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 والتقدير ركالش  
ن  عزمت فثابر، فإنَُّه ال يدرك المفاخر م ن  رضي بالصف اآلخر. فم  إذا هم   هلل  الحمدت فبادر وا 

الة والسَّالم على أشرف الذي خلق الّلوح والقلم، وخلق الروح من عدم، وأسبغ علينا النِّع م، والصَّ 

، المعلم األول والمربي األمثل، الذي صنع أمة حاملة لرسالة العلم المرسلين محمد صلَّى اهلل عليه وسلَّم

 م بأن  منَّ علي بإتمام هذه الرسالة.والتعليم، وبعد: في نهاية عملي المتواضع هذا أحمد اهلل العظي

وأتقدم بخالص الشكر والتبجيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور أمجد محمود الدرادكة لتفضله 

ثرائها بأفكاره النيِّرة، ومعلوماته القيِّمة، وجهوده ونصائحه، وما أبداه من صبٍر  باإلشراف على رسالتي وا 

 ل، كما أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة الموقرة.وتواضٍع وتشجيٍع في سبيل تحقيق هذا العم

وأوجه شكري وتقديري لجامعتي الموقرة جامعة الشرق األوسط ممثلًة برئيسها ومسؤوليها 

وأعضاء الهيئة التدريسية فيها على الجهود الكبيرة التي كان لها عظيم األثر في إخراج هذه الرسالة 

 بصورتها الصحيحة.

 إلى كل من مّد لي يد العون والمساعدة من أجل إنجاز عملي هذا. كما وأتقدم بالشكر

المولى عزَّ وجل أن  يجزي الجميع خير الجزاء. سائلةً   

 واهلل وليُّ التوفيق
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درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي وعالقته باإلبداع التنظيمي لدى مديري المدارس 
األساسية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي 

 المديرين

 :إعداد

 محمـد الجهرانهناء  

 :إشراف الدكتور

 كةأمجد محمود دراد 

 الُملخ ص
في العاصمة  الحكومية درجة ممارسة مديري المدارس األساسية إلى استقصاء العالقة بين هدفت الدراسة 

المديرين، ومعرفة اختالف وجهات النظر باختالف  من وجهة نظر مساعدي تنظيميإلبداع الواعمان لإلثراء الوظيفي 

االرتباطي، وتم  خدم منهج البحث الوصفيستُ النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، وقد ا :المتغيرات

( فقرة ألداة اإلثراء الوظيفي، 52( مساعًدا، حيُث تكّونت من )578)تطوير استبانة، طبقت على عينة مكونة من 

أنَّ درجة ممارسة مديري المدارس األساسية الحكومية لإلثراء إلى وتوصلت الدراسة  .ألداة اإلبداع التنظيمي فقرة( 12و)

 نوجود عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية بيو ممارستهم لإلبداع التنظيمي كانت بدرجة مرتفعة، ومستوى  الوظيفي

لى عدم وجود ، اإلثراء الوظيفي واإلبداع التنظيمي لدرجة ممارسة االثراء الوظيفي ومستوى  فروق ذات داللة إحصائيةوا 

واستناًدا إلى نتائج الدراسة تّم  اإلبداع التنظيمي ُتعزى لمتغيرات النوع االجتماعي والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة.

قادة موجهين نحو العمل على استقطاب الكوادر الكفؤة من المديرين ليكونوا التوصل إلى عدة توصيات منها: ضرورة 

جراء دراسات مماثلة تستهدف موظفي المديريات وموظفي وزارة التربية والتعليم.  التطوير والتجديد، وا 

 الكلمات المفتاحية: اإلثراء الوظيفي، اإلبداع التنظيمي، محافظة العاصمة عمان، مديرو المدارس، مساعدو المديرين.
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Abstract 

This study aims to investigate the relationship between the degree of occupational 

enrichment practice and it’s relation to organizational creativity among principals of basic 

schools in Amman from the perspective assistant point of view. And knowing the different 

views according to the different variables (gender, scientific qualification, and years of 

service). The relational descriptive research approach that is the most appropriate method 

for this type of studies has been used. In addition to this, it was used like the questionnaire 

which is a way to collect data, and the study sample reached (378) assistants, It consisted of 

(34) items for the occupational enrichment tool, and (24) items for the organizational 

creativity tool. One of the most important findings of the study was that the degree of 

government primary school principal’s practice of occupational enrichment was high and 

the level of practice of organizational creativity was also high. And that there are a 

statistically significant relationship between the occupational enrichment, and the 

organizational creativity, and the absence of statistically significant differences to the 

degree of the practice of occupational enrichment and the level of practice of organizational 

creativity according to the variables of the (gender, scientific qualification and years of 

service). There are some recommendations were reached based on the results of the study: 

The need to work on attracting competent cadres from administrators to be leaders directed 

towards development and renewal, and conducting similar studies targeting the directorates 

and the employees of Ministry of Education. 

 

Key words: occupational enrichment, organizational creativity, Amman 

Governorate, school principals, principals assistant. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة:

ا في تكوين شخصية ا كبيرً ا من عناصر بناء المجتمع، وتلعب دورً أساسيً  د المدرسة عنصراً ع  تُ 

وخلق جيل مبدع يعي  وصقلها من الناحية النفسية واالجتماعية والسلوكية والعلمية والوجدانية،األفراد 

مهارات إكسابهم والعمل على مواجهتها من خالل ، القتصادية واالجتماعية والسياسيةحجم التحديات ا

أن رغبة اإلنسان  واإلبداع. كما حياتّية مهّمة؛ مثل حّل الُمشكالت، والتفاوض، والقدرة على التركيز

إلشباع حاجاته النفسية والفسيولوجية واالجتماعية هي التي تحرك سلوكه وتنشط فكره وتدفعه لنهج 

حياته متجهة نحو أهداف كبرى  تصبحأ ا، لذمن السلوك ىمعين، أو االمتناع عن أنماط أخر  سلوك

دارته على الوجه ى من االستثمار في رأس وهذا يتأتّ سعى لتحقيقها في ذاته ومحيطه، ي المال البشري وا 

 .األمثل

عبارة عن نشاط إيجابي يقوم به  هياح أي تنظيم، و الذي يحدد نج المعيار هيالقيادة اإلدارية و 

، وخصائص قيادية؛ ليشرف على تتوفر به سمات ا،ا إداريً له قائدً شخص بقرار رسمي يصبح من خال

التأثير، واالستمالة، واستخدام السلطة بالقدر  مجموعة من المرؤوسين لتحقيق أهداف واضحة بواسطة

 (.1412المناسب )الجمل، 
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داف هر أ: تغييسية منهادرلمدة القيار ايطوبتم القياعي دتست ملوالعان عة مومجمك هناو

داري إلب ايدرلتا ديع. وتكلفتهع تفا، وارمللعطء ابن، ولعامليدى اية لولمعنروح الض انخفااؤسسة و لما

، دراتقر يطوتو، تنميةو، دادتيجي متكامل إلعراستامنهج و هوسية درلمدة القيار ايطوتب ساليم أهأ

لى رة إلمعاصا ؤسساتلماتسعى  إذسية. درلمدارة اإلت افي مجاالن ييوبرلتدة القارات امهاو ،رفمعاو

 لمناسبةاسائل ولد ايجاإخالل ن مفيها ن لعامليراد األفت اغبات وراحاجو حاجاتهان نة بيوازلمداث احإ

في ت أدائهم الدفع معرعلى ت لتنعكس لحاجاك اتل عشباإعلى درة قر كثألعمل الجعل 

 (.1412اني، نالوذيلعمل)ا

ا في تحسين مستوى الدافعية لدى ا كبيرً األداة الرئيسية التي تلعب دورً هو اإلثراء الوظيفي و 

ا ألوضاع وظيفية ، بحيث يصبح الموظف خاضعً للمؤسسةيق النمو التنظيمي العاملين، ويساهم في تحق

؛ بحيث ينجز العاملين أعمالهم الوظيفية بروح داخلية نابعة من ثر جاذبية، وفيها روح المسؤوليةأك

وينمي ذلك لديهم  .(Hower, 2008)م من أي محفزات خارجية قد تمنح له حبهم الذاتي للعمل أكثر

يساعد العاملين على امتالكهم لمجموعة مميزة من المهارات الوظيفية ، و الشعور بروح االنتماء للمؤسسة

الخاصة بعملهم؛ فيصبحون أكثر قدرة على امتالك مهارات مميزة لها صلة بأدائهم لمهامهم الوظيفية 

(Kamal, Clegg, Patterson, Robinson, Stride, Wall, Wood,2008).   

 إذا في الفكر اإلداري؛ األساليب التي تم التركيز عليها حديثً ويعتبر أسلوب اإلثراء الوظيفي من 

في اتخاذ القرارات التي يقوم بتنفيذها،  عامللحفز عن طريق زيادة مشاركة الا من أساليب ايعتبر أسلوبً 

يميل إلى دعم القرارات التي يشارك في صنعها، ويتولد  عاملالوفكرة المشاركة مبنية على أساس أن 

، الذي دة تصميم الوظائفلديه حماس بضرورة إنجاز األهداف التي خطط لها، وهو من أساليب إعا
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يهدف إلى زيادة تنوع محتوى الوظيفة من حيث المهام، وأنشطة الوظيفة؛ ليساعد على تحقيق الرضا 

 (. 1443)المرسي،  للعمل الوظيفي للموظفين وزيادة دافعيتهم

أن مفهوم اإلثراء الوظيفي يرتبط بتصميم   (Leach & Wall, 2004) ليش وويل  أكدو 

ومدرك لواجباته الوظيفية  ،العمل الذي يزيد من قدرة الموظف على التحكم الذاتي بمهامه الوظيفية

بصورة أفضل، ومتحمل لمسؤولياته الوظيفية، وأقل مطالبة بمميزات وظيفية أخرى، كما أنه يصبح أقل 

 .ا عن مهامه الوظيفية، وأكثر رضً اضجرً 

الوظيفة التي تتمتع باإلثراء  ( أن1417) المشار إليه في الخياط يف روبينز وججيضو 

ا، وقدرة على تحمل الوظيفي تتطلب امتالك العامل مجموعة من المهام الوظيفية التي تجعله أكثر تحكمً 

على إنجاز عمله بمستوى رضا مناسب، وبدافع ذاتي داخلي، إضافة إلى أن الشعور  امسؤولياته، وقادرً 

في رام لزمالئه في العمل، ويقل لديه اتباع البيروقراطية باالستياء من العمل تقل لديه، ويقل عدم االحت

 .العمل، واتباع السلطة المطلقة

هو أول من أشار إلى نظرية اإلثراء  (Frederick Herzberg) وقد كان العالم فردريك هيرزبرج

عون فيندظرية يرى هيرزبرج أن األفراد . وطبقًا لهذه الن”ينبنظرية العامل“الوظيفي، حيث تسمى نظريته 

بأن يكون العمل ذو معنى أو الحوافز المعنوية في العمل )مثل:  للعمل أكثر بالخصائص أو السمات أو

عوامل  ( أكثر من الحوافز المادية مثل )األجور أو المكافآت المالية(. وقد حدد هيرزبرج خمسةأهمية

  )growth( ، النمو)recognition( التقدير، ((achievement اإلنجاز: هي ترتبط بدوافع العمل،

   )performance of the entire job(ة بشكل كامل، وأداء الوظيف )responsibility( وليةؤ المس،
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 Frederick Herzberg جهيرزبير  لنظرية العملي التطبيق الوظيفي اإلثراء دوُيع (.1449)الصرايرة، 

 والتي األعمال، إلنجاز والمسؤولية االستقاللية ليمارس فرصة الفرد منح إلى تشير والتي ،)العاملين(

 (.(Daft, 2005: 325 الرؤساء بأعمال القيام من الموظفين وتمكن والنمو، التقدم على تساعده

ذو    بعملهم، فإنهم لن يستجيبوا للتغيير المهم الذي تتعرض له  لم يكن الموظفون مستمتعين اا 

والتصميم وتقويم األداء،  ، طمسؤوليات العاملين في التخطيولذلك يهتم هذا األسلوب بزيادة  المنظمة

هم تجاه العمل، سملون في تلك المناصب لزيادة حمايع لى الموظفين الذين الإ إشرافية سناد مهامإأي 

 ءوأدا على تخطيط سلوب اإلثراء الوظيفيأكما يشمل  التغيرات الواجب حدوثها، مع ودافعيتهم وتجاوبهم

العمل وتصميمه   الموظف مع المدير في تخطيط سلوب يشركاأل نجازات، هذااألداء واإل ، وتقييمالعمل

 لى الكفاءة فيإثم الوصول عنه، ومن  الموظف على أداء عمله، وجعله مسؤواًل  وتقييمه لتحفيز

 .( 1419السعيد، ج)نتااإل

ى سنّ مستوى أدائها حتى يت عيتمثل في حاجتها لرف اا مشتركً حديً واجه المؤسسات التعليمية توتُ 

اإلدارة الحديثة واإلبداع ر السريع، وتبرز أهمية التالزم بين متطلبات ييلها التأقلم مع متطلبات التغ

التنمية والتطور  في النظام التعليمي، حتى تواجه التحديات التي يبرزها التغيير في مجاالت تنظيميال

ر للمؤسسات لحل الكثير من المشكالت التي تواجهها؛ بمثابة األمل األكب اإلبداع وأضحىالحضاري. 

نما يعتمد على توفير نوع متميز من  لذا فإن تطوير مستقبلها ال يعتمد على الكوادر البشرية فحسب، وا 

العاملين، وعلى أفراد مبدعين في مختلف المجاالت؛ مما أجبر تلك المؤسسات على تنويع أساليب 

السياسات اإلدارية القديمة وتحديثها، وتطوير البنى التحتية، وتوظيف إدارتها في العمل، والتخلي عن 

 .(1414، الفواز وعبدالرحيم) عية جديدة لم تكن معروفة من قبلتقنيات إبدا
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 ا متغيرًةتعيش ظروًف التي المعاصرة لتنظيمي للمؤسساتالتجديد جوهر اإلبداع اويعد 

يرين الذين يتولون إدارة ن على المدإذ يتعّي، ملحًة حاجتها إلى اإلبداع حاجًةل مما يجع ،ومعقدًة

ل اإلدارية المعاصرة أن يحرصوا على تنمية وتطوير قدرات العاملين للمساهمة في ح ؤسساتالم

بروح الفريق الواحد ل وتوليد األفكار الجديدة والعم، في اتخاذ القرارات ركةوالمشا، المشكالت

 (.1991 ،الدهان) وزيادة اإلنتاجل ً لإلبداع في العموصوال المتميز والجاد

من  هااإلدارية وأفراد ؤسسةنظومة متكاملة تشترك فيها المهو م لتنظيميعليه فإن اإلبداع او

اإلدارة هي العنصر  تعدو، ؤسسة في العمل واإلنجاز والتطويربيئة الم كذلكومديرين وموظفين 

وما يلحظ في ، تحقق أهدافها البد وأن تتجه للتطوير حتىكان ومن ثم  مؤسسةء الأداءفي ل الفاع

، أعمالهم داءالحكومية وجود الرتابة والروتين الذي يمارسه الموظفون في أ ؤسساتبعض الم

وبالنظر ل، الي ال يتوقع أن يظهر فيهم إبداع وتميز يساهم في دفع عجلة التطوير نحو األفضـوبالت

 ؤسسةف الذي منه وبه تنطلق المفيها هو الموظ المعتمداألساس  العملية اإلبداعية فإنإلى عناصر 

 (.1413 ،علي والحاكم) لتنظيمينحو اإلبداع ا

وتبًعا للعالقة بين اإلثراء الوظيفي واإلبداع التنظيمي فإنه من المفترض أن يؤثر في األداء 

وخاصة في البيئة التعليمية؛ إذ أن المدرسة تلعب دوًرا كبيًرا في تنمية اإلبداع  اإلداري والوظيفي لألفراد،

للتأقلم مع  في إنجاح العملية التربوية وتوجيه مسارها نحو تحقيق أهدافها لدى الطلبة، والمساهمة

عنصر فالفرد المبدع يعتبر ثروة تفوق الثروة المادية، بل إن االستثمار في تطوير ال متطلبات العصر.

 .البـشري يعتبر أنجح مصادر االستثمار
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 مشكلة الدراسة:

أصبح  من خالل التدريب واإلثراء الوظيفي إن التنافس الشديد على تنمية العنصر البشري

في  لإلبداع مؤسساتالحاجة  ظهرتولقد ، داريةاإلالعملية ا من أسس باعتباره أساًس، ياً أساسا مطلًب

التي تسعى  ؤسساتفي تلك الم اتحديدً ، خاصل عام وفي البيئة األردنية بشكل البيئة العربية بشك

 .والمحافظة على إستمراريتها في بيئة تنافسية، األداءإلى التميز في ل للوصو

حرية التصرف  سؤولية عن عمله ويعطيه المزيد منأكثر مالفرد  الوظيفي اإلثراء يجعلو  

االلتزام  يقو أن ي ت المؤثرة في عمله. وهذا من شأنهمن المشاركة في اتخاذ القرارا اواالستقالل ومزيدً 

 (.1413، دعبد الواح) التنظيمي لدى األفراد

ات مع األخذ من تجارب إثراء الوظائف في المؤسسولقد أوصت بعض الدراسات باالستفادة 

في ، واالهتمام باتجاهات العاملين في المؤسسات العامة والقوانين واألنظمةالعتبار اختالف البيئات با

  .(1448) جرادات مثل دراسة على العاملين اآلثار اإليجابية لإلثراء الوظيفياألردن، وتوضيح 

 ورعايته التنظيمي باإلبداع ( باالهتمام1418) الطنبورأوصت بعض الدراسات مثل دراسة و 

جراء الدراسات ا اتالمؤسس ببقاء ألهميته وذلك ؛للتغيير المعلمين مقاومة بحثو  وتطويره لتي وتطورها وا 

  .للمبدعين المناسبة والمعنوية المادية الحوافز منح وزيادة تتناول موضوع اإلبداع التنظيمي

وتزداد أهمية اإلثراء الوظيفي لقيادات المدارس باعتبارها أحد ركائز العملية التربوية التي يجب 

لما تبذله من جهد من أجل تحسين ظروف العمل في  يتوافر لديها القدر الكافي من الرضا؛ نتيجةً  أن

تقان، وهذا بدوره سوف ينعكس  اإلدارة المدرسية، وتشجيع أفراد العمل على أداء أعمالهم بكل كفاءة وا 
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ة المحيطة بها؛ ولذلك على العالقة بين إدارة المدرسة والمعلمين وجميع أعضاء الهيئة التعليمية والبيئ

 (.2: 1414فإن نجاح اإلدارة المدرسية متوقف على مدى رضاها الوظيفي )البالدي، 

بالنفع الكبير من زيادة معدل  وألن االهتمام باإلثراء الوظيفي للعاملين يعود على المؤسسات

، وتحقيق الرضا واالبتكارنتاج، ورفع الروح المعنوية للعاملين، وتحقيق األهداف، وتشجيع اإلبداع اإل

ة أكبر وزيادة البحث فيه لدفع عجلة الوظيفي للعاملين؛ فإنه من الضروري أخذ هذا الموضوع بجديّ 

 التطور والنمو للمؤسسات التربوية.

ما درجة ممارسة مديري  لسؤال الرئيس التالي:اإلجابة على اوتتمثل مشكلة الدراسة في 

من  التنظيمي اعباإلبدعاصمة عمان لإلثراء الوظيفي وما عالقته في ال الحكومية المدارس األساسية

 ؟المديرين وجهة نظر مساعدي

    وأسئلتها:الدراسة  هدف 

في  الحكومية درجة ممارسة مديري المدارس األساسية العالقة بين استقصاءإلى تهدف الدراسة 

 من وجهة نظر مساعدي تنظيميإلبداع الل ممارستهم ومستوىالعاصمة عمان لإلثراء الوظيفي 

 ، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:المديرين

في محافظة  الحكومية ما درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية .1

 ؟هموجهة نظر مساعديالعاصمة عمان من 

افظة في مح الحكومية لدى مديري المدارس األساسية تنظيمياإلبداع ال ممارسة مستوىما  .1

 ؟المديرين العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي



8 
 

يرين دهل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة مساعدي الم .5

إبداعهم  مستوىلإلثراء الوظيفي و  الحكومية مديري المدارس األساسيةلدرجة ممارسة 

 ؟تنظيميال

متوسطات استجابة مساعدي المديرين لدرجة ممارسة وجد فروق ذات داللة إحصائية بين تهل  .2

، النوع االجتماعيعزى لمتغيرات: تُ  الحكومية مديري المدارس األساسيةدى اإلثراء الوظيفي ل

 ؟خدمةسنوات الو ، المؤهل العلميو 

 لمستوىوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة مساعدي المديرين تهل  .3

، نوع االجتماعيعزى لمتغيرات: التُ  الحكومية مديري المدارس األساسيةدى ل تنظيمياإلبداع ال

 ؟دمةسنوات الخو  المؤهل العلمي،و 

 أهمية الدراسة:

 سة الحالية من جانبين:ار الد ةتنبع أهمي

 : تكمن أهمية الجانب النظري للدراسة في النقاط اآلتية:األهمية النظرية -1

عامة األردن خاصة والعالم العربي  للفكر اإلداري الحديث على مستوى تمثل إضافة جديدة (1

 .اقليلة جدً  هذا الموضوع بحثت في التي عربيةالسات ار أن الد والسيما

في سات مستقبلية ار احثين والمهتمين إلجراء أبحاث ودالب الدراسة تسهم في فتح المجال أمامإن  (1

كية ُأخرى إللقاء المزيد من الضوء على أثر سلو  وربطه في مواضيع اإلثراء الوظيفي موضوع
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دة لقيار ايطوتولتعليمية في تحسين العملية اوي برلتالمجال ايثة في دلحااألساليب اإلدارية 

 .قعةولمتالنتائج وتحقيق اسية درلما

 ، وتكمن في:همية التطبيقيةاأل -0

 واإلدارات العليا في وزارة التربية والمديرين أن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تزود المشرفين (1

بداع واإل على فاعلية عملية التعليمممارسة اإلثراء الوظيفي وأثره  بفوائد وعوائد والتعليم

بما يشجع ممارستها في المدارس، ويخدم المدراء والمعلمين والطلبة على حد  تنظيميال

 سواء.

التنمية انعكاسات مهمة على له  تعليميةالفي المؤسسات  لتنظيمياإلبداع ا ن تطبيقكما أ (1

  .الالزمة لذلكوعلى مخرجات البحث والمتمثلة في توفير المعلومات  البشرية

 محددات الدراسة

الفقرات المتضمنة والموزعة على حاالت الدراسة الحالية، وما في ضوء سة تائج الدرانتتحدد 

مجتمع على الحالية سة رادلائج تعميم نتالدراسة. ويقتصر لها من دالالت صدق وثبات، وبأفراد عينة ا

 المدارس األساسية في العاصمة عمان والمجتمعات المشابهة. 

