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من وجهة نظر لدى مديري المدارس في منطقة بئر السبع اإلبداع اإلداري درجة ممارسة 
  المعلمين

 حاتم عودة الزبارقة
 *ابو عاشـور مصطفى أ.د. خليفه

 ملخص:
سة االبداع االداري لدى مديري المدارس في منطقة لكشف عن درجة ممار اهدفت الدراسة 

وتم بناء استبانة تكونت ، المسحي.تم استخدام المنهج الوصفي من وجهة نظر المعلمينبئر السبع 
عينة ها على تطبيق تم وبعد التأكد من صدقها وثباتها ،مجاالت أربعة( فقرة موزعة على 22)من 

درجة أن  نتائجالظهرت ة، واومعلم ا  ( معلم333)قوامها بلغ البسيطة العشوائيةة بالطريق اختيرت
جود تبين و و جاءت مرتفعة، ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس في منطقة بئر السبع 

وجاءت الفروق ، ( تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالتa=0.05فروق ذات داللة إحصائية )
، ( تعزى ألثر المؤهل العلميa=0.05ائية )عدم وجود فروق ذات داللة إحصث، و لصالح االنا

ت، وفي ضوء هذه النتائج اوصت الدراسةبالعمل على ألثر المرحلة الدراسية في جميع المجاالو 
استحداث ادارة لألبداع تعني بالمبدعين لالستفادة منهم والعمل على مساعدتهم لتطبيق افكارهم 

الستمرار، والمحافظة على المناخ االبداعي عن لتحقيق الميزة التنافسية التي تساعد على النمو ا
طريق تخصيص مبالغ مالية كافية ألغراض البحث والتطوير، لتقديم خدمات جديدة ومتطورة، 

 وتشجيع المبدعين وبناء قنوات اتصال فعالة لنقل افكارهم االبداعية إلى االدارات العليا.
 ، منطقة بئر السبع.المدارس االبداع االداري، مديروالكلمات المفتاحية: 
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The Degree of Practicing Administrative Creativity among School 

Principals in the Beersheba Area from the Teachers' Point of View 
Hatem Eawdat Al-Zbarka 

Prof. Khalifeh M. Abu-Ashour* 

Abstract: 
The Study aimed to reveal the degree of practice of administrative 

creativity among school principals in the Beersheba area from the teachers' 

point of view. The descriptive survey methodology was used, A 

questionnaire was constructed consisting of (26) items distributed on four 

areas, after verifying its validity and reliability, it was applied to a sample 

selected randomly amounted to (337) teachers. 

The results showed that the degree of practicing of administrative 

creativity among school principals was high In Beersheba. The results 

showed that there were statistically significant differences at (a=0.05) 

attributed to the effect of sex in all fields, the differences were in favor of 

by females, and the absence of statistically significant differences (a=0.05) 

attributed to the effect of educational qualification. 

In light of these results, the study recommended incentives The 

material and moral creators, Creating a creative management that means 

creators to benefit from them and working to help them apply their ideas to 

achieve the competitive advantage that helps to sustain growth, maintain 

the creative climate by allocating sufficient funds for research and 

development purposes, to provide new and advanced services, encourage 

creators and build effective communication channels to convey their ideas. 

to senior departments. 
Keywords: Administrative Creativity, Beersheba, Creativity school 

principals. 
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       :لمقدمةا
تواجه المؤسسات على اختالف أنواعها، موجة من التحوالت، والتغيرات الكثيرة التي تجتاح 
عالم اليوم، وفي مقدمتها الثورة المعلوماتية والتقنية الحديثة، وهذه الثورة تعتمد على المعرفة العلمية 

تقدم الكبير في البرمجيات، المتقدمة، واالستخدام األفضل للمعلومات المتدفقة الناتجة عن ال
والشبكة العالمية لالتصاالت، ونتيجة لتلك التحوالت أصبحت المعرفة تمثل المورد األساسي إلنشاء 

لتحقيق الميزة التنافسية بين المؤسسات، بل أصبحت العامل القوي واألكثر  المهمالثروة، والمصدر 
 تأثيرا وسيطرة في نجاحها أو فشلها.

لى مواكبة هذا الواقع الذي يمتاز بالسرعة وشدة التعقيد، لتستطيع البقاء المؤسسات تسعى إو 
في ساحة المنافسة العالمية الشرسة؛ من خالل تفعيل قيادة إدارية واعية ومدركة لهذه التغيرات، 
ولديها المقدرة على توجيه العاملين نحو تصميم بيئة إبداعية تتضمن أساليب، وطرق مختلفة 

اإلبداعية وزرع عناصر اإلبداع اإلداري لديهم ليحققوا اهداف  مقدراتهممية ومتنوعة بهدف تن
 .(,7002Nasr) مؤسساتهم

تناول بعُض فقد ؛ المديرواختالف المداخل التي ُينظر بها إلى  االدارةلتعدد نظريات نظرا و 
على ، وركز فريق ثالث سلوكه، ونظر آخرون إلى للمديرعلماء اإلدارة مدخل السمات الشخصية 

مع  المديرباختالف السلوك الذي يمارسه  االداريةالمواقف التي يعايشها، إذ اختلفت األنماط 
المرؤوسين في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة؛ وكون هذه النظريات تقوم على البحث والتحليل ألثر 

توى يكون على مس إذاإلبداع اإلداري في المؤسسات فاإلبداع اإلداري يتشكل من عدة مستويات 
 .(Amian, 2005) الفرد، وعلى مستوى الجماعة، وعلى مستوى المؤسسة

االبداعية في المؤسسات من خالل العنصر البشري الذي يؤدي دور ا  االدارةوتظهر أهمية 
محوريًّا فيها؛ فأهمية اإلبداع في إدارة المؤسسات في ظل العولمة، والتنافس القائم بينهما هو من 

واإلبداع اإلداري من   –من جانب –موضوع القيادة اإلدارية  ُيعدداري، أذ اجل تحقيق التميز اإل
جانب اخر من أهم الموضوعات التي تم تناولها في دراسات اإلدارة وعلم النفس 

 .(Jaafreh, 2013واالجتماع)
سعيا منه لتوفير  ؛يعد االبداع ظاهرة انسانية وجدت منذ األزل اذ كان االنسان يبدع ليخترعو 

، وإليجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تعترضه، وقد بدأ االهتمام هاواحتياجات لزمات، حياتهمست
العلمي بموضوع االبداع منذ الحرب العالمية الثانية، وحركة التسابق التكنولوجي بين دول العالم، 
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 ،نقلة نوعيةوما له من أهمية لدى المؤسسات الناجحة والمتميزة في أدائها، والتي تسعى إلحداث 
وتغييرات جوهرية في أساليب عملها االداري، ودعم األفراد العاملين فيها، وتشجيع السلوك 

 (.Muhammad,2006االبداعي لديهم لتحقيق الكفاءة والفاعلية )
ويعرف االبداع االداري بأنه "مجموعة من الممارسات واألفكار التي يقدمها المديرون 

ساليب أكثر كفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف المؤسسات والدوائر وتوفير العاملون بهدف إيجاد طرق وأ
(، وهو "عملية عقلية تتميز بالحساسية للمواقف Al Qasimi,2002,550خدمات أكثر للمجتمع" )

المؤسسة، وبشكل واألصالة والمرونة تجاهها، واتجاه الحاالت والمشكالت التي تواجه الفرد أو 
 (.Jawad,2000,177)" منفرد وغير مألوف

واإلبداع االداري أداة ومهارة مهمة تمكن المدير من مواجهة التحديات المختلفة وادارة 
االزمات وتحويلها الى فرص، فالمقدرة على االبداع من أهم المتطلبات الواجب توافرها في من 

