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 العربية المملكة في للبنات الثانوية مدارسال مديرات لدى اإلداري  اإلبداع عناصر توافر درجة
  المعاصرة داريةاإل االتجاهات ضوء في السعودية

 مل محمد جديع الرويلي أ
 *بسام مصطفى العمري د. أ.

 

  ملخص:
مةدار  الاإلبةدا  اإلدار  لةدم يةدترا  عناصةر هدفت الدراسة الحالية الكشف عن درجةة وةوافر 

وقد اسةتدديت  ، المعاصرة اإلدارية االوجاها  ضوء في الثانوية للبنا  في المملكة العربية السعودية
ووة   ،( فقةرة86) ولتحقيق ذلك صممت الباحثة استبانة وكونةت يةن ،الدراسة المنهج الوصفي المسحي

وألةةار   ،( يةةدترة302التةةي لةةملت ) التةةي وةة  ارتيارهةةا  طريقةةة العشةةوا ية وطبيقهةةا علةةن عينةةة الدراسةةة
لمعاصةرة ادار  في ضوء االوجاهةا  اإلداريةة ن اندفاض درجة ووافر عناصر اإلبدا  اإلأ إلننتا ج ال

فةي لةم يةن يجةاح الحساسةية لحةم لدم يدترا  يدار  الثانوية للبنا  فةي المملكةة العربيةة السةعودية 
ودرجةة يتوسةطة فةي المجةاح  ،صالةاألو  ،المداطرة والتحد و  ،القدرة علن التحليم والربطو  ،المشكال 

لمةا أههةر  النتةا ج  ،داريةة المعاصةرةفي ضةم االوجاهةا  اإل ،اظ  االوجاهاالحتفو  ،الطالقةو  ،ةالمرون
ناصةر اإلبةدا  اإلدار  لةدم يةدترا  يةدار  عدم وجود فروق ذا  داللة إحصةا ية فةي درجةة وةوافر ع

 ، ةةارتال  ، المعاصةةرة اإلداريةةة االوجاهةةا  ضةةوء فةةي الثانويةةة للبنةةا  فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية
 الدبرة. و  ،المؤهم العلمي

 ،يةةةدترا  المةةةدار  الثانويةةةة  ،االوجاهةةةا  اإلداريةةةة المعاصةةةرة  ،دار  بةةةدا  اإلاإل الكلماااات المفيا:ياااة:
 .السعودية
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Abstract: 

This paper aimed at revealing the degree of availability of elements of 

administrative creativity among principals of secondary schools for girls in 

the Kingdom of Saudi Arabia in light of contemporary administrative 

trends. The study used the descriptive method. To achieve this, the 

researchers designed a questionnaire consisting of (68) paragraphs, and was 

applied to a random sample consisted of (320) principals. The results 

indicated a low degree of availability of elements of administrative 

creativity among principals of secondary schools for girls in Saudi Arabia, 

in light of the contemporary administrative trends in the field of sensitivity 

to problem solving, ability to analyze and link, risk and challenge, 

originality, and a medium degree in flexibility, fluency and maintaining 

direction. The results also showed that there were no significant differences 

in the availability of administrative innovation elements among principals of 

secondary schools for girls in the Kingdom of Saudi Arabia in light of 

contemporary administrative trends, due to scientific qualifications and 

experience. 

Keywords: Management innovation, Contemporary management trends, 

Secondary school principals, Saudi Arabia. 
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 :المقّدمة
 التربو   المجاح بينها وين المدتلفة المجاال  جميع طالت التي العالمية التطورا  هم في
 وجميع وأساليبهما أدواوها حتن ويدرسيها  قيادوها المدرسة التطور هذا يطاح أن البد كان ،التعليمي
 الهوية علن الحفاظ عي العصر هذا ويتطلبا  تتناسب إعدادا   النشء إعداد في ذلك ليسه  ؛يتملكاوها
 اعتبار علن والطلبة المعلمين ين  المبدعين راصا   اهتمايا   تتطلب اإلعداد هذا أن كما ،له األصلية

 العالمية للتطورا  وبعا   تتطور المدرسة دور أرذ حيث ،األية لهذه الزاهر المستقبم عدة أنه 
 االهتمام إلن ذلك وجاوز بم والمعار   المعلويا ولقين علن يقتصرا   المدرسة دور يعد ول  .لمدتلفةا

 ،واإلبدا  ،واالبتكار ،والبحث ،التعّل  علن قادرا   ليصبح الفرد لدصية في المدتلفة الجوانب بتنمية
 ،ويهاريا   ووجدانيا   ،يعرفيا   التلميذ لشدصية المتكايم النمو وحقيق إلن الحدتثة المدرسة وسعن كما

 يبدعا .  احثا   يكون  وليف ،فكري كيف التلميذ وعّل  فإنها وعليه
 ،المستجدا  استيعاب علن يحرص ،وفني إدار   قياد  كعمم المدرسية اإلدارة وبرز هنا ين

 الحدتثة المدرسية دارةاإل نفإ لذا ،األفضم نحو يجابياإل والتغيير للنشاط دتنايية بؤرة المدرسة لتغدو
 والتأقل  والتكيف  المرونة وتميز ،إبداعية إدارة حرال ين التعلمية التعليمية للعملية جدتدة رؤية وتطلب

 في والمتمثلة ،التربية وزارا  ليهاإ وسعن التي األهدا  وحقيق أجم ين ،العصر يعطيا  يع
 لتلبي ،فعالة  طريقة التعليمية المصادر واستثمار ،التعلمية التعليمية العملية يدرجا  وحسين
 (.Hamid ، 0226) ويجتمع وطلبة ويعلمين قادة ين التربو    القطا  المهتمين ووقعا 

 التي المشكال  ين العدتد وواجه السعودية العربية المملكة في الثانوية اإلناث يدار  ولكون 
 حم في التقليد  المنهج علن االعتماد ين التقليم في التفكير ضرورة المدرسة يدترة ين وتطلب

 ضوء في يلحة ضرورة يعد والذ  ،الشأن هذا في اإلبداعي المنهج ووهيف ويحاولة ،المشكال 
 ،األررم  المؤسسا  عن وميزها في يؤسسة أ  قوة تدع  فاإلبدا  المتسارعة. العالمية التغيرا 

 الدراسة هذه جاء  فقد لذا ،والمنافسة النجاح وحقيق علن القادرة وحدها هي المبدعة والمؤسسا 
 .السعودية العربية المملكة في الثانوية المدار   يدترا لدم اإلدار   اإلبدا  يستوم  إلن للتعر 

 : سئليهاأمشكلة الدراسة و 
فإن احداث  ،يسيةدارية والتدر وزيادة األعباء اإل ،ي والتكنولوجي الكبيرالتقدم العلم إلننظرا  

 حيث يكون المدتر هو المسؤوح  ،صبح يطلبا  ر يسيا  وضروريا  وية أدارة التربوطور لايم في اإل
 حيث  ،وين ث  ضرورة وجود يعاونين ويساعدتن تتحملون يعه هذه المسؤولية ،عن وحقيقية وحاأل
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في المدار  دارة المبدعة يما يسه  في وجود اإل ،وصالحيا  إدارية ،ون له  سلطا  قانونيةيك
داء لما ة وساعد علن جعم المدترا  يقدين أفضم أدار  وسيلة يهم  اإلبدا فقد  ا  اإل ،الثانوية

