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دور اإلدارة المدرسٍة فً تنمٍة اإلبداع فً المدارس الفلسطٍنٍة من وجهة نظر
المدٌرٌن والمعلمٍن
د .مجدي جيوسي ،قسم التربية التكنولوجية ،جامعة فمسطين التقنية.

الممخص

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرف إلِ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر

الهدٓرٓن والهعمهٓن بهدٓىة قمقٓمٓة ،فْ أثىاء الفصل الدراسْ األول هن العام األكادٓهْ ( 2015/2014م) .تم أخذ

إىاث فْ الهدارس
عٓىة عشوائٓة هن هجتهع الدراسة قواهٍا(  )250هدٓ اًر وهعمهاً ،بواقع (  )122ذكوراً و(  )128اً

الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة  ،أي ها ٓعادل (  )%40هن الهجتهع الكمْ لعدد الهدٓرٓن والهعمهٓن  .قام الباحث بإعداد

استباىة هن (  )29فقرة ،هوزعة عمِ ثالثة هجاالت لمتعرف إلِ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس

الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة  ،هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن  .استخدم الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ لجهع

البٓاىات والهعموهات  ،وتم التحقق هن صدق أداتْ الدراسة وثباتٍا  .ولمتعرف إلِ ىتائج الدراسة ،فقد تم استخدام

الهعالجات اإلحصائٓة أتٓة :اختبار(ت) لمعٓىات الهستقمة ،وتحمٓل التبآن األحادي ،وحساب التك اررات لدور اإلدارة

الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع .أظٍرت ىتائج الدارسة أٌهٓة دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس

،

وأشارت إلِ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة

فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن  ،تعزى لهتغٓر ىوع الجىس  ،والهؤٌل العمهْ  ،وسىوات الخبرة ،

والتخصص فْ البكالورٓوس  ،وىوع الوظٓفة .وأوصِ الباحث بضرورة زٓادة المقاءات التربوٓة هع الطالب لمتعرف

إلِ اتجاٌاتٍم ،وهٍاراتٍم ،واحتٓاجاتٍم وتمبٓتٍا.

الكممات المفتاحية :اإلدارة الهدرسٓة ،اإلبداع ،الهدارس الحكوهٓة .
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المقدمة

خمق اهلل اإلىسان  ،فأودع فًٓ بعضا هن خزائن أس ارري ،فجاء العقل هن ثهرات اإلبداع الرباىْ الذي هٓز

اإلىسان هن سائر الهخموقات ،وجعل اإلىسان عمِ رؤوس الخالئق كمٍا ،واستخدم اإلىسان ٌذا العقل ،فأبدع ،وابتكر
فْ حل الكثٓر هن الهشكالت التْ اعترضت طرٓق حٓاتً ،وتوصل

إلِ قواىٓن  ،وىظرٓات  ،وهخترعات سٍمت لً

أهور هعٓشتً ،واىكشفت لً حقائق كثٓر هن الظواٌر واألهور(الهطٓري.)2012،

فاإلبداع سموك إىساىْ خالقٓ ،كهن فْ داخل كل فردٓ ،سٍم فْ تحفٓز الهدارك واألحاسٓس ،هن خالل

وسائل عدٓدةٓ .وجد أفراد هتهٓزون ،لدٍٓم همكة الحضور الدائم  ،والحٓوي لمعقل الباطن ،وباستطاعتٍم الحصول

عمِ أىسب الحمول وأفضمٍا هن هجهوعة خٓارات هطروحة ،أو استىباط هجهوعة رؤى ،وتصورات هبتكرة لهسالة

ختهت عمِ أىٍا هستعصٓة.

واإلبداع لٓس قوة سرٓة هجٍولة لىا  ،وال رغبة تتحقق بتوافر الدافع أو الىٓة فقط  ،واّىها ٓتحقق هن خالل فعل تتوافر
لً خصائص ذٌىٓة هتىوعة ،ووجداىٓة هستقرة ،وجهالٓة هتهرسة ،وثقافٓة اجتهاعٓة عهٓقة  .واذا سمهىا إن اإلبداع ٌو
سهة هن سهات اإلىسان (عهوهاً) عمِ هدى فترات التارٓخ  ،فان التطور السرٓع هن هختمف جٍات الحٓاة قد فرض

عمِ البشرٓة أن تبدأ فْ االٌتهام بٍذي السهة ؛ فاإلبداع سعِ الِ الهستقبل  ،سواء أتم بوعْ الهبدع  ،أم دون

وعْ(حجازي.)2006،

 ،رغم أىٍا تقع فْ قاعدة الٍرم

تعد اإلدارة الهدرسٓة حمقة هفصمٓة هٍهة فْ الىظام التربوي بشكل عام
ّ
التعمٓهْ التربوي اإلداري  ،إال أىٍا تستوعب السٓاسات والخطط واألٌداف التْ ٓسعِ الىظام التربوي لتحقٓقٍا ؛ ذلك
أىٍا تٍتم بالجاىب التىفٓذي هىً عمِ هستوى هدارس التعمٓم العام ،هن خالل تىفٓذ السٓاسات والخطط العاهة لمتربٓة

والتعمٓم التْ ٌْ جزء هن أٌداف الدولة والهجتهع ،وبٓىت ذلك هن خالل توحٓد جهٓع الجٍود والطاقات وحشدٌا ،

واستثهار اإلهكاىات الهتاحة  ،وصوالً لتحقٓق أٌداف الخطط التىهوٓة الهستقبمٓة  .وحتِ ٓتحقق ذلك ٓجب أن تىجح

الهدرسة (كهؤسسة تربوٓة تعمٓهٓة ) فْ إعداد الطاقات البشرٓة وتٍٓئتٍا بشكل هتوازن هتكاهل ٓراعْ القدرات
واالستعدادات الفعمٓة ،وٓتعاهل هعٍا بآجابٓة ،هها ٓساعد عمِ استثهارٌا بشكل صحٓح( أبو العال.)2013 ،

وتتوقف فاعمٓة اإلدارة الهدرسٓة كهىظهات تعمٓهٓة عمِ فعالٓة اإلدارة الهوجودة فٍٓا .وحقٓقة األهر أن

وظائف اإلدارة فْ األوضاع الهدرسٓة  -وان كان لٍا بعض الخصوصٓة الىابعة هن خصوصٓة الفئات التْ ىتعاهل
هعٍا -إال أىٍا ال تختمف عىٍا فْ كثٓر هن األوضاع والهجاالت األخرى  .وقد أكدت إحدى الدراسات (عمِ سبٓل

الهثال) أن األدوار اإلدارٓة لهدٓري الهدرسة وغٓري هن الهدٓرٓن فْ الهج
هتقاربة(الٍىداوي.) 2012 ،

االت األخرى ٌْ فْ الواقع

وهدٓر الهدرسة ٌو رأس الٍرم فْ اإلدارة الهدرسٓة ،وهسؤولٓتً الرئٓسة ٌْ توجًٓ ىحو أداء رسالتٍا

 ،هن

خالل تىفٓذ الموائح والقواىٓن التعمٓهٓة التْ تصدر هن اإلدارة  ،بالتعاون هع ىائب الهدٓر والهعمهٓن اإلدارٓٓن  ،وغٓرٌم
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هن العاهمٓن فْ الهدرسة  .ولم تعد هٍهة هدٓر الهدرسة تتهثل فْ اىتظار حدوث الهشكالت ،ثم التدخل فْ هحاولة
لحمٍا بشكل جزئْ  ،أو اقتالع جذورٌا األساسٓة ،ولكن األهر قد تعدى ذلك بكثٓر ؛ بحٓث أصبح هن أٌم واجبات

القائد الفعال أن ٓأخذ بزهام الهبادرة  ،وٓتوقع ها ٓهكن أن ٓحدث  ،وٓفكر وٓبدع فْ كٓفٓة تالفْ الهشكالت  ،عوضاً
عن هواجٍتٍا عقب حدوثٍا  ،فىحن ىبدع  ،ألىىا بحاجة إلِ اإلبداع  ،فاألعهال فْ الهىظهات هتعددة ،واألىشطة

هتىوعة ،واألعباء كثٓرة ،والهشكالت هتداخمة .إن ٌذي االعتبارات كفٓمة بان ىجعل هن اإلبداع ضرورة ،وفن االبتكار

أهر ضهىْاً لتذلٓل ال عوائق ،وتحسٓن األعهال وتطوٓرٌا ،سواء فْ طرفٍا أو أدواتٍا.
اً
والتطوٓر ،وىداء لإلحساس بالهشكالت التْ تواجً الفرد العاهل الذي ٓعهل

والتحسٓن (الجهل.)2011،

إن اإلبداع دعوة لمتجدٓد

 ،وٓمتهس الفرصة الهتوافرة لمتطوٓر

تأتْ ٌذي الدراسة لهعرفة هدى إسٍام اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هحافظة

قمقٓمٓة ،هن وجٍة ىظر الهعمهٓن والهعمهات؛ إذ إن الهدٓر بوصفً قائداً تربوٓاً فْ هؤسستًٓ ،ؤثر فْ العاهمٓن كافً
وٓحفزٌم عمِ الهشاركة الفعالة ،وتحهل الهسؤولٓة فْ تحقٓق األٌداف التربوٓة الهىشودة ،وٓجىْ هعٍم الىجاحات

الهأهولة القابمة لمتحقٓق .هن ٌىا ،تأتْ ٌذي الدراسة لتوضٓح دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع بالهدارس
الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهدٓرات.

مشكمة الدراسة

ٓؤكد التربوٓون عمِ أٌهٓة اإلدارة الهدرسٓة فْ شتِ الهجاالت  ،ودورٌا الكبٓر فْ تغٓٓر الهجتهع وتطوٓري ،

لذلك تواجً هدٓر الهدرسة أٌم الهشكالت اإلىساىٓة التْ تتعمق بطبٓع

ة السموك ،وأىهاط التفاعل  ،والعالقات بٓن

الهعمهٓن فْ ضوء األٌداف والدوافع واالتجاٌات الحاكهة لمسموك اإلىساىْ  .وفْ ضوء ذلك ،فقد الحظ الباحث

أٌهٓة اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع ،وها ٓقع عمِ عاتقٍا هن هٍام تجاي ذلك .أكدت دراسة(بمواىْ )2008 ،أن
اإلدارة الهدرسٓة تعهل عمِ تٍٓئة الهىاخ التربوي الهالئم لتحقٓق العالقات اإلىساىٓة بٓن أفراد أسرة الهدرسة ،لٍذا

ٓتطمب هن هدٓر الهدرسة أن ٓتقن الهٍارات األساسٓة الالزهة لىجاح عهمً اإلداري  ،وتحقٓق اإلبداع فْ الهدارس

وتىهٓتً  ،والىٍوض بالعهمٓة التعمٓهٓة بكل جواىبٍا ،وأن ٍٓٓئ األهور لمهعمهٓن لٓكوىوا أكثر قدرة عمِ تىهٓة اإلبداع ،
هن خالل التدرٓس  ،وتحسٓن الخبرات التربوٓة التْ ٓقدهوىٍا لمطالب  .لذا ٓحظِ دور اإلدارة الهدرسٓة بأٌهٓة كبٓرة
فْ هجال تىهٓة اإلبداع  ،وٌذا ها دفعىْ إلِ اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئٓس أتْ:

ما ىو دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الفمسطينية من وجية نظر المديرين والمعممين؟
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أسئمة الدراسة:

تتهحور هشكمة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئٓس أتْ:

ما ىو دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الفمسطينية من وجية نظر المديرين والمعممين؟
وانبثق عنو األسئمة الفرعية اآلتية:

السؤال األول ٌ :ل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة

حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس

الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ،تعزى لهتغٓر ىوع الجىس؟

السؤال الثاني ٌ :ل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة

حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس

الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ،تعزى لهتغٓر الهؤٌل العمهْ؟

السؤال الثالث ٌ:ل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة

حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس

الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ،تعزى لهتغٓر سىوات الخبرة؟

السؤال الرابعٌ :ل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس
الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ،تعزى لهتغٓر التخصص فْ البكالورٓوس؟

السؤال الخامس ٌ :ل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس
الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ،تعزى لهتغٓر لىوع الوظٓفة؟

فرضيات الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص الفرضيات الصفرية اآلتية:

الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ
الهدارس الفمسطٓىٓة ،هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ،تعزى لهتغٓر ىوع الجىس.

الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس
الفمسطٓىٓة ،هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ،تعزى لهتغٓر الهؤٌل العمهْ.

الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس
الفمسطٓىٓة ،هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ،تعزى لهتغٓر سىوات الخبرة.

الفرضية الرابعة  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة
اإلبداع فْ الهدارس الفمسطٓىٓة ،هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن

التخصص فْ البكالورٓوس.

