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  ه 

  اإلهداء

  :أهدي هذا اإلنجاز العلمي المتواضع

  .، فقد كانت تشجعني على العلم والمعرفة)رحمها اهللا(إلى روح والدتي 

  .إلى والدي الذي أحاطني ومازال يحيطني برعايته ويمنحني خالص رضاه

   .ً الذي لم يتوقف أبدا عن دعمية عيني وقرإلى أخي الوحيد

إلى جميع األصدقاء الذين وقفوا إلى جانبي، فكان لدعمهم وتشجيعهم أطيب األثر في إنجاز هذا 

  .العمل

نتهاء من إعداد سهموا في تعليمي خالل جميع المراحل الدراسية وحتى االأإلى كل األساتذة الذين 

  .هذه الرسالة



  و 

  شكر وتقدير

  

ٕأشكره، وقد أعانني على إتمام هذه الدراسة، وانه يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص أحمد اهللا و

 عباس عبد مهدي الشريفي الذي تفضل باإلشراف على هذه  الدكتورالشكر إلى المربي الفاضل

نيرة ميزة، وكان لتوجيهاته القيمة وأفكاره الالمت ودقته ةته الكبيرماته الفائقة واهتمايانالدراسة وتعهدها بع

  .ٕأكبر األثر في إثراء هذه الدراسة وتنظيمها وانجازها

  

ا قدماه لدكتور عبد الجبار البياتي والدكتور غازي خليفة لما  لألستاذكما أتقدم بالشكر والعرفان

  .في مجال الدراسةمن مالحظات مهمة 

  

 المفيدة ماوجيهاتهلتوالدكتور محمد الريماوي ٕوانني أتقدم بوافر التقدير إلى الدكتور فتحي جروان 

  . القيمة في مجال تفسير النتائجما تورنس للتفكير اإلبداعي وعلى مالحظاتهاختبارفي تصحيح 

  

هم أسٕالى كل من ومتنان ألساتذتي الكرام في كلية العلوم التربوية ًوأخيرا أتقدم بالشكر وعظيم اال

  .بجهده وفكره ووقته إلنجاز هذه الرسالة

ّا علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا إنه سميع الدعاءأسأل اهللا أن ينفعنا بم ّ.  
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س الثانوية فى محافظة العاصمة عمان وعالقتها مهارات التفكير اإلبداعي لدى مديري المدار"

  "عملية صنع القرارفي بدرجة مشاركة المعلمين 

 

  إعداد

 أحمد دورا عيسى السيد
  

  إشراف

  الدكتور عباس عبد مهدي الشريفي
  

  الملخص

  بالعربيةباللغة 

مديري المدارس الثانوية في  استخدامدرجة  هدفت هذه الدراسة إلى تعرف العالقة بين

 عملية صنع القرارفي درجة مشاركة المعلمين و التفكير اإلبداعي مهاراتفظة العاصمة عمان لمحا

 استخداموتم . مدير ومديرة) 100(عشوائية تكونت من  عينة اختياروقد تم  .من وجهة نظر المديرين

مشاركة  استبانة :الثانيةو تورنس للتفكير اإلبداعي؛ اختبار :أداتين لغرض جمع البيانات؛ األولى

 ولمعالجة البيانات . قامت الباحثة ببنائهاعملية صنع القرار من وجهة نظر المديرينفي المعلمين 

 Pearson) بيرسون ارتباطمعامل ونحرافات المعيارية واالالحسابية المتوسطات ًإحصائيا استخدمت 

Correlation Coefficient). توصلت الدراسة إلى النتائج األتيةو:  

ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان لمهارات التفكير درجة كانت  - 

مهارة الرتبة الثانية وبالمرونة  مهارةالرتبة األولى، مهارة الطالقة ب جاءتإذ . متوسطةاإلبداعي 

 . الرتبة الثالثة واألخيرةب صالةاأل



  م 

ان فـي عمليـة صـنع درجة مـشاركة معلمـي المـدارس الثانويـة فـي محافظـة العاصـمة عمـكانت  - 

بـانحراف معيـاري ) 4.83 ( المتوسـط الحـسابي بلـغالقرار مـن وجهـة نظـر المـديرين مرتفعـة إذ

مجــال الرتبــة األخيــرة ب جــاء بينمــا، متابعــة تنفيــذ القــرارولــى مجــال الرتبــة األب جــاءو. )0.19(

 .تحليل المشكلة وجمع البيانات

درجـة ممارسـة مـديري  بـين) (α ≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  عدم وجود - 

 التفكيـــر اإلبـــداعي ودرجـــة مـــشاركة لمهـــاراتفـــي محافظـــة العاصـــمة عمـــان المـــدارس الثانويـــة 

 .)0.06-(  رتباط معامل االبلغ إذ عملية صنع القرارفي المعلمين 

متابعـة تنفيـذ   مجـالبـين) (α ≤ 0.05  ذات داللة إحصائية عند مستوى  سلبيةوجود عالقة - 

- (رتبـــاطمعامـــل االقيمـــة بـــين الدرجـــة الكليـــة لمهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي، إذ بلغـــت القـــرار و

0.24.(  

 مجــال بــين) (α ≤ 0.05  ذات داللــة إحــصائية عنـد مــستوى سـلبية يــةارتباط وجـود عالقــة - 

 ).0.26- (رتباطمتابعة تنفيذ القرار وبين مهارة الطالقة إذ بلغ معامل اال

  :الباحثة ما يأتيومن بين التوصيات التي قدمتها 

 لمديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان لتدريبهم على كيفية ة تدريبيعقد دورات -

 .تطوير مهاراتهم اإلبداعية

 . ٕإجراء دراسات مماثلة في مراحل تعليمية أخرى وادخال متغيرات جديدة -

وى التفكيـــر اإلبـــداعي القيـــام بدراســـة لتعـــرف األســـباب الكامنـــة وراء العالقـــة الـــسلبية بـــين مـــست -

 .للمديرين، ومشاركة المعلمين في صنع القرار



  ن 
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Abstract 
 

This study aimed at finding out the relationship between the degree of practicing 
creative thinking skills by secondary school principals in the capital Amman Governorate 
and the degree of teachers’ participation in decision making. The sample of the study 
consisted of (100) male and female principals. Two instruments were used to collect data: 
the first was “The Torrance Test of Creative Thinking” after translating it into Arabic, 
and the second was a questionnaire built by the researcher to find out the degree of 
teachers’ participation in the decision making process. Validity and reliability of the 
instruments were found. Means, standard deviations and Pearson Correlation Coefficient 
were used to manipulate the data statistically.The findings of the study were: 

- The degree of practicing creative thinking skills by secondary school principals in 
the capital Amman Governorate as measured by “The Torrance Test of Creative 
Thinking” was high. Fluency skill came first, followed by flexibility skill, and 
finally came originality skill. 

- The degree of teachers’ participation in the decision making process, from the 
principals’ point of view was high. Its mean was (4.83) with standard deviation of 
(0.19). The “Following and implementing the decision area” came first, while 
“Analyzing the problem and data collection area” came in the final rank. 

- There was no significant relationship at (α ≤ 0.05) between the degree of 
practicing creative thinking skills by secondary school principals in the capital 
Amman Governorate as measured by the “Torrance Test of Creative Thinking” 
and the degree of teachers’ participation in the decision making process. The 
Pearson Correlation was (-0.06). 

- There was a significant negative relationship at (α ≤ 0.05) between the “Following 
and implementing decision area” and the total score of creative thinking skills. 
The value of Pearson’s Correlation was (-0.24). 

- There was a significant negative relationship at (α ≤ 0.05) between the “Following 
and implementing decision area” and fluency skill. The Pearson Correlation was 
(-0.26). 

Among the recommendations presented by the researcher were: 

- Preparing training program for secondary school principals in the capital Amman 
Governorate to train them, on how they can develop their creative skills. 



  س 

- Conducting similar studies on other educational stages, with new variables. 

- Conducting a study to find out the reasons behind the negative relationship 
between the level of creative thinking for secondary schools principals and 
teachers’ participation in the decision making process. 
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  مقدمة الدراسة
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  الفصل األول

   الدراسةقدمةم

  :تمهيد

ً إلى اإلبداع بوصفه عنصرا مهما من عناصر التربية والتعليم، ويينظر بداعي إلحتل التفكير اً

 والمختصين في مجال اإلبداع، السيما في البلدان الباحثينالعلماء وجانب هتمام من  من االًاقدر

   .ًصبح حقال من حقول البحث العلميأ؛ بحيث ًاوصناعي ًا تكنولوجيالمتقدمة

  

صل جيلفورد  حين تو)1950(ي منذ عام هتمام بمفهوم التفكير اإلبداعزداد االالقد 

(Guilford)  يبناء العقلال إلى نظرية  (Theory of Intellectual Structure) كان أول فقد 

 Convergent)والتفكير التقاربي  (Divergent Thinking)  باعديق بين التفكير التّرمن ف

Thinking).تورنسهتم ا و )(Torranceه على أبعادها الثالثة اختبار  بنظرية جيلفورد عندما بنى

الرغم من وجود العديد من على و. للتفكير اإلبداعي المتمثلة فى الطالقة والمرونة واألصالة

فورد ما يللى نظرية جإ المستندة تورنسات اختبار ولكن ،ات لقياس مدى التفكير اإلبداعيختباراال

  .)2003 سعادة،(ًزالت هي األكثر شيوعا في هذا المجال 

  

ي يتفرع منه التفكير الناقد، والتفكير التأملي، ذًبداعي نوعا من أنواع التفكير الاإل ويعد التفكير

. ال حياة اإلنسانعتبار أن التفكير هو عملية ونشاط ذهني يحدث طواوالتفكير عالي الرتبة، على 

 أنماط التفكير ويتطلب قدرات ذهنية عالية الكفاءة والفاعلية خاصة ىرقأفالتفكير اإلبداعي يعد من 

  ).2007 ،بشارةو الجراح، العتوم،(يجاد الحلول واألفكار غير العادية إفي 
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ية ختالف أهداف الفرد وعملياته الذهناستعداد لممارسة التفكير اإلبداعي يختلف باالإن 

 .ًن يكون مفيدا للمجتمعأ ى لكل فرد علًا التفكير اإلبداعي حقدويع. وخبراته وخصائصه الشخصية

الصبر و، التسامح مع غموض فكرة ما أو نقصها : إلى)2006( العزيز  عبد كما أشار،ويتطلب

  ،التجرد من األفكار الشخصية والتحيز والتعصبو، تضان اإلبداعيحوالتأني خاصة في مرحلة اال

  .تحرر الفرد من الروتين اليومي المألوفو

  

وبطاقته غير المحدودة  ،والتطور النمو المستمر ىنساني بقدراته الكبيرة علاإلويتميز الفرد 

ومن هنا تؤكد التربية الحديثة والمعاصرة أهمية تنمية اإلبداع .  النشاط والتطور واإلبداع ىعل

  .)1995 قطامي،و حمدي،وبحي، صو أبو طالب،و قطامي،(والتفكير اإلبداعي 

 

 عده ويهتجاه قوي في التربية وعلم النفس يدعو إلى التركيز علا ألهمية اإلبداع تبلور ًانظرو

 وليست نتيجة فقط، مما يعني التركيز على األشخاص المبدعين من خالل العمليات التي تقود ًاسبب

ية ت الجوانب اآل ضرورة توافر علىتورنسكز ور .كثر من التركيز على النتائج اإلبداعيةأإلى اإلبداع 

  :)2001 ،كروبلي(في الشخص المبدع 

  .مشكلةالٕي، واجراءات حل باعدالتفكير التو كمهارة التفكير الناقد، : المهارات- 

  .قدرة على التركيز والتخيل وتحديد المشكالتم كال: القدرات- 

 .رةستطالع والرغبة في المخاطرة والمثاب كحب اال: الدوافع- 

 

 وجميعهاستدالل،  التساؤل والبحث والتأمل واال في آيات عديدة علىالقرآن الكريم ّثوقد ح

َْأولم يتفكروا في َأنفسهم { تعالى  كما في قوله اإلبداع والتفكير المميزإلىعقلية تؤدي  تعمليا ُ ِْ ِ ُِ َ َ َ َ َ { 
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ويتفكرون في خلق الس{  وقوله تعالى،)8آية  الروم،( ِ ْ َ ِ َ ُ  ََ َ ًماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطالَ ِ َِ َ ََ َ َْ َ َ َ َ ِ َْ َ َ{    

  ).191 آية آل عمران،(

  

 الخيال وتحقيق هدف ما، ونتاج عملية استخدام هو التفكير اإلبداعي زإن من أهم ما يمي

 مدير  وأن. أن تكون ذات قيمةيجب أن يشمل األصالة، كما أن النتيجة يجبالتفكير اإلبداعي 

إلنسان ، فإن إبداع اًالذي يمتلك مهارات إبداعية يجب أن يكون واثقا من نفسه ومن قدراتهالمدرسة 

ً مصدرا مهما لنجاحهفي مجال عمله وتخصصه يعد ن وجود مدير مدرسة مبدع له تأثير إيجابي أل ،ً

اء قدرة على بنممدير الال  هذالدىإذ تكون  .طلبةكبير على كل من يعمل معه من إداريين ومعلمين و

قدرة على م الًفضال عن. ي إداري أو معلم أو حتى تلميذ مبدعأمدرسة مبدعة عن طريق مكافأة 

ومدير المدرسة يستطيع أن يصنع من . توفير جو يسوده اإلبداع عن طريق توفير األعمال اإلبداعية

م من كل هذا  لكن األه،طلبةدخل اإلبداع في جميع أعمال المعلمين والعاملين معه واليًاإلبداع فنا و

ًمدير قائدا مبدعا ويكون المثل األعلى للجميع هذا الأن يكون  ً(Morris, 2006).  

  

عرفت اإلدارة بأنها عملية صنع قرار ومدير المدرسة هو الذي يصنع القرار في ضوء 

  علىموضوعات التي حازتالتخاذه من ا موضوع صنع القرار ولذلك إن. الموقف الذي يواجهه

 عملية صنع القرار عملية خطيرة تمس د بصنع القرار في المجاالت المختلفة، وتعينعاملهتمام الا

 تهٕان صناعو. صلب عمل اإلدارةالقرار هو ف.  المستقبلىثارها إلآالحاضر وتغير الواقع وتمتد 

 ختالفاتا أية مؤسسة تربوية مع وظيفة رئيسة يتوالها كافة العاملين فيوساسية أتخاذه عملية او

   ).2005 الشرقاوي،و العجمي،و مجاهد،و حسان،(لقرار من حيث حجم ما يتأثرون به مستوى ا
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ن عملية صنع القرار تمثل المحور الرئيس للعملية اإلدارية الذي تعزى إليه كل نشاطات إ

المؤسسة التربوية، وعملية صنع القرار تسيطر على العمل اإلداري كله، بالقدر الذي تهيمن فيه مهمة 

 القرار من أهم أسس العمل اإلداري ومبادئه، صنعّيعد  لذلك ).2006حجازين، وعياصرة، (التنفيذ 

 آخر فإن جميع العمليات اإلدارية وبمعنى. ة الفعلية للعمل اإلداريالترجم  القرار هوصنعذلك أن 

تصال، اال م التنظيم، أمّفي النهاية عن اتخاذ قرار معين، سواء تعلق األمر بالتخطيط، أ إنما تتمخض

فسير العمل في … العامة  العالقاتم اإلشراف، أم الرقابة، أم التوجيه، أم القيادة، أم التنسيق، أمأ

ٕوان كل جزء من كل عملية من هذه .  باتخاذ قرار معين-ًإن لم يكن دائما-ًإحداها ينتهي غالبا 

عمليات ما هي إال ن كل عملية من هذه الإ : القولالعمليات يسفر عن اتخاذ قرار ما، حتى يمكن

  .)2010األحمد ، (ة متصلة الحلقات من القراراتلسلس

  

نطالق بالنسبة لجميع النشاطات وهي نقطة اال دارية جوهر عمل القادة،القرارات اإلإن 

تخاذ اا الخارجية، كما أن توقف ه التي تتم داخل المدرسة، بل وفي عالقتها مع بيئتأنماط السلوكو

تخاذ القرارات هي الذا فعملية  . تعطيل العمل وتوقف النشاطات إلىيؤديه سببالقرارات مهما كان 

 قدرة قيادتهام ى حد بعيد علىية منظمة يتوقف إلأمحور العملية اإلدارية وأصبح النجاح الذي تحققه 

  .)2003 كنعان،( تخاذ القرارات المناسبةا ى علاهوكفايت

  

تصال وغيرها اتخطيط وتنظيم وقيادة و: رية من عملية صنع القرار بأجزاء العملية اإلداترتبط

 التطبيقي وذلك من خالل نقل المبادئ ىرتبط بالمستوتكما . من النشاطات اإلدارية األخرى

قية، وكل هذا بهدف توضيح عملية صنع يوالنظريات من الزوايا النظرية المجردة إلى الناحية التطب

 من المهمات الجوهرية للمدير، ومن هنا وصفت لقراركما أن عملية صنع ا. وتطويرها  اإلداريالقرار
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تخاذ اعملية صنع القرار بأنها قلب اإلدارة، كما وصف المدير بأنه متخذ القرارات، وأن مقدرته على 

  ). 2008العجمي،  (القرارات هي ما يميزه عن غيره من أعضاء التنظيم اإلداري أو المدرسي

  

 ًا يوميً عمال يعدات المتعلقة بأعمالهم التي يديرونها بعملية صنع القراريرينإن قيام المد

إال أن القرارات اإلدارية في مجال التربية .  من عمليات التفكير اإلنساني الطبيعيدكما يع. ًامتكرر

 ٕان ما يميز وظيفة المدير عن غيرهاو. نطالق نحو إنجاز األهداف والنجاح فيها من أهم نقاط االدتع

   )2008المصري، ( . صنع القرارمن الوظائف هي عملية

  

المديرون يقضون ف .هارةم  بوصفهاعملية صنع القرارإلى  (2003) الصيرفي نظرلقد 

 في نصف وقتهم مع المرؤوسين أو مع المديرين اآلخرين، أما النصف اآلخر من وقتهم فهم يقضونه

 ,Hardy-Vallée)ي  فال- وأشار هاردي. كأساس لعملية صنع القرارهاوتقييم تحليل المعلومات

تخاذه، اكون له معايير وذلك للتأكد من صحة أي قرار يتم تصنع أي قرار ال بد أن  إلى أن (2010

 . أي مجازفات، وعدم التردد مما يجب عمله فيخوضالوعدم 

  

في ً من فوائد تؤثر إيجابيا اما لهل للغاية ةإن مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار مهم

 توجيه اآلخرينتصبح عملية ، ويتقبلون التغيير بطريقة إيجابية، وتهم عرون بأهمي يشإذالمعلمين؛ 

 من أجل تحسين كفايات العمل ومن أجل تحسين القرارات ، وهذا كله روح الفريقيزداد وأسهل

 من ُيصدرأنه  الرغم منعلى ُ فالقرار عملية تضامنية ونتاج مشترك ).2008الغامدي، (اإلدارية 

ِأن الواقع العملي أصبح اآلن يحتم عل واحد ، وشخص  أن يتخذوا ة إداريمةنظم  القادة في أيىُ

ِالقرار اإلداري يمثل ع نصالجمـاعـة ، ف قراراتهم العملية من خالل الجهد المشترك أو عن طريق ُ
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 اإلعداد والتحضير والتكوين ، وهي جوهر عملية صنع المرحلة النهائية للقرار ، والذي سبقته مرحلة

  .)net.bafree://http (قراراتال

 لزيادة حاجة المدرسة لتثبت نفسها في ، زادتمشاركة المعلمين في صنع القرارلالحاجة إن 

 ما يواجه  ألنهتمام بالجودة النوعية والكمية ووالء المعلمين للمدارس التي يعملون فيهاالمجتمع ولال

 مشاركة المعلمين في  لذلك تؤدي.ت ال يمكن لمدير المدرسة أن يقوم بحلها وحدهالمدرسة من مشكال

نمي روح الفريق ت تحفيز المعلمين ومنزيد تن نوعية النتائج والحلول، ويحست  إلىعملية صنع القرار

 وتوجد فوائد مباشرة وغير مباشرة لمشاركة المعلمين في عملية صنع .بين جميع العاملين في المدرسة

أما الفوائد غير .  الجميع بهاومن أهم الفوائد المباشرة أن نوعية القرارات تكون أفضل ويقتنع. لقرارا

 غياباتهم والتأخر عن الدوام ل مننتماء لها وتقلالمباشرة فتتلخص في زيادة والئهم للمدرسة واال

  .(Somech,2010) عات بين المعلمين  صرا الل منالمدرسي وتقل

األخذ بمبدأ المشاركة في عملية صنع القرار مع إتاحة الفرصة ألكبر عدد هناك ضرورة إلى 

 أفضل الحلول ختيارمن المعلمين للمشاركة فيها، فكلما توسعت دائرة المشاركين زادت الفرصة ال

عياصرة،  (واحد فقط يترك القرار في يد فرد ًوصنع أفضل القرارات، فال يفضل أبدا أن

 إلى متخذيها   يجب أال تنسب،)2008(العجمي رات اإلدارية، كما أكد ٕان القراو). 2006حجازين،و

، أي أن الجهد الجماعي الذي كان اي صدرت عنهت المنظمةٕمن أفراد، وانما يجب أن تنسب إلى ال

  . غير مباشر جميع أعضاء المنظمةمترك فيه سواء بشكل مباشر أشاالقرار خالصته 
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  :ةمشكلة الدراس

  

طالعها على األدب التربوي رأت بأن موضوع الدراسة اخبرتها العملية وو هتمام الباحثةامن 

 وفي الوقت ذاته تبرر حاجة الميدان التربوي إلى مديرين على درجة عالية من ،يستحق البحث

، لمثل هؤالء المديرينطبيعة دورها ومخرجاتها أكثر حاجة ب المنظمات التربوية ألنالتفكير اإلبداعي 

ين من مديري المدارس الثانوية ومدى  التربويدةف إلى مستوى التفكير اإلبداعي لدى القالذا يلزم التعر

 عملية صنع القرار بالسرعة والدقة المطلوبة، من خالل الوقوف على تمكنهم من إشراك المعلمين في

  .هذا المستوى وعالقته بدرجة مشاركة المعلمين في عملية صنع القرار

 المبدع هي أن يتمتع بمجموعة من الكفايات  المدرسةتميز مدير من أبرز السمات التي إن

 يعمل على تجديد أفكاره وتطوير أن، و التي تمكنه من النهوض بأعباء وظيفته على أكمل وجه

هذا يتطلب القيام بالعديد و. سة التي يقودها من إيجاد جيل من المبدعيندرممارساته بحيث تتمكن الم

 أهم عناصر العملية اإلدارية، فهو جوهر اإلدارة وأداة القيادة دالقرار يعذلك أن صنع  ،من القرارات

  .والتوجيه

 إلى (Sasser-Coen, 1993) وساسر كون (Adams-Price,1998)وأشار آدمز برايس 

. أن التفكير اإلبداعي مقدرة متوفرة لدى الجميع وتبرز الحاجة إليها بشكل خاص عند مديري المدارس

ات تشير إلى أن التفكير اإلبداعي عبارة عن مزيج من معرفة المدير، ونوعية وأن أحدث الدراس

  .ُتفكيره، وشخصيته ودوافعه وتأثير البيئة معا

ومما يشير إلى أهمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي عقد العديد من المؤتمرات العربية والدولية 

، كان الهدف منه عرض 2007عام في   تم عقد مؤتمر اإلبداع في السعوديةفي هذا المجال، فقد
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 ًفضال عن من أنه هذا المؤتمرأهمية  وتنبع. أحدث البحوث والدراسات المتعلقة بمجال اإلبداع

 فيما بينهم، تصال العلمي في مجال اإلبداع واال لعرض إنتاجهمينالفرصة للباحثين السعودي إعطائه

 .لمسؤولين عن التعليماجميع  مع تصاللالالمسؤولين السعوديين فرصة  فإنه يعطي

)com.maktoobblog.marammeccawy://http.(  

، وكان 2009بتكار في فرنسا في بداية العام الدراسي من عام  مؤتمر اإلبداع واالُعقدو 

سة تشجع على اإلبداع، سواء الهدف من هذا المؤتمر التأكيد على أهمية خلق بيئة وثقافة لكل مدر

. للطلبة، أم للمديرين أم لجميع العاملين في المدارس الخاصة أو العامة

)fr.gouv.education.media://http(.  

