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أ

ِ
ال :س ِمعت رس َ ِ
ِ ِ
سمَّ َم َِقول:
صمٍَّ المَّو َع َمِو َو َ
ول المَّو َ
َعن أَِبُ الدَّرَداء َرض َُ المَّو َعنو قَ َ َ
َ
ضعُْ،
ط ِري ًقاَْي ْبتَ ِغيِْفي ِْوْ ِع ْم ًماْ َسيَّ َْ
فْ َسمَ َْ
﴿م ْْ
ؿْالمَّ ْوُْلَ ْوُْ َ
ؾْ َ
ط ِري ًقاْإلٍَْا ْل َجَّن ِةَ ْ،وِافَّْْا ْل َم ََلئِ َكةَْْلَتَ َ
َ
فِْفيْالسَّمو ِ
ضْ َحتٍَّْ
فِْفيْ ْاْل َْر ِْ
اتَ ْ،و َم ْْ
اءَ ْ،وِْافَّْْا ْل َعاِلَْـْلََي ْستَ ْغِف ُْرَْل ْوُْ َم ْْ
طاِل ِْ
َجنِ َحتَ َياْلِ َ
أْ
بْا ْل ِع ْمِْـْ ِر َ
ضً
ََ
اف ِْفي ْالْم ِ
اءْ
ؿ ْا ْلقَ َم ِْر ْ َعمٍَ ْ َسائِ ِْر ْالْ َك َوا ِك ِبَ ْ ،وِافَّْ ْا ْل ُعمَ َم َْ
ض ِْ
ض ُْ
ا ْل ِحيتَ ُْ
ؿ ْالْ َعاِلِْـ ْ َعمٍَ ْالْ َعابِِْد ْ َك َف ْ
اءَ ْ ،وَف ْ
َ
َخَْذ ْبِ َحظْْ
ل ِْد ْرَى ًما ْ َوِاَّن َماَ ْ ،وَّرثُوا ْالْ ِع ْمَْـ ْفَ َم ْْ
اء ْلَْْـ ْيُ َوِّرثُوا ِْد َين ًاراَ ْ ،وَْ
اء ْ َوِافَّْ ْ ْاْلَْْنبَِي َْ
َوَرثَْةُ ْ ْاْل َْنبَِي ِْ
َخ َذْهُْأ َ
ف ْأ َ
َواِف ٍر﴾ ْ
ْ

يْ ﴾ْ683ْ:2003ْ،
﴿ْرَو ْاهُْأ َُبوْ َد ُاودَ ْ،والتِّْرِمِذ ُّ
ْ َ

ة

إهداء
إىل روح واندٌ َّّ انذٌ اسزىطه حجهم قهيب  ..أمٍ وأثٍ.
إىل مه َطُت معهب عُش اندهز  ..سوجيت
إىل قزح عُين وفزحخ عمزٌ ،ثسمخ احلبضز وأمم املسزقجم أثنبئٍ األعشاء
( رجت  ،أمحد ،أالء ،دعبء ،إميبن ،وفبء ،و ملً )
إنُك أخٍ أحضزد شُئًب مه انثمز  ..فأوذ سقبئٍ ثعد اهلل ..وأوذ املطز
إىل انقهىة انطبهزح انزقُقخ إىل رَبحني حُبرٍ ..أخىارٍ
إىل أروا ح انشهداء انذَه ضحىا ثدمبئهم انشكُخ مه أجم فهسطني احلجُجخ
إىل أسزي احلزَخ انقبثعني خهف قضجبن سجىن االحزالل
إىل مجُع انعبمهني يف املُدان انرتثىٌ
إىل كم كفني سزعربان مه هنب نالسزفبدح
أهدٌ هذا اجلهد املزىاضع
انجبحث

د

شكز ورقدَز
طيبا ْمبارًكا ْفيوْ ،كما ْيحب ْمولنا ْويرضٍْ ،مف ْل ْيطيب ْالميؿ ْإل ْبشكرهْ،
حمدا ْ ًا
الحمد ْ﵀ ْ ً
كثيرْ ً

ولْيطيب ْالنيارْإلْبطاعتوْ،ولْتطيب ْالمحظاتْإلْبذكرهْ،ولْتطيب ْاآلخرة ْإل ْبعفوهْ،ولْتطيبْالجنةْ
إلْبرؤيةْوجيوْاْلعظـْ،الحمد ﵀ عمٍْنعمو وآلئو أفْسخرْليْإتماـْىذاْالعمؿْ،والصَلةْوالسَلـْعمٍْ
مفْلْنبيْبعدهْالقائؿ"ْ:لْيشكرْا﵀ْمفْلْيشكرْالناس"ْوايماناْمفْقولوْتعاليْ} وَقَهُِمٌ مِهْ عِجَبدٌَِ انشَّكُىرُ {

اما ْعمٍ ْنفسي ْأف ْأتوجو ْبخالص ْشكري ْوامتناني ْإلٍ ْالصرح ْاْلكاديميْ
( (.)13سورة سبأ )ْ .أجد ْلز ً

الشامخْجامعة ْاْلزىر ْالغراء ْ ممثمةْبمجمس ْأمنائياْورئيسيا ْاْلستاذ ْالدكتورْعبد ْالخالؽ ْالفراْوبكمياتياْ
وعماداتياْ،وأخصْبالذكرْعمادةْكميةْالتربيةْوعميدىاْالدكتورْمحمدْعميافْوعمادةْالدراساتْالعمياْ .
وْأتقدـْبخالصْالشكرْوالتقديرْإلٍْالذيْتجممتْرسالتيْبإشرافوْعميياْوْامتيازْامتازتْبوْ،إلٍْ

الذيْغرس ْبداخمي ْروح ْالبحث ْوالمثابرةْ،والسعي ْفي ْطمب ْالعمـْ،إلٍ ْمفْتفضؿْبإشرافوْعمٍْرسالتيْ
الدكتورْالفاضؿ :فاِز عمُ األسود ْ ْالذيْأظيرْبسماحتوْتواضعْالعمماءْ،وبرحابتوْسماحةْالعارفيفْ،وْ
غمرنيْبعمموْالزاخرْوعطائوْالوافرْوْمنحني ْمفْوقتوْ،وخبرتوْماْساعدنيْعمٍْإتماـْىذهْالدراسةْحتٍْ
وصمتْإلٍْىذهْالصورةْ،فكافْنعـْالمشرؼْ،وخيرْموجوْ،فموْمنيْعظيـْالشكرْوالمتنافْ .
كما يسرني أف أتقدـ بالشكر والتقدير لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة الكراـ وذلؾ لتفضميماْبقبوؿ

المشاركة في مناقشة الرسالةْ ،اْلستاذ ْالدكتور ْالفاضؿْ :عامر ِوسف الخطِب ْ(المناقش ْالداخمي)ْ،
واْلستاذْالدكتور ْالفاضؿْ:زِاد عمُ الجرجاوي (المناقش ْالخارجي) ْعمٍْتفضميماْوتشريفيماْليْبقبوؿْ
مناقشةْىذهْالدراسةْوالحكـْعميياْوعمٍْماْبذلهْمفْجيدْفيْإثراءْالرسالةْ،وتقويمياْ،وتنقيحياْ،ماْأسيـْ

فيْخروجياْبالوجوْالمطموبْ .

كما ْيطيب ْلي ْأف ْأتقدـ ْب أسمٍْآياتْالشكرْوالمتنافْوالتقديرْوالمحبةْإلٍْالذيفْحممواْأقدسْ

رسالةْفي الحياة إلٍْالذيفْميدواْلناْطريؽْالعمـْوالمعرفة ْلكؿْمفْعممنيْحرًفاْ،وْأخصْبالذكرْالييئةْ

التدريسيةْفيْقسـْأصوؿْالتربيةْفيْجامعةْاْلزىرْ .

كماْأتقدـْبخالصْشكريْوتقديريْإلٍْالسادةْاْلفاضؿْمحكميْأداتي ْالدراسةْلماْكافْإلرشادىـْ

ومَلحظاتيـْونصحيـْالفائدةْالكبيرةْفيْإخراجْأداتيْالدراسةْبصورتيماْالنيائية ْوبشكمياْاْلفضؿْجعموْ
ا﵀ْفيْميزافْحسناتيـْ .

كما ْأتقدـ ْبجزيؿ ْالشكر ْوالعرفاف ْلمف ْساعدني ْفي ْالتدقيؽ ْالمغوي ْوأخص ْبالذكر ْالدكتورْ

يْ،والستاذْمحمدْعكاشةْ.
الفاضؿْ:محمدْحاتـْأبوْسمعافْْ،والمديرْالمساعدْْ:عبدْالناصرْالمصر ْ

س

ول ْ يفوتني ْأفْأشكرْأفرادْعينة ْالدراسةْمفْمعمميفْومعمماتْفيْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْ

بمحافظاتْغزةْعمٍْتعاونيـْوصدقيـْوأمانتيـْفيْاإلجابةْعمٍْبنودْالستبانةْ ْْ.

وأتوجو ْبالشكر ْإلٍ ْمف ْزرعوا ْالتفاؤؿ ْفي ْد ْرْوبنا ْوقدموا ْلنا المساعدات ْوالتسييَلت ْواْلفكارْ

سائَلْ
والمعموماتْ،لكؿ ْمف ْساىـ ْبالتحفيز ْوالتشجيعْ ،واسداء ْالنصحْ ،ومساعدتي ْإلتماـ ْىذهْالدراسةًْ ْ ،

جميعاْْ،وآخرْدعواناْأفْالحمدْ﵀ْربْالعالميفْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.
المولٍْعزْوجؿْأفْيكوفْذلؾْفيْميزافْحسناتيـْ ً

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
ْْْْْْْْالباحث ْ

ج

يهخص انذراضح تانهغح انؼرتُح

ػادةْالم َوَّزَعػػةْلػػداْمػػديريْمػػدارسْوكالػػةْالغػػوثْفػػيْمحافظػػاتْغ ػزةْ
عن ووان الدراس و ْ:درجػػةْممارسػػةْالقيػ
ُ
وعَلقتياْباإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْنظرْمعممييـْ .

إعداد الباحثْ:محمدْرجبْمحمدْربيعْ ْ
إشراف الدكتورْ:فايزْعميْاْلسودْ ْ

ػادةْالم َوَّزَعػةْلػداْمػديريْمػدارسْوكالػةْالغػوثْفػيْ
ىدفتْالدراسةْالتعرؼْإلػٍْ":درجػةْممارسػةْالقي
ُ

محافظاتْغزةْوعَلقتياْباإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْنظرْمعممييـ"ْ .

)ْمعممػاْومعممػ ًةْ،وتكونػتْعينػةْ
وقدْاستخدـْالباحثْالمنيجْالوصفيْوتكوفْمجتمعْالدراسةْمػفْ(ْْ8168
ً

)ْمعمماْومعمم ًةْ .
الدراسةْمفْ(ْْ450
ً

ػادةْالم َوَّزَعػػةْلػػداْ
وقػػدْاسػػتخدـْالباحػػثْاسػػتبانتيفْ:اْلولػػٍْلجمػػعْالبيانػػاتْعػػفْدرجػػةْممارسػػةْالقيػ
ُ

مػػديريْمػػدارسْوكالػػةْالغػػوثْفػػيْمحافظػػاتْغ ػزةْ،واشػػتممتْعمػػٍْأربعػػةْمجػػالتْ،بينمػػاْأعػػدتْالسػػتبانةْ

الثاني ػػةْلجم ػػعْالبيان ػػاتْع ػػفْدرج ػػةْممارس ػػةْم ػػديريْالم ػػدارسْاإلب ػػداعْاإلداريْم ػػفْوجي ػػةْنظ ػػرْمعمم ػػييـْ،
واشتممتْعمٍْخمسةْمجالتْ .

وقد توصمت الدراس

لمجموع من النتائج ،أبرزىا:

لقيادةْالم َوَّزَعةْلداْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْفيْمحافظاتْغزةْمفْوجيةْ
 .1درجةْممارسةْا
ُ
نظر ْمعممييـ ْجاءت ْكما ْيميْ :في ْمجاؿ ْ"الرؤية ْوالرسالة ْواْلىداؼ"(ْ )%84.07وبدرجة ْكبيرةْ

ةْجداْ ،وفيْمجاؿْ"الممارسات
جداْ،وفيْمجاؿْ"ْالمسئوليةْالمشتركة" ْ(ْ )%85.18وبدرجةْكبير ً
ً

ةْجدا.
القيادية"ْ(ْ)%82.77وبدرجةْكبيرةْ،وفيْمجاؿْ"ْالثقافة المدرسية"(ْ)%87.77وبدرجةْكبير ً

 .2توجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائية ْعندْمستواْالدللة ْ)ْ )ْ αْ ≥ْ 0.01بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
لقيادةْالم َوَّزَعةْلديْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْتُعزاْإلٍْ
العينةْلدرجةْممارسةْا
ُ
متغيرْالجنسْوكانتْالفروؽْلصالحْاإلناث.

 .3توجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْعندْمستواْالدللة ْ)ْ )ْ αْ ≥ْ 0.05بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
العينة ْحوؿ ْالمجاؿ ْ"الرؤية ْوالرسالة ْواْلىداؼ "ْ ،بينما ْل ْتوجد ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيفْ
متوسطاتْتقديراتْأفرادْالعينةْحوؿْباقيْالمجالتْْتُعزاْإلٍْمتغيرْالمؤىؿْالعممي.

 .4لْتوجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْعندْمستواْالدللةْ)ْ)ْαْ≥ْ0.05بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
لقيادةْالم َوَّزَعةْلديْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْتُعزاْإلٍْ
العينةْلدرجةْممارسةْا
ُ
متغير(ْسنواتْالخدمة).

 .5لْتوجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْعندْمستواْالدللةْ)ْ)ْαْ≥ْ0.05بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
لقيادةْالم َوَّزَعةْلديْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْتُعزاْإلٍْ
العينةْلدرجةْممارسةْا
ُ
متغير(ْالتخصصْالجامعي).

ذ

 .6درجةْممارسةْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْفيْمحافظاتْغزةْمفْوجيةْ
نظر ْمعممييـ ْجاءت ْكما ْيميْ :في ْمجاؿ ْ"اْلصالة" ْ(ْ )%84.00وبدرجة ْكبيرةْ ،وفي ْمجاؿْ

ةْجداْ،وفيْ
"الطَلقة" ْ(ْ )%83.36وبدرجةْكبيرةْ ،وفيْمجاؿْ"المرونة" ْ(ْ )%85.56وبدرجةْكبير ً

ةْجداْ،وفيْمجاؿ ْ"المخاطرةْ"(ْ)%83.93
مجاؿْ"الحساسية ْلممشكَلت"(ْ )%85.31وبدرجةْكبير ً

ةْجدا.
وبدرجةْكبير ً

 .7توجدْعَلقةْطرديةْموجبةْقويةْذاتْدللة ْإحصائيةْبيفْدرجةْتقدير ْأفرادْالعينة ْلممارسةْالقيادةْ
الم َوَّزَعةْلديْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْودرجةْتقديرىـْلإلبداعْاإلداري.
ُ

وفُ ضوء نتائج الدراس قدم الباحث مجموع من التوصِات ،أىميا:
القيادةْالم َوَّزَعةْفيْمؤسساتناْالتعميميةْ.
 .1تفعيؿْممارسةْ
ُ

ْالم َوَّزَعة ْواإلبداعْ
 .2عقد ْدورات ْتدريبية ْلمديري ْالمدارس ْولممديريف ْالمساعديف ْحوؿ ْممارسة ْالقيادة ُ
اإلداريْفيْالمدارسْْ.

ةْواإلبداعْاإلداريْ.
القيادةْالم َوَّزَع ْ
 .3تييئةْالظروؼْالماديةْوالمعنويةْالمساعدةْعمٍْممارسةْ
ُ

ادةْالم َوَّزَعةْ ْوميا ارتْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْ
 .4الستفادةْمفْأداتي ْالد ارسةْفيْتق ْويـْممارسةْالقي
ُ
المدارسْ .

خ

Abstract
Study title: The Degree of Distributed Leadership among School Principals and its
Relation to the Administrative Creativity from Teachers’ Views at UNRWA Schools
in Gaza Governorates.
Prepared by: Mohammed Rajab Mohammed Rabi.
Supervised by: Dr. Fayez Ali El Aswad.
This Study aimed at identifying The degree of Practicing the distributed
leadership among school principals at UNRWA schools in Gaza governorates and its
relation to the administrative creativity from teachers’ views . The researcher used the
descriptive approach, and the study population consisted of (8168) teachers’ . The
study Sample was consisted of (450) teachers’ . The researcher used two
questionnaires, the first one to measure the degree of distributed leadership practice
among school principals ,which contains four domains ,While the second
questionnaire was to measure the Administrative Creativity, which contains five
domains.
The results of the study:
1. The degrees of UNRWA schools principals' practice for distributed leadership :
In the field of vision , message and goals (%84.07) , in the field of shared
responsibility (%85.18), in the field of leaders practices ( %82.77) and in the field
of school culture (% 87.77).
2. There are statistically significant differences at the level (α ≥ 0.01) in the average
of the members of the sample about the degree of distributed leadership practice
by the school principals due to the variable of sex that is in favor of female.
3. There are statistically significant differences at the level ( α ≥ 0.05) in the point
average between the sample members about the field of vision , message and
goals , While there are not statistically significant differences in the other fields
because of the differences in qualifications of the members of the sample.
4. There are no statistically significant differences at the level ( α ≥ 0.05) in the point
average between the sample members about the distributed leadership because of
the variables years of service.
5. There are no statistically significant differences at the level (α ≥ 0.05) in the point
average between the sample members about the distributed leadership because of
University Specialization.
6. UNRWA school principals in Gaza governorate practice the administrative
creativity in the view of their teachers’ as follows: in the field of " Originality " is
( %84.00), in the field of " Fluency " is (%83.36), in the field of " Flexibility " is
(%85.56), in the field of " Sensitivity to problems " is (%85.31) and in the field of
" risk " is (%83.93(.
7. There is a strong positive direct correlation with statistically significance between
the degree of estimation of the sample members about the practice of distributed
leadership by school principals and the degree of estimation for creativity in
management within the Teachers’.

د

The results of the study recommended the following:
1. Activating the practice of distributed leadership inside our educational
institutions.
2. Conducting training courses in the practice of distributed leadership and
administrative creativity in schools for both school principals and deputy school
principals .
3. Provide the school environment with material and moral conditions that help to
practice the distributed leadership and the administrative creativity
4. Benefit from the study tool in evaluating the school principals’ practices of the
distributed leadership and administrative creativity skills.
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 1.1ادلمذيح:

ػائداْمػفْقبػؿْ،بػؿْتعػددتْ
لـْتعػدْالقيػاداتْالتربويػةْلممدرسػةْقاصػرةْعمػٍْقائػدْالمدرسػةْكمػاْكػافْس ً

بويةْدورْمي ٌْػـْفػيْالقيػادةْالتربويػةْ،وحيػثْ
مفاىيـْالقيادةْالتربويةْبحيثْأصبحْلكؿْعضوْفيْالمؤسسةْالتر
ٌ
إفْأنمػ ػػاطْالقيػ ػػادةْالتػ ػػيْيتبعيػ ػػاْالمػ ػػديروفْتختمػ ػػؼْمػ ػػفْقائػ ػػدْْلخػ ػػرْ،مثػ ػػؿْالقيػ ػػادةْالديمقراطيػ ػػةْ،والقيػ ػػادةْ

طاْقديمةْوتقميديػةْعمييػاْالكثيػرْمػفْالمآخػذْممػاْدفػعْلظيػورْ
اْلوتوقراطيةْ،والقيادةْالترسميةْالتيْتعتبرْأنما ً

أنمػػاطْقياديػػةْجديػػدةْوالػػٍْاإلبػػداعْفػػيْالقيػػادةْلجسػػرْاليػػوةْالتػػيْتفصػػؿْبػػيفْالمػػدارسْفػػيْالػػدوؿْالمتقدمػػةْ
ػيرْجنبػػاْإلػػٍْجنػػبْمػػعْ
الم َوَّزَعػػةْالتػػيْتسػ
ً
فظيػػرتْالحاجػػةْلتوظيػػؼْأنمػػاطْقياديػػةْتربويػػةْحديثػػةْمثػػؿْالقيػػادةْ ُ

ػاركيةْواإلدارةْباْلىػداؼْوكميػاْتػؤديْإلػٍْمشػاركةْجميػعْأعضػاءْ
اْلنمػاطْالقياديػةْاْلخػراْمثػؿْالقيػادةْالتش ْ
المؤسسةْالواحدةْلموصوؿْإلٍْاليدؼْالمنشودْ .

ْميمػاْفػيْنجػاحْاإلدارةْالتعميميػةْ
وحيثْإفْالقيادةْالتربويةْجوىرْالعمػؿْاإلداريْفيػيْتمثػؿْع ً
ػامَل ً

ػوفْبمػداْتحقيػؽْ
أوْفشمياْلماْلياْمفْتأثيرْمباشرْعمٍْالعمميةْالتعميميػةْ،وبمػاْأفْنجػاحْأيْمؤسسػةْمرى ٌ

اْلىداؼْالمخططْلياْ،فإفْدورْالقادةْاإلدارييفْىػوْالعمػؿْعمػٍْاتخػاذْقػ ارراتْذاتْجػودةْتبقػيْمؤسسػاتيـْ
اجدْمستقبَلْ(الكرديْ .)41ْ:2114ْ،
جديرةْبحؽْالتو
ً

وتنبعْأىميةْالقيادةْالتربويةْمفْقيامياْبدورْأساسيْفيْجميعْجوانبْالعمميةْاإلداريةْ،فتجعؿْ

اإلدارة ْأكثر ْديناميكيةْ ،وفاعميةْ ،وأداة ْمحركة ْليا ْلتحقيؽ ْأىدافياْ ،لذا ْأصبحت ْالقيادة ْالتربوية ْىيْ

المعيارْالذيْيحددْعمٍْضوئوْنجاحْأيْتنظيـْإداريْ(ْالعنزيْ .)ْ2ْ:2007ْ،

ْتغيير ْفي ْالمؤسساتْ ،والقادة ْالعظماء ْيخمقوف ْالتغيير ْفي ْاْلفرادْ،
ًْا
و ْالقادة ْالحقيقيوف ْيحدثوف

الذيفْىـ ْ موضعْالقمبْمفْكؿْمؤسسةْوبخاصةْإذاْكانتْالمؤسسةْمدرسةْ،ولْيمكفْلمؤسسةْماْأفْ
تنمو ْوتزدىر ْإل ْمف ْخَلؿ ْتغيير ْاْلفراد ْأي ْتنشئتيـ ْووضعيـ ْأماـ ْالتحديات ْومساعدتيـ ْفي ْالنموْ

والتطور ْوخمؽ ْثقافة ْيشعر ْفييا ْالجميع ْبالحاجة ْلمتعمـْ ،فالقيادة ْىي ْكؿ ْمالو ْصمة ْبالعَلقاتْ ،والقادةْ

اْلقوياءْفنانوفْ،يميموفْاآلخريفْويصفقوفْلمفْيحسفْعمموْويعاقبوفْالمسئْ،وْيمسكوفْالدفةْويبدعوفْ

ْجيدا ْأف ْمسؤوليتيـ ْتتمثؿ ْفي ْالمساىمة ْفي ْابتكار ْبيئة ْتييئْ
ويراقبوف ْويعززوف ْويشجعوف ْويدركوف ً

لمجميعْالنجاحْوالزدىارْوالنموْ(رْ.ىورْ .)ْ25ْ–ْ19ْ:2011ْ،

إفْنجاحْالعمؿْفيْالمؤسساتْالتربويةْيعتمدْعمٍْمجيودْجماعيْ،فيوْغيرْقائـ ْعمٍْشخصْ

واحدْ،ومديرْالمدرسةْميماْامتمؾْمفْقدراتْوامكاناتْلفْيستطيع ْالقياـْبكؿْشيءْ،إذْلبدْمفْوجودْ
فريؽْيساندهْبحيثْيقوـْكؿْفردْبمياـْمحددةْ ْ ،وكي ْيتفرغْالمديرْلمتخطيطْومراقبةْسيرْالعمؿْوتقييـْ

الم َوَّزَعةْ ،وىذا ْلْيعنيْنقؿْبعضْصَلحياتْالرئيس ْإلٍْ
مستواْاْلداءْ،لبدْأف ْيمارسْميارةْالقيادةْ ُ

بؿْإنوْيمثؿْشكَلْمفْأشكاؿْالقيادةْالممنوحةْمفْالرئيسْلممرؤوسْفيوْيعنيْتكويفْآليةْ
ًْ
أحدْالموظفيفْ،
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عمؿ ْمتجانسة ْبيف ْالرئيس ْوالمرؤوس ْواستم اررية ْالعَلقة ْبينيما ْبشكؿ ْيؤدي ْإلٍ ْتذليؿ ْالصعاب ْالتيْ

تعترضْتحقيؽْاْلىداؼْالتيْتطمحْلياْالمؤسسةْالتربويةْ(ْالعنزيْ .)ْ1ْ:2009ْ،

وتعد ْالقيادة ْمف ْأىـ ْالعوامؿ ْالتي ْتؤثر ْفي ْحياة ْالمنظمة ْالتعميمية ْوالتي ْتعمؿ ْعمٍ ْاستدامةْ

الم َوَّزَعة ْأحدْأشكاؿْالقيادةْالتيْيمكفْأفْتساىـْبفاعميةْ
جيودْالتحسيفْواإلنتاجْوالتطويرْفيياْ،والقيادةْ ُ

اْتغييرْفيْالثقافةْالسائدةْفيْالمؤسسةْ
ًْا
مديروْالمدارسْمفْتحدياتْوتعتبرْأيض
فيْالتصديْلماْيواجيوْ
ً
التربوية ْمف ْخَلؿ ْتحسيف ْميارات ْالعامميف ْفييا ْومعارفيـ ْوتعزيز ْعَلقاتيـ ْاإلنتاجيةْ ،ويساىـ ْالقائدْ

َلْعفْتنسيؽْالعمؿْ
الم َوَّْزَعةْفيْمدرستوْمفْخَلؿْتمكينوْودعموْلمعامميفْفض ً
التربويْفيْتحقيؽْالقيادةْ ُ

وتوجييوْبشكؿْفاعؿْعمٍْأفْيتـْكؿْذلؾْفيْبيئةْعمؿْصحية(عجوةْ .)1ْ:2112ْ،

يقوـْعمٍْمنحْمديرْالمدرسةْعدداْمفْاْلدوارْالقياديةْالرسميةْ
الم َوَّزَعة ْمدخؿْإجرائي ْ
ً
والقيادةْ ُ

وغيرْالرسميةْلممعمميفْفيْتحقيؽْأىداؼْالمدرسةْوتحسيفْأدائياْوْتطويرىاْ(الشتريْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.)14ْ:2111ْ،
وحيثْإفْالعصرْالذيْنعيشْفيوْيشيدْتغييراتْكبيرةْفيْمعظـْمجالتْالحياةْفقدْأسيـْالتقدـْ

العممي ْوالتكنولوجي ْفي ْزيادة ْإدراؾ ْمتطمبات ْالتغيير ْوالتطور ْفي ْالحاضر ْوالمستقبؿ ْومواكبة ْكؿْ

ْمبدعا ْحتٍ ْيستطيع ْأف ْيتكيؼ ْويتفاعؿْ
المستجدات ْالحضاريةْ ،اْلمر ْالذي ْيتطمب ْأف ْيكوف ْالمدير
ً
بإيجابيةْمعْالظروؼْالمحيطةْبوْحتيْتصبحْالمنظماتْعمٍْدرجةْعاليةْمفْالكفاءةْوالفاعميةْ ْ

ْْْْْْْْ(ْرضاْ .)ْ2:ْ2003ْ،

ولماْكافْنجاحْأيْمدرسةْفيْتحقيؽْأىدافياْيعتمدْعمٍْقيادةْالمعمميفْفيياْبطريقةْمختمفةْعفْ

القيادة ْالروتينية ْالتيْتستندْإلٍْالرتابة ْاليرميةْ ،فأصبحتْتقتضيْوجودْالثقةْوالتعاوفْوبناءْالعَلقاتْ،
وىذاْالنوعْمفْالقيادةْىوْماْيحتاجوْاْلشخاصْالمبدعوفْفيْالمؤسساتْكافةْوليسْفيْالمدارس ْفقطْ،

ويؤكد ْريتشارد ْفموريدا ْ(ْ )ْ Richard florda 2002عمٍ ْالحاجة ْإلٍ ْاإلبداع ْوأىميتو ْلدعـ ْظروؼْ
وأماكف ْالعمؿْ ،حيث ْيقوؿْ :تتث مؿ ْوظائؼ ْالمبدعيف ْفي ْابتكار ْاْلفكار ْالجديدة ْوالتكنولوجيا ْالجديدةْ

وىؤلءْينخرطوفْفيْعمميةْحؿْالمسائؿْالمعقدةْالتيْتحتاجْلقدرْكبيرْمفْالق اررْالمستقؿْْوالٍْمستواْ
رفيعْمفْالمعرفة(ْرْْ.ىْورْ .)ْ152ْ:2011ْ،

ومديرْالمدرسةْالمبدعْعامؿْرئيسيْلنجاحْالمدرسةْ،فَلبدْأفْيكوفْعمٍْاستعدادْتاـْلمتكيؼْمعْ

متطمبات ْالعصر ْمف ْخَلؿ ْتفجيره ْلمطاقات ْاإلبداعية ْالكامنة ْفي ْالنفسْ ،وحفز ْالقدرات ْالبتكارية ْفيْ

العامميف ْمعوْ ،بحي ث ْيصبح ْاإلبداع ْوالبتكار ْوالتجديد ْوالمرونة ْىي ْالمحؾ ْاْلساسي ْالذي ْيدير ْبوْ
العمميةْالتعميميةْبمدرستوْوفيْتحركاتوْفيْالمجتمعْالمدرسيْْ،لفْالمؤسساتْوالمنظماتْالمبدعةْتحتاجْ

أكثر ْما ْتحتاج ْإلٍ ْتييئة ْالمناخ ْالمَلئـ ْالذي ْمف ْشأنو ْتنمية ْاْلفكار ْالمبدعةْ ،والميارات ْالبتكاريةْ

لألفرادْالعامميف(ْالعتيبيْ .)13ْ:2010ْ،
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وتعتبر القدرة عمٍ اإلبداع مف أىـ المتطمبات الواجب أف ْيمتمكيا ْمف يتحمؿ مسئولية القياـ

بالعمؿْاإلداري ،فيي ْتُعد أداة وميارة ميمة ْتمكف اْلفراد عمٍ مستوا المدرسة مف مواجية التحديات
المختمفة ،كما تساىـ في تعظيـ منفعة الموارد البسيطة المتاحة لدييـْ(ْالجعافرة.)1664ْ:2013ْ،

ْوُيعد ْاإلبداع ْمف ْأىـ ْمقومات ْالمؤسسات ْالناجحة ْوالمتميزة ْفي ْأدائيا ْوانجازىاْ ،التي ْتسعٍْ

إلحداث ْنقمة ْنوعية ْوتغييرات ْجوىرية ْفي ْأساليب ْعمميا ْاإلداريةْ ،ودعـ ْاْلفراد ْالعامميف ْفييا ْوتشجيعْ

السموؾْاإلبداعيْلدييـْ،كي ْتصبحْذاتْكفاءةْوفاعميةْأعمٍْ.واإلبداعْىوْنوعْمفْالتغييرْوالتجديدْفيْ
أسموب ْالعمؿ ْواستخدامو ْبطرؽ ْوتقنيات ْتواكب ْمتطمبات ْالبيئة ْوالعصر ْالحديثْ ،بحيث ْتسعٍ ْلتمبيةْ

حاجاتْالمجتمعْالمتجددةْ(ْدلبوحْْوجراداتْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.)10ْ:2013ْ،
كما ُْيعد ْ "اإلبداع ْاإلداري ْأحد ْالمداخؿ ْالميمة ْلكي ْتتسـ ْاإلدارة ْالمدرسية ْبدرجة ْعالية ْمفْ

المبادأةْوالمرونةْوالقدرةْعمٍْحؿْالمشكَلتْوالبتكارْفيْتقديـْحموؿْدوفْانتظارْلتعميماتْتأتيْمفْ

المستويات ْاإلداريةْاْلعمٍْ،حيثْيعطٍْالفرصةْلممديريفْولجميعْالعامميفْداخؿْالمدرسةْمفْمديريفْ

ومساعديفْومعمميفْفيْإطَلؽْطاقاتيـْاإلبداعيةْعندْتطبيؽْالمعارؼْواْلفكارْواْلساليبْاإلداريةْالتيْ

تسيـْفيْالرفعْمفْفعاليةْاإلدارةْالمدرسية"ْ(ْقاسـْ .)ْ116ْ:2001ْ،

لذا ْأصبح ْاإلبداع ْاإلداري ْمنظومة ْمتكاممة ْيشترؾ ْفييا ْأفراد ْالتنظيـ ْمف ْمديريف ْوموظفيفْْ،
وبيئةْالمؤسسةْ ْ،وتكوفْاإلدارةْبماْفيياْمفْموظفيفْالعنصرْاْلساسيْفيْالعمميةْاإلبداعية ْ

(خميسات وسميمانيْ .)7ْ:ْ2013،

الم َوَّزَعػػةْعمػػٍْسػػبيؿْالمثػػاؿْلْالحصػػرْ:
وقدْأكدتْالد ارساتْالتربويةْالسػػابقةْعمٍْأىميةْالقيػ ػادةْ ُ

د ارسػةْ(اليورْ)2017ْ،التػيْأظيػرتْأفْالدرجػةْالكميػةْلممارسػةْمػديريْالمػدارسْالخاصػةْلمقيػادةْالموزعػةْ
مػػفْوجيػػةْنظػػرْالمعممػػيفْكانػػتْكبي ػرةْ،وْدراسة(حسػػبْا﵀ْ)2014ْ،التػػيْدعػػتْإلػػٍْنشػػرْثقافػػةْتوزيػػعْ

الم َوَّزَعةْبيفْمديريْالمدارسْوبيفْالمعمميفْ .
القيادةْ ُ

ومػػفْالد ارس ػات ْالتربويةْالسابقة ْالت ػيْأكػػدتْعم ػٍْأىمي ػةْاإلبداعْاإلداريْعمٍْسبيؿْالمثاؿْلْ

الحصرْ:د ارس ػةْ(دلبوحْوجراداتْ(2013ْ،التيْأظيرتْأفْمستواْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْومديراتْ

المدارس ْبحسب ْوجيات ْنظر ْالمعمميف ْوالمعممات ْالعامميف ْفييا ْجاءت ْبدرجة ْتقدير ْكبيرةْ ،ود ارس ػةْ

(حمدونةْ )2014ْ ،التي ْأظيرت ْأف ْدرجة تقدير مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لتوافر

جداْ،أماْدراسةْ(العساؼْ)2004ْ ،فأكدتْغيابْالمستوياتْ
ميارات اإلبداع اإلداري ْلدييـ كانت كبيرة ًْ

اإلبداعيةْلداْمديراتْالمدارسْ .

استكمال ْلجيودْبعضْالباحثيفْفيْىذاْالمجاؿْالمرتبطْبدراسةْالعَلقةْبيفْ
وبناء ْعمٍْماْتقدـْو
ً
ً

الم َوَّزَعةْ واإلبداعْاإلداريْلداْالمعمميفْوفيْضوءْمعايشةْالباحثْمفْخَلؿْعمموْكمديرْمدرسةْ
القيادةْ ُ
الم َوَّزَعةْواإلبداعْاإلداريْلداْالمعمميفْفيْمدارسْ
كانتْفكرةْىذهْالدراسةْالتيْتبحثْالعَلقةْبيفْالقيادةْ ُ

وكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزةْ .
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 2.1يشكهح انذراضح وتطاؤالتها :

لحظْالباحثْمفْخَلؿْعمموْمديرْلمدرسة(ْإعدديةْ،ابتدائيةْ)ْفيْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْ
ًْا

فيْمحافظاتْغزةْأفْالنمطْالسائدْفيْقيادةْالمدرسةْىوْالنمطْالتقميديْالقائـْعمٍْالمركزيةْوعدـْإشراؾْ

ْونظر ْلتعقد ْعمؿ ْالمدارس ْوزيادة ْاْلعباء ْعمٍ ْمديريْ
ًا
المعمميف ْفي ْاتخاذ ْالق اررات ْإل ْبالقدر ْاليسير،
المدارسْوزيادةْحجـ ْالتوقعاتْفيْنتائجْتعمـْالطمبةْوالتطورْفي ْنظريات ْالقيادةْ،باإلضافةْلما ْأكدتوْ

أيضاْأىميةْ
الم َوَّزَعةْ،وأىميةْمشاركةْالعامميفْفيْقيادةْالمدرسةْ،و ً
الدراساتْالسابقةْعمٍْأىميةْالقيادةْ ُ

تبمورتْمشكمةْالدراسةْفيْالسؤاؿْالرئيسْالتاليْ :
اإلبداعْاإلداريْ،ىناْ ْ

ما درج ممارس القِادة الم َوَّز َع لدى مدِري مدارس وكال الغوث فُ محافظات غزة وعالقتيا باإلبداع
اإلداري من وجي نظر معممِيم ؟
ويتفرعْمفْالسؤاؿْالرئيسْاْلسئمةْالفرعيةْالتاليةْ :

عةْلداْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْ؟
الم َوَّزَْ
 .1ماْدرجةْممارسةْالقيادةْ ُ

 .2ىؿْتوجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائية ْعندْمستواْدللةْ(ْ )α ≤0.05بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
الم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْتُعزاْ
العينة ْلدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ

لمتغيراتْالجنس(ْذكرْ،أنثي)؟

 .3ىؿْتوجد ْفروؽْذاتْدللةْإحصائية ْعندْمستواْدللةْ(ْ )α ≤0.05بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
الم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْتُعزاْ
العينة ْلدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
لمتغيراتْالمؤىؿْالعمميْ(ْدبموـْكميةْمجتمعْ،بكالوريوسْ،دراساتْعميا)؟

 .4ىؿْتوجدْفروؽْذاتْدللة ْإحصائية ْعندْمستواْدللةْ(ْ )α ≤0.05بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
الم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْتُعزاْ
العينة ْلدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ

لمتغيراتْسنواتْالخدمةْ(أقؿْمفْْ5سنوات)(ْ،مفْْْ5إلٍْْ10سنوات)(ْ،أكثرْمفْْ10سنوات)؟

 .5ىؿْتوجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائية ْعندْمستواْدللةْ(ْ )α ≤0.05بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
الم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْتُعزاْ
العينة ْلدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
لمتغيرْالتخصصْالجامعيْ(ْعموـْتطبيقيةْ،عموـْإنسانية)ْ؟

 .6ماْدرجةْتقديرْأفرادْالعينةْلإلبداعْاإلداريْلداْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْ؟

إحصائيا ْعند ْمستوا ْدللة ْ(ْ )α ≤0.05بيف ْمتوسطات ْتقديراتْ
 .7ىؿ ْتوجد ْعَلقة ْارتباطية ْدالة ْ
ً
ْالم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزةْ
أفراد ْالعينة ْلدرجة ْممارسة ْالقيادة ُ

ْومتوسطاتْتقديرىـْلإلبداعْاإلداري؟
ْ
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 3.1أهذاف انذراضح :
ىدفتْالدراسةْ :

 .1التعرؼْإلٍْدرجةْتقديرْمعمميْمدراسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْ ْلممارسةْمديرييـْلمقيادةْ
الم َوَّزَعةْ.
ُ

 .2الكشؼ ْعما ْإذا ْكاف ْىناؾ ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيف ْمتوسطات ْتقديرات ْأفراد ْعينة ْالدراسةْ
وفقا ْلمتغيراتْ
الم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْ ً
لدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ

الجنسْ(ْذكرْ،أنثي).

 .3الكشؼ ْعما ْإذا ْكاف ْىناؾ ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيف ْمتوسطات ْتقديرات ْأفراد ْعينة ْالدراسةْ
وفقا ْلمتغيراتْ
الم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْ ً
لدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ

المؤىؿْالعمميْ(ْدبموـْكميةْمجتمعْ،بكالوريوسْ،دراساتْعميا).

 .4الكشؼ ْعما ْإذا ْكاف ْىناؾ ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيف ْمتوسطات ْتقديرات ْأفراد ْعينة ْالدراسةْ
وفقا ْلمتغيراتْ
الم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْ ً
لدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
سنواتْالخدمةْ(أقؿْمفْْ5سنوات)(ْ،مفْْْ5إلٍْْ10سنوات)(ْ،أكثرْمفْْْ10سنوات).

 .5الكشؼ ْعما ْإذا ْكاف ْىناؾ ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيف ْمتوسطات ْتقديرات ْأفراد ْعينة ْالدراسةْ
وفقا ْلمتغيرْ
الم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْ ً
لدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
التخصصْالجامعيْ(ْعموـْتطبيقيةْ،عموـْإنسانية).

 .6التعرؼ ْإلٍ ْدرجة ْتقدير ْمعممي ْمدراس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْلممارسة ْمديرييـْلإلبداعْ
اإلداري.

 .7تحديدْماْإذاْكانتْىناؾْعَلقة ْارتباطيةْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْالعينةْ
الم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزةْ ،ومتوسطاتْ
لدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
تقديراتْأفرادْالعينةْلدرجةْممارسةْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْلإلبداعْاإلداري.
ْ

 4.1أهًُح انذراضح:

ْتنبعْأىميةْالدراسةْمفْخَلؿْماْيميْ:

قياديا ْحديْثًا ْوالذي ْيحقؽ ْأكبرْ
ْأسموبا ْ ًْ
ًْ
الم َوَّزَعة ْلمديري ْالمدارس ْباعتبارىا
 .1الدور ْالكبير ْلمقيادة ْ ُ

الم َوَّزَعةْ ،باإلضافة ْلقمةْ
مشاركة ْمف ْآراء ْالمعمميف ْاإلبداعية ْومشاركتيـ ْالواسعة ْفي ْالقيادة ْ ُ

الدراساتْ-حسبْعمـْالباحث ْ-التيْأجريتْفيْىذاْالمجاؿْاإلداريْوربطوْباإلبداعْاإلداريْمفْ
وجيةْنظرْالمعمميف.

6

الم َوَّزَعةْوْمستواْاإلبداعْ
 .2محاولةْجذبْانتباهْاإلدارةْالعمياْنحوْضرورةْمعرفةْالعَلقةْبيفْالقيادةْ ُ
اإلداريْلداْالمعمميفْ.

الم َوَّزَعةْفيْأداءْالمديرْلعمموْ،وتخفيؼْاْلعباءْاإلداريةْ،وتوفيرْ
 .3قدْتعمؿْعمٍْإبرازْأىميةْالقيادةْ ُ
الوقتْوالجيد.

 .4قدْتسيـْىذهْالدراسةْفيْزيادةْوعيْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْفيْمحافظةْغزةْبالمبادئْ
الم َوَّزَعةْوطريقةْتطبيقياْفيْالمدارس.
واْلسسْالتيْتنطمؽْمنياْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعة ْواْلولٍْ– ْحسبْعمـْالباحثْ -حوؿْ
ْ .5تُعد ْمفْالدراساتْالقميمةْالتيْأجريتْحوؿْالقيادةْ ُ
الم َوَّزَعةْباإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْنظرْالمعمميف.
عَلقةْالقيادةْ ُ

 .6قدْتسيـْىذهْالدراسةْفيْافادةْكؿْمفْ-ْ:

ْأ -مديري ْإدارات ْالتعميـ ْفي ْتنفيذ ْدورات ْتدريبية ْلمديري ْالمدارس ْحوؿ ْأسموب ْالقيادةْ
الم َوَّزَعةْْ ْ.
ُ

ب -مديريْالمدارسْفيْإعطاءْدورْأكبرْلممعمميفْفيْقيادةْالمدرسةْ .
ْ

ت -طمبةْالدراساتْالعمياْفيْإجراءْدراساتْمماثمةْوربطياْبمتغيراتْأخري.
ْ

 5.1يصطهذاخ انذراضح:
القِادةْ ْ:

"تأثيرْمتبادؿْلتوجيوْالنشاطْاإلنسانيْفيْسبيؿْتحقيؽْىدؼْمشترؾْ،أوْىيْالقدرةْعمٍْتوجيوْ
سموؾْجماعةْفيْموقؼْمعيفْلتحقيقوْ،أوْىيْاستمالةْأفرادْالجماعةْلمتعاوفْعمٍْتحقيؽْىدؼْمشترؾْ

تنعوفْبأىميتوْفيتفاعموفْمعاْبطريقةْتضمفْتماسؾْالجماعة ْوسيرىاْفيْالتجاهْالذيْ
ًْ
يتفقوفْعميوْويق
يؤديْإلٍْتحقيؽْاليدؼ"ْ(ْسمارةْوْالعديميْ .)132ْ:2008ْ،

القِادة فُ القاموس الدولُ لمتربِ ْ ْ:ىيْعمميةْإنجازْعمؿْماْعفْطريؽْالتأكدْمفْأفْأفرادْالجماعةْ

يقةْطيبةْ،وأفْكؿْفردْمنيـْيؤديْدورهْبكفاءةْعاليةْ(ْحسيفْ .)ْ33ْ:ْ2006ْ،
ْ
يعمموفْمعاْبطر
ًْ
القِادة الم َوَّز َع ْ :
عددا مف اْلدوارْالرسمية وغير الرسمية لمعممييـ ،
"مدخؿ إجرائي يقوـ عمٍ منح مديري المدارس ً

وذلؾ مف خَلؿ المشاركة في صنع القرار واتخاذه ،والتعاوف والمشاركة في تحقيؽ أىداؼ المدرسة ،وتحسيف

أدائيا وتطويرىا" )خميفةْ .(9 :2113ْ،
ْ

ْتماما ْأماـْ
الم َوَّزَعةْ :ىي ْقدرة ْالمدرسة ْعمٍ ْترؾ ْقنوات ْالتصاؿ ْمفتوحة ً
ْكما ْ ُعرفت ْالقيادة ْ ُ

العامميفْ،ومنحيـْالثقةْالتامةْومشاركتيـْفيْاتخاذْالق ارراتْ،وتشجيعيـْعمٍْإبداءْالرأاْبماْيخدـْويفيدْ

الجماعة"ْ(القحطاني.)81ْ:2118ْ،
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وِعرف الباحث القِادة الم َوَّز َع إجرائيًا :بأنيا ْأسموب ْجديد ْفي ْالقيادة ْتـ ْتوظيفو ْمف ْمديريْ
وكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْبيدؼْإعدادْالقادةْمفْالمعمميفْليكونواْقادةْبجانبْمديرْالمدرسةْوذلؾْ

بمنحيـْعدداْمفْاْلدوارْالرسميةْأوْغيرْالرسميةْومشاركتيـْفيْصنعْالق ارراتْلتحقيؽْأىداؼْالمدرسةْ .
ً

اإلبداع ْ :

"ا ستخداـْالموظؼ ْلمياراتوْالشخصيةْفيْاستنباطْأساليب ْإداريةْجديدةْ،أوْتوصمو ْإلٍْحموؿْ

ابتكارية ْلمشكمةْإداريةْأوْتصوراتْجديدةْلمعالجةْتمؾْالمشكمةْبالعتمادْعمٍْالتحميؿْاليادؼ ْوالجيدْ

اإلبداعيْالمنظـْالذيْيتصؿْباإلدراؾْالحسيْالقائـْعمٍْالتحميؿْالمنطقيْوالختبارْوالتجريبْوالتقويـ"ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ(ْالقحطانيْ . )8ْ:2112ْ،

اإلبداع اإلداري ْ :
ْ

ْ"ىوْقدرةْعقميةْتظيرْعمٍْمستواْالفردْأوْالجماعةْأوْالمنظمةْوىوْعمميةْذاتْمْراحؿْمتعددةْ

ينتجْعنياْفكرْأوْعمؿْجديدْيتميزْبأكبرْقدرْمفْالطَلقةْ،والمرونةْ،واْلصالةْ،والمخاطرةْ،والحساسيةْ

لممشكَلتْ،أوْالقدرةْعمٍْالتحميؿْ،والخروجْ عفْالمألوؼْ،وىذهْالقدرةْاإلبداعيةْمفْالممكفْتنميتياْ،وىيْ
قدرةْعامةْليستْخاصةْبأف اردْدوفْغيرىـ"ْ(ْالشقحاءْ .)18:2113،

ْعرؼ ْاإلبداع ْاإلداري ْبأنوْ ":اْلفكار ْوالممارسات ْالتي ْيقدميا ْالمديروف ْوالعامموف ْوالتيْ
كما ُْ

تيدؼ ْإلٍ ْإيجاد ْعمميات ْإداريو ْوطرؽ ْوأساليب ْأكثر ْكفاءة ْوفاعمية ْفي ْإنجاز ْأىداؼ ْالمؤسساتْ

المختمفةْوتكوفْأكثرْفعاليةْفيْخدمةْلممجتمعْ"(ْالقاسميْ ْ.)552ْ:2112ْ،

ائِا بأنو :
وِعرف الباحث اإلبداع اإلداريْلدى مدِري مدارس وكال الغوث إجر ً
ْمجموعةْمفْالطرؽْواْلساليبْواْلفكارْاإلداريةْالخَلقةْالتيْيتبعياْمديروْمدارسْوكالةْالغوثْ
ْ

فيْمحافظاتْغزةْلتحقيؽْاْلىداؼْالمرجوةْْلممدرسةْبفعاليةْأكبرْلداْمعممييـْ.وىوْالدرجة ْالتي ْتـْ

الحصوؿ ْعمييا ْ مف ْخَلؿ ْاستجابات ْأفراد ْالعينة ْعمٍ ْأداة ْالدراسةْ ،المتعمقة ْباإلبداع ْاإلداري ْالتيْ
صممتْليذاْالغرضْ .
محافظات غزة :

تُعرفياْْو ازرةْالتخطيط ْوالتعاوفْالدوليْبأنياْ":جزءْمفْالسيؿْالساحميْ،وتبمغْمساحتياْ(ْْ365

ْإدارًْيا ْإلٍ ْخمس ْمحافظات ْىيْ:
كيمو ْمتر ْمربع)ْ ،ومع ْقياـ ْالسمطة ْالفمسطينية ْتـ ْتقسيـ ْقطاع ْغزة ْ
محافظةْالشماؿْ،محافظةْغزةْْ،محافظةْالوسطٍْ،محافظةْخانيونسْ،محافظةْرفح"ْ ْ

مدِر المدرس :

(ْو ازرةْالتخطيطْوالتعاوفْالدوليْالفمسطينيةْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.)14:1997،

"ىو ْالشخص ْالذي ْيرأس ْاإلدارة ْالمدرسية ويقوـ ْبعممية ْتوجيو ْأنشطتيا ْواإلشراؼ ْعميياْ

ومتابعتيا"ْ(ْربيعْْ .)51:2116ْ،
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كماعرؼ ْمدير المدرسة ْبأنو"ْ :يمثؿ ْالجية ْالمخولة ْبتنفيذ ْالخطط ْوالبرامجْ ،وفقًْا ْلسياساتْ
ُْ

مرسومةْ،ومشفوعةْبالموائحْوالتعميماتْالصادرةْمفْو ازرةْالتربيةْوالتعميـْعبرْإدارةْالتعميـْبماْيتمشٍْمعْ

التوجيياتْالعامةْلمدولة"ْ(اْلغبريْ .ْ)33:2111ْ،
ائِاْْ ْ:
وِعرف الباحث مدِر المدرس إجر ً

بأنوْالقائدْالتربويْوالمشرؼْالمقيـْْوالقائـْاْلوؿْعمٍْتنفيذْالسياسةْالتعميميةْداخؿْمدرستوْْوالذي

تـ اختياره بطريقةْرسمية لتسييرْأمور المدرسةْ ْ.
وكال الغوث الدولِ ْ :

ىيْمنظمةْأسستياْاْلمـْالمتحدةْموجبْقرارْْ 312بتاريخْْ 8كانوفْأوؿْ/ديسمبرْْ 1949باسـْ

وكالة ْاْلمـ ْالمتحدة ْإلغاثة ْوتشغيؿ ْالَلجئيف ْالفمسطينييف ْفي ْالشرؽ ْاْلدنٍ ْ(اْلونروا) ْلتعمؿ ْكوكالةْ
مخصصةْومؤقتةْ،عمٍْأفْتجددْوليتياْكؿْثَلثْسنواتْلغايةْإيجادْحؿْعادؿْلمقضيةْالفمسطينيةْ ْ.

(مكتبْاإلعَلـْالتابعْلألنرواْ .)1ْ:1995ْ،

مدارس وكال الغوث:

أيةْمؤسسةْتعميميةْغيرْحكوميةْأوْخاصةْتديرىاْأوْتشرؼْعميياْوكالةْغوثْوتشغيؿْالَلجئيفْ

الفمسطينييفْ،وتقوـْبتدريسْالمنياجْالمتبعْفيْالمدارسْالحكوميةْ(و ازرةْالترييةْوالتعميـْالعاليْ ْ)5:2117،
وىيْالمدارسْالبتدائيةْواإلعداديةْالتابعةْلوكالةْالغوثْفيْقطاعْغزةْ،والتيْيدرسْفيياْأبناءْ

الَلجئيفْالفمسطينييفْمفْالصؼْاْلوؿْاْلساسيْوحتٍْالتاسعْاْلساسيْ .

(مكتبْاإلعَلـْالتابعْلألنرواْ .ْ)17ْ:1995ْ،

 6.1دذود انذراضح :

الم َوَّزَعةْلداْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْ
ْ
حد الموضوع:
التعرؼْإلٍْ"درجةْممارسةْالقيادةْ ُ
غزةْوعَلقتياْباإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْنظرْمعممييـ"ْ.

الحد البشري :عٌنة ممثلة من المعلمٌن فً المدارس البتدائيةْواإلعدادية.
الحد المؤسسُ :مدارس وكالة الغوث الدولٌة فً محافظات غزة.

الحد المكانُ :محافظات غزة ( شمال غزة  ،غزة  ،الوسطً  ،خان ٌونس  ،رفح ).

الحد الزمانُ :تم تطبٌق هذه الدراسة فً الفصل الدراسً األول من العام الدراسً 6102/6102م.
ْ

ْ

ْ
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انفصم انثاٍَ

اإلطار انُظرٌ نهذراضح
ُ َ َّ َ
انًذىر األول :انمُادج ادلىزػح
 1.1.2ادلمذيح
ُ َ َّ َ
َ 2.1.2شأج انمُادج ادلىزػح وتطىرها
3.1.2
4.1.2
5.1.2
6.1.2
7.1.2
8.1.2
9.1.2
10.1.2
11.1.2
12.1.2
13.1.2
14.1.2
15.1.2
16.1.2
17.1.2
18.1.2
19.1.2
20.1.2
21.1.2

صفاخ انمُادٌ انُاجخ
ُ َ َّ َ
تؼرَف انمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
أهذاف انمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
يهاو انمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
يثادئ انمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
خصائص انمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
رلاالخ انمُادج ادلىزػح

ُ َ َّ َ
يتطهثاخ ممارضح انمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
انفرق تني انمُادج ادلىزػح وتني ادلفاهُى األخري
ُ َ َّ َ
يربراخ انمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
يساَا انمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
ئجياتُاخ انمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
دجج تأَُذ فكرج انمُادج ادلىزػح وانذػىج نتطثُمها يف ادلذارش
ُ َ َّ َ
انُظرَاخ ادلفطرج نهمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
يؼىلاخ ممارضح انمُادج ادلىزػح يف ادلذارش
ُ َ َّ َ
انُتائج ادلرتتثح ػهً غُاب ممارضح انمُادج ادلىزػح يف ادلذارش
ُ َ َّ َ
يذَر ادلذرضح وانمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
األدوار انضرورَح دلذَر ادلذرضح يف ضىء انمُادج ادلىزػح
ُ َ َّ َ
َصائخ يهًح دىل انمُادج ادلىزػح

انفصم انثاٍَ

اإلطار انُظرٌ نهذراضح
ُ َ َّ َ
احملىر األول :انمُادج ادلىزػح
 1.1.2ادلمذيح :
سير ىذا
يعتمد نجاحْأيْنظاـ تعميمي في تحقيؽ أىدافو بشكؿ كبير عمٍ نمط القيادة التٍ ْتُ ّْ
النظاـ وتوجيوْ،فمكي يتمكف النظاـْالتعميمٍ مف إنجاز ما يصبو إليو مف أىداؼ لبد أف تكوف القيادة
التربوية عمٍ جميع المست ْويات قيادة مرنةْ ،ومتجاوبة حتٍ تتمكف مف التعامؿ مع تحديات العصر
ومتطمبات التطور الذا يسير بوتيرة أسرع مف أا وقتْسابؽْ .

عموما بفكرة المشاركة في القيادة داخؿ
ًْ
الم َوَّزَعة ْالذي ُْْيعنٍ
ْ
ْوقد ْظير ْحديثًا ْمفيوـ ْالقيادة ُ
وينظرْإليياْأيضاْبأف السمطة أو القيادة ينبغي أل
ًْ
ديا،
المؤسسة ،ويمكف النظر إلييا باعتبارىاْفريقًْا قيا ًْ

الم َوَّزَعة عمٍ حاجة المؤسسات
ترتكز في يد شخص واحد بؿ تصبحْمتاحة لمجميع ،كما تقوـ فكرة القيادة ُ
تعقيدا في إدارتياْوقيادتيا بما
ًْ
التربوية إلٍ المزيد مف القادة أكثرْمف ذيْقبؿْ .لنياْأصبحت أماكف أكثر

يدعو إلٍ نبذ أساليب القيادة التقميديةْالتٍْترتكز عمٍ فكرة القائد اْلوحدْوالتيْتسيرْفيوْأوامرْوتعميماتْ

تماما مف ْأساليب القيادة
الم َوَّزَعة ْعمٍ النقيض ًْ
القيادة ْمف ْأعمٍ ْإلٍ ْأسفؿْ .بينما ُْ
ْيعد مفيوـ القيادة ُ
اْلخرا التي تتبع التنظيـ اليرمي لمسمطة(ْالزكيْوْحمادْْ .)ْ455ْ:ْ2011ْ،

وقدْاستعرض ريتشاردْبولدف ) (Richard Bolden,2011اْلدبْالنظريْوالتجريبيْعفْمفيوـْ

الم َوَّزَعةْ ،والنظر ْإلٍ ْأوجو ْالشبوْ
الم َوَّزَعة ْلتحديد ْأصولو ْوالحجج ْوالمجالت ْالرئيسية ْلمقيادة ْ ُ
القيادة ْ ُ
الم َوَّزَعة ْوالمفاىيـْذاتْالصمةْ،مثؿ ْالقيادة ْالتشاركيةْوالقيادةْالديمقراطيةْ.حيثْ
والختَلؼْبيف ْالقيادةْ ُ

نسبياْفيْاستخداـْ
أشارتْالنتائجْإلٍْأفْىناؾْبعضْالقواسـْالنظريةْالمشتركةْبيفْىذهْالمفاىيـْواختَلًْفاْ ًْ
ىذه ْالمفاىيـ ْمع ْمرور ْالوقتْ ،بيف ْالبمداف ْوبيف ْالقطاعات ْالعاممة ْالمختمفةْ ،وأشار ْإلٍ ْأف ْالقيادةْ

يعاْمنذْعاـْ(ْ،)2000ولكفْاْلبحاثْحوؿْىذاْالموضوعْلْتزاؿْمقيدةْ
الم َوَّزَعةْىيْفكرةْ
شيدتْنمواْسر ً
ُ
ً
إلٍ ْحد ْكبير ْفي ْمجاؿ ْالمدرسة ْفي ْالدوؿ ْالعربيةْ ،بعكس ْاْلمر ْالموجود ْفي ْكؿ ْالدوؿ ْالغربية ْالتيْ

الم َوَّْزَعة ْفي ْالقيادةْ
ْجيدا ًا
يتوفر ْفييا ْالعديد ْمف ْالعمماء ْالذيف ْيبذلوف ً
ْكبير ْلإلشارة ْإلٍ ْأىمية ْالقيادة ْ ُ

المدرسيةْْ.ريتشاردْبولدف)ْ ْ .(Richard Bolden, 2011: 251

والقاراء لألدبيات ْالتربوية المتعمقة باإلدارة والقيادة التربوية يجد أنيا ْتزخر بالعديد مف

عةْ ْ ،ومف
الم َوَّزَْ
المصطمحات والمفاىيـ المستحدثة مثؿْ :القيادة الديمقراطيةْ ،والقيادة التشاركيةْ ،والقيادة ُ

الم َوَّزَعة ،تبيف لمباحث أف جؿ ما كتب ْعف ىذا
خَلؿ مراجعة اْلدبيات التربوية المتعمقة بمفيوـ القيادة ُ
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الموضوع كتب في سياقات تربوية غربية ،وخاصة في الوليات المتحدة وكندا وبريطانيا(الزكي ْوحمادْ،
ْ ْ.)ْ454ْ:2011

الم َوَّزَعة ْتتمتع ْبشعبية ْمماْ
كما ْأشار ْريتشارد ْبولدف)ْ (Richard Bolden,2011أف ْالقيادة ْ ُ

شجعْحدوثْتحوؿْ فيْتركيزْالقيادةْمفْسماتْوسموكياتْالفردْالقائدْ(سماتْتقميديةْوظرفيةْوشخصية)ْ
لْ،حيثْيعتبرْالقيادةْعمميةْاجتماعيةْجماعيةْتحدثْمفْخَلؿْعَلقاتْوتفاعَلتْ
إلٍْمنظورْأكثرْشموًْ

أفْالقيادةْليستْحكرْأوْمسئوليةْشخصْْ
ًْا
معا ْفيْمؤسسةْواحدةْ ،و
الجياتْالمتعددةْالفاعمةْالتيْتعمؿ ْ ًْ

واحدْفقطْْ.ريتشاردْبولدف)ْ .(RichardBolden,2011:252

الم َوَّزَعةْ
في ْحيف ْتمفت ْىاريس) (Harris, 2003النتباه إلٍ أنو عمٍ الرغـ مف أف القيادة ُ

تتطمب الحد مف مركزية القائد ْحتٍ ُْيعطٍ الفرصة آلخريف ليقوموا بممارسات قيادية داخؿ المدرسة ،إلْ
الم َوَّزَعة ْىٍْأفْ
أفْذلؾ ل يعنٍ بالضرورة أف يكوف كؿ شخص ْفيْالمدرسة ًْ
قائداْ،فالفكرة في القيادة ُ

يفتح البابْأماـ إمكانية وجود صيغة قيادية تتسـ بقدر أكبر مف الديمقراطية والجماعيةْ ْ.

ىاريس(ْ .(Harris, 2003: 317
الم َوَّزَعة ْمنتشرْفيْأغمبْمؤسساتْالبَلدْالغربيةْلماْلوْ
ويخمصْالباحثْإلٍ ْأفْمفيوـْالقيادةْ ُ

طاْماْبيفْالقيادة الديمقراطيةْ،والقيادة التشاركية
مفْأىميةْفيْتخفيؼْالعبءْعفْالمديريفْ،وأفْىناؾْخم ًْ

الم َوَّزَعةْْلفْفيياْالتشارؾْوالتفويضْوالعمؿْ
الم َوَّزَعة ،وأفْىناؾْتفسيراتْمتباينةْلمفيوـْالقيادةْ ُ
ْ،والقيادة ُ
الجماعيْ .
ُ َ َّ َ
َ 2.1.2شأج انمُادج ادلىزػح وتطىرها:
الم َوَّزَعة ْأبعد ما يكوف عف الجدة والحداثة ،ففي أواخر الخمسينيات أثيرتْ
"إف مفيوـ القيادة ُ
عا في الطبعة اْلولٍ مف دليؿ عمـ النفس الجتماعي ْ(جيب)ْْْْْْْْْْْْ
طا موزًْ
شكَل أو نم ًْ
إمكانية اتخاذ القيادة ًْ

الم َوَّزَعة ْوظيفة تقوـ بيا
ًْ
) ْ ( Gibb, 1954ولقد ناقش جيب ىذه الفكرة ْلوؿ مرة
موضحا أف القيادة ُ
المجموعةْ")خميفةْ .) 27 :2013ْ،
وقدْارتكزت النماذج التقميدية في نظرتيا نحو القيادة عمٍ الفتراض القائؿ بأف الدور القيادي

يجب أف يقوـ بو فرد أوحد ،أو مجموعة مف اْلفراد الذيف يتحمموف مسئوليات مختمفة أو يتقمدوف مناصب

وفقا لمترتيب اليرمي لتدرج السمطات والقيادات ،ففي البداية ركزت تمؾ
قيادية رسميةْداخؿ مؤسستيـ ًْ
ناجحا ،وفي خمسينيات القرف العشريف انتقؿ تركيز تمؾ
ًْ
قائدا
النماذج عمٍ الفرد الذي يرغب في أف يكوف ًْ
النماذج مف السمات إلٍ السموكيات ،وتطورت نماذج القيادة لتؤكد عمٍ ما يقوـ بوْالقادة مف أجؿ تحفيز
أتباعيـ ومرؤوسييـ مف أجؿ إنجاز اْلعماؿ المطموبة .وفي الستينيات والسبعينيات مف القرف الماضٍ

بدأت تظير نماذج القيادة الموقفية أوْالظرفيةْوالتٍ أكدت عمٍ الحاجة إلٍ إظيار سموكيات وتصرفات
12

تبعا لختَلؼْالمواقؼ والظروؼْ ،وفي الثمانينيات والتسعينيات بدأت تظير العديد مف نماذج
مختمفة ًْ
القيادة اْلخرا التي تؤكد عمٍْأىمية تفاعؿ القادة مع مختمؼ عناصر الموقؼ ،وبالتالي أولت أىمية
كبرا لطبيعة العَلقة بيف القادة ْواْلشخاص اآلخريف الذيف يعمموف معيـ سواء داخؿ المؤسسة أو

خارجياْ.زانجْوفيرماف(ْْ .(Zhang & Faerman, 2007 : 480

غير أف معظـ تمؾ النماذج تفترض أف المسئوليات القيادية تقع بشكؿ أساسي عمٍ عاتؽ فردْ

واحد أو بضعة أفراد يعمموف وفؽ نظاـ ىرمي تتدرج فيو السمطات والمسئوليات والمناصب القياديةْْ ْ.

ْْْْْْْجروف(ْْ .(Gronn,2000ْ:318
وأشارْسكريبنرْوأخروفْ) ْ )Scribner et al.إلي ْأفْأواسط التسعينيات مف القرف العشريف
شيدتْتجديدا لمفيوـ القيادة الشبكيةْالذي ظير في بدايتو في الخمسينيات والستينيات ،حيث تؤكد القيادة
ًْ

الشبكية عمٍ النظر إلٍ ما يقوـ ْبأدائو العامموف أكثر مف التركيز عمٍ الشخص الذي يقوـ بالعمؿ،

سائدا حوؿ تمحور العمؿ القيادي حوؿ شخص أوحد أو
وبالتالي فيي تتعارض مع المفيوـ الذيْكاف ًْ
مجموعة أشخاص قَلئؿ ،ومف ىنا بدأ التركيزْفي دراسة وفيـ القيادة التربوية ينتقؿ مف مجرد مَلحظة ما

يقوـ بو مدير المدرسة ،إلٍ محاولة استكشاؼْالطريقة التي يتـْبياْأداء اْلنشطة المختمفةْداخؿ المؤسسةْ ْ
ْْسكريبنرْوأخروف ) ْ .)Scribner et al., 2007: 69
ومع بداية القرف الحادي والعشريف حاولت المنظمات أف تنمي مف قدراتياْاإلبداعيةْوالتدريبية مف

خَلؿ استخداـ مداخؿ وأساليب تعاونية ،وتزايد الىتماـ بالتشارؾ في المعرفة والمعموماتْوتوزيعيا بيف

مختمؼ أفراد المنظمة وفي إطار حدودىا التنظيمية ،ومع بروز مداخؿ تنظيمية جديدة برزت أيضاْنماذج

جديدة لمقيادة تنادي بضرورة وجود نمط مختمؼ لمقيادة يتناسب مع وجود العديد مف القادة داخؿْالمؤسسة

الم َوَّزَعةْ .
الواحدة ،ومف ىنا ظير المنظور التوزيعي لمقيادة والذا عرؼ بعد ذلؾ بالقيادة ُ

ْجروف(ْ .)Gronn , 2000:330

ويجبْالتنويو ْ بأفْدراساتْوأبحاثْوكتبْالقيادةْيوجدْبياْبعضْالمصطمحاتْالمشابيةْلمقيادةْ

الم َوَّزَعة ْمثؿْالقيادةْالتشاركيةْ،والقيادةْالجماعية ،وقيادةْالفريؽْوىيْغالًْباْماْتتحدثْعفْنفسْالمفاىيـْ
ُ
الم َوَّزَعة ْْوأفْالفروؽْوتعريؼْكؿْمفيوـْمفْالمصطمحاتْالسابقةْلْتزاؿْمفتوحةْ
واْلسسْلمفيوـْالقيادةْ ُ
لمنقاشْوأنوْفيْالوقتْالحاليْىناؾْبعضْاإلرتباؾْوالغموضْبيفْىذهْالمصطمحات ْ(ْالقرنيْ2014ْ،

ْ .)www.saudileadership.org:

وقدْأشارْسبميفْومارتزْ(ْ (James P. Spillane, Katie Mertz,2015إلٍْفكرتيفْعندْالكتابةْ

الم َوَّزَعةْوىيْ ْ:
والبحثْعفْالقيادةْ ُ
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 .1العتراؼْبأفْقيادةْوادارة ْالمدارسْوغيرىاْمفْالمنظماتْتشتمؿْفيْقيادتياْعمٍْعدةْأفرادْ،ليسْ
اْرسمياْفيْالمدرسةْبؿْحتٍْالطَلبْوأولياءْأمورْالطَلبْ
مديرْالمدرسةْفقطْ،والمعمميفْالذيفْعينو
ً

الذيفْيساعدوفْفيْإثراءْالعمؿْاْلساسيْلممدرسةْ ،ومفْىذاْالمنطمؽْدعاْكؿْمفْسبميفْومارتز(ْ

ْ )ْ Spillane, Mertzإلٍ ْالنتباه ْإلٍ ْكؿ ْمف ْلو ْصفة ْرسمية ْوغير ْرسمية ْفي ْالعمؿ ْالمؤسسيْ
وكيفيةْزيادةْالتفاعؿْفيماْبينيـْ .

اإلدارة ْيجب ْأف ْيكوف ْالشغؿ ْالشاغؿ ْفي ْأعماؿ ْالبحث ْوالتطوير ْفي ْالقيادةْ
 .2إف ْممارسة ْالقيادة ْو ْ
التنظيميةْْليْمؤسسةْ،بدلْمفْاقتصارْممارسةْالقيادةْمفْحيثْاإلجراءاتْأوْالتصرفاتْعمٍْقائدْ
ً

واحدْىوْمديرْالمدرسةْأوْالمؤسسةْ،ويجبْتوزيعْالقيادةْبيفْأعضاءْالمدرسةْأوْالمؤسسةْبحيثْ

يتمكفْأفرادْالمدرسةْمفْزيادةْالتفاعَلتْبينيـْوأفْلْتكوفْتفاعَلتيـْمقيدةْومقتصرةْعمٍْتصرفاتْ
القائدْاْلوحدْلممدرسةْأوْالمؤسسةْ

سبميفْومارتزْ(.(James P. Spillane, Katie Mertz,2015

الم َوَّزَعةْوتطورىاْمرتْبعدةْمراحؿْنذكرىاْكماْيميْ :
ويخمصْالباحثْإلٍْأفْنشأةْالقيادة ُ

المرحم األ ولٍْ:ماْقبؿْمنتصؼْالقرفْالعشريفْوتميزتْبالتركيزْعمٍْالفردْالقائدْ .

المرحم الثانِ ْ :بدأتْفي ْالعقد ْالخامسْمف ْالقرف ْالعشريفْوتميزتْبالتركيز ْعمٍ ْالسموكياتْالقياديةْ
بدلْمفْالتركيزْعمٍْالسماتْالقياديةْْ .
ً

المرحم الثالث ْ :استمرتْفيْالعقديفْالسادسْوالسابعْمفْالقرفْالعشريفْأصبحْالتركيزْفيياْعمٍْتحفيزْ
العامميفْ .

المرحم الرابع  ْ :امتدتْفيْالعقديفْالثامفْوالتاسعْمفْالقرفْالعشريفْأصبحْالتركيزْفييا ْعمٍْأىميةْ
التفاعؿْبيفْالقادةْواْلتباعْومختمؼْعناصرْالمواقؼْ .

المرحم الخامس ْ:بدأتْفيْبدايةْالقرفْالحاديْوالعشروفْْوأصبحْالتركيزْفيياْعمٍْتوزيعْالقيادةْعمٍْ
كافةْالعامميفْوأصحابْالمصمحةْ ْ.
ليسْمفيوماْجديداْ،فيوْمفيوـْظيرْمفْ
الم َوَّزَعةْ
ً
ً
كماْيخمصْالباحثْأيضاْإلٍْأفْمفيوـْالقيادةْ ُ

ْ،ورداْ
جديدْفيْالسنواتْاْلخيرةْكاستجابةْواعدةْلمتحدياتْالمعقدةْالتيْتواجوْالمدارسْفيْالوقتْالحالي ً

منت ًجا ْليذه ْالتحديات ْالتي ْتفوؽ ْقدرات ْأي ْقائد ْمدرسيْ ،إذ ْإف ْالمدارس ْتخضع ْلمتحسيف ْوالتطويرْ
واإلصَلحْ،وسوؼْتحتاجْالٍْحشدْالخبراتْالجماعيةْالموجودةْفيْالمدرسةْلمقياـْبكؿْماْىوْمطموبْ

وتحقيؽْاْلىداؼْالمدرسيةْوالتعميميةْ ،حيثْ إفْقائدْالمدرسةْلْيعمؿْفيْعزلةْعفْباقيْالعامميفْفيْ
المدرسةْوبالتاليْيجبْتوزيعْمياـْقياديةْعمٍْالعامميفْفيْالمدرسةْمفْأجؿْضمافْقيادةْمستدامةْفيْ

اْأوْمنشغَلْقيْبعضْاْلمورْالمدرسيةْ .
المؤسسةْبغضْالنظرْإذاْكافْالقائدْموجود
ً
ً
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تعرِف القِادة :
القِادة لغ ً :
الس ْوؽْمفْالخمؼْلمدابة ْ
ْنقيضْالس ْو
ْ:القوُد
ؽْ،فالقوُدْمفْأماـّ ْ،
ّ
ْ
َق ْوُد ْ
(ْابفْمنظورْ،د.تْ:جْْ .)341ْْ،11
والقيادةْمصدرْالقائدْ،والقائدةُْمفْاإلبؿْ:أيْالتيْتََق َّد ُـْاإلبؿْ(ْابفْمنظورْ،د.تْ:جْْ ْ.)342ْ،8

طالحا:
القِادة اص ً

ُعرفتْالقيادةْبأنياْ:تأثيرْمتبادؿْلتوجيوْالنشاطْاإلنسانيْفيْسبيؿْتحقيؽْىدؼْمشترؾْ،أوْىيْ

القدرةْعمٍْتوجيوْسموؾْجماعةْفيْموقؼْمعيفْلتحقيقوْ ،أوْىيْاستمالةْأفرادْالجماعةْلمتعاوفْعمٍْ
تنعوفْبأىميتوْفيتفاعموفْمعاْبطريقةْتضمفْتماسؾْالجماعةْوسيرىاْ
ًْ
تحقيؽْىدؼْمشترؾْيتفقوفْعميوْويق
فيْالتجاهْالذيْيؤديْإلٍْتحقيؽْاليدؼْ(ْسمارةْوْالعديميْ .)132ْ:2008ْ،

ؾْعرفتْالقيادةْ:بأنيا ْجوىرْالعمميةْاإلداريةْوقمبياْالنابضْوأنياْمفتاحْاإلدارةْ،وأفْأىميةْ
كذل ُ

مكانتياْودورىاْنابعةْمفْكونياْتقوـْبدورْأساسيْيؤثرْفيْكؿْجوانبْالعمميةْاإلداريةْ،فتجعؿْاإلدارةْ
أكثرْديناميةْوفاعميةْوتعمؿْكأداةْمحركةْلتحقيؽْأىدافيا(ْأحمدْ .)ْ83ْ:2003ْ،
كماْعرفتْالقيادةْ :Leadershipْ :مصدرْمشتؽ ْمفْالفعؿْ"يفعؿْأوْيقوـْبميمةْما"ْْ .وكممةْ
ُ

"قيادي"ْتنطويْعمٍْعَلقةْاعتماديةْمتبادلةْبيفْمفْيبدأْبالفعؿْوبيفْمفْينجزهْ،وأفْىذهْالعَلقةْيترتبْ

عميياْتمثيؿْدوريفْمتباينيفْيمثؿْالدورْاْلوؿْ:مفْيتولٍْالقياـْبالعمؿْوىوْالقائدْ،ويمثؿْالدورْالثانيْ:

مفْينجزْالعمؿْوىـْاْلتباعْ.وتعنيْكممةْ"ْقائد"ْالشخصْالذيْيوجوْأوْيرشدْأوْييديْاآلخريفْ.والقيادةْ
عمميةْرشيدةْطرفاىاْشخصْيوجوْويرشدْ،وأشخاصْيتمقوفْىذاْالتوجيوْواإلرشاد ْالذيْيستيدؼْتحقيؽْ

كماْعرفتْالقيادةْبأنياْ"النشاطْالذيْيمارسوْشخصْلمتأثيرْفيْالناسْ،وجعميـْيتعاونوفْ
ُْ
أغراضْمعينةْ،

لتحقيؽْىدؼْيرغبوفْفيْتحقيقو"ْ(ْكنعافْ .)86ْ:1992ْ،

ويخمص ْالباحث ْإلٍ ْأف ْالقيادةْ :ىي ْالقدرة ْعمٍ ْالتأثير ْباآلخريف ْوالتفاعؿ ْمعيـ ْوجعميـ ْيقوموفْ

بالعمؿْالذيْنريدْلتحقيؽْاْلىداؼْالمنشودةْ .

ْكماْيخمصْإلٍْالشروطْاْلساسيةْلوجودْالقيادةْوىيْ ْ:
 .1وجودْمجموعةْمفْالناسْليـْأىداؼْمشتركة.
 .2قائدْيوجوْالجماعةْويتعاوفْمعياْلتحقيؽْاْلىداؼْالمرغوبة.
 .3عمميةْالتأثيرْفيْالجماعة.
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 .4ظروؼْيتفاعؿْمعياْاْلفرادْمثؿ(ْ:حجـْالجماعةْ،تجانسْالجماعةْمفْالخمفيةْالثقافيةْوالعمرْوالقيـ)ْ ْ
 .5مياـْومسئولياتْلكؿْفردْمفْأفرادْالمجموعة.

 3.1.2صفاخ انمُادٌ انُاجخ:
يشيرْ(ىاريسْ،موجيس"ْ)2007ْ،أفْالقادةْالناجحيفْىـْأ ْولئؾْالذيفْيوزعوفْالقيادةْويفيموفْ

العَلقاتْويدركوفْأىميةْعممياتْالتعمـْالمتبادؿْالمؤديةْإلٍْتحقيؽْأىداؼْمشتركة"ْ(ىاريسْ،موجيسْْ،
.)65ْ:2007
(ْالدحدوح ْ)1998 ،أفْصفاتْالقياديْالناجحْىيْ :
ْ
كماْيشيرْ
 .1تحمؿْالمسئوليةْواإلخَلصْ .
 .2يتبعْمبدأْالشوراْ .
 .3يتصؼْبالعدؿْوالعدالةْ .
 .4يحقؽْمبدأْالتحادْقوةْ .
 .5الشجاعةْوالنجدةْ .
 .6الحمـْوالتواضعْْ .
 .7المحبةْواإلخاءْ .
 .8مفْخصالوْالرحمةْوالسخاءْ .
 .9يقدـْالنصيحةْوْيتعاوفْ .
 .10الوسطيةْوالعتداؿْ(الدحدوح.)9ْ:1998ْ،

فيْحيفْيريْموقعْاْلكاديميةْالعربيةْالبريطانيةْلمتعميـْالعاليْأفْمفْصفاتْالقياديْماْيمي:

وخبيرْ .
ْ .1أفْيكوفْمحن ًْكاْ ًْا
ْ .2أفْيتعرؼْعمٍْمواطفْالضعؼْويعمؿْلمقضاءْعميياْ .
 .3يكتشؼْنقاطْالقوةْويعمؿْعمٍْتنميتياْ .
ْ .4أفْيتحمٍْباإلنسانيةْواْلخَلؽْالطيبةْ .
ْ .5لْيميزْبيفْأفرادْفريقوْأوْالمجتمعْالذيْيتولٍْقيادتوْ .
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اْجيداْ .
أفْيكوفْمستمع ًْ
ًْ
.6
 .7أفْيحسفْاختيارْمعاونيوْممفْيعمم ْوفْلصالحْمجتمعيـْفقط.
 .8أفْيكوفْقدوةْ(موقعْاْلكاديميةْالعربيةْالبريطانيةْلمتعميـْالعالي.) www.abahe.co.ukْ.
ويخمصْالباحثْإلٍْأفْالقائدْالناجحْيجبْأفْتتوافرْفيوْعدةْصفاتْمفْأىمياْ:أفْيكوفْقدوةْ

أفْيميـْرؤيةْمشتركةْلجميعْالعامميفْمعوْ،وأفْيتحدا ْالواقعْ،وأفْتكوفْلوْروحْ
حسنةْلمعامميفْمعوْ،و ُ

المخاطرةْ ،والمثابرة ْوالمبادرةْ ،وأف ْيتمتع ْبالعدؿ ْوالذكاء ْوالحزـ ْوحسف ْالتصرؼ ْوالقبوؿ ْالجتماعيْ

واإلنسانيةْ .
ْ

ُ َ َّ َ
 4.1.2تؼرَف انمُادج ادلىزػح

:

َّ
ْتقس ُموهْ ،ويقاؿ ْوزعناْ
ْقسمو ْوفرقو ْوتوزعوه ْفيما ْبينيـ ْأي ّ
ْوَّزع ْالشيء ْأي ّ
القِادة الم َوز َع لغ َ ْ :وَّْزعَ :
الجزورْفيماْبينناْأيْتقس ُْموه(ْابفْمنظورْ،د.تْ:جْْ .)287ْْ،15
ّ
ْالم َوِّزع ْاسـ ْفاعؿ ْتدؿ ْعمٍْ
الم َوِّزعْ :اسـ ْمشتؽ ْمف ْالفعؿ ْلمدللة ْعمٍ ْمف ْقاـ ْبالفعؿْ ،فكممة ُ
ُ

وصؼْالذيْقاـْبالتوزيعْ(ْالراجحيْ .)75ْ:1997ْ،

المتعديْالمبنيْلممجيوؿْ،فكممةْالم َوَّزعْاسـْمفعوؿ ْوىوْ
الم َوَّزعْ:اسـْمشتؽْمفْالفعؿْالمضارعْ
ُ
ُ

يدؿْعمٍْوصؼْمفْيقعْعميوْالفعؿ(ْالراجحيْ .)81ْ:1997ْ،
اصطالحا:
القِادة الم َوَّز َع
ً

اصطَلحا بأنيا"ْ:سمة خاصة بالمؤسسة
ًْ
الم َوَّزَعةْ
وْتُعرؼ (انيعقوثيخ وأخسوٌ  )2012 ،القيادة ُ
التي تسمح بتوزيع ْالسمطة عمٍ العامميف فييا ،مف خَلؿ توضيح اْلدوار والييكؿ ْالتنظيمي فييا ،والتي

يمكف إدراكيا مف خَلؿ العَلقات ْالتنظيمية التي تتضح عف طريؽ التفاعؿ الجتماعي بيف اْلفْرادْ

العامميف واْدارة المدرسة مف جية ،وبيف المعمميف والطَلب مف ْجية أخرا ،كما أنيا قدرة القيادة في
المدرسة مف التأثير عمٍ ْالعامميف بالمدرسةْ ،واْتاحة الفرصة ليـ لبذؿ مزيٍْد مف الجيد ْوالتعاوف بما
ينعكس عمٍ اْلداء المدرسي ككؿ"ْْ .

كماْتُعرفياْبأنيا"ْ:مدخؿْقياديْإج ارئيْيقوـْعمٍْتوزيعْعددْمفْاْلدوارْالقيادية ْالرسميةْوغيرْ

الرسميةْعمٍْالمعمميفْواإلدارييفْ،وذلؾْمف ْخَلؿْتفويضْالسمطةْوالمشاركةْفيْصنعْالقرارْواتخاذهْ،

وممارسةْاْلنشطةْالمدرسيةْ،وتفعيؿْالش اركةْالمجتمعيةْ،بيدؼْتطويرْاْلداءْالمدرسي"ْ ْ

(ْاليعقوبيةْوأخروفْ .)82ْ:2015ْ،
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إداري حديث تنتيجوْبعض القيادات
الم َوَّزَعة ْبأنيا"ْ:مدخؿ ْ
ْْْْْْْ ُْ
ويعرؼْ(ْأبوْزرْ (2015ْ،القيادةْ ُ

َل في تْوزيع صَلحيات إدارية عمٍ العامميف بغيةْرفع
اإلدارية بالمدارس الثانويةْبمحافظات غزة ،متمث ًْ
ْ
فاعميتيـ الذاتية نحو العمؿْ،اْلمر الذيْيؤديْإلٍ تحمميـْلمسئولية صنع واتخاذْالق ارْراتْوتنفيذْالمياـْ
لتحقيؽْأىداؼْالمؤسسةْالتعميميةْفيْأقؿْوقتْوجيدْممكنييف"ْ(أبوْزرْ .(ْ8ْ:2015ْ،

الم َوَّزَعةْبأنيا" :مدخؿ إداري حديث يعتمده مديرو المدارس
ويعرؼْ(ْحسبْا﵀ْ(2014ْ،القيادةْ ُ

في نشر وتوزيعْالقيادة بيف المعمميف ،فتوجد قادة متعدديف داخؿ المدرسة ،مما يجعميـ يتحمموف مسئولية

صنعْالق ارراتْواتخاذىا ،وتنفيذ الميمات نحو تحقيؽ أىداؼ المدرسة في أقؿ وقت وجيد ممكف"ْ ْ

ْْ(ْحسبْا﵀ْ .(ْ8ْ:2014ْ،
وتشيرْد وسيياتْوكالة ْالغوث ْالدوليةْالخاصةْبالقيادةْمفْأجؿ ْالمستقبؿْفيْالمجمعْالتدريبيْ

ل ْفيْالمدرسةْ،ويرفعْ
مفْشأنوْأفْيحدثْتحوًْ
الم َوَّزَعةْ:إفْتوزيعْالقيادة ْ
ُ
الثاني ْلياْ(ْْ )2014أفْالقيادةْ ُ
مستواْاإلنجازْ،ويميـْالعامميف ْإلٍْاتباعْممارساتْذاتْفاعميةْأفضؿْ،وافْتقاسـْالقيادةْمعْأعضاءْ

آخريفْمفْالعامميفْفيْالمدرسة ْيعنيْأكثرْمفْمجردْتفويضْالمياـْلآلخريفْ،إنوْيعنيْأنناْنعمؿْعمٍْ

اْجماعياْ،ونسيرْبالمدرسةْ
ًْ
ًْ
ليةْ،كيْنجعؿْالقيادةْجيد
اتباعْمنحٍْمؤثرْ،منحٍْينطويْعمٍْنتائجْتحو
ّ
نحو ْالتغيير ْالمنشودْ ،ونجعؿ ْالتحسيف ْغاية ْمشتركةْ .ولذلؾ ْيحتاج ْمديرو ْالمدارس ْإلٍ ْاتباعْ
استراتيجياتْومناحْعمميةْمفْأجؿْتطويرْموظفييـْليصبحواْقادريفْعمٍْتحمؿْالمسئوليةْوتقاسـْالقيادةْ

فيْالمدرسةْ"(ْمركزْالتط ْويرْالتربويْبوكالةْالغوثْالدوليةْ .)70ْ:2014ْ،

ائيْ يق ْوـ عمٍ منح ْمديري مدارس
الم َوَّزَعة ْبأنيا" :مدخ ٌْ
ْوتُعرؼ ْ(خميفةْ)2013ْ،القيادة ْ ُ
ؿ إجْر ٌ
الرسمية وغير الرسمية لمعممييـ ْوذلؾْْمفْخَلؿْ
ةْعددا ْمفْاْلدوار القيادية ْ
وكالةْالغوث بمحافظاتْغز ًْ

المشاركة في صنع ْالقرار واتخاذهْ ،والتعا ْوف والمشاركة في تحقيؽ ْأىداؼ المدرسة ،وتحسيف أدائيا
وتطويرىا"ْ(خميفةْ .)ْ9ْ:2013ْ،
ْ

ائيْ يقوـْعمٍْمنحْمديرْالمدرسةْ
الم َوَّزَعةْ :مدخ ٌْ
و ً
أيضاُْيعرؼْ(ْالشتريْ )ْ 2111ْ،القيادةْ ُ
ؿ إجْر ٌ
عددا ْمف ْاْلدوار ْالقيادية ْالرسمية ْوغير ْالرسمية ْلممعمميف ْفي ْتحقيؽ ْأىداؼ ْالمدرسة ْوتحسيف ْأدائياْ
ً

ْوتطويرىا(الشتريْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.)14ْ:2111ْ،

اتْالتصاؿْمفتوحةْتماماْ
كماْعرفيا(القحطانيْ)2118ْ،بأنيا ْ"ْ:قدرةْالمدرسةْعمٍ ْترؾْقنو
ً

أماـْالعامميفْ،ومنحيـْالثقةْالتامةْومشاركتيـْفيْاتخاذْالق ارراتْ،وتشجيعيـْعمٍْإبداءْال أري ْبماْيخدـْ

ويفيدْالجماعة"ْ(القحطاني.)81ْ:2118ْ،
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الم َوَّزَعة ْأنيا"ْ :تمؾ التأثيرات
و يعرفيا زانج وفيرماف )ْ (Zhang & Faerman,2007القيادةْ ُ

اداْمنفصميف أو مجموعة مف
عزا اختيارًْيا إلٍ فرد معيف أو أفرًْ
المباشرة أو المفوضة بالوكالة والتي تُ ْ
اْلفراد فيْتعاوف فيما بينيـ أو إلٍ وحدات تنظيمية مف خَلؿ أعضاء داخؿ تمؾ المنظماتْ ْ

زانج وفيرمافْ)ْ ْ. (Zhang & Faerman, 2007: 481
الم َوَّزَعةْأنيا "ْ:صيغة جديدة نشأت حديْثًا
ْأما أروسميثْ(ْ(Arrowsmith,2007فُيعرؼ القيادة ُ
لتوزيعْالسمطةْْ distributing powerفي المدارس وذلؾ مف أجؿ توسيع دائرة النفوذ والسمطة والتأثير

إلٍ جماعات ْوأفراد ليوظفوا قدراتيـ ْومياراتيـ ْوامكاناتيـ بطريقة تختمؼ عف التسمسؿ اليرمي لمقيادة
واإلدارةْداخؿ المؤسساتْْ.أروسميثْ)ْ .(Arrowsmith, 2007: 22

الم َوَّزَعةْيتداخؿْمع مفاىيـ
ويرا ليثوود وآخروف )  (Leithwood et al,2007أفْمفيوـْالقيادةْ ُ
أخرا قريبة الشبو ْمثؿ :القيادة التشاركية والقيادة التعاونية والقيادة الديمقراطية ،ويشير إلٍ أف ْالقيادة

الم َوَّزَعة تفترض مجموعة مف الممارسات الخاصة بالتأثيرْ influenceوتحديد التجاه direction-
ُ
ْ settingالتٍ ْيفترض أف يقوـ ْبيا ْأفراد مف جميع المستويات داخؿ المؤسسة ،وليس مجموعة مف
الخصائص والممكات الشخصية المرتبطة باْلشخاص الذيف يشغموف مواقع في أعمٍ السمطة داخؿ

المؤسسةْ.ليثوود وآخروف) ْ . (Leithwood et al., 2007: 38
طا مف أنماط القيادة ،ولكنو
الم َوَّزَعة ْليست نم ًْ
ْْْْْْْوينظر أندرسوف )  (Anderson,2007أف القيادة ُ
إطار عاـ لفيـ مختمؼْاْلنماط اإلدارية والقيادية ،ففي حيف كانت البحوث في مجاؿ القيادة في السابؽ

تركزْعمٍ سموكيات وسماتْمف يتولوف وظائؼ قيادية مثؿ المديريف ومساعدييـ وعمٍ السياؽ التنظيمي

الم َوَّزَعة ْتركز ْعمٍ كيفية تشكيؿ الممارسات
والبيئة التنظيمية التي تعمؿ فيياْالقيادة ،أصبحت القيادة ُ

القيادية مف خَلؿ التفاعَلت الناشئة بيف القادةْالمعمميف وتابعييـ والمواقؼ التي يتفاعموف فييا.