ووأسيسا  علن الك  الها م ين التطورا  الحالية  ،وفي ضوء يا سبق ،تعن  ه ين قدرا  عالية تتم
بدا  إلن الترليز علن اإلن هناك حاجة ياسة فقد أدرلنا أ ،هدها البشرية اليوموالمتسارعة التي وش

 افروو  ن الغرض ين هذه الدراسة هو وعر  درجةوعلية فإ ،ا  المدار  الثانويةدار  لمدتر اإل
 ضوء في السعودية العربية المملكة في للبنا  الثانوية يدار  يدترا  لدم اإلدار   اإلبدا   عناصر

 وي:فإن يشكلة الدراسة وتمثم في اإلجا ة عن اآل ،وين هنا ،المعاصرة اإلدارية االوجاها 
 اإلدارية االوجاها  ضوء في اإلدار   اإلبدا  عناصر ووافر ة: يا درجالسؤال االول 

 .السعودية العربية المملكة في للبنا  الثانوية يدار  يدترا  لدم لمعاصرةا
 وطبيق واقع في (α= 0.05يستوم ) عند إحصا ية داللة ذا  فروق  ووجد هم :السؤال الثاني

 المملكة في للبنا  الثانوية يدترا  لدم المعاصرة اإلدارية االوجاها  ضوء في اإلدار   اإلبدا 
 ؟(الدبرة ،العلمي المؤهم) لمتغيرا  وعزم  السعودية العربية

 :أهمية الدراسة
حاولة علمية يوضوعية عن وكتسب هذه الدراسة ٔاهميتها العلمية لونها ي :ألهمية العلميةا

بهد   ،التي وقدم رديا  وعليمية ،ؤاهميتها لدم يدترا  يدار  الثانوية دار  بدا  اإلعناصر اإل
 . وطوير التعلي 

بدا  الفعلي لتطبيق عناصر اإل وسعن هذه الدراسة لمعرفة الواقع :ةنظرياألهمية ال
ٕاجراءا  ٕادارية لتوسيع أسا  واوداذ  ،ويا تواجهها ين يعوقا  وسبم وطوير هذا التطبيق ،دار  اإل
 . بدا  في لتن المجاال اإل

 :مصطلحات الدراسة
  يعينة أو وطوير أساليب هو أفكار جدتدة ويفيدة ويتصلة  حم أيثم لمشكال اإلبداع اإلداري: -

األنماط المعروفة أو أهدا  أو وعميق رؤية أو وجمع أو إعادة ورليب في ألكاح يتميزة ويتطورة 
 .(Mashhour,2010)اإليام  إلنوقفز  أصحابها 

 هذه ووهيفو  ،دار  اإل والتمكين ،المعرفة إدارةويقصد بها  االتجاهات اإلدارية المعاصرة: -
 االوجاها   أحداث التربوية القيادية الكوادر ووأهيم ، التربوية لمؤسسا ا وطوير في االوجاها 

 .التربوية يؤسساوه  في العمم وطوير علن وساعده  التي
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 وتوافر لكي لفردا قبم ين الحالة لهذه وومُثم وبني إلن وحتاج دارلية ذهنية حالة داري:اليمكين اإل -
 النتا ج وارتيار قراراوه اوداذ في وساعده يعرفية قدرا  ين يمتلك  ما والقناعة  النفس الثقة له

 (.Melhem ، 0228)إليها يصم أن تريد التي
نها يحاولة إليجاد طريقة للحصوح علن حكمة العايلين ويعرفته  دارم المنظمة إ: إدارة المعرفة -

 .)Hamashri ، 0203أقصن حد يمكن واالحتفاظ بها ) إلنألجم رفع ولك المعرفة 
 :ة:دود الدراس

اقتصر  الدراسة الحالية علن يدترا  المدار  الثانوية في السعودية رالح العام الدراسي 
0208 – 0202. 

 دب النظري:األ
 ين العدتد عنه نتج الذ  األير ،المعلويا  وثورة المتسارعة  التغيرا  الحالي العصر تتميز
 طرق  استددام لمشكال ا هذه حم تتطلب حيث ،المعاصرة المنظما  وواجهها التي المشكال 

 وووفير المبدعين األلداص  إيجاد إال ذلك تت  وال ،القديمة واإلجراءا  الطرق  ونبذ إبداعية جدتدة
 اإلبدا  اعتبر هنا وين. سريعة إدارية وحلوح جدتدة طرق  إيجاد علن وساعد التي المناسبة الوسا م
  .يةاإلدار  للمنظما  األساسية اإلدارية المكونا  أحد اإلدار  

 استفادة وأكثر وقابلهن التي  المشكال  إحساسا اكثر المدار  يدترا  اإلدار   اإلبدا ويجعم 
 يدترة جعمي نهأ إلن إضافة المشكال  لهذه يبتكرة حلوح إلن للتوصم المتاحة المعلويا  ين

 يما ،يةاستقالل أكثر وجعله  المدرسة دارم يبدعا  قا دا  ووفر و  المستقبم وبصرا أكثر المدرسة
 يما المنشود الهد  ووحقيق لطلبةل ويال مة حدتثه وودريس وعل  استراويجيا  وطبيق ين يمكنه 
 (. Nasr ، 0226)وجذا ة  ليقة وعلي  بيئة ويجعم  المدرسة اروباطا أكثر جعله 

 :اإلبداع عناصر
 :(Faouri ، 0222) وهي ،أن لالبدا  رمسة عناصر ويعاونوه غيلفورد ألار 

 زينية وحدة في المعلويا  ين يعين نو  ين الشدص يعطي يا ولمية  عدد وقا و : الطالقة .1
 وهي للطالقة يتميزة عوايم ثالثة ووجد  وحدها الكاليية االرتبارا  في أنه وجد وقد ،يعينة

 وسعة ،والتشبيه ،التديم علن كالقدرة ،لشدصل العقلية  القدرة ةيروبط؛ وهي الفكرية الطالقة
 النو  عن لها ومييزا   وذلك ،العالقا  إكماح  عملية ووعنن؛ الترا طية والطالقة ،د والح ،اإلدراك
 .الجمم بناء  سهولة عالقة لها والتي التعبيرية والطالقة ،الطالقة ين السابق
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 ،المهمة فه  أو ،التفسير أو ،المعنن في والتغيير يدتلفة زوايا ين المشكلة رؤيةووعني : المرونة .2
 .للهد  جدتدا   وفسيرا   يعني قد الذ  التفكير اوجاه في وغييرا   أو ،العمم استراويجية أو

 ويا ،عاد  وغير جدتد هو ويا ،المدم  عيد هو ويا ،يألو  غير هو يا إنتاج ووعني: األصالة .3
 .االستجا ا  ين حاذق و ذلي هو

 قديها أسلوب أو فكرة علن القيمة ذا  اإلضافة علن الفرد يقدرة العايم هذا ويظهر: التوسيع .4
 .وسهولة فا دة أكثر وطبيقها يصبح أو ،أفضم  شكم الفكرة وكتمم  حيث غيره

 عددا   تنتج لدص كان إذا أنه حيث الكيفية وولد الكمية إن وقوح فرضية ثمة إن: والكيف الك  .5
 أن حين في ،يحدد وقت وفي جيدة بنوعية األفكار هذه تنتج أن بد ال فإنه ،األفكار ين أكبر
 فإن األفكار ين كبير عدد إعطاء في وقته اإلنسان صر  إذا نهإ وقوح أررم  فرضية هناك

 .قليلة ستكون  بينها الجيدة األفكار
 االتجاهات االدارية المعاصرة:

 ووعد   .االدار   والتمكين المعرفة إدارة فيفي هذه الدراسة  المعاصرة اإلدارية االوجاها  وتمثم
 وهد  وفاعلية كفء  صورة المنظمة وحقيق في ذا  يساهمة ار المد يدترا  لدم المعرفة دارةإ

 ووحويم ،اإلنتاجية زيادة  غرض المعرفي الماح المتاحة أو الممكنة النتا ج اقصن وحقيق إلن
 النماذج إوبا  رالح ين والتميز الريادة علن ينصبا الترليز وأصبح يعرفية ينظما  إلن المنظما 

 ،والتنموية ،الحضارية للنهضة األساسية المروكزا  حدأ وهي ،بتكارواال واإلبدا  ووشيع ،الحدتثة
 واكونلي ؛وونميته  ،وودريبه  ،ووأهيله  ،وإعداده  ،المتعلمين حاجا  إلبا  وووفير ،الجتماعيةاو 

 (.Hamashri ، 0023) المطلوبة األهدا  ووحقيق والتميز اإلبدا  علن قادرين
ووشجيعه  علن  ،ايلين المزيد ين الصالحيا  والمسٔووليا  ٕاعطاء الع دار  ويعد التمكين اإل

العمم  طريقته  دون ودرم   أداء  المناسبة وينحه  الحرية والثقة االمشارلة والمبادرة  اوداذ القرار 
والمساعدة علن وحفيزه   ،العالقة بين االدارة والعايلين يبالر ين ادارة  شكم يسمح بتوثيق

 . )Al-Jahni ، 0200)  ارار ويشارلته  في اوداذ الق
 دارم بدا اإل عايم لتنمية ا  أساسي ا  ويفتاح ا  يهم عايال   كونه في التمكين أهمية ووكمن

 لتغيير جدتدة طريقة يعد فهو ،العايلين ار  يها وطوير فرصة ووفير علن يعمم أنه كما ،المؤسسة
 المؤسسا  يجعم أنه كما ،ضني وقت أ  ين وعقيدا وأكثر ،ينافسة أكثر يستقبم  اوجاه المؤسسا 

 والمحافظة الزبا ن طلبا  وولبية  المنافسة اللحاق  غية والتكيف ،التعل  علن والقدرة المرونة في غاية
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 جدتدة ووكنولوجيا يكثفة عالية ، منافسة وتميز بيئة في العمم وأن. وووسيعها السوقية حصتها علن
 ،انجاز عن ورضا  الملكية عاح   وحس ،لمسؤولية ا العايلين ويشعر ،والمرونة السرعة يعزز سو 
 يسه  فإنه ذلك إلن واضافة ،بينه  الصلة ويزيد يهايه  ونفيذ في واسعة سلطة العايلين يمنح نهأ كما
 وومسكه  رضاه  وزيادة العايلين قابليا  وطوير في يسه  كونه المؤسسة إنتاجية زيادة في

 البيئة في الحاصلة التغيرا  لمواكبة ضروريا ونهك رالح ين وأوي أهميته أن كما ، المؤسسة
 المعرفة إدارة نفإ ،السريع التكيف ين يمكنها عالية يرونة المؤسسة يكسب فهو  المؤسسة المحيطة
 (. Ali، 0226) المعاصرة اإلدارية االوجاها  ين اإلدار   والتمكين
 السابقة الدراسات

 و  الدراسة.و  وناوح الدراسا  السا قة ذا  العالقة  موض
وعر  يستوم اإلبدا  اإلدار   إلن( دراسة هدفت Abdul Jabbar ،0203جر  عبد الجبار)أ
درجة يمارسة اوداذ القرار لدم  إلنوالتعر   ،يدترا  المدار  الثانوية في يدتنة يكة المكريةلدم 

أههر  نتا ج  .رة( يدت22اسة ين)وكونت عينة الدر . ة في يدتنة يكة المكريةيدترا  المدار  الثانوي
أن يهارا  اإلبدا  اإلدار  لدم يدترا  المدار  الثانوية في يدتنة يكة المكرية لانت بدرجة 

لانت وان درجة يمارسة اوداذ القرار لدم يدترا  المدار  الثانوية في يدتنة يكة المكرية  ،يتوسطة
جة الكلية لمستوم اإلبدا  ن هناك عالقة اروباطية يوحية بين الدر أفي حين وبين  ،بدرجة يتوسطة

 .في يكة المكريةاإلدار  وبين الدرجة الكلية لدرجة يمارسة اوداذ القرار لدم يدترا  الثانوية 
 يدتر   لدم اإلدار   اإلبدا  واقع وعر  إلن( Ibrahim ،0200) ابراهي وهدفت دراسة 

 الدراسة عينة وكونت ،المعلمين نظر وجهة وين نظره  وجهة ين عدن يحافظة في الثانوية المدار 
 اإلبدا  يهارا  يمارسة درجة نأ الدراسة نتا ج وأههر ويعلمة.  يعل  022و ويدترة يدترا 02 ين

 يتوسطة. كانت المدار  ويعلمي يدتر   نظر وجهة ين الثانوية يدار  يدترا  لدم اإلدار  
 لدم اإلدار   اإلبدا  عناصر وطبيق واقع وعر  إلن( Harthy,8108) الحارثيوهدفت دراسة 

 عينة بلغت. الثانوية المدار  يدتر   لدم اإلدار   إلبدا ا يعوقا  ويعرفة ،الثانوية المدار  يدتر  
 بدرجة كانت اإلدار   اإلبدا  لعناصر اإلجمالي المستوم أن  النتا ج أههر يدترا.  (096) الدراسة

 يهاروي نأ اوضح ينماب ،كبيرة بدرجة والمرونة الطالقة يهاروي وطبيق واقع ولان ،يتوسطة
 .يندفضة بدرجة جاء  المألو  علن والدروج للمشكال  الحساسية
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االدار  علن  التمكين أثر يعرفة إلن دراسة هدفت (Hybrid Bodrum,8102) مجرم بودر وأ
البحث العلمي  الجزا ر.   مرلز عايال  ( 92) ين عينةوكونت ال العايلين. لدم االبدا  االدار  

 أيضا ولان ،جاء يروفعا الدارسة يحم  المرلز السا د ادار   التمكين يستوم  أن إلن الدارسة ووصلت
  .فعيرو  مستوم  المرلز بنفس العايلين لدم دار  اإل بدا إلا يستوم 

 الرضا علن مدرسيال تمكينال أثر يعرفة إلن هدفت دراسة( Hung ,2005) هنج وأجرم 
 ،االبتدا ية الحكويية المدار  في يعلما  ( 022) ين . وكونت العينةواتوان يدتنة في الوهيفي
. الوهيفي والرضا اإلدار   التمكين بين يا داللة إحصا ية ذا  عالقة وجود الدراسة نتا ج واههر 

 الرضا أ عاد ين) األين بين يا إحصا ية داللة ذا  عالقة وجدو ال أنه إلن الدراسة ههر أ حين في
 .اإلدار   التمكين علن الوسيطة المتغيرا  إلن يعزم  ثرأ ال وان ،اإلدار   والتمكين( الوهيفي

 المتطلبا  بين العالقة وعر  هد ب دراسة( Unsworth ,0222) اونسورث م وأجر 
 اإلبداعية المتطلبا  دور استكشا  إلن وهدفت ،في بريطانيا الموهف إبدا و  للوهيفة اإلبداعية
 إبدا  يع جميعها الوقت ويتطلبا  ،القا د  ودع ، السلطة المشارلة يثم ،العمم عوايم بين كوسيط

