الفشل ولكنه ال يستسلم بسهولة -2

 .لقدرة على التعامل مع متطلبات ومقتضيات التغيير, وتحمل المواقف الصعبةا -3

المرونة والقدرة على التكيف, والتجريب, والتجديد, ودائما يشك بالمسائل التي يعتبرها عامة  -4

 .األفراد على أنها مسلمات

مناقشة الجرأة على ابداء اآلراء, وتقديم المقترحات الالزمة, ألن هذه الجرأة تنعكس على  -5

 .التعليمات, واآلراء الصادرة من المراجع العليا, وهي صفة ال تتوافر في األفراد المقلدين

 االستقاللية الفردية يحب أال تفرض عليه سلطة الغير, وأال يفرض سلطته على اآلخرين -2

 (.1989القريوتي,)و (2001الصرن,)

 
تميز بها المدير المبدع,  والتي تعمل وقد أورد بعض الكتاب والباحثين مجموعة من الخصائص التي ي

 :التالية الخصائصعلى تشكيل السلوك اإلبداعي لديهم من بينها 

 
وتتمثل في القدرة على انتاج أكبر قدر ممكن من األفكار الجديدة المفيدة : الخصائص العقلية -1

في في وقت محدد, ويرى أنه ال يوجد حل واحد للمشكلة, بل مجموعة حلول, ويستقل دائما 
 (.1997هالل,) تفكيره

يميل دائما نحو الميل للمخاطرة,  وتقبل الغموض وعدم التقيد : الخصائص الشخصية والدافعية -2

بالتعليمات واألنظمة, وكسر القيود الذاتية, بالميل إلى الدعابة, والمرح, وتحويل األزمات إلى 

ة األولى تندد بوقوع فرص حتى ولو كانت وسط مجموعة من المتغيرات, حتى ولو كانت للوهل
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 وتقديم المقترحات الالزمةأزمة فهو قادر على التكيف والجرأة في ابداء اآلراء, 

 (.2000يونس,)

وتتمثل في حب القراءة, واالطالع والميل إلى البحث والتحقق, واستخدام : الخصائص المعرفية -3

ع النظم الرمزية, واألفكار المعرفة الموجودة كأساس إلنتاج أفكار جديدة, والقدرة على التعامل م

 (.2001مصطفى,) المجردة, وتنويع االهتمامات والهوايات

 

 العالقة بين اإلبداع واإلدارة المدرسية 11.1.2
 

وأن المدير بحاجة  ال بد من االقتناع بأن اإلدارة المدرسية مهنة لها قواعدها, ومتطلباتها,  ومعاييرها,

أجل القيام بها على الوجه السليم والفعال, وقد أكد  إلى أن تتوافر لديه خصائص, وصفات من

الباحثون على أهمية أن يتصف القادة التربويون بالمبادأة,  والقدرة على الخلق واإلبداع, وأن يكون 

القائد مصدرا لكل األفكار الجديدة, وأن يكون قادرا على توفير المناخ الذي يعين أفراد المجموعة على 

والمبادرة, واإلبداع بما يظهره لهم من محبة, وبما يقدمه لهم من أفكار نيرة, المشاركة الخالقة, 

 (.1999 العمايرة,)  2003)المنيف,)ومقترحات ملهمة تستثير تفكيرهم المبدع, وتشحذ هممهم للعمل 

 
 أهداف اإلدارة المدرسية اإلبداعية  12.1.2

 
 :اليةتسعى اإلدارة المدرسية المبدعة إلى تحقيق األهداف الت

 
تهيئة الظروف المالئمة التي من شأنها, أن تساعد المعلم على القيام بدوره الريادي, المتمثل -1

 .في احداث تغيير مرغوب في سلوك التالميذ وفي طرق تفكيرهم



25 

 

توفير االمكانات والتقنيات التربوية, وسائر الوسائل المعينة التي تمكن المدرسة من تأدية -2

و شخصية التلميذ من جميع جوانبها الجسمية, والعقلية, واالنفعالية, رسالتها, وتساعد على نم

 .واالجتماعية

 .توجيه المتعلم إلى السير في الطريق الذي يحقق فيه أهدافه ويجد ذاته-3

توفير الكوادر المتخصصة, واأليدي الماهرة التي تعمل على إشباع حاجات المجتمع وتحقيق -4

 .أهدافه

 .ليكونوا قدوة صالحة لتالميذهم توجيه المعلمين, واعدادهم-5

يجاد الحلول في تشخيص مشاكلها, , والمساهمةالتفاعل مع البيئة المحيطة بالمدرسة -   6       وا 

 (.2004 طافش,)المناسبة لها 
 

 اإلجراءات التي تساعد المدير على تعزيز ثقافة اإلبداع في المدرسة 13.1.2

أوردها دة المدير على بناء ثقافة اإلبداع في المدرسة هناك مجموعة من اإلرشادات من شأنها مساع
 :منهاقمبر وآخرون 

 
 .اعادة النظر من وقت آلخر في المفاهيم, والممارسات القائمة -
تشجيع المدرسين على التجريب دون خوف, وجعل جو المدرسة مثيرا يسمح بالمخاطرة غير  -

 .الضارة

انة, ودون تجريح, وأن يكون مستعدا لتقبل ان تكون اجتماعاته وسيلة لتقويم اآلراء بكل أم -

 .الرأي اآلخر

تهيئة الفرص لتجربة األفكار الجديدة مع تقبل احتمال الفشل,  على أال يكون في ذلك خطر  -

 .كبير

 .ان يستخدم اسلوبا منظما لالستفادة من األفكار الجديدة التي يصدرها المعلمون -
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منهم بأن يتخذ قراراته بنفسه, دون أن يتعارض االتصال الدائم بالمعلمين, على أن يسمح لكل  -

 .ذلك مع مصلحة العمل

تشجيع تبادل أعمال المدرسة التي تتسم باالبتكارية مع بعضهم البعض, وتسهيل اتصالهم  -

 (.1997 قمبر وأخرون,) بالمدارس األخرى المهتمة بتنمية اإلبداع

يجابية في تقبلها لألفكار الجديدة, ايجاد بيئة عمل مفتوحة لألفكار الجديدة غير المألوفة, وا -

دون سخرية, وتوضيح رؤية وأهداف المدرسة للجميع, لتسهيل عملية التفكير في طرق جديدة 

 .لتحقيق هذه األهداف

 .االستماع لآلخرين بعناية وحرص -

 .تشجيع المبادرات الفردية الجماعية, ومناقشتها في جو ايجابي يسوده االحترام المتبادل -

م البناء للمشروعات واألفكار, والذي يرى اإليجابيات والسلبيات, ويطرح البدائل, غرس التقيي -

 .وتجنب اصدار األحكام على األفكار, أو السماح لآلخرين بذلك

 .استخدام العبارات اإليجابية المشجعة لألفكار الجديدة -

العاملون في اعطاء القدوة للغير في االهتمام بأفكار اآلخرين, وتشجيعهم على المبادرة, ف -

 (. 2004الحر,) المدرسة غالبا ما يتأثرون بالمدرسة بالقائد

  وكالة الغوث الدولية

في " هيئة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين" أسست األمم المتحدة منظمة تسمى 

لتقديم المعونة لالجئين الفلسطينيين , وتنسيق الخدمات التي  1948تشرين الثاني من العام 

تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات األمم المتحدة األخرى , وفي 

, تأسست وكالة ( 302)وبموجب قرار الجمعية العامة رقم   1949كانون األول من العام 
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لتعمل كوكالة متخصصة ( األونروا) االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 .اليتها كل ثالث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينيةومؤقته , على أن تجدد و 

تقدم األونروا خدماتها االنسانية لتشمل التعليم االبتدائي والمهني والرعاية الصحية األولية , 

شبكة األمان االجتماعي والدعم , والبنية التحتية وتحسين المخيمات المجتمعي واإلقراض 

, بما في ذلك في حاالت النزاع المسلح , يتم تسليم الخدمات  الصغير واالستجابة الطارئة

 :ضمن خمسة برامج هي 

 .طالبا( 491.641)عدد الطلبة المسجلين في مدارس األونروا : التعليم  -

 .فردا )3.1)عدد الالجئين الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات الصحية : الصحة -

الذين يتلقون الدعم من خالل شبكة األمان  عدد الالجئين: اإلغاثة والخدمات االجتماعية  -

 .فردا ( 292.259)االجتماعي 

( 32.000)عدد القروض التي منحت للبنية التحتية وتحسين المخيمات : التمويل الصغير  -

 .قرضا

ومن أهم اولويات عمل األونروا الزام المجتمع الدولي بالتنمية البشرية لالجئين الفلسطينيين 

 : ومساعدتهم على 

 .كتساب المعرفة والمهاراتا -

 .عيش حياة طويلة وصحية -

 .تحقيق مستويات معيشة الئقة -

 .التمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى مجال ممكن -
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, تعمل على تقديم الدعم والحماية (UNRWA)األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ديها في األردن ولبنان وسوريا واألراضي مليون الجئ فلسطيني مسجلين ل( 4.7)وكسب التأييد لحوالي 

 .الفلسطينية المحتلة, إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم

تمول األونروا من تبرعات طوعية من الدول المانحة , وأكبر المانحين لألونروا هي الواليات المتحدة , 

لخليج العربي , والدول والمفوضية األوروبية , والمملكة المتحدة, والسويد , اضافة لدول أخرى كدول ا

 .االسكندنافية واليابان وكندا

, وعلى الخدمات % 18, وعلى برامج الصحة % 54تنفق األونروا أموالها على برامج التعليم بنسبة 

القيادة %)10, وبرامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية % 18المشتركة والخدمات التشغيلية ما يقارب

 (http/.Unrwa.org/ARمن أجل المستقبل

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 الدراسات السابقة 2.2
 

 قسمين  إلىالدراسات السابقة  قسمت 
 

 الدراسات العربية 1.2.1
 

 (2012) دراسة شقورة

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة ألساليب 

ر المعلمين, استخدم الباحث المنهج الوصفي إدارة التغيير, وعالقتها باإلبداع وذلك من وجهة نظ

التحليلي, وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الثانوية بمحافظات غزة للعام 

( 2670), ومعلما  ( 2633)ومعلمة, منهم  معلما  ( 5303)والبالغ عددهم ( (2011/2012الدراسي 

اختيروا بطريقة عشوائية طبقية, ولتحقيق أهداف  ومعلمة معلما  ( 522)معلمة وبلغت عينة الدراسة 

الدراسة, قام الباحث بإعداد استبانتين االستبانة األولى لقياس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 

أن درجة  :في محافظات غزة ألساليب إدارة التغيير, وتوصل الباحث لمجموعة من النتائج منها

 %(.76.1)ساليب إدارة التغيير في المدارس جاءت جيدة وبنسبة ممارسة مديري المدارس الثانوية أل
 

 (2012) نبروفتيدراسة 

الكشف عن درجة إسهام مديرات رياض األطفال في تنمية اإلبداع التربوي  هدفت هذه الدراسة 

للمعلمات, وعالقته بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمات في دولة الكويت, اشتمل مجتمع الدراسة 

 (330)البالغ عددهن  2010لمات رياض األطفال بمحافظتي حولي, ومبارك في العام الدراسي مع

درجة إسهام مديرة : االستبانة األولى معلمة, استخدمت الباحثة استبانتان لتحقيق أهداف الدراسة,

الوالء  ةاستبان: فقرة, واالستبانة الثانية( 30)الروضة في تنمية اإلبداع التربوي للمعلمات, مكونة 
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فقرة تم عرض االستبانتين على مجموعة من المحكمين,   (29)التنظيمي للمعلمات, واشتملت على 

للتحقق من صدقهما, وتم التأكد من ثبات األداتين باستخدام معمل ثبات االتساق الداخلي لكرونباخ 

فال في تنمية اإلبداع أن درجة إسهام مديرات رياض األط: التالية النتائج, وتوصلت الباحثة إلى األف

لة الكويت ن درجة الوالء التنظيمي لمعلمات رياض األطفال في دو وأالتربوي للمعلمات كانت متوسطة, 

 , وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كان متوسطا   من وجهة نظر المعلمات

(α≤ 0.05 )ربوي للمعلمات ودرجة الوالء التنظيمي من بين درجة إسهام المديرات في تنمية اإلبداع الت

 .         وجهة نظر المعلمات
        

 (2009)دراسة العاجز وشلدان 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف الى دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس المرحلة 

ذه الدراسة بمجموعة من الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين,  حيث خرجت ه

ما درجة ممارسة القيادة المدرسية لدورها في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس : األسئلة من ضمنها

المرحلة الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين؟ وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي 

  .(3416)األصلي البالغ  من المجتمع %(11)بنسبة ( 303)التحليلي,, وبلغت عينة الدراسة 

توثق العالقة بين المعلمين على أساس من " أن الفقرة التي تنص : توصلت الدراسة لنتائج أهمها

الى أنه ال توجد فروق ذات داللة وكذلك  ,حيث جاءت في المرتبة األولى " التسامح والجدية في العمل

معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات  احصائية حول دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى

والمؤهل العلمي والتخصص في  قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين لمتغير سنوات الخدمة

أن تقوم القيادة المدرسية بتنظيم رحالت ترفيهية علمية : , وقد أوصى الباحثان بما يليالبكالوريوس

ما أوصت الدراسة بضرورة اختيار قيادات للمعلمين, تهدف إلى تنمية الجانب اإلبداعي لديهم, ك

 .مدرسية فاعلة, تؤمن بأهمية اإلبداع في البيئة المدرسية, وتسعى لتنميته لدى المعلمين والمتعلمين
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  (2009) دراسة عبد العال

معرفة واقع اإلبداع اإلداري إلدارات المدارس االبتدائية بمنطقة حائل, ولتحقيق هذا  هدفت هذه الدراسة

قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على مديري المرحلة االبتدائية والحاضرين الى دورة التدريب  الهدف,

متدربا  حيث استخدم الباحث  56بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددهم  بكلية التربية جامعة حائل

 .المنهج الوصفي التحليلي

ق عناصر وجوانب اإلبداع اإلداري نطقة حائل تطببينت نتائج الدراسة أن إدارات المدارس االبتدائية بم

بدرجة عالية, كما بينت نتائج الدراسة إن أهم المعوقات التي تحد من اإلبداع اإلداري لدى إدارات هذه 

المدارس كان متمثال في ضغوطات العمل, ونقص الحوافز المقدمة للمبدعين بشكل عام, ولتطبيق 

حاجة تتطلب تدريب مديري تلك المدارس على استيعاب اإلبداع اإلداري بشكل فاعل, فإن ال

التكنولوجيا, وتقنيات االتصال المتطورة, وزيادة منح الحوافز المعنوية والمادية للمبدعين, وتشجيع 

العمل الجماعي,  وتطوير عملية صنع القرار اإلداري, بما يشجع اإلبداع اإلداري لدى إدارات هذه 

 .المدارس
 

 (2008)دراسة اللخاوي 

دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف  

وقد استخدم الباحث المنهج  ى معلميهم من وجهة نظر المعلمين,في تنمية اإلبداع الجماعي لد

ة الوصفي التحليلي, حيث تكون مجتمع دراسته من جميع معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادي

( 1111)ومعلمة منهم  معلما  ( 2742)وبلغ عددهم ( 2007/2008)بمحافظات غزة للعام الدراسي 

