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إهداء
 إىل رمز الدفء املتجدد ،ونبع احلنان املتدفق ،إىل من كان دعاؤها سرجناحي وحناهنا بلسم جراحي ...أمي الغالية.
 إىل من علمين حب العلم ونصحين وأرشدني بكل حلم ،إىل من وجدتيف قربه األمان والسعادة ،إىل من عطاؤه يل الكثري والكثري ،إىل األخ
والصديق واملعلم والقائد ...أبي احلبيب.
 إىل من تربيت معهم وسكنوا قليب ووجداني ...أخوتي وأخواتياألعزاء.
 إىل رفيقة دربي اليت صربت وحتملت العناء الكثري ،إىل زوجيت وشريكةجناحي ...أم حسن.
لكم مجيعاً ،أهدي هذا اجلهد املتواضع.

ب

شكر وتقدير
الاالدف هدم اتابدة الع يد َ " :مدن َي ْْد ُا ْر

الحمد هلل رب العالمين ،حمدداً طيبداً مباراداً هيده التدم تدتم بف دله الصدالحا
هَِإَّن َما َي ْْ ُا ُر لِ َن ْف ِس ِه َو َمن َافَ َر هَِإ َّن اللَّهَ َغنِ ٌّم َح ِميد" (لقمان)02 :
والصدة والسدةم علدى الحبيددب المصدطفى صدلوا ربددم وسدةمه عليده وعلددى هلده وصدحبه ومددن سدار علدى دربدده
واهتدى بهداه إلى يوم الدين ...

أما بعد:

خرج هدذا
باف مْاعر الحب والوهاء أتادم بج يف الْار والعرهان بالجميف إلى اف من اان عوناً لم وسنداً هم إ ا

العمف المتوا ع وأخص بالذار اف من الداتور /صهيب اماف األغدا والدداتور /محمدد هاْدم أغدا اللدذين أْدرها
علددى هددذه الرسددالة حيددي قدددما لددم التوجيهددا

هلهما منم اف حب وتادير.

الايمددة والنصدداله السددديد لتخددرج هددذه الرسددالة هددم صددورتها الحاليدة

امددا أتادددم بدواهر الْددار وعتدديم التادددير إلددى الددداتور /هدداي علددم األسددود والدداتور /محمددود عبددد المجيددد عسددا
لتف لهما بابوف مناقْة الرسالة وأرجو من اهلل أن تسهم توجيهاتهم وه ارؤهم السديد هم تجويد الرسالة واثرالها.
وال يفدوتنم أن أْدار أهدراد عيندة الد ارسدة – معلمدين ومعلمددا

وصدقهم وأمانتهم هم اإلجابة عن بنود االستبانة.

المددارث الثانويدة بمحاهتدا

غد – علدى تعدداونهم

وأتاددم بالْدار العميدل لمددير مدرسدة عبددداهلل أبدو سدتة (السديد /مجدد أبددو موسدى) الدذ تحملندم اثيد اًر ،ومنحنددم

الاثير من وق

المدرسة.

وأخي اًر الحمد هلل الذ وهانم إلخراج هذه الرسالة على هذه الصور همدا ادان هيهدا مدن صدواب هبتوهيدل اهلل وحدده،
وما اان هيها من خطأ همنم.
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مدير المدارث الثانوية هم محاهتا

تع ى للنوع

()5,16

غ ألساليب إدار التغيير
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تادي ار المعلمين لدرجة ممارسة مدير المدارث بمحاهتا
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ح
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تادي ار المعلمين لمها ار إلبداع اإلدار لدى مدير المدارث
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االستبانة هم صورتها األولية قبف التحايم.
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قالمة بأسماء المحامين.
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االستبانة هم صورتها النهالية بعد التحايم.
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تسهيف مهمة الباحي موجهة لوايف و ار التربية والتعليم.
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تسهيف مهمة الباحي موجهة لمديريا
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قالمة بأسماء مدارث عينة الدراسة.
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التربية والتعليم.

173
175

هده

الدراسة التعر

ملخص الدراسة

إلى درجة ممارسة مدير المدارث الثانوية هم محاهتا

غ ألساليب

إدار التغيير وعةقتها باإلبداع وذلك من وجهة نتر المعلمين .وقد استخدم الباحي المنهج الوصفم
التحليلم ،وتاون مجتمع الدراسة من جميع معلمم ومعلما

المدارث الثانوية بمحاهتا

غ للعام

الدراسم 2112-2111م والبالغ عددهم ( )5818معلماً ومعلمة ،منهم ( )2688معلماً ،و()2671

معلمة ،وبلغ
أهدا

عينة الدراسة ( )522معلماً ومعلمة تم اختيارهم بطرياة عْوالية طباية .ولتحايل

الدراسة ،قام الباحي بإعداد استبانتين ،االستبانة األولى لاياث درجة ممارسة مدير المدارث

الثانوية هم محاهتا

غ ألساليب إدار التغيير .وقد اْتمل

على ( )38هار مو عة على المجاال

اآلتية( :عملية تطوير رؤية ورسالة مْتراة للمدرسة – تحديد أهدا

المدرسة وأولوياتها – بناء ثااهة

مْتراة داعمة للتغيير– تاديم نموذج سلوام يحتذى به – التحفي الذهنم أو االستثار الفارية).
واالستبانة الثانية لاياث مستوى توهر مها ار

على ( )87هار مو عة على المجاال

اإلبداع اإلدار لدى مدير المدارث الثانوية واْتمل

اآلتية( :الطةقة – المرونة – األصالة – الحساسية للمْاة

– التحليف والربط – االحتفات باالتجاه – المخاطر والتحد ) .ولتحليف بيانا
األساليب اإلحصالية التالية (المتوسطا

الحسابية ،االنحراها

الدراسة استخدم الباحي

المعيارية والو ن النسبم ،معامف ارتباط

بيرسون ،اختبار " " ،تحليف التباين األحاد واختبار ْيفيه).

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 .1أثبت

النتالج أن درجة ممارسة مدير المدارث الثانوية ألساليب إدار التغيير هم المدارث جاء

جيد

وبنسبة ( .)%76.1وجاء أسلوب "تاديم نموذج سلوام يحتذى به" هم أعلى مراتب أساليب إدار التغيير
بو ن نسبم ( .)%73.7ويليه أسلوب "بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير" بو ن نسبم ( .)%77.3ثم
جاء مجاف "عملية تطوير رؤية ورسالة مْتراة للمدرسة "بو ن نسبم ( .)%73.3وأخي اًر جاء أسلوب
"تحديد أهدا

المدرسة وأولوياتها" بو ن نسبم (.)%73.3

 .2تبين أن مستوى توهر مها ار

اإلبداع اإلدار لدى مدير المدارث الثانوية هم محاهتا

نسبم ( )%76.3حيي جاء مجاف "االحتفات باالتجاه" هم أعلى مراتب مها ار

غ جيد بو ن

اإلبداع اإلدار بو ن

نسبم ( )%72.6يليه مجاف "الطةقة" بو ن نسبم ( )%77.3ثم مجاف "المخاطر والتحد " ومجاف
"التحليف والربط" بو ن نسبم ( ،)%77.2ويليهما مجاف "المرونة" بو ن نسبم ( )%76.7ثم مجاف
"األصالة" بو ن نسبم ( ،)%75.2وأخي اًر مجاف "الحساسية للمْاة " بو ن نسبم (.)%78.3
 .8ال توجد هرول ذا
الثانوية بمحاهتا

داللة إحصالية بين متوسطم تادي ار

المعلمين لدرجة ممارسة مدير المدارث

غ ألساليب إدار التغيير تع ى للمتغي ار

اآلتية :النوع ( ذاور – إناي) ،سنوا

م

الخدمة ،التخصص هم الثانوية العامة ،أما هم متغير المنطاة التعليمية هاد ات ه أنه توجد هرول ذا
داللة إحصالية هم جميع مجاال
"تحديد أهدا

أساليب إدار التغيير والدرجة الالية لةستبيان .وهم المجاف الثانم
الفرول لصاله مجموعتم ْرل غ

المدرسة وأولوياتها" اان

وخان يونث ماابف

الوسطى ،وهم المجاف الثالي "بناء ثااهة داعمة للتغيير" والمجاف ال اربع "تاديم نموذج سلوام يحتذى به"
اان

لصاله مجموعا

الذهنم" اان

ْرل غ وخان يونث ورهه ماابف الوسطى ،وهم المجاف الخامث "التحفي

الفرول لصاله مجموعتم خان يونث ورهه ماابف الوسطى ،وهم المجاف األوف "عملية

تطوير رؤية ورسالة مْتراة للمدرسة" لم ياْ
العلمم هتبين وجود هرول هم جميع مجاال
العليا عدا المجاف الثانم "تحديد أهدا

اختبار ْيفيه عن اتجاه الفرول ،أما هم متغير المؤهف
أساليب إدار التغيير ،واان

لصاله مجموعة الدراسا

مْتراة للمدرسة وأولوياتها" هلم تت ه هرول ذا

داللة

إحصالية.
 .3ال توجد هرول ذا
الثانوية لمها ار

داللة إحصالية بين متوسطم تادي ار
اإلبداع اإلدار تع ى للمتغي ار

المعلمين لدرجة ممارسة مدير المدارث

اآلتية :النوع ( ذاور– إناي ) ،سنوا

التخصص هم الثانوية العامة ،وهم متغير المنطاة التعليمية هاد ات ه وجود هرول ذا
هم جميع مجاال

االستبيان هاان

الخدمة،

داللة إحصالية

الفرول هم "الطةقة" و"الحساسية للمْاة " و"التحليف والربط"

والدرجة الالية الستبيان اإلبداع اإلدار لصاله مجموعتم خان يونث ورهه ماابف الوسطى ،واان
الفرول هم "المرونة" لصاله خان يونث ماابف الوسطى وهم "األصالة" اان

الفرول لصاله مجموعة

خان يونث ماابف ْرل خان يونث .هم حين لم يستطيع اختبار ْيفيه الاْ

عن اتجاه الفرول هم

مجاف "االحتفات باالتجاه" .أما هم متغير المؤهف العلمم هاد ات ه وجود هرول ذا
مجاال

داللة احصالية هم

"المرونة" و"المخاطر والتحد " والدرجة الالية لإلبداع اإلدار لصاله مجموعة الدراسا

هم حين لم تتهر هرول هم باية مجاال
 .5تبين وجود عةقة موجبة ذا

العليا

استبيان اإلبداع اإلدار .

داللة إحصالية عند مستوى داللة ،1.11بين جميع أساليب إدار التغيير

ودرجتها الالية وبين جميع مها ار اإلبداع اإلدار ودرجته الالية.
.1

وقد خلصت الدراسة إلى مجموع من التوصيات أهمها :

رور التراي على نمط إدار التغيير هم المدارث الثانوية ،واالهتمام بتنمية مها ار

اإلبداع اإلدار

لدى المدراء حتى يتمانوا من تطبيل التغيير ،واستخةص أه ف النتالج هم العملية التعليمية.

ن

 .2تاوية العةقة بين المدرسة ،والمجتمع المحلم وأولياء األمور من خةف الدعوا
وتاديم مساعداتهم الة مة للمدرسة ،مما يسهف على المدير تحديد أهدا
.8

رور إْراك العاملين بْاف أابر هم المواق

المتارر ل يار المدرسة

المدرسة وأولوياتها.

اإلدارية المختلفة خاصةً هم صياغة الرؤية المْتراة

للمدرسة ،وتحديد أهداهها مما ينمم لديهم المسلولية تجاه ما يحدي هم المدرسة ويخلل جواً من األلفة
والروح المعنوية العالية هم العمف.
 .3عاد يا ار

ولااءا

المختلفة واقامة ندوا

متبادلة بين مدير المدارث المختلفة ومْرهم اإلدا ار
من أجف تبادف الخب ار

المدرسية هم المناطل

واألهاار التطويرية واطةعهم على التجارب المثمر هم

اإلدار المدرسية التم ت يد من تحايل اإلبداع اإلدار هم المدرسة.
.5

رور تحسين ْروط اختيار مدير المدارث ،وعدم االاتفاء بسنوا
األه ف أن ياون المتادم اجتا دو ار هم اإلدار المدرسية بنجاح.
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الخدمة أو الماابلة ،بف من

Abstract
This study aimed at identifying change management and its relation with
management creativity for principals of secondary schools in Gaza
governorates from the teachers points of view.
The researcher used analysis descriptive method and the study community
consists of the (5303) teacher in the secondary schools in governorates for the
academic school year 2011- 2012, (2633) 0f them are male teachers and
(2670) are female teachers. The study sample mounted (522) men and women
teachers, and they were selected randomly .
To achieve the aims of the study, the researcher prepared two tools, the first
one was to measure the degree of practising the secondary schools principals,
in governorates, practise the styles of change management. The first involves
(43) item distributed on the following domains ( developing a common
mission and a vision for school, specify the school aims and its prioritiesforming a common supported change culture- presenting a model of ideal
behavior- brain storming or thought motivation).The second was was to
measure the level of availability of the management creativity skills for
secondary schools principals and contains of (37) item distributed on the
following domains: (fluency flexibility-originality-sensitivity for problemsanalysis and connection-attitude maintain-risk and challenge) To analyses the
data, the researcher used the following statistical styles (mean, deviation,
ratio-weight, Person correlation coefficient, T test, one way Annova,
test,(Scheffe)

The study found to the following results:
1. The results prove that the secondary schools’ principals practice, to change
management styles was good and rated (76.1%). The ideal model behaviour
style was at the top grade of change management style with a (78.7%) ratio ,
followed by building ashared culture supported change style rated (74.8) and
finally defining school aims and its priorities style was with a (74.4%) rate.
2. The available level of management creativity skills showed that the
secondary schools principals in Gaza was good with a (76.4) rate. And the
“attitude maintaining domain’ was at the top grades of management creativity
ع

skills rated (79.6) followed by “fluency” with a (77.4%) rate then the
challenge and risk domain and analysis and connection wih a (77.2%) rate.
After that flexibility domaint rated (76.7%), then the “original domain” with
a (75.2) rate and lately was “problem sensitivity domain rated” (73.4%).
3. The results also showed that there is no significant statistical differences
among the practices of secondary schools principals in the first domains,
styles of change management, according to the following variables :gender
(males–females),years of service, specialization, While the variable relating to
the education area showed a significant statistical in all aspects of change
management styles. In the second domain, defining school aims and priorities,
and in the third aspect, building a culture of supporting change,the differences
was in favour of east Gaza schools and khan yunis schools comparing to
middle camps schools. In the fourth aspect, presenting a model of an ideal
behaviour, was in favour of east Gaza schools, khan yunis and Rafah schools
comparing to the middle camps schools. In the fifth aspect, brain motivation,
the result was in favour of khan yunis and Rafah schools against middle
camps schools.
In the first domain, the process of developing common vision and mission for
school, test,(Scheffe) did not show any differences while in the academic
qualifications variable, there was clear differences in all aspects of change
management styles in favour with high qualified groups except the second
domain, defining school aims and its priorities, there was no stastical
differences.
4. There was no significant differences among means of teachers estimations
for secondary principals practices concerning management creativity skills to
the following variables: gender (males – females),years of service,
specialization. while in the variable relating to education area the results
showed clear statistical differences in all aspects of the questionnaire for
favour of Khan yunis and Rafah groups against middle camps. The
differences was in “fluency”, “problems sensitivity”, “analysis and
connection”. The “flexibility” variable was in favour of Khan yunis against
middle camps. In the originality, the differences was in favour of khan yunis
group against east khan yunis. While Shifeih Test did not refer to differences
in “attitude maintaining”.
The academic qualifications variable showed that there was statistical
differences in the aspects of “flexibility”, “risk and challenge” and the total
degree of creative management for favour of high qualified groups, while no

ف

differences appeared in the rest of the aspects of creative management
questionnaire.
5. The results also showed that there was a positive relation at alpha 0.01
among all styles of change management and its total degree and among all
creative management skills and its total degree.
The researcher offered several recommendations, including:
1. The necessity for concentrating on the type change management in the
secondary schools and the importance of developing creative management
skills for school principals to be able to apply change policy and to take out
the best results of the teaching process.
2. Strengthening the relationship among the school, the local community and
the parents through sending frequent invitations to the parents to visit the
school and to give hand and support to facilitate the principals task to define
school aims and its priorities.
3. The necessity of the effective participation of all the educational staff in the
different administrative situations particularly in forming the common vision
for school and to define its goals. This helps in bearing the responsibility
towards what is happening in school and create an atmosphere of love and a
high level of spirit in work.
4. Holding mutual visits, meetings, and seminars between different schools
principals and administrative supervisors in the different areas to exchange
experience and developing ideas and to notice the successful experiments in
the administration field as that help principals to improve and increase their
management creativity in school.
5. The necessity of improving the conditions of selecting school principals,
and not only depending on the years of service or the interview but also
passing successfully administration courses
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الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
المقدمة
تعد ددد اإلدار مد ددن أولد ددى اهتمامد ددا

المجتمعد ددا

واالجتماعيدة والتربويددة والتعليميددة ،حتددى باتد
مدن عمليددا

الحديثد ددة هد ددم جميد ددع مجد دداال

تْددمف مجمددف الددنتم هددم البنيددان االجتمدداعم ومددا تت ددمنه

التنتديم والتنسدديل والتوجيدده والتادويم والمتابعددة ،سدواء ااند

اتجاه تحايدل األهددا

المرجدو  ،امدا أن حيدا اإلنسدان تحولد

وذلك لتعدد االحتياجا

االحتياجا

مما دهع المجتمعا

الحيد ددا االقتصد ددادية

أنْددطة أو هعاليدا  ،تصددب هددم

مدن الحيدا البسديطة إلدى الحيدا المعادد ،

إلى أن توجد نتاماً ينسدل بدين مصداله األهدراد ويدوالم بدين

وما لديهم من موارد مما تطلب األمر أي ا إلى وجود إدار لتحايل تلك األهدا .

هاإلدار هم المرتا الرليث هم تطوير األهراد والجماعا  ،والعامف الحاسم هدم تحايدل التنميدة هدم

المجاال

ااهة (األغا وآخرون ،)1: 2112 ،ونت اًر لتعدد االحتياجا

تهدر الحاجدة إلدى عدد أندواع

من اإلدار مثف :إدار األعماف ،واإلدار العامدة ،واإلدار التربويدة ،والتدم و دع
اإلماانا  ،والطاقا

نصدب عينيهدا تسدخير

البْرية على أحسن وجه ،وبأه ف الطرل من أجف هالد ااهة المجتمع .وامدا أن

اإلدار التربوي ددة له ددا اهتم ددام ابي ددر م ددن قب ددف ال دددوف النامي ددة والمتادم ددة ،هب دددورها يرتا ددم مس ددتوى العملي ددة

التربويددة ،وذلددك عددن طريددل توعيددة العدداملين هددم المدرسددة ،وتبصدديرهم بمسددؤولياتهم وتددوجيههم التوجيدده
التربددو السددليم ،وهددم المسددلولة عددن النجدداح أو اإلخفددال هددم تحايددل األهدددا

التربويددة ومواابددة تطددو ار

العصدر .ومجداال اإلدار التربويدة اثيدر ومتْدعبة الغالددب منهدا ُس ِّدخر لخدمدة المدرسدة مثدف إدار الوقد
وادار االجتماعددا  ،واإلدار الذاتيددة للمدرسددة ،وادار المعرهددة ،وادار التغييددر .ومعتددم هددذه المجدداال مددا

هددم إال مجدداال

حديثددة مددن مجدداال

اإلدار المدرسددية .حيددي أن اإلدار المدرسددية هددم المعنيددة بتنفيددذ

السياسة التعليمية ،وهم تمثف األساث هم تطور ونجاح المدرسة هم أداء رسالتها.

وتعتبر اإلدار المدرسية وسيلة مهمدة لتنتديم الجهدود الجماعيدة هدم المدرسدة ،مدن أجدف تنميدة التلميدذ

تنميدة ْدداملة متااملدة ومتوا نددة وهاداً لاد ارتدده واسدتعداداته ،وتددرو

المعلم لتيسير أموره وأمور أسرته(مصطفى.)31: 0222 ،
واذا ااند

البيلدة التددم يعدي

هيهددا امدا يحتاجهددا

اإلدار المدرسددية ناجحددة هاددد تسدداهم مددع غيرهددا هددم تربيددة إنسددان صدداله ،وتسدداعده علددى

النمد ددو الحسد ددن هد ددم جميد ددع جواند ددب ْخصد دديته الجسد ددمية والعاليد ددة والنفسد ددية واالجتماعيد ددة وها د داً لاد ارتد دده
واستعداداته واتجاهاته.

,



وهددم تددف المتغيد ار المتسددارعة هددم العددالم ،وبددرو تدداهر العولمددة ،اددان ل امداً علددى اإلدار أن تعددد

نفسها لهذا التغيير ،هذا ألن اإلدار الجيد هم التم تعمف للوصوف إلى ما يصبو إليه الفرد من أهددا

مددن خددةف نجاحهددا هددم التخطدديط والتنتدديم والتنسدديل ،بحيددي تاددون قددادر علددى إحداثدده وتمتلددك مهددا ار

التعامف مع متغي ار هذا العصر من أجف اإلنجا العالم واألداء المتمي .

وألن التغيير أمر حتمم ال مفر منده حتدى نرتادم بالمسدتوى التعليمدم ،هادد اهدتم البداحثون هدم اآلوندة

األخيددر بمجدداف إدار التغييددر وهددم تلددك اإلدار التددم تسددعى إلددى ناددف التعل ديم أو مؤسسدداته مددن حدداف إلددى
حاف هخر أه ف ،أ بمعنى أنها إدار إصةح ،وادار تطوير ،وادار إبداع وابتاار.
العالمية التم تؤاد على التحوف نحو األه ف ،ههدم

إن هذا المجاف من اإلدار من أبر االتجاها

اإلدار الت ددم تعم ددف عل ددى ح ددف المْ دداة  ،ومواجه ددة المواقد د

الطارل ددة وتوتيد د

واستثمار الموارد البْدرية والماديدة المتاحدة داخدف المدرسدة وخارجهدا ،لتحايدل أهددا

الجه ددود ،والطاق ددا ،

المدرسدة وغاياتهدا،

وهددم اإلدار التددم تعمددف علددى مواابددة التغييددر والتادددم التانولددوجم واالنفجددار المعرهددم ،لياددون مْددابها

للعملية التعليمية هم مدارسنا ومؤسساتنا.
وألن التغييددر قددانون الحيددا وحتددى ال نخددرج مددن دالددر المناهسددة ،هاددد أدرا د

الفلسددطينية أهميددة التغييددر هددم هددذا العصددر ،وحاول د

خ ددةف تبن ددم مْ دداريع تطويري ددة مختلف ددة ،ته ددد

و ار التربيددة والتعلدديم

جاهددد رهددع مسددتوى العمليددة التربويددة ،وذلددك مددن

إل ددى بن دداء من دداهج جدي ددد وت دددريب المعلم ددين ،وتحس ددين

اإلدا ار المدرسد د ددية ،وقد د ددد لد د ددوحت التطد د ددور والتغييد د ددر الس د د دريع هد د ددم مختل د د د

والتعليمم(.سرور.)3:2115 ،

جواند د ددب النتد د ددام التربد د ددو

إن إدار التغيير هم اإلدار المبدعدة التدم تدوهر الايداد البعيدد عدن العمدف التاليدد والتايدد المهندم،

المواابة للتادم والتجديد هم هذا العصر ،والااد هنا هم مدير المدارث التم تاع على عاتاهم مسؤولية

ابير من أجف الرقم بالعملية التربوية والوصوف بها إلى النوعية هم التعليم.

والمدير الناجه هو الذ يعمف على تْدجيع المدوتفين ألن ياوندوا أع داء منتجدين ،مخلصدين هدم

عملهددم متطددورين هددم معلومدداتهم ،ومسددتالين هددم ْخصددياتهم ،والمدددير يجددب أن يدددرك أن قوتدده اإلداريددة
ه ددم م ددن ق ددو الم ددوتفين ه ددم المدرس ددة ،وال يمان دده أن يا ددون قويد داً إال إذا احت ددرمهم واعت ددر باف دداءاتهم
وْاراهم الرؤيا هم تطوير المدرسة ،واْدرااهم هدم صدنع الادرار بحيدي تتسلسدف عمليدة اتخداذ الادرار مدن

أسددفف الهددرم المتمثددف هددم أع دداء هيلددة التدددريث العدداملين إلددى قمتدده المتمثلددة هددم الطدداقم اإلدار وعلددى

رأسهم المدير(دروزة.)5 :2111 ،
واذا أراد

المدرسة أن توااب المسدتجدا

والتطدو ار الجديدد  ،وحتدى يادون التحدوف والتغييدر دالمداً

لأله ف ،وحتى تنتاف المدرسة إلى الو ع األه ف ،ومن الجمدود والرتابدة إلدى اإلصدةح والتطدوير هدة
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بددد للبحددي عددن أسدداليب إبداعيددة هددم العمددف اإلدار  ،ألن اإلبددداع هددو الددذ يوجددد األهاددار والتصددو ار

والمفدداهيم الجديددد هددم التعامددف مددع التحددديا
والتهديدا

المفرو ددة ،واإلدار المبدعددة هددم التددم تواجدده التحددديا

المعاصر  ،وهم التم تخدرج عدن العمدف التاليدد بدف تتسدع وتنطلدل لت دع الرؤيدة المسدتابلية

للمؤسسة ،وهم التم تستحدي البرامج الجديد هم أدالها.

م ددن هن ددا يما ددن الا ددوف أن هن دداك حتمي ددة لتحاي ددل اإلب ددداع اإلدار ال ددذ يعم ددف عل ددى ح ددف المْ ددااف

والصعوبا

التم تواجه المدرسة ،والتعامف مع الا ار ار والجوانب اإلدارية بطرل أاثر ابتاا اًر.

وعملية التغيير هم عملية إبداعية قبف أن تاون نوعاً من أندواع التطدوير ،هدالتغيير مدا هدو إال أحدد

متاهر اإلبداع التم تعبر عنه (القحطاني.)142 :2112 ،

واإلبددداع أدا ومهددار هامددة تماددن المدددير مددن مواجهددة التحددديا

المختلفددة وادار األ مددا

وتحويلهددا

إلى هرص ،وهو يعتم منفعة الموارد البسيطة المتاحدة للمددير ،هالاددر علدى اإلبدداع مدن أهدم المتطلبدا
الواجب توهرها هيمن يتحمف مسؤولية العمف اإلدار (أيوب.)2 :2111 ،
هاإلبداع اإلدار هو من الوتدال

األساسدية التدم يحتاجهدا مددير المدرسدة ،وتتعداتم حاجدة المددير

لهذه المهار خاصة وأن مهمة المدير اليوم لم تعد تتمثف هم انتتار حددوي المْداة  ،هالمددير الفعداف

هو الذ يتوقع ما يمان أن يحدي ويفار ،ويبددع هدم ايفيدة تةهدم المْداة  ،بددالً مدن مواجهتهدا بعدد

وقوعها (عبد الفتاح.)42 :0223 ،

ومن خةف ذلك تنبدع أهميدة اإلدار المدرسدية هدم تحايدل اإلبدداع اإلدار وتْدجيعه ،همددير المدرسدة
يجب أن يمتلك مها ار التفاير اإلبداعم حتى ياون قاد اًر علدى إحدداي التغييدر المرغدوب هيده مدن أجدف
مواابة التادم والتطدور العدالمم ،امدا يجدب أن يادون لديده حساسدية عاليدة بالمْداة  ،حتدى ياددر علدى

مما ددن ،وعلي دده أي د داً أن يط ددور ق ددد ار عاملي دده عل ددى التفاي ددر واإلب ددداع حت ددى يا ددون

حله ددا بأس ددرع وقد د

االنتااف بالمدرسة هم جميع الجوانب نحو األه ف.
وا َّن مددا لف د

الدراسا

انتبدداه الباح ددي أن هندداك أهميددة ه ددم الد ارسددا

لدم تدربط إدار التغييدر باإلبدداع اإلدار  ،هالد ارسدا

مثددف دارسددة (الهبيــل ،)2112 ،وهندداك دارسددا

تحدددث

التددم تناولد د

إدار التغييددر ،ولاددن ه ددذه

السداباة منهدا مدا تحددث

عدن إدار التغييدر

عددن إدار التغييددر وعةقتهددا بددبع

المتغيد ار ،

مثف دارسة (بحر )2112 ،ودراسة (الرقب )2115 ،ودراسة (العجلة.)2115 ،
وقد توصل

الدراسا

هم أغلبها منها د ارسدة للباحثدة سدناء عيسدى والتدم ااند

التحويلية هم تطوير أداء مدير المدارث الثانوية هم محاهتدا

هددم مدارسددنا يتص د

بددالجمود والتايددد الْددديد ،أسددلوب يعددي
3

بعندوان "دور الايداد

غد  :إلدى َّ
أن األسدلوب اإلدار السدالد

أهاددار ال تتماْددى مددع متطلبددا

العصددر



الحالم ،وعلى اإلدار أي اَ أن تحمدف التغييدر ْدعا اًر وتنفيدذاً .وبهدذا وجدد الباحدي أن هنداك حاجدةً ماسدة

إلددى د ارسددة تربويددة تتندداوف هيهددا إدار التغييددر وعةقتهددا باإلبددداع اإلدار  ،وسددبف تطددوير هددذه العةقددة مددن
أجف تحويف اإلدار التعليمية إلى إدار تغيير ترهع مستوى العملية التربوية وتساير التادم العالمم.
مشكلة الدراسة:
هددم تددف المتغيد ار السدريعة والمتةحاددة هددم ااهددة قطاعددا

والمخترعددا

الجديددد  ،والعلددوم والمعددار والمنتجددا

الحيددا ومددع تهددور االتجاهددا

الجديددد  ،هعلددى مدددير المدرسددة التاي د

العالمية واإلقليمية والمحلية التم يتواجد هيها من خةف د ارسدته لألو داع والتدرو

التغيي د ار المسددتابلية ،واستْ د ار

الجديددد ،

مددع البيلددة

المحيطدة بده وتوقدع

المسددتابف ،ومددن خددةف عمددف الباحددي امعلددم ومددن مةحتتدده لمدددراء

المدارث الثانويدة وعةقتده بهدم ومدا إلدار التغييدر مدن أهميدة قويدة هدم مدارسدنا وألهميدة اإلبدداع اإلدار

هدم العمددف التربددو هددم هلسددطين مددا يسددتل م وجددود الاالدد المبدددع الاددادر علددى تحويددف إدارتدده التاليديددة الددى
إدار تغيير تتواهل ومتطلبا

العصر.

باإل دداهة إلددى أن الْددعب الفلسددطينم يعددي

تغيي د ار متسددارعة وعدددم اسددتارار وثبددا

السياسددم ،ممددا يددنعاث ذلددك علددى المؤسسددة التربويددة بفر ددها للعديددد مددن المْدداة

هددم الو ددع

المتداخلددة واألعبدداء

الاثيددر علددى عدداتل اإلدار المدرسددية؛ لددذا علددى مدددير المدرسددة االبتعدداد عددن اتبدداع الطددرل التاليديددة هددم
عمله التم تجعله مصد اًر للملف والرتابة والروتين الم عج بعيداً عن روح اإلبداع واالبتاار.

لددذلك اخت ددار الباحددي ه ددذا المو ددوع لم ددا لدده م ددن أهميددة ه ددم إيجدداد قال ددد مبدددع يس ددتطيع أن يواج دده

التحديا

المفرو ة عليه هم هذا العصر ويرتام بمدرسته إلى األمام.

وعليه فإن مشكلة الدراسة تتحدد بالتساؤل الرئيس
ما العالقة بين إدارة التغيير واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غـزة مـن

وجهة نظر المعلمين؟

ويتفرع من السؤاف الرليث السابل األسللة الفرعية التالية:

 .1ما درجة ممارسة مدير المدارث الثانوية هم محاهتا
المعلمين؟

غ ألساليب إدار التغيير مدن وجهدة نتدر

.,ما مستوى توهر مها ار اإلبداع اإلدار لدى مدير المدارث الثانويدة هدم محاهتدا
نتر المعلمين؟
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غد مدن وجهدة



 .8هف توجد هرول ذا

داللدة إحصدالية عندد مسدتوى )  ،)α≥0.05بدين متوسدطا

لدرجة ممارسة مددير المددارث الثانويدة بمحاهتدا
(النوع االجتماعم ،سنوا
 .3هف توجد هرول ذا

تاددي ار المعلمدين

غد ألسداليب إدار التغييدر تعد ى لمتغيد ار الد ارسدة

الخدمة ،المنطاة التعليمية ،المؤهف العلمم ،التخصص هم الثانوية العامة)؟
داللة إحصالية عند مستوى )  ،) α ≥0.05بين متوسطا

لمسددتوى ممارسددة مدددير المدددارث الثانويددة بمحاهتددا
الدراسة (النوع االجتماعم ،سنوا

تادي ار المعلمين

غ د لمهددا ار اإلبددداع اإلدار تع د ى لمتغي د ار

الخدمة ،المنطاة التعليميدة ،المؤهدف العلمدم ،التخصدص هدم الثانويدة

العامة)؟

 .5هف توجد عةقدة ارتبداط دالدة إحصدالياً بدين درجدة ممارسدة مددير المددارث الثانويدة بمحاهتدا
ألساليب إدار التغيير وبين مستوى توهر مها ار اإلبداع اإلدار من وجهة نتر المعلمين؟

غد

أهداف الدراسة:
 .1التعددر إلددى درجددة ممارسددة مدددير المدددارث الثانويددة هددم محاهتددا
وجهة نتر المعلمين.

 .2الاْد

عمددا إذا اددان هندداك هددرول ذا

غد ألسدداليب إدار التغييددر مددن

داللددة إحصددالية بددين متوسددطا

ممارسددة مدددير المدددارث الثانويددة هددم محاهتددا

( النددوع االجتمدداعم ،المؤهددف العلمددم ،سددنوا
العامة).

درجددا

أهدراد العينددة لدرجددة

غد ألسدداليب إدار التغييددر وهاداً لمتغيد ار الد ارسددة

الخدمددة ،المنطاددة التعليميددة ،التخصددص هددم الثانويددة

 .8التعر إلى مستوى توهر مها ار اإلبداع اإلدار لدى مددير المددارث الثانويدة هدم محاهتدا
من وجهة نتر المعلمين.

 .3الاْ

عمدا إذا ادان هنداك هدرول دالدة إحصدالياً بدين متوسدطا

درجدا

مهددا ار اإلبددداع اإلدار لدددى مدددير المدددارث الثانويددة هددم محاهت دا

(النددوع االجتمدداعم ،المؤهددف العلمددم ،سددنوا
العامة).

 .5الاْ

غد

أهدراد العيندة لمسدتوى تدوهر
غ د وها داً لمتغي د ار الد ارسددة

الخدمددة ،المنطاددة التعليميددة ،التخصددص هددم الثانويددة

عمدا إذا ادان هنداك عةقدة بدين درجدة ممارسدة إدار التغييدر وتدواهر مهدا ار اإلبدداع اإلدار

لدى مدير المدارث الثانوية بمحاهتا

غ .
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أهمية الدراسة:
تنبثل أهمية هذه الدراسة من:

ددرور حتمي ددة تفر ددها طبيع ددة تح ددديي نت ددام اإلدار

 .1أهمي ددة مو ددوع اإلب ددداع اإلدار ال ددذ يع ددد

المدرسددية ،لمددا لدده مددن دور هاعددف هددم اسددتنباط أه ددف مددا لدددى المددديرين هددم حددف المْدداة

تواجههم.

التددم

 .2قددد تسددهم هددذه الد ارسددة هددم تددوهير المهددا ار اإلبداعيددة الة مددة لمدددير المدددارث الثانويددة التددم مددن
خةلهددا يماددن تخطددم المْددااف والمعياددا

النتام التربو .

التددم تواجدده العمليددة التربويددة وبددذلك تحدددي التطددوير هددم

 .8قد يستفيد من هذه الدراسة المسلولون والمْرهون التربويون على العملية التربوية والمديرون أنفسهم،
اما قد يستفيد منها الباحثون والدارسون لمجاف اإلدار المدرسية.

 .3قد تسهم هم تاديم بع

التوصيا

التم تساعد و ار التربية والتعليم هم تطوير النتام التعليمم.

حدود الدراسة:

 -1حد الموضوع:
"إدار التغييددر وعةقتهددا باإلبددداع اإلدار لدددى مدددير المدددارث الثانويددة هددم محاهتددا

غ د مددن

وجهة نتر المعلمين".
 -2الحد المؤسسي:

المدارث الثانوية الحاومية التابعة لو ار التربية والتعليم.

 -1الحد المكاني:
محاهتا

غ .

 -4الحد الزماني:

تم تطبيل الْل الميدانم من الدراسة خةف الفصف الدراسم الثانم من العام 2112 -2111م.

 -3الحد البشري:
معلمم ومعلما

المدارث الثانوية.

مصطلحات الدارسة:

 .0التغيير:

يعرهه (اللوزي )0225 ،بأنه" :إحداي تعدية

هدم أهددا

اإلدار وسياسداتها أو هدم أ عنصدر

م ددن عناص ددر العم ددف التنتيم ددم باص ددد تحاي ددل أح ددد أمد درين أساس ددين هم ددا مةلم ددة أو دداع التنت دديم أو
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اسددتحداي أو دداع تنتيميددة وأسدداليب إداريددة وأوجدده نْدداط جديددد تحاددل للتنتدديم سددبااً علددى غي دره مددن

المنتما "( اللوزي.)115 :0225 ،

اما تعرهه (الشريدة )2114 ،بأنه" :تغييدر هدم األنتمدة العاملدة هدم المنتمدة أو هدم ثااهتهدا وذلدك

بتحسددين طرياددة تأديتهددا لنْدداطاتها و يدداد هعاليتهددا وصددياغة ق د ار ار التغييددر بنوعيددة أه ددف هيمددا يتعلددل
ببناء النتام أو مهامه واستخدام بعده التانم ومصادره البْرية واذلك أهداهده بايداد إداريدة واعيدة تجعدف

المرؤوس ددون ياوم ددون بمْ دداراة إيجابي ددة للمس ددتويا
.)215

اإلداري ددة المختلف ددة ه ددم النت ددام"(الشـــريدة:2114 ،

ويعرفه الباحث إجرائي ا بأنه" :األمر الهاد

المخطط الذ يتم بعد قراء الما م والحا ر

وتبصر مؤْ ار المستابف من أجف التحسين والتطوير والوصوف إلى ما نريد أن ناون عليده هدم العمدف

التنتيمم".

 .2إدارة التغيير:

تعرهها (عماد الدين )2111 ،بأنها" :إدار الجهد المخطدط والمدنتم للوصدوف إلدى تحايدل األهددا
المنْددود للتغييددر مددن خددةف التوتي د

العلمددم السددليم للم دوارد البْ درية والماديددة والفنيددة والتانيددة المتاحددة

للمؤسسة التعليمية "(عماد الدين.)05 :2111 ،

ويعرههدا (العتيبــي" )2112 ،هددم ذلددك الددنهج اإلدار الدذ يعنددم برصددده مؤْد ار التغييددر هددم بيلددة

منتمددة األعمدداف ،وهددر تلددك المؤْد ار التددم لهددا عةقددة بنْدداط المنتمددة
وتأقلم تلك اإلدار هدم ممارسدتها لوتدال

تاي

وسلواها"(العتيبي.)22 :2112 ،

ددمن أولويددا

إدارتهددا بهددد

العمليدة اإلداريدة مدع المتغيد ار المتوقعدة لتحسدين هرالهدا

ويعرفها الباحث إجرائي ا:

بأنها "العملية التم يدتم بهدا و دع خطدة ْداملة تهدد

إلدى إحدداي تعددية

هدم الو دع الحدالم مدن

خةف استثمار ااهة المدوارد المتاحدة هدم المؤسسدة التربويدة ،وهدم البيلدة المحيطدة بهدا مدن خدةف تطدوير
الرؤيددة و الرسددالة المْددتراة للمدرسددة ،وتحديددد أهددداهها و أولوياتهددا ،وبندداء ثااهددة مْددتراة داعمددة للتغييددر
وتاددديم النمددوذج السددلوام التربددو واالسددتثار الفاريددة للعدداملين حتددى نصددف للتغييددر المنْددود ويددتم قياسددها
بالدرجة الالية التم يحصف عليها المعلمين على االستبانة".
 .8اإلبداع:

يعرهه (جروان )2112 ،بأنه" :م يج من الاد ار واالستعدادا
وجد

بيلة مناسبة يمان أن ترقى بالعمليا

والخصالص الْخصية التدم إذا مدا

العالية ،لتؤد إلى إنتاجا

أصيلة ومفيدد  ،سدواء بالنسدبة

لخب د د ار الفد ددرد السد دداباة أو خب د د ار المؤسسد ددة أو المجتمدددع أو الع ددالم ،إذا اان د د
االختراقا

اإلبداعية هم أحد ميادين الحيا اإلنسانية"(جروان.)22:2112 ،
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و يعددر (أبــو فــارس )2112 ،اإلبددداع بأندده" :الادددر علددى ابتاددار أسدداليب ووسددالف وأهاددار مفيددد
للعمف داخف المدرسة ،بحيي تلاى هذه األساليب واألهاار للتجاوب األمثدف مدن قبدف المدديرين والمعلمدين

هدم النتددام التعليمدم المدرسددم وتخفدم مددا لدديهم مددن قدد ار ومواهددب لتحايدل األهدددا

أه ف"(أبو فارس.)22 : 2112 ،

اإلنتاجيدة بصددور

ويعرفــه الباحــث إجرائيــا" :العمليددة التددم تددؤد إلددى ابتاددار أهاددار جديددد لدددى مدددير المدرسددة

بحيي تجعله قاد اًر على إنجا العمليا
 .3اإلبداع اإلداري:

اإلدارية الجديد وتحال أهداهه".

يعرهدده (القحطـــاني )2110 ،أندده ":اسددتخدام الموت د

المه دا ار الْخصددية اإلبداعيددة هددم اسددتنباط

أساليب إدارية جديد توصله إلى حلوف ابتاارية لمْالة إدارية أو تصو ار جديد لمعالجة تلك المْالة
باالعتمدداد علددى التحليددف الهدداد

والجهددد اإلبددداعم المددنتم الددذ يتصددف بدداإلدراك الحسددم الاددالم علددى

التحليف المنطام واالختبار والتجريب والتاويم"(القحطاني.)15 : 2110 ،

ويعرهه (حمود )2112 ،بأنده" :محاولدة إنسدانية علدى المسدتوى الدذاتم للفدرد أو الجماعدة السدتخدام

التفاير والاد ار العالية وما يحيط بهدا مدن مدؤث ار ومتغيد ار بيليدة للايدام بإنتداج سدلع أو تادديم خددما

جديد لم يسبل وأن أنتج

وأن تتسم بتحايل منفعة للجميع"(حمود.)214:2112 ،

ويعرفه الباحث إجرائيا" :هو قدر مدير المدرسة على إيجاد الطرل واألساليب الجديد  ،التم
تنبددع مددن تفايددر وقددد ار إبداعيددة مددن أصددالة وطةقددة ومرونددة وحساسددية للمْدداة

ومخدداطر وتحددد

واحتف ددات باالتج دداه ،والتحلي ددف والد دربط م ددن أج ددف تحس ددين المس ددتوى اإلدار ومس دداير التغيي ددر وي ددتم قياس دده
بالدرجة الالية التم يحصف عليها المعلمين على االستبانة".
 .3مدير المدرسة:

يعرهه (األغبـري )2113 ،أنده" :المسدلوف األوف لددى مديريدة التربيدة والتعلديم بالمحاهتدة أو المديريدة
عن حسن سير العمف بمدرسته من الناحية اإلدارية والفنيدة والماليدة ويلتد م بادف التعليمدا

من إدارته التربية والتعليم" (األغبري.)424 :2113 ،

الصدادر إليده

ويعرفــه الباحــث إجرائيــا" :هددو المسددلوف األوف عددن اددف مددا يتعلددل بمدرسددته والمْددر علددى

المسددتويا

األربعددة ،والمتمثلددة هددم :المسددتوى اإلدار والفنددم واالجتمدداعم واإلبددداعم ،لتحايددل التغييددر

المنْود".

 .2المدرسة الثانوية:

يعرهها ( شبالق )2112 ،بأنها" :مؤسسة تربويدة تْدر علدى إدارتهدا و ار التربيدة والتعلديم العدالم
الفلسد ددطينية ،وت د ددم طلب د دة الص د د

األوف أو الثد ددانم الثد ددانويين أو اليهمد ددا بفرعيهمد ددا (العلمد ددم والعلد ددوم

اإلنسانية) ومتوسط العمر هيها  13 -16عاماً"( شبالق.)5 :2112 ،
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ويتبنى الباحث تعريف وزارة التربية والتعليم وهو " :هم المؤسسة التعليمية التم ت م طلبة
الص د

األوف الثددانو والثددانم الثددانو

بفرعيهمددا العلمددم والعلددوم اإلنسددانية ،وأعمددارهم مددن ()13 -16

سنة "( وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،اإلدارة العامة للتخطيط التربوي.)21:2100،
 .3محافظات غزة:

عرهتهددا (وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي )0223،بأنهددا" :ج د ء مددن السددهف السدداحلم الفلسددطينم

وتبلغ مساحتها 865ايلو متدر مربدع ،ومدع قيدام السدلطة الوطنيدة الفلسدطينية تدم تاسديم قطداع غد إداريداً

إلى خمث محاهتدا

وهدم :محاهتدة الْدماف ،محاهتدة غد  ،محاهتدة الوسدطى ،محاهتدة خدان يدونث،

محاهتة رهه"(وزارة التخطيط والتعاون الدولي.)04 :0223 ،

وسيتم اعتماد تعريف وزارة التخطيط كتعريف إجرائي للدراسة.

إجراءات الدراسة:
قام الباحي باإلجراءا

التالية من أجف تنفيذ الدارسة هم

وء األهدا

التم يسعى لتحاياها:

 .1االطةع على األدب التربو واعداد اإلطار النتر .
الساباة ذا

 .2عر

الدراسا

 .3عر

أدا الدراسة على مجموعة من المحامين والتأاد من صدقها وثباتها.

 .8تصميم أدا الدراسة.

العةقة بمو وع الدراسة.

 .5تطبيل أدا الدراسة على عينة الدراسة بعد توجيده اتداب مدن عمداد الد ارسدا

األ هر إلى و ار التربيدة والتعلديم العدالم هدم غد ومدن ثدم توجيهده إلدى مدديريا

هم محاهتا

 .6معالجة البيانا
 .7تفسير النتالج.
 .3تاديم توصيا

غ (ملحل – ه  ،و).
إحصالياً.

وماترحا

هم

وء نتالج الدراسة.

 .2إعداد ملخص للدراسة ليسهف على الاارئ معرهة محتوياته.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
تناول الباحث في هذا الفصل المواضيع التالية:
أولا :إدارة التغيير
ثانيا :اإلبداع اإلداري
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أولا :إدارة التغيير
 تمهيد.
 مفهوم التغيير (في اللغة والصطالح).
 مفهوم إدارة التغيير.
 أهداف إدارة التغيير.
 دواعي إدارة التغيير.
 خصائص إدارة التغيير.
 مجالت عمل إدارة التغيير.
 استراتيجيات إدارة التغيير.
 أنواع التغيير.
 عناصر عملية التغيير.
 أبعاد إدارة التغيير.
 المتطلبات األساسية الواجب توافرها لنجاح عملية التغيير.
 معوقات إدارة التغيير.
 أساليب التغلب على معوقات إدارة التغيير.
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أولا :إدارة التغيير
تمهيد
ال يخفددى علددى أحددد التحدوال

العالميددة هددم ااهددة المجدداال  ،علميداً وتانولوجيداً وسياسددياً ومعلوماتي داً،

وهم تف التغير والتطور الذ يْهده العالم ،هفم مرحلة سمم بعصر المعلوما

مددا بعددد الصددناعة ،وأخي د اًر عصددر المعرهددة وهخددر المطددا

ثم أطلل عليه عصدر

عصددر العولمددة ،هاددد أصددبه التغييددر مطلب داً

رورياً هم جميع جوانب حيا اإلنسان ،حتى يتسنى له ُّ
التاي

مع متطلبا

هذا العصر ومواابة هذا

التغيير ألن اإلنسان إن لم يتادم يتاادم.

در مددن عناصددر
واذا أمعنددا النتددر هددم المدرسددة وهددم المؤسسددة التربويددة التعليميددة التددم تعتبددر عنصد اً

المجتمع هيجب عليها االستجابة للتغي ار التدم تحددي مدن حولهدا ،مدن خدةف التغييدر ال درور لبنيتهدا
األساسددية مددن تانولوجيددا وهيااددف تنتيميددة ونتددم وأسداليب عمددف وعةقددا

المؤسسة هذا التغيير المتسارع هإنها سو

إنسددانية وغيدره .وان لددم تواجدده

تخرج من دالر المناهسة وتن و مبا اًر.

درور ملحدة لندا ألنده هدم ادف لحتدة تتهدر تدرو

لذا أصبه التغييدر مفهومداً وادارً
جديد ومنتجا جديد مفاهيم إدارية جديد .

جديدد وأهادار

وهيما يلم تو يحاً لمفهوم التغيير وادارتها:

مفهوم التغيير (في اللغة والصطالح):
 -من الناحية اللغوية:

التغييددر لغددة امددا جدداء هددم المعجددم الوسدديط غيددر الْددمء أ بدددف بدده غيدره أو جعلدده علددى غيددر مددا اددان
عليه ،ويااف غير دابتم وغير دار أ بنيتها بناء غيدر الدذ ادان .وغيدر هدةن عدن بعيدره أ حدط

عن دده رحلد ده وأص ددله م ددن ْ ددأنه .وغي ددر (باس ددر الغ ددين وه ددته الي دداء) ال دددهر أ أحوال دده وأحداث دده المتغي ددر
(مصطفى وآخرون.)225 :0252 ،

ويت ه مما سبل أن التغيير هم معناه العام يعنم تبديف الْمء وجعله مختلفاً عما اان عليه ،وهدو

يت من اإلصةح.
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أما في القرآن الكريم فقد وردت كلمة التغيير في أربعة مواضع هي:
ونهُ ِم ْن أ َْم ِر اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ َال ُي َغي ُِّر َما بِاَد ْوٍم
 .1قاف تعالى" :لَهُ ُم َعاَِّبا ٌ ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َو ِم ْن َخْل ِف ِه َي ْحفَتُ َ
َحتَّى ُي َغيِّروا ما بِأ َْنفُ ِس ِهم وِا َذا أَر َاد اللَّهُ بِاَوٍم سوءا هَ َة مرَّد لَهُ وما لَهم ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن و ٍ
اف "(.الرعد)00 :
ْ ُ ً
َ َ ُْ
ََ
ْ َ َ
ُ َ
َ
ك م َغِّي اًر نِعمةً أ َْنعمها علَدى قَدوٍم حتَّدى ي َغِّيدروا مدا بِأ َْنفُ ِسد ِهم وأ َّ َّ
 .2قاف تعالىَ " :ذلِ َك بِأ َّ َّ
َن اللدهَ
َْ ََ َ َ
ْ َ ُ ُ َ
َن اللهَ لَ ْم َي ُ ُ
ْ َ
ِ
ِ
يم"(.األنفال)31 :
َسميعٌ َعل ٌ
ِ َّ
ل اللَّ ِه َو َم ْن
ان ْاأل َْن َع ِام َوَآلَ ُم َرَّنهُ ْم َهلَُي َغي ُِّرَّن َخْل َ
 .1قاف تعالىَ " :وَألُ لَّنهُ ْم َوَأل َُمِّن َيَّنهُ ْم َوَآلَ ُم َرَّنهُ ْم َهلَُي َبتِّ ُا َّن َه َذ َ
َيتَّ ِخِذ َّ
ان َولِيًّا ِم ْن ُد ِ
ون اللَّ ِه هَاَ ْد َخ ِس َر ُخ ْس َرًانا ُمبِ ًينا"(.النساء)002 :
الْ ْيطَ َ
ِ
ٍ
 .3قاف تعالى" :مثَ ُف اْلجَّن ِة الَّتِم و ِع َد اْلمتَّاُون ۖ ِهيها أ َْنه ِ
دار ِم ْدن لَ َدب ٍن لَ ْدم
َ
ُ َ
دار م ْدن َمداء َغ ْي ِدر هس ٍدن َوأ َْنهَ ٌ
َ ٌَ
َ
ُ
ِ
ٍ
َيتَ َغيَّر طَ ْعمهُ وأ َْنهار ِم ْن َخم ٍر لَ َّذ ٍ لِ َّ
صدفًّى َولَهُ ْدم ِهيهَدا ِم ْدن ُا ِّدف الثَّ َم َا
در ِ َو َم ْغ ِف َدرٌ
لْ ِاربِ َ
ين َوأ َْنهَ ٌار م ْن َع َسف ُم َ
ُ َ ٌَ
ْ
ْ
َّ
ِ
ِم ْن َرِّب ِه ْم َا َم ْن ُه َو َخالِ ٌد ِهم َّ
اء ُه ْم"(.محمد)03 :
يما هَاَط َع أ َْم َع َ
الن ِار َو ُساُوا َم ً
اء َحم ً
وم ددن اآلي ددا

الس دداباة يته ددر أن التغيي ددر ه ددم اإلس ددةم س ددنة م ددن س ددنن اهلل تع ددالى .وأن التغيي ددر إل ددى

األصله هو الغاية التم يتبعها اإلسةم.
 اصطالح ا:هناك عد تعريفا

للتغيير سيتم العر

للبع

منها:

عر (السلمي )223 :0222 ،التغيير بأنه "تحوف من و ع معين عما اان عليه مدن قبدف ،وقدد
ِّ

ياون هذا التحوف هم الْاف أو النوعية أو الحالة".

وق ددد نت ددر(اللـــوزي )115 :0225 ،إل ددى التغيي ددر عل ددى أن دده" :إح ددداي تع دددية

ه ددم أه دددا

اإلدار

وسياسددتها أو هددم أ عنصددر مددن عناصددر العمددف التنتيمددم باصددد تحايددل أم درين أساسددين همددا مةلمددة
أو اع التنتديم أو اسدتحداي أو داع تنتيميدة وأسداليب إداريدة وأوجده نْداط جديدد تحادل للتنتديم سدبااً
على غيره من المنتما ".

أمددا (الشــريدة )215 :2114 ،را د

علددى أندده "تغييددر هددم األنتمددة العاملددة هددم المنتمددة أو هددم

ثااهتهدا وذلدك بتحسددين طريادة تأديتهددا لنْداطاتها و يدداد هعاليتهدا وصددياغة قد ار ار التغييددر بنوعيدة أه ددف

هيما يتعلل ببناء النتام أو مهامه ،واستخدام بعده التانم ومصادره البْرية ،واذلك أهداهده بايداد إداريدة
واعية تجعف المرؤوسين ياومون بمْاراة إيجابية للمستويا
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ويعر (العطيات )24 :2112 ،التغيير بأنده "عمليدة التح ُّدوف مدن الواقدع الحدالم للفدرد أو المؤسسدة
ِّ

إلددى واقددع هخددر منْددود يرغددب هددم الوصددوف إليدده خددةف هتددر منيددة محدددد  ،بأسدداليب وطددرل معروهددة،

لتحايل أهدا
وهم

طويلة وقصير المدى ،ام تعود بالنفع على الفرد أو المؤسسة أو اليهما معاً".

وء التعريفا

المخطط الذ يتم بعد قراء

الساباة يعرف الباحث التغيير بأنه "األمر الهاد

الما ددم والحا ددر وتبصددر مؤْد ار المسددتابف مددن أجددف التحسددين والتطددوير والوصددوف إلددى مددا نريددد أن

ناون عليه هم العمف التنتيمم".
تعريفا

وبعد السرد لبع

التغيير يمان الاوف أن التغيير يجب أن ياون وا حاً ومخططاً لده وأن

ال ياون تغيير لمجدرد التغييدر ،واذا بحثندا عدن الدنهج اإلدار لعمليدة التغييدر هدم المدرسدة نجدد ذلدك هدم
إدار التغيير ههم التطبيل العملم للتغيير وهم التم تعبر عن أه ف الطرل إلحداي التغيير.
مفهوم إدارة التغيير:
تعد ِّدر (عمــاد الــدين )05 :2111 ،إدار التغييددر بأنهددا" :إدار الجهددد المخطددط والمددنتم للوصددوف

إلى تحايل األهدا

المنْود للتغيير من خةف التوتي

والتانية المتاحة للمؤسسة التعليمية".