 وابدا  القيادة دع  بين كايم وسيط اإلبداعية المتطلبا  نأ إلن الدراسة وووصلت ،الموهف
 ،الوقت ويتطلبا  السلطة في المشارلة ين كم بين جز ي وسيط اإلبداعية المتطلبا  نوأ ،الموهف

 .الموهف إبدا  أو اإلبداعية  المتطلبا  اإلبدا  لدع  عالقة ال نوأ ،الموهف إبدا  وبين
 اإلدار   اإلبدا  رصا ص علن التعر  إلن( Hong & Lu,2009) ولو هونج دراسة وهدفت

 فوز علن بناء المدرسة ارتيار وو  ،واتوان في  اتتو يدرسة في حالة دراسة: المدرسة يدتر لدم
 و  الدراسة هد  ولتحقيق ،واتوان في يةالترب وزارة ونظيمها التي السنوية اإلبدا  جا زة في يدترها

 ،المدرسة دارم المدرسة يدتر يع والمقابلة ،المدرسة دارم المدتر سلوك يالحظة  طاقة استددام
 واعتماد ،يتكايم يجتمع إلن المدرسة وحويم المبد  المدتر رصا ص أه  أن النتا ج وأههر 

 المحلي المجتمع وإلراك ،الديمقراطية القيادة يهارا  وووهيف ، الذا  والثقة ،العمم في الاليرلزية
 .التكنولوجيا وووهيف ،التربوية  العملية

 اإلنتاجية عالقة إلن التعر  إلن هدفت دراسة( Azarchehr, 2012) ازارليهر وأجرم 
 ووكونت ،طهران اإلترانية  العاصمة والمهنية التقنية المدار  يدتر   لدم القيادة  أسلوب واإلبدا 

 وجود إلنت الدراسة وووصلوالمهنية.  التقنية المدار  في العايلين ينفرد  ( 922) ين دراسةال عينة
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 ،والمهنية التقنية المدار  يدتر   لدم القيادة أسلوب وبين واإلبدا  اإلنتاجية بين قوية واضحة عالقة
 .المدار  لمدتر   اإلبدا  يجاال  في ودريبية دورا  إعطاء  ضرورة الباحث وأوصن
دراسة العالقة بين استددام إدارة المعرفة ونتا ج  إلن ,.Zack, et.al)  (2012دفت دراسة وه

ولجمع المعلويا  صم  الباحث استبانة وزعت عبر البريد اإللكتروني علن  ،األداء التنظيمي
 A Leading North American) في يدتر ونفيذ  ين الذتن درسوا أو ولقوا ودريبا  (0222)

Business School)   إلنوجود عوايم أررم إضافة  :نتا ج ين أهمها إلنوقد ووصلت الدراسة 
بينت الدراسة وجود عالقة يبالرة بين األداء المالي ويمارسا   إدارة المعرفة وؤثر في األداء المالي

 .أههر  الدراسة وجود عالقة يبالرة وهاية بين األداء المالي واألداء التنظيميو   إدارة المعرفة
  :جراءاتواإل الطريقة

وذلك لمالءيته لطبيعة  ،المسحي ستددم في هذه الدراسة المنهج الوصفيا: دراسةمنهج ال
 واستدديت االستبانة وسيلة لجمع البيانا  ين أفراد عينة الدراسة. ،الدراسة 

يدترا  المدار  الثانوية في جميع وكون يجتمع الدراسة ين : وعينيها الدراسة مجيمع
أيا عينة الدراسة  .يدترة 0900وبلغ عددهن  ،0202/ 0208العام الدراسي وذلك في  ،ديةالسعو 

للبنا   ين المدار  الثانوية في (يدترة 332) وبلغ عددها عشوا يةالطبقية ال فت  ارتيارها  الطريقة
 (.0) كما يظهر في الجدوح يدترة( 302) ب ينهناستجا ،في السعودية

 جغرافيا ه الدراسةعين ع افرادتوز  (1جدول )
 النسبة المئوية عدد االسيبانات الحدود

 %.28 92 الحدود الشمالية
 %.27 62 الوسط الرياض
 %.23 20 المنطقة الشرقية
 %.22 23 المنطقة الغربية

 %100 302 المجمو 

 أداة الدراسة:
 يدار   يدترا لدم اإلدار   اإلبدا   عناصر ووافر درجة إلنلتعر  لو  وطوير استبانة 

وذلك  عد  ,المعاصرة داريةاإل االوجاها  ضوء في السعودية العربية المملكة في للبنا  الثانوية
 ،(0200)،الحارثيذا  الصلة لدراسة السا قة  الدراسا  إلنالنظر  والرجو  دب االطال  علن األ

. و  التحقق (فقرة( 20ووكونت االستبانة  صوروها األولية ين ) (.0203)، الجبار ،(0200)العلوح 
ن ين ذو  الدبرة واالرتصاص ين ين صدق االداة ين رالح عرضها علن يجموعة ين المحكمي
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 ين للتحققو  وو  االرذ  مالحظاوه . ،( يحكمين02البالغ عدده  ) ،ردنيةي الجايعا  األساوذة فاأل
علن عينة يكونة ين  ،(test – retestطريقة االرتبار وإعادة االرتبار)و  استددام  ،داة األ ثبا 

 ،(0.86فبلغ )  (Person)وو  حساب يعايم اروباط بيرسون  ،( يدترة ين رارج عينة الدراسة32)
 وهي قيمة يقبولة ألغراض الدراسة الحالية.

 ::صائيةالمعالجة اإل
وارتبار  ،الحسابية واالنحرافا  المعيارية و  استدراج المتوسطا  أسئلة الدراسةلإلجا ة عن 

) ( t- test   حاد  وحليم التباتن األوOne Way Anova   .وبهد  الحك  الستدراج الفروق
ومت قسمة المدم  يندفضة ( ،يتوسطة ،ثالث: )يروفعة علن قيمة المتوسط الحسابي ضمن فئا 

( علن عدد فئا  ووزيع المتوسط الحسابي: 0= 0 – 2وهو ) قم ودرج لالستبانةبين أعلن ودرج وأ
                  . يروفعا ( 2 -3.02و). يتوسطة((  3.39 -0.82) يندفض( و 2.59 -(1

 عرض النيائج ومناقشيها:
 في اإلدار   اإلبدا  عناصر ووافر درجة ياأوال: النيائج الميعلقة بالسؤال األول والذي نصه: 

 العربية المملكة في للبنا  الثانوية يدار  يدترا  لدم المعاصرة اإلدارية االوجاها  ضوء
 .السعودية

لما توضحها  ،رافا  المعياريةلإلجا ة عن هذا السؤاح و  حساب المتوسطا  الحسابية واالنح
 (:0جدوح )

 للمجاالت جميعها مرتبة تنازليا    الميوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (2جدول )
 رقم المجال المجال الميوسط الحسابي المعياري  االنحراف الرتبة الدرجة

 0 المرونة 2.68 50. 0 طةيتوس
 3 الطالقة 2.63 58. 0 يتوسطة
 2 االحتفاظ  االوجاه 0.83 58. 0 يتوسطة
 6 في هم االوجاها  االدارية المعاصرة 2.62 40. 0 يتوسطة
 0 الحساسية لحم المشكال  2.58 44. 5 يندفض
 6 القدرة علن التحليم والربط 2.56 39. 8 يندفض
 2 داطرة والتحد الم 2.54 39. 2 يندفض
 0 االصالة 2.52 58. 8 يندفض
 الدرجة الكلية 2.57 50.  يندفض

 اإلدارية االوجاها  ضوء في اإلدار   اإلبدا  عناصر ووافر درجة أن (0جدوح )تبين 
جاء  بدرجة ضعيفة؛  السعودية العربية المملكة في للبنا  الثانوية يدار  يدترا  لدم المعاصرة

 :الدراسة يجاال فقرا  تلي ووضيح ل وفيما .(50.)وانحرا  يعيار   (0.22 متوسط حسابي )
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 :أوال  : مجال االصالة
( تبين 3والجدوح ) ،لفقرا  يجاح االصالةو  حساب المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية    

 ذلك.
 زليا  لمجال األصالة مرتبة تنا  الميوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (3جدول )

رقم 
الميوسط  الفقارات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

اهتمايي تنصب علن إنتاج أفكار جدتدة أكثر ين اهتمايي  8
 يتوسطة 0 82. 2.68  محاولة الحصوح علن يوافقة اآلررين.

