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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية الإبداع لدى
املعلمني من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س ،وتكون جمتمع الدرا�سة من م�ساعدي
مديري املدار�س الأ�سا�سية ومديراتها جميعهم يف مديرية الرتبية والتعليم /ق�صبة �إربد،
وذلك يف العام الدرا�سي 2015/2014م والبالغ عددهم ( )164م�ساعداً ،اختريت عينة
الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية حيث تكونت من ( )92من م�ساعدي مديري املدار�س ومديراتها،
منهم ( )40م�ساعد مدير ،و ( )62م�ساعدة مديرة.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طورت ا�ستبانة �أدا ًة جلمع البيانات ا�شتملت على ()34
فقرة توزعت على خم�سة جماالت هي :الأ�صالة ،حت�سني البيئة املدر�سية ،القدرة على حل
امل�شكالت ،العملية التدري�سية ،والتمكني ،ومت الت�أكد من �صدق اال�ستبانة وثباتها.

وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
�1.1أن دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف «تنمية الإبداع لدى املعلمني من وجهة نظر
م�ساعدي مديري املدار�س يف ق�صبة اربد كان بدرجة قليلة».
2.2عدم جود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α≥ 0.05بني
متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية
الإبداع لدى معلمي املدار�س يف مديرية الرتبية والتعليم /ق�صبة �إربد ،تعزى ملتغريات
اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة.
ويف �ضوء النتائج �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة عقد دورات تدريبية ملديري املدار�س من
�أجل تطوير كفاياتهم يف جمال تنمية الإبداع وتعزيز الإبداع لدى املعلمني ،ومهارات حل
امل�شكالت ،والعمل على توفري بيئة منوذجية �آمنة لتنمية الإبداع وغر�س القيم الإبداعية،
واالهتمام باملبدعني ،واال�ستفادة من الربامج العاملية القائمة على تنمية الإبداع وتطبيقها
على املدار�س.
الكلمات املفتاحية :تنمية الإبداع لدى املعلمني ،مديرو املدار�س الأ�سا�سية.
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The Role of the Fundamental Principals in the Development of
Creativity Among Teachers from the Assistant Directors› Viewpoint

Abstract:
The aim of the study is to reveal the fundamental role of school principals
in the development of creativity among teachers from assistant directors›
viewpoint in the Education Directorate in Irbid.
The study population consisted of (164) who are all assistant directors
during the academic year 2015/ 2014, and the study sample consisted of (92)
assistant directors from both (Male, Female) who were selected randomly.
The questionnaire consisted of (34) items distributed into five domains:
originality, improvement of school environment, ability to solve problems,
teaching process and its improvement. The validity and reliability of the
instrument were verified. After analyzing the results using the statistical
method (SPSS) , they showed that the role of elementary school principals
in the development of creativity among teachers was low- grade, and there
were no statistical significant differences according to the variable gender,
qualifications and years of experience. The study recommended holding
training sessions for primary school principals to promote innovation,
creativity and a suitable environment.
Key word: Developing creative of teachers, basic school princip
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مقدمة:
�إن ما نعي�شه اليوم من تقدم وتطور علمي يف املجاالت جميعها �أ ّدى �إىل تكثيف اجلهود
من �أجل املحافظة على هذا امل�ستوى من التقدم والرقي ،وال�سعي للو�صول مل�ستوى �أعلى؛
وهذا ما متثله الطبيعة الب�رشية التي فطر اهلل الإن�سان عليها من حيث �سعيه الدائم للبحث
م�ستخلف يف هذه الأر�ض ،ومكل ٌَّف بعمارتها واملحافظة عليها ،لذا ُو ِّجهت
عن الأف�ضل ،لإنه
ٌ
التعليمي ،وهو املجال املعني ب�إعداد الفرد القادر على
الرتبوي
جميع اجلهود �إىل املجال
ّ
ّ
امل�ساهمة بفعالية يف التقدم والرقي العاملي.
ونتيجة للتقدم الهائل يف جماالت احلياة كافة ،كان ال ب ّد من الإلتفات بفعالية اىل
اجلانب الإداري وبخا�صة الإدارة الرتبوية ،لذا �سعت امل�ؤ�س�سات القائمة على �إدارة العملية
الرتبوية �إىل التخلي عن ال�سيا�سات الإدارية القدمية ،والتنويع يف �أ�ساليب �إدارة امل�ؤ�س�سة،
وتوفري كوادر مميزة من العاملني ،و�أفراد مبدعني يف خمتلف املجاالت ،وتوظيف تقنيات
�إبداعية جديدة مل تكن معروفة من قبل ،لتكون هذه امل�ؤ�س�سات �أكرث قدرة على املناف�سة
ومواجهة التحديات امل�ستقبلية (الزهري231 :2002 ،؛ عبابنة وال�شقران. )464:2013 ،
فالإبداع �أ�صبح حاجة ملحة يجب توافرها يف مدير املدر�سة ،ا�ستجابة للتغريات
وجه االهتمام لتنمية
التي �أُنيطت بدور املدر�سة نتيجة التوجهات الرتبوية احلديثة ،حيث ِّ
�شخ�صية الفرد ليكون قادراً على البحث واالبتكار والإبداع ،وحتقيق النمو املتكامل ل�شخ�صية
الفرد املتعلم معرفي ًا ووجداني ًا ومهارياً ،وهذا ما يجب �أن تهتم به الإدارة املدر�سية وت�سعى
مل�ساعدة املعلمني للو�صول �إليه ,ليتمكنوا من تعليم الطلبة كيف يفكرون ويبدعون (العاجز
و�شلدن.)6:2010 ،
واقرتن جناح مدير املدر�سة يف القيام بدوره بفاعلية مبدى �إيالئه جانب التطوير
الذاتي لنف�سه ،و�أن ال يكتفي بحد معني من الكفاءة والفعالية ،ويجب �أن يفكر دوم ًا بالأف�ضل
و�أنه مل ي�صل بعد للم�ستوى الذي يطمح �إليه ،و�أن يكون لديه طموح ودافعية قادرة على تفجري
للتكيف مع متطلبات الع�رص ،وم�ساعدة وتوجيه العاملني معه
ما لديه من طاقات �إبداعية
ّ
لالنتقال من مرحلة ال�سكون والتفكري املحدود�,إىل مرحلة الطموح وحفز القدرات الإبداعية
واالبتكارية لديهم ،بحيث ي�صبح ال�سعي للتجديد وتوليد الأفكار الب ّناءة واالبتكار ،املحك
الأ�سا�سي الذي يدير العملية التعليمية يف املدر�سة ،والذي يوجب على مدير املدر�سة الناجح
�أن يكون ملم ًا مبجموعة من الأ�شياء منها� :أهداف التنظيم ومبادئه وغاياته ،والواجبات
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وامل�سئوليات ،والهيكل التنظيمي وتوجهاته ،ومبادئ الإدارة العلمية (علي59 :2002 ،؛
حريري.)168 :2012 ،
فالإبداع يحتاج �إىل تفعيل عمل الدماغ الب�رشي من �أجل الو�صول للتجديد والإبتكار،
وامل�ؤ�س�سة التعليمية هي املكان الأن�سب للتعامل مع الدماغ الب�رشي وحفز طاقاته وقدراته
الإبداعية ،ولهذا حتتاج هذه امل�ؤ�س�سة �إىل مدير يتميز بالإبداع ل ُتكمل م�سريتها وترقى
مبجتمعها ،ومتثل هذه الظاهرة �إحدى الظواهر املميزة للمجتمعات املتقدمة ،حيت ت�ستطيع
املدر�سة �أن ت�ضع نف�سها بقوة على اخلريطة الرتبوية والتعليمية القادرة على مواكبة
ركب احل�ضارة الب�رشية ،مما دفع الأمم واملجتمعات الب�رشية �إىل حماولة تطوير �أبنائها
و�إمكاناتها للحاق بهذا الركب با�ستثمار كل طاقاتها و�إمكاناتها وثرواتها ،وعلى ر�أ�سها
الرثوة الب�رشية يف ظل هذا التقدم احل�ضاري املطرد ،وذلك ب�إعمال الفكر وبذل اجلهد ،وحفز
الدماغ الب�رشي للإبداع من �أجل تطوير احلياة الإن�سانية ،وحتقيق التقدم والرخاء (اللخاوي،
38 :2008؛ �أبو الوفا.)157 :2006 ،
وعلى الرغم من اجلهود التي بذلها العامل العربي يف �سبيل الإهتمام باملبدعني
ورعاية الإبداع يف خمتلف املجاالت ،ف� ّإن ما نالحظه من تقدم يف هذا املجال مقارنة
مع الدول االخرى التي �سعت لتنمية احلركة الإبداعية يف جمتمعاتها ،لي�س بامل�ستوى
فعالة ،وتنطلق
املطلوب ،والذي يتوجب �أن نكون عليه ،لهذا يجب تفعيل دور املدر�سة لتكون ّ
منها رعاية الطلبة و�إبداعاتهم التي تتنا�سب وقدراتهم التي يكون لها الأثر الفاعل يف بناء
الإن�سان املُبدع يف خمتلف املجاالت ،ملا ميتلكه املدير املبدع من قدرة على رف�ض الأفكار
التقليدية ,وال�سعي امل�ستمر للأف�ضل وا�ست�رشاق امل�ستقبل بطموح وحت ِّد (الزبيدي:2001 ،
165؛ حمادات )314 :2008 ،فالإبداع هو فكرة �أو �سلوك جديد ومبتكر يف بيئة العمل
(. )Richard, 1992, 254
ويف �ضوء مفاهيم الإبداع ف�إن دور مدير املدر�سة مل يعد دوراً روتيني ًا يهدف �إىل
�سري املدر�سة �سرياً روتيني ًا وفق قواعد وتعليمات حمددة ،بل �أوجب تطور العملية الرتبوية
واملهمات املو�صوفة له
مهمات وم�س�ؤليات جديدة جتاوزت التعليمات
َّ
والتعليمية عليه َّ
كمدير للمدر�سة ،وانطلقت باجتاه بذل اجلهود احلثيثة من �أجل توفري البيئة التعليمية
املالئمة لتمكني الطلبة من النمو عقلي ًا وج�سمي ًا وديني ًا واجتماعي ًا بحيث يكونون قادرين
على التفكري ال�سليم وحتمل م�س�ؤولياتهم امل�ستقبلية ،وكل هذا ال يت�أتى � اّإل من خالل مدي ٍر
قادر على االرتقاء مب�ستوى املعلمني ،و�إعدادهم لتحمل امل�س�ؤوليات اجلديدة ملعلم
مبدع ٍ
ٍ
الع�رص احلديث (عطيوي . )83 :1999 ،فالإبداع هو ” :ا�ستحداث �شئ جديد و�أ�صيل ي�ضاف
�إىل ر�صيد التعلم �أو تطوير ما هو قائم ليبدو جديداً” (اللخاوي )7 :2008،للح�صول على
315

