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 ممخص:

اإلدارة اإلبداعية بالمدارس التابعة لمكتب  ىدف ىذا البحث إلى التعرف عمى واقع تطبيق
التعميم في محافظة سميراء من وجية نظر المعممين، ولتحقيق ىذا اليدف تم اختيار عينة 

( معممًا، 179عشوائية من المعممين بالمدارس الحكومية محافظة سميراء، بمغ عددىم )
، واستخدم الباحث ادثالثة أبع ( عبارة موزعة عمى35من )تصميم استبانو تكونت وتم 

المنيج الوصفي المسحي، وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية:  أن درجة موافقة عينة 
الدراسة عمى واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء جاءت 
بدرجة )متوسطة(، بينما جاءت درجة موافقة عينة الدراسة عمى بعد الصعوبات التي تواجو 
تطبيق  اإلدارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء بدرجة عالية، كما جاءت 
درجت موفقتيم عمى بعد الصعوبات التي تحد من تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس 

 الحكومية بمحافظة سميراء بدرجة موافقة عالية أيضًا.
الحكومية، محافظة سميراء،  الكممات المفتاحية: واقع، اإلدارة اإلبداعية، المدارس

 المعممين.
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ABSTRACT: 

The current research aimed to identify the status-quo of applying 
creative management in schools affiliated to the Education Office 
in Samiraa Governorate from the viewpoints of teachers. For 
achieving the purpose of the research, a random sample of 
teachers in government schools in Samiraa Governorate was 
assigned totaling (179) teachers. A questionnaire was designed  
consisting of (35) items under three main dimensions. The 
research adopted the descriptive survey method, and the following 
results were yielded: the degree of approval of the study sample 
on the status quo of applying creative management in government 
schools in Samiraa Governorate was (medium), while the degree 
of approval of the study sample concerning the difficulties 
encountering creative management application in public schools 
in Samiraa Governorate was high.  The degree of approval of the 
study sample concerning the difficulties limiting creative 
management application in public schools in Samira Governorate 
was high also. 

Keywords: status quo, creative management, public schools, 
samaraa Governorate, teachers. 
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 مقّدمة الدراسة:
تعاني كثير من مؤسسات التعميم العام في الوطن العربي من ضعف القدرة عمى 
مواجية مشكالت العصر الحديث، ومواكبة التطورات اليائمة في مجال قيادة العمل اإلداري 
فييا، األمر الذي يترتب عميو حدوث ضعف في تقديم مستوى الخدمات المقدمة 
لممستفيدين منيا. ولتحسين تقديم الخدمات في تمك المؤسسات، يجب العمل عمى تطوير 

مع متطمبات العصر الحديث، من خالل تأىيميم وتدريبيم قيادة إدارية قادرة عمى التعامل 
 عمى أنماط قيادية فاعمة، والتي من بينيا نمط القيادة اإلبداعية.

وتحاول معظم المؤسسات التعميمية في جميع دول العالم جاىدة لتطوير خدماتيا، 
جود قيادة والوصول إلى مستوى متقدم من الجودة والكفاءة، وال يمكن أن يتحقق ذلك إال بو 

تربوية تتمتع بكفاءة عالية وفاعمة ُتحسن توظيف الموارد المتاحة ليا، وقادرة عمى اتخاذ 
القرارات المناسبة، وحل المشكالت بطريقة إبداعية من خالل تطبيق الفكر اإلداري الحديث، 
 وألىمية القيادة التربوية في عممية التطوير ال بد من إعدادىم وتطوير قدراتيم وتنمية

 (.11، 2016مياراتيم لتحقيق األىداف المنشودة )الحريري، 
وتعد اإلدارة اإلبداعية من أبرز االتجاىات اإلدارية والتنظيمية الحديثة التي تيتم 
دارة العنصر البشري في المؤسسات بشكل عام، وفي مؤسسات  ببناء العالقات اإلنسانية وا 

لتحديث ومواكبة تطورات العصر التعميم بشكل خاص، مما يعني السعي لمتطوير وا
، 2013السريعة، وتحقق أعمى درجات الجودة في األداء واالنجاز المتميز )قارة والصافي، 

64.) 
وألىمية تطوير مؤسسات التعميم العام وفق منظور اإلدارة اإلبداعية، تناولت العديد 

داخل اإلدارة من المؤتمرات أىمية تطوير القيادات اإلدارية في الوطن العربي وفق م
( إلى ضرورة تفعيل قيادة 2016اإلبداعية، حيث أشار الممتقى الدولي الثالث لعام )

اإلبداع واالبتكار في المؤسسات والمنظمات العربية في ظل مفاىيم اإلدارة الحديثة. كما 
( والذى أقامو معيد التنمية 2018ناقش مؤتمر القيادة اإلدارية والتطوير المؤسسي )

في القاىرة، أسباب قمة وجود الكفاءات اإلدارية المتميزة في الوطن العربي مقارنة  اإلدارية
 باحتياجات الدول من تمك الكفاءات.

 ,Riccio)اإلدارة اإلبداعية من الموضوعات اليامة حيث أشار ريكيو  دوتع
في مجال التعميم كما ىو الحال في الشركات  القيادة اإلبداعيةإلى أىمية  (2010:18

في مجال التعميم بعامة  القيادة اإلبداعيةيوجد حالًيا نقص في القطاع الخاص، ويرى أنو و 
وفي مجال اإلشراف التربوي بخاصة، ويضيف أنو يجب  تنفيذ استراتيجيات رسمية لتنمية 
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في مؤسسات التعميم العام، كما يحدث مع المدراء والرؤساء  القيادة اإلبداعيةميارات 
ات القطاع الخاص لممساعدة في ضمان مستقبل مزدىر لممؤسسات التنفيذيين في شرك
 التي يعممون بيا.

وألىمية اإلدارة اإلبداعية في مجال التعميم العام لما ليا من قدرة عمى مواكبة 
م، جاءت ىذه الدراسة 2030التطورات العممية في ىذا العصر، وبما يحقق رؤية المممكة 

ارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من لتسمط الضوء عمى واقع تطبيق اإلد
 وجية نظر المعممين.

 الدراسة: مشكمة
لقد أوجدت التطورات المعاصرة في عناصر البيئة التنافسية التي تواجييا 
المؤسسات التعميمية الحاجة إلى اإلبداع اإلداري، فقامت باالستجابة ليذه الحاجة بتبني 

نشاء وحدات إدارية كدوائر البحث والتطوير سياسات لإلبداع عمى مستو  ى المؤسسة، وا 
ووحدات التطوير التنظيمي، تستيدف رعاية اإلبداع وتنميتو وتوجييو نحو تحقيق أىدافيا، 
مع توفير البيئة التنظيمية التي تشجع اإلبداع والتجديد ألن إغفال عنصر من ىذه 

 العناصر يقمل نسبيا من فرص اإلبداع والتميز.  
ما أن التغير السريع والتطور المعموماتي والتقني الذي يعيشو عالم اليوم يفرض وب

ذ يعتبر التجديد في  عمى الجميع بال استثناء ضرورة المواكبة والتطور لمتزود بكل جديد، وا 
المجال اإلداري من أساليب التطور والمعاصرة حيث يتحتم عمى القائد في أي موقع كان أن 

ث المستمر، من خالل األخذ بكل جديد ممكن، وتطبيق األساليب يتسم عممو بالتحدي
اإلدارية المحفزة لمعاممين معو ليعطوا أقصى ما لدييم من إمكانات وقدرات ويحققوا أىداف 

 (.102،ص2011منظمة العمل التي ينتسبون إلييا )التميمي وسميمان، 
قبل القادة التربويين  وعمى الرغم من أىمية اإلدارة اإلبداعية إال أن ممارستيا من

بينما (، 2013ما زال دون المأمول، وىذا ما توصمت إليو دراسة عبابنة والشقران )
( إلى وجود صعوبات وبدرجة كبيرة تحد من ممارسة اإلبداع 2017توصمت دراسة العنزي )

اإلداري لدى المشرفين التربويين بمدينة الرياض، كما توصمت دراسة  فاطمة الممعي 
أن حاجة اإلدارة التربوية إلى القادة األكفاء من ذوي العمم واإلبداع ال تكاد إلى  (2014)

إنتاجية اإلدارة تتأثر ارتفاعًا أو انخفاضًا بنوعية  تعادليا حاجة؛ حيث ثبت بالتجربة أن
الواجب توافرىا لدفع  القيادة التي تتوالىا، ولذلك أصبح اإلبداع يمثل أحد العوامل الرئيسة

 نجاح المؤسسي في المؤسسات التربوية. عجمة ال
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من خالل العرض السابق يمكن صياغة مشكمة الدراسة الحالية بالسؤال الرئيس 
التالي: ما واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من وجية 

 نظر المعممين؟ 
 الدراسة: أسئمة
 ما اإلطار الفكري لمقيادة اإلبداعية؟ 
  اقع تطبيق اإلدارة اإلبداعيةة بالمةدارس التابعةة لمكتةب التعمةيم بمحافظةة سةميراء ما و

