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االىداء

إلى مف عممنى أف األعماؿ الكبيرة ال تتـ إال بالصبر ,كالعزيمة ,كاإلصرار,
مف افتقده فى مكاجية الصعاب  ,كالذػ أحمل اسمو بكل فخر كاعتزاز أبى
الحبيب "رحمو هللا" .
أمى الغالية نبع المحبة كالحناف ,مف كاف دعاؤىا سر نجاحي " حفظيا هللا "..
إلى رفيق دربي كسندؼ في ىذه الحياة زكجي الغالي .
كالشمكع التي أضاءت حياتي "آية ,أحمد  ,دمحم ,ديما " أكالدؼ رعاىـ هللا .
إلى مف ترعرعنا ككبرنا سكيا...أخي العزيز كأكالده ...
مف كانت نعـ األخت كالصديقة...أختي الغالية كأكالدىا
ك مف عرفت كيف أجدىف كعممكني أف ال أضيعيف....صديقاتي العزيزات
إلى مف عجز القمـ عف كتابة اسمائيف....فحفظتيف في قمبي ككجداني طالباتي
العزيزات...
ككل مف حممكا األمانة كأدكا الرسالة المعمميف األفاضل,أىدػ ىذا الجيد

المتكاضع.

الباحثة
منى عودة ابو مغصيب
ب

شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالميف ,حمدا طيبا مباركا فيو التي تتـ بفضمو الصالحات القائل في كتابو

اَّللَ َ
ش ُكرْ فَ ِإوَّ َما َي ْ
العزيزَ [ :و َم ْه َي ْ
س ِه َو َم ْه َكفَ َر فَ ِإ َّن َّ
ي َح ِميد] (سورة لقمان:أية.)12
ش ُك ُر ِلىَ ْف ِ
غ ِى ٌّ
كالصبلة كالسبلـ عمى الحبيب المصطفى صمكات ربى كسبلمو عميو كعمى آلو كصحبو كمف
سار عمى دربو ,القائل "ال يشكر هللا مف ال يشكر الناس").أبك داكد(
بكل مشاعر الحب كالكفاء أتقدـ بجزيل الشكر كالتقدير إلى جامعة األزىر ممثمة برئيسيا
كادارتيا كعمادة الدراسات العميا  ,ككمية التربية ,كقسـ أصكؿ التربية لما بذلكه مف جيد لتسييل ميمتي
الدراسية ,كأتقدـ بأسمى آيات الشكر كالعرفاف إلى األستاذيف الكبيريف الدكتكر/صييب كماؿ األغا
كالدكتكر /دمحم دمحم عمياف عمى ما قدماه لي مف سعة صدر كتحمل كمف نصائح كتكجييات إلنجاز
ىذا العمل المتكاضع ,أداـ هللا عمييما الصحة كالعافية كالفضل العظيـ ,كما أتقدـ بالشكر إلى عضكؼ
لجنة المناقشة األستاذ الدكتكر /زياد عمى الجرجاكػ كالدكتكر/دمحم ىاشـ أغا عمى تفضميما بقبكؿ
مناقشتي ,كأتقدـ بالشكر إلى جميع أساتذتي في قسـ أصكؿ التربية كالى األساتذة الذيف تفضمكا بتحكيـ
االستبانة ,كالشكر مكصكؿ إلى ك ازرة التربية كالتعميـ كالى جميع مديرياتيا ,كأخص بالشكر مديرية
الكسطى ممثمة بجميع أقساميا لما بذلكه مف جيد كمساعدة إلتماـ ىذا البحث كخاصة قسـ التقنيات
التربكية ,كالشكر أيضا لجميع مشرفي المختبرات العممية ,كقيمي المختبرات لتعاكنيـ في تطبيق
االستبانة ,كيطيب لي أف أتقدـ بالشكر الجزيل إلى زميبلتي العزيزات في مدرسة العائشية لمبنات,
كالى مديرة المدرسة لتعاكنيـ معي كدعميـ لي خبلؿ فترة الدراسة.
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الممخص
األداء الميني لقيمي المختبرات بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة وعالقتو بإدارة اإلبداع لدى
مديرييم.

إعداد  /منى عودة أبومغصيب .
إشــــــراف
د .محـمـد محـمـد عميان.

د .صييب كمال اآلغا .

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع األداء الميني لقيمي المختبرات العممية بمحافظات غزة كعبلقتو بإدارة

اإلبداع لدػ مديرييـ ,ككذلؾ الكشف عف أثر متغيرات )الجنس -سنكات الخدمة -نكع المدرسة-

المنطقة التعميمية -المؤىل العممي( عمى درجة تقدير أفراد العينة عمى كل مف كاقع األداء الميني
ككاقع إدارة اإلبداع لدػ مديرييـ.

كلتحقيق أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ,كقد تككف مجتمع الدراسة

مف جميع قيمي المختبرات العممية في مدارس محافظات غزة لمعاـ الدراسي  2015/2014كالبالغ

عددىـ ) (395في المدارس الحككمية ,حيث كانت العينة الفعمية ) (350كقامت الباحثة بتصميـ
أداة الدراسة كىي عبارة عف استبانتيف:

األولى :تتعمق باألداء الميني لقيمي المختبرات مككنة مف ) ( 41فقرة مكزعة عمى )  (4مجاالت
ىي) :التخطيط ,استثمار اإلمكانات ,التعمـ المستمر ,التنفيذ اإلبداعي (.

الثانية  :متعمقة بإدارة اإلبداع لدػ مديرييـ مككنة مف ) (46فقرة مكزعة عمي )  ( 4مجاالت ىي :
)المكارد كقدرات المؤسسة ,الجكدة كالتميز ,التحسيف المستمر ,التكيف كاستدامة اإلبداع(
كقد استخدمت الباحثة البرنامج االحصائى SPSSلتحميل استجابات أفراد العينة.

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1أف الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة لكاقع األداء الميني لقيمي المختبرات العممية كانت عند

) (%78.4كىي درجة كبيرة ,كتراكحت درجات المجاالت بيف ) (%74.4 _ %83.1حيث كاف
أعبلىا المجاؿ األكؿ /مجاؿ التخطيط بكزف نسبي ) (%83.1كأدناىا المجاؿ الرابع /التنفيذ اإلبداعي
بكزف نسبي ) .(%78.4

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )(α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير

أفراد العينة لكاقع األداء الميني تعزػ إلى متغيرات) الجنس ,المدرسة ,سنكات الخدمة( في مجاؿ
م

التنفيذ اإلبداعي  ,أما في مجاالت التخطيط كاستثمار اإلمكانيات كالتعمـ المستمر كانت الفركؽ

لصالح اإلناث.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ) (α≤0.05بيف متكسطات درجات

تقدير أفراد العينة لؤلداء الميني لقيمي المختبرات في الدرجة الكمية تعزػ إلى المتغيرات )المنطقة

التعميمية,المؤىل العممي( ماعدا في مجاؿ التخطيط فقط كانت الفركؽ لصالح حممة المؤىل العممي

) بكالكريكس ( مف أفراد العينة.

 -4الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة إلدارة اإلبداع لدػ مديرييـ بمغت ) (%73.5ك ىي درجة كبيرة
حيث تراكحت المجاالت بيف ) (%72 -%74.8حيث كاف أعبلىا المجاؿ الثاني/الجكدة كالتميز

بكزف نسبي ) (%74.8كأدناىا المجاؿ األكؿ  /المكارد كقدرات المؤسسة بكزف نسبي ). (%72

 -5كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيا عند مستكػ ) ( 0.01بيف جميع المجاالت كالدرجة الكمية
الستبانة األداء الميني لقيمي المختبرات مف ناحية كبيف استبانو إدارة اإلبداع بمجاالتو كدرجتو

الكمية كبمغت بيف ).(0.673-0.366

كفي ضكء نتائج الدراسة ,أكصت الباحثة بما يمي :

 -1زيادة السمفة المالية المخصصة لممختبرات العممية لتزكيدىا بالمكاد كاألجيزة المناسبة إلجراء
التجارب العممية كتنفيذ األنشطة المختمفة.

 -2تفعيل دكر الطالب في المختبر المدرسي كتدريبو عمى تنفيذ التجارب بنفسو كخاصة بعد أف
أصبح األداء العممي لمطالب جزءا مف تقييمو.

 -3ضركرة اعتماد إدارة اإلبداع عند التخطيط لممشاريع المستقبمية بما يحقق الفاعمية كيكشف
اآلراء كاالتجاىات كالميكؿ نحك اإلبداع .

 -4ضركرة تركيز المؤسسة التعميمية عند إدارة المكارد البشرية عمى المبدعيف كدعميـ كمساندتيـ
بما يحقق ليا التكيف كاستدامة اإلبداع .

 -5ضركرة تفعيل دكر المجتمع المحمى كمؤسساتو بما يخدـ المختبر المدرسي بدعـ كتبنى
المشاريع اإلبداعية مف قبل الطبلب كمعممييـ.
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Abstract
Professional performance for laboratory technicians in the public schools
Gaza governorates and its relationship to creativity
management at their managers
Preparing By: Mona Odah Abu Mghaseeb
Supervised By
Dr. Suhaib K. Al-Agha
Dr. Mohammed M. Alian
The study aimed to identify the reality of Professional performance for
laboratory technicians in the public schools Gaza governorates and its
relationship to creativity management at their managers, as well as disclosure
of the effect of the following variables( sex- years of service- type of schoollearning area- Qualification) on the degree of the participants appreciation to
all the reality of professional performance and management of real creativity
with their managers .To achieve the objectives of the study , the researcher
used the descriptive and analytical study population consisted of all
technicians science laboratories in schools in the provinces of Gaza for the
academic year 2014/2015 may be . Number ( 395 ) in the public schools has
been selected study sample in a manner comprehensive survey , where the
actual sample ( 350 ) Researched and designed the study tool which is about
two questionnaires:
The First one / professional performance art laboratories consist of (41) items
distributed on four areas: ( planning, investment potential , continuous
learning , and creative execution ). The second/ innovation management at
their managers composed of (46) items distributed among (4) areas:
(resources and capabilities of the organization, quality and excellence,
continuous improvement, adaptation and sustainability of creativity)
Researcher statistical program SPSS was used to analyze the sample
responses. The study found the following results:
1. The total degree to estimate the respondents to the reality of the
professional performance of my values scientific laboratories was at (78.4), a
large degree, ranging degrees fields between (83.1% - 74.4%), where he was
the highest first area / planning relative weight (83.1%) and the lowest fourth
area / creative execution relative weight (78.4%).
2. There were no statistically significant differences at the level of
significance (α≤0.05) between the mean scores of estimation respondents to
the reality of professional performance is attributable to variables (sex,
school, years of service) in the field of creative execution , but in the
س

planning and investment possibilities and continuous learning areas were
differences in favor of females.
3. There were no statistically significant differences at the level of
significance (α≤0.05) between the mean scores of respondents professional
performance assessment of laboratory technicians in the total score attributed
to the ( school district , educational qualification ) only in the planning was
only for the benefit of qualifications differences (BA ) of the sample
4. The total score to estimate the sample for the management of creativity
among their managers stood at 73.5% , a significant degree , ranging fields
between ( 74.8 % - 72% ) , where he was the highest second area / quality
and excellence with a relative weight ( 74.8 % ) and the lowest first area /
resources and capabilities enterprise relative weight (72%) .
5. There are significant positive relationship at the level of (0.01 ) among
all areas of the college and the class to identify the professional performance
of laboratory technicians on the one hand and between the questionnaire
creativity and management degree ranged ( 0.366-0.673 ) .
In light of the results of the study, the researcher recommended the
following:
1. Increase allocated for scientific laboratories to provide them with
appropriate materials and devices to conduct scientific experiments and the
implementation of various financial activities advance.
2. Activation of the student in the school laboratory and the role of his
training on the implementation of the tests themselves, especially after the
practical performance of the students become part of the evaluation.
3. The need to adopt creative management when planning future projects so
as to achieve efficiency and reveals the opinions and trends and tendencies
toward creativity.
4. The need for an educational institution when the concentration of human
resources management at the creators and their support in order to achieve a
sustainable adaptation and creativity.
5. The necessity of activating the role of the local community and its
institutions to serve the school laboratory support and creative projects built
by the students and their teachers.
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 1.1مقدمة:
يشيد العالـ مف حكلنا تغيرات غير مسبكقة فى جميع المجاالت ,كخاصة المجاؿ المعرفى ,فنحف

نعيش عصر األنفجار المعرفى ,كىذا يمقى مسؤكلية كبيرة عمى التربية بشكل عاـ ,كعمى تدريس

العمكـ بشكل خاص,حيث البد أف تتضافر الجيكد مف أجل اكساب المتعمـ المعارؼ كالميارات

كاإلتجاىات كالميكؿ كالقيـ البلزمة لخمق جيل يستطيع أف يتعايش مع تحديات ىذا العصر.
يعد قيـ المختبر عنصر فعاؿ فى المدرسة ,لذلؾ البد لئلدارة المدرسية أف تكليو اىتماما كبيرا,
لتحسيف أداءه المينى ,كاليتـ ذلؾ إال بكجكد مدير ناجح يؤمف بأىمية المختبر المدرسى .
كالمدير الناجح ىك الذػ يعمل عمى تشجيع المكظفيف ليككنكا أعضاء منتجيف ,مخمصيف فى عمميـ

متطكريف فى معمكماتيـ ,كمستقميف فى شخصياتيـ ,كالمدير يجب أف يدرؾ أف قكتو اإلدارية ىى مف

قكة المكظفيف فى المدرسة ,كال يمكنو أف يككف قكيا إال إذا احترميـ كاعترؼ بكفاءاتيـ ,كشاركيـ

الرؤيا فى تطكير المدرسة ,كاشراكيـ فى صنع القرار بحيث تتسمسل عممية إتخاذ القرار مف أسفل

اليرـ المتمثل فى أعضاء ىيئة التدريس كالعامميف الى قمتو المتمثمة فى الطاقـ اإلدارػ كعمى رأسيـ
مدير المدرسة).دركزة(8:2003,

يعد المختبر المدرسي في عصرنا الحاضر مف أبرز المجاالت التي تساعد في تحكيل

المجرد إلى ثكابت في الذىف ,كترفع مستكػ خبرات كل مف المعمـ كالمتعمـ عمى حد سكاء فيك جزء

ال يتج أز مف العممية التعميمية التربكية ,كمف أىـ ركائز مناىج العمكـ الحديثة ,ك يحتاج إلى أداء كادارة
جيدة إلنجاح عممية التطبيق كالتجريب العممي كتحقيق األىداؼ ,كتسييل عمل المعمـ في إيصاؿ

المعمكمات بطريقة سميمة ,كاف ال بد مف أف يككف ىناؾ مستكػ عاؿ مف األداء يبقي لممختبرات أداء
ممي از يحقق الفائدة .

كتتميز فركع مبحث العمكـ) فيزياء – كيمياء – أحياء(عف غيرىا بالعمل في المختبرات

التعميمية ,مما جعل الكثير مف التربكييف يركزكف عمى المختبر ) فيميو – إدارتو – مككناتو – أىدافو(

باعتباره مككنا أساسيا في تدريس العمكـ )الصائغ( 556:2006 ,
كلما كاف قيـ المختبر مف أكثر العكامل المؤثرة في نجاح رسالة المختبرات باعتباره القادر مف

خبلؿ أدائو عمى تنمية التفكير العممي السميـ كتعميق االتجاىات العممية مف خبلؿ المبلحظات
كالتجريب ,فنجاح المختبرات مف نجاح قيمييا ,لذا فقد كصفت معايير األداء قيمي المختبرات

الناجحيف حددىا )بصمة جي ( 221:2009 ,في أف يككف :
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•

قيـ المختبر متقنا لعممو .

•

يشيع فيمف حكلو جكا مف التعاكف كالتضامف كالثقة .

•

يجيد فف التعامل كالتخاطب مع الطمبة كالمعمميف .

•
•
•

يسعى لتطكير معمكماتو.

يستكشف كيحضر المركبات الكيميائية مف مككنات األساسية .

ينتج الكسائل كالشفافيات المطمكبة بدال مف إرىاؽ ميزانية المدرسة .

•

يقكـ بتنظيـ األجيزة كاألدكات كتنسيقيا بحيث يسيل تداكليا .

•

يجيد تركيب األجيزة كتحضيرىا لمتجارب العممية في المختبر .
فالعمل الذؼ يدؿ عمى األداء الميني كالكفاءة ىك الذؼ يكسب الشخص االحتراـ كيرفع مف

شأنو كيعمي مف قدرتو .كلف يتحقق كل ما سبق إال مف خبلؿ إدارة فاعمة قادرة عمى تكظيف كاستثمار

المكارد ,كال يأتي ذلؾ إال إذا تكافر لممؤسسة سمات إدارة المكىبة كاإلبداع )ككؾ(17:2008 ,

أف النظرة الحديثة نحك التربية كاإلدارة كتأث ار بما استجد مف تغيرات كتطكرات فى الميداف

التربكػ أتجو التربكيكف مف التجريبية فى تدريس العمكـ الى إعادة النظر فى مناىج العمكـ فى إطار

شامل يتناكؿ أىداؼ ىذه المناىج كمحتكػ مقرراتيا الدراسية ,كما تتضمنو مف أنشطة عممية كما
تتطمبو مف كسائل تعميمية باإلضافة إلى ما تتصل بو مف الطرائق اإلدارية المدرسية ,كادارة المختبرات

العممية ,ككذلؾ طرائق التدربس ,كأساليب التقكيـ ,كذلؾ بقصد االرتقاء بيا الى المستكػ الذػ يحقق
األىداؼ الجيدة إلدارة التربية المعاصرة )عبد الحميد( 7:2007,

إف تدريس العمكـ في البداية كاف يتـ مف خبلؿ طرح التساؤالت إال أنو تـ إنشاء المختبرات

العممية في المدارس الثانكية كالكميات في أكاخر القرف الثامف عشر في الكاليات المتحدة األمريكية
حيث كاف يعتقد أف الطبلب سيتعممكف بشكل أفضل عف طريق اعادة التجارب التي قاـ بيا كل مف

نيكتف كجاليميك  ,لذا كاف في البداية التركيز عمى تصميـ أدكات مشابية لتمؾ المستخدمة في التجارب

األصمية مع بعض التعديل عمييا لمتأكد مف دقة النتائج )خميف(2 :2010,

مف ذلؾ ترػ الباحثة اف لممختبر المدرسى أىمية كبيرة فى العممية التعميمية ,لذلؾ البد لممدير

أف يساعد قيـ المختبر لمقياـ بالمياـ المنكطة بو ,كلما كانت الميمة األساسية لمدير المدرسة ىي تنفيذ
العممية اإلدارية بفاعمية ككفاءة مف خبلؿ تنسيق جيكد العامميف كتكجيييـ كارشادىـ لتمكيف القيـ مف

قيامو بأداء ميمتو عمى أكمل كجو ممكف مف خبلؿ جيكده في المستكػ اإلدارؼ ,كالفني كاإلبداعي
3

كاالجتماعي ,كاف قيـ المختبر مف أكثر الشرائح الكظيفية في المدرسة احتياجا لدعـ المدير لما يتطمبو

دكره مف حساسية عممية لمطمبة تظير اإلبداع .

 1.2مشكمة الدراسة:

تكلى التربية الحديثة أىمية كبيرة لمعمل المخبرػ ,حيث ترػ أف تدريس العمكـ يفقد قيمتو مف

منظكر طبيعة العمـ إذا تخمينا عف التجريب ,كفى ظل ىذا األىتماـ الكبير قامت ك ازرة التربية كالتعميـ
بتزكيد المختبرات المدرسية باألجيزة ,كاألدكات ,كالمكاد االزمة ليا ,كىذا يمقى مسئؤلية كبيرة عمى قيـ

المختبر ,كعميو أف يتفيـ دكره فى تجييز المختبر كاعداده لذلؾ بالتعاكف مع مشرؼ المختبرات,
كمدير المدرسة ,كمف خبلؿ عمل الباحثة كقيمة لممختبر ,كمعممة لمبحث العمكـ ,الحظت أف مف

الكاجب التركيز عمى دكر قيـ المختبر الفنى كاإلدارػ ,كاألمكر البلزمة لتحسيف أداءه المينى ,كذلؾ
فى كجكد إدارة مدرسية تشجع التميز كاإلبداع لدػ المعمميف ,كقيمى المختبرات خاصة في ظل غياب
الدراسات العممية المتعمقة بالمكضكع في حدكد عمـ الباحثة  ,كألف مؤسساتنا التربكية ,ال زالت تفتقر

إلى فيـ حقيقة ىذا المكضكع ,ال سيما أنيا تركز عمى إدارة العمل كعبلج القصكر كتيسير األمكر بما
يحقق مستكػ األداء المقبكؿ كتتجاىل التركيز عمى المختبرات كقيمييا مما يحقق التميز كاإلبداع

خاصة في الجكانب العممية عمى مستكػ المدارس ,لذلؾ رأت الباحثة اف تتناكؿ ىذا المكضكع
بالدراسة ,أمبل فى الكصكؿ الى نتائج يستفيد منيا كل مف قيمى المختبرات  ,كمعممى العمكـ ,كمدراء

المدارس ,كك ازرة التربية كالتعميـ ,مما يؤدػ الى تفعيل دكر المختبر بصكرة أكثر كضكحا.
كعميو تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي :

ما عالقة األداء الميني لقيمي المختبرات بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة بإدارة اإلبداع لدى

مديرييم؟

كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس ,األسئمة الفرعية التالية:

 .ما الدرجات التقديرية لكاقع األداء الميني لدػ قيمي المختبرات بالمدارس الحككمية مف كجية
نظرىـ؟
•

ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )  (α≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير قيمي المختبرات لكاقع أداءىـ الميني بالمدارس الحككمية بمحافظات غزة ,تعزػ إلى

المتغيرات) الجنس – سنكات الخدمة – المنطقة التعميمية – المؤىل العممي (.
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•

ما الدرجات التقديرية لكاقع إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية

•

ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )  (α≤ 0.05بيف متكسطات درجات

نظر قيمي المختبرات؟

تقدير قيمي المختبرات لكاقع إدارة اإلبداع لدػ مديرييـ تعزػ إلى المتغيرات) الجنس – سنكات

الخدمة – المنطقة التعميمية – المؤىل العممي( .
•

ىل تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستكػ )  (α≤ 0.05بيف درجة تقدير قيمي

المختبرات لكاقع أدائيـ الميني كدرجة تقديرىـ إلدارة اإلبداع لدػ مديرييـ؟

 1.3فرضيات الدراسة:

تتحدد فرضيات الدراسة في:

الفرضيات المنبثقة عن السؤال الثاني:
•

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )  (α≤ 0.05بيف متكسطات درجات

•

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )  (α≤ 0.05بيف متكسطات درجات

تقدير قيمي المختبرات لكاقع أداءىـ الميني تعزػ إلى متغير الجنس) ذكر – أنثى(.

تقدير قيمي المختبرات لكاقع أداءىـ الميني تعزػ إلى متغير سنكات الخدمة) أقل مف

5سنكات ,مف  10-5سنكات ,أكثر مف 10سنكات(

•

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )  (α≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير قيمي المختبرات لكاقع أداءىـ الميني تعزػ إلى متغير المنطقة التعميمية) شماؿ غزة
–غرب غزة -شرؽ غزة  -الكسطى – خاف يكنس – شرؽ خاف يكنس– رفح( .

•

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )  (α≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير قيمي المختبرات لكاقع أداءىـ الميني تعزػ إلى متغير المؤىل العممي) بكالكريكس –

دراسات عميا(

الفرضيات المنبثقة عن السؤال الرابع:
•

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ) (α≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير قيمي المختبرات لكاقع إدارة اإلبداع لدػ مديرييـ تعزػ إلى متغير الجنس )ذكر –

أنثى(.

•

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )  (α≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير قيمي المختبرات لكاقع إدارة اإلبداع لدػ مديرييـ تعزػ إلى متغير سنكات الخدمة )أقل

مف 5سنكات ,مف  10-5سنكات ,أكثر مف 10سنكات(
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•

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )  (α≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير قيمي المختبرات لكاقع إدارة اإلبداع لدػ مديرييـ تعزػ إلى متغير المنطقة التعميمية

)شماؿ غزة– غرب غزة– شرؽ غزة -الكسطى – خاف يكنس -شرؽ خاف يكنس –رفح(.

•

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )  (α≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير قيمي المختبرات لكاقع إدارة اإلبداع لدػ مديرييـ تعزػ إلى متغير المؤىل

العممي)بكالكريكس – دراسات عميا(
•
•

كينبثق عف السؤاؿ الخامس الفرضية التالية:

تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة )  (α≤ 0.05بيف درجة تقدير

قيمي المختبرات لكاقع أدائيـ الميني كدرجة تقديرىـ إلدارة اإلبداع لدػ مديرييـ.

 1.4أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى :
•

التعرؼ إلى الدرجات التقديرية لكاقع األداء الميني لدػ قيمي المختبرات بالمدارس الحككمية

•

الكشػف عػف الفػركؽ إف كجػدت بػيف متكسػطات درجػات تقػدير قيمػي المختبػرات لكاقػع

مف كجية نظرىـ.

أداءىـ الميني بالمدارس الحككمية بمحافظات غزة ,تعزػ إلى المتغيرات ) الجػنس – سػنكات

الخدمة – المنطقة التعميمية – المؤىل العممي(
•

التعرؼ إلى الدرجات التقديرية لكاقع إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس الحككمية بمحافظات

•

الكشف عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ) (α≤ 0.05بيف

غزة مف كجية نظر قيمي المختبرات.

متكسطات درجات تقدير قيمي المختبرات لكاقع إدارة اإلبداع لدػ مديرىـ تعزػ إلى المتغيرات
) الجنس – سنكات الخدمة – المنطقة التعميمية – المؤىل العممي(

•

تحديد العبلقة بيف درجة تقدير قيمي المختبرات لكاقع أدائيـ الميني كدرجة تقديرىـ إلدارة

اإلبداع لدػ مديرىـ.

 1.5أىمية الدراسة:

ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى ككنيا جديدة مف نكعيا كلـ يمجأ الييا الكثير مف الباحثيف ,

كقد تناكلت شريحة ميمة كىى قيمى المختبرات العممية ,ككذلؾ ألىمية مكضكعيا كىك الدكر الذؼ

يؤديو المختبر في العممية التربكية ,كما يمكف أف يحققو مف تكفير الخبرات الحسية المتنكعة التي
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يمكف االعتماد عمييا في فيـ الكثير مف الحقائق كالمعمكمات ,كىذا ما يؤكد دكر قيمي المختبرات
كأىمية كدكر اإلدارة المدرسية في دعـ المبدعيف كتكفير سبل التميز ليـ .

 قد تسيـ نتائج الدراسة في إعطاء مؤشرات لمديرؼ المدارس عف إدارة اإلبداع لدييـ .

 اضافة جديدة لممكتبة العربية بمكضكع جديد – في حدكد عمـ الباحثة – لـ ينل مف االىتمػاـ
القدر الكافي مف الباحثيف .

 سػػتخرج بنتػػائج كتكصػػيات يكػػكف ليػػا أثػػر كبيػػر فػػى تطػػكير األداء المينػػى لقيمػػى المختب ػرات
العممية ,ككذلؾ تطكير إدارة اإلبداع لدػ اإلدارة المدرسية .

 قد يستفيد مف نتائج ىذه الدراسة كل مف:

 قيمي المختبرات مف خبلؿ تحديد الكاقع الميني ألدائيـ.

 القػائميف عمػى األنشػطة كالمختبػرات بػك ازرة التربيػة كالتعمػيـ مػف خػبلؿ تحديػد مجػاالت إدارة
اإلبداع كتضمينيا ضمف مجاالت تدريب مديرؼ المدارس.

 طمبػة الد ارسػات العميػا كالبػاحثيف التربػكييف فػي مجػالي األداء المينػي كتطػكير أداء اإلدارة
المدرسية كاالنطبلؽ مف ىذه الدراسة إلى دراسات مستقبمية في ىذا المجاؿ.

 1.6مصطمحات الدراسة :
• األداء الميني:

مجمكعة الممارسات السمككية التي يأتي بيا مكظف معيف في مكقف كتككف قابمة لممبلحظة

كالقياس" ) سمكر(13:2000,
األداء الميني:

ىك القدرة عمى تحسيف الممارسات المتعمقة بالدكر التعميمي كالتربكؼ ضمف الكاجبات كالكظائف

المتكقع أف يقكـ بيا المكظف" )صياـ (7:2007,

كتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو " :قدرة قيـ المختبر عمى القياـ بالمياـ المنكطة بدكره التعميمي كالتربكؼ
بما يضمف تحسيف العممية التعميمية التعميمة ,كال يقمل مف كاجباتو اإلدارية كالفنية المتكقعة منو"
-2قيم المختبر:
أحد معممي مبحث العمكـ) فيزياء – كيمياء – أحياء ( كالمسندة إليو مياـ إدارة المختبر بالمدرسة
كتجييز التجارب العممية( )".الصائغ(27:2006 ,
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وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو " :المسؤكؿ عف إدارة مختبر العمكـ في المدرسة كتجييز مستمزمات إجراء
التجارب العممية لمطمبة ".
-3إدارة اإلبداع:
"مجمكعة اإلجراءات كالعمميات كالسمككيات التي تؤدؼ إلى تحسيف المناخ العاـ في المؤسسة مف
خبلؿ تحفيز العامميف عمى حل المشكبلت ,كاتخاذ الق اررات بأسمكب أكثر إبداعا ,كبطريقة غير مألكفة

في التفكير " )العكاد( 41:2005 ,

كتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا " :اإلجراءات كالسمككيات اإلبداعية التى تؤدؼ إلى حمكؿ ابتكاريو
كاستثمار أمثل إلمكانات المختبر بيدؼ تطكير أدائيا كالتى تساعدىا عمى جكدة العمل ,كتقاس

بالدرجة التي يقدرىا أفراد العينة لمدراءىـ في استبانو الدراسة ".

 1.7حدود الدراسة:
•

حد الموضوع  /التعرؼ إلى كاقع األداء الميني لقيمي المختبرات بالمدارس الحككمية كعبلقتو
بإدارة اإلبداع لدػ مديرييـ.

•

الحد البشري  /جميع قيمي المختبرات بالمدارس الحككمية المعينيف رسميا مف ك ازرة التربية

كالتعميـ .

•
•

الحد المكاني  /مدارس محافظات غزة .

الحد الزماني  /سيتـ تطبيق الجزء الميداني مف ىذه الدراسة في الفصل الثاني مف العاـ
2015/2014

•

الحد المؤسسي/جميع المدارس الحككمية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ كالتى بيا قيـ مختبر.
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 2الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
2.1

المبحث األول :األداء الميني لقيم المختبر

2.2

المبحث الثاني :إدارة اإلبداع
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 2.1المبحث األول /األداء الميني لقيم المختبر:
 2.1.1مقدمة:
الكتماؿ المنظكمة التعميمية البد أف تتعاكف جميع عناصرىا لتحقيق األىداؼ المنشكدة

كالمرجكة كيعد قيـ المختبر أحد ىذه العناصر الفعالة بأدائو المميز القائـ عمى تفعيل العمل المخبرػ
كتبسيط المادة العممية كتحكيميا مف مجرد إلى محسكس ,كتفسير الظكاىر العممية المختمفة .

يعد قيـ المختبر جزء مف اإلدارة المدرسية  ,كعميو إف يتعاكف مع إدارة المدرسة في جميع ما

يطمب منو مف أعماؿ  ,كيساىـ في تفعيل المختبر مف خبلؿ جعمو بيئة صالحة لشرح مادة العمكـ

مف حيث المتابعة كالتنظيـ كالتصنيف ,كتذليمو لمعقبات التي قد تعترض المعمـ أك طبلبو داخل

المختبر  ,كحرصو عمى تكفير جميع الخامات كالمكاد البلزمة لمتجارب المعممية كقيامو بتكفير
األمف كالسبلمة في المختبرات مف خبلؿ قيامو بتنظيـ مختمف األدكات كالمعدات كالمكاد  ,كتنسيقيا
بحيث يسيل استخداميا كتداكليا بشكل آمف كسميـ  ,كيقكـ كذلؾ بتنظيـ السجبلت كالممفات الخاصة

بالعمل كتحديثيا كفق القكاعد المنظـ بيا )الغامدؼ.(5:2012 ,

المختبر المدرسي مرفق ضركرؼ مف مرافق المدرسة,ييدؼ إلى تكضيح المفاىيـ العممية

لمطمبة كترجمة النظريات كالقكانيف عمميا لترسيخيا في أذىانيـ ,األمر الذؼ يدفعيـ إلى محاكلة

اإلبداع كاالستكشاؼ كسبر أغكار العمكـ عمى اختبلؼ أنماطيا,كالعمل المخبرػ كغيره مف األعماؿ
يحتاج إلى إدارة جيدة ليصبح المختبر مثاليا,كيخدـ العممية التربكية بشكل فاعل كيحقق األىداؼ التي

كجد مف أجميا .كلكي يتـ ذلؾ عمى القيـ أف يحرص عمى االرتقاء بمستكػ أدائو منذ المحظة األكلى
لبدء عممو ,كيدرب الطمبة عمى كيفية استخداـ المختبر,كتعمـ ميارات التعامل مع التجييزات الدقيقة
فيو بشكل عممي كمكضكعي).شاىيف.(21:2004

فالمختبر المدرسي أصبح يمثل أبرز المجاالت التي تساعد في تحكيل المجرد إلى ثكابت في

الذىف ,كترفع مستكػ خبرات كل مف المعمـ كالمتعمـ عمى حد سكاء ,باإلضافة إلى أنو جزء ال يتج أز
مف العممية التربكية ,كمف أىـ ركائز مناىج العمكـ الحديثة ,التي ال غنى في تدريسيا عف استخداـ

المختبر المدرسي ,حيث يؤدؼ استخدامو إلى تكفير خبرات حسية متعددة كمتنكعة تعد أساسا لفيـ
الكثير مف الحقائق كالمعمكمات كالتطبيقات العممية ,إضافة إلى أف استخداـ المختبر يساعد الطمبة
عمى اكتساب ميارات كمعمكمات كتككيف اتجاىات كميكؿ تخدـ أىداؼ تدريس العمكـ ,حيث تضفي

كاقعية عمى المعمكمات ,كاألفكار النظرية التي يسمعيا الطالب أك يقرؤىا ,مما يؤدؼ إلى فيـ أفضل
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لطبيعة العمـ كألىمية التجريب العممي ,كيساىـ في رسكخ المعمكمات التي يتعمميا الطالب إلى أمد

بعيد مقارنة بالمعمكمات التي يتعمميا نظريا) .شاىيف كحطاب.(64:2005,

 2.1.2مختبر العموم:
المختبر لغة :مكاف مجيز تجرؼ فيو التجارب العممية أك التحاليل الطبية.
-1يعتبر المختبر جزءا ال يتج أز في التربية العممية كتدريس العمكـ ,فيك "القمب النابض في تدريس
العمكـ في مراحل التعميـ المختمفة" )زيتكف(160:2004 ,

-2كىك"الطريقة التي يكضع الطالب فييا في مكاف الباحث أك المكتشف ,فتصبح العممية التعميمية

مغامرة عظيمة ألنيا تبني عمى حب االستطبلع كاالىتماـ كالتجريب" )النجدؼ كآخركف,

(262:2002

-3كيعرؼ بأنو" :العممية أك مجمكعة مف العمميات التي يقكـ فييا الفرد بتكضيح أك استقصاء معرفة

ما عف طريق العمل ,كقد يقكـ بعممو ىذا في حدكد معينة كغرفة المختبر في المدرسة أك الحديقة أك

الغابة أك البحر أك أؼ مكاف آخر") .شاىيف كحطاب.(68:2005 ,

-4كىك مكاف لمتعمـ تتكفر فيو مستمزمات دركس العمكـ إلجراء تجارب بداخمو )عبد
الحميد(8:,2007

-5كىك" :المكاف الذؼ يتـ فيو النشاط العممي في مادة العمكـ" )نشكاف.(126:2001,
-6كما يعرؼ مختبر العمكـ بأنو "ذلؾ الجزء مف المدرسة المخصص إلجراء التجارب كالعركض
العممية ,كالتحقق مف صحة القكانيف كالفرضيات النظرية" )المحيسف.(95:2000 ,

-7كىك "مكاف مخصص تتكافر فيو األجيزة كاألدكات كتككف الفرصة فيو مييأة إلجراء التجربة بغية
تحقيق أىداؼ عممية محددة كيقكـ الطمبة بأنفسيـ بإجراء التجارب" )الناشف.(96:2004 ,

-8كيعرؼ بأنو "المكاف الذؼ يدرس فيو مادة العمكـ كتطبيقيا حيث يقكـ الفرد بعمميات لتحقيق شعار
عف طريق العمل ,كبذلؾ ينتقل التمميذ مف الدكر السمبي إلى الدكر اإليجابي كيشارؾ في العممية

التعميمية )السممي.(9:2010 ,

كمف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف القكؿ أنيا قد أجمعت عمى أنو " المكاف في المدرسة المخصص

إلجراء التجارب ,كاألنشطة العممية المصاحبة لمنياج العمكـ كالمجيز باألدكات ,كاألجيزة األزمة لتنفيذ
تمؾ األنشطة".
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كتتميز فركع مادة العمكـ )فيزياء – كيمياء أحياء( عف غيرىا بالعمل في المختبرات التعميمية ,مما

جعل الكثير مف التربكييف يركزكف عمى المختبر في العمكـ باعتباره مككنا أساسيا في تدريس العمكـ,
كذلؾ لما ليا مف أىمية كبيرة في تسييل تعميـ كتعمـ العمكـ خصكصا كأف تعميـ كتعمـ العمكـ دكف

األجيزة كالمكاد في المختبرات يعد بمثابة الجسـ الخامد مف دكف شراييف .لذا تكلي اإلدارة المدرسية

المختبرات االىتماـ الكبير مف أجل تفعيمو ,كتحسيف كاقعو) .زيتكف(556:2004 ,

 2.1.3المختبرات المدرسية ودورىا في العممية التعميمة-:
تركز المناىج الدراسية الحديثة عمى التجربة ,كاالستنتاج ,كالتفحص ,كالدراسة العممية ,كالمقارنة بيف
خصائص األشياء ,كمميزاتيا ,كىذا كمو ال يتـ إال بكجكد مختبر مناسب لمدراسة العممية,كتكفير

مختمف اإلمكانيات ليذه المختبرات ألف التجربة كالمبلحظة ليا أىمية كبيرة في تنمية مدارؾ
الطبلب ,كقدراتيـ اإلبداعية ,كدرجة استيعابيـ لممعمكمات ,كامكانية فيميـ العميق لمقكانيف الطبيعية
مف حكلنا ,فقد يككف مف الصعب إفياـ الطبلب قكانيف الكثافة ,كتطبيقاتيا العممية حكليـ فقد يصعب
عمييـ إف يفيمكا معنى الكثافة ,كلماذا مثبل يطفك الخشب فكؽ سطح الماء بينما يسقط الحصى

في القاع كقد يصعب عمييـ أف يفيمكا لماذا تطفكا السفف فكؽ سطح الماء كتسير مع ما تحممو مف

أثقاؿ ,ككذلؾ ما ىك الغاز ,كما ىك السائل ,كلماذا تختمف المكاد ,كتتميز عف بعضيا,كالنبات كيف
ينمك ,كغيرىا كثير ليس مف الممكف استيعابيا ,كفيميا ,كالتعامل معيا بالدراسة النظرية فقط بل البد
مف التجربة العممية التي ال تتـ إال في المختبر ,كعندئذ يتذكؽ الطبلب حبلكة الدراسة ,كيزيد تعمقيـ

بالعمـ ,كالتعمـ لما يشاىدكنو مف جديد ,كيكتشفكنو مما ال يتاح ليـ في حياتيـ العادية تساعد الدراسة

العممية عمى زيادة فيـ الطبلب لطبيعة العمـ ,كألىمية التجريب ,كدكره في الكصكؿ إلى الحقيقة ,كتييأ
الفرص في الدركس العممية لمخبرة الحسية المباشرة فيك يممس ,كيشـ ,كيتذكؽ ,كىك يحس بقكة جذب

المغناطيس لممكاد ,كيرػ تغير لكف صبغة دكار الشمس) .عبد الحميد(7,8 :2007,

كاف تدريس العمكـ في البداية كاف يتـ مف خبلؿ طرح التساؤالت ثـ أنشأت المختبرات العممية في

المدارس الثانكية ,كالكميات في أكاخر القرف الثامف عشر في الكاليات المتحدة األمريكية حيث كاف
يعتقد أف الطبلب سيتعممكف بشكل أفضل عف طريق إعادة التجارب التي قاـ بيا كل مف نيكتف
كجاليميك ,لذا كاف في البداية التركيز عمى تصميـ أدكات مشابية لتمؾ المستخدمة في التجارب

األصمية مع بعض التعديل عمييا لمتأكد مف دقة النتائج ).خميف.(2 :2010 ,
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 2.1.4أىمية المختبر المدرسي:
مختبرات العمكـ جزء ال يتج أز مف التربية العممية ,كذلؾ ألف العمـ البد أف يصطحب بالتجريب كالعمل

المخبرؼ ,لذلؾ تكلى االىتمامات الحديثة في التربية العممية كالنشاطات العممية المختبر أىمية كبيرة
كدك ار بار از في تدريس العمكـ) .زيتكف.(160 :2004 ,

تعد مختبرات العمكـ إحدػ مقكمات التقنية التربكية الحديثة األساسية ,لذا فقد برزت مجمكعة مف
التكجييات األساسية التي تركز عمى أف المختبرات ليست أماكف خاصة يتـ فييا التركيز عمى
التحصيل األكاديمي فقط بل البد مف تكظيفيا لتنمية الميارات الحسية كاالتجاىات اإليجابية نحك

االستقصاء العممي أيضا ,لذلؾ فإف اليدؼ المتمثل في تدريب الطبلب ليككنكا قادريف عمى
االستقصاء التجريبي قد يككف أكثر أىمية مف غيره مف األىداؼ ,لككف المختبرات تكفر فرصا أكبر
اللتقاء المعمـ كالطبلب بطريقة غير رسمية كما أف حصص المختبر تتكفر فييا إمكانية ال بأس بيا

لئلبداع كتنمية ميارات االتصاؿ )الغامدؼ(53 :2012 ,

لمختبرات العمكـ أىمية كبيرة فى تنمية التفكير العممي السميـ مف حيث قدرتو عمى تحديد المشكبلت,
كالتنبؤ بالحمكؿ ,كفرض الفركض المناسبة لمكصكؿ إلى استنتاجات ,كيرافق ىذا االستنتاج عمميات
عقمية عديدة تساعد عمى تنمية التفكير العممي السميـ عند الطبلب كقدرتيـ عمى المبلحظة ,كتسجيل

المعمكمات  ,كذلؾ فإف مختبر العمكـ يعمل عمى تنمية كتعميق االتجاىات العممية كالتجارب كيتـ تحقيق

ذلؾ مف خبلؿ دقة المبلحظة ,كالمكضكعية كالبحث عف األدلة كاالستنتاج السميـ )العاني(106 :1999 ,

إف لممختبر في العصر الحاضر دكر في العممية التربكية كمناىج العمكـ الحديثة ,كما يمكف أف يحققو
مف تكفير الخبرات الحسية المتنكعة التي يمكف االعتماد عمييا في فيـ الكثير مف الحقائق

كالمعمكمات ,باإلضافة إلى دكره في اكتساب الميارات ,كتككيف االتجاىات العممية ,كتحقيق أىداؼ تدريس

العمكـ ,كاضفاء الكاقعية عمى العديد مف المعمكمات النظرية مما يرسخ المعمكمات في أذىاف الطبلب كيؤدؼ
إلى فيـ طبيعة العمـ بشكل أفضل كالشعكر بأىمية التجريب )شاىيف كحطاب.(64 :2005 ,
فأىمية المختبر كدكره البارز في تدريس العمكـ كتأثيره عمى نكاتج التعمـ لدػ الطمبة فيما يمي:
 -تنمية التفكير اإلبداعي كالقدرة عمى حل المشكبلت.

 تنمية الميارات العممية المخبرية المختمفة كامتبلؾ القدرة عمى التعامل مع التقنيات. -تنمية طرؽ العمـ كعممياتو كمياراتو.
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 -تككيف المفاىيـ العممية كتطكير القدرات العقمية.

 تنمية الميكؿ كاالتجاىات العممية كاثارة حب االستطبلع العممي باإلضافة إلى تقدير جيكدالعمماء  .تنمية الميارات العممية المخبرية المختمفة كامتبلؾ القدرة عمى التعامل مع التقنيات.

)زيتكف.(162:2004,

أف الفمسفة الحديثة لممختبر ترػ بأنو يجب أف يقدـ الجانب العممي عمى النظرؼ ,كصكال إلى

المعارؼ النظرية التي استنتجيا الطالب ,كما أف التطبيق قد يخرج الطالب مف غرفة المختبر إلى
حيث الفعاليات كالمبلحظات ,كعميو يبقى دكر الطالب ايجابيا قائما عمى االستنتاج كتدكيف النتائج

كالمشاىدات ,كيثير التفكير لدػ الطبلب كيحفزىـ عمى اكتشاؼ الحمكؿ مف جية ,كاثارة المشكبلت

الجديدة مف جية أخرػ ,فيعد ذلؾ دافعا نحك اإلبداع كاالبتكار مما يجعل العممية التربكية مستمرة
كمشكقة )السامرائي.(74 :2005 ,

أف المعمميف الذيف ال يقتنعكف بأىمية الدركس العممية التي يجربيا التبلميذ في المعمل

يبتعدكف عف تحقيق أىداؼ تدريس العمكـ ,كالنظرة الحديثة لممختبر تركز عمى إنو العممية كليس

المكاف أك الزماف الذؼ تجرػ فيو النشاطات العممية .كلكف ذلؾ ال يمنع النظرة إلى المختبر عمى أنو

مكانا أك بيئة طبيعية لؤلنشطة العممية) .النجدؼ كآخركف. (280 :2002 ,

أىمية المختبر ,كالنشاطات العممية ,كبيف أف االتجاىات الحديثة لتدريس العمكـ تؤكد عمى

ذلؾ .كأشار إلى أف لممختبر ارتباطا كثيقا بالمحتكػ المعرفي لمنيج العمكـ كبتنفيذ األنشطة العممية
التي ليا دكرىا البارز في تحقيق أىداؼ تدريس العمكـ .كما أشار في سياؽ حديثو عف المختبر بأف

إجراء األنشطة المخبرية يمكف أف يككف داخل حدكد المدرسة أك خارجيا شريطة أف يتحقق مف ذلؾ

مشاركة المتعمـ في النشاطات العممية كأف يكلد لديو التشكيق كالدافعية .كمف خبلؿ ذلؾ يككف المعمـ

دكر المرشد المشرؼ المساعد لممتعمـ) .عطا هللا .(304 :2002 ,

كينظر إلى المختبر بنظرات مختمفة مف قبل التربكييف كالمتخصصيف فمنيـ مف يرػ أنو-:

-1بيت العمـ كيككف في ىذه الحالة العمل المخبرؼ ىك عبارة عف نشاط تكضيحي يستطيع مف خبللو
المعمـ إثبات صدؽ الحقائق العممية كالقكانيف كالمفاىيـ أماـ فريق الطمبة.

 -2ىناؾ مف يسمى المختبر بالمختبر االستقصائي كفيو تترؾ الفرصة لممتعمميف لمقياـ باألنشطة
بأنفسيـ.
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 -3ىناؾ أنماط أخرػ كالمختبر الفردؼ كىك الذؼ يمكف كل طالب مف القياـ بإجراء التجربة بمفرده
بما يتكفر فيو مف أدكات كافية كمستمزمات.

 -4كمنيا المختبر الزمرؼ الذؼ يقسـ فيو المتعمميف إلى مجمكعات أك زمر يتفاكت عددىا ما بيف
) (8-5طبلب يتعاكنكف فيما بينيـ إلجراء األنشطة العممية يتقاسمكف المياـ فيما بينيـ أثناء التنفيذ
كذلؾ بالتناكب حسب تنسيق مسبق مف قبل المعمـ )الناشف.(121 :2004 ,
كبالتالي فإف التجارب ذات أىمية سكاء كانت فردية أك جماعية كسكاء كانت تكضيحية أك

عممية ,كذلؾ لفكائدىا المتعددة كالتي مف أىميا :تدريب التبلميذ عمى استخداـ األدكات كاألجيزة
المخبرية ,كاكسابيـ الميارات المختمفة ,باإلضافة إلى ربط التعمـ بالمدركات الحسية التي تفضي إلى
الفيـ كاالستيعاب كمف ثـ التطبيق كبالتالي اعتماد التمميذ عمى نفسو في عمميات التعمـ ,فالمختبر ىك

المكاف الذؼ يتـ فيو النشاط العممي المرتبط بمادة العمكـ كلذلؾ يمكف أف يككف لو دكر فاعبل كىاما
في تعمـ ىذه المادة .كما أكد عمى ضركرة كجكد المختبر في كل مدرسة كذلؾ بالمكاصفات التي
تساعد عمى تحقيق األىداؼ عمى النحك المطمكب ,كبيف أف ذلؾ ال يتأتي إال مف خبلؿ تكفر

المستمزمات الضركرية كاألدكات كاألجيزة التي تكفل إجراء التجارب كاألنشطة بالشكل المطمكب ,ككما

أف تكفر األدكات كالمستمزمات يعتبر ىاما كضركريا إال أف تصنيف ىذه المحتكيات كتنظيميا في
أماكف يسيل الكصكؿ إلييا كتناكليا بيسر كسيكلة مف األىمية بمكاف )نشكاف.(126 :2001 ,
أف العمل المخبرؼ يساعد الطمبة عمى اكتساب الميارات كالمعمكمات ,كعمى تككيف اتجاىات

كميكؿ تخدـ أىداؼ تدريس العمكـ ,كيحقق العمل المخبرػ فكائد منيا-:
فوائد العمل المخبرى:

 .1تضفي كاقعية عمى بعض المعمكمات كاألفكار النظرية )التحقق مف القكانيف العممية(.
 .2تتييأ الفرصة في العمل المخبرؼ لمخبرة الحسية المباشرة.

 .3التدريب عمى استخداـ األجيزة الرئيسة في المختبرات العممية مثل ):المجير ,كمصدر القدرة,
كغيرىا( ,كما كيمكف أف يتدرب الطالب عمى الطريق السميمة الستخداـ ىذه األجيزة ككيفية

المحافظة عمييا كالعناية بيا.

 .4التدرب عمى االحتياطات البلزـ إتباعيا أثناء التجريب العممي ,لمحصكؿ عمى أدؽ النتائج ,كمف
ىذه االحتياطات عمى سبيل المثاؿ:غسل األدكات الزجاجية ,كتصفير أجيزة القياس قبل

استخداميا ,كغير ذلؾ.

 .5التدرب عمى كيفية التغمب عمى بعض الصعكبات العممية التي يتطمبيا العمل المخبرػ
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كتشكيل الزجاج كقطعو ,كميارات التشريح كالتحنيط ,كالتعامل مع العينات المحفكظة ....الخ.

 .6التدرب عمى مراعاة احتياطات األماف أثناء التجريب العممي ,كتكخي الحذر الشديد أثناء استخداـ
أدكات التشريح كمصادر التيار الكيربائي...,كغيرىا.