من كافة التخصصات, وقام الباحث باختيار عينة الدراسة األصلية عينة  معلما  ( 1631)معلمة, و

, من مجتمع الدراسة( % 12.8)ومعلمة وبنسبة  معلما  ( 334)طبقية عنقودية مسحوبة, وقد بلغت 

مجاالت لدور مدير المدرسة في تنمية اإلبداع  ةالباحث االستبانة كأداة للدراسة, تناولت خمس واستخدم
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دارة الصف, والتقويم, وتم التأكد من : الجماعي وهي التخطيط للتدريس, وتنفيذ الدروس, والمنهاج, وا 

الى مجموعة من لباحث , وتوصل اصدق األداة, باستخدام صدق المحكمين, وصدق االتساق الداخلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس : منها النتائج

اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لدورهم في تنمية اإلبداع الجماعي لدى المعلمين من 

بكالوريوس, )لعلمي وجهة نظر عينة الدراسة في متوسط المجاالت الخمسة تعزى لمتغير المؤهل ا

, عدم وجود فروق في متوسط درجة ممارسة مديري المدارس اإلعدادية بوكالة ( أعلى من بكالوريوس

الغوث الدولية بمحافظات غزة لدورهم في تنمية اإلبداع الجماعي لدى المعلمين  من وجهة نظر عينة 

, توجد فروق ذات داللة ( سنوات  10,أكثر من  6-1,10-5)الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخدمة 

احصائية في متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات 

غزة لدورهم في تنمية اإلبداع الجماعي لدى المعلمين من وجهة نظر عينة الدراسة في متوسط استجابة 

تعزى ( المنهاج -تنفيذ الدرس -ط للدروسالتخطي) أفراد عينة الدراسة حول المجاالت الثالثة األولى 

وقد أوصى تعزى لجنس المعلم, ( إدارة الصف , والتقويم )لجنس أفراد عينة الدراسة حول مجال 

:  الباحث بزيادة برامج التأهيل لمديري المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة إضافة لتوصيات أخرى

بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة في تنمية اقتراح تصور لتعزيز دور مديري المدارس اإلعدادية 

اإلبداع الجماعي لدى معلميهم, من خالل النتائج والدراسات السابقة, واإلطار النظري يمثل مرجعا 

 ودليال يسترشدون به
 

 (2008)دراسة القرشي 

س تحديد درجة توفر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديرات ومساعدات المدار هدفت هذه الدراسة  

االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, وتحديد درجة ممارسة مديرات, ومساعدات المدارس االبتدائية ألساليب 

دارة التغيير, استخدمت الباحثة المنهج  إدارة التغيير, وتحديد العالقة االرتباطية بين اإلبداع, وا 
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ديرة ومساعدة م( 347)لجمع المعلومات, وتكون مجتمع الدراسة من استبانةالوصفي, وصممت 

توفر مهارات : توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج منها ,نة مكة المكرمةبالمدارس االبتدائية بمدي

بدرجة ممارسة  اإلبداع اإلداري لدى مديرات ومساعدات المدارس االبتدائية بمدينة مكة المكرمة

فروق ذات داللة إحصائية بين  , وتوجدمديرات, ومساعدات المدارس اإلبتدائية ألساليب إدارة التغيير 

لمتغير نوع العمل, وسنوات  أفراد المجتمع فيما يتعلق بدرجة توفر مهارات اإلبداع اإلداري, وفقا

العمل على تطوير تنمية : وقامت الباحثة بإعداد قائمة من التوصيات في دراستها منها دراسة,ال

طبيق كل ما هو جديد في هذا المجال, عن المهارات اإلبداعية المتوفرة لدى مديرات المدارس,  وت

طريق عقد دورات لكي تتمكن المديرات من االطالع على كل ما هو جديد في هذا المجال إضافة 

 .لتوصيات أخرى
 

 (2008)دراسة الليثي 

أهمية الثقافة التنظيمية السائدة لمديري المدارس االبتدائية بالعاصمة  إلىهدفت هذه الدراسة  التعرف 

ودرجة العالقة بين الثقافة  , وكذلك التعرف لواقع عناصر اإلبداع اإلداري,(مكة المكرمة) سةالمقد

استخدم الباحث المنهج الوصفي وقد التنظيمية, واإلبداع اإلداري من وجهة نظر مديري المدارس, 

أن  :, وتوصل الباحث لمجموعة من النتائج منهامديرا  ( 115)حيث بلغت عينة الدراسة  ,التحليلي

من وجهة نظر مديري المدارس االبتدائية  درجة ممارسة الثقافة المساندة كان بدرجة كبيرة جدا  

أن درجة ممارسة عنصر األصالة من عناصر اإلبداع اإلداري, كان بدرجة بالعاصمة المقدسة , و 

التي تفسر اإلبداع  , وأن الثقافة اإلبداعية وثقافة الدور وثقافة المهمة هي الثقافات التنظيميةكبيرة جدا

 .اإلداري
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ضرورة العمل على نشر وعي, ومعرفة مديري المدارس بالثقافة التنظيمية  :ومن أهم توصيات الباحث

براز الثقافات التنظيمية التي تساعد على اإلبداع اإلداري, خاصة من خالل  السائدة بشكل عام, وا 

 .التدريب العملي الميداني
 

 ( 2008)دراسة بلواني 

هذه الدراسة إلى معرفة دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية  هدفت

إذ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف في محافظات شمال فلسطين, ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها, 

, وطولكرم , نابلس ) إلى دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات 

, كما سعت هذه الدراسة إلى معرفة دور اإلدارة المدرسية في ( وقلقيلية , وجنين , وطوباس , وسلفيت 

الجنس , والمؤهل العلمي , وسنوات ) تنمية اإلبداع من وجهة نظر المديرين باختالف متغيرات 

مديرا  (  215)اسة من تكونت عينة الدر حيث ( الخدمة , والتخصص في البكالوريوس , ومكان العمل

استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمع حيث تم الباحث المنهج الوصفي, استخدم ومديرة , 

بنسبة  جدا   ةكبير  كان بدرجة مجال المعلم في تنمية اإلبداعبأن  :الدراسة وتوصل للنتائج التالية

والبيئة المدرسية في تنمية اإلبداع كان والمجتمع المحلي  رة المدرسية مجال اإلدا, وأن %(86.7)

, عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة %( 70-75)كبيرا  بنسبة تتراوح ما بين 

(α≤ 0.05 ) في دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات ,

المؤهل العلمي, وسنوات الخدمة , ) متغيرات الشمال ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها تعزى إلى 

بينما كانت هناك فروق تعزى إلى متغير الجنس,أن الدرجة الكلية ( وتخصص المدير, ومكان العمل

إلجابات عينة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة بدور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس 

, وهذا يدل على %  76.4من وجهة نظر مديريها , بلغت الحكومية في محافظات الشمال ومعيقاتها 

 .نسبة موافقة كبيرة نحو األسئلة
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 ( 2007) دراسة الفرا

الوزارات الفلسطينية, من خالل استخدام  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى اإلبداع اإلداري لدى

ير القدرات اإلبداعية, بناء تطو , ه نحو العمل المبدعالتوج: لقياس مستوى اإلبداع وهي عدة مؤشرات 

إدارة التعلم ألفكار جديدة, تنظيم المؤسسة من أجل االبتكار, واتخاذ قرارات حكيمة, , ثقافة االبتكار

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, من خالل استخدام العينة الطبقية, والبيانات األولية 

تخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات, وتوصل باس ا  شخص( 400)والثانوية, وبلغت عينة الدراسة 

إال أن  مستوى مقنع من اإلبداع لدى الوزارات الفلسطينية, وجود :الباحث الى مجموعة من النتائج منها

الهياكل التنظيمية للوزارات , وأن لوائح تعيق العملهناك تعطيل النسياب األفكار كما أن التشريعات وال

 .ال تدعم اإلبداع فيها

 (2006)راسة رمضان د

مفهوم اإلبداع اإلداري, وطبيعته, وعلى مقومات اإلبداع اإلداري,   إلىهدفت هذه الدراسة  التعرف 

ودوره في تحقيق إدارة مدرسية فعالة في مدارس التعليم العام بالمدينة المنورة, ورصد واقع اإلبداع 

لى تنمية مهارات اإلبداع اإلداري, وتقديم اإلداري لدى مديرات مدارس التعليم العام بالمدينة المنور  ة, وا 

تصور مقترح يوضح كيفية تفعيل مدخل اإلبداع اإلداري من أجل الوصول إلى إدارة مدرسية فعاله, 

مديرة لجميع المراحل ( 48)واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي, بتطبيق استبانة على عينة مكونة من 

فروق دالة إحصائيا  وجودومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة التعليمية بمنطقة المدينة المنورة, 

نوع : بين ممارسات مديرات مدارس التعليم العام بالمدينة المنورة لإلبداع اإلداري في ضوء المتغيرات

, وعدد (غير تربوي –تربوي ) , المؤهل العلمي,  ولنوع اإلعداد (ابتدائي, متوسط, ثانوي ) المدرسة 

ن مديرات المدارس لديهن الرغبة في تجريب األفكار , وأالخبرة, وعدد الدورات التدريبيةسنوات 

مازال هناك مقاومة من قبل بعض المديرات , و والممارسات اإلدارية المبدعة لمواكبة التغيير والتقدم
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مدخل  تم تقديم تصور مقترح يوضح كيفية تفعيل , وير داخل العمل رغم أهمية التغييرلعملية التغي

 .اإلبداع اإلداري من أجل الوصول إلى إدارة مدرسية فعالة
 

 (2006)دراسة أبو الوفا 

هم عناصره ومقوماته, وأساليبه, ومراحله, أو مفهوم اإلبداع الجماعي,  إلىلتعرف اهدفت هذه الدراسة 

ة بمحافظة من مديري ونظار المدارس االبتدائي فردا  ( 625)ومعيقاته, حيث تكون مجتمع الدراسة من 

القليوبية, ووكالئهم حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, واستخدم االستبانة كأداة لدراسته, 

ينبغي على مدير المدرسة أن يلتزم باإلبداع في منهجه,  :منها التوصياتتوصل لمجموعة من 

أن يقرأ , و دائم وكاملأن يربط بين األفراد المبدعين بالمدرسة بشكل , و وسلوكه, وأسلوبه وشخصيته

شخصية المعلمين, والعاملين, في رسم الخطط المدرسية, وتشجيع المعلمين المبدعين الذين لديهم رغبة 

  .في التعلم والتطور
 

 (2004) دراسة العساف

ولتحقيق واقع اإلبداع ومعوقاته لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض  إلىهدفت هذه الدراسة  التعرف 

اسة قامت الباحثة بتصميم أداة للدراسة, والتي تتكون من استبانتان, وجهت إحداهما إلى أهداف الدر 

جميع مديرات المدارس بمدينة الرياض, ووجهت األخرى إلى جميع المشرفات اإلداريات بالمكاتب 

اسة اشتملت الدر الفرعية لإلشراف التربوية بمدينة الرياض, وقد اعتمدت الباحثة  المنهج الوصفي, وقد 

وقد أسفرت الدراسة . مشرفة إدارية( 113), ومديرة (699)على مجموعة من المديرات بلغ عددهن 

غياب المستويات اإلبداعية المرتفعة لدى مديرات المدارس, حيث : عن عدٍد من النتائج كان من أهمها

 . منهن عند المعدل الطبيعي لإلبداع%( 20)كان مستوى اإلبداع لدى 

 
 



37 

 

 (2003) الحرمىدراسة 

, بمدارس التعليم ومعوقاته الوقوف على مدى ممارسة اسس اإلبداع اإلداري الفعال هدفت هذه الدراسة 

, وائل بهاالثانوي في سلطنة عمان, من وجهة نظر مديري تلك المدارس, ومساعديهم, والمعلمين األ

 (85)منهم  فردا  ( 609) استخدمت الباحثة االستبانة كأداة, حيث تألفت عينة الدراسة الميدانية من

معلم أول, وذلك في تسع محافظات, ومناطق ( 409)مساعد مدير مدرسة, و( 115)مدير مدرسة, و

تقديرات افراد عينة الدراسة لمدى أن : دراسة لمجموعة من النتائج أهمهاتعليمية بالسلطنة, وتوصلت ال

في سلطنة عمان, تراوحت بين المرتفعة ممارسة اسس اإلبداع اإلداري الفعال بمدارس التعليم الثانوي 

 .والمتوسطة

 (2003)دراسة الجشعم 

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى العوامل المؤثرة في اإلبداع اإلداري في البيئة المدرسية من وجهة 

نظر مديرات المدارس, والمشرفات اإلداريات, وقد اعتمد الباحثة االستبانة كأداة للدراسة, وقد تم 

ها على عينة الدراسة الميدانية التي تتكون من عينة من مديرات المدارس في مراحل التعليم العام تطبيق

مديرة من مراحل التعليم الثالث, إضافة إلى جميع أفراد الدراسة بالنسبة للمشرفات ( 147)عددها 

ديرات أفراد عينة مشرفة, ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأن تق( 88)اإلداريات, وعددهن 

( الشخصية)الدراسة  لمحفزات اإلبداع كانت بدرجة عالية, حيث حصل ُبعد محفزات اإلبداع الذاتية 

تقديرا  عاليا , بينما حصل ُبعد محفزات اإلبداع في بيئة العمل الداخلية على تقدير عالي جدا , وكانت 

ية, حيث حصل ُبعد معوقات اإلبداع الذاتية تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات اإلبداع اإلداري عال

 .على تقدير متوسط, بينما جاء ُبعد معوقات اإلبداع في بيئة العمل الداخلية بتقدير عالي( الشخصية)
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 (2002) دراسة العدواني

مستوى الممارسات اإلبداعية, لدى عينة من مديري المدارس الثانوية  إلىهدفت الدراسة التعرف 

العوامل التي تؤثر في مستوى الممارسة اإلبداعية  إلىدولة الكويت,  وكذلك التعرف ي الحكومية ف

مدير ومديرة مدرسة ثانوية حكومية من ( 100)لمديري المدارس الثانوية, حيث اشتملت العينة على 

وهومن  كافة محافظات الكويت,  ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث مقياس ما مستوى ابداعيتك,

وتوصل الباحث  , 1995د مركز برنستون للبحث واإلبداع والذي قامت بترجمته وتطويره السرور اعدا

من %( 18)من أفراد عينة الدراسة في فئة غير مبدع, و%( 25)ن أ: لمجموعة من النتائج التالية

عند غالبية العظمى في فئة من عينة الدراسة وهي ال%( 80)عينة في فئة دون المعدل, بينما وجد أن 

المؤهل , و الخبرة, و الجنس) :اآلتية الدراسة اتعدم وجود فروق ذات داللة احصائية لمتغير , و المعدل

 .في مستوى الممارسات اإلبداعية لمديري المدارس الثانوية الحكومية بدولة الكويت( العلمي
 

 ( 2002)دراسة المعلم 

لمدارس االبتدائية, ودورها في تطوير مهارات اإلبداع اإلداري لمديري ا إلىهدفت الدراسة التعرف 

األداء المدرسي, ومساعدة مديري المدارس االبتدائية على تطوير أدائهم, من خالل مهارات اإلبداع 

 استبانةاإلداري لديهم, واعتمد الباحث على أسلوب المنهج الوصفي للدراسة, حيث استخدم الباحث 

من   مديرا  ( 125)مشرفي اإلدارة المدرسية, والذي يبلغ عددهم تسعة مشرفين من  على المجتمع