دور مديري املدارس األساسية في تنمية اإلبداع لدى املعلمني
من وجهة نظر مساعدي مديري املدارس

د .مسلم يوسف الطيطي
أ .رائد سليمان ابداح
د .محي الدين جرادات

التميز الإداري يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية.
كانت بدايات الإبداع ودرا�سته يف مو�ضوعات علم النف�س؛ لذا كان �أول من عرف
الإبداع علماء النف�س (جروان . )83 :1999 ،وتعريف الإبداع هو �أكرث تعريفات املفاهيم
امل�ستخدمة يف علم النف�س �صعوبة (ح�سني ،)40 :2004 ،حيث ُع ِّرف االبداع من زوايا
وبناء على املجال الذي يرتبط به املو�ضوع ،لذا تعددت تعريفات الإبداع واختلفت
خمتلفة
ً
�آراء الباحثني حول تف�سريه فرتى �أمابايل (� )Amabile, 1997, p. 40أن الإبداع “ �إنتاج
�أفكار جديدة مل ي�سبق �أن تطرق �إليها �أحد� ،رشيطة �أن تكون الأفكار اجلديدة مالئمة للم�شكلة
�أو املوقف احلا�رض”.
وعرفه �شقورة ( )42 :2012ب�أنه« :العملية التي ت�ؤدي �إىل ابتكار �أفكار جديدة لدى
مدير املدر�سة ،بحيث جتعله قادراً على �إجناز العمليات الإدارية ،وحتقيق �أهدافه ومتكِّنه من
و�ضع ت�صورات م�ستقبلية حديثة»
ولأهمية الإدارة املدر�سية يف �إدارة العملية التعليمية والرتبوية يف امليدان ،ودورها
املبا�رش يف التعامل مع الأفراد ب�أفكارهم و�آمالهم وطموحاتهم واحباطاتهم ،يف ظل جممل
التغريات ال�رسيعة املحيطة باملدر�سة ،كان ال ب ّد من متيز جانب الإبداع الإداري الرتباطه
باتخاذ قرارات ت�ؤثر بفاعلية يف العاملني واملحيطني به كافة ،ومواجهة امل�شكالت والأعباء
الكثرية واملعلومات اجلديدة املت�سارعة الواجب التعامل معها ،لذا اجتهت الأنظار للإبداع
الإداري ملا مي ّثله من و�سيلة التخاذ قرارات ،وممار�سات تبد�أ بالإدراك للموقف القائم،
ويتبعها االهتمام وجمع املعلومات ،ومن ثم تقومي البدائل املتاحة وجتريبها ،وتب ّني فكرة
معينة �أو رف�ضها� ،أو ممار�ستها ك�سلوك ،كل هذا كان عام ًال يف بيان دور الإبداع الإداري
التعرف �إىل قدرة امل�ؤ�س�سة التعليمية يف حتقيق
و�أهميته واالهتمام به ك�آليه �أ�سا�سية يف
ُّ
�أهدافها ( Spence, 1994؛ ن�رص.)42 :2008 ،
وقد �أ�شار ال�رشاري (� )16 :2008إىل الإبداع ب�أنه“ :العملية التي يرتتب عليها ظهور
فكرة �أو خدمة جديدة ميكن تبنيها من قبل الإداريني يف وزارة الرتبية والتعليم ،بحيث
وعرف حمادات ( )315 ،2008الإبداع الإداري ب�أنه:
ينتج عنها �إحداث تغريات �إيجابية”ّ .
“املقدرة على ابتكار �أ�ساليب و�أفكار ميكن �أن تلقى التجاوب الأمثل من العاملني ،وحتفزهم
ال�ستثمار قدراتهم ومواهبهم لتحقيق الأهداف التنظيمية”.

خصائص اإلبداع:
�أ�شار كل من ع�ساف ( )1995 :32وعيد ( )2008 :15وبلواين (� )2008 :18إىل �أهم
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خ�صائ�ص الإبداع الإداري وهي:
�1.1أن الإبداع عملية تتطلب مراحل عدة ،وحتتاج لقدرات عقلية قادرة على �إنتاج فكرة

�أو عمل جديد.
2.2يتنوع جهد الإبداع وما ينتج عنه ،فقد يكون مادي ًا ملمو�ساً� ،أو ذا قيمة تنعك�س
�آثارها على الفرد �أو املنظمة �أو املجتمع� ،أو ب�صورة منتج �أو خدمة.
3.3ميتلك كل فرد قدرات �إبداعية تبقى كامنة داخله وتظهر يف ثالثة جماالت،
توجهاته ،و�سلوكه ،والعمليات اخلا�صة بطريقة تفكريه.
4.4الإبداع �سلوك �إن�ساين ميتلكه كافة الأفراد ،وتتفاوت درجاته تبع ًا لعوامل الوراثة
والبيئة والرتبية.
5.5الإبداع علم نظري جتريبي قابل للتبديل والتغري باختالف الظروف البيئية
والإجتماعية والزمن ،وما قد يكون مثالي ًا ومقبوالً اليوم ،ي�صبح غري مقبول يف وقت اخر.
�6.6إن املح�صلة الإبداعية الفاعلة ت�صبو دائم ًا �إىل القمة والقيادة والتميز.
ولأهمية مدير املدر�سة يف تنمية قدرات و�إمكانات املعلمني والعاملني معه وتوجيههم
جتاه العمل الإبداعي ك ٌّل يف جماله ،ف�إن على مدير املدر�سة الوعي بالبيئة املحلية املحيطة
به ودرا�ستها ال�ستغالل الإمكانات املتوافره فيها لزيادة م�ساحة الفاعلية للمدر�سة
والعاملني فيها ،وبالتايل تنمية قدراتهم و�أفكارهم لإبداعهم يف عملهم (من�شورات جامعة
القد�س املفتوحة. )325 ،1995 :324 ،

وهناك جماالت رئي�سة ميكن ملدير املدر�سة امل�ساهمة يف تنمية ابداعات
املعلمني فيها وهي( :ال�شيخ57 :1989 ،؛ اخلطيب96 :2003 ،؛ اللخاوي:2008 ،
)18-16
�1.1إثراء املنهاج واخلربات.
�2.2صنع القرارات وبلورة قرارات �صائبة وحكيمة.
3.3توجيه املعلمني والعاملني يف املدر�سة نحو الإبداع.
4.4توفري الإمكانيات املتاحة لتنمية الإبداع.
5.5اال�ستفادة من �أفكار املعلمني والطالب والعاملني الإبداعية ،وتوفري البيئة الآمنة
للتعلم.
6.6بناء عالقة ايجابية مع املجتمع املحلي.
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احلدية يف �إ�صدار التعليمات.
7.7العمل على �إثارة املعلمني ب�شكل م�ستمر ،والإبتعاد عن
ِّ
وليتمكن مدير املدر�سة من حتقيق النجاح املطلوب يف �أي من املجاالت لتنمية
�إبداعات املعلمني ،ال ب َّد �أن ين�سجم �سلوكه من طبيعة املوقف ،وذلك ب�أن يكون �سلوكه �سلوك ًا
ابداعياً ،قادراً على توليد الأفكار وحل امل�شكالت وتوفري �أ�ساليب العمل ،و�أن يكون م�صدراً
لبث الثقة لدى املعلمني ،ويوفر لهم بيئة العمل الآمنة امل�ساعدة يف خلق الإبداع وح�صول
التغري ،فال�سلوك الإبداعي هو املعيار الدقيق وال�صحيح لإي عملية تغري منتظرة (Ventrla.
. )2003

وهناك قدرات ومهارات �أ�سا�سية ال بد ملديري املدار�س من التمكُّن منها ،لأنها
الطريق امل�ؤدي للإبداع وقد ذكرها �أبو جادو ( )31-30 :2007وحب�ش ( )27 :2005وهي:
♦ ♦الطالقة :وهي القدرة على ت�شكيل �أكرب عدد ممكن من الإ�ستجابات جتاه امل�شكلة

�أو املثري ،وال�رسعة وال�سهولة يف ت�شكيلها ،ومبا �أن قدرة الطالقة هي قدرة مهمة للمعلمني
والطلبة على حد �سواء ،لذا ف�إنه يتوجب على مديري املدار�س �إدخال هذه القدرة يف احل�سبان
عند التخطيط الإ�سرتاتيجي للعملية التعليمية التعلمية.
♦ ♦املرونة :وهي تنوع الإ�ستجابات وتباينها من الناحية الكيفية� ،أي �أنها ا�ستجابات
غري متوقعة ،واملبدع يبتعد عن الروتني ،ويظهر �رسعة ومرونة يف ا�ستخدام املفاهيم اجلديدة
التي طورها واخلربات التي تعر�ض لها ،وتعد املرونة �أحد قدرات العمليات املعرفية.