-7تنمية بعض االتجاىات العممية كادراؾ نكاحي القصكر في القياسات كالمعمكمات التي يحصل
عمييا ,كالحاجة إلى الحذر في استخبلص النتائج,ك القدرة عمى النقد) .العاني(109:1999 ,

أىم األنشطة التي ينفذىا الطالب في المختبر المدرسي-:

-1معرفة الخكاص الطبيعية لممكاد مثل معرفة خكاص العدسات المحدبة كالعدسات المقعرة
,كخكاص بعض المعادف كاألحماض كغيرىا.
-2تشغيل األجيزة كمعرفة طريقة عمميا كفكيا كتركيبيا مثل التكصيل عمى التكالي كالتكازؼ,كعمل
الجرس الكيربائي,عمل الياتف كالفيديك كغيرىا.
-3دراسة القكانيف العممية:كيقصد بذلؾ التحقق مف بعض القكانيف العممية مثل :قكانيف التمدد
الحجمى فى الغازات كالسكائل كالمكاد الصمبة,كقانكف أكـ ,كقكانيف انكسار كانعكاس الضكء.

-4التشريح:مثل تشريح بعض الحيكانات أك تشريح ساؽ نبات,أك بعض الحشرات.
-5الفحص الميكرسككبى لبعض الكائنات الحية الدقيقة.
-6التجارب البسيطة:مثل تجارب ارتفاع العصارة النباتية ,كالضغط الجذرؼ كالنتح ,كالتمثيل الغذائي
في النباتات).سبلمة(295:2005,

لممختبر أىمية في تدريس العمكـ كذلؾ لما لو مف أثر عمى تككيف االتجاىات كالميكؿ كاكتساب
الميارات كالمعمكمات لدػ الطمبة كفكائد المختبر تتمخص في عدة جكانب مف أىميا:

 -أف العمل المخبرؼ يساعد عمى فيـ طبيعة العمـ كأىمية التجريب.

 -إضفاء الكاقعية عمى بعض المعمكمات كاألفكار النظرية عف طريق استخداـ الحكاس.

 تدريب الطبلب عمى طرؽ استخداـ األجيزة المخبرية الرئيسية ككيفية المحافظة عمييا كمراعاةقكاعد السبلمة كاألماف أثناء استخداـ بعض المكاد كاألجيزة.

 تعكيد الطبلب عمى بعض العادات الحسنة كالترتيب كالتنظيـ كاعادة األشياء إلى أماكنيا بعداستخداميا.

 تنمية المقدرة عمى المبلحظة الدقيقة المباشرة كتسجيل النتائج كالمبلحظات بطريقة عممية. تنمية حب الناشئة لمعمـ ككسائمو كأدكاتو مف خبلؿ إجراء الطبلب لمتجارب بأنفسيـ.16

 ترسيخ المعمكمات النظرية في أذىاف الطبلب فترة أطكؿ عف طريق العمل المخبرؼكالتجريب) .شاىيف حطاب.(183-182 :2005 ,

كتضيف الباحثة في ىذا الجانب :

 .1يكفر الخبرات الحسية المتنكعة التي تسيل فيـ الحقائق كالمفاىيـ العممية المختمفة.
 .2تنمية الميكؿ كاالتجاىات العممية لدػ الطبلب.
 .3تنمية التفكير العممي حيث يستطيع الطالب تحديد المشكمة كفرض الفركض كالتحقق مف
صحتيا ثـ الكصكؿ إلى حل ,كاستخداـ ىذا الحل في مكاقف جديدة مشابيو.

 .4يغير ركتيف الحصة الصفية االعتيادية حيث يصبح الطالب عنص ار فعاال كمشاركا في
المكقف التعميمي بدال مف أف يككف متمقيا فقط .

 .5إكساب الطبلب ميارات التفكير المختمفة مثل التفكير االبداعى كالتفكير التأممي.
 .6يعطى الطبلب الثقة بالنفس مف خبلؿ قدرتيـ عمى إبداء آراىـ في األنشطة المنفذة مف حيث
تفسير النتائج كطرح بدائل مناسبة .

 2.1.5األىداف التي يحققيا مختبر العموم:
تعددت األىداؼ التي يحققيا مختبر العمكـ ,كمنيا أف المختبر يحقق األىداؼ التالية:
 إثبات صدؽ المعمكمات كالمعرفة العممية بأشكاليا التي كاف الطالب يتعمميا في كقت سابق. تطبيق مفاىيـ عممية سبق لمطالب أف تعمميا في مكاقف جديدة. تنمية بعض الميارات الجديدة كعمميات العمـ عند الطالب يتكصل منو الطالب إلى معرفة عممية صادقة يقينية. يستخدـ لمتطبيق كتعزيز أىداؼ تعمميا الطالب بصكرة مسبقة. التدريب عمى عمميات العمـ المختمفة. تحقيق مبدأ التعمـ عف طريق العمل.17

 -اكتساب االتجاىات كالميكؿ العممية )عطا هللا.(306:2002 ,

 2.1.6معوقات استخدام المختبر المدرسي-:
ىناؾ عدة صعكبات كمشكبلت تعكؽ العمل المخبرؼ أشار إلييا الباحثكف كتكصمت إليا الدارسات
حيث يذكر أف مف المشاكل التي تكجو قيمى المختبرات عند استخداـ المختبر في التدريس ىي عدـ

كجكد القاعات البلزمة ,كالكافية لمتدريس ,كذلؾ إما نتيجة استغبلؿ المختبرات كغرؼ لمتدريس ,كأيضا

مف الصعكبات األخرػ أعباء المعمـ الثقيمة أك المثقمة بعدد الحصص الكثيرة كالتي تمنع مف تكظيف

التجريب العممي عمى نحك جيد كأيضا قمة األدكات المخبرية كاألجيزة العممية البسيطة البلزمة إلجراء

التجارب العممية )نشكاف.(118 :2001 ,

كما يعترض العمل المخبرؼ في كثير مف األحياف معكقات عديدة تؤدؼ إلى نتائج سمبية عمى
الطالب ,كتفقد الجانب العممي الكثير مف أىميتو ,لذلؾ كاف ال بد مف النظر إلى ىذه المعكقات

بالكثير مف الحرص ,كالعمل عمى تجنبيا أك التخفيف منيا قدر اإلمكاف ,كمف ىذه المعكقات:
 -عدـ كجكد حصة خاصة بالمختبر في البرنامج الدراسي.

 كثرة عدد الحصص التي يدرسيا المعمـ في األسبكع ككثرة عدد التبلميذ في الصف الكاحد طكؿ المنيج كعدـ كفاية الكقت لتحضير التجارب كصعكبة ضبط التبلميذ في المختبر. قمة األدكات األجيزة المخبرية كعدـ تكفر كسائل األمف كالسبلمة في المختبر. -عدـ كجكد محضر مختبر لمقياـ بإعداد التجارب كالتحضير لؤلنشطة.

 -عدـ كفاية المكارد المالية كعدـ تعاكف اإلدارة المدرسية في تمكيل التجريب المخبرؼ.

 عدـ تركيز االختبارات العامة عمى المختبر في تدريس العمكـ. تجنب فشل التجربة المخبرية أماـ التبلميذ. تجنب استيبلؾ أك تمف المكاد المخبرية كتجنب كسر األدكات كاألجيزة المخبرية. ضعف ميكؿ كاتجاىات المعمـ نحك العمل المخبرؼ) .زيتكف.(178-177 :2004 , -كمف المعكقات التى تكاجو قيمى المختبرات:

18

 عدـ كجكد قاعة مخصصة لمعمل المخبرؼ ,مما يؤدؼ إلى ضعف تكظيف الجانب العممي مفالمنيج أك يدفع المعمـ إلى استخداـ الغرفة الصفية غير المجيزة بالخدمات األساسية .كمتطمبات

السبلمة العامة لمعمل المخبرؼ ,مما يعرض الطبلب إلى مخاطر عديدة في حاؿ إجراء بعض
التجارب التي يستدعي تنفيذىا استخداـ قاعة المختبر.

 عدـ تكفر الخدمات األساسية في المختبر مف ماء ككيرباء كغاز كصرؼ صحي كعدـ تكفرالتيكية كاإلضافة المناسبة كعدؾ تكفر متطمبات السبلمة العامة.

 عدـ كجكد أثاث مخبرؼ مناسب مف طاكالت لمعمل المخبرؼ كخزائف حفع التجييزات المخبريةالتي تتناسب كمستكػ الطبلب كالمناىج الدراسية.

 طريقة عرض الدرس نظريا ,ثـ إجراء التجارب العممية المتعمقة بو بعد مركر كقت عمى شرحالحصة نظريا ,مما يجعل المعمكمات التي تعمميا الطالب عرضة لمنسياف.
 قصر الكقت المخصص لمحصة العممية ,مما يؤدؼ إلى عدـ إنياء العمل المخبرؼ ,كبالتاليعدـ الحصكؿ عمى نتائج.

 ضعف القدرة لدػ المعمـ عمى استخداـ كتكظيف التجييزات المخبرية بما يتناسب كتحقيق أىداؼالمنيج.

 عدـ المحافظة عمى النظاـ كالنظافة داخل المختبر أثناء العمل المخبرؼ. -اكتظاظ المختبر بالطبلب مما يعيق العمل كيسبب مخاطر كثيرة.

)شاىيف؛ حطاب.(185-183 :2005 ,

وتضيف الباحثة في ىذا المجال ,من خالل ممارستيا العممية لمعمل المخبرى:
-1قمة المكاد كاألجيزة البلزمة إلجراء التجارب كاألنشطة المصاحبة لممنياج .
-2كثرة أعداد الطمبة في الشعبة الكاحدة كزيادة العبء عمى المعمـ.
- 3التركيز عمى الكـ كليس عمى الكيف في المنياج الدراسي .
-4القيكد اإلدارية التي تفرضيا اإلدارة عمى استخداـ المختبر.
-5عدـ االىتماـ بالتطبيق العممي مف قبل بعض المعمميف بسبب قمة التدريب عمى استخداـ
األجيزة.
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انعكاسات معيقات العمل المخبري عمى الطمبة-:
بما أف معيقات العمل المخبرؼ تنعكس آثارىا سمبا عمى كل مف الطالب كالعممية التربكية عمى حد
سكاء ,كيمكف تمخيص ىذه اآلثار في:
 قد تنمى لدػ الطمبة اتجاىات سمبية نحك التجريب العممي ,مما يدفعيـ إلى االعتقاد بعدـ جديةكجدكػ العمل المخبرؼ.

 سكء استخداـ المختبر مف قبل الطمبة في حاؿ شعكرىـ بعدـ جدكػ العمل المخبرؼ. قياـ الطمبة بتمفيق النتائج كالفكضى في العمل. عدـ إدراؾ الطمبة لحجـ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيـ أثناء التجريب العممي ,كسكء استغبلؿلممكاد كاألدكات كاستخداـ األجيزة الثمينة بشكل عشكائي مما يتسبب في إتبلفيا.

 -تحكؿ الدرس العممي إلى مضيعة لمكقت كالجيد كالماؿ ,كاىدار لكثير مف القيـ التربكية .

)شاىيف؛ حطاب(185 :2005 ,

 2.1.7معايير نجاح مختبرات العموم:
تعد مختبرات العمكـ إحدػ مقكمات التقنية التربكية الحديثة األساسية ,لذا فقد برزت مجمكعة

مف التكجييات األساسية التي تركز عمى أف المختبرات ليست أماكف خاصة يتـ فييا التركيز عمى

التحصيل األكاديمي فقط بل البد مف تكظيفيا لتنمية الميارات الحسية كاالتجاىات اإليجابية نحك
االستقصاء العممي أيضا ,لذلؾ فإف اليدؼ المتمثل في تدريب الطبلب ليككنكا قادريف عمى

االستقصاء التجريبي قد يككف أكثر أىمية مف غيره مف األىداؼ ,لككف المختبرات تكفر فرصا أكبر
اللتقاء المعمـ كالطبلب بطريقة غير رسمية كما أف حصص المختبر تتكفر فييا إمكانية ال بأس بيا

لئلبداع كتنمية ميارات االتصاؿ )الغامدؼ. (53 :2012 ,

كمف معايير نجاح مختبرات العمكـ تخصيص جناح لمختبر العمكـ داخل المبنى المدرسي ,كأف

تككف مختبرات العمكـ جميعيا كممحقاتيا مف غرؼ تخزيف أك غرؼ تحضير مصممة أساس في

الطابق األرضي كذلؾ لسيكلة نقل األدكات كاألجيزة الجديدة ك نقل األجيزة التالفة عند إصبلحيا,

كما أف ىذا أدػ لتحقيق األمف كالسبلمة ,كمف معايير نجاح مختبرات العمكـ تكفير كل احتياجات

المختبرات مف أجيزة كأدكات كمكاد كيميائية كفيزيائية ,كأثاث كتمديدات الكيرباء كالماء كالغاز ,كما

يجب تكفير كل ما يحقق األمف كالسبلمة ,كما يجب أف تككف المختبرات متبلئمة مع التغيرات التي
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تحدث في مجاؿ مناىج العمكـ كالتقنيات التربكية كمتابعة التطكرات التكنكلكجية الحديثة التي يجب أف

تزكد مف أجميا بكل جديد يضيف إلى رصيد المعرفة العممية األفضل كاألحسف ,كيجعل العمل

المخبرػ يتـ بسيكلة,كيسر) .رحالي. (52 :1999 ,

 2.1.8مسببات الحوادث في المختبرات المدرسية-:
تنتج الحكادث في المختبرات بفعل مسببات عديدة منيا-:
 1استخداـ الحمكض كالقكاعد مما قد ينجـ عنيا مجمكعة مف اإلصابات عف طريق تطايرىا عمى
الجمد أك في العيف أك ابتبلعيا.

-2الماد السامة:تنجـ اإلصابة عنيا نتيجة:

أ-استنشاؽ أبخرة أك غازات سامة.

ب-االبتبلع العارض لمحمكؿ ساـ في أثناء عممية سحب المحمكؿ بالماصة عند استخداـ طريقة
السحب بالفـ مع أنيا تعتبر طريقة خاطئة.

-3المكاد الكيميائية:تنجـ اإلصابة عنيا نتيجة انسكابيا عمى الجمد مما يؤدؼ إلى حرقو.
)شاىيف كحطاب(185:200,

احتياطات األمن والسالمة في العمل المخبري:
تختمف دراسة العمكـ عف غيرىا مف المباحث األخرػ ,حيث تتطمب استخداـ أجيزة كأدكات

كمكاد مخبريو ,كأنكاعا مف الطاقة يتطمب استخداميا تكخي أقصى درجات الحيطة كالحذر ,كذلؾ

لتجنب اإلىماؿ الذؼ قد يؤدؼ عمى عكاقب كخيمة ,لذلؾ يجب تدريب الطمبة أثناء العمل المخبرؼ
عمى اتجاىات كميارات تخدـ الطالب حتى بعد خركجو مف قاعة المختبر ,كمف ىذه االحتياطات:
 عدـ السماح لمطمبة بدخكؿ المختبر إال بمرافقة المدرس ,أك أثناء تكاجد فني المختبر. المحافظة عمى نظافة المختبر كتنظيمو ,كالعمل قدر اإلمكاف عمى تصنيف التجييزات المخبريةبطريقة عممية مدركسة تسيل الكصكؿ إلييا عند الحاجة.

 تكفير أدكات السبلمة العامة داخل المختبر كبالذات طفاية الحريق كخزانة اإلسعافات األكلية,كتدريب بعض المعمميف كبعض الطمبة إضافة لفني المختبر عمى كيفية استخداميا.

)شاىيف؛حطاب(190 :2005 ,
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ومنيا أيضا:
 إرشاد الطمبة إلى ضركرة إببلغ المعمـ بأؼ حادث ينشأ عف االستخداـ الخاطئ ألؼ جياز أكأداة أك مادة كيميائية ميما كانت ضآلة الحادث ,كما كيجب إببلغ المعمـ بأؼ كسر أك تمف

ألؼ مف األجيزة أك األدكات المستخدمة لمعمل عمى صيانتيا كلتفادؼ مخاطرة استخداميا
كىي معطمة .

 تدريب الطمبة عمى تجنب أؼ إسراؼ أؼ استخداـ في استخداـ المكاد الكيميائية أك الماء أكالكيرباء ,كتعكيد الطمبة عمى استخداـ الكمية المحددة فقط.

 -إغبلؽ صماـ الغاز مباشرة في حاؿ دخكؿ الميب إلى داخل أنبكبة مكقد بنسف ,كالحذر مف

تقريب الشعر أك المبلبس مف الميب ,كعند االنتياء مف استخداـ الميب يسارع إلى إغبلؽ

صماـ اسطكانة الغاز باإلضافة إلى إغبلؽ صماـ الغاز المثبت عمى المنضدة.

 تنظيف كتجفيف كترتيب األدكات كاألجيزة مباشرة بعد االنتياء مف استخداميا ,ككضعيا فيأماكنيا المخصصة ,كتنظيف طاكالت العمل المخبرؼ مباشرة كقبل مغادرة المختبر.

)العاني.(124 :1999 ,
 تكفير خزانة طرد الغازات كالتدرب عمى كيفية استخداميا. تكفير التيكية الجيدة كاإلضاءة المناسبة كتركيب مراكح الشفط في المختبر. إعداد األدكات كاألجيزة كالمكاد الكيميائية قبل مكعد الحصة العممية. تكجيو الطمبة إلى ضركرة اتخاذ احتياطات األماف البلزمة. -تكزيع لكحات خاصة باإلرشاد الكاجب إتباعيا أثناء العمل المخبرؼ ,عمى جدراف المختبر.

)عميرة؛ الديب.(33 :2000 ,

 2.1.9إدارة المختبر المدرسي:
يعد المختبر مف أىـ مرافق المدرسة لما لو مف دكر كبير في العممية التربكية ,فبل غنى عنو

في تدريس العمكـ في مراحل التعميـ المختمفة ,لذا فقد أكلتو العممية التربكية أىمية كبرػ ,كاعتبرتو
إحدػ الركائز الضركرية لتطبيق المنياج المدرسي.
يتمثل دكر المختبر مف خبلؿ ارتباطو ارتباطا عضكيا بالمكاد الدراسية العممية التي صممت

ألف تككف مصحكبة بالنشاطات العممية المخبرية ,بغية تحقق أىداؼ تدريس العمكـ.
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لذا فالمختبر يحقق أغراضا كفكائد كثيرة في تدريس العمكـ مف أىميا أنو يتيح لمطالب فرص

التعمـ عف طريق العمل ,كما أنو يساىـ في إكساب الطالب الميارات العممية كالعممية المناسبة,
إضافة إلى أنو يساىـ في تشكيل االتجاىات كالميكؿ العممية كتنميتيا لدػ الطمبة ,كما أنو يتيح

لمطالب فرص التعمـ الذاتي )شاىيف كحطاب.(79 :2005 ,

كعميو فإف العمل المخبرؼ كغيره مف األعماؿ ,يحتاج إلى إدارة جيدة إلنجاح عممية التطبيق

كالتجريب العممي كتحقيق األىداؼ ,كتسييل عمل المعمـ في إيصاؿ المعمكمات بطريقة سميمة لمطمبة,

لذا البد مف إعطاء التخطيط الجيد لمعمل المخبرؼ حقو مف االىتماـ الكافي.

كفي ىذا الصدد يكضح بصمة جي ) (2009أف مختبرات العمكـ كغيرىا مف األعماؿ التي

تحتاج إلى إدارة جيدة ليصبح المختبر مختب ار مثاليا يخدـ العممية التربكية بشكل فاعل كيحقق

األىداؼ التي كجد مف أجميا ,كيكضح أف الييكل اإلدارؼ لمختبرات العمكـ يتككف مف ىيكل إدارؼ
عاـ كىيكل إدارؼ خاص.

الييكل اإلداري العام :ويتكون من:
 مدير المدرسة التي ينتمي ليا المختبر. ككيل المدرسة. عضك الييئة التدريسية المشرؼ عمى عمل كأداء كنشاط المختبر الذؼ يعيف مف قبل رئيس القسـالمختص الذؼ يعكد إليو المختبر.

 قيـ المختبر كالمسئكؿ عنو مسؤكلية مباشرة ,كالذؼ يعتبر مف أقرب األشخاص لممختبر لئلحاطةبكل شاردة ككاردة.
لجنة إدارة المختبر:

كتتككف مف القائميف عمى العمل اإلدارؼ كالفني ضمف المختبرات ,بحيث يضـ كل مف قيـ المختبر
كعضك ىيئة التدريس المشرؼ عمى المختبر ,كالذؼ يشارؾ القيـ المخبرؼ في تحمل مسؤكلية المختبر
كاإلشراؼ عميو مف كافة النكاحي كال سيما النكاحي اإلدارية كالفنية ,ككذلؾ التأكد مف جاىزية المختبر

كاستعداده التاـ الستقباؿ الطبلب خبلؿ الميمة التي يمكف أف تككل إليو الحقا عمى مدار العاـ
الدراسي ,مف أنشطة كتطبيقات كدركس عممية مختمفة تنسجـ مع المناىج التدريسية المعمكؿ بيا

ضمف المؤسسة التعميمية التي يتبع إلييا ىذا المختبر )بصمة جي.(45 :2009 ,
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 2.1.10مختبرات العموم والتعمم المستمر والجودة :
إف الناظر في قضية التعميـ يجدىا قضية أمف قكمي كاستثمار في البشر ترتبط بو تنمية قدرات

الشعب اإلنتاجية كاالقتصادية كالعسكرية حتى أصبحت ىذه القضية قضية إعداد كتأىيل شباب قادر
مسمح بالعمـ كالمعرفة كالتكنكلكجيا كألف أىمية التعميـ مسألة لـ تعد اليكـ محل جدؿ في أؼ منطقة مف

العالـ كالتحكؿ الذؼ بدا كاضحا عالميا مف االستثمار المادؼ إلى االستثمار الفكرؼ الذؼ صاحبو
تغيرات ىائمة كمتكاصمة في مطالب المجتمعات كتنافسيا الشديد بيف المؤسسات اإلنتاجية حتى

أصبحت الجكدة مف المفاىيـ الحديثة التي ظيرت نتيجة المنافسة العالمية بيف المؤسسات اليابانية

كاألمريكية عمى يد العالـ )إدكارد ديمنج الذؼ لقب بأبي الجكدة الشاممة()نشكاف.(4 :2007 ,

يعد ادكارد ديمنج )  ( Awarded Demingرائد فكرة الجكدة الشاممة إذ طكر أربع عشرة نقطة
تكضح ما يمزـ لتطكير ثقافة الجكدة كتسمى ىذه النقاط جكىر الجكدة في التعميـ ذكرىا البمطان

والحذيفى( )2006كىى:
-1إيجاد تنسيق بيف األىداؼ.
-2تبنى فمسفة الجكدة الشاممة.
-3تقميل الحاجة لمتفتيش.
-4انجاز األعماؿ المدرسية بطرؽ جديدة.
-5تحسيف الجكدة,اإلنتاجية,خفض التكاليف.
-6التعميـ مدػ الحياة.
-7القيادة في التعميـ.
-8التخمص مف الخكؼ.
-9إزالة معكقات النجاح.
-10خمق ثقافة الجكدة.
-11تحسيف العمميات.
-12مساعدة الطبلب عمى النجاح.
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-13االلتزاـ.
-14المسؤكلية )البمطاف كالحذيفى(165:2006 ,

 2.1.11األداء الميني:
تعددت التعريفات التي تناكلت مفيكـ األداء الميني كاختمفت مف حيث المضمكف حسب

طبيعة المجاؿ الذؼ عرفت فيو كمف ىذه التعريفات عمى سبيل المثاؿ ال الحصر.

''االنجاز الناجـ عف ترجمة المعارؼ النظرية إلى ميارات مف خبلؿ الممارسة العممية

كالتطبيقية ليذه النظريات كبكاسطة الخبرات المتراكمة كالمحتسبة في العمل)".نصر(94:2002,

كتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو ":قدرة قيـ المختبر عمى القياـ بالمياـ اإلدارية كالفنية المتعمقة

بدكره التعميمي كالتربكؼ بما يضمف تحسيف العممية التعميمية التعميمة ,كال يقمل مف كاجباتو المتكقعة
منو ,كالتي سيتـ الحكـ عمييا مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة".

فالتغيرات المستمرة في نظـ التعميـ كما يصاحبيا مف مشكبلت إدارية كفنية كتزايد الطمب االجتماعي
عمى التعميـ ,كزيادة عدد التبلميذ كتنكع الكاجبات كاألعماؿ اإلدارية كالفنية كالتغيرات المستمرة في

المناىج التعميمية لمكاكبة التقدـ المعرفي اليائل ,كالمستحدثات مف كسائل تكنكلكجيا التعميـ كغيرىا
مف مشكبلت قد تتطمب أف يككف قيـ المختبر عمى درجة عالية مف الكفاءة اإلدارية كالعممية لكى
يستطيع القياـ بالمياـ المككمة اليو) .عطيكػ(52:2000,

كمما سبق يتضح أنو البد لقيـ المختبر أف يككف عمى درجة عالية مف الكفاءة اإلدارية كالعممية
كيتحقق ذلؾ مف خبلؿ اكتساب القيـ العديد مف الميارات البلزمة لتطكير أدائو الميني ,كتعتبر

الدكرات التدريبة التي تقدميا ك ازرة التربية كالتعميـ مف أىـ األمكر التي تؤدػ الى اكتساب خبرة عممية
تطبيقية تساعده عمى تحسيف كتطكير أدائو الميني .

التدريب سمة مف سمات ىذا العصر ,حيث يفيد كل مف يحرص عميو ألنو يزكد المتدرب بالخبرة

المباشرة كالخبرة العممية التطبيقية المبنية عمى النكاحي النظرية)عبد السبلـ(26:2000,

 2.1.12أىداف الدورات التدريبية:
-1تجديد معمكمات القيميف باطبلعيـ عمى األساليب التعميمية الجديدة.
-2التدريب عمى انتاج الكسائل التعميمية كاستخداميا.

-3اثارة النمك الميني لمقيميف كدفعيـ الى االطبلع كالمتابعة.
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-4اطبلعيـ عمى ما يستجد مف اتجاىات تربكية حديثة.

-5تزكيدىـ بمعمكمات ثقافية ذات مردكد إيجابي).االبراىيـ(122:2002,
كتضيف الباحثة ألىداؼ الدكرات التدريبية:
 التدريب عمى استخداـ األجيزة المخبرية ككيفية صيانتيا. استخداـ بدائل جديدة لتنفيذ األنشطة العممية. -التدريب عمى استخداـ الكسائل التكنكلكجية الحديثة في المختبر ,ككيفية التعامل معيا.

كمف األمكر التي تؤدػ الى تحسيف األداء الميني لمقيميف الدركس التكضيحية التي تتضمف عركضا
تكضيحية مباشرة لبعض التجارب كاألنشطة العممية.

 2.1.13أىداف الدروس التوضيحية :
-1تطبيق األفكار كاألساليب عمميا لتكضيح فكرة الدرس التطبيقي.
-2التكاصل اإليجابي بيف مشرؼ المختبرات كالقيميف كتكثيق الصمة بينيـ مف خبلؿ التخطيط
كالتنفيذ كالتقكيـ.

-3اتاحة الفرصة لتطبيق األفكار في الظركؼ المناسبة).عطيكػ(288:2001,
كتضيف الباحثة :
عرض أساليب كبدائل جديدة لممكقف التعميمي.-اتاحة الفرصة لممبدعيف كالمميزيف إلظيار طاقاتيـ.

يتضح مما سبق أف لمدكرات التدريبية كالدركس التكضيحية ,أثر كبير في تطكير األداء الميني لقيـ

المختبر كتكسبو العديد مف الميارات البلزمة لو في تطكير أساليب جديدة تيدؼ لخدمة العمل
المخبرؼ كتسير بو نحك الجكدة كالتحسيف المستمر.

 2.1.14قيم المختبر:
كلما كاف نجاح المختبرات مف نجاح قيمييا ,فقد كضعت معايير لقيـ المختبر الناجح حددىا

بصمة جي ) (2009في أف يككف قيـ المختبر-:
 -1متقنا لعممو
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 -2يشيع حكلو جكا مف التعاكف كالتضامف كالثقة
 -3يجيد فف التعامل كالتخاطب مع الطبلب كالمعمميف.
 -4يسعى لتطكير معمكماتو .
 -5يستكشف كيحاكؿ تحضير المركبات الكيميائية مف مككناتيا األساسية إف كجدت في
معممو.
 -6يحاكؿ إنتاج الكسائل كالشفافيات المطمكبة بدال مف إرىاؽ ميزانية المدرسة بمبالغ يمكف
االستفادة منيا في أمكر أخرػ.

 -7يقكـ بتنظيـ األجيزة كاألدكات كترتيبيا بحيث يسيل تداكليا.,
 -8يعمل عمى تركيب األجيزة كضبطيا كتحضيرىا لمتجارب المعممية ,فيك ممـ بمختمف
إجراءات األمف كالسبلمة كقكاعدىا بما يحفع سبلمة جميع العامميف في المختبر ,فالعمل

الذؼ يدؿ عمى الكفاءة ىك الذؼ يكسب الشخص االحتراـ كيرفع مف شأنو كيعمى مف قدره
)بصمة جي.(221 :2009 ,

يعد قيـ المختبر جزء مف اإلدارة المدرسية  ,كعميو إف يتعاكف مع إدارة المدرسة في جميع ما يطمب

منو مف أعماؿ  ,كيساىـ قيـ المختبر في تفعيل المختبر مف خبلؿ قيامو بجعل المختبر بيئة صالحة
لشرح مادة العمكـ مف حيث المتابعة كالتنظيـ كالتصنيف ,كتذليمو لمعقبات التي قد تعترض المعمـ أك

طبلبو داخل المختبر  ,كحرصو عمى تكفير جميع الخامات كالمكاد البلزمة لمتجارب المعممية كقيامو

بتكفير كسائل األمف كالسبلمة  ,في المختبرات مف خبلؿ قيامو بتنظيـ مختمف األدكات كالمعدات
كالمكاد في المختبر  ,كتنسيقيا بحيث يسيل استخداميا كتداكليا بشكل آمف كسميـ  ,كيقكـ كذلؾ

بتنظيـ السجبلت كالممفات الخاصة بالمختبر كتحديثيا كفق القكاعد المعمكؿ بيا.

)الغامدؼ(5:2012 ,
قيـ المختبر :ىك الشخص الذؼ يعيد إليو التنسيق مع معممي العمكـ إلنجاز التجارب العممية

المقررة بالمناىج الدراسية ,كيجب عميو أف يككف عمى عمـ بكل ما يضمو المختبر بيف جكانبو مف
مكاد كأدكات كأجيزة كمستمزمات كمدػ صبلحية كل منيا لمعمل ألف ىذا األمر يسيل عميو كثي ار أداء
ميمتو كالقياـ بكاجبو عمى الكجو األكمل ,كيجب أف يككف محضرؼ المختبر حاصميف عمى المؤىل

العممي المناسب كأف يتـ إلحاقيـ بدكرات تدريبية في مجاؿ المختبرات لتبصيرىـ بأعماؿ صيانة
كتخزيف األجيزة كاألدكات المختبرة ككيفية التعامل مع المكاد الكيميائية كتزكيدىـ بالمعمكمات الجديدة
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في ىذا المجاؿ ,بجانب الزيارات الميدانية مف قبل االختصاصيف بيدؼ اإلطبلع عمى المختبرات
كمتابعة المشاكل المكجكدة كالعمل عمى حميا) .شاىيف.(10 :2006 ,

كيعرؼ بأنو أحد معممي العمكـ)فيزياء-كيمياء -أحياء( كالذؼ يسند إليو مياـ إدارة المختبر

بالمدرسة كتجييز التجارب العممية.

كتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو :المكظف الذػ يككل اليو إدارة المكاف المجيز إلجراء التجارب

العممية كالمحافظة عمى األدكات كاالجيزة كالمكاد كيدرب الطمبة عمى إجراء التجارب فرديا أك جماعيا.

 2.1.15عالقة قيم المختبر بإدارة المدرسة:
القيـ أحد منتسبى المدرسة كعمية أف يتعاكف مع إدارة المدرسة في جميع ما يطمب منو مف

أعماؿ كيتعاكف مع معممي العمكـ في إعداد احتياجات المختبر كتكزيع الحصص عمى المعامل

كالتعاكف معو في سبيل االستفادة الكاممة بالمختبر كعميو السعي لدػ اإلدارة كالمستكدعات لتأميف ما
يحتاجو المختبر كما يطمب منو تجييزه كما عميو المساعدة في األعماؿ اإلدارية كالفنية كالتي يككميا

لو مدير المدرسة كااللتزاـ بالدكاـ الرسمي).عبد الحميد.(77:2007,

أف األداء الميني لقيـ المختبر يتمثل في القياـ بالمياـ المككمة إليو مف قبل ك ازرة التربية
كالتعميـ كحسب ما يتطمبو المكقف التعميمي ,كىذا األداء ينقسـ إلى أداء متعمق بالمياـ اإلدارية كآخر

متعمق بالمياـ الفنية كفيما يمي تفصيل ذلؾ:

الميام اإلدارية لقيمي المختبرات العممية عمى مدار العام الدراسي :
تعد اإلجراءات اإلدارية عند فتح كغمق المختبرات التعميمية في بداية كنياية العاـ الدراسي مف

أىـ اإلعماؿ اإلدارية التي يجب عمى قيـ المختبر أف يتبعيا ألنو سيتغيب طكاؿ فترة إجازة العاـ

الدراسي فيتخذ كافة التدابير التي تحفع المختبر كمحتكياتو مف التمف ككذلؾ تييئة المختبر ليككف
مناسبا كمف أىـ مف ىذه الكاجبات في بداية كأتناء كآخر العاـ الدراسي :
 -1االطبلع عمى الكتب المدرسية لجميع الصفكؼ المكجكدة بالمدرسة .
 -2االجتماع مع معممي العمكـ بالمدرسة لمتعارؼ  ,كتحديد التجارب العممية التي تجرػ أثناء العاـ
الدراسي .

 -3العمل عمى تكفير األجيزة كاألدكات كالمكاد الكيميائية البلزمة إلجراء التجارب العممية  ,سكاء
بالصرؼ مف مستكدعات اإلدارة  ,أك الشراء ,االستعارة مف المدارس المجاكرة .
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 -4عمل جدكؿ حصص لمعممي العمكـ لمتجارب التي تجرػ في المختبر  ,حتى ال تتعارض
الحصص مع بعضيا كيعمق في مكاف ظاىر كيكقع عميو كل معمـ بالعمـ .

 -5جرد عيدة المختبر مف الكاقع المكجكد الفعمي كمطابقتيا في دفتر سجل العيدة .
 -6عمل فيرس لمعيدة  ,كل رؼ حسب الصنف المكجكد في بالفيرس المكحد كتنظيميا حتى
يسيل استخداميا ككضعيا في نفس المكاف بعد االستخداـ .
 -7تنظيـ دفاتر التحضير ,بحيث يككف لممرحمة الثانكية دفتر لمفيزياء كأخر لمكيمياء كثالث
لؤلحياء  ,كأما المرحمة المتكسطة فمكل صف دفتر  ,كيككف لممرحمة االبتدائية دفتر كاحد .

ومن أىم الواجبات اإلدارية في أثناء العام الدراسي ىي:

)عبد الحميد (124:2007,

-1إعداد استيبلؾ يكمي لكل شير  ,كعمل دفتر محاضر لمكسر أك الفقداف إف كجد كاالحتفاظ بيا
متسمسمة .

-2إعداد دفتر استعارة تثبت فيو األدكات كاألجيزة كالمكاد الكيميائية التي استعارىا مف المدارس

المجاكرة مف حيث كميتيا كتاريخ استعارتيا كتاريخ رجكعيا مرة أخرػ  ,ككذلؾ األدكات كاألجيزة

التي أعيرت منو .

-3إعداد االستيبلؾ نصف سنكؼ مف كاقع االستيبلؾ الشيرؼ  ,كارساؿ األصل لقسـ تقنيات
التعميـ باإلدارة ,كاالحتفاظ بصكرة منو بالمدرسة بالنسبة لممرحمة الثانكية  ,أما المرحمة المتكسطة
كاالبتدائية فيعمل االستيبلؾ آخر العاـ فقط كيرسل لئلدارة فقط ) .بصمة جى (173:2005 ,

وفي ىذا الجانب ايضا:

 إعداد الخطط السنكية كالفصمية كاألسبكعية . إعداد الخطة التنفيذية لؤلنشطة كالتجارب المخبرية . إعداد التقرير الشيرؼ لمعمل المخبرػ. -تنظيـ السجبلت كالممفات الخاصة بالمختبر  (.شاىيف(80:2007,

29

أىم الميام اإلدارية في نياية العام الدراسي ىي :
-1إعداد مجمل استيبلؾ آخر العاـ مف كاقع االستيبلؾ الشيرؼ  ,كمف كاقع محاضر الكسر أك
الفقد مف أصل كثبلث صكر  ,يرسل األصل كصكرة لئلدارة كأيضا لقسـ تقنيات التعميـ كيحتفع
بصكرة في ممف خاص في االستيبلؾ السنكؼ ,

-2يعرض كشكؼ االستيبلؾ  ,كمحاضر الكسر أك الفقد عمى مشرؼ المختبرات العممية لمتكقيع
عميو ثـ إنزالو مف العيدة .
-3عمل جرد بالعيدة المتبقية بالمختبر مف أصل كثبلث صكر  ,كمطابقتيا بسجل العيدة كالتكقيع
عمييا مف لجنة الجرد التي تشكل مف معممي العمكـ بالمدرسة كمحضر المختبر  ,كيكقع عميو
مدير المدرسة كيرسل األصل مع صكرة لئلدارة كيحتفع بصكرة لممختبر  ,كبصكرة في عيدة

المدرسة ).عبد الحميد. (125:2007 ,

مف خبلؿ عمل الباحثة قيـ مختبر فيي ترػ أف ىناؾ عدة مياـ إدارية يجب عمى القيـ أف يقكـ بيا
كالمتمثمة في:

-1االطبلع عمى الخطط السنكية لمنياج العمكـ لمصفكؼ المكجكدة في المدرسة.
-2إعداد خطة سنكية لممختبر تضمف تحقيق األىداؼ المنشكدة.
-3عمل خطة التجارب الشيرية لمعاـ الدراسي .
-4تنظيـ جدكؿ عمل أسبكعي لممختبر يضمف عدـ حدكث تعارض بيف حصص المختبر لمباحث
العمكـ المختمفة.

-5تجييز سجل تنفيذ التجارب العممية التي تـ تنفيذىا خبلؿ العاـ الدراسي.
-6عمل تقرير شيرؼ عف حالة المختبر.
 -7كتابة تقرير فصمى عف حالة المختبر فى نياية كل فصل دراسي يبيف عدد الحصص العممية
التي تـ تنفيذىا عمى مدار الفصل ككذلؾ يبف احتياجات المختبر مف أجيزة كمكاد ككذلؾ األشياء
المساعدة لمعمل ,كعدد األجيزة كاألدكات التالفة ,كاقتراحات قيـ المختبر.

-8إعداد ممفات لكل مف:

أ-ممف المكاد التالفة كالمستيمكة كيحتكػ عمى المكاد التي تـ استيبلكيا مثل الكيماكيات
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ب-ممف الصادر كالكارد كيتضمف النشرات الك ازرية الخاصة بالمختبر كذلؾ التقارير المرسمة إلى
مشرؼ المختبرات كالتقارير المرسمة منو إلى المختبر.

-9إعداد سجبلت عيدة المختبر)دائمة -كمستيمكة( بالتعاكف مع سكرتير المدرسة قسـ المكازـ كىى:

أ-عيدة دائمة /تشمل األجيزة كاألدكات كاألثاث ككسائل الحماية كاألمف مثل الطفايات كالصيدلية.

ب-عيدة مستيمكة /تشمل المكاد الكيميائية كأنابيب االختبار كالشفافيات كالبطاريات كغيره مف المكاد
التي تستيمؾ خبلؿ التجارب العممية.

-10عمل سجل استعارة األدكات كاألجيزة كالذؼ يسجل فيو قيـ المختبر األدكات كاألجيزة التي يتـ
استعارتيا مف قبل مدارس أخرػ.

 2.1.16الميام الفنية لقيمي المختبرات العممية عمى مدار العام الدراسي :
أكال أىـ الكاجبات الفنية في بداية العاـ الدراسي ىي :
-1عمل محاليل )الككاشف( لممكاد المركزة كاألمبلح بمساعدة معممي العمكـ بالمدرسة.
-2تنظيـ المكاد الكيماكية كاألمبلح عمى ىيئة مجمكعات متجانسة كترقيميا ليسيل استخداميا.
-3العمل عمى إصبلح األجيزة المعطمة بقدر اإلمكاف أف أمكف أك إرساليا إلى قسـ التقنيات في

اإلدارة إلصبلحيا.

 -4تييئة الجك المريح المحبب لمطالب كالمعمـ  ,مف حيث سبلمة الكراسي كسبلمة البنشات

كالتكصيبلت ) مياه  ,غاز  ,صرؼ صحي ( كارساؿ خطاب إلى القسـ اليندسي لصيانتيا في حالة

احتياجيا لمصيانة ).شاىيف ( 30:2005,
ومن الميام الفنية أيضا:
-1تحضير الدركس كاجراء التجربة قبل عرضيا عمى الطبلب .
-2التكاجد في المختبر أتناء إجراء التجارب كاالىتماـ ببيئة المختبر .
-3ترتيب أدكات التجربة قبل التجربة كصيانة األعطاؿ البسيطة لؤلجيزة المخبرية .
-4ترتيب كتنظيف األدكات كاعادتيا بعد كل تجربة .
-5المشاركة في حضكر الفعاليات التدريبية الخاصة بالمختبرات ) .بصمة جى (173:2009 ,
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أما فى نياية العام فأن الميام الفنية تتمثل في :
-1التأكد مف إف جميع الزجاجيات التي تحمل مكاد متطايرة مغمقة جيدا .
-2تخزيف األجيزة كاألدكات كالمكاد الكيميائية بطرؽ عممية سميمة .
-3التخمص مف النفايات كالتأكد مف غمق جميع محابس الغاز كالمياه كفصل التيار الكيربائي .
-4إرساؿ األجيزة المعطمة إلى قسـ تقنيات التعميـ باإلدارة لصيانتيا )عبد الحميد(125:2007,
كترػ الباحثة أف أبرز المياـ الفنية لقيـ المختبر :
 .1المحافظة عمى نظافة المختبر كتييئة الجك المناسب لتنفيذ األنشطة كالتجارب مف حيث التيكية
كاإلضاءة كالمياه كالغاز ككل ما يمزـ لذلؾ.

 .2تصنيف كترتيب األدكات المخبرية ككضعيا في مكاف يسيل الكصكؿ إليو.
 .3التأكد مف أف المكاد الكيميائية الخطرة محفكظة بشكل آمف
 .4عمل قكائـ بأسماء األجيزة كاألدكات كالمكاد الكيميائية كالصاؽ نسخة منيا عمى كل خزانة
بمحتكياتيا.

 .5تجييز األدكات كالمكاد البلزمة إلجراء التجارب لممباحث المختمفة .
 .6متابعة المعمميف أثناء تنفيذ التجارب كمساعدتيـ إذا لزـ األمر.
 .7إعادة األدكات كاألجيزة إلى أماكنيا بعد االنتياء مف التجربة.
 .8التخمص مف النفايات كالمكاد المستيمكة بطرؽ سميمة.
 .9تخصيص ركف في المختبر يحتكػ عمى أعماؿ الطبلب كانجازاتيـ مف أبحاث كتقارير كمشاريع
مميزة تـ تنفيذىا مف قبميـ.

 .10عمل مطكيات كمجبلت حائط تتعمق بالمختبر.
الميام اإلدارية والفنية لقيمي المختبرات العممية وىي:

أ .التمييز :تشير ىذه المسؤكلية إلى العممية التي تستخدـ لتعريف ككصف األصناؼ المككنة
لممختبر ,كذلؾ مف خبلؿ إعداد فيرس لؤلصناؼ أك قامكس لتمييزىا ,كيتطمب ذلؾ كضع
مكاصفات لؤلشياء المستخدمة في المختبر.
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ب .االستالم :ىي العممية التي يتـ مف خبلليا قبكؿ كاستخداـ جميع المكاد كالمعدات كاألجيزة
التى يستخدميا المختبر ,كالتي ترده مف مختمف المصادر.

ج .التفتيش واإلرسال :كفحص كتدقيق جميع األدكات كاألجيزة كالمعدات العممية الجديدة التى
ترد إلى المختبر لتحقيق مف جكدتيا ,كمطابقتيا لممكاصفات المطمكبة  ,قبل قبكليا لمعمل بيا
داخل المختبر ,كما كيعنى أيضا بفحص األجيزة الخاصة بالمختبر قبل استخداميا في

التجارب المعممية لمتأكد مف صبلحيتيا كجكدة أدائيا.

د .اإلصدار واإلرسال :كىى عممية استبلـ الطمبات ,كاختيار األصناؼ المطمكبة  ,كتداكليا حتى
تصل إلى مستخدمييا .

ق .السجالت الصادر والوارد  :كىى تمؾ المستندات التى يسجل فييا المخزكف يكما بيكـ ,
كيجد فييا خصائص األصناؼ المستممة  ,كالمصدرة كاألرصدة الباقية منيا .

ك .رقابة المخزون  :ىي تمؾ العممية التي تختص بالترتيبات الدائمة الستبلـ كاإلصدار بطريقة

تبيف مستكػ أرصدة المخزكف كافية لتزكيد المعدالت الجارية لبلستخداـ في كل األكقات,
كىى تتضمف العمميات المرتبطة بالتكريد .

ز .جرد المخزون  :كىى العممية التي يتـ بيا التحقق المادؼ مف كميات المخزكف كحالتو في
المخازف كيتضمف ذلؾ القياـ بعمميات الجرد الدكرؼ  ,كالجرد المفاجئ  ,كالجرد الذؼ يتـ في
حاالت خاصة ) .عبد الحميد .)11:2007,

مسئوليات قيم المختبر كما وردت في النشرة الوزارية لتييئة المختبر لمعام :2014 -2013
ميام قيم المختبر:
تككف الميمة األساسية لقيـ المختبر العممي العمل عمى تكفير الظركؼ كاإلمكانيات المناسبة
الستخداـ المختبر مف قبل معممي المدرسة كطمبتيا بما يحقق أىداؼ مناىج المباحث المختمفة كتشمل

كاجباتو:
أكال :التخطيط اإلدارؼ لمعمل المخبرؼ
 إعداد خطة سنكية عامة لمعمل المخبرؼ تنظيـ السجبلت كالممفات الخاصة بالمختبر كمتابعتيا. القياـ بأؼ مياـ أخرػ تسند إليو مف قبل مدير المدرسة مما تقتضيو طبيعة العمل.33

ثانيا :الميام الفنية لمعمل المخبري
 متابعة تزكيد المختبر بمتطمباتو المتجددة مف التجييزات كاألثاث المخبرؼ مف خبلؿ التكاصلمع قسـ التقنيات في المديرية.
 تصنيف كترتيب التجييزات المخبرية بالشكل الصحيح بما يضمف سبلمتيا كسبلمةالمستخدميف كسبلمة الكصكؿ ليا عند الحاجة إلييا.
 التكاجد المستمر خبلؿ حصص التفرغ في المختبر كمتابعة النشاط المخبرؼ داخل المدرسة. المحافظة عمى نظافة المختبر بالتعاكف مع إدارة المدرسة بحيث نحصل عمى مختبر نظيفكمرتب كفعاؿ.
 تخصيص ركف في المختبر العممي يحتكؼ عمى األعماؿ الطبلبية كمكتبة تحتكؼ عمى بعضالمراجع كاسطكانات  CDداعمة لمعممية التعميمية.
ثالثا :األمن والسالمة
كيشتمل المحافظة عمى األمف كالسبلمة داخل المختبر أك أثناء العمل المخبرؼ بإتباع ما يمي:
 تكفير متطمبات األمف كالسبلمة في المختبر مثل طفاية الحريق كالتأكيد مف صبلحيتيا,مريكؿ العمل المخبرؼ ,الكمامات ,القفازات ,سطل مف الرمل....

 حفع اسطكانات الغاز بشكل صحيح. إعداد لكجو إرشادية كتعميقيا في مكاف بارز. تخزيف كحفع المكاد الكيميائية حسب األصكؿ العممية.رابعا النشاط العممي المدرسي
 تشكيل جماعة أصدقاء المختبر العممي تكظيف البيئة المحمية في إنجاح العمل المخبرؼ مف خبلؿ تكفير كسائل كأدكات مخبريوباستخداـ خامات البيئة المحمية.
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 المشاركة في عمل لكحة حائط خاصة بالعمل المخبرؼ أك إعداد مجمة خاصة بالمختبرالمدرسي كتشجيع الطبلب عمى المشاركة

 تكثيق بعض األنشطة المخبرية المنفذة في المدرسة عمى صفحة التكاصل االجتماعي –الفيسبكؾ الخاصة )المختبرات العممية – مدراس قطاع غزة(.

كعميو يمكف القكؿ أف األداء الميني لقيـ المختبر سكاء كاف إداريا أكفنيا يكمل كل منيما األخر كال

يمكف ألحدىما إف ينمك بمعزؿ عف اآلخر فيك يعمل عمى تفعيل المختبر كيييئ الظركؼ

المناسبة لممعمميف كالطمبة مف أجل إجراء األنشطة كالتجارب,كلتأدية دكره عمى أكمل كجو البد مف

كجكد إدارة مبدعو تقدـ لو الدعـ كالمساندة كتساعده عمى إبراز جيكده كمظاىر إبداعو.

 2.2المبحث الثاني /إدارة اإلبداع:
 2.2.1مقدمة:
تعيش المؤسسات المعاصرة في ظركؼ متغيرة كمعقدة؛ كذلؾ بسبب ما يحدث حكليا مف تطكرات
متسارعة كتغيرات متبلحقة في كافة المجاالت االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية ,فإف ىذه

المؤسسات تدخل عصر ما بعد الحداثة ,كما يسميو البعض كآخركف يسمكنو بعصر االنفجار

المعرفي ,ليذا ظيرت حاجة المؤسسات إلى إدارة اإلبداع لمتعامل مع ىذه الظركؼ.

مما يمزميا إحداث تغييرات جذرية في أساليبيا اإلدارية التقميدية كالبحث عف طرؽ إدارية إبداعية

حديثة تركز عمى اإلنساف ,فيك جكىر العممية اإلدارية اإلبداعية.