, وتوصل (مكة المكرمة)من معلمين المدارس في العاصمة المقدسة معلما  ( 481)مديري المدارس, و

مشكالت إبداعية لدى مديري المدارس حسب رأي مشرفي  وجود: الباحث لمجموعة من النتائج منها

اإلبداعية في تطوير األداء المدرسي لدى مديري  تأثير مباشر للمهارات , ووجوداإلدارة المدرسية

توصل الباحث لضرورة , كما المدارس,  إضافة إلى وجود معيقات تحد من ممارسة اإلبداع اإلداري
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التوسع في الدورات التدريبية لمديري المدارس, لتطوير أدائهم, وضرورة استضافة الكوادر العلمية من 

  .لتزويد المديرين بخبرات جديدة متطورة من مستوى أدائهمذوي الخبرات العالية في اإلدارة, 
 

 :الدراسات األجنبية 2.2.2

 (Chenand Aryee، 2007)دراسة 

مدى تأثير تطبيق التفويض اإلداري على تعزيز اإلبداع اإلداري, ورفع  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 

( 1593)ث تكون مجتمع الدراسة من حي درجة الوالء التنظيمي في إحدى الشركات الكبرى في الصين,

واستخدم الباحث المنهج الوصفي, واعتمد االستبانة, والمقابلة, وتوصلت دراسته إلى أن هناك  موظفا ,

للتفويض اإلداري على اإلبداع اإلداري والوالء التنظيمي في إحدى الشركات  ا  غير مباشر  أثرا  

 .الصناعية
 

 (Toremn,2003)دراسة ترو يمان

لتعرف إلى  العوامل التي يمكن أن يستخدمها المديرون لتكوين بيئة إبداعية في اذه الدراسة هدفت ه

التعليمية في جنوب المدرسة, والخصائص التي تميز المناخ التنظيمي اإلبداعي في منطقة جوهانسبرغ 

بموضوع  أفريقيا, استخدم المنهج الوصفي الوثائقي باالعتماد على الكتب, والدراسات ذات العالقة

أهمها  لمجموعة من النتائجالدراسة توصلت  مديرا  ومديرة ,( 35)تكون مجتمع الدراسة من  الدراسة,

من العوامل التي تساعد المديرين على تكوين بيئة إبداعية في المدرسة, وتقويم االنجازات بعدالة, أنه 

تاحة الفرصة للعاملين على الرغبة في المجازفة, وعدم الخوف من ا لفشل, وتوفير نظام اتصال وا 

, كما بينت الدراسة أن اإلبداع يمكن تعلمه واألفكار, وتشجيع اإلبداع الفردي يسمح بتبادل الخبرات,

من خالل الجو المساعد والدعم , وأن من الخصائص التي تميز المناخ التنظيمي اإلبداعي العالقات 
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صال المفتوح , والتعاون , وتجنب االنتقاد , والرؤية اإلنسانية اإليجابية بين المديرين والعاملين , واالت

 .الواضحة من قبل اإلدارة للمستقبل
 

 (Gerijovich- wright,1998)رايت  -جير وفيتشدراسة 

هدفت هذه الدراسة للكشف عن العالقة بين اتجاه المعلم نحو التعليم اإلبداعي الجماعي والفردي, 

, تكونت عينة في المملكة المتحدة  علمي, والخبرة التدريسيةومتغيرات كالجنس, والعمر, والمؤهل ال

في المرحلة اإلعدادية, واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, واستخدم  معلما  ( 78)الدراسة من 

أن هناك عالقة بين فلسفة المعلم واتجاهاته نحو اإلبداع : االستبانة كأداة لدراسته وتوصلت الدراسة إلى

لجماعي, وطرق تدريسه وتكون هذه الدراسة أكثر انسجاما كلما كان المعلم حديث العهد الفردي أو ا

 .بالتعليم

 (Skmok Ainz,1996) دراسة سكموك أينز

تحديد مفاهيم مدراء المدارس والمدرسين فيما يتعلق بالممارسات القيادية والمالمح  هدفت هذه الدراسة

تغيير النمط السائد, وطبقت الدراسة على مجموعة من مديري اإلبداعية المثبتة للمديرين, والمعروفة ب

منطقة تعليمية بفلوريدا ( 17)في مدارس مختارة بين  معلما  ( 172), ومديرا  ( 20)المدارس بلغ عددهم 

استخدم الباحث االستبانة لجمع المعلومات المتعلقة بالمدارس المستهدفة, و  بالواليات المتحدة األمريكية,

ارسات القيادية, وتقييم مفاهيم المديرين والمعلمين لمفهوم اإلبداع,  والمالمح العامة المتمثلة وتقييم المم

واألصالة, والمرونة, والمصالح العريضة, وتوصلت الدراسة إلى نتائج  في حب العمل, واالستقاللية,

ذا الجانب, أما أن النسبة العالية من اإلجابات الواضحة من قبل المديرين تؤكد تفهمهم له: منها 

   .المعلمين فإن معظمهم اعتبر أن مديريهم يعكسون المهام التي تتضمنها الممارسات القيادية

 
                  



41 

 

 (Fuentes, 1996)دراسة فونتس 

دور القيادة اإلدارية في تنمية اإلبداع والتغيير من خالل برنامج خاص,  هدفت هذه الدراسة معرفة

ا  فرد( 500)يري المدارس األمريكية, ومساعديهم, حيث بلغت عينة الدراسة طبق على عينة من مد

استخدم الباحث المنهج وقد  ,ابوالية أركنساس , وتكساس , ولويزيانا , ونيومكسيكو , وأوكالهوم

الوصفي الميداني, وقام بجمع البيانات من خالل المقابلة, واالستبانة كأداة لجمع البيانات, وتوصلت 

من حيث القيادة  (a=0.05)عند مستوى الداللة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  الدراسة

 .اإلدارية من أجل تنمية اإلبداع والتغيير تعزى إلى متغيرات الجنس, والخبرة

 (Eunice,1995)دراسة أيون يس

وك داخل على قدرات التفكير اإلبداعي والسل ,عن أثر برنامج التدريبهدفت هذه الدراسة الكشف 

الصف عن طريق تنبيه المعلمين لقدراتهم اإلبداعية, تم تطبيق البرنامج لمدة عامين على عينة 

المعلمين  من طالب قسموا لمجموعتين تجريبية وضابطة, وعينة (10)من  عينة: انقسمت لقسمين

 داعي قبليا  للتفكير اإلب (Torrance) تم استخدام اختبار تورانسوقد الذين يدرسون هؤالء الطلبة, 

 ارتفاع تفهم المعلمين لجوانب اإلبداع المختلفة عند الطالب,مفادها , وتوصل الباحث لنتيجة وبعديا  

كما أوصى الباحث بتحسين األداء السلوكي   ,انس لم يتغيرمستوى أداء الطالب في اختبار تور  وأن

 .عللمعلمين في البرنامج من حيث التغذية الراجعة واستثارة حب االستطال
 

 ( Lieblich, 1993) لبيتشدراسة 

توضيح دور مدير المدرسة في مساندة ودعم اإلبداع التربوي بنوعيه الفردي هدفت هذه الدراسة 

والجماعي, والتأكيد على الدور المهم لمدير المدرسة في إيجاد التغير المدرسي المستمر, استخدم 

: مجموعة من النتائج منها ي, وتوصل الباحث إلىالباحث المقابالت, واستخدم المنهج الوصفي التحليل
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أن مدير المدرسة الثانوية يقوم بدور مهم في دعم اإلبداع بنوعيه الفردي والجماعي في إحدى المدارس 

 . الثانوية في غرب أوروبا
 

 (Dowdle,1981)دراسة دوديل

اما وخاصة فيما يتعلق في مديري المدارس االبتدائية في والية البه آلراءهدفت هذه الدراسة التعرف 

أهمية اختيار المهام اإلدارية التي يقوم بها هؤالء المديرون بالطريقة اإلبداعية فالمعلومات والمهارات 

التي يجب ان تتوفر لديهم بما فيها اإلبداع اإلداري استخدم الباحث استبيان تم توزيعه على عينة 

استخدم أسلوب و  ,ومديرة مديرا  ( 150)لبهاما بلغت عشوائية من مديري المدارس االبتدائية بوالية ا

إن مديري  :وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها ,المنهج الوصف الميداني لمالئمته ألغراض الدراسة

المدارس االبتدائية بوالية البهاما بحاجة ماسة إلى معلومات إضافية تمكنهم من تطوير مهارات اإلبداع 

, وأشارت النتائج إلى وجود قتهم بالمعلمين والتالميذ و أولياء األموراإلداري لديهم من اجل توطيد عال

من حيث آراء مديري المدارس االبتدائية  (α≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في والية الباما , وخاصة فيما يتعلق بأهمية اختيار المهام اإلدارية التي يقوم بها هؤالء المديرون تعزى 

 .ى متغير الجنسإل
 

 :على الدراسات السابقة تعقيب 3.2

أن معظمها أكدت على أهمية اإلبداع اإلداري لدى  من العرض السابق للدراسات السابقة تبين -

مديري المدارس, كما ربطته باألداء, وبممارسات األساليب اإلدارية, كما تحدثت عن معوقات اإلبداع 

ين أنفسهم أو المشرفين, وهذا يؤكد أهمية الدراسة الحالية بتناولها اإلداري, وذلك من وجهة نظر المدير 

, حيث ال واقع اإلبداع اإلداري المدرسي ودور مديري المدارس في تنميته من وجهة نظر المعلمون
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يوجد أي من الدراسات السابقة التي تناولت أساليب تنمية اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس من 

 .ينوجهة نظر المعلم
 

حاولت الباحثة الحصول على االطالع على أكبر عدد من الدراسات المرتبطة بهذه الدراسة  -

ومجاالتها , والتي أجريت في بيئات مختلفة , وحتى تتمكن الباحثة من توظيف هذه الدراسات في 

أو مناقشة  أماكن مختلفة من دراستها, كإثراء اإلطار النظري , أو االستفادة من بناء أداة الدراسة ,

نتائج الدراسة الحالية وتفسيرها ,  حيث اشتملت هذه الدراسات على العديد من البيئات العربية 

واألجنبية , ولكنها خلت من الدراسات المحلية التي تناولت الموضوع نفسه , وهذا ما يميزها عن باقي 

بداعي في المدارس الفلسطينية, الدراسات األخرى , حيث تمثل أفكارا  جدية في مجال العمل اإلداري اإل

 .ومنها مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية

, على الرغم أن ( االستبانة) اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في أداة الدراسة  -

 .البعض منها استخدم المقابلة , أو أداة قياس أخرى

 عن الدراسات السابقة من حيث مجتمع الدراسة اختلفت الدراسة الحالية -

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة , هو أن مجتمع الدراسة تكون من جميع معلمي  -

معلما ومعلمة من مدارس ( 520)مدارس وكالة الغوث في منطقة الخليل التعليمية, والبالغ عددهم 

مدرسة , في حين كانت  معظم الدراسات السابقة تتطرق ( 28)مختلفة الجنس ذكورا  واناثا  بلغ عددها 

 .لموضوع اإلبداع اإلداري من وجهة نظر المديرين أو مساعديهم

التي أشارت التي أشارت إلى أن ( 2012)بوفتين : اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كل من  -

مات كانت متوسطة , ودراسة درجة إسهام مديرات رياض األطفال في تنمية اإلبداع التربوي للمعل

التي أشارت إلى غياب المستويات اإلبداعية المرتفعة لدى مديرات المدارس, ودراسة ( 2004)عساف 

التي أشارت تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة أسس اإلبداع اإلداري الفعال ( 2003)الحرمي
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التي ( 2002)ة ومتوسطة, ودراسة المعلمبمدارس التعليم الثانوي في سلطنة عمان تراوحت بين مرتفع

أشار فيها إلى معرفة مهارات اإلبداع اإلداري لمديرات المدارس االبتدائية ودورها في تطوير األداء 

 (.Dowdle,1981)المدرسي كان ما بين متدنية ومتوسطة, وكذلك دراسة 

التي أشارت إلى أن درجة ( 2012)شقورة : اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من  -

ممارسة مديري المدارس الثانوية ألساليب ادارة التغيير وعالقتها باإلبداع كانت جيدة , ودراسة عبد 

التي أشارت إلى أن ادارات المدارس االبتدائية بمنطقة حائل تطبق عناصر وجوانب ( 2009)العال 

التي أشارت لدور القيادة المدرسية في ( 2009)اإلبداع اإلداري بدرجة عالية, ودراسة العاجز وشلدان

تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين 

التي أشارت إلى أهمية الثقافة التنظيمية السائدة لمديري (2008)كانت بدرجة عالية, ودراسة الليثي 

التي أشارت إلى دور ( 2008)درجة كبيرة جدا, ودراسة بلواني المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة ب

اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في محافظات شمال غزة ومعيقاتها 

التي أشارت إلى معرفة ( 2007)من وجهة نظر مديريها جاءت ما بين كبيرة وكبيرة جدا, ودراسة الفرا

التي ( 2003)اري لدى الوزارات الفلسطينية كانت بدرجة جيدة , ودراسة الجعشم مستوى اإلبداع اإلد

أشار فيها إلى العوامل المؤثرة في اإلبداع اإلداري في البيئة المدرسية من وجهة نظر مديرات المدارس 

, وكذلك دراسة (Lieblich,1993)والمشرفات اإلداريات جاء بدرجة عالية, وكذلك دراسة 

(Eunice,1995  .) 