 ،تعزى لهتغٓر

الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ
الهدارس الفمسطٓىٓة ،هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ،تعزى لهتغٓر لىوع الوظٓفة.
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أىداف الدراسة :
تيدف ىذه الدراسة إلى:

 .1التعرف إلِ هقترحات هدٓري الهدارس فْ تىهٓة اإلبداع.

 .2التعرف إلِ الفروق فْ وجٍات ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ
الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة

قمقٓمٓة ،تعزى لهتغٓر ىوع الجىس  ،والهؤٌل العمهْ  ،وسىوات الخبرة ،

والتخصص فْ البكالورٓوس ،وىوع الوظٓفة.

أىمية الدراسة :

أوال :األىمية النظرية :تىبع أٌهٓة ٌذي الدراسة هن أٌهٓة اإلدارة الهدرسٓة ،ودورٌا الفاعل ،واسٍاهٍا

الهمحوظ فْ تحسٓن عهمٓة التعمٓم والتعمم ،وهدى إسٍاهٍا فْ تطوٓر هٍارات اإلبداع لدى طمبة الهدارس والهعمهٓن،

باإلضافة إلِ تقدٓم تغذٓة راجعة لإلدارة الهدرسٓة  ،بها ٓساعدٌا عمِ تطوٓر أدائٍا لالرتقاء بالطمبة والهعمهٓن

لهستوٓات عالٓة هن اإلبداع  ،وهواجٍة العقبات  .كها تسٍم فْ تعرٓف عىاصر اإلدارة الهدرسٓة بأدوارٌم فْ تىهٓة

اإلبداع فْ الهدارس ،خصوصا وأن الدراسات التْ أجرٓت فْ ٌذا الهجال عمِ اإلدارات الهدرسٓة قمٓمة -فْ حدود
عمم الباحث -وبىاء عمِ ها سبق ،فأىً هن الهؤهل أن تفتح الدراسة الباب أهام الهزٓد هن الدراسات الهستقبمٓة فْ

ٌذا الهجال .

ثانيا :األىمية العممية :تتهثل األٌهٓة العهمٓة فْ هساعدة هدٓري الهدارس والهعمهٓن فْ التعرف إلِ هفٍوم

اإلبداع ،والكشف عن آرائٍم حول الهقترحات التْ هن شأىٍا تطوٓر دور اإلدارة فْ تىهٓة اإلبداع ،كها ٓهكن أن
ٓستفٓد هىٍا هدٓر الهدارس فْ تفعٓل ٌذا الهفٍوم فْ الهدرسة؛ لها لً هن آثار آجابٓة تعود عمِ الهدرسة واألسرة
والطالب ،أضف إلِ ذلك الفائدة التْ ٓهكن أن تقدهٍا إلِ و ازرة التربٓة والتعمٓم ،خاصة القائهٓن عمِ هتابعة

التطبٓق العهمْ لهفٍوم اإلبداع فْ جهٓع جواىبً  ،وتحقٓق التعاون بٓن الهدارس فْ الهحافظات الهختمفة.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
اشتممت الدراسة عمى المصطمحات اآلتية:

الدورٌ :و هجهوعة السموكٓا ت واألعهال التْ ٓقوم بٍا هدٓر الهدرسة بحكم هركزي اإلداري فْ الهدرسة،

والذي ٓهكن تقوٓهً هن خالل توقعات هعٓىة فْ السموك(عاشور ، )2003 ،وٓقصد بً (فْ ٌذي الدراسة)
هجهوعة الههارسات التْ ٓقوم بٍا هدٓر الهدرسة لتىهٓة اإلبداع فْ الهدرسة ،وٓقاس الدور ( فْ ٌذي

الدراسة) بالدرجة الكمٓة التْ ٓحصل عمٍٓا الهستجٓب عن األسئمة الهستخدهة فْ ٌذي الدراسة.
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اإلدارة المدرسية  ٌْ :جهٓع الجٍود الهىسقة التْ ٓقوم بٍا هدٓر الهدرسة هع جهٓع العاهمٓن هعً (هن هعمهٓن
وادارٓٓن وغٓرٌم) ؛ بغٓة تحقٓق األٌداف التربوٓة داخل الهدرسة ،وذلك بها ٓسآر ها ٍٓدف إلًٓ الهجتهع هن تربٓة
أبىائً  ،وٌْ كل ىشاط ٍٓدف إلِ تحقٓق األغراض التربوٓة بكفاءة وفعالٓة ،وٓىسق وٓوجً الخبرات الهدرسٓة

والتربوٓة ،وفق ىهاذج تختارٌا وتحددٌا ٌٓئات عمٓا ،أو ٌٓئات داخل الهدرسة (الٍىداوي.)2012،
اإلبداع اصطالحاٌ :و هزٓج هن القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصٓة التْ إذا وجدت

فْ بٓئة ٓهكن أن

ترقِ بالعهمٓات العقمٓة ،وتؤدي إلِ ىتائج أصمٓة وهفٓدة لمفرد أو الشركة أو الهجتهع (حجازي.)2009،

ويعرف جيمفورد (  )Guilfordاإلبداع بأنو سهات استعدادًٓ تضم الطالقة  ،تقٓس التعبٓر والهروىة واألصال ة

والحساسٓة لمهشكالت ،واعادة تعرٓف الهشكمة وآضاحٍا بالتفصٓالت (الفاضل.)2011 ،

ويعرفو "روجرز" بأىً ظٍور إلىتاج جدٓد ىابع هن التفاعل بٓن الفرد وها ٓكتسبً هن خبرات(.دٓاب)2005 ،

واإلبداع ىو :العهمٓة التْ ٓتم فٍٓا خمق شْء ها جدٓد لً قٓهة همحوظة لمفرد أو الجهاعة أو الهىشأة أو

الصىاعة أو الهجتهع(.الهطٓري )2012 ،اإلبداع ٌو استجابة الهدٓرٓن والهعمهٓن فْ دور اإلدارة الهدرسٓة لتىهٓة
اإلبداع كها تحددٌا أداة الدراسة.

المدارس الحكومية ٌْ :الهدارس التابعة لإلشراف الهباشر  ،إدارٓاً وفىٓاً لو ازرة التربٓة والتعمٓم العالْ الفمسطٓىٓة ،
وتشهل الهدارس األساسٓة والثاىوٓة.

حدود الدراسة:

تحددت ىذه الدراسة بما يأتي:

 -الحدود البشرية :الهدٓرون والهدٓرات ،والهعمهون والهعمهات فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة.

 الحدود الزمانية  :تتحدد ٌذي الدراسة بالفترة الزهىٓة التْ أجرٓت فٍٓا ،وٌْ الفصل الدراسْ األول هن العام(.)2015/2014

 -الحدود المكانية :تتحد ٌذي الدراسة بهكان إجرائٍا ،وٌْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة.

 الحدود الموضوعية :استخدهت أدوات القٓاس التْ أعدٌا الباحث لغآة الدراسة ،واستخراج صدقٍا وثباتٍاوتعهم ىتائج الدراسة بحدود صدق األدوات الهستخدهة وثباتٍا.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوال :اإلطار النظري

إن اإلدارة الهدرسٓة تىتهْ إلِ اإلدارة التعمٓهٓة التْ تىتهْ بدورٌا إلِ اإلدارة التربوٓة

تحت هصطمح اإلدارة العاهة التْ ٌْ أحد فرعْ عمم اإلدارة

 ،وجهٓعٍا تىدرج

 ،بهدلولً العام الذي ٓشهل اإلدارة العاهة  ،وادارة

إن اإلدارة (كسموك) هوجودة فْ حٓاة الهجتهعات هىذ فجر التارٓخ ،فاألفراد والهجتهعات
األعهال .وٓهكن القول ّ :
تدٓر حٓاتٍا هن هىطمق السموك الفطري  ،واالحتٓاجات الخاصة المذٓن حددا الىشاطات والههارسات  ،وطبٓعة

إن ظٍور عمم اإلدارة الهدرسٓة كعمم هستقل عن عمم اإلدارة العاهة
العالقات القائهة عمِ هستوى الفرد والهجتهع ،و ّ
أو اإلدارة الصىاعٓة والتجارٓة إدارة األعهال ٓرجع إلِ العام (1946م) ،هىذ العام (1946م) أصبح لإلدارة الهدرسٓة

هفٍوم خاص وهستًق ٌل عن الهفآٌم األخرى ،كها أصبحت اإلدارة الهدرسٓة عمم اً لً أصولً وأسسً وصفاته (أبو

العال.)2013،

وهن العواهل التْ ساعدت عمِ تطور اإلدارة الهدرسٓة االٌتهام بتكوٓن رابطة رجال اإلدارة الهدرسٓة

) )American Association of Administrationعام (1955م) .وفْ عام (1956م) تم تشكٓل لجىة
هتخصصة عمِ هستوى عمهْ هتهٓز هن الىاحٓة الىظرٓة والتطبٓقٓة فْ هجال اإلدارة التعمٓهٓة تحت اسم (هجمس

الجاهعات لإلدارة التعمٓهٓة)  .وبٍذا بدأ تطور هٓدان اإلدارة الهدرسٓة كحقل دراسْ ،أو كعمم هن العموم التربوٓة
الهٍهة ،وبدأ االٌتهام بإىشاء أقسام عمهٓة هتخصصة فْ ٌذا هجال بالعدٓد هن الجاهعات األجىبٓة والعربٓة(

عساف.)2005،

لقﺩ ﺍىعﻜﺱ تﻁَﺭ ﺍلفﻜﺭ ﺍإلﺩﺍﺭّ ﺍلتﺭبَّ عمِ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلهﺩﺭسٓة  ،هها ﺃﺩُ ﺇلِ ﺍتساﻉ هجالٍا َ ،ﺍىتقالٍا

هو عهمٓة ﺭَتٓىٓة ،تعىِ بتسٓٓﺭ ﺃهَﺭ ﺍلهﺩﺭسة ﺇلِ هجهَعة عهمٓاﺕ هتﻜاهمة تٍﺩﻑ ﺇلِ ﺇعﺩﺍﺩ اإلىسان ﺍلصالح،

ٌََ ﺍألهﺭ ﺍلﺫّ َضع عمِ عاتﻕ ﺍلهﺩﺭسة َ ،ﺇﺩﺍﺭتٍا هسؤولٓة كبٓرة فْ بىاء ﺍلهجتهع َ .تﺭجع ﺃٌهٓة ﺍإلﺩﺍﺭﺓ

البىاء ﺍلﺫّ ٓقَن عمِ ﺃسﺱ
ﺍلهﺩﺭسٓة لﺩَﺭ ﺍلهﺩﺭسة ﺍلتىفٓﺫّ ﺍلفعال فْ جهٓع هجاالﺕ ﺍلعهل ﺍلتﺭبَّ ﺍلٍاﺩﻑ
ّ
عمهٓة َﺇىساىٓة َٓ ،تﻁمﺏ ههو ٓقَن بإﺩﺍﺭتٍا هَﺍصفاﺕ خاصة َ ،تﺩﺭٓﺏ َ ،ﺇعﺩﺍﺩ خاﺹ لمقٓان بٍﺫﺍ ﺍلعهل ب كفاءي
عالٓة ،لتحقٓﻕ ﺃٌﺩﺍﻑ ﺍلهجتهع (هٍىا .)2009،وتٍدف اإلدارة الهدرسٓة السمٓهة(الىاجحة) إلِ تحقٓق عدة أٌداف

تتهثل فْ :بىاء شخصٓة التالهٓذ بىاء هتكاهالً-عمهٓاً  ،وعقمٓاً ،وجسهٓاً ،وتربوٓاً  ،وثقافٓاً  ،واجتهاعٓاً ،وىفسٓاً – ٓعىْ

تقاس عمًٓ كل األٌداف التىفٓذٓة لإلدارة
ٌذا أن صالح التمهٓذ ٌو رائد الهدرسة ،واىً الهعٓار األول الذي
ُ
ق األعهال الفىٓة واإلدارٓة فْ الهدرسة بها ٓحقق سرعة اىجاز األعهال وتىسٓقٍا ،وتوافر
ىس ُ
الهدرسٓة،وتُىظم وتُ ّ

العالقات اإلىساىٓة الطٓبة بٓن العاهمٓن فْ الهدرسة  ،واإلشراف عمِ تىفٓذ الهشروعات الهدرسٓة الحالٓة والهستقبمٓة،

هثال ذلك الهباىْ ،والهرافق الحدٓثة ،والهشروعات الهخصصة لتهوٓل الهدرسة ،وتوفٓر العالقات الجٓدة بٓن الهدرسة
والبٓئة الخارجٓة هن خالل هجالس أباء  ،والجهعٓات  ،والهؤسسات الثقافٓة الهوجودة فْ البٓئة ،هع العهل عمِ
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م ساعدة البٓئة عمِ ح ّل ها قد ٓوجد فٍٓا هن هشكالت  ،وتوفٓر األىشطة التْ تساعد التمهٓذ عمِ ىهو شخصٓتً ىهواً
اجتهاعٓاً ،وتربوٓاً ،وثقافٓاً ،داخل الهدرسة  ،وخارجٍا(أحهد .)2006،وتتهثل خصائص اإلدارة الهدرسٓة الىاجحة فْ
أىٍا:

الشكل ()1
خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة

ٓتضح هو ﺍلشﻜل ﺍلسابﻕ ﺃو ﺃٌن ﺍلخـصائﺹ ﺍلتـْ تتـصﻑ بٍا ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلهﺩﺭسٓة ﺍلىاجحة

ٌْ ﺃو تﻜَو ﺇﺩﺍﺭﺓ

ٌاﺩفةٌَ ،ﺫﺍ ٓعىْ ﺃىٍا ال تعتهﺩ عمِ ﺍلعشَﺍئٓة فْ تحقٓـﻕ ﺃٌـﺩﺍفٍا  ،وﺃو تﻜَو ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇٓجابٓة ٌَ ،ﺫﺍ ٓعىْ ﺃىٍا ال

تركن ﺇلِ ﺍلسمبٓاﺕ ﺃَ ﺍلهَﺍقﻑ ﺍلجاهـﺩﺓ  ،بل ٓﻜَو لٍا ﺩَﺭ قٓاﺩّ فْ هجاالﺕ ﺍلعهل َ ،تَجًٍٓ ،وأن تﻜَو ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍجتهاعٓةٌَ ،ﺫﺍ ٓعىْ ﺃو تﻜَو بعٓﺩﺓ عو ﺍالستبﺩﺍﺩ َﺍلتسمﻁ ،هستجٓبة لمهشَﺭﺓ ،وﺃو تﻜَو ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇىساىٓةَٓ ،شهل

ﺫلﻙ حسو هعاهمة أخرٓن َ ،تقﺩٓﺭٌن َاالستهاع ﺇلِ َجٍة ىﻅﺭٌن َ ،ﺍلتعﺭﻑ إلِ هشكالتٍم َ ،هساعﺩتٍن فْ
ﺍلَصَل ﺇلِ ﺍلحمَل ﺍلـسمٓهة لٍن

 ،وتحﺩٓﺩ ﺍلسٓاساﺕ ََ ،ضع ﺍلبﺭﺍهجَ ،ﺍلهساَﺍﺓ فٍٓا بٓو

أعضاء

ﺍلتىﻅٓن(الجدي .)2008،تﻜَو ﺇﺩﺍﺭﺓ شَﺭٓة؛ﺃّ ﺃو ٓﻜَو ﺃسمَﺏ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بعٓﺩﺍﹰ عو تسمﻁ ﺭئٓﺱ ﺍلتىﻅـٓن ﺍإلﺩﺍﺭّ،

ﺃَ ﺃحﺩ ﺃعضائً  ،ﺃَ ﺍىفﺭﺍﺩي باتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ﺩَو ﺍلﺭجَﻉ ﺇلِ أعضاء ﺍلتىﻅـٓن والهشاركٓن فًٓ  ،وأن تتسن بالهﺭَىة
فْ ﺍلحﺭﻜة َﺍلعهلَ ،ﺃو ال تﻜَو ﺫﺍﺕ قَﺍلﺏ جاهـﺩ َثابتـة

َ ،ﺇىهـا تتﻜٓﻑ حسﺏ هقتضٓاﺕ ﺍلهَقﻑ َ ،تغّٓﺭ

،

ﺍلﻅﺭَﻑ ،وﺃو تﻜَو عهمٓة بهعىِ ﺃو تتﻜٓﻑ ﺍألصَل َﺍلهباﺩﺉ ﺍلىﻅﺭٓـة حـسﺏ هقتـضٓاﺕ ﺍلهَقﻑ ﺍلتعمٓهْ
وﺃو تتهٓﺯ بالكفاءيَ ،ﺍلفاعمٓةَٓ ،تحقﻕ ﺫلﻙ باالستخدام ﺍألهثـل لإلهﻜاىـاﺕ ﺍلهاﺩٓـةَ ،ﺍلبشﺭٓة(هٍىا.)2009،

اإلدارة الهدرسٓة جزء هن اإلدارة التربوٓة  ،وظٓفتٍا تىفٓذ هىاٌج التعمٓم وهقرراتً ،وٌْ فْ ذلك تقدم الرعآة
الهتاحة لمطالب بالهدارس  ،ولمعاهمٓن فٍٓا  ،هتعاوىة هع البٓئة الهحمٓة فْ تحقٓق أٌدافٍا  .واإلدارة الهدرسٓة التْ

تأخذ عمِ عاتقٍا هسؤولٓة سٓر العهمٓة التعمٓهٓة والتربوٓةٓ ،هكن أن تسٍم فْ وقآة تالهٓذٌا وتوجٍٍٓم هن الوقوع

فْ االىحرافات الفكرٓة وغٓرٌا ،هن خالل أسالٓبٍا ،وأىظهتٍا اإلدارٓة ،وهن خالل هىاٌجٍا وطرق توصٓمٍا
8
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التالهٓذ ،باإلضافة إلِ ها تقدهً هن خدهات توجٍٓٓة وارشادٓة(.السمٓهان )2006 ،وتتهثل عىاصر اإلدارة الهدرسٓة
فْ:

الشكل()2
عناصر اإلدارة المدرسية

عد عاهالً أساسٓاً ؛ إذ ّإىً ٓه ّكن
هن الشكل السابق ٓ ،تضح لىا أن هدٓر الهدرسة ٌو عمِ رأس اإلدارة الهدرسٓة  ،وي ّ
الهدرسة هن الىجاح فْ تأدٓة وظٓفتٍا ،وتربٓة أبىائٍا (الجدي .)2008،

وهن الهٍارات الهطموب توفرٌا فْ هدٓر الهدرسة ٌْ الهٍارات الذاتٓة التْ تشهل الصفات  ،والخصائص الجسهٓة ،
والعقمٓة ،واالىفعالٓة التْ وٌبٍا اهلل تعالِ لمفرد ؛ إذ إن الهٍارات الذاتٓة تعد أٌم الهٍارات الالزهة لهدٓر الهدرسة،

،

عول عمٍٓا كثٓ ار فْ ىجاح العهل ،وتؤخذ فْ الحسبان عىد الهفاضمة
كها أىٍا ٌْ أصعبٍا تعمهاً واكتساباً ،وُٓ ّ
والترشْح لهىصب اإلدارة  .أها الهٍارات الفىٓة ،فتتهثل فْ الهعرفة الهتخصصة واإلدارٓة ،والتربوٓة ،والتعمٓهٓة ،وهىا
ي هن الهعموهات واألصول التْ تساعد فْ فٍم أسالٓب العهل واتقاىً ،والقٓام بً
َه ْن ٓرتبط بٍا ،وتوفر قدراً ضرور اً
إن ﺍلهٍاﺭﺍﺕ اإلىساىٓة تعىْ قﺩﺭﺓ ﺍلقائﺩ عمِ ﺍلتعاهل هع ﺍلهعمهٓو َتىسٓﻕ
عمِ الوجً الهطموب(الهطٓريّ .)2012،

جٍَﺩٌنَ ،خمـﻕ ﺭَﺡ ﺍلعهل ﺍلجهاعْ بٓىٍنٌَ ،ﺫﺍ ٓتﻁمﺏ َجَﺩ ﺍلفٍن ﺍلهتباﺩل بٓىً َبٓو ﺍلعاهمٓوَ ،هعﺭفة ﺁﺭﺍئٍن

َهَٓلٍن َﺍتجاٌاتٍن ،لكن ﺍلهٍاﺭﺍﺕ اإلدراكٓة تعىْ قﺩﺭﺓ ﺍلقائﺩ عمِ ﺭﺅٓة ﺍلتىﻅٓن ﺍلﺫّ ٓقَﺩيَ ،ف ٍهً لمتﺭﺍبﻁ بٓو

ﺃجﺯﺍئً َىشاﻁاتًَ ،قﺩﺭتً عمِ تصَﺭ عالقاﺕ ﺍلهعمـن بالهﺩﺭسـة َعالقـاﺕ ﺍلهﺩﺭسـة بالهجتهع
وفٍهٍا(.العساف)2004،

ٍ
هىتجات ،أو
أها عهمٓة اإلبداع اإلداري فهي الهقدرة عمِ إٓجاد أشٓاء جدٓدة قد تكون أفكا اًر أو حموالً ،أو

ٍ
خداهات أو طرقاً وأسالٓب عهل هفٓدة ،كها ٓقصد بً ا القدرات والخصائص التْ ٓتهٓز بٍا العضو اإلداري فْ

التربٓة والتعمٓم ،وتهكىً هن إىتاج فكرة جدٓدة هتهٓزة قابمة لمتطبٓق ؛ بٍدف حل هشكمة  ،أو تطوٓر ىظام قائم  ،أو

إٓجاد هفٍوم  ،أو أسموب عهمْ لتىفٓذ األعهال بشكل ٓكفل تحقٓق األٌداف التربوٓة بفاعمٓة وكفاءة ،هتضهىا جهٓع

العهمٓات التْ ٓهارسٍا الفرد داخل الهىظهة ،والهتضهىة اكتشاف الهشكمة وتحدٓدٌا ،واىتاج األفكار وتىهٓتٍا ،وتحدٓد
األفكار ،وتىفٓذ األفكار(أبو الجاهع.)2011،
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وهن هقوهات وعىاصر اإلبداع اإلداري

الشكل ()3

مقومات وعناصر اإلبداع اإلداري

الهدٓر الهبدع ٌو الذي ٓهمك هجهوعة هن الهقدرات األساسٓة لإلبداع ٓ ،ظٍر تأثٓرٌا فْ سموكً ،و دوىٍا ال ٓهكن
ف

التحدث عن وجود إبداع  .وتظٍر لىا عىاصر اإلبداع كها ٓأتْ :التحسس لمهشكالت(الهطٓري ،)2012 ،الهروىة

واألصالة (العهري ،والجهل ،)2011،الطالقة ،وٌْ تقسم إلِ طالقة فكرٓة ،و طالقة لفظٓة  ،و طالقة التداعْ ،
والطالقة التصورٓة(بمواىْ ، )2008،وهىً حدد تٓمور أربعة هستوٓات لإلبداع  ،توصل إلٍٓا بعد تحمٓمً ها ٓقرب هن
هائة تعرٓف هن تعرٓفات اإلبداع وٌْ:

الشكل ()4

مستويات اإلبداع

 الهستوى ﺍلتعبٓﺭَّٓ :تهثل فْ ﺍلقﺩﺭﺓ عمِ ﺍلتعبٓﺭ عو ﺍلهٍاﺭﺍﺕ  ،وﺍألصالةَ ،ىَعٓة ﺍإلىتـاﺝ َٓ،هٓﺯ ﺍلىابغ ٓن فْ
ٌﺫﺍ ﺍلهستَُ صفتا ﺍلتمقائٓة َﺍلحﺭٓة.

حٓث ٓصل ﺇلِ ﺇىتاﺝ ﺍألعهـال ﺍلﻜاهمـة َٓ ،ﻜـَو ﺍإلىتاﺝ ﺇبﺩﺍعٓاﹰ
ٓتهٓزبىهَ هٍاﺭﺍﺕ ﺍلهبﺩﻉ
ُ
 ﺍلهستَُ ﺍإلىتاجّْ :
حٓو ٓصل ﺍلفﺭﺩ ﺇلِ هستَُ هعٓو هو ﺍإلىجاﺯ َ ،عمِ ٌﺫﺍ  ،فإىً ال ٓىبغـْ ﺃو ٓﻜَو ﺍإلىتاﺝ هستَحِ هو عهل
ﺍٔخﺭٓو (العساف.)2004،

 الهستوى االبتكاريٓ :تهٓز هن خالل تكوٓن عالقات جدٓدة  ،واستخدام أصٓل لمخبرة الهكتسبة.
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الهستوى التجدٓديٓ :تضهن تغٓ ار هٍها لألسس أو الهبادئ التْ ٓقوم عمٍٓا هٓدان هن الهٓادٓن  ،وٓتطمب

ٌذا الهستوى إسىادا هفآٌهٓاً بار از  ،وقدرة قوٓة عمِ التصور التجدٓدي الذي ٓتولد عىدها تكون ال م بادئ األساسٓة

هفٍوهة فٍها كافٓا  ،وها ٓٓسر لمهبادئ تحسٓىٍا وتعدٓمٍا(.بحري ،والجىابْٓ . )2007،هكن لهدٓر الهدرسة أن ٓحول

الهدرسة إلِ بٓئة إبداعٓة ،ترعِ الهواٌب ،وتربْ اإلبداع ؛ وذلك باستٍداف تىهٓة الشخصٓة الهتكاهمة بدىٓا  ،وعقمٓا،
واجتهاعٓا ،واىفعالٓا هن خالل دعم ثقافة اإلبداع