 من وجية نظر المعممين؟
  مةةا المقترحةةات التةةي تسةةيم فةةي تطةةوير ممارسةةة اإلبةةداع اإلداري بالمةةدارس التابعةةة

 لمكتب التعميم بمحافظة سميراء من وجية نظر المعممين؟ 
 اع اإلداري بالمةدارس الحكوميةة بمحافظةة ما الصعوبات التي تحد مةن ممارسةة اإلبةد

 سميراء من وجية نظر المعممين؟
 أىداف الدراسة:

 األىداف التالية:  تحقيق إلى الدراسة ىذه ىدفت
 تعرف اإلطار الفكري لمقيادة اإلبداعية؟ 
  تعةةةرف واقةةةع تطبيةةةق اإلدارة اإلبداعيةةةة بالمةةةدارس التابعةةةة لمكتةةةب التعمةةةيم بمحافظةةةة

 المعممين.سميراء من وجية نظر 
  تعةةةرف الصةةةعوبات التةةةي تحةةةد مةةةن ممارسةةةة اإلبةةةداع اإلداري بالمةةةدارس الحكوميةةةة

 بمحافظة سميراء من وجية نظر المعممين
  تقديم عدد من المقترحات التي تسيم في تطةوير ممارسةة اإلبةداع اإلداري بالمةدارس

 التابعة لمكتب التعميم بمحافظة سميراء من وجية نظر المعممين.
 اسة:الدر  يةأىم

 تكمن أىمية الدراسة الحالية بما يمي:
  تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية الموضوع الةذي يتناولةو وىةو اإلبةداع اإلداري

 بالمدارس، ومالو من أثر إيجابي وفاعل عمى تحسين أداء العاممين فييا.
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  يؤمل أن تسةيم ىةذه الدراسةة فةي تغييةر بعةض جوانةب العمةل اإلداري بالمةدارس مةن
 رسات إدارية تقميدية روتينية تمارس من قبل القيادات المدرسية.مما

  يؤمةل أن تسةةيم ىةذه الدراسةةة فةي إطةةالع البةاحثين والميتمةةين بشةؤون التعمةةيم عمةةى
 واقع اإلبداع اإلداري ومعوقاتو بالمدارس.

  سةةتقدم ىةةذه الدراسةةة عةةدد مةةن المقترحةةات التةةي تسةةيم فةةي تطةةوير ممارسةةة اإلبةةداع
 مكن استخداميا بالمدارس.اإلداري، والتي ي

 الدراسة: حدود
 التالية: بالحدود الحالية الدراسة تحديد تم

  الموضةةوعية: اقتصةةر البحةةث عمةةى معرفةةة اإلطةةار الفكةةري لمقيةةادة اإلبداعيةةة، وتحديةةد
واقةةع تطبيةةق اإلدارة اإلبداعيةةة بالمةةدارس التابعةةة لمكتةةب التعمةةيم بمحافظةةة سةةميراء 

 لمتعمقة بو.وتحديد المعوقات والمقترحات ا
  البشةرية: اقتصةةر البحةةث عمةى المعممةةين بالمةةدارس التابعةة لمكتةةب التعمةةيم بمحافظةةة

 سميراء. 
 .المكانية: اقتصر البحث عمى المدارس التابعة لمكتب التعميم بمحافظة سميراء 
  الزمانيةةةةة: تةةةةم تطبةةةةق البحةةةةث فةةةةي الفصةةةةل الدراسةةةةي األول مةةةةن العةةةةام الدراسةةةةي

 ىةة(.1440/1441)
 دراسة:ال مصطمحات

 اإلبداع اإلداري: 
يعرف اإلبداع عمى أنو نمط حياة يعيشو الفرد، وطريقة لمعرفة العالم، بحيث 
تساعد الفرد عمى تطوير إمكاناتو ومواىبو واستغالل قدراتو ما أمكن من اجل القدرة عمى 
 استنباط أفكار جديدة وغير مألوفة، وتطوير حساسيتو لممشكالت والثغرات )قارة والصافي،

2013 ،36.) 
( بأنو قدرة المديرين عمى استخدام أساليب 98، 2012بينما يعرفو الجميمي )

التفكير الحديثة، والقدرات العقمية والذىنية البتكار طرائق وأساليب جديدة لمعمل لم تكن 
معروفة من قبل، وتكون أكثر كفاءة وفعالية في رفع كفاءة المؤسسات وتجويدىا 

 باستمرار.  
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اإلبداع اإلداري إجرائًيا في ىذا البحث: بأنو مجموعة القدرات والخصائص  وُيعرَّف
التي يتميز بيا قائد المدرسة، والتي تمكنو من إنتاج فكرة جديدة متميزة، قابمة لمتطبيق في 
مجال قيادة المدرسة الحكومية بمحافظة سميراء، بيدف حل مشكمة أو تطوير نظام قائم 

جديد في التعميم يساىم في مساعدة المعمم عمى تحقيق أو إيجاد مفيوم أو أسموب 
 األىداف التربوية بفعالية وكفاءة.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 أواًل: اإلطار الفكري لإلدارة اإلبداعية ويتضمن:

 تعريف اإلدارة اإلبداعية:
والتي  تعرف اإلدارة اإلبداعية عمى أنيا مجموعة التغيرات التي يقوم بيا القائد،

من الممكن أن تحدث عمى الييكل والعممية والسموك التنظيمي، أو ىي عممية االستثمار 
، 2011لتمك األفكار الجديدة والعمل عمى تطويرىا وتطبيقيا داخل المنظمة )خصاونة،

34.) 
( بأنيا عبارة عن عممية فكرية منفردة تجمع بين 39، 2012ويعرفيا خيري )
الخالق، وىي ناتج تفاعل متغيرات ذاتية أو موضوعية أو شخصية  المعرفة المتألقة والعمل

أو بيئية أو سموكية، يقودىا أشخاص متميزون، أو ىي عمميات اتخاذ القرارات الرشيدة 
 وتطوير العقمية البشرية وتطوير الييكل التنظيمي.

( بأنيا القدرة عمى إيجاد أشياء جديدة قد تكون 9، 2012ويعرفيا السممي )
ا أو حمواًل أو منتجاٍت أو خدماٍت أو طرًقا وأساليَب عمل مفيدة. ويعتمد ذلك عمى رؤية أفكارً 

القائد في حل المشكالت من خالل قدراتو العقمية وطالقتو الفكرية ومعارفو التي يمكن 
تطويرىا بوجود المناخ المالئم وعالقات العمل المتفاعمة التي تنمي القدرة عمى توليد 

 ل المبتكرة.األفكار والحمو
ويمكن تعريف اإلدارة اإلبداعية بأنيا قدرة القائد المدرسي عمى استخدام األفكار 
واألدوات والتقنيات وأساليب العمل ومراجعتيا بين الحين واآلخر لضمان جودة األداء في 

 المدرسة، وتحقيق األىداف المنشودة.
 ميارات اإلدارة اإلبداعية: 

تي تميز اإلدارة اإلبداعية عن غيرىا، والتي من بينيا ىناك العديد من الميارات ال
 التالي:
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(: وىذه الميارة تعتبر الركن األساسي المعرفي Flexibilityميارة المرونة ) .1
لمشخصية المبدعة كونيا تمثل إعادة البناء السريع والمناسب لممعمومات، وفًقا 

الذي يعني البقاء في لمتطمبات الحاالت المستجدة، بعكس جمود أو صالبة التفكير 
ولقد أكد العديد من  .إطار المشكالت المحمولة مسبًقا دون البحث عن الجديد
وتتضمن تنوع الرؤية  ،الباحثين أن المرونة ترتبط بالمثابرة والبحث عن الحمول

 (. 66، 2013لشكل وتقنيات إعداد المشكمة )قارة والصافي، 
ع يتميز عن غيره بمرونة تفكيره، ( أن القائد المبد27، 2011ويشير خصاونة )

وقدرتو عمى اتخاذ أنماط تفكير مختمفة والتعامل مع المشكمة من عدة أبعاد، مما يسيل 
عممية التغيير في موقف ما، أو وجية نظر معينة وعدم التعصب غير المنطقي ألفكار بحد 

 ذاتيا.
اج الكمي السةريع (: يقصد بيارة الطالقة القدرة عمى اإلنتFluencyميارة الطالقة ) .2

والسيل من األفكار الجديةدة لمشةكمة ويعتبرىةا جيمفةورد مقوًمةا أساسةًيا مةن مقومةات 
التفكيةةر التشةةعبي، ويمتةةاز القائةةد المبةةدع بطالقةةة التفكيةةر وىةةي تعتبةةر مظيةةًرا كمًيةةا 

 (. Mayer, 2007:18مرتبًطا بغزارة األفكار )
العقمية التي يتميز بيا القائد  ميارة األصالة: تعد ميارة األصالة من أىم الخصائص .3

 .المبدع من خالل قدرتةو عمةى توليةد األفكةار الجديةدة والنةادرة والمفيةدة غيةر المكةررة
فيي ببساطة إنتاج الالمألوف من األفكار والحمول والمقترحات، وتعتبر ركًنا أساسةًيا 

 (.23، 2013من أركان اإلدارة اإلبداعية )جروان، 
(:  وتشير ىةذه الميةارة إلةى قةدرة القائةد Sensitivityت )ميارة الحساسية لممشكال .4