♦ ♦الأ�صالة :وهي القدرة على و�ضع ا�ستجابات قليلة التكرار والتي تتميز بالقبول
االجتماعي ،والأ�صالة تعني عدم تكرار �أفكار الآخرين ،و�إيجاد �أفكار غري عادية تتعدى
حدود امل�ألوف ،وتكون بعيدة املدى وذات ارتباطات بعيدة وذكية ،والأ�صالة ت�ساعد
املعلمني والطلبة على التمرين الذهني وربطه بالعمليات املحيطة بهم ،وت�ساعدهم يف حل
امل�شكالت وفق �أ�صول وقواعد غري م�ألوفة ،والو�صول �إىل �إحداث تغريات من �أجل تطوير
العملية الرتبوية.
♦ ♦الإفا�ضة :وهي �إ�ضافة عنا�رص ومكونات للأ�شكال الأولية ،وتو�سيع املخططات
املوجودة وطرح �أكرب عدد من النتائج التي ي�ستطيع كل فرد تخيلها.
♦ ♦احل�سا�سية للم�شكالت :وهي القدرة على �إدراك ما يحتاجه املوقف �أو املو�ضوع
من حت�سينات وتعديالت ،والإح�سا�س بهذه امل�شكالت يدفع الفرد املبدع لإن يقدم حلوالً
متباينة لها ،كما �أن الفرد املبدع يدرك الأخطاء ونواحي ال�ضعف والق�صور ،ويح�س
بامل�شكالت �إح�سا�س ًا مرهفاً.
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ولكي يتميز مدير املدر�سة ب�سلوك �إبداعي ،ال ب ّد َ�أن يتميز بخ�صائ�ص ومميزات متيزه
عن غريه ،وتكون عام ًال �أ�سا�سي ًا يف بناء ال�سلوك الإبداعي وتوجيهه لديه ،وتتمثل بامتالكه
خ�صائ�ص عقلية ،وخ�صائ�ص �شخ�صية ،وخ�صائ�ص معرفية ،و�أن يتميز بدافعية وحب للعمل
والنجاح (اللخاوي .)43 :2008 ،ويعد مدير املدر�سة قائداً تربوي ًا يف مدر�سته ،ويفر�ض
هذا الدور عليه القيام مبهام �إدارية ومهام فنية ،وليتمكن مدير املدر�سة من حتقيق الإبداع
الإداري يف مدر�سته وحتقيق الأهداف الرتبوية وطموحات املدير كمدير فاعل يف �إدارته ،ال
بد من توافر العنا�رص الأ�سا�سية الثالثة للإبداع ،وهي الدافعية ،واخلربة ،والتفكري الإبداعي
(�شقوره.)61 :2012 ،
وقد اهتمت وزارات الرتبية والتعليم يف العامل العربي بعملية تدريب مديري املدار�س
واملعلمني وت�أهيلهم ،وذلك ملواكبة التجديدات والتطورات احلديثة يف العملية التعليمية
التعلمية ،ولكون مديري املدار�س قادة تربويني يف مدار�سهم ،ي�ؤثرون يف املعلمني والطلبة
على حد �سواء ،ويحفزونهم على الإبداع واالبتكار ،من �أجل حتقيق الأهداف املن�شودة،
ومواجهة التحديات امل�ستقبلية ،وحل امل�شكالت التي تواجههم ،فقد جاءت هذه الدرا�سة
ملعرفة مدى م�ساهمة مديري املدار�س يف تنمية الإبداع لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف
مديرية تربية لواء ق�صبة �إربد ،ملا ملديري املدار�س ب�صفتهم قادة ميدانيني من �أثر فاعل
يف جناح امل�ؤ�س�سة التعليمية يف حتقيق �أهدافها.

مشكلة الدراسة:
يرى اخلرباء الرتبويون �أن مدير املدر�سة قائد تربوي لديه القدرة على �إثارة اهتمام
املعلمني و�إطالق طاقاتهم وتوجيهها يف االجتاه املرغوب فيه ،ويعد الإبداع مو�ضع اهتمام
كثري من الباحثني ،وبخا�صة يف الع�رص احلايل ،الذي ي�شهد تطورات تكنولوجية وخدمية،
بالإ�ضافة �إىل ثورة االت�صاالت املت�سارعة ،التي �ألقت بظاللها على دور مدير املدر�سة يف
تنمية الإبداع لدى معلميه ،والتي تعك�س مدى كفايته املهنية العالية ،وقدرته على ت�شجيع
املعلمني على الإبداع ،مما ميكنه من �إف�ساح املجال �أمامهم ليقوموا بو�ضع الأهداف �أو
امل�شاركة يف و�ضعها ،وت�شجيعهم على حل امل�شكالت ،وعر�ض احللول املنا�سبة ب�شكل
مفتوح.
وقد انبثقت م�شكلة الدرا�سة من م�صدرين مهمني ،الأول مو�ضوعي �أ�شارت �إليه
الدرا�سات والأبحاث ال�سابقة يف �أن دور مديري املدار�س يف تنمية الإبداع لدى معلميهم
كان �ضعيف ًا كدرا�سة �أبو الوفا ( )2006ودرا�سة �أبداح ( ، )2007والآخر ذاتي �إذ �إنه من
خالل عملنا يف امليدان الرتبوي �شعرنا بحاجة وب�رضورة املعلمني للأبداع ،لأننا مل نالحظ
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اهتمام ًا كافي ًا من طرف الإدارة املدر�سية يف تنمية الإبداع ،مما نتج عنها انعكا�سات �سلبية
على �أداء املعلمني يف املواقف التعليمية ،والتي انعك�ست ب�شكل مبا�رش على م�ستوى حت�صيل
الطلبة ،و�ضعف حتقق �أهداف العملية التعليمية التعلمية بال�شكل املطلوب ،من هنا جاءت
هذه الدرا�سة للك�شف عن مديري املدار�س يف تنمية الإبداع لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية
يف مديرية تربية لواء ق�صبة �إربد.

اسئلة الدراسة:
1.1ما درجة ممار�سة مديري املدار�س يف تنمية الإبداع لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية
يف مديرية تربية لواء ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س؟
2.2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≥ 0.05بني متو�سطات
تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة ممار�سة مديري املدار�س الأ�سا�سية لدورهم يف تنمية
الإبداع لدى معلمي مدار�س مديرية الرتبية والتعليم -للواء ق�صبة �إربد تعزى ملتغريات
الدرا�سة�( :سنوات اخلدمة ،وامل�ؤهل العلمي ،واجلن�س) .

أهداف الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق االهداف الآتية:
1.1الك�شف عن دور مديري املدار�س يف تنمية الإبداع لدى معلمي مدار�س مديرية

الرتبية والتعليم -للواء ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س.

2.2الك�شف عن �أثر كل من�( :سنوات اخلدمة ،وامل�ؤهل العلمي ،واجلن�س) لدى مديري
املدار�س يف تنمية الإبداع لدى معلمي مدار�س مديرية الرتبية والتعليم -للواء ق�صبة �إربد.

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية مرحلة التدري�س الأ�سا�سي ،ودورها الفاعل يف �إعداد
الطلبة ملرحلة التعليم الثانوي واجلامعي ،و�أهمية مدير املدر�سة كقائد تربوي ،ودوره يف
حت�سني العملية الرتبوية يف مدر�سته ،ودوره يف تنمية الإبداع واالبتكار ملعلميه.

وتربز �أهمية الدرا�سة احلالية يف:
♦ ♦قد ت�ضيف هذه الدرا�سة للمعرفة الإن�سانية واملكتبة العربية� ،أموراً جديدة تتعلق
بالإبداع ،ودور مديري املدار�س يف تنميته.
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♦ ♦تزود الدرا�سة احلالية الباحثني بالأدب النظري املنا�سب حول مو�ضوع الإبداع
و�سبل تنميته من قبل مديري املدار�س.

حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�سة مبا ي�أتي:
1.1حد املو�ضوع “ :دور مديري املدار�س يف تنمية الإبداع لدى معلمي املرحلة

الأ�سا�سية يف مديرية تربية لواء ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س”
2.2احلد املكاين :اقت�رصت الدرا�سة على م�ساعدي مديري املدار�س يف املدار�س التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم يف لواء ق�صبة اربد.
3.3احلد الزماين :طُ بقت الدرا�سة يف الف�صل الثاين للعام الدرا�سي 2014 /2013م.

مصطلحات الدراسة:
◄◄دور مدير املدر�سة « :الأعمال التي ميار�سها الفرد نتيجة لإ�شغاله من�صبا معينا
من �أجل �إحداث تغيري” (�أبو ع�سكر. )10 :2009 ،
املهمات التي يكلف بها مدير املدر�سة
وعرفه الباحث �إجرائياً :ب�أنه“ :عبارة عن
َّ
من �أجل حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وتتطلب مهارة وذكاء وقدرة على التعامل مع
قطاعات املجتمع كافة”.
◄◄مدير املدر�سة “ :امل�سئول الأول لدى مديرية الرتبية والتعليم باملحافظة عن �سري
العمل مبدر�سته من الناحية الإدارية والفنية واملالية ويلتزم بكل التعليمات ال�صادرة �إليه
من �إدارته الرتبية والتعليم” الأغربي.)494 :2005( ،
وعرفه الباحث �إجرائياً :ب�أنه” القائد واملي�رس الرتبوي امليداين الذي يتطلب منه
القيام ب�أعمال �إدارية وفنية ،وو�ضع خطط وت�صور ذاتي لكيفية الإنتقال بالعاملني معه
مل�ستوى �أرقى يف الأداء وحتمل امل�س�ؤولية من �أجل حتقيق الأهداف الرتبوية العامة وخدمة
املجتمع”.
◄◄م�ساعد مدير املدر�سة :امل�س�ؤول املبا�شـر يف �إدارة املدر�سة (بعد مدير املدر�سة)
يعاونه ويودي �أدواراً تتكامل مع دوره يف قيادة العمل الرتبوي يف املدر�سة ،ويقوم بعمله
بناء على تعليمات و�صف الوظائف وت�صنيفها للمدار�س احلكومية ،وما يكلف به من مدير
املدر�سة ،وينوب عنه يف حالة غيابه( .وزارة الرتبية. )6 :2007 ،
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وعرفه الباحث �إجرائياً :ب�أنه” امل�سئول الثاين يف املدر�سة ،والذي يقوم بتنظيم كافة
االعمال وال�شئون الإدارية والفنية يف املدر�سة من خالل ال�صالحيات التي �أقرتها النظم
والقوانني ال�صادرة من وزارة الرتبية والتعليم ،وال�صالحيات التي مينحها مدير املدر�سة
بهمات املدير كافة �أثناء غيابه”.
له ،من �أجل حتقيق االهداف الرتبوية ،وهو الذي يقوم َّ
◄◄املرحلة الأ�سا�سية :هي مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن ،ومتثل قاعدة التعليم
و�أ�سا�س ًا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات وامليول الذاتية وتوجبة الطالب يف
�ضوئها (وزارة الرتبية .)2014 ،وعرفها الباحث �إجرائي ًا ب�أنها“ :مرحلة التعليم التي ت�شمل
ال�صفوف من الأول الأ�سا�سي حتى ال�صف العا�رش اال�سا�سي”.
◄◄الإبداع« :عملية ذهنية معرفية ،يتفاعل فيها الفرد مع البيئة التنظيمية ومع البيئة
العامة ،ويتجاوز ما هو م�ألوف للتو�صل �إىل �شيء جديد غري م�ألوف ،وقد يكون هذا ال�شيء
�سلعة جديدة� ،أو خدمة جديدة� ،أو �أ�سلوب جديد� ،أو عملية جديدة وغريها ،ويعود تطبيقها
باملنفعة للمنظمة واملجتمع ب�صورة عامة» (حرمي. )346 :2004 ،
عرفه الباحث �إجرائياً« :ب�أنه القدرة على توليد الأفكار القادرة على ا�ستثمار الإمكانيات
الب�رشية واملادية املتوافرة من �أجل النهو�ض مب�ستوى العمل وتطوير الأداء».

