
 .2222، األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

731 

العربّية داخل الخّط األخضر وعالقتها باإلبداع اإلدارّي  المهارات القيادّية لدى مديري المدارس
 لديهم
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 ملخص:
مستوى المهارات القيادّية لدى مديري المدارس العربّية داخل  إلىلّدراسة الّتعرف هدفت ا

مستوى اإلبداع اإلدارّي لدى مديري المدارس، والكشف عن  إلىالخّط األخضر، كذلك الّتعرف 
 أهداف العالقة بين المهارات القيادّية واإلبداع اإلدارّي لديهم من وجهة نظر المعّلمين. لتحقيق

نة . عن طريق بناء استبانة مكوّ االرتباطيّ  المنهج الوصفيّ  استخدام تمّ  أسئلتها عن ولإلجابة اسةالّدر 
تّم اختيار عّينة  فقدأبعاد اإلبداع اإلدارّي. الّثاني أبعاد المهارات القيادّية، و جزأين: األّول من 

. أظهرت معلمين ومعلمات( 820) منعّينة الّدراسة  تكّونتإذ  الطبقية الّدراسة بالّطريقة العشوائّية
المهارات القيادّية لدى مديري المدارس العربّية داخل الخّط األخضر جاءت بدرجة  درجةالّنتائج أّن 

إلبداع اإلدارّي لدى مديري المدارس، كما أظهرت الّنتائج وجود لكبيرة، كذلك وجود مستوى كبير 
 .اإلبداع اإلدارّي لديهم من وجهة نظر المعّلمينعالقة ذات داللة إحصائّية بين المهارات القيادّية و 

  .المدارس، الخّط األخضر، اإلبداع اإلداريّ  ومدير ، المهارات القيادّيةالكلمات المفتاحية: 
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Leadership Skills of Arab School Principals within the Green Line 

and their relation to Administrative Creativity 

Ezdihar Omar Jbareen 
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Abstract: 
The study aimed to identify the level of leadership skills of Arab 

schools` principals within the Green Line, as well as to identify the level of 

administrative creativity among school principals, and to reveal the 

relationship between leadership skills and administrative innovation as 

perceived by teachers. To achieve the objectives of the study and to 

answer its questions, the descriptive correlative method was used. By 

constructing a questionnaire consisting: of two parts; 1st part: leadership 

skills dimensions, 2nd part: dimensions of administrative creativity. The 

sample of the study was selected by using stratified random sample. The 

sample included 803 teachers. The results showed that the degree of 

leadership skills of Arab schools` principals within the Green Line was 

high, as well as the existence of a high degree of administrative creativity 

among principals. The results also showed a statistically significant 

relationship between leadership skills and administrative creativity from 

the point of view of teachers.  

Keywords: Leadership Skills, School principals, Green Line, 

Administrative creativity. 
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 :المقدمة

ي كثير من المجاالت الحياتّية، وفي ظّل هذا يشهد العالم تطّورات سريعة وتغّيرات واسعة ف
الّتقّدم الّتكنولوجّي وثورة المعلومات كان ال بّد له أن يتوّجه نحو نظام جديد يّتسم بالّتطّور الّدائم 
والّتحديث واالبتكار واإلبداع، وأصبح من الواجب على المؤّسسات الّتربوّية أن تواكب الّتطّورات 

لذا هي بحاجة إلى قيادة إدارّية تربوّية واعية ألهمّية  ى الّتجديد واإلبداع،والّتغّيرات وأن تعمل عل
الّتغيير، تمتلك رؤية تطويرّية مبدعة، ولديها الكفاءة والمهارات القيادّية التي تمّكنها من توجيه 

 . المشكالتجهود العاملين نحو تحقيق الهدف وتخّولها إحداث الّتغيير ومواجهة 
درسة القائد الذي يتوّقع منه تقديم خدمات تربوّية وتعليمّية عالية مع العمل مدير الم وُيعدّ 

 هاوتحسينالعملّية الّتعليمّية والّتربوّية  هاعلى الّترابط بين العاملين وتحفيزهم، وذلك لتطوير وتحسين
 6معّين ) ورفع مستوى األداء العاّم بغية تحقيق األهداف المنشودة وفًقا للموارد المتوّفرة وفي وقت

2202,  Shahry ُمدير المدرسة أهّم عنصر من عناصر القيادة الّتربوّية وأشخاصها دع(، وي 
(Ali,  2008:112) ، وبصفته قائًدا تربويًّا ال بّد أن تتوّفر لديه خصائص ومهارات قيادّية يحتاجها

ضل وجه لبلوغ في عمله وتساعده على القيام بأدواره المختلفة وباألعمال المنوطة به على أف
المدارس هي ة لمديري غالًبا ما تكون المهارات القياديّ . كما و (Abdo, 2000:98) أهداف مدرسته

 .(Blackburn, 2009:5) الةالة وغير الفعّ بين المدارس الفعّ  عامل االختالف الرئيس
ها المؤّسسات ونجاحها، وفي ظّل الّتغّيرات المتسارعة التي ينتج عن فاعليةوبالحديث عن 

يعّد أّن اإلبداع  إذالعديد من المشكالت، ال بّد من وجود عنصر اإلبداع في القيادة المدرسّية، 
ا للقيادة عاّمة وللقيادة المدرسّية خاّصة  اضروريًّ  أن من العناصر المهّمة التي يجب  إذ ُيعدجدًّ
كب للّتطورات لذا ينبغي لمدير المدرسة الموا ،(Salih, 2006:52) في مدير المدرسة تتوافر

والكفاءة، وعدم االقتناع بأّنه وصل لما يريد، بل  فاعليةوالّتغييرات عدم االكتفاء بحّد معّين من 
عليه أن يكون طموًحا بشكل كبير فضاًل عن زيادة دافعّيته، ويجب أن يكون على استعداد ألن 

ّية الكامنة، بحيث يكون اإلبداع مقدراته، ويفّجر طاقات و هومتطّلبات يتكّيف مع متغّيرات العصر
 .(Shaqour, 2002:7) اإلبداع والّتجديد األساس الذي يقوم عليه عمله في مدرسته

في  اإلبداع اإلدارّي من أهّم وظائف القائد أو المدير ليدير عملّية الّتغيير إّن الحاجة إلى
مدرسة يمّكن مدير وانطالًقا من هذا فإّن اإلبداع اإلدارّي في ال (Simoneq, 1993 :91)مؤسسته 

المدرسة من وضع استراتيجّيات جديدة ومبتكرة بهدف إجراء الّتحسين الّشامل، والّتجديد في الوسائل 
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والّطرق والّتقنّيات وأساليب العمل بما ُيسهم في تحسين األداء وجودته، وإيجاد حلول مبتكرة 
 . (Sheldan & Al-Ajjez, 2009: 18)التي يمكن أن تحدث في المدرسة  للمشكالت

حيوّية وبالغة األهمّية، وله دور  مهماتوبذلك ُينظر إلى مدير المدرسة كقائد تربوّي ُتناط به 
فّعال في تحسين العملّية الّتعليمّية، فنجاح المدرسة في تحقيق أهدافها ورسالتها متعّلق ومرتبط 

على توظيف اإلمكانّيات  مقدرته، و بكيفّية إدارة مديرها، وبأسلوبه القيادّي ومهاراته وصفاته القيادّية
نحو العمل البّناء، وبناء العالقات اإلنسانّية اإليجابّية مع المعّلمين، في مناخ مدرسّي مناسب يقوم 
على الّتعاون والمّودة والّتشجيع بحيث يسهم في مساعدة المعّلمين للقيام بعملّيات الّتعليم والّطلبة 

مدرسة أن يوّظف مفهوم القيادة الّتربوّية بجدارة لتنعكس آثارها على على الّتعّلم. ولهذا فعلى مدير ال
المعّلمين والّطلبة والمجتمع المحلّي، وأن يتحّمل مسؤولّيات متعّددة من تهيئة الموقف الّتعليمّي 

 .(Ayasra, 2006 :20) الجّيد، واإلشراف على المعّلمين وأدائهم، وتوجيه نمو الّطلبة
 المهارات القيادّية:

تحّدث علماء اإلدارة والمشتغلون في اإلدارة المدرسّية عن مجموعة من المهارات التي يرون 
أّنها ضرورّية لمدير المدرسة حّتى يتمّكن من القيام بمسؤولّياته بشكل فّعال وعلى وجه سليم 

ذه وصحيح، ومن خالل الّدراسات المختلفة التي عالجت موضوع المهارات القيادّية ترد كثير من ه
المهارات خليًطا أو مزيًجا بين الّسمات الّشخصّية التي يتحّلى بها الّشخص وبين المهارات 

 . (Mursi, 1998: 85) المكتسبة التي يتعّلمها

الباحثين الّتربوّيين وعلماء اإلدارة حول عدد هذه بين  اً ختالفإأّن هناك إلى وتجدر اإلشارة 
هم من أشار إلى أّنها ثالث مهارات، وهي الفكرّية واإلنسانّية المهارات ولم يّتفقوا على تحديدها، فمن

 . (Katz, 1955) و (Mustafa, 2002( و)Mursi, 1998)والفنّية، وذلك مثل 
على تصنيفها إلى خمس  Abu Zaiter, 2009)و ) (Shahry, 2013) أجمع كّل من

 ,Asiedu)ة واإلنسانّية. وكذلك صّنف مهارات أساسّية، وهي الّذاتّية والفّنّية والّتصويرّية واإلداريّ 

المهارات األساسّية إلى خمس مهارات ولكن جاءت على الّنحو اآلتي: إنسانّية وفّنّية  (2013
 وإدارّية وفكرّية والخامسة مهارة الّتغيير.