أندرسوف)ْ . (Anderson, 2007: 1
الم َوَّزَعة :بأنيا" الصيغة التي تسمح
كماُْيعرؼ بينيت وآخروفْ)ْ(Bennet et al.,2003القيادةْ ُ
بعدـ تركيز القيادة في يد شخص واحد واتاحة الفرصة ْلعضاء آخريف في المجتمع المدرسي أف يتقمدوا
ار قيادية في ْالمكاف الذي ْيمكنيـ أف يظيروا كفاءتيـ فيو ،وأف يشاركوا في عممية صنع القرار
أدوًْا
ويصبحوا جزًْءا مفْاإلطارْفي المدرسة"ْ.بينيت وآخروفْ(.(Bennet et al., 2003: 9

الم َوَّزَعة ْمف ْبينيا ْالقيادةْ
و ْىناؾ ْبعض ْالمصطمحات ْالتي ْتستعمؿ ْأحيانًا ْكمرادفات ْلمقيادة ْ ُ

ادْالمنتميفْلمؤسسةْماْيعمموفْجنبا ْإلٍْجنبْ،ومرادفاتْأخراْكالتسييرْ
ًْ
الجانبيةْوالتيْتوحيْبأفْاْلفر
الذاتي ْوالقيادة ْالديمقراطيةْ ،ثـ ْالقيادة ْالتشاركيةْ ،ولعؿ ْالقاسـ ْالمشترؾ ْبيف ْكؿ ْىذه ْالمصطمحات ْىوْ

كونياْتؤكدْعمٍْضرورةْالتعامؿْمعْالمستخدميفْ– ْيعنيْالمدرسيفْفيْحالتناْ– ْكشركاءْفيْالزعامةْ
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وليسْكمجردْمرؤوسيفْدورىـْالوحيدْينحصرْفيْتنفيذْأوامرْالنخبةْمفْالمجتمعْوعمٍْىذاْاْلساسْفإفْ

ْأيض ا ْبالزعامة ْالعمودية ْأو ْالزعامة ْالبيروقراطيةْ،
التخمص ْمف ْالزعامة ْاليرميةْ ،والتي ْيصطمح ْعمييا ًْ
يعتبرْالمبنةْاْلولٍْمفْأجؿْمشاركةْلألساتذةْفيْالقيادةْالمدرسيةْ(ْبمحياحْْ،دْ.تْْ .)11ْ:

ائِا :ىي ْأسموبْجديدْفيْالقيادةْوظفوْمديرو ْوكالةْالغوثْفيْ
وِعرف الباحث القِادة الم َوَّز َع إجر ً
محافظاتْغزةْبيدؼْإعدادْالقادةْمفْالمعمميفْفيْالمرحمةْاْلساسيةْليكونواْقادةْبجانبْمديرْالمدرسةْ

مفْخَلؿْمنحيـْعدداْم فْاْلدوارْالرسميةْأوْغيرْالرسميةْومشاركتيـْفيْصنعْالق ارراتْلتحقيؽْأىداؼْ
ً

المدرسةْ .

الم َوَّزَعةْيتضمفْالعناصر التاليةْ ْ:
ويخمصْالباحثْإلٍ أفْ :مفيوـ القيادة ُ

الم َوَّزَعةْعف نمط مف القيادة يتفاعؿ فيو مجموعة مف اْلفراد في شبكة عمؿ تفاعمية.
ْ .1تُعبر القيادة ُ

ارْ
الم َوَّزَعة ْعفْانفتاحْفي حدود القيادة ْوتوسعْفيياْلتشمؿْالعامميفْكافةْومنحيـْأدوًْا
ْ .2تُعبر القيادة ُ
فيْقيادةْالمدرسة.
الم َوَّزَعة بعض التساؤلت عف أي اْلفراد والمجموعات التي تسيـ في اْلعماؿ القياديةْ
ْْ .3تُثير القيادة ُ
فيْالمدرسة.
اْقياديا غيرْالمتوقع والذي قد يكوف مصدره التمميذ أو
الم َوَّزَعة النظر إلٍ
أفْىناؾْدور ً
ً
 .4تمفتْالقيادة ُ
البرلماناتْوالتجمعات الطَلبيةْ ْ.
عا بيف عدد كبير مف اْلفراد داخؿ
الم َوَّزَعةْأف التنوع في خبرات العامميف يكوف ُْموزًْ
ْ .5تعتبر ْالقيادة ُ
المدرسة.
الم َوَّزَعة اتجاه يحتوي عمٍ عنصر جديد إضافي وىو فيـ مف الذي يقوـ بالقيادة ْ؟ وأيف ْ؟
 .6القيادة ُ
ومتٍْ؟ْ
الم َوَّزَعة تقوـ عمٍ الجماعة وليس عمٍ القائد اْلوحد.
 .7القيادة ُ
.8

الم َوَّزَعةْعفْتقاسـْالقيادةْمعْالعامميفْكافةْفيْالمؤسسة.
ْتُعبرْالقيادة ُ

ُ َ َّ َ
 5.1.2أهذاف انمُادج ادلىزػح

الم َوَّزَعةْماْيميْ :
ْيشيرْأفريقاْمويو ) )ْAFRICA MOYO, 2010إلٍْأفْأىداؼْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعة ْ بعض ْالوقت ْلمقادة ْفي ْالمدرسة ْلمتركيز ْعمٍ ْتحسيف ْنتائج ْالعممية ْالتعميميةْْ
 .1تُوفر ْالقيادة ْ ُ
واصَلحياْ.
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 .2تُفرغ ْمدير ْ المدرسة ْلمتابعة ْالفصوؿ ْالدراسية ْوالتحدث ْمع ْالطَلب ْحوؿ ْتحسيف ْالعمؿ ْاْلكاديميْ
ليـ.

 .3تجعؿ ْوظيفة ْمدير ْالمدرسة ْأكثر ْجاذبية ْوتميزْْ ،لنيا ْمف ْالوظائؼ ْالتنفيذية ْالمتعبة ْوخاصة ْأفْ
أغمبْمديريْالمدارسْمفْكبارْالسفْويحتاجوفْفيْىذاْالسفْإلٍْاليدوء.
ْ

الم َوَّزَعة ْتطوير ْقدرة ْالمدرسة ْ ْوتخفؼ ْعبء ْالعمؿ ْعمٍ ْمدير ْالمدرسة ْلمقياـ ْبميمةْ
 .4تُعزز ْالقيادة ْ ُ
التطوير.

 .5بناءْ قاعدةْقدراتْواسعةْمفْاْلفرادْباستطاعتيـْالقياـْبمياـْقياديةْداخؿْالمدرسةْْمفْخَلؿْتطويرْ
فرؽْقياديةْأكثرْفعاليةْوالتيْتنطويْعمٍْعددْكبيرْمفْالموظفيفْفيْقيادةْالمدرسة.

ْ،معتبراْأيْجزءْقدْيؤديوْالمعمموفْمياراتْمتقدمةْفيْتحريؾْ
 .6دعـْدورْالقياداتْالمتوسطةْوتعزيزىا
ً
التدريسْإلٍْاْلماـ.

 .7تُعمـ ْأعضاء ْالييئة ْالتدريسية ْجدوؿ ْاْلعماؿْ ،وتعمؿ ْعمٍ ْتوسيع ْنطاؽ ْأنشطة ْالتنمية ْالمينيةْ
والتطورْالمينيْلممعمميفْفيْالتقييـْالذاتي.

 .8تُميـْالعامميفْوالطَلبْوأولياءْاْلمورْلستغَلؿْفرصْالقيادةْالتيْتساىـْفيْالتعمـْلجميعْالعامميفْ
والطَلبْْبصورةْعميقةْواسعة).)ْ AFRICA MOYO ,2010: 7-24

الم َوَّزَعة ْماْ
ويضيؼ ْديفيسْ ،مونيؾ ْويتنغتوف(ْ )Davis, Monique Whittingtonمف ْأىداؼ ْالقيادة ْ ُ

يمي:

• العتراؼ ْبدور ْالعامميف ْفي ْقيادة ْالمدرسة ْوتعزيز ْمياراتيـ ْفي ْقيادة ْالمنظمةْ ْ .ديفيسْ ،مونيؾْ
ويتنغتوفْ) ْ .)Davis, Monique Whittington, 2009: 3

الم َوَّزَعةْإلٍْماْيميْ ْ:
ويخمصْالباحثْحوؿْأىداؼْالقيادةْ ُ

 .1خمؽْقياداتْإضافيةْبجانبْمديرْالمدرسةْلقيادةْالمدرسةْ .

 .2توفيرْنوعْمفْالتدريبْالميداني ْلقادة ْالمستقبؿْفيْداخؿ ْالميداف ْالمدرسيْمفْخَلؿْموقعْالعمؿْ
والقياـْببعضْالمياـ.

 .3توفيرْفيْعددْالمدربيفْالذيفْيعطوفْدوراتْرسميةْفيْإعدادْقادةْالمدارسْلممستقبؿْ.
 .4مشاركةْجميعْالعامميفْوالمعنييفْفيْقيادةْالمدرسةْلماْيحقؽْاْلىداؼْالمرجوة.
ْ

ُ َ َّ َ
 6.1.2يهاو انمُادج ادلىزػح:
تصور لبعض المياـْكماْيمي:
ًْا
وضع ليثوود وأخروفْ((Leathwood et al., 2007
 .1تحدِد االتجاه:
ْأ -تحديد الرؤية وبمورتياْ .
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ب-تعزيز درجة قبوؿ اْلفراد ْلىداؼ المنظمةْ .
ْ
ت-تعزيز التصاؿْالفعاؿ بيف أفراد المجموعة.
ْ

ث-إيجاد توقعات مرتفعة لألداءْ.ليثوود وأخروفْ)ْ.( Leathwood et al., 2007: 43
ْ

ْوقدْاتفؽْليثوود معْكؿْمفْدراسةْ(ْأبوْزرْ،(2015ْ،ودراسةْ(ْالزكيْوْحمادْ)2011ْ،
فيْميمةْتحديدْالتجاه.

 .2تنمِ األفراد:
ويتمثؿ ذلؾ في تنمية قدرة اْلفراد عمٍ القياـ بالمياـ المطموبة منيـ ،وتوفير أفضؿ الظروؼ

التنظيمية ْالتٍ ْيمكف أف يعمموا فييا ،فعمٍ الرغـ مف أىمية وضوح التجاىات التنظيمية في تحسيف

دافعية اْلفراد لمعمؿْ،فإف تمؾ الدافعية تتأثر بشكؿ كبير بخبرات العامميف المباشرة مع أعضاء فريؽ

تأثير
القيادة وبالظروؼ التنظيميةْالتٍ يعمموف فييا ،ومف أىـ الممارسات القيادية التٍ يمكف أف تؤثر ًْا
إيجابيا عمٍ ىذه الخبرات تقديـ ْالعصؼ الذىني والدعـ الفردي لمعامميف ،ونمذجة القيـ والممارسات
ًْ
المَلئمة داخؿ ْالمدرسة(ْأبوْزرْ .(ْ28ْ:2015ْ،
 .3إعادة تصمِم المؤسس :
ويتمثؿ ذلؾ في تطوير المدرسة كمنظمة فاعمة تدعـ أداء المعمميف والطَلب وتحافظ عميو ،ويفترضْ

ىذا النوع مف الممارسات القيادية أف اليدؼ مف وراء الثقافات واليياكؿ التنظيمية ىو تيسيرْعمؿ أعضاءْْْ

المدرسة ،وأف اليياكؿ التنظيمية يجب أف تتسـ بالمرونة لتتماشٍ مع الطبيعة المتغيرة لخطة تحسيف
المدرسة ،ومف ْأىـ ْالممارسات القيادية المرتبطة ْبيذه ْالميمة تعزيز الثقافات المدرسية وتعديؿ البنية

المؤسسية وبناء العمميات التعاوني(ْالزكيْوْحمادْ .)469ْ:ْ2011ْ،
 .4إدارة البرنامج التعمِمٍ :

تقوـ ىذه الفئة مف الممارسات القيادية عمٍ العتراؼ بالطبيعة الخاصة لممدارس وما يتـ ْبيا ْمفْ

عمميات تعميـ وتعمـ ،ومف المياـ القيادية المرتبطة ْبيذه الفئة توفير أعضاء ىيئة التدريس الَلزميف

لتدريس ْالبرنامج التعميمٍ ،وتخصيص الموارد الَلزمة لتعزيز جيود تحسيف المدرسة ،ومراقبة تقدـ

الطَلب وخطط تطويرْالمدرسة ،ودعـ تركيز المعمميف عمٍ إنجاز أعماليـ وعدـ تشتيت انتباىيـ في
أمور خارجة عف نطاؽ عمميـْالمدرسٍْْ.ليثوود وأخروف ) ْ .( Leathwood et al., 2007: 44

ويخمصْالباحثْإلٍْأفْىذهْالمياـْاْلربعةْ(تحديد التجاه ْْ ،تنميةْاْلفرادْ،إعادةْتصميـْالمؤسسةْ،

إدارة البرنامج التعميمٍ) ْتُعد ْمياـ ْرئيس ًْة ْيمكف ْالسترشاد ْبيا ْفي ْالقيادة ْالمدرسية ْالحديثة ْفي ْأغمبْ
المدارسْ،ولكفْكيفيةْتوظيؼْىذهْالمياـْتختمؼْمفْمدرسةْلمدرسةْوذلؾْوفقاْلختَلؼْالثقافةْالمدرسيةْ
ً
والمجتمعيةْوالظروؼْالمحيطةْبالمدرسةْ،كماْأفْتوزيعْالقيادةْلْيعنيْأفْتوزعْكؿْىذهْالمياـْبؿْىناؾْ
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مياـ ْيجب ْأف ْيحتفظ ْبيا ْالقادة ْالذيف ْيتربعوف ْعمٍ ْقمة ْاليرـ ْويمكنيـ ْالعمؿ ْعمٍ ْإشراؾ ْالكثير ْمفْ

العامميف ْفي ْالمؤسسة ْفي ْصنع ْالق اررات ْالمرتبطة ْبيذه ْالمياـ ْمثؿ ْوضع ْرؤية ْالمؤسسة ْوتحديدْ

استراتيجيتياْ .
ْ

ُ َ َّ َ
 7.1.2يثادئ انمُادج ادلىزػح:
الم َوَّزَعةْتتمثؿْفيماْيميْ :
أشارْ(الشثريْ)2010ْ،إلٍْأفْمبادئْالقيادةْ ُ

 .1كؿْفردْلوْقيمةْوتأثيرْوأىميةْفيْإنجازْالعمؿْ.

 .2تتيحْلكؿْفردْأفْيجعؿْوظيفتوْذاتْفاعميةْوكفاءةْوأىميةْأكثرْ .
 .3تشجع ْعمٍ ْاستخداـ ْطرؽ ْجديدة ْغير ْتقميدية ْفيي ْتبحث ْأفضؿ ْالوسائؿ ْلمتعامؿ ْمع ْاْلشياءْ،
وتختبرْصحتياْمفْخَلؿْالمراعاةْالمحسوبةْلممخاطرْ .

 .4لْتقوـْعمٍْالتعويضْ،وانماْتقوـْعمٍْاختيارْأفضؿْالطرؽْلَلستفادةْمفْالخبراتْواْلفكارْوالجيودْ
التيْيبذلياْجميعْاْلفرادْالمنخرطيفْفيْالعمؿ.

بؿْيكوفْكؿْشخصْخبيراْيسيـْبخبرتوْفيْ
ًْ
الم َوَّزَعة ْليسْكؿْشخصْصانعْقرارْ،
 .5فيْظؿْالقيادةْ ُ
عمميةْصنعْالقرارْ .

الم َوَّزَعةْتؤديْاْلخطاءْفيْالغالبْإلٍْاكتشاؼْمداخؿْواتجاىاتْجديدةْذاتْ
 .6فيْبيئةْالعمؿْبالقيادةْ ُ
قيمةْ(الشثري.)20ْ:2010ْ،

الم َوَّزَعةْكماْيميْ ْ:
بينماْيمخص والس) (Wallace ,2001مبادئْالقيادةْ ُ

 .1أف المعمميف ليـ الحؽ في المشاركة في اتخاذ الق اررات المتعمقة بتطوير المدرسة والتٍ ليا تأثير
عمٍ عمميـْكمعمميف ،وأف يتـ تمكينيـ مف التعاوف عمٍ خمؽ مدرسة متميزة.

 .2لما كاف المعمموف ييبوف حياتيـ العممية لمدارسيـ؛ لذا فمف حقيـ أف يتمتعوا بشعور الزمالة الذا
يتولد مف قياميـ بالعمؿ عف كثب مع زمَلئيـ في العمؿْ .

 .3أف لممعمميف الحؽ في اكتساب خبرة المشاركة في القيادة مف أجؿ تطوير قدراتيـْوتحقيؽ طموحاتيـْ
المينيةْ،فالمشاركة في القيادة تمنح المعمميف فرصة قوية لمتعمـ العرضي في مكاف العمؿْوذلؾ مف

معا.
خَلؿ قياميـ بالعمؿ ًْ

دور رمزًْيا في تعزيز النمو الجتماعٍْ
 .4إف عَلقات العمؿ القائمة بيف العامميف في المدرسة تمعب ًْا
لمتَلميذ ،فالمعمموف يجب أف يكونوا قدوة لتَلميذىـ وعمييـ أف يظيروا مف خَلؿ عَلقات العمؿْبينيـ
نفس أنماط السموؾ التعاونٍ التٍ يرغبوف في غرسيا في ىؤلء التَلميذ.
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 .5أف القيادة عندما يتـ تشاركيا بيف أعضاء المجتمع المدرسٍ سوؼ تكوف أكثر فاعمية مف قياـ مديرْ

منفردا ْ،فمف خَلؿ توزيع المياـ القيادية عمٍ العامميف يكوف لكؿ عضو إسياـْمعيف
ًْ
المدرسة بالعمؿ
في إنجاز المياـ بالتعاوف مع اْلعضاء اآلخريف ،وينشأ عف ذلؾ شعور باللتزاـ المتبادؿْوتضافرْ

الجيودْوْيؤدا إلٍ إنجاز الكثير مف ْاْلعماؿْْ.والس ).(Wallace , 2001: 153

الم َوَّزَعةْكماْحددىاْإلمور( ( Elmor
فيْحيفْأشارت(عبدا﵀ْ )2015ْ،إلٍ عدة مبادئ لمقيادة ُ

الم َوَّزَعةْىيْ :
أربعة مبادئ كحجر أساس ْلنموذجو في القيادة ُ

 .1الغرض مف القيادة ىو تحسيف الممارسات التعميمية واْلداء بغض النظر ْعف الدور ْالذي ْيقوـ ْبوْ
القائد.

مستمر.
ًْا
تعمما
 .2يتطمب التحسيف التعميمي ًْ
 .3تتدفؽ أدوار القيادة وأنشطتيا مف متطمبات الخبرة في التعمـ والتحسيف وليس مف أوامر المؤسسة.
 .4تتطمب ممارسة السمطة المعاممة بالمثؿ في المساءلة والمقدراتْ(عبدا﵀.)25ْ:2015ْ،

ْْْ

الم َوَّزَعة ْكثيرةْومفْأىـْىذهْالمبادئْالستفادةْمفْطاقةْ
ْْويخمصْالباحثْإلٍْأفْمبادئ ْالقيادةْ ُ

كؿْاْلفرادْالموجوديفْفيْمكافْالعمؿْ،واعطاءْمساحةْمفْالحريةْلممشاركةْفيْقيادةْالعمؿْلكؿْفردْمفْ
خَلؿْموقعوْ،باإلضافةْإلعطاءْفرصةْلإلبداعْوالمشاركةْبالرأيْواتخاذْالق ارراتْفيْالمؤسسةْ،والعمؿْ
عمٍْالتطويرْالمينيْلمعامميفْمفْخَلؿْمواقعْالعمؿْالتيْيشاركوفْفيياْ،ىذاْكموْينعكسْعمٍْتحسيفْ

لْ
الم َوَّزَعة ْيعتبر ْكؿ ْشخص ْمسئوًْ
فرص ْالتعمـ ْلمطمبة ْورفع ْمستوا ْأداء ْالمدرسةْ .وفي ْظؿ ْالقيادة ْ ُ

الم َوَّزَعة ْبيئة ْيشعر ْفييا ْكؿ ْشخص ْبالحرية ْفيْ
ًْ
ومحاسبا ْفي ْمجالو ْوفي ْمنطقتوْ ،كما ْتعتبر ْالقيادة ْ ُ
الم َوَّزَعة ْْتأتٍْمفْكؿْ
تطويرْومشاركةْأفكارهْالمبتكر ْ
ةْوالجديدةْ،كماْأفْاْلفكارْالجيدةْفيْظؿْالقيادةْ ُ
مكاف ْفي ْالمؤسسة ْمف ْخَلؿ ْتعاوف ْالعديد ْمف ْالعامميف ْفي ْخمؽ ْالتغيير ْفي ْجميع ْنواحي ْالحياةْ

المؤسسيةْ .
ْ

ُ َ َّ َ
 8.1.2خصائص انمُادج ادلىزػح

:

أشارْوودز وآخروفْ( (Woods et al., 2004إلٍْالخصائص الرئيسيةْالتيْتميز ىذا النمط مف

الم َوَّزَعةْىيْ ْ:
القيادةْ ُ

 .1أنياْتممكيا الجماعةْوليس الفردْ،وأنيا نتاج العمؿ الجماعيْ .

 .2أف الحدود مفتوحة فيما يتعمؽ بمف يمكف أف ينضـ إلٍ الفريؽ القيادي لممؤسسة.
الم َوَّزَعة.
 .3أف ىناؾ تنوعًْا في الخبرات في مجموعة القادة الذيف يمارسوف القيادة ُ

ْوودز وآخروفْ(ْ.(Woods et al., 2004: 441
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بينما تورد جامعة غرب تشيستر) (West Chester Universityمجموعة ْأخرا مف خصائص

الم َوَّزَعة ،والتٍ قدْتبرر اْلخذْبياْكاستراتيجية ناجحة إلدارة المؤسسات التربويةْوىٍ:
القيادة ُ
الم َوَّزَعة ْتجمب النجاح في التعامؿ مع المشكَلت والتيديدات والتغيير ،وىي لْتشجع فقط
 .1القيادة ُ

تبادؿ اْلفكار والتشارؾ فييا وانما تتطمب ذلؾ بشدة ،فمف الممكف أف تثمرْاْلفكار الجيدة عف نتائج

مستعدا لتشجيع عممية النتقاؿْمف المفيوـ إلٍ الواقع.
ًْ
إيجابية حيث يكوف فريؽ العمؿ
الم َوَّزَعةْنستطيع أف
الم َوَّزَعة تشجع عمٍ استخداـ طرؽ جديدة غير تقميدية ،فباستخداـ القيادة ُ
 .2القيادة ُ

نبحث عف وسائؿ أفضؿ لمتعامؿ مع اْلشياء ونختبر صحتيا مف خَلؿ المراعاةْالمحسوبة لممخاطر.

الم َوَّزَعة تؤدي اْلخطاء في الغالب إلٍ اكتشاؼ مداخؿ واتجاىاتْجديدة قيمة.
 .3في بيئة العمؿ بالقيادة ُ
خبير يسيـ بخبرتوْفي
الم َوَّزَعة ْليس كؿ شخص صانع قرار ،بؿ يعد كؿ شخص ًْا
 .4في ظؿ القيادة ُ
عممية صنع القرارْ .

الم َوَّزَعة ليست مخصصة لألفراد الخارجيف عمٍ عرؼ الجماعة أو الذيف يفضموف ْالعمؿ
 .5القيادة ُ
وحدىـ.
الم َوَّزَعة ْتيتـ بالتعاوف والثقة وليس بالمنافسة بيف الوحدات واْلقساـ ،فالجميع يتشاركوف
 .6القيادة ُ
الرسالة نفسيا واْلىداؼ نفسيا حتٍ واف اختمفت طريقة مساىمة كؿ فرد فييا.
الم َوَّزَعةْتتيح لكؿ فرد أف يجعؿ وظيفتو ذات فاعمية وكفاءة وأىمية أكثر.
 .7القيادة ُ
الم َوَّزَعةْكؿ فرد لو قيمة وتأثير وأىمية في إنجاز العمؿْْ.
 .8في ظؿ القيادة ُ

جامعة غرب تشيسترْ) ْ .(West Chester University, 2007

الم َوَّزَعةْىيْكماْيميْ :
ويخمصْالباحثْإلٍْأفْخصائصْالقيادة ُ

الم َوَّزَعةْعمميةْجماعيةْوليستْفردية.
 .1القيادة ُ

 .2الستفادةْمفْطاقاتْجميعْالعامميفْوخبراتيـْوفيْجميعْالتخصصاتْبالمؤسسةْفيْقيادةْالمؤسسة.
الم َوَّزَعة.
 .3التنوعْْفيْالخبراتْبيفْالعامميفْعنصرْأساسيْفيْالقيادة ُ

الم َوَّزَعةْقائمةْعمٍْالتعاوف.
 .4تعميؽْالعَلقاتْالتعاونيةْبيفْجميعْاْلفرادْالعامميفْبالمؤسسةْفالقيادة ُ
 .5لْيوجدْتنافسْبيفْاْلفرادْالعامميفْبالمؤسسةْالواحدة.

الم َوَّزَعةْنتغمبْعمٍْأغمبْالمشكَلتْالتيْتواجوْالقادةْوتواجوْالمؤسسة.
 .6بالقيادة ُ
امفْاْلشخاصْواْبداعاتيـ.
ْ
الم َوَّزَعةْتعمؿْعمٍْاكتشاؼْكو
 .7القيادة ُ

 .8أىداؼْالعامميفْىوْتحقيؽْأىداؼْالمؤسسةْفيْأفضؿْصورةْممكنةْْ .
ْ
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ُ َ َّ َ
 9.1.2رلاالخ انمُادج ادلىزػح:
الم َوَّزَعة موجة تغيير
الم َوَّزَعة ْحيثْتعد القيادة ُ
تشير(عبدا﵀ْ )2015ْ ،إلٍ عدة مجالت لمقيادة ُ
في مجاؿ التفكير التنظيمي ،الذي يعيد تعريؼ القيادة بوصفيا ْمسئولية الجميع في المؤسسة التربوية.

الم َوَّزَعةْ ،وحددىا جوردف ) ( Gordon, 2009بأربعة
حيثْقاـ عدد مف الباحثيف بتحديد مجالتْالقيادة ُ

الم َوَّزَعة،
مجالت ،ببينما أضاؼ إلمور )ً ( Elmore,2002
مجالْ آخر وأصبحت خمسة مجالت لمقيادة ُ
وىذه المجالت ىيْ :الرؤية والرسالة واْلىداؼ ،والمسئولية المشتركة ،وثقافة المدرسةْ ،والممارسات
القيادية ،والتطوير المينيْ(عبدا﵀ْ .)29ْ:2015ْ،
وقدْاتفقتْعبدا﵀ْمعْتيريؿْىوبْ(ْ(Terrell, Hope , 2010: 7فيْىذاْالمجاؿْ ْ
المجال األول :الرؤِ والرسال واألىداف:

حِّْدَْد ىذا المجاؿ وتـ توضيح أثره في التحصيؿ العممي لمطمبة في المراحؿ الدراسية المختمفةْ.
ُْ
وفيما يأتي عرض لمكونات ىذا المجاؿ:
الرؤِ ْ:ىي تنبؤ بالمستقبؿ ،وىي السبيؿ التي تميد الطريؽ لتأمَلت مدير المدرسة تجاهْالمعمميفْوتوفير
فرص التعميـ لمطمبةْ،وعمٍ قائد المدرسة تشكيؿ رؤية واضحة تدعـ ق ارراتْالمدرسةْ .
الرسال  :يجب أف تكوف عمٍ قدر ٍ
عاؿْ مف الوضوح والفيـ ليتـ تحقيقياْ ْ ،وفيـ أفراد مجتمع المدرسة
لميدؼ الضمني واليدؼ الصريح واتجاىات المدرسة يساعدْفيْتحقيؽ رسالة المدرسة ْ .
الم َوَّزَعة ْالناجحة داخؿ المدرسة ْأنو يجب أف تكوف
وتضيؼْ(عبدا﵀ْ )2015ْ ،لتطبيؽ القيادة ُ
الم َوَّزَعة ْبيانات
لممدرسة رؤية ْمشتركة مع أىداؼ واضحة تركز عمٍ تعمـ الطمبةْ ،وأف ْتضع القيادة ُ

متعمقة بالرؤية والرسالة تكوف دقيقة واضحة ْومتصمة مباشرةْبالمعمميف لتحقيؽ الرسالة ،ويجب عمٍ القائد

أف يعمؿ بانسجاـ مع المعمميف ليتـ تطوير اْلىداؼ بشكؿ واقعي ،وبحيثْتكوفْقابمة لمتطبيؽْوتتناسب

الم َوَّزَعة التشارؾ بالرؤية والعمؿ بشكؿ تعاوني في جو
ْواحتياجات المدرسةْ،ويجب عمٍ أعضاء القيادة ُ
تسوده الثقة تجاهْاْلىداؼ المشتركة لتحقيؽ التحصيؿ العممي لمطمبة (عبدا﵀ْ . )30ْ:2015ْ،
وقدْاتفقتْعبدا﵀ْمعْعثمافْوالتفسير)ْ )ْUsman ,Tafsir, 2016: 6
المجال الثانُ :المسئولِ المشترك :
اقترح إلمور )ْ،ْ (Elmore, 2000أف المعمميف يميموف إلٍ التخصص في مجاؿ اىتماماتيـ

ومقدراتيـ ومعرفتيـ السابقة ْومياراتيـ ،إل أف ىناؾ فروًْقا فردية لدا مديري المدارس والمعمميف بيف
اىتماماتيـ الشخصيةْومياراتيـ وخبراتيـ ومعرفتيـ ،واإلفادة مف ىذه الخبرات ومف ذوي الميارات العالية
الم َوَّزَعة الفعالة المقدرة عمٍ
والكفاية في ْالمراكز القيادية إذ يتـ تقاسـ المسئوليةْ،حيثْتتطمب القيادة ُ
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بعضا  ،ويؤكد إلمور )ْ( Elmoreأف نجاح القيادة
ًْ
تنظيـ اْلفرادْمع مختمؼ كفاياتيـ بحيث تكمؿ بعضيا

الم َوَّزَعة ْيكمف في التبعية المشتركة وتبادؿ اْلدوار الفردية في المؤسسة كتوضيح لممسئولياتْ .وأفْالفكرةْ
ُ
ْجداْ ،ففي ْأي ْنظاـ ْمؤسسيْ ،تجد ْالناس ْعادة ْمتخصصيف ْفيْ
الم َوَّزَعة ْليست ْمعقدة ً
اْلساسية ْلمقيادة ْ ُ

تخصصات ْمختمفةْ ،وليـ ْكفاءات ْخاصة ْترتبط ْبميوليـْ ،ومصالحيـْ ،واستعداداتيـْ ،والمعرفة ْالمسبقةْ

ْمعا ْلتحقيؽ ْأىداؼ ْالمؤسسةْْْْْْْْْْ.
والميارات ْواْلدوار ْالمتخصصة ْليـْ .وأف ْىذه ْاْلدوار ْتتكامؿ ً
إلمور ْ)ْ .( Elmore,2000 : 14
وْقدْاتفؽْإلمورْمعْعثمافْوالتفسيرْ) ْ )ْUsman ,Tafsir, 2016: 7
المجال الثالث :ثقاف المدرس :
يري إلمور) ( Elmore, 2000أفْثقافةْالمدرسة ىي مصدر إلياـ وتأثير في التحصيؿ العممي

لمطمبة ،ويتـ إنشاء ثقافة المؤسسة التربوية ْعمٍ مدا تاريخياْ،كماْيري ْأفْىناؾْْنوعيفْمختمفيفْمفْ
ثقافاتْالمدرسةْْ،اْلوؿْالثقافةْالمعياريةْ،وتركزْعمٍْالتعاوفْوالتحسيفْالمستمرْ،والتطويرْمفْخَلؿْ

مجموعةْمتنوعةْمفْاإلجراءاتْالرئيسيةْ،والتيْتركزْعمٍْجيدْالمعمـْإلكسابْالتَلميذْالمياراتْالَلزمةْ

لتحقيؽْأىداؼْمحددةْلممدرسةْ ،والثانيْالمحاولةْوالتجريبْفيْعمميةْالتعميـْ،وتقديـْاإلرشادْالجماعيْ
لمتَلميذْلكتسابْمياراتْجديدةْْ.إلمور) ْ . ( Elmore, 2000:15
وْقدْاتفؽْإلمورْمعْعثمافْوالتفسيرْ) ْ )ْUsman ,Tafsir, 2016: 7
معا ،أي ْتتشارؾ أجزاء
وْتريْ(عبدا﵀ْ )2015ْ،الثقافة بالغراء الذي يجمع أعضاء المدرسة ًْ
معا وبذلؾ تخدـ اْلفراد لتقوـ الثقافة بميمة عمؿ ْالبوصمة ،وتؤثر في
الثقافة والرؤية والمعتقدات والقيـ ًْ

ق اررات جميع أعضاء المدرسة وممارساتيـ ،وبالتالي تعتمد مدخَلت ثقافةْالمدرسة الفاعمة إلٍ حد كبير

عمٍ مضموف ىذه القيـ والمعتقدات واإلفتراضات ،وإلرساء ثقافة ْمدرسية صحية يجب أف يكوف ىناؾ

جيد مشترؾ بيف المدرسة والمجتمع المحمي ،يوفر نتائج تنعكسْفي اللتزاـ بالتدريس والتحصيؿ العممي

لمطمبةْ(عبدا﵀ْ .ْ)31ْ:2015ْ،

كثيراْبثقافةْالمجتمعْحيثْيتـْتربيةْالفردْ
ثقافةْالمدرسةْترتبطْ ًْ
ْ
فيْحيفْيريْ(عطيةْ)2009ْ،أفْ

اْكبيراْفيْعمميةْالتشكيؿْ
نحوْشامؿْيعكسْالتوجياتْالثقافيةْلممجتمعْ،وبالتاليْتتحمؿْالمدرسةْدور ًْ
ًْ
عمٍْ
الثقافيْمفْخَلؿْالتمكيفْلألىداؼْالثقافيةْبماْيسيـْفيْرفعْكفاءتياْوتمكينياْمفْمواجيةْاآلثارْالثقافيةْ

الوافدة ْ مف ْخَلؿ ْإعادة ْصياغة ْالمنظومة ْالثقافية ْلممدرسة ْبما ْيتفؽ ْمع ْالموجيات ْاْلساسية ْلثقافةْ
المجتمعْْ.عطيةْ(ْ .)www.publications.zu.edu.eg:ْ2009

وْيريْكايؿْوانقر(ْ)ْ Kyle Wagner, 2016: 1أفْخمؽْثقافةْمدرسيةْإيجابيةْيمكفْأفْيكوفْلوْ

تأثيرْممحوظْعمٍْنجاحْالمدرسة؛ ْلذاْيجب ْ أفْنضعْفيْاعتبارناْغربمةْالبياناتْعفْالمدرسةْوتحسيفْ
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معاييرىاْْ،وصقؿْالممارسةْالتعميميةْبيف ْالعامميفْيجبْأفْيكوفْعمٍْرأسْقائمةْاْلولوياتْالخاصةْ

بمديرْالمدرسةْ،بحيثْتصبحْىذهْالممارسةْاْلسموبْالمناسبْلتحسيفْتعمـْالطَلب؛ْلذاْفإفْإنشاءْثقافةْ

اإلنجاز ْفي ْالمدرسة ْوبيف ْالفصوؿ ْوالطَلب ْوالعامميف ْيشجع ْثقافة ْمدرسية ْإيجابية ْويشجع ْعمٍ ْبذؿْ
المزيدْمفْالجيدْواإلنتاجيةْ،ويحسفْالتعاوفْالجماعيْ،ويدعـْالتغييرْالناجحْوجيودْالتحسيفْ،ويضاعؼْ
الطاقةْوالدافعْلداْأعضاءْىيئةْالتدريسْوالطَلب وذلؾْمفْخَلؿْ :
 .1وضعْخطةْبرنامجْلتحسيفْأداءْالعامميفْوالطَلبْْ .

 .2تعميـْاْلىداؼْالمدرسيةْعمٍْالعامميفْوأولياءْاْلمورْوالطَلبْ .

 .3المحافظةْعمٍْاْلصواتْالمعارضةْبحيثْتصبحْمواليةْلخطةْبرنامجْتحسيفْالمدرسة.

وانقر)) www.edutopia.org, Wagner,2016

اكميا مف خَلؿ التصاؿْوالتواصؿ اليومي بيف
يجياْوتر ً
ويخمصْالباحثْأفْثقافة المدرسة ْتبنٍ ْتدر ً
مدير ْالمدرسة وأعضاء ْالييئة ْالتدريسية والطَلب ْوأولياء اْلمور ْوالمجتمع المدرسي ككؿ في أثناء

الحصص الدراسية والجتماعات والطابْور ْواإلذاعة ْالمدرسية الصباحية ْوالحتفالتْ ،وأف ْثقافة ْكؿْ
ْتبعا ْلثقافة ْأفرادىا ْوانتمائيـ ْلمدرستيـْ ،والعمؿ ْمعْ
مدرسة ْتختمؼ ْعف ْثقافة ْالمدارس ْاْلخراْ ،وذلؾ ً

قيادتياْبشكؿْتعاونيْلتحقيؽْأىداؼْالمدرسةْ .
المجال الرابع :الممارسات القِادِ :

أشارت
الم َوَّزَعةْ بشكؿ فعاؿ وبإنتاجية أعمٍْ.فقد ْ
تعني تنظيـ اْلفراد مف خَلؿْممارسات القيادة ُ
الم َوَّزَعة ممكنة
)عبدا﵀ْ،)2015ْ ،وعثمافْوالتفسيرْ) ْ)ْ Usman ,Tafsir, 2016: 7إلٍ أف ْالقيادة ُ
اداْمعينيف ليكونوا مسئوليف عف
حتٍ لو كاف اْلداء عمٍ أساس المساءلة في المدرسةْ،بحيث يحتاج أفرًْ

التوجيو واإلرشاد وأداء المنظمةْ.ووظيفة القائد في المؤسسة ىي بناءْىيكميا ،فيو يقوـ بتوزيع الميمات
الم َوَّزَعة ْعدـ وجود مسئولية
مف خَلؿ تمكيف اْلفراد ودعميـ وتنسيؽ عمميـ وتوجييو ،ول ْتعني القيادة ُ
عمٍ القائد ،بؿ تعني أف مسئولية القادة اإلدارييف ىيْتعزيز الميارات والمعرفة لدا اْلفراد العامميف في

المدرسة ،وايجاد ثقافة مشتركة ليذه المياراتْ ،والتشجيع عمٍ تكويف عَلقة بيف العامميف في المدرسة
وتمبية الحتياجات الفردية ليـ لتحقيؽ رسالة ْالمدرسةْ،وقد ل يكوف لمديري المدارس تأثير مباشر في

التحصيؿ العممي لمطمبة ،بؿ يكوف التأثير غير ْمباشر مف خَلؿ ثقافة المدرسة التي تؤثر في العممية

التعميمية التعممية ،حيثْيرتبط المدير باْلنشطة التي ْتطور التعميـ وتدعمو نحو النجاح والتميز ،فيقوـ

بتشجيع المعمميف وحثيـ عمٍ استقباؿ الطمبة فيْالصباح ،ووضع اإلعَلنات الترحيبية الصباحية اليومية،

والقياـ بالجولت اليومية لمغرؼ الصفيةْ،وتخصيص وقت لمتخطيط المشترؾ بيف المعمميفْ،كماْتتضمف

أيضا العمؿ مع جميع ْأصحاب المصمحة مف طمبة وأعضاء مجمس اإلدارة وصانعي
الممارسة القيادية ًْ
السياساتْوالمعمميف)عبدا﵀ْْ .)32ْ:2015،
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المجال الخامس :التطوِر ال ِمي ِنُ:
مع استمرار المتابعة الحديثة لممشرفيف الترب ْوييف لممساءلة عف أداء الطمبة ،تستمر الحاجة إلٍْ

التطوير الميني فيجب عمٍ مديري المدارس والمعمميف إيَلء التطوير الميني أىمية كبيرة بخصوصْأداء

المعمـ والفاعمية التنظيمية ونجاح الطمبةْ ،حيث ْيتيح التطوير الميني الفرصة لدا المعمميف لتطويرْ
مياراتيـ لتحسيف التحصيؿ العممي لمطمبةْ،كماْيجب أف يتسـ التطوير الميني بالستم اررية ليعودْبالفائدة

عمٍ المعمميف والطمبة ،فيو أمر حيوي لنمو المدرسة ،والذيْيساعد في تقميؿ العزلة لدا المعمـْويزيد مف

التزامو ويبني المسئولية المشتركة ،ويزيد مف تمكيف المعمميف بالمحتوا واْلنشطةْ ،ويظير ممارسات

تعميمية مبتكرة ،ويزيد مف ثقة المعمميف؛ْلذلؾ يجب عمٍ جميع المعمميف أفْيتشاركوا بالمعارؼ المكتسبة
فيما بينيـ (عبدا﵀ْ .)33ْ:2015ْ،

الم َوَّزَعةْكماْيميْ :
بينماْأشارتْديفزْ(ْ)Davis, 2009إلٍْسبعةْمجالتْلمقيادةْ ُ

عدْبالييكؿْالرسميْلممدرسةْالذيْيتيحْلممعمميفْالتعاوفْسوياْ ،ويتيحْْ
ًْ
ُْ
يتعمؽْىذاْالب
 .1تنظِم المدرس ْ :
مشاركةْإدارةْالمدرسةْفيْوضعْالستراتيجياتْالتعميميةْ .

ْالب عد ْبالرؤا ْوالمعتقدات ْالجماعية ْلفريؽ ْالعمؿ ْفي ْالمدرسةْ ،ويقوـْ
 .2رؤِ المدرس ْ :يتعمؽ ْىذا ُْ
المعمم ْوفْبصياغةْرؤيةْالمدرسةْورسالتياْوأىدافياْ .

يتعمؽْىذاْالبعدْبالمبادئْالتيْتحددْمناخْالعمؿْفيْالمدرسةْكتشجيعْإدارةْالمدرسةْ
ُْ
 .3ثقاف المدرس ْ :
لممعمميف ْلمقياـ ْباْلدوار ْالقيادية ْوالتعاوف ْفي ْحؿ ْالمشكَلت ْمما ْيجعميـ ْيشعروف ْبالحتراـ ْمفْ

نظرائيـْوالعامميفْفيْالمدرسةْ ْ.

يتعمؽْىذاْالبعدْبقدرةْجميعْالعامميفْفيْالمدرسةْعمٍْتطويرْالعمميات ْالتعميميةْ
ُْ
 .4البرنامج التعمِمُْ:
اعتماداْعمٍْالبياناتْالتيْيتـْتحميمياْمفْجانبْمديرْالمدرسةْوالعامميفْفيياْ .
ًْ
وتحسينياْ

ْالبعد ْبقدرة ْاْلدوات ْالتي ْيستخدميا ْمدير ْالمدرسة ْوالمعمـ ْمثؿْ :تقييـ ْمديرْ
 .5النتائجْ :يتعمؽ ْىذا ُْ

المنطقة ْالتعميميةْ ،وتقييـ ْالمشرفيفْ ،وتقييـ ْالمعمـْ ،وأعماؿ ْالطمبةْ ،وخطط ْالدروسْ ،وذلؾ ْلتقييـْ

نامجْالتعميميْ،فضَلْعفْاستخداـْالتغذيةْالراجعةْمفْأداةْالتقييـْلتحسيفْعممياتْالتدريس.
ًْ
البر

ْالب عد ْبالفرص ْالمتاحة ْأماـ ْالمعمميف ْمع ْزمَلئيـ ْفي ْالمدرسة ْلمقياـْ
 .6المعممِن القادةْ :يتعمؽ ْىذا ُْ
بأدوارْقياديةْسواءْاقترفْذلؾْأوْلـْيقترفْبألقابْقياديةْبغرضْالتأثيرْفيْتحسيفْالعمميةْالتعميميةْ

وتحسيفْنتائجْالطمبةْوذلؾْمفْخَلؿْمناقشةْالستراتيجياتْالتعميميةْومساعدةْبعضيـْالبعضْلحؿْ

المشكَلتْالمطروحةْ ْ.
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ْالبعد ْبضرورة ْمشاركة ْمدير ْالمدرسة ْالمعمميف ْفي ْاجتماعاتيـْ
 .7قِادة مدِر المدرس ْ :يتعمؽ ْىذا ُْ
لتحسيفْالتحصيؿْالعمميْلمطمبة(ْ.)ْDavis, 2009: 19

الم َوَّزَعةْمتعددةْويجبْأفْتتوفرْفيْكؿْمدرسةْوىيْكماْ
ْويخمصْالباحثْإلٍْأفْمجالتْالقيادةْ ُ

يميْ :

 .1الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼْالكبراْلممؤسسة.

 .2تعمؿ ْكؿ ْمؤسسة ْعمٍ ْقدر ْإ مكانياتيا ْلتوفير ْالوسائؿ ْوالمصادر ْالمعينة ْْلفرادىا ْلتحقيؽ ْأىداؼْ
المؤسسة.

 .3تعمؿْكؿْمؤسسةْعمٍْتوفيرْفرصْالتدريبْأثناءْالعمؿْلَلرتقاءْبمستواْأداءْاْلفرادْالعامميفْلدييا.
 .4وجودْنظاـْلمرقابةْوالمساءلةْفيْكؿْمؤسسةْلَلرتقاءْبأدائياْورفعةْسمعتياْوتحسيفْكوادرىا.
 .5ضرورةْتوفرْنظاـْلمحوافزْفيْكؿْمؤسسةْلتشجيعْاْلفرادْعمٍْاإلبداعْوالنشاطْالزائد.

ةْوجود ْانتماءْأفرادْالمؤسسة ْلمؤسستيـْووجودْمسئوليةْمشتركة ْليـْعنياْ،وأفْنجاحياْمفْ
 .6ضرور ْ
نجاحيـْوفشؿْالمؤسسةْمفْفشؿْأفرادىا.

 .7أفْلكؿْمؤسسةْثقافةْخاصةْبياْتميزىاْعفْغيرىاْمفْالمؤسساتْالمشابيةْليا.

 .8لمقائد ْدور ْأساسي ْفي ْإرساء ْقواعد ْالنظاـ ْالداخمي ْلممؤسسة ْواف ْنجح ْالقائد ْنجحت ْالمؤسسةْ،
والعكسْصحيح.

 .9ضرورة ْوجود ْبرنامج ْداخمي ْلمتطوير ْالميني ْفي ْكؿ ْمؤسسة ْيعمؿ ْعمٍ ْرقي ْوارتقاء ْأداء ْاْلفرادْ
العامميفْبيا.

ُ َ َّ َ
 10.1.2يتطهثاخ ممارضح انمُادج ادلىزػح:
ويريْمارتينز ْْوآخروف(ْ)Martinez, etal, 2005أفْالمتطمباتْالتيْينبغيْأفْيقوـْبياْالقادةْ

الم َوَّزَعةْىيْماْيميْ ْ:
ًْ
وفقاْلمفيوـْالقيادةْ ُ

 .1وضع الرؤِ والرسال

تكمفْأىميةْالرؤيةْوالرسالةْفيْأنيماْتحددافْالطريقةْالتيْينبغيْأفْيعمؿْبياْاْلشخاصْ،ولبدْ

أفْيشارؾْالجميعْفيْوضعْرؤيةْالمنظمةْورسالتياْ .
 .2انتقاء المنيج

إفْالمناىجْالتيْيتـْاختيارىاْتؤثر ْعمٍْالعمميةْالتعميميةْالتيْتتـْفيْالمدرسة؛ ْْلنياْتتضمفْ

المحتوا ْالمعرفي ْواستراتيجيات ْالتدريس ْالموجية ْلمتَلميذْ ،وتنطوي ْعممية ْاختيار ْالمنيج ْعمٍ ْوضعْ
خطةْورؤيةْواجراءاتْتنفيذْتمؾْالخطةْ .
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 .3توفِر المصادر والوسائل
إف ْتوفير ْالمصادر ْوالوسائؿ ْالمختمفة ْالَلزمة ْلمتدريب ْليا ْتأثير ْكبير ْعمٍ ْالعممية ْالتعميميةْ،

ْلنياْتتوسطْعمميةْالتفاعؿْبيفْالمعمميفْوالطَلبْْ .
 .4توفِر فرص التعمم

إفْتنفيذْأيْعمميةْتغييرْتتطمبْفيـْأسسْوأفكارْعمميةْاإلصَلحْ،وبالتاليْفإفْتوفيرْفرصْ

التعمـ ْيتطمب ْترتيبات ْتنظيمية ْتدعـ ْوتيسر ْتمؾ ْالفرصْ ،وأنشطة ْت ْوفر ْتعمـ ْجوانب ْمعرفية ْمعينةْ

ومطموبةْ .

 .5تدرِب المعممِن
القادةْيمكنيـْلعبْدورْميـْفيْعمميةْاإلصَلحْالتعميميْمفْخَلؿْتوفيرْالتدريبْالَلزـْلرفعْ

كفاءةْالمعمميفْوفؽْالتجاىاتْالحديثةْ،وذلؾْعفْطريؽْإكسابيـْالخبراتْالَلزمةْوالمعارؼْوالمياراتْ

الجديدةْوطرؽْالتدريسْالحديثةْ .
 .6الرقاب :

إف ْمف ْالميـ ْمراقبة ْالتقدـ ْالذي ْيحصؿ ْأثناء ْعممية ْالتغيير ْلجعؿ ْتمؾ ْالعممية ْمتوافقة ْمعْ

المعاييرْالمؤسسيةْ،كماْتتضحْأىميةْالمراقبةْفيْالتنبؤْبالفرصْالجديدةْأوْالمشكَلتْالمتوقعةْ .
 .7تقدِم التشجِع

الم َوَّزَعة ْالدعـْوالمساندةْلمعامميفْ،سواءْبشكؿْرسميْأوْغيرْرسميْمفْخَلؿْاإلشادةْ
تقدـْالقيادةْ ُ

بماْيحققوْالعامموفْمفْإنجازاتيـْ ْوبماْيدفعيـْلمواصمةْالعمؿْباجتيادْ ْ.

مارتينزْآخروفْ)ْ .)Martinez, etal, 2005: 16
وْقدْاتفؽْمارتينزْمعْكؿْمفْ(حسبْا﵀ْ،)ْ21ْ:2105ْ،و(ْخميفةْ )36ْ:2014ْ،

الم َوَّزَعةْفيْالمؤسساتْالتعميميةْماْيميْ ْ:
ْبينماْيريْ(الشثريْ)2016ْ،أفْمتطمباتْتطبيؽْالقيادةْ ُ

 .1متطمبات ثقافِ ْ :وذلؾْمفْخَلؿْإحداثْنقمةْنوعيةْ،وتغييرْجذريْفيْالثقافةْالتنظيميةْالسائدةْفيْ

المؤسسة ْ التعميميةْ،بحيثْيجبْأفْتتسـْىذهْالثقافةْبالثقةْالمتبادلةْ،واإليمافْبقيمةْالعمؿْالفريقيْ،
الم َوَّزَعةْ ْ.
وتشجيعْاْلفكارْاإلبداعيةْ،وتييئةْالمناخْالذيْيسمحْبذلؾْ،بماْيدعـْممارساتْالقيادةْ ُ

 .2متطمبات بشرِ ْ :وذلؾ ْمف ْخَلؿ ْتدريب ْالقيادات ْالتعميمية ْعمٍ ْميارات ْاستخداـ ْمدخؿ ْالقيادةْ
الم َوَّزَعةْ،وكذلؾْتدريبْالمعمميف ْكافةْعمٍْالمياراتْالقياديةْالمختمفةْالتي ْتجعميـْمؤىميفْلمساعدةْ
ُ
الم َوَّزَعةْْ،وتشجيعْالمبادراتْ
القادةْفيْاْلعماؿْاإلداريةْالمختمفةْ،واعانتيـْعمٍْتطبيؽْمدخؿْالقيادةْ ُ
واْلفكارْالجديدةْالتيْيقدمياْالمعمميفْ ْ.
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 .3متطمبات ىِكمِ ْ:وتكوفْمفْخَلؿْتغييرْاليياكؿْالتنظيمية ْلممؤسسة ْالتعميميةْ ،بحيثْتكوفْأكثرْ
دعم ا ْلمعمؿ ْالفريقيْ ،ولمحفاظ ْعمٍ ْتدرج ْالسمطة ْمف ْالمستويات ْاإلدارية ْاْلعمٍ ْإلٍ ْالمستوياتْ
ًْ

التنفيذيةْ ْ.

 .4متطمبات مالِ أو تقنِ ْ :فمف ْالضروري ْتوفير ْاْلجيزة ْالتقنية ْووسائؿ ْالتصاؿ ْالحديثةْ ،التيْ
تضمف ْتفعيؿ ْعممية ْالتصاؿ ْبيف ْاْلفراد ْوالقيادات ْداخؿ ْالمؤسسة ْكافةْ ،وتبادؿ ْالخبرات ْواآلراءْ

بينيـْ،وتقديـْحوافزْلممعمميفْبالمدارس.

 .5متطمبات إدارِ ْ:فتخفيؼْالعبء ْالتدريسيْعفْالمعمميفْبالمدارسْمطمبْضروريْلكي ْيستطيعواْ
ْوفقا ْلمدخؿ ْالقيادةْ
ممارسة ْاْلدوار ْالقيادية ْالمختمفةْ ،وطرح ْمبادرات ْوأفكار ْجديدة ْلتطوير ْالعمؿ ًْ

الم َوَّزَعةْ ْ.
ُ

 .6متطمبات فنِ ْ:وتتمثؿْفيْتوزيعْالمياـْالقياديةْبيفْجميعْالمعمميفْوقادتيـْبماْيضمفْتطويرْاْلداءْ
ةْالمشاركةْالقياديةْداخؿْالمؤسسةْ،وتبنيْسياسةْالتفويضْ،
المؤسسيْ،حيثْيكوفْفيوْتوسيعْلدائر
ّ
وتحقيؽ ْالتوازف ْبيف ْالمسئوليات ْوالسمطاتْ ،وعمؿ ْمتابعات ْمستمرة ْلمدا ْتطبيؽ ْمدخؿ ْالقيادةْ

الم َوَّزَعة ْ داخؿْالمؤسساتْ،ويتـْمفْخَلؿْتحديدْنقاطْالضعؼْالتيْتواجوْعمميةْالتطبيؽْ،والعمؿْ
ُ
عمٍْعَلجياْوالتغمبْعميياْ.الشثريْ(.)ْwww.al-jazirah.comْ:ْ2016

ْ

الم َوَّزَعة ْفيْالمدارسْلْبدْمفْ
ْويخمص ْالباحث ْإلي ْأنوْمفْالمتطمباتْالَلزمةْلتطبيؽْالقيادةْ ُ

توافرْماْيميْ :

 .1السماحْلمعامميفْبالمشاركةْفيْالمياـْالقياديةْفيْالعمؿْالمدرسيْ .

 .2تخمي ْمديرو ْالمدارس ْعف ْالتفرد ْباتخاذ ْالق اررات ْوفرضيا ْعمٍ ْالعامميفْ ،بمعني ْأخر ْالتخمي ْعفْ
الدكتاتوريةْاإلداريةْفيْالعمؿْ .

اءْكانتْفرديةْأـْجماعيةْ .
ْ
 .3تشجيعْالعامميفْفيْالمدرسةْعمٍْالمبادراتْواْلفكارْالجديدةْسو
 .4إيمافْمديرْالمدرسةْبالعمؿْالتعاونيْوتشجيعوْ .

 .5تشكيؿْفرؽْمدرسيةْفيْمجالتْمتعددةْوتوزيعْالقيادةْعمييـ.
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ُ َ َّ َ
 11.1.2انفرق تني انمُادج ادلىزػح وتني ادلفاهُى األخرٌ:
الم َوَّزَعةْوالمفاىيـْالتربويةْكماْيميْ:
ىناؾْاختَلفاتْبيفْالقيادةْ ُ
جدول ( ) 1 . 2

الفرق بِن القِادة الم َوَّز َع والتفوِض:
يَل ْماْتيتـْبموضوعْالتفويضْإذاْقاـْشخصْماْ
الم َوَّزَعة ْبأنياْقم ًْ
ىناؾْمفْوجوْنقًْدا ْلنمطْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعة ْويخمطيا ْمع ْالمفاىيـْ
بتوزيع ْالسمطةْ ،ولكف ْالتفكير ْبيذه ْالطريقة ْيسيء ْفيـ ْمغزا ْالقيادة ْ ُ

الم َوَّزَعة ْوبيفْالتفويضْالروتينيْ
التقميديةْومعْىرمية ْالسمطةْ،إذْإفْىناؾْفرقًاْميمًاْجًْداْبيفْالقيادةْ ُ
موضحاْكماْيميْفيْالجدوؿْالتاليْ :
لممياـْالقياديةْ
ً
ْ
الم َوَّزَعةْْْْْْ ْ
القيادةْ ُ

مسمسؿ

التفويض ْ
ىو ْمسئولية ْيعيد ْمف ْخَلليا ْالقائد ْإلٍ ْبعضْ

ْ1

ىيْمسئوليةْقياديةْجماعيةْ .

ْ2

المياـْلْحدودْلياْ .

المياـْمحددةْ .

ْ3

انقيبدح َﻬح إحسبض ثبنًسئونيخ انًشزسكخْ .

انقيبدح َﻬح يٌ اﻷﻋهﻰ إنﻰ اﻷﺳﻔلْ .

ْ4

ممارسةْالقيادةْمفْخَلؿْالعمؿْالمشترؾْ .

ؿْالمفوض(ْفرديا)ْ .
ًْ
ممارسةْالقيادةْمفْخَلؿْالعم

مرؤسيوْواجباتْأوْمياـْمعينةْْ .

تيتـْبمشاركاتْمتعددةْلممدرسيفْواْلباءْ
ْ5

المسئوليةْتقعْعمٍْمديرْالمدرسةْ .

ْوالموظفيفْالداعميفْ ْ،ولمطَلبْصفةْالقائدْ
اإلضافيْ .

(إعدادْالباحثْ )2017ْ،
جدول ( ) 2 . 2
الفرق بِن القِادة الم َوَّز َع والقِادة التشاركِ
مسمسؿ ْ
ْ1

الم َوَّزَعةْْْْْْ ْ
القيادةْ ُ

القيادةْالتشاركية ْ

الم َوَّزَعةْسموؾْمجمعْعميوْمفْالكؿْ،
القيادةْ ُ

سموؾْقياديْفرديْقائـْعمٍْاحتراـْشخصيةْ

ومت ازمفْلعدةْأشخاصْأكثرْمفْاعتبارىاْ

الفردْ .

مجموعةْمفْالقوانيفْالمسنةْ .
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تحقيؽْأفضؿْإنجازْلألىداؼْالتنظيميةْمفْخَلؿْ
ْ2

قادةْيوفروفْبيئةْلمعامميفْليعممواْبشكؿْجماعي؛ْ

لمتظافرْوالتأزرْبشكؿْأكبرْمفْمجموعْجيودْ

الفردْ .
ْ3

ْ،والقرارْ
تقسيـْالسمطةْإلٍْقطاعاتْمختمفة ْ

سموؾْقياديْقائـْعمٍْحريةْالختيارْواإلقناعْ

والرغبةْوالقدرةْ .

القرارْالنيائيْيكوفْدائمًاْلألغمبيةْمفْالمرؤوسيفْ

النيائيْيكوفْجماعياْوالجميعْيتحمؿْالمسئوليةْ .
ًْ

دوفْتسمطْأوْخوؼْْ .

ْ4

الستغناءْعفْالتسمسَلتْاليرميةْلمقيادةْ .

تعتمدْعمٍْاليرميةْمفْأعمٍْْلسفؿْ ْ.

ْ5

ربطْالخبرةْمعْالعمؿْالقياديْ .

تتضمفْمسئولياتْيتـْمشاركتياْمعْاآلخريفْ .

ْ6

إﺳﻬبو خًيع اﻷفساد في يًبزﺳخ انقيبدحْوالمسئوليةْ القائدْالتشاركيْمسئوؿْ،ويتحمؿْالتابعوفْجزًْءاْمفْ

ْ7

ىذهْالمسئوليةْْ .

جماعيةْ .

تركزْعمٍْالتفاعَلتْبدلْمفْاإلجراءاتْالموجودةْ تركزْعمٍْمبدأْالمشاركةْالجماعيةْفيْعمميةْ
ًْ
صنعْالقرارْوتنفيذهْ .

فيْاْلدوارْالرسميةْوغيرْالرسميةْ .

(إعدادْالباحثْ )2017ْ،

جدول ( ) 3 . 2
الفرق بِن القِادة الم َوَّز َع والقِادة الدِمقراطِ
القِادة الم َوَّز َع

مسم

القِادة الدِمقراطِ

سل
الم َوَّزَعةْتعمؿْعمٍْإيجادْمناخْأخَلقيْ
القيادةْ ُ
1

ْالقيادةْالديمقراطيةْيتفاعؿْفيياْالقائدْويشجعْ

وعادؿْمفْخَلؿْتضافرْالجيودْنحوْتحمؿْعواقبْ اآلخريفْعمٍْالمشاركةْفيْالمياـْالقياديةْ،التركيزْ

الق ارراتْالتيْتتخذْوالعمؿْعمٍْتصحيحياْفيْحاؿْ عمٍْخبراتْاْلفرادْومياميـْبخصوصْمياـْمحددةْ
اكتشاؼْبأنياْكانتْخطأ.

2
3

بناءْعمٍْخبراتيـ.

الجماعةْتضعْحدودْالعمؿْوتتخذْالقرارْضمفْىذهْ القائدْالديمقراطيْىوْمفْيضعْالحدودْ،ويطمبْمفْ
مرؤوسيوْاتخاذْالقرارْضمفْىذهْالحدود.

الحدود.

القائدْيحددْالمشكمةْويرسـْالحدودْالتيْيمكفْاتخاذْ

الجماعةْتحددْالمشكمةْوتضعْالحموؿْلياْ.

القرارْفيْإطارىا.
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4

إتاحةْالفرصةْغيرْالمحدودةْلممشاركةْفيْصناعةْ إتاحةْالفرصةْالمحدودةْلممشاركةْفيْصناعةْ
القرار.

القرار.

(إعدادْالباحثْ )2017ْ،
جدول ( ) 4 . 2
الفرق بِن القِادة الم َوَّز َع وقِادة الفرِق
القِادة الم َوَّز َع
عناصر النموذج
رؤيةْالمدرسةْمشتركة.
اليياكؿْ
والعممياتْ
التنظيمية

قِادة الفرِق
رؤيةْالفريؽْمشتركةْ .

الرتباطْلحتياجاتْالموقع.

الرتباطْلحتياجاتْالفريؽْ .

مشاركةْالقائدْمفْخَلؿْالخبرة.

التوجيوْالقياديْميسر.

الممكيةْالناشئةْْ،قادةْالمدرسةْالمختمف ْوفْالرسمي ْوفْوغيرْ

صناعةْالقرارْمشترؾْلقيادةْ

الرسمييفْكصانعيْقرارْ .

الفريؽ.

مسئوليةْالجماعةْوالمدرسة.

سموؾْالقائد

سمطةْالموقع

المسئوليةْالجماعيةْ .

تمتدْالقيادةْلتشمؿْجميعْالعامميفْفيْالمؤسسةْ .

المسئولياتْمشتركةْبيفْجميعْالعامميف.
مياـْالفريؽْ
الداخمية
نقاطْالقوة

النقدْْ/القيود

العمؿْالجماعيْ،ممارسةْالقيادةْمولدةْمفْخَلؿْتفاعَلتْ

العمؿْالجماعيْ،التصورْ،التدريب ْ

القادةْوالتابعيفْومواقفيـْ،التعاوف.

وتحديدْالمشكَلتْْوحميا.

تطويرْالقادةْالمديريفْوالمعمميفْعفْطريؽْتوزيعْالخبرات ْ،قيادةْالفريؽْالمركزيةْ،دعـْحؿْ

توزيعْاْلدوارْالقياديةْ،التحفيزْالفكريْلداْالعامميف.

المشاكؿْفيْالبيئةْ،الزمالة.

تقيدْالفرؽْالقياديةْبالوضعْالقائـْ .

اإلدارةْالدقيقةْلمق ارراتْالقياديةْْ .

سوءْالفيـْلقيادةْالفرؽْالمشتركةْكقيادةْم َوًز ْعةْ .
ُ
قمةْالمصادرْوالكتابات.

تتخذْالق ارراتْمفْقبؿْعددْقميؿْمفْ

أعضاءْالييئةْالتدريسيةْ .

جيمس)ْ .)James,2009:43

ُ َ َّ َ
 12.1.2يربراخ تطثُك انمُادج ادلىزػح

ربماْيتبادرْلذىفْالقارئْالسؤاؿْالتاليْ:ىؿْمديرْالمدرسةْأصبحْ ازئ ًْدا ْعفْالحاجةْفيْالعمؿْ

الم َوَّزَعة ْتعنيْأنياْتركزْعمٍْالنشاطْبدلًْمفْالمواقعْ
المدرسي؟ْاإلجابةْحتماًْلْ.إفْممارسةْالقيادةْ ُ

واْلدوارْ،وكذلؾْلْتعنيْأفْيتـْالستغناءْعفْمديريْالمدارسْمفْالمعادلةْالقياديةْْ،بؿْأصبحْدورىـْ
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أىـْمفْأيْوقتْمضٍ؛ ْْلنيـْيوزعوفْالقيادةْبيفْالمعمميفْ،لممارسةْالقيادةْالممنوحةْليـْ،ويقوم ْوفْ
باستثمارْالطاقاتْالَلزمةْمفْأجؿْالتغييرْوالتنميةْ .

الم َوَّزَعة حظي بدرجة كبيرة مف الىتماـ مف
ْ
ْوقدْأشار(ْالزكيْوحمادْ)2011ْ،بأف مفيوـ القيادة ُ
الباحثيف في السنوات القميمةْالماضية ،ويرجع ذلؾ إلٍ العديد مف اْلسباب والمبررات منيا:
ل العتماد فقط عمٍ شخصيةْالقائد البطؿْالقادر عمٍ القياـ بكؿ شيء والذي يمسؾ
 .1أنوْلـ يعد مقبوًْ
بجميع الخيوط في يده ويعتمد عميو في نجاح العممية اإلدارية.

ْ .2محدودية ْقدرات ْقائد ْوحيد ْفي ْالمؤسسة ْعمٍ ْإحداث ْتغيير ْممحوظ ْعمٍ ْمستوا ْالمدرسة ْوحجرةْ
الدراسةْ .

 .3تنامي الدعوات إلٍ الستفادة ْمف ْاْلفكار ْوالميارات والقدرات اإلبداعية ْواإلمكانات المتاحة التي
تمتمكيا مجموعة العمؿ ككؿ وليس القائد وحده بما يعود بالنفع عمٍ المؤسسة ،وبماْيؤدي إلٍ التغيير

والتطوير والتحسيف المنشودْ .

الم َوَّزَعةْيتناسب مع المقدار اليائؿ مفْالمعمومات والبيانات والمعارؼ التي تولدت
 .4أف أسموب القيادة ُ
في المجتمعات الحديثة ،حيث ْيمكف الستفادة مف تمؾْالمعمومات والمعارؼ أقصي استفادة ممكنة،
وتستطيع أف تضعيا موضع التنفيذْ(ْالزكيْوحمادْْ.)ْ475ْ:2011ْ،
الم َوَّزَعة ْتستفيد عمٍ حد تعبير( وودز( وزمَلئو مف" الكثير مف العيوف واآلذاف
ْكماْأف القيادة ُ
والعقوؿ الموجودة في المنظمة وليسْالقميؿ منيا"ْوودزْوأخروف )ْ .(Woods et al., 2004
الم َوَّزَعةْفيْالمدارسْماْيميْ :
بينماْتشير(خميفةْ)2013ْ،أفْمفْمبرراتْتطبيؽْالقيادةْ ُ

 .1إفْالمياـْالمسندةْإلٍْالمديرْقدْتفوؽْبكثيرْتمؾْالتيْيمكنوْمفْالقياـْبياْوحدهْ .
الم َوَّزَعةْتعدْالعنصرْاْلساسيْفيْأيْبرنامجْلتنميةْالمرؤوسيفْ .
 .2القيادةْ ُ

 .3إفْكؿْمؤسسة ْتحتاجْبالضرورةْإلٍ ْ عمؽْفيْتنظيمياْ،ففيْأي ْلحظةْقدْتخموْبعضْالمناصبْ
اإلداريةْبسببْالمرضْأوْالوفاةْأوْالستقالةْأوْالترقيةْأوْالنقؿْأوْالتقاعدْوبالتاليْيجبْعمٍْغيرىـْ

شغؿْىذهْالمناصبْلكيْيستمر ْ التنظيـْفيْسيرهْ،فالمديرْالقائدْماْىوْإلْشخصْكافْلوْسمؼْ

ولبدْوأفْيأتيْيوـْويصبحْلوْخمؼ(خميفة.)41:ْ2013ْ،

الم َوَّزَعة ْليستْطريقةْلمتخمصْمفْأعباءْمديرْالمدرسةْالكثيرةْ
ويخمص ْالباحثْإليْأفْالقيادةْ ُ

اعدْأخراْتضيؼْلوْ
ْ
والمتزايدةْْوالثقيمةْوالصعبةْوالتفرغْلمراحةْ.بؿْىيْالقياـْبكؿْتمؾْاْلعباءْبعقوؿْوسو

ورؤاْأخرا ْْْ،وىيْطريقةْوأسموبْإداريْحديثْلَلستفادةْبفاعميةْأكبرْمفْالطاقاتْ
ْ
لْ
وقتاًْ ْوعيونًْا ْوعقوًْ
البشريةْالمتاحةْلممديرْفيْمؤسستوْ .
ْ
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ُ َ َّ َ
 13.1.2يساَا انمُادج ادلىزػح:
الم َوَّزَعةْيضفيْالعديدْمفْالمزاياْمنياْ
يشير(أبوْزرْ)2015ْ،إلٍْأفْممارسةْمديريْالمدارسْلمقيادةْ ُ

ماْيميْ :

 .1التخفيؼْمفْضغوطاتْالعمؿْ .
 .2يفتحْالمجاؿْأماـْالمعمميفْلممشاركةْفيْاتخاذْالق اررات.

 .3السرعةْفيْاتخاذْالق ارراتْفيْالمستوياتْاإلداريةْالمختمفةْوخاصةْالدنياْفييا.
 .4تقضيْعمٍْالعيوبْالتيْتترتبْعمٍْتركيزْالقيادةْفيْيدْقائدْواحد.
 .5يوثؽْالعَلقاتْبيفْالرؤساءْوالمرؤوسيف.

ئيسةْبدلْمفْإضاعةْالجيدْفيْالشكميات.
ًْ
ْ .6يتيحْلمديرْالمدرسةْالتفرغْْلممياـْالقياديةْالر
 .7تنميةْروحْالمبادرةْوالبتكارْوتنميةْقدراتْالمعمميفْ.

الم َوَّزَعةْ ،باإلضافة ْلتوفير ْالوقتْ
 .8تحقيؽ ْأكبر ْعائد ْممكف ْلممؤسسة ْالتي ْيتـ ْفييا ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
والجيدْمعْتحقيؽْسرعةْفيْاْلداءْوتحقيؽْالمرونةْوالتكيؼْمعْالظروؼْالمختمفة.

الم َوَّزَعةْماْيميْ :
ويضيؼْْ(حسبْا﵀ْ)2014ْ،أفْمفْمزاياْالقيادةْ ُ

(أبوْزر.)ْ23ْ:ْ2015ْ،

 .1تقميؿْالصداـْبيفْالمستوياتْاإلداريةْاْلخراْواإلدارةْالعمياْ .
 .2القضاءْعمٍْالمركزيةْوالتفردْباتخاذْالق ارراتْ .

 .3تحقيؽْالنسجاـْفيْجوْيس ْودهْالعَلقاتْاإلنسانيةْبيفْالرؤساءْوالمرؤوسيف؛ ْْلنوْيتحقؽْىناْمبدأْ
العدالةْبحيثْيكافأْكؿْفردْحسبْإنجازهْ(ْحسبْا﵀.)20ْ:2014ْ،

الم َوَّزَعةْماْيميْ :
فيْحيفْتضيؼْْ(خميفةْ)2013ْ،أفْمفْمزاياْالقيادةْ ُ

 .1أفْْتوزيعْالمياـْالقياديةْميارةْلْيقبمياْكؿْالمديريفْْ،وىيْليستْخاصيةْأوْصفةْمَلزمةْليـْ
ولكنياْقدرةْيمكفْاكتسابياْوتنميتياْبالخبرةْوالعمؿْالمخمصْالدؤوبْ .

الم َوَّزَعة ْتوفر ْلكؿ ْإنساف ْقدرة ْعقمية ْسميمةْ ،وىي ْطريقة ْإلنجاز ْأكثر ْبقمؽ ْوتوتر ْأقؿْ
 .2إف ْالقيادة ْ ُ
ْاحتياطيا ْلمخدمة ْاإلدارية ْبالسماح ْلآلخريف ْأفْ
ًْ
ْمصدر
ًْا
أخير ْأنيا ْتوفر
وخطر ْأقؿ ْعمٍ ْالصحةْ ،و ًْا

ْ

يصبحواْقادةْ(خمييفة.)40ْ:2013ْ،

الم َوَّزَعةْكماْيميْ ْ:
ْويخمصْالباحثْأنوْيمكفْإضافةْمز ْ
اياْأخراْلمقيادةْ ُ

 .1بناءْقادةْمستقبمييفْمفْخَلؿْالتدريبْفيْمواقعْالعمؿْ .
 .2استكشاؼْطاقاتْالمعمميفْوالعامميفْوتفجيرىاْ .

 .3رفعْالروحْالمعنويةْلممعمميفْوزيادةْثقةْالمعمميفْبأنفسيـْ .
 .4زيادةْمشاركةْالمعمميفْوانتمائيـْلمعمؿْالمدرسيْ .
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 .5توفيرْجوْمدرسيْيسودهْالمحبةْوالتعاوف.

 .6إنجازْالمياـْالموكمةْفيْالموعدْالمحددْ .
ل.
 .7الحرصْعمٍْتنفيذْمصمحةْالمدرسةْأوًْ
ُ َ َّ َ
 14.1.2ئجياتُاخ انمُادج ادلىزػح:
ْنقَل ْعف ْىاريس ْوموجيس ْ( ْْ )Haris & Muijs ,2002إلٍ ْأف ْىناؾْ
وأشار ْ(بمحياحْ ،د ْْ .ت) ًْ

الم َوَّزَعة ىيْ ْْْْْْْْ:
ثَلثْإيجابياتْلمقيادةْ ُ

 .1تطوِر الفعالِ المدرسِ ْ:إ فْتظافرْجيودْاْلساتذةْعامؿْميـْفيْتحقيؽْالفعاليةْالمدرسيةْ،وْبأنوْ
بقدرْماْيتعاضدْويتعاوفْالمدرسوفْفيماْبينيـْبقدرْماْترتفعْ ْوتيرةْالتعمـْلذاْالتَلميذ.
 .2تطوِر الفعالِ التدرِسِ ْ:إفْتمتعْالمدرسيفْبالقيادةْالتربويةْيؤديْإلٍْنتائجْإيجابيةْعمٍْمستواْ
فعالية ْاْلساتذة ْفي ْالتدريس ْ ،فعندما ْيتـ ْتوزيع ْأدوار ْقيادية ْعمٍ ْاْلساتذة ْفإف ْمياراتيـ ْالتدريسيةْ
وثقتيـْالنفسيةْتسيرافْفيْخطْتصاعديْ،وكنتيجةْلذلؾْتجدىـْتواقيفْلتجريبْوابتكارْأساليبْجديدةْ

فيْالتدريسْمماْيعودْبالنفعْعمييـْكأساتذةْوقيادييفْأكفياءْداخؿْمؤسساتيـْوخارجيا.

الم َوَّزَعةْْْ
 .3المساىم فُ التطور المدرسُْ :إفْحسفْالمعاممةْالمينيةْتعتبرْمفْأىـْمرتكزاتْالقيادةْ ُ
أساسياْفيْتطورْالمدرسةْونجاحياْفيْتحقيؽْأىدافياْالتربويةْ،ويقتضيْ
ًْ
ْ،وبذلؾْفييْتمعبْدور ْ
ًْا
حسفْالمعاممةْتقويةْأواصر ْالتعاوفْبيف ْاْلساتذةْوتوحيدْجيودىـْفيماْيعودْبالنفعْعمٍْتَلميذىـْ

كماْيرا(ْىاريسْ،موجيسْْ"ْ)2007ْ،أفْالقيادةْالموزعةْتمتمؾْالقدرةْعمٍْاإلسياـْفيْ
ْ
وطَلبيـْ.
تحسيفْالمدارسْوبناءْقدراتْداخميةْعمٍْالتطوير".
ْنقَل ْعف ْميتشؿ ْوساكني )ْ )ْ Mitchell & sackney, 2000أنيما ْقدْ
ْوأشار(بمحياحْ ،د ْْ .ت) ًْ

توصَلْإلٍْنتيجةْأساسيةْتؤكدْعمٍْأفْالتطورْالمدرسيْعادةْماْيتحقؽْعندماْتتاحْالشروطْالتالية:
 .1ثقةْاْلساتذةْفيْأنفسيـْوفيْقدراتيـْالمينية.
 .2قدرتيـْعمٍْخمؽْالتغيير.

 .3قدرةْالمؤسساتْالتيْينتموفْإليياْعمٍْبمورةْتطورىـْالمعرفيْوالميني(بميحاحْ،دْ.تْ.)12ْ:
ْ

ُ َ َّ َ
 15.1.2دجج تأَُذ فكرج انمُادج ادلىزػح وانذػىج نتطثُمها يف ادلذارش:
يطرح فروست وديورانت )  (Frost & Durrant, 2003أربع قضايا يسوقيا الباحثوف كحجج لتأييد

الم َوَّزَعةْوالدعوة لتطبيقيا في المدارس وىٍْ :
فكرة القيادة ُْ
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 .1فعالِ المدرس ْ:فالمدارس الفعالة ىٍ التٍ تصؿ إلٍ درجة عالية مف اتساؽ الممارسات وتماسؾ
القيـ ،ول يتأتٍْذلؾ عف طريؽ فرض رؤية وحيدة مف جانب فريؽ القيادة ومف خَلؿ تسمسؿ ىرمي

لمسمطة ،بؿ ىو نتاجْطبيعٍ لمحوار الناقد الذا يدور بيف أعضاء المجتمع المدرسٍ ،فالحوار يمكف

اْوتصوراْ.
ًْ
اْلفراد مف التعبير عف أفكارىـْ والوصوؿ إلٍ فيـ مشترؾ أكثر ًْ
عمق

أساسا عمٍ ما يقوـ بو
ًْ
 .2تحسِن المدرس ْ :فالتحسيف طويؿ اْلجؿ والمستداـ لجودة التعمـ يعتمد
المعمموف مف عمؿْداخؿ المدرسة ،وتتضمف ىذه التحسينات في التعميـ والتعمـ أكثر مف مجرد توزيع

قائما عمٍ طرح اْلسئمة
تطوير لمممارسة ًْ
ًْا
حزمة جديدة مف الموادْواستراتيجيات التدريس ،حيث تتطمب
باستمرار حوؿ القيـْوالمعتقدات والفيـ ،لذلؾ دوف مشاركة المعمميف لف يكوف ىناؾ تطوير حقيقٍ،
حيث إف تحسيف ْالممارسة ْالذا يعتمد عمٍ عَلقات التعاوف المينية يحتاج إلٍ نوع مف التعمـ

المينٍْوالزمالة.
 .3معنوِات المعممِن واالحتفاظ بيمْ:تدحض ىذه الحجة الدعاء بأف مشكمة انخفاض المعنويات في
مينة التعميـ يمكف مواجيتيا فقطْمف خَلؿ الحوافز المالية أو التدخَلت العَلجية عف طريؽ اإلرشاد
أساسا إلٍ تجاىؿ مينية المعمميف وعدـ اإليماف
ًْ
مثَل ،فمشكمة انخفاض المعنويات ترجع
النفسٍ ًْ
بقدرتيـْعمٍ إحداث فروؽ ذات مغزا في مدارسيـ مف خَلؿ إشراكيـ بفاعمية في عممية التغيير

التربوا.

ميما في إعداد
 .4القِم الدِمقراطِ والتربوِ ْ:فطريقة تنظيـ المدارس وعمميا كمجتمعات تمعب دْوًْار ًْ
الطَلب لمحياة في مجتمعْديمقراطٍْ،وتعتمد المواطنة والتربية القيمية عمٍ نمذجة السموؾ والمباداء
التٍ تقوـ عمييا الحياة الديمقراطيةْ،لذلؾ يمكف القوؿ إف ىناؾ حاجة لتطوير المدارس كمجتمعات
يعبر فييا جميع اْلعضاء عفْأرائيـ ،ويسمح ليـ بمساحة لتحقيؽ قدراتيـْالبشرية وممارسة القيادةْ
فروست وديورانت) . (Frost & Durrant, 2003 : 174
الم َوَّزَعة ْفيْ
ولعؿ مف بيف ىذه القضايا اْلربعْ،تركز الدراسات بشكؿ خاص عمٍ دور القيادة ُ

الم َوَّزَعة ْكنمط لمقيادة المدرسية،
التحسيف المدرسٍ ْكأحد أىـ المبررات التٍ تدعو إلٍ تبنٍ القيادة ُ
فالمفاىيـ التقميدية لمقيادة كما تشير ىذه الدراسات قد فشمت بشكؿ كبير فيْتحقيؽ تحسف مدرسي واضح
أساسا
ًْ
؛ْوذلؾ بسبب الطريقة التقميدية في تنظيـ المدارس وىيكمتيا ،فالنموذج السائدْلمقيادة والذا يعنٍ

بميارات وقدرات قائد وحيد في المؤسسة قد أثبت محدودية تأثيره في إحداث تغييرْممحوظ عمٍ مستوا

المدرسة وحجرة الدراسة ،حيث إنو يركز بشكؿ أساسٍ عمٍ السيطرة عمٍ الوظائؼ التنظيمية في
لً مف التركيز عمٍ تحسيف عمميات التعميـ والتعمـْْ.ىاريس(ْ .)Harris ,2002: 2
المدرسة ،بد ْ
ْ
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ُ َ َّ َ
 16.1.2انُظرَاخ ادلفطرج نهمُادج ادلىزػح:
الم َوَّزَعةْوىيْموضحةْكماْيميْ ْ:
ىناؾْثَلثْنظرياتْْتُعدْمفْأىـْالنظرياتْالمفسرةْلمقيادةْ ُ

 .1نظرِ سبمِن (:)Spillane, 2001
ْ

ْنظرْسبميف)ْ)Spillaneإلٍ ْالقيادةْمفْخَلؿْمنظورْيتجاوزْقدرةْوميارةْوشخصيةْ(ْكاريزما)ْ

الفردْ .حيث ْوسع ْمفيوـ ْالقيادة ْلما ْيتجاوز ْالفرد ْالواحد ْلتشمؿ ْممارسة ْعدة ْأشخاصْ .ولقد ْغيَّر ْىذاْ

ْبدل ْمف ْاعتبارىا ْدراسة ْلدور ْالقائد ْوسماتو ْوقدراتوْ
المنظور ْالجديد ْالتجاه ْلمقيادة ْلتصبح ْممارسة ًْ
وادراكوْ.وقدْدفعْلَلعتراؼْبأفْأط ارفًْا ْ متعددةْلياْدورْفيْالقيادةْالمدرسيةْضمفْالقادةْالرسمييفْوغيرْ

الرسمييفْواْلتباعْ .وأفْالتفاعؿْبيف ْالعامميف ْفيْالمدارس ْليس ْسويْعنصرْواحدْمفْعناصرْنظريةْ
الم َوَّزَعةْ ،فالطريقة ْالتي ْيستخدـ ْفييا ْالمربوف ْاْلعماؿ ْالفنيةْ
سبميف)ْ )Spillaneحوؿ ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
الماديةْأوْاْلدواتْالتعميميةْمثؿْجداوؿْالجتماعاتْوالمناىجْالمدرسيةْوتقييـْالبياناتْأوْأشكاؿْالمراقبةْ

والمتابعةْىوْجزءْلْيتجزأْمفْنظريةْممارسةْالقيادة.

