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س مرحلة اإلدارة المدرسية ودورها في تنمية اإلبداع لدى المعلمين في مدار

 التعليم األساسي بليبيا

 الموارد العجيالت كليةــ    جامعة الزاوية  عصام أحمد الكوني ـ. د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة البحث 

يعيش العالم تطورات علمية هائلة في جميع المجاالت العلمية ،وخاصة المجال     

التربوي التعليمي ، األمر الذي جعل من دور المدرسة يتطور تبعا لهذه التطورات العلمية 

فأصبح دور المدرسة يهتم بتنمية جوانب شخصية المتعلم ليصبح قادرا على البحث 

 .واالبتكار واإلبداع 

لعل استمرار التقدم العلمي والتطور التقني الذي حققته البشرية في مختلف و      

المجاالت يتطلب النظرة المتجددة لألشياء وتوليد األفكار الجديدة ،وتشجيع اإلبداع 

،وخاصة في الدول التي تريد اللحاق بركب التقدم العلمي ،حيث أصبح االهتمام بالعملية 

ر الحديث ،كون اإلبداع األداة الرئيسية لإلنسان في اإلبداعية ضرورة حتمية في العص

 .مواجهة المشكالت الحياتية المختلفة 

هذا وقد أحدثت التطورات التكنولوجية ومازالت تحدث تغيرات كثيرة في تشكيل        

اإلدارة وأنماطها وأصبح على القائمين بأعمال اإلدارة أن يواجهوا باستمرار تحديات 

ن أهم ما يميز اإلدارة أو يوضح سماتها إالعالقات اإلنسانية ،بل التنظيم البشري و

 ( 1)األساسية هو استخدامها وتطبيقها ألساليب ميادين متعددة من المعرفة 

إن العصر الذي يعيشه العالم بكل تحدياته ، اإلدارية والثقافية والتكنولوجية ،والتي      

ياسية واالجتماعية واالقتصادية بصورة انعكست آثارها على مختلف مجاالت الحياة الس

عامة ،والتربوية بصورة خاصة ،تتطلب السعي لمواكبة هذه التحديات ،وهذا ال يكون إال 

من خالل التوجه نحو اإلبداع اإلداري في المؤسسات التربوية ،وخاصة في المدارس ، 

 .ألن تحقيق اإلبداع اإلداري يعني تحقيق التربية ألهدافها وغاياتها 

وتمثل اإلدارة المدرسية الركن األساسي الذي يقوم عليه كيان المدرسة والمحرك      

لطاقاتها وإمكانياتها البشرية والمادية ،والموجه والمنسق لها لبلوغ األهداف التربوية التي 

 ( 2.) تسعى المدرسة لتحقيقها 

المعاصرة إلي ضرورة في المؤسسات التربوية التعليمية  ؤولونوبالتالي يحتاج المس      

توفير العديد من المتطلبات والتي منها وجود إدارة مدرسية حديثة واعية قادرة على رؤية 

ليات جديدة تتطلبها ؤودوار أساسية فعالة ،وتحمل مسأاألبعاد الحقيقية للتقدم ،وعلى أداء 

 .عملية التجديد والتحديث والعصرنه 
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 :مشكلة البحث 

الضروريات ،والعناصر المهمة ،والسمات األساسية التي ينبغي  يعتبر اإلبداع من      

توافرها في مدير المدرسة العصري ،وذلك لتزايد الطموحات ،وتعدد الحاجات ،وتنوعها 

، وتشكل ظاهرة العولمة وما تفرضه من تحديات في نواحي الحياة ومجاالتها جميعا نقطة 

إدارة العملية التعليمية ،وقيادة مدرسة  جوهرية في ضرورة األخذ باإلبداع واالبتكار في

العصر ،وهي بال شك أحوج ماتكون إلي أسلوب يحمل بين طياته اإلبداع واالبتكار 

 (.3.)والتجديد والديناميكية في مناحي العمل اإلداري كله 

لعديد من التحديات التربوية التي تتطلب من مدير المدرسة اويوجد في مجال اإلدارة     

بوي أن يوفر الجو المالئم والمناسب لنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها كقائد تر

 .باعتماده على العلم واإلبداع في ذلك 

وقد الحظ الباحث من خالل عمله في الميدان التربوي اإلداري ،وكذلك من خالل        

استطالع آراء بعض المعلمين في مدارس التعليم األساسي أن الدور الذي يقوم به مدير 

المدرسة في تنمية اإلبداع لدى معلميه هو دور ضعيف ،فقلة االهتمام بالجانب اإلبداعي 

التعليم األساسي واعتمادهم على أساليب تقليدية في قيادتهم لدى بعض مديري مدارس 

لحل مشكالتهم اإلدارية وتطوير إداراتهم ،فهذه األساليب ال تصمد أمام هذه التحديات 

 .والتطورات المتسارعة في مجال المعرفة وثورتها المعلوماتية 

مية بدولة ليبيا يمكن وبناء على ما سبق واستجابة ألهمية اإلبداع في مؤسساتنا التعلي    

ما دور اإلدارة المدرسية في : تحديد مشكلة البحث من خالل طرح التساؤل الرئيس التالي 

 تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس مرحلة التعليم األساسي بليبيا  ؟

 : أهداف البحث 

 :يهدف البحث الحالي إلى 

داع لدى معلمي مرحلة التعرف على واقع اإلدارة المدرسية ودورها في تنمية اإلب -1

 .التعليم األساسي 

إحصائية في درجة ممارسة اإلدارة  ةالكشف عن وجود فروقات ذات دالل -2

المدرسية لدورها في تنمية اإلبداع لدى معلميها في مدارس مرحلة التعليم 

 (.الجنس ، سنوات الخبرة )األساسي تبعا لمتغير 

إثراء وتفعيل دور اإلدارة في تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تسهم في  -3