 ،ووضع البراهج التدرٓبٓة لمهعمهٓن  ،لتعرٓفٍم كٓفٓة اكتساب

الطالب هن القٓم  ،والهعارف ،والهٍارات ،وأسالٓب التفكٓر  ،ها ٓجعمٍم قادرٓن عمِ تأكٓد ذواتٍم  ،والتعبٓر عن
أىفسٍم بكل ثقة وحرٓة ،وتىهٓة روح الىقد والتحمٓل والهىاقشة ،وتكوٓن القدرة عمِ الهبادرةٌ ،ذا إضافة

إلِ ضرورة

قٓام الهدٓرٓن باإل سٍام فْ عهل خطة هتكاهمة ،تتىاول شتِ جواىب التربٓة  ،وتعٓد الىظر فْ طرائقٍا وهحتواٌا

وأسالٓبٍا بل وحتِ فْ بٓئتٍا واطارٌا بحٓث تىبت روح اإلبداع فْ كل هقوم هن هقوهات العهل الهدرسْ عمِ ىحو

هترابط وهتكاهل(الهشارفة.)2012،

ٓتهثل دور اإلدارة الهدرسٓة تجاي الطمبة

فْ التعﺭﻑ إلِ ﺍلحالة ﺍلصحٓة لمﻁمبة َ ،ﺍتخاﺫ ﺍلتﺭتٓباﺕ ﺍلَقائٓـة

َﺍلعالجٓـة ،لـضهاو ﺍلـسالهة ﺍلصحٓة َﺍلعاهة لمﻁمبة  ،وﺍلتعﺭﻑ إلِ هستَُ ﺍلتحصٓل ﺍلﺩﺭﺍسْ لمﻁمبةَ ،شﺅَىٍن،

َﺃحَﺍلٍن ﺍلعاهة بـاإلﻁالﻉ ﺍلهـستهﺭ عمِ بﻁاقاتٍن ﺍلهﺩﺭسٓة

َ ،سجالتٍن ﺍلتﺭ اكهٓةَ ،ﺍلتقاﺭٓﺭ ﺍلَٓهٓة لهﺭبْ

ﺍلفـصَلَ ،هتابعـة ﺩَﺍن ﺍلﻁمبة َ ،هَﺍﻅبتٍن عمِ ﺍلﺩقة فْ ﺍلتَقٓﺕ  ،وتىهٓة ﺍلعالقاﺕ ﺍإلىساىٓة بٓو ﺍلهعمهٓو

َﺍلﻁمبةَ ،بٓو ﺍلﻁمبة بعضٍن ببعض(رباح.)2008،
وٓرى غالبٓة التربوٓٓن الهختصٓن بعمم الىفس وطرائق التدرٓس ،أىً ٓهكن تىهٓة اإلبداع داخل الهدرسة
بطرٓقة هباشرة ،عن طرٓق تصهٓم براهج تدرٓبٓة خاصة لتىهٓة اإلبداع

التربوٓة هع الهىاٌج الهستخدهة بعد تطوٓرٌا ،وهىٍا

 ،باستخدام بعض األسالٓب والوسائل

استخدام الىشاطات هفتوحة الىٍآة  ،و طرٓقة التقصْ

واالكتشاف ،وحل الهشكالت  ،والعصف الذٌني ،واختالق عالقات تهثٓل األدوار ؛ حٓث ٓقوم الطالب بتهثٓل أدوار

شخصٓات هعٓىة لدراسة هوضوعات  ،أو قضآا اٌتهوا بٍا  ،دون االلتزام بحفظ ىص هعٓن ،بل ٓترك الهجال
إلبداعاتٍم ،وها ٓفكرون فًٓ(العهري.)2012،

أها دور اإلدارة الهدرسٓة تجاي الهعمهٓن فٓتهثل فْ تقﺩٓﺭ ﺍلعهل ﺍلجٓﺩ  ،والثىاء عمًٓ  ،و تشجٓعٍن عمِ ﺍلعهل كفرٓق
هتﻜاهل َهتعاَو  ،واال ٌتهان بالىهَ ﺍلهٍىْ لٍن  ،بتَجٍٍٓن لإلﻁالﻉ عمِ كل جﺩٓﺩ فـْ هجـال عهمٍـنَ ،تـشجٓعٍن

لحضَﺭ ﺩَﺭﺍﺕ تﺩﺭٓبٓة فْ أثىاء ﺍلخﺩهةَ ،عقﺩ ﺍلىﺩَﺍﺕَ ،ﺍلقٓان بالبحﺙ ﺍلعمهْ  .،تشجٓعٍن عمِ الهشاركة ﺍلفعالة
فْ ﺍلتخﻁٓﻁ لألهور ﺍلتعمٓهٓةَ ،فْ ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ  ،بىاء ىﻅن االتصاالت ﺍلجٓﺩﺓ فْ ﺍلهﺩﺭسة ،الطالعٍم عمِ ها
ٍٓهٍـن هـو األهور َﺍلقـﺭﺍﺭﺍﺕ َﺍلمَﺍئح  ،وﺍلتَﺯٓع الهالئم لمهسئَلٓاﺕ َﺍلَﺍجباﺕ  ،بها ٓتىاسﺏ وقﺩﺭﺍﺕ ﺍألفﺭﺍﺩ

َهَٓلٍن ،و االٌتهام بتقـَٓن ﺍألداءَ ،ﺍلتَجًٓ ،واإلشراف(رباح.)2008 ،
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ثانيا :الدراسات السابقة

بٓىت دراسة (بٓىج لٓن) ( )Biing-Lin,Hsueh-Chih, Shu-Ling,2013أن العواهل الظرفٓة ٓهكن أن

طالب هن الصف السابع هن هدٓىة (تآبًٓ)،
تؤثر فْ اإلبداع لدى الطالب  .تألفت عٓىة الدراسة عىدي هن ( )232
اً
وقسهت عشوائٓا فْ ثالث هجهوعات :هجهوعة هعززة هع ٌٓكل الٍدف الفصول الدراسٓة إتقان ،وٌْ هجهوعة

هتعددة هعززة هع ( إتقان األداء) وٌٓكل الٍدف الفصول الدراسٓة وهجهوعة السٓطرة  .تشٓر ىتائج ٌذي الدراسة إلِ
وجود عالقة سببٓة بٓن الٍٓاكل الٍدف الفصول الدراسٓة واإلبداع الطالبْ عىد تطوٓر الهعمهٓن هىاخ التعمم الهىاسبة

فْ الفصول الدراسٓة هع التركٓز عمِ إتقان األٌدافٓ ،هكن حفز الطالب عمِ اإلبداع و التعبٓر اإلبداعْ .

وٌدفت دراسة الشعٓمْ ) (Al-Shuaili,2012إلِ التعرف إلِ صعوبات التدرٓس اإلبداعْ التْ تواجً

هعمهْ العموم فْ هرحمة التعمٓم األساسْ بسمطىة عهان  .تكوىت عٓىة الدراسة هن (  ) 130هعمها وهعمهة هن

هعمهْ العموم بهحافظة هسقط والهىطقة الداخمٓة ب السمطىة .وألغراض الدراسة  ،تم بىاء استباىة تألفت هن ( ) 42

عبارة ،توزعت عمِ خهسة هجاالت .بٓىت الىتائج أن أبرز الصعوبات التْ تحول دون التدرٓس اإلبداعْ :ٌْ ،عدم
تضهٓن هحتوى الكتاب الهدرسْ هوضوعات تشجع اإلبداع ،وضعف اإلعداد والتدرٓب لمهعمهٓن ،وعدم تشجٓع

الهعمهٓن عمِ التفكٓر اإلبداعْ ،وضعف الدوافع الداخمٓة لمهعمم
األكادٓهٓة .كها بٓىت الىتائج

 ،وكثرة أعبائً الوظٓفٓة ،وغٓاب جو الحرٓة

(أٓضاً) عدم وجود فروق دالة إحصائٓا فْ تقدٓر الهعمهٓن لصعوبات التدرٓس

اإلبداعْ ،تعزى لهتغٓري الجىس والهىطقة التعمٓهٓة.

وتشٓر دراسة (الهطٓري )2011،إلِ الكشف عن دور هدٓري الهدارس فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس

الحكوهٓة لمهرحمة الهتوسطة بدولة الكوٓت هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن

 .استخدم فْ ٌذي الدراسة الهىٍج

تكون هن جهٓع الهدٓرٓن ،والهدٓرات ،والهعمهٓن
الهسحْ الوصفْ الهٓداىْ لجهع البٓاىات هن هجتهع الدراسة  ،الذي ّ
والهعمهات الذٓن ٓعهمون فْ الهرحمة الهتوسطة فْ الهدارس الحكوهٓة بدولة الكوٓت  ،البالغ عددٌم(  )201هدٓر

وهدٓرة و( (16316هعمم اً وهعمهة.وتكوىت عٓىة الدراسة الحالٓة هن (  )102هدٓر وهدٓرة  ،هن (  )350هعمها

وهعمهةً .قان ﺍلباحﺙ بتصهٓن ﺍستباىً هﻜَىة هو ( )33بىﺩاً .أظٍرت ىتائج الدراسة أن دور هدٓري الهدارس فْ تىهٓة
اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ دولة الكوٓت  ،هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن (بشكل عام ) ضئٓل ،لذلك توصْ ٌذي
الدراسة بضرورة توفٓر هجهوعة هن التسٍٓالت الهادٓة والهعىوٓة فْ البٓئة الهدرسٓة ,التْ هن شأىٍا تعزٓز الىهو

اإلبداعْ لدى الهعمهٓن والهدٓرٓن.

وتوصمت دراسة (الجهل )2011،إلِ التعرف إلِ درجة ههارسة السموك اإلبداعْ هن قبل هدٓري الهدارس

الثاىوٓة فْ هحافظة اربد هن وجٍة ىظر الهعمهٓن

 .تكون هجتهع الدراسة هن هعمهْ هدٓرٓتْ التربٓة والتعمٓم

لهىطقتْ اربد األولِ والثاىٓة وهعمهاتٍا  ،إذ بمغ عددٌم (  )649هعمهاً وهعمهة .وتكوىت عٓىة الدراسة هن ( )416

هعمها وهعمهة .تم تطوٓر استباىً لجهع البٓاىات  ،تكوىت هن أربعة هجاالت  .توصمت الدراسة إلِ عدد هن الىتائج ،
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 ،وبهتوسط حسابْ بمغ

( .)68.3وفْ ضوء الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة  ،فقد تم تقدٓم عدد هن التوصٓات  ،هن أٌهٍا :ضرورة
التركٓز عمِ السموك الذي ٓىهْ وٓطور عهمٓة اإلبداع ،وٓحفز روح التعاون والهبادرة لدى هدٓري الهدارس.

وحددت دراسة(العصٓهْ )2010 ،األدوار اإلدارٓة والتربوٓة الهأهولة هن اإلدارة الهدرسٓة القٓام بٍا لدعم االبتكار
لدى الطالب ،وتحدٓد الواقع الفعمْ لههارسة تمك األدوار فْ هدارس التعمٓم العالْ بهحافظة الطائف  .ووفقا لمهىٍج

الوصفْ (الهسحْ) فقد تم توزٓع االستباىة عمِ عٓىة عشوائٓة بمغت(  )1625هعمها ،هىٍم (  )399هعمها ٓهثمون
اإلدارة الهدرسٓة  ،و(  )1226هعمها ٓهارسون التدرٓس  .أوضحت الىتائج أن لإلدارة الهدرسٓة أدوا ار إدارٓة وتربوٓة

لدعم االبتكار لدى الطالب للقٓام بتصهٓم براهج لدعم االبتكار  ،وتٍٓئة الهىاخ الهدرسْ الهالئم لمطالب ٓ .وصْ
الباحث بإعداد دورات تدرٓبٓة إلزاهٓة لمهعمم  ،وهدٓر الهدرسة عن براهج الكشف

واستراتٓجٓاتٌا والرعآة لمطالب

الهبتكرٓن.

وكشفت ﺍلﺩﺭﺍسة التْ قام بٍا(ﺍلجﺭجاَّ )2010 ،عن َﺍقع ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألىشﻁة الطالبٓة فْ هﺩﺍﺭﺱ ﺍلتعمٓن

األساسْ ﺍلحﻜَهٓة .ﺍستخﺩن ﺍلباحﺙ ﺍلهىٍاﺝ ﺍلَصفْ َ ،تﻜَىﺕ عٓىة ﺍلﺩﺭﺍسة هن ( )216طالباً وطالبة ٌ ،ﺫﺍ

وصههت استباىة هﻜَىة هو ( )34بىﺩاً هَﺯعة عمِ خهسة هجاالﺕ .ﺃﻅٍﺭﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائٓة عىد هستوى داللة(  (a=0.05فْ َﺍقع ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألىشﻁة الطالبٓة فْ هﺩﺍﺭﺱ ﺍلتعمٓن األساسْ ﺍلحﻜَهٓة

تعزى إلِ هتغٓرات (الهؤٌل العمهْ ,وسىوات الخ برة ،طبٓعة الىشاط)  ،فْ حٓن كاىت ٌىاك فروق تعزى إلِ هتغٓر

الجىس .لقﺩ تبىِ ﺍلباحﺙ عﺩﺩ اً هو ﺍلتَصٓاﺕ  ،ﺃٌهٍا توعٓة أولٓاﺀ ﺃهَﺭ الطالب ألٌهٓة ﺍألىشﻁة الطالبٓة ألبىائٍن

َهﺯﺍٓـاٌاَ ،ﺍلفَﺍئﺩ ﺍلتْ هو ﺍلههﻜو ﺃو ٓجىٌَا هو تمﻙ ﺍألىشﻁة.