   البد أن يتمتع بقدر من مهارات،وألن مدير المدرسة في رأس الهيكل التنظيمي في المدرسة

 وال يعتمد ، وتكون لديه أفكار جديدة ونظرة خاصة لألمور التي يتعرض إليها،ياإلبداعالتفكير 

 ،من المفترض أن تكون لديه الجرأة عند طرح أفكار جديدةإذ .  حل أي مشكلةفيالطرق التقليدية 

 الواجبات من أهم و.ستشارة المعلمين الذين يعملون معه ومشاركتهم في صنع القراراوأال يتردد في 

 عملية صنع القرار، فهل تتم مشاركة ي ه يقوم بها أي مدير مدرسةي ينبغي أن التاتوالمهم

  ؟المعلمين بعملية صنع القرار أم تقتصر هذه العملية على المدير نفسه

  

 العالقة بين درجة ام: وفي ضوء ما تقدم، يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال اآلتي

درجة و التفكير اإلبداعي هاراتمل  الثانوية في محافظة العاصمة عمان مديري المدارساستخدام

  ؟عملية صنع القرارفي مشاركة المعلمين 
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  :هدف الدراسة وأسئلتها

 مديري المدارس الثانوية في استخدام درجة  هذه الدراسة إلى تعرف العالقة بينتهدف

 اركة المعلمين بعملية صنع القرار؛درجة مشو التفكير اإلبداعي مهاراتل محافظة العاصمة عمان

   :تيةألسئلة اآلاوذلك من خالل اإلجابة عن 

  

 التفكير هاراتمل  مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عماناستخدام درجة ما -

  ؟ من وجهة نظر المديرين للتفكير اإلبداعيتورنس اختبارس بقاتكما ، اإلبداعي 

صنع ان في عملية وية فى محافظة العاصمة عملثانما درجة مشاركة معلمي المدارس ا -

  ؟القرار من وجهة نظر المديرين

  

 مديري استخدام درجة  بين(α ≤ 0.05)عند مستوى  ةهل هناك عالقة ذات داللة إحصائي -

ركة  ودرجة مشا، اإلبداعي التفكيرمهاراتل المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان

 المعلمين بعملية صنع القرار؟

  

  :أهمية الدراسة

  

في نشر الوعي اإلبداعي وتعريف المديرين بمزايا اإلبداع ووظيفته ن أهمية هذه الدراسة كمت

سلوب األبتعاد عن الطرق التقليدية في التفكير، واتباع جتماعية واالفي حل المشكالت التربوية واال

حترام المتبادل لآلراء، لى االل القائم عتصااال، ومع اآلخرينجتماعي ديموقراطي في التعامل االال

  . المدرسيةرتقاء بمستوى اإلدارةومشاركة المعلمين في صنع القرارات اإلدارية، وذلك لال
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ًتنبع أهمية الدراسة أيضا من أهمية مشاركة المعلمين في عملية صنع القرارات المدرسية، و

لتزامهم اوكهم وأدائهم وبوصفها من العناصر المرغوب فيها عند المعلمين التي تنعكس على سل

  : ويمكن تحديد أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية.للمدرسة ككل

  :األهمية النظرية

يتوقع من هذه الدراسة أن تضيف معرفة جديدة إلى األدب النظري ذي العالقة بمهارات  -

 .التفكير اإلبداعي وصنع القرار

أداتين صادقتين وثابتتين نطالق لبحوث ودراسات جديدة بتوفيرها ايمكن أن تكون نقطة  -

  .عتمادها في دراسات الحقةايمكن 

  :األهمية التطبيقية

  

إلى درجة  الدراسة مديري المدارس الثانوية من خالل تعرفهم  هذهيؤمل أن تفيد نتائج -

   . صنع القرار عمليةلمعلمين فيدرجة إشراكهم ل تفكيرهم اإلبداعي وهاراتمل ممارستهم

لدراسة مديرية اإلعداد والتدريب في وزارة التربية والتعليم لعقد دورات يؤمل أن تفيد نتائج هذه ا -

 .تدريبية لمديري المدارس فيما يتعلق بمهارات التفكير اإلبداعي والمشاركة في صنع القرار

  

إن الدراسة الحالية هي الدراسة الوحيدة في األردن، على حد علم الباحثة، التي تناولت درجة 

 استخدامارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان لمهارات التفكير اإلبداعي بممارسة مديري المد

  . تورنس للتفكير اإلبداعي، وعالقتها بدرجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القراراختبار
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  :المصطلحاتتعريف 

  :المهارة -

 ".برةان القيام بعمل ما عن طريق التدريب أو الخققدرة على إتم ال المهارة بأنهاتعرف"

(http://www.thefreedictionary.com).  

  :التفكير اإلبداعي - 

لمشكالت، اعملية تحسس : " ً تعريفا للتقكير اإلبداعي بأنه(Torrance)طرح تورنس 

نسجام، والنقص في المعلومات، والبحث عن حلول، والوعي بمواطن الضعف والثغرات وعدم اال

ٕالفرضيات، واعادة صياغتها، أو تعديلها من أجل  اختباروالتنبؤ، وصياغة فرضيات جديدة، و

 المعطيات المتوافرة، ونقل أو توصيل النتائج استخدامات جديدة بارتباطالتوصل إلى حلول أو 

  ).100، ص 2002السرور، ". (لآلخرين

  (Creativity)اإلبداع 

ي يدية فبتعاد عن الطرق التقلالمقدرة على القيام بشيء جديد، واالبأنه  اإلبداع ّعرف

 .كتشاف طرق جديدة وتوليد أفكارا عملية عقلية تهدف إلى كما أنه. الوصول لحل ألي مشكلة

(Baumard et Floc’h, 2009)  

  :مهارات التفكير اإلبداعي

خير اهللا ّ، وقد عرفها  مهارات أساسية يتكون منها التفكير اإلبداعيثالث تحدد

  :على النحو اآلتي)2009(

 . بأفكار جديدة ونادرة وغير مألوفةالمجيءة على التجديد في األفكار وقدرم وهي ال:األصالة -

الدرجة التي يحصل عليها مدير المدرسة الثانوية "ًولغايات هذه الدراسة تعرف إجرائيا بأنها 
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 تورنس اختبارفي محافظة العاصمة عمان إلجاباته عن الجزء الخاص باألصالة الوارد في 

(Torrance)أفكار غير مسبوقةاستخدامعي المستخدم في هذه الدراسة ب للتفكير اإلبدا ".  

ٕقدرة على تنوع أو اختالف األفكار أو الحلول التي يأتي بها الفرد والى م وهي ال:المرونة -

السهولة التي يستطيع الفرد أن يغير موقفه أو وجهة نظره العقلية حسبما تتطلبه الفكرة أو 

الدرجة التي يحصل عليها "ًلدراسة تعرف إجرائيا بأنها ولغايات هذه ا .المشكلة المراد حلها

مدير المدرسة الثانوية في محافظة العاصمة عمان إلجاباته عن الجزء الخاص بالمرونة في 

 أفكار استخدام للتفكير اإلبداعي المستخدم في هذه الدراسة ب(Torrance) تورنس اختبار

 ."تتجاوز كل ما هو نمطي ومتوقع

 .قدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار مرتبطة بالمشكلة المراد حلهامل وهي ا:الطالقة -

الدرجة التي يحصل عليها مدير المدرسة الثانوية "ًولغايات هذه الدراسة تعرف إجرائيا بأنها 

 تورنس اختبارفي محافظة العاصمة عمان إلجاباته عن الجزء الخاص بالطالقة في 

(Torrance)أكبر عدد ممكن من استخدامتخدم في هذه الدراسة ب للتفكير اإلبداعي المس 

  ."األفكار في وقت محدد

 :أما التعريف اإلجرائي لمهارات التفكير اإلبداعي فهو

مجموع الدرجات التي يحصل عليها مدير المدرسة الثانوية في محافظة العاصمة عمان إلجاباته "

 في هذه الدراسة، والذي يكشف  للتفكير اإلبداعي المستخدم(Torrance) تورنس اختبارعن 

  ."عن مهارات األصالة والمرونة والطالقة
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  :المشاركة في صنع القرار

لتقاء بهم لمناقشة مشكالتهم  بأنها مدى دعوة المدير للمرؤوسين واال(2003)عرفها كنعان 

  .اإلداريةاإلدارية، التي تواجههم وتحليلها، ومحاولة التوصل إلى أفضل الحلول المالئمة للمشكالت 

  

ًوتعرف إجرائيا  الدرجة التي يحصل عليها مدير المدرسة الثانوية في محافظة " بأنها ّ

  .المستخدمة في هذه الدراسة"  المشاركة في صنع القراراستبانةالعاصمة عمان إلجابته عن فقرات 

  

  :حدود الدراسة 

ن فظة العاصمة عما فى محا هذه الدراسة على مديري المدارس الثانوية ومديراتهاتقتصرا

  .2011 – 2010للعام الدراسي 

  

  :محددات الدراسة

ستعداد المديرين والمديرات للبقاء فترة زمنية ال تقل عن ا الدراسة بمدى  هذهتتحدد نتائج -

  .تهمانعكاس ذلك على دقة إجابا وختبارساعة واحدة لإلجابة عن فقرات اال

مجتمع الذي سحبت منه عينة الدراسة  ال يصح إال على ال لهذه الدراسةتعميم النتائج -

 .والمجتمعات المماثلة

 . وثباتهماستبانة واالختبار فى ضوء صدق اال هذه الدراسةتحدد نتائجت -
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  األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة :الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات

   السابقة ذات الصلة
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  الفصل الثاني

   ذات الصلةوالدراسات السابقة النظري دباأل

ًتناول هذا الفصل عرضا لألدب النظري المتعلق بمهارات التفكير اإلبداعي وبمشاركة 

ويتكون هذا الفصل من جزأين هما األدب النظري والدراسات السابقة . المعلمين بعملية صنع القرار

  :اآلتيعلى النحو وذات الصلة، 

  ظرياألدب الن -أوال

نظري التطرق إلى التفكير اإلبداعي ومهارات التفكير اإلبداعي ونظريات تم في األدب ال

  :ًاإلبداع فضال عن عملية صنع القرار ومراحله وأنواع القرارات وكما يأتي

 اإلبداعمفهوم  -أ

 مصدر الفعل أبدع بمعنى اخترع أو ابتكر على غير مثال  هوفي اللغة العربيةاإلبداع 

 اإلبداع على  تعريف،)2009( في جروان ايهل، المشار إعربيةفلسفية ال الموسوعة الجاء فيو. سابق

أنه انتاج شيء جديد أو صياغة عناصر موجودة بصورة جديدة في أحد المجاالت كالعلوم و الفنون 

قدرة على إيجاد شيء م على أنه ال فيها اإلبداعفقد ورد تعريفأما الموسوعة البريطانية . و اآلداب

 Encyclopedia) ثر فني أو أسلوب جديدأة ما أو أداة جديدة أو جديد يحصل لمشكل

Britannica, 2010). 

  

ستعدادات والخصائص على أنه مزيج من القدرات واال  اإلبداع (2004)  جروانّعرفو

لة ي مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصةالشخصية التي إذا ما وجدت بيئ
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 العالم إذا كانت النتاجات م المجتمع أم خبرات المؤسسة أمة أالنسبة لخبرات الفرد السابقومفيدة سواء ب

  . إبداعي في أحد ميادين الحياة اإلنسانيةىمن مستو

  

 أكثر من كونها مفهوما نظريا محدد ،ويعرف اإلبداع على أنه ظاهرة معقدة متعددة الوجوه

 إلى تحقيق وعة العوامل الذاتية والموضوعية التي تقود واإلبداع هو الوحدة المتكاملة لمجم،التعريف

 النشاط أو العملية الذهنية التي تقود كما أنه. انتاج جديد وأصيل وذي قيمة من قبل الفرد أو الجماعة

 ).2006شارة،ب, الجراح العتوم،( إنتاج يتصف بالجدة واألصالة والقيمة ىإل

ثناء ولكن بنسب متفاوتة، وهذه النسب تعتمد كما أن اإلبداع متوفر لدى الجميع وبدون است

 ور أي عقبة أمام اإلبداع، فال بدعلى بيئة كل فرد، فهل تشجع اإلبداع والتفكير اإلبداعي؟ وعند ظه

 (www.iearnegypt.org). ، إن أي فكرة مبدعة وراء أي تغييرا التخلص منهمن

  التفكير اإلبداعي

ب هادف توجهه رغبة قوية في البحث عن  بأنه نشاط عقلي مرك)2004 (ّعرفه جروان

  .ًحلول أو التوصل إلى نتائج أصيلة لم تكن معروفة مسبقا

أن التفكير اإلبداعي البد أن يرتبط بالخيال، بما أن إلى  (Villalba, 2008)وأشار فياللبا 

ار غير ً، كما البد أن يكون هادفا وأن تكون األفكهذا النوع من التفكير يتطلب وجود أفكار أصيلة

  . وقيمة كل فكرة، فالتفكير اإلبداعي ال يحتسب فقط بكمية األفكار بل بنوعيتهاًمطروحة مسبقا

وتنطوي على عوامل معرفية . ويعرف التفكير اإلبداعي بأنه عملية تتميز بالشمولية والتعقيد

في فراغ أو وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية نشطة وفريدة، وهو سلوك هادف ال يحدث 
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الت قائمة في بمعزل عن محتوى معرفي ذي قيمة، ألن غايته تتلخص في إيجاد حلول أصيلة لمشك

  .)18، ص2004طافش، ( الحياة اإلنسانية أحد حقول المعرفة أو

ّ عرف التفكير اإلبداعي (Honig)أن هونيج إلى ) 139، ص2007(وأشار العتوم وآخرون 

، وعمل روابط جديدة، وتوسيع  وتقسيمهااألفكار القديمةن تحطيم  المتشعب الذي يتضمبأنه التفكير

أي توليد أفكار ونواتج جديدة من خالل التفاعل . ٕحدود المعرفة، وادخال األفكار العجيبة والمدهشة

) 261، ص2003( أما سعادة .الذهني، وزيادة المسافة المفاهيمية بين الفرد وما يكتسبه من خبرات

عبارة عن عملية ذهنية يتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات العديدة التي إلبداعي بأنه ّفقد عرف التفكير ا

ًيواجهها بهدف استيعاب عناصر الموقف من أجل الوصول إلى فهم جديد أو إنتاج جديد يحقق حال 

 . لذي يعيش فيهًأصيال لمشكلته، أو اكتشاف شيء جديد ذي قيمة بالنسبة له أو للمجتمع ا

 Association of American)الجامعات والكليات األمريكية  هيئة ّعرفتو

Universities and Colleges)وتحليل أفكار كير اإلبداعي بأنها المقدرة على دمجف عملية الت 

 إذ  والتفكير المتشعب والمجازفة الخيالاستخداموصور موجودة في العقل بطريقة أصيلة والعمل على 

تغيير الواقع أو إيجاد ّ كما عرف التفكير ا�بداعي بأنه .)org.aacu.www(بتكارتتصف النتائج باال

فالتفكير اإلبداعي .  إليجاد بدائل مناسبة وللقيام بهذا التغييرًا إبداعيًابديل له يتطلب من الفرد تفكير

 .(www.iearnegypt.org). ، ويفتح الطريق آلفاق جديدةًيتطلب خياال

يمكن نجاح والتجربة والخطأ، والمجازفة، وعملية اإلبداع من المديرين المساءلة، وتتطلب 

 العاملين معه ويطلعهم على ً يكون المدير المبدع ناجحا البد من أن يشركولكي. الفكرة أو فشلها



19  

في سبيل والبد من المنظمات أن تخصص بعض الموارد . ادل اآلراء ووجهات النظربالذي يفكر به لت

  .(Sawyer & Bunderson, 2010)بتكار والتجديد والتغيير اال

  

  مراحل التفكير اإلبداعي

راحل رئيسة للتفكير اإلبداعي وهي  خمس م(Graham Wallas)وضع جراهام والس 

(MacLeod,2009, Jens, 2010):  

 تواجهه  بالمشكلة التيوتعتمد على تركيز وتفكير الفرد: (preparation)مرحلة التحضير  -

  .ومعرفة جميع نواحي المشكلة

وهي عندما تنتقل الفكرة أو المشكلة إلى الالوعي وال : (incubation)حتضان مرحلة اال -

 .يبدو حدوث شيء جديد بعد

 .وهي عندما يشعر الفرد بأنه اقترب إلى حل المشكلة: (intimation)مرحلة البلوغ  -

ر وتتضح الفكرة التي تحتوي عنصر وهي عندما تظه: (illumination)مرحلة اإلشراق  -

 .اإلبداع

 .وهي عند التدقيق في الحل والتأكد من الفكرة قبل تطبيقها: (verification)مرحلة التحقق  -

 

 من (Torrance Test of Creative Thinking) تورنس للتفكير اإلبداعي اختبار دويع

 في ختبار هذا االاستخدام ويكثر .ًا للكشف عن اإلبداع والموهوبيناستخدامات األكثر ختباراال

 ألن الواليات المتحدة تتضمن العديد من الجنسيات والخلفيات ؛الواليات المتحدة لمناسبته للجميع

ًبتداء ا مناسب لجميع الفئات العمرية (Verbal TTCT) تورنس اللفظي اختبارو. الثقافية المختلفة
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 الستة تعتمد على طرح األسئلة، ختبارسئلة االوأ.  إلى كبار السنبتدائي االمن طلبة الصف األول

  أساسية هي جوانبةجات والتخيل، في حين أن الهدف قياس ثالثاتحسين النتو

(www.ststesting.com):  

  (fluency)الطالقة  -

 (flexibility)المرونة  -

  (originality)األصالة  -

  

  مهارات التفكير اإلبداعي

ام بعمل ما بشكل يحدده مقياس مطور لهذا الغرض المقدرة على القي بأنها المهارةّعرفت 

المقدرة أنها بّ وعرفت .)com.jebal-3.www://http( .وذلك على أساس من الفهم والسرعة والدقة

وتتحدد .(http://dictionary.reference.com) .النابعة من الشخص نفسه عن طريق التدريب

  :ما يأتيب التفكير اإلبداعي مهارات

   (Fluency) الطالقة. 1

وهي تلك المهارة التي تستخدم من أجل توليد فكر ينساب بحرية تامة في ضوء عدد من 

قدرة على توليد عدد مأنها البالطالقة ) 2002( وعرف الحيلة . )2003 سعادة،(األفكار ذات العالقة 

ستجابة لمثير معين، ستعماالت عند االر أو المشكالت أو االدفات أو األفكااكبير من البدائل أو المتر

ية لمعلومات أو خبرات اختيارستدعاء ارها عملية تذكر و وهي في جوه،السرعة والسهولة في توليدهاو

: وقد تم التوصل إلى عدة أنواع للطالقة عن طريق التحليل العاملي منها . أو مفاهيم سبق تعلمها