المبدع عمى اكتشاف المشكمة وتحري المعمومات الناقصة بيا، فالقائةد المبةدع الةذي 
لديو حساسية لممشكالت يكون أسرع مةن غيةره فةي مالحظةة المشةكمة والتحقةق مةن 

عمميةةة وجودىةةا فةةي الموقةةف. وال شةةك أن اكتشةةاف المشةةكمة يمثةةل خطةةوة أولةةى فةةي 
البحث عن حل ليا، ويرتبط بيذه القدرة مالحظة األشياء غيةر العاديةة أو الشةاذة أو 

عادة توظيفيا واستعماليا )جمل،   (. 126، 2005المحيرة في محيط الفرد، وا 
(: ويقصةةةد بيةةةا قةةةدرة القائةةةد المبةةةدع Elaborationميةةةارة التوسةةةع أو التفاصةةةيل ) .5

ديةةدة ومتنوعةة لفكةةرة مةا، مةةن شةةأنيا أن وقابميتةو عمةةى تقةديم إضةةافات أو تفاصةيل ج
تسةةاعد عمةةى تطويرىةةا واغتنائيةةا وتنفيةةذىا، وتتضةةمن ىةةذه القةةدرة اإلبداعيةةة تقةةديم 
تفصةةيالت متنوعةةة ومتعةةددة ل شةةياء، ومثةةال ذلةةك توسةةيع فكةةرة ممخصةةة أو توضةةيح 
اسةةتراتيجية أو موضةةوع صةةعب، أو إعةةادة كتابةةة نةةص ب ضةةافة المزيةةد مةةن الصةةور 

 (.558، 2010)الصافي والجبر، عية والمحسنات البدي
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ويمكن القول أنو ليس من السيل اكتساب أي ميارة من ميارات التفكير 
اإلبداعي بمجرد القراءة عنيا، ومن أجل تطوير تمك الميارات لدى المشرف التربوي يجب 
عميو أن يتدرب ويواصل تدربيو عمييا بجد. لذلك يجب مساعدة القادة المبدعين من 

التربويين عمى تطوير مياراتيم اإلبداعية من خالل عقد البرامج التدريبية  المشرفين
 المتخصصة لتنمية ميارات القيادة اإلبداعية لدييم.

 مستويات اإلبداع اإلداري: 
 & Costaيمكن تصنيف اإلبداع اإلداري إلى خمسة مستويات، ىي ) 

Kallick, 2000:122:) 
في ىذا المستوى من اإلبداع يطور قائد المدرسة فكرة المستوى األول: اإلبداع التعبيري: و 

أو ناتج ما في العمل المدرسي، بغض النظر عن جودتو، وىو أدنى مستويات اإلبداع 
 اإلداري.

المستوى الثاني: اإلبداع المنتج: ويعني قدرة قائد المدرسة عمى التوصل إلى ناتج  ذي 
عميمية تسيل عمل قائد المدرسة فائدة وقيمة في عممو، أو تطوير آلة أو تقنية ت

 والمعممين.
المستوى الثالث: اإلبداع االبتكاري: يظير من خالل الجدة والمثابرة في عمل قائد 
المدرسة، ويعني قدرتو عمى استغالل الموارد والمواد المتوفرة في المدرسة بصور مبتكرة 

 وجديدة.
لمدرسة عمى تقديم إسيامات جديدة، المستوى الرابع: اإلبداع التجديدي: ويعني قدرة قائد ا

ضافات إلى المعرفة والنظريات السابقة في اإلدارة وفي مجال إدارة المدرسة، وتعديل  وا 
 الميارات المتعمقة بالمفاىيم السابقة، وىي ضرورية لإلبداع اإلداري.

المستوى الخامس: اإلبداع التخيمي: ويعني قدرة قائد المدرسة عمى الوصول إلى نظريات 
جديدة أو قوانين عامة في اإلدارة أو في مجال اإلدارة المدرسية، وىو أرقى مستويات 

 اإلبداع اإلداري، ولم يصل إليو سوى العمماء أصحاب النظريات في عمم اإلدارة. 
يمكن القول أن اإلبداع التخيمي يعتبر من أعمى مستويات اإلبداع اإلداري تميًزا 

ات حديثة في اإلدارة أو في مجال إدارة المدرسة، لذلك ألنو يؤدي إلى الوصول إلى نظري
يجب تدريب القادة المبدعين من القيادات المدرسية عمى ىذا النوع لموصول إلى التميز 

 المطموب، وتحقيق األىداف المنشودة بطريقة مبتكرة وغير تقميدية.
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 أىمية اإلدارة اإلبداعية: 
في العصر الحديث بدأت األسس لنجاح مع التطور المتسارع في مجال عمم اإلدارة 

إدارة المنظمات والمؤسسات تتحول إلى "الميزة التنافسية" التي تعتمد بالدرجة األولى عمى 
قدرة المنظمة والعاممين فييا عمى التميز واإلبداع والتجديد، مما يؤكد عمى ضرورة قيام 

يئة أفرادىا كي يبدعوا ويجددوا إدارة ىذه المنظمات بتطوير مفاىيميا وأساليبيا اإلدارية لتي
بشكل مستمر، األمر الذي يساعد عمى تنمية المواىب واإلبداع وتطوير وتنمية المنظمة 

 (.  22، ص2012لتكون كياًنا تفاعمًيا منتًجا )السممي، 
وألىمية اإلدارة اإلبداعية في قدرتيا عمى مواكبة التطورات التي تشيدىا العممية 

ودية، يجب أن يدرك قائد المدرسة األىمية القصوى لعممو في قيادة المممكة العربية السع
المدرسة نحو التميز، والقدرة عمى التغمب عمى المشكالت التي تواجو المعممين والطمبة، 

، 2012باستخدام أساليب إدارية حديثة والتي من بينيا  اإلدارة اإلبداعية )عطية، 
138.) 

لو دوافع رئيسة،  باإلدارة اإلبداعيةأن االىتمام  Collings, 2009: 7))ويشير كولنج 
  من أىميا ما يمي:

 .النمو المستمر في التخصص في جميع التخصصات المرتبطة بثورة المعرفة 
  المرونة المحدودة في المنظمات لتةدريب المةوظفين، وتركيةز جيةدىم فةي البحةث فةي

 سوق العمل عن الموظفين ذوي الخبرة.
 ج مةن الميةارات المناسةبة فةي المؤسسةة، والبحةث عةةن الضةغوط لمحصةول عمةى مةزي

 التنوع في اجتذاب أنماط التفكير والخمفيات المختمفة.
في قيادة مؤسسات التعميم  ومما سبق يمكن القول أن لإلدارة اإلبداعية دورًا ميماً 

كاستجابة لمتغيرات في سوق العمل والتطور التقني والعممي الذي شيده ىذا العصر، فيي 
من األولويات لدى المنظمات الباحثة عن التميز في جميع دول العالم، وبخاصة في تعد 

في تطوير إجراءات العمل بالمدرسة،  القيادة المدرسية، وذلك ألىمية دور اإلدارة اإلبداعية
 وتنمية قدرات وميارات العاممين بما يحقق ليا القدرة عمى المنافسة والتميز.

 بداعيةمبررات ممارسة اإلدارة اإل
تمتمك مفاتيح نجاح المؤسسة، ألنيا المورد غير  اإلدارة اإلبداعية ىي من إن

القابل لمتقميد من قبل المؤسسات المنافسة األخرى إذ يمكن تقميد اآللة، ويمكن تقميد 
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)قارة والصافي، أسموب العمل، أو طريقة اإلنتاج أو قناة التوزيع لكن ال يمكن تقميد الفرد 
2013 ،87.) 

من العوامل األساسية واليامة في تحقيق األىداف  اإلدارة اإلبداعيةعد وت
اإلدارة فممارسة التنافسية لممؤسسات الحكومية والخاصة في شتى مجاالتيا اإلدارية. 

(،  6، ص2011لو العديد من المبررات التي أشار إلييا الحميدي والطيب ) اإلبداعية
 :وىي
في  ك ضرورة ممحة لالىتمام بالقيادة اإلبداعيةالحرب الباردة وسباق التسمح: ىنا -1

ضوء التحديات التي تواجييا الدول واألمم في صراعيا من أجل البقاء، وخصوصا 
في دول العالم المتقدمة التي تسعى إلى السيطرة واالرتقاء والتي تعتبر المبدعين 

 سالحًا ميمًا لموصول إلى غايتيا. 
والمعرفية: شيد العالم خالل العقود الثالثة األخيرة  االنفجار السكاني والثورة التقنية -2

أعظم انفجار معرفي في تاريخ البشرية، وبالقدر الذي تحل فيو مشكالت كثيرة مع 
زيادة المعرفة، ىناك االنفجار السكاني والعولمة وما تخمقو من مشكالت أكبر 

 وتحديات أصعب مما جعل الحاجة إلى قادة مبدعين. 
مرات العممية: وكان ليا أثر كبير في رفع مستوى الوعي المجتمعي الجمعيات والمؤت -3

العام والحاجة الماسة إلى القادة المبدعين في جميع المجاالت والميادين المختمفة، 
 وتبادل الخبرات في مجال رعايتيم واستثمار عقوليم. 