 .ونشر ثقافة اإلبداع في المجتمعتنميةاإلبداع لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي ،
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 : فروض البحث 

لإلدارة المدرسية دور في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس مرحلة التعليم األساسي  -1

 .بليبيا  

في درجة ممارسة اإلدارة  (0...)إحصائية عند مستوى  ةتوجد فروق ذات دالل-2

المدرسية لدورها في تنمية اإلبداع لدى معلميها في مدارس مرحلة التعليم األساسي تبعا 

 .لمتغير الجنس 

في درجة ممارسة اإلدارة ( 0...)إحصائية عند مستوى  ةتوجد فروق ذات دالل -3

يم األساسي تبعا المدرسية لدورها في تنمية اإلبداع لدى معلميها في مدارس مرحلة التعل

 .لمتغير الخبرة 

 : أهمية البحث 

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية اإلدارة المدرسية ودورها الفاعل في تنمية اإلبداع      

لياتها ومهامها اإلدارية ؤومس ىلدى المعلمين ،كذلك تحسين وتطوير أدائها ،والتعرف عل

القرارات التربوية التعليمية  يومتخذلين ؤووالفنية في هذا المجال ،وتعزيز إدراك المس

لواقع دور المدرسة في تنمية اإلبداع، والوقوف على المشكالت التي تواجهها وإيجاد 

 .حلول إبداعية ومبتكرة لها وذلك لتحسين وتطوير البيئة التعليمية 

 : حدود البحث 

 .مدارس مرحلة التعليم األساسي بمدينة العجيالت بليبيا : الحد المكاني  

تناول البحث اإلدارة المدرسية ودورها في تنمية اإلبداع لدى :الحد الموضوعي  

 .معلمي مرحلة التعليم األساسي 

 .مدارس مرحلة  التعليم األساسي  ومعلم: الحد البشري  

 م  2.12 -2.10تم تنفيذ هذا البحث في العام  : الحد الزمني  

 : مصطلحات البحث 

 :اإلدارة المدرسية  

الجهود واألنشطة والعمليات من تخطيط وتنظيم ومتابعة ورقابة " رف بأنها تع       

،والتي يقوم بها المدير مع العاملين معه من مدرسين وإداريين بغرض بناء وإعداد التلميذ 

لمساعدته (عقليا ، وأخالقيا،ووجدانيا،واجتماعيا ،وجسميا ،وانفعاليا ) من جميع النواحي

لمجتمع ، ويحافظ على بيئته المحيطة ،ويسهم في تقدم مجتمعه على أن يتكيف بنجاح مع ا

 ( "4. ) 



 عصام أحمد الكوني. د               اإلدارة المدرسية ودورها في تنمية اإلبداع لدى المعلمين

 م 7102 مــاسمجلة كليات التربية          العدد السابع          

ويعرفها الباحث اجرائيا بأنها عملية علمية شاملة يقوم بها مجموعة من األفراد     

ق أهداف محددة وواضحة مسبقا تؤدي إلى تحسين وتطوير يتحقتتربطهم عالقات إنسانية ل

 .المجتمع وتقدمه 

 : الدور  

مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السلوكية التي تحقق ما " بأنه  يعرف      

هو متوقع في مواقف معينة ،وتترتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد في 

 ( .0")المواقف المختلفة

ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه النتيجة المتوقعة من تطبيق اإلبداع  اإلداري في إدارات       

 .لتعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين بها مدارس ا

 : اإلبداع  

يعرف بأنه العملية الخاصة بتوليد منتج فريد وجديد بإحداث تحول من منتج قائم ،       

هذا المنتج يجب أن يكون فريد بالنسبة للمبدع كما يجب أن يحقق محك القيمة والفائدة 

 ( .2 ")والهدف الذي وضعه المبدع 

جديد يعمل على تحسين وتطوير العملية  ءويعرفه الباحث إجرائيا بأنه استحداث شي      

 .التعليمية 

 : مرحلة التعليم األساسي  

مرحلة  التعليم الموجه إلى األطفال في المراحل التعليمية يعرفها الباحث  بأنها        

ويوفر لهم الحد , األساسية يتيح لهم تعلم المهارات مما,األولى داخل المدارس النظامية 

األدنى من المعارف والخبرات لكي يكونوا مواطنين منتجين في المجتمع وذلك من خالل 

 . ألوان النشاط المنتج المتصل بحياة الناشئين وواقع بيئاتهم 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة للبحث 

 :     اإلبداع 

اإلبداع عملية ينفرد بها اإلنسان عن بقية المخلوقات ، وهو ينتج من عملية التفكير       

ميز بالتفكير لتحقيق الغاية األساسية من وجوده يتاإلبداعي ، فاإلنسان الكائن الوحيد الذي 

 .على سطح الكرة األرضية هي االستمرارية 

بعة ، وتهدف إلى نتاج يتمثل في إصدار عملية لها مراحل متتا" ويعرف اإلبداع بأنه       

حلول متعددة ، تتسم بالتنوع والجدة وذلك في ظل مناخ عام يسوده االتساق ، والتالف بين 

 (.7" )مكوناته
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 . (8")إنتاج الجديد النادر المختلف المفيد ،سواء كان فكرا أو عمال " كما يعرف بأنه      

 : التفكير اإلبداعي

التفكير اإلبداعي هو محور حياة األفراد والجماعات والمجتمعات من  يمكن القول بأن     

أجل التكيف مع الجديد والعمل على تغيير الواقع من خالل التفكير اإلنساني المبدع 

والخالق ، حيث  يقع التفكير اإلبداعي في قمة السلوكيات البشرية التي تسعى التربية إلى 