العلمم السليم للموارد البْرية والمادية والفنية

أمددا(العتيبــي )22 :2112 ،ياددوف عددن إدار التغييددر "هددم ذلددك الددنهج اإلدار الددذ يعنددم برصددده
مؤْ ار التغيير هم بيلة منتمة األعماف ،وهر تلك المؤْ ار التدم لهدا عةقدة بنْداط المنتمدة
أولويددا

إدارتهددا بهددد

تايد

وتددأقلم تلددك اإلدار هددم ممارسددتها لوتددال

دمن

العمليددة اإلداريدة مددع المتغيد ار

المتوقعة لتحسين هرالها وسلواها".
وقد عرههدا (اللـوزي )115 :0225 ،بأنهدا "أ عمليدة تبدديف أو تعدديف أو إلغداء أو إ داهة مخطدط
لهد ددا هد ددم بع د د
اإلماانيا

أهد دددا

وسياسد ددا

المؤسسد ددا  ،أو قد دديم واتجاهد ددا

األه د دراد والجماعد ددا

هيهد ددا ،أو هد ددم

والموارد المتاحة لها ،أو هم أساليب وطرل العمف ووسالله ،ويستجيب لها المديرون بأْدااف

وطرل مختلفة لغر

ياد هاعلية أداء هذه المؤسسا

وتحايل افاءتها".

ويعرف الباحث إدارة التغيير " :العملية التم يتم بها و ع خطة ْاملة تهد

إلى إحدداي تعددية

هم الو ع الحالم من خةف اسدتثمار ااهدة المدوارد المتاحدة هدم المؤسسدة التربويدة وهدم البيلدة المحيطدة
بها من خةف تطوير الرؤية والرسالة المْتراة للمدرسة وتحديد أهداهها و أولوياتها وبناء ثااهة مْدتراة

داعمة للتغيير وتاديم النموذج السلوام التربو واالستثار الفارية للعداملين حتدى نصدف للتغييدر المنْدود

ويتم قياسها بالدرجة الالية التم يحصف عليها المعلمين على االستبانة".
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وبعددد سددرد بعد

لمفهددوم إدار التغييددر نددرى أن المسددلولية األولدى هددم إحددداي التغييددر تاددع

التعريفددا

علددى مدددير المدددارث مددن خددةف ممارسددة مهددامهم اادداد تربددويين يعملددون علددى أسددث علميددة ومهنيددة
وانسددانية ،بمجدداراتهم ومتددابعتهم للتغيد ار المسددتمر والمتسددارعة مددن حددولهم وعلدديهم أي داً االقتندداع بددإدار
التغييددر ومعرهددة أهددداهها هعنددد معرهتدده للهددد

إدارته وتحويلها إلى إدار تغيير.

الددذ سدديحدثه مددن خددةف التغييددر سدديتاون لدي ده ن عددة هددم

أهداف إدارة التغيير:
تسعى عملية التغيير إلى تحايل أهدا

معينة يمان تو يحها هيما يلم:

 .1هحص مستمر لنمو أو تراجع المنتمة والفرص المحيطة بها.
 .2تطوير أساليب المنتمة هم عةجها للمْااف التم تواجهها.
 .8ياد الثاة واالحترام والتفاعف بين أهراد المنتمة.

 .3ياد حماث ومادر أهراد المنتمة هم مواجهة مْاالهم وهم ان باطهم الذاتم.
 .5تطوير قيادا

قادر على اإلبداع اإلدار وراغبة هيه.

 .6ي د د دداد ق د د دددر المنتم د د ددة عل د د ددى الحف د د ددات عل د د ددى أص د د ددالة الص د د ددفا
وادا ار وعمف وانتاج المنتمة.

المميد د د د ألهد د د دراد وجماع د د ددا

 .7بناء مناخ محابم للتغيير والتطوير واإلبداع (ماهر.)402 :2113 ،
أما إدارة التغيير في المؤسسات التربوية فهـي تهـدف إلـى تحقيـق مجموعـة مـن األهـداف أشـارت

لها (الحريري )2100،في:

 .1إحداي التغيير اإليجدابم المحمدف بدالايم العلميدة والتربويدة واإلداريدة واألخةقيدة لتجويدد مخرجدا
التعلدديم وها داً لتْ دريعا

قانونيددة ،وهددم إطددار أخةقيددا

المجتمع المحيط.

المهنددة النابعددة مددن قدديم وأع د ار

 .2دهع الواقع واث ارله بالجديد علمياً وهارياً وتانياً من خةف قنوا
إعةم وصحاهة واذاعة وتلفا .

اتصداف رسدمية وغيدر رسدمية مدن

 .8مسدداعد اإلدار علددى تلبيددة التغييددر الددذاتم هددم اإلدار ومواجهددة المْدداة
واإلدارية بْاف جد وهعَّاف.

 .3تلبي ددة التربي ددة لحاج ددا

وتااليددد

التعليميددة والتربويددة

التغيي ددر االجتم دداعم ،وتحاي ددل خط ددط التنمي ددة واس ددتيعاب معطي ددا

العصر المتراامة للحال براب الح ار وسبال التادم العلمم العالمم.

ثااه ددة

هعداف يتماْدى مدع المسدتجدا
 .5إعاد النتر هم ايفيدة إعدداد المعلدم وتدريبده أثنداء الخدمدة بْداف َّ
العالمية هم هذا المجاف.
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 .6إعاد النتر هم المناهج الدراسية وتطويعها لتناسب ادف الفدرول الفرديدة ،وربدط الجاندب النتدر
بالجوانب العملية التطبياية هم نْاطا

المنهج.

 .7إعاد النتر هم تصميم وحجم المبانم المدرسية وتجهي اتها وهااً لمواصفا
التعليم.

 .3محاولددة التوهيددل بددين أهدددا
المؤسسة هم الوق

المؤسسددة التربويددة ،وأهدددا

نفسه.

 .2تحديي وتطوير أنماط السلوك هم المؤسسا

الجود الْداملة هدم

العدداملين بم دا يحاددل ر دداهم ور ددى

التربوية.

 .11تطوير الموارد البْرية والمادية (الحريري.)042 :2100 ،
وفــي ضــوء مــا ســبق يــرى الباحــث أن األهــداف األساســية إلدارة التغييــر فــي المؤسســة التربويــة

(المدرسة) تتمثل فيما يلي:
 .1تحايل أهدا
 .2التاي

المؤسسة التربوية على مستوى ٍ
عاف.

الاامف للمؤسسة التربوية مع البيلة العالمية واإلقليمية والمحلية.
مستابف العملية التربوية و إعاد صياغة الرؤية والرسالة واألهدا

 .8استْ ار

االستراتيجية.

 .3تحويددف أسددلوب مدددراء المدددارث هددم إدارتهددم مددن إدار تاليديددة إلددى إدار تغيي در تتواهددل ومتطلبددا
العصر.

 .5ايجاد مناخ مناسب لحف المْاة

ال أر بين العاملين.

وتابف اختة

دواعي إدارة التغيير:
عندما ال تعود األساليب والممارسا

تان مناسبة أصةً هم أ وق

من أ وق

التغيير:

المتوخدا ؛ ألن الد من قدد تجاو هدا أو ألنهدا لدم

مناسبة لألهدا

م ى ،هنا ت داد دواعم التغيير وتصبه أاثر إلحاحاً عمدا ااند

عليده

م ى ،ألنه إذا اان ثمن التغيير باهتاً هإن ثمدن عددم التغييدر يد داد هداحدة ،ومدن دواعدم

 .1العولمة وما هر ته من تحديا

اقتصادية وسياسية وثااهية واجتماعية على المجتمعا

 .2الثور العلميدة والتانولوجيدة والصدناعية التدم تفدر
إعاد بناء ْاملة هم ااهة المجاال .

 .8تسارع المتغي ار العالمية واإلقليمية التدم هر د

التغييدر علدى ادف المجتمعدا

والدوف.

والددوف مدن حيدي

واقعداً البدد للددوف أن تسدارع بالتعامدف الدواعم معده

بما يحمم مصاله ْعوبها(فهمي.)135 :2114 ،

وي ددرى (عبـــد اه وآخـــرون )2110 ،أن دده ترج ددع األس ددباب الت ددم ت دددعو م دددير المدرس ددة إل ددى إح ددداي
التغيي ار المختلفة إلى أسدباب اقتصدادية واجتماعيدة وسياسدية وتانولوجيدة ،وهدذه األسدباب المجتمعدة قدد
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ياددون سددببها داخليداً أ داخددف المدرسددة ،وقددد ياددون خارجيداً ياددوم بدده األهدراد بددرغبتهم أو مفرو داً علدديهم
وهيما يلم تو يه لتلك األسباب:

 .1األسباب الجتماعية والسياسية:
إن ما يسود المجتمعا
س د دواء اان د د

المجتمعد ددا

من ن اعدا

سياسدية واجتماعيدة ،والتدم تمدث ادف هدرد هدم هدذه

أو اتجاهدا

صد ددغير أو ابيد ددر  ،هاد ددد أسد ددهم

بْد دداف ا د ددطرار هد ددم تحد ددوف نمد ددط الحيد ددا

االجتمدداعم المرتا د علددى الن عددة الفرديددة إلددى الن عددة والنت در الجماعيددة ،وال ْددك أن العمددف يتددأثر بهددذه

الن اعا .

 .2األسباب القتصادية:

إن التغي ار االقتصادية أصدبح

سدمة مدن سدما

هدذا العصدر وأصدبح

تدتم بسدرعة ابيدر جدداً أو

ببطء ْديد ،مما يعاد هرص التغلب عليهدا أو وقفهدا ،وقدد يادون التغييدر هدم تالدب األسدعار أو التددهاا

النادية ،مما يؤد إلى تغيير هم النْداطا
وعناصر التحديي أد

إلى هدم أنماط اان

 .8األسباب التكنولوجية أو التقنية:
ت ددؤثر ث ددور المعلوم ددا

عمليدا

أصبح

والخددما

وطدرل تادديمها ،امدا أن العوامدف التانيدة الحديثدة

ثابتة لفت ار طويلة من ال من.

التانولوجي ددة بْ دداف ابي ددر عل ددى أس دداليب اإلدار وتا دددم الخ دددما

إ دداهة إل ددى

البيدع والْدراء ،وتتصداعد هددذه التدأثي ار يومداً بعدد يدوم وبْدداف سدريع جدداً ألن تانيدة المعلومددا
ج ءاً من االتجاه الهاد إلى إنجا المهام المتداولة بفاعلية أابر.

ويرى الباحث أنه من دواعي التغيير في المدرسة:
 .1التادم والتجديد المتسارع هم ااهة المجاال
 .2سرعة التغيير وْموله ااهة قطاعا

هم هذا العالم.

الحيا وقبوف هثاره والتاي

(عبد اه وآخرون)3 :2110،

معها.

 .8المطالبة بتاديم أه ف النتالج هم العملية التربوية والسعم نحو النوعية هم التعليم.
خصائص إدارة التغيير:
تتص

إدار التغيير بعد خصالص يتعين اإللمام بها ومعرهتها اان من أهمها:

 .1الســتهدافية :التغييددر حراددة تفاعددف ذاددم ال يحدددي عْ دوالياً وارتجالي داً ،بددف يددتم هددم إطددار حراددة
منتمة نتيجة إلى غاية مرجو وأهدا

محدد  .ومن هنا إن إدار التغيير نتيجة إلى تحايل هد ،

وتسعى إلى غاية معلومة ومواهل عليها ومابولة من قوى التغيير.

 .2الواقعيــة :يجددب أن ت درتبط إدار التغييددر بددالواقع العملددم الددذ تعيْدده المنتمددة ،وأن يددتم هددم إطددار
إماانياتها ومواردها وتروهها التم تمر بها.
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 .8التوافقيــــة :يج ددب أن يا ددون هن دداك ق دددر مناس ددب م ددن التواه ددل ب ددين عملي ددة التغيي ددر وب ددين رغب ددا
واحتياجا

وتطلعا

الاوى المختلفة لعملية التغيير.

 .3الفاعلية :يتعين أن تاون إدار التغيير هعالة ،أ تملك الادر على الحرادة بحريدة مناسدبة ،وتملدك
الاددر علدى التدأثير علدى اآلخدرين ،وتوجيده قدوى الفعدف هدم األنتمدة والوحددا

اإلداريدة المسددتهد

تغييرها.

 .5المشاركة :تحتاج إدار التغيير إلدى التفاعدف اإليجدابم ،والسدبيف الوحيدد لتحايدل ذلدك هدو المْداراة
الواعية للاوى واألط ار

التم تتأثر بالتغيير وتتفاعف مع قاد التغيير.

 .6الشــرعية :يجددب أن يددتم التغييددر هددم إطددار الْددرعية الاانونيددة واألخةقيددة هددم ٍ
هن واحددد ،ولمددا اددان
مع اتجاها

التغيير ،هإنه يتعين أوالً تعديف وتغيير الاانون

الاانون الاالم هم المنتمة قد يتعار

 .7اإلصالح :حتى تنجه إدار التغيير يجب أن تتص

باإلصةح ،بمعنى أنها يجب أن تسدعى نحدو

قبف إجراء التغيير ،من أجف الحفات على الْرعية الاانونية.

إصةح ما هو قالم من عيوب ،ومعالجة ما هو موجود من اختةال

هم المنتمة.

 .3الرشد :صفة ال مة لاف عمف إدار  ،وبصفة خاصة هم إدار التغييدر ،إذ يخ دع ادف قدرار ،وادف
تصدر العتبددا ار التالفددة والعالددد ،هلدديث مددن المابدوف أن يحدددي التغييددر خسددالر

ددخمة يصددعب

تغطيتها بعالد يفول هذه الخسالر.

 .2القدرة على التطوير والبتكار :خاصية عملية ال مة إلدار التغيير ،هالتغيير يتعين أن يعمف علدى
إيجاد قد ار تطويرية أه ف ممدا هدو قدالم أو مسدتخدم حاليداً ،هدالتغيير يعمدف نحدو االرتاداء والتاددم
واال هاد م مونه.

 .11القــدرة علــى التكيــف الســريع مــع األحــداث :إدار التغييدر تهددتم اهتمامداً قويداً بالادددر علددى التايد

َّ
وتتايد
السدريع مددع األحددداي ،ومدن هنددا هإنهددا ال تتفاعددف مدع األحددداي هاددط ،ولانهدا أي داً تتواهددل
معها وتحاوف السيطر عليها و ُّ
التحام هم اتجاهها ومسدارها ،بدف وقدد تادود وتصدنع األحدداي بدذاتها
لإلبااء على حيوية وهاعلية المنتمة(العميان.)143 :2113 ،
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شكل ()2,0

خصائص إدارة التغيير

القدرةعلى
التكيفالسريع
معاألحداث
القدرةعلى
التطوير
واالبتكار


الواقعية


االستهدافية


الفاعلية

شكل ()2,0

التوافقية

خصائص إدارة التغيير


الرشد


الشرعية


اإلصالح


المشاركة

المصدر :تصميم الباحث
والجد دددير بالد ددذار أن إدخد دداف التغييد ددر هد ددم اد ددف منتمد ددة إنسد ددانية ال بد ددد وأن ياد ددون مصد ددحوباً بتغييد ددر

اجتماعم ،وبالتالم ههو سيؤثر هم مجتمع المنتمة ،وحيدي إن النتدام التربدو جد ء مهدم مدن المجتمدع،
ههددو يواجدده تحددديا

العصددر مددن ت دراام المعلومددا

.)023 :2100

ودخددوف التانيددة الحديثددة بمجالهددا الواسددع(الحريـــري،

ويْددير(عمــاد الــدين )2111 ،إلددى مجموعددة مددن الخصددالص المطلددوب تواهرهددا لدددى الاددالمين علددى

إدار التغيير هم المؤسسا

التربوية من أبر ها:

 .1إراد جاد قادر على التحوف إلى قياد جاد تسعى إلحدداي التغييدر مدن منطلدل اسدتيعابها الدواعم
لمعطيا

الحا ر ،واقتناعها ب رور التغيير ومسوغاته.

 .2امددتةك الادددر علددى المبددادأ واإلبددداع واالبتاددار إلحددداي التغييددر والتطددوير هددم عناصددر المؤسسددة
التعليمية وهعالياتها ااهة :بنيتها ،وأسداليب قيادتهدا ،وط ارلدل عملهدا ،وأنمداط السدلوك اإلدار السدالد

هيها.

 .8الادر على تدوهير المنداخ المةلدم للتغييدر ،وو دع اسدتراتيجيا

تنفيذها من خةف الموارد البْرية والماديدة والفنيدة المتاحدة بهدد

إلى تحايل الغايا

المرجو منه.

هاعليدة إلحداثده ،وتطبياهدا ومتابعدة

االرتاداء بداألداء المؤسسدم وصدوالً

 .3االرتا دداء با ددد ار المؤسس ددة وأداله ددا لتا ددون ق ددادر عل ددى مواجه ددة المس ددتجدا
متطلباتها والتعامف معها بإيجابية(عماد الدين.)05 :2111 ،
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يت دده ممددا سددبل أن إدار التغييددر تاددوم بعمليددة علميددة مخططددة وهادهددة تتطلددب المْدداراة وتسددتند علددى

مجموعة من الاوانين والاواعد األخةقية حيي التواهل من أجف االبتاار واالصةح والتطوير.
مجالت إدارة التغيير:

تْدمف جهدود قيداد التغييدر جدانبين رليسدين هددم المؤسسدة التربويدة همدا :الجاندب التنتيمدم ،والجانددب

الثااهم واالنفعالم ،وذلك على النحو اآلتم:

أ .الجهــود الراميـــة إلـــى إعـــادة بنـــاء وهيكلــة التنظـــيم المؤسســـي ) ،(Restructuringوتت ددمن
إحددداي التغيي د ار هددم البندداء الرسددمم للمدرسددة ،بمددا هيهددا :التنتدديم المدرسددم ،والجدددوف المدرسددم،

واألدوار الوتيفيددة ،إل د  ،والتددم تت ددمن تددأثي اًر غيددر مباْددر علددى التحسددين والتطددوير هددم العمليددة

التعليمية التعلمية.

ب .الجهــود الراميــة إلــى إعــادة بنــاء النس ـق الثقــافي فــي المؤسســة التعليميــة )،(Reculturing
وتت من إحداي التغيي ار هم األنتمة المتصلة بالنماذج ،والايم ،والدواهع ،والمها ار  ،والعةقدا

التنتيميدة ،ممددا يددؤد إلددى تع يد أسدداليب ووسددالف جديددد للعمددف الجمدداعم التعدداونم يددنعاث أثرهددا
مباْر هم إحداي هرل ملموث هم عمليتم التعلم والتعليم داخف المدرسة.

و جهدود إعدداد بندداء النسددل الثادداهم ) (Reculturingباعتبارهدا تسددتند علددى العةقددا

بْدداف رلدديث،

هإنه ددا تتطل ددب ت دددخةً مباْد د اًر لتع يد د الجان ددب االنفع ددالم سد دواء م ددن الاال ددد أم الع دداملين مع دده أم المعني ددين
بالعمليددة التربويددة ااهددة ،وتسددهم هددذه الجهددود هددم يدداد المرونددة ودرجددة التايد

لدددى األهدراد والجماعددا

نح ددو التغيي ددر ،وتس دداعد الع دداملين عل ددى مواص ددلة جه ددودهم التطويري ددة ب ددالرغم م ددن الص ددعوبا

الت ددم ق ددد

يواجهونها أثناء التطبيل.

إن ق دداد التغيي ددر يراد د ون عل ددى الجان ددب االنفع ددالم الثا دداهم مث ددف ترايد د هم عل ددى الجان ددب التنتيم ددم،

ويتمي ون بتأايدهم الاو علدى إنجدا رسدالة المؤسسدة ومهمتهدا الرليسدة ،ويتغلبدون علدى الالدل الدذ قدد
يسود المؤسسة من خةف استثمار الفرص المتاحة ااهة لتطوير البنية التنتيمية ونماذج العمف وأساليب

األداء ،إ دداهة إلددى تع ي د الثااهددة المْددتراة والعمددف الجمدداعم التعدداونم ،ممددا يددوهر الدددعم والمسدداند ،

ويرهع من مستوى الطموح والتوقعا

واإلنجا ا

).(Fultan, 1998: 6

ويرى (عماد الدين ،)20 :2111 ،أن مجاال

عمف قياد التغيير تت دمن :الغايدا

أو األهددا ،

والثااهة المؤسسية ،والناث ،والبنية التنتيمية أو الهيالية ،وذلك وهل ما هدو مو ده مدن مجداال

قياد التغيير هم الْاف رقم ()2
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شكل ()2,2

مجالت ادارة التغيير
الغايا

أو األهدا

الناث )(People

)(Purposes

 -تطوير رؤية عامة

 -تقديم نموذج سلوكي

 -بناء اتفاق جماعي

 -مراعاة الحاجات والفروق

مشتركة للمدرسة.

يحتذى.

بخصوص أهداف

المدرسة وأولوياتها.

 -توقع مستويات أداء عليا

الفردية لدى العاملين.

 -التحفيز الذهني أو

مجاالت

الستثارة الفكرية.

من العاملين.
عمل

قيادة

البنية التنتيمية )(Structure

الثااهة )(Culture
التغيير

 -بناء ثقافة مشتركة داخل

 -هيكلية التغيير.

المدرسة.

المصدر(:عماد الدين.)20 :2111 ،
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ويرى ا ٍدف مدن الجوارندة ووصدوص المْدار إليهمدا هدم (الحريـري )002 :2100 ،أن مجداال

إدار

التغيير يمان أن تتناوف أ مجاف من ميادين الحيا العملية أو الخاصة والتم تْتمف على:
 -المبادئ والايم.

 السلوك والتعامف مع اآلخرين. أساليب الاياد واإلدار . -الوتيفة والعمف.

 اللواله والاوانين واألنتمة واإلجراءا . المها ار والاد ار . الميوف والرغبا -اإلماانا

 -المسلوليا

والهوايا .

المادية والمعنوية.
والصةحيا .

وعليه يمان الاوف أن التغيير يْدتمف المدوارد البْدرية والمدوارد الماديدة أي داً ،ومدع ذلدك هدإن التغييدر

يرا على المتغير األوف المتمثف بالموارد البْرية الذ بدوره يؤثر هم الموارد المادية.
إستراتيجيات التغيير:

بددف هددو عمليددة مدروسددة

إن عمليددة التغييددر لدديث بدداألمر السددهف الددذ ياددون نتدداج عْ دوالية حدددث

ومخططددة جيددداً تْددمف اددف ْددمء وحتددى تحاددل أهددداهها وتلبددم رغباتهددا التددم تسددعى لتحاياهددا هةبددد مددن
و ع االستراتيجيا

المناسبة لتحايل أهدا

التغيير.

واالستراتيجية هم هدن التعمديم الدذ يادوم بو دع إطدار عدام يْدمف ادف ْدمء داخدف الايدان اإلدار ،

ويوجه هم إطاره ااهة عوامف الفعف نحو هد

عام يتم الوصوف إليه(الخضيري.)042 :2111 ،

ولاددد طددرح ْددن وبينيدده المْددار إليهمددا هددم (الطويــل ،)411: 2110 ،بع د

االسددتراتيجيا

والتددم

تتلخص باآلتم:

 .1إستراتيجية التغيير التجريبية العقالنية  :Empirical-Rationalتنطلل هذه االستراتيجية من

إيجدداد رابطددة بددين معطيددا

البحددوي التربويددة وممارسددا

العمليددة التربويددة ،وذلددك بهددد

إحددةف التغييددر

العْ دوالم االرتج ددالم ،ب ددالتغيير المخط ددط الم دددروث ،ويطل ددل علددى ه ددذا التن دداوف -تن دداوف إنت دداج المعره ددة
لتطبيددل هددذه االسددتراتيجية ،وااند

تبدأ من مرحلة ااتْا

الهددا تهددتم بتطددوير عمليددة من ددبطة ذا

خطدوا

معرهة جديد إلى مرحلة مو عها مو ع التطبيل ،والهد

متتابعددة ووا ددحة

األساسدم مدن ذلدك

هددو تالدديص الفجددو بددين الجانددب النتددر والجانددب العملددم ،ومددن أبددر هدذه النمدداذج هددو نمددوذج (بحددي،

تطوير ،بي ،تبنم) والذ نو حه اما يلم:

أ .البحث  :Researchويت من إيجاد المعرهة الجديد وااتْاهها.
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ب .التطــــوير  :Developmentويْد ددتمف علد ددى تصد ددميما

حد ددف المْد دداة  ،وتطد ددوير ههد ددم وادراك

الترو المحيطة ،والتاالي  ،وتطوير حلوف لمْااف عملية ،وتطوير ُسدبف لتايديم هدذه الحلدوف
ثم طرح ر م متطور للحلوف.

ج .البـــث  :Diffusionيْدداف هددذا المسددتوى مرحلددة التسددويل لمددا يددتم تطددويره هددم المرحلددة السدداباة،
ويهددد

إلددى جعددف الددر م المطددور جدداه وبْدداف يغددر علددى االسددتخدام ويسددهله ويالددف تالفتدده إلددى

أدنى حد.

د .التبنــي  :Adoptionتمثددف هددذه المرحلددة الغايددة التددم يهددد

إليهددا النمددوذج ،وهددم و ددع األهاددار

الجديددد مو ددع االسددتخدام ،ويتطلددب التجربددة ،والترايددب أ تاددديم مددا يبددرهن تجربتدده بأندده مةلددم
النتام األساسية.

للنتام ،واالنتااف إلى جعف الجديد المتبنم ماوناً طبيعياً من ماونا

 .2إسـتراتيجية تغييـر السـلطة القسـر  :Power Coerciveتتميد هدذه االسدتراتيجية بداللجوء إلدى
استخدام التهديد واللجوء إلدى العاوبدا

للحصدوف علدى مواهادة واذعدان مدن سديتبنون التغييدر وتنتدر هدذه

االستراتيجية إلى العاةنية والعةقدا

اإلنسدانية علدى أنهدا أمدور ثانويدة بالنسدبة لاددرتها هدم التدأثير علدى

التغيير ماابف االستخدام المباْر للسلطة.

 .8إستراتيجية تغييـر معياريـة تثقيفيـة  :Reductive Normativeتْدترك ادف مدن االسدتراتيجية

األولى والثانية بحاياتين هما :أن أه ف ماان لتطوير أهاار جيد لتحسدين النتدام وتغييدره يدتم تطويرهدا
من خارج النتام ،وأن النتام هو هد

لاوى تغيير خارجية أ أن النتام لو ترك لذاته وألسدلوب عملده

هإنه سيباى متمسااً بو عه الحالم هم ماابلته لمتطلبدا

التغييدر ،ويااومهدا بْدد لدذا يجدب إخبدار هدذه

ال ددنتم عل ددى التغيي ددر عب ددر م ددؤثر خ ددارجم ،أم ددا ه ددذه االس ددتراتيجية ،ها ددد بنيد د

عل ددى أس دداث م ددن ال ددتفهم

للمؤسسددا

وللعدداملين هيهددا ،ههددم ال تنتددر للمؤسسددة اْددمء منفصددف عددن أهرادهددا ،وتعتبددر أن النتددام

عليهددا بع د

التعددديف أو التحويددف الماصددود ،بحيددي تصددبه معددايير وقدديم مندداخ محفد منددتج ،وذلددك مددن

وثااهته باف ما يْتمف عليه من معايير ،وقيم ،ومعتادا

وسدلوايا

واتجاهدا  ،مدن الممادن أن يجدر

خةف جهود مت اهر ومْتراة ألهراد المؤسسة نفسدها ،أ أن أهدراد المؤسسدة يمادنهم إجدراء تحويدف هدم

مناخ نتامهم وثااهته ليصبه أاثر انفتاحاً وقبوالً للتجاوب الفاعف مع التغيير.

ولا د ددد ط د ددرح أولمس د ددك ) (Olmaskالمْ د ددار إلي د دده ه د ددم (الطويــــــل )411 :2110 ،مجموع د ددة م د ددن

اإلستراتيجيا

التم يمان استخدامها لتحايل التغيير وهذه االستراتيجيا

هم:

 .1إســـتراتيجية الزمالـــة :وه ددذه اإلس ددتراتيجية تس ددتند إل ددى التفاع ددف االجتم دداعم ال ددذ يتس ددم ب ددالمود
والتعاط

والْعور بروح ال مالة.

 .2اإلســتراتيجية السياســية :وتاددوم هددذه اإلسددتراتيجية علددى اسددتاطاب أحددد المتنفددذين لتبنددم عمليددة
التغيير.
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هد ددذه اإلسد ددتراتيجية علد ددى ربد ددط التغييد ددر بتحسد ددين األو د دداع

 .8اإلســــتراتيجية القتصــــادية :تهد ددد
االقتصادية والتاليف من النفاا .

 .3اإلســتراتيجية األكاديميــة :وتاددوم هددذه اإلسددتراتيجية علددى التندداوف العاةنددم لألمددور ،والسددعم إلددى
مساير المستجدا

التم توصل

إليها الدراسا

األااديمية.

 .5اإلســـتراتيجية الهندســـية :ترا د هددذه اإلسددتراتيجية علددى البع دد البنيددو للنتددام واعدداد هندسددته،
وهندسة التغيير تعنم التغيير الجذر لفن اإلدار  ،وو ع منهجيدة علميدة لهندسدة التغييدر ،بعيدداً
عن التفاير التاليدد الدذ يدؤد إلدى محدوديدة األداء ،والتأايدد علدى الرغبدة هدم الحصدوف علدى

أداء أه ف من ساباه .واإلستراتيجية الهندسية تفتر

أن تغيير األهراد سيعاب تغيير البنية.

 .6اإلســتراتيجية العســكرية :تعتمددد هددذه اإلسددتراتيجية علددى الاددو بْدداف أو بددإخر ،وهددم وان اان د
غيددر مرغددوب هيهددا هددم ب درامج تطددوير المنتمددة الرسددمم ،إالَّ أندده يماددن اللجددوء إليهددا هددم حالددة
الفو ى والتسيب العام هم النتام.

تْددوبها درجددة عاليددة مددن الصدراع

 .7إســتراتيجية المواجهــة :تسددتخدم هددذه اإلسددتراتيجية هددم مواقد

حيي تتم المواجهة عن طريل تدريب مجموعة من األهراد لتسهيف عملية إحداي التغيير.

وهن د دداك م د ددن يْ د ددير إل د ددى إس د ددتراتيجيا
اإلستراتيجيا

أخ د ددرى إلح د ددداي التغيي د ددر ه د ددم المؤسس د ددا

تتمثف باالتم :

 -إسـتراتيجية التغييـر عـن طريــق اإلقنـاع واإلغـراء :تؤادد هددذه اإلسدتراتيجية علدى

التربوي د ددة ،وه د ددذه
درور إْدراك اددف

العاملين هم حاف التعليم ،والذين لهم عةقة بعملية التغيير والمتأثرين هيه ،هم اتخاذ أ قرار يتعلل
بالتغيير؛ وذلك سيل مهم بعملية التغيير مما يجعف نتالجه جوهرية.

 إستراتيجية التغيير عن طريق القوة :وتستند هذه اإلستراتيجية على استخدام الاو المتمثلة بالسدلطةالرسمية ،وتْتمف على التددرج الهرمدم اإلدار الوا ده التخداذ الاد ار ار  ،واسدتخدام اللدواله التنفيذيدة
والاوانين والموجها  ،والمْاراة والتوجيه من جانب اإلدار العليا.

 إســتراتيجية التغييــر عــن طريــق المــدخل المفتــوح :تْددتمف هددذه اإلسددتراتيجية علددى التحديددد الوا ددهلألهدددا

واإلج دراءا  ،واالسددتخدام الواسددع للم دوارد المحليددة واإلقليميددة والاوميددة ،والبحددي عددن أهاددار

جديد من أابر عدد ممان من أهراد المجتمع والهيلا

والمراا المختلفة.

 إســتراتيجية التغييــر عــن طريــق التجديــد التنظيمــي :تسددتهدالو ددع الد دراهن ه ددم المنتم ددة ،وال ددذ ي ددؤثر ه ددم أه دددا

هددذه اإلسددتراتيجية إحددداي تغييددر هددم

عملي ددة التغيي ددر ،أو بنيت دده أو التانولوجي ددا

المس ددتخدمة ه ددم تحايا دده ،أو األهد دراد الع دداملين هي دده وه ددذه اإلس ددتراتيجية ق ددد تا ددون مخطط ددة أو غي ددر
مخططة ،متوقعة أو غير متوقعة ،وقد تسدببها قدوى داخليدة هدم النتدام التربدو أو قدوى خارجدة عنده
وقد يبدأ هذا التغيير من قمة الهرم التربو أو من قاعدته(الحريري.)023 :2100 ،
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ويعتاد الباحي أنه يصعب تف يف إستراتيجية على أخرى؛ ألن استخدام أ من هذه اإلسدتراتيجيا

يتوق

على طبيعة األع اء وطبيعة المو وع الذ يتطلب التغير ،ومع ذلك يمان البددء بإسدتراتيجية

التغيير عن طريدل اإلقنداع واإلغدراء والتأايدد علدى أن التغييدر هدم صداله الجميدع ،ثدم إدخداف إسدتراتيجية
التغييددر عددن طريددل المدددخف المفتددوح ،حيددي المْدداراة للعدداملين هددم تحديددد وتو دديه األهدددا

ألن المْد دداراين سد ددياونون أوف الملت د د مين وأاثد ددرهم تحمد ددف للمسد ددؤولية وعند ددد التصد ددوي

ل خدرين؛

التخد دداذ الا د درار

سياونون مؤيدين له ومن ثم يمان تحييد ج ء هخر واستخدام التغيير عن طريل الاو .
أنواع التغيير:

 .1التغيير الستراتيجي :يهتم بالا ايا الرليسة طويلة المدى ،وهو خطو للمستابف ويطلل عليه الرؤية
االستراتيجية ويت من هد

تخص العاملين ،واحتياجا

المؤسسة ورسالتها وهلسفتها حوف التطور والجود واالبتاار والايم التم
المستخدمة .ويحدي التغيير االستراتيجم هم إطار

المجتمع ،والتانيا

عدد عوامددف هددم :البيلدة الخارجيددة التناهسددية واإلجتماعيددة واإلقتصدادية ،والمدوارد الداخليددة للمؤسسددة،
واإلماانيا

المادية والبْرية المتاحة والثااهة والهيااف التنتيمية واألنتمة .ويستوجب التنفيذ الناجه

لعملية التغيير االستراتيجم تحليةً وتفهماً عمياين لهذه العوامف هم مرحلتم التخطيط والتْايف.

 .2التغيير الوظيفي :يرتبط التغيير الوتيفم بالنتم الجديد واإلجراءا

والهيااف ،واألساليب التم لهدا

أثرهدا المباْدر علددى تنتديم العمددف داخدف المؤسسددة .وهدذه التغييد ار لهددا أثرهدا الابيددر علدى العدداملين،

ههد ددم أاثد ددر أث د د اًر علد دديهم مد ددن التغيي د د ار اإلسد ددتراتيجية ممد ددا يتطلد ددب التعامد ددف معهد ددا بحد ددذر وعنايد ددة
ْديد (الحريري.)30 :2100 ،

 .8التغيير الشامل والتغيير الجزئي :إذا نترنا إلى التغيير حسب درجة الْموف ،نستطيع أن نمي بين
نوعين من التغيير ،التغيير الج لم وهو التغيير الذ يتناوف جانب واحد من جوانب المنتمة ،مثدف
التغييددر التانولددوجم هاددط دون التغييددر هددم المجدداال

جوانب ومجاال

المنتمة ،هبع

األخددرى ،والتغييددر الْددامف الددذ يتن داوف ااهددة

المنتمة .والخطور هم التغيير الج لم أنه قد يسبب نوعداً مدن عددم التدوا ن داخدف

المجاال

تاون متطور  ،واألخرى متخلفة مما يالف من هاعلية التغيير.

 .3التغييــر المــادي والتغييــر المعنــوي :إذا أخددذنا مو ددوع التغييددر أساس داً ألماددن التميي د بددين التغييددر
المدداد مثددف التغييددر الهيالددم والتانولددوجم ،والتغييددر المعنددو (التغييددر النفسددم واالجتمدداعم) ،هعلددى

سددبيف المثدداف :نجددد أن بعد

المؤسسددا

لددديها معدددا

وأجهد حديثددة ولاددن أنمدداط سددلوك العدداملين

وأساليب العمف هيها تاليدية ،وهذا النوع من التغيير ْالم وسطحم وغير هعَّاف.

 .5التغيير السريع والتغيير التدريجي :يوجدد تاسديم هخدر ألندواع التغييدر حسدب سدرعة أحدداي التغييدر،
هاددد ياددون التغييددر بطددمء وتدددريجم وقددد ياددون تغييددر سدريع .وعلددى الددرغم مددن أن التغييددر التدددريجم
بطيئ ياون عاد أاثر رسوخاً من التغيير السريع المفاجئ.
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 .6التغيير المخطط والتغيير العشوائي :التغييدر المخطدط هدو التغييدر الهداد
هنداك خطدة وا دحة إلحدداي التغييدر ،ويرمدم إلدى أهددا

الندابع عدن قصدد ويادون

ملموسدة ،أمدا التغييدر العْدوالم هدة يتبددع

خطة وال تبذف هيه محاولة لتوقع نتالجه أو معرهة هثاره(العميان.)131 :2113 ،

 .7التغييــر علــى مســتوى الدولــة والتغييــر علــى مســتوى األقــاليم :التغييددر علددى مسددتوى الدولددة يْددمف
جميددع الرقعددة الجغراهيددة أ يمتددد إلددى جميددع التنتيمددا

اإلداريددة للتعلدديم ،أمددا التغييددر علددى مسددتوى

األقاليم ،ههو ماصور على إقليم أو أقاليم معينة دون غيرها (الخطيب.)33 :2111 ،

والتغيير من وجهة نظر الكاتبين (دافت ونوي) يكون على ثالثة أنواع هي:
 التغيير هم اإلستراتيجية والهياف التنتيمم. -التغييدر هدم عمليدا

العمدف وبيلتده :يت دمن هددذا الندوع مدن التغييدر إجدراء سلسدلة مدن التغييد ار

(أربعة مجموعا ) وهم :تنفيذ حلاا
وعمليا

الجود أو برامج نوعيدة ،حيدا العمدف ،التغييدر هدم تصدميم العمدف

االتصاف ،إدخاف تانولوجيا جديد  ،والتغيي ار هم البيلة المادية للعمف.

 -التغييد ددر الثاد دداهم :يْد ددير التغييد ددر الثاد دداهم إلد ددى تغييد ددر هد ددم قد دديم األه د دراد ومعد دداييرهم وتوجهد دداتهم

ومعتاداتهم وسلواياتهم (جالب.)232 :2100 ،
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وصددن

(الخضــيري )12 :2111 ،التغييددر إلددى عددد تاسدديما

يو حه بالْاف اآلتم:

حسددب المجدداال

المتنوعددة والددذ

شكل () 2,1

أهم أسس أنواع التغيير
وهااً للمجاف والنْاط

تغيير اقتصاد -سياسم-

وهااً للنطال

تغيير ْامف اامف

اجتماعم-تْريعم-هار -تانولوجم

تغيير ج لم محدود

وهااً لل من

تغيير قصير األجف-متوسط

وهااً للمرحلة

تغيير أولم ابتدالم-ثانو -

األجف

تاميلم-نهالم تجميلم

أنواع

التغيير

تغيير حتمم مله عاجف

وهااً لل رور

تغيير يمان إرجاؤه "غير عاجف"

واإللحاح

وهااً للم مون

تغيير هيالم عميل الم مون

وهااً لدرجة التعايد

تغيير معاد متْابك ومتداخف

وهااً لألصوف

تغيير أصوله ودواهعه ذاتية

تغيير ْالم سطحم

والعمل

تغيير بسيط

تغيير أصوله ومحف اته خارجية
تغيير يحمف هلسفة معينة

وهااً للفلسفة

تغيير ال يحمف هلسفة

المصدر( :الخضيري)12 :2111 ،
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ويرى الباحي تنوع هم تاسيما

التغيير ،اما أن اف منا ياوم بالتغيير لان األهم أن ياون هذا

التغيير مخطط له حتى يتم الوصوف إلى الهد

بأقف تالفة وجهد.

عناصر عملية التغيير:
هناك ستة عناصر رليسية إلحداي عملية التغيير ،وهم:

 .1موضوع التغيير :أ المو وع الذ يتناوله التغيير.

غيــر :وهددو الددذ يطالددب بالعمليددة التغييريددة ،ويندداد بهددا ،ويبدددأ هددم ممارسددتها ،وياودهددا ،ههددو
الم ِّ
ُ .2
األساث الذ تاوم عليه عملية التغيير.

 .8المؤيد للتغيير :وهو الذ يؤيدد وياددم الددعم والمسداعد لعمليدة التغييدر مدن خدةف المسداهمة هدم
ذلك أو المطالبة لها.

 .3المحايد :وهو الذ ال ُي ِّ
ْاف رأياً أو يتبنى موقفاً وا حاً اتجاه العملية التغييرية.
 .5المقاوم :وهو الذ يره ويااوم عملية التغيير ويسعى إلى إهْدالها والا داء عليهدا أو تأخيرهدا
أو تْويْها.

 .6مقاومــة المقاومــة :وهددم الممارسددا

التددم ياددوم بهددا قدداد التغييددر ومؤيدددوه لتددروي

المااومددة أو

إجها ها أو الا اء عليها(الحمادي.)23 :0222 ،

أبعاد إدارة التغيير:
للتغييددر أبعدداد يتعددين اإلحاطددة بهددا ومعرهتهددا ،واسددتخةص عةقددا

االرتبدداط بينهددا ،ومعرهددة العوامددف

المؤثر عليها والمتأثر بها وهذه األبعاد هم (الخضيري:)22-23 :2111 ،

البعد التشريعي و القانوني:
ُ .0
إن التغييددر هددم إطدداره التْدريعم يتطلددب ههمداً عمياداً لم ددمون العدالددة ،ومفهددوم التلددم أي داً ،والمددا

اددان اإلطددار التْ دريعم عددادالً متواها داً مددع روح العصددر ومتطلباتدده المددا اددان هعدداالً هددم إحددداي عمليددة

التغييددر ،ومددن هنددا هددإن عمليددة التغييددر تتطلددب إلمام داً اددامةً بالجوانددب التْ دريعية المددؤثر علددى عمليددة
التغيير ذاته وعلى سلوك قوى التغيير.

البعد القتصادي لعملية التغيير:
ُ .2
م ددن خ ددةف حس ددابا التالف ددة والعال ددد والمد دوارد واإلمااني ددا

وامااني ددة اس ددتخدام ه ددذه المد دوارد وس ددهولة

توجيهها إلحداي التغيير ،تت ه مدى إماانيدة تنفيدذ التغييدر ،والسديطر علدى قدوى مااومدة التغييدر ،امدا

يمان تحديد مصادر األمواف والموارد التم سيتم االعتماد عليها.
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البعد اإلعالمي لعملية التغيير:
ُ .1
تحتاج عملية التغيير إلدى جهدد إعةمدم اتصدالم جمداهير

دخم لتو ديه م ايدا التغييدر و درورته

وحتميتدده ،ه دةً عددن الايددام بعمليددة تنددوير واسددعة للا دداء علددى الجهددف والخددو

والسددلبية وتحويلهددا إلددى

معرهة وأمن وايجابية ،والتم من خةلها ت داد هاعلية قوى التغيير ،وتنمو قدرتها على إحداثه.

البعد األمني لعملية التغيير:
ُ .4
البعد بجانبين هما:
وهو من أخطر األبعاد حيي يهتم هذا ُ
(أ) أمدن قددوى التغييددر ذاتهددا ،واحساسددها بسدديطرتها علدى األمددور ،وعدددم إماانيددة العددود أو انتصددار قددوى
عدم التغيير أو الاوى المحاهتة عليها.

(ب) أن الجماهير المستفيد من التغيير والمحيطة به والمهتمة به من حيي عدم تعر ها لغ ب قوى
تعر ددها لحدددوي هو دى مدددمر تلدتهم أ مااسددب سددبل
مااومدة التغييددر ،وعاابهدا وانتاامهددا أو عددم ُّ

للجماهير تحاياها.

اء لنجداح عمليدة التغييدر أو لتدأمين مااسدب
ومن ثم هإن األمن يعد ُ
البعد ْديد األهمية والخطور سدو ً
قوى التغيير وجماهير مجتمع التغيير.
البعد الجتماعي لعملية التغيير:
ُ .5
البعدد بايفيدة إدار مجتمدع التغييددر والمحاهتدة علدى نسديج الادوى والعةقدا
ويتعلدل هدذا ُ

وعلى هياف الاديم والعدادا

واألعد ار

االجتماعيددة،

والتااليدد والمبدادئ االجتماعيدة ،أو إحدداي تغييدر هدم بعد

مع االستفاد من األخرى هم إحداي عملية التغيير.

منهدا

البعد التكنولوجي لعملية التغيير:
ُ .2
حتى ينجه التغييدر ،ال بدد مدن وجدود تا ُّددم هدم أسداليب وأنمداط ممارسدة األعمداف ،بمعندى أن التغييدر

يحتدداج إلددى إدخدداف تانولوجيددا جديددد متطددور حتددى يوجددد الددداهع الْددرعم والمنطاددم ،والمبددرر الطبيعددم

الحتمم لعملية التغيير.

أما (عماد الدين )11-23 :2111 ،تعدد أبعاد التغيير في المدرسة بما يلي:
 .0تطوير رؤية عامة مشتركة للمدرسة:
يت من هذا البعد السلوك اإلدار الهاد

إلى البحي عن رؤية وههال مستابلية للمدرسة ،وأن يعمف

المدددير علددى بددي هددذه الرؤيددة ونْددرها بددين العدداملين معدده .امددا ياصددد بدده إلددى أ درجددة يسددتطيع المدددير
خلددل الحمدداث لدددى العدداملين معدده للتغييددر ،وجعلهددم يدددراون الغايددا

الرليسددة التددم تسددعى المدرسددة إلددى

تحاياهددا ،ومسدداعدتهم هددم ههددم الدددور االجتمدداعم األْددمف للمدرسددة ،وأن ينْددر هددم ااهددة أنحدداء تنتدديم

المدرسة إحساساً ب رور المهمة وحيويتها.
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 .2بناء اتفاق جماعي بخصوص أهداف المدرسة وأولوياتها:
تاع على عداتل مددير التغييدر مسدلولية تْدجيع التعداون بدين العداملين هدم المدرسدة ،وجعلهدم يعملدون

معاً لصياغة أهدا

مْتراة تاون وا حة وقابلة للتحايل ،وتْاف تحدياً حاياياً لهم يسدعون إلنجا هدا،

البعدد
والحرص على الوصدوف إلدى اتفدال جمداعم بخصدوص أولويدة تحايدل هدذه األهددا  .ويْدمف هدذا ُ
تطددوير وسددالف وهليددا

أهداههم ،ومراجعتها.

مناسددبة لتحديددد مهمددا

العدداملين هددم المدرسددة وواجبدداتهم ،ولتسدداعدهم هددم تحديددد

 .1بناء ثقافة مشتركة داخل المدرسة:
تت من الثااهة المؤسسية المْتراة مجموعة من الاواعد السلواية والايم والمعتادا

والمسلما

التم

يْ ددترك به ددا أع دداء المدرس ددة ااه ددة .وع دداد م ددا تس ددهم الثااه ددة المؤسس ددية المتين ددة والمْ ددتراة ه ددم دع ددم
المباد ار والتوجها

التطويرية وتع ي المْاريع والتجديدا

قبف مدير التغيير سلوايا
والمعتادا

والمسلما

وممارسا

تهد

التربوية .ويْمف بناء الثااهة المؤسسية من

إلى تطدوير قواعدد السدلوك العدام والنتدام المؤسسدم والاديم

التم ترا على الطالب باعتباره محور العمليدة التعليميدة التعلميدة ،والدذ ينبغدم

أن توجدده جملددة البدرامج والمْدداريع التربويددة إلددى إعددداده وتنميتدده نمدواً سددليماً متاددامةً .وعدداد مددا يسددتثمر

المددير قالددد التغييددر اددف الفدرص المتاحددة؛ لتو دديه ثااهددة المدرسددة ونْدرها بطرياددة تنسددجم مددع الاناعددا
والايم المْتراة التم تسود المناخ التنتيمم للمدرسة ويْجع العاملين على العمف بموجبها.
 .4نمذجة السلوك (تقديم نموذج سلوكي يحتذى به):

البعددد مددن أبعدداد إدار التغييددر سددلوك المدددير الددذ يتمثددف هددم اوندده ي ددرب مثدداالً حي داً
يْددمف هددذا ُ
للعاملين معه؛ ام يحذوا حذوه ويتبعدوه ،بحيدي يعادث هدذا المثداف الاديم التدم يتبناهدا المددير ويناصدرها،
ويع

مثف هذا السلوك إيمان المعلمين بطاقاتهم واحساسهم بادرتهم على إحداي التغيير.

 .3مراعات الحاجات والفروق الفردية لدى العاملين في المدرسة:

الفرديدة للعداملين هدم المدرسدة واالسدتجابة للفدرول

البعدد درجدة اهتمدام المددير بالحاجدا
يت من هذا ُ
الفردية هيما بينهم ،وخاصة ما يتعلل بالحاجة للنمو والتطوير المهنم ،والسعم لةرتااء بمستوى قدراتهم

البعدد احتدرام المددير للعداملين معده واالهتمدام بمْداعرهم وحاجداتهم
وتجديد افاياتهم المهنية .ويْمف هذا ُ
الخاصة ،وتفهم المْاة التم قد يواجهونها أثناء تغييرهم لممارساتهم التعليمية وتطويرها.
 .2التحفيز الذهني أو الستثارة الفكرية:

البعددد إلددى أ درجددة يادددم المدددير للعدداملين هددم مدرسددته توجيه داً يؤاددد علددى تنميددة أسددلوب
يْددير هددذا ُ
التفايددر العلمددم ومنهجيددة حددف المْدداة لددديهم ،وحف د هم للتفايددر هددم أسدداليب جديددد للددتعلم والتعلدديم،
وتْ ددجيعهم عل ددى التس دداؤف ومراجع ددة الفر دديا

والا دديم والمعتا دددا

الخاص ددة به ددم وب دداآلخرين وبعمله ددم،

ومناقْددتها ،وحفد د هم لدددعم هراله ددم وماترحدداتهم بمب ددر ار وجيهددة ومنطاي ددة والعمددف عل ددى تطددوير ق دددراتهم

وافاياتهم الخاصة.
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 .3توقع مستويات أداء عليا من العاملين:
المددير لدرجدة التميد واألداء الندوعم العدالم الجدود مدن قبدف العداملين هدم

البعدد بتوقعدا
يرتبط هذا ُ
البعددد إلددى أ درجددة ياددوم بهددا المدددير إلي دداح األمددور هيمددا يتعلددل بمددا يجددب أن
المدرسددة ،ويْددير هددذا ُ
ينج د ه العدداملون مددن أجددف أن تددتم مااهددأتهم ،وأن يددوهر لهددم التغذيددة الراجعددة الة مددة لهددم ،وأن يادددم لهددم

الحواه والمااهإ .

 .5هيكلة التغيير:

البعد تهيلة البنية التحتية المناسبة؛ لدعم المباد ار التجديدية والتطويرية ،وتحسين بيلة
يت من هذا ُ
العمف بما يتيه هرصاً ألع اء المدرسة للمساهمة هم التخطيط وصنع الارار.
(عماد الدين)11-23 :2111 ،

ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:

4,



شكل ()2.4

أبعاد إدارة التغيير
هيالة التغيير
توقددع مسددتويا

تطوير رؤية

عام د د د د ددة مْ د د د د ددتراة

أداء علي د د د د د ددا م د د د د د ددن

للمدرسة

العاملين

بندد د د د دداء اتفد د د د د ددال

جماعم بخصوص

األهد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددا
واألولويا

بناء ثااهة

مْتراة

أبعاد
إدارة

التحفي الذهنم
أو االستثار
الفارية

التغيري

نمذجة السلوك

الحاجا

مراعا

الفردية

للعاملين
المصدر( :عماد الدين)25 :2111 ،
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المتطلبات األساسية الواجب توافرها لنجاح عملية التغيير:
التربويددة هددرص النجدداح هددم

ينبغددم ت دواهر عوامددف معينددة تتدديه للاددالمين علددى التغييددر هددم المؤسسددا

جهودهم ،وأهم هذه العوامف ما يلم:

 .1تواهر المناخ العام الذ يتابَّف التغيير وال يعار ه.

 .2دعددم وتأييددد الادداد اإلداريددين هددم المنتمددة؛ إذ أن دعمهددم وتأييدددهم لجهددود التغييددر ت ددمن لهددم
االستم اررية وتحايل األهدا .

 .8وجود قاد تغيير يمتلاون مها ار إنسانية وعالية وهنية ،تدرتبط بدالتغيير وتسداعدهم علدى تادوين
تصور ْامف عن التغيير وقواعده.

 .3الترايد د علد دى المجموع ددا
المنتما

أاث ددر م ددن األهد دراد؛ إذ أن لمع ددايير وق دديم وتوقع ددا

تأثي اًر وا ه على سلوك األهراد.

 .5تْددخيص مْدداة

المجموع ددا

ه ددم

المنتمددة بأسددلوب علمددم ،واددذلك تْددخيص عوامددف مااومددة التغييددر ،وايفيددة

التعامف معها.

 .6تواهر الموارد البْرية ،والمادية ،والفنية التم تهيئ للتغيير وتساعد علدى تنفيدذه (الـدرة:0252 ،
.)132

وأضــاف (الطراونــة )2111 ،أنــه يجــب تـوافر متطلبــات أساســية إلحــداث التغييــر فــي المدرســة مــن

أهمها:

 .1تواهر إدار التغيير وع يمة التطوير.

 .2تواهر الوق الااهم إلجراء الدراسا  ،وعمليا التطوير المتعدد والنوعية.
 .8تع ي مْاراة المعلمين هم التغيير المدرسم ،ومناقْتهم هم المْاريع والخطط التطويرية.
 .3تواهر البيانا

والمعلوما

الامية والنوعية التم تل م التخاذ ق ار ار التغيير المدرسم.

(الطراونة)43 :2111 ،

ويرى الباحي إ اهة لذلك على أنه يجب إيجاد الاياد الحسنة الاادر على إدار المدرسة ولديها

الادر الااملة على و ع خطط المدرسة ،وأن تتمتع بحسن العةقدا
المْاة

ودراستها.

مدع العداملين ،والاددر علدى تحليدف

معوقات إدارة التغيير:
قدد يادون التغييدر ناجحداً إذا أدرك أصدحابه أنده قددد يحادل أهدداههم ،ويغيدر الواقددع المحديط بهدم؛ ولاددن

هم بع

األحيان يا

حالةً قوياً هم وجه جهود التغيير يتمثف هم المعوقا

له التغيير؛ وهذا هو رد الفعف الطبيعم على التغيير ،وقدد تعمدف هدذه المعوقدا
التغيير هم جهودها لتحايل األهدا

المنْود من عملية التغيير.
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ويرى (مصطفى )2113،أن أسباب مقاومة التغيير في المنظمات هي:
 .1ليس في اإلمكان أبدع مما كان أو هو كائن:
مثددف اقتندداع الفددرد أو الددبع

م يعة للوق

والجهد والتالفة.