  



10 
 

 حات الدراسةمصطل

 اإلثراء الوظيفي 

وهو إعادة تصميم الوظائف واألعمال بحيث يمنح شاغلوها فرص أكبر في تحمل المسؤوليات "

عنها وعن توافر معلومات عكسية مستمرة عن سير واالستقاللية ليقوموا بتنفيذ أعمال كاملة يسألون 

 .(54: 1441، نصر اهلل) "التنفيذ

محافظة في  الحكومية حصل عليها مديرو المدارس األساسيةالدرجة التي  ا بأنهعرف إجرائيً ويُ 

التي تم تطويرها لهذا  ألداة اإلثراء الوظيفي مساعدي المديرينخالل استجابة العاصمة عمان من 

تنوع المهام، وتحديد المهام، وأهمية المهام، ) والموزعة على مجاالت فقرة (52الغرض والمكونة من )

 .(واالستقاللية، والتغذية الراجعة

 التنظيمي اإلبداع

المبادرة التي يبديها المدير بقدرته على الخروج عن " بأنه (18 :1411السكارنة ) هيعرف

  "العادي أو التقليدي التسلسل

في العملية اإلدارية أو في الثقافة المؤسسية  نحو األفضل وهو كل إجراء يهدف إلى التغيير"

أو أي  ،الناشئ عن مبادرات إما من المدير أو المرؤوس في المؤسسة ويتم تبنيها من قبل اإلدارة العليا

، )المعاني "ر اإلبداعية ودعمها وتبنيهاأسلوب إداري يشجع العاملين في المؤسسات على تقديم األفكا

1441: 21). 
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محافظة  في الحكومية مديرو المدارس األساسيةا بأنه الدرجة التي حصل عليها ويعرف إجرائيً 

لهذا  التي تم تطويرها اإلبداع التنظيميألداة  مساعدي المديرينن من خالل استجابة العاصمة عما

)توافر القدرات اإلبداعية، وتبني األفكار ( فقرة والموزعة على مجاالت 12والمكونة من ) الغرض

 .اإلبداعية(

 حدود الدراسة 

 تتمثل حدود الدراسة باآلتي:

 .تنظيمياإلثراء الوظيفي واإلبداع ال :الحد الموضوعي (1

 .األساسية الحكومية المديرين في المدارس و: مساعدالحد البشري (1

 محافظة العاصمة عمان. المدارس الحكومية في في تمثل: المكانيالحد  (5

 .م 1419/1414 للعام الدراسي الفصل الدراسي الثانيتمثل في : الحد الزماني (2
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب

، سابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةالنظري للدراسة، والدراسات ال األدبهذا الفصل  يتضمن

 وذلك على النحو اآلتي:

 : األدب النظريأوًل 

واإلبداع اإلثراء الوظيفي  النظري المتعلق بمتغيري الدراسة؛ األدبعلى  مل هذا الجانبتيش

 .التنظيمي

 اإلثراء الوظيفي: .1

 ي.الوظيف اإلثراء نجاح متطلباتو  وعناصره ومبادئه يشتمل على مفهوم اإلثراء الوظيفي

 مفهوم اإلثراء الوظيفي

الموارد البشرية على أنه إعادة تصميم الوظيفة و تدريب العاملين  إدارة يستخدم هذا المفهوم في

على عدد أكبر من المهام والمهارات التي تحسن من نوعية العمل، وتزيد من دافعية الموظفين، 

زيادة فرص والهدف هو وتحفزهم لالرتقاء في السلم الوظيفي، وجعل العمل أكثر متعة وأقل تكراًرا؛ 

 .ولية والنمو وتحقيق الذاتؤ واإلنجاز لكي يشعر الموظف بالمس التحدي
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 قدر ىعل تشتمل بحيث الوظيفة تصميم"بأنه اإلثراء في الوظيفة   (62:  1999) حسين فعر 

 الوظيفة لشاغلى أعل سلطات وتفويض العمل في وليةؤ والمس واألنشطة المهام في التنوع من مناسب

 المرسي هعرف كماو  ".نفسه ىعل اعتماداً  وظيفته مهام وتنفيذ بتخطيط المتعلقة تراراالق اتخاذ أجل من

 حرية الوظيفة صاحب تعطي بحيث العمل صالحيات لزيادة المستخدم األسلوب "بأنه( 11: 1443)

 وعمله ذاته عن بالرضا والشعور العمل نحو دافعيته زيادة بهدف وذلك العمل، في أكبر واستقاللية

  ".فيها يعمل التي بالمؤسسة

 يؤديها أنب للموظف والسماح المهام، من يمكن ما أكثر الوظيفة تضمين: "بأنه أيضاً  وُيعرف 

هو "إعادة تصميم و  (.125 :1448 )برنوطييختاره  الذي وبالتسلسل مناسبًا، يراه ما ف قو  بحرية

ويتغلب على روح الملل،  ،من التحدي ااألعمال والمهام التي يقوم بها الموظف بشكل يجعل فيها نوعً 

 (.62: 1449)القريوتي،  "التي تصاحب األعمال البسيطة المتكررة

 لهدفين؛ وذلك الموظف، عمل في متنوعة وأعباء جديدة، مسؤوليات إضافة يعني الوظيفي ءاواإلثر 

 .(1415عبد الوهاب، ) المتجددة بالمهام االهتمام ثارةا  و  الملل، على قضاءال :هما

وُيعرف بأنه طريقة منهجية إللهام الموظفين من خالل منحهم الفرصة الستخدام مهارات وقدرات 

 .(Choudary, 2016)مختلفة في أدائهم للوظيفة 

، للمتغيرات وجعلهم أكثر استجابة الموظفين المتعة في ممارسة العمل، عطاءإمحاولة  وُيعرف بأنهُ 

 (. 1419، )السعيدوتحديد كيفية القيام بالرقابة الذاتية لألعمال المنجزة 

مما سبق نستنتج أنه ال بد من زيادة أساليب ووسائل أداء المهام وتنفيذ األعمال والواجبات التي 

من خالل  تشتمل عليها الوظيفة، واإللمام بكافة جوانبها؛ لتنمية القوى العاملة، وتحقيق أعلى كفاءة
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عادة تصميم الوظائف،  التركيز على الجوانب اإلبداعية في األداء. وأنه ال بد من تعظيم دور المدير، وا 

مداده  وتنويع المهام واألنشطة الوظيفية، من خالل زيادة حرية الفرد في التخطيط والتنظيم والمراقبة، وا 

 بالتغذية الراجعة إلنجازاته.

 ومبادئه عناصر اإلثراء الوظيفي

 :لإلثراء الوظيفي وهي هناك خمسة عناصر بأن  (Sole, 2009)سول أورد  

 .تعدد المهارات: التنويع في المسؤوليات التي تكون تحت سيطرة اإلدارة 

 م: إعطاء الموظفين مسؤوليات، وزيادة استقالليتهم. تحديد المها 

  :بما في ذلك الحاالت واألولويات والزمن المخصص  كافة جوانب المهامأهمية المهام

   .ومخصصات الموارد البشرية والمالية

 ليه والعمل على إنجازها، وتحمل نتائجها.باألعمال واألعباء الموكلة إ االلتزام :االستقالليةذ 

 وهي معرفة نتائج األداءالتغذية الراجعة :.  

 المحور :هما أساسيين؛ محورين على ينطوي الوظيفي اإلثراء أن (1447يرى الديب )و 

 لشاغل ومعنى أهمية ذات مميزة بنتائج تنتهي وجعلها الوظيفة، أنشطة زيادة في يتمثل الذي األفقي،

 في للتحكم الوظيفة؛ لشاغل المتاحة واالستقاللية الحرية درجة في الثاني المحور يتمثل بينما الوظيفة،

 باإلضافة عمله، على الذاتية بالرقابة وقيامه ألنشطتها، الزمنية والجدولة الوظيفة، لمهام تنفيذه كيفية

 . وظيفته نتائج يستخدم بمن المباشر واتصاله العمل، نتائج عن معلومات على حصوله إلى
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  لإلثراء الوظيفي خمسة مبادئ هي: نأ( 1449أورد العتيبي )و 

 للقيام للموظفين فرصة إلعطاء ولين؛ؤ المس قبل من والقيود الحواجز لةزابإ وذلك :القيود إزالة -1

 للموظفين الحرية ومنح ة،اإلداري بالمساءلة االحتفاظ على التأكيد مع مهمة، عملية بواجبات

 بتنفيذ لهم والسماح حرياتهم، تقييد إلى تؤدي التي القيود عن بعيداً  أعمالهم مهام لممارسة

 تهم،القدر  أمثلا رً استثما لهم سيتيح ذلك كل. يختارونها التي والطريقة بالشكل وظائفهم واجبات

 .لديهم واإلبداع االبتكار لروحا وانطالقً  تهم،ار المه أكبر واستغالالً 

 متكاملة، عمل وحدة إيجاد على لونؤو المس يشجع بأن وذلك :ةكامل طبيعية عمل وحدة تكوين -1

 يستطيع كذلك الذات، بتحقيق شعوره من يزيد مما بالكامل؛ عنها الً و ؤ مس الموظف يكون

 إذا خاصةً  العمل، تجاه بالمسؤولية شعوره من يزيد وهذا ح،ضو بو  عمله نتيجة رؤية الموظف

 .األعمال هذه على بناءً  مهمة تراقرا سيتخذ كان

 يتم الوظيفي،راء اإلث مبادئ من جداً  مهم مبدأ وهو ة:إضافي إدارية سلطات الموظفين إعطاء -5

 ذلك يكون عندما تاراالقر  اتخاذ في والحرية اإلدارية، السلطات من مزيداً  الموظفين إعطاء فيه

 ءرااإلث من مزيداً  يحقق مما بالمسؤولية، والشعور التميز الموظف يمنح ذلك ألن ممكنًا؛

 .لديه الوظيفي

 دوري، بشكل منتظماً  المباشر ولؤ المس فراإش يكون عندما :يدور  منتظم مباشر شرافإ -2

 بأنفسهم، ثقتهم من يزيد فهذا اإلدارية، الوحدات وليؤ لمس وليس للموظفين مباشرة وموجهاً 

 ة.بالمسؤوليم وشعوره
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 باألهمية، الموظفين شعور من يزيد وهذا ة:متخصص أو جديدة بمهمات الموظفين تكليف -3

 .الوظيفي أدائهم على ينعكس مما الخاصة؛ تهمراخب يزيد وكذلك

 الوظيفي اإلثراء نجاح متطلبات

 (:1442، ريمح) العمل إثراء إستراتيجية نجاح لزيادة توفرها الواجب الضرورية المتطلبات تتعدد

 :بالفرد تتعلق عوامل .أ

 نهإف مماًل  انيً يروت عمله أن يرى الفرد كان فإذا: عمله يرى وكيف الحالي لعمله الفرد إدراك  -1

 اتحديً  ويشكل امعقدً  عمله أن يعتقد الفرد كان إذا أما يجابي،إ بشكل الوظيفي اإلثراء سيتقبل

 .عكسية نتائج إلى يؤدي قد العمل في اإلثراء من المزيد نإف

 العمل، صميم في تغيير ألي الفرد استعداد مدى معرفة يجب: التغيير إلى الفرد استعداد مدى -1

 .اإلثراء تطبيق إنجاح على وسيعمل التغيير متطلبات سينفذ واضح للتغيير تقبله كان كلما ألنه

 سيستجيبون نجازاإل إلى الحاجة من عالية درجة لديهم الذين األفراد :نجازلإل الفرد حاجة مدى -5

 .وباستمرار يجابيةإب الوظيفي اإلثراء إلى

  :الموقفية العوامل  .ب

 ي:يل ما وتشمل العمل إثراء نهج فاعلية في تؤثر التي العوامل هي

 يمكن عمل أي أن إذ شاغلها نظر خالل من: الحالي العمل يتضمنه الذي اإلثراء مدى -1

 .عكسية نتائج إلى ذلك أدى اإلثراء عملية زادت وكلما .معينة درجة إلى إثراؤه
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 واإلشراف العمل وظروف الراتب مثل للعمل الخارجية العوامل عن العامل رضا: الرضا مدى -1

 ذلك سيؤدي للعمل الخارجية العوامل عن معقول بشكل راضين العاملون كان كلما ألنه وغيرها،

 .الوظيفي لإلثراء نجاح أفضل إلى

 :اإلبداع التنظيمي .0

 .، ومعّوقاتهوخصائصه هومبادئ ،أهميتهو  وعناصره ،يشتمل على مفهوم اإلبداع التنظيمي

 مفهوم اإلبداع التنظيمي

يجب علينا أن ندرك متطلبات التطور في الحاضر والمستقبل، وذلك لتطويع هذا التقدم 

إطار متكامل وشامل، وبطريقة علمية ومنهجية تحفز التفكير والتطور في خدمة اإلنسان من خالل 

وتحسن اتخاذ القرارات وتستجيب  وتشجع اإلبداع، ال سيما في المؤسسات التي تعزز تنمية المجتمع

  للتطورات وتجذب العقول البشرية ذات المهارة العالية.

أساليب ووسائل وأفكار مفيدة للعمل، تلقى التجاوب  يجادالقدرة على إ فاإلبداع التنظيمي "هو

داف، واإلنتاجية األمثل من قبل العاملين وتحفز ما لديهم من قدرات ومواهب لتحقيق األه

 (161:  1449)الصيرفي، "األفضل

وُيعّرف بأنه قيام مدير المدرسة بوضع استراتيجيات مبتكرة إلجراء تحسين شامل في السياسات 

والوسائل والتقنيات وأساليب العمل وفي منهجية التعامل في البيئة المدرسية بما يسهم في واإلجراءات 

جودة األداء، والوصول إلى حلول مبتكرة جديدة للقضايا والمشكالت التي تحدث في البيئة المدرسية بما 

 (.1411يساهم في تفعيل العملية التعليمية، وقدرة المدرسة على التكيف والتميز) العنزي، 
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 ىشتّ  تمسو  ،والعمل الخاّلق المتألقة المعرفة بين تجمع منفردة فكرية يةعمل" بأنه ُيعرفكما 

 متغيرات تفاعل ناتج اإلبداعفضاًل عن أن  ،ضلاألف نحو تسعىو  اقعالو  مع وتتعامل الحياة مجاالت

 (.24: 1411خيري، ) "متميزون أشخاص يقودها كية،سلو  أو بيئية أو أو موضوعية أو شخصية ذاتية

 وذلك المدرسي، العمل تطوير بهدف جديدة، أفكار وتوليد استثارة على المدير مقدرة" :بأنه يعّرفو 

 واستثمار جديدة إدارية عمليات إنجاز على تساعد جديدة، ووسائل وأفكار أساليب يجادإ خالل من

 1412، المعايطة( "المنشودة أهدافها تحقيق من المدرسة نيمكّ  امّ م ومواهبهم، العاملينرات مقد جميع

 :331) . 

جديدة وغير مألوفة، وزيادة معدل مع األمور المألوفة بطريقة  بأنه القدرة على التعامل يمكن تعريفهو 

 وحل المشكالت. نتاج الفرد من خالل قدرته على االكتشاف وتكوين العالقات واالرتباطات الجديدةإ

 :هميتهوأ عناصر اإلبداع التنظيمي

 تـؤدي أن اكافيً  عـدي لـم إذ .المعاصـرة اإلدارة فـي الرئيسية أهم المتطلبات أحداإلبداع التنظيمي 

 لــذا األحيان، مـــن كثيـــر فـــي الفشـــل إلـــى بهـــا يـــؤدي فـــذلك التقليدية، بــالطرق أعمالهـــا المؤسسات

نما يكون الكفــاءة حــدود عنــد تقــف ال النجــاح تبغي التــي فالمؤسسات  واالبتكــار اإلبــداع والفاعلية، وا 

 (.1418)كافي،  لها مميــزة ســمات والتغييــر

 ( :1997الشبيني ) من العناصربداع التنظيمي مجموعة لإلو 

 نتاج أكبر قدر ممكن من األفكار حول موضوع معين في وحدة زمنية معينة.وهي إالطالقة  -1

 القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف. وتمثل المرونة -1

 تكون أفكاره جديدة. فكر بأفكار المحيطين به لذلكتعني أن الشخص المبدع ال يو األصالة   -5
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الحساسية للمشكالت: تتمثل في قدرة الفرد على اكتشاف المشكالت المختلفة في المواقف  -2

مشكالت في الموقف الواحد فهو يعي المختلفة فالشخص المبدع يستطيع رؤية الكثير من ال

 ا.ا مرهفً حساسً ويحس بالمشكالت إاألخطاء ونواحي القصور 

نتاج إبداعي أو ابتكاري يتضمن عملية انتخاب أو اختيار وتفتيت أي عمل التحليل: يقصد به إ -3

 جديد إلى وحدات بسيطة ليعاد تنظيمها.

ساليب الجديدة ولديه االستعداد لتحمل أخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واأل وهيالمخاطرة:  -6

 المخاطرة الناتجة عن األعمال التي يقوم بها والمسؤوليات المترتبة على ذلك.

 في أربعة عناصر تتمثل في مجال اإلدارة المكونة لإلبداعالعناصر ( بأن 1999يرى جروان )و 

والبيئة التنظيمية ذات المجموعة المبدعة، ملية اإلبداعية ذاتها، والفرد أو أساسية هي: الع

وتهيئة األجواء المناسبة  ،األفكار الجديدة يجادالخاصة على مستوى إتاحة فرص إ المواصفات

على مستوى  لتطبيقها، والنتائج الملموسة ذات القيمة، والقادرة على إحداث نقلة نوعية سواءً 

 ككل أو أجزائها. المؤسسة

 أهمية اإلبداع التنظيمي:

في تطوير التعليم، ومواجهة التحديات والمعوقات، وزيادة الوعي  كبير   التنظيمي دور  ولإلبداع  

 لتحقيق األهداف بمستوى عالي من الكفاءة وفاعلية األداء.

 من خالل النقاط اآلتية: ع التنظيميأهمية اإلبدا( 1441) ويرى الصرن

رات وزيادة المرونة في عملياتها مع المتغيسات التعليمية، وقابليتها للتكيف تقدم المؤس يزيد من -1

 اإلدارية والفنية المستمرة.
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 على اكتشاف ودعم قدرات األفراد الذاتية وتوجيهها نحو التطوير الكلي. يساعد  -1

 تحقيق الذات والشعور باإلنجاز لجميع العاملين.  -5

 تحسين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع على الفرد والتنظيم. يساعد اإلبداع في -2

االستغالل األمثل للموارد المالية عن طريق استخدام أساليب علمية تتواكب مع التطورات   -3

 الحديثة.

 تطوير وتنمية معارف ومهارات األفراد والتأثير على اتجاهاتهم وسلوكهم. -6

 بناء الثقة لدى األفراد العاملين.يسهم في  -7

 اتهم عن العمل.يساعد األفراد في تحديد أهدافهم وتصور  -8

 المؤسسات التعليمية إلى زيادة قدرتها التنافسية وتقديم خدماتها بشكٍل أفضل.حاجة  -9

نو   العــاملين بتشــــجيع تقــــوم وال رئيسي، كهــــدف اإلبــــداع أعينهــــا صــــبنُ  تضــــع ال مؤسسة أي ا 

 قـدرتها لعـدم واالنهيار التــردي مصــيرها سـيكون ؛لــذلك المناسبة والبيئــة الجــو وتــوفير اإلبــداع علــى

 فـــالتطورات والخارجيـة، الداخلية بيئتهـــا علـى تظهـر باسـتمرار التـي والتطـورات التغيـرات مواجهـة علـى

 بــين المنافســة حــدة وزيادة الهائــل التكنولــوجي والتقـدم المعلومـــات ثـــورة عـــن والناتجـــة بنـــا المحيطـــة

 لــــذلك عديــــدة، مشــــكالت وأوجــــدت أحــــدثت قــــد األفــــراد، طمــــوح وزيادة الفــرد، حاجــات وتنــوع الشــركات

 مــع تتواكــب التــي والتعديالت التغييــرات بإحــداث التطــورات لهــذه تســتجيب أن المنظمــات علــــى يجــــب

 (.1418)كافي،  لإلبــداع داعــمخ منــا إيجــاد عبــر إال ذلــك تحقيــق كــنهذه التطورات وال يم
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 وخصائصه مبادئ اإلبداع التنظيمي

 ظيمي:نبأن من مبادئ اإلبداع الت (1413) عبد الواحد يرى 

 .ةبداعياإل ن اإلبداع الهادف المنظم يبدأ بتحليل الفرص، فهو يبدأ بالتفكير بمصادر الفرصأ -1

نما أيضا مقابلة الناس واالستفسار منهم  االكتفاء بالتفكير في المشكلةيجب عدم  -1 واالستماع وا 

 مي وآخر إدراكي حسي.مفاهي فلإلبداع جانبان: جانب   .مإليه

 .ا ومركزًا نحو حاجة محددة يجب أن يكون بسيطً اًل فعا لكي يكون اإلبداع -5

 ي:تجنبها فه المؤسساتأما األعمال التي يجب على 

ظهار الذكاء للوصول إلى اإلبداع بطريقة يصعب على األشخاص المغاالة  -1 في التفكير وا 

 .العاديين التعامل معه

  .التنويع ومحاولة عمل عدة أشياء في نفس الوقت -1

  محاولة اإلبداع للمستقبل البعيد وليس للحاضر. -5

 :تتمثل فيالتنظيمي بداع ( بأن خصائص اإل1419وذكر جابر)

 رة،بالضرو  فردية يةلعم ليسو  ،األفراد ًرا علىحك ليس فاإلبداع :جماعيةو  فردية رةهظا إلبداعا 

 .المنظماتو  لجماعاتا يقطر  نع هممارست تمت بل

 ليس حكًرا على الخبراء والعلماء بأحد خاصة ليستو  عامة إنسانية رةهظا اإلبداع :

  على تنمية روح اإلبداع للعاملين. واألخصائيين، لذلك ال بد أن تعمل إدارة المؤسسة

 وين تك نمكي :هير و تطو  هتربيت نيمك كما ثةمورو ال واملبالع يرتبط كالشخصية إلبداعا

 ن.مبدعي ونوايكن أ لينالعاق األشخاص لك نيمكّ  مما ويرها،تطو  المبدعة االستعدادات
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 قات اإلبداع التنظيمي: معو  

 ةتعرقل عملي إلى الكثير من العوائق التي اإلداريتتعرض عملية اإلبداع الوظيفي والتطوير 

واألمثل بصورة نافعة  اإلبداع، وتحد من استثمار الطاقات والكوادر البشرية االستثمار الصحيح

يجابيو   ولين،ؤ من قبل اإلدارة والمس برفض شديد ا تقابل العملية التطويرية اإلبداعية الوظيفية، وأحيانً ةا 

  :(1411)حمايل،  ، ومن هذه المعوقاتةسباب نفسيأو أ ةألسباب عمليأو من قبل الموظفين أنفسهم 

 إلىللنظر  ةواحدي اإلنسان ألسلوب وطريقة التي تتعلق بتبنّ   :قات اإلدراكية والسيكولوجيةالمعوّ  .1

األشياء واألمور، لذلك ال يدرك اإلنسان الشيء عندما ينظر إليه إال من خالل أبعاد محدودة 

 تحددها هذه النظرة الضيقة، فال يرى األبعاد األخرى. 