دام اإلبداع ىو الميزة التنافسية في الشركات والمؤسسات الحديثة: لم يعد استخ -4
أفضل التقنيات وتقديم أقل األسعار من الميزات التنافسية لممنظمات بل أصبحت 
 المرونو واإلبداع التي منبعيا الموظفين والعاممين  والقادة تشكل العامل األىم فيو. 

أصبحت  ( أن ممارسة اإلدارة اإلبداعية 67، ص2013ويضيف قارة والصافي )
المؤسسات المعاصرة، وذلك ألنيا تعمل عمى  من أكثر الموضوعات حيوية وضرورة في

 تحقيق األىداف التالية:  
 جعل عممية التوظيف أكثر كفاءة وفاعمية.  -1
 المساىمة في تطوير أداء أفراد وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة.  -2
 تحديد ووضع آليات محددة لمقياس والمحاسبة.  -3
 تحقيق نوع من التكامل بين األفراد في المؤسسة.  -4
 فير التدريب المناسب ل فراد المرتبط باألعمال. تو  -5
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 ثانيًا: الدراسات السابقة:
بعد مراجعة الدراسات السابقة المتعمقة باإلبداع اإلداري في مجال التعميم، تم 
عرض الدراسات التي تم التوصل إلييا، وقد تم ترتيبيا من األقدم إلى األحدث حسب سنة 

 نشرىا.
( إلى تكوين أفكار سميمة (Vandenberghe, 2011ىدفت دراسة فاندينبرج 

عن اإلبداع بوجو عام والقيادة المبدعة بوجو خاص، ودراسة الكيفية التي يؤثر بيا سموك 
وتم  تدخل مدير المدرسة عمى تحسين المدرسة بوجو عام أو تنفيذ ابتكار بوجو خاص.

والكتب المتعمقة باإلدارة االعتماد عمى المنيج المكتبي الذي يعتمد عمى تحميل المراجع 
يعتبر اإلبداع )فيما يتصل بالقيادة  اإلبداعية المدرسية. وكانت من أىم نتائج الدراسة: 

الداخمية( ىو القوة التي يتم عن طريقيا إعادة تحديد التوقعات العامة من منظور القدرات 
ة حمول لممشاكل واإلمكانات المحمية، وأنو القوة التي تمكن من تنمية القدرة عمى صياغ

يعتبر اإلبداع )فيما يتصل بالقيادة البيئية( ىو القوة   .والقضايا المحمية لدى أفراد المنشأة
عادة تحديد المدرسة ليذه التوقعات إن  .التي تمكن من إيجاد التوازن بين توقعات البيئة وا 
ا كبيًرا مديري المدارس يتصرفون بشكل مختمف عن بعضيم البعض، وىم يختمفون اختالفً 

 .فيما يتصل باإلبداع
محاولة  إلى(Haynes and Licata, 2011) كما ىدفت دراسة ىاينز وليكاتا 

البحث في العالقة بين معتقدات مديري المدارس بشأن عمميم ودرجة تكرار عصيانيم 
وقد  .اإلبداعي. وكذلك تعرف بعض الصعوبات المحتممة التي تؤثر عمى اإلبداع اإلداري

( فردا، وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وتم جمع 224ة الدراسة من )تكونت عين
أن ىناك  :وكان من أىم نتائج الدراسة .البيانات من خالل االستبانة والمقابمة الشخصية

متغيرات تشكل صعوبات ىامة تؤثر عمى اإلبداع اإلداري والتي من بينيا: اإلبداعي يمارس 
ئية المخضرمين والذين يرون أن قيمة الكفاءة العممية تفوق بين مديري المدارس االبتدا

قيمة الدرجات العممية والشيادات األكاديمية والتدريبية والذين يعتبرونيم مديري المكتب 
إن عدد سنوات الخبرة كمدير مدرسة يبدو مؤشًرا أفضل لدرجة االستعداد  قادة تتربويين،

لمدارس الذين أعطاىم مشرفو المكتب المركزي إن مديري ا .لمقاومة اإلبداع بشكل متكرر
 .تقديرات مرتفعة بالنسبة لمقاومة اإلبداع اإلداري ىم أنفسيم يحظون بنفس التقديرات

م( فيدفت إلى التعرف عمى العالقة بين القيادة 2012وأما دراسة السممي )
استخدم اإلبداعية والمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة، و 

وتم استخدم  .مديرا ومعمًما بمدينة جدة 343المنيج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من 
( وتوصمت نتائج الدراسة إلى أنو تمارس القيادة 64استبانة لجمع البيانات تضمنت )

اإلبداعية في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة بدرجة متوسطة من وجية نظر 
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أن المناخ التنظيمي السائد في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة مديرييا ومعممييا، و 
جدة من وجية نظر مديرييا ومعممييا كان بدرجة عالية، وجود عالقة ارتباطيو موجبة بين 
الدرجة الكمية لسمات القيادة اإلبداعية والدرجة الكمية األبعاد المناخ التنظيمي، وجود 

ستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسات فروق دالة إحصائية بين متوسطات ا
 القيادة اإلبداعية في لمتغيرات المسمى الوظيفي، والمؤىل العممي وعدد سنوات الخبرة.

م( فقد ىدفت إلى الكشف عن درجة ممارسة 2013وأما دراسة عبابنة والشقران )
عميم في محافظة إربد من اإلبداع اإلداري من قبل القادة التربويين في مديريات التربية والت

وجية نظرىم في ضوء متغيرات الخدمة العممية، والمؤىل التعميمي، والمسمى الوظيفي، 
تكونت عينة الدراسة من القادة التربويين في مديريات التربية والتعميم في محافظة إربد 

ت من ( قائدا وتم تطوير أداة لمدراسة وىي االستبانة، والتي تكون223والبالغ عددىم )
( فقرة، ركزت عمى قياس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل القادة التربويين. وقد 20)

توصمت الدراسة إلى إن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل القادة التربويين جاء بدرجة 
عالية في مجاالت )تبني وتشجيع اإلبداع، وتطبيق اإلبداع( واألداة ككل، فيما حصل مجال 

وأساليب العمل" عمى درجة ممارسة عالية جدا، كما توصمت الدراسة إلى عدم وجود  "بيئة
فروق ذات داللة إحصائية عمى جميع متغيرات الدراسة: )الخدمة العممية، والمؤىل 

 .)التعميمي، والمسمى الوظيفي
م( فيدفت تعرف واقع ممارسة ميارات القيادة 2016وأما دراسة المناع )

يري المدارس الثانوية بمدينة الرياض، ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة اإلبداعية لدى مد
الثانوية بمدينة الرياض، وبمغ  الدراسة بالطريقة العشوائية من مديري مدارس المرحمة

، بعدين ( عبارة موزعة عمى19من )تصميم استبانة تكونت ( مديًرا، وتم 80عددىم )
رت الدراسة عن النتائج التالية:  أفراد استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي. وأسف

عينة الدراسة موافقون بدرجة موافق عمى واقع ممارسة ميارات القيادة اإلبداعية لدى 
مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض، وأن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة موافق 

بداعية لدى مديري عمى االقتراحات التي تساىم في تطوير ممارسة ميارات القيادة اإل
دالة إحصائيًّا في استجابة عينة الدراسة  المدارس الثانوية بمدينة الرياض، وجود فروق

واقع ممارسة ميارات القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية  المتعمقة بتحديد
ل بمدينة الرياض ُتعَزى إلى المؤىل العممي وقد كانت لصالح األفراد في مجموعة المؤى

دالة إحصائيًّا بين استجابة عينة الدراسة  العممي ماجستير فما فوق. ووجود فروق
واقع ممارسة ميارات القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية  المتعمقة بتحديد
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سنوات  10بمدينة الرياض ُتعَزى إلى متغير سنوات الخبرة، وقد كانت لصالح ذوي الخبرة 
 فأكثر.

( إلى قياس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى 2017سة العنزي )وقد ىدفت درا
المشرفين التربويين بمدينة الرياض، ولتحقيق ذلك تم اختيار أفراد الدراسة بالطريقة 

( مشرًفا تربوًيا، 165العشوائية من المشرفين التربويين بمدينة الرياض، بمغ عددىم )
ستخدم المنيج الوصفي المسحي، وتوصمت وا استبانو كأداة لجمع البيانات، واستخدمت

الدراسة إلى النتائج التالية:  جاءت درجة موافقة عينة الدراسة بدرجة محايد عمى ممارسة 
اإلبداع اإلداري لدى المشرفين التربويين بمدينة الرياض، كما جاءت استجابة أفراد الدراسة 

إلداري لدى المشرفين بدرجة موافق عمى الصعوبات التي تحد من ممارسة اإلبداع ا
التربويين بمدينة الرياض، كما جاءت استجابة أفراد الدراسة بدرجة موافق عمى المقترحات 

 التي تسيم في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري لدى المشرفين التربويين بمدينة الرياض.
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

سة ميارات اإلدارة اإلبداعية في تعدت الدراسات السابقة التي اىتمت بتنمية ممار 
مجال التعميم، ومن خالل مراجعة الباحث ليذه الدراسات تبين أن ىناك تشابو واختالف 

 بين الدراسة الحالية وبعض الدراسات السابقة، وفيما يمي توضيح ذلك:
  اختمفت الدراسة الحالية في اختيار عينة الدراسة مع جميع الدراسات السابقة التي

عينتيا من مديري المدارس بينما اختمفت الدراسة مع دراسة عبابنة والشقران اختارت 
م( التي كانت عينتيا من القادة التربويين في مديريات التربية والتعميم 2013)

 ( التي كانت عينتيا من المشرفين التربويين.2017باألردن، ومع دراسة العنزي )
 ت السابقة في اختيار االستبانة كأداة لجمع واتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسا

التي (Vandenberghe, 2011) المعمومات، كما اختمفت مع دراسة فاندينبرج 
 Haynes and) استخدمت المنيج المكتبي، كما استخدمت دراسة ىاينز وليكاتا

Licata, 2011)  المقابمة إضافة إلى االستبانة لجمع البيانات، ودارسة العنزي
(2017.) 

  وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في شمولية أىداف وفي اختيار عينتيا
 من معممي المدارس الحكومية بمحافظة السميراء.
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 :إجراءات الدراسة
: تم استخدام المنيج الوصفي في ىذا الدراسة، وقد تم اختياره؛ نظًرا منيج الدراسة

( 154ة، ص2003العساف )و موضوع الدراسة الحالية وأىدافو. وىو ما يعرفو لمالءمت
بأنو "المنيج الذي يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع، وييتم 

 بوصفيا وصًفا دقيًقا ويعبر عنيا تعبيًرا  كيفًيا وتعبيًرا  كميًّا". 
من جميع المعممين بالمدارس الحكومية مع الدراسة : يتكون مجتمجتمع الدراسة

 ىة. 1441-1440لمعام الدراسي ( معممًا 348بمحافظة سميراء، والبالغ عددىم )
من معممي المدارس الحكومية بمحافظة  اختيار عينة عشوائية بسيطةتم عينة الدراسة: 

أي ما نسبتو ىة. 1441-1440لمعام الدراسي ( معممًا 179سميراء، وقد بمغ عددىم )
 %( من المجتمع األصمي.51)

تم اعداد استبانة بعد مراجعة األدوات ذات العالقة بموضوع الدراسة أداة الدراسة: 
الحالية، والتي تعد مناسبة لجمع البيانات حول موضوع البحث وأىدافو، وقد تكونت 

 االستبانة من اآلتي:
مومات األساسية )المدرسة، المرحمة أواًل: البيانات األساسية لمعينة، وتكونت من المع

 الدراسية(.
 ثانًيا: محاور االستبانة، وقد تكونت من المحاور التالية:

واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة المحور األول:  .1
 ( فقرة.13من )وتكون سميراء، 

المدارس الصعوبات التي تحد من ممارسة اإلبداع اإلداري بالمحور الثاني:  .2
 ( فقرة.12من )ويتكون  الحكومية بمحافظة سميراء،

المقترحات التي تسيم في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري المحور الثالث:  .3
 ( فقرات.10من )ويتكون بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء، 

 صدق أداة الدراسة: 
 :جراءات اآلتيةقام الباحث من التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل القيام باإل
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لمتعرف عمى مدى صدق االستبانة لقياس ما الصدق الظاىري لالستبانة: أواًل: 
من ( محكمين 9)وضعت لقياسو؛ تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين بمغ عددىم 

المتخصصين من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية، وقد تم األخذ بمالحظات 
ات التي تم االتفاق عمييا من قبل المحكمين، والتي تزيد عمى المحكمين، وتم اعتماد الفقر 

 (.٪85)نسبة 
تم تطبيقيا االستبانو : صدق االتساق الدراخمي )صدق البناء( لالستبانةثانًيا: 

عمى عينة الدراسة وبعد جمع البيانات تم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة صدق 
 .االتساق الداخمي لالستبانة، كما ىو موضح فيما يمي

: واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة المحور األولأواًل: 
ن بين كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد، وقد كانت سميراء، تم حساب معامل ارتباط بيرسو

 (: 1نتائج معامل االرتباط كما ىو موضح في الجدول رقم )
واقع محور (معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكمية لإلستبانة عمى 1الجدول )

 تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء
 الرقم معامل االرتباط قمالر  معامل االرتباط

617**. 8 688**. 1 
644**. 9 632**. 2 
548*. 10 566*. 3 
0.616** 11 0.687** 4 
0.520** 12 0.516* 5 
557*. 13 0.521* 6 

 519**. 7 
  0.01** دالة عند مستوى  -   0.05*دالة عند مستوى

والدرجة الكمية  يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين العبارات
لمحور واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء، معامالت جيدة 
ومقبولة ألغراض البحث العممي، حيث كانت كميا دالة عند مستوى داللة أقل من 

(0.05.) 
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الصعوبات التي تحد من ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس الحكومية المحور الثاني: 
حافظة سميراء. تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكمية لممحور، بم

 (.2حيث كانت نتائج معامل االرتباط كما ىو مبين بالجدول رقم )
محور ستبانة عمى معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكمية لال (2الجدول )

 ري بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراءالصعوبات التي تحد من ممارسة اإلبداع اإلدا
 الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط

0.649** 7 0.635** 1 
0.666** 8 0.537* 2 
0.626** 9 0.531* 3 
0.640** 10 0.619** 4 
0.658** 11 0.512* 5 
0.544* 12 0.637* 6 

  0.01** دالة عند مستوى  -   0.05*دالة عند مستوى
من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكمية، يتضح 

لمحور الصعوبات التي تحد من ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس الحكومية بمحافظة 
سميراء معامالت جيدة ومقبولة ألغراض البحث العممي، حيث كانت كميا دالة عند مستوى 

 (.0.05داللة أقل من )
االمقترحات التي تسيم في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس المحور الثالث: 

الحكومية بمحافظة سميراء. تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكمية 
 (.3لممحور، حيث كانت نتائج معامل االرتباط كما ىو مبين بالجدول رقم )
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محور ة والدرجة الكمية لالستبانة عمى معامل ارتباط بيرسون بين كل عبار  (3الجدول )
المقترحات التي تسيم في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري لدى المشرفين التربويين بمدينة 

 الرياض
 الرقم معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط

0.641** 6 0.564* 1 
0.640** 7 0.569* 2 
0.620** 8 0.548* 3 
0.632** 9 0.627** 4 
0.633** 10 0.631** 5 

  0.01** دالة عند مستوى  -   0.05*دالة عند مستوى
يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكمية 
لمحور المقترحات التي تسيم في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري لدى المشرفين التربويين 

البحث العممي، حيث كانت كميا دالة  بمدينة الرياض، معامالت جيدة ومقبولة ألغراض
 (.0.05عند مستوى داللة أقل من )

 ثبات االستبانة:
تم التأكد من ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، لكل بعد من أبعاد 
االستبانة عمى حدة، ومجموع العبارات، وذلك بعد تطبيقيا عمى عينة الدراسة. والجدول 

 .لمختمف أبعاد االستبانةكرونباخ  حسب معادلة ألفا الثبات ( يوضح معامالت4رقم )
 أداة الدراسةلمختمف أبعاد كرونباخ  حسب معادلة ألفا قيم معامالت الثبات (4)جدول 

معامل ألفا 
 كرونباخ

 أبعاد االستبانة

 واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء 0.87
تحد من ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس الحكومية المعوقات التي  0.84

 بمحافظة سميراء
المقترحات التي تسيم في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس  0.86

 الحكومية بمحافظة سميراء 
 الكمية الدرجة 0.88
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ألفا كرونباخ كانت مناسبة ألغراض  تشير نتائج الجدول السابق إلى أن معامالت
المعوقات التي تحد من ممارسة أقل معامالت الثبات عمى بعد  عممي، حيث كانتالبحث ال

، في حين بمغت (0.84)، وبمغت اإلبداع اإلداري بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء
واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة أعمى معامالت الثبات عمى بعد 

 (. 0.88)عمى الدرجة الكمية بمغت  ألفا كرونباخعامالت م وأن، (0.87)، وبمغت سميراء
،  ولكل عبارة خمسة ثالثة محاور ( عبارة، موزعة عمى35وقد تضمنت االستبانة )
"، غير موافق( لة "2( لة "غير موافق بشدة"، والدرجة )1مستويات بحيث تعطى الدرجة )

بشدة". وقد  موافق( لة "5رجة )"، والدموافق( لة "4والدرجة )، "لمحايد( لة " 3والدرجة )
 اعتمدت الباحث لمحكم عمى درجة الموافقة عمى فقرات االستبانة التصنيف اآلتي:

 الرقم المستوى الدرجة
 من إلى

 1 عالية جداً  1 1،80
 2 عالية 1،81 2،60
 3 متوسطة 2،61 3،40
 4 منخفضة 3،41 4،20
 5 منخفضة جداً  4،21 5،0

 ة وتفسيرىاتحميل نتائج الدراس
 لموصول إلى النتائج وتحميميا تمت اإلجابة عمى األسئمة التالية: 

أواًل: النتةةةةائج المتعمقةةةةة بالسةةةةؤال األول: مةةةةا واقةةةةع تطبيةةةةق اإلدارة اإلبداعيةةةةة 
 بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من وجية نظر المعممين؟

افظة سميراء من تحديد واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحل
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لكل ، تم حساب وجية نظر المعممين

 ( يوضح ذلك.5عبارة من عبارات ىذا البعد، والجدول رقم )
واقع التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات بعد ( 5جدول )

 عية بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من وجية نظر المعممينتطبيق اإلدارة اإلبدا
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 العبارة
 المتوسط درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراق 
عالية  الترتيب المعياري

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية جداً 
 جداً 

يسةةةةاعد المعممةةةةين عمةةةةى طةةةةرح 
أفكةةةارىم نحةةةو تطةةةوير أسةةةاليب 

 التدريس
50 94 12 23 0 95.3 0.41 1 

اعد العاممين بالمدرسة عمى يس
 2 0.44 91.3 0 25 25 69 60 التواصل الفعال

يخطةةط قائةةد المدرسةةة باسةةتمرار 
 3 0.55 79.3 2 23 31 76 47 لمنمو الميني لممعممين.