أن الو ددع الحددالم هددو أنسددب األو دداع ،ومددن ثددم يددرى هددم التغييددر

 .2مخاوف فقد مزايا مكتسبة:
قد يعار

البع

التغيير التنتيمم خوهاً من هاد ْمء ذ قيمة .ههناك من يخْدى هاددان سدلطة،

أو قددو تددأثير ،أو مدوارد ماديددة أو ماليددة أو بْدرية (مرؤوسددين) ،أو صددداقا  ،أو حريددة اتخدداذ الادرار ،أو

الماانددة األدبيددة ،أو نمددط إْ د ار

م دريه ،ومددا إلددى ذلددك .وهنددا يفاددر الفددرد هددم نفس ده ومددا يجددب عليدده أن

يتخلددى عندده .وهددو هددم هددذه الحالددة تجتاحده ه دواجث تعددديف سددلوايا

اعتدداد عليهددا وهاددد ممي د ا

لنفسه هم بيلة العمف ،بينما ال يعطى أولوية أو أهمية ااهية لمصلحة التنتيم أو الهتماما
مةءه هم العمف ،اذلك قد يخْى البع

محبب دة

رؤساءه أو

من عدم الادر على ممارسدة العمدف وهاداً للنتدام الجديدد ممدا

قد يؤد لتدنم إنتاجيته ومرتبته هم تاييم األداء.
 .8قصور فهم وثقة:
سيعار

األهراد التغيير إذا لم يفهمدوا لمداذا يحددي؟ ومدا هدم أهداهده؟ .ومدن المدرجه أن يسدود سدوء

ههددم ألهدددا

ونتددالج التغييددر التنتيمددم ،عندددما تفتاددد الثاددة بددين الفددرد وبددين مخطددط التغييددر ،سدواء اددان

رليسه أو مستْار التغيير.

 .3تقييمات مختلفة للتغيير ونتائجه:
تختلد

النتددر مدن عامددف آلخددر للتغييدر ،مددن حيددي أهداهده ونتالجدده المحتملددة .وبينمدا يددرى مخططددو

التغيير أنه يؤد إلى نتالج إيجابية ،هإن هؤالء الذين يتأثرون به وال يخططون له قدد يدرون هيده

در اًر.

همدثةً :قُبيددف وعنددد بدايددة اسدتخدام اإلنسددان اآللددم أر اإلدار هددم ذلدك هالددد محااددة ،بينمددا رأى العدداملون
هم ذلك إْار إلى أنهم سيفادون وتالفهم.
 .5مرونة محدودة إزاء التغيير:

يادداوم الندداث التغييددر ألنهددم يتوقعددون أالَّ يادددروا علددى تطددوير مهددا ار جديددد ال مددة لددألداء الجيددد .قددد

يفهم األهراد تماماً أن التغيير

رور لانهم ياونون عاطفياً غير قادرين على ممارسته ،مثةً يمادن أن

نجد هذا النمط من المااومة هم إدا ار أو أقسدام تتجده السدتخدام نتدم تْدغيف بالحاسدبا

اآلليدة وأجهد

معالجددة الالمددا  ،بدددالً مددن األداء اليدددو  ،هالعدداملون يخْددون العج د ع دن تْددغيف هددذه التجهي د ا
يجب ،هاد يعار ون هم وحتى رؤساؤهم أي اً هذه التغيي ار مع أنها ال مة لتحسين اإلنتاجية.

امددا

(مصطفى)310 :2113،
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وعلددى مدددير المؤسسددا

يددؤثر

التعليميددة أن يعاسددوا اتجاهدداتهم نحددو التغييددر .وبددالطبع هددإن هددذا سددو

بدوره هم هؤالء الذين يعملون معهم وبْاف عام هان االهدراد الدذين لدديهم إحسداث بدااللت ام وياوندون هدم

و ع المسؤولية سو

يرون أن التغيير هرصة ،أما هؤالء الذين ياونون غير راغبين هم التغييدر هدانهم

يروندده اتهديددد ،بددالطبع يماددن الاددوف أن أ مؤسس دة سددو

التغييددر سلسددلة تبدددأ مددن الخددو

تت ددمن خليط داً مددن ه دؤالء الددذين يددرون أن

وتنتهددم باوندده هرصددة ،وهدؤالء الددذين يادداومون التغييددر خاصددة إذا اددانوا

مجبرين على هذا التغيير(العليم والشريف .)121 :2112،

وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أن من أهم معوقات إدارة التغيير في المؤسسة التربوية ما يلي:

 .1الخو

 .2الخو
 .8خو

من المجهوف الذ يحدثه التغيير.

من هادان العاملين لمرا هم الوتيفم أو هادانهم ل مةلهم.

العاملين من ياد األعباء الوتيفية ،أو إ اهة المهام الجديد التم يجهلها الموت .

 .3قلددة المهددا ار والاددد ار التددم تحتاجهددا المؤسسددا

المدارث بالمستجدا

الحديثة هم اإلدار .

التربويددة إلحددداي التغييددر وعدددم معرهددة مدددراء

 .5عدددم ت دواهر الم دوارد المناسددبة التددم تسدداعد هددم تنفيددذ اإلج دراءا

التغيير.

والنْدداطا

التددم تحتاجهددا عمليددة

أساليب التغلب على معوقات التغيير:
مااومددة التغييددر سددمة طبيعيددة متوقعددة ،ولددذلك علددى المدددراء اتبدداع الط درل الة مددة لخف د

التغيير ،ولاد و ع (مصطفى )2113،سبعة مراحف للتغلب على مااومة التغيير ،وهم:

مااومددة

 .1التصال لإلقناع:

تعتبر هذه المرحلة أاثر طرل خف مااومة التغيير ْيوعاً ،حيي يجب أن ُيْرح لألهراد من خةف
عمليا االتصاف طبيعة التغيير ومسبباته وأهداهه .وهدذا يسداعد هدم إعددادهم للتغييدر ،وْدحن حماسدهم
وهممهم لإلسهام اإليجابم هيده .وهندا نادوف للمددير الدذ يتعامدف مدع معدار

نتارتك ليرى بها ما تراه أن .

التغييدر :أعطده عينيدك أو

 .2المشاركة:

إن أخددذ أر المتددأثرين بددالتغيير هددم االعتبددار يسدداعد علددى تصددميم وتنفيددذ التغييددر ،وي يددد مددن درجددة

إسدهامهم هيده والتد امهم بده .هدإن ْدعر األهدراد أن أهادارهم ومدواقفهم مو دع اعتبدار هدم ممارسدة الرؤسدداء
للعمليددة اإلداريددة ،امددا أنهددا ُمتَ دمنة هددم جهددود التغييددر ،سدديميلون ألن ياون دوا أقددف معار ددة أو مااومددة
للتغيير ،وأاثر تابةً له ،لندرك هنا أن االختة هم ال أر يمان أن يهيئ مناخاً لإلبداع والتطدوير ،وال
ُيفسد للود ق ية.

44



 .8الوعد بالدعم والمساعدة على التكيف:
التغييددر مثددف :ااتسدداب الاددد ار

قددد يتوقددع المسددتهدهون بددالتغيير أال يادددروا علددى اسددتيفاء متطلبددا
والمهددا ار الجديددد  ،وهنددا يماددن أن َي ِعد َدد مخططددو التغييددر بتاددديم الدددعم المعنددو وتهيلددة ب درامج الت ددريب
أداء هع دداالً للمْدداراين وبرن ددامج
وهاددذا ااهددة التجهيد د ا الماديددة ،وت ددرو العمددف المناسددبة ،بم ددا يهيددئ ً

التغيير.

 .3التفاوض:
إن أسفر المراحف الساباة عن اقتناع بسيط بطبيعة التغيير ودواعيه وأهداهه ،وتدف طدر أو أاثدر

يااومدده ،يتطلددب األمددر حينلددذ التخطدديط لعمليددة أو عمليددا

درجددة أابددر مددن إقندداع معددار

تف داو

أو معار ددم التغييددر بأهميتدده .وهاددذا إقندداع الطددر المعددار

التدم يمادن أن تعدود عليده وعلددى المنتمدة مدن التغييدر ،ويتوقد
الجيددد للتفدداو

هاعلددة .ويسددتهد

التفدداو

بالم ايددا

النجدداح هدم هدذا الصددد علدى التخطدديط

مددن حيددي اختيددار التوقيد  ،وأع دداء هريددل التفدداو

إن تطلددب األمددر اْددتراك هخددر أو

هخرين إلى جانب مستْار أو مستْار التغيير ،وهاذا على اختيار التاتياا
 .5المناورة:

إذا لددم تسددفر م ارحددف اإلقندداع أو المْدداراة أو التفدداو

تحايددل

عددن تادددم هددم تخفيد

المناسبة للتفاو

.

المعار ددة للتغييددر ،قددد

تتهددر الحاجددة للمندداور اصدديغة للسددلوك السياسددم إ اء المااومددة ،وذلددك مددن خددةف اإلقدددام واإلحجددام،
والتاديم والتأخير ،أو االلتفا

حوف الهد

 .6اإللزام الضمني أو الصريح:

لجعف المستهد

يبدو هذا المدخف ال ماً عندما يتادرر تخفدي

بالتغيير ياتنع به دون مااومة مؤثر .
المااومدة للتغييدر ،بينمدا يادون هدذا التغييدر

أو تلطيد

حتمي داً وال بتددوهير مددداً مني داً أل جهددد لإلقندداع بددالتغيير ،واإلل د ام ال ددمنم يتمثددف هددم أ صدديغة غيددر

ماتوبة ،أو تلمديه

دمنم يددرك معده المسدتهد

بدالتغيير بأنده ال مفدر مدن االلتد ام بدالتغيير .أمدا اإللد ام

الصريه هيتمثف هم سياسدة أو قدرار ُيخطدر بده المسدتهد

بدده .وهددم اددف الحدداال
رسمية تلط

بدالتغيير باعتبداره توجهداً رسدمياً يتعدين االلتد ام

يجددب أن يصدداحب اإلل د ام بددالتغيير أي داً اان د

األثر السلبم الذ يصيب المستهد

صدديغته اتصدداال

رسددمية وغيددر

بالتغيير نتيجةً إلل امه به ،بحيي يبدو األمدر إل امداً

له بالتغيير وليث إاراهاً عليه.

 .7النقل والفصل والتعيين:

يعددد هددذا المدددخف ال مداً اددإخر ورقدة هددم جعبددة اإلدار أو مخطددط التغييددر ال سدديما إن اددان المادداوم علددى
درجة عالية من التصلُّب ويتعذر إل امه بابدوف التغييدر ،وحيدي ال يادون هنداك هسدحة مدن الوقد لتأجيدف

التغيير (مصطفى.)313-313 :2113،

ويرى (عبد الباقي )2114 ،أن من أهم طرق الحد من مقاومة األفراد للتغيير ما يلي:
 .1إبةغ األهراد بالتغيير قبف حدوثه ،وْرح أهداهه لهم.
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 .2إْ ارك األهراد الذين سيتأثرون بعملية التغيير هم تصميم وتنفيذ عملية التغيير.
 .8تْجيع األهراد ودعمهم أثناء عملية التغيير ومساعدتهم على إ الة الخو

والالل.

(عبد الباقي)122 :2114 ،

ولتنفيذ اف ما سبل من أساليب وللتحوف من األساليب التاليدية التم اعتاد عليها العاملون إلى حالة

جديددد نحتدداج إلددى إدار واعيددة وقويددة وحساسددة وقددادر علددى اإلبددداع ،واإلقندداع ،وو ددع الرؤيددة والرسددالة
واألهدا

للعاملين للحد من مااومة التغيير.

واالستراتيجيا

وأخيد د اًر بع ددد االس ددتع ار

وادارته وصوالً لتعري

هددم المؤسسددا

المو دده لمو ددوع إدار التغيي ددر ،حي ددي ت ددم التع ددر عل ددى مفه ددوم التغيي ددر

إجرالم اتبعه الباحي هم دراسته ثم تم التعر على أهدا

إدار التغيير خاصدةً

التربويددة  ،واألسددباب التددم تدددعونا إلددى تطبيددل التغييددر هددم المدددارث امددا تددم تو دديه

خصددالص التغييددر  ،واددذلك تددم سددرد لددبع

التطرل إلى أبعاد ومجاال
مااومتها والحد منها.

اسددتراتيجيا

التغييددر التددم يتبعهددا األه دراد هددم تطبيادده ،وتددم

إدار التغيير وصوالً إلدى المعوقدا

التدم تحدوف دون تطبيدل التغييدر ،وسدبف

وأخي د اًر نددرى أن هندداك أهميددة ابيددر لمو ددوع إدار التغييددر ،وأن مدددير المدرسددة هددو بوابددة التغييددر

هعليه غرث التغيير هم ثااهة المدرسة وتجذيره هيها.

وعلى مدير المدرسة توهير اف ما يل م قدر المستطاع؛ لنجداح عمليدة التغييدر ،وتحايدل أهداهده حتدى

يرتفددع مسددتوى مدرسددته إلددى األه ددف ،وعليدده أي داً تخطددم اددف المعوقددا

التددم تحددد مددن تطبيددل التغييددر

المنْود هاد ياون التغيير مخاطر ولان المخاطر األْد هم أن ال نغير ونتمسك باألمر الواقع.

ولا ددم يا ددون قال ددد التغيي ددر ق دداد اًر عل ددى إحداث دده وتحاي ددل أهداه دده الب ددد م ددن امتةا دده لمه ددا ار اإلب ددداع

اإلدار  ،ألن عملية التغيير هم عملية إبداعية قبف أن تاون تغيير وهذا ما يجعلنا نتحدي عن اإلبداع
اإلدار والمها ار الة مة لمدير المدارث الثانوية من أجف إحداي التغيير المنْود.
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ثاني ا :اإلبداع اإلداري
 تمهيد.
 مفهوم اإلبداع.


مفهوم اإلبداع الداري.

 أهمية البداع اإلداري.
 عناصر اإلبداع اإلداري.
 مستويــــات البداع.
 خصائص اإلبداع.


مراحل العملية اإلبداعية.

 مكونات اإلبداع اإلداري.


مبادئ أساسية لإلبداع اإلداري.

 العوامل المؤثرة في اإلبداع.


سمات وقدرات القائد اإلداري المبدع.

 معوقات اإلبداع اإلداري.


المهارات الزمة لمدير المدرسة.

 مهام مدير المدرسة.
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ثاني ا :اإلبداع الداري
تمهيد:
تعي

المؤسسا

المعاصر هم ترو

متسددارعة وتغيد ار متةحاددة هددم ااهددة المجدداال

المؤسسددا

متغير ومعاد ؛ وذلك بسبب ما يحدي حولها من تطو ار
االقتصددادية والسياسددية واالجتماعيددة والثااهيددة ،هددإن هددذه

تدددخف عصددر مددا بعددد الحداثددة ،امددا يسددميه الددبع

تهر حاجة المؤسسا

وهخددرون يسددمونه بالعصددر الرقمددم ،لهددذا

إلم اإلبداع للتعامف مع هذه الترو .

مما يل مهدا إحدداي تغييد ار جذريدة هدم أسداليبها اإلداريدة التاليديدة والبحدي عدن طدرل إداريدة ابداعيدة

حديثة ترا على اإلنسان ،ههو جوهر العملية اإلدارية اإلبداعية.
إن ق ددية اإلبددداع مددن الا ددايا المعاصددر التددم أخددذ

وقد اتسدم

جددف اهتمددام البدداحثين ،هددم عالمنددا المعاصددر،

بالتعايدد والتْدابك مدن حيدي ماهيتهدا ومنهجيتهدا ،ومدا يدؤثر هيهدا مدن دواهدع نفسدية ،وعوامدف

بيلية خارجية .وقد اهتم بع

السياولوجيين اهتماما بالغاً بدراسة الاد ار اإلبداعية ،وارتاد هذا الميدان

نخبدةً مددن المتخصصددين هددم الجامعددا  ،وم اراد البحددوي هددم مختلد

.)42

وهناك حاجة ملحة إلى اإلبداع اإلدار هم المؤسسا

أنحدداء العددالم(البريــدي:0222 ،

التربوية ،اونها متغي اًر هاماً هم بناء اإلنسان

الذى يعتبر المحور األساسم هم أ مسدير ح دارية ،هإمدا أن تخدرج لندا هدذه المؤسسدا

إنسدان متميد

داء علددى
مبدددع يربحدده المجتمددع ،وامددا أن تخددرج لنددا عدددد هالددف مددن األهدراد المتعلمددين غيددر المبدددعين .وبند ً
ذلك هإن على المؤسسا التربوية االهتمام باإلبداع وتطبياه على العاملين بها.
ويعتب ددر مص ددطله اإلب ددداع م ددن أاث ددر المص ددطلحا

ْ دديوعاً ه ددم الوقد د

الد دراهن ه ددم أدبي ددا

(هيجان )5 :2113،هذا ألن اإلبداع يدعم قو أ منتمة هم تمي ها عن المنتما
اإلدار التاليدية أصبح

غير ممانة هدم الوقد

اإلدار

األخدرى ،امدا أن

الحدالم لمدا لهدا مدن عواقدب وخيمدة ،ههدم تحدوف األهدراد

العاملين إلم بيروقراطيين وتسلبهم قدراتهم على اإلبداع والتفاير(الزهري.)210: 2112،
مفهوم اإلبداع:
لغ اة:

هو مصدر أبدع ،وأبدع الْمء أ استحدثه وأخرجه على غير مثاف ،وابتددع الْدمء بدعدة أو ابتدداعا

واالبتداع هو الخروج على األساليب الاديمة باستحداي أساليب جديد (ابن منظور.)2 :0224،
وقاف تعالى هم محام التن يف" بِديع الس ِ
دون"
َّم َاوا َو ْاأل َْر ِ ۖ َوِا َذا قَ َ ى أ َْم ًار هَِإَّن َما َياُو ُف لَدهُ ُا ْدن هََي ُا ُ
َ ُ َ
(البقرة.)003 :أ خالاها ومبدعها سبحانه وتعالى على غير مثاف سابل.

34



هاإلب د ددداع لغد د دةً :ه د ددو اس د ددتحداي أو ابتا د ددار ْ د ددئ جدي د ددد ،هه د ددو نا د ددي

المألو (الطيب.)01 :0255،
اصطالح ا:

اإلبداع هدو أاثدر تعريفدا

تعري

التالي د ددد والمحاا د ددا واجتد د درار

المفداهيم المسدتخدمة هدم علدم الدنفث صدعوبة .هادد أْدار Taylor

هم عام 1233م ،هم تارير غير منْور ،قدمه إلم ْراة  Dow Chemical Companyإلدم وجدود
ع دددد يتد دراوح ب ددين  55إل ددم  61تعريد د

اإلجمالم ،قد وصف هم الوق

مختلد د

ه ددم أديب ددا

الحالم إلم عد أ عا

عل ددم ال ددنفث ،ومم ددا الْ ددك هي دده أن الع دددد

هذا الرقم (حسني.)41 :2114،

ويع ددر ( جــــروان )22 :2112 ،اإلبدددداع أند دده" م د د يج م ددن الا ددد ار  ،واالس ددتعدادا
الْخصددية التددم إذا وجددد

بيلددة مناسددبة يماددن أن ترقددى بالعمليددا

لخبر الفرد أو الْراة أو المجتمع أو العالم.
ا
ومفيد سواء
وعرهده ( الصـرن )25 :2111 ،بأنده" أهادار تتصد

والخصد ددالص

العاليددة ،لتددؤد إلددم نتددالج أص ديلة

بأنهددا جديدد ومفيدد ومتصدلة بحدف مْدداة

معينة أو تجميع ،أو إعاد ترايب األنماط المعروهة من المعرهة هم أْااف هريد ".

ونتر إليه ( نصر )04 :2115 ،أنه " قدر الفرد على إنتاج أهادار جديدد مدع االسدتعانة بداآلخرين

هم توليد هذه األهاار ،واعاد صياغة خبراته الساباة ،والتم تمانه من استخدام المها ار التخيليدة التدم
تساعد على ب وغ الجديد والنادر والمبتار ،مما يجعف درجة االستفاد من هذه االهاار ابير وتمانه من

و ع تصو ار مستابلية حديثة".

وحينمددا عرهدده ( الســليم )20 :2112 ،بأندده" قدددر الفددرد علددم اإلنتدداج إنتاج داً يتميد بددأابر قدددر مددن

الطةقددة والمرونددة ،واألصددالة والمخدداطر والحساسددية للمْدداة  ،والادددر علددم التحليددف والفاددر المغدداير،
والتددم تتهددر ااسددتجابة لمْددالة أو موقد

عامة ليس

مثيددر ،وهددذه الادددر مددن المماددن تنميتهددا وتطويرهددا ،وهددم قدددر

خاصة بأهراد دون غيرهم".

وقدد عرهتده ( أيــوب )3 :2111 ،أنده" الاددر علدى إيجدداد أْدياء جديدد  ،قددد تادون أهادا اًر أو حلدوالً أو

منتجددا

أو خدددما

أو طددرل أو أسدداليب عمددف مفيددد  ،حيددي يبن دى اإلبددداع علددى تمي د الفددرد هددم رؤيتدده

للمْاة  ،وحلها اعتمداداً علدى قد ارتده العاليدة وطةقتده الفاريدة ،ومعارهده التدم يمادن تنميتهدا وتطويرهدا
بوجود المناخ المناسب".
وباستع ار

ما سدبل ندرى أن مفداهيم اإلبدداع تعددد

وتبايند

نتد اًر الخدتة

الاتداب والبداحثين هدم

هذا المجاف ،والْك أنه يوجد اتفال ْبه مؤادد بدين البداحثين علدى أن اإلبدداع هدو ابتادار أهادار جديدد ،

مفيد ومابولة اجتماعياً للتنفيذ ،وهناك اتفال على أن اإلبداع هو الخروج عن نطال المألو .
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ويــري الباحــث أن اإلبــداع هــو ":العمليددة التددم تددؤد إلددم ابتاددار أهاددار جديددد لدددى مدددير المدرسددة،
بحيي تجعله قداد اًر علدم إنجدا العمليدا

مستابلية حديثة".

اإلداريدة الجديدد  ،وتحايدل أهداهده وتمانده مدن و دع تصدو ار

مفهوم اإلبداع اإلداري في المدرسة:
تواجددده المدرسد ددة الثانويد ددة العديد ددد مد ددن المْددداة

المتداخلد ددة واألعبد دداء الاثيد ددر والمعلومد ددا

المتسارعة؛ نت اًر للتغي ار السريعة المحيطة بها ،اف هذه االعتبا ار والتحديا

الجديد ددد

تحي على جدذب الاداد

األافاء الذين لديهم الادر على امتةك مها ار التفايدر اإلبدداعم ،واسدتخدامها لمواجهدة تلدك التحدديا ،

وتذليف العابا  ،وتحسين أداء جميدع العداملين بالمدرسدة ،ومدن هندا بددأ االهتمدام باإلبدداع اإلدار اأحدد
اآلليا

الهامة اليوم التم تساعد إلم حد ابير هم التعر على مدى قدر المدرسدة علدى االسدتمرار هدم

التادم من عدمه (نصر.)01 :2115 ،

ونت د اًر لماانددة اإلدار المدرسددية هددم النتددام المدرسددم ،وتأثيرهددا هددم جوانبدده المختلفددة سددلباً أو ايجاب داً

حسددب هعاليتهددا هددم تحايددل األهدددا

المتوخددا منهددا .هددإن تطويرهددا لتددتةءم مددع متطلبددا

العصددر أمددر

تحتمدده ال ددرور ،وبددذلك هإندده تتأاددد الحاجددة إلددى اإلبددداع اإلدار الددذى يسدداهم هددم تحايددل أعلددى النتددالج
بافاء وهاعلية.

ولاد انتْر مفهوم اإلبداع اإلدار هم اآلونة األخير من هذا العصر بين الباحثين.

ها ددد عرهد ده (أبـــو فـــارس )22 :0221 ،بأن دده" :ام ددتةك أع دداء اإلدار المدرس ددية لمهد دا ار التفاي ددر

اإلبداعم وتنميتها من خةف األساليب ،والطرل المتنوعة؛ لتنمية اإلبداع والتفاير النادد لدديهم؛ وذلدك
من أجف التمان من حف المْاة

بفعالية ،وايجاد حلوف مبتار لها ،وتنمية ذاتهم مهنياً".

والتددم تسدداعد علددى إنجددا عمليددا

إداريددة جديددد  ،أو ب درامج تطويريددة للعدداملين ،جديددد هددم م ددمونها

ويعرهده (عــامر )325 :2110 ،هددم أندده" :يتمثددف هددم األهاددار والممارسددا

وْالها أو نتاماً إداريداً جديدداً ممدا يدؤثر بْداف غيدر مباْدر هدم تحايدل أهددا

على تاديم أه ف خدمة للمجتمع".

ويعره دده (القحطـــاني )15 :2110 ،بأن دده" :اس ددتخدام الموتد د

التددم يادددمها المددديرون،
العمدف اإلدار وتسداعد

المه ددا ار الْخص ددية اإلبداعي ددة ه ددم

استنباط أساليب إدارية جديد توصله إلى حلوف ابتاارية لمْالة إدارية أو تصو ار جديد لمعالجة تلك
المْالة باالعتماد على التحليدف الهداد  ،والجهدد اإلبدداعم المدنتم الدذى يتصدف بداإلدراك الحسدم الادالم
على التحليف المنطام واالختبار والتجريب والتاويم".

ويعره ده (حمـــود )214 :2112 ،بأندده" :محاولددة انسددانية علددى المسددتو الددذاتم للفددرد أو الجماعددة

السدتخدام التفايدر والاددد ار العاليدة والنصدية ،ومددا يحديط بهدا مددن مدؤث ار ومتغيد ار بيليددة ،للايدام بإنتدداج

سلع أو تاديم خدما

جديد لم يسبل وأن أنتج

وأن تتسم بتحايل منفعة للجميع".
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ويعره ده (نصــر )02 :2115 ،هددم المؤسسددا

التعليميددة بأندده ":قدددر اإلدار المدرسددية علددى امددتةك

مهددا ار التفايددر اإلبددداعم ،والتددم يماددن تنميتهددا مددن خددةف األسدداليب المختلفددة لتنميددة اإلبددداع اإلدار ،
وذلك من أجف ابتاار أساليب وأهادار ووسدالف جديدد تسداعد علدى انجدا عمليدا

إداريدة جديدد  ،وتادديم

برامج تطويرية للعاملين تحف على استثمار ااهة قدراتهم ومواهبهم مما يمان اإلدار من تحايل أهددا

المنتمة".

وتعرهد ده (الحميـــدي )13 :2113 ،ه ددم المؤسس ددا

استراتيجيا

التعليمي ددة بأن دده ":قي ددام م دددير المؤسس ددة بو ددع

مبتار ؛ إلجراء تحسين وتجديد ْدامف للسياسدا  ،واإلجدراءا

والوسدالف والتانيدا

وأسداليب

العمف وهل منهجية التعامف هم البنية المدرسية مما يسهم هدم جدود األداء والوصدوف إلدى حلدوف مبتادر
وجديد للا ايا والمْاة

المدرسة على التاي
وبعد سرد لبع

التم تحدي هم الهيلة المدرسية مما يسهم هم تفعيف العملية التعليمية وقدر

والتمي ".

التعريفا

التم و ع

لمفهوم اإلبداع اإلدار نرى أن بع ها يراد علدى أهميدة

اإلبداع اإلدار هم التوصف إلى حلوف مبتار للمْاة  ،وتعريفا
اتبدداع األسدداليب اإلداري دة الجديددد المنبثاددة مددن عمليددا

أهدا

المؤسسة بافاء واقتدار.

أخرى ترى أن اإلبداع اإلدار هدو

وقددد ار عاليددة للمدددير بحي دي تماندده مددن تحايددل

وفي ضـوء مـا سـبق يمكـن للباحـث أن يعـرف اإلبـداع اإلداري بأنـه ":هدو قددر مددير المدرسدة علدى

إيجدداد الطددرل واألسدداليب الجديددد  ،التددم تنبددع مددن تفايددر وقددد ار إبداعيددة مددن أصددالة وطةقددة ومرونددة
وحساسددية للمْدداة

ومخدداطر وتحددد واحتفددات باالتجدداه ،والتحليددف وال دربط مددن أجددف تحسددين المسددتوى

اإلدار ومساير التغيير ويتم قياسه بالدرجة الالية التم يحصف عليها المعلمين على االستبانة".
أهمية البداع اإلداري:

يعتبددر اإلبددداع اإلدار هددو أحددد وسددالف التجديددد والتغييددر ،هددالتغيير مددا هددو إال أحددد متدداهر اإلبددداع

التم تعبر عنه .ومع النتر للتطو ار المحيطة بنا والناتجة عن ثور المعلوما
ومددع يدداد حددد المناهسددة بددين الْددراا  ،وتنددوع حاجددا

مْاة

عديد  ،لذلك على المنتمدا

تتوااب مع هذه التطو ار .

واالنفجار التانولدوجم،

األه دراد و يدداد طمددوحهم .قددد أحدددث

وأوجددد

أن تسدتجيب لهدذه التطدو ار بإحدداي التغييد ار والتعددية

التدم

ويصددعب تحايددل ذلددك إال بوجددود األهاددار الجديددد واألسدداليب الحديثددة التددم تسددتجيب لهددذه التغيي د ار

المستمر  ،حيي أنها تتطلب مها ار إبداعية.

ويْير (عسيري )02 :0222،إلى أن أهمية اإلبداع اإلدار تنبع من اونده عمليدة مرابدة تت دمن

اإلحساث بمْدالة تسدتوجب حدةً ،والاددر علدى التفايدر وهدل قدد ار جديدد بهدد
وعملية و ع الحلوف مو ع التنفيذ والتثبي

من جدواها وهاعليتها .
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مما سبل يرى الباحي أن اإلبداع اإلدار  :هو وسيلة المنتما

هم هجر التاليد ،والتعامف مع روح

التغيي ددر وادارت دده بنج دداح ،حت ددى ت ددتمان م ددن المواجه ددة والص ددمود ،وا ددفاء الحيوي ددة المطلوب ددة لةس ددتمرار
والنجاح.

ويمكن إجمال أهم اإليجابيات من توافر ظاهرة اإلبداع في المنظمات على النحو التالي:

 .1الادر على االستجابة لمتغي ار البيلة المحيطة ،مما يجعدف التنتديم هدم و دع مسدتار ،حيدي يادون
لديه االستعداد لمواجهة هذه التغي ار بْاف ال يؤثر على سير العملية التنتيمية.

 .2أ ن تواهر البيلة اإلبداعية هم التنتيم يسداعد علدى تطدور وتحسدين الخددما
التنتيم واألهراد.

بمدا يعدود بدالنفع علدى

 .8المسدداهمة هددم تنميددة الاددد ار الفاريددة والعاليددة للعدداملين هددم التنتدديم عددن طريددل إتاحددة الفرصددة لهددم
هم اختيار تلك الاد ار .

 .3االس ددتغةف األمث ددف للمد دوارد المالي ددة ،ع ددن طري ددل اس ددتخدام أس دداليب عملي ددة تتواا ددب م ددع التط ددو ار
الحديثة.

 .5الادر على إحداي التوا ن بين البرامج اإلنمالية المختلفة ،واإلماانيا

المادية والبْرية المتاحة.

 .6حسدن اسدتغةف المدوارد البْدرية ،واالسدتفاد مدن قددراتهم عدن طريدل إتاحدة الفرصدة لهدا هدم البحدي
عد ددن الجديد ددد هد ددم مجد دداف العمد ددف ،والتحد ددديي المسد ددتمر ألنتمد ددة العمد ددف بمد ددا يتفد ددل مد ددع التغي د د ار

المحيطة(النمر.)22 :0222 ،

ويؤادد ادداثلين المْدار إليدده هدم (نصــر )24 :2115 ،علددى أهميددة تواجدد قالددد مبددع داخددف المدرسددة
لما له من هوالد عديد يتم تحاياها والتم منها:
 .1إعطاء العاملين الم يد من االستاةلية ،والحرية التم تمانهم من تغيير بيلة العمف.
 .2حي جميع العاملين على التفاير بطرياة خةقة ،وحثهم على مواجهة األخطار.
 .8الحد ددد مد ددن الد ددداللف السد ددلبية المختلفد ددة للجهد ددود الفاْد ددلة ،والتد ددم تجعد ددف اإلدار المدرسد ددية تنتد ددر إلد ددى
المجهودا

الفاْلة افرص للتعليم ،وترى المخاطر خطو

رورية نحو التحسين المستمر.

 .3إمداد المعلمين باألنْطة المختلفة التم تمانهم من تحايل أهداههم التعليمية.
 .5تاددديم أهاددار جديددد لجميددع العدداملين ،والتددم تماددنهم مددن حددف المْدداة
األمور نتر مختلفة.
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 .6دعددو الطددةب لمناقْددة وتاددديم المبدداد ار الجديددد مددن خددةف إعطددالهم مناصددب قياديددة ،وامدددادهم
باألنْ ددطة المدرس ددية واألنْ ددطة الص دديفية ،وب ددذلك تتا ددون رؤي ددة وا ددحة ل ددديهم بم ددا تا ددوم ب دده اإلدار
تحسين مما ياون له أثره اإليجابم على أداء الطةب.

المدرسية من عمليا

وبتحلي ددف م ددا س ددبل نج ددد أن اإلب ددداع اإلدار يفي ددد م دددير الم دددارث ،حت ددى تواج دده مدارس ددهم التح ددديا
الخارجية وتوااب التاددم الهالدف هدم العلدوم والتانولوجيدا علدى اعتبدار أن اإلبدداع يجعدف اإلدار المدرسدية

أاثر إحساساً بالمْاة

التم تاابلها ،وأاثر استفاد من المعلوما

المتاحة للتوصف إلى حلدوف مبتادر

وباإلبداع ت ع الرؤية الصحيحة لمستابف المدرسة.

عناصر اإلبداع اإلداري:
ولإلبددداع اإلدار عناصددر أساسددية تتهددر علددى سددلوك المبدددع عن دد تنميتهددا ،وبدددونها ال يماددن أن
ياون هناك إبداع ،هة بد من التعر عليها؛ لام نتعر على اإلبداع بْاف أاثر تحديداً ،هلاد تعدد

اَراء البدداحثين هددم تحدي ددد عناصددر اإلبددداع؛ ولا ددن هندداك عناص ددر يماددن الاددوف أن اثيد د اًر مددن الب دداحثين
متفاون حوف وجودها وهم:

أولا :األصالة ):)Originality

وهم الادر على اإلتيان باألهاار الجديد النادر  ،والمفيد  ،وغير المرتبطة بتارار أهاار ساباة ،وهم

إنتدداج غيددر المددألو

وبعيددد المدددى ،وتمثددف األصددالة أهددم عوامددف الادددر علددى التفايددر اإلبددداعم والفددرد

المب دددع ذو األص ددالة ه ددو ال ددذ يس ددتطيع أن يبتع ددد ع ددن الم ددألو

أو الْ ددالع وبالت ددالم ي دددرك العةق ددا ،

ويصممها ،ويفار هم أهاار وحلوف جديد وأصيلة ،وهناك من يعد األصالة مرادهدة لإلبدداع نفسده ،ههدم

تعنددم التجديددد أو االنف دراد باألهاددار ،هالْددخص المبدددع ذو تفايددر أص ديف أ أندده يبتعددد عددن المددألو

الْالع(السميري.)21 ،2113 ،

أو

وأما الْخص الذ يناف عن االَخرين دون إ اهة أو تعديف أو تطوير من أ نوع ههو ليث مبددعاً

إنما مالد (عبدالوهاب.)005 :0224 ،
ثاني ا :الطالقة ):(Fluency

وه ددم تعن ددم الا دددر عل ددى تولي ددد ع دددد ابي ددر م ددن الب دددالف أو المتراده ددا

االستعماال

أو األها ددار أو المْ دداة

أو

عند االستجابة لمثير معين ،والسرعة والسهولة هم توليدها ،وهم هم جوهرها عملية تدذار

واستدعاء اختيارية لمعلوما

أو خب ار أو مفاهيم سبل تعلمها (جروان.)54 :2115 ،

وهناك من ياوف أن الطةقة هم بذلك الادر اإلبداعية ،وذلك ألن الْخص المبدع ينتج أابر قدر
من األهاار خةف وحد منية معينة ،لذا همن المرجه أن يتمي الْخص المبدع بالطةقة هم التفاير
(الشمري.)23 : 2112،
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ويْير (الطيطي )33 :2110 ،إلى أربعة أنواع من الطةقة:
 -1طةقة اللفت :أ سرعة تفاير الْخص هم إعطاء األلفات وتوليدها هم نسل محدد.
المعنى الواحد.

 -2طةقة التداعم :أ انتاج أابر قدر ممان من األلفات ذا

 -8طةقة األهاار :أ استدعاء عدد ابير من األهاار هم من محدد.
 -3طةقة األْااف :تاديم بع

ثالثا :المرونة ):)flexibility

اإل اها

إلى أْااف معينة ،لتاوين رسوم حاياية.

تعن ددم النت ددر إل ددى األْ ددياء بمنت ددور جدي ددد غي ددر م ددا اعت دداد علي دده الند داث وللمرون ددة دور ابي ددر ه ددم
التدم نلمسدها ون ارهدا ،ومدن أمثلدة المروندة سياسدة اإلثدراء الدوتيفم التدم تحادل صداله العمدف

االختراعا

وتْبع معها حاجة إثبا

الذا

عند الموت

(الصيرفي.)05 :2111 ،

والمرونة هم عادث الجمدود الدذهنم الدذ يعندم تبندم أنمداط ذهنيدة محددد سدلفاً وغيدر قابلدة للتغييدر

حسددب مددا تسددتدعم الحاجددة ،ومددن أْددااف المرونددة :المرونددة التلااليددة ،والمرونددة التايفيددة ،ومرونددة إعدداد
التعري

أو التخلم عن مفهوم أو عةقة قديمة لمعالجة مْالة جديد ( جروان .)53: 2115،

رابع ا :الحساسية للمشكالت (:(Sensitivity to problems
وياصد بها الوعم بوجدود مْداة  ،أو حاجدا  ،أو عناصدر

ذلك أن بعد

دع

هدم البيلدة أو الموقد  .ويعندم

األهدراد أسدرع مدن غيدرهم هدم مةحتدة المْدالة ،و التحادل مدن وجودهدا هدم الموقد  .وال

ْك هم أن ااتْا

المْالة يمثدف خطدو أولدى هدم عمليدة البحدي مدن حدف لهدا ،ومدن ثدم إ داهة معرهدة

جديددد أو إدخدداف تحسددينا

وتعدددية

علددى معددار أو منتجددا

موجددود  .ويدرتبط بهددذه الاددر مةحتددة

األْددياء غيددر العاديددة أو الْدداذ أو المحيددر هددم محدديط الفددرد أو إعدداد توتيفهددا أو اسددتخدامها أو إثددار
تساؤال

حولها (جروان.)52 :2115 ،

خامس ا :المخاطرة والتحدي ):)Risk – taking

وياصد بها االستعداد لتحمف المخاطر الناتجة عن األعماف التم يادوم بهدا الفدرد عندد تبندم األهادار،

أو األساليب الجديد وتبنم مسؤولية نتالجه(النمر.)22 :0224 ،
سادس ا :الحتفاظ بالتجاه ):(Maintaining Direction

وياصددد بدده قدددر الفددرد علددى ترايد انتباهدده هددم المْددالة دون أن ياددون للمْددتتا

تددأثير علددى تفايدره،

وتفاعله مع المْالة ياون أقوى من المؤث ار الخارجية ،مما ياو مدن هدرص النجداح هدم الوصدوف إلدى

الحف الصحيه ،وذلك بأسلوب يتسم بالمرونة (زيتون.)023 :0253 ،
سابعا :التحليل والربط (:(Analysis

وياصد به إنتاج إبداعم وابتاار يت من عملية اختيار وتفتي

ليعدداد تنتيمهددا أ تحليددف وتفتي د

المرابددا

أ عمف جديد إلى وحدا

بسديطة

إلددى عناصددرها األوليددة ،وع د ف هددذه العناصددر عددن بع ددها
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الد د ددبع

 ،ومد د ددن ثد د ددم تد د دددخف المْد د ددالة إلد د ددى مجموعد د ددا

المعاد(رشوان.)41: 2112،

ق د د ددايا تسد د دداعد علد د ددى إدراك ذلد د ددك العنصد د ددر

وهذه العناصر الساباة يتبناها الباحي هم دراسته للمحور الثانم وهو :اإلبداع اإلدار .
وي ددرى الباح ددي بد دأن ا ددف م دددير يس ددتطيع أن يب دددع وياتس ددب تل ددك العناص ددر أو المه ددا ار حت ددى ينا ددف

مؤسسته من حالة غير مابولة إلى حالة منْود  ،مواابةً للتادم والتسارع هم ااهة مجاال

ما يسول الباحي للحديي عن مستويا

اإلبداع.

الحيا  .وهدذا

مستويات البداع :
لإلبددداع درجددا

مختلفددة تتفدداو مددن مسددتوى آلخددر ،ولاددد اسددتطاع ت دايلور تحديددد خمس دة مسددتويا

لإلبداع ،أوردها (جروان )2115 ،االتالم:
 -0اإلبداع التعبيري ):(Expressive
ويعنددم تطددوير هاددر أو ن دواتج هريددد بغ د

اإلبداع الرسوما

العفوية لألطفاف.

النتددر عددن نوعيتهددا أو جودتهددا ،و مثدداف هددذا النددوع مددن

 -2اإلبداع المنتج أو التقني ):)Productive \ Technical
ويْير إلى البراعة هم التوصف إلى نواتج من الط ار األوف دونما ْدواهد قويدة علدى العفويدة المعبدر

عن هذه النواتج .ومثاف ذلك تطوير اَلة موسياية معروهة ،أو لوحة هنية ،أو مسرحية ْعرية.
 -1اإلبداع البتكاري ):)Inventive

ويْددير إلددى الب ارعددة هددم اسددتخدام الم دواد لتطددوير اسددتعماال

جديددد لهددا دون أن يمثددف ذلددك إسددهاماً

جوهريددا هددم تاددديم أهاددار ،أو معددار أساسددية جديددد  .ويتمي د هددذا المسددتوى مددن اإلبددداع بأندده غالب داً مددا
يخ ع إلى معدايير ومواصدفا

تحدددها عداد ً دوالدر تسدجيف بدراءا

العمف غير مسبول وناهعاً معاً مثف ابتاا ار أديسون وماراونم وبف.

االخت ارعدا

التدم تْدترط أن يادون

 -4اإلبداع التجديدي ):)Imovative

ويْير إلى الادر على اخترال قوانين ومبادئ ،أو مدارث هارية ثابتة وتاديم منطلاا

اتلك التم قدمها يونج وأدلر هم نتريتهما المبنية على سياولوجية هرويد.

وأهاار جديد

 -3اإلبداع التخيلي (:)Imaginative
وهددو أعلددى مسددتويا

اإلبددداع وأندددرها ويتحاددل هيدده الوصددوف إلددى مبدددأ ،أو نتريددة ،أو اهتد ار

الي داً ،امددا يتهددر ذلددك هددم أعمدداف اَينْددتاين وهرويددد هددم العلددوم وبيااسددو و اري د
.)50 : 2115
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وقد أشار(العميان )2113،إلى إمكانية التمييز بين ثالثة مستويات لإلبداع:

 -0اإلبداع على مستوى الفرد:

وهددو اإلبددداع الددذ يددتم التوصددف إليدده مددن قبددف أحددد األه دراد ،ومددن السددما

التددم يتمي د بهددا الْددخص

المبدع :حب االستطةع ،المثابر  ،الثاة بالنفث ،االستاةلية هم الحام ،تأايدد الدذا  ،الدذااء ،المروندة،

حب المخاطر  ،الطموح ،والادر على التحليف.
 -2اإلبداع على مستوى الجماعة:

وهددو اإلبددداع الددذ يددتم تاديمده أو التوصددف إليدده مددن قبددف الجماعددة ،وابددداع الجماعددة أابددر مددن المجمددوع

الفرد هم إبداع أهرادها .وقد توصل

الدراسا

إلى النتالج التالية هيما يتعلل بإبداع الجماعة.

أ -أن الجماعة المختلفة من حيي الجنث تنتج حلوال أحسن جود من الجماعة أحادية الجنث.

ب -أن الجماعة المتماساة أاثر استعداداً أو حماساً ،ونْاطاً للعمف من الجماعة األقف تماسااً.
 أن الجماعة حديثة التاوين تميف إلى اإلبداع أاثر من الجماعة الاديمة. -1اإلبداع على مستوى المنظمة:

وهد د د ددو اإلبد د د ددداع الد د د ددذ يد د د ددتم التوصد د د ددف إليد د د دده عد د د ددن طريد د د ددل الجهد د د ددد التعد د د دداونم لجميد د د ددع أع د د د دداء

المنتمة(العميان.)124-122 : 2113،
خصائص اإلبداع:

على الرغم من أن اإلبداع يمثف حاياة الوجود الح ار لإلنسان وقاعد حراته ورقيه منذ أن خلاه
اهلل ع د وجددف علددى هددذه األر  ،إال أن بحددي التدداهر اإلبداعيددة والتبصددر هيهددا جدداء متددأخ اًر إلددى حددد
ابير ،مما أبااها تاهر غير محدد بالْاف الااهم(عساف.)12: 0223 ،

لذلك حاوف عدد من الاتاب والباحثين دراسة الخصالص الممي لإلبداع من أجف الخروج بم يد من
المساهما

حوف تاهر اإلبداع ،والتحال من مةلمتها وهعاليتها لدعم وتنمية ورعاية اإلبداع هم العديد

م ددن األنْ ددطة والمجد داال

سد دواء عل ددى مس ددتوى المنتم ددا

.)30

أو الجماع ددا

أو األهددراد(الشـــمري:2111 ،

ويذار (عيد )2115 ،مجموعة من الخصالص التم ترتبط بمفهوم اإلبداع وهم االتالم:
 .1اإلب ددداع ت دداهر هرديد دة وجماعي ددة ،هاإلب ددداع ل دديث حاد د اًر عل ددى األهد دراد وه ددو ل دديث عملي ددة هردي ددة
بال ددرور حيددي يددتم ممارسددته عددن طريددل الجامعددا

والمؤسسددا  ،بددف يماددن الاددوف إن اإلبددداع

الجماعم والمؤسسم ،قد ياون مماناً أاثر ومتاحاً أاثر وبخاصة هم المراحف المعاصر .

 .2يعتمدد اإلبددداع علددى التفايددر المتعمددل الْددمولم الددذى يبحددي المْددالة مددن جميددع جوانبهددا ويواجدده
عد حلوف متااهلة لها.
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 .8اإلبددداع تدداهر إنسددانية عامددة وليس د
حسب النتر والترو

التم يعي

تدداهر خاصددة بأحددد ،ولانهددا تختل د

وسطها ويتعامف معها.

 .3يرتبط اإلبداع بالعوامف الموروثة ويمان تطويره.

 .5اإلبددداع علددم نتددر تجريبددم قابددف للتبددديف والتغييددر بدداختة
صواب اليوم قد يلغى غداً ،والعاث صحيه.

مددن ْددخص ألخددر

الماددان وال مددان ،وبع د

مددا هددو

 .6اإلب ددداع يب دددأ بالتحلي ددف للف ددرص ،وب ددالتفاير ه ددم اس ددتغةف ه ددذه الف ددرص وتحويله ددا إل ددى إماان ددا
إبداعية.

 .7اإلبددداع جهددد متصددف بدداإلدراك الحسددم ،والتصددو ار والصددياغا
قد ار متمي هم المةحتة واالستماع.

الجديددد  ،لهددذا ههددو يسددتوجب

 .3إن المحصلة اإلبداعية الفعالة تتطلع إلدى موقدع الصددار والتمييد والايداد وهدذا يعندم أنده إذا لدم
يطمدده الجهددد اإلبددداعم منددذ البدايددة إلددى الايدداد والتفددول هإندده ال يصددف هددم الغالددب إلددى نتيجددة

إبداعية(عيد.)03 :2115 ،

وأْددار (الحريـــري )2100 ،إلددى أن م دن خص ددالص اإلبددداع ه ددو التعايددد والمخ دداطر  ،والتع ي د م ددن
إبداعيددة المنتمددة ونجاحهددا التناهسددم ،ويحاددل لهددا حصددة سددوقية هددم المناهسددة العالميددة ،واإلبددداع نْدداط
معاددد متعدددد األطدوار (مبددادأ  ،تبنددم ،تنفيددذ ) واددف طددور يحتدداج إلددى وقد
وهيااف ،تتباين من مرحلة ألخرى (الحريري.)231 :2100 ،

وي ددرى الباح ددي أن معره ددة خص ددالص اإلب ددداع يس دداعد ه ددم الاْد د

واسددتراتيجيا

وتددرو

بيليددة

المبا ددر ع ددن الم دددراء المب دددعين

وتدددريبهم للعمددف ،وتنميدده مهددار االبددداع لددديهم ،ولاددن مددن مةحتددة مددا سددبل نددرى وجددود اخددتة

بددين

الباحثين حوف ذار خصالص اإلبداع ،أو عددها وهذا ليث باألمر اليسير.
مراحل العملية اإلبداعية:
بالرغم مدن تندوع االتجاهدا

حدوف مدا يعنيده تعبيدر " العمليدة اإلبداعيدة ،هدإن االتجداه التاليدد يصد

هذه العملية بداللة مجموعة من الخطوا  ،أو المراحف التم تختل
.)22
ولاد اتفا

العديدد مدن األدبيدا

من باحدي آلخدر(جـروان:2115 ،

التربويدة علدى التحليدف الدذ قدمده عدالم الدنفث والدث الدذ يادوف أن

اإلبداع يتم من خةف أربعة مراحف أساسية وهم اما يلم:
 -0مرحلة اإلعداد ):)Prepatation

ويدتم هددم هدذه المرحلددة تجميدع أابددر عددد مددن المعلومدا  ،الاتْددا

وتتص

بصديص ال ددوء ،لحدف المْددالة

هذه المرحلة بالعمف الجاد لتجميدع أابدر قددر مدن البددالف حيدي أن يداد عددد البددالف ي يدد مدن
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احتم د دداال

التوص د ددف إلد د دى ح د ددف عل د ددى درج د ددة عالي د ددة م د ددن الج د ددود مد د دع

البدالف(نصر.)25: 2115،

د ددرور إرج د دداء عملي د ددة تاي د دديم

وهددم هددذه المرحلددة هددإن األهاددار عدداد مددا تاددون غام ددة المعددالم ،حيددي أندده ال يعبددر عنهددا بصددور
لفتيددة ،بددف غالب داً مددا تاددون هددم نطددال التصددور البصددر  ،لددذا هإندده يتطلددب منهددا الفددرد هددم هددذه المرحلددة

الترايد  ،وطددرح العديددد مددن األسددللة علددى نفسدده التددم يددرى أنهددا قددد تسدداعد علددى تو دديه المْددالة ،لهددذا
هالمرونة والصبر

واد ددذلك التخفي د د

روريان هم هذه المرحلة للادر على تعديف األهاار بما يتناسب مع طبيعة المْالة،

مد ددن حالد ددة اإلحبد دداط التد ددم يمد ددر بهد ددا الفد ددرد بسد ددبب عد دددم الوصد ددوف إلد ددى حد ددف س د دريع

للمْالة(هيجان.)053 :0222 ،

 -2مرحلة الحتضان (:)Incubation
وهم هذه المرحلة ياون التفايدر الدواعم أو العادف لديث عدامةً هاألهادار الجديدد تادون مخت ندة تحد

مستوى الوعى النفسم أو العالم منذ مرحلة التح دير السداباة وهدذه المرحلدة قدد تسدتغرل هتدر طويلدة أو

قصد ددير امد ددا أنهد ددا تمثد ددف أدل م ارحد ددف اإلبد ددداع وأهمهد ددا ،ألنهد ددا المرحلد ددة التد ددم تْد ددهد عمليد ددا

التفاعد ددف

وارهاصاتها باف ما تْمله من معانا داخف الباحي ،وتتداخف خةلها العوامف الْعورية والةْعورية هم

ْخصية اإلنسان(الطيطى.)32 :2110 ،

 -1مرحلة اإلشراق (:(Illumination
ياصد باإلْرال تلك اللحتة التم يتفل هيها التفاير هجأ عن حف أو بوادر حف للمْالة التم طالمدا

ْددغل

حيد اً ابيد اًر مددن النْدداط العالددم خددةف مرحلتددم اإلعددداد واالحت ددان ،وأثندداء االنتادداف مددن مسددتوى

الوعى الاامف بجميع حيثيدا

البيانا

والمعلوما

المْدالة إلدى مسدتو الةْدعور أو مدا قبدف الْدعور الدذى تدتم هيده معالجدة

هم أعااب مرحلة التح ير واإلعداد(جروان.)24 :2115 ،

 -4مرحلة التحقيق (:)Verification

وهى أخر مرحلة من مراحف اإلبدداع وهدى هدذه المرحلدة يتعدين علدى المدتعلم المبددع أن يختبدر الفادر

المبدعة ويعيد النتر هيها ليرى هف هم هادر ماتملدة ومفيدد أو تتطلدب ْديلاً مدن التغييدر والصداف ههدم

مرحلة التجريب للفار الجديد (المبدعة) (الطيطى.)32 : 2110 ،

والعمليددة اإلبداعيددة هددم هددذه الد ارسددة هددم عمليددة ياددوم بهددا مدددير المدرسددة الثانويددة المبدددع .وتجدددر

اإلْار إلى أنه ال يعنم بال رور أن اف عمف إبداعم البد أن يمر بهذه المراحف علدى الترتيدب؛ هربمدا
يحدي تداخف بين هذه المراحف هم العمف اإلبداعم.
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مكونات اإلبداع اإلداري:

يتاون اإلبداع اإلدار من ثةثة ماونا
 -1مهارات التفكير اإلبداعي:

أساسية والتم و حتها (نصر )2115 ،هيما يلم:

إن امدتةك الاالددد لهددذه المهددار تماندده مددن الخددروج عددن النطددال التاليددد هددم التفايددر ،وتجميددع أابددر

قدددر مددن األهاددار الجيددد والمنفددرد والمتنوعددة غيددر المتوقعددة ،وذلددك للتحديددد الدددقيل للمْددالة ،واالقت دراب
منها باإل اهة إلى أنها تجعف الاالد أاثر حساسية بالمْاة .
 -2الخبرة:

وتْددتمف علددى المعرهددة والفهددم ،وهددم تمثددف الخلفيددة التددم تماددن الادداد اإلداريددين مددن الوصددوف إلددى

الحل ددوف الخةقد دة ،والت ددم تجع ددف أها ددارهم أاث ددر ق ددو وت دددهع اآلخد درين إل ددى تبن ددم رؤي ددة الاال ددد ه ددم العم ددف،
باإل اهة أن هذه المعرهة تساعدهم هم حياتهم المهنيدة اصدانعم الاد ار ار ؛ لدذلك هدإن الخبدر تعدد مادون

أساسم من ماونا

اإلبداع ،حيي أن عدم تواهرها تددهع الاداد اإلداريدين إلدى قتدف األهادار الجديدد بددال

من تدعيمها ،وعدم تفهم السدلوك اإلبدداعم لدبع

معلمديهم ممدا يدنعاث علدى هْدلهم هدم تددعيم الطدرل

اإلبداعية هم التدريث ،ألنهم ينترون إليها على أنها إهدار وم يعة للوق .
 -8الدافعية:

يتطلددب اإلبددداع سددلوااً ماثف داً مددن الاالددد يا د

و ارلدده داهع داً ابي د اًر ،وينبددع الددداهع مددن داخددف الْددخص

ويتمثدف هدم الرغبدة هدم الوصدوف إلدى الحدف األمثدف للمْدالة مدن خدةف اسدتغةف الفدرص ،هدذا باإل داهة

إل د ددى أن ال د ددداهع ه د ددو ال د ددذ يح د ددرك أداء الاال د ددد ويس د دداعد عل د ددى اس د ددتمراره ويوجه د دده نح د ددو الغاي د ددة الت د ددم
ياصدها(نصر.)23:2115،

والخالصة أنده لادم يتحادل اإلبدداع اإلدار هدم المنتمدة ويحادل أهداهده ،ال بدد مدن تدواهر الماوندا
ٍ
ناص أو ها ٍدد إلحدداها
الثةي األساسية لإلبداع وهم مها ار التفاير اإلبداعم ،والخبر  ،والداهعية ،وأ
قد يؤثر هم عمف الاالد المبدع ويهبط أهداهده .واذا ااند

من المبادئ من ال رور مراعاتها.