إف قضية اإلبداع كادارتو مف القضايا المعاصرة التي أخذت جل اىتماـ الباحثيف ,في عالمنا
المعاصر ,كقد اتسمت بالتعقيد كالتشابؾ مف حيث ماىيتيا كمنيجيتيا ,كما يؤثر فييا مف دكافع

نفسية ,كعكامل بيئية خارجية .كقد اىتـ بعض السيككلكجييف اىتماما بالغا بدارسة القدرات اإلبداعية,
كارتاد ىذا الميداف نخبة مف المتخصصيف في الجامعات ,كمراكز البحكث في مختمف أنحاء العالـ

)البريدػ.(49:1999 ,

كيعد مصطمح اإلبداع مف أكثر المصطمحات شيكعا في الكقت الراىف في أدبيات اإلدارة

)ىيجاف (8:2008,ىذا ألف اإلبداع يدعـ قكة أؼ منظمة في تميزىا عف المنظمات األخرػ ,كما أف
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اإلدارة التقميدية أصبحت غير ممكنو في الكقت الحالي لما ليا مف عكاقب كخيمة ,فيي تحكؿ األفراد

العامميف إلى بيركقراطييف كتسمبيـ قدراتيـ عمى اإلبداع كالتفكير )الزىرؼ.(231:2002 ,

 2.2.2مفيوم اإلبداع:
لغة:
ىك مصدر أبدع ,كابداع الشيء أؼ استحدثو كأخرجو عمى غير مثاؿ ,كابتدع الشيء بدعة أك ابتداعا

كاالبتداع ىك الخركج عمى األساليب القديمة باستحداث أساليب جديدة )ابف منظكر.(6:1994 ,
كقاؿ تعالى في محكـ التنزيل ِ :
ِ
ِ
ات ك ْاأل َْر ِ
كؿ َل ُو ُك ْف َف َي ُكك ُف}..
يع َّ
ض َكاِ َذا َق َ
َ
ضى أ َْم ار َفإَّن َما َيُق ُ
{بد ُ
الس َم َاك َ
[البقرة  .]117 :أؼ خالقيا كمبدعيا سبحانو كتعالى عمى غير مثاؿ سباؽ.
فاإلبداع لغة :ىك استحداث أك ابتكار شئ جديد ,فيك نقيض التقميد كالمحاكاة كاجترار المألكؼ.
)الطيب.(10:1988 ,
اصطالحا:
تعريف اإلبداع ىك أكثر تعريفات المفاىيـ المستخدمة في عمـ النفس صعكبة .فقد أشار

taylor

في عاـ 1988ـ .في تقرير غير منشكر ,قدمو إلى شركة  Dow Chemical Companyإلى
كجكد عدد يتراكح بيف  55إلى  60تعريف مختمف في أدبيات عمـ النفس ,كمما ألشؾ فيو أف العدد

اإلجمالي ,قد كصل في الكقت الحالي إلى عدة أضعاؼ ىذا الرقـ )حسني.(2004:40 ,

كيعرؼ اإلبداع أنو" مزيج مف القدرات ,كاالستعدادات كالخصائص الشخصية التي إذا كجدت بيئة
مناسبة يمكف أف ترقي بالعمميات العقمية ,لتؤدؼ إلى نتائج أصيمة كمفيدة سكاء لخبرات الفرد أك

الشركة أك المجتمع أك العالـ) .جركاف(22:2002 ,
كعرؼ بأنو أفكار تتصف بأنيا جديدة كمفيدة كمتصمة بحل مشكبلت معينة أك تجميع ,أك إعادة
تركيب األنماط المعركفة مف المعرفة في أشكاؿ فريدة") .الصرف. (28:2000 ,

كىك قدرة الفرد عمى إنتاج أفكار جديدة مع االستعانة باآلخريف في تكليد ىذه األفكار ,كاعادة صياغة
خبراتو السابقة ,كالتي تمكنو مف استخداـ الميارات التخيمية التي تساعد عمى بزكغ الجديد كالنادر

كالمبتكر ,مما يجعل درجة االستفادة مف ىذه األفكار كبيرة كتمكنو مف كضع تصكرات مستقبمية

حديثة").نصر. (14:2008 ,
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كعرؼ بأنو قدرة الفرد عمى اإلنتاج إنتاجا يتميز بأكبر قدر مف الطبلقة كالمركنة ,األصالة كالمخاطرة
كالحساسية لممشكبلت ,كالقدرة عمى التحميل كالفكر المغاير ,كالتي تظير كاستجابة لمشكمة أك مكقف

مثير ,كىذه القدرة مف الممكف تنميتيا كتطكيرىا ,كىي قدرة عامة ليست خاصة بأفراد دكف غيرىـ.
)السميـ. (21:2002 ,

كىك القدرة عمى إيجاد أشياء جديدة ,قد تككف أفكا ار أك حمكال أك منتجات أك خدمات أك طرؽ أك
أساليب عمل مفيدة ,حيث يبني اإلبداع عمى تميز الفرد في رؤيتو بكجكد المناخ المناسب لظيكر ىذه

األفكار كالحمكؿ اإلبداعية )أيكب.(7:2000 ,

كباستعراض ما سبق نرػ أف مفاىيـ اإلبداع تعددت كتباينت في ىذا المجاؿ ,كال شؾ أنو يكجد اتفاؽ

شبو مؤكد بيف الباحثيف عمى أف اإلبداع ىك ابتكار أفكار جديدة ,مفيدة كمقبكلة اجتماعيا لمتنفيذ,
كىناؾ اتفاؽ عمى أف اإلبداع ىك الخركج عف نطاؽ المألكؼ ,كخمق أفكار كحمكؿ ابتكارية جديدة .

 2.2.3عناصر اإلبداع:
كإلدارة اإلبداع عناصر أساسية تظير عمى سمكؾ المبدع عند تنميتيا ,كبدكنيا ال يمكف أف يككف
ىناؾ إبداع ,فبل بد مف التعرؼ عمييا ,لكي نتعرؼ عمى اإلبداع بشكل أكثر تحديدا فمقد تعددت آراء

الباحثيف في تحديد عناصر اإلبداع ,كلكف ىناؾ عناصر يمكف القكؿ أف كثي ار مف الباحثيف متفقكف

حكؿ كجكدىا كىي:

أوال :األصالة (:)Originality
كىي القدرة عمى اإلتياف باألفكار الجديدة النادرة ,كالمفيدة ,كغير المرتبطة بتكرار أفكار سابقة ,كىي

إنتاج غير المألكؼ كبعيد المدػ ,كتمثل األصالة أىـ عكامل القدرة عمى التفكير اإلبداعي كالفرد

المبدع ذك األصالة ىك الذؼ يستطيع أف يبتعد عف المألكؼ أك الشائع كبالتالي يدرؾ العبلقات,
كيصمميا ,كيفكر في أفكار كحمكؿ جديدة كأصيمة ,كىناؾ مف يعد األصالة مرادفة لئلبداع نفسو ,فيي
تعني التجديد أك االنفراد باألفكار ,فالشخص المبدع ذك تفكير أصيل أؼ أنو يبتعد عف المألكؼ أك

الشائع )السميرؼ.(23:2007,
كيرػ عبد الوىاب ( )1994أف الشخص الذؼ ينقل عف اآلخريف دكف إضافة أك تعديل أك تطكير
مف أؼ نكع فيك ليس مبدعا إنما مقمد )عبد الكىاب.(118:1994 ,
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ثانيا :الطالقة (: )Fluency
كىي تعني القدرة عمى تكليد عدد كبير مف الدائل أك المترادفات أك األفكار أك المشكبلت أك

االستعماالت عند االستجابة لمثير معيف ,كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا ,كىي في جكىرىا عممية
تذكر كاستدعاء اختيارية لمعمكمات أك خبرات أك مفاىيـ سبق تعمميا )جركاف.(84:2008 ,
كىناؾ مف يقكؿ أف الطبلقة ىي بذلؾ القدرة اإلبداعية ,كذلؾ ألف اشخص المبدع ينتج أكبر قدر مف
األفكار خبلؿ كحدة زمنية معينة ,لذا فمف المرجح أف يتميز الشخص المبدع بالطبلقة في

التفكير).الشمرؼ.(2002:65 ,
كالطبلقة أربعة أنكاع ىى-:

 طبلقة المفع :أؼ سرعة تفكير الشخص في إعطاء األلفاظ كتكليدىا في نسق محدد. طبلقة التداعي :أؼ إنتاج أكبر قدر ممكف مف األلفاظ ذات المعنى الكاحد. -طبلقة األفكار :أؼ استدعاء عدد كبير مف األفكار في زمف محدد.

 طبلقة األشكاؿ :تقديـ بعض اإلضافات إلى أشكاؿ معينة ,لتككيف رسكـ حقيقية.)الطيطى( 55:2002,
ثالثا :المرونة (: )Flexibility
تعني النظر إلى األشياء بمنظكر جديد غير ما اعتاد عميو الناس كلممركنة دكر كبير في االختراعات
التي نممسيا كنراىا ,كمف أمثمة المركنة سياسة اإلثراء الكظيفي تحقق صالح العمل كتشبع معيا حاجة

إثبات الذات عند المكظف )الصيرفي.(18:2003 ,
كالمركنة ىي عكس الجمكد الذىني الذؼ يعني تبني أنماط ذىنية محددة سمفا كغير قابمة لمتغيير

حسب ما تستدعي الحاجة ,كمف أشكاؿ المركنة :المركنة التمقائية ,كالمركنة التكيفية ,كمركنة إعادة
التعريف أك التخمي عف مفيكـ أك عبلقة قديمة لمعالجة مشكمة جديدة )جركاف.(85:2008 ,
رابعا :الحساسية لممشكالت (:)Problems Sensitivity to
كيقصد ب يا الكعي بكجكد مشكبلت ,حاجات ,أك عناصر ضعف في البيئة أك المكقف كيعني ذلؾ أف
بعض األفراد أسرع مف غيرىـ في مبلحظة المشكمة ,كالتحقق مف كجكدىا في المكقف كال شؾ في أف

اكتشاؼ المشكمة يمثل خطكة أكلى في عممية البحث عف حل ليا ,كمف ثـ إضافة معرفة جديدة أك

إدخاؿ تحسي نات كتعديبلت عمى معارؼ أك منتجات مكجكدة .كيرتبط بيذه القدرة مبلحظة األشياء
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غير العادية أك الشاذة أك المحيرة في محيط الفرد أك إعادة تكظيفيا أك استخداميا أك إثارة تساؤالت

حكليا )جركاف.(86:2008 ,

خامسا :المخاطرة باالتجاه (: )taking – Risk
كيقصد بيا االستعداد لتحمل المخاطرة الناتجة عف األعماؿ التي يقكـ بيا الفرد عند تبني األفكار ,أك

األساليب الجديدة كتبني مسؤكلية نتائجو )النمر .(99:1994

سادسا :االحتفاظ باالتجاه (: )Maintaining Direction
كيقصد بو قدرة الفرد عمى تركيز انتباىو في المشكمة دكف أف يككف لممشتتات تأثير عمى تفكيره,

كتفاعمو مع المشكمة يككف أقكػ مف المؤثرات الخارجية ,مما يقكػ مف فرص النجاح في الكصكؿ إلى

الحل الصحيح ,كذلؾ بأسمكب يتسـ بالمركنة )زيتكف(125:1987 ,
سابعا :التحميل والربط (: )Analysis

كيقصد بو إنتاج إبداعي كابتكارؼ يتضمف عممية اختيار كتفتيت أؼ عمل جديد إلى كحدات

بسيطة ليعاد تنظيميا أؼ تحميل كتفتيت المركبات إلى عناصرىا األكلية ,كعزؿ ىذه العناصر عف
بعضيا البعض ,كمف ثـ تدخل المشكمة إلى مجمكعات قضايا تساعد عمى إدراؾ ذلؾ العنصر المعقد

)رشكاف(43:2002 ,

كترػ الباحثة بأف كل مدير يستطيع أف يبدع كيكتسب تمؾ العناصر أك الميارات حتى ينقل
المدرسة مف حالة غير مقبكلة إلى حالة منشكدة ,مكاكبة لمتقدـ كالتسارع في كافة مجاالت الحياة,

كىذا ما يسكؽ الباحثة لمحديث عف مستكيات اإلبداع.

 2.2.4مستويات اإلبداع:
لئلبداع درجات مختمفة تتفاكت مف مستكػ آلخر ,كلقد استطاع تايمكر تحديد خمسة مستكيات لئلبداع,

أكردىا )جركاف(2008 ,كالتالي:

اإلبداع التعبيري (:)Expressive
كيعني تطكير فكرة أك نكاتج فريدة بغض النظر عف نكعيتيا أك جكدتيا ,كمثاؿ ىذا النكع مف اإلبداع
الرسكمات العفكية لؤلطفاؿ.
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اإلبداع المنتج أو التقني (: )Productive / Technical
كيشير إلى البراعة في التكصل إلى نكاتج مف الطراز األكؿ دكنما شكاىد قكية عمى العفكية المعبرة عف

ىذه النكاتج .كمثاؿ ذلؾ تطكير آلة مكسيقية معركفة ,أك لكحة فنية ,أك مسرحية شعرية.
اإلبداع أالبتكاري (: )lnventive

كيشير إلى البراعة في استخداـ المكاد لتطكير استعماالت جديدة ليا دكف أف يمثل ذلؾ إسياما جكىريا

في تقديـ أفكار ,أك معارؼ أساسية جديدة .كيتميز ىذا المستكػ مف اإلبداع بأنو غالبا ما يخضع إلى
معايير كمكاصفات تحددىا عادة دكائر تسجيل براءات االختراعات التي تشترط أف يككف العمل غير

مسبكؽ كنافعا معا مثل ابتكارات أديسكف كمار ككني كبل) .جركاف,(81:2008 ,
اإلبداع التجديدي (:)lmovative

كيشر إلى القدرة عمى اختراؽ قكانيف كمبادغ ,أك مدارس فكرية ثابتة كتقديـ منطمقات كأفكار جديدة
كتمؾ التي قدميا يكنج كأدلر في نظريتيما المبنية عمى سيككلكجية فركيد.
اإلبداع التخيمي (:)imaginative
كىك أعمى مستكيات اإلبداع كأندرىا كيتحقق فيو الكصكؿ إلى مبدأ ,أك نظرية ,أك افتراض جديد كميا

كما يظير ذلؾ في أماؿ آينشتايف كفريد في العمكـ كبيكاسك كرايت في الفنكف )جركاف,(81:2008 ,
كيمكف التمييز بيف ثبلثة مستكيات لئلبداع:
اإلبداع عمى مستوى الفرد:

كىك اإلبداع الذؼ يتـ التكصل إليو مف قبل أحد األفراد ,كمف السمات التي يتميز بيا الشخص
المبدع :حب االستطبلع ,المثابرة ,الثقة بالنفس ,االستقبللية في الحكـ ,تأكيد الذات ,الذكاء ,المركنة,

حب المخاطرة ,الطمكح ,كالقدرة عمى التحميل.
اإلبداع عمى مستوى الجماعة:

كىك اإلبداع الذؼ يتـ تقديمو أك التكاصل إليو مف قبل الجماعة ,كابداع الجماعة أكبر مف المجمكع
الفردؼ في إبداع أفرادىا .كقد تكصمت الدراسات إلى النتائج التالية فيما يتعمق بإيداع الجماعة.
 أف الجماعة المختمفة مف حيث الجنس تنتج حمكال أحسف جكدة مف الجماعة أحادية الجنس. أف الجماعة المتماسكة أكثر استعدادا أك حماسا ,كنشاطا لمعمل مف الجماعة األقل تماسكا. أف الجماعة حديثة التككيف تميل عمى اإلبداع أكثر مف الجماعة القديمة.40

اإلبداع عمى مستوى المنظمة:
كىك اإلبداع الذؼ يتـ التكصل إليو عف طريق الجيد التعاكني لجميع أعضاء المنظمة.
)العمياف(394:2005 ,

 2.2.5مراحل العممية اإلبداعية:
بالرغـ مف تنكع االتجاىات حكؿ ما يعنيو تعبير "العممية اإلبداعية ,فإف االتجاه التقميدؼ يصف ىذه

العممية بداللة مجمكعة مف الخطكات ,أك المراحل التي تختمف مف باحث آلخر.

)جركاف(62:2008 ,
كلقد اتفقت العديد مف األدبيات التربكية عمى التحميل الذؼ قدمو عالـ النفس والس( ( Wallisالذؼ
يقكؿ أف اإلبداع يتـ مف خبلؿ أربعة مراحل أساسية كىي كما يمي:
مرحمة اإلعداد (: )Preparation
كيتـ في ىذه المرحمة تجميع أكبر عدد مف المعمكمات ,الكتشاؼ بصيص الضكء ,لحل
المشكمة كتتصف ىذه المرحمة بالعمل الحاد لتجميع أكبر قدر مف البدائل حيث أف زيادة عدد البدائل

يزيد مف احتماالت التكصل إلى حل عمى درجة عالية مف الجكدة مع ضركرة إرجاء عممية تقييـ

البدائل ).نصر(28:2008 ,

كفي ىذه المرحمة فإف األفكار عادة ما تككف غامضة المعمـ ,حيث أنو ال يعبر عنيا بصكرة

لفظية ,بل غالبا ما تككف في نطاؽ التصكر البصرؼ ,لذا فإنو يتطمب منيا الفرد في ىذه المرحمة
التركيز ,كطرح العديد مف األسئمة عمى نفسو التي يرػ أنيا قد تساعد عمى تكضيح المشكل ,ليذا
فالمركنة كالصبر ضركرياف في ىذه المرحمة لمقدرة عمى تعديل األفكار بما يتناسب مع طبيعة

المشكمة ,ككذلؾ التخفيف مف حالة اإلحباط التي يمر بيا الفرد بسبب عدـ الكصكؿ إلى حل سريع
لممشكمة ) .ىيجاف(187:1999 ,
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مرحمة االحتضان (: )lncubation
كفي ىذه المرحمة يككف التفكير الكاعي أك العقل ليس عامبل فاألفكار الجديدة تككف مختزنة تحت

مستكػ الكعي النفسي أك العقمي منذ مرحمة التحضير السابقة كىذه المرحمة قد تستغرؽ فترة طكيمة أك
قصيرة كما أنيا تمثل أدؽ مراحل اإلبداع كأىميا ,ألنيا المرحمة التي تشيد عمميات التفاعل

كارىاصاتيا بكل ما تشممو مف معاناة داخل الباحث ,كتتداخل خبلليا العكامل الشعكرية كالبلشعكرية
في شخصية اإلنساف ) .الطيطي(56:2001 ,
مرحمة اإلشراف (: )illumination
يقصد باإلشراؼ تمؾ المحظة التي يتفق فييا التفكير فجأة عف حل أك بكادر حل لممشكمة التي طالما

شغمت حي از كبي ار مف النشاط العقمي خبلؿ مرحمتي اإلعداد كاالحتضاف ,كأثناء االنتقاؿ مف مستكػ

الكعي الكامل بجميع حيثيات المشكمة إلى مستكػ البلشعكر أك ما قبل الشعكر الذؼ تتـ فيو معالجة
البيانات كالمعمكمات في أعقاب مرحمة التحضير كاإلعداد) .جركاف(94:2008 ,
مرحمة التحقيق (:)Verification
كىي أخر مرحمة مف مراحل اإلبداع كفي ىذه المرحمة يتعيف عمى المتعمـ المبدع أ ,يختبر

الفكرة المبدعة كيعيد النظر فييا ليرػ ىل ىي فكرة مكتممة كمفيدة أك تتطمب شيئا مف التغيير كالصقل
فيي مرحمة كالتجريب لمفكرة الجديدة المبدعة) .الطيطي(56:2001 ,

كىناؾ حاجة ممحة إلى إدارة اإلبداع في المؤسسات التربكية ,ككنيا متغي ار ىاما في بناء

اإلنساف الذؼ يعتبر المحكر األساسي في أؼ مسيرة حضارية ,فإما أف تخرج لنا ىذه المؤسسات

إنساف متميز مبدع يربحو المجتمع ,كاما أف تخرج لنا عدد ىائل مف األفراد المتعمميف غير المبدعيف.
كبناء عمى ذلؾ فإف عمى المؤسسات التربكية االىتماـ باإلبداع كتطبيقو عمى العامميف بيا.

كنظ ار ألىمية إدارة اإلبداع في المؤسسات بشكل عاـ كالمؤسسة التربكية بشكل خاص ترػ

الباحثة أنة أصبح مف الضركرؼ تطبيق إدارة اإلبداع في المؤسسات التربكية كذلؾ ألىمية العنصر

البشرؼ فيك مف يقكدىا إلى اإلبداع كالتميز لذلؾ سكؼ نعرض أىـ األساليب التي تدعك إلى األخذ
بيذا األسمكب المتميز.

42

 2.2.6مفيوم إدارة اإلبداع :
اختمف الباحثكف كالكتاب في تحديد مفيكـ إدارة اإلبداع  ,كلكنيا في معظميا ركزت عمى إدارة

القيمة العالية لئلفراد  ,كمصطمح إدارة اإلبداع عادة ما يرتبط بالمنافسة المعتمدة عمييا تطبيقات إدارة
المكارد البشرية.
فيعرفيا  (2004) Onel& Heinenنقبل عف ككؾ ) (2007بأنيا " :مجمكعة مف الممارسات
كالكظائف كاألنشطة التي تتعمق بإدارة المكارد البشرية كالمتمثمة في االستقطاب ,االختبار ,التطكير,

التحسيف المستمر  ,التعميـ النظمي  ,كتخطيط التعاقب الكظيفي )ككؾ(121:2007 ,

أما ) Snell (2007نقبل عف أبك شيخو ) (2010فيعرفيا بأنيا " :سمسمة مف الخطكات الرشيدة
كالمتمثمة في تحديد اإلبداعات كالمكاىب ,كاستقطابيا كنشرىا كتطكيرىا() ".أبك شيخو (67:2010,
كتعرؼ بأنيا مجمكع اإلجراءات كالسمككيات التي تؤدؼ إلى تحسيف المناخ العاـ في المؤسسة مف
خبلؿ تحفيز العامميف عمى حل المشكبلت كاتخاذ الق اررات بأسمكب أكثر إبداعا كبطريقة غير مألكفة

في التفكير ).العكاد.(41:2005 ,

كتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا  :استخداـ اإلجراءات كالسمككيات اإلبداعية في استنباط أساليب جديدة
تؤدؼ إلى حمكؿ ابتكاريو ,كاستثمار أمثل إلمكانات المختبرات بيدؼ تطكير أدائيا الذؼ ينعكس عمى

جكدة العمل ,كتقاس بالدرجة التي يقدرىا أفراد العينة لمدرائيـ في استبانو الدراسة.

كىناؾ مف يخمط بيف إدارة المكارد البشرية كادارة اإلبداع  ,كلكف ثمة فرؽ كاضح رغـ التداخل في
العمميات فنشاطات إدارة المكارد البشرية ىي إدارة عامة  ,بينما إدارة اإلبداع ىي عممية متكاصمة

تكصل المكرد البشرؼ المثاؿ إلى مكاف العمل الحقيقي) .العاني كآخركف(100:2011 ,

كلعل ذلؾ يدفع إلى القكؿ بأف إدارة المبدعيف ىي ببل شؾ أصعب مف إدارة العادييف  ,كذلؾ يرجع

إلى الحالة النفسية كالعصبية لممكاىب التي تككف أكثر اىت از از كتقمبا مف المكظف العادؼ  ,كأقل

استق ار ار مف الناحية النفسية مف أقرانيـ المبدعكف .كما يرجع إلى طبيعة المياـ التي تستند إلى طبيعة

المكظفيف العادييف  ,ككثي ار ما يككف المبدع مسئكال عف كثير مف المياـ التي يعيد بيا إليو رؤساءه
مف كافة األقساـ ).عرفو.(71:2010,
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 2.2.7الحاجة إلى إدارة اإلبداع -:
تكجد عدة أسباب أدت إلى ظيكر كزيادة االىتماـ بإدارة اإلبداع أىميا -:
 تغيير مالمح الوظيفة ومتطمبات األداء  :حيث أف التكنكلكجيا الحديثة أصبح ليا آثار متزايدةعمى االتجاىات االجتماعية  ,مثل االتجاه نحك تشكيل قكة عاممة أكثر استقبللية كالميل نحك
تطكير أشكاؿ أكثر مركنة مف جية كالبحث عف التخصصات الدقيقة مف جية أخرػ.
 -ارتفاع مستويات التعميم وزيادة اإلقبال عمى التعميم العالي  :حيث شيدت األربعيف سنة

الماضية نمكا مطردا كسريعا في المستكؼ المتكسط لمتعميـ  ,كىذا يعني أف العامميف الجدد

سيحمكف محل أسبلفيـ األقل تعميما منيـ بكثير  .أضيف إلى ذلؾ أف زيادة اإلقباؿ عمى

التعميـ الجامعي قد كفر الكثير مف الكفاءات التي يمكف االستفادة منيا أؼ بمعني آخر ارتفاع

نسبة البطالة ).سمطاف (13:2003,

 تعقد الميام اإلدارية  :كذلؾ بسبب ازدياد حدة المنافسة المحمية  ,كالتطكير التكنكلكجياليائل كثرة المعمكمات  ,كتزداد االبتكارات  ,كعدـ االستقرار البيئي.
 -زيادة درجة التدخل الحكومي  :تطالب القكانيف كتشريعات العمل المعاصر في غالبية الدكؿ

اإلدارة في مختمف المؤسسات باستقطاب أفضل العناصر المؤىمة لشغل الكظائف بدكف

النظر إلى المكف أك النكع أك أؼ تمييز أخر).عباس(26:2011 ,

 2.2.8أىمية إدارة اإلبداع في المؤسسات -:
عندما تمبي أؼ مؤسسة حاجات المبدعيف كتنمي قدراتيـ  ,سكؼ يظير اإلنتاج اإلبداعي كاالبتكارػ
كالذؼ سيؤدؼ حتما إلى مخرجات تميز ىذه المؤسسة عف غيرىا  ,كتظير أىمية إدارة اإلبداع فيما

ذكره ).(2005,M eyer
التكاليف  /تكاليف الحاجة إلى استبداؿ شخص مف ذكؼ الميارات النادرة كبيرة  ,ألنيا ليست
متاحة بالشكل اليسير  ,كىذا يعني أف ىناؾ حاجة مف أجل البحث لمعثكر عمى مثل ىذه

اإلبداعات كالمكاىب.

المخاطرة  /عمى الرغـ مف محاكالت ممارسة اختبار العامميف بفاعمية  ,لكف ىناؾ دائما
خطر أف العامميف الجدد لف يقكمكا بتنفيذ ما متكقع منيـ ما لـ يمتمككا قدرات تمكنيـ مف ذلؾ

.
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خدمةالمستفيدين وتكاليف الفرصة البديمة  /حيث يشعر المستفيدكف بالثقة كاالرتياح عند
كجكد المبدعيف داخل المؤسسة  ,كذلؾ إليمانيـ بمدػ جكدة الخدمة التي سيحصمكف عمييا ,
فنقص الكفاءات يؤدؼ إلى زيادة المسئكلية عمى المؤسسة  ,كانخفاض نكعية العمل مما
يجعل ميمة المؤسسات أماـ عمبلئيا كالقدرة عمى مكاكبة أحدث الممارسات المتعمقة باإلبداع

درب مف الصعكبة )( Meyer,2005:4

لذلؾ تمثل الميزة جكىرة أداء المؤسسة ,كالقاعدة األساسية التي تركز عمييا لتحقيق النجاح ,فالميزة

التنافسية ينصرؼ معناىا إلى الكيفية التي تستطيع بيا المؤسسة أف تميز بيا نفسيا ,كتحقق التفكؽ

كالتميز عمية  ,كتحقيقا ىك محصمة العديد مف العكامل المختمفة في أنماطيا كدرجة تأثيرىا.

 2.2.9أىمية االحتفاظ بالموظف الموىوب :
ىناؾ فكائد عدة يمكف الحصكؿ عمييا مف خبلؿ االحتفاظ بالمكىكبيف ألطكؿ فترة ممكنة كمنيا:
عممية استقطاب أفراد جدد عممية باىظة التكاليف  ,مع صعكبة اكتشافيـ إف كانكا متميزيف
الرغبة في إدامة االستثمار مف كفاءة العنصر البشرؼ كاالستفادة مف عكائد مثل ىذه العقكؿ.
معدؿ دكراف األفراد يؤثر في معنكيات الفريق.
تتعرض العبلقات مع العمبلء إلى الضرر إذا كاف ىناؾ معدؿ دكراف مرتفع .
زيادة معدؿ دكراف المكىكبيف يخفض معدؿ اإلنتاج كاإلبداع .
 باإلضافة إلى ذلؾ االحتفاظ بالمكىكبيف يحرـ المنافسيف مف الكصكؿ إلييـ بالتالي اجتذابيـ
كاالستفادة منيـ ).كرمالمي(125:2005,

 2.2.10استراتيجيات إدارة اإلبداع :
عرؼ العنزؼ كآخركف)  (2011إستراتيجية إدارة اإلبداع عمى أنيا مجمكعة مف النشاطات

كالعمميات التي تتضمف التحديد المنظـ لممناصب األساسية التي تساىـ بشكل تفاضمي في تحقيق
الميزة التنافسية المستدامة لممنظمة  ,كتطكير خزيف اإلبداع ذك اإلمكانية العالية كاألداء العالي لممئ
ىذه األدكار كالمناصب  ,كتطكير ىندسة معمارية متميزة إلدارة المكرد البشرؼ لتسييل شغل ىذه

المكاقع مع أصحاب المناصب المؤىميف كلضماف التزاميـ المستمر إلى المنظمة.
)العنزػ كآخركف(98:2011,
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مف التعريف السابق يتضح مايمى:
 -1تحديد المكاقع الكظيفية الحاسمة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لممنظمة
-2تطكير خزيف اإلبداع لممئ ىذه المكاقع.
 -3تطكير ممارسات متميزة لممحافظة عمى خزيف اإلبداع كتحقيق التبلؤـ ما بينيـ كبيف األىداؼ التي
تسعي المنظمة لتحقيقيا بغية كسب التزاميـ ككالئيـ لممنظمة) .العنزػ كآخركف(98:2011,

كادارة اإلبداع في ىذه الدراسة ىي عممية يقكـ بيا مدير المدرسة المبدع مف اجل تحسيف

العممية التعميمية ,كرفع كفاءة العامميف ,كخاصة دكر المدير المبدع فى تطكير األداء المينى لقيـ
المختبر ,كتجدر اإلشارة إلى أنو ال يعني بالضركرة أف كل عمل إبداعي ال بد أف يمر بيذه المراحل
عمى الترتيب ,فربما يحدث تداخل بيف ىذه المراحل في العمل اإلبداعي.

 2.2.11مبادئ أساسية إلدارة اإلبداع :
لقد كضع الكثير مف مدراء المؤسسات ,كالمنظمات العالمية مجمكعة مف اآلراء الرائدة في

مجاؿ االبتكار كاإلبداع ,كحتى تككف مؤسساتنا التعميمية نامية ,كأساليبنا مبدعة كخبلقة ,ينبغي
مراعاة بعض المبادغ األساسية فييا سكاء كنا قيميف أك معمميف أك مدراء أك أصحاب قرار ,كىذه

المبادغ عرضيا السكارنة(  )2011في النقاط التالية:ػ

 إفساح المجاؿ ألية فكرة أف تكلد كتنمك كتكبر ما دامت فى االتجاه الصحيح  ,كما دمنا
لـ نقطع بعد بخطئيا أك فشميا فكثير مف المحتمبلت تبدلت إلى حقائق.

 إف الطبلب مصدر قكتنا ,كاالعتناء بتنميتيـ كرعايتيـ يجعمنا األكبر كاألفضل كاألكثر
ابتكا ار كربحا ,كلتكف المكافأة عمى أساس الجدارة كالمياقة.

 احتراـ المتعمميف كتشجيعيـ مع إتاحة الفرص ليـ ,لممشاركة في القرار ,كتحقيق

النجاحات لممدرسة ,فإف ذلؾ كفيل بأف يبذلكا قصارػ جيدىـ لفعل األشياء عمى الكجو
األكمل ,كىل المؤسسة التعميمية إال مجمكعة جيكد أبنائيا كتضافرىـ؟

 التخمي عف الركتيف كالبلمركزية في التعامل ,تنمي القدرة اإلبداعية ,كىي تساكؼ ثبات
القدـ في سبيل التقدـ كالنجاح.

 تحكيل العمل إلى شيء ممتع ال كظيفة فحسب .كيككف كذلؾ إذا حكلنا النشاط إلى
مسؤكلية ,كالمسؤكلية إلى طمكح.
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 التجديد المستمر لمنفس كالفكر كالطمكحات ,كىذا ال يتحقق إال إذا شعر الفرد بأنو يتكامل

في عممو ,كأف العمل ليس كظيفة فقط ,بل يبني نفسو كشخصيتو أيضا ,فإف ىذا الشعكر
الحقيقي يدفعو لتجير الطاقة اإلبداعية الكامنة بداخمو ,كتكظيفيا في خدمة األىداؼ ,فإف

كل فرد ىك مبدع في ذاتو كعمى المدير أف يكتشف مفاتيح التحفيز كالتحريؾ ,لكي يصنع
مف أفراده مبدعيف بالفعل كمف مؤسستو كتمة خبلقة.
 التطمع إلى األعمى دائما مف شأنو أف يحرؾ حكافز األفراد إلى العمل ,كبذؿ المزيد ألف
الشعكر بالرضا بالمكجكد يعكد معككسا عمى الجميع ,كيرجع بالمؤسسة إلى الكقكؼ عمى
ما أنجز كىك بذاتو تراجع كخسارة ,كبمركر الزمف فشل ,إذف لنسعى عمى تحقيق األىداؼ

األبعد باستمرار ,ككمما تحقق ىدؼ ننظر إلى اليدؼ األبعد كحتى نضمف مسيرة فاعمة
كحية كمستمرة كمتكاممة.
 ليس اإلبداع أف نككف نسخة ثانية ,أك مكررة في البمد ,بل اإلبداع أف تككف النسخة الرائدة

كالفريدة ,لذلؾ ينبغي مبلحظة تجارب اآلخريف كتقكيميا ,أيضا أخذ الجيد كترؾ الردؼء,

لتككف أعمالنا مف اإليجابيات .فالمؤسسات كفق اإلستراتيجية االبتكاريف ,إما أف تككف
قائدة أك تابعة أك نسخة مكررة ,كالقيادة ميمة صعبة كعسيرة ينبغي بذؿ المستحيل مف

أجل الكصكؿ إلييا ,كاال سنككف مف التابعيف أك المكرريف .كليس ىذا بالشيء الكثير.

 ال ينبغي ترؾ الفكرة الجيدة التي تفتقد إلى آليات التنفيذ ,بل نضعيا في الباؿ ,كبيف آكنة

كأخرػ نعرضيا لممناقشة ,فكثير مف األفكار الجديدة تتكلد مع مركر الزمف ,كالمناقشة
المتكررة ربما تعطينا مقدرة عمى تنفيذىا ,فربما لـ تصل المناقشة األكلى كالثانية إلى تماـ

نضجيا فتكتمل في المحاكالت األخرػ.

 يجب إعطاء التعمـ عف طريق العمل أىمية بالغة ,ألنو الطريق األفضل لتطكير الكفاءات
كتكسيع النشاطات كدمج األفراد بالمياـ كالكظائف.

 إف الميل كالنزعة الطبيعية في األفراد ,كخصكصا أصحاب القرار ,ىك الجنكح إلى البقاء
عمى ما كاف ,ألف العديد منيـ يرتاح ألكثر العادات كالركتينيات القديمة التي جرت عمييا

األعماؿ ,كصارت مألكفة ,ألف التغيير بحاجة إلى ىمة عالية كنفس جديد خصكصا كأف
الجديد مخيف ألنو مجيكؿ المصير كاالبتكار بطبيعتو جذر كفيو الكثير مف التحدؼ

كالشجاعة ,لذلؾ فإف الميـ جدا أ ,يعتقد األفراد أف أعماليـ اإلبداع ستعكد بمنافع أكثر

ليـ كلممؤسسة كما أنيا ستجعميـ محط الرعاية األكثر كاالحتراـ األكبر كىذا األمر
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يتطمب المزيد مف المحاكرة كالنقاش ,حتى يصبح جزءا مف االعتقادات كالمبادغ كاألعماؿ

اإلبداعية برحابة صدر ,كتدعميا نفسيا كاجتماعيا كماليا كماديا .

)السكارنة(124-122:2011,

 2.2.12العوامل المؤثرة في إدارة اإلبداع:ـ
ىناؾ ستة عكامل تتبناىا اإلدارة المبدعة باعتبارىا مؤثرة ك محفزة لئلبداع كىي:
 -التحدؼ :حيث يكضع الشخص المناسب في المكاف الناسب ,لكي يمارس الخبرة كميارات

التفكير اإلبداعي ,حيث يجب عمى المدير أف يككف كاعيا بشكل جيد لكل المعمكمات الخاصة
بالعامميف ,كىذا بدكره يحفز الدكافع الجكىرية الكامنة لمشخص ,لخمق القدرة اإلبداعية كالطاقة

االبتكارية.

 -الحرية :حيث تعتبر مف العكامل الداخمية لمشعكر بالتممؾ ,كحب العمل ,كانتمائيـ إليو عندما

يقكمكف بالعمل بالطريقة التي تركؽ ليـ ,كلكف نجد أف المديريف يميمكف إلى سكء اإلدارة مف

خبلؿ تغيير األىداؼ بشكل مستمر ,كيمنحكف الحرية اسما دكف تطبيق.

 المصادر كالمكارد :حيث أف الكقت كالماؿ يدعماف اإلبداع ,كلكف ما نجده في المنظمات أنياتقتل اإلبداع ركتينيا مف خبلؿ تبني سمسمة تحديد الزمف ,مما يستحيل معو إنجاز المياـ.

 سمات كصفات مجمكعة العمل )جماعة العمل( :حيث يجب عمى اإلدارة فرؽ عمل جماعيةتتميز بالتنكع كاالختبلؼ في كجيات النظر ,فكمما تككف ىذه المجمكعات مختمفة كمتنكعة فإنيا

تكسب األفراد رؤػ جديدة كابداع كتفكير إبداعي.

 التشجيع التكجييي كاإلشرافي :كنجد أف المديريف ييممكف المدح لؤلفكار اإلبداعية كالجيكد التيقد ال تكمل بالنجاح مما يخنق اإلبداع ,فاألفراد بحاجة إلى الشعكر بأىميتيـ كأىمية ما يقكمكف بو
مع القدرة عمى التسامح لؤلخطاء ,كبالتالي يمكف لؤلفراد العمل بنجاح.
 -الدعـ المنظمي :أؼ الدعـ الذؼ تقدمو المؤسسة سكاء أكاف ىذا الدعـ في حالة تحقيق النجاح أك

حتى في كجكد األخطاء بيدؼ تبلفييا كقبكؿ الخطأ ,كىذا ىك دكر القادة الذيف يدعمكف الجيكد

اإلبداعية )دركر.(32:2003,
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الخطوات الالزمة لكيفية جذب واختبار المواىب العاممة :
الخطوة األولى  :تحديد المواىب المطموبة
تكلي معظـ المنظمات اىتماما خاصا بالكصف الكظيفي حينما يتعمق األمر باختيار مكظفيف جدد

بدال مف التركيز عمى المكاىب كسمات اإلنجاز لدػ المتقدميف  .كعندما تقمل مف أىمية القدرة عمى

اإلنجاز فإنيا تفتح مجاال أماـ اختبار أصحاب الكساطة أك مف يميمكف إلى الطاعة كاإلذعاف ليس

االبتكار كاإلنجاز.

الخطوة الثانية  :االختبار
يجب أف تتضمف عممية اختبار المكظفيف الجدد إجراء مناقشة بيف المكظف كصاحب العمل يسمح
فييا لكل طرؼ بتكجو ما يحمك لو مف أسئمة بحرية  ,أىـ ما يميز عممية االختبار الناجح ىك تككيف

فكرة عميقة عف حياة الشخص محل االختبار كتاريخو الميني ,كال يرحب المرشحيف العادييف أك غير
األكفاء باألسئمة التي تتعمق بتاريخيـ الميني بعكس الناجحيف كالمكىكبيف كالمنجزيف  ,كيعد ىذا

األسمكب األكثر نجاحا لتجنب االستعانة بأشخاص ضعاؼ الكفاءة.
الخطوة الثالثة :الغربمة:

ثمة اعتقاد شائع بأف تعييف أفضل األشخاص يضمف لمشركة الحصكؿ عمى أفضل النتائج كلكف ىذة

القاعدة ال تسرؼ بالضركرة في كل األحكاؿ  .كلذلؾ يتحتـ عمى المديريف سؤاؿ أعضاء فرؽ العمل

لمتأكد مما إذا كاف كل منيـ يشعر بأنة في المكاف المناسب كلدية الحافز لبلنجاز أـ ال .كاذا لكحع
تكاسل بعض المديريف القدامى عف متابعة فرقيـ بسبب افتقارىـ لمحماس كبقائيـ في منطقة

االسترخاء فيجب غربمة االختبارات السابقة كاعادة النظر فييا لضماف استمرار الحصكؿ عمى النتائج

المرجكة) .الصمادؼ.(2:2008 ,

كترػ الباحثة اف المدير الناجح ,كالمميز ىك القادر عمى تكزيع المياـ بما يحقق الكفاءة فى العمل,
حيث يضع الرجل المناسب فى المكاف المناسب ,كذلؾ مف خبلؿ تقديره لمعامميف معو ,كمعرفة

طاقاتيـ كقدراتيـ اإلبداعية ,كتكجيييا لخدمة المدرسة ,كتحقيق األىداؼ المنشكدة.
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 2.2.13القواعد العممية والعممية الختيار الموظفين المبدعين-:
مف البدييي أف يرتاح المدير الختيار المكظفيف الذيف يشبيكنو في الطباع كفي أسمكب العمل  ,لكف
القكاعد العممية كالعممية تختمف ,فيذه عدة نصائح يقدميا الخبراء كالمختصيف لممدير لممساعدة في

كيفية اختيار المبدعيف.
 ال تختر مكظفيؾ عمى شاكمتؾ بل عيف المكظفيف الذيف ال تشعر بالراحة معيـ  ,كاختر مفالمرشح يف مف ينتقد نظاـ العمل بشركتؾ  ,إذا طبقت ىذا األسمكب المقمكب في الختبار,
فستصل بشركتؾ إلى قدر مف التكازف في إبداع المكظفيف كقدراتيـ  .كستجد لديؾ جميع السمات
الكظيفية كالشخصية التي تكتمل بعضيا بعضا.

 اختر المكظفيف الذؼ يفضمكف العمل طبقا ألسمكبيـ الشخصي كليس طبقا لنظاـ العمل المستقربالمؤسسة ,فالمكظف الذؼ يعتقد أنة عمى حق رغما عف نظاـ العمل البد كأنة يتمتع برؤية قكية

كمخالفة لمسائد كالمألكؼ  ,كيصبح مف الضركرؼ استخدـ رؤيتو الستكماؿ الرؤية الحالية كمعرفة

أكجو النقص بيا.

 اختر المكظفيف الذيف يدافعكف عف آرائيـ بقكة كيعترفكف بأخطائيـ بسيكلة . كظف المكظف المكىكب كاف كنت تظف أنؾ ال تحتاجو اآلف  ,ألنؾ بذلؾ تحرـ منافسؾ مفتكظيفو  ,فإذا كظفو منافسكؾ فإنيـ يحرمكنؾ منو لنفس السبب.

 تعييف المكظف المكىكب داخل المنطقة )الصمادؼ(7:2002,داخل كل منظمة معاصرة يكجد مستكياف تنظيمياف يمكف أف يستكعبا المكظفيف المكىكبيف كىما:
المستوي التنفيذي والفني :تككف المكاىب كالقدرات المطمكب تكفيرىا في المكظفيف في ىذا المستكؼ عرضة لمتآكل كاالضمحبلؿ,
فالعديد مف التطبيقات كالبرمجيات كالتقنيات الجديدة تظير يكميا  .فإذا ما عجز التنفيذؼ أك الفني

عف مسايرة التطكرات ال يعكد ذا قيمة كبيرة لمشركة.

يمكف قياس مكاىب التنفيذؼ أك الفني طبقا لتطكرات السكؽ  ,دكف االعتماد عمى المكاىب أك

الميارات التي أظيرىا مند كقت تعيينو  .فقد تككف األمكر قد تطكرت كالظركؼ قد تغيرت إلى درجة

أصبحت معيا ميارات المكظف كمكاىبو ال تساكؼ شيئا  .كفي حالو اختبار المكاىب في التنفيذييف
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كالفنييف  ,يجب اختيار األحداث كالتأكد مف أف المكظف يتمتع بمكاىب تطكير الذات  ,كيمكف بعد

ذلؾ صمفة بالتدريب المستمر كالخبرة.
-المستوي اإلداري واإلشرافي :

الميارات المطمكبة في ىذا المستكؼ ال تككف عرضة لمتآكل السريع .معظـ مكاىب ىذا المستكؼ
تتصل بالفعالية الشخصية كالميارات االتصالية كالقدرات القيادية ىي أف دكر المكظف المكىكب في

ىذا المستكؼ يككف اكبر تأثي ار مف دكر التنفيذؼ كالفني.

 2.2.14سمات وقدرات القائد اإلداري المبدع:
تحتاج المؤسسات التربكية إلى قائد مبدع يستطيع أف يكاجو التحديات المفركضة عميو ,كبحدث

التجديد كالتغيير ,فيذا القائد يتحمى بالعديد مف السمات كالقدرات ذكرىا )القاعكرؼ .(2005 ,كالتي
منيا ما يمي:
 التفكير االستراتيجي كالرؤية المستقبمية إلدارة إستراتيجية فعالة. النظرة الشمكلية التي تساعد عمى الربط بيف المتغيرات في البيئة الداخمية كالخارجية الرؤية االنتقالية اليادفة لمتجديد المستمر. التعامل الكفء مع تكنكلكجيا المعمكمات. تفيـ كتبني مداخل إدارية معاصرة لتعزيز تنافسية المنظمة. اإلدارة بفرؽ العمل المحفزة كليس بالمجاف التقميدية. التمكيف الفاعل لمعامميف ضمف فرؽ العمل المدارة ذاتيا. إدارة المنافسة داخل المنظمة كخارجيا. اكتساب قدرات المدير العالمي مف حيث إجادة لغة أجنبية عمى األقل كالتكيف مع المتغيراتالمحيطة المتبلحقة )القاعكرؼ.(187:2005,
أىم الخصائص المميزة لإلداري المبدع :
 يجب أف يتميز اإلدارؼ المبدع بالرؤية اإلبداعية التي تقكـ عمى القدرة في تصكر كتخيل البدائلالمتعددة ,لمتعامل مع المشاكل المكجكدة ,كالقدرة عمى طرح األسئمة الصحيحة.
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 يجب أف يتميز اإلدارؼ المبدع بالثقة بالنفس ,كباآلخريف لدرجة كبيرة ,كاإلدارؼ المبدع يتكقعالفشل ,كلكنو ال يستسمـ بسيكلة.

 يجب أف يتميز اإلدارؼ المبدع بالقدرة عمى التعامل مع متطمبات كمقتضيات التغيير كتحملالمكاقف الصعبة.

 يجب أف يتميز اإلدارؼ المبدع بالمركنة كالقدرة عمى التكيف ,كالتجريب ,كالتجديد ,كأف يشؾبالمسائل التي يمكف أف يعتبرىا عامة األفراد عمى أ,ىا مسممات ,كقد يصل المطاؼ بو أ ,ال

يؤمف بالصكاب كالخطأ المطمق.

 يجب أف يتميز اإلدارؼ المبدع بالجرأة عمى إبداء اآلراء ,كتقديـ المقترحات البلزمة ,ألف ىذهالجرأة تنعكس عمى مناقشة التعميمات كاألكامر الصادرة مف المراجع العميا ,كىي صفة ال تتكافر

في األفراد المقمديف.
 -يجب أف يتميز اإلدارؼ المبدع باالستقبللية الفردية ,بحيث يجب أال تفرض عميو سمطة الغير,

كأال يفرض سمطتو عمى اآلخريف ,كيجب عميو أف يبتعد عف المؤثرات كالمصادر التي تؤدؼ إلى

تثبيط الركح المعنكية لؤلفراد العامميف الذيف يشكمكف الغالبية العظمي في أؼ منظمة.

 يجب أف يتميز اإلدارؼ المبدع بتقديـ أفكار غير مألكفة آلخريف ,كانجاز األعماؿ بطرؽ ابتكاريوكالميل إلى إيجاد أكثر مف حل لممشكمة ,كعدـ االستسبلـ بسيكلة.
)القريكقي(182:2005,
السمات الشخصية لممبدع :
 تبدك عميو الثقة في قدرتو عمى تنفيذ ما يريد ال يتبع األساليب الركتينية في أعمالو. ال يتكيف بسيكلة مع الجماعة ,فيك ال يسايرىا. يتسـ بالمثابرة كعدـ االستسبلـ بسيكلة كعنيد ال يتخمى عف رأيو. يميل إلى إيجاد أكثر مف حل كاحد لممشكمة. يكره العمل في مكاقف تحكميا مكاقف كتنظيمات صارمة. ييتـ باألشياء التي تحتمل الشؾ كال يمكف التنبؤ بيا. يممؾ القدرة الكبيرة عمى تحمل المسؤكلية كقادر عمى تنظيـ العمل باستمرار.52

 يبادر بالعمل كيبذؿ الجيد الكير فيو كقادر عمى فيـ دكافع اآلخريف. كاسع األفق ,دائـ التساؤؿ ,متعدد الميكؿ كاليكيات كاالىتمامات. يممؾ درجة معقكلة مف االتزاف االنفعالي ,كيتصف بالمرح. يقاكـ تدخل اآلخريف في شؤكنو ,كيحب التعمق في األفكار الجديدة. يربط بيف خبراتو السابقة كما يكتسبو مف خبرات جديدة. يدرؾ األشياء كما ال يدركيا اآلخريف كيفضل التنافس عمى التعاكف. يزكد جماعتو بأفكار جديدة تحتاج إلييا في كل ما يكاجييا مف مشكبلت. يتساءؿ عف تطبيقات النظريات كالمبادغ القائمة ,كيممؾ القدرة عمى التحميل كاالستدالؿ. يميل إلى العمل الفردؼ كيستخدـ طرؽ غير مألكفة في انجاز ما يكمف بو مف أعماؿ. يقترح أفكار قد يعتبرىا اآلخركف غير معقكلة ,كيتكقف أحيانا عف حل المشكبلت ,لكنو ال يتكقفعف التفكير فييا )عبادة.(27:1992,

خطوات المحافظة عمي المبدعين داخل المؤسسة-:
*معاممو متميزة  :نتيجة التساـ الشخص المكىكب بالذكاء كالنباىة فانو يريد أف يحتفي بو كتمدح

انجازاتو فبينما يمنع بعض المديريف عف مدح مكظفييـ العادييف حتى ال يمتمكيـ الغركر ,فاف ىده
المعاممة ال يجب أف تمتد إلى المكظفيف المكىكبيف فما أكثر حاالت تسرب المكظفيف األكفاء إلى

المنافسيف نتيجة عدـ تمييزىـ عف اآلخريف.
*عمل مثير:يحجـ المعمـ المكىكب عف القياـ بإعماؿ عاديو كيعشق األعماؿ االستثنائية التي

تتحدؼ ذكائو,فبل يكمف المكىكب بأعماؿ ركتينيو يضيع فييا كقتو كجيده بل يكمف بيا المعمـ العادؼ

,بل يجب أف يقتصر عمل المعمـ المكىكب عمي المجاالت اليامة التي تحتاج إلى ابتكار كاتخاذ
ق اررات سريعة.
*فرصو لتطوير الميارات واكتساب الخبرات :إذا كانت ىناؾ كميمة يتجنبيا المعمـ المكىكب

,فيي تمؾ التي ال يتعمـ منيا شيئا ,فيك يريد االرتقاء بمياراتو كصقل مكاىبو .كقد تبيف أف معظـ

المعمميف المكىكبيف يقضكف أكقات طكيمة في العمل ألنيـ يجدكف متعتيـ في العمل كتطكير ميارتيـ

.
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*مرونة واستقالليو :يمنح المعممكف المكىكبكف مؤسساتيـ التعميمية أكثر مما يستطيع أؼ معمـ
عادؼ .كفي المقابل يتكقعكف مف مؤسساتيـ أف تمنحيـ أكثر مف العادييف ,فادا لـ يمنح ا المكىكب
استقبلليو كحرية اكبر فتعتبر مخاطره باف يتحكؿ إلى مكظف عادؼ ,كاليقدـ أفضل منو.

*نظام عادل لمثواب :يجب تقييـ المعمميف المكىكبيف عمي أساس انجازاتيـ الحالية كالمستقبمية,

بحيث يصنف المعمميف إلى عادييف كمتميزيف كغير مقبكليف مف ناحية األداء كالعطاء.مع مراعاة
مكافأة األداء المتميز ال العادؼ,كمعاقبو األداء المتدني جدا كتجنب معاقبو أك مكافئو األداء العادؼ.