وبٓىت دراسة (العاجز ،وشمدان )2009،ﺩَﺭ ﺍلقٓاﺩﺓ ﺍلهﺩﺭسٓة فْ تىهٓة ﺍإلبﺩﺍﻉ لﺩُ هعمهْ هﺩﺍﺭﺱ ﺍلهﺭحمة

ﺍلثاىَٓة بهحافﻅاﺕ قطاع غزة هو َجٍة ىﻅﺭ ﺍلهعمهٓو  .ﺍستخﺩن ﺍلهىٍج ﺍلَصﻑ ﺍلتحمٓمْ لهىاسبة ٌﺫﺍ ﺍلىهﻁ هو

ﺍلﺩﺭﺍسـاﺕ َبمغـﺕ عٓىـة ﺍلﺩﺭﺍسة (  )303بىسبة (  )%11هو ﺍلهجتهع ﺍألصمْ ﺍلبالغ ( َ .)3416بعﺩ تحمٓل ﺍلىتائج
باسـتخﺩﺍن ﺍلبﺭىاهج اإلحصائْ (  )spssتَصمﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلِ ﺍلىتائج أتٓة :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة

فْ دور ﺍلقٓاﺩﺓ ﺍلهﺩﺭسٓة فْ تىهٓة ﺍإلبﺩﺍﻉ لﺩُ هعمهْ هﺩﺍﺭﺱ ﺍلهﺭحمة ﺍلثاىَٓة

 ،تعزى إلِ هتغٓرات ( الجىس،

حث ﺍلقٓاﺩﺓ ﺍلهﺩﺭسٓة
الهؤٌل العمهْ ,وسىوات الخ دهة ,والتخصص فْ البكالورٓوس ) .توصْ الدراسة بضرورة ّ
ﺍلهعمهٓو عمِ الهشاركة فْ ﺍلهﺅتهﺭﺍﺕ َﺍلىﺩَﺍﺕ ﺍلﺩَﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭٓبٓة ﺍلتْ تسٍن فْ تىهٓة ﺍإلبﺩﺍﻉ لﺩٍٓن.

وأشارت ﺩﺭﺍسة (المخاوي )2008،ﺇلِ ﺍلتعﺭﻑ ﺇلِ ﺩَﺭ هﺩٓﺭّ ﺍلهﺩﺍﺭﺱ اإلعدادٓة بوكالة ﺍلغَﺙ ﺍلﺩَلٓـة

بهحافﻅاﺕ غﺯﺓ فْ تىهٓة ﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍلجهاعْ لﺩُ هعمهٍٓن  ،هو َجٍة ىﻅﺭ ﺍلهعمهٓو َ ،ﺍستخﺩن ﺍلهىٍج ﺍلَصفْ
ﺍلتحمٓمَْ ،تﻜَو هجتهع ﺍلﺩﺭﺍسة هو جهٓع هعمهْ ﺍلهﺩﺍﺭﺱ اإلعدادٓة َهعمها تٍا بهحافﻅاﺕ غﺯﺓ لمعان ﺍلﺩﺭﺍسْ

(َ ،)2007/2008عـﺩﺩٌن (  )2742هعمهـاﹰ َهعمهة ﹰ ،هىٍن (  )1111هعمهة  )1631(َ ،هعم هاً هو ﺍلتخصصاﺕ
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كافً  .كاىت عٓىة ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍألصمٓة عٓىة ﻁبقٓة عىقَﺩٓة هسحَبةَ ،قﺩ بمغﺕ (  )354هعمهاﹰ َهعمهةَ ،ﺫلـﻙ بىـسبة
( )%12.8هـو هجتهع ﺍلﺩﺭﺍسة ،وكاىت ﺃﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة عباﺭﺓ عو ﺍستباىً  ،تﻜَىﺕ هو خه سة هجاالﺕ تىاَلﺕ ﺩَﺭ

هﺩٓﺭ ﺍلهﺩﺭسـة فْ تىهٓة ﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍلجهاعْ لدى الهعمهٓن  .وهن أبرز الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائٓة فْ ﺩَﺭ هﺩٓﺭّ ﺍلهﺩﺍﺭﺱ اإلعدادٓة بوكالة ﺍلغَﺙ ﺍلﺩَلٓـة بهحافﻅاﺕ غﺯﺓ فْ تىهٓة

ﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍلجهاعْ لﺩُ هعمهٍٓن تعزى إلِ هتغٓرات (الهؤٌل العمهْ ,وسىوات الخ دهة)  ،فْ حٓن كاىت ٌىاك فروق
تعزى إلِ هتغٓر الجىس  .وابرز التوصٓات التْ أوصت بٍا الدراسة

عقﺩ ﺩَﺭﺍﺕ تﺩﺭٓبٓة لهﺩٓﺭّ ﺍلهﺩﺍﺭﺱ

اإلعدادٓة؛ لﺭفع كفآاتٍم  َ ،قﺩﺭﺍتٍن ﺍإلبﺩﺍعٓة.

كها ٌﺩفﺕ ﺩﺭﺍسة (بمواىْ )2008،ﺍلتعﺭﻑ ﺇلِ ﺩَﺭ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلهﺩﺭسٓة فْ تىهٓة ﺍإلبﺩﺍﻉ فْ ﺍلهـﺩﺍﺭﺱ

ﺍلحﻜَهٓة فْ هحافﻅاﺕ (ىابمﺱ َ ،ﻁَلﻜﺭنَ ،قمقٓمٓة َ ،جىٓو َ ،ﻁَباﺱ َ ،سمفٓﺕ) .تﻜَىﺕ عٓىة ﺍلﺩﺭﺍسة
هو( )215هﺩٓﺭﺍﹰ َهﺩٓﺭﺓ ،ﺃّ ها ٓعاﺩل(  )%50تقﺭٓبـا هـو ﺍلهجهَﻉ ﺍلﻜمْ لعﺩﺩ ﺍلهﺩٓﺭٓو  .كان عﺩﺩ ﺍألفﺭﺍﺩ ﺍلﺫٓو

ﺃعاﺩَﺍ االستباىات( )196فﺭﺩﺍﹰ .،ﺍستخ دم ﺍلهىٍج ﺍلَصفْ ﺍلهٓﺩﺍىْ لجهع ﺍلبٓاىاﺕ هو هجتهع ﺍلﺩﺭﺍسـة ،وتم إعداد
ﺍستباىً تﻜَىﺕ هو (  )39سؤاالً ،باإلضافة ﺇلِ سﺅﺍلٓو ﺇىشائٓٓو لمتعﺭﻑ ﺇلِ ﺩَﺭ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلهﺩﺭسٓة فْ تىهٓة

ﺍإلبﺩﺍﻉ فْ ﺍلهﺩﺍﺭﺱ ﺍلحﻜَهٓة فْ هحافﻅاﺕ ﺍلشهال َ عوائقٍا ،فْ ضوء ها جاء فْ ﺍألﺩﺏ ﺍلىﻅﺭّ حَل ﺍإلﺩﺍﺭﺓ
ﺍلهﺩﺭسٓة وﺍإلبﺩﺍﻉ .تَصمﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلِ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة

اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هحافظات الشهال َ ،عوائقٍا هن وجٍة ىظر هدٓرٍٓا  ،تعزى إلِ هتغٓرات (الهؤٌل

العمهْ ,وسىوات الخبرة ,وتخصص الهدٓر ,وهكان العهل)  ،فْ حٓن كاىت ٌىاك فروق تعزى إلِ هتغٓر الجىس .
توصمت الدراسة إلِ عدد هو التوصٓات  ،وكان هو ﺃٌهٍا :ضﺭَﺭﺓ تﻁَٓﺭ ﺍلهىاٌج ﺍلتعمٓهٓةَ ،تضهٓىٍا ها ٓﺩعَ

ﺇلِ تىهٓة ﺍالبـﺩﺍﻉ َ ،ضـﺭَﺭﺓ تَفٓﺭ هجهَعة هو التسٍٓالت ﺍلهاﺩٓة َﺍلهعىَٓة فْ ﺍلبٓئة ﺍلهﺩﺭسٓة.

أها دراسة (تﺭَٓهاو) (  ،)Toremen , 2003فقد ٌﺩفﺕ ﺇلِ ﺍلتعﺭﻑ ﺇلِ ﺍلعَﺍهـل ﺍلتـْ ٓهﻜـو ﺃو

ٓستخﺩهٍا ﺍلهﺩٓﺭَو لتﻜَٓو بٓئة ﺇبﺩﺍعٓة فْ ﺍلهﺩﺭسةَ ،ﺍلخصائﺹ ﺍلتْ تهٓﺯ ﺍلهىاﺥ ﺍلتىﻅٓهـْ ﺍإلبﺩﺍعْ فْ

هىﻁقة (جٌَاىسبﺭﻍ) ﺍلتعمٓهٓة فْ جىَﺏ ﺃفﺭٓقٓا  َ .استخﺩن ﺍلهـىٍج ﺍلَصـفْ ﺍلَثائقْ فْ تمك الدراسة باالعتهاد

عمِ ﺍلﻜتﺏ َﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺫﺍﺕ العالقة بهَضَﻉ ﺍلﺩﺭﺍسة .تَصمﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلِ عﺩﺩ هو ﺍلىتائج
ﺍلعَﺍهل ﺍلتْ تساعﺩ ﺍلهﺩٓﺭٓو عمِ تﻜَٓو بٓئة ﺇبﺩﺍعٓة فْ ﺍلهﺩﺭسة

 ،هىٍا :ﺃو هو

 : ٌْ ،تقَٓن االىجازات بعﺩﺍلةَ ،ﺇتاحة

ﺍلفﺭصة لمعاهمٓو عمِ ﺍلﺭغبة فْ ﺍلهجاﺯفةَ ،عﺩن ﺍلخَﻑ هـو ﺍلفشلَ ،ﺍلتعاهلهع ﺃخﻁاﺀ ﺍلعاهمٓو بالتساهح

َﺍلﺭحهةَ ،ﺍلحﺩ هو (البٓروقراطٓة) بتﺭ كٓز ﺍلسمﻁاﺕ فْ ٓﺩٍ َﺍحﺩﺓَ ،تَفٓﺭ ىﻅان ﺍتصال ٓسهح بتباﺩل ﺍلخبﺭﺍﺕ َ
ٍ
كاف لمهبﺩعٓوَ ،هىح ﺍلحَﺍفﺯ لمهبﺩعٓو،
ﺍألفﻜاﺭَ ،تشجٓع ﺍإلبـﺩﺍﻉ ﺍلفـﺭﺩَّ ،تقﺩٓن ﺍلﺩعن ﺍلىفسَْ،ﺇعﻁاﺀ َقﺕ
َتَفٓﺭ اإلهكاىات ﺍلهاﺩٓة الالزهة لإلبﺩﺍﻉ .كها بٓىﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺃو ﺍإلبﺩﺍﻉ ٓهﻜو تعمهً هو خالل ﺍلجـَ ﺍلهسـاعﺩ
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َﺍلﺩعنَ ،ﺃو هو ﺍلخصائﺹ ﺍلتْ تهٓﺯ ﺍلهىاﺥ ﺍلتىﻅٓهْ ﺍإلبﺩﺍعْ

ٌو العالقات اإلىساىٓة االٓجابٓة بٓو ﺍلهﺩٓﺭٓو

َﺍلعاهمٓوَ ،االتصال ﺍلهفتَﺡَ ،ﺍلتعاَوَ ،تجىﺏ االىتقادَ ،ﺍلﺭﺅٓة ﺍلَﺍضحة هو قبـل ﺍإلﺩﺍﺭﺓ لمهستقبل.
لكن دراسة كوٓنَ(  )Quinn,2002أشارت الى هعرفة تأثٓر السموك القٓادي لمهدٓر

فْ العهمٓة التعمٓهٓة ،

وهدى اىدهاج الطمبة  ،وتحدٓد العالقة بٓن سموك الهدٓر القٓادي  ،ودور الهدرسٓن التعمٓهْ ،وقد لوحظت ٌذي العالقة

فْ الهدارس الهشاركة فْ العهمٓة التطوٓرٓة لمهدارس الىظاهٓة  .شهمت ٌذي الدارسة (  )89أساسٓاً و(  )8هتوسطٓن

و( )8هدارس عمٓا فْ الوالٓات الهتحدة ،كها شهمت الهعمهٓن فٓها ٓتعمق بالقدرات القٓادٓة التعمٓهٓة لمهدٓر ،كها أن

البٓاىات الخاصة بالهدرسٓن  ،واىدهاج الطمبة تم جهعٍا هن خالل الهالحظات الواسعة لمهدارس عن طرٓق استخدام

كبٓر بٓىٍها،
إن أبعاد القٓادة التعمٓهٓة بٓىت أن ٌىاك ارتبا طاً اً
طرٓقة جرد ،أو هعرفة التطبٓقات التعمٓهٓة الهستخدهةّ .
وبٓن التطبٓقات التعمٓهٓة  ،كها أن ٌذي الدراسة تؤكد أٌهٓة القٓادة التعمٓهٓة ؛ إذ تزودىا بفٍم خاص لطبٓعة ٌذي
القٓادة.