هدذه الماوندا

أساسدية إال أن هنداك مجموعدة

مبادئ أساسية لإلبداع اإلداري:
لاددد و ددع الاثيددر مددن مدددراء الْددراا  ،والمنتمددا

العالميددة مجموعددة مددن اآلراء ال ارلددد هددم مجدداف

االبتاار واإلبداع ،وحتى تاون مؤسساتنا نامية ،وأساليبنا مبدعة وخةقة ،ينبغدم م ارعدا بعد

المبدادئ

األساسية هيها سواء انا مدراء أو أصحاب قرار ،وهذه المبادئ عر ها (السكارنة  )2100،هم الناداط

التالية:
 -1اهسددحوا المجدداف أليددة هاددر أن تولددد وتنمددو وتابددر مددا دامد
ناطع بعد بخطلها أو هْلها هاثير من المحتمة
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هددم االتجدداه الصددحيه ،ومددا دمندا لددم

إلى حاالل.



 -2إن األه دراد مصدددر قوتنددا ،واالعتندداء بتنميددتهم ورعددايتهم يجعلنددا األابددر واأله ددف واألاثددر ابتاددا اًر
وربحاً ،ولتان المااهأ على أساث الجدار و اللياقة.

 -8احتددرم األه دراد وْددجعهم ونمهددم بإتاحددة الفددرص لهددم ،للمْدداراة هددم الا درار ،وتحايددل النجاحددا

للمؤسسددة .هددإن ذلددك افيددف بددأن يبددذلوا قصددارى جهدددهم لفعددف األْددياء علددى الوجدده األامددف ،وهددف
المؤسسة إال مجموعة جهود أبنالها وت اهرهم؟

 -3التخلم عن الروتين والةمرا ية هم التعامف تنمم الادر اإلبداعية ،وهم تسداو ثبدا
سبيف التادم والنجاح.

الاددم هدم

 -5حولوا العمف إلى ْمء ممتع ال وتيفدة هحسدب .ويادون ادذلك إذا حولندا النْداط إلدى مسدؤولية،
والمسؤولية إلى طموح .

 -6التجديد المستمر للنفث والفادر والطموحدا  ،وهدذا ال يتحادل إال إذا ْدعر الفدرد بأنده يتاامدف هدم
عمله ،وأن العمف ليث وتيفة هاط ،بف يبنم نفسه وْخصديته أي دا ،هدإن هدذا الْدعور الحايادم

يدهعه لتفجير الطاقة اإلبداعية الاامنة بداخلده ،وتوتيفهدا هدم خدمدة األهددا  ،هدإن ادف هدرد هدو
مب دددع ه ددم ذات دده وعل ددى الم دددير أن ياتْد د

مبدعين بالفعف ومن مؤسسته اتلة خةقة.

مف دداتيه التحفيد د والتحري ددك ،لا ددم يص ددنع م ددن أهد دراده

 -7التطلع إلى األعلى دالماً من ْأنه أن يحرك حواه األهراد إلى العمف ،وبذف الم يد ألن الْعور
بالر ا بالموجود يعود معاوساً على الجميع ،ويرجع بالمؤسسة إلى الوقو

بذاتدده ت ارجددع وخسددار  ،وبمددرور الد من هْددف ،إذن لنسددعى إلددى تحايددل األهدددا
والما تحال هد

ننتر إلى الهد

على مدا أنجد وهدو

األبعددد باسددتمرار،

األبعد وحتى ن من مسير هاعلة وحية ومستمر ومتااملة.

 -3لدديث اإلبددداع أن نادون نسددخة ثانيددة ،أو ماددرر هددم البددف،د بددف اإلبددداع أن تاددون النسددخة ال ارلددد

والفريد  ،لذلك ينبغم مةحتة تجارب اآلخرين وتاويمها ،أي ا أخذ الجيد وترك الرد ء ،لتاون
أعمالنا من اإليجابيا  .هالمؤسسدا

وهدل اإلسدتراتيجية االبتااريدة ،إمدا أن تادون قالدد أو تابعدة

أو نسدخة مادرر  ،والايدداد مهمدة صدعبة وعسددير ينبغدم بددذف المسدتحيف مدن أجددف الوصدوف إليهددا،
واال سناون من التابعين أو الماررين .وليث هذا بالْمء الاثير.

 -2ال ينبغددم تددرك الفاددر الجيددد التددم تفتاددد إلددى هليددا

التنفيددذ ،بددف ن ددعها هددم البدداف ،وبددين هونددة

وأخرى نعر ها للمناقْة ،هاثير من األهاار الجديد تتولد مع مرور الد من ،والمناقْدة المتادرر

ربمددا تعطينددا مادددر علددى تنفيددذها ،هربمددا لددم تصددف المناقْددة األولددى والثانيددة إلددم تمددام ن ددجها

هتاتمف هم المحاوال

األخرى.

 -11يجددب إعطدداء الددتعلم عددن طريددل العمددف أهميددة بالغددة ،ألندده الطريددل األه ددف لتطددوير الافدداءا
وتوسيع النْاطا

ودمج األهراد بالمهام والوتال .
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 -11إن الميف والن عة الطبيعية هم األهراد ،وخصوصاً أصحاب الارار ،هو الجنوح إلى البااء على
ما اان ،ألن العديد منهم يرتاح ألاثر العادا

و الروتينيا

الاديمة التم جر عليها األعماف،

وصار مألوهة ،ألن التغيير بحاجة إلى همدة عاليدة ونفدث جديدد خصوصداً وأن الجديدد مخيد

ألندده مجهددوف المصددير واالبتاددار بطبيعتدده حددذر وهيدده الاثيددر مددن التحددد والْددجاعة ،لددذلك ه دإن

المهددم جددداً أن يعتاددد األهدراد أن أعمددالهم اإلبداعيددة سددتعود بمندداهع أاثددر لهددم وللمؤسسددة امددا أنهددا

س ددتجعلهم مح ددط الرعاي ددة األاث ددر واالحتد درام األاب ددر وه ددذا األم ددر يتطل ددب الم ي ددد م ددن المح دداور
والنا ددا  ،حت ددى يص ددبه جد د ءا م ددن االعتا ددادا

والمب ددادئ واألعم دداف اإلبداعي ددة برحاب ددة ص دددر،

وتدعمها نفسياً واجتماعياً ومالياً ومادياً (السكارنة .)024-022: 2100،
العوامل المؤثرة في اإلبداع :

تذكر (السرور )2112 ،مجموعة من العوامل المؤثرة في اإلبداع من أهمها :

الثااهددة ،األسددر وطبيعددة الوالدددين ،االلت د ام ،ايفيددة تْددايف الهويددة للف درد ،الن ددج  ،التعلدديم ،المثي د ار ،

الصحة العالية ،البيلة بْاف عام والنتم الحياتيدة المتعبدة للفدرد ،الابدوف والتْدجيع وخاصدة هتدر الطفولدة

المبار  ،الداهعية الداخلية للفرد وحمايتها من الدواهع الخارجية المعياة ،المعرهة والمواهب الخاصة.

(السرور)244 :2112 ،

ويوضــــح (دركــــر )2111 ،ســــتة عوامــــل تتبناهــــا الدارة المبدعــــة باعتبارهــــا محفــــزة لإلبــــداع
وهي:
 التحدي :حيي يو ع الْخص المناسب هم الماان المناسب ،لام يمارث الخبر ومها ار التفايدراإلبداعم ،حيي يجب على المددير أن يادون واعيداً بْداف جيدد لادف المعلومدا

الخاصدة بالعداملين،

وهذا بدوره يحف الدواهع الجوهرية الاامنة للْخص ،لخلل الادر اإلبداعية والطاقة االبتاارية .

 الحريــة :حي دي تعتبددر مددن العوامددف الداخليددة للْددعور بالتملددك ،وحددب العمددف ،وانتمددالهم إليدده عندددماياومون بالعمف بالطرياة التم ترول لهم ،ولان نجد أن المديرين يميلون إلى سدوء اإلدار مدن خدةف
تغيير األهدا

بْاف مستمر ،ويمنحون الحرية اسماً دون تطبيل.

 -المصادر والموارد :حيي أن الوق

والماف يدعمان اإلبداع ،ولان ما نجده هم المنتمدا

أنهدا تاتدف

اإلبداع روتينياً من خةف تبنم سلسلة تحديد ال من ،مما يستحيف معه إنجا المهام.
 ســمات وصــفات مجموعــة العمــل ( جماعــة العمــل ) :حيددي يجددب علددى اإلدار إيجدداد هددرل عمددفجماعية تتمي بالتنوع واالختة

هم وجها

النتر ،هالما تاون هذه المجموعا

هإنها تاسب األهراد رؤى جديد وابداع وتفاير إبداعم .
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 التشجيع التوجيهي واإلشرافي :ونجد أن المديرين يهملون المدح لألهاار اإلبداعية والجهود التم قدال تالف بالنجاح مما يخنل اإلبداع ،هاألهراد بحاجة إلى الْعور بأهميتهم وأهمية ما ياومدون بده مدع

الادر على التسامه لألخطاء ،وبالتالم يمان لألهراد العمف بنجاح.

 الدعم المنظمي :أ الدعم الذ تادمه المؤسسة سواء أادان هدذا الددعم هدم حالدة تحايدل النجداح أوحتى هم وجدود األخطداء بهدد

تةهيهدا وقبدوف الخطدأ  ،وهدذا هدو دور الاداد الدذين

األخطداء بهدد

يدعمون الجهود اإلبداعية(دركر.)12 : 2111 ،

مددن خددةف مددا سددبل نجددد بددأن العوامددف المددؤثر هددم اإلبددداع نوعددان :منهددا مددا هددو هددرد  ،مثددف:

التحددد  ،والحريددة ،والنتددر المرنددة لألمددور ،وتابددف الجديددد ،ومنهددا مددا هددو بيلددم مثددف :تددأثير المدرسددة
والمجتمددع بمددا هيهمددا ،وأسدداليب اددف منهمددا تجدداه الفددرد ،وأن مهددا ار اإلبددداع تنمددو بتفاعددف العوامددف

الفرديدة ،والعوامدف البيليدة معداً ،هددة يافدم وجدود العوامدف الداخليددة ،أو الفرديدة إليجداد ْدخص مبدددع،
ْخص مبدعٌ ال يوجد عنده التحد والع يمة والمثابر .
وال يوجد
ٌ

سمات وقدرات القائد اإلداري المبدع:
تحتدداج المؤسسددا

التربويددة إلددى قالددد مبدددع يسددتطيع أن يواجدده التحددديا

التجديد والتغيير ،ههذا الاالد يتحلى بالعديد من السما

المفرو ددة عليدده ،ويحدددي

والاد ار ذارها(القاعوري)2113،

والتم منها ما يلى:

 -1التفاير االستراتيجم والرؤية المستابلية إلدار استراتيجية هعالة.
 -2الرؤية الْمولية التم تساعد على الربط بين المتغي ار هم البيلة الداخلية والخارجية.
 -8الرؤية االنتاالية الهادهة للتجديد المستمر.
 -3التعامف الا ء مع تانولوجيا المعلوما .

 -5تفهم وتبنم مداخف إدارية معاصر لتع ي تناهسية المنتمة.
 -6اإلدار بفرل العمف المحف وليث باللجان التاليدية.
 -7التماين الفاعف للعاملين

من هرل العمف المدار ذاتياً.

 -3إدار المناهسة داخف المنتمة وخارجها.

 -2ااتساب قد ار المدير العالمم مدن حيدي إجداد لغدة أجنبيدة علدى األقدف والتايد

المحيطة المتةحاة(القاعوري.)053: 2113،

مدع المتغيد ار

وقد أشار (القريوقي )2113 ،إلى أهم الخصائص المميزة لإلداري المبدع بقوله:

 .1يجدب أن يتميد اإلدار المبدددع بالرؤيددة اإلبداعيدة التددم تاددوم علددى الاددر هددم تصددور وتخيددف البدددالف
المتعدد  ،للتعامف مع المْااف الموجود  ،والادر على طرح األسللة الصحيحة.
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 .2يجددب أن يتمي د اإلدار المبدددع بالثاددة بددالنفث ،و بدداآلخرين لدرجددة ابيددر  ،واإلدار المبدددع يتوقددع
الفْف ،ولانه ال يستسلم بسهولة.

 .8يج ددب أن يتميد د اإلدار المب دددع بالا دددر عل ددى التعام ددف م ددع متطلب ددا
المواق

ومات دديا

الصعبة.

التغيي ددر وتحم ددف

 .3يج ددب أن يتميد د اإلدار المب دددع بالمرون ددة والا دددر عل ددى التايد د  ،والتجري ددب ،والتجدي ددد ،وأن يْ ددك
بالمسددالف التددم يماددن أن يعتبره دا عامددة األه دراد علددى أنهددا مسددلما  ،وقددد يصددف المطددا
يؤمن بالصواب والخطأ المطلل.

 .5يجب أن يتمي اإلدار المبدع بالج أر على إبداء اآلراء ،وتاديم الماترحا
تددنعاث علددى مناقْددة التعليمددا

االهراد المالدين.

الة مة ،ألن هذه الج أر

واألوامددر الصددادر مددن الم ارجددع العليددا ،وهددى صددفة ال تتددواهر هددم

 .6يجب أن يتمي اإلدار المبدع باالستاةلية الفردية ،بحيي يجب أال تفر
يفر

بدده أن ال

عليه سلطة الغيدر ،وأال

سلطته على اآلخرين ،ويجب عليه أن يبتعد عن المؤث ار والمصادر التم تؤد إلى تثبيط

الروح المعنوية لألهراد العاملين الذين يْالون الغالبية العتمم هم أ منتمة.

 .7يجب أن يتمي اإلدار المبدع بتاديم أهاار غيدر مألوهدة ل خدرين ،وانجدا األعمداف بطدرل ابتااريدة
والميف إلى إيجاد أاثر من حف واحد للمْالة ،وعدم االستسةم بسهولة.

وذكر (عبادة )0222 ،الصفات الشخصية للمبدع فيما يلي:

(القريوقي)052: 2113 ،

 .1تبدو عليه الثاة هم قدرته على تنفيذ ما يريد ال يتبع األساليب الروتينية هم أعماله.
 .2ال يتاي

بسهولة مع الجماعة ،ههو ال يسايرها.

 .8يتسم بالمثابر وعدم االستسةم بسهولة وعنيد ال يتخلى عن رأيه.
 .3يميف إلى إيجاد أاثر من حف واحد للمْالة.
 .5ياره العمف هم مواق

تحامها مواق

وتنتيما

صارمة.

 .6يهتم باألْياء التم تحتمف الْك وال يمان التنبؤ بها.

 .7يملك الادر الابير على تحمف المسؤولية و قادر على تنتيم العمف باستمرار.
 .3يبادر بالعمف ويبذف الجهد الابير هيه وقادر على ههم دواهع االخرين.
 .2واسع األهل ،دالم التساؤف ،متعدد الميوف والهوايا

 .11يملك درجة معاولة من االت ان االنفعالم ،ويتص

واالهتماما .
بالمرح.

 .11يااوم تدخف اآلخرين هم ْؤونه ،ويحب التعمل هم األهاار الجديد .
 .12يربط بين خبراته الساباة وما ياتسبه من خب ار جديد .

 .18يدرك األْياء اما ال يدراها اآلخرين ويف ف التناهث على التعاون.
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 .13ي ود جماعته بأهاار جديد تحتاج اليها هم اف ما يواجهها من مْاة .
 .15يتساءف عن تطبياا

النتريا

والمبادئ الاالمة ،ويملك الادر على التحليف واالستدالف.

 .16يميف إلى العمف الفرد ويستخدم طرل غير مألوهة هم انجا ما يال
 .17ياتددرح أهاددار قددد يعتبرهددا اآلخددرون غيددر معاول دة ،ويتوق د
عن التفاير هيها(عبادة.)23 :0222 ،

يتوق

به من أعماف.

أحيان داً عددن حددف المْدداة  ،لاندده ال

وبذلك نرى أن هناك العديد من السما

والاد ار الواجب تواهرهدا هدم الاالدد اإلدار المبددع ،حتدى

ويتعامف مع اف التحديا

الواقعة عليه ،وحتى ي ع منتمته على الطريل الصحيه

يستطيع أن يتاي

لتحايل األهدا

الواجدب تواهرهدا هدم الْخصدية المبدعدة تراد علدى

المنْود  .اما نةحت بأن السما

هم األصالة ،والمرونة ،والطةقة ،وغيرها.

امتةك الفرد لمها ار اإلبداع اإلدار  ،والتم تمثل
معوقات اإلبداع اإلداري:

يعتبددر اإلبددداع عامددف أساسددم إلحددداي التغييددر ،ومصدددر تمي د المنتمددا
والتا دددم ،ولا ددن هن دداك العدي ددد م ددن المعوق ددا

المنتما

الت ددم تواج دده اإلب ددداع وتح ددوف دون تنميت دده وتمند دع اس ددتفاد

المختلفة منه ،ومن هذه المعوقا

 .1الخو

ما يلم:

من التغيير ومااومة المنتما

له وتف يف حالة االستارار وقبوف الو ع الراهن.

 .2انْغاف المديرين باألعماف اليومية الروتينية ،وره
 .8االلت ام بحرهية الاوانين والتعليما

التددم تبحددي عددن التطددور

األهاار الجديد واعتبارها م يعة للوق .

والتْدد هم التراي على الْاليا

دون الم مون.

 .3عدم اإليمان بأهمية المْاراة من قبف العاملين.
 .5الاي ددادا

اإلداري ددة غي ددر اف ددؤه ،إن اإلدار تعتب ددر ص دداحبة ال دددور األساس ددم ه ددم تحفيد د الع دداملين

وتوجيههم واْرااهم هم و ع وتنفيدذ األهددا

داخف المنتمة ،هإذا

عف

التنتيميدة وخلدل التعداون ،وايجداد البيلدة المناسدبة

افاء هذه اإلدار اان

مثبطاً هم وجه اإلبداع لدى العاملين

(العميان.)410 :2113 ،

وهناك العديد من العوامل التي تحـد مـن اإلبـداع تـم التفـاق عليهـا مـن قبـل البـاحثين والكتـاب وهـي

كتالي:

 -0سوء المناخ التنظيمي والنتقاد المبكر لألفكار الجديـدة :تتمثدف بدنمط اإلْد ار

الترقية ،ونتم التاييم والحواه المتبعة ليث مواتياً لإلبداع ،ويحبط طاقا
.)115 : 2111
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 -2تعارض القيم الجتماعية السائدة مع اإلبداع :الذ يعنم وجود هرص التجريب والتفايدر بغيدر
 ،همددن المعددرو

المددألو

مددثةً أن الحامددة تددأتم مددع التادددم هددم السددن ،ممددا يعنددم أن المبدددع يجددب أن

ياون ْخصاً متادماً هم السن وليث ْاباً ،وبالتالم إماانياتهم اإلبداعية لو وجد

إال هد د د د ددم وق د د د د د

متد د د د ددأخر ،إذ ينتد د د د ددر لمحد د د د دداولتهم اإلبداعيد د د د ددة بأنهد د د د ددا محد د د د دداوال

(القريوتي.)112 : 2111 ،
وي ي

ال تاتسب االعت ار

( حسن )2114 ،لما سبل المعوقا

لتجد د د د دداو الحد د د د دددود

التالية:

 -8المعوقـات اإلدراكيــة :وتتمثددف هددم النتدر التاليديددة إلدى األمددور أو المْددااف والتصدلب هددم الد أر
ونتر الفرد إلى أن رأيه الوحيد على الصواب ،والباقم على خطأ ،هة يال

ال أر االَخر.

 -3المعوقـــات البيئيـــة :وهددم معوقددا

نفسه التفاير هدم

موجددود هددم الطبيع دة مثددف ال ددجيج ،وعدددم تددوهر الماددان

المناس ددب ،وااتت ددات بالما ددان وع دددم تأيي ددد الد د مةء لألها ددار ،ووج ددود رل دديث دات دداتور ال يا دددر
األهاار المبدعة ،وعدم وجود الدعم الماد الة م للمْروع اإلبداعم.

 -5المعوقات التعبيرية :وهم عدم الادر على إيصاف األهاار لةَخرين وللفدرد نفسده ،ومدن أمثلتهدا
إحسدداث الفددرد بالفْددف واإلحبدداط نتيجددة عدددم قدرتدده علددى التواصددف مددع لغددة أجنبيددة معينددة عنددد

محاولة استخدامها (حسن.)010 : 2114 ،

 -2المعوقـــات التنظيميـــة  :مث ددف غي دداب جد دو ( الحري ددة ) ،وع دددم التْ ددجيع ،وع دددم مس دداند العم ددف

الجماعم  ،واالعتماد المفرط على الخبراء ،وعدم ْيوع جو المرح (عواد.)10 :2113 ،

 -7المعوقات النفسية والعاطفيـة  :اثيد اًر مدا تطد أر علدى النداث أهادار جديدد  ،ولادنهم يطردونهدا أو

ال يتابعونهددا ،وذلددك خوه داً م دن الفْددف ،أو انتادداد االَخ درين ،أو ناددص الثاددة هددم الددنفث أو االعتادداد بعدددم

الادر على تحمف مسؤولية تنفيذها ،أو الخو

من نتالجها (هيجان.)403 :0222 ،

أما (البدراني )2100،والذ قام بدراسة بعنوان معوقا

اإلبدداع اإلدار لددى مددير المددارث

اإلبتدالية بمنطاة بريد أتهر هيها النتالج على أن أهم معوقا
 -1اثددر األعبدداء الوتيفيددة،

ددع

اإلبداع اإلدار هم:

اإلعددداد والتأهيددف للاددادر اإلدار  ،االلت د ام بددالايود المهنيددة وغيدداب

جددو الحريددة ،قلددة االهتمددام باإلبددداع اإلدار مددن قبددف إدار التربيددة والتعلدديم .اان د

التنتيمية هم طريل اإلبداع اإلدار .
-2

ع

التمويف وقلة التجهي ا  ،عدم مطاباة المبانم المدرسدية للمواصدفا

الطةب  ،اان
 -8المعوقا

أهم المعوقا

العاليدة ،المعوقدا

اإلبداع اإلدار .

أهددم المعوقددا

المطلوبدة ،اثدر أعدداد

المادية هم طريل اإلبداع اإلدار .
االنفعاليدة ،المعوقدا
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ويـرى الباحــث أن هــذا المحــور أال وهددو اإلبدداع اإلدار يتفددل مدع المحددور األوف ،والدذ تندداوف هيدده
إدار التغييددر هددم العديددد مددن المعوقددا

التددم تحددد منهمددا ،مثددف :الخددو

الاديمددة ،وابعدداد المرونددة هددم النتددر لألمددور بالاْ د

مددن التغييددر ،وتمسدداهم بدداآلراء

عددن الجديددد ،وقلددة التجهي د ا  ،و ددع

وغيرهددا ،وذلددك بسددبب االتفددال الابيددر بددين االثنددين هددم األهدددا

التمويددف،

واألهميددة ،هاإلبددداع هددو الوسدديلة الاويددة

إلحداي التغيير والاثير من التغيي ار هم إبداعا  ،اما يعتادد أن أهم المعوقات التي تحد من اإلبداع

اإلداري في المدرسة ما يلي:
 .1ناص اإلماانا

المادية والبْرية وعدم تواهر أنتمة حواه مؤثر .

 .2عدم تخلم المديرون عن األسلوب السلطو هم إدارتهم.
.8

ع

قدر المدير على اإلدراك والتحليف ،وانحصار تفايره هم حددود ثابتدة ال يدتمان مدن الخدروج

منها ،واستخدام أسلوب التبعية هم التفاير.

 .3عدم و وح األهدا

عند المدراء.

 .5إهماف المعلمين لمباد ار المدير اإلبداعية وقمعها باإلهماف أو الره

.

وهنا ناوف بأن مدير المدرسة هو ال ارعدم لادف العداملين هدم المدرسدة وبإماانده الدتخلص مدن الاثيدر

من المعوقدا

التدم تحدد مدن تطبيدل اإلبدداع اإلدار مدن خدةف تعاملده مدع المواقد

التدم تعتر ده

وبامتةاده لمهددا ار المددير الندداجه هددم جواندب العمليددة التعليميدة  ،وهددذا مددا يسدوقنا للسددرد المهددا ار

الة مة لمدير المدرسة.

المهارات الال زمة لمدير المدرسة:
يجمع معتم الباحثين والاتاب على أن المها ار اإلدارية الة مة لمدير المدرسة تناسم إلى أربعة أقسام

رليسددية ،وعلددى الددرغم مددن أن الاتدداب اختلفددوا هددم مسددميا
اتفاوا على م مون هذه المها ار وهم اما يلم:
 -0المهارات الذاتية (الشخصية)

 -2المهارات الفنية (المهنية)

 -1المهارات اإلنسانية

 -4المهارات اإلدراكية (التصورية)

أولا :المهارات الذاتية (الشخصية):

ياوف (أحمـد )2112 ،أن هدذه المهدا ار تْدمف السدما

ليصبحوا قاد مثف السما

بع د

ه دذه المهددا ار أو الافدداءا

إال أنهددم

والادد ار الة مدة هدم بنداء ْخصدية األهدراد

الْخصية ،والاد ار العالية والمبادأ واالبتاار و بط الدنفث ،وتتطلدب هدذه

المها ار وجود الاو البدنية ،والادر على التحمف ،والنْاط والحيوية(أحمد.)41 :2112 ،
وي ددي

(اإلبـــراهيم )2112 ،مجموع ددة أخ ددرى م ددن المهددا ار الذاتي ددة وه ددم "اإلحسد داث بالمس ددؤولية

الملاددا علددى عاتا ده ،والعدالددة هددم تعاملدده مددع المرؤوسددين ،التوا ددع دون
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والمرونة دون تراخم ،والادر على حف المْاة

المواق

الطارلة ،سعة األهل والادر على حسدن التصدر هدم

المختلفة ،مستعداً لبذف الجهود والت حية (اإلبراهيم.)031 : 2112 ،

وي ددذار (حجـــي )2111 ،مجموع ددة أخ ددرى م ددن المه ددا ار الْخص ددية لم دددير المدرس ددة وه ددم :يته ددر
البْاْددة ويتصددر بدماثددة ولطد  ،يتمتددع بالثبددا
والص دددل ،يفه ددم االتجاه ددا

االنفعددالم ،والمد اج غيددر المتالددب ،يتصد

بالْددجاعة

االجتماعي ددة الس ددالد  ،يحد دب عمل دده ويف ددم بم ددا يع ددد يتس ددم بعالي ددة مفتوح ددة،

ومو وعية هيما يتعلل بعمله وباآلخرين ،يثل هم اآلخرين ويفار بهم قبف ان يتخذ ق ار اًر.

(حجي)154: 2111 ،

ثاني ا :المهارات الفنية (المهنية):

تْددير إلددى معرهددة المدددير المتعماددة هددم األْددياء أو علددوم المعرهددة ،وهددم مهنتدده وجوانددب متطلباتهددا،

وياتسددبها المدددير الاالددد عددن طري ددل الخبددر والتأهيددف ،وهددو عل ددى رأث عملدده أو قبددف التحاقدده بالوتيف ددة

(العجمي .)34: 2111 ،وتتعلل هذه المها ار بادر المددير علدى أداء عملده ،واإللمدام بجوانبده الفنيدة،
وتفهم األنتمة واإلجراءا

واللواله واإللمام بأعماف التابعين (البيالوي واَخرون.)210 :2111 ،

ويرى(ربيع )2112 ،أن المها ار الفنية تتعلل أي اَ باألساليب والطرل التم يسدتخدمها المددير هدم

معالجتدده لا ددايا المدرسددة ،وْددؤونها بأسددلوب تربددو  ،وتحويددف االهاددار النتريددة إلددى ممارسددا
وههم لنتم ولواله النتام التعليمم وقوانينه ،وهذا يعنم

مجاال

التربية واإلدار (ربيع.)22: 2112 ،

رور توهر قدر ادا

عمليددة،

مدن المعرهدة العلميدة هدم

ثالثا :المهارات اإلنسانية:

يتعلددل هددذا النددوع مددن المهددا ار بالطرياددة التددم يماددن لمدددير المدرسددة التعامددف مددع مرؤوسدديه بنجدداح،

وتنسيل جهودهم ،واْاعة جو التعاون والعمف الجماعم واالنسجام بيدنهم ،وبالاددر علدى جدذبهم وحفد هم
ب دإخةص .ويتطلددب ذلددك اسددتعداد المدددير لفهددم االَخ درين ،وههددم ميددولهم وهرالهددم واتجاهدداتهم واإلصددغاء

إليهم ،واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن هرالهم ومْاةتهم ،وحاجاتهم ،وللمْاراة هم اتخاذ الارار لما هم
ذلك من أثر على روحهم المعنوية واستعدادهم للعمف ،بف وتفانيهم هم انجا العمف واتاانه .
رابعا :المهارات اإلدراكية (التصورية):

ويتعلل النوع الرابع واألخير من مها ار مدير المدرسة بمدى افاء المدير ،وقدرتده هدم رؤيدة تنتديم

مدرسددته ،وههمدده ،وربددط أج الدده ،وادراك أثددر العةقددا

بددين األج د اء ،والتغي د ار التددم تحدددي هيهددا علددى

العةقة على تنتيم ااف ،وتْمف مهدار مددير المدرسدة هدم ادراك ْدمولية العمليدة التربويدة والعةقدة بدين

المدرسة والمجتمع.

وهذه المهار هدم المسدتويا

العليدا تصدبه أاثدر المهدا ار أهميدة ،امدا تبددو أهميتهدا مدن خدةف ادون

الاالد يعتمدد عليهدا هدم اسدتخدام مهارتده اإلنسدانية ،امدا تبددو أهميتهدا ادذلك حيدي أن توهرهدا لددى الاالدد
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يدنعاث علدى سددلوك مرؤوسديه ،ويطبددع تصدرهاتهم بطددابع يتميد باإلبدداع امددا أنهدا تخلددل مدنهم مجموعددة

متعاونة (عابدين.)20 :2110 ،

ددرور ملحددة المددتةك مددير المدددارث للمهددا ار السدداباة ،خاصددة أننددا نعددي

ويدرى الباحددي بددأن هندداك

عص ددر تغيد د ار متس ددارعة ،وتح ددديا

مفرو ددة تْ ددمف ااه ددة المج دداال

متداخل ددة م ددن جمي ددع

ومْ دداة

النواحم ،وبذلك يتمان المدير من الوصوف إلدار ناجحة مثمر تسير بمؤسسته لبر األمان.
مهام مدير المدرسة:

يحتددف مدددير المدرسددة دو اًر مهم داً هددم برنددامج المدرسددة بصددفة عامددة ،ههددو قالددد المدرسددة ،واثيددر مددن

نجاح األمور يتوق

على الاياد  ،وقداف بسدمارك :إن مدن يددير المدرسدة يددير مسدتابف الدبةد ،امدا ذادر

جددون ديددو أن المدرسددة قددادر علددى تغييددر نتددام المجتمددع إلددى حددد مددا ،مددن هنددا نجددد أن جميددع أع دداء
الهيلة التدريسية يتجهون إليه هم طلب التوجيده ،هدالمعلم والتةميدذ واآلبداء الهدم يتجهدون إليده هدم تدر

أو هم هخر طلبا للتوجيه(الطعاني.)011:2113،

ويعتبر مدير المدرسة المسدؤوف األوف عدن حسدن سدير العمدف بمدرسدته مدن جميدع الوجدوه ،ومدن هندا
يماددن أن ندددرك ابددر حجددم المسددؤولية الملاددا علددى عاتادده .وال ْددك أن واجبددا
ومتنوعة وتتداخف هيما بينها ،إال أنه يمان تصني
الاسم األوف :يْمف الواجبا

الاسم الثانم :يْمف الواجبا

هذه الواجبا

مدددير المدرسددة متعدددد

إلى قسمين رليسيين:

التم يغلب عليها الطابع اإلدار التنتيمم.

التم يغلب عليها الطابع الفنم والمهنم(.مرسي)001:2110،

وقد وزع (عابدين )2110،مسؤوليات مدير المدرسة في أربعة مستويات وهي:

 -1المستوى اإلداري :ويتمثف هم توهير الترو

المادية والبْرية لتيسير العملية التربوية.

 -2المســتوى الفنــي :ويتمثددف هددم المتابعددة وتْددجيع المعلمددين علددى االبتاددار ،وتددوهير النمددو المهنددم
للمعلمين والطلبة.

 -8المســتوى الجتمــاعي :ويتمثددف هددم توثيددل صددلة المدرسددة بددالمجتمع المحلددم وبندداء عةقددة ذا
تأثير متبادف بينها.

 -3المستوى اإلبداعي :ويتمثف هم قياد التجديد والتطور هم العملية التربوية.

(عابدين)253:2110،

ويورد (العمايرة )2110 ،مهام مدير المدرسة والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
 .1إدار ْؤون التةميذ.

 .2رعاية ْؤون العاملين.
 .8تنمية العةقا

 .3تنتيم التسهية

مع المجتمع المحلم.
المادية المدرسية.
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 .5إدار الْؤون المالية(العمايرة.)022-012:2110،
وبعددد السددرد لمو ددوع اإلبددداع اإلدار بمفهومدده وأهميتدده ومهددا ار اإلبددداع اإلدار مبينددا الباحددي مددا
يتبناه من مها ار هم هذه الد ارسدة  ،ثدم التعدر علدى مسدتويا

اإلبدداع وخصالصده وغيرهدا مدن الناداط

الهامددة هددم إث دراء مو ددوع اإلبددداع اإلدار وص دوالً لمهددام مدددير المدرسددة والمهددا ار اال مددة لدده وربطهددا
باإلبداع اإلدار .

ويرى الباحي أن اإلبداع اإلدار يجلب الاثير من الفوالد التم تعود على المدرسة ومن هيها ههدو يمدنه

المدددير النتددر المرنددة لألمددور ويجعلدده أاثددر إحساسداً للمْدداة

وأاثددر اسددتفاد مددن الفددرص المتاحددة امددا

يمانه من الا اء على المخاطر التم تهدده بسرعة.

وأخي اًر يمان الاوف بأن مدير المدرسة ال يولد مبدعاً بف هو من يحرك هيه مها ار اإلبدداع وينميهدا،

واددف مددن يعمددف يخطددئ ويصدديب ،ومددن ال يعمددف ال يخطددئ وال يصدديب ،لددذلك عليدده أن يسددعى للعمددف
المبدع وأن يتجنب اةم اآلخرين مدن تعليادا

سدلبية تحدبط العمدف والترايد علدى توليدد األهادار الجديدد

والبحددي عددن األه ددف هددم عملدده .امددا البددد مددن التأايددد علددى أن اإلدار اإلبداعيددة مددن المطالددب الملح دة
وال رورية هم مدارسنا ،حتى نصف إلى التغيير الذ نهد

منده لرهدع المسدتوى التعليمدم هدم مدارسدنا،

واللحال براب التطور الح ار والتانم الذ تْهده الدوف المتادمة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
أولا  :الدراسات المتعلقة بإدارة التغيير.
ثاني ا  :الدراسات المتعلقة باإلبداع اإلداري.
ثالثا  :تعقيب على الدراسات السابقة.
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الدراسات السابقة
تمهيد:
يسد دتعر

الباح ددي ه ددم ه ددذا الفص ددف أب ددر الجه ددود ذا

العةق ددة بمو ددوع الد ارس ددة ،والت ددم

اس ددتطاع الحص ددوف عليه ددا وجمعه ددا ،وذلد دك لةس ددتفاد منه ددا ه ددم ه ددذه الد ارس ددة ،وق ددد قس ددم الباح ددي ه ددذه

الد ارسددا

المتعلاددة بددإدار التغييددر ،وثاني داً :الد ارسددا

إلددى قسددمين همددا :أوالً :الد ارسددا

اإلدار  ،وا ددف قس ددم يحت ددو عل ددى د ارس ددا
األحدي إلى األقدم وانتهى بعر

المتعلاددة باإلبددداع

عربي ددة وأجنبي ددة ،وق ددام الباح ددي بترتي ددب الد ارس ددا

تعايب على هذه الدراسا .

منيد داً م ددن

أولا  :الدراسات المتعلقة بإدارة التغيير:
أ_ الدراسات العربية:

 .0دراسة عبيد( : )2112بعنوان ":واقع إدارة التغيير وأثرها على أداء العاملين في وزارة الصحة
الفلسطينية /دراسة حالة مجمع الشفاء الطبي".
ه ددده

التع ددر إل ددى واق ددع إدار التغيي ددر ه ددم و ار الص ددحة الفلس ددطينية بغد د  ،وأث ددر ذل ددك عل ددى أداء

العاملين من خةف دراسة حالة مجمع الْفاء الطبدم ،وقدد تدم تنداوف ثةثدة مجداال

للتغييدر هدم التغييدر

ه ددم الهيا ددف التنتيم ددم ،التغيي ددر ه ددم التانولوجي ددا ،التغيي ددر ه ددم األهد دراد .وق ددد اس ددتخدم الم ددنهج الوص ددفم

التحليلم هم دراسته .وقد قدام الباحدي بتصدميم اسدتبانة لغدر
العينة الطباية العْوالية هم جمع البيانا

هنددم ،تمدري

جمدع البياندا

األوليدة ،واسدتخدم الباحدي

األولية ،هاد تم تاسيم مجتمع الد ارسة إلى أربع هلا

(طبيب،

 ،إدار ) ،وتددم تو يددع  811اسددتبانة علددى أهدراد العينددة ،واسددترجاع  233بنسددبة  %25مددن

عينة الدراسة ،واستخدم الح مة اإلحصالية  SPSSلتحليف البيانا .
ومن أبرز النتائج التى توصلت لها الدراسة:
 -1التغيير هم الهيادف التنتيمدم لدم يادن وا ده المعدالم ،وذلدك بسدبب إحدداي تغييد ار هدم الهيادف
التنتيمم ألهدا

تخدم مصاله ْخصية لفلة معينة.

 -2عدم وجود هرول بين إجابا

المبحوثين حوف واقع إدار التغيير ،وأثرها على أداء العداملين هدم

و ار الصحة الفلسطينية تع ى (للعمر ،الوتيفة ،المؤهف العلمم).
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 .2دراســـة الســـبيعي ( :)2112بعنـــوان ":األدوار القياديـــة لمـــديري التربيـــة والتعلـــيم فـــي ضـــوء
متطلبات إدارة التغيير".
هددده

التعددر إلددى تحديددد درجددة أهميددة األدوار الاياديددة لمدددير التربيددة والتعلدديم هددم

إدار التغييددر ،ودرجددة إماانيددة ممارسددتها ،وأهددم المعوقددا

ددوء متطلبددا

التددم تحددوف دون ذلددك مددن وجهددة نتددر أه دراد

مجتمددع الد ارسددة ،اسددتخدم الباحددي المددنهج الوصددفم التحليلددم ،وتاددون مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع مدددير

التربية والتعلديم ،ومسداعديهم هدم إدا ار التربيدة والتعلديم للبندين بالمملادة العربيدة السدعودية البدالغ عدددهم
( )111ه ددرد ،وه ددم العين ددة الت ددم طباد د
معالجة بيانا

عليه ددا ،واس ددتخدم

االس ددتبانة ا ددأدا لجم ددع المعلوم ددا  ،وتمد د

الدراسة باستخدام برنامج ( (spssاإلحصالم.

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
 -1أن األدوار الايادية لمدير التربية والتعليم هم

وء متطلبا

إدار التغيير مهمة بدرجة ابيدر مدن

وجهد ددة نتد ددر أه د دراد مجتمد ددع الد ارسد ددة ،حيد ددي بلد ددغ المتوسد ددط العد ددام لمحد ددور أهميد ددة األدوار الاياديد ددة

(.)3.85

 -2أن هناك مجموعة من المعوقا
هم

وء متطلبا

التى تحوف دون ممارسة مدير التربية والتعلديم ألدوارهدم الاياديدة

إدار التغيير ،موجود بدرجة ابير من وجهة نتر أهراد مجتمع الدراسة ،حيدي

بلغ المتوسط لدرجة وجودها (.)8.35

 -8عدددم وجددود هددرول ذا

داللددة إحصددالية هددم تادددير أه دراد مجتمددع الد ارسددة للدرجددة الاليددة ،ألهميددة
التدم تحدوف دون ممارسدتها تعد ى للمتغيد ار التاليدة

األدوار الايادية واماانية ممارستها ،والمعوقا

(نوع اإلدار ،الوتيفة ،المؤهف العلمم ،الخبر ،الدو ار التدريبية هم مجاف إدار التغيير).

 .1دراسة الهبيل ( : )2115بعنوان ":واقع إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات
غزة من وجهة نظر المعلمين".
هده

التعر إلى واقع إدار التغيير لدى مددير المددارث الثانويدة بمحاهتدا

المعلمددين ،والاْ د

عددن أثددر اددف مددن (الجددنث ،وسددنوا

غد مدن وجهدة نتدر

الخدم دة ،والمنطاددة التعليميددة) هددم تادددي ار

المعلمين لدى ممارسة مدير المدارث الثانوية لدورهم اااد إلدار التغيير.
اس ددتخدم الباح ددي الم ددنهج الوص ددفم التحليل ددم ،وق ددد بل ددغ مجتم ددع الد ارس ددة ( )8283معلم ددا ومعلم ددة،

وطبا د

أدا الد ارسددة علددى عينددة عْ دوالية طبايددة قوامهددا ( )823معلمددا ومعلمددة مددن معلمددم المرحلددة

الثانوية بمحاهتا

غ  .وللتحال من أهدا

الدراسة تم إعداد استبانة لاياث واقع إدار التغييدر وتمد
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معالجددة البيانددا

إحصددالياً باسددتخدام النسددب الملويددة ،وتحليددف التبدداين األحدداد واختبددار ( ) والتاد ار ار

ومعامف ارتباط بيرسون .

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة :
 -1بلغ د

درجددة ممارسددة مدددير المدددارث الثانويددة لدددورهم اادداد إلدار التغييددر هددم المدددارث الثانويددة

بمحاهتا

غ درجة جيد وبنسبة (.)%73.6

 -2ال توجد هرول دالة إحصاليا هم تادي ار المعلمين لمدى ممارسة مددير المددارث الثانويدة لددورهم
اااد إلدار التغيير تع ى لمتغير الجنث.
 -8توجددد هددرول دالددة إحصددالياً هددم تادددي ار المعلمددين لمدددى ممارسددة مدددير المدددارث الثانويددة لدددورهم
اااد إلدار التغيير تع ى لمتغير سنوا

الخدمة هم المجالين الثالي وال اربدع وهمدا (الاددو واألسدو

الداللة لصاله المعلمين أصحاب سنوا

الخبر الطويلة.

الحسددنة ،والثااهددة التنتيميددة الداعمددة للتغييددر) ،وهددم المجمددوع الالددم لمجدداال

االسددتبانة ،واان د

 -3ال توجد هرول دالة إحصاليا هم تادي ار المعلمين لمدى ممارسة مددير المددارث الثانويدة لددورهم
اا دداد إلدار التغيي ددر ،تعد د ى لمتغي ددر س ددنوا

المستابلية للمدرسة ،الادو و األسو الحسنة).

الخدم ددة ه ددم المج ددالين األوف والثال ددي وهم ددا (الرؤي ددة

داليا هددم تادددي ار المعلمددين لمدددى ممارسددة مدددير المدددارث الثانويددة لدددورهم
 -5توجددد هددرول دالددة إحصد ً
اااد إلدار التغيير تع ى لمتغير المنطادة التعليميدة هدم المجداف الثدانم (تْدجيع اإلبدداع واالبتادار
لدى العاملين) لصاله ْرل وغرب غ وخدان يدونث علدى محاهتدة الوسدطم ،وادذلك هدم المجداف
ال اربددع (الثااهددة التنتيميددة الداعمددة للتغيددر) لصدداله ْددرل وغددرب غ د وخددان يددونث علددى محاهتددة

الوسطم واذلك لصاله ْرل غ وعلى محاهتة رهه.
 .4دراسة الرقب ( : )2115بعنوان ":واقع إدارة التغيير لدى و ازرات السلطة الفلسطينية"
هده

غ  ،ورا

الدراسة إ لى تحليف وتْخيص واقع إدار التغيير لدى و ا ار
الدراسة على استطةع أر

استبانة لهذا الغر  ،حيي استخدم
 257استبانة ،وعدد االستبيانا

المستويا

اإلدارية للو ا ار

السلطة الفلسطينية هم قطاع

هم قطاع غ  ،عبر تصميم

عينة عْوالية طباية ،بلغ حجمها811موت

 ،استرد منها

الصالحة للتحليف  258بواقع  %33.8من عينة الدراسة .وتم

استخدام الح مة االحصالية  spssلتحليف البيانا .
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ومن أبرز النتائج التى توصلت لها الدراسة:
 دور اإلدار العليددا للددو ار هددم الايددام بعمليددة التغييددر غيددر ادداهم ،ويحتدداج إلددى تطددوير وتنميددة هددممختل

الجوانب سواء أاان ذلك هم و وح الرؤيا ،أو تحديدد األولويدا  ،أو وجدود قيداد تدؤمن

بإحداي عملية تغيير منتم وبناء.

 .2دراســـة الجوارنـــة وصـــوص ( )2113عنـــوان  " :درجـــة صـــعوبة ممارســـة إدارة التغييـــر لـــدي
القيادات اإلدارية في مديريات التربية والتعليم التابعة إلقليم الشمال في األردن".
هده

التعدر إلدى درجدة صدعوبة ممارسدة إدار التغييدر لدد الايدادا

التربيدة

اإلداريدة هدم مدديريا

والتعلدديم التابعددة إلقلدديم الْددماف هددم األردن ،علددم درجددة صددعوبة المتغي د ار المسددتالة( المؤهددف العلمددم،
الخبددر  ،المسددمى الددوتيفم) علددى درجددة صددعوبة ممارسددة إدار التغييددر ،وقددد اسددتخدم

الد ارسددة المددنهج

الْددؤون الماليددة ،واإلداريددة ،ورؤسدداء ٌاألقسددام هددم مدددي ار التربيددة والتعلدديم هددم محاهتددا

(أربددد ،المفددرل،

الوصفم ،وتاون

عينة الدارسة من مدير التربية والتعليم ومدير الْؤون التعليمية ،والفنية ،ومدير

عجلون ،جر ) البالغ عدد العينة ()213أهراد  .وقد استخدم

االستبانة اأدا للدراسة.

وقد توصلت الدارسة إلي النتائج التالية:
 -1تراوحد د د

والمتوسددطة ،واان د

تا د دددي ار أهد د دراد عين د ددة الد ارس د ددة لدرج د ددة ص د ددعوبة ممارس د ددة إدار التغيي د ددر ب د ددين العالي د ددة
درج ددة الصددعوبة ه ددم ممارسددة إدار التغييددر متوس ددطة هددم جمي ددع مجدداال

وهم ( :المناهج والاتب المدرسية ،واألهدا

والسياسا

واالستراتيجيا  ،واألبنية والتجهي ا

الد ارس ددة

والتانيا

التربوية ،والمؤسسة التربوية وعةقتها بالمجتمع المحلم ،واإلدار التربوية ،واعدداد المعلمدين وتددريبهم) .
وه ددذا يْ ددير إل ددم أن الا دداد اإلداري ددين ه ددم م ددديريا

يواجهون صعوبة هم ممارسة التغيير.
 -2توجددد هددرول ذا

التربي ددة والتعل دديم التابع ددة إلقل دديم الْ ددماف ه ددم األردن

داللددة إحصددالية بددين متوسددطا

تادددي ار أه دراد عينددة الد ارسددة تع د ى لمتغيددر

المؤهف الصاله حملة الباالوريوث والماجستير ،والمسمى الوتيفم لصاله رليث الاسم ،والخبدر لصداله
هلة الخبر من ( 11-6سنوا ).
 .3دراســة مــرزوق ( :)2112بعن ـوان ":فعاليــة متطلبــات التطــوير التنظيمــي يوادارة التغييــر لــدى

المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية"
هددده

إلددى د ارسددة وتحليددف هعاليددة متطلبددا

الحاومية الفلسطينية هم قطاع غ .

التطددوير التنتيمددم ،وادار التغييددر لدددى المؤسسددا
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اعتمد

الدراسة على المنهج الوصفم التحليلم ،وقد تم تصميم استبانة لجمع البيانا

باإلجابة عليها أع اء مجلث اإلدار والموتفين اإلداريين هم المؤسسة ،حيي قام
البرند ددامج اإلحصد ددالم  spssلتحليد ددف البياند ددا

األولية وقام

الباحثدة باسدتخدام

األوليد ددة واد ددان مجتمد ددع الد ارسد ددة يتمثد ددف هد ددم المؤسسد ددا

الفلسددطينية غيددر الحاوميددة هددم قطدداع غ د  ،حيددي بلددغ عددددها ( ،)632وتددم أخددذ عينددة الد ارسددة التددم
قوامهدا  51مؤسسدة مدن المجتمدع وقددد تدم تو يدع  251اسدتبانة علدى ثددةي مدوتفين إداريدين يعملدون هددم
اإلدار الوسطى واثنين من العاملين هم مجاف اإلدار العليا لاف مؤسسة.
ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
 -1توجد عةقدة طرديدة إيجابيدة بدين إتبداع أسدلوب التخطديط االسدتراتيجم وقددر المؤسسدة علدى عمليدة
إدار التغير والتطوير التنتيمم.

 -2توجد عةقة طردية إيجابية بين قدر المؤسسة على إدار التغيير ،واحداي التطوير التنتيمم
ومراعا تحليف الترو

البيلية الداخلية والخارجية هم المؤسسة.

 .5دراسة دروزة (2111م) :بعنوان ":مدى قدرة المدرسة على اتخاذ القـ اررات التطويريـة يواحـداث

التغيير".
تهدد

هدذه الد ارسددة إلدى التحادل مددن مددى قدددر مددير المدرسدة هددم واالدة الغدوي الدوليددة علدى اتخدداذ

الا د ار ار التطويريددة واحددداي التغييددر هددم أربعددة مجدداال

المدرسية ،والتلميذ ،والمعلدم والمنهداج ،ولتحايدل هدذا الهدد
اتخدداذ الاد ار ار التطويريددة هددم المجدداال

تتعلددل بعناصددر العمليددة التعليميددة وهددم البيلددة
اسدتخدم

األربعددة المددذاور  ،وقددد طباد

مدارث واالة الغوي الدولية هم منطاة نابلث من هلسطين بلغ
وقد استخدم

اسدتبانة قاسد

قددر المددير علدى

علددى عينددة عْ دوالية مددن مدددير

( )26مدير ومدير من أصف (.)31

الباحثة اإلحصاء الوصفم وتحليدف التبداين األحداد وتحليدف التبداين للمايداث المعداد.

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
 -1أن سنوا

الخبر هم مجاف اإلدار المدرسية وسلك التعليم لها أثدر ابيدر هدم اتخداذ المددير الاد ار ار

التطويرية واحداي التغيير األه ف.
 -2أجمع المستجيبون على أن النتام البيروقراطم والروتين اإلدار هم و ار التربية والتعلديم واسدتلثار
المسددلولون باتخدداذ هددذه الا د ار ار  ،وعدددم مْدداراة المدددير بهددا ،وهاددر مي انيددة المدرس دة ،و دديل وق د

المدددير والتددرو

السياسددية التددم يعيْددها الْددعب الفلسددطينم هددم األسددباب التددم تحددوف دون اتخدداذ

المدير للا ار ار التطويرية ،واحداي التغيير األه ف هم المدرسة.
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 .2دراسة اللوزي ( : )0225بعنوان ":اتجاهات العاملين في المؤسسات الحكومية األردنيـة نحـو
إدارة التغيير".
التعددر إل دى اتجاهددا

هددده

األه دراد العدداملين هددم المؤسسددا

الحاوميددة هددم األردن بْددأن مجدداال

إدار التغييددر المختلفددة وعةقاتهددا بمتغي د ار الجددنث ،والحالددة االجتماعيددة ،والمؤهددف العلمددم ،والعمددر،

الد ارسدة ،اختيدر عيندة بالطريادة العْدوالية ماوندة مدن()618

ومسمى الوتيفة والخبدر ولتحايدل أهددا

من العاملين والعامة .

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
 وجددود هددرول ذامجاال

هرول ذا

داللددة إحصددالية تع د ى إلددى متغيددر الجددنث بددين اتجاهددا

إدار التغيير ،إذ اان

العدداملين نحددو جميددع

عند الذاور أعلى منها عند اإلناي ،اما أتهر الدراسة وجود

داللة إحصالية بين اتجاها

المت وجين وغيدر المتد وجين نحدو مجداف السدببية ،ولدم

تتهر هذه الفرول بالنسبة لمجالم التااهؤ واالستدالف.
ب _ الدراسات األجنبية :
 .0دراســــة ديفــــين بــــاك (:)Diefenbach,2007بعنــــوان ":فكــــر المؤسســــة فــــي إدارة التغييــــر
التنظيمي
""The managerialistic ideology of organizational change management
هده

تسليط ال وء على األسباب والتدرو

اإلدا ار الجدي ددد  ،وايد د

السياسا

التنتيمية.

التدم تدؤد الدى هْدف مبداد ار التغييدر التدم تادوم بهدا

ي ددتم إيص دداف محت ددوى التغيي ددر ل خد درين وايفي ددة إد ارا دده وايفي ددة تطبيا دده عل ددى

وقد تم إجراء الدراسة هم إحدى جامعا

أوروبا الْرقية وهدم International Universityمدا بدين

أعوام  2113و  ،2115وقد تم االعتماد على الماابلة المعماة هم الحصوف على البيانا
ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:

األولية.

إن نجدداح أو هْددف عمليددة التغييددر تعتمددد علددى األسددلوب اإلد اراددم ،وايفيددة إيصدداف أهدددا
ل خرين ،اذلك دور السياسا
واذلك سلط

التنتيمية واأليدولوجية هم إحداي التغيير.

ال وء على السلبيا

التم يسببها هر
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التغيير من أعلى إلى أسفف.

التغييددر



 .2دراسة تينجشو( )Teng Chu,2003بعنوان " :دراسـة إدارة التغييـر التنظيمـي لشـركة شـبه
موصلة في تايوان :دراسة حالة ".
"The Study Of Organizational Change Management For
"Semiconductor company: Case Study
التعد ددر إلد ددى ايفيد ددة إدار المنتمد ددا

بفاعليد ددة والتد ددأثي ار السد ددلبية وااليجابيد ددة علد ددى هعاليد ددة

هد ددده

المنتما  ،والسيطر الداخلية ،ومساعد الْراا

المتادمة تانولوجيا هم مواجهة تغيير بنية الصدناعة،

وتع ي المي التناهسية لها بجانب افاء العمف.
وراد

وص ددف

الد ارسدة علدى ْداف الهيلدة اإلداريدة ،واهتمد

بد ارسدة الهيادف التنتيمدم والتغييدر اإلدار امدا

ه ددذه الد ارس ددة البيل ددة االس ددتراتيجية له ددذه الْ ددراة ،وق ددد اس ددتخدم الماابل ددة ومراجع ددة المس ددتندا

المناسددبة الخاصددة بالهياددف التنتيمددم ،وتغييددر الهيلددة اإلداريددة هددم الوق د

نفسدده ،ومحاولددة ههددم تطددور

الجماعة داخف الْدراة وتادديم االقتدراح لتْدايف هيلدة إداريدة تناسدب تغييدر المنتمدة ،و إصدةح العيدوب

الحالية ،ومن أهم النتالج أن الهياف التنتيمم معاد بْاف ابير وبحاجة إلى تغيير؛ ليتفل مع متطلبا
العمف.