الم َوَّزَعةْالتوقؼْعفْالتركيزْعمٍْمنصبْالقائدْالواحدْ،والتركيزْ
لقدْكافْالغرضْمفْممارسةْالقيادةْ ُ

عمٍ ْ كيفيةْعمؿْالقائدْوأتباعوْبشكؿْمنسؽْمفْأجؿْحؿْمشكمةْأوْتحقيؽْىدؼْ ،وعمٍ ْالرغـْمفْأفْ
ْأساسيا ْفي ْفعالية ْىذه ْالممارسة ْالقياديةْ ،فأنو ْليس ْالنقطة ْالمحورية ْفعندْ
ًْ
مدير ْالمدرسة ْمازاؿ ْىدًْفا
الم َوَّزَعة ْ فيْالمدارسْيستطيعْالمديرْفيـْالمياـْالتيْيجبْأفْيوزعياْومفْالذيْيشارؾْ
ممارسةْالقيادةْ ُ

فيْالتوزيعْوالعمؿْعمٍْتطويرْواستخداـْاْلعماؿْالفنيةْالتيْتؤديْإلٍْنجاحْالمدرسةْ ْ.

ْسبميفْ(ْ .)Spillane,2001:12
 .2نظرِ جرون (:)Gronn, 2002
يؤكػػدْجػػروفْ(ْ)Gronnبػػأفْد ارسػػةْالقيػػادةْالتػػيْتتػػألؼْمػػفْقائػػدْواحػػدْتتنػػاقضْحقيقػػةْمػػعْمػػاْيحصػػؿْ

ػديَلْيعيػػدْتعريػػؼْالقيػػادةْلتعنػػيْالقيػػادةْ
ػافياْأوْبػ ًْ
قيادي ػاْإضػ ًْ
ػَلْداخػػؿْالمػػدارسْ،ويعتقػػدْبػػأفْىنػ
فعػ ًْ
ػاؾْمنيج ػاْ ً
ً

الم َوَّْزَعػػةْبػػيفْجميػػعْأعضػػائياْ،وىػػذاْيسػػتمزـْتقسػػيـْالعمػػؿْوالػػذيْعرفيػػاْكمجمػػؿْ
الجماعيػػةْلمؤسسػػةْمػ ْ
ػاْو ُ
الميػػاـْوالقػػدراتْالتكنولوجيػػةْالمسػػتخدمةْإلنجػػازْتمػػؾْالميػػاـْمػػفْالعػػامميفْ،فقػػدْاشػتممتْالقػػدرةْالتكنولوجيػػةْ
عنػػدهْعم ػٍْالمكونػػاتْالماديػػةْوغيػػرْالماديػػةْْفتعتبػػرْاْلدواتْمثػػؿْجػػداوؿْالجتماعػػاتْوالمنػػاىجْالد ارسػػيةْ

ػؿْجنبػاْإلػٍْجنػبْمػعْالمعرفػةْالتػيْيمتمكيػاْالفػردْوىػيْجػزءْأسػاسْمػفْالقػدرةْ
وغيرىاْوالمستخدمةْفيْالعم
ً
التكنولوجيػػةْلممؤسسػػةْفػػيْحػػيفْيتضػػمفْالجانػػبْغيػػرْالمػػاديْمػػفْالقػػدرةْالتكنولوجيػػةْعم ػٍْالقػػيـْوالرؤيػػةْ

ومصػػالحْأعضػػاءْالمؤسسػػةْ.ولقػػدْبن ػٍْنظريتػػوْعم ػٍْنظريػػةْسػػبميف)ْ)Spillaneمػػعْإضػػافةْنظريػػةْالعمػػؿْ
المتض ػ ػ ػ ػ ػ ػػافرْوى ػ ػ ػ ػ ػ ػػيْالتع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاوفْالتمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػائيْ،وعَلق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتْالعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿْالعفوي ػ ػ ػ ػ ػ ػػةْ،وممارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتْالمؤسس ػ ػ ػ ػ ػ ػػةْ.

جروف(ْ .)Gronn,2002:230
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 .3نظرِ إلمور (:)Elmore, 2000
ْمتقدما ْعف ْمفيوميْ
ًْ
الم َوَّزَعة ْلديو
تـ ْتطوير ْنظرية ْإلمور(ْ )Elmoreوالذي ْيعتبر ْمفيوـ ْالقيادة ْ ُ

(سبيميف)ْو(جروفْ)ْوذلؾْمفْخَلؿْربطوْبتحسيفْالتعميـْواْلداءْالمدرسيْمفْخَلؿْاستخداـ ْالمعاييرْ
الم َوَّزَعة ْيجب ْأف ْتتجاوز ْنظرية ْالسمات ْإلٍْ
القائمة ْعمييا ْحركة ْاإلصَلحْ ،واقترح ْأف ْنظرية ْالقيادة ْ ُ
مصطمحْأوسعْحيثْفسرىاْلتعنيْالتوجيوْواإلرشادْ .

إفْأساسْتصورْإلمور(ْ)Elmoreيكمفْفيْمبادئ ْكؿْمفْسبميف)ْ )Spillaneوجروف ْ(ْ)Gronn

فيْاستخداـْمصادرْمتعددةْلمقيادةْمعْالتركيزْعمٍْالخبراتْالفرديةْ،وكذلؾْالعمؿْبشكؿْمتناغـْلتحقيؽْ

الم َوَّزَعةْعمٍ ْأنياْتعنيْمصادرْمتعددةْلإلرشادْوالتوجيوْتتبعْ
ىدؼْمشترؾْ.وْقدـْإلمورْتعريؼْلمقيادةْ ُ
معالـ ْالخبرة ْفي ْمؤسسة ْمتماسكة ْبسبب ْث قافة ْمشتركة ْلغرض ْتحسيف ْالتعميـ ْواْلداء ْالمدرسيْ .وقدْ

ْيعنيْقدراْمفْالخبراتْالمشتركةْ
ًْ
أوضحْفيْإطارهْالنظريْمفْخَلؿ ْالتعبيرْعفْأف ْاإلرشادْوالتوجيو

الم َوَّزَعة ْمستمدةْمفْ
اْمفْالختَلؼْفيْمستوا ْالخبرةْونوعيا ْبيفْاْلفرادْ ،وبعبار ْ
ْ
وقدر
ًْ
ةْأخرا ْفإفْالقيادةْ ُ

حقيقةْأفْالتحسفْعمٍْنطاؽْواسعْيحتاجْإلٍْحشدْمتضافرْبيفْالناسْأصحابْمجالتْخبرةْمتنوعةْ.

إلمور)ْ .)Elmore,2000:15
ْ

ُ َ َّ َ
 17.1.2يؼىلاخ ممارضح انمُادج ادلىزػح يف ادلذارش:
الم َوَّزَعةْإلٍْماْيميْ :
ُيرجعْ(ْالزكيْوحمادْ)2011ْ،معوقاتْممارسةْالقيادةْ ُ

 .1غياب اْلساليب الديمقراطية في اإلدارة.
 .2شيوع نمط القيادة اْلوتوقراطية.

 .3تركيز السمطة فيْيد مدير المدرسةْوْحرص اإلدارات عمٍ تركيز كؿ السمطات في يدىا.
مديري المدارس.
 .4عدـ التوازف بيف متطمبات التطوير وقدرات ْ

الم َوَّزَعةْ.
 .5عزوؼْكؿْمفْالمديريفْوالعامميفْعفْالمشاركةْفيْالقيادةْ ُ

 .6عدـ قياـْ المدير بتفويض السمطة إل بشكؿ محدود وبشروط معينةْ ْ.
 .7عدـ إعطاء الحرية لممرؤوسيف في القياـ بالعمؿ وتنمية قدراتيـ.
 .8غموض مفيوـ التفويض فيْأذىاف الكثير مف المديريف.
 .9التجاىات السمبية لممديريف نحو التفويض.

.10

عزوؼ المعمميف أنفسيـ عفْقبوؿ المسئوليات المفوضة إلييـ وذلؾ لخ ْوفيـ مف تحمؿ المسئولية

.11

ضعؼ مشاركةْأعضاء المجتمع المدرسٍ في القيادة المدرسيةْ .

والتعرض لممساءلة.
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.12
.13

تقييد مدير المدرسة بالموائح والقوانيف والنشرات والق ارراتْالصادرةْمفْدائرةْالتربيةْوالتعميـْ.

ْلمقررات ْالمركزيةْ
افتقار ْالمدارس ْإلٍ ْالستقَللية ْفي ْصنع ْالقرار ْواتخاذه ْبسبب ْخضوعيا ْا

الصادرةْمفْدائرةْالتربيةْوالتعميـْ.

.14

مديري المدارس عمٍ تمقي التعميمات مف دائرة ْالتعميـْ ،باإلضافة ْلخوفيـ مف التعرض
تعود ْ

لممساءلةْالقانونيةْْواإلداريةْيمنعيـ مف إشراؾْالمعمميفْمعيـْفيْعممية صنع واتخاذ القرار.

.15

مديري المدارس لمضغوطْمف الدوائرْالتعميمية تؤدا إلٍْاتباعيـ أساليب غير ديمقراطية
تعرض ْ

.16

الثقافة المدرسية السائدة في المدارس ْوالموروثات ْالثقافية ْلدا ْالعامميف ْالتربوييف ْتساعد ْعمٍْ

في قيادة مدارسيـ.

ترسيخ ْمركزية السمطة واتخاذ القرارْ .ىذا ْباإلضافة ْلمتردد ،وانعداـ الثقة ،ورفض اْلفكار ْالجديدةْ،

والتقيدْالمبالغ فيو بالموائح والقوانيفْ ،والخنوعْلألمر الواقع.

.17

ضعؼ الثقة المتبادلة بيف المديريف والمعمميفْ(ْالزكيْوحمادْْ)ْ464ْ–ْ456ْ:2011ْ،

الم َوَّزَعةْفيْالمدارسْمثؿْ :
ْ
ويضيؼْ(ْأبوْزر51:ْ2015،
)ْمعوقاتْأخراْتواجوْتطبيؽْالقيادةْ ُ

 .1غيابْالرؤيةْالمشتركةْوالواضحةْلداْأصحابْالقرارْفيْآليةْتنفيذْىذاْالنوعْمفْالقيادةْ.
 .2ضعؼْعمميةْالتصاؿْوالتواصؿْبيفْاإلدارةْالمدرسيةْوالمعمميف.

الم َوَّزَعةْ :
بينماْيضيؼْ(ىاريسْ،موجيسْ)2007ْ،بعضْمعوقاتْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعةْمفْشاغميْالمراكزْالقياديةْالرسميةْأفْيتنازلواْعفْالسمطةْلآلخريفْ .
 .1تتطمبْالقيادةْ ُ

ْوأداء ْأدوار ْقيادية ْداخؿْ
 .2اليياكؿ ْالمدرسية ْتحوؿ ْبشدة ْدوف ْحصوؿ ْالمعمميف ْعمٍ ْاستقَلؿ ْذاتي ْ
المدرسة.

 .3كيؼْسيتـْتوزيعْمسئوليةْالتطوير؟ْومفْسيوزعْالمسئوليةْوالسمطة؟

(ىاريسْ،موجيس.)63ْ:2007ْ،

ْ

عةْفيْالمدارسْماْيميْ :
الم َوَّزَْ
ْويضيؼْالباحثْأفْمفْالمعوقاتْالتيْتواجوْتطبيؽْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعةْْلخوفيـْمفْفشؿْالمعمميفْفيْأداءْمياميـْعمٍْالوجوْاْلكمؿ.
ْ
.1
إحجاـْالمديريفْعفْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعةْلعتقادىـْالراسخْبأفْىذاْالدورْليسْمفْصميـْ
 .2إحجاـْالمعمميفْعفْالقياـْبأدوارْفيْالقيادةْ ُ
عمميـ.

 .3خوؼْالمعمميفْمفْتحمؿْمسئوليةْالقياـْبالمياـْالموكمةْإلييـْفيْحاؿْوقعواْفيْاْلخطاء.

 .4العتقاد ْالراسخ ْلدا ْالمعمميف ْبأنيـ ْل ْيممكوف ْالخبرة ْوالميارات ْالَلزمة ْلمقياـ ْبمياـ ْقيادية ْفيْ
المدرسةْمماْيجعميـْيحجموفْعفْالقياـْبيذهْاْلدوار.

 .5اْلعباءْالكثيرةْالممقاةْعمٍ ْعاتؽْالمعمميفْومشاركتيـْفيْبرامجْتعميميةْكثيرةْتستنفذ ْ ُجؿ ْوقتيـْفيْ
المدرسة.
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 .6تفضيؿ ْالمعمميف ْلمراحة ْفي ْحصص ْالفراغ ْعمٍ ْالنشغاؿ ْبمياـ ْقيادية ْفي ْالمدرسة ْعمٍ ْحسابْ
راحتيـْحتٍْولوْكافْالعمؿْسيصبْفيْمصمحةْالمدرسة.

 .7عدـْرغبةْالعامميفْبالتعرضْلَلتياماتْمفْزمَلئيـْبأنيـْمفْحاشيةْمديريْالمدارسْوأنيـْيتقربوفْ
إلييـْمفْخَلؿْالقياـْبأعباءْقياديةْفيْالمدرسة.

 .8عدـ ْوجود ْإبداع ْإداري ْلدا ْمديري ْالمدارس ْفي ْتفويض ْالصَلحيات ْ ْوتوزيع ْالمياـ ْالقيادية ْوفيْ
تشجيعْالمعمميفْعمٍْالقياـْبيذهْالمياـ.

ثقةْمديريْ المدارسْبوجودْكفاءاتْقياديةْمفْالمعمميفْقادريفْعمٍْالقياـْبماْيكمفواْبوْمفْ
ْ
 .9انخفاضْ
مياـْقياديةْ.

.10

عدـْسَلمةْطرؽْوأساليبْاختيارْمديريْالمدارس.

.11

عدـْتوفرْالستقرارْالوظيفيْوالطمئنافْالنفسيْلمديريْالمدارس.

ُ َ َّ َ
 18.1.2انُتائج ادلرتتثح ػهً غُاب ممارضح انمُادج ادلىزػح يف ادلذارش:
الم َوَّزَعة ْتعتبر أحد ىذه اْلساليب الديمقراطية في
يشير ْ( ْالزكي ْوحمادْ )2011ْ ،أف ْالقيادة ُ

القيادة المدرسية عمٍ اعتبار أنياْإعادة توزيع السمطة والمياـ القيادية داخؿ المؤسسة بما يضمف مشاركة

أكبر عدد ممكف مف أعضاء المجتمعْالمدرسٍ في القيادةْوغيابياْيؤديْإلٍْالنتائجْالتالية:
 .1شيوع نمط القائد اْلوحد الذا يسيطر بمفرده عمٍ مقاليد اْلمورْداخؿ المدرسة.
 .2ضعؼ مشاركة العامميف في قيادة المدرسة.

 .3يحرـ المؤسسات التربوية مف الستفادة مف آراء وأفكارْقطاع عريض مف العامميف فيياْ .
 .4يحرـ العامميف مف ممارسة حقيـ في اإلسياـ في تطوير مدارسيـْوصياغة رؤيتيا لممستقبؿ.
 .5يقمص مف سمطة المدرسة في اتخاذ الق ارراتْ.

مديري المدارس عمٍ تبنٍ أساليب أوتوقراطية في اإلدارة واتخاذ القرار.
 .6يشجع ْ

(ْالزكيْوحماد)ْ463ْ–ْ456ْ:ْ2011،

ْ

ُ َ َّ َ
 19.1.2يذَر ادلذرضح وانمُادج ادلىزػح:

الم َوَّزَعةْْ
أفْلممديرْدوراْأ ًْ
ًْ
تشير ْإيميس ْ)ْ (Humphreys, Eilis, 2010إليْ
ساسيا ْفيْالقيادةْ ُ

كماْيميْ:

ُْيعد تحسيف تعمُّـ الطمبة ىو اليدؼ اْلخَلقي اْلساسي لمقيادة المدرسية ،وبالتالي ينبغي أف يكوفْ
الم َوَّزَعة تعدد القادة مع إبقاء مركزية الىتماـ باْلنشطةْ
محور جميع اْلنشطة القياديةْ ،وتعني القيادة ُ
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الم َوَّزَعةْبالتعمـْمفْ
ًْ
دور
أساسا ْلعماليـْ،ويؤدي المدير ًْا
ًْ
واإلبقاء عمٍ التعمـ بوصفو
مزدوجا في ربط القيادة ُ
خَلؿْماْيميْ :

 .1أف يقوـ المدير نفسو بالدور القياديْ .

 .2أف يعمؿ عمٍ تطوير قدراتوْالقياديةْ.إيميسْ).(Humphreys, Eilis, 2010:33
ومع ْتزامف ْالطمب ْمف ْمديري ْالمدارس ْالبتدائية ْواإلعدادية ْعمٍ ْتحمؿ ْالمزيد ْوالمزيد ْمفْ

المسئولياتْمفْأجؿْإدارةْالمدارسْعمٍْنحوْفعاؿْ،ومحاولةْلزيادةْالتحصيؿْالعمميْلمطَلبْ.زادْظيورْ

المساءلةْعمٍْأساسْالمعاييرْالممقاةْعمٍْعاتؽْمديريْالمدارسْ،وتشمؿْجميعْمياميـْ،ولْتقتصرْعمٍْ
إدارةْالمدرسةْواإلشراؼْعميياْوتقييـْالتعميـْ،وبناءْعَلقاتْالمجتمعْالمدرسيْفقطْ،بؿْويعمموفْكوكَلءْ

لمتغييرْ ،ويمزـ ْمديرو ْالمدارس ْكقادة ْلتعميـ ْالطَلب ْأف ْيكونوا ْخبراء ْفي ْمحتوا ْالمناىج ْوأفضؿْ

الممارسات ْالصفية ْالتعميميةْ ،وتمكنيـ ْمف ْمساعدة ْالمعمميف ْفي ْتحسيف ْميارات ْالتدريسْ .ومديروْ

المدارس ْىـ ْالمسئول ْوف ْعف ْجمع ْوتحميؿ ْواستخداـ ْالبيانات ْلموصوؿ ْإلٍ ْالتحسيف ْالمستمرْ ،ومفْ
الضروريْليـْالتواصؿْوحشدْالدعـْلتحقيؽْاْلىداؼْالمشتركةْلممدرسةْوىيْزيادةْتحصيؿْالطَلبْمفْ

جميع ْأصحاب ْالمصمحة ْبما ْفي ْذلؾ ْالمدارس ْوالطَلب ْوالموظفيف ْوأولياء ْاْلمور ْوأفراد ْالمجتمعْ.

يْأفْيكوفْلداْالمديروفْالمياراتْالقياديةْلتنفيذْكؿْالستراتيجياتْآنفةْالذكرْ.
ْ
وبالتاليْفمفْالضرور

كرستيْوكاريفْ( ْ .)CHRISTY, KARYN M. J., 2008:1

ويريْ(ْالميديْ)2012ْ،أنوْل يمكف لممدارس التي تسعٍ لمتحسيفْأفْتحافظ عميو وىي تعتمد عمٍ

القد ارت القيادية لشخص واحد فقط وىوْمدير المدرسة ،فَلبد مف مشاركة لممجتمع ْالمدرسي ككؿ في
عمؿ القيادة ،ويشمؿ ذلؾ مشاركة المعمميف ،واإلدارييف ،وأولياء اْلمورْ ،والطَلب في القيادة بطريقة

ماىرة ْوذات مغزا ،ويؤكد ْذلؾ أىمية تبني نمط القيادة الموزعة كعنصر ضروري في بناء القدرة عمٍ

التحسيفْالمدرسي(ْالميديْ .)ْ364ْ:2012ْ،

كثير عما مضٍْ ْ،ومفْالصعب
ويخمصْالباحث ْإلٍْأفْقيادةْالمدارس في الوقت الحاضر تختمؼ ْ ً ا
جديدا مف القيادة ْكيْ
ًْ
التنبؤ بأسموبْالقيادةْالمتبعْفيْكؿْمدرسة ،ولكف المؤكد أف المدارس تتطمب ًْ
شكَل
تستطيعْتمبيةْالحجـْالكبيرْمفْاْلعباءْالمطموبةْمفْمديريْالمدارس ،وىذاْيتطمب تطبيؽْالمدير لمقيادةْ

مساعداْعمٍْقيادةْالمدرسةْ .
ًْ
ًْ
عامَل
لم َوَّزَعة  ،التي تعد
اُ
ْ

ُ َ َّ َ
 20.1.2األدوار انضرورَح دلذَر ادلذرضح يف ضىء انمُادج ادلىزػح:
الم َوَّزَعةْكماْيميْ ْْْ:
أشارتْ(ْعبدا﵀ْ)2015ْ،إلٍْأدوارْمديرْالمدرسةْفيْضوءْالقيادةْ ُ
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سياسيا في التعامؿ مع المجتمع المحمي بوصفو
ًْ
 .1دور الخبِر السِاسُْ :أي أف يكوف المدير محنكا
قويا؛ لتكوفْلديو المقدرة عمٍ إدارة الشؤوف المالية والمناىج التعميمية والنضباطْالمدرسيْ
بويا ًْ
قائدا تر ًْ
ًْ
وغيرىا مف الميمات.

 .2دور المِسر التعمِمُ :مف خَلؿ تأكيده عمٍ أف تأثير المعمميف والياميـْلمطمبة ىو مفتاح نجاحيـ،
وعميو يبني المدير الرؤية التعميمية؛ ليتـ بناء التعاوف والمراقبة الحديثةْلمتعميـ ،وتشجيع التطوير الميني

لدا المعمميف ،وىذا كمو يتـ مف خَلؿ جو تسوده الثقة.

الم َوَّزَعةْأكد
ًْ
 .3دور بناء ىِكمِ جدِدة لقِادة المدرس  :فقد افترض إلمور() Elmore
أنموذجا لمقيادة ُ
فيو عمٍ اْلدوارْوالوظائؼ المختمفة لممديريف والمعمميف ،وأوضح أف بناء قيادة ُم َوًز ْعة ناجحة تحتاج
إلٍ عامميفْميميف لدا مدير المدرسةْ:
 )aأف يدرؾ المدير القواعد اْلساسية التي تجعؿ مف الجميع يشاركوفْفي التحسيف عمٍ نطاؽ واسع.
 )bأف المديريف عمٍ اختَلؼ اتجاىاتيـ وأدوارىـ يتشاركوفْفيْالمسئوليات مف أجؿ التحسيفْ .

 .4دور فيم الممارسات القِادِ وتأمميا :عف طريؽ تحديد أبعادْممارسة القيادة ودراسة العَلقة بيف ىذه
الم َوَّزَعة المدير عمٍ إعادةْالنظر في أنماط ممارساتو القياديةْ.فمدير
اْلبعاد ،ومف ىنا تساعد القيادة ُ
المدرسة ىو المسئوؿ عف تفعيؿ ْالميمات القيادية لدا المعمميف ،فيو الذي يحدد المعمميف القادة،

وينظر إلٍ جميع معممي المدرسةْبوصفيـ خبراء وتتـ اإلفادة مف خبراتيـ مف خَلؿ المواقؼ التعميمية،
وىذا ل يعني عدـ بقاء القيادةْبيد المدير وخروجيا عف سيطرتو ،بؿ تتوزع اْلدوار تحت إشرافو.

ْ(ْعبدا﵀.)27-26ْ:2015ْ،

وتشير )خميفةْ(ْ2013ْ،إليْوجود فرص يقدميا مدير المدرسة لممعمميف كي يشاركوا في عممية
صنع القرار وتطوير المدرسةْمنياْ :

 .1توزيع مسئولية القيادة وسمطتيا عمٍ نطاؽ واسع في المدرسة.
 .2اقتساـ سمطة اتخاذ القرار مع المعمميف.

 .3إعطاء فرصة لممعمميف في إدارة لجاف القرار الخاصة بيـْ .
 .4اْلخذ برأي المعمميف عمٍ قدر مف اْلىمية.

 .5اإليماف بالحؿ الجماعي لممشكَلت في أثناءْاجتماعات المعمميف.
 .6منح المعمميف الستقَلؿ الذاتي.

 .7توفير ظروؼ مناسبة لمتخطيط التعاوني خَلؿ أوقات العمؿ.

 .8ضماف كفاية المشاركة في صنع القرار المتصمة بالمبادرات الجديدة في المدرسة.
 .9إتاحة الفرصة لتنمية العامميف وتطويرىـ )خميفةْ.(ْ46 :2013ْ،
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بينماْتضيؼْنيكوؿْأسيزيْ)ْ)ْ10ْ(ْْ)Nicole Assisi ,2015مبادئْيجبْأفْيمتمكياْمديرْ

الم َوَّزَعة كماْيميْ :
المدرسةْلنقؿْالمدرسةْنحوْالقيادةْ ُ
 .1يتذكرْأفْالجميعْىوْمبتدئْوْبنفسْال ْوقتْخبير.
 .2يشجعْالمبادراتْفيْالعمؿ.

 .3يعرؼْرؤيةْالعامميفْ ْويتقاسمياْمعيـ.

 .4يعطيْالعامميفْالحريةْبطرحْأفكارىـْوحريةْالختيار.

 .5يوجوْالعامميفْإلٍْتحمؿْالمسئولياتْفيْاْلعباءْالمدرسية.
يوظؼْأشخاصاْذويْكفاءةْ.
ًْ
.6

 .7يحثْالعامميفْعمٍْاتباعْالسياساتْالتربويةْالصحيحة.
جدْفرصاْلمنمو.
ًْ
 .8يقييـْالفرصْالمتاحةْويفكرْبنقاطْالقوةْويْو

اتْويوفرْفرصاْلمتدريبْويضعْخططْالتطويرْالمينيْالفرديةْوالجماعية.
ًْ
 .9يركزْعمٍْالميار

.10

يحتفؿْباإلنجازاتْالصغيرةْوالكبيرة.

ْنيكوؿْأسيزي) .) Nicole Assisi , 2015, nextgenlearning.org

ُ َ َّ َ
َ 21.1.2صائخ يهًح دىل انمُادج ادلىزػح:

وتشيرْدوسيياتْوكالةْالغوثْالدوليةْالخاصةْبالقيادةْمفْأجؿْالمستقبؿْفيْالمجمعْالتدريبيْالثانيْ

الم َوَّزَعةْكماْيميْ :
لياْ(ْْ)2014لعشرْنصائحْحوؿْالقيادةْ ُ

ىاْنقيضاْلمييكؿْالتقميديْاليرميْلمقيادة.
الم َوَّزَعةْباعتبار
ً
 .1فكرْفيْالقيادةْ ُ

اضحاْبشأف ْ ماْتحاوؿْتحقيقوْ،فعندماْتكوفْلديؾْصورةْواضحةْعفْأىدافؾْبإمكانؾْأفْتبدأْ
 .2كفْو ً
البحثْعفْاْلشخاصْالمناسبيفْلوضعْخططؾْموضعْالتنفيذ.

 .3شارؾ ْاآلخريف ْ في ْرؤيتؾْ ،صحيح ْأنؾ ْالمسئوؿ ْعف ْالرؤية ْباعتبارؾ ْالقائد ْلكف ْعميؾ ْأف ْتسعٍْ
أفْيصبحْجميعْأعضاءْفريقؾْقادريفْعمٍْ
لمحصوؿْعمٍْآراءْموظفيؾْبشأنياْومحاولةْتعديمياْإلٍْ ُ
فيمياْوراضيفْبيا.

ْاستعدادا ْلتولي ْأدوار ْقيادية ْىـ ْاْلشخاصْ
 .4قـ ْبإشراؾ ْاْلشخاص ْالمناسبيفْ ،فاْلشخاص ْاْلكثر
ً
المتحمسوفْالذيفْيعمموفْبشكؿْجيدْمعْاآلخريفْوالحريصوفْعمٍْتعمـْماْىوْجديد.

 .5تنازؿْعفْبعضْميامؾْفإفْتمكيفْاآلخريفْ،وال ْوثوؽْبيـْلمقياـْبأعماؿْتقعْضمفْصَلحيتؾْيعتبرْ
اْميماْعمٍْتوزيعْالقيادة.
ً
مؤشر ً

 .6تذكرْأفْتوزيعْالقيادةْلْيعنيْالتفويضْ،ولْيعنيْتفويضْالصَلحياتْحسبْتسمسؿْالمسئوليةْ،إنوْ
يعنيْتشجيعْاآلخريفْعمٍْتوليْزماـْالقادةْفيْمجاؿْخبراتيـْأوْلتطبيؽْأفكارْجديدة.
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ْ .7تَقَْبؿْالمخاطرْفإفْتنازلؾْعفْالسيطرةْيعنيْأنؾْتخوؿْاآلخريف ْاتخاذْق ارراتْقدْلْتكوفْنتائجياْ
مفيدةْبالضرورةْلكفْتوزيعْالمسئوليةْعمٍْاآلخريفْلمتعمـْمفْأخطائيـْومفْنجاحاتيـ.

 .8شجعْعمٍْالنقاشْفيْحدودْمعقولةْفإفْالقدرةْعمٍْاإلصغاءْوالستماعْإلٍْآراءْمختمفةْأمرْميـْ

الم َوَّزَعةْ،لكفْينبغيْأفْتكوفْلديؾْالقدرةْعمٍْاستعراضْجميعْاآلراءْالمختمفةْلمتوصؿْإلٍْ
لمقيادةْ ُْ
قرارْنيائيْبشأنياْدوف ْإشراؾْكثيرْمفْاْلشخاصْلكيْلْيصبحْمف ْالصعب ْالتوصؿ ْإلٍْقرارْ

نيائي.

 .9اتبعْسياسةْالبابْالمفتوحْ،ف مفْالميـْأفْيشعرْاْلشخاصْالذيفْتوزعْالمسئوليةْعمييـْأفْبإمكانيـْ
اجعتؾْطمباْلممشورةْأوْالمساعدةْ،ولكفْىناؾْأمرْينبغيْأفْتحذرْمنوْفيْىذاْالسياؽْ،فإفْكافْ
مر
ً

اْلشخاصْأنفسيـْيراجعونؾْباستمرارْ،قدْيعنيْذلؾْأنيـْينتظروفْتعميماتْبشأفْماْعمييـْالقياـْبوْ

؛ْفإفْكافْاْلمرْكذلؾْفيؤلءْأتباعْوليسواْقيادة.

.10

الم َوَّزَعة ْاحرصْعمٍْأفْ
الم َوَّزَعةْ،فإفْكنتْتمارسْالقيادةْ ُ
حاوؿْترويجْمميزاتْ ْوفوائدْالقيادةْ ُ

يكوف ْذلؾ ْمعروًفا ْلدا ْالجميعْ ،فعندما ْيعمـ ْالموظفوف ْأف ْخبراتيـ ْوأفكارىـ ْقد ْتحدث ْالفارؽْ

أشدْحرصاْعمٍْالمشاركةْالفاعمةْ(ْمركز ْالتطويرْالتربويْبوكالةْ
اماْبالعمؿْو
ً
سيصبحوفْأكثرْالتز ً

الغوثْالدوليةْ.)81ْ:2014ْ،

الم َوَّزَعة ْتحتاجْمفْمديرْالمدرسةْدراسةْكؿْإمكانياتْالعامميفْ
ويخمصْالباحثْإلٍْأفْالقيادةْ ُ

ـْالثقةْواْعطائيـْأدو ًاراْرئيسيةْفيْقيادةْبعضْ
ْ
معوْ،ومعرفةْنقاطْالقوةْلدييـْوتدريبيـْمفْخَلؿْمنحي

يجيا؛ ْليصؿْبيـْإلٍْالتدريبْالمناسبْالذيْيؤىميـْليكونواْقادةْغيرْرسمييفْ
اْلنشطةْالمدرسيةْتدر ً
بجانبْمديرْالمدرسةْْ.
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انفصم انثاٍَ
 1.2.2ادلمذيح

احملىر انثاٍَ :اإلتذاع اإلدارٌ

 2.2.2تؼرَف اإلتذاع

ً
 3.2.2يرادم تطىر يفهىو اإلتذاع تارخيُا
 4.2.2يكىَاخ اإلتذاع
 5.2.2أَىاع اإلتذاع

 6.2.2دوافغ اإلتذاع

َ 7.2.2ظرَاخ اإلتذاع
 8.2.2اإلتذاع اإلدارٌ

 9.2.2ػُاصر اإلتذاع اإلدارٌ

 10.2.2أضثاب احلاجح انشذَذج نإلتذاع اإلدارٌ يف انؼامل اجلذَذ
 11.2.2يرادم اإلتذاع اإلدارٌ

 12.2.2أَىاع اإلتذاع اإلدارٌ يف ادلإضطاخ
 13.2.2أهًُح اإلتذاع اإلدارٌ
 14.2.2خصائص ادلثذػني

 15.2.2يؼىلاخ اإلتذاع اإلدارٌ

 16.2.2يمارَح انمائذ ادلثذع وانمائذ انتمهُذٌ

 1.2.2ادلمذيح :

احملىر انثاٍَ :اإلتذاع اإلدارٌ

ْوعديدة ْومتنوعةْ ،والبعض ْمف ْالبشر ْاكتشفوا ْىذهْ
إف ْا﵀ ْأودع ْفي ْاإلنساف ْطاقات ْعظيمة ْ

ْوأخرجوىا ْلنا ْفي ْأشكاؿ ْمتنوعة ْمفْ
الطاقات ْبأنفسيـْ ،فطوروا ْذواتيـ ْ ْوفجروا ْقدراتيـ ْفأبدعوا ْبأفكارىـ ْ

اإلبداعات ْالتي ْعممت ْكميا ْعمٍ ْرفاىية ْاإلنسافْ ،ولـ ْيقتصر ْاإلبداع ْعمٍ ْالتكنولوجيا ْوالصناعة ْبؿْ
وصؿْلكؿْمجالتْالحياةْومنياْمجاؿْالتربيةْ .

اْىائَل ْلممتغيراتْالعالميةْولـْيعدْيكفيْالوقوؼْعندْمنجزاتْ
وحيثْإف ْ
العالـْاليوـْيعيشْتطور ً
ً

الماضيْ ،إذ ْ إف ْالفرد ْل ْيستطيع ْفي ْعصر ْتفجر ْالمعرفة ْأف ْيسيطر ْإل ْعمٍ ْجزء ْيسير ْمف ْالكـْ

المتدفؽ ْلممعمومات؛ ْلذلؾ ْفإنو ْمف ْالضروري ْأف ْييتـ ْعمماء ْالتربية ْبإدراؾ ْىذه ْالتغيراتْ ،والتطوراتْ
العالميةْالسريعةْوالعمؿْمفْأجؿْتنميةْمياراتْاإلبداعْالمختمفةْ(ْاليزؿْوآخروفْ .)ْ641ْ:2014ْ،
ْ

وحيثْإفْالتجديد أصبح جوىر اإلبداع اإلداري ْلي منظمة مف المنظمات اإلدارية ،حيثْيجمع

عمماء اإلدارة عمٍ أف المنظماتْالمعاصرة تعيش ظروًْفا متغيرة ومعقدة؛ مما يجعؿ حاجتيا إلٍ اإلبداع
حاجة ممحة ،إذ يتعيف عمٍ المديريف الذيفْيتولوف إدارة المنظمات اإلدارية المعاصرة أف يحرصوا عمٍ
وتطويرىا لممساىمة في حؿ ْالمشكَلت ،والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،وتوليد
ْ
تنمية قدرات العامميف

لْلإلبداع في العمؿ وزيادة اإلنتاج .حيثْ
اْلفكار الجديدة والعمؿ بروح الفريؽ الواحد المتميز والجاد وصوًْ
شكَل مف أشكاؿ النشاط اإلنساني (ْعميْوالحاكـْ .)177ْ:ْ2015ْ،
يعتبر اإلبداع ًْ
ممحا ْوضرورًْياْ،حيث ْإنوْمفْالضروريْأفْتكوفْ
القيادةْالمدرسيةْالمبدعةْتعدْمطمبا ْ ًْ
ًْ
كماْأفْ

عميةْ،فييْبحاجةْإلٍْأفْتقضيْوقتًاْأطوؿْفيْتطويرْالبيئةْ
ْ
مييئةْ ْومعدةْلمقياـْبدورىاْالقياديْبكفاءةْوفا

ا لتربويةْفيْالمدرسةْأوْأفْتبنيْعَلقاتْإنسانيةْ،سواءْداخؿْالمدرسةْأوْخارجياْ،لتمكنياْمفْتحقيؽْ

أداء ْفا عؿ ْعف ْطريؽ ْبناء ْشبكة ْاتصاؿ ْتسيؿ ْعممية ْانتقاؿ ْالمعموماتْ ،وتكويف ْفريؽ ْعمؿ ْيحقؽْ

اْلىداؼ ْالتربوية ْالموضوعةْ ،لذا ْفإف ْالفكر ْاإلداري ْالتربوي ْالمعاصر ْيؤكد ْعمٍ ْالحاجة ْإلٍ ْتنميةْ
ممارسات ْاإلبداع ْاإلداري ْلدا ْالقيادات ْالتربويةْ .واإلداري ْالمبدع ْشخص ْمخالؼ ْفي ْتصرفاتو ْلمنحوْ

ْكافيا ْأداء ْاْلعماؿ ْفي ْالمؤسساتْ
ْدوما ْالتفكير ْبطرؽ ْجديدة ْلمعمؿْ ،وبالتالي ْلـ ْيعد ً
التقميدي ْويحاوؿ ً
بطريقةْتقميديةْ ،بؿْيجب ْأفْيصبح ْاإلبداعْىوْالسمة ْالمميزةْْلدائياْلكيْتستمرْىذهْالمؤسساتْفيْ
مواكبة ْالتحولت ْالمعاصرةْ ،واإلبداع ْاإلداري ْلممديريف ْيتـ ْمف ْخَلؿ ْالتفاعؿ ْبينيـ ْوبيف ْالمعمميفْ

كأعضاءْفيْجماعاتْداخؿْالمؤسسةْالتعميميةْالمبدعةْككؿْ.فالحاجةْإليجادْقوةْقادرةْعمٍْالستجابةْ

لإلبداعْفيْأيْموقعْمفْمواق عْالعمؿْ،وخاصةْالمواقعْالجديدةْ،وىذاْيعنيْأنوْينبغيْعمٍْالمؤسسةْأفْ
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طاْقياديةْتنبعْعنياْقوةْعمؿْإبداعيةْ،تنخرطْبفاعميةْفيْالعمؿْوتتمتعْبالمرونةْوالقدرةْعمٍْ
تمارسْأنما ً
الستجابةْمعْإدراؾْالحاجةْلمتغييرْمفْأجؿْالمشاركةْفيْالعمؿْبأفكارْجديدةْومغايرةْ ْ

(السمميْ ْ.)3ْ:ْ2010ْ،

 2.2.2تؼرَف اإلتذاع :

خمؽ الكوف
منذْخمؽْاإلنسافْعمٍْوجوْىذهْاْلرض ،فا﵀ ىو المبدع ْاْلوؿ الذي َْ
اإلبداع قديـْ
ُ
وسيْره وفؽ نظاـ فريد ،وقد مارس اإلنساف اإلبداع ْمنذْوجودهْعمٍْاْلرض ،فيو الذي ابتكر ال ِْم ْْع َْوؿ في

تحد ْواضح لمطبيعة ،ثـ شؽ الجباؿ بالمعدات الحديثة ،واستخرج الماء مف جوؼ اْلرض ْوغاص ْفيْ

أعماؽْالبحار ،ثـ ارتاد الفضاءْ .
اإلبداع لغ :

جاءْتعبير﴿ْب ِديعْالس ِ
ض﴾ْفيْالقػرآفْالكػريـْفػيْكػؿْمػفْسػورتيْالبقػرةْوسػورةْاْلنعػاـْ
ْواْل َْر ِْ
َ ُ َ
َّم َاوات َ

ْالسػػماو ِ
ِ
﴿ْبػ ِديع َّ ِ
ِ
اتْ
ػاْيقُػػو ُؿْلَػػوُْ ُكػػفْفََي ُكػ ُْ
َمػ اًرْفَِإَّن َمػ َْ
ْوِا َذاْقَ َ
ضػػٍْأ ْ
ػوف﴾ْالبقػرةْ(َْ﴿ْ،)117بػد ُ
َ ُ
يع َّ َ َ
ْواْل َْرض َ
ْالسػ َػم َاوات َ
ْشي ٍءْوىوْبِ ُك ِّؿ َ ٍ
ضْأََّنٍْي ُكوفَْلوْوَل ٌدْوَلـْتَ ُكفْلَّوْص ِ
احَبةٌْو َخَم َ َّ
واْل َْر ِ
يـ﴾ْاْلنعاـ(ْ ْ.)101
ْعِم ٌْ
ْش ْيء َ
ُ َ
َ ُ َُ َ ْ
ؽْ ُكؿ َ ْ ُ َ
َ
َ

ػدعاْوابتدعػو :أنشػػأهْوبػدأهْ،و ِ
عْ:الشػػيءْيكػػوفْأوًلْ،
اإلبػداعْلغػػةْ:بػدعْالشػػيءْيبدعػو بػ ًْ
يعْوالبِ ْػد ُ
َ
البػػد ُ

ْبدعاْمفْالرسؿْ،أيْماْكنتْأوؿْمفْأرسؿْ(ْابفْمنظورْ:1994ْ،جْْ .)6ْ،8
وفيْالتنز
ُ
يؿْماْكنت ً

بدعاْ:ابتداءْالشيءْأوْصنعو ْأوْأنشأهْعمٍ غير مثاؿ سابؽ ،واإلبداع
كماْعرؼْاإلبداعْلغةًْ ْ :
ُْ

عند الفَلسفة إيجاد ْالشيء مف عدـ ،وىو أخص مف الخمؽ ،والبديع :المبدع ،والبدعة :ما ْاستحدث فيْ

الديفْوغيره ")مصطفي وآخروف :1989،جْْ .)1ْ،43
اإلبداع إصطالحاً:

ومفيدةٌ تبدأ في أذىاف اْلفراد ثـ العمؿ عمٍ تطبيؽ ىذهْاْلفكار
ْ
أفكار حديثةٌْ
ُْيعرؼْاإلبداعْبأنوٌْ " :

ل إلٍ غاية مطموبة" ْ
بحيث يوضع ليا بصمة تميزىا عف باقي اْلعماؿ وصوًْ

(جمعةْونوريْ .)309ْ:2011ْ،

كما ُْيعرؼْاإلبداعْبأنو" ْ:استحداث شيء جديد وأصيؿ يضاؼ إلٍ رصيد التعمـ أوْتطوير ما ىو

جديدا"ْ(العاجزْوشمدافْ .)ْ10ْ:ْ2009ْ،
قائـ ليبدو ً

فيْحيفْيعرؼْاإلبداعْبأنو "ْ:قدرة القائد عمٍ ابتكار أساليب وأفكار ووسائؿ جديدةْيمكف أف تمقٍْ
ُْ

التجاوب ْاْلمثؿ مف العامميفْ ،وتحفزىـ لستثمار قدراتيـ ومواىبيـ ْلتحقيؽ اْلىداؼ التنظيمية" ْ(نصرْ،
ْ .)ْ11ْ:2008
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كذلؾ ُْيعرؼْاإلبداعْبأنوْ:أفكارْتتصؼْبأنياْجديدةْومفيدةْومتصمةْبحؿْأمثؿْلمشكَلتْمعينةْ

أوْتطويرْأساليبْأوْأىداؼْأوْتعميؽْرؤيةْأوْتجميعْأوْإعادةْتركيبْاْلنماطْالمعروفةْفيْالسموكياتْ

اإلداريةْفيْأشكاؿْمتميزةْتقفزْبأصحابياْإلٍْاْلماـ(ْفاضؿْالصفارْ .ْ)1:2001ْ،

بينما ُْيعرؼ اإلبداع على أنه " :قدرة ذهنٌة تدفع الفرد إلى السعً والبحث عن الجدٌد"
( هالل .)23 ،1991 ،
ويعرؼْاإلبداعْبأنو":ىوْيمثؿْالنشاطْالذيْيقؼْعمٍْعكسْالتباعْوالتقميد"(السيدْ .)ْ1:1977ْ،
ُْ
كما ُْيعرؼْاإلبداع"ْ:بأنو اإلتيافْبشيءْلْمثيؿْلوْأوْعمؿْشيءْلـْيسبؽْْلحدْأفْقاـْبوْ،أوْ

إعادةْتقديـْالقديـ بصورةْجديدةْأوْغريبةْ"ْ.موقعْستوب(ْْ .ْ)ْ www.stooob.com, 2014

ْْْْْْْْ ويخمصْالباحثْإلٍْأنوْلْيوجدْتعريؼْموحدْلإلبداعْيتفؽْعميوْجميعْالباحثيفْ،بؿْوضعْكؿْ
ْأفكار ْجديدة ْمبتكرةْ
ًا
ْخاصا ْبو؛ ْلذلؾ ْنضع ْالتعريؼ ْالتالي ْلإلبداعْ :ىو ْقدرة ْعقمية ْتنتج
يفا
باحث ْتعر ً
ً
مناقضةْلمتقميدْوتكوفْقابمةْلمتطبيؽْوتعمؿْعمٍْحؿْمشكَلتْالبيئةْأوْالمجتمعْ .

ْ وىو ْعممية ْعقمية ْونشاط ْإنساني ْقائـ ْعمٍ ْالعَلقات ْالتفاعمية ْبيف ْموقؼ ْما ْوقدرات ْعقمية ْوالعوامؿْ
البيئيةْالمحيطةْوينتجْعنياْنتاجْجديدْ ْ.
ْ

ً
 3.2.2يرادم تطىر يفهىو اإلتذاع تارخيُا:

يخياْإلٍْثَلثةْأقساـْوىيْكماْيميْ :
قسمتْمراحؿْتطورْمفيوـْاإلبداعْتار ً

المرحم األ ولٍ :وتمتد منذ أقدـ العصور وقد ارتبط مفيوـ اإلبداع فييا باْلعماؿ الخارقة التي تقترف
بالغموض وتستعصي عمٍ التفسير ،ومف أبرز ما تميزت بو ىذه المرحمة الخمط بيف مفاىيـ اإلبداع

والعبقريةْوالذكاء والموىبة ،والتركيز عمٍ دور الوراثة والفطرة عمٍ اإلبداع ،إضافة إلٍ ربط اإلبداعْببعضْ

المياديف مثؿ الرسـ واْلدب واليندسة وغيرىاْ(ْالعجمةْ .)ْ10ْ:ْ2009ْ،
محور لمتناوؿ الفمسفي واْلدبي والفني غير أف الىتماـ
ًا
المرحم الثانِ ْ:ظؿْموضوعْاإلبداع لفترةْطويمة

بو بشكؿ عممي لـ يبدأ إل مع بداية الخمسينيات مفْالقرف العشريف (ْعميْوالحاكـْ.)ْ177ْ:2015ْ،ففيْ
عاـْ(1950ـ )ْبدأْالىتماـْالجادْبالدراسةْالعمميةْلإلبداعْعمٍْيدْالعالـْاْلمريكيْجيمفوردْ(ْ)Guilford

الذي ْقاـ ْبدراسة ْاإلبداع ْْمف ْخَلؿ ْالتأكيد ْعمٍ ْمفيوـ ْالسمات ْحيث ْيشترؾ ْمجموعة ْمف ْاْلفراد ْفيْ

بعض ْالسمات ْوالخصاؿ ْعمٍ ْدرجات ْمتفاوتة ْومف ْثـ ْيمكف ْدراسة ْاإلبداع ْمف ْخَلؿ ْاكتشاؼ ْتمؾْ

السماتْالتيْتميزْالمبدعْوتحديدْدرجةْوجودْالسماتْالمميزةْعندْاْلفرادْ،وعندماْألقٍْ)جيمفورد(ْخطابو

الرئاسي في جمعية عمـ النفس اْلمريكية وطالب فيو بالىتماـْبموضوع اإلبداع ،ترتب عمٍ ذلؾ تكثيؼ
البحوث العممية والدراسات التي تناولت اإلبداع وبناءْمقاييس لمتعرؼ عمٍ اْلفراد المبدعيف ْ

(ْالسيدْ .)31ْ:1977ْ،
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ْوقد اتسمت ىذه المرحمة بظيور نظرياتْسيكولوجيةْحاولت تفسير الظاىرة اإلبداعية ،وحدوث

تقدـ في التمييز بيف مفاىيـ اإلبداع والموىبة والتفوؽْ ،وانحسار ْعممية الربط بيف اإلبداع والغيبيات

والخوارؽ ،وانحسار الجدؿ حوؿ أثر الوراثة فيْاإلبداع ،واتساع دائرة الىتماـ باإلبداع في مجالت العموـ

الحياتية والطبيعيةْ(ْالعجمةْ ْ.)10ْ:2009ْ،

وأشار(ْالشاعرْ)2016ْ،إلٍْأبرز ما تميزت بو ىذه المرحمةْكماْيمي:

 .1ظيور ْعدة ْنظريات ْسيكولوجية ْحاولت ْتفسير ْالظاىرة ْاإلبداعية ْمثؿ ْنظرية ْالجشتطالت ْوالتحميؿْ
النفسيْوالقياسْالنفسيْ .

ْ .2حد ْوث ْتقدـ ْفي ْالتمييز ْبيف ْمفاىيـ ْاإلبداع ْوالموىبة ْوالتفوؽ ْوانحسار ْعممية ْالربط ْبيف ْاإلبداعْ
والغيبياتْوالخوارؽْ .

العترؼْبأىميةْالعوامؿْالوراثيةْالبيئيةْ ْ.
ْ .3انحسارْأثرْالجدؿْحوؿْأثرْالوراثةْوالبيئةْفيْاإلبداعْ،و ْا
ْ .4تطويرْبعضْأدواتْقياسْاإلبداعْوبرامجْتعميـْاإلبداعْ(ْالشاعر.)13ْ:2016ْ،
ْ

المرحم الثالث

:

بدأت في منتصؼ القرف العشريف وامتدت حتٍ العصر الحاضر ،وفييا أصبح ينظر

لمفيوـْاإلبداع عمٍ أنو توليفة تندمج فييا العمميات العقمية والمعرفية ونمط التفكير والشخصية ْوالدافعيةْ
والبيئةْ،وقد انتشرت في ىذه الفترة البحوث والدراسات التيْتناولت اإلبداع ،ولعؿ مف أسباب ذلؾ أف الحرب

العالمية الثانية كانت قد استدعت بذؿ جيود ْعظيمة في الختراع والتجديد والتحسيف في مبادئ الحياة

المختمفة ،كما أف ظيور عصر الفضاءْوتصاعد السباؽ فيو أكد عمٍ أىمية ىذا الطمب ،باإلضافة إلٍ تقدـ

الصناعة وتزايد الحاجة إلٍْمبدعيف ومبتكريف(العجمةْ .)10 :2009ْ،
ومفْأبرز ما تميزت بو ىذه المرحمةْماْيمي:

 .1التمايزْبيفْمفيوميْالذكاءْواإلبداعْوالموىبةْ،وأفْالذكاءْغيرْاإلبداع.
 .2تط ْويرْعددْكبيرْمفْالبرامجْالتربويةْوالتدريبيةْلتعمـْاإلبداعْ .

المجتمعاتْبالمنجزتْاإلبداعيةْفيياْ .
ْا
انيْالتيْتُ َْعِّْرؼْ
ْ
اتساعْدائرةْمجالتْالعمؿْاإلنس
ْ
ْ .3

الختبارية ْلقياسْ
ْ
 .4ظيْور ْنظريات ْجديدة ْفي ْاإلبداعْ ْ ،وتطوير ْعدد ْكبير ْمف ْاْلدوات ْوالمقاييس ْ
اإلبداعْ(ْالشاعرْ .)14ْ:2016ْ،

ويخمصْالباحثْإلٍْأفْاإلبداعْقديـْقدـْالزماف ْمنذْبدءْالخميقةْففيْالمرحمةْاْلولٍْكافْىناؾْ

خمطْبيفْاإلبداعْوالبتكارْوالذكاءْوكافْيعتقدْأفْاإلبداعْيرتبطْبعنصرْالوراثةْ،وفيْالنصؼْاْلوؿْمفْ

القرفْالعشريفْركزْعمٍْاإلبداعْمفْخَلؿْالسماتْالمميزةْلمفردْوالذكاء بوصفو مقياسا لقابمية الفرد ،وفيْ

النصؼ الثاني مف القرف العشريف ركز عمٍ اإلبداع بوصفو نتيجة كؿ قابميات اإلنسافْ .
ْ
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 4.2.2يكىَاخ اإلتذاع :

وباطَلعْالباحثْعمٍْالعديدْمفْالد ارسػاتْحػوؿْمكونػاتْاإلبػداعْمثػؿْد ارسػةْ(عرفػاتْْ)2010ْ،

وْ(ْالحي ػزافْ،)ْ22ْ:2002ْ،وْ(ْالمحيسػػفْ)ْ1ْ:206ْ،يمكػػفْإجمػػاؿْأفْىنػػاؾْأربع ػةْمكونػػاتْأساسػػيةْ

لإلبداعْْولْيمكفْتوضيحْمفيوـْاإلبداعْإلْمفْخَلؿْاإلحاطةْالشاممةْبالجوانبْاْلربعةْاآلتيةْ ْ:
 .1الشخص المبدعْ:بخصائصوْالمعرفيةْوالتطوريةْ ْ.

 .2اإلنتاجِ اإلبداعِ ْ:أيْأفْاإلبداعْىوْظيورْاإلنتاجْالجديدْمفْخَلؿْالتفاعؿْبيفْالفردْومػاْيواجيػوْ
مفْخبراتْوىذاْيوصموْإلٍْصورةْجديدةْ ْ.

 .3العممِ اإلبداعِ ْ:ومراحمياْوأنماطْالتفكيرْومعالجةْالمعموماتْ .
 .4الموقووف اإلبووداعُْ:يقصػػدْبػػوْمجموعػػةْالظػػروؼْوالمواقػػؼْالمختمفػػةْالتػػيْتوفرىػػاْالبيئػػةْلمفػػردْالمػػتعمـْ
والتيْتسيؿْاْلداءْاإلبداعيْلديو(عرفات.)ْ21ْ:2010ْ،

بينماْحددتْأمابيميْ(ْ)Amabile,1997ثَلثةْمكوناتْلإلبداعْالفرديْ،وىي:

 .1الخبرة :وىيْالمعرفةْأوْالميارةْالمتراكمةْالتيْمفْخَللياْيستطيعْالفردْحؿْالمشكَلتْالتيْتواجيو.

 .2ميارات التفكِر اإلبداعُْ:وىناْيتـْالستفادةْمفْالمعرفةْالتراكميةْ،ومحاولةْإيجادْحموؿْإبداعية مفْ
ْمعا ْفي ْتركيبات ْجديدةْ ،ميارة ْتعتمد ْعمٍ ْشخصيةْ
خَلؿ ْالقدرة ْعمٍ ْطرح ْاْلفكار ْالموجودة ًْ
الشخصْالمبدعْوكذلؾْعمٍْكيؼْيفكرْىذاْالشخص؟ْوكيؼْيطبؽْتفكيره؟ ْ

ويتضمفْىذاْالبعدْالكثيرْمفْالمحفزاتْ،
ُْ
وىذاْالعنصرْيحددْماْسيفعموْالفردْفعَلْ،
ًْ
 .3المحفز الداخمُْ:
كاْلىداؼ ْالواضحة ْلمفردْ ،والمؤسسةْ ،ومشاركة ْالعامميف ْفي ْاتخاذ ْالق ارراتْ ،والمكافآت ْوالحوافزْ

وغيرىا.

فالعنصرافْاْلوؿْوالثانيْ(الخبرةْ،والتفكيرْاإلبداعي)ْيحددافْمداْقدرةْالفردْعمٍْاإلبداعْ،وىذاْ

ميـْ ،في ْحيف ْأف ْالعنصر ْالثالث ْ(التحفيز ْالداخمي) ْيحدد ْرغبة ْالفرد ْفي ْاإلبداعْ .وتعتبر ْإمابمي

غبةْ،وحباْلإلبداعْ
ًْ
)ْ(Amabileأفْىذاْالعنصرْمفْأكثرْالعناصرْأىمية؛ْْلنوْبدوفْأفْيكوفْلداْالفردْر

فإنوْلفْيبدعْبشكؿْجوىريْ،حتٍْلوْتوفرتْلديوْالقدرةْعمٍْاإلبداعْ.فالكثيرْمفْالناسْقدْيكوفْلدييـْ
قدرات ْإبداعية ْكامنةْ ،وغير ْمفعمةْ ،لعدـ ْتوافر ْالرغبة ْالتي ْتعد ْبمثابة ْالمحرؾْ ،والمحفز ْلظيور ْىذهْ

غبةْجنباْإلٍْجنبْمعْالقدرةْعمٍْاإلبداعْلكيْ
وبروزىاْ.إذفْلبدْمفْتوفرْالر
الطاقاتْاإلبداعيةْالكامنةْ ْ
ً
أصيَلْْ.إمابمي( ْ .ْْ)Amabile,1997:42
يكوفْاإلبداعْجوىرًْياْ ًْ

مفيوماْنظرًْياْمحددْالتعريؼْ،
ًْ
ويخمصْالباحث ْإلٍْأفْاإلبداعْظاىرةْمتعددةْالوجوهْأكثرْمفْكونو ْ

ةْتعتمدْإلٍْدرجةْكبيرةْعمٍْالدافعْالداخميْلمشخصْالمبدعْأكثرْمفْاعتمادىاْعمٍْالقدراتْ
ْ
وىيْظاىر
الكامنةْوالظروؼْالبيئيةْالمحيطةْبيذاْالشخصْلْعمٍْالمنتجْالنيائيْلإلبداعْ .
ْ
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 5.2.2أَىاع اإلتذاع:

صنفت(ْبوبكرْوأخروفْ)2008ْ،اإلبداعْْإلٍْماْيمي:

 .1اإلبداع ْالمتعمؽ ْبالختراع ْوالتصميـ ْوالستنب اط ْويشمؿ ْاإلبداع ْالعمميْ ،اإلبداع ْالفنيْ ،اإلبداعْ
المتعمؽْبالتأليؼ.

 .2اإلبداعْالمتعمؽْبالتخطيطْ:ويشمؿْاإلبداعْاإلداريْالذيْيتمثؿْفي:
ْأ -اإلبداعْوالتخطيطْفيْانتاجْالسمعْوالخدمات.

ب-اإلبداعْفيْعمميةْالنتاج.
ْ

ت-اإلبداعْفيْالييكؿْالتنظيمي.
ْ

ث-اإلبداعْفيْىندسةْالعَلقاتْبيفْالناس.
ْ
ْ .3اإلبداعْفيْنشاطْمعيفْمثؿْاإلبداعْالسياسي.
ْ .4اإلبداعْالعاـْوالخاص.

ْْْْ ْوىناؾْمفْالباحثيفْالذيفْميزواْبيفْنوعيفْرئيسييفْمفْاإلبداعْعمٍْمستواْالمنظماتْوىماْ:
أوْخدماتْ،ويتعمؽ ْأيضاْبتكن ْولوجيا ْاإلنتاجْأيْ
ٍْ
اءْكافْسمعا ْ
ًْ
ْاإلبداع الفنُْ :بحيثْيتعمؽْبالمنتجْسو
بنشاطاتْالمنظمةْاْلساسيةْالتيْينتجْعنياْالسمعْوالخدمات.
اإلبداع اإلداري ْ :وىوْيتعمؽْبشكؿْمباشرْبالييكؿْالتنظيميْوالعمميةْاإلداريةْفيْالمنظمةْ،وبشكؿْغيرْ
مباشرْبنشاطاتْالمنظمةْاْلساسيةْ(ْبوبكرْوأخروفْ .)4ْ:2008ْ:

فيْحيفْأضاؼْ(زيدْالخيرْ،بفْبرطافْْ،)2011ْ،واتفؽْمعْ(ْالترتوريْ)2014ْ،عمٍْأنواعْاإلبداعْ

ماْيميْ :

 .1اإلبداع التعبِري ْ :ويتميز ْبأف ْالمبدعيف ْليـ ْصفة ْالتمقائية ْوالحرية ْويكوف ْفي ْمجاؿ ْاْلدب ْوالففْ
ْوالثقافةْ ْ.

 .2اإلبداع اإلنتاجُْ :وىوْناتجْلنموْمستواْالتعبيرْوالمياراتْ،ويؤديْإلٍْإنتاجْأعماؿْكاممةْبأساليبْ
ةْ،وىوْغالباْماْيكوفْفيْمجاؿْتقديـْمنتجاتْكاممةْعمٍْمختمؼْأنواعياوأشكاليا.
ًْ
ةْغيرْمكرر
ْ
متطور

 .3اإلبداع الخالق ْ :ويستمزـ ْبراعة ْفي ْإيجاد ْمجموعة ْفريدة ْأو ْنادرة ْمف ْالعَلقات ْخَلؿ ْاْلشياء ْأوْ
الموادْ،مثؿْاختراعْإديسوفْ(ْ)Edisonمخترعْالمصباحْالكيربائيْ.

 .4اإلبداع الطارئ أو المفاجئْ:ويتضمفْتثبيتْالمعرفةْوالمبادئْوالفتراضاتْالتابعةْلنوعْمفْالمعرفةْ.

 .5اإلبداع المتجددْ :ويعتمد ْ عمٍ ْالقدرة ْعمٍ ْالختراؽ ْوالتغمغؿ ْفي ْفيـ ْأساسيات ْومبادئ ْوضعياْ
آخ ْرْوفْ(زيدْالخيرْ،بفْبرطاف.)7ْ:2011ْ،

ويخمصْالباحثْإلٍْأفْأنواعْاإلبداعْكثيرةْومتعددة ْمثؿْ(اإلبداعْالمتعمؽ ْبالختراعْوالتصميـْ،

اإلبداع ْالمتعمؽ ْبالتخطيطْ ،اإلبداع ْالمتعمؽ ْبنشاط ْمعيفْ ،اإلبداع ْالعاـ ْوالخاصْ ،اإلبداع ْالتعبيري ْْ،
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اإلبداعْالفنيْ ،اإلبداعْاإلنتاجيْ ،اإلبداعْالخَلؽْ ،اإلبداعْالطارئْأوْالمفاجئْ،اإلبداعْالمتجدد ْ)ْحسبْ

مجاؿْالعمؿْالذيْيقوـْبوْالمبدعْ،واإلبداعْيدخؿْفيْكؿْالمجالتْ،وكؿْاْلعماؿْالمعروفةْلعامةْالناسْ

وغيرْالمعروفةْليـْ .
ْ

 6.2.2دوافغ اإلتذاع :

فندْ(ْالسيدْ)1977ْ،دوافعْاإلبداعْفيْالعصرْالحاليْلمدوافعْالتاليةْ :

 .1الحاجةْإلٍْحموؿْإبداعيةْلمصراعاتْالدولية.

 .2مواجيةْالمشكَلتْالجتماعيةْوالقتصاديةْوالسياسية.

 .3ت ازيدْالشعورْبالحاجةْإلٍْاكتشاؼْالمبدعيفْوالٍْتنميةْالقدرةْعمٍْاإلبداعْ.
 .4نوعيةْاْلفرادْالعامميفْأىـْمفْعددىـْ،وأىـْمفْاْلدواتْالمتوفرةْلدييـْ.
 .5محاولةْالقضاءْعمٍْالممؿْ(ْالسيد.)15ْ:1977ْ،

بينماْأضافتْ(ْنصرْ)2008ْ،بعضْدوافعْاإلبداعْْكماْيمي:

 .1زيادةْحدةْالمنافسةْبيفْالمنظماتْ .
 .2تنوعْحاجاتْالفردْ .

 .3قمةْالمواردْالمتاحةْمماْيثيرْالحاجةْإلٍْاإلبداعْلموفاءْبالمتطمباتْ .
 .4التغييرْفيْالقيـْوالمبادئْوالمفاىيـْ .

 .5زيادةْفاعميةْالتصالت(ْنصر.)23ْ:2008ْ،

بينماْقسـْ(الصميعيْ)2008ْ،دوافعْاإلبداعْكماْيمي:

 .1دوافع ذاتِ داخمِ ْْ:مثؿْالحماس ْفيْتحقيؽْاْلىداؼْالشخصيةْ،الرغبةْفيْتقديـْمساىمةْوقيمةْ
جديدة ْمبتكرةْ ،الرغبة ْفي ْمعالجة ْاْلشياء ْالغامضة ْوالمعقدةْ ،الحصوؿ ْعمٍ ْرضا ْالنفس ْوتحقيؽْ

الذات ْ ،اإلبداع ْيعطي ْمجاؿ ْإلشباع ْالحاجات ْاإلنسانية ْبطريقة ْأفضؿ ْمف ْالسابؽ ْويساعد ْعمٍْ
تحقيؽْاْلىداؼْبطريقةْأسيؿْوأفضؿْ .

ْوالتصدي ْلممشكَلت ْالعامةْ
 .2دوافع بِئِ خارجِ ْ :مثؿْ :الحاجة ْإليو ْفي ْمجالت ْالعمؿ ْالمختمفةْ ،
والخاصةْْ،والحاجةْلصنعْاْلحداثْبطريقةْإبداعيةْْ،ومتابعةْالتقدـْوالزدىار.

سمعةْوالشيرة.
ْ
ثناءْوال
تقديرْوال ْ
ْ
 .3دوافع مادِ ومعنوِ ْ:مثؿْالحاجةْإلٍْالمكافآتْالماليةْ،ال

 .4دوافع خاص بالعمل اإلبداعُْ :إف ْاْلفكار ْالجديدة ْتأتي ْمف ْخَلؿ ْالرغبة ْالشديدة ْفي ْإيجادىاْ،
والرغبة ْالمتصمة ْتحوؿ ْالعقؿ ْإلٍ ْبرج ْمراقبة ْيفتش ْعف ْالجديد ْفي ْالمَلبسات ْالتي ْتثير ْالخياؿْ،

الصميعيْ(ْ.)ْwww.manhal.net:ْ2008
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ويخمصْالباحثْإلٍْأ فْدوافعْاإلبداعْمختمفةْوكثيرةْتنقسـْإلٍْدوافعْشخصيةْوماديةْومعنويةْ

ودوليةْوسياسيةْواقتصاديةْ،وبالرغـْمفْاختَلؼْىذهْالدوافعْيبقٍ ْاإلبداعْحاجةْممحةْلإلنسافْلمواكبةْ

التطورْاليوميْوالحياتيْالذيْيعيشوْالعالـْ ْ.
ْ

َ 7.2.2ظرَاخ اإلتذاع:

وقدْأشارْ(الريفيْ)2008ْ،إلٍْنظرياتْاإلبداعْكماْيمي:

أوًال :النظرِ العبقرِ :

وتفترض ْىذه ْالنظرية ْأف ْاْلعماؿ ْاإلبداعية ْتظير ْفجأة ْفي ْلحظات ْإيحاء ْبغض ْالنظر ْعماْ

ْأُنجزْسابقًْا ْ وبمعزؿْعفْالتجاربْوالخبراتْالمتوفرةْعندْالمبدعْ ،وبالتاليْفإفْالمبدعْحسبْىذهْالنظريةْ
لديوْالقدرةْعمٍْتجاوزْحدودْالمعرفةْالحاليةْوانتاجْماْىوْجديدْبخطوةْواحدةْوكأنياْحالةْخاصةْظيرتْ
فجأةْولـْيرتكزْعمٍْأيْمفْبيئتوْوتجاربوْومعرفتوْالسابقةْ .

ثانِاً :نظرِ التحمِل النفسُ:

وىذهْالنظريةْمصدرىاْفرويدْوترتكزْعمٍْأفْالصراعاتْالداخميةْلمفردْوالتيْظمتْمكبوتةْتولدْ

عنده ْاإلبداع ْفي ْمرحمة ْمعينة ْوكأنو ْتفجير ْلممشاعر ْواْلحاسيس ْوالغرائزْ ،وكأنو ْيحاوؿ ْإشباع ْغرائزهْ
بيذاْاإلبداعْ .

ثالثًا :نظرِ القِاس النفسُ:

ْامتدادا ْلحركة ْالقياس ْالنفسيْ ،والتي ْبدأت ْمع ْالعالـ ْ ْالفرنسي ْألفرد ْبينيوْْْْْْ
ًْ
وتُعد ْىذه ْالنظرية
ْ

(ْْ)Alfred Binetفيْتطويرْأوؿْاختبارْلقياسْالذكاءْ،وترتكزْعمٍْقياسْالذكاءْوعمٍْوجودْعَلقةْبيفْ

السموؾْوالذكاءْواإلبداعْوعمٍْأفْاإلبداعْشأنوْشأفْالذكاءْيجبْأفْيخضعْلمبحثْالتجريبيْوالقياسْ

وىوْموجودْلداْكؿْاْلفرادْوبنسبْمتفاوتةْوبالتاليْفإنوْيمكفْقياسوْوتحديدهْ .

ابعا :نظرِ حل المشكم واإلبداع:
رً
وتفترضْىذهْالنظريةْأفْالعمميةْاإلبداعيةْىيْعمميةْإيجادْحؿْإبداعيْلمشكمةْغيرْعاديةْ .

خامسا :نظرِ أسبورن (: )Osborn
ً
اعتقد ْأسبورف ْأف ْأفضؿ ْطريقة ْلمتوصؿ ْإلٍ ْحموؿ ْناجحة ْىو ْتوليد ْأكبر ْعدد ْمف ْالبدائؿْ
المحتممةْوتقييمياْواحدةْبعدْاْلخراْ،وقدْاعتمدْىذاْاْلسموبْفيْإجراءْدراسةْمكثفةْحوؿْطبيعةْالعمميةْ

اإلبدا عيةْوتعميـْاإلبداعْوىذاْانعكسْبصورةْإيجابيةْعمٍْتطويرْبرامجْتربويةْبيدؼْتقويةْاإلبداعْلداْ
المتعمميفْ،وكافْيعتقدْأفْتفعيؿْالقدرةْعمٍْالتخيؿْىيْالمفتاحْلعمميةْالحؿْاإلبداعيْْليْمشكمةْ ْ

(الريفيْ .) www.wata.cc:ْ2008،
ْ
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ويخمصْالب احثْإلٍْأفْالنظرياتْالمفسرةْلإلبداعْتعزوْاإلبداعْإلٍْأفْالشخصْالمبدعْيبتعدْإلٍْ

حياةْوىميةْفيْمخيمتوْىوْوالتيْتسمحْبالتعبيرْعماْفيْداخموْمفْالَلشعورْفيْصورةْيقبمياْالمجتمعْ

كما ْجاء ْفي ْنظرية ْالتحميؿ ْالنفسيْ ،وأف ْىناؾ ْالكثير ْمف ْالنظريات ْالمفسرة ْلإلبداع ْمثؿْ :النظريةْ
النفسيةْ ،والنظرية ْالعقميةْ ،والنظرية ْالمعرفيةْ ،ونظرية ْنصفي ْالدماغْ ،ونظرية ْالدماغ ْالكميْ ،والنظريةْ

الجتماعيةْ،والنظريةْالسيكموجيةْ...ْ،إلخْ .
ْ

 8.2.2اإلتذاع اإلدارٌ

ل يختمؼ اإلبداع اإلداري عف اإلبداع بشكؿ عاـ ،وقد تطرؽ الكثير مف ْالكتاب لإلبداع اإلداري

وخرجوا بمفاىيـ متعددة لوْنذكرْمنياْ :

ْمناخاْ
ًْ
اإلبداع ْاإلداري ْىو":ممارسة ْالعمؿ ْاإلداري ْبفكر ْوأساليب ْمختمفة ْأكثر ْإيجابية ْمما ْيشكؿ

وبيئةْعمؿْإيجابيةْومواتيةْلألفرادْالعامميفْوجماعاتْالعمؿْكؿْْفيْمجاؿْعمميةْالتوليدْالمستمرْلألفكارْ

الجديدةْواْلداءْالمتميزْ،أوْالحم وؿْالبناءةْلممشكَلتْالمتوقعةْداخؿْالمنظمةْأوْخارجياْ،وذلؾْبالخروجْ
ْسعيا ْلزيادة ْالكفاءة ْالداخميةْ
عف ْالمألوؼ ْفي ْتمؾ ْالمجالت ْوتجاوز ْالتقميدية ْفي ْالفكر ْوالعمؿْ ،وذلؾ ًْ
والخارجيةْلممنظمةْونموىاْوبقائياْوزيادةْقدرتياْالتنافسية"ْ(ْالمطيري.)ْ4ْ:2016ْ،

كماُْيعرؼْاإلبداعْاإلداريْبأنوْ:مجموعةْمفْالمياراتْوالقدراتْالعقميةْالتيْيتميزْبياْمديروْمدارسْ

وكالة ْالغوث ْبمحافظات ْغزةْ ،والقابمة ْلمتطبيؽ ْفي ْالبيئة ْالمدرسية ْمف ْأجؿ ْتنفيذ ْاْلعماؿ ْالمدرسيةْ

المطموبةْمنيـْبشكؿْأكثرْفاعميةْ،ويحقؽْاْلىداؼْالتربويةْالمطموبةْ(ْالشاعرْ .)ْ7ْ:2016ْ،

كماُْيعرؼ ْاإلبداعْاإلداري ْبأنوْ :ىوْمجموعةْمفْاإلجراءاتْوالعممياتْوالسموكياتْالتيْتؤديْإلٍْ

تحسيف ْالمناخ ْالعاـ ْفي ْالمنظمةْ ،وتعمؿ ْعمٍ ْتفعيؿ ْاْلداء ْاإلبداعي ْمف ْخَلؿ ْالتشجيع ْعمٍ ْحؿْ
كماْيراْالبعضْأفْ
ْ
المشكَلتْ،واتخاذْالق ارراتْبأسموبْمختمؼْومميزْوبطريقةْغيرْمألوفةْفيْالتفكيرْ،

اإلبداع ْاإلداري ْ":دعوة ْلمتجديد ْوالتطويرْ ،ونداء ْلإلحساس ْبالمشكَلت ْالتي ْتواجو ْرجاؿ اإلدارة ْفيْ
مواقعيـْالتيْيعمموفْبيا"ْ(ْالبموشيةْْ .)ْwww.alqalm.comْ:ْ2016،

كذلؾ ُْيعرؼ ْاإلبداع اإلداري بأنو :مجموعة مف القدرات الموجودة لدا مدير ْالمدرسة وىي )

اْلصالة ،الطَلقة ،المرونة ،التحميؿ والربطْ،الحساسية لممشكَلت ،التحفيز (ْالتيْتمكنو مف تنفيذ ميماتو
اإلدارية بشكؿ يكفؿ تحقيؽ اْلىداؼ التربوية بفعالية وكفاءةْ(ْحمدونةْ .ْ)ْ7ْ:2014ْ:

فيْحيفُْيعرؼ ْاإلبداع اإلداري ْبأنو ْ ":توظيؼ اإلبداع بمفيومو الشامؿ ْومقوماتو وعواممو في

مجاؿ اإلدارة بحيث يتـ تجديد وتطوير آلية العمؿ ،بشكؿ يزيدْمف سيولة اإلجراءات وجودة اإلنتاج" ْ

(ْالعنزيْ .)ْ53ْ:2009ْ،
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أيضا ْبأنو "ْ :ىو ْالقدرة ْالمتميزة ْعمٍ ْتحقيؽ ْاْلىداؼ ْوالنتائج ْالمحققةْ
ْوُيعرؼ ْاإلبداع ْاإلداري ْ ً

لمصالح ْالمستفيديف ْمف ْعمؿ ْاإلدارةْ ،وىو ْالستخداـ ْالذكي ْلمموارد ْالمتاحة ْوالتغمب ْعمٍ ْالمشكَلتْ

والعقباتْبأساليبْمتطورةْ(ْخيرا﵀ْ ْ.)20ْ:2009ْ،

كما ُْيعرؼ ْاإلبداع ْاإلداري ْبأنوْ ":قدرة ْإدارة ْالمدرسة ْعمٍ ْامتَلؾ ْالمعارؼ ْوالميارات ْالَلزمةْ

لمتوصؿ ْإلٍ ْأساليب ْووسائؿ ْوأفكار ْجديدة ْغير ْمألوفة ْلحؿ ْمشكَلت ْالمدرسة ْالداخمية ْوالخارجيةْ،

الحالية ْوالمستقبمية؛ ْ مف ْأجؿ ْالرتقاء ْبمخرجات ْالعممية ْالتعميمية ْواإلدارية ْلتحقيؽ ْأىداؼ ْالمدرسةْ
والمجتمع"ْ(ْأحمدْ .ْ)271ْ:2008ْ،

كذلؾ ُْيعرؼ ْاإلبداع ْاإلداري ْبأنوْ :ابتكار ْآلية ْجديدة ْلمعمؿ ْعف ْطريؽ ْالتوظيؼ ْاْلمثؿْ

لإلمكاناتْالمتاحةْمفْأجؿْالوصوؿْلميدؼْبأقؿْتكمفةْوأسرعْوقتْممكفْ .

ْالصميعيْ(ْ .)www.manhal.net:ْ2008
كما ُْيعرؼ ْاإلبداعْاإلداري ْبأنوْ:ىوْنوعْمفْالتمكفْمفْإدارةْاْلفكارْالمبتكرةْوالمشروعاتْالصغيرةْ

معْتوفيرْبيئةْومناخْيساعدافْعمٍْ التمكفْمفْاكتسابْمعوقاتْالنجاحْوالنموْوالستمرارْقبؿْالنطَلؽْ

إلٍ ْالبيئةْالحرةْمعْاستغَلؿْمساحةْالتفكيرْبالمتاحْ،ورفضْالخضوعْتحتْتأثيرْالضغوطْوالظروؼْ،
معْالتميزْباْلصالةْوالتدفؽْ،والتنميةْوْالنموْوالكفاءةْفيْحؿْالمشكَلتْ(حبيبْ .)13ْ:2005ْ،
أيضا ُْيعرؼ ْاإلبداع ْاإلداري ْبأنو"ْ :عممية ْذات ْمراحؿ ْمتعددة ْينتج ْعنياْفكرة ْأو ْعمؿ ْجديدْ
و ً

يتميزْبأكبرْقدرْمفْالطَلقةْوالمرونةْواْلصالةْوالحساسيةْلممشكَلتْ،وىذهْالقدرةْاإلبداعيةْمفْالممكفْ
تنميتياْحسبْقدراتْوامكانياتْاْلفرادْوالجماعاتْوالمنظماتْ"ْ(ىيجاف.)24ْ:1999ْ،

وكذلؾ ُْيعرؼ ْاإلبداعْاإلداريْبأنو"ْ :استجابةْمستحدثةْذاتْجدواْوفاعميةْلمشكَلتْقائمةْأوْ

متوقعةْوالقدرةْعمٍْالتفاعؿْالمفتوحْوالمتجددْمعْالمتغيراتْوالمشكَلتْالبيئية"ْ(الطيبْ .)13ْ:1988ْ،

ائياْ
ويخمص ْالباحث ْإلٍ ْالتعريؼ ْالتالي ْلإلبداع ْاإلداري ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْإجر ً

بأنو ْ ْ :ىو ْمجموعة ْمف ْالطرؽ ْواْلساليب ْواْلفكار ْاإلدارية ْالخَلقة ْالتي ْيتبعيا ْمديرو ْمدارس ْوكالةْ
الغوثْفيْمحافظاتْغزةْلتحقيؽْاْلىداؼْالمرجوةْلممدرسةْبفعاليةْأكبرْلداْمعممييـْ.وىوْالدرجةْالتيْ

تـْالحصوؿْعمييا ْمفْخَلؿ ْاستجابات ْأفراد ْالعينةْعمٍْأداة ْالدراسةْ ،المتعمقةْباإلبداع ْاإلداريْوالتيْ

صممتْليذاْالغرضْ .

ْيوجد ْلإلبداع ْاإلداري ْتعريؼ ْموحد ْيتفؽ ْعميو ْجميع ْالتربوييفْ،
ْكما ْيخمص ْالباحث ْإلٍ ْأنو ْل ْ

فيناؾْمفْيقصدْباإلبداعْاإلداريْالقدرةْعمٍْخمؽْشيءْجديدْواخراجوْإلٍْحيزْالوجودْ،فيْحيفْيقصدْ
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آخ ْرْوف ْأنو ْإنجاز ْالعمؿ ْاإلبداعي ْوتحقيقو ْبأفكار ْجديدةْ ،وبالرغـ مف تعدد تعريفات مفيوـ اإلبداع

جميعا تصب في قناةْواحدة ،وتتفؽ عمٍ أنوْيتضمف جميع العمميات العقمية
اإلداري ،فإفْالباحثْيرا أنيا
ً
التي يقوـ بيا الفرد داخؿ المؤسسة وتتسـ باْلصالة والطَلقة والمرونة ْوالمخاطرة والقدرة عمٍ التحميؿ

والخروج عف المألوؼ سواء لمفرد أو لممؤسسة التي يعمؿ بياْوالحساسية لممشكَلت التي تنتج عند التعامؿ
جديداْأوْخدمةْأوْنظريةْ،معْالعمـ بأنو ليس
منتجا ًْ
مع البيئة بحيثْنتوصؿْلشيء جديد قدْيكوف فكرة أو ًْ

تماما ،وانما يكفي أف يكوف اإلبداع مجرد دمج
شر ً
طا أف تكوف جميع عناصر ْالشيء المبتكر جديدة ً
لمفردات قديمةْبأسموبْجديدْ،ويخمصْالباحثْمفْخَلؿْاستعراضْالتعريفاتْالسابقةْأفْاإلبداعْاإلداريْ
يتصؼْبماْيميْ :

 .1إيجادْأفكارْأوْأشياءْجديدةْتكوفْقابمةْلمتطبيؽْووضعياْموضعْالتنفيذ.
 .2اإلبداعْاإلداريْعمميةْإنسانية.

يْأفْتراْالحموؿْغيرْالمألوفةْعفْالمشكَلتْالتيْتواجيؾْ .
ْ
 .3اإلبداعْاإلدار
 .4اكتشاؼْطرؽْإبداعيةْومداخؿْلمتغيرْنحوْاْلفضؿْ .

ناجحاْ .
استخدامياْاستخداماْ ًْ
ًْ
 .5قدرةْالمؤسسةْعمٍْتبنيْاْلفكارْوالستفادةْمنياْو
 .6وجودْالقائدْاإلداريْالمبدعْالذيْيممؾْالقدرةْعمٍْالتفكيرْاإلبداعيْ .

 .7اإلبداعْاإلداريْىوْعمميةْيتفاعؿْفيياْالشخصْمعْاْلفكارْالمتولدةْلديوْوالتيْينفذىاْبتمكفْوتميزْ
معْاْلفرادْالعامميفْمعوْفيْالمؤسسةْلحؿْالمشكَلتْولتحقيؽْاْلىداؼْالمرجوة.
ْ

 9.2.2ػُاصر اإلتذاع اإلدارٌ:

اتفؽْالعديدْمفْالباحثيفْعمٍْأفْعناصرْاإلبداعْاإلداريْىي:

 .1الطالق ْ :تعني تحرر العقؿْوانطَلؽ التفكير خارج حدود الزماف والمكاف والظررؼْوالتحديات ْويقصدْ
بياْأيضاْإنتاج أكبر قدر ممكف مف اْلفكار حوؿ موضوع معيف في وحدة زمنية معينةْ،فالشخص
ً
المبدع يك ْوف متفوًْقا مفْحيث كمية اْلفكار التي يقترحيا حوؿ موضوع معيف في وحدة ْزمنية ثابتة
مقارنة بغيره ،أي أنو عمٍ درجة عالية مف سيولة اْلفكار وسيولة توليدىاْ

وقسـ(ْالعزاويْونصيرْ)2012ْ،الطَلقةْإلٍْعدةْأقساـْوىيْ :

)أحمدْ،ومحود.)282ْ:ْ2008ْ،

وفقا لشروط معينة في بنائيا أو
ْأ -طالق الكممات ) أوْالمفظ) :أي سرعة إنتاج كممات أو وحدات لمتعبير ًْ
تركيبيا.

ب -طالق التداعُ :أي سرعة إنتاج صور ذات خصائص محددة في المعنٍ.
ْ

ت -طالق األفكارْ:أي سرعة إيْراد عدد كبير مف اْلفكار والصور الفكرية في أحد المواقؼْ .
ْ
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استنادا
ث -الطالق الشكمِ ْ :ىي القدرة عمٍ اإلنتاج السريع لعدد مف اْلمثمة والتوضيحات والتكوينات ْ
ْ
ً

طا بشكؿ معيف ويطمب ْمنو أف يضيؼ
إلٍ مثيرات شكمية أو وصفية معطاة ،مثؿ أف يعطي خطو ًْ
بعض اإلضافات لتكويف رسوـ ْلشكاؿ حقيقية عديدة.

ج -طالق التعبِرْ :أي القدرة عمٍ التعبير عف اْلفكار وسيولة صياغتيا في كممات أو صور لمتعبير عف
ْ
ىذهْاْلفكار بطريقة تكوف فييا متصمة بغيرىا ومَلئمة ليا(ْالعزاويْونصيرْ .)46ْ:2012ْ،
ْ

 .2المرون  :وىيْالقدرة عمٍ تغيير الحالة الذىنية بتغيير الموقؼْ.وقسمتْكماْيميْ:

أ ْ -المرون التمقائِ أو العفوِ ْ:وىي قدرة الفرد عمٍ إعطاء استجابات متنوعة تنتمي إلٍ فئة أو
مظير محدد.

بْْ-المرون التكِفِ  :وتعني قدرة الفرد عمٍ تغيير فئة الستعماؿْوطريقتو ،وبناء أساليب جديدة في
التعامؿ مع المشكمة ،وتكمف أىمية المرونة كأحد عناصرْاإلبداع مف حيث ك ْونيا تحرر المديريف مف

اْلنماط التقميدية في التفكير ،والبحث عف أساليبْجديدة في تأدية العمؿْ(ْالحيزافْ ْ.ْ)ْ33ْ:ْ2002ْ،
جػْْ-المرون التقمِدِ ْ:وىيْسيؿْأنواعْلْنمطيةْمفْاْلفكارْ .

ْدْْ-المرون الشكمِ ْ:وىيْتنوعْالحموؿْالجديدةْ(ْحويحيْ ْ.)44ْ:2015ْ،
ْ

 .3األصال ْ :تُعني أف الشخص المبدع ل يفكرْبأفكار المحيطيف بو ،ليذا تكوف أفكاره جديدةْْ.وأف اْلصالة ل
إلٍْجدة اْلفكار ونوعيتيا
تشير إلٍ كمية اْلفكار اإلبداعية التي يولدىا الفرد كما في الطَلقة ،وانما
ّ

شخصيا كما فيْالمرونة،
ًْ
وقيمتياْ،كماْأف اْلصالة ل تشير إلٍ رفض الفرد تكرار تصوراتو أو أفكاره ىو
وانما تشير إلٍ الرفض والبتعاد عف تكرار أفكار اآلخريف ،وعدـ الخضوع لألفكارْالشائعةْ ْ
(الحيزافْ ْ.)ْ34ْ:2002ْ،
ْ

 .4الحساسِ لممشكالتْ :تتمثؿ في قدرة الفرد عمٍْاكتشاؼ المشكَلت المختمفة في المواقؼ المختمفة
فالشخص المبدع يستطيع رؤية كثير مف المشكَلت في الموقؼ الواحد ،فيو يعي اْلخطاء ونواحي
ىفاْ(ْحويحي.)41:2015ْ،
القصور ويحس بالمشكَلت
إحساسا مر ً
ً

ْوُيعرؼ ْ(عمي ْوالحاكـْ )2015ْ ،الحساسية ْلممشكَلت ْبأنياْ :ىي ْالوعي بوجود مشكَلت أو

غيرىـ في
حاجات أو عناصر ضعؼ في البيئة أو الموقؼ ،ويعني ذلؾ أف بعض اْلفراد أسرع مف ْ

مَلحظة المشكمة والتحقؽ مف وجودىا في الموقؼْ،وأف اكتشاؼ المشكمة يمثؿ خطوة أولٍ في عممية
حؿ ليا ،ويرتبط بيذه القدرة مَلحظةْاْلشياء غير العادية أوْالشاذة أو المحيرة في محيط الفردْ .
البحث عف ِْ

 .5التحمِلْ :وىوْإنتاج إبداعي أو ابتكاري يتضمف عممية انتخاب أو اختيار وتجزئة أي عمؿ جديدْإلٍ
وحدات بسيطة ليعاد تنظيميا.
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 .6المخاطرةْ:يقصد بيا أخذ زماـ المبادرة في تبني اْلفكارْواْلساليب الجديدة ،والبحث عف حموؿ ليا في
الوقت نفسو الذي يكوف فيو الفرد عمٍ استعداد لتحمؿْالمخاطرة الناتجة عف اْلعماؿ التي يقوـ بيا،
ولديو الستعداد لتحمؿ المسئوليات المترتبة عمٍْذلؾ.

أو ْبمعني ْآخر ْمدا شجاعة الفرد في تعريض نفسو لمفشؿ أو النقد وتقديـ تخمينات والعمؿ تحتْ

ظروؼ غامضة والدفاع عف أفكاره الخاصةْ(عميْوالحاكـْ .)185ْ:2015ْ،

 .7الخروج عن المألوفْ:يقصد بو القدرة عمٍ التحرر مف النزعة التقميدية والتطورات الشائعة ،والقدرة عمٍ
التعامؿ مع اْلنظمة الجامدة وتطويعيا لواقع العمؿ ويتطمب ذلؾ شجاعة كافية
فيْحيفْأضاؼْ(السويطيْ،دْ.تْ)ْالعناصرْالتالية:

(عوضْ .)209ْ:2013ْ،

 .1عنصر التوسِع :ويظير ىذا العنصر مقدرة الفرد عمٍ اإلضافة ذات القيمة عمٍ فكرة أو أسموب قدمياْ
غيره بحيث تكتمؿ الفكرة بشكؿ أفضؿ ،أو يصبح تطبيقيا أكثر فائدة وسيولة.