دف إلى إكساب المتعلمين مجموعة من المعارف تنميتها ، فلم تعد عملية التعلم ته

والمعلومات والمهارات فقط ، بل أصبحت تهتم بتعديل وتغيير شامل لسلوكهم ليصبحوا 

أكثر قدرة على استثمار كل إمكانياتهم الذاتية وقدراتهم استثمارًا إبداعيًا من أجل صنع 

عملية ينتج "كير اإلبداعي بأنهويعرف التف. المستقبل وجعله طرائق تفكيرهم تطورًا إبداعيًا

عنها حلول أو أفكار  تخرج عن اإلطار المعرفي الموجود لدى الفرد أو عن المعلومات 

 (.9" )السائدة في البيئة بهدف ظهور أفكار جديدة 

نوع من التفكير ،يؤدي إلى إنتاج "بأنه (  Waimning،3..2)كما عرفه وإيمننج        

والحساسية للمشكالت ،والقدرة التحليلية  ، والمرونة ، واألصالة ، يتصف بالجدة

 ( ..1)" والقدرة على ربط وتوصيل األشياء المألوفة  ، والتركيبية

- :مستويات التفكير اإلبداعي 

 (11:)خمسة مستويات للتفكير اإلبداعي هي(Taylor،1993)وضع تايلور

 .ر بغض النظر عن نوعيتها ويشير هذا المستوى إلى تطوير األفكا: اإلبداع التعبيري  -1

 .من أمثلة هذا النوع المنتجات الفنية والعلمية : اإلبداع اإلنتاجي  -2

ويشير هذا المستوى إلى إظهار استخدام المواد لتطوير استخدامات :البتكاري ااإلبداع  -3

 .جديدة ، دون وجود إسهامات جوهرية في تقديم أفكار أساسية

ل هذا المستوى القدرة على اختراق مبادئ فكرية ثابتة، وتقديم ويمث: اإلبداع التجديدي  -4

متطلبات جديدة ، كذلك إدخال تحسينات جوهرية من خالل إجراء التعديالت المتضمنة 

 .في المهارات المفاهيمية 

ويتضمن هذا المستوى مبادئ وافتراضات ، حيث يعتبر هذا : اإلبداع االنبثاقي  -0

 .اإلبداع وأقلها حدوثًا وتكرارًا المستوى أعلى درجات 

- :مراحل التفكير اإلبداعي 

 ( :12)يمر التفكير اإلبداعي بعدد من المراحل وهي 

 .وهي عبارة عن تهيئة حياة المبتكر المتوصل إلى االبتكار: مرحلة االستعداد  -1
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 (تفكير)وهي مرحلة وسطى بين االستعداد واإللهام : مرحلة الحضانة  -2

 .البتكاري بطريقة مفاجئة اوهي تتميز بظهور الحل : مرحلة اإللهام  -3

بيان صحة ما تحقق عن طريق وضعه موضع االختبار  فيها ويحاول: مرحلة التحقيق  -4

 . لبيان صحته 

 : خصائص المفكر المبدع 

 ( 13: ) خصائص اإلبداع اإلداري 

 .لتحقيقها المنظمة ىتسع التي الغايات يتضمن و باألهداف يرتبط إبداع-1

 وإعادة واإلجراءات، واألدوات، القواعد، ويتضمن التنظيمي، بالهيكل يرتبط إبداع 2-

 .بينهم فيما والتفاعل األفراد بين العالقات وتحسين تصميم العمل،

 .جديدة وخدمات منتجات إنتاج يتضمن و الخدمة، أو بالمنتج يرتبط إبداع 3-

تفوق  للمستفيدين خدمات تقديم على التركيز ويتضمن المستفيدين، بخدمة يرتبط إبداع 4-

 .توقعاتهم

داخل  متطورة عمليات يتضمن و والفاعلية، الكفاءة على ويركز بالعملية، يرتبط إبداع-0

 .البشرية الموارد وإدارة التشغيل عمليات تشمل المنظمة،

 يكون قد أو المدرسة، في جوهرية تغيرات إيجاد إلى جذريًا يؤدي اإلبداع يكون وقد 6-

 .له مخطط غير اإلبداع يكون قد كما ثانوية، تغيرات إلى يؤدي جزئي

ن يفكاار فااي كيفيااة أن أهاام واجبااات الماادير الفعااال إفاا, وإذا كااان اإلبااداع مطلبااا اسااتراتيجيا 

تطوير أدائه مما يانعكس علاى تطاوير أداء العااملين معاه بتزويادهم بالمهاارات والخبارات         

 .تساعدهم على تطوير أدائهم  التي

 :الدراسات السابقة 
 فاي  المدرساية  اإلدارة دور علاى  ، هادفت إلاى التعارف   (11)( 8002)دراسةة  بلةوا ي   -1

 تنمياة  في المدرسية اإلدارة دور معرفة ، وسعت إلى الحكومية المدارس في اإلبداع تنمية

 وماديرة،  ماديًرا  ( 215 )مان  الدراسة عينة تكونت وقد  المديرين، نظر وجهة من اإلبداع

باساتخدام اساتبانة    التحليلاي  الوصافي  ولتحقياق أهاداف الدراساة تام االعتمااد علاى المانهج       

 فاي  وزعت على أفراد العينة، حيث أظهرت نتائج الدراسة ارتفااع مساتوى تنمياة اإلباداع    