 -1د ارســة بــاقلز واألخضــر ) )Paglis and Green,2002بعنـوان " :فعاليــة القيــادة والــدافع
للمدراء نحو إدارة التغيير"
"Leadership self – efficacy and managers motivation for leading
"change
هددده

هددذه الدارسددة إلددم التعددر علددى داهعيددة المدددراء نحددو قيدداد التغييددر ،وذلددك مددن خددةف ثددةي

محدداور :إحددداي التوجيدده الددة م لعمليددة التغييددر ،اسددب تأييددد العدداملين داخددف المؤسسددة ،والتغلددب علددى
المْاة  ،وتفتر

الد ارسدة أن أصدحاب الافداء العالميدة سيحصدلون علدى تادارير مدن رؤسدالهم بدأنهم

أاثر قدر على إحداي التغيير واالندماج هم محاوال
وقد توصل

إحداثها ،وبلغ حجم العينة ( )151مدير.

الدراسة إلى وجدود عةقدة إيجابيدة بدين إحدداي التوجيده الدة م لعمليدة التغييدر ،وقدد وجدد

أي داً تفدداعةً بددين اسددب التأييددد وبددين البعددد الثالددي الخدداص بالتغلددب علددى المْدداة  ،ووجددد
عةقددة ارتباطي دة بددين األبعدداد الثةثددة ،وبع د
وطبيعة العمف.

صددفا
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أي داً

الْخصددية مثددف :احت درام وتادددير الددذا  ،والاددد ار



 -4دراســة أوســتن هيولنــق وآخــرون ()Huling Austin, leslie and other, 1985
بعنوان":مديرو المدارس الثانوية  :ما دورهم في توجيه التغيير؟"
""High School Principals, Their role in Guiding change
هده

هذه الد ارسدة إلدم صدياغة تاريدر يْداف جد ءاً رليسداً مدن سلسدة بحدوي ود ارسدا

تناولد

أدوار

المس دداهمين ه ددم إح ددداي التغيي ددر ه ددم إدار الم دددارث الثانوي ددة ،وق ددد را د التاري ددر عل ددى هاعلي ددة الم ددديرين
وممارسددته هددم توجيدده التغييددر وتسددهيله ،وعلددم ايفيددة تفاعددف المددديرين مددع األط د ار

المسدداند إلحددداي

التأثير والتغي ار الترهية ،والايادية الخاصة بإدار التغيير المدرسم ،والددور
ا
التغيير ،وقد وثل التارير
الذ يمارسه المددير هدم تسدهيف التغييدر ،امدا صدنف

والفعاليدا

الد ارسدة أدوار المدديرين تبعداً للوتدال

التددم يمارسددونها ،امددا تددم تو دديه نتددالج تحليددف الد ارسددة باسددتخدام الجددداوف التا ارريددة والرسددوم البيانيددة.

وأو ح

الدراسة أن المديرين يمارسون غالباً دو اًر متصةً لبناء الرؤيدة وتحديدد األهددا  ،بينمدا يدؤدون

دو اًر أقف حجماً هيما يتعلل ببناء المدرسة اموقع عمف.

 -3دراسة ديفان وتيشي ) )devann &Tichy,1990بعنوان" :طبيعية قيادة التغيير"
""Natural leadership change
هددده

الد ارسددة التعددر إلددى طبيعيددة قيدداد التغييددر وأبددر خصالصددها وممارسدداتها ،وههددم ديناميايددة
المطلوبدة إلحدداي التغييدر هدم المؤسسدا

التغيير الناجحدة ،والعمليدا

ال دخمة .وقدد تاوند

 12قالدداً للتغييدر عملدوا علدى قيداد التغييدر هددم مؤسسداتهم بنجداح ،وبعدد إجدراء المادابة
الميدانيدة لاداد هدذه المؤسسدا

توصدل

عيندة مدن

والمةحتددا

الد ارسدة إلددم مجموعدة مدن الخصدالص التدم يْدترك هيهدا هدؤالء

الااد وتمي هم عن الااد التاليديين ،من أهمها:
 -1أنهم يرون أنفسهم امحراين لعملية التغيير هم المؤسسة ،ويعتادون أن دورهدم الْخصدم والمهندم
يتمثف هم

رور التغيير.

 -2أنهد ددم يمت د دا ون بالْد ددجاعة واالسد ددتعداد للمخد دداطر المحسد ددوبة ،والاد دددر علد ددم اتخد دداذ موق د د
واالستعداد من أجف الدهاع عنه وناله إلم أع اء المؤسسة.

 -8أنهم يادرون طاقا

معد ددين

األهدراد العداملين معهدم ويثادون باددراتهم ،ويسدعون لتمايدنهم مدن إنجدا عملهدم

وتطويره بإتاان وتمي .
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ثانيا  :الدراسات المتعلقة باإلبداع اإلداري:
أ_ الدراسات العربية:
 .0دراســة البــدراني( )2100بعنــوان "معوقــات اإلبــداع اإلداري لــدى مــديري المــدارس البتدائيــة
الحكومية بمنطقة بريدة من وجهة نظر مديريها ووكالئها".
هده

التنتيمية ،و المادية ،والذاتيدة هدم طريدل اإلبدداع اإلدار  .وقدد تدم

التعر إلى أهم المعوقا

مدن مجتمدع الد ارسدة البدالغ

استخدام المنهج الوصفم المسحم ،واستخدم االستبانة أدا لجمدع المعلومدا

عددددها  265ه ددرداً م ددن مدددير الم دددارث االبتدالي ددة الحاوميددة وواةله ددا ه ددم منطاددة بري ددد ه ددم المملا ددة

العربية السعودية ،وقد تم

المعالجة اإلحصالية بواسطة البرندامج اإلحصدالم  spssحيدي اسدتخدم

األس دداليب اإلحص ددالية التالي ددة :معام ددف ألفاارونب دداخ ،معام ددف االرتب دداط بيرس ددون  ،التاد د ار ار  ،والنس ددب
الملوية ،والمتوسطا

الحسابية ،واالنحراها

المعيارية ،واختبار

.

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
 -1اثر األعباء الوتيفية،

ع

اإلعداد والتأهيف للاادر اإلدار  ،االلت ام بالايود المهنية وغيداب
أه ددم المعوق ددا

ج ددو الحري ددة ،قل ددة االهتم ددام باإلب ددداع اإلدار م ددن قب ددف إدار التربي ددة والتعل دديم ،ااند د

التنتيمية هم طريل اإلبداع اإلدار .
-2

ددع

التمويددف وقلددة التجهي د ا  ،عدددم مطاباددة المبددانم المدرسددية للمواص دفا

أعداد الطةب ،اان

أهم المعوقا

المطلوبددة ،اثددر

المادية هم طريل اإلبداع اإلدار .

 .2دراســــة الهــــذلي ( )2101بعنــــوان ":إدارة الــــذات وعالقتهــــا باإلبــــداع اإلداري لــــدى مــــديرات
ومساعدات ومعلمات مدارس المرحلة الثانوية لمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهن".
هده

الدراسة إلى التعر على العةقة بين درجة ممارسة إدار الذا

لدى مجتمع الدراسة واإلبداع

اإلدار لددديهن .تددم اسددتخدام المددنهج الوصددفم ،وقددد تاددون مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع مدددي ار المدددارث
الثانويددة بمدين ددة ماددة المارم ددة وجميددع مس دداعدا

المدددي ار  .وق ددد تددم أخ ددذ عينددة عْد دوالية مددن معلم ددا

المدددارث والبددالغ عددددهن ( )213معلمددة .وتددم اسددتخدام اإلسددتبانة أدا لهددذه الد ارسددة ،واسددتخدم الح مددة
االحصالية  spssلتحليف البيانا

واستخراج النتالج.

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
 -1تمددارث مدددي ار ومسدداعدا

مدددارث المرحلددة الثانويددة بمدينددة مادة المارمددة اإلبددداع اإلدار بدرجدة

عالية لمتوسط حسابم (.)8.21
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 -2ال توج ددد ه ددرول ذا

واإلبددداع اإلدار  ،تع د

دالل ددة إحص ددالية ب ددين أراء عين ددة الدارس ددة ح ددوف درج ددة ممارس ددة إدار ال ددذا
إلددى المتغي د ار التاليددة(المؤهف العلمددم -سددنوا

الخبددر هددم مجدداف العمددف

اإلدار  -الحالة االجتماعية).
 .1دراسة خلف ( :)2101بعنوان "عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام
األكاديميين في الجامعة اإلسالمية".
ه ددده

الد ارس ددة إل ددى معره ددة العةق ددة ب ددين الاي دداد التحويلي ددة واإلب ددداع اإلدار ل دددى رؤس دداء األقس ددام

األادداديميين هددم الجامعددة اإلسددةمية بغ د  .ولتحايددل أهدددا

الدارسددة اسددتخدم الباحددي المددنهج الوصددفم

التحليلم ،حيي تاون مجتمدع الد ارسدة مدن رؤسداء األقسدام األاداديميين بالجامعدة اإلسدةمية بغد والبدالغ
عددهم ( )51رليث قسم أااديمم ،وتم استخدام عينة الحصر الْامف ،وتم استرداد ( )35استبيان من
االستبيانا

جمع

المو عة على رؤساء األقسام األااديميين بالجامعدة اإلسدةمية بغد  .ولتحليدف البياندا

التدم

استخدم العديد من األساليب اإلحصالية الموجود هم الح مة االحصالية .spss

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
 -1يت دواهر اإلبددداع اإلدار لدددى رؤسدداء األقسددام األادداديميين بالجامعددة اإلسددةمية بغ د بنسددبة تسدداو
(.)%38.2
 -2احت ددف عنص ددر (الا دددر عل ددى التحلي ددف والد دربط) م ددن عناص ددر اإلب ددداع المرتب ددة األول ددى ب ددو ن نس ددبم
( ،)%33.88بينما احتف عنصر (قبوف المخاطر )المرتبة السدابعة بدو ن نسدبم ( )%31.53هدم
تادي ار أهراد العينية.

 . 3دراســة أبــوهين ( :)2101بعنـوان "الثقافــة التنظيميــة وعالقتهــا باإلبــداع اإلداري لــدى مــديري
المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهه نظر والمعلمين"
هده

التعر إلى الثااهة التنتيمية وعةقتها باإلبداع اإلدار لمدير المددارث الثانويدة بمحاهتدا

غ وذلك من وجهة نتر المعلمين ،وقد استخدم

الدراسة من جميع معلمم ومعلما

الباحثدة المدنهج الوصدفم التحليلدم ،وتادون مجتمدع

المدارث الثانوية الحاومية بمحاهتدا

 2111م والب ددالغ ع ددددهم ( )8363معلمد داً ومعلم ددة وبلغد د
اختيارهم بطرياة عْوالية طباية .وقام

غد للعدام الد ارسدم -2112

عين ددة الدارس ددة ( )351معلمد داً ومعلم ددة ت ددم

الباحثة بإعداد استبانتين ،االستبانة األولى لايداث نمدط الثااهدة

التنتيميددة السددالد هددم المدددارث الثانويددة واالسددتبانة الثانيددة لايدداث واقددع اإلبددداع اإلدار لمدددير المدرسددة
الثانويددة .ومددن األسدداليب اإلحصددالية التددم اسددتخدمتها الباحثددة البرنددامج اإلحصددالم ( )spssومعامددف
ارتباط بيرسون ومعامف ارتباط سبيرمان والنسب الملوية والمتوسطا
4,

الحسابية واختبار .T.test



ومن أبرز النتائج التى توصلت لها الدراسة:
 -1بين

الدراسة أن قدر االحتفات باالتجاه حصل

ثم الطةقة حصل
األصالة حصل

المرونة حصدل

(.)%77.85

على المرتبة األولدى ،و يلدم ذلدك التحليدف والدربط

على المرتبة الثالثة ،ثم قبوف المخاطر حصل

على المرتبة الخامسة ثم الحساسية للمْاة

علدى المرتبدة الرابعدة يلدم ذلدك

حصل

على المرتبدة السادسدة ثدم

علدى المرتبدة األخيدر أمدا الدرجدة الاليدة لةسدتبانة اادف حصدل

 -2ال توج ددد ه ددرول ذا

دالل ددة إحص ددالية ب ددين متوس ددطا

علدى و ن نسدبم

تا دددي ار المعلمد دين لدرج ددة ممارس ددة مد ددير

لمتغي ددر الجنث(ذاددر ،إن دداي) .ع دددا

المدددارث الثانوي ددة هددم محاهت ددا

غد د لإلبددداع اإلدار تعدد

مجدداف االحتفددات باالتجدداه هااند

هندداك هددرول لصدداله اإلندداي ،أمددا هددم متغيددر سددنوا

الخدمددة هاددد

ات دده عدددم وجددود هددرول هددم المجددالين األوف "األصددالة" والثددانم "الطةقددة" ،ولاددد ات دده أن هندداك

هروقددا هددم عناصددر اإلبددداع اإلدار ولاددد اان د

الفددرول لصدداله األاثددر مددن  11سددنوا  ،أمددا هددم

متغيددر المنطا ددة التعليمي ددة هل ددم تت دده هددرول ه ددم المج ددالين األوف "األص ددالة "والخ ددامث "االحتف ددات
باالتجاه" والسادث "قبوف المخاطر " والسابع "التحليف والربط.

 . 5دراسة العجلة ( : )2112بعنوان " اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطـاع
العام " دارسة تطبيقية على و ازرات قطاع غزة "
هده

التعر إلى معرهة واقع اإلبداع اإلدار وعةقته بأداء المديرين العاملين بو ا ار قطاع غد ،

واعتمد

الة مدة ،وادان

الدراسة على المنهج الوصفم ،وقد تدم تصدميم اسدتبانة اوسديلة لجمدع البياندا

مجتمددع الد ارسددة مددن المددديرين العدداملين بددو ا ار قطدداع غ د وعددددهم ( ،)1285وتددم أخددذ عينددة طبايددة

قوامها ( )871مفرد من المجتمع والتم تمثف %81من حجم المجتمع األصلم ،ثم تم تحليف البياندا
احصاليا باستخدام برنامج .spss
ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:

 -1المديرون بو ا ار قطاع غ يمتلاون جميع الاد ار الممي للْخصية المبدعة بدرجة عالية.
 -2المتغي ار التنتيمية قيد الدراسة تساهم بدرجا

متفاوتة هم توهير المناخ اإلبداعم.

 .2دراســة عبــد الــرحيم ( : )2112بعن ـوان " أثــر الــنمط القيــادي لمــدراء المكتــب اإلقليمــي بغــزة

(األونروا) على تهيئة البيئة اإلبداعية للعاملين"
ه ددده

التع ددر إل ددى أث ددر ال ددنمط الاي دداد الس ددالد لم دددراء المات ددب اإلقليم ددم بغد د عل ددى تهيل ددة البيل ددة

اإلبداعيددة المناسددبة للعدداملين .واعتمددد

الد ارسددة علددى المددنهج الوصددفم التحليلددم لتحايددل أهددداهها .وتددم

تصددميم اسددتبانة لتادديث متغي د ار الد ارسددة المختلفددة ،وقددد اددان مجتمددع الد ارسددة ( )813تددم اختيددار عينددة
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عْوالية طباية قوامها ( )125من الموتفين أصحاب المناصب اإلداريدة العليدا والمتوسدطة هدم الماتدب
اإلقليمم بغ  ،وتم االستعانة ببرنامج  spssلتحليف البيانا .
ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
 -1عدم وجود نتام أو جهدة مسدلولة لتايديم الماترحدا

اإلبداعيدة أو حتدى مدن المؤيددين لإلبدداع الدذين

ياومون بتْجيع المبدعين وتوجيههم.

 -2غيدداب المااهددأ الماديددة والمعنويددة المةلمددة لتْ دجيع األه دراد العدداملين علددى طددرح األهاددار والحلددوف
التم تواجههم أو تواجه المنتمة.

اإلبداعية للمْاة

 -8ال يوجد أ تأثير سلبم لمعياا

اإلبداع على العاملين حسب وجهة نترهم.

 .3دراسة واصلي (  : )2115بعنوان " مقومـات اإلبـداع اإلداري لـدى مـديرات المـدارس الثانويـة

بمدينتي مكة المكرمة وجيزان"
هده

والمْرها

التعر إلى ماوما

اإلبداع اإلدار لدى مدي ار المدارث الثانوية من وجهدة نتدر المددي ار

المعلما  ،واعتمد الباحي على المنهج الوصفم هم جمع البيانا  ،وقد تم تطبيل االسدتبانة

علددى المجتمددع األصددلم للد ارسددة حيددي تددم أخددذ عينددة مددن مجتمددع الد ارسددة ،وقددد بلددغ العدددد مددن مْ درها

اإلدار المدرسدين ( )68ومددن مدددي ار المدددارث ( )83ومددن المعلمدا
وجي د ان حتددى بلددغ المجموعددة ( . )162وتددم تحليددف البيانددا

( )61معلمددة مددن مدددينتم ماددة

ومعالجتهددا باسددتخدم البرنددامج االحصددالم

.spss
ومن أبرز النتائج التى توصلت لها الدراسة:
 -1إن المْاراا

من مدي ار المدارث والمعلما

اإلدار من الماوما

التنتيمية ،واإلماانيدا

هم المرحلة الثانوية يعتادن بتواهر ماوما

والمدوارد والبدرامج التدريبيدة ،والسدما

مدي ار المرحلة الثانوية بدرجة أاثر مما تعتادنه المْرها

 -2إن المعلمددا

والمْدداراا

المتعلاة بجوانب السما

التربويا .

هددم اإلجابددة عددن أدا الدارسددة يعتادددن بت دواهر ماومددا
الْخصية أاثر مما تعتادنه المْرها

اإلبداع

الْخصدية لددى

اإلبددداع اإلدار

التربويا .

 .5دراســة الســلمي ( :)2115بعن ـوان "ممارســة إدارة الوقــت وأثرهمــا فــي تنميــة مهــارات اإلبــداع
اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بتعليم العاصمة المقدسة"
هددده

الد ارسددة إلددى التعددر إلددى درجددة العةقددة بددين ممارسددة إدار الوق د

وتنميددة مهددا ار اإلبددداع

اإلدار لددى مددير المددارث الثانويدة بالعاصدمة المادسدة .وقدد اسدتخدم الباحدي المدنهج الوصدفم واددان

مجتمددع الد ارسددة جميددع مْ درهم اإلدار المدرسددية ،وجميددع مدددير المدددارث والبددالغ عددددهم  ، 1355وتددم
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أخددذ عينددة ماونددة بنسددبة  %16مددن المعلمددين بالمرحلددة الثانويددة بمدينددة ماددة المارمددة وقددد بلددغ عددددهم
( )863مو عين إلى ( )21مْرهاً و ( )33مدي اًر و ( )811معلماً أمدا أدا الد ارسدة هااند
ومددن األسدداليب اإلحصددالية التددم اسددتخدمها الباحددي النسددب الملويددة والمتوسددطا

المعيارية واختبار  T.testوتحليف التباين األحاد .

اسدتبانة،

الحسددابية واالنح ارهددا

ومن أبرز النتائج التى توصلت لها الدراسة:
 -1إن المواهاددة علددى درجددة ممارسددة مدددير مدددارث المرحلددة الثانويددة بالعاصددمة المادسددة لإلبددداع

اإلدار هم مهام أعمالهم الوارد هم أدا الدارسة اان
 -2توجدد هدرول ذا

بدرجة غالباً.

داللدة إحصدالية بالنسدبة لدرجدة ممارسدة مددير المددارث الثانويدة لدرجدة تدواهر

مها ار اإلبداع اإلدار هم مهام أعمالهم.
.2دراسة البارقي( )2115بعنوان" :الخصـائص التنظيميـة واثرهـا علـى اإلبـداع اإلداري لـدى مـوظفين
في الجهزة الحكومية"" ،دراسة ميدانية على إدارة مرور محافظة جدة"
هددده

ددع

التعددر إلددى وجددود عةقددة بددين مْددالة

اإلبددداع اإلدار وبددين تمسددك اإلدار باألنمدداط

اإلداري ددة الس ددلبية وه ددف لطبيع ددة العم ددف اإلدار م ددن حي ددي ط ددوف س دداعا
اإلجراءا

دور مهم هم

عةقة ب ع
بهد

ع

العم ددف وحج ددم المه ددام وط ددوف

اإلبداع اإلدار وهف لتدنم مستو الحواه والتْجيع المداد والمعندو

اإلبداع اإلدار وهف للتدريب والتعليم والتثاي

عةقة بإبداع الموتفين.

وقد استخدم الباحي المنهج الوصفم التحليلم هم إجراء هذه الدراسة وقام الباحي بتصميم استبانة

من العساريين العاملين بإدار مرور محاهتة جد وتم تو يع ( )311استبانة.

جمع المعلوما

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
 -1إن هناك هروقاَ ذا

داللة إحصالية بين أراء عينة الدراسة حوف مدد تدأثير الحدواه علدى اإلبدداع

اإلدار تعد ى إلددى ادف مددن عوامدف (الرتبددة العسددارية ،العمدر ،الو ددع االجتمداعم ،المؤهددف العملددم،
سنوا

الخدمة ،نوع الوتيفة).

 -2ال يوجددد هددرل معنددو ذو داللددة إحصددالية بددين أراء عين دة الد ارسددة حددوف مددد تددأثير الح دواه علددى
اإلبداع اإلدار تع ى إلى عامف نوع الوتيفة.

-8هندداك هددرول ذا

داللددة إحصددالية بددين أراء عينددة الد ارسددة حددوف مددد تددأثير و ددوح األهدددا

علددى

اإلب ددداع اإلدار تعد د ى إل ددى عوام ددف (الرتب ددة العس ددارية ،العم ددر ،الو ددع االجتم دداعم ،المؤه ددف العمل ددم،

سنوا

الخدمة ،نوع الوتيفة).
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 .01دراسة الحربي ( )2113بعنوان" :أثر متغيرات البنـاء التنظيمـي والمتغيـرات الشخصـية علـى
اإلبداع اإلداري لدى المدراء في األجهزة الحكومية السعودية"
هددده

التعددر إلددى مسددتوى اإلبددداع اإلدار للمدددراء السددعوديين هددم الددو ا ار الخدميددة هددم المملاددة

العربي ددة الس ددعودية ،ومعره ددة أاث ددر أبع دداد اإلب ددداع اإلدار ت ددوه ار ل ددديهم ،وتحدي ددد ألث ددر الص دديغ الرس ددمية
والمرا ي ددة عل ددى مس ددتوى اإلب ددداع اإلدار  ،وأي ددا تحدي ددد المتغيد د ار الْخص ددية عل ددى مس ددتوى اإلب ددداع

اإلدار  ،اعتمددد الباحددي علددى المددنهج الوصددفم هددم جمددع البيانددا

واْددمل

عينددة الد ارسددة( )833مدددي اًر

ومن هم حامهم من المْرهين ورؤساء األقسام ،وقد اعتمد الباحي هم هدذه الد ارسدة علدى االسدتبانة هدم
جمع البيانا  .وتم

معالجة البيانا

إحصاليا باستخدام البرنامج اإلحصالم .spss

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
 -1أن مسددتوى اإلبددداع اإلدار بأبعدداده الخمسددة وهم(الادددر علددى حددف المْدداة  ،واتخدداذ الادد ار ار ،
والاابليددة للتغييددر وروح المجا هددة ،وسددعة االتصدداال ) للمدددراء هددم الددو ا ار هددم المملاددة السددعودية

بْاف عام مرتفع.

 -2تبين وجود تأثير لمتغي ار البناء التنتيمم (الصيغة الرسمية و المرا يدة) ،والمتغيد ار الْخصدية
(العمر والمؤهف) على اإلبداع اإلدار لدى المدراء.

 .00دراســة العنــزي (2114م) بعن ـوان" :الثقافــة التنظيميــة واإلبــداع اإلداري :دراســة اســتطالعية
على العاملين في المؤسسات العامة في مدينة الرياض".
هددده

للتعددر علددى أثددر الثااهددة التنتيميددة علددى اإلبددداع اإلدار هددم المؤسسددا

العامددة بالمملاددة

العربية السعودية  .وقد استخدم الباحدي المدنهج الوصدفم وقدام بتصدميم اسدتبانة ماوندة مدن ثدةي أجد اء
وتاون

عينة الدراسة من (.)353

ومن أبرز النتائج التى توصلت لها الدراسة:

 -1تددوهير جميددع الادديم الماونددة للثااهددة التنتيميددة هددم المؤسسددا
المااهأ .

 -2تددوهر عناصددر اإلبددداع اإلدار بالمؤسسددا

العامددة بْدداف متوسددط مددا عدددا قيمددة

العامددة بْدداف متوسددط مددا عدددا عنصددر الخددروج مددن

المألو .

 -8أن أهم الاديم الماوندة للثااهدة التنتيميدة التدم تدؤثر علدى اإلبدداع اإلدار بْداف عدام هم(:الافداء ،
هرل العمف).
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 .02دراسة الرديني (2114م) بعنوان" :تصور مقتـرح لتطـوير أداء اإلدارة بكليـات التربيـة للبنـات
في المملكة العربية السعودية في ضوء معوقات اإلبداع اإلداري".
هددذه الد ارسددة للاْ د

هددده

ع ددن واقددع أداء اإلدار هددم اليددا

الس ددعودية وم ددد اتس ددام ه ددذا األداء باإلب ددداع اإلدار تبعد داً ل ددبع

المدينة ،الالية ،نوع العمف ،الدرجة العلمية ،عدد سنوا
التخصص) بهد

التربي ددة للبنددا

هددم المملاددة العربي ددة

المتغيد د ار المتمثل ددة ه ددم (الجنس ددية،

الخدمة الجامعية ،عدد سنوا
وء ماوما

إعداد تصور ماترح لتطوير أداء اإلدار هم

الخبر اإلدارية،

اإلبداع اإلدار .

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
نسبة عناصر البيلة التنتيمية الداهعة لإلبداع اإلدار لدى إداريا

 -1انخفا

اليا

التربية للبنا

مما يؤثر على مستوى أدالهن.

 -2تاف نسبة االتجاه اإلبداعم عن االتجاه غير اإلبداعم هدم الخصدالص األساسدية ألداء اإلدار هدم
اليا

 -8تددنخف

التربية للبنا .

نسددبة تددوهر سددما

للبنا .

الْخصددية اإلبداعيددة لدددى المسددلولين عددن العمدداد هددم اليددة التربيددة

 .01دراســـة الشـــقحاء (2111م) بعنـــوان" :عالقـــة األنمـــاط القياديـــة بمســـتوى اإلبـــداع اإلداري"
دراسة مسحية على العاملين في المديرية العامة للجوازات بمدينة الرياض.
هده

هذه الدراسة للتعر على عةقة األنماط الايادية بمسدتوى اإلبدداع اإلدار للعداملين بالمديريدة

العامددة للج دوا ا

بمدينددة الريددا

 .والمددنهج المسددتخدم هددو المددنهج الوصددفم االرتبدداطم الْددامف ،وتاددون

مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع العدداملين هددم المددديريا

التددم طبا د

العامددة للجدوا ا

والبددالغ عددددهم ( )255وهددو العينددة

عليهددا الد ارسددة ،وقددد اسددتخدم الباحددي االسددتبانة هددم جمددع البيانددا

باستخدام البرنامج االحصالم ). )spss

وتددم معالجددة البيانددا

ومن أبرز النتائج التى توصلت لها الدراسة:
 -1تم د ددارث عناص د ددر اإلب د ددداع التالي د ددة( :األص د ددالة ،الطةق د ددة الفاري د ددة ،المرون د ددة الذهني د ددة ،الحساس د ددية
للمْداة

قبددوف المخداطر) هددم المديريدة العامددة للجدوا ا

(الادر على التحليف والربط)بصور عالية.

بصددور متوسدطة .بينمددا يمدارث عنصددر

 -2وجود عةقة ارتباطيه موجبدة بدين األنمداط الاياديدة السدالد وبدين مسدتوى اإلبدداع اإلدار للعداملين
بالمديرية العامة للجوا ا .
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 -8ال توجد هرول ذا

داللة إحصدالية هدم مسدتوى اإلبدداع اإلدار والخصدالص الْخصدية (العمدر-

الرتبة الخبر هم العمف – المستوى التعليمم) للعاملين بالمديرية العامة للجوا ا .

ب_ الدراسات األجنبية :
 .0دراسة ايكفال)  :( Ekvall , 1996بعنوان ":المناخ المؤسسي لإلبداع والبتكار"
""Organizational Climte For Creativity & Innovation
هددده

هددذه الد ارسددة إلددى تصددميم أدا لايدداث المندداخ اإلبددداعم ،و معرهددة صددةحية هددذه األدا عنددد

التطبيل ،ومدى تفعيلها للنتام المؤسسم ،وتاديم بعد

التوجيهدا

السدتخدامها بغدر

التددخف لتحفيد

اإلبداع واالبتاار المؤسسم.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:
 -1المناخ هو أهم هذه المتغي ار المؤسسية بالنسبة لةبتاار.
 -2الن عة الرسمية لها أثر مانع أو مثبط يجعلها تالف من الادر اإلبتاارية للمؤسسة.
 -8هناك عةقة قوية جدا بين نمط الاياد والمناخ اإلبداعم.

 -3أن نتم اتخاذ الا ار ار المرا ية يرتبط مع المناخ الذ يامع اإلبداع واالبتاار.

 .2دراسة سكوت )  (Scott , 1994بعنوان ":تحديد السلوك اإلبداعي :مدخل لنمـوذج اإلبـداع
الفردي في مكان العمل"
Determinants Of Innovative Behavior: a path model of individual
innovation in the workplace
هده

هذه الدراسة إلى الجمع بين عدد من األبحاي هم األعماف اإلبداعية لتطوير واختيدار نمدوذج

السددلوك اإلبددداعم الفددرد  ،باعتبددار أن هددذا النمددوذج ندداتج ألربعددة أنتمددة متداخلددة وهم:الفددرد ،الايددادا ،

مجموعدددة العمد ددف ،مند دداخ اإلبد ددداع وْد ددمل
المؤسسا

الصناعية هم الواليا

الد ارسد ددة جميد ددع العد دداملين هد ددم وحد ددد مرا يد ددة تابعد ددة إلحد دددى

المتحد  ،واستخدم الباحي هم دراسته المنهج الوصفم التحليلم.

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 -1أن الايداد ومسدداند اإلبددداع ،وتوقعددا
المْاة

اإلدار للدددور ومرحلدة الحيددا الوتيفيددة واألسددلوب النتددامم لحددف

الها ترتبط بْاف وا ه وابير بالسلوك اإلبداعم.

 -2أن نوعية العةقة بين المْر والمرؤوث تؤثر على السلوك اإلبداعم.
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 -8أن توقع المْر لدور العاملين وخاصة الفنيين منهم يؤد إلى مساند السلوك اإلبداعم.
.1دراسة ميداينا ) ) Medina, 2000بعنوان ":القوة الجتماعية والقيادة اإلبداعية المساندة لذلك".
Social force and creative leadership support for this
هده

هذه الدراسة إلى استاْا

مدى تأثير قو الاالد االجتماعية على داهعية وابداع المعلمين هم

الم دددارث الثانوي ددة واألساس ددية .وْ ددمل

عين ددة الد ارس ددة ( )182معلم ددا ت ددم اختي ددارهم م ددن ( )13مدرس ددة

واستبيان الدعم التانم ،وأدا اتجاها

األهراد نحدو اإلبدداع ،واسدتبيان الددعم ،واالسدتاةف ،وأدا الداهعيدة

باإل دداهة إل ددى م ددديريهم م ددن منطا ددة جن ددوب اارولين ددا .واس ددتخدم الباح ددي أدا ق ددو الاال ددد االجتماعي ددة،

إلى اإلبداع.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

 -1إن اإلبدداع لددى المعلمدين يخ دع لعدد مدؤث ار مدن أهمهدا الددعم التاندم مدن المدرسدة ومسددتوى
داهعية المعلم الْخصية حيدي ان مسدتوى الداهعيدة لددى المعلمدين ارتدبط بعةقدة ايجابيدة مباْدر

مع اإلبداع لدى المعلمين.

 -2إن قو الاالد االجتماعية يمانها أن ت يد أو تعيل الداهعية للمعلمين والدعم التانم لهم.
 .4دراسـة جيزيكـي ،انـدرو )  (Jezcki And Andrew , 1997بعنوان":تحليـل العالقـة بـين

الـــنمط اإلبـــداعي وســـلوك القائـــد لـــدى اإلداريـــين بالمدرســـة البتدائيـــة والمتوســـطة والثانويـــة بســـان
فرانسسكو "
An Analysis of Relationship Between Creativity Style And Leader
Middle And Secondary Schools" ،Behavior in Elementary
هدده

هدذه الد ارسدة إلددى التعدر إلدى الدددور الدذ يتعدين علددى مددير المددارث الايددام بده هيمدا يتعلددل

بالمستوى التعليمم وهعالية الدور المدرسم ،وقد استخدم

الدراسة المنهج الوصفم التحليلم.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:
 -1بلغ معدف الدرجة اإلبداعية للمديرين  25.3ماارنة بالمعدف المعيار والبدالغ  .26وقدد أو ده
أهراد العينة هم إجاباتهم أنهم يف لون التفاير على التعليم التانم.
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 -2إن هن دداك مجموع ددة م ددن المْ ددااف الجي ددد تأخ ددذ طرياه ددا للته ددور بمع دددال
إجابددا

متس ددارعة تتطل ددب

جديددد وأنمدداط ايجابيددة جديددد ونوعددا مددن اإلبددداع يسددتطيع اسددتاراء مددا وراء المتطلبددا

اآلنية وياون مْتمة على رؤية لما ينبغم إن ياون عليه الو ع هم المستابف.
التعقيب على الدراسات السابقة:
اْتمف العر

هدذه الد ارسددا

السابل لد ارسدا

عربيدة وأجنبيدة تناولد

إدار التغييدر واإلبدداع اإلدار  ،حيدي راد

علددى أهميددة إدار التغييددر هددم عصدرنا هددذا لددد رؤسدداء األقسددام هددم الجامعددا

التعليمية ،ومدير ومدي ار المددارث ومؤسسدا

إداريدة أخدرى .امدا راد

واإلدا ار

علدى أهميدة اإلبدداع اإلدار

لدى اإلدا ار أي ا همنها ما تالم عن مها ار اإلبداع اإلدار  ،ومنها ما تالم عن العوامف المؤثر على
عن العوامف والسبف التم تساعد على اإلبداع اإلدار  ،وهناك دراسا

اإلبداع ،وأخرى تالم

ربط اإلبداع اإلدار ببع

الموا يع األخرى مثف إدار الوقد

ببيددان أوجدده التْددابه واالخددتة

بددين الد ارسددة الحاليددة والد ارسددا

تدم هيهدا

والايداد التحويليدة .وهندا سدياوم الباحدي
السدداباة مددن حيددي (مو ددوع الد ارسددة،

م ددنهج الد ارس ددة ،أدا الد ارس ددة ،مجتم ددع وعين ددة الد ارس ددة ،المرحل ددة التعليمي ددة) باإل دداهة إل ددى بي ددان أوج دده
االستفاد من الدراسا

الساباة.

أوجه التفاق و أوجه الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أولا :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:
اتفا

الدراسة الحالية مع معتم الدراسا

الساباة العربية واألجنبية هدم اسدتخدامها للمدنهج الوصدفم

التحليل ددم مث ددف د ارس ددة (مـــرزوق ،)2112 ،ود ارس ددة (الهبيـــل )2115 ،ود ارس ددة (الســـبيعي،) 2112،
ودراسة (البارقي )2112،واختلف

مع بع

الد ارسدا

 )2100حيي استخدما المنهج الوصفم المسحم.

اد ارسدة (العجلـة  ،)2112،ود ارسدة (البـدراني،

ثانيا :من حيث أداة الدراسة:
اسدتخدم

الد ارسددة الحاليدة االسددتبانة ادأدا للد ارسددة ،وقدد اتفاد

مدع معتددم الد ارسدا

السدداباة العربيدة

واألجنبيددة هددم اسددتخدام االسددتبانة اددأدا رليسددة للد ارسددة مثددف د ارسددة (عبيــد )2112 ،ود ارس دة (الرقـــب،

 )2115ودراسة (أبوهين )2101 ،ودراسة (البدراني.)2100 ،
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ثالثا :من حيث المجتمع وعينة الدراسة:
اتفا

الدراسة الحالية هم اختيار مجتمع الدراسة من المعلمين مع العديد من الد ارسدا

السداباة مثدف

د ارسد د د ددة (الســـــــــلمي )2115 ،ود ارسد د د ددة (أبـــــــــوهين )2101 ،ود ارسد د د ددة (الهبيـــــــــل )2115،ود ارسد د د ددة
(الهذلي.)2101،
الد ارسددة الحاليددة مددع د ارسددا

واختلفد

الد ارس ددة وعينته ددا ه ددم تل ددك الد ارس ددا

أخددرى مددن حيددي مجتمددع وعينددة الد ارسددة حيددي اْددتمف مجتمددع

عل ددى الم ددديرين أو المْددرهين الترب ددويين والم ددوتفين باإل دداهة إل ددى

المعلمين مثف دراسة (الرقب )2115 ،ودراسة (مرزوق ،)2112 ،ودراسة (العجلة ،)2112 ،ودراسة

(الحربي )2113 ،والتم اان
والتددم اان د

عيندة الد ارسدة هيهدا مدن المددراء هدم الدو ا ار ود ارسدة (البـدراني)2100،

عينددة الد ارسددة مددن مدددير المدددارث الحاوميددة وهندداك د ارسددا

والتعليم مثف دراسة (السبيعي.)2112،
رابع ا :من حيث المرحلة التعليمية:
اتفا

الدراسة الحالية مع بع

الدراسا

طبا د

علددى مدددير التربيددة

الساباة هم اختيار مرحلة التعليم الثانو مثف دراسة

(الهبيل )2115 ،ودراسة (مسلم )2113 ،ودراسة (السلمي )2115 ،ودراسة(الهذلي.)2101،
واختلفد د د د د

م د د د ددع بعد د د د د

الد ارس د د د ددا

الس د د د دداباة ه د د د ددم اختي د د د ددار المرحل د د د ددة التعليمي د د د ددة مث د د د ددف د ارس د د د ددة

(دروزه )2111 ،ودراسة(البدراني )2100 ،حيي اختار اف منهما مرحلة التعليم األساسم اما د ارسدة

(خلف )2101 ،حيي اان

هذه الدراسا

هم مرحلة التعليم الجامعم.

أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:
من خالل الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يلي:
 -1بناء هار الدراسة من خةف التراي على المو وع المراد دراسته وبناء اإلطار النتر .
 -2تعري

مصطلحا

الدراسة.

 -8اختيار منهج الدراسة واألدا المناسبة للدراسة الحالية.
 -3استفاد أي ا هم اختيار عينة الدراسة وتحديدها.
 -5تحديد األساليب اإلحصالية المناسبة.

 -6بناء االستبانة وصياغة الفا ار وتطويرها.

 -7اختيار المتغي ار (الجنث ،المؤهف العلمم ،سنوا

الثانوية العامة).
 -3عر

ومناقْة النتالج وتفسيرها ،وتاديم التوصيا
41

الخدمة ،المنطاة التعليمية ،التخصدص هدم
والماترحا .



تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي:
 -1تتمي الدراسة الحاليدة عدن الد ارسدا

السداباة هدم تناولهدا لمو دوع إدار التغييدر وعةقتهدا باإلبدداع

اإلدار لدددى مدددير المدددارث الثانويددة بمحاهتددا

غد مددن وجهددة نتددر المعلمددين وقددد تددم تطبياهددا

على المجتمع الفلسطينم وهذا لم يتم تناوله هدم د ارسدا

الساباة هم مجتمعا

 -2را د

مختلفة ما بين عربية وأجنبية.

أخدرى ،حيدي تدم تطبيدل معتدم الد ارسدا

هددذه الد ارسددة علددى مهددا ار اإلبددداع اإلدار و تددذليف ااهددة المعوقددا

اإلدار لام نصف بإدارتنا للتغيير المنْود.
























4,

أمددام تحايددل اإلبددداع



الفصل الرابع




إجـراءات الدراسـة
 منهج الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.

 أدوات الدراسة.
 صدق الستبانة.
 ثبات الستبانة.

 األساليب الحصائية.
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسـة
يت من هذا الفصف الخطوا

التم تم

واإلجراءا

هم الجانب الميدانم من هدذه الد ارسدة مدن

حي ددي م ددنهج الد ارس ددة ،ومجتم ددع الد ارس ددة ،والعين ددة الت ددم طباد د
والد ارسددة االسددتطةعية الختبددار صدددل وثبددا

عليه ددا الد ارس ددة ،واألدوا

المس ددتخدمة،

األدوا  ،والتوصددف إلددى النتددالج النهاليددة للد ارسددة ،وذلددك

على النحو التالم:

أولا :منهج الدراسة:

اسددتخدم الباحددي المددنهج الوصددفم اوندده المةلددم لهددذه الد ارسددة حيددي أن هددذا المددنهج يبحددي عددن

الحا در ،ويهددد

إلدى تجهيد بياندا

إلثبدا

معينددة تمهيدداً لإلجابددة عددن تسداؤال

هددرو

تتعلل بدالتواهر الحاليدة ،واألحدداي الراهندة التدم يمادن جمدع المعلومدا

وذلك باستخدام أدوا

عنهدا هدم مدان إجدراء البحدي،

مناسبة (األغا ،)34 :2002 ،إذ تحدد الدراسة الوصدفية الو دع الحدالم للتداهر

المد دراد د ارس ددتها وه ددو م ددنهج يس ددتخدم االس ددتبيانا
المو وعية والثبا

محدددد بدقددة

(أبو عالم.)00 :8991 ،

ه ددم جم ددع البيان ددا

ثانيا :مجتمع الدراسة:

يتاددون مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع معلمددم ومعلمددا

عل ددى أن تا ددون عل ددى درج ددة م ددن

المرحلددة الثانويددة هددم محاهتددا

غد للعددام

الد ارسد ددم ,41, -,411م ،والبد ددالغ عد ددددهم ( )4444معل د دم ومعلمد ددة(.وزارة التربيــــة والتعلــــيم العــــالي
الفلسطينية.)2082،

والجدوف التالم( )4,0يبين تو يع مجتمع الدراسة تبعاً للجنث والمحاهتة:
جدول ()4,0

يبين توزيع مجتمع الدراسة لمعلمي الثانوية تبع ا للنوع والمحافظات
الجنس

ذكور

إناث

ْماف غ

344

444

ْرل غ

441

344

غرب غ

43,

4,,

الوسطى

344

3,4

خان يونث

4,3

4,3

ْرل خان يونث

,44

144

رهه

,44

,41

المجموع

,444

,444

المحافظة

المجموع الكلي

4444
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ثالثا :عينة الدراسة:

أ .العينة الستطالعية:
تددم اختيددار عينددة عْد دوالية اسددتطةعية قوامهددا ( )43مددن المعلم ددين مددن الجنسددين مددن مجتم ددع

الدراسة األصلم ،وتدم تطبيدل األدوا
صددةحية األدوا

المسدتخدمة هدم هدذه الد ارسدة علدى هدذه العيندة بهدد

التحادل مدن

للتطبيددل علددى أه دراد العينددة الاليددة ،وذلددك مددن خددةف حسدداب صدددقها وثباتهددا بددالطرل

اإلحصالية المةلمة.

ب .العينة الميدانية:
تم اختيار عينة عْوالية طباية من مجتمع الدراسة األصلم ،وقد بلدغ عددد أهدراد العيندة ()4,,

معلمداً مددن الجنسددين مددا نسددبته  %14مددن مجتمددع الد ارسددة ،مددنهم ( ),44مددن الددذاور بنسددبة ()%4433
ومنهم ( ),34من اإلناي بنسبة (.)%46.6

والجد دددوف التد ددالم( )3,,يبد ددين التا د د ار ار والنسد ددب الملويد ددة لتو يد ددع أه د دراد العيند ددة تبع د داً لعد دددد مد ددن

المتغي ار المستالة التصنيفية ،وذلك اما يلم:

جدول ()3,2

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفق ا للمتغيرات التصنيفية
البيان
النوع الجتماعي

المتغير

العدد

%

ذاور

,44

4433

إناي

,34

3434

144

,431

134

,434

أاثر من  14سنوا

,34

3434

ْماف غ

44

1434

غرب غ

114

,131

ْرل غ

43

133,

الوسطى

44

1434

خان يونث

43

1,34

ْرل خان يونث

33

433

رهه

44

1131

باالوريوث

341

4434

41

1134

علوم

,44

3334

هداب

,44

4433

 4سنوا
سنوات الخدمة

المنطقة التعليمية

المؤهل العلمي
التخصص في الثانوية
العامة

هأقف

14 – 4

دراسا

عليا
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رابعا :أدوات الدراسة:

 .8استبانة أساليب إدارة التغيير :إعداد الباحث
بعد االطةع على األطر النترية والد ارسدا

السداباة ذا

الصدلة بمو دوع الد ارسدة مثدف د ارسدة

(الهبيل  ،)2001،قام الباحي بإعداد استبانة أساليب إدار التغيير وهل الخطوا
 -تحديد المجاال

الرليسية التم ْملتها االستبانة وصياغة الفا ار التم تاع تح

 إع ددداد االس ددتبانة ه ددم ص ددورتها األولي ددة والت ددم ْ ددملاالستبانة هم صورتها األولية.

 -عر

االتية:

اف بعد.

( )41ها ددر و(الملح ددل  -أ ) يو دده

االسدتبانة علدى المْدرهين علدى هدذه الد ارسدة مدن أجدف اختبدار مددى مةءمتهدا لجمدع

البيانا .

 تعديف االستبانة بْاف أولم حسب أر المْرهين.االسدتبانة علدى ( )13مددن المحامدين التربدويين و(الملحددل -ب) يبدين أع داء لجنددة

 -عدر

التحايم.

 -بعدد إجدراء التعدددية

التددم أوصدى بهددا المحامددون بحددذ

بعد

الفاد ار وتعددديف وصددياغة

بع ها هاد بلغ عدد ها ار االستبانة بعد صياغتها النهاليدة ( )34هادر مو عدة علدى خمسدة
امددا هددو مو دده هم(الملحددل -ج ) ،والجدددوف التددالم ( )3,4يبددين تو يددع ها د ار

مجدداال

االستبانة على المجاال :

جدول ()3,4

توزيع الفقرات على مجالت استبانة أساليب إدارة التغيير
عدد الفقرات

أرقام الفقرات

المجال

4

4–1

المدرسة وأولوياتها

4

14 – 14

بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير

4

,, – 14

تاديم نموذج سلوام يحتذى به

11

44 – ,4

التحفي الذهنم أو االستثار الفارية

14

34 – 43

عملية تطوير رؤية ورسالة المدرسة
تحديد أهدا

وتددتم االسددتجابة علددى االسددتبانة وهاداً لتدددرج خماسددم علددى طرياددة لياددر (ابيددر جددداً – ابيددر –

متوس ددطة – قليل ددة – قليل ددة ج ددداً) وتص ددحه عل ددى التد دوالم بال دددرجا
الفا ار إيجابية التصحيه.

( ،)1 - , – 4 – 3 – 4وجمي ددع

ويددتم احتسدداب درجددة المفحددوص علددى االسددتبانة بجمددع درجاتدده علددى اددف مجدداف وجمددع درجاتدده

علددى جميددع المجدداال

لحسدداب الدرجددة الاليددة إلدار التغييددر ،وتت دراوح الدرجددة علددى االسددتبانة ااددف بددين

( ,14 – 34درجددة) ،وتعبددر الدرجددة المنخف ددة عددن
المرتفعة عن قو أساليب إدار التغيير.
44

ددع

أسدداليب إدار التغييددر هيمددا تعبددر الدرجددة



إجراءات الصدق والثبات لستبانة أساليب إدارة التغيير:

أولا :الصدق:

 .8صدق المحكمين:
تددم ع ددر

االس ددتبانة علددى ع دددد م ددن المحام ددين المختصددين (ملحـــق -ب) ،حيددي ق دداموا بإب ددداء هراله ددم

ومةحتتهم حوف مناسبة ها ار االستبانة و مدى انتماء الفا ار الى ادف بعدد  ،حيدي قدام الباحدي بأخدذ
مةحتاتهم بعين االعتبار .
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 .2صـدق التساق الداخلي:
لحساب صدل استبانة أساليب إدار التغييدر قدام الباحدي بحسداب معدامة

اف هار ودرجة المجاف الذ تنتمم إليه ،والجدوف التالم( )3,3يبين ذلك:

االرتبداط بدين درجدة

جدول ()3,4

ارتباط درجة كل فقرة من استبانة أساليب إدارة التغيير مع درجة المجال الذي تنتمي إليه
الفقرة

المجال

معامل

الرتباط

المجال

مستوى الدللة
دالة عند 4341

الفقرة

معامل

الرتباط

مستوى الدللة
دالة عند 4341

,4

0.831

,3

0.826

دالة عند 4341

,4

0.889

دالة عند 4341

,4

0.828

دالة عند 4341

نموذج

,4

0.817

دالة عند 4341

سلوكي

,4

0.803

دالة عند 4341

,4

0.771

دالة عند 4341

0.883

دالة عند 4341
دالة عند 4341
دالة عند 4341

1

0.808

2

0.836

دالة عند 4341

3

0.844

دالة عند 4341

4

0.704

دالة عند 4341

5

0.717

دالة عند 4341

6

0.770

دالة عند 4341

7

0.770

دالة عند 4341

8

0.665

دالة عند 4341

44

9

0.759

دالة عند 4341

31

0.672

10

0.796

 -2تحديد

دالة عند 4341

32

0.807

11

0.752

دالة عند 4341

33

0.899

دالة عند 4341

أهداف

12

0.794

دالة عند 4341

34

0.859

13

0.744

دالة عند 4341

دالة عند 4341

35

0.761

دالة عند 4341

14

0.830

دالة عند 4341

15

0.724

دالة عند 4341

36
37

0.818
0.801

دالة عند 4341

16

0.823

دالة عند 4341

38

0.846

17

0.787

دالة عند 4341

39

0.747

دالة عند 4341

18

0.790

ثقافة مشتركة

دالة عند 4341

40

0.781

دالة عند 4341

14

0.792

دائمة للتغيير

دالة عند 4341

41

0.799

دالة عند 4341

,4

0.795

دالة عند 4341

42

0.848

دالة عند 4341

21

0.727

دالة عند 4341

43

0.859

دالة عند 4341

22

0.677

دالة عند 4341

 -8عملية
تطوير رؤية
ورسالة

المدرسة

المدرسة

وأولوياتها

 -4بناء

 -3تقديم

يحتذى به

 -0التحفيز
الذهني أو
الستثارة
الفكرية

دالة عند 4341
دالة عند 4341

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )4,عند مستوى داللة  ،43,44 =4344وعند مستوى داللة 434,4 =4341

يتبين من الجدوف السابل( )3,3أن جميع ها ار استبانة أساليب إدار التغيير ( 34هار ) حااد
ارتباطا

دالة مع درجة المجاف الذ تنتمم إليه عند مستوى داللة .4341
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امددا تددم حسدداب معددامة

التالم ( )3,4يبين ذلك:

االرتبدداط بددين درجددة اددف مجدداف والدرجددة الاليددة لةسددتبانة ،والجدددوف
جدول ()3,0

يبين ارتباطات درجات مجالت استبانة أساليب إدارة التغيير مع الدرجة الكلية لالستبانة
معامل

المجالت

الرتباط

عملية تطوير رؤية ورسالة المدرسة

مستوى الدللة

0.919

دالة عند 4341

المدرسة وأولوياتها

0.863

دالة عند 4341

بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير

0.897

دالة عند 4341

تاديم نموذج سلوام يحتذى به

0.948

دالة عند 4341

التحفي الذهنم أو االستثار الفارية

0.933

دالة عند 4341

تحديد أهدا

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )4,عند مستوى داللة  ،43,44 =4344وعند مستوى داللة 434,4 =4341

حاا د

يتب ددين م ددن الج دددوف الس ددابل ( )3,4أن جمي ددع مج دداال

ارتباطددا

معامة

اس ددتبانة أس دداليب إدار التغيي ددر الخمس ددة

دالددة مددع الدرج دة الاليددة لةسددتبانة عنددد مسددتوى داللددة أقددف مددن  ،4.11هاددد تراوح د

االرتبداط بدين ( ،)4.434 – 4.444ممدا يددلف أي داً علدى أن االسدتبانة هدم صدورتها النهاليدة

تتسم بدرجة عالية من صدل االتسال الداخلم .اما يْير ذلك إلى أن جميع ها ار ومجاال

االسدتبانة

تْترك هم قياث سمة أساليب إدار التغيير لدى أهراد العينة من المعلمين .
ثبات استبيان أساليب إدارة التغيير:

أ .ثبات التجزئة النصفية:

قددام الباحددي بحسدداب ثبددا
بين درجا

االسددتبانة بطرياددة التج لددة النصددفية ،وذلددك بحسدداب معامددف االرتبدداط

أهراد العينة االستطةعية على الفا ار الفردية لاف مجاف ،ودرجاتهم على الفا ار ال وجيدة،

ثدم اسددتخدم معادلددة جتمدان ،وقددد بلغد

قيمددة معامدف الثبددا

بعددد التعدديف بتلددك المعادلددة ( ،)0.959وهددم

قيمة دالة إحصالياً عند مستوى  ،4341األمر الذ يدلف على درجة جيد من الثبا .
ب .ثبات الستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
تددم تادددير ثبددا

التالم ( )3,4يبين ذلك:

االسددتبانة بحسدداب معامددف ألفددا ارونبدداخ لفا د ار االسددتبانة بمجاالتدده ،والجدددوف
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جدول ()3,6

يبين معامالت الثبات لمجالت استبانة أساليب إدارة التغيير باستخدام معامل ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مستوى الدللة

مجالت الستبيان

4

0.912

دالة عند 4341

المدرسة وأولوياتها

4

0.889

دالة عند 4341

بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير

4

0.897

دالة عند 4341

تاديم نموذج سلوام يحتذى به

11

0.955

دالة عند 4341

التحفي الذهنم أو االستثار الفارية

14

0.941

دالة عند 4341

الدرجة الالية الستبيان أساليب إدار التغيير

34

0.982

دالة عند 4341

عملية تطوير رؤية ورسالة المدرسة
تحديد أهدا

يت دده مددن الجدددوف السددابل ( )3,4أن قدديم ألفددا مرتفعددة وتدددلف علددى أن االسددتبانة يتسددم بدرجددة

جيد من الثبا

تفم بمتطلبا

تطبيل االستبانة على أهراد العينة األساسية.

ومما سبل ات ه للباحي أن استبانة أساليب إدار التغييدر مو دوع الد ارسدة يتسدم بدرجدة عاليدة

من الصدل والثبا ؛ تع

النتالج التم سيتم جمعها للحصوف عليها.

 .2استبانة اإلبداع اإلداري :إعداد الباحث
بعد االطةع على األطر النترية والدراسا

الساباة ذا

الصلة لمو وع الدراسة مثف دراسة (أبوهين،

 )2080قام الباحي بإعداد استبانة مها ار اإلبداع اإلدار  ،تتاون االستبانة من ( )44هار مو عة

على  4مجاال (ملحل – ج) ،والجدوف التالم ( )3,4يبين تو يع ها ار االستبانة على المجاال
ها ار اف مجاف:

جدول ()3,4
تو يع الفا ار على مجاال
المجال

استبيان اإلبداع اإلدار
عدد الفقرات

أرقام الفقرات

الطالقة

4

4-1

المرونة

3

14-4

األصالة

4

14-11

الحساسية للمشكالت

4

,4-14

التحليل والربط

4

,4-,3

الحتفاظ بالتجاه

3

44-44

المخاطرة والتحدي

3

44-43

الدرجة الكلية لإلبداع اإلداري

44

44

وعدد



وتددتم االسددتجابة علددى االسددتبانة وهاداً لتدددرج خماسددم علددى طرياددة لياددر (ابيددر جددداً – ابيدر –

متوس ددطة – قليل ددة – قليل ددة ج ددداً) وتص ددحه عل ددى التد دوالم بال دددرجا

( ،)1 - , – 4 – 3 – 4وجمي ددع

الفا ار إيجابية التصحيه.

ويددتم احتسدداب درجددة المفحددوص علددى االسددتبانة بجمددع درجاتدده علددى اددف مجدداف وجمددع درجاتدده

على جميع المجاال

لحساب الدرجة الالية لةستبانة ،وتتراوح الدرجة على االستبانة اادف بدين (– 44

 144درجددة) ،وتعبددر الدرجددة المنخف ددة عددن

مستوى مرتفع من اإلبداع اإلدار .