 يتوسطة 0 81. 0.86 أقدم أفكارا جدتدة لتطوير المدرسة. 2
 يتوسطة 3 80. 2.63 وب يتجدد.أنجز األعماح  أسل 0
 يندفضة 0 80. 2.59 أطبق طرق وأساليب جدتدة لحم أيه يشكلة وواجهني. 0
 يندفضة 2 80. 2.57 أيم ين وكرار اإلجراءا  المتبعة في إنجاز العمم. 3
 يندفضة 8 82. 2.54 أحرص علن وقدي  االقتراحا  واألفكار الجدتدة لسير العمم. 2
اآلررين في حم المشكال  التي وعترض سير  أبتعد عن وقليد 0

 يندفضة 2 84. 1.99 العمم.
 يندفضة  58. 2.52 الدرجة الكلية

اإلبدا  اإلدار  في ضوء االوجاها   ووافر عناصرأن درجة   (3ين رالح الجدوح ) تتبين
لمجاح االصالة  لمعاصرة لدم يدترا  يدار  الثانوية للبنا  في المملكة العربية السعودية اإلدارية ا

  ..(26( وانحرا  يعيار  )0.20 متوسط حسابي ) ،ضعيفةجاء  
 :الطالقة: المجال الثاني

 لفقرا  يجاح الطالقة: المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية (0توضح جدوح )
 لمجال الطالقة مرتبة تنازليا    الميوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (4جدول )

رقم 
الميوسط  الفقارات قرةالف

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 يتوسطة 0 83. 2.65 لد  المقدرة علن الدفا  عن أفكار   الحجة والبرهان. 6
لد  القدرة علن إنتاج اكبر عدد يمكن ين األلفاظ ذا  المعنن  9

 يتوسطة 0 63. 2.64 الواحد للداللة علن فكرة يعينة.

تعبير عن يقترحا  لسير العمم حتن ولو لانت أحرص علن ال 02
 يتوسطة 3 73. 2.61 رارج النطاق المألو .

 يتوسطة 3 75. 2.61 أضع يقترحا  عدتدة لحم المشكلة الواحدة. 03
 يتوسطة 2 70. 2.60 استثمر ربراوي السا قة في التعايم يع يواقف جدتدة يدتلفة. 00
 يندفضة 6 70. 2.54 يشكال   العمم. أستطيع اقتراح حلوال سريعة لمواجهة 00

 ميوسطة - 58. 2.63 الدرجة الكلية
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يدترا   المدار    عناصر االبدا  االدار  لدم ووافر( أن درجة 0النتا ج في الجدوح ) بينت
لكم جاء  يتوسطة  الطالقة  في المدار  الثانوية لألبدا  االدار  الثانوية  علن المجاح الثاني 

 .(58.( وانحرا  يعيار  )0.83 متوسط حسابي )
 :المجال الثالث: المرونة
 لفقرا  يجاح المرونة: المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية( 2توضح جدوح )

 لمجال المرونة مرتبة تنازليا    الميوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (5جدول )
رقم 
الميوسط  الفقارات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 

 الدرجة الرتبة عياري الم
 يتوسطة 1 66. 2.71 لد  القدرة علن النظر لأللياء ين زوايا يدتلفة. 06
 يتوسطة 2 63. 2.70 أحصم علن المعار  ين يصادرها  طرق عدتدة. 09
 يتوسطة 3 67. 2.69 أحرص علن يعرفة الرأ  المدالف لرأتي لالستفادة ينه. 00
 يتوسطة 3 63. 2.69 أسعن للحصوح علن األفكار التي وسه  في حم يشكال  العمم. 02
 يتوسطة 5 59. 2.64 أعيد ونظي  المعلويا  التربوية  أساليب يتنوعة يبتكرة 02
 يتوسطة 5 62. 2.64 أثبت يع يوقفي عنديا اقتنع  صحته. 08
 يتوسطة 7 67. 2.62 مثيرة للجدحأنو  في أساليب الحوار عند عرضي للمواضيع التربوية ال 00
 يتوسطة 8 62. 2.61 أحرص علن إحداث وغييرا  في أساليب العمم بين فترة وأررم. 02

 ميوسطة - 50. 2.68 الدرجة الكلية
يدترا  المدار  الثانوية علن ووافر عناصر االبدا  االدار  لدم أن درجة  (2) جدوحتوضح 

 .(50.( وانحرا  يعيار  )2.68وسطة  متوسط حسابي )ككم جاء  يتالمرونة المجاح الثالث 
 الحساسية للمشكالت: المجال الرابع

 لإلجا ة عن الفقرا  المتعلقة بهذا المجاح حسبت المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية
 لمجال الحساسية للمشكالت مرتبة تنازليا    الميوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (6جدول )

رقم 
الميوسط  الفقارات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 

 الدرجة الرتبة المعياري 
 يتوسطة 1 57. 2.64 أعد رطة راصة لمواجهة الطوارئ  في العمم. 02
 يتوسطة 2 60. 2.62 المتعلقة  المشكال  قبم اوداذ قرار حيالها. أجمع واحلم البيانا  06
 يتوسطة 3 57. 2.61 ا.أرطط لمواجهة يشكال  العمم الممكن حدوثه 03
 يتوسطة 4 60. 2.60 أحرص علن يعرفة أوجه القصور و الضعف فيما أقوم  ه ين عمم. 02
 يتوسطة 0 60. 2.60 العمم زييال  كال  التي وعاني ينهاأيتلك رؤية دقيقة الكتشا  المش 00
 يندفضة 8 61. 2.57 أقوم  عمم الدراسا  المستقبلية لحم األزيا . 32
 يندفضة 2 61. 2.56 م برصد الفرص والتهدتدا  المؤثرة علن العمم المدرسيأقو  30
أطلع علن لم يا هو جدتد في اإلدارة التربوية لزيادة قدروي علن  09

 يندفضة 6 61. 2.55 يواجهة المشكال  المستقبلية.
 يندفضة 9 61. 2.52 أعد رطة راصة لمواجهة األزيا  المتوقعة في العمم. 08
 يندفضة 02 56. 2.50 دم ينهجية التفكير العلمي في حم المشكال أستد 30
 يندفضة 00 55. 2.49 أ حث عن ابداح  جدتدة لحم المشكال  . 33
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 يندفضة 00 54. 2.47 أونبأ  مشكال  العمم قبم حدوثها. 00
 منخفضة - 44. 2.58 الدرجة الكلية

يدترا  المدار   دار  لدمبدا  اإلووافر عناصر اإلأن درجة ( 8)بينت النتا ج في الجدوح 
( 2.58 متوسط حسابي ) ضعيفةككم جاء  الحساسية للمشكال   علن المجاح الرا ع  الثانوية