أن مهمة يتحمل مسؤولية القيام بالعمل االداري، إذ تتعاظم حاجة المدير لهذه المهارة خاصة و 
المدير اليوم لم تعد تتمثل في انتظار حدوث المشكالت، فالمدير الفعال هو الذي يتوقع ما يمكن 

 ,Jaafrehأن يحدث ويفكر ويبدع في كيفية تالفي المشكالت بدال من مواجهتها بعد وقوعها )

2013.) 
ما هو  ( بأن االبداع يظهر في عدد من المستويات منهاAmian, 2005أورد العميان)وقد 

على مستوى الفرد: والذي يتم التوصل اليه من قبل أحد األفراد من خصائصه الفطرية التي يتميز 
بها مثل حب االستطالع والمثابرة، والثقة بالنفس واالستقاللية في الحكم وتأكيد الذات والذكاء 

لجماعة أذ يتم والمرونة وحب المخاطرة والطموح، والمقدرة على التحليل، واالبداع على مستوى ا
التوصل اليه من قبل جماعة العمل من خالل تعاونها فيما بينها لتطبيق أفكارها من اجل التغيير 

نتاج الجهد التعاوني لجميع أعضاء  َعّدهُ نحو األفضل، واالبداع على مستوى المؤسسة حيث 
والتجريب وتشجيع المؤسسة، والذي تتميز فيه المؤسسة باالتجاه الميداني، والميل نحو الممارسة 

 المبدعين وتوجيههم.
 تي: اآل( خمسة مستويات لألبداع االداري هي كSayrafi, 2006أورد الصيرفي )و 
االبداع التعبيري: ويعني الطريقة التقليدية التي يتميز بها الشخص الذي يمارس مهنة ما أو  .أ

 عمل ما.
لسلع والخدمات كأعمال الديكور االبداع الفني: ويتمثل في الناحية الجمالية التي تضاف الى ا .ب
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 التي تضاف الى اماكن الخدمة.
االختراع: ويعني استحداث شيء جديد ألول مرة عن طريق احداث تعديل على اجزاءه المكونة  .ج

 له سابقا بحيث تأخذ مسارا جديدا، كالتطورات التي شهدها الحاسب اآللي.
 اجل الوصول بها الى معلومة جديدة. االبداع المركب: ويتمثل في تجميع األفكار المختلفة من .د

االستحداثات: وتتمثل في استخدام شيء موجود فعال واعادة تطويره والبناء عليه من جديد لكي  .ه
 يتم تطبيقه في مجاالت جديدة.

تعد العملية االبداعية نتاج مجموعة من التفاعالت التي تكونت نتيجة تأمالت الشخص المبدع و 
ج عنها من تحقيق العمل االبداعي الذي يطمح للوصول اليه، وهناك للبيئة المحيطة به وما نت

من النماذج التي تم اقتراحها من قبل الباحثين لوصف المراحل التي تمر بها العملية  عديد
المشار اليه في طياري  Shtienشتاين  ُأنموذجاالبداعية والتي اختلفت من باحث ألخر، ومنها 

الذي يرى أن االبداع هو تكوين الفرضيات ثم اختبارها  (Tayari & Tavakoli, 2015وتوكل )
 لى النتائج من خالل ثالث مراحل هي: ل إثم التوص

 مرحلة تكوين الفرضيات: وهي مرحلة اقتراح الحلول وطرح أفكار جديدة. .1
 مرحلة اختبار الفرضيات: وفيها يقوم المبدع بفحص الفرضية أو الفكرة للتأكد من صحتها. .7
ل الى النتائج: وفي هذه المرحلة يقوم المبدع بتعميم الفرضيات وعرضها بعد مرحلة الوصو  .3

 ان تم التوصل اليها وبعد التأكد من صحتها على االخرين لمعرفة مدى فائدتها.
 : كاآلتي( أن االبداع االداري يتكون من عدة مجاالت هي Maaytah, 2014أشار المعايطة )و 

على المدير أن يشجع المعلمين على تقديم افكار  أن ك: ويعني ذلتشجيع االبداع االداري  .1
على  المقدرةجديدة، وأن يعمل على تجريب األفكار الجديدة قبل الحكم عليها، وأن يمتلك 

اإلشراف على المعلمين واالداريين المبدعين، وان يقدم حوافز معنوية للمعلمين المبدعين، أن 
ة ماديا ، وأن يشجع المعلمين على تقبل التغيير يكافئ المعلمين الذين يقدموا افكارا ابداعي

واستيعابه، أن يشجعهم على وضع خطط مستقبلية للتغيير والتطوير، وعلى ايجاد آليات 
 تساعدهم في زيادة ثقتهم بأنفسهم.

: ويكون من خالل استخدم المدير للبرامج واالدوات المعتمدة على تطبيق االبداع االداري  .7
ر الخدمات االدارية للمستفيدين، وأن يسعى إلى توفير أساليب الحاسوب في عملية تطوي

عمل جديدة، وأن يربط االبداع في المخرجات )االنتاجية االبداعية( مع خطط المدرسة 



 ابو عاشـور أ.د. خليفه حاتم الزبارقة،                                                ........اإلبداعدرجة ممارسة 

213 

 أن يعمم األفكار االبداعية الجديدة والبناءة التي يقدمها المعلمون واالداريون.و االستراتيجية، 
ال يؤكد على توفير مساحة واسعة إلنجاز األعمال : وهذا المجبيئة االبداع االداري  .3

والنشاطات اليومية، وأن تكون المعلومات المتعلقة بطبيعة سير العمل دقيقة لتحقيق الشفافية 
والوضوح، وتبسيط اجراءات العمل لتقليص البيروقراطية داخل المدرسة، وتوضيح ادوار 

ويتيح الفرصة امام المعلمين  ، وتوزيعها بشكل يناسب الجميعهمومسؤوليات المعلمين
هم بكل احترام، ومن خالل بيئة عمل ئراآالمراد إنجازه من اجل تقديم  لالستقاللية بالعمل

 صحيحة ومناسبة وخالية من الصراعات وضغوط العمل.
ولو  خاطئ حتى: ويعني ذلك أنه على المدير أن يرفض كل ما هو روح المجازفة االبداعية .4

وأن يتبنى كل فكرة جديدة ومعقولة، وأن يتحمل مسؤولية ارتكاب االخطاء  كان شائعا  ومقبوال ،
عند تطبيق االفكار الجديدة، وأن يمتلك الشجاعة من اجل القيام باألعمال اإلبداعية، وأن 

ما ينطوي على ذلك من مجازفة، وأن من رغم على اليقوم بتجريب أساليب عمل جديدة 
 المجازفة. يرغب في العمل ضمن فريق تسوده روح

 & Crum)قام كروم وشيرمانمن الدراسات حول االبداع االداري فقد  عديدوقد ُأجريت 
2008),Sherman دراسة  هدفت إلى معرفة أثر االبداع االداري والقيادي والتعليمي لمديري ب

المدارس الثانوية على تطوير أداء العاملين في مدارس والية فيرجينيا في الواليات المتحدة 
الدراسة،  لتحقيق هدفاستبانة  تم تطوير( مدير، 100تكونت عينة الدراسة من ) .المريكيةا

يعود  مفي تحقيق مستوى متقدم لدى طلبته وتوصلت الدراسة الى أن نجاح مديري المدارس الثانوية
 الى الممارسات االدارية االبداعية الناتجة عن تهيئة بيئة داعمة إلنجازات العاملين فيها.