 .قة الفكرية وطالقة الشكلالطالقة اللفظية، والطال



21  

الطالقة بأنها السرعة أو السهولة في صدور األفكار أو الحلول ) 2009(وعرف خير اهللا 

للمشكالت بما يتناسب مع متطلبات البيئة الواقعية بحيث ال تكون األفكار عشوائية وصادرة عن عدم 

اس الطالقة بالمقدرة على فتراض خاطئ وغير مقبولة كالخرافات، وتقامعرفة وجهل، وقائمة على 

  .بتكاركما تمثل الطالقة الجانب الكمي من اال. إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار في وقت محدد

  

أن الطالقة عبارة عن التفكير المتأهب ) 2004(وطافش ) 2006( عبد العزيز ّبين كل منو

ترة زمنية معينة من ناحية، قدرة الفرد على استدعاء أكبر عدد ممكن من األفكار المناسبة في فمأي 

 إذمفتوحة  لمشكلة ما لها نهاية حرة وقدرته على إنتاج أفكار عديدة لفظية وأدائيةمومن ناحية أخرى 

 ىعاء المعلومات المخزونة لددقدرة على استمسرعة، أي أنها الالستجابات و اال الطالقة بعدددتتحد

  .كلما احتاج إليهاالفرد 

  :يةومن أشكال الطالقة الفكر

  الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات -

 طالقة التعبير -

 أو المعاني طالقة األفكار -

  الطالقة األشك -

  

 أو السرعة التي يتم بها استدعاء ،وتتضمن الطالقة تعدد األفكار التي يتم استدعاؤها

ثل وبالتالي فإن الطالقة تم. مات ألشياء محددة، وسهولة األفكار وتدفقها وسهولة توليدهاااستخد

، 2006العتوم، الجراح ، بشارة، (بما يأتي كما يمكن قياس مهارة الطالقة . الجانب الكمي لإلبداع

  :)141ص
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  .سرعة التفكير بإعطاء كلمات ضمن تنسيق أو نمط معين -

 .تصنيف األفكار وفق متطلبات معينة -

 .إعطاء عدد من الكلمات ترتبط بكلمة واحدة -

 .ن الجمل أو العبارات ذات المعنىكبر عدد ممكن مأ الكلمات في استخدام -

 

 (Flexibility)  المرونة. 2

  

ها لتوليد أنماط أو أصناف متنوعة من التفكير وتنمية استخداموهي تلك المهارة التي يمكن 

نتقال من عمليات التفكير العادي إلى قدرة على نقل هذه األنماط وتغيير اتجاه التفكير واالمال

  ).2003سعادة، (ك األمور بطرق متفاوتة ٕ ورد الفعل وادراستجابةاال

  

قدرة على توليد أفكار ليست من نوع األفكار المتوقعة عادة، وتوجيه مال  بأنها المرونةرفوتع

والمرونة عكس الجمود الذهني، الذي . ير المثير أو متطلبات الموقفيأو تحويل مسار التفكير مع تغ

ابلة للتغير حسب ما تستدعي الحاجة، ومن أشكال ً ذهنية محددة سلفا وغير قًايعني تبني أنماط

المرونة التلقائية، والمرونة التكيفية، ومرونة إعادة التعريف أو التخلي عن مفهوم أو عالقة : المرونة

  ).2002الحيلة، (قديمة لمعالجة مشكلة جديدة 

  

أي أنها قدرة الفرد على تغيير حالته الذهنية حسب تغيير الموقف، مًوالمقصود بها أيضا 

قدرته على التفكير بطرق مختلفة، والنظر إلى المشكلة من زوايا متعددة، ومن ناحية أخرى مل تمث

ير المثيرات الموقفية وهي يقدرته على توليد أفكار مختلفة متوقعة وتحويل مسار تفكيره مع تغمفهي 

عبد العزيز، (المرونة قابل للتغيير حسب الحاجة، وتشمل الًعكس الجمود الفكري المحدد سلفا وغير 

2006:(  
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  (Spontaneous Flexibility) المرونة التلقائية - 

 (Adaptive Flexibility) المرونة التكيفية - 

  

قدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوعية األفكار المتوقعة مالأنها  المرونة بعرفتكما 

قدرة مستجابة لموقف معين، أي أنها الالًعادة، والتحول من نوع معين من الفكر إلى نوع آخر عند ا

العتوم، الجراح، بشارة، (على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف وتمثل الجانب النوعي لإلبداع 

2006.(  

  

قدرة على تحويل مسار األفكار حسب ما مأنها البفعرف المرونة ) 2004(أما طافش 

ألفكار القديمة إذا ثبت بطالنها، وقبول ي عن اخليقتضيه الموقف موضوع النقاش والبحث، والت

  . نظر إلى األمور من زوايا مختلفةالأي . األفكار الجديدة البناءة إذا ثبتت صحتها

بالمقدرة على التفكير في أكثر من إطار فئة واحدة والتنقل بين ) 2009(وعرفها خير اهللا 

قيد بالقوالب المألوفة وتجاوز كل ما هو نطالق بالتفكير إلى أوسع مدى، وعدم التالفئات المختلفة، واال

  .نمطي أو متوقع

 (Originality) األصالة. 3

 أو استثنائية من وهي تلك المهارة التي تستخدم من أجل التفكير بطرق جديدة أو غير مألوفة

  ).2003سعادة، (، واستجابات غير عادية وفريدة من نوعها أجل أفكار ذكية

ًا باإلبداع والتفكير اإلبداعي، ارتباطالة أكثر الخصائص أن األص) 2002( الحيلة أوضحو

التعريفات التي تركز على واألصالة هنا بمعنى الجدة والتفرد، وهي العامل المشترك بين معظم 

  . للحكم على مستوى اإلبداعًاالنواتج اإلبداعية محك
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رد  والتف(novelty)أنها تعني الجدة بعرف األصالة ف) 2006(أما عبد العزيز 

(uniqueness) وتمثل العمل المشترك بين معظم التعريفات التي تركز على النتائج اإلبداعية للحكم 

على مستوى اإلبداع واألصالة، لكنها ليست صفة مطلقة بل محددة في إطار خبرة األفراد الذاتية، 

ول إلى ما وراء قدرة على الوصموتقوم على إنتاج أفكار جديدة وهي التميز في التفكير والندرة وال

والتي  سستجابات غير المألوفةحتساب كمية من االا ويمكن قياسها عن طريق المألوف من األفكار

 بعيدة ٍات ومعانارتباط تداعي كلمات أو تقديم اختبار ستجابة على أسئلةاعتبارها مقبولة كايمكن 

 عناوين اختيار المهارة في  النتائج البعيدة وتقاس أيضا بدرجةاختياروغير مباشرة بالنسبة لبنود 

  .بعض القصص

  .)2004طافش،(بتكار والتفرد  األفكار المولدة بالجدة وااللك تهايضا بأنأ األصالة توعرف

ٕقدرة على التعبير الفريد، وانتاج األفكار الشائعة والواضحة، أي أنها م بأنها الكما عرفت

لة يفالفكرة أص.  من األفكاروراء المباشر والمألوفقدرة على النفاذ إلى ما مالتميز والتفرد في الفكرة وال

ة على فكرة صإذا كانت غير متكررة أو غير مألوفة، وال تخضع لألفكار الشائعة، وتعتمد هذه الخصي

  .)2006العتوم، الجراح، يشارة، . ( األفكار غير مألوفة والحلول البديهيةاستخدامالملل من 

 األصالة كمية األفكار اإلبداعية بل قيمة تلك األفكار ومن الجدير بالذكر أنه ليس المهم في

ومن مميزات األفكار المتصفة باألصالة أنها تتسم . ختالفها عن أفكار اآلخريناومدى ونوعيتها 

خير (بالجدة والطرافة والندرة وتتجاوز الواقع، أي أنها تتسم بالخيال النشط وجمع عناصر متباعدة 

  ).2009اهللا، 



25  

  اع اإلبدظرياتن

ي عرض ألهم أتفيما ي العديد من النظريات التي تفسر اإلبداع والتفكير اإلبداعي، وظهر

 :هذه النظريات

  :النظرية العبقرية -

.  هذه النظرية من أقدم نظريات اإلبداع وتعود جذورها إلى ما ورد في كتاب العهد القديمدتع

اإلنسان ليس إال مخلوق ناقل فتراض بأن وهذه النظرية تفسر أي عمل إبداعي على أساس اال

تفترض هذه النظرية أن .  أي عمل إبداعي هو من فعل الخالق اإللهية وأنرادةفكار السماوية واإللأل

 النظرية ومن أهم مكونات هذه. أي عمل إبداعي يكون في لحظة إيحاء مفاجئة بمعزل عن الخبرة

.  فعل اإلبداع ونتاجهالغموض تجاه وجود مسحة عاطفية قوية من السحر والعجب وأنها تنطوي على

قدرة على تجاوز حدود المعرفة الحالية مٕوان المبدع حسب هذه النظرية لديه ال  ).2009جروان، (

ٕوانتاج ما هو جديد بخطوة واحدة وكأنها حالة خاصة ظهرت فجأة ولم يرتكز على أي من بيئته 

  .(http://institutarabe.3oloum.org)المسبقة وتجاربه ومعرفته 

  : نظرية التحليل النفسي-

الرغم على  أسس نظرية التحليل النفسي و الذي هو(Freud) من الجدير بالذكر أن فرويد

 الديناميات النفسية والمفاهيم العامة لنظريته استخداممن عدم تمكنه من تفسير الظاهرة، لكنه حاول 

 لألعمال رويد أن المحرك األساسلقد رأى ف. سير األعمال اإلبداعية والعملية اإلبداعيةففي ت

، وأن لك الصراعات الداخلية للفرد التي لم تحل وبقيت مكبوتة في مستوى الالشعورتاإلبداعية هو 

 وهذه (Primary – process thinking)عملية التفكير اإلبداعي مرتبطة بعملية تفكير أولية 
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دائية والالعقالنية والغريزية، ويقابلها عملية  وهي معروفة بالب(Id)العملية لها عالقة بالالشعور والهو 

 والمنطقية، وترتبط صفة بالواقعيةتـ الم(Secondary - process thinking)التفكير الثانوية 

بعض من أتباع فرويد من أهمية عملية التفكير لقد قلل  .(conscious ego)بالشعور واألنا الواعية 

فكير اإلبداعي يحدث في مستوى تخالل تأكيدهم على أن الاألولية في تفسير النشاط اإلبداعي من 

ًالشعور والوعي وانه ال يمكن أن يكون تفكيرا غريزيا بصورة مطلقة ً وا عملية التفكير ّعدغير أنهم . ٕ

ولكن . نفعالية للعمل اإلبداعي في مجاالت الفنون واآلداباألولية ذات أهمية كبيرة في الجوانب اال

ات رتباطجددين للنظرية التحليلية ال يترددون في التأكيد على أهمية االمعظم علماء النفس الم

جروان، ( . التفكير األوليةيةات محكومة بعملرتباطٕ وان هذه االالالشعورية في العمل اإلبداعي،

2009(.  

 أن الصراعات الداخلية للفرد التي ظلت مكبوتة تولد عنده اإلبداع في تستند هذه النظرية إلى

ن ٕاو .(http://institutarabe.3oloum.org). لغرائز واألحاسيس واينة وكأنه تفجير للمشاعرة معلمرح

 عالمه الخاص به ًنطالقا من آماله وأحالمه وكتاباتها يعمل ً، وفقا لفرويد،المبدع أو الكاتب المبدع

 ).2002سرور،ال. (وينطلق باإلبداع منه

  نظرية القياس النفسي -

 إلى عام ها وتعود بدايات(Guilford)الم القياس النفسي جيلفورد صاحب هذه النظرية هو ع

 في مؤتمر جمعية علم  والوظائف العقلية واإلبداع مفهوم الذكاءعن عندما قدم أفكاره الجديدة 1950

ً هذه النظرية امتدادا لحركة القياس النفسي دتعو .النفس األمريكية التي كان يرأسها في ذلك الوقت

 . لقياس الذكاءاختبار في تطوير أول (Binet)نجاح العالم الفرنسي ألفرد بينيه التي نشأت مع 
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واإلبداع شأنه شأن . وعملية قياس الذكاء ترتكز على وجود عالقة بين السلوك والذكاء واإلبداع

الذكاء يجب أن يخضع للبحث التجريبي والقياس وهو موجود لدى كل األفراد وبنسب متفاوتة وبالتالي 

  .(http://institutarabe.3oloum.org)يمكن قياسه وتحديده فإنه 

سماؤهم بنظرية القياس أمن أوائل الباحثين الذين ارتبطت  (Torrance)تورنس وكان 

ً رئيسا لبرنامج بحثي يهدف إلى تدريب الطيارين )1951(الذي بدأ عمله عام وي اإلبداع، فالنفسي 

يفية مواجهة حاالت الطوارئ عن طريق الحلول اإلبداعية  على كفي مدرسة للقوات الجوية األمريكية

 بعد ذلكللمشكالت التي تواجههم خالل العمليات الحربية، واستمر في البرنامج لمدة سبع سنوات، 

، واستمر في تطوير معارفه )1958 (انتقل إلى جامعة مينسوتا ليستمر في دراسته لإلبداع منذ عام

ات اإلبداع وتعليم السلوك اإلبداعي العتقاده بوجود عالقة بينها باراختحول طبيعة اإلبداع من خالل 

قدرات التفكير اإلبداعي عام اته لقياس اختباروبين اإلنجازات اإلبداعية في الحياة العملية ونشر 

  ).2009جروان، (1966

   حل المشكلة واإلبداعنظرية -

 . إبداعي لمشكلة غير عاديةحلتفترض هذه النظرية أن العملية اإلبداعية هي عملية إيجاد 

 توليد أكبر عدد من ي أن أفضل طريقة للتوصل إلى حلول ناجحة ه(Osborne) اعتقد أسبورن فقد

البدائل المحتملة وتقييمها واحدة بعد األخرى، وقد اعتمد هذا األسلوب في إجراء دراسة مكثفة حول 

رة إيجابية على تطوير برامج تربوية بهدف  بصو هذاطبيعة العملية اإلبداعية وتعليم اإلبداع وانعكس

وكان يعتقد أن تفعيل القدرة على التخيل هي المفتاح لعملية الحل . تقوية اإلبداع لدى المتعلمين

  .(http://institutarabe.3oloum.org) .اإلبداعي ألي مشكلة
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  :(www.cw.routledge.com) اآلتيةتباع الخطوات اولحل المشكلة بإبداع البد من 

  .وجود مشكلة ما وتحديدها -

 .ٕجمع البيانات وايجاد الحقائق -

 .توليد أكبر عدد ممكن من األفكار -

 .إبجاد الحل المناسب -

 .تطبيق الحل المناسب وقبوله -

 أجرىهتمام بموضوع حل المشكلة في العقد الثاني من القرن العشرين عندما زاد االلقد 

تجاه وكان اال. ما على القطط والشمبانزي تجاربه(Kohler)   وكوهلر(Thorndike)ثورندايك 

السائد آنذاك ينظر إلى حل المشكلة على أنه عملية تعلم عن طريق التجربة والخطأ، أو عملية 

ستجابة لمتطلبات موقف غير تفكيرية يستخدم فيها الفرد ما لديه من معارف ومهارات من أجل اال

 أو اللبس أو الغموض الذي يتضمنه الموقفمألوف إليه، وذلك بمباشرة عمل يستهدف حل التناقض 

 ).2009جروان،(

   عملية صنع القرار- ب

  مفهوم القرار

 بين بدائل متعددة ذات مواصفات ختيارالقرار عبارة عن عملية عقالنية رشيدة تتبلور في اال

داة من أعبارة عن و ه و).2003الصيرفي، (حة واألهداف المطلوبة المتاتتناسب مع اإلمكانيات 

 وات ممارسة السلطة إن لم تكن األداة الوحيدة أمام المدير لممارسة حقه الشرعي الذي من خاللهأد
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وهناك عناصر ). 1994درة، المدهون، الجزراوي، ( المنظمةيحقق نتائج ملموسة له وللعاملين في 

  :)2006كنعان، (جوهرية الزمة لوجود القرار يمكن إجمالها في عنصرين هما

  . ين أكثر من طريق أو مسلك لمواجهة مشكلة ماأن يوجد موقف مع -

ًوأن يختار الشخص وبإدراك بين البدائل المتوفرة وهذا معناه وجود مشكلة تتطلب حال معينا - ً. 

 البديل األنسب بعد اختياركون هناك حلول متعددة لمواجهتها تناقش وتقيم حتى يتم توأن  -

  . عائدق أقصىدراسة وتفكير والذي يمكن تنفيذه بأقل تكلفة ويحق

 ستثمارسلسلة من الخطوات التي يتخذها المدير الأما عملية صنع القرار فهي عبارة عن 

 عن طريق تحليل الخيارات وتحديد األهداف المنظمةبتعاد عن ما يهدد مصلحة واالأفضل الفرص 

(Jones & George, 2003) .تي ستجابات الفردية أو الجماعية الًوتعرف أيضا بأنها سلسة اال

ّ كما تعرف بأنها .(www.al-anwar.net)  البديل المناسب لمواجهة موقف معيناختيارتنتهي ب

 درة(قشتها لحل المشكلة موضوع البحث أو الدراسة طرح البدائل أو حلول محتملة ومناعملية 

  القائم على أساس بعض المعايير لبديلختياربأنها اال) 2003( الصيرفي ّوعرفها). 1994، وآخرون

  :واحد من بديلين محتملين أو أكثر مع مالحظة ثالثة جوانب أساسية

  .ختيارقيام بعملية االالضرورة   . أ

ًحدهما ممكنا فعندئذ يتم القرار بناء أً واحدا أو أكثر فإذا كان ًااختيارفراد يجب أن يواجه األ  . ب ً

 .عليه

 .هاتباعاي يجب ت الةوجود شعور بعدم التأكد من الطريق الصحيح. ج
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  شاركة في صنع القرارالم

المشاركة في عملية صنع القرار تعني مدى مشاركة المدير للمعلمين في عملية صنع القرار 

فيما يتعلق بأمور المدرسة، ودرجة مشاركة المدير للمعلمين تعتمد على المدير نفسه ومدى تقبله 

 ).com.confidence-making-decision.www .( وأفكارهمآلراء المعلمين

إن المشاركة في عملية صنع القرار تعرف بأنها الطريقة التي تتخذها المنظمة في صنع أي 

ًالمشاركة تجعل العاملين يعملون معا في فريق واحد من أجل الوصول إلى أفضل هذه و. قرار

نتماء ًين يحتاجون دائما للشعور باال أن العامل(Abraham Maslow)ورأى أبرهام ماسلو . القرارات

 الدراسات أن الرضا أظهرتًوتأكيدا على ذلك . (en.wikipedia.org)للمنظمة التي يعملون فيها 

 بمدى مشاركتهم بعملية صنع القرار الوظيفي للعاملين في أي منظمة يتأثر بشكل مباشر

(Westhuizen, Pacheco & Webber, 2010). أهم إيجابيات المشاركة في صنع القرار ومن 

بشكل رسمي لن يفاجأ هو تهيئة العاملين في المنظمة أنه سيتم تطبيق قرار ما، وعند صدور القرار 

 (http://decision-making-confidence.com) ألن لديهم خلفية عنه ،ن بهوالعامل

  مراحل صنع القرار

قد فتها، اددة البد لمتخذ القرار من مراععملية صناعة القرار بمراحل وخطوات متعتمر 

ستهدفت معظم الجهود النظرية التي قام بها العلماء لتحليل هذه المراحل والخطوات والعوامل المؤثرة ا

ً توجيه نظر المديرين إلى ضرورة اإلحاطة بجوانب المشكلة محل القرار حتى تتضح تماما، ثم فيها

ثم من ، و وتقييمهار لحلها من خالل تحليل البدائل المتاحةالتمعن في كيفية التوصل إلى أرشد قرا

  : وتتضمن هذه المراحل ما يأتي).2007حسان، العجمي، ( البديل المالئم لحلها اختيار
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  الشعور بالمشكلة - 

 تعدويقصد بها وجود مؤشرات غير مألوفة في العمل اإلداري كظاهرة زيادة معدل التغيب 

  ).1994خرون، آدرة و(مدير يجهل األسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة ًمؤشرا لوجود المشكلة، وال

 تشخيص المشكلة - 

 لظهورها ومعرفة أسبابها سبب الرئيسلى المشكلة وتحديد أبعادها وتحري الإوتعني التعرف 

مرحلة األساس للوصول إلى قرار تربوي رشيد، ال وتعد ).2007حسان، العجمي، (ضها وآثارها اوأعر

 ها التي تلي هذه المرحلة عليها والبد من الوقوف عندعتماد كل المراحل الً نظرا واألساسهم األألنها

 عدم وضوح المشكلة لدى صانع القرار وعدم معرفته وفهمه لها قد  ألنلوصول إلى الحل المناسب،ل

ة  إلى ضياع قدر كبير من الوقت والجهد في تجميع المعلومات غير المالئمة لحل المشكلانيؤدي

  ).2003الصيرفي، (موضوع الدراسة 

  : بما يأتيمتطلبات تشخيص المشكلة) 2005( وحدد حسان وآخرون

 .تحديد المقدمات أو األسباب التي أدت إلى ظهور المشكلة -

 ).مالية، بشرية، سلوكية، فنية(ًتحديد طبيعة المشكلة وفقا لموضوعها  -

 ).في أي قسم(تحديد موقع المشكلة ونطاقها  -

 .ٕيت ومدى تكرار المشكلة واذا كانت عارضة أو متكررة وتحديد معدل تكرارهاتحديد توق -

 .تحديد حجم المشكلة -

 .للبدء بمعالجة المشكلة نقطة البدايةتحديد أكثر المتأثرين من المشكلة و -

 .تحديد اآلثار المتوقعة للمشكلة -
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  : هي لتشخيص المشكلة أخرىمراحل) 2003(وحدد الصيرفي 