ما يميز هذه الدراسة عن  الدراسات االخرى في انها ركزت على دراسة واقع االبداع االداري  -

المدرسي لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية ودور المدير في تنميته 

ن والطلبة, والذين من وجهة نظر المعلمين, مما يساهم مساهمة كبيرة في رفع مستوى األداء للمعلمي

 .يشكلون محور العملية التعليمية التعلمية  في المدرسة, وبالتالي رفع المستوى التعليمي
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 الفصل الثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الفصل وصفا  مفصال  لكل من مجتمع الدراستة وعينتهتا, ووصتفا  ألداتهتا, وطريقتة التأكتد متن 

 .صدقها, وثباتها, والتحليالت اإلحصائية إلجابات األسئلة

 

 منهج الدراسة 1.3

 .هذه الدراسة؛ لمناسبته طبيعة هذه الدراسةتم استخدام المنهج الوصفي في 

 

 مجتمع الدراسة 2.3

منطقة الخليل التعليمية التابعة لوكالة الغوث  ومعلمات مدارسمعلمي تكون مجتمع الدراسة من جميع 

 .معلما ومعلمة( 520)م والبالغ عددهم  2012/2013الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي فيالدولية 

, كما مدرسة 28))رس الذكور واالناث في منطقة الخليل التعليمية والبالغ عددها موزعين على مدا

, لذا نعتبر هذه الدراسة مسحية شاملة توزيع أداة الدراسة عليهم جميعا حيث تم  ,(1)يبين ملحق 

 .يوضح الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة( 1.3)لمجتمع الدراسة, والجدول رقم 
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 يع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسةتوز (:  1.3)جدول 
 

 (%)النسبة المئوية  العدد  المتغير
 42.3 220 ذكر الجنس

 57.7 300 أنثى

 100.0 520  المجموع

 11.2 58 دبلوم المؤهل العلمي

 81.5 424 فقط بكالوريوس

 7.3 38 ماجستير فأعلى

 100.0 520  المجموع

 18.7 97 اتسنو 5أقل من  سنوات الخبرة

 28.7 149 سنوات10 - 5

 52.7 274 سنوات 10أكثر من 

 100.0 520  المجموع

 26.7 139 مدينة مكان السكن
 31.3 163 قرية
 41.9 218 مخيم

 100.0 520  المجموع

 63.5 330 تخصصات أدبية التخصص

 36.5 190 تخصصات علمية

 100.0 520  المجموع

 
 أداة الدراسة 3.3

مت الباحثة  بإعداد استبانة مقسمة إلى جزأين تم إعدادها من خالل الرجوع إلى األدب التربوي قا

, حيث تكونت االستبانة بصورتها األولية, كما يبينه ات الصلة بموضوع الدراسة والدراسات السابقة ذ

 :فقرة على النحو التالي( 50)من ( 2)ملحق رقم 
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 :ت المتعلقة بالخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسةيحتوى على البيانا: القسم األول 

 (.والمؤهل العلمي, وسنوات الخبر, ومكان السكن, والتخصصالجنس, )تمثلت في 

 :موزعة على أربعة مجاالت هيفقرة ( 50)، بواقع واقع اإلبداع اإلداري المدرسيأداة : القسم الثاني 

  (18-1)الفقرات فقرة,  ويشمل ( 18)المعلمين, بواقع مجال 

  (30-19)فقرة, ويشمل الفقرات ( 12)العالقة مع المجتمع المحلي, بواقع مجال 

  (40-31), ويشمل الفقرات فقرات( 10)الطلبة, بواقع مجال 

  (50-41)فقرة, ويشمل الفقرات ( 10)البيئة المدرسية, بواقع مجال 

بدرجتتة كبيتترة جتتدا , )تتتدرج خماستتي  ولإلجابتتة علتتى هتتذه الفقتترات استتتخدمت الباحثتتة مقيتتاس ليكتترت وفتتق

, حيث تعطى اإلجابة األكثر وجتودا  الترقم (بدرجة كبيرة, بدرجة متوسطة, بدرجة قليلة, بدرجة قليلة جدا  

 (.1), بينما اإلجابة األقل تعطى الرقم (5)

 .سؤال مفتوح عن دور مديري المدارس في تنمية اإلبداع المدرسي: القسم الثالث
 

 صدق األداة 4.3

للتأكد من في مجال االدارة التربوية  المختصينقامت الباحثة بعرض أداة الدراسة على مجموعة من 

مدى وضوح صياغة كل فقرة من فقرات االستبانة, وتصحيح ما ينبغي تصحيحه من حيث , صدقها 

ا منها, ومدى أهمية كل فقرة ومالءمتها للمحور الذي تنتمي إليه, ومدى مناسبة كل فقرة لقياس م

ت التي رأوا ضرورة إعادة صياغتها, وحذفوا بعض وضعت ألجله, حيث تم تعديل صياغة الفقرا

 فقرة ( 50)فقرة , تم استبعاد أربعة فقرات ليصبح مجموع الفقرات (  54)الفقرات حيث كانت تتكون من

 (.3)كما يبين ملحق رقم 
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 ثبات األداة5.3 

, حستتب متتا هتتو موضتتح فتتي (ألفتتا خكتترو نبتتا) متتل الثبتتاتتتتم التحقتتق متتن ثبتتات أداة الدراستتة بحستتاب معا

 .يوضح ذلك( 2.3)الجدول رقم 

 معامل ثبات أداة الدراسة: 2.3جدول 
 

 معامل كرونباخ ألفا عدد العبارات المجاالت
 18 المعلمون                                            

0.925 

 923. 11                           العالقة مع المجتمع المحلي

 0.914 11                                               الطلبة

 0.810 10 البيئة المدرسية                                               

 0.963 50 الدرجة الكلية لألداة

 
ل ثبتتتات مرتفتتتع, , وهتتتو معامتتت(0.96)أن معامتتتل الثبتتتات الكلتتتي لتتتألداة بلتتتغ  الستتتابقيتضتتتح متتتن الجتتتدول 

وجميع معامالت مجاالت الدراستة مرتفعتة كتذلك؛ ممتا يعنتي أن األداة تتمتتع بتدرجات ثبتات مقبولتة تفتي 

 .بأغراض الدراسة
 

 إجراءات الدراسة 6.3

 :الدراسة باتباع الخطوات التاليةتم تطبيق 

الرستمي تم الحصول على كتتاب تستهيل المهمتة متن دائترة التربيتة فتي جامعتة القتدس, ثتم اإلذن  -1

ملحتتتق  متتتن دائتتترة التربيتتتة فتتتي وكالتتتة الغتتتوث الدوليتتتة علتتتى أداء الدراستتتة علتتتى مجتمتتتع الدراستتتة

 .(4)رقم

 .تم حصر مجتمع الدراسة -2

قامتتتت الباحثتتتة بتوزيتتتع االستتتتبانة علتتتى مجتمتتتع الدراستتتة فتتتي الفصتتتل الثتتتاني متتتن العتتتام الدراستتتي  -3

 ., ومن ثم إعطائهم الوقت الكافي من أجل اإلجابة2012/2013
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 .متابعة إجراءات استجابة أفراد مجتمع الدراسة على األداة, واستالم االستبانات الجاهزةتم  -4

 .قامت الباحثة بمراجعة االستبانات المستردة للتأكد من صالحيتها للتحليل اإلحصائي -5

دخالها إلى الحاسوب بهدف إجراء التحليل اإلحصائي -2  .تم تفريغ البيانات, وا 

 

 :ن هذه الدراسة المتغيرات التاليةتتضم: متغيرات الدراسة 7.3

 :المتغيرات المستقلة وهي -1

 (.ذكور, إناث: )الجنس 

 (., ماجستيرفقط دبلوم, بكالوريوس: )المؤهل العلمي 

 (.سنوات 10سنوات, أكثر من  10 -5سنوات,  5أقل من : )سنوات الخبرة 

 (.مدينة, قرية, مخيم: )مكان السكن 

 (.أدبي, علمي: )التخصص 

كالتة الغتوث الدوليتتة و تقتديرات أفتراد مجتمتع الدراستة لدرجتة ممارستة متديري متدارس : ر التـابعالمتغيـ -2

 .لإلبداع اإلداري
 

 المعالجة اإلحصائية 8.3

 Statistical)اإلحصتتتائية للعلتتتوم االجتماعيتتتة   ةتمتتتت معالجتتتة بيانتتتات الدراستتتة وفقتتتا  لبرنتتتامج الرزمتتت

Package for Social Science )حيث ستستخدم الباحثة أساليب المعالجة اإلحصائية اآلتية ,: 

الدراستة إزاء محتتاور الدراستتة  وذلتتك لتحديتد استتتجابات أفتراد مجتمتتع :حسـاب المتوســط الحســابي-1

 .المختلفة واستخراج متوسط الترتيب لكل عبارة من عبارات تلك المحاور

ــاري-2 مبحتتوثين إزاء كتتل عبتتارة متتن عبتتارات لقيتتاس متتدى التشتتتت فتتي إجابتتات ال :االنحــراف المعي

 .االستبانة
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لفحص فروق متوسطات تقديرات أفراد مجتمع الدراسة للدرجة الكلية لممارسة متديري : zاختبار -3

متتدارس وكالتتة الغتتوث الدوليتتة فتتي منطقتتة الخليتتل التعليميتتة لإلبتتداع اإلداري المدرستتي وفقتتا لمتغيتترات 

 ., والتخصصالجنس , والمؤهل العلمي, وسنوات الخبرة

 لفحص استجابة أفراد مجتمع الدراسة حول السؤال المفتوح : التكرارات-4

كمتتا تتتم اعتمتتاد المقيتتاس التتوزني اآلتتتي لتحديتتد درجتتة ممارستتة متتديري متتدارس وكالتتة الغتتوث الدوليتتة فتتي 

 .منطقة الخليل لإلبداع اإلداري

 المدى المستخدم للحكم على داللة المتوسطات الحسابية: 3.3جدول 
 

 الممارسةدرجة  المتوسط الحسابي
 متدنية 1-2.33

 متوسطة 3.66 -2.34
 مرتفعة 3.67-5.00

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة  عرض
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 الفصل الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة
 

 .مرتبة حسب أسئلة الدراسة تضمن هذا الفصل عرضا  للنتائج التي توصلت إليها الدراسة

 

 تائج المتعلقة بالسؤال األولالن. 1.4

ما درجة ممارسـة مـديري مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة فـي منطقـة الخليـل التعليميـة لربـداع اإلداري 

 ؟ المدرسي من وجهة نظر المعلمين

 الستتتجاباتالمتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة تتتم حستتاب  لإلجابتتة عتتن ستتؤال الدراستتة األول,

 .هذه القيم لمجاالت أداة الدراسة( 1.4)لكل مجال من مجاالتها ويوضح الجدول ة أفراد مجتمع الدراس

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير أفراد مجتمع الدراسة للمجاالت والدرجة : 1.4جدول 
 .الكلية

 
 الدرجة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الترتيب رقم المجال 

 متوسطة 0.59 2.34 لمونالمع 2 1
2 

  .العالقة مع المجتمع المحلي 4

2.31 0.68 
 متدنية

 متدنية 0.66 2.32 الطلبة 3 3
4 

 2.41 البيئة المدرسية 1

 

0.56 

 
 متوسطة

 متوسطة 0.53 2.34 الدرجة الكلية
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يتتل درجتتة ممارستتة متتديري متتدارس وكالتتة الغتتوث الدوليتتة فتتي منطقتتة الخلالجتتدول الستتابق أن  يتضتتح متتن

وانحتراف معيتاري ( 2.34)كانتت متوستطة, بمتوستط حستابي مقتداره  التعليمية لإلبداع اإلداري المدرستي

(0.53.) 

وهتتو بدرجتتة متوستتطة,  ,(2.41)متوستتط حستتابي مقتتداره  علتتى أعلتتىالبيئتتة المدرستتية  وقتتد حصتتل مجتتال

بمتوسط ل الطلبة , وهو بدرجة متوسطة, يليه مجا(2.34)مقداره ن بمتوسط حسابي المعلمو  مجال يليه

محلي بمتوسط حسابي العالقة مع المجتمع المجال  وهو بدرجة متدنية, وأخيرا   ,(2.32)حسابي مقداره 

 ., وهو بدرجة متدنية(2.31)مقداره 

أما فيما يتعلق بدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث فتي منطقتة الخليتل التعليميتة متن وجهتة نظتر 

, واالنحرافات المعياريتة لكتل مجتال المتوسطات الحسابيةفقد استخرجت  المعلمين لكل مجال على حدة,

 .من مجاالت الدراسة
 

 المعلمين: المجال األول

استتتتتخرجت المتوستتتتطات الحستتتتابية, واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة الستتتتتجابات أفتتتتراد مجتمتتتتع الدراستتتتة لمجتتتتال 

 .(2.4)في الجدول  المعلمين كما هو موضح
 

إلجابتتات أفتتراد مجتمتتع الدراستتة علتتى فقتترات ابية واالنحرافتتات المعياريتتة المتوستتطات الحستت: 2.4جتتدول 
 .مرتبة تنازليا   مجال المعلمين

 
رقم 
المتوسط  المجال األول الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 1.09 2.94 .يحرص على المشاركة الفعالة مع المعلم داخل الصف 9
 متوسطة 0.97 2.64 .مناخ الصفي وأهميته لتنمية االبداعيعقد محاضرات عن ال 6

برامج خاصة إلعداد المعلمين المبدعين واالستمرار  يحرص على تبني 17
 .في تدريبهم ونموهم المهني

 متوسطة 1.00 2.52

 متوسطة 0.90 2.40 .يحث المعلمين على النشاطات التعاونية 8
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اعد في تنمية اإلبداع في يمنح المعلمين بعض الصالحيات التي تس 12
 .المدرسة

 متوسطة 0.92 2.40

تبادل اآلراء مع المعلمين ومناقشتهم في العمل التربوي التي تساعد في ي 16
 .تنمية اإلبداع

 متوسطة 0.92 2.36

 متوسطة 0.86 2.36 .يشجع المعلمين على تنفيذ مبادرات ابداعية لخدمة المنهاج المدرسي 7

ر مستمر على أداء الكادر التعليمي باعتباره أساس يسعى إلحداث تطوي 15
 .تنمية اإلبداع في المدرسة

 متدنية 0.87 2.33

تنمية العنصر البشري في المدرسة والممثل بالمعلم ألنه أحد ركائز  21
 .تنمية اإلبداع في المدرسة

 متدنية 0.86 2.30

ية يزيد من فرص تنمليضع المعلم المناسب في التخصص المناسب  18
 .االبتكار في المدرسة

 متدنية 0.91 2.30

 متدنية 0.88 2.30 .يحرص على تهيئة الجو المناسب إلبداع المعلمين في المدرسة  3
 متدنية 0.86 2.28 .يقدم الدعم لألنشطة والمشاريع التعليمية المبدعة 4
تشعر اإلدارة بضرورة غرس مبادئ اإلبداع واالبتكار والتجديد في نفوس  13

 .لمعلمينا
 متدنية 0.88 2.28

 متدنية 0.83 2.25 .يشجع المعلمين على استخدام طرق تدريس فعالة 5

 متدنية 0.85 2.21 .تشجع اإلدارة المدرسية المعلمين استخدام أساليب تربوية إبداعية في التدريس 14

 متدنية 0.84 2.12 .يحث المعلمين على استخدام طرق تدريس حديثة 10

 متدنية 0.75 2.05 .علمين على تدعيم المناخ الصفي المبدعيحث الم 2

 متدنية 0.79 2.04 .يوجه المعلمين لحل مشاكل الطالب داخل الصف 1

 الدرجة الكلية 
 متوسطة 0.59 2.34

 

ممارستتتة متتتديري متتتدارس وكالتتتة الغتتتوث الدوليتتتة لإلبتتتداع اإلداري درجتتتة يتضتتتح متتتن الجتتتدول الستتتابق أن 

 .(2.34)متوسط حسابي للدرجة الكلية متوسطة, ببدرجة  تكان ينالمعلم لمجال المدرسي

 فتتي هتتذا المجتتال متتديري متتدارس وكالتتة الغتتوث الدوليتتة لإلبتتداع اإلداري المدرستتي ممارستتاتأهتتم  وتمثلتتت

بمتوستط " داخل الصف على المشاركة الفعالة مع المعلم يحرص  "التي نصت على ( 9)الفقرة رقم  في

يعقتد محاضترات عتن المنتاخ الصتفي وأهميتته  "التتي نصتت علتى( 6)فقترة رقتم , يليها ال(2.94)حسابي 

 يحترص علتى تبنتي "التتي نصتت علتى (17), يليهتا الفقترة رقتم (2.64)بمتوسط حسابي  "لتنمية االبداع
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بمتوستتتط حستتتابي  "بتتترامج خاصتتتة إلعتتتداد المعلمتتتين المبتتتدعين واالستتتتمرار فتتتي تتتتدريبهم ونمتتتوهم المهنتتتي

(2.52). 