درجة ممارسة مديري  الكشف عندراسة هدفت إلى ب( ,2012Zeyoudالزيود ) موقا
المدارس الثانوية الحكومية في مملكة البحرين لتكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم وعالقتها 

المسحي االرتباطي، تم  الوصفي المنهجباإلبداع اإلداري لديهم من وجهة نظر معلميهم. استخدم 
( مديرا  ومديرة، 11) بلغ قوامهاعينة  وطبقت على ،تحقيق اهداف الدراسةتطوير استبانتين ل

درجة ممارسة تكنولوجيا المعلومات لدى أن وأظهرت نتائج الدراسة  ،( معلما  ومعلمة194و)
مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية أن كما تبين  كانت مرتفعة، المديرين

بين تقديرات ا لة احصائياوجود عالقة ارتباطية د ، وتبينا  مرتفعكان علمين من وجهة نظر الم
مديري المدارس الثانوية الحكومية في مملكة البحرين لدرجة ممارستهم لتكنولوجيا المعلومات 



 .2222، األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، وم التربويةاألردنية للعل الجمعية

  213 

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة  ،وتقديرات معلميهم لمستوى إبداعهم اإلداري 
جة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات تعزى إحصائية بين در 

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس ، و لمتغيري الجنس والخبرة
وأشارت النتائج إلى عدم  ،الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات تعزى لمتغير الخبرة العملية

ت داللة إحصائية في مستوى اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية من وجهة وجود فروق ذا
 .نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس

( الى الكشف عن درجة Ababneh & Shaqran, 2013عبابنة والشقران)دراسة وهدفت 
افظةّ إربد من ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في مح

تم تطوير أداة للدراسة . استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي، و وجهة نظرهم
عينة من القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في  طبقت على ( فقرة70تكونت من )
( قائدا 773)، والبالغ عددهم 7011/ 7010إربد األولى(، للعام الدراسي و الرمثا، (محافظة إربد

تربويا، وتوصلت الدراسة إلى إن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل القادة التربويين في 
تشجيع اإلبداع، وتطبيق مجالي: مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد جاء بدرجة متوسطة في 

عدم وجود فروق " على درجة ممارسة مرتفعة، و هوأساليب اإلبداع، فيما حصل مجال "بيئة العمل
في جميع مجاالت درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 القادة التربويين في مديريات تعزى لمتغيرات )الخبرة العملية، المديرية، والمسمى الوظيفي(.

( Phimphon & Tesaputa & Somprach, 2015وقام فيم فون وتيزبت وسومبرش )
جراء دراسة هدفت إلى تطوير برنامج القيادة االبداعية وتعزيزه بين مديري المدارس في مدينة بأ

الجوس في تايلندا، تم تقييم النتائج بعد تنفيذ البرنامج، ولتحقيق غرض الدراسة تم استخدام استبانة 
ن المدارس، نواب المديري وثالثة مستويات: مدير  ضمن( مدرسة في الجوس 129وزعت على )

أن مستوى المرونة واالبداع كان بدرجة منخفضة بين إلى توصلت الدارسة و ورؤساء االقسام، 
مجموعة العينة االولى، وبعد تنفيذ برنامج القيادة االبداعية بين مديري تلك المدارس توصلت 

 النتائج الى ارتفاع ملحوظ نسبته لما كانت عليه قبل التنفيذ.
إلى تحديد العالقة بين ( Tayari & Tavakoli, 2015وهدفت دراسة طياري وتوكل )

. تم استخدام إيراناالبداع واالبتكار التنظيمي لدى مديري ومعلمي المدارس الثانوية للبنات في 
من عينة الدراسة  تالدراسة لجمع المعلوما ة االرتباطي، وتم تطوير ادا  المسحي المنهج الوصفي
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شكل مجموعات من جميع المدارس التي تخص على ( معلما ومعلمة 371التي تألفت من )
الدراسة، واظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة قوية بين االبداع واالبتكار للمعلمين واالداريين وفقا 

 .لمعامل االرتباط بيرسون 
إلى الكشف عن  (Al-Hajouj & Abu Ali, 2017) عليوهدفت دراسة الحجوج وابو 

ة ونوابهم بمحافظة خانيونس لألبداع االداري. استخدمت درجة ممارسة مديري المدارس الحكومي
( مديرا ونائب 131الدراسة المنهج الوصفي، وتم تطوير اداة الدراسة التي طبقت على عينة بلغت )

مدير، واظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ونوابهم بمحافظة خانيونس 
عدم وجود فروق في درجة ممارسة االبداع االداري تعزى لألبداع االداري جاءت كبيرة، وتبين 

 الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة(. )لمتغيرات 
( دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة ممارسة مديري Clich, 2017واجرت الكليش )

توى اإلبداع اإلداري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعالقتها بمس
 ،لديهم من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الجبل الغربي الليبية. استخدام المنهج الوصفي االرتباطي

( معلما  ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة 780من )تألفت عينة على اداة الدراسة، وطبقت تم تطوير 
مديري المدارس الثانوية الحكومية الطبقية العشوائية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى ان درجة ممارسة 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة، كما تبين ان مستوى 
 اإلبداع االداري كان متوسطا ، وتبين وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(a=0.05) كنولوجيا المعلومات واالتصاالت في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لت
 .وبين مستوى ابداعهم االداري 

في بناء و  الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في المنهجية وفي تطوير األداة  استفادت
تميزت ، و في مناقشة النتائج، في جوانب االتفاق واالختالف مع الدراسة الحالية، و االدب النظري 

درجة ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس االبتدائية في نكشفت عالدراسة الحالية بأنها 
هي اول دراسة تجرى  ينالمعلمين التي على حسب علم الباحث منطقة بئر السبع من وجهة نظر

 .في منطقة بئر السبع
 : واسئلتها مشكلة الدراسة

دورهم المهم،  مساحة كبيرة من اهتمام التربويين؛ انطالقا مناالبداع االداري شغلت قضية 
والحيوي في تنفيذ السياسات التعليمية التي تسعى إلى إعداد جيل لديه المقدرة على التكيف مع 
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في تواجه ادارة المدارس المشكالت التي على  نيونظرا الطالع الباحث، ظروف الحياة، ومستجداتها
يتم اجراؤها في نهاية كل عالية من خالل المفاضالت التي المهنية الكفاءة ال ي ذو من توفير معلمين 

في الكشف عن درجة ممارسة االبداع  تهاتحددت مشكلرغبا في اجراء هذه الدراسة التي  دفق عام
ن خالل اإلجابة عن م المعلمين االداري لدى مديري المدارس في منطقة بئر السبع من وجهة نظر

 أسئلة الدراسة اآلتية: 
ي المدارس في منطقة بئر السبع من وجهة نظر درجة ممارسة االبداع االداري لدى مدير ما  .1

 ؟ المعلمين
بين متوسطات استجابات  (=0.05) الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .7

درجة ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس في منطقة بئر أفراد عينة الدراسة حول 
 المرحة الدراسية(؟ و لجنس، والمؤهل العلمي، متغيرات )التعزى  السبع من وجهة نظر المعلمين

 أهداف الدراسة: 
 هدفت الدراسة الحالية إلى اآلتي:

درجة ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس في منطقة بئر السبع من الكشف عن  .1
، لتوفير كافة المتطلبات التي يحتاج إليها من اجل مواكبة التطوير في وجهة نظر المعلمين

 س.المدار 
درجة ممارسة االبداع االداري لدى مديري  عناستجابات أفراد عينة الدراسة الكشف عن  .7

متغيرات )الجنس، والمؤهل لتعزى  المدارس في منطقة بئر السبع من وجهة نظر المعلمين
 .المرحة الدراسية(و العلمي، 

 أهمية الدراسة: 
التربية والتعليم في منطقة بئر  الدراسة في إفادة وزارةنتائج هذه أن تسهم  انالباحث يأمل

ا متطلبات الدور واإلدارات التابعة، والقائمين على وضع السياسات التعليمية ليعو  التعليمية السبع
مديري المدارس ليكونوا على وعي بمتطلبات االبداع االبداع االداري، وكذلك تجاه الذي يقومون به 

لمدارسهم وللمعلمين، وتكمن االهمية في  مستدامةالتنمية المهنية الفي تحقيق  تهاالداري وأهمي
 اآلتي: 

في بيان و  االبداع االداري، بموضوع المكتبة التربويةإثراء  تتجلى االهمية النظرية للدراسة في .1
 التربية والتعليمفي إفادة وزارة و ، المؤسسات التربويةدورها اإليجابي في رفع مستوى اداء 
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، التربويةاإلدارة التعليمية، والقائمين على وضع السياسات  واإلدارات التابعة لها في مجال
في ضوء  المدارسوالتعليمية أن يستفيدوا من نتائج الدراسة في تطوير معايير اختيار مديري 

 .االبداع االداري متطلبات 
وتكمن االهمية التطبيقية لهذه الدراسة في نتائجها، وتوصياتها التي ستسهم إن شاء هللا في  .7

مبادئ االبداع االداري في مدارس منطقة بئر السبع مما يساعد في صناعة القرارات  تحديد
 التي تحقق االهداف المرجوة، وفي فهم معانيها ودورها في تحقيق الميزة التنافسية. 