  .التحليل -

 .اإلدراك -

 .نحرافحساب اال -

  تحليل المشكلة وجمع البيانات - 

 أي تحديد حجمها وطبيعتها، ومدى تعقدها، - ًيقتضي تحليل المشكلة محل القرار تصنيفا

 وتحديد البيانات والمعلومات المطلوبة لحلها ومصادرها - ونوعية الحل األمثل المطلوب لمواجهتها

مدير بتجميع المعلومات األساسية، وعلى أساس في هذه المرحلة يقوم ال و).2007حسان، العجمي،(

ويمكن . يم المشكلة ومعالجتهاي يتمكن من تقىًالمعلومات األولية التي يعتمدها المدير سابقا حت

 ومالحظات المدير نفسه والملفات ملينالعى هذه المعلومات من مصادر مختلفة كالالحصول ع

 لمشكلة،األقرب إلى ًر جمع البيانات ألنهم دائما ا أهم مصدر من مصاداملينولعل الع.... والتقارير

  ). 1994درة وآخرون، (الجة المشكلة ًوغالبا ما تكون لديهم معلومات صحيحة وأفكار عملية لمع

ًما وحاسما فمهًيمثل جمع البيانات عنصرا   عملية صنع القرار الرشيد وتستخدم طرق يً

يمكن  لكن الوستبانات وقواعد المعلومات، الت واالمقابرسمية وغير رسمية لجمع البيانات كإجراء ال

 الحصول على أكبر عدد من الحقائق ضمن وقت ال أن من الضروريإى جميع الحقائق الحصول عل

حسان (م في جمع البيانات وهي مهمحدد لضمان المقدرة على حل المشكلة وهناك عوامل لها دور 

  :)2005وآخرون، 

  .صلة المعلومات بالموضوع -
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 .يتالتوق -

 .الشرعية -

 .الدقة -

 .العديد من القرارات بالحدستأثر  -

 .استشارة من سيتأثر بالقرار ومن سوف يطبقه -

  :إلى ما يأتي) 2003( الصيرفيأما نوع البيانات المطلوبة فقد أشار

  .تصلح لعدة أغراض يمكن أن توجد في أكثر من جهة: بيانات األولية -

تخضع لرقابة متخذ و. المبحوثة المشكلةًيتم جمعها خصيصا لغرض حل : بيانات ثانوية -

 . فيهاالقرار وتكون درجة الثقة عالية

 .تستخدم ألغراض التخطيط مثل البيانات المحاسبية والمالية: بيانات تاريخية -

دقة ودرجة التبرز عالقات محددة بين عدد من العناصر والمتغيرات وتمتاز ب: بيانات كمية -

 .الثقة كبيرة

ًحكاما أو تقديرات تحمل قدرا من المخاطرة أو األخطاء مثل التحيز أ تتضمن: بيانات نوعية - ً

 .ونقص الموضوعية

 .وهي تلقي الضوء على المشكلة وتساعد في تحديد البيانات والحقائق المطلوبة: اآلراء -
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  إيجاد البدائل - 

  عملية شاقة وهناك كثير من العقبات والصعوبات التيهإعملية البحث عن البدائل وايجاد

 ما البد ه وعند إيجاد بدائل لمشكلةهتواجه صانع القرار في إبتكار الحلول المناسبة للمشكلة التي تواج

  ):2008العجمي، ( بما يأتي  المدير أن يقوممن 

  .بتكاري إليجاد الحلولعتماد التفكير االا -

 . حلول بديلةاختيارعتبار عند أخذ األحداث المستقبلية في عين اال -

نوعها يتوقف على وضع المنظمة وفلسفتها وأسلوب قادتها وخلفياتهم عدد البدائل و -

 .تهم، واإلمكانات المادية، والوقت المتاح أمام صانع القرارااتجاهو

 .دراسة الحلول البديلة في ضوء الظروف البيئة التي تحيط بالمدرسة -

ائل التي ال تصنيف البدائل بحسب توافر الشروط الالزمة لوجودها يؤدي إلى استبعاد البد -

 حصر البدائل المطروحة في مجموعة محدودة،  علىتتوافر فيها هذه الشروط، مما يساعد

 .ومن ثم ترتيبها في مستويات

عتبار إلى جانب قرارات أخرى مقترحة ٕوايجاد البدائل عبارة عن قرار مقترح يؤخذ في اال

ومن هذا . رار األخير واحد فيها فيصبح هو القاختياربقصد المقارنة والتحليل حتى يتم 

 في تحقيق بعض النتائج التي يسعى إليها صانع القرار وأن ًبد أن يكون مسهما المنطلق ال

  ).2007حسان، العجمي، (تتوافر إمكانيات تحقيق البدائل 
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ٕأنه بدون بدائل ال يصنع القرار، واذا توافرت بدائل أقل مما ) 2003( الصيرفي أوضحو

ًير متاح، وأخيرا، ال توجد قاعدة ثابتة لوضع عدد محدد من البدائل السليم غيجب يكون القرار 

  .لكل مشكلة إال أن تقليل عدد البدائل قد ال يتضمن نجاح عملية صنع القرار

 ًةصاخب أكبر عدد ممكن من األشخاص ومكن إشراك عملية إيجاد البدائل يخاللومن 

ة لمعرفة وجهات نظرهم وآرائهم،  أو المطلعين على المشكللعاملينالمتأثرين بالقرار كا

   ).1994درة وآخرون، (وللمساعدة على المفاضلة بين البدائل المختلفة 

  م البدائلي تقي- 

 وهذا يعني أن يتم ،إن ظهور المشكلة اإلدارية يتطلب من المدير صنع القرار األفضل لحلها

لكل حل من هذه الحلول بعض و ، متاحة من بين عدة حلول أو بدائل األفضل الحل أو البديلاختيار

 هذه دوتع.  من حيث قدرتها على تحقيق الهدفً إذ ال تتساوى الحلول جميعا،المزايا أو العيوب

 ألن ،مفاضلة بين البدائل ليست عملية واضحة وسهلةال ألن ،المرحلة من المراحل الفكرية الصعبة

  ).2008العجمي، (ًالحل مستقبال  قد ال تظهر عند بحثها بل عند تنفيذ ًالكل بديل مزايا وعيوب

 أفضل المتاح اختياروبديل م البدائل حساب جميع المخاطرات المصاحبة لكل يتقيويتطلب 

ًتطلب التنبؤ بالمستقبل، لذا من المفضل أن يكون البديل مرنا بمعنى يمكن يم البدائل يوتقي. منها

  ).2005حسان وآخرون، (تنفيذ اله خالل فيير يإحداث تغ

 يأخذ المدير التكاليف المادية والمنفعة من كل بديل في عين أنبد  م البدائل اليقيتوعند 

 ذكرو). 1994درة وآخرون، (ًال قبفيذ البديل مستنن عند تيعتبار وكذلك الوقت والجهد المطلوبالا

  : البديل المناسبختيارمعايير الة  أربع(Edmund, 2010)ٕ وادموند )2003(الصيرفي 
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  .المخاطرة -

 .قيتالتو -

 .الموارد المتاحة -

 قتصاد في الجهداال -

ً عملية المفاضلة عوامل غير ملموسة يصعب وضع معايير دقيقة لقياسها، فضال وتتضمن 

 كتشاف النتائج المتوقفة لكل بديل من البدائل المتاحةعن ضيق الوقت المتاح أمام متخذ القرار ال

  .)2007حسان والعجمي،(

  )اذ القرارتخا( البديل المالئم اختيار - 

 المدير للبديل المناسب من بين اختيار فعند ، هذه المرحلة األخيرة لعملية صنع القراردتع

ٕ وبيان سلبيات وايجابيات كل بديل، والتأكد من أن هذا البديل سيحظى  مناقشتهاتالبدائل التي تم

 المدير اختيار إذن األهداف التنظيمية بفاعلية،  على تحقيق نفسه ويعمل في الوقتالعاملينبقبول 

درة وآخرون، (تخاذ القرار والذي سيصدر باسمه ويضفي عليه الصبغة الرسمية ايمثل مرحلة 

  :)2003،الصيرفي(  البديل المناسبختيارهناك سبع طرق الو). 1994

  .فحص الجوانب السلبية للبديل -

 .وضع البديل في خطوات تفصيلية -

 .وم عليها الحلفتراضات واألسس التي يقإعادة النظر في اال -

إعادة تقييم البدائل التي ألغيت في أول األمر بسبب عيوبها والنظر في إمكانية معالجة هذه  -

 .العيوب
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 .مناقشة البديل مع المعلمين -

 .وضع البديل موضع التنفيذ في ظروف معلنة -

ه، ًتنفيذ البديل مرحليا بحيث تساعد النتيجة المحصلة من كل جزء على تقرير الجزء الذي يلي -

 .وهكذا حتى آخر حلقة في البديل

 الذي عقد له كان هو القرار النهائي والذي يمثل أنسب البدائل في ختبارجتاز الحل االافإذا 

وبما أن مدير . ظل الظروف المحيطة وفي حدود الموارد المتاحة وفي إطار األهداف المحددة

 بد وال.  بديل معيناختياري قد يسببها المدرسة هو صانع القرار، البد من أن ينظر إلى المخاطر الت

سترشاد بآراء الخبراء والمستشارين والمتخصصين والمعلمين إما من داخل ستعانة واالًأيضا من اال

  ).2007حسان، العجمي، ( بديل معين اختيارالمدرسة أو من خارجها للتأكد من ضمان نجاح 

   متابعة تنفيذ القرار- 

 تكون مباشرة حتى يبدأ المدير بمعالجة المشكلة والتخلص من إن عملية تنفيذ القرار يجب أن

دره (ًآثارها السلبية، ومن واجبه أيضا توفير جميع الفرص الضرورية التي تكفل نجاح عملية التنفيذ 

ه للبديل، بل عليه أن ينقل لآلخرين القرار اختيارال ينتهي دور مدير المدرسة عند و). 1994وآخرون، 

 لى تنفيذهعح لهم أبعاده ويقنعهم به حتى يطمئن إلى قبولهم لفكر القرار، ويحفزهم الذي اتخذه ويشر

لى متابعة تنفيذ القرار عويترتب ). 2007حسان، العجمي، (بالشكل الذي يحقق الهدف المطلوب 

  ):2005حسان، (مزايا عدة أهمها 

 المرؤوسين، وحثهم أن عملية المتابعة لتنفيذ القرار تساعد على تنمية روح المسؤولية لدى -

  .تخاذ القراراعلى المشاركة في 
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تابعة المستمرة تمكن متخذ القرار من اتخاذ اإلجراءات التي يراها مناسبة نحو القرار، مأن ال -

ًفقد يرى سحب القرار أو إلغائه أو وقفه، أو تعديله جزئيا أو كليا، أو اإلصرار عليه بحالته  ً

 .تنفيذهتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان امع 

  ع القرار اإلداري في المجال التربويصن

بين المراحل التعليمية المختلفة لدى كل من الدول كبيرة  أهمية تحتل مرحلة التعليم الثانوي

وتقع . ، فهي تعد حلقة وصل بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعيبةوأولياء األمور والمعلمين والطل

وتتمثل . ةوالعاملين معه مسؤولية تهيئة المناخ المناسب لنمو الطلب مدير المدرسة الثانوية على عاتق

قدرته على حل المشكالت المدرسية المختلفة واتخاذ القرارات التربوية الرشيدة م في مسؤولية المدير

 وما يساعده على ذلك هو ،بكفاءة وفاعلية مما يثبت أن أهم وظيفة للمدير هي عملية صنع القرار

  ).2008العجمي، (معلمين ومن يعملون معه المشاورة مع ال

ًية صنع القرار شيئا ضروريا لكل منظمة، فإن المدرسة بلٕواذا كانت عم  إحدى وصفهاً

فالمنظمات التعليمية بحاجة مستمرة . عمليةهذه ال  علىالمنظمات التعليمية، تعتمد كذلك في تنظيمها

مدير المدرسة واإلداريين التربويين على  اتم وهذا العمل هو مهمة رئيسة من مه قرارات،صنعإلى 

ً العمل يشكل ركنا أساسيا من مهبل إن هذا. ختالف أنواعهم ومسؤولياتهما  أي فرد من أفراد اتمً

والهدف من أي قرار تربوي هو مواجهة موقف . وعددها ٕالمجتمع التعليمي وان اختلفت نوعية القرارات

 عملية صناعة القرار التربوي من أهم عناصر دوتع. ة، أو إجراءات بذاتها أو حل مشكلة قائممعين

 الوصول إلى يةًن أي إصالح إلدارة المدرسة يرتبط أساسا بمدى إمكانألعمليات اإلدارة المدرسية، 

  ).2005حسان وآخرون،(أفضل القرارات التربوية المختلفة 
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 أنواع القرارات

قسما  (Oblinger & Rush,2004)أوبلينجر ورش إلى أن ) 2007(أشار محاسنة 

  :هيو  إلى هذه األنواع من القرارات)2008(العجمي  كما أشار القرارات إلى ثالثة أنواع رئيسة،

ًفوض فيها المستويات اإلدارية العليا عضوا معينا وهي القرارات التي ت: ات الوسطيةالقرار -  ً

 المستويات اإلدارية العليا إلى تتطلب هذه القرارات معرفةو. ًلتنفيذها وفقا للتعليمات الصادرة إليه

  .العالقات اإلنسانية لما لها من طبيعة تنفيذية في سلوك األفراد المتأثرين بها

وهي القرارات المناسبة التي يتخذها المديرون في ضوء المعلومات : القرارات اإلستئنافية - 

ات يعكس عدد القرارًن، وغالبا ما والجديدة التي يستفسرون عنها أو أي غموض يواجهه المعلم

ستئنافية التي يتخذها المدير درجة الحالة الصحية للمدرسة ووجود كفاءات جيدة فيها وانسجام اال

 .العالقات اإلنسانية بين المدير والمعلمين

يترتب على وصدر من المدير الواثق من نفسه يهذا النوع من القرارات : بتكاريةالقرارات اال - 

وتعد هذه القرارات من أصعب القرارات ألن تنفيذها يرتبط بإحداث . ساتتخاذها تغيير في السياا

ن، إال أن على المدير مساعدة المعلمين على تفهم مقتضيات وتغييرات لم يعتد عليها المعلم

 .ًأن يكون المدير متمكنا من العالقات اإلنسانيةو. التغيير

، 1994دره وآخرون،( يأتي ًوتقسم القرارات وفقا إلمكانية برمجتها أو جدولتها كما

  ):2008العجمي،و
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وهي قرارات تعالج القضايا والمشكالت اليومية، فهي ): ّمجدولة أو معدة(قرارات مبرمجة  - 

قرارات روتينية ومتكررة وال تحتاج إلى جهد ذهني كبير أو تفكير طويل كالقرارات الصادرة 

  .بالترقية أو منح إجازة

وهي قرارات تعالج القضايا والمشكالت ): ّولة أو غير معدةغير مجد(قرارات غير مبرمجة  - 

 المدرسة ككل وتحتاج لجهد فيوقد تؤثر هذه القرارات . التي ال تحدث بشكل يومي أو روتيني

 إشراكبد من  وال. ٕذهني وتفكير طويل، كما تتطلب جمع البيانات واجراء بحوث دقيقة ودراسات

 .الصادر بتصفية دور المعلمين والمعلماتكالقرار . ماتهمستفادة من خبراتهم ومعلوالمعلمين لال

 هذه دوتع.  المدرسة ككلفيًهمة جدا تؤثر موهي تعالج قضايا مستقبلية : قرارات استراتيجية - 

 تأثير  من لهاًنظرا لما األكثر أهمية ألنها تتطلب درجة عالية من التأني والدراسة  هيالقرارات

 .تهامباشر على المدرسة واستمراري

حسان  و؛2005حسان وآخرون،(تخاذها كما يأتي اًكما تقسم القرارات وفقا ألساليب 

  ):2008العجمي، و؛2007والعجمي، 

ويعتمد مدير المدرسة على خبرته وتجاربه وتقديره الشخصي وتعليماته : قرارات كيفية ووصفية - 

  .ونظرته إلى موضوع القرار

  صالحياتت محكومة بقواعد وأسس علمية تمنح المديروهذه القرارا: قرارات كمية ومعيارية - 

وال بد من توافر درجة عالية من العقالنية والرشد واعتماد األسلوب .  البديل األمثلختيارال

 .تخاذ القرار الصائب والرشيداتمكن المدير من يالعلمي ل
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ًا وفقا لظروف وتقسم القرارات أيض  ،2007حسان والعجمي،  (تخاذها كما يأتياً

  ):2008العجمي،و

وتعتمد على مدى توافر المعلومات المطلوبة عن المشكلة : قرارات تتخذ تحت ظروف التأكد - 

  .محل القرار

وفي مثل هذه القرارات ال تتوافر جميع المعلومات : قرارات تتخذ تحت ظروف عدم التأكد - 

 .المطلوبة لدى صانع القرار

 ؛2005حسان وآخرون،(ر المدرسة كما يأتي  ًوتقسم القرارات وفقا للنمط القيادي لمدي

  ):2008 والعجمي،؛2007حسان والعجمي، 

وهذا . يتيح المدير الفرص للمعلمين للمشاركة في عملية صناعة القرار: قرارات ديموقراطية - 

  .يساعد المدير والمعلمين على تقبلهم أو معارضتهم ألي قرار بعد إصداره

 . حقه في صناعة القرار لمرؤوسيه ويتنازل عنتفويض سلطاتهيقوم المدير ب: قرارات ترسلية - 

يحتكر المدير كافة السلطات ويمتنع عن تفويض السلطة ويصنع القرار : قرارات أوتوقراطية - 

 .دون أدنى مشاركة

 تتعلق  للقراراتتصنيفات) 2005(باإلضافة إلى هذه التصنيفات، وضع حسان وآخرون 

  :تيباإلدارة المدرسية وهي كما يأ

  :ًقرارات طبقا لطريقة إيصالها للمعلمين - 

  .تكون على شكل لوائح وقوانين تنظم العمل اإلداري: قرارات مكتوبة  . أ

 .جتماع لتحسين سير العملاتكون ضمن : قرارات شفهية  . ب
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  :ًقرارات طبقا للمجاالت الدراسية - 

كوضع برنامج عمل شامل وتوزيع : قرارات تتعلق بالشؤون الفنية بالمدرسة  . أ

  .ختصاصاتاال

 .تتعلق بالنواحي المالية كإعداد الموازنات: قرارات تتعلق بالشؤون اإلدارية  . ب

  .كقرار قبولهم وتحويلهم وقرار اإلعفاء من الرسوم المدرسية: قرارات متعلقة بالطلبة. ج

  .عتياديةكالموافقة على منح اإلجازات العارضة واال: قرارات متعلقة بالمعلمين. د

ٕكتنسيق الخطط إلقامة األبنية وادخال : ة بالمبنى وتنظيمه وتجهيزاتهقرارات متعلق. ـه

  .التعديالت على األبنية الرئيسة

قرارات خاصة بأولياء األمور : قرارات متعلقة بالعالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي. و

  . وتتخذ لحل المشكالت بين المدرسة والمجتمع المحلي

   ةصل السابقة ذات الالدراسات - ثانيا

 التفكير هارات ذات العالقة بم العربية واألجنبيةتم الحصول على مجموعة من الدراسات

وفيما يأتي عرض لهذه الدراسات وفقا لتسلسلها الزمني من األقدم إلى .  وعملية صنع القرارياإلبداع

  :اآلتياألحدث وعلى النحو 

    بالتفكير اإلبداعي ذات الصلةاسات السابقةالدر

 تفاعالت أعضاء هيئة  علىاإلبداع إلى كشف تأثير (Tafuri, 1994)ة تافوري هدفت دراس

  (46)واشتملت عينة الدراسة على .  في الواليات المتحدة  الطلبة في جامعة ماريالندالتدريس مع

وأشارت . كير اإلبداعيف للت(Torrance) تورنس اختبار استخداموتم . وطلبتهمعضو هيئة تدريس 



43  

 ودرجة إبداع  أعضاء هيئة التدريسًنه ال توجد أي عالقة دالة إحصائيا بين درجة إبداع أ إلىالنتائج

 المبدعين كانت أعلى بكثير من حيث المشاركة الصفية  ولكن فاعلية الطلبة عند األساتذةالطلبة

  .ابة عن األسئلة والتغذية الراجعة، مقارنة بفاعلية الطلبة عند األساتذة غير المبدعينواإلج

  

  جامعةتعرف قدرة التفكير اإلبداعي لدى طلبةلى إ) 1996(هدفت دراسة سعادة وقطامي و

 بداعيعالقة متغيرات الجنس والتخصص والمستوى الدراسي بدرجات التفكير اإلالسلطان قابوس و

بداعي لتحقيق بناء مقياس التفكير اإلتم  و.طالبا وطالبة) 833 ( الدراسة من عينةوقد تكونت. لديهم

 عند حصائيةإ ذات داللة عالقةوجود : من بين النتائج التي تم التوصل إليهاو. اف الدراسةهدأ

توى الدراسي والكلية من  الكلية والجنس من جهة ومتغيري المس نوعبين متغيري  (α ≤ 0.05)مستوى

  .أخرىجهة 

  

تعرف مستوى التفكير اإلبداعي لدى طلبة جامعة لى إ) 1999(بو زيد أوهدفت دراسة 

كاديمي ومستوى التحصيل  كل من متغيرات الجنس والتخصص األالنجاح الوطنية، وبحث دور

قد تكونت عينة  و.بداعي لدى طلبةوالمعدل التراكمي ومكان السكن الدائم على مستوى التفكير اإل

 بانةاست تستخدماو .من الكليات العلمية واإلنسانيةً أختيروا عشوائيا طالبا وطالبة) 390(الدراسة من 