التي يجب أن يمتلكها مدير  المقدراتأّن المهارات القيادّية هي  يمكن االستنتاجومّما سبق 
ي أتفاعلية، وفيما يالموكلة إليه بكفاءة و  المهماتيقوم بدوره القيادّي بطريقة تضمن أداء المدرسة ل

 تفصياًل لها: 
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القائد على  مقدرة: هذه المهارات ذات طابع إدارّي تنفيذّي، وتتمّثل في المهارات اإلدارّية .1
حقيق ممارسة نشاطه وفهم عمله بما يتناسب ويتواءم مع تحقيق األهداف، وبما يكفل ت

 .(Kanan, 2009: 330) متطّلبات المرؤوسين وإشباع حاجاتهم

 يسهمالقائد على فهم ذاته وإدراكها وإدارتها بالشكل المناسب الذي  مقدرةهي  :المهارات الّذاتّية .2
  (.  (Saleh, 2010: 269 في اّتخاذ أفضل القرارات

عامل مع اآلخرين بطريقة لبقة، هي المهارات التي يحتاجها القائد كي يت المهارات اإلنسانّية: .3
استطاعة القائد على  فضاًل عنعلى تفّهم اآلخرين ومواقفهم واحتياجاتهم  مقدرةوتتضّمن ال

(. ويرى Alhelow, 2010: 24التي قد تقع فيما بين العاملين ) للمشكالتالّتوصل إلى حلول 
(22 :2226 Serafi, أن المهارات اإلنسانّية تكون متنّوعة، ويكمن ) بعضها في الّتوجيه

 .والّتواصل، ويتعّلق بعضها اآلخر في العمل مع اآلخرين
المهارات الفّنّية هي التي تنجم عن امتالك القائد للمعارف والخبرات في مجال  المهارات الفّنّية: .4

اختصاصه، مّما يعكس قابلّيته على أداء المهّمات بشكل بارع، كما أّنها تشمل المعرفة 
والكفاءة في استخدام  (Al Naimi, 2008: 39) علومات ذات العالقة بالعملالمتخّصصة والم

 .(Bader, 2010: 39) هذه المعرفة بأفضل شكل؛ مّما يحّقق الهدف بفاعلّية تاّمة
القائد العقلّية على اكتساب المعارف والمعلومات التي  مقدرةهي  المهارات الفكرّية اإلدراكّية: .5

تفسيرها وتحليلها واّتخاذ القرارات المناسبة حولها  تمكّنه من عن فضالً ترده من مصادر عديدة، 
 المرجوّةفي مختلف الّظروف حّتى وإن كانت هناك تعقيدات؛ وذلك في سبيل تحقيق األهداف 

(Fred, 2010:6.)  وأشار(2228: 08Harthy, ) على رؤية الّتنظيم الذي يقود  مقدرةأّنها ال
 بين أجزائه ونشاطاته.القائد ككّل، وفهمه للّترابط 

 اإلبداع ومفهومه:
وذلك ألّن عصر المعرفة وثورة المعلومات لم ، أصبح اإلبداع مركز االهتمام والّنقاش الواسع

يعترف بعمالة نمطّيه تحكمها المواصفات الوظيفّية البيروقراطّية التي كانت يعد يعد يكتفي وال 
وال غنى عن  ،(Ibrahim, 2011:209)وما زالت سائدة في بعض المؤسسات  سائدة قديًما

أّن عملّية اإلبداع، هي عملّية ذهنية ترتبط  إلى اإلبداع في عالم متطّور سريع الّتغيير. وًيشار
بالّتفكير خارج الّصندوق، وبعيًدا عن الّنمطّية وطرق الّتفكير الّتقليدّية، وإّنما تنطلق من ذهن متفّتح 

 حلول جديدة لم ُيسَبق إليها. يستطيع الّتفكير بأصالة واإلتيان ب
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 :اإلبداع اإلدارّي ومفهومه
ُيَعدُّ موضوع اإلبداع اإلدارّي أحد الموضوعات الجديدة التي تدعو اإلدارّيين للتخّلي عن 
العمل الّروتيني، والّتقّدم نحو اإلبداع واالبتكار والحصول على المعرفة بأسرع ما يمكن وبأقّل جهد 

(Al-Hajaya & Al-roud,2011:1 وقد عّرف ،)Al Akrahs,2016:44) اإلبداع اإلدارّي )
بأّنه استخدام مهارات الّتفكير اإلبداعّي في حّل المشكالت بما يحّقق المنفعة للمؤّسسة التي توّفر 

المديرين على الكشف عن  مقدرةتتمّثل عملّية اإلبداع اإلدارّي ب إذبيئة داعمة لتنميته وتطويره. 
من أجل حّلها بأسرع وقت  المشكالتالّتنّبؤ ب فضاًل عنعف، وقّلة المعلومات مواطن الّنقص والّض 

ممكن، فضاًل عن وضع فرضّيات واختبارها للحصول على معطيات جديدة للوصول إلى نتائج 
 (.Khair Allah,2009في الّتقّدم ) لتسهمجّيدة وجديدة 

 يتضمن االبداع العناصر اآلتية: عناصر اإلبداع اإلدارّي:
 ألصالة: ا .1

( Guetzkow,  Lamont & Mallard, 2004: 191) والمونت زموالرد غويتزكوعّرفها 
بأّنها قيام أحد األفراد باكتشاف أمر ما، يضيف إلى المعرفة العلمّية شيًئا جديًدا، وُيالحظ هنا أّن 

الفرد، أو األصالة تّتصل بالمعرفة بشكل مباشر. كما وتعّبر عن مدى غرابة األفكار التي ينتجها 
 & Prieto, Parra, Ferrando, Ferrandiz, Bermejoعدم كونها مألوفة أو اعتيادّية )

Sanchez, 2006: 279.) 
 الّطالقة: .2

اإلبداعّية وهي إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار حول موضوع ما،  مقدرةتعّد الّطالقة بنك ال
 (.Jouhar & Basi, 2018: 31l) في وحدة زمنّية معّينة

 مرونة:ال .3
 Saadi, Ali)هي الّتخّلص من القيود الّذهنّية وتحويل مسار األفكار إلى ما يقتضيه الحال 

& Ali,  2013: 33)  أي تغيير الحالة الّذهنّية بتغيير الموقف، والّتكّيف واالنتقال إلى اّتجاهات
 (.(Jouhar & Basil, 2018: 31تفكير متعّددة ومتنّوعة 

 الحساسّية للمشكالت: .4
( أّنها مالحظة المبدع لمشكلة ما بشكل أسرع من Al-Lozi, 2003: 298)اللوزي  ارأش

 مقدرةغيره، ثّم يقوم بالّتحّقق من وجودها، مّما يمّثل الخطوة األولى نحو حّلها، وهذا يرتبط أيًضا بال
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 على مالحظة األشياء المحّيرة في محيط الفرد، وإعادة توظيفها وإثارة الّتساؤالت حولها.
 بول المخاطرة:ق .5

 المشكالت( أّنها تبّني أساليب وتقنّيات جديدة في حّل Al-Nimr, 1992: 17) النمر عّرفها
 والّصعوبات، وتحّمل الّنتائج والمخاطر التي ستترّتب على استخدامها.

االبداع االداري ومنها دراسة  عنالمهارات القيادية وكذلك  عنعديد من الدراسات ُأجريت 
درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات  إلىالّتعّرف هدفت التي  (Shahain, 2011) شاهين

القيادّية في المدارس الحكومّية بمحافظات غّزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها، وتكّون مجتمع 
( مديًرا ومديرة، وقد استجاب 022الّدراسة من جميع المديرين الجدد في محافظات غّزة وعددهم )

أّن درجة إلى المنهج الوصفّي الّتحليلّي، وتوّصلت الّنتائج  وأُعتمدًرا ومديرة، ( مدي011منهم )
ممارسة جميع المهارات القيادّية لدى المديرين جاءت بدرجة كبيرة، وكان ترتيبها من األعلى نسبة 

يًرا المهارات على الّنحو اآلتي: المهارات الّذاتّية، تليها المهارات الفّنّية، ثّم المهارات الفكرّية، وأخ
 اإلنسانّية.  