الدراسات السابقة:
�أجرى فونت�س ( )Fuentes, 1996درا�سة هدفت �إىل تنمية الإبداع والتغيري لدى
القيادة الإدارية ،من خالل برنامج خا�ص طُ بق على عينة من مديري املدار�س الأمريكية
وم�ساعديهم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )500مدير مدر�سة وم�ساعد مدير يف عدد من
وجمعت بيانات الدرا�سة من
الواليات الأمريكية ،وا�ستخدم فيها املنهج الو�صفي امليداينُ ،
خالل املقابالت ،واال�ستبانات ،واملالحظات.و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ، )α= 0.05من حيث القيادة الإدارية من �أجل تنمية
الإبداع والتغري تعزى �إىل متغري اجلن�س واخلربة.
و�أجرى �ساجنر وليفني ( )Sanger & Levin, 2005درا�سة يف الواليات املتحدة
الأمريكية هدف �إىل التعرف �إىل طبيعة الإبداع الذي ميار�سه مدير املدر�سة ،والآليات التي
ينبثق منها الإبداع التنظيمي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )26مديراً �أمريكيا ح�صلوا
على جوائز الإبداع الإداري على مدى ( )20عاماً ،مت احلكم عليها من خالل ا�ست�شارة
اخلرباء الأكادمييني واملتخ�ص�صني يف ال�ش�ؤون الإدارية ،وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة جلمع
البيانات ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 �أن الإبداع ين�ش�أ عن التطور يف املعرفة واخلربة وكيفية اال�ستفادة منها يف �إيجاد
طرق جديدة.
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 �أن عملية حتليل ال�سيا�سات املعمول بها يف املنظمة وتعديلها يع ُّد �أكرث فعالية من
تبني �سيا�سات جاهزة من خارج املنظمة.
و�أجرى �أبو الوفا ( )2006درا�سة هدفت �إىل تعرف دور قيادات املدر�سة الإبتدائية يف
تنمية الإبداع اجلماعي لدى العاملني بها ملواجهة حتديات العوملة ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )625مديراً وم�ساعداً مبحافظة القليوبية بجمهورية م�رص العربية ،وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي التحليلي وكذلك اال�ستبانة �أداة للدرا�سة.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �ضعف ًا يف
دور قيادات املدار�س الإبتدائية يف تنمية الإبداع اجلماعي لدى العاملني ،و�أو�صت الدرا�سة
ب�رضورة التزام مدير املدر�سة بالإبداع يف منهجه و�سلوكه و�أ�سلوبه و�شخ�صيته ،و�أن يحمي
العاملني معه من البريوقراطية والقوانني العقيمة ،و�أن يربط الأفراد املبدعني باملدر�سة
ب�شكل دائم وكامل ،و�أن يقر�أ �شخ�صية املعلمني والعاملني وي�رشكهم يف ر�سم اخلطط
املدر�سية ،وت�شجيع املعلمني املبدعني الذين لديهم رغبة يف التعلم والتطور.
و�أجرى �أبداح ( )2007درا�سة للتعرف على دور مديري املدار�س الثانوية يف تنمية
الإبداع لدى املعلمني يف حمافظة اربد من وجهة نظر املعلمني ،بحيث تكونت عينة الدرا�سة
من ( )600معلم ومعلمة ،و�شملت الدرا�سة ثالث متغريات هي اجلن�س وامل�ؤهل العلمي
واخلربة ،قام الباحث بتطبيق ا�ستبانة ت�ضمنت ( )70فقرة ،ا�شتملت على �سبعة جماالت،
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن دور املديرين يف تنمية الإبداع من خاللها كانت كما يلي مرتبة
ترتيب ًا ت�صاعدي ًا وهي :التعبري واحلوار واملناق�شة ،التفكري والنقد الإيجابي ،حت�سني وتطوير
املدر�سة ،طرق و�أ�ساليب التدري�س ،امل�شاركة مع املجتمع املحلي ،العالقات الإجتماعية يف
املدر�سة ،وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات
املعلمني نحو تنمية الإبداع تعزى ملتغريي اجلن�س وامل�ؤهل العلمي.
و�أجرى لوي�س ( )Louis, 2007درا�سة هدفت �إىل التعرف على دور مدير املدر�سة حول
�إدارة التغيري وتنمية املعلمني مهنياً ،كما هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على �أهم الأدوار التي
يقوم بها املدير يف تنمية القدرات الإبداعية ،وزيادة الدافعية لدى املعلمني يف املدر�سة،
معلم بهدف التعرف �إىل الدور
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )18مدير مدر�سة و ()200
ٍ
الذي يقوم به املديرون يف تنمية القدرات الإبداعية ،وزيادة درجة الدافعية لدى ه�ؤالء
املعلمني على العمل يف املدار�س الثانوية�.أجريت الدرا�سة يف �شمال �أفريقيا.وا�ستخدمت
املقابلة والإ�ستبانة و�سيلة جلمع املعلومات.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك دوراً كبرياً
للمديرين يف زيادة فاعلية ودافعية املعلمني نحو عملية التدري�س ،كما �أظهرت النتائج �أن
هناك دوراً كبرياً كذلك للمديرين يف جمال تنمية القدرات الإبداعية للمعلمني يف املدار�س
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الثانوية ،ويتم ذلك من خالل تفعيل املجال الإبداعي للمعلمني والطلبة ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ
ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ�ﺃ�ﺴﺎ�سي ﻓـﻲ ﺘ�ﺴﻴﻴﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ�ﺇﻨﻤﺎﺌﻬﺎ.وال�سماح للمعلمني بالتعبري عن
�آرائهم ،وم�شاركتهم يف حل امل�شكالت مع الإدارة املدر�سية.كما �أظهرت �إجابات املعلمني
عن الإ�ستبانة املتعلقة بهم �أن للمدير دوراً فاع ًال يف تنمية القدرات الإبداعية وخلق جو
مبدع ومبتكر ي�ؤثر بال�رضورة على العملية التعليمية.وخلق بيئة حمفزة لعملية التدري�س.
�أجرى ال�رشاري ( )2008درا�سة هدفت للك�شف عن دور مديري املدار�س احلكومية يف
تنمية الإبداع لدى املعلمني يف منطقة اجلوف يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر
املعلمني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )660معلم ًا ومعلمة ،وا�ستخدمت ا�ستبانة من ت�صميم
الباحث وتطويره ،و�أظهرت النتائج �أن دور مديري املدار�س يف تنمية الإبداع يف جماالت
العالقات االجتماعية والإدارة والتعبري واحلوار جاءت كبرية يف حني جاءت يف جماالت
العملية التدري�سية وحت�سني البيئة املدر�سية متو�سطة ،و�أظهرت الدرا�سة فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ،وملتغري امل�ؤهل العلمي ل�صالح الدرا�سات
العليا ،وملتغري �سنوات اخلربة ل�صالح الأقل من � 5سنوات.
و�أجرت بلواين ( )2008درا�سة هدفت التعرف �إىل دور الإدارة املدر�سية يف تنمية
الإبداع يف املدار�س احلكومية يف ال�ضفة الغربية ،ومعرفة �أثر الإدارة املدر�سية يف تنمية
الإبداع من وجهة نظر املديرين.تكونت عينة الدرا�سة من ( )215مديراً ومديرة ،ا�ستخدمت
الباحثة املنهج الو�صفي امليداين جلمع البيانات من خالل ا�ستبانة تكونت من (� )39س�ؤاالً،
بالإ�ضافة �إىل �س�ؤالني �إن�شائيني ُو ِّزعا على عينة الدرا�سة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ،)α≥ 0.05يف دور الإدارة املدر�سية يف
تنمية الإبداع يف مدار�س ال�ضفة الغربية من وجهة نظر مديريها تعزى �إىل متغريات( :امل�ؤهل
العلمي ،و�سنوات اخلدمة ،وتخ�ص�ص املدير ،ومكان العمل)  ،بينما كانت هناك فروق تعزى
ملتغري اجلن�س.
و�أجرى كروم وويتني ( )Crum & Whitney, 2008درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل
�أهمية الإبداع الإداري لدى مديري املدار�س الثانوية يف والية فريجينيا و�أثره يف تطوير
�أداء العاملني يف املدر�سة لتحقيق م�ستويات عالية من التعليم.وتكونت عينة الدرا�سة من
( )100مدير من مديري املدار�س الثانوية.وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سة.و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن تطوير املدر�سة واقع على عاتق املديرين كمتطلب جديد ،وذلك يتطلب
منهم الت�رصف ب�شكل �إداري مبدع وقيادي وتعليمي.كما تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
مدى جناح مديري املدار�س الثانوية يف حتقيق م�ستويات عالية عند الطلبة ارتكز على
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املمار�سات الإدارية الإبداعية الفعلية لديهم والناجتة عن تهيئة بيئة داعمة لإجنازات
املوظفني ,وت�سهيل عملية الإدارة وتقوية روح الفريق و التوا�صل بني املوظفني ،مما �أثر
�إيجاب ًا على امل�ستوى التعليمي للطلبة.
و�أجرى العاجز و�شلدان ( )2010درا�سة هدفت للك�شف عن دور القيادة املدر�سية يف
تنمية الإبداع لدى معلمي املدار�س الثانوية مبحافظات قطاع غزة من وجهة نظر املعلمني.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )303مديرين حيث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
يف الدرا�سة.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية حول دور القيادة
املدر�سية يف تنمية الإبداع لدى املعلمني يف املدار�س الثانوية بقطاع غزة من وجهة نظر
املعلمني تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي ،كما �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية حول دور
القيادة املدر�سية يف تنمية الإبداع لدى املعلمني يف املدار�س الثانوية بقطاع غزة من
وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري �سنوات اخلدمة ،كما �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
حول دور القيادة املدر�سية يف تنمية الإبداع لدى املعلمني يف املدار�س الثانوية بقطاع غزة
من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص يف البكالوريو�س ،و�أو�صى الباحث اختيار
قيادات تربوية واعية ت�ؤمن ب�أهمية الإبداع يف البيئة املدر�سية وت�سعى لتنمية املعلمني
واملتعلمني.
و�أجرى البدراين ( )2011درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل معوقات الإبداع الإداري لدى
مديري املدار�س االبتدائية احلكومية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )265من مديري املدار�س
الإبتدائية ووكالئها يف منطقة بريدة يف ال�سعودية ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
امل�سحي ،و�صمم ا�ستبانة جلمع املعلومات من جمتمع الدرا�سة.و�أظهرت نتائج الدرا�سة
النتائج الآتية:
 �إن من �أهم املعوقات التنظيمية يف طريق الإبداع الإداري ،كرثة الأعباء الوظيفية،
و�ضعف الإعداد للكادر الإداري ،التقيد ال�صارم بالقيود املهنية وغياب جو احلرية ،عدم
اهتمام �إدارة التعليم بالإبداع الإداري.
 هناك معوقات مادية �أ ّثرت على الإبداع الإداري ،ك�ضعف التمويل وقلة التجهيزات،
وعدم مطابقة املباين املدر�سية للموا�صفات املطلوبة ،والعدد املتزايد من الطلبة.

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ذات العالقة مبجال الدرا�سة ،والتي تناولت دور مديري
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املدار�س يف تنمية االبداع لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية ومدى م�ساهمة الربامج الإبداعية
يف رفع م�ستوى الكفاءة الإدارية لدى مديري املدار�س ،وطبيعة العالقة بني �سلوك املديرين
والإبداع ،فقد جاءت هذه الدرا�سة من�سجمة مع عدد من الدرا�سات ال�سابقة يف الك�شف عن
دور مديري املدار�س يف تنمية الإبداع لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية ،لتتفق مع درا�سة
لوي� س ( ، )Louis ,2007ودرا�سة ابداح ( ، )2007ودرا�سة كروم وويتني (�Crum & Whit
 ، )ney, 2008ودرا�سة العاجز و�شلدان ( )2010يف �أهمية الإبداع الإداري لدى مديري
املدار�س لتلبية احتياجات العاملني وحتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة التعليمية.

كما اتفقت هذه الدرا�سة يف عدد من اجلوانب مع الدرا�سات ال�سابقة منها:
اختيار جمتمع الدرا�سة والعينة ،حيث طبقت هذه الدرا�سة على مديري املدار�س
الأ�سا�سية يف مديرية الرتبية والتعليم – للواء ق�صبة �إربد ،لتتفق مع جمتمع درا�سة بلواين
(. )2008من حيث منهج الدرا�سة واالداة حيث اتبع املنهج الو�صفي التحليلي با�ستخدام
اال�ستبانة �أداة للدرا�سة وتت�شابة مع منهج درا�سة كل من العاجز و�شلدان ( ، )2010ودرا�سة
�شقورة ( )2012؛ واختلفت مع بع�ض الدرا�سات كدرا�سة البلواين ( ، )2008ودرا�سة البدراين
( )2011التي ا�ستخدمت املنهج الو�صفي امل�سحي.
ومتيزت هذه الدرا�سة بالرتكيز على دور مدير املدر�سة يف تنمية جماالت الإبداع كافة
لدى املعلمني والعاملني ،حيث تع ُّد هذه الدرا�سة من الدرا�سات القليلة التي تناولت مديري
ومديرات املرحلة الأ�سا�سية ،يف حني �إن معظم الدرا�سات كانت تتناول املرحلة الثانوية
كدرا�سة العاجز و�شلدان ( ، )2010ودرا�سة �شقورة (. )2012

إجراءات الدراسة:
وت�شمل و�صفًا ملنهج الدرا�سة ،وجمتمع الدرا�سة ،وحتديد عينتها ،والأداة امل�ستخدمة
فيها ،وعر�ض خطوات الدرا�سة
.

أمنهج الدرا�سة:

اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي وهو املنهج الذي يهتم بدرا�سة الظاهرة كما هي يف
الواقع.