حصائية إفروق ذات داللة إلى عدم وجود نتائج ال أشارت و. وسيلة لجمع البياناتبداعيالتفكير اإل

 المعدل التراكمي ومكان ات لمتغير تعزىبداعي التفكير اإل مستوىفي) α ≥ 0.05( عند مستوى

اديمي التخصص األكلمتغير ، و اإلناثمجال الطالقة ولصالحستثناء االجنس، بو اإلقامة الدائم

  .علمية الكليات ال مجال المرونة ولصالحستثناءاب

  



44  

 إلى تعرف درجة اإلبداع واألصالة والطالقة للقيادة (Goertez ,2000)وهدفت دراسة جورتز

 اختيارولتحقيق أهداف الدراسة تم . األمريكيةالفعالة لدى مديري المدارس الثانوية في والية كاليفورنيا 

ستقاللية، واألصالة والطالقة  لكشف مدى حب العمل، واال للمديرينستبانةاأربعة مديرين وتم تطوير 

وأثبتت النتائج أهمية . وتحديد األهداف والدافعية لديهم وثم إجراء مقابالت مع المديرين األربعة

اإلبداع لدى مديري المدارس الثانوية ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة اإلبداع والقيادة 

  .الفعالة

  

إلى التعرف إلى إدارة الوقت لدى مديري المدارس فقد هدفت  (2002)دراسة الرحاحلة أما 

في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالقيادة اإلبداعية من وجهة نظر ومديراتها الثانوية الحكومية 

اة إلدارة تم بناء أدو . مديرة(80) وًا مدير(55) تكونت عينة الدراسة من  وقد.مديراتالالمديرين و

توصل إليها ال  تمومن أهم النتائج التي. الوقت وأخرى للقيادة اإلبداعية على أسلوب المواقف اللفظية

 في مستوى جيد جدا بالنسبة للقيادة اإلبداعية وال توجد فروق ذات داللة كانوا المديرين  غالبيةأن

 المدير أو المؤهل العلمي أو إلى جنس ىإحصائية في متغير إدارة الوقت والقيادة اإلبداعية تعز

  .الخبرة

  

 إلى تعرف تصورات القادة التربويين للمناخ التنظيمي السائد (2003)هدفت دراسة حوامدة و

ية رتباطتعرف العالقة االو اإلبداع اإلداري لديهم، ىفي مديريات التربية والتعليم في األردن، ومستو

الخبرة، المؤهل ( :تغيرات المستقلةم أثر بعض الاإلبداع اإلداري، وتعرفو  التنظيميبين المناخ

 في مديريات ًا تربويًادئ قا (264)تألفت عينة الدراسة منوقد . تصوراتال في هذه) المنطقةوالعلمي، 

 تصورات القادة استبانةى األول: ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير أداتين. التربية والتعليم في األردن
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 ذات ًاأظهرت النتائج أن هناك فروقوقد  . اإلبداع اإلدارياستبانة، والثانية ي التنظيمالتربويين للمناخ

 للمؤهل العلمي ولصالح ىتصاالت وتشجيع اإلبداع تعزداللة إحصائية في مجال حل المشكالت واال

 ًا في مجال روح المجازفة تبع ذات داللة إحصائيةوجود فروقالنتائج  كما أظهرت .حملة الدكتوراه

 . الشمال إقليم لصالحتصال الوسط وفي مجال اال إقليمالمنطقة لصالحلمتغير 

 لتنمية مهارات  إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبيت دراسة هدف(2003)وأجرى السمير 

تكونت .  لطلبة الصف العاشر في مدرستين في إربدالتفكير اإلبداعي في األداء اإلبداعي المعرفي

 األداء اختباروتم تطبيق . ً طالبا وطالبة(240)والبالغ عددهم لعاشر عينة الدراسة من طلبة الصف ا

رنامج يختلف تأثيره في أداء أفراد المجموعتين بأظهرت النتائج أن الو. اإلبداعي المعرفي عليهم

كانت الفروق لصالح أداء اإلناث في  وختالف جنس الطالب،ا ككل بختبارالتجريبيتين على اال

ًختالفا في تأثير البرنامج في أداء أفراد ا كما أظهرت النتائج أن هناك .المجموعة التجريبية

 تبين أن وقد في ضوء مستوى تحصيل الطالب،  ككلختبارالمجموعتين التجريبيتين على اال

ختالف في األداء كان بين أداء الطلبة ذوي التحصيل المتدني وأداء الطلبة في المستويات اال

ً أداء الطلبة ذوي التحصيل العالي جدا بينختالف ا حين لم يوجد ، في فقطالتحصيلية األخرى

  .والعالي والمتوسط

لى نظرية ي مستند إب برنامج تدرياستخدام استقصاء أثر (2003) كما هدفت دراسة أبو جادو

في تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي الحل اإلبداعي للمشكالت، 

. طالب وطالبة (110) تكونت عينة الدراسة من  وقد.كالة الغوث الدولية في األردنفي مدارس و

تدريبي على أفراد المجموعة التجريبية، كما تم تطبيق البرنامج التم تطبيق ولغرض جمع البيانات 
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 ومن أبرز . تورنس للتفكير اإلبداعي بصورته اللفظية على المجموعتين التجريبية والضابطةاختبار

 ≥ α)ها الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يتائج التي توصلت إلالن

 بين متوسط أداء الذكور، ومتوسط أداء اإلناث من طلبة الصف العاشر، على مقياس تورنس (0.05

 صائية وجود أثر ذي داللة إحم، وعد)الطالقة، المرونة، األصالة(للتفكير اإلبداعي وفروعه الثالثة 

يري المجموعة والجنس في التفكير اإلبداعي غ للتفاعل بين مت(α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة 

  .وفروعه الثالثة

-Non) تورنس غير اللفظي اختبارتقييم إلى  (Urban, 2004)وهدفت دراسة أربان 

verbal, drawing production, TCT-DP) من حيث المبدأ والتطبيق والتقييم في جامعة 

 وطالبة طالب) 600(ة على واشتملت العين.  في ألمانيا(Hannover University)نوفر ها

 تورنس غير اللفظي على اختباروتم تطبيق .  سنةة عشرحت أعمارهم بين سبع سنوات وثمانتراو

 تم تطويره بدقة ويمكن من خالله ختبارومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن هذا اال. الطلبة

  .طلبة من ثقافات وخلفيات مختلفةلل ختبارعن الطلبة الموهوبين ومناسبة االالكشف 

 إلى بناء برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في مواقف (2005)وهدفت دراسة عمور 

. ّستقصاء أثره في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية في عماناحياتية، و

 استخداموقد تم . بتدائيً طالبا وطالبة من طلبة الصف السادس اال(160) من تكونت عينة الدراسة

وأظهرت . هارات التفكير اإلبداعيمٕ تورنس للتفكير اإلبداعي واعداد برنامج تدريبي عن اختبار

 في مهارات التفكير (α ≤ 0.05)النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 البرنامج استخدامعلى ط أداء طلبة الصف السادس األساسي الذين دربوا اإلبداعي بين متوس
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 الذين لم يتلقوا أي تدريب  نفسهالتدريبي القائم على عادات العقل ومتوسط أداء زمالئهم من المستوى

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وأظهرت الدراسة عدم. لصالح المجموعة التجريبيةو

 بين متوسط أداء الذكور، ومتوسط أداء اإلناث من طلبة الصف السادس (α ≤ 0.05)الداللة 

  . تورنس للتفكير اإلبداعياختبارفي ) موعة التجريبيةجالم(األساسي 

 فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات  إلى كشف (2005)وهدفت دراسة الشنيقات

 اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا في األردن  معلمي ومعلمات مبحث التربيةالتفكير اإلبداعي لدى

  ثالثاستخدام وقد تم .ً معلما ومعلمة(60) تكونت عينة الدراسة من  .لمهارات التفكير اإلبداعي

أدوات لجمع البيانات؛ برنامج تدريبي مقترح في مهارات التفكير اإلبداعي لمبحث التربية اإلسالمية، 

س مدى معرفة كل من معلمي ومعلمات مبحث التربية اإلسالمية  تحصيلي قبلي وبعدي لقيااختبار

بمهارات التفكير اإلبداعي، كما تم تصميم بطاقة مالحظة قبلية بعدية لقياس مدى ممارسة كل من 

ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها تدني قيم . المعلمين والمعلمات لمهارات التفكير اإلبداعي

توى المعرفة والممارسة القبلية للمعلمين والمعلمات سواء على مستوى المتوسطات الحسابية لمس

ً ككل، أم على مستوى بطاقة المالحظة ككل، مقارنة بالمستوى المقبول تربويا، كما وجدت ختباراال

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعرفة البعدية لدى معلمي ومعلمات مبحث التربية اإلسالمية 

ية العليا في األردن بمهارات التفكير اإلبداعي بعد تطبيق البرنامج التدريبي حسب للمرحلة األساس

 ككل أم مجال مهارات التفكير اإلبداعي ولصالح خبرة أكثر ختبارسنوات الخبرة سواء على مستوى اال

  .من خمس سنوات
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 مديري المدارس الثانوية  تعرف درجة ممارسةهو (2006) دراسة محمد  منهدفكان الو

وقد تكونت عينة الدراسة . ا باإلبداع اإلداري لديهمهتكنولوجيا المعلومات وعالقتل الخاصة في األردن

  األولى؛لجمع البيانات أداتان ستخدمتاو. ات ومعلمين معلم(210) مديرا ومديرة، و(70)من 

والثانية لقياس  لتعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة لتكنولوجيا المعلومات، استبانة

وقد .  مديري المدارس الثانوية الخاصة، وذلك من وجهة نظر المعلمينىمستوى اإلبداع اإلداري لد

أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع لدرجة ممارسة تكنولوجيا المعلومات طبقا إلجابات 

ي المدارس الثانوية  مديرىكما تبين وجود مستوى مرتفع من اإلبداع اإلداري لد. المديرين أنفسهم

ية ذات داللة إحصائية ارتباط أن هناك عالقة كما بينت النتائج. الخاصة من وجهة نظر المعلمين

 ىبين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة لتكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم ومستو

  .إبداعهم اإلداري من وجهة نظر معلميهم

  

 إلى الكشف عن األنماط اإلدارية لمديري المدارس الثانوية (2006) وهدفت دراسة الشمايلة

شتملت او. العامة في األردن وفقا لنظرية رنسيس ليكرت وبيان عالقتها بالسلوك اإلبداعي للمعلمين

 استخدامولجمع بيانات الدراسة، تم .  ومعلمةً معلما(650) ومديرة وًا مدير(130)عينة الدراسة على

وأظهرت نتائج .  السلوك اإلبداعياستبانة:  األنماط اإلدارية األربعة، والثانيةستبانةا: األولى: أداتين

التشاركي ( العامة لألنماط اإلدارية الثالثة سة أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانويةرادال

ستثناء النمط ا جاءت مرتفعة، ب)ستبدادي التسلطيستشاري الديموقراطي، االراطي، االالديموق

كما أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية . ستبدادي جاء متوسطااال

  .العامة للسلوك اإلبداعي جاءت متوسطة
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 إلى بناء برنامج تدريبي في القيادة اإلبداعية لعمداء الكليات (2007) وهدفت دراسة طويقات

تطوير وتم  .تجاهات اإلدارية المعاصرةالورؤساء األقسام في الجامعات األردنية في ضوء الواقع وا

 لدى عمداء الكليات ورؤساء األقسام في  القيادة اإلبداعية لقياس درجة توافر خصائصاستبانة

وقد توصلت الدراسة .  عضو هيئة تدريس(600)من مكونة على عينة وزعت الجامعات األردنية، 

في و. متوسطة بشكل عامكانت الدراسة إلى أن درجة توافر خصائص القيادة اإلبداعية عند عينة 

تم بناء برنامج تدريبي في القيادة اإلبداعية لعمداء الكليات ورؤساء األقسام في الجامعات ضوء ذلك 

  .األردنية

   

إلى الكشف عن مستوى التفكير اإلبداعي لدى فقد هدفت  (2007) دراسة الصايل أما

وقد  .وعالقته باتجاهاتهن العلمية التعليمية، طالبات المرحلة المتوسطة في مدارس شرق الرياض

 أداتين لجمع البيانات؛ استخدامتم و . طالبة في أربع مدارس مختلفة (324)تكونت عينة الدراسة من 

تجاهات ااس يقلتجاهات  لالًالثانية كانت مقياسا و، لقياس مهارات التفكير اإلبداعياختبار: األولى

مستوى التفكير اإلبداعي لدى طالبات المرحلة المتوسطة في أن ائج وأظهرت النت. العلميةالطالبات 

جاء في الرتبة األولى، في حين جاء مجال و ً كان مرتفعامجال الطالقة في مدارس شرق الرياض 

وأشارت  .ًنخفاضاا وكان األكثر المرونة في الرتبة الثانية، أما مجال األصالة فاحتل الرتبة الثالثة

بين مستوى التفكير   (α ≤ 0.05) عند مستوى ًية دالة إحصائياارتباط عالقة إلى وجود نتائجال

  .العلميةاإلبداعي واتجاهات الطالبات 

  

بتدائية  إلى توضيح أهمية الثقافة التنظيمية لمديري المدارس اال(2008)وهدفت دراسة الليثي 

الثقافة التنظيمية واإلبداع  ودرجة العالقة بين ى واقع عناصر اإلبداع اإلداري لديهملإوالتعرف 
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 على مديري المدارس واشتملت عينة الدراسة.  العاصمة المقدسة مكةن فيمديريهؤالء الاإلداري لدى 

 األولى لقياس عناصر تينستبانابناء  ولغرض جمع البيانات تم .ً مديرا(115)عددهم البالغ بتدائية اال

وأظهر تحليل بيانات الدراسة نتائج عدة من أهمها . اريالثقافة التنظيمية والثانية لقياس اإلبداع اإلد

 بدرجة كبيرة جدا من وجهة تأن درجة ممارسة عنصر األصالة من عناصر اإلبداع اإلداري كان

ستجابات عينة الدراسة حول ا ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين ،بتدائيةنظر مديري المدارس اال

 (16)لصالح الذين خدمتهم وة وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة عناصر اإلبداع اإلداري لمدير المدرس

 ةافللثق  فروعوأخيرا، أوضحت النتائج أن الثقافة اإلبداعية وثقافة الدور وثقافة المهمة هي. سنة فأكثر

 .التنظيمية التي تفسر اإلبداع اإلداري

 

العالقة   عنكشفالفقد هدفت إلى  (Houtz & Selby,2009)وسيلبي   هوتزأما دراسة

وقد تم أخذ . بين أسلوب حل المشكلة والتفكير اإلبداعي والثقة في حل المشكلة في جامعة نيويورك

 لكشف أسلوب حل المشكلة والثقة في استبانة استخداموتم . نفسها ً طالبا من الجامعة(42)عينة من

وأوضحت . ر اإلبداعي تورنس اللفظي للتفكير اإلبداعي لمعرفة مستوى التفكياختبار استخدامحلها و

ن وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اوأسلوبه في حل المشكلة مترابطالطالب النتائج أن ثقة 

 .مستوى التفكير اإلبداعي وكل من األسلوب والثقة في حل المشكالت

 التعرف إلى طرق جديدة في التدريس تشتمل على (Resnik, 2010)وهدفت دراسة رزنك 

واشتملت العينة على مدارس . داعي وخاصة في مرحلة الروضة في ماساشوستسالتفكير اإلب

ومن أهم النتائج التي تم . ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد بطاقة المالحظة. الروضة في هذه الوالية

 ما، ثم التفكير بهذا ًاًالتوصل إليها هي أن على المعلمين دائما البدء بجعل الطلبة يتخيلون موقف
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فكار غير مألوفة، فهذه إلى أ للتوصل (brainstorming) العصف الذهني استخدامف بالموق

  .الطريقة تشجع التفكير اإلبداعي

 

 الدراسات السابقة ذات العالقة بعملية صنع القرار

الحكومية إلى معرفة مستوى ممارسة مديري المدارس اإللزامية ) 1988( هدفت دراسة نوفل

) 53(تألفت عينة الدراسة من وقد  .رار في مجاالت العمل اإلداري التربويفي األردن لعملية صنع الق

مديرة من جميع مديري ومديرات المدارس اإللزامية الحكومية التابعة لمديرية التربية ) 53( وًمديرا

 وألغراض الدراسة .ًا من المديرية نفسهامعلم) 195 (على العينة كما اشتملت. والتعليم لعمان الكبرى

 لعملية صنع القرار في مجاالت العمل اإلداري مديرينال درجة ممارسة لتعرف استبانةبناء تم 

 بين متوسطات تقديرات مديري  ذات داللة إحصائية فروقعدم وجودوأشارت النتائج إلى . التربوي

 صنع القرار وبين متوسطات تقديرات المعلمين المدارس ومديراتها لمستوى ممارستهم لعملية

 مات لمستوى ممارسة هؤالء المديرين لعملية صنع القرار في مجاالت العمل اإلداري التربويوالمعل

ٕان نسبة ممارسة صنع القرار في مجاالت العمل اإلداري التربوي حسب تقديرات مديري  و.كافة

 مديري ستوى ممارسةمنسب المئوية لالت النتائج أن بين كما . متوسطة كانتالمدارس ومديراتها

 ممارستهم لكافة المجاالت متقاربة ى مستوىرس لكل مجال من مجاالت صنع القرار قياسا إلالمدا

 .ضمن المجال الواحد

  

عتماد مديري المدارس الثانوية في اتعرف درجة   إلىفقد هدفت (1991) دراسة ملحم أما

 على  الدراسةشتملت عينةا و.تخاذهم القرارات اإلداريةا عندة قسابالمعلومات العمان الكبرى على 

مات وعتماد مديري المدارس الثانوية على المعلار أداة لقياس درجة يطوت تمو.  ومديرةً مديرا(120)
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عتماد مديري اوتوصلت الدراسة إلى أن أعلى درجات . داريةتخاذهم القرارات اإلا عندالسابقة 

 اإلدارية في مجالي راتهم القراذتخااالمدارس الثانوية في عمان الكبرى على معلومات سابقة لدى 

  .سجالت الموثقة والتقارير واألنظمة والتعليمات والخبرات السابقةالالمعلمين والطالب كان على 

  

 ,Brown, Carr, Perry & McIntire)هدفت دراسة براون وكار وبيري ومكنيتاير و

 في  التشاركيرار المعلمين في صنع القٕتعرف إدراكات المديرين للمجتمع المحلي واشراك إلى (1996

ً مديرا طبقت (217) عينة من اختياروقد تم . (Minnesota) بوالية مينسوتا (Maine)جامعة مين 

ن يشركون المعلمين في صنع يوأظهرت النتائج أن المدير.  أعدت لجمع بيانات الدراسةاستبانةعليهم 

ي المعلمين في عملية صناعة  بأخذ رأًاهتماما المديرين إال أن لدىالقرارات ولكن بنسبة متوسطة، 

  .القرار

 لدى  الفعالكتشاف طرق صناعة القرارا إلى (Mokoena, 2003)وهدفت دراسة موكونا

 Thabo Mofutsanayana) في جنوب إفريقيا تعليميةمديري المدارس الثانوية في منطقة ثابو ال

Education District) .  جماعية مع مديري ية وفردمقابالت ٕاجراء  واستبانةوقد تم تطبيق

وأوضحت النتائج أن عملية . المدارس، والمعلمين، والطلبة وأولياء أمورهم لغرض جمع البيانات

تصال أو شفافية بين مدير اًيد مدير المدرسة فقط ونادرا ما يكون هناك بصناعة القرار ما زالت 

  .المدرسة والمعلمين

  

راك مديري المدارس للمعلمين في  إلى تعرف درجة إش(Duke, 2005)وهدفت دراسة ديوك 

 (468)وتكونت العينة من.  في المدارس األساسية في الواليات المتحدة المدرسيعملية صنع القرار

ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن .  لعملية جمع البياناتاستبانةوقد تم بناء . مدير مدرسة
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 مع أنهم فضلوا إشراك المعلمين وأقروا أنها من ًاالمديرين يلجؤون للمشاركة في صنع القرارات دائم

 المعلمين من ذوي سنوات الخبرة األكثر في حال اختيارأفضل الوسائل في اإلدارة الناجحة، ويتم 

 النتائج أن المديرات أكثر ديموقراطية وتشاركية كما أظهرت. طلب منهم المشاركة في صناعة القرار

  .نيمن المدير

  

مشاركة معلمي المدارس الثانوية العامة درجة تعرف   إلى(2005) شدةهدفت دراسة الرواو

والئهم مستوى شعورهم باألمن وعالقتها ب في مدارسهم وي األردن في عملية صناعة القرارف

 أداة تستخدما ألهداف الدراسة، ًوتحقيقا.  ومعلمةً معلما(670)وشملت عينة الدراسة . التنطيمي

 صنعبين لألداة ومقياس درجة مشاركة المعلمين في يعن المستجبيانات شخصية : شتملت علىا

 الوالء التنظيمي لبورتر وستيرز  للشعور باألمن، ثم مقياس(Maslow)القرارت، ومقياس ماسلو

ن درجة مشاركة معلمي المدارس أأظهرت النتائج و. (Porters, Steers and Mawday)وماودي

 عالقة وأن هناك .ناعة القرار في مدارسهم كانت متوسطةالثانوية العامة في األردن في عملية ص

، وكل من شعور المعلمين اركة المعلمين في صناعة القرارات بين درجة مشًإيجابية دالة إحصائيا

  .باألمن والوالء التنظيمي

  

 إلى تعرف درجة إشراك مديري ومديرات المدارس الثانوية (2006)وهدفت دراسة العجمي 

 وقد تكونت عينة الدراسة .ية صنع القرار من وجهة نظر المعلمين في دولة الكويتلمعليمهم في عمل