الّتعّرف  (Piaw, Hee, Ismail, Ying, 2013) وهي واسماعيل وينغ بيو دراسةهدفت و 
درجة ممارسة المهارات القيادّية لدى مديري المدارس الّثانوّية الماليزّية، واعتمد فيها المنهج  إلى

جاالت من مجاالت المهارات ( م1الوصفّي واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات لقياس )
القيادّية وذلك باالعتماد على تبّني تصنيف جامعة فلوريدا للمهارات القيادّية، وتكّونت عّينة الّدراسة 

( واليات في ماليزيا. وأظهرت الّنتائج أّن درجة ممارسة مديري 1( مديًرا ومديرة من )012من )
 عدا المهارات اإلدارّية كانت بدرجة متوّسطة.  المدارس الّثانوّية في ماليزيا جاءت بدرجة كبيرة

مستوى اإلبداع اإلدارّي لمديري  إلىعرف تّ البدراسة هدفت  (Jadoon, 2013) جدعون  قامو 
( 126المدارس الخاصة وعالقته بقيادة الّتغيير، وقد اختيرت عّينة طبقية عشوائية تكّونت من )

( من مجتمع الّدراسة، وتّم اختيار %22بنسبة )معّلًما ومعّلمة في المدارس الخاّصة في عمان و 
مستوى اإلبداع  إلى( مديًرا ومديرة من مجتمع الّدراسة، وتّم تطوير استبانتين األولى للتعرف 11)

عّلميهم، اإلدارّي لدى مديري المدارس الخاّصة، والّثانية لتعرف قيادة الّتغيير من وجهة نظر م
تائج منها: أن مستوى اإلبداع اإلدارّي لدى مديري المدارس عديد من النّ وتوّصلت الّدراسة إلى 

 الخاّصة في عمان من وجهة نظر المعّلمين كان متوسًطا.
درجة ممارسة مديري المدارس  إلىالّتعرف  (Sheldan, 2017) شلدانهدفت دراسة و 
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 وقد ُأستخدميلها، الّثانوّية بمحافظات غزة للمهارات القيادّية الواردة في قّصة ذي القرنين وسبل تفع
المنهج الوصفّي الّتحليلّي، وتكّونت عّينة الّدراسة من معّلمي المدارس الّثانوّية والبالغ عددهم 

( معّلًما ومعلمة، وتوّصلت الّدراسة إلى أّن قّصة ذي القرنين احتوت على مجموعة من 062)
أن الّدرجة الكّلّية لمّمارسة مديري المهارات القيادّية التي يمكن اإلفادة منها في العمل اإلدارّي، و 

المدارس الّثانوّية بمحافظات غزة للمهارات القيادّية الواردة في قّصة ذي القرنين بلغت بوزن نسبّي 
 ( بدرجة تقدير كبيرة. 82.62%)

بهدف الكشف عن  (Saleh and Abu Mokh, 2017) صالح وأبو مخ وجاءت دراسة
ائّية للمهارات القيادّية من وجهة نظر المعّلمين داخل الخّط درجة ممارسة مديري المدارس االبتد

األخضر في فلسطين في ضوء المنّظمة المتعّلمة والّثقافة الّتنظيمية. ولتحقيق أهداف الّدراسة تّم 
عّينة الّدراسة بالطريقة العشوائّية البسيطة من مجتمع  ُأختيرتاستخدام االستبانة كأداة، وقد 

( معّلًما ومعّلمة. وقد توّصلت الّدراسة إلى ان درجة ممارسة مديري 202من ) الّدراسة، وتكّونت
المدارس االبتدائّية للمهارات القيادّية ككّل من وجهة نظر المعّلمين داخل الخّط األخضر كانت 
كبيرة، وكان ترتيبها حسب اآلتي )المهارات الّذاتّية الّشخصّية ثّم المهارات الفّنّية ثم المهارات 

 إلدراكية الّتصورّية ومن ثّم المهارات اإلنسانّية االجتماعّية(. ا
درجة توافر اإلبداع اإلدارّي لدى  إلىالّتعّرف  (Masarwa, 2017) مصاروة وهدفت دراسة

مديري المدارس الحكومّية في لواء بني عبيد من وجهة نظر المعّلمين، استخدمت الّدراسة المنهج 
( معّلًما ومعّلمة، 762ة الّدراسة بالّطريقة العشوائّية وتكّونت من )الوصفّي، وتّم اختيار عّين

االستبانة كأداة لجمع البيانات، وفحصت عناصر اإلبداع اإلدارّي اآلتية: األصالة،  وُأستخدمت
المرونة، الّطالقة والحساسّية للمشكالت، وبّينت الّنتائج أن درجة توافر اإلبداع اإلدارّي لدى مديري 

كانت متوّسطة، وكانت عناصر اإلبداع مرّتبة تنازليًّا على الّنحو اآلتي: األصالة ثّم  المدارس
 األخيرة جاء مجال الحساسّية للمشكالت.  الرتبةالّطالقة وتليها المرونة وفي 

درجة  إلىالّتعّرف  (Abu-Shreah & Zidan, 2016) أبو شرعة وزيدان وهدفت دراسة
)داخل الخّط األخضر( لإلبداع وعالقتها مع الّتطوير المهنّي ممارسة مديري مدارس كفر مندا 

للمعّلمين؛ واعتمدت الّدراسة المنهج الوصفّي، وتكّون مجتمع الّدراسة من جميع المعّلمين والمعّلمات 
، ولتحقيق معلمين ومعلمات 221معّلًما ومعّلمة؛ وتكّونت عّينة الّدراسة من  201البالغ عددهم 

ّم تطوير استبانتين من أجل جمع المعلومات؛ وتضّمنت االستبانة األولى درجة أهداف الّدراسة ت
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مجاالت. وخلصت  ثالثة( فقرة موّزعة على 22ممارسة مديري المدارس لإلبداع؛ وتكّونت من )
أعالها مجال الّطالقة  الّدراسة إلى أّن درجة ممارسة مديري مدارس كفر مندا لإلبداع كبيرة وكان

 ها ترتيًبا مجال الحساسّية للمشكالت وحّلها.الفكرّية وأقلّ 
 وصياغتها الّدراسة مشكلة تحديد فيابقة راسات السّ استفادت الّدراسة الحالّية من الدّ وقد 

أداة المهارات ة الّدراسة، وفي بناء ، وفي تطوير منهجيّ ظريّ وفي إثراء أدبها النّ  بحثيّ  علميّ  بأسلوب
 القيادية واإلبداع اإلدارّي.

ابقة في راسات السّ ا سبق من الدّ زت عمّ الّدراسة الحالّية قد تميّ  ا تقدم؛ فإنّ ى الرغم ممّ علو 
تناولت موضوَعي المهارات القيادّية واإلبداع اإلدارّي مًعا، فنادًرا ما تّم تناولهما  إذهدفها وعينتها؛ 

إذ هدفت الّدراسة ر مًعا والّربط بينهما وبالّذات أّن هذا الموضوع لم ُيبحث داخل الخّط األخض
األخضر،  لدى مديري المدارس داخل الخطّ  المهارات القيادّية ةدرج الكشف عنالحالّية إلى 

وفي مكانها من وجهة نظر المعّلمين  في تلك المدارس والعالقة بينهما اإلداريّ ودرجات اإلبداع 
في حدود -عليميّ والتّ  ربويّ جال التّ ائدة في المراسات الرّ الّدراسة الحالّية من الدّ  تعدّ  وبذلكوزمانها؛ 
الّشمولّية من حيث المراحل  بخصيصةين. كما وقد لوِحظ أّن الّدراسات الّسابقة لم تتمّيز علم الباحث

الّتعليمّية أو المناطق فيما يخّص اختيار العّينة، وهو األمر الذي راعته الّدراسة الحالّية في اختيار 
 ل الّتعليمّية ومن جميع األلوية داخل الخّط األخضر.عّينتها إذ كانت من جميع المراح

 مشكلة الّدراسة وأسئلتها
لدى مديري المدارس العربية داخل  المهارات القيادّية إلىتتحّدد مشكلة الّدراسة في الّتعّرف 

وتسعى الّدراسة إلى  .من وجهة نظر المعّلمينلديهم وعالقتها باإلبداع اإلدارّي  الخط االخضر
 عن األسئلة اآلتية: اإلجابة

ما درجة ممارسة مديري المدارس العربّية داخل الخّط األخضر للمهارات الّسؤال األّول: 
 المعّلمين؟القيادّية من وجهة نظر 
ما مستوى اإلبداع اإلدارّي لدى مديري المدارس العربّية داخل الخّط األخضر الّسؤال الثاني: 

 من وجهة نظر المعّلمين؟
هل هناك عالقة ارتباطّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة  لث:الّسؤال الثا

(α=2.21 بين درجة ممارسة مديري المدارس العربّية داخل الخّط األخضر للمهارات القيادّية )
 ومستوى اإلبداع اإلدارّي لديهم من وجهة نظر المعّلمين؟ 
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 أهّمّية الّدراسة
 ي: لنظرية واألهمية العملية، وكما يأتهمية ااشتملت أهمية الّدراسة على كل من األ

إلثراء المعرفة  جديدة هذه الّدراسة إضافة تشّكل أن في ون يأمل الباحثاألهّمّية الّنظرّية:  -
للتأثيرات المختلفة لدور المهارات القيادّية لمديري المدارس في تعزيز اإلبداع اإلدارّي، وبهذا قد 

 ّية في مجاَلّي المهارات القيادّية واإلبداع اإلدارّي والعالقة بينهما.تثري هذه الّدراسة المكتبة العرب
تقديم  ُيؤَمل من خالل ما تتوّصل إليه هذه الّدراسة من نتائج وتوصياتاألهّمّية العملّية:  -

المساعدة للقادة في المجال الّتربوّي، من مشرفين تربوّيين وأصحاب القرار في وزارة الّتعليم، 
 امتالك مديري المدارس العربّية داخل الخّط األخضر للمهارات القيادّية. إلىللتعّرف 

 مصطلحات الّدراسة
 ي:ة الواردة في الدراسة، وهي كما يأتلمصطلحات والتعريفات اإلجرائيفيما يلي قائمة با

والّصفات التي ال بّد أن يحوز عليها ويكتسبها القائد  المقدراتهي المهارات القيادّية: 
(. Allaq, 2016: 5ه على الّتأثير في سلوك الّتابعين وتحقيق أهدافهم ورفع درجة رضاهم )لُتساعد

: مجموعة من المهارات التي يمارسها مديرو المدارس العربّية داخل الخّط األخضر، وتعّرف إجرائيًّا
درجة  . وُتقاسمن أجل الّتأثير في العاملين وتحفيزهم على إتمام العمل بكفاءة وتحقيق األهداف

ممارسة المهارات القيادّية في هذه الّدراسة بالّدرجة الكّلّية التي يسّجلها المستجيبون على أداة 
 لقياس المهارات القيادّية. ون الّدراسة التي أعدها الباحث
على استخدام االمكانّيات العقلّية والّذهنّية واالستفادة من الموارد  مقدرةال هواإلبداع اإلدارّي: 

 Jawhar and) رة لتقديم أفكار أو منتجات أو طرق ووسائل أو حلول جديدة ومبتكرةالمتوفّ 

Basel, 2018: 25) . 
بأّنه مجموعة الممارسات والعملّيات التي يقوم بها مديرو المدارس العربّية  ويعّرف إجرائيًّا:

وحديثة استحداث طرق وأساليب عمل جديدة إلى داخل الخّط األخضر خالل عملهم والتي تفضي 
وُيقاس مستوى اإلبداع اإلدارّي في هذه الّدراسة لتحقيق أهداف المدرسة بفاعلّية وكفاءة عالية. 