.بجمتمع الدرا�سة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع م�ساعدي مديري ومديرات املدار�س الأ�سا�سية يف
مديرية الرتبية والتعليم – للواء ق�صبة �إربد ،والبالغ عددهم ( )164م�ساعد مدير ومديرة،
خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي ((. )2015/2014ق�سم التخطيط مديرية
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تربية لواء ق�صبة �إربد. )2014 ،واجلدول ( )1يبني توزيع جمتمع الدرا�سة تبع ًا للجن�س.
الجدول ()1
توزيع مجتمع الدراسة

العدد

الن�سبة املئوية

اجلن�س
ذكور

70

%42.68

�إناث

94

%57.32

164

%100

املجموع

عينة الدراسة:
�أُخذت عينة ع�شوائية تكونت من ( )92من م�ساعدي مديري ومديرات املدار�س
الأ�سا�سية يف مديرية الرتبية والتعليم – لواء ق�صبة �إربد ،حيث ي�شكلون ما ن�سبته ()%57
من املجتمع الأ�صلي.واجلدول ( )2يبني توزيع �أفراد العينة ح�سب متغريات الدرا�سة.
الجدول ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

املتغريات
اجلن�س
امل�ؤهل العلمي

اخلربة التدري�سية

العدد

امل�ستويات

الن�سبة املئوية

ذكر

40

%43.4

�أنثى

52

%56.6

دبلوم وبكالوريو�س

62

%77.99

ماج�ستري ف�أعلى

30

%22.01

�أقل من � 5سنوات

10

%10.86

من � 5-إىل �أقل من � 10سنوات

22

%23.89

�أكرثمن � 10سنوات

60

%65.16

92

%100.00

املجموع

%

أداة الدراسة:
بعد االطّ الع على الأدب الرتبوي ،والدر�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع اال�ستبانة مثل
درا�سة لوي�س ( ، )Louis ,2007ودرا�سة �شقورة ( ، )2012قام الباحث ببناء �أداة الدرا�سة
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دور مديري املدارس األساسية في تنمية اإلبداع لدى املعلمني
من وجهة نظر مساعدي مديري املدارس

وفق اخلطوات االتية:
1.1حتديد املجاالت الرئي�سية لال�ستبانة ،و�صياغة فقرات اال�ستبانة ،حيث تتوافق كل

فقرة مع املجال الذي تنتمي اليه.
�2.2إعداد الإ�ستبانة بال�صورة الأولية ،حيث ت�ضمنت ( )40فقرة.
3.3عر�ض الإ�ستبانة على ( )8حمكمني تربويني ،وقد �أُخذت �آراء الأ�ساتذة املحكمني،
حيث ُع ِّدلت بع�ض الفقرات و�أُزيلت �أُخرى و�أُ�ضيفت فقرات جديدة ،و�أُعيدت �صياغة معظم
الفقرات ،وقد �أ�صبح عدد فقرات اال�ستبانة بعد �إجراء التعديالت ( )34فقرة ،موزعة على
خم�سة جماالت.واجلدول ( )3يبني املجاالت وتوزيع فقرات اال�ستبانة على املجاالت:
الجدول ()3
توزيع الفقرات على مجاالت االستبانة

عددالفقرات

�أرقام الفقرات

املجاالت
الأ�صالة

7

7–1

حت�سني البيئة املدر�سية

6

13 – 8

القدرة على حل امل�شكالت

7

20 – 14

العملية التدري�سية

7

27 - 21

التمكني

7

34 – 28

وقد �أُجيب عن اال�ستبانة وفق ًا لتدرج خما�سي على طريقة ليكرت لكل فقرة من الفقرات
(كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،قليلة جداً) .وت�صحح على التوايل بالدرجات4– 5( ،
–)1– 2– 3
ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات �أداة الدرا�سة ،ح�سب الباحث معامالت الثبات لهما ،بطريقتني :الأوىل
طريقة التطبيق و�إعادة التطبيق ،حيث قام الباحث بتطبيقها على عينة ا�ستطالعية من
جمتمع الدرا�سة وعددهم ( )20م�ساعداً ملدير ومديرة ،وذلك بتطبيقها مرتني وبفا�صل زمني
الثاين.وح�سبت معامالت ارتباط بري�سون بني
مدته �أ�سبوع بني التطبيق الأول والتطبيق
ُ
نتائج التطبيقني ،حيث تراوحت معامالت الثبات للمجاالت بني ( ، )0.88 – 0.79وبلغت
قيمة معامل االرتباط الكلي (�. )0.87أما الطريقة الثانية ،فقد ا�ستخدم فيها طريقة كرونباخ
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�ألفا للتعرف �إىل االت�ساق الداخلي للفقرات ،فرتاوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت بني
( ، )0.87– 0.76و ( )0.86لال�ستبانة الكلية.واجلدول ( )4يو�ضح قيم معامالت الثبات
للمجاالت بطريقة الإعادة وبطريقة كرونباخ �ألفا لالت�ساق الداخلي.
الجدول ()4
قيم معامالت ثبات اإلعادة واإلتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت االستبانة

املجاالت

الرقم

عدد الفقرات

قيم معامالت الثبات
بري�سون

�ألفا كرونباخ

1

الأ�صالة

7

0.86

0.81

2

حت�سني البيئة املدر�سية

7

0.79

0.76

3

القدرة على حل امل�شكالت

7

0.83

0.79

4

العملية التدري�سية

7

0.84

0.80

5

التمكني

7

0.88

0.87

34

0.87

0.85

الإ�ستبانة ككل

متغريات الدراسة:

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
♦ ♦�أوالً -املتغريات امل�ستقلة:
 اجلن�س :وله فئتان( :ذكور� ،إناث) .
 امل�ؤهل العلمي :وله م�ستويان( :دبلوم وبكالوريو�س ،ماج�ستري ف�أعلى) .
 اخلربة :ولها ثالث م�ستويات�( :أقل من � 5سنوات ،من � 5إىل� 10سنوات� ،أكرثمن 10
�سنوات) .
♦

♦ثانياً -املتغري التابع:

دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية الإبداع لدى املعلمني من وجهة نظر م�ساعدي
مديري املدار�س ،والتي يعرب عنها باملتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أفراد العينة على فقرات
وجماالت اال�ستبانة.
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دور مديري املدارس األساسية في تنمية اإلبداع لدى املعلمني
من وجهة نظر مساعدي مديري املدارس

نتائج الدراسة:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شته:

«ما درجة ممار�سة مديري املدار�س يف تنمية الإبداع لدى معلمي
املرحلة الأ�سا�سية يف مديرية تربية لواء ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي
مديري املدار�س؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية
لتقديرات �أفراد العينة على دور مديري املدار�س يف تنمية الإبداع لدى معلمي املرحلة
الأ�سا�سية يف مديرية تربية لواء ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س ،حيث
كانت كما هي مو�ضحة يف اجلدول (. )5
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على دور مديري المدارس
في تنمية اإلبداع لدى معلمي المرحلة األساسية في مديرية تربية لواء قصبة إربد
من وجهة نظر مساعدي مديري المدارس ،مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتتيب

الرقم

املتو�سط احل�سابي* االنحراف املعياري

املجاالت

الدرجة

1

5

التمكني

2.18

0.79

قليلة

2

2

حت�سني البيئة املدر�سية

2.16

0.80

قليلة

3

3

القدرة على حل امل�شكالت

2.14

0.78

قليلة

4

1

الأ�صالة

2.03

0.72

قليلة

5

4

العملية التدري�سية

1.98

0.68

قليلة

2.09

0.64

قليلة

دور مديري املدار�س الثانوية يف تنمية الإبداع
* الدرجة العظمى من ()5

يبني اجلدول (� )5أن “جمال التمكني” قد احتل املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
( )2.18وانحراف معياري ( ، )0.79وجاء “جمال حت�سني البيئة املدر�سية” يف املرتبة
الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )2.16وانحراف معياري (. )0.80بينما جاء “جمال العملية
التدري�سية” يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )1.98وانحراف معياري (، )0.68
و�أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال �أن دور مديري املدار�س الثانوية يف تنمية الإبداع لدى معلمي
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املرحلة الأ�سا�سية يف مديرية تربية لواء ق�صبة �إربد ،كان بدرجة قليلة ملعظم املجاالت
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ( )2.09بانحراف معياري (. )0.64وقد يعزى ذلك �إىل كرثة
الأعباء الإدارية على مديري املدار�س وعدم توافر الوقت الكايف للتخطيط ،واالهتمام
بتنمية الإبداع ،كما �أن معظم املديرين ال ميتلكون كفايات التنظيم ،وكفايات �إدارة الوقت،
وكفايات العالقات الإن�سانية كالرتكيز على الر�ضى الوظيفي للمعلمني وقد يعزى ذلك �إىل
افتقار الإدارة املدر�سية للنواحي املالية لتقدمي احلوافز للمبدعني منهم ،واالرتقاء بالأن�شطة
الال�صفية لتنمية الإبداع ،والتعاون مع املعلمني خللق بيئة حمفزة للإبداع واالبتكار ،والتي
ت�ؤثر �إيجاب ًا يف قدرة املعلمني على �إنتاج الأفكار الإبداعية.
وتتفق الدرا�سة مع نتائج درا�سات �أبو الوفا ( ، )2006وتختلف مع ما تو�صلت �إليه
درا�سة بلواين ( )2008حيث كانت درجة تنمية الإبداع يف هذه الدرا�سة عالية ،واختلفت
الدرا�سة مع درا�سة ال�رشاري ( )2008حيث كانت درجة تنمية الإبداع يف هذه الدرا�سات
متو�سطة.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شته:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≥ 0.05بني
متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة ممار�سة مديري املدار�س
الأ�سا�سية لدورهم يف تنمية الإبداع لدى معلمي مدار�س مديرية الرتبية
والتعليم -للواء ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س ،تعزى
ملتغريات الدرا�سة (�سنوات اخلدمة ،وامل�ؤهل العلمي ،واجلن�س) ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية
لتقديرات �أفراد العينة على جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية الإبداع لدى
معلمي لدى معلمي مدار�س مديرية الرتبية والتعليم /ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي
مديري املدار�س تبع ًا الختالف متغري اجلن�س( :ذكر ،و�أنثى)  ،ومتغري امل�ؤهل العلمي (دبلوم
وبكالوريو�س ،وماج�ستري ف�أعلى)  ،ومتغري اخلربة (�أقل من � 5سنوات ،ومن� 5إىل �10سنوات،
و�أكرثمن � 10سنوات)  ،على النحو الآتي:
.