فتتتي هتتتذا  متتتديري متتتدارس وكالتتتة الغتتتوث الدوليتتتة لإلبتتتداع اإلداري المدرستتتي ممارستتتاتدنتتتى كمتتتا تمثلتتتت أ

 "يوجتتته المعلمتتتين لحتتتل مشتتتاكل الطتتتالب داختتتل الصتتتف "التتتتي نصتتتت علتتتى( 1)الفقتتترة رقتتتم  فتتتيالمجتتتال 

يحتتث المعلمتتين علتتى تتتدعيم المنتتاخ  "التتتي نصتتت علتتى( 2)يليهتتا الفقتترة رقتتم , (2.04)بمتوستتط حستتابي 

يحتتث المعلمتتين  "التتتي نصتتت علتتى( 10)يليهتتا الفقتترة رقتتم , (2.05)بمتوستتط حستتابي  "الصتتفي المبتتدع

 .(2.12)بمتوسط حسابي  "على استخدام طرق تدريس حديثة
 

 .المجتمع المحلي: المجال الثاني

استتتتتخرجت المتوستتتتطات الحستتتتابية, واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة الستتتتتجابات أفتتتتراد مجتمتتتتع الدراستتتتة لمجتتتتال 

 (3.4)في الجدول  كما المجتمع المحلي
 

إلجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 3.4جدول 
 .المجتمع المحلي مرتبة تنازليا   مجال

 

رقم 
المتوسط  المجال الثاني الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

التي  الممارسات واألنشطةحول عقد محاضرات توعية ألولياء األمور ي  24
 .تحفز على اإلبداع

2.52 0.98 
 متوسطة

 متوسطة 0.88 2.38 .يتبنى األفكار اإلبداعية الصادرة من أولياء األمور 21

على صورة الوضع  الطالعهميعقد االجتماعات الدورية ألولياء االمور  23
 .(االنجازات والتحديات التي تواجه المدرسة)

 سطةمتو  0.95 2.35

 متوسطة 0.90 2.34 .يتقبل انتقادات أولياء األمور في بعض  القضايا  التربوية 26

 متوسطة 0.90 2.34 .يحفز أولياء األمور للمشاركة باألنشطة االبداعية ألبنائهم 22

 متوسطة 0.93 2.34 .يشكل مجلس مدرسي فاعل من المجتمع المحلي 25

 متدنية 0.94 2.26  .تطوير المدرسةيشجع أولياء األمور  على التبرع ل 28
 .يستثمر نشاطات المجتمع المحلي التي تحفز على االبداع الطالبي 20

 
 متدنية 0.81 2.24
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يتعاون مع أولياء األمور في حل مشكالت الطالب التي تحد من  29
 .إبداعاتهم

 متدنية 0.90 2.24

ى المشاركة في يحفز أولياء األمور على متابعة ابنائهم وتشجيعهم عل 27
 .النشاطات المدرسية

 متدنية 0.87 2.22

راء أعضاء المجلس المدرسي للنهوض بأداء المدرسة آيتقبل  19
بداعاتها  .وا 

 متدنية 0.82 2.15

 الدرجة الكلية 
 متدنية 0.68 2.31

ممارستتتة متتتديري متتتدارس وكالتتتة الغتتتوث الدوليتتتة لإلبتتتداع اإلداري  درجتتتة يتضتتتح متتتن الجتتتدول الستتتابق أن

متوستط حستابي للدرجتة متدنيتة, ببدرجتة  تكانت المجتمع المحلتي بمجال العالقة معفيما يتعلق  لمدرسيا

 (.2.31)الكلية 

بمجتال فيمتا يتعلتق  ممارسات مديري مدارس وكالة الغوث الدولية لإلبداع اإلداري المدرسيأهم  وتمثلت

 قتتد محاضتترات توعيتتة ألوليتتاءع "التتتي نصتتت علتتى( 24)الفقتترة رقتتم  فتتي المجتمتتع المحلتتي العالقتتة متتع

, يليهتا الفقترة رقتم (2.52)بمتوسط حستابي " التي تحفز على اإلبداع الممارسات واألنشطةاألمور حول 

, (2.38)بمتوسط حسابي  "يتبنى األفكار اإلبداعية الصادرة من أولياء األمور "التي نصت على( 21)

على صورة  الطالعهمت الدورية ألولياء االمور يعقد االجتماعا "التي نصت على (23)يليها الفقرة رقم 

 .(2.35)بمتوسط حسابي  "(االنجازات والتحديات التي تواجه المدرسة)الوضع 

فيمتتا يتعلتتق  متتديري متتدارس وكالتتة الغتتوث الدوليتتة لإلبتتداع اإلداري المدرستتي ممارستتاتكمتتا تمثلتتت أدنتتى 

يتقبل أراء أعضتاء المجلتس  "تي نصت علىال( 19)رقم الفقرة   في المجتمع المحلي بمجال العالقة مع

بتتداعاتها التتتي ( 27)يليهتتا الفقتترة رقتتم , (2.15)بمتوستتط حستتابي  "المدرستتي للنهتتوض بتتأداء المدرستتة وا 

يحفتتتتز أوليتتتتاء األمتتتتور علتتتتى متابعتتتتة ابنتتتتائهم وتشتتتتجيعهم علتتتتى المشتتتتاركة فتتتتي النشتتتتاطات  "نصتتتتت علتتتتى

يتعاون مع أوليتاء األمتور  "التي نصت على( 29)يليها الفقرة رقم  ,(2.22)بمتوسط حسابي  "المدرسية

 .(2.24)بمتوسط حسابي  "في حل مشكالت الطالب التي تحد من إبداعاتهم
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 .الطلبة: المجال الثالث

الطلبة, استخرجت المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة لمجال 

 (4.4)كما في الجدول 

إلجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المت: 4.4جدول 
 .الطلبة مرتبة تنازليا   مجال

 
رقم 
 المجال الثالث الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 1.04 2.70 .يشارك الطلبة في وضع الخطط للرحالت االستكشافية  39
 متوسطة 0.99 2.46 .لبة البرلمان  في حل المشاكل المدرسيةيشرك ط 34

 متوسطة 0.89 2.36 .يتبنى الطلبة الذين يكتشف لديهم قدرات عقلية وعلمية مبتكرة ومثيرة 36

بداعاتهم 33  متوسطة 0.87 2.35 .يتبع نمط قيادة يعزز نشاطات الطلبة وا 

 متدنية 0.89 2.33 .بداع لديهميتعامل  بمرونة عالية مع الطلبة لتنمية روح اإل 31
 متدنية 0.85 2.27  .يتبنى األفكار اإلبداعية الصادرة عن الطلبة والموجهة من قبل معلميهم 32
يسهم باقتراح نشاطات من شأنها تنمية شخصية الطلبة وتطوير جوانب  30

 .التفكير لديهم
 متدنية 0.86 2.24

 متدنية 0.88 2.24 .تكلل بالنجاحتتي يثني على األفكار االبداعية للطلبة ال 35

  0.86 2.23  .يحفز الطالب على المشاركة في المسابقات الوطنية العلمية  38
  0.90 2.21 .يشجع الطلبة  على تشكيل النوادي واللجان المدرسية المتنوعة 40

 الدرجة الكلية 
 متدنية 0.66 2.32

 
ي متتتدارس وكالتتتة الغتتتوث الدوليتتتة لإلبتتتداع اإلداري ممارستتتة متتتدير درجتتتة يتضتتتح متتتن الجتتتدول الستتتابق أن 

 .(2.32)متوسط حسابي للدرجة الكلية متدنية, ببدرجة  تكانبالطلبة, لمجال  المدرسي

 فتي الطلبتة لمجتال ممارسات مديري مدارس وكالة الغوث الدوليتة لإلبتداع اإلداري المدرستيأهم  وتمثلت

بمتوستتط " فتتي وضتتع الخطتتط للتترحالت االستكشتتافيةيشتتارك الطلبتتة  "التتتي نصتتت علتتى ( 39)الفقتترة رقتتم 

يشتترك طلبتتة البرلمتتان  فتتي حتتل المشتتاكل  "التتتي نصتتت علتتى( 34), يليهتتا الفقتترة رقتتم (2.70)حستتابي 
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يتبنتتتى الطلبتتتة التتتذين  "التتتتي نصتتتت علتتتى (36), يليهتتتا الفقتتترة رقتتتم (2.46)بمتوستتتط حستتتابي  "المدرستتتية

 .(2.36)بمتوسط حسابي  "يكتشف لديهم قدرات عقلية وعلمية مبتكرة ومثيرة

 الطلبتة لمجتال مديري مدارس وكالة الغوث الدولية لإلبداع اإلداري المدرستي ممارساتكما تمثلت أدنى 

 "تشتكيل النتوادي واللجتان المدرستية المتنوعتة الطلبتة علتىيشتجع  "التتي نصتت علتى( 40)الفقرة رقتم  في

يحفتز الطتالب علتى المشتاركة فتي  "علتىالتتي نصتت ( 38)يليهتا الفقترة رقتم , (2.21)بمتوسط حستابي 

يثنتتي  "التتتي نصتتت علتتى (35)رقتتم  يليهتتا الفقتترة ,(2.23)بمتوستتط حستتابي  "المستتابقات الوطنيتتة العلميتتة

 .(2.24)بمتوسط حسابي  "على األفكار االبداعية للطلبة التي تكلل بالنجاح
 

 .البيئة المدرسية: المجال الرابع
 

البيئتة  نحرافتات المعياريتة الستتجابات أفتراد مجتمتع الدراستة لمجتالاستخرجت المتوسطات الحسابية, واال

 .(5.4)المدرسية كما في الجدول 
 

إلجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 5.4جدول 
 .البيئة المدرسية مرتبة تنازليا   مجال

 
رقم 
المتوسط  المجال الرابع الفقرة

 سابيالح
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.85 2.73 .التعليمية  لألنشطةوفر  غرف تخصصية مختلفة ي 50
 متوسطة 0.94 2.59 .يوفر بيئة مادية مشجعة للطلبة 41

يوفر األجهزة الحديثة والوسائل المثيرة لتالئم تطورات العصر  42
 .المتسارعة

 متوسطة 0.98 2.50

 متوسطة 1.12 2.49 .مدرسية تعيق توفير مناخ لإلبداع في المدرسةالبيئة ال 49

 متوسطة 0.95 2.44 .معنوية والمادية يقدم الحوافز ال 46

 متوسطة 0.91 2.40 .هتم ببناء ومناخ مدرسي محفز إلبداعات الطلبةي 43

 متوسطة 0.90 2.36 .ينظم الرحالت الترفيهية والعلمية واالستكشافية للطلبة 44

 .يهتم ببناء بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة إلبداعات الطالب 47
 

 متوسطة 0.90 2.34
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يشجع على تنمية القدرات  توفير مناخ تعليمي تعلمي  ضرورة 48
 .اإلبداعية بين المعلم وطالبه

 متدنية 0.91 2.21

 متدنية 0.83 2.09 .يعمل على توفير وسائل األمن والسالمة العامة داخل المدرسة 45

 الدرجة الكلية 
 متوسطة 0.56 2.41

 

 

ممارستتتة متتتديري متتتدارس وكالتتتة الغتتتوث الدوليتتتة لإلبتتتداع اإلداري درجتتتة يتضتتتح متتتن الجتتتدول الستتتابق أن 

 .(2.41)متوسط حسابي للدرجة الكلية متوسطة, ببدرجة  تكانالبيئة المدرسية,  لمجال المدرسي

البيئتتتة لمجتتتال  لإلبتتتداع اإلداري المدرستتتيممارستتتات متتتديري متتتدارس وكالتتتة الغتتتوث الدوليتتتة أهتتتم  وتمثلتتتت

" التعليميتتة لألنشتتطةتخصصتتية مختلفتتة  تتتوفير غتترف "التتتي نصتتت علتتى ( 50)الفقتترة رقتتم  فتتي المدرستتية

 "يتتوفر بيئتتة ماديتتة مشتتجعة للطلبتتة "التتتي نصتتت علتتى( 41), يليهتتا الفقتترة رقتتم (2.73)بمتوستتط حستتابي 

يتتوفر األجهتتزة الحديثتتة والوستتائل  "ي نصتتت علتتىالتتت (42), يليهتتا الفقتترة رقتتم (2.59)بمتوستتط حستتابي 

 .(2.50)بمتوسط حسابي  "المثيرة لتالئم تطورات العصر المتسارعة

فيمتتا يتعلتتق  متتديري متتدارس وكالتتة الغتتوث الدوليتتة لإلبتتداع اإلداري المدرستتي ممارستتاتكمتتا تمثلتتت أدنتتى 

وسائل األمن والستالمة العامتة يعمل على توفير  "التي نصت على (45)رقم  الفقرة في بالبيئة المدرسية

ضترورة تتوفير منتاخ  "التتي نصتت علتى( 4)الفقترة رقتم  , يليهتا(2.09)بمتوسط حستابي  "داخل المدرسة

بمتوستتط حستتابي " تعليمتتي تعلمتتي اجتمتتاعي يشتتجع علتتى تنميتتة القتتدرات اإلبداعيتتة بتتين المعلتتم وطالبتته

(2.21). 

قتتترة بدرجتتتة متدنيتتتة , ولتتتم تحصتتتل أي متتتن ف( 26)فقتتترة بدرجتتتة متوستتتطة , و( 24)وبشتتتكل عتتتام جتتتاءت 

يقتتع ( 2.34)الفقتترات علتتى درجتتة مرتفقتتة , كمتتا أن المتوستتط الحستتابي للدرجتتة الكليتتة كمتتا شتتاهدنا هتتو 

 .ضمن الحد األدنى من الدرجة المتوسطة, أي أنه على حدود الدرجة المتدنية
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.4

اع اإلداري المدرسي لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في هل تختلف درجة ممارسة اإلبد

وسنوات ، والمؤهل العلمي، الجنس) من وجهة نظر المعلمين وفقا  لمتغيرات ةمنطقة الخليل التعليمي

 ؟(والتخصص، الخبرة

ات استتتخراج المتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة لتقتتدير  تتتملإلجابتتة عتتن ستتؤال الدراستتة الثتتاني, 

أفتتراد مجتمتتع الدراستتة للدرجتتة الكليتتة لممارستتة متتديري متتدارس وكالتتة الغتتوث الدوليتتة فتتي منطقتتة الخليتتل 

وذلتك ( الجنس, والمؤهل العلمي, وسنوات الخبترة, والتخصتص)لإلبداع اإلداري المدرسي وفقا  لمتغيرات 

 (.6.4)كما هو واضح من خالل الجدول 

 
افتتات المعياريتتة لتقتتديرات أفتتراد مجتمتتع الدراستتة للدرجتتة الكليتتة المتوستتطات الحستتابية واالنحر : 6.4جتتدول 

لممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل لإلبداع اإلداري المدرسي وفقا  لمتغيترات 
 (الجنس, والمؤهل العلمي, وسنوات الخبرة, والتخصص)
 

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 لممارسةا

 متوسطة 0.55 2.35 220 ذكور الجنس
 متوسطة 0.53 2.34 300 إناث

 متوسطة 0.62 2.44 58 دبلوم المؤهل العلمي
 متدنية 0.51 2.33 424 فقط بكالوريوس

 متدنية 0.64 2.28 38 ماجستير فأعلى
 متدنية 0.42 2.33 97 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 متدنية 0.54 2.29 149 سنوات 10 -5
 متوسطة 0.57 2.37 274 سنوات 10أكثر من 

 متوسطة 0.53 2.35 330 تخصصات أدبية التخصص
 متدنية 0.54 2.33 190 تخصصات علمية
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 (.7.4), وذلك كما هو واضح من خالل الجدول (Z)وللتأكد من داللة الفروق تم استخدام اختبار 
 