  ون.بالّدرجة الكّلّية التي يسّجلها المستجيبون على أداة الّدراسة التي أعدها الباحث

قيَمت عليها ُمصطلح ِسياسّي ُيستخَدم لإلشارة إلى األراضي الفلسطينّية اّلتي أُ  الخّط األخضر:
، واّلتي أصبح أهلها من الفلسطينّيين جزًءا من تلك الّدولة وأنِظمتها الّسياسّية، 0228إسرائيل عام 

 (. :026Abden,2008) واالقتصادّية، والّتربوّية والّثقافّية
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  حدود الّدراسة ومحدداتها:
ّية داخل الخّط درجة ممارسة مديري المدارس العرب تعرف علىالّدراسة الحالّية  اقتصرت

، من وجهة نظر عينة من اإلبداع اإلدارّي لديهم مستوى األخضر للمهارات القيادّية وعالقتها ب
 .2208/2202المعلمين في هذه المدارس خالل الفصل الثاني 

   الّطريقة واإلجراءات:
 :الّدراسة منهج

االرتباطي لمناسبته  صفيّ الو  المنهج استخدام تمّ  أسئلتها عن ولإلجابة الّدراسة أهداف لتحقيق
 لهذا النوع من الدراسات.  

 :الّدراسة مجتمع
تكّون مجتمع الّدراسة من جميع معّلمي المدارس العربّية داخل الخّط األخضر، والذي يبلغ 

 .2208حسب مكتب اإلحصاء المركزّي لعام  معلٍم ومعلمة (22222)عددهم 

 :عّينة الّدراسة
( استبانة، وقد 822تّم توزيع ) إذ، معلمين ومعلمات( 820عّينة الّدراسة على ) تكونت

( استبانة صالحة لغايات الّتحليل اإلحصائّي بنسبة استرداد بلغت 820حصلت الباحثة على )
(28% .)  

 الّدراسة:  أداة
وهي الجزء األّول:  جزأيناستبانة مكّونة من لتحقيق أهداف الّدراسة قام الباحثون ببناء 

وهو المحور  الثانيور األّول ويتكّون من أبعاد المهارات القيادّية، أما الجزء المحاشتمل على 
 على خمسة أبعاد.  إذ اشتملالّثاني ويتكّون من أبعاد اإلبداع اإلدارّي 

 : صدق أدوات الّدراسة
 الّصدق الظاهرّي:  -

 نقام الباحثون بعرض أدوات الّدراسة على مجموعة من المحّكمين من ذوي االختصاص م
أعضاء هيئة الّتدريس في الجامعات األردنّية والعربّية في مجاالت اإلدارة الّتربوّية بهدف الّتأّكد من 

الستخراج دالالت و دالالت صدق المحتوى لألداة لتتناسب مع أغراض الّدراسة وبيئتها الجديدة، 
 لنهائية.صورتها اجرى األخذ بمالحظاتهم وتم تعديل األداة لتصبح في  إذ، صدق البناء للمقياس
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 المهارات القيادّية(:)لمحور صدق البناء )المحتوى(  -
تّم استخراج معامالت ارتباط فقرات المقياس مع البعد الذي تّمثله، والّدرجة الكّلّية من خالل 

( فرًدا من مجتّمع الّدراسة الذين تّم استبعادهم الحًقا من عّينة الّدراسة، 02اختيار عّينة تتكون من )
أن قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الّدراسة مع المحور ككّل، تراوحت ما بين  د أظهرت الّنتائجوق
(، كما أّن قيم معامالت االرتباط البينّية لمجاالت أداة الّدراسة تراوحت ما بين 2.80-2.26)
-2.62(، كما تراوحت االرتباطات بين فقرات األداة ومجاالت الّدراسة ما بين )2.62-2.20)

(، وهي مالئمة ألغراض تحقيق 2.87-2.12(، وبين فقرات المجاالت واألداة الكّلّية ما بين )2.20
 أهداف الّدراسة الحالّية. 

 )المهارات القيادّية(: لمحور ثبات أداة الّدراسة 
الطريقة األولى هي االختبار وإعادة  استخدام طريقتين للتحقق من ثبات أداة الّدراسة،تّم 

لفقرات  الفا اليجاد االتساق الداخلي-كرونباخ معادلةر والطريقة الّثانية هي حساب االختبا
معّلًما ومعّلمة( مّرتين  02تّم في األولى تطبيق االستبانة على العينة االستطالعّية ) إذاالستبانة. 

ين بفارق زمنّي مّدته أسبوعين وتّم حساب معامل االرتباط بيرسون )معامل ثبات االستقرار( ب
ثبات االّتساق الّداخلّي من خالل معامل  معادلةالّتطبيقين. كما تّم في الطريقة الّثانية حساب 

أظهرت الّنتائج أّن معامل ارتباط بيرسون بين درجات المفحوصين على األداة . وقد كرونباخ ألفا
(. أّما معامل 0.974بلغ معامل ثبات اإلعادة الكّلّي لألداة ) إذفي مرتي الّتطبيق كانت مناسبة 

(. 0.974( لألداة ككّل بلغ )Cronbach’s Alphaثبات االّتساق الّداخلّي "كرونباخ ألفا" )
هذه القيم مالئمة لغايات هذه الّدراسة وتحقيق  ُعّدتُيالحظ أنها ذات معامل ثبات مرتفع. وعليه و 

 غرضها والوثوق بنتائجها.
 اإلبداع اإلدارّي:محور صدق 

قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الّدراسة مع محور اإلبداع اإلدارّي،  نّ أظهرت الّنتائج أ
ة لمجاالت أداة الّدراسة (، كما أن قيم معامالت االرتباط البينيّ 2.262-2.202تراوحت ما بين )
معامالت االرتباط بين فقرات األداة  (. كما أظهرت الّنتائج أنّ 2.820-2.826تراوحت ما بين )

تراوحت االرتباطات بين فقرات األداة  إذة ومحور )اإلبداع اإلدارّي(، كانت مناسبة، ومجال الّدراس
-2.702(، وبين فقرات المجاالت واألداة الكّلّية ما بين )2.200-2.76ومجاالت الّدراسة ما بين )

 ة. (، وهي مالئمة لتحقيق أهداف الّدراسة الحاليّ 2.201
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 اإلبداع اإلدارّي: محور ثبات 
الطريقة األولى هي االختبار وإعادة  خدام طريقتين للتحقق من ثبات أداة الّدراسة،استتّم 

لفقرات  الفا اليجاد االتساق الداخلي-كرونباخ معادلةانية هي حساب ريقة الثّ االختبار والطّ 
معامل ارتباط بيرسون بين درجات المفحوصين على األداة في مرتي  أظهرت الّنتائج أنّ االستبانة. 

"كرونباخ ألفا"  اخليّ ساق الدّ ا معامل ثبات االتّ (. أمّ 0.975بيق بلغ معامل الثبات الكلي لألداة )التط
(Cronbach’s Alpha( لألداة ككل بلغ )0.979)  ّبات ألبعاد األداة كانت معامالت الثّ  كما أن

 بنتائجها.هذه القيم مالئمة لغايات هذه الّدراسة وتحقيق غرضها والوثوق  ُعدَّتوعليه . كبيرة
  أداة الدراسة:تصحيح 

البذدائل هذذه المستجيب أحد  يختاربدائل  خمسةوضع  ، تمّ لألداة ة يّ ألجل احتساب الدرجة الكلّ 
وللحكذذم علذذى مسذذتوى الخمسذذة، ( للبذذدائل 0، 2، 0، 2، 1أعطيذذت الذذدرجات )و ، تعّبذذر عذذن رأيذذهالتذذي 

باسذتخدام المعادلذة  د المعيذار اإلحصذائيّ ، اعتمللفقرات والمجاالت واألداة ككلّ المتوسطات الحسابية 
 اآلتية:

 ا على عدد الخيارات أدنى قيمة( مقسومً  –مدى الفئة= )أعلى قيمة 
 حو اآلتي:وبذلك يصبح معيار الحكم على النّ  2.8=1÷ 2=0-1مدى الفئة= 

 لمدارس  لدرجة المهارات القيادّية واإلبداع اإلدارّي لدى مديري ا اإلحصائيّ  (: المعيار1) الجدول
 الدرجة المتوسط الحسابي