يقدم قائد المدرسة حمول مبتكرة 
لممشكالت التعميمية التي تواجو 

 .المعممين
41 80 32 22 4 73.3 0.46 4 

الغريبةةةةة التةةةةي يةةةةتفيم األفكةةةةار 
 5 0.52 50.3 20 24 17 61 57 تصدر عن بعض المعممين

يثةةةابر قائةةةد المدرسةةةة لموصةةةول 
 6 0.47 44.3 25 30 17 55 52 إلى التميز في أداء العمل

يشةةةجع المعممةةةين عمةةةى اتخةةةاذ 
 7 0.43 34.3 28 32 19 50 50 القرارات المبتكرة.

يبةةادر فةةي بنةةاء عالقةةات طيبةةة 
 8 0.40 23.3 31 37 16 49 46 سيةمع العاممين بالمدر 

يسةاعد المعممةةين عمةةى االبتكةةار 
فةةةي مجةةةال التخطةةةيط ل نشةةةطة 

 التربوية
42 47 18 39 33 14.3 0.49 9 

يقبل التغيير في إجراءات العمل 
 10 0.54 10.3 34 40 19 45 41 بسيولة

يسةةةةتخدم أسةةةةاليب حديثةةةةة فةةةةي 
 11 0.55 04.3 36 43 17 43 40 تقييم المعممين
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 العبارة
 المتوسط درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراق 
عالية  الترتيب المعياري

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية جداً 
 جداً 

تخدم التقنيةةات الحديثةةة فةةي يسةة
 12 0.43 77.2 44 45 20 38 32 أداء عممو

يشةةجع المعممةةين عمةةى الخةةروج 
عةةن المةةألوف فةةي أداء الميةةام 

 المناطة بيم
31 35 20 47 46 75.2 0.51 13 

 االنحراف المعياري العام درجة الموافقة المتوسط الحسابي العام 
 0.48 متوسطة 3.35

ن المتوسط الحسابي لعبارات واقع تطبيق اإلدارة ( أ5يتضح من الجدول )
( 13اإلبداعية بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من وجية نظر المعممين وعددىا )

(، أي أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة 0.48(، وبانحراف معياري )3.35عبارة بمغ )
 سابي.)متوسطة( عمى ىذا البعد، كما تشير لذلك قيمة المتوسط الح

( فقرات عمى ىذا البعد عمى درجة )عالية(، بينما 6وتبين من الجدول السابق حصول )
وجاءت العبارة "يساعد المعممين عمى طرح أفكارىم ( فقرات عمى درجة )متوسطة(، 7حصمت )

نحو تطوير أساليب التدريس"، في المرتبة األولى بدرجة )عالية( بمتوسط حسابي قدره 
(. ويعزو الباحث سبب حصول ىذه العبارة عمى أعمى درجة 5.00( من أصل )3.95)

موافقة في ىذا البعد ألن من واجبات وميام قائد المدرسة العمل عمى تطوير أساليب 
التدريس المتبعة من قبل المعممين من خالل التعاون معيم واالستماع ألفكارىم، وتجريب 

 األساليب الحيثة.
يساعد العاممين بالمدرسة عمى التواصل العبارة "بينما جاءت في المرتبة الثانية 

ويعزو الباحث سبب حصول ىذه (، 3.91" بدرجة موافقة )عالية( وبمتوسط حسابي )الفعال
العبارة عمى درجة موافقة عالية ألن من ميم قائد المدرسة مساعدة المعممين والعاممين 

قدرتو عمى زيادة التعاون بين عمى التواصل الفعال ألىميتو في تحقيق األىداف المنشودة و 
 أعضاء فريق العمل بالمدرسة.

يخطط قائد المدرسة باستمرار لمنمو الميني وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة "
ويعزو الباحث سبب حصول (، 3.79" بدرجة موافقة )عالية( وبمتوسط حسابي )لممعممين

الدراسة بأىمية التنمية المينية ىذه العبارة عمى درجة موافقة عالية أيًضا لمعرفة عينة 
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التي يقوم بيا قائد المدرسة لممعممين من أجل مواكبة التطورات العممية واألفكار اإلبداعية 
 في مجال العممية التعميمية.

وجاءت في المرتبة األخيرة العبارة "يشجع المعممين عمى الخروج عن المألوف 
(، ويمكن 2.75بمتوسط حسابي قدره ) في أداء الميام المناطة بيم" بدرجة )متوسطة(

يعود سبب ىذه النتيجة إلى وجود بعض القيود في تطبيق األنظمة والقوانين التي تحد من 
تطبيق األفكار غير المألوفة في أداء عمل المعممين، لذلك يجب عمى وزارة التعميم منح 

ألوفة المقدمة قائد المدرسة مساحة من المرونة في تطبيق األفكار الجديدة وغير الم
 لممعممين. 

م( التي توصمت إلى أن 2012وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة السممي )
ممارسة القيادة اإلبداعية في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة بدرجة متوسطة، 

( التي توصمت إلى أن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل 2017ومع دراسة العنزي )
 فين التربويين )محايدة(. المشر 

ثانًيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ما الصعوبات التي تحد من ممارسة 
اإلبداع اإلداري بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من وجية نظر 

 المعممين؟ 
تحديد الصعوبات التي تحد من ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس الحكومية ل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ، تم حساب وجية نظر المعممينبمحافظة سميراء من 
 ( يوضح ذلك.6المعيارية والترتيب لكل عبارة من عبارات ىذا البعد، والجدول رقم )
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التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات محور ( 6جدول )
اإلبداع اإلداري بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من الصعوبات التي تحد من ممارسة 

 وجية نظر المعممين

 العبارة

 درجة الموافقة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراق 
 الترتيب المعياري

جداً 
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

جداً  
ضة 

خف
من

 

كثةةرة األعبةةاء اإلداريةةة التةةي يقةةوم 
 1 0.56 12.4 1 20 2 88 68 بيا قائد المدرسة

قمةةةةةةة مشةةةةةةاركة قةةةةةةادة المةةةةةةدارس 
بةةةةةةةالبرامج المتخصصةةةةةةةة بتنميةةةةةةةة 

 اإلبداع اإلداري
61 80 14 23 1 98.3 0.59 2 

عةةدم وجةةود خطةةط لتنميةةة اإلبةةداع 
اإلداري مةةةةةن قبةةةةةل إدارات التعمةةةةةيم 

 بالمناطق
48 97 12 21 1 94.3 0.51 3 

ضعف التعةاون بةين قائةد المدرسةة 
والمعممةةةةين عمةةةةى اتخةةةةاذ القةةةةرارات 

 في مجال العملاإلبداعية 
47 93 16 23 0 91.3 0.54 4 

صةةةةعوبة تةةةةوفير بيئةةةةة عمةةةةل فةةةةي 
المةةةةدارس مشةةةةجعة عمةةةةى اإلبةةةةداع 

 اإلداري
48 85 22 23 1 87.3 0.49 5 

صةةعوبة التأكةةد مةةن نتةةائج توظيةةف 
األفكةةةةةار الغريبةةةةةة التةةةةةي يقترحيةةةةةا 

 بعض المعممين
42 93 22 21 1 86.3 0.57 6 

مقاومةةة المعممةةين لخطةةط التطةةوير 
 7 0.58 84.3 0 22 27 86 44 غييروالت

قمة اإلمكانات المادية في المدارس 
التةةةي تسةةةيم فةةةي تطةةةوير اإلبةةةداع 

44 85 28 21 1 83.3 0.55 8 
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 العبارة

 درجة الموافقة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراق 
 الترتيب المعياري

جداً 
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

جداً  
ضة 

خف
من

 

 اإلداري

وضةةةع قيةةةود عمةةةى قةةةادة المةةةدارس 
 9 0.50 82.3 1 24 26 82 46 بضرورة تنفيذ إجراءات العمل بدقة

صةةعوبة إدارة عمةةل قائةةد المدرسةةة 
 10 0.53 73.3 1 23 30 94 31 بطريقة إبداعية

صةةةعوبة اسةةةتخدام أسةةةاليب حديثةةةة 
 11 0.47 70.3 1 22 31 95 30 في مجال العمل اإلداري بالمدارس

ضعف الحةوافر المقدمةة لممبةدعين 
 12 0.48 69.3 7 21 28 85 38 من قادة المدارس.