قات النفسية والعاطفية: كضعف الشخصية، والخوف من المغامرة، والوقوع في الخطأ، المعوّ  .1

من عزيمته في البحث عن يحبط الفرد، ويقلل ونقص في التحديات، والخوف من الفشل الذي 

 .ةابتكاري حلولٍ 

الخوف من و مثل المشاكل النابعة من البيئة، وجمود السياسات، : قات الحضارية والبيئيةالمعوّ  .5

  . الخروج على األعراف والتقاليد

ئة القائمة كنظم التعليم القائمة على التلقين واالستظهار والتنشة: قات الثقافية واالجتماعيالمعوّ  .2

  .على التسلط والقهر في األسرة والمجتمع

الموظفين  ىلدمثل القصور الهيكلي في المنظمات، وانخفاض المهارات  ة:قات التنظيميالمعوّ  .3

 وتمكين من ليس لهم الخبرة والتأهيل األكاديمي من المناصب القيادية. 
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 من التنظيم وأهداف األفراد أهداف تحقيق تتضمناالستقاللية في العمل  ( أنّ 1441) البدري ويرى

 تقوم إبداعية، منهجية ووفق منطقي بشكل والتفكير القرارات، واتخاذ صنع في المرؤوسين إشراك خالل

 تشتيت وعدم الرئيسة األهداف على والتركيز واالبتكار المبادأة تتطلب التي الفرص استغالل على

 .الجهود

 التمكين يتطلب حيثُ  ،اإلداري نالتمكي لتطبيق أساسية عمليةعد ثراء الوظيفي يُ على ذلك فاإل وبناءً 

حداث ت تصميم إعادة اإلداري   بالفعالية الذاتية وقدرته على التأثير غيير فيه حتى يشعر القائدالوظيفة وا 

وذج إثراء الخصائص الوظيفية ويركز نم. ومخرجاته د والظروف المحيطة بالعملعلى األحداث واألفرا

 &Lee)  وكوخ لي المشار إليه في (Hack man & Oldham) هاك مان وأولدهامطوره  الذي

Koh)األساسية وهى تنوع المهارة، وهوية المهمة، وأهمية  على زيادة مستوى الخصائص الوظيفية

الوظيفية، حيث يشير هذا النموذج إلى مستويات الخصائص  المهمة، واالستقاللية، والتغذية الراجعة

ولية، ؤ اإلحساس بالمسو حاالت نفسية: اإلحساس بالمعنى )الجدوى(،  تؤثر على ثالثالوظيفية التي 

إلى ظهور عدد من المحصالت  ييمكن أن تؤدالنفسية  الحاالتفإن هذه  معرفة النتائج، وبدورهاو 

 (. 1413)السعيد، دبالعمل والفر  اإليجابية المتعلقة

إذ  ؛للمدير اإلثراء الوظيفي واإلبداع التنظيميبين  ا لالرتباط الشديدنظرً جاءت هذه الدراسة و 

ال بد أن يؤثر ذلك في أدائه الوظيفي وتحسينه، وتحديد النمط القيادي الذي يسلكه المدير في  أنه

يب التطوير وتبنيها داخل أثناء تعامله مع العاملين في المدرسة، وأن يؤدي إلى نجاح أسال

 ره في عملية اإلصالح التربوي.، والتأكيد على مكانة المدير ودو المؤسسة
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 ا: الدراسات السابقةثانيً 

ترتيبها من األقدم إلى  وتم اإلثراء الوظيفي واإلبداع التنظيميعلى دراسات ذات صلة بتشتمل 

 األحدث.

 دراسات ذات صلة باإلثراء الوظيفي .1

الوظيفي ( إلى البحث في كيفية االستفادة من مدخل اإلثراء 1447هدفت دراسة الراسبي )

في تطوير أداء المعلم األول في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، والتعرف إلى مفهوم هذا 

وات المدخل ونظريات الدوافع المرتبطة به وأبعاده ومبادئه، والعوامل المؤثرة في نجاح تطبيقه، وخط

وق ذات داللة وتحديد ما إذا كانت هناك فر عملية التطبيق،  تطبيقه والمشكالت التي تواجه

إحصائية بين المستجيبين وفًقا لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة في مجال وظيفة المعلم 

فقرة، كما تم إجراء مقابلة مفتوحة مع ( 61)األول والتخصص، وطورت لذلك استبياًنا مكوًنا من 

األولى من فئة الدراسة من عدد من المشرفين التربويين في وزارة التربية والتعليم، وقد تألفت العينة 

( مشرًفا، وقد نتج 11( معلًما ومعلمة، وأما الفئة الثانية من عينة الدراسة فقد تكونت من )645)

عزى عن الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات أفراد الفئة األولى من عينة الدراسة تُ 

فة المعلم األول والتخصص، كما أنه ال لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة في مجال وظي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد الفئة األولى من عينة الدراسة الميدانية ُتعزى 

لمتغير االختيار كمشرف مقيم في المدرسة على جميع محاور الدراسة. ومن أهم نتائج المقابلة: أن 

 ية والتعليم بوظيفة المعلم األول.ُهناك اهتماًما كبيًرا من قبل وزارة الترب
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 عناصره بجميع الوظيفي اإلثراء بين العالقة استقصاء (1448) دراسة جراداتهدفت و 

 في المستقلة العامة المؤسسات في اتجاهات العاملين دراسة طريق عن وذلك الوظيفي، والرضا

 مؤسسات ثماني في إدارية مستويات ةثالث يشكلون ( موظفاً 136) من العينة نتوتكوّ  األردن،

 المنهج الدراسة واتبعت البيانات، لجمع كأداة االستبانة استخدمت حيث األردن؛ في مستقلة عامة

 اإلثراء عناصر بين إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة وجود إلىدراسة صت الخلُ  وقد .الوصفي

 أفراد تقديرات وأنّ  األردن، في ةالمستقلّ  العامة المؤسسات في الوظيفي الرضا وعناصر الوظيفي

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم، و  متوسطة بدرجة جاء عام بشكل االستقاللية لبعد الدراسة

 العلمي، والمؤهل والعمر، الجنس،)لمتغيرات  عزىتُ  الوظيفي والرضا الوظيفي اإلثراء بين للعالقة

 عن ةلدراسا عينة موظفين لدى متوسطة بنسبة رضا ووجود (.الوظيفي والمركز العملية، والخبرة

 .مؤسساتهم

 القيادة بين العالقة في كوسيط الوظيفي اإلثراء أثر اختبار إلى (1415عياد ) ةراسد هدفتو 

 تصميم خالل من التحليلي الوصفي المنهج تم اعتماد الهدف هذا ولتحقيقري. اإلدا واإلبداع التحويلية

 رؤساء في المتمثل الدراسة مجتمع من البيانات لجمع الشامل الحصر أسلوب خدمواستُ  استقصاء، قائمة

 نتائج . وأظهرتمفردة (98) عددهم والبالغ الطائف، بجامعة العاملة في الكليات األكاديميين األقسام

 ،اإلداري واإلبداع الوظيفي واإلثراء التحويلية القيادة أبعاد بين ومعنوي إيجابي ارتباط وجود الدراسة

التأثير  زيادة عن فضالً  اإلداري، اإلبداع على التحويلية القيادة ألبعاد ومعنوي مباشر تأثير يوجدو 

 اإلداري اإلبداع على )الملهم الحفز الفكري، الحفز المثالي، التأثير(ة التحويلي القيادة ألبعاد المعنوي

 .الوظيفي اإلثراء توسيط عند
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 نحو التربويين والمشرفين المدارس مديري اتجاهات رفتعّ  (1412) الوذيناني دراسةوهدفت 

 وقد السعودي، العام التعليم مؤسسات في المدرسية القيادة مجال في الوظيفي اإلثراء أسلوب استخدام

 طريق عن الوصفي المسحي المنهج فيها اسُتخدم ،ومديراً  تربوياً  مشرفاً  (168من ) الدراسة عينة نتتكوّ 

 إلى الدراسة أشارتو  (.1973 وأولدهام هاكمان) من كل تطوير من الوظيفة خصائص مقياس تطبيق

 عالية، بدرجة كانت المدرسية القيادة في وظيفيلا اإلثراء استخدام نحو أفراد عينة الدراسة اتجاهات أن

 ى الوظيفي لصالح المشرفين التربويين.عزى للمسمّ تُ  إحصائية داللة ذات فروق وجود نتائجال بينت كما

 مديري أداء تطوير في الوظيفي اإلثراءدور  إلى فالتعرّ  هدفتاسة در  (1412) النبهانيةوأجرى 

 مدى اختالف على فالتعرّ و  أنفسهم، المديرين نظر وجهة من ظفار بمحافظة األساسي التعليم مدارس

 العلمي، المؤهلو  العمر،و  المدرسة،و  النوع،(متغيرات باختالف، المديرين لدى الوظيفي اإلثراء واقع

 اختيار تم والخاصة، الحكومية المدارس من ( مديراً 169من ) مجتمع الدراسة نوتكوّ  ،)الخبرة سنواتو 

 خدماستُ  وقد الخاصة، المدارس من ( مديراً 19الحكومية، و) المدارس من ( مديًرا158) مكونة من عينة

 نتائج وأظهرت .فقرة (35من) استبانة مكونة توزيع عبر الدراسة هذه في التحليلي الوصفي المنهج

 ال هوأنّ  ة،مرتفع كانت األساسي التعليم بمدارس المديرين لدى الوظيفي اإلثراء تقدير درجة أنّ  سةراالد

 الدراسي، المؤهلو  العمر،و  المدرسة،و  النوع، اختالف( لمتغيرات ترجع إحصائية داللة ذات فروق توجد

  الخبرة( . سنواتو 

إلى معرفة كيفية تأثير اإلدارة بالمكافأة، واإلثراء الوظيفي  (Aninkan,2014)وهدفت دراسة أنينكان 

( موظًفا، وتم تطبيق استبيان تم 175نت عينة الدراسة من )على الرضا الوظيفي لدى العاملين، وتكوّ 

( فقرة، وبواقع ثالث فقرات تقيس كل بعد من أبعاد اإلثراء 13تطويره من قبل الباحث يتكون من )
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ت يفي الخمسة: )تنوع المهارات، واالستقاللية، وأهمية المهمة، وتحديد الهمةـ والتغذية الراجعة(. دلّ الوظ

نت النتائج ء الوظيفي والرضا الوظيفي، كما بيّ نتائج الدراسة على: وجود عالقة إيجابية قوية بين اإلثرا

 وجود عالقة سلبية بين اإلدارة بالمكافأة والرضا الوظيفي.

إلى دراسة نظرية اعتمدت على مراجعة األدبيات بهدف  (Sushil, 2014)وهدفت دراسة سوشي 

تسليط الضوء على أهمية مشاركة الموظفين في المنظمات، وكيف يساعد اإلثراء الوظيفي في تحسين 

سهم مشاركة الموظفين، وتوصلت الدراسة إلى أن مشاركة الموظفين ترفع التزامهم ووالئهم لوظائفهم، وت

 في استمرارهم في وظائفهم، وترفع من مستوى اإلنتاجية وأداء المنظمة. 

سماعيل)  ( إلى معرفة  Kunle, Aduku, & Ismail 2015وهدفت دراسة كونيل وادوكو وا 

نت عينة في والية كادونا بنيجيريا، وتكوّ  العالقة بين أداء العمل واإلثراء الوظيفي لدى مديري المكتبات

( مديًرا تم اختيارهم باتباع أسلوب العينة العشوائية الطبقية، وتم تطبيق أداة للدراسة 167الدراسة من)

أبرز العوامل التي تزيد  ت نتائج الدراسة على: أنّ ( فقرات. ودلّ 14تقيس الدافعية للعمل تتكون من )

التناوب دافعية العاملين ألداء العمل بصورة فاعلة هي: )دفع األجر المنتظم، وتصميم العمل، و 

ت نتائج الدراسة على وجود الوظيفي، وتوسيع فرص العمل، واإلثراء الوظيفي، ونظام الترقية(، كما دلّ 

  . لمستخدمة ومستوى األداء للعاملينعالقة موجبة دالة إحصائًيا بين استراتيجية الدافعية للعمل ا

 لدى للعمل الدافعية على الوظيفي اإلثراء أثر فتعرّ  (Nanle,2015) نانلي سةادر هدفت كما 

 اإلثراء بين العالقة عن الكشف إلى إضافة نيجيريا، في المختارة الخاصة الجامعات في العاملين

 على الدراسة أدوات بتطبيق وذلك ؛رتباطياال المنهج خدماستُ  وقد العاملين، ودوافع ورضا الوظيفي

 بين قوية إيجابية عالقة وجود :نتائجها أهم من كانو  الجامعات في اإلداريين العاملين ( من327)
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 وزيادة للعمل، الداخلي الدافع زيادة إلى يؤدي الوظيفي اإلثراء أنو  ،الوظيفي اإلثراء وعناصر الدافعية

 .لديهم العالي واألداء الموظفين رضا مستوى

 اإلثراء بين العالقة استقصاء (Azeez & Abimbola,2016) أزيز وابمبوال دراسةهدفت و 

 في اإلداريين العاملين لدى العمل عن العاملين رضا ومستوى المهمات، وأداء للعمل، والدافعية الوظيفي

، رتباطياال المنهج خدمواستُ  ،Nigeria-Lagos بنيجيريا لوالية الغوس تابعة حكومية جامعات ثالث

 قوية إيجابية عالقة وجود الدراسة نتائج وأظهرت موظفًا. (351على ) أدوات الدراسة تطبيق طريق عن

 اإلثراء عناصر توفير أنو  للعمل، الموظفين وأداء ودافعية ارض ومستوى الوظيفي اإلثراء عناصر بين

 يسهم كما اآلخرين، تجاه اإليجابي والشعور المهارات، من ومزيداً  الحرية، يوفر العاملين لدى الوظيفي

 .العمل في المسؤولية وتحمل القرار، اتخاذ على والقدرة العمل، في الكفاءة توفير في

 المؤسسات مديري لدى الوظيفي اإلثراء واقع معرفة (1418) مخلوفي وثابتي دراسة تهدفو 

 تصميم إعادة يتطلب أنه حيث اإلداري، التمكين أسلوب لتطبيق اأساسيً  امنطلقً  باعتباره وذلك التربوية،

 الجانب تحليل تم ذلك ولتحقيق العمل، ظروف في التأثير على بالقدرة المدير يشعر حتى الوظائف

عداد اإلداري، لتمكيناو  الوظيفي اإلثراء من لكل النظري  على موزعة عبارة 32 من تكونت ةاستبان وا 

 يعتمد الذي الوظيفية الخصائص إثراء نموذج على ذلك في معتمدين الوظيفي لإلثراء األساسية األبعاد

 تحديد المهام، أهمية المهارة، نوع)ت ي:ف والمتمثلة األساسية الوظيفية الخصائص مستوى زيادة على

 في المشاركة) :في المتمثلة التمكين أبعاد إلى باإلضافة (،العكسية التغذية االستقاللية، المهام،

 :منهما مديرً  21من  مكونة عينة على تطبيقها تم ثم ،(العمل فرق التصرف، حرية التحفيز، المعلومات،

 الدراسة هذه في لتحليلياو  الوصفي المنهج استخدم وقد ،(ثانويات7 متوسطة، 16 ابتدائية، مدرسة 19)
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ى تعز  الوظيفي اإلثراء ومستوى المدراء بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إلى توصلت التي

 التربوية، اإلدارية،) ةالمقدر  يملكون المدراء أن النتائج بينت كما (لخبرةاو  العلمي المؤهل للسن،)

 .أكبر استقاللية منحهم إلى يدعو مما( لبيداغوجيةاو 

( إلى التعرف على واقع اإلثراء الوظيفي لدى العامالت 1418وهدفت دراسة السبيعي والداوود ) 

بمجال الموهوبات في إدارة التعليم بمحافظة الخرج، وتحديد مستوى رضاهن الوظيفي، ومعرفة أثر 

ا الوظيفي، ولتحقيق هذا الهدف تم االعتماد على المنهج الوصفي المسحي اإلثراء الوظيفي على الرض

باستخدام استبانة من تصميم الباحثين استناًدا إلى األدب النظري والدراسات السابقة في هذا المجال 

( عاملة من العامالت في مجال الموهوبات، 96كأداة للدراسة. والذي تم تطبيقه على عينة مكونة من )

الدراسة إلى أن مستوى اإلثراء الوظيفي جاء بدرجة متوسطة، في حين كان مستوى الرضا  وتوصلت

 .الوظيفي عالًيا، ووجود عالقة قوية بين اإلثراء الوظيفي والرضا الوظيفي

 : تنظيميالبداع الدراسات ذات صلة ب

 بشكل تؤثر التي العوامل عن الكشف إلىتهدف  سةراد (Ombile, 2004 ) اومبيل أجرى

 من وكان ،Ecuadorاألكوادور في الثانوية المدارس مديري لدى تنظيميال اإلبداع في سلبي أو إيجابي

 في تغيير حركات من عنهم ينتج ما وكل ، تنظيميال اإلبداع مقاومي عن دراسةال تكزامرت أهم

 تم كما مدرسة، مدير (58ع )م البيانات لجمع المقابلة جراءإ تمّ  وقد المدرسة، في التنظيمي التطوير

 من هما العمل ممارسة على والمقدرة الحرية أن الدراسة وأظهرت أخرى، كأداة الشطب قوائم استخدام

 للمدير، المطلوبة الموارد توفر عن فضالً  المدارس، مديري لدى اإلبداع يتنمّ  التي اإليجابية العوامل

 عن وتعيقه المديرين، لدى اإلبداع في المؤثرة العوامل من هما والمركزية طيةقراالبيرو  أن حين في
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 داللة ذات فروق وجود عدم، و له الموظفين مقاومة من وتزيد ،تنظيميال اإلبداع طريق في السير

 .األكاديمية والخبرة الجنس لمتغيري عزىتُ  إحصائية

توضيح دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس  (1448بلواني )دراسة وهدفت 

الحكومية في محافظات شمال فلسطين )نابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وجنين، وطوباس، وسلفيت( 

عيقاتها من وجهة نظر مديريها، كما سعت إلى معرفة دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع من ومُ 

وسنوات الخبرة، والتخصص في تغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، وجهة نظر المديرين باختالف م

في دور اإلدارة وجود فروق ذات داللة إحصائية البكالوريوس، ومكان العمل(، وقد توصلت إلى عدم 

المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات الشمال ومعيقاتها من وجهة نظر 

)المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وتخصص المدير، ومكان العمل(، بينما  عزى إلى متغيراتمديريها تُ 

 عزى إلى متغير الجنس.كانت هناك فروق تُ 

فافة التنظيمية وعالقتها بمستوى اإلبداع ثتوضيح العالقة بين ال( 1414)أبوهين  وهدفت دراسة

المعلمين، والتحقق من  اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية العامة بمحافظات غزة من وجهة نظر

، وقد انويةمدى وجود فروق دالة إحصائًيا في استجابات المعلمين حول الثقافة السائدة بالمدارس الث

توصلت إلى أن الثقافة السائدة بهذه المدارس تتضمن: ثقافة النظم واألدوار، وثقافة اإلنجاز، وثقافة 

قة ارتباطية موجبة بين الثقافة التنظيمية اإليجابية التعاطف اإلنساني، وثقافة القوة، كما أكدت وجود عال

  وتحسن مستوى اإلبداع لدى المعلمين وبالعكس.