 متدنية جداً  1.80أقل من  1.00من 

 متدنية 2.60أقل من  1.80من 

 متوسطة 3.40أقل من  2.60من 

 كبيرة 4.20أقل من  3.40من 

 جداً  كبيرة 4.20 – 5.00من 

 :مناقشتهانتائج الّدراسة و 
ري المدارس العربّية داخل الخّط ما درجة ممارسة مديعلى: " ل الذي نّص نتائج الّسؤال األوّ 

 األخضر للمهارات القيادّية من وجهة نظر المعّلمين؟"
ن ة، ويبذيّ ة واالنحرافذات المعيارّيذطات الحسابيّ احتساب واستخراج المتوسّ  لإلجابة عن هذا السؤال؛ تمّ 

 ( ذلك.2) الجدول
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ت أفراد عّينة الّدراسة على محور (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرا2)الجدول
 المهارات القيادّية ككّل، وكّل مجال من مجاالتها مرّتبة تنازليًّا

 رقم

 المتوسط المجال المجال
 الحسابي*

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 كبيرة 0 757. 3.90 اإلدارّية المهارات :األّول المجال 0

 كبيرة 2 0.83 3.89 إلدراكّيةا /الفكرّية الخامس: المهارات المجال 1

 كبيرة 0 0.77 3.84 الفّنّية الّرابع: المهارات المجال 2

 كبيرة 2 0.83 3.81 الّذاتّية الّثاني: المهارات المجال 2

 كبيرة 1 0.82 3.73 اإلنسانّية الّثالث: المهارات المجال 0

 كبيرة  0.73 3.84 ككلّ  القيادّية المهارات 

 كانوبدرجة كبيرة و األولى  الرتبة في (اإلدارّية المهارات)مجال ( أّن 2) الجدوليالحظ من 
. ويعزو الباحثون هذه الّنتيجة وبدرجة كبيرة أيًضا األخيرة الرتبة( في اإلنسانّية المهاراتمجال )

الكبيرة للمهارات القيادّية لمديري المدارس من وجهة نظر المعّلمين إلى أّن مديري المدارس 
أّن مديري المدارس لديهم  إذجاهدين تنفيذ البرامج وتحقيق األهداف المدرسّية الموضوعة، يحاولون 

الكفايات الّشخصّية والمهنّية والتي تجعلهم يقودون مدارسهم بمستوى مهارات مرتفع، كما أّن مديري 
ا يسعون المدارس يتحّلون بالمزايا والخصائص والّصفات والمهارات القيادّية بجميع مجاالتها، كم

المهنّية لالستمرار والبقاء  ماياتهم الّشخصّية أاتهم بشكل مستمّر سواء في تطوير كفو إلى تطوير ذ
أّن جهاز الّرقابة في وزارة الّتربية والّتعليم يتابع ويشّدد على األداء وتحقيق أعلى  إذفي مناصبهم. 

(، ,2207Shelden(راسة كّل من مراتب الجودة في المدارس. وقد اّتفقت هذه الّنتيجة مع نتيجة د
تشابه  من رغمعلى ال، و (,2200Shahain)دراسةو (، Saleh and Abu Mokh,2017)ودراسة

نتائج الّدراسة الحالّية مع نتائج هذه الّدراسات إاّل أّنها في ذات الوقت اختلفت مع بعضها من حيث 
 ترتيب مجاالت المهارات القيادّية.

حسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أفراد عّينة الّدراسة على كما تّم حساب المتوّسطات ال
 ي عرض لذلك:أتفقرة من فقرات كّل مجال، وفيما يكّل 

  :اإلدارّية المهاراتالمجال األول: 
تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لفقرات هذا المجال وكانت كما في 

 (:0)الجدول
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 اإلدارّية المهاراتمجال  لفقراتوالرتبة والدرجة المعيارّية : المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات (3) الجدول
 مرّتبة تنازليًّا

 رقم
 الفقرة الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الّدرجة الرتبة المعياري 

 كبيرة 0 0.94 4.04 .للمدرسة سنوّية خّطة وضع 0

 كبيرة 2 0.91 4.00 .والّطلبة المعّلمين مع الّتواصل في الحديثة الّتقنّيات استخدام 6

 كبيرة 0 0.90 3.97 .المدرسيّ  الجدول تنظيم 1

 كبيرة 2 0.95 3.92 .بفاعلّية المدرسّية االجتماعات إدارة 2

 كبيرة 1 0.91 3.81 .المدرسة في الّتربوّية الخطط تنفيذ 0

 كبيرة 6 1.02 3.66 .سةالمدر  في للمعّلمين الّصفّية الفاعلة الّزيارات 2

 كبيرة  0.76 3.90 ككل اإلدارّية المهارات 

( 3.66( أّن المتوّسطات الحسابّية لفقرات المجال األّول تراوحت بين )0)الجدوليالحظ من 
إلى درجة الوعي الكبير لمديري المدارس ويعزو الباحثون هذه الّنتيجة ، بدرجة كبيرةو ( 4.04و)

يقومون بوضع الخطط الّسنوّية، إذ تفرض  إذدة للعملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية بتهيئة الّظروف المسان
وزارة الّتربية والّتعليم على كّل المديرين وضع الخّطة المدرسّية في نهاية العام الّدراسّي وذلك للعام 

ديرون المقبل وبناء على تحليل نقاط القّوة والّضعف في المدرسة في مجاالت مختلفة، ويقوم الم
بعرض هذه الخطط أمام المسؤولين في وزارة الّتربية والّتعليم ومناقشتها مع المختّصين، لذا فإّن هذه 
الخطط تكون ُمعّدة مسبًقا وقبل بداية العام الّدراسّي ويتّم متابعتها ومراقبة تنفيذها خالل العام من 

مون الّتكنولوجيا الحديثة في عملية قبل المديرين والمسؤولين في الوزارة. كما أّن المديرين يستخد
كذلك يجري المديرون زيارات صفّية لمتابعة  االّتصال والّتواصل مع المعّلمين داخل المدرسة،

كما أّنهم يقومون بإعداد البرنامج المدرسّي بصورة مناسبة وتهيئة  العملّية الّتعليمّية والّتربوّية،
اإلدارّية على أكمل وجه في المدارس داخل الخّط  المهماتالّظروف المدرسّية من أجل القيام ب

( التي كان Piaw, Hee, Ismail, Ying, 2013األخضر. وقد اختلفت هذه الّنتيجة مع دراسة )
 األخيرة وبدرجة متوّسطة. الرتبةفيها مجال المهارات اإلدارّية في 

واالنحرافات المعيارّية  تّم حساب المتوّسطات الحسابّية :الّذاتّية المهاراتالمجال الثاني:  
 (: 2) الجدوللفقرات هذا المجال وكانت كما في 

لتقديرات أفراد عّينة الّدراسة  والرتبة والدرجة (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية4)الجدول
 (، مرّتبة تنازليًّاالّذاتّية المهاراتعلى فقرات المجال الثاني )

 الّدرجة الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط الفقرة الفقرة رقم

 كبيرة 0 0.99 3.95 .ذاته تطوير 2

 كبيرة 2 0.97 3.94 .بطالقة ووضوح الّتحّدث 0
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 الّدرجة الرتبة المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط الفقرة الفقرة رقم

 كبيرة 0 0.98 3.86 .ترّدد دون  قراراته اّتخاذ 1

 كبيرة 2 1.02 3.69 .وآرائهم اآلخرين تقّبل 0

 كبيرة 1 1.00 3.62 .المختلفة المواقف الّنفس في ضبط 2

 كبيرة  0.83 3.81 الّذاتّية الّثاني: المهارات المجال 

( 3.62( أّن المتوّسطات الحسابّية لفقرات المجال األول تراوحت بين )2) الجدوليالحظ من 
عديد من يتمّيزون ب ويعزو الباحثون هذه الّنتيجة إلى أّن مديري المدارس، ( بدرجة )كبيرة(3.95و)

أّنهم يتملكون مهارات ذاتّية كبيرة ترتبط بشكل كبير  إذيهم الخبرات الوظيفّية العالية، المؤّهالت ولد
إلزام وزارة الّتربية  فضاًل عنم على الّنمو والّتدريب الّذاتّي والّتطوير مقدرتهبكفاءتهم الّذاتّية و 

ءات الّدورّية مع المشرفين والّتعليم المديرين االلتحاق بدورات الّتدريب واالستكماالت الّسنوّية والّلقا
ضمن برامج تدريبّية مواكبة للّتغييرات، كما أّن لديهم اإللمام الكافي بكيفّية صنع القرارات التي 
تتمّيز بجودة عالية، ويتمّيزون بسمات وصفات شخصّية مثل ضبط الّنفس والّتحّكم باالنفعاالت مّما 

ه الّنتيجة بشكل مرتفع. وقد اّتفقت هذه يساعدهم على قيادة مدارسهم بنجاعة، ولذا جاءت هذ
 إذ، ,Shahain)2200دراسة )و (، Saleh and Abu Mokh, 2017)الّنتيجة مع دراسة كّل من 

جاء مجال المهارات الّذاتّية بدرجة كبيرة، ولكن اختلفت الّنتيجة من حيث ترتيب مجال المهارات 
 Saleh and Abu)ة وكان في دراسة كّل من الّرابع الرتبةالّذاتّية إذ جاء في هذه الّدراسة في 

Mokh, 2017 ،) و( 2200دراسةShahain, )  األولى. الرتبةفي 
تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية  :اإلنسانّية المهاراتالمجال الثالث: 