التعقيب عمى الدراسات السابقة
-

بالىظر إلِ الدراسات السابقة ٓتضح أن الدراسة الحالٓة تتفق هعٍا هن حٓث هوضوعٍا؛ فٍْ تتىاول

هوضوع تىهٓة اإلبداع لدى طمبة الهدارس ،اال أىٍا تختمف هن حٓث تىاول هجاالت الهوضوع.
-

اٌتهت بعض الدراسات ،هثل دراسة الهطٓري(  ،)2012ودراسة دٓاب(  ،)2005ودراسة الٍىداوي ( ،)2012

بدراسة الهؤسسات ،والهىظهات الحكوهٓة ،واختمفت هع الدراسة الحالٓة التْ درست الهدارس الفمسطٓىٓة الحكوهٓة
فْ هحافظة قمقٓمٓة.
-

ٓالحظ هن الدراسات السابقة أىٍا شهمت العدٓد هن البٓئات العربٓة واألجىبٓة ،ولكىٍا خمت هن الدراسات

الهحمٓة ،وٌذا ٓعىْ أن الدراسة الحالٓة تهثل أفكا ار جدٓدة فْ هجال العهل اإلداري فْ فمسطٓن.
-

اتفقت ٌذي الدراسة هع دراسة عاشور(  )2003ودراسة الهشارفة (  ،)2012ودراسة العصٓهْ( ، )2010كها

اتفقت هع الدراسات السابقة فْ أدوات الدراسة الهستخدهة  ،واختمفت الدراسة الحالٓة عن الدراسات السابقة هن حٓث
عٓىة الدراسة .
منيجية الدراسة واجراءاتيا
فْ ضوء طبٓعة الدارسة والبٓاىات الهراد الحصول عمٍٓا استخدم الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ الذي

ٓصف الظاٌرة كها ٌْ فْ الواقع وٓعبر عىٍا تعبٓ ار كهٓا وكٓفٓا بحٓث ٓؤدي ذلك إلِ الوصول إلِ فٍم عالقات
ٌذي الظاٌرة إضافة إلِ الوصول إلِ استىتاجات وتعهٓهات تساعد فْ تطوٓر الواقع الهدروس.
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مجتمع الدراسة وعينتيا:
تكون هجتهع الدراسة هن هدراء وهعمهٓن هدٓىة قمقٓمٓة والبالغ عددٌم (  ، )581أجرٓت الدراسة على عٓىة
عشوائٓة قواهٍا( )250هن الهدٓرٓن والهعمهٓن بواقع (  )122ذكور و(  )128إىاث فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة

قمقٓمٓة ،أي ها ٓعادل (  )%40هن الهجتهع الكمْ لعدد الهدٓرٓن والهعمهٓن ،وكان عدد األفراد الذٓن أعادوا
االستبٓاىات ( )231فرداً.

جدول رقم ( : )1توزيع عينة المديرين والمعممين تبعاً لمتغيراتيا المستقمة (ن=)231
المتغيرات المستقمة

مستويات المتغير

التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

116

50.2

أنثى

114

49.4

المجموع

231

100

دبموم

32

13.9

بكالوريوس

169

73

ماجستير فأعمى

30

12.9

المجموع

231

100

 5فأقل

19

8.2

10_6

59

25.5

15_11

55

23.8

 15فأكثر

98

42.4

المجموع

231

100

عممي

82

35.5

أدبي

143

61.9

صناعي

4

1.7

تجاري

2

0.86

المجموع

231

100

مدير

23

9.9

معمم

208

90.04

المجموع

231

100

الجنس

المؤىل العممي

سنوات الخبرة

التخصص

الوظيفة

أدوات الدراسة
بعد إطالع الباحث عمِ عدد هن الدراسات

السابقة هثل دراسة العساف (  )2004وأبو العال(  )2013واألدوات

الهستخدهة فٍٓا قاهت بتطوٓر أداة لتحقٓق أٌداف الدراسة وٌْ :استباىً الهدٓرٓن والهعمهٓن الهوجً لجهٓع الهدٓرٓن
والهعمهٓن فْ هدارس هدٓىة قمقٓمٓة الحكوهٓة وقد بمغ عدد فقراتٍا (  )29فقرة وزعت عمِ ثالثة هجاالت وقد تكوىت

االستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓة هن قسهٓن ٌها:

القسم األول ٓ :حتوي عمِ الخصائص العاهة لهجتهع وعٓىة الدراسة .
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القسم الثاىْ ٓ :تكون هن (  ) 29فقرة هوزعة عمِ ثالثة هجاالت كالتالْ :
 الهجال األول  :الطمبة ،وٓتكون هن ( ) 11فقرة.

 الهجال الثاىْ  :الهعمم ،وٓتكون هن (  ) 12فقرة .

 الهجال الثالث  :البٓئة الهدرسٓة ،وٓتكون هن (  ) 6فقرات .
وقد كاىت االستجابة عن فقرات االستباىة عمِ أساس هقٓاس (لٓكرت) خهاسْ األبعاد  ،وقد بىٓت الفقرات  ،وأعطٓت
األوزان كها ٌو ٍ
آت:
التصنيف

تنطبق إلى حد ما
موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

5

4

3

2

1

النقاط

بحٓث تم عكس هقٓاس التصحٓح فْ الفقرات السمبٓة.
الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة

صدق أدوات الدراسة :تأكد الباحث هن صدق أداة الدراسة هن الهحكهٓن هن ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة ،وٌم
هن أعضاء ٌٓئة التدرٓس فْ كمٓات العموم التربوٓة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة؛ إذ أكد الهحكهون أن األداة صادقة
بعد أن تم حذف بعض الفقرات ،وتعدٓل بعضٍا أخر.

وقد قام الباحث بتوزٓع االستباىة عمِ العٓىة وكان هوجودا ولم ٓتم أي استفسار أثىاء التطبٓق وتم تىفٓذٌا بسٍولة

وٓسر.

ثبات وصدق األداة :
ثبات األداة :أها فٓها ٓتعمق بالثبات ،فقد تأكد الباحث هن ثبات األداة باحتساب ثبات أداة الدراسة الخاصة بالطالب
باستخدام ثبات االتساق الداخمْ ( ،)Consistencyوٌذا الىوع هن الثبات ٓشٓر إلِ قوة االرتباط بٓن الفقرات فْ

أداة الدراسة  .وهن أجل تقدٓر هعاهل االتساق الداخمْ فقد استخدم الباحث طرٓقة (ألفا كروىباخ) ( Cronbach

 ،)Alphaإذ بمغت قٓهة هعاهل (ألفا) لمثبات الكمْ (  ،)0.92وٌْ بصورة هىاسبة ألغراض الدراسة  ،وٓهكن الوثوق؛
بٍا.

متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقمة :

اشتهمت الدراسة عمِ الهتغٓرات الهستقمة أتٓة :
 -ىوع الجىس ولً هستوٓان :ذكر ،أىثِ.
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 الهؤٌل العمهْ ولً ثالثة هستوٓات :دبموم ،بكالورٓوس ،هاجستٓر فأعمِ. -سىوات الخبرة ولٍا أربعة هستوٓات 5 :فأقل 15، 15-10،11-6 ،فأكثر.

 التخصص فْ البكالورٓوس ولً أربعة هستوٓات :عمهْ ،أدبْ ،صىاعْ ،تجاري. -ىوع الوظٓفة ولً هستوٓان :هدٓر ،هعمم.

 المتغيرات التابعة :

وتهثمت فْ استجابات أفراد عٓىة الدراسة عمِ أدوات الدراسة والهتهثمة بالفقرات التْ تقٓس دور اإلدارة

الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن.

إجراءات الدراسة :بعد التأكد هن صدق االختبار وثباتً ،وتحدٓد هجتهع الدراسة وعٓىتٍا ،قام الباحث بالتىسٓق هع
إدارة الجاهعة والكمٓات؛ وذلك ألخذ اإلذن والسهاح لً بتطبٓق الدراسة ،وقد تم تطبٓق الدراسة فْ الفصل الدراسْ

األول هن العام (  ،)2015/2014وقد تابع الباحث عهمٓة جهع البٓاىات وادخالٍا عمِ الحاسوب ،وتم تحمٓل
البٓاىات باستخدام برىاهج الرزم اإلحصائٓة لمعموم االجتهاعٓة(.)spss

المعالجة اإلحصائية

هن أجل هعالجة البٓاىات استخدم برىاهج الرزم اإلحصائٓة لمعموم االجتهاعٓة (

 )SPSSوذلك باستخدام

الهعالجات اإلحصائٓة التالٓة :
 -الهتوسطات الحسابٓة والىسب الهئوٓة لإلجابة عن أسئمة الدراسة .

 اختبار ( ت ) لمهجهوعات الهستقمة ( . ) Independent T-Test -تحمٓل التبآن األحادي ( . ) One-Way Analysis Variance

نتائج الدراسة ومناقشتيا

حتِ ٓتم تحدٓد درجات دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس

الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن

والهعمهٓن هن خالل الهتوسطات الحسابٓة لال ستجابات؛ فقد تم حساب الهدى لمهقٓاس الخهاسْ ( ،)5 - 1 = 4ثم

قسم الهدى عمِ عدد الفئات ،وذلك لتحدٓد طول الفئة ( ،)4 / 5 = 0.80وبذلك فقد كاىت الفئة األولِ ( 1 + 0.80

 ،)= 1.80ثم ٓضاف ( )0.80لكل فئة كها ٓأتْ (أبو دالل2010 ،؛ ىاصر:)2010 ،

قمٓل جداً.
ة
 1ـ هتوسط حسابْ(  ،)1.80 – 1أو ىسبة هئوٓة (اقل هن ٓ )% 36دل عمِ درجة

 2ـ م توسط حسابْ( ،)2.60 - 1.81أو ىسبة هئوٓة (ٓ )% 52 - % 36.1دل عمِ درجة قمٓمة.
 3ـ م توسط حسابْ ( ،)3.40 – 2.61أو ىسبة هئوٓة (ٓ )% 68 - % 52.1دل عمِ درجة هتوسطة.
 4ـ م توسط حسابْ ( ،)4.20 – 3.41أو ىسبة هئوٓة (ٓ )% 84 - % 68.1دل عمِ درجة كبٓرة.
يل عمِ درجة كبٓرة جدا.
 5ـ م توسط حسابْ ( ،)5 - 4.21أو ىسبة هئوٓة (أكثر هن  )% 84د
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نتائج السؤال األول :
ها ٌو دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن؟
هن أجل اإلجابة عن ٌذا السؤال استخدهت الهتوسطات الحسابٓة والىسب الهئوٓة ودرجة األثر والجداول ( )5،4،3

ٓبٓن ذلك  ،بٓىها ٓبٓن الجدول ( )6ترتٓب الهجاالت تبعاً لدرجة األثر.

الجدول( :)3الهتوسطات الحسابٓة والىسب الهئوٓة فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة
فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تبعا لهجال الطمبة.
رقم الفقرة

التسمسل

الفقرة

في

1

2

تعقد اإلدارة المدرسية لقاءات تربوية مع الطالب

2

1

تعمل اإلدارة المدرسية عمى اكتشاف المبدعين

3

4

تشجع اإلدارة المدرسية الطالب عمى زيارة

4

10

تتبنى اإلدارة المدرسية أعمال الطالب اإلبداعية

االستبانة
لتعرف عمى احتياجاتيم وتمبيتيا.

درجة األثر

المتوسط

النسبة

الحسابي

المئوية

3.74

74.9

كبيرة

4.02

80.4

كبيرة

وتنميتيم من خالل برامج خاصة.
المكتبة لتنمية قدرتيم عمى القراءة والبحث.

4.02

80.5

كبيرة

4.06

81.3

كبيرة

وتسعى لتطويرىا.
5

3

طبيعة تعامل اإلدارة المدرسية مع الطالب من

4.10

82.1

كبيرة

6

9

توفر اإلدارة المدرسية مناخ يحفز الطالب عمى

4.13

82.7

كبيرة

7

11

8

6

شأنيا تعمل عمى تنمية اإلبداع لدييم.
اإلبداع.