( فقد هدفت إلى التعرف على أسس القيادة اإلدارية وأنماطها في 1411أما دراسة العنزي )

إلبداع التنظيمي المدرسة المتوسطة بدولة الكويت، وتوضيح طبيعة العالقة بين أنماط القيادة اإلدارية وا
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خدم المنهج الوصفي لتحقيق أهدافه، وقد تم استخدام وقد استُ في المدرسة المتوسطة بدولة الكويت، 

، ونتج عنها وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية الزيارة الميدانية واالستبانة لجمع البيانات

  .بين أنماط القيادة اإلدارية وأبعاد اإلبداع التنظيمي

 لمديري واإلبداعية االبتكارية السمات أبرز عن لكشفهدفت ل ( دراسة1413أجرى علي والحاكم )و 

 إلى فت الدراسةهد م.الخرطو  مدينة في العاملة األنشطة متعددة األعمال منظمات ببعض المكاتب

 المنهج البحث واستخدم ،تنظيميال إلبداعا قاتبمعوّ  تأثره مدى ودراسة تنظيميال اإلبداع واقع معرفة

 ( 379 ) منها وزعت إستبانة إعداد تمّ  الهدف هذا ولتحقيق الوصفي، والتحليل واالستقرائي التاريخي

 إلى البحث نتائج توصلت (% 86.5 ) استرداد بنسبة للتحليل صالحة إستبانة(328)  منها واسترجع

نّ  عالية، بدرجة تنظيميال اإلبداع ماتبمقوّ  يتمتعون المختلفة باإلدارات المكاتب مدراء أن  قاتالمعوّ  وا 

 .اإلدارات تلك لدى تنظيميال اإلبداع من تحد التي قاتالمعوّ  أهم هي التنظيمية

 االبتدائية المدرسة مديرة دور عن الكشف إلى دفته فقد (1416ي )حراجال سةراد أما

 تيرامدال من عينة اختيار تمّ  حيث مات،لالمع لدى اإلبداع تنمية في الرياض مدينة في الحكومية

 موافقة ناكه أنّ همها أ من كان النتائج، من مجموعة إلى سةراالد صتلُ وخ .مديرة( 114نت من )تكوّ 

 تنمية في هالدور  الحكومية االبتدائية المدرسة مديرة ممارسة ىلع ةراسالد عينة دراأف بين كبيرة بدرجة

 انسانية بعالقات المديرة احتفاظ الممارسات، كلت مهأ ومن الرياض، مدينة في ماتلالمع لدى اإلبداع

بين  كبيرة بدرجة قةوافم وكذلك. معنوياً  المبدعات ماتلالمع المديرة وتحفيز، اتلمالمع مع جيدة يةهنوم

 مديرة دور من تحد قد هابدور  التي الحكومية المدارس في اإلبداع قاتمعوّ  ىلع ةراسالد عينة أفراد

 تمويل مصادر محدودية المعوقات، كلت مهأ ومن ماتلالمع لدى اإلبداع تنمية نحو اهسعي في المدرسة
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 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى تلتوص كما. مبدعاتلل المادية الحوافز وغياب المدرسة

 تنمية في نهلدور  الرياض بمدينة المدارس ترامدي ممارسة درجة حول سةراالد عينة رادأف استجابة

 .تدريبية ترادو  :األكثر الفئة لصالح وذلك اإلبداع، في التدريبية تراالدو  عدد غيراتلمت عزىتُ  اإلبداع،

 اإلبداع ومستوى التنظيمي الوالء مستوى بين العالقة إلى التعرف (1416) العجميوهدفت دراسة 

 عينة بلغت حيثُ  السعودية، العربية كةلبالمم الرياض بمنطقة الثانوية المدارس تيرامد لدى تنظيميال

 أسفرتثة أجزاء. ثال من نتتكوّ  استبانة ناءبتم  سةدراال افأهد ولتحقيق مدرسة، مديرة( 29) الدراسة

 تنظيميال واإلبداع التنظيمي الوالء بين إحصائية داللة وذات موجبة ارتباطية عالقة وجود عن النتائج

 الوالء مستوى من كل في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت كما سة،راالد عينة لدى

 من عدد أكبر ىلع والحاصالت األكثر، الخبرة سنوات حلصال يتنظيمال اإلبداع ومستوى التنظيمي

 .التدريبية تدوراال

عالقة اإلبداع اإلداري  استقصاء إلىالتعرف (، فقد هدفت 1417دراسة الدعيس والنشمي )أما 

، ثم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي خدمالخاصة باليمن، وقد استُ معات بتحقيق الميزة التنافسية في الجا

ي )المناخ تنظيمالقسم األول أبعاد اإلبداع الأداة الدراسة )االستبانة( التي تكونت من قسمين احتوى 

التنفيذ اإلبداعي( وتضمن القسم الثاني الميزة  –السلوك اإلبداعي  –القدرات اإلبداعية  –اإلبداعي 

 تنظيمين ثالثة من أبعاد اإلبداع الوجود عالقة ارتباطية طردية بي دراسةوقد أظهرت نتائج ال، التنافسية

جاء معامل  ، حيثُ ة التنافسيةتنفيذ اإلبداع( بتحقيق الميز  –السلوك اإلبداعي  –)المناخ اإلبداعي 

ستزيد فرصة ي تنظيمبداع الدة اإليا( أي أنه بز 4.43مستوى داللة ) ( عند4.71االرتباط الكلي )

تحقيق الميزة تنافسية في الجامعات الخاصة باليمن، بينما في بعد )القدرات اإلبداعية( اتضح أنه ال 
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( أي ال توجد عالقة طردية ذات 4.421عالقة له بتحقيق الميزة التنافسية، فقد جاء معامل االرتباط )

أن تبني  ، وقد خلصت الدراسة إلىسيةفداللة إحصائية بين بعد القدرات اإلبداعية وتحقيق الميزة التنا

ي بمفهومه الواسع يصل بها للحصول على ميزة تنافسية مستدامة ال يمكن تنظيمالجامعات لإلبداع ال

 للمنافسين تخطيها. 

مستوى الثقافة التنظيمية السائد في كليات  فتعرّ (، 1418وهدفت دراسة حسين والناصر )  

داء والمعاونين اإلداري لدى القيادات اإلدارية العليا المتمثلة بالعمجامعة بغداد وكذلك مستوى اإلبداع 

 عينةالعلى داتي البحث أوطبقت  خدم المنهج الوصفي التحليلي،واستُ  ،العالقة بينهما ةعن معرف فضالً 

هناك داللة  الدراسة أنّ  نتائجقد أظهرت ا، و ليل اإلجابات إحصائيً تح، وتم ( فرداً 74المؤلفة من )

وظهرت فروق ذات داللة  ،إحصائية تشير إلى شيوع الثقافة التنظيمية ما بين أوساط جامعة بغداد

رضي من اإلبداع التنظيمي لدى العمداء إحصائية لصالح أفراد عينة البحث مما يعني وجود مستوى مُ 

التنظيمية الجيدة من قبل  السائد والثقافة المحافظة على الجوّ صت الدراسة إلى والمعاونين، وقد خلُ 

والدعم المتواصل للعمداء  المؤسسات األخرى عربًيا وعالمًيا،القيادات اإلدارية العليا، واالنفتاح على 

 .والمتعاونين في مجال اإلبداع التنظيمي

 الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة عن الكشف ( إلى1418كما هدفت دراسة الطنبور ) 

 عينة نتتكوّ  للتغيير، المعلمين ومقاومة التغيير بإدارة وعالقتها يتنظيمال لإلبداع عّمان في الخاصة

 ثالث تطوير تمّ  البيانات ولجمع الطبقية، العشوائية بالطريقة اختيروا ومعلمة، معلًما (127) من سةراالد

 بينما التغيير، إدارة درجة لقياس: والثانية ي،تنظيمال اإلبداع ممارسة درجة لقياس :األولى استبانات؛

 المديرين لدى يتنظيمال اإلبداع يدرجت   أن النتائج أظهرت و التغيير، مقاومة لقياس كانت الثالثة
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دارتهم  متوسطة، نظرهم وجهة من للتغيير المعلمين مقاومة درجة كانت بينما مرتفعتين، كانتا للتغيير وا 

دارة تنظيميال اإلبداع ممارسة درجة في اإحصائيً  دالة فروق وجود عدم النتائج نتبيّ  كما  التغيير وا 

 وجود النتائج أوضحت ولكن ،)والخبرة األكاديمي، والمؤهل الجنس،(تغيرالمت ُتعزى التغيير ومقاومة

 .الذكور المعلمين لصالح الجنس لمتغير ُتعزى التغيير إدارة درجة يف اإحصائيً  دالة فروق

 التنظيمي اإلبداع يقلتحق مقترح صورلت توصلال سةراالد دفتفقد ه( 1419أما دراسة جابر )

 هوملمف ينظر  عرض س، وذلك من خاللميكو اإلرجن ضوء في المصرية الخاصة التربية بمدارس

، التنظيمي اإلبداعوتوضيح ماهية  ،هتطبيق اءاتر جوا   ه،مجاالتو  ،وأهميته ،هخصائصو  ميكس،و اإلرجن

 افقً والتعرف على مشكالتها و  المصرية الخاصة التربية مدارس اقعو  ورصد ،هباتلمتطو  ،هخصائصو 

 ميكسو اإلرجن لىع ي، واعتمدتصفو ال جهالمنراسة الد ستخدمتوا .التنظيمي ميكسو اإلرجن دألبعا

 مجاالت أحد باعتبارهل( العم جماعاتو  ،واألفراد ،لالعم بيئةو  ،م العملنظا) في والذي يتمثل التنظيمي

 بني بمحافظة الخاصة التربية وموجهي ومعلمي يمدير  يه سةدراال عينة كانتو  ميكس،و اإلرجن

 بيئة وتوفير األداء، في التميزو  دور اإلرجنوميكس في تحقيق االبتكار لىع الدراسة أكدتو  ،سويف

 مما ،العمل نظام مع بها العاملين ائمةو م تحقيق على قادرةو  العمل على مشجعةو  المدرسة، داخل آمنة

 تمشكال لىع بلالتغ نم نتمكّ  التي اإلبداعية األفكار وتقديم ،ضوء قدراتهم  في لالعميساعدهم على 

وتوصلت الدراسة إلى اقتراح تصور  ،اهب التنظيمي اإلبداع قتحقو  مصر في الخاصة التربية مدارس

 .ميكسو اإلرجن ضوء في المصرية الخاصة التربية بمدارس التنظيمي لإلبداع

إلى الكشف عن مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة  (1419) عطيةالبارقي و دراسة  وهدفت

استخدام المنهج الوصفي  مدارس محافظة بارق من وجهة نظر المعلمين، ولتحقيق هدف الدراسة تمّ 
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تطبيقها على كامل مجتمع الدراسة المتمثل في معلمي المدارس  المسحي، واالستبانة كأداة للدراسة، وتمّ 

( معلًما، ومن نتائج الدراسة: أن قادة مدارس محافظة 324والبالغ عددهم )ق الحكومية في محافظة بار 

بارق لديهم مستوى مرتفع من اإلبداع التنظيمي، كما أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى 

الختالف متغيري المرحلة التعليمية والمؤهل العلمي، وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى 

 .سنوات الخبرة الختالف متغير

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

ا متنوعة فمنها ما هدف إلى دراسة العالقة بين اإلثراء الوظيفي تناولت الدراسات السابقة أهدافً 

 في الوظيفي اإلثراء دور (، ومنها ما هدف إلى معرفة1448والرضا لدى العاملين مثل دراسة جرادات )

 إلى (، وهناك دراسات هدفت1412مثل دراسة النبهانية ) األساسي التعليم مدارس مديري أداء تطوير

 في الوظيفي اإلثراء أسلوب استخدام نحو التربويين والمشرفين المدارس مديري اتجاهات على التعرف

 دراسة تهدفو ، (1417مثل دراسة الوذيناني ) العام التعليم مؤسسات في المدرسية القيادة مجال

 باعتباره وذلك التربوية، المؤسسات مديري لدى الوظيفي اإلثراء واقع معرفة (1418) مخلوفي وثابتي

 يشعر حتى الوظائف تصميم إعادة يتطلب أنه حيث اإلداري، التمكين أسلوب لتطبيق اأساسيً  امنطلقً 

 .العمل ظروف في التأثير على بالقدرة المدير

 إلىا متنوعة، فمنها ما هدف أهدافً  الصلة باإلبداع التنظيميسابقة ذات كما تناولت الدراسات ال

مثل دراسة علي والحاكم  تنظيميال إلبداعا وقاتبمعّ  تأثره مدى ودراسة تنظيميال اإلبداع واقع معرفة

بتحقيق الميزة التنافسية في  تنظيميعالقة اإلبداع ال إلىالتعرف هدف إلى  منها ما(، و 1413)

معرفة مستوى (، ومنها ما هدف إلى 1417دراسة الدعيس والنشمي ) مثل الجامعات الخاصة باليمن
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لدى القيادات اإلدارية  تنظيميبداع الالثقافة التنظيمية السائد في كليات جامعة بغداد وكذلك مستوى اإل

مثل دراسة حسين والناصر  العالقة بينهما عرفةعن م العليا المتمثلة بالعمداء والمعاونين فضالً 

الكشف عن مستوى اإلبداع التنظيمي لدى قادة المدارس من وجهة نظر  إلى (، ومنها ما هدف1418)

 (.1419المعلمين مثل دراسة البارقي و عطية )

وفي  الدراسة أدوات وتطويرهذه الدراسة من الدراسات السابقة في األدب النظري  واستفادت

 تفسير النتائج وربطها.

اإلثراء الوظيفي واإلبداع  ها من أوائل الدراسات التي ربطت بين متغيريوما يميز الدراسة بأنّ 

 .ساعدي المديرينمافظة العاصمة عمان من وجهة نظر ي في محالتنظيم
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

ومجتمع الدراسة  ةالمستخدم والطريقة واإلجراءاتتناول هذا الفصل عرًضا لمنهج الدراسة 

ومتغيراتها،  الدراسة التي تّم اتباعها في تطبيق جراءاتوأدواتها وصدق األدوات وثباتها واإل ،وعينتها

 كما يأتي: استخدمت في استخالص النتائج. التياإلحصائية  والمعالجة

 منهج الدراسة:

مالئمة لمثل عد المنهج األكثر رتباطي الذي يُ اال منهج البحث الوصفي في هذه الدراسة خدمستُ ا

 االستبانة كوسيلة لجمع البيانات. لنوع من الدراسات، واسُتخدمتهذا ا

 جتمع الدراسة:م

ساسية الحكومية في المدارس األ مساعدي المديرين فين مجتمع الدراسة من جميع تكوّ 

حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم األردنية  مساعًدا (358) دهموالبالغ عد محافظة العاصمة عمان

 .1419/1414لسنة 

 الدراسة:نة عي  

الختيار مديريات التربية تم اختيار عينة عنقودية عشوائية ولى: األ :طريقتان للمعاينة خدمتاستُ 

، ومن )قصبة عمان، سحاب، القويسمة، وادي السير، ماركا( تم اختيار خمس مديريات والتعليم، حيثُ 
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ى تحديد عدد أفرادها في ضوء عدد أفراد المجتمع وذلك بالرجوع إل تمّ و خذ عينة طبقية عشوائية، أ تمّ ثم 

 ,Krejcie & Morganعده كريجسي ومورجان )حجم العينة من حجم المجتمع الذي أجدول تحديد 

اعًدا ومساعدًة، والجدول مس 578 ، حيُث بلغت عينة الدراسة(3ق رقم )كما هو مبين في الملح (1970

 ( يبين ذلك:1)

 (1الجدول )

 لعينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة التكرارات والنسب المئوية

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 33.6% 127 ذكور النوع االجتماعي
 66.4% 251 اناث

 52.4% 198 بكالوريوس فأقل المؤهل العلمي
فأكثر ماجستير  180 %47.6 

سنوات 3اقل من  ةدمسنوات الخ  39 %10.3 
3 – 14  120 %31.7 

14أكثر من   219 38%  

 أداتا الدراسة:

باالعتماد على األدب  تم إعداد أداتين للدراسة لجمع البياناتألغراض تحقيق أهداف الدراسة 

 الدراسات السابقة.وتحليل  ،النظري ذي الصلة

 والدراسات السابقةوذلك بالرجوع لألدب النظري  األولى لتحديد درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي، 

 وثابتي مخلوفي(، ودراسة 1417) الوذينانيدراسة و  (،1448دراسة جرادات ) ومنهاذات الصلة، 

قبل  ( فقرة52)المحكمين والمختصين التربويين، وكان عدد فقراتها  باإلضافة الى آراء، (1418)
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مجاالت  خمسةعلى  بعد التحكيم، وتوزعت ( فقرة52عرضها على الخبراء والمحكمين، وبقي عددها )

 وهي: 

 ( فقرات.9ع المهام وعدد فقراته )المجال األول: تنوّ 

 ( فقرات.6المجال الثاني: تحديد المهام وعدد فقراته )

 ( فقرات.6لمجال الثالث: أهمية المهام وعدد فقراته )ا

 ( فقرات.8المجال الرابع: االستقاللية وعدد فقراته )

 ( فقرات.3)المجال الخامس: التغذية الراجعة وعدد فقراته 

، بداع التنظيميإلساسية الحكومية لمديري المدارس األ ممارسة مستوى فتقيس أما األداة الثانية

س والنشمي الدعي، ومنها دراسة ذات الصلة الدراسات السابقةتحليل لألدب النظري و وذلك بالرجوع 

المحكمين  باإلضافة الى آراء(، 1419) ودراسة البارقي وعطية (،1418ودراسة الطنبور ) (،1417)

، قبل عرضها على لجنة الخبراء والمحكمين ( فقرة11)االستبانة وتضمنت  ،والمختصين التربويين

 على مجالين وهما: ( فقرة بعد التحكيم، وتوزعت12عددها )وأصبح 

 ( فقرة.11) المجال األول: توافر القدرات اإلبداعية، وعدد فقراته             

 ( فقرة.11ي األفكار اإلبداعية، وعدد فقراته )المجال الثاني: تبنّ             

وذلك حسب خماسي، ال Likertليكرت  لمقياسعطاء كل فقرة من فقرات األداة وزًنا ِوفًقا إ تمّ و 

( 3،2،5،1،1وم ثَّل ت ) ،درجة الممارسة )مرتفعة جًدا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جًدا(

كما أن ، ( درجة منخفضة جًدا1كما تمثل الدرجة )، جًدا ( درجة مرتفعة3إذ تمثل الدرجة ) على التوالي
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، كما تضمنت الخماسيLikert) ) تقع ضمن سلم ليكرت تبانةوكافة أسئلة االس األفرع منتظمة،

، كما في ةنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدماالستبانة معلومات عن أفراد الدراسة من حيث الج

 .(5الملحق رقم )

 الدراسة:صدق أداتي 

 صدق المحتوى ألداة الدراسة .1

استخدام الصدق الظاهري بعرض االستبانات على مجموعة  تمّ ، للتأكد من صدق أداتي الدراسة

، في جامعة الشرق األوسط ضاء هيئة التدريسين من ذوي االختصاص والخبرة من أعمن المحكم

( 11والجامعة األردنية، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، إذ بلغ عدد المحكمين )

حول فقرات أداتي الدراسة من حيث درجة مالءمة المجال الذي ، وُطلب منهم إبداء رأيهم محكًما

مكانية إضافة أو حذف أي فقرة، وتمّ   تندرج تحته، ووضوح الفقرة وسالمة ودقة الصياغة اللغوية، وا 

األخذ بجميع مالحظات المحكمين من حيث الحذف والتعديل واإلضافة إلى أن وصلت أداتي 

 (.5الملحق رقم ) ا النهائي كما فيمالدراسة إلى شكله

 ب. صدق البناء ألداة الدراسة

( 54استطالعية مكونة من ) على عينة أداة الدراسة تطبيقتم  وللتحقق من صدق البناء

من أجل التعرف على  المستهدفة الدراسة خارج عينة، من المدارس األساسية الحكوميةفي  امساعدً 

نة لها، وذلك بحساب معامل ارتباط مدى صدق االتساق الداخلي لألداة ومدى إسهام الفقرات المكوّ 



41 
 

ذلك كما هو ُمبّين في و ، فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليهل (Pearson) بيرسون

 االتية:ول اجدال

 اإلثراء الوظيفي القسم األول: استبانة

 (0جدول )
 إليه المنتمي للمجالبالدرجة الكلية  )اإلثراء الوظيفي( معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة

جال
الم

 

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 
 مع المجال

مستوى 
 الدللة

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 
 مع المجال

مستوى 
 الدللة

هام
الم

وع 
تن

 

1 0.83** 4.444 6 0.91** 4.444 
1 **0.66 4.444 7 **0.81 4.444 
5 **0.51 4.444 8 **0.84 4.444 
2 **0.84 4.444 9 **0.91 4.444 
3 **0.82 4.444  

مة
مه

د ال
حدي

ت
 

14 0.87** 4.444 15 0.85** 4.444 
11 0.91** 4.444 12 0.92** 4.444 
11 0.91** 4.444 13 0.83** 4.444 

هام
الم

ية 
هم

أ
 

16 0.91** 4.444 19 0.95** 4.444 
17 0.94** 4.444 14 0.91** 4.444 
18 0.94** 4.444 11 0.91** 4.444 

لية
قال

ست
ال

 

11 0.80** 4.444 16 0.87** 4.444 
15 0.86** 4.444 17 0.79** 4.444 
12 0.93** 4.444 18 0.88** 4.444 
13 0.93** 4.444 19 0.93** 4.444 

ية 
تغذ

ال
جعة

الرا
 

54 0.84** 4.444 55 0.85** 4.444 
51 0.83** 4.444 52 0.78** 4.444 
51 0.94** 4.444   

 .(≤ 0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى **
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تراوحت بين  ع المهاممجال تنوّ  علىقيم معامالت ارتباط الفقرات  ( أنَّ 1يبين الجدول )

 مجالالاالتساق الداخلي في فقرات  وهذا يعني وجود درجة من صدق. مع المجال( 4.91-4.31)

 على المقياس.

تراوحت بين  حديد المهمةت تمجاال علىالجدول أن قيم معامالت ارتباط الفقرات  الحظ منوي

 مجالالاالتساق الداخلي في فقرات  وجود درجة من صدق يشير إلىوهذا . مع المجال (4.91-4.85)

 على المقياس.

-4.93)تراوحت بين أهمية المهام  مجال علىويبين الجدول أن قيم معامالت ارتباط الفقرات 

على  مجالالاالتساق الداخلي في فقرات  وجود درجة من صدق يشير إلىوهذا  .مع المجال( 4.91

 المقياس.

 (4.79-4.95)تراوحت بين االستقاللية  مجال علىقيم معامالت ارتباط الفقرات  أنّ  الحظوي

 على المقياس. مجالالاالتساق الداخلي في فقرات  وجود درجة من صدق يشير إلىوهذا  .مع المجال

تراوحت التغذية الراجعة  مجال علىيبين الجدول أن قيم معامالت ارتباط الفقرات كما و 

االتساق الداخلي في فقرات  وجود درجة من صدق يشير إلىوهذا  .مع المجال (4.78-4.92)بين

 على المقياس. مجالال

 (3) الجدول
 ثراء الوظيفياستبانة اإل بين المجالت والدرجة الكلية على  الرتباط معامالت مصفوفة

 المقياس ككل التغذية الراجعة االستقاللية أهمية المهام تحديد المهمة تنوع المهام المجاالت
 **0.94 **0.77 **0.85 **0.92 **0.89 1 تنوع المهام
 **0.96 **0.79 **0.91 **0.93 1  تحديد المهمة
 **0.97 **0.82 **0.92 1   أهمية المهام
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 **0.96 **0.83 1    االستقاللية
 **0.88 1     التغذية الراجعة
 1      المقياس ككل

 .(α≤ 0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى **
 

 المجاالتبين  (α≤4.41)عند ( وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائياً 5من الجدول ) يالحظ    

وهذا يعني ( 4.97 – 4.88ثراء الوظيفي، حيث تراوحت بين )استبانة اإلعلى الدرجة الكلية للمقياس مع 

 .مجاالت المقياس والدرجة الكلية على المقياس وجود درجة من صدق االتساق الداخلي في فقرات

 بداع التنظيمياستبانة اإلالثاني:  القسم

 (4جدول )
 إليه المنتمي للمجالبالدرجة الكلية  )اإلبداع التنظيمي( معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة

رقم  المجال
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 
 مع المجال

رقم  مستوى الداللة
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 
 مع المجال

 مستوى الداللة

عية
إلبدا

ت ا
درا
 الق

وافر
ت

 

1 **0.89 4.444 7 0.75** 4.444 
1 0.89** 4.444 8 0.88** 4.444 
5 0.75** 4.444 9 0.91** 4.444 

2 0.87** 4.444 14 0.89** 4.444 
3 0.83** 4.444 11 0.91** 4.444 
6 0.86** 4.444 11 0.86** 4.444 

عية
إلبدا

ر ا
فكا
 األ

ّني
تب

 

15 **0.84 4.444 19 4.444 0.91** 
12 0.91** 4.444 14 4.444 **0.91 
13 0.81** 4.444 11 4.444 0.92** 
16 **0.89 4.444 11 4.444 0.90** 
17 0.88** 4.444 15 4.444 0.83** 
18 **0.85 4.444 12 4.444 0.93** 

 (α≤ 0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى **
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تراوحت  القدرات اإلبداعية مجال توافر علىقيم معامالت ارتباط الفقرات  ( أنَّ 2يبين الجدول )

 مجالالاالتساق الداخلي في فقرات  وهذا يعني وجود درجة من صدقمع المجال. ( 4.91-4.73) بين

 على المقياس.