متوسطات تقديرات أفتراد مجتمتع الدراستة للدرجتة الكليتة  لفحص الفروق( Z)نتائج اختبار ( 7.4)جدول 
لممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل لإلبداع اإلداري المدرسي وفقا  لمتغيترات 

 .الجنس, والمؤهل العلمي, وسنوات الخبرة, والتخصص
 

 الداللة اإلحصائية Zقيمة  المتوسط الحسابي المتغير
 0.64 - 2.35 ذكور الجنس

 

0.52 

 2.34 إناث 

  2.44 دبلوم المؤهل العلمي

1.32 

 

0.06 

 2.33 فقط بكالوريوس

 2.28 ماجستير فأعلى

  2.33 سنوات 5أقل من سنوات الخبرة

- 0.27 

 

0.88 

 2.29 سنوات 10 -5

 2.37 سنوات 10أكثر من 

 0.85 - 0.19 2.35 تخصصات أدبية التخصص

 2.33 علمية تخصصات

 

متوستطات تقتديرات أفتراد مجتمتع  بتين يتضح من الجدول السابق عدم وجود فتروق ذات داللتة إحصتائية

وهتتتي قيمتتتة غيتتتر دالتتتة عنتتتد Z(-0.64 )فقتتتد كانتتتت قيمتتتة ، الدراستتتة للدرجتتتة الكليتتتة وفقتتتا  لمتغيتتتر الجتتتنس

 (.0.05)المستوى 

حصتتائية بتتين متوستتطات تقتتديرات أفتتراد كمتتا يتضتتح متتن الجتتدول الستتابق عتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة إ

وهتي قيمتة غيتتر Z(1.32 )مجتمتع الدراستة للدرجتة الكليتة وفقتا  لمتغيتر المؤهتل العلمتي, فقتد كانتت قيمتة 

 (.0.05)دالة عند المستوى 
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كمتتا يتضتتح متتن الجتتدول الستتابق عتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين متوستتطات تقتتديرات أفتتراد 

وهتي قيمتة غيتر Z(0.27- )كليتة وفقتا  لمتغيتر ستنوات الخبترة, فقتد كانتت قيمتة مجتمع الدراسة للدرجة ال

 (.0.05)دالة عند المستوى 

كمتتا يتضتتح متتن الجتتدول الستتابق عتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين متوستتطات تقتتديرات أفتتراد 

ة غيتر دالتة وهي قيمتZ(0.19- )مجتمع الدراسة للدرجة الكلية وفقا  لمتغير التخصص, فقد كانت قيمة 

 (.0.05)عند المستوى 

 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل مدارس ما دور مديري  :تم طرح سؤال مفتوح كان نصه

 اإلداري المدرسي من وجهة نظر المعلمين؟في تنمية اإلبداع التعليمية 

 .ذكرا( 102)هذا السؤال  عدد الذكور الذين أجابوا عن -

 .أنثى( 189)هذا السؤال هن عدد اإلناث اللواتي أجبن عن -

من المجموع الكلي  ذكرا وأنثى(  291)عدد الذكور واإلناث الذين أجابوا عن هذا السؤال هم  -

وكانت األعداد والنسب المئوية على هذا السؤال من  فردا ,(  520)لمجتمع الدراسة والبالغ

 (.8.4)من خالل الجدول  الذكور واإلناث وذلك كما هو واضح
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والنسب المئوية إلجابات أفراد مجتمع الدراسة حول دور مديري المدارس في التكرارات ( 8.4)جدول    

 .تنمية اإلبداع المدرسي من وجهة نظرهم
 

النسبة  التكرار الفقرة الرقم
 المئوية

 %59.11 172 دريسيةابتعاد المدير عن تكوين الشللية والحزبية بين أعضاء الهيئة الت 1
 %59.11 172 .تشجيع األفكار االبداعية الصادرة من الطلبة واحترام آرائهم ومتطلباتهم 2
 %63.57 185 .اعداد الدورات التي تعمل على تنمية المعلمين مهنيا 3
 %62.54 182 .بث روح التنافس اإليجابي بين المعلمين 4
 %59.11 172 .يا وماديااستثمار الطلبة المبدعين وتحفيزه معنو  5
تشجيع الطالب على المشاركة الفعالة في المدرسة من خالل البرلمان  6

 .الطالبي
150 51.55% 

 %41.58 121 .القدرة على القيادة والتخطيط االستراتيجي للتغيير الفعال 7
 %48.11 140 .االطالع على كل ما هو جديد في مجال التعليم والتعلم النشط 8
 %52.23 152 .يئة آمنة ومحفزة وفاعلة في المدرسةخلق ب 9

 %55.67 162 توفير جو ودي ومريح للمعلم بعيدا عن التمييز واإلحباط 10
 %56.70 165 .تبادل األفكار والخبرات مع المؤسسات ذات العالقة 11
تشكيل لجان تطوير من قبل المعلمين, وأولياء األمور, والطلبة, والتعاون  12

 .تنمية لوضع خطط
168 57.73% 

 %58.42 170 .توفير اإلمكانات والوسائل المختلفة من أجل خلق بيئة تعليمية خالقة 13
المبادرة بعمل مؤتمرات, ومحاضرات تربوية لتوعية المعلمين, والمجتمع  14

المحلي, وعرض المبادرات, واألفكار اإلبداعية للمعلمين والطلبة أمام المجتمع 
 .المحلي

171 58.76% 

 %59.11 172 .معنويا وماديا ماستثمار الطلبة المبدعين وتحفيزه 15
 %64.26 187 .عقد لقاءات من شأنها تطوير قدرات المعلمين نحو االبداع 16
 %64.26 187 .التخفيف من الفجوة بيت المعلم والمدير 17
 %64.95 189 .عدم وضع الضغوطات االدارية على كاهل المعلم 18
التعزيز من قبل مدير المدرسة للمعلمين على جهودهم مهما كانت  ضرورة 19

 .بسيطة لدفعه للنشاط واالبداع أكثر
204 70.10% 

 %70.45 205 .مراعاة نفسية كل معلم والحرص على توفير بيئة مريحة داخل المدرسة 20
 %72.16 210 .المتابعة المستمرة للمعلمين من قبل المدير دوريا ودون انقطاع 21
 %50.86 148 .اإلشراف على انجازات المعلمين والطلبة اإلبداعية ومتابعتها 22
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أهم أداور مديري المدارس في تنمية اإلبداع المدرسي من وجهة  يتضح من الجدول السابق أنو    

 :"فقرة  فيكان المعلمين والمعلمات في مدارس وكالة الغوث الدولية بمنطقة الخليل التعليمية نظر 

مراعاة :"فقرة , ثم %(72.16)بنسبة  "ابعة المستمرة للمعلمين من قبل المدير دوريا  ودون انقطاعالمت

ضرورة :" فقرة , ثم%(70.45)بنسبة "نفسية كل معلم والحرص على توفير بيئة مريحة داخل المدرسة 

" االبداع أكثرسيطة لدفعه للنشاط و التعزيز من قبل مدير المدرسة للمعلمين على جهودهم مهما كانت ب

%( 64.95)بنسبة " عدم وضع الضغوطات االدارية على كاهل المعلم :"فقرة ثم %(  70.10)بنسبة 

 %(.64.26)بنسبة " المعلم والمدير  نالتخفيف من الفجوة بي:"فقرة ثم 

كما تمثلت أدنى أداور مديري المدارس في تنمية اإلبداع المدرسي من وجهة المعلمين والمعلمات في 

القدرة على القيادة والتخطيط  :"الفقرة  ارس وكالة الغوث الدولية بمنطقة الخليل التعليمية فيمد

االطالع على كل ما هو جديد في مجال  :"وفقرة , %(41.58)بنسبة  "االستراتيجي للتغيير الفعال

 %(.48.11)بنسبة " التعليم والتعلم النشط 
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 الخامسالفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقشة النتائج 
 

بداع اإلداري المدرسي لدى الكشف عن واقع اإليتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي هدفت 

وجهة نظر  تنميته منمديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية ودور المدير في 

, سنوات الخبرة, المؤهل العلمي, الجنس) :اآلتية مدى تأثير متغيرات الدراسة, والتعرف إلى المعلمين

دراسة لواقع اإلبداع اإلداري المدرسي لدى على تقديرات أفراد مجتمع ال( التخصص, مكان العمل

, كما يتضمن هذا الفصل التوصيات ليل التعليميةمديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخ

 .المقترحة في ضوء نتائج الدراسة

وقد توصلت الدراسة في الفصل السابق إلى نتائج أبرزت مالحظات جديرة بالتعليق والمناقشة, 

 :تعليق والنقاش ضمن الخطوط اآلتيةوسيوضح هذا ال
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 :مناقشة النتائج1.5 

ما درجة ممارسة مديري مدارس  :الذي ينص على األول بالسؤالالنتائج المتعلقة مناقشة  1.1.5

 وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية لربداع اإلداري المدرسي من وجهة نظر المعلمين؟

جة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية أن در  :أظهرت النتائج 

, وانحراف معياري (2.34) مقدارهبمتوسط حسابي  جة متوسطة, لإلبداع اإلداري المدرسي هي در 

(0.53.) 

وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى أن مديري مدارس وكالة الغوث بشكل عام, ومنهم مديري 

ي منطقة الخليل التعليمية, يخضعون لضغوطات األنظمة الصارمة التي تطبقها وكالة المدارس ف

الذي يحرص كل الحرص على  (المدير )الغوث الدولية على مدارسها بدء من رأس الهرم في المدرسة

ن كان لديه الكثير من ا لطاقات تطبيقها خوفا من التعرض للمساءلة, والمحاسبة, وبذلك يكون المدير وا 

ن والطلبة, ولكن يرى نفسه يطبق الممارسات اإلبداعية في نطاق ضيق, يبداعية, أو حتى المعلماإل

ومحدود, وتحت مسمى شروط وأنظمة الوكالة, وفي ظل هذه المركزية المطلقة في اإلدارة, يرى 

وغير ذلك في إطار األنظمة والقوانين, وفلسفة الوكالة المنبثقة عن الحيادية,  مقيدينالمديرون أنفسهم 

 .من الشروط التي تضعها على إدارات المدارس

التي أشارت التي أشارت إلى أن ( 2012)بوفتين : اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كل من  -

لمات كانت متوسطة , ودراسة درجة إسهام مديرات رياض األطفال في تنمية اإلبداع التربوي للمع

مستويات اإلبداعية المرتفعة لدى مديرات المدارس, ودراسة التي أشارت إلى غياب ال( 2004)عساف 

التي أشارت تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى ممارسة أسس اإلبداع اإلداري الفعال ( 2003)الحرمي

التي ( 2002)ودراسة المعلم،  بمدارس التعليم الثانوي في سلطنة عمان تراوحت بين مرتفعة ومتوسطة

ارات اإلبداع اإلداري لمديرات المدارس االبتدائية ودورها في تطوير األداء أشار فيها إلى معرفة مه
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, وكذلك (Amabl &Sbns Bag,1992)المدرسي كان ما بين متدنية ومتوسطة, وكذلك دراسة 

 .(.Dowdle,1981)دراسة 

رجة التي أشارت إلى أن د( 2012)شقورة : اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من  -

ممارسة مديري المدارس الثانوية ألساليب ادارة التغيير وعالقتها باإلبداع كانت جيدة , ودراسة عبد 

التي أشارت إلى أن ادارات المدارس االبتدائية بمنطقة حائل تطبق عناصر وجوانب ( 2009)العال 

القيادة المدرسية في التي أشارت لدور ( 2009), ودراسة العاجز وشلداناإلبداع اإلداري بدرجة عالية

تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين 

التي أشارت إلى أهمية الثقافة التنظيمية السائدة لمديري (2008)كانت بدرجة عالية, ودراسة الليثي 

التي أشارت إلى دور ( 2008)ة بلواني المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة بدرجة كبيرة جدا, ودراس

اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية في محافظات شمال غزة ومعيقاتها 

التي أشارت إلى معرفة ( 2007)من وجهة نظر مديريها جاءت ما بين كبيرة وكبيرة جدا, ودراسة الفرا

التي ( 2003)سطينية كانت بدرجة جيدة , ودراسة الجعشم مستوى اإلبداع اإلداري لدى الوزارات الفل

أشار فيها إلى العوامل المؤثرة في اإلبداع اإلداري في البيئة المدرسية من وجهة نظر مديرات المدارس 

, وكذلك دراسة (Lieblich,1993)والمشرفات اإلداريات جاء بدرجة عالية, وكذلك دراسة 

(Eunice,1995  .)  

ائج أيضا أن درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل ما أظهرت النتك

المعلمين كانت بدرجة متوسطة, وبمتوسط حسابي للدرجة  في مجالالتعليمية لإلبداع اإلداري المدرسي 

أن أهم ممارسات مديري مدارس وكالة الغوث الدولية  (3.4) , وقد أوضح الجدول(2.34)الكلية 

يحرص على " , والتي نصت على (9)إلداري المدرسي فيما يتعلق بالمعلمين في الفقرة رقم لإلبداع ا

, يليها (2.94)بمتوسط حسابي متوسط بواقع " المشاركة الفعالة مع المعلمين والطلبة داخل الصف 
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ط بمتوس" يعقد محاضرات عن المناخ الصفي وأهميته لتنمية اإلبداع"والتي نصت على ( 6)الفقرة رقم 

 .(2.64)حسابي متوسط بواقع 

وحسب رأي الباحثة إن هذا مؤشر على أهمية اإلدارة المدرسية بالنهوض بالعملية التعليمية التعلمية  

بكامل جوانبها, فهي حريصة على دراسة كل ما يؤثر على اإلبداع في المدارس, وتسعى تلك اإلدارات 

سبة التي تساعدهم على زيادة مستويات اإلبداع, كما المدرسية دائما إلى إيجاد الحلول التربوية المنا

أنها تهيئ كافة الدورات والندوات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المعلم وتعطيه قدرة على تنمية 

اإلبداع لديه من خالل التدريس الفعال, وتسعى تلك اإلدارات لتحسين المستوى المهني, وحثهم على 

بداع, وبالتالي تنميته في المدارس, كما يعمل مديري المدارس على الحصول على كل ما يتعلق باإل

تهيئة المناخات التعليمية المناسبة من خالل العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئات التدريسية والطلبة 

 .مبنية على أساس انساني, ويعمل على تسيير دفة اإلدارة نحو اإلبداع بأقصى طاقاته

 

في درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية لإلبداع اإلداري المدرسي  النتائج أن كما أظهرت

 .(2.31)وسط حسابي للدرجة الكلية العالقة مع المجتمع المحلي كانت بدرجة متدنية, وبمت مجال
 

المنخفضة إلى تقييد دور المجتمع المحلي في التدخل في شؤون  الدرجةوترى الباحثة في هذه 

لرغم من إقامة عالقات طيبة مع األهالي والمؤسسات المختلفة, وتنظر لها من الجانب المدرسة, على ا

المادي فقط, علما أن المدرسة وحدها ال تستطيع العمل على تنمية اإلبداع لدى العاملين والمتعلمين 

أن  الذين هم في األساس أفرادا في المجتمع, دون  اللجوء الى آراء المجتمع المحلي, على الرغم من

المدارس تعقد المحاضرات, والندوات التي تشجع على اإلبداع وتطرح أمامها األفكار اإلبداعية, ولكن 

تصطدم تلك األفكار مع الواقع المقيد لدور مديري المدارس باألنظمة والقوانين التابعة لوكالة الغوث, 