)الصمادؼ(3:2002 ,

كمف ذلؾ ترػ الباحثة أف ىناؾ العديد مف السمات كالقدرات الكاجب تكافرىا في القائد اإلدارؼ المبدع,
حتى يستطيع أف يتكيف كيتعامل مع كل التحديات الكاقعة عميو ,كحتى يضع منظمتو عمى الطريق
الصحيح لتحقيق األىداؼ المنشكدة .كما نبلحع بأف السمات الكاجب تكافرىا في الشخصية المبدعة

تركز عمى امتبلؾ الفرد لميارات اإلبداع  ,كالتي تمثمت في األصالة ,كالمركنة ,كالطبلقة ,كغيرىا.

 2.2.15معوقات إدارة اإلبداع:
يعد اإلبداع عامل أساسي إلحداث التغيير ,كمصدر تميز المنظمات التي تبحث عف التطكر كالتقدـ,

كلكف ىناؾ العديد مف المعكقات التي تكاجو اإلبداع كتحكؿ دكف تنميتو كتمنع استفادة المنظمات

المختمفة منو ,كمف ىذه المعكقات-:

 الخكؼ مف التغيير كمقاكمة المنظمات لو كتفضيل حالة االستقرار كقبكؿ الكضع الراىف. انشغاؿ المديريف باألعماؿ اليكمية الركتينية ,كرفض األفكار الجديدة كاعتبارىا مضيعة لمكقت. االلتزاـ بحرفية القكانيف كالتعميمات كالتشدد في التركيز عمى الشكميات دكف المضمكف. عدـ اإليماف بأىمية المشاركة مف قبل العامميف. -القيادات اإلدارية غير كفئو ,إف اإلدارة تعتبر صاحبة الدكر األساسي في تحفيز العامميف

كتكجيييـ كاشراكيـ في كضع كتنفيذ األىداؼ التنظيمية كخمق التعاكف ,كايجاد البيئة المناسبة

دخل المنظمة ,فإذا ضعفت كفاءة ىذه اإلدارة كانت مثبطا في كجو اإلبداع لدػ العامميف.

)العمياف.(401 :2005 ,
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العوامل التي تحد من اإلبداع فى المؤسسات التعميمية:
 -س ػػكء المن ػػاخ التنظيم ػػي كاالنتق ػػاد المبك ػػر لؤلفك ػػار الجدي ػػدة :تتمث ػػل ب ػػنمط اإلشػ ػراؼ الس ػػائد ,كأس ػػس

الترقية ,كنظـ التقييـ كالحكافز المتبعة ليس مكاتيا لئلبداع ,كيحبط طاقات اإلنساف كيحجميا .

-تع ػػارض الق ػػيـ االجتماعي ػػة الس ػػائدة م ػػع اإلب ػػداع :ال ػػذؼ يعن ػػي كج ػػكد ف ػػرص التجري ػػب كالتفكي ػػر بغي ػػر

المػػألكؼ ,فمػػف المعػػركؼ مػػثبل أف الحكمػػة تػػأتي مػػع التقػػدـ فػػي السػػف ,ممػػا يعنػػي أف المبػػدع يجػػب أف
يككف شخصا متقدما في السف كليس شابا ,كبالتالي إمكانياتيـ اإلبداعية ال تكتسػب االعتػراؼ إال فػي

كقت متأخر ,إذ ينظر لمحاكلتيـ اإلبداعية بأنيا محاكالت لتجاكز الحدكد) .القريكتي(309:2000,

 المعكقػات اإلدراكيػة :كتتمثػػل فػي النظػػرة التقميديػة إلػى األمػػكر أك المشػاكل كالتصػػمب فػي الػرأؼكنظرة الفرد إلى أف رأيو الكحيد عمى الصكاب ,كالباقي عمى خطأ ,فبل يكمف نفسو التفكير في

الرأؼ اآلخر.

 -المعكق ػػات البيئي ػػة :كى ػػي معكق ػػات مكج ػػكدة ف ػػي الطبيع ػػة مث ػػل الض ػػجيج ,كع ػػدـ ت ػػكفر المك ػػاف

المناس ػػب ,كاكتظ ػػاظ بالمك ػػاف كع ػػدـ تأيي ػػد ال ػػزمبلء لؤلفك ػػار ,ككج ػػكد م ػػدير دكت ػػاتكرؼ ال يق ػػدر
األفكار المبدعة ,كعدـ كجكد الدعـ المادؼ البلزـ لممشركع اإلبداعي.

 المعكقات التعبيرية :كىي عدـ القدرة عمى إيصاؿ األفكار لآلخػريف كلمفػرد نفسػو ,كمػف أمثمتيػاإحسػػاس الفػػرد بالفشػػل كاإلحبػػاط نتيجػػة عػػدـ قدرتػػو عمػػى التكاصػػل مػػع لغػػة أجنبيػػة معينػػة عنػػد

محاكلة استخداميا )حسف.(131 :2004 ,
 المعكقات التنظيمية :مثل غياب جك )الحرية( ,كعدـ التشجيع ,كعدـ مساندة العمل الجماعي,كاالعتماد المفرط عمى الخبراء ,كعدـ شيكع جك المرح )عكاد.(31:2005,

 المعكقات النفسية كالعاطفية :كثي ار مػا تطػ أر عمػى النػاس أفكػار جديػدة ,كلكػنيـ يطردكنيػا أك اليتابعكنيػػا ,كذلػػؾ خكفػػا مػػف الفشػػل ,أك انتقػػاد اآلخػريف ,أك نقػػص الثقػػة فػػي الػػنفس أك االعتقػػاد

بعدـ القدرة عمى تحمل مسؤكلية تنفيذىا ,أك الخكؼ مف نتائجيا )ىيجاف.(417:1999 ,
 كثرة األعباء الكظيفية ,ضعف اإلعداد كالتأىيل لمكادر اإلدارؼ ,االلتزاـ بالقيكد المينيةكغياب جك الحرية ,قمة االىتماـ باإلبداع مف قبل إدارة التربية كالتعميـ.

 ضعف التمكيل كقمة التجييزات ,عدـ مطابقة المباني المدرسية لممكاصفات المطمكبة ,كثرةأعداد الطبلب ,كانت أىـ المعكقات المادية في طرؽ اإلبداع .
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 المعكقات العقمية ,المعكقات االنفعالية ,المعكقات الدافعة كانت أىـ المعكقات الذاتية فيطريق اإلبداع).البدرانى( 54:2011 ,

 2.2.16الميارات الالزمة لمدير المدرسة:
يجمع معظـ الباحثيف كالكتاب عمى أف الميارات اإلدارية البلزمة لمدير المدرسة تنقسـ إلى أربعة

أقساـ رئيسية ,كعمى الرغـ مف أف الكتاب اختمفكا في مسميات بعض ىذه الميارات أك الكفاءات إال

أنيـ اتفقكا عمى مضمكف ىذه الميارات كىي كما يمي:
أوال :الميارات الذاتية (الشخصية) :

ىذه الميارات تشمل السمات كالقدرات البلزمة في بناء شخصية األفراد ليصبحكا قادة مثل

السمات الشخصية ,كالقدرات العقمية كالمبادأة كاالبتكار كضبط النفس ,كتتطمب ىذه الميارات كجكد
القكة البدنية ,كالقدرة عمى التحمل ,كالنشاط كالحيكية )أحمد.(43:2002 ,
كىى مجمكعة أخرػ مف الميارات الذاتية كىي "اإلحساس بالمسؤكلية الممقاة عمى عاتقو,

كالعدالة في تعاممو مع المرؤكسيف ,التكاضع دكف ضعف كالحزـ دكف تعسف ,كالمركنة دكف تراخي,
كالقدرة عمى حل المشكبلت الطارئة ,سعة األفق كالقدرة عمى حسف التصرؼ في المكاقف المختمفة,

مستعدا لبذؿ الجيكد كالتضحية )اإلبراىيـ. (170:2002,

كىى مجمكعة أخرػ مف الميارات الشخصية لمدير المدرسة كىي :يظير البشاشة كيتصرؼ

بدماثة كلطف ,يتمتع بالثبات االنفعالي ,كالمزاج غير المتقمب ,يتصف بالشجاعة كالصدؽ ,يفيـ
االتجاىات االجتماعية السائدة ,يحب عممو كيفي بما يعد يتسـ بعقمية مفتكحة ,كمكضكعية فيما يتعمق

بعممو كباآلخريف ,يثق في اآلخريف كيفكر بيـ قبل أف يتخذ ق ار ار) .حجي.(384 :2000 ,
ثانيا :الميارات الفنية (المينية):

تشير إلى معرفة المدير المتعمقة في األشياء أك عمكـ المعرفة ,كفي مينتو كجكانب متطمباتيا,
كيكتسبيا المدير القائد عف طريق الخبرة كالتأىيل ,كىك عمى رأس عممو أك قبل التحاقو بالكظيفة
)العجمي.(74:2000,

كتتعمق ىذه الميارات بقدرة المدير عمى أداء عممو ,كاإللماـ بجكانبو الفنية ,كتفيـ األنظمة

كاإلجراءات كالمكائح كاإللماـ بأعماؿ التابعيف )البيبلكؼ كآخركف.(201 :2000 ,
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أف الميارات الفنية تتعمق أيضا باألساليب كالطرؽ التي يستخدميا المدير في معالجتو لقضايا

المدرس ,كشؤكنيا بأسمكب تربكؼ ,كتحكيل األفكار النظرية إلى ممارسات عممية ,كفيـ لنظـ كلكائح
النظاـ التعميمي كقكانينو ,كىذا يعني ضركرة تكفر قدر كاؼ مف المعرفة العممية في مجبلت التربية

كاإلدارة )ربيع.(92 :2006 ,
ثالثا :الميارات اإلنسانية:

يتعمق ىذا النكع مف الميارات بالطريقة التي يمكف لمدير المدرسة التعامل مع مرؤكسيو

بنجاح ,كتنسيق جيكدىـ ,كاشاعة جك التعاكف كالعمل الجماعي كاالنسجاـ بينيـ ,كبالقدرة عمى جذبيـ

كحفزىـ بإخبلص .كيتطمب ذلؾ استعداد المدير لفيـ اآلخريف ,كفيـ ميكليـ كأرائيـ كاتجاىاتيـ

كاإلصغاء إلييـ ,كاتاحة الفرصة ليـ لمتعبير عف آرائيـ كمشكبلتيـ ,كحاجاتيـ ,كلممشاركة في اتخاذ

القرار لما في ذلؾ مف أثر عمى ركحيـ المعنكؼ كاستعدادىـ لمعمل ,بل كتفانييـ في انجاز العمل
كاتقانو.
رابعا :الميارات اإلدراكية (التصورية):
كيتعمق النكع الرابع كاألخير مف ميارات مدير المدرسة بمدػ كفاءة المدير ,كقدرتو في رؤية

تنظيـ مدرستو ,كفيمو ,كربط أجزائو ,كادراؾ أثر العبلقات بيف األجزاء ,كالتغيرات التي تحدث فييا
عمى العبلقة عمى تنظيـ ككل ,كتشمل ميارة مدير المدرسة في إدراؾ شمكلية العممية التربكية كالعبلقة

بيف المدرسة كالمجتمع.

كىذه الميارة في المستكيات العميا تصبح أكثر الميارات أىمية .كما تبدك أىميتيا مف خبلؿ

ككف القائد يعتمد عمييا في استخداـ ميارتو اإلنسانية ,كما نبدك أىميتيا كذلؾ حيث أ ,تكفرىا لدػ

القائد ينعكس عمى سمكؾ مرؤكسيو ,كيطبع تصرفاتيـ بطابع يتميز باإلبداع كما أنيا تخمق منيـ
مجمكعة متعاكنة )عابديف.(91:2001,

كترػ الباحثة بأنو مف الضركرؼ أف يككف المدير حسف األخبلؽ كأف يراعى العدالة عند تكزيع
المياـ ,يشجع الناجحيف كيأخذ بيد المتعثريف ,يمتمؾ الميا ارت التي تؤىمو لمقياـ بمسؤكلياتو  ,خاصة

أننا نعيش عصر العكلمة كما يحدث بو مف تغيرات متسارعة ,كتحديات مفركضة تشمل كافة
المجاالت كمشكبلت متداخمة مف جميع النكاحي ,كبذلؾ يتمكف المدير مف الكصكؿ إلدارة ناجحة

مثمرة تكصل مؤسستو لبر األماف.
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 2.2.17ميام مدير المدرسة:
يحتل مدير المدرسة دك ار ميما في برنامج المدرسة بصفة عامة ,فيك قائد المدرسة ,ككثير مف

نجاح األمكر يتكقف عمى القيادة ,كقاؿ بسمارؾ :إف مف يدير المدرسة يدير مستقبل الببلد ,كما ذكر

جكف ديكؼ أف المدرسة قادرة عمى تغيير نظاـ المجتمع إلى حد ما ,مف ىنا نجد أف جميع أعضاء

الييئة التدريسية يتجيكف إليو في طمب التكجيو ,فالمعمـ كالتبلميذ كاآلباء كميـ يتجيكف إلو في ظرؼ
أك في آخر طمبا لمتكجيو )الطعاني.(130 :2005 ,
كيعتبر مدير المدرسة المسئكؿ األكؿ عف حسف سير العمل بمدرستو مف جميع الكجكه ,كمف ىنا

يمكف أف ندرؾ كبر حجـ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو .كال شؾ أف كاجبات مدير المدرسة متعددة
كمتنكعة كتتداخل فيما بينيا ,إال أنو يمكف تصنيف ىذه الكاجبات إلى قسميف رئيسييف:
القسـ األكؿ :يشمل الكاجبات التي يغمب عمييا الطابع اإلدارؼ التنظيمي.
القسـ الثاني :يشمل الكاجبات التي يغمب عمييا الطابع الفني كالميني) .مرسي(113 :2001 ,
كقد كزع (عابدين )2001 ,مسؤكليات مدير المدرسة في أربعة مستكيات كىي:
 المستكػ اإلدارؼ :كيتمثل في تكفر الظركؼ المادية كالبشرة لتيسير العممية التربكية. المستكػ الفني :كيتمثل في المتابعة كتشجيع المعمميف عمى االبتكار ,كتكفير النمك المينيلممعمميف كالطمبة.
 المستكػ االجتماعي :كيتمثل في تكثيق صمة المدرسة بالمجتمع المحمي كبناء عبلقة ذاتتأثير متبادؿ بينيا.
المستكػ اإلبداعي :كيتمثل في قيادة التجديد كالتطكر في العممية التربكية) .عابديف.(287 :2001 ,

مياـ مدير المدرسة كالتي يمكف تمخيصيا في النقاط التالية:
 إدارة شؤكف التبلميذ. رعاية شؤكف العامميف. تنمية العبلقات مع المجتمع المحمي. تنظيـ التسييبلت المادية المدرسية.58

 إدارة الشؤكف المالية )العمايرة.(129 :2001 ,كبعد السرد لمكضكع إدارة اإلبداع بمفيكمو كأىميتو لمدير المدرسة في حل المشكبلت اإلدارية
كالفنية ,ثـ التعرؼ عمى مستكيات اإلبداع كخصائصو كغيرىا مف النقاط اليامة في إثراء مكضكع إدارة

اإلبداع كصكال لمياـ مدير المدرسة كالميارات البلزمة لو ,لذلؾ ترػ الباحثة ضركرة أف تأخذ اإلدارة
المدرسية بمبادغ إدارة اإلبداع عند كضع الخطط المستقبمية لمعممية التعميمة,كتتيح الفرصة لمعناصر

المبدعة إلظيار طاقاتيا كاالستفادة منيا ,كاإلدارة الجيدة ىي التي يككف لدييا القدرة عمى االحتفاظ
بالمعمميف المبدعيف كتقدـ العكف كالمساعدة لكل مصادر التعمـ في المدرسة كمف أىميا المختبر
كقيميو حيث يجب عمى اإلدارة أف تكليو كل االىتماـ كتزكده بكل مايمزمو مف أجيزة كأدكات مف أجل

تفعيمو في العممية التعميمية.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التي تناكلت متغيرات الدراسة الحالية سكاء كاف عمى مستكػ األداء الميني
كالمختبرات أك إدارة اإلبداع كمف خبلؿ البحث كجدت الباحثة ندرة في الدراسات التي تناكلت المكضكع

بمتغيراتو كعميو تـ عرض الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة الحالية مرتبة تصاعديا مف
الحديث إلي القديـ كمقسمة إلى محكريف:

المحكر األكؿ :الدراسات المتعمقة باألداء الميني كالمختبرات.
المحكر الثاني :الدراسات المتعمقة بإدارة اإلبداع.

 3.1أوال :دراسات ليا عالقة باألداء الميني لقيمي المختبرات:
 الدراسات العربية-:-1دراسة أبوسمك ( )2015بعنوان ":المشكالت التي تواجو قيمي المختبرات العممية في المدارس
الثانوية بمحافظات غزة وسبل الحد منيا.

"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى المشكبلت التي تكاجو قيمي المختبرات العممية فى المدارس الثانكية

بمحافظات غزة كسبل الحد منيا ,كالتعرؼ عمى متكسطات تقديرات العينة لتمؾ المعكقات كفقا
لمتغيرات ):الجنس ,المؤىل العممي ,عدد سنكات الخدمة(
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كتككف مجتمع الدراسة مف جميع قيمي المختبرات
العممية في المدارس الحككمية كالبالغ عددىـ ) (142قيما كقد تـ أخذ مجتمع الدراسة بالكامل كعينة

لمدراسة ,ككانت أداة الدراسة استبانة مككنة ) (67فقرة كزعت عمى ) (8مجاالت تتعمق بمكضكع

الدراسة.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :أف المشكبلت الفنية تأتى في المرتبة األكلى تمييا

المشكبلت المتعمقة بالمجاؿ اإلدارؼ.
كمف تكصيات الدراسة :

اعتماد مشرفي المختبرات العممية عمى ىيكمية التقنيات التربكية لتصبح كظيفة رسمية.
احتساب جزء مف العبلمات النيائية لمطالب عمى إجراء التجارب.
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عقد دكرات تدريبية لقيمي المختبرات في المرحمة الثانكية عمى استخداـ األجيزة كاألدكات المخبرية

بصكرة تزيد مف تفعيل المختبرات العممية.

 -2دراسة الحرتومى ( )2014بعنوان" :معوقات استخدام المختبر الكيمياء بالمرحمة الثانوية من
وجية نظر المعممين ومحضري المختبر بمحافظة الميث التعميمية ".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع استخداـ المختبر كمعكقات استخدامو في تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانكية

مف كجية نظر المعمميف كمحضرؼ المختبر في محافظة الميث التعميمية )بنيف( استخدمت الدراسة

المنيج الكصفي )المسحي( ,كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي الكيمياء كالبالغ عددىـ )(30

معمـ ك) (23محضر مختبر,تككنت أداة الدراسة مف استبانو تحتكػ عمى ) (70فقرة مكزعة عمى
جزئييف :األكؿ يقيس كاقع استخداـ المختبر في تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانكية  ,كالثاني يقيس

معكقات استخداـ المختبر في تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانكية .كتكصمت نتائج الدراسة إلى :أف كاقع

استخداـ المختبر في تدريس الكيمياء مف كجية نظر المعمميف كمحضرؼ المختبر جاء ضمف الدرجة
المتكسطة ,كجاءت حدة معكقات استخداـ المختبر في تدريس الكيمياء .بالمرحمة الثانكية مف كجية

نظر المعمميف كمحضرؼ المختبر ضمف الدرجة المتكسطة ,عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف تقديرات المعمميف الستخداـ المختبر في

تدريس الكيمياء ,كمعكقات استخداـ المختبر في

التدريس تعزػ لمتغير عدد سنكات الخبرة ,كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات محضرؼ

المختبر الستخداـ المختبر في تدريس الكيمياء يشكل عاـ تعزػ لمتغير سنكات الخبرة,ككجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية بيف تقديرات محضرؼ المختبر لمعكقات استخداـ المختبر في تدريس الكيمياء

بشكل عاـ تعزػ لمتغير عدد سنكات الخبرة كأكصت الدراسة عقد دكرات تدريبية لممعمميف كمحضرؼ

المختبر في استخدا ـ المختبر في تدريس الكيمياء كتحديث كتكفير األجيزة كاألدكات كالمكاد
الكيميائية.

-3دراسة الغامدى ( )2012بعنوان ":دور اإلدارة المدرسية في تفعيل مختبرات العموم دراسة
ميدانية عمي المرحمة الثانوية من وجية نظر مديري المدارس ومحضري المختبرات في محافظة

الطائف" ىدفت التعرؼ إلي دكر اإلدارة المدرسية في تفعيل مختبرات العمكـ في مدارس المرحمة

الثانكية في محافظة الطائف ,تككنت عينة الدراسة مف )  (181فردا شممت مديرؼ المدارس الحككمية

الثانكية التي تحتكؼ عمي مختبرات كمحضرؼ المختبرات بالمدارس الثانكية في محافظة الطائف  ,كقد
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ,كاستخدـ الباحث استبانو لجمع المعمكمات مككنة مف

) (66فقرة .
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كتكصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج أىميا :
 -1أف مستكؼ تقدير مديرؼ المدارس الثانكية بمحافظة الطائف لدكر اإلدارة المدرسية في تفعيل
مختبرات العمكـ كاف بدرجة كبيرة ككاف ترتيب مجاالت التفعيل لمحضر المختبر ثـ في مجاؿ معمـ

العمكـ ثـ تجييزات المختبر.

 -2أف مستكؼ تقدير محضرؼ المختبرات لدكر اإلدارة المدرسية في تفعيل مختبرات العمكـ بشكل عاـ
كاف بدرجة متكسطة  ,كقد كانت أكثر األدكار تحققاُ في مجاؿ معمـ العمكـ كبدرجة كبيرة  ,ثـ

لمحضر المختبر بدرجة كبيرة أيضا  ,ثـ بمجاؿ الطالب بدرجة متكسطة  ,كبمجاؿ تجييز المختبر
بدرجة متكسطة .
 -3تيتـ إدارة المدرسة بتكزيع المياـ الخبرية بيف معممي العمكـ .
 -4تكمف اإلدارة بعمل تقرير شيرؼ إلنجازات المختبر.
أىـ التكصيات  :ضركرة اىتماـ إدارة التربية كالتعمـ بالنشاط المعممي لمختبرات العمكـ كذلؾ بتنظيـ
مسابقات عممية تيدؼ إلي إقامة معارض عممية كتقديـ العركض.

-4دراسة حمود( )2012بعنوان":اتجاىات معممي المدارس الحكومية الثانوية حول الممارسات

اإلدارية لمديرىم نحو استخدام مختبرات العموم في محافظات شمال الضفة الغربية"

ىدفت التعرؼ إلى اتجاىات معممي المدارس الحككمية الثانكية حكؿ الممارسات اإلدارية لمديرىـ في

استخداـ مختبرات العمكـ في محافظات شماؿ الضفة الغربية,إضافة إلى معرفة أثر المتغيرات التالية

)المحافظة,المؤىل العممي ,سنكات الخبرة,مستكػ المدرسة,الجنس  ,مكقع المدرسة ,عدد الدكرات ,نكع

المدرسة( عمى تمؾ االتجاىات  ,كاستخدمت الدراسة المنيج الكصف التحميمي  ,كتككف مجتمع

الدراسة مف جميع معممي كمعممات مادة العمكـ في المدارس الحككمية الثانكية في محافظات شماؿ
الضفة الغربية كقد شممت عينة الدراسة ) (320معمما ك معممة كقد تـ تكزيع استبانو الدراسة عمى

جميع أفراد مجتمع الدراسة  ,شممت أداة الدراسة االستبانة اتجاىات معممي المدارس الحككمية
الثانكية حكؿ الممارسات اإلدارية لمديرييـ في استخداـ مختبرات العمكـ في محافظات شماؿ الضفة
الغربية ك تكصمت الدراسة إلى أف درجة االتجاىات معممي المدارس الحككمية الثانكية حكؿ

الممارسات اإلدارية لمديرييـ نحك استخداـ مختبرات العمكـ مف كجية نظر المعمميف عالية  ,حيث

أتت متكسط حسابي ) (3.96كانحراؼ معيارؼ ) (0.54حصل مجاؿ الممارسات التي تتعمق بالبناء

كالتجييزات المدرسية عمى الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي ) (4.26كحصل مجاؿ الممارسات التي
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تتعمق بمعممي العمكـ عمى الترتيب الثاني بمتكسط حسابي ) (4.16في حيف حصل مجاؿ الممارسات

التي تتعمق بطبلب عمى المرتبة ما قبل األخيرة بمتكسط حسابي ) (3.65كجاء مجاؿ الممارسات

التي تتعمق بالمجتمع المحمى في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي مقداره ) , (3.64أشارت نتائج
الدراسة إلي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لبلتجاىات معممي المدارس الحككمية الثانكية حكؿ

الممارسات اإلدارية لمديرييـ في استخداـ مختبرات العمكـ في محافظات شماؿ الضفة الغربية كتعزػ
لمتغيرات )المحافظة,المؤىل العممي ,سنكات الخبرة,مستكػ المدرسة,الجنس  ,مكقع المدرسة ,عدد

الدكرات ,نكع المدرسة( .

 -5دراسة السممي ( )2010بعنوان  ":واقع مختبرات العموم بالمرحمة المتوسطة من وجية نظر
مشرفات ومعممات العموم بمدينة جدة في ضوء متطمبات العصر "

ىدفت إلي تحديد المعايير األساسية لمكاصفات مختب ارت العمكـ بالمرحمة المتكسطة في ضكء
متطمبات العصر ,ككذلؾ التعرؼ عمي الصعكبات التي تكاجو معممات العمكـ أتناء استخداـ المختبر
في التدريس في ضكء متطمبات العصر كثـ تطبيق الدارسة عمي عينة عشكائية مف معممات العمكـ

بمدينة جده بمغ عددىـ ) (190معمما  ,أما بالنسبة لممشرفات التربكيات لمعمكـ فقد شممت الدراسة

جميع أفراد المجتمع كالبالغ عددىـ ) (46مشرفة تربكية  ,كاستخدمت الباحثة االستبانة كأداة الدراسة ,
كاستخدمت المنيج الكصفي المسحي لمدراسة كثـ التكصل إلي عدة نتائج أىميا -:

-1أف المعايير األساسية لمكاصفات مختبرات العمكـ بالمرحمة المتكسطة في ضكء متطمبات العصر
متحققة بدرجة متكسطة عمي حسب استجابات أفراد العينة مثل كجكد المختبر في الدكر األرضي

كتكفر أدكات األمف كالسبلمة كتكفر طفايات الحريق في المختبر المدرسي.

-2أف الصعكبات التي تكاجو معممات العمكـ أثناء استخداـ المختبر في التدريس في ضكء متطمبات
العصر متحققة بدرجة متكسطة عمي حسب استجابات أفراد العينة مثل تكفر األجيزة كاألدكات

المعممية في المختبر كزيادة النصاب التدريسي لممعممة .

-3أف االحتياجات التدريبية البلزمة لمعممات العمكـ في مجاؿ استخداـ المختبرات المدرسية في ضكء
متطمبات العصر متحققة بدرجة متكسطة عمي حسب استجابات أفراد العينة مثل حاجة المعممة إلي
التدريب عمي استخداـ الحاسب اآللي كبرامجو كالتدريب عمي استخداـ اإلنترنت لمكصكؿ إلي المعامل

االفتراضية.
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 -6دراسة الزىراني ( )2010بعنوان  ":واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في مختبرات العموم
بالمرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفات ومعممات العموم بمكة المكرمة".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع استخداـ المستحدثات التكنكلكجية في مختبرات العمكـ بالمرحمة الثانكية مف

كجية نظر مشرفات كمعممات العمكـ بمدينة مكة المكرمة ,كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي
,كاس تخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة كتـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية طبقية مف المشرفات

التربكيات لمادة العمكـ ككذلؾ معممات العمكـ في المرحمة الثانكية بمكة المكرمة كالتي بمغ عددىـ

) (147مشرفة كمعممة  ,كتكصمت الدراسة عدة نتائج مف أىميا:
-1تدني درجة تكافر المستحدثات التكنكلكجية في مختبرات العمكـ في المرحمة الثانكية مف كجية نظر
مشرفات كمعممات العمك بمدية مكة المكرمة بمتكسط عاـ )(%1.44كىي الفئة التي تشير إلى

االستجابة كفق المقياس الذؼ تـ تطبيقو .
-2ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات مشرفات كمعممات العمكـ في

المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة عمى أداة الدراسة تعزػ لمتغيرات :
)المؤىل العممي  ,نكع المؤىل العممي  ,التخصص الكظيفي  ,الخبرة(

-1يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات مشرفات كمعممات العمكـ في المرحمة
الثانكية بمدينة مكة المكرمة عمى أداة الدراسة تعزػ لمتغيرات )الدكرات التدريبية ( حكؿ درجة تكافر
المستحدثات التكنكلكجية في مختبرات العمكـ الصالح الحاصبلت عمى دكرات تدريبية .

أىـ التكصيات :
.1ضركرة تكفير المستحدثات التكنكلكجية كتكظيفيا في المختبرات العمكـ.
.2السعي الجاد إليجاد الحمكؿ لمعكقات استخداـ التكنكلكجيا في مختبرات العمكـ.
-7دراسة الزىراني ( )2009بعنوان  ":واقع استخدام المختبر في تدريس مادة العموم بالمدارس
الميمية المتوسطة بمدينتي مكة المكرمة وجدة"

ىدفت التعرؼ إلى مدػ استخداـ المختبرات المدرسية في المدارس الميمية المتكسطة مف كجية نظر

معممي العمكـ كالمشرفيف التربكييف ككذلؾ التعرؼ عمى أىـ معكقات استخداـ المختبر في تدريس

العمكـ في المدارس الميمية المتكسطة  ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي كاالستبانة كأداة لمدراسة

,ككاف مجتمع الدراسة يتككف مف جميع معممي العمكـ بالمدارس الميمية المتكسطة الحككمية كالمشرفيف
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التربكييف لمادة العمكـ بمدينتي مكة المكرمة كجدة ,كالعينة شممت جميع مجتمع الدراسة بكاقع )(33

معمما ك) (26مشرفا .كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :

 -1كجكد العديد مف العكائق التي تحد مف استخداـ المختبر في تدريس الميمي مف أبرزىا  :عدـ

قناعة المعمـ بأىمية المختبرات لطبلب المدارس الميمية  ,كثرة أعداد الطبلب في الفصل الدراسي
الكاحد  ,عدـ تكاجد محضر المختبر ليبل في المدرسة  ,تقميص الخطة الدراسية في التعميـ الميمي ,
النظرة السمبية مف قبل بعض المعمميف لمتعميـ الميمي  ,االستعانة بمعمميف مف مدارس أخرػ ال

يعممكف في نفس المبني نيا ار  ,ضعف إلماـ بعض معممي العمكـ بميارات إجراء  ,التجارب  ,ضعف
االىتماـ بتنظيـ األدكات كاألجيزة في أماكف يسيل الكصكؿ إلييا  ,عدـ تكفير المستمزمات
كالتجييزات الضركرية بشكل ٍ
كاؼ  ,شيكع طرؽ التدريس التي ال تتطمب استخداـ المختبر  ,عدـ
مبلئمة المنيج لحاجات الطبلب  ,ىذا باإلضافة إلى القيكد اإلدارية كالركتينية الستخداـ المختبر.
كمف أىـ تكصيات الدراسة:
-1أىمية تكاجد محضر المختبر .
 -2تقميص أعداد الطبلب في الصف الدراسي الكاحد مما يتيح لمعمـ العمكـ اصطحاب الطبلب إلى
المختبر .

-8دراسة صيام ( )2007بعنوان  ":دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء الميني
لممعممين في المدارس الثانوية في محافظة غزة "

ىدفت التعرؼ إلى األداء الميني لممعمميف في محافظة غزة كالكشف عف دكر اإلشراؼ التربكؼ في
تطكير األداء الميني لممعمميف كاستخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كأعد الباحث استبانو

مككنة مف ) (52فقرة مكزعة عمى أربعو أبعاد ىي -:
التخطيط  -تنفيذ الدرس – اإلدارة الصفية كالتقكيـ .

كقد اشتممت عينة الدرس عمى ) (226معمـ كمعممة  .كتكصل الباحث إلى النتائج اآلتية -:
-1ال يكجد فركؽ دالة إحصائية عند ) (α≤0.05في التقديرات المتكقعة لدكر أساليب اإلشراؼ

التربكؼ تحزؼ مف الجنس  ,كالمؤىل األكاديمي كالتخصص في مجاؿ التخطيط كتنفيذ التدريس
كاإلدارة الصفية كالتقكيـ .
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-2ال تكجد فركؽ دالة إحصائية عند ) (α≤0.05في التقديرات المتكقعة لدكر أساليب اإلشراؼ

التربكؼ التي تساىـ في تطكير األداء الميني لممعمميف في المدارس الثانكية في محافظة غزة تحزؼ
لسنكات الخدمة في مجاؿ التخطيط  ,كتنفيذ التدريس كالتقكيـ .
-3تكجد فركؽ دالة إحصائية عند ) (α≤0.01في التقديرات المتكقعة لدكر أساليب اإلشراؼ التربكؼ
التي تساىـ في تطكير األداء الميني لممعمميف في المدارس الثانكية في محافظة غزة تعزػ لسنكات

الخدمة في مجاؿ اإلدارة الصفية كذلؾ لصالح الفئة )أكثر مف  (10سنكات

-9دراسة المنتشري ( )2007بعنوان  ":واقع استخدام المختبر المدرسي في تدريس األحياء

بالمرحمة الثانوية بمحافظة القنفذة في ضوء آراء المعممين والمشرفين ومحضري المختبرات

المدرسية "

ىدفت التعرؼ إلى الكاقع الفعمي الستخداـ المختبر المدرسي في تدريس األحياء كاقتراح الحمكؿ
المناسبة لذلؾ  .استخداـ الباحث المنيج الكصفي المسحي كاالستبانة كأداة لمدراسة  ,تككنت عينة

الدراسة مف ) (191معمما مف معممي األحياء بالمرحمة الثانكية ك) (13مشرفا تربكيا ك)(23محض ار
لممختبر كتكصل الباحث إلى نتائج عديدة مف أىميا -:
-1إف كاقع استخداـ المختبر المدرسي في تدريس األحياء بمحافظة القنفذه يشير إلى تدني في مستكػ
استخداـ المختبر عف الدكر المأمكؿ تحقيقو.

-2تركزت معكقات استخداـ المختبر المدرسي في تدريس األحياء بالمرحمة الثانكية في  :قمة

التخصصات المالية – قمة المكاد البلزمة إلجراء التجارب – ضعف ميارات طبلب المرحمة الثانكية
في التعامل مع المكاد الكيميائية – قمة األدكات التي تسمح لكل طالب بإجراء التجربة بنفسو – زيادة

النصاب التدريسي لممعمـ .

 -10دراسة البمطان والحذيفى ( )2006بعنوان تقويم أداء مشرفي المختبرات المدرسية في ضوء

مياميم اإلشرافية من وجية نظر محضري المختبرات ومعممي العموم ومديري المدارس في

المرحمتين المتوسطة والثانوية "

ىدفت إلى تقكيـ أداء مشرفي المختبرات المدرسية في المممكة العربية السعكدية في ضكء مياميـ

اإلشرافية مف كجية نظر محضرؼ المختبرات كمعممي العمكـ كمديرؼ المدارس في المرحمتيف
المتكسطة كالثانكية كذلؾ مف خبلؿ تعرؼ مدػ ممارستيـ لمياميـ اإلشرافية كتعرؼ األساليب

اإلشرافية األكثر ممارسة مف قبميـ ككذلؾ األساليب األكثر أىمية مف كجية نظر أفراد العينة
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باإلضافة إلى معرفة درجة إسياـ مشرفي المختبرات في االرتقاء بمستكػ العمل داخل المختبر

المدرسي كتحديد الصعكبات التي تعيق أك تقمل مف االستفادة مف الممارسات اإلشرافية التي يقكمكف
بيا  .في ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي )المسحي ( ,كاستخدـ الباحث االستبانة لجميع

البيانات ككانت مف أبرز النتائج ما يأتي -:

-1عدـ إلماـ مشرؼ المختبرات بالتخصصات األخرػ غير تخصصو األصمي األكاديمي
-2تدني المستكػ التعميمي كالفني لمحضرؼ المختبرات في المدارس .
-3عدـ قدرة بعض مشرفي المختبرات عمى إعداد كتنفيذ البرامج التدريبية.
-4قمة عدد الزيارات التي يقكـ بيا مشرؼ المختبرات لممدرسة.
-5عدـ اىتماـ معممي العمكـ باستخداـ المختبر المدرسي في عممية التدريس.
-6ضعف الكفاءة المعرفية لبعض مشرفي المختبرات المدرسية .
-7قمة خبرة مشرؼ المختبرات بتشغيل كاستخداـ األجيزة كالكسائل المكجكدة داخل المختبر .
-11دراسة البيبياني (  )2003بعنوان  ":تصور مقترح لالرتقاء بالمستوى الميني لمعممي
المدارس األساسية العميا في ضوء المشكالت المينية التي تواجييم في محافظات غزة"

ىدفت الكشف عف كاقع المشكبلت المينية لدػ المعمميف كدرجة أىميتيا النسبية كمف كضع تصكر
مقترح لمحد منيا كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كطبق استبانو مككنة مف ) (66فقرة

مكزعة عمى ) (6مجاالت ىي  ) -:المشكبلت اإلدارية – المدرسة – الصفية – االقتصادية –
النفسية ( كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفى كتككنت عينة الدراسة مف معممى المدارس األساسية
كتكصمت الدراسة إلى أف -:

 -أعمى درجة تقدير لممشكبلت كانت الصفية كاالقتصادية حيث حصمت عمى كزف نسبي )(87.70

كأدناىا كاف )النفسية ( حيث حصمت عمى كزف نسبي ) (%35.05كقد أكصت الدراسة:

 ضركرة تقديـ دكرات تدريبية في مجاؿ كتابة البحكث اإلجرائية كاقامة جمعيات تعاكنية خاصةبالمعمميف .
 تقديـ دركس تكضيحية لممعمميف تتعمق بالمشكبلت التي تكاجييـ أثناء المكاقف التعميمية المختمفة..
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-12دراسة المحاميد (  )2003بعنوان ":واقع العمل المخبري في تدريس العموم لمصف الثامن
األساسي واتجاىات الطالب نحوه في مديرية عمان الثانية".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع العمل المخبرؼ في تدريس العمكـ لطبلب الصف الثامف األساسي في مدارس

مديرية عماف الثانية  ,كاتجاه الطمبة نحكه  ,كذلؾ مف خبلؿ معرفة عدد التجارب التي تجرػ فعميا في
المدارس عينة الدراسة في العاـ الدراسي ) (2002-2001في مادة العمكـ في الصف الثامف

األساسي  ,كمعرفة عدد المختبرات المكجكدة فعميا في المدارس التي تشمميا في ىذه الدراسة ,

كمعرفة معيقات العمل المخبرؼ كترتيبيا مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في مديرية عماف الثانية,
استخدـ الباحث المنيج الكصفي كاالستبانة كأداة لمدراسة ,كتككنت عينة الدراسة مف معممي العمكـ في

المدارس الحككمية التابعة لمديرية تربية عماف مف ) (634طالبا ك) (30مدي ار ك) (40مديرة ك)(15
فنيا لممختبر ك) (20قيما لممختبر  ,تـ اختيارىـ عشكائيا  ,ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:
أف نسبة التجارب التي تـ إجراؤىا عند الذككر أقل منيا عند اإلناث مقارنة بالتجارب التي تـ
إجراؤىا كفق منياج العمكـ.
عدد المختبرات في مدارس اإلناث أعمى منيا في مدارس الذككر .
 ككاف أىـ معيقات الدراسة مف كجية نظر معممي كمعممات العمكـ  :طكؿ منياج العمكـ -كثرة
األعباء الممقاة عمى عاتق معمـ العمكـ -عدـ معرفتو بتشغيل كصيانة بعض األجيزة  -كثرة عدد

الطبلب في الشعبة الكاحدة  -سكء تكزيع المكاد كاألدكات كاألجيزة المخبرية بيف المدارس أك نقصانيا
أك عدـ صبلحيتيا أك عدـ كجكد قيـ مختبر مختص.
-13دراسة الزىراني ( )2002بعنوان ":تفعيل الدراسة المعممية في العموم الطبيعية بالمرحمة

الثانوية" .

ىدفت إلى صياغة مقترحات مناسبة لتفعيل الدراسة المعممية في العمكـ الطبيعية  ,كالتعرؼ عمى مدػ
تكفر عناصرىا في المدارس بالمرحمة الثانكية حسب رأؼ المعمميف كالمشرفيف التربكييف  ,كاستخدـ

الباحث االستبيانة كأداة لمدراسة  ,كالمنيج الكصفي المسحي منيجا لمدراسة  ,كشممت العينة جميع
معممي العمكـ الطبيعية كجميع المشرفيف التربكييف  ,كما شممت )  ( 595طالبا مف طبلب الصف

الثالث الثانكؼ ) قسـ العمكـ الطبيعية ( اختيركا بالطريقة العشكائية  ,ككاف أىـ ما تكصمت إليو
الدراسة ,ضعف تفعيل الدراسة المعممية في العمكـ الطبيعية بشكل جيد بالمرحمة الثانكية ,تقييـ المعمـ

لؤلنشطة المخبرية في نياية الحصة.
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كأىـ مقترحاتيا:
 تكفير معمل خاص لكل فرع مف فركع العمكـ الطبيعية ) أحياء  ,كيمياء  ,فيزياء( متضمنا كل ما
تستمزمو الدراسة المعممية لذلؾ الفرع.
تصميـ التجارب بطريقة تثير التفكير لدػ الطالب كتدفعو إلى البحث كالتقصي كاالكتشاؼ.
 تقميل عدد الطبلب في الصف الكاحد بما يسمح ليـ بإجراء المعممية كتدريبيـ عمى االحتياطات

البلزمة ليا.

-14دراسة الزىراني ( )2001بعنوان ":معوقات إجراء األنشطة العممية في تدريس الفيزياء
بالمرحمة الثانوية"

ىدفت التعرؼ إلى أىـ المعكقات التي تحد مف ممارسة إجراء األنشطة العممية في تدريس الفيزياء
بالمرحمة الثانكية ,اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي المسحي ,كتككنت عينة الدراسة مف

) (31معمما ,استخدـ الباحث االستبانة كأداة لدراستو.

أسفرت نتائج الدراسة عمى أف أىـ المعكقات التي تحد مف إجراء األنشطة العممية البلزمة لتدريس

الفيزياء بالمرحمة الثانكية ىي:

نصاب المعمـ مف الحصص ال يساعد في التحضير لؤلنشطة العممية كاجرائيا قبل الحصة.
عدـ كجكد درجات مخصصة لمجانب العممي.
تأخير إحضار البديل مف األجيزة كاألدكات.
عدـ تدريب المعمميف عمى استخداـ األجيزة الحديثة.
عدـ كفاية األجيزة كاألدكات المعممية.
عدـ تحديث كتجييز المختبرات باستمرار.
-15دراسة العسيري ( )2001بعنوان ":معوقات استخدام مختبرات األحياء في مدارس المرحمة
الثانوية من وجية نظر المعممين والمشرفين بالمنطقة الشرقية"

ىدفت التعرؼ إلى أىـ معكقات استخداـ مختبرات مادة األحياء في مدارس المرحمة الثانكية مف كجية
نظر معممي األحياء كالمشرفيف التربكييف كذلؾ ضمف مدارس المنطقة الشرقية كاقتراح الحمكؿ

المناسبة لمحد مف ىذه المعكقات ,استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي ,كتككنت عينة الدراسة
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مف جميع معممي مادة األحياء لممرحمة الثانكية بالمنطقة الشرقية كعددىـ ) (138معمما ,كجميع
مشرفي األحياء لممرحمة الثانكية كقد بمغ عددىـ ) (5مشرفيف ,استخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة

 ,كتكصل الباحث إلى نتائج عدة كاف مف أىميا :أف معكقات استخداـ مختبرات األحياء في المرحمة

الثانكية بالمنطقة الشرقية كثيرة مف أىميا:
نقص األدكات كاألجيزة المعممية.
عدـ كجكد مختبر لؤلحياء بالمدرسة.
كثرة حصص معمـ األحياء.
صغر مساحة مختبر األحياء.

أعداد طبلب الفصل أكثر مف سعة المختبر.
قمة كجكد طاكالت كافية كمناسبة لمطبلب إلجراء التجارب.
قمة العناية بالمختبرات مف قبل إدارة التعميـ.
قمة تكفر ثبلجات تخزيف مكاد المختبر.
عدـ كجكد صيانة دكرية لؤلدكات كاألجيزة المعممية.
-16دراسة عدوان ( )2000بعنوان" :الصعوبات التي تواجو استخدام المختبرات المدرسية في
الصف العاشر األساسي من وجية نظر معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة نابمس"

ىدفت الكشف عف الصعكبات التي تكاجو استخداـ المختبرات المدرسية في الصف العاشر األساسي

مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في المدارس الحككمية التابعة لمحافظة نابمس  ,كتككف مجتمع

الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات الذيف يدرسكف مادة األحياء لمصف العاشر األساسي كالبالغ
عددىـ ) (200معمـ كمعممة ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي في ىذه الدراسة كاستخدـ االستبانة
كأداة لمدراسة كقد كشفت الدراسة عف العديد مف النتائج أىميا:
-1أف أكثر معيقات العمل المخبرؼ شيكعا ىي  :قمة المكاد كاألدكات كاألجيزة أك عدـ
صبلحيتيا ,عدـ تكفر قاعة لممختبر ,ضيق الكقت بسبب كثرة المادة النظرية ,كثرة عدد الطبلب في

الشعبة الكاحدة.
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-2ككذلؾ أظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المعمميف الذيف حضركا دكرات تدريبية متخصصة في العمل

المخبرؼ في المقررات العممية الثبلث في نسبة إجراء التجارب عمى المعمميف الذيف لـ يحضركا
الدكرات التدريبية نيائيا.
كأكصت الدراسة بضركرة السعي لعمل مسابقات عممية كاقامة معارض عممية تبيف إنجازات المختبر.
دراسة القميزي (  )2000بعنوان ":استخدام المختبرات المدرسية في تدريس العموم الطبيعية

في المرحمة الثانوية من وجية نظر المعممين والمشرفين في محافظة الخرج".

ىدفت الكشف عف كاقع استخداـ المختبرات المدرسية في تدريس العمكـ في المرحمة الثانكية بمحافظة

الخرج بالمممكة العربية السعكدية  ,كتحديد المعكقات التي تعيق استخداـ المختبرات المدرسية ,

كالمساىمة في كضع الحمكؿ العممية لتطكير األداء في استخداـ المختبرات المدرسية مف خبلؿ مقارنة
كاقع االستخداـ كمتطمباتو  ,كقد شممت العينة معممي كمشرفي العمكـ في محافظة الخرج كالبالغ

عددىـ ) (145معمما ك) (11مشرفا تربكيا  ,كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي  ,كاالستبانة كأداة
لدراستو  ,ككانت أبرز النتائج التي تكصل إلييا ما يمي:

 أف ) (18نشاطا عمميا فقط  ,كبنسبة ) (%27.7تستخدـ المختبرات في التدريس ,كىذا يدؿعمى تدني استخداـ المختبرات في التدريس.

 -اىتماـ المعمـ بتكزيع أنشطة التجربة الكاحدة بيف الطبلب.

 أف ىناؾ معيقات تعيق استخداـ المختبرات المدرسية كادارتيا في تدريس العمكـ الطبيعيةأىميا-:

 كثرة العبء التدريسي عمى المعمـ -عدـ كجكد فني لممختبر

 -كثرة أعداد الطبلب داخل المختبر المدرسي

 عدـ كجكد حكافز مادية لممعمـ الذؼ يستخدـ المختبر المدرسي .كتكصمت إلى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التدريب كاستخداـ المختبرات

المدرسية في تدريس العمكـ الطبيعية )األحياء ,الكيمياء ,الفيزياء(  ,كيعكد السبب في ذلؾ إلى قمة

المعمميف الذيف التحقكا بدكرات تدريبية  ,كأف الدكرات التدريبية التي التحق بيا المعممكف لـ تكف في
مجاؿ ميارات كتقنيات استخداـ المختبرات المدرسية .
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ثانيا الدراسات األجنبية:

بعنوان ":اثر برنامج التدريب أثناء الخدمة عمى إدراك معممي األحياء و الكيمياء لدور العمل

المخبري "

 -1دراسة الكسندر وكوسا ) )Amalia Alexandre ;Eugenia cossa ,2014بعنوان ":اثر
برنامج التدريب أثناء الخدمة عمى إدراك معممي األحياء و الكيمياء لدور العمل المخبري "

Effects of an In-ser vice program on and Chemistry Teachers
" ,Perception of the Role of Laboratory Work

ىدفت التعرؼ إلى اثر برنامج التدريب أثناء الخدمة عمى إدراؾ معممي األحياء ك الكيمياء

لدكر العمل المخبرؼ ك مساعدة المعمميف عمى فيـ أفضل ألىمية استخداـ العمل المخبرؼ

لتدريس مادة العمكـ كمف ثـ تحسيف مستكػ أداء الطمبة مع مدخبلف جديدة حكؿ أىمية استخداـ

المختبر في تدريس اإلحياء ك الكيمياء كأجريت الدراسة مف قبل مكجييف قبل كبعد كرش عمل
تدريبية لمدة خمسة اياـ كسعت الدراسة لفيـ تصكرات المعمميف كالخبرات مع أىداؼ

الخبرؼ كأىميتيا في تدريس مكاضيع اإلحياء كالكيمياء

العمل

كاستخدمت الدراسة المنيج التشاركي مثل ) , (SMكتككف مجتمع الدراسة مف معممي اإلحياء
ك الكيمياء المشاركيف  ,كتـ اختيار العينة كبمغ عدد إفرادىا ) (17معمـ أحياء ككيمياء  ,كاستخدمت

االستبانة ذات أسئمة )مفتكحة ك مغمقة ( ككرش العمل كأداة الدراسة ك تكصمت الدراسة إلى إف

المعمميف تحسيف مستكػ فيميـ ألىمية استخداـ العمل المخبرؼ يعطي قيمة لمجانب العممي  ,كعدـ
كجكد مختبرات مجيزة في معظـ مدارسيـ تشكل عائقا كبي ار ليـ إلجراء العمل المخبرؼ كما أكصت

الدراسة ك ازرة التربية التعميـ بمراجعة مقررات اإلحياء كالكيمياء لطكؿ المقررات كحث المدارس عمى
تنظيـ برامج التطكير الميني المستمر التي تمبي احتياجات محددة لممعمميف .
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 -2دراسة اجايا وآخرون (  )Ajayai & Others,2011بعنوان " :العوامل المحددة لنجاح

المختب ارت المدرسية في المدارس الحكومية في نيجيريا"

"Determining Factors For The Success Of School Laboratories In
" Government Schools in Nigeria

ىدفت التعرؼ إلى العكامل التي تزيد مف فعالية عمل المختبرات المدرسية مف كجية نظر المعمميف

كالمديريف المدرسييف في المدارس الثانكية في نيجيريا حيث استخدمت الدراسة المنيج الكصفي
التحميمي كتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة كأجريت عمى عينة مف ) (1200معمما ك) (60مدي ار

مدرسيا كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا أف المديريف المدرسييف كالمعمميف الذيف يتمقكف

التدريب العممي كالتطبيقي فيما يتعمق بالمختبرات المدرسية يككف عمل المختبرات المدرسية أكثر
فعالية في مدارسيـ ,كأكصت الدراسة بضركرة أف يتـ دعـ األىداؼ التعميمية التي تقدميا المختبرات

المدرسية بكصفيا بيئة خاصة لمتعميـ التطبيقي كتزيد مف فعالية التعمـ لدػ الطمبة.