  (:1) الجدوللفقرات هذا المجال وكانت كما في 
لتقديرات أفراد عّينة الّدراسة والرتبة والدرجة واالنحرافات المعيارّية  (: المتوّسطات الحسابّية5)الجدول

 (، مرّتبة تنازليًّااإلنسانّية المهاراتعلى فقرات المجال الّثالث )
 رقم

 الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 الّدرجة الرتبة المعياري 

 كبيرة 0 0.89 3.95 .المحّليّ  المجتمع مع وّدّية عالقات المدير يقيم 2

 كبيرة 2 0.97 3.78 .بروحه والعمل الفريق ببناء المدير يهتمّ  1

 كبيرة 0 1.04 3.75 .المعّلمين تحفيز على المدير يعمل 6

 كبيرة 2 1.00 3.68 .المعّلمين مع وّدّية عالقات المدير يقيم 0

 كبيرة 1 0.98 3.67 .المعّلمين بين الفردّية الفروق  المدير ُيراعي 0

 كبيرة 6 1.01 3.56 .هموميول المعّلمين بحاجات المدير يهتمّ  2

 كبيرة  0.82 3.73 ككل اإلنسانّية المهارات 

( 3.56( أّن المتوّسطات الحسابّية لفقرات المجال األول تراوحت بين )1)الجدوليالحظ من 



 .2222، األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

713 

يتوفر لديهم الكفايات ويعزو الباحثون هذه الّنتيجة إلى أّن المديرين ، بدرجة )كبيرة(و ( 3.95و)
م على االتصال والتواصل الفعال مع مقدرتهالمهنّية والشخصية فيما يتعلق بالمهارات اإلنسانية و 

أّنهم يحددون حاجات المعّلمين ويعملون على تلبية هذه الحاجات بشكل علمي  إذاآلخرين، 
 تكوينة، ويعملون على ومنهجي، كما أّنهم يعملون على تحفيز المعّلمين بطرق التحفيز المختلف

روح العمل التعاوني بينهم وبين المعّلمين، وإشراك هؤالء المعّلمين في صنع القرار وبالتالي فإن 
المديرين على التعامل الفعال مع العاملين في المدرسة.  مقدرةهذه المهارات التي يمتلكونها تعكس 

ودراسة (، Saleh and Abu Mokh, 2017)وقد اّتفقت هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة كّل من 
(Piaw, Hee, Ismail, Ying, 2013 و )( 2200دراسةShahain, ) ،كان مجال المهارات  إذ

 اإلنسانّية بدرجة كبيرة.
تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية  :الفّنّية المهاراتالمجال الرابع: 

 (: 6) الجدوللفقرات هذا المجال وكانت كما في 
لتقديرات أفراد عّينة الّدراسة والرتبة والدرجة (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية 6)الجدول

 (، مرّتبة تنازليًّاالفّنّية المهاراتعلى فقرات المجال الرابع )
 رقم

 الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 الّدرجة الرتبة المعياري 

 كبيرة 0 0.93 4.03 .للطاّلب الّدراسيّ  حصيلالتّ  مستوى  ُمتابعة 2

 كبيرة 2 0.96 3.90 .المعّلمين وأداء الّتعليمّية العملّية سير ُمتابعة 0

 كبيرة 0 0.93 3.89 .الّسنوّية الّتقارير وكتابة إعداد 6

 كبيرة 2 0.94 3.82 .المعّلمين أداء وتطوير بتحسين االهتمام 2

 كبيرة 1 0.96 3.81 .للمدرسة الميزانّية إعداد 1

 كبيرة 6 0.99 3.61 .سلطاته للمعّلمين من جزء تفويض 0

 كبيرة  0.77 3.84 ككل الفّنّية المهارات 

( 3.61( أّن المتوّسطات الحسابّية لفقرات المجال األول تراوحت بين )6)الجدوليالحظ من 
ام الكبير من قبل وزارة الّتربية إلى االهتمويعزو الباحثون هذه الّنتيجة ، ( بدرجة )كبيرة(4.03و)

والّتعليم داخل الخّط األخضر على تدريب المديرين على حسب حاجاتهم الفّنّية والحرص على 
تلّقيهم الّتدريب بشكل مستمّر ودائم، كذلك على فاعلّية نظم الّرقابة والّتقييم والمتابعة من قبل 

عة شؤون الّطلبة وسير العملّية الّتعليمّية إدارات المدارس، كما أّن المديرين يعملون على متاب
الّتعّلمّية داخل المدرسة، ومتابعة مستوى الّتحصيل الّدراسّي في مدارسهم وذلك بسبب الّتنافسّية 
المتزايدة بين المدارس في جميع المراحل وال سّيما في نتائج االمتحانات الّدولّية والعالمّية عدا عن 

نشر هذه الّنتائج  فضاًل عنج المدرسّية من قبل وزارة الّتربية والّتعليم المساءلة فيما يخّص الّنتائ
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أمام الجمهور الواسع، كذلك لدى المديرين الكفايات المهنّية والّشخصّية من أجل عملّيات الّتقويم 
ب وتقييم األداء في المدرسة، كما ولديهم الوعي الكبير بأهّمية تلبية حاجات المعّلمين وتقديم الّتدري

 Saleh and Abu)الكافي والعون الاّلزم لهم. وقد اّتفقت هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة كّل من

Mokh, 2017 ،) 2207(ودراسةShelden, )  و( 2200دراسةShahain, ) ،كان مجال  إذ
 المهارات الفّنّية بدرجة كبيرة.

ت الحسابّية واالنحرافات تّم حساب المتوّسطا :اإلدراكّية /الفكرّية المهاراتالمجال الخامس: 
 (.7الجدول )المعيارّية لفقرات هذا المجال وكانت كما في 

 الفكرّية المهاراتلفقرات مجال  والرتبة والدرجة (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية7)الجدول
 مرّتبة تنازليًّا

 رقم
 الفقرة الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 لّدرجةا الرتبة المعياري 

 كبيرة 0 0.93 3.97 .الّتربوّية الّتعليمّية بالعملّية المتعّلقة والّلوائح بالقوانين اإللمام 1

 كبيرة 2 0.98 3.96 .للمدرسة واضحة تربوّية رؤية وضع 0

 كبيرة 0 0.93 3.91 .المحّليّ  والمجتمع المدرسة بين للعالقة واضح وفهم تصّور 6

 كبيرة 2 1.00 3.89 .وتنظيمها ةالمدرسيّ  للبيئة واضح فهم 2

 كبيرة 1 0.94 3.81 .الّتربوّية المشكالت لحلّ  بدائل إيجاد 0

 كبيرة 1 1.01 3.81 .الّتربوّية الّتعليمّية العملّية بأبعاد الّتامّ  اإللمام 2

 كبيرة  0.83 3.89 ككلّ  اإلدراكّية /الفكرّية المهارات 

( 3.81لحسابّية لفقرات المجال األول تراوحت بين )( أّن المتوّسطات ا7)الجدوليالحظ من 
يعزو الباحثون هذه الّنتيجة إلى صدق وثبات اختبارات تعيين المديرين ، و ( بدرجة )كبيرة(3.97و)

ة، كما أّن مديري المدارس لديهم التفاني ق باختبار المهارات الفكريّ في المدارس وخاصة فيما يتعلّ 
ة الّتعليمّية الّتعّلمّية، كما أّنهم مهماتهم بغية تحقيق أهداف العمليّ  جل تأديةأواإلخالص الكافي من 

وقد  ة.ربويّ ة الّتعليمّية التّ لديهم اإللمام الكبير بأبعاد العمليّ و لبة، شديدو الحرص على مصلحة الطّ 
ودراسة (، Saleh and Abu Mokh, 2017)اّتفقت هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة كّل من

(Piaw, Hee, Ismail, Ying, 2013 و )( 2200دراسةShahain, ) ،مجال المهارات  جاء إذ 

 بدرجة كبيرة. اإلدراكّية ةالفكريّ 
ما مستوى اإلبداع اإلدارّي لدى مديري المدارس على: " نتائج الّسؤال الثاني الذي نّص 

 العربّية داخل الخّط األخضر من وجهة نظر المعّلمين؟"
حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات  لإلجابة عن هذا الّسؤال؛ تمّ 

 ( ذلك.8)الجدولن ، ويبيّ مستوى اإلبداع اإلداريّ  مجاالتأفراد عّينة الّدراسة على 
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 لمجاالت االبداع االداري مرّتبة تنازليًّا والرتبة والدرجة (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية8)الجدول
 رقم

 المتوسط المجال جالالم
 الحسابي

 االنحراف
 الّدرجة الرتبة المعياري 

 كبيرة 1 0.84 3.67 األّول: األصالة المجال 1

 كبيرة 0 0.88 3.67 الّثاني: الّطالقة المجال 2

 كبيرة 1 0.88 3.67 للمشكالت الّرابع: الحساسّية المجال 2

 كبيرة 2 0.87 3.63 والّتحّدي المخاطرة الخامس: تقّبل المجال 1

 كبيرة 1 0.89 3.57 الثالث: المرونة المجال 0

 كبيرة  0.82 3.64 ككلّ  اإلداريّ  اإلبداع 

مستوى اإلبداع اإلدارّي لدى مديري المدارس العربّية داخل الخّط  ( أنّ 8)الجدوليالحظ من 
لباحثون ويعزو ا. (0.62األخضر من وجهة نظر المعّلمين جاءت بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي )

، فضاًل عاونيّ البحث والعمل التّ اإلبداع و ع يشجتعليم على إلى حرص وزارة الّتربية والتّ هذه الّنتيجة 
كّل الموارد االستفادة من  وإمكانيةورات التي تعقد لمديري المدارس في األساليب اإلبداعّية، عن الدّ 

وقد اتفقت هذه الّنتيجة مع نتيجة  المتاحة التي تساعد على تشجيع اإلبداع اإلدارّي في المدرسة.
واختلفت مع نتيجة كّل من دراسة  (،Abu-Shreah and Zidan,2016دراسة )

(2207Masrwa,( ودراسة ،)2200,  Jadoon) كانت درجة ممارسة مديري المدارس لإلبداع  إذ
 اإلدارّي فيها متوّسطة.