 االنحراف المعياري العام درجة الموافقة المتوسط الحسابي العام 

 0.54 اليةع 3.85

( أن المتوسط الحسابي لعبارات الصعوبات التي تحد من 6يتضح من الجدول )
ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من وجية نظر المعممين، 

(، أي أن أفراد عينة الدراسة 0.58(، وبانحراف معياري )3.85( مقترح بمغ )12وعددىا )
عمى وجود ىذه الصعوبات التي تحد من ممارسة اإلبداع اإلداري  موافقون بدرجة )عالية(

وتبين من  بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء، كما تشير لذلك قيمة المتوسط الحسابي،
وجاء بالترتيب األول من الجدول السابق حصول جميع مقترحات ىذا البعد عمى درجة )عالية(، 

يقوم بيا قائد المدرسة"، بدرجة )عالية( بمتوسط  الصعوبات "كثرة األعباء اإلدارية التي
(. ويعزو الباحث سبب حصول ىذا الصعوبة عمى 5.00( من أصل )12.4حسابي قدره )

أعمى درجة موافقة في ىذا البعد ألن كثرة األعباء اإلدارية لقائد المدرسة، والتي تكون في 
ارسة قائد المدرسة لإلبداع كثير من األحيان عمى حساب األعمال الفنية، مما تحد من مم

 اإلداري.
قمة مشاركة قادة المدارس بالبرامج بينما جاء في المرتبة الثانية من الصعوبات "

ويعزو (، 3.98" بدرجة )عالية( وبمتوسط حسابي )المتخصصة بتنمية اإلبداع اإلداري
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داري الباحث سبب حصول ىذا الصعوبة عمى درجة موافقة عالية ألن ممارسة اإلبداع اإل
يحتاج معرفة وميارات إبداعية تساعد قائد المدرسة، وىذا ال يتم الحصول عمية إال من 

 خالل التدريب والتأىيل والمشاركة في البرامج المتخصصة باإلبداع اإلداري.
عدم وجود خطط لتنمية اإلبداع اإلداري من قبل وجاء في المرتبة الثالثة الصعوبة "

ويعزو الباحث (، 3.94بدرجة موافقة )عالية( وبمتوسط حسابي ) "،إدارات التعميم بالمناطق
سبب حصول ىذه العبارة عمى درجة موافقة عالية أيًضا لمعرفة عينة الدراسة بأىمية 
التخطيط الذي يمكن أن تقوم بو المناطق التعميمية لتنمية اإلبداع اإلداري لدى المشؤفين 

أىيل وتدريب المشرفين التربويين عمى اإلبداع التربويين، مما يؤكد عمى ضرورة التخطيط لت
 اإلداري.

بينما جاء في المرتبة األخيرة من الصعوبات "ضعف الحوافر المقدمة لممبدعين 
(، ومن الممكن أن يعود 3.69من قادة المدارس" بدرجة )عالية( بمتوسط حسابي قدره )

داع اإلداري من قبل سبب ىذه النتيجة إلى أن تشجيع قادة المدارس عمى ممارسة اإلب
اإلدارة العميا في المناطق التعميمية ما زال دون المأمول، وأن ىناك ضعف في الحوافز 
المادية والمعنوية المقدمة لممبدعين منيم لذلك جاءت ىذه الصعوبة عمى درجة موافقة 

 عالية عمى الرغم من احتاللو المرتبة األخيرة في ىذا البعد.
م(، ودراسة العنزي 2015مع نتيجة دراسة المناع )وقد اتفقت ىذه النتيجة 

( التي توصمتا إلى أن درجة موافقة عينة الدراسة عمى الصعوبات التي تحد من 2017)
 ممارسة اإلبداع اإلداري جاءت بدرجة )موافق(.

ثالثًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: ما المقترحات التي تسيم في تطوير 
اري بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من وجية نظر ممارسة اإلبداع اإلد

  المعممين؟
تحديد المقترحات التي تسيم في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس ل

المتوسطات الحسابية ، تم حساب الحكومية بمحافظة سميراء من وجية نظر المعممين
( يوضح 7البعد، والجدول رقم )واالنحرافات المعيارية والترتيب لكل عبارة من عبارات ىذا 

 ذلك.
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 (7جدول )
المقترحات التي التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات محور 

تسيم في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من وجية 
 نظر المعممين

 العبارة

 درجة الموافقة
 المتوسط

 لحسابيا
االنحراق 
 الترتيب المعياري

جداً 
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

جداً  
ضة 

خف
من

 

تبنةةي قائةةد المدرسةةة لممبةةادرات 
 1 0.58 10.4 1 21 10 75 72 اإلبداعية في العمل

إشةةةةةةةةةةةراك قائةةةةةةةةةةةد المدرسةةةةةةةةةةةة 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمؤتمرات العمميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المتخصصة باإلبداع اإلداري
45 87 34 21 0 00.4 0.54 2 

تطوير حمول مبتكرة  العمل عمى
لممشةةةكالت التةةةي تواجةةةو عمةةةل 

 قائد المدرسة
48 97 12 21 1 94.3 0.53 3 

زيةةةةةةادة التعةةةةةةاون بةةةةةةين قائةةةةةةد 
دارة التعمةةةةةةيم فةةةةةةي  المدرسةةةةةةة وا 
اتخةةةاذ القةةةرارات اإلبداعيةةةة فةةةي 

 مجال العمل
41 101 14 22 1 88.3 0.54 4 

العمةةةةل عمةةةةى تطةةةةوير أسةةةةاليب 
إدارة المدرسةةةةةةةةةةةةةةة لمواكبةةةةةةةةةةةةةةة 

مميةةة فةةي المجةةال التطةةورات الع
 التربوي

32 86 38 21 1 80.3 0.55 5 

العمةةل عمةةى تةةوفير بيئةةة عمةةل 
 6 0.49 73.3 1 22 31 95 30 مشجعة عمى اإلبداع اإلداري

العمةةةةةل عمةةةةةى االسةةةةةتفادة مةةةةةن 
توظيةةف األفكةةار غيةةر المألوفةةة 

 التي يقترحيا المعممون
48 88 20 21 2 71.3 0.51 7 
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 العبارة

 درجة الموافقة
 المتوسط

 لحسابيا
االنحراق 
 الترتيب المعياري

جداً 
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

جداً  
ضة 

خف
من

 

إيجاد خطط غيةر تقميديةة ألداء 
 8 0.57 70.3 1 22 22 85 49 لعمل في المدارسا

تشةةةةجيع قائةةةةد المدرسةةةةة عمةةةةى 
 9 0.52 67.3 1 23 24 96 35 تطوير إجراءات العمل

تقةةةديم حةةةوافز ماديةةةة ومعنويةةةة 
 10 0.50 38.3 22 20 38 65 34 لمقادة المبدعين

 االنحراف المعياري العام درجة الموافقة المتوسط الحسابي العام 
 0.57 عالية 3.79

( أن المتوسط الحسابي لعبارات المقترحات التي تسيم في 7يتضح من الجدول )
تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس الحكومية بمحافظة سميراء من وجية نظر 

(، أي أن أفراد 0.57(، وبانحراف معياري )3.79( مقترحات بمغ )10المعممين، وعددىا )
عالية( عمى ىذا البعد، كما تشير لذلك قيمة المتوسط عينة الدراسة موافقون بدرجة )

( مقترحات عمى درجة )عالية(، بينما حصل مقترح 9وتبين من الجدول السابق حصول )الحسابي، 
 عمى درجة )متوسطة(.

وجاء المقترح "تبني قائد المدرسة لممبادرات اإلبداعية في العمل"، في المرتبة  
(. ويعزو الباحث 5.00( من أصل )4.10ابي قدره )األولى بدرجة )عالية( بمتوسط حس

سبب حصول ىذه المقترح عمى أعمى درجة موافقة في ىذا البعد ألن تبني قائد المدرسة 
لممبادرات اإلبداعية في العمل يساىم في زيادة ممارسة اإلبداع اإلداري في المدارس، 

 ويطور أداء العاممين فييا.
إشراك قائد المدرسة بالمؤتمرات العممية المقترح "بينما جاء  في المرتبة الثانية 

ويعزو الباحث سبب (، 4.00" بدرجة )عالية( وبمتوسط حسابي )المتخصصة باإلبداع اإلداري
حصول ىذه العبارة عمى درجة موافقة عالية بسبب معرفة عينة الدراسة بأىمية المشاركة 

ي من خالليا يتم تزويد المشاركين في المؤتمرات العممية المتخصصة باإلبداع اإلداري الت
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بالمعرفة والميارات الحديثة في ىذا المجال، مما يساىم في تنمية ميارات المشاركين 
 ومعارفيم ويزيد من فرصة ممارسة اإلبداع اإلداري.