-3دراسة ىاكنج )  )Mark W, Hacking ,2009بعنوان " :وضع فني المختبرات العممية في

المدارس الثانوية االسترالية "

The status of school science laboratory technicians in Australian
" " secondary schools

ىدفت التعرؼ إلى الكضع الحالي لفنيي المختبرات العممية في المدارس الثانكية في استراليا مما
يتضمف مؤىبلتيـ كأدكارىـ كمسؤكلياتيـ كظركؼ عمميـ كمستكاىـ الكظيفي كدعميـ كتدريبيـ

كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي )المسحي ( كيتككف مجتمع الدراسة مف فنيي المختبرات

العممية كمعممي العمكـ ك المسئكليف مف ذكؼ الخبرة حيث تمت مقابمة مع)  (18مسئكال مف ذكؼ
الخبرة في تدريب كتكظيف كدعـ فنيي المختبرات العممية  ,شممت عينة الدراسة)  ( 607معمـ

كمسئكؿ عف المختبر ) (824مف فنيي المختبرات كتمثمت أداة الدراسة في االستبانة كالمقابمة ككذلؾ

تـ إرساؿ استبانو بالبريد إلى)  (2011مدير مدرس ثانكية مع طمب إف يككف فف المختبر أك المعمـ

المسئكؿ بتعبئة االستبانة كتـ الحصكؿ عمى  %33مف االستبيانات .

كأظيرت النتائج إف لفنيي المختبرات العممية مسؤكلية كدكر ىاـ في تحديد نكعية التعميـ كالتعمـ في
المدارس كممف قامكا بتعبئة ىذه االستبانة ككذلؾ المشاركيف في المقاببلت ابدكا أف فنيي المختبر

يتطمب إعادة تدريب منظـ كاستخداـ أدكات المختبر العممي ك اإلسعافات األكلية ككذلؾ ىـ بحاجة
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إلى تدريب في تكنكلكجيا المعمكمات  %20مف الفنييف ابدكا أف ىناؾ حاجة لمزيد مف الدعـ
كالتدريب عمى العديد مف المياـ المتعمقة بالمختبرات الجديدة كالبرامج التكنكلكجية ك  %25مف

الفنييف ابدكا أف ىناؾ حاجة لمزيد مف الدعـ كالتدريب لمعديد مف المياـ المتعمقة باألمف كالسبلمة

العامة المتعمقة بالمختبر أما فيما يتعمق بمستكػ الخدمة فالعديد مف المدارس أبدت انو إذا كاف ىناؾ
مف المزيد مف الدعـ التقني فاف كمية  %49كنكعية  %59مف العمل الميداني في المنياج سكؼ

يتحسف كىذا يدلل عمى أف كمية الدعـ الفني اقل مف المفترض .

كمف نتائج الدراسة  :يجب عمى المعمميف أف يككف لدييـ القدرة عمى التعامل مع تسييبلت كأدكات

المختبرات كاف يككنكا مدعكميف بفنيي مختبرات مدربيف كانو بدكف الدعـ التقني المؤىل ك المناسب

فاف نكعية المنياج ستككف غير متكاممة كما أكصت الدراسة بعقد دكرات لفنيي المختبرات بما يتبلءـ
مع متطمباتيـ كمناىج العمكـ في المدارس  ,رفع المكاصفات الكظيفية بما يتفق كطنيا لمختمف فنيي

المختبرات كربطيـ بجدكؿ مرتبات مناسبة .

-4دراسة أديمي (  )T.O.Adeyemi-2008بعنوان  ":المختبرات العممية وجودة المخرجات من

المدارس الثانوية في والية اوندو  ,نيجيريا "

" Science Laboratories and the Quality of Output from Secondary
"Schools in Ondo State ,Nigeria

ىدفت التعرؼ إلى نكعية كجكدة المخرجات في المدارس الثانكية ك بفحص المختبرات العممية كفي
مدينة اندك النيجيرية كقد استخدمت ىذه الدراسة المنيج الكصفي )المسحي ( ك تمثمت أداة الدراسة

في االستبانة كالمقابمة ك يتككف مجتمع الدراسة مف ) (257مدرسة ثانكية التي تمثل المرشحيف
لشيادة الثانكية العامة في الكالية ك تتككف عينة الدراسة مف ) (168مدرسة اختيرت بطريقة عشكائية

مف مجتمع الدراسة كتـ تحميل البيانات مف خبلؿ تحميل التبايف ذك االتجاه الكاحد ك اختبار فرؽ

الداللة الصغرػ ك الكبرػ ك المقاببلت شبو مبنية تـ عقدىا مع المدراء ك المسئكليف عف التعميـ
بينما تـ تحميل إجاباتيـ مف خبلؿ تقنية تحميل المحتكػ  ,كقد أظيرت النتائج إف نكعية المخرجات

كانت أفضل في المدارس التي تحتكؼ عمى مختبرات المكاد العممية الثبلثة )الفيزياء ك الكيمياء ك

اإلحياء ( ك متكسط الدرجات كانت أعمى شيء في المدارس التي تحتكؼ عمى مختبرات متخصصة

لكل مادة مف الثبلث مكاد العممية )الفيزياء ك الكيمياء ك اإلحياء (  ,ككانت إجابات المقابمة مع
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المدراء ك المسئكليف عف التعميـ تتكافق مع نتائج المدارس كفي ضكء ذلؾ تكصي الدراسة الحككمة

بضرره تزكيد المدارس التي تفتقر إلى مختبرات عممية مختصة بالمكاد العممية الثبلث .

-5د ارسة سويني وباراديس (  )2004,Sweeney & Paradisبعنوان " :تطوير نموذج مخبري
لإلعداد الميني لمعممي العموم المستقبميين :منظور إدراكي قائم"

"Developing a Laboratory Model For the Professional Preparation of
"Future Science Teachers ASituated Cognition Perspective

ىدفت إلى تطكير أنمكذج لعمل محضرؼ مختبرات العمكـ في المستقبل ,كتككنت عينة الدراسة

مف ) (348معمما كمعممة ,كتـ إجراؤىا في الكاليات المتحدة األمريكية ,كاستخدـ فييا المنيج
الكصفي التحميمي كأسمكب المقاببلت الشخصية .تكصمت الدراسة إلى أنو كبالرغـ مف االنتشار

الكاسع ألىمية استخداـ األنشطة كالتدريبات العممية في المختبر لتدريس العمكـ ,إال أف ىناؾ

العديد مف معممي العمكـ في المرحمة الثانكية كالمتكسطة يفتقركف إلى طرؽ كأساليب تصميـ

المكاقف التعميمية كتنفيذىا في المختبر عمى الكجو الصحيح ,كبررت الدراسة ىذه النتيجة إلى

أسباب عدة ,جاءت عمى الترتيب كما يمي :قمة اإلعداد أثناء المرحمة الجامعية ,كعدـ تكفر فرص
التدريب كالتطكير المستمر ,كتدني االىتماـ الشخصي بتنكيع أساليب تدريس العمكـ.

-6دراسة تساي ( )2003,Tsaiبعنوان":تصورات معممي وطمبة العموم التايوانيين نحو البيئة
التعميمية المخبرية :استكشاف الثغرات المخبرية"

"Perceptions of The Laboratory 'Taiwanese Science Students' and
"Learning Environment

ىدفت إلى التحقق مف كجية نظر معممي العمكـ كالطمبة نحك التعمـ باستخداـ المختبر ,كأجريت

الدراسة عمى عينة مككنة مف ) (1012طالبا كطالبة ينتمكف إلى ) (14مدرسة ,كمعممي العمكـ فييا,

كاستخدـ فييا المنيج الكصفي التحميمي كأسمكب المقاببلت الشخصية ,تكصمت الدراسة إلى أف الطمبة

يفضمكف تعمـ العمكـ باستخداـ المختبر,معمميف ذلؾ بأف المختبر يمكنيـ مف العمل الجماعي ,كالقدرة
عمى االستنتاج ,كاستكشاؼ العبلقات بيف الجكانب النظرية كالتطبيقية العممية .بينما أظير تحميل

المقاببلت مع معممي العمكـ أنيـ يركف أف المختبر يعد أفضل إستراتيجية لتدريس العمكـ؛ إلمكانية
الحصكؿ عمى نتائج دقيقة يمكف مف خبلليا تأكيد المعرفة العممية.
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 3.2التعقيب عمى الدراسات السابقة التي تناولت األداء الميني:
من حيث موضوع الدراسة-:

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة نجد أف ىناؾ دراسات تناكلت المشكبلت التي تكاجو المختبرات

كقيمييا مثل دراسة )أبك سمؾ (2015,كمنيا ما تناكؿ دكر اإلدارة المدرسية في تفعيل مختبرات

العمكـ مثل دراسة )الغامدؼ ,(2012,كمنا ما تناكؿ معيقات استخداـ مختبرات العمكـ كدراسة

)الحرتكمى (2014,كبعضيا تناكؿ كاقع المختبرات كدراسة)T.O.Adeyemi-2008 ( .

ك)السممى (2010 ,كدراسة )الزىراني,(2010,كدراسة )الزىرانى ( 2009,ك)المنتشرػ( 2007,

ك)المحاميد (2003,كمنيا ما تناكؿ تفعيل المختبر كدراسة )الزىراني ,(2002,كعمدت دراسة

)  )Mark W, Hacking ,2009إلػى التعػرؼ عمػى كضػع قيمػي المختبػر  ,كمنيػا مػا تنػاكؿ

اتجاىػػ ػػات معممػػ ػػي العمػػ ػػكـ حػ ػ ػػكؿ الممارسػػ ػػات اإلداريػػ ػػة لمػ ػ ػػديرييـ نحػ ػ ػػك اس ػ ػػتخداـ المختب ػ ػػر كد ارسػ ػ ػػة

)حم ػػكد ( 2012,كعم ػػدت د ارس ػػات إل ػػى تق ػػكيـ أداء مشػ ػرفي المختبػ ػرات المدرس ػػية كد ارس ػػة )البمط ػػاف
كالحذيفى (2006,

بينمػػا اتجيػػت د ارسػػة نحػػك أىميػػة المختبػػر فػػي تػػدريس العمػػكـ ,كتناكلػػت د ارسػػة تسػػاؼ )(2003,Tsai
تصكرات نحك البيئة التعميمية المخبريػة ,كطػكرت د ارسػة سػكيني كبػاراديس )Paradis & Sweeney

 (2004,نمػػكذج مخبػػرؼ لئلعػػداد المينػػي لمعممػػي العمػػكـ المسػػتقبمييف ,كعمػػدت د ارسػػة اجايػػا كآخػػركف
)  (Ajayai &Others2011العكامل المحددة لنجاح المختبرات.
من حيث المنيج المستخدم في الدراسة:
اتفقت بعض الدراسات في استخداـ المنيج الكصفي المسحي كد ارسػة )الحرتػكمى  ( 2014 ),كد ارسػة
)البمطاف كالحذيفى  (2006,كدراسة )المنتشرػ ( 2007,كدراسة )العسيرؼ(2003,
ك),السممي),(2010,الزىراني),(2001,الزىراني ,(2002,كآخركف )& Ajayai 2011

 ,(Othersسكيني كباراديس ),(Paradi7 & Sweeney

كاستخدمت دراسات أخرػ المنيج الكصفي التحميمي كدراسة )أبك سمؾ (2015,كدراسة

)حمكد (2012,ك)الغامدؼ ),(2012,كتساؼ ),(2003,Tsaiكدراسة ) &Others2011

. (Ajayaiكتفردت دراسة ) )Amalia Alexandre ;Eugenia cossa ,2014باستخداـ
المنيج التشاركى ,أما باقي الدراسات فقد استخدمت المنيج الكصفي.
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من حيث أداة الدراسة:
استخدمت دراسة ) )Amalia Alexandre ;Eugenia cossa ,2014االستبانة ذات األسئمة

المغمقة كالمفتكحة ككرش العمل كأداة لمدراسة ,بينما اتفقت دراسة )أبكسمؾ ( 2015 ,كدراسة Mark
)  )W, Hacking ,2009سكيني كباراديس ) ,(2004, Paradis & Sweeneyكتساؼ

)(2003,Tsai
ودراسة (  )T.O.Adeyemi-2008في استخداـ المقابمة كاالستبانة في جمع بيانات الدراسة ,أما
باقي الدراسات فقد استخدمت االستبانة فقط كأداة لمدراسة.
من حيث عينة الدراسة:

اتفقت بعض الدراسات في عينة الدراسة كدراسة)حمكد(2012,كدراسة )القميزؼ,(2000,

)الزىراني) ,(2009,السممي ,(2010,ك)الزىراني (2010,حيث شممت عينة الدراسة معممي كمشرفي

العمكـ ,كشممت دراسة اجايا كآخركف ) (Others & Ajayai 2011معممي العمكـ كمديرؼ المدارس,
كخصصت دراسة )عدكاف) ,(2000,العسيرؼ ,(2001,ك)المنتشرؼ (2007,معممي مادة األحياء
في المدارس الثانكية ,بينما اقتصرت دراسة )الزىراني (2001,معممي مادة الفيزياء في المرحمة

الثانكية ,أما دراسة) )Amalia Alexandre ;Eugenia cossa ,2014فقد شممت معممي
األحياء كالكيمياء كاتفقت دراسة )حمكد (2012,ك)المحاميد (2003,مع دراسة سكيني كباراديس

) (2004, Paradis & Sweeneyحيث كاف عينة الدراسة معممي العمكـ ,كاتجيت دراسات أخرػ
لتشمل طبلب المرحمة الثانكية قسـ العمكـ الطبيعية كد ارسة )الزىراني ,(2002,ك كجمعت دراسة

تساؼ ) (2003,Tsaiمعممي العمكـ كطبلب قسـ العمكـ,,كدراسة Mark W, Hacking ,2009

)) كانت العينة مف فنيي المختبرات كمعممي العمكـ كذكػ الخبرة مف المسئكليف مف ذكػ الخبرة.بينما
شممت بعض الدراسات كدراسة )البمطاف كالحذيفى  (2006,قيمي المختبرات كالمعمميف كمديرؼ

المدارس كأما دراسة )أبكسمؾ ( 2015 ,تفردت بقيمي المختبرات في المرحمة الثانكية .
التعقيب عمى الدراسات السابقة:

من حيث موضوع الدراسة-:

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة نجد أف ىناؾ دراسات تناكلت المشكبلت التي تكاجو المختبرات
كقيمييا مثل دراسة )أبك سمؾ (2015,كمنيا ما تناكؿ دكر اإلدارة المدرسية في تفعيل مختبرات

العمكـ مثل دراسة )الغامدؼ ,(2012,كمنا متناكؿ معيقات استخداـ مختبرات العمكـ كدراسة

)الحرتكمى (2014,كبعضيا تناكؿ كاقع المختبرات كدراسة)T.O.Adeyemi-2008 ( .
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ك)السممى (2010 ,كدراسة )الزىراني,(2010,كدراسة )الزىرانى ( 2009,ك)المنتشرػ( 2007,

ك)المحاميد ( 2003,كمنيا ما تناكؿ تفعيل المختبر كدراسة )الزىراني ,(2002,كعمدت دراسة

)  )Mark W, Hacking ,2009إلى التعرؼ عمى كضع قيمي المختبر  ,كمنيا ما تناكؿ

اتجاىات معممي العمكـ حكؿ الممارسات اإلدارية لمديرييـ نحك استخداـ المختبر كدراسة

)حمكد ( 2012,كعمدت دراسات إلى تقكيـ أداء مشرفي المختبرات المدرسية كدراسة )البمطاف
كالحذيفى (2006,

بينمػػا اتجيػػت د ارسػػة نحػػك أىميػػة المختبػػر فػػي تػػدريس العمػػكـ ,كتناكلػػت د ارسػػة تسػػاؼ )(2003,Tsai
تصكرات نحك البيئة التعميمية المخبريػة ,كطػكرت د ارسػة سػكيني كبػاراديس )Paradis & Sweeney

 (2004,نمػػكذج مخبػػرؼ لئلعػػداد المينػػي لمعممػػي العمػػكـ المسػػتقبمييف ,كعمػػدت د ارسػػة اجايػػا كآخػػركف
)  (Ajayai &Others2011العكامل المحددة لنجاح المختبرات.
من حيث المنيج المستخدم في الدراسة:
اتفقت بعض الدراسات في استخداـ المنيج الكصفي المسحي كدراسة )الحرتكمى  ( 2014 ),كدراسة
)البمطاف كالحذيفى  (2006,كدراسة )المنتشرػ ( 2007,كدراسة )العسيرؼ(2003,
ك),السممي),(2010,الزىراني),(2001,الزىراني ,(2002,كآخركف ),(Others & Ajayai 2011

سكيني كباراديس ),(Paradi7 & Sweeney

كاستخدمت دراسات أخرػ المنيج الكصفي التحميمي كدراسة )أبك سمؾ (2015,كدراسة

)حمكد (2012,ك)الغامدؼ ),(2012,كتساؼ ),(2003,Tsaiكدراسة ) (Ajayai &Others2011
.كتفردت دراسة ) )Amalia Alexandre ;Eugenia cossa ,2014باستخداـ المنيج

التشاركى ,أما باقي الدراسات فقد استخدمت المنيج الكصفي.
من حيث أداة الدراسة:

استخدمت دراسة ) )Amalia Alexandre ;Eugenia cossa ,2014االستبانة ذات األسئمة

المغمقة كالمفتكحة ككرش العمل كأداة لمدراسة ,بينما اتفقت دراسة )أبكسمؾ ( 2015 ,كدراسة Mark

)  )W, Hacking ,2009سكيني كباراديس ) ,(2004, Paradis & Sweeneyكتساؼ
)(2003,Tsai
ودراسة (  )T.O.Adeyemi-2008في استخداـ المقابمة كاالستبانة في جمع بيانات الدراسة ,أما
باقي الدراسات فقد استخدمت االستبانة فقط كأداة لمدراسة.
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من حيث عينة الدراسة:
اتفقت بعض الدراسات في عينة الدراسة كدراسة)حمكد(2012,كدراسة )القميزؼ,(2000,

)الزىراني) ,(2009,السممي ,(2010,ك)الزىراني (2010,حيث شممت عينة الدراسة معممي كمشرفي

العمكـ ,كشممت دراسة اجايا كآخركف ) (Others & Ajayai 2011معممي العمكـ كمديرؼ المدارس,
كخصصت دراسة )عدكاف) ,(2000,العسيرؼ ,(2001,ك)المنتشرؼ (2007,معممي مادة األحياء

في المدارس الثانكية ,بينما اقتصرت دراسة )الزىراني (2001,معممي مادة الفيزياء في المرحمة

الثانكية ,أما دراسة) )Amalia Alexandre ;Eugenia cossa ,2014فقد شممت معممي
األحياء كالكيمياء كاتفقت دراسة )حمكد (2012,ك)المحاميد (2003,مع دراسة سكيني كباراديس

) (2004, Paradis & Sweeneyحيث كاف عينة الدراسة معممي العمكـ ,كاتجيت دراسات أخرػ
لتشمل طبلب المرحمة الثانكية قسـ العمكـ الطبيعية كدراسة )الزىراني ,(2002,ك كجمعت دراسة

تساؼ ) (2003,Tsaiمعممي العمكـ كطبلب قسـ العمكـ,,كدراسة Mark W, Hacking ,2009

)) كانت العينة مف فنيي المختبرات كمعممي العمكـ كذكػ الخبرة مف المسئكليف مف ذكػ الخبرة.بينما
شممت بعض الدراسات كدراسة )البمطاف كالحذيفى  (2006,قيمي المختبرات كالمعمميف كمديرؼ

المدارس كأما دراسة )أبكسمؾ (2015 ,تفردت بقيمي المختبرات في المرحمة الثانكية .

 3.3ثانيا الدراسات المتعمقة بإدارة اإلبداع:-
أوال الدراسات العربية:

-1دراسة عساف ( )2014بعنكاف ":كاقع إدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات

التعميـ العالي بمحافظة غزة كاستراتيجية مقترحة لتمكينو"

تيدؼ التعرؼ إلى كاقع إدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي

بمحافظة غزة مف كجية نظر العامميف فييا ,كالكشف عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية

عند مستكػ داللة ) (0.05≥ αبيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لكاقع إدارة اإلبداع كمدخل

لتحقيق الميزة التنافسية يعزػ إلى المتغيرات( المؤىل العممي – الجنس – سنكات الخدمة) ,كمف ثـ
كضع إستراتيجية إلدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي.

كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي بتطبيق استبانو مككنة مف ) (50فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت

ىي( :المكارد كقدرات المؤسسة ,الجكدة كاالبتكار كالتميز ,التعميـ ألمنظمي كالتحسيف المستمر,
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التكيف كاستدامة اإلبداع )كذلؾ عمي عينة مككنة مف ) (154مف العامميف في مؤسسات التعميـ

العالي بمحافظات غزة .

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية آلراء أفراد العينة حكؿ كاقع إدارة اإلبداع كمدخل

لتحقيق الميزة التنافسية تعزػ لمتغيرؼ المؤىل العممي كذلؾ لحممة الدراسات العميا ,كسنكات الخدمة

لصالح السنكات أكثر مف , 10كلمتغير الجنس كذلؾ لصالح الذككر في الدرجة الكمية لبلستبانة ,ما
عدا في المجاؿ الثالث( التعميـ المنظمي كالتحسيف المستمر(

كفػي ضػكء النتػائج تػـ كضػع إسػتراتيجية مقترحػة إلدارة اإلبػداع كمػدخل لتحقيػق الميػزة التنافسػية فػي

مؤسسات التعمػيـ العػالي ,كالتػي تككنػت مػف ( المنطمقػات ,المتطمبػات ,الخطػكات اإلجرائيػة) ,كأكصػى
الباحث بما يمي:
• اعتماد تخطيط السيناريك المستقبمي لممؤسسات لتحقيق الفاعمية ككشف اآل ارء ك االتجاىات
كالميكؿ المستقبمية نحك اإلبداع.
• ضركرة التركيز عند إدارة المكارد البشرية عمى المخاطر بأثرىا اإليجابي التي تحد مف قدرة
المؤسسة عمى استدامة الميزة التنافسية.

•

-2دراسة صيام ( )2013بعنوان":واقع تطبيق نظام إدارة المواىب البشرية " ىدفت التعرؼ

إلى كاقع تطبيق نظاـ إدارة المكاىب كاإلبداع مف خبلؿ فحص مدػ تكافر المبادغ الجكىرية ليذا

النظاـ مف كجية نظر أفراد اإلدارة العميا كالكسطى بالجامعة اإلسبلمية ,كقد استخدمت الباحثة المنيج
الكصفي كطبقت األداة عمى عينة قكاميا ) (113مف العامميف في الجامعة باختبلؼ مسمياتيـ

أف ىناؾ غمكضا في مفيكـ إدارة المكىبة كاإلبداع لدػ العامميف
الكظيفية .كقد أظيرت النتائج ّ
كخصكصا فيما يتعمق بعمميات ىذا النظاـ .كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا :
ضركرة كجكد لكائح تنظيمية كضركرة خمق ثقافة تنظيمية حكؿ أىمية إدارة المكىبة البشرية كادارة
اإلبداع كدكرىا في تكفير ميزة تنافسية.
•

 -3دراسة الصالح ) (2011بعنكاف  " :اإلبداع المؤسسي كتنمية المكارد البشرية"

ىدفت التعرؼ إلى دكر إدارة اإلبداع المؤسسي في تنمية المكارد البشرية في المنظمات غير الحككمية
 ,كقد تككنت عينة الدراسة مف ) (11مؤسسة غير حككمية في عماف  ,كاستخدمت الباحثة المنيج
الكصفي  ,كطبقت الدراسة استبانو عمى ) (225مكظفا في المؤسسات غير الحككمية ككانت أبرز
النتائج:
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• العاممكف في المنظمات يدرككف بشكل جيد مفيكـ اإلبداع المؤسسي كأىميتو بالنسبة لممؤسسة كأف
إلدارة اإلبداع بشكل إيجابي كمتميز أثر كبير في تنميتيـ.

لمساىمة العامميف اإلبداعية دكر فعاؿ في تعزيز كتطكير اإلبداع المؤسسي كأكصت الدراسة بضركرة
االىتماـ بتجارب إدارة اإلبداع المؤسسي لممنظمات غير الحككمية المكجكدة في الدكؿ األخرػ.

-3دراسة الحميدي والطيب ( )2011بعنوان ":االستثمار في التدريب وادارة المواىب -تجربة

دولة اإلمارات العربية المتحدة"

ىدفت إلى تكضيح مفيكـ االستثمار في التدريب كالمكىبة باعتبارىما بعض المصطمحات كاألفكار

الحديثة في مجاؿ المكارد البشرية ,استعرضت الدراسة إدارة المكاىب كاستثمارىا في مختمف مجاالت

العمل كاألسباب الداعية لبلىتماـ بالمكىبة بشكل عاـ .كأكضحت الدراسة جيكد دكلة اإلمارات

العربية المتحدة لدعـ المكاىب مف خبلؿ برنامج الشيخ خميفة لمتميز الحككمي ,كجائزة زيد لمكتاب,
كجائزة اإلبداع الشرطي كالجكائز التشجيعية األخرػ في المجاالت العممية كالثقافية كاألكاديمية.

استخدمت الدراسة ال منيج الكصفى ,ككانت أداة الدراسة عبارة عف استبياف كطبقت عمى العامميف فى
المؤسسات الحككمية فى دكلة اإلمارات العربية المتحدة ,لمتعرؼ عمى المكاىب ككيفية إدارتيا.

تكصمت الدراسة إلى اعتبار إدارة المكاىب مف القضايا الميمة باإلدارة الحديثة ,كأف إدارة المكاىب ىي
عممية تطكير كتكحيد كتكامل بيف التركيز عمى قدرات كمكاىب المكظفيف لتحقيق المنافسة كتطكير

العامميف الجدد كالمحافظة عمى العامميف الحالييف كجذب العامميف المكىكبيف مف ذكؼ الخبرات العالية
لمعمل في الشركات كالمؤسسات ,تساىـ إدارة المكاىب في تحقيق تنمية كتطكير المكارد البشرية بزيادة

معرفتيا كتنمية ميارتيا كتحسيف خبرات كميارات العامميف في القطاعات العامة كالخاصة كالمساىمة

في تطكير منظمات األعماؿ الحككمية كاألىمية بما يخدـ أىداؼ التنمية .ىناؾ آلية لكيفية اكتشاؼ
المكاىب مف خبلؿ مساىمة األفراد اإلبداعية كالمشاركة في إنجاز األعماؿ.
أكصت ىذه الدراسة بضركرة إببلء المزيد مف العناية كاالىتماـ باستقطاب كادارة المكاىب كالكفاءات
كتحفيزىا لضماف استم ارريتيا

في خدمة المؤسسات الخاصة .أك اإلسراع

بكضع ك إصدار

استراتيجيات عربية لمتعميـ كالتدريب الميني كالتقني لتعزيز الشراكة بيف الجيات العاممة في ىذا

الميداف كالجيات المستخدمة لمخرجاتو مما يساعد في إنجاح عممية تطكير األعماؿ كالكظائف.

-4دراسة العاجز وشمدان )  (2010بعنكاف ":دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدػ معممي
مدارس المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف"
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ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مدراء مدارس المرحمة الثانكية لمقيادة المدرسية كدكرىا في تنمية

اإلبداع لدػ المعمميف كىدفت إلى بياف اثر متغيرات الجنس كسنكات الخدمة كالمؤىل العممي

التخصص في البكالكريكس في الدكر القيادؼ لمتنمية اإلبداع كقد استخدـ الباحتاف المنيج الكصفي

التحميمي كاعد الباحتاف استبانو اشتممت عمى  33فقرة مكزعة عمى ثبلث مجاالت كىي اإلدارة

المدرسية المعمـ المنياج حيت استخدمت الباحتاف مقياس ليكرث خماسي اإلبعاد لئلجابة عف الفقرات
كفد تـ اختيار عينة الدراسة بصكرة عشكائية كبمغ عددىا 304معمـ كاستخدـ الباحتاف التك اررات

كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كاختبارات كما تـ استخدـ طريقة كركنباخ الفا

لحساب ثبات االستبانة كبعد تحميل النتائج باستخداـ البرنامج اإلحصائي spssتكصمت الدراسة إلى
النتائج التالية:

• إف القيادة المدرسية عندما تشجيع المعمميف عمى تعزيز المقررات الدراسية بما يخدـ النكاحي
اإلبداعية لدػ المتعمميف تجعل المعمميف ييتمكا بتطكير أدائيـ كقدراتيـ لتحقيق ىذا الجانب

• ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ دكر القيادة المدرية في تنمية اإلبداع لدػ المعمميف تبعا
لمتغير المؤىل العممي كسنكات الخدمة كالتخصص في البكالكريكس.
• -5دراسة الكرعاوى ) (2010بعنوان ":البنية التحتية إلدارة الموىبة وأبعادىا وأثرىا في تحقيق
األداء العالي لممنظمات دراسة مقارنة"

ىدفت إلى تحميل العبلقات السببية بيف إدارة المكاىب اإلبداعية  ,كاألداء العالي كقد أجريت الدراسة
في جامعتي الككفة كالقادسية  ,كقد تككنت عينة الدراسة مف) (88مف القيادات الجامعية ,كاستخدمت
المنيج الكصفى كأعدت أستبانة ليذا الغرض كتكصمت الدراسة إلى أف:

• المكىبة كاإلبداع ىما المصدر األىـ لتحقيق تنافسية كاستدامة المؤسسات بداللة عبلقات االرتباط
كالتأثير المعنكية.
• ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدارة المكاىب كاإلبداع تعزؼ إلى متغير الجامعة عمى
مستكػ األبعاد كالبنية التحتية.

كأكصت الدراسة بضركرة تنمية الكعي االستراتيجي لمقيادات الجامعية في مجاؿ إدارة المكىبة كاإلبداع

في تحسيف تنافسية الجامعات كأدائو.

أف تكلى القيادة الجامعية إدارة المكىبة أىمية كبرػ ,لتحسيف األداء العالى لممؤسسات التعميمية.
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-6دراسة المخاوى ) (2008بعنكاف ":دكر مديرؼ المدارس اإلعدادية لككالة الغكث الدكلية في
محافظات غزة في تنمية اإلبداع الجماعي لدػ معممييـ كسبل تطكيره"

ىدفت التعرؼ عمى دكر مديرؼ المدارس اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة في تنمية

اإلبداع الجماعي لدػ معممييـ مف كجية نظر المعمميف كما ىدفت لمكشف عف كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية تعزػ لمتغير الجنس كالمؤىل العممي كعدد سنكات الخدمة  ,كعرض سبل تطكير دكر
مديرؼ المدارس اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة في تنمية اإلبداع الجماعي لدػ
معممييـ  ,استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ك كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي

كمعممات المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة كعددىـ ) (2742معمما كمعممة  ,ككانت عينة الدراسة

األصمية عينة طبقية عنقكدية مسحكبة ,كقد بمغت ) (354معمما كمعممة  ,ككانت أداة الدراسة عبارة
عف استبانو تككنت مف  5مجاالت تناكلت دكر مدير المدرسة في تنمية اإلبداع الجماعي لدػ

المعمميف في التخطيط لمتدريس كتنفيذ الدركس كالمناىج كادارة الصف كالتقكيـ  ,كاستخدـ الباحث

التك اررات كالنسب كالمتكسطات كالنسب المئكية كاختبار t-testكتحميل التبايف األحادؼ الستخراج

النتائج  ,كخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا :

• تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ التخطيط لمدركس  -تنفيذ الدرس – المناىج تعزػ لجنس
أفراد عينة الدراسة كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ مجاؿ إدارة الصف كالتقكيـ تعزػ

لجنس المعمـ.
• عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لمتغير سنكات الخدمة كالمؤىل العممي.
كفى ضكء النتائج السابقة أكصت الدراسة بالتالي  :عقد دكرات تدريبية لمديرؼ المدارس اإلعدادية
كمعممييـ لرفع قدراتيـ اإلبداعية كتييئتيـ لمخبرات البلزمة كاثراء المناىج الدراسية باألنشطة اإلبداعية

التي تنمى اإلبداع عند المعمميف كالطمبة.

-7دراسة الحربي ) (2005بعنكاف" :أثر متغيرات البناء التنظيمي كالمتغيرات الشخصية عمى اإلبداع
اإلدارؼ لدػ المدراء في األجيزة الحككمية " السعكدية"

ىدفت التعرؼ إلي مستكؼ اإلبداع اإلدارؼ لممدراء السعكدييف في الك ازرات الخدمية في المممكة العربية

السعكدية  ,كمعرفة أكثر أبعاد اإلبداع اإلدارؼ تكف ار لدييـ  ,كتحديد ألثر الصيغ الرسمية كالمركزية
عمي مستكؼ اإلبداع اإلدارؼ  ,كأيضا تحديد المتغيرات الشخصية عمي مستكؼ اإلبداع اإلدارؼ ,

اعتمدت الباحث عمي المنيج الكصفي في جميع البيانات كاشتممت عينة الدراسة ) (384مدي ار كمف
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حكميـ مف المشرفيف كرؤساء األقساـ  ,كقد اعتمدت الباحث في ىذه الدراسة عمي االستبانة في جمع
البيانات  .كتمت معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ البرنامج اإلحصائي.Spss.

ومن أبرز ا لنتائج التي توصمت ليا الدراسة.
• أف مستكؼ اإلبداع اإلدارؼ بأبعاده الخمسة كىي )القدرة عمي حل المشكبلت ,كاتخاذ الق اررات ,

كالقابمية لمتغير كركح المجازفة  ,كسعة االتصاالت ( لممدراء في الك ازرات في المممكة السعكدية بشكل
عاـ مرتفع .

• تبيف كجكد تأثير لمتغيرات البناء التنظيمي )الصيغة الرسمية كالمركزية ,كالمتغيرات الشخصية
العمر ,كالمؤىل العممي( عمي اإلبداع اإلدارؼ لدؼ المدراء.

 -8دراسة العساف ) (2004بعنوان :واقع اإلبداع ومعوقاتو لدى مديرات المدارس لمدينة الرياض
ىدفت التعرؼ عمى مستكػ اإلبداع لدػ مديرات المدارس في مدينة الرياض كما أدػ كانت ىناؾ

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مديرات المدارس في مستكػ اإلبداع كفقا لمتغير المستكػ التعميمي ,
الخبرة  ,نكع المدرسة  ,العمر  ,المرحمة  ,التخصص  ,عدد البرامج التدريبية كالترؼ كذلؾ عمى
المعكقات التي تحد مف اإلبداع لدػ مديرات المدارس.

كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ككانت عينة الدراسة مككنة مف مديرات المدارس في
مدينة الرياض.
كقد أسفرت الدراسة عف عدد مف النتائج أىميا:
• غياب المستكيات اإلبداعية المرتفعة لدػ مديرات المدارس.
• ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكػ اإلبداع لدػ مديرات المدارس كفقا لمتغير المستكػ
التعميمي  ,الخبرة  ,نكع المدرسة  ,المرحمة  ,العمر  ,التخصص  ,عدد البرامج التدريبية( .

كقد خمصت الدراسة إلى التكصيات التالية :
• االىتماـ بأعداد ألدكات التي يمكف استخداميا في اختيار مديرات المدارس بحيث تتضمف مقاييس
القدرات اإلبداعية كالقيادية.
• منح مديرات المدارس صبلحيات تتناسب مع مسؤكلياتيف كتتيح ليف قد ار مف االستقبللية ك حرية
التصرؼ .

• العناية بتكفير اإلمكانيات التي يتطمبيا التجديد كاالبتكار مف المدارس.
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ثانيا الدراسات األجنبية:

.-1دراسة عبد الناصروآخرون ) ( Abd Nasir & others, 2012بعنواف" :إدارة المواىب في

اثنتين من الشركات الرائدة في ماليزيا".

""Managing Talent in Two Leading Companies in Malaysia

ىدفت التعرؼ إلى إدارة المكاىب التي تطبقيا الشركات ,كتحديد االختبلفات في نيج إدارة

المكاىب كتحديد المشاكل في إدارة المكاىب في الشركات .ك التعرؼ عمى فعالية المكاىب .

كقد أجريت دراسة استطبلعية مف بضعة أبحاث ذات الصمة في ماليزيا متعمقة بممارسات

إدارة المكاىب فى المنظمة .كما أجريت مقاببلت متعمقة مع مديرؼ المكارد البشرية ستة مف
)(GLCs

لمحصكؿ عمى فكرة عف الكيفية التي يتـ بيا ممارسة إدارة المكاىب .كأجريت أيضا دراسة

مقطعية خبلؿ فترة اثني عشر شي ار عف طريق مقاببلت متعمقة مع األفراد ذكؼ الصمة ,كاستخدمت
برامج لتحميل البيانات إحصائيا.
خمصت الدراسة بأف جميع الشركات قد بدأت الشركع في برامج إدارة المكاىب نظ ار لضغط

األعماؿ الداخمية كالخارجية ,حيث تنظر كبل الشركتيف إلدارة المكاىب باعتبارىا دافعا ميما لنمك

الشركة كمصد ار لمميزة التنافسية ,لكف ممارسة ىذه اإلدارة ال تزاؿ في مرحمة مبكرة مف التنمية األمر

الذؼ يتطمب المزيد مف التفاىـ عمى ىذا المفيكـ .أؼ أف ممارسات إدارة المكاىب التزاؿ غير راسخة .
أكصت الدراسة لكبل الشركتيف أك شركات أخرػ في ماليزيا ,بضركرة تبني ممارسات فعالة

إلدارة المكاىب ,عف طريق إنشاء كحدة إدارة المكاىب الخاصة .كتحديد سبل لمتغمب عمى دكراف

أفضل المكاىب .كالحفاظ عمى المكاىب داخل الشركة ,كتدريب المزيد مف الخبراء لتقديـ برنامج
المكاىب كتطكير المدربيف .كضركرة تقديـ التعكيض العادؿ كالحكافز الجذابة ألكلئؾ الذيف كانكا في
برنامج إدارة المكاىب لمنعيـ مف مغادرة الشركة لحزمة األجكر كتكفير أفضل مسار كظيفي كاضح

لممكاىب .

.-2دراسة كييند ) ( Kehinde, 2012بعنوان ":إدارة المواىب :تأثيرىا عمى األداء التنظيمي"

""Talent Management : Effect On Organizational Performance

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص تأثير إدارة المكاىب عمى األداء التنظيمي ,كذلؾ عف طريق

استخداـ استبانو كمنيج مسحي لجمع البيانات األكلية لمدراسة.
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كشفت الدراسة إلى أف نظاـ إدارة المكاىب ليا أثر إيجابي عمى األداء العاـ لممنظمة ,كأف نظاـ إدارة

المكاىب أيضا لو تأثير عمى أداء الشركة متعددة الجنسيات كالشركات الكطنية كلكف الصغيرة
كالمتكسطة الحجـ لـ تكسب ىذه التقنية بعد في بيئة األعماؿ النيجيرية التي تناكلتيا الدراسة.

أكصت الدراسة بضركرة استخداـ نظاـ إدارة المكاىب لجميع فئات المكظفيف داخل الشركة التي لدييا
مكىبة خاصة .كما ينبغي أف تفصل الشركة بيف نظاـ إدارة المكاىب كنظاـ إدارة المكارد البشرية

داخميا.

-3دراسة ريكو ( ( Riccio , 2010بعنوان" :إدارة الموىبة واإلبداع في التعميم العالي – قادة
المستقبل"

"Talent Management In Higher Education Developing e Merging
Leaders Within the administration at a private colleagues and
"universities

ىدفت إلى زيادة ميارات قادة المستقبل مف أجل تحقيق االستم اررية كالبقاء كذلؾ مف خبلؿ التحقيق
مف عدة مجاالت  :الرؤية  ,االلتزاـ  ,القيادة  ,إدارة المكاىب كقد أكضحت الدراسة أف  :ىناؾ عبلقة
بيف إدارة المكىبة كخطط المؤسسات اإلستراتيجية كاتباع منيج شامل لتطكير اإلبداعات عمى جميع

المستكيات في المؤسسة.

كتكصمت الدراسة إلى عرض نمكذج إجرائي شامل يخدـ كيدعـ المكارد البشرية كمحترفي التعميـ

العالي بشكل عاـ

عمى الرغـ مف التقدـ الذؼ تـ إح ارزه في العديد مف المؤسسات في جميع أنحاء العالـ  ,فإف كيفية

استثمار الكقت في إدارة المكاىب كاإلبداعات ىك أىـ ما يحقق النجاح في المؤسسات.

-4دراسة جميسون ) (Gilson and shalley, 2004بعنكاف" قميل مف اإلبداع كثير مف

االنجاز:اختيار درجة انغماس فريق العممي العمميات اإلبداعية "

"Alittle creativity goes a long way ; an examination of teams

"engagement creative processes

ىدفت الدراسة التعرؼ عمي العمميات اإلبداعية كالعكامل التي تؤثر عمي االنغماس فييا مف قبل العمل
كالتعرؼ كذلؾ عمى العبلقة بيف كل مف مظاىر تصميـ الميمة كاالتجاه نحك نشاطات الفريق

كخصائص فرؽ العمل مف ناحية كاالنغماس في العمميات اإلبداعية مف ناحية أخرؼ  .كقد تكصمت

الدراسة الي النتائج التالية:
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• كمما اعتقد أعضاء الفريق بأف عمميـ يتطمب إبداعا اكتر كمما زاد في العمميات اإلبداعية.
• كمما اعتقد أعضاء الفريق العمل باف عمميـ يتطمب ترابط في الميمات كمما ازداد انغماس الفريق
في العمميات اإلبداعية.
• كمما شارؾ أعضاء الفريق في عممية حل المشكبلت الخاصة بالفريق كمما ازداد انغماسيـ في
العمميات اإلبداعية.
• يعتبر أعضاء الفريق الذيف ينغمسكف أكثر في العمميات اإلبداعية في مناخ عمل الفريق أكثر
دعما لئلبداع

كقد أكصت الدراسة بإجراء بحكث مستقبمية حكؿ العكامل التي تجعل االنغماس الكظيفي في

العمميات اإلبداعية أكثر نجاحا كجذبا لممكظفيف.

 -5دراسة ترويمان (  (Toremen ,2003بعنكاف اإلدارة كالمدرسة اإلبداعية .العمكـ التربكية :

النظرية كالعممية  ,في منطقة جكىانسبرغ التعميمية في جنكب أفريقيا"

""Creative school and Administration Educational sciences theory practical

ىدفت إلى التعرؼ عمى العكامل التي يمكف أف يستخدميا المديركف لتككيف إبداعية في
المدرسة  ,كالخصائص التي تميز المناخ التنظيمي اإلبداعي في منطقة جكىانسبرغ التعميمية في

جنكب أفريقيا  .استخدـ فيو المنيج الكصفي الكثائقي باالعتماد عمى الكتب كالدراسات ذات العبلقة
بمكضكع الدراسة .تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا :أف مف العكامل التي تساعد المديريف

عمى تككيف بيئة إبداعية في المدرسة  ,تقكيـ اإلنجازات بعدالة إتاحة الفرصة لمعامميف عمى الرغبة في

المجازفة  ,عدـ الخكؼ مف الفشل  ,التعامل مع أخطاء العامميف بالتسامح كالرحمة  ,الحد مف
البيركقراطية بتركيز السمطات في يٍد كاحدة  ,تكفير نظاـ اتصاؿ يسمح بتبادؿ الخبرات كاألفكار

كتشجيع اإلبداع الفردؼ  ,تقديـ الدعـ النفسي ,كاعطاء كقت كاؼ لممبدعيف  ,منح الحكافز لممبدعيف ,

كتكفير اإلمكانات المادية البلزمة اإلبداع  ,كما بينت الدراسة أف اإلبداع يمكف تعممة مف خبلؿ الجك

المساعد كالدعـ.
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-6دراسة ميدينا ) (medina 2000بعنوان ":القوة االجتماعية والقيادة اإلبداعية المساندة لذلك"

""Social force and creative leadership support for this

ىدفت ىده الدراسة إلى استكشاؼ مدػ تأثير قكة القائدة كابداع المعمميف في المدارس الثانكية

األساسية كشممت عينة الدراسة ) (123معمما تـ اختيارىـ مف ) (18مدرسة باإلضافة إلي مديرييـ
مف منطقة جنكب كاركلينا  .كاستخداـ الباحث أداة قكة القائدة االجتماعية كاستبياف الدعـ التقني كأداة
اتجاىات اإلفراد نحك اإلبداع الدعـ كاالستقبلؿ كأداة الدافعية إلي اإلبداع .
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسية :
 -1إف اإلبداع لدػ المعمميف يخضع لعدة مؤثرات مف أىميا الدعـ التقني مف المدرسة كمستكػ

دافعية المعمـ الشخصية حيث إف مستكػ الدافعية لدؼ العامميف ارتبط ايجابية مباشرة مع اإلبداع
لدػ المعمميف .

-2إف قكة القائد االجتماعية يمكنيا إف تزيد أك تعيق الدافعية كالدعـ التقني ليـ

 3.4التعقيب عمى الدراسات السابقة المتعمقة بإدارة اإلبداع:
من حيث موضوع الدراسة :
مػػف خػػبلؿ عػػرض الد ارسػػات السػػابقة نجػػد أف بعػػض الد ارسػػات تناكلػػت كاقػػع إدارة اإلبػػداع فػػي مؤسسػػات
التعمػػيـ العػػالي كد ارسػػة )عسػػاؼ  (2014,كد ارسػػة )صػػياـ  (2013,كمنيػػا مػػا تنػػاكؿ إدارة المكىبػػة
كدراسة )  ( 2012 ,others & Nasir Abdكدراسة )  ( 2012 ,Kehindeكدراسة ) الحميدؼ
كالطيب ( 2011 ,كدراسة )الكرعاكػ  )2010,كدراسة )(Riccio ,2010

كتناكلػػت د ارسػػة العسػػاؼ ) (2004معكقػػات إدارة اإلبػػداع كاتجيػػت بعػػض الد ارسػػات إلػػى معرفػػة دكر

المػ ػػدير فػ ػػي العمميػ ػػة اإلبداعيػ ػػة كد ارسػ ػػة (العػ ػػاجز كشػ ػػمداف ( 2010كد ارسػ ػػة)المخاكػ (2008,كد ارسػ ػػة
)الحرب ػ ػ ػػى ( 2005,د ارس ػ ػ ػػة تركيم ػ ػ ػػاف ) (Toremen ,2003ك د ارس ػ ػ ػػة مي ػ ػ ػػدينا )(2000 medina
كىدفت د ارسػة جميسػكف ) (2004 shalley Gilson andالتعػرؼ الػى العمميػات اإلبداعيػة كالعكامػل

التػػي تػػؤثر عمػػي االنغمػػاس فييػػا أمػػا د ارسػػة) الصػػالح (2011,فػػق تناكلػػت اإلبػػداع المؤسسػػي كتنميػػة

المكارد البشرية.

من حيث المنيج المستخدم في الدراسة :

اسػ ػػتخدمت د ارسػ ػػة )العػ ػػاجز كشػ ػػمداف (2010,كد ارسػ ػػة )المخػ ػػاكػ (2008,المػ ػػنيج الكصػ ػػف التحميمػ ػػي
كتفػػردت د ارسػػة تركيمػػاف ) (Toremen ,2003باسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي الكثػػائقي كاسػػتخدمت بػػاقي

الدراسات المنيج الكصفي .

89

من حيث أداة الدراسة :
اسػ ػػتخدمت د ارسػ ػػة )  ( 2012 ,others & Nasir Abdالمقابمػ ػػة كػ ػػأداة لمد ارسػ ػػة ,كاسػ ػػتخدمت بػ ػػاقي
الدراسات االستبانة أداة لمدراسة.
من حيث عينة الدراسة :
اتفقت دراسة )عسػاؼ (2014,كد ارسػة )صػياـ (2013,ككػذلؾ د ارسػة ريكػك ) (Riccio ,2010فػي
عينة الدراسة كىـ العامميف في مؤسسات التعميـ العالي بينما كانت العينة في دراسة )الصػالح(2011,

كدراسة )  )2012 ,others & Nasir Abdودراسة ) )2012 ,Kehinde

كد ارس ػػة )الحمي ػػدػ كالطي ػػب (2011,ش ػػممت العين ػػة الم ػػكظفيف ف ػػي الش ػػركات الحككمي ػػة,أما ف ػػي ب ػػاقي
الدراسات فكانت العينة مف المعمميف كالمدراء.

 3.5التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ العرض السابق لبعض الدراسات المرتبطة بمكضكع الدراسة الحالية كالتي ليا عبلقة
بالمختبرات كقيمييا ,كادارة اإلبداع ,نجد إف ىذه الدراسات قد تناكلت كل متغير مف متغيرات الدراسة

المقترحة عمى حدة ,فالدراسات التي تناكلت قيمي المختبرات في اغمبيا ركزت عمى الصعكبات التي

تكاجو العمل المخبرؼ ,ككذلؾ ضركرة إجراء مراجعة دكرية لمعمل المخبرؼ كمككناتو لمتأكد مف مدػ
تحقيق أىداؼ الخطة لمعاـ الكاحد ,كاالىتماـ بالبدائل اإلستراتيجية ,كتدريب المعمميف كقيمي

المختبرات عمى كل ما ىك جديد.

كالدراسات التي تناكلت إدارة اإلبداع ركزت عمى اإلبداع في المؤسسات كالشركات كبعضيا تناكؿ إدارة

اإلبداع في المجاؿ التربكؼ.

أوجو االتفاق و أوجو االختالف بين الدراسات السابقة:

المحـــــــــور األول  :مػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػػث المكضػ ػ ػ ػػكع تنكعػ ػ ػ ػػت الد ارسػ ػ ػ ػػات التػ ػ ػ ػػي تناكلػ ػ ػ ػػت كاقػ ػ ػ ػػع المختب ػ ػ ػ ػرات
كد ارسػ ػ ػ ػػة( )T.O.Adeyemi-2008ك)السػ ػ ػ ػػممى (2010 ,كد ارسػ ػ ػ ػػة )الزى ارنػ ػ ػ ػػي,(2010,كد ارسػ ػ ػ ػػة

)الزى ارن ػ ػػى ( 2009,ك)المنتش ػ ػػرػ ( 2007,ك)المحامي ػ ػػد ( 2003,كد ارس ػ ػػات تناكل ػ ػػت أداء مشػ ػ ػرفي
المختبرات المدرسية كد ارسػة )البمطػاف كالحػذيفى  ,(2006,أمػا د ارسػة )أبػك سػمؾ (2015,فقػد تناكلػت
المشػػكبلت التػػي تكاجػػو قيمػػي المختبػرات فػػي المػػدارس الثانكيػػة ,أمػػا الد ارسػػة الحاليػػة فقػػد تناكلػػت األداء

الميني لقيمي المختبرات العممية.
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المحــور الثــاني:تناكلػػت الد ارسػػات كاقػػع إدارة اإلبػػداع فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي كد ارسػػة )عسػػاؼ
(2014,

كد ارسػػة )صػػياـ  (2013,كمنيػػا مػػا تنػػاكؿ

إدارة

المكىبػػة

كد ارسػػة ) Abd

 ( 2012 ,others & Nasirكد ارسػػة )  ( 2012 ,Kehindeكد ارسػػة )الحميػػدؼ كالطيػػب2011 ,

( كدراسة )الكرعاكػ  )2010,كدراسة ) (Riccio ,2010كمنيا ما تناكؿ اإلبداع فػي المػدارس ك ارسػة
)المخاكػ (2008,كدراسة )العاجز كشمداف, (2010,أما الدراسة الحالية فقػد تناكلػت إدارة اإلبػداع لػدػ
مديرؼ المدارس.