 .وفمهما كانت الظر  من المجتمع المحلي بمؤسساتها التي تمنع تدخل أفرادا  
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التي أشارت إلى أن معيقات اإلبداع عدم تعاون  ,(1999)دراسة هيجان  وتتفق هذه النتيجة مع

 .المجتمع المحلي مع المدارس أو بالعكس في تنمية اإلبداع
 

أظهرت النتائج أيضا أن درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية لإلبداع اإلداري كما 

 .(2.41)رسية كانت بدرجة متوسطة, بمتوسط حسابي للدرجة الكلية البيئة المد في مجالالمدرسي 
 

المتوسطة, إلى أن اإلبداع يحتاج إلى بيئة خاصة من أجل تحقيقه بشكل  الدرجة وتعزو الباحثة هذه

فاعل, وعلى الرغم من توفر مرافق مدرسية من مكتبات, ومختبرات, وحدائق, ومبان مدرسية حديثة, 

مكانات بشر  دارة مدرسية مؤهلة تأهيال عاليا, إال أن اإلبداع في هذا ومالعب, وا  ية مؤهلة علميا وا 

نظرة المعلمون في مدارس وكالة الغوث : المجال كان بدرجة متوسطة, ولعل ذلك يعود ألسباب منها 

الى نظرائهم في المدارس الحكومية, وما لديهم من متنفسا للعمل واألنشطة وغيرها من مقومات اإلبداع 

الرغم من امكانات المدارس الحكومية المتواضعة أحيانا, ولكن كثرة التعقيدات, والمراقبة المستمرة على 

والدائمة من المدير كمشرف مقيم, وكذلك األخصائيين التربويين وكثرة الهموم, واألعباء, والمسؤوليات 

 .التي تقع على عاتقهم هي السبب والمبرر النخفاض مستوى اإلبداع لديهم
 

 التي أشارت إلى (Chenand Aryee, 2007)اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  وقد

 نسبة عناصر البيئة التنظيمية الدافعة لإلبداع اإلداري, انخفاض

 

أظهرت النتائج أيضا أن درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية لإلبداع اإلداري كما 

 .(2.32)توسط حسابي للدرجة الكلية بدرجة متدنية, بمالطلبة كانت  في مجالالمدرسي 
 

وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود للقيود التي تفرض على الطلبة في المدارس, وكثرة الضغوطات 

التي تقع عليه كما هو الحال للمعلمين والمدراء, وبالتالي ال يترك له العنان إلطالق مواهبه, وتفجير 
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تالي تحد من إبداعه, حيث ينظر الطلبة في مدارس وكالة الغوث إلى نظرائهم طاقاته اإلبداعية, وبال

طلبة المدارس الحكومية, وما يتمتعون به من فرص للتعبير عن آرائهم في كافة المجاالت التي تتعلق 

بالمواقف الحياتية الخاصة بالشعب الفلسطيني, بينما هم ال يستطيعون التعبير عنها حتى وعبر 

ية, بحجة عدم تعرض مدرسية, وهذا يرجع لموقف وكالة الغوث الدولية لألحداث بحياداإلذاعة ال

ها للنقد والخطر, وحتى ال تفقد دورها في كونها تريد خدمة مجتمع الالجئين من يمنشآتها وموظف

النواحي التعليمية, والصحية دون أن تقحم مؤسساتها التعليمية في المتاهات السياسية,  مما يشعر 

بة بالكآبة, والشعور بالنقص, فيفقدهم روحهم المعنوية,  وبالتالي درجة اإلبداع لديهم تكون الطل

 .منخفضة
 

ارتفاع تفهم التي أشارت إلى ( (Eunice, 1995وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

 .بمختلفة عند الطالالمعلمين لجوانب اإلبداع ال
 

 

هل تختلف درجة ممارسة : والذي ينص على  :ة بالسؤال الثانيالنتائج المتعلقمناقشة  2.1.5

اإلبداع اإلداري المدرسي لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية من 

 .لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص وجهة نظر المعلمين وفقا  

متوسطات تقديرات أفراد مجتمع الدراسة  بين ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق بينت نتائج الدراسة  

 .للدرجة الكلية وفقا  لمتغير الجنس

المجتمع الفلسطيني بشكل عام يعطي دورا  للذكور واإلناث على حد وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن 

المعلمين والمعلمات في السواء في إدارة شؤون الحياة, ومن ضمنها ما يتعلق بإدارة المدرسة, كما أن 

مدارس وكالة الغوث الدولية ليس في منطقة الخليل التعليمية فقط وانما في جميع مدارس وكالة الغوث 

في الضفة الغربية يعيشون الظروف نفسها, وتطبق عليهم نفس األنظمة والقوانين, وتمارس عليهم 
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االدارية التي تمارس عليهم,  المركزية المطلقة, وجميعهم يشعرون بكبت وضغط من تلك القيود

والحيادية المطلقة لتلك المؤسسة, ومنها المؤسسات التعليمية التابعة لهم فجميعهم يعاني من ضغط 

نصاب الحصص, وكثرة اللجان, والمهام الموكلة لهم, والدورات المختلفة التي تقع على عاتقهم طوال 

يل, ودورات التربية الموسيقية, ودورات حقوق العام الدراسي, والتعليم العالجي لرفع مستوى التحص

 اإلنسان والطفل, والدراما والمسرح, ودورات المنطق وصعوبات التعلم, وجميعها مطلوبة من المعلمين

, وتتم عليها المساءلة, والمحاسبة, اضافة إلى اجبارهم على تولي مهمة والمعلمات على حد السواء

 .بهذه األعباء الوظيفية , محملينسهم  على اختالف  الجنسالبيع في المقصف, فيرى المعلمون أنف

, في حين (2002) العدواني, ودراسة (2008)اللخاوي وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

 .(Gerijovich- wright,1998)اختلفت مع نتائج دراسة 

 

سطات تقديرات أفراد مجتمع متو  بين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةكما بينت نتائج الدراسة 

 .المؤهل العلميالدراسة للدرجة الكلية وفقا  لمتغير 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة بأن المعلمين على اختالف مؤهالتهم العلمية اعتادوا على نفس األساليب 

اإلدارية التي يتبعها مديريهم,  كما أن مدير المدرسة ال يفرق في تعامله مع المعلمين باختالف 

 .مؤهالتهم العلمية

, في حين (2002) العدواني, ودراسة (2008)اللخاوي وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  

 .(Gerijovich- wright,1998)اختلفت مع نتائج دراسة 

متوسطات تقديرات أفراد مجتمع  بين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةكما بينت نتائج الدراسة 

 .سنوات الخبرةرجة الكلية وفقا  لمتغير الدراسة للد
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المهام الموكلة إلى مدير المدرسة هي نفسها من تطبيق األنظمة 

والتعليمات, والتعامل مع الطلبة, والتعامل مع المعلمين, والتعامل مع المجتمع المحلي, فال يميز 

ساليب اإلدارية اإلبداعية لدى مديري المدارس التي يخدمون المعلمون باختالف خبرتهم التربوية األ

 .فيها

, ودراسة (2004)الرديني, ودراسة (2008)اللخاوي نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  اتفقتوقد  

 -Gerijovich)في حين اختلفت مع نتائج دراسة  ,(Fuentes, 1996), ودراسة (2002) العدواني

wright,1998) (2006)رمضان , ودراسة (2008)لقرشي ا, ودراسة 

 

متوسطات تقديرات أفراد مجتمع  بين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةكما بينت نتائج الدراسة 

 .التخصصالدراسة للدرجة الكلية وفقا  لمتغير 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المعلمين والمعلمات باختالف تخصصاتهم سواء كانت علمية أو 

ية أو غيرها كالرياضة والفنون, تتم معاملتهم مع مديريهم بنفس المعاملة, كما يقوم المدير بتطبيق أدب

أنماطه القيادية واإلدارية عليهم دون تمييز على أساس التخصص, لهذا تقارب متوسط تقييم المعلمين 

 .(2004)لإلبداع اإلداري لدى المدراء باختالف التخصص, وقد اختلفت مع دراسة الرديني

 

ما دور مديري مدارس وكالة الغوث : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على  3.1.5

 الدولية في منطقة الخليل التعليمية في تنمية اإلبداع اإلداري المدرسي من وجهة نظر المعلمين؟

 .بانة بشكل مفتوح لقد وضع هذا السؤال لإلجابة عليه من قبل المعلمين في االست

ن ال يعرفون بشكل صحيح يض المعلمين له, لكون جميع المعلمتعزو الباحثة هذا التجاهل من قبل بعو 

وخاصة فيما يتعلق في تنمية اإلبداع لدور المدير في المدرسة, وأعبائه اإلدارية التي تقع على عاتقه, 
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يمارسون الدكتاتورية وأن الممارسات والمطالب التي يطلبها منهم انما هي من كون المدراء اإلداري , 

ألنه هو الذي يلح على تحقيقها, علما أنها تأتي كأوامر  عليهم, من خالل األعباء التي تطلب منهم,

من اإلدارات العليا لوكالة الغوث, هذا باإلضافة ألن المدير ال يطلعهم على جل عمله الذي يقوم به, 

د أو اثنين على أعمالهم اإلدارية وليس حيث يقوم بعض المدراء في مدارس وكالة الغوث باطالع واح

جميع العاملين في مؤسسته, مما يحدث فجوة بينه وبين معلميه الذين يعتبرونه يثقل كاهلهم بالعمل 

طوال اليوم الدراسي, ومن بداية العام وحتى نهايته, وحتى احيانا في العطل الفصلية, حيث تعتبر ادارة 

 .ئة التدريسيةالوكالة أن العطلة للطالب وليس للهي
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 :التوصيات 2.5

 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية فإنه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات اآلتية
 

ضرورة تبني إدارة التعليم في وكالة غوث وتشغيل الالجئين لبعض المفاهيم المتعلقة باإلبداع  -1

 .اإلداري

لمدارس لإلبداع اإلداري كالمركزية ضرورة إزالة المعوقات التي تحد من ممارسة مديري ا -2

 .المطلقة في اإلدارة 

توعية القيادات التربوية في وكالة غوث وتشغيل لالجئين باإلبداع اإلداري بعقد الورش  -3

 التدريبية والمحاضرات, 

 .زيادة الحوافز والمكافآت لرفع المعنويات للعاملين في المؤسسات التربوية فيها -4

ية تؤمن وتقدر اإلبداع, وتسعى لتنميته في صفوف المعلمين ضرورة اختيار قيادات مدرس -5

 .والطلبة

توفير التسهيالت المادية والمعنوية في البيئة المدرسية, والذي من شأنه تعزيز وتنمية اإلبداع  -2

 .المدراء, والمعلمين, والطلبةلدى 

اع اإلداري, االستفادة من خبرات دول متقدمة في مجال اإلدارة, والتخطيط التربوي, واإلبد -7

وذلك من خالل ارسال بعثات لمديري المدارس لدراسة وتعلم أساليب إبداعية, وتطبيقاتها في 

 .العمل اإلداري المدرسي

الغاء المركزية في اإلدارة في مؤسسات وكالة الغوث الدولية, وتشجيع المدراء على تحمل  -8

 .أو ترددالمسئولية, واتخاذ القرارات, والقدرة على التغيير بدون خوف 

إجراء المزيد من الدراسات على الموضوع نفسه, للتعرف على معوقات اإلبداع اإلداري لدى  -9

 .مديري المدارس في وكالة الغوث الدولية
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وترى الباحثة كي تكون البيئة المدرسية هي أحد المكونات األساسية لإلبداع, واالبتكار,   -10

والتحديات الخارجية, ال بد أن تتمتع بكادر  وخاصة الغنية بالمثيرات والمنفتحة على الخبرات,

 .تعليمي ال يخضع للضغوطات النفسية والقهرية في العمل حتى يبدع
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 (1)ملحق رقم 
 مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية

 
 مكان تواجدها عدد المعلمين والمعلمات اسم المدرسة  الرقم

 الخليل 22 نالرماضي 1
 الخليل 12 بلي 2
 الخليل 13 دورا. ذ 3
 الخليل 14 دورا األولى. ب 4
 الخليل 9 دورا الثانية. ب 5
 الخليل 22 الفوار األولى. ذ 6
 الخليل 14 الفوار الثانية. ذ 7
 الخليل 21 الفوار األولى. ب 8
 الخليل 14 الفوار الثانية. ب 9

 الخليل 22 الخليل. ذ 10
 الخليل 22 الخليل. ب 11
 الخليل 22 حلحول .ب 12
 الخليل 31 بيت أوال األولى. ب 13
 الخليل 12 بيت أوال الثانية. ب 14
 الخليل 28 صوريف األولى. ب 15
 الخليل 24 صوريف الثانية. ب 16
 الخليل 22 العروب األولى. ذ 17
 الخليل 14 العروب الثانية. ذ 18
 الخليل 20 العروب األولى. ب 19
 الخليل 16 العروب الثانية. ب 20
 بيت لحم 23 الدهيشة األولى. ذ 21
 بيت لحم 13 الدهيشة الثانية. ذ 22
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 بيت لحم 30 الدهيشة األولى. ب 23
 بيت لحم 10 الدهيشة الثانية. ب 24
 بيت لحم 25 بيت جاال المختلطة 25
 بيت لحم 17 عايدة. ذ 26
 بيت لحم 12 الولجة 27
 بيت لحم 16 بتير. ب 28

  معلما ومعلمة  520 28 المجموع
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 (2)ملحق 
 االستبانة في صورتها األولية

 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا
 كلية العلوم التربوية

 أختي المعلمة/ أخي المعلم 
 :تحية واحتراما وبعد

اإلداري المدرسي لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية واقع اإلبداع "ستقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول " في منطقة الخليل التعليمية وسبل تنميته من وجهة نظر المعلمين

وقد وقع عليكم االختيار  لتكونوا ضمن عينة الدراسة لذا  ,على درجة الماجستير في االدارة التربوية
علما بأن  ,تكرم بقراءة فقرات االستبانة بتمعن واإلجابة عليها بأمانة وموضوعيةأرجو منكم التعاون وال

وال داعي لكتابة  ,وسيتم الحفاظ على سريتها ,بيانات الدراسة ونتائجها هي ألغراض البحث العلمي فقط
 .االسم أو ما يشير اليكم

 شاكرة لكم حسن تعاونكم
 اكرام عبد القادر حسن البالصي: الباحثة

 
 البيانات الشخصية:  أوال

 في المربع الذي ينطبق على حالتك( X)أرجو التكرم بوضع اشارة : مالحظة مهمة
 

 أنثى  -2                               ذ كر   -1: الجنس            
 

 فأعلى ماجستير -3                بكالوريوس -2                دبلوم   -1: المؤهل العلمي            
 

 سنوات 10أكثر من  - 3          سنوات  10-5من  -2       سنوات 5أقل من  -1: سنوات الخبرة      
 

 مخيم – 3                  قرية      – 2                   مدينة   -1:  مكان السكن                    
علمي - 2أدبي             – 1: التخصص 
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 :وذلك أمام كل فقرة من الفقرات التالية، في المربع الذي يتفق ورأيك (   X)   وضع اشارة يرجى : ثانيا    
 
 درجة الممارسة                                  المعلمون                                         : المجال األول