عددا أكبر مفْ
 .2عنصر الكم والكِف :إف ثمة فرضية تقوؿ إف الكمية تولد الكيفية فإذا كاف الشخص ينتج ً
اْلفكار فإنو ل بد أف ينتج ىذه اْلفكار بنوعية جيدة وفي وقت محدد ،في حيف أف ىناؾ فرضية أخراْ
تقوؿ بأنو إذا صرؼ اإلنساف وقتو في إعطاء عدد كبير مف اْلفكار فإف اْلفكار الجيدة بينيا ستكوفْ
قميمةْ(السويطيْ،دْ.ت.)ْ7ْ:

كماْأضاؼْ(ْأحمدْومحمودْْْ)622ْ:6112ْ،إلٍْعناصرْاإلبداعْاإلداريْماْيميْ ْ:

 .1التنبؤ ْ:خصوبةْوموضوعيةْالتفكيرْواستنتاجْوتوقعْأكبرْوأجودْعددْممكفْمفْالحتمالتْوالبدائؿْ
الممكفْحدوثياْفيْالمستقبؿ.

 .2االحتفاظ باالتجاه ومواصمتو ْ :وىيْقدرةْالفردْعمٍْالتركيزْالشديدْالمصحوبْبالنتباهْطويؿْالمداْ
عمٍ ْىدؼ ْمعيف ْدوف ْأف ْتحوؿ ْالمشتتات ْأو ْالمعوقات ْبينو ْوبينياْ ،مع ْقدرتو ْعمٍ ْتخطي ْىذهْ

العقباتْوتعديؿْالمسارْبأسموبْيتسـْبالمرونةْأي عدـ التنازؿْعف اليدؼ ،واإلصرار عمٍ تتبعو،

والسير في اتجاىو ،ومحاولة تحقيقو بطريقة مباشرة أو غيرْمباشرة.

 .3التقوِم ْ :وىيْوعيْالفردْباتفاؽْشيءْأوْموقؼْأوْفكرةْأوْمنتجْإبداعيْمعيفْمعْمعيارْأوْمحؾْ
المَلءمةْوالجودةْ.

ويخمص ْالباحث ْإلي ْأف ْأغمب ْالباحثيف ْاتفقوا ْعمٍ ْأف ْعناصر ْاإلبداع ْاإلداري ْتتركز ْفيْ

العناصرْاْلربعةْاْلولٍْوىيْالطَلقةْوالمرونةْواْلصالةْوالحساسيةْلممشكَلتْ،وأفْأيْشخصْلْيمكفْ
أفْيكوفْمبدعاْدوفْأفْيمتمؾْالعناصرْاْلربعةْاْلولٍْمفْعناصرْاإلبداعْاإلداريْ .
ً
ْ
ْ
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 10.2.2أضثاب احلاجح انشذَذج نإلتذاع اإلدارٌ يف انؼامل اجلذَذ:

اماْعمٍْكافةْالمؤسساتْالمختمفةْ
يشيرْ(ْأحمدْ)2008ْ،مفْبدايةْالقرفْالحاديْوالعشريفْأصبحْلز ًْ

أفْتتوافؽْأوضاعياْمعْالحياةْالعصريةْ،التيْتتطمبياْالعولمةْوالثورةْالمعموماتيةْوالتكنولوجيةْ،وعمٍْذلؾْ

احتياجا ْحقيقًْيا ْلنموْالمجتمعْوقدراتْأفرادهْوحسفْاستخداـْمواردهْْ،ولقدْ
ًْ
أصبحْاإلبداعْاإلداريْىدًْفا ْو
أكدتْالدراساتْعمٍْالحاجةْالشديدةْلإلبداعْاإلداريْفيْالعالـْالجديدْلعدةْأسبابْ :

 .1قوةْالمنافسةْوشراستياْبيفْاْلفرادْوالمؤسساتْفيْالمجتمعاتْواْلمـْ.

 .2الولدةْالمستمرةْلحاجاتْورغباتْوأشياءْجديدةْفيْظؿْعالـْيتمتعْبالكتشافاتْاليومية.

مفروضاْ،ولْبقاءْإلْلألقواْولْقوةْبدوفْإبداعْوابتكارْ .
ًْ
اقعاْ
التحديْلـْيعدْخيارْبؿْو ًْ
ًْا
 .3الصراعْو
 .4التسابؽْالمحموـْعمٍْالمستقبؿْلتحقيؽْالسبؽْْوالنفرادْْوالريادةْ(ْأحمدْ .)247ْ:2008ْ،

فيْحيفْيضيؼْ(حامدْ،دْ.ت)ْسببيفْلتبنيْاإلبداعْاإلداريْفيْالمنظماتْكماْيميْ :

 .1الظروؼ ْالمتغيرة ْالتي ْتعيشيا ْالمنظمات ْفي ْالوقت ْالحاضرْ ،سواء ْظروؼ ْسياسية ْأو ْثقافية ْأوْ
اجتماعيةْأوْاقتصاديةْوالتيْتحتـْعمٍْالمنظماتْالستجابةْليذهْالمتغيراتْبأسموبْإبداعيْيضمفْ

بقاءْالمنظمةْواستمرارىاْ .

 .2يحتـْاإلبداعْالفنيْوالتكنولوجيْفيْمجاؿْالسمعْوالخدماتْوطرؽْإنتاجياْوقصرْدورةْحياتياْعمٍْ
المنظمات ْأف ْتستجيب ْليذه ْالثورة ْالتكنولوجية ْوما ْيستمزمو ْذلؾ ْمف ْتغييرات ْفي ْىيكؿ ْالمنظمةْ

ْأيضاْ ،مما ْيمكنيا ْمف ْزيادة ْأرباحيا ْوزيادة ْقدرتيا ْعمٍ ْالمنافسةْ
وأسموب ْإدارتيا ْبطرؽ ْإبداعية ًْ
والستمرارْفيْالسوؽْمفْخَلؿْضمانياْلحصتياْالسوقيةْبيفْالمنظماتْالمنافسة(حامدْ،دْ.ت.)4:
ْ

ويخمصْالباحثْإلٍْأفْالحاجةْىيْأـْالختراعْوأفْىناؾْحاجةْلإلبداعْاإلداريْفيْالمؤسساتْ

والمنظماتْكما ْأف ْالحاجةْلإلبداعْفيْالسمعْوالمنتجاتْوأفْماْنَلحظوْمفْتطورْفيْخطوطْاإلنتاجْ
وزيادةْفيْالكمياتْالمنتجةْدللةْواضحةْعمٍْاإلبداعْاإلداريْفيْالمؤسساتْسواءْأكانتْمصانعْتنتجْ

سمعا ْأـ ْمؤسسات ْتنتج ْخدماتْ ،ىذا ْباإلضافة ْلما ْنَلحظو ْمف ْترىؿ ْ ْوبيروقراطية ْوروتيف ْإداري ْفيْ
ً

أغمب ْالمؤسسات ْيحتاجْمناْلإلبداعْاإلداريْلمتغمبْعمٍْكؿْىذا ْْ،كماْأفْأساليبْاإلدارة ْالتيْكانتْ
تستخدـْفيْالماضيْلْتصمحْكأسموبْإداريْفيْالعصرْالحاليْوالمستقبؿْ ْ.
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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11.2.2يرادم اإلتذاع اإلدارٌ :

اتفؽْالكثيرْمفْالباحثيفْعمٍْأفْمراحؿْاإلبداعْىيْ :

 .1مرحم التحضِر أو اإلعداد ْ:وىيْالخمفيةْالشاممةْوالمتعمقةْفيْالموضوعْالذيْيبدعْفيوْالفردْ،وىيْ
وفيْىذهْالمرحمةْتُحددْالمشكمةْ ْوْتُفحصْمفْجميعْجوانبياْ،
ْ
مرحمةْاإلعدادْالمعرفيْوالتفاعؿْمعوْ ،

وتجمعْالمعموماتْحولياْ ْ،وْتُربطْبينياْبصورْمختمفةْبطرؽْتحددْالمشكمة.

 .2مرحم الكمون واالحتضانْ :وىيْحالةْالقمؽْوالخوؼْالَلشعوريْوالترددْبالقياـْبالعمؿْوالبحثْعفْ
الحموؿْ ،وىي ْمرحمة ْترتيب ْيتحرر ْفييا ْالعقؿ ْمف ْكثير ْمف ْالشوائب ْواْلفكار ْالتي ْل ْصمة ْلياْ

امتصاصا ْلكؿْالمعموماتْوالخبراتْ
ًْ
ْعقميا ْ– ْشعورًْيا ْولْشعورًْيا ْ– ْو
بالمشكمةْ،وىيْتتضمفْىضماً ًْ
المكتسبةْالمَلئمةْالتيْتتعمؽْبالمشكمةْ،وتتميزْىذهْالمرحمةْبالجيدْالشديدْالذيْيبذلوْالمتعمـْالمبدعْ

فيْسبيؿْحؿْالمشكمةْْ،أيْأفْىذهْالمرحمةْأصعبْمراحؿْالتفكيرْاإلبداعيْ .

 .3مرحم اإلشراق أو اإلليامْ :وتتضمفْانبثاؽْش اررةْاإلبداعْ ،أيْالمحظةْالتيْتولدْفيياْالفكرةْالجديةْ
التيْتؤديْبدورىاْإلٍْحؿْالمشكمةْ،وليذاْتعدْمرحمةْالعمؿْالدقيؽْوالحاسـْلمعقؿْفيْعمميةْاإلبداعْ

تحديدىاْمسبقاْفييْتحدثْفيْوقتْماْ،وربماْتمعبْالظروؼْالمكانيةْ
ًْ
اإلداريْ،وىذهْالحالةْلْيمكفْ

البيئيةْالمحيطةْدورْفيْتحريؾْىذهْالحالةْووصفياْالكثيروفْبمحظةْاإللياـْْ .
ًْا
والزمانيةْو

 .4مرحم التحقِق أو إعادة النظرْ :وىناْتختبرْالفكرةْالمبدعةْويعادْالنظرْفيياْ ،ليراْىؿْىيْفكرةْ
ْشيئا ْ مف ْالتيذيب ْوالصقؿ ْْ ،وبعبارة ْأخرا ْىي ْمرحمة ْالتجريب ْلمفكرةْ
مكتممة ْومفيدة ْأو ْتتطمب ًْ

الجديدةْالمبدعةْ(ْأحمدْ ْ.ْْ)283ْ:2008ْ،

بينماْيريْْ(حامدْْ،دْ.تْ)ْأفْمراحؿْاإلبداعْاإلداريْكماْيميْ ْ:

 .1تطوِر وتطبِق أفكار اإلبداعْ :وتيتـ ْىذه ْالمرحمة ْبالحصوؿ ْعمٍ ْاْلفكار ْالبتكارية ْالخَلقة ْمفْ
م صادرىاْالمختمفةْسواءْمفْالبيئةْالخارجيةْالمحيطةْبالمنظمةْأوْمفْالعامميفْبالمنظمةْسواءْفيْ

قسـْالبحوثْوالتطويرْأوْاإلداراتْواْلقساـْاْلخراْأوْعماؿْاإلنتاجْوتطبيقياْفيْالمنظمةْفيْشكؿْ

منتجاتْجديدةْأوْأفكارْجديدةْلحموؿْمشكَلتْتواجوْالمنظمة؛ ْولكيْيتـْتطبيؽْىذهْاْلفكارْلبدْ

مفْتوافرْأفرادْمبدعيفْْ،واتصالتْجيدةْبالمنظمةْ ْ،ومواردْكافيةْلتحويؿْىذهْاْلفكارْإلٍْواقعْفعمٍْ
فيْشكؿْمنتجاتْجديدةْأوْابتكارْحموؿْلممشكَلتْ .

 .2نشر أفكار اإلبداع داخل المنظم ْ :ولكيْيتـْنشرْأفكارْاإلبداعْفيْالمنظمةْفإنوْيجبْتوافرْعدةْ
متطمباتْأىمياْ ْ:

ْأ -المِزة النسبِ لمفكرة ْ :فعممية ْنشر ْاْلفكار ْتكوف ْجيدة ْإذا ْكانت ْالفكرة ْالجديدة ْأفضؿ ْمف ْالفكرةْ
الموجودةْحالياْ .
ًْ
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ب -التوافق ْ :إف ْعممية ْنشر ْاْلفكار ْتكوف ْأسيؿ ْوأفضؿ ْإذا ْكانت ْاْلفكار ْمتوافقة ْومتناسقة ْمع ْالقيـْ
ْ
والمعتقداتْالسائدةْبالمنظمةْ .

ت -سيول التطبِق :كمماْكانتْاْلفكارْالجديدةْسيمةْالتطبيؽْكمماْكانتْعمميةْنشرىاْأفضؿْ .
ْ
ث -إدراك نتِج التطبِقْ :عندماْتكوفْنتائجْتطبيؽْاْلفكارْمفْالسيؿْإدراكياْومَلحظتياْ،فإفْعمميةْ
ْ
نشرىاْبالمنظمةْتكوفْأفضؿ(حامدْ،دْ.ت.)4ْ:

ويخمص ْالباحث ْإلي ْأنو ْل ْيوجد ْاتفاؽ ْبيف ْالباحثيف ْعمٍ ْمراحؿ ْاإلبداع ْاإلداري؛ ْلذلؾ ْفإفْ

محددةْوجامدةْينبغيْاتباعياْبتسمسؿْواضحْيجبْأفْنسيرْعميياْ
ْ
عمميةْاإلبداعْاإلداريْليستْخطواتْ

دوفْتقديـْأوْتأخيرْ،وانماْىيْمراحؿْيتداخؿْبعضياْمعْبعضْويتفاعؿ ْبعضياْمعْبعضيا ْاْلخرْ،
ولكف ْأغمب ْالباحثيف ْأجمعوا ْعمٍ ْالمراحؿ ْالتاليةْ :مرحمة ْالتحضير ْأو ْاإلعدادْ ،مرحمة ْالكموفْ

والحتضافْ،مرحمةْاإلشراؽْأوْاإللياـْ،مرحمةْالتحقيؽْأوْإعادةْالنظرْ .
ْ

 12.2.2أَىاع اإلتذاع اإلدارٌ يف ادلإضطاخ:

أوًال  :اإلبداع اإلداري عمٍ مستوى الفرد :
اتفؽْ(ْالعزاويْونصيرْ)2012ْ،معْ(إسحؽْ)104ْ:2012ْ،عمٍْأفْاإلبداعْاإلداريْعمٍْمستواْ
الفردْىو اإلبداع الذي ْيحققو اْلفْراد الذيف يمتمكوف قدْرات وسمات إبداعية ،وكتب الكثير عف ْالشخصية
ْ
ْوالستعدادات
المبدعةْ ،وتـ تحديد السمات التي تميز الشخصية المبدعة عف غيرىا مف حيث القدْارت ْ
والميوؿ ويحددْخصائص الفرد المبدع باآلتيْ :
 .1المعرف ْ:بذؿ الوقت الكبير إلتقاف العمؿ.
 .2التعمِم :التعميـ الذي يؤكد عمٍ المنطؽ.

 .3الذكاء :اإلنساف المبدع ليس بالضرورة عالي الذكاء ،ولكنو يتمتع بالقدْرات التفكيرية عمٍ تكويف
عَلقاتْمرنة بيف اْلشياء.

 .4الشخصِ ْ:الرغبة في المخاطرة والستقَللية والمثابرة والدافعية والنفتاح عمٍ اآلْراء الجديدة واإلحساسْ
الكبير بروح الفكاىة.

 .5الطفول  :اتسمت طفولتو بالتنويع.

منطويا عمٍ نفسوْ(ْ.العزاويْونصير.)49ْ:2012ْ،
ًْ
 .6التفاعل :تبادؿ اآلْراء مع اآلخريف وليس

ثانِا :اإلبداع اإلداري عمٍ مستوى الجماع :
ً
قسما أو دائرة أو لجنة ...،إلخ،
ىو اإلبداع الذي يتـ تحقيقو أو التوصؿ إليو مف الجماعة سواءْكافْ ًْ
وىوْالعمؿْالذيْيؤديْإلٍْابتكارْأوْتبنيْأفكارْجديدةْفيْمحيطْالجماعةْ ْ

(ْالسكارنةْ .)126ْ:2010ْ،
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ْوأشار(العزاوي ْونصيرْ )2012ْ ،إلٍ ْأف ْإبداع الجماعة يفوؽ ْكثيًْار مجموع اإلبداعات الفردية
لألعضاء ،وذلؾ نتيجة لمتفاعؿ فيما بينيـ وتبادؿ الْرأي والخبرة ومساعدة بعضيـ البعض وغيرىاْ،ول شؾ

أف التحدياتْالكبيرة التي تواجييا المنظمات المعاصرة تتطمب تطوير جماعات العمؿ المبدعة ،ىذا ويتأثر
ونوعا بالعوامؿ اآلتيةْ :
كما ًْ
إبداع الجماعةْ ًْ

 .1الرؤِ ْ:حيث تزداد احتمالت اإلبداع لدا الجماعة حينما يشاطر أفْرادىا مجموعة قيـ ،وأفكار مشتركة
تتعمؽ بأىداؼ الجماعة.

 .2المشارك اّمن ْ:إف البيئة والمناخ المذيف يشجعاف اْلفْراد عمٍ التعبير بحرية عف أفكارىـ بدوف اتياـ
مضادْتع ْززاف اإلبداع الناجح.

 .3االلتزام بالتمِز فُ األداءْ :فاللتْزاـ بالتميز والتفوؽ في اْلداء يشجع عمٍ إيجاد مناخ يسمح لألفْراد
بتقييـْإجْراءات العمؿ ،والعمؿ عمٍ تحديثيا بشكؿ مستمر.

 .4دعم ومؤازرة اإلبداعْ :حتٍ يتحقؽ اإلبداع ،يجب توفير المساندة والدعـ لعممية التغيير ،ويمكف أف
يتأتٍ ىذاْالدعـ مف زمَلء الجماعة أو المنظمة.

ومن العوامل التُ تؤثر فُ إبداع الجماع ما ِمُ:

ل أفضؿ مف الجماعة أحادية الجنسْ .
 .1جنس الجماع ْ:الجماعة المختمفة مف حيث الجنس تنتج حموًْ
 .2تنوع الجماع ْ:يزداد إبداع الجماعة بوجود جماعة مف شخصيات مختمفة.

طا لمعمؿ مف الجماعة اْلقؿ تماس ًْكا.
وحماسا ونشا ًْ
ًْ
استعدادا
ًْ
 .3تماسك الجماع ْ:الجماعة المتماسكة أكثر
ميَل إلٍ اإلبداع مف الجماعة التي تفتقر لَلنسجاـ.
 .4انسجام الجماع ْ:الجماعة المنسجمة أكثر ًْ
ميَل إلٍ اإلبداع مف الجماعة القديمة.
 .5عمر الجماع  :الجماعة الحديثة التكويف أكثر ًْ

 .6حجم الجماع  :يزداد اإلبداع معْازدياد عدد أعضاء الجماعة(ْالعزاويْونصير.)50ْ:2012ْ،
ثالثاً  :اإلبداع اإلداري عمٍ مستوى المنظم :

وىوْاإلبداعْالذيْيتـْالتوصؿْإليوْعفْطريؽْالمنظمةْككؿْ،فيناؾْمنظماتْمتميزةْفيْأدائياْ

اْيحتذيْبوْلممنظماتْاْلخراْ(ْالسكارنةْ ْ.)127ْ:2010ْ،
ْ
ْونموذج
اْماْتكوفْمثال
وعممياْوغالب
ً
ً
ً

وْيؤكدْ(العزاويْونصيرْ)2012ْ،أفْاإلبداع في المنظمات المعاصرة ،عمٍ اختَلؼ أنواعيا ،لـ

أردت البقاء
وممحا ،ول غنٍ ليا عنو إذا ما ْا
ًْ
كماليا ،وانما بات أمًْار ضرورًْيا
ًْ
شيئا
يعد مسألة ترؼ ْأو ًْ
والزدىار وعمييا أف تجعؿْاإلبداع أسموب عممياْوممارساتيا اليوميةْ .
الشروط األساسِ لتوافراإلبداع اإلداري:

 .1ضرورة إدْراؾ أف اإلبداع والريادة تحتاج إلٍ أشخاص ذوي تفكير عميؽ ،وذوي عَلقة بالمفاىيـ،
ويقدروف ْالقيمة العممية لمنظريات الحقيقية الواقعية ،ولدييـ رغبة ْفي الستطَلع ،ولتنمية ىذه اْلشياء
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وتعزيزىا يجبْعمٍْالمنظمة أف تعمؿ عمٍ توسيع إد ارؾ الفرد مف خَلؿ التعمـ والتدريب والمشاركة في

الندوات والمؤتمْرات.

 .2ضرورة تعمـ حؿ المشكَلت بصورة إبداعيةْوىذا يعني ترويض التفكير وتشجيعو ليكوف أكثر مرونة

وسَلسة ،بحيث يستطيع أف ينفذ مف اْلطر واْلساليب المحددةْأو المألوفة فيْالتعامؿ مع المشكَلت،

ليخرج مف قيدىا بحْثًا عف أساليب وطرؽ وبدائؿ جديدة وغير عادية.

 .3ضرورة تنمية المياْرات والقدْرات اإلبداعية في إيجاد المشكَلت وتعزيزىاْ ،مما يساعد عمٍ تنمية

صي أبعاد أية
وتََْق ِّْ
المياْرات اإلبداعية لكتشاؼ المشكَلت والتعود عمٍ التفكير الناقد والمطمؽ والشامؿْ ،
مشكمة مما ىو غير مباشر وفيما ىو غير مألوؼ.

 .4ضرورة تنمية المياْرات اإلبداعية في صنع المشكَلت ،والعمؿ عمٍ حميا ،فالمشكمة اإلدارية ل تعمف
عفْنفسيا ،بؿ ىي التي نصنعيا ونعمؿ عمٍ حميا ،ولعؿ اإلبداع الحقيقي يتعمؽ ويتصؿ بيذا المطمب

ويكوفْأكثر أىمية مف اإلبداع في المطالب السابقة؛ ْلف اإلبداع عمٍ ىذا المستوا سيقود المنظمات
والجماعات ْوالمجتمعات إلٍ تجارب ريادية لـ يسبؽ ليا مثيؿْ .ويمكف تنمية الميارة والقدرة اإلبداعية
في صنع المشكَلت مف خَلؿ التشكيؾ واثارة التساؤلت بشأف الواقع ْالحالي في المنظمة سواء فيما

يتعمؽ بالييكؿ التنظيمي أو العمميات أو ْأساليب العمؿ أو أدواتو وغيرىا(العزاوي ْونصيرْ2012،
.)48:
ْ

أنواع اإلبداع اإلداري فُ المنظمات:
صػنؼ )ْالعػاجزْوشػمدافْ)2010ْ،بعػض أنػواعْاإلبػداع اإلداري فػي المنظمػاتْوالمؤسسػات
ْ
ْ ّ
المختمفة حسب مجاؿ اإلبداعْبما يمي:
 .1إبداع ِرتبط باألىداف :ويتضمف الغايات التي تسعٍ المنظمة لتحقيقياْ .

 .2إبوداع ِورتبط باليِكول التنظِموُ :ويتضػمف القواعػد ،واْلدوات ،واإلجػراءات ،واعػادة تصػميـ العمػؿْ
وتحسيف العَلقات بيف اْلفراد والتفاعؿ فيما بينيـ.

 .3إبداع ِرتبط بالمنتج أو الخدم  :ويتضمف إنتاج منتجات وخدمات جديدة.

 .4إبداع ِرتبط بخدم المستفِدِن :ويتضمف التركيز عمٍ تقديـ خدمات لممستفيديف تفوؽ توقعاتيـ.
 .5إبداع ِرتبط بالعممِ  :ويركز عمٍ الكفاءة والفاعمية ،ويتضمف عمميات متطورة داخؿ المنظمة.

جوذرِاْ:يػؤدي إلػٍ إيجػاد تغيػرات جوىريػة فػي المدرسػة ،أو قػد يكػوف جز ًئيػا يػؤديْ إلػٍ تغيػرات
إبوداعا
.6
ً
ً
ثانوية ،كما قد يكوف اإلبداع غير مخطط لو)ْالعاجزْوشمداف.)19ْ:2010ْ،

وىناؾ دراسات ميزت بيف نوعيف رئيسييف مف اإلبػداعْمثػؿْد ارسػة(ْالسػكارنةْ،)ْ49ْ:2010ْ،

ود ارسػةْمحمػدْوبرادعػي(ْْ( Mohammed & Bardai,ْ2012:17عمػٍ مسػتوا المنظمػات وىمػاْ:

اإلداري والفني.
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 .1اإلبداع الفنُْ :الذي يتعمؽ بالمنتج أو ْخدمات ْجديدة ،وبتكنولوجيا اإلنتاج أي نشاطات المنظمةْ
اْلساسية التي ينتج عنيا السمع أو الخدماتْ،وىوْعمميةْتتـْمفْأسفؿْْلعمٍْاليرـْالتنظيميْبحيثْ
يتـْتوليدْاإلبداعاتْودعمياْمفْقبؿْالمستوياتْاإلداريةْالدنياْذاتْالخبرةْالفنية

(ْالسكارنةْ.)ْ24ْ:2010ْ،

 .2اإلبداع اإلداريْ :ويتعمؽ بشكؿ مباشر بإحداث ْتغيير ْفي ْالييكؿ التنظيمي والعمميات اإلدارية في
المنظمةْوبشكؿ غير مباشر بنشاطات المنظمة اْلساسيةْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.

محمدْوبرادعيْ(ْْ.( Mohammed & Bardai, ْ2012:177

ويخمصْالباحثْإلٍْأفْأنواعْاإلبداعْكثيرةْوتدخؿْكؿْمجالتْالحياةْوىيْكماْيميْ:اإلبداعْ

عمٍ ْمستوا ْالفرد ْ ،واإلبداع ْعمٍ ْمستوا ْالجماعةْ ،واإلبداع ْعمٍ ْمستوا ْالمنظمةْ ،وىناؾ ْإبداعْ
يرتبط ْباْلىداؼْ ،وابداع ْيرتبط ْبالييكؿ ْالتنظيميْ ،وابداع ْيرتبط ْبالمنتجْ ،وابداع يرتبط بخدمة

بداعا جذرًياْ،واإلبداع الفنيْ،واإلبداع اإلداريْ ْ.
المستفيديفْ،وابداع يرتبط بالعمميةْ،وا ً
 13.2.2أهًُح اإلتذاع اإلدارٌ:

تشير( ْالكمبانيْ :)2007ْ ،أف ْاىتماـ ْالمؤسسات ْالتربوية ْبالقدرات ْاإلبداعيةْ ،واتاحة ْالفرصةْ

لتطويرْأساليبْالعمؿْالمختمفةْ،والعمؿْعمٍْجعؿْالمؤسسةْتستجيبْلمتغيراتْالسريعةْوالمتَلحقةْ،يعززْ

يما ْفيْعمميةْالتنميةْالقتصاديةْوالجتماعيةْ،فعمٍْضوئوْ
يْالذيْيعتبرْعنصرْم ًْ
ًْا
أىميةْالبداعْاإلدار
يتحددْتقدـْاْلمـْ ورقيياْمفْخَلؿْتشجيعْالقدراتْاإلبداعيةْفيْكؿْالمجالتْ،فالدوؿْالناميةْبحاجةْإلٍْ

ئيسا ْفي ْنجاحيا ْوتقدمياْ ،كما ْأف ْزيادة ْحدة ْالمنافسة ْبيفْ
طا ْر ًْ
اإلبداع ْوالبتكار ْالذي ْيعتبر ْنشا ًْ

المؤسساتْالتربويةْوانتشارْصورْالنزاعْالمختمفةْيؤديْإلٍْالتفكيرْفيْحؿْالمشكَلتْإلٍْغيرْذلؾْمفْ
اْلسبابْالتيْتوضحْأىميةْاإلبداعْكضرورةْحتميةْلإلدارةْوشرطْأساسيْمفْواجباتْالمديرْالفعاؿ ْ

(ْالكمبانيْ .)20ْ:ْ2007ْ،

وتتمثؿْأىمية اإلبداع اإلداريْفيماْيميْ ْ:

 .1يعتبر جزء لْيتج أز مف ثقافة أي منظمة تسعٍ إلٍ النجاح كونوْيحتؿ موقع القمب في ممارسة أنشطتيا
وعممياتيا.

 .2يساعد المنظمة عمٍ التكيؼ والتفاعؿ مع المتغيرات البيئية المحيطة بيا ْكاف ًْة ،وتحسيف إنتاجيتيا،
والرتقاءْبمستواْأدائيا وأداء العامميف فييا.

الذيْيمكف المنظمة مف القدرة عمٍ تطوير منتجات
 .3إف اإلبداعْفي المنظمات خمؽ المناخ المَلئـ
ُ
جديدة إلشباعْحاجات العمماء في السوؽ مف جيةْوالقدرة عمٍ تحقيؽْأىداؼ النمو الٍ تسعٍ إلييا
المنظمة مف جية أخرا .
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 .4يعمؿ عمٍ إيجاد اكتشافات ومقترحات وأفكار لوضع أنظمة ولوائح واجراءات وأساليب عمؿ جديدة

َلّقة ،اْلمر الذي ينجـ عنو بروز برامج وخدمات خارج أنشطة المنظمة الرئيسيةْويؤدي إلٍ
مبدعةْوخ ْ

تسييؿ العمميات اإلدارية الٍ تمكف المنظمة مف الستمرار ومواصمة عمميا وايجادْالحموؿ اإلبداعيةْ

لممشكَلت الٍ تواجييا بكفاءة وفاعمية ،والٍ إحداث تغيرات ايجابية في بناء المنظمة وفي عممياتيا
اإلدارية.

 .5يساىـ ْفي ْتحسيف ْجودة ْالمنتجات ْوالخدمات ْالتي تقدميا لمجميور المستفيد ْمف ْالخدمة ْوزيادةْ
مدخَلتياْالماليةْ(جمولي.)75ْ:2013ْ،

كماْيريْ(ْالصميعيْ)2008ْ،أفْأىميةْاإلبداعْاإلداريْتتمثؿْفيماْيميْ :
ومستقبَلْمرحمةْصعبةْمفْالتغييرْ .
ًْ
حالياْ
 .1تواجوْالمؤسساتْالتعميميةْ ً

 .2حاجةْالمؤسساتْالتعميميةْإلٍْزيادةْقدرتياْالتنافسيةْوتقديـْخدماتياْبشكؿْأفضؿْ .

 .3يزيدْاإلبداعْمفْتقدـْالمؤسساتْالتعميميةْ،وقابميتياْلمتكيؼْمعْالمتغيراتْوزيادةْالمرونةْفيْعممياتياْ
اإلداريةْوالفنيةْالمستمرةْ .

 .4يساعدْاإلبداعْعمٍْاكتشاؼْقدراتْاْلفرادْالذاتيةْودعمياْوتوجييياْنحوْتطويرْالمدرسةْ .
 .5يساعدْاإلبداعْفيْتحقيؽْالذاتْوالشعورْباإلنجازْلجميعْالعامميفْفيْالمدرسةْ .
 .6تطويرْمعارؼْومياراتْاْلفرادْوتنميتياْوالتأثيرْعمٍْاتجاىاتيـْوسموكيـْ .
 .7يسيـْفيْبناءْالثقةْلداْاْلفرادْالعامميفْ .

 .8يساعد ْالفرد ْعمٍ ْالتغمب ْعمٍ ْالمعوقات ْالشخصية ْالتي ْتحوؿ ْدوف ْقدرتو ْعمٍ ْالتعبير ْعف ْإمكاناتوْ
اإلبداعيةْ .

 .9يوضحْلألفرادْمساراتْالتطويرْوالتجديدْفيْمنظماتيـْ .

.10
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يدفعْاْلفرادْإلٍْالدخوؿْفيْمنافساتْالتحديْوالتميزْمعْاآلخريفْ.

يساعد ْاْلفراد ْفي ْإعادة ْتحديد ْأىدافيـ ْوتصوراتيـ ْعف ْالعمؿْ ،وبالتالي ْقدرتيـ ْعمٍ ْالظيورْ

بصورْإبداعيةْمتجددةْومستمرةْْ.الصميعيْ(ْ.)ْwww.manhal.netْ:2008

بينماْيشيرْ(إسحؽْ )2012ْ،إليْأفْأىمية اإلبداع اإلداري تظير في أنو يساعد المنظمة في
العمؿ بصورة أفضؿ مفْخَلؿ تحسيف التنسيؽ والرقابة الداخمية والييكؿ التنظيمي ،كما يؤدي إلٍ تحسيف

العمميات اإلبداعية التي تمكف المنظمة مف الستمرار ومواصمة ْعمميا ،وايجاد الحموؿ اإلبداعية

لممشكَلت التي تواجييا بكفاءة وفاعمية ،والٍ إحداث تغييراتْإيجابية في بناء المنظمة وفي عممياتيا
اإلدارية ،ويساعدىا عمٍ التكيؼ والتفاعؿْمع المتغيرات البيئية المحيطة بيا ْكاف ًْة ،وتحسيف إنتاجيتيا،
والرتقاءْبمستوا أدائيا وأداء العامميف فييا ،وايجاد اكتشافات ومقترحات وأفكارْلوضعْأنظمة ولوائح
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واجراءات وأساليب عمؿ جديدة مبدعة وخَلقة ،اْلمر الذي ينجـْعنوْبروز برامج وخدمات خارج أنشطة

المنظمة الرئيسةْ،وتحسيفْالمنتجاتْوالخدمات التيْتقدمياْلمجميورْالمستفيذْمفْالخدمة

(إسحؽْ .)103ْ:2012ْ،

ويخمصْالباحثْإلٍْأفْاإلبداعْاإلداريْأصبحْضرورةْلْيمكفْالستغناءْعنياْْليْمؤسسةْأوشركةْ
أو ْدولة ْلموصوؿ ْبأفرادىا ْإلٍ ْالرفاىيةْ ،والٍ ْالتنظيـ ْالفاعؿْ ،والٍ ْاإلنتاجية ْالتي ْتتماشٍ ْومتطمباتْ

العصر ْوالٍ ْإشبا ع ْحاجات ْالناس ْالمختمفةْ ،والتي ْتمكنيا ْمف ْالبقاء ْعمٍ ْالحياة ْفي ْخضـ ْالتنافسْ
الدوؿْ.ويضيؼْالباحثْبعضا ْمف ْنقاط ْىذهْ
ًْ
اإلبداعيْالكبير ْبيفْكؿْالمؤسساتْوالشركاتْوالمصانعْو
اْلىميةْلإلبداعْاإلداريْوىيْ ْ:

 .1تنظيـْالحياةْالعامةْوالمؤسساتْوالتربويةْوالمؤسساتْالعامةْباختَلؼْأنواعياْ .
 .2الحاجةْالماسةْلإلبداعْاإلداريْلمتقدـْوالرقيْوالتغمبْعمٍْالمشكَلتْفيْمجالتْالعمؿْالمؤسساتيْ
كافةًْ.

ْ .3يعمؿ عمٍ ْرفع ْالروح ْالمعنوية ْلألفراد ْالعامميف ْويعمؿ ْعمٍ ْتفجير ْالطاقات ْالكامنة ْلدا ْاْلفرادْ
وتبنييا.

ْأفكار ْجديدة ْ ْومف ْثـ ْاستخداميا كسَلح ْلمتغيير والتطوير وحؿ
ًْا
 .4يفرض ْعمٍ ْالمؤسسات ْأف ْتتبني
المشكَلتْ.

 .5يعتبرْاإلبداع اإلداري أحد وسائؿ التجديد والتغييرْفيْالمؤسسات.
اْتنافسياْبيفْالمؤسسات.
يْبعد
 .6يعتبرْاإلبداع اإلدار ً
ً
ْ

 14.2.2خصائص ادلثذػنيْ :

المبدع في مجاؿ اإلدارة ىو في الغالب فرد يحب المخاطرة ،ويسعٍ ْلمعرفة المجيوؿ ،ويحاوؿ أف

كثير عف خصائص الفرد المبدع
يقا لـ يسمكو أحد مف قبمو ،وخصائص اإلداريْالمبدع ل تختمؼ ًا
يسمؾ طر ً

إل أف اإلداري المبدع يوظؼْأفكاره في مجاؿ اإلدارةْ ْ.

وْأشارْ(الريفيْ)2008ْ،إلٍْخصائصْالمبدعيفْكماْيمي:

مثؿْ:المبدعْغالباْيكوفْلو ْاىتماـْكبيرْفيْاْلسرةْ،وْأجواْؤهْاْلسريةْغنيةْ
 .1الخصائص التطورِ ْ :
ً
ْ،منكباْعمٍْالمطالعةْ،يحبْالدراسةْوالنجاح.
ًْ
ْ،مبادر
ًْا
بالخبراتْوالتنوعْ،ويثابرْعمٍْالعمؿ

مثؿْْ:منضبطْذاتياْ،ينتبوْْلدؽْالتفاصيؿْ،يتحمؿْالقمؽْوالغموضْ،ويحبْ
 .2الخصائص المنطقِ ْ :
ً
المغامرةْ،يحبْالمسائؿْالمعقدةْ،القدرةْعمٍْالتفكيرْالمتشعبْ،يمتمؾْمعرفةْكبيرة.

ائدْ،يقدـْأفكاراْجديدةْلحؿْالمشكَلتْ،
 .3الخصائص الحدسِ ْ :مثؿْ:منفتحْبَلْحدودْْ،لديوْحماسْز
ً
لديوْالقدرةْعمٍْالتعبيرْعفْنفسوْوأفكاره.
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 .4الخصائص العاطفِ  :مثؿ :كؼء ْفيْالتعبيرْعفْنفسوْ ،ينجذبْإلٍْالمواقؼْالمجيولةْوالمحيرةْ ،لوْ
قدرةْعمٍْدمجْالعناصرْالمتفرقةْ،يتحمؿْالمواقؼْالمربكةْ،لوْالقدرةْعمٍْالتركيزْ،سريعْالبدييةْ.

 .5الخصائص الحسِ ْ :مثؿْ :يضبط ْنفسو ْويتحكـ ْبذاتوْ ،عنده ْقدرة ْعمٍ ْالستفادة ْمف ْالعناصرْ
والمفاىيـْ ،ل ْيستعجؿ ْالنياياتْ ،لديو ْاىتماـ ْبالعالـ ْالخارجي ْوالداخميْ ،يتقبؿ ْالصراعات ْوالتوترْ،
عندهْقيـْنظريةْوجماليةْمرتفعةْ(الريفيْ.) www.wata.cc:ْ2008،
وتضيؼْ(ْأىؿْ)2009ْ،بعضْخصائصْالمبدعيفْكماْيمي:

 .1يبحثوف عف الطرؽ والحموؿ البديمة ول يكتفوف بحؿ أو طريقة واحدة.
 .2لدييـ تصميـ وارادة قوية.

 .3لدييـ أىداؼ واضحة يريدوف الوصوؿ إلييا.
 .4يتجاىموف تعميقات اْلخريف السمبية.

 .5ل يخشوف الفشؿ ) أديسوف جرب ٓٓ ٔ٠تجربة قبؿ أف يخترع المصباح الكيربائي(.
 .6ل يحبوف الروتيف.
 .7يبادروف.

 .8إيجابيوف ومتفائموف(ْأىؿ.)136ْ:2009ْ،
وىناؾْمفْتناوؿْخصائصْالمبدعيفْعندْالمديريف ،فقدْاتفؽْكؿْمفْ)ىَلؿْ،)52ْ:1997 ،و

(انعبخص وشهداٌْ،)21:2111 ،و(ْالشاعرْ،)25ْ:2016ْ،و(بموانيْ)18ْ:2008ْ،عمٍْأىـ خصائص

المديريف المبدعيف ْالتي تسيـ في بمورةْالسموؾ اإلبداعيْكما يأتي:

 .1الخصائص العقمِ ْ :وتتمثؿ في القدرة عمٍ إنتاج أكبر قدر مف اْلفكار الجديدة المفيدة في ْوقت
القدرة عمٍ تغيير اتجاه التفكير بسيولة ،لكي يستطيع التكيؼ ْمع
محدد ،والمرونة في التفكير ،و ْ

الظروؼ المتغيرة ،والقدرة عمٍ تنظيـ اْلفكار في أنماط أوسع وأشمؿ قبؿ التوصؿ إلٍ بناءْالنموذج
التفكيري الجديد ،مف خَلؿ التخيؿ ،والتأليؼ ،والتركيب ،والبناء ،والتحميؿ ،واعادة ْالتنظيـ ،والخروج

الدائـ عف المألوؼ بتبني فكر كسر اإلطار ،والتفكير بطريقة لماذا؟ وكيؼ؟ ْوادراؾ العَلقة المباشرة
َل ،والعتماد عمٍ التفكير
بيف الطريقة التي ينظر إلييا لممستقبؿ وبيف ما سيكوف عميو المستقبؿ ْفع ًْ
التباعدي ،الذي يقوـ عمٍ التشعب ،وأنو ليس ىناؾ طريقة أو حؿْواحد صحيح لممشكمة ،والستقَلؿ
في التفكيرْ) ىَلؿ.)52ْ:1997 ،

 .2الخصائص الشخصِ والدافعِ

:

وتكمف في الميؿ إلٍ المخاطرة ،وتقبؿ الغموض ،وعدـ ْالتقيد

بالتعميمات واْلنظمة ،وكسر القيود الذاتيةْ ،بالميؿ إلٍ الدعابة والمرح ،وتحويؿ اْلزماتْإلٍ فرص،
حتٍ ولو كانت وسط مجموعة مف المتغيرات ،التي تبدو مف الوىمة اْلولٍ أنيا تندد ْبوقوع أزمة،
وعدـ التفكير في بذؿ الجيد بقدر التفكير بتحقيؽ النتيجة ،والىتماـ بإحراز النجاح ْأكثر مف تجنب
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الفشؿ ،وتحميؿ احتمالت النجاح بدقة ،والتمتع بشخصية مبادرة ،واللتزاـ ْالشخصي القوي تجاه

المدرسة ،وامتَلؾ ضبط وتحكـ داخمييف ،والىتماـ باآلخريف وآرائيـْ،والتمتع بالثقة بالنفس ،وتحمؿ

المسئولية ،والتحمس ْلفكاره وتنفيذىا في الواقع ،والنفتاح عمٍ ْالخبرات الجديدة ،واللتزاـ بالعمؿ
والتأمؿ ،والقدرة عمٍ التكيؼ ،والجرأة في إبداء اآلراءْ،وتقديـ المقترحات الَلزمة.

 .3الخصائص المعرفِ ْ :وتتمثؿ في حب القراءة والطَلع ،والميؿ إلٍ البحث والتحقيؽْ ،واستخداـ
المعرفة الموجودة كأساس إلنتاج أفكار جديدة ،والقدرة عمٍ التعامؿ مع النظـ الرمزية ْواْلفكار

المجردة ،وتنويع الىتمامات واليوايات.

توافرىا مف فرد آلخر
وتجدرْاإلشارةْإلٍْأفْالخصائص التي تميز المديريف المبدعيف يختمؼ ْ

طبقاْلعدد مف المعايير منيا :البيئة التي نشأ بيا المدير ،ودرجة الستعداد الشخصي عنده ،والمواقؼْ
ًْ
التي تعرض ليا ،واْلقراف ،وفرؽ العمؿ والعامميف في المدرسةْ(بموانيْ .)18ْ:2008ْ،
بينماْيراْ(ْالقريوتيْ)1993ْ،المديريفْالمبدعيفْيتميزوفْْبالخصائصْالتاليةْ :
ْ

 .1امتَلؾْالبصيرةْالخَلقةْوتعنيْالقدرةْعمٍْتصورْبدائؿْعديدةْلحؿْالمشكَلتْْ .
 .2الثقةْبالنفسْوباآلخريفْلدرجةْكبيرةْْ .

 .3القدرةْعمٍْالتعامؿْمعْمقتضياتْالتغييرْ .
 .4القدرةْعمٍْالتكيؼْوالتجريبْوالتجديدْ .
 .5الجرأةْفيْإبداءْاآلراءْوالمقترحاتْ .

 .6التمتعْبالستقَلليةْالفرديةْ(ْالقريوتي.)264ْ:1993ْ،

اإلدارييفْالمبدعيفْفوصفيـْبأنيـْالمديروفْالذيفْينموفْ
بينماْأشارْ(حبيبْ)2005ْ،إلٍْخصائصْ ْ

الميارات ْالتحميمية ْالتي ْتقود ْالقتصاديات ْالمحميةْ ،وىـ ْالذيف ْيدعموف ْالمجتمع ْالمدني ْويقودوفْ
الحكوماتْالفعالةْويتخذوفْالق ارراتْالميمةْالتيْتترؾْأثرىاْفيْالمجتمعاتْبرمتيا(حبيبْ .)ْ4:ْ2005ْ،
وأشارْ(العاجزْوشمدافْ )2010ْ ،إلي ْإف استخداـ السموؾ اإلبداعي لممديريف يحدد المشكمة بدقة،

نظراْإلنتاج أفكار متعددة ،ويعمؿ عمٍ ترشيد الموارد المستخدمة في حؿ
ويزيد مف القدرة عمٍ حمياً ،
المشكَلت ،وتحسيف أساليبْالعمؿ ،كما يعمؿ عمٍ حؿ المشكَلت مف جذورىا نتيجة أصالة الفكرة ْ.كما
أف السموؾ اإلبداعي يعد المعيار الدقيؽ والصحيح لعممية التغيير؛ ْلنو بمثابة باعث عمٍْاستنباط أفضؿ

ما لدا المديريف ،ويسيـ في تقديـ خدمات متميزة لممستفيديف تفوؽ توقعاتيـ ،ويعزز بيئة العمؿ بالنفتاحْ

والثقة ،وي ْوفر الوقت والجيدْ(العاجزْوشمداف.ْ)20ْ:2010ْ،

ويخمص ْالباحث ْإلٍ ْأف ْخصائص ْالمبدعيف ْكثيرة ْو ْمتعددةْ ،فيـ ْيتميزوف ْبالمبادرة ْوالنبوغْ

المبكر ْوالمطالعة ْوالذكاء ْوالتفوؽ ْفي ْالدراسة ْوالحماس ْوالستقَللية ْفي ْالشخصية ْوحب ْالمغامرةْ
والكتشاؼْوالتجريبْوالقدرةْعمٍْالتفكيرْالعمميْوالتطبيؽْالجيدْلألفكارْوالخوضْفيْغيرْالمألوؼْمفْ
اْلفكارْ،ولدييـْطَلقةْفيْالتعبيرْومرونةْفيْاْلفكارْوالتجريبْوالتبديؿْوالتغييرْوالصبرْوالحكمةْ،ولْ
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يمكفْأفْتتوافرْكؿْالخصائصْفيْْالشخصْالمبدعْولكفْتوجدْىذهْالخصائصْفيْالشخصْالمبدعْ

ْلمديري ْالمدارس ْيجب ْأف ْيتمتعوا ْبالكثير ْمف ْىذهْ
ْ
بصورة ْمميزة ْأكثر ْمف ْغيره ْمف ْالناسْ ،وبالنسبة

الصفاتْأوْحتٍْالحدْاْلدنيْمفْىذهْالصفاتْحتٍْيستطيعواْالرتقاءْبمدارسيـْإلٍْاإلبداعْ،كماْيجبْ

أفْتحرصْاإلدارتْالتربويةْالعمياْعندْعقدْاختباراتْومسابقاتْلختيارْمديريْالمدارسْأفْتتوافرْفيمفْ
ْا
تختا رىـْمفْالمديريفْالكثيرْمفْىذهْالصفاتْ،كماْيجبْعقدْدوراتْتدريبيةْليـْلصقؿْىذهْالصفاتْ

وتطويرىاْلداْالمديريفْ ْْ.
ْ

 15.2.2يؼىلاخ اإلتذاع اإلدارٌ:

أشارْ(السويدافْوالعدلونيْ)2004ْ،إلٍْأربعةْمعوقاتْأساسيةْلإلبداعْاإلداريْتثمتؿْفيماْيميْ :

 .1معوقات نفسِ  :الخضوعْلمطرؽْ المألوفةْفيْالحؿْ،ومقاومةْالتغييرْ،اإليمافْبأفْقواْخارجيةْتتحكـْ
بنا ْمثؿ ْالقوانيف ْأو ْالرئيسْ ...إلخْ ْ ،ونقص ْالثقة ْبالنفس ْوبأفكارنا ْوتصوراتناْ ،الخوؼ ْمف ْالظيورْ

بمظيرْاْلغبياءْ،الخوؼْمفْالخطأْوالتقريعْوالموـْوالسخريةْ،عدـْالجرأةْواعَلفْالرأيْالمخالؼْماْ
داـ ْالجمي ع ْمتفقيف ْعمٍ ْغيرهْ ،اإلحساس ْبالعجز ْعف ْتغيير ْالواقعْ ،التكرار ْوالعتياد ْوالخوؼ ْمفْ
الجديدْ،العزلةْوعدـْالنفتاحْعمٍْاآلخريفْ،اللتزاـْبالمألوؼ(اإلنسافْأسيرْماْيألؼ)ْ .

 .2معوقات ذىنِ ْ :مثؿ ْالتصاؽ ْفكرة ْوجود ْإجابة ْواحدة ْصحيحة ْلممشكمة ْفقطْ ،السماح ْلآلخريف ْأفْ
يقرروا ْلنا ْما ْىو ْصواب ْوما ْىو ْخطأْ ،إصدار ْاْلحكاـ ْالمسبقة ْوغير ْالمدروسة ْوغير ْالمتأنيةْ،
ضعؼ ْالمَلحظة ْوالنظر ْلألمور ْنظرة ْسطحيةْ ،عادات ْالتفكير ْوالنمطيةْ ،النظرة ْالجزئية ْغيرْ

الشموليةْلألمورْ،القيودْوقمةْالحريةْلمتفكيرْ .

 .3معوقات بِئِ داخمِ ( األسرة والمدرس )ْ:مثؿْاستخداـْعبارةْ"ىذاْعيب"ْبعضْأقواؿْالوالديفْمثؿْ
"إننيْأخاؼْعميؾ"ْْ،تك اررْكممةْ"ل"ْعمٍْسمعْالبفْدوفْإعطاءْالبديؿْ،عدـْإدراؾْخطورةْعبارةْْ

"اسكتْواخرس"ْ،الضربْفيو ْمقتمةْلإلبداعْ،السخريةْتعيؽْاإلبداعْ،عدـْالنتباهْوالنصاتْحرمافْ

لعقؿْالطفؿْ،غيابْالتشجيعْالمناسبْيضعؼْالدافعيةْلإلبداعْ،صراخْالمدرسْبوجوْالطفؿْالمتسائؿْ
"سكوت"ْْ،استيزاءْالمدرسْبطريقةْإجابةْالطفؿْ،قوؿْالمدرسْلمطفؿْ"لْتسأؿ"ْْ .

 .4معوقات بِئِ خارجِ ( العمل والمجتمع )ْ :مثؿ ْجو ْاإلدارة ْالرديءْ ،التضييؽ ْاإلداريْ ،إدارةْ
المشروعْالسيئةْ،التقويـْوالضغطْالنفسيْ،عدـْكفايةْالمصادرْوالمواردْ،الضغطْالزمنيْوقيودْالوقتْ
ْ،التركيزْعمٍْالمحافظةْعمٍْالوضعْالقائـْ،المنافسةْالمضرةْبالمصمحةْالعامةْ،قياـْالبعضْبالنقدْ

والتجريح ْوالمعارضة ْواليجوـ ْعمٍ ْاْلفكار ْالجديدةْ ،عدـ ْوجود ْأنظمة ْجيدة ْلكتشاؼ ْالمبدعيفْ،

تراكـْالتخمؼْالحضاريْلألمةْعمٍْمدا رْالسنواتْالسابقةْ،الجوْالسياسيْالعاـْالذيْيحدْمفْاإلبداعْ
(الديكتاتورية ْتقتؿ ْاإلبداع)ْ ،عدـ ْوجود ْالمكافأة ْالمَلئمةْ ،طريقة ْتقسيـ ْالعمؿ ْالجامدةْ ،السياساتْ
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والخطوات ْالنمطيةْ ،الرقابة ْالدقيقة ْوالتنظيـ ْالرسميْ ،الىتماـ ْباْلجؿ ْالقصير ْوليس ْالطويؿْ ،عدـْ

ْوعدـ ْوجود ْحوافزْ ،طريقة ْاتخاذ ْالق اررات ْفي ْالمنظمة ْبشكؿ ْبيروقراطيْ ،أىداؼْ
وجود ْتسييَلت ْ

المنظمةْغيرْطموحةْ(السويداف والعدلوني.)85ْ:2004 ،

ْْْْْبينماْأضاؼْ(حبيبْ،)27ْ:2005ْ،و(ْالسكارنةْ)59ْ:2010ْ،لعقباتْأوْمعوقاتْاإلبداعْْ

اإلداريْماْيميْ :

 .1العقبات الشخصِ ْ:مثؿْضعؼْالثقةْبال نفسْوالميؿْلممجاراةْوالحماسْالمفرطْوالتفكيرْالنمطيْ .
 .2العقبات الظرفِ ْ :وتتمثؿ ْفي ْمقاومة ْالتغير ْأو ْالرضا ْباْلمر ْالواقعْ ،عدـ ْالتوازف ْبيف ْالتنافسْ
والتعاوفْ.
فيْحيفْانفردْ(ْعميْوالحاكـْْ)2015ْ،فيْالدافعيةْكأحدْمعوقاتْاإلبداعْاإلداريْ.

معوقات الدافعِ  :أثبتت اْلبحاث أف توصؿ الفرد لمجديد يتطمب رغبة حقيقية مف جانبو تدفعو لمتوصؿ
مدفوعا لمدرجة التي تجعمو يبذؿ الجيد اإليجابي المحقؽ لإلبداع ،ويؤدي عدـ
إليو ،ولْبد أف يكوف الفرد
ً
تشجيع الفرد وتحفيزهْبالطريقة المَلئمة وعدـ حصولو عمٍ احتراـ اآلخريف وتقديرىـ ومساندتيـ لو إلٍ
إعاقة اإلبداع ووضع حاجز ضدْاْلفكار الجديدة (ْعميْوالحاكـ.)185ْ:2015ْ،

ْبندا ْصنفيا ْفي ْستْ
ْ
بينما ْذكر ْ( ْىيجافْ )1999ْ ،معوقات ْاإلبداع ْفي ْأكثر ْمف ْخمسة
ْوعشريف ً

فئات ْرئيسية ْوىيْ :المعوقات ْاإلدراكيةْ ،والمعوقات ْاإلنفعاليةْ ،والمعوقات ْالثقافيةْ ،والمعوقات ْالبيئيةْ،

يةْ.ونظراْلَلختَلفاتْبيفْالباحثيفْفيْمعوقاتْاإلبداعْْوعددىاْ
والمعوقاتْالفكريةْ،والمعوقاتْالتعبير
ً
وىيْكثيرةْفقدْلخصياْىيجافْفيْعشرْنقاطْْوىيْ :

 .1صعوبةْتحديدْالمشكمةْوتنقسـْلقسميفْ:النظرةْالضيقةْلممشكمةْ،واْللفةْالزائدةْبالمشكمةْ .
 .2الستعجاؿْفيْمحاولةْالوصوؿْلحؿْلممشكمةْ .
 .3الخوؼْمفْالفشؿْ .

 .4غيابْالدوافعْلحؿْالمشكَلت.
 .5التمسؾْبالمألوؼ.

 .6الختيارْغيرْالمَلئـْلوسيمةْمعالجةْالمشكَلت.
 .7غيابْالمساندةْوالدعـ.

 .8انعداـْالثقةْبيفْالرؤساءْوالمرؤوسيف.
 .9عدـْتوفرْالبيئةْالمَلئمةْلإلبداع.
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التأثرْبالقيـْوالمعتقداتْالسائدةْفيْالمجتمعْوالمؤسسة(ْىيجاف.)433-408ْ:1999ْ،

بينماْأضاؼْ(ىَلؿْ)1997ْ،أفْمعيقاتْاإلبداعْْاإلداريْتتمثؿْفيماْيميْ ْ:
73

 .1التكرارْوالعتيادْ .

 .2اْلحكاـْالمسبقةْْ .
 .3الجمودْوالكسؿْْ .

 .4القصورْوعدـْالقدرةْعمٍْإظيارْالفكرةْ(ىَلؿ.)76-74ْ:1997ْ،
ولخص (الزاملً )2013 ،معوقات اإلبداع اإلداري بالشكل التالً :
شكل رقم ( ) 1

المعوقاتْالعقمية
المعوقاتْالبيئية

المعوقاتْاإلنفعالية

معوقات اإلبداع
اإلداري

المعوقاتْالدافعية

المعوقاتْالتنظيمية

(ْالزاممي)60ْ:2013ْ،

ْ
ْ

ويخمص الباحث إلٍ أف معيقات اإلبداع اإلداري في ْالمدارس ْنوعافْ :اْلوؿ داخمي :خاصْ

بشخصية المدير وما يتعمؽ بيا مف قدرات عقمية ونفسية وانفعالية ،والثاني خارجي :ويتضمفْمعيقات

ونظر ْلىمية تنمية اإلبداع ْاإلداري كركيزة
ًا
خارجيا،
اإلبداع اإلداري داخؿ المنظمة ومعيقات أخرا ْ
تممس معيقات اإلبداع اإلداريْداخؿ المدارسْوخارجيا،
لمتطوير اليادؼ إلٍ رفع مستوا اْلداء ،ينبغي ُ
والعمؿ عمٍ التغمب عمييا أو الحد منيا ،وذلؾ عف طريؽ وضعْالرجؿ المناسب في المكاف المناسب

والتمسؾ بالقيـ اإلنسانية واحتراـ جميع اْلفكار ودعمياْباإلضافة إلٍ توفير الموارد والمصادر كافةًْ التي

تساند الجيود اإلبداعية لممدير في سبيؿ تحقيؽْاْلىداؼ التربوية بفاعميةْ.كماْيجب عمٍ اإلدارة التربوية

العميا تشجيع المديريف عمٍ تقديـ أفكارْجديدة ،وبث جو مف الطمأنينة واتاحة الحريات والسماحْبالنقد

البناء ،وتوفير الموارد المادية والتسييَلت اإلدارية كافةً ْحتٍ يتسنٍ لممديريف إطَلؽ ْالعناف ْْلفكارىـْ
وإلمكانياتيـ اإلبداعية في ظؿ نظاـْتعميميْوتربوي مرفْ .
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ْويضيؼْالباحثْأفْىناؾْبعضْالمعوقاتْلإلبداعْاإلداريْبصفةْعامةْمثؿْ :

 .1معوقات مالِ  :مثؿْقمة الحوافز المادية والمعنوية ْلصحاب اْلفكار اإلبداعية والتجديدية.
 .2معوقات مجتمعِ  :مثل:

ْأْ -عػداءات بعػض الػدوؿ ذات الييمنػة القتصػادية والسياسػيةْعمػٍْدوؿْأخػرا ،والحػرص عمػٍ عػدـ
ظيور مبدعيف فييا.

ب -نظـْالتعميـْالقائمةْعمٍْالتمقيفْ،باإلضافةْلمتنشئةْالقائمةْعمٍْالقيرْفيْاْلسرةْْوالمجتمع.
ْ

ت -سػيادة بعػض المفػاىيـ والتقاليػد الجتماعيػة الخطػأ ،مثػؿ العػاداتْالمتعػارؼ عمييػا فػي المجتمػعْ
ْ
شابا.
والمتمثمةْبأف "ْالحكمة تأتي ْمفْكبارْالسف" ،مما يعني أفْالمبدع ل يمكف أف يكوف ً
جدول ( )5 . 2
 16.2.2يمارَح انمائذ ادلثذع وانمائذ انتمهُذٌ

القائد التقمِدي

القائد المبدع

غيرْمرفْ .

يترجـْالمعرفةْإلٍْاختياراتْجديدةْ .

يممؾْأفكارْتتسـْبأنياْجديدةْومفيدةْومتصمةْبحؿْمشكَلتْ قائدْتنفيذيْينفذْالموائحْوالقوانيفْ .
ًْا
معينةْ .
إعادةْترتيبْاْلنماطْالمعروفةْمفْالمعرفةْفيْأشكاؿْفريدة ْ .يدعـْمدخؿْالحؿْالوحيدْالصحيحْ .
تفكيرْالقائدْالمبدعْْيعتبرْاستجابةْمستحدثةْذاتْجدواْ .

يغمبْعميوْالخوؼْمفْالتحداْومواجيةْ

القدرةْعمٍْتكويفْترابطاتْواكتشاؼْعَلقاتْجديدةْ .

عدـْاإللماـْبالمتغيراتْالبيئيةْ .

قادرْعمٍْإحداثْالتغييرْ .

يحرصْعمٍْالمألوؼْويرفعْشعارْليسْفيْ

لديوْثقةْعاليةْبنفسوْ،مثابرْ،يأخذْزماـْالمبادرةْ،حازـْ .

المؤسسةْمستيدفةْلألزماتْ .

المجيوؿْ .

اإلمكافْأبدعْمماْكافْ .

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ(ْالبازْ،د.ت)70ْ:
ويخمصْالباحثْإلٍْأفْالقائدْالمبدعْمبادرْ،ومثابرْ،وباحثْ،وحازـْ،وصبورْ،ولديوْمعرفةْ

كبيرةْح ْوؿْمعظـْاْلمورْْ،ويقوـْبالتجاربْ،ويشجعْاآلخريفْعمٍْالتجريبْْ،ولديوْقدراتْكبيرةْعمٍْْ

تحسسْالمشكَلتْ،والربطْبيفْالعناصرْواْلحداثْلستنتاجْالحموؿْالمناسبةْباإلضافةْلقدرتوْالكبيرةْْ
عمٍْحؿْالمشكَلتْ ْ.
ْ
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انفصم انثانث

ْْْْْْ1.3المقدمة.

انذراضاخ انطاتمح

ْْ1.1.3

ُ َ َّ َ
احملىر األول :انذراضاخ ادلتؼهمح تانمُادج ادلىزػح.

ْْ1.2.3

احملىر انثاٍَ :انذراضاخ ادلتؼهمح تاإلتذاع اإلدارٌ.

ْ

الم َوَّزَعةْْ.
ْْْ2.1.3التعقيبْعمٍْالدراساتْالمتعمقةْبالقيادةْ ُ
ْْْ2.2.3التعقيبْعمٍْالدراساتْالمتعمقةْباإلبداعْاإلداريْ .

ْْْْْْْ3.3التعقيبْالعاـْعمٍْالدراساتْالسابقةْ .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

انفصم انثانث

 1.3ادلمذيح :

انذراضاخ انطاتمح

الم َوَّزَعة ْباىتماـ ْكبير ْمف ْالباحثيف ْالتربوييف ْوتنوعت ْموضوعات ْالبحثْ
ْحظي ْموضوع ْالقيادة ْ ُ

أسموباْحديثًاْاىتـْبوْالكثيرْمفْالباحثيفْ،ولكفْالقصورْ
ْ
ومجالتوْومتغير
الم َوَّزَعة ْ ً
اتوْ،حيثْتُعد ْالقيادةْ ُ
اؿْطاغياْعمٍْىذاْالموضوعْ،فكافْلبدْمفْالخوضْفيْىذاْالموضوعْلَلطَلعْعمٍْآراءْالباحثيفْ
ماز
ً

والتربوييفْالسابقيفْوجيودىـْلمتعرؼْعمٍْطرؽْإجراءاتيـْليذهْالدراساتْومقارنتياْبالدراسةْالحاليةْ .

ْْوقد ْقاـ ْالباحث ْبالطَلع ْعمٍ ْالعديد ْمف ْالدراسات ْوالبحوث ْالعربية ْواْلجنبية ْالتي ْتناولتْ

الم َوَّزَعة ْْواإلبداع ْاإلداري ْبشكؿ ْمنفردْ ،أو ْمع ْمتغيرات ْأخْرا ْفي ْالمراجع ْْوالْرسائؿْ
موضوع ْالقيادة ْ ُ

بويةْوالدوريات ْوالشبكة ْالعنكبوتيةْ،وذلؾ ْلَلستفادةْمنياْ،وبيافْأوجوْالتفاؽ ْوالختَلؼْ
والمجَلت ْالتر ْ
بينياْ،وتميزْالدراسةْعنياْ،وسوؼْيقسـْالباحثْالدراساتْالسابقةْإلٍْمحوريفْكماْيميْ :

المحور األول :الد ارسات المتعمق بالقِادة الم َوَّز َع :
المحور الثانُ :الد ارسات المتعمق باإلبداع اإلداري:
الم َوَّزَعةْ،ثـ ْالتعقيبْعمٍْ
وسوؼْيقوـْالباحثْبالتعقيبْعمٍْمحْورْالدراساتْالمتعمقةْبالقيادةْ ُ

معاْ ،وسوؼ ْيستعرض ْالباحثْ
محور ْالدراسات ْالمتعمقة ْباإلبداع ْاإلداريْ ،ثـ ْالتعقيب ْعمٍ ْالمحوريف ْ ًْ

الدراساتْمفْاْلحدثْلألقدـْوفؽْالتسمسؿْالزمنيْ .

ْ
ُ َ َّ َ
 2.3احملىر األول :انذراضاخ ادلتؼهمح تانمُادج ادلىزػح:
 )1دراضح اذلىر ( :)7117

بعنوان " :واقع ممارس مدِري المدارس الخاص لمقِادة الم َوَّز َع وعالقتو بجودة حِاة العمل من وجي نظر
المعممِن فُ محافظات غزة".
ىدفتْالدراسةْالتعرؼْإلٍْدرجػاتْتقػديرْمعممػيْالمػدارسْالخاصػةْلواقػعْممارسػةْمػديرييـْلمقيػادةْ

الم َوَّزَعػػةْوعَلقتيػػاْبػػدرجاتْتقػػديرىـْلجػػودةْحيػػاةْالعمػػؿْ،ولتحقيػػؽْذلػػؾْاسػػتخدمتْالباحثػػةْالمػػنيجْالوصػػفيْ
ُ
)ْمعمم ػاْ
باْلسػػموبْالتحميمػػيْ،وكانػػتْأداةْالد ارسػػةْعبػػارةْعػػفْاسػػتبانتيفْ،وتكونػػتْعينػػةْالد ارسػػةْمػػفْ(378
ً

ومعممةًْْمفْالعامميفْفيْالمدارسْالخاصةْ ْ .
ْ
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أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعػةْمػػفْوجيػةْنظػرْالمعممػػيفْكانػتْعنػػدْ
 .1الدرجػةْالكميػةْلممارسػػةْمػديريْالمػدارسْالخاصػػةْلمقيػادةْ ُ
وزفْنسبيْ(ْْ)%76.93أيْبدرجةْكبيرة.

ػتواْدللػةْ( ْ)   0.05بػيفْمتوسػطاتْدرجػاتْتقػديرْأفػرادْ
 .2توجدْفػروؽْذاتْدللػةْإحصػائيةْعنػدْمس ْ
الم َوَّزَعػػةْفػػيْمتغيػػرْالجػػنسْلصػػالحْ(المعممػػات)ْ ْوسػػنواتْالخدمػػةْ
العينػػةْلواقػػعْممارسػػةْمػػديرييـْلمقيػػادةْ ُ

لصالحْالفئةْ(أقؿْمفْ5سنوات)ْبينماْلْتوجدْعندْنفسْالمستواْتُعزاْلمتغيرْالتخصصْاْلكاديميْ.

 .3وجػػودْعَلقػػةْطرديػػةْموجبػػةْقويػػةْذاتْدللػػةْإحصػػائيةْبػػيفْدرجػػةْتقػػديرْأف ػرادْالعينػػةْلممارسػػةْمػػديريْ
ػتواْجػودةْحيػاةْالعمػؿْمػفْوجيػةْنظػرْالمعممػيفْ
الم َوَّزَعةْ ْودرجػةْتقػديرىـْلمس ْ
المدارسْالخاصةْلمقيادةْ ُ
فيْمحافظاتْغزةْحيثْبمغْمعامؿْالرتباطْ(.ْ)0.781

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْونشرْثقافتياْبيفْالمديريفْلمعمؿْعمػٍْتطبيقيػاْفػيْجميػعْ
 .1نشرْالمفاىيـْحوؿْمضموفْالقيادةْ ُ
المدارس.

الم َوَّزَعػةْْومقارنػةْأدائيػـْاْلفضػؿْعمػٍْ
 .2تعزيزْالمديريفْوالمعمميفْالػذيفْيقومػوفْباسػتخداـْنمػطْالقيػادةْ ُ
المستواْالعاـْلممدارسْباستخداـْاْلسموبْالمقارفْباْلفضؿْ.
ْ

 )7دراضح ياثُى ):(Trammell, J. Matthew, 2016
"THE RELATIONSHIP BETWEEN DISTRIBUTED LEADERSHIP AND
TEACHER AFFECTIVE COMMITMENT IN PUBLIC AND PRIVATE
SCHOOLS".
بعنوان  " :العالق بِن القِادة الم َوَّز َع وااللتزام العاطفُ لممعمم فُ المدارس الحكومِ والخاص " .

الم َوَّزَعة ْواللتزاـ ْالعاطفي ْلممعمميف ْفي ْالمدارس ْالحكوميةْ
ْْْْىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْالعَلقة ْبيف ْالقيادة ْ ُ

والخاصة ْفي ْمدينة ْجيفرسوف ْبولية ْتينيسي ْاْلمريكية ْوالتحديات ْالتي ْتواجو ْالمربيف ْفي ْالمناخ ْالمدرسيْ،
)ْمعمماْومعمم ًة ْمفْ
واستخدـْالباحثْالمنيجْالوصفيْبمجالوْالرتباطيْ،وتكونتْعينةْالدراسةْمفْ(ْ134
ً

المدارسْالعامةْوالمدارسْالخاصةْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعة ْواللتزاـ ْالعاطفي ْلممعمميف ْفي ْالمدارس ْالحكوميةْ
 .1وجود ْعَلقة ْإيجابية ْمعتدلة ْبيف ْالقيادة ْ ُ
والخاصةْ ْ.

ْإحصائيا ْفي ْالعَلقات ْالمتبادلة ْبيف ْمعممي ْالمدارس ْالعامة ْوالخاصة ْعندْ
ًْ
 .2ل ْيوجد ْاختَلؼ ْداؿ
ْ

الم َوَّزَعة.
تطبيؽْالقيادةْ ُ
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 )3دراضح ػثًاٌ  ،انتفطري ( : )Usman ,Tafsir, 6112
" Dimensions of Principals Distributed Leadership in Improving School
"Performance in Secondary School at South Sulawesi Indonesia
بعنوان" :أبعاد القِادة الم َوَّز َع فُ تحسِن أداء مدِري المدارس الثانوِ فُ جنوب سوالوِزي بأندونِسِا".

المَْوَّزَعة ْفي ْتحسيف ْأداء ْمديري ْالمدارس ْالثانوية ْفي ْجنوبْ
ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْأبعاد ْالقيادة ْ ُ

سولويزيْبأندونيسياْباستخداـْالطرؽْالنوعيةْ.وكانتْعينةْالدراسةْ(ْ)9مفْالمعمميفْ،تـْالحصوؿْعمٍْ
البياناتْمنيـْعفْطريؽْالمقابمةْالنوعيةْ،تبيفْأفْىناؾْ(ْْ)ْ 4أبعادْلمبياناتْالرئيسيةْلممدرسةْالثانويةْ

المطموبة ْ ،تـ ْالحصوؿ ْعمييا ْمف ْالمقابَلت ْمع ْالمعمميفْ ،وىيْ :رؤية ْورسالة ْوأىداؼ ْالمدرسةْ ،ثقافةْ
المدرسةْ،والمسئوليةْالمشتركةْْ،والممارساتْالقياديةْ ْ.

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

يْالمدارسْْلفْلدييـْميمةْأكثرْتعقيداْ.
 .1أفْإدارةْالمدرسةْلـْتعدْالميمةْالرئيسيةْلمدير
ً
الم َوَّزَعةْ .
 .2أفْنموذجْالقيادةْيتحوؿْمفْىيكؿْاليرميةْإلٍْالقيادةْ ُ

 )4دراضح ػثذاهلل ( :)6112
بعنوان" :القِادة الم َوَّز َع لمدِري المدارس الثانوِ الخاص فُ محافظ عمان وعالقتيا بالتفاؤل األكادِمُ

لممعممِن من وجي نظرىم".

تعرؼ إلٍ مستوا ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة ْعماف لمقيادة
ىدفت ال ّ
الم َوَّزَعة ْوعَلقتيا بمستوا التفاؤؿ اْلكاديمي لممعمميف مف وجية نظرىـ ،وقدْاستخدمتْالباحثةْالمنيجْ
ُ

معمما ومعمم ْةً تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية.
تكونتْعينة الدراسة مف (ًْ )341
الوصفي ،وقد ّ
أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعة ْمف وجية
 .1إف مستوا ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة عماف لمقيادة ُ
طا ،إذ بمغ المتوسط الحسابي )  ( 3.23بانحراؼ معياريْ(ْ.)0.55
نظر المعمميف كاف متوس ًْ

 .2وجود عَلقة إيجابية ذات دللة إحصائية بيف مستوا ممارسةْمديري المدارس الثانوية الخاصة لمقيادة
الم َوَّزَعةْومستوا التفاؤؿ اْلكاديمي لممعمميف فيْىذه المدارس.
ُ
 .3وجود فرؽ ذي دللة إحصائية في مستوا ممارسة مديري ْالمدارس الثانوية الخاصة في محافظة

الم َوَّزَعةْيعزا لمتغير الجنس ولصالحْاإلناث ،ولـ تكف ىناؾ فروؽ ذات دللة إحصائية
عماف لمقيادة ُ

ْ

تُعزاْلمتغيري المؤىؿ العممي والخبرة.
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أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :
تنظيـ دورات تدريبية لمديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة عماف في مجاؿ ْالقيادةْ

متعرؼ ْإلٍ ماىيتيا وأىميتيا وكيفية توظيفيا في العمؿ اإلداري التربويْ،اجراء دراسة مماثمة
الم َوَّزَعة؛ ْل ّ
ُ

الم َوَّزَعة ْوتأثيرىا ْعمٍ ْالتعميـْ
لمدراسة الحالية عمٍ المدارس الحكومية في محافظة عماف ْحوؿ ْالقيادة ْ ُ
والتعمـْْ.
ْ

 )5دراضح أتى زر ( :)6112

بعنوان" :درج ممارس مدِري المدارس الثانوِ بمحافظات غزة لمقِادة الم َوَّز َع وعالقتيا بمستوى
الفاعمِ الذاتِ لدى معممِيم".
ىدفت ْالدراسة ْإلي ْالتعرؼ ْإلٍ ْدرجة ْممارسة ْمديري ْالمدارس ْالثانوية ْبمحافظات ْغزة ْلمقيادةْ

الم َوَّزَعة وعَلقتيا ْبمستوا ْالفاعمية ْالذاتية ْلمعممييـْ ،واستخدـ ْالباحث ْالمنيج ْالوصفيْ ،وكانت ْعينةْ
ُ
)ْمعمماْومعمم ًةْْ ْ.
الدراسةْعينةْعشوائيةْقوامياْ(ْْ400
ً
أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :
الم َوَّزَعةْمفْوجيةْنظرْالمعمميفْ
 .1بمغتْدرجةْممارسةْمديريْالمدارسْالثانويةْبمحافظاتْغزةْلمقيادةْ ُ
(ْْ)%76.08وبدرجةْكبيرةْحسبْالمحؾْالمستخدـْبالدراسةْ .

 .2توجد ف ْرْوؽ ذات دللة إحصائية بيفْمتوسطاتْتقديرْأفرادْالعينةْلدرجةْممارسة مديري ْالمدارس

الم َوَّزَعةْ تُعزا لمتغير الجنس وْذلؾْلصالحْاإلناث.
الثانوية في محافظات غزة لمقيادة ُ
 .3لْتوجدْفروؽْذات دللةْإحصائية بيفْمتوسطاتْتقديرْأفرادْالعينةْلدرجةْممارسة مديريْالمدارس

الم َوَّزَعة تُعزا لمتغير المؤىؿ ْالعممي ْ(بكالوريوسْ ،ماجستيرْ
الثانوية في محافظات غزة لمقيادة ُ
فأعمٍ)ْ،ومستواْالدراسةْ(ْأقؿْمفْْ5سنواتْ10ْ-ْ5ْ،سنواتْ،أكثرْمفْ10سنواتْ).

 .4وجودْعَلقةْطرديةْموجبةْذات دللة إحصائية بيفْممارسةْمديري ْالمدارس الثانوية في محافظات

الم َوَّزَعة ومستواْالفاعميةْالذاتيةْلمعممييـ.
غزة لمقيادة ُ
أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْ .
 .1عقدْدوراتْوْورشاتْتدريبيةْومحاضراتْلممديريفْوالمديراتْحوؿْمفاىيـْالقيادةْ ُ

 .2اعطاءْصَلحياتْأوسعْلمديريْالمدارس الثانوية في محافظات غزةْتمكنيـْمفْتوزيعْالمياـْالقيادية
ْ

عمٍْمعممييـ.

ْ
ْ
ْ
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 )6دراضح انُؼمىتُح و أخروٌ ( :)6112

بعنوان":درج ممارس القِادة المدرسِ الم َوَّز َع فُ مدارس التعمِم األساسُ بسمطن عمان وعالقتيا
ببعض المتغِرات الدِمغرافِ ".

الم َوَّزَعة ْفي مدارس التعميـ اْلساسي بسمطنة عماف
ىدفت ْالكشؼ عف درجة ممارسة القيادة ْ ُ
وعَلقتيا ببعض ْالمتغيْرات الديمغْارفية وىي النوع ،والمسمٍ الوظيفي ،والمحافظةْ ،والمؤىؿ العممي ،تـ

ْمدير ْومديرةً ْفي ْمحافظتي ْمسقط ْوالباطنةْ
استخداـ المنيج الوصفيْ ،وتكونت ْعينة ْالدراسة ْمف ْ(ً )22ا
جنوبْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْبشكؿْعاـْمفْوجيةْنظرْمساعدييـْوالمعمميفْ
ْ
 .1جاءتْدرجةْ
ممارسةْمديريْالمدارسْلمقيادةْ ُ
بدرجةْ"متوسطة"ْوبمتوسطْحسابيْقدرهْ(ْْ .ْ)3.33

الم َوَّزَعة ْتمثمت في صنع ْالقْاررات المدرسية بمتوسط حسابي وقدره
 .2أف أكثر الممارسات لمقيادة ُ
الم َوَّزَعةْتمثمت في محور الشراكةْالمجتمعية بمتوسطْحسابي
)ْ(3.57في حيف أدنٍْممارسة لمقيادة ُ
الم َوَّزَعة جاءت ْأعمٍ لصالح مدارس الذكور مقارنة
ْ
وقدره ) ،(3.08كما أف درجة ممارسة القيادة ُ
بمدارس اإلناث ولصالح مؤىؿْدبموـ فأعمٍ في محور تفويض السمطةْ.

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

وفقا لمخطة السنويةْ ،واْشْراؾ جميع
 .1إيجاد ْآلية واضحة مف قبؿ إدارة المدرسة في توزيع المياـ ْ ًْ
العامميف فييا لتحفيزْالمجيديف منيـ عمٍ تحمؿ المسئولية وقيادة المجموعات.

 .2إشراؾ المعمميف في صياغة الق اررات اإلدارية ومنحيـ بعض ْالصَلحياتْ ْ،وضرورة تدريب مديري

الم َوَّزَعةْفي مدارسيـ ،ودعميـْمف أجؿ تيسير التحوؿ مف
المدارسْأنفسيـ عمٍ كيفية تطبيؽ القيادة ُ
اْلنماط القيادية التقميدية إلٍْاْلنماط القائمة عمٍ التشارؾ والَلمركزية.

الم َوَّزَعة ْمف خَلؿ تنفيذ تمؾ اْلنشطة المدرسية ،والسماح ْلممعمـ بتنفيذ برامج متنوعة
 .3تفعيؿْالقيادة ُ
تنمي قدرة الطالب عمٍ تحمؿْالمسئولية.
 )7دراضح دطة اهلل ( :) 6112

بعنوان" :ﺩﺭج مماﺭس مدِري ﺍلمدﺍﺭﺱ ﺍالبتدﺍئِ بمحافظاﺕ غﺰﺓ لمقِاﺩﺓ الم َوَّز َع ًعالقتيا بمستﻮٌ
ﺍلرًﺡ ﺍلمعنﻮِ لدٌ ﺍلمعممِﻦ".

الم َوَّزَعةْْْْ
ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْدرجة ْممارسة ْمديري ْالمدارس ْالبتدائية ْبمحافظات ْغزة ْلمقيادة ْ ُ

وعَلقتيا ْبالروح ْالمعنوية ْلدا ْالمعمميفْ ،وكذلؾ ْالكشؼ ْعما ْإذاْكاف ْىناؾ ْفروؽ ْذاتْدللة ْإحصائيةْ
تبعاْلمتغيرات(ْالجنسْ،الجيةْالمشرفةْ،سنواتْالخدمةْْ،فترةْالدواـْ)ْعمٍْمتوسطاتْتقديراتْالمعمميفْ
ً
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الم َوَّزَعةْومستواْالروحْالمعنويةْ،استخدـْالباحثْالمنيجْالوصفيْ،وتكونتْعينةْ
لدرجةْممارسةْالقيادةْ ُ
الد ارسةْالتيْتـْاختيارىاْبطريقةْعشوائيةْطبقيةْمفْ(ْ)460معممًاْومعممةًْ .
أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعة ْمف ْوجية ْنظرْ
 .1بمغت ْدرجة ْممارسة ْمديري ْالمدارس ْالبتدائية ْبمحافظات ْغزة ْلمقيادة ْ ُ
المعمميفْ(ْ)76.21%وبدرجةْكبيرةْ .

 .2توجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْالعينةْلدرجةْممارسةْمديريْالمدارسْ
الم َوَّزَعة ْتعزا ْلمتغير ْالجنس ْ(ذكرْ ،أنثٍ)ْلصالح ْاإلناثْ ،ومتغيرْ
البتدائية ْبمحافظات ْغزة ْلمقيادة ْ ُ
الجيةْالمشرفة(ْالحكومةْ،الوكالةْ)ْلصالحْالوكالةْ .

ْ .3عدـ ْوجود ْفروؽ ْذاتْدللة ْإحصائية ْبيف ْمتوسطات ْتقديرات ْأفراد ْالعينة ْلدرجة ْممارسة ْمديريْ

الم َوَّزَعةْتعزاْلممتغيرتْسنواتْالخدمةْ(أقؿْمفْْ5سنواتْ،
المدارسْالبتدائيةْبمحافظاتْغزةْلمقيادةْ ُ
مفْْ5إلٍْْ10سنواتْ،أكثرْمفْْ10سنوات)ْ،وفترةْالدواـْ(ْصباحيْْ،مسائيْ)ْ .

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1م ارع ػاةْالحاجػ ػاتْالميني ػةْلممعمميفْوالكشػػؼْعنيػ ػاْخ ػَلؿْالعػ ػاـْالد ارس ػيْوت ػػوفيرْمي ازنيػ ػةْخاصةْلياْ
وعقدْاجتماعاتْدوريةْلموقوؼْعمٍْاحتياجاتيـْوكيفيةْتمبيتياْ .

 .2إعطػ ػ ػاء ْدورات ْتدريبيػ ػ ػة ْلم ػ ػػديري ْومعممػ ػ ػي ْالم ػ ػػدارس ْالحكوميػ ػ ػة ْووكالػ ػ ػة ْالغ ػ ػػوث ْالدوليػ ػ ػة ْفيْ
الم َوَّزَعةْفيْالمدارسْ .
محافظاتْغزةْلتدريبيـْعمٍْاستخداـْنمطْالقيادةْ ُ

 .3نشرْثقافةْتوزيعْالقيادةْبيفْمديريْالمدارسْوبيفْالمعمميفْ .
ْ

 )8دراضح راتُُذاراَج وﺁخروٌ (: )Rabindarang et al, 2014
"The Influence of distributed leadership on job stress in Technical and
"Vocational Education
بعنﻮﺍﻥ" :ﺃثر ﺍلقِاﺩﺓ الم َوَّز َع عمٍ ضغﻮﻁ ﺍلعمم فُ ﺍلتعمِﻢ ﺍلتقنُ ًﺍلمينُ"

الم َوَّزَعة ْعمٍ ْضغوط ْالعمؿ ْفي ْماليزياْ ،وقد ْاستخدـ ْالباحثْ
ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْأثر ْالقيادة ْ ُ

المنيج ْالوصفيْ ،حيث ْطبقت ْالدراسة ْعمٍ ْعينة ْمكونة ْمف ْ(ْ )359معم ًْما ْمف ْمعممي ْالتعميـ ْالتقنيْ
الم َوَّزَعةْ(ْ .)DLI
والمينيْ،وتـْجمعْالمعموماتْمفْخَلؿْأداةْعُرفتْبصؾْالقيادةْ ُ
أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعة ْالمستخدـْ ،وضغوط ْالعمؿ ْيسيراف ْفي ْمستوا ْمعتدؿ ْفي ْالتعميـ ْالفنيْ
 .1أف ْنمط ْالقيادة ْ ُ
والمينيْ ْ .

الم َوَّزَعة ْليا ْتأثير ْكبير ْعمٍ ْالتخفيؼ ْمف ْضغوط ْالعمؿْ ،وىذا ْيدؿ ْعمٍ ْأف ْالقيادةْ
 .2إف ْالقيادة ْ ُ
الم َوَّزَعةْقادرةْعمٍْالحدْمفْضغوطْالعمؿْ ْ .
ُ
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 )9دراضح خهُفح ( :) 7113

بعنوان ":درج ممارس مدِري وكال الغوث الدولِ بمحافظات غزة لمقِادة الم َوَّز َع وآلِات تفعِميا " .
ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْدرجة ْممارسة ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْالدولية ْبمحافظات ْغزة ْلمقيادةْ

الم َوَّزَعة ْمف ْوجية ْنظر ْالمعمميفْْ ،وآليات ْتفعيمياْ ،ولتحقيؽ ْىدؼ ْالدارسة ْاستخدمت ْالباحثة ْالمنيجْ
ُ
)ْمعمماْومعمم ًْةْ ْ.
ًْ
الدارسةْبطريقةْعشوائيةْطبقيةْاشتممتْعمٍْ(ْْ450
ْ
الوصفيْ ْ،وتـْاختيارْعينةْ
أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعة ْمفْمديري ْمدارسْوكالةْالغوثْالدولية ْبمحافظاتْغزة ْ ْكانتْكبيرةْ
 .1درجةْممارسةْالقيادة ْ ُ
وبنسبةْمئ ْويةْ(ْْ.)%78.33

الم َوَّزَعة ْتُعزا ْلمتغير ْلمجنس(ْذكرْ ،أنثٍْ)ْ
 .2وجودْفروؽْذاتْدللةْإحصائية ْلدرجة ْممارسةْالقيادة ْ ُ
لصالحْاإلناثْ.

الم َوَّزَعة ْتُعزا ْلمتغير ْالمؤىؿ ْالعمميْ،
 .3ل ْتوجد ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْلدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
وسنواتْالخدمةْ.

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْ،وتدريبْالمعمميفْعمٍْالمياراتْالقياديةْ
 .1تدريبْمديريْالمدارسْعمٍْاستخداـْمداخؿْالقيادةْ ُ
المختمفةْ .

الم َوَّزَعةْبيفْالمعمميفْوالمديريفْفيْالمدارس.
 .2نشرْالثقافةْالتيْتؤيدْتطبيؽْمدخؿْالقيادةْ ُ
ْ

 )11دراضح دَف وﺁخروٌ (:)Duif et al , 2013
"Distributed Leadership in practice : A descriptive analysis of distributed
.leadership in European schools".
بعنوان" :ﺍلقِاﺩﺓ الم َوَّز َع عمٍ ﺃﺭﺽ ﺍلﻮﺍقع :تحمِم ًصفُ فُ ﺍلمدﺍﺭﺱ ﺍألًﺭًبِ ".

الم َوَّزَعة ْفي ْالمدارس ْاْلوروبيةْ ،واستكشاؼْ
ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْمسؤوليات ْوأدوار ْالقيادة ْ ُ

بالتفصيؿْإلٍْأيْمديْيتـْتوزيعْالقيادةْفيْىذهْالمدارسْ،حيثْتـْتطبيؽْالد ارسةْعمٍْعينةْمكونةْمفْ

(ْ )1000مدير ْمدرسة ْمف ْمجتمع ْد ارسي ْبمغ ْ( ْ)15000في ْ(ْ)8دوؿ ْأوروبيةْ ،كذلؾ ْطبقت ْالد ارسةْ
عمٍْ(ْ)132مفْالمعمميفْوالمديريفْممفْيعمموفْفيْالمؤسساتْالخاصةْ،واستخدمتْالمنيجْالوصفيْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْفيْالمدارسْاْلوروبيةْجاءْبنسبةْمرتفعةْوعاليةْبمغتْ(ْ .)%75
 .1ممارسةْالقيادةْ ُ
الم َوَّزَعةْفيْالمدارسْ .
 .2ىناؾْتأثيرْواضحْلألزمةْالقتصاديةْعمٍْتطبيؽْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعةْكافْضئيَلًْ .
 .3دورْالتركيبْالييكميْفيْالمدرسةْفيْتوفيرْأنشطةْالقيادةْ ُ
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 )11دراضح تُاٌ ( : )Meng Tian: 2011
""DISTRIBUTED LEADERSHIP AND TEACHERS’ SELF-EFFICACY
بعنوان " :القِادة الم َوَّز َع والفعالِ الذاتِ لممعممِن".