تنمي اإلدارة المدرسية روح التنافس الشريف
بين الطمبة لالرتقاء بيم سموكياً وتعميمياً.
تيتم اإلدارة المدرسية بالجوانب الترويحية

والنشاطات الالصفية التي تعمل عمى تنمية

4.18
4.31

83.6
86.3

كبيرة
كبيرة جدا

اإلبداع.
9

8

تنمي اإلدارة المدرسية عنصر القيادة لدى الطمبة

4.32

86.4

كبيرة جدا

10

5

تتيح اإلدارة الفرصة أمام الطالب لممشاركة في

4.34

86.8

كبيرة جدا

11

7

من خالل تكميفيم بميام معينة ضمن لجان.
األنشطة المدرسية.

تتابع اإلدارة المدرسية التحصيل الدراسي لدى
الطمبة وتحفزىم وتقدم ليم اليدايا.

الدرجة الكمية
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89.7
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4.16

83.2

كبيرة
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ٓتضح هن خالل الجدول (  )3أن دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة
قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تبعا لهجال الطمبة كاىت كبٓرة جدا الفقرات(

 )8,9,10,11حٓث بمغت

الىسبة الهئوٓة الستجابات الهبحوثٓن عمِ ٌذي الفقرات ها بٓن ( )%89.7 ،%80.4وكاىت درجة األثر كبٓرة عمِ

الفقرة ( ، )2,1,3,4,5,6,7حٓث بمغت الىسبة الهئوٓة الستجابات الهبحوثٓن عمِ ٌذي الفقرة ها ىسبتً ( -%74.9
 ،)83,6وكاىت درجة األثر الكمٓة كبٓرة جدا لمهجال ،حٓث بمغت ها ىسبتً (.)%83.2
جدول رقم ( : )4المتوسطات الحسابية في دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في مدينة قمقيمية من
وجية نظر المديرين والمعممين تبعا لمجال دور اإلدارة المدرسية في مجال المعمم.

التسمسل

رقم الفقرة
في

الفقرة

االستبانة

12

20

13

21

14

18

15

22

16

23

17

16

18

19

19

17

20

13

21

15

22

14

تزود اإلدارة المدرسية المعممين بنماذج من
انجازات اآلخرين من اجل اإلفادة من خبراتيم.
توجو اإلدارة المدرسية المعممين إلجراء األبحاث
اإلجرائية في مجال عمميم.

تعقد اإلدارة المدرسية لقاءات مفتوحة مع
المعممين لتنمية اإلبداع لدييم.
تدعم اإلدارة المدرسية األفكار اإلبداعية وتنمية
روح التنافس بين المعممين.
تعمل اإلدارة المدرسية عمى تطوير النمو الميني
لدى المعممين.
تمنح اإلدارة المدرسية المعممين صالحيات
تساعدىم عمى تنمية اإلبداع في المدرسة.
توفر اإلدارة المدرسية األدوات والطرق التي
تساعد المعمم عمى التدريس اإلبداعي.

تتعاون اإلدارة المدرسية مع المعممين في إعداد
أنشطة إبداعية ضمن خطة التدريس.
تشعر اإلدارة بضرورة غرس مبادئ اإلبداع
واالبتكار والتجديد في نفوس المعممين.
تحفيز المعمم مادياً ومعنوياً ينمي اإلبداع بشكل
جيد في المدرسة.

يوجد حوار بين اإلدارة والمعممين ومناقشتيم في
العمل التربوي من شأنو أن يزيد من دورىم
اإلبداعي.

20

المتوسط

النسبة

الحسابي

المئوية

3.60

72.1

كبيرة

3.70

74.1

كبيرة

3.98

79.6

كبيرة

4.04

80.8

كبيرة

4.04

80.9

كبيرة

4.05

81.1

كبيرة

4.06

81.3

كبيرة

4.09

81.9

كبيرة

4.16

83.2

كبيرة

4.19

83.8

كبيرة

4.23

84.7

درجة األثر

كبيرة جدا
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4.24

84.8

كبيرة جدا

4.03

80.7

كبيرة

ٓتضح هن خالل الجدول (  )4أن دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة
جهٓع الفقرات هن ( )23-12

قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تبعا لهجال الهعمم كاىت كبٓرة جدا عمِ

حٓث بمغت الىسبة الهئوٓة الستجابات الهبحوثٓن عمِ ٌذي الفقرات ها بٓن ( )%84.8 ،%72.1وكاىت درجة األثر
كبٓرة ،وكاىت درجة األثر الكمٓة كبٓرة جدا لمهجال ،حٓث بمغت ها ىسبتً (.)%80.7
جدول رقم ( : )5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية في دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في مدينة
قمقيمية من وجية نظر المديرين والمعممين تبعا لمجال البيئة المدرسية.

التسمسل

رقم الفقرة
في

24

25

25

24

26

28

27

26

28

29

29

27

الفقرة

االستبانة

تعمل اإلدارة المدرسية عمى توفير اإلمكانيات المادية
التي تساعد عمى تنمية اإلبداع.
توفر اإلدارة المدرسية مناخا تعميمياً تعممياً ينمي
اإلبداع لدى الطمبة والمعممين.

توفير بيئة مدرسية تخمق نسيجاً من الدعم يمكن كل
األفراد في المدرسة عمى التعميم والتعمم بأعمى

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

درجة األثر

4.10

82.07

كبيرة

4.14

82.8

كبيرة

4.16

83.2

كبيرة

المستويات.
تييئ اإلدارة المدرسية بيئة يسودىا روح األمن
والطمأنينة بعيد عن القمق واالضطراب.

تعمل اإلدارة المدرسية عمى توفير الوسائل التعميمية
التي يستعين بيا المعممين في التدريس.
تيتم اإلدارة المدرسية بالنظافة وتوفير الشروط
الصحية الالزمة من تيوية وانارة.
الدرجة الكمية

4.18

83.7

كبيرة

4.35

87

كبيرة جدا

4.39

87.8

كبيرة جدا

4.22

84.4

كبيرة

ٓتضح هن خالل الجدول (  )5أن دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة
قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تبعا لهجال البٓئة الهدرسٓة كاىت كبٓرة عمِ

الفقرات ()25،26،27

،وكاىت كبٓرة عمِ الفقرات( )28،29وكاىت درجة األثر الكمٓة كبٓرة جدا لمهجال ،حٓث بمغت ها ىسبتً (.)%84.4
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جدول رقم (  : )6ترتٓب الهجاالت والدرجة الكمٓة حسب دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة
هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن .

الترتيب

رقم المجال في

المجاالت

المتوسط

1

2

مجال المعمم

4.03

80.7

2

1

مجال الطمبة

4.16

83.2

كبيرة

3

3

مجال بيئة المدرسة

4.22

84.4

كبيرة جدا

4.13

82.7

كبيرة

االستبانة

الحسابي

الدرجة الكمية لممجاالت

النسبة المئوية

درجة األثر

كبيرة

يتضح من خالل الجدول ( )6ما يمي :
 .1أن الدرجة الكمٓة لدور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة
ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن كاىت كبٓرة جدا حٓث بمغت الىسبة الهئوٓة الكمٓة لهتوسط استجابات الهفحوصٓن

عمِ جهٓع الفقرات لجهٓع الهجاالت (.)%82.7

 .2أن ترتٓب الهجاالت تبعاً لدور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن
وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن:

الهرتبة األولِ  :هجال الهعمم .
الهرتبة الثاىٓة  :هجال الطمبة .

الهرتبة الثالثة  :هجال البٓئة الهدرسٓة .

نتائج فرضيات الدراسة

نتائج الفرضية األولى :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة

حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ

الهدارس الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر ىوع الجىس .وهن أجل فحص الفرضٓة استخدم
الباحث اختبار(ت) لهجهوعتٓن هستقمتٓن ( )Independent t-testكها ٌو واضح فْ الجدول رقم (. )7
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الجدول (  : ) 7ىتائج اختبار (ت) لداللة الفروق فْ الهتوسطات الحسابٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس
الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر ىوع الجىس.
نوع الجنس

أنثى (ن=)114

ذكر (ن=)116

(ت)

مستوى
الداللة

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

الطالب

4.18

0.44

4.13

0.44

0.90

0.54

المعمم

4.12

0.48

3.94

0.46

2.96

0.54

البيئة المدرسية

4.31

0.43

4.12

0.48

3.07

0.65

الدرجة الكمية

4.20

0.40

4.06

0.40

2.65

0.89

المجاالت

ٓتضح هن الجدول (  )7أن قٓهة هستوى الداللة الهحسوب قد بمغت عمِ هجاالت(دور

المحسوب

اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة

اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن) وعمِ الدرجة الكمٓة تبعا لهتغٓر

ىوع الجىس عمِ التوالْ (  )0.890 ،0.650، 0.543،0.544وٌذي القٓم أكبر هن قٓهة هستوى الداللة الهحدد

لمدراسة ( )>=0,05أي أىىا ىقبل الفرضٓة الصفرٓة القائمة بأىً ال توجد فروق فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة

اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تبعا لهتغٓر ىوع الجىس عمِ ٌذي

الهجاالت وعمِ الدرجة الكمٓة ،ويعتقد الباحث أن السبب فْ ذلك ٓعود إلِ عدم وجود اختالفات فْ طبٓعة تفكٓر
كل هن الذكور واإلىاث حول هوضوع دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع ،وٓعود

أٓضا إلِ تشابً السهات

الشخصٓة لكل هن الذكور واإلىاث والتْ تؤثر عمِ عهمٓة اإلبداع فْ الهدارس ،وتتفق الدارسة الحالٓة هع دراسة

(شمدان والعاجز )2009 ،والتْ أكدت عمِ عدم وجود فروق فْ دور القٓادات الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع عىد

الذكور واإلىاث ،وتخالف دراسة ( المخاوي( ،)2008 ،بمواىْ،)2008 ،و(جرجاوي  )2010 ،الذٓن أشاروا إلِ وجود
فروق فْ دور القٓادات الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع عىد الذكور واإلىاث.

نتائج الفرضية الثانية :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الفمسطٓىٓة هن

وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر ىوع الوظٓفة  .وهن أجل فحص الفرضٓة استخدم الباحث اختبار(ت)

لهجهوعتٓن هستقمتٓن ( )Independent t-testكها ٌو واضح فْ الجدول رقم (. )8
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الجدول (  : ) 8نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية حول دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في
المدارس الحكومية في مدينة قمقيمية من وجية نظر المديرين والمعممين تعزى لمتغير نوع الوظيفة.
الوظيفة

معمم (ن= )208

مدير (ن= )23

(ت)

مستوى
الداللة

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

الطالب

4.49

0.28

4.12

0.447

3.8

0.05

المعمم

4.42

0.31

3.99

0.481

4.1

0.12

البيئة المدرسية

4.55

0.34

4.18

0.468

3.6

0.19

الدرجة الكمية

4.48

0.27

4.10

0.406

4.4

0.11

المجاالت

المحسوب

ٓتضح هن الجدول (  )8أن قٓهة هستوى الداللة الهحسوب قد بمغت عمِ هجاالت(دور اإلدارة الهدرسٓة فْ

تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن) وعمِ الدرجة الكمٓة تبعا

لهتغٓر الوظٓفة عمِ التوالْ( )0.119،0.194،0.122،0.058وٌذي القٓم أكبر هن قٓهة هستوى الداللة الهحدد

لمدراسة ( )>=0,05أي أىىا ىقبل الفرضٓة الصفرٓة القائمة بأىً ال توجد فروق فْ دور

اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة

اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ت بعا لهتغٓر الوظٓفة ع لِ ٌذي
الهجاالت وعمِ الدرجة الكمٓة ،وٓعزي الباحث ٌذي الىتٓجة أن السبب فْ ذلك ٓعود إلِ أٌهٓة دور اإلدارة الهدرسٓة
فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس ،وتشابً الظروف وىظرة الهدٓرٓن والهعمهٓن حول دور

اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة

اإلبداع فْ الهدارس.

نتائج الفرضية الثالثة :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الفمسطٓىٓة هن

وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر سىوات الخبرة .وهن أجل فحص الفرضٓة تم استخراج الهتوسطات

الحسابٓة تبعا لهتغٓر سىوات الخبرة وهن ثم استخدم تحمٓل التبآن األحادي ( )One-Way ANOVAلمتعرف عمِ

داللة الفروق فْ درجة دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة
ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر سىوات الخبرة والجداول ( )9و( )10تبٓن ذلك :

جدول( : )9المتوسطات الحسابية حول دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في مدينة قمقيمية من وجية
نظر المديرين والمعممين تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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 5فأقل

10_6

15_11

 15فأكثر

المتوسط

المتوسط

المتوسط

المتوسط

الطالب

4.11

4.14

4.14

4.18

المعمم

3.94

4.00

4.05

4.06

بيئة المدرسة

4.09

4.24

4.31

4.17

الدرجة الكمية

4.05

4.13

4.17

4.14

سنوات الخبرة
المجال

ٓتضح هن خالل الجدول (  )9وجود فروق بٓن الهتوسطات الحسابٓة  ،وهن أجل هعرفة إن كاىت ٌذي
الفروق قد وصمت لهستوى الداللة اإلحصائٓة تم استخدام اختبار تحمٓل التبآن األحادي ( )One-Way ANOVA

والجدول (ٓ )10وضح ذلك:

جدول ( : )10ىتائج تحمٓل التبآن األحادي لداللة الفروق فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة
قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر سىوات الخبرة.
سنوات الخبرة

مصدر التباين
بين المجموعات

الطالب

المعمم

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع
0.13

3

0.045

45.8

227

داخل المجموعات

0.202

المجموع

45.9

230

بين المجموعات

0.270

3

53.599

227

داخل المجموعات
المجموع

53.8

بين المجموعات

995.