، وأظهرت أيضًا حيازة مجال المعلام فاي    فلسطين شمال محافظات في الحكومية المدارس

تنمية اإلبداع على المستوى المرتفع وحيازة مجال المناهج التعليمية في تنمية اإلبداع على 

 ماا  وتضامينها  التعليمياة  المنااهج  وأوصات الباحثاة بضارورة تطاوير    المستوى المتوسط ، 

 . المادية التسهيالت من مجموعة توفير اإلبداع، باإلضافة إلى ضرورة  تنمية إلى يدعو

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور ، (11)( 8010)دراسة العاجز وشلدان -8

القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع 
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وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لهذا . غزة من وجهة نظر المعلمين

من المجتمع األصلي %( 11)بنسبة ( 3.3)النمط من الدراسات، وبلغت عينة الدراسة 

توصلت ( SPSS)، وبعد تحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي (3412)البالغ 

 :الدراسة إلى النتائج التالية

توثق العالقة بين المعلمين على أساس من التسامح والجدية "ن الفقرة التي تنص إ 

جاءت في المرتبة األولى، ويعزو الباحثان ذلك إلى دور القيادة المدرسية في " العملفي 

 .تنمية العالقات اإلنسانية بين المعلمين، وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد

تنظم رحالت علمية ترفيهية ومسابقات علمية لتنمية "والفقرة التي تنص على  

لمرتبة قبل األخيرة، ويعزو الباحثان ذلك إلى افتقار جاءت في ا" اإلبداع لدى المعلمين

القيادة المدرسية إلى النواحي المالية التي تسهم في تنظيم الرحالت العلمية الترفيهية، 

وكذلك المسابقات لالرتقاء باإلبداع لدى المعلمين، باإلضافة إلى ذلك مشكلة الحصار التي 

اصل مع العالم الخارجي، وتحد من حركة تمنع أفراد المجتمع الفلسطيني ككل من التو

 .المعلمين للتواصل مع الخبرات العلمية الخارجية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع  

لدى معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين تبعًا 

 (.سنوات الخدمة، التخصص في البكالوريوسالمؤهل العلمي، )لمتغير 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها اختيار قيادات مدرسية واعية، تؤمن 

 .بأهمية اإلبداع في البيئة المدرسية، وتسعى لتنميته لدى المعلمين والمتعلمين

 اإلبداع عناصر تطبيق واقعهدفت إلى التعرف على  ، (11) ( 8018)الحارثي دراسة -3

، وهادفت إلاى   والاوكالء  الماديرين  نظار  وجهاة  مان  الثانوياة  المادارس  مديري لدى اإلداري

 تاوفر  حاول  الدراساة  عيناة  نظار  وجهاات  فاي  اإلحصاائية  الداللاة  ذات الفروق عن الكشف

 الداللة ذات الفروق، والكشف عن الثانوية المدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع عناصر

 ماديري  لادى  اإلداري اإلباداع  معوقاات  حاول  الدراساة  عيناة  نظار  وجهاات  في اإلحصائية

 ، ولتحقياق أهاداف الدراساة تام االعتمااد علاى المانهج        جادة  محافظاة  فاي  الثانوية المدارس

 فاي  والمتمثال  الدراساة  مجتماع  أفاراد  جمياع  المساحي، حياث اختيارت العيناة مان      الوصفي

، مفاردة  (298)الباالغ عاددهم    محافظاة  فاي  الحكومياة  الثانوياة  المادارس  ووكاالء  ماديري 

اإلباداع، وجااءت معوقاات اإلباداع       وأظهارت أبارز النتاائج وجاود درجاة متوساطة لتنمياة       

 . بدرجة كبيرة

هاادفت إلااى التعاارف علااى درجااة ممارسااة اإلدارة     ،(11)( 8013)دراسةةة أبةةو شةةمال   -1

وجهاة   المدرسية لدورها في تنمياة اإلباداع لادى معلماي التعلايم العاام بمحافظاات غازة مان         

نظرهم ،وعالقته ببعض المتغيرات ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلاي باساتخدام   

معلمااا (228فقاارة ،وتطبيقهااا علااى عينااة عشااوائية مكونااه ماان  ( .4)تشااتمل علااى  ةاسااتبان

ظهار البحاث عادة نتاائج هاي أن درجاة ممارساة اإلدارة        أومعلمة في مدارس التعليم العام و

مان وجهاة   المدرسية لدورها في تنمياة اإلباداع لادى معلماي التعلايم العاام بمحافظاات غازة         

ظهاار البحااث وجااود أ، كااذلك %( 73.003)نظاارهم كاناات بدرجااة مرتفعااة وبااوزن نساابي  

معلماي التعلايم    في درجة ممارسة اإلدارة المدرساية لادورها فاي تنمياة اإلباداع لادى      فروق 
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ظهر البحث عدم وجود فروق فاي درجاة   أالعام  تبعا لمتغير الجهة المشرفة والجنس ، كما 

ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في تنمية اإلباداع لادى معلماي التعلايم العاام تبعاا لمتغيار        

 .المرحلة الدراسية وعدد سنوات الخبرة 

 :تعقيب على الدراسات السابقة 
العاارض السااابق لاابعض الدراسااات السااابقة ذات العالقااة بموضااوع البحااث     ماان خااالل     

اإلدارة المدرسية ودورها في تنمية اإلبداع لدى المعلمين فاي مادارس مرحلاة    والذي تناول 

 معها ، جاء البحث الحالي منسجم مع أهداف هذه الدراسات ،كما اتفقالتعليم األساسي بليبيا

منهاا مانهج البحاث واألداة ، حياث اساتخدم المانهج الوصافي         ،في بعاض الجواناب التربوياة   