من حيث المنيج:
اسػػتخدمت بعػػض الد ارسػػات المػػنيج الكصػػفي ,كبعضػػيا اسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي التحميمي,كىنػػاؾ

دراسات استخدمت المنيج الكصفي المسحي ,كدراسة كاحدة استخدمت المنيج الكصفي الكثائقي.

من حيث أداة الدراسة:

اس ػػتخدمت معظ ػػـ الد ارس ػػات االس ػػتبانة ك ػػأداة لمد ارس ػػة كبعض ػػيا اس ػػتخدـ المقابم ػػة باإلض ػػافة لبلس ػػتبانة

كاسػتخدمت د ارسػة ) )Amalia Alexandre ;Eugenia cossa ,2014االسػتبانة ذات األسػئمة
المغمقػ ػ ػػة كالمفتكح ػ ػ ػػة ككرش العم ػ ػ ػػل ك ػ ػ ػػأداة لمد ارس ػ ػ ػػة ,ك د ارس ػ ػ ػػة ) (2012 ,others & Nasir Abd
استخدمت المقابمة كأداة لمدراسة.
من حيث مجتمع الدراسة:

تنػ ػ ػػكع مجتمػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الد ارسػ ػ ػػات السػ ػ ػػابقة فقػ ػ ػػد كػ ػ ػػاف فػ ػ ػػي د ارسػ ػ ػػة )عسػ ػ ػػاؼ (2014,كد ارسػ ػ ػػة
)صياـ (2013,ككذلؾ دراسة ريكك ) (Riccio ,2010العامميف في مؤسسات التعميـ العالي

أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة )الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح (2011,كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ) )2012 ,others & Nasir Abd
ود ارس ػ ػ ػػة ) ) ) 2012 ,Kehindeالص ػ ػ ػػالح (2011,كد ارس ػ ػ ػػة ) )2012 ,others & Nasir Abd
ود ارس ػ ػػة )  ) 2012 ,Kehindeكد ارس ػ ػػة )الحمي ػ ػػدػ كالطي ػ ػػب (2011,تك ػ ػػكف مجتم ػ ػػع الد ارس ػ ػػة م ػ ػػف

المػػكظفيف فػػي الشػػركات ,كب ػػاقي الد ارسػػات تكػػكف مجتمػػع الد ارس ػػة مػػف قيمػػي المختب ػرات أك المعمم ػػيف
كالمدراء كالمشرفيف .

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

-1إعداد اإلطار النظرؼ لمدراسة الحالية.
-2اختيار المنيج المناسب لمدراسة.
-3إعداد األداة المناسبة لمدراسة.

-4استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لمدراسة .
 -5تدعيـ نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة.
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ما تميزت بو الدراسة الحالية:
-1تناكلت الدراسة األداء الميني لقيمي المختبرات العممية في المػدارس الحككميػة بمحافظػات غػزة
كعبلقتو بإدارة اإلبداع لدػ مديرييـ لتحديد العبلقة بينيما.

-2استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي.
-3استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة.

-4تك ػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف ك ػػل قيم ػػي المختبػ ػرات العممي ػػة ف ػػي الم ػػدارس الحككمي ػػة ف ػػي جمي ػػع
محافظات قطاع غزة.

-5عينة الدراسة ىي نفسيا مجتمع الدراسة.

-6تعتبر الدراسة األكلى التي تناكلت األداء المينػي لقيمػي المختبػ ارت كعبلقتػو بػإدارة اإلبػداع لػدػ
مديرىـ عمى حد عمـ الباحثة.
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 4الفصل الرابع
إجـراءات الدراسـة امليدانية
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4.2
4.4
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ثانيا :مجتمع الدراسة
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سادسا :األساليب اإلحصائية
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الفصل الرابع
منيج واجراءات الدراسـة

يتضػػمف ىػػذا الفصػػل الخطػكات كاإلجػراءات التػػي تمػػت فػػي الجانػػب الميػػداني مػػف ىػػذه الد ارسػػة
مف حيث منيج الدراسة ,كمجتمع الد ارسػة ,كالعينػة التػي طبقػت عمييػا ,كاألدكات المسػتخدمة ,كالد ارسػة

االسػػتطبلعية التػػي ىػػدفت لمتحقػػق مػػف صػػدؽ كثبػػات األدكات ,كالتكصػػل إلػػى النتػػائج النيائيػػة لمد ارسػػة,
كذلؾ عمى النحك التالي:

 4.1منيج الدراسة:

اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي األسػػمكب التحميمػػي ,كىػػك المػػنيج الػػذػ يحػػاكؿ "كصػػف

الظػػاىرة مكضػػكع البحػػث ,كيقػػارف كيقػػيـ أمػػبل فػػى الكصػػكؿ الػػى تعميمػػات ذات معنػػى يزيػػد بيػػا رصػػيد

المعرفة عف تمؾ الظاىرة ,دكف تدخل الباحث فى مجرياتيا" )الخطيب(25:2002,

كتحدد الدراسة الكصفية الكضع الحالي لمظاىرة المراد دراستيا كىك منيج يستخدـ االستبيانات

في جمع البيانات عمى أف تككف عمى درجة مف المكضكعية كالثبات ) .أبك عبلـ(50 :2011 ,

كيعتمد المنيج الكصفي األسمكب التحميمي عمى أداة كاحدة أك أكثر ,مف أىميا االستبانة لجمع كتحميل

البيانات سكاء يحصر جميع ىذه البيانات بالمسح الشامل أك أسمكب العينات .

كقد اتبعت الباحثة أسمكب المسح الشامل لحرصيا عمى الكصكؿ لنتائج كدالالت معبرة عف كاقع

مجتمع الد ارسة بشكل دقيق.

 4.2مجتمع الدراسة:

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع قيمي المختبرات في المدارس الحككمية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ
بمحافظات قطاع غزة بمغ حجـ مجتمع الدراسة ) (395مف قيمي المختبرات بالمدارس الحككمية

بمحافظات قطاع غزة ,منيـ ) (178مف مدارس الذككر ك) (165مف مدارس اإلناث ك) (52مف

مدارس مختمطة ككل ىذه المدارس تابعة لك ازرة التربية كالتعميـ).ك ازرة التربية كالتعميـ.(2015,
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 4.3عينة الدراسة:
أ .العينة االستطالعية:
اتبعت الباحثة أسمكب المسح الشامل لدراسة األداء الميني لقيمي المختبرات العممية فى المدارس

الحككمية بمحافظات غزة كعبلقتو بإدارة اإلبداع لدػ

مديرييـ.

كقد تـ اختيار عينة عشكائية استطبلعية قكاميا ) (32مف القيميف مف كبل الجنسيف مف مجتمع
الدراسة ,كتـ تطبيق األدكات المستخدمة في ىذه الدراسة عمى ىذه العينة بيدؼ التحقق مف صبلحية

األدكات لمتطبيق عمى أفراد العينة الكمية ,كذلؾ مف خبلؿ حساب صدقيا كثباتيا بالطرؽ اإلحصائية
المبلئمة.
ب .العينة الميدانية:
ت ػػـ تطبي ػػق االس ػػتبانة عم ػػى ك ػػل مجتم ػػع الد ارس ػػة كى ػػك جمي ػػع قيم ػػي المختبػ ػرات ف ػػي م ػػدارس

محافظات غزة ,كقامت الباحثة بتكزيع ) (363استبانو كاستردت الباحثة ) (350استبانو ,كىك ما ش ّػكل

) (%94,6مف مجتمع الدراسة ,كىي عينة كافية إحصائيا لمحصكؿ عمى نتائج تمثػل مجتمػع الد ارسػة,
مػ ػػنيـ ) (185مػ ػػف القيمػ ػػيف بنسػ ػػبة ) (%52,9ك) (165مػ ػػف المعممػ ػػات بنسػ ػػبة ) (%1.47أمػ ػػا ب ػ ػػاقى
االستبانات الغير مستردة فكانت بسبب اإلجازات أك السفر.
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كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف التك ػ اررات كالنسػػب المئكيػػة لتكزيػػع أف ػراد العينػػة تبعػػا لعػػدد مػػف المتغي ػرات

المستقمة التصنيفية ,كذلؾ كما يمي:

جدول ()1

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لممتغيرات التصنيفية
البيان

المتغير

العدد

%

ذككر

185

52.9

إناث

165

47.1

بكالكريكس

309

88.3

دراسات عميا

41

11.7

رفح

35

10.0

خانيكنس

37

10.6

شرؽ خانيكنس

36

10.3

الكسطى

43

12.3

شرؽ غزة

68

19.4

غرب غزة

66

18.9

الشماؿ

65

18.6

أقل مف  5سنكات

60

17.1

10 – 5

153

43.7

أكثر مف  10سنكات

137

39.1

ذككر

166

47.4

إناث

149

42.6

35

10.0

النكع االجتماعي
المؤىل العممي

المنطقة التعميمية

سنكات الخدمة

نكع المدرسة
مختمط
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 4.4أدوات الدراسة:

أعدت الباحثة أستبانة مككنة مف جزئيف لجمع البيانات المتعمقة بمكضكع الدراسة كىما:
-1الجزء األكؿ استبانة األداء الميني لقيمي المختبرات العممية.
-2الجزء الثانى استبانو إدارة اإلبداع.
كقد صممت الباحثة أداة الدراسة كالمتمثمة في االستبانة حيث أتبعت عدة خطكات تتمخص فيما يمي-:
-1االطبلع عمى األدب التربكؼ كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة كاالستفادة منيا في
بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.
-2صياغة الفقرات بشكل متجانس كمرتبط بعناكيف المجاالت التي تنتمي إلييا الفقرات.
-3استشارة ذكػ الخبرة كاالختصاص مف العامميف في ىذا المجاؿ مف الجامعات كمف ك ازرة التربية
كالتعميـ كالعامميف في ىذا المجاؿ .
-4إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية.
-5عرض االستبانة عمى مشرفي الدراسة مف أجل اختبار مدػ مبلئمتيا لجمع البيانات .
-6تـ عرض االستبانة عل عدد مف المحكميف التربكييف لمتحقق مف صدقيا كاألخذ بآرائيـ المشتركة
كالممحق رقـ ) (2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

-7تـ تجييز األستبانة في صكرتيا النيائية.

صنفت متغيرات الدراسة إلى ثبلثة فئات ككانت عمى النحك التالي:
أكال :المتغيرات الديمكغرافية :كتشمل الجنس ,المنطقة التعميمية,سنكات الخدمة,المؤىل العممى,نكع

المدرسة.

ثانيا:متغيرات استبانة األداء الميني لقيمي المختبرات كتشتمل عمى أربعة مجاالت.

ثالثا:متغيرات استبانة أدارة اإلبداع كتشتمل عمى أربعة مجاالت.
 .1استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات :إعداد (الباحثة)
بعد االطبلع عمى األطر النظرية كالدراسات السابقة كالمتعمقة بمكضكع الدراسة ,فقد قامت
الباحثة بإعداد استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات ,كالتي تككنت مف ) (41فقرة مكزعة عمى
أربعة مجاالت ,كالجدكؿ التالي يبيف تكزيع الفق ارت عمى المجاالت.
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جدول ()2

توزيع الفقرات عمى مجاالت استبانة األداء الميني لقيمي المختبرات
عدد الفقرات

مجاالت االستبيان
التخطيط

11

استثمار اإلمكانيات

9

التعمم المستمر

9

التنفيذ اإلبداعي

12

االستبانة ككل

41

كتتـ االستجابة عمى فقرات االستبانة كفقا لتدرج ليكرت الخماسي )كبيرة جدا – كبيرة–

متكسطة– قميمة– قميمة جدا( كتصحح عمى التكالي بالدرجات ) ,(1 - 2 – 3 – 4 – 5كجميع
الفقرات إيجابية التصحيح.
كيتـ احتساب درجة المفحكص عمى االستبانة بجمع درجاتو عمى كل مجاؿ كجمع درجاتو

عمى جميع المجاالت لحساب الدرجة الكمية لؤلداء الميني لقيمي المختبرات ,كتتراكح الدرجة بيف )41

–  205درجة( ,كتعبر الدرجة المنخفضة عف تدني مستكػ األداء الميني لقيمي المختبرات فيما تعبر
الدرجة المرتفعة عف درجة عالية لممارسة األداء الميني لقيمي المختبرات.

صدق وثبات استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات:

يقصد بصدؽ األداة قدرتيا عمى قياس ما كضعت لقياسو,كألؼ درجة يمكف تفسير القيـ الناتجة مف

تكظيفيا عمى االستخدامات المقترحة لؤلداة ,لمتحقق مف صدؽ استبانو الدراسة استخدمت الباحثة.

أ .صدق المحكمين:

لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خبلؿ صدؽ المحكميف ,قامت الباحثة بعرض الصكرة
األكلية لبلستبانة عمى عدد مف المحكميف مف األساتذة المختصيف ممحق رقـ) (2كذلؾ بيدؼ معرفة

آرائيـ كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ مجاالت االستبانة كفقراتيا كمدػ كضكحيا ,كترابطيا ,كمدػ

تحقيقيا ألىداؼ الدراسة,كقد استجابت الباحثة لمتعديبلت التى اتفق عمييا غالبية المحكميف كتـ تفريغ

المبلحظات التي أبداىا المحكمكف كفي ضكئيا قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض الفقرات باالستعانة
بالمشرؼ كأصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية تتككف مف ) (41فقرة.
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ب .صـدق االتساق الداخمي:
يعرؼ بصدؽ االتساؽ الداخمي كيقصد بمدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات األستبانة مع المجاؿ

الذؼ تنتمي إليو كيقدر صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ احتساب معامل بيرسكف لكل فقرة .مف
فقرات المجاالت الثمانية.
لحساب الصدؽ قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كل فقرة كدرجة المجاؿ
الذؼ تنتمي إليو ,كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ:
جدول ( )3

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول (التخطيط) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

فقرات المجال األول (التخطيط)

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

أعد خطة سنكية لممختبر في بداية كل عاـ دراسي.

0.365

دالة عند 0.01

2

أنظـ السجبلت الخاصة بالمختبر في بداية العاـ الدراسي.

0.737

دالة عند 0.01

0.586

دالة عند 0.01

0.764

دالة عند 0.01

5

أحرص عمى تكفير كسائل السبلمة في المختبر.

0.573

دالة عند 0.01

6

أتأكد مف كجكد األجيزة كاألدكات البلزمة إلجراء التجارب العممية.

0.749

دالة عند 0.01

0.688

دالة عند 0.01

0.816

دالة عند 0.01

0.764

دالة عند 0.01

0.840

دالة عند 0.01

0.743

دالة عند 0.01

3
4

7
8
9
10
11

أقكـ بجرد سنكؼ لؤلجيزة كاألدكات المكجكدة لتحديد احتياجات

المختبر.

أصمـ لكحة إرشادات ترشد الطبلب إلى سبلمة التصرؼ داخل
المختبر.

أنسق جدكؿ حصص المختبر بما يمكف جميع معممي العمكـ مف
استخداـ المختبر.
أنظـ األجيزة كاألدكات في مكاف يسيل الكصكؿ إليو.
أخطط لتنظيـ األنشطة المخبرية بما يحقق المساكاة في االستفادة
منيا.
اتخذ اإلجراءات التي تحافع عمى نظافة المختبر قبل إجراء

التجارب كبعدىا.

أتأكد مف صبلحية المكاد الكيميائية بشكل مستمر.

قيمة )ر( الجدكلية )د.ح= (30عند مستكػ داللة  ,0.349 =0.05كعند مستكػ داللة 0.449 =0.01
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يتضح مف النتائج في جدكؿ رقـ ) (3أف ىنػاؾ ارتباطػا داال إحصػائيا بػيف كػل فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ

األكؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ مما يدؿ عمى أف األداة صادقة تقيس ما كضعت لقياسو.
جدول ( )4

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني (استثمار اإلمكانيات) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

فقرات المجال الثاني (استثمار اإلمكانيات)

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.685

دالة عند 0.01

2

استثمر مكارد البيئية المحيطة في تعزيز استخدامات المختبر.

0.488

دالة عند 0.01

3

أستجيب لبلقتراحات التي تتعمق باحتياجات المختبر المدرسي.

0.600

دالة عند 0.01

4

أستفيد مف الكفاءات العممية لمزمبلء في تجكيد العمل المخبرػ.

0.761

دالة عند 0.01

0.771

دالة عند 0.01

6

أستفيد مف خبرة مشرؼ المختبرات.

0.804

دالة عند 0.01

7

أىتـ بمقترحات كأراء المدير حكؿ تطكير العمل المخبرؼ.

0.716

دالة عند 0.01

0.650

دالة عند 0.01

0.829

دالة عند 0.01

1

5

8
9

استخدـ المختبر لتنفيذ التجارب ك األنشطة العممية عمى مدار

العاـ.

أطمع عمى الكتب كالمراجع العممية التي تثرػ األنشطة
المخبرية.

أتكاصل مع مؤسسات المجتمع المحمى لتكفير أجيزة كمكاد
لممختبر.

أتعاكف مع معممي العمكـ في المدرسة إلنجاز المشاريع

الطمكحة.

قيمة )ر( الجدكلية )د.ح= (30عند مستكػ داللة  ,0.349 =0.05كعند مستكػ داللة 0.449 =0.01

نبلحع مف الجدكؿ السابق أف ىناؾ ارتباطا داال إحصائيا بيف كل فقرة مف فقرات المجاؿ الثانى
)استثمار اإلمكانيات( كالدرجة الكمية لممجاؿ الذػ تنتمى اليو ,مما يدؿ عمى أف األداة صادقة,
كيطمئف الييا لتقيس ما كضعت لقياسو.
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جدول ( )5
ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث (التعمم المستمر) مع الدرجة الكمية لممجال
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.517

دالة عند 0.01

2

أحرص عمى التطكير الميني كتنمية مياراتي الذاتية

0.771

دالة عند 0.01

3

أستخدـ كسائل التكنكلكجيا داخل المختبر

0.598

دالة عند 0.01

4

أشرؾ أكبر عدد ممكف مف الطمبة في تنفيذ األنشطة العممية.

0.628

دالة عند 0.01

0.654

دالة عند 0.01

6

أسعى إلصبلح األجيزة المعطمة مباشرة.

0.616

دالة عند 0.01

7

أشارؾ في الدكرات التدريبية الخاصة بقيـ المختبر.

0.659

دالة عند 0.01

8

أحرص عمى إيجاد البديل مف األدكات حالة الضياع أك الكسر.

0.753

دالة عند 0.01

9

أحرص عمى زيارة المعارض العممية كاإلفادة منيا.

0.626

دالة عند 0.01

رقم

فقرات المجال الثالث (التعمم المستمر)

الفقرة
1

5

أعيد التجربة أكثر مف مرة عند الحاجة لضماف كصكؿ المفيكـ
لمطمبة.

أكزع األنشطة العممية عمى الطبلب بطريقة تسمح لمجميع
المشاركة.

قيمة )ر( الجد كلية )د.ح= (30عند مستكػ داللة  ,0.349 =0.05كعند مستكػ داللة 0.449 =0.01

نبلحع مف الجدكؿ السابق أف ىناؾ ارتباطا داال إحصائيا بيف كل فقرة مف فقرات المجاؿ
الثالث)التعمـ المستمر( كالدرجة الكمية لممجاؿ الذػ تنتمى اليو ,مما يدؿ عمى أف األداة صادقة,

كيطمئف الييا لتقيس ما كضعت لقياسو.
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جدول () 6

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الرابع (التنفيذ اإلبداعي) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

فقرات المجال الرابع (التنفيذ اإلبداعي)

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

أنفذ النشاط العممي بأكثر مف طريقة.

0.738

دالة عند 0.01

2

أضع بدائل جديدة لبعض األنشطة العممية.

0.770

دالة عند 0.01

3

أستخدـ خامات البيئة المحمية لتنفيذ التجارب.

0.648

دالة عند 0.01

4

أشرؾ الطمبة في تنفيذ األنشطة العممية بفاعمية.

0.404

دالة عند 0.01

5

أتابع كل ما ىك جديد في مجاؿ المختبرات العممية.

0.739

دالة عند 0.01

6

أطمب مساعدة المختصيف لتنفيذ بعض األنشطة عند الحاجة.

0.640

دالة عند 0.01

0.436

دالة عند 0.01

0.683

دالة عند 0.01

0.821

دالة عند 0.01

10

أنفذ األنشطة المخبرية بالمشاركة مع مدارس أخرػ.

0.649

دالة عند 0.01

11

أنفذ تجارب تكضيحية بحضكر ضيكؼ خارجيف.

0.623

دالة عند 0.01

12

أصمـ مشاريع عممية خاصة بالمختبر باستخداـ التكنكلكجيا الحديثة.

0.620

دالة عند 0.01

7
8
9

أطمب مف الطمبة إعطاء تفسيرات لمبيانات كالنتائج التي يتـ التكصل
إلييا.
أشارؾ في كرش العمل الخاصة بالمختبرات
أحرص عمى اقتراح العديد مف التطبيقات العممية لممشاريع كاألنشطة
التي يتـ تنفيذىا في المختبر.

قيمة )ر( الجد كلية )د.ح= (30عند مستكػ داللة  ,0.349 =0.05كعند مستكػ داللة 0.449 =0.01

يتبيف مف الجداكؿ السابقة أف جميع فقرات االستبانة ) 41فقرة( حققت درجات ارتباط دالة مع

درجة المجاؿ الذؼ تنتمي إليو عند مستكػ داللة .0.01

كتبقى االستبانة في صكرتيا النيائية تتككف مف ) (41فقرة ,كبذلؾ تتراكح الدرجة الكمية عمى
االستبانة في صكرتيا النيائية بيف ) 205 – 41درجة(.
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كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية ,والجدول التالي يبين

ذلك:

جدول ( )7

يبين ارتباطات درجات مجاالت استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات مع الدرجة الكمية
معامل االرتباط

مستوى الداللة

التخطيط

0.749

دالة عند 0.01

استثمار اإلمكانيات

0.856

دالة عند 0.01

التعمم المستمر

0.906

دالة عند 0.01

التنفيذ اإلبداعي

0.817

دالة عند 0.01

المجاالت

قيمة )ر( الجد كلية )د.ح= (43عند مستكػ داللة  ,0.304 =0.05كعند مستكػ داللة 0.393 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أف جميع المجاالت حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لبلستبانة

عند مستكػ داللة  ,0.01مما يدلل أيضا عمى أف االستبانة في صكرتيا النيائية تتسـ بدرجة عالية
مف صدؽ االتساؽ الداخمي .كما يشير ذلؾ إلى أف جميع فقرات كمجاالت االستبانة تشترؾ في قياس

ممارسة األداء الميني لقيمي المختبرات لدػ أفراد العينة.
ثبات استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات:
أ .باستخدام التجزئة النصفية:
قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيف مجمػػكع درجات الفقرات الفردية كمجمكع درجات

الفقرات الزكجية لكل بعد ,ثـ استخدمت معادلة سبيرماف-براكف لتعديل طكؿ البعد ,لؤلبعاد زكجية
عدد الفقرات )النصفيف متساكييف( كمعادلة جتماف ) (Guttmann's Coefficientلؤلبعاد فردية

الفقرات )النصفيف غير متساكييف( ,كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.
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جدول ()8

يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية الستبانو األداء الميني لقيمي المختبرات
عدد الفقرات

معامل االرتباط

معامل الثبات

مستوى الداللة

1

التخطيط

11

0.680

0.809

دالة عند 0.01

2

استثمار اإلمكانيات

9

0.641

0.681

دالة عند 0.01

3

التعمم المستمر

9

0.625

0.769

دالة عند 0.01

4

التنفيذ اإلبداعي

12

0.573

0.643

دالة عند 0.01

5

الدرجة الكمية

41

0.669

0.802

دالة عند 0.01

أبعاد المقياس

الرقم

يتبيف مف الجدكؿ السابق أف معامبلت الثبات تراكحت بيف ) ,(0.809 – 0.643كىي دالة

عند مستكػ داللة ) ,(0.01مما يشير إلى أف االستبانة تتسـ بدرجة عالية مف الثبات.
ب .باستخدام معادلة ألفا كرونباخ (:)Cronbach Alpha

تـ تقدير ثبات االستبانة بحساب معامل ألفا كركنباخ لفقرات االستبانة بمجاالتيا:

كتنص المعادلة عمى:

2
k  s i 

1 

k  1 
si2 

حيث يرمز ) (kعمي أنو عدد مفردات االختبار
) (k-1عدد مفردات االختبار – 1
)

s 2i

 ( تبايف درجات كل مفردة مف مفردات االختبار

)  ( sالتبايف الكمي لمجمكع مفردات االختبار
2
i

كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ( )9

يبين معامالت الثبات لمجاالت استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات باستخدام معامل ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاالت االستبيان
التخطيط

11

0.894

استثمار اإلمكانيات

9

0.868

التعمم المستمر

9

0.816

التنفيذ اإلبداعي

12

0.869

الدرجة الكمية

41

0.942
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يتضح مف الجدكؿ السابق أف قيـ ألفا تقع بيف ) (0.942 – 0.816كىي قيـ مرتفعة ,كتدلل

عمى أف االستبانة تتسـ بدرجة عالية مف الثبات تفي بمتطمبات تطبيق االستبانة عمى أفراد العينة.

مما سبق اتضح لمباحثة أف استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات مكضكع الدراسة يتسـ

بدرج ة عالية مف الصدؽ كالثبات؛ تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية
لمدراسة.
 .2استبانو إدارة اإلبداع :إعداد الباحثة
بعد االطبلع عمى األطر النظرية كالدراسات السابقة ككميا دراسات متعمقة بإدارة اإلبداع ,فقد

قامت الباحثة بإعداد استبانو إدارة اإلبداع ,التي تتككف االستبانة مف ) (41فقرة مكزعة عمى أربعة
مجاالت ,كالجدكؿ التالي يبيف تكزيع فقرات االستبانة عمى المجاالت:
جدول ()10

توزيع الفقرات عمى مجاالت استبانو إدارة اإلبداع
عدد الفقرات

مجاالت االستبيان
الموارد وقدرات المؤسسة

9

الجودة والتميز

10

التحسين المستمر

10

التكيف واستدامة اإلبداع

12

الدرجة الكمية

41

كتتـ االستجابة عمى الفقرات كفقا لتدرج ليكرت الخماسي )كبيرة جدا – كبيرة– متكسطة–

قميمة– قميمة جدا( كتصحح عمى التكالي بالدرجات ) ,(1- 2 – 3 – 4 – 5كجميع الفقرات إيجابية
التصحيح.
كيتـ احتساب درجة المفحكص عمى االستبانة بجمع درجاتو عمى كل مجاؿ كجمع درجاتو
عمى جميع المجاالت لحساب الدرجة الكمية لمكالء التنظيمي ,كتتراكح الدرجة عمى االستبانة ككل بيف

) 295 – 41درجة( ,كتعبر الدرجة المنخفضة عف تدني مستكػ ممارسة إدارة اإلبداع فيما تعبر
الدرجة المرتفعة عف مستكػ مرتفع مف ممارسة إدارة اإلبداع.
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صدق وثبات استبانو إدارة اإلبداع:

الصدق:

أ .صدق المحكمين:
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خبلؿ صدؽ المحكميف ,قامت الباحثة بعرض الصكرة

األكلية لبلستبانة عمى عدد مف المحكميف مف األساتذة المختصيف )ممحق رقـ  ,(2كذلؾ بيدؼ
معرفة آرائيـ كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ مجاالت االستبانة كفقراتيا كمدػ كضكحيا ,كترابطيا,

كمدػ تحقيقيا ألىداؼ الدراسة ,كتـ تفريغ المبلحظات التي أبداىا المحكمكف كفي ضكئيا قامت
الباحثة بإعادة صياغة بعض الفقرات كحذؼ كاضافة بعض الفقرات ,كأصبحت االستبانة في صكرتيا

النيائية تتككف مف ) (41فقرة.
ب .صـدق االتساق الداخمي:

لحساب صدؽ استبانو إدارة اإلبداع تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كل فقرة كدرجة
المجاؿ الذؼ تنتمي إليو ,كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ:
جدول ( )11

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول (الموارد وقدرات المؤسسة) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

فقرات المجال األول (الموارد وقدرات المؤسسة)

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

تكفر اإلدارة األجيزة كاألدكات الضركرية لممختبر.

0.632

دالة عند 0.01

2

تخصص اإلدارة ميزانية كافية لتطكير المختبر.

0.657

دالة عند 0.01

0.797

دالة عند 0.01

4

تعمل اإلدارة عمى تكزيع المياـ كاألنشطة بيف معممي العمكـ بصكرة مناسبة.

0.787

دالة عند 0.01

5

تكفر المكاد الكيميائية البلزمة لمتجارب.

تخزف العينات كالنماذج في المختبر بطريقة سميمة.

0.710

دالة عند 0.01

0.472

دالة عند 0.01

تحرص عمى تكفير األدكات التي تتيح لكل طالب القياـ بالتجربة.

0.807

دالة عند 0.01

0.673

دالة عند 0.01

0.857

دالة عند 0.01

3

6
7
8
9

تكفر البيئة الفيزيقية كبدائميا الداعمة لمعمل )ستائر-ماء -كيرباء -إضاءة
 -غاز -كسائل تيكية( .

تكفر كسائل األمف كالسبلمة )كطفايات الحريق-قفازات -كمامات -حقيبة
إسعاؼ أكلى -معاطف(.
تكفر اإلدارة األدلة كالمراجع العممية كالنشرات كالدراسات الخاصة
بالمختبرات.
قيمة )ر( الجد كلية )د.ح= (30عند مستكػ داللة 0.3 =0.05
 ,49كعند مستكػ داللة 0.449 =0.01
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يتضح مف النتائج فى الجدكؿ السابق أف ىناؾ ارتباطا داال إحصائيا بيف كل فقرة كالدرجة الكمية

لممجاؿ الذػ تنتمى اليو ضمف الجزء الثانى مف االستبانة ,مما يدلل عمى امكانية تطبيقيا لدػ قيمى
المختبرات العممية فى محافظات غزة.
جدول ( )12

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني (الجودة والتميز) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

فقرات المجال الثاني (الجودة والتميز)

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

تحرص اإلدارة عمى اعتماد معايير الجكدة في استخداـ المختبر.

0.819

دالة عند 0.01

2

تسعى اإلدارة إلى تجكيد العمل المخبرػ بكل الكسائل الممكنة.

0.716

دالة عند 0.01

3

تحرص اإلدارة عمى تكفير أدكات األمف كالسبلمة في المختبر

0.859

دالة عند 0.01

0.728

دالة عند 0.01

0.786

دالة عند 0.01

6

تحرص عمى متابعة تنفيذ األنشطة العممية داخل المختبر.

0.753

دالة عند 0.01

7

تدعـ اإلدارة األنشطة المميزة في مجاؿ المختبر المدرسي.

0.740

دالة عند 0.01

8

تخصص حصص بالمختبر ضمف البرنامج الدراسي.

0.593

دالة عند 0.01

9

تيتـ بتطبيق معايير الجكدة لقياس األداء المخبرؼ

0.697

دالة عند 0.01

10

تكجيني اإلدارة نحك تنفيذ تجارب ذات طابع ابتكارؼ.

0.753

دالة عند 0.01

4
5

تكجيني اإلدارة نحك ضركرة تخزيف المكاد الكيميائية بطريقة تضمف

السبلمة ليا.

تيتـ اإلدارة بإشراؾ الطمبة في إنتاج كسائل تعميمية بأنفسيـ خاصة
بالمختبر.

قيمة )ر( الجد كلية )د.ح= (30عند مستكػ داللة  ,0.349 =0.05كعند مستكػ داللة 0.449 =0.01

يتضح مف النتا ئج فى الجدكؿ السابق أف ىناؾ ارتباطا داال إحصائيا بيف كل فقرة كالدرجة الكمية

لممجاؿ الذػ تنتمى اليو ضمف الجزء الثانى مف االستبانة ,مما يدلل عمى امكانية تطبيقيا لدػ قيمى

المختبرات العممية فى محافظات غزة.
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جدول ( )13

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث (التحسين المستمر) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

فقرات المجال الثالث (التحسين المستمر)

الفقرة

مستوى

معامل

االرتباط

الداللة

0.701

دالة عند 0.01

2

تعقد اجتماعات دكرية لقيـ المختبر كمعممي العمكـ لتحديد االحتياجات.

0.782

دالة عند 0.01

3

تستثمر المدرسة قدرات العامميف فييا كمعارفيـ فى تعزيز التعمـ المستمر.

0.732

دالة عند 0.01

0.808

دالة عند 0.01

0.536

دالة عند 0.01

0.668

دالة عند 0.01

7

تتابع سجبلت التجارب العممية باستمرار.

0.717

دالة عند 0.01

8

تقكـ اإلدارة بزيارات إشرافية لمقيـ داخل المختبر.

0.776

دالة عند 0.01

9

تيتـ باألنشطة الداعمة لعممية التحسيف المستمر.

0.792

دالة عند 0.01

10

تنظر لممشكبلت التي تكاجييا عمى أنيا فرص لمتحسيف كالتطكير.

0.796

دالة عند 0.01

1

4
5
6

تحرص اإلدارة عمى اعتماد معايير األمف كالسبلمة في استخداـ المختبرات

العممية.

تيتـ باالرتقاء بمستكؼ قيـ المختبر مف خبلؿ إلحاقو بدكرات تدريبية
باستمرار.
تحفز قيـ المختبر عمى إجراء التجارب العممية بدقة.
تكجيني اإلدارة إلى التخطيط المستمر لبرامج الجكدة في األنشطة
المخبرية.

قيمة )ر( الجد كلية )د.ح= (30عند مستكػ داللة  ,0.349 =0.05كعند مستكػ داللة 0.449 =0.01

يتضح مف النتائج فى الجدكؿ السابق أف ىناؾ ارتباطا داال إحصائيا بيف كل فقرة كالدرجة الكمية
لممجاؿ الذػ تنتمى اليو ضمف الجزء الثانى مف االستبانة ,مما يدلل عمى صدؽ االستبانة.
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جدول ()14

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الرابع (التكيف واستدامة اإلبداع) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

فقرات المجال الرابع (التكيف واستدامة اإلبداع)

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

تكمف اإلدارة القيـ باستخداـ المختبرات العممية بما ىك متاح.

0.421

دالة عند 0.05

2

تكمف القيـ بعمل تجارب بالمشاركة مع مدارس أخرػ.

0.653

دالة عند 0.01

0.669

دالة عند 0.01

4

تزكد المختبرات بالمكاد كاألجيزة البلزمة لمعمل المخبرؼ.

0.789

دالة عند 0.01

5

تكجو القيـ إلى متابعة النشرات الدكرية كاألنشطة الخاصة بالمختبر.

0.746

دالة عند 0.01

0.762

دالة عند 0.01

0.806

دالة عند 0.01

0.672

دالة عند 0.01

0.826

دالة عند 0.01

10

تتبنى اإلدارة المشاريع االبتكارية المميزة.

0.655

دالة عند 0.01

11

تيتـ اإلدارة باطبلع القيـ عمى المشاريع اإلبداعية لمدارس أخرػ.

0.777

دالة عند 0.01

12

تسعى المدرسة لمحصكؿ عمى مراكز تنافسية مرتبطة باإلبداع كالمكىبة.

0.649

دالة عند 0.01

3

6
7
8
9

تشجع القيـ بالمشاركة في المسابقات التي تيتـ بالتجارب العممية عمى

مستكػ المدارس.

تغير المدرسة إستراتيجيتيا بالتكافق مع متطمبات الظركؼ التنافسية في

العمل المخبرؼ.

تجرػ المدرسة تعديبلت عمى برامجيا بما يتكافق مع متطمبات اإلبداع.

تستثمر فرص التعاكف مع المدارس األخرػ الستعارة األجيزة المخبرية
عند الحاجة.
تنسق اإلدارة مع مؤسسات مثل الدفاع المدني لممشاركة في تثقيف الطمبة
عف كسائل األمف كالسبلمة الخاصة بالمختبر.

قيمة )ر( الجد كلية )د.ح= (30عند مستكػ داللة  ,0.349 =0.05كعند مستكػ داللة 0.449 =0.01

يتبيف مف الجداكؿ السابقة أف جميع فقرات استبانو إدارة اإلبداع ) (41فقرة حققت ارتباطات

دالة مع درجة المجاؿ الذؼ تنتمي إليو عند مستكػ داللة أقل مف .0.05

كيبقى االستبانة في صكرتو النيائية يتككف مف ) (41فقرة ,كبذلؾ تتراكح الدرجة الكمية عمى

االستبانة في صكرتو النيائية بيف ) 205 –42درجة( .مما يدلل عل صدؽ االستبانة كامكانية تطبيقيا
عمى قيمى المختبرات فى المدارس الحككمية فى محافظات قطاع غزة.
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كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لالستبانة ,والجدول التالي يبين

ذلك:

جدول ()15

يبين ارتباطات درجات مجاالت استبانة إدارة اإلبداع مع الدرجة الكمية
معامل االرتباط

مستوى الداللة

الموارد وقدرات المؤسسة

0.851

دالة عند 0.01

الجودة والتميز

0.937

دالة عند 0.01

التحسين المستمر

0.859

دالة عند 0.01

التكيف واستدامة اإلبداع

0.912

دالة عند 0.01

المجاالت

قيمة )ر( الجد كلية )د.ح= (43عند مستكػ داللة  ,0.304 =0.05كعند مستكػ داللة 0.393 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أف جميع مجاالت استبانو إدارة اإلبداع حققت ارتباطات دالة مع

الدرجة الكمية لبلستبانة عند مستكػ داللة  ,0.01مما يدلل أيضا عمى أف االستبانة في صكرتيا
النيائية تتسـ بدرجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمي .كما يشير ذلؾ إلى أف جميع فقرات كمجاالت

االستبانة تشترؾ في قياس خاصية إدارة اإلبداع لدػ أفراد العينة.
ثبات استبانو إدارة اإلبداع:
أ .ثبات التجزئة النصفية:

تقكـ طريقة التجزئة النصفية عمى تجزئة فقرات األستبانة إلى جزأيف )األسئمة ذات األرقاـ الفردية
,كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية( كمف ثـ حساب معامل االرتباط بينيما,لذلؾ قامت الباحثة بحساب

معامل االرتباط بيف مجمػػكع درجات الفقرات الفردية كمجمكع درجات الفقرات الزكجية لكل بعد ,ثـ
استخدمت معادلة سبيرماف-براكف لتعديل طكؿ البعد ,لؤلبعاد زكجية عدد الفقرات )النصفيف
متساكييف( كمعادلة جتماف لؤلبعاد فردية الفقرات )النصفيف غير متساكييف( كالجدكؿ التالي يبيف قيـ ـ

عامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل مجاؿ مف مجاالت استبانو إدارة اإلبداع.
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جدول ()16

يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية الستبانو إدارة اإلبداع
أبعاد المقياس

الرقم

عدد الفقرات

معامل

معامل

مستوى الداللة

االرتباط

الثبات

1

المكارد كقدرات المؤسسة

9

0.807

0.893

دالة عند 0.01

2

الجكدة كالتميز

10

0.812

0.896

دالة عند 0.01

3

التحسيف المستمر

10

0.773

0.848

دالة عند 0.01

4

التكيف كاستدامة اإلبداع

12

0.795

0.886

دالة عند 0.01

5

الدرجة الكمية

41

0.847

0.917

دالة عند 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أف معامبلت الثبات تراكحت بيف ) ,(0.917 – 0.848كىي دالة

عند مستكػ  ,0.01مما يشير إلى أف االستبانة يتسـ بدرجة جيدة مف الثبات.
ب .ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تـ تقدير ثبات االستبانة بحساب معامل ألفا كركنباخ لفقرات االستبانة بمجاالتو كدرجتو الكمية,
كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()17

يبين معامالت الثبات لمجاالت استبانو إدارة اإلبداع باستخدام معامل ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاالت االستبيان
الموارد وقدرات المؤسسة

9

0.878

الجودة والتميز

10

0.909

التحسين المستمر

10

0.903

التكيف واستدامة اإلبداع

12

0.918

الدرجة الكمية

41

0.964

يتضح مف الجدكؿ السابق أف قيـ ألفا تقع بيف ) (0.964 – 0.878كىي مرتفعة ,كتدلل عمى
أف االستبانة تتسـ بدرجة عالية مف الثبات تفي بمتطمبات تطبيقيا عمى أفراد العينة.
مما سبق اتضح لمباحثة أف استبانو إدارة اإلبداع مكضكع الدراسة يتسـ بدرجة عالية مف

الصدؽ كالثبات؛ تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.
111

 4.5الخطوات اإلجرائية:
-1تكجيت الباحثة إلى عمادة كمية التربية بجامعة األزىر لطمب كتاب تسييل ميمة ثـ استممتو.
.2تكجيت الباحثة إلى ك ازرة التربية كالتعميـ لممكافقة عمى التطبيق.
.3قامت الباحثة بتطبيق أدكات الدراسة عمى أفراد العينة الفعمية.
.4بعد االنتياء مف التطبيق قامت الباحثة بتفريغ البيانات كمعالجتيا باستخداـ األساليب اإلحصائية
المناسبة بيدؼ الحصكؿ عمى النتائج المتعمقة بفركض الدراسة.

.5قامت الباحثة بتفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة.
.6قامت الباحثة بتقديـ بعض التكصيات كالمقترحات في ضكء نتائج الدراسة .

 4.6األساليب اإلحصائية:
تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  SPSS-20لتفريغ البيانات كتصفيتيا
كتصحيحيا كمعالجتيا كما يمي:
أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:
 معامل ارتباط بيرسكف :لمتحقق مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبياف ,كلثبات التجزئة النصفية,مف خبلؿ قياس درجة االرتباط.

 معادلة سبيرماف براكف ,كمعادلة جثماف :لتعديل طكؿ االستبانة في ثبات التجزئة النصفية. معادلة ألفا كركنباخ ) :(Cronbach's Alphaلقياس الثبات.ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من فروضيا:
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي. معامل ارتباط بيرسكف لمكشف عف العبلقة بيف المتغيرات. اختبار "ت"  T-Testلمكشف عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف مفالبيانات.
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 تحميل التبايف األحادؼ ) (One Way ANOVAلمكشف عف داللة الفركؽ بيف متكسطاتدرجات أكثر مف عينتيف مستقمتيف.

 -اختبار شيفيو ) (Scheffeلمكشف عف اتجاه الفركؽ الناتجة عف تحميل التبايف األحادؼ.
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 5الفصل اخلامس
نتائـج الدراسـة
5.1

نتائج تساؤالت الدراسة وتفسيراتيا

5.3

مقترحات الدراسة

5.2

توصيات الدراسة
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الفصل الخامس
نتــــائـج الدراســــــة
يتضمف ىذا الفصل النتائج التي تـ التكصل إلييا في ىذه الدراسة ,كذلؾ بعد اإلجابة عف
األسئمة كالتحقق مف الفرضيات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لكل منيا ,كما تـ تفسير

كمناقشة النتائج التي تـ التكصل إلييا في ضكء اإلطار النظرؼ كالدراسات السابقة .
كلتحديد درجات إجابات أفراد العينة قامت الباحثة بتحديد محؾ لمدراسة:

كذلؾ بإيجاد مدػ التدرج الخماسي ) (4=1-5كنقسـ ) (0,8=5÷4كىي القيمة المقابمة لمكزف

النسبي ).(%16

كالجدكؿ التالي يكضح محكات الدراسة:
جدول ( )18

يوضح محكات الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي

درجة التقدير

-1أقل مف 1,8

مف -20أقل مف %36

ضعيفة جدا

 - 1,8أقل مف 2,6

مف  – 36أقل مف %52

ضعيفة

 – 2,6أقل مف 3,4

 – 52أقل مف %68

متكسطة

 – 3,4أقل مف 4,2

 – 68أقل مف %84

كبيرة

 – 4,2أقل مف 5

 – 84أقل مف %100

كبيرة جدا

كذلؾ لمحكـ عمى التقدير كدرجتو.
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 5.1نتائج تساؤالت الدراسة:
 5.1.1نتائج السؤال األول:

الذي ينص عمى ما درجة تقدير قيمي المختبرات لواقع أدائيم الميني بالمدارس الحكومية
بمحافظات غزة؟

لمكشػػف عػػف درجػػة ممارسػػة األداء المينػػي لقيمػػي المختب ػرات بالمػػدارس الحككميػػة بمحافظػػات

غزة مف كجية نظرىـ ,قامت الباحثة باستخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالػكزف النسػبي
الستجابات أفراد العينة عمى استبانة األداء الميني لقيمي المختبرات بمجاالتو كدرجتو الكمية ,كالجدكؿ

التػػالي يبػػيف اإلحصػػاءات الكصػػفية لكػػل مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الد ارسػػة ضػػمف االسػػتبانة األكلػػى المتعمقػػة
باألداء الميني لقيمي المختبرات في المدارس الحككمية بمحافظات غزة مػع بيػاف درجػة تكافرىػا ككػذلؾ

رتبتيا بالنسبة لبقية المجاالت.

جدول ()19

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات
االستبيان

عدد الفقرات

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي %

الترتيب

الدرجة

1

كبيرة
كبيرة

الحسابي

المعياري

التخطيط

11

45.70

6,06

83.1

استثمار اإلمكانيات

9

35.43

4.87

78.7

2

التعمـ المستمر

9

35.05

4.70

77.9

3

كبيرة

التنفيذ اإلبداعي

12

44.58

6.50

74.3

4

كبيرة

الدرجة الكمية لبلستبانة

41

160.76

18.84

78.4

كبيرة

يتضح مف الجدكؿ السابق أف درجة تقدير ممارسة األداء الميني لقيمي المختبرات مف كجية
نظر القيميف يقع عند ) (%78.4كىي كبيرة ,كترتبت مجاالت استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات

كما يمي:

 جػػاء مجػػاؿ )التخطػػيط( فػػي أعمػػى م ارتػػب األداء المينػػي لقيمػػي المختبػرات بػػكزف نسػػبي )(%83.1كبدرجة تكافر كبيرة كيعزػ ذلؾ إلى:

-1التخطيط مف أىـ استراتيجيات التعمـ الفعاؿ.

-2الخبرة الكافية لدػ قيمي المختبرات فيما يتعمق بأىمية التخطيط.
116

-3المتابعة المستمرة مف قبل اإلدارة لعمل القيميف داخل المختبرات .

-4متابعة مشرؼ المختبرات ألعماؿ القيميف عمى مدار العاـ.كىذا يتفق مع دراسة الزىرانى)(2002

بينما جاء مجاؿ )استثمار اإلمكانيات( في المرتبة الثانية بػكزف نسػبي ) (%78.7كبدرجػة تػكافر كبيػرة

,يمييمػػا مجػػاؿ )الػػتعمـ المسػػتمر( فػػي المرتبػػة الثالثػػة بػػكزف نسػػبي ) (%77.9كبدرجػػة ت ػكافر كبي ػرة ,أمػػا

مجاؿ )التنفيذ اإلبداعي( فجاء في المرتبة الرابعة كاألخيرة بكزف نسبي ) (%74.4كدرجة تكافر كبيرة
كيعزػ ذلؾ إلى -:

 -1تنفيذ األنشطة اإلبداعيػة يحتػاج الػى كقػت ,حيػث تعطػى األكلكيػة لتنفيػذ األنشػطة المكجػكدة ضػمف
المنياج بطريقة اعتيادية.

-2كثػرة أعػػداد الطمبػػة فػػي الشػػعبة الكاحػػدة كزيػػادة العػػبء التدريسػػي عمػػى المعمػػـ كىػػذا يتفػػق مػػع د ارسػػة

القميزػ ) (2000كدراسة المحاميد ). (2003

-3يحتػػاج التنفيػػذ االبػػداعى إلػػى مػكارد ماديػػة أحيانػػا كميزانيػػة المختبػػر المدرسػػي محػػدكدة كال يحػػق لمقػػيـ
تجاكزىا.

-4يحتػػاج التنفيػػذ االبػداعى إلػػى بيئػػة مناسػػبة لئلبػػداع كىػػى ال تتػػكفر فػػي غالبيػػة المختبػرات العمميػػة فػػي

المدارس الحككمية في محافظات غزة نظ ار لقمة اإلمكانات كاألكضاع السياسية المتردية.

كبشػػكل عػػاـ كانػػت الدرجػػة الكميػػة لتقػػدير أفػراد العينػػة لكاقػػع األداء المينػػي لقيمػػي المختبػرات مػػف كجيػػة

نظػػرىـ ) (%78.4كىػػى درجػػة كبيػرة كىػػذا يؤكػػد عمػػى أف األداء المينػػي لقيمػػي المختبػ ارت عمػػى درجػػة

عالية.

كيعزػ ذلؾ لما يمي:

-1التأىيل األكاديمي لمقيميف فيـ مف حممة البكالكريكس أك الماجستير.
-2إدراؾ القيميف ألىمية دكرىـ في العممية التعميمية.كىذا يتفق مع دراسة ىاكنج)(2009
-3الدك ارت التدريبية كالمقاءات العممية التي يتمقاىا القيميف كالتي تفيدىـ فى ىذا المجاؿ.
 -4اىتماـ اإلدارة بالمختبر كمتابعتيا لسجبلت المختبر بصكرة مستمرة .

-5دكر اإلشراؼ التربكؼ في متابعة األداء الميني لمقيميف عمى مدار العاـ.
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والجداول التالية توضح مظاىر مجاالت استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات عمى التوالي:
جدول ( )20

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال التخطيط
م

2
1
8
10
5
6
3
7
4
9

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

4.29

0.71

85.8

1

4.23

0.74

84.7

2

كبيرة جدا

4.22

0.75

84.4

3

كبيرة جدا

4.21

0.81

84.3

4

كبيرة جدا

4.21

0.77

84.2

5

كبيرة جدا

4.16

0.76

83.3

6

كبيرة

4.16

0.81

83.1

7

كبيرة

4.13

0.77

82.7

8

كبيرة

4.09

0.80

81.9

9

كبيرة

4.03

0.74

80.7

10

كبيرة

3.95

0.80

79.0

11

كبيرة

المتوسط

فقرات مجال التخطيط
أنظـ السجبلت الخاصة بالمختبر في بداية العاـ
الدراسي.
أعد خطة سنكية لممختبر في بداية كل عاـ دراسي.
أنظـ األجيزة كاألدكات في مكاف يسيل الكصكؿ
إليو.
اتخذ اإلجراءات التي تحافع عمى نظافة المختبر قبل
إجراء التجارب كبعدىا.
أحرص عمى تكفير كسائل السبلمة في المختبر.
أتأكد مف كجكد األجيزة كاألدكات البلزمة إلجراء

التجارب العممية.

أقكـ بجرد سنكؼ لؤلجيزة كاألدكات المكجكدة لتحديد
احتياجات المختبر.
أنسق جدكؿ حصص المختبر بما يمكف جميع
معممي العمكـ مف استخداـ المختبر.
أصمـ لكحة إرشادات ترشد الطبلب إلى سبلمة

التصرؼ داخل المختبر.

أخطط لتنظيـ األنشطة المخبرية بما يحقق المساكاة
في االستفادة منيا.

 11أتأكد مف صبلحية المكاد الكيميائية بشكل مستمر.