أح�سب متغري اجلن�س:

ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد العينة على
جماالت دورمديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية الإبداع لدى معلمي لدى معلمي مدار�س
مديرية الرتبية والتعليم -للواء ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س ،تبع ًا
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الختالف متغري اجلن�س (ذكر ،و�أنثى)  ،حيث كانت كما هي مو�ضحة يف اجلدول (. )6
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت دور مديري المدارس
األساسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مديرية التربية والتعليم /للواء قصبة إربد
من وجهة نظر مساعدي مديري المدارس ،حسب متغير الجنس

املجال

اجلن�س

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الدرجة

ذكر

40

2.21

0.80

قليلة

�أنثى

52

1.85

0.61

قليلة

ذكر

40

2.30

0.94

قليلة

�أنثى

52

2.10

0.66

قليلة

ذكر

40

2.21

0.87

قليلة

�أنثى

52

2.13

0.65

قليلة

ذكر

40

2.08

0.78

قليلة

�أنثى

52

1.90

0.56

قليلة

ذكر

40

2.28

0.81

قليلة

�أنثى

52

2.10

0.78

قليلة

دور مديري املدار�س الأ�سا�سية ذكر
يف تنمية الإبداع
�أنثى

40

2.21

0.76

قليلة

52

2.01

0.50

قليلة

جمال الأ�صالة
جمال حت�سني البيئة املدر�سية
جمال القدرة على حل
امل�شكالت
جمال العملية التدري�سية
جمال التمكني

.بح�سب متغري امل�ؤهل العلمي:
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد العينة على
جماالت دورمديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية الإبداع لدى معلمي مدار�س مديرية الرتبية
والتعليم -للواء ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س ،تبع ًا الختالف متغري
امل�ؤهل العلمي (دبلوم وبكالوريو�س ،وماج�ستري ف�أعلى)  ،حيث كانت كما هي مو�ضحة يف
اجلدول (. )7
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الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت دورمديري المدارس
األساسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مديرية التربية والتعليم /للواء قصبة إربد
من وجهة نظر مساعدي مديري المدارس ،حسب متغير المؤهل العلمي.

املجال
جمال الأ�صالة
جمال حت�سني البيئة
املدر�سية
جمال القدرة على حل
امل�شكالت
جمال العملية التدري�سية

جمال التمكني
دور مديري املدار�س يف
تنمية الإبداع

امل�ؤهل العلمي

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الدرجة

دبلوم وبكالوريو�س

62

2.05

0.70

قليلة

ماج�ستري ف�أعلى

30

1.94

0.83

قليلة

دبلوم وبكالوريو�س

62

2.20

0.78

قليلة

ماج�ستري ف�أعلى

30

2.19

0.93

قليلة

دبلوم وبكالوريو�س

62

2.21

0.75

قليلة

ماج�ستري ف�أعلى

30

2.10

0.80

قليلة

دبلوم وبكالوريو�س

62

1.96

0.63

قليلة

ماج�ستري ف�أعلى

30

2.09

0.88

قليلة

دبلوم وبكالوريو�س

62

2.19

0.81

قليلة

ماج�ستري ف�أعلى

30

2.17

0.79

قليلة

دبلوم وبكالوريو�س

62

2.12

0.63

قليلة

ماج�ستري ف�أعلى

30

2.09

0.73

قليلة

.تح�سب متغري اخلربة:
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد العينة على
جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية الإبداع لدى معلمي مدار�س مديرية
الرتبية والتعليم -للواء ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س ،تبع ًا الختالف
متغري اخلربة (�أقل من � 5سنوات ،ومن 5اىل � 10سنوات ،و�أكرث من � 10سنوات)  ،حيث كانت
كما هي مو�ضحة يف اجلدول (. )8
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الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت دورمديري المدارس
األساسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مديرية التربية والتعليم /للواء قصبة إربد
من وجهة نظر مساعدي مديري المدارس ،حسب متغير الخبرة

املجال
جمال الأ�صالة

جمال حت�سني البيئة
املدر�سية
جمال القدرة على
حل امل�شكالت
جمال العملية
التدري�سية

جمال التمكني

دور مديري املدار�س
يف تنمية الإبداع

اخلربة

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الدرجة

�أقل من � 5سنوات

10

1.91

0.62

قليلة

من � 5إىل � 10سنوات

22

2.03

0.67

قليلة

�أكرث من � 10سنوات

60

2.30

0.92

قليلة

�أقل من � 5سنوات

10

2.16

0.74

قليلة

من � 5إىل � 10سنوات �سنوات

22

2.04

0.69

قليلة

�أكرث من � 10سنوات

60

2.38

0.94

قليلة

�أقل من � 5سنوات

10

2.13

0.68

قليلة

من � 5إىل � 10سنوات �سنوات

22

2.07

0.77

قليلة

�أكرث من � 10سنوات

60

2.39

0.88

قليلة

�أقل من � 5سنوات

10

2.00

0.64

قليلة

من � 5إىل � 10سنوات �سنوات

22

1.76

0.66

قليلة

�أكرث من � 10سنوات

60

2.18

0.72

قليلة

�أقل من � 5سنوات

10

2.13

0.86

قليلة

من � 5إىل � 10سنوات �سنوات

22

2.03

0.70

قليلة

�أكرث من � 10سنوات

60

2.47

0.71

قليلة

�أقل من � 5سنوات

10

2.06

0.56

قليلة

من � 5إىل � 10سنوات �سنوات

22

2.02

0.61

قليلة

�أكرث من � 10سنوات

60

2.34

0.77

قليلة

تبني اجلداول (� )8 ،7 ،6أن هناك فروق ًا ظاهرية بني متو�سطات الفروق بني تقديرات
�أفراد العينة على جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية الإبداع لدى معلمي
املدار�س يف مديرية الرتبية والتعليم /للواء ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي مديري
املدار�س تبع ًا الختالف متغري اجلن�س (ذكر ،و�أنثى)  ،ومتغري امل�ؤهل العلمي (دبلوم
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وبكالوريو�س ،وماج�ستري ف�أعلى)  ،ومتغري اخلربة (�أقل من � 5سنوات ،ومن � 5إىل 10
�سنوات ،و�أكرث من � 10سنوات) .ولتحديد م�ستويات الداللة الإح�صائية لتلك الفروق ،اُ�ستخدم
اختبار حتليل التباين املتعدد ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )9
الجدول ()9
نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت دورمديري المدارس
األساسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مديرية التربية والتعليم /للواء قصبة إربد،
تبعاً الختالف متغير الجنس ومتغير المؤهل العلمي ومتغير الخبرة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

جمال الأ�صالة

4.950

1

4.950

10.08

*0.002

جمال حت�سني البيئة املدر�سية

1.282

1

1.282

2.027

0.156

جمال القدرة على حل امل�شكالت

0.124

1

0.124

0.219

0.640

جمال العملية التدري�سية

0.490

1

0.490

1.104

0.295

جمال التمكني

0.646

1

0.646

1.049

0.307

جمال الأ�صالة

2.755

1

2.755

5.613

*0.019

امل�ؤهل العلمي جمال حت�سني البيئة املدر�سية
قيمة ولك�س
جمال القدرة على حل امل�شكالت
=0.042
جمال العملية التدري�سية
ح =0.043
جمال التمكني

0.355

1

0.355

0.561

0.455

0.931

1

0.931

1.649

0.201

0.029

1

0.029

0.064

0.800

0.612

1

0.612

0.995

0.320

جمال الأ�صالة

1.024

2

0.512

1.044

0.354

جمال حت�سني البيئة املدر�سية

2.804

2

1.402

2.217

0.112

جمال القدرة على حل امل�شكالت

2.764

2

1.382

2.448

0.089

جمال العملية التدري�سية

1.177

2

0.588

1.326

0.268

جمال التمكني

4.895

2

2.447

3.976

*0.020

جمال الأ�صالة

42.63

87

0.491

جمال العملية التدري�سية

30.62

87

0.444

جمال حت�سني وتطوير البيئة املدر�سية

54.98

87

0.632

جمال القدرة على حل امل�شكالت

49.15

87

0.565

جمال التمكني

53.59

87

0.616

املتغريات
اجلن�س
قيمة هوتلنغ
=0.062
ح =0.049

اخلربة
قيمة ولك�س
=0.662
ح =0.051

اخلط�أ

املجاالت

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية () α ≥ 0.05
335

د .مسلم يوسف الطيطي
أ .رائد سليمان ابداح
د .محي الدين جرادات

دور مديري املدارس األساسية في تنمية اإلبداع لدى املعلمني
من وجهة نظر مساعدي مديري املدارس