تراوحت  ل تبني األفكار اإلبداعيةمجا علىقيم معامالت ارتباط الفقرات  يبين الجدول أنّ كما 

وهذا يعني وجود درجة من . القيم دالة إحصائًيا جميعوقد كانت مع المجال،  (4.95-4.81)بين 

 على المقياس. مجالالاالتساق الداخلي في فقرات  صدق

 (5)الجدول
 بداع التنظيمياإلاستبانة بين المجالت والدرجة الكلية على  الرتباط معامالت مصفوفة

 المقياس ككل تبني األفكار اإلبداعية توافر القدرات اإلبداعية المجاالت
 **0.97 **0.90 1 توافر القدرات اإلبداعية
 **0.98 1  تبني األفكار اإلبداعية

 1   المقياس ككل
 (α≤ 0...)دالة إحصائيًا عند مستوى **
 

 المجاالتبين  (α≤4.41)عند ( وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائياً 3من الجدول ) يالحظ    

وهذا ( 4.98 – 4.94اإلبداع التنظيمي، حيث تراوحت بين ) استبانةعلى الدرجة الكلية للمقياس مع 

 .مجاالت المقياس والدرجة الكلية على المقياس يعني وجود درجة من صدق االتساق الداخلي في فقرات

 الدراسة:ثبات أداتي 

( فرًدا من مجتمع 54مكونة من )ا على عينة مهالدراسة بتطبيق ت أداتيالتأكد من ثبا تمّ 

حساب معامل الثبات  تم، كما التجزئة النصفية ةطريق باستخداممن خارج أفراد عينة الدراسة. الدراسة 

 (؛(Cronbach-Alpha استخدام معادلة كرونباخ الفاب لهذه االستبانة بطريقة االتساق الداخلي،
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القيم ، ومعامل كرونباخ ألفا، وُتعد هذه معامالت الثبات للمجاالت السبعة ( يوضح قيم6والجدول )

 .كافية ومقبولة للتحقق من ثبات األداة

 (6الجدول )

 ألداة الدراسةالتجزئة النصفية ثبات معامل و  كرونباخ ألفا باستخدام معامل التساق الداخلي

 اإلثراء
 الوظيفي

 عدد الفقرات التجزئة النصفية كرونباخ ألفا المجال
 9 98.0 4.95 متنوع المها

 6 9800 2ذ4.9 تحديد المهمة
6980 4.97 أهمية المهام  6 
 8 9806 4.96 االستقاللية

09.9 4.89 التغذية الراجعة  3 
 52 4.97  الثبات العام

 اإلبداع
 تنظيميال

4980 4.97 توافر القدرات اإلبداعية  11 
6980 4.97 تبني األفكار اإلبداعية  11 

 12 9800  الثبات العام

لفقرات التجزئة النصفية و كرونباخ ألفا  الثبات وفق طريقتيت ( قيم معامال6) يبين الجدول

 –4.89)كرونباخ ألفا  باستخدام تت قيم معامالت الثبا، حيث تراوحإلثراء الوظيفيااألداة على 

التجزئة النصفية  طريقة باستخدام ثراء الوظيفياإلتراوحت قيم معامالت الثبات على مجاالت و (، 4.97

 .(4.97على الفقرات ككل ) التجزئة النصفية ثباتمعامل ن بلغ حيفي (، 4.96 –4.89)

لفقرات التجزئة النصفية و كرونباخ ألفا  ت الثبات وفق طريقتيقيم معامال يبين الجدولوكما 

 بداع التنظيمياإل مجال يّ  معامالت الثبات على ةقيم بلغت، حيث بداع التنظيمياإلاألداة على 

التجزئة  طريقة باستخداممجاالت التراوحت قيم معامالت الثبات على و  ،(4.97)كرونباخ ألفا  باستخدام

 .(4.93على الفقرات ككل ) التجزئة النصفية ثباتمعامل ن بلغ في حي(، 4.96 –4.92)النصفية 
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 متغيرات الدراسة:

 :اشتملت الدراسة على

 التالية: الوسيطة المتغيرات المستقلةأوًل: 

 وله نوعان: نوع االجتماعيالمتغير  

 أنثى -ذكر                               -      

 وله مستويان: المؤهل العلميمتغير  

 ماجستير فأكثر  -قل                  بكالوريوس فأ -      

 وله ثالثة مستويات: عدد سنوات الخدمةمتغير   

 سنوات فأكثر 10 -     سنوات 14 من سنوات إلى أقل 3من  -    سنوات 3أقل من  -    

 المتغير المستقل:ثانًيا: 

 اإلثراء الوظيفي. 

 المتغير التابع :ثالثًا: 

 . اإلبداع التنظيمي
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 اإلحصائية:المعالجة 

 :حسب أسئلة الدراسة تيةاسُتخدمت األساليب اإلحصائية اآل

واإلنحرافات المعيارية والرتب م المتوسطات الحسابية استخدا عن السؤالين األول والثاني تمّ  إلجابة. ل1

 والدرجة.

 العالقة بين الستقصاء (Pearson) استخدام معامل ارتباط بيرسون تمّ . لإلجابة عن السؤال الثالث 1

 ي.لتنظيماإلثراء الوظيفي واإلبداع ا

تم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية بة عن السؤالين الرابع والخامس جا. لإل5

 ألحاديتحليل التباين او  النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي،بفيما يتعلق ( (T-Testواالختبار التائي 

One-way ANOVA .فيما يتعلق بسنوات الخدمة 

استخدام و إليجاد معامل االتساق الداخلي،  Cronbach’s alphaمعادلة كرونباخ الفا  استخدام . تمّ 2

 للتأكد من ثبات أداة الدراسة. التجزئة النصفيةطريقة 

داة يجاد معامل صدق االتساق الداخلي ألإل (Pearson)استخدام معامل ارتباط بيرسون  تمّ . 3

 الدراسة.
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 الدراسة:جراءات إ

للحصول على البيانات الالزمة لتحقيق هدف ، التالية والخطوات لإلجراءات فًقاتم تنفيذ الدراسة وِ 

 :الدراسة

 (.6ملحق رقم ) كما هو مبين في الحصول على براءة بحثية، .1

 الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة. .1

 فراد مجتمع الدراسة وعيناتها.أ تحديد .5

 الدراسة.عداد أداتي إ .2

 التأكد من صدق أداتي الدراسة وثباتهما. .3

، ًها إلى وزارة التربية والتعليمتسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجّ تاب الحصول على ك .6

 (.2ملحق )

، حيُث تّم توزيع االستبانة، وتّم استرجاعها، تحديدها االستبانات على العينة التي تمّ  تطبيق .7

 .%144وبلغت نسبة االسترجاع 

ف إجراء المعالجة بإدخالها إلى جهاز الحاسب اآللي وذلك بهد تحليل البيانات إحصائيا .8

      .(SPSS) م االجتماعيةو ة للعلاإلحصائي باستخدام برنامج الرزمةالالزمة اإلحصائية 

 عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس. .9

 نتائج.التوصل إليه من  على ما تمّ  تقديم المقترحات والتوصيات بناءً .14
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 تصحيح اإلجابات   

 ، حيثُ ةفقر ( 58)المكونة من  الدراسةلتصحيح أداة التدريج  ليكرت خماسيّ  مقياستم اعتماد 

مرتفعة جًدا، مرتفعة، متوسطة، )تعطى كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس 

اعتماد المقياس  ( على الترتيب، وقد تمّ 2،1، 3، 4، 5وهي تمثل رقمًيا ) ،(منخفضة، منخفضة جًدا

 من خالل استخدام المعادلة التالية: اآلتي ألغراض تحليل النتائج كما هو موضح

 
 5-1     األدنى للبدائل الحد-للبدائلالحد األعلى 

 3                  عدد المستويات            

  مؤشًرا منخفًضا 1.55 – 1 األول:المدى 

  :اا متوسطً مؤشرً  5.67 -1.52المدى الثاني. 

  :ا.مرتفعً  امؤشرً  3 - 5.68المدى الثالث 

 

 

 

 

 

 

1.33 = = 



50 
 

 الفصل الرابع

 النتائج                             

درجة  إلى التي تّم التوصل إليها، حيُث هدفت الدراسة التعّرف تناول هذا الفصل عرًضا للنتائج

، ومعرفة في محافظة العاصمة عمان الحكومية المدارس األساسيةممارسة اإلثراء الوظيفي لدى مديري 

 ممارسة اإلثراء الوظيفيكان ُهناك اختالف في درجة  يهم، والتعرُّف إن  لد تنظيمياإلبداع ال مستوى

، وبعد خدمةسنوات الو المؤهل العلمي، و ، النوع االجتماعيعزى لمتغيرات: يُ  ومستوى اإلبداع التنظيمي

 وتحليلها خُلصت الدراسة للنتائج اآلتية:جمع البيانات 

نتائج السؤال األول: ما درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في 

 محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعديهم؟

، واالنحرافات المعيارية ،لإلجابة عن سؤال الدراسة األول جرى حساب قيم األوساط الحسابية

اإلثراء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في لدرجة ممارسة  ، والرتبودرجة الممارسة

ويبين الجدول  ولكل مجال من مجاالت الدراسة، محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعديهم،

 ذلك:( 7)
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 (7الجدول)

اإلثراء الوظيفي لدى مديري لدرجة ممارسة  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية
 مرتبة تنازلًيا المدارس األساسية الحكومية

مجالت اإلثراء  رقم المجال
 الوظيفي

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 درجة الممارسة  الرتبة

 مرتفعة 1 4.71 3.85 التغذية الراجعة 5
 مرتفعة 1 4.77 3.83 تحديد المهمة 0
 مرتفعة 5 4.76 3.72 االستقاللية 4
 مرتفعة 2 4.71 3.71 تنّوع المهام 1
 مرتفعة 3 4.79 3.74 أهمية المهام 3

 مرتفعة  4.74 3.75 ككل لممارسةدرجة ا
 مديري المدارس لدرجة ممارسة( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 7يبين الجدول )

من وجهة نظر مساعديهم، إذ جاءت النتيجة الكلية بمتوسط  ثراء الوظيفيلإل األساسية الحكومية

 .بدرجة مرتفعةو  (0.70)وانحراف معياري  (3.75)حسابي 

إلثراء ل ودرجة الممارسة، والرتبكما تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر  الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية

 لكل مجال من مجاالت الدراسة وفق ما يأتي: مساعديهم

 المجال األول: تنوع المهام

لفقرات  ودرجة الممارسةب، ، والرتالنحرافات المعياريةوا ،الحسابية متوسطاتقيم ال تّم استخراج

 (.8)وكانت النتائج كما هو ُمبيَّن في جدول ، تنوع المهام مجال
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 (8الجدول )

م" ع المهاتنو   للمجال األول " الممارسةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة 
 مرتبة تنازلًيا

 الممارسةدرجة  الرتبة النحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
يشجع المعلمين على االشتراك في البرامج  4

 مرتفعة 1 4.88 3.98 التدريبية.

 مرتفعة 1 4.97 3.86 يوفر جو من التعاون بين المعلمين. 5
يستخدم كافة مهاراته للقيام بمسؤولياته  7

 4.96 5.81 وواجبات رسالته.
 مرتفعة 5

 مرتفعة 2 4.96 3.69 يزود المعلمين بمصادر المعرفة الجديدة. 6

 متوسطة 3 4.86 3.65 يرفع مستوى أداء األفراد بالتدريب المستمر. 0
 متوسطة 6 4.92 5.62 ينوع من مهاراته بصورة مستمرة. 1
 متوسطة 7 4.91 3.61 يوفر تقنيات التعليم الحديثة الالزمة. 8
يحفز المعلمين على اتخاذ القرارات  9

 متوسطة 7 1.41 5.61 المناسبة.

 متوسطة 9 4.88 5.31 يتجه نحو تفريد التعليم. 3
 مرتفعة  4.71 3.71 تنوع المهام ككل درجة ممارسة

 المهام، عنوّ ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ت8ن الجدول )يبيّ 

 (.5.98-5.31وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )

 تحديد المهمة المجال الثاني:

لفقرات  ودرجة الممارسةوالرتب،  المعيارية، واالنحرافات ،الحسابية متوسطاتقيم ال تّم استخراج

 (.9)وكانت النتائج كما هو ُمبيَّن في جدول تحديد المهام،  مجال
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 (9الجدول )

" حديد المهمةت " للمجال الثاني ودرجة الممارسةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 
 مرتبة تنازلًيا

 الممارسةدرجة  الرتبة النحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
442. يلتزم بعمله سعيا للتميز. 13  مرتفعة 1 4.86 
 مرتفعة 1 4.93 5.87 يحدد أولويات العمل. 14
يتأكد مـن سـير العمليـة التعليميـة  10

 4.93 5.85 في االتجاه الصحيح.
 مرتفعة 5

 مرتفعة 2 4.92 3.82 يخطط  بشكل جيد. 11
تتســـم إجـــراءات عملـــه بالوضـــوح  12

 مرتفعة 3 4.93 3.80 والدقة.

 مرتفعة  4.77 3.83 تحديد المهمة ككل درجة ممارسة
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تحديد المهمة،9يبين الجدول )

 .(2-5.84وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )

 أهمية المهام :المجال الثالث

لفقرات  ودرجة الممارسةوالرتب،  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابية متوسطاتقيم ال تّم استخراج

 (.14)وكانت النتائج كما هو ُمبيَّن في جدول  ،المهام أهمية مجال

 (12الجدول )

" أهمية المهام " للمجال الثالث ودرجة الممارسةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 
 مرتبة تنازلًيا

 ممارسة درجة ال الرتبة النحراف المعياري الحسابيالمتوسط  الفقرات الرقم
 مرتفعة 1 4.77 3.84 يوضح أهداف العملية التعليمية للعاملين.  16
 مرتفعة 1 4.93 3.74 يشكل عمله حافزا للعاملين نحو االرتقاء. 17
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يمــارس الديمقراطيــة فــي العمــل مــن خــالل  18
 امتالكه لمهارات التفكير.

3.69 4.98 
 مرتفعة 5

 متوسطة 2 1.05 3.65 يعد المعلمين لتولي وظائف جديدة. 01

 متوسطة 3 4.93 3.64 يرفع من المستوى المهني للمعلمين. 02

 متوسطة 6 4.94 3.61 يرفع من المستوى المعرفي للمعلمين. 19
 مرتفعة  4.79 3.74 أهمية المهام ككل درجة ممارسة

وتراوحت  واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال أهمية المهام،( المتوسطات الحسابية 14)ن الجدول يبيِّ 
 (.5.82-5.61المتوسطات الحسابية بين )

 الستقاللية :المجال الرابع

لفقرات  ودرجة الممارسة، والرتب، الحسابية واالنحرافات المعيارية متوسطاتقيم ال تّم استخراج

 (.11)وكانت النتائج كما هو ُمبيَّن في جدول مجال االستقاللية، 

 (11الجدول )

للمجال الرابع "الستقاللية"  الممارسةودرجة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 
 مرتبة تنازلًيا

 الممارسة درجة  الرتبة النحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 مرتفعة 1 4.82 3.87 للعاملين.يفّوض بعض الصالحيات  03
 مرتفعة 1 4.89 3.81 يرّسخ روح المسؤولية. 05
 مرتفعة 5 4.91 3.81 ينجز مهامه بدرجة كافية من الحرية. 00
يشــّجع العــاملين علـــى إطــالق قـــدراتهم  09

 على المبادرة.
3.84 4.98 

 مرتفعة 2

 مرتفعة 3 4.97 3.71 يهتم بالتنظيم الذاتي. 08
 مرتفعة 6 4.92 3.68 العاملين.يمّكن  04
يـــربط المكافـــآت التـــي يحصـــل عليهـــا   06

 العاملون بأهداف المدرسة.
 متوسطة 7 1.06 3.57

 متوسطة 8 1.02 3.55يضـــــــــع معـــــــــايير لتحفيـــــــــز العـــــــــاملين   07
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 للوصول ألقصى إمكانياتهم.
 مرتفعة  4.76 3.72 الستقاللية ككل درجة ممارسة

وتراوحت  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال أهمية المهام،( 11)ن الجدول يبيِّ 

 .(5.87-5.35الحسابية بين ) المتوسطات

 التغذية الراجعة :المجال الخامس

لفقرات  ودرجة الممارسةوالرتب،  ،واالنحرافات المعيارية، الحسابية متوسطاتقيم ال تّم استخراج

 (.11)وكانت النتائج كما هو ُمبيَّن في جدول مجال التغذية الراجعة، 

 (10الجدول )

التغذية  " للمجال الخامس ودرجة الممارسةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 
 " مرتبة تنازلًياالراجعة

درجة  الرتبة النحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 ممارسة ال

يتلقاها من أولياء يهتم بالمعلومات التي  31
 األمور عن مستوى أدائه.

3.99 4.84 
 مرتفعة 1

 مرتفعة 1 4.91 3.86 يّطلع على تقييم رؤسائه له. 33
يقّدر العاملون ما يبذله من جهد في  34

 العمل.
3.83 4.91 

 مرتفعة 5

يقوم باإلجراءات التصحيحية بعد تلقيه  30
 مالحظات حول أدائه وأداء العاملين.

3.81 4.92 
 مرتفعة 2

 مرتفعة 3 4.96 3.71 يحرص على التقييم الذاتي ألدائه. 32
 مرتفعة  4.71 3.83 التغذية الراجعة ككل درجة ممارسة

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التغذية الراجعة،11)ن الجدول يبيِّ 

 (.5.99-5.71توسطات الحسابية بين )وتراوحت الم
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في  الحكومية لدى مديري المدارس األساسية تنظيمياإلبداع ال مستوىما  السؤال الثاني: نتائج

 ؟المديرين محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي

 والرتب، واالنحرافات المعيارية ،حساب قيم األوساط الحسابية تمّ  هذا السؤال لإلجابة عن

ي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في محافظة العاصمة بداع التنظيمإلة لومستوى الممارس

 (.15ولكل مجال من مجاالت الدراسة. كما هو ُمبيَّن في جدول )عمان من وجهة نظر مساعديهم، 

 (13الجدول )

ي لدى مديري بداع التنظيماإللدرجة ممارسة  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية
 مرتبة تنازلًيا الحكوميةالمدارس األساسية 

 الممارسة  مستوى الرتبة النحراف المعياري المتوسط الحسابي مجالت اإلبداع التنظيمي رقم المجال
 مرتفع 1 4.84 5.75 تبني األفكار اإلبداعية 0
 مرتفع 1 4.71 3.68 توافر القدرات اإلبداعية 1

 مرتفع  4.75 5.71 ككل الممارسة مستوى
مديري  ممارسة مستوىلنحرافات المعيارية لمتوسطات الحسابية واال( ا15) ن الجدوليبيِّ 

من وجهة نظر مساعديهم، إذ جاءت النتيجة الكلية  يبداع التنظيملإل األساسية الحكومية المدارس

رتبة األولى مجال في الموجاء  ،بمستوى مرتفع (0.73)وانحراف معياري  (3.71)بمتوسط حسابي 

 .مرتبة الثانية واألخيرة مجال توافر القدرات اإلبداعية، تاله في الاإلبداعيةتبني األفكار 

 ومستوى الممارسة، والرتبكما تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

لكل مجال من  من وجهة نظر مساعديهم األساسية الحكومية مديري المدارس لدى يبداع التنظيملإل

  وفق ما يأتي:مجاالت الدراسة 
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 المجال األول: توافر القدرات اإلبداعية

 ، والرتبومستوى الممارسة، النحرافات المعياريةوا ،الحسابية متوسطاتقيم ال تّم استخراج

 (.12) وكانت النتائج كما هو ُمبيَّن في جدول ،توافر القدرات اإلبداعيةلفقرات مجال 

 (14الجدول )

توافر القدرات للمجال األول " الممارسة نحرافات المعيارية ومستوىالمتوسطات الحسابية وال 
 " مرتبة تنازلًيااإلبداعية

 ممارسةال مستوى الرتبة النحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم 
 مرتفع 1 0.90 3.76 يعي الحاجات وعناصر الضعف في البيئة التعليمية. 8 
 مرتفع 2 0.91 3.74 النتائج.يفّسر البيانات ويستخلص  4 
ع اآلخرين على تقديم المقترحات. 10   مرتفع 3 1.03 3.74 يشجِّ
يطور المخرجات باالعتماد على المهارات والخبرات  11 

 في المدرسة. 
3.72 0.92 

 مرتفع 4

يتفّحص المعتقدات والمقترحات في ضوء الشواهد  1 
 0.86 3.71 التي تؤيدها.

 عمرتف 5

بين المعلومات المرتبطة بالموضوع والغير يمّيز  3 
 0.86 3.70 مرتبطة.

 مرتفع 6

 مرتفع 6 0.91 3.70 يقوم بإجراء تعديالت في أداء العمليات. 12 
 متوسطة 8 0.92 3.67 يتأّكد من صحة األهداف وموضوعّيتها. 9 
 متوسطة 9 0.91 3.66 يبيِّن مدى كفاية البيانات والمعلومات. 6 
م  5   متوسطة 10 0.96 3.65 مدى صحة الشواهد واألدلة.يقوِّ
 متوسطة 11 0.93 3.61 يغيِّر من وجهة نظره بحرية ودون قيد.  7 
 متوسطة 12 0.86 3.55 يدرك العالقات المنطقية بين القضايا . 1 

 مرتفع  2.71 3.68 توافر القدرات اإلبداعية ككل ممارسة مستوى
قد  المتوسطات الحسابية لفقرات مجال توافر القدرات اإلبداعية أنَّ ( 12)الجدول  من بينتي

 .(5.76-5.33تراوحت بين )
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 اإلبداعية بن ي األفكار: تثانيل الالمجا

، والرتب ومستوى الممارسة، النحرافات المعياريةوا ،الحسابية متوسطاتقيم ال تّم استخراج

 (.13) كما هو ُمبيَّن في جدولوكانت النتائج  توافر القدرات اإلبداعية،لفقرات مجال 

 (15الجدول )

للمجال الثاني "تب ي األفكار  الممارسة ومستوىيارية المتوسطات الحسابية والنحرافات المع
 " مرتبة تنازلًيااإلبداعية

 الممارسة مستوى ةالرتب النحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
والجماعية يشّجع المبادرات )الفردية  18

 0.93 3.92 والمجتمعية(.
 مرتفع 1

 مرتفع 1 0.86 3.81 يطّبق االستراتيجيات الحديثة. 13
يحترم أفكار العاملين ويشعرهم أن  03

 أفكارهم ذات قيمة مهما كانت بسيطة.
3.00 1.01 

 مرتفع 5

 مرتفع 2 0.89 3.79 يحرص على المرونة في العمل. 14
تحول دون فاعلية يذّلل المعوقات التي  04

 التعلم والتعليم.
3.75 1.00 

 مرتفع 3

يدعم التنافس المثالي بين العاملين بقصد  00
 1.03 3.75 إيقاظ الطاقة والتفوق في األداء.