النسبي %

الترتيب

الدرجة

كبيرة جدا

يتضح مف الجدكؿ السابق أف مظاىر مجاؿ التخطيط مف استبانو األداء الميني لقيمي

المختبرات مف كجية نظر القيميف تراكحت بيف ) (%85.8 – 79كىى درجات كبيرة كجاءت أعمى

الفقرات كما يمي:

 جاءت الفقرة رقـ  " 2أنظـ السجبلت الخاصة بالمختبر في بداية العاـ الدراسي " في أعمى مراتبالتخطيط بكزف نسبي ).(%85.8
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 ثـ الفقرة رقـ  " 1أعد خطة سنكية لممختبر في بداية كل عاـ د ارسي " بكزف نسبي ).(%84.7كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف طبيعة عمل قيمي المختبرات تتطمب -:
-1إعداد السجبلت كتنظيميا في بداية العاـ الدراسي مف صميـ األداء الميني لمقيـ.
-2تكمف اإلدارة قيـ المختبر بعمل تقرير شيرؼ النجازات المختبر كىذا يتفق مع ما تكصمت إليو
دراسة الغامدػ ). ( 2012
 -3الزيارة الدكرية التقيمية لمشرؼ المختبرات في كل فصل دراسي كاألخذ بعيف االعتبار تنظيـ

سجبلت المختبر كاعدادىا بشكل جيد.

-4سجبلت المختبر تظير انجازات القيـ أماـ كل مف اإلدارة كمشرؼ المختبر.
-5القيـ مطالب بإعداد خطة سنكية تبيف األىداؼ المرجك تحقيقيا عمى مدار العاـ الدراسي.
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:
 الفقرة رقـ  " 11أتأكد مف صبلحية المكاد الكيميائية بشكل مستمر " في أدنى المراتب بكزف نسبي).(%79

 ثـ الفقرة رقـ  " 9أخطط لتنظيـ األنشطة المخبرية بما يحقق المساكاة في االستفادة منيا " بكزفنسبي ).(%80.7

كرغـ أف درجات التقدير جاءت عالية ,إال أف األسباب تعزػ إلى:
-1صعكبة التأكد مف صبلحية بعض المكاد الكيميائية بالطرؽ االعتيادية.
-2معرفة القيـ لخطكرة ىذه المكاد كحرص القيـ أثناء التعامل معيا.
-3عدـ كجكد ثبلجات لتخزيف المكاد كحفظيا كىذا يتفق مع دراسة العسيرػ )(2001
 -4الخكؼ مف إتبلؼ بعض المكاد لضعف القدرة عمى تكفيرىا مرة أخرػ كىذا يتفق مع دراسة
الزىرانى ).(2002
-5صعكبة تحقيق المساكاة في االستفادة مف األنشطة المخبرية حيث تتفاكت االستفادة حسب عكامل
عديدة منيا نكع النشاط كأىميتو ككذلؾ أعداد الطمبة كأيضا المكاد كاألجيزة البلزمة لتنفيذ األنشطة
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جدول ( )21

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال استثمار اإلمكانيات
م
1
4
3

المتوسط االنحراف

فقرات مجال استثمار اإلمكانيات

الحسابي المعياري النسبي%

استخدـ المختبر لتنفيذ التجارب األنشطة العممية عمى
مدار العاـ.
أستفيد مف الكفاءات العممية لمزمبلء في تجكيد العمل

المخبرػ.

أستجيب لبلقتراحات التي تتعمق باحتياجات المختبر
المدرسي.

 6أستفيد مف خبرة مشرؼ المختبرات.
7
2
9
5
8

الوزن

أىتـ بمقترحات كأراء المدير حكؿ تطكير العمل

المخبرؼ.

استثمر مكارد البيئية المحيطة في تعزيز استخدامات
المختبر.

أتعاكف مع معممي العمكـ في المدرسة إلنجاز المشاريع
الطمكحة.
أطمع عمى الكتب كالمراجع العممية التي تثرػ األنشطة
المخبرية.

أتكاصل مع مؤسسات المجتمع المحمى لتكفير أجيزة
كمكاد لممختبر.

الترتيب الدرجة

4.17

0.67

83.3

1

كبيرة

4.10

0.74

82.1

2

كبيرة

4.05

0.66

81.1

3

كبيرة

4.01

0.82

80.3

4

كبيرة

4.01

0.77

80.2

5

كبيرة

3.93

0.65

78.7

6

كبيرة

3.85

0.80

77.1

7

كبيرة

3.76

0.92

75.2

8

كبيرة

3.54

0.97

70.8

9

كبيرة

يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابق أف مظ ػػاىر مج ػػاؿ اس ػػتثمار اإلمكاني ػػات م ػػف األداء المين ػػي لقيم ػػي
المختبرات مف كجية نظر القيميف تراكحت بيف ) ,(%83.3 – 70.8كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:
 جػػاءت الفق ػرة رقػػـ  " 1اسػػتخدـ المختبػػر لتنفيػػذ التجػػارب األنشػػطة العمميػػة عمػػى مػػدار العػػاـ " فػػيأعمى مراتب استثمار اإلمكانيات بكزف نسبي ).(%83.1

 ثػػـ الفقػرة رقػػـ  " 4أسػػتفيد مػػف الكفػػاءات العمميػػة لمػػزمبلء فػػي تجكيػػد العمػػل المخبػػرػ " بػػكزف نسػػبي).(%82.1
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كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:

-1حػػرص القيمػػيف عمػػى تنفيػػذ التجػػارب كاألنشػػطة داخػػل المختبػػر عمػػى مػػدار العػػاـ حيػػث أف ىػػذا مػػف
ضمف األداء الميني ليـ,كيعزز مكانة المدرسة بيف منافسييا.
-2متابعة اإلدارة ألعماؿ القيميف عمى مدار العاـ.

-3التعػػاكف مػػف قبػػل القيمػػيف فيمػػا بيػػنيـ كبػػيف معممػػي العمػػكـ فػػي المدرسػػة مػػع اخػػتبلؼ تخصصػػاتيـ

)كيمي ػػاء –فيزي ػػاء-أحي ػػاء –عم ػػكـ عام ػػة ( بم ػػا يحق ػػق االس ػػتفادة كتب ػػادؿ الخبػ ػرات م ػػف خ ػػبلؿ ال ػػدركس
التكضيحية كالزيارات المتبادلة.

-4المتابعة المستمرة مف قبل مشرؼ المختبرات كاالستفادة مف خبراتو.كىذا يختمػف مػع د ارسػة البمطػاف
كالح ػػذيفى ) (2006ال ػػذػ ل ػػـ يعط ػػى أىمي ػػة لبلس ػػتفادة م ػػف خبػ ػرة مش ػػرؼ المختبػ ػرات ألن ػػو ق ػػد يحم ػػل

تخصص عممى مختمف عف العمل المخبرػ.
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفق ػرة رقػػـ  " 8أتكاصػػل مػػع مؤسسػػات المجتمػػع المحمػػى لتػػكفير أجي ػزة كم ػكاد لممختبػػر " فػػي أدنػػىالمراتب بكزف نسبي ).(%70.8

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:

-1ضعف اىتماـ المؤسسات المحمية بتزكيد المختبرات في المدارس الحككمية بأجيزة أك أدكات

بسػػبب الظػػركؼ الصػػعبة التػػي نعيشػػيا مػػف حصػػار كفقػػر كبطالة,كنتيجػػة لع ػدـ انتشػػار ثقافػػة البحػػث

العممي.

 ثـ الفقرة رقػـ  " 5أطمػع عمػى الكتػب كالم ارجػع العمميػة التػي تثػرػ األنشػطة المخبريػة " بػكزف نسػبي).(%75.2

كيعزػ ذلؾ إلى -:

-2عدـ تكفر كتب كمراجع عممية تثرػ األنشطة المخبرية في مكتبة المدرسة.
-3عدـ تشجيع بعض اإلدارات المدرسية القيميف عمى البحث كاالطبلع.
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جدول ( )22

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال التعمم المستمر
م

المتوسط االنحراف

7

أشارؾ في الدكرات التدريبية الخاصة بقيـ المختبر.

4.11

0.80

82.2

1

كبيرة

2

أحرص عمى التطكير الميني كتنمية مياراتي الذاتية

4.04

0.62

80.8

2

كبيرة

3.99

0.79

79.8

3

كبيرة

3.99

0.77

79.8

4

كبيرة

3.84

0.79

76.8

5

كبيرة

3.83

0.82

76.7

6

كبيرة

6

أسعى إلصبلح األجيزة المعطمة مباشرة.

3.76

0.87

75.3

7

كبيرة

3

أستخدـ كسائل التكنكلكجيا داخل المختبر

3.75

0.84

75.1

8

كبيرة

9

أحرص عمى زيارة المعارض العممية كاإلفادة منيا.

3.73

0.94

74.5

9

كبيرة

1
8
4
5

فقرات مجال التعمم المستمر

الوزن

الترتيب

الدرجة

الحسابي المعياري النسبي %

أعيد التجربة أكثر مف مرة عند الحاجة لضماف كصكؿ
المفيكـ لمطمبة.
أحرص عمى إيجاد البديل مف األدكات حالة الضياع أك

الكسر.

أشرؾ أكبر عدد ممكف مف الطمبة في تنفيذ األنشطة
العممية.
أكزع األنشطة العممية عمى الطبلب بطريقة تسمح
لمجميع المشاركة.

يتضح مف الجدكؿ السابق أف مظاىر) مجاؿ التعمـ المستمر( مف األداء الميني لقيمي المختبرات

مف كجية نظرىـ تراكحت بيف ) ,(%82.2 –74.5حيث جاءت أعمى الفقرات كما يمي:

 جاءت الفقرة رقـ  " 7أشارؾ في الدكرات التدريبية الخاصة بقيـ المختبػر " فػي أعمػى م ارتػب مجػاؿالتعمـ المستمر بكزف نسبي ).(%82.2

 ثـ الفقرة رقـ  " 2أحرص عمى التطكير الميني كتنمية مياراتي الذاتية " بكزف نسبي ).(%80.2 -كتعزك الباحثة ذلؾ لما يمي -:

-1الدكرات التدريبية في غالبيتيا إجبارية مف قبل ك ازرة التربية كالتعميـ كمف يتخمف عنيا يعرض نفسو
لممسائمة .

-2حرص اإلدارة عمى حضكر القيـ الدكرات التدريبية لئلفادة منيا كالتعرؼ إلى كل ما ىك جديػد كىػذا
يتفق مع دراسة حمكد).(2012
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 -3حرص القيـ عمى تنمية مياراتو الذاتية لتحسيف أدائو الميني بما يخدـ العممية التعميمية.
-4الدكرات تبلمس احتياجات القيـ مف حيث الميارات ,كمبلئمة بيئة التدريب
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفقرة رقـ  " 9أحرص عمى زيػارة المعػارض العمميػة كاإلفػادة منيػا " فػي أدنػى الم ارتػب بػكزف نسػبي).(%74.5

 ثـ الفقرة رقـ  " 3أستخدـ كسائل التكنكلكجيا داخل المختبر " بكزف نسبي ).(%75.3كتعزك الباحثة ذلؾ إلى-:

-1ندرة المعارض العممية التي تقاـ مف قبل الك ازرة أك المدارس أك المؤسسات المحمية.
-2غالبية المختبرات في المدارس الحككمية غير مزكدة بكسائل تكنكلكجية حديثة.

-3التعامل مػع الكسػائل التكنكلكجيػة الحديثػة يحتػاج دكرات تدريبيػة لمقيمػيف بكيفيػة التعامػل معيػا كىػذه
الدكرات غير متكفرة كىذا يتفق مع دراسة السممى ) (2010كالتى بينت أف أعطاء القيميف دكرات عمى

كيفية استخداـ الكسائل التكنكلكجية الحديثة يشجعيـ عمى استخداميا.

-4انقطاع التيار الكيربائي بشكل مستمر كخكؼ القيـ مف تمف الكسائل التكنكلكجية.
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جدول ( )23

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال التنفيذ اإلبداعي
م

المتوسط
4.07

0.87

81.3

1

كبيرة

4.05

0.71

81.0

2

كبيرة

4

أشرؾ الطمبة في تنفيذ األنشطة العممية بفاعمية.

3.97

0.80

79.4

3

كبيرة

3

أستخدـ خامات البيئة المحمية لتنفيذ التجارب.

3.87

0.76

77.3

4

كبيرة

5

أتابع كل ما ىك جديد في مجاؿ المختبرات العممية.

3.85

0.85

77.0

5

كبيرة

2

أضع بدائل جديدة لبعض األنشطة العممية.

3.81

0.61

76.2

6

كبيرة

1

أنفذ النشاط العممي بأكثر مف طريقة.

3.80

0.70

76.1

7

كبيرة

3.79

0.84

75.8

8

كبيرة

3.74

0.88

74.9

9

كبيرة

3.27

1.09

10

متكسطة

 10أنفذ األنشطة المخبرية بالمشاركة مع مدارس أخرػ.

3.25

1.03

65.0

11

متكسطة

 11أنفذ تجارب تكضيحية بحضكر ضيكؼ خارجيف.

3.11

1.06

62.3

12

متكسطة

8
7

9
6
12

فقرات مجال التنفيذ اإلبداعي

االنحراف

الوزن

الترتيب

الدرجة

الحسابي

أشارؾ في كرش العمل الخاصة بالمختبرات
أطمب مف الطمبة إعطاء تفسيرات لمبيانات كالنتائج
التي يتـ التكصل إلييا.

أحرص عمى اقتراح العديد مف التطبيقات العممية
لممشاريع كاألنشطة التي يتـ تنفيذىا في المختبر.
أطمب مساعدة المختصيف لتنفيذ بعض األنشطة
عند الحاجة.
أصمـ مشاريع عممية خاصة بالمختبر باستخداـ

التكنكلكجيا الحديثة.

المعياري النسبي %

65.3

يتضح مف الجدكؿ السػابق أف مظػاىر مجػاؿ )التنفيػذ اإلبػداعي( مػف اسػتبانو األداء المينػي لقيمػي

المختبرات مف كجية نظرىـ بيف ) ,(%81.3–62.3كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:

 ج ػػاءت الفقػ ػرة رق ػػـ  " 8أش ػػارؾ ف ػػي كرش العم ػػل الخاص ػػة ب ػػالمختبرات " ف ػػي أعم ػػى م ارت ػػب التنفي ػػذاإلبداعي بكزف نسبي ).(%81.3

 ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 7أطمػػب مػػف الطمبػػة إعطػػاء تفسػػيرات لمبيانػػات كالنتػػائج التػػي يػػتـ التكصػػل إلييػػا "-

بكزف نسبي ).(%81
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كتعزك الباحثة ذلؾ إلى-:

.1حػ ػػرص القيمػ ػػيف عمػ ػػى حضػ ػػكر الػ ػػكرش الخاصػ ػػة بػ ػػالمختبرات ألنيػ ػػا غالبػ ػػا مػ ػػا تكػ ػػكف مرتبطػ ػػة
بمسابقات عممية تخص األنشطة المخبرية.

.2قيمي المختبرات ىـ معمميف ألحد فركع العمكـ لذلؾ لدييـ القدرة عمػى إيصػاؿ المفػاىيـ العمميػة
إلى الطمبة بأكثر مف طريقة كىذا يستمزـ إعطاء تفسيرات عممية منطقيػة لمنتػائج التػي يػتـ التكصػل

إلييا.

درسػة
.3اىتماـ المعمـ بتكزيع أنشطة التجربة الكاحدة بيف الطبلب كىذا يتفق مع ما تكصمت إليو ا

القميزػ ). (2000

في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:
 الفقرة رقـ  " 11أنفذ تجارب تكضيحية بحضكر ضيكؼ خارجيف " في أدنى المراتب بكزف نسبي).(%3.62

 ثـ الفقرة رقـ  " 10أنفذ األنشطة المخبرية بالمشاركة مع مدارس أخرػ ".بكزف نسبي ).(%65كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:
-1تعطى اإلدارة األكلكية لمدركس التكضيحية التي تستخدـ الكسائل التكنكلكجية الحديثة بدال مف
العركض التكضيحية التي تتـ في المختبر.
-2عرض التجارب المخبرية قد يككف مكمف لبعض المدارس مما يؤدػ إلى عزكؼ بعض المدارس
عف إجراء تجارب تكضيحية.
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 5.1.2نتائج السؤال الثاني:

الــذي يــنص عمــى " ىــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائيا عنــد مســتوي الداللــة ) (α≤0.05بــين
متوســـطات درجـــات تقـــدير عينـــة الدراســـة لدرجـــة ممارســـة قيمـــي المختبـــرات بالمـــدارس الحكوميـــة

بمحافظات غـزة لـاداء المينـي لقيمـي المختبـرات تعـزى لمتغيـرات (:الجـنس ,نـوع المدرسـة ,سـنوات

الخدمــة ,المنطقــة التعميميــة ,المؤى ـل العممــي)؟ ولإلجابــة عــن الس ـؤال تــم التحقــق مــن الفرضــيات

التالية:

 1,2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير القيمين لواقـع األداء المينـي

لدييم تعزى لمجنس (ذكور-إناث) .

حيث تمت المقارنة بيف متكسط درجات القيمػيف الػذككر )ف=  (185كمتكسػط درجػات القيمػيف

مف اإلناث )ف=  (165عمى استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات مكضكع الدراسة باستخداـ اختبار

)ت( لمفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف ,كاسػػتخدمت الباحثػػة ىػػذا االختبػػار اإلحصػػائي

البػػارامترؼ بسػػبب اعتداليػػة تكزيػػع الػػدرجات فػػي كػػل مػػف مجمػػكعتي التطبيػػق ,إضػػافة إلػػى أف عػػدد أفػراد

العينة يزيد عف ثبلثيف فردا )عبلـ ,(210 :2005 ,كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()24

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات تقدير القيمين لاداء الميني لقيمي المختبرات
تعزى لمجنس (ذكور إناث)

االستبيان

المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الذككر

44.41

6.42

اإلناث

47.16

5.27

الذككر

34.56

5.03

اإلناث

36.41

4.50

الذككر

34.55

4.97

اإلناث

35.60

4.33

الذككر

44.61

6.56

اإلناث

44.55

6.45

الدرجة الكمية الستبانو األداء

الذككر

158.12

20.38

الميني لقيمي المختبرات

اإلناث

163.72

16.50

التخطيط
استثمار اإلمكانيات
التعمم المستمر
التنفيذ اإلبداعي
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قيمة (ت)

مستوى الداللة

4.351

دالة عند 0.01

3.609

دالة عند 0.01

2.092

دالة عند 0.05

0.086

غير دالة إحصائيا

2.79

دالة عند 0.01

قيمة )ت( الجد كلية )د.ح=  (348عند مستكػ داللة  ,1.96 =0.05عند مستكػ داللة 2.576 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير القيميف الذككر كمتكسطات درجاتتقدير القيميف اإلناث عمى مجاالت التخطيط كاستثمار اإلمكانيات كالتعمـ المستمر كالدرجة الكمية

الستبانو األداء الميني لقيمي المختبرات ,لصالح اإلناث مف أفراد العينة.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ما يمي -:

-1ميل اإلناث إلى الدقة كالتنظيـ في العمل كتنفيذ األكامر بشكل أكثر مف الذككر.
-2اإلدارة في مدارس اإلناث تتابع عمل المختبرات بصكرة مستمرة باإلضافة إلى أف االنضباط
المدرسي في مدارس اإلناث أكثر منو في مدارس الذككر.
-3تيتـ مدارس اإلناث بإجراء التجارب بصكرة أكثر منيا في مدارس الذككر كىذا يتفق مع ما
تكصمت إليو دراسة المحاميد ) (2003التى بينت أف نسبة التجارب التى تـ إجراؤىا عند الذككر أقل

منيا عند اإلناث.
-4القدرة اإلبداعية مكجكدة لدػ الجنسيف ككل منيما يسعى لمتنفيذ األبداعى بشكل مستمر.

 في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيا عمى مجاؿ التنفيذ اإلبداعي تبعا لمجنس ,ما يعني أفأفراد العينة لدييـ تقديرات متقاربة لؤلداء الميني لقيمي المختبرات لدػ أفراد العينة عمى ىذا

المجاؿ تبعا لمجنس.

 كيعزػ السبب في ذلؾ إلى أف اإلمكانات المتكفرة في كل مف مدارس الذككر كاإلناث متشابية 2.2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير القيمين لدرجة ممارسة
األداء الميني لقيمي المختبرات تعزى لمتغير نوع المدرسة (ذكور ,إناث ,مختمط) لدى أفراد العينة؟

لئل جابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ لفحص أثر نكع المدرسة )ذككر,

إناث ,مختمط( عمى األداء الميني لقيمي المختبرات مف كجية نظر القيميف ,كالجدكؿ التالي يبيف
ذلؾ:
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جدول ()25

يبين نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات تقدير القيمين
لاداء الميني لقيمي المختبرات تعزى لمتغير نوع المدرسة

المتغير

التخطيط

استثمار اإلمكانيات

التعمم المستمر

التنفيذ اإلبداعي
الدرجة الكمية الستبانو
األداء الميني لقيمي
المختبرات

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

538.70

2

269.35

داخل المجمكعات

12266.39

347

35.35

المجمكع

12805.10

349

بيف المجمكعات

250.23

2

125.11

داخل المجمكعات

8023.76

347

23.12

المجمكع

8273.99

349

بيف المجمكعات

86.49

2

43.25

داخل المجمكعات

7636.77

347

22.01

المجمكع

7723.27

349

بيف المجمكعات

46.78

2

23.39

داخل المجمكعات

14708.63

347

42.39

المجمكع

14755.42

349

بيف المجمكعات

2049.61

2

1024.81

داخل المجمكعات

121774.23

347

350.93

المجمكع

123823.84

349

مصدر التباين

قيمة ف

7.620

5.411

1.965

0.552

2.920

مستوى الداللة
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

قيمة )ؼ( الجد كلية عند )د.ح= (347 ,2عند مستكػ داللة  ,3.00 =0.05كعند مستكػ داللة 4.61 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجالي التخطيط كاستثمار

اإلمكانيات تبعا لمتغير نكع المدرسة ,كالجدكؿ التالي يكضح اتجاه الفركؽ في المجاالت ذات الداللة
تبعا لمتغير لنكع المدرسة:
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جدول ()26

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعا لمتغير نوع المدرسة
المتغير
التخطيط

استثمار اإلمكانيات

البيان

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذككر

166

44.42

6.57

إناث

149

47.02

5.39

مختمط

35

46.17

5.00

ذككر

166

34.58

4.90

إناث

149

36.37

4.63

مختمط

35

35.49

5.14

كالجدكؿ التالي يبيف نتائج اختبار شيفيو لمكشف عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات القيميف
عمى المجاالت تبعا لمتغير نكع المدرسة:
جدول ( )27

نتائج اختبار شيفيو لمكشف عن اتجاه الفروق بين
متوسطات أفراد العينة عمى المجالين ذات الداللة تبعا لمتغير نوع المدرسة
المتغير
التخطيط
استثمار اإلمكانيات

البيان

ذكور

إناث

*2.598

مختمط

1.748

إناث

*0.785

مختمط

0.901
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إناث
0.849
0.883

يتبين من الجدولين السابقين أنو:
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عمػػى مجػػالي التخطػػيط كاسػػتثمار اإلمكانيػػات بػػيف مجمكعػػة نػػكعالمدرسة ذككر كمجمكعة إناث ,لصالح مجمكعة نكع المدرسة إناث ,كىذا يتفق مع نتيجة الفرض
الخاص بمتغير الجنس.
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى مايمي -:
-1حرص اإلدارة في مدارس اإلناث عمى استثمار اإلمكانيات بصكرة أكبر لتكافرىا دكف استيبلؾ
مقارنة بمدارس الذككر كىذا يتفق مع دراسة المحاميد ) (2003كالتى بينت أف عدد المختبرات فى

مدارس اإلناث أعمى منيا فى مدارس الذككر.

 -2ميل اإلناث إلى الدقة كالتنظيـ كالترتيب في العمل  ,كىذا يتفق مع دراسة أبكسمؾ) (2015التى
بينت أف المختبرات فى مدارس اإلناث أكثر ترتيبا كتنظيما.

-3المتابعة المستمرة مف قبل اإلدارة في مدارس اإلناث لممختبر ,كحرصيا عمى تطبيق الخطة
السنكية لممختبر بشكل كامل.

3,2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير القيمين لدرجة ممارسـة األداء

الميني لقيمي المختبرات تعزى لسنوات الخدمة (أقل من  5سنوات 10-5 ,سـنوات ,أكثـر مـن 10
سنوات).

تػػـ إجػ ػراء تحمي ػػل التب ػػايف األح ػػادؼ لفح ػػص أث ػػر س ػػنكات الخدم ػػة )أق ػػل م ػػف  5س ػػنكات10-5 ,

سنكات ,أكثر مف  10سنكات( عمى األداء الميني لقيمي المختبػرات لػدػ أفػراد العينػة ,كالجػدكؿ التػالي
يبيف قيمة اختبار )ؼ( كمستكػ الداللة لمفركؽ بيف المتكسطات.
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جدول ()28

يبين نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين

متوسطات درجات تقدير القيمين لاداء الميني لقيمي المختبرات تعزى لسنوات الخدمة
المتغير

التخطيط

استثمار اإلمكانيات

التعمـ المستمر

التنفيذ اإلبداعي
الدرجة الكمية الستبانو
األداء الميني لقيمي
المختبرات

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

8.62

2

4.31

داخل المجمكعات

12796.48

347

36.88

المجمكع

12805.10

349

بيف المجمكعات

68.14

2

34.07

داخل المجمكعات

8205.85

347

23.65

المجمكع

8273.99

349

بيف المجمكعات

18.99

2

9.50

داخل المجمكعات

7704.27

347

22.20

المجمكع

7723.27

349

بيف المجمكعات

65.43

2

32.72

داخل المجمكعات

14689.99

347

42.33

المجمكع

14755.42

349

بيف المجمكعات

478.25

2

239.13

داخل المجمكعات

123345.59

347

355.46

المجمكع

123823.84

349

مصدر التباين

قيمة ف

0.117

1.441

0.428

0.773

0.673

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

قيمة )ؼ( الجد كلية عند )د.ح= (347 ,2عند مستكػ داللة  ,3.00 =0.05كعند مستكػ داللة 4.61 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى جميع المجاالت

كالدرجة الكمية الستبانو األداء الميني لقيمي المختبرات تبعا لمتغير سنكات الخدمة ألفراد العينة .أؼ
أف أفراد العينة لدييـ تقديرات متقاربة لؤلداء الميني لقيمي المختبرات تبعا لسنكات الخدمة.
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تعزك الباحثة ذلؾ إلى -:
-1الػػدكرات التػػي تقرىػػا ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ ككرشػػات العمػػل تشػػمل جميػػع القيمػػيف بغػػض النظػػر عػػف
س ػػنكات الخدم ػػة أك خب ارت ػػو الس ػػابقة حي ػػث قام ػػت ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي ) (2007بعم ػػل دكرات

تدريبية بالتعاكف مع جامعة األزىر كالممكلة مف البنؾ الدكلي كاالتحاد األكركبي لمدة عاـ في مجاالت
مختمفة كىى -:
ا-دكرة السبلمة كاألمف في المختبرات العممية.
ب-دكرة نظـ كتقنيات مخبريو.
ج-دكرة إدارة المكاد الخطرة في مختبرات المدرسة.
د-دكرة استخداـ كصيانة األجيزة المخبرية.
 -2المنياج المكحد في جميع المدارس الحككمية كالخطة السنكية الكاحدة المتكررة عمى مدار

السنكات.

 -3المتابعة المستمرة مف قبل ك ازرة التربية كالتعميـ لممختبرات المدرسية فى مدارس الحككمة التابعة
ليا ,كالعمل عمى األرتقاء بيا الى مستكػ أفضل.

 4,2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير القيمين لدرجة ممارسة
األداء الميني لقيمي المختبرات تعزى لممنطقة التعميمية (رفح ,خان يونس ,شرق خان يونس,
الوسطى ,غرب غزة ,شرق غزة ,الشمال) لدى أفراد العينة.

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ لفحص أثر المنطقة التعميمية )رفح,

خاف يكنس ,شرؽ خاف يكنس ,الكسطى ,غرب غزة ,شرؽ غزة ,الشماؿ( عمى األداء الميني لقيمي

المختبرات مف كجية نظر القيميف ,كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

132

جدول ( )29

يبين نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين

متوسطات درجات تقدير القيمين لاداء الميني لقيمي المختبرات تعزى لمتغير المنطقة التعميمية
المتغير

درجات

متوسط

60.66
36.27

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

363.97

6

داخل المجمكعات

12441.13

343

المجمكع

12805.10

349

بيف المجمكعات

181.92

6

30.32

داخل المجمكعات

8092.07

343

23.59

المجمكع

8273.99

349

بيف المجمكعات

228.45

6

38.07

داخل المجمكعات

7494.82

343

21.85

المجمكع

7723.27

349

بيف المجمكعات

485.22

6

80.87

داخل المجمكعات

14270.20

343

41.60

المجمكع

14755.42

349

الستبانو األداء

بيف المجمكعات

2813.20

6

468.87

داخل المجمكعات

121010.64

343

352.80

المختبرات

المجمكع

123823.84

349

التخطيط

استثمار اإلمكانيات

التعمـ المستمر

التنفيذ اإلبداعي
الدرجة الكمية

الميني لقيمي

الحرية

المربعات

قيمة ف

1.672

1.285

1.742

1.944

1.329

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

قيمة )ؼ( الجد كلية عند )د.ح= (343 ,6عند مستكػ داللة  ,2.21 =0.05كعند مستكػ داللة 3.02 =0.01
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يتبيف مف الجدكؿ السابق أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت
كالدرجة الكميػة السػتبانو األداء المينػي لقيمػي المختبػرات تبعػا لمتغيػر المنطقػة التعميميػة ألفػراد

العين ػػة .أؼ أف أفػ ػراد العين ػػة ل ػػدييـ تق ػػديرات متقارب ػػة ل ػػؤلداء المين ػػي لقيم ػػي المختبػ ػرات تبع ػػا لممنطق ػػة

التعميمية التي يعممكف بيا.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ما يمي-:
-1جميع المناطق التعميمية تابعة لك ازرة التربية كالتعميـ كتتمقى تعميمات إدارية مكحدة.
-2ميزانيػة المختبػػر المدرسػػي كاحػدة فػػي جميػػع المػدارس الحككميػػة بغػػض النظػر عػف المنطقػػة

التعميمية التابعة ليا.

-3التقارب الجغرافي بيف ىذه المناطق كتشابو الظركؼ البيئية كالمدرسية مما يؤدػ إلػى عػدـ

كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابة أفراد العينة تعزػ لممنطقة التعميمية.

 5,2ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات تقــدير القيمــين لدرجــة ممارســة

األداء الميني لقيمي المختبرات تعزى لممؤىل العممي (بكالوريوس-دراسات عميا) لدى أفراد العينة.

لمتحقق مف ىذه الفرضية تمت المقارنة بيف متكسط درجات القيمػيف مػف حممػة المؤىػل العممػي
بكػػالكريكس )ف=  (309كمتكسػػط درجػػات القيمػػيف مػػف حممػػة المؤىػػل العممػػي الد ارسػػات عميػػا )ف= (41

عمػػى اس ػػتبانو األداء المين ػػي لقيم ػػي المختبػ ػرات مكض ػػكع الد ارس ػػة باس ػػتخداـ اختب ػػار )ت( لمف ػػركؽ ب ػػيف
متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف ,كاسػػتخدـ الباحػػث ىػػذا االختبػػار اإلحصػػائي البػػارامترؼ بسػػبب
اعتداليػػة تكزيػػع الػػدرجات فػػي كػػل مػػف مجمػػكعتي التطبيػػق ,إضػػافة إلػػى أف عػػدد أف ػراد العين ػة يزيػػد عػػف

ثبلثيف فردا )عبلـ ,(210 :2005 ,كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()30

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات تقدير القيمين لاداء الميني لقيمي المختبرات تعزى لممؤىل العممي
(بكالوريوس-دراسات عميا)
االستبيان
التخطيط
استثمار اإلمكانيات
التعمـ المستمر
التنفيذ اإلبداعي
الدرجة الكمية الستبانو األداء
الميني لقيمي المختبرات

المتوسط

المتغير

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالكريكس

46.05

5.76

دراسات عميا

43.12

7.52

بكالكريكس

35.52

4.85

دراسات عميا

34.80

5.01

بكالكريكس

35.10

4.71

دراسات عميا

34.63

4.71

بكالكريكس

44.48

6.50

دراسات عميا

45.34

6.57

بكالكريكس

161.14

18.38

دراسات عميا

157.90

22.04

قيمة (ت)

مستوى الداللة

2.935

دالة عند 0.01

0.881
0.596
0.801
1.034

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

قيمة )ت( الجد كلية )د.ح=  (348عند مستكػ داللة  ,1.96 =0.05عند مستكػ داللة 2.576 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير القيميف مف حممة المؤىلبكالكريكس كمتكسطات درجات تقدير القيميف مف حممة المؤىل دراسات عميا عمى مجاؿ التخطيط

مف استبانو األداء الميني لدييـ ,لصالح حممة المؤىل العممي بكالكريكس مف أفراد العينة.
 كيعزػ السبب في ذلؾ إلى: -غالبية أفراد العينة مف حممة البكالكريكس.

 عدـ اىتماـ بعض معممي العمكـ باستخداـ المختبر المدرسي كىذا يتفق مع دراسة البمطاف) (2006التى بينت عزكؼ المعمميف عف استخداـ المختبر بسبب عدـ اىتماميـ بالتجريب
العممى ألنيـ يركزكف عمى الجانب النظرػ..

 في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيا عمى مجاالت استثمار اإلمكانيات كالتعمـ المستمركالتنفيذ اإلبداعي كالدرجة الكمية لبلستبانة تبعا لممؤىل العممي ,ما يعني أف أفراد العينة لدييـ
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تقديرات متقاربة لؤلداء الميني لقيمي المختبرات لدػ أفراد العينة عمى ىذه المجاالت تبعا لممؤىل

العممي كىذا يتفق مع دراسة أبك سمؾ ).(2015
تعزك الباحثة ذلؾ إلى-:

-1التأىيل األكاديمي لطمبة العمكـ كالمكاد العممية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة متشابو
لدرجة كبيرة حيث يخضعكف لنفس عدد الساعات المعتمدة مف التدريب المخبرػ.

-2قيمي المختبرات يمتحقكف بنفس الدكرات التدريبية التي تحدد مف قبل ك ازرة التربية كالتعميـ بغض
النظر عف تخصصاتيـ.
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 5.1.3نتائج السؤال الثالث:
الذي ينص عمى ما درجة تقدير قيمي المختبرات لواقع إدارة اإلبداع لدى مديرييم ؟
لئلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا السػ ػؤاؿ قام ػػت الباحث ػػة باس ػػتخداـ المتكس ػػط الحس ػػابي كاالنحػ ػراؼ المعي ػػارؼ

كال ػػكزف النس ػػبي الس ػػتجابات أفػ ػراد العين ػػة عم ػػى اس ػػتبانو إدارة اإلب ػػداع ل ػػدػ م ػػديرؼ الم ػػدارس بمجاالت ػػو
كدرجتو الكمية ,كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()31

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى استبانو إدارة اإلبداع لدى مديري المدارس
االستبيان

عدد الفقرات

المتوسط

االنحراف

الوزن

الترتيب

الدرجة
كبيرة

الحسابي

المعياري

النسبي %

المكارد كقدرات المؤسسة

9

32.39

5.78

72.0

4

الجكدة كالتميز

10

37.40

6.31

74.8

1

كبيرة

التحسيف المستمر

10

37.36

6.35

74.7

2

كبيرة

التكيف كاستدامة اإلبداع

12

43.57

8.13

72.6

3

كبيرة

الدرجة الكمية لبلستبانة

41

150.73

23.95

73.5

كبيرة

يتضح مف الجدكؿ السابق أف درجة تقدير كاقع إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس مف كجية

نظر القيميف يقع عند ) (%73.5كىي كبيرة ,كترتبت مجاالت استبانو إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ

المدارس كما يمي:

 جاء مجاؿ )الجكدة كالتميز( في أعمى مراتب إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس بكزف نسبي).(%74.8

 كيعزػ ذلؾ إلى: التنافس المستمر بيف اإلدارات المدرسية عمى إدارة اإلبداع كالسعي نحك الجكدة كالتميز لمحصكؿعمى مراكز متقدمة في المنافسات التي تطرحيا ك ازرة التربية كالتعميـ سنكيا.

 يميو مجاؿ )التحسيف المستمر( بكزف نسبي ).(%74.7 -كيعزػ ذلؾ إلى:

حرص اإلدارة عمى عممية التحسيف المستمر بما يثرػ العممية التعميمية.
 كثالثا يأتي مجاؿ )التكيف كاستدامة اإلبداع( بكزف نسبي ).(%72.6137

 -كيعزػ ذلؾ إلى:

-1طبيعة المنياج تتطمب اإلبداع لتحقيق األىداؼ المرجكة.
-2اإلبداع يحتاج إلى مكارد مالية أحيانا ال تستطيع المدرسة تغطيتيا.
 كأخي ار يأتي مجاؿ )المكارد كقدرات المؤسسة( بكزف نسبي ).(%72كتعزك الباحثة ذلؾ إلى:

-1قمة المكارد المالية المرصكدة لممدارس مف قبل ك ازرة التربية كالتعميـ.

-2ضركرة التركيز عند إدارة المكارد عمى األثر اإليجابي ليا كىذا يتفق مع دراسة عساؼ )(2014
-3تحكيل المباغ المالية الخاصة بأرصدة المدارس كالمديريات إلى االيراد العاـ بقرار مف كزير
المالية عاـ ) (2014مما أثر سمبا عمى عمميات الصرؼ كالشراء الخاصة بالمدارس .

-4جميع المدارس تحصل عمى نفس السمفة المالية مع اختبلؼ احتياجاتيا مف المكاد كاالجيزة
كاألدكات.

والجداول التالية توضح مظاىر مجاالت استبانو إدارة اإلبداع لدى مديري المدارس عمى التوالي:
جدول ()32

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات
مجال الموارد وقدرات المؤسسة

م

فقرات مجال الموارد وقدرات المؤسسة

1

تكفر اإلدارة األجيزة كاألدكات الضركرية لممختبر.
تكفر البيئة الفيزيقية كبدائميا الداعمة لمعمل )ستائر-ماء -
كيرباء –إضاءة -غاز -كسائل تيكية(.
تخزف العينات كالنماذج في المختبر بطريقة سميمة.
تعمل اإلدارة عمى تكزيع المياـ كاألنشطة بيف معممي العمكـ
بصكرة مناسبة.
تكفر كسائل األمف كالسبلمة )كطفايات الحريق-قفازات -
كمامات-حقيبة إسعاؼ أكلى-معاطف(.
تخصص اإلدارة ميزانية كافية لتطكير المختبر.
تكفر المكاد الكيميائية البلزمة لمتجارب.

3
6
4
8
2
5
9
7

تكفر اإلدارة األدلة كالمراجع العممية كالنشرات كالدراسات
الخاصة بالمختبرات.

تحرص عمى تكفير األدكات التي تتيح لكل طالب القياـ
بالتجربة.
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المتوسط
الحسابي
3.78

االنحراف
المعياري
0.79

الوزن
النسبي %
75.5

1

3.73

0.91

74.5

2

كبيرة

3.71

0.90

74.3

3

كبيرة

3.70

0.80

74.0

4

كبيرة

3.63

1.00

72.6

5

كبيرة

3.57
3.54

0.84
0.91

71.4
70.7

6
7

كبيرة
كبيرة

3.50

0.96

70.1

8

كبيرة

3.24

1.12

64.7

9

متكسطة

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح مف الجدكؿ السابق أف مظاىر مجاؿ المكارد كقدرات المؤسسة مف استبانو إدارة اإلبداع

لدػ مديرؼ المدارس مف كجية نظر القيميف تراكحت بيف ) ,(%75.5 –64.7كجاءت أعمى الفقرات
كما يمي:

 جاءت الفقرة رقـ  " 1تكفر اإلدارة األجيزة كاألدكات الضركرية لممختبر " في أعمى مراتب المكاردكقدرات المؤسسة بكزف نسبي ).(%75.5

 ثـ الفقرة رقـ  " 3تكفر البيئة الفيزيقية كبدائميا الداعمة لمعمل )ستائر-ماء -كيرباء -إضاءة -غاز -كسائل تيكية( " بكزف نسبي ).(%74.5

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:
-1حرص اإلدارة المدرسية عمى تكفير األجيزة كاألدكات لممختبر ألنة تكجد ميزانية مخصصة
لممختبر المدرسي لضماف ذلؾ.
-2مف العكامل األساسية البلزمة لنجاح العمل المخبرػ كالداعمة لو تكفر بيئة فيزيقية مناسبة تشمل

)ستائر-ماء -كيرباء -إضاءة -غاز -كسائل تيكية( "
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفقرة رقـ  " 7تحرص عمى تكفير األدكات التي تتيح لكل طالب القياـ بالتجربة " في أدنىالمراتب بكزف نسبي ).(%64.7

 ثـ الفقرة رقـ  " 9تكفر اإلدارة األدلة كالمراجع العممية كالنشرات كالدراسات الخاصة بالمختبرات "بكزف نسبي ).(%70.1

 كيعزػ ذلؾ إلى:-1كثرة الشعب داخل المدرسة كالكثافة الصفية في الشعبة الكاحدة مما ال يسمح لكل طالب القياـ
بالتجربة كىذا يتفق مع النتائج التي تكصمت إلييا دراسة السممي ) (2010كالتى بينت زيادة العبء

عمى المعمـ يحد مف تكفر أدكات تتيح لكل طالب القياـ بالتجربة.
-2زمف الحصة الدراسية ال يتيح لكل طالب إجراء التجربة بنفسو
-3ندرة األدلة كالمراجع العممية كالدراسات الخاصة بالمختبر.
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جدول ()33

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال الجودة والتميز
م

المتوسط االنحراف

فقرات مجال الجودة والتميز

الوزن

الترتيب

الدرجة

3.86

0.81

77.1

1

كبيرة

3.82

0.75

76.5

2

كبيرة

3.81

0.86

76.3

3

كبيرة

3.79

0.82

75.7

4

كبيرة

3.78

0.83

75.5

5

كبيرة

3.75

0.78

75.0

6

كبيرة

3.75

0.74

74.9

7

كبيرة

3.71

0.87

74.2

8

كبيرة

 9تيتـ بتطبيق معايير الجكدة لقياس األداء المخبرؼ

3.59

0.80

71.9

9

كبيرة

 10تكجيني اإلدارة نحك تنفيذ تجارب ذات طابع ابتكارؼ.

3.55

1.02

70.9

10

كبيرة

الحسابي المعياري النسبي%

 8تخصص حصص بالمختبر ضمف البرنامج الدراسي.
7
4
6
3
2
1
5

تدعـ اإلدارة األنشطة المميزة في مجاؿ المختبر
المدرسي.
تكجيني اإلدارة نحك ضركرة تخزيف المكاد الكيميائية
بطريقة تضمف السبلمة ليا.
تحرص عمى متابعة تنفيذ األنشطة العممية داخل
المختبر.
تحرص اإلدارة عمى تكفير أدكات األمف كالسبلمة في

المختبر

تسعى اإلدارة إلى تجكيد العمل المخبرؼ بكل الكسائل
الممكنة.
تحرص اإلدارة عمى اعتماد معايير الجكدة في استخداـ
المختبر.
تيتـ اإلدارة بإشراؾ الطمبة في إنتاج كسائل تعميمية

بأنفسيـ خاصة بالمختبر.

يتضح مف الجدكؿ السابق أف مظاىر مجاؿ الجكدة كالتميز مف إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المػدارس
مف كجية نظر القيميف تراكحت بيف ) ,(%77.1 – 70.9كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:
 جػػاءت الفق ػرة رقػػـ  " 8تخصػػص حصػػص بػػالمختبر ضػػمف البرنػػامج الد ارسػػي " فػػي أعمػػى م ارتػػبالجكدة كالتميز بكزف نسبي ).(%77.1

 ث ػػـ الفقػ ػرة رقػػػـ  " 7ت ػػدعـ اإلدارة األنش ػػطة الممي ػ ػزة ف ػػي مج ػػاؿ المختبػ ػػر المدرس ػػي " ب ػػكزف نسػ ػػبي).(%76.5
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كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:

-1تيتـ اإلدارة بتكزيع حصص المختبر لمعممي العمكـ عمى اختبلؼ تخصصاتيـ كيقكـ قيـ المختبر
بعمل جدكؿ أسبكعي لتكزيع ىذه الحصص بما يحقق المساكاة بينيـ بقدر المستطاع كىذا يتفق مػع مػا

تكصمت إليو دراسة الغامدػ ).(2012

-2سعى اإلدارة المدرسية إلى التميز لذلؾ فيي تدعـ األنشطة المميزة فى المختبر.
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفق ػرة رقػػـ  " 9تػػكجيني اإلدارة نحػػك تنفيػػذ تجػػارب ذات طػػابع ابتكػػارؼ " فػػي أدنػػى الم ارتػػب بػػكزفنسبي ).(%70.9

 ثـ الفقرة رقـ" "10تيتـ بتطبيق معايير الجكدة لقياس األداء المخبرؼ " بكزف نسبي ).(%71.9كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:

-1األعمػاؿ االبتكاريػػة تحتػػاج إلػى مػكارد ماديػػة كماليػػة ممػا يػػدفع اإلدارة لئلحجػػاـ عنيػا كىػػذا يتفػػق مػػع
دراسة الصالح ).(2011

-2افتقار اإلدارة المدرسية إلى اإللماـ بمعايير الجكدة في العمل المخبرػ.
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جدول ()34

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال التحسين المستمر
م

المتوسط االنحراف
3.96

0.85

79.3

1

كبيرة

3.89

0.72

77.9

2

كبيرة

5

تحفز قيـ المختبر عمى إجراء التجارب العممية بدقة.

3.79

0.85

75.9

3

كبيرة

8

تقكـ اإلدارة بزيارات إشرافية لمقيـ داخل المختبر.

3.76

0.88

75.2

4

كبيرة

3.72

0.83

74.4

5

كبيرة

3.67

0.81

73.5

6

كبيرة

3.67

0.79

73.4

7

كبيرة

3.67

0.87

73.4

8

كبيرة

3.61

0.81

72.2

9

كبيرة

3.61

0.90

72.1

10

كبيرة

7
1

4
9
2
6
3
10

فقرات مجال التحسين المستمر

الوزن

الترتيب

الدرجة

الحسابي المعياري النسبي %

تتابع سجبلت التجارب العممية باستمرار.
تحرص اإلدارة عمى اعتماد معايير األمف كالسبلمة
في استخداـ المختب ارت العممية.

تيتـ باالرتقاء بمستكؼ قيـ المختبر مف خبلؿ إلحاقو
بدكرات تدريبية باستمرار.
تيتـ باألنشطة الداعمة لعممية التحسيف المستمر.
تعقد اجتماعات دكرية لقيـ المختبر كمعممي العمكـ
لتحديد االحتياجات.
تكجيني اإلدارة إلى التخطيط المستمر لبرامج الجكدة
في األنشطة المخبرية.
تستثمر المدرسة قدرات العامميف فييا كمعارفيـ في
تعزيز التعمـ المستمر.
تنظر لممشكبلت التي تكاجييا عمى أنيا فرص
لمتحسيف كالتطكير.

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابق أف مظػػاىر مجػػاؿ التحس ػيف المسػػتمر مػػف إدارة اإلبػػداع لػػدػ مػػديرؼ

المدارس مف كجية نظر القيميف تراكحت بيف ) ,(%79.3 –72.1كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:

 جاءت الفقرة رقـ  " 7تتابع سجبلت التجػارب العمميػة باسػتمرار " فػي أعمػى م ارتػب مجػاؿ التحسػيفالمستمر بكزف نسبي ).(%79.3

 ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 1تحػػرص اإلدارة عمػػى اعتمػػاد معػػايير األمػػف كالسػػبلمة فػػي اسػػتخداـ المختب ػراتالعممية " بكزف نسبي ).(%77.9
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كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:

-1متابعة سجبلت التجارب العممية مف أىـ األعماؿ التي تقكـ بيا اإلدارة لمتحقػق مػف إجػراء التجػارب
عمى مدار العاـ الدراسي مف أجل عممية التحسيف المستمر.

-2اعتماد معايير األمف كالسبلمة مف األمكر الميمة لممحافظة عمى سبلمة الطبلب داخل المختبر .
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفق ػرة رقػػـ  " 10تنظػػر لممشػػكبلت التػػي تكاجييػػا عمػػى أنيػػا فػػرص لمتحسػػيف كالتطػػكير " فػػي أدنػػىالمراتب بكزف نسبي ).(%72.1

 ثـ الفقرة رقـ  " 3تستثمر المدرسة قدرات العامميف فييا كمعارفيـ في تعزيز التعمـ المستمر " بػكزفنسبي ).(%72.2كتعزك الباحثة ذلؾ إلى-:

-1عػػدـ تعػػاكف اإلدارة مػػع العػػامميف فػػي كضػػع حمػػكؿ لممشػػكبلت التػػي ت ػكاجييـ كالعمػػل بػػركح الفريػػق

لتجاكزىا كىذا يتفق مع دراسة جميسكف ).(2004

-2قمة المكارد المالية المرصكدة لممختبر فػى مدارسػنا الحككميػة ممػا يقمػل الحػكافز كالمكافػأت لمعػامميف

المبدعيف كالمميزيف.
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جدول ()35

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال التكيف واستدامة اإلبداع
م
1
5
12
3
4
8
6
7

االنحراف

الوزن

3.90

0.68

78.1

1

3.82

0.87

76.3

2

كبيرة

3.74

0.99

74.9

3

كبيرة

3.72

0.84

74.4

4

كبيرة

3.71

0.85

74.2

5

كبيرة

3.67

0.90

73.3

6

كبيرة

3.62

0.92

72.4

7

كبيرة

3.57

0.88

71.4

8

كبيرة

المتوسط

فقرات مجال التكيف واستدامة اإلبداع

الحسابي

تكمف اإلدارة القيـ باستخداـ المختبرات العممية بما
ىك متاح.
تكجو القيـ إلى متابعة النشرات الدكرية كاألنشطة
الخاصة بالمختبر.
تسعى المدرسة لمحصكؿ عمى مراكز تنافسية

مرتبطة باإلبداع كالمكىبة.

تشجع القيـ بالمشاركة في المسابقات التي تيتـ

بالتجارب العممية عمى مستكػ المدارس.

تزكد المختبرات بالمكاد كاألجيزة البلزمة لمعمل
المخبرؼ.

تستثمر فرص التعاكف مع المدارس األخرػ
الستعارة األجيزة المخبرية عند الحاجة.
تغير المدرسة إستراتيجيتيا بالتكافق مع متطمبات
الظركؼ التنافسية في العمل المخبرؼ.
تجرػ المدرسة تعديبلت عمى برامجيا بما يتكافق
مع متطمبات اإلبداع.

المعياري النسبي %

الترتيب

الدرجة
كبيرة

تنسق اإلدارة مع مؤسسات مثل الدفاع المدني
9

11

لممشاركة في تثقيف الطمبة عف كسائل األمف

كالسبلمة الخاصة بالمختبر.

تيتـ اإلدارة باطبلع القيـ عمى المشاريع اإلبداعية
لمدارس أخرػ.