يبني اجلدول (: )9
 ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α ≥ 0.05بني
متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية
الإبداع لدى معلمي املدار�س يف لواء ق�صبة �إربد ،تعزى ملتغري اجلن�س عند جميع املجاالت،
با�ستثناء جمال الأ�صالة ،حيث كانت الفروق ل�صالح الذكور.
 ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α ≥ 0.05بني
متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على جميع جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف
تنمية الإبداع لدى معلمي املدار�س يف مديرية الرتبية والتعليم /للواء ق�صبة �إربد ،تعزى
ملتغري امل�ؤهل العلمي عند جميع املجاالت ،با�ستثناء جمال الأ�صالة ،حيث كانت الفروق
ل�صالح دبلوم وبكالوريو�س.
 ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( α ≥ 0.05بني
متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على جميع جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف
تنمية الإبداع لدى معلمي املدار�س يف لواء ق�صبة �إربد ،با�ستثناء جمال التمكني ،تعزى
ملتغري اخلربة.ولتحديد م�صادر تلك الفروق اُ�ستخدم اختبار �شيفيه ( )Scheffeكما هو
مو�ضح يف اجلدول (. )10
الجدول ()10
نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللفروق بين متوسطات تقديرات مديري المدارس األساسية
في تنمية اإلبداع لدى معلمي قصبة إربد على مجال التمكين حسب متغير الخبرة

اخلربة
املتو�سط احل�سابي
�أقل من � 5سنوات

2.14

من � 10-5سنوات

2.02

�أكرث من � 10سنوات

2.48

�أقل من � 5سنوات

من � 10-5سنوات

�أكرثمن � 10سنوات

2.14

2.02

2.48

0.12

*0.34
*0.46

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة () α ≥ 0.05

يبني اجلدول (� )10أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات ذوي اخلربة (�أقل
من � 5سنوات ،ومن  5اىل � 10سنوات) من جهة ،ومتو�سط تقديرات ذوي اخلربة (�أكرثمن 10
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�سنوات) من جهة ثانية ،تعزى ملتغري اخلربة ،وذلك ل�صالح تقديرات ذوي اخلربة (�أكرثمن
� 10سنوات) عند جمال املقارنة.
كما �أُجري اختبار حتليل التباين الثالثي للفروق بني تقديرات �أفراد العينة على
جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية الإبداع لدى معلمي املدار�س يف لواء
ق�صبة �إربد من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س ،تبع ًا الختالف متغري اجلن�س (ذكر،
و�أنثى)  ،ومتغري امل�ؤهل العلمي (دبلوم وبكالوريو�س ،وماج�ستري ف�أعلى)  ،ومتغري اخلربة
(�أقل من � 5سنوات ،ومن  5اىل � 10سنوات ،و�أكرثمن � 10سنوات)  ،حيث كانت النتائج ،كما
هي مو�ضحة يف اجلدول (. )11
الجدول ()11
اختبار تحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات أفراد العينة على دور مديري المدارس فيتنمية
اإلبداع ككل لدىمعلمي مديرية التربية والتعليم /للواء قصبة إربد،
تبعاً الختالف متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة

جمموع املربعات

درجة احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة الإح�صائية

املتغريات
اجلن�س

1.087

1

1.087

2.728

0.100

امل�ؤهل العلمي

0.588

1

0.588

1.476

0.226

اخلربة

2.169

2

1.085

2.723

0.0680

اخلط�أ

34.62

87

0.398

448.62

91

الكلي

يبني اجلدول ( )11ما ي�أتي:
 ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α ≥ 0.05بني
متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية
الإبداع لدى معلمي املدار�س يف مديرية الرتبية والتعلم /للواء ق�صبة �إربد ،تعزى ملتغري
اجلن�س.
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن مديري املدار�س يف مدار�س الذكوروالإناث يختلفون يف
طبيعة وطريقة تفكريهم حول دور الإدارة املدر�سية يف تنمية الإبداع ،نظراً لتباين وجهات
نظر اجلن�سني حول طريقة ممار�سة هذا الدور و�أهميته يف تنمية الإبداع ،كما �أن املديرين من
املهمات نف�سها وامل�س�ؤوليات،
اجلن�سني يح�صلون على الدورات التدريبية نف�سها ،وميار�سون
َّ
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ويطبقون الإجراءات والقوانني والتعليمات الر�سمية من وزارة الرتبية والتعليم ،بال ا�ستثناء
حر�ص ًا منهم على حتقيق الأهداف املن�شودة.وقد اتفقت الدرا�سة مع نتائج درا�سات فونت�س
( ، )Fuentes, 1996و�شقورة ( ، )2012وتختلف مع نتائج �إبداح ( ، )2007وبلواين
( ، )2008وال�رشاري (. )2008
 ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α ≥ 0.05بني
متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية
الإبداع لدى معلمي املدار�س يف مديرية الرتبية والتعليم /للواء ق�صبة �إربد ،تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي.
وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن �أفراد عينة الدار�سة وباختالف م�ؤهالتهم العلمية (دبلوم
وبكالوريو�س ،ماج�ستري فما فوق) جاءت تقديراتهم مت�ساوية ،وهذا يدل على �أن جماالت
دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية الإبداع لدى معلمي املدار�س مديرية الرتبية
والتعليم /للواء ق�صبة �إربد ،من وجهة نظر م�ساعدي املديرين تت�ساوى بني جميع امل�ؤهالت
دون متييز.ويعزو الباحثون ذلك �إىل �أن امل�ستوى املعريف لدى املديرين على �سوية واحدة
من االهتمام ،كما انهم يت�أثرون باملتغريات املحيطة بهم نف�سها وان�شغالهم بعدد من الأمور
الإدارية والتعليمية ومتابعة املعلمني والطالب ،كما �أنهم جميع ًا يعملون ويرتبطون �إداري ًا
وفني ًا مع الإدارة التعليمية العليا نف�سها ،ويعملون على تطبيق التعليمات واالنظمة املكلفني
بها بغ�ض النظر عن م�ؤهلهم العلمي.وتتفق الدرا�سة مع نتائج درا�سات بلواين ()2008
 ،والعاجز و�شلدان (. )2010وتختلف مع نتائج �إبداح ( ، )2007وال�رشاري (، )2008
و�شقورة (. )2012
 ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α ≥ 0.05بني
متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على جماالت دور مديري املدار�س الأ�سا�سية يف تنمية
الإبداع لدى معلمي املدار�س مديرية الرتبية والتعليم /للواء ق�صبة �إربد ،تعزى ملتغري
اخلربة.
وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن دور مدير املدر�سة يف تنمية الإبداع يرتبط ارتباط ًا مبا�رشاً
بال�صفات ال�شخ�صية واملهنية ملدير املدر�سة �أكرث من ارتباطه ب�سنوات اخلدمة كمدير ،لأن
املديرين ذوي اخلدمة الأقل قد التحقوا باجلامعات ،وح�صلوا على م�ؤهالت تربوية وعلمية
كما �أنهم التحقوا بعدد من الدورات املكثفة التي تعقدها مديرية الرتبية والتعليم ،فت�ساووا
جميعا مع ذوي �سنوات اخلدمة.وتتفق نتائج الدرا�سة مع نتائج درا�سات فونتسس (�Fuen
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 ، )tes, 1996و�إبداح ( ، )2007وبلواين ( ، )2008والعاجز و�شلدان (. )2010وتختلف مع
نتائج درا�سة ال�رشاري (. )2008

التوصيات:
بعد التو�صل �إىل النتائج ومناق�شتها ف�إن الدرا�سة تو�صي مبا ي�أتي:
�1.1رضورة الرتكيز على منط التغري يف �إدارات املدار�س ،واالهتمام بتنمية مهارات

الإبداع الإداري لدى املديرين ،حتى يتمكنوا من خلق مناخ �إبداعي يف مدار�سهم ،وا�ستخال�ص
�أف�ضل النتائج يف العملية التعليمية.
2.2عقد دورات تدريبية ملديري املدار�س من �أجل تطوير كفاياتهم يف جمال تنمية
الإبداع وتعزيز الإبداع لدى املعلمني ،ومهارات حل امل�شكالت؛ ملواكبة التطور والو�صول
�إىل املدر�سة النموذج.
�3.3أن تعمل مديريات الرتبية على �إبراز املديرين املبدعني يف مديرياتهم ،وتنظيم
زيارات لبقية املدراء الكت�ساب خربات جديدة ميدانية.
4.4العمل على توفري بيئة �صحية منوذجية �صاحلة لتنمية الإبداع وتنمية قدرات
التفكري والبحث.
�5.5إ�صدار جملة تربوية متخ�ص�صة يف جمال الإدارة املدر�سية تزود مديري املدار�س
باملعارف والتطورات احلديثة واالبداعات ،يف جماالت العملية الرتبوية والتعليمية وتربز
اعمالهم وابداعاتهم.
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