  مصطلحات الدراسة:
 الدراسة المصطلحات والمفاهيم اآلتية: تضمنت
لتــي يتمتــع بهــا مــدير المدرســة، ويحــرص علــى العقليــة ا المقــدراتمجموعــة الســمات و  اإلبــداع:

فــي تطــوير العمليــة التربويــة بمــا يحقــق أهــداف المؤسســة التعليميــة بكفــاءة وفاعليــة، وتتمثــل  توظيفهــا
 هذه السمات بالطالقة في التفكير، والمرونة، واألصالة والحساسية للمشكالت.

واألصالة والمرونة تجاهها، عقلية تتميز بالحساسية للمواقف  عمليةهو" االبداع االداري: 
وتجاه الحاالت والمشكالت التي تواجه الفرد أو المؤسسة، بشكل منفرد وغير مألوف، أو هو ايجاد 

 ,Jawad, 2000)أفكار جديدة للعمل قابلة للتطبيق تسهم في تطوير العمليات االدارية المختلفة " 

36). 

 استجابات افراد عينة الدراسة على االداة  الدرجة الكلية التي اظهرتها بأنه: ويعرف إجرائيا  
 .لغايةلهذه ا انالباحث طورهاالتي 

 تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:حدود الدراسة ومحدداتها: 
درجة ممارسة االبداع االداري لدى مديري الكشف عن اقتصرت على الحدود الموضوعية:  -

 .المعلمين المدارس في منطقة بئر السبع من وجهة نظر
 الدراسة على عينة من معلمي مدارس منطقة بئر السبع.اقتصرت  د البشرية:الحدو  -
  مدارس منطقة بئر السبع.اقتصرت على  :الحدود المكانية -
 (.2019/2018طبقت الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ) الزمنية:الحدود  -

 : محددات الدراسة
الصدق والثبات( )لألداة سيكومترية يتحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء الخصائص ال

  وموضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة
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 الطريقة واإلجراءات
مته لمثل هذا النوع من المسحي، لمالء المنهج الوصفي اماستخدتم منهج الدراسة: 

  .الدراسات
 مجتمع الدراسة: 

سبع الذين على في منطقة بئر ال ومعلماتها المدارس تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي
 ومعلمة. امعلم (8310)( والبالغ عددهم 2019/2018رأس عملهم خالل العام الدراسي )

  الدراسة:عينة 
، والجدول معلما ومعلمة( 332تكونت من )إذ  تّم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية

 متغيراتها.حسب  الدراسة والنسب المئوية ألفراد عينة االعداد( يوضح 1)
 متغيراتهاحسب  الدراسةوالنسب المئوية ألفراد عينة  االعداد (1لجدول )ا

 النسبة العدد الفئات 
 32.9 111 ذكر الجنس

 67.1 226 انثى
 60.2 203 بكالوريوس فما دون  العلمي المؤهل

 39.8 134 دراسات عليا
 60.8 205 اعدادي وثانوي  الدراسية المرحلة

 39.2 132 ابتدائي
 100.0 337 وعالمجم 

 : أداة الدراسة
درجة اداة الدراسة عبارة عن استبانة للكشف عن من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 

المعلمين  من وجهة نظر في منطقة بئر السبع ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس
الدراسة، وكانت هذه  والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع ،اعتمادا على األدبيات النظرية

 كاآلتي:

 . االستبانة مجاالتالخطوة األولى تم تحديد  -
األدب النظري، من  الواردة فيراءاآلاعتمادا على االستبانة فقرات  تم صياغةالخطوة الثانية  -

خالل تبني مضامين الفقرات الواردة في بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 
 ،(Al-Hajouj & Abu Ali,2017)وأبو علىالحجوج منها دراسة و ليها، الرجوع إأن تم بعد 

في  االداة  تكونتإذ  ،(Zeyoud,2012الزيود )ودراسة ، (Clich,2017الكليش )ودراسة 
 مجاالت. اربعة( فقرة موزعة على 79صورتها األولية من )
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 دالالت صدق أداة الدراسة وثباتها:
 : صدق المحتوى ألداة الدراسة .أ

عرضها على مجموعة من من خالل  الدراسةحقق من الصدق الظاهري ألداة تم الت
والرتب  ،عشر عضو هيئة تدريس من ذوي الخبرة واالختصاص اثنيمن  تألفتالمحكمين 

 االداة  بهدف إبداء آرائهم حول دقةفي الجامعات االردنية، التربوية،  العلومفي  المختلفة األكاديمية
ح الفقرات، ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، وانتمائها من حيث: وضو  اهاوصحة محتو 

إضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه مناسبا طلب منهم للمجال الذي تتبع له، والصياغة اللغوية، و 
 . على الفقرات

( من مجموعة المحكمين الذين تم توزيع االستبانة بصورتها %80وبعد اجماع ما يزيد عن )
تمت ( فقرة موزعة على اربعة مجاالت، و 71داة بصورتها النهائية من )اد األاعتم تماالولية عليهم 

وتأخذ  كبيرة جدا؛ حسب تدرج ليكرت الخماسي وذلك على النحو اآلتي: )االدةاالجابة عن فقرات 
( درجة، ودرجة 7) قليلة( درجات، ودرجة 3) متوسطة( درجات، ودرجة 4) كبيرة( درجات، 1)

 ( درجة(. 1) قليلة جدا
  صدق البناء ألداة الدراسة: .ب

( 40من ) تكونتوالستخراج دالالت صدق البناء تم تطبيق الدراسة على عينة استطالعية 
من خارج عينة الدراسة المستهدفة، وذلك من  معلمي مدارس منطقة بئر السبعمعلمة من معلما و 

أن قيم معامالت  وتبين ،أجل حساب معامل االرتباط المصحح لعالقة الفقرات بأداة الدراسة
-0.31)بين  مامع األداة ككل الذي تنتمي إليه تراوحت  والمجال االستبانةاالرتباط بين فقرات 

وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات ، (0.90-0.38ومع المجال ) ،(0.81
 ، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.ودالة إحصائيا درجات مقبولة

 الدراسة: ثبات أداة 
فقد تم حسابه باستخدام  وانماطهاالتحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة،  ألغراض

معادلة كرونباخ ألفا على بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعية وألغراض التحقق من ثبات 
( بتطبيق test-retestاإلعادة ألداة الدراسة فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )

( 40المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )
معلمة، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين، وذلك كما في معلما و 
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 (.7الجدول )
 االبداع االداري درجة لمجاالت استبانة دة قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعا (2جدول )ال

 عدد الفقرات االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 8 0.75 0.97 تشجيع االبداع االداري 
 4 0.76 0.90 تطبيق االبداع االداري 
 8 0.77 0.90 بيئة االبداع االداري 