الم َوَّزَعة ْوتأثيرىاْعمٍْالفعاليةْالذاتيةْلممعمميفْفيْ(ْْ)ْ 3مدارسْصينيةْ
ىدفتْالتعرؼْإلٍْالقيادةْ ُ

فيْشنغيايْ.عمٍْخمفية ْالمنيجْالوطنيْالثامفْلإلصَلح ْالتعميمي ْالتيْبدأتْفيْعاـْ(ْ،)2002فيْ

الم دارسْالصينيةْ.واستخدـْالباحثْعدةْأدواتْلجمعْالبياناتْمنياْالستبانةْكأداةْلجمعْالبياناتْالنوعيةْ
والكميةْمفْالمدارسْالثَلثْ،والمقابمةْالفرديةْلعددْ(ْ)13مديرْمدرسةْ،و(ْْ)ْ 4أياـْمراقبةْفيْالمدارسْ

لدراسةْالحالةْفيْالمدارسْالثَلثْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْموجودةْفيْالمدارسْالبحثيةْالثَلثةْفيْأشكاؿْمختمفةْ ْ.
 .1أفْالقيادةْ ُ
 .2يتـْتفويضْالسمطةْمفْخَلؿْالقنواتْالرسميةْوغيرْالرسميةْ ْ.

 .3القيادةْالمدرسيةْيمكفْتوزيعياْإماْفيْشكؿْطويؿْاْلجؿْأوْفيْقصيرْالمدا.

 .4تظيرْجميعْالمدارسْالبحثيةْالثَلثةْعمٍْمستواْعاؿْمفْالكفاءةْالذاتيةْفيْعمميةْصنعْالقرارْ،
العَلقات ْالشخصية ْوالتعاوفْ ،والدورات ْالتعميمية ْوالبحثيةْ ،وتأثير ْالمعمميف ْعمٍ ْثقافة ْالمدرسةْ،

ويعزوْمعممييـْمستواْعاؿْمفْالكفاءةْالذاتيةْلتمكيفْمديرْالمدرسة.
 )17دراضح انشثرٌ (:)6111

ع ".
بعنوانً" :ﺍقع مماﺭس مدِري المدارس ﺍلثانﻮِ بمدِن ﺍلرِاﺽ لمقِاﺩﺓ الم َوَّز َ

الم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْالمدارس ْالثانوية ْلمبنيف ْبمدينةْ
ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْواقع ْممارسات ْالقيادة ْ ُ

الرياضْوعددىـْ(ْ)83مديًْارْ ،ومشرفي ْاإلدارةْالمدرسيةْبمدينة ْالرياضْوعددىـْ(ْ)39مشرًْفاْوقدْقاـْ
الباحثْبإعدادْاستبانةْ،وطبقياْعمٍْعينةْالدراسةْبالكامؿْ،واستخدـْالمنيجْالوصفيْ .
أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْفيْمدارسْالتعميـْ
 .1ىناؾْتفاوتْفيْموافقةْأفرادْعينةْالد ارسةْعمٍْتحقؽْالممارساتْالقياديةْ ُ
الم َوَّزَعة ْوما ْبيفْ
العاـ ْحيث ْتتراوح ْما ْبيف ْموافقتيـ ْبدرجة ْعالية ْعمٍ ْتحقيؽ ْالممارسات ْالقيادية ْ ُ
موافقتيـ ْبدرجة ْمنخفضةْ،وكانت يزوﺳطبد يوافقزﻬى حول رحقق انًًبزﺳبد انقيبديخ انًوشﻋخ في
يدازض انزعهيى انعبو يب ثيٍ ( 2.85إنﻰ ْ .)4.12

 .2ل ْتوجد ْفروؽ ْذاتْدللة ْإحصائية ْبيف ْاتجاىات ْأفراد ْعينة ْالد ارسة ْتعزا ْلمتغير ْالوظيفة ْالحاليةْ
(مديرْ،مشرؼ)ْ .

ْ .3لْتوجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْفيْاستجاباتْأفرادْعينةْالد ارسةْطبقًاْلمتغيرْالمؤىؿْالعممي.
ْ
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أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْ ،وعمؿ ْحوافز ْمادية ْومعنويةْ
 .1ضرورة ْتدريب ْمديري ْالمدارس ْعمٍ ْاستخداـ ْمدخؿ ْالقيادة ْ ُ
ذاْالمدخؿْفيْمدارسيـْوفقاْلمعاييرْمحددةْ .
لمديريْالمدارسْالذيفْيطبقوفْى
ً

 .2تدريب ْالمعمميف ْعمٍ ْالميارات ْالقيادية ْالمختمفة ْالتي ْتجعميـ ْمؤىميف ْلمعاونة ْمدير ْالمدرسة ْفيْ
الم َوَّزَعة.
تطبيؽْمدخؿْالقيادةْ ُ

 .3تخفيؼ ْالعبء ْالتدريسي ْعف ْالمعمميف ْلكي ْيستطيعوا ْممارسة ْاْلدوار ْالقيادية ْالمختمفةْ ،وطرحْ
الم َوَّزَعةْ .
مبادراتْأفكارْجديدةْلتطويرْالعمؿْوفقاْلمدخؿْالقيادةْ ُ

 )13دراضح انﺷهراٍَ (:)6111

بعنوان" :تطوِر األداء ﺍإلﺩﺍﺭَ بالمدارس ﺍلثانﻮِ لمبناﺕ فُ مدِن جدة فُ ضوء مدخل ﺍلقِاﺩﺓ

الم َوَّز َع  -تصﻮﺭ مقترﺡ"
ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْواقع ْاْلداء ْاإلداري ْبالمدارس ْالثانوية ْالحكومية ْلمبناتْ ،واْعداد ْتصور ْمقترحْ

الم َوَّزَعةْ،ومفْأجؿْ
لتطوير ْاْلداءْاإلداريْفيْالمدارسْالثانويةْ(بنات)ْمفْخَلؿْاستخداـْمدخؿْالقيادةْ ُ
تحقيؽ ْذلؾ ْاستخدمت ْالباحثة ْالمنيج ْالوصفيْ،واستخدمت ْالستبانة ْكأداة ْرئيسية ْلجمع ْالبيانات ْوتـْ

اختيار ْالعينة ْبطريقة ْعشوائية ْبمغ ْعددىا ْ(ْ)370مف ْالمديرات ْوالوكيَلت ْوالمعممات ْبالمدارس ْالثانويةْ
الحكوميةْلمبناتْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعة ْ(متوسطة)ْ
 .1أفْالممارسات ْالقيادية ْلممعممات ْفي ْالمدارس ْالثانوية ْلمبنات ْفي ْضوء ْالقيادة ْ ُ
وكانت ْأىـ ْالعبارات ْالتي ْحصمت ْعمي ْمتوسط ْأقؿ ْىي ْ( ْممارسة ْالمعممات ْأدوار ْقياديةْ ،منحْ

المعممات ْأدوار ْقيادية ْفي ْعممية ْالتطوير ْفي ْالمدرسةْ ،تمكيف ْالمعممات ْمف ْالمشاركة ْفي ْاتخاذْ
ق ارراتْحاسمةْعمٍْمستواْالمدرسةْ)ْ .

الم َوَّزَعة ْفي ْالمدارس ْوكاف ْمف ْأىـْتمؾْ
 .2اتفؽ ْمعظـ ْأفراد ْالعينة ْعمٍ ْأىمية ْتواجد ْمتطمبات ْالقيادة ْ ُ

المتطمبات ْ(ْالدعـ ْوالمساندة ْلممعممات ْفيما ْيطرحف ْمف ْأفكار ْومبادرات ْتطويريةْ،التدريب ْعمٍْ
القيادةْ ،المشاركة ْفي ْالمؤتمرات ْداخؿ ْوخارج ْالمدرسةْ ،المشاركة ْفي ْالمجافْ ،تبادؿ ْاآلراء ْفيماْ
يخصْأداءْالمدرسة).

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعة.
 .1العمؿْعمٍْتدريبْمديْراتْالمدارسْعمٍْممارسةْمدخؿْالقيادةْ ُ
 .2تشجيعْالمعمماتْفيْمدارسْالبناتْعمٍْالمشاركةْفيْالعمؿْاإلداري.
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 )14دراضح ئَهُص): (Humphreys, Eilis: 2010
"DISTRIBUTED LEADERSHIP AND ITS IMPACT ON TEACHING AND
LEARNING".
بعنوان " :القِادة الم َوَّز َع وتأثِرىا عمٍ التعمِم والتعمم ".

الم َوَّزَعة ْعمٍ ْالتعميـ ْوالتعمـ ْاإليرلندي ْفي ْالمدارسْ
ىدفت ْإلٍ ْاستكشاؼ ْأثر ْمفيوـ ْالقيادة ْ ُ

البتدائيةْ ،تمت ْالدراسة ْالستطَلعية ْفي ْمدرسة ْواحدةْ ،تـ ْركز ْالبحث ْعمٍ ْدراسة ْاْلثر ْفي ْ(ْ)3
مدارسْ،وتـْجمعْالبياناتْمفْخَلؿْمناقشاتْجماعيةْمركزةْ:مناقشةْمعْمديريْالمدارسْونوابْمديريْ

المدارسْ ،مناقشة ْأخري ْمع ْالمعمميف ْيشغموف ْمناصب ْمسئوليةْ ،مناقشة ْثالثة ْمع ْالمعمميف ْالذيف ْلْ

يشغموفْمناصبْمسئوليةْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :
الم َوَّزَعةْ :
وجودْأربعةْأبعادْلمقيادةْ ُ

 .1اْلدوارْالقياديةْالرسميةْوخاصةْتمؾْالمتعمقةْالتأثيرْفيْاآلخريفْ .
 .2وجودْشعورْالنتماءْإلٍْتنظيـْالمدارسْ ْ.
 .3دعـْتطويرْالقيادة.
 .4القدراتْفيْاْلفراد.

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْعمٍْعمميتيْالتعميـْوالتعمـ.
 تنميةْالمياراتْالقياديةْفيْالمدراسْواإلشارةْإلٍْأىميةْالقيادةْ ُ

 )15دراضح يىَى ) :) AFRICA MOYO : 2010
"THE PERCEPTIONS OF HEADS, MIDDLE LEADERS AND
CLASSROOM TEACHERS ABOUT THE EFFECTS OF DISTRIBUTED
LEADERSHIP ON TEACHING AND LEARNING".
بعنوان" :تصورات الرؤساء والقادة المتوسطِن والقادة من المعممِن حول تأثِر القِادة الم َوَّز َع عمٍ
التعمِم والتعمم".

ىدفت ْإلٍ ْوضع ْتصورات ْمديري ْالمدارس ْوالقادة ْالمتوسطيف ْوالمعمميف ْحوؿ ْتأثير ْالقيادةْْ

الم َوَّزَعة ْ فيْالتعميـْوالتعمـْ.واستخدمتْالدراسةْأداةْالمقابَلتْمعْ(ْ)4مفْمديريْالمدارسْ،وْ(ْ)6مفْ
ُ
القادة ْالمتوسطةْ ،و(ْ )8معمميف ْمف ْمدرستيف ْابتدائيتيف ْومدرستيف ْثانويتيف ْفي ْمنطقة ْغرب ْميدلندزْ

الم َوَّزَعةْ:ماذاْتعنيْليـ؟ْْ
إلنكمتراْ.وكانتْعينةْالدراسةْ(ْْ 18
ً
)ْمديراْومديرةًْ،سجمتْتصوراتيـْلمقيادةْ ُ
وكيؼْتمارسْفيْالمدارسْواآلثارْالتيْينتجْعنياْفيْالتدريسْوالتعمـ؟ ْ

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْتحظٍْبدعـْالقادةْوالمعمميفْ .
 .1أفْالقيادةْْ ُ
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الم َوَّزَعة ْليا ْتأثير ْإيجابي ْعمٍ ْالتعميـ ْوالتعمـْ .وأف ْغالبية ْالممارسيف ْيعتقدوف ْأف ْالقيادةْ
 .2القيادة ْ ُ
الم َوَّزَعةْتسيـْفيْالتحسفْفيْنتائجْتعمـْالطَلبْ .
ُ

الم َوَّزَعةْتساىـْفيْفعاليةْالقيادةْالمدرسيةْوالمشاركةْفيْصنعْالقرار.
 .3أفْالقيادةْ ُ
ْ

 )16دراضح وَتُغتىٌ ) :) Davis, Monique Whittington : 2009
"Distributed leadership and school performance".
بعنوان" :القِادة الم َوَّز َع واألداء المدرسُ".

عاماْمفْاإلصَلحْ
الم َوَّزَعة ْواْلداءْالمدرسيْبعدْ(ً ْ )20
ىدفتْالتعرؼْإلٍْالعَلقةْبيفْالقيادةْ ُ

المدرسيْ،وزيادة ْالطمبْعمٍ ْالوظائؼ ْالرئيسيةْ،وعممتْىذهْالدراسةْإلٍْفحص ْالعَلقة ْبيفْكؿْمفْ
اْلبعاد ْالسبعة ْ (رؤية ْالمدرسةْ ،التنظيـ ْالمدرسيْ ،والثقافة ْالمدرسيةْ ،البرنامج ْالتعميميْ ،واْلثرْ ،وقيادةْ

عةْواْلداءْالمدرسيْ،كماْىدفتْالدراسةْإلٍْإيجادْالعَلقةْ
الم َوَّزَْ
المعمـْ،وقيادةْمديرْالمدرسة)ْمفْالقيادةْ ُ
بيفْكؿْمفْاْلشكاؿْالثَلثةْ(التعاوفْالعفويْ،عَلقاتْعمؿْبديييةْ،والممارساتْالمؤسسية)ْ.واستخدمتْ

الم َوَّزَعة ْ(ْ)DLSمفْالمعمميفْ
ىذهْالدراسةْالبحث ْالكميْوقدْتـْجمعْالبياناتْباستخداـْاستبانةْالقيادةْ ُ

في(ْ)34مدرسةْابتدائيةْفيْالمناطؽْالحضريةْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

الم َوَّزَعةْواْلداءْالمدرسيْفيْمجاؿْالرياضياتْ.
 .1وجودْعَلقةْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْالقيادةْ ُ

 .2التعاوفْالعفويْوعَلقاتْالعمؿْالبديييةْذاتْدللةْإحصائيةْفيْأداءْالرياضياتْلمصؼْالثالث.
ُ َ َّ َ
 2.1.3انتؼمَة ػهً انذراضاخ انطاتمح نهمُادج ادلىزػح:
أوجو االتفاق واالختالف بِن الدراسات السابق فِما بِنيا :

 .1من حِث البِئ :

اتفقتْدراسةْ(ْاليورْ ْ،)2017ْ،ودراسة ْ(ْأبوْزرْ،)2015ْ،ود ارسة(ْحسبْا﵀ْ،)2014ْ،ود ارسةْ

(خميفةْ )2013ْ ،فيْدراسةْالبيئةْالفمسطينيةْ،بينماْاتفقتْدراسةْ(ْالشثريْ ْ)2010ْ،ودراسةْ(الشيرانيْ،
ْ ،)2010ودراسة(اليعقوبية ْوأخروفْ ،)2015ْ ،ودراسة ْ(عبدا﵀ْ )2015ْ ،في ْدراسة ْالبيئة ْالعربيةْ ،أماْ
باقيْالدراساتْفكانتْفيْبيئةْأجنبيةْ .
ْ

 .2مﻦ حِث مجتمع الدراس وعِنتيا:

اتفقتْجميعْالدراساتْالسابقةْفيْتناوؿْالقيادةْال ُم َوَّزَعة ْفيْمجتمعْالد ارسةْحيثْتناولتْعينتياْ

المعمميف ْمثؿْ :دراسة ْ( ْاليورْ ْ ،)2017ْ ،ودراسة ْ)ْ ،(Trammell, J. Matthew, 2016ودراسةْْْْْْْ
(ْْ،)Usman ,Tafsir, Muhammadْ2016ودراسةْ(عبدا﵀ْ،)2015ْ،ودراسةْ(ْأبوْزرْ،)2015ْ،
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ودراسة(ْاليعقوبيةْوأخروفْ،)2015ْ،وْد ارسة(ْحسبْا﵀ْ،)2014ْ،وﺩﺭﺍسةْ( Rabindarang et al.

ْ ،)ْ ,2014ود ارسة ْ(خميفةْ ،)2013ْ ،ودراسة(ْ ،)Meng Tian, 2011ودراسة Davis, Monique

) ْ .)Whittington,2009

ْبينما ْاختمفت ْد ارسة ْ( ْالشثريْ )2010ْ ،في ْمجتمعيا ْفقد ْكانت ْعينة ْالدراسة ْالمديريفْ

والمشرفيفْ،وكذلؾْاختمفتْدراسةْ(الشي ارنيْ)2010ْ ،فيْمجتمعياْفقدْكانتْعينتياْمديراتْالمدارسْ

والوكيَلت ْوالمعمماتْ ،كذلؾ ْاختمفت ْﺩﺭﺍسة ْ(ْ ،)Duif et al ,2013ودراسة ْ AFRICA MOYO,

ْوأيضا ْاختمفت ْدراسة ْإيميسْ
) ْ )ْ 2010في ْمجتمعيا ْفقد ْكانت ْعينتيا ْمف ْالمعمميف ْوالمديريفْ ،
)ْ)Humphreys, Eilis, 2010فقدْكانتْعينتياْمدارسْ .
ْ

 .3مﻦ حِث ﺍلمنيج المستخدم:

الم َوَّزَعة ْحيث ْاستخدمتْجميعياْالمنيجْالوصفيْ،
اتفقتْجميعْالدراساتْالسابقةْفيْتناوؿ ْالقيادةْ ُ

بينماْاختمؼْدراسةْ) ْ )ْ Davis, Monique Whittington, 2009حيثْاستخدمتْالمنيج ْالوصفيْ

بأسموبو ْالكميْ ،ودراسة)ْ (Trammell, J. Matthew, 2016استخدمت ْالمنيج ْالوصفي ْبأسموبوْ

الرتباطيْ .
ْ

 .4مﻦ حِث ﺍألﺩﺍﺓ المستخدم :
اتفقت ْمعظـ ْالد ارسات ْالسابقة ْفيما ْبينيا ْفي ْاستخداـ ْالستبانة ْكأداة ْالدراسة ْفي ْجمع ْالمعموماتْ

والبياناتْمثؿْ :دراسةْ(ْاليورْ ْ،)2017ْ،ودراسةْ(عبدا﵀ْ،)2015ْ،ودراسةْ(أبوْزرْ،)2015ْ،ود ارسةْ

(حسب ْا﵀ْ ،)2014ْ ،و ْد ارسة ْ(خميفةْ ،)2013ْ ،و ْد ارسة ْ(الشثريْ ،)2010ْ ،ود ارسة ْ(الشي ارني،

ْ،)2010ودراسةْ) ْ،)Davis, Monique Whittington, 2009دراسةْ Trammell, J. Matthew

)ْ،),2016واختمفتْمعْدراسةْ(ْْ)ْUsman ,Tafsir, Muhammadْ,2016حيثْاستخدمتْالمقابمةْ
النوعيةْلجمعْالمعموماتْ،أماْدراسةْ(ْْ) ْ Rabindarang et al, 2014فقدْاختمفتْفيْاستخداـْأداةْ
الدراسةْفقدْجمعتْالمعموماتْوالبياناتْمفْخَلؿْأداةْعُرفتْبصؾْالقيادةْالموزعةْ،)DLI(.أماْدراسةْ

) ْ ) ْ AFRICA MOYO, 2010فقد ْاستخدمت ْالمقابمة ْكأداة ْلجمع ْالمعمومات ْوالبياناتْ ،في ْحيفْ

جمعت ْ ْدراسة ْ( ْاليعقوبية ْو ْأخروفْ ،ْ )2015ْ ،ودراسة ْ(ْ )Meng Tian ,2011ما ْبيف ْالستبانةْ
والمقابمةْوأياـْمراقبةْمفْموقعْالعمؿْلجمعْالمعموماتْوالبياناتْْ،بينماْدراسةْإيميسْْْْ Humphreys,

ْ)Eilis, 2010استخدمتْمجموعاتْالمناقشةْالمركزةْكأداةْلجمعْالمعموماتْوالبياناتْ ْ.
ْ
ْ
ْ
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 .5مﻦ حِث الزمن:

الم َوَّزَعة ْحيثْتمتْجميعياْفيْالعقدْاْلوؿْمفْ
اتفقتْجميعْالدراساتْاْلجنبيةْالسابقةْفيْتناوؿْالقيادةْ ُ

القرفْ(ْ)ْ21وْحتٍْاآلفْْ،بينماْأغمبْالدراساتْالعربيةْتمتْفيْبدايةْالعقدْالثانيْمفْالقرفْ(ْ .)ْ21
ْ

ﺃًجو ﺍالتفاﻕ ًﺍالختالﻑ بِﻦ ﺍلدﺭﺍس ﺍلحالِ ًﺍلدﺭﺍساﺕ ﺍلسابق -:

 .1من حِث البِئ :

اتفقتْالد ارسةْالحاليةْمعْبعضْالد ارساتْالسابقةْمفْحيثْالبيئةْالتيْنفذتْفيياْمثؿْدراسةْ(ْاليورْ

ْ ْ ،)2017ْ ،ودراسة ْ( ْأبو ْزرْ ،)2015ْ ،ود ارسة( ْحسب ْا﵀ْ ،)2014ْ ،ود ارسة ْ(خميفةْ )2013ْ ،فيْ
دراسة ْالبيئة ْالفمسطينيةْ ،بينما ْاختمفت ْمع ْدراسة ْ( ْالشثريْ ْ ،)2010ْ ،ودراسة ْ(الشيرانيْ)2010ْ ،

ودراسة(ْاليعقوبية ْوأخروفْ،)2015ْ ،ودراسةْ(عبدا﵀ْ )2015ْ،التيْنفذتْفيْالبيئةْالعربيةْ ،أماْباقيْ
الدراساتْفكانتْفيْبيئةْأجنبيةْ .
ْ

 .2من حِث مﻮضﻮﻉ ﺍلدﺭﺍس :
اتفقتْالد ارسةْالحاليةْمعْمعظـْالد ارساتْالسابقةْمفْحيثْموضوعياْوأىدافياْفنجدْأفْىذهْالد ارسةْ

الم َوَّزَعة ْوربطتياْبمتغيرْآخرْوىوْاإلبداعْاإلداريْ،وىيْبذلؾْاتفقتْمعْدراسةْ(ْاليورْ
تناولتْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعةْوعَلقتياْبجودةْحياةْالعمؿْ،ومعْدراسة(ْعبدا﵀ْ)2015ْ،
ْ)2017ْ،التيْدرستْدرستْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعة ْوعَلقتيا ْبالتفاؤؿ ْاْلكاديميْ ْ ،ودراسة ْ( ْاليعقوبية ْوأخروفْ )2015ْ ،التيْ
والتي ْدرست ْالقيادة ْ ُ
الم َوَّزَعة ْوعَلقتيا ببعض المتغيرات ْالديمغرافيةْ ْ ،ودراسة ْإيميس ْ (Humphreys,
درست ْالقيادة ْ ُ

الم َوَّزَعة ْوتأثيرىاْعمٍْالتعميـْوالتعمـْ ْ،ود ارسةْ(ْحسبْا﵀ْ)2014ْ،
)ْ ْ Eilis,2015التيْدرستْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعة ًْعَلقتياْبمستوٌ ْﺍلسًﺡ ْﺍلمعنويةْ ،ودراسةْ(ْ)ْ Meng Tian, 2011التيْ
التيْدرستْالقياﺩﺓ ْ ُ
الم َوَّزَعة ْوالفعاليةْالذاتيةْلممعمميفْ،ودراسة) ْ)ْ Davis, Monique Whittington,2009
تناولتْالقيادةْ ُ
الم َوَّزَعة ْواْلداء ْالمدرسيْ ،ودراسة( (Trammell, J. Matthew,
التي ْتناولت ْالعَلقة ْبيف ْالقيادة ْ ُ

الم َوَّزَعةْواللتزاـْالعاطفيْلممعمـْ .
ْ2016التيْدرستْالعَلقةْبيفْالقيادةْ ُ
ْ

ْبينما ْاختمفت ْمع ْدراسة ْ( ْْ )Usman ,Tafsir, Muhammadْ , 2016التي ْدرست ْأبعادْ

الم َوَّزَعة ْفيْتحسيفْأداءْمديري ْالمدارسْالثانويةْ،واختمفتْمعْدراسةْ( Rabindarang et al
القيادةْ ُ

الم َوَّزَعة ْعمٍْضغوطْالعمؿْ،بينماْاختمفتْمعْدراسةْ(خميفةْْ،
ْ)ْ ,2014التيْتناولتْتحديدْأثرْالقيادةْ ُ
الم َوَّزَعةْوآلياتْتفعيمياْْ،واختمفتْمعْْﺩﺭﺍسةْ( Duif et al
ْ)2013التيْتناولتْدرجةْممارسةْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعة ْعمٍ ْﺃﺭﺽ ْﺍلوﺍقع ْكتحميؿ ًْصفي ْفي ْالمدارس ْﺍْلًﺭًبيةْ،
ْ )ْ ,2013التي ْدرست ْﺍلقياﺩﺓ ْ ُ
الم َوَّزَعةْ ،كذلؾ ْاختمفت ْمعْ
واختمفت ْمع ْد ارسة ْ( ْالشثريْ )2010ْ ،التي ْدرست ْواقع ْمماﺭسة ْامقياﺩﺓ ْ ُ

دراسة ْ( ْالشيرانيْ )2010ْ ،التي ْتناولت ْتطوير ْﺍلقياﺩﺓ ْﺍلموﺯعةْ .تصوﺭ ْمقتسﺡْ ،واختمفت ْمع ْدراسةْ
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) ْ )ْ AFRICA MOYO ,2010التي ْتناولت ْوضع ْتصورات ْمديري ْالمدارس ْوالقادة ْالمتوسطيفْ

الم َوَّزَعةْفيْالتعميـْوالتعمـْ ْْ.
والمعمميفْحوؿْثاثيرْالقيادةْ ُ
ْ

 .3مﻦ حِث مجتمع الدراس وعِنتيا:

الم َوَّزَعة ْفيْمجتمعْالد ارسةْ
اتفقتْىذهْالدراسةْفيْعينتياْمعْالدراساتْالسابقةْفيْتناوؿْالقيادةْ ُ

حيثْتناولتْعينتياْالمعمميفْمثؿْ:دراسةْ(ْاليورْ ْ،)2017ْ،ودراسةْ (Trammell, J. Matthew ,

)ْ ،ْ 2016ودراسة ْ( ْْ ْ ،)Usman ,Tafsir, Muhammad,ْ 2016ودراسة ْ(عبدا﵀ْ ،ْ )2015ْ ،وْ

دراسة(أبو ْزرْ ،)2015ْ ،ودراسة( ْاليعقوبية ْوأخروفْ ،)2015ْ ،ود ارسة( ْحسب ْا﵀ ْْ ،)2014،وﺩﺭﺍسةْ

(ْ،)ْ Rabindarang et al. ,2014ود ارسةْ(خميفةْْ،)2013ْ،ودراسةْ(ْ،(Meng Tian, 2011وْ
دراسةْ ْ . (Davis, Monique Whittington, 2009

ْبينماْاختمفتْىذهْالدراسةْفيْعينتياْمعْد ارسةْ(الشثريْ)2010ْ،فيْمجتمعياْفقدْكانتْعينةْ

الدراسةْالمديريف ْ والمشرفيفْ،وكذلؾْاختمفتْىذهْالدراسةْفيْعينتياْمعْْدراسةْ(لشيرانيْ)2010ْ،فيْ

مجت معياْفقدْكانتْعينتياْمديراتْالمدارسْوالوكيَلتْوالمعمماتْ،كذلؾْاختمفتْىذهْالدراسةْفيْعينتياْ
معْﺩﺭﺍسةْ( ْ ْْ،)ْDuif et al, 2013ودراسة ْ) ْ)ْAFRICA MOYO ,2010فيْمجتمعياْفقدْكانتْ

عينتيا ْمف ْالمعمميف ْوالمديريفْ ،وأيضا ْاختمفت ْىذه ْالدراسة ْفي ْعينتيا ْمع ْدراسة ْإيميسْْ

) ْْ(Humphreys, Eilis, 2010فقدْكانتْعينتياْمدارسْ .
ْ

 .4مﻦ حِث ﺍلمنيج المستخدم:

الم َوَّزَعة ْحيثْ
اتفقتْىذهْالدراسةْفيْالمنيجْالمستخدـْمعْمعظـْالدراساتْالسابقةْفيْتناوؿْالقيادةْ ُ

استخدمتْالمنيجْالوصفيْ ،بينماْاختمفتْمعْْدراسة)ْ (Trammell, J. Matthew , 2016استخدمتْ

ْ،واختمفتْدراسة )ْ)ْDavis, Monique Whittington,2009حيثْ
المنيجْالوصفيْبأسموبوْالرتباطي ْ
استخدمتْالمنيجْالوصفيْبأسموبوْالكميْ ْ.
 .5مﻦ حِث ﺍألﺩﺍﺓ ﺍلمستخدم :

استخدـْالباحثْفيْىذهْالدراسةْالستبانةْكأداةْلمدراسةْوبذلؾْاتفقتْمعْمعظـْالد ارساتْالسابقةْفيْ

استخداـ ْالستبانة ْكأ داة ْالدراسة ْفي ْجمع ْالمعمومات ْوالبياناتْ ،بينما ْاختمفت ْمع ْدراسة( ْْ2016

ْ) Usman ,Tafsir, Muhammad,التيْاستخدمتْالمقابمةْالنوعيةْكأداةْلمدراسةْ،واختمفتْمعْدراسةْ

الم َوَّزَعة ْ(ْ)DLIكأداةْلمدراسةْ،بينماْدراسةْْْ
(ْ)Rabindarang et al ,2014فقدْاستخدـْصؾْالقيادةْ ُ
)  ْ ( AFRICA MOYO ,2010فقد ْاستخدمت ْالمقابمة ْكأداة ْلجمع ْالمعمومات ْوالبياناتْ ،في ْحيفْ

جمعت ْدراسة ْ(ْ )Meng Tian, 2011ما ْبيف ْالستبانة ْوالمقابمة ْوأياـ ْمراقبة ْمف ْموقع ْالعمؿ ْلجمعْ
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المعموماتْوالبياناتْ،بينماْدراسة ْإيميسْ)ْ )ْ Humphreys, Eili,2010استخدمتْمجموعاتْالمناقشةْ

المركزةْكأداةْلجمعْالمعموماتْوالبياناتْ ْ.
ْ

 .6مﻦ حِث الزمن:

الم َوَّزَعةْحيثْتمتْ
اتفقتْىذهْالدراسةْمعْجميعْالدراساتْالسابقةْالعربيةْواْلجنبيةْفيْتناوؿْالقيادةْ ُ

جميعياْفيْبدايةْالقرفْ(ْ .)ْ21
ْ

 7.3احملىر انثاٍَ :انذراضاخ ادلتؼهمح تاإلتذاع اإلدارٌ
 )1دراضح انشاػر ( :) 6112

بعنوان" :اإلبداع اإلداري وعالقتو بالميارات القِادِ

لدى مدِري مدارس وكال

الغوث الدولِ

بمحافظات غزة من وجي نظر المعممِن".
ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْدرجة ْممارسة ْاإلبداع ْاإلداري ْوعَلقتو ْبالميا ارت ْالقيادية ْلدا ْمديري ْمدارسْ

ْغزة ْمف ْوجية ْنظر ْالمعمميفْ .وقد ْاستخدـ ْالباحث ْالمنيج ْالوصفيْ،
وكالة ْالغوث ْالدولية ْبمحافظات ْ
)ْمعمماْومعمم ًْةْ،وقدْ
ًْ
)ْمعمماْومعمم ًْةْ،وتكونتْعينةْالدراسةْمفْ(500
ًْ
وتكوفْمجتمعْالدراسةْمفْ(4343

استخدـْالباحثْاستبانتيفْكأداةْلجمعْالمعموماتْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

جاتْكبيرةْتتراوحْمفْ
ْ
ْ .1يمارسْمديروْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزةْاإلبداعْاإلداريْبدر
(ْ،)%83.33ْْ-ْ%80.05وبدرجةْكميةْ(ْ .)%81.52

ْ .2درج ةْممارسةْمديريْممارسةْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزةْلإلبداعْاإلداريْكانتْكماْيميْ:
مجاؿ ْالطَلقو ْبنسبة ْ(ْ ،)%83.33مجاؿ ْاْلصالة ْبنسبة ْ(ْ ،)%81.93مجاؿ ْالمرونة ْبنسبةْ

(ْ،)%80.77مجاؿْالحساسيةْلممثكَلتْبنسبةْ(ْ .)%80.05

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

ْممارسةْ
استمرر ْعقد ْالدورات ْالتدريبية ْلمديري ْالمدارس ْبشكؿ ْدوري ْوسنْوي ْلمحفاظ ْعمٍ ْدرجة ْ
ْ ْ .1ا
ميارتْاإلبداعْاإلداريْوالمياراتْالقياديةْلدييـْ .
ْا

يارتْاإلبداعْاإلداريْ ْوتنميتياْ،وتطويرْالميا ارتْالقياديةْالمت ْوفرةْلداْمديريْ
 .2العمؿْعمٍْتطويرْم ْا
التدريبيةْوورشْالعمؿْ .
المدارسْوتطبيؽْكؿْماْىوْجديدْفيْىذاْالمجاؿْعفْطرؽْالدوراتْ ْ
ْ
ْ
ْ
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 )7دراضح انؼىاودج ):)Alawawdeh , 2016
" The Impact of Creativity Management in Fighting the Educational Crisis
in Secondary Schools in Palestine from the Viewpoint of Headmasters".
بعنوان " أثر اإلبداع اإلداري فُ مواجي األزم التعمِمِ فُ المدارس الثانوِ فُ فمسطِن من وجي
نظر مدِري المدارس"

ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْأثر ْاإلبداع ْاإلداري ْفي ْمواجية ْاْلزمة ْالتعميمية ْفي ْالمدارس ْالثانوية ْفيْ

فمسطيف ْمف ْوجية ْنظر ْمديري ْالمدارس ْواستخدمت ْالباحثة ْالمنيج ْالوصفيْ ،ووظفت ْالستبانة ْكأداةْ

لجمعْالمعموماتْوْتكوفْمجتمعْالدراسةْمفْمديريْومديراتْالثانويةْفيْفمسطيفْ،وبمغتْعينةْالدراسةْ

اْومديرةْْ .
)ْمدير
(100
ً
ً

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :
 .1يوجد ْالعديد ْمف ْاْلزمات ْفي ْالمدارسْ ،ومديري ْالمدارس ْالثانوية ْيعمموف ْعمٍ ْممارسة ْاإلبداعْ
اإلداريْفيْمواجيةْىذهْاْلزماتْ .

 .2توجدْعَلقةْبيفْاإلبداعْاإلداريْواْلزماتْفيْالمدارسْالثانويةْفيْفمسطيف.

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1إعطاء ْمديري ْالمدارس ْالمزيد ْمف ْالدورات ْالتدريبية ْعمٍْمواجية ْاْلزمات ْفي ْالمدارس ْالثانوية ْفيْ
فمسطيف.

 .2تعزيزْاإلبداعْاإلداريْفيْحؿْاْلزماتْفيْالمدارسْالثانويةْ .
ْ

ُ

 )3دراضح أصرف ( :)6112

بعنوان" :تكنولوجِا المعمومات المستخدم وعالقتيا باإلبداع اإلداري من وجي نظر الموظفِن العاممِن

لدى و ازرة التربِ والتعمِم العالُ بمحافظات غزة".

وزرة
ىدفت التعرؼ إلٍ العَلقة بيف تكنولوجيا المعمومات المستخدمة وبيف اإلبداع اإلداري ْفي ْا

التربية والتعميـ بمحافظات غزة ،واعتمدت الباحثة إلجْراء الد ارسة عمٍ المنيج الوصفيْ ،واستخدمت

الدرسة المكونة مف جميع العامميف الذيف يستخدموف تكنولوجيا
الستبانةْكأداةْلجمعْالمعم ْومات مف عينة ْا
وزرةْالتربية والتعميـ وعددىـ (ْْ .)215
المعمومات في ْا
أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

وزرة التربية
 .1وجود عَلقة ارتباطية طردية بيف جميع أبعاد تكنولوجيا المعمومات واإلبداعْاإلداري في ْا
والتعميـ العالي بمحافظات غزة ،فكمما ارتفع مستوا تطبيؽ أبعاد تكنولوجيا المعموماتْأدا ذلؾ إلٍ

ارتفاع درجة تطبيؽ اإلبداع اإلداريْ .

 .2وجود عَلقة ارتباطية طردية مرتفعة بيف المحور ككؿْ" تكنولوجيا المعمومات" و"ْاإلبداع اإلداري".
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أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :
وزرة التربية والتعميـْالعالي بشكؿ
 .1ضرورة المواكبة عمٍ تطوير تكنولوجيا المعمومات التي تمتمكيا ْا
مستمر مما يؤثر عمٍ اإلبداع اإلداري.

إدارت وأقساـ و ازرة التربية والتعميـ العالي كاف ًْة ْلموضوعْ
 .2ضرورة الىتماـ بالتخطيط والمتابعة مف ْا
اإلبداع اإلداري ،وضرورة تحفيز الموظفيف عمٍْاإلبداع وتشجيعيـْعميو.

 )4دراضح محذوَح ( :)6112

بعنوان" :واقع االتصال التنظِمُ لدى مدِري مدارس وكال األمم المتحدة إلغاث وتشغِل الالجئِن

(األونروا) وعالقتو باإلبداع اإلداري لدِيم".
ىدفت التعرؼ إلٍ واقع التصاؿ التنظيمي لدا مديري مدارس وكالة اْلمـْالمتحدة إلغاثة وتشغيؿ

الَلجئيف (اْلونروا) وعَلقتو باإلبداع اإلداري لدييـْ،استندت الدراسة إلٍْالمنيج الوصفي ،واستيدفت جميع
مديري مدارس اْلونروا في محافظات غزة لمعاـ ْالدراسي(ْ ( 2014ْ –ْ 2013كمجتمع لمدراسة مف خَلؿ

تطبيؽ أسموب المسح الشامؿ ،والبالغ عددىـ (ْ )245مدي ْاًر ومديرْةًْتـْجمعْالمعموماتْمفْخَلؿ استبيانة
كأداة رئيسة لمدراسة.

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :
 .1درجة تقدير مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لتوافر ميارات اإلبداع اإلداريْلدييـ كانت
جدا بنسبة) ،(%86.03حيث احتمت ميارة التحفيز ْالمرتبة اْلولٍ بوزف ْنسبي)،( %89.12
كبيرة ًْ
تَلىا ميارة التحميؿ والربط في المرتبة الثانية بوزف نسبي ْ)  ،)ْ %87.05ثـ ميارة الطَلقة في

المرتبة الثالثة بوزف نسبي) ،)ْ%ْ86.03وميارة الحساسية لممشكَلت جاءت في المرتبة الرابعة بوزف
المرتبة الخامسة بوزف نسبي)  ،(% 85.03بينما
نسبي) ،(%85.78وجاءت ميارة ْالمرونة في ْ

حظيت ميارة اْلصالة بالمرتبةْالسادسة واْلخيرة بوزف نسبي ) (% 81.50و بدرجة توافر كبيرة.

 .2ل ْتوجد فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير مديري مدارس وكالة الغوثْ
بمحافظات غزة لواقع التصاؿ التنظيمي لدييـْتُعزا لممتغيرات(الجنس ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات
الخدمة ،المحافظة ،المرحمةْالتعميمية لممدرسة( .

 .3ل توجد فروؽ ذات دللة بيف متوسطات درجات تقدير مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة

لتوافر ميارات اإلبداعْاإلداري لدييـ تُعزا لممتغيرات )الجنس ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة،
المحافظةْ،المرحمة التعميمية لممدرسة).

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

تطوير برنامج تدريب مستحدث خاص بمديري المدارس حوؿ اإلبداع اإلداري العالميْ .
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 )5دراضح احلارثٍ( : )6112

بعنوان" :تصور مقترح لتطوِر اإلبداع اإلداري لدى مدِري المدارس فُ محافظ الشرقِ بسمطن

عمان".

ْْْْْ ىدفتْالتعرؼْإلٍْدرجةْممارسةْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْمدارسْالتعميـْاْلساسيْفيْمحافظةْ
شماؿ ْالشرقية ْبسمطنة ْعمافْ ،استندت الدراسة إلٍ ْالمنيج الوصفيْ ،ومف ْأجؿ ْتحقيؽ ْاليدؼ ْصممتْ

استبانةْ ،طبقت ْعمٍ ْ( ْْ )ْ 107مف ْالمديريف ْوالمديراتْ ،استخرجت ْالمتوسطات ْالحسابية ْوالنحرافاتْ
المعياريةْواختبار(ت)ْوالرتبةْلتحميؿْالنتائجْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1تشيرْتقديراتْمديريْمدارسْالتعميـْاْلساسيْفيْمحافظةْشماؿْالشرقيةْبسمطنةْعمافْإلٍْتبايفْ
واختَلؼْفقراتْكؿْمجاؿْمفْمجالتْالممارساتْاإلبداعيةْالمرتبطةْبالبيئةْالداخميةْ،حيثْجاءتْ

فيْشكمياْالعاـْبدرجةْمتوسطةْ،وجاءتْمجالتْالممارساتْاإلبداعيةْالمرتبطةْبالبيئةْالخارجيةْفيْ

شكمياْالعاـْ،بدرجةْمتوسطةْ .

 .2ل ْتوجد ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْلتقديرات ْأفراد ْالدراسة ْلمجالت ْالممارسات ْاإلدارية ْلإلبداعْ
اإلداريْتُعزاْلمتغيراتْ(النوعْالجتماعيْ،والمسمٍْالوظيفيْ،والخبرةْاإلداريةْ،والمؤىؿْالعممٍ)ْ .

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1تفويضْمديريْالمدارسْصَلحياتْأكثرْلتعزيزْالثقةْبيـْوتمكينيـْفيْأداءْواجباتيـْبفاعميةْ .
ْقدر ْمف ْالمرونة ْوالَلمركزية ْمع ْتفويض ْبعض ْالسمطات ْوالصَلحياتْ
 .2أف ْتعطي ْاإلدارة ْالتعميمية ًا
لمديريْالمدارسْمفْأجؿْتقديـْممارساتْمبدعةْتسيـْفيْتطويرْالمدرسةْوتغييرىاْنحوْاْلفضؿْ .

 .3عقد ْدورات ْتدريبية ْفي ْاإلبداع ْاإلداري ْلمديري ْمدارس ْالتعميـ ْاْلساسي ْلشرح ْوتوضيح ْاإلبداعْ
اإلداريْوالستفادةْمفْتطبيقوْفيْالمدارس.
 )6دراضح احلشاظ ( :)6112

بعنوان" :تصور مقترح لتعزِز ممارس مدِري مدارس وكال الغوث الدولِ بمحافظات غزة لإلبداع

اإلداري".
مديري مدارس ْوكالة الغ ْوث بمحافظات غزة لإلبداعْ
ممارسة ْ
ىدفت إلٍ ْوضع تصْور مقترح لتعزيز ْ

اإلداري،
مديريْمدارس ْوكالة الغ ْوث بمحافظات غزةْلإلبداع ْ
ممارسة ْ
اإلداريْمف خَلؿ التعرؼ إلٍْدرجة ْ
ْ

ْْواعتمدت الدراسة عمٍ المنيج ال ْوصفي ،ووظؼ الباحث الستبانة كأداةْلمدراسةْلجمع البيانات الَلزمةْ،
مديري مدارس ْوكالة الغ ْوث الد ْولية في الفصؿ الثاني مف العاـ
وكانتْعينةْالدراسةْ(ْ ْ)184مفْ نواب ْ

الدراسيْ(ْْ،)ْ2014ْ-ْ2013وْزعت الستبانة بطريقة الكت ْرْونية ،وتـ جمع الستبانات ،وتحميمياْباستخداـْ
الرزـ اإلحصائيةْ(.(SPSS
برنامج ْ
ْ
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أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :
اإلداري مفْوجية نظر نْوابيـ كانتْ
ْ
ارس وكالة الغ ْوث بمحافظات غْزة لإلبداع
مديري مد ْ
ممارسة ْ
 .1درجة ْ
كبيرة حيث بمغت الدرجة الكميةْ). (% 82.34

اإلداري ْتنازلياْْْْْْ
ْ
مديري ْمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لعناصر اإلبداع
ممارسة ْ
 .2ترتيب درجة ْ
(الحتفاظ بالتجاه ث ـ ْالتحميؿ ْوالربط ْوالطَلقة ْوالحساسية ْلممشكَلت ْوالمرونة ْوالمخاطرة ْوالتحديْ
واْلصالةْ)ْ .

 .3لْتوجدْفروؽْذاتْدللة ْإحصائيةْبيفْمتوسطاتْتقديراتْنوابْمديريْمدارسْوكالةْالغوث ْالدوليةْ
بمحافظات ْغزة ْلدرجة ْممارسة ْمديرييـ ْلإلبداع ْاإلداري ْتُعزا ْلمتغير ْالجنس ْ(ذكرْ ،أنثي) ْوفيْ
مجالت ْ(اْلصالةْ ،الطَلقةْ ،الحساسية ْلممشكَلتْ ،الحتفاظ ْبالتجاهْ ،القدرة ْعمٍ ْالتحميؿ ْوالربطْ،

المخاطرةْوالتحدي)ْ،ولمتغيرْعددْسنواتْالخدمةْ(أقؿْمفْْ5سنواتْ،مفْْ5إلٍْأقؿْمفْ10سنواتْ
ْ10ْ،سنواتْفأكثر)ْ .

 .4توجد ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيفْمتوسطاتْتقديراتْنوابْمديريْمدارس ْوكالة ْالغوث ْالدوليةْ
بمحافظات ْغزة ْلدرجة ْممارسة ْمديرييـ ْلإلبداع ْاإلداري ْتُعزا ْلمتغيرْالجنسْ(ذكرْ،أنثي)ْفيْمجاؿْ

المؤىؿ العممي) بكالْوري ْوس – ماجستير فأعمٍ( في ْمجاؿ الم ْرْونة
الم ْرْونة لصالح الذكْور ْولمتغير ْ
لصالح البكال ْوري ْوسْ .

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :
المدرسية
اإلداري في تحقيؽ اْلىداؼ ْ
ْ
مديري المدارس لإلبداع
ممارسة ْ
 .1تعزيز ْ

مديري المدارس الجدد ممف تت ْوفر لدييـ الخصائص والسمات اإلبداعية التي
ْ .2وضع معايير لختيار ْ
تستطيعْمْواكبة التطْور الحديث في اإلدارة واستيعاب المستجدات.

مديري المناطؽ التعميمية ْوتعميميا وْوضع نظاـ لتشجيعْ
لمديري المدارس مفْ ْ
 .3تبني المبادرات اإلبداعية ْ
المديريف المبدعيف.

ممارسةْ
مديري المدارس عمٍ ْ
ورؽ عمؿ ْ ْوتنفيذ ْورش تطبيقية لتدريب ْ ْ
 .4عقد لقاءات مفتْوحة لمناقشة أ ْا
اإلداري في أعماليـ .
اإلبداع ْ

 )7دراضح انسايهٍ ( : )6112

بعنوان" :التمكِن وعالقتو باإلبداع اإلداري لدى مدِري مدارس وكال الغوث الدولِ فُ محافظات غزة".
ىدفت التعرؼ إلٍ التمكيف اإلداري وعَلقتو باإلبداع اإلداري لدا مديري المدارس ْفي وكالة

نظرىـْ،ولتحقيؽ أىداؼ الدْراسة قاـ الباحثْباستخداـْالمنيج
الغوث الدولية في محافظات غزة مف وجية ْ
دراسة مف جميع مديري ومديْرات مدارس
الوصفي ،وقد استخدـ الستبانة كأداة لمدارسةْ،وتك ْوفْمجتمع ال ْ
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الدرسيْ( ،(2014 -ْ2013والبالغ عددىـ ) (245مديًار ومديرْةً،
وكالة الغوث في محافظات غزة لمعاـ ْا
ومديراتْ .
ْ
وقد استخدـ الباحث أسموب الحصر الشامؿ حيث بمغتْعينةْالدراسة ) ْ( 209مديريف

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدا مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزةْ جاءت كبيرة
وبوزف نسبي) .(%83.40
ْ

 .2ل يوجد فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿْمتوسطات تقد ْيرات مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في

محافظات غزة لدرجة اإلبداع اإلداري تُعزا لمتغيْراتْالدْراسة ْ) الجنس ،عدد سنوات الخدمة ،المرحمة

الدْراسية( ،وْكذلؾ متغير)المؤىؿ العممي(ْباستثناءْمجاؿ الحتفاظ بالتجاه حيث كانت الفروؽ لصالح
حممة شيادة البكالوريوس.

 .3توجد عَلقة ارتباطية موجبة بيف متوسطات تقديْرات أفْراد العينة لدرجة التمكيف اإلداري ومتوسطات
رتيـ لدرجة ممارسة اإلبداعْاإلداري.
تقديْا

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

 مكافأة مديري المدارس المبدعيف في عمميـ وذلؾ مف باب التحفيز عمٍ الستمْرار في التفكيرْ
غيرىـ عمٍ اإلبداع ،وتخصيص جائزة سنوية ْلحسف بحث أو فكرة إبداعيةْمقدمة مفْ
اإلبداعي وحفز ْ
مديري المدارس.

 )8دراضح جهىيل ( :)6112

بعنوان" :أثر الثقاف التنظِمِ عمٍ اإلبداع اإلداري لدى العاممِن فُ مؤسسات التعمِم العالُ

الجزائرِ ".

ىدفتْالتعرؼ إلٍ اتجاىاتْالعامميفْفيْجامعة بسكرةْفيْالجزائرْنحوْمستوا الثقافة التنظيمية

التعرؼْأيضاْعمٍْمستواْاإلبداعْاإلداريْالسائد لدييـْ،ىذا باإلضافة إلٍ معرفة أثر الثقافة
السائدةْو
ً

التنظيمية بأبعادىا ْالمختمفة ْعمٍ اإلبداع ْاإلداري لدا العامميفْ ْ ،وتكوف ْمجتمع ْالدراسة ْالمستيدؼ ْمفْ
العماؿْاإلدارييفْبجامعةْبسكرةْوالبالغْعددىـْ(ْْ)ْ808عماؿْوعامَلتْ،واستخدمت الباحثة طريقة العينة

عامَلْ وعاممةًْ ،واستخدمت المنيج الوصفي لموصوؿ إلٍ
العشوائية البسيطة والتٍ بمغ حجميا ) ً ( 160

نتائج الدراسة ،وتـْاستخداـ التحميؿ اإلحصائيْلتحميؿ البيانات منياْ :مقياس اإلحصاء الوصفيْ،تحميؿْ
النحدارْالمتعددْ،تحميؿ التبايف اْلحاديْ،واختبارْ .T-TEST

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1جاء ْمستوا اإلبداع ْاإلداري لدا العامميف بالجامعة ْبمستوا ْمرتفع ،وتبيف وجود أثر ذو دللة
إحصائية ْبأبعادىا ْالمختمفة في اإلبداع اإلداري لدا العامميف ،حيث فسرت الثقافة التنظيمية
) )%30.2مف التغيراتْالحاصمةْفي مستوا اإلبداع.
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 .2وجود فروؽ ذات دالة إحصائيةْفي اتجاىاتْالمفحوصيفْحوؿْمستوا اإلبداع اإلداري لدا العامميف
تُعزاْلممتغيرات التالية( :العمرْ ،المؤىؿْالعمميْ،سنواتْالخبرة).

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1عمٍ إدارة الجامعة تشجيع حالة التنافس العممي وأفْتكرـْالمبدعيف.
 .2ترسيخ النيج الديمقراطي بيف المدرسيف والطمبة والعامميف.

 .3تخصيص اْلمواؿ الكافية لتنفيذ ومتابعة اْلفكار التي تتسـ بمخاطرة عالية وتشجيع العامميف عمٍ
العمؿ ضمف فرؽ العمؿ تسودىا روح المخاطرةْ.

 )9دراضح دنثىح و جراداخ ( :) 6112

بعنوان" :مستوى اإلبداع اإلداري لدى مدِري ومدِرات مدارس منطق بنُ كنان من وجي نظر
المعممِن والمعممات العاممِن فِيا".
ىدفتْالتعرؼْإلٍْمستواْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْمدارسْمنطقةْبنيْكنانةْفيْمحافظةْأربدْفيْ

المممكةْاإلردنيةْالياشميةْومديراتياْمفْوجيةْنظرْالمعمميفْوالمعمماتْالعامميفْفيياْ،وقدْتكونتْعينةْ

)ْمعمماْومعممةًْتـْاختيارىاْبالطريقةْالعشوائيةْ،وقدْكانتْأداةْالدراسةْالستبانةْموزعةْ
الدراسةْمفْ(317
ً
عمٍْأربعةْمجالتْ(الطَلقةْ،المرْونةْ،اْلصالةْ،الحساسيةْلممشكَلت)ْبعدْالتأكدْمفْصدقياْوثباتيا.

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

ْأفْمستواْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْومديراتْمدارسْمنطقةْبنيْكنانةْبحسبْوجياتْنظرْ

المعمميف ْوالمعممات ْالعامميف ْفييا ْولمختمؼ ْالمجالت ْجاءت ْبدرجة ْتقدير ْكبيرةْ ،إذ ْبمغ ْالمتوسطْ

الحسابي ْالكمي ْلجميع ْالمجالت ْ(ْ )3.75والنحراؼ ْالمعياري ْ(ْ ،)0.78حيث ْجاء ْمجاؿ ْالمرونةْ
بالمرتبةْاْلولٍْ،تَلهْمجاؿْالحساسيةْلممشكَلتْبالمرتبةْالثانيةْ،وتَلهْمجاؿْاْلصالةْبالمرتبةْالثالثةْ،

وتَلهْمجاؿْالطَلقةْبالمرتبةْالرابعةْواْلخيرةْ .

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

ضرورةْالتنمية ْاإلداريةْالمستمرةْلمقيادات ْالتربويةْفي ْالبيئةْالمدرسيةْوذلؾْبعقدْدوراتْو ْورشاتْ
عمؿ ْتحث ْعمٍ ْممارسة ْاإلبداع ْبمختمؼ ْأساليبوْ ،وتييئة ْالظروؼ ْالمادية ْوالمعنوية ْالمساعدة ْعمٍْ

ممارسةْاإلبداعْبفاعميةْ .

 )11دراضح ػثًاٌ وػثذ انرمحٍ ( )Othman & Abd Rahman , 6112
"Innovative Leadership: Learning from Change Management among
Malaysian Secondary School Principals".
بعنوان " القِادة اإلبداعِ  :التعمم من إدارة التغِِر لدى مدِري المدارس الثانوِ فُ مالِزِا".

97

ىدفت ْالكشؼ ْعف ْميارات ْاإلدارة ْاإلبداعية ْوادارة ْالتغيير ْلدا ْمديري ْالمدارس ْالثانوية ْفيْ

ماليزياْوالكشؼ ْعف ْمدا ْفيـ ْمديري ْالمدارس ْإلدارة ْالتغيير ْالتي ْحدثت ْفي ْالنظاـ ْالتعميمي ْالماليزيْ،

وىدفت ْإلٍ ْالتعرؼ ْإلٍ ْالطرؽ ْالتي ْتتبناىا ْاإلدارة ْاإلبداعية ْفي ْاتخاذ ْالق اررات ْبشكؿ ْتشاركي ْمعْ

وطرؽ ْحؿ ْالمشكَلتْ ،كذلؾ ْىدفت ْىذه ْالدراسة ْإلٍ ْالكشؼ ْعف ْالسمات ْالشخصية ْلمقادةْ
المعمميفْ ْ ،
المبدعيف ْوالتي ْتبنٍ ْعمٍ ْالنتائج ْوالمخرجات ْبشكؿ ْأساسيْ .طبؽ ْالباحثاف ْالمنيج ْالوصفي ْفي ْالدراسةْ
مفْخَلؿْعقدْمقابَلتْشبوْمنتظمةْمعْ(ْْ)ْ6مديريْمدارسْثانويةْمفْمنطقةْ(ْ)ْKlang Valleyوالتيْ

ْتُعرؼ ْبالمدارس ْالذكيةْ ،حيث ْتـ ْترشيح ْ ْمديرييا ْمف ْقبؿ ْو ازرة ْالتربية ْوالتعميـ ْالماليزية ْلمحصوؿ ْعمٍْ
جائزةْاإلبداعْبناء عمٍْمنجزاتياْوبرامجياْوأنشطتياْاإلبداعيةْالمميزةْ ْ.
أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1مف ْأىـ ْسمات ْاإلدارة ْاإلبداعية ْالتنبؤ ْبالمشكَلت ْوالعمؿ ْعمٍ ْحميا ْقبؿ ْأف ْتظيرْ ،وأيضا ْتطبيؽْ
اْلفكارْاإلبداعيةْالجديدةْفيْالمدارسْ،وتحفيزْالمعمميفْوالطمبةْنحوْالتغييرْوالتفكيرْاإلبداعيْ .

 .2أف ْالتفكير ْفي ْحؿ ْالمشكَلت ْل ْيعتمد ْفقط ْعمٍ ْالمدير ْبؿ ْيتأثر ْبعامميف ْخارجييف ْىما:المنظمةْ
وعمميةْالتغييرْ .

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :
الىتماـ ْبمديري ْالمدارس ْكقادة ْلإلبداع ْوالمدارس ْالمبدعةْ ،والمحركيف ْاْلساسييف ْلنجاح ْالمدرسةْ
وبرامجياْ،ويكمفْالسرْفيْنجاحْمديرْالمدرسةْالمبدعْفيْمواصمةْالتجاهْمفْأجؿْالحفاظْعمٍْمستواْ
عاؿْمفْاْلداءْواإلبداعْفيْإدارةْالعممياتْاإلداريةْاليوميةْفيْالمدرسةْ .
ٍْ
ْ

 )11دراضح ﺷمىرج ( : )6116

بعنوان" :إدارة التغِِر وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مدِري المدارس الثانوِ فُ محافظات غزة من
وجي نظر المعممِن".

ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْدرجة ْممارسة ْمديري ْالمدارسْالثانوية ْبمحافظاتْغزةْْلساليبْإدارة ْالتغييرْ

وعَلقتيا ْباإلبداع ْ ْوذلؾ ْمف ْوجية ْنظر ْالمعمميفْ ،وقد ْاستخدـ ْالباحث ْالمنيج ْالوصفيْ،وتكوف ْمجتمعْ

ْمعمماْ
الدراسة ْمف ْجميع ْمعممي ْومعممات ْالمدارس ْالثانوية ْبمحافظات ْغزة ْوالبالغ ْعددىـ ْ()5818
ً

معمما ْومعممةًْ ْتـ ْاختيارىـ ْبطريقةْعشوائيةْ،وقدْاستخدـ ْالباحثْ
ومعممةًْْ،وبمغت ْعينة ْالدراسة ْ(ً ْ )522

استبانتيفْلجمعْالمعموماتْ ْ.

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :
 .1أف ْمستوا ْتوفر ْمياراتْاإلبداع ْاإلداري ْلدا ْمديري ْالمدارس ْالثانوية ْفيْمحافظاتْغزة ْجيد ْبوزفْ
نسبي ْ(ْ)%ْ 76.3حيثْجاءْمجاؿْالحتفاظْبالتجاهْفيْأعمٍْالمراتبْبوزفْنسبي(ْ ْ)%79.6ثـْ
جاءْمجاؿْالطَلقةْبوزفْنسبيْ(ْ)%77.3ثـْمجاؿْالمخاطرةْبوزفْنسبيْ(ْ،)%77.2ويمييماْمجاؿْ
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أخيرْمجاؿْ ْالحساسيةْ
المرونة ْبوزفْنسبيْ(ْ)%77.2ثـْمجاؿْاْلصالةْبوزف ْنسبي ْ(ْ ،)%75.2و ًا
لممشكَلتْبوزفْنسبي(.)%73.4

 .2ل ْتوجد ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيف ْمتوسطيْتقديرات ْالمعمميف ْلدرجة ْممارسة ْمديري ْالمدارسْ
الثانوية ْلميارات ْاإلبداع ْاإلداري ْتُعزا ْلممتغيرات ْاآلتيةْ :النوع(ذكورْ ،إناث) ْسنوات ْالخدمةْ،

التخصصْفيْالثانويةْالعامةْ،المنطقةْالتعميمية.

 .3توجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْمتوسطيْتقديراتْالمعمميفْلدرجةْممارسةْاإلبداعْاإلداريْكميا.

 .4وجود ْعَلقة ْموجبة ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيف ْجميع ْأساليب ْإدارة ْالتغييرْودرجتيا ْالكمية ْوبيف ْجميعْ
مياراتْاإلبداعْاإلداريْودرجتوْالكمية.

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :
 الىتماـ ْبتنمية ْميارات ْاإلبداع ْاإلداري ْلدا ْمديري ْالمدارس ْحتٍ ْيتمكنوا ْمف ْتطبيؽ ْالتغييرْ،
واستخَلصْأفضؿْالنتائجْفيْالعمميةْالتعميميةْ .
ْ

 )17دراضح احلجاَا وانروض (:)Suliman S. Al-hajaya and Atallah A. Al-roud :2011
"The Administrative Creativity Skills of the Public Schools Principals in
Tafila Directorate of Education".
بعنوان " :ميارات اإلبداع اإلداري فُ المدارس العام لدى مدِري مدِرِ التربِ والتعمِم فُ الطفِم "
ىدفت ْالدراسة ْإلٍ ْالتعرؼ ْعمٍ ْدرجة ْممارسة ْاإلبداع ْاإلداري ْلمديري ْالمدارس ْالعامة ْفيْ

مديريةْالتربيةْوالتعميـْفي ْالطفيمةْ،تكونتْعينةْالدراسةْمف(ْ)402معمميفْ(ذكورْواناث)ْتـْاختيارىـْ

ائيْ،ووظفتْالستبانةْكأداةْلمدراسةْ ْ.
ْ
بشكؿْعشو

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

 وجود ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْلمتفاعؿ ْبيف ْالجنسيف ْمف ْذوي ْالخبرةْ ،وتفاعؿ ْذوي ْالخبرة ْمعْ
المؤىؿْالعمميْوتفاعؿْالجنسْوالخبرةْوالمؤىؿْ .

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

 أفْتعقدْمديريةْالتربيةْوالتعميـْفيْمحافظةْالطفيمةْدوراتْتدريبيةْلتطويرْكفاءةْمديريْالمدارسْفيْ
مياراتْاإلبداعْاإلداريْ .
 )13دراضح جرب ( :) 6111

بعنوان" :اإلبداع اإلداري وأثره عمٍ األداء الوظِفُ" دراس تطبِقِ عمٍ مدِري مدارس وكال الغوث

الدولِ بقطاع غزة.
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ىدفتْالتعرؼْإلٍْمستواْاإلبداعْاإلداريْوأثرهْعمٍْمستواْاْلداءْالوظيفيْلداْمديريْالمدارسْ

في ْوكالة ْالغوث ْالدوليةْ،وقد ْتكوف ْمجتمع ْالدراسة ْمف ْ( ْْ )ْ 208مدير ْمدرسة ْواستخدـ ْالباحث ْالمسحْ

الشامؿْلكؿْمفرداتْمجتمعْالدراسةْ،وقدْاستخدـْالباحثْاستبانةْكأداةْلمدراسةْ .
ومن أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

تفعاْ ،كما ْأثبتْالنتائج ْوجود ْعَلقة ْطرديةْ
ْ
جاءْمستوا ْاإلبداع ْاإلداري ْلدا ْمديري ْالمدارس ْمر ً

بيف ْمستوا ْاإلبداع ْاإلداري ْوبيف ْاْلداء ْالوظيفي ْلدا ْمديري ْالمدارسْ،وبينت ْالنتائج ْوجود ْبعض ْأوجوْ

القصورْفيْمقوماتْاإلبداعْاإلداريْلداْبرنامجْالتعميـْفيْوكالةْالغوثْالدوليةْ .
أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1ضرورة ْتحديث ْنظاـ ْاختيار ْمديري ْالمدارس ْبحيث ْتتضمف ْتمؾ ْالنظـ ْمقاييس ْلمقدرات ْوالسماتْ
اإلبداعيةْلداْالمتقدميفْلوظيفةْمديرْمدرسةْ ْ.

 .2ضرورةْتطويرْنظاـْتقييـْاْلداءْالوظيفيْلمديريْالمدارس ْبحيثْيكوفْاإلبداعْاإلداريْأحد ْعناصرهْ
الميمةْ ْ.

 )14دراضح خهف( :)6111
بعنوان" :عالق

القِادة التحوِمِ

باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادِمِِن فُ الجامع

اإلسالمِ بغزة".
ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْالعَلقة ْبيف ْامتَلؾ ْالقيادات ْاْلكاديمية ْلعناصر ْالقيادة ْالتحويمية ْوتنميةْ

القدراتْاإلبداعية ْلدا ْرؤساء ْاْلقساـ ْاْلكاديمييف ْفيْالجامعة ْاإلسَلمية ْبغزةْ،ولتحقيؽ ْأىداؼ ْالدراسةْ

استخدـ ْالباحث ْالمنيج ْالوصفيْ .وتكوف ْمجتمع ْالدراسة ْمف ْرؤساء ْاْلقساـ ْاْلكاديمييف ْفي ْالجامعةْ
اإلسَلمية ْبغزة ْلمعاـ ْالدراسي ْ(ْْ)2010-2009والبالغ ْعددىـ ْ(ْْ )ْ 50رئيس ْقسـ ْأكاديميْ،واستخدـْ
عينة ْالحصر ْالشامؿْ ْ،وكانتْأداةْالدراسةْعبارةْعفْاستبانة ْوزعتْعمٍ ْرؤساء ْاْلقساـ ْاْلكاديمييف ْفيْ

الجامعةْاإلسَلميةْبغزةْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :
 .1يتوافر ْاإلبداع ْاإلداري ْلدا ْرؤساء ْاْلقساـ ْاْلكاديمييف ْفي ْالجامعة ْاإلسَلمية ْبغزة ْبنسبة ْتساويْ
(ْ .)%83,94

 .2احتؿ ْعنصر(القدرة ْعمٍ ْالتحميؿ ْوالربط) ْمف ْعناصر ْاإلبداع ْالمرتبة ْاْلولٍ ْبوزفْ
نسبي(ْ ،)%88.33بينما ْاحتؿ ْعنصر ْ(قبوؿ ْالمخاطرة)ْالمرتبة ْالسابعة ْبوزفْنسبي(ْْ)%ْ 80.58
فيْتقديراتْأفرادْالعينةْ .
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 .3ل ْتوجد ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيف ْإجابات ْالمبحوثيف ْحوؿ ْعَلقة ْالقيادة ْالتحويمية ْباإلبداعْ
اإلداري ْلدا ْرؤساء ْاْلقساـ ْاْلكاديمييف ْفي ْالجامعة ْاإلسَلمية ْتُعزا ْلممتغيرات ْالديموغرافيةْ
والشخصيةْ(العمرْ،سنواتْالخبرةْ،والمؤىؿْالعممي).

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1ضرورة ْالىتماـ ْمف ْقبؿ ْإدارة ْالجامعة ْباإلبداع ْوالمبدعيف ْوتشجيع ْالعمؿ ْاإلبداعي ْمف ْخَلؿْ
التحفيزْالفكريْوالعاطفيْوالماديْلماْلوْمفْأثرْكبيرْفيْتحسيفْالبيئةْالتعميميةْبالجامعةْ .

 .2ضرورة ْاىتماـ ْإدارة ْالجامعة ْبالمستجدات ْاإلداريةْوانشاء ْإدارة ْخاصة ْبتنمية ْالموارد ْالبشرية ْلتقوـْ
بدورىا ْفي ْتنمية ْالميارات ْاإلدارية ْواإلبداعية ْلدا ْالعامميفْ ،واثارة ْدافعية ْالعامميف ْنحو ْاْلداءْ

اْلفضؿْوتحفيزىـْلمتقدـْوالتطوير.
 )15دراضح أتى هني ( :)6111

بعنوان" :الثقاف التنظِمِ وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مدِري المدارس الثانوِ بمحافظات غزة من
وجي نظر المعممِن".
ىدفت ْالتعرؼ ْإلٍ ْالثقافة ْالتنظيمية ْوعَلقتيا ْباإلبداع ْاإلداري ْلدا ْمديري ْالمدارس ْالثانويةْ
بمحافظات ْغزة ْمف ْوجية ْنظر ْالمعمميفْ ،وتكوف ْمجتمع ْالدراسة ْمف ْجميع ْمعممي ْومعممات ْالثانويةْْ

ْمعمما ْومعمم ًةْ،
الحكومية ْبمحافظات ْغزة ْلمعاـ ْالدراسي( ْْ )ْ 2010ْ -2009والبالغ ْعددىـ ْ( ْ)3464
ً

)ْمعمماْومعمم ًة ْتـْاختيارىـْبطريقةْعشوائيةْ،وقاـْالباحثْبإعدادْاستبانتيفْ،
وبمغتْعينةْالدراسةْ(450
ً
الستبانةْاْلولٍْلقياسْنمطْالثقافةْالتنظيميةْالسائدْفيْالمدارسْالثانويةْ،والستبانةْالثانيةْلقياسْواقعْ

اإلبداعْاإلداريْلمديرْالمدرسةْالثانويةْ .

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1درجة ْممارسة ْالمديريف ْلإلبداع ْاإلداري ْكانت ْكبيرة ْوبنسبة ْ(ْ ،)%77.35حيث ْجاء ْمجاؿ ْالطَلقةْ
بالمرتبةْالثالثةْوحصؿْعمٍْوزفْنسبيْ(ْْ،)%78.36ويميوْمجاؿْالمخاطرةْوحصؿْعمٍْالترتيبْالرابعْ

بوزفْنسبي(ْْ،)%77.11ويميوْمجاؿْاْلصالةْوحصؿْعمٍْالترتيبْالخامسْبوزفْنسبي(ْْ،)%76.25
ويميوْمجاؿْالحساسيةْلممشكَلتْوحصؿْعمٍْالترتيبْالسادسْبوزفْنسبيْ(ْْ،)%74.45ويميوْمجاؿْ
ْ

المرونةْوحصؿْعمٍْالترتيبْالسابعْبوزفْنسبيْ(ْ.)%74.37

 .2ل ْتوجد ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْ بيف ْمتوسطات ْتقديرات ْالمعمميف ْلدرجة ْممارسة ْمديري ْالمدارسْ
الثانوية ْفي ْمحافظات ْغزة ْلإلبداع ْاإلداري ْتُعزا ْلمتغير ْالجنس ْ(ذكورْ ،إناث) ْعدا ْمجاؿ ْالحتفاظْ
بالتجاهْفكانتْىناؾْفروؽْلصالحْاإلناث.
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 .3توجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائية ْبيفْمتوسطاتْتقديراتْالمعمميفْلدرجةْممارسةْمديريْالمدارسْالثانويةْ
في ْمحافظات ْغزة ْلإلبداع ْاإلداري ْتُعزا ْلمتغير ْالمؤىؿ ْالعممي ْ(في ْمجاؿ ْالصالة ْوالمرونة ْوالدرجةْ

الكميةْلَلستبيانة)ْ .

 .4توجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائية ْبيفْمتوسطاتْتقديراتْالمعمميفْلدرجةْممارسةْمديريْالمدارسْالثانويةْ
فيْمحافظاتْغزةْلإلبداعْاإلداريْتُعزاْلمتغيرْسنواتْالخدمةْوكانتْالفروؽْلصالحْاْلكثرْمف(ْْ10

سنوات)ْ .

 .5توجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائية ْبيفْمتوسطاتْتقديراتْالمعمميفْلدرجةْممارسةْمديريْالمدارسْالثانويةْ
فيْمحافظاتْغزةْلإلبداعْاإلداريْتُعزاْلمتغيرْالمنطقةْالتعميمية.

 .6توجدْعَلقةْارتباطيةْموجبةْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْجميعْأبعادْالثقافةْالتنظيميةْوالدرجةْالكميةْلإلبداعْ
يْماعداْبعدْثقافةْالقوةْ.
اإلدار
ُ

أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1ضرورة ْالعمؿ ْ عمٍ ْزيادة ْوعي ْمديري ْالمدارس ْالثانوية ْبالثقافة ْالتنظيمية ْالتي ْتساعد ْعمٍ ْاإلبداعْ
اإلداري.

 .2خمؽْمناخْيشجعْعمٍْالوضوحْوالصراحةْويثيرْدوافعْالتحديْواإلنجازْوتشجيعْروحْاإلبداعْوالبتكار.
 )16دراضح انؼجهح ( :) 6112

بعنوان" :اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظِفُ لمدِري القطاع العام "دراس تطبِقِ عمٍ و ازرات

قطاع غزة".
ىدفتْالتعرؼْإلٍْواقعْاإلبداعْاإلداريْوعَلقتوْبأداءْالمديريفْالعامميفْبو ازراتْقطاعْغزةْ،اعتمدتْ
الدراسةْعمٍْالمنيجْالوصفيْْ،وقدْتـْتصميـْاستبانةْالدراسةْكوسيمةْلجمعْالبياناتْالَلزمةْ،تـْتوزيعياْ

عمٍْعينة ْالدراسةْعمٍ ْأساسْطبقيْ،تـْتحميؿْ( ْْ)ْ 305استبانةْمفْحجـْالعينة ْاْلصميْباستخداـْ

برنامج ْْ SPSSاإلحصائي ْ ْوكذلؾ ْاستخدمت ْالختبارات ْاإلحصائية ْالمناسبة ْبيدؼ ْالوصوؿ ْلدللتْ
ذاتْقيمةْومؤشراتْتدعـْموضوعْالدراسةْبنسبة(ْْ .)%ْ82

أىم النتائج التُ توصمت إلِيا الدراس :

 .1تتوفرْلداْالمديريفْالعامميفْبو ازراتْقطاعْغزةْجميعْالقدراتْالمميزةْلمشخصية ْالمبدعةْبدرجةْعاليةْ
وىيْمرتبةْعمٍْالتواليْحسبْالوزفْالنسبيْلياْكالتاليْ :القدرةْعمٍْالتحميؿْوالربط( ْ،)%90.64قبوؿْ

المخاطرة( ْْ ،)%88.88الطَلقة ْالفكرية ْ(ْ ،)%86.73المرونة ْالذىنية ْ(ْ ،)%85.90اْلصالةْْْْْْْْْْ

)ْ،ْ)%85.58الحتفاظْبالتجاهْأوْتركيزْالنتباهْ(ْْ،)%83.,38الحساسيةْلممشكَلت(ْ.)%81.02
 .2المتغيراتْالتنظيميةْقيدْالدراسةْتساىـْبدرجاتْمتفاوتةْفيْتوفيرْالمناخْاإلبداعيْ .
 .3واقعْاإلبداعْاإلداريْبو ازراتْقطاعْغزةْبشكؿْعاـْمقبوؿْ .
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أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :
 .1إنشاءْإدارةْحاضنةْلإلبداعْأوْإنشاءْماْيسمٍْ(بنؾْاْلفكار)ْ .

 .2وضعْإستراتيجيةْمبنيةْعمٍْمعاييرْدقيقةْلمكشؼْعفْالمبدعيفْوالموىوبيفْ .

 .3تفعيؿْنظاـْالحوافزْعمٍْأسسْومعاييرْمينيةْتتضمفْالتميزْواإلبداعْفيْاْلداءْومكافأةْالمبدعيفْ .
ْ

 )17دراضح انهُثٍ (:)6112

بعنوان" :الثقاف التنظِمِ لمدِر المدرس ودورىا فُ اإلبداع اإلداري من وجي نظر مدِري مدارس
التعمِم االبتدائُ بالعاصم المقدس السعودِ ".

ىدفتْالتعرؼْإلٍْأىميةْالثقافةْالتنظيميةْالعائدةْلمديريْالمدارسْالبتدائيةْبالعاصمةْالمقدسةْ،
التعرؼ ْعمٍ ْواقع ْعناصر ْاإلبداع ْاإلداري ْلدييـْ ،والتعرؼ ْعمٍ ْدرجة ْالعَلقة ْبيف ْالثقافة ْالتنظيميةْ
و ْ
واإلبداعْاإلداريْ،واستخدـْالباحثْالمنيجْالوصفيْ،وتكونتْعينةْالد ارسةْمفْمديْريْالمدارسْبالعاصمةْ

)ْمديرْ،وتـْتصميـْاستبانةْكأداةْلمدراسةْ ْْ.
ًْا
المقدسةْوعددىـْ(115
الدرس :
ومن أىم النتائج التُ توصمت إلِيا ا

وزفْنسبيْ(.)ْ%85.80
جداْوب ْ
جةْممارسةْعناصرْاإلبداعْاإلداريْكانتْبدرجةْكبيرةْ ًْ
ْ
ْ .1در

ْ .2درجة ْممارسة ْعنصر ْاْلصالة ْوعنصر ْالحساسية ْلممشكَلت ْوعنصر ْالطَلقة ْوعنصر ْالمخاطرةْ

وزف ْنسبيْ(ْ،)%89.40و(ْ،)%88.20و(ْ،)%87.60و(ْ،)%85.60
ةْجداْ ،وب ْ
والتحميؿْبدرجةْكبير ًْ

جةْكبيرةْ،
ْ
و(ْ)%85.40عمٍْالتواليْ،فيْحيفْجاءْعنصرْالخروجْعفْالمألوؼْوعنصرْالمرونةْبدر
وزفْنسبيْو(ْ،)%82.60و(ْ)%82.00عمٍْالترتيب.
وب ْ

ْ .3وجود ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيف ْاستجابات ْعينة ْالد ارسة ْحوؿ ْعناصر ْاإلبداع ْاإلداري ْلمديرْ
اتْالخبرةْلصالحْالذيفْخدمتيـْ(ْْ16سنةْفأكثر).
ْ
المدرسةْوفقًْاْلمتغيرْعددْسنو
ْ
أىم التوصِات التُ توصمت إلِيا الدراس :

ْاإلدارة ْوالتخطيطْ
ْ
ْ .1ض ْرورة ْالتعاوف ْمع ْأعضاء ْىيئة ْالتدريس ْفي ْالجامعات ْوالكمياتْ ،وخاصة ْأقساـ
هْترفعْمفْمستواْأدائيـ.
يْإلعطاءْدورتْتدريبيةْلتزويدْالمديريفْبخبراتْجديدةْمتطور ْ
ْا
بو
التْرْ

ْخبرت ْالدوؿ ْالمتقدمة ْفي ْمجاؿ ْاإلدارة ْوالتخطيط ْالتربوي ْواإلبداع ْاإلداريْ ،وذلؾ ْعفْ
ْ .2الستفادة ْمف ْا
طْريؽ ْابتعاث ْمجموعة ْمف ْمديْري ْالمدارس ْلد ارسة ْوتعمـ ْاْلساليب ْاإلبداعية ْوتطبيقاتيا ْفي ْالعمؿْ

اإلداريْالمدرسي.
ْ
ْ
ْ
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 2.2.3انتؼمَة ػهً انذراضاخ انطاتمح نإلتذاع اإلدارٌ -:
أوجو االتفاق واالختالف بِن الدراسات السابق فِما بِنيا :

 .1من حِث البِئ :

اتفقتْدراسةْ(ْالشاعرْ ْ،)2016ْ،ودراسة ْ)ْ ،)Alawawdeh, 2016ودراسة(أصرؼْ،)2015ْ،وْ
دراسة(حمدونةْ،)2014ْ،ودراسة(الحشاشْ ْ،)2014ْ،ودراسة(الزامميْ،)2013 ،ودراسة(شقورةْ،)2012ْ،

ودراسةْ(ْجبرْ،)ْ2010ْ،ودراسة(خمؼْ،)2010ْ،ودراسة(أبوْىيفْ،)2010ْ،وْدراسة(العجمةْ)2009ْ،
في ْدراسة ْالبيئة ْالفمسطينيةْ ،بينما ْاتفقت ْدراسة (الحارثيْ ْ ،)2014 ،ودراسة ْ(جموليْ،)2013ْ ،

ودراسة(دلبوح ْوجراداتْ ،)2013،ودراسة ْ(الحجايا ْوالروضْ ،)2011ْ ،ودراسة (الميثي )2008 ،فيْ
دراسةْالبيئةْالعربيةْ،أماْباقيْالدراساتْفكانتْفيْبيئةْأجنبيةْ .
ْ

 .2مﻦ حِث مجتمع الدراس وعِنتيا:
اتفقت ْبعض ْالدراسات ْالسابقة ْفي ْتناوؿ ْاإلبداع ْاإلداري ْفي ْمجتمع ْالد ارسة ْحيث ْتناولت ْعينتياْ

المعمميف ْمثؿْ :دراسة ْ(الشاعرْ ْ ،)ْ 2016ْ ،ودراسة ْ(شقورةْ ،)2012ْ ،ودراسة( ْأبو ْىيفْ،ْ )2010ْ ،

ْودراسةْ(العاجزْوشمدافْْ .)2009،

بينماْاختمفتْدراسةْ)ْ،)ْAlawawdeh, 2016ودراسة (ْالحارثيْ،)2014 ،ودراسة(جبرْ)2010ْ،

في ْعينتيا ْحيث ْكانت ْعينتيا ْمف ْمديري ْالمدارسْ ،بينما ْدراسة(العنزيْ )ْ 2009ْ ،فعينتيا ْمف ْوكَلءْ

المدارسْ،أماْدراسةْ(خمؼْ)2010ْ،فعينتياْمفْرؤساءْالقساـْاْلكاديمييفْفيْالجامعةْاإلسَلميةْ،بينماْ
اعتمدتْدراسةْ(حمدونةْ،)2014ْ،ودراسة )الزامميْ،)2013ْ،ودراسة ْ(أبو الخيرْ)2013ْ،عمٍْالمسحْ
الشامؿْلمجتمعْمديريْومديراتْمدارسْوكالةْالغوثْ(اْل ْونروا)ْفيْمحافظاتْغزةْ .
ْ

 .3مﻦ حِث ﺍلمنيج المستخدم :
اتفقتْجميعْالدراساتْالسابقةْفيْتناوؿْاإلبداعْاإلداريْحيثْاستخدمتْجميعياْالمنيجْالوصفيْ .
ْ

 .4مﻦ حِث ﺍألﺩﺍﺓ المستخدم :
اتفقت ْمعظـ ْالد ارسات ْالسابقة ْفيما ْبينيا ْفي ْاستخداـ ْالستبانة ْكأداة ْالدراسة ْفي ْجمع ْالمعموماتْ

والبياناتْ .

 .5مﻦ حِث الزمن:
اتفقتْجميعْالدراساتْالعربيةْواْلجنبية ْالسابقةْفيْتناوؿْاإلبداعْاإلداري ْحيثْتمتْجميعياْفيْالعقدْ
اْلوؿْمفْالقرفْ(ْ)21وحتٍْاآلفْ .
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 3.3أوجﻪ االتفاق واالختﻼف تٍُ اندراضح انذانُح واندراضاخ انطاتمح-:

 .1من حِث البِئ :

اتفقت ْالد ارسة ْالحالية ْمع ْدراسة(الشاعرْ ْ ،)2016ْ ،ودراسة ْ)ْ،)Alawawdeh, 2016

ودراسة(أصرؼْ ،)2015ْ ،ودراسة ْ(حمدونةْ ،)2014ْ ،ودراسة(الحشاشْ ْ ،)2014ْ ،ودراسة(الزاممي،

ْ،)2013ودراسة(شقورةْ،ْ)2012ْ،ودراسة(ْجبرْ،)ْ2010ْ،ودراسة(خمؼْ،)2010ْ،وْدراسة(أبوْىيفْ،
ْ،)2010ودراسة(العجمةْ)2009ْ،فيْدراسةْالبيئةْالفمسطينيةْ،بينماْاتفقتْدراسة (الحارثيْ،)2014 ،

ْودراسة ْ(جموليْ ،)2013ْ ،ودراسة(دلبوح ْوجراداتْ ،)2013ْ ،ودراسة ْ(الحجايا ْوالروضْ،)2011ْ ،
ودراسة (الميثي )2008 ،فيْدراسةْالبيئةْالعربيةْ،أماْباقيْالدراساتْفكانتْفيْبيئةْأجنبيةْ .

 .2من حِث مﻮضﻮﻉ ﺍلدﺭﺍس :
اتفقت ْالد ارسةْالحاليةْمعْمعظـْالد ارساتْالسابقةْمفْحيثْموضوعياْوأىدافياْفنجد ْأفْىذهْ

الم َوَّزَعة ْوربطتياْبمتغيرْآخرْوىوْاإلبداعْاإلداريْ،وىيْبذلؾْاتفقتْمع ْدراسةْ
الد ارسةْتناولتْالقيادةْ ُ
(الشاعرْ)2016ْ،التيْتناولتْاإلبداعْاإلداريْوعَلقتوْبالمياراتْالقياديةْْ،ودراسة , Alawawdeh,

)ْ)2016التيْتناولتْأثرْاإلبداعْاإلداريْفيْمواجية ْاْلزمةْالتعميميةْفيْالمدارسْالثانويةْفيْفمسطيفْ
المستخدمة
مفْوجيةْنظرْمديريْالمدارسْ،ودراسة(ْأصرؼ )2015 ،التيْتناولتْتكنولوجيا المعمومات ُ

وعَلقتيا باإلبداع اإلداريْ ،ودراسة(حمدونةْ )2014ْ ،التي ْدرست ْواقع التصاؿ التنظيمي وعَلقتو

باإلبداع اإلداريْ ،ودراسة)الزامميْ )2013،التي ْتناولت ْالتمكيف ْوعَلقتو باإلبداع اإلداريْ ،ودراسةْْْْْْْْ
)ْجموليْ)2013ْ،التيْتناولتْأثر الثقافة التنظيمية عمٍ اإلبداع اإلداريْ،ودراسةْ(أبو الخيرْ)2013ْ،

التيْتناولتْاْلنماط ْالقيادية ْلدا ْمديري ْالمدارس ْالثانوية ْبمحافظاتْغزة ْوعَلقتيا ْباإلبداع ْاإلداري ْمفْ

وجية ْنظرىـْ،ودراسةْ(شقورةْ)2012ْ،التيْتناولتْإدارة ْالتغيير ْوعَلقتيا ْباإلبداع ْاإلداري ْلدا ْمديريْ

المدارسْالثانويةْفيْمحافظاتْغزةْمفْوجيةْنظرْالمعمميفْ،ودراسة(جبرْ)2010ْ،التيْتناولتْاإلبداعْ

اإلداري ْوأثره ْعمٍ ْاْلداء ْالوظيفيْ ،ودراسةْ(أبوْىيفْ)2010ْ،التيْتناولتْالثقافةْالتنظيميةْوعَلقتياْ

باإلبداعْاإلداريْلداْمديريْالمدارسْالثانويةْبمحافظاتْغزةْمفْوجيةْنظرْالمعمميفْ،ودراسة(خمؼْ،

ْ )2010التي ْتناولت ْعَلقة ْالقيادة ْالتحويمية ْباإلبداع ْاإلداري ْلدا ْرؤساء ْاْلقساـ ْاْلكاديمييف ْفيْ

الجامعةْاإلسَلميةْبغزةْ ْ،ودراسةْ(العجمةْ)ْ2009ْ،التيْتناولتْاإلبداعْاإلداريْوعَلقتوْباْلداءْالوظيفيْ
لمديريْالقطاعْالعاـْ ْ.

بينماْاختمفتْمعْدراسةْ(الحارثيْ)2014ْ ،التيْتناولتْتصورْمقترحْلتطوير ْاإلبداع ْاإلداريْ

لداْمديريْالمدارسْ،ودراسةْ( ْالحشاشْ)2014ْ،التي ْتناولتْتصور مقترح لتعزيز ممارسة مديري
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مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لإلبداع اإلداريْ ْ ،ودراسة( ْدلبوح ْوجراداتْ )2013ْ ،التيْ
تناولتْمستواْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْومديراتْمدارسْ .

 .3مﻦ حِث مجتمع الدراس ًعِنتيا:
اتفقت ْىذه ْالدراسة ْفي ْعينتيا ْمع ْبعض ْالدراسات ْالسابقة ْالتي ْتناولت ْاإلبداع ْاإلداري ْفيْ

مجتمعْالد ارسةْ حيثْتناولتْعينتياْالمعمميفْمثؿْ:دراسة(الشاعرْ ْ،)ْ2016ْ،ودراسة(ْشقورةْْ،)2012ْ،

ودراسةْ(أبوْىيفْ .ْ)2010ْ،

بينماْاختمفتْمعْدراسةْ)ْ،)ْAlawawdeh, 2016ودراسة (الحارثيْ،)2014 ،ودراسة )

اسةْ(بموانيْْ،)ْ2008ْ،
ْ
الزامميْ،)2013 ،ودراسةْ(أبو الخيرْ،)2013ْ،ودراسة( الزامميْْ،)2013،ودر
ودراسةْ(ْجبرْ)ْ2010ْ،فيْعينتياْحيثْكانتْعينتياْمفْمديريْالمدارسْ .
ْ

 .4مﻦ حِث ﺍلمنيج المستخدم :
منيجْىذهْالدراسةْىوْالمنيجْالوصفيْوبذلؾْتكوفْىذهْالدراسةْقدْاتفقتْمعْْجميعْالدراساتْ

السابقةْفيْتناوؿْاإلبداعْاإلداريْحيثْاستخدمتْجميعياْالمنيجْالوصفيْ .
ْ

 .5مﻦ حِث ﺍألﺩﺍﺓ ﺍلمستخدم :
استخدـْالباحثْفيْىذهْالدراسةْالستبانةْكأداةْلمدراسةْوبذلؾْاتفقتْمعْمعظـْالد ارساتْالسابقةْ

فيْاستخداـْالستبانةْكأداةْالدراسةْفيْجمعْالمعموماتْوالبياناتْ .
ْ

 .6مﻦ حِث الزمن:
اتفقتْجميعْالدراساتْالعربيةْواْلجنبيةْالسابقةْفيْتناوؿْاإلبداعْاإلداري ْحيثْتمتْجميعياْفيْالعقدْ

اْلوؿْمفْالقرفْ(ْ)21وحتٍْاآلفْْ .
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التعقِب العام عمٍ الدراسات السابق :
يتضحْمفْالعرضْالسابؽْلمدراساتْالسابقةْندرةْالدراساتْالعربيةْالتيْتناولتْىذاْالمدخؿْ–ْعمٍْ

حدْعمـْالباحثْ-باإلضافةْإلٍْقمةْالدراساتْالتيْتناولتْتطبيؽْىذاْالمدخؿْفيْمدارسْالتعميـْالعاـْ،
وأفْىذهْالدراساتْتوصمتْإلٍْ :

ْميماْيمكفْتطبيقوْفيْمدارسْالتعميـْالعاـْ،سعياْإلٍْتطويرْاْلداءْ
تعدْمدخَل
الم َوَّزَعة ْ
ً
ً
 .1أفْالقيادةْ ُ
اإلداريْبالمدرسةْ .

الم َوَّزَعة ْيساعدْعمٍْظيورْالقياداتْ،مفْخَلؿْإتاحةْالفرصةْلمجميعْفيْ
 .2أفْتطبيؽْمدخؿْالقيادةْ ُ
المشاركةْفيْاْلدوارْالقياديةْفيْمختمؼْالمجالتْ.

 .3أجمعت ْالدراسات ْعمٍ ْأىمية ْتوزيع ْالمياـ ْاإلدارية ْعمٍ ْالمعمميف ْوانعكاس ْذلؾ ْعمٍ ْدرجةْممارسةْ
الم َوَّزَعةْ .
القيادةْ ُ

الم َوَّزَعةْيسيـْفيْحؿْالعديدْمفْالمشكَلتْالمستعصيةْالتيْيصعبْحمياْ .
 .4إفْتطبيؽْالقيادةْ ُ

 .5إفْ تطبيؽْىذاْالمدخؿْيؤكدْعمٍْأىميةْالمشاركةْ،وأىميةْالعمؿْالتعاونيْ،مفْخَلؿْالتأكيدْعمٍْ
دورْالمعمـْفيْالعممياتْاإلداريةْ.

الم َوَّزَعةْْ.
 .6وجودْقصورْواضحْفيْتناوؿْالدراساتْالعربيةْلموضوعْالقيادةْ ُ
ﺃًجو تمِز الدراس الحالِ عن ﺍلدﺭﺍساﺕ ﺍلسابق :

الم َوَّزَعة ْواإلبداعْ
 .1تعتبر ْىذهْالد ارسةْاْلولٍْْ -حسبْعمـْالباحثْْ -التيْتدرسْالعَلقةْبيفْالقيادةْ ُ
اإلداريْلداْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْمفْوجيةْنظرْمعممييـْ.

الم َوَّزَعة ْلدا ْمديريْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفيْ
 .2تركز ْىذه ْالدراسة ْعمٍ ْمعرفة ْدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
محافظاتْغزةْمفْوجيةْنظرْمعممييـْ .

ﺃًجو ﺍالستفاﺩﺓ مﻦ ﺍلدﺭﺍساﺕ ﺍلسابق :

الم َوَّزَعةْواإلطارْالنظريْالمرتبطْباإلبداعْاإلداريْ،
 .1الط ػَلعْعم ػٍْاإلط ػارْالنظػػريْالمػػرتبطْبالقي ػادةْ ُ
(ْالمفيوـْ،الخصائصْ،والمعيق ػاتْإلخْ)...وبناءْاإلطارْالنظريْليذهْالدراسةْ .

 .2اختيارْالمنيجْالمناسبْلمد ارسةْوىوْالمنيجْالوصفيْ.
 .3تعريؼْمصطمحاتْالدراسةْ .

 .4بناءْوتصميـْأداتيْالد ارسةْوىيْالستبانةْْ .

 .5استخداـْاْلساليبْاإلحصائيةْالمناسبة(ْالمتوسطاتْوالنح ارفاتْالمعياريةْومعامؿْالرتباط)ْ .
 .6تصنيؼْوتبويبْالدراسة.

 .7الطَلعْعمٍْنتائجْالد ارساتْالسابقةْوالتيْسيستفادْمنياْفيْتفسيرْالنتائجْوتحميمياْْ .
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انفصــم انراتـــغ

يُهجُـــــح انذراضــــــــح
انطرَمح واإلجراءاخ

ْ

ْ

 1.4ادلمذيح.

 2.4يُهج انذراضح.

 3.4رلتًغ انذراضح.
 4.4ػُُح انذراضح.

 5.4أدواخ انذراضح.

 6.4صذق االضتثاَح.
 7.4ثثاخ االضتثاَح.

 8.4ادلؼاجلاخ اإلدصائُح ادلطتخذيح يف انذراضح.

الفصووووووول الرابوووع
 1.4ادلمذيح

الطرِق واإلجراءات

تناوؿْىذاْالفصؿْوصفاْلمجتمعْالدراسةْوعينتياْ،واْلداةْالمستخدمةْوكيفيةْبنائيػاْوتطويرىػاْ،كمػاْ
ً

تنػػاوؿْإج ػراءاتْالتحقػػؽْمػػفْصػػدؽْاْلداةْوثباتيػػاْ،والمعالجػػاتْاإلحصػػائيةْالتػػيْتػػـْاسػػتخدامياْفػػيْتحميػػؿْ

البياناتْواستخَلصْالنتائجْ،وفيماْيميْوصؼْليذهْاإلجراءاتْ :
 2.4يُهج انذراضح:

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفيْبمجالوْالتحميمي الػذيْيحػاوؿ

مكوناتياْواآلراء التي تطرح حوليا
ْ
مف خَللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميؿ بياناتياْ،والعَلقة بيف

والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثياْ(ْأبو حطب وصادؽْ .)104ْ:2005ْ،
ْ

وقد تم استخدام مصدرِن أساسِن لممعمومات:

 .1المصووادر الثانوِ و ْ:لمعالجػػةْاإلطػػارْالنظػػريْلمد ارسػػةْتػػـْالرجػػوعْإلػػٍْمصػػادرْالبيانػػاتْالثانويػػةْوالتػػيْ
ػعْالعربيػػةْواْلجنبيػػةْذاتْالعَلقػػةْ،والػػدورياتْوالمقػػالتْوالتقػػاريرْ،واْلبحػػاثْ
ْ
تتمثػػؿْفػػيْالكتػػبْوالم ارجػ
والدراساتْالسابقةْالتيْتناولتْموضوعْالدارسةْ،والبحثْوالمطالعةْفيْمواقعْاإلنترنتْالمختمفة.

 .2المصووادر األولِ و ْ:لمعالجػػةْالجوانػػبْالتحميميػػةْلموضػػوعْالد ارسػػةْتػػـْجمػػعْالبيانػػاتْاْلوليػػةْمػػفْخػػَلؿْ
)ْمعممػػػاْ
ػممتْخصيصػػػاْليػػػذاْالغ ػػرضْ،وْوزعػػػتْعمػػػٍْ(ْ450
السػػػتبانةْك ػػأداةْرئيس ػػةْلمد ارس ػػةْ،ص ػ
ً
ً
ومعممةًْ.
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 3.4رلتًغ انذراضح.

جدول ( ) 1.4

توزِع أفراد مجتمع الدراس حسب المناطق التعمِمِ وجنس المدرس
#

المنطقة

الكل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

منطقة جنوب رفح
منطقة غرب خانيونس
منطقة النصيرات والبريج
منطقة غرب غزة
منطقة جباليا
منطقة جنوب غزة
منطقة دير البلح والمغازي
منطقة شمال رفح
منطقة شرق خانيونس
منطقة بيت حانون و بيت الهيا
منطقة شرق غزة

651
776
1095
652
792
842
614
633
799
744
570

260
141
225
77
213
133
168
114
238
142
198

الكل
المجموع الكلي

8168

1909
1909

اعدادي

الكل

ذكور
ابتدائي
اناث
ذكور

46
125
137
57
113
71
46
120
67
62
67

30
117
105
48
107
61
35
65
39
43
61

911

711

1

1
7
3

12
911

مشتركة

اعدادي

الكل

اناث
ابتدائي
اناث
ذكور

16
8
31
9
6
9
11
48
25
19
6

165
157
287
174
124
211
176
162
218
219
45

180
353
446
344
342
427
224
237
276
321
260

40
114
122
64
94
52
68
47
29
57
157

188

1938
1938

3410

844

مشتركة

20
82
51

120
157
273
280
163
329
156
131
205
245
103

404
3410

2162

85
46
59
42
19

*ْوفقاْلإلحصاءاتْالرسميةْلدائرةْالتربيةْوالتعميـْبوكالةْالغوثْلمعاـْالدراسيْْ 2017ْ/ْ2016
ْْْ
ً
ْ

يبػػيفْجػػدوؿْ(ْ)1.4مجتمػػعْالد ارسػػةْالمكػػوفْمػػفْجميػػعْمعممػػيْومعممػػاتْمػػدارسْوكالػػةْالغػػوثْ
الدوليػػةْفػػيْمحافظػػاتْغ ػزةْ،فػػيْالمػػدارسْالبتدائيػػةْواإلعداديػػةْ،خػػَلؿْالفصػػؿْالد ارسػػيْاْلوؿْمػػفْالعػػاـْ

معمماْومعممةَْ .
الدراسيْ)ْ،(2017-2016والبالغْعددىـْ(ً ْ)8168
ْ

 4.4ػُُح انذراضح.
العِن االستطالعِ :

تػػـْاختيػػارْ(ْْ)ْ50اسػػتبانةْلمعمػٍػـْومعممػ ٍْػةْبغػػرضْالتأكػػدْمػػفْصػػَلحيةْأداتػػيْالد ارسػػةْواسػػتخدامياْ

لحسابْالصػدؽْوالثبػاتْ،والتحقػؽْمػفْصػَلحيتييماْلمتطبيػؽْعمػٍْالعينػةْاْلصػميةْ،وقػدْتػـْاسػتبعادىاْمػفْ

التحميؿْالنيائيْ .
ْ

عِن الدراس األصمِ "الفعمِ ":
معمماْومعمم ًْةْ
تـْاختيارْعينةْالدراسةْبطريقةْعشوائيةْ ْوت ّكونتْعينةْالدراسةْاْلصميةْمفْ(ًْ ْ)ْ450

فيْالمدارسْالبتدائيةْواإلعداديةْ ،أيْماْنسبتوْ(ْ)%5.5مفْمجموعْمجتمعْالدراسةْ،وىيْنسبةْمناسبةْ

إلجراءْالمعالجاتْاإلحصائيةْعميياْ .ويتضحْمف خَلؿ النقاط التالية توزيع أفرادْعينةْالدارسةْحسب

البياناتْاْلوليةْلألفراد فييا:
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ْ

 -1توزِع أفراد العِن حسب الجنس

جدول ( ) 2.4
توزِع أفراد العِن حسب الجنس

الجنس

العدد

النسب المئوِ %

ذكر
أنثٍ
المجموع
ْ
يبػيفْجػدوؿْ( ْ)ْ2.4أفْمػاْنسػبتو(ْْ)ْ%35.1مػفْعينػةْالد ارسػةْذكػورْ،بينمػاْ( ْ)ْ%64.9إنػاثْْ.
)ْمعمماْأيْماْنسبتوْ(ْْ)ْ%34.5وعددْالمعممػاتْفػيْ
حيثْعددْالمعمميفْالذكورْفيْالمجتمعْ(ْْ2820
ً

المجتم ػػعْ(ْْ)ْ5348معممػ ػ ًةْأيْم ػػاْنس ػػبتوْ(ْْ)ْ%65.4وب ػػذلؾْتك ػػوفْنس ػػبةْعين ػػةْالمعمم ػػيفْوالمعمم ػػاتْ
المأخوذةْمفْالمجتمعْاْلصميْممثمةْلممجتمعْاْلصميْ ْ.
ْ

ْ

 -6توزِع أفراد العِن حسب المؤىل العممُ

جدول ( ) 3.4

توزِع أفراد العِن حسب المؤىل العممُ
العدد

المؤىل العممُ

النسب المئوِ %

دبموـْكميةْالمجتمع
بكالوريوس
دراساتْعمياْ–ْماجستيرْفماْفوؽْ
المجموع
ْ

يبيفْجد ْوؿْ( ْ)ْ3.4أفْماْنسبتوْ(ْْ)ْ%3.6مفْعينةْالدراسةْمؤىميـْالعمميْدبموـْكميةْالمجتمعْْْْْْ،

(ْْ)ْ%87.1مؤىميـْالعمميْبكالوريوسْ،بينماْ(ْْ)ْ%9.3مؤىميـْالعممي ْدراساتْعمياْ.وىذاْيدؿْعمٍْ
أفْغالبيةْالمعمميفْذكورْواناثْقدْأكممواْتعميميـْالجامعيْوأفْالكثيريفْمنيـْبدأْفي ْإكماؿْدراستوْفيْ
الدراساتْالعمياْ،بينماْالقميؿْمفْالمعمميفْكبارْالسفْلـْيكمؿْتعميموْالجامعيْ،باإلضافةْلوجودْعددْلْ

بأسْبوْمفْمعمميْالصناعةْومعمماتْالقتصادْوالتدبيرْالمنزليْالذيفْكافْتوظيفيـْلْيتطمبْحصوليـْ

عمٍْشياداتْالبكالوريوسْوقدْبقواْعمٍْحاليـْدوفْالحصوؿْْعمٍْدرجةْالبكالوريوسْ .
ْ
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 -2توزِع أفراد العِن حسب سنوات الخدم

جدول ( ) 4.4

توزِع أفراد العِن حسب سنوات الخدم
العدد

سنوات الخدم

النسب المئوِ %

أقؿْمفْْ5سنوات
مفْْ10ْ–ْ5سنوات
أكثرْمفْْ10سنوات ْ
المجموع
ْ
يبيفْجدوؿ ْ( ْ)ْ 4.4أفْماْنسبتوْ(ْ)%14.7مفْعينةْالدراسةْسنواتْالخدمةْلدييـْأقؿْمف(ْ)5

سنواتْ)ْ%32.7(ْ،تتراوحْسنواتْخدمتيـْمفْ(ْْ)ْ 10ْ–ْ 5سنواتْ،بينما(ْْ)ْ%52.7سنواتْخدمتيـْ

أكثرْمفْ(ْْ) ْ 10سنواتْ.وىذاْيعكسْقمةْعددْالمعمميفْالذيفْوظفتيـْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْ
فيْالسنواتْالخمسْاْلخيرةْ .
ْ

 -2توزِع أفراد العِن حسب التخصص الجامعُ
ْ

جدول ( ) 5.4

توزِع أفراد العِن حسب التخصص الجامعُ
العدد

التخصص الجامعُ

النسب المئوِ %

عموـْتطبيقية
عموـْإنسانية
المجموع
ْ

يبػػيفْجػػدوؿْ(ْْ)ْ5.4أفْمػػاْنسػػبتوْ( ْ)ْ%33.6مػػفْعينػػةْالد ارسػػةْتخصصػػيـْفػػيْالبكػػالوريوسْ

عموـْتطبيقيػةْ،بينمػاْ(ْْ)ْ%66.4تخصصػيـْفػيْالبكػالوريوسْعمػوـْإنسػانيةْ.حيػثْإفْعػددْالتخصصػاتْ
التعميميػػػةْفػ ػػيْالمػ ػػدارسْالبتدائيػ ػػةْواإلعداديػ ػػةْالتػ ػػيْيحتػ ػػاجْتدريسػ ػػياْإلػ ػػٍْالتخصصػ ػػاتْالتطبيقيػ ػػةْ(ْْ)ْ4

تخصصاتْوبوزفْنسبيْ(ْْ)ْ12حصةْأيْبمعدؿْ(ْْ)ْ%33.3مفْأصػؿْ(ْ)36حصػةْدرسػيةْمػفْأصػؿْ

(ْ)12تخصػػصْ،وأفْعػػددْالتخصصػػاتْالتعميميػػةْفػػيْالمػػدارسْالبتدائيػػةْواإلعداديػػةْالتػػيْيحتػػاجْتدريسػػياْ
إل ػػٍْالتخصص ػػاتْاإلنس ػػانيةْ(ْْ)ْ8تخصص ػػاتْوب ػػوزفْنس ػػبيْ(ْْ)ْ24حص ػػةْأيْبمع ػػدؿ(ْ)%66.7م ػػفْ

ْكبيراْ .
أصؿْ(ْْ)ْ36حصةْدرسيةْ،وكانتْالعينةْالمأخوذةْمفْالمجتمعْ
ً
تمثؿْالمجتمعْتمثيَل ً
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 5.4أداتٍ انذراضح :

انتشارْ ْ ،وتُعرؼْ
ْاستخداما ْو ًْا
ًْ
تعد ْالستبانة ْأكثر ْاْلدوات ْلمحصوؿ ْعمٍ ْالبيانات ْمف ْاْلفراد

الستبانة ْبأنياْ "ْ :أداة ذات أبعاد وبنود تستخدـ لمحصوؿ عمٍ معمومات أو آراء يقوـ بالستجابة لياْ

المفحوص نفسو ،وىي كتابية تحريريةْ"ْ(اْلغاْواْلستاذْ .)116ْ:2004ْ،

الم َوَّزَعةْلداْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْ
وقدْتـْاستخداـْاستبانتيفْلقياسْ"ْدرجةْممارسةْالقيادةْ ُ

فيْمحافظاتْغزةْوعَلقتياْباإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْنظرْمعممييـ"ْْ،حيثْتتكونافْمفْاآلتيْ :
ْ

االستبان األولٍْ:وىيْعبارةْعفْالقِادة الم َوَّز َع ْ،وتتكوفْمفْ(ْ)32فقرةْ،موزعةْعمٍْأربعةْمجالتْ :
المجال األولْ:الرؤِ والرسال واألىدافْ،ويتكوفْمفْ(ْ)8فقراتْ .
المجال الثانُ :المسئولِ المشترك  ،ويتكوفْمفْ(ْ)8فقراتْ .

المجال الثالث :الممارسات القِادِ  ،ويتكوفْمفْ(ْ)8فقراتْ .
المجال الرابع :الثقاف المدرسِ  ،ويتكوفْمفْ(ْ)8فقراتْ .

ْاالستبان الثانِ ْ:وىيْعبارةْعفْاإلبداع اإلداريْ،وتتكوفْمفْ(ْ)32فقرةْ،موزعةْعمٍْخمسْمجالتْ :
المجال األولْ:األصال ْ،ويتكوفْمفْ(ْ)6فقراتْ .

المجال الثانُ :الطالق  ،ويتكوفْمفْ(ْ)7فقراتْ .

المجال الثالث :المرون  ،ويتكوفْمفْ(ْ)6فقراتْ .

المجال الرابع :الحساسِ لممشكالت ،ويتكوفْمفْ(ْ)7فقراتْ .
المجال الخامس :المخاطرة ،ويتكوفْمفْ(ْ)6فقراتْ .

خطوات بناء االستبانتِن:
بعدْاطَلعْالباحثْعمٍْاْلدبْالتربويْوالدراساتْالسابقةْذاتْالصمةْبموضوعْالدراسةْ،والستفادةْ

الم َوَّزَعة ْمثؿْ :دراسة ْعثمافْ
منيا ْفي ْبناء ْوصياغة ْفقرات ْالستبانة ْاْلولٍ ْالمتعمقة ْبموضوع ْالقيادة ْ ُ

والتفسيرْ) ْ،)ْUsman ,Tafsir, 2016: 6ودراسة(ْأبوْزرْ،)ْ2015ْ،ودراسةْ(ْعبدا﵀ْْ،ْ)ْ2015ْ،
ودراسة ْ( ْاليعقوبية ْوأخروفْ ،ْ )ْ 2015ْ ،ودراسة ْ( ْحسب ْا﵀ْ ،ْ )2014ْ ،ودراسة ْ( ْخميفةْ)2014ْ ،

أيضاْالستفادةْمفْالدراساتْالسابقةْفيْبناءْوصياغةْفقراتْالستبانةْالثانيةْالمتعمقةْبموضوعْ
وغيرىـْ،و ً
اإلبداعْاإلداريْمثؿْ:دراسةْ(ْالشاعرْ،)2016ْ،ودراسةْ(ْعميْوالحاكـْ،ْ)ْ2015ْ،ودراسةْ(ْحمدونةْ

ْ،ْ)2014ْ،ودراسةْ(ْالحارثيْ،ْ)2014ْ،ودراسةْ(ْالزامميْ،ْ)ْ 2013ْ،ودراسةْ(ْدلبوحْوجراداتْ،
ْ)ْ2013وغيرىـْْ،باإلضافةْلستطَلعْرأيْالمشرؼْ ْوبعضْالتربوييفْوالمتخصصيفْ،قاـْالباحثْببناءْ

واعدادْالستبانةْوفؽْالخطواتْاآلتيةْ :

 .1تحديدْالمجالتْالرئيسةْالتيْشممتياْكؿْاستبانةْعمٍْحداْ .
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 .2تحديدْالفقراتْالتيْتقعْتحتْكؿْمجاؿْ .

 .3تـْتصميـْالستبانتيفْفيْصورتييماْاْل ْوليتيفْوقدْتكونتاْمػفْ(ْ)9مجػالتْ،السػتبانةْاْلولػٍْمػفْْْ(ْ
ْ)ْ4مجالتْوْ(ْْ)ْ32فقرةْ،والستبانةْالثانيةْمفْ(ْْ)ْ5مجالتْوْ(ْ)32فقرةْ،ممحؽْرقـْ(ْْ .) 1

 .4تـْمراجعةْوتنقيحْالستبانتيفْمفْقبؿْالمشرؼ.

 .5تػػـْعػػرضْالسػػتبانتيفْعمػػٍْ(ْ)24مػػفْالمحكمػػيفْالتربػػوييفْمػػفْأعضػػاءْىيئػػةْالتػػدريسْفػػيْجامعػػةْ
ػرْ،والجامع ػػةْاإلس ػػَلميةْ،وجامع ػػةْاْلقص ػػٍْ،وجامع ػػةْالق ػػدسْالمفتوح ػػةْ،وجامع ػػةْغػ ػزةْ،وْو ازرةْ
اْلزى ػ ْ
التربيةْوالتعميـْالعاليْ،وْوكالةْالغوثْالدوليةْ.والممحؽْرقـْ( ْ) 2يبيفْأسماءْأعضاءْلجنةْالتحكيـْ .

 .6فػػيْضػػوءْآراءْالمحكمػػيفْتػػـْتعػػديؿْبعػػضْالفقػراتْْ،لتسػػتقرْالسػػتبانتافْفػػيْصػػورتييماْالنيائيػػةْعمػػٍْْْ
(ْ) 64فقرةْ،ممحؽْ(.)3

جداْ -بدرجة ْكبيرة ْ_ْْْ
ْوفقا ْلت ْ
ْوتتـ ْالستجابة ْعمٍ ْالستبانة ًْ
درج ْليكريت ْالخماسي ْ(بدرجة ْكبيرة ْ ً
جدا)ْ ْ،وتصححْبالدرجاتْ(ْ)1ْ -2ْ -3ْ -4ْ -5عمٍْ
بدرجةْمتوسطةْ -بدرجةْقميمةْ -بدرجةْقميمةْ ً

جاتوْعمٍْكؿْمجاؿْ،وتُعبرْالدرجةْ
ْ
التواليْ،ويتـْاحتسابْدرجةْالمفحوص ْعمٍْالستبانةْبجمعْدر
ْارتفاع ْدرجةْ
ْالمرتفعة ْعف ْ
الم َوَّزَعةْ ،فيما ْتعبر ْالدرجة ْ
المنخفضة ْعف ْتدني ْدرجة ْ
ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
الم َوَّزَعةْمفْوجيةْنظرْالمعمميفْ،وجميعْعباراتْالستبانتيفْموجبةْ .
ممارسةْالقيادةْ ُ

 6.4صذق االضتثاَح.

صدؽْالستبانةْيعنيْ:أفْتقيسْالستبانةْماْوضعتْلقياسوْ(الجرجاويْ،) 98ْ:2010ْ ،كماْيقصدْ

بالصدؽْ"شموؿْالستقصاءْلكؿْالعناصرْالتيْيجبْأفْتدخؿْفيْالتحميؿْمفْناحيةْ،ووضوحْفقراتياْ
ومفرداتياْمفْناحيةْثانيةْ،بحيثْتكوفْمفيومةْلكؿْمفْيستخدميا"ْ(عبيداتْوآخروفْ.) 179: 2001ْ ،

وقدْتـْالتأكدْمفْصدؽْالستبانتيفْكماْيميْ :
 .1صدق المحكمِن"الصدق الظاىري:

عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ ْالظاىرةْ
يقصدْبصدؽْالمحكميف"ْ :ىو أف يختار الباحث ً
أو المشكمة موضوع الدراسة"ْ(الجرجاويْ)107ْ :2010ْ ،حيثْتـْعرضْالستبانتيفْعمٍْمجموعةْمفْ
المحكميف ْتألفت ْمف ْ( ْْ )ْ 24مف ْأساتذة ْالجامعات ْالمختصيف ْفي ْأصوؿ ْالتربية ْوعمـ ْالنفسْ ،ومفْ

المحكميفْالعامميفْفيْمجاؿْالتربيةْوالتعميـْ،وأسماءْالمحكميفْبالممحؽْرقـْ(ْ،) 2وقدْاستجابْالباحثْ
آلراءْالمحكميفْوقاـْبإجراءْماْيمزـْمفْتعديؿْفيْضوءْالمقترحاتْالمقدمةْ،وبذلؾْخرجتْالستبيانيفْ

فيْصورتييماْالنيائيةْْ-انظرْالممحؽْرقـْ(ْ .) 3
ْ
ْ
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 .6صدق االتساق الداخمُ :
يقصدْبصدؽْالتساؽْالداخميْمداْاتساؽْكؿْفقرةْمػفْفقػراتْالسػتبانةْمػعْالمجػاؿْالػذيْتنتمػيْإليػوْ

ىذهْالفقرةْ،وقدْتـْحسابْالتسػاؽْالػداخميْلَلسػتبانةْوذلػؾْمػفْخػَلؿْحسػابْمعػامَلتْالرتبػاطْبػيفْكػؿْ

فقرةْمفْفقراتْالستبانةْوالدرجةْالكميةْلممجاؿْنفسوْ .
ْ
ْ

أوال :نتائج االتساق الداخمُ الستبان "القِادة الم َوَّز َع "
جدول ( )6.4

معامل االرتباط بِن كل فقرة من فقرات مجال "الرؤِ والرسال واألىداف" والدرج الكمِ لممجال
الفقرة

م

بِرسون

االحتمالِ

لالرتباط

1

ْ ُيشرؾْمديرْمدرستيْالمعمميفْفيْوضعْرؤيةْواضحةْلممدرسةْ .

3

ْ ُيوضحْمديرْمدرستيْلمطمبةْرؤيةْالمدرسةْورسالتياْ .

5

ْ ُيناقشْمديرْمدرستيْمجمسْأولياءْاْلمورْفيْرسالةْالمدرسةْ .

2

ْ ُيشجعْمديرْمدرستيْالمعمميفْلتحقيؽْرؤيةْالمدرسةْ .

4

ْ ُيعمـْمديرْمدرستيْرسالةْالمدرسةْعمٍْالمعمميفْ .

6

ْ يتحدثْمديرْمدرستيْبقناعةْعفْاليدؼْاْلسمٍْالذيْنقوـْبوْ .

7

ْ ُيشرؾْمديرْمدرستيْالمعمميفْفيْوضعْاْلىداؼْالستراتيجيةْلممدرسةْ .

8

معامل

القِم
().Sig

ْ يضعْمديرْمدرستيْخطةْتحسيفْمدرسيةْكأساسْلمتقدـْ .
تباطْداؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**ْالر
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273

ْ

يوضحْجدوؿْ(ْ)6.4معامؿْالرتباطْبيفْكؿْفقرةْمفْفقراتْمجاؿْ"الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼ"ْ
والدرجةْالكميةْلممجاؿْ،والذيْيبيفْأفْمعامَلتْالرتباطْالمبينةْدالةْعندْمستواْمعنوية(ْْ)αْ ≥ْ 0.01

ْ

وبذلؾْيعتبرْالمجاؿْصادقًاْلماْوضعْلقياسوْ .

ْ
ْ
ْ
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جدول ()7.4

معامل االرتباط بِن كل فقرة من فقرات مجال "المسئولِ المشترك " والدرج الكمِ لممجال
الفقرة

م

معامل

القِم

بِرسون

االحتمالِ

لالرتباط

1
2

عززْمديرْمدرستيْثقةْالمعمميفْبأنفسيـْلمقياـْبالمسئولياتْالمناطةْبيـْ ْ.
ُي ْ
يحثْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْإبداءْآرائيـْ .
ْ

3

شرؾْمديرْمدرستيْالمعمميفْباتخاذْالق ارراتْ .
ُي ْ

4
5

ازيْمديرْمدرستيْبيفْأداءْالعمؿْوالعَلقاتْاإلنسانيةْمعْالمعمميفْ .
ُيو ْ

يحفزْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْقيادةْاْلنشطةْالَلصفيةْفيْالمدرسةْْ .
ْ

6

يناقشْمديرْمدرستيْالمعمميفْعندْتقييموْْلدائيـْفيْالمدرسةْ .
ْ

7

يفسحْمديرْمدرستيْالمجاؿْلممعمميفْالجددْإلظيارْقدراتيـْ .
ْ

8

يشجعْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْالعمؿْالجماعيْلتحقيؽْأىداؼْالمدرسةْ .
ْ

().Sig

تباطْداؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**ْالر
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354
ْ

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273

يوضحْجدوؿْ(ْ)7.4معامؿْالرتباطْبيفْكؿْفقرةْمفْفقراتْمجاؿْ"المسئوليةْالمشتركة"ْوالدرجةْالكميةْ

لممجاؿْ،والذيْيبيفْأفْمعامَلتْالرتباطْالمبينةْدالةْعندْمستواْمعنويةْ(ْ)ْ αْ ≥ْ 0.01وبذلؾْيعتبرْ
المجاؿْصادقًاْلماْوضعْلقياسوْ .
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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جدول ()8.4

معامل االرتباط بِن كل فقرة من فقرات مجال "الممارسات القِادِ " والدرج الكمِ لممجال
الفقرة

م

معامل

القِم

بِرسون

االحتمالِ

لالرتباط

1

ْ ُيوزعْمديرْمدرستيْالمياـْاإلداريةْعمٍْالمعمميفْحسبْقدراتيـْْ .

3

ْ ُيدربْمديرْمدرستيْالمعمميفْلمقيادةْفيْالمستقبؿْ .

2

ْ ُيفوضْمديرْمدرستيْبعضْالمعمميفْإلدارةْالجتماعاتْ .

4

ْ يتعامؿْمديرْمدرستيْبشفافيةْمعْالمعمميفْ .

5

ْ ُيشكؿْمديرْمدرستيْالمجافْالمدرسيةْلقيادةْاْلنشطةْالتعميميةْ .

6
7

ْ ُيعززْمديرْمدرستيْقدراتْالمعمميفْالقياديةْ .

ْ يسمحْمديرْمدرستيْلممعمميفْذويْالخبرةْبممارسةْأدوارْلقيادةْالمدرسةْ .

8

ْ ُيشجعْمديرْمدرستيْالمعمميفْلممشاركةْفيْاْلعماؿْاإلداريةْ .

().Sig

تباطْداؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**ْالر
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273

يوضحْجدوؿْ(ْ)8.4معامؿْالرتباطْبيفْكؿْفقرةْمفْفقراتْمجاؿْ"الممارسات القيادية"ْوالدرجةْالكميةْ

لممجاؿْ ،والذي ْيبيف ْأف ْمعامَلت ْالرتباط ْالمبينة ْدالة ْعند ْمستوا ْمعنوية ْ(ْ )αْ ≥ْ 0.01وبذلؾ ْيعتبرْ

المجاؿْصاد ًقاْلماْوضعْلقياسوْ .

جدول ()9.4
معامل االرتباط بِن كل فقرة من فقرات مجال "الثقاف المدرسِ " والدرج الكمِ لممجال
م

الفقرة

معامل

القِم

بِرسون

االحتمالِ

لالرتباط

1

ْ ييتـْمديرْمدرستيْباْلنشطةْالمدرسيةْالتيْتخدـْالمجتمعْالمحميْ .

2

ْ ُيييئْمديرْمدرستيْمناخاًْتعاونياًْلَلتصاؿْوالتواصؿْمعْأولياءْاْلمورْْ .

4

ْ ُيشجعْمديرْمدرستيْالطَلبْلتمثؿْالقيـْاْلخَلقيةْ .

3

ْ ُيوفرْمديرْمدرستيْالوقتْالكافيْلممعمميفْلتحقيؽْإنجازاتْلممدرسةْ .

5

ْ ُيعززْمديرْمدرستيْروحْالمبادرةْلداْالمعمميفْ .
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6

ْ يتعامؿْمديرْمدرستيْباحتراـْمعْالمعمميفْ .

7

ْ ُيرحبْمديرْمدرستيْبأفكارْالمعمميفْالجديدةْ .

8

ْ ُيحفزْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْالمشاركةْالفاعمةْفيْتطويرْالمدرسةْ .
تباطْداؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**ْالر
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273

يوضح ْجدوؿ ْ(ْ )9.4معامؿ ْالرتباط ْبيف ْكؿ ْفقرة ْمف ْفقرات ْمجاؿ ْ"الثقافة المدرسية" ْوالدرجة ْالكميةْ

لممجاؿْ،والذيْيبيفْأفْمعامَلتْالرتباطْالمبينةْدالةْعندْمستواْمعنويةْ(ْ)ْ αْ ≥ْ 0.01وبذلؾْيعتبرْ

المجاؿْصاد ًقاْلماْوضعْلقياسوْ .
ْ

ثانِا :نتائج االتساق الداخمُ الستبان "اإلبداع اإلداري":
جدول ()10.4
معامل االرتباط بِن كل فقرة من فقرات مجال "األصال " والدرج الكمِ لممجال

م

معامل

بِرسون

الفقرة

لالرتباط

1

ْ يتحدثْمديرْمدرستيْبتوسعْحوؿْالمواضيعْالمتعمقةْبالمدرسةْ .

2
3

يقدـْمديرْمدرستيْأفكارْغيرْمسبوقةْمفْأحدْفيْمجاؿْالعمؿْْ .
ًْا
ْ

ْ يتصرؼْمديرْمدرستيْبحكمةْفيْالمواقؼْالحرجةْالتيْتواجوْالمدرسةْ .

4

ْ يحثْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْطرحْأفكارْجديدةْلتطويرْالمدرسةْ .

5

ْ ُينجزْمديرْمدرستيْأعمالوْبأسموبْجديدْ .

6

القِم

االحتمالِ

().Sig

ْ يبتعدْمديرْمدرستيْعفْاْلفكارْالمألوفةْفيْإدارةْمدرستوْ .
تباطْداؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**ْالر
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354
رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273

ْ

يوضحْجدوؿْ(ْ)10.4معامؿْالرتباطْبيفْكؿْفقرةْمفْفقراتْمجاؿْ"اْلصالة"ْوالدرجةْالكميةْلممجاؿْ،

والذي ْيبيف ْأف ْمعامَلت ْالرتباط ْالمبينة ْدالة ْعند ْمستوا ْمعنوية ْ)ْ )ْ αْ ≥ْ 0.01وبذلؾ ْيعتبر ْالمجاؿْ
صادقًاْلماْوضعْلقياسوْ .
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جدول ()11.4

معامل االرتباط بِن كل فقرة من فقرات مجال "الطالق " والدرج الكمِ لممجال
الفقرة

م

بِرسون

االحتمالِ

لالرتباط

1

يتبنٍْمديرْمدرستيْأفكاراْجديدةْلتطويرْالعمؿْ .
ْ
ً

3

ْ ُيؤثرْمديرْمدرستيْعمٍْالمعمميفْأثناءْالتعامؿْمعيـْبأفكارهْالجديدةْ .

2

ْ ُيطورْمديرْمدرستيْأساليبْجديدةْفيْحؿْالمشكَلتْاإلداريةْ .

4
5

ْ ُيدافعْمديرْمدرستيْعفْأفكارهْالجديدةْبموضوعيةْ .
ْ يضعْمديرْمدرستيْبدائؿْعديدةْقبؿْاتخاذْالقرارْ .

6

ْ ُيعطيْمديرْمدرستيْأكثرْمفْفكرةْلمموقؼْالواحدْفيْآفْواحدْ .

7

معامل

القِم
().Sig

ْ يستخدـْمديرْمدرستيْالعصؼْالذىنيْلتوليدْأكبرْقدرْمفْاْلفكارْالجديدةْ .
تباطْداؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**ْالر
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354
رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273

يوضحْجدوؿْ(ْ)11.4معامؿْالرتباطْبيفْكؿْفقرةْمفْفقراتْمجاؿْ"الطَلقة"ْوالدرجةْالكميةْلممجاؿْ،

والذيْيبيفْأفْمعامَلتْالرتباطْالمبينةْدالةْعندْمستواْمعنويةْ(ْْ)ْ αْ ≥ْ 0.01وبذلؾْيعتبرْالمجاؿْ

صاد ًقاْلماْوضعْلقياسوْ .
ْ

جدول ()12.4
معامل االرتباط بِن كل فقرة من فقرات "المرون " والدرج الكمِ لممجال

م

معامل

بِرسون

الفقرة

لالرتباط

1

ْ يتكيؼْمديرْمدرستيْمعْطبيعةْالمواقؼْالمختمفةْفيْالعمؿْ .

2
3

ْ ُيقدرْمديرْمدرستيْالمواقؼْالتيْتحدثْفيْالعمؿْمفْجوانبْمختمفةْ .
ْ يشجعْمديرْمدرستيْالتنوعْفيْاْلفكارْالتيْيطرحياْالمعمم ْوفْ .

4

ْ يتعامؿْمديرْمدرستيْفيْالعمؿْبروحْالقانوفْ .

5

ْ يفوضْمديرْمدرستيْبعضْالصَلحياتْلممعمميفْ .

6

أيوْعندماْيراْبدائؿْأفضؿْ .
ْ
ْ يغيرْمديرْمدرستيْر
119

القِم

االحتمالِ

().Sig

تباطْداؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**ْالر
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354
رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273

ْ
يوضحْجدوؿْ(ْ)12.4معامؿْالرتباطْبيفْكؿْفقرةْمفْفقراتْمجاؿْ"المرونة"ْوالدرجةْالكميةْلممجاؿْ،

والذي ْيبيف ْأف ْمعامَلت ْالرتباط ْالمبينة ْدالة ْعند ْمستوا ْمعنوية ْ(ْ )ْ αْ ≥ْ 0.01وبذلؾ ْيعتبر ْالمجاؿْ
صاد ًقاْلماْوضعْلقياسوْ .
جدول ()13.4

معامل االرتباط بِن كل فقرة من فقرات مجال "الحساسِ لممشكالت" والدرج الكمِ لممجال
الفقرة

م

معامل

القِم

بِرسون

االحتمالِ

لالرتباط

1

ْ يستثمرْمديرْمدرستيْالفرصْالمتاحةْفيْالعمؿْالمدرسيْ .

2

ْ يواجوْمديرْمدرستيْمشكَلتْالعمؿْقبؿْحدوثياْ .

3

ْ يرصدْمديرْمدرستيْالتيديداتْالمؤثرةْعمٍْالعمؿْالمدرسيْلمقضاءْعميياْ .

4

ْ يستفيدْمديرْمدرستيْمفْعوامؿْالقوةْفيْالمدرسةْلمواجيةْالمشكَلتْ .

5
6

ْ ُيذلؿْمديرْمدرستيْالصعوباتْلمتغمبْعمٍْالمشكَلتْالمتوقعةْ ْ.
ْ يمتمؾْمديرْمدرستيْرؤيةْواضحةْلحؿْمشكَلتْالعمؿْ .

7

يقترحْمديرْمدرستيْحموًلْمنطقيةْْلمشكَلتْالعمؿْ .
ْ ْ

().Sig

تباطْداؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**ْالر
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354
رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273
ْ

يوضح ْجدوؿ ْ(ْ )13.4معامؿ ْالرتباط ْبيف ْكؿ ْفقرة ْمف ْفقرات ْمجاؿ ْ"الحساسية ْلممشكَلت" ْوالدرجةْ
الكمية ْلممجاؿْ،والذيْيبيفْأفْمعامَلتْالرتباطْالمبينةْدالةْعندْمستواْمعنويةْ( ْ)αْ ≥ْ 0.01وبذلؾْ

يعتبرْالمجاؿْصاد ًقاْلماْوضعْلقياسوْ .
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جدول ()14.4

معامل االرتباط بِن كل فقرة من فقرات مجال "المخاطر " والدرج الكمِ لممجال
الفقرة

م

معامل

القِم

بِرسون

االحتمالِ

لالرتباط

1

ْ يتخذْمديرْمدرستيْق ارراتْجريئةْلمصمحةْالعمؿْ .

2

ْ يتحمؿْمديرْمدرستيْأثار التحدياتْالتيْيواجيياْفيْالعمؿْ .

3
4

ْ ُيفضؿْمديرْمدرستيْالعمؿ ضمف فريؽ تسوده روح المبادرةْ .
ْ يتحمؿْمديرْمدرستيْمسئوليةْمايقوـ بو مف أعماؿْ .

5

ْ يتقبؿْمديرْمدرستيْانتقادات اآلخريف بصدر رحبْ .

6

ْ يسمحْمديرْمدرستيْبقدرْمفْالمخاطرةْالمعقولةْعندْاتخاذْالق ارراتْ .

().Sig

داؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**ْالرتباطْ
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273

ْ

"ْوالدرجةْالكميةْلممجاؿْ،
يوضحْجدوؿْ(ْ)14.4معامؿْالرتباطْبيفْكؿْفقرةْمفْفقراتْمجاؿْ"المخاطرة ْ

والذي ْيبيف ْأف ْمعامَلت ْالرتباط ْالمبينة ْدالة ْعند ْمستوا ْمعنوية(ْ )ْ αْ ≥ْ 0.01وبذلؾ ْيعتبر ْالمجاؿْ

صاد ًقاْلماْوضعْلقياسوْ .
ْ

 .2الصدق البنائُ :
يعتبػػرْالصػػدؽْالبنػػائيْأحػػدْمقػػاييسْصػػدؽْاْلداةْالػػذيْيقػػيسْمػػداْتحقػػؽْاْلىػػداؼْالتػػيْتريػػدْاْلداةْ

الوصوؿْإليياْ،ويبيفْمداْارتباطْكؿْمجاؿْمفْمجالتْالدراسةْبالدرجةْالكميةْلفقراتْالستبانةْ ْ.

ػامَلتْالرتبػػاطْبػػيفْدرجػػةْكػػؿْمجػػاؿْمػػفْمجػػالتْ
ْ
ولمتحقػػؽْمػػفْالصػػدؽْالبنػػائيْقػػاـْالباحػػثْبحس ػابْمعػ

الستبانةْوالمجالتْاْلخْراْ،وكذلؾْدرجةْكؿْمجاؿْبالدرجةْالكميةْلَلستبانةْكماْيميْ ْ:
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أوال :نتائج الصدق البنائُ الستبان "القِادة الم َوَّز َع "
جدول ( ) 15.4

معامل االرتباط بِن درج كل مجال من مجاالت استبان "القِادة الم َوَّز َع "
والدرج الكمِ لالستبان
معامل

المجال

القِم

بِرسون

االحتمالِ
)(sig

لالرتباط
الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼ
المسئوليةْالمشتركة
الممارسات القيادية
الثقافة المدرسية
تباطْداؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**الر
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273
ْ

ْ

تباطْفيْجميعْمجالتْالستبانةْدالةْإحصائياْعنػدْ
يتضحْمفْجدوؿْ(ْ)15.4أفْجميعْمعامَلتْالر
ً

مستواْمعنويةْ(ْْ)ْαْ≥ْ0.01وبذلؾْتعتبرْجميعْمجالتْالستبانةْصادقوْلماْوضعتْلقياسوْ .
ْ

ثانِاً :نتائج الصدق البنائُ الستبان "اإلبداع اإلداري"

جدول ( ) 16.4

معامل االرتباط بِن درج كل مجال من مجاالت استبان "اإلبداع اإلداري"
والدرج الكمِ لالستبان

المجال

معامل بِرسون لالرتباط

القِم االحتمالِ )(sig

اْلصالة
الطَلقة
المرونة
الحساسيةْلممشكَلت
المخاطرة ْ

تباطْداؿْإحصائياْعندْمستواْدللةْ(ْ .)ْαْ≥ْ0.01
**ْالر
ً

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْ)ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ0.354

رْالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ( ْ)ْ48ومستواْمعنويةْ(ْْْ)ْ0.05تساويْ( ْ )ْ0.273
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يتض ػػحْمػػػفْجػػػدوؿْ(ْ)ْ16.4أفْجمي ػػعْمعػػػامَلتْالرتبػػػاطْف ػػيْجمي ػػعْمج ػػالتْالسػػػتبانةْدالػػػةْ

ػائياْعنػػدْمسػػتواْمعنويػػة(ْ)ْαْ≥ْ0.01وبػػذلؾْتعتبػػرْجميػػعْمجػػالتْالسػػتبانةْصػػادقوْلمػػاْوضػػعتْ
إحصػ ً
لقياسوْ .

ْ

 7.4ثثاخ االضتثاَح :

ْْْْْيقصد ْبثبات ْالستبيانة ْىو ْأف تعطي الستبيانة ْنفس النتائج إذا أعيد تطبيقيا عدة مرات

أيضاْإلٍْأيْدرجةْيعطيْالمقياسْقراءاتْمتقاربةْعندْكؿْمرةْ
متتالية(الجرجاويْ،)90ْ:2010 ،وتعني ْ ً

يستخدـْفيياْ(ْزيفْالكاؼْ ْ.)55ْ:2114ْ،
ْ

أوًال :نتائج الثبات الستبان "القِادة الم َوَّز َع "
تـْالتحقؽْمفْثباتْالستبانةْمفْخَلؿْطريقتيفْوذلؾْكماْيميْ :

أ -معامل ألفا كرونباخ :

جدول ( ) 17.4

م

معامل ألفا كرونباخ لقِاس ثبات استبان "القِادة الم َوَّز َع "
معامل ألفا
عدد
المجال
كرونباخ
الفقرات

1

الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼ

2

المسئوليةْالمشتركة

3

الممارسات القيادية

4

الثقافة المدرسية
جمِع مجاالت االستبان

ت ػػـْاس ػػتخداـْطريق ػػةْألف ػػاْكرونب ػػاخْلقي ػػاسْثب ػػاتْالس ػػتبانةْ،وتش ػػيرْالنت ػػائجْالموض ػػحةْف ػػيْج ػػدوؿْ

( ْ) 17.4أفْقيمػةْمعامػؿْألفػاْكرونبػاخْمرتفعػةْلكػؿْمجػاؿْحيػثْتتػراوحْبػيفْ(ْ.)0.922ْ-ْ0.901بينمػاْ
بمغ ػػتْقيم ػػةْمعام ػػؿْألف ػػاْلجمي ػػعْفقػ ػراتْالس ػػتبانةْ(ْ.)0.970وى ػػذاْيعن ػػٍْأفْمعام ػػؿْالثب ػػاتْمرتف ػػعْوداؿْ

إحصائيا.
ً

ب -طرِق التجزئ النصفِ :
حيػػثْتػػـْتجزئػػةْفق ػراتْالسػػتبانةْإل ػٍْج ػزأيفْ(اْلسػػئمةْذاتْاْلرقػػاـْالفرديػػةْ،واْلسػػئمةْذاتْاْلرقػػاـْ

الزوجية)ْثـْتـْحسابْمعامؿْالرتباطْبيفْدرجاتْاْلسئمةْالفرديػةْودرجػاتْاْلسػئمةْالزوجيػةْوبعػدْذلػؾْتػـْ
تصػػحيحْمعامػػؿْالرتبػػاطْبمعادلػػةْسػػبيرمافْبػػراوفْْ:Spearman Brownمعامػػؿْالرتبػػاطْالمعػػدؿْ=ْ
123

2r
1 r

ْحيثْْrمعامؿْالرتبػاطْبػيفْدرجػاتْاْلسػئمةْالفرديػةْودرجػاتْاْلسػئمةْالزوجيػةْ.وتػـْالحصػوؿْعمػٍْ

النتائجْالموضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

جدول ( ) 18.4

طرِق التجزئ النصفِ لقِاس ثبات استبان "القِادة الم َوَّز َع "
معامل االرتباط
معامل
المجال
المعدل
االرتباط

م
1

الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼ

2

المسئوليةْالمشتركة

3

الممارسات القيادية

4

الثقافة المدرسية
جمِع مجاالت االستبان

يتضحْمفْالنتػائجْالموضػحةْفػيْجػدوؿْ(ْ)18.4أفْقػيـْمعامػؿْالرتبػاطْالمعػدؿْ(سػبيرمافْبػراوفْ

إحصائياْ .
ْ)Spearman Brownمرتفعةْودالةْ
ً
ْ

وبذلؾْتكوفْالستبانةْفيْصورتياْالنيائيةْكماْىيْفيْالممحؽْ(ْ)3قابمةْلمتوزيػعْ.ويكػوفْالباحػثْ

قدْتأكدْمفْصدؽْوثباتْالستبانةْمماْيجعموْعمػٍْثقػةْتامػةْبصػحةْالسػتبانةْوصػَلحيتياْلتحميػؿْالنتػائجْ

واإلجابةْعفْأسئمةْالدراسةْ .
ْ

ثانِا :نتائج الثبات الستبان "اإلبداع اإلدار "
ً
تـْالتحقؽْمفْثباتْالستبانةْمفْخَلؿْطريقتيفْوذلؾْكماْيميْ :

أ -معامل ألفا كرونباخ:

جدول ( ) 19.4

معامل ألفا كرونباخ لقِاس ثبات استبان "اإلبداع اإلداري"
م

المجال

1

اْلصالة

2

الطَلقة

3

المرونة

4

الحساسيةْلممشكَلت
124

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

5

المخاطرة ْ
جمِع مجاالت االستبان

ت ػػـْاس ػػتخداـْطريق ػػةْألف ػػاْكرونب ػػاخْلقي ػػاسْثب ػػاتْالس ػػتبانةْ.وتش ػػيرْالنت ػػائجْالموض ػػحةْف ػػيْج ػػدوؿْ

( ْ) 19.4أفْقيمػػةْمعامػػؿْألفػػاْكرونبػػاخْمرتفعػػةْلكػػؿْمجػػاؿْحيػػثْتتػراوحْبػػيفْ(ْ.)0.913 ،0.863بينمػػاْ
بمغ ػػتْقيم ػػةْمعام ػػؿْألف ػػاْلجمي ػػعْفقػ ػراتْالس ػػتبانةْ(ْ.)0.973وى ػػذاْيعن ػػٍْأفْمعام ػػؿْالثب ػػاتْمرتف ػػعْوداؿْ

إحصائياْ .
ً

ب -طرِق التجزئ النصفِ :
حيػػثْتػػـْتجزئػػةْفقػراتْالسػػتبيانةْإل ػٍْجػزأيفْ(اْلسػػئمةْذاتْاْلرقػػاـْالفرديػػةْ،واْلسػػئمةْذاتْاْلرقػػاـْ
الزوجية)ْثـْتـْحسابْمعامؿْالرتباطْبيفْدرجاتْاْلسئمةْالفرديةْودرجاتْاْلسػئمةْالزوجيػةْوبعػدْذلػؾْتػـْ
تصػػحيحْمعامػػؿْالرتبػػاطْبمعادلػػةْسػػبيرمافْب ػراوفْْ:Spearman Brownمعامػػؿْالرتبػػاطْالمعػػدؿْ=ْ
2r
1 r

ْحيثْْrمعامؿْالرتباطْبيفْدرجػاتْاْلسػئمةْالفرديػةْودرجػاتْاْلسػئمةْالزوجيػةْ.وتػـْالحصػوؿْعمػٍْ

النتائجْالموضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :
ْ

جدول ( ) 20.4

طرِق التجزئ النصفِ لقِاس ثبات استبان "اإلبداع اإلداري"
م

معامل

المجال
1

اْلصالة

2

الطَلقة

3

المرونة

4

الحساسيةْلممشكَلت

5

المخاطرة ْ

االرتباط

معامل االرتباط
المعدل

جمِع مجاالت االستبان
ْْْْْْْ *تـْاستخداـْمعادلةْجتمافْحيثْإفْعددْاْلسئمةْالفرديةْلْيساويْعددْاْلسئمةْالزوجية ْ
ْ

يتضحْمفْالنتائجْالموضحةْفيْجدوؿْ(ْ)20.4أفْقيمةْمعامؿْالرتبػاطْالمعػدؿْ(سػبيرمافْبػراوفْ

ػائياْ،وبػذلؾْتكػوفْالسػتبانةْفػيْصػورتياْالنيائيػةْكمػاْىػيْفػيْ
ْ)Spearman Brownمرتفعةْودالةْإحص ً

الممحػؽْ(ْ)3قابمػةْلمتوزيػػعْ.ويكػوفْالباحػثْقػػدْتأكػدْمػػفْصػدؽْوثبػاتْالسػػتبانةْممػاْيجعمػوْعمػػٍْثقػةْتامػػةْ
بصحةْالستبانةْوصَلحيتياْلتحميؿْالنتائجْواإلجابةْعفْأسئمةْالدراسةْ .
125

إج ارءات تطبِق أدوات الدراس :
قاـْالباحثْباتباعْعددْمفْالخطواتْفيْتنفيذْالدراسةْوكانتْعمٍْالنحوْاآلتيْ :

الم َوَّزَعةْْواإلبداعْاإلداريْ ْ.
بويْو ْا
 .1الطَلعْعمٍْاْلدبْالتر ْ
الدرساتْالسابقةْذاتْالصمةْبالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعػػةْلػػداْمػػديريْمػػدارسْ
 .2بنػػاءْاسػػتبانتيفْخاص ػتيفْبػػالمعمميفْلمتع ػرؼْإلػػٍْدرجػػةْممارسػػةْالقيػػادةْ ُ
وكالةْالغوثْالدوليةْفيْمحافظاتْغزةْوعَلقتياْباإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْنظرْمعممييـْ .

الستبانتيفْعمٍْمجموعةْمفْالخبرءْالمحكميفْلمتأكدْمفْصدقياْ .
ْا
 .3عرضْ
إجرءْالتعديَلتْالَلزمةْعمٍْالستبانتيفْ .
ْ .4ا

 .5تطبيؽْالستبانتيفْالمعدلتيفْعمٍْالعينةْالستطَلعيةْ .

 .6تـْالتأكدْمفْصدؽْالستبانتيفْبحسابْالتساؽْالداخميْ،والصدؽْالبنائيْليماْ .
ػاخْ،وأصػبحتْالسػػتبانتافْ
ػاْ:التجزئػةْالنصػفيةْ،وألفػاْكرونب ْ
ْ
 .7تػـْالتأكػدْمػفْثبػاتْالسػتبانةْبط ْػريقتيفْوىمػ
ورتيماْالنيائيةْومناسبتيفْلمتطبيؽْ .
جاىزتيفْفيْص ْ
ْ

 .8حصػؿْالباحػثْعمػػٍْكتػابْمػػفْجامعػةْاْلزىػػرْ-غْػزةْْ،موجػػوْإلػٍْدائػْػرةْالتربيػةْوالتعمػػيـْبوكالػةْالغػػوثْ
الدوليػػةْبغ ػزهْلمسػػماحْلػػوْبتطبيػػؽْالسػػتبانتيفْعمػػٍْعينػػةْالد ارسػػةْ،ولقػػيْالباحػػثْكػػؿْالتعػػاوفْمػػفْقبػػؿْ

المسئوليفْ .

 .9طبؽْالباحثْالستبانتيفْعمٍْعينةْعشوائيةْمفْالمعمميفْفيْمحافظاتْقطاعْغزةْ .
.11

تػػـْتوزيػػعْالسػػتبانتيفْعمػػٍْعينػػةْالد ارسػػةْالمختػػارةْفػػيْالفصػػؿْالد ارسػػيْاْلوؿْمػػفْالعػػاـْالد ارسػػيْ

ػرتْالسػػتبانتيفْمػػفْوجيػػةْ
ػردْالعينػػةْباإلجابػػةْعػػفْكػػؿْفقػْػرةْمػػفْفقػْا
)ْ،)ْ2017ْ-ْ2016حيػػثْقػػاـْأفػْا
نظرىـْ .

.11

ػرءْالمقارنػػاتْالمطموبػػةْباسػػتخداـْبرنػػامجْ(ْ)SPSSاإلحصػػائيْ
ػاْواْجػْا
تػػـْتحميػػؿْالبيانػػاتْومعالجتيػ ْ

لمعموـْالنسانيةْ .

.12
ْ

مناقشةْالنتائجْوتفسيرىاْوتقديـْالتوصياتْوالمقترحاتْفيْضوءْىذهْالد ارسةْ .

 8.4ادلؼاجلاخ اإلدصائُح ادلطتخذيح يف انذراضح:
تم استخدام األدوات اإلحصائِ التالِ :

أ  -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:

.0

النسبْالمئويةْوالتك ارراتْ(ْ:)Frequencies & Percentagesلوصؼْعينةْالدراسة.

.3

اختبارْألفاْكرونباخ(ْ)Cronbach's Alphaوكذلؾْطريقةْالتجزئةْالنصػفيةْ،لمعرفػةْثبػاتْفقػراتْ

.6

المتوسطْالحسابيْوالوزفْالنسبيْوالنحراؼْالمعياريْ.

الستبانة.

ْ
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ب ـ األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها:

 .1المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والوزن النسبً.
 .2معامػؿْارتبػاطْبيرسػوفْ(ْ)Pearson Correlation Coefficientلقيػاسْدرجػػةْالرتبػاطْ:يقػوـْىػػذاْ
الختبػػارْعم ػػٍْد ارس ػػةْالعَلقػػةْب ػػيفْمتغيػ ػريفْ.وقػػدْت ػػـْاس ػػتخداموْلحسػػابْالتس ػػاؽْال ػػداخميْوالص ػػدؽْ
البنائيْلَلستبانةْوالعَلقةْبيفْالمتغيرات.

 .3اختبارْْTفيْحالػةْعينتػيفْ(ْ)Independent Samples T-Testلمعرفػةْمػاْإذاْكػافْىنػاؾْفروقػاتْ
ذاتْدللةْإحصائيةْبيفْمجموعتيفْمفْالبياناتْالمستقمةْ.

 .4اختبػارْتحميػؿْالتبػايفْاْلحػادي) ْ)One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفػةْمػاْ
إذاْكافْىناؾْفروقاتْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْثَلثْمجموعاتْأوْأكثرْمفْالبيانات.

 .5اختبارْشيفيوْلمقارنةْالمتوسطات.

ْ
ْ
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انفصـــم اخلـايـص
َتائج انذراضح ادلُذاَُح :ئجاتح انتطاؤالخ ويُالشتها.
ْ

 1.5ادلمذيح.
 2.5احملك ادلؼتًذ يف انذراضح.
 3.5اإلجاتح ػهً تطاؤالخ انذراضح.
 4.5يهخص ػاو ألهى َتائج انذراضح.
 5.5تىصُاخ انذراضح.
 6.5يمرتداخ انذراضح.
 7.5لائًح ادلراجغ وادلصادر.
 8.5ادلﻼدك.

 1.5ادلمذيح:

يتضمفْىذاْالفصؿْعرضاْلنتائجْالدراسةْ،وذلؾْمفْخَلؿْاإلجابةْعفْأسػئمةْالد ارسػةْواسػتعراضْ
ًْ

الم َوَّزَعػػةْلػػداْمػػديريْمػػدارسْوكالػػةْ
أبػػرزْنتػػائجْالسػػتبانتيفْ،وذلػػؾْلمتعػػرؼْعمػػٍْ"درجػػةْممارسػػةْالقيػػادةْ ُ
الغوثْفيْمحافظاتْغزةْوعَلقتياْباإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْنظرْمعممييـ"ْ ْ.

لػػذاْتػػـْإجػراءْالمعالجػػاتْاإلحصػػائيةْلمبيانػػاتْالمتجمعػػةْمػػفْاسػػتبانةْالد ارسػػةْ،إذْتػػـْاسػػتخداـْبرنػػامجْالػػرزـْ

اإلحصائيةْلمدراساتْالجتماعيةْ)ْ(SPSSلمحصوؿْعمٍْنتائجْالدراسةْالتيْتـْعرضياْوتحميميػاْفػيْىػذاْ
الفصؿْ ْ.
 2.5احملك ادلؼتًذ يف انذراضح:

لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طوؿ الخَليا في مقياس ْليكرت الخماسيْمف

خَلؿ حساب المدا بيف درجات المقياس (ْ )4=1-5ومف ثـ تقسيمو عمٍ أكبر ْقيمة في المقياس

لمحصوؿ عمٍ طوؿ الخمية أيْ(ْ)0.80=5/4وبعدْذلؾْتـْإضافةْىذهْالقيمةْإلٍْأقؿ قيمة في المقياس

(بداية المقياس وىي واحد صحيح( وذلؾ لتحديد الحد اْلعمٍْليذه الخمية ،وىكذا أصبح طوؿ الخَليا كما
ىو موضح في الجدوؿ التاليْ :

جدول ()1.5
ِوضح المحك المعتمد فُ الدراس
طول الخمِ
مفْْ 1.80 - 1

الوزن النسبُ المقابل لو

درج التقدِر

مفْْ %36- %20

قميمةْجدا ْ
ً

أكبرْمفْ2.60 - 1.80

أكبرْمفْْ %52 - %36

قميمة ْ

أكبرْمفْْ 3.40 – 2.60

أكبرْمفْ ْ %68 -%52

متوسطة ْ

أكبرْمفْ4.20 – 3.40

أكبرْمفْ%84 -%68

كبيرة ْ

أكبرْمفْ 5ْ-ْ4.20

أكبرْمفْ%100-% 84

ةْجدا ْ
كبير ً

(ْأبوْصالحْ )ْ45ْ:2001 ،
ولتفسير نتائج الدراسة والحكـ عمٍ مستوا الستجابة ،اعتمدْالباحث ْعمٍْترتيب ْالمتوسطات

الحسابية عمٍ مستوا المجالت لَلستبانة ومستوا الفقرات في كؿ مجاؿ ،وقدْحددْالباحث درجة الموافقة
حسب المحؾ المعتمد لمدراسةْ .
ْ
ْ
ْ
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 3.5اإلجاتح ػهً تطاؤالخ انذراضح:

السؤال األول :ما درج ممارس القِادة الم َوَّز َع لدى مدِري مدارس وكال الغوث فُ محافظات غزة ؟
لإلجابةْعفْىذاْالسؤاؿْتـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنحراؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيبْ.النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

تحمِل فقرات استبان القِادة الم َوَّز َع
تحمِل فقرات مجال "الرؤِ والرسال واألىداف"

تـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنحراؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيب ْلمعرفةْدرجةْالموافقةْ .النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

جدول ()2.5

المتوسط الحسابُ واالنحراف المعِاري والوزن النسبُ والترتِبْلكل فقرة من فقرات مجال
"الرؤِ والرسال واألىداف"

م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابُ المعِاري النسبُ

1

ُيشرؾ ْمدير ْمدرستي ْالمعمميف ْفي ْوضع ْرؤية ْواضحةْ
لممدرسةْ .

2

ُيشجعْمديرْمدرستيْالمعمميفْلتحقيؽْرؤيةْالمدرسةْ .

4

ُيعمـْمديرْمدرستيْرسالةْالمدرسةْعمٍْالمعمميفْ .

3

8

ةْجدا
كبير ً

يتحدث ْمدير ْمدرستي ْبقناعة ْعف ْاليدؼ ْاْلسمٍ ْالذي ْنقوـْ

بوْ .

ُيشرؾْمديرْمدرستيْالمعمميفْفيْوضعْاْلىداؼْالستراتيجيةْ

7

لممدرسةْ .

يضعْمديرْمدرستيْخطةْتحسيفْمدرسيةْكأساسْلمتقدـْ .

ْ

كبيرة

كبيرة

ُيناقشْمديرْمدرستيْمجمسْأولياءْاْلمورْفيْرسالةْالمدرسةْ ْ.

6

التقدِر

ةْجدا
كبير ً

ُيوضحْمديرْمدرستيْلمطمبةْرؤيةْالمدرسةْورسالتياْ .

5

الوزن

الترتِب

درج

ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
كبيرة
ةْجدا
كبير ً

يبيف ْجدوؿ ْ( ْ )ْ 2.5أف ْدرجات ْتقدير ْمجاؿ ْ"الرؤِ والرسال واألىداف" ْمف ْاستبانة ْالقيادةْ

ةْجداْْ،
الم َوَّزَعةْمفْوجيةْنظرْالمعمميفْتراوحتْبيف(ْ)%87.49ْ-ْ %ْ79.96ماْبيفْدرجةْكبيرةْوكبير ً
ُ
اتْىذاْالمجاؿْنظراْْلفْالعينةْ ُم َوَّزَعةْ
ويبيفْأيضاْأفْالمتوسطْالحسابيْمتقاربْجداْلكؿْفقرةْمفْفقر
ً
ً
عمٍْبقعةْجغرافيةْصغيرةْىيْ محافظاتْغزةْوأفْأفرادْالعينةْلدييـْفيـْمشترؾْلمجاؿْ"الرؤِ والرسال

واألىداف"ْولفقراتوْ .
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و أن أعمٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتاْ :
 الفقرةْرقـْ(ْ)6والتيْنصتْعمٍْ"يتحدثْمديرْمدرستيْبقناعةْعفْاليػدؼْاْلسػمٍْالػذيْنقػوـْبػو"ْاحتمػتْ
المرتبػةْاْلولػػٍْبػػوزفْنسػػبيْقػػدرهْ(ْ)ْ%87.49بدرجػػةْكبيػرةْجػ ًػداْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْإلػػٍْأفْكػػؿْمػػديريْ
مػػدارسْوكالػػةْالغػػوثْفػػيْمحافظػػاتْغػزةْيتحػػدثوفْفػػيْبدايػػةْالعػػاـْعػػفْأىػػدافيـْالتعميميػػةْليػػذاْالعػػاـْمػػفْ
خَلؿْاجتماعْمعْكؿْمفْلوْعَلقةْبالمجتمعْالمدرسيْ .

ْْْْواتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْأبوْزرْ)ْ2015 ،حيػثْاحتمػتْالفقػرةْ( ْ) 1والتػيْتػنصْعمػٍْ"ْ
ةْجداْ .
يتحدثْعفْالتوجياتْالمستقبميةْداخؿْالمدرسة"ْعمٍْالترتيبْاْلوؿْوبدرجةْكبير ً

 الفقػػرةْرق ػػـْ(ْ)8والتػػيْنص ػػتْعمػػٍْ"يضػػعْمػػديرْمدرسػػتيْخطػػةْتحسػػيفْمدرسػػيةْكأسػػاسْلمتقػػدـ"ْاحتمػػتْ
المرتبػةْالثانيػػةْبػوزفْنسػػبيْقػدرهْ(ْ (%86.77بدرجػةْكبيػرةْج ًػداْ،ويعػػزوْالباحػثْذلػػؾْإلػٍْأفْكػػؿْمػػديريْ
مدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْْيخططوفْبمشاركةْالمعنييفْمفْالمعمميفْوالمختصػيفْالتربويػوفْ
لوضعْخطةْتطويرْالمدرسةْمنذْبدايةْالعاـْوىذهْالخطػةْيػتـْمتابعتيػاْومتابعػةْتنفيػذىاْمػفْفريػؽْالتطػويرْ

المدرسيْومفْقبؿْالمسئوليفْفيْدائرةْالتربيةْوالتعميـْ .

واتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْخميفةْ)2014 ،حيػثْاحتمػتْالفقػرةْ(ْْ) 1والتػيْتػنصْعمػٍْ

ةْجداْ .
"يحددْمديرْالمدرسةْمعْالمعمميفْرؤيةْواضحةْلممدرسة"ْعمٍْالترتيبْاْلوؿْوبدرجةْكبير ً
ْ

وأن أدنٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
 الفقػ ػرةْرق ػػـْ(ْ)7والت ػػيْنص ػػتْعم ػػٍْ"ُْيش ػػرؾْم ػػديرْمدرس ػػتيْالمعمم ػػيفْف ػػيْوض ػػعْاْلى ػػداؼْالس ػػتراتيجيةْ
لممدرسةْ"ْاحتمتْالمرتبةْالسابعةْبػوزفْنسػبيْقػدرهْ(ْْ)ْ%81.43بدرجػةْكبيػرةْْ،ويعػزوْالباحػثْذلػؾْإلػٍْ
أفْأغمػ ػػبْمػ ػػديريْمػ ػػدارسْوكالػ ػػةْالغػ ػػوثْفػ ػػيْمحافظػ ػػاتْغ ػ ػزةْيشػ ػػركوفْمعممػ ػػييـْفػ ػػيْتحديػ ػػدْاْلىػ ػػداؼْ

الس ػػتراتيجيةْلي ػػـْولمدرس ػػتيـْف ػػيْبداي ػػةْالع ػػاـْالد ارس ػػيْم ػػفْخ ػػَلؿْاجتماع ػػاتْالمج ػػافْالمدرس ػػيةْحس ػػبْ

التخصصْويتـْمفْخَلؿْذلؾْتحديدْأولوياتْاْلىداؼْالمدرسيةْ .

واتفقػتْىػذهْالنتيجػةْمػػعْنتػائجْد ارسػةْ(ْخميفػةْ)ْ2014 ْ،حيػػثْاحتمػتْالفقػرةْ(ْْ) 7والتػيْتػػنصْ

عمٍْ"يشرؾْالمعمميفْفيْوضعْاْلىداؼْالمدرسيةْومراجعتيا"ْعمٍْالترتيبْالسادسْوبدرجةْكبيرةْ .

 الفقرةْرقـْ(ْ)3والتػيْنصػتْعمػٍْ"ُْيوضػحْمػديرْمدرسػتيْلمطمبػةْرؤيػةْالمدرسػةْورسػالتياْ"ْاحتمػتْالمرتبػةْ
اْلخيرةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْْ) %79.96بدرجةْكبيرةْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْأفْكؿْمديريْمػدارسْوكالػةْ
الغػػوثْف ػػيْمحافظػػاتْغػ ػزةْينشػػروفْرؤي ػػةْالمدرسػػةْورس ػػالتياْويوزعونيػػاْعم ػػٍْالمعممػػيفْوأولي ػػاءْاْلم ػػورْ

والطػػَلبْفػػيْبدايػػةْالعػػاـْالد ارسػػيْ،كمػػاْيػػتـْالحػػديثْعنيػػاْفػػيْاجتمػػاعْإدارةْالمدرسػػةْمػػعْمجػػالسْأوليػػاءْ
اْلمورْومعْاجتماعاتْمديرْالمدرسةْمعْفئاتْالطَلبْْ .
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واتفقػتْىػػذهْالنتيجػػةْمػػعْنتػػائجْد ارسػػةْتيريػػؿْ) ْ)ْTerrell, 2010حيػػثْاحتمػػتْالفقػرةْْْْ(ْْ) 4

والتػػيْتػػنصْعمػػٍْ"إذاْطمػػبْمػػفْالطػػَلبْالتحػػدثْعػػفْرسػػالةْالمدرسػػةْفالغالبيػػةْمػػنيـْيتحػػدثوفْعػػفْذلػػؾ"ْ
عمٍْالترتيبْالخيرْ .
ْ

تحمِل فقرات مجال "المسئولِ المشترك "
تـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنحراؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيب ْلمعرفةْدرجةْالموافقةْ .النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

جدول ()3.5

المتوسط الحسابُ واالنحراف المعِاري والوزن النسبُ والترتِبْلكل فقرة من فقرات مجال
" المسئولِ المشترك "

م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابُ المعِاري النسبُ

الترتِب

ُيعزز ْمدير ْمدرستي ْثقة ْالمعمميف ْبأنفسيـ ْلمقياـ ْبالمسئولياتْ

1

المناطةْبيـْ ْ.

2
3

ةْجدا
كبير ً

يحثْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْإبداءْآرائيـْ .
ُيشرؾْمديرْمدرستيْالمعمميفْباتخاذْالق ارراتْ .

كبيرةْ

المعمميفْ .

يحفزْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْقيادةْاْلنشطةْالَلصفيةْفيْ

5

التقدِر

ةْجدا
كبير ً

ُيوازي ْمدير ْمدرستي ْبيف ْأداء ْالعمؿ ْوالعَلقات ْاإلنسانية ْمعْ

4

درج

المدرسةْ .

كبيرة
ةْجدا
كبير ً

6

يناقشْمديرْمدرستيْالمعمميفْعندْتقييموْْلدائيـْفيْالمدرسةْ ْ.

ةْجدا
كبير ً

7

يفسحْمديرْمدرستيْالمجاؿْلممعمميفْالجددْإلظيارْقدراتيـْ .

ةْجدا
كبير ً

يشجع ْمدير ْمدرستي ْالمعمميف ْعمٍ ْالعمؿ ْالجماعي ْلتحقيؽْ

8

أىداؼْالمدرسةْ .

ْ

ةْجدا
كبير ً

الم َوَّزَعةْْ
يبيفْجدوؿْ( ْ )ْ 3.5أفْدرجاتْتقدير ْمجاؿْ"المسئولِ المشترك " ْمفْاستبانةْالقيادةْ ُ

جداْوىوْ
مفْوجية ْنظر ْالمعمميفْتراوحت ْبيف ْ(ْ )%86.86 -ْ %ْ 80.00ماْبيفْدرجةْكبيرةْوكبيرةْ ً
ويبيفْأيضاْأفْالمتوسطْ
مؤشرْإيجابيْيؤكدْعمٍْتحمؿْوتقاسـْالمسئوليةْمفْكؿْالعامميفْفيْالمدرسةْ ،
ً

اتْىذاْالمجاؿْنظراْْلفْالعينةْ ُم َوَّزَعة ْعمٍْبقعةْجغرافيةْصغيرةْ
الحسابيْمتقاربْجداْلكؿْفقرةْمفْفقر
ً
ىيْمحافظاتْغزةْوأفْأفرادْالعينةْلدييـْفيـْمشترؾْلمجاؿْ"المسئولِ المشترك "ْولفقراتوْ .
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و أن أعمٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
ْ الفقرةْرقـْ(ْ)8والتػيْنصػتْعمػٍْ"ْيشػجعْمػديرْمدرسػتيْالمعممػيفْعمػٍْالعمػؿْالجمػاعيْلتحقيػؽْأىػداؼْ
المدرسػػةْ"ْاحتمػػتْالمرتبػػةْاْلولػػٍْبػػوزفْنسػػبيْقػػدرهْ(ْْ)ْ%87.82بدرجػػةْكبيػرةْجػ ًػداْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْ

إلػػٍْأفْ كػػؿْمػػديريْمػػدارسْوكالػػةْالغػػوثْفػػيْمحافظػػاتْغػزةْييتمػػوفْبمػػاْسػػيحققونوْمػػفْأىػػداؼْلممدرسػػةْ
ػاركياْمػفْقبػؿْالمعممػيفْ
تجعميـْفيْمقدمػةْالمػدارسْولعتقػادىـْأفْتحقيػؽْأىػداؼْالمدرسػةْالموضػوعةْتش ً

وتطويرىاْورفعْسمعةْالمدرسةْبيفْالمدارسْالمجاورةْلياْْ .
ْ
ومديرْالمدرسةْتعمؿْعمٍْتحسيف أدائيا

ْْْْْْواتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْخميفةْْ)ْ2013 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ) 1والتػيْتػنصْعمػٍْ"ْ
ةْجداْ .
يتشارؾْالمعمموفْمعْمديرْالمدرسةْالمسئوليةْعفْأداءْالطمبةْ"ْعمٍْالترتيبْاْلوؿْوبدرجةْكبير ً

 الفقػػرةْرق ػػـْ(ْ)5والت ػػيْنص ػػتْعمػػٍْ"ْيحف ػػزْمػػديرْمدرسػػتيْالمعمم ػػيفْعمػػٍْقيػػادةْاْلنش ػػطةْالَلصػػفيةْف ػػيْ
المدرسػػةْ"ْاحتمػػتْالمرتبػػةْالثانيػػةْبػػوزفْنسػػبيْقػػدرهْ(ْْ)ْ%86.86بدرجػػةْكبيػرةْجػ ًػداْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْ
إلػػٍْأفْكػػؿْمػػديريْمػػدارسْوكالػػةْالغػػوثْفػػيْمحافظػػاتْغ ػزةْييتمػػوفْبدرجػػةْكبي ػرةْجػ ًػداْبتنفيػػذْاْلنشػػطةْ

الَلصفيةْمثؿْالندواتْوالمقاءاتْوالحتفالتْوالرحَلتْالمدرسيةْالعمميةْأوْالترفيييةْواْلياـْالدراسيةْ .

ْْْْْْْواتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْحسبْا﵀ْْ)ْ2014 ،حيثْاحتمػتْالفقػرةْ(ْ) 11والتػيْتػنصْ
عمٍْ"ْيحفزْالمعمميفْعمٍْقيادةْاْلنشطةْالمدرسيةْ"ْعمٍْالترتيبْالسادسْْوبدرجةْكبيرةْ .
ْ

و أن أدنٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
 الفقرةْرقـْ(ْ)4والتيْنصتْعمٍْ"ُيوازيْمديرْمدرستيْبيفْأداءْالعمؿْوالعَلقػاتْاإلنسػانيةْمػعْالمعممػيفْ"ْ
احتمػػتْالمرتبػػةْالسػػابعةْبػػوزفْنسػػبيْقػػدرهْ(ْْ)ْ%83.38بدرجػػةْكبي ػرةْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْإلػػٍْأفْكػػؿْ
مديريْمدارسْوكالػةْالغػوثْفػيْمحافظػاتْغػزةْيولػوفْالعَلقػاتْاإلنسػانيةْأىميػةْكبيػرةْج ًػداْفػيْمدارسػيـْ

اضحاْأفْمديريْالمدارسْيديروفْمدارسيـْمفْخَلؿْتوطيدْالعَلقاتْاإلنسػانيةْبػيفْاإلدارةْ
حيثْأصبحْو ً
المدرسيةْوالمعمميفْوفيْحيفْأنيـْلْيغفموفْعفْتحقيؽْأىداؼْالعمؿْ ْ.

ْْْْْْواتفقػػتْىػػذهْالنتيجػػةْمػػعْنتػػائجْد ارسػػةْ(ْحسػػبْا﵀ْْ)ْ2014 ،حيػػثْاحتمػػتْالفقػرةْ(ْ)1والتػػيْتػػنصْ
عمٍْ"يتعامؿْبإنسانيةْمعْالمعمميف"ْالترتيبْاْلوؿْوبدرجةْكبيرةْ .

 الفقرةْرقـْ(ْ)3والتيْنصتْعمٍْ"ُْيشرؾْمديرْمدرسػتيْالمعممػيفْباتخػاذْالقػ ارراتْ"ْاحتمػتْالمرتبػةْاْلخيػرةْ
بػػوزفْنسػػبيْقػػدرهْ(ْْ)ْ%80.00بدرجػػةْكبي ػرةْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْإلػػٍْأفْأغمػػبْم ػديريْمػػدارسْوكالػػةْ
الغوثْفيْمحافظاتْغزةْيتخذوفْالكثيرْمفْق ارراتيـْبصورةْتشاركيةْتعاونيةْمعْالمعمميفْلماْلوْمػفْأثػرْ
كبيػرْعمػػٍْتبنػيْالقػ ارراتْالمتخػػذةْوالعمػؿْعمػػٍْتحقيقيػػاْمػفْالجميػػعْبػؿْوالػػدفاعْعنيػػاْوتحمػؿْمسػػئوليةْمػػاْ

ينجـْعنياْمفْنتائجْ ْ.

ْْْْْْواتفقػتْىػذهْالنتيجػةْمػعْنتػائجْد ارسػةْ(ْحسػبْا﵀ْْ)ْ2014 ،حيػثْاحتمػتْالفقػرةْ(ْ) 7والتػيْتػنصْ
عمٍْ"ْيتخذْق ارراتْبصورةْتشاركيةْْ"ْالترتيبْالثانيْعشرْوبدرجةْكبيرةْ .
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واتفقتْىذهْالنتائجْمعْبعضْالدراساتْكدراسةْ(ْاليعقوبيةْوأخروفْ،)ْ 2015ْ،ودراسةْعثمافْ

وعبد ْالرحمف ْ)ْ ،)Othman & Abd Rahman,ْ 2013ودراسة ْبينيت وآخروف ْ( (Bennet et
ْ،ْal.,2003ودراسةْ(الشثريْ،)ْ 2010ْ،ودراسةْوالس)ْ،ْ(Wallace , 2001ودراسةْجامعة ويست

تشيستر) ْ،ْ(West Chester University, 2007ودراسةْ(ْخميفةْ .)ْ2013ْ،
ْ

تحمِل فقرات مجال "الممارسات القِادِ "
تـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنحراؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيب ْلمعرفةْدرجةْالموافقةْ .النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

جدول ()4.5

المتوسط الحسابُ واالنحراف المعِاري والوزن النسبُ والترتِبْلكل فقرة من فقرات مجال
"الممارسات القِادِ "

م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابُ المعِاري النسبُ

ُيػ ػػوزعْمػ ػػديرْمدرسػ ػػتيْالميػ ػػاـْاإلداريػ ػػةْعمػ ػػٍْالمعممػ ػػيفْحسػ ػػبْ

1

قدراتيـْ .

2

ُيفوضْمديرْمدرستيْبعضْالمعمميفْإلدارةْالجتماعاتْ .

4

يتعامؿْمديرْمدرستيْبشفافيةْمعْالمعمميفْ .

3

الوزن

يُدربْمديرْمدرستيْالمعمميفْلمقيادةْفيْالمستقبؿْ .

الترتِب

درج
التقدِر
ةْجدا
كبير ً
كبيرةْ
كبيرةْ
ةْجدا
كبير ً

5

ُيشكؿْمديرْمدرستيْالمجافْالمدرسيةْلقيادةْاْلنشطةْالتعميميةْ .

ةْجدا
كبير ً

6

ُيعززْمديرْمدرستيْقدراتْالمعمميفْالقياديةْ .

ةْجدا
كبير ً

يسمحْمديرْمدرستيْلممعمميفْذويْالخبرةْبممارسةْأدوارْلقيادةْ

7
8

المدرسةْ .

ْ

ُيشجعْ مديرْمدرستيْالمعمميفْلممشاركةْفيْاْلعماؿْاإلداريةْ .

ةْجدا
كبير ً
كبيرةْ

المَْوَّزَعةْْ
يبيفْجدوؿْ( ْ )ْ 4.5أفْدرجاتْتقدير ْمجاؿْ"الممارسات القِادِ " ْمفْاستبانةْالقيادةْ ُ

ةْجداْوىوْ
مفْوجية ْنظر ْالمعمميفْتراوحت ْبيف ْ(ْ )%90.31 -ْ %ْ 73.59ماْبيفْدرجةْكبيرةْوكبير ً
ْأيضا ْأف ْالمتوسطْ
مؤشر ْإيجابي ْيؤكد ْعمٍ ْممارسة ْالقيادة ْمف ْأغمب ْالمعمميف ْفي ْالمدرسةْ ،ويبيف ً

عة ْعمٍْبقعةْجغرافيةْصغيرةْ
اتْىذاْالمجاؿْنظراْْلفْالعينةْ ُم َوَّزَْ
الحسابيْمتقاربْجداْلكؿْفقرةْمفْفقر
ً
ىي ْ محافظاتْغزةْوأف ْأفراد ْالعينةْلدييـْفيـْمشترؾ ْلمجاؿ ْ"الممارسات القِادِ " ْولفقراتوْ،معْوجودْ
اختَلؼ ْفي ْمتوسط ْالفقرة ْالثانية ْعف ْالمتوسط ْالعاـ ْلممجاؿ ْوالتي ْتنص ْعمٍ" ُْيفوض ْمدير ْمدرستيْ
134

بعض ْالمعمميف ْإلدارة ْالجتماعات" ْوىذا ْيرجع ْلعدـ ْتف ْويض ْبعض ْمديري ْالمدارس ْإدارة ْالجتماعاتْ

لممعمميفْ،كماْيوجدْاختَلؼْفيْمتوسطْالفقرةْالثالثةْعفْالمتوسطْالعاـْلممجاؿْوالتيْتنصْعمٍ"ُْيدربْ

مدير ْمدرستي ْالمعمميف ْلمقيادة ْفي ْالمستقبؿ " ْوىذا ْيرجع ْلعدـ ْقياـ ْبعض ْمديري ْالمدارس ْبتدريبْ

المعمميفْعمٍْالقيادةْلممستقبؿْ .
ْ

و أن أعمٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
 الفقػػرةْرق ػػـْ(ْ)5والت ػػيْنص ػػتْعمػػٍْ"ُْيش ػػكؿْم ػػديرْمدرس ػػتيْالمجػػافْالمدرس ػػيةْلقي ػػادةْاْلنش ػػطةْالتعميمي ػػةْ"ْ
احتمػػتْالمرتبػػةْاْلولػػٍْبػػوزفْنسػػبيْقػػدره( (%90.31بدرجػػةْكبيػرةْجػ ًػداْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْإلػػٍْأفْكػػؿْ
مديريْمدارسْوكالػةْالغػوثْفػيْمحافظػاتْغػزةْيعممػوفْعمػٍْتشػكيؿْالمجػافْالمدرسػيةْفػيْبدايػةْكػؿْعػاـْ
دراسيْلتتوليْكؿْلجنةْقيادةْالمياـْالموكمةْبيذهْالمجنةْ .

 الفقػرةْرقػػـْ(ْ)6والتػػيْنصػػتْعمػػٍْ"ُْيعػػززْمػػديرْمدرسػػتيْقػػدراتْالمعممػػيفْالقياديػػةْ"ْاحتمػػتْالمرتبػػةْالثانيػػةْ
بػوزفْنسػػبيْقػدرهْ(ْْ)ْ%85.35بدرجػػةْكبيػرةْجػ ًػداْ،ويعػزوْالباحػػثْذلػؾْإلػػٍْأفْكػؿْمػػديريْمػدارسْوكالػػةْ
الغػػوثْفػػيْمحافظػػاتْغ ػزةْيرفعػػوفْالػػروحْالمعنويػػةْلممعممػػيفْويحثػػونيـْعمػػٍْقيػػادةْأنشػػطةْمدرسػػيةْس ػواءْ
كانتْلجافْمدرسيةْأوْأنشطةْلْصفيةْأوْتوليْمياـْإداريةْ .