 مرتفع 3

ينّمي القدرات اإلبداعية لدى المعلمين  02
 0.96 3.74 والطالب.

 مرتفع 7

 مرتفع 8 1.04 3.71 يكتشف المواهب للعاملين والطالب. 19
يثري البيئة التعليمية بعوامل تحفيزية تثير  16

 0.96 3.70 حب االستطالع وتحدي القدرات.
 مرتفع 9

 متوسطة 14 0.90 3.65 يميل إلى الالمركزية. 15
يوفر الوسائل التعليمية التكنولوجية  17

 0.95 3.59 الحديثة. 
 متوسطة 11

 متوسطة 11 0.96 3.53 يوفر بيئة تربوية تتميز باالستقصاء. 01
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 مرتفع  0.00 3.73 ككل بن ي األفكار اإلبداعيةت مستوى ممارسة
 يارية لفقرات مجال تبّني األفكار( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع13)ن الجدول يبيِّ 

 (.5.91-5.35وسطات الحسابية بين )تراوحت المت إذ اإلبداعية،

بين  (α≤0.05)عند مستوى  عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائيةهل هناك : لثنتائج السؤال الثا

لإلثراء  الحكومية متوسطات استجابة مساعدي المديرين لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية

 ؟تنظيميالمستوى إبداعهم الوظيفي و 

لإلجابة عن السؤال تّم استخراج معامل االرتباط )بيرسون( بين درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي 

 لك.ـــ( يوضح ذ16ممارسة اإلبداع التنظيمي، والجدول ) ومستوى

 (16الجدول )

 درجة ممارسةمتوسطات استجابة مساعدي المديرين لبين  (Pearson)معامل الرتباط بيرسون 

 األساسية الحكومية لإلثراء الوظيفي ومستوى إبداعهم التنظيميمديري المدارس 
ي
يف
ظ
و
 ال
ء
را
إلث
ا

 
 اإلبداع التنظيمي

 األداء الكلي األفكار اإلبداعية تبن ي القدرات اإلبداعية توافر المجاالت

 **4.94 **4.83 **4.85 تنّوع المهام
 **4.96 **4.84 **4.81 تحديد المهمة
 **4.97 **4.84 **4.84 أهمية المهام
 **4.96 **4.87 **4.84 االستقاللية

 **4.88 **4.84 **4.82 التغذية الراجعة
  **4.98 **4.97 األداء الكلي

 .(α≤0.01)** دالة إحصائيًا عند مستوى

ثراء اإل بين مجاالت )rsonaPe(( معامالت ارتباط بيرسون 16ويتضح من الجدول رقم )

حصائيًا، حيث ود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إويالحظ وج اإلبداع التنظيمي الوظيفي ومجاالت
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وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية دالة  (α ≤ 14.4كانت جميع قيم معامالت االرتباط دالة احصائيًا )

 على أداتي الدراسة. مجاالتالإحصائيًا بين جميع 

بين متوسطات  )α≥0.05 (عند مستوى إحصائيةوجد فروق ذات دللة تهل نتائج السؤال الرابع: 

استجابة مساعدي المديرين لدرجة ممارسة اإلثراء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية 

 تعزى لمتغيرات: النوع الجتماعي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة؟

لدرجة المعيارية واالنحرافات  ،، تّم حساب المتوسطات الحسابيةالرابع سؤالاللإلجابة عن  

، المؤهل العلمي :للمتغيرات ِوفًقا ممارسة اإلثراء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية

، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار وسنوات الخدمة ص،والتخص

(T-test) تباين األحادي والمعروف الوتحليل ، والمؤهل العلميالتخصص ي لمتغير  للعينات المستقلة

 . اه، وذلك كما هو ُمبيَّن في الجداول أدنسنوات الخدمة لمتغير (One Way ANOVA)باسم 

 ر النوع الجتماعي:متغيِّ  -1

لإلجابة عن السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 ( يوضح ذلك.17الوظيفي تبًعا لمتغير النوع االجتماعي، والجدول )ممارسة المديرين لإلثراء 

 (17الجدول)
درجة على  النوع الجتماعي ثرالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" أل 

  ثراء الوظيفيمديري المدارس األساسية الحكومية لإل ممارسة 
 الدللة درجات الحرية قيمة "ت" النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد النوع الجتماعي المجال
 تنوع 
 المهام

 0.63 3.82 127 ذكر
 0.75 3.66 251 أنثى 0.03 376 2.14

 0.33 376 0.98 0.68 3.89 127 ذكر تحديد
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 0.81 3.81 251 أنثى المهام 

 أهمية 
 المهام

 0.67 3.87 127 ذكر
3.17 376 .002 

 0.83 3.61 251 أنثى

 0.71 3.76 127 ذكر الستقاللية
0.74 376 0.46 

 0.79 3.70 251 أنثى

 التغذية 
 الراجعة

 0.74 3.85 127 ذكر
0.00 376 0.94 

 0.69 3.84 251 أنثى

 الكلي
 

 0.63 3.83 127 ذكر
1.60 376 0.11 

 0.73 3.71 251 أنثى

وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية  ( عدم17من الجدول )يتبيَّن  

(0.05≥α)  بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على المقياس ككل ألداة الدراسة ُتعزى الختالف متغير

داللة ( بمستوى 1.64( على المقياس الكلي )tإذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ) ،نوع االجتماعيال

لإلثراء  على جميع المجاالت وجد فروقت كما ال ،دالة إحصائًياغير  القيمةوتعتبر هذه  ،(4.11)

هذه القيم على المجاالت غير دالة جميع حيث جاءت  النوع االجتماعي الختالف ُتعزى الوظيفي

 جاءت الفروق لصالح الذكور على تلكحيُث أهمية المهام و تّنوع المهام  ، باستثناء مجال يّ إحصائًيا

 المجاالت.

 ر المؤهل العلمي:متغيِّ -0

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة  لإلجابة عن السؤال تمَّ 

 ( يوضح ذلك. 18، والجدول )يفي تبًعا لمتغير المؤهل العلميالمديرين لإلثراء الوظ
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 (18الجدول)
درجة المؤهل العلمي على  ثرالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" أل 

 يفي إلثراء الوظمديري المدارس األساسية الحكومية ل ممارسة
 الدللة درجات الحرية قيمة "ت" النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال
 تنوع

 المهام 
 0.66 3.73 198 بكالوريوس فأقل

0.57 376 0.57 
 0.77 3.69 180 ماجستير فأكثر

 تحديد 
 المهام

 0.69 3.89 198 بكالوريوس فأقل
1.37 376 0.17 

 0.85 3.70 180 ماجستير فأكثر

 أهمية
 المهام 

 0.74 3.74 198 بكالوريوس فأقل
1.21 376 0.23 

 0.84 3.64 180 ماجستير فأكثر

 0.60 3.77 198 بكالوريوس فأقل الستقاللية
1.33 376 0.19 

 0.85 3.69 180 فأكثرماجستير 

 التغذية 
 الراجعة

 0.69 3.80 198 بكالوريوس فأقل
0.92 376 0.36 

 0.73 3.81 180 ماجستير فأكثر

 الكلي
 

 0.63 3.79 198 بكالوريوس فأقل
1.14 376 0.26 

 0.76 3.71 180 ماجستير فأكثر

وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية  عدم( 18ن الجدول )يبيِّ  

(0.05≥α)  بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على المقياس ككل ألداة الدراسة ُتعزى الختالف متغير

( بمستوى الداللة 1.12( على المقياس الكلي )tإذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ) ،المؤهل العلمي

جميع على  فروق دالة إحصائًيا ، كما ال توجددالة إحصائًياغير  وتعتبر هذه القيمة ،(4.16)

هذه القيم على جميع حيث جاءت  ،المؤهل العلميالختالف متغير  عزىتُ  لإلثراء الوظيفيت مجاالال

 . المجاالت غير دالة إحصائًيا
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 ر سنوات الخدمة:متغيِّ 

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة  لإلجابة عن السؤال تمَّ 

لدرجة  وتم إجراء تحليل التباين األحادي ،يفي تبًعا لمتغير سنوات الخدمةالمديرين لإلثراء الوظ

 ذلك.( يوضح 19والجدول )، الممارسة

 (19الجدول)
درجة ممارسة مديري ثر سنوات الخدمة على أل ارية المتوسطات الحسابية والنحرافات المعي

 إلثراء الوظيفيالمدارس األساسية الحكومية ل
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة المجال
 تنوع

 المهام 
 

 0.65 3.58 39 سنوات 3أقل من 

 0.64 3.75 120 سنوات 3-14

 0.76 3.72 219 سنوات فأكثر 14

 
 تحديد 
 مالمها

 0.64 3.74 39 سنوات 3أقل من 

 0.66 3.81 120 سنوات 3-14

 0.85 3.86 219 ثرسنوات فأك 14

 
 أهمية المهام 

 0.80 3.53 39 سنوات 3أقل من 

 0.66 3.76 120 سنوات 3-14

 0.84 3.69 219 سنوات فأكثر 14

 
 االستقاللية

 

 0.70 3.57 39 سنوات 3أقل من 

 0.62 3.73 120 سنوات 3-14

 0.84 3.75 219 فأكثرسنوات  14

 
التغذية 
 الراجعة

 0.50 3.77 39 سنوات 3أقل من 

 0.64 3.87 120 سنوات 3-14

 0.76 3.85 219 سنوات فأكثر 14

 
 الكلي

 0.63 3.63 39 سنوات 3أقل من 

 0.59 3.77 120 سنوات 3-14

 0.76 3.76 219 سنوات فأكثر 14
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المتوسطات الحسابية على درجة ممارسة اإلثراء ( وجود فروق ظاهرية بين 19ن الجدول )يبيِّ 

سنوات على أعلى  14-3إذ حصل أصحاب فئة عزى لمتغير سنوات الخدمة، الوظيفي لدى المديرين تُ 

(، 5.76سنوات فأكثر بمتوسط حسابي ) 14(، وجاء في الرتبة الثانية فئة 5.77متوسط حسابي )

 (.5.65ات إذ بلغ )سنو  3ة أقل من وأخيًرا جاء المتوسط الحسابي لفئ

تّم استخدام تحليل التباين األحادي  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية

(One Way ANOVA) ، ف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات للتعرُّ وذلك

وجاءت ساسية الحكومية اإلثراء الوظيفي لدى مديري المدارس األأفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة 

 (.14نتائج تحليل التباين األحادي على النحو الذي يوضحه الجدول )

 (02الجدول )
يفي درجة ممارسة اإلثراء الوظسنوات الخدمة على الستجابات ل ين األحادي ألثرتحليل التبا

 ة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المساعدينفي المدارس األساسية الحكومي
 مستوى الدللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال

 4.39 2 4.79 بين المجموعات تنو ع المهام
 4.51 375 190.89 داخل المجموعات 4.46 4.76

  377 191.68 المجموع
تحديد 
 المهام

 4.27 2 4.54 بين المجموعات
 4.64 375 223.82 المجموعاتداخل  4.62 4.45

  377 224.36 المجموع
أهمية 
 المهام

 

 4.75 2 1.45 بين المجموعات
 4.61 375 232.11 داخل المجموعات 4.31 1.18

  377 233.57 المجموع
 4.54 2 1.09 بين المجموعات الستقاللية

4.95 4.39 
 4.58 375 218.19 داخل المجموعات
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  377 219.28 المجموع
التغذية 
 الراجعة

 4.12 2 4.27 بين المجموعات
 4.50 375 188.60 داخل المجموعات 4.76 4.18

  377 188.88 المجموع
 4.35 2 4.74 بين المجموعات الكلي

 4.49 375 183.01 داخل المجموعات 4.49 4.71
  377 183.71 المجموع

 دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة د فروقو وج( إلى عدم 14تشير النتائج في الجدول )

اإلثراء ممارسة على األداة ككل لدرجة بين متوسطات تقديرات أفراد العينة  (α≤0.05) اإلحصائية

ُتعزى الختالف متغير سنوات الخدمة، إذ بلغت الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية 

(، وتعتبر هذه 4.29( بمستوى الداللة )4.71على المقياس الكلي )( Fالقيمة اإلحصائية الختبار )

ُتعزى الختالف  لإلثراء الوظيفي المجاالت وجد فروق على جميعت، كما ال دالة إحصائًياغير  القيمة

(، 4.23(، )64.7المجاالت )( على Fإذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ) متغير سنوات الخدمة،

( على 4.76(، )4.59(، )4.51(، )4.62(، )4.26بمستوى داللة ) (84.1(، )54.9(، )81.1)

 .دالة إحصائًياغير  وتعتبر هذه القيمالتوالي، 

 ائية بين متوسطات استجابة مساعديوجد فروق ذات دللة إحصت له الخامس:لسؤال انتائج 

نوع تعزى لمتغيرات: ال الحكومية مديري المدارس األساسيةدى ل تنظيمياإلبداع ال لمستوىالمديرين 

 دمة؟سنوات الخو  ،العلميالمؤهل و ، الجتماعي

 لمستوىالمعيارية واالنحرافات  ،، تّم حساب المتوسطات الحسابيةالخامس سؤالاللإلجابة عن  

، المؤهل العلمي :للمتغيرات ِوفًقا لدى مديري المدارس األساسية الحكومية إلبداع التنظيميممارسة ا
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، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار وسنوات الخدمة ص،والتخص

(T-test) وتحليل تباين األحادي والمعروف ، والمؤهل العلميالتخصص  يّ لمتغير   للعينات المستقلة

 .اه، وذلك كما هو ُمبيَّن في الجداول أدنسنوات الخدمة لمتغير (One Way ANOVA)باسم 

 النوع الجتماعي: رمتغيِّ  -1

ممارسة  لمستوىاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن السؤال تمّ 

 ( يوضح ذلك. 11تبًعا لمتغير النوع االجتماعي، والجدول ) يرين لإلبداع التنظيميالمد

 (01الجدول)
 مستوىثر النوع الجتماعي على المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" أل 

 مديري المدارس األساسية الحكومية لإلبداع التنظيميممارسة 
 الدللة درجات الحرية قيمة "ت" النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد النوع الجتماعي المجال

  توافر القدرات
 اإلبداعية

 4.71 3.75 127 ذكر
 4.71 3.67 251 ىأنث 4.42 376 4.78

 تبن ي األفكار 
 اإلبداعية

 4.72 3.77 127 ذكر
4.71 376 4.48 

 4.85 3.71 251 أنثى
 4.70 3.73 127 ذكر الدرجة الكلية

4.77 376 4.44 
 4.73 3.69 251 أنثى

وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات تقديرات أفراد العينة  عدم (11ضح من الجدول )يتَّ 

إذ بلغت القيمة اإلحصائية  ،نوع االجتماعيالعلى المقياس ككل ألداة الدراسة ُتعزى الختالف متغير 

دالة غير  وتعتبر هذه القيمة ،(4.22داللة )( بمستوى 4.77( على المقياس الكلي )tالختبار )

النوع  الختالف متغير ُتعزى اإلبداع التنظيمي تمجاال علىفروق دالة إحصائًيا  كما ال توجد ،إحصائًيا

 .هذه القيم على المجاالت غير دالة إحصائًياجميع حيث جاءت  ،االجتماعي
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 ر المؤهل العلمي:متغيِّ 

ممارسة  لمستوىاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن السؤال تمّ 

 ( يوضح ذلك. 11، والجدول )المؤهل العلميالمديرين لإلبداع التنظيمي تبًعا لمتغير 

 (00الجدول)
 مستوىمؤهل العلمي على ال ثرالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" أل 

 اع التنظيميممارسة مديري المدارس األساسية الحكومية لإلبد
درجات  قيمة "ت" النحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد الجتماعيالنوع  المجال

 الحرية
 الدللة

 توافر القدرات 
 اإلبداعية

 1.10 0.68 3.72 198 بكالوريوس فأقل
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0.27 
 0.74 3.64 180 ماجستير فأكثر 

تبني األفكار 
 اإلبداعية

 0.82 3.70 198 بكالوريوس فأقل
1.24 376 0.21 

 0.77 3.67 180 ماجستير فأكثر

 0.73 3.75 198 بكالوريوس فأقل الكلي
1.21 376 0.23 

 0.73 3.66 180 ماجستير فأكثر

وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على  عدم (11ن الجدول )يبيِّ 

إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار  ،العلميالمؤهل المقياس ككل ألداة الدراسة ُتعزى الختالف متغير 

(t( على المقياس الكلي )بمستوى 1.11 )( 4.15داللة)، كما دالة إحصائًياغير  وتعتبر هذه القيمة ،

المؤهل الختالف متغير  عزىتُ  اإلبداع التنظيمي تمجاالجميع على  فروق دالة إحصائًياال توجد 

  .المجاالت غير دالة إحصائًياهذه القيم على جميع حيث جاءت  ،العلمي
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 ر سنوات الخدمة:متغيِّ 

ممارسة  لمستوىاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن السؤال تمّ 

إجراء تحليل التباين األحادي لدرجة  تبًعا لمتغير سنوات الخدمة، وتمّ  المديرين لإلبداع التنظيمي

 يوضح ذلك. (15)الممارسة، والجدول 

 (03الجدول)
ممارسة  مستوىثر سنوات الخدمة على المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية أل 

  يإلبداع التنظيممديري المدارس األساسية الحكومية ل
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجال

توافر القدرات 
 اإلبداعية

 4.71 3.57 39 سنوات 5أقل من 
 4.64 3.68 120 سنوات 12أقل من -5

 4.73 3.71 219 سنوات فأكثر 12
 تبني األفكار 

 اإلبداعية
 4.81 3.59 39 سنوات 5أقل من 

 4.62 3.72 120 سنوات 12أقل من -5
 4.87 3.76 219 سنوات فأكثر 12

 4.72 3.58 39 سنوات 5أقل من  الدرجة الكلية
 4.61 3.74 120 سنوات 12أقل من -5

 4.79 3.73 219 سنوات فأكثر 12
 مستوىوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية على ( 23ن الجدول )يبيِّ 

ممارسة اإلبداع التنظيمي لدى المديرين ُتعزى لمتغير سنوات الخدمة، إذ حصل أصحاب فئة 

أقل من  – 3(، وجاء في الرتبة الثانية فئة 5.75سنوات فأكثر على أعلى متوسط حسابي )14

سنوات إذ  3ة أقل من (، وأخيًرا جاء المتوسط الحسابي لفئ5.74سنوات بمتوسط حسابي ) 14

 (.5.38بلغ )
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تّم استخدام تحليل التباين األحادي ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 

(One Way ANOVA) للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات ، وذلك

 ،لدى مديري المدارس األساسية الحكومية اإلبداع التنظيميممارسة  مستوىأفراد عينة الدراسة حول 

 (.12وجاءت نتائج تحليل التباين األحادي على النحو الذي يوضحه الجدول )

 (04الجدول )

ممارسة اإلبداع  لمستوىيل التباين األحادي ألثر سنوات الخدمة على الستجابات تحل
التنظيمي في المدارس األساسية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 المساعدين
 الدللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات التباينمصدر  المجال
 توافر 

القدرات 
 اإلبداعية

 0.55 0.61 0.31 2 0.61 بين المجموعات

   0.51 375 190.87 داخل المجموعات

    377 191.49 المجموع

 تبني 
األفكار 

 اإلبداعية 

 0.48 0.73 0.47 2 0.94 بين المجموعات

   0.64 375 238.50 المجموعاتداخل 

    377 239.43 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 0.49 0.70 0.38 2 0.77 بين المجموعات

   0.54 375 201.06 داخل المجموعات

    377 201.83 المجموع

 (α≤0.05)*دالة عند مستوى الداللة *

وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات تقديرات عدم  إلى (24تشير النتائج في الجدول )

اإلبداع التنظيمي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية ممارسة  لمستوىأفراد العينة على األداة ككل 

( على المقياس الكلي Fُتعزى الختالف متغير سنوات الخدمة، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار )

على  فروق، كما ال توجد دالة إحصائًياغير  ، وتعتبر هذه القيمة(29.4( بمستوى الداللة )4.74)
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(، 16.4المجاالت )( على Fإذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار )إلبداع التنظيمي ا مجاالتجميع 

 .دالة إحصائًياغير  وتعتبر هذه القيمعلى التوالي،  (28.4(، )33.4بمستوى داللة ) (57.4)
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة النتائج 

تناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات التي انبثقت عنها. إذ  

في العاصمة  الحكومية درجة ممارسة مديري المدارس األساسية العالقة بين فتعرُّ إلى  هدفت الدراسة

، المديرين من وجهة نظر مساعدي تنظيمياإلبداع ال بدرجة ممارسة عمان لإلثراء الوظيفي وعالقته

 تنظيمياإلبداع الف فيما إذا كان هناك اختالف في درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي، و كما هدفت التعرُّ 

 المؤهل العلمي،و ، نوع االجتماعي: الالدراسة عزى لمتغيراتتُ  الحكومية مديري المدارس األساسيةدى ل

 نت النتائج ما يلي: معت البيانات وتم تحليلها، وبيَّ جُ  دمة، ولتحقيق هدف الدراسةسنوات الخو 

ما درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي لدى مديري المدارس نتائج المتعلقة بالسؤال األول: "مناقشة ال

 "؟همفي محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي الحكومية األساسية

درجة ممارسة  واإلنحرافات المعيارية أنَّ الحسابية تائج بعد استخراج المتوسطات أشارت النَّ 

جاءت اإلثراء الوظيفي من قبل المديرين في المدارس األساسية الحكومية من وجهة نظر مساعديهم 

وجاءت مجاالت اإلثراء الوظيفي جميعها ، (4.74( وانحراف معياري )5.73وبمتوسط حسابي ) مرتفعة

"التغذية الراجعة"، يعقبه مجال "تحديد المهمة"،  لى مجالفي الدرجة المرتفعة، حيُث جاء في الرتبة األو 

"االستقاللية"، وفي الرتبة الرابعة مجال "تنوع المهام"، وأخيًرا جاء مجال  مجالوجاء في الرتبة الثالثة 
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يب عزى ذلك إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتنمية المهنية والتدر وقد يُ  "أهمية المهام" بالرتبة األخيرة.