 1 0.88 0.91 روح المجازفة االبداعية
 22 0.93 2..2 االداري ككلاالبداع 

، وقيم (0.93قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا بلغ )( أن 7من الجدول ) يالحظ
تم حساب معامالت االرتباط بين المجاالت ، ( للمجاالت0.97بلغ ) والدرجة الكلية ثبات اإلعادة

 ( ادناه:3ببعضها والدرجة الكلية ألداة الدراسة وكما هو مبين في الجدول)
 عضها والدرجة الكليةبب أداة الدراسة مجاالتمالت االرتباط بين معا (3) جدولال

تشجيع االبداع  المجال
 االداري 

تطبيق االبداع 
 االداري 

بيئة االبداع 
 االداري 

روح المجازفة 
 االبداعية

االبداع 
 االداري ككل

     1 تشجيع االبداع االداري 
    1 **0.61 تطبيق االبداع االداري 

   1 **0.84 **0.62 داري بيئة االبداع اال
  1 **0.90 **0.86 **0.55 روح المجازفة االبداعية

 1 **0.93 **0.94 **0.91 **0.79 االداري ككلاالبداع 
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **         (0.01*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 :كاآلتي هماو  وسيطةومتغيرات  الدراسة متغيرات رئيسة تضمنت متغيرات الدراسة:
 المتغيرات الرئيسة: 

 من وجهة نظر في منطقة بئر السبع درجة ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس
 المعلمين. 

 المتغيرات الوسيطة: 
 .أنثى( ذكر،)فئتان : وله الجنس -
 دراسات عليا(.  ،دون فما المؤهل العلمي: وله مستويان )بكالوريوس  -
 . وثانوي(اعدادي  ابتدائي،الدراسية: )المرحة  -

 المعيار اإلحصائي:
تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة 

، 1( وهي تمثل رقميا  )قليلة جدا ،قليلة ،متوسطة ،كبيرة ،جداكبيرة واحدة من بين درجاته الخمس )
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 م اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:( على الترتيب، وقد ت1، 7، 3، 4
 كبيرة   7.33 -1.00من 
 متوسطة   3.12 -7.34 من
  قليلة   1.00 -3.18 من

 وقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية:
 (1الحد األدنى للمقياس ) -( 1الحد األعلى للمقياس )

 (3عدد الفئات المطلوبة )              
  1-1      =1.33  
   3 

 نهاية كل فئة. إلى (1.33)ومن ثم إضافة الجواب 
 المعالجة اإلحصائية: 

 السؤال األول، كما تم عنتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة 
( MANOVAاستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار تحليل التباين المتعدد )

 .السؤال الثاني عنلإلجابة 
 ومناقشتها الدراسة عرض نتائج

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية وتم عرضها وفقا  ألسئلة الدراسة، على النحو اآلتي:
درجة ممارسة االبداع االداري لدى مديري ما ؤال االول: السالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 

 ؟المدارس في منطقة بئر السبع من وجهة نظر المعلمين
درجة المعيارية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  حسابلإلجابة عن هذا السؤال تم 

 ،ينممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس في منطقة بئر السبع من وجهة نظر المعلم
 يوضح ذلك. (4)والجدول 

 اإلداري درجة ممارسة االبداع لالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا  واالنحرافات المعيارية  (4جدول )ال
 الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة

 كبيرة 0.55 4.04 تشجيع االبداع االداري  1 1
 كبيرة 0.69 3.90 تطبيق االبداع االداري  7 7
 كبيرة 0.59 3.74 بيئة االبداع االداري  3 3
 متوسط 0.71 3.66 روح المجازفة االبداعية 4 4

 كبيرة 0.56 3.84 (ككلاالداري )االبداع 
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المتوسطات الحسابية االبداع االداري ككل جاء بدرجة كبيرة إذ تراوحت أن ( يبين 4الجدول )
متوسط بأعلى في الرتبة األولى  يع االبداع االداري تشجمجال  جاءو ، (3.66-4.04بين ) ما

روح مجال بينما جاءت  (، وبدرجة كبيرة،0.11وبانحراف معياري بلغ) ،(4.04)حسابي بلغ 
(، 0.21، وانحراف معياري بلغ)(3.66في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ) المجازفة االبداعية
، وانحراف (3.84) (ككلاإلداري )ع بدا لإل، وبلغ المتوسط الحسابي وبدرجة متوسط

 (.0.11معياري)
  االبتدائية في منطقة بئر السبع المدارس ما يتمتع به مديروويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى 

وااللتزام بالواجب تجاه المدرسة، والميل  ،والضبط ،القيادة الحكيمة التي تمتلك صفة القوةمن 
التقيد باألنظمة والتعليمات، والتحرر من القيود الذاتية، و  للمخاطرة وتقبل الغموض، وضبط النفس،

واالستفادة من األزمات وتحويلها الى فرص، والسعي الجاد للوصول إلى النتائج الناجحة، وتجنب 
وتنفيذها، والتمتع بروح المبادرة واالنفتاح على الخبرات  ابداعية متنوعة الفشل، والتحمس ألفكار

وتقبلهم وخصوصا االبداعية التي تعمل  واالهتمام بآراء اآلخرين ،بداء اآلراءالجديدة، والجرأة في ا
 على تحقيق شيء جديد.

بممارسة االبداع االداري في مدارس منطقة بئر السبع قد يعزى ذلك إلى اهتمام المديرين كما 
لتربوية ككل وإصالح مسيرة العملية التعليمية وا فيها، لالرتقاء بمدارسهم وبمستوى اداء المعلمين

المستلزمات  بجميعمن خالل توفير جو التنافس البناء بين المعلمين، وتهيئة بيئة ابداعية مزودة 
واالمكانات التي تشجع على االبداع، فضال عن توافر الصفات االبداعية لدى المديرين مثل 

، واالهتمام بالحوافز والمقدرة على االقناع ،وتقبل النقد ،والمقدرة على اتخاذ القرارات ،الموضوعية
 من المعلمين. للمبدعين والمكافآتالمادية والمعنوية 

أن أظهرت التي ( Zeyoud,2012الزيود )وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

 كان مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين
التي اظهرت أن  )Hajouj & Abu Ali,-Al(2017عليوأبو الحجوج ا، ومع نتائج دراسة مرتفع

 درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ونوابهم بمحافظة خانيونس لألبداع االداري جاءت كبيرة.
 ,Ababneh & Shaqranعبابنة والشقران)واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

إلبداع اإلداري من قبل القادة التربويين في مديريات توصلت إلى إن درجة ممارسة االتي ( 2013
فيم فون وتيزبت وسومبرش ودراسة  ،التربية والتعليم في محافظة إربد جاء بدرجة متوسطة



 ابو عاشـور أ.د. خليفه حاتم الزبارقة،                                                ........اإلبداعدرجة ممارسة 

233 

(Phimphon & Tesaputa & Somprach, 2015 ) أن مستوى المرونة التي اظهرت
توصلت إلى ان  التي (Clich, 2017الكليش )، ومع نتائج دراسة واالبداع كان بدرجة منخفضة

 .متوسطا   جاءمستوى اإلبداع االداري 

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
 :اآلتيكانت على النحو  وقد، كل مجال على حدةفقرات 

 المجال األول: تشجيع االبداع االداري 
واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، وكانت كما في تم حساب المتوسطات الحسابية، 

 (.1الجدول)
 اإلداري تشجيع االبداع ب المتعلقةالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا  واالنحرافات المعيارية  (5جدول )ال

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 كبيرة 0.89 4.19 ين يُقدمون افكارا ابداعية ماديا .يكافئ المدير المعلمين الذ 1 1
 كبيرة 0.88 4.16 يشجع المدير على تجريب األفكار الجديدة قبل الحكم عليها. 7 7
يمتلك المدير المقدرة على اإلشراف على المعلمين واالداريين  3 3

 كبيرة 1.07 4.11 المبدعين.