التحليلي، وكذلك  أداة الدراسة استبانه ،ويختلاف البحاث الحاالي ماع الدراساات الساابقة فاي        

 .البيئة المكانية ومجتمع وعينة الدراسة 

 : منهج وإجراءات

 : منهج البحث 

ه لموضااوع اإلدارة المدرسااية اسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي التحليلااي فااي تناولاا         

ودورها في تنمية اإلبداع لدى معلميها،  حتى يساعده على فهمه بعمق كافي وحتاى يمكناه   

إلاى حاد ماا عان هاذا الموضاوع ، وتفساير تلاك الحقاائق           –من الحصول على حقائق دقيقة 

، حتااى ( ساانوات الخباارة –الجاانس) وتحليلهااا والااربط بااين ماادلوالتها فااي ضااوء متغياارات  

ن الوصول إلى استنتاجات تساعد الباحث على تحديد ومعرفة واقع اإلبداع وممارساته  يمك

 .في إدارة مدرسة مرحلة التعليم األساسي  بما يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي 

 : مجتمع البحث 

يشاامل مجتمااع البحااث جميااع معلمااي ماادارس مرحلااة  التعلاايم األساسااي العااام بمدينااة            

 .مدرسة (   82)غ عدد المدارس  العجيالت والبال

 :عينة البحث 

تم اختيار مدينة العجيالت  بشكل عمدي لسهولة وصول الباحث إلى مدارسها 

سهولة الوصول لوسهولة التصنيف فيها ، كما تم اختيار المدارس بشكل عمدي ، وذلك 

معلمة تم معلم و( .0)إلى المدارس القريبة من سكن الباحث، وتكونت عينة البحث من 

 اختيارهم بطريقة عمديه 
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 :أداة البحث 

فقاارة تقاايس دور  ( .3)ماان  ةلجمااع البيانااات والمعلومااات مكوناا  ةتاام اسااتخدام اسااتبان       

اإلدارة المدرساية فاي تنمياة اإلباداع لادى المعلماين حياث تكونات مان قسامين ،شامل القساام            

يرياااد الباحاااث جمعهاااا مااان األول عناااوان البحاااث والهااادف مناااه ،والبياناااات األولياااة التاااي 

،حيااث اسااتخدم الباحااث باادائل اإلجابااة   نةالمبحااوثين ،والقساام الثاااني شاامل فقاارات االسااتبا  

 . مقياس ليكرت الخماسي 

 : صدق األداة 

الخباارة  يللتحقااق ماان صاادق األداة تاام عرضااها علااى لجنااة ماان المحكمااين ماان ذو              

مااة ءباداء آرائهام حااول مادى مال   والدراياة فاي مجااال اإلدارة والتخطايط الترباوي ،وذلااك إل    

فقرات األداة لقياس ما وضع مان أجال قياساه ،كاذلك وضاوح صاياغتها اللغوياة ،حياث تام          

إجااراء بعااض التعااديالت وفااق آراء المحكمااين ،وبالتااالي تاام التحقااق ماان صاادق المحكمااين  

 .   ةلالستبان

 ثبات األداة 

لحساب ثبات األداة قام الباحث باستخدام طريقة إعادة تطبيق االختبار وذلك 

بتطبيق المقياس على عينة استطالعية من مجتمع البحث وبعد مرور أسبوع من التطبيق 

بعد ذلك تم حساب معامل ,عادة تطبيق االستبانه على نفس العينة وتحت نفس الظروف إتم 

(   SPSS)تخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية من خالل اس( ألفا)الثبات بطريقة 

وهى قيمة معتمدة تشير إلى إمكانية ,( 87..) يوكانت قيمة معامل ثبات االستبانه تساو

 . استخدام وتطبيق هذه األداة 

 : عرض وتحليل ومناقشة النتائج 

علماي مادارس   دور اإلدارة المدرساية فاي تنمياة اإلباداع لادى م      معرفة هدف البحث إلى    

تم تحدياد اتجاهاات أفاراد العيناة  وفاق       الهدف ذلك مرحلة التعليم األساسي بليبيا ، ولتحقيق

حياث أن طاول الفتارة المسااتخدمة    (  1)وفاق الجاادول   (Likert)مقيااس ليكارت الخماساي    

أساس أن  أوزان االستجابات وقد حسبت طول الفترة على ( .8..)إي حوالي ( 4/0)هي 

 .تي يبين ذلك وقد حصرت فيما بينها  أربع مسافات والجدول اآل( 0-4-3-2-1) الخمس
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 تحديد االتجاهات وفق مقياس ليكرت الخماسي حسب المتوسط المرجح( 1)جدول 

 الدرجة المتوسط المرجح الوزن

 قليلة جدا 1.79إلى  1من  1

 قليلة 2.09إلى  .1.8من   2

 متوسطة 3.39إلى  .2.2من  3

 كبيرة 4.19إلى  .3.4 4

 كبيرة جدا 0إلى  .4.2 0

                        

ما دور اإلدارة  المدرسية في تنمية ) إجابة التساؤل الرئيس والذي ينص على       

 (اإلبداع لدى معلمي مدارس مرحلة التعليم األساسي بليبيا ؟ 

بالجدول وكانت النتائج  ةهذا التساؤل تم استخدام األساليب اإلحصائية المبين عنلإلجابة 

 :  موضحة بالجدول التالي  هيكما

المعالجات اإلحصائية لمفردات عينة البحث حول اإلدارة المدرسةية ودورهةا   (   8)جدول 

 في تنمية اإلبداع لدى المعلمين مرتبة ترتيبا تنازليا وفق المتوسط المرجح
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1 