ْْْْْْواتفقػػتْىػػذهْالنتيجػػةْمػػعْنتػػائجْد ارسػػةْ(ْحسػػبْا﵀ْْ)ْ2014 ،حيػػثْاحتمػػتْالفقػرةْ(ْ)4والتػػيْتػػنصْ
عمٍْ"ْيػوزعْالميػاـْعمػٍْالمعممػيفْبحسػبْقػدراتيـْوامكانيػاتيـْ"ْالترتيػبْالثػانيْوبدرجػةْكبيػرةْْ،وانسػجمتْ

ػبْبعضػاْمػفْ
أيضاْمػعْنتػائجْد ارسػةْ(ْأبػوْزرْ) 2015ْ،حيػثْاحتمػتْالفقػرةْ(ْ)10والتػيْتػنصْعمػٍْ"ينس
ً
ً
المعمميفْلدرواتْالمياـْالقيادية"ْالترتيبْالثانيْوبدرجةْكبيرةْ .

واتفقتْىذهْالنتائجْمعْبعضْالدراساتْكدراسةْإيميسْ)ْ .ْ(Humphreys, Eilis, 2010

ْ

و أن أدنٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
 الفقػرةْرقػػـْ(ْ)3والتػػيْنصػػتْعمػػٍْ"ُْيػػدربْمػػديرْمدرسػػتيْالمعممػػيفْلمقيػػادةْفػػيْالمسػػتقبؿْ"ْاحتمػػتْالمرتبػػةْ
السػػابعةْبػػوزفْنسػػبيْقػػدرهْ(ْْ)ْ%79.82بدرجػػةْكبي ػرةْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْإلػػٍْأفْالكثي ػريفْمػػفْمػػديريْ
ػوفْبعضػػاْمػػفْالمعممػػيفْويػػدربونيـْلقيػػادةْالميػػاـْاإلداريػػةْ
مػػدارسْوكالػػةْالغػػوثْفػػيْمحافظػػاتْغ ػزةْيتبنػ
ً
والقياديػػةْفػػيْالمدرسػػةْمثػػؿْقيػػادةْالمدرسػػةْفػػيْظػػؿْغيػػابْالمػػديرْأوْخروجػػوْفػػيْاجتمػػاعْخػػارجْالمدرسػػةْ،

باإلضافةْلكيفيةْالتعامؿْمعْالمشكَلتْالمدرسيةْاليوميةْوحمياْ،والٍْتوزيػعْالميػاـْالتعميميػةْاليوميػةْعمػٍْ

المعمميفْ .

ْْْْْْواتفقتْىذهْالنتيجة ْمعْنتائجْدراسةْ(ْحسبْا﵀ْ)ْ 2014 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ) 7والتيْتنصْ
عمٍْ"يعدْالمعمميفْلقيادةْالعمؿْالمدرسيْفيْالمستقبؿ"ْالترتيبْالحاديْعشرْوْبدرجةْكبيرةْ .
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 الفق ػرةْرقػػـْ(ْ)2والتػػيْنصػػتْعمػػٍْ"ُْيفػػوضْمػػديرْمدرسػػتيْبعػػضْالمعممػػيفْإلدارةْالجتماعػػاتْ"ْاحتمػػتْ
المرتبػػةْاْلخي ػرةْبػػوزفْنسػػبيْقػػدرهْ(ْْ)ْ%73.59بدرجػػةْكبيػػرةْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْإلػػٍْأفْكػػؿْمػػديريْ
مػدارسْوكالػةْالغػوثْفػيْمحافظػاتْغػزةْيعممػوفْعمػٍْتفػويضْالصػَلحياتْلممعممػيفْمػعْمتػابعتيـْوذلػؾْ

ليتػػاحْلمم ػػديريفْالتفػػرغْلقي ػػادةْاْلنشػػطةْاْلى ػػـْف ػػيْالمدرسػػةْمث ػػؿْالتطػػويرْالمين ػػيْورفػػعْنس ػػبْالتحص ػػيؿْ
الدراسيْلمطَلبْ .

ْْْْْْواتفقتْىذهْالنتيجة ْمعْنتائجْدراسةْ(ْحسبْا﵀ْ)ْ 2014 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ) 10والتيْتنصْ
عمٍْ"ْيفوضْالصَلحياتْبموضوعيةْ"ْالترتيبْالعاشرْوبدرجةْكبيرةْ .

واتفقتْىذهْالنتائجْمعْبعضْالدراساتْكدراسةْعثمافْوالتفسير( ْْ،ْْ)Usman, ,Tafsir,ْ 2016

دراسةْ(ْأبوْزرْ،)2015ْ ،ودراسة ْ(ْعبدا﵀ْ،)ْ 2015ْ،ودراسةْ( ْالزكيْوحمادْْ،)ْ 2011ْ ،ودراسةْ
أندرسوف ْ)ْ ،(Anderson, 2007ودراسة ْليثوود( ْْ ،(Leithwood et al., 2007ودراسة ْىاريسْ
(ْ .)Harris, 2002
ْ

تحمِل فقرات مجال " الثقاف المدرسِ "
تـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنحراؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيب ْلمعرفةْدرجةْالموافقةْ .النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

جدول ()5.5

المتوسط الحسابُ واالنحراف المعِاري والوزن النسبُ والترتِبْلكل فقرة من فقرات مجال
" الثقاف المدرسِ "
م
1
2
3

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابُ المعِاري النسبُ

ييتـ ْمدير ْمدرستي ْباْلنشطة ْالمدرسية ْالتي ْتخدـْ

المجتمعْالمحميْ .

التواصؿْ
ُيييئْمديرْمدرستيْمناخاً ْتعاونياً ْلَلتصاؿْو ْ
معْأولياءْاْلمورْ .

ُيوفر ْمدير ْمدرستي ْالوقت ْالكافي ْلممعمميف ْلتحقيؽْ

إنجازاتْلممدرسةْ .

4

ُيشجعْمديرْمدرستيْالطَلبْلتمثؿْالقيـْاْلخَلقيةْ .

6

يتعامؿْمديرْمدرستيْباحتراـْمعْالمعمميفْ .

5

الوزن

حْالمبادرةْلداْالمعمميفْ .
ْ
ُيعززْمديرْمدرستيْرو
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الترتِب

درج
التقدِر
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً

7
8

ُيرحبْمديرْمدرستيْبأفكارْالمعمميفْالجديدةْ .

ُيحفز ْمدير ْمدرستي ْالمعمميف ْعمٍ ْالمشاركة ْالفاعمةْ
فيْتطويرْالمدرسةْ .

ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً

ْ

الم َوَّزَعة ْمفْ
يبيفْجدوؿْ( ْ )ْ 5.5أفْدرجاتْتقدير ْمجاؿْ"الثقاف المدرسِ " ْمفْاستبانةْالقيادةْ ُ

ةْجداْوىوْمؤشرْإيجابيْيؤكدْ
وجيةْنظرْالمعمميفْتراوحتْبيفْ(ْ)%90.65 -%ْ84.47أيْبدرجةْكبير ً
الم َوَّزَعةْفيْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْ،ويبيفْ
عمٍْوجودْثقافةْمدرسيةْخاصةْحوؿْالقيادةْ ُْ

المجاؿْنظراْْلفْالعينةْ ُم َوَّزَعة ْعمٍْ
أيضاْأفْالمتوسطْالحسابيْمتقاربْجداْلكؿ ْفقرةْمفْفقرات ْىذاْ
ً
ً
بقعة ْجغرافية ْصغيرة ْىي ْمحافظات ْغزة ْوأف ْأفراد ْالعينة ْلدييـ ْفيـْمشترؾ ْلمجاؿ ْ"الثقاف المدرسِ "ْ

ولفقراتوْ .
و أن أعمٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
 الفقػرةْرقػػـْ(ْ)6والتػػيْنصػػتْعمػػٍْ"ْيتعامػػؿْمػػديرْمدرسػػتيْبػػاحتراـْمػػعْالمعممػػيفْ"ْاحتمػػتْالمرتبػػةْاْلولػػٍْ
بػوزفْنسػػبيْقػدرهْ(ْْ)ْ%90.65بدرجػػةْكبيػرةْجػ ًػداْ،ويعػزوْالباحػػثْذلػؾْإلػػٍْأفْكػؿْمػػديريْمػدارسْوكالػػةْ
الغػػوثْفػػيْمحافظػػاتْغػػزةْيتعػػامموفْبػػاحتراـْوأفْىػػذهْالصػػفةْضػػروريةْلعمػػؿْمػػديرْالمدرسػػةْولْيمكػػفْ

الستغناءْعنياْفيْالعمؿْ .

ْْْْْْ واختمفتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْأبوْزرْ)ْ 2015 ،حيثْاحتمتْالفقرة ْ(ْ) 2والتيْتنصْ
اختمفتْأيضاْ
ًْ
عمٍْ"يسعيْلترسيخْالثقةْوالحتراـْالمتبادؿْبيفْالمعمميف"ْالترتيبْالسابعْوبدرجةْكبيرةْو
مع ْنتائج ْدراسة ْ( ْخميفةْ )ْ 2013 ،حيث ْاحتمت ْالفقرة ْ( ْ ) 2والتي ْتنص ْعمٍ ْ"يوفر ْالحتراـ ْوالثقةْ
المتبادلةْبينوْوبيفْالمعمميفْفيْالمدرسة"ْالترتيبْالرابعْوبدرجةْكبيرةْ .

 الفق ػرةْرقػػـْ(ْ)4والتػػيْنصػػتْعمػػٍْ"ُيشػػجعْمػػديرْمدرسػػتيْالطػػَلبْلتمثػػؿْالقػػيـْاْلخَلقيػػة"ْاحتمػػتْالمرتبػػةْ
الثانيػػةْبػػوزفْنسػػبيْقػػدرهْ(ْ)ْ%89.69بدرجػػةْكبيػرةْجػ ًػداْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْإلػػٍْأفْكػػؿْمػػديريْمػػدارسْ
وكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْيعمموفْعمٍْزرعْالقيـْاْلخَلقيةْفيْأنفػسْالطػَلبْمػفْخػَلؿْالحصػصْ

الدراسيةْوالمقاءاتْالتربويةْمعيـْوالندواتْواإلذاعةْالمدرسيةْوتشجيعْالطػَلبْالممت ْػزميفْبالسػموؾْالحسػفْ،

السعيْلموصوؿْإلٍْسموؾْمنضبطْذاتياْمفْقبؿْالطَلبْ .
باإلضافةْإلٍْتعديؿْالسموؾْو
ً
و أن أدنٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:

 الفقػرةْرقػػـْ(ْ)1والتػػيْنصػػتْعمػػٍْ"ييػػتـْمػػديرْمدرسػػتيْباْلنشػػطةْالمدرسػػيةْالتػػيْتخػػدـْالمجتمػػعْالمحمػػي"ْ
احتمتْالمرتبةْالسابعةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْْ)ْ%86.32بدرجػةْكبيػرةْج ًػداْ،ويعػزوْالباحػثْذلػؾْإلػٍْأفْكػؿْ
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مديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْمطالبيفْبعقدْلقاءاتْمعْأولياءْاْلمورْبصػفتيـْمسػتفيديفْ
مفْالخدمةْالتيْتقدمياْالمدرسةْلممجتمعْ،باإلضافةْلمجالسْأولياءْاْلمػورْ،ومشػاركةْمؤسسػاتْالمجتمػعْ

المحمػػيْفػيْأنشػػطةْكثيػرةْمثػػؿْمؤسسػػاتْحقػػوؽْاإلنسػػافْوالم اركػػزْالصػػحيةْوالمجتمعيػػةْواْلنديػػةْالرياضػػيةْ
والدفاعْالمدنيْوغيرىاْالكثيرْ .

 الفقرةْرقـْ(ْ)3والتيْنصتْعمٍْ"ُْيوفرْمديرْمدرستيْالوقتْالكػافيْلممعممػيفْلتحقيػؽْإنجػازاتْلممدرسػةْ"ْ
احتمتْالمرتبةْاْلخيرةْبوزفْنسبيْقػدرهْ(ْْ)ْ%84.47بدرجػةْكبيػرةْج ًػداْ،ويعػزوْالباحػثْذلػؾْإلػٍْأفْكػؿْ
م ػػديريْم ػػدارسْوكال ػػةْالغ ػػوثْف ػػيْمحافظ ػػاتْغػ ػزةْيعمم ػػوفْعم ػػٍْم ػػنحْالمعمم ػػيفْالوق ػػتْالمناس ػػبْلتنفي ػػذْ

اْلنشػطةْمػػفْخػَلؿْعمػػؿْجدولػػةْلتػاريخْإنجػػازْالميػاـْالموكمػػةْلػػدييـْ،ومػفْخػػَلؿْتوزيػعْاْلنشػػطةْوالميػػاـْ

عمػػٍْالمعممػػيفْعمػػٍْرزنامػػةْاْلنشػػطةْالشػػيريةْوالسػػنويةْلممدرسػػةْ،وعمػػٍْأجنػػدةْاْلعمػػاؿْاليوميػػةْلمػػديرْ
المدرسةْ .

واتفقتْىذهْالنتائجْمعْبعضْالدراساتْكدراسةْعثمافْوالتفسيرْ( ْ،)ْ Usman Tafsir, 2016

ودراسةْ(عبدا﵀ْ ْ،) 2015ْ ،ودارسةْ(حسبْا﵀ْ،)2014ْ،ودراسةْمارتينز(ْ،ْ)ْMartinez, etal, 2005

وْدراسةْ(الشثريْ،)2010ْ،ودراسةْإلمور( ْ .( Elmore, 2000

ْْْْْْْْواختمفتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْأبوْزرْ)ْ2015 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْْ) 10والتيْتنصْ
عمٍْ"ْيوفرْالوقتْالكافيْلممعمميفْلتحقيؽْإنجازاتْقيمةْلممدرسةْ"ْالترتيبْالثانيْعشرْوبدرجةْكبيرةْ .
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السؤال الثانُ :ىول توجود فوروق ذات داللو إحصوائِ عنود مسوتوى داللو ( )α ≤0.05بوِن متوسوطات

تقدِرات أفراد العِن لدرج ممارس القِادة الم َوَّز َع لدى مدِري مدارس وكال الغوث فوُ محافظوات غوزة
تعزى لمتغِرات الجنس( ذكر ،أنثُ)؟
لإلجابةْعفْىذاْالتساؤؿْتـْاستخداـْاختبارْ" ْ-ْTلعينتيفْمستقمتيف"ْ .
جدول ()6.5

نتائج اختبار"  - Tلعِنتِن مستقمتِن " – الجنس ْ
المجال

الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼ
المسئوليةْالمشتركة
الممارسات القيادية
الثقافة المدرسية ْ
القِادة الم َوَّز َع بشكل عام

الجنس ْ العدد
ذكر

المتوسط االنحراف
الحسابُ المعِاري

قِم t

مستوى
الدالل

أنثٍ
ذكر
أنثٍ
ذكر
أنثٍ ْ
ذكر
أنثٍ ْ
ذكر
أنثٍ

**ْالفرؽْبيفْالمتوسطيفْداؿْإحصائيًاْعندْمستواْدللةْ)ْ .)ْαْ≥ْ0.01

قيمةْْtالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ(ْ)448ومستواْمعنويةْْ0.05تساويْ(ْْ .)ْ1.965
قيمةْْtالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ(ْ)448ومستواْمعنويةْ 0.01تساويْ(ْ .)ْ2.587

يتبيفْمفْالنتائجْالموضحةْفيْجدوؿْ( ْ)ْ6.5أفْالقيمةْالحتماليةْ)ْ(Sig.المقابمةْلختبار"ْ ْT
ْ-لعينتيفْمستقمتيفْ"ْأقؿْمفْمستواْالدللةْ(ْْ)ْ 0.01وبذلؾْيمكفْاستنتاجْأنوْتوجدْفروؽْذاتْدللةْ

ْالم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالةْ
إحصائية ْبيف ْمتوسطات ْتقديرات ْأفراد ْالعينة ْلدرجة ْممارسة ْالقيادة ُ

الغوثْفيْمحافظاتْغزةْْتُعزاْإلٍْمتغيرْالجنسْ،وكانتْالفروؽْلصالحْاإلناثْ ْ.
وِعزو الباحث ذلك إلٍ :

طبيعةْالمعمماتْأكثرْصبراْعمٍْإتقافْالعمؿْوترتيبوْ،وتطبيقيفْلمقوانيفْأكبرْ،ودائماْيحاولفْكسبْ
.1
ً
رضاْالمسئوليفْويقمفْبالعمؿْبدرجةْمفْالتقافْ.
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 .2اللتزاـ ْاإلداري ْوالتنظيمي ْمف ْقبؿ ْالمعممات ْأكبر ْمف ْالتزاـ ْالمعمميفْ ،واجتيادىف ْفي ْحضورْ
الدوراتْالتدريبيةْوالمشاركةْاإلبداعيةْوتطويرْالذات.

 .3اجتيادىفْفيْتدريسْطَلبيفْوفيْتمبيةْاحتياجاتْالمدرسةْوالعمؿْعمٍْتنفيدْأىدافياْالتطويرية.
اردةْفيْالعمؿْالمدرسي.
 .4اللتزاـْالشديدْمفْقبؿْمديراتْالمدارسْفيْمتابعةْكؿْشاردةْوو ْ
 .5المحاولةْالجادةْمفْالمعمماتْإلثباتْتفوقيفْوجدارتيـْعمٍْالمعمميف.

 .6عددْأفرادْالمعمماتْفيْالعينةْأكبرْمفْعددْأفرادْالمعمميفْفيْالعينةْ.

واتفقت ْىذه ْالنتائج ْإلٍ ْحد ْما ْمع ْبعض ْالدراسات ْكدراسة( ْاليورْ ،)2017،ودراسة ْ( ْأبوْ

زرْ ،)2015،ودراسة ْ ْ( ْحسب ْا﵀ْ ،)2014ْ ،ودراسة ْ( ْخميفةْ )ْ 2013ْ ،حيث ْكانت ْممارسة ْالقيادةْ

الم َوَّزَعةْفيياْلصالحْاإلناثْ ْ.
ُ

واختمفتْمعْدراسةْ(ْاليعقوبيةْ)ْ2015ْ،والتيْأكدتْعمٍْوجودْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْواقعْ

الم َوَّزَعةْومتغيرْالجنسْ(ْمعمميفْ،ومعمماتْ)ْلصالحْالمعمميفْ،بينماْفيْالدراسةْالحاليةْ
ممارسةْالقيادةْ ُ
كانتْالفروؽْلصالحْاإلناثْ،ودراسةْ(ْالشتريْ)ْ 2010ْ،والتيْطبقتْعمٍْمدارسْالذكورْفقطْوأكدتْ

أفْالممارساتْالقياديةْلممعمميفْكانتْمتوسطةْ،واختمفتْمعْدراسةْ(ْالشيرانيْ) 2010ْ،التيْطبقتْ

عمٍ ْمدارس ْاإلناث ْوأكدت ْأف ْالممارسات ْالقيادية ْلممعممات ْفي ْالمدارس ْالثانوية ْفي ْضوء ْالقيادةْ

اختمفتْأيضاْمعْدراسةْ(ْعبدا﵀ْ)ْ2015ْ،والتيْأكدتْأفْىناؾ فرًْقا ذاْدللة
الم َوَّزَعةْكانتْمتوسطةْ،و
ً
ُ

الم َوَّزَعة ْيعزا
إحصائية في مستوا ممارسة مديري ْالمدارس الثانوية الخاصة في محافظة عماف لمقيادة ُ

لمتغير الجنس ولصالح ْاإلناث ْوكاف ْبدرجة ْمتوسطةْ ،بينما ْفي ْالدراسة ْالحالية ْكانت ْالفروؽ ْلصالحْ

ةْجداْ .
اإلناثْ ْوبدرجةْكميةْكبير ً
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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السؤال الثالث :ىل توجد فروق ذات دالل إحصائِ عند مستوى دالل (  )α≤0.05بِن متوسطات

تقدِرات أفراد العِن لدرج ممارس القِادة الم َوَّز َع لدى مدِري مدارس وكال الغوث فُ محافظات غزة
تعزى لمتغِرات المؤىل العممُ ( دبموم كمِ مجتمع ،بكالورِوس ،دراسات عمِا)؟
لإلجابةْعفْىذاْالتساؤؿْتـْاستخداـْاختبارْ"ْالتبايفْاْلحاديْ"ْ .
ْ
ْ
ْ

جدول ()7.5

نتائج اختبار " التباِن األحادي " – المؤىل العممُ ْ
المجال

مصدر التباِن

مجموع

المربعات

درجات
الحرِ

متوسط

المربعات

قِم ""F

مستوى
الدالل

بيفْالمجموعات

الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼ ْ

داخؿْالمجموعات
المجموع
بيفْالمجموعات

المسئوليةْالمشتركة ْ

داخؿْالمجموعات
المجموع
بيفْالمجموعات

الممارسات القيادية ْ

داخؿْالمجموعات
المجموع
بيفْالمجموعات

الثقافة المدرسية

داخؿْالمجموعات
المجموع

القِادة الم َوَّز َع بشكل عام

بيفْالمجموعات
داخؿْالمجموعات
المجموع

*ْالفرؽْبيفْالمتوسطاتْداؿْإحصائي ًاْعندْمستواْدللةْ(ْْ .)ْαْ≥ْ0.05

قيمةْْFالجدوليةْعندْدرجتيْحريةْ(ْ)447ْ،2ومستواْدللةْْ0.05تساويْ(ْْ .)3.016
قيمةْْFالجدوليةْعندْدرجتيْحريةْ(ْ)447ْ،2ومستواْدللةْ0.01تساويْ(ْْْ .ْ) 4.653

يتبيف ْمف ْالنتائج ْالموضحة ْفي ْجدوؿ ْ(ْ )7.5أف ْالقيمة ْالحتمالية ْ)ْ (Sig.المقابمة ْلختبار"ْ

التبايف ْاْلحادي ْ" ْأقؿ ْمف ْمستوا ْالدللة ْ( ْْ )ْ 0.05لمجاؿ ْ"الرؤِ والرسال واألىداف" ْوبذلؾ ْيمكفْ
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استنتاجْأنوْتوجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْالعينةْحوؿْىذاْالمجاؿ ْْتُعزاْ

يْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْفيْمحافظاتْ
ْ
إلٍْمتغيرْالمؤىؿْالعمميْ،وىذاْيؤكدْأفْالكثيرْمفْمدير

غزةْيبدوفْأىميةْكبيرةْفيْتوضيحْرؤيةْالمدرسةْورسالتياْوأىدافياْالكبراْ،ىذاْباإلضافةْإلٍْأفْموضوعْ

المدرسة ْكبؤرة ْتطوير ْمدرسي ْوالتي ْتحتوي ْعمٍ ْرؤية ْالمدرسة ْورسالتيا ْوأىدافيا ْالكبرا ْليا ْأكثر ْمفْ
(ْ)13سنةْتطبؽْفيْالمدارسْوقدْعمؿْفيياْفريؽْالتطورْالمدرسيْمفْالمعمميفْ .

ْأماْباقيْالمجالتْفقدْتبيفْأفْالقيمةْالحتماليةْ)ْ (Sig.أكبرْمفْمستواْالدللة(ْ (0.05وبذلؾْيمكفْ

استنتاجْأنوْلْتوجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْمتوسطات ْتقديرات ْأفرادْالعينةْحوؿْىذهْالمجالتْ

ْتُعزاْإلٍْمتغيرْالمؤىؿْالعمميْ ْ.
وِعزو الباحث ذلك إلٍ :

 .1أف ْالمجالت ْالثَلثة ْ"المسئولية ْالمشتركةْ ،الممارسات القياديةْ ،الثقافة المدرسية" ْمف ْمجالت ْالقيادةْ
الم َوَّزَعة ْترجع ْلمدي ْفيـ ْوتطبيؽ ْمديري ْالمدارس ْلمممارسات ْالقياديةْ ،ومدي ْتوزيع ْالمياـ ْعمٍْ
ُ
المعمميف.

 .2ل ْيركز ْمديرو ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْالد ولية ْفي ْمحافظات ْغزة ْعمٍ ْالمجالت ْالثَلثة ْ"المسئوليةْ
المشتركةْ ،الممارسات القياديةْ ،الثقافة المدرسية" ْبنفس ْالقدر ْالذي ْيركزوف ْفيو ْعمٍ ْمجاؿ ْ"الرؤيةْ
والرسالةْواْلىداؼ".

الم َوَّزَعة ْتختمؼْمفْمديرْ
 .3أولوياتْمديريْمدارس ْوكالة ْالغوث ْالدوليةْفيْمحافظاتْغزةْحوؿْالقيادة ْ ُ
ْلخرْومفْمدرسةْْلخرا.

 .4الغالبيةْالعظميْمفْالمعمميف(ْذكورْ،إناث)ْمفْحممةْشيادةْالبكالوريوسْ،حيثْبمغتْنسبتيـ(ْ)%87.1
ْ،أماْحممةْالماجستيرْفبمغتْنسبتيـْ(ْْ،)%9.1أماْحممةْالدبموـْفنسبتيـْ(ْ)ْ%3.6مفْحجـْالعينةْ

ْ

اْلصميْْ .
واتفقتْىذهْالنتائجْمعْبعضْالدراساتْكدراسة ْ(ْاليعقوبيةْ)2015ْ ،التي ْأكدتْعمٍْوجودْفروؽْ

أيضاْمعْدراسةْْ
الم َوَّزَعة ْومتغيرْالمؤىؿْالعمميْ.واتفقت ْ ً
ذاتْدللةْإحصائيةْبيفْواقعْممارسةْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعةْْ
(خميفةْ ) 2014ْ ،التي ْأكدت ْعمٍ ْوجود ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيف ْواقع ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
ومتغيرْالمؤىؿْالعمميْفيْمجاؿْ"ْالرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼْ"ْ .

واختمفتْىذهْالنتائجْمعْبعضْالدراساتْكدراسة ْ(ْأبوْزرْ،)2015ْ،ودراسة(ْالشتريْْ،ْ)2010ْ،

ودراسةْْ(ْالشيرانيْ) 2010ْ،التيْأكدتْعمٍْعدـْوجودْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْواقعْممارسةْ

الم َوَّزَعة ْومتغير ْالمؤىؿ ْالعمميْ ،في ْحيف ْلـ ْتتطرؽ ْدراسة( ْحسب ْا﵀ْ ْ )2014ْ ،لدراسة ْىذاْ
القيادة ْ ُ

المتغير ْ،بينماْفيْالدراسةْالحاليةْأسفرتْالنتائجْعفْوجودْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْبيفْمتوسطاتْ
تقديراتْأفرادْالعينةْحوؿْىذاْالمجاؿْْتُعزاْإلٍْمتغيرْالمؤىؿْالعمميْ .
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السؤال الرابع :ىل توجد فروق ذات دالل إحصائِ عند مستوى دالل (  )α≤0.05بِن متوسطات

تقدِرات أفراد العِن لدرج ممارس القِادة الم َوَّز َع لدى مدِري مدارس وكال الغوث فُ محافظات
غزة تعزى لمتغِرات سنوات الخدم (أقل من  5سنوات)( ،من  5إلٍ  10سنوات)( ،أكثر من 10
سنوات)؟

لإلجابةْعفْىذاْالتساؤؿْتـْاستخداـْاختبارْ"ْالتبايفْاْلحاديْ"ْ .
ْ

جدول ()8.5

نتائج اختبار " التباِن األحادي " – سنوات الخدم ْ
المجال

مصدر التباِن

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرِ

المربعات

قِم ""F

مستوى
الدالل

بيفْالمجموعات

الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼ ْ

داخؿْالمجموعات
المجموع
بيفْالمجموعات

المسئوليةْالمشتركة ْ

داخؿْالمجموعات
المجموع
بيفْالمجموعات

الممارسات القيادية ْ

داخؿْالمجموعات
المجموع
بيفْالمجموعات

الثقافة المدرسية

داخؿْالمجموعات
المجموع

القِادة الم َوَّز َع بشكل عام

بيفْالمجموعات
داخؿْالمجموعات
المجموع

قيمةْْFالجدوليةْعندْدرجتيْحريةْ(ْ)447ْ،2ومستواْدللةْْ0.05تساويْ(ْ)ْ3.016

قيمةْْFالجدوليةْعندْدرجتيْحريةْ(ْ)447ْ،2ومستواْدللة ْ0.01تساويْ(ْْ )ْ4.653

يتبيف ْمف ْالنتائج ْالموضحة ْفي ْجدوؿ ْ(ْ )8.5أف ْالقيمة ْالحتمالية ْ)ْ (Sig.المقابمة ْلختبار"ْ
التبايف ْاْلحادي" ْأكبر ْمف ْمستوا ْالدللة ْ(ْ )0.05وبذلؾ ْيمكف ْاستنتاج ْأنو ْل ْتوجد ْفروؽ ْذات ْدللةْ
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ْالم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالةْ
إحصائية ْبيف ْمتوسطات تقديرات ْأفراد ْالعينة ْلدرجة ْممارسة ْالقيادة ُ

الغوثْفيْمحافظاتْغزةْْتُعزاْإلٍْمتغيرْسنواتْالخدمةْ ْ.
وِعزو الباحث ذلك إلٍ:

 .1خضوعْجميعْالمعمميفْلنفسْالنمطْالقياديْالمستخدـْمفْقبؿْمديرييـ.
 .2يوجدْفيـْمشترؾْمفْجميعْالمعمميفْوالمعمماتْعمٍْمختمؼْخبراتيـْحوؿْطبيعةْممارسةْالقيادةْ
الم َوَّزَعةْمفْقبؿْمديرييـ.
ُ

الم َوَّزَعة ْفيْ
 .3تـ ْتطبيؽ ْمبادرة ْالقيادة ْمف ْأجؿ ْالمستقبؿ ْوالتي ْتحتوي ْعمٍ ْمفيوـ ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
السنواتْالثَلثْاْلخيرةْوىذاْيعنيْأفْأغمبْالمعمميفْوالمعمماتْقدْتمقواْالدروةْمفْقبؿْمديرييـ.

الم َوَّزَعةْ،وىذاْيؤكدْأفْأىداؼْ
 .4زيادةْعددْسنواتْالخدمةْلْيعنيْمز ً
يداْمفْتطبيؽْممارساتْالقيادةْ ُ
الم َوَّزَعةْقدْتحقؽْلدييـ.
مديريْمدارسْ ْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْفيْتوزيعْمياـْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعةْعمٍْالمعمميفْوأسموبوْ
يؤكدْالباحثْعمٍْأفْطريقةْمديرْالمدرسةْفيْتوزيعْمياـْالقيادةْ ُ

فيْشرحْالمياـْليـْىوْمفْيؤثرْعمٍْالمعمميفْسواءْكانواْحديثيْالعيدْبالتعميـْأـْليـْخدمةْطويمةْ

فيْالتعميـْ .

واتفقتْىذهْالنتائجْمعْبعضْالدراساتْكدراسة ْ(ْأبوْزرْ،)2015،ودراسةْ(ْعبدا﵀ْ،)2015ْ،

ودراسة ْ( ْحسب ْا﵀ْ ،)2014ْ ،ودراسة ْ(خميفةْ ،)ْ 2013ْ ،ودراسة ْ( ْالشتريْ ،)2010ْ ،ودراسةْْْْْْْْْْْْ

الم َوَّزَعة ْتُعزاْ
( ْالشيرانيْ )2010ْ ،في ْعدـ ْوجود ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْلدرجة ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
لمتغيرْسنواتْالخدمةْ ْ.

واختمفتْىذهْالنتائجْمعْبعضْالدراساتْكدراسة ْ(ْاليورْ)2017،التيْأكدتْعمٍْوجودْفروؽْ

الم َوَّزَعةْتُعزاْلمتغيرْسنواتْالخدمةْالتيْأقؿْمفْْ5سنواتْ ْ.
ذاتْدللةْإحصائيةْلدرجةْممارسةْالقيادةْ ُ
ْ
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نتائج اختبار شِفِو لمقارن متوسطات فئات المؤىل العممُ لمجال
" الرؤِ والرسال واألىداف "
جدول ()9.5

نتائج اختبار شِفِو لمقارن متوسطات فئات
المؤىل العممُ لمجال الرؤِ والرسال واألىداف
المؤىؿْالعممي

دبموـْكميةْمجتمعْ ْ
(ْ )4.47

بكالوريوس ْ
ْ(ْ )4.22

دراساتْعمياْ
(ْ )3.95

دبموـْكميةْمجتمعْ

ْ

بكالوريوس

ْ

دراساتْعميا
ْْْْْْْ*الفرؽْبيفْالمتوسطيفْداؿْإحصائياًْعندْمستواْدللةْ ) ْ . (α ≥ 0.05

ْ

ْيتبيفْمفْالنتائجْالموضحةْفيْجدوؿْ(ْ)9.5أفْىناؾْفروقًاْبيفْكؿْمفْدبموـْكميةْمجتمعْ
والدراساتْالعمياْ،حيثْإفْالفروؽْلصالحْدبموـْكميةْمجتمعْ،أماْباقيْالمؤىَلتْالعمميةْفقدْتبيفْعدـْ
وجودْفروؽْبيفْكؿْمؤىميفْعممييفْعمٍْحداْ .
ْ

وِعزو الباحث ذلك إلٍ :
)ْمعمماْومعمم ًةْ،وىوْعددْقميؿْ
أفْعددْالحاصميفْمفْالمعمميفْعمٍْدبموـْكميةْالمجتمعْ(ْْ16
ً

جداْمفْضمفْالعينةْوىـْيبدوفْقدرةْأكثرْمفْغيرىـْمفْالمعمميفْلتعويضْالنقصْفيْمجاؿْالمؤىؿْ
ً
العمميْويميموفْإلٍْطاعةْمديريْالمدارسْواللتزاـْبكؿْالتعميماتْاإلداريةْالصادرةْليـْ .

ْْ
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السؤال الخامس :ىل توجد فروق ذات دالل إحصائِ عند مستوى دالل (  )α≤0.05بِن متوسطات

تقدِرات أفراد العِن لدرج ممارس القِادة الم َوَّز َع لدى مدِري مدارس وكال الغوث فُ محافظات غزة
تعزى لمتغِر التخصص الجامعُ (عموم تطبِقِ  ،عموم إنسانِ )؟
لإلجابةْعفْىذاْالتساؤؿْتـْاستخداـْاختبارْ" ْ-ْTلعينتيفْمستقمتيف"ْ .
جدول ()10.5

نتائج اختبار"  - Tلعِنتِن مستقمتِن " – التخصص الجامعُ ْ
المجال

الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼ
المسئوليةْالمشتركة
الممارسات القيادية
الثقافة المدرسية ْ
القِادة الم َوَّز َع بشكل عام

التخصص

الجامعُ ْ

العدد

عموـْتطبيقية

المتوسط االنحراف

الحسابُ المعِاري

قِم t

مستوى
الدالل

عموـْإنسانية
عموـْتطبيقية
عموـْإنسانية
عموـْتطبيقية
عموـْإنسانية
عموـْتطبيقية
عموـْإنسانية
عموـْتطبيقية
عموـْإنسانية

قيمةْْtالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ(ْ)448ومستواْمعنويةْ( ْ) 0.05تساويْ(ْْ .)ْ1.965
قيمةْْtالجدوليةْعندْدرجةْحريةْ(ْ)448ومستواْمعنويةْ(ْْ)ْ0.01تساويْ(ْْ .) 2.587

يتبيفْمفْالنتائجْالموضحةْفيْجدوؿْ(ْ)10.5أفْالقيمةْالحتماليةْ)ْ(Sig.المقابمةْلختبار"ْ ْT
ْ-لعينتيفْمستقمتيف"ْأكبرْمفْمستواْالدللةْ(ْ)0.05وبذلؾْيمكفْاستنتاجْأنوْلْتوجدْفروؽْذاتْدللةْ

ْالم َوَّزَعة ْلدا ْمديري ْمدارس ْوكالةْ
إحصائية ْبيف ْمتوسطات ْتقديرات ْأفراد ْالعينة ْلدرجة ْممارسة ْالقيادة ُ
الغوثْفيْمحافظاتْغزةْْتُعزاْإلٍْمتغيرْالتخصصْالجامعيْ ْ.
ْ
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وِعزو الباحث ذلك إلٍ :
ْبعيدا ْعفْ
 .1أف ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْيتعامموف ْمع ْالكادر ْالتعميمي ْلدييـ ً
التخصصات ْالتطبيقية ْأو ْاإلنسانيةْ ،وأنيـ ْعندما ْيقوموف ْبتوزيع ْالمياـ ْالقيادية ْيوزعونيا ْعمٍْ

المعمميفْبغضْالنظرْعفْتخصصاتيـْ .

الصادرة ْمف ْمدير ْالمدرسة ْإلٍ ْأي ْمعمـ ْىي ْنفسيا ْلجميع ْالمعمميف ْبغض ْالنظر ْعفْ
ْ
 .2التعميمات ْ
اختَلؼْالتخصصْالجامعيْ(عموـْتطبيقيةْ،عموـْإنسانيةْ).

 .3يناقش ْمدير ْالمدرسة ْعند ْاجتماعو ْمع ْ ْالييئة ْالتدريسية ْ القضايا ْالمدرسية ْمع ْكؿ ْالمعمميف ْبَلْ
استثناءْأيْأحدْمنيـْوبالتاليْيكوفْلداْجميعْالمعمميفْفيـْمشترؾْلمقضاياْالمدرسيةْ .
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السؤال السادس :ما درج تقدِر أفراد العِن لإلبداع اإلداري لدى مدِري مدارس وكال الغوث فُ

محافظات غزة ؟

لإلجابةْعفْىذاْالسؤاؿْتـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنحراؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيبْ.النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

تحمِل فقرات استبان اإلبداع اإلداري
تحمِل فقرات مجال " األصال "

تـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنحراؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيب ْلمعرفةْدرجةْالموافقةْ .النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

جدول ()11.5

المتوسط الحسابُ واالنحراف المعِاري والوزن النسبُ والترتِبْلكل فقرة من فقرات مجال
" األصال "

م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابُ المعِاري النسبُ

يتحدثْمديرْمدرسػتيْبتوسػعْحػوؿْالمواضػيعْالمتعمقػةْ

1

بالمدرسةْ .

ػارْغيػػرْمسػػبوقةْمػػفْأحػػدْفػػيْ
يقػػدـْمػػديرْمدرسػػتيْأفكػ ًْا

2

مجاؿْالعمؿْ .

يتصػػرؼْمػػديرْمدرسػػتيْبحكمػػةْفػػيْالمواقػػؼْالحرجػػةْ

3

التيْتواجوْالمدرسةْ .
يحثْمديرْمدرستيْالمعممػيفْعمػٍْطػرحْأفكػارْجديػدةْ

4

لتطويرْالمدرسةْ .

ُينجزْمديرْمدرستيْأعمالوْبأسموبْجديدْ .

5

يبتع ػػدْم ػػديرْمدرس ػػتيْع ػػفْاْلفك ػػارْالمألوف ػػةْف ػػيْإدارةْ

6

مدرستوْ .
ْ

الترتِب

درج
التقدِر
ةْجدا
كبير ً
كبيرة
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
كبيرة

يبيفْجدوؿْ( ْ) 11.5أفْدرجاتْتقديرْمجاؿْ" األصال "ْمفْاستبانةْاإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْ

ةْجداْ .
ْ
نظرْالمعمميفْتراوحتْبيفْ(ْ)%86.73ْ-ْ%ْ79.59ماْبيفْدرجةْكبير
ةْوكبير ً
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وأن أعمٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
 الفقػ ػرةْرق ػػـْ(ْ)3والت ػػيْنص ػػتْعم ػػٍْ"ْيتص ػػرؼْم ػػديرْمدرس ػػتيْبحكم ػػةْف ػػيْالمواق ػػؼْالحرج ػػةْالت ػػيْتواج ػػوْ
المدرسةْ"ْاحتمتْالمرتبةْاْلولٍْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%86.73بدرجػةْكبيػرةْج ًػداْ،ويعػزوْالباحػثْذلػؾْإلػٍْ
أفْأغمػػبْمػػديريْمػػدارسْوكالػػةْالغػػوثْفػػيْمحافظػػاتْغػزةْيجػػدوفْأنفسػػيـْمضػػطريفْأفْيتعػػاممواْبحكمػػةْ
لْتفاقمتْمشاكؿْالمدرسةْبدلْمفْوضعْحموًلْلياْ .
مدروسةْجيداْوا
ً
ً

واتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْالشاعرْ)ْ2016 ْ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)4والتيْتنصْ

ةْجداْ .
عمٍْ"يتصرؼْمديرْمدرستيْبحكمةْفيْالظروؼْالمختمفةْ"عمٍْالترتيبْالثانيْوبدرجةْكبير ً

 الفقرةْرقـْ(ْ)4والتيْنصتْعمٍ"ْيحثْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْطرحْأفكارْجديدةْلتطػويرْالمدرسػةْ"ْ
التػػيْاحتمػػتْالمرتبػػةْالثانيػػةْبػػوزفْنسػػبيْقػػدرهْ(ْ)%86.65بدرجػػةْكبيػرةْجػ ًػداْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْإلػػٍْأفْ
أغمػػبْمػػديريْمػػدارسْوكالػػةْالغػػوثْفػػيْمحافظػػاتْغػزةْيعممػػوفْجاىػػديفْلَلسػػتفادةْمػػفْكػػؿْاْلفكػػارْالتػػيْ

تطرحْعمييـْفإذاْكانتْجيدةْوظفوىاْواذاْكانتْغيرْجيدةْفتحتْليـْأفاقًاْلمتفكيرْالعميؽْ .

واتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْأبوْالخيرْ)ْ2013 ْ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)5والتيْتنصْ

ةْجداْ .
عمٍْ"ْأقدـ أفكاًْار إبداعية لتطوير المدرسة"ْعمٍْالترتيبْاْلوؿْوبدرجةْكبير ً
ْ
و أن أدنٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:

ػارْغيػػرْمسػػبوقةْمػػفْأحػػدْفػػيْمجػػاؿْالعمػػؿْ"ْ
 الفقػرةْرقػػـْ(ْ)2والتػػيْنصػػتْعمػػٍْ"ْيقػػدـْمػػديرْمدرسػػتيْأفكػ ًْا
احتمتْالمرتبةْالخامسػةْبػوزفْنسػبيْقػدرهْ(ْ)%81.08بدرجػةْكبيػرةْ،ويعػزوْالباحػثْذلػؾْإلػٍْأفْالكثيػريفْ
مػفْمػديريْمػدارسْوكالػةْالغػوثْفػػيْمحافظػاتْغػزةْيفكػروفْبأسػاليبْجديػػدةْلػـْيسػبقيـْإلييػاْأحػدْ،وتجػػدْ

استحسافْلداْمعممييـْ،كماْيمزـْبذؿْالمزيدْمفْالجيدْفيْىذاْالمجاؿْلَلرتقاءْبمستواْاْلصالةْ .

واتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسة ْ( ْالشاعرْ)ْ 2016 ،حيثْاحتمت ْالفقرةْ(ْ )5والتيْتنصْ

عمٍْ"ْيقدـ مديري أفكاًْار إبداعية لتطوير المدرسة"ْعمٍْالترتيبْالخامسْوبدرجةْكبيرةْ .
 الفقػرةْرقػػـْ(ْ)6والتػػيْنصػػتْعمػػٍْ"ْيبتعػػدْمػػديرْمدرسػػتيْعػػفْاْلفكػػارْالمألوفػػةْفػػيْإدارةْمدرسػػتوْ"ْاحتمػػتْ
المرتبػػةْاْلخي ػرةْبػػوزفْنسػػبيْقػػدرهْ(ْ)%79.59بدرجػػةْكبي ػرةْْ،ويعػػزوْالباحػػثْذلػػؾْإلػػٍْأفْالكثي ػريفْمػػفْ
مديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْقدْاشػترؾْفػيْمسػابقةْالتميػزْولمػدةْثػَلثْسػنواتْمتتاليػةْ،

وقػػدْفػػازتْبعػػضْالمػػدارسْبػػالتميزْبػػدرجاتْمتفاوتػػةْحسػػبْإبػػداعاتيـْفػػيْإدارةْمدارسػػيـْوتحصػػيؿْأعمػػٍْ

نسبْالتحصيؿْالدراسيةْ .

واتفقت ْىذه ْالنتيجة ْمع ْنتائج ْدراسة ْ( ْشقورةْ )ْ 2012 ،حيث ْاحتمت ْالفقرة ْ(ْ )14والتي ْتنصْ

عمٍْ"ْيتجنب المدير اْلساليب الروتينية قدر اإلمكافْ"ْعمٍْالترتيبْالسادسْوبدرجةْكبيرةْ .
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تحمِل فقرات مجال " الطالق "
تـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنحراؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيب ْلمعرفةْدرجةْالموافقةْ .النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

جدول ()12.5

المتوسط الحسابُ واالنحراف المعِاري والوزن النسبُ والترتِبْلكل فقرة من فقرات مجال " الطالق "
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابُ المعِاري النسبُ

يتبنٍْمديرْمدرستيْأفكاراْجديدةْلتطويرْالعمؿْ .
ً

1
2

ُيؤثرْمديرْمدرستيْعمٍْالمعمميفْأثناءْالتعامػؿْمعيػـْ

كبيرة

ُيدافعْمديرْمدرستيْعفْأفكارهْالجديدةْبموضوعيةْ .
يضعْمديرْمدرستيْبدائؿْعديدةْقبؿْاتخاذْالقرارْ .

5

ُيعطيْمديرْمدرستيْأكثرْمفْفكرةْلمموقؼْالواحدْفيْْ

6

آفْواحدْ .

يسػػتخدـْمػػديرْمدرسػػتيْالعصػػؼْالػػذىنيْلتوليػػدْأكبػػرْ

7

قدرْمفْاْلفكارْالجديدةْ .
ْ

ةْجدا
كبير ً

ُيطورْمديرْمدرستيْأساليبْجديدةْفيْحؿْالمشكَلتْ

بأفكارهْالجديدةْ .

4

التقدِر

كبيرة

اإلداريةْ .

3

الترتِب

درج

ةْجدا
كبير ً
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يبيفْجدوؿْ( ْ) 12.5أفْدرجاتْتقديرْمجاؿْ" الطالق "ْمفْاستبانةْاإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْ

ةْجداْ .
نظرْالمعمميفْتراوحتْبيفْ(ْ)%84.79-%ْ82.82ماْبيفْدرجةْكبيرةْوكبير ً
و أن أعمٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:

ػاراْجديػػدةْلتطػػويرْالعمػػؿْ"ْاحتمػػتْالمرتبػػةْ
 الفق ػرةْرقػػـْ(ْ)1والتػػيْنصػػتْعمػػٍْ"ْيتبن ػٍْمػػديرْمدرسػػتيْأفكػ ً
ةْجداْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلػٍْأفْأغمػبْمػديريْمػدارسْ
اْلولٍْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)ْ%84.79بدرجةْكبير ً
دومػاْلتطػويرْمدارسػيـْأوْالرتقػاءْبيػاْمػفْخػَلؿْوسػائؿْمتعػددةْ
وكالةْالغوثْفيْمحافظػاتْغػزةْيسػعوفْ ً

عمٍْمستواْالمنطقةْأوْمستواْالقطاعْ .

وجاءتْىذهْالنتيجةْمختمفةْمعْنتائجْدراسةْ(ْدلبوحْوجراداتْ)ْ 2013 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)2

والتيْتنصْعمٍْ"ْيطرحْأكبرْعددْممكفْمفْاْلفكار ْالجديدةْلتطوير ْاْلداء ْاإلداري ْ"ْعمٍ ْالترتيبْ
الثالثْوبدرجةْكبيرةْ .
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ْ الفقرةْرقـْ(ْ)4والتيْنصتْعمٍْ" ُْيدافعْمديرْمدرستيْعفْأفكارهْالجديدةْبموضوعية ْ"ْاحتمتْالمرتبةْ
ةْجداْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْأفْالكثيريفْمفْمديريْ
الثانيةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%84.35بدرجةْكبير ً
مدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْقدْاشترؾْفيْمسابقةْالتميزْ ْ.

وجاءتْىذهْالنتيجةْمختمفةْمعْنتائجْدراسةْ(الشاعرْ)ْ 2016 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)4والتيْ

تنصْعمٍْ"ْيمتمؾْمديريْالقدرةْعمٍْالدفاعْعفْأفكارهْبالحجةْوالبرىافْ"ْعمٍْالترتيبْالخامسْوبدرجةْ
كبيرةْ .
ْ

و أن أدنٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
 الفقرةْرقـْ(ْ)6والتيْنصتْعمٍْ" ُْيعطيْمديرْمدرستيْأكثرْمفْفكرةْلمموقؼْالواحدْفي ْآفْواحد ْ"ْ

احتمتْالمرتبةْالسادسةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%82.90بدرجةْكبيرةْ،ويعزو ْالباحثْذلؾْإلٍْأف ْأغمبْ
مديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْلدييـْالقدرةْعمٍْالتفكيرْبموضوعْواحدْبأكثرْمفْطريقةْ

وأسموب ْوىذا ْما ْفرضو ْعمييـ ْتنوع ْعقوؿ ْالمعمميف ْفي ْمدارسيـ ْوتنوع ْخبراتيـ ْوتنوع ْفئات ْالطَلبْ

وشرائحْالمجتمعْالتيْيتعامؿْمعياْمديرْالمدرسةْ .

واتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(الزامميْ)ْ2013 ْ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)2والتيْتنصْعمٍْ

"ْلدا القدرة عمٍ طرح أكثر مف فكرة خَلؿ فترة زمنية قصيرةْ"ْعمٍْالترتيبْاْلوؿْوبدرجةْكبيرةْ .

)ْوالتيْنصتْعمٍْ" ْيضعْمديرْمدرستيْبدائؿْعديدةْقبؿْاتخاذْالقرار ْ"ْاحتمتْالمرتبةْ
ْ الفقرةْرقـْ(ْ 5
اْلخيرة ْبوزف ْنسبي ْقدره ْ( )%82.82بدرجة ْكبيرةْ ،ويعزو ْالباحث ْذلؾ ْإلٍ ْأف ْمديري ْمدارس ْوكالةْ
ةْيخططوفْجيداْقبؿْأفْيقومواْبالتصرؼْفيْأيْميمةْعمؿْمدرسيةْوخاصةْ
الغوثْفيْمحافظاتْغز
ً
عندماْيتعمؽْالعمؿْبالمعمميفْفيضعوفْالبدائؿْالمناسبةْلكؿْميمةْ ْ.

ْواتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(شقورةْ)ْ2012 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)4والتيْتنصْعمٍْ

"ْيضعْالمديرْمقترحاتْوبدائؿْعديدةْلحؿْالمشكمةْالواحدةْ"ْعمٍْالترتيبْالخامسْوبدرجةْكبيرةْ .
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تحمِل فقرات مجال " المرون "
تـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنحراؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيب ْلمعرفةْدرجةْالموافقةْ .النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

جدول ()13.5

المتوسط الحسابُ واالنحراف المعِاري والوزن النسبُ والترتِبْلكل فقرة من فقرات مجال " المرون "
م

الفقرة

الحسابُ المعِاري النسبُ

يتكيؼْمديرْمدرستيْمعْطبيعةْالمواقؼْالمختمفةْفيْ

1

العمؿْ .

ُيقدرْمديرْمدرستيْالمواقؼْالتيْتحدثْفيْالعمؿْ

2

مفْجوانبْمختمفةْ .

يشجعْمديرْمدرستيْالتنوعْفيْاْلفكارْالتيْيطرحياْ

3

المعمم ْوفْ .

يتعامؿْمديرْمدرستيْفيْالعمؿْبروحْالقانوفْ .

4

يفوضْمديرْمدرستيْبعضْالصَلحياتْلممعمميفْ .

5
6

المتوسط االنحراف

أيوْعندماْيراْبدائؿْأفضؿْ .
ْ
يغيرْمديرْمدرستيْر
ْ

الوزن

الترتِب

درج

التقدِر
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً

يبيفْجدوؿْ( ْ) 13.5أفْدرجاتْتقديرْمجاؿْ" المرون "ْمفْاستبانةْاإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْ

ةْجداْْ .
نظرْالمعمميفْتراوحتْبيفْ(ْ)%87.71ْ-ْ%ْ84.47أيْبدرجةْكبير ً
و أن أعمٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:

ْ الفقرةْرقـْ(ْ)4والتيْنصتْعمٍْ"ْيتعامؿْمديرْمدرستيْفيْالعمؿْبروحْالقانوفْ"ْاحتمتْالمرتبةْاْلولٍْ
ْإلٍْأفْجؿْمديريْمدارسْوكالةْ
ةْجداْ،ويعزوْالباحثْذلؾ
بوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%87.71بدرجةْكبير ً
ُ

حْالقانوفْبدلْمفْنصوْفيْأغمبْالمواقؼْالمدرسيةْ ْ.
ًْ
الغوثْفيْمحافظاتْغزةْيفضموفْالتعامؿْبرو

وتختمؼْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(حمدونةْ)ْ 2014 ْ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)3والتيْتنصْ

عمٍ ْ" ْأتجنب التنفيذ الحرفي لمتعميمات اإلدارية المرسمة بما ْل ْيتعارض ْمع ْالمضموف ْ" ْعمٍ ْالترتيبْ

السادسْوبدرجةْكبيرةْ .

 الفقرةْرقـْ(ْ)3والتيْنصتْعمٍ"ْيشجعْمديرْمدرستيْالتنوعْفيْاْلفكارْالتيْيطرحياْالمعمم ْوفْ"ْاحتمتْ
اْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْأفْجؿْمديريْ
ةْجد
المرتبةْالثانيةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%85.98بدرجةْكبير ً
ُ

مدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْيبحثوفْعفْالتنوعْويشجعوفْالمعمميفْعمٍْطرحْأفكارْجديدةْ ْْ.
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ْوتختمؼْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْالشاعرْ)ْ 2016 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)6والتيْتنصْ

عمٍْ"ْيتبنيْمديريْاْلفكارْاإلبداعيةْالصادرةْمفْقبؿْالمعمميف"ْعمٍْالترتيبْالثانيْوبدرجةْكبيرةْ .
ْ

و أن أدنٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
 الفقرةْرقـْ(ْ)5والتيْنصتْعمٍ ْ" ْيفوضْمديرْمدرستيْبعضْالصَلحياتْلممعمميف ْ"ْاحتمتْالمرتبةْ
اْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْأفْجؿْمديريْمدارسْ
ةْجد
الخامسة ْبوزفْنسبيْقدرهْ)ْ)%84.63بدرجةْكبير ً
ُ
وكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْيفوضوفْأعماليـْاإلداريةْلممديرْالمساعدْ،أوْلمفْيمتمؾْقدراتْقياديةْ

لمقياـْباْلعباءْاإلداريةْوبحيثْيتفرغْمديرْالمدرسةْلمقياـْبالمياـْالفنيةْوالتعميميةْ .

ْوتختمؼْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْالشاعرْ)ْ 2016 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)7والتيْتنصْ

عمٍْ"ْيميؿْمديريْإلٍْتفويضْبعضْالصَلحياتْلممعمميفْ"ْعمٍْالترتيبْالخامسْوبدرجةْكبيرةْ .

أيوْعندماْيرا ْبدائؿْأفضؿ ْ"ْاحتمتْالمرتبةْ
ْ
ْ الفقرةْرقـْ(ْ)6والتيْنصتْعمٍْ" ْيغيرْمديرْمدرستيْر
ةْجداْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْأفْالكثيريفْمفْمديريْ
اْلخيرةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%84.47بدرجةْكبير ً

مدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْلدييـْقابميةْلَلستماعْلوجياتْالنظرْالمختمفةْلمتأكدْمفْاتخاذْ

القرارْالسميـْفيْأيْموضوعْيتعمؽْبالمدرسةْ ْ.

واتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْحمدونةْ)ْ2014 ْ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)2والتيْتنصْ

فور عندما أقتنع ببديؿ أفضؿ يناسبْالموقؼْالتربويْ"ْعمٍْالترتيبْالرابعْوبدرجةْكبيرةْ
عمٍْ"ْأغير رأيي ًا

جداْ .
ً
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تحمِل فقرات مجال " الحساسِ لممشكالت "
تـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنح ارؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيب ْلمعرفةْدرجةْالموافقةْ .النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :
ْ

جدول ()14.5

المتوسط الحسابُ واالنحراف المعِاري والوزن النسبُ والترتِبْلكل فقرة من فقرات مجال
" الحساسِ لممشكالت "

م

الفقرة

الحسابُ المعِاري النسبُ

يسػ ػػتثمرْمػ ػػديرْمدرسػ ػػتيْالفػ ػػرصْالمتاحػ ػػةْفػ ػػيْالعمػ ػػؿْ

1

المدرسيْ .

يواجوْمديرْمدرستيْمشكَلتْالعمؿْقبؿْحدوثياْ .

2

يرصػػدْمػػديرْمدرسػػتيْالتيديػػداتْالمػػؤثرةْعمػػٍْالعم ػػؿْ

3

المدرسيْلمقضاءْعميياْ .
يسػػتفيدْمػػديرْمدرسػػتيْم ػػفْعوامػػؿْالقػػوةْفػػيْالمدرسػػةْ

4

لمواجيةْالمشكَلتْ .

ُيػ ػ ػ ػػذلؿْمػ ػ ػ ػػديرْمدرسػ ػ ػ ػػتيْالصػ ػ ػ ػػعوباتْلمتغمػ ػ ػ ػػبْعم ػ ػ ػ ػٍْ

5

المشكَلتْالمتوقعةْْ ْ.

يمتم ػػؾْم ػػديرْمدرس ػػتيْرؤيػػػةْواض ػػحةْلح ػػؿْمشػػػكَلتْ

6
7

المتوسط االنحراف

الوزن

الترتِب

العمؿْ .
ْ

يقترحْمديرْمدرستيْحموًلْمنطقيةْْلمشكَلتْالعمؿْ .

درج

التقدِر
ةْجدا
كبير ً
كبيرة
كبيرةْ
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً

يبيفْجدوؿْ( ْ) 14.5أفْدرجاتْتقديرْمجاؿْ"الحساسِ لممشكالت"ْمفْاستبانةْاإلبداعْاإلداريْ

ةْجداْْ .
مفْوجيةْنظرْالمعمميفْتراوحتْبيفْ(ْ)%87.50 -ْ%ْ81.83ماْبيفْدرجةْكبيرةْوكبير ً
و أن أعمٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:

 الفقرةْرقـْ(ْ)1والتيْنصتْعمٍْ" ْيستثمرْمديرْمدرستيْالفرصْالمتاحةْفيْالعمؿْالمدرسي ْ"ْاحتمتْ
ةْجداْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْأفْأغمبْمديريْ
المرتبةْاْلولٍْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%87.50بدرجةْكبير ً

مدارس ْوكالة ْالغوث ْفي ْمحافظات ْغزة ْيستثمروف ْالفرص ْالمتاحة ْلَلستفادة ْمنيا ْفي ْتنفيذ ْاْلنشطةْ

المدرسيةْوالستفادةْمفْنواحيْالقوةْالموجودةْفيْالمدرسةْ.
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وتختمؼْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(شقورةْ)2012 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)3والتيْتنصْعمٍْ

"يقوـْالمديرْبرصدْالفرصْفيْالعمؿْالمدرسيْلمبناءْعمييا"ْعمٍْالترتيبْالثالثْوبدرجةْكبيرةْْ .

 الفقرةْرقـْ(ْ)6والتيْنصتْعمٍ"ْيمتمؾْمديرْمدرستيْرؤيةْواضحةْلحؿْمشكَلتْالعمؿ"ْاحتمتْالمرتبةْ
ةْجداْْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْأفْخبرةْمديريْالمدارسْ
الثانيةْبوزفْنسبيْقدرهْ( )%86.92بدرجةْكبير ً
الطويمةْفيْالتعامؿْمعْالمواقؼْالمدرسيةْأكسبتيـْالخبرةْالكافيةْلمواجيةْمشكَلتْالعمؿْوحمياْ.

وتختمؼْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(الزامميْ)2013 ْ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)4والتيْتنصْعمٍْ

" ْأمتمؾ ْرؤية ْدقيقة ْلكتشاؼ ْالمشكَلت ْالتي ْيعاني ْمنيا ْاْلخرْوف ْفي ْالعمؿ" ْعمٍ ْالترتيب ْالثالثْ

وبدرجةْكبيرةْ .
ْ

وأن أدنٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
ْ الفقرةْرقـْ(ْ)3والتيْنصتْعمٍْ"ْ يرصدْمديرْمدرستيْالتيديداتْالمؤثرةْعمٍْالعمؿْالمدرسيْلمقضاءْ
عميياْ"ْاحتمتْالمرتبةْالسادسةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%83.59بدرجةْكبيرةْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْقياـْ

مديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْبتوظيؼْتحميؿ(ْْ)SWETلتحميؿْعناصرْالقوةْوعناصرْ

الضعؼْوتحديدْالفرصْوالتيديداتْ،وتوظيؼْتحميؿ(ْْ)STEEPلتحميؿْالعوامؿْالداخميةْأوْالخارجية.

واتفقتْىذهْالنتيجة ْمعْنتائجْدراسة ْ( ْالشاعرْ)ْ 2016 ،حيثْاحتمت ْالفقرةْ(ْ)4والتيْتنصْ

عمٍْ"ْيقوـْمديري ْبْرصدْالتيديداتْالمؤثرة ْعمٍْالعمؿْالمدرسي ْلمقضاءْعمييا"ْعمٍْالترتيبْالخامسْ

وبدرجةْكبيرةْْ .

 الفقرة ْرقـْ(ْ)2والتيْنصتْعمٍْ"ْيواجوْمديرْمدرستيْمشكَلتْالعمؿْقبؿْحدوثيا ْ"ْاحتمتْالمرتبةْ
اْلخيرةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%81.83بدرجةْكبيرةْْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْقياـْمديريْمدارسْوكالةْ

الغوث ْْفيْمح افظاتْغزةْلمواجيةْكؿْمشكَلتْالعمؿْالمدرسيْسواءْالداخميةْأوْالخارجيةْوحمياْأوْ
الحدْمنياْلتسييؿْالعمؿْالمدرسيْ،وىذاْمفْطبيعةْعمؿْمديريْالمدارس.

واتفقتْىذهْالنتيجة ْمعْنتائجْدراسةْ(ْالزامميْ)ْ 2013 ْ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)2والتيْتنصْ

عمٍْ"ْأخطط لمواجية مشكَلتْالعمؿْقبؿ حدوثياْ"ْعمٍْالترتيبْاْلوؿْوبدرجةْكبيرةْ .
ْ
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تحمِل فقرات مجال " المخاطرة "
تـْاستخداـْالمتوسطْالحسابيْوالنحراؼْالمعياريْوالوزفْالنسبيْوالترتيب ْلمعرفةْدرجةْالموافقةْ .النتائجْ
موضحةْفيْالجدوؿْالتاليْ :

جدول ()15.5

المتوسط الحسابُ واالنحراف المعِاري والوزن النسبُ والترتِبْلكل فقرة من فقرات مجال
" المخاطرة "
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابُ المعِاري النسبُ

يتخذْمديرْمدرستيْق ارراتْجريئةْلمصمحةْالعمؿْ .

1

يتحمؿْمديرْمدرستيْأثار التحػدياتْالتػيْيواجييػاْفػيْ

2

العمؿْ .

ُيفضؿْمػديرْمدرسػتيْالعمػؿ ضػمف فريػؽ تسػوده روح

3

المبادرةْ .

يتحمؿْمديرْمدرستيْمسئوليةْمايقوـ بو مف أعماؿْ .

4

يتقبؿْمديرْمدرستيْانتقادات اآلخريف بصدر رحبْ .

5

يسمحْمديرْمدرستيْبقدرْمفْالمخاطرةْالمعقولةْعندْ

6

اتخاذْالق ارراتْ .
ْ

الترتِب

درج
التقدِر
كبيرةْ
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
ةْجدا
كبير ً
كبيرة
كبيرة

يبيفْجدوؿْ( ْ) 15.5أفْدرجاتْتقديرْمجاؿْ" المخاطرة "ْمفْاستبانةْاإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْ

ةْجداْ .
نظرْالمعمميفْتراوحتْبيفْ(ْ)%87.54 -%ْ77.09ماْبيفْدرجةْكبيرةْوكبير ً
و أن أعمٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:

 الفقرةْرقـْ(ْ)4والتيْنصتْعمٍْ" ْيتحمؿْمديرْمدرستيْمسئوليةْمايقوـ بو مف أعماؿ "ْاحتمتْالمرتبةْ
ةْجداْ
ةْجداْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْأفْىناؾْنسبةْكبير ً
اْلولٍْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%87.81بدرجةْكبير ً

مف ْمديري ْالمدارس ْيعتبرْوف ْقادة ْميدانييف ْفي ْالمجتمع ْالمحمي ْباإلضافة ْلكونيـ ْقادة ْفي ْمدارسيـْ
وبالتاليْفيـْعمٍْوعيْكامؿْلماْينفذونوْمفْمياـْويتحمموفْالمسئوليةْالكاممةْعفْكؿْماْيترتبْعمٍْ

ذلؾْ،باإلضافةْأفْشخصيةْمديرْالمدرسةْيجبْأفْتكوفْقوية ْولديو ْثقة ْبنفسوْتحتـْعميوْأفْيتحمؿْ

مسئوليةْماْيقوـْبوْمفْأعماؿْ .
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واتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(أبوْىيفْ)2010 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)5والتيْتنصْعمٍْ

"ْيتحمؿْمسئوليةْماْيقوـ بو مف أعماؿْولديوْاستعدادْلتحمؿْالنتائجْ"ْعمٍْالترتيبْاْلوؿْوبدرجةْكبيرةْ .

 الفقرةْرقـْ(ْ)3والتيْنصتْعمٍْ" ُْيفضؿْمديرْمدرستيْالعمؿ ضمف فريؽ تسوده روح المبادرة ْ"ْاحتمتْ
ةْجداْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْأفْمديريْمدارسْ
المرتبةْالثانيةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)ْ%87.54بدرجةْكبير ً
وكالةْالغوثْفيْمحافظةْغزةْيحبذوفْالعمؿْمعْفريؽْمبادرْونشيطْولديوْأفكارْجديدةْ ْ.

وتختمؼْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْأبوْىيفْْ)ْ 2010 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)7والتيْتنصْ

عمٍْ"ْيشجعْالبتكاراتْالفرديةْوالجماعيةْ"ْعمٍْالترتيبْالثانيْوبدرجةْكبيرةْ،كماْوتختمؼْىذهْالنتيجةْ

معْنتائجْدراسةْ(ْعميْوالحاكـْ)ْ2015 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)4والتيْتنصْعمٍْ"ْأبادرْبتبني اْلفكار

واْلساليب الجديدة والبحث عف حموؿ لممشكَلتْ"ْعمٍْالترتيبْالخامسْوبدرجةْكبيرةْ .
ْ

وأن أدنٍ فقرتِن فُ ىذا المجال كانتا:
ْ الفقرةْرقـْ(ْ)5والتيْنصتْعمٍْ" ْيتقبؿْمديرْمدرستيْانتقادات اآلخريف بصدر رحب ْ"ْاحتمتْالمرتبةْ
الخامسةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)%82.77بدرجةْكبيرةْ،ويعزو ْالباحثْذلؾ ْإلٍْأفْمديري ْمدارسْوكالةْ
الغوثْالدوليةْفيْمحافظاتْغزةْيحرصوف عمٍ اقتراح أساليب جديدة ْلداء العمؿ رغـ عمميـ بالمخاطرْ

المترتبة عمٍ ذلؾ باإلضافةْلَلنتقاداتْالتيْستوجوْليـْإذاْماْفشمواْفيْتحقيؽْاْلىداؼْالمنشودةْولكنيـْ
يتحمموفْىذهْالنتقاداتْويستفيدوفْمنياْفيْتعديؿْمسارْالعمؿْ .

واتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(ْعميْوالحاكـْ)ْ2015 ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)1والتيْ

تنصْعمٍْ"ْأتقبؿ انتقادات اآلخريف بصدر رحبْ"ْعمٍْالترتيبْالرابعْوبدرجةْكبيرةْ .

 الفقرةْرقـْ(ْ)6والتيْنصتْعمٍْ"ْيسمحْمديرْمدرستيْبقدرْمفْالمخاطرةْالمعقولةْعندْاتخاذْالق ار ارتْ"ْ
احتمتْالمرتبةْاْلخيرةْبوزفْنسبيْقدرهْ(ْ)ْ%77.09بدرجةْكبيرةْ،ويعزوْالباحثْذلؾْإلٍْأفْمديريْ
مدارس ْوكالة ْالغوث ْواع ْوف ْْلىمية ْعنصر ْالمخاطرة ْفي ْاستثمار ْالطاقات ْاإلبداعية ْلدا ْالعامميفْ

وتحسيفْالمناخْالتنظيميْ،ومدركيفْحاجةْالعامميفْلممساندةْوالدعـ ْلمتغمبْعمٍْالترددْفيْتحمؿْاآلثارْ

المترتبة ْعمٍ ْالمخاطرة ْمما ْيدفعيـ ْإلٍ ْوضع ْأنظمة ْومكافآت ْتشجعيـ ْعمٍ ْقبوؿ ْالمخاطرة ْوتحمؿْ
نتائجياْ،وىذاْيدؿْعمٍْ مداْشجاعةْالمديرْفيْتعريضْنفسوْلمنقدْأوْالفشؿ ْوتقديـْتضحياتْ ،والعمؿْ

تحتْأيةْظروؼْ،وفيْظؿْمخاطرةْمعقولةْ .

واتفقتْىذهْالنتيجةْمعْنتائجْدراسةْ(أبوْىيفْ)ْ2010 ْ،حيثْاحتمتْالفقرةْ(ْ)8والتيْتنصْ

عمٍْ"ْيتحمؿْالمخاطرةْنتيجةْقياموْبتبنيْأفكارْجديدةْ"ْعمٍْالترتيبْالسابعْوبدرجةْكبيرةْ .
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إحصائِا عند مستوى دالل ( ) α≤ 0.05بِن متوسطات
السؤال السابع :ىل توجد عالق ارتباطِو دال
ً
تقدِرات أفراد العِن لدرج ممارس القِادة الم َوَّز َع لدى مدِري مدارس وكال الغوث فُ محافظات غزة
ومتوسطات تقدِرىم لإلبداع اإلداري؟

لإلجابةْعفْىذاْالتساؤؿْتـْاستخداـْاختبارْ"ْمعامؿْبيرسوفْلَلرتباطْ"ْ .
جدول ()16.5

معامل االرتباط بِن ممارس مدِري المدارس لمقِادة الم َوَّز َع
ودرج تقدِرىم لإلبداع اإلداري لدى المعممِن
الرؤيةْ

اإلبداع اإلداري

والرسالةْ

واْلىداؼ
اْلصالة
الطَلقة
المرونة
الحساسيةْلممشكَلت
المخاطرة
اإلبداع اإلداري بشكل
عام

فُ محافظات غزة

المسئوليةْ الممارسات
المشتركة

القيادية

الثقافة

المدرسية

القِادة

الم َوَّز َع
بشكل عام

معامؿْالرتباط
القيمةْالحتمالية
معامؿْالرتباط
القيمةْالحتمالية
معامؿْالرتباط
القيمةْالحتمالية
معامؿْالرتباط
القيمةْالحتمالية
معامؿْالرتباط
القيمةْالحتمالية
معامل االرتباط
القِم االحتمالِ

**الرتباطْداؿْإحصائياًْعندْمستواْدللةْ)ْ .)ْαْ≥ْ0.01

ْ

ْْْْْيبيفْجدوؿْ(ْ)16.5أفْمعامؿْالرتباطْيساويْ( ْ،)ْ 0.880وأفْالقيمةْالحتماليةْ(ْ).Sigتساويْْْْْ

(ْْ)ْ 0.000وىيْأقؿْمفْمستواْالدللةْ).)ْ αْ ≥ْ 0.01وىذاْيدؿْعمٍْوجودْعَلقةْطرديةْموجبةْقويةْ
القيادةْالم َوَّزَعةْلداْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْ
ذاتْدللةْإحصائيةْبيفْدرجةْتقديرْأفرادْالعينةْلممارسةْ
ُ
فيْمحافظاتْغزةْودرجةْتقديرىـْلإلبداعْاإلداريْ .
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ْوِعزو الباحث ذلك إلٍ:
اْوثيقاْ،فيماْمفْالنوعْالذيْيؤثرْكؿْمتغيرْعمٍْاْلخرْ.
 .1تماسؾْالمتغيريفْوار
تباطيماْمعاْارتبا ً
ط ً
ً

الم َوَّزَعة ْوميارةْاإلبداع ْاإلداريْوىذاْمفْأساسياتْعمميـْ
 .2يمتمؾ ْأغمبْمديريْالمدارس ْميارةْالقيادةْ ُ
كمديريْلممدارس.

الم َوَّزَعةْلداْمديْريْالمدارسْ .
ْ .3يعتبرْاإلبداعْاإلداريْنتيجةْمباشرةْ ْ
لتوافرْميارةْالقيادةْ ُ

ْزيادة ْدافعية ْالعامميف ْإلنجاز ْاْلعماؿ ْالمنوطة ْبيـْ ،وتحمؿْ
الم َوَّزَعة ْفي ْ
 .4تأثير ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
المسئوليةْالمناطةْبكؿْمعمـْفيْالمدرسة.

ْزيادة ْدافعية ْالعامميف ْإلنجاز ْالمزيد ْمف ْاإلبداع ْكؿ ْفي ْمجاؿْ
 .5تأثير ْممارسة ْاإلبداع ْاإلداري ْفي ْ
تخصصوْ.

دائرة ْالتربية ْوالتعميـْبوكالةْالغوثْالدوليةْبغزةْأولوية ْىامةْعندْتعييفْمديريْالمدارسْبحيثْ
 .6تُوليْ ْ
الم َوَّزَعةْْواإلبداعْاإلداريْوخاصةْفيْالسنواتْالثَلثةْاْلخيرةْ .
يمتمكوفْمياراتْالقيادةْومنياْالقيادةْ ُ

 .7يتـ ْتعييف ْمديري ْالمدارس ْمف ْالمديريف ْالمساعديف ْمف ْخَلؿ ْعقد ْمسابقة ْلختيار ْاْلفضؿ ْمنيـْ
وذلؾْبعدْشغميـْب منصبيـْفترةْطويمةْلْتقؿْعفْخمسْسنواتْمماْيكسبيـْالعديدْمفْالمياراتْ

الم َوَّزَعة ْواإلبداعْ
القياديةْولْبدْأنيـْمارسواْخَلؿْعمميـْالسابؽْكمديريفْمساعديفْمياراتْالقيادةْ ُ

اإلداري.

 .8أف ْىناؾ ْ توزيع ْلمياـ ْالقيادة ْمف ْقبؿ ْمديري ْالمدارس ْبصورة ْفعمية ْمما ْانعكس ْعمٍ ْموافقة ْأفرادْ
الم َوَّزَعةْواإلبداعْاإلداري.
العينةْعمٍْبنودْالستبانةْ،وعمٍْالعَلقةْبيفْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعة ْ مف ْقبؿ ْمديري ْالمدارس ْتعتبر ْأحد ْمظاىرْ
يمكف ْالقوؿ ْإف ْممارسة ْميارات ْالقيادة ْ ُ

اإلبداعْاإلداريْوالتيْتعمؿْعمٍْتوافرْاإلبداعْاإلداريْلممديرْولممعمميفْولممدرسةْبشكؿْعاـْ .

ٍ
إلٍْحد ْماْفيْمتغيرْالقِادة الم َوَّز َع معْبعضْالدراساتْكدراسة ْ(ْاليورْْ،
واتفقتْىذهْالنتائجْ ْ
ْ )ْ 2017التيْبينتْوجودْعَلقةْطرديةْموجبةْقويةْذاتْدللةْإحصائيةْبيف ْدرجةْتقديرْأفرادْالعينةْ

مستوا ْجودة ْحياة ْالعمؿ ْمف ْوجيوْ
الم َوَّزَعة ْودرجة ْتقديرىـ ْل ْ
لممارسة ْمديري ْالمدارس ْالخاصة ْلمقيادة ْ ُ
نظرْالمعمميفْ،ودراسة ْ(ْعبدا﵀ْْ)ْ 2015ْ،التيْبينتْوجودْعَلقة إيجابية بيف مستوا ممارسة ْمديري
الم َوَّزَعة ومستوا التفاؤؿ اْلكاديمي لممعمميفْْ،ودراسةْ(ْأبوْزرْ)2015ْ،
المدارس الثانوية الخاصة لمقيادة ُ
التي ْبينت ْوجود ْعَلقة ْطردية ْموجبة ْبيف ْممارسة ْمديري ْالمدارس الثانوية في محافظات ْغزة لمقيادة

الم َوَّزَعةْومستواْالفاعميةْالذاتيةْلمعممييـْ .
ُ
ٍ
إلٍْحدْماْفيْمتغيرْالقِادة الم َوَّز َع ْمعْبعضْالدراساتْكدراسةْترامؿْ
ْواختمفتْىذهْالنتائجْ

الم َوَّزَعةْْ
)ْ (Trammell, J. Matthew, 2016التي ْبينت ْوجود ْعَلقة ْإيجابية ْمعتدلة ْبيف ْالقيادة ْ ُ

واللتزاـ ْالعاطفي ْلممعمميفْ،ودراسةْ(ْحسبْا﵀ْ)ْ 2014ْ،التيْبينتْوجودْعَلقةْطرديةْموجبةْولكنياْ
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الم َوَّزَعة ْوبيفْمستواْالروحْ
ضعيفةْبيفْدرجة ْممارسة ْمديري ْالمدارس ْالبتدائية ْبمحافظات ْغزة ْلمقيادة ْ ُ

المعنويةْمفْوجيةْنظرْالمعمميفْ .

ٍ
إلٍْحد ْماْمعْبعضْالدراساتْكدراسةْْْْ
ْأماْفيْمتغيرْاإلبداع اإلداري ْفقدْاتفقتْىذهْالنتائجْ

(ْجمعةْونوريْ)ْ2011ْ،التيْبينتْوجودْعَلقةْطرديةْقويةْموجبةْبيفْاإلبداعْاإلداريْوالقيادةْاإلداريةْ
الناجحةْ،ودراسةْ(ْأصرؼْ)ْ 2015ْ،التيْبينتْوجود عَلقة ارتباطية طردية بيف جميع أبعاد تكنولوجيا
المعمومات واإلبداع ْاإلداريْ ،ودراسةْ( ْالزامميْْ)ْ 2013،التيْبينت ْوجود عَلقة ارتباطية موجبة بيف

متوسطات تقديْرات أفْراد العينة لدرجة التمكيف اإلداري ومتوسطات تقديْارتيـ لدرجة ممارسة اإلبداعْاإلداريْ،

إحصائيا ْبيف أساليب إدارة الصراعْ
ودراسة ْ( ْالجعافرةْ )ْ 2012ْ ،التي ْبينت ْوجود عَلقة ايجابية دالة
ً
وأبعاده واإلبداع اإلداري وأبعادهْ،ودراسةْ(ْشقورةْ )ْ 2012ْ ،التيْبينت ْوجود ْعَلقة ْموجبة ْذات ْدللةْ
إحصائية ْبيف ْجميع ْأساليب ْإدارة ْالتغيير ْودرجتيا ْالكمية ْوبيف ْجميع ْميارات ْاإلبداع ْاإلداري ْودرجتوْ
الكمية ْْ،ودراسةْأ ازرتشرْ(ْْ)Azarchehr,ْ 2012التيْبينتْوجود عَلقة واضحة قوية بيف ْاإلنتاجية

ْواإلبداع وبيف أسموب القيادة لدا مديري المدارس التقنية والمينيةْ،ودراسةْ(ْجبرْ)ْ 2010ْ ،التيْبينتْ
وجود عَلقة واضحة قوية بيفْاإلنتاجية ْواإلبداع وبيف أسموب القيادة لدا مديري المدارس التقنية والمينية ْْ،
ودراسة ْ( ْالرشيدي ْوالرشايدةْ )ْ 2010ْ ،التي ْبينت ْوجود ْعَلقة ْإيجابية ْبيف ْأنماط ْالشخصية ْواإلبداعْ

اإلداريْ،ودراسةْ(ْأبوْىيفْ)ْ 2010ْ ،التيْبينتْوجودْعَلقةْارتباطيةْموجبةْذاتْدللةْإحصائية ْبيفْ
ْبعد ْثقافة ْالقوةْ ،ودراسة ْ( ْالعنزيْ
جميع ْأبعاد ْالثقافة ْالتنظيمية ْوالدرجة ْالكمية ْلإلبداع ْاإلداري ْما ْعدا ُ

ْ)ْ 2009 ،التيْبينتْوجودْعَلقةْذاتْدللةْإحصائيةْموجبةْبيف ْدرجةْتفويض ْالصَلحياتْواإلبداعْ
اإلداريْلداْوكَلءْالمدارسْ .

ْواختمفتْىذهْالنتائجْفيْمتغيرْاإلبداعْاإلداري ْإلٍ ٍ
ْحد ْماْمعْبعضْالدراساتْكدراسةْ( ْخمؼْ،
ْ)2010التيْبينتْعدـْوجودْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْبيف ْإجاباتْالمبحوثيفْحوؿْعَلقةْالقيادةْ

التحويميةْباإلبداعْ ْ.
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 4.5ممخص عام ألىم نتائج الدراس :
الباحثْفيماْيأتيْممخصاْلمنتائجْالتيْتوصمتْإليياْالدراسةْ :
ًْ
ْيعرضْ

لقيادةْالم َوَّزَعةْلداْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْفيْمحافظاتْغزةْمفْوجيةْ
 .1درجةْممارسةْا
ُ
نظر ْمعممييـ ْجاءت ْكما ْيميْ :في ْمجاؿ ْ"الرؤية ْوالرسالة ْواْلىداؼ"(ْ )%84.07وبدرجة ْكبيرةْ

ةْجداْ ،وفيْمجاؿْ"الممارسات
جداْ،وفيْمجاؿْ"ْالمسئوليةْالمشتركة" ْ(ْ )%85.18وبدرجةْكبير ًْ
ً

ةْجدا.
القيادية"ْ(ْ)%82.77وبدرجةْكبيرةْ،وفيْمجاؿْ"ْالثقافة المدرسية"(ْ)%87.77وبدرجةْكبير ً

 .2توجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائية ْعندْمستواْالدللة ْ)ْ )ْ αْ ≥ْ 0.01بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
لقيادةْالم َوَّزَعةْلديْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْتُعزاْإلٍْ
العينةْلدرجةْممارسةْا
ُ
متغيرْالجنسْوكانتْالفروؽْلصالحْاإلناث.

 .3توجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْعندْمستواْالدللة ْ)ْ )ْ αْ ≥ْ 0.05بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
العينة ْحوؿ ْالمجاؿ ْ"الرؤية ْوالرسالة ْواْلىداؼ "ْ ،بينما ْل ْتوجد ْفروؽ ْذات ْدللة ْإحصائية ْبيفْ
متوسطاتْتقديراتْأفرادْالعينةْحوؿْباقيْالمجالتْْتُعزاْإلٍْمتغيرْالمؤىؿْالعممي.

 .4لْتوجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْعندْمستواْالدللةْ)ْ)ْαْ≥ْ0.05بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
لقيادةْالم َوَّزَعةْلديْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْتُعزاْإلٍْ
العينةْلدرجةْممارسةْا
ُ
متغير(ْسنواتْالخدمة).

 .5لْتوجدْفروؽْذاتْدللةْإحصائيةْعندْمستواْالدللةْ)ْ)ْαْ≥ْ0.05بيفْمتوسطاتْتقديراتْأفرادْ
لقيادةْالم َوَّزَعةْلديْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْتُعزاْإلٍْ
العينةْلدرجةْممارسةْا
ُ
متغير(ْالتخصصْالجامعي).

 .6درجةْممارسةْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْفيْمحافظاتْغزةْمفْوجيةْ
نظر ْمعممييـ ْجاءت ْكما ْيميْ :في ْمجاؿ ْ"اْلصالة" ْ(ْ )%84.00وبدرجة ْكبيرةْ ،وفي ْمجاؿْ

ةْجداْ،وفيْ
"الطَلقة" ْ(ْ )%83.36وبدرجةْكبيرةْ ،وفيْمجاؿْ"المرونة" ْ(ْ )%85.56وبدرجةْكبير ً

جداْ،وفيْمجاؿ ْ"المخاطرةْ"(ْ)%83.93
مجاؿْ"الحساسية ْلممشكَلت"(ْ )%85.31وبدرجةْكبيرةْ ً

ةْجدا.
وبدرجةْكبير ً

 .7توجدْعَلقةْطرديةْموجبةْقويةْذاتْدللة ْإحصائيةْبيفْدرجةْتقدير ْأفرادْالعينة ْلممارسةْالقيادةْ
ْ

الم َوَّزَعةْلديْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْفيْمحافظاتْغزةْودرجةْتقديرىـْلإلبداعْاإلداري.
ُ

ْ
ْ
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 5.5توصِات الدراس :
ْ ْفيْضوءْالنتائجْالتيْتوصمتْإليياْالدراسةْ،يضعْالباحثْالتوصياتْاآلتيةْ :

الم َوَّزَعة ْفي ْمؤسساتنا ْالتعميميةْ ،بحيث ْتتوزع ْاْلدوار ْالقيادية ْبيف ْجميعْ
 .1تفعيؿ ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
العامميفْفيْالمدرسة.

الم َوَّزَعة ْواإلبداعْ
 .2عقد ْدورات ْتدريبية ْلمديري ْالمدارس ْولممديريف ْالمساعديف ْحوؿ ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
اإلداريْفيْالمدارسْ،ومتابعةْذلؾْمفْخَلؿْالزياراتْالتقويميةْلممديريفْوالمديريفْالمساعديفْْ.

الم َوَّزَعة.
 .3نشرْالثقافةْالمدرسيةْبيفْالمدارسْالتيْتؤيدْممارسةْالقيادةْ ُ

ْالمتوفرة ْلدا ْمديْريْ
ْ
الم َوَّزَعة ْوميارات ْاإلبداع ْاإلداري
 .4تطوير ْوتنمية ْميا ارت ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
المدارسْوتطبيؽْكؿْماْىوْجديدْفيْىذاْالمجاؿْعفْطريؽْدوراتْتدريبيةْوورشْالعمؿ.
ْ

 .5وضعْخطةْإجرائيةْتطويريةْفيْخطةْمديرْالمدرسةْحوؿْآليةْتوزيعْاْلدوارْالقياديةْفيْالمدرسةْ
بحيثْتكوفْبصورةْرسميةْأكثرْمنياْغيرْرسميةْوتوزعْعمٍْالمعمميفْحسبْقد ارتيـ.

 .6عقدْمسابقةْسنويةْعمٍْمستواْالمناطؽْالتعميميةْبيفْإداراتْالمدراسْفيْتوظيؼْاإلبداعْاإلداريْ
وتشجيعْالفائزيفْفيياْ .

ْ .7إعطاءْأىميةْأكبرْلإلبداع ْاإلداريْفيْمجاؿْالمرونةْوالحساسيةْلممشكَلت ْحيثْتعتبرْمفْأىـْ
الم َوَّزَعةْ ْْ.
مجالتْاإلبداعْاإلداريْوالتيْترتبطْبممارسةْالقيادةْ ُْ

الم َوَّزَعة ْ ْوميا ارتْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْ
 .8الستفادةْمفْأداتي ْالد ارسةْفيْتق ْويـْممارسةْالقيادةْ ُ
المدارسْ .

 .9منحْمديريْالمدارسْمساحاتْأوسعْمفْىامشْالقوانيفْالمدرسيةْبحيثْتحددْالحدودْالدنياْوالحدودْ
العمياْلمقوانيفْ .

الم َوَّزَعة ْ ْوميا ارت ْاإلبداعْ
 .10تعميـ ْ ْا
الخبرت ْالتي ْيقوـ ْبيا ْمدي ْرو ْالمدارس ْحوؿ ْممارسة ْالقيادة ْ ُ
اإلداريْمفْخَلؿْعقدْلقاءاتْوندواتْلمديريْالمدارسْالجدد.

 .11تعزيزْ ْرْوحْالمبادرةْواإلبداعْلداْالمعمميفْ .
 .12تدريبْالمعمميفْلمقيادةْفيْالمستقبؿ.

 .13توفيرْفرصةْلممعمميفْالجددْلشغؿْبعضْاْلدوارْالقياديةْفيْالمدرسة.

 .14التحوؿْعفْأساليبْوأنماطْالقيادةْالروتينيةْواتباعْأسموبْالشراكةْفيْالقيادة.

 .15مراعاةْالحاجاتْالعصريةْفيْاإلدارةْالمدرسيةْومتطمباتْاإلدارةْالمدرسيةْالحديثة.
ْ
ْ
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 6.5مقترحات الدراس :

عْالقيادةْالم َوَّزَعةْوفيْ
ُْ
فيْضوءْنتائجْالدراسةْوتوصياتيا ْوفيْضوءْالدراساتْاْلدبيةْحوؿْموضو

حْالباحثْإجرءْالد ارساتْاآلتيةْ :
ْا
ضوءْالدراساتْالسابقةْيق ْتر

ْالمديريف ْأنفسيـْ ،والمديروف ْالمساعديفْ،
ْ
ْ .1إجراء ْد ارسة ْمماثمة ْلمد ارسة ْالحالية ْمف ْوجية ْنظر
يفْمعاْ .
ًْ
ةْنتائجْالدرست
ْا
ومقارن

الم َوَّزَعة ْباإلبداع ْاإلداري ْفيْ
ْ .2إجراء ْد ارسات ْأخْرا ْمماثمة ْليذه ْالد ارسة ْحوؿ ْعَلقة ْالقيادة ْ ُ
المحافظاتْالشماليةْمفْفمسطيف.