مستقبلية للتغيير يشجع المدير المعلمين على وضع الخطط ال 2 4
 كبيرة 0.85 4.07 والتطوير.

 كبيرة 0.88 4.05 يشجع المدير المعلمين على تقبل التغيير واستيعابه. 1 1
يشجع المدير المعلمين على ايجاد آليات تساعدهم في زيادة  8 1

 كبيرة 0.87 4.03 ثقتهم بأنفسهم.
 كبيرة 0.91 3.94 يشجع المدير المعلمين على تقديم افكار جديدة. 1 2
 كبيرة 0.91 3.81 يقدم المدير حوافز معنوية للمعلمين المبدعين. 4 8

 كبيرة 0.55 4.04 المجال )ككل(
المتوسـطات  جاء بدرجة كبيـرة إذ تراوحـت مجال تشجيع االبداع االداري  ان( يبين 1الجدول )

المــدير المعلمــين يكــافئ " التــي تــنص علــى( 1) ةجــاءت الفقــر و ، (4.19-3.81بــين ) الحســابية مــا
ـــدمون افكـــارا ابداعيـــة ماديـــا   ـــذين يُق ـــى بمتوســـط حســـابي بلـــغ )" ال ، وانحـــراف (4.19فـــي الرتبـــة األول

يقــدم المــدير حــوافز معنويــة "ونصــها ( 4) ةبينمــا جــاءت الفقــر ، (، وبدرجــة كبيــرة0.89معيــاري بلــغ)
(، 0.91معيـاري بلـغ ) ، وانحـراف(3.81بالرتبة األخيـرة بمتوسـط حسـابي بلـغ )" للمعلمين المبدعين

 .(0.11، وانحراف معياري بلغ)(4.04) (ككل) للمجالوبلغ المتوسط الحسابي  وبدرجة كبيرة،
المعلمـين قيام مديري المدارس في منطقـة بئـر السـبع بمكافـأة ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى 

علـى  المعلمـين ن علـى تشـجيعيعملـو أو أنهـم  ويحفـزوهم ماديـا  ومعنويـا ،الذين يُقدمون افكارا ابداعيـة 
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مـــديري المـــدارس فـــي  ، أو قـــد يعـــود الســـبب إلـــى امـــتالكتجريــب األفكـــار الجديـــدة قبـــل الحكـــم عليهـــا
أو لمقـــدرتهم علـــى  ،قـــدرة علـــى اإلشـــراف علـــى المعلمـــين واالداريـــين المبـــدعينمالمنطقـــة بئـــر الســـبع 

هـــذه ع خطـــط مســـتقبلية لوضـــ مـــن خـــاللعلـــى تقبـــل التغييـــر والتطـــوير واســـتيعابه  تشـــجيع المعلمـــين
المعلمين علـى ايجـاد آليـات تسـاعدهم  أن مديري المدارس في منطقة بئر السبع يشجعون  الغاية، أو

 .من خاللها مقدراتهمليظهروا  تقديم افكار جديدة من خالل في زيادة ثقتهم بأنفسهم
أن رت أظهــ التــي( Zeyoud,2012الزيــود )وقــد اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة 

 جـــاء مســـتوى اإلبـــداع اإلداري لـــدى مـــديري المـــدارس الثانويـــة الحكوميـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين
 .امرتفع

 المجال الثاني: تطبيق االبداع االداري 
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، وكانت كما في 

 (.1الجدول)
 اإلداري تطبيق االبداع ب المتعلقةمرتبة تنازليا  واالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية (2جدول )ال

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

يستخدم المدير البرامج واالدوات المعتمدة على الحاسوب في  9 1
 كبيرة 0.87 4.02 عملية تطوير الخدمات االدارية للمستفيدين.

عمم المدير األفكار االبداعية الجديدة والبناءة التي يقدمها ي 17 7
 كبيرة 0.94 3.89 المعلمون واالداريون.

 كبيرة 930. 3.86 يسعى المدير إلى توفير أساليب عمل جديدة. 10 3
يربط المدير االبداع في المخرجات )االنتاجية االبداعية( مع  11 4

 كبيرة 0.96 3.81 خطط المدرسة االستراتيجية.
 كبيرة 0.69 3.90 المجال )ككل(

المتوسـطات  جـاء بدرجـة كبيـرة إذ تراوحـت تطبيق االبـداع االداري  مجالان ( يبين 1الجدول )
يســتخدم المــدير البــرامج " التــي تــنص علــى( 9) ةجــاءت الفقــر و ، (4.02-3.81بــين ) الحســابية مــا

في الرتبة األولى " دارية للمستفيدينواالدوات المعتمدة على الحاسوب في عملية تطوير الخدمات اال
 ةبينمــا جــاءت الفقــر  (، وبدرجــة كبيــرة،0.82وانحــراف معيــاري بلــغ) ،(4.02بمتوســط حســابي بلــغ )

يــــربط المــــدير االبــــداع فــــي المخرجــــات )االنتاجيــــة االبداعيــــة( مــــع خطــــط المدرســــة "ونصــــها ( 11)
(، وبدرجـة 0.91انحـراف معيـاري بلـغ)، و (3.81بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلـغ )" االستراتيجية

 .(0.19، وبانحراف معياري بلغ)(3.90) (ككل) للمجالوبلغ المتوسط الحسابي  كبيرة،
البـرامج  ون يسـتخدم ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس في منطقة بئر السبع
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 ، كمــا أنهــم قــدمســتفيدينواالدوات المعتمــدة علــى الحاســوب فــي عمليــة تطــوير الخــدمات االداريــة لل
علــــى الجميــــع فــــي  األفكــــار االبداعيــــة الجديــــدة والبنــــاءة التــــي يقــــدمها المعلمــــون واالداريــــون  وايعممــــ

إلـى تـوفير  مديري المدارس في منطقـة بئـر السـبع إلى سعيالمؤسسات التربوية، أو قد يعود السبب 
فــي المخرجــات )االبداعيــة( مــع االبــداع  ون يربطــ تســاعد علــى االبــداع، أو أنهــم أســاليب عمــل جديــدة

 باالعتماد على مبدأ التغذية الراجعة. خطط المدرسة االستراتيجية
أن أظهــرت  التــي( Zeyoud,2012الزيــود )وقــد اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة 

 كـــان مســـتوى اإلبـــداع اإلداري لـــدى مـــديري المـــدارس الثانويـــة الحكوميـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين
 .امرتفع

 المجال الثالث: بيئة االبداع االداري 
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، وكانت كما في 

 (2الجدول)
 اإلداري بيئة االبداع ب المتعلقةالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا  واالنحرافات المعيارية  (7جدول )ال

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

يوفر المدير بيئة عمل صحيحة ومناسبة وخالية من الصراعات  70 1
 كبيرة 0.89 4.00 وضغوط العمل.

 كبيرة 0.91 3.94 يسعى المدير إلى جعل المدرسة مكانا  مهيأ لألبداع. 11 7
يبسط المدير اجراءات العمل لتقليص البيروقراطية داخل  12 3

 كبيرة 0.92 3.91 ة.المدرس

يتيح المدير الفرصة امام المعلمين لالستقاللية بالعمل المراد  19 4
 كبيرة 0.90 3.88 إنجازه لتقديم أراءهم.

يوضح المدير ادوار ومسؤوليات المعلمين ويوزعها بشكل  18 1
 كبيرة 0.97 3.83 يناسب الجميع.

عمال داخل يوفر المدير معلومات دقيقة عن طبيعة سير اال 14 1
 كبيرة 0.94 3.82 المدرسة لتحقيق الشفافية والوضوح.