 .(44.وانحرا  يعيار  )
 المخاطرة واليحدي : المجال الخامس

 .لإلجا ة عن الفقرا  المتعلقة بهذا المجاح حسبت المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية
 لمجال المخاطرة واليحدي مرتبة تنازليا    الميوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (7جدول )

رقم 
الميوسط  الفقارات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 يتوسطة 1 55. 2.61 أوقبم الفشم  اعتباره التجربة التي وسبق النجاح. 38
 يتوسطة 2 57. 2.60 األداء  غض النظر عن وجود يعارضة.أوبنن أفكار جوهرية لتغيير  32
 يندفضة 3 54. 2.59 احتمالية الفشم. دة ألداء العمم  غض النظر عنأقترح أساليب جدت 30
 يندفضة 3 54. 2.59 أسمح  قدر لبير ين المداطرة المحسوبة في اوداذ القرارا . 02
 يندفضة 5 54. 2.55 يا أقوم  ه ين أعماح. لد  االستعداد لمواجهة النتا ج المتروبة علن 36
 يندفضة 5 54. 2.55 أعبر عن أفكار   المنطق. 00
 يندفضة 7 54. 2.54 ألجع المبادرا  االبتكارية الفردية والجماعية. 00
 يندفضة 7 53. 2.54 أوجاهم اللوا ح والقوانين أحيانا إذا لان ذلك يددم يصلحة العمم. 39
 يندفضة 9 53. 2.52 ا أقوم  ه ين أعماح.أوحمم يسؤولية ي 32

 منخفضة - 39. 2.54 الدرجة الكلية
يدترا  المدار  الثانوية  علن المجاح الدايس درجة وقدترا   أن (2) الجدوحبينت النتا ج في 

 .(39.( وانحرا  يعيار  )2.54 متوسط حسابي ) ضعيفةككم جاء  المداطرة والتحد  
 لى اليحليل والرابط قدرة عمال: المجال السادس

 لإلجا ة عن الفقرا  المتعلقة بهذا المجاح حسبت المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية
 لمجال المقدرة على اليحليل والرابط مرتبة تنازليا    الميوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (8جدول )

رقم 
الميوسط  الفقارات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 

 الدرجة الرتبة اري المعي
 يتوسطة 1 58. 2.60 أربط نتا ج العمم بدوافع االوجاه نحو التغيير. 06
 يندفضة 2 55. 2.58 لد  القدرة علن ونظي  أفكار . 03
 يندفضة 2 55. 2.58 لد  القدرة علن وحليم يهما  العمم. 00
 يندفضة 0 57. 2.58 أحدد وفاصيم العمم قبم البدء بتنفيذه. 08
 يندفضة 2 55. 2.57 د  القدرة علن وجز ه يهما  العمم وفقا لألولويا  المهمةل 02
 يندفضة 8 54. 2.55 أيتلك القدرة علن إدراك العالقة بين األلياء ووفسيرها 02

 منخفضة - 39. 2.56 الدرجة الكلية
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 ح الساد يدترا  المدار  الثانوية علن المجاأن درجة وقدترا   (6)بينت النتا ج في الجدوح 
 .(39.( وانحرا  يعيار  )2.56 متوسط حسابي ) ضعيفةلكم جاء   القدرة علن التحليم والرا ط

 اال:يفاظ باالتجاه: المجال السابع
 لإلجا ة عن الفقرا  المتعلقة بهذا المجاح حسبت المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية

 لمجال اال:يفاظ باالتجاه مرتبة تنازليا    ياريةالميوسطات الحسابية واالنحرافات المع (9جدول )
رقم 
الميوسط  الفقارات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 

 الدرجة الرتبة المعياري 
 يتوسطة 1 55. 2.64 أيتلك دوافع قوية لتحقيق النجاح واالستمرارية في العمم 22
 وسطةيت 0 55. 2.64 أرلز علن إنجاز األعماح الصحيحة أكثر ين أ  ليء آرر 09
 يتوسطة 2 54. 2.63 يوافقة األرريا  أهت   إنتاج أفكار جدتدة أكثر ين اهتمايي  محاولة حصوح 20
 يتوسطة 3 55. 2.62 أعبر عن ثقتي  النجاح ين رالح الممارسا  العملية. 23
 ضعيفة 4 55. 2.59 ونسج  أفكار  يع الصالح العام للمدرسة 20
 ضعيفة 5 52. 2.57 ه يتا عه المستجدا  التربوية . الحداثة  ما فيأفكار   تس  و 20

 ميوسطة - 40. 2.63 الدرجة الكلية
يدترا  المدار  الثانوية  علن المجاح السا ع أن درجة وقدترا   (9)بينت النتا ج في الجدوح 

 (.40.( وانحرا  يعيار  )2.63االحتفاظ  االوجاه لكم جاء  يتوسطة  متوسط حسابي )
 ل االتجاهات االدارية المعاصرةظفي  :المجال الثامن

 لإلجا ة عن الفقرا  المتعلقة بهذا المجاح حسبت المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية
 لمجال االتجاهات االدارية المعاصرة مرتبة تنازليا    الميوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (11)جدول 

رقم 
الميوسط  الفقارات الفقرة

 بيالحسا
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 يتوسطة 1 54. 2.66  أعماح االدارية علن القيام  اثق ين قدروي 28
الجع علن المشارلة في األنشطة التي وعزز ين المعرفة المروبطة  22

 يتوسطة 0 57. 2.66 .الخ (،الدورا  التدريبية  ، أنشطتها )يثم : المؤومرا  ورلا  العمم 
 يتوسطة 3 55. 2.65 لسا  عمم لتبادح المعرفةاقوم  ج 82
 يتوسطة 0 53. 2.64 اثق قدرة العايلين علن انجاز العمم  ووحفيز العايلين 80
 يتوسطة 0 55. 2.64 أصر علن وحقيق أهدافي 26
 يتوسطة 8 50. 2.63 اوفر وسا م االوصاح ألنشر المعرفة 29
 يتوسطة 8 55. 2.63 افوض السلطة الكافية لألفراد 80
الحصوح علن يوافقة ر جدتدة أكثر ين اهتمايي  أهت   إنتاج أفكا 22

 يتوسطة 6 58. 2.62 األرريا 
 يتوسطة 6 94. 2.62 اوحم  الشجاعة للقيام  أعماح ابداعية 80
 يتوسطة 02 50. 2.61 اثق ين قدروي علن المهام الموللة لي 82
 طةيتوس 11 50. 2.60 الجع علن وبادح المعرفة 86
 يتوسطة 11 50. 2.60 اكفاء االفراد علن جهوده  لكسب يعرفة جدتدة ودع  نشاطاوه  82
 يتوسطة 13 50. 2.59 اهت  بذو  الدبرا  العالية ووحفيزه  83
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رقم 
الميوسط  الفقارات الفقرة

 بيالحسا
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 يندفضة 14 49. 2.58 اسيطر بدرجة لبيرة علن الطرق التي اؤد  بها 88
 ميوسطة - 40. 2.61 الدرجة الكلية

 يدتر  المدار  الثانوية دار  لدم ووافر عناصر اإلبدا  اإلأن درجة  (02لجدوح )بينت النتا ج في ا
( 2.61دارية المعاصرة لكم جاء  يتوسطة  متوسط حسابي )م االوجاها  اإلهفي الثاين  المجاحعلن 

 .(40.وانحرا  يعيار  )
( α=0.05مسيوى ) عند إ:صائية داللة ذات فروق  توجد هل :الميعلقة بالسؤال الثاني النيائج: ثانيا  