ددع

اإلبددداع اإلدار هيمددا تعبددر الدرجددة المرتفعددة عددن

إجراءات الصدق والثبات لستبانة اإلبداع اإلداري:

الصـدق :صـدق التساق الداخلي:

لحسدداب صدددل اسددتبيان اإلبددداع اإلدار تددم حسدداب معددامة

المجاف الذ تنتمم إليه ،والجدوف التالم( )3,4يبين ذلك:

االرتبدداط بددين درجددة اددف هاددر ودرجددة

جدول ()3,1

ارتباط درجة كل فقرة من استبانة اإلبداع اإلداري مع درجة المجال الذي تنتمي إليه
المجال

-8

الطالقة

 -2المرونة

-4

األصالة

الفقرة

الرتباط

مستوى الدللة
دالة عند 4341

الرتباط

دالة عند 4341

,4

0.812

,1

0.887

دالة عند 4341

,,

0.855

دالة عند 4341

,4

0.830

دالة عند 4341

,3

0.810

دالة عند 4341

,4

0.812

دالة عند 4341

 -0التحليل

,4

0.864

والربط

دالة عند 4341

,4

0.885

دالة عند 4341

0.806

دالة عند 4341
دالة عند 4341
دالة عند 4341

1

0.859

2

0.876

دالة عند 4341

3

0.810

دالة عند 4341

4

0.842

دالة عند 4341

5

0.780

دالة عند 4341

6

0.832

دالة عند 4341

7

0.813

دالة عند 4341

8

0.867

دالة عند 4341

9

0.826

دالة عند 4341

,4

10

0.838

دالة عند 4341

,4

0.813

11

0.659

دالة عند 4341

44

0.808

12

0.680

دالة عند 4341

31

0.886

دالة عند 4341

13

0.517

دالة عند 4341

32

0.805

دالة عند 4341

14

0.684

دالة عند 4341

33

0.870

دالة عند 4341

15

0.553
0.601
0.659

دالة عند 4341

34

0.873

دالة عند 4341

دالة عند 4341

35

0.787

دالة عند 4341

17

0.824

دالة عند 4341

36

0.812

دالة عند 4341

16
-3

معامل

المجال

الفقرة

معامل

مستوى الدللة

-3

الحساسية
للمشكالت

 -6الحتفاظ
بالتجاه

 -4المخاطرة
والتحدي
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الحساسية

18

0.816

دالة عند 4341

للمشكالت

14

0.858

دالة عند 4341

37

0.783

دالة عند 4341

قيمة (ر) الجدولية (د.ح=  )4,عند مستوى داللة  ،43,44 =4344وعند مستوى داللة 434,4 =4341

ارتباطا

يتبددين مددن الجدددوف السددابل( )3,4أن جميددع ها د ار اسددتبانة اإلبددداع اإلدار ( 44هاددر ) حاا د
دالة مع درجة المجاف الذ تنتمم إليه عند مستوى داللة . 4341

ام ددا ت ددم حس دداب مع ددامة

التالم( )3,4يبين ذلك:

االرتب دداط ب ددين درج ددة المج دداف والدرج ددة الالي ددة لةس ددتبانة ،والج دددوف
جدول ()3,9

يبين ارتباطات درجات مجالت استبانة اإلبداع اإلداري مع الدرجة الكلية لالستبانة
معامل الرتباط

مستوى الدللة

المجالت
الطالقة

0.936

دالة عند 4341

المرونة

0.923

دالة عند 4341

األصالة

0.820

دالة عند 4341

الحساسية للمشكالت

0.933

دالة عند 4341

التحليل والربط

0.907

دالة عند 4341

الحتفاظ بالتجاه

0.859

دالة عند 4341

المخاطرة والتحدي

0.931

دالة عند 4341

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )4,عند مستوى داللة  ،43,44 =4344وعند مستوى داللة 434,4 =4341

ارتباطا

يتب ددين م ددن الج دددوف الس ددابل( )3,4أن جمي ددع مج دداال

اس ددتبانة اإلب ددداع اإلدار الس ددبعة حااد د

دالة مع الدرجة الالية لةستبانة عند مستوى داللة  ،4341هاد تراوح

معامة

االرتباط بين

( ،)4.444 – 4.4,4ممددا يدددلف أي داً علددى أن االسددتبانة هددم صددورته النهاليددة تتسددم بدرجددة عاليددة مددن
صدل االتسال الداخلم .اما يْير ذلك إلى أن جميع ها ار ومجاال

اإلبداع اإلدار لدى أهراد العينة من المعلمين.

االستبانة تْترك هم قياث سدمة

ثبات استبانة اإلبداع اإلداري:

أ .طريقة التجزئة النصفية:

قددام الباحددي بحسدداب ثبددا

بين درجا

االسددتبانة بطرياددة التج لددة النصددفية ،وذلددك بحسدداب معامددف االرتبدداط

أهراد العينة االستطةعية على الفا ار الفرديدة لةسدتبانة ،ودرجداتهم علدى الفاد ار ال وجيدة،

ثدم اسددتخدم معادلددة جتمدان ،وقددد بلغد

قيمددة معامدف الثبددا

بعددد التعدديف بتلددك المعادلددة ( ،)0.969وهددم

قيمة دالة إحصالياً عند مستوى  ،4341األمر الذ يدلف على درجة جيد من الثبا .
4,



ب .ثبات الستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
تم تادير ثبا

االستبانة بحساب معامف ألفا ارونباخ لفا ار اف مجاف من مجاال

والجدوف التالم( )3,14يبين ذلك:

االسدتبانة،

جدول ()3,80

يبين معامالت الثبات لمجالت استبانة اإلبداع اإلداري باستخدام معامل ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مستوى الدللة

مجالت الستبيان
الطالقة

4

0.911

دالة عند 4341

المرونة

3

0.855

دالة عند 4341

األصالة

4

0.924

دالة عند 4341

الحساسية للمشكالت

4

0.931

دالة عند 4341

التحليل والربط

4

0.910

دالة عند 4341

الحتفاظ بالتجاه

3

0.863

دالة عند 4341

المخاطرة والتحدي

3

0.828

دالة عند 4341

الدرجة الكلية لستبيان اإلبداع اإلداري

44

0.981

دالة عند 4341

يت دده مددن الجدددوف السددابل ( )3,14أن قدديم ألفددا مرتفعددة وتدددلف علددى أن االسددتبانة تتسددم بدرجددة
تطبيل االستبانة على أهراد العينة.

جيد من الثبا  ،وتفم بمتطلبا

ومما سبل ات ده للباحدي أن اسدتبانة اإلبدداع اإلدار مو دوع الد ارسدة تتسدم بدرجدة عاليدة مدن

الصدل والثبا ؛ تع

النتالج التم سيتم جمعها للحصوف على النتالج النهالية للدراسة.

خامسا :األساليب اإلحصائية:

تم استخدام برنامج الر م اإلحصالية للعلوم االجتماعية  SPSSلتفريغ البيانا
بهددد

حسدداب صدددل وثبددا

أدوا

الد ارسددة تددم تطبيددل األدوا

ومعالجتها اما يلم:

علددى العينددة االسددتطةعية ،ثددم اسددتخدم

الباحي األساليب اإلحصالية التالية:

أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:
 معامف ارتباط بيرسون :للتحال من صدل االتسال الداخلم لةستبيان ،ولثبا -معادلة جتمان لحساب ثبا

التج لة النصفية.

 -معادلة ألفا ارونباخ :لحساب الثبا .
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ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
 -المتوس ددطا

الحس ددابية واالنح اره ددا

المعياري ددة وال ددو ن النس ددبم لتحدي ددد درج ددة ممارس ددة أس دداليب إدار

التغييددر لدددى مدددير المدددارث وتحديددد مسددتوى تدواهر مهددا ار اإلبددداع اإلدار لدددى مدددير المدددارث
من وجهة نتر المعلمين.

 معامف ارتباط بيرسون للاْ -اختبددار " "  T-Testللاْ د

عن العةقة بين المتغي ار (إدار التغيير واإلبداع اإلدار ).

عددن داللددة الفددرول بددين متوسددطا

االجتماعم _ المؤهف العلمم _ التخصص هم الثانوية العامة).

 تحليف التباين األحاد للاْ(سنوا

عن داللة الفرول بين متوسطا

الخدمة_ المنطاة التعليمية).

 اختبددار ْدديفيه للاْ دالمنطاة التعليمية).

درجددا

درجا

عينتددين مسددتالتين( النددوع

أاثر من عينتين مستالتين

عددن اتجدداه الفددرول الناتجددة عددن تحليددف التبدداين األحدداد (سددنوا

43
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الفصل اخلامس

نتائـج الدراسـة وتفسريها
والتوصيات و املقرتحات

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس.
 التعقيب على نتائج الدراسة.
 التوصيات.

 المقترحات.

44



الفصل اخلامس

نتائـج الدراسـة وتفسريها
يت ددمن هددذا الفصددف النتددالج التددم تددم التوصددف إليهددا هددم هددذه الد ارسددة ،وذلددك بعددد اإلجابددة عددن

األسددللة باسددتخدام األسدداليب اإلحصددالية المناسددبة لاددف منهددا ،امددا تددم تفسددير ومناقْددة النتددالج التددم يددتم
التوصف إليها هم

وء اإلطار النتر والدراسا

الساباة وصياغة التوصيا

والماترحا

هم

ولها:

 .8نتائج السؤال األول الذي ينص على:
ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظـات غـزة ألسـاليب إدارة التغييـر مـن وجهـة نظـر
المعلمين؟
لإلجابدة عدن هدذا السدؤاف قدام الباحدي باسدتخدام المتوسددط الحسدابم واالنحد ار
النسبم الستجابا

المعيدار والددو ن

أهراد العينة على استبانة أساليب إدار التغييدر ولادم يسدتطيع الباحدي تفسدير النتدالج

اعتمدد المعيددار التدالم لدددرجا
السددلوك ،وتاددون الدددرجا

االسدتجابة ،وهددو اعتبدار أن الدرجددة عندد ( )%61هددم حدد الافايددة لابددوف

دون السددتين

ددعيفة وغيددر مابولددة ،والدددرجا

مددن ( )%62 -%61تعتبددر

متوسطة ،ومن ( )%72-%71جيد  ،ومن ( )%32 -%31جيدا جدداً  ،ومدن ( 21همدا هدول متميد ،
والجدوف التالم( )5,1يبين ذلك:

جدول ()3,0

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن

النسبي لستجابات أفراد العينة على مجالت أساليب إدارة التغيير
الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن النسبي

4

33.66

6.20

74.8

4

المدرسة وأولوياتها

4

22.32

4.49

74.4

4

بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير

4

27.07

5.08

77.4

,

تاديم نموذج سلوام يحتذى به

11

43.30

8.15

78.7

1

التحفي الذهنم أو االستثار الفارية

14

37.34

7.51

74.7

3

الدرجة الالية الستبيان أساليب إدار التغيير

34

163.69

28.43

76.1

الستبيان
عملية تطوير رؤية ورسالة المدرسة
تحديد أهدا

عدد الفقرات

المتوسط

%

الترتيب

يت ه من الجددوف السدابل( )4,1أن درجدة ممارسدة أسداليب إدار التغييدر لددى مددير المددارث

من وجهة نتر المعلمين جيد بو ن نسبم (.)%4431
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وترتب

مجاال

استبانة أساليب إدار التغيير اما يلم:

 جدداء أسددلوب "تاددديم نمددوذج سددلوام يحتددذى بدده" هددم أعلددى م ارتددب أسدداليب إدار التغييددر بددو ن نسددبم(.)%4434

 -يليه أسلوب "بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير" بو ن (.)%4433

 وثالثاً يأتم "عملية تطوير رؤية ورسالة مْتراة للمدرسة" بو ن نسبم (.)%4334 ثم "التحفي الذهنم أو االستثار الفارية" بو ن نسبم (.)%4334 -وأخي اًر يأتم " تحديد أهدا

المدرسة وأولوياتها" بو ن نسبم ()%4333

وبددذلك هددإن جميددع مجدداال

االسددتبيان تاددع

ددمن مسددتوى متاددارب ،ممددا يْددير إلددى أن ممارسددة

أسدداليب إدار التغييددر لدددى مدددير المدددارث مددن وجهددة نتددر المعلمددين بمجاالته دا ودرجتهددا الاليددة تاددع
من هذا المستوى.

أما بخصوص تصدر أسلوب نموذج سلوام يحتدذى بده هدم أعلدى م ارتدب أسداليب إدار التغييدر

هاد يع و الباحي ذلك إلى أن:
-

هددذا األسددلوب قددد يْددجع العمددف بددروح الفريددل والعمددف الجمدداعم ويددوهر جددو مددن األلفددة واالخدداء بددين

الع دداملين ام ددا يعد د

التعليمية.

الس ددلوك اإليج ددابم ل ددديهم تج دداه المدرس ددة وادارته ددا مم ددا يحا ددل اه دددا

العملي ددة

 مددير المددارث الثانويدة يوجددون حماسدة وطاقدة هدم العمدف مدن خدةف اتبداعهم لدذلك األسدلوب ممددايحال أهدا

التغيير المنْدود .وتتفدل هدذه النتدالج مدع بعد

نتدالج د ارسدة (الهبيـل )2001 ،والتدم

أتهر أن درجة ممارسة مدير المدارث الثانوية هم تاديم نموذج سلوام يحتذى به اان

بدرجدة

عالية جداً.
أمددا درجددة ممارسددة مدددير المدددارث الثانويددة هددم تحديددد أهدددا
األخير هيرى الباحي أن السبب هم ذلك قد يرجع إلى:

 قلدة مْداراة العداملين هدم صدياغة أهددداالمحلم.

-

ددع

المدرسددة وأولوياتهددا جدداء هددم المرتبددة

المدرسدة المْدتراة المةلمدة لحاجداتهم وحاجدا

التعدداون الفعدداف بددين مدددير المدددارث ومؤسسددا

المدرسة.

 -تدنم مستوى الاناعة عند مدير المدارث بعمف اجتماعا

المجتمددع

المجتمددع المحلددم مددن أجددف تحديددد أهدددا
مثمر ألولياء األمدور؛ لمعرهدة مدا لدديهم

تجاه المدرسة .وتتفل نتالج هذه الدراسة مدع نتدالج د ارسدة (الرقـب )2001 ،والتدم أتهدر النتدالج
هيهددا أن عمليددة التغييددر غيددر ااهيددة هددم و ا ار السددلطة الفلسددطينية وتحتدداج إلددى تطددوير وتنميددة هددم

مختل

الجوانب أهمها تحديد األهدا

واألولويا .
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والجـــداول التاليـــة توضـــح المتوســـطات الحســـابية واألوزان النســـبية لفقـــرات كـــل مجـــال مـــن مجـــالت

استبانة أساليب إدارة التغيير على التوالي:

جدول ()3,2

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي لستجابات

أفراد العينة على فقرات مجال عملية تطوير رؤية ورسالة مشتركة للمدرسة
م
3

ها ار مجاف عملية تطوير رؤية ورسالة مْتراة للمدرسة
ي د ددع الم د دددير خط د ددط س د ددنوية وهص د ددلية تغط د ددم جمي د ددع أوج د دده نْ د دداط
المدرسة.

 4يساعد المدير العاملين معه على اإليمان برسالة المدرسة.
4
4
4
,

يأخد ددذ المد دددير بعد ددين االعتبد ددار خطد ددط المدرسد ددة السد دداباة عند ددد تطد ددوير
البرامج المستابلية.
يعمد ددف المد دددير علد ددى صد ددياغة رؤيد ددة مْد ددتراة للمدرسد ددة بْد دداف معلد ددن
ومفهوم.
ي ارع ددم الم دددير قابلي ددة تحاي ددل الرؤي ددة عن ددد ص ددياغة الرؤي ددة المْ ددتراة
للمدرسة.
يسددتثمر الم دددير الفددرص المتاحددة لتو دديه الرؤيددة المْددتراة للمدرسددة
وأهداهها.

 4يبين مدير المدرسة مبر ار
4

الرؤية المْتراة للمدرسة.

يحددرص المدددير علددى تعددر وجهددا
المدرسة وخططها وبرامجها.

النتددر المختلفددة حددوف توجهددا

 1يْرك المدير المعلمين هم صياغة رؤية مْتراة للمدرسة.

المتوسط

االنح ار

الو ن النسبم

الحسابم

المعيار

%

4.06

0.89

81.1

1

3.97

0.94

79.5

,

3.93

0.85

78.6

4

3.69

0.96

73.7

3

3.68

0.83

73.6

4

3.66

0.90

73.2

4

3.66

0.85

73.2

4

3.66

0.94

73.1

4

3.61

1.03

72.1

4

الترتيب

يت دده م ددن الج دددوف الس ددابل( )4,,أن مت دداهر مجددداف عملي ددة تط ددوير رؤي ددة ورس ددالة مْد ددتراة

للمدرسة من وجهة نتر أع اء الهيلة التدريسية بين (.)%4131 – 4,31
وجاء

جاء

أعلى الفا ار اما يلم:

الفار رقدم " 3ي دع المددير خطدط سدنوية وهصدلية تغطدم جميدع أوجده نْداط المدرسدة" هدم أعلدى

مراتب عملية تطوير رؤية ورسالة مْتراة للمدرسة بو ن نسبم (.)%4131

ثم الفار رقم  4يساعد المدير العاملين معه على اإليمان برسالة المدرسة" بو ن نسبم (.)%4434

وقد يع و الباحي حصوف الفارتين على أاثر درجة ممارسة إلى:
 رصد مدير المدارث للصعوباتجنبها هم عملية التخطيط.

والمعوقا

التم واجهتهم هم السنوا
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 إدراك مددير المدرسددة أن إيمددان العدداملين برسددالة المدرسددة يجنبدده الاثيددر مددن المْددااف ويجعددف العمددفأاثر إتاان .وتتفل هذه النتالج ج لياً مع نتالج دراسة (الهبيل.)2001،
أدنى الفا ار اما يلم:

هم حين اان

الفار رقم " 1يْرك المدير المعلمين هم صياغة رؤية مْدتراة للمدرسدة" هدم أدندى الم ارتدب بدو ن نسدبم

(.)%4,31

ثم الفار رقدم " 4يحدرص المددير علدى تعدر وجهدا

النتدر المختلفدة حدوف توجهدا

المدرسدة وخططهدا

وبرامجها" بو ن نسبم (.)%4431

وقد يع و الباحي حصوف الفارتين على أدنى درجة ممارسة إلى:
 -1أن الثاة ال الد لدى مدير المدرسة قد تجعله ينتهم من األمور اإلدارية بنفسه.
-,

ع

مؤسسددا

العةقة بين إدار المدرسة واألطد ار

المدؤثر هدم العمليدة التعليميدة ،وانْدغاف الاثيدر مدن

المجتمددع المحلددم هددم المْددااف األخددرى تدداراين العمددف التربددو هددم مجددتمعهم .وتتفددل

نتددالج هددذه الد ارسددة ج لي داً مددع بع د

نتددالج د ارسددة (الرقـــب )2001 ،وامددا تختل د

الدراسة مع نتالج دراسة (مرزوق )2006 ،التم أثبت
بعين االعتبار واان

بنسبة عالية.

نتددالج هددذه

أهمية أخذ الو ار للعوامدف المحيطدة بهدا

جدول ()3,1

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي لستجابات
أفراد العينة على فقرات مجال تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها

م

المتوسط

فقرات مجال تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها

 1,يراعم المدير أن تاون أهدا
11

يراعم المدير أهدا

المدرسدة وأولوياتهدا أثنداء صدناعة الاد ار ار

المتعلادة

بإحداي التغيير.

 14يتعاون المدير مع مؤسسا
14

المدرسة وا حة وقابلة للتحايل.

المجتمع المحلم لتحديد أهدا

يساهم المدير هم و ع األهدا

المدرسة.

التربوية لتوعية الطلبة هم مجاف خدمة

البيلة المحلية.

 13يراعم المدير هم تحديد األهدا
 14يحدد أهدا

ربط العاملين بالبيلة المحلية.

المدرسة تْاراياً مع العاملين.

الحسابي

المعياري

%

3.95

0.87

79.0

1

3.86

0.89

77.1

,

3.77

0.97

75.4

4

3.69

0.92

73.7

3

3.68

0.94

73.5

4

3.63

1.02

72.6

4

يت ه من الجدوف السابل( )4,4أن متاهر مجاف تحديد أهدا

نتر أع اء الهيلة التدريسية بين (.)%44– 4,34

وجاء

أعلى الفا ار اما يلم:

44

النحراف الوزن النسبي

الترتيب

المدرسة وأولوياتها مدن وجهدة



 -جداء

الفاددر رقدم " 1,ي ارعددم المدددير أن تادون أهدددا

مراتب تحديد أهدا

المدرسدة وا ددحة وقابلددة للتحايدل" هددم أعلددى

المدرسة وأولوياتها بو ن نسبم (.)%44

المدرسدة وأولوياتهدا أثنداء صدناعة الاد ار ار المتعلادة بإحدداي

 ثم الفار رقم " 11يراعم المدير أهداالتغيير" بو ن نسبم (.)%4431

وقد يع و الباحي حصوف الفارتين على أعلى درجة ممارسة إلى:

 -1اقتناع مدير المدارث بأن قياث نجاحه هم المدرسة يدأتم مدن خدةف صدياغة أهددا
محدد للمدرسة ،ومن ثم السعم لتحايل هذه األهدا

وهااً لمؤْ ار وا حة ومحدد .

وا دحة

 -,ادراك المدددير بددأن إحددداي التغييددر لأله ددف واالنتادداف مددن و ددعه ال دراهن إلددى الو ددع األه ددف
يج ددب أن يتف ددل م ددع أه دددا

المدرس ددة وأولوياته ددا .وتتف ددل نت ددالج ه ددذه الد ارس ددة م ددع نت ددالج د ارس ددة

(مـرزوق )2006 ،والتددم حصدل

هيهدا هاددر "توجدد رؤيددة ورسدالة وا دحة وماتوبددة" علدى أعلددى

درجة.
هم حين اان

أدنى الفا ار اما يلم:

 الفاد ددر رقد ددم " 14يحد دددد أهد دددا(.)%4,34

المدرسد ددة تْد دداراياً مد ددع العد دداملين" هد ددم أدند ددى الم ارتد ددب بد ددو ن نسد ددبم

 ثددم الفاددر رقددم " 13ي ارعددم المدددير هددم تحديددد األهدددا(.)%4434

ربددط العدداملين بالبيلددة المحليددة" بددو ن نسددبم

وقد يع و الباحي حصوف الفارتين على أدنى درجة ممارسة إلى:

 -1انف دراد مدددير المدددارث الثانويددة بتحديددد أهدددا
-,

المدرسددة وعدددم مْدداراة العدداملين معدده وهددذا مددا

ينتج عنه عدم تلبية العاملين لدعو المدير هم تحديد أهدا
ع

مْتراة للمدرسة.

إيمان مدير المدارث الثانوية بأهمية العةقة مع أولياء األمور والمجتمع المحلم ،ولما

لهددا مددن مددردود إيجددابم علددى العمليددة التعليميددة داخددف المدرسددة .وتتفددل نتددالج هددذه الد ارسددة مددع
نتددالج د ارسددة (الهبيــل )2001،والتددم ااند
هم تحديد أهدا

المدرسة اما تختل

هيهددا النتددالج تثبد

تدددنم مْدداراة المدددير للعدداملين

نتالج الد ارسدة مدع نتدالج د ارسدة (مـرزوق )2000 ،والدم

أتهر هيها النتالج أهمية تحليف البيلة الخارجية وربطها بعملية التغيير.
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جدول ()3,4

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي

لستجابات أفراد العينة على فقرات مجال بناء ثقافة مشتركة داعمة للتغيير
م

المتوسط النحراف الوزن النسبي

فقرات مجال بناء ثقافة مشتركة داعمة للتغيير

الترتيب

الحسابي

المعياري

%

4.12

0.91

82.4

1

4.08

0.84

81.7

,

3.89

0.93

77.8

4

 14يحرص المدير على تطوير المناخ المدرسم الداعم للتغيير.

3.83

0.94

76.6

3

 ,,يْجع العاملين على االستفاد من خب ار وتجارب المدارث المجاور

3.79

1.03

75.9

4

 14يو ه المدير للعاملين الثااهة المْتراة للمدرسة للعمف بموجبها.

3.79

0.87

75.8

4

 14يؤاد المدير على حتمية التغيير ويانع اآلخرين به.

3.76

0.96

75.2

4

 ,1يؤاد المدير على العةقا

التعاونية واالحترام المتبادف بين العاملين.

 14يؤمن المدير بأهمية التغيير والتطوير لتحسين أداء المدرسة.
,4

يْددجع المدددير المبدداد ار

المعبددر عددن الادديم الثااهيددة الجديددد هددم اددف

المناسبا .

يت ه من الجدوف السابل( )4,3أن متاهر مجاف بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير من وجهة

نتر أع اء الهيلة التدريسية بين (.)%4,33 – 443,
وجاء

أعلى الفا ار اما يلم:

 -جداء

الفادر رقددم  " ,1يؤادد المددير علددى العةقدا

التعاونيددة واالحتدرام المتبدادف بددين العداملين" هددم

أعلى مراتب بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير بو ن نسبم (.)%4,33

 ث ددم الفا ددر رق ددم  " 14ي ددؤمن الم دددير بأهمي ددة التغيي ددر والتط ددوير لتحس ددين أداء المدرس ددة" ب ددو ن نس ددبم(.)%4134

ويرى الباحي بأن حصوف الفارتين على أعلى المراتب قد يرجع إلى:

 -1اهتمام مدير المدارث بتحسين العةقدة بدين جميدع العداملين هدم المدرسدة مدن خدةف مْداراتهم
مناسددباتهم ،واتاحددة الفرصددة لهددم بددالتعبير عددن حاجدداتهم ممددا يجعلهددم أسددر مترابطددة ت يددد مددن
نْاطها وحماسها داخف المدرسة.

 -,أن اف مدير مدرسة يريد التحسين والتطدوير لمؤسسدته ،والوصدوف بهدا لأله دف ومدا يعد

ذلدك

وجود تناهث بين مدير المدارث هم تحايل نتالج أه ف هم جميع الجوانب .وتتفل نتالج هذه

الد ارسدة مددع نتددالج د ارسدة (عبيــد )2009 ،هددم تددوهر جدو مددن اإلخدداء واأللفدة بددين العدداملين .امددا
تتفددل مددع نتددالج د ارسددة (الهبيـــل )2001 ،التددم تهددر النتددالج هيهددا أن المدددير يددؤمن بأهميددة

التغيير والتطوير التربو .
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هم حين اان

أدنى الفا ار اما يلم:

 الفار رقم  " 14يؤاد المدير على حتمية التغييدر وياندع اآلخدرين بده" هدم أدندى الم ارتدب بدو ن نسدبم(.)%443,

 ثدم الفاددر رقدم  " 14يو دده المددير للعدداملين الثااهدة المْددتراة للمدرسدة للعمددف بموجبهدا" بددو ن نسددبم(.)%4434

ويرى الباحي بأن حصوف الفارتين على أدنى المراتب قد يرجع إلى:

 -1أن مدير المدارث الثانوية يؤمنون بالتغيير مثف الاثير من الناث المحبين للتغيير هم حيداتهم
لأله ف ،ولان ال يعملون على إحداثه.

 -,قلة تو يه مدير المدارث ألهمية التغيير هم ندواتهم واجتماعاتهم مع العاملين هم المدرسة.
جدول ()3,3

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي

لستجابات أفراد العينة على فقرات مجال تقديم نموذج سلوكي يحتذى به
فقرات مجال تقديم نموذج سلوكي يحتذى به

م

المتوسط النحراف الوزن النسبي

الترتيب

الحسابي

المعياري

%

4.18

0.84

83.6

1

4.05

0.94

81.1

,

4.03

0.89

80.6

4

 4,يحف المدير العاملين على إتاان العمف إلحداي التغيير.

4.03

0.88

80.6

3

 ,4يحرص المدير على الو وح هم سلواه وممارساته.

3.98

0.82

79.5

4

 ,4يتسم المدير بادرته على إدار الن اع وحف الصراع داخف المدرسة.

3.96

1.00

79.2

4

 44ياتسب احترام وتادير اآلخرين بانتهاجه السلوك الاياد المناسب.

3.95

0.99

79.0

4

 ,4يعاث المدير نموذجاً قيادياً يحتذى به.

3.89

1.01

77.9

4

3.84

0.93

76.9

4

3.81

0.90

76.3

14

3.81

1.05

76.3

11

,4

يد ددوهر المد دددير ج د دواً مد ددن االحت د درام والتاد دددير المتبد ددادلين بد ددين العد دداملين

والطلبة.

 ,3يتسم المدير بمتاهر سلواية متمي .
,4

41

يحرص المدير على أن ياون ع واً هاعةً هدم الفريدل الجمداعم هدم
المدرسة.

يحرص المدير على متابعة المستجدا

التربوية والمعرهيدة مدن خدةف

متابعة المؤتم ار وور العمف.

 ,4يمارث المدير النهج اإلدار لتغيير الو ع الحالم قوالً وهعةً.
 44يتص

المدير بالمرونة اإلدارية لتحايل التغيير المطلوب.

يت ه من الجدوف السابل( )4,4أن متداهر مجداف تادديم نمدوذج سدلوام يحتدذى بده مدن وجهدة
نتر أع اء الهيلة التدريسية بين (.)%4434 – 4434

وجاء

أعلى الفا ار اما يلم:

14,



 -جاء

الفار رقم  " ,4يوهر المدير جواً من االحتدرام والتاددير المتبدادلين بدين العداملين والطلبدة" هدم

أعلى مراتب بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير بو ن نسبم (.)%4434

 -ثم الفار رقم  " ,3يتسم المدير بمتاهر سلواية متمي " بو ن نسبم (.)%4131

وقد يع و الباحي حصوف الفارتين على أعلى المراتب إلى:

 -1يددرى مدددير المدددارث الثانويددة بددأن انتْددار جددو مددن االنسددجام والتفدداهم بددين العدداملين يددؤثر علددى
روحهم المعنوية ،ويساعدهم على انجا األعماف بسرعة واتاان مما يحال أهدا

المدرسة.

 -,مدير المدرسة هو الاالد األوف هم مؤسسته والمسلوف عنها ،ههذا يحتم عليه أن تاون سلواياته
متمي  ،حيي أنه ال يوجد مدير يدعو إلصةح سلوايا

هم حين اان

أدنى الفا ار اما يلم:

 -الفار رقم  " 44يتص

المعلمين وهو ذو سلوك سلبم.

المدير بالمرونة اإلدارية لتحايل التغيير المطلوب" والفار رقم  " ,4يمارث

المدير النهج اإلدار لتغيير الو ع الحالم قوالً وهعةً "هم أدنى المراتب بو ن نسبم (.)%44.4

وقد يع و الباحي حصوف الفارتين على أدنى المراتب إلى:
 -1أن بعد

مدددير المددارث الثانويددة ال يتراجعدون عددن قد ارراتهم الصددادر عدنهم عنددد اختةههدا مددع

العدداملين وهددذا قددد يرجددع إلددى أنهددم ال يريدددون التهددور أنهددم علددى تصددر خدداطئ هيصددروا علددى

ق ارراتهم.

 -,إن مدير المدارث الثانوية يحتاجون إلى دو ار تدريبيدة تو ده لهدم هليدا
المدرسة هربما يدرك المدير أهمية التغيير ويعلن عنه ولان ال يعر اي

تطبيدل التغييدر هدم

يطباده ؟ هادد يحتداج

هذا الْمء الى العمف واالجراء.

 -3أي ددا هندداك معوقددا

تعتددر

للمدرسددة واثددر المسددلوليا

مدددير المدرسددة هددم تطبيددل التغييددر هددم مدرسددته منهددا قلددة المي انيددة

لدددى مدددير المدرس دة وعدددم اهتمددام مددديريا

ومسد دداعدتهم لتطبياد دده ،ولاد ددد اتفا د د

(دروزة ،)2004،والت ددم خلصد د

التربيددة والتعلدديم هددم ذلددك

هد ددذه النتد ددالج مد ددع نتد ددالج د ارسد ددة (الهبيـــــل  )2001،ود ارسد ددة

إل ددى أن النت ددام البيروق ارط ددم وال ددروتين اإلدار ه ددم و ار التربي ددة

والتعليم ،واستلثار المسلولين باتخاذ هذه الاد ار ار وعددم مْداراة المددير بهدا وهادر مي انيدة المدرسدة

و يل وق

المدير ،والترو

السياسية التم يعيْها الْعب الفلسطينم هم األسباب التم تحوف

دون اتخاذ المدير للا ار ار التطويرية ،واحداي التغيير األه ف هم المدرسة.
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جدول ()3,2

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي لستجابات

أفراد العينة على فقرات مجال التحفيز الذهني أو الستثارة الفكرية

فقرات مجال التحفيز الذهني أو الستثارة الفكرية

م

المتوسط النحراف الوزن النسبي

الترتيب

الحسابي

المعياري

%

3.95

0.89

79.0

1

3.84

0.88

76.7

,

3.83

0.92

76.6

4

3.81

0.95

76.2

3

3.74

0.95

74.8

4

3.70

1.01

73.9

4

3.68

0.93

73.6

4

 44ياترح أهاا اًر عملية ت يد من إثراء المنهاج وتسهم هم ياد اإلبداع.

3.61

0.97

72.3

4

 3,يادم المدير حواه للعاملين والطلبة لتحايل اإلبداع هم التعليم.

3.61

1.03

72.2

4

3.56

0.98

71.2

14

44
34

الم دددير الفعالي ددا

يعد د

إلثار التناهث الْري

واألنْ ددطة البن دداء الت ددم ت ددتم داخ ددف المدرس ددة
بين العاملين.

يحددي المدددير المعلمددين علددى تطبيدل أسدداليب تدددريث وأنْددطة جديددد
تساعدهم هم التعليم.

 31يتابع المدير سعم المعلمين لتحايل النمو المهنم.
43
44

يْددجع المدددير العدداملين علددى المْدداراة هددم المددؤتم ار واالجتماعددا
التربوية و يار المدارث الرالد .
يْ ددجع الم دددير المعلم ددين عل ددى ص ددياغة األه دددا

التعليمي ددة الخاص ددة

بتنمية اإلبداع.

 34يوهر المدير المناخ المدرسم المحف لإلبداع والتجديد.
44

يحددي المدددير العدداملين علددى تنميددة أسددلوب التفايددر العلمددم ومنهجيددة
حف المْاة

لديهم (التحفي الذهنم للعاملين).

 44يحف المعلمين على إعداد البحوي اإلجرالية والدراسا

التربوية.

يت دده مددن الجدددوف السددابل( )4,4أن متدداهر مجدداف التحفي د الددذهنم أو االسددتثار الفاريددة مددن
وجهة نتر أع اء الهيلة التدريسية بين (.)%44.1 – 413,

وجاء

أعلى الفا ار اما يلم:

 -جدداء

الفاددر رقددم " 44يعد د

التندداهث الْ دري

(.)%44

المدددير الفعاليددا

واألنْ ددطة البندداء التددم ت ددتم داخددف المدرسددة إلث ددار

بددين العدداملين" هددم أعلددى م ارتددب التحفي د الددذهنم واالسددتثار الفاريددة بددو ن نسددبم

 ثم الفار رقم " 34يحي المدير المعلمدين علدى تطبيدل أسداليب تددريث وأنْدطة جديدد تسداعدهم هدمالتعليم" بو ن نسبم (.)%4434

وقد يرى الباحي بأن المدير يريد أن يحصف طلبة مدرسته علدى الم ارتدب العليدا ،وتحصدف مدرسدته علدى
أعلددى درجددا

وبمعلميه.

وهددذا يددؤد إلددى ْددعور المدددير باإلنجددا والتمي د والتفددول مم دا يجعلدده يتفدداخر بمدرسددته
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هم حين اان

 -جداء

أدنى الفا ار اما يلم:

الفادر رقدم " 44يحفد المعلمدين علدى إعدداد البحدوي اإلجراليدة والد ارسدا

التربويدة" هدم أدندى

مراتب التحفي الذهنم بو ن نسبم (.)%413,

 ثددم الفاددر رقددم " 3,يادددم المدددير ح دواه للعدداملين والطلبددة لتحايددل اإلبددداع هددم التعلدديم" بددو ن نسددبم(.)%4,3,

ويرى الباحي حصوف الفارتين هم أدنى المراتب يرجع إلى:
 -1اهتا ددار بعد د

م دددير الم دددارث إل ددى مه ددا ار اتاب ددة األبح دداي اإلجرالي ددة وع دددم إيم ددانهم بأهمي ددة

البحوي اإلجرالية هم حلها للمْاة

 -,قلددة اإلماانددا

التربوية .

الماديددة التددم تسدداعد هددم تا دريم المبدددعين؛ ههددذا يحددبط إبددداعاتهم باإل دداهة إلددى

عدم وجود ترقية للعاملين المبدعين هم مجاف عملهم.

وهذه النتالج تتفل مع ما توصدل

إليده د ارسدة (اللـوزي )8991،هدم اإلرتاداء بواقدع المدوتفين وتْدجيعهم

وتحفي هم باستمرار.
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 .2نتائج السؤال الثاني الذي ينص على:
ما مستوى توفر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية فـي محافظـات غـزة مـن وجهـة
نظر المعلمين؟
لإلجابدة عدن هدذا السدؤاف قدام الباحدي باسدتخدام المتوسددط الحسدابم واالنحد ار
النسبم الستجابا

المعيدار والددو ن

أهراد العيندة علدى اسدتبيان اإلبدداع اإلدار ومجاالتده ،ولادم يسدتطيع الباحدي تفسدير

النتالج اعتمد المعيار التالم لددرجا

لابددوف السددلوك ،وتاددون الدددرجا

االسدتجابة ،وهدو اعتبدار أن الدرجدة عندد ( )%61هدم حدد الافايدة

دون السددتين

ددعيفة وغيددر مابولددة ،والدددرجا

مددن ()%62 -%61

تعتبددر متوسددطة ،ومددن ( )%72-%71جيددد  ،ومددن ( )%32 -%31جيدددا جددداً  ،ومددن ( 21همددا هددول

متمي  ،والجدوف التالم( )5,7يبين ذلك:

جدول ()3,3

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن

النسبي لستجابات أفراد العينة على استبانة اإلبداع اإلداري
الفقرات

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن النسبي

الطالقة

4

23.21

4.64

77.4

,

المرونة

3

15.33

3.31

76.7

4

األصالة

4

22.55

4.41

75.2

4

الحساسية للمشكالت

4

25.70

5.42

73.4

4

التحليل والربط

4

23.16

4.41

77.2

4

الحتفاظ بالتجاه

3

15.92

2.91

79.6

1

المخاطرة والتحدي

3

15.44

3.24

77.2

4

الدرجة الكلية لستبيان اإلبداع اإلداري

44

141.31

25.18

76.4

الستبيان

المتوسط

عدد

%

الترتيب

يت ه من الجدوف السابل( )4,4أن مستوى توهر مها ار اإلبداع اإلدار لدى مدير المدارث
من وجهة نتر المعلمين جيد بو ن نسبم (.)%4433
وترتب

مجاال

 -حيي جاء

استبيان اإلبداع اإلدار اما يلم:

"االحتفات باالتجاه" هم أعلى مراتب اإلبداع اإلدار بو ن نسبم (.)%4434

 -ثم "الطةقة" بو ن نسبم (.)%4433

 يليها هم "المخاطر والتحد " و "التحليف والربط" بو ن نسبم (.)%443, ويليها "المرونة" بو ن نسبم (.)%4434 -ثم "األصالة" بو ن نسبم (.)%443,
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 -وأخي اًر "الحساسية للمْاة " بو ن نسبم (.)%4433

ويع و الباحي تصدر مهار االحتفات باالتجاه هم أعلى مراتب اإلبداع اإلدار إلى أن مدير المدارث

الثانوية عليهم تطبيل الاوانين واألدوار التم و ع
إتخاذ الا ار ار وعدم التراجع عنها أو التردد هيها .
أما عن مهار الحساسدية للمْداة  ،هادد جداء
إلى الرقابة المباْر والدالمة من مديريا

بالصد ددةحيا
بالمْاة

من قبف مديريا

التربية والتعليم ،هيحتاج هدذا إلدى

هدم المرتبدة األخيدر  ،ويدرى الباحدي بأنده قدد يرجدع ذلدك

التربية والتعليم على مددير المددارث الثانويدة ،وعددم تفوي ده

الاثيد ددر ههد ددذا يجعد ددف تفايد ددر مد دددير المدرسد ددة محد دددود وال يعطيد دده مسد دداحة ااهيد ددة للتفايد ددر

والا ايا التم تعتر

مدرسته .

وتتفدل نتددالج الد ارسدة ج ليداَ مددع نتدالج د ارسددة (أبــو هــين  )2080،ود ارسدة(العجلــة )2009،والتددم بيند
نتالج اف منهما على أن االحتفات باالتجاه جاء هم أعلى مراتب اإلبداع اإلدار عند المدراء.

والجــداول التــالي توضــح المتوســطات الحســابية والنحرافــات المعياريــة واألوزان النســبية لفق ـرات كــل
مجال من مجالت استبيان اإلبداع اإلداري على التوالي:

جدول ()3,5

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي
لستجابات أفراد العينة على فقرات مجال الطالقة

م

المتوسط النحراف الوزن النسبي

فقرات مجال الطالقة

 4يتصر بحامة هم الترو

الحسابي المعياري

المختلفة.

%

الترتيب

4.01

0.94

80.3

1

 4يستطيع التحدي بتوسع وبثاة ابير حوف الموا يع المتعلاة بالمدرسة.

4.00

0.94

80.0

,

 1يمتلك الادر على اقتراح الحلوف المنطاية لمواجهة مْااف العمف.

3.96

0.89

79.2

4

3.84

0.93

76.9

3

3.74

0.95

74.8

4

3.65

0.90

73.1

4

,

يمتلك المدير الادر على توتي

أابر قدر ممان من األلفات للداللة علدى

هار معينة.

 3ي ع المدير ماترحا

وبدالف عديد لحف المْالة الواحد .

 4ي ع أاثر من هار خةف هتر منية قصير .

يت دده مددن الجدددوف السددابل( )4,4أن متدداهر مجدداف الطةقددة مددن وجهددة نتددر أع دداء الهيلددة

التدريسية بين (.)%4434 – 4431
وجاء

 -جاء

أعلى الفا ار اما يلم:

الفار رقم  " 4يتصر بحامة هم الترو

(.)%4434
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 ثددم الفاددر رقددم  " 4يسددتطيع التحدددي بتوسددع وبثاددة ابيددر حددوف الموا دديع المتعلاددة بالمدرسددة " بددو ننسبم (.)%4434

ويرى الباحي هم تصدر الفارتين أعلى المراتب على أنه قد يرجع إلى :

 -1أن مددير المدرسددة ال يريددد أن يسددجف عليدده ناداط أخطداء مددن قبددف العدداملين ويريددد أن يتهددر لهددم
المختلفة .

بالمتهر الحسن هم تصرهه هم الترو

 -,أن الاثيددر مددن مدددير المدددارث الثانويددة يتمي د ون هددم الادددر علددى التعبيددر ألنهددم يتحدددثون هددم
جميدع المناسددبا

الدينيددة والوطنيددة داخدف المدرسددة هيسددتطيع التحدددي بتوسدع وبثاددة ابيددر .أي ددا

إ اهة إلى خبرته هم العمف واجتيا ه للعديد من الدو ار المادمة من و ار التربية والتعليم .

هم حين اان

أدنى الفا ار اما يلم:

 الفا ددر رق ددم  " 4ي ددع أاث ددر م ددن ها ددر خ ددةف هت ددر مني ددة قص ددير " ه ددم أدن ددى الم ارت ددب ب ددو ن نس ددبم(.)%4431

 -ث ددم الفا ددر رق ددم  " 3ي ددع الم دددير ماترح ددا

وب دددالف عدي ددد لح ددف المْ ددالة الواح ددد " ب ددو ن نس ددبم

(.)%4334

ويددرى الباحددي بددأن سددبب وجددود الفا درتين هددم أدنددى الم ارتددب هددو أن هددذه الصددفا

عالية وتدريب خاص ال يتواهر لدى جميع المدراء.

تحتدداج قددد ار عاليددة

وتتفل هذه النتالج مع نتالج دراسة (أبوهين )2101 ،التم تؤاد أن ذلك يحتاج إلى سرعة بديهة وأن

هذه األمور تتعلل بالذااء والاد ار اإلبداعية ،ولانها ال تنتاص من حل باقم المدراء.
وتختل

نتالج هذه الدراسة مدع نتدالج د ارسدة (العجلـة )2112 ،والتدم تؤادد بأنده يوجدد لددى المددراء هدم

و ا ار محاهتا

غ درجة عالية جداً من الادر على تاديم أاثر من هار خةف هتر منية قصير .
جدول ()3,2

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي
لستجابات أفراد العينة على فقرات مجال المرونة

م

المتوسط

فقرات مجال المرونة

النحراف الوزن النسبي

الترتيب

الحسابي

المعياري

%

3.87

0.95

77.4

1

 4يتبنى األهاار الجديد لتطوير العمف بتلاالية ويسر.

3.86

0.91

77.3

,

 14يمتلك الادر على رؤية األْياء من وايا مختلفة.

3.84

0.97

76.7

4

 4يتيه المدير الفرصة ل خرين إلبداء رأيهم لةستفاد منهم.

3.77

1.03

75.3

3

 4يمتلك الادر على التاي

مع طبيعة المواق

المختلفة هم العمف.

يت دده مددن الجدددوف السددابل( )4,4أن متدداهر مجدداف المرونددة مددن وجهددة نتددر أع دداء الهيلددة

التدريسية بين (.)%4433 –4434
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وجاء

 -جاء

أعلى الفا ار اما يلم:

الفار رقم  " 4يمتلك المدير الادر على التاي

مع طبيعة المواق

المختلفة هم العمف" هم

أعلى مراتب المرونة بو ن نسبم (.)%4433

 -ثم الفار رقم  " 4يتبنى األهاار الجديد لتطوير العمف بتلاالية ويسر " بو ن نسبم (.)%4434

وقددد يع د و الباحددي هددم حصددوف الفا درتين أعلددى الم ارتددب إلددى أن الدددو ار التددم اجتا هددا م ددير المدرسددة
وخبرتدده بالعمددف اإلدار يجعلدده يتمتددع بمهددا ار قويددة تماندده مددن التاي د

وتاون له مرونة هم تبنم النتر السليمة هم األمور حتى ولو اان

مددع جميددع المواق د

المختلفددة،

مناهية له بحيدي أنده يددرك بدأن مدا

يفعله من أجف تحايل أهداهه التم وجد لها .

وتتف ددل نت ددالج ه ددذه الد ارس ددة م ددع نت ددالج د ارس ددة (العجلــــة )2009،ود ارس ددة (أبــــو هــــين )2080،ود ارس ددة

(خلف.)2080 ،

جدول ()3,01

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي
لستجابات أفراد العينة على فقرات مجال األصالة

م

المتوسط النحراف الوزن النسبي

فقرات مجال األصالة

الترتيب

الحسابي

المعياري

%

3.93

1.04

78.7

1

3.85

0.94

77.1

,

3.82

0.96

76.5

4

 14يمتلك الادر على إقناع اآلخرين أثناء التعامف معهم بأهاار جديد .

3.79

1.00

75.7

3

 14ينمم لدى العاملين أهاا اًر جديد حوف طرل إنجا األعماف.

3.76

0.97

75.2

4

 13يتجنب المدير األساليب الروتينية قدر اإلماان.

3.64

1.05

72.8

4

 14يمتلك المدير مهار هن إدار الناا

والحوار بين المعلمين.

 11يبحي المدير باستمرار عن األهاار الجديد واإلبداعا .
 1,يطور المدير أساليب جديد هم حف المْاة

اإلدارية .

يت ده مددن الجدددوف السددابل( )4,14أن متداهر مجدداف األصددالة مددن وجهدة نتددر أع دداء الهيلددة

التدريسية بين (.)%4434 – 4,34
وجاء

 -جاء

أعلى الفا ار اما يلم:

الفار رقم " 14يمتلك المدير مهار هن إدار الناا

األصالة بو ن نسبم (.)%4434

والحدوار بدين المعلمدين" هدم أعلدى م ارتدب

 -ثم الفار رقم " 11يبحي المدير باستمرار عن األهاار الجديد واإلبداعا " بو ن نسبم (.)%4431

وقد يع و الباحي هذه النتالج إلى أن مدير المددارث الثانويدة هدم محاهتدا
االحتفاال

والمهرجانا

الدينية والوطنية خاصةَ أننا نعي

وتتفل هذه النتالج مع نتالج دراسة (العجلة.)2009 ،
هم حين اان

أدنى الفا ار اما يلم:
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 الفاددر رقددم " 13يتجنددب المدددير األسدداليب الروتينيددة قدددر اإلماددان" هددم أدنددى الم ارتددب بددو ن نس ددبم(.)%4,34

 ث ددم الفا ددر رق ددم " 14ينم ددم ل دددى الع دداملين أها ددا اًر جدي ددد ح ددوف ط ددرل إنج ددا األعم دداف" ب ددو ن نس ددبم(.)%443,

ويعد و الباحدي هدذه النتدالج إلدى أن العداملين والمدددراء يصدابون بالملدف مدن العمدف الروتيندم والتادرار هددم
 .وتتفددل نتددالج هددذه الد ارسددة ج لي داً مددع نتددالج د ارسددة (أبــو هــين )2080،وتختل د

اإلج دراءا

دراسة (خلف.)2009،

مددع نتددالج

جدول ()3,00

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي

لستجابات أفراد العينة على فقرات مجال الحساسية للمشكالت
م
,4
14

المتوسط النحراف الوزن النسبي

فقرات مجال الحساسية للمشكالت
يطل ددع الم دددير عل ددى ا ددف م ددا ه ددو جدي ددد ل ي دداد قدرت دده عل ددى مواجه ددة
المْاة

المستابلية.

يحددرص علددى معرهددة أوجدده الاصددور أو ال ددع

هيمددا ياددوم بدده م ددن

أعماف.

 ,,ياوم المدير برصد الفرص هم العمف المدرسم للبناء عليها .
 ,4ياوم برصد التهديدا

المؤثر على العمف المدرسم للا اء عليها.

 14يمتلك الادر على ااتْا
 ,1ياوم المدير بعمف بع
 14يتنبأ مْاة

المْاة
الدراسا

التم يعانم منها اآلخرون.
الوقالية لحف األ ما

.

العمف قبف حدوثها.

الحسابي

المعياري

%

3.85

1.02

77.0

1

3.75

0.96

75.0

,

3.70

0.91

74.1

4

3.70

0.94

74.1

3

3.58

0.97

71.6

4

3.57

0.98

71.4

4

3.53

0.93

70.6

4

يت دده مددن الجدددوف السددابل( )4,11أن متدداهر مجدداف الحساسددية للمْدداة

أع اء الهيلة التدريسية بين (.)%44 –4434
وجاء

الترتيب

مددن وجهددة نتددر

أعلى الفا ار اما يلم:

 -جدداء

الفاددر رقددم " ,4يطلددع المدددير علددى اددف مددا هددو جديددد ل يدداد قدرتدده علددى مواجهددة المْدداة

المستابلية" هم أعلى مراتب الحساسية للمْاة

بو ن نسبم (.)%44

 ثم الفار رقم  " 14يحرص على معرهة أوجه الاصدور أو ال دعنسبم (.)%44
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وقد يع و الباحي حصوف الفارتين على أعلى المراتب يرجع إلى:

 -1أن م دددير الم دددارث الثانوي ددة ه ددم حال ددة تن دداهث دال ددم ب ددين بع ددهم ها ددف م ددنهم يس ددعى لحص ددوف
مسدتابلية ،ممدا يجعلهدم

مدرسته على أه ف نتالج؛ هلذلك ال يريد أن ياع هم أخطداء ومْداة
يسعون لمعرهة اف ما هو جديد هم اإلدار .

 -,مديرو المدارث الثانوية يريدون أن يتهروا بالصور الحسنة أمام العداملين ،ويحداهتوا علدى ثادة
من جميع األط ار

رؤسالهم بهم ،وحتى يبتعدوا عن االنتاادا

الاصور ويعالجها ويتةْاها هم مراحف مابلة.

هيسعى ادف مدنهم لمعرهدة أوجده

وهددذه النتددالج تتفددل مددع نتددالج د ارسددة ( خلــف )2009،ود ارسددة (العجلــة )2001 ،وتختلد

مددع نتددالج

دراسة (الشقحاء.)2004،
هم حين اان

أدنى الفا ار اما يلم:

 -الفار رقم " 14يتنبأ مْاة

العمف قبف حدوثها" هم أدنى المراتب بو ن نسبم (.)%4434
الد ارسد ددا

 -ثد ددم الفاد ددر رقد ددم " ,1ياد ددوم المد دددير بعمد ددف بع د د

الوقاليد ددة لحد ددف األ مد ددا " بد ددو ن نسد ددبم

(.)%4133

وقد يع و الباحي هذه النتالج إلى:
 -1الادر على التنبؤ بالمْاة

تحتاج إلى مها ار عليا وتدريب المدراء باستمرار وهذا ال يتوهر

لدى الاثير من المدراء .إ اهة إلى الترو
المجتمع الفلسطينم تْت

غير المنتتمة وغير العادية التم يمر بها

عمف المدير وتفاد ترا ه هم دراسة معينة.

 -,قلة خبر الاثير من المدراء باتابة البحوي والدراسا

واعتااد البع

بأن ذلك ليث من

مهامهم ،بف من مهام قسم التخطيط هم و ار التربية والتعليم ،ويرى بع هم بأنها بحوي
نترية ال تجد هم عملها.

ودراسا

جدول ()3,02

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي

لستجابات أفراد العينة على فقرات مجال التحليل والربط
م

المتوسط النحراف الوزن النسبي

فقرات مجال التحليل والربط

الترتيب

الحسابي

المعياري

%

3.95

0.82

79.0

1

 ,4ينسل بين أدوار العاملين هم العمف.

3.90

0.94

77.9

,

 ,3ينتم أهااره عند مواجهة أ مْالة.

3.89

0.90

77.8

4

3.86

0.95

77.1

3

,4

يسددعى المدددير للحصددوف علددى تعليمددا
بالعمف عند التالي

 ,4يحلف المْاة

ومعلومددا

مفصددلة قبددف البددء

بعمف جديد.

إلى عناصرها األساسية هم المواق

المختلفة.
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 ,4يتمتع المدير بالادر على إدراك العةقا

بين األْياء وتفسيرها.

 ,4يربط المدير نتالج العمف بدواهع االتجاه نحو التغيير.

3.83

0.87

76.6

4

3.74

0.89

74.8

4

يت دده مددن الجدددوف السددابل( )4,1,أن متدداهر مجدداف التحليددف والدربط مددن وجهددة نتددر أع دداء
الهيلة التدريسية بين (.)%44 – 4334
وجاء

 -جاء

أعلى الفا ار اما يلم:

الفار رقدم " ,4يسدعى المددير للحصدوف علدى تعليمدا

بعمف جديد" هم أعلى مراتب الحساسية للمْاة

عند التالي

مفصدلة قبدف البددء بالعمدف

ومعلومدا

بو ن نسبم (.)%44

 ثم الفار رقم " ,4ينسل بين أدوار العاملين هم العمف" بو ن نسبم (.)%4434وقد يع و الباحي حصوف الفارتين على أعلى المراتب إلى:

 -1أن مدير المدرسة ال يحب الفْف عند خو ه لألعماف الجديد وبع
عمدف جديدد هيددذهب ادف مددنهم للحصدوف علددى تعليمدا
حتى ينج العمف الجديد باف افاء واقتدار.