ال تستفيد من إمكانيات المجتمع 

المحلااااااي فااااااي تنميااااااة إبااااااداع  

 المعلمين 

4.22 0.62 12%  82%  جدا كبيرة 

1 
ال تخصص ميزانية لتنمية 

%10 0.61 4.22 للمعلمينالعمليات اإلبداعية   81%  كبيرة جدا 

13 
ال توفر المناخ المناسب لتحفياز  

 المعلمين على اإلبداع 
4.12 0.62 10%  8.%  كبيرة 

10 

ال تشاااااعر بضااااارورة غااااارس   

مباااااادي اإلباااااداع فاااااي نفاااااوس  

 المعلمين 

4.14 0.67 12%  79%  كبيرة 

11 

ال تساااااااهم اإلدارة المدرساااااااية  

بتطاااوير نشااااطات مااان شاااأنها    

 تنمية جوانب شخصية المتعلم 

4.12 0.63 10%  79%  كبيرة  



 عصام أحمد الكوني. د               اإلدارة المدرسية ودورها في تنمية اإلبداع لدى المعلمين

 م 7102 مــاسمجلة كليات التربية          العدد السابع          

12 

ال تاااوفر أجاااواء التعااااون بينهاااا 

وبااين المعلمااين لتنمااي اإلبااداع    

 لديهم 

4.02 0.62 12%  77%  كبيرة 

81 
ال تمااانح صاااالحيات للمعلماااين   

 تساعدهم في تنمية اإلبداع 
4.02 0.6 17%  77%  كبيرة 

11 
ال تعمااال علاااى غااارس مباااادي   

 اإلبداع في نفوس المعلمين 
4.04 0.67 17%  77%  كبيرة 

30 

ضااااعف القاااادرة علااااى وضااااع   

للمشاااااكالت  ابتكارياااااهحلاااااول 

 التربوية 

3.92 0.7 2.%  70%  كبيرة 

11 
ال تقااااااادر أعماااااااال المعلماااااااين 

 اإلبداعية وتعمل على تدعيمها 
3.94 0.56 14%  74%  كبيرة 

2 

ال تااانظم لقااااءات مفتوحاااة باااين  

المعلمااااااين المباااااادعين لتنميااااااة 

 العملية اإلبداعية بينهم  

3.7 0.75 2.%  73%  كبيرة 

11 

ال تشااجع المعلمااين علااى عماال   

البحوث العلمية بما يحقق النماو  

 اإلبداعي  

3.7. 0.85 23%  28%  كبيرة 

11 
ال تلباااااااااي اإلدارة المدرساااااااااية 

 حاجات المعلمين بشتى أنواعها
3.7. 0.77 21%  28%  كبيرة 

82 

ال تشجع المعلمين على حضور 

النااادوات والماااؤتمرات العلمياااة  

 التي تنمي اإلبداع 

3.7. 0.77 21%  28%  كبيرة 

1 

 

ال تاانظم رحااالت علميااة لتنميااة  

 اإلبداع لدى المعلمين 
3.0 0.67 18%  28%  كبيرة 

81 

ال تعماااال فااااي قيادتهااااا  علااااى    

ماااع  يممارساااة الااانمط الشاااور 

 المعلمين لتنمية اإلبداع 

3.62 0.58 12%  27%  كبيرة 

81 

تطاااارح األفكااااار الجدياااادة ماااان  

مان   نالمعلمين ولكان ال يتمكناو  

 إنجازها 

3.52 0.72 2.%  20%  كبيرة 

1 

ال تعماااال علااااى إيجاااااد باااارامج  

خاصاااااااة إلعاااااااداد المعلماااااااين  

 المبدعين 

3.54 0.78 22%  24%  كبيرة 
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3 

ال تحاااااارض علااااااى ضاااااارورة 

توزيع المعلماين علاى األنشاطة    

 اإلبداعية 

3.52 0.83 24%  24%  كبيرة 

83 

ال تشاااااااجع المعلماااااااين علاااااااى   

استخدام استراتيجيات تدريساية  

 حديثة لتنمية اإلبداع 

3.5. 0.70 2.%  23%  كبيرة 

1 

ال تعمااال علاااى رباااط المنااااهج    

باألنشاااطة التطبيقياااة   ةالدراساااي

 التي تثير إبداع المعلمين 

3.3 0.78 23%  23%  كبيرة 

81 

ال تشااارك المعلماااين المبااادعين   

فاااااي وضاااااع وتنفياااااذ الخطاااااط  

 اإلدارية 

3.3 0.75 22%  23%  كبيرة 

80 
ال تعماال علااى تحفيااز المعلمااين  

%20 0.85 3.42 ماديا ومعنويا   22%  كبيرة 

2 

ال تعماال علااى توثيااق عالقااات    

التسامح والجدية في العمل باين  

 المعلمين 

3.32 0.80 24%  2.%  متوسطة 

81 

عمااااال الدراسااااية  ألال تااااوزع ا

على المعلمين بشكل عاادل مماا   

 يعزز تنمية اإلبداع 

3.34 0.71 21%  09%  متوسطة 

88 

ال تتعاون مع المشرفين 

والموجهين في تنمية العمليات 

 لدى المعلماإلبداعية 

3.32 1.16 30%  09%  متوسطة 

1 
ال تسمح بالحوار اإلبداعي مع 

 المعلمين
3.22 1.02 31%  07%  متوسطة 

11 

ال تشجع استخدام الحاسوب في 

تطبيق الدروس المنهجية التي 

 تنمي اإلبداع 

3.02 1.01 33%  02%  متوسطة 

81 
ال تعقد جلسات مع المعلمين 

 للعصف الذهني 
3.02 0.72 24%  01%  متوسطة 

18 

ضعف وجود أفكار حديثة 

للمعلمين لتطوير العمل 

 المدرسي 

2.44 0.78 32%  37%  قليلة 

%9 32.. 3.20 اإلجمالي   27%  
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ال )والتااي تاانص علااى  ( 1)يتضااح أن أعلااى فقاارة الفقاارة رقاام  ( 2)ماان خااالل الجاادول       