العمل عمى تطوير حمول مبتكرة لممشكالت التي وجاء في المرتبة الثالثة المقترح "
ويعزو الباحث سبب (، 3.94بدرجة )عالية( وبمتوسط حسابي )" تواجو عمل قائد المدرسة

حصول ىذ المقترح عمى درجة موافقة عالية أيًضا ألن من متطمبات ممارسة اإلبداع 
اإلداري أن يكون قائد المدرسة غير تقميدي ويبحث عن اإلبداع والتجديد، لذلك ف ن العمل 

مدرسة يسيم في زيادة ممارسة قائد عمى تطوير حمول مبتكرة لممشكالت التي تواجو في ال
 المدرسة لإلبداع اإلداري.

وجاء في المرتبة األخيرة المقترح "تقديم حوافز مادية ومعنوية لمقادة المبدعين" 
(، ومن الممكن أن يعود سبب ىذه النتيجة 3.38بدرجة )متوسطة( بمتوسط حسابي قدره )

أقل أىمية من باقي المقترحات األخرى إلى وجود أىمية لمحوافز المقدمة لممبدعين ولكنيا 
التي تسيم في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس من وجية نظر 

م(، التي توصمت إلى 2015المعممين. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المناع )
داع أن درجة موافقة عينة الدراسة عمى المقترحات التي تسيم في تطوير ممارسة اإلب

( التي توصمت إلى أن 2017اإلداري جاءت بدرجة )موافق(، ومع دراسة العنزي )
ين التربويين جاءت المقترحات التي تسيم في تطوير ممارسة اإلبداع اإلداري لدى المشرف

 .بدرجة )موافق(
 التوصيات:

 وضع التوصيات على النحو اآلتي:  يمكنفي ضوء نتائج الدراسة، 

يمية قادة المدارس عمى اقتراح المشاريع والمبادرات اإلبداعية تشجيع المناطق التعم .1
 التي من شأنيا تطوير اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية.

داريين عمى اتخاذ  .2 زيادة التعاون بين القيادات المدرسية والعاممين فييا من معممين وا 
ة لتجويد وتحسين قرارات إبداعية في مجال العمل من خالل تبني مبادراتيم اإلبداعي

 إجراءات العمل اإلداري.
إشراك قادة المدارس في المؤتمرات العممية والبرامج التدريبية التي تيدف إلى تنمية  .3

 مياراتيم ومعارفيم في مجال اإلبداع اإلداري.
 
 



 واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس التابعة لمكتب التعميم بمحافظة سميراء من وجية نظر المعممين
 ي الطوالةمطر غال/ أ

 

 -564- 

 مقترحات ب جراء بحوث مستقبمية:
وعالقتو بالتميز إجراء دراسة حول واقع اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس الثانوية  .1

 المؤسسي.
إجراء دراسة حول متطمبات النجاح لممارسة اإلدارة اإلبداعية من وجية نظر  .2

 المشرفين التربويين.
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 المالحق
 -استبانة -

 أخي المعمم الفاضل. ......................................حفظو اهلل 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،

يقوم الباحث ب جراء بحث ميداني بعنوان: واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعيةة بالمةدارس 
المعممةين. والمطمةوب مةنكم إبةداء وجيةة نظةركم الحكومية بمحافظة سميراء من وجية نظةر 

( مقابل كل بند مةن بنةود االسةتبانة، وبجانةب كةل واحةدة درجةات الموافقةة بوضع عالمة )
 المبينة في المقياس الخماسي وفق النموذج التالي:

  م
 البند

 درجات الموافقة
عالية 
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جدا

مول مبتكرة يقدم قائد المدرسة ح 1
لممشكالت التعميمية التي تواجو 

 المعممين

     

( تحت خانة )عالية جدا( أن قائةد المدرسةة يقةدم حمةواًل مبتكةرة تدل االستجابة )
 لممشكالت التعميمية التي تواجو المعممين بشكل دائم

 شاكٌر ومقدٌر تعاونكم
 مطر غالي الطوالو الباحث:

 أواًل: البيانات األساسية:
 رسة:....................................................................المد 

 المستوى:
 سنوات الخبرة

 ثانوي
 أساسي
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 ابتدائي

 
 ثانًيا: محاور الدراسة:

واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية بالمدارس التابعة لمكتب التعميم بمحافظة المحور األول: 
 سميراء 

( في الحقل الذي يعبر عن رأيك أمام كل عبارة المة )الرجاء التكرم بوضع ع
 من العبارات التالية:

  م
 العبارة                            

 درجات الموافقة

عالية 
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جدا

يقدم قائد المدرسة حمول مبتكرة  1
لممشكالت التعميمية التي تواجو 

 المعممين

     

ئد المدرسة باستمرار لمنمو يخطط قا 2
 الميني لممعممين

     

يشجع المعممين عمى اتخاذ القرارات  3
 المبتكرة 

     

يساعد المعممين عمى طرح أفكارىم  4
 نحو تطوير أساليب التدريس

     

يساعد المعممين عمى االبتكار في  5
 مجال التخطيط ل نشطة التربوية

     

التي تصدر يتفيم األفكار الغريبة  6
 عن بعض المعممين

     

يساعد العاممين بالمدرسة عمى  7
 التواصل الفعال
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يبادر في بناء عالقات طيبة مع  8
 العاممين بالمدرسية

     

يثابر قائد المدرسة لموصول إلى  9
 التميز في أداء العمل

     

يشجع المعممين عمى الخروج عن  10
اطة المألوف في أداء الميام المن

 بيم

     

يستخدم التقنيات الحديثة في أداء  11
 عممو

     

يقبل التغيير في إجراءات العمل  12
 بسيولة

     

يستخدم أساليب حديثة في تقييم  13
 المعممين

     

المعوقات التي تحد من ممارسة اإلبداع اإلداري بالمدارس التابعة لمكتب المحور الثاني: 
 ءالتعميم بمحافظة سميرا

( في الحقل الذي يعبر عن رأيك أمام كل عبارة الرجاء التكرم بوضع عالمة )
 من العبارات التالية:

 
 م

 
 العبارة

 درجات الموافقة
عالية 
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جدا

عدم وجود خطط لتنمية اإلبداع  1
اإلداري من قبل إدارات التعميم 

 بالمناطق

     

ادة المدارس وضع قيود عمى ق 2
 بضرورة تنفيذ إجراءات العمل بدقة

     

مقاومة المعممين لخطط التطوير  3
 والتغيير
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 م

 
 العبارة

 درجات الموافقة
عالية 
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جدا

صعوبة إدارة عمل قائد المدرسة  4
 بطريقة إبداعية 

     

كثرة األعباء اإلدارية التي يقوم بيا  5
 قائد المدرسة

     

قمة مشاركة قادة المدرسة بالبرامج  6
 اإلبداع اإلداري المتخصصة بتنمية

     

صعوبة التأكد من نتائج توظيف  7
األفكار الغريبة التي يقترحيا بعض 

 المعممين

     

صعوبة توفير بيئة عمل في  8
المدارس مشجعة عمى اإلبداع 

 اإلداري 

     

صعوبة استخدام أساليب حديثة في  9
 مجال العمل اإلداري بالمدارس

     

د المدرسة ضعف التعاون بين قائ 10
والمعممين عمى اتخاذ القرارات 

 اإلبداعية في مجال العمل

     

قمة اإلمكانات المادية في المدارس  11
التي تسيم في تطوير اإلبداع 

 اإلداري

     

ضعف الحوافر المقدمة لممبدعين  12
 من قادة المدارس
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بداع اإلداري بالمدارس المقترحات التي تسيم في تطوير ممارسة اإلالمحور الثالث: 
 التابعة لمكتب التعميم بمحافظة سميراء: 

( في الحقل الذي يعبر عن رأيك أمام كل عبارة الرجاء التكرم بوضع عالمة ) 
 من العبارات التالية:

 
 م

 
 العبارة

 درجات الموافقة
عالية 
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جدا

العمل إيجاد خطط غير تقميدية ألداء  1
 في المدارس

     

تبني قائد المدرسة لممبادرات  2
 اإلبداعية في العمل

     

العمل عمى تطوير حمول مبتكرة  3
لممشكالت التي تواجو عمل قائد 

 المدرسة

     

إشراك قائد المدرسة بالمؤتمرات  4
 العممية المتخصصة باإلبداع اإلداري

     

تشجيع قائد المدرسة عمى تطوير  5
 راءات العملإج

     

العمل عمى االستفادة من توظيف  6
األفكار غير المألوفة التي يقترحيا 

 المعممون

     

العمل عمى توفير بيئة عمل مشجعة  7
 عمى اإلبداع اإلداري

     

العمل عمى تطوير أساليب إدارة  8
المدرسة لمواكبة التطورات العممية 

 في المجال التربوي

     

عاون بين قائد المدرسة زيادة الت 9
دارة التعميم في اتخاذ القرارات  وا 

 اإلبداعية في مجال العمل

     

تقديم حوافز مادية ومعنوية لمقادة  10
 المبدعين 

     

 