 .القرن الحادي والعشرينوالتمكين لمديري المدارس بما يتناسب مع متغيرات 

مديري المدارس األساسية يشجعون المعلمين على  إلى أنَّ تائج مجال تنّوع المهام أشارت نو  (أ

إيماًنا منهم أن جوهر التعليم يكمن في خبرات المعلمين وتطوير  االشتراك بالبرامج التدريبية

المديرين ييسرون السبل أمام  أنَّ  كما ،كفاءاتهم وتحفيزهم وتوجيههم نحو تحسين األداء

سواًء بالتفكير أو االستقراء  ،المعلمين للحصول على المعرفة وفهمها من مصادرها المختلفة

 معظم المديرين يميلون إلى التعلم أنَّ و الع على خبرات اآلخرين، أو االستشارة أو االطّ 

وهذا يجعلهم  الذاتي وفًقا لمهاراتهم الشخصية؛ مواكبًة لتطورات القرن الحادي والعشرين،

 أكثر قدرة على تطوير العمل اإلداري.

التزام مديري المدارس لديهم معظم  إلى أنَّ أشارت فقد نتائج مجال تحديد المهمة أما  (ب

واستثمار لطاقاتهم لتحقيق أهداف المؤسسة التربوية التي ينتمون إليها، وهو من  وظيفي

سن درجة االلتزام بضوابط حُ  أنَّ و  مات التي تجعل عماًل ما مميًزا إلى أبعد الحدود،المقوِّ 

يوفرون ن المديري كما أنَّ لدى المديرين وكذلك بقية العاملين،  عاليةسير العملية التعليمية 

 والشفافية كمنهج عمل. لتوافق في األداء وضبط إيقاع العمل الوظيفي ووحدة األهدافا

رون في تخطيط الدور الكبير الذي يقوم به المديإلى  امالمه أشارت نتائج مجال أهميةكما  (ج

 ،اوصياغة أهدافها والعمل على نشرها وتوضيحها والسعي نحو تحقيقهالعملية التعليمية 

على التعاون  يعتمدالنظام الذي يستخدمه المديرون في التعامل مع العاملين  كما أنَّ 
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ن بالتوسع والتصعيد وتطوير الخدمات المقدمة ويهتم المديرو والشورى والحريات المسؤولة، 

 للمعلمين وتعميق المعرفة وتدقيقها.

اعتماد المديرين على المركزية القرار وتفويض  إلى هفأشارت نتائجاالستقاللية  مجال أماد( 

استغالل المديرين للفرص و  وتشجيع المبادرة، المسؤوليات إلى اآلخرين وتمكين العاملين

ما يحدث حولهم سرعة االستجابة للمتغيرات ولِ المتاحة وتطوير قدرة العاملين على 

يمية وتحقيق النفع وتشجيعهم على صناعة األحداث الجديدة والنهوض بالعملية التعل

مستويات الجودة المنوطة بالعمل، واالستثمار األمثل إلمكانيات العاملين وتحديد والفائدة، 

 .والموارد المتاحة

التي يتلقونها من أولياء بنتائج الردود المديرين يهتمون  إلى أنَّ  أشار مجال التغذية الراجعةو هـ( 

يتيحون الفرصة للعاملين على اتخاذ و أمور الطلبة سعًيا لتقييم مستوى األداء وتحسينه، 

لتوجيه الذاتي ويدركون دور اوحل المشكالت إلطالق القدرات الكامنة لديهم،  اتالقرار 

األهداف  والتعلم المترابط لقياس مستوى اإلنجاز الشخصي وتقييم مدى الفعالية في تحقيق

المعلمين، ومنسقي المباحث واللجان، واإلداريين يقدمون التغذية الراجعة  أنَّ كما  المنشودة.

التصحيحية والعالجية والمستمرة للمديرين عن نشاطاتهم ومستوى إنجازاتهم، من أجل 

 .التحسين واإلرشاد والتوجيه والتقويم، سواًء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
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( حيث نتج أن 1417(، والعنزي )1412واتفقت هذه الدراسة مع كل من دراسة النبهانية )

درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية جاءت مرتفعة. واختلفت مع دراسة 

 إلى أنَّ مستوى اإلثراء الوظيفي جاء بدرجة متوسطة.( والتي أشارت 1418السبيعي والداوود)

لدى مديري المدارس  تنظيمياإلبداع ال مستوىما نتائج التي تتعلق بالسؤال الثاني: مناقشة ال

 ؟المديرين في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي الحكومية األساسية

تائج بعد استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلبداع أشارت النَّ 

النتيجة الكلية  مساعديهم أنَّ التنظيمي من قبل مديري المدارس األساسية الحكومية من وجهة نظر 

جاءت جميع و  ،(4.75( وانحراف معياري )5.71وبمتوسط حسابي ) مرتفع ممارسة بمستوىجاءت 

 فكارمجال تبني األ واحتلّ ، (15كما ورد في جدول ) أيًضابمستوى مرتفع إلبداع التنظيمي مجاالت ا

  .في المرتبة الثانيةاإلبداعية  قدراتمجال توافر الالمرتبة األولى، يليه اإلبداعية 

يدركون مواطن الضعف  المديرين أنَّ مجال توافر القدرات اإلبداعية أشارت نتائج و  (أ

يفّرقون بين الخواص الحاكمة و  والتهديدات ويعملون على تحجيم العوامل المؤدية لذلك،

لديهم القدرة  ألن العالقات المنطقية بين القضايا ونيدركو  ،ألي موضوعوالغير حاكمة 

وترجيح بعض األساليب على  ستدالل الصحيح واالستنتاج المناسبعلى التوصل لال

 غيرها.

يبدون اهتماًما كبيًرا  المديرين أنَّ ة فتشير نتائجه إلى مجال تبّني األفكار اإلبداعي أما (ب

بالمحاوالت الشخصية أو الجماعية إلحداث فارق على المستوى الفردي أو المجتمعي 
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المعوقات التي على تسهيل الصعوبات وتجاوز ، ويعملون التنافس اإليجابي ويدعمون

هم أسرع من غيرهم في تحديد عناصر القوة والضعف و ، م والتعليمتحول دون فاعلية التعلّ 

 الداخلية وتحديد الفرص المتاحة سعًيا لتحقيق األهداف التعليمية.

(، والبارقي 1418(، ودراسة الطنبور)1413وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة علي والحاكم )

 المرتفعة.( حيث نتج أن اإلبداع التنظيمي جاء في الدرجة 1419)

 عند مستوى هل هناك عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائيةمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

(α≤0.05) بين متوسطات استجابة مساعدي المديرين لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية 

 ؟تنظيميالمستوى إبداعهم لإلثراء الوظيفي و  الحكومية

بين درجة  (pearson)رتباط بيرسون ت اأن معامال( 16الموضحة في جدول )تائج النَّ أشارت 

مرتفعة  لدى مديري المدارس األساسية الحكومية جاءت ممارسة اإلثراء الوظيفي واإلبداع التنظيمي

بين المتغيرين )اإلثراء الوظيفي، واإلبداع  إيجابية ارتباطية وجود عالقة وذات داللة إحصائية، أي

ولعّل السبب في ممارسة اإلبداع التنظيمي، مستوى ممارسة اإلثراء الوظيفي يتأثر ب أي أنَّ ، التنظيمي(

فكلما وضوح هذه العالقة يعود إلى التفاعلية والتكاملية بين طرفي المعادلة والتأثير المتبادل بينهما، 

 العاصمة عمان كلما ارتفعارتفع مستوى اإلثراء الوظيفي في المدارس األساسية الحكومية في محافظة 

 اإلبداع التنظيمي. مستوى
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وجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات استجابة تهل مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 

تعزى  الحكومية مديري المدارس األساسيةدى مساعدي المديرين لدرجة ممارسة اإلثراء الوظيفي ل

 ؟خدمةسنوات الو ؤهل العلمي، المو ، النوع الجتماعيلمتغيرات: 

ضح أنه ( يتَّ 17الجدول ) من خالل الرجوع إلى نتائج الدراسة الموضحة في: الجتماعي النوع (أ

حيث  النوع االجتماعي الختالف ُتعزى على جميع المجاالت لإلثراء الوظيفيوجد فروق ت ال

مجال ّي تّنوع المهام وأهمية ، باستثناء هذه القيم على المجاالت غير دالة إحصائًياجميع جاءت 

ولعّل ذلك يعود أن اهتمام المجاالت،  المهام حيُث جاءت الفروق لصالح الذكور على تلك

هم يعملون بروح الذكور بممارسة اإلثراء الوظيفي كان أكبر من ممارسة اإلناث له، كما أنَّ 

( حيُث 1418هذه الدراسة مع دراسة مخلوفي وثابتي ) واتفقت، وبدرجة حماس عالية الفريق

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة ُتعزى أشارت إلى أنَّ 

ه توجد ( حيُث أشارت إلى أنَّ 1447واختلفت مع دراسة الراسبي ) لمتغير النوع االجتماعي.

لفئة األولى من العينة ُتعزى لمتغير النوع فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد ا

 االجتماعي.

ال ه أنَّ  ن( يتبيَّ 18من خالل الرجوع إلى نتائج الدراسة الموضحة في جدول )و: العلميالمؤهل  (ب

بين متوسطات مجموعتي الذكور واإلناث على درجات ممارسة  توجد فروق دالة إحصائياً 

(، 1417العنزي)ت نتائج الدراسة مع دراسة واتفق العلمي.عزى لمتغير المؤهل تُ  اإلثراء الوظيفي

حيث أشارت إلى عدم وجود  (؛1418، ودراسة مخلوفي وثابتي )(1448ودراسة جرادات )

واختلفت راسة ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي، فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد الد
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إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (، حيث أشارت 1447الدراسة مع دراسة الراسبي )

 متوسطات استجابات الفئة األولى من عينة الدراسة ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي.

أشارت النتائج إلى وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية على درجة و : سنوات الخدمة (ج

، (19كما ظهر في جدول ) ر سنوات الخدمةعزى لمتغيِّ ممارسة اإلثراء الوظيفي لدى المديرين تُ 

تّم  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة اإلثراء الوظيفي

إلى عدم وجود نتائج ال أشارت، ف)(One Way ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي 

لإلثراء الوظيفي في ر سنوات الخدمة لدرجة ممارسة المديرين عزى لمتغيِّ فروق دالة إحصائيًا تُ 

(، ودراسة العنزي 1448جرادات )الدراسة مع دراسة هذه ت لمدارس األساسية الحكومية. واتفقا

التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة  (1418في وثابتي )، ودراسة مخلو (1417)

الدراسة واختلفت ، إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة ُتعزى لمتغير سنوات الخدمة

(، حيث أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 1447مع دراسة الراسبي )

 متوسطات استجابات الفئة األولى من عينة الدراسة ُتعزى لمتغير سنوات الخدمة.

وجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تهل مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: 

 الحكومية مديري المدارس األساسيةدى ل تنظيمياإلبداع ال لمستوىاستجابة مساعدي المديرين 

 ؟دمةسنوات الخو  المؤهل العلمي،و ، نوع الجتماعيعزى لمتغيرات: التُ 

فروق دالة  ال توجده إلى أنَّ  (11الموضحة في جدول ) أشارت النتائج: الجتماعي النوع (أ

عزى لمتغير النوع إحصائيًا بين متوسطات مجموعتي الذكور واإلناث على اإلبداع التنظيمي تُ 

أشارت إلى عدم وجود  والتي Ombile,2004) (أومبيل وتتفق الدراسة مع دراسة االجتماعي.
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فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلبداع التنظيمي من 

وع االجتماعي، ولم تحصل الباحثة على دراسات اختلفت النَّ لمتغير عزى مين تُ وجهة نظر المعل

 مع هذه الدراسة.

ال ه أنَّ  ( نجد11الموضحة في جدول )من خالل الرجوع إلى نتائج الدراسة و : المؤهل العلمي (ب

بين متوسطات مجموعتي الذكور واإلناث على اإلبداع التنظيمي  توجد فروق دالة إحصائياً 

ودراسة المعايطة  (،1419البارقي )الدراسة مع دراسة  واختلفت .المؤهل العلميعزى لمتغير تُ 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات  النتائج حيث أشارت (،1412)

ولم تحصل الباحثة على دراسات اتفقت مع هذه  عزى لمتغير المؤهل العلمي.أفراد العينة تُ 

 الدراسة.

إلى وجود فروق ظاهرية بين  (15الموضحة في جدول ) أشارت النتائجسنوات الخدمة:  (ج

المتوسطات الحسابية على درجة ممارسة اإلبداع التنظيمي لدى المديرين ُتعزى لمتغير 

سنوات الخدمة، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة 

 رت، وأشا(One Way ANOVA)تّم استخدام تحليل التباين األحادي اإلبداع التنظيمي 

، (1419) واتفقت الدراسة مع دراسة البارقي، دالة إحصائياً إلى عدم وجود فروق نتائج ال

حيُث أشارت إلى عدم  Ombile,2004)(ودراسة أومبيل  ،(1416ودراسة العجمي )

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد العينة حول مستوى اإلبداع 

ولم تحصل الباحثة على  الختالف متغير سنوات الخدمة.عزى التنظيمي بمجاالته تُ 

 دراسات اختلفت مع هذه الدراسة.
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 الستنتاجات

 ما يلي:أظهرت نتائج الدراسة 

درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في محافظة أن  .1

درجة ممارسة و العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين كانت بدرجة مرتفعة، 

اإلبداع التنظيمي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من 

وجهة نظر مساعدي المديرين كانت بدرجة مرتفعة أيضا، وكذلك يوجد عالقة قوية موجبة بين 

 درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي ودرجة ممارسة اإلبداع التنظيمي.

المديرين  المجاالت الخمس لإلثراء الوظيفي، وهذا يدل على أنَّ  فيهناك درجة ممارسة مرتفعة  .1

يمارسون وظائفهم بمهارات متنوعة ومتكاملة، ويتمتعون ببعض الجوانب الشخصية كحرية 

 األداء واالستقاللية وتحمل المسؤولية مما يسهم في دعم مدارسهم.

مرتفعة في مجاالت اإلبداع التنظيمي، وهذا يشير إلى االهتمام الكبير بالعامل  الممارسةدرجة  .5

البشري من ناحية تدريبه وعالقته مع اآلخرين؛ إليجاد التوازن بين أهداف المؤسسة وأهداف 

 الفرد.

ال يوجد اختالفات في درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية  .2

 المؤهل العلمي وسنوات الخدمة.و  تغيرات النوع االجتماعيعزى لمتُ 

اختالفات في درجة ممارسة اإلبداع التنظيمي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية  ال يوجد .3

 النوع االجتماعي والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة. اتعزى لمتغير تُ 
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 التوصيات

 أوًل: التوصيات التي تتعلق باإلثراء الوظيفي

المحافظة على هذا المستوى المرتفع لإلثراء الوظيفي من خالل الدعم المادي والمعنوي  .1

 للمدارس وتحفيز العاملين.

 توعية المديرين بأهمية اإلثراء الوظيفي وآثاره اإليجابية على المؤسسة التربوية. .1

 العمل على تطوير أداء مديري المدارس في ضوء مدخل اإلثراء الوظيفي. .5

 استقطاب الكوادر الكفؤة من المديرين ليكونوا قادة موجهين نحو التطوير والتجديد.العمل على  .2

إجراء دراسات تستهدف اإلثراء الوظيفي في مدارس اإلناث، وربطها ببعض المتغيرات كالتمكين  .3

 .وفعالية األداء، والدافعية

ا، وتمكينهم من ضرورة إتاحة الفرصة لمديري المدارس بممارسة الصالحيات الموجودة وتفعيله .6

 اتخاذ القرارات المناسبة بشكل فردي.

 ثانًيا: التوصيات التي تتعلق باإلبداع التنظيمي

 من خالل التدريب المستمر. وتطويرهوالفكر اإلداري الحديث  االهتمام باإلبداع التنظيمي .1

يجاد العناصر المتمتعة بالمعرفة،من المديريناستقطاب المبدعين  .1 وزيادة  ،وتنمية مهاراتهم ، وا 

 .تهموقدر  كفاءتهم

لصقل مهارات المديرين، وجعل التدريب واجًبا  مةالدورية والمنظَّ  ورش التدريبيةعقد البرامج وال .5

 وظيفًيا.
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توفير أجواء وظيفية ُمرضية، يسودها الود واألمن الوظيفي واإلحساس باالنتماء للمؤسسة  .2

 التعليمية.

 المناسب الذي يعمل على تحفيز قدرات األفراد على اإلبداع واالبتكار.استخدام النمط القيادي  .3

 إيجاد نظام من الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية، للتشجيع على التنمية المهنية واإلبداع. .6

 إجراء دراسات مماثلة تستهدف موظفي المديريات وموظفي وزارة التربية والتعليم. .7
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 المراجع:قائمة 

 المراجع باللغة العربية:
الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية (. 1414أبوهين، وداد )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة العامة بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين

 .                  فلسطينغزة. .كلية التربية-األزهر

اإلبداع التنظيمي لدى قادة مدارس محافظة بارق من وجهة ". (1419)محمد  ،وعطيةعلي  البارقي،

 ،(13)،63،المملكة العربية السعودية الباحة،جامعة الباحة،  ،المجلة التربوية "،نظر المعلمين

139-145. 

 :عمان .التعليمية المؤسسات في واإلدارية القيادية األساليب . ( 2002 ) الحميد عبد طارق البدري،

 .والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار

 .والتوزيع للنشر وائل دار :عمان ،األعمال إدارة :أساسيات اإلدارة . (1448) نائف سعاد برنوطي،

الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة بمدينة مكة المكرمة من (. 1414البالدي، صالح مطير)

. مكة المكرمة. ربيةكلية الت -جامعة أم القرى )رسالة ماجستير غير منشورة( وجهة نظرهم

 المملكة العربية السعودية.

دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في (. 1448بلواني، إنجود شحادة )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(. محافظات شمال فلسطين ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها

 نابلس. فلسطين.ية.جامعة النجاح الوطن



83 
 

 ضوء في المصرية الخاصة التربية بمدارس التنظيمي اإلبداع". (1419جابر، منار محمد )

 . 696-393 ،(11)،62،التربوية المجلة"، اإلرجنوميكس

 العاملين اتجاهات راساتد الوظيفي بالرضا وعالقته الوظيفي راءاإلث (. 1448أحمد ) نور ات،رادج

 كلية -ةاألردني الجامعة (منشورة غير ماجستير رسالة) ناألرد في المستقلة المؤسسات في

 .عمان. المملكة األردنية الهاشمية.العليا الدراسات

اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب . الموهبة والتفوق واإلبداع(. 1999الرحمن )جروان، فتحي عبد

  الجامعي.

القيادية السائدة لدى المسؤولين في مديريات التربية والتعليم األنماط " ،(1412الجمل، سمير سليمان ) 

مجلة جامعة القدس   "في محافظة الخليل وأثرها على تنمية التفكير اإلبداعي للمرؤوسين

 .139-138،( 51 )،14،المفتوحة لألبحاث والدراسات

 ،1ط ،األعمال منظمات في والجماعات األفراد سلوك :التنظيمي السلوك (.1442حسين) حريم،

  .للنشر الحامد دار عمان:

، القيادات التربوية ومتطلبات تأهليلها لمواجهة مستجدات العصر(. 1411حمايل، عبد عطااهلل )

 فلسطين: عمادة البحث العلمي.

لين في جامعة البلقاء العالقة بين اإلثراء الوظيفي والدافعية للعمل لدى العام (. "1417) الخياط، ماجد

-1569،(8)،51،النجاح لألبحاث جامعةدراسة مسحية لموظفي مركزالجامعة"،  التطبيقية:

1574.  

 الراية للطباعة والنشر. دار عمان: ،تاوالبتكار  اإلبداع إدارة (.1411) أسامةخيري، 
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اإلبداع اإلداري وعالقته بتحقيق الميزة التنافسية في " .(1417، مراد )الدعيس، هدى والنشمي

-68(،19،)14المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ،"الجامعات الخاصة باليمن

69. 

 : دار وائل للنشر والتوزيع.عمان .األعمال منظمات نظريات (1992 ) .أميمه الدهان،

 قطاع في تطبيقية دراسة الوظيفي راءباإلث وعالقته األداء فاعلية( 2007). عمار عبدالسالم الديب،

 العالم راساتود بحوث معهد (منشورة دكتوراة غير أطروحة) ،الليبية الجماهيرية في التأمين

 السودان. .الخرطوم .اإلسالمية درمان أم جامعة اإلسالمي،

 ةلالمرح ماتلمع لدى اإلبداع تنمية في المدارس ترامدي دور(. 1416) يلع نوف جحي،راال

 ،(التربوي والتخطيط اإلدارة في منشورة غير ماجستير رسالة) ،ضالريامدينة في البتدائية

 .المملكة العربية السعودية. الرياض. اإلسالمية سعود بن محمد االمام جامعة

تطوير أداء المعلم األول في مدارس التعليم األساسي بسلطنة (. 1447محمد)  لراسبي، سعيدة بنتا

  ُعمان. مسقط. .1طُعمان في ضوء مدخل اإلثراء الوظيفي.

(. "اإلثراء الوظيفي لدى العامالت بمجال الموهوبات في إدارة 1418)والداوود، منال السبيعي، خالد

مجلة رسالة الخليج التعليم بمحافظة الخرج وعالقته برضاهن الوظيفي"،

 .  99-79،(128)،59،العربي

لالستشارات ، مصر، القاهرة: مؤسسة الباحث التمكين اإلداري(. 1413السعيد، مبروك ابراهيم )

 البحثية.
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، مصر، القاهرة: مؤسسة الباحث دراسات في إدارة المؤسسات(. 1419السعيد، مبروك ابراهيم )

 لالستشارات البحثية.

 ، عمان: دار المسيرة للنشر.1، طاإلبداع اإلداري(. 1411)  ، باللالسكارنة

 ،(3)،73مجلة التنمية اإلدارية،، "اإلبداع ماهيته ومقوماته وأساليب قياسه"(. 1997الشبيني، هاشم)

89. 