،حياث جااءت فاي المرتباة     ( تستفيد من إمكانيات المجتمع المحلي في تنمية إبداع المعلماين 

الباحااث الساابب فااي  و،ويعااز(22..)،وانحااراف معياااري (4.22)األولااى بمتوسااط ماارجح 

زالوا يستخدمون الانهج التقليادي فاي القياادة     ماألساسي ذلك إلى أن مديري مدارس التعليم ا

يري فقاط  يتباع األعمال الروتينية التقليدية والتي منهاا الادور الرقاابي والتسا    ااإلدارية وهو 

دون العمل على تنمية أناواع التفكيار المختلفاة والتاي منهاا التفكيار اإلباداعي ،وكاذلك عادم          

والتاي مان شاأنها تحقياق أهاداف العملياة التعليمياة        االستفادة من إمكانيات المجتمع المتاحاة  

ال تخصااص ميزانيااة لتنميااة   )والتااي تاانص علااى   (  7) وتطويرهااا ،وجاااءت الفقاارة رقاام   

فااي ( 21..)وانحااراف معياااري ( 4.22)،بمتوسااط ماارجح ( العمليااات اإلبداعيااة للمعلمااين

رساية إلاى الناواحي    الباحاث السابب فاي ذلاك إلاى افتقاار القياادة المد        والمرتبة الثانية ،ويعز

المالية التي تسهم في إيجاد برامج وأنشطة تؤثر على تنمية درجة اإلباداع للمعلماين ،وهاذا    

يرجع إلى المشاكل االقتصادية التاي تعااني منهاا الابالد فاي الوضاع الاراهن، أماا المتوساط          

 بدرجااة متوسااطة ،بمتوسااط ماارجح طفقااة العااام السااتجابات أفااراد العينااة  لفقاارات االسااتبان

 ( .32..)وانحراف معياري ( 3.20)

(  α=0...)هال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى معنوياة         :  التساؤل الثا ي

في اإلدارة المدرسية ودورهاا فاي تنمياة اإلباداع لادى       بين متوسطات استجابة عينة البحث

 (.الجنس)وفق متغير معلمي مدارس مرحلة التعليم األساسي 

متوسطات استجابة عينة البحث  وفق  متغير الجنس  ، تام   الفروق بينللتعرف على داللة 

 : للعينات المستقلة وكانت النتائج كما يلي( ت)استخدام اختبار 

متوسطات استجابة عينة للعينات المستقلة لبيان داللة الفروق بين ( ت) تائج اختبار ( 1)جدول 

 البحث  وفق  متغير الجنس  

 8000 (=0001)داللة مستوى وعند( 12)حرية  درجة عند الجدولية "ت" قيمة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية :من خالل بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي    

اإلدارة المدرسية بين متوسطات استجابة عينة البحث حول  (0...)عند مستوى معنوية 

وفق متغير الجنس  ودورها في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس مرحلة التعليم األساسي 

الباحث السبب في  و، ويعز الجدولية "ت" قيمة من أصغر المحسوبة "ت" ن قيمةإ حيث

ذلك لتقارب الفكر بين اإلناث والذكور في تنمية اإلبداع ،كذلك ربما التشابه في طرق 

 .القيادة وفي طرق تنمية التفكير اإلبداعي لمديري مدارس العليم األساسي 

المتوسط  العدد الجنس المتغير

 الحسابي

اال حراف 

 المعياري

قيمة 

t 

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

النتيج

 ة

 0.317 3.55 11 أ ثى الجنس
0011 12 0018 

ال 

توجد 

 0.360 3.67 6 ذكر فروق
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(  α=0...)عند مستوى معنوية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : التساؤل الثالث 

في اإلدارة المدرسية ودورها في تنمية اإلبداع لدى  بين متوسطات استجابة عينة البحث

 (.الخبرة)وفق متغير معلمي مدارس مرحلة التعليم األساسي 

وفق متغير الخبرة البحث للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات استجابة عينة و     

 :التباين األحادي وكانت النتائج كما يليتم استخدام تحليل 

 

 تائج اختبار تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين متوسط ( 1)جدول 

( الخبرة) وفق متغيراستجابات أفراد العينة   

 

مما (  0...)من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أن قيمة مستوى الداللة  أكبر من     

وفااق يعنااي  عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااط اسااتجابات أفااراد العينااة   

الباحااث الساابب فااي ذلااك أن المااديرين يقومااون بأعمااال متقاربااة       و ويعااز. متغياار الخباارة 

روتينيااة اليوميااة دون التركيااز فااي طاارق تنميااة التفكياار     وهااي نفااس األعمااال ال   ةومتشاااب

 . اإلبداعي 

 : النتائج 

إن درجة دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظرهم كانت -1

 .بدرجة متوسطة 

بين متوسطات  (0...)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -2

اإلدارة المدرسية ودورها في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس استجابة عينة البحث حول 