 10تتبنى اإلدارة المشاريع االبتكارية المميزة.
2

تكمف القيـ بعمل تجارب بالمشاركة مع مدارس

أخرػ.
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3.51

1.03

70.2

9

كبيرة

3.49

1.00

69.8

10

كبيرة

3.47

1.04

69.4

11

كبيرة

3.35

0.90

67.0

12

متكسطة

يتضح مف الجدكؿ السػابق أف مظػاىر مجػاؿ )التكيػف كاسػتدامة اإلبػداع( مػف اسػتبانة إدارة االبػداع

لدػ مديرؼ المدارس مف كجية نظر القيميف بيف ) ,(%78.1–67كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:

 جػػاءت الفق ػرة رقػػـ  " 1تكمػػف اإلدارة القػػيـ باسػػتخداـ المختب ػرات العمميػػة بمػػا ىػػك متػػاح " فػػي أعمػػىمراتب التكيف كاستدامة اإلبداع بكزف نسبي ).(%78.1

 ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 5تكجػػو القػػيـ إلػػى متابعػػة النش ػرات الدكريػػة كاألنشػػطة الخاصػػة بػػالمختبر " بػػكزفنسبي ).(%76.3

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:
-1حػػرص اإلدارة عمػػى قيػػاـ قػػيـ المختبػػر بتنفيػػذ األنشػػطة العمميػػة المككمػػة إليػػو بمػػا ىػػك متػػاح مػػف أجػػل

التكيف كاستدامة اإلبداع كىذا يتفق مع دراسة الكرعاكػ ).(2010

-2النشرات كاألنشطة الخاصة بالمختبر صادرة عف ك ازرة التربية كالتعميـ كاإلدارة معنية بتنفيذىا.
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:
 الفقرة رقـ  " 2تكمف القيـ بعمل تجارب بالمشاركة مع مدارس أخرػ ".في أدنى المراتب بكزفنسبي ).(%67
 ثـ الفقرة رقـ  " 10تتبنى اإلدارة المشاريع االبتكارية المميزة" بكزف نسبي ).(%69.4كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:
-1المشاركة مع المدارس األخرػ بإجراء تجارب يتطمب مكافقة رسمية مف قبل المديرية التابعة ليا

تمؾ المدارس .

-2غياب المستكيات اإلبداعية المرتفعة لدػ مدراء المدارس كعدـ تقديرىـ لممشاريع األبتكارية

المميزة كىذا يتفق مع دراسة العساؼ ).(2004
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 5.1.4نتائج السؤال الرابع:
الذي ينص عمى "ىل توجد فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوي الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات
درجات تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة قيمي المختبرات بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة إدارة

اإلبداع لدى مديري المدارس تعزى لمتغيرات(:الجنس ,نوع المدرسة ,سنوات الخدمة ,المنطقة
التعميمية ,المؤىل العممي)؟ولإلجابة عن السؤال سيتم التحقق من الفرضيات التالية:

 1,4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير القيمين لدرجة ممارسة إدارة
اإلبداع لدى مديري المدارس تعزى لمتغير الجنس (ذكور-إناث) لدى أفراد العينة.

لمتحقق مف ىذه الفرضية تمت المقارنة بيف متكسط درجات القيميف الذككر )ف=  (185كمتكسط

درجات القيميف مف اإلناث )ف=  (165عمى استبانو إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس مكضكع

الدراسة باستخداـ اختبار )ت( لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف ,كاستخدـ الباحث ىذا

االختبار اإلحصائي البارامترؼ بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كل مف مجمكعتي التطبيق ,إضافة

إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردا )عبلـ ,(210 :2005 ,كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()36

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات تقدير القيمين إلدارة اإلبداع لدى مديري المدارس
تعزى لمجنس (ذكور-إناث)

االستبيان
الموارد وقدرات المؤسسة
الجودة والتميز
التحسين المستمر
التكيف واستدامة اإلبداع
الدرجة الكمية الستبانو إدارة
اإلبداع لدى مديري المدارس

المتغير
الذككر
اإلناث
الذككر
اإلناث
الذككر
اإلناث
الذككر
اإلناث
الذككر
اإلناث

المتوسط
الحسابي
31.95
32.89
36.95
37.92
36.97
37.79
43.76
43.36
149.62

االنحراف
المعياري
5.71
5.84
5.89
6.73
6.03
6.68
7.82
8.47
22.97

151.96

25.01

قيمة (ت)

مستوى الداللة

1.529

غير دالة إحصائيا

1.436

غير دالة إحصائيا

1.820

غير دالة إحصائيا

0.451

غير دالة إحصائيا

0.913

غير دالة إحصائيا

قيمة )ت( الجد كلية )د.ح=  (348عند مستكػ داللة  ,1.96 =0.05عند مستكػ داللة 2.576 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيا عمى جميع مجاالت استبانو

إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس تبعا لمجنس ,ما يعني أف أفراد العينة لدييـ تقديرات متقاربة إلدارة
اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس تبعا لمجنس كيختمف ذلؾ مع دراسة عساؼ )(2014
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كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:

-1قيمي المختبرات مف كبل الجنسيف يعيشكف في نفس الظركؼ البيئية
-2تقدير اإلبداع سمة مشتركة بيف الجنسيف كىذا يتفق مع دراسة الحربي ).(2005

 2,2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير القيمين لدرجة إدارة اإلبداع
لدى مديري المدارس تعزى لمتغير نوع المدرسة (ذكور ,إناث ,مختمط) لدى أفراد العينة

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ لفحص أثر نكع المدرسة )ذككر ,إناث,

مختمط( عمى إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس مف كجية نظر القيميف ,كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()37

يبين نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات تقدير القيمين
إلدارة اإلبداع لدى مديري المدارس تعزى لمتغير نوع المدرسة

المتغير
الموارد وقدرات
المؤسسة
الجودة والتميز

التحسين المستمر

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

داخل المجمكعات

11642.22

347

33.55

بيف المجمكعات

96.81

2

48.41

مصدر التباين
بيف المجمكعات
المجمكع

35.16

11677.37

2

349

17.58

داخل المجمكعات

13809.38

347

39.80

بيف المجمكعات

41.38

2

20.69

المجمكع

13906.20

349

داخل المجمكعات

14031.26

347

40.44

بيف المجمكعات

77.89

2

38.95

المجمكع

14072.64

349

التكيف واستدامة
اإلبداع

داخل المجمكعات

22965.82

347

66.18

الدرجة الكمية

بيف المجمكعات

169.55

2

84.78

داخل المجمكعات

199950.12

347

المجمكع

200119.67

349

الستبانو إدارة اإلبداع
لدى مديري المدارس

المجمكع

23043.71

349

576.23

قيمة ف

مستوى
الداللة

0.524

غير دالة
إحصائيا

1.216

0.512

0.588

0.147

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

قيمة )ؼ( الجد كلية عند )د.ح= (347 ,2عند مستكػ داللة  ,3.00 =0.05كعند مستكػ داللة 4.61 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت كالدرجة

الكمية الستبانو إدارة اإلبداع تبعا لمتغير نكع المدرسة ,أؼ أف أفراد العينة لدييـ تقديرات متقاربة

لمستكػ إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس باختبلؼ نكع المدرسة.
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كتعزك الباحثة ذلؾ إلى مايمى :

-1تتشابو الظركؼ البيئية كالفيزيقية لممدارس في محافظات غزة.
-2جميع المدارس الحككمية تابعة لك ازرة كاحدة كىى ك ازرة التربية كالتعميـ كتخضع لنفس التعميمات
الك ازرية.

 3.2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير القيمين لدرجة إدارة اإلبداع
لدى مديري المدارس تعزى لسنوات الخدمة (أقل من 5سنوات 10-5 ,سنوات ,أكثر من 10
سنوات).

تػػـ إجػ ػراء تحمي ػػل التب ػػايف األح ػػادؼ لفح ػػص أث ػػر س ػػنكات الخدم ػػة )أق ػػل م ػػف  5س ػػنكات10-5 ,

سػػنكات ,أكثػػر مػػف  10سػػنكات( عمػػى إدارة االبتػػداع لػػدػ مػػديرؼ المػػدارس ,كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف قيمػػة
اختبار )ؼ( كمستكػ الداللة لمفركؽ بيف المتكسطات:

جدول ()38

يبين نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين

متوسطات درجات تقدير القيمين إدارة اإلبداع لدى مديري المدارس تعزى لسنوات الخدمة
المتغير
المكارد كقدرات المؤسسة

الجكدة كالتميز

التحسيف المستمر

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

داخل المجمكعات

11565.45

347

33.33

بيف المجمكعات

26.30

2

13.15

مصدر التباين
بيف المجمكعات
المجمكع

مجموع
المربعات

111.92

11677.37

2

349

55.96

داخل المجمكعات

13879.89

347

40.00

بيف المجمكعات

1.94

2

0.97

المجمكع

13906.20

349

داخل المجمكعات

14070.70

347

40.55

بيف المجمكعات

68.86

2

34.43

المجمكع

14072.64

349

التكيف كاستدامة اإلبداع

داخل المجمكعات

22974.86

347

66.21

الدرجة الكمية الستبانو
إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ
المدارس

بيف المجمكعات

502.99

2

251.50

داخل المجمكعات

199616.67

347

المجمكع

200119.67

349

المجمكع

23043.71

349

575.26

قيمة ف
1.679

0.329

0.024

0.520

0.437

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

قيمة )ؼ( الجندكلية عند )د.ح= (347 ,2عند مستكػ داللة  ,3.00 =0.05كعند مستكػ داللة4.61 =0.01
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يتبيف مف الجدكؿ السابق أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى جميع المجاالت

كالدرجة الكمية الستبانو إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس تبعا لمتغير سنكات الخدمة ألفراد العينة.
أؼ أف أفراد العينة لدييـ تقديرات متقاربة إلدارة اإلبداع لدػ مديرييـ تبعا لسنكات الخدمة.
 4,2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير القيمين لدرجة إدارة اإلبداع
لدى مديري المدارس تعزى لممنطقة التعميمية (رفح ,خان يونس ,شرق خان يونس ,الوسطى,

غرب غزة ,شرق غزة ,الشمال) لدى أفراد العينة.

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ لفحص أثر المنطقة التعميميػة )رفػح,

خػػاف يػػكنس ,شػػرؽ خػػاف يػػكنس ,الكسػػطى ,غػػرب غ ػزة ,شػػرؽ غ ػزة ,الشػػماؿ( عمػػى إدارة اإلبػػداع لػػدػ
مديرؼ المدارس مف كجية نظر القيميف ,كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()39

يبين نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين

متوسطات درجات تقدير القيمين إدارة اإلبداع لدى مديري المدارس تعزى لمتغير المنطقة التعميمية
المتغير

درجات

متوسط

115.24
32.03

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

691.46

6

داخل المجمكعات

10985.91

343

المجمكع

11677.37

349

بيف المجمكعات

386.06

6

64.34

داخل المجمكعات

13520.13

343

39.42

المجمكع

13906.20

349

بيف المجمكعات

597.61

6

99.60

داخل المجمكعات

13475.03

343

39.29

المجمكع

14072.64

349

بيف المجمكعات

1390.11

6

231.68

داخل المجمكعات

21653.60

343

63.13

المجمكع

23043.71

349

الدرجة الكمية الستبانو

بيف المجمكعات

10482.70

6

1747.12

إدارة اإلبداع لدػ

داخل المجمكعات

189636.97

343

552.88

المجمكع

200119.67

349

المكارد كقدرات
المؤسسة

الجكدة كالتميز

التحسيف المستمر

التكيف كاستدامة
اإلبداع

مديرؼ المدارس

الحرية

المربعات

قيمة ف

3.598

1.632

1.794

3.670

3.160

مستوى
الداللة

دالة عند
0,01
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
دالة عند
0,01
دالة عند
0,01

قيمة )ؼ( الجد كلية عند )د.ح= (343 ,6عند مستكػ داللة  ,2.21 =0.05كعند مستكػ داللة 3.02 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ  0.01في مجاالت

المػكارد كقػػدرات المؤسسػػة كالتكيػػف كاسػػتدامة اإلبػػداع كالدرجػػة الكميػػة السػػتبانو إدارة اإلبػػداع لػػدػ مػػديرؼ
الم ػػدارس تبع ػػا لمتغي ػػر المنطق ػػة التعميمي ػػة ألفػ ػراد العين ػػة ,كالج ػػدكؿ الت ػػالي يكض ػػح اتج ػػاه الف ػػركؽ ف ػػي

المجاالت ذات الداللة تبعا لمتغير المنطقة التعميمية:
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جدول ()40

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعا لمتغير المنطقة التعميمية
المتغير

المكارد كقدرات المؤسسة

التكيف كاستدامة اإلبداع

الدرجة الكمية الستبانو

إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ
المدارس

المتوسط

االنحراف

البيان

العدد

رفح

35

33.14

خاف يكنس

37

34.43

6.80

شرؽ خاف يكنس

36

32.72

4.55

الكسطى

43

29.65

4.99

غرب غزة

68

33.69

5.05

شرؽ غزة

66

32.15

6.25

الشماؿ

65

31.34

5.93

رفح

35

42.54

8.27

خاف يكنس

37

46.43

6.98

شرؽ خاف يكنس

36

45.42

7.50

الكسطى

43

40.02

8.66

غرب غزة

68

45.37

6.28

شرؽ غزة

66

43.55

9.16

الشماؿ

65

41.97

8.25

رفح

35

149.71

22.67

خاف يكنس

37

158.76

24.81

شرؽ خاف يكنس

36

153.42

20.76

الكسطى

43

139.26

25.40

غرب غزة

68

155.69

18.73

شرؽ غزة

66

150.24

26.17

الشماؿ

65

148.09

24.94

الحسابي

المعياري
5.54

كالجدكؿ التالي يبيف نتائج اختبار شيفيو لمكشف عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات القيميف

عمى المجاالت تبعا لمتغير المنطقة التعميمية:
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جدول ()41

نتائج اختبار شيفيو لمكشف عن اتجاه الفروق بين
متوسطات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعا لمتغير المنطقة التعميمية
المتغير

البيان

رفح

خاف يكنس

1.290

شرؽ خاف
المكارد
كقدرات

المؤسسة

خان يونس

شرق خان
يونس

الوسطى

غرب غزة

0.421

1.710

الكسطى

3.492

*4.781

3.071

غرب غزة

0.548

0.741

0.969

*4.040

شرؽ غزة

0.991

2.281

0.571

2.500

1.540

الشماؿ

1.804

3.094

1.384

1.687

2.353

خاف يكنس

3.890

يكنس

شرؽ خاف

2.874

1.016

كاستدامة

الكسطى

2.520

*6.409

5.393

اإلبداع

غرب غزة

2.825

1.065

0.049

5.344

شرؽ غزة

1.003

2.887

1.871

3.522

1.822

الشماؿ

0.574

4.463

3.447

1.946

3.398

خاف يكنس

9.042

التكيف

الدرجة الكمية
الستبانو إدارة
اإلبداع لدػ
مديرؼ

المدارس

يكنس

شرؽ خاف

3.702

5.340

الكسطى

10.458

*19.501

14.161

غرب غزة

5.977

3.066

2.275

*16.435

شرؽ غزة

0.528

8.514

3.174

10.987

5.449

الشماؿ

1.622

10.664

5.324

8.836

7.599

يكنس
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شرق
غزة

0.813

1.576

2.150

يتبين من الجدولين السابقين أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجالي المكارد كقدرات المؤسسة كالتكيف كاستدامة اإلبداعكالدرجة الكمية الستبانو إدارة اإلبداع بيف مجمكعة المنطقة التعميمية الكسطى كمجمكعة المنطقة

التعميمية خاف يكنس ,لصالح مجمكعة المنطقة التعميمة خاف يكنس.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ المكارد كقدرات المؤسسة كالدرجة الكمية الستبانوإدارة اإلبداع بيف مجمكعة المنطقة التعميمية الكسطى كمجمكعة المنطقة التعميمية غرب غزة,
لصالح مجمكعة المنطقة التعميمية غرب غزة.

 5,2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير القيمين لدرجـة ممارسـة إدارة

اإلبداع لدى مديري المدارس تعزى لممؤىل العممي (بكالوريوس-دراسات عميا).

لمتحقق مف ىذه الفرضية تمت المقارنة بيف متكسط درجات القيمػيف مػف حممػة المؤىػل العممػي
بكػػالكريكس )ف=  (309كمتكسػػط درجػػات القيمػػيف مػػف حممػػة المؤىػػل العممػػي الد ارسػػات عميػػا )ف= (41

عمػػى اسػػتبانو إدارة اإلبػػداع لػػدػ مػػديرؼ المػػدارس مكضػػكع الد ارسػػة باسػػتخداـ اختبػػار )ت( لمفػػركؽ بػػيف
متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف ,كاسػػتخدـ الباحػػث ىػػذا االختبػػار اإلحصػػائي البػػارامترؼ بسػػبب
اعتداليػػة تكزيػػع الػػدرجات فػػي كػػل مػػف مجمػػكعتي التطبيػػق ,إضػػافة إلػػى أف عػػدد أف ػراد العينػػة يزيػػد عػػف

ثبلثيف فردا )عبلـ ,(210 :2005 ,كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()42

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات تقدير القيمين إدارة اإلبداع لدى مديري المدارس تعزى لممؤىل العممي
(بكالوريوس-دراسات عميا)
االستبياف
المكارد كقدرات المؤسسة
الجكدة كالتميز
التحسيف المستمر
التكيف كاستدامة اإلبداع
الدرجة الكمية الستبانو إدارة

اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس

المتغير

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارؼ

بكالكريكس

32.37

5.77

دراسات عميا

32.59

5.93

بكالكريكس

37.28

6.26

دراسات عميا

38.32

6.73

بكالكريكس

37.27

6.26

دراسات عميا

38.07

7.07

بكالكريكس

43.30

8.06

دراسات عميا

45.59

8.40

بكالكريكس

150.22

23.58

دراسات عميا

154.56

26.53

قيمة )ت(

مستكػ الداللة

0.228

غير دالة إحصائيا

0.987

غير دالة إحصائيا

0.765

غير دالة إحصائيا

1.694

غير دالة إحصائيا

1.092

غير دالة إحصائيا

قيمة )ت( الجد كلية )د.ح=  (348عند مستكػ داللة  ,1.96 =0.05عند مستكػ داللة 2.576 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابق أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير

القيميف عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية الستبانو إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس ,تبعا لمتغير
المؤىل العممي.
 في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيا عمى مجاالت الجكدة كالتميز كالتحسيف المستمركالتكيف كاستدامة اإلبداع كالدرجة الكمية لبلستبانة تبعا لممؤىل العممي ,ما يعني أف أفراد العينة

لدييـ تقديرات متقاربة إدارة اإلبداع لدػ مديرؼ المدارس لدػ أفراد العينة عمى ىذه المجاالت تبعا

لممؤىل العممي.كىذا يتفق مع دراسة المخاكػ ).(2008
 -كتعزك الباحثة ذلؾ إلى -:

-1القيميف مف حممة البكالكريكس يشكمكف نسبة كبيرة مف أفراد العينة فقد بمغت )  %(88.3إما نسبة
الدراسات العميا فقد كانت ) %(11.7لذلؾ استجابتيـ ال تؤثر كثي ار في النتائج .

-2خبرة ككفاءة حممة البكالكريكس جعمت آرائيـ متفقة مع حممة الدراسات العميا باإلضافة لكجكدىـ
في نفس ميداف العمل.
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 5.1.5نتائج السؤال الخامس:
الذي ينص عمى "ىل توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجة تقدير
القيمين لواقع إدارة اإلبداع لدى مديرييم ودرجة تقديرىم لاداء الميني ".
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ,تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كل مف األداء الميني لقيمي

المختبرات بأبعاده كدرجتو الكمية ,كادارة اإلبداع بأبعاده كدرجتو الكمية ,كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()43

يبين معامل االرتباط بين األداء الميني لقيمي المختبرات وادارة اإلبداع من وجية نظر القيمين
إدارة اإلبداع
األداء الميني لقيمي المختبرات

الموارد وقدرات

الجودة

والتميز

المستمر

المؤسسة

التحسين

التكيف

كاستدامة
اإلبداع

الدرجة الكمية
إلدارة اإلبداع

التخطيط

**0.439

**0.457

**0.494

**0.366

**0.482

استثمار اإلمكانيات

**0.583

**0.578

**0.546

**0.506

**0.610

التعمم المستمر

**0.575

**0.533

**0.552

**0.488

**0.591

التنفيذ اإلبداعي

**0.612

**0.529

**0.508

**0.571

**0.616

**0.647

**0.612

**0.613

**0.568

**0.673

الدرجة الكمية الستبانو

األداء الميني لقيمي المختبرات

** ≤ 0.01

* ≤ 0.05

قيمة )ر( الجد كلية عند )د.ح=  (334عند مستكػ داللة  ,0.138 =0.05كعند مستكػ داللة 0.181 =0.01
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يبيف الجدكؿ السابق كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيا عند مستكػ  ,0.01بيف جميع المجاالت

كالدرجة الكمية الستبانو األداء الميني لقيمي المختبرات مف ناحية كبيف استبانو إدارة اإلبداع بمجاالتو
كدرجتو الكمية كبمغت بيف ) (0.612-0.366في حيف بمغت درجة االرتباط الكمية ).(0.673
كانت أدنى درجات االرتباط بيف مجالي )التخطيط-التكيف كاإلبداع( كتعزػ ىذه الدرجة المتدنية مف
االرتباط إلى الظركؼ الخاصة التي تعيشيا البيئة الفمسطينية كغير المنتظمة مما يربؾ عممية

التخطيط غالبا.

ككانت أعمى درجات االرتباط بيف مجالي)التنفيذاالبداعى-المكارد كقدرات المؤسسة( كىى نتيجة
طبيعية ألنو كمما تكازت المكارد كالقدرات المساعدة جاء التنفيذاالبداعى محققا.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى:

-1إدراؾ قيـ المختبر ألىمية دكره في العممية التعميمية كدكر اإلدارة المدرسية المبدعة في مساندتو
كدعمو.

-2كجكد الكفاءة العممية كتكافر الخبرة لدػ قيمي المختبرات لمقياـ بدكرىـ عمى أكمل كجو.
-3الدكرات التدريبية ككرشات العمل التي تنفذىا ك ازرة التربية كالتعميـ.
-4حرص اإلدارة المدرسية الكصكؿ إلى مراكز متقدمة في المسابقات العممية الخاصة بالمختبرات
العممية مثل مسابقة أصدقاء المختبر العممي كمسابقات االبتكار العممي.
-5تشجيع اإلدارة لممشاريع االبتكارية مف قبل القيميف كطبلبيـ.
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 5.2التوصيات :

في ضكء نتائج الدراسة تكصى الباحثة بما يمي :
-1عقد دكرات تدريبية لقيمي المختبرات العممية بالمدارس الحككمية عمى استخداـ األجيزة كالكسائل
التكنكلكجية الحديثة لتحسيف أدائيـ الميني .

-2زيادة السمفة المالية المخصصة لممختبرات العممية لتزكيدىا بالمكاد كاألجيزة المناسبة إلجراء
التجارب العممية كتنفيذ األنشطة المختمفة.

-3تفعيل دك ار لطالب في المختبر المدرسي كتدريبو عمى تنفيذ التجارب بنفسو كخاصة بعد أف
أصبح األداء العممي لمطالب جزءا مف تقييمو.

 -4ضركرة اعتماد اإلدارة عند التخطيط لممشاريع المستقبمية بما يحقق الفاعمية كيكشف اآلراء
كاالتجاىات كالميكؿ نحك اإلبداع .
-5ضركرة تركيز المؤسسة التعميمية عند إدارة المكارد البشرية عمى المبدعيف كدعميـ كمساندتيـ
بما يحقق ليا التكيف كاستدامة اإلبداع .
-6ضركرة تفعيل دكر المجتمع المحمى كمؤسساتو بما يخدـ العممية التعميمية سكاء بتزكيد المختبر
المدرسي بما يمزمو أك دعـ كتبنى المشاريع اإلبداعية مف قبل الطبلب كمعممييـ .

 5.3المقترحات:

إجراء دراسات تتعمق بما يمي:
-1جيكد مشرفي المختبرات في تنمية ميارات قيمي المختبرات في مجاؿ التقييـ الذاتي.
-2الثقة التنظيمية المدرسية كعبلقتيا بأداء قيمي المختبرات.
-3تقييـ أداء قيمي المختبرات باستخداـ نمكذج .CIPP
-4الرضا الكظيفي لدػ قيمي المختبرات كعبلقتو بجكدة العمل.
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قائمة المراجع:

أوال -القرآن الكريم.

ثانيا -المراجع العربية:
 .1اإلبراىيمي ,عدناف ) :(2002اإلدارة التربوية والمدرسية والصفية ,مؤسسة حمادة لمنشر
كالتكزيع ,عماف.
 .2أبك داكد  ,اإلماـ الحافع األشعث السجستاني اآلزدؼ )د.ت( :سنن أبي داود ,ج ,2مراجعة
كضبط )دمحم محي الديف عبد الحميد( ,مصر :دار الفكر.
 .3دركزة  ,أفناف نظير ) :(2003قدرة مدير المدرسة عمى اتخاذ الق اررات التطكيررية كاحداث
التغيير  ,مجمة اتحاد الجامعات العربية ,ع) ,(42ص.8

 .4الخطيب  ,عامر ) :(2002أصول التربية وتطبيقاتيا ,مكتبة القدس ,غزة ,فمسطيف.
 .5ابف منظكر ,جماؿ الديف ) :(1994لسان العرب ,دار صادر لمطبع كالنشر ,بيركت.
 .6أبك سمؾ ,عبد المجيد): (2015المشكبلت التي تكاجو قيمي المختبرات العممية في المدارس
الثانكية بمحافظات غزة كسبل الحد منيا ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة.

 .7أبك عبلـ ,رجاء محمكد):(2011مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ,ط ,4دار النشر
لمجامعات ,القاىرة.
 .8أحمد ,أحمد ) :(2002اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة ,مكتبة المعارؼ ,اإلسكندرية.
 .9اآلغا ,إحساف): (2002البحث التربوي وعناصره ,ومناىجو وأدواتو ,ط ,4الجامعة
اإلسبلمية ,غزة.
 .10البدرانى ,ذعار بف غضباف ) :(2011معكقات اإلبداع اإلدارؼ لدػ مديرؼ المدارس
االبتدائية الحككمية منطقة بريدة مف كجية نظر مديرييا كككبلئيا  .رسالة ماجستير ,جامعة

أـ القرػ ,السعكدية .
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 6قائمة املالحق
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ممحق رقم ()1
األستبانة في صورتيا األولية
ةةةةةةةةةةةةةةة -غةةةةةةةةةةةةةةة
جامعةةةةةةةةةةةةةةة
عمةةةةةةةةةةةةةةاع ع ةةةةةةةةةةةةةةا ع ةةةةةةةةةةةةةةا
ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ت ب ةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةة
ماج ةةةةةةةةةةةةت
الموضوع  /تحكيم استبانة
السيد الدكتكر ................................................/

السبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

حفظو هللا

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة ميدانية الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمي درجة الماجستير مف جامعة

األزىر بعنكاف " األداء الميني لقيمي المختبرات بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة وعالقتو بإدارة

اإلبداع لدى مديرييم " .بيدؼ تحديد العبلقة بيف درجة تقدير قيمي المختبرات بالمدارس الحككمية
ألدائيـ الميني  ,كدرجة تقديرىـ إلدارة اإلبداع لدػ مديرييـ  .كليذا الغرض أعدت الباحثة استبانتيف
.

األولي  /لقياس األداء الميني لقيمي المختبرات بالمدارس الحككمية كتتككف مف ) ( 41فقرة مكزعة
عمى )  (4مجاالت ىي ):التخطيط ,استثمار اإلمكانات ,التعمـ المستمر  ,التنفيذ اإلبداعي (.

الثانية /لقياس إدارة اإلبداع لدػ المديريف كتتككف مف ) (46فقرة مكزعة عمي )  ( 4مجاالت ىي :
)المكارد كقدرات المؤسسة ,الجكدة كاالبتكار كالتميز ,التحسيف المستمر ,التكيف كاستدامة اإلبداع(

كنظ ار لما تتمتعكف بو مف مكانو تربكية كخبرة في ىذا المجاؿ يرجى التكرـ بتحكيـ األداة كابداء رأيكـ

فييا مف خبلؿ :

 مدؼ انتماء الفقرات لممجاالت المذككرة
 كضكح الفقرات لممجاالت كسبلمة صياغتيا .
 إضافة أك حذؼ ما تركنو مناسبا .

إدارة اإلبداع :مجمكع اإلجراءات كالسمككيات التي تؤدؼ إلى تحسيف المناخ العاـ في المؤسسة مف

خبلؿ تحفيز العامميف عمى حل المشكبلت كاتخاذ الق اررات بأسمكب أكثر إبداعا كبطريقة غير مألكفة

في التفكير.

الباحثة

كتفضمكا بقبكؿ فائق االحتراـ
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أوال البيانات األولية :
الجنس:

ذكر

سنوات الخدمة:

أنثي
أقل مف  5سنكات

المنطقة التعميمية:
المؤىل العممي:

رفح
بكالوريوس

 10-5سنكات
الوسطى

خان يونس

أكثر مف  10سنكات
غزة

الشمال

دراسات عميا

الجزء األول/

استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات
م

منتمية

الفقــــــــــــرة

المجال األول/التخطيط
1

أعد خطة سنكية لممختبرفى بداية كل عاـ دراسي.

2

أنظـ السجبلت الخاصة بالمختبر في بداية العاـ
الدراسي.

3

أقكـ بجرد سنكؼ لؤلجيزة كاألدكات المكجكدة

4

أصمـ لكحة إرشادات ترشد الطبلب إلى سبلمة

5

أحرص عمى تكفير كسائل السبلمة في المختبر.

6

أتأكد مف كجكد األجيزة كاألدكات البلزمة إلجراء

7

أنسق جدكؿ حصص المختبر بما يمكف جميع

لتحديد احتياجات المختبر.
التصرؼ داخل المختبر.

التجارب

العممية.

معممي العمكـ مف استخداـ

المختبر.

8

أنظـ األجيزة كاألدكات في مكاف يسيل الكصكؿ

9

أكزع األنشطة بيف الطمبة في التجربة الكاحدة بما

إليو.

يحقق المساكاة في االستفادة .
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

 10أحرص عمى نظافة المختبر قبل كبعد إجراء
التجارب.

11

أتأكد مف صبلحية المكاد الكيميائية بشكل

مستمر.

المجال الثاني  /استثمار اإلمكانيات
1

استخدـ المختبر لتنفيذ األنشطة العممية عمى

2

استثمر مكارد البيئية المحيطة في تعزيز

3

أكظف كسائل التكنكلكجيا الحديثة في المختبر.

4

أستجيب لبلقتراحات التي تتعمق باحتياجات

5

أستفيد مف الكفاءات العممية لمزمبلء في تجكيد

6

أطمع عمى الكتب كالمراجع العممية التي تثرػ

7

أستفيد مف خبرة مشرؼ المختبرات قدر اإلمكاف .

8

أىتـ بمقترحات كأراء المدير حكؿ التطكير

9

أتكاصل مع مؤسسات المجتمع المحمى لتكفير

مدار العاـ.

استخدامات المختبر.

المختبر المدرسي.
العمل المخبرػ .

األنشطة المخبرية.

كاإلبداع.

أجيزة لممختبر.

 10أتعاكف مع معممي العمكـ في المدرسة إلنجاز
المشاريع الطمكحة.
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المجال الثالث :التعمم المستمر. /
1

أعيد التجربة أكثر مف مرة لضماف كصكؿ

2

أحرص عل التطكير الميني كتنمية مياراتي

3

استخدـ كسائل التكنكلكجيا داخل المختبر

4

أشرؾ أكبر عدد ممكف مف الطمبة لتنفيذ

5

أكزع األنشطة العممية عمى الطبلب بطريقة

المفيكـ لمطمبة.
الذاتية.

األنشطة العممية.

تسمح لمجميع المشاركة .
6
7

أسعى إلصبلح األجيزة المعطمة مباشرة

.

أشارؾ في الدكرات التدريبية الخاصة بقيـ
المختبر.

8

أعمل عمى إيجاد البديل في حالة الضياع أك

الكسر.

المجال الرابع/التنفيذ االبداعى
طريقة.

1

أنفذ النشاط بأكثر مف

2

أضع بدائل جديدة لبعض األنشطة

3

استخدـ خامات البيئة المحمية لتنفيذ

4

أشرؾ الطمبة في تنفيذ األنشطة العممية

5

أتابع كل ما ىك جديد في مجاؿ المختبرات

6

أطمب مساعدة المختصيف لتنفيذ بعض

العممية.
التجارب.
.

العممية.

األنشطة عند

الحاجة.
الحديثة.

7

استخدـ كسائل التكنكلكجيا

8

أشارؾ في كرش العمل الخاصة بالمختبرات

9

أعمل بركح الفريق مف أجل الكصكؿ إلى حمكؿ
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ابتكاريو.
 10أنفذ األنشطة بالمشاركة مع مدارس أخرػ.
11

أنفذ

تجارب

خارجيف.
12

تكضيحية

بحضكر

ضيكؼ

أصمـ مشاريع عممية خاصة بالمختبر باستخداـ
التكنكلكجيا الحديثة.

الجزء الثاني /

استبانو إدارة اإلبداع.
م

منتمية

الفقــــــــــــرة

المجال األول/الموارد وقدرات المؤسسة
لممختبر.

1

تكفر اإلدارة األجيزة كاألدكات الضركرية

2

تخصص اإلدارة ميزانية مناسبة

لممختبر.

3

تكفر البيئة الفيزيقية الداعمة لمعمل)ماء -كيرباء -

4

تعمل اإلدارة عمى تكزيع المياـ كاألنشطة بيف

إضاءة  -غاز –كسائل تيكية( .
معممي العمكـ بصكرة مناسبة.

5

تكفر المكاد الكيميائية البلزمة لمتجارب .

6

تكفر صناديق لتخزيف العينات كالنماذج في المختبر

7

تحرص عمى تكفير األدكات التي تتيح لكل طالب

القياـ

بالتجربة.

المختبر.

8

تكفر ستائر لتبلءـ العمل في

9

تكفر كسائل األمف كالسبلمة)كطفايات الحريق-

قفازات -كمامات-حقيبة إسعاؼ

أكلى-مريكؿ(.

 10تكفر اإلدارة األدلة كالمراجع العممية كالنشرات
كالدراسات الخاصة بالمختبرات.
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غير

منمية

مناسبة

غير

مناسبة

المجال الثاني  /الجودة واالبتكار والتميز.
1

تؤمف إدارة المدرسة بأىمية المختبر.

تسعى اإلدارة إلى تجكيد العمل المخبرػ بكل الكسائل

2

الممكنة.
3

تحرص اإلدارة عمى تكفير أدكات األمف كالسبلمة في

4

تكجيني اإلدارة نحك ضركرة تخزيف المكاد الكيميائية

5

تشجع اإلدارة الطمبة عمى إنتاج كسائل تعميمية بأنفسيـ

المختبر

بطريقة تضمف السبلمة
في

ليا.

المختبر.

6

تحرص عمى متابعة تنفيذ األنشطة العممية داخل

7

تحرص اإلدارة عمى عدـ تضارب مكاعيد استخداـ

8

تدعـ اإلدارة األنشطة المميزة في مجاؿ المختبر

9

تتابع نظافة المختبر بشكل مستمر.

المختبر.

المختبر مع الحصص العممية.

المدرسي.

 10تكفر حصص خاصة بالمختبر ضمف البرنامج الدراسي.
.

 11تيتـ بتطبيق معايير الجكدة لقياس األداء المخبرؼ

 12تكجيني اإلدارة نحك تنفيذ تجارب ذات طابع ابتكارؼ.
المجال الثالث :التحسين المستمر ./
1

تحرص اإلدارة عمى اعتماد معايير الجكدة في استخداـ
المختبرات العممية.

2

تعقد اجتماعات دكرية لقيـ المختبر كمعممي العمكـ لمكقكؼ

عمى االحتياجات كمجريات العمل.
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3

تستثمر المدرسة قدرات العامميف فييا كمعارفيـ في تعزيز

4

تيتـ باالرتقاء بمستكؼ قيـ المختبر مف خبلؿ إلحاقو بدكرات

التعمـ المستمر.

تدريبية باستمرار.

5

تحفز قيـ المختبر عمى إجراء التجارب العممية

6

تكجيني اإلدارة إلى التخطيط المستمر لبرامج الجكدة في

األنشطة

بدقة.

المخبرية.

باستمرار.

7

تتابع سجبلت التجارب العممية

8

تقكـ اإلدارة بزيارات إشرافية لمقيـ داخل

9

تيتـ باألنشطة الداعمة لعممية التحسيف المستمر.

المختبر.

 10تنظر لممشكبلت التي تكاجييا عمى أنيا فرص لمتحسيف
كالتطكير.

المجال الرابع  /التكيف واستدامة اإلبداع
1

تمزـ اإلدارة القيـ باستخداـ المختبرات العممية بما ىك متاح.

2

تكمف القيـ بعمل تجارب بالمشاركة مع مدارس

3

تمزـ القيـ بالمشاركة في المسابقات التي تيتـ بالتجارب

العممية عمى مستكػ المدارس.

أخرػ.

المخبرؼ.

4

تزكد المختبرات بالمكاد كاألجيزة البلزمة لمعمل

5

تكجو القيـ إلى متابعة النشرات الدكرية كاألنشطة الخاصة

6

تغير المدرسة إستراتيجيتيا بالتكافق مع متطمبات الظركؼ

بالمختبر.
التنافسية.

7

تجرػ المدرسة تعديبلت عمى برامجيا بما يتكافق مع

8

تستثمر فرص التعاكف مع المدارس األخرػ الستعارة األجيزة

9

تنسق اإلدارة مع مؤسسات مثل الدفاع المدني لممشاركة في

متطمبات اإلبداع.
المخبرية عند

الحاجة.
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تثقيف الطمبة عف كسائل األمف كالسبلمة الخاصة بالمختبر.
 10تتبنى اإلدارة المشاريع االبتكارية المميزة.
 11تكتشف الطمبة المكىكبيف .
 12تحرص المدرسة عمى تحقيق التكيف في مجاؿ العمكـ مف
خبلؿ البصمات

13

اإلبداعية.

تيتـ اإلدارة باطبلع القيـ عمى المشاريع اإلبداعية لمدارس

أخرػ.

 14تسعى المدرسة لمحصكؿ عمى مراكز تنافسية مرتبطة
باإلبداع كالمكىبة..
شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم
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ممحق رقم ()2
قائمة بأسماء السادة المحكمين
االسم

الرتبة العممية

مكان العمل

أ.د .صبلح الناقة

أستاذ دكتكر

الجامعة اإلسبلمية

أ.د .دمحم كفائي عبلكؼ الحمك

أستاذ دكتكر

الجامعة اإلسبلمية

أ.د .محمكد خميل أبك دؼ

أستاذ دكتكر

الجامعة اإلسبلمية

د .عطا حسف دركيش

أستاذ مشارؾ

جامعة األزىر

د .محمكد عبد المجيد عساؼ

أستاذ مساعد

ك ازرة التربية كالتعميـ

د .جماؿ كامل الفميت

أستاذ مساعد

ك ازرة التربية كالتعميـ

د .رندة عيد شرير

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

أستاذ مساعد

جامعة القدس المفتكحة-

د.دمحم صالح البحيصي

أستاذ مساعد

ك ازرة التربية كالتعميـ

د.دمحم عثماف األغا

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسبلمية

د.دمحم ىاشـ أغا

أستاذ مشارؾ

جامعة األزىر

د.محمكد إبراىيـ خمف هللا

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

د.نافذ سميماف الجعب

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

د .عبد السبلـ دمحم نصار
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غير متفرغ

ممحق رقم ()3

األستبانة في صورتيا النيائية
ةةةةةةةةةةةةةةة -غةةةةةةةةةةةةةةة
جامعةةةةةةةةةةةةةةة
عمةةةةةةةةةةةةةةاع ع ةةةةةةةةةةةةةةا ع ةةةةةةةةةةةةةةا
ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ت ب ةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةة
ماج ةةةةةةةةةةةةت

الموضوع  /تطبيق استبانة
األخ /ت الفاضل/ة ................................................ :

السبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو

حفظو هللا

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة ميدانية الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمي درجة الماجستير في جامعة

األزىر بعنكاف " األداء الميني لقيمي المختبرات بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة وعالقتو بإدارة

اإلبداع لدى مديرييم " .بيدؼ تحديد العبلقة بيف درجة تقدير قيمي المختبرات بالمدارس الحككمية
ألدائيـ الميني ,كدرجة تقديرىـ إلدارة اإلبداع لدػ مديرييـ  .كليذا الغرض أعدت الباحثة األداة

المرفقة .

األولي  /استبانة لقياس األداء الميني لقيمي المختبرات بالمدارس الحككمية كتتككف مف ) ( 41فقرة
مكزعة عمى ) (4مجاالت ىي):التخطيط ,استثمار اإلمكانات ,التعمـ المستمر  ,التنفيذ اإلبداعي (.

الثانية /استبانة لقياس إدارة اإلبداع لدػ المديريف كتتككف مف) (41فقرة مكزعة عمي )  ( 4مجاالت
ىي ) :المكارد كقدرات المؤسسة ,الجكدة كالتميز ,التحسيف المستمر ,التكيف كاستدامة اإلبداع(

لذا يرجى التكرـ باإلجابة عف فقرات ىذه االستبانة في ضكء الكاقع الفعمي الذؼ تركنو مناسبا بكضع

إشارة ) √ ( أماـ كل فقرة مع العمـ أف إجاباتكـ سيككف ليا األثر الكبير في الحصكؿ عمى نتائج
مكضكعية  ,كلف يستند إلييا إال في مجاؿ البحث العممي فقط ؟

إدارة اإلبداع :مجمكع اإلجراءات كالسمككيات التي تؤدؼ إلى تحسيف المناخ العاـ في المؤسسة مف

خبلؿ تحفيز العامميف عمى حل المشكبلت كاتخاذ الق اررات بأسمكب أكثر إبداعا كبطريقة غير مألكفة

في التفكير.

كتفضمكا بقبكؿ فائق االحتراـ
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الباحثة

أوال البيانات األولية :
الجنس :

ذكر

سنوات الخدمة:

أنثي

أقل مف  5سنكات

المنطقة التعميمية:

شرق غزة

رفح

 10-5سنكات
شرق خان يونس

خان يونس

أكثر مف  10سنكات
الوسطى

غرب غزة

الشمال

المؤىل العممي:

بكالوريوس

دراسات عميا

الجزء األول  /استبانو األداء الميني لقيمي المختبرات

المجال األول/التخطيط

الفقــــــــــــرة

ـ
1
2
3
4
5
6
7

كبيرة
جدا

أعد خطة سنكية لممختبرفى بداية كل عاـ

دراسي .

أنظـ السجبلت الخاصة بالمختبر في بداية

العاـ الدراسي.

أقكـ بجرد سنكؼ لؤلجيزة كاألدكات

المكجكدة لتحديد احتياجات المختبر.

أصمـ لكحة إرشادات ترشد الطبلب إلى
سبلمة التصرؼ داخل المختبر.

أحرص عمى تكفير كسائل السبلمة في

المختبر.

أتأكد مف كجكد األجيزة كاألدكات البلزمة
إلجراء التجارب

العممية.

أنسق جدكؿ حصص المختبر بما يمكف
جميع معممي العمكـ مف استخداـ

المختبر.
178

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا

8
9
10
11

أنظـ األجيزة كاألدكات في مكاف يسيل

الكصكؿ

إليو.

أخطط لتنظيـ األنشطة المخبرية بما يحقق
المساكاة في االستفادة منيا .
اتخذ اإلجراءات التي تحافع عمى نظافة
المختبر قبل إجراء التجارب كبعدىا .
أتأكد مف صبلحية المكاد الكيميائية بشكل
مستمر.

المجال الثاني  /استثمار اإلمكانيات
م
1
2
3
4

5
6
7
8

كبيرة

الفقرة

جدا

استخدـ المختبر لتنفيذ التجارب األنشطة العممية
عمى مدار العاـ.
استثمر مكارد البيئية المحيطة في تعزيز
استخدامات المختبر.
أستجيب لبلقتراحات التي تتعمق باحتياجات
المختبر المدرسي.
أستفيد مف الكفاءات العممية لمزمبلء في تجكيد

العمل المخبرػ .

أطمع عمى الكتب كالمراجع العممية التي تثرػ
األنشطة المخبرية.
أستفيد مف خبرة مشرؼ المختبرات.
أىتـ بمقترحات كأراء المدير حكؿ تطكير العمل
المخبرؼ.
أتكاصل مع مؤسسات المجتمع المحمى لتكفير
179

كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة
جدا

أجيزة كمكاد لممختبر.
9

أتعاكف مع معممي العمكـ في المدرسة إلنجاز

المشاريع الطمكحة.

المجال الثالث /التعمم المستمر
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كبيرة

الفقرة

جدا

أعيد التجربة أكثر مف مرة عند الحاجة لضماف
كصكؿ المفيكـ لمطمبة.
أحرص عمى التطكير الميني كتنمية مياراتي
الذاتية
أستخدـ كسائل التكنكلكجيا داخل المختبر
أشرؾ أكبر عدد ممكف مف الطمبة في تنفيذ

األنشطة

العممية.

أكزع األنشطة العممية عمى الطبلب بطريقة
تسمح لمجميع المشاركة .

أسعى إلصبلح األجيزة المعطمة مباشرة

.

أشارؾ في الدكرات التدريبية الخاصة بقيـ
المختبر.
أحرص عمى إيجاد البديل مف األدكات حالة
الضياع أك

الكسر.

أحرص عمى زيارة المعارض العممية كاإلفادة
منيا.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا

المجال الرابع  /التنفيذ اإلبداعي .
ـ

كبيرة

الفقرة

جدا

1

أنفذ النشاط العممي بأكثر مف

2

أضع بدائل جديدة لبعض األنشطة

3

أستخدـ خامات البيئة المحمية لتنفيذ

4

5
6
7
8
9

طريقة.
العممية.
التجارب.

أشرؾ الطمبة في تنفيذ األنشطة العممية
بفاعمية.

أتابع كل ما ىك جديد في مجاؿ المختبرات

العممية.

أطمب مساعدة المختصيف لتنفيذ بعض

األنشطة عند

الحاجة.

أطمب مف الطمبة إعطاء تفسيرات لمبيانات
كالنتائج التي يتـ التكصل إلييا.

أشارؾ في كرش العمل الخاصة بالمختبرات
أحرص عمى اقتراح العديد مف التطبيقات

العممية لممشاريع كاألنشطة التي يتـ تنفيذىا في

المختبر .
10
11

12

أنفذ األنشطة المخبرية بالمشاركة مع مدارس
أخرػ.
أنفذ تجارب تكضيحية بحضكر ضيكؼ
خارجيف.
أصمـ مشاريع عممية خاصة بالمختبر
باستخداـ التكنكلكجيا الحديثة.
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كبيرة متكسطة

قميمة

قميمة
جدا

الجزء الثاني /استبانو إدارة اإلبداع.

المجال األول/الموارد وقدرات المؤسسة

ـ
1
2

الفق ػ ػ ػ ػ ػ ػرة

كبيرة جدا

تكفر اإلدارة األجيزة كاألدكات الضركرية

لممختبر.

تخصص اإلدارة ميزانية كافية لتطكير
المختبر.

تكفر البيئة الفيزيقية كبدائميا الداعمة
 3لمعمل) ستائر-ماء -كيرباء -إضاءة –
غاز -كسائل تيكية( .

4

تعمل اإلدارة عمى تكزيع المياـ كاألنشطة

بيف معممي العمكـ بصكرة مناسبة.

 5تكفر المكاد الكيميائية البلزمة لمتجارب .
6
7

تخزف العينات كالنماذج في المختبر

بطريقة سميمة.
تحرص عمى تكفير األدكات التي تتيح
لكل طالب القياـ

بالتجربة.

تكفر كسائل األمف كالسبلمة)كطفايات
8

الحريق-قفازات -كمامات -حقيبة إسعاؼ
أكلى-

9

معاطف(.

تكفر اإلدارة األدلة كالمراجع العممية

كالنشرات كالدراسات الخاصة بالمختبرات.
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كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جدا

المجال الثاني  /الجودة والتميز.
م
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

كبيرة

الفقرة

جدا

تعتمد اإلدارة معايير الجكدة كالتميز في

استخداـ

المختبر.

تسعى اإلدارة إلى تجكيد العمل المخبرػ بكل

الكسائل الممكنة.

تحرص اإلدارة عمى تكفير أدكات األمف

كالسبلمة في المختبر

تكجيني اإلدارة نحك ضركرة تخزيف المكاد

الكيميائية بطريقة تضمف السبلمة

ليا.

تيتـ اإلدارة بإشراؾ الطمبة في إنتاج كسائل

تعميمية بأنفسيـ خاصة

بالمختبر.

تحرص عمى متابعة تنفيذ األنشطة العممية

داخل المختبر.

تدعـ اإلدارة األنشطة المميزة في مجاؿ

المختبر المدرسي.

تخصص حصص بالمختبر ضمف البرنامج

الدراسي.

تيتـ بتطبيق معايير الجكدة لقياس األداء

المخبرؼ

تكجيني اإلدارة نحك تنفيذ تجارب ذات طابع

ابتكارػ.
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كبيرة متوسطة

قميمة

قميمة
جدا

المجال الثالث :التحسين المستمر .
م
1
2
3
4
5
6

كبيرة

الفقرة

جدا

تحرص اإلدارة عمى اعتماد معايير األمف

كالسبلمة في استخداـ المختبرات العممية.
تعقد اجتماعات دكرية لقيـ المختبر كمعممي العمكـ

لتحديد االحتياجات.

تستثمر المدرسة قدرات العامميف فييا كمعارفيـ فى

تعزيز التعمـ المستمر.

تيتـ باالرتقاء بمستكؼ قيـ المختبر مف خبلؿ

إلحاقو بدكرات تدريبية باستمرار.

تحفز قيـ المختبر عمى إجراء التجارب العممية
بدقة.

تكجيني اإلدارة إلى التخطيط المستمر لبرامج
الجكدة في األنشطة

المخبرية.

7

تتابع سجبلت التجارب العممية

8

تقكـ اإلدارة بزيارات إشرافية لمقيـ داخل

9

تيتـ باألنشطة الداعمة لعممية التحسيف المستمر.

10

باستمرار.
المختبر.

تنظر لممشكبلت التي تكاجييا عمى أنيا فرص
لمتحسيف كالتطكير.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا

المجال الرابع  /التكيف واستدامة اإلبداع
ـ

الفقرة

1

تكمف اإلدارة القيـ باستخداـ المختبرات العممية بما
ىك متاح.

2
3
4
5
6
7
8

كبيرة
جدا

كبيرة

تكمف القيـ بعمل تجارب بالمشاركة مع مدارس
أخرػ.

تشجع القيـ عمى المشاركة في المسابقات التي تيتـ
بالتجارب العممية عمى مستكػ المدارس.

تزكد المختبرات بالمكاد كاألجيزة البلزمة لمعمل
المخبرؼ.
تكجو القيـ إلى متابعة النشرات الدكرية كاألنشطة
الخاصة بالمختبر.

تغير المدرسة إستراتيجيتيا بالتكافق مع متطمبات
الظركؼ التنافسية في العمل المخبرؼ.
تجرػ المدرسة تعديبلت عمى برامجيا بما يتكافق مع
متطمبات اإلبداع.

تستثمر فرص التعاكف مع المدارس األخرػ الستعارة
األجيزة المخبرية عند الحاجة.

9

تنسق اإلدارة مع مؤسسات مثل الدفاع المدني
لممشاركة في تثقيف الطمبة عف كسائل األمف
كالسبلمة الخاصة بالمختبر.

11

تيتـ اإلدارة باطبلع القيـ عمى المشاريع اإلبداعية
لمدارس أخرػ.

 10تتبنى اإلدارة المشاريع االبتكارية المميزة.

 12تسعى المدرسة لمحصكؿ عمى مراكز تنافسية مرتبطة
باإلبداع كالمكىبة..

شاكريف كمقدريف حسف تعاكنكـ
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متوسطة

قميمة

قميمة
جدا

ممحق رقم ()4
تسييل ميمة باحث
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