وأظهرت  . لجمع البيانات أداة تم إعدادومن أجل تحقيق هدف الدراسة.  معلم ومعلمة(910) من

 ن هناكدارية ككل جاءت بدرجة متوسطة وأن في عملية صنع القرارات اإليالنتائج أن مشاركة المعلم
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لصالح وت داللة إحصائية في درجة مشاركة المعلمين في صنع القرارات تعزى للجنس  ذاًافروق

  .الذكور

  

إلى اقتراح أنموذج لمشاركة طلبة المدارس الثانوية فقد هدفت ) 2006 (دراسة الهزايمةأما 

 شملت وقد .تجاهات المعاصرةالعامة في األردن في صنع القرارات المدرسية، في ضوء الواقع واال

: نا أداتت، استخدم ولغايات جمع البيانات. وطالبة ًطالبا) 720( ومديرة وًمديرا) 120(ة الدراسة عين

ودلت . 2005/2006الدراسي واحدة موجهة إلى المديرين وأخرى لطلبة المدارس الثانوية العامة للعام 

 متوسطة، ومستوى نتائج الدراسة أن مستوى إشراك المديرين للطلبة في صنع القرارات المدرسية كانت

مشاركة الطلبة الفعلية في صنع القرارات المدرسية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم كانت متوسطة 

وتبين أن المشاركة المفيدة للطلبة هي عملية إشراك الطلبة كشركاء في كل التغييرات المدرسية . ًاأيض

  .بهدف تقوية التزامهم تجاه التعليم والمجتمع والديموقراطية

 مشاركة طلبة المدارس الثانوية بدولة درجةمعرفة إلى  (2008) فت دراسة الداهوم وهد

وتكون مجتمع . نضباط المدرسيالكويت في صنع القرارات المدرسية، وعالقتها بدرجة التزامهم باال

 تم تطوير  وقد.ً طالبا وطالبة(750)ً معلما ومعلمة، و(878)ً مديرا ومديرة، و(75)الدراسة من 

 ة لقياس درجة المشاركة في إتخاذ القرارات المدرسية والثانيىاألول: ن لغرض جمع البياناتأداتي

درجة ن أومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها . نضباط المدرسيلقياس درجة التزام الطلبة باال

لمين مشاركة طلبة المدارس الثانوية بدولة الكويت في صنع القرارات المدرسية من وجهة نظر المع

األنشطة الالصفية والمناخ التنظيمي : اءت درجة المشاركة في مجاليج، وقد والطلبة كانت متوسطة
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نظام المعلومات : والقيادة اإلدارية بدرجة متوسطة، في حين كانت درجة مشاركة الطلبة في مجالي

  .والعملية التعليمية، والسياسات واألهداف منخفضة

  

 إلى تعرف درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية الخاصة (2009)هدفت دراسة الرباعي و

تكونت عينة الدراسة قد و. نتمائهم المهنياتخاذ القرارات وعالقتها برضاهم الوظيفي وا في في األردن

ستبانات؛ األولى اتطوير ثالث تم  قدو. مدارس الثانوية الخاصةال ومعلمة من ً معلما(520)من 

والثانية تقيس درجة الرضا الوظيفي . تخاذ القرارات المدرسيةافي  نمعلميالتقيس درجة مشاركة 

أظهرت نتائج الدراسة أن مشاركة و. نلمعلميلنتماء المهني  تقيس درجة اال فإنهاأما الثالثة. نلمعلميل

تخاذ القرارات المدرسية بصورة عامة وعلى جميع امعلمي المدارس الثانوية الخاصة في األردن في 

تخاذ القرارات المتعلقة اإذ حصل مجال المشاركة في . ت متوسطة من وجهة نظرهمالمجاالت كان

تعلقة بالمعلمين، ثم مجال المشاركة ممشاركة في القرارات الالتاله مجال  بالطلبة على الرتبة األولى،

 مجال ًوأخيرامجال المشاركة في القرارات المتعلقة بالمنهاج ف ت المتعلقة بالمجتمع المحلي،في القرارا

    .تعلقه بالمراجعة اإلدارية واألمور الماليةمالمشاركة في القرارات ال

  

لتزام المعلمين للمدارس التي يعملون ا دراسة لمعرفة مدى (Hulpia, 2009)وأجرت هولبيا 

 (1522) عينة من اختياروتم . فيها إذا تم إشراكهم في عملية القيادة وصناعة القرار في بلجيكا

ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن إشراك .  لجمع البياناتاستبانة يتمة وبنًمعلما ومعل

  .نتمائهم للمدارساالمعلمين في عملية القيادة وصناعة القرار يزيد من والء المعلمين و

 في أثر المشاركة في صنع القرارتعرف  إلى (Somech, 2010)وهدفت دراسة سوميك 

ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها . الوظيفي ونتائج المدرسة ككل على رضا المعلمين المدارس
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هتمامهم بالمدرسة، وتحسن في العملية اهو أن مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار يزيد من 

 غياباتهم والتأخر عن الدوام لنتماء لها وتق ويزيد من والئهم للمدرسة واال التعلمية–التعليمية 

  .زاعات بين المعلمينالمدرسي وتقل الن

  

  :خالصة الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

، ودراسة (Tafuri, 1994)تناولت بعض الدراسات السابقة اإلبداع، مثل دراسة تافوري  -

، ودراسة )2006(، ودراسة محمد )2003(، ودراسة حوامدة (Goertez, 2000)جورتز 

، ومنها دراسات تناولت التفكير اإلبداعي مثل )2008(، ودراسة الليثي )2006(الشمايلة 

، ودراسة )2003(، ودراسة السمير )1999(، ودراسة أبو زيد )1996(دراسة سعادة وقطامي 

، ودراسة الصايل )2005(، ودراسة الشنيقات )2005(، ودراسة عمور )2003(أبو جادو 

 ,Resnik)زنك ، ودراسة ر(Houtz & Selby,2009)، ودراسة هوتز وسيلبي )2007(

2010).  

اهتمت بمعرفة مهارات التفكير اإلبداعي لدى مديري المدارس الثانوية  أما الدراسة الحالية فقد -

 .في محافظة العاصمة عمان

، ودراسة )1996(سعادة وقطامي  اقتصرت بعض الدراسات السابقة على الطلبة مثل دراسة -

، ودراسة عمور )2003(و جادو ، ودراسة أب)2003(، ودراسة السمير )1999(أبو زيد 

. (Houtz & Selby,2009)، ودراسة هوتز وسيلبي )2007(، ودراسة الصايل )2005(

، ودراسة (Goertez, 2000)على المديرين كدراسة جورتز اقتصرت دراسات أخرى و
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كما واقتصرت بعض ). 2008( ودراسة الليثي ،)2003(ودراسة حوامدة ) 2002(الرحاحلة 

، )2005(، ودراسة الشنيقات (Tafuri, 1994) تافوري  المعلمين كدراسةالدراسات على

ًكما هناك دراسات اقتصرت على المعلمين والمديرين معا كدراسة ). 2007(ودراسة طويقات 

 ).2006(، ودراسة الشمايلة )2006(محمد 

 في ارس الثانويةمدمدير ومديرة من ال) 100(فكانت العينة مؤلفة من  أما هذه الدراسة -

 .محافظة العاصمة عمان

الرحاحلة  كدراسةبالقيادة اإلبداعية  وعالقتها إدارة الوقتوربطت بعض الدراسات بين  -

، أو األنماط )2003( كدراسة حوامدة  وعالقته باإلبداع اإلداريالمناخ التنظيميو، )2002(

دراسة فاقتصرت أما هذه ال). 2006( كدراسة الشمايلة  وعالقتها بالسلوك اإلبداعييةاراإلد

 مهارات التفكير اإلبداعي وعالقتها بدرجة مشاركة استخدامعلى إيجاد العالقة بين درجة 

 .المعلمين بعملية صنع القرار

، ودراسة )1991(تخاذ القرار مثل دراسة ملحم اوتناولت بعض الدراسات السابقة عملية  -

، ودراسة )1998(سة نوفل را، ومنها من تناول عملية صنع القرار مثل د)2009(الرباعي 

ومنها من تناول المشاركة في صنع القرار كدراسة براون . (Mokoena, 2003)موكونا 

، ودراسة الرواشدة (Duke,2005)، ودراسة ديوك (Brown et al., 1996)وآخرون 

، )2008(، ودراسة الداهوم )2006(، ودراسة الهزايمة )2006(، ودراسة العجمي )2006(

 .(Hulpia, 2009)، ودراسة هولبيا )2009(اعي ودراسة الرب
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 عملية صنع القرار شاملة لجميع خطوات صنع القرار بما أما الدراسة الحالية، فقد تناولت -

 .تخاذ القرارافيها عملية 

وفيما يتعلق بالمشاركة بصنع القرار، فكانت بعض الدراسات السابقة من وجهة نظر  -

، )2009(، ودراسة الرباعي )2006(ودراسة العجمي ، )2006(المعلمين كدراسة الرواشدة 

بعض وكان  .(Somech, 2010)، ودراسة سوميك (Hulpia, 2009)ودراسة هولبيا 

، ودراسة )1991(، ودراسة ملحم )1988( المديرين كدراسة نوفل الدراسات من وجهة نظر

 بعض ن كما كا.(Duke,2005)، ودراسة ديوك (Brown et al., 1996) آخرونبراون و

ولكن في هذه ). 2006(الدراسات من وجهة نظر المديرين والطلبة كدراسة الهزايمة هذه 

 . من وجهة نظر المديرين أنفسهمّ كان تعرف مشاركة المعلمين بعملية صنع القرارالدراسة

لتزام المعلمين كدراسة هولبيا اوربطت بعض الدراسات عملية المشاركة في صنع القرار ب -

(Hulpia, 2009) 2006(، وبشعور المعلمين باألمن ووالئهم التنظيمي كدراسة الرواشدة.( 

أما هذه الدراسة فقد قاست درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة  -

 .عمان لمهارات التفكير اإلبداعي وعالقتها بدرجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار

 تورنس للتفكير اإلبداعي اختبارتطبيق في اسات السابقة وتمتاز الدراسة الحالية عن الدر -

لديهم، وقياس مدى مشاركة المعلمين بعملية  على المديرين لقياس مستوى التفكير اإلبداعي

أما بالنسبة لنتائج الدراسة فستكون أعم . تخاذ القراراصنع القرار وليس فقط في عملية 

 . وجميعها من وجهة نظر المديرين عمانوأشمل بما أنها ستشمل مدارس محافظة العاصمة
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 الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

ًتناول هذا الفصل وصفا لمنهجية الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، واألداتين المستخدمتين لجمع 

جراءات الدراسة، والمعالجة ًا، كما يتناول وصفا إلما وثباتهمالبيانات، وآلية التحقق من صدقه

 . ها في تحليل البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسةاستخداماإلحصائية التي قامت الباحثة ب

  

  منهج البحث المستخدم

  

 األكثر  المنهجي بوصفهرتباطي االوصف منهج البحث الاستخداملتحقيق أهداف الدراسة تم 

  .مالءمة لهذه الدراسة

  

  مجتمع الدراسة

  

 عمان  محافظة العاصمةجتمع الدراسة من مديري المدارس الثانوية ومديراتها فيتكون م

 وفق إحصائية صادرة عن  موزعين على مديريات التربية والتعليمًمديرا ومديرة) 328( والبالغ عددهم

  (1) مبين في الجدول  كما2011 -  2010 للعام الدراسي عليموزارة التربية والت
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  (1)الجدول 

  .توزع أفراد مجتمع الدراسة على مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة عمان  :(1)الجدول 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   الدراسةعينة

  

ختيرت مديرية التعليم افي حين . مسةًاختيرت عشوائيا مديريتا تربية عمان األولى وعمان الخا

 وتم .ًالخاص قصديا لكونها المديرية الوحيدة المسؤولة عن التعليم الخاص في محافظة العاصمة

 بنسبةو  بالطريقة العشوائية البسيطةمن هذه المديريات الثالث ثانوية رسة مدمدير) 100 (اختيار

  . يبين ذلك (2)،  والجدولً تقريبا%30 قدرها

  المديرات/ عدد المديرين   مديريات التربية والتعليم  التسلسل

  مديرية عمان األولى  1
44  

  مديرية عمان الثانية  2
29  

  مديرية عمان الثالثة  3
43  

  مديرية عمان الرابعة  4
48  

  ن الخامسةمديرية عما  5
46  

   مديرية التعليم الخاص  6
118  

  المجموع  
328  

Figure 1 توزع أفراد مجتمع الدراسة على مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة عمان):  1(الجدول   
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  (2) ولالجد

  .توزع أفراد عينة الدراسة على مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة عمان  :(2)لجدول ا

  

  

  

  

  

  أداتا الدراسة

  

  : هما لجمع البيانات أداتيناستخدامتم 

  : (Torrance Creativity Test) تورنس للتفكير اإلبداعياختبار: األداة األولى

 لكنها فضلت (Torrance)  تورنسختبارطالع على الترجمة العربية الثة باال قامت الباح

 ختبار الذي تم الحصول عليه من موقع لدراسة كيفية تطبيق االختباراال إعادة ترجمة

: وتصحيحه وهو

(http://www.coe.uga.edu/torrance/TTCT_PPT/TTCT%20Current.ppt#

256,1,)The Torrance Tests of Creative Thinking Theory, Research, 

Practice. ألغىتورنس أن إال ، من أصل سبعةات فرعيةاختبار من ستة ختبار وتكون اال  

ًفضال ، سبع دقائق لإلجابة عنها ةالست اتختبارذه االه يتطلب كل واحد منو السؤال السادس

 :ات هيختبار الزمن الالزم للتعليمات واإلرشادات، وهذه االعن

  المديرات/ عدد المديرين   مديريات التربية والتعليم  التسلسل

  مديرية عمان األولى  1
21  

  مديرية عمان الخامسة  2
22  

   مديرية التعليم الخاص  3
57  

  المجموع  
100  

Figure 2 .توزع أفراد عينة الدراسة على مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة عمان):  2(الجدول   
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ديرين والمديرات كتابة أكبر عدد ممكن من األسئلة مطلب من ال:  طرح األسئلة: األولختباراال

 اإلجابة صحيحة إذا توافقت مع  السؤال، وتعدالمطلوب من استخدامالتي يمكن اإلجابة عنها ب

  . في السؤالةالمعلومات المعطا

ألسباب الممكنة التي على المديرين والمديرات تخمين ا:  الكشف عن األسباب: الثانيختباراال

 ناسبتت ممكنة ًا أسباب في الصورة، وتعد اإلجابة صحيحة إذا كانت تتضمندثأدت إلى ما يح

 .مع نص السؤال

طلب من المديرين والمديرات كتابة أكبر عدد ممكن من  : تخمين النتائج: الثالثختباراال

النتائج ابة صحيحة إذا كانت  اإلجدقتراب الطفل من الماء، وتعاالنتائج التي قد تحدث نتيجة 

  .ما يحدث في الصورة لمناسبة

قتراحات على المديرين والمديرات أن يفكروا بأفضل الطرق واال:  تحسين اإلنتاج: الرابعختباراال

  .ًنادراقتراح  كان االذا اإلجابة صحيحة إدًالتي تجعل الدمية أكثر مرحا لألطفال، وتع

طلب من المديرين والمديرات كتابة أكبر عدد : ألوفةات غير ماستخدام : الخامسختباراال

 تضمنت ذا اإلجابة صحيحة إدات غير المألوفة للعلب الكرتونية، وتعستخدامممكن من اال

  .بعض الطرق الممكنة والحديثة

وهنا طلب من المديرين والمديرات كتابة أكبر عدد ممكن من ...:  إفترض أن: السابعختباراال

 عنالمترتبة على افتراض أن الغيوم كانت معلقة بخيوط، وعليهم التنبؤ األفكار والنتائج 

  .فتراضاال

  :يتم قياسها كما يأتيالتي أما مهارات التفكير اإلبداعي فهي الطالقة والمرونة واألصالة 
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  .ن والمديراتيقدمها المديروستجابات الصحيحة التي تقاس بعدد اال: الطالقة

ن والمديرات مع مالحظة و المديريقدمهاستجابات التي لمختلفة لال تقاس بعدد الفئات ا:المرونة

  :ما يأتي

هتمام ال يتغير في جميع  درجة مرونة؛ ألن المرونة أو االى األولى ال تعطاإلجابة -

 من اإلجابة الثانية، وهذا حسب ما ذكره تورنس في بتداءا تعطى درجة المرونة .تجاهاتاال

  .ختبارطريقة تصحيح اال

 .هتمامتجاه أو اال االتغيرًجة المرونة صفرا إذا تكون در -

 .جابات تدور حول فكرة واحدةستيأخذ المدير أو المديرة درجة واحدة إذا كانت اال -

 المدير أو المديرة وذلكيقدمها جابات الجديدة، وغير المألوفة التي ستوتقاس بعدد اال: األصالة

، 1، 0 من درجةال إذ تتدرجمديرات اآلخرين استجابات المديرين والبناء على  تكرارها في ضوء

  : وذلك كما يأتي3، 2

  ).0(فأكثر تأخذ عالمة % 9كل فكرة تكررت بنسبة  -

  ).1(تأخذ عالمة % 8 - % 6كل فكرة تكررت بنسبة  -

  ).2(تأخذ عالمة % 5 - % 2كل فكرة تكررت بنسبة  -

  ).3(تأخذ عالمة % 2كل فكرة تكررت بنسبة اقل من  -

  . تورنس بصيغته األوليةاختبار ّيبين) 1(ملحق وال
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  : صنع القرار اإلدارياستبانة: األداة الثانية

 لقياس درجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار اإلداري بالرجوع إلى استبانة بناء تم 

 ،)1991( ودراسة ملحم ،)1988(دراسة نوفل  مثل  ذات العالقةاألدب النظري والدراسات السابقة

 ودراسة محاسنة ،)2006( ودراسة العجمي ، (2006)، ودراسة الهزايمة  (2005)دة دراسة الرواشو

وقد تكونت األداة بصيغتها األولية ). 2009( الرباعي  ودراسة،)2008( ودراسة الداهوم ،)2007(

 ستبانةيبين اال) 2( والملحق .يبين ذلك) 3(فقرة موزعة على ستة مجاالت والجدول ) 47(من 

 .يةبصيغتها األول

 )3(جدول ال

  صنع القرار اإلداري بصيغتها األولية على المجاالتاستبانة فقرات توزع  ):3(الجدول 

  عدد الفقرات  المجال  التسلسل

  6  مجال تحديد المشكلة  1

  8  مجال تحليل المشكلة وجمع البيانات  2

  6  مجال إيجاد البدائل  3

  12  مجال تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلة  4

  7   البديل لحل المشكلةاختيارمجال   5

  8  مجال متابعة تنفيذ القرار  6

  47  مجموع الفقرات

Figure 3 صنع القرار ا7داري بصيغتھا ا2ولية على المجا1تاستبانةتوزع فقرات ):  3(الجدول  
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  صدق أداتي الدراسة

ًتم التأكد أوال من صدق ترجمة ": عيابد تورنس للتفكير اإلاختبار"صدق األداة األولى  -

 بعرض النسخة المترجمة إلى اللغة العربية على أحد األساتذة في قسم اللغة ختباراال

، الذي أيد صحة الترجمة وأبدى بعض *اإلنجليزية بكلية اآلداب في جامعة الشرق األوسط

كما تم التأكد من . المالحظات الطفيفة التي أخذت الباحثة بها وأجرت التعديل المطلوب

على   المترجمختبار؛ إذ قامت الباحثة بعرض اال صدق المحتوىاستخدام بختبارصدق اال

هج وطرائق التدريس المناربوية و اإلدارة التفيمحكمين من أعضاء هيئة التدريس المختصين 

 مدى ، وذلك للتأكد من)3( الملحق  كما فيفاءة، ومن ذوي الخبرة والكوأصول التربية

وقد طلب بعض المحكمين  .الءمة محتواه من األسئلة ألفراد العينة من المديرين والمديراتم

كون في التمرين الثاني، ت" الكشف عن األسباب"ة عبارًفبدال من تغيير بعض المصطلحات 

ملحق وال .يكما تم تغيير األفعال من الفعل المضارع إلى الفعل الماض. "تخمين األسباب"

 . تورنس بصيغته النهائيةاراختبّيبين ) 4(

 ظاهريصدق الال استخدامبقامت الباحثة :  صنع القرار اإلدارياستبانةصدق األداة الثانية  -

 من أعضاء هيئة التدريس ينمحكم  على بصورتها األوليةستبانة عرض االعن طريق

حيتها  وصالستبانةوضوح فقرات اال، وذلك للتأكد من الذين حكموا األداة األولىالمختصين 

 إبداء آرائهم ومالحظاتهم بصدد صحة من المحكمين وقد طلب .لقياس ما صممت لقياسه

هذه الفقرات ومدى مناسبتها لقياس درجة مشاركة المعلمين في عملية صنع القرار، وقد تم 

%) 89( أدنى، أي ما نسبته ًا حدثمانية محكمينأخذ الفقرات التي حصلت على موافقة 
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عتبار التعديالت والمالحظات واإلضافات التي اقترحها ين االفأعلى، مع األخذ بع

 فلم يتم حذف أي من الفقرات، والتعديالت التي أجريت لم تكن جوهرية، ولكنها المحكمون،

 .نهائية بصيغتها الستبانةّيبين اال) 5(ملحق وال. كانت لتحسين صياغة الفقرات

  

  ثبات أداتي الدراسة

 على ًا ومطبقًا مقننختبارًنظرا لكون اال":  تورنس للتفكير اإلبدعياراختب"ثبات األداة األولى  - 