الم َوَّزَعةْبمتغيراتْأخريْغيرْاإلبداعْاإلداري.
 .3ربطْالقيادةْ ُ

الم َوَّزَعةْ فيْدائرةْالتربيةْوالتعميـْبوكالةْالغوثْالدوليةْبغزة.
 .4إجراءْدراسةْحوؿْواقعْتطبيؽْالقيادةْ ُ
ْ

ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْْ

ْ
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 القرآفْالكريـْ ْ.

لائًح ادلصادر و ادلراجغ

ً
 أوال  :ادلراجغ انؼرتُح
 .1ابف منظور ،جماؿ الديفْ(ْدْ،ت )"ْ:لسان العرب"ْ،تحقيؽْأميفْمحمدْعبدْالوىابْومحمدْالصادؽْ
العبيديْ،جْ(ْ ،)ْ15ط ، 3دار احياءْالتراثْالعربي بيروت.

 .2ابف منظور ،جماؿ الديفْ(ْدْ،ت )" :لسان العرب"ْ،تحقيؽْأميفْمحمدْعبدْالوىابْومحمدْالصادؽْ
العبيديْ،جْ( ،)11ط ، 3دار احياءْالتراثْالعربي ،بيروت.

 .3ابف منظور ،جماؿ الديفْ(ْدْ،ت )"ْ:لسان العرب"ْ ،جْ(ْ ،)ْ 5ط ، 3دار صادر لمطبع والنشر،
بيروت.

 .4أبو الخيرْ ،سامي عبد العزيز عامر( ْ"ْ :)2013اْلنماط ْالقيادية ْلدا ْمديري ْالمدارس ْالثانويةْ
بمحافظاتْغزة ْوعَلقتيا ْباإلبداع ْاإلداري ْمف ْوجية ْنظرىـ"ْ،رسال ماجستِرْ،الجامعةْاإلسَلميةْ،
غزةْ،فمسطيفْ .

 .5أبوْالنصرْ،مدحتْمحمدْمحمودْ("ْ:)1999االبداع فُ مدارسنا"ْ،بحوثْومقالتْالمجمدْ(ْْ)31عْ
(ْْ،)3اإلدارةْالعامةْ،مصر.

 .6أبو حطب ،فؤاد وصادؽ ،أماؿ )" :(2005مناىج البحث وطرق التحمِل اإلحصائُ فُ العموم
النفسِ والتربوِ واالجتماعِ  ،مكتبة اْلنجمو المصرية ،القاىرة.

ةْلمقيادةْالم َوَّزَعةْ
 .7أبوْزرْ،أيمفْفؤادْ("ْ:)2015درجةْممارسةْمديريْالمدارسْْالثانويةْبمحافظاتْغز
ُ
بمستوا ْالفاعمية ْالذاتية ْلدا ْمعممييـ"ْ .رسال
وعَلقتيا ْ ْ

ماجستِرْ .الجامعة ْاإلسَلميةْ ،غزةْ،

فمسطيف.

 .8أبوْصالحْْ،محمدْصبحيْ("ْ:)2001الطرق اإلحصائِ "ْ،دارْاليازوريْلمنشرْوالتوزيعْْ،عماف.
 .9أبو ْىيف ْْ ،وداد ْحسف ْحسيف(":)2010الثقافة ْالتنظيمية ْوعَلقتيا ْباإلبداع ْاإلداري ْلدا ْمديريْ

المدارس ْالثانوية ْبمحافظات ْغزة ْمف ْوجية ْنظر ْالمعمميف"ْ .رسال ماجستِرْ ،الجامعة ْاإلسَلميةْ،

غزةْ،فمسطيفْ .

.10

أحمدْ،أحمدْابراىيـْ(" :)2003اإلدارة المدرسِ فُ مطمع القرن الحادي والعشرِن"ْ،دارْالفكرْ

العربيْالقاىرة.

.11

أحمدْ،محمدْجادْحسيفْومحمودْ،أشرؼْمحمودْأحمدْ(ْ"ْ :)2008اإلبداعْاإلداريْفيْمدارسْ

التعميـْالعاـْمفْوجيةْنظرْالعامميفْدراسةْمي دانيةْبمحافظةْالبحرْاْلحمر"ْ.المؤتمر العممُ التاسع

تطوِر التعمِم فُ الوطن العربُْ.كمية التربية بجامعةْالفيوـْ،مصرْ .
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.12

إسحؽ ،أثير حسو(" :)2012دور أبعاد المناخ التنظيمي في تعزيز اإلبداع اإلداري في

المنظمات الصناعية"ْ،دراسة استطَلعية آلراء عينة مف العامميف في الشركة العامة لصناعة اْلدويةْ
والمستمزمات الطبية في محافظة نينواْ،الموصؿْ ،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة تكريت  -مجم

تكرِت لمعموم اإلدارِ واإلقتصادِ  ،المجمد ) ،(8عْ(ْْ،)26صْصْ.105ْ-103

المستخدمة وعَلقتيا باإلبداع
 .13أُصرؼْ ،أريج أحمد صادؽ )"ْ :(2015تكنولوجيا المعمومات ُ
اإلداري مف وجية نظرْالموظفيف العامميف لدا وازرة التربية والتعميـ العالي محافظات غزة ْ"ْ.رسال
ماجستِرْ،كميةْالقتصادْوالعموـْاإلداريةْ،جامعةْاْلزىرْ-غزة ْ

.14
.15

اْلغاْ،إحسافْواْلستاذْ،محمودْ("ْ:)2004مقدم فُ تصمِم البحث التربوي"ْ،غزةْ،فمسطيف.

اْلغبريْ،عبدْالصمد( :)2000اإلدارة المدرسِ البعد التخطِطُ المعاصرْ.دارْالنيضةْالعربيةْ

لمطباعةْوالنشرْ،بيروتْ.
.16

أىؿْ،أمانيْمحمدْ(ْْ"ْ:)ْ2009فعالية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع لدا أطفاؿْمحافظة غزةْ"ْ،

.17

البازْ،عفاؼْمحمدْ(ْدْْ.ت)ْْ :دور القيادة في إدارة اْلزماتْ.رسال ماجستِرْ،اإلدارة العامةْ،

رسال ماجستِرْ،قسـْعمـْالنفسْ،الجامعةْاإلسَلميةْ،غزةْ،فمسطيفْ .
كمية القتصاد والعموـ السياسية جامعة القاىرةْ،مصر.

 .18بمحياح ْْ ،حسف ْ( ْد.ت)ْ :نحو منظور جدِد لمقِادة التربوِ بالمغرب القِادة الم َوَّز َع كبدِل
جذري لمقِادة اليرمِ ْ.جامعةْاْلخويفْبإفرافْ،المممكةْالمغربية.
.19

بموانيْ،انجود شحادة ("ْ:)2008دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية

فيْمحافظات شماؿ فمسطيف ومعيقاتيا مف وجية نظر مديرييا"ْ،رسال ماجستِرْ،جامعة النجاح

الوطنيةْ،فمسطيف.

.20

بوبكرْ،نعرورةْوفارسْبوباكورْواْلميْ،عسوؿْمحمدْ("ْ:)2008اإلبداع واإلبتكار"ْ،كميةْالعموـْ

القتصاديةْ،جامعةْالعقيدْالحاجْلخضرْباتنةْ،الجميػوريةْالجػزائريةْالديمقػراطيةْالشعبيػةْ .

.21

جبرْ،عبد الرحمف محمد (ْ"ْ:)2010اإلبداع ْاإلداري ْوأثره ْعمٍ ْاْلداء ْالوظيفي"ْدراسة ْتطبيقيةْ

عمٍ ْمديري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْالدولية ْبقطاع ْغزةْ"ْ.رسال ماجستِرْ،كمية ْالتجارة في الجامعةْ

اإلسَلمية ،غزةْْ،فمسطيف.

.22

الجرجاويْ،زيادْعمي ْ("ْ:)2010القواعد المنيجِ لبناء االستبِان"ْ.طْ،2مطبعةْأبناءْالجراحْ،

فمسطيفْ .

.23

الجعافرةْ،صفاءْجميؿ )"ْ:(2013أساليب إدارة الصراع التنظيمي وعَلقتيا باإلبداع اإلداري لدا

مديري ومديرات المدارس الحكومية فيْمحافظة الكرؾ مف وجية نظرىـ" ،دراسات العموم التربوِ ْ،

الجامعةْاْلردنية ،المجمّد (ْ ، )ْ40عْ(ْْ .)ْ2
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.24

جموليْ،أسماء)"ْ:(2013أثر الثقافة التنظيمية عمٍ اإلبداع اإلداري لداْالعامميف في مؤسسات

التعميـ العالي الجزائرية"ْ.رسال ماجستِرْ،كميةْالعموـْالقتصاديةْوالتجاريةْوعموـْالتيسيرْ،جامعة
محمد خيضر – بسكرةْ،الجزائرْ .

.25

جمعةْ،محمودْحسفْونوريْ،حيدرْشاكر(ْ"ْ:)2011تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيؽ

اإلبداع اإلداري"ْ،دراسة تطبيقية آلراء القيادات العميا ،مجم اإلدارة واالقتصادْ،السنةْالرابعة والثَلثوف
 ،عْ(ْْ،)ْ90جامعة ديالٍْ،العراؽْ،صْصْ.310ْ-ْ309

.26

الحارثيْ،سالـْبفْسيؼْبفْناصر )":(2014تصورْمقترحْلتطويرْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْ

.27

حامدْ ،سعيد ْشعباف( ْد.ت ْ)ْ :أثر ْقيـ ْالعمؿ ْعمٍ ْاإلبداع ْاإلداريْ :رسال ماجستِرْ ،كميةْ

المدارسفيْمحافظةْالشرقيةْبسمطنةْعماف"ْ.رسال ماجستِرْ،جامعةْنزويْ،سمطنةْعماف.

التجارةْ،جامعةْاْلزىرْ-غزةْ،فمسطيفْ .

.28

حبيبْ ،مجدي ْعبدالكريـ ْ("ْ :)2005البداع ْاإلداري ْفي ْضوء ْالتغيرات ْالمعاصرة ْفي ْسوؽْ

العمؿ ْوالحاجات ْالجديدة ْلمبمداف ْالعربية"ْ .المؤتمر السنوي العام السادس فُ اإلدارةْ .البداعْ

والتجد يد ْمف ْأجؿ ْالتنمية ْاإلنسانيةْ .دور ْاإلدارة ْالعربية ْفي ْإدارة ْمجتمع ْالمعرفةْ .ورشة ْعمؿْ
حاضناتْاْلعماؿْ.مصر ْ

.29

حسب ْا﵀ْ ،سامي ْسعيد("ْ :)2014ﺩﺭجة ْمماﺭسة ْمديري ْالمدارس ْالبتدائية ْبمحافظات ْغصﺓْ

لمقياﺩﺓ ْﺍلموﺯعة ًْعَلقتيا ْبمستوٌ ْﺍلسًﺡ ْﺍلمعنوية ْلدٌ ْﺍلمعمميٍ" ْرسال ماجستِرْ .الجامعةْ

اإلسَلميةْ،غزةْ،فمسطيف.

.30

حسيفْ،سَلمةْ(ْ:)2006اإلدارة المدرسِ والصفِ المتمِزةْ،دارْالفكر،عماف.

.31

الحشاشْ ،أحمد سعيد ْ(ْ "ْ :)2014تصور مقترح لتعزيز ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث

.32

حمدونةْ،رغدةْعبدْالكريـْ(ْ"ْ:)2014واقع التصاؿ التنظيمي لدا مديري مدارس وكالة اْلمـْ

الدولية بمحافظات غزة لإلبداع اإلداري"ْ.رسال ماجستِرْ،الجامعةْاإلسَلميةْ،غزةْ،فمسطيف.

المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الَلجئيف (اْلونروا) وعَلقتو باإلبداع اإلداري لدييـ"ْ .رسال ماجستِرْ،كميةْ
التربيةْ،جامعةْاْلزىرْ-غزةْ،فمسطيفْْ .

.33

حويحيْ ،اسماعيؿ ْمحمد ْاسماعيؿ(ْ "ْ :)2015الثقافة ْالتنظيمة ْوعَلقتيا ْباإلبداع ْاإلداري ْْ.

دراسة ْمقارنة ْبيف ْالجامعات ْالعامة ْالخاصة ْ– ْمحافظات ْغزة"ْ .رسال ماجستِرْ .كمية ْاإلقتصادْ

والعموـْاإلداريةْ.جامعةْاْلزىر–ْغزةْ،فمسطيفْ.

.34

الحيزافْ،عبداإللوْبفْابراىيـْ(ْ"ْ:)2002لمحات عام فُ التفكِر اإلبداعُ"ْ.البيافْلمطباعةْ

والنشرْ،مكتبةْالممؾْفيدْالوطنيةْ،جامعةْالممؾْسعودْ،الرياضْ،المممكةْالعربيةْالسعودية.
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.35

خمؼْ،محمد كريـ /حسني سعيد ("ْ:)2010عَلقة ْالقيادة ْالتحويمية ْباإلبداع ْاإلداري ْلدا ْرؤساءْ

اْلقساـْاْلكاديمييفْفيْالجامعةْاإلسَلميةْبغزةْ"ْرسال ماجستِرْ،كمية التجارةْْ،الجامعةْاإلسَلميةْ
ْ،غزةْْ،فمسطيفْْ .

.36

خميفةْ،رندة ْعبدا﵀ْصابر(ْ"ْ:)2013درجةْممارسةْمديريْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزةْ

.37

خميسات ،نواؿْوسميماني ،وفاءْ(ْ"ْ:ْ)2013اإلبداع اإلداري كأساس لتحقيؽْالميزةْالتنافسيةْ"ْ

.38

خيس هللا ،خًبل ( " :)2009االبذاع االداري" ،داز أﺳبيخ نهُشس ،المممكةْاإلردنيةْالياشمية.

.40

دلبوحْ،موسيْوجراداتْ،صفاء ("ْ:)2013مستواْاإلبداعْاإلداريْلداْمديريْومديراتْمدارسْ

لمقيادةْالم َوَّزَعةْوآلياتْتفعيمياْ"ْ.رسال ْماجستِرْ،الجامعةْاإلسَلميةْ،غزةْ،فمسطيفْ .
ُ
رسال ماجستِر ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة.

.39

الدحدوحْ،سممافْ(ْ:ْ)1998القِادةْ،دارْالبشائرْاإلسَلميةْْ،بيروت.

منطقةْبنيْكنانةْمفْوجيةْنظرْالمعمميفْوالمعمماتْالعامميفْفييا"ْ.رسال ماجستِرْ،كميةْالعموـْ

التربويةْ،جامعةْاليرموؾْ،المممكةْاإلردنيةْالياشميةْ،ط ْ،4قرطبة لمنشر والتوزيع ،الرياض ْ،المممكةْ
العربيةْالسعوديةْ .

.41

رْ.ىورْ،توماس("ْ:)2011فن القِادة المدرسِ "ْ،طْ،ْ 2ترجمةْوليدْشحادةْ،المممكةْالعربيةْ

السعوديةْ.

.42

الراجحيْ،عبدهْ(ْْْ:)1979التطبِق الصرفُ"ْ،دارْالنيضةْالعربيةْ،جامعةْالسكندريةْ،مصر.

.44

الرشيديْ،سعودْالعودْوالرشايدةْ،نايؿْسالـ )"ْ:(2010اْلنماطْالشخصيةْلداْمديريْالمدارسْ

.43

ربيعْ،ىاديْ("ْ:)2006المدِر المدرسُ الناجح" ،مكتبةْالمجتمعْالعربيْلمنشرْوالتوزيعْ،عمافْ .

الثانويةْبمنطقةْحائؿْالتعميميةْوعَلقتياْباإلبداعْاإلداريْمفْوجيةْنظرىـ"ْ،رسال ماجستِرْ،كميةْ

العموـْالتربويةْ،جامعةْمؤتةْ ْْْْْْْْْ .

.45

رضاْ ،حاتـ("ْ :)2003اإلب داع ْاإلداري ْوعَلقتو ْباإلداء ْالوظيفي"ْ .دراسة ْتطبيقية ْبمطار ْالممؾْ

عبد ْالعزيز ْالدولي ْبجدة ْ" ْرسال ماجستِرْ ،جامعة ْنايؼ ْلمعموـ ْاْلمنيةْ ،جدةْ ،المممكة ْالعربيةْ

السعودية.

 .46الزامميٍ ،
سميماف )"ْ :(2013التمكيف ْوعَلقتو باإلبداع اإلداري ْلدا ْمديري
ْيوسؼ إسماعي َْ
ؿ
َ
مدارس وكالةْالغوث الدولية في محافظات غزةْ"ْ.رسال ماجستِرْ،الجامعةْاإلسَلمية،غزةْ،فمسطيف.

الم َوَّزَعة :أسسيا ومتطمبات تطبيقيا في مدارس
 .47الزكيْ ،أحمد ْوحمادْ ،وحيد ْ(ْ :)2011القيادة ُ
التعميـ العاـ بمصر ،دراسة تحميميةْ،مجم كمِ التربِ -جامعة بورسعيد،ع(ْ -10يونيوْ، (2011
صْصْ.475ْ-454
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.48

زيدْالخيرْ،ميمودْوبفْبرطافْ،عبدْالقادر(":)2011أثرْالتدريبْعمٍْاإلبداعْوالتغييرْالتنظيمي"ْ،

الممتقُ الدولُ حول اإلبداع والتغِِر التنظِمُ فُ المنظمات الحدِث دراس وتحمِل تجارب وطنِ

ودولِ ْ،جامعةْسعدْدحمبْ،محافظةْالبميدةْ،الجزائرْ.
.49

زيف ْالكاؼْ ،عبدا﵀ ْعمر ْ("ْ :ْ )2014تطبِق العممِات اإلحصائِ فُ البحوث العممِ مع

استخدام برنامج  ،"spssدار ْالمنيؿ ْلمنشرْ،مكتبةْالقانوفْوالقتصادْْ ،الرياضْ ،المممكةْالعربيةْ
السعودية.

.50

السكارنةْ ،بَلؿ ْخمؼ ْ(ْ :)2010اإلبداع اإلداريْ ،دار ْالمسيرة ْلمنشر ْوالتوزيعْ ،عمافْ ،المممكةْ

اْلردنيةْالياشميةْ.

.51

السمميْ ،سعودْحميد عشايْ("ْ:)2010نمط القيادة وممارسات البداع الداري لمديري المدارس

.52

سمارةْ ،نواؼ ْوالعديمي ْعبد ْالسَلـ ْ("ْ :)2008مفاىِم ومصطمحات فُ العموم التربوِ ْ ،دارْ

الثانوية بمحافظة جدة " .رسال ماجستِر ،جدةْ،المممكةْالعربيةْالسعوديةْ.

المسيرةْ،عماف.
ْ

.53

السويداف ،طارؽ محمد ْو العدلوني ،محمد أكرـ )" :(2007مبادئ اإلبداع "ط ،3قرطبة لمنشر

والتوزيع ،الرياض ،المممكةْالعربيةْالسعوديةْ .

.54

السويطيْ،شبمي اسماعيؿ (ْد.تْ)ْ"ْ:اإلبداعْاإلداريْفيْالمؤسساتْ"ْرسال ماجستِرْ.جامعةْ

القدسْالمفتوحةْ،غزةْ،فمسطيف.

.55

السيدْ،عبدْالحميـْمحمودْ("ْ:)1977اإلبداعْ"ْ،مفْسمسمةْ(ْكتابؾْ)ْ،عْ(ْ،)154دارْالمعارؼْ

ْ،القاىرة.

.56

الشاعرْ،حسيفْسميـْ("ْ:)ْ2016اإلبداعْاإلداريْوعَلقتوْبالمياراتْالقياديةْلداْمديريْمدارسْ

ْالتربيةْ،
ْغزة ْمف ْوجية ْنظر ْالمعمميف" ْ ،رسال ماجستِرْ ،كمية ْ
وكالة ْالغوث ْالدولية ْبمحافظات ْ

جامعةْاْلزىرْ-غزةْ،فمسطيف.

.57

شتاتْ،إيناسْعبدْالرؤوؼْ(ْ:)2003دورْإدارةْالمواردْالبشريةْفيْتحقيؽْاإلبداعْالمؤسسيْ:

دراسة ْميدانية ْعمٍ ْالبنوؾ ْالتجارية ْالقطريةْ ،رسال ماجستِرْ ،جامعة ْاليرموؾْ ،المممكة ْاإلردنيةْ

الياشميةْ .

.58

الشثريْ،عبدْالعزيزْبفْناصرْ(ْ"ْ:)2010واق عْممارسةْمديريْالمدارسْالثانويةْبمدينةْالرياضْ

.59

الشقحاءْ ،عادؿ ْبف ْصالح ْ(ْ :)2003عَلقة ْاْلنماط ْالقيادية ْبمستوا ْاإلبداع ْاإلداريْ ،د ارسةْ

لمقيادةْالم َوَّزَعةْ"ْ،مجم التربِ ْ،ع(ْْ)ْ28مايوْ،المممكةْالعربيةْالسعوديةْْ،صْصْْ .57ْ-13
ُ

مسحيةْعمٍْالعامميفْفيْالمديريةْالعامةْلمجوا ازتْبالرياضْ،رسال ماجستِرْ،جامعة ْنايؼْلمعموـْ

اْلمنيةْ،المممكةْالعربيةْالسعودية.
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.60

شقورةْ،منير حسف أحمد("ْ:)2012إدارة ْالتغيير ْوعَلقتيا ْباإلبداع ْاإلداري ْلدا ْمديري ْالمدارسْ

الثانوية ْفي ْمحافظات ْغزة ْمف ْوجية ْنظر ْالمعمميف ْ"ْ ،رسال ماجستِرْ ،جامعة اْلزىرْ -غزةْ،
فمسطيف.

.61

الشي ارنيْ ،ندا)ْ " :(2010تطوير ْاْلداء ْبالمدارس ْالثانوية ْلمبنات ْفي ْضوء ْمدخؿ ْالقيادةْ

.62

الطيبْ ،حسف ْأبشر(ْ :)1988محاور ْلتنمية ْالتجارب ْاإلبداعية ْفي ْاستراتيجيات ْاإلصَلحْ

الم َوَّزَعةْتصورْمقترحْ"ْ.رسال ماجستِرْ،جامعةْالممؾْخالدْ،جدةْ،المممكةْالعربيةْالسعوديةْ .
ُ

والتطويرْاإلداريْ،الرياضةْ،مجم اإلدارة العام ْ،ع ْ(ْ،)59معيدْاإلدارةْالعامةْ،الرياض ْْ،المممكةْ

العربيةْالسعوديةْْ،صْْ .13

.63

العاجزْ،فؤادْعمٍْوْشمدافْ،فايزْكماؿ ْ(" :)2009دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدا

معممي مدارس المرحمة ْالثانوية في قطاع غزة" ْمقدم لممؤتمر العممُ العربُ السادس لرعاِ

الموىوبِن والمتفوقِنْ،فيْالفترةْ 26 28يوليو  2009ـ.
.64

العاجزْ،فؤادْعمٍْوْشمدافْ،فايزْكماؿ("ْ:ْ)2010دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدا

معممي مدارس المرحمة الثانوية ْبمحافظات قطاع غزة مف وجية نظر المعمميف" ْسمسم الدراسات

اإلنسانِ ْ،المجمدْ(ْْ،ْ)ْ18عْ(ْْ،)ْ1الجامعةْاإلسَلميةْ،غزةْ،فمسطيف
.65

عبابنةْ،راميْمحمودْوالشقرافْ ،رامي ْابراىيـ ) ْ"( 2011درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدا

القادة التربوييف في ْمديريات التربية والتعميـ في محافظة إربد ْ" ْْ .مجم العموم التربوِ والنفسِ ْ،
المجمد ) ْ،( 14عْ(ْْ،)ْ2يونيوْ، 2013صْصْ.479ْ-ْ460

.66

الم َوَّزَعةْلمديري المدارس الثانوية الخاصة في
عبدا﵀ْْ،إيناس محمد إسماعيؿ ("ْ:)2015القيادة ُ

محافظة عماف وعَلقتياْبالتفاؤؿ اْلكاديمي لممعمميف مف وجية نظرىـ"ْ.رسال ماجستِرْ،كمية العموـ

التربويةْ،جامعة الشرؽ اْلوسطْ .

.67

عبيداتْ ،ذوقاف ْوعدسْ ،عبد ْالرحمفْ ،وعبد ْالحؽْ ،كايد ْ("ْ :)2001البحث العممُ -مفيومو

.68

العتيبيْ،عاليةْبنتْمحمدْبفْدبيؿْ("ْ:)2010مقوماتْاإلبداعْاإلداريْلداْمديراتْالمدارسْ

وأدواتو وأسالِبو"ْ،دارْالفكرْلمنشرْوالتوزيعْ،عماف.

الثانوية ْفي ْمنطقة ْجدة ْفي ْضوء ْمواكبة ْمتطمبات ْالتقدـ ْالتكنولوجي ْمف ْوجية ْنظر ْالمعممات"ْ.

رسال ماجستِرْ،جامعةْالممؾْعبدْالعزيزْ،المممكةْالعربيةْالسعودية.

.69

العجمةْ،توفيؽْعطيةْتوفيؽ ("ْ:)2009اإلبداعْاإلداريْوعَلقتوْباْلداءْالوظيفيْلمديريْالقطاعْ

.70

عجوةْ ،أحمد ْمحمد ْفتحي ْأحمد ْ(ْ :)2012القيادة ْالموزعة"ْ :دراسة ْتطبيقية ْعمٍ ْالمدارسْ

العاـ "ْ.رسال ماجستِرْدراسةْتطبيقيةْعمٍْو ازراتْقطاعْغزة" ،الجامعةْاإلسَلميةْ،غزةْ،فمسطيف.

البتدائية"ْ،المجم المصرِ لمدراسات التجارِ ْ،جامعةْالمنصورةْ،مج( ْْ،)ْ 36ع( ْْ،ْ )ْ 1ص ْصْ
ْ.ْ30ْ-ْ1
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.71

عرفاتْ ،فضيمة ْ(" :)2010التفكِر اإلبداعُ مفيومو ،أنواعو ،خصائصو ،مكوناتو ،مراحمو

.72

العزاويْ،نجـْونصيرْ،طَلؿ ْ(ْ "ْ:)2012أثر اإلبداع اإلداري عمٍ تحسيف مستوا أداء إدارةْ

.73

العساؼْ،وفاء ("ْ:ْ)2004واقعْاإلبداعْومعوقاتوْلداْمديراتْالمدارسْمنطقةْالرياض"ْ.رسال

والعوامل المؤثرة فِو "ْ،مركزْالنورْلمدراساتْ .

الموارد البشرّيةْفي البنوؾ التجارّية اْلردنّية"ْ،مجم كمِ بغداد لمعموم االقتصادِ الجامعِ .عْ(ْْ)33
ْ،عمافْ،المممكةْاإلردنيةْالياشميةْ،صْصْ.50ْ-ْ46
ماجستِرْ،الرياضْ،المممكةْالعربيةْالسعودية.

.74

العصيميْ،أريجْبنتْسعدْبفْحنيفس(ْ"ْ:)2014إدارةْالمعرفةْوعَلقتياْباإلبداع ْاإلداري ْمفْ

وجيةْنظرْمديراتْمدارسْالتعميـْالعاـْبمدينةْالطائؼ"ْ.رسال ماجستِرْ،كميةْالتربيةْ،جامعةْأـْ

القريْ،المممكةْالعربيةْالسعودية.

.75

عميْ،أمينة عبد القادرْوالحاكـْ،عمي عبد ا﵀ْ)ْ"ْ:(2015العَلقة بيف مقومات ومعوقات اإلبداع

اإلداري بالمؤسسات السودانية" ،مجم العموم االقتصادِ ْ،جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا ْ-كمية
الدراسات التجاريةْ،صْصْْ.185ْ-ْ177

.76
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171

.83

القريوتيْ ،محمدْقاسـ("ْ:)1993السموك التنظِمُ .دراس السموك اإلنسانُ الفردي والجماعُ

فُ المنظمات اإلدارِ "ْ،المكتبةْالوطنيةْ،طْ،2المممكةْاإلردنيةْالياشمية.

 .84الكرديْ،أحمدْ("ْ:)2114اإلدارة المدرسِ الحدِث "ْ،عالـْالكتابْ،القاىرةْ،مصر.
.85

كنعافْ،نواؼْ("ْ :)1992القِادة اإلدارِ "ْ،الجامعةْاْلردنيةْ ،طْ،5دارْالثقافةْلمنشرْوالتوزيعْ،

المممكةْاْلردنيةْالياشمية.

.86

الميثيْ ،محمد ْبف ْعمي ْحسف ْ(ْ "ْ :)2008الثقافة ْالتنظيمية ْلمدير ْالمدرسة ْودورىا ْفي ْاإلبداعْ

اإلداريْمفْوجيةْنظرْمديريْمدارسْالتعميـْالبتدائيْبالعاصمةْالمقدسةْ"ْ.رسال ماجستِرْ،كميةْ

التربيةْ،جامعةْأـْالقريْ،الرياضْ،المممكةْالعربيةْالسعودية.

.87

مركز ْالتطوير ْالتربوي ْبوكالة ْالغوث ْ("ْ :)2014القِادة من أجل المستقبل"ْ ،المجمع ْالثانيْ،

غزة.

.88

مصطفٍ ،إبراىيـ ْوأخروف )"ْ :(1989المعجم الوسِط" ْ،ج ،ْ 1ط ،2دار الدعوة لمتأليؼ

والطباعةْوالنشر والتوزيعْ،استانب ْوؿ ،تركيا.

.89

المطيريْ ،نواؼ ْبف ْبجاد ْالجبريف ْ("ْ :)2016الممارسات التعمِمِ الالزم لتنمِ ميارات

اإلبداع اإلداري"ْ،اإلدارةْالتربويةْ،جامعةْأـْالقراْ ْ.

عاما لإلونروا فُ قطاع غزة "ْ ،عمافْ ،المممكةْ
 .90مكتب ْاإلعَلـ ْالتابع ْلألنروا ْ(ً 45"ْ :)1995
اْلردنيةْالياشمية.
.91

الميديْ ،ياسر فتحي الينداوي ("ْ:)ْ 2012بناء القدرة المدرسية عمٍ التحسيف المستمر"ْ،دراسةْ

حالة ْْلربع ْمدارس ْابتدائية ْفي ْمصرْ،المجم الدولِ لألبحاث التربوِ  ،جامعة اإلمارات العربية

المتحدة عْ(ْْ،ْ)ْ1صْصْْ .382ْ-ْ364

.92

نصر ،عزة جَلؿ مصطفٍ )" :(2008اإلبداع اإلداري والتجدِد الذاتُ لممدرس الثانوِ العام

.93

ىاريسْ،ألماْوموجيسْ،دانياؿ("ْ:)2007تحسِن المدارس من خالل دور المعمم كقائد"ْْ.ترجمةْ

".رؤِ استراتِجِ  ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندريةْ،مصر.

عَلْأحمدْإصَلحْ،مجموعةْالنيؿْالعربيةْ،مدينةْالنصرْ،القاىرةْ،مصر.

.94

كيؼْتكوفْمبدعاْ،
ًْ
ىَلؿْ،محمدْعبدْالغنيْحسفْ("ْ:)ْ1997ميارات التفكِر اإلبتكاري"ْ،طْ،2

.95

اليورْ ،وفاء ْجماؿ ْأحمد ْ(ْ "ْ :)2017واقع ْممارسة ْمديري ْالمدارس ْالخاصة ْلمقيادة ْالموزعةْ

مركزْتطويرْاْلداةْوالتنميةْ،القاىرة.

وعَلقتوْبجودةْحياةْالعمؿْمفْوجيةْنظرْالمعمميفْفيْمحافظاتْغزةْ"ْ،رسال ماجستِرْ.كمية

التربيةْ،جامعةْاْلزىرْ،غزةْْ،فمسطيفْ .

171

.96

ىيجافْ،عبدْالرحمف ْأحمدْ("ْ:)1999المدخل اإلبداعُ لحل المشكالت"ْ،أكاديميةْنايؼْلمعموـْ

العربيةْاْلمنيةْ،مركزْالدراساتْوالبحوثْ،الرياضْ،المممكةْالعربيةْالسعودية.

.97

وزرةْالتخطيطْوالتعاوفْالدولي ("ْ:)1997السمط الوطنِ الفمسطِنِ "ْ،اإلصدارْاْلوؿْ،غزةْ
ْا

.98

اليزؿْ،محمدْسميرْسيؼْوابراىيـْ،ىبةْكماؿْعبدْالمطيؼْوعبدْالقويْ،أشرؼْبيجات(ْ:)ْ2014

"ْبرنامجْمقترحْقائـْعمٍْالمدخؿْالبيئيْلتنميةْاإلبداعْلداْتَلميذْالمرحمةْالبتدائيةْ"ْ.مجم العموم

التربوِ ْ،عْ(ْ،)3جْ(ْ،)2القاىرةْْ،صْصْ.661ْ-ْ639
.99

اليعقوبيةْ ،سوسف بنت سعود بف عبدا﵀ ْوالعانيْ ،وجيية ثابت ْْوالغنبوصيْ ،سالـ بف سميـْْْ

الم َوَّزَعة ْفي مدارس التعميـ ْاْلساسي بسمطنة عماف
("ْ :)2015درجة ممارسة القيادة المدرسية ُ
وعَلقتيا ببعض المتغيرات ْالديمغرافية"ْ .رسال ماجستِرْ ،كمية التربية ،جامعة السمطاف قابوسْ،
سمطنةْعماف.
ُ

172

ً
 لائًح ادلراجغ األجُثُح:ثاَُا

1. AFRICA MOYO ( 2010): " THE PERCEPTIONS OF HEADS, MIDDLE
LEADERS AND CLASSROOM TEACHERS ABOUT THE EFFECTS OF

DISTRIBUTED LEADERSHIP ON TEACHING AND LEARNING. A
STUDY IN SELECTED SCHOOLS IN THE WEST MIDLANDS OF

ENGLAND." . University of Birmingham.
2. Alawawdeh,Sabreen(2016): "The Impact of Creativity Management
in Fighting the Educational Crisis in Secondary Schools in
Palestine from the Viewpoint of Headmasters", Journal of
Education and Practice".
3. Amabile, T.M. (1997): Motivating Creativity in Organizations: On Doing
What you Love, and Loving What You Do, California Management
Review, 40(1): 39-58.

4. Anderson, J. (2007): Distributed Leadership: five questions with rofessor

John Diamond. Harvard Graduate School of Education, and Retrieved
on

7/11/2016,

From:

http://www.gse.harvard.edu/news/07/09/distributed-

leadership-five-questions-assistant-professor-john-diamond

5. Arab British Academy(w.d): Arab British Academy for Higher
Education(). and Retrieved on 20/8/2016,From

http://www.abahe.co.uk/encyclopedia-of-leadership/64234-concept-types-ofadministrative-leadership.html.

6. Arrowsmith , Trevor (2007):" Distributed Leadership in Secondary
School in England . The Impact on The Role of the head teachers
and other issues". Management in Education , Vol.21,21-27.
7. Azarchehr , Sehat (2012): The Relationship between Innovation
and Leadership Style of Managers with Technical Schools and
Professional Productivity in Tehran Province , American Journal
of Scientific Research , ISSN 1450-223X Issue 52 (2012),
pp.139-148. http://www.eurojournals.com/ajsr.htm
8. Bennet, N. et al. (2003): Distributed Leadership, National College for
school Leadership.

9. CHRISTY, KARYN M. J.(2008):" A COMPARISON OF DISTRIBUTED
LEADERSHIP

READINESS

IN
173

ELEMENTARY

AND

MIDDLE

SCHOOLS". A Dissertation The Faculty of the Graduate School at the
University of Missouri.
10.
Davis, Monique Whittington(2009):" Distributed leadership
and school performance" . The Graduate School of Education and
Human Development of The George Washington University in
partial fulfillment. Ed.D., THE GEORGE WASHINGTON
UNIVERSITY, 2009, 235 pages; 3344534
11.
Duif, T. et al (2013): "Distributed leadership in practice: A
descriptive analysis of distributed leadership in European Schools,
European Policy Network of school leaders, European School
Heads Association.1-49.
12.
Ekiiert, D. (1996): Creative Approach To School Management.
International Creativity Network Newsletter.vol. 4. No, 2, P.7.1996.

13.

Elmore ,R.(2000): Building a new Structure for school Leadership

Washington, DC: The Albert shanker Institute.
14.
Esra. A. and et. all. (2011): The effect of organizational
culture on organizational creativity and efficiency, Unpublished
Ed.D Dissertation, department of management, okan university,
Istanbul
15.
Frost, D., & Durrant, J. (2003): Teacher leadership: Rationale,
strategy and impact. School Leadership and Management, 23(2),
173-186.

16.

Gronn, P (2002): Distributed leadership. In K. Leithwood &

P.Hallinger (Eds.)., Second International Handbook of Educational

Leadership and Administration, (pp. 653-696).London: Klewer
Academic Publishers.
17. Gronn, P. (2000): Distributed Properties: A New rchitechure for
Leadership. Educational Management &Administration 28(3):
317–38
18.
Harris, A. (2003): Teacher Leadership as Distributed
Leadership :heresy, fantasy or possibility? School Leadership
&Management, 23(3): 313–324

19.

Harris, A., & Muijs, D. (2002): Teacher leadership: A review of

Research"
http://eprints.maynoothuniversity.ie/2041/1/Distributed_Leadership_Ed_
D_Thesis_%28EH%29_May_2010~2.doc.pdf
174

20.
Harris,A, (2002): Distributed Leadership in schools
,Leading or misleading, Paper presented at the British
Educational Leadership Management and Administration Society
Conference, Birmingham, England ,September,2002.
http://www.wcupa.edu/TLAC/nfo/documents/IntoductiontoDistributedL
eadership.pdf
21.
Humphreys, Eilis (2010): "Distributed Leadership, and its
impact on Teaching and Learning ". Education Doctorate, NUI
Maynooth , Faculty of social Science and Retrieved on 7/11/2016,
From.available:
http://eprints.maynoothuniversity.ie/2041/1/Distributed_Leadership
_Ed_D_Thesis_%28EH%29_May_2010~2.doc.pdf
22.
James P. Spillane, Katie Mertz ( 2015): Distributed
Leadership,and
Retrieved
on
18/8/2016,From
://www.distributedleadership.org

/assets/published---2015---

distributed-leadership---oxford-bibliographies.pdf.

23.

Kyle Wagne ( 2016) : "A Principal’s Perspective: The

Importance

of

School

Culture".

Retrieved

on

28/11/2016,

From:https://www.edutopia.org/article/principals-perspective-importance-ofschool-culture-kyle-wagner?gclid=CN_LzMfR6tACFYYcGwod8iUP_Q.

24.
Leithwood, K, et al (2007): “Distributing leadership to make
school smarter: Taking the Ego Out of the System". The Leading
Edge of Distributed Leadership Research , 6(1) , 37-67 ,
University of Tornoto, OISE.

25.

Martinez,M

Frestone,

W.,Mangin,M,&

Plovsky,T.(2005):

Leadership alignment : the challenge of distributed leadership. Paper
presented at the annual meeting of the A merican Educational
Research Association Montreal, Canada

26.
27.

Meng Tian(2011 ) : " DISTRIBUTED LEADERSHIP AND
Mitchell, C., & Sackney, L. (2000): Profound improvement:

Building capacity for a learning community. Lisse, Netherlands:
Swets & Zeitlinger.

28.

Mohammed, Fathiya & Barjoyai, Bardai (2012): The Role of

Organizational Culture in Organizational Innovation in Higher Education
175

Institution “A study of Libyan Public Univercities”, Australian Journal
of Basic and Applied Sciences, Vol 6. No(5) , pages: 175-184, 2012
29.

Nicole Assisi ( 2015 ): 10 Principles to Move Your School

Toward Distributive Leadershipْ . Retrieved on 4/11/2016, From:
http://nextgenlearning.org/blog/10-principles-move-your-school-

toward-distributive-leadership.
30.
Othman, Azzam & Abd Rahman, Hamidon (2013): Innovative
Leadership:Learning from Change Management among Malaysian
Secondary School Principals. World Applied Sciences Journal
2013. Volume 23 Number 2. Pages :167-177.
31.
Rabindarang, S, et al (2014): “ The Influence of distributed
leadership on job stress in Technical and Vocational Education.
International Journal of Academic Research in Business and
social Sciences, 4(1). 490-499. TEACHERS’ SELF-EFFICACY:
The Case Studies of Three Chinese Schools in Shanghai Master’s.
32.
Richard Bolden (2011): Distributed Leadership in Organizations:A
Review

of

Theory

and

Research.

International

Journal

of

Management Reviews, Vol. 13, 251–269 (2011) Published by Blackwell
Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350
Main Street, Malden, MA02148, USA.

33.

Scribner, J.P., Sawyer, R.K., Watson, S.T. and Myers, V.L.

(2007): Teacher Teams and Distributed Leadership: A Study of Group
Discourse

and

Collaboration.

Quarterly,43(1): 67-100
34.

Educational

Administration

Spillane, James, (2001): Investigating school Leadership Practice:

a distributed perspective, Educational Reseacher,30(3):23-28
35.
Suliman S. Al-hajaya and Atallah A. Al-roud ( 2011) : The
Administrative Creativity Skills of the Public Schools Principals in
Tafila Directorate of Education. Tafila Technical University, Tafila
– Jordan. Int J Edu Sci, 3(1): 1-7 (2011)
TEACHERS’ SELF-EFFICACY".
36.
Terrell H. P. (2010): The relationship of the dimensions of
distributed leadership in elementary schools of urban
districts and student achievement, The George Washington
University DAI-A, 71 (04). Available: www.proQuest.com.
176

Retrieved

on

4/11/2014.

Retrievedon7/11/2016.From:

http://gradworks.umi.com/33/97/3397678.html
37.
Toremen, F. (2003): Creative school and Administration.
Educational Sciences: Theory and Practice, 3(1), 248-25.
38.
Trammell, J. Matthew ( 2016): THE RELATIONSHIP
BETWEEN DISTRIBUTED LEADERSHIP AND TEACHER
AFFECTIVE COMMITMENT IN PUBLIC AND PRIVATE
SCHOOLS .A Dissertation Doctor of Education.The Faculty of the
Education Department Carson-Newman University.
39.
Usman ,Tafsir, Muhammad ( 2016 ): Dimensions of
Principals Distributed Leadership in Improving School
Performance in Secondary School at South Sulawesi
Indonesia. STIEM Bongaya; University Teknologi Malaysia.
40.
Wallace, M. (2001): Sharing Leadership of Schools through
Teamwork:

A

Justifiable

Risk?

Administration, 9(2): 153-167.

Educational

Management

&

41.

West Chester University community (w.d): AN INTRODUCTION

42.

West Chester University, Administration and Finance Division

TO DISTRIBUTED LEADERHSIP, Retrieved on 4/11/2016, From:

(2007):

Distributed

Leadership,

Retrieved

on

1/8/2008,

From:http://www.wcupa.edu.

43.

Woods, P.A et al (2004): Variability and dualities in distributed

leadership: findings from a systematic literature remview, Education
management admin iteration & leadership, 32, 439- 457.

44.

Zhang, J. and Faerman, S. (2007): Distributed leadership in the

development of a knowledge sharing system, European Journal of
Information Systems.16: 479-493

177

ً
ثانثا  :لائًح ادلىالغ اإلنكرتوَُح

محمدْبفْعيسٍْبفْس ْورةْبفْ
 .1أَُبوْ َد ُاودْْ،سميمافْبفْاْلشعثْبفْإسحاؽْبفْبشيرْاْلزديْوالتِّ ْرِم ِذيُّْ،
َ

موسٍْبفْالضحاؾ(ْ:)2003المكتب اإلسالمِ ْ،مكتبةْإسَلميةْعمٍْالويبْ،كتابْالعمـْرقـْ(ْ.)59

ةْصباحاْْhttp://library.islamweb.net
تـْالسترجاعْالسبتْْْ2016/ْ12/ْ26الساعةْالعاشر
ً

 .2البموشيةْ ،مريـ ْبنت ْخميس ْبف ْسعيد ْ(ْ :)2016القمم وماِسطرونْ .صحيفة ْتربوية ْألكترونيةْ.
اإلبداع ْاإلداري ْوالمعرفةْ .تـ ْالسترجاع ْالسبت ْْ 2016/8/13الساعة ْالسابعةْ

مساءْ ْ http://alqalm.com
ً
 .3الترتوريْ،محمدْعوضْ(ْ":)2014رأي فُ طرِق اإلبداعْ"ْموقعْموضوعْعمافْْ-المممكةْاإلردنيةْ
ةْمساءْمفْالرابطْ
الياشميةْ.تـْالسترجاعْالجمعةْْ2016/11/17الساعةْالعاشر
ً
.http://mawdoo3.com

 .4خيرا﵀ ْْ،جماؿْ(ْ"ْ :)2009دور إدارة الموارد البشرِ فُ اإلبداع اإلداري ْ"ْ،دارْأسامةْْْ،شبكةْ
ضياءْلممؤتمراتْوالدراساتْْ،تـْالسترجاعْالجمعةْْ2016/8/5الساعةْالرابعةْصباحًاْْ،مفْالرابطْْ
.ْhttp://diae.net/8819

 .5الريفيْ،إسحؽْمحمدْ(:)2008اإلبداعْْ،موقع واتا  .الجمعِ الدولِ لممترجمِن والمغوِِن العرب ْْ،
تـْالسترجاعْاْلحدْْ2016/9/11الساعةْالسادسةْصباحَْا.

http://www.wata.cc/forums/showthread

 .6الشثريْ ،عبد ْالعزيز ْبف ْناصر(ْ "ْ :)2016كيؼ ْيتـ ْتطوير ْقيادة ْالمؤسسات ْالتعميمية ْبالمممكةْ
العربيةْالسعودية؟ْ"ْ.موقع الجزِرةْ ْ،ثـْالسترجاعْاْلحدْْ2016ْ/ْ11ْ/ْ20الساعةْالواحدةْظي ًارْ
مفْالموقعْْ http://www.al-jazirah.com/2016/20160321/rj9.htm

 .7الصميعيْْ،محمدْمستورْ(ْ:ْ)2008اإلبداع اإلداري ْ (المفيوـ ْػْاْلىمية ْػْالمبادئ ْػْالدوافع)ْ:موقعْ
منيؿ ْالثافي ْالتربويْ ،سبتمبر(ْ ،)2008تـ ْالسترجاع ْيوـ ْاْلربعاء ْْ 2016/8/10الساعة ْالثانيةْ
عشرْصباحاًْ.)ْhttp://www.manhal.net/art/s/1216ْ،

 .8عطيةْ،رضاْعبدْالبديعْالسيدْ(ْ"ْ:)2009ثقاف المدرس وتمكِنيا من مواجي اّثار الثقافِ

لمعولم ْ"ْ.جامعةْالزقازيؽْالرقميةْ.تـْالسترجاعْيوـْْ:اْلثنيفْالموافؽْْ2016/8/29الساعةْ
السادسةْمساءْ.
ً

ْ ْhttp://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.aspx?ID=6624&pubI=19 .

 .9العويسيْ،رجبْبفْعميْبفْعبيد ) "ْ: )2010مدِور المدرس واستراتِجِ اإلدارة باإلبداع واإلبتكارْ
"ْْ،موقعْالعربيْالمتميزْْ،تـْالتحميؿْْ،ْْ2010ْ/ْ4ْ/10تـْالسترجاعْالجمعةْْ2016ْ/11ْ/25
مفْالرابطْhttp://www.educmotamayiz.com/t421-topic

178

فاضؿْالصفار(ْ"ْ:ْ)2001إدارةْاإلبداعْوالخططْالخَلقةْ"ْ،مجم النبأْْ،ع(ْْ،ْ)54فبرايؿْ

.10

الساعةْالحاديةْعشرْمساءْْ،
ْ،2001تـْالسترجاعْبتاريخْْ2016/9/10
ً
http://annabaa.org/nba54/edara.htm

 .11القرنيْ،محمدْعبدْالرحمفْ(ْ":ْ)2014نظرِات القِادة"ْْ.تـْالسترجاعْبتاريخْْ2016/8/21انسبﻋخ

انثبيُخ يسب ًء يٍ انساثط http://www.saudileadership.org

الكمبانيْ،أمؿ ْ(ْ"ْ:)2007اْلنماطْالقياديةْلمديراتْالمدارسْوعَلقتياْباإلبداع"ْْ.جامعةْالدوؿْ

.12

العربيةْ،معيدْالبحوثْوالدراساتْالعربيةْ،القاىرةْ،موقعْالقمـْومايسطروفْ.صحِف تربوِ ألكترونِ ْ
ْمساء،
ْ .اإلبداع ْاإلداري ْوالمعرفةْ .تـ ْالسترجاع ْيوـ ْالسبت ْْ 2016/8/13الساعة ْالسابعة
ً

.13

ْ .http://alqalm.com

المحيسفْ ،ابراىيـ ْبف ْعبدا﵀ ْ(ْ "ْ :)2006مكونات اإلبداع ْ"ْ ْ ،تـ ْالسترجاع ْالسبت ْْ11/12

ةْمساءhttp://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5475ْ،
ًْ
ْ2016/الساعةْالعاشر

ممتقيْالبدرْالفكري("ْ:)2016مدِر المدرس واستراتجِ االدارة باالبداع واالبتكار"ْتـْالسترجاعْ

.14

َلْْ،مفْالرابطْ
الجمعةْْ2016/11/19الساعةْالعاشرةْلي ًْ

ْhttp://albdercom.blogspot.com/2014/07/blog-post_27.html

منتديْالبرونزيةْ(ْ":ْ)2007الرسول صمٍ اهلل عمِو وسمم وادارة الجانب االبتكاريْ"ْتـْالتحميؿْ

.15

ْ ،ْ 2016ْ /ْ 7ْ /13تـ ْالسترجاع ْالجمعة ْْ 2016/11/25الساعة ْالعاشرة ْليَلًْ ْْ ،مف ْالرابطْ

https://www.hawaalive.com/brooonzyah/t4310.html

موقعْاْلكاديميةْالعربيةْالبريطانيةْلمتعميـْالعاليْ"ْ:مفيوم القِادة اإلدارِ وأنواع القادة" ْ.ثـْ

.16

السترجاعْالسبتْْ2016ْ/ْ8ْ/ْ20الساعةْالواحدةْظي ًارْ.

http://www.abahe.co.uk/encyclopedia-of-leadership/64234-concept-types-ofadministrative-leadership.html

موقعْالفكرْالتربوي(ْ":)2016مدِر المدرس واستراتِجِ اإلدارة باإلبداع واإلبتكار"ْ،نرةْالتطويرْ

.17

ْمساءْ
التربويْ ،يمطة ْعمافْ ،تـ ْالسترجاع ْالسبت ْْ 2016/10/22الساعة ْالثامنة
ً

ْhttp://albdercom.blogspot.com/2014/07/blog-post_27.html،

موقع ْستوب( ْدْ .ت ْ)ْ :سمسم كتب اإلبداعْ ،منتدا ْالكتب ْالمتنوعة ْاللكترونية ْالمتداولةْ

.18

والنادرةْ ،اْلربعاءْْ 2016/8/3الساعةْْ 4صباحاًْhttp://www.stooob.com/612700.html ْ .
ْ،تـْالتحميؿْيوـْالجمعةْْْ2014/ْ2ْ/2الساعةْْ1:ْ57صباحاْ.
ْ

179

ْْ

ادلﻼدك
يهذك رلى ( : )1االضتثاَتاٌ يف صىرتُهًا األونُح.
يهذك رلى ( : )7لائًح تأمساء انطادج احملكًني.
يهذك رلى ( : )3االضتثاَتاٌ يف صىرتُهًا انُهائُح.
يهذك رلى ( : )4كتاب تطهُم يهًح انثادث.

يهذك رلى ( ) 1

جامعوووو األزىوووور – غووووزة
عمووادة الدراسووات العمِووا

كمِوووووووووووووووووو التربِوووووووووووووووووو

قسووووووم أصووووووول التربِوووووو
ْ

تحكِم استبانتِن فُ صورتيما األولِ

األستاذ الدكتور ................................... /حفظو اهلل

السالم عمِكم ورحم اهلل وبركاتو...
يقػػوـْالباحػػثْبػػإجراءْىػػذهْالد ارسػػةْكمتطمػػبْتكميمػيْلنيػػؿْدرجػػةْالماجسػػتيرْفػػيْأصػػوؿْالتربيػػةْمػػفْ

جامعةْاْلزىر-غزةْْوىيْبعنواف"ْ:درج ممارس القِادة الم َوَّز َع لودى مودِري مودارس وكالو الغووث فوُ
محافظات غزة وعالقتيا باإلبداع اإلداري من وجي نظر معممِيم ".
وقػدْتطمػبْإجػراءْالد ارسػةْإعػدادْاسػتبانتيفْوبناءىمػاْ:اْلولػٍْتتعمػؽْبقيػاسْدرجو ممارسو القِووادة

الم َوَّز َع و لوودى موودِري موودارس وكال و الغوووث فووُ محافظووات غووزة ْ،واشػػتممتْعمػػٍْأربعػػةْمجػػالتْوىػػيْ:
الرؤيػػةْ،والرسػػالةْ،واْلىػػداؼ(ْ)8فقػػراتْ،المسػػئوليةْالمشػػتركة(ْ)8فقػػراتْ،الممارسػػاتْالقياديػػة(ْ)8فقػػراتْ،
الثقافةْالمدرسية(ْ)8فقراتْْ ْ.

بينمػػاْأعػػدتْالس ػتبانةْالثانيػػةْلقيػػاسْدرج و ممارس و اإلبووداع اإلداري لوودى موودِري موودارس وكال و

الغوث فُ محافظات غزةْ،واشتممتْعمٍْخمسةْمجالتْوىػيْ:الطَلقػةْ(ْ)6فقػراتْ،المرونػةْ(ْ)6فقػراتْ،
اْلصالةْ(ْ)6فقراتْ،الحساسيةْلممشكَلتْ(ْ)8فقراتْ،المخاطرةْ(ْ)6فقراتْ ْ.

ْالتكرـ ْبتحكيـْ
ْ
ْوخبرتكـ ْفي ْهذا ْالمجاؿْ ،أرجو ْمف ْسيادتكـ
ْا
آرئكـ ْومقترحاتكـ
ونظًار ْْلىمية ْ ْا

الفقرتْأوْعدـْمناسبتياْ،وكذلؾْمفْ
الفقرتْمفْعدموْلممجاؿْ،أوْمناسبة ْ ْا
الستبانتيفْمفْحيثْانتماء ْ ْا

حيث ْالصياغة ْالمغوية ْوالوضْوحْ ،كما ْأرجو ْمنكـ ْاقت ارح ْما ْىو ْمناسب ْمف ْوجية ْنظركـ ْمف ْحيثْ

اإلضافةْوْالتعديؿْو ْالتغييرْوْالتبديؿ ْلماْترونو مناسبًْاْ.عمماًْ ْبأفْالمشرؼ ْعمٍ ْىذه ْالرسالة ْالدكتورْ:
فايزْعميْاألسودْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.شاكرِن لكم حسن تعاونكم

واقبموا فائق االحترام والتقدِر

اسم المحكم

الدرج العممِ

التخصص

مكان العمل

الباحث /محمد رجب ربِع

جوال رقم 0598926456 /
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االستبان األولٍ
القِادة الم َوَّزَع

التعرِف اإلجرائُ لمقِادة الموزع  :ىيْأسموبْجديدْفيْالقيادةْتـْتوظيفوْمفْقبؿْمديريْمدارسْ
وكالةْالغوثْبمحافظاتْغزةْبيدؼْإعدادْالقادةْمفْالمعمميفْفيْالمرحمةْاْلساسيةْ،ليكونواْقادةْبجانبْ

مديرْالمدرسةْمفْخَلؿْمنحيـْعددًاْمفْاْلدوارْالرسميةْأوْغيرْالرسميةْومشاركتيـْفيْصنعْالق ارراتْ

لتحقيؽْأىداؼْالمدرسة.

المجال األولْ:الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼْ:قدرةْمديْريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة عمٍْْْْْْ ْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْتبنيْوتعميـْوتحقيؽْرؤيةْوْرسالةْوأىداؼْالمدرسةْالكبرا
انتماء الفقرات
غير
منتميت
منتميت

انرقﻢ

انفقرة

1

ُيشرؾْمديريْالمعمميفْفيْوضعْرؤيةْواضحةْلممدرسةْ .

2
3

ُيعمـْمديريْرسالةْْالمدرسةْعمٍْالمعمميفْ .

يتحدثْمديريْبقناعةْعفْاليدؼْاْلسمٍْالذيْنقوـْبوْ .

4

يضعْمديريْخطةْتحسيفْمدرسيةْكأساسْلمتقدـْ .

5

ُيشرؾْمديريْالمعمميفْفيْوضعْاْلىداؼْالستراتيجيةْ

6

ُيشجعْمديريْالمعمميفْالعمؿْعمٍْتحقيؽْرؤيةْالمدرسةْ .

مناسب الفقرات
غير
مناسبت
مناسبت

مالحظاث

لممدرسةْ .
7

ُيشرؾْمديريْْمجمسْأولياءْاْلمورْفيْمناقشةْرسالةْ

8

ُيوصؿْمديريْْلمطمبةْرؤيةْالمدرسةْورسالتياْبشكؿْ

المدرسةْ .
واضحْ .

التعدِالت والمقترحات:
ْ
المجال الثانُْ:المسئولِ المشترك ْ:شعورْمديْريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة والمعمميفْ ْْْ،
ْْْْْْْْْْْْْْْْوالطمبةْ،وأولياءْاْلمورْبالمسئوليةْتجاهْالخططْوالسياساتْ،وكذلؾْصنعْالقرارْلرفعْمستواْالمدرسةْ .
انرقﻢ
1

انتماء الفقرات
غير
منتميت
منتميت

انفقرة
ُيعززْمديريْثقةْالمعمميفْبالمسئولياتْالمناطةْبيـْ .
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مناسب الفقرات
غير
مناسبت
مناسبت

مالحظاث

2

ُيحثْمديريْالمعمميفْعمٍْإبداءْآْرائيـْ .

4

ُيراعيْمديريْْأداءْالعمؿْوْالعَلقاتْاإلنسانيةْلممعمميفْ .

6

يشارؾْمديريْالمعمميفْفيْمناسباتيـْالجتماعيةْ .

7

يفسحْمديريْالمجاؿْلممعمميفْالجددْمفْإظيارْقدْراتيـْ .

8

يحددْمديريْآليةْالتواصؿْبيفْالمدرسةْوأولياءْاْلمورْ

3

ُيشرؾْمديريْالمعمميفْباتخاذْالقْارراتْ .

5

يحفزْمديريْالمعمميفْعمٍْقيادةْاْلنشطةْالمدرسيةْ .

بشكؿْواضحْ .

التعدِالت والمقترحات:
المجال الثالث  :ممارسات القِادِ  :قدرةْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزةْعمٍْتفويض ْْْْْْْ ْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ الصَلحياتْلممعمميفْوتوزيعْالمياـْعمييـْوتأىيميـْوالتعامؿْمعيـْبشفافيةْوالسماحْليـْبالمشاركةْْ ْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْباتخاذْالق اررات لقيادة المدرسةْ .

انتماء الفقرات
غير
منتميت
منتميت

انرقﻢ

انفقرة

1

ُْيوزعْمديريْالمياـْاإلداريةْعمٍْالمعمميفْحسبْقد ارتيـْ .

3

ُيؤىؿْمديريْالقياداتْمفْالمعمميفْلممستقبؿْ .

2

بعضْالمعمميفْإلدارةْالجتماعاتْ .
ُيفوضْمديريْ ًْ

4

يتعامؿْمديريْبشفافيةْمعْالمعمميفْ .

5

ُيتيحْمديريْلممعمميفْإظيارْإبداعاتيـْ .

6
7

ُْيعززْمديريْقدراتْالمعمميفْ .

يسمحْمديريْلممعمميفْالجددْبأخذْأدوارْلقيادةْالمدرسةْ .

8

ُيشجعْمديريْالمعمميفْلممشاركةْفيْإدارةْالمدرسةْ .

التعدِالت والمقترحات:
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مناسب الفقرات
غير
مناسبت
مناسبت

مالحظاث

المجال الرابع :الثقاف المدرسِ :السماتْوالخصائصْالتيْتتميزْبياْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْ ْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْغزة عفْالمدارسْالحكوميةْوالخاصةْ .
انتماء الفقرات
غير
منتميت
منتميت

انفقرة

انرقﻢ
1

ييتـْمديريْباْلنشطةْالمدرسيةْالتيْتخدـْالمجتمعْ

2

مديريْمناخاًْْتعا ْونياًْْلَلتصاؿْوالتواصؿْمعْأولياءْ
ُيييئْ ْ

3

ُْي ْوفرْمديريْال ْوقتْالكافيْلممعمميفْلتحقيؽْإنجازاتْ

4

ُيشجعْمديريْالقيـْاْلخَلقيةْلمطَلبْ .

المحميْ .
اْلمورْ .

لممدرسةْ .

5
6

ُْيعززْمديريْ ْرْوحْالمبادرةْلداْالمعمميفْ .
يتعامؿْمديريْباحتراـْمعْالمعمميفْ .

7

يدعـْمديريْاْلفكارْالتعميميةْالجديدةْ .

8

ُْيشجعْمديريْالمعمميفْعمٍْالمشاركةْالفاعمةْلتطويرْ
المدرسةْ .

التعدِالت والمقترحات:
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مناسب الفقرات
غير
مناسبت
مناسبت

مالحظاث

االستبان الثانِ

اإلبداع اإلداري

التعرِف اإلجرائُ لإلبداع اإلداري :مجموعة ْمف ْالطرؽ ْواْلساليب ْواْلفكار ْاإلدارية ْالخَلقة ْالتيْ
يتبعياْمديروْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزةْ ْلتحقيؽْاْلىداؼْالمرجوةْْلممدرسةْبفعاليةْ
أكبر.

المجال األول :الطالق  :قدرةْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزةْعمٍ إنتاج أكبر ْ ْ

ْْْْْْْْْْْْْْْقدر ممكف مف اْلفكار حوؿ موضوع معيف.

انتماء الفقرات
غير
منتميت
منتميت

انفقرة

انرقﻢ
1

يتبنٍْمديريْأفكا اًرْإبداعيةْلتطويرْالعمؿْ .

3

ُيؤثرْمديريْعمٍْالمعمميفْأثناءْالتعامؿْمعيـْبأفكارهْاإلبداعيةْ .

5

ُيوظؼْمديريْالخبراتْالسابقةْفيْالتعامؿْمعْالمواقؼْاإلبداعيةْ .

2

ُيطورْمديريْأساليبْجديدةْفيْحؿْالمشكَلتْاإلداريةْ .

4

ُيدافعْمديريْعفْأفكارهْاإلبداعيةْبموضوعيةْ .

6

يتمتعْمديريْبميارةْفائقةْفيْالحوارْ .

مناسب الفقرات
غير
مناسبت
مناسبت

مالحظاث

التعدِالت والمقترحات:

المجال الثانُ :المرون  :قدرة مديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة عمٍْإنتاجْعددْمتنوعْمفْاْلفكارْو تغييرْْْْْْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْ الحالة الذىنية بتغيير الموقؼْ .
انتماء الفقرات
غير
منتميت
منتميت

انفقرة

انرقﻢ
1

يتكيؼْمديريْمعْطبيعةْالمواقؼْالمختمفةْفيْالعمؿْ .

2

ُيقدرْمديريْالمواقؼْالتيْتحدثْفيْالعمؿْمفْجوانبْمختمفةْ .

4

يتعامؿْمديريْفيْالعمؿْبروحْالقانوفْْ .

3
5
6

يتبنٍْمديريْاْلفكارْاإلبداعيةْلممعمميفْ .

يفوضْمديريْبعضْالصَلحياتْلممعمميفْ .
يغيرْمديريْرأيوْعندماْيراْبدائؿْأفضؿْ .

التعدِالت والمقترحات:
185

مناسب الفقرات
غير
مناسبت
مناسبت

مالحظاث

المجال الثالث :األصال ْْ:قدرةْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة عمٍْْتوظيؼْأفكار لـْيسبقيـْإليياْأحدْ ْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْفيْقيادةْالمدرسةْ .
انتماء الفقرات
غير
منتميت
منتميت

انفقرة

انرقﻢ
1

يتحدثْمديريْبتوسعْحوؿْالمواضيعْالمتعمقةْبالمدرسةْ .

2

يتجنبْمديريْاْلساليبْالروتينيةْفيْإنجازْالعمؿْ .

3

يتصرؼْمديريْبحكمةْفيْالمواقؼْالحرجةْالتيْتواجوْالمدرسةْ .

4

ُيحثْمديريْالمعمميفْعمٍْطرحْأفكارْإبداعيةْلتطويرْالمدرسةْ .

6

يبتعدْمديريْعفْتقميدْغيرهْفيْإدارةْمدرستوْ .

5

مناسب الفقرات
غير
مناسبت
مناسبت

مالحظاث

ُْينجزْمديريْأعمالوْبأسموبْجديدْ .

التعدِالت والمقترحات:
انمجال انرابغ :انحساسيت نهمشكالث :قدرةْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة ﻋهﻰ اكزشبف
انًشكالد
ْْْْْْْْْْْْْْْالمختمفة في المواقؼ المختمفةْوالوقايةْمنياْقبؿْحدوثياْوالعمؿْعمٍْحمياْفيْحاؿْحدوثيا ْ
انتماء الفقرات
غير
منتميت
منتميت

انفقرة

انرقﻢ
1

لستثمارىاْ .
ْ
يرصدْمديريْالفرصْفيْالعمؿْالمدرسيْ

2

ُيخططْمديريْلمواجيةْمشكَلتْالعمؿْقبؿْحدوثياْ .

3

يرص ػػدْم ػػديريْالتيدي ػػداتْالم ػػؤثرةْعم ػػٍْالعم ػػؿْالمدرس ػػيْلمقض ػػاءْ

4

يستثمرْمديريْعوامؿْالقوةْفيْالمدرسةْلمواجيةْالمشكَلتْ .

عميياْ .

5

ُيذلؿْمديريْالصعوباتْلمتغمبْعمٍْالمشكَلتْالمتوقعةْ ْ.

7

يمتمؾْمديريْرؤيةْواضحةْلحؿْمشكَلتْالعمؿْ .

6
8

يشعرْمديريْبالمسئوليةْعندْالتعامؿْمعْمشكَلتْالعمؿْ .
يضعْمديريْبدائؿْعديدةْلحؿْالمشكمةْالواحدةْ .

التعدِالت والمقترحات:

186

مناسب الفقرات
غير
مناسبت
مناسبت

مالحظاث

انمجال انخامس :انمخاطرة :قدرةْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة ْعمٍْأخر شيبو انًجبدزح في رجُي
اﻷفكبز واﻷﺳبنيت اندديدح ،وانجحش ﻋٍ حهول نﻬب في انوقذ َﻔسه انري يكوٌ فيه انًديس ﻋهﻰ اﺳزعداد
نزحًم انًسئونيخ انُبردخ ﻋٍ اﻷﻋًبل انزي يقوو ثﻬبْ .
انفقرة

انرقﻢ
1

انتماء الفقرات
غير
منتميت
منتميت

يجرؤْمديريْعمٍْاتخاذْق ارراتْغيرْمسبوقةْفيْالعمؿْ .

2

يتحمؿْمديريْأثار الفشؿ باعتباره التجربة التي تسبؽ النجاحْ .

3
4

ُيفضؿْمديري العمؿ ضمف فريؽ تسوده روح المخاطرةْ .

يتحمؿْمديري مسئوليةْمايقوـ بو مف أعماؿ ْ .

5

اآلخريف بصدر رحبْ .
ْ
يتقبؿْمديري انتقادات

6

يسمحْمديريْبقدرْمفْالمخاطرةْالمعقولةْعندْاتخاذْالق ارراتْ .

التعدِالت والمقترحات:
واقبموا فائق االحترام والتقدِر
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مناسب الفقرات
غير
مناسبت
مناسبت

مالحظاث

يهذك رلى ( ) 7

لائًح تأمساء انطادج احملكًني
مسمسؿ ْ

السـ ْ

الرتبةْاْلكاديمية ْ

التخصصْ ْ

1

أْ.دْ.عامرْيوسؼْالخطيبْ ْ

أستاذْدكتور ْ

الفمسفةْالتربويةْ ْ

جامعةْاْلزىر ْ

دْْٓمحمدْىاشـْأغا

أستاذْمشارؾ

أصوؿْالتربيةْ ْ

جامعةْاْلزىر ْ

3

دْٓصييبْكماؿْاْلغا ْ

أستاذْمشارؾ

التخطيطْواإلدارةْالتربويةْ ْ

جامعةْاْلزىر ْ

4

دْعبدْالسَلـْمحمدْنصار ْ

أستاذْمساعد

أصوؿْالتربيةْ ْ

جامعةْاْلزىر ْ

5

أْٓدْٓفؤادْعمٍْالعاجز ْ

أستاذْدكتور ْ

أصوؿْالتربيةْ ْ

الجامعةْالسَلمية ْ

6

أْْ.دْ.محمودْخميؿْأبوْدؼْ ْ

أستاذْمتميز

أصوؿْالتربيةْ ْ

الجامعةْالسَلمية ْ

7

دْٓحمدافْعبدْا﵀ْالصوفي ْ

أستاذْمشارؾ

أصوؿْالتربيةْ ْ

الجامعةْالسَلمية ْ

8

دْٓفايزْكماؿْشمداف ْ

أستاذْمشارؾ

أصوؿْالتربيةْ ْ

الجامعةْالسَلمية ْ

9

دْ.إيادْعميْيحييْالدجنيْ ْ

أستاذْمشارؾ

أصوؿْالتربيةْ ْ

الجامعةْالسَلمية ْ

10

دْٓمحمودْإبراىيـْخمؼْا﵀

أستاذْمساعد

أصوؿْالتربيةْ ْ

جامعةْْاْلقصٍ

11

دْ.ناجيْرجبْسكر ْ

أستاذْمشارؾ

أصوؿْالتربيةْ ْ

جامعةْْاْلقصٍ

12

دْ.محمدْحاتـْأبوْسمعافْ ْ

أستاذْمساعد

المغةْالعربيةْ ْ

جامعةْاْلقصٍْ ْ

13

دْ.رائدْْحسيفْالحجار ْ

أستاذْمشارؾ

أصوؿْالتربيةْ ْ

جامعةْْاْلقصي

14

أْْ.دْ.زيادْعميْالجرجاويْ ْ

أستاذْدكتور ْ

أصوؿْالتربيةْ ْ

جامعةْْالقدسْالمفتوحة

15

دْ.ماجدْمحمدْأبوْسَلمةْ ْ

أستاذْمساعد

عمـْالنفسْ ْ

جامعةْغزة ْ

16

دْ.محمودْعبدْالمجيدْعساؼ ْ

أستاذْمساعد

أصوؿْالتربيةْ ْ

و ازرةْالتربيةْوالتعميـْالعالي ْ

17

دْْ.زكي رمزيْمرتجي ْ

أستاذْمساعد

أصوؿْالتربيةْ ْ

و ازرةْالتربيةْوالتعميـْالعالي ْ

18

دْ.نبيؿْمحمودْالصالحي ْ

أستاذْمساعد

اإلدارةْالتربوية ْ

وكالةْالغوثْالدولية ْ

19

دْ.رأفتْحسفْاليباش ْ

أستاذْمساعد

المغةْالعربية ْ

وكالةْالغوثْالدولية ْ

20

دْْ.كماؿْمحمدْالينداويْ ْ

أستاذْمساعد

جودةْاْلنظمةْاإلدارية ْ

وكالةْالغوثْالدولية

21

دْْ.سامحْخميؿْالجبور ْ

أستاذْمساعد

أنظمةْكمبيوتر ْ

وكالةْالغوثْالدولية

22

دْ.كامؿْعبدْالفتاحْأبوْشممةْ ْ

أستاذْمساعد

23

دْٓعبدْالنبيْفتحيْأبوْسمطاف ْ أستاذْمساعد

2

24

أْ.محمدْخميؿْأبوْىاشـ ْ

ماجستير

188

أساليبْومناىجْالتدريس ْ

مكافْالعمؿ ْ

وكالةْالغوثْالدولية

أساليبْومناىجْالتدريس ْ

وكالةْالغوثْالدولية

التخطيطْالستراتيجي ْ

وكالةْالغوثْالدولية ْ

جامعوووو األزىوووور – غووووزة

يهذك رلى ( ) 3

عمووادة الدراسووات العمِووا

كمِوووووووووووووووووو التربِوووووووووووووووووو
قسووووووم أصووووووول التربِوووووو

استبانتِن فُ صورتيما النيائِ

<

أخُ المعمم /أختُ المعمم

ْ

 ............المحترم /المحترم

السالم عمِكم ورحم اهلل وبركاتو...

يقوـْالباحثْبػإجراءْد ارسػةْكمتطمػبْتكميمػيْلنيػؿْدرجػةْالماجسػتيرْفػيْأصػوؿْالتربيػةْمػفْجامعػةْ

اْلزىػػر-غ ػزةْْوىػػيْبعن ػواف"ْ:درجوو ممارسووو القِوووادة الم َوَّز َعوو لووودى موودِري مووودارس وكالوو الغووووث فوووُ
محافظات غزة وعالقتيا باإلبداع اإلداري من وجي نظر معممِيم ".
وقػدْتطمػبْإجػراءْالد ارسػةْإعػدادْاسػػتبانتيفْ:اْلولػٍْتتعمػػؽْبقيػاسْدرجو ممارسو القِووادة الم َوَّز َعو

لووودى مووودِري مووودارس وكالووو الغووووث فوووُ محافظوووات غوووزةْ،واشػػتممتْعمػػٍْأربعػػةْمجػػالتْ،بينمػػاْأعػػدتْ

السػػتبانةْالثانيػػةْلقيػػاسْدرجووو ممارسووو مووودِري المووودارس اإلبوووداع اإلداري مووون وجيووو نظووور معمموووِيمْ،
واشتممتْعمٍْخمسةْمجالتْ ْ.

ػذاْيرجػػٍْمػػنكـْْالتكػػرـْباإلجابػػةْعمػػٍْفق ػراتْىػػاتيفْالسػػتبانتيفْبوضػػعْإشػػارةْ(ْ)فػػيْالمكػػافْ
لػ ُ

المناسبْبجانبْكؿْفقرةْمفْوجيةْنظركـْبكؿْموضوعيةْودقػةْ،عممػاًْبػأفْإجابػاتكـْسػتعامؿْبسػريةْتامػةْ،
وستستخدـْْلغراضْالبحثْالعمميْفقطْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.
شاكرِن لكم حسن تعاونكم ْ

واقبموا فائق االحترام والتقدِر

الباحث /محمد رجب ربِع

البِانات األولِ  :يرجٍْوضعْإشارةْ(ْ)فيْالمربعْالمناسبْ .
 .1الجنس:
 .2المؤىل العممُ :

أنثٍ

ذكرْْْْْ،

دبموـْكميةْالمجتمعْْْْْْْْْْْْ،بكالوريوسْْْْْْْْْْْْْ،دراساتْعميا

 .3التخصص الجامعُْْْْْْْْْْْْ:عموـْتطبيقيةْْْْْْْْْْْْْْ،عموـْإنسانيةْ
 .4سنوات الخدم :

أقؿْمفْْ5سنواتْْْْْْْْ،مفْْ10ْ–ْ5سنواتْْْْْْْْْ،أكثرْمفْْ10سنوات
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االستبان األولٍ
القِادة الم َوَّزَع

التعرِف اإلجرائُ لمقِادة الموزع  :ىيْأسموبْجديدْفيْالقيادةْوظؼْمفْقبؿْمديريْمدارسْوكالةْ
الغوثْبمحافظاتْغزة ْبيدؼْإعدادْالقادةْمفْالمعمميفْفيْالمرحمةْاْلساسيةْْ،ليكونواْقادةْبجانبْمديرْ
المدرسةْمفْخَلؿْمنحيـْعددًاْمفْاْلدوارْالرسميةْأوْغيرْالرسميةْومشاركتيـْفيْصنعْالق ارراتْ
لتحقيؽْأىداؼْالمدرسة.

المجال األولْ:الرؤيةْوالرسالةْواْلىداؼْ:قدرةْمديْريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة عمٍْ
ياْالكبرا
ْ
تبنيْوتعميـْوتحقيؽْرؤيةْالمدرسةْوْرسالتياْوأىداف
كبِرة جد ًا

انفقرة

انرقﻢ
1

ُيشرؾْمديرْمدرستيْالمعمميفْفيْوضعْرؤيةْواضحةْلممدرسةْ .

3

ُيوضحْمديرْمدرستيْلمطمبةْرؤيةْالمدرسةْورسالتياْ .

كبِرة

متوسط

قمِم

قمِم جداً

ُيشجعْمديرْمدرستيْالمعمميفْلتحقيؽْرؤيةْالمدرسةْ .

2

ُيعمـْمديرْمدرستيْرسالةْْالمدرسةْعمٍْالمعمميفْ .

4

ُيناقشْمديرْمدرستيْمجمسْأولياءْاْلمورْفيْرسالةْالمدرسةْْ .

5

يتحدثْمديرْمدرستيْبقناعةْعفْاليدؼْاْلسمٍْالذيْنقوـْبوْ .

6

ُيشرؾْمديرْمدرستيْالمعمميفْفيْوضعْاْلىداؼْالستراتيجيةْْ

7

لممدرسةْ .

يضعْمديرْمدرستيْخطةْتحسيفْمدرسيةْكأساسْلمتقدـْ .

8

المجال الثانُ :المسئولِ المشترك  :شعور ْمديْري ْمدارس ْوكالة ْالغوث ْالدولية ْبمحافظات ْغزةْ
والمعمميفْ،والطمبةْ،وأولياءْاْلمورْبالمسئوليةْتجاهْالخططْوالسياساتْ،وكذلؾْصنعْْالقرارْلرفعْمستواْ

المدرسة.

كبِرة جداً

انرقﻢ

انفقرة

1

ُيعززْمديرْمدرستيْثقةْالمعمميفْبأدوارىـْفيْتحقيؽْأىداؼْالمدرسةْ .

3

ُيشرؾْمديرْمدرستيْالمعمميفْباتخاذْالقْارراتْ .

2
4
5
6

َيحثْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْإبداءْآْرائيـْ .

ُيوازيْمديرْمدرستيْبيفْأداءْالعمؿْوالعَلقاتْاإلنسانيةْمعْالمعمميفْ .
يحفزْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْقيادةْاْلنشطةْالمدرسيةْ .
يشارؾْمديرْمدرستيْالمعمميفْفيْمناسباتيـْالجتماعيةْ .
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كبِرة

متوسط

قمِم

قمِم جداً

يفسحْمديرْمدرستيْالمجاؿْلممعمميفْالجددْإلظيارْقدْراتيـْ .

7

يشجعْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْالعمؿْالجماعيْلتحقيؽْأىداؼْ

8

المدرسةْ .

المجال الثالث  :الممارسات القِادِ  :قدرةْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزةْعمٍْ
تفويض الصَلحيات ْلممعمميف ْوتوزيع ْالمياـ ْعمييـ ْوتدريبيـ ْوالتعامؿ ْمعيـ ْبشفافية ْوالسماح ْليـْ

بالمشاركةْباتخاذْالق اررات لقيادة المدرسة.

كبِرة جداً

انرقﻢ

انفقرة

1

ُْيوزعْمديرْمدرستيْالمياـْاإلداريةْعمٍْالمعمميفْحسبْقد ارتيـْ .

3

ُيدربْمديرْمدرستيْالمعمميفْلمقيادةْفيْالمستقبؿْ .

2

ُيفوضْمديرْمدرستيْبعضْالمعمميفْإلدارةْالجتماعاتْ .

4

يتعامؿْمديرْمدرستيْبشفافيةْمعْالمعمميفْ .

5

ُيشكؿْمديرْمدرستيْالمجافْالمدرسيةْلقيادةْاْلنشطةْالتعميميةْ .

7

يسمحْمديرْمدرستيْلممعمميفْذويْالخبرةْبممارسةْأدوارْفيْقيادةْ

8

ُيشجعْمديرْمدرستيْالمعمميفْلممشاركةْفيْاْلعماؿْاإلداريةْ .

6

كبِرة

متوسط

قمِم

قمِم جداً

ُْيعززْمديرْمدرستيْقدراتْالمعمميفْالقياديةْ .
المدرسةْ .

المجال الرابع :الثقاف المدرسِ  :السماتْوالخصائصْالتيْتتميزْبياْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْ
بمحافظاتْغزة عفْالمدارسْالحكوميةْوالخاصةْ .
انفقرة

انرقﻢ
1

كبِرة جد ًا

ييتـْمديرْمدرستيْباْلنشطةْالمدرسيةْالتيْتخدـْالمجتمعْ
المحميْ .

2

ُيييئْمديرْمدرستيْمناخاًْْتعا ْونياًْْلَلتصاؿْوالتواصؿْمعْأولياءْ

3

ُْي ْوفرْمديرْمدرستيْال ْوقتْالكافيْلممعمميفْلتحقيؽْإنجازاتْ

4

ُيشجعْمديرْمدرستيْالطَلبْلتمثؿْالقيـْاْلخَلقيةْ .

اْلمورْ .

لممدرسةْ .
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كبِرة

متوسط

قمِم

قمِم جداً

5
6

ُْيعززْمديرْمدرستيْ ْرْوحْالمبادرةْلداْالمعمميفْ .
يتعامؿْمديرْمدرستيْباحتراـْمعْالمعمميفْ .

7

ُيرحبْمديرْمدرستيْبأفكارْالمعمميفْالجديدةْ .

8

ُْيشجعْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْالمشاركةْالفاعمةْفيْتطويرْ
المدرسةْ .

االستبان الثانِ

اإلبداع اإلداري

التعرِف اإلجرائُ لإلبداع اإلداري :مجموعة ْمف ْالطرؽ ْواْلساليب ْواْلفكار ْاإلدارية ْالخَلقة ْالتيْ
يتبعياْمديروْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزةْ ْلتحقيؽْاْلىداؼْالمرجوةْْلممدرسةْبفعاليةْ
أكبر.

المجال األول :األصال ْْ:قدرةْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة عمٍْْإنتاجْأفكار ْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلـْيسبقيـْإليياْأحدْفيْقيادةْالمدرسة.
انرقﻢ
1

كبِرة جداً

انفقرة
يتحدثْمديرْمدرستيْبتوسعْحوؿْالمواضيعْالمتعمقةْبالمدرسةْ .

2
3

يقدـْمديرْمدرستيْأفكاراْغيرْمسبوقةْمفْأحدْفيْمجاؿْالعمؿْْ .
ً

المواقؼْالحرجةْالتيْتواجوْالمدرسةْ .
يتصرؼْمديرْمدرستيْبحكمةْفيْ ْ

4

َيحثْمديرْمدرستيْالمعمميفْعمٍْطرحْأفكارْجديدةْلتطويرْالمدرسةْ .

6

يبتعدْمديرْمدرستيْعفْاْلفكارْالمألوفةْفيْإدارةْمدرستوْ .

5

كبِرة

متوسط

قمِم

قمِم جداً

ُْينجزْمديرْمدرستيْأعمالوْبأسموبْجديدْ .

المجال الثانُ :الطالق  :قدرةْمديريْمدارسْ ْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزةْعمٍ إنتاج أكبر ْ ْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْقدر ممكف مف اْلفكار حوؿ موضوع معيف.
انرقﻢ

كبِرة جداً

انفقرة

1

يتبنٍْمديرْمدرستيْأفكا اًرْجديدةْلتطويرْالعمؿْ .

3

ُيؤثرْمديرْمدرستيْعمٍْالمعمميفْأثناءْالتعامؿْمعيـْبأفكارهْالجديدةْ .

2

ُيطورْمديرْمدرستيْأساليبْجديدةْفيْحؿْالمشكَلتْاإلداريةْ .

4

ُيدافعْمديرْمدرستيْعفْأفكارهْالجديدةْبموضوعيةْ .
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كبِرة

متوسط

قمِم

قمِم جداً

5

يضعْمديرْمدرستيْبدائؿْعديدةْقبؿْاتخاذْالقرارْ .

6

ُيعطيْمديرْمدرستيْأكثرْمفْفكرةْلمموقؼْالواحدْفيْآفْواحدْ .

7

يس ػػتخدـْم ػػديرْمدرس ػػتيْالعص ػػؼْال ػػذىنيْلتولي ػػدْأكب ػػرْق ػػدرْم ػػفْاْلفك ػػارْ

الجديدةْ .

المجال الثالث :المرون  :قدرة مديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة عمٍْإنتاجْعددْْ ْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْمتنوعْمفْاْلفكارْو تغيير الحالة الذىنية بتغيير الموقؼ.
انفقرة

انرقﻢ
1

كبِرة جداً

يتكيؼْمديرْمدرستيْمعْطبيعةْالمواقؼْالمختمفةْفيْالعمؿْ .

2

ُيقدرْمديرْمدرستيْالمواقؼْالتيْتحدثْفيْالعمؿْمفْجوانبْمختمفةْ .

4

يتعامؿْمديرْمدرستيْفيْالعمؿْبروحْالقانوفْ .

5

يفوضْمديرْمدرستيْبعضْالصَلحياتْلممعمميفْ .

3

6

كبِرة

متوسط

قمِم

قمِم جداً

يشجعْمديرْمدرستيْالتنوعْفيْاْلفكارْالتيْيطرحياْالمعمموفْ .

يغيرْمديرْمدرستيْرأيوْعندماْيراْبدائؿْأفضؿْ .
انمجال انرابغ :انحساسيت نهمشكالث :قدرةْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة ﻋهﻰ

اكزشبف انًشكالد المختمفة في المواقؼ المختمفةْوالوقايةْمنياْقبؿْحدوثياْوالعمؿْعمٍْحمياْفيْحاؿْ
حدوثيا.
انفقرة

انرقﻢ
1

كبِرة جداً

يستثمرْمديرْمدرستيْالفرصْالمتاحةْفيْالعمؿْالمدرسيْ .

2

يواجوْمديرْمدرستيْمشكَلتْالعمؿْقبؿْحدوثياْ .

3

يرص ػػدْمػػػديرْمدرس ػػتيْالتيديػػػداتْالمػػػؤثرةْعمػػػٍْالعمػػػؿْالمدرسػػػيْلمقض ػػاءْ

4

عميياْ .
يستفيدْمديرْمدرستيْمفْعوامؿْالقوةْفيْالمدرسةْلمواجيةْالمشكَلتْْ .

5
6

ُيذلؿْمديرْمدرستيْالصعوباتْلمتغمبْعمٍْالمشكَلتْالمتوقعةْ ْ.

يمتمؾْمديرْمدرستيْرؤيةْواضحةْلحؿْمشكَلتْالعمؿْ .

7

لْمنطقيةْْلمشكَلتْالعمؿْ .
يقترحْمديرْمدرستيْحمو ً
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كبِرة

متوسط

قمِم

قمِم جداً

انمجال انخامس :انمخاطرة :قدرةْمديريْمدارسْوكالةْالغوثْالدوليةْبمحافظاتْغزة ْعمٍْأخر شيبو
انًجبدزح في رجُي اﻷفكبز واﻷﺳبنيت اندديدح ،وانجحش ﻋٍ حهول نﻬب في
انوقذ َﻔسه انري يكوٌ فيه انًديس ﻋهﻰ اﺳزعداد نزحًم انًسئونيخ انُبردخ
ﻋٍ اﻷﻋًبل انزي يقوو ثﻬب.
انرقﻢ

كبِرة جد ًا

انفقرة

1

يتخذْمديرْمدرستيْقرْاراتْجريئةْلمصمحةْالعمؿْ .

2

يتحمؿْمديرْمدرستيْآثار التحدياتْالتيْيواجيياْفيْالعمؿْ .

3

ُيفضؿْمديرْمدرستيْالعمؿ ضمف فريؽ تسوده روح المبادرةْ .

5

يتقبؿْمديرْمدرستيْانتقادات اآلخريف بصدر رحبْ .

6

يسمحْمديرْمدرستيْبقدرْمفْالمخاطرةْالمعقولةْعندْاتخاذْالق ارراتْ .

4

يتحمؿْمديرْمدرستيْمسئوليةْمايقوـ بو مف أعماؿ ْ .

واقبموا فائق االحترام والتقدِر
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كبِرة

متوسط

قمِم

قمِم جداً

يهذك رلى ( ) 4

كتاب تطهُم ادلهًح

ْ

ْ
ْ
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