 متوسط 1.00 3.30 يوفر مدير المدرسة كافة المستلزمات التي تشجع على االبداع. 11 2
 متوسط 1.14 3.27 يوفر المدير مساحة واسعة إلنجاز األعمال والنشاطات اليومية. 13 8

 كبيرة 0.59 3.74 المجال )ككل(
المتوســطات  جــاء بدرجــة كبيــرة إذ تراوحــت بيئــة االبــداع االداري  مجــالان يبــين  (2)الجــدول 

يــوفر المــدير بيئــة عمــل " التــي تــنص علــى( 70) ةجــاءت الفقــر و ، (4.00-3.27بــين ) الحســابية مــا
فــي الرتبــة األولــى بمتوســط حســابي بلــغ " صــحيحة ومناســبة وخاليــة مــن الصــراعات وضــغوط العمــل

يــوفر "ونصــها ( 13) ةبينمــا جــاءت الفقــر ، (، وبدرجــة كبيــرة0.89ري بلــغ)، وانحــراف معيــا(4.00)
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بالرتبــة األخيـــرة بمتوســط حســـابي بلـــغ " المــدير مســـاحة واســعة إلنجـــاز األعمــال والنشـــاطات اليوميـــة
 (ككــلللمجال)وبلــغ المتوســط الحســابي  (، وبدرجــة متوســط،1.14، وانحــراف معيــاري بلــغ)(3.27)
 .(0.19غ)، وبانحراف معياري بل(3.74)

بيئـة عمـل  مديري المدارس في منطقة بئر السـبع يـوفرون  أنويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى 
أو أنهــم  لتحقيــق االبــداع بأفضــل صــوره، صــحيحة ومناســبة وخاليــة مــن الصــراعات وضــغوط العمــل

ل جـــراءات البيروقراطيـــة داخـــاال ون يبســـطوبالتـــالي إلـــى جعـــل المدرســـة مكانـــا  مهيـــأ لألبـــداع  ون يســـع
وافكــارهم  هــمئراآالفرصــة امــام المعلمــين لالســتقاللية بالعمــل المــراد إنجــازه لتقــديم  ، ويتيحــون المدرســة

هـــا بشـــكل يناســـب ونيوزعإذ ادوار ومســـؤوليات المعلمـــين  توضـــيح بحريـــة، أو قـــد يعـــود الســـبب إلـــى
ل المدرسـة دقيقـة عـن طبيعـة سـير االعمـال داخـالمعلومـات الوفر أو قد تعـود النتيجـة إلـى تـ ،الجميع

 بحيـث يكـون هنـاكوفر كافـة المسـتلزمات التـي تشـجع علـى االبـداع ، أو لتلتحقيق الشفافية والوضوح
 .مساحة واسعة إلنجاز األعمال والنشاطات اليومية

 ,Al-Hajouj & Abu Ali)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الحجوج وابو علي

لمدارس الحكومية ونوابهم بمحافظة خانيونس اظهرت أن درجة ممارسة مديري االتي  (2017
 لألبداع االداري جاءت كبيرة.

 المجال الرابع: روح المجازفة االبداعية
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، وكانت كما في 

 (8الجدول)
 اإلبداعيةروح المجازفة ب المتعلقةلمعيارية المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا  واالنحرافات ا (8جدول )ال

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 كبيرة 0.95 3.91 يرغب المدير في العمل ضمن فريق تسوده روح المجازفة. 71 1
 كبيرة 0.84 3.88 يتبنى المدير كل فكرة جديدة ومعقولة. 77 7
 كبيرة 0.91 3.87 جاعة للقيام باألعمال اإلبداعية.يمتلك المدير الش 74 3
يتحمل المدير مسؤولية ارتكاب االخطاء عند تطبيق االفكار  73 4

 كبيرة 0.86 3.81 الجديدة.
 متوسط 1.02 3.26 ولو كان شائعا  ومقبوال . خاطئ حتىيرفض المدير كل ما هو  71 1
ما  من رغمالعلى يقوم المدير بتجريب أساليب عمل جديدة  71 1

 متوسط 1.14 3.24 ينطوي على ذلك من مجازفة.
 متوسط 0.71 3.66 المجال )ككل(

جــــاء بدرجــــة متوســــطة إذ تراوحــــت  روح المجازفــــة االبداعيــــةمجــــال ان يبــــين  (8الجــــدول )
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يرغب المدير " التي تنص على( 71) ةجاءت الفقر و ، (3.91-3.24بين ) المتوسطات الحسابية ما
، (3.91فـــي الرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي بلـــغ )" يـــق تســـوده روح المجازفـــةفـــي العمـــل ضـــمن فر 

يقــــوم المــــدير "ونصــــها ( 71) ةبينمــــا جــــاءت الفقــــر ، (، وبدرجــــة كبيــــرة0.91وانحــــراف معيــــاري بلــــغ)
بالرتبـة األخيـرة بمتوسـط حسـابي " بتجريب أساليب عمل جديدة رغم ما ينطوي على ذلك من مجازفة

ـــــــغ)، وانحـــــــراف معيـــــــا(3.24بلـــــــغ ) ـــــــغ المتوســـــــط الحســـــــابي  (، وبدرجـــــــة متوســـــــط،1.14ري بل وبل
 .(0.21، وبانحراف معياري بلغ)(3.66) (ككلللمجال)

فقـرات االداة حـازت  عنيعود إلى أن قناعات المبحوثين في االجابة  هذه النتيجة  ولعل سبب
ـــى الدرجـــة المتوســـطة  ـــر الســـ مـــديري أن  العتقـــادهمفـــي هـــذا المجـــال عل ـــة بئ بع المـــدارس فـــي منطق

وإنمـا جديـدة ال االفكـاركـل  ون يتبنـ ، أو انهـم الالعمل ضـمن فريـق تسـوده روح المجازفـةيترددون في 
 منهــا، أو قــد يعــود الســبب إلــى عــدم امــتالك مــديري المــدارس فــي منطقــة بئــر الســبع معقولــةيتبنـون ال
خطاء عند تطبيـق مسؤولية ارتكاب اال ون تحملكونهم ال يللقيام باألعمال اإلبداعية  الكافية الشجاعة

 .مجازفة في العمل العتقادهم انهاجديدة الساليب األبتجريب  ون يقوموبالتالي ال  ،االفكار الجديدة
توصلت إلى ان درجة  التي (Clich, 2017الكليش )وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

ت من وجهة نظر ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال
 .المعلمين كانت متوسطة، كما تبين ان مستوى اإلبداع االداري كان متوسطا  

هــل توجــد فــروق لات داللــة إحصــائية عنــد  الســؤال الثــاني:النتــائج المتعلقــة باإلجابــة عــن 
درجـة ممارسـة االبـداع بين متوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول  (=0.05)مستوى 

متغيــرات لتعــزى  يري المــدارس فــي منطقــة بئــر الســبع مــن وجهــة نظــر المعلمــيناالداري لــدى مــد
 المرحلة الدراسية(؟و )الجنس، والمؤهل العلمي، 

 الستجابات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  حسابتم  لإلجابة عن هذا السؤال
ارس في منطقة بئر السبع درجة ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدأفراد عينة الدراسة حول 

ولبيان المرحة الدراسية، و حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي،  من وجهة نظر المعلمين
 (11و 10و 9)ول اوالجد، "tالفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "

 وضح ذلك.ت
 الجنس أوال:

درجة الجنس على ألثر " tواختبار "رية تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيا
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ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة بئر السبع من وجهة نظر 
 (:9، وكانت كما في الجدول)المعلمين

درجة ممارسة الجنس على ألثر " tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " (.جدول )ال
 اري لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة بئر السبع من وجهة نظر المعلميناالبداع االد
المتوسط  العدد الجنس 

 الحسابي
االنحراف 
درجات  "t" قيمة المعياري 

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية
 0.00 335 3.95- 0.60 3.88 111 ذكر تشجيع االبداع االداري 