ات التي تتمتع بدرجة ثبات ختبارمستوى عالمي فال حاجة إليجاد ثباته ألنه يعد من اال

  .معتمدة

 ختبارٕ واعادة االختبارتم تطبيق طريقة اال":  صنع القرار اإلدارياستبانة"ثبات األداة الثانية  -

(test-retest)وتم تطبيق من خارج عينة الدراسة ومديرة ًامدير) 20(  عينة مكونة من على ،

، وبعد مضي أسبوعين تم تطبيق ًا سريًااألداة عليهم للمرة األولى، وأعطي كل منهم رقم

األداة على العينة نفسها، بحيث حصل كل مدير على الرقم نفسه الذي حصل عليه في المرة 

 ككل، ستبانة لال بيرسونارتباط معامل استخدام بثباتال معامل حتسابااألولى، وبعد ذلك تم 

، (0.79 – 0.91) وتراوحت قيم معامل الثبات من .)0.90(الثبات ة معامل وقد بلغت قيم

  .يبين ذلك) 4(والجدول 
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  )4(الجدول 

   المشاركة في صنع القرارستبانةقيم معامل الثبات ال):  5(الجدول 

اتمعامل الثب المجال الرقم  

المشكلة تحديد 1  0.83 

 0.79  وجمع البياناتالمشكلة تحليل 2

البدائلإيجاد  3  0.84 

 0.82  المتاحة لحل المشكلةالبدائل تقييم 4

 0.81  لحل المشكلةالبديل اختيار 5

القرار تنفيذ متابعة 6  0.91 

الكلية الدرجة   0.90 
Figure 4 المشاركة في صنع القرارستبانةيم معامل الثبات 1ق):  5(الجدول   

  

  إجراءات الدراسة

  : عن أسئلتها، قامت الباحثة باإلجراءات اآلتيةمن خالل اإلجابةلتحقيق أهداف الدراسة 

 .)"6" ملحقال(. جامعة الشرق األوسطكتاب تسهيل مهمة من الموافقة الرسمية و الحصول على -

 )."7"الملحق (. وكتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليمالحصول على الموافقة الرسمية  -

الملحق (. الحصول على الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم األولى -

"8".( 

. الحصول على الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم الخامسة -

 )."9"الملحق (

الملحق (. ى الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من مديرية التعليم الخاصالحصول عل -

"10".( 
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. ًاختيرت عشوائيا مديريتا تربية عمان األولى وعمان الخامسة ،تهاينعتحديد مجتمع الدراسة و -

ًختيرت مديرية التعليم الخاص قصديا لكونها المديرية الوحيدة المسؤولة عن التعليم افي حين 

  .  محافظة العاصمةالخاص في

 تورنس للتفكير اإلبداعي مع مراعاة التقيد بالنصوص اللغوية الواردة في اختبارترجمة  -

 .ختبارالنسخة األصلية، وعدم إدخال أي تعديالت على هذا اال

 . على مختص باللغة اإلنجليزية للتأكد من دقة الترجمةختبارعرض اال -

للغة العربية للتأكد من سالمة الصياغة  باللغة العربية على مختص باختبارعرض اال -

 .اللغوية

 .ختصاص االفي ضوء المالحظات التي أبداها ذووإجراء التعديالت الالزمة  -

ٕ تورنس بصورته اللفظية، واجراء المقارنة بين ختبارتم الحصول على الصورة العربية ال -

ن أن نسبة المطابقة كبيرة النسخة التي تم تعريبها والنسخة المعدلة على البيئة األردنية، وتبي

 في هذه ستخدام تورنس الذي تم تعريبه لالاختبار استخدام مما يبرر  النسختينًجدا بين

 .الدراسة

 من عدد على اعرف درجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار وعرضهت لاستبانة بناء -

 .هاالمحكمين إليجاد صدقها ومن ثم إيجاد ثبات

 .المحكمون في ضوء المالحظات التي أبداها إجراء التعديالت الالزمة -

  كل منالتنسيق مع مديري المدارس الثانوية على موعد لمدة ساعة من الزمن لتطبيق -

 .ستبانة واالختباراال
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 لضمان الحصول على أكبر ستبانةاالو ختبار اإلجابة عن االنتهاء منجمع البيانات فور اال -

ة والتأكد من استكمال البيانات سترجعتجابات المسوتم تدقيق اال. ستجاباتاالعدد ممكن من 

فقد تم . ًفيها، ومن اإلجابة عن جميع فقراتها تمهيدا لتفريغها ألغراض التحليل اإلحصائي

 على ستبانةنسخة من اال) 100( و تورنس للتفكير اإلبداعياختبارنسخة من ) 100( توزيع

 .ًيعا جمجاعهامديري المدارس الثانوية ومديراتها وتم استر

 . جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة -

تحديد درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان لمهارات التفكير  -

 جدول لوضع العالمات التي تم الحصول عليها بعد تصحيح إعدادتم عن طريق واإلبداعي 

 .هاختبار في (Torrance) ستباع الطريقة التي وضعها تورنا بإجابات المديرين عن األسئلة

 : المعادلة اآلتيةاستخدامب. (z-scores)كما تم تحويل هذه العالمات إلى درجات زائية 

   الوسط الحسابي–الدرجة 

  نحراف المعيارياال

  : تم تحديد ثالثة مستويات لمهارات التفكير اإلبداعي المعادلةوفي ضوء نتائج

  )1-(من المهارات الثالث أقل من إذا كانت الدرجة ألي : المستوى المنخفض -

 )1(+و ) 1-(إذا كانت الدرجة ألي من المهارات الثالث ما بين : المستوى المتوسط -

 )1(+إذا كانت الدرجة ألي من المهارات الثالث أكثر من : المستوى المرتفع -

تحديد درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان في عملية  -  -

 : المعادلة اآلتيةاستخدامبقرار صنع ال
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   القيمة الدنيا للبديل–القيمة العليا للبديل 

 عدد المستويات  

          5 – 1       =4      =1.33   

             3         3   

  2.33 -  1 من ةالمنخفضدرجة المشاركة 

  3.67 -  2.34 من درجة المشاركة المتوسطة

  5 - 3.68 من ةالمرتفعدرجة المشاركة 

  .(SPSS) الرزمة اإلحصائية استخدامًلبيانات إحصائيا بتحليل ا -

 .ستخالص النتائج ومناقشتهاا -

 

  المعالجة اإلحصائية

  : المعالجات اإلحصائية اآلتيةاستخداملقد تم 

 نحرافات المعياريةالحسابية واال  المتوسطاتاستخدام األول والثاني تم ينلإلجابة عن السؤال -

  .والرتب

العالقة  لمعرفة  (Pearson) بيرسون ارتباط معامل استخدامثالث تم لإلجابة عن السؤال ال -

ية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان لمهارات رتباطاال

 تورنس للتفكير اإلبداعي ودرجة مشاركة اختبار استخدامالتفكير اإلبداعي كما تقاس ب

 .المعلمين في عملية صنع القرار

 إليجاد الثبات لدرجة مشاركة المعلمين في  (Pearson) بيرسون ارتباطم معامل استخد -

.عملية صنع القرار
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  نتائج الدراسة :الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

ًتــضمن هــذا الفــصل عرضــا للنتــائج التــي توصــلت إليهــا هــذه الدراســة مــن خــالل اإلجابــة عــن 

  :وعلى النحو اآلتيأسئلتها، 

  : الذي ينص علىالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: ًأوال

 مـديري المـدارس الثانويـة فـي محافظـة العاصـمة عمـان لمهـارات التفكيـر اسـتخدام درجـة  مـا" 

  رنس للتفكير اإلبداعي؟ تواختباراإلبداعي كما تقاس ب

مهــارات لت الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة       لإلجابــة عــن هــذا الــسؤال تــم حــساب المتوســطا

 اختبــارالتفكيـر اإلبــداعي لـدى مــديري المـدارس الثانويــة فـي محافظــة العاصـمة عمــان كمـا يقــاس ب

  .ذلك) 5(، ويظهر الجدول تورنس للتفكير اإلبداعي

 )5(الجدول 

كير اإلبداعي لدى مديري المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتبة لمهارات التف):  6(الجدول 
 تورنس للتفكير اإلبداعي اختبارالمدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان كما تقاس ب

 .ًمرتبة تنازليا

 المتوسط  المھارة الرقم
 الحسابي

 ا$نحراف
 الرتبة  المعياري

 1 0.98 3.57  الطالقة 1

 2 0.70 1.52  المرونة 2

 3 0.10 0.97  األصالة 3

 - 0.48 2.02  لية للتفكير اإلبداعيالدرجة الك

Figure 5 المتوسطات الحسابية وا7نحرافات المعيارية والرتبة لمھارات التفكير ا7بداعي لدى مديري المدارس الثانوية في ):  6(الجدول 
ًا تورنس للتفكير ا7بداعي مرتبة تنازلياختبارمحافظة العاصمة عمان كما تقاس ب  

مهارات التفكير اإلبداعي لدى مديري لأن المتوسط الحسابي ) 5(يالحظ من الجدول 

 بلغ  تورنس للتفكير اإلبداعي قداختبارالمدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان كما يقاس ب
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، )0.97 - 3.57(بين للمهارات تراوحت المتوسطات الحسابية و، )0.48(بانحراف معياري ) 2.02(

الرتبة ب، و)0.98(وانحراف معياري ) 3.57( بمتوسط حسابي مهارة الطالقةلرتبة األولى اب توجاء

الرتبة بت ، وجاء)0.70(وانحراف معياري ) 1.52( بمتوسط حسابي مهارة المرونة  تالثانية جاء

  .)0.10(وانحراف معياري ) 0.97( بمتوسط حسابي مهارة األصالةاألخيرة 

ستخدمت معادلة ارة من مهارات التفكير اإلبداعي الثالث فقد  كل مهااستخدامولتحديد درجة 

مديري المدارس الثانوية في محافظة الدرجات الزائية لممارسة يبين ) 6(والجدول .  الزائيختباراال

  . ومستوياتهاالعاصمة عمان لمهارات التفكير اإلبداعي

  )6(الجدول 

 لعاصمة عماناارس الثانوية في محافظة  مديري المدستخدامالالزائية الدرجات ):  7(الجدول 
  ًمرتبة تنازليالمهارات التفكير اإلبداعي 

  درجة الممارسة  الدرجة الزائية  لمهارةا

  ةمرتفع 2.530  الطالقة

  ةمنخفض -0.790  المرونة

  ةمنخفض -0.003  األصالة

  توسطةم 0.579  الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي

Figure 6 ًاالدرجات الزائية لممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان لمھارات التفكير ا7بداعي مرتب):  7(الجدول 
 ًتنازليا

 إذ كانت الدرجة  وبدرجة مرتفعةلرتبة األولىبا جاءت طالقةالمهارة أن ) 6( الجدول يظهر

- (ية زائ الدرجة البلغتإذ وبدرجة منخفضة الرتبة الثانية بنة المروبينما جاءت ، )2.530 (الزائية

- (ًمهارة األصالة بالرتبة األخيرة وبدرجة منخفضة أيضا، إذ بلغت القيمة الزائية جاءت و، )0.790

  .متوسطةوبدرجة ) 0.579( أما الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي فقد بلغت ).0.003
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  : الذي ينص علىالثانية عن السؤال النتائج المتعلقة باإلجاب: ًثانيا

مــا درجــة مــشاركة معلمــي المــدارس الثانويــة فــي محافظــة العاصــمة عمــان فــي عمليــة صــنع  "

  القرار من وجهة نظر المديرين؟

درجــة للإلجابــة عــن هــذا الــسؤال تــم حــساب المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة         

محافظـة العاصـمة عمـان فـي عمليـة صـنع القـرار مـن وجهـة مشاركة معلمي المدارس الثانوية فـي 

  .ذلك) 7( على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة، ويظهر الجدول نظر المديرين

 )7(الجدول 

درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ):  8(الجدول 
  ً مرتبة تنازليا  عملية صنع القرار من وجهة نظر المديرينتلمجاالالعاصمة عمان 

 المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

 ا$نحراف
 الرتبة  المعياري

درجة 
 المشاركة

 مرتفعة 1 0.17 4.91 متابعة تنفيذ القرار 6

 مرتفعة 2 0.23 4.83  البديل لحل المشكلةاختيار 5

 مرتفعة 3 0.27 4.82 تحديد المشكلة 1

 مرتفعة 4 0.32 4.81 إيجاد البدائل 3

 مرتفعة 4 0.27 4.81 تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلة 4

 مرتفعة 6 0.29 4.78 تحليل المشكلة وجمع البيانات 2

 مرتفعة  0.19 4.83  الدرجة الكلية
Figure 7 رية والرتبة ودرجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة المتوسطات الحسابية وا1نحرافات المعيا):  8(الجدول

  ًالعاصمة عمان في عملية صنع القرار من وجھة نظر المديرين  مرتبة تنازليا

درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة العاصمة أن ) 7(يالحظ من الجدول 

  المتوسط الحسابي بلغرتفعة إذعمان في عملية صنع القرار من وجهة نظر المديرين كانت م

تراوحت  وجاءت مجاالت أداة الدراسة جميعها بدرجة مرتفعة، إذ ،)0.19(بانحراف معياري ) 4.83(

 متابعة تنفيذ القرارمجال ، وجاء في الرتبة األولى )4.78 - 4.91(المتوسطات الحسابية بين 
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 البديل اختيارمجال ثانية جاء ، وفي الرتبة ال)0.17(وانحراف معياري ) 4.91(بمتوسط حسابي 

األخيرة قبل في الرتبة  ، وجاء)0.23(وانحراف معياري ) 4.83( بمتوسط حسابي لحل المشكلة

 ينوانحراف) 4.81(بمتوسط حسابي   إيجاد البدائل، و تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلةمجالي 

 تحليل المشكلة وجمع البياناتمجال   وجاء في الرتبة األخيرة على التوالي)0.27(،)0.32 (ينمعياري

أما بالنسبة لمجاالت صنع القرار فكانت النتائج . )0.29(وانحراف معياري ) 4.78(بمتوسط حسابي 

  -:على النحو اآلتي

  القرار تنفيذ متابعةمجال  .1

هر  ، ويظالقرار تنفيذ متابعةلمجال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية         

  .ذلك) 8(الجدول 
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  )8(جدول ال

درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة   :)9(جدول ال
  ً مرتبة تنازليا  من وجهة نظر المديرينمتابعة تنفيذ القرارالعاصمة عمان في عملية صنع القرار لمجال 

رقم 
  الفقرة

 الفقرة

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة

 درجة
 المشاركة

 مرتفعة 1 0.24 4.94 .أحث المعلمين على تنمية روح المسؤولية لديهم عند تنفيذ القرار 7

 مرتفعة 1 0.24 4.94 .أشرك المعلمين في عملية تقويم تنفيذ القرار 8

 مرتفعة 3 0.27 4.92 .أتابع والمعلمين خطة عمل لمتابعة تنفيذ القرار 1

 مرتفعة 3 0.27 4.92 .أختار والمعلمين األسلوب المناسب إلعالن القرار 3

 مرتفعة 3 0.27 4.92 .أحدد والمعلمين من سيتولى تنفيذ القرار 5

 مرتفعة 3 0.31 4.92 .أحدد والمعلمين الموارد البشرية والمادية الالزمة لتنفيذ القرار 6

 مرتفعة 7 0.31 4.89 .ناسب لتنفيذ القرارأختار والمعلمين الوقت الم 4

 مرتفعة 8 0.34 4.87 .أصوغ والمعلمين قرار حل المشكلة بصورة مختصرة واضحة 2

 مرتفعة  0.17 4.91  الدرجة الكلية

Figure 8 لمي المدارس الثانوية في محافظة المتوسطات الحسابية وا1نحرافات المعيارية والرتبة ودرجة مشاركة مع):  9(الجدول 
ًالعاصمة عمان في عملية صنع القرار لمجال متابعة تنفيذ القرار من وجھة نظر المديرين  مرتبة تنازليا  

أن درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة العاصمة ) 8(      يالحظ من الجدول  

كانت مرتفعة إذ    من وجهة نظر المديرينقرارمتابعة تنفيذ العمان في عملية صنع القرار لمجال 

، وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بدرجة )0.17(بانحراف معياري ) 4.91(بلغ المتوسط الحسابي 

  )7 ( ة، وجاء في الرتبة األولى الفقر)4.87 - 4.94(مرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 التي  )8 ( الفقرةو" وح المسؤولية لديهم عند تنفيذ القرارأحث المعلمين على تنمية ر "التي تنص على

وانحراف معياري ) 4.94(بمتوسط حسابي  "أشرك المعلمين في عملية تقويم تنفيذ القرار "تنص على

أختار والمعلمين الوقت "التي تنص على  ) 4(  في الرتبة قبل األخيرة الفقرة ت، وجاء)0.24(

 في الرتبة ت، وجاء)0.31(وانحراف معياري ) 4.89(ط حسابي بمتوس" المناسب لتنفيذ القرار
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  "أصوغ والمعلمين قرار حل المشكلة بصورة مختصرة واضحة" التي تنص على  )2( الفقرة األخيرة 

  .)0.34(وانحراف معياري ) 4.87(بمتوسط حسابي 

  

   لحل المشكلةالبديل اختيار .2

 اختيارمجال  والرتبة ودرجة المشاركة لفقرات عياريةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم

  ذلك) 9( ، ويظهر الجدول البديل لحل المشكلة

  )9(جدول ال

درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة  :)10(جدول ال
 من وجهة نظر البديل لحل المشكلة اختيارمحافظة العاصمة عمان في عملية صنع القرار لمجال 

  ً مرتبة تنازليا المديرين

رقم 
  الفقرة

 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة

 درجة
 المشاركة

 مرتفعة 1 0.24 4.94 .أختار والمعلمين البديل الذي يتناسب مع زمن تنفيذه 4

5 

 ألهداف أختار والمعلمين البديل لحل المشكلة في ضوء نظرة شاملة

 .المدرسة

 مرتفعة 2 0.31 4.89

 مرتفعة 2 0.31 4.89 .أفاضل والمعلمين بين البدائل المقترحة لحل المشكلة 6

3 

أختار والمعلمين البديل الذي يتناسب مع الموارد المادية والبشرية 

  .المتاحة

 مرتفعة 4 0.33 4.88

 مرتفعة 5 0.34 4.87 . البديل المناسباختيارأستعين بالمعلمين في  7

 مرتفعة 6 0.42 4.81 .أختار والمعلمين البديل الذي يستلزم اقل نسبة من التكاليف 2

 مرتفعة 7 0.47 4.77 .أختار والمعلمين البديل الذي يتضمن اقل نسبة مخاطرة 1

 مرتفعة  0.23 4.83  الدرجة الكلية

Figure 9 حسابية وا1نحرافات المعيارية والرتبة ودرجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة المتوسطات ال): 10(الجدول 
ً البديل لحل المشكلة من وجھة نظر المديرين  مرتبة تنازليااختيارالعاصمة عمان في عملية صنع القرار لمجال   

فظة العاصمة أن درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محا) 9(      يالحظ من الجدول  

كانت   من وجهة نظر المديرين  البديل لحل المشكلةاختيارعمان في عملية صنع القرار لمجال 
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، وجاءت فقرات هذا المجال )0.23(بانحراف معياري ) 4.83(مرتفعة إذ بلغ المتوسط الحسابي 

لرتبة ، وجاء في ا)4.77 - 4.94(جميعها بدرجة مرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

بمتوسط " أختار والمعلمين البديل الذي يتناسب مع زمن تنفيذه " التي تنص على )4 ( ةاألولى الفقر

  التي تنص على )5 ( ة الفقرالثانيةوجاء في الرتبة  ،)0.24(وانحراف معياري ) 4.94(حسابي 

أفاضل  ) " 6( و " أختار والمعلمين البديل لحل المشكلة في ضوء نظرة شاملة ألهداف المدرسة"

، )0.31(وانحراف معياري ) 4.89(بمتوسط حسابي " والمعلمين بين البدائل المقترحة لحل المشكلة 

أختار والمعلمين البديل الذي يستلزم اقل  " التي تنص على )2( وجاء في الرتبة قبل األخيرة الفقرة 

 في الرتبة األخيرة توجاء، )0.31(وانحراف معياري ) 4.89(بمتوسط حسابي  "  نسبة من التكاليف

 بمتوسط  "قل نسبة مخاطرةأأختار والمعلمين البديل الذي يتضمن " التي تنص على  )1( الفقرة 

  .)0.34(وانحراف معياري ) 4.87(حسابي 

  المشكلة تحديدمجال  .3

 )10( ، ويظهر الجدول تحديد المشكلةلمجال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  .ذلك
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  )10(جدول ال

درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة  :)11(جدول ال
   من وجهة نظر المديرينتحديد المشكلةلمجال  محافظة العاصمة عمان في عملية صنع القرار

  ًمرتبة تنازليا

رقم 

  الفقرة

 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

  الرتبة

 درجة
 المشاركة

 مرتفعة 1 0.36 4.85 .أطلب من المعلمين تحديد أولويات المشكلة 6

 مرتفعة 2 0.37 4.84 .أشرك المعلمين في إبداء الرأي لتشخيص المشكلة 1

4 

أطلب من المعلمين األخذ في االعتبار جميع الجوانب التي تؤثر 

 .على المشكلة

 مرتفعة 2 0.40 4.84

 مرتفعة 4 0.39 4.82 .أستعين بلجان من المعلمين لتحديد المشكلة 5

3 

أوجه المعلمين للتركيز على تشخيص المشكلة أكثر من التركيز على 

 .إيجاد الحل

 مرتفعة 5 0.44 4.81

 مرتفعة 6 0.41 4.79 .أعطي الفرصة للمعلمين للتعرف إلى العامل المؤثر في هذه المشكلة 2

 مرتفعة  0.27 4.82  الدرجة الكلية

Figure 10 المتوسطات الحسابية وا1نحرافات المعيارية والرتبة ودرجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة ): 11(الجدول
  ًالعاصمة عمان في عملية صنع القرار لمجال تحديد المشكلة من وجھة نظر المديرين  مرتبة تنازليا

أن درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة العاصمة ) 10(   يالحظ من الجدول     

كانت مرتفعة إذ بلغ   من وجهة نظر المديرين تحديد المشكلةعمان في عملية صنع القرار لمجال 

، وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بدرجة )0.27(بانحراف معياري ) 4.82(المتوسط الحسابي 

  )6 ( ة، وجاء في الرتبة األولى الفقر)4.79 - 4.85(إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين مرتفعة، 

وانحراف ) 4.85(بمتوسط حسابي  " أطلب من المعلمين تحديد أولويات المشكلة "التي تنص على

أشرك المعلمين في إبداء  " التي تنص على )1 ( ة الفقرالثانيةوجاء في الرتبة  ،)0.36(معياري 

أطلب من المعلمين األخذ في االعتبار  " التي تنص على )4 ( الفقرةو " أي لتشخيص المشكلةالر

 و ،)0.37(وانحراف معياري ) 4.84(بمتوسط حسابي " جميع الجوانب التي تؤثر على المشكلة
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أوجه المعلمين  " التي تنص على )3(  وجاء في الرتبة قبل األخيرة الفقرة على الترتيب، ) 0.40(

) 4.81(بمتوسط حسابي "  ركيز على تشخيص المشكلة أكثر من التركيز على إيجاد الحلللت

أعطي الفرصة " التي تنص على )2(الفقرة ، وجاء في الرتبة األخيرة )0.44(وانحراف معياري 

وانحراف معياري ) 4.79( بمتوسط حسابي   "للمعلمين للتعرف إلى العامل المؤثر في هذه المشكلة

)0.41(.  