3

49.8

227

25

0.223

0.880

0.381

0.767

0.332

0.219

داخل المجموعات

المحسوبة

الداللة

0.090

0.236
230

البيئة المدرسية

االنحراف

"ف"

مستوى

1.511

0.212
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بين المجموعات
الدرجة الكمية

داخل المجموعات
المجموع

50.8

0.20
38.7
38.9
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230

3
227
230

0.067

0.394

0.171

0.758

ٓتضح هن الجدول ( )10أن قٓهة هستوى الداللة الهحسوب قد بمغت عمِ هجاالت(دور اإلدارة الهدرسٓة فْ
تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن) وعمِ الدرجة الكمٓة تبعا

لهتغٓر سىوات الخبرة عمِ التوالْ (  )0.880،0.767،0.212،0.758وٌذي القٓم أكبر هن قٓهة هستوى الداللة
الهحدد لمدراسة ( )>=0,05أي أىىا ىقبل الفرضٓة الصفرٓة القائمة بأىً ال توجد فروق فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ
تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تبعا لهتغٓر سىوات الخبرة

عمِ ٌذي الهجاالت وعمِ الدرجة الكمٓة ،وٓعزي الباحث ٌذي الىتٓجة أن السبب فْ ذلك ٓعود إلِ أن دور اإلدارة
الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع ٓرتبط فْ السهات الهٍىٓة لدى الهدٓرٓن والهعمهٓن

أكثر هن ارتباطً بسىوات الخبرة

لدٍٓم ،وٌذا ٓعىْ أن سىوات الخبرة الطوٓمة ال تؤثر فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع واىً بإهكان الهعمهٓن
ذوي الخبرة األقل االلتحاق بالجاهعات لمحصول عمِ دبموم تربٓة وااللتحاق بالعدٓد هن الدورات بٍذا الشأن ، ،وتتفق

الدارسة الحالٓة هع دراسة (شمدان والعاجز (،)2009 ،المخاوي( ،)2008،بمواىْ،)2008،و(جرجاوي  )2010،الذٓن

أشاروا إلِ عدم تأثٓر هتغٓر سىوات الخبرة عمِ استجابات الهدٓرٓن والهعمهٓن فْ دور

اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة

اإلبداع فْ الهدارس.

نتائج الفرضية الرابعة :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ

الهدارس الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر التخصص .وهن أجل فحص الفرضٓة تم

استخراج الهتوسطات الحسابٓة تبعا لهتغٓر الكمٓة وهن ثم استخدم تحمٓل التبآن األحادي ( )One-Way ANOVA

لمتعرف عمِ داللة الفروق فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع لدى الطمبة فْ هدارس هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة
ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن والجداول ( )11و( )12تبٓن ذلك :
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جدول( : )11الهتوسطات الحسابٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن
وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر التخصص فْ البكالورٓوس.
عممي

أدبي

صناعي

تجاري

المتوسط

المتوسط

المتوسط

المتوسط

الطالب

4.2

4.1

4.22

4.50

المعمم

4.0

4.0

4.00

4.29

البيئة المدرسية

4.3

4.1

4.31

4.16

الدرجة الكمية

4.1

4.1

4.22

4.31

المجال
التخصص

ٓتضح هن خالل الجدول (  )11وجود فروق بٓن الهتوسطات الحسابٓة  ،وهن أجل هعرفة إن كاىت ٌذي الفروق قد

وصمت لهستوى الداللة اإلحصائٓة تم استخدام اختبار تحمٓل التبآن األحادي (  )One-Way ANOVAوالجدول

(ٓ )12وضح ذلك:

جدول ( : )12ىتائج تحمٓل التبآن األحادي لداللة الفروق حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس
الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر التخصص فْ البكالورٓوس.
مجموع

درجات

متوسط

"ف"

مستوى

التخصص

مصدر التباين

المربعات

الحرية

االنحراف

المحسوبة

الداللة

0.7

3

0.26

1.33

0.26

الطالب

بين المجموعات

45.1

227

0.19

المجموع

45.9

230

بين المجموعات

353.

3

0.11

53.5

227

0.23

المجموع

53.8

230

بين المجموعات

0.46

3

0.15

50.338

227

0.222

داخل المجموعات

المعمم

داخل المجموعات

البيئة المدرسية

داخل المجموعات
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0.70

0.68

0.55
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المجموع

50.805

230

بين المجموعات

0.42

3

0.142

227

0.170

داخل المجموعات
المجموع

38.5

230

0.838

0.474

38.9

ٓتضح هن الجدول (  )12أن قٓهة هستوى الداللة الهحسوب قد بمغت عمِ هجاالت(دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة

اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن) وعمِ الدرجة الكمٓة تبعا لهتغٓر

التحصٓل عمِ التوالْ (  )0.551،0.474 ، 0.263،0.683وٌذي القٓم أكبر هن قٓهة هستوى الداللة الهحدد

لمدراسة (  )>=0,05أي أىىا ىقبل الفرضٓة الصفرٓة القائمة بأىً ال توجد فروق فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة
اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن ت

بعا لهتغٓر التخصص فْ

البكالورٓوس عمِ ٌذي الهجاالت وعمِ الدرجة الكمٓة، ،وتعتقد الباحثة أن السبب فْ ذلك ٓعود إلِ أن تىهٓة اإلبداع

فْ الهدارس تعتهد عمِ عواهل أخرى هىٍا الخبرة العهمٓة وطبٓعة الهدرسة واإلهكاىٓات التْ توفرٌا باإلضافة الطمبة
وهٍاراتٍم وٌذا ٓعىْ عدم وجود تأثٓر لتخصص الهدٓرٓن والهعمهٓن فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس

 ،وتتفق ٌذي

الدراسة هع دراسة (بمواىْ )2008 ،فْ عدم وجود فروق فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس
تعزى لهتغٓر التخصص فْ البكالورٓوس.
نتائج الفرضية الخامسة :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ

الهدارس الفمسطٓىٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر الهؤٌل العمهْ.

وهن أجل فحص الفرضٓة تم استخراج الهتوسطات الحسابٓة تبعا لهتغٓر الهؤٌل العمهْ وهن ثم استخدم

تحمٓل التبآن األحادي (  )One-Way ANOVAلمتعرف عمِ داللة الفروق فْ دور

اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة

اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر الهؤٌل العمهْ
والجداول ( )13و( )14تبٓن ذلك :
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جدول( : )13الهتوسطات الحسابٓة حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن
وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر الهؤٌل العمهْ.

دبموم

بكالوريوس

ماجستير فأعمى

المتوسط

المتوسط

المتوسط

الطالب

4.23

4.1

4.2

المعمم

4.06

4.0

4.0

البيئة المدرسية

4.30

4.1

4.3

الدرجة الكمية

4.20

4.1

4.1

المؤىل العممي

المجال

ٓتضح هن خالل الجدول (  )13وجود فروق بٓن الهتوسطات الحسابٓة  ،وهن أجل هعرفة إن كاىت ٌذي

الفروق قد وصمت لهستوى الداللة اإلحصائٓة تم استخدام اختبار تحمٓل التبآن األحادي ( )One-Way ANOVA

والجدول (ٓ )14وضح ذلك:

جدول ( : )14ىتائج تحمٓل التبآن األحادي لداللة الفروق حول دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة
قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تعزى لهتغٓر الهؤٌل العمهْ.
المؤىل العممي

مصدر التباين
بين المجموعات

الطالب

المعمم

البيئة المدرسية

مجموع

درجات

متوسط

"ف"

مستوى

المربعات

الحرية

االنحراف

المحسوبة

الداللة

0.40

2

0.203

45.5

228

داخل المجموعات

0.200

المجموع

45.9

230

بين المجموعات

0.065

2

53.8

228

داخل المجموعات

0.033

0.236

المجموع

53.8

230

بين المجموعات

0.61

2

0.306

50.1

228

0.220

29

1.019

0.363

0.138

1.392

0.871

0.251
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داخل المجموعات

المجموع

الدرجة الكمية

بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

50.8

0.228
38.7
38.9

230

2

228
230

0.114
0.170

0.671

0.512

ٓتضح هن الجدول (  )14أن قٓهة هستوى الداللة الهحسوب قد بمغت عمِ هجاالت(دور

اإلدارة

الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن)

وعمِ الدرجة الكمٓة تبعا لهتغٓر الهؤٌل العمهْ عمِ التوالْ (  )0.251،0.512، 0.871 ،0.363وٌذي

القٓم أكبر هن قٓهة هستوى الداللة الهحدد لمدراسة ( )>=0,05أي أىىا ىقبل الفرضٓة الصفرٓة القائمة بأىً

ال توجد فروق فْ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هدٓىة قمقٓمٓة هن وجٍة
ىظر الهدٓرٓن والهعمهٓن تبعا لهتغٓر الهؤٌل العمهْ عمِ ٌذي الهجاالت وعمِ الدرجة الكمٓة ،

وٓعزي

الباحث ٌذي الىتٓجة أن سبب عدم اختالف الهدٓرٓن والهعمهٓن هن ذوي الهؤٌالت العمهٓة الهختمفة فْ
أٌهٓة دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة اإلبداع فْ الهدارس ٓعود

إلِ أن اإلدارة الهدرسٓة هن خالل

التوجٍٓات واإلرشادات تساوي بٓن الهؤٌالت العمهٓة الهختمفة ،وٓعود ذلك

إلِ أٓضا إلِ طبٓعة الهدٓر

واتجاٌاتً حول تىهٓة اإلبداع ،وٌذا ٓعىْ أن الهؤٌل العمهْ لٓس لً تأثٓر عمِ دور اإلدارة الهدرسٓة فْ

تىهٓة اإلبداع فْ الهدارسٌ ،ذا وتتفق الدراسة الحالٓة هع دراسة (شمدان والعاجز،

(،)2009

المخاوي( ،)2008،بمواىْ ،)2008 ،الذٓن أشاروا إلِ عدم وجود فروق دور اإلدارة الهدرسٓة فْ تىهٓة
اإلبداع فْ الهدارس تبعا لهتغٓر الهؤٌل العمهْ.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:

 ضرورة تطوٓر الهىاٌج التعمٓهٓة ،وتضهٓىٍا ها ٓدعو إلِ تىهٓة اإلبداع لتقوم بدورٌا فْ تىهٓة اإلبداع فْالهدارس عمِ صعٓد الهعمهٓن والهتعمهٓن.

 ضرورة توفٓر هجهوعة هن التسٍٓالت الهادٓة والهعىوٓة فْ البٓئة الهدرسٓة ،التْ هن شأىٍا تعزز الىهواإلبداعْ لدى الهعمهٓن والهتعمهٓن.
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 ضرورة زٓادة التعاون هع هؤسسات الهجتهع الهحمْ واألسر ،الن تىهٓة اإلبداع ال ٓقتصر فقط عمِالهدارس ،حٓث ٓؤدي الهجتهع دو ار هٍها فْ سبٓل خمق بٓئة هشجعً عمِ اإلبداع.

 عمِ اإلدارة الهدرسٓة أن تعهل بصورة دائهة وهتجددة عمِ تىهٓة ،وتطوٓر اإلبداع ،والتشجٓع عمِ البحثوالهبادأة والتجدٓد والتجرٓب.

 -ضرورة اختٓار هدٓرٓن هن القٓادات التربوٓة الواعٓة ،التْ تؤهن بأٌهٓة اإلبداع فْ الهدارس ،وأن ٓتحموا

بالهروىة فْ التفكٓر واالىفتاح عمِ الخبرات الجدٓدة ،والهٓل لمهخاطرة هن خالل إجراء الهقابالت الشخصٓة،

وعقد االختبارات ،ووضع الهدٓرٓن الهرشحٓن لمعهل اإلداري فْ سىة تجرٓبٓة ،لمتأكد هن توافر تمك

الخصائص لدٍٓم.

 تدرٓب الهعمهٓن عمِ استخدام االستراتٓجٓات التْ تىهْ االبتكار هثل :حل الهشكالت ،واالكتشاف،واأللعاب ،واالستقصاء ،والتفرد فْ التعمٓم.
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