 في للبنات الثانوية مديرات لدى المعاصرة اإلدارية االتجاهات ضوء في اإلداري  اإلبداع تطبيق واقع في
 ؟(الخبرةو  ,المؤهل العلمي ) لميغيرات تعزى  السعودية العربية المملكة

 التباتنإجراء وحليم  و و  ،حساب المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعياريةلإلجا ة عن هذا السؤاح و  
يدترا  يدار  الثانوية للبنا  في المملكة العربية السعودية وبعا  لمتغير )المؤهم   الثنا ي للفروق بين وقدترا

  حيث لانت النتا ج لاآلوي: ،الدبرة(و  ،العلمي
 لما و  ،و  حساب المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية :سب ميغير المؤهل العلمي: .أ

 فراد عينه الدراسة لتقدترا  يدترا  المدار  الثانويةأللعينا  المستقلة إلجا ا  " tارتبار" دامداست
 لمعاصرةادار  في ضوء االوجاها  اإلدارية للبنا  في المملكة العربية السعودية لتطبيق اإلبدا  اإل

 ( توضح ذلك.00والجدوح ) ،وبعا لمتغير المؤهم العلمي
ليقديرات مديرات المدارس الثانوية للبنات في   t- testلحسابية واالنحرافات المعيارية واخيبار الميوسطات ا (11جدول ) 

 .لمعاصرة تبعا  لميغير المؤهل العلمياي ضوء االتجاهات اإلدارية المملكة العربية السعودية ليطبيق اإلبداع اإلداري ف

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 عياريالم

 قيمة

 " ت "

 مستوى

 الداللة

 58. 2.45 186 دراسا  عليا 12. 1.54 58. 2.56 134  كالوريو  االصالة
 59. 2.64 186 دراسا  عليا 08. 1.74 57. 2.75 134  كالوريو  الطالقة
 المرونة
 

 49. 2.65 186 دراسا  عليا 39. 84. 52. 2.70 134  كالوريو 
 ال الحساسية للمشك

 
 45. 2.57 186 دراسا  عليا 89. 13. 42. 2.58 134  كالوريو 

 38. 2.52 186 دراسا  عليا 49. 67. 41. 2.56 134  كالوريو  المداطرة والتحد 
 37. 2.54 186 دراسا  عليا 40. 84. 40. 2.58 134  كالوريو  والرا ط قدرة علن التحليممال

 40. 2.64 186 دراسا  عليا 90. -12.- 39. 2.63 134 وريو  كال  االوجاه  االحتفاظ
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 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 عياريالم

 قيمة

 " ت "

 مستوى

 الداللة

 االدارية م االوجاها هفي 
 المعاصرة

 41. 2.60 186 دراسا  عليا 46. 73. 40. 2.63 134  كالوريو 
 49. 2.35 186 دراسا  عليا 18. 1.31 52. 2.43 134  كالوريو  الدرجة الكلية

عدم وجود فروق ذا  دالله إحصا ية  عند يستوم   إلن( 00النتا ج في الجدوح ) وشير
لتقدترا  يدترا  المدار  الثانوية للبنا  في المملكة العربية السعودية لتطبيق ( α=0.05الداللة )

 .لمعاصرة لدم يتغير المؤهم العلميادار  في ضوء االوجاها  اإلدارية اإلبدا  اإل
لتقدترا  حسابية واالنحرافا  المعيارية لتقدترا  و  حساب المتوسطا  ال :سب ميغير الخبرة: .ب

يدترا  المدار  الثانوية للبنا  في المملكة العربية السعودية لتطبيق اإلبدا  اإلدار  في ضوء 
 توضح ذلك. (00والجدوح ) ،الدبرةلمعاصرة وبعا  لمتغير ااالوجاها  اإلدارية 

رية ليقديرات مديرات المدارس الثانوية للبنات في المملكة الميوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا  (12)جدول 
 الخبرةلمعاصرة تبعا  لميغير االعربية السعودية ليطبيق اإلبداع اإلداري في ضوء االتجاهات اإلدارية 

 االنحراف المعياري  الميوسط الحسابي العدد الخبرة المجال

 االصالة
 61. 2.46 39 سنوا  2اقم ين 

 62. 2.52 105 وا سن 02 إلن 8ين 
 55. 2.49 176 سنوا  02اكثر ين 

 الطالقة
 57. 2.66 39 سنوا  2اقم ين 

 59. 2.76 105 سنوا  02 إلن 8ين 
 58. 2.64 176 سنوا  02اكثر ين 

 المرونة
 57. 2.57 39 سنوا  2اقم ين 

 51. 2.68 105 سنوا  02 إلن 8ين 
 48. 2.70 176 سنوا  02اكثر ين 

 للمشكال  ةاسيالحس
 37. 2.50 39 سنوا  2اقم ين 

 45. 2.57 105 سنوا  02 إلن 8ين 
 44. 2.60 176 سنوا  02اكثر ين 

 المداطرة والتحد 
 34. 2.49 39 سنوا  2اقم ين 

 37. 2.55 105 سنوا  02 إلن 8ين 
 42. 2.54 176 سنوا  02اكثر ين 

 القدرة علن التحليم
 والربط

 37. 2.53 39  سنوا 2اقم ين 
 39. 2.58 105 سنوا  02 إلن 8ين 

 38. 2.55 176 سنوا  02اكثر ين 

 االحتفاظ  االوجاه
 45. 2.66 39 سنوا  2اقم ين 

 40. 2.63 105 سنوا  02 إلن 8ين 
 38. 2.63 176 سنوا  02اكثر ين 

 36. 2.64 39 سنوا  2اقم ين  م االوجاها هفي 
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 االنحراف المعياري  الميوسط الحسابي العدد الخبرة المجال
 43. 2.62 105 سنوا  02 إلن 8 ين االدارية المعاصرة

 40. 2.60 176 سنوا  02اكثر ين 

 الدرجة الكلية
 48. 2.47 39 سنوا  2اقم ين 

 58. 2.49 105 سنوا  02 إلن 8ين 
 47. 2.49 176 سنوا  02اكثر ين 

  وجود فروقا  هاهرية بين يتوسطا  الحسابية  لتقدترا  يدترا إلن (00النتا ج في الجدوح ) وشير
دار  في ضوء االوجاها  المدار  الثانوية للبنا  في المملكة العربية السعودية لتطبيق اإلبدا  اإل

صحاب فئة أسنوا ( و  02 إلن 8)ين  ةصحاب فئأرة إذ حصم لمتغير الدب وبعا ،لمعاصرةااإلدارية 
صحاب فئة ( تليه  ا2.49علن يتوسط حسابي بلغ )أ علن الدرجة الكلية علن  سنوا ( 02كثر ين أ)
الفروق بين المتوسطا  ولتحدتد فيما اذا لانت  ،(2.47سنوا (  إذ بلغ يتوسطه  الحسابي ) 2قم ين أ)

(و  وطبيق وحليم التباتن األحاد  وجاء  نتا ج وحليم  α=0.05حصا ية عند يستوم )إذا  داللة 
 (.03التباتن علن النحو الذ  توضحه الجدوح )

ل اليباين األ:ادي ليقديرات ليقديرات مديرات المدارس الثانوية للبنات في المملكة نيائج اخيبار تحلي (13جدول )
 لمعاصرة تبعا  لميغير الخبرة.ااالتجاهات اإلدارية العربية السعودية ليطبيق اإلبداع اإلداري في ضوء 

 مصدر التباين المجال
 مجموع

 المربعات

متوسط 

 المربعات

 "قيمة  "ف

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 االصالة
 158. 054. 109. بين المجموعا 

 
.85 
 345. 107.888 دارم المجموعا  

  107.997 الكلي
 الطالقة 26. 1.352

 469. 937. بين المجموعا 
 347. 108.483 دارم المجموعا 

  109.420 الكلي

 المرونة
 1.008 261. 521. بين المجموعا 

 
.36 
 259. 80.981 دارم المجموعا  

  81.502 الكلي
للمشكال  ةالحساسي 46. 762.  