النضج الوظيفي لدى مديري المدارس وعالقته بأدائهم اإلداري (. 1449الصرايرة، ماجدة أحمد )

 ، عمان: دائرة المكتبة الوطنية.1طوبتمكين المعلمين، 

 .الجزء الثاني ،كيف نخلق بيئة ابتكارية في منظمات ادارة اإلبداع والبتكار(. 1441الصرن، رعد) 

 سلسلة الرضا للنشر والتوزيع. :عمان

 مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع. :اإلسكندرية .إدارة العمل الجماعي(. 1449الصيرفي، محمد )

عمان  العاصمة في الخاصة الثانوية المدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع(. 1418الطنبور، براءة )

رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، . )ومقاومته التغيير بإدارة وعالقته

 عمان، األردن.

، مصر: دار العلم واإليمان الولء التنظيمي في القرن الواحد والعشرون(. 1413الواحد، محمود )عبد

 للنشر والتوزيع.

 لتنمية استشاري اجتماع ،اإلدارة تطوير في وأهميتها البشرية الموارد إدارة (.1445) علي لوهاب،داعب

 2 بيروت .آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة .المتحدة األمم .والمالية العامة اإلدارة

 .يوليو/ تموز 7
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الوالء التنظيمي وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديرات "(. 1416العجمي، نوف بنت عبد العالي)

 ،(14)،3،المجلة التربوية الدولية المتخصصة ،"المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية

582-244. 

العالقة بين مقومات ومعوقات اإلبداع اإلداري بالمؤسسات (. "1413، أمينة والحاكم، علي )علي

متعددة األنشطة العاملة بمدينة ل السودانية : دراسة تطبيقية على بعض منظمات األعما

   .116-113،(1)،16مجلة العلوم القتصادية،، الخرطوم"

واقع اإلثراء الوظيفيلدى قادات المدارس اإلبتدائية بمدينة تبوك من وجهة ". (1417العنزي، فوزية تايه )
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 (1الملحق )

 تحكيم استبانة

 

 كلية العلوم التربوية
 اإلدارة والمناهج

 

 المحترم/ة.المحكم حضرة الدكتور/ة...............................................................
 

 تحية طيبة وبعد....
التنظيمي درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي وعالقته باإلبداع  "بإجراء دراسة بعنوان  ةقوم الباحثت

لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي 
دارة والقيادة وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص اإل"،  المديرين
ساسية ممارسة مديري المدارس األوتحقيًقا لهدف الدراسة تم تطوير استبانه تقيس درجة  ،التربوية

تنوع المهام، مجاالت وهي: ) خمسة( فقرة موزعة على 52تكونت من )و  ثراء الوظيفيإلالحكومية ل
 درجة ممارسةستبانة الثانية تقيس (، واالوتحديد المهام، وأهمية المهام، واالستقاللية، والتغذية الراجعة

، موزعة على مجالين فقرة( 11، وتضمنت ) بداع التنظيميإلساسية الحكومية لمديري المدارس األ
وفق مقياس ليكرت  االستبانةوصممت وهما: )توافر القدرات اإلبداعية، وتبني األفكار اإلبداعية (. 

 .الخماسي
أمل من سعادتكم التكرم ولما عرف عنكم من خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي، يُ 

تية: وفًقا للبنود اال  هما ستبانة بتحكيماال رائكم عن وضوح كل عبارة ومالحظاتكم عن محاورا  بإبداء 
تعديالت مقترحة، ومع العلم بأن  ةوأي والحاجة للتعديل, ،للمجال والصياغة اللغوية درجة انتماء الفقرات

 .فقط ألغراض البحث العلميستستخدم هذه المعلومات 



91 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 ثة: هناء محمد الجهرانالباح
 البيانات الشخصية  للمحكم :

 سم: .......................................................................................اال
 التخصص: ..................................................................................

 .....................................................................................الجامعة: 
 ة األكاديمية: .............................................................................بالرت
 
 

 :ألفراد عينة الدراسة  المعلومات الشخصية 1. 

   :لجنسا .1
 ذكر/ أنثى

 سنوات الخدمة:  .1
 فأكثر سنوات 14من          سنوات أكثر  14إلى  3من              فما دون سنوات 3     

 المؤهل العلمي: .5
 فأكثر سات علياادر                 فما دونبكالوريوس      

 الوظيفي: المسمى .2

 مساعد مدير 

 معلم     
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العاصــمة فــي محافظــة  لإلثــراء الــوظيفي ة الحكوميــةألساســيالمــدارس امــديري  درجــة ممارســة. اســتبانة تقــيس 0
 .  عمان

 

 الرقم 

 

 

 الفقرة

بحاجة  الصياغة اللغوية    النتماء للمجال 
 لتعديل

التعديل 
 المقترح

 غير سليمة سليمة يةغير منتم يةمنتم
  

 تنوع المهامأ_المجال األول: 

ينوع مدير المدرسة من مهاراته بصورة   .1
 مستمرة.

      

يتبنى مدير المدرسة مبدأ التدريب   .1
المستمر لرفع مستوى أداء الفرد 

 وتنمية قدراته. 

      

يتجـه مــدير المدرسـة نحــو تفريـد التعلــيم   .5
 والتعلم الذاتي واستخدام أسلوب النظم.

      

يشجع مدير المدرسة المعلمين على   .2
المساهمة في البرامج التدريبية، وخلق 

 التعاون بينهم.جو من 

      

يزود مدير المدرسة المعلمين   .3
بالمعلومات والمهارات والمستحدثات 

 العلمية والتكنولوجية.

      

ـــة مهاراتـــه   .6 يســـتخدم مـــدير المدرســـة كاف
ــــــات رســــــالته  ــــــام بمســــــؤولياته وواجب للقي

 ووظائفها.

      

يوفر مدير المدرسة تقنيات التعليم   .7
التعليمية الحديثة واألجهزة والمصادر 
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 الالزمة.

يحفــــز مــــدير المدرســــة المعلمــــين علــــى   .8
مواجهــــــة التحــــــديات وحــــــل المشــــــكالت 

 واتخاذ القرارات المناسبة.

      

 ب_ المجال الثاني: تحديد المهمة

تتســــم إجــــراءات عمــــل مــــدير المدرســــة   .9
 بالوضوح والدقة.

      

يخطــــط مــــدير المدرســـــة لعملــــه بشـــــكل   .14
 جيد.

      

مدير المدرسة العمليـة التعليميـة يضبط   .11
ويتأكـــــــــد مـــــــــن ســـــــــيرها فـــــــــي االتجـــــــــاه 

 الصحيح.

      

يلتزم مدير المدرسة بعمله سعيا للجودة   .11
 والتميز.

      

يســـــــــــتطيع مـــــــــــدير المدرســـــــــــة تحديـــــــــــد   .15
 األولويات وجمع المعلومات وتنظيمها.

      

يراعـي مــدير المدرسـة التــرابط والتكامــل   .12
مـــن البدايـــة فـــي مهامـــه التـــي يقـــوم بهـــا 

 وحتى النهاية.

      

 ج_ المجال الثالث: أهمية المهام

يعمـــــل مـــــدير المدرســـــة علـــــى توضـــــيح   .13
 أهداف العملية التعليمية للعاملين. 

      

يثنــي المجتمــع المحلــي وأوليــاء األمــور   .16
 على عمل مدير المدرسة.
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يشــــــكل عمــــــل مــــــدير المدرســــــة حــــــافزا   .17
 والعمل الجيد.للعاملين نحو االرتقاء 

      

يمــارس مــدير المدرســة الديمقراطيــة فــي   .18
العمـــــل مـــــن خـــــالل امتالكـــــه لمهـــــارات 

 التفكير.

      

يســــــــتطيع مــــــــدير المدرســــــــة أن يحــــــــدد   .19
المشكالت ويعـرف االفتراضـات ويفسـر 

 األسباب ويقدم الحجج.

      

يرفــــــع مــــــدير المدرســــــة مــــــن المســــــتوى   .14
 المعرفي والمهني للمعلمين.

      

يعـــــد مـــــدير المدرســـــة المعلمـــــين لتـــــولي   .11
 وظائف جديدة.

      

 د_ المجال الرابع: االستقاللية

ينجـــــز مـــــدير المدرســـــة مهامـــــه بدرجـــــة   .11
 كافية من الحرية.

      

يقــــوم مــــدير المدرســــة بتفــــويض بعــــض   .15
 الصالحيات للمعلمين واإلداريين.

      

يهـــتم مـــدير المدرســـة بتمكـــين العـــاملين   .12
المســؤولية واالعتــزاز بقــوة وترســيخ روح 

 العمل.

      

ـــآت التـــي    .13 ـــربط مـــدير المدرســـة المكاف ي
يحصــــــــل عليهــــــــا العــــــــاملون بأهــــــــداف 

 المدرسة ورؤيتها ورسالتها.

      

يضـــع مـــدير المدرســـة معـــايير لتحفيـــز    .16
العـــــــــاملين وتمكيـــــــــنهم مـــــــــن الوصـــــــــول 

 ألقصى إمكانياتهم.
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ــــذاتي   .17 يهــــتم مــــدير المدرســــة بــــالتنظيم ال
 والقيادة الذاتية.

      

يشــــجع مــــدير المدرســــة العــــاملين علــــى   .18
ـــدراتهم علـــى  طـــالق ق ـــر إرادتهـــم وا  تحري

 التعبير والمبادرة والعمل بمسؤولية.

      

 هـ _ التغذية الراجعة:                        

ــــيم   .19 ــــى التقي يحــــرص مــــدير المدرســــة عل
 الذاتي ألدائه.

      

بالمعلومـــات التـــي يهـــتم مـــدير المدرســـة   .54
يتلقاهــا مــن أوليــاء األمــور عــن مســتوى 

 أدائه.

      

يقـــــــــوم مـــــــــدير المدرســـــــــة بـــــــــاإلجراءات   .51
التصحيحية بعد تلقيـه مالحظـات حـول 

 أدائه وأداء العاملين.

      

يمـــارس مـــدير المدرســـة الرقابـــة الذاتيـــة   .51
 والنقد الذاتي.

      

يطلع مدير المدرسة على تقييم رؤسائه   .55
 له.

      

يقدر العـاملون مـا يبذلـه مـدير المدرسـة   .52
 من جهد في العمل.
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العاصمة في محافظة  لإلبداع التنظيمي ة الحكوميةألساسيمديري المدارس ا درجة ممارسةاستبانة تقيس . 3
 .عمان

 
بحاجة  الصياغة اللغوية األنتماء للمجال الفقرة  الرقم

 لتعديل
 التعديل المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  سليمة
 سليمة

  

 أ_ المجال األول: توافر القدرات اإلبداعية

يتفحص مدير المدرسة المعتقدات   .1
والمقترحات في ضوء الشواهد التي 

 تؤيدها.

      

يدرك مدير المدرسة العالقات المنطقية   .1
 بين القضايا .

      

يميــــــز مــــــدير المدرســــــة بــــــين المعلومــــــات   .5
 بالموضوع والغير مرتبطة.المرتبطة 

      

يفسر مدير المدرسة البيانات ويستخلص   .2
 النتائج والتعميمات.

      

يقــوم مــدير المدرســة مــدى صــحة الشــواهد   .3
 واألدلة ويقوم الحجج واألحكام.

      

يبين مدير المدرسة مدى كفاية البيانات   .6
 والمعلومات.

      

 يغير مدير المدرسة من وجهة نظره  .7
بحرية دون قيد وبشكل سهل وسريع 

 )مرونة(. 

      

      يعي مدير المدرسة الحاجات والمشكالت   .8



97 
 

 وعناصر الضعف في البيئة التعليمية.

يتأكد من صحة األهداف وموضوعيتها   .9
 وتصنيفها.

      

يصنف مدير المدرسة المخرجات   .14
 ويرتبها.

      

يشجع مدير المدرسة االخرين على تقديم   .11
 المقترحات واالبداع واالبتكار.

      

 ب_ تبني األفكار اإلبداعية

يطبق مدير المدرسة االستراتيجيات   .11
 الحديثة ويفهم ما تحتويه من أفكار.

      

يميل مدير المدرسة الى الالمركزية   .15
 والمرونة في مشاركة العاملين.

      

يثري مدير المدرسة البيئة التعليمية   .12
تحفيزية تثير حب االستطالع بعوامل 

 وتحدي القدرات.

      

ينمي مدير المدرسة مهارات اإلبداع   .13
واالكتشاف واالختراع من خالل توفير 
الوسائل التعليمية التكنولوجية الحديثة 

 والبرامج الحاسوبية. 

      

يشجع مدير المدرسة المبادرات الفردية   .16
 والجماعية والمجتمعية.

      

مدير المدرسة المواهب والقدرات يكتشف   .17
اإلبداعية للعاملين والطالب ويعمل على 

 تنميتها.

      

يوفر مدير المدرسة جو عملي واجتماعي   .18
متفاعل ومفتوح وبيئة تربوية تتميز 
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 باالستقصاء والبحث والتجريب.

يستجيب مدير المدرسة للتطور   .19
التكنولوجي المتسارع والنظريات التربوية 

 الحديثة.

      

يدعم مدير المدرسة التنافس المثالي بين   .14
العاملين بقصد إيقاظ الطاقة والتفوق في 

 األداء لتحقيق األهداف المشتركة.

      

11.  
 

يحترم مدير المدرسة أفكار العاملين 
العادية والخيالية ويشعرهم أن أفكارهم 

 ذات قيمة مهما كانت بسيطة.

      

الصعوبات أو  يذلل مدير المدرسة  .11
المعوقات التي تحول دون فاعلية التعلم 

 والتعليم.
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 (0الملحق )

 قائمة بأسماء األساتذة المحكمين

 الجامعة الرتبة األكاديمية التخصص اللقب العلمي والسم الرقم
 جامعة الشرق األوسط أستاذ  ادارة تربوية أ.د. أحمد فتحي أبو كريم 1
 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ  ادارة تربوية محمد بدحأ.د. احمد  1
 جامعة الشرق األوسط أستاذ  مناهج وطرق تدريس أ.د. الهام علي الشلبي 5
 الجامعة األردنية أستاذ  إدارة جامعات أ.د. بسام العمري 2
 جامعة الطفيلة التقنية أستاذ  ادارة تربوية أ.د. سليمان الحجايا 3
 جامعة الشرق األوسط أستاذ  ادارة تربوية يوسف مقابلةأ.د. عاطف  6
 الجامعة األردنية أستاذ مشارك ادارة تربوية د. صالح احمد عبابنة 7
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس د. عثمان ناصر منصور 8
 جامعة مؤتة أستاذ مشارك ادارة تربوية د. عمر العمري 9
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس شحادةد. فواز  10
 جامعة الطفيلة التقنية أستاذ مشارك ادارة تربوية د. محمد العمرات 11
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد ادارة تربوية د. أسامة عادل حسونة 12
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 (3الملحق )

 الستبانة

 

 

 المحترم/ة. ......................................./ة...............................زميلحضرة ال
 

 تحية طيبة وبعد....
درجة ممارسة اإلثراء الوظيفي وعالقته باإلبداع التنظيمي  "بإجراء دراسة بعنوان  ةقوم الباحثت

وجهة نظر مساعدي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من 
دارة والقيادة وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص اإل"،  المديرين
ممارسة مديري المدارس األساسية وتحقيًقا لهدف الدراسة تم تطوير استبانه تقيس درجة  ،التربوية

تنوع المهام، ت وهي: )مجاال خمسة( فقرة موزعة على 52تكونت من )و  ثراء الوظيفيإلالحكومية ل
 درجة ممارسةستبانة الثانية تقيس (، واالوتحديد المهام، وأهمية المهام، واالستقاللية، والتغذية الراجعة

، موزعة على مجالين ( فقرة12، وتضمنت ) بداع التنظيميإلساسية الحكومية لمديري المدارس األ
وفق مقياس ليكرت  االستبانةوصممت بداعية (. وهما: )توافر القدرات اإلبداعية، وتبني األفكار اإل

( على 1، 1، 5، 2، 3) مرتفعة جًدا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جًدا(، وتمثل )الخماسي
 التوالي.

آماًل أن تمنحوني من وقتكم الثمين جزًءا لإلجابة على فقرات أداة الدراسة، حيُث أن الدراسة 
على المعلومات المقدمة من ِقبلكم، علًما بأنه سيتم التعامل مع البيانات ونتائجها تعتمد في المقام األول 

 .بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 ثة: هناء محمد الجهرانالباح
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 تك: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة. ُيرجى وضع إشارة )  ( في المكان الذي يمثل إجاب 1. 

 :أنثى  )    (                     ذكر  )    (         النوع االجتماعي 
 :بكالوريوس فأقل )    (                ماجستير فأكثر )    ( المؤهل العلمي 
  سنوات )    (  14أقل من -سنوات3سنوات )    (     3عدد سنوات الخدمة: أقل من 

 سنوات فأكثر )    (   14                                 
 . استبانة اإلثراء الوظيفي:0
 

  
 منخفضة متوسطة         مرتفعة مرتفعة جدا

 منخفضة جدا

 تنوع المهامأ_المجال األول: 

ينوع مدير المدرسة من مهاراته  .1
 بصورة مستمرة.

     

يرفع مستوى أداء األفراد بالتدريب  .1
 المستمر. 

     

      يتجه نحو تفريد التعليم. .5

يشجع المعلمين على االشتراك في  .2
 البرامج التدريبية. 

     

      يوفر جو من التعاون بين المعلمين. .3

يزود المعلمين بمصادر المعرفة  .6
 الجديدة.

     

ــــــــــــه  .7 ــــــــــــام يســــــــــــتخدم كافــــــــــــة مهارات للقي
 بمسؤولياته وواجبات رسالته.

     

      يوفر تقنيات التعليم الحديثة الالزمة. .8
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يحفـــز المعلمـــين علـــى اتخـــاذ القـــرارات  .9
 المناسبة.

     

 ب_ المجال الثاني: تحديد المهمة

تتســـــــــم إجـــــــــراءات عملـــــــــه بالوضـــــــــوح  .14
 والدقة.

     

      يخطط  بشكل جيد. .11

العمليــة التعليميــة فــي  يتأكــد مــن ســير .11
 االتجاه الصحيح.

     

      يلتزم بعمله سعيا للتميز. .15

      يحدد أولويات العمل. .12

يراعــي التكامــل فــي مهامــه التــي يقــوم  .13
 بها.

     

 ج_ المجال الثالث: أهمية المهام

يوضـــــــح أهـــــــداف العمليـــــــة التعليميـــــــة  .16
 للعاملين. 

     

حـــــافزا للعـــــاملين نحـــــو يشـــــكل عملـــــه  .17
 االرتقاء.

     

يمــــارس الديمقراطيــــة فــــي العمــــل مــــن  .18
 خالل امتالكه لمهارات التفكير.

     

      يرفع من المستوى المعرفي للمعلمين. .19

      يرفع من المستوى المهني للمعلمين. .14

      يعد المعلمين لتولي وظائف جديدة. .11
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 الستقالليةد_ المجال الرابع: 

      ينجز مهامه بدرجة كافية من الحرية. .11

      يفّوض بعض الصالحيات للعاملين. .15

      يمّكن العاملين. .12

      يرّسخ روح المسؤولية. .13

يــربط المكافــآت التــي يحصــل عليهـــا   .16
 العاملون بأهداف المدرسة.

     

يضــــــــع معــــــــايير لتحفيــــــــز العــــــــاملين   .17
 للوصول ألقصى إمكانياتهم.

     

      يهتم بالتنظيم الذاتي. .18

يشــّجع العــاملين علــى إطــالق قــدراتهم  .19
 على المبادرة.

     

 هـ _ المجال الخامس: التغذية الراجعة                      

      يحرص على التقييم الذاتي ألدائه. .54

يهــــتم بالمعلومـــــات التــــي يتلقاهـــــا مـــــن  .51
 أولياء األمور عن مستوى أدائه.

     

يقـــــوم بــــــاإلجراءات التصـــــحيحية بعــــــد  .51
تلقيـــــه مالحظــــــات حــــــول أدائــــــه وأداء 

 العاملين.

     

      يّطلع على تقييم رؤسائه له. .55

يقّدر العـاملون مـا يبذلـه مـن جهـد فـي  .52
 العمل.
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 التنظيمي: .استبانة اإلبداع3
 الفقرة مالرق

 منخفضة متوسطة       مرتفعة مرتفعة جدا
 منخفضة جدا

 أ_ المجال األول: توافر القدرات اإلبداعية

يتفّحص المعتقدات والمقترحات في ضوء  .1
 الشواهد التي تؤيدها.

     

       يدرك العالقات المنطقية بين القضايا . .1

المرتبطـة بالموضـوع يمّيـز بـين المعلومـات  .5
 والغير مرتبطة.

      

       يفّسر البيانات ويستخلص النتائج. .2

م مدى صحة الشواهد واألدلة. .3        يقوِّ

       يبيِّن مدى كفاية البيانات والمعلومات. .6

       يغيِّر من وجهة نظره بحرية ودون قيد.  .7

يعي الحاجات وعناصر الضعف في  .8
 التعليمية. البيئة

      

       يتأّكد من صحة األهداف وموضوعّيتها. .9

ع اآلخرين على تقديم المقترحات. .14        يشجِّ

يطور المخرجات باالعتماد على  .11
 المهارات والخبرات في المدرسة. 

      

       يقوم بإجراء تعديالت في أداء العمليات. .11

 ب_ تبني األفكار اإلبداعية

       يطّبق االستراتيجيات الحديثة. .15



105 
 

       يحرص على المرونة في العمل. .12

       يميل إلى الالمركزية. .13

يثري البيئة التعليمية بعوامل تحفيزية تثير  .16
 حب االستطالع وتحدي القدرات.

      

يوفر الوسائل التعليمية التكنولوجية  .17
 الحديثة. 

      

يشّجع المبادرات )الفردية والجماعية  .18
 والمجتمعية(.

      

       يكتشف المواهب للعاملين والطالب. .19

ينّمي القدرات اإلبداعية لدى المعلمين  .14
 والطالب.

      

       يوفر بيئة تربوية تتميز باالستقصاء. .11

يدعم التنافس المثالي بين العاملين بقصد  .11
 والتفوق في األداء. إيقاظ الطاقة

      

15. 
 

يحترم أفكار العاملين ويشعرهم أن أفكارهم 
 ذات قيمة مهما كانت بسيطة.

      

يذّلل المعوقات التي تحول دون فاعلية  .12
 التعلم والتعليم.
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 (4الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط

 إلى وزارة التربية والتعليم
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 (5الملحق )

 جدول كريجسي ومورجان لتحديد حجم العينة من حجم المجتمع
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 (6الملحق )

 البراءة البحثية
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 م  ـت

 بحـــمـــد  

ـــــــــ  ـــــهاللـ 
 

 