    0.51 4.13 226 انثى
 0.00 335 4.09- 0.74 3.68 111 ذكر الداري تطبيق االبداع ا

    0.63 4.00 226 انثى
 000. 335 4.14- 0.63 3.56 111 ذكر بيئة االبداع االداري 

    0.54 3.83 226 انثى
 0.00 335 3.87- 0.75 3.45 111 ذكر روح المجازفة االبداعية

    0.66 3.76 226 انثى
 0.00 335 4.45- 0.60 3.65 111 لكر (ككلاالداري )االبداع 

    0.51 3.93 226 انثى
تعزى ألثر  (a=0.05)عند مستوى يبين وجود فروق ذات داللة إحصائية  (9الجدول )

 .وجاءت الفروق لصالح االناث ،في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية الجنس
ولعل  ت السابقة،بمعنى أن درجة موافقة االناث أكبر من درجة موافقة الذكور على المجاال

في مدارس  لإلناثمن تواجد نسبة كبيرة  استجابات افراد عينة الدراسةه تالسبب يعود لما أظهر 
 مهماتأكثر من الذكور نظرا لوجود  لإلناثمنطقة بئر السبع مما يشير إلى حاجة المدارس 

الباحثان هذه ويعزو  ،، وخصوصا في المرحلة االبتدائيةتناسب االناث اكثر من الذكورواعمال 
النتيجة إلى أن االناث في مدارس منطقة بئر السبع لديهن روح المغامرة واالبداع وتحمل ما تؤول 

إذ إليه االمور اكثر من الذكور، وهذا بالتالي ولد لديهن مقدرة على الشعور بالمشكلة قبل حدوثها 
تساعد على التخلص من تلك ن إلى أيجاد الحلول المناسبة من خالل االفكار االبداعية التي ييسع

المرونة التي تقابل من قبل االناث بشكل اكبر من الذكور إلى المشكالت، كما أنه قد يعود السبب 
 في التعامل داخل المدارس وخارجها.

عدم  أظهرت التي( Zeyoud,2012الزيود )مع نتائج دراسة  الدراسةوقد اختلفت نتائج هذه 
مستوى اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية من وجهة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في

 )Hajouj & Abu Ali, -Alعليالحجوج وابو ، ومع دراسة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس

 التي اظهرت أن درجة عدم وجود فروق في درجة ممارسة االبداع االداري تعزى لمتغيرات (2017



 ابو عاشـور أ.د. خليفه حاتم الزبارقة،                                                ........اإلبداعدرجة ممارسة 

222 

 في، وسنوات الخبرة(. )الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظي

 المؤهل العلمي ثانيا:
درجة الجنس على ألثر " tواختبار "تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية 

ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة بئر السبع من وجهة نظر 
 (.10، وكانت كما في الجدول)المعلمين

درجة على  ألثر المؤهل العلمي" tمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ال (12جدول )ال
 ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة بئر السبع من وجهة نظر المعلمين

المتوسط  العدد المؤهل 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  "t" قيمة المعياري 

 الحرية
الداللة 
 يةاإلحصائ

تشجيع االبداع 
 االداري 

 0.92 335 0.10 0.53 4.05 203 بكالوريوس فما دون 
    0.58 4.04 134 دراسات عليا

تطبيق االبداع 
 االداري 

 0.37 335 0.90- 0.68 3.87 203 بكالوريوس فما دون 
    0.69 3.94 134 دراسات عليا

بيئة االبداع 
 االداري 

 0.86 335 0.18 0.57 3.75 203 بكالوريوس فما دون 
    0.61 3.74 134 دراسات عليا

روح المجازفة 
 االبداعية

 0.77 335 0.29- 0.69 3.65 203 بكالوريوس فما دون 
    730. 3.68 134 دراسات عليا

االبداع 
 (ككلاالداري )

 0.87 335 0.16- 0.55 3.84 203 بكالوريوس فما دون 
    0.58 3.85 134 دراسات عليا

تعزى ألثر المؤهل  (a=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم يبين  (10ل )الجدو 
 .العلمي في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية

مدراس في منطقة بئر السبع البد أن يكونوا  المعلمين فيذلك إلى أن  انويعزو الباحث
ير أنفسهم عبر يميلون لتطو  معظمهمحاصلين على شهادة البكالوريوس على األقل، كما أن 

بشكل فعال في تقريب  أسهماالنترنت  كون ن لم يلتحقوا ببرامج الدراسات العليا، واالمطالعة، حتى 
على قدر متقارب  المعلمين والمعلمات في تلك المدارسمهتم، مما جعل  المعلومات المطلوبة لكل

سات راالد مأ كالوريوسالب حملةاإلداري، سواء من  ت اإلبداعسة مجاالر من بعضهم، بالنسبة لمما
سات العليا راحل التعليم وحتى نيل شهادات الدامنذ بداية مر  المعلمين معظم فضال  عن أنالعليا، 

 .تعليمي متشابه هم من خريجي نظام
 Al-Hajouj & Abu)الحجوج وابو عليوقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

Ali, 2017) فروق في درجة ممارسة االبداع االداري تعزى  التي اظهرت النتائج عدم وجود
 لمتغيرات)الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة(. 
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 المرحلة الدراسية ثالثا:
درجة الجنس على ألثر " tواختبار "حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  تم

البتدائية في منطقة بئر السبع من وجهة نظر ممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس ا
 (11، وكانت كما في الجدول)المعلمين

درجة على  ألثر المرحلة الدراسية" tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " (11جدول )ال
 معلمينممارسة االبداع االداري لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة بئر السبع من وجهة نظر ال

المتوسط  العدد المرحلة 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  "t" قيمة المعياري 

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية
تشجيع االبداع 

 االداري 
 610. 335 0.52 0.56 4.06 205 اعدادي وثانوي 

    0.54 4.03 132 ابتدائي
تطبيق االبداع 

 االداري 
 0.55 335 0.60 0.71 3.91 205 اعدادي وثانوي 

    0.65 3.87 132 بتدائيا
بيئة االبداع 

 االداري 
 0.68 335 0.42 0.59 3.75 205 اعدادي وثانوي 

    0.58 3.73 132 ابتدائي
روح المجازفة 

 االبداعية
 460. 335 0.74 0.71 3.68 205 اعدادي وثانوي 

    0.70 3.63 132 ابتدائي
االبداع 

 (ككلاالداري )
 0.54 335 0.62 0.57 3.86 205 اعدادي وثانوي 

    0.54 3.82 132 ابتدائي
تعزى ألثر المرحلة  (a=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم يبين  (11الجدول )

 .الدراسية في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية
سواء في  ذاتها التعليمية ساليبلأل يتعرضون  جميع المعلمين أن إلى ذلك الباحثان ويعزو

 التعليمية، المراحل مختلف في واحدة اإلنماء برامج البتدائية أم االعدادية والثانوية، وأنالمرحلة ا
 وأساليبها. وأوقاتها التنفيذ وفترات وإن اختلفت المراحل

اظهرت (Al-Hajouj & Abu Ali, 2017) ي علالحجوج وابو وقد اتفقت مع نتائج دراسة 
 اري تعزى لمتغيرات.عدم وجود فروق في درجة ممارسة االبداع االد

 :اآلتيالدراسة ب اوصتنتائج الوفي ضوء 
 جااااتهمتلم لررارااااة العرااا  وتـــأهيلهم وضـــمان توظيـــف المـــديرين فـــي مـــواقعهم بعـــد إعـــدادهم -

 .في البيئة الردراية اإلبداعي اإلداري
المحافظة على المناخ االبداعي عن طريق تخصيص مبالغ مالية كافية ألغراض البحث  -

ديم خدمات جديدة ومتطورة، وتشجيع المبدعين وبناء قنوات اتصال فعالة لنقل والتطوير، لتق
 افكارهم االبداعية إلى االدارات العليا.
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