ومعلومددا

المدراء يخاهون مدن أ

مفصدلة للوقايددة مدن أ هْددف

 -,هم بداية اف عام دراسم يو ع اف مدير مدرسة المهام واألعماف علدى العداملين ،وينسدل العمدف
بيددنهم وي ددع الخطددط الة مددة لددذلك ،وهددذا واجددب عملدده مددن اددف مدددير مدرسددة وياددوم باإلْد ار

والمتابعة مديرية التربية والتعليم هم اف منطاة.
هم حين اان

أدنى الفا ار اما يلم:

 الفاددر رقددم  " ,4ي دربط المدددير نتددالج العمددف بدددواهع االتجدداه نحددو التغييددر " هددم أدنددى الم ارتددب بددو ننسبم (.)%4334

 ثدم الفادر رقدم  " ,4يتمتدع المدددير بالاددر علدى إدراك العةقدا(.)%4434

بددين األْدياء وتفسديرها " بدو ن نسددبم

ويع و الباحي حصوف الفارتين على أدنى المراتب إلى:

 -1قلة اهتمام مدير المدارث الثانوية بالتطبيل الفعلم للتغيير وتحايل نتالجده المنْدود وترايد هم
على تسيير أمور العمف واالنتهاء منها.

 -,إدراك العةقددا

بددين األْددياء مهددار تفايددر عليددا ،وهددذا ال ي دأتم إال مددن التدددريب والتم درين علددى

األمور ومن مرور المدير بالخبر الااهية ،واجتيا ه لدراسة متمي حتى يتمتع بتلك المهار .
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جدول ()3,01

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي

لستجابات أفراد العينة على فقرات مجال الحتفاظ بالتجاه
م

المتوسط النحراف الوزن النسبي

فقرات مجال الحتفاظ بالتجاه

الترتيب

الحسابي

المعياري

%

 44تنسجم أهااره مع الصاله العام للمدرسة .

4.02

0.92

80.5

1

 4,يلت م المدير بأهداهه ويصر على تحاياها.

4.01

0.83

80.2

,

3.95

0.88

79.0

4

3.93

0.90

78.7

3

44

يراد د الم دددير عل ددى إنج ددا األعم دداف الص ددحيحة أاث ددر م ددن أ ْ ددمء
هخر.

 41يعبر عن ثاته بالنجاح من خةف الممارسا

العملية.

يت ه من الجدوف السابل( )4,14أن متاهر مجاف االحتفات باالتجاه من وجهة نتر أع اء

الهيلة التدريسية بين (.)%4434– 4434
وجاء

أعلى الفا ار اما يلم:

 -جدداء

للمْاة

الفا ددر رق ددم  " 44تنس ددجم أهادداره م ددع الص دداله الع ددام للمدرسددة " ه ددم أعل ددى م ارت ددب الحساس ددية
بو ن نسبم (.)%4,34

 ثم الفار رقم  " 4,يلت م المدير بأهداهه ويصر على تحاياها " بو ن نسبم (.)%443,ويددرى الباحددي بددأن األو ان النسددبية متااربددة ،ولددم ياددن هندداك اخددتة

يددذار ،وهددذا قددد يدددف أن مدددير

المدددارث يتمتعددون باالحتفددات باالتجدداه بدرجددة عاليددة ،وتنسددجم أهاددارهم مددع مصددلحة المدرسددة واحددداي
التغيير.

جدول ()3,04

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي

لستجابات أفراد العينة على فقرات مجال المخاطرة والتحدي
م

المتوسط النحراف الوزن النسبي

فقرات مجال المخاطرة والتحدي

الترتيب

الحسابي

المعياري

%

4.08

0.96

81.6

1

3.88

1.00

77.5

,

 44يعبر المدير عن أهااره بالمنطاية .

3.84

0.95

76.8

4

 44يتابف المدير الفْف باعتباره التجربة التم تسبل النجاح.

3.64

0.99

72.8

3

 43يتحمف المدير مسلولية ما ياوم به من أعماف.
 44يْجع المدير المباد ار

االبتاارية الفردية والجماعية.

يت دده م ددن الج دددوف الس ددابل( )5,13أن مت دداهر مج دداف المخ دداطر والتح ددد

أع اء الهيلة التدريسية بين (.)%4134–4,34

وجاء

أعلى الفا ار اما يلم:
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 -جاء

الفار رقم  " 43يتحمف المدير مسلولية ما ياوم به مدن أعمداف " هدم أعلدى م ارتدب الحساسدية

للمْاة

بو ن نسبم (.)%4134

 ثم الفار رقم  " 44يْجع المدير المباد ار االبتاارية الفردية والجماعية " بو ن نسبم (.)%4434ويرجع الباحي هذه النتالج إلى :

 -1أن ْخصية مدير المدرسة يجب أن تاون اذلك وثاته بنفسه تحتم تحمله لمسلولية مدا يادوم بده
من اعماف .
 -,أن ا ددف م دددير مدرس ددة يري ددد أن تا ددون مدرس ددته األه ددف ،ل ددذلك يْ ددجع المب دداد ار لةرتا دداء به ددا
لأله ف  .وتتفل نتالج هذه الدراسة مع نتالج دراسة (أبو هين.)2080 ،
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 .4نتائج السؤال الثالث الذي ينص على:
هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )  ، ) α ≥ 0.05بين متوسطات تقديرات المعلمين
لدرجــة ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة فــي محافظــات غــزة ألســاليب إدارة التغييــر تعــزى لمتغي ـرات
الدراســة (النـــوع ،ســـنوات الخدمـــة ، ،المنطقـــة التعليميــة ،المؤهـــل العلمـــي ،التخصـــص فـــي الثانويـــة
العامة)؟
ويتفرع منه األسللة الفرعية التالية:
 8.1هــل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى )  ) α ≥ 0.05بــين متوســطي تقــديرات
المعلمــين لدرجــة ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة فــي محافظــات غــزة ألســاليب إدارة التغييــر تعــزى
للنوع (ذكور -إناث) لدى أفراد العينة؟
لإلجاب ددة ع ددن ه ددذا السد دؤاف تمد د

درجا

الماارن ددة ب ددين متوس ددط درج ددا

ال ددذاور (ن=  ),44ومتوس ددط

اإلناي (ن=  ),34على اسدتبيان أسداليب إدار التغييدر مو دوع الد ارسدة باسدتخدام اختبدار ( )

للفرول بين متوسطا

درجا

بسدبب اعتداليددة تو يددع الدددرجا

عينتين مستالتين ،واستخدم الباحدي هدذا االختبدار اإلحصدالم البدارامتر

هددم اددف مددن مجمددوعتم التطبيددل ،إ دداهة إلددى أن عدددد أهدراد العينددة ي يددد

عن ثةثين هرداً (عالم ،)280 :2000 ،والجدوف التالم( )4,14يبين ذلك:
جدول ()0,80

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة

مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة ألساليب إدارة التغيير تعزى للنوع (ذكور -إناث)
المتوسط

االنح ار

الحسابم

المعيار

المعلمين

33.72

6.22

المعلما

33.56

6.20

المعلمين

22.52

4.46

وأولوياتها

المعلما

22.07

4.51

بن د د دداء ثااه د د ددة مْ د د ددتراة داعم د د ددة

المعلمين

27.25

4.86

للتغيير

المعلما

26.84

5.31

المعلمين

43.74

7.82

المعلما

42.77

8.50

مجاال

االستبيان

عمليد د ددة تطد د ددوير رؤيد د ددة ورسد د ددالة

المدرسة

تحديد د د د د د ددد أهد د د د د د دددا

المدرسد د د د د د ددة

تاديم نموذج سلوام يحتذى به

المتغير
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قيمة ( )

مستوى الداللة

43441

غير دالة إحصالياً

13144

غير دالة إحصالياً

0.916

غير دالة إحصالياً

13444

غير دالة إحصالياً


التحفي د د د الد د ددذهنم أو االسد د ددتثار

المعلمين

37.62

7.32

الفارية

المعلما

36.98

7.71

الدرجددة الاليددة السددتبيان أسدداليب

المعلمين

164.85

27.94

إدار التغيير

المعلما

162.22

28.93

43441

غير دالة إحصالياً

13444

غير دالة إحصالياً

قيمة ( ) الجدولية (د.ح=  )4,4عند مستوى داللة  ،1344 =4344عند مستوى داللة ,344 =4341

يتبددين مددن الج دددوف السددابل( )4,14أندده ال توج ددد هددرول ذا

تادي ار المعلمين لدرجة ممارسة مدير المدارث الثانويدة بمحاهتدا

داللددة إحص ددالية  ،بددين متوس ددطم

غد علدى جميدع مجداال

أسداليب

إدار التغييددر والدرجددة الاليددة لةسددتبيان تع د ى للنددوع االجتمدداعم (ذاددور -إندداي) ،أ أن المعلمددين مددن
الجنسين لديهم تادي ار متااربة لممارسة مدير المدارث الثانوية ألساليب إدار التغيير.

ويع و الباحي ذلك لألسباب التالية:

 -1أن المدددراء مددن اددة الجنسددين دالمداً ياددون بيددنهم مناهسددة هددم اتبدداع الددنمط الايدداد األه ددف هددم
اإلدار المدرسية اما يحصلون على نفث الدو ار التدريبية واألنْطة التربوية.
والا دوانين الملاددا علدديهم مددن و ار التربيددة والتعلدديم بددة

 -,المددديرون والمدددي ار يطباددون اإلج دراءا
استثناء حرصاَ منهم على تحايل األهدا
وق ددد اتفاد د

المنْود منهم.

نت ددالج ه ددذه الد ارس ددة م ددع نت ددالج د ارس ددة (الهبيـــل )2001،وج ليد داَ م ددع نت ددالج د ارس ددة

(الرقب )2001،و (عبيد.)2009،
 2.4هــل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى )  ) α ≥ 0.05بــين متوســطي تقــديرات

المعلمــين لدرجــة ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة فــي محافظــات غــزة ألســاليب إدارة التغييــر تعــزى
لسنوات الخدمة ( 0سنوات فما دون  ،من  80 – 0سنوات ،أكثر من  80سنوات) لدى أفراد العينة؟
سنوا

لإلجابدة عدن هددذا السدؤاف تدم إجدراء تحليدف التبداين األحدداد لفحدص أثدر سددنوا
هما دون  ،من  11-5سنوا

المدارث الثانوية هم محاهتا

الخدمدة (خمددث

 ،أاثر من  11سنوا ) على أسداليب إدار التغييدر لددى مددير

غ من وجهة نتر المعلمين ،والجدوف التالم( )5,16يبين ذلك:
جدول ()3,02

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطي تقديرات المعلمين لدرجة
ممارسة مديري المدارس بمحافظات غزة ألساليب إدارة التغيير تعزى لسنوات الخدمة
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

عملية تطوير رؤية

بين المجموعا

102.93

2

51.46

ورسالة المدرسة

داخف المجموعا

19951.00

519

38.44

المجال

مصدر التباين

مجموع
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المربعات

قيمة ف

مستوى الدللة

1.339

غير دالة إحصالياً


المجموع

20053.93

521

بين المجموعا

32.92

2

16.46

داخف المجموعا

10463.37

519

20.16

10496.29

521

بين المجموعا

25.68

2

12.84

داخف المجموعا

13393.55

519

25.81

13419.23

521

بين المجموعا

329.92

2

164.96

داخف المجموعا

34314.65

519

66.12

34644.57

521

بين المجموعا

14.49

2

7.24

داخف المجموعا

29335.85

519

56.52

29350.33

521

الدرجة الالية

بين المجموعا

1584.42

2

792.21

الستبيان أساليب

داخف المجموعا

419560.93

519

808.40

421145.34

521

تحديد أهدا
المدرسة وأولوياتها
بناء ثااهة مْتراة
داعمة للتغيير

المجموع

المجموع

تاديم نموذج سلوام
يحتذى به

المجموع

التحفي الذهنم أو
االستثار الفارية

المجموع

إدار التغيير

المجموع

0.816

0.498

2.495

0.128

0.980

غير دالة إحصالياً

غير دالة إحصالياً

غير دالة إحصالياً

غير دالة إحصالياً

غير دالة إحصالياً

قيمة ( ) الجدولية عند (د.ح= )414 ،,عند مستوى داللة  ،4344 =4344وعند مستوى داللة 3341 =4341

يتبين من الجدوف السابل( )4,14أنه ال توجد هرول ذا

أساليب إدار التغيير والدرجة الالية لةستبيان تبعاً لمتغير سنوا

داللدة إحصدالية  ،هدم جميدع مجداال

الخدمة ألهراد العينة.

ويرى الباحي بأنه قد يرجع ذلك إلى:

 -1إن جميددع المعلمددين يتطلعددون علددى جهددود مدددير المدرسددة هددم احددداي التغييددر بغد
عن سنوا

الخدمة التم أم وها.

 -,إن جميع المعلمين يخ عون للنْاطا

النتددر

نفسها التم ينتمها مدير المدرسة.

وتتفل نتالج هذه الد ارسدة ج ليدا مدع نتدالج د ارسدة (الهبيـل )2001،ود ارسدة (اللـوزي)8991،امدا

تختل

مع نتالج دراسة (عبيد.)2009،

 4.4هــل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى )  ) α ≥ 0.05بــين متوســطي تقــديرات

المعلمــين لدرجــة ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة فــي محافظــات غــزة ألســاليب إدارة التغييــر تعــزى
للمنطقة التعليمية؟

لإلجابة عن هذا السؤاف تم إجراء تحليف التباين األحاد لفحص أثدر المنطادة التعليميدة (ْدماف
غد – غددرب غد ْ -ددرل غد – الوسددطى– خددان يددونث– ْددرل خددان يددونث -رهدده) علددى أسدداليب إدار
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غ د مددن وجهددة نتددر المعلمددين ،والجدددوف التددالم()5,17

التغييددر لدددى مدددير المدددارث هددم محاهتددا

يبين ذلك:

جدول ()0,84

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطي تقديرات المعلمين لدرجة
ممارسة مديري المدارس بمحافظات غزة ألساليب إدارة التغيير تعزى للمنطقة التعليمية
درجات

متوسط

بين المجموعا

733.82

6

122.30

داخف المجموعا

19320.11

515

37.51

20053.93

521

بين المجموعا

421.04

6

70.17

داخف المجموعا

10075.24

515

19.56

10496.29

521

بين المجموعا

714.43

6

119.07

داخف المجموعا

12704.81

515

24.67

13419.23

521

بين المجموعا

2384.58

6

397.43

داخف المجموعا

32259.99

515

62.64

34644.57

521

بين المجموعا

1574.18

6

262.36

داخف المجموعا

27776.16

515

53.93

29350.33

521

الدرجة الالية

بين المجموعا

25484.71

6

4247.45

الستبيان أساليب

داخف المجموعا

395660.63

515

768.27

421145.34

521

مصدر التباين

المجال
عملية تطوير رؤية
ورسالة المدرسة
تحديد أهدا
المدرسة وأولوياتها
بناء ثااهة مْتراة
داعمة للتغيير

تاديم نموذج سلوام
يحتذى به

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

التحفي الذهنم أو
االستثار الفارية

إدار التغيير

المجموع

المجموع

مجموع المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

3.260

3.587

4.827

6.345

4.864

5.529

مستوى الدللة

دالة عند 4341

دالة عند 4341

دالة عند 4341

دالة عند 4341

دالة عند 4341

دالة عند 4341

قيمة ( ) الجدولية عند (د.ح= )414 ،4عند مستوى داللة  ،,3,1 =4344وعند مستوى داللة 434, =4341

يتبددين مددن الجدددوف السددابل( )4,14أندده توجددد هددرول ذا

داللددة إحصددالية ،هددم جميددع مجدداال

أساليب إدار التغيير والدرجة الالية لةستبيان تبعاً لمتغير المنطاة التعليمية ألهراد العينة.
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والجدددوف التددالم يو دده المتوسددطا

التغيير:

الحس ددابية واالنح ارهددا

المعياريددة لمجدداال

اسددتبيان أس دداليب إدار

جدول ()0,81

يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة

مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة ألساليب إدارة التغيير تبعا للمنطقة التعليمية
المتغير

عمليةتطويررؤية
ورسالةمشتركة
للمدرسة 

تحديدأهدافالمدرسة
وأولوياتها 

بناءثقافةمشتركة
داعمةللتغيير 

تقديمنموذجسلوكي
يحتذىبه 

التحفيزالذهنيأو
االستثارةالفكرية 

الدرجةالكليةألساليب
إدارةالتغيير 

البيان

العدد

شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح
شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح
شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح
شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح
شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح
شمالغزة
غربغزة

86
110
74
86
64
44
58
86
110
74
86
64
44
58
86
110
74
86
64
44
58
86
110
74
86
64
44
58
86
110
74
86
64
44
58
86
110
114

المتوسط
الحسابي
33.22
33.35
34.81
31.93
35.31
32.45
35.05
22.13
22.08
23.49
20.91
23.58
21.61
22.84
27.16
26.57
28.22
25.38
28.38
25.59
28.62
42.67
42.80
44.59
40.02
46.27
41.57
46.47
36.76
37.33
37.86
34.94
40.00
35.11
39.83
161.94
162.13

االنحراف
المعياري
6.07
6.64
5.43
 6.08
5.05
6.69
6.72
4.04
4.44
4.14
4.87
3.71
4.96
4.87
4.79
5.19
4.73
4.81
4.54
5.86
5.02
8.34
8.63
6.06
8.00
6.44
10.03
7.47
7.30
7.86
6.73
7.72
5.94
7.88
7.56
27.76
29.23


شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح

74
 86
64
44
58

والجدددوف التددالم ( )4,14يبددين نتددالج اختبددار ْدديفيه للاْ د

تادي ار مجاال

24.38
28.59
22.43
32.79
28.48

168.97
153.19
173.53
156.34
172.81

عددن اتجدداه الفددرول بددين متوسددطا

استبيان أساليب إدار التغيير تبعاً للمنطاة التعليمية:
جدول ()0,89

نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات

أفراد العينة على مجالت أساليب إدارة التغيير تبعا للمنطقة التعليمية
المجال

عملية تطوير
رؤية ورسالة
مشرتكة للمدرسة

حتديد أهداف
املدرسة
وأولوياتها

بناء ثقافة
مشرتكة داعمة
للتغيري

تقديم نموذج
سلوكي يحتذى
به

غرب غزة

البيان

شمال غزة

غرب غ

0.125

ْرل غ

1.590

1.465

الوسطى

1.291

1.415

2.881

خان يونث

2.092

1.967

0.502

3.382

ْرل خان يونث

0.766

0.891

2.356

0.524

2.858

رهه

1.831

1.706

0.241

3.122

0.261

غرب غ

0.046

ْرل غ

1.359

1.405

الوسطى

1.221

1.175

*2.580

خان يونث

1.450

1.496

0.092

*2.671

ْرل خان يونث

0.514

0.468

1.873

0.707

1.965

رهه

0.717

0.763

0.642

1.938

0.733

غرب غ

0.590

ْرل غ

1.053

1.644

الوسطى

1.779

1.189

*2.833

خان يونث

1.212

1.802

0.159

*2.991

ْرل خان يونث

1.572

0.982

2.625

0.207

2.784

رهه

1.458

2.048

0.405

*3.237

0.246

غرب غ

0.126

ْرل غ

1.920

1.795

الوسطى

2.651

2.777

*4.571

خان يونث

3.591

3.466

1.671

1,4

شرق غزة

الوسطى

*6.242

خان يونس

شرق خان
يونس

1.225

1.231

3.030


ْرل خان يونث

1.106

1.232

3.026

1.545

4.697

رهه

3.791

3.666

1.871

*6.442

0.200

غرب غ

0.572

ْرل غ

1.109

0.538

الوسطى

1.814

2.385

2.923

الستثارة

خان يونث

3.244

2.673

2.135

*5.058

الفكرية

ْرل خان يونث

1.642

2.214

2.751

0.172

4.886

رهه

3.072

2.500

1.963

*4.886

0.172

غرب غ

0.185

ْرل غ

7.031

6.846

الوسطى

8.756

8.941

*15.787

خان يونث

11.589

11.404

4.558

*20.345

ْرل خان يونث

5.601

5.786

12.632

3.155

17.190

رهه

10.869

10.683

3.837

*19.624

0.721

التحفيز

الذهني أو

الدرجة الكلية
ألساليب إدارة
التغيري

4.897

4.714

16.469

يتبين من الجدولين الساباين ما يلم:
 -اان

الفرول هم تحديد أهدا

ومجموعة الوسطى ،واان

المدرسة وأولوياتها بين مجموعتم ْرل غ وخان يونث من ناحية

الفرول لصاله مجموعتم ْرل غ وخان يونث.

 أن الفدرول هددم بندداء ثااهدة مْددتراة داعمددة للتغييددر وتادديم نمددوذج سددلوام يحتدذى بدده والدرجددة الاليددةالستبيان أساليب إدار التغيير اان

يونث و رهه ،لصاله مجموعا
 -اان

بين مجموعة الوسطى من ناحية ومجموعا

ْرل غ وخان يونث و رهه.

ْرل غد وخدان

الفرول هم التحفي الدذهنم أو االسدتثار الفاريدة بدين مجمدوعتم خدان يدونث ورهده مدن ناحيدة

ومجموعة الوسطى ،واان

 -لم ياْ

الفرول لصاله مجموعتم خان يونث ورهه.

اختبار ْيفيه عن اتجداه الفدرول هدم مجداف عمليدة تطدوير رؤيدة ورسدالة مْدتراة للمدرسدة

بين أهراد العينة تبعاً لمتغير المنطاة التعليمية.

وبالنسددبة لمجموعددة خددان يددونث التددم سددجل

الفددرول لصددالحها هددم جميددع المجدداال

عدددا عمليددة تطددوير

رؤية ورسالة مْتراة للمدرسة ،هيع و الباحي ذلك إلى أن مديرية التربية والتعليم هم خان يونث حا
على المرتبة األولى على مستوى محاهتا

غ هم التاييم واألداء هم العمدف لمدا بهدا مدن ادوادر إداريدة

وعلمية قوية .باإل اهة إلى أن مدير المدارث الثانويدة هدم منطادة خدان يدونث هدم حالدة ارتيداح ذهندم

خاصددة بعددد االنسددحاب اإلس دراليلم عددن هددذه المنطاددة ،هينددتج عددن ذلددك اهتمددام مدددير المدددارث
ونفسددم
َ
بالعمف التعليمم وتطويره ،وليث هاط الحفات على الطةب من األ ما الاالمة.
وبخصددوص اْددتراك مجموعددة خددان يددونث مددع مجموعدة ْددرل غد هددم تحديددد أهدددا
يرجع إلى أن مديريا

التربية والتعلديم هدم المنطاتدين اوادرهمدا مدن أصدحاب المدؤهة
1,1

المدرسددة ههددذا قددد

العلميدة العاليدة،



ولديهم اهتمام ابير بمدارسهم اما أن هناك ارتباط قو بين أولياء األمدور ومؤسسدا

والمدارث الثانوية ،وهذا يعاث جو هادئ لمدير المدرسة هم تحديد أهددا

المجتمدع المحلدم

المدرسدة وأولوياتهدا .وادذلك

قرب مديرية ْرل غ من و ار التربية والتعليم العدالم ممدا ي يدد هدرص المتابعدة مدن قبدف هريدل اإلدا ار

التربوية مما ي يد اهتمام المدراء بمدارسهم وتطويرها باستمرار.

وباْتراك األخيرتين مع مجموعة رهه هم بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير ،ونموذج سلوام يحتذى به
هيرى الباحي بأن السبب هم ذلك قد يرجع إلدى أن هدذه المنداطل تتسدم بالبسداطة والعةقدا

الحسنة وبانتْار ثااهة جيد بين أهرادها ويادم مدراؤها قدو حسنة هم إدارتهم لمدارسهم.
وعندما اان

االجتماعيدة

الفرول لصاله مجموعتم خدان يدونث ورهده ،هيرجدع الباحدي ذلدك إلدى مدا ذادر سدابااً بدأن

المنطات ددين ه ددم حال ددة ه دددوء نسد دبم نتيج ددة لةنس ددحاب االسد دراليلم األخي ددر ع ددن محاهت ددا

المتاعب و اد اهتمامهم بإداراتهم وتاديم األه ف لطةبهم ومعلميهم.

وبخصوص المنطاة الوسطى هتوجد المدارث الثانوية هيها بعيد عن بع ها البع

مديرياتها بمدارسها ومدرالها وهذا بحسب اعتااد الباحي.

غد د  ،هالد د

 ،وهذا يالف اهتمام

 3.4هــل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى )  ) α ≥ 0.05بــين متوســطي تقــديرات

المعلمــين لدرجــة ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة فــي محافظــات غــزة ألســاليب إدارة التغييــر تعــزى

للمؤهل العلمي (بكالوريوس -دراسات عليا) لدى أفراد العينة؟
درجا

لإلجابة عن هدذا السدؤاف تمد

الدراسا

الماارندة بدين متوسدط درجدا

البادالوريوث (ن=  )341ومتوسدط

العليا (ن=  )41على استبيان أساليب إدار التغيير مو وع الدراسة باسدتخدام اختبدار

( ) للف ددرول ب ددين متوس ددطا

درج ددا

عينت ددين مس ددتالتين ،واس ددتخدم الباح ددي ه ددذا االختب ددار اإلحص ددالم

البددارامتر بسددبب اعتداليددة تو يددع الدددرجا

هددم اددف مددن مجمددوعتم التطبيددل ،إ دداهة إلددى أن عدددد أه دراد

العينة ي يد عن ثةثين هرداً (عالم ،)280 :2000 ،والجدوف التالم( )4,,4يبين ذلك:

1,,



جدول ()0,20

اختبار (ت) للفـروق بـين متوسـطي تقـديرات المعلمـين لدرجـة ممارسـة مـديري المـدارس
الثانوية في محافظات غزة ألساليب إدارة التغيير تعزى للمؤهل العلمي (بكـالوريوس – دراسـات
عليا)

مجاال

االستبيان

عملية تطوير رؤية ورسالة
المدرسة
تحديد أهدا

المتغير
باالوريوث
دراسا

المدرسة

وأولوياتها

باالوريوث
دراسا

بناء ثااهة مْتراة داعمة
للتغيير

التحفي الذهنم أو االستثار
الفارية
إدار التغيير

عليا

باالوريوث
دراسا

عليا

باالوريوث
دراسا

الدرجة الالية الستبيان أساليب

عليا

باالوريوث
دراسا

تاديم نموذج سلوام يحتذى به

عليا

عليا

باالوريوث
دراسا

عليا

المتوسط

االنح ار

الحسابم

المعيار

33.44

6.29

35.31

5.29

22.19

4.51

23.36

4.20

26.89

5.18

28.49

3.92

43.05

8.34

45.23

6.34

37.09

7.54

39.21

7.05

162.64

28.87

171.61

23.58

قيمة ( )

مستوى الداللة

,3,,4

دالة عند 4344

134,4

غير دالة إحصالياً

,3443

دالة عند 4344

13444

دالة عند 4344

,3444

دالة عند 4344

,34,4

دالة عند 4344

قيمة ( ) الجدولية (د.ح=  )4,4عند مستوى داللة  ،1344 =4344عند مستوى داللة ,344 =4341

يتبين من الجدوف السابل( )4,,4أنه توجد هرول ذا

داللة إحصالية عند مستوى  ،4344بدين

متوسددطم تادددي ار المعلمددين لدرجددة ممارسددة مدددير المدددارث الثانويددة هددم محاهتددا
مجدداال

غ د علددى معتددم

أسدداليب إدار التغييددر والدرجددة الاليددة لةسددتبيان تع د ى للمؤهددف العلمددم (باددالوريوث – د ارسددا

عليا) ،واان

الفرول لصاله مجموعة المؤهف العلمم دراسا

عليا من أهراد العينة.

ويددرى الباحددي بددأن ذلددك قددد تاددون نتيجددة منطايددة ألن غالبيددة المعلمددين مددن أصددحاب المؤهددف

العلمم (دراسا

عليا) لديهم مخ ون ثااهم وعلمم عالم عن عمدف مددير المدرسدة نحدو التغييدر ولدديهم

محب ددة ه ددم مج ددا ار العص ددر ،وأن غالبي ددة أص ددحاب المؤه ددف العلم ددم ( با ددالوريوث ) وص ددلوا ال ددى مرحل ددة

الجمود هم التفاير ،همنهم من ادان غر ده مدن علمده الحصدوف علدى وتيفدة ،هحادل ذلدك وتدرك تعليمده
وهاره.

ه ددم ح ددين تب ددين أن دده ال توج ددد ه ددرول ذا

وأولوياتها تع ى للمؤهف العلمم.

دالل ددة إحص ددالية ه ددم مج دداف تحدي ددد أه دددا

1,4

المدرس ددة



وهنددا يددرى الباحددي هددم أن ذلددك قددد يرجددع إلددى أن جميددع المعلمددين مددن حملددة المؤهددف العلمددم باددالوريوث
عليددا يخ ددعون لجهددة واحددد وهددم و ار التربيددة والتعلدديم العددالم ،وهددم التددم ت ددع السياسددا

ود ارسددا

وتادم نفث الدو ار التربويدة .امدا أنده هدم مو دوع أهددا

لددديهم معلومددا

در مدن النداث
المدرسدة وأولوياتهدا ندرى أن اثي اً

عنهددا وعددن سددبب وجددود المدرسددة وعملهددا .وتتف دل نتددالج هددذه الد ارسددة ج لي داً مددع نتددالج

دراسة (السبيعي  )2009،و(الجوارنة وصوص .)2004،

 0.4هـل توجـد فـروق ذات دللــة إحصـائية عنـد مســتوى )  ) α ≥ 0.05بـين متوسـطي تقــديرات
المعلمــين لدرجــة ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة فــي محافظــات غــزة ألســاليب إدارة التغييــر تعــزى
للتخصص في الثانوية العامة (علوم -آداب) لدى أفراد العينة؟
لإلجابة عن هذا السؤاف تم

الماارنة بين متوسدط درجدا

علدوم (ن=  ),44ومتوسدط درجدا

هداب (ن=  ),44علددى اسددتبيان أسدداليب إدار التغييددر مو ددوع الد ارسددة باسددتخدام اختبددار ( ) للفددرول
درجدا

بين متوسطا

اعتداليددة تو يددع الدددرجا

عينتدين مسدتالتين ،واسدتخدم الباحدي هدذا االختبدار اإلحصدالم البدارامتر بسدبب
هددم اددف مددن مجمددوعتم التطبيددل ،إ دداهة إلددى أن عدددد أه دراد العينددة ي يددد عددن

ثةثين هرداً (عالم ،)280 :2000 ،والجدوف التالم ( )4,,1يبين ذلك:
جدول ()0,28

اختبار (ت) للفـروق بـين متوسـطي تقـديرات المعلمـين لدرجـة ممارسـة مـديري المـدارس

الثانوية في محافظات غزة ألساليب إدارة التغيير تعزى للتخصص في الثانوية العامة (علـوم -
آداب)
المتوسط

االنح ار

الحسابم

المعيار

عمليد د ددة تطد د ددوير رؤيد د ددة ورسد د ددالة

علوم

33.31

5.96

المدرسة

آداب

33.93

6.39

علوم

22.24

4.24

وأولوياتها

آداب

22.39

4.68

بن د د دداء ثااه د د ددة مْ د د ددتراة داعم د د ددة

علوم

26.96

4.85

آداب

27.16

5.25

علوم

43.10

8.14

آداب

43.47

8.18

علوم

37.27

7.31

آداب

37.39

7.67

مجاال

االستبيان

تحديد د د د د د ددد أهد د د د د د دددا

المدرسد د د د د د ددة

للتغيير

تاديم نموذج سلوام يحتذى به
التحفي د د د الد د ددذهنم أو االسد د ددتثار

الفارية

المتغير

1,3

قيمة ( )

مستوى الداللة

13134

غير دالة إحصالياً

43341

غير دالة إحصالياً

43344

غير دالة إحصالياً

43414

غير دالة إحصالياً

43144

غير دالة إحصالياً


الدرجددة الاليددة السددتبيان أسدداليب

علوم

162.88

27.31

إدار التغيير

آداب

164.35

29.34

43444

غير دالة إحصالياً

قيمة ( ) الجدولية (د.ح= )4,4عند مستوى داللة  ،1344 =4344عند مستوى داللة ,344 =4341

يتب ددين م ددن الج دددوف الس ددابل( )4,,1أن دده ال توج ددد ه ددرول ذا

تادي ار المعلمين لدرجة ممارسة مدير المدارث بمحاهتدا

دالل ددة إحص ددالية ،ب ددين متوس ددطم

غد لجميدع مجداال

أسداليب إدار التغييدر

والدرجة الالية لةستبيان تع ى للتخصص هم الثانوية العامة (علوم  -هداب) لدى أهراد العينة.
وقد يع و الباحي ذلك إلى أن مو وع إدار التغيير وتطبياه من المددراء ال يحتداج عمليدا

عاليدة عليدا

أو أسددللة حسددابية لمعرهتدده وتطبيادده ،بددف هددو مو ددوع يحتدداج لد ارسددة ْدداملة للمؤسسددة ،وتددوهير مددا يل د م

ومتابع دة التطبيددل للحصددوف علددى أه ددف نتددالج .وهددذا لدديث صددعباً علددى األه دراد ذو تخصددص هداب.
باإل اهة إلى أن معرهة المعلمين لممارسدة مددير المددارث ألسداليب إدار التغييدر ال يحتداج لتخصدص

معين هم الثانوية العامة ألن اإلدار ليس

علم هاط بف هم علم وهن.

1,4



 .3نتائج السؤال الرابع الذي ينص على:
هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )  ،) α ≥ 0.05بين متوسطات تقديرات المعلمين
لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانويـة فـي محافظـات غـزة لمهـارات اإلبـداع اإلداري تعـزى لمتغيـرات
الدراسة (النوع ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعليمية ،المؤهل العلمي ،التخصص في الثانوية العامة)؟
ويتفرع منه األسللة الفرعية التالية:
 8.3هــل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى )  ) α ≥ 0.05بــين متوســطي تقــديرات
المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانويـة فـي محافظـات غـزة لمهـارات اإلبـداع اإلداري
تعزى للنوع (ذكور -إناث) لدى أفراد العينة؟

جدوف ()0,22
اختبار (ت) للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين لإلبداع
اإلداري لدى مديري المدارس بمحافظات غزة تعزى للنوع
مجالت الستبيان

الطةقة
المرونة
األصالة
الحساسية للمشكالت
التحليل والربط
الحتفاظ باألصل
المخاطرة والتحدي
الدرجة الكلية لإلبداع اإلداري

المتغير

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

المعلمين

23.54

4.47

المعلما

22.81

4.79

المعلمين

15.49

3.36

المعلما

15.13

3.25

المعلمين

22.70

4.38

المعلما

22.35

4.44

المعلمين

26.11

5.24

المعلما

25.19

5.57

المعلمين

23.30

4.18

المعلما

22.98

4.66

المعلمين

15.89

2.75

المعلما

15.93

3.08

المعلمين

15.68

2.95

المعلما

15.15

3.53

المعلمين

142.72

24.25

1,4

قيمة (ت)

مستوى الدللة

13444

غير دالة إحصالياً

13,34

غير دالة إحصالياً

43444

غير دالة إحصالياً

13444

غير دالة إحصالياً

43433

غير دالة إحصالياً

43144

غير دالة إحصالياً

1344,

غير دالة إحصالياً

13344

غير دالة إحصالياً


المعلما

26.09

139.55

قيمة ( ) الجدولية (د.ح=  )4,4عند مستوى داللة  ،1344 =4344عند مستوى داللة ,344= 4341

يتب ددين م ددن الج دددوف الس ددابل( )4,,,أن دده ال توج ددد ه ددرول ذا
مجمددوعتم المعلمددين والمعلمددا

هددم جميددع مجدداال

المعلمددين هددم المدددارث الثانوي دة هددم محاهتددا
اإلدار .

دالل ددة إحص ددالية ،ب ددين متوس ددطم درج ددا

اإلبددداع اإلدار والدرجددة الاليددة لةسددتبانة ،أ أن

غ د مددن الجنسددين لددديهم تادددي ار متااربددة هددم اإلبددداع

وقد يع و الباحي هذه النتالج إلى:

 -1أن جميع مدير المدارث من اة الجنسين يجتا وا نفث الدو ار التدريبية ،ونفث األنْطة المارر
عليهم من و ارتهم الوحيد  ،وهم و ار التربية والتعليم اما أنده ال يوجدد هدرل هدم سياسدة الدو ار تجداه أ

من الجنسين هم جهودهم ،أو ق ارراتهم أو تبادف الخب ار أو المعلوما .

التم يعيْها المدراء من اة الجنسين هدم واحدد  ،وهدم مجتمدع واحدد أ األهادار المحيطدة

-,الترو

بهم هم أهاار مْتراة ومْاةتهم مْتراة.
وقددد اتفا د

هددذه النتددالج مددع نتددالج د ارسددة (العجلـــة )2009 ،ود ارسددة (واصـــلي )2001،ود ارسددة (عبـــد

الرحيم ،)2009،واتفا

ج ليا مع نتالج دراسة (أبوهين.)2080،

 2.3هــل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى )  ) α ≥ 0.05بــين متوســطي تقــديرات
المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس بمحافظات غزة لإلبداع اإلداري تعـزى لسـنوات الخدمـة لـدى

أفراد العينة؟

جدول ()0,24
يبين نتالج تحليف التباين األحاد لمعرهة الفرول بين متوسطا
لإلبداع اإلدار لدى مدير المدارث بمحاهتا
المجال

الطالقة

درجات

بين المجموعا

87.92

2

43.962

داخف المجموعا

11111.47

519

21.409

11199.40

521

بين المجموعا

20.72

2

10.358

داخف المجموعا

5699.28

519

10.981

5720.00

521

22.09

2

مصدر التباين

المجموع
املرونة

المجموع
األصالة

غ تع ى لسنوا
متوسط

بين المجموعا

مجموع المربعات

1,4

الحرية

تادي ار المعلمين

المربعات

11.044

الخدمة
قيمة ف

2.053

0.943

0.568

مستوى الدللة

غير دالة إحصالياً

غير دالة إحصالياً
غير دالة إحصالياً


داخف المجموعا

10099.21

519

10121.30

521

بين المجموعا

72.11

2

36.054

داخف المجموعا

15206.07

519

29.299

15278.18

521

بين المجموعا

83.63

2

41.814

داخف المجموعا

10071.53

519

19.406

10155.16

521

بين المجموعا

14.47

2

7.237

داخف المجموعا

4386.15

519

8.451

4400.62

521

بين المجموعا

29.30

2

14.651

داخف المجموعا

5441.11

519

10.484

5470.41

521

بين المجموعا

1643.79

2

821.893

داخف المجموعا

328681.94

519

633.299

330325.72

521

المجموع
الحساسية
للمشكالت

التحليل والربط

المجموع

المجموع
الحتفاظ بالتجاه

المجموع
المخاطرة والتحدي

المجموع
الدرجة الكلية

لإلبداع اإلداري

المجموع

19.459

1.231

2.155

0.856

1.397

1.298

غير دالة إحصالياً

غير دالة إحصالياً

غير دالة إحصالياً

غير دالة إحصالياً

غير دالة إحصالياً

قيمة ( ) الجدولية عند (د.ح= )414 ،,عند مستوى داللة  ،4344 =4344وعند مستوى داللة 3341 =4341

يتبين من الجدوف السابل ( )4,,4أنه ال توجد هرول ذا

داللة إحصالية هم تادي ار مجاال

اإلبداع اإلدار والدرجة الالية لإلبداع اإلدار لددى مددير المددارث الثانويدة مدن وجهدة نتدر المعلمدين

تبعاً لمتغير سنوا

الخدمة.

ويع و الباحي هذه النتالج إلى:

 -1أن المعلمين من ذو الخبر األقف لديهم داهعيدة قويدة هدم تحسدين األو داع الاالمدة هدم مدارسدهم،

ألنهددم متددأثرين بْدداف قددو باالتجاهددا
موا

العالميددة المعاصددر وهددم اتجاهددا

و ار التربيددة والتعلدديم وهددذا

لمن لهم خبر وباع طويف هم العملية التعليمية.

 -,إن جميددع المعلمددين يحبددون العمددف هددم مدارسددهم ،وللاثيددر مددنهم رغبددة وطمددوح بددأن يصددبحوا مدددير

مدارث هم المستابف.

وتتفددل نتددالج هددذه الد ارسددة مددع نتددالج د ارسددة (العجلــة )2009،ود ارسددة (الهــذلي)2080،امددا تختل د

نتالج دراسة (أبو هين.)2080،

1,4

مددع



 2.3هل توجد فروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )  ) α ≥ 0.05بـين متوسـطات تقـديرات
المعلمـين لدرجــة ممارسـة مــديري المـدارس الثانويــة فـي محافظــات غـزة لمهــارات اإلبــداع
اإلداري تعزى للمنطقة التعليمية لدى أفراد العينة؟
جدول ()0,23

يبين نتالج تحليف التباين األحاد لمعرهة الفرول بين متوسطا
اإلبداع اإلدار لدى مدير المدارث بمحاهتا

المجال

درجات

بين المجموعا

577.16

6

96.194

داخف المجموعا

10622.23

515

20.626

11199.40

521

بين المجموعا

332.85

6

55.476

داخف المجموعا

5387.15

515

10.460

5720.00

521

بين المجموعا

367.58

6

61.263

داخف المجموعا

9753.73

515

18.939

10121.30

521

بين المجموعا

808.96

6

134.827

داخف المجموعا

14469.22

515

28.096

15278.18

521

بين المجموعا

475.87

6

79.311

داخف المجموعا

9679.29

515

18.795

10155.16

521

بين المجموعا

179.37

6

29.896

داخف المجموعا

4221.25

515

8.197

4400.62

521

بين المجموعا

334.93

6

55.822

داخف المجموعا

5135.48

515

9.972

5470.41

521

بين المجموعا

19023.30

6

3170.551

داخف المجموعا

311302.42

515

604.471

330325.72

521

المجموع
المرونة

المجموع
األصالة

المجموع
الحساسية
للمشكالت

المجموع

التحليل والربط

المجموع
الحتفاظ بالتجاه

المجموع
المخاطرة والتحدي

المجموع
الدرجة الكلية

لإلبداع اإلداري

غ تع ى للمنطاة التعليمية
متوسط

مصدر التباين

الطالقة

تادي ار المعلمين لمها ار

المجموع

مجموع المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

4.664

5.303

3.235

4.799

4.220

3.647

5.598

5.245

مستوى الدللة

دالة عند 4341

دالة عند 4341

دالة عند 4341

دالة عند 4341

دالة عند 4341

دالة عند 4341

دالة عند 4341

دالة عند 4341

قيمة ( ) الجدولية عند (د.ح= )414 ،4عند مستوى داللة  ،,3,1 =4344وعند مستوى داللة 434, =4341
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يتبين من الجدوف السابل( ) 4,,3وجود هرول ذا

داللة إحصالياً هم جميدع مجداال

اإلبدداع

اإلدار والدرجددة الاليددة لإلبددداع اإلدار لدددى مدددير المدددارث مددن وجهددة نتددر المعلمددين تبع داً لمتغيددر

المنطاة التعليمية.

الحسددابية واالنح ارهددا

والجدددوف التددالم( )4,,4يبددين المتوسددطا

المعياريددة لتادددي ار مجدداال

اإلدار لدى مدير المدارث من وجهة نتر المعلمين تبعاً للمنطاة التعليمية:
جدول ()0,20

يبين المتوسطا

الحسابية واالنحراها

أهراد العينة على مجاال
المجال

الطالقة

المرونة

األصالة

الحساسية للمشكالت

التحليل والربط

المعيارية لدرجا

اإلبداع اإلدار تبعاً للمنطاة التعليمية

البيان

العدد

شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى 
خانيونس
شرقخانيونس
رفح 
شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح
شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح
شمالغزة 
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح
شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس

86
110
74
86
64
44
58
86
110
74
86
64
44
58
86
110
74
86
64
44
58
86
110
74
86
64
44
58
86
110
74
86
64
44
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المتوسط
الحسابي
22.84
22.91
23.18
22.17
24.86
21.89
25.12
14.98
15.08
15.84
14.38
16.77
14.39
16.24
22.28
22.48
23.57
21.23
23.69
21.68
23.12
25.21
25.51
25.61
24.07
27.69
24.75
27.83
22.79
22.75
23.53
21.98
24.64
22.39

االنحراف
المعياري
5.26
4.73
3.90
4.86
3.16
4.46
4.64
3.52
3.57
2.78
3.10
2.38
3.53
3.42
3.99
4.30
4.20
4.55
3.93
5.02
4.74
5.64
5.69
4.88
5.17
4.09
5.36
5.84
4.64
4.80
3.88
4.29
3.17
4.24

اإلبددداع



االحتفاظ باالجتجا

المخاطرة والتحدي

الدرجة الكلية لإلبداع
اإلداري

رفح
شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح
شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح
شمالغزة
غربغزة
شرقغزة
الوسطى
خانيونس
شرقخانيونس
رفح

58
86
110
74
86
64
44
58
86
110
74
86
64
44
58
86
110
74
86
64
44
58
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24.76
15.84
15.41
15.99
15.43
16.89
15.45
16.93
15.14
14.74
 15.91
14.77
16.92
14.80
16.45
139.07
138.87
143.61
134.03
151.45
135.34
150.45

4.70
2.95
3.43
2.65
2.56
2.09
2.97
2.90
3.25
3.64
2.92
3.06
2.16
3.16
3.37
26.57
27.05
21.70
24.34
17.92
24.81
26.53



والجدددوف التددالم( )4,,4يبددين نتددالج اختبددار ْدديفيه للاْ د

اإلبداع اإلدار تبعاً للمنطاة التعليمية:

جدول ()0,26

نتالج اختبار ْيفيه للاْ

أهراد العينة على مجاال
المجال

الطالقة

المرونة

األصالة

الحساسية
للمشكالت

التحليل
والربط

االحتفاظ
باالجتجا

المخاطرة
والتحدي

البيان

شمال غزة

غرب غزة
شرق غزة
الوسطى
خان يونس
شرق خان يونس
رفح
غرب غزة
شرق غزة
الوسطى
خان يونس
شرق خان يونس
رفح
غرب غزة
شرق غزة
الوسطى
خان يونس
شرق خان يونس
رفح
غرب غزة
شرق غزة
الوسطى
خان يونس
شرق خان يونس
رفح
غرب غزة
شرق غزة
الوسطى
خان يونس
شرق خان يونس
رفح
غرب غزة
شرق غزة
الوسطى
خان يونس
شرق خان يونس
رفح
غرب غزة
شرق غزة
الوسطى

0.072
0.339
0.663
2.022
0.951
2.284
0.105
0.861
0.593
1.789
0.590
1.265
0.203
1.289
1.047
1.408
0.597
0.842
0.300
0.399
1.140
2.478
0.459
2.618
0.045
0.736
0.814
1.850
0.404
1.968
0.428
0.149
0.407
1.053
0.383
1.094
0.403
0.766
0.372

عددن اتجدداه الفددرول بددين متوسددطا

مجدداال

عن اتجاه الفرول بين متوسطا

اإلبداع اإلدار تبعاً للمنطاة التعليمية

غرب غزة

شرق غزة

0.267
 0.735
1.950
1.023
2.212

1.001
1.684
1.289
1.945

*2.685
0.288
*2.946

0.756
0.698
1.684
0.696
1.160

1.454
0.928
1.452
0.404

*2.382
0.003
1.858

1.086
1.249
1.206
0.800
0.639

2.335
0.120
1.886
0.447

2.455
0.449
1.888

0.099
1.439
2.178
0.759
2.319

1.538
2.079
0.858
2.220

0.782
0.769
1.895
0.359
2.013

1.550
1.114
1.141
1.232

*2.664
0.410
*2.782

0.577
0.021
1.482
0.046
1.522

0.556
0.904
0.532
0.945

1.460
0.024
1.501

1.169
0.031

1.138

14,

الوسطى

*3.618
0.680
*3.758

خان يونس

2.973
0.261

2.379
0.524

*2.006
0.567

2.938
0.140

2.254
0.118

1.436
0.040

شرق خان
يونس

0.261

1.855

1.439

3.078

2.372

1.477



الدرجة
الكلية
لإلبداع
اإلداري

خان يونس
شرق خان يونس
رفح
غرب غزة
شرق غزة
الوسطى
خان يونس
شرق خان يونس
رفح

1.782
0.344
1.309
0.197
4.538
5.035
12.383
3.729
11.379

*2.186
0.059
1.712

1.017
1.110
0.543

*2.154
0.028
1.681

4.735
4.838
12.580
3.532
11.576

9.573
7.845
8.267
6.840

*17.418
1.306
*16.413

يتبين من الجدولين الساباين:

 -أن الفرول هم الطةقة والحساسية للمْاة

2.126
0.474

16.112
1.005

1.653

15.107

والتحليف والربط والدرجة الالية لإلبداع اإلدار ااند

بددين مجموعددة الوسددطى مددن ناحيددة ومجمددوعتم خددان يددونث ورهدده ،لصدداله مجمددوعتم خددان يددونث

ورهه.

 أن الفرول هم المرونة اانيونث.

 -أن الفددرول هددم األصددالة اان د

بين مجموعة الوسدطى ومجموعدة خدان يدونث ،لصداله مجموعدة خدان
بددين مجموعددة خددان يددونث و مجموعددة ْددرل خددان يددونث ،لصدداله

مجموعة خان يونث.

بد ددين مجموعد ددة خد ددان يد ددونث و مجمد ددوعتم غد ددرب غ د د

 أن الفد ددرول هد ددم المخد دداطر والتحد ددد اان د دوالوسطى ،لصاله مجموعة خان يونث.

 -هم حين لم يستطع اختبار ْيفيه الاْ

عن اتجاه الفرول هم مجاف االحتفات باالتجاه.

وقد يرى الباحي بأن السبب هم هذه النتالج يرجع إلى:

 -1أن منطاتم خان يونث ورهه تتمتعان براحة نفسية ،وانتعا

ذهنم وماد ؛ وذلك بعد االنسحاب

االسراليلم عن هاتين المنطاتين ووجود األنفال مع الحدود المصرية ههذا اله ينعاث على مدير
المدارث الثانوية هم حتميتهم المتةك مها ار

الطةقة والحساسية للمْاة  ،والتحليف والربط،

واستخدامها هم العمف اإلدار من أجف تحسين المنتج التعليمم والتهور بالوجه الحسن.

-,إن معتم مدير المدارث الثانوية هم منطاة خان يونث من المدراء الجدد ،حيي أن المدراء الجدد
يهتمون بإداراتهم لمدراسهم وخروجها بأحسن حاف ليثبتوا لمن حولهم بأنهم ذوو افاء عالية وقادرين

على تحايل األهدا

المرجو منهم ،هنجدهم يتعاملون مع المواق

المختلفة باف مرونة وتابف ل راء،

وتاي مع الجديد اما يبذلوا قصارى جهدهم إليجاد الجديد هم أسلوبهم اإلدار  ،ولديهم محبةً ابيرً
هم اتخاذ المواق على عاتاهم الخاص ،اف هذا ليتهروا لمن حولهم بأنهم إدار واعية وناجحة
وليخرجوا نتالج عالية لمدارسهم.

 -4هم منطاة الوسطى تجد أهالم الطةب ال يْجعون التعليم ،وال يتابعون األنْطة المدرسية بف
لديهم اهتماما

أخرى ماارنة بمنطاتم خانيونث ورهه ،باإل اهة إلى اثر المدارث هم منطاة
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الوسطى ،وبعدها عن بع ها البع

قد يالف من اهتمام مديرية التربية والتعليم بالمدراء وعملهم

اإلدار  ،وهذا يجعف مدير المدرسة مهمته األساسية تيسير األمور هاط دون الخروج بنتالج أه ف .
-3منطاة ْرل خان يونث منطاة حدودية ياع عليها الاثير من المخاطر ،باإل اهة إلى أن أهالم
المنطاة غالبيتهم يعملون بالمجاف ال راعم ،وذلك يجعف وتيفة مدير المدرسة تترا هم حماية
الطةب من المخاطر وتسيير العملية التعليمية قدر المستطاع.

-4منطاة غرب غ ياع بداخلها و ار التربية والتعليم ،هة يستطيع مدير المدارث الثانوية هيها
المخاطر والتحد هم المواق

اإلدارية هم مدارسهم خوهاً من الرقابة والمتابعة المستمر لهم .

 3.3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )  ) α ≥ 0.05بين متوسطي تقديرات

المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة لمهارات اإلبداع اإلداري تعزى

للمؤهل العلمي (بكالوريوس – دراسات عليا) لدى أفراد العينة؟
جدول ()0,24

اختبار (ت) للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين لإلبداع
اإلداري لدى مديري المدارس بمحافظات غزة تعزى للمؤهل العلمي
مجالت الستبيان
الطالقة
املرونة
األصالة
الحساسية للمشكالت
التحليل والربط
الحتفاظ بالتجاه
المخاطرة والتحدي
الدرجة الكلية لإلبداع اإلداري

المتغير
باالوريوث
دراسا

عليا

باالوريوث
دراسا

عليا

باالوريوث
دراسا

عليا

باالوريوث
دراسا

عليا

باالوريوث
دراسا

عليا

باالوريوث
دراسا

عليا

باالوريوث
دراسا

عليا

باالوريوث

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

23.07

4.66

24.33

4.34

15.20

3.34

16.36

2.95

22.43

4.42

23.43

4.27

25.57

5.46

26.67

5.03

23.03

4.49

24.13

3.73

15.85

2.97

16.46

2.34

15.32

3.28

16.34

2.77

140.46

25.46
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قيمة (ت)

مستوى الدللة

,3444

غير دالة إحصالياً

,3441

دالة عند 4344

13444

غير دالة إحصالياً

13344

غير دالة إحصالياً

134,4

غير دالة إحصالياً

13434

غير دالة إحصالياً

,3444

دالة عند 4344

,31,4

دالة عند 4344


دراسا

عليا

147.72

22.10

قيمة ( ) الجدولية (د.ح=  )4,4عند مستوى داللة  ،1344 =4344عند مستوى داللة ,344 =4341

يتبددين مددن الجدددوف السددابل( )4,,4أندده توجددد هددرول ذا

داللددة إحصددالية هددم مجدداال

المرونددة،

المخداطر والتحددد والدرجددة الاليددة السددتبيان اإلبددداع اإلدار تبعداً لمتغيددر المؤهددف العلمددم (باددالوريوث–

دراسا

عليا) ،واان

الفرول لصاله تادي ار مجموعة الدراسا

العليا من أهراد العينة.