 149. 297. بين المجموعا 
 195. 61.053 دارم المجموعا 

  61.350 الكلي

z المداطرة والتحد  
 379. 060. 121. بين المجموعا 

 
.68 
 160. 49.924 دارم المجموعا  

  50.044 الكلي
 القدرة علن التحليم

را طوال  
 046. 091. بين المجموعا 

 153. 47.766 دارم المجموعا  74. 299.
  47.858 الكلي

 111. 018. 036. بين المجموعا  االحتفاظ  االوجاه
 

.89 
 161. 50.382 دارم المجموعا  



  سام العمر   أيم الرويلي، أ.د......                        يدار  يدترا  لدم اإلدار   اإلبدا  عناصر ووافر درجة

714 

 مصدر التباين المجال
 مجموع

 المربعات

متوسط 

 المربعات

 "قيمة  "ف

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

  50.418 الكلي
االدارية م االوجاها هفي   

 المعاصرة
 023. 046. بين المجموعا 

 167. 52.353 دارم المجموعا  87. 138.
  52.399 الكلي

 98. 016. 004. 008. بين المجموعا  الدرجة الكلية
   264. 82.678 دارم المجموعا  
    82.686 الكلي 

حصا ية عند يستوم إعدم وجود فروق ذا  داللة  إلن (14أههر  النتا ج في الجدوح )
(α=0.05)المدار  الثانوية للبنا  في المملكة العربية السعودية علن درجا  لتقدترا  يدترا  

 لمعاصرة وبعا  لمتغير الدبرة. التطبيق اإلبدا  اإلدار  في ضوء االوجاها  اإلدارية 
 مناقشة النيائج واليوصيات:

 ضوء في اإلداري  اإلبداع عناصر توافر درجة ول: ماقشة النيائج الميعلقة بالسؤال األ مناأوال : 
 .السعودية العربية المملكة في للبنات الثانوية مدارس مديرات لدى المعاصرة اإلدارية اتاالتجاه

 ضوء في اإلدار   اإلبدا  عناصر ووافر درجة أن (0جدوح )نتا ج الدراسة لما في أههر  
 السعودية العربية المملكة في للبنا  الثانوية يدار  يدترا  لدم المعاصرة اإلدارية االوجاها 

قد جاء ورويب يجاال  و  .(50.)وانحرا  يعيار   (0.22بدرجة ضعيفة؛  متوسط حسابي )جاء  
الحساسية  ،االحتفاظ  االوجاه )وللها بدرجة يتوسطة( ،الطالقة ،نةالدراسة علن النحو اآلوي: المرو 

وربما وعزم هذه النتيجة الن  االصالة )وللها بدرجة يندفضة(. ،المداطرة والتحد  ،للمشكال 
 ،فضال عن غياب الحوافز وضعف المساءلة ،عة العمم االدار  الذ  وغلب عيه صفة الرووينيةطبي

واهتمام المستويا  االدارية العليا  االنضباط المدرسي وونفيذ البرايج الدراسية والترليز علن المبادئ 
 االبداعية.علن يهارا  االدارة وغياب فرص التدريب والتأهيم  ،االدارية الكالسيكية التقليدية

مسيوى  عند إ:صائية داللة ذات فروق  توجد هل الثاني: بالسؤال الميعلقة النيائج مناقشةثانيا : 
((α =0.05 مديرات لدى المعاصرة اإلدارية االتجاهات ضوء في اإلداري  اإلبداع تطبيق واقع في 

 ؟(الخبرة ,ميالعل المؤهل) لميغيرات تعزى  السعودية العربية المملكة في للبنات الثانوية
 واقع في إحصا ية داللة ذا  فروق  وجود عدم إلن الدراسة نتا ج لار أ العلمي: المؤهل ميغير .أ

 الثانوية يدار  يدترا  لدم لمعاصرةا اإلدارية االوجاها  ضوء في اإلدار   اإلبدا  وطبيق
 ،لمجاال ا جميع علن( العلمي المؤهم) لمتغير وبعا   ،السعودية العربية المملكة في للبنا 
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 المجاال  هذه في حصا يةإ داللة ذا  فروق  وجود عدم في السبب وربما يعزم  ،ككم والمقيا 
 ،والدبرا  المعلويا  حيث ين ،نفسة هو العليا والدراسا  العليا الشهادة حاصم تتلقاه يا نأ

 شهادةال حايم يعرفه يا نفسها داريةاإل شؤون ال  المعرفة ين لدية البكالوريو  لهادة فحايم
 عطاءإ  في الجايعية المناهج في التدطيط وسوء ،التنظي  عدم إلن ذلك يعود وقد ،العليا

 علن ذلك واقتصار ،المرحلتين كلتا في عملة ثناءأ المدتر يحتاجها التي والدبرا  المعلويا 
 في عملية يساقا  وجود وعدم ،حياناأل  عض في وفيد ال عاية ويتطلبا  النظرية المواد
 الدبرة كسب علن وساعده ودرجه قبم حقيقي يوقف في الطالب وضع علن وساعد ا الجايع

 .نظرية يواد هي الجايعا  في ودر  التي المواد غلبأ  نأ حيث ،العمم لسوق  رروجه قبم
 داللة ذا  فروق  وجود عدم الدراسة نتا ج ألار  فقد الدبرة لمتغير  النسبة ياأميغير الخبرة:  .ب

 اإلدارية االوجاها  ضوء في اإلدار   اإلبدا  وطبيق درجة في( α=0.05) يستوم  عند إحصا ية
 الدبرة لمتغير وعزم  السعودية العربية المملكة في للبنا  الثانوية يدار  يدترا  لدم لمعاصرةا

 داللة ذا  فروق  وجود عدم في السبب ككم. وربما يعزم  والمقيا  ، المجاال  جميع علن
 والمدترا  المدترين ين المطلوبة اإلدارية المهام نأ إلن ،عدم نإل المجاال  هذه في حصا يةإ

 المهام للمدترا  تبين وهيفي وصف وجود إلنو  ،اإلدارية الدبرة عن النظر  غض نفسها هي
 ووبادح  االرتالط له  وسمح يكثفة لدورا  المدترا  رضو  وعدم ،ينه  المطلوبة والواجبا 
 . بينه  فيما الدبرا 

 :اليوصيات
 :ويةين نتا ج يمكن وقدي  التوصيا  اآلالدارسة ه ي ضوء يا ووصلت إليف
دار  في العمم لالروقاء  الواقع الحالي بدا  اإلالمدار  الثانوية للبنا  نحو اإل وحفيز يدترا  -

 للمدار  الثانوية  في السعودية.
 ،نع القرارا كبر للمشارلة في صدار  الثانوية في السعودية فرصة أعطاء المدترا  في المإ  -

 ووفويض الصالحيا .
دترا  وووعيته   ضرورة يمارسة اإلبدا  اإلدار  في ضوء االوجاها  االهتمام بتشجيع الم -

 دارية المعاصرة.اإل
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