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبير جدا الفقرة الرقم
      لحل مشاكل الطالب داخل الصف المعلمين يوجه 1
      المعلمين على تدعيم المناخ الصفي المبدع يحث 2
      حريص على تهيئة الجو المناسب إلبداع المعلمين في المدرسة  3
      يقدم الدعم لألنشطة والمشاريع التعليمية المبدعة 4
      ةيشجع المعلمين على استخدام طرق تدريس جماعي 5
      يعقد محاضرات عن المناخ الصفي وأهميته لتنمية االبداع 2
يشجع المعلمين على تنفيذ مبادرات ابداعية لخدمة المنهاج  7

 المدرسي
     

      يحث المعلمون على النشاطات الزمرية 8
غير حريص على المشاركة الفعالة مع المعلم والتالميذ داخل  9

 الصف
     

      لمعلمين على استخدام طرق تدريس حديثةيحث ا 10
تنمية العنصر البشري في المدرسة والممثل بالمعلم ألنه أحد  11

 ركائز تنمية اإلبداع في المدرسة
     

منح المعلمين بعض الصالحيات يساعد في تنمية اإلبداع في  12
 المدرسة

     

ار والتجديد تشعر اإلدارة بضرورة غرس مبادئ اإلبداع واالبتك 13
 في نفوس المعلمين

     

تشجع اإلدارة المدرسية المعلمين استخدام أساليب تربوية إبداعية  14
 في التدريس

     

التطوير الدائم للكادر التعليمي يساعد في تنمية اإلبداع في  15
 المدرسة

     

وجود حوار مع المعلمين ومناقشتهم في العمل التربوي يزيد من  12
 اإلبداعيدورهم 

     

ال بد من برامج خاصة إلعداد المعلمين المبدعين واالستمرار  17
 في تدريبهم ونموهم المهني

     

وضع المعلم المناسب في التخصص المناسب يزيد من فرص  18
 تنمية االبتكار في المدرسة
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 درجة الممارسة                                            العالقة مع المجتمع المحلي :الثانيالمجال 
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبير جدا الفقرة الرقم
يتقبل أراء أعضاء المجلس المدرسي للنهوض بأداء المدرسة  19

بداعاتها  وا 
     

يستثمر نشاطات المجتمع المحلي التي تحفز على االبداع  20
 الطالبي

     

      صادرة من أولياء األموريتبنى األفكار اإلبداعية ال 21
      يحفز أولياء األمور للمشاركة باألنشطة االبداعية ألبنائهم 22
على صورة  إلطالعهم ألولياء االمور يعقد االجتماعات الدورية 23

 االنجازات والتحديات التي تواجه المدرسة)الوضع 
     

اليد تحد عقد محاضرات توعية ألولياء االمور حول عادات وتق  24
 من االبداع

     

      تشكيل مجلس مدرسي فاعل من المجتمع المحلي 25
      يتقبل انتقادات أولياء األمور في بعض  القضايا  التربوية 22
يحفز أولياء األمور على متابعة ابنائهم وتشجيعهم على  27

 المشاركة في النشاطات المدرسية
     

      التبرع لتطوير المدرسة يشجع أولياء األمور  على  28
وجود مجلس مدرسي من أولياء األمور يزيد من تنمية اإلبداع  29

 في المدرسة
     

التعاون مع أولياء األمور في حل مشكالت الطالب يزيد من  30
 تنمية اإلبداع

     

 درجة الممارسة                                                                                الطلبة: المجال الثالث
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبير جدا الفقرة الرقم
يسهم مدير المدرسة بتطوير نشاطات من شأنها تنمية شخصية  31

 الطلبة وتطوير جوانب التفكير لديهم
     

      التعامل بمرونة عالية مع الطلبة ينمي روح اإلبداع لديهم 32
بنى األفكار اإلبداعية الصادرة عن الطلبة والموجهة من قبل يت 33

 معلميهم 
     

نمط القيادة المتبع من قبل اإلدارة المدرسية يحد أو يزيد من   34
بداعاتهم  نشاطات الطلبة وا 

     

      يشرك طلبة البرلمان  في حل مشاكل المدرسة 35
      كلل بالنجاحيثني على األفكار االبداعية للطلبة التي ت 32
يتبنى الطلبة الذين يكتشف لديهم قدرات عقلية وعلمية مبتكرة  37

 ومثيرة
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      يشجع الطالب على مشاركات الرياضه 38
      يحفز الطالب على المشاركة في المسابقات الوطنية العلمية   39
      مشاركة الطلبة في وضع الخطط للرحالت االستكشافية  40

 درجة الممارسة                         البيئة المدرسية                                    : مجال الرابعال
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبير جدا الفقرة الرقم
      يوجد بيئة فيزيقية مشجعة للطلبة 41
 يوفر األجهزة الحديثة والوسائل المثيرة لتالئم تطورات العصر 42

 المتسارعة
     

      توفير المقاصف والمالعب الواسعة ووسائل الترفيه والتسلية 43
      يشجع الطالب على المحافظة على بيئة المدرسة 44
      ينظم الرحالت الترفيهية والعلمية واالستكشافية للطلبة 45
      يعمل على توفير األمن والسالمة العامة داخل المدرسة 42
      شجع على تشكيل النوادي واللجان المدرسية المنوعةي 47
      يضع الحوافز المعنوية والمادية للطلبة والمعلمين 48
ينشي الحدائق واألشجار لتجميل البيئة المدرسية لتوفير مناخ  49

 مدرسي محفز
     

      يوفر األجهزة والوسائل السمعية والبصرية للعملية التعليمية 50
عاني المدارس من عدم توفر إمكانات مادية تساعد على تنمية ت 51

 اإلبداع فيها
     

ضرورة توفير مناخ تعليمي تعلمي اجتماعي يشجع على تنمية  52
 القدرات اإلبداعية بين المعلم وطالبه

     

      البيئة المدرسية تعيق توفير مناخ لإلبداع في المدرسة 53
ية المختلفة لألنشطة يحد من عدم وجود الغرف التخصص 54

 إبداعات المعلمين والطلبة
     

 
 ما دور مديري المدارس في تنمية اإلبداع المدرسي من وجهة نظرك؟ :الفرعيالسؤال 

1 --------------------------------------------------------------
2 --------------------------------------------------------------
3 --------------------------------------------------------------
4 --------------------------------------------------------------
5 -------------------------------------------------------------
2 --------------------------------------------------------------
 

 شكركم لحسن تعاونكم
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 (3)ملحق 
 االستبانة في صورتها النهائية

 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 كلية العلوم التربوية

 أختي المعلمة/ أخي المعلم 

 :تحية واحتراما وبعد

ليتة واقتع اإلبتداع اإلداري المدرستي لتدى متديري متدارس وكالتة الغتوث الدو "ستقوم الباحثة بدراسة بعنتوان 
وذلتك استتكماال لمتطلبتات الحصتول " في منطقة الخليل التعليمية وسبل تنميته من وجهة نظتر المعلمتين

وقتتد وقتتع علتتيكم االختيتتار  لتكونتتوا ضتتمن عينتتة الدراستتة لتتذا ‘ علتتى درجتتة الماجستتتير فتتي االدارة التربويتتة
علمتا بتأن ‘ بأمانتة وموضتوعية أرجو منكم التعاون والتكرم بقراءة فقرات االستبانة بتتمعن واإلجابتة عليهتا

وال داعتتي ‘ وستتيتم الحفتتاظ علتتى ستتريتها ‘ بيانتتات الدراستتة ونتائجهتتا هتتي ألغتتراض البحتتث العلمتتي فقتتط 
 .لكتابة االسم أو ما يشير اليكم 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 صياكرام عبد القادر حسن البال: الباحثة                                                    
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 البيانات الشخصية: أوال 

 في المربع الذي ينطبق على حالتك(    X)  أرجو التكرم بوضع اشارة : مالحظة مهمة

           أنثى -2                            كر   ذ -1: الجنس=  

      فأعلى ماجستير -3             بكالوريوس -2           دبلوم   -1: المؤهل العلمي=  

      سنوات 10أكثر من  - 3          سنوات   10-5من  -2         سنوات 5أقل من  -1 :الخبرةسنوات =  

 مخيم  - 3قرية           – 2مدينة             -1: مكان السكن=   

 علمي -  2أدبي            – 1: التخصص=  

 

 :وذلك أمام كل فقرة من الفقرات التالية، ق ورأيك في المربع الذي يتف( X)يرجى وضع اشارة : ثانيا

 المعلمون                                            درجة الممارسة: المجال األول
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبير جدا الفقرة الرقم
      لحل مشاكل الطالب داخل الصف يوجه المعلمين 1
      لمناخ الصفي المبدعالمعلمين على تدعيم ا يحث 2
      يحرص على تهيئة الجو المناسب إلبداع المعلمين في المدرسة  3
      يقدم الدعم لألنشطة والمشاريع التعليمية المبدعة 4
      يشجع المعلمين على استخدام طرق تدريس فعالة 5
      يعقد محاضرات عن المناخ الصفي وأهميته لتنمية االبداع 2
      يشجع المعلمين على تنفيذ مبادرات ابداعية لخدمة المنهاج المدرسي 7
      يحث المعلمين على النشاطات التعاونية 8
      يحرص على المشاركة الفعالة مع المعلم والطلبة داخل الصف 9
      يحث المعلمين على استخدام طرق تدريس حديثة 10
ة والممثل بالمعلم ألنه أحد ركائز تنمية العنصر البشري في المدرس 11

 تنمية اإلبداع في المدرسة
     

يمنح المعلمين بعض الصالحيات التي تساعد في تنمية اإلبداع في  12
 المدرسة

     

تشعر اإلدارة بضرورة غرس مبادئ اإلبداع واالبتكار والتجديد في  13
 نفوس المعلمين
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استخدام أساليب تربوية إبداعية في  تشجع اإلدارة المدرسية المعلمين 14
 التدريس

     

يسعى إلحداث تطوير مستمر على أداء الكادر التعليمي باعتباره  15
 أساس تنمية اإلبداع في المدرسة

     

تبادل اآلراء مع المعلمين ومناقشتهم في العمل التربوي التي تساعد  12
 في تنمية اإلبداع

     

مج خاصة إلعداد المعلمين المبدعين يحرص على تبني   برا 17
 واالستمرار في تدريبهم ونموهم المهني

     

يضع المعلم المناسب في التخصص المناسب يزيد من فرص تنمية  18
 االبتكار في المدرسة

     

 درجة الممارسة                          العالقة مع المجتمع المحلي :الثانيالمجال 
 الفقرة الرقم

 
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة ير جداكب

يتقبل أراء أعضاء المجلس المدرسي للنهوض بأداء المدرسة  19
بداعاتها  وا 

     

      يستثمر نشاطات المجتمع المحلي التي تحفز على االبداع الطالبي 20
      يتبنى األفكار اإلبداعية الصادرة من أولياء األمور 21
      ر للمشاركة باألنشطة االبداعية ألبنائهميحفز أولياء األمو  22
على صورة  إلطالعهم ألولياء االمور يعقد االجتماعات الدورية 23

 (االنجازات والتحديات التي تواجه المدرسة)الوضع 
     

عقد محاضرات توعية ألولياء األمور حول الممارسات  واألنشطة   24
 التي تحفز على اإلبداع

     

      جلس مدرسي فاعل من المجتمع المحلييشكل م 25
      يتقبل انتقادات أولياء األمور في بعض  القضايا  التربوية 22
يحفز أولياء األمور على متابعة ابنائهم وتشجيعهم على المشاركة  27

 في النشاطات المدرسية
     

      يشجع أولياء األمور  على التبرع لتطوير المدرسة  28
ون مع أولياء األمور في حل مشكالت الطالب التي تحد من يتعا 29

 إبداعاتهم
     

 درجة الممارسة                                                       الطلبة: المجال الثالث
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبير جدا الفقرة الرقم
تنمية شخصية يسهم مدير المدرسة باقتراح نشاطات من شأنها  30

 الطلبة وتطوير جوانب التفكير لديهم
     

      يتعامل  المدير بمرونة عالية مع الطلبة لتنمية روح اإلبداع لديهم 31



98 

 

يتبنى المدير األفكار اإلبداعية الصادرة عن الطلبة والموجهة من  32
 قبل معلميهم 

     

بداعاتهم 33       يتبع نمط قيادة يعزز نشاطات الطلبة وا 
      يشرك طلبة البرلمان  في حل المشاكل المدرسية 34
      يثني على األفكار االبداعية للطلبة التي تكلل بالنجاح 35
      يتبنى الطلبة الذين يكتشف لديهم قدرات عقلية وعلمية مبتكرة ومثيرة 32
يشجع الطالب على المشاركة في األنشطة المتنوعة التي تنظمها  37

 المدرسة إدارة
     

      يحفز الطالب على المشاركة في المسابقات الوطنية العلمية   38
      يشارك الطلبة في وضع الخطط للرحالت االستكشافية  39
      يشجع الطلبة  على تشكيل النوادي واللجان المدرسية المتنوعة 40

 درجة الممارسة                       البيئة المدرسية                        : المجال الرابع
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبير جدا الفقرة الرقم
      يوفر بيئة مادية مشجعة للطلبة 41
يوفر األجهزة الحديثة والوسائل المثيرة لتالئم تطورات العصر  42

 المتسارعة
     

      بهتم ببناء ومناخ مدرسي محفز إلبداعات الطلبة 43
      ينظم الرحالت الترفيهية والعلمية واالستكشافية للطلبة 44
      يعمل على توفير وسائل األمن والسالمة العامة داخل المدرسة 45
      يقدم الحوافز المعنوية والمادية للطلبة والمعلمين 42
      يهتم ببناء بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة إلبداعات الطالب 47
وفير مناخ تعليمي تعلمي اجتماعي يشجع على تنمية ضرورة ت 48

 القدرات اإلبداعية بين المعلم وطالبه
     

      البيئة المدرسية تعيق توفير مناخ لإلبداع في المدرسة 49
      توفير  غرف تخصصية مختلفة لالنشطة التعليمية التعلمية 50

 بداع المدرسي من وجهة نظرك؟ما دور مديري المدارس في تنمية اإل :الفرعيالسؤال 
1 --------------------------------------------------------------
2 --------------------------------------------------------------
3 --------------------------------------------------------------
4 --------------------------------------------------------------
5 --------------------------------------------------------------
6 --------------------------------------------------------------
 

 أشكركم لحسن تعاونكم



99 

 

 (4)ملحق 
 كتاب تسهيل المهمة
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 (5)ملحق 
 أسماء المحكمين

 
 التخصص الجامعة األسم

 
 علومأساليب تدريس  جامعة القدس الدكتور محسن عدس

 
 علومأساليب تدريس  جامعة القدس الدكتور عفيف زيدان

 
 أساليب تدريس رياضيات جامعة القدس الدكتور ابراهيم عرمان

 
 علومأساليب تدريس  جامعة القدس الدكتور زياد قباجة

 
 مناهج بحث علمي القدس المفتوحة الدكتور ماجد ملحم

 
 قياس وتقويم القدس المفتوحة الدكتور محمد شاهين

 
 ادارة تربوية جامعة القدس الدكتور محمد شعيبات

 
 ادارة تربوية جامعة القدس الدكتور محمد عابدين

 
 أساليب تدريس رياضيات فلسطين كبوليتكن الدكتور منير كرمي
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 51 المدى المستخدم للحكم على داللة المتوسطات الحسابية 3.3

1.4 
سة للمجاالت والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير أفراد مجتمع الدرا
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53 

2.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات مجال 
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54 
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56 
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58 
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59 
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61 
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