ويفسر الباحي ذلك بأن ارتفاع المؤهف العلمدم للفدرد يجعلده أقددر علدى الحادم علدى ممارسدا

اآلخدرين،

ولديه معرهة واسعة عن عمف مدير المدرسة هم إدارته وهذا ما ي يدده وينميده د ارسداتهم العليدا خاصدةَ أن

المعلمين الحاصلين على دراسا

عليا الغالب منهم هم المجاف التربو بعادث حملدة البادالوريوث ،هدة

يتعر ددون بْدداف ابيددر لممارسددا

العمددف االدار أثندداء د ارسددتهم األااديميددة خاصددة هددم حامهددم علددى

مهددار المرونددة للمدددير ،ومهددار المخدداطر والتحددد هددم المواق د

المختلفددة ،هارتفدداع المؤهددف العلمددم ي يددد

عند صاحبه الثرو اللغوية ،والتعبير عن األهاار بالمنطاية ،اما ينمى عنده وعم ابير هم التعامف مدع
اآلخرين وتابف أهاارهم وهرالهم الاوية والمهار الاوية وهم رؤية االْياء من وايا مختلفة.
هددم حددين ال توجددد هددرول ذا

داللددة إحصددالية هددم بايددة مجدداال

لمتغير المؤهف العلمم لدى أهراد العينة.
وقد يع

اسددتبيان اإلبددداع اإلدار تبعداً

ذلك إلى أن المعلمين جميعهم يخ عون لدو ار متجدد هم مها ار التدريث ،وهم األنْدطة

التربويددة المختلفددة ،وجميعهددا تنمددم لدددى المعلمددين المهددا ار المختلفددة ويمارسددونها أثندداء عملهددم ،وبالتددالم
هإن حامهم على ممارسدا

مددير المدرسدة ادان متااربداً لدرجدة أنده لدم توجدد هدرول هدم اسدتجاباتهم علدى

تلك المها ار  ،وهذا حسب اعتااد الباحي.
وقد اتفا

نتالج هذه الدراسة ج لياَ مع نتالج دراسة (الهذلي  )2080،ودراسة(أبو هين )2080،ودراسة

(البارقي )2001،ودراسة(خلف.)2080،

 3.3هـل توجـد فـروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )   ) α ≥ 0.05بـين متوسـطي تقـديرات
المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانويـة فـي محافظـات غـزة لمهـارات اإلبـداع اإلداري تعـزى
للتخصص في الثانوية العامة (علوم– آداب) لدى أفراد العينة؟
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جدول ()0,21

اختبار (ت) للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين لإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية في محافظات غزة تعزى للتخصص في الثانوية العامة
المتغير

مجالت الستبيان
الطالقة
املرونة
األصالة
الحساسية للمشكالت
التحليل والربط
الحتفاظ بالتجاه
المخاطرة والتحدي
الدرجة الكلية لإلبداع اإلداري

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

علوم

23.12

4.56

هداب

23.30

4.71

علوم

15.26

3.26

هداب

15.39

3.36

علوم

22.47

4.25

هداب

22.61

4.55

علوم

25.70

5.32

هداب

25.72

5.49

علوم

23.15

4.45

هداب

23.18

4.39

علوم

15.93

2.75

هداب

15.92

3.03

علوم

15.48

3.19

هداب

15.41

3.29

علوم

141.12

24.49

هداب

141.52

25.79

قيمة (ت)

مستوى الدللة

433,4

غير دالة إحصالياً

43341

غير دالة إحصالياً

43444

غير دالة إحصالياً

43441

غير دالة إحصالياً

43444

غير دالة إحصالياً

43444

غير دالة إحصالياً

43,44

غير دالة إحصالياً

43144

غير دالة إحصالياً

قيمة ( ) الجدولية (د.ح=  )4,4عند مستوى داللة  ،1344 =4344عند مستوى داللة ,344= 4341

يتبين من الجدوف السابل( )4,,4أنه ال توجدد هدرول ذا

داللدة إحصدالية هدم جميدع المجداال

والدرجة الالية الستبيان اإلبداع اإلدار تبعاً لمتغير التخصص هم الثانوية العامدة ،ممدا يعندم أن أهدراد
العينة من المعلمين لديهم تادي ار متااربة لإلبداع اإلدار لمدير المدارث الثانوية بالرغم من اختة

التخصص هم الثانوية العامة.

وقد يع و الباحي ذلك لألسباب التالية:

 -1التعليما

الصادر من مدير المدرسة إلى المعلمين هم واحد وال تفرل من هو تخصصه علوم أو

هداب هم الثانوية العامة هالحام على العمف اإلدار ياون واحد.

-,جميع المعلمين انتهوا من دراسة الثانوية العامة قبف س
حامهم على ممارسا

سنوا

مدير المدارث لمها ار اإلبداع اإلدار .
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-4مها ار اإلبداع اإلدار التم يجب أن يمتلاها مدير المدارث يريدها لتطبياها هم ادارته وليث
لحف مسألة هي يالية أو الاتْا

جها اهربالم جديد وهذا يدراه جميع المعلمين على اختة

تخصصهم هم الثانوية العامة (علوم -هداب).

 .0نتائج السؤال الخامس الذي ينص على:

هل توجد عالقة ارتباط دالة إحصائي ا بين مستوى ممارسة مـديري المـدارس الثانويـة بمحافظـات غـزة

ألساليب إدارة التغيير وبين درجة توفر مهارات اإلبداع اإلداري من وجهة نظر المعلمين؟
لإلجابة عن هذا السؤاف ،تم حساب معامة

االرتباط بين درجة ادف مدن أسداليب إدار التغييدر

بأبعادها ودرجتها الالية ،واإلبداع اإلدار بأبعادها ودرجتها الالية ،والجدوف التالم يبين ذلك:
جدول ()0,29

يبين معامف االرتباط بين أساليب إدار التغيير

ومها ار اإلبداع اإلدار لدى مدير المدارث الثانوية من وجهة نتر المعلمين
أساليب إدارة التغيير
عملية تطوير
اإلبداع اإلداري

رؤية ورسالة

تحديد أهداف
المدرسة

بناء ثقافة

تقديم نموذج

مشتركة داعمة

سلوكي

التحفيز الذهني
أو الستثارة

الدرجة الكلية

ألساليب إدارة

مشتركة للمدرسة

وأولوياتها

للتغيير

يحتذى به

الفكرية

التغيير

الطالقة

**0.706

**0.691

**0.734

**0.809

**0.783

**0.833

املرونة

**0.733

**0.702

**0.746

**0.817

**0.770

**0.842

األصالة

**0.743

**0.971

**0.831

**0.741

**0.733

**0.870

الحساسية للمشكالت

**0.674

**0.703

**0.705

**0.775

**0.784

**0.813

التحليل والربط

**0.705

**0.671

**0.692

**0.780

**0.765

**0.809

الحتفاظ باألصل

**0.649

**0.625

**0.672

**0.749

**0.688

**0.757

المخاطرة والتحدي

**0.641

**0.646

**0.674

**0.781

**0.730

**0.779

**0.783

**0.814

**0.816

**0.877

**0.850

**0.921

الدرجة الكلية

لإلبداع اإلداري

** ≤ 4341
* ≤ 4344
قيمة (ر) الجدولية عند (د.ح=  )520عند مستوى داللة  ،43444 =4344وعند مستوى داللة 43114 =4341

يبين الجدوف السابل( )4,,4وجود عةقة موجبة ذا

داللة إحصالية عندد مسدتوى  ،4341بدين

جميع أساليب إدار التغيير ودرجتها الالية وبين اإلبداع اإلدار بمجاالته ودرجته الالية.
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ممددا يْددير إلددى أن ارتفدداع درجددة ممارسددة أسدداليب إدار التغييددر ي درتبط بدرجددة مرتفعددة لإلبددداع

اإلدار لدى مدير المدارث الثانوية من وجهة نتر المعلمين.

وهذا ما تم مةحتته من خةف سرد اإلطار النتر  ،حيي تبين أن إدار التغيير ماهم إال أحد متاهر

وندواتج اإلبددداع اإلدار  ،هددإذا امتلددك مدددير المدددارث مهددا ار اإلبددداع اإلدار وتماندوا مددن تطبياهددا هددم

عملهددم ،هاددد يصددلوا إلددى تغييددر يددنالهم مددن حددالتهم المابولددة إلددى حالددة منْددود  .امددا أندده إذا أراد المدددير
التغييددر هددم عملدده عليدده امددتةك مهددا ار اإلبددداع اإلدار ؛ ليجددد هددم نفسدده قالددد مبدددع بعيددد عددن الجمددود
والرتابة والروتين الم عج.

توصيات الدراسة:
هم

وء ما أسفر عنه نتالج هذه الدراسة يوصم الباحي بما يلم:

 .1رور التراي على نمط إدار التغيير هم المدارث الثانوية ،واالهتمام بتنمية مها ار

اإلبداع اإلدار

لدى المدراء حتى يتمانوا من تطبيل التغيير ،واستخةص أه ف النتالج هم العملية التعليمية.
 .2تاوية العةقة بين المدرسة والمجتمع المحلم وأولياء األمور من خةف الدعوا
وتاديم مساعداتهم الة مة للمدرسة ،مما يسهف على المدير تحديد أهدا
 .8رور إْراك العاملين بْاف أابر هم المواق

المتارر ل يار المدرسة

المدرسة وأولوياتها.

اإلدارية المختلفة خاصةً هم صياغة الرؤية المْتراة

للمدرسة ،وتحديد أهداهها مما ينمم لديهم المسلولية تجاه ما يحدي هم المدرسة ويخلل جو من األلفة
والروح المعنوية العالية هم العمف.
 .3التوسع هم الدو ار

التدريبية المادمة لمدير المدارث التم تساعدهم هم ااتساب مها ار

اإلبداع

اإلدار وممارستها هم عملهم اما تنمم وعم مدير المدارث بالحاجة إلى تبنم إدار التغيير والتراي
على عاد الدو ار التدريبية ،ل ياد معرهة المديرين باتابة األبحاي اإلجرالية والدراسا

التربوية.

 .5السعم الجاد لمعرهة مدير المدارث الثانوية اف ما هو جديد هم علم اإلدار المدرسية من خةف
اطةعهم على األبحاي التربوية الجديد والاتب الحديثة واستخدام التانيا
 .6عاد يا ار

ولااءا

المختلفة ،واقامة ندوا

الحديثة هم علم اإلدار .

متبادلة بين مدير المدارث المختلفة ومْرهم اإلدا ار
من أجف تبادف الخب ار

المدرسية هم المناطل

واألهاار التطويرية واطةعهم على التجارب المثمر هم

اإلدار المدرسية التم ت يد من تحايل اإلبداع اإلدار هم المدرسة.
 .7توهير الم يد من التسهية

الماانية والمادية والتانية والفنية التم تساعد هم تيسير اإلبداع اإلدار

المساهم هم تطبيل التغيير والحصوف على أهداهه.

144



 .3و ع حواه مادية ومعنوية لمدير المدارث المبدعين ،وربط العةو السنوية لمدير المدارث والمعلمين
بتاويم أسلوبهم اإلدار .
 .2رور تحسين ْروط اختيار مدير المدارث ،وعدم االاتفاء بسنوا

الخدمة أو الماابلة بف من

األه ف أن ياون المتادم اجتا دو ار هم اإلدار المدرسية بنجاح.
.11إنْاء مراا متخصصة هم مديريا

التربية والتعليم ،لام تاوم بتوهير المعلوما

الة مة للتغيير

وتاون حا نة لإلبداع اإلدار هم المدراث.
 .11ياد الصةحيا

الممنوحة لمدير المدارث الثانوية ،والغاء الاوانين واللواله الاديمة التم تتعار

عمف مدير المدرسة هم إحداي التغيير.
مقترحات الدراسة:
هم

وء ما توصل

إليه هذه الدراسة من نتالج وتوصيا

هإن الباحي ياترح:

 .1إجراء مثف هذه الدراسة على المرحلة األساسية  ،وماارنة النتالج مع نتالج هذه الدراسة.
 .2إجراء تصور ماترح لمدير المدرسة الثانوية بحاهتا
 .8تصور ماترح للصةحيا

غ هم

وء اإلبداع اإلدار .

الممنوحة لمدير المدارث الثانوية هم محاهتا

غ .

 .3دراسة حوف تصميم برامج تدريبية لتطوير أداء مدير المدارث الثانويدة هدم مجداف اإلبدداع اإلدار
وادار التغيير.

 .5إجراء مثف هذه الدراسة وقياسها من وجهة نتر المديرين أنفسهم ومن مْرهم اإلدا ار المدرسية.
 .6إجد دراء د ارس ددة ه ددم مو ددوع التما ددين اإلدار وربط دده ب ددإدار التغيي ددر واإلب ددداع اإلدار ل دددى م دددير
المدارث.
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المصادر والمراجع

أولا :المصادر والمراجع العربية:

 -الارهن الاريم

 .1ابن منتور ،جماف الدين ( :)1223لسان العرب .ط .8بيرو  :دار صادر للطبع والنْر.

 .2اإلبراهيم ،عدنان ( :)2112اإلدارة التربوية والمدرسية والصفية .عمان :مؤسسة حماد للنْر
والتو يع.

 .8األغا ،إحسان ( :)2112البحث التربوي وعناصره ،مناهجه وأدواته .ط .3غ  :الجامعة
اإلسةمية.

 .3األغا ،صهيب وهخرون ( :)2112اإلدارة التربوية والتخطيط اإلستراتيجي .ط .1غ  :دار
الماداد للطباعة.
 .5األغبر  ،بدر سعيد علم ( :)2115دراسة تحليلية لواقع اإلدار التعليمية والمدرسية هم

الجمهورية اليمنية .دراسة مقدمة للمؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية للمناهج وطرق
التدريس والمنعقد في الفترة من  5-4أغسطس ،اإلساندرية.

 .6البدرانم ،ذعار بن غ بان ( :)2111معوقا

اإلبداع اإلدار لدى مدير المدارث االبتدالية

الحاومية بمنطاة بريد من وجهة نتر مديريها وواةلها .رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة أم الارى ،السعودية.
 .7البريد  ،عبد اهلل ( :)1222اإلبداع يخفف األزمات .الريا

 :بي

األهاار الدولية.

 .3البيةو  ،حسن وهخرون ( :)2111اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية .الااهر :دار العرهة
الجامعية.

 .2الجوارنة ،المعتصم باهلل سليمان وصوص ،ديمة بن
إدار التغيير لدى الايادا

اإلدارية هم مديريا

محمد ( :)2117درجة صعوبة ممارسة

التربية والتعليم التابعة إلقليم الْماف هم

األردن .مجلة حولية كلية المعلمين في أبها.)11( ،

 .11الحربم ،ع يب موسى ( :)2115أثر متغي ار البناء التنتيمم والمتغي ار الْخصية على
اإلبداع اإلدار لدى المدراء هم األجه الحاومية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة الملك سعود ،الريا

.

 .11الحرير  ،راهد عمر ( :)2111إدارة التغيير في المؤسسات التربوية.ط .1عمان :دار
الثااهة والنْر والتو يع.
 .12الحماد  ،علم ( :)1222التغيير الذكي .بيرو  :دار ابن ح م.
 .18الحميد  ،مناف حسين ( :)2115مها ار اإلبداع اإلدار اال مة لاالد التغيير ومدى تواهرها
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لدى مدير ومدي ار المدارث الثانوية من وجهة نتر المْرهين التربويين .رسالة ماجستير

غير منشورة ،الية التربية ،ماة المارمة.

 .13الخ ير  ،محسن أحمد ( :)2118إدارة التغيير -مدخل اقتصادي للسيكولوجيا اإلدارية
للتعامل مع متغيرات الحاضر لتحيق التفوق والمتياز الباهر في المستقبل للمشروعات.
دمْل :دار الر ا للنْر.
 .15الخطيب ،عامر يوس

( :)2118فلسفة التربية_ نظريات وتطبيقات .غ  :جامعة األ هر.

 .16الدر ،عبد البار ( :)1236التغيير في المنظمات _ بحوث في السلوك التنظيمي في البالد
العربية .الاوي  :دار الالم للنْر والتو يع.

 .17الرقب ،حماد محمود ( :)2113واقع إدار التغيير لدى و ا ار السلطة الفلسطينية .رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسةمية  ،غ .

 .13ال هر  ،رنده ( :)2112اإلبداع اإلدار هم تف البيروقراطية .عام الفكر،)8(81 ،
ص.281
 .12السبيعم ،عبيد بن عبد اهلل ( :)2112األدوار الايادية لمدير التربية والتعليم هم
إدار التغيير .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم الارى ،السعودية.

متطلبا

وء

 .21السرور ،نادية هايف (  :)2112مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين .ط .8األردن :دار
الفار للطباعة والنْر.
 .21الساارنة ،بةب خل

( :)2111اإلبداع اإلداري .عمان :دار الميسر للنْر والتو يع.

 .22السلمم  ،على ( :)1221إدارة السلوك اإلنساني .الااهر :دار غريب للنْر والتو يع.
 .28السلمم ،ههد بن عو

اهلل احم ( :)2113ممارسة إدار الوق

وأثرها هم تنمية اإلبداع

اإلدار لدى مدير مدارث المرحلة الثانوية بتعليم العاصمة المادسة .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة أم الارى ،السعودية.

 .23السليم ،عبد اهلل يوس

امف ( :)2112أثر المتغي ار التنتيمية على مستوى اإلبداع اإلدار

للعاملين هم األجه األمنية .رسالة ماجستير غير منشورة ،أااديمية ناي

الريا

.

للعلوم األمنية،

 .25السمير  ،حامد عاتل مر ول ( :)2117العوامف المؤثر على اإلبداع هم المنتما
دراسة ميدانية على المنتما

العامة-

العامة هم محاهتة جد  .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

الملك عبد الع ي  ،جد  ،السعودية.
 .26الْريد  ،هيام نجيب ( :)2113األنماط الايادية لمدير اإلدار هم و ار التربية والتعليم

وتأثيراتها هم التغيير التربو من منتور رؤساء األقسام .مجلة اتحاد الجامعات العربية،

( ،)38ص.283
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( :)2112المدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث .الريا

 .27الْمر  ،ههد عاي

 :ههرسة

ماتبة الملك ههد الوطنية.

 .23الصرن ،رعد حسن ( :)2111إدارة البتكار واإلبداع _األسس التكنولوجية وطرائق التطبيق.
ط .1سوريا :دار الر ا للنْر.
 .22الصيرهم ،محمد عبد الفتاح ( :)2118اإلدارة الرائدة .عمان :دار صفاء للنْر والتو يع.
 .81الطراونة ،اخلي

( :)2118التصور التطويري .ط .1عمان :دار الْرول للنْر والتو يع.

 .81الطعانم ،حسن أحمد ( :)2115اإلشراف التربوي .ط .1عمان :دار الْرول للنْر والتو يع.
 .82الطويف ،هانم عبد الرحمن ( :)2111اإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي -سلوك األفراد
والجماعات في النظم .عمان :دوالر للنْر.

 .88الطيب ،حسن أبْر ( :)1233محاور لتنمية التجارب اإلبداعية هم استراتيجيا
والتطوير اإلدار  .مجلة اإلدارة العامة ،الريا

 ،)52(،ص.11

اإلصةح

 .83الطيطم ،محمد ( :)2111تنمية قدرات التفكير اإلبداعي .ط .1عمان :دار الميسر للنْر
والتو يع.

 .85العتيبم ،صبحم جبر ( :)2112تطور الفكر واألنشطة اإلدارية .عمان :دار وماتبة الحامد
للنْر والتو يع ،األردن.

 .86العجلة ،توهيل(  :) 2112اإلبداع اإلدار وعةقته باألداء الوتيفم لمدير الاطاع العام-
دراسة تطبياية على و ا ار قطاع غ  .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسةمية،

غ .
 .87العجمم ،محمد ( :)2111اإلدارة المدرسية .الااهر :دار الفار العربم.
 .83العطيا  ،محمد يوس

( :)2116إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير.عمان :دار

حامد للنْر والتو يع.

 .82العليم ،أسامة محمد والْري  ،عمر أحمد ( :)2112المداخل اإلدارية الحديثة في التعليم.
عمان :دار المناهج للنْر والتو يع.

 .31العماير ،محمد حسن ( :)2111مبادئ اإلدارة المدرسية .ط .2عمان :دار الْرول للنْر
والتو يع.

 .31العميان  ،محمود سليمان ( :)2115السلوك التنظيمي في منظمات األعمال .ط .8عمان:
دار والف للنْر والتو يع.

 .32الااعور  ،رهع

عبد الحليم ( :)2115إدارة اإلبداع التنظيمي .الااهر :المنتمة العربية

للتنمية اإلدارية.
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 .34القحطاني ،سالم  :)1002( .القيادة اإلدارية  -التحول نحو النموذج القيادي العالمي.
الرياض :مطابع مرامر.
 .33الاحطانم ،سعيد ( :)2112المعوقا التنتيمية لإلبداع عند موتفم التطوير اإلدار

باألجه الحاومية هم المملاة العربية السعودية .مجلة جامعة الملك سعود ،المجلد .13

 .35الاريوتم ،محمد قاسم ( :)2115نظرية المنظمة والتنظيم .عمان :دار والف للطباعة
والنْر.

 ،......... .36محمد قاسم ( :)2111السلوك التنظيمي_دراسة السلوك اإلنساني الفردي
والجماعي في المنظمات المختلفة .عمان :دار الْرول للنْر والتو يع.

 .37اللو  ،موسى ( :)1223اتجاها

العاملين هم المؤسسا

الحاومية األردنية نحو إدار

التغيير .مجلة دراسات في العلوم اإلدارية ،)8(25 ،ص.883

 .33المغربم ،اامف ( :)1228السلوك التنظيمي .عمان :األهلية للنْر.
 .32النمر ،سعود محمد ( :)1222السلوك اإلداري .الريا

 :جامعة الملك سعود .عماد ْلون

الماتبا .

 .51النمر ،سعود ،وهخرون ( :)1223اإلدارة العامة :األسس والوظائف .ط .1الريا
الفر دل التجارية.

 .51الهبيف ،أحمد ( :)2113واقع إدار التغيير لدى مدير المدارث الثانوية بمحاهتا
وجهة نتر المعلمين .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسةمية ،غ .

 .52الهذلم ،وجوه سمران ( :)2111إدار الذا
ومساعدا

ومعلما

 :مطابع
غ من

وعةقتها باإلبداع اإلدار لدى مدي ار

مدارث المرحلة الثانوية بمدينة ماة المارمة من وجهة نترهن .رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة أم الارى ،السعودية.

 .58أبو عةم ،رجاء محمود ( :)1223مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية .الااهر :دار
النْر للجامعا .

 .53أبو هارث ،محمد (  :)1221معياا

اإلبداع اإلدار لدى العاملين هم المؤسسا

األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،األردن.

العامة

 .55أبو هارث ،محمود عود محمود ( :)2112اإلبداع اإلدار لدى العاملين .رسالة ماجستير
غير منشورة ،قسم اإلدار العامة والية الدراسا

العليا ،الجامعة األردنية ،األردن.

 .56أبوهين ،وداد ( :)2111الثااهة التنتيمية وعةقتها باإلبداع اإلدار لدى مدير المدارث
الثانوية هم محاهتا

غ من وجهة نتر المعلمين .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

األ هر ،غ
 .57أحمد ،أحمد ( :)2112اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة .اإلساندرية :ماتبة المعار .
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 .53أيوب ،ناديا حبيب ( :)2111العوامف المؤثر على السلوك االبتاار لدى المديرين هم قطاع
البنوك التجارية السعودية .مجلة اإلدارة العامة ،)1( ،الريا

 ،ص.2

 .52جروان ،هتحم عبد الرحمن ( :)2113الموهبة والتفوق واإلبداع .ط .8األردن :دار الفار
للنْر والتو يع.

 ،......... .61هتحم ( :)2112اإلبداع :مفهومه_ معاييره_ نظرياته_ قياسه_ تدريبه_
مراحله .عمان :دار الفار للطباعة والنْر.

 .61جةب ،إحسان ده

صفاء للنْر والتو يع.

( :)2111إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير .ط .1عمان :دار

 .62جوادْ ،وقم ناجم ( :)2111إدارة األعمال  -منظور كلي .عمان :دار وماتبة الحامد
للنْر والتو يع.
 .68حجم ،أحمد ( :)2111اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية .الااهر :دار الفار العربم.
 .63حسن ،ماهر محمد ( :)2113القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم .إربد :دار الاند .
 .65حسنم ،محمود ( :)2113إدارة أنشطة البتكار والتغيير .الريا

 :دار المري للنْر

والتو يع.
 .66حمود ،خ ير ااتم ( :)2112السلوك التنظيمي .ط .1عمان :دار صفاء للنْر والتو يع.
 .67خل  ،محمد اريم ( :)2111عةقة الاياد التحويلية باإلبداع اإلدار لدى رؤساء األقسام

األااديميين هم الجامعة اإلسةمية بغ  .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسةمية،

غ .

 .63درار ،بيتر( :)2118اإلدارة_ المهام_ المسئوليات _التطبيقات .ج .8الااهر :الدار الدولية
للنْر والتو يع.
 .62درو  ،أهنان نتير ( :)2118قدر مدير المدرسة على اتخاذ الا ار ار التطويرية واحداي
التغيير .مجلة اتحاد الجامعات العربية ،)31( ،ص.3

 .71ربيع ،هاد ( :)2116المدير المدرسي الناجح .األردن :ماتبة المجتمع العربم.
 .71يتون ،عاي

( :)1237تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي في تدريس العلوم .ط .2عمان:

جمعية عماف المطابع التعاونية .الجامعة األردنية.
 .72سرور ،سهى سالم ( :)2113تطوير اإلدار المدرسية هم المدارث الثانوية بمحاهتا
هم

غ

وء مفهوم اإلدار الذاتية للمدرسة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسةمية،

غ .
ْ .78بةل ،والف ( :)2116دور برنامج التطوير المدرسم هم تنمية مها ار التخطيط لدى
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مدير المدارث الثانوية بمحاهتا

غ  .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسةمية،

غ .

 .73عابدين ،محمد عبد الاادر ( :)2111اإلدارة المدرسية الحديثة .عمان :دار الْرول للنْر
والتو يع.

 .75عامر .سعيد ياسين ( :)2111الفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة .الااهر  :مرا سيرهث
لةستْا ار والتطوير.

 .76عباد  ،أحمد ( :)1222الحلول البتكارية للمشكالت النظرية والتطبيقية .البحرين :ماتبة
دار الحامة للنْر.

 .77عبد الباقم ،صةح الدين محمود ( :)2113السلوك الفعال في المنظمات .االساندرية :الدار
الجامعية .
 .73عبد الرحيم ،لينا عبد الحميد ( :)2112أثر النمط الاياد لمدراء الماتب اإلقليمم

بغ (األونروا) على تهيلة البيلة اإلبداعية للعاملين .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسةمية ،غ .
 .72عبد الع ي  ،سعيد ( :)2116المدخل إلى اإلبداع .األردن :دار الثااهة للنْر والتو يع.
 .31عبد الفتاح ،نبيف عبد الحاهت ( :)1225مها ار التفاير اإلبداعم وعةقتها بعملية اتخاذ
الا ار ار اإلبداعية .مجلة اإلداري ،)61(،مساط ،ص.32

 .31عبد الوهاب ،علم ( :)1223العالقات اإلنسانية في اإلنتاج والخدمات .الااهر :ماتبة عين
ْمث.

 .32عبداهلل ،محمد وهخرون ( :)2111التغيير لمجابهة المتغيرات .سلسلة اإلدار المثلى .بيرو :
ماتبة لبنان.
 .38عبيد ،عونم هتحم خليف ( :)2112واقع إدار التغيير وأثرها على أداء العاملين هم و ار

الصحة الفلسطينية_ دراسة حالة مجمع الْفاء الطبم .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسةمية ،غ .

 .33عسا  ،عبد المعطم ( :)1225ماوما

اإلبداع اإلدار هم المنتما

اإلداري ،)62( ،معهد اإلدار العامة  ،عمان ،ص.82
 .35عسير  ،يحيى علم ( :)1222مدى تواهر سما

المعاصر .مجلة

اإلبداع اإلدار هم حف المْاة

لدى

مدير ومدي ار المدارث الثانوية بمدينة الطال  .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم

الارى ،ماة المارمة.

 .36عةم ،صةح الدين محمود ( :)2115األساليب اإلحصائية الستدللية في تحليل بيانات

البحوث النفسية والتربوية والجتماعية "البارامترية والالبارامترية" .القاهرة :دار الفار العربم.
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 .37عماد الدين ،منى مؤتمن ( :)2118تاويم هاعلية برنامج تطوير اإلدار المدرسية هم إعداد
مدير المدرسة هم األردن لاياد التغيير .رسالة دكتوراه منشورة ،مرا الاتاب األااديمم،

عمان.

 .33عواد ،عبد اهلل ( :)2115واقع اإلبداع اإلدار وأساليب تطويره هم جها قوا
الخاصة من وجهة نتر

األمن

باط األمن الخاصة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ناي

العربية للعلوم األمنية ،الريا

 ،السعودية.

 .32عيد ،رم ان ( :)2113الثااهة التنتيمية ومناخ اإلبداع الفرد هم المؤسسا
مصر -دراسة مستابلية .مجلة مستقبل التربية العربية ،المجلد.11

التعليمية هم

 .21ههمم ،أمين هارول ( :)2113المدخف المنتومم وادار التغيير .مجلة مستقبل التربية
العربية،)85(11 ،االساندرية ،الماتب الجامعم الحديي ،ص.873

 .21ماهر ،أحمد ( :)2115السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات .االساندرية :الدار الجامعية
للطبع والنْر والتو يع.

 .22مر ول ،ابتسام ( :)2116هعالية متطلبا

التطوير التنتيمم وادار التغيير لدى المؤسسا

غير الحاومية الفلسطينية .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسةمية ،غ .

 .28مرسم ،محمد منير ( :)2111اإلدارة المدرسية الحديثة .ط.8الااهر :معالم الاتب.

 .23مصطفى ،أحمد سيد ( :)2115إدارة السلوك التنظيمي– نظرة معاصرة لسلوك الناس في
العمل .الااهر .

 .25مصطفى ،إبراهيم وهخرون ( :)1232المعجم الوسيط  .استانبوف :دار الدعو .

 .26مصطفى ،صةح عبد الحميد( :)1222اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر.
الريا

 :دار المري .

 .27نصر ،ع جةف ( :)2113البداع الداري و التطوير الذاتي للمدرسة الثانوية العامة _
رؤية استراتيجية .المرا الاومم للبحوي التربوية .

 .23هيجان ،عبد الرحمن ( :)1222المدخل اإلبداعي لحل المشكالت .الطبعة األولى.
الريا

.

 .22هيجان ،عبد الرحمن أحمد ( :)2115معوقا

اإلبداع اإلدار هم المنتما

مجلة اإلدارة العامة ،معهد اإلدار العامة ،)1(82 ،ص.3

 .111واصلم ،هاطمة بن

علم بن محسن ( :)2113ماوما

السعودية.

اإلبداع اإلدار لدى مدي ار

المدارث الثانوية بمدينتم ماة المارمة وجي ان .رسالة ماجستير ،جامعة أم الارى ،السعودية.

 .111و ار التخطيط والتعاون الدولم ( :)1227اإلصدار األوف ،السلطة الوطنية الفلسطينية،
هلسطين.
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 الكتاب:)2111(  و ار التربية والتعليم الفلسطينية _ اإلدار العامة للتخطيط التربو.112
.)2112-2111(اإلحصائي السنوي للعام الدراسي
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(ملحق – أ )

الستبانة قبل التحكيم

السيد الدكتور  ........................................ /المحترم

السالم عليكم ورحمة اه وبركاته:

الموضوع :تحكيم استبانة

ياوم الباحي بإعداد دراسة بعنوان "إدارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس

الثانوية في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين" وذلك استاماالً لمتطلبا

الماجستير هم أصوف التربية ولهذا الغر
المحور األوف :الذ
هم المجاال
وحاجا

الذهنم).

الحصوف على درجة

قد أعد الباحي االستبانة والماونة من محورين:

يايث درجة ممارسة أساليب إدار التغيير لدى مدير المدارث الثانوية والمتمثلة

التالية (:تطوير رؤية مْتراة للمدرسة ،تحديد أهدا

المدرسة وأولوياتها حسب حاجاتها

المجتمع المحلم  ،بناء ثااهة مْتراة داعمة للتغيير ،تاديم نموذج سلوام يحتذى به ،التحفي

المحور الثانم :والذ

يايث مستوى توهر مها ار

اإلبداع اإلدار لدى مدير المدرسة الثانوية

والمتمثف هم العناصر (األصالة ،الطةقة ،المرونة ،الحساسية للمْاة  ،المخاطر  ،االحتفات

باالتجاه ،التحليف والربط).

لذا يرجو الباحي من سيادتام إبداء رأيام هم ها ار

االستبانة وهم مدى مةلمتها للمجاال

المذاور وذلك بو ع االْار ( × ) للفار المناسبة واجراء التعديف على الفار غير المناسبة أو اقتراح

الصيغة التم ترونها مناسبة .وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

يعرف الباحث إدارة التغيير بأنها " :العملية التم يتم بها و ع خطة ْاملة تهد

تعدية

إلى إحداي

هم الو ع الحالم من خةف استثمار ااهة الموارد المتاحة هم المؤسسة التربوية وهم البيلة

المحيطة بها من خةف تطوير الرؤية و الرسالة المْتراة للمدرسة وتحديد أهداهها و أولوياتها وبناء
ثااهة مْتراة داعمة للتغيير وتاديم النموذج السلوام واالستثار الفارية للعاملين حتى نصف للتغيير

المنْود ويتم قياسها بالدرجة الالية التم يحصف عليها المعلمين على االستبانة".

كما يعرف الباحث اإلبداع اإلداري بأنه " :هو قدر مدير المدرسة على إيجاد الطرل واألساليب

الجديد التم تنبع من تفاير وقد ار

إبداعية من أصالة وطةقة ومرونة وحساسية للمْاة

ومخاطر

وتحد واحتفات باالتجاه والتحليف والربط من أجف تحسين المستوى اإلدار ومساير التغيير ويتم قياسه

بالدرجة الالية التم يحصف عليها المعلمين على االستبانة ".
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البيانات األولية ( :يرجى وضع إشارة ( × ) في الخانة المناسبة ) :
 الجنس :(

) ذار

 سنوات الخدمة :(

) خمث سنوا

 -المنطقة التعليمية :

) أنثى

(

هما دون (

) من 5سنوا

–  11سنوا

(

) ْماف غ

(

) غرب غ

(

) خانيونث

(

) ْرل خانيونث (

(

) باالوريوث

(

) علوم

 -المؤهل العلمي :

 التخصص في الثانوية العامة :(

(

(

) دراسا

(

) أاثر من  11سنوا

) ْرل غ

) الوسطى

(

) رهه
عليا

) هداب

أولا  :أساليب إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية :
الفقرات

م

منتمية

.0عملية تطوير رؤية مشتركة للمدرسة :
0

يْارك المدير المعلمين هم بناء رؤية مْتراة للمدرسة.

2

يستثمر المدير الفرص المتاحة لتو يه الرؤية المْتراة
للمدرسة وأهداهها.

1

يأخذ المدير بعين االعتبار خطط المدرسة الساباة عند
تطوير البرامج المستابلية.

4

يساعد المدير العاملين معه على إدراك رسالة المدرسة.

3

ي ع المدير خطط سنوية وهصلية تغطم جميع أوجه
نْاط المدرسة.

2

يادم المدير تع ي لدى المْاراين هم و ع الرؤية والتم
يسعون إلى تحاياها.

3

يبين مدير المدرسة مبر ار الرؤية المْتراة للمدرسة.

5

يراعم المو وعية عند صياغة الرؤية المْتراة للمدرسة.
144

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة


2

يحرص المدير على تعر وجها

نتر مختل

المساهمة هم العملية التربوية حوف توجها

األط ار

المدرسة

وخططها وبرامجها.
 01يعمف المدير على صياغة رؤية مْتراة للمدرسة بْاف
وا ه ومفهوم.
 00تصاغ الرؤية المْتراة للمدرسة بطرياة تْاراية لجميع
العاملين.
.2تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها حسب حاجاتها
وحاجات المجتمع المحلي :

0

يسعى المدير للتوصف إلى اتفال جماعم هيما يتعلل
بتحديد أهدا

2
1

المدرسة.

يْرك المدير العاملين هم جميع مراحف التغيير المدرسم
تخطيطاً و تنفيذاً وتاويماً.
يراعم المدير أهدا

المدرسة وأولوياتها أثناء صنع

الا ار ار المتعلاة بإحداي التغيير.
4

يهيئ المدير العاملين لتابف التغيير والحاجة إليه.

3

يراعم المدير أن تاون أهدا

2

ي ع المدير أهداهاً تربوية لتوعية الطلبة هم مجاف خدمة

3

يخطط المدير إلعداد دو ار للعاملين لربط المدرسة بالبيلة

للتحايل.

المدرسة وا حة وقابلة

البيلة المحلية.
المحلية .
5

يتعاون المدير مع مؤسسا

الخدما
2

للمدرسة.

يحدد األهدا

هم

المجتمع المحلم لتحديد

وء احتياجا

العاملين وأولياء األمور

 01يْر المدير على البرامج واألنْطة التم ينفذها الطلبة
هم البيلة المحلية.
.1بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة :
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المْتراة داخف

0

يحاهت المدير على مجموعة من الاناعا

2

يو ه المدير للعاملين عناصر الثااهة المْتراة للمدرسة

1

يحرص على تطوير المناخ المدرسم الداعم للتغيير.

4

يؤاد باستمرار على حتمية التغيير ويانع االخرين به.

3

يؤمن المدير بأهمية التغيير والتطوير ويلت م به من خةف

المدرسة.

للعمف بموجبها على إحداي التغيير المنْود هم المدرسة.

التصر بطرياة تنسجم مع ثااهة مْتراة جديد للمدرسة.
2

يْجع المدير الْعا ار المعبر عن الايم الثااهية الجديد
هم اف المناسبا .

3

يؤاد المدير على العةقا

التعاونية واالحترام المتبادف بين

العاملين من خةف ترسي ثااهة مدرسية داعمة للتغيير.
.4تقديم نموذج سلوكي يحتذى به:
0
2

يعمف المدير انموذجاً يحتذى به.

يتسم المدير بمتاهر سلواية متمي .

1

يتسم المدير بادرته على إدار الصراع وحف الن اعا

داخف

المدرسة.
4

يوهر المدير جواً من االحترام والتادير المتبادلين

3

يحرص المدير على الو وح هم سلواه وممارساته.

2

يمارث النهج اإلدار لتغيير الو ع الحالم قوالً وهعةً.

3

يحرص المدير على أن ياون ع واً هاعةً هم الفريل

بين العاملين والطلبة.

الجماعم هم المدرسة.

بالمرونة اإلدارية لتحايل التغيير المطلوب.

5

يتص

2

يحرص المدير على متابعة المستجدا

التربوية والمعرهية

من خةف متابعة المؤتم ار وور العمف.
 01يحف المدير العاملين على اتاان العمف إلحداي التغيير.
 00ياتسب المدير احترام وتادير االخرين بانتهاجه السلوك
اإلدار المناسب.
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.3التحفيز الذهني أو الستثارة الفكرية :
0

يْجع المدير العاملين على المْاراة هم المؤتم ار
واالجتماعا

2

يع

التربوية و يار المدارث الرالد .

المدير الفعاليا

واألنْطة البناء التم تتم داخف

المدرسة إلثار التناهث الْري

بين العاملين.

1

يحف المدير المعلمين على اعداد البحوي اإلجرالية

4

ياترح المدير أهاا اًر عملية ت يد من اثراء المنهاج وتسهم هم

والدراسا

التربوية.

ياد االبداع.

3

يْجع المدير المعلمين على صياغة األهدا

2

يحي المدير العاملين على تنمية اسلوب التفاير العلمم

3

يادم المدير مباد ار وماترحا

جديد للتحفي الذهنم.

5

يحي المدير المعلمين على ابتاار أساليب تدريث وانْطة

الخاصة بتنمية اإلبداع.
ومنهجية حف المْاة

التعليمية

لديهم (التحفي الذهنم للعاملين).

جديد تساعدهم هم التعليم.
2

يتابع المدير سعم المعلمين لتحايل النمو المهنم لديهم
العليا.

واللحال ببرامج الدراسا

 01يادم المدير حواه للعاملين والطلبة لتحايل اإلبداع هم
التعليم.
 00يْجع المدير العاملين على تحليف المار ار الدراسية
واثرالها بأنْطة ابداعية.
 02يوهر المدير المناخ المدرسم المحف لإلبداع والتجديد.
ثانيا :اإلبداع اإلداري لدي مدير المدرسة الثانوية :
الفقرات

م

منتمية

.0األصالة :
0

يبحي باستمرار عن األهاار الجديد واإلبداعا .

2

ياوم المدير بتطوير أساليب جديد هم حف المْاة
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة



اإلدارية.
والحوار بين المعلمين.

1

يتمتع بمهار هن إدار الناا

4

يتجنب المدير األساليب الروتينية قدر اإلماان.

3

يمتلك الادر على إقناع األخرين أثناء التعامف معهم

2

ينمم مدير المدرسة لدى العاملين معه أهاار جديد

بأهاار جديد .

حوف طرل إنجا األعماف.
.2الطالقة :
0

لديه الادر على اقتراح الحلوف السريعة لمواجهة مْااف

العمف.
2

يمتلك المدير الادر على توتي

1

لديه الادر على طرح أاثر من هار خةف هتر منية

األلفات للداللة على هار معينة.

أابر قدر ممان من

قصير .
عديد لحف المْالة الواحد .

4

ي ع المدير ماترحا

3

يستطيع المدير التحدي بتوسع وبثاة ابير حوف

الموا يع المتعلاة بالمدرسة.
2

يبد سرعة البديهة هم الترو

المختلفة.

.1المرونة :
0

لديه الادر على التعاطم مع األهاار الجديد لتطوير
العمف بتلاالية ويسر.

2

يتمتع المدير بتابله للناد وطرح األهاار والماترحا
حتى إذا اان

1

مخالفة له هم العمف.

يتيه المدير الفرصة ل خرين إلبداء رأيهم لةستفاد
منهم.

4

يمتلك المدير الادر على التاي

3

لديه الادر على رؤية األْياء من وايا مختلفة.

المختلفة هم العمف.

مع طبيعة المواق

.4الحساسية للمشكالت:
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العمف قبف حدوثها.

0

لديه الادر على توقع مْاة

2

يمتلك المدير حساسية دقياة الاتْا

1

يحرص المدير على معرهة أوجه الاصور أو ال ع

4

يطلع المدير على اف ما هو جديد هم االدار التربوية

يعانم منها اآلخرون.

المْاة

التم

هيما ياوم به من أعماف.

ل ياد قدرته على مواجهة المْاة
3

ياوم المدير بعمف بع

الدراسا

المستابلية.
المستابلية لحف

األ ما .
2

ياوم المدير برصد الفرص والتهديدا

المؤثر على

العمف المدرسم.
.3المخاطرة والتحدي:
0

يتحمف المدير مسلولية ما ياوم به من أعماف.

2

يتابف المدير الفْف باعتباره التجربة التم تسبل النجاح.

1

لديه الادر على الدهاع عن أهااره بالحجة والبرهان.

4

يبادر المدير إلى تبنم األهاار واألساليب الجديد

3

يتبنى المدير األهاار االبداعية الصادر من قبف

2

يْجع المدير المباد ار االبتاارية الفردية والجماعية.

والبحي عن حلوف للمْاة .
العاملين.

.2الحتفاظ بالتجاه:
0

يرا المدير على إنجا العمف أاثر من أ ْمء

2

يمتلك المدير دواهع قوية لتحايل النجاح واالستم اررية

1

يهتم المدير بإنتاج أهاار جديد أاثر من اهتمامه

هخر.

هم العمف.

بمحاولة الحصوف على مواهاة اآلخرين.
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4

ال يتنا ف المدير عن أهداهه ويصر على

تحاياها.
3

أهااره مع الصاله العام للمدرسة.

ال تتعار

.3التحليل والربط:
0

يتمتع المدير بالادر على تنتيم أهااره عند مواجهة أ
مْالة.

2

لديه الادر على تج لة مهام العمف.

1

يمتلك المدير الادر على التحليف واالستدالف هم

المواق

المختلفة.

4

يتمتع المدير بالادر على إدراك العةقا

3

يتمتع المدير بالادر على انجا األعماف بطرياة

وتفسيرها.

بين األْياء

مغاير .
2

يسعى المدير للحصوف على تعليما

3

يربط نتالج العمف بدواهع االتجاه نحو التغيير.

مفصلة قبف البدء بالعمف عند التالي

ومعلوما

بعمف جديد.
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(ملحق – ب )

أسماء المحكمين ألداة الدراسة

اسم المحكم

التخصص

مكان العمل

.1

أ .د .ياد الجرجاو

أصوف التربية

جامعة الادث المفتوحة

.2

ا .د .عليان الخولم

أصوف التربية

الجامعة اإلسةمية

.8

د .هاي األسود

أصوف التربية

جامعة األ هر

.3

د .رالد الحجار

اإلدار التربوية

جامعة األقصى

.5

د .صةح حماد

التربية اإلسةمية

جامعة األقصى

.6

د .بسام أبو حْي

اإلدار التربوية

جامعة األقصى

.7

د .رند ْرير

أصوف التربية

جامعة األقصى

.3

د .محمود خل

اإلدار التربوية

جامعة األقصى

.2

د .عون محيسن

الصحة النفسية

جامعة األقصى

 .11د .رهيل محسن

المناهج وطرل التدريث

واالة الغوي

 .11د .محمود الحم يا

المناهج وطرل التدريث

واالة الغوي

 .12د .محمد أبو ملوح

أصوف التربية

مرا الاطان التربو

 .18د .محمد أبو ْاير

المناهج وطرل التدريث

و ار التربية والتعليم-غ

سمور

أصوف تربية

بوليتانك هلسطين

 .15د .محمد الطويف

علم النفث

هيرد هورد ْير -بريطانيا

 .13د .ريا

اهلل
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(ملحق – ج )

الستبانة بعد التحكيم
جامعة األزهر – غزة

الدراسات العليا
كلية التربية

قسم أصول التربية

استبانة

أخي المعلم  ...أختي المعلمة :
ياوم الباحي بإجراء دراسة تح

الثانوية هم محاهتا

السالم عليكم ورحمة اه وبركاته

عنوان "إدار التغيير وعةقتها باإلبداع اإلدار لدى مدير المدارث

غ من وجهة نتر المعلمين" وذلك استاماالً لمتطلبا

الماجستير هم أصوف التربية ولهذا الغر

الحصوف على درجة

قد أعد الباحي هذه االستبانة.

لذا يرجو الباحي من سيادتام التارم باإلجابة عن ها ار
الماان المناسب ،والنا أمف هم إجابتام على جميع ها ار

إجابتام ستعامف بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغ ار

االستبانة وذلك بو ع إْار ( × ) هم

االستبانة باف مو وعية ودقة ،علماً بأن

البحي العلمم هاط.

شاكرا حسن تعاونكم معنا

وتقبلوا فائق الحترام والتقدير
الباحث  /منير حسن شقورة
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البيانات األولية ( :يرجى وضع إشارة ( × ) في الخانة المناسبة ) :
الجنس :

(
(

) ذار

) أنثى

(

سنوات الخدمة :
) خمث سنوا

) من 5سنوا

هما دون (

المنطقة التعليمية :

(
(
(
(

(

) ْماف غ

) خانيونث

المؤهل العلمي :

(

) غرب غ

التخصص في الثانوية العامة :
) علوم

) ْرل غ

) ْرل خانيونث (

) باالوريوث

(

–  11سنوا
(

(

) دراسا

(

) رهه

(

) الوسطى

عليا

) هداب

أولا  :أساليب إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية

درجة الممارسة
كبيرة

الفقرات

م

) أاثر من  11سنوا

جد ا

0

يْرك المدير المعلمين هم صياغة رؤية مْتراة

2

يستثمر الفرص المتاحة لتو يه الرؤية المْتراة

1

يساعد المدير العاملين معه على اإليمان برسالة

4

ي ع المدير خطط سنوية وهصلية تغطم جميع أوجه

3

يأخذ المدير بعين االعتبار خطط المدرسة الساباة عند

2

يبين مدير المدرسة مبر ار الرؤية المْتراة للمدرسة.

للمدرسة.

للمدرسة وأهداهها.
المدرسة.

نْاط المدرسة.

تطوير البرامج المستابلية.
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جد ا


3

يراعم قابلية تحايل الرؤية عند صياغة الرؤية المْتراة

5

يحرص المدير على تعر وجها

النتر المختلفة حوف

2

يعمف المدير على صياغة رؤية مْتراة للمدرسة بْاف

للمدرسة.

المدرسة وخططها وبرامجها.

توجها

معلن ومفهوم.

المدرسة تْاراياً مع العاملين.

01

يحدد المدير أهدا

00

يراعم المدير أهدا

02

يراعم المدير أن تاون أهدا

01

يساهم المدير هم و ع األهدا

04

يراعم المدير هم تحديد األهدا

المدرسة وأولوياتها أثناء صناعة

الا ار ار المتعلاة بإحداي التغيير.

المدرسة وا حة وقابلة

للتحايل.

هم مجاف خدمة البيلة المحلية .
المحلية.

التربوية لتوعية الطلبة
ربط العاملين بالبيلة

03

يتعاون المدير مع مؤسسا

02

يو ه المدير للعاملين الثااهة المْتراة للمدرسة للعمف

03

يحرص المدير على تطوير المناخ المدرسم الداعم

05

يؤاد المدير على حتمية التغيير ويانع االخرين به.

02

يؤمن المدير بأهمية التغيير والتطوير لتحسين أداء

21

يْجع المباد ار المعبر عن الايم الثااهية الجديد هم اف

أهدا

المدرسة.

المجتمع المحلم لتحديد

بموجبها.
للتغيير.

المدرسة.

المناسبا .
20

يؤاد على العةقا

22

يْجع العاملين على االستفاد من خب ار وتجارب

العاملين.

التعاونية واالحترام المتبادف بين

المدارث المجاور .
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21

يعاث المدير نموذجاً قيادياً يحتذى به.

24

يتسم المدير بمتاهر سلواية متمي .

23

يتسم المدير بادرته على إدار الن اع وحف الصراع داخف

22

يوهر المدير جواً من االحترام والتادير المتبادلين بين

23

يحرص المدير على الو وح هم سلواه وممارساته.

25

يمارث المدير النهج اإلدار لتغيير الو ع الحالم قوالً

22

يحرص على أن ياون ع واً هاعةً هم الفريل الجماعم

11

يتص

المدير بالمرونة اإلدارية لتحايل التغيير

10

يحرص المدير على متابعة المستجدا

12

يحف المدير العاملين على اتاان العمف إلحداي التغيير.

11

ياتسب احترام وتادير االخرين بانتهاجه السلوك الاياد

المدرسة.

العاملين والطلبة.

وهعةً.

هم المدرسة.
المطلوب.

التربوية والمعرهية

من خةف متابعة المؤتم ار وور العمف.

المناسب.
14

يْجع المدير العاملين على المْاراة هم المؤتم ار
واالجتماعا

13

يع

التربوية و يار المدارث الرالد .

المدير الفعاليا

واألنْطة البناء التم تتم داخف

المدرسة إلثار التناهث الْري
12

بين العاملين.

يحف المعلمين على اعداد البحوي اإلجرالية والدراسا
التربوية.

13

ياترح أهاا اًر عملية ت يد من اثراء المنهاج وتسهم هم
ياد االبداع.

15

يْجع المدير المعلمين على صياغة األهدا
الخاصة بتنمية اإلبداع.
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12

يحي المدير العاملين على تنمية اسلوب التفاير العلمم

ومنهجية حف المْاة

لديهم (التحفي الذهنم

للعاملين).
41

يحي المدير المعلمين على تطبيل أساليب تدريث
وانْطة جديد تساعدهم هم التعليم.

40

يتابع المدير سعم المعلمين لتحايل النمو المهنم.

42

يادم المدير حواه للعاملين والطلبة لتحايل اإلبداع هم

41

يوهر المدير المناخ المدرسم المحف لإلبداع والتجديد.

التعليم.

ثانيا :اإلبداع اإلداري لدي مدير المدرسة الثانوية

م

الفقرات
0

كبيرة

يمتلك الادر على اقتراح الحلوف المنطاية لمواجهة
مْااف العمف.

2

يمتلك المدير الادر على توتي

أابر قدر ممان من

األلفات للداللة على هار معينة.
1
4

ي ع أاثر من هار خةف هتر منية قصير .
ي ع المدير ماترحا

وبدالف عديد لحف المْالة

الواحد .
3

يستطيع التحدي بتوسع وبثاة ابير حوف الموا يع
المتعلاة بالمدرسة.

2

يتصر بحامة هم الترو

3

يتبنى األهاار الجديد لتطوير العمف بتلاالية ويسر.

5

يتيه المدير الفرصة ل خرين إلبداء رأيهم لةستفاد

المختلفة.

منهم.
2

يمتلك الادر على التاي

درجة الممارسة

مع طبيعة المواق

المختلفة

هم العمف.
 01يمتلك الادر على رؤية األْياء من وايا مختلفة.
14,

جد ا

كبيرة متوسطة

قليلة

قليلة
جد ا



 00يبحي المدير باستمرار عن األهاار الجديد
واإلبداعا .

 02يطور المدير أساليب جديد هم حف المْاة
اإلدارية.

والحوار بين

 01يمتلك المدير مهار هن إدار الناا
المعلمين.

 04يتجنب المدير األساليب الروتينية قدر اإلماان.
 03يمتلك الادر على إقناع األخرين أثناء التعامف معهم
بأهاار جديد .

أهاار جديد حوف طرل إنجا
 02ينمم لدى العاملين
اً
األعماف.

 03يتنبأ مْاة

العمف قبف حدوثها.

 05يمتلك الادر على ااتْا

التم يعانم منها

المْاة

اآلخرون.
 02يحرص على معرهة أوجه الاصور أو ال ع

هيما

ياوم به من أعماف.
 21يطلع المدير على اف ما هو جديد ل ياد قدرته على
المستابلية.

مواجهة المْاة

 20ياوم المدير بعمف بع
األ ما .

الدراسا

الوقالية لحف

 22ياوم المدير برصد الفرص هم العمف المدرسم للبناء
عليها.

 21ياوم برصد التهديدا
للا اء عليها.

المؤثر على العمف المدرسم

 24ينتم أهااره عند مواجهة أ مْالة.
 23ينسل المدير بين أدوار العاملين هم العمف.
 22يحلف المْاة
المختلفة.

إلى عناصرها األساسية هم المواق

 23يتمتع المدير بالادر على إدراك العةقا

بين األْياء
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وتفسيرها.
 25يسعى المدير للحصوف على تعليما
مفصلة قبف البدء بالعمف عند التالي

ومعلوما
بعمف جديد.

 22يربط المدير نتالج العمف بدواهع االتجاه نحو التغيير.
 11يرا على إنجا األعماف الصحيحة أاثر من أ
ْمء هخر.

 10يعبر عن ثاته بالنجاح من خةف الممارسا

العملية.

 12يلت م المدير بأهداهه ويصر على تحاياها.
 11تنسجم أهااره مع الصاله العام للمدرسة.
 14يتحمف المدير مسلولية ما ياوم به من أعماف.
 13يتابف المدير الفْف باعتباره التجربة التم تسبل
النجاح.

 12يعبر المدير عن أهااره بالمنطاية.
 13يْجع المدير المباد ار االبتاارية الفردية والجماعية.
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(ملحق – د )
جتسهيل مهمة موجهة لوكيل وزارة التربية والتعليم
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(ملحق – ه )
جتسهيل مهمة موجهة لمديريات التربية والتعليم في محافظات غزة
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(ملحق – و )
قائمة بأسماء المدارس الثانوية التي تم اختيارها كعينة للدراسة
.1

أحمد الْاير الثانوية للبنين

.2

ن ار ريان الثانوية للبنين

.8

ْادية أبو غ الة الثانوية للبنا

.3

هيصف بن ههد الثانوية للبنا

.7

هلسطين الثانوية للبنين

.3

أحمد ْوقم الثانوية للبنا

.2

بلايث الثانوية للبنا

.11

هر المدالن الثانوية للبنا

.11

عبد الفتاح حمود الثانوية للبنين

.12

جماف عبد الناصر الثانوية للبنين

.18

دالف المغربم الثانوية للبنا

.13

الْجاعية الثانوية للبنا

.17

ْهداء المغا

الثانوية للبنا

.13

ممدوح صيدم الثانوية للبنا

.12

هارون الرْيد الثانوية للبنين

.21

خالد الحسن الثانوية للبنين

.21

عاا الثانوية للبنا

.22

خانيونث الثانوية (أ) للبنا

.23

المتنبم الثانوية للبنين

.25

الخنساء الثانوية للبنا

.26

عيلبون الثانوية للبنا
144

شرق خانيونس

.28

الارار الثانوية للبنين

الوسطى

.16

المنفلوطم الثانوية للبنين

خان يونس

.15

خالد بن الوليد الثانوية للبنين

غرب غزة

.6

هير العلمم الثانوية للبنين

شرق غزة

.5

الارمف الثانوية للبنين

شمال غزة

الرقم

اسم المدرسة

المديرية



.23

بلر السبع الثانوية (أ) للبنين

.22

الادث الثانوية (أ) للبنا

.81

الاادسية الثانوية للبنا
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رفـــــــــح

.27

اماف عدوان الثانوية (أ) للبنين