ة لتقديرات أفراد عّينة الّدراسة على كما تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّ 
مجاالت اإلبداع اإلدارّي لدى مديري المدارس العربّية داخل الخّط كّل فقرة من فقرات كّل مجال من 
 ي عرض لذلك:أت، وفيما ياألخضر من وجهة نظر المعّلمين

فقرات هذا تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ل :األصالةالمجال األول: 
 (: 2) الجدولالمجال وكانت كما في 

 (، مرّتبة تنازليًّااألصالةمجال ) لفقرات والرتبة والدرجة المعيارّية(: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات 9)الجدول
 رقم

 الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الّدرجة الرتبة المعياري 

 كبيرة 1 0.98 3.89 .العمل لتطوير جديدةال األفكار ويتبّنى المدير يتقّبل 0

2 
 في الحديثة والّتقنّيات المعلومات تكنولوجيا المدير يستخدم

 .عمله
 كبيرة 2 0.99 3.75

 كبيرة 0 1.05 3.72 .غيره به أتى عّما تختلف جديدة أفكاًرا ينتج أنّ  المدير يستطيع 2

 كبيرة 2 0.94 3.51 .المواقف مع الّتعامل عند الّتقليدّية األفكار عن المدير يبتعد 1

 إنجاز في المّتبعة واإلجراءات األنشطة تكرار عن المدير يبتعد 0

 .العمل
 كبيرة 1 1.00 3.50

 كبيرة  0.84 3.67 ككلّ  األصالة 
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( 3.50( أّن المتوّسطات الحسابّية لفقرات المجال األول تراوحت بين )2)الجدوليالحظ من 
يعزو الباحثون هذه الّنتيجة إلى امتالك مديري المدارس إلى رؤية و ، ( بدرجة )كبيرة(3.89و)

ي األفكار واألخذ م على تبنّ مقدرتههم في تطوير المدرسة ومرافقها، كذلك دة يمكن لها أن تسمحدّ 
ع على اإلبداع واالبتكار داخل المدرسة، فهم يعملون ة في المدرسة، والتي تشجّ بالمقترحات االيجابيّ 

ن ز على اإلبداع وإنتاج أفكار يمكن لها أن تحسّ ة اإلمكانات التي يمكن أن تحفّ افّ على استغالل ك
وقد اّتفقت هذا الّنتيجة من حيث أّن مجال األصالة جاء بدرجة من البيئة الّتعليمّية داخل المدرسة. 

( ,2207Masrwa)، واختلفت مع دراسة (Abu-Shreah and Zidan,2016)كبيرة مع دراسة 
 ل األصالة فيها بدرجة متوّسطة.إذ كان مجا

تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لفقرات هذا  :الّطالقةالمجال الثاني: 
 (.10الجدول )المجال وكانت كما في 

 نازليًّا(، مرّتبة تالّطالقةلفقرات مجال ) والرتبة والدرجة (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية10)الجدول
 رقم

 الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 الّدرجة الرتبة المعياري 

1 
 لمواجهة الّسريعة الحلول اقتراح على مقدرةال المدير يمتلك

 .المشكالت
 كبيرة 1 1.03 3.69

2 
 األلفاظ من ممكن عدد أكبر إنتاج على مقدرةال المدير يمتلك

 .معّينة رةفك على للّداللة الواحد المعنى ذات
 كبيرة 2 0.98 3.68

0 
 على إنتاج كمّية كبيرة من األفكار، مقدرةال المدير يمتلك

 .خالل فترة زمنّية محّددة
 كبيرة 2 1.00 3.68

2 
 المحتملة الّنتائج من عدد أكبر استخالص المدير يستطيع

 .الّتربوّية للقضايا أو للمشكالت
 كبيرة 2 0.98 3.68

 كبيرة 5 0.99 3.63 .بالحّجة عنها ويدافع نظره بوجهة مينالمعلّ  المدير يقنع 1

 كبيرة  0.88 3.67 ككل الّطالقة 

( 3.63( أّن المتوّسطات الحسابّية لفقرات المجال األول تراوحت بين )02)الجدوليالحظ من 
أّن مديري المدارس يعملون على إلى ويعزو الباحثون هذه الّنتيجة ، ( بدرجة )كبيرة(3.69و)
رون المناخ الّتربوّي المالئم لتحقيق اإلبداع في أّنهم يوفّ  إذهوض في تطوير وتنمية اإلبداع نّ ال

أّن فكار، و نتاج األإعلى وأّنهم ذوو ثقافة عالية وخبرة تساعدهم على الّطالقة في األلفاظ و  المدرسة،
، كما ولديهم رسةفي المد خاذ القرارات بشكل تشاركيّ شاور واتّ يعملون على التّ مديري المدارس 

، وأيًضا والفرديّ  ة وتنفيذها من خالل العمل الجماعيّ ة االبتكاريّ توليد االفكار االبداعيّ على  مقدرةال
في المدرسة وبالّتالي إيجاد الحلول الّسريعة  للمشكالتعلى تحليل الّنتائج الُمحتملة  مقدرةيمتلكون ال
، (Abu-Shreah and Zidan, 2016)راسة وقد اّتفقت هذه الّنتيجة مع نتيجة د لمواجهتها.
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  كان مجال الّطالقة فيها بدرجة متوّسطة.  إذ(  ,2207Masrwa)واختلفت مع دراسة 
تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لفقرات هذا  :المرونةالمجال الثالث: 
 (: 00) الجدولالمجال وكانت كما في 

 (، مرّتبة تنازليًّاالمرونةلفقرات مجال ) والرتبة والدرجة لحسابّية واالنحرافات المعيارّية(: المتوّسطات ا11)الجدول
 رقم

 الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 الّدرجة الرتبة المعياري 

 المختلفة المواقف مع الّتكّيف على مقدرةال المدير يمتلك 2

 .العمل في والجديدة
 كبيرة 1 0.93 3.69

 كبيرة 2 1.03 3.68 .مختلفة أبعاد ومن زوايا عّدة من الّتربوّية القضايا المدير يرى  2

 كبيرة 0 1.02 3.57 .األفضل الحلّ  مع ليّتفق سلوكه من المدير يعّدل 1

 كبيرة 2 1.07 3.53 .اآلخر والّرأي الّرأي المدير يتقّبل 0

 متوسطة 1 1.03 3.37 .واآلخر الحين بين عمله طريقة من المدير يغّير 0

 كبيرة  0.89 3.57 ككلّ  المرونة 

( 3.37( أّن المتوّسطات الحسابّية لفقرات المجال األول تراوحت بين )11)الجدوليالحظ من 
إلى أّن مديري المدارس ويعزو الباحثون هذه الّنتيجة ، ( بدرجة )متوسطة إلى كبيرة(3.69و)

على القضايا  ولديهم إطالعملهم والعملّية الّتربوّية يمتلكون الخبرة العملّية والعلمّية بما يخّص ع
، وبالّتالي فإّن مديري المدارس مختلفة جوانبمن أبعاد و الّتربوّية بشكل دائم مّما يؤّهلهم لرؤيتها 

على الّتكّيف  مقدرةيمتلكون ال، كما أّنهم ة زوايامن عدّ  المشكالت ظر إلى حلّ على النّ قادرون 
أّن مديري المدارس ال يتعّصبون  كما بتغيير الموقف،واّتجاهات الّتفكير ة هنيّ لذّ الحالة افي غيير تّ وال

ويعملون على اّتخاذ القرارات بشكل  ألفكارهم أو القتراحاتهم ووجهات نظرهم ويحترمون الرأي اآلخر
 يغّيررة "سبة لفق. أّما بالنأو فردّية ةعلى قرار يأتي من نظرة أحاديّ  يّتكلون تعاونّي في مدارسهم وال 

" والتي جاءت بدرجة متوّسطة فيعزو الباحثون هذه  واآلخر الحين بين عمله طريقة من المدير
الّنتيجة إلى أّن المديرين يقومون بالّتغيير عند الحاجة لذلك وعندما يرون أّنه يؤّدي إلى الّتحسين 

لمديرين لجهلهم بنتائجه ا بعضوال يكون ذلك لمجّرد الّتغيير، كما وهناك تخّوف من الّتغيير عند 
 . ولشعورهم باألمان في االستمرار بالّطرق واألساليب التي يعملون بها

تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات  :للمشكالت الحساسّيةالمجال الرابع:  
 (:12) الجدولالمعيارّية لفقرات هذا المجال وكانت كما في 
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 الحساسّيةلفقرات مجال )والرتبة والدرجة واالنحرافات المعيارّية  (: المتوّسطات الحسابّية12)الجدول