 .متغير الجنس  وفقمرحلة التعليم األساسي 

وفق متغير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة  -3

 . الخبرة

 :التوصيات 

علمية في اإلبداع  لمديري مدارس التعليم األساسي  عقد دورات وندوات ومؤتمرات-1

 .لتنمية التفكير اإلبداعي لديهم 

 المتوسط العدد الخبرة المتغير
اال حراف 

 المعياري

قيمة 

 (ف)
 الداللة

اتجاه 

 الفروق

 الخبرة

 خمس من اقل

 سنوات
8 3.70 .4510 

1008 0043 

ال توجد 

فروق دالة 

 احصائيا
 من اقل -5 من

 سنة 15
30 3.56 .2850 

 3210. 3.53 12 فأكثر سنة 15
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مدارس التعليم األساسي كي يتمكنوا من ممارسة  يريتفويض بعض الصالحيات لمد-2

 .التفكير اإلبداعي الذي يسهم في تطوير العملية التعليمية 

مين واإلداريين ،وذلك لتعزيز الثقة العمل على عقد اجتماعات مكثفة بين المدير والمعل-3

 . بينهم حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بفاعلية 

التعليم األساسي واإلدارات العليا في وضع برامج  يريضرورة التعاون بين إدارات مد-4

 .التعليم األساسي  سراوخطط لتنمية التفكير اإلبداعي لدى مديري مد

دور فعال في تنمية  ،لما له منمجتمع المحلي ضرورة زيادة التعاون مع مؤسسات ال-0

 .التفكير اإلبداعي في المؤسسة التعليمية 

 .ضرورة اختيار مديري القيادات الواعية التي تؤمن بثقافة اإلبداع في المدارس  -2

 : المقترحات 

إجراء أبحاث مماثلة لهذا البحث وتطبيقه على مراحل تعليمية مختلفة لمعرفة اإلدارة -1

 .رسية ودورها في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين المد

إجراء أبحاث عن اإلدارة المدرسية ودورها في تنمية اإلبداع لدى مديري مدارس -2

 . التعليم األساسي من وجهة نظرهم 
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 :الهوامش 

مفاهيمها وتطبيقاتها العملية  –اإلدارة المدرسية الحديثة (: 2.14)عطوي ، جودت عزت  -1

 .  18،ضدار الثقافة للنشر والتوزيع :،عمان

دار : ، عمان األساليب القيادية في المؤسسات التعليمية(: 1..2)البدري ،طارق عبد الحميد  -2

 .1.7،ض الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 .،دار الثقافة : ،عمان تطوير اإلدارة المدرسية( : 4..2)تاح الخوجا، عبد الف -3

 .99،ضدار الجامعة الجديدة :،اإلسكندرية  اإلدارة المدرسية( :1..2)دياب ،إسماعيل محمد -4

عالم الكتب : ،القاهرة  اإلدارة التعليمية ،أصولها وتطبيقاتها:1..2)مرسي،محمد منير -0

 .139،ض

تعريفه،تنميته،وقياسه لدى األطفال : كولوجية اإلبداعسي(:2..2)حجازي ، سناء محمد نصر -2

 . 20،دار الفكر العربي :،القاهرة 

المركز : ، القاهرة دور الرياضيات المدرسية في تنمية اإلبداع، (1999)المفتي ،محمد أمين  -7

 .100،ضالقومي للبحوث التربوية والتنموية 

 . 80،ضدار وائل للطباعة والنشر: ،عمان  مقدمة في اإلبداع( :2..2)السرور ، ناديه  -8

دار : ، عمان  مناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي، (7..2)أبو حالله، صبحي حمدان  -9

 .72،ضالشروق للنشر والتوزيع 

دار الزهراء للنشر :، الرياض مهارات التفكير وأساليب التعلم(:2.12)الغرايبة ، سالم على  -.1

 .1.0، ضوالتوزيع 

تطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي باستخدام (: 4..2)، صالح محمد علي أبو جادو -11

  .32ض،دار الشروق للنشر والتوزيع ،:  عمان) , ظرية الحل االبتكاري للمشكالت

، معلمة رياض األطفال، تنمية التفكير أالبتكاري ،(3..2)الكافي،إسماعيل عبد الفتاح  -12

 .14،ض للكتابمركز اإلسكندرية : اإلسكندرية 

دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى ( : .2.1)العاجز ،فؤاد علي وشلدان ،فايز كمال -13

،بحث منشور ،مجلة الجامعة  معلمي مدارس التعليم الثا وي من وجهة  ظر المعلمين

 ..19،ضاإلسالمية ، المجلد الثامن ،العدد األول 

 المةدارس  فةي  اإلبةداع  تنميةة  فةي  المدرسةية  اإلدارة دور ،(8..2)بلاواني، أنجاود شاحادة     -14

، رساالة ماجساتير     مديريها  ظر وجهة من ومعيقاتها فلسطين شمال محافظات في الحكومية

 .نابلس، فلسطين: في اإلدارة التربوية غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية

ة في تنمية اإلبداع لدى دور اإلدارة المدرسي( : .2.1)العاجز ،فؤاد علي وشلدان ،فايز كمال -10

،بحث منشور ،مجلة الجامعة  معلمي مدارس التعليم الثا وي من وجهة  ظر المعلمين

 .اإلسالمية ، المجلد الثامن ،العدد األول 

 وأبرز اإلداري اإلبداع عناصر تطبيق واقع، (2.12)الحارثي، مشعل بن مبارك عايض  -12

  مديريها  ظر وجهة من جدة محافظة في الحكومية الثا وية المدارس مديري لدى معوقات 

 .الرياض، السعودية: رسالة ماجستير في التربية غير منشورة، جامعة أم القرى

دور اإلدارة المدرسية في اإلبداع لدى معلمي التعليم (: 2.13)أبو شماله ، فرج إبراهيم حسن  -17

،تحت شعار تنمية  المؤتمر العلمي السنوي الخامسالعام بمحافظات غزة من وجهة نظرهم ، 

 .ثقافة اإلبداع 

 