 (، مرّتبة تنازليًّاللمشكالت
 رقم

 الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الّدرجة الرتبة المعياري 

 كبيرة 1 0.96 3.78 .محيطه مالحظة األشياء غير االعتيادّية في 1

 كبيرة 2 0.95 3.72 .المختلفة الّتربوّية اقفالمو  في والّضعف القّوة نقاط معرفة 2

 كبيرة 0 0.99 3.65 .الّتربوّية المشكالت وحلّ  لمواجهة خطٍط واضحة وضع 2

 كبيرة 0 1.01 3.65 .العشوائّية عن وبعيًدا العلميّ  المنهج باّتباع المشكالت حلّ  0

 كبيرة 1 1.00 3.53 .وقوعها قبل العمل بمشكالت الّتنبؤ 0

 كبيرة  0.88 3.67 ككلّ  للمشكالت ّيةالحساس 

( 3.53ل تراوحت بين )( أّن المتوّسطات الحسابّية لفقرات المجال األوّ 02)الجدوليالحظ من 
ويعزو الباحثون هذه الّنتيجة إلى أّن مديري المدارس يعملون على تهيئة ، ( بدرجة )كبيرة(3.78و)

لمدرسة من خالل االحاطة بظروف العمل بشكل المالئم لتحقيق اإلبداع داخل ا ربويّ المناخ التّ 
وضع الخطط لمواجهة المشكالت  عف داخل المدرسة، ومن ثمّ ة والّض كامل، وتحليل نقاط القوّ 

قة ر، كما لديهم فراسة كبيرة ويقومون بوضع الخطط المتعلّ طوّ ة التي تعيق من اإلبداع والتّ ربويّ التّ 
 بإدارة األزمات داخل المدرسة. 

تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات  :والّتحّدي المخاطرة تقّبلامس: المجال الخ
  (:00) الجدولالمعيارّية لفقرات هذا المجال وكانت كما في 

 تقّبللفقرات المجال الخامس ) والرتبة والدرجة (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية13)الجدول

 تنازليًّا (، مرّتبةوالّتحّدي المخاطرة
 رقم

 الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 الّدرجة الرتبة المعياري 

 كبيرة 1 1.03 3.87 .أعماله مسؤولّية المدير يتحّمل 0

 كبيرة 2 1.06 3.83 .والجماعّية الفردّية االبتكارّية المبادرات المدير يشّجع 0

 كبيرة 0 1.06 3.67 .إبداعّية بأعمال للقيام الّشجاعة المدير يمتلك 1

 كبيرة 2 1.05 3.49 .الّنجاح تسبق التي الّتجربة باعتباره الفشل المدير يتقّبل 2

 متوسطة 1 1.02 3.31 .عالية مجازفة ذات بأعمال المدير يقوم 2

 كبيرة  0.87 3.63 ككل والّتحّدي المخاطرة تقّبل 

( 3.31ل تراوحت بين )المجال األوّ  ( أّن المتوّسطات الحسابّية لفقرات00)الجدوليالحظ من 
أّن مديري المدارس ويعزو الباحثون هذه الّنتيجة إلى ، ( بدرجة )متوسطة إلى كبيرة(3.87و)

يواجهون القضايا الّتربوّية ويتعاملون معها دون تخّوف ويقِبلون على المخاطرة والّتحّدي بما يالئم 
مين والعاملين على الّتغّلب على خوفهم من الفشل أهداف ومتطّلبات المدرسة ويشّجعون أيًضا المعلّ 
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ويعّززون تنمية المخاطرة الّذكّية التي تساعد على توافر اإلبداع، ويقومون بالّتخطيط الجّيد 
اإلبداعّية والّريادّية داخل المدرسة، كما أّنهم يستفيدون من أخطائهم من أجل تحسين  للمشروعات

أّنهم يوّفرون اإلمكانّيات الماّدّية  فضاًل عنولّية أعمالهم، العمل داخل المدرسة ويتحّملون مسؤ 
لتحويل األفكار االبداعّية إلى أنشطة يتّم تنفيذها على أرض الواقع. وقد اختلفت  كافة والبشرّية

الدراسة الحالّية في هذا المجال عن الّدراسات الّسابقة وذلك ألّنها لم تتناول مجال قبول المخاطرة 
اإلبداع اإلدارّي وهذا يعّد تمّيًزا للّدراسة الحالّية لقّلة الّدراسات التي تناولت هذا ضمن مجاالت 

 المجال في دراستها لمستوى األبداع اإلدارّي لدى مديري المدارس.
هل هناك عالقة ارتباطّية ذات داللة إحصائّية عند على:  الث الذي نّص نتائج الّسؤال الثّ 

درجة ممارسة مديري المدارس العربّية داخل الخّط األخضر  ( بينα=0005مستوى الّداللة )
 للمهارات القيادّية ومستوى اإلبداع اإلدارّي لديهم من وجهة نظر المعّلمين؟ 

لإلجابة عن هذا الّسؤال؛ تّم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديرات أفراد عّينة الّدراسة 
ة داخل الخّط األخضر للمهارات القيادّية ومستوى على فقرات درجة ممارسة مديري المدارس العربيّ 

 ( ذلك. 14)الجدولاإلبداع اإلدارّي لديهم من وجهة نظر المعّلمين، ويبين 
درجة ممارسة مديري المدارس العربّية داخل الخّط األخضر ( معامل ارتباط بيرسون بين 14)الجدول

 جهة نظر المعّلمينللمهارات القيادّية ومستوى اإلبداع اإلدارّي لديهم من و 

 المجاالت
 المجال

 :األّول

 األصالة

 المجال

 :الّثاني

 الّطالقة

 المجال

 :الثالث

 المرونة

 المجال

 :الّرابع

 الحساسّية

 للمشكالت

 المجال

 :الخامس

 تقّبل

 المخاطرة

 والّتحّدي

 المحور

 :األّول

 المهارات

 القيادّية

 المحور

 :الّثاني

 اإلبداع

 اإلداريّ 

 :األول المجال

 اإلدارّية لمهاراتا
.714** .703** .669** .722** .669** .862** .745** 

 :الّثاني المجال

 الّذاتّية المهارات
.782** .801** .789** .786** .761** .916** .839** 

 :الّثالث المجال

 اإلنسانّية المهارات
.776** .775** .837** .741** .776** .890** .837** 

 :الّرابع المجال

 الفّنّية لمهاراتا
.820** .790** .773** .801** .784** .925** .850** 

 :الخامس المجال

 /الفكرّية المهارات

 اإلدراكّية

.838** .836** .764** .834** .796** .935** .871** 

 (α  =...0** ذو داللة إحصائية عند )
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مستوى الداللة  ( وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند14)الجدولُيالحظ من 
( بين تقديرات أفراد عّينة الّدراسة على درجة ممارسة مديري المدارس العربّية α=2.21اإلحصائية )

داخل الخّط األخضر للمهارات القيادّية ومستوى اإلبداع اإلدارّي لديهم من وجهة نظر المعّلمين، 
يادة المهارات القيادّية لدى مديري ه بز على أنّ  ا يدلّ ؛ ممّ (2.201حيث بلغ معامل االرتباط بينهما )

ويعزو الباحثون هذه الّنتيجة  .ديهمالمدارس العربّية داخل الخّط األخضر يزداد اإلبداع اإلدارّي ل
، كما تهوتنمي اإلبداع اإلداريّ  تهالمدرسّية تعمل على زيادة وتنمي أّن المهارات القيادّية لإلدارةإلى 

ز المدرسة، وهذا ينسجم مع المنطق فاإلدارة المدرسّية التي تتميّ  أثير في جميع جوانبيظهر هذا التّ 
باإلبداع اإلدارّي وتنميته، وتقوم بتهيئة بيئة مناسبة له، تعمل في  بالمهارات القيادّية االيجابية تهتمّ 

ز المعّلمين على المشكالت والمعيقات التي تواجه اإلبداع اإلدارّي، مما يحفّ  على حلّ  ذاته الوقت
عور باالنسجام بين متطلبات العمل وبين احتياجاتهم، وهذا بدوره يرفع من مستوى مل والشّ الع

 اإلبداع داخل المدرسة. 
 :وصياتالتّ 
أشارت الّنتائج إلى أّن درجة ممارسة مديري المدارس العربّية داخل الخّط األخضر للمهارات  -

لمستوى من خالل عقد برنامج القيادّية كانت عالية وعليه فال بد من المحافظة على هذا ا
 متكامل من الدورات المختلفة، وورشات العمل المتخصصة بهذا الجانب.

الع جميع المديرين من اطّ  من أجل الحفاظ على درجة كبيرة لإلبداع اإلدارّي في المدرسة ال بدّ  -
 اإلسهام الفاعلوالمعّلمين داخل المدارس العربّية داخل الخّط األخضر على دورهم في 

طوير نمية المستدامة والتّ لالستمرار باإلبداع اإلدارّي لما لهم من دور كبير في تحقيق التّ 
 اإلدارّي واإلبداع اإلدارّي.

قابة على المهارات القيادّية لمديري المدارس في عليم على االستمرار بالرّ ربية والتّ قيام وزارة التّ  -
 مية اإلبداع اإلدارّي في المدرسة. ة كبيرة في تنيّ أهمّ من المدارس العربّية لما لها 

اإلبداع اإلدارّي لدى مديري المدارس في جميع المراحل وبمختلف  عنإجراء دراسات عديدة  -
 قة باإلبداع اإلدارّي داخل الخّط األخضر.راسات المتعلّ ة الدّ لقلّ  امواقع العمل، نظرً 
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