  البدائلإيجاد  مجال .4

) 11( ، ويظهر الجدول إيجاد البدائللمجال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  .ذلك

  )11(جدول ال

درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ): 12(جدول ال
 من وجهة نظر إيجاد البدائللمجال  صنع القرارفي محافظة العاصمة عمان في عملية 

  ً مرتبة تنازليا المديرين

رقم 
  الفقرة

 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة

 درجة
 المشاركة

 مرتفعة 1 0.37 4.87  .أصنف والمعلمين بدائل حل المشكلة 6

4 

ند أطلب من المعلمين األخذ باالعتبار المتغيرات غير المتوقعة ع

 .تحديد البدائل لحل المشكلة

 مرتفعة 2 0.44 4.85

 مرتفعة 3 0.41 4.82 .أدرس والمعلمين درجة توافق البدائل مع طبيعة المشكلة 5

1 

أوجه المعلمين اعتماد التفكير االبتكاري في إيجاد الحلول المناسبة 

 .للمشكلة

 مرتفعة 4 0.42 4.81

 مرتفعة 5 0.45 4.76 .ل لحل المشكلةأشكل فريق عمل من المعلمين لوضع بدائ 2

3 

أشجع المعلمين على تقديم األفكار المناسبة لصياغة بدائل مقبولة 

 .لحل المشكلة

 مرتفعة 6 0.47 4.73

 مرتفعة  0.32 4.81  الدرجة الكلية

Figure 11 تبة ودرجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة المتوسطات الحسابية وا1نحرافات المعيارية والر): 12(الجدول
  ًالعاصمة عمان في عملية صنع القرار لمجال إيجاد البدائل من وجھة نظر المديرين  مرتبة تنازليا
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أن درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة العاصمة ) 11(      يالحظ من الجدول  

كانت مرتفعة إذ بلغ   من وجهة نظر المديرين يجاد البدائلإعمان في عملية صنع القرار لمجال 

، وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بدرجة )0.32(بانحراف معياري ) 4.81(المتوسط الحسابي 

 ) 6 ( ة، وجاء في الرتبة األولى الفقر)4.73 - 4.87(مرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

وانحراف معياري ) 4.87(بمتوسط حسابي " دائل حل المشكلةأصنف والمعلمين ب" التي تنص على

أطلب من المعلمين األخذ باالعتبار  "التي تنص على  )4 ( ة الفقرالثانيةوجاء في الرتبة  ،)0.37(

وانحراف ) 4.85(بمتوسط حسابي  " المتغيرات غير المتوقعة عند تحديد البدائل لحل المشكلة

أشكل فريق عمل من المعلمين لوضع   ) "2( قبل األخيرة الفقرة وجاء في الرتبة  ،)0.37(معياري 

، وجاء في الرتبة األخيرة )0.45(وانحراف معياري ) 4.76(بمتوسط حسابي  "  بدائل لحل المشكلة

أشجع المعلمين على تقديم األفكار المناسبة لصياغة بدائل مقبولة لحل " التي تنص على )3(الفقرة 

  .)0.47(وانحراف معياري ) 4.73(بي  بمتوسط حسا  "المشكلة

  

   المتاحة لحل المشكلةالبدائل تقييممجال  .5

،  تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلةلمجال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .ذلك) 12(ويظهر الجدول 
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  )12(جدول ال

درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية لة والرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري: )13(جدول ال
تقييم البدائل المتاحة لحل لمجال  في محافظة العاصمة عمان في عملية صنع القرار

  ً مرتبة تنازليا  من وجهة نظر المديرينالمشكلة

رقم 
  الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة

 درجة
 المشاركة

5 
ه لحل اختيار قيمة تكاليف البديل الذي تم أدرس والمعلمين

 .المشكلة
 مرتفعة 1 0.33 4.88

 مرتفعة 2 0.36 4.85 .أدرس والمعلمين الحلول البديلة في ظل الظروف البيئية 1

 مرتفعة 2 0.44 4.85 .أختبر والمعلمين البدائل المقترحة لحل المشكلة 11

 مرتفعة 4 0.42 4.84 .آخذ باالعتبار الوقت الالزم لتنفيذ البديل 8

 مرتفعة 5 0.41 4.82 .آخذ باالعتبار درجة استجابة المعلمين وتقبلهم للبديل 7

 مرتفعة 5 0.41 4.82 .أشرك المعلمين في تقييم البدائل المتاحة 10

 مرتفعة 7 0.40 4.80 .أحدد والمعلمين البدائل الصالحة لحل المشكلة 2

3 
لبديل في ضوء الموارد أراعي والمعلمين إمكانية تنفيذ ا

 .المادية والبشرية
 مرتفعة 7 0.43 4.80

 مرتفعة 7 0.43 4.80 .أتناقش والمعلمين األمور المترتبة على تنفيذ البديل 6

9 
 األفضل ختيارأقارن والمعلمين البدائل المقترحة وصوال ال

 .منها
 مرتفعة 10 0.52 4.76

12 
 للتعرف على ستخدم والمعلمين التحليل الكمي ما أمكنأ

 .العائد والكلفة لكل بديل
 مرتفعة 11 0.59 4.75

 مرتفعة 12 0.51 4.72 .ستبعد والمعلمين البدائل التي تكون إمكانية تنفيذها صعبةأ 4

 مرتفعة  0.27 4.81  الدرجة الكلية
Figure 12 ية والرتبة لدرجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة المتوسطات الحسابية وا1نحرافات المعيار): 13(الجدول 
 العاصمة عمان في عملية صنع القرار لمجال تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلة من وجھة نظر المديرين  مرتبة تنازليا
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مة أن درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة العاص) 12(يالحظ من الجدول         

  من وجهة نظر المديرين تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلةعمان في عملية صنع القرار لمجال 

، وجاءت فقرات هذا )0.27(بانحراف معياري ) 4.81(كانت مرتفعة إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، وجاء في )4.72 - 4.88(المجال جميعها بدرجة مرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

ه لحل اختيارأدرس والمعلمين قيمة تكاليف البديل الذي تم  " التي تنص على )5 ( ةرتبة األولى الفقرال

 1 ( تان الفقرالثانيةوجاء في الرتبة  ،)0.33(وانحراف معياري ) 4.88(بمتوسط حسابي  " المشكلة

 التي )11 (لفقرةاو "أدرس والمعلمين الحلول البديلة في ظل الظروف البيئية " علىان تنصانتل ال)

وانحراف ) 4.85( بمتوسط حسابي "أختبر والمعلمين البدائل المقترحة لحل المشكلة "تنص على

  التي تنص على)12(وجاء في الرتبة قبل األخيرة الفقرة على الترتيب، ) 0.44(و ،)0.36(معياري 

بمتوسط حسابي "   بديلستخدم والمعلمين التحليل الكمي ما أمكن للتعرف على العائد والكلفة لكلأ"

ستبعد أ" التي تنص على )4(الفقرة ، وجاء في الرتبة األخيرة )0.59(وانحراف معياري ) 4.75(

وانحراف معياري ) 4.72( بمتوسط حسابي  "والمعلمين البدائل التي تكون إمكانية تنفيذها صعبة

)0.51(.  

   وجمع البياناتالمشكلة تحليلمجال  .6

 ،  وجمع البياناتالمشكلة تحليللمجال حسابية واالنحرافات المعيارية تم حساب المتوسطات ال

  ذلك) 13(ويظهر الجدول 
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  )13(جدول ال

درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة : )14(جدول ال
من  مشكلة وجمع البياناتتحليل اللمجال  في محافظة العاصمة عمان في عملية صنع القرار
  ً مرتبة تنازليا وجهة نظر المديرين

رقم 
  الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة

 درجة
 المشاركة

 مرتفعة 1 0.46 4.82 .أحدد والمعلمين البيانات ذات العالقة بالمشكلة 4

 مرتفعة 2 0.39 4.81 .أحدد والمعلمين ماهية المشكلة بالنسبة للمدرسة 1

3 
أحدد والمعلمين نوعية القرار الالزم لحلها، هل هو نهائي أم 

 .مؤقت، أم مرحلي
 مرتفعة 3 0.45 4.80

6 
حرص على أن تكون البيانات دقيقة وذات عالقة أ

 .بالمشكلة
 مرتفعة 4 0.43 4.79

 مرتفعة 5 0.42 4.77 .أحدد والمعلمين حجم المشكلة 2

8 
 إلى أصحاب الخبرة في طلب من المعلمين الرجوعأ

 .الحصول على بيانات ذات صلة بالمشكلة
 مرتفعة 5 0.49 4.77

7 
حرص على الحصول على بيانات كمية ذات عالقة أ

 .بالمشكلة
 مرتفعة 7 0.45 4.76

5 
جمع والمعلمين البيانات ذات عالقة بالمشكلة بوسائل أ

 .)االستقصاء، والمشاهدة، والزيارات الميدانية( متعددة
 مرتفعة 8 0.57 4.72

 مرتفعة  0.29 4.78  الدرجة الكلية
Figure 13 المتوسطات الحسابية وا1نحرافات المعيارية والرتبة ودرجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة ): 14(الجدول 

ًانات من وجھة نظر المديرين  مرتبة تنازلياالعاصمة عمان في عملية صنع القرار لمجال تحليل المشكلة وجمع البي  

أن درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة العاصمة ) 13(      يالحظ من الجدول  

كانت   من وجهة نظر المديرين تحليل المشكلة وجمع البياناتعمان في عملية صنع القرار لمجال 

، وجاءت فقرات هذا المجال )0.29( معياري بانحراف) 4.78(مرتفعة إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، وجاء في الرتبة )4.72 - 4.82(جميعها بدرجة مرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
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بمتوسط " أحدد والمعلمين البيانات ذات العالقة بالمشكلة " التي تنص على )4 ( ةاألولى الفقر

  التي تنص على )1 ( ة الفقرالثانيةتبة وجاء في الر ،)0.46(وانحراف معياري ) 4.82(حسابي 

وانحراف معياري ) 4.81(بمتوسط حسابي " أحدد والمعلمين ماهية المشكلة بالنسبة للمدرسة"

حرص على الحصول على أـ "التي تنص على  )7( وجاء في الرتبة قبل األخيرة الفقرة  ،)0.39(

، وجاء في )0.45( وانحراف معياري )4.76(بمتوسط حسابي  "  بيانات كمية ذات عالقة بالمشكلة

جمع والمعلمين البيانات ذات عالقة بالمشكلة بوسائل أ" التي تنص على )5(الفقرة الرتبة األخيرة 

وانحراف معياري ) 4.72( بمتوسط حسابي  ") االستقصاء، والمشاهدة، والزيارات الميدانية( متعددة

)0.57(.  

  

  : الذي ينص على السؤال الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن: ًثالثا

مديري  استخدامدرجة  بين (α ≤ 0.05)عند مستوى  هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية" 

 اختباربقاس تمهارات التفكير اإلبداعي كما المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان ل

  تورنس للتفكير اإلبداعي ودرجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار؟

 

مهارات التفكير  استخدامدرجة   بينرتباطمعامل اال تم حساب الثالثلإلجابة عن السؤال        

 تورنس للتفكير اختبارباإلبداعي لمديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان كما يقاس 

دول   والج بيرسون،ارتباط  معاملاستخدام باإلبداعي ودرجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار

  .يبين هذه النتائج) 14(
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  )14(الجدول 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان   بينرتباطمعامل االقيم  ):15(الجدول 
 تورنس للتفكير اإلبداعي ودرجة مشاركة اختباربقاس تمهارات التفكير اإلبداعي كما ل

   بيرسونارتباط  معاملاستخدام بالمعلمين بعملية صنع القرار

الدرجة الكلية   اصالة  المرونة  الط�قة المجال
  للتفكيرا�بداعي

 0-06. 0.05 0-16. 0-10. المشكلة تحديد

 0.09 0.09 0-17. 0.08 المشكلة تحليل

 0.03 0.10 0-107. 0-02. البدائل إيجاد

 0-09. 0.04 0-08. 0-15. البدائل تقييم

 0.09 0.03 0-09. 0-14. البديل اختيار

*-24. 0-11. 0-05. 0**-26. القرار تنفيذ متابعة
0 

 0-06. 0.05 0-15. 0-11.  للمشاركة بعملية صنع القرارالكلية الدرجة

 (α ≤ 0.05)ذات د�لة إحصائية عند مستوى   * 
 (α ≤ 0.01) ذات د�لة إحصائية عند مستوى   **

Figure 14  بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان لمھارات التفكير رتباطعامل ا1م): 15(الجدول 
  بيرسونارتباط معامل استخدام تورنس للتفكير ا7بداعي ودرجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار باختبارا7بداعي كما تقاس ب

) (α ≤ 0.05حـصائية عنـد مـستوى عالقـة ذات داللـة إ عـدم وجـود )14(يظهر من الجدول 

 التفكيـر اإلبـداعي لمهـاراتفـي محافظـة العاصـمة عمـان مـديري المـدارس الثانويـة  اسـتخدامدرجـة  بـين

 بلـــغ إذ  تـــورنس للتفكيـــر اإلبـــداعي ودرجـــة مـــشاركة المعلمـــين بعمليـــة صـــنع القـــراراختبـــاربقـــاس تكمـــا 
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  ذات داللــة إحــصائية عنــد ســلبية ةيــارتباط وجــود عالقــة، كمــا يالحــظ )-0.06(  رتبــاطمعامــل اال

متابعـة تنفيـذ القـرار وبـين الدرجـة الكليـة لمهـارات التفكيـر اإلبـداعي،   مجالبين) (α ≤ 0.05مستوى 

  ذات داللــة إحـصائية عنـد مــستوى سـلبية يـةارتباط وجــود عالقـة ،)-0.24 (رتبـاطإذ بلغـت معامـل اال

α ≤ 0.01) (رتباطارة الطالقة إذ بلغ معامل اال مجال متابعة تنفيذ القرار وبين مهبين) 0.26-.(  
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   مناقشة النتائج والتوصيات:الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

هـدفت هـذه الدراســة التعـرف إلـى مهــارات التفكيـر اإلبــداعي لـدى مـديري المــدارس الثانويـة فــي 

  .ن وعالقتها بدرجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القرارمحافظة العاصمة عما

  :ًويتناول هذا الفصل مناقشة ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتفسيرها وفقا ألسئلتها

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ًأوال

 لمهارات التفكير  محافظة العاصمة عمانيمديري المدارس الثانوية ف استخدام درجة ما

   تورنس للتفكير اإلبداعي؟اختبارقاس بت كما اإلبداعي

مهارات التفكير اإلبداعي لدى مديري المدارس ل أن المتوسط الحسابي أظهرت نتائج الدراسة

) 2.02( بلغ  تورنس للتفكير اإلبداعي قداختبارالثانوية في محافظة العاصمة عمان كما يقاس ب

 ت، وجاء)0.97 - 3.57(بين للمهارات طات الحسابية تراوحت المتوسو، )0.48(نحراف معياري إب

الرتبة الثانية ب، و)0.98(وانحراف معياري ) 3.57( بمتوسط حسابي مهارة الطالقةالرتبة األولى ب

الرتبة األخيرة بت ، وجاء)0.70(وانحراف معياري ) 1.52( بمتوسط حسابي مهارة المرونة  تجاء

 أما فيما يتعلق بدرجة ممارسة .)0.10(نحراف معياري وا) 0.97( بمتوسط حسابي مهارة األصالة

 وبعد تطبيق معادلة مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان لمهارات التفكير اإلبداعي،

) 2.530( الزائي تبين أن مهارة الطالقة حصلت على الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ختباراال

) 0.790- (ألصالة على درجة منخفضة بمتوسطين حسابيين وبدرجة مرتفعة وحصلت المرونة وا

وبدرجة ) 0.579( وبلغت الدرجة الزائية الكلية للتفكير اإلبداعي .على التوالي) 0.003- (و
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 من التفكير اإلبداعي متوسطةويستدل من هذه النتائج أن مديري المدارس يتمتعون بدرجة . توسطةم

فة في أثناء عملهم اليومي داخل المدرسة، سواء ما يتعلق قد تساعدهم على مواجهة المواقف المختل

وقد .  ما يتعلق بالمناهج الدراسية واألمور األكاديمية بشكل عامابعالقات التفاعل مع اآلخرين أم

 ، توليد األفكار بحرية تامةعلىيعزى ذلك إلى ارتفاع درجة الطالقة لديهم مما يعني مقدرة المديرين 

ًفضال عن مقدرتهم على تقديم الحلول . د كبير من األفكار أو المترادفاتوتمكنهم من تقديم عد

  . ستجابات للحاالت والمواقف اليومية المتعددةالمناسبة والمتفقة مع متطلبات البيئة التربوية وتقديم اال

رتفاع أما التفاوت بين هذه المهارات من حيث درجة ممارستها، كما ينعكس ذلك في اال

فتقار هؤالء المديرين إلى خصائص مهارة افربما يعزى ذلك إلى لمتوسطات الحسابية افي نخفاض واال

المرونة كما تبدو في عدم تمكنهم من توليد أنماط متنوعة من التفكير وعدم مقدرتهم على تغيير 

وفيما يتعلق بمهارة األصالة، فقد تعزى الدرجة المنخفضة إلى عدم تمكن المديرين . تجاهات تفكيرهما

ن تقديم أفكار مبتكرة يمكن من خاللها معالجة كثير من الحاالت الصعبة التي تتطلب هذا النوع م

وربما كان السبب وراء تدني درجتي مهارتي المرونة واألصالة إلى تخوف المديرين من . من التفكير

   . مناسبالمجازفة أو خوض تجارب جديدة وربما كان السبب تردد هؤالء المديرين في صنع القرار ال
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ًثانيا

ما درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية فى محافظة العاصمة عمان في عملية صنع القرار 

  من وجهة نظر المديرين؟

درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان أن  أظهرت نتائج الدراسة

) 4.83 ( المتوســط الحــسابي بلــغالقــرار مــن وجهــة نظــر المــديرين كانــت مرتفعــة إذفــي عمليــة صــنع 

ـــــاري  ـــــانحراف معي تراوحـــــت  وجـــــاءت مجـــــاالت أداة الدراســـــة جميعهـــــا بدرجـــــة مرتفعـــــة، إذ ،)0.19(ب

 متابعـــة تنفيـــذ القـــرارمجـــال ، وجـــاء فـــي الرتبـــة األولـــى )4.78 -4.91(المتوســـطات الحـــسابية بـــين 

 البــديل اختيــارمجــال ، وفــي الرتبــة الثانيــة جــاء )0.17(نحــراف معيــاري وا) 4.91(بمتوســط حــسابي 

األخيـــرة قبـــل فـــي الرتبـــة  ، وجـــاء)0.23(وانحـــراف معيـــاري ) 4.83( بمتوســـط حـــسابي لحـــل المـــشكلة

 ينوانحـــراف) 4.81(بمتوســـط حـــسابي   إيجـــاد البـــدائل، و تقيــيم البـــدائل المتاحـــة لحـــل المــشكلةمجــالي 

تحليــــل المــــشكلة وجمــــع مجــــال  وجــــاء فــــي الرتبــــة األخيــــرة علــــى التــــوالي) 0.27(،)0.32 (ينمعيــــاري

  .)0.29(وانحراف معياري ) 4.78( بمتوسط حسابي البيانات

 لمعالجـة المـديرينوقد يعزى هذا المستوى المرتفع من النتائج إلى الصالحية الممنوحة لهـؤالء 

 . فــي عمليــة صــنع القــرارًناســبا مــا يرونــه م، وتفــويضا المتعلقــة بطبيعــة عملهــمالموضــوعات والقــضاي

وربمــا جــاءت هــذه النتيجــة بنــاء علــى رغبــة المعلمــين فــي المــشاركة فــي عمليــة صــنع القــرار، والتــي قــد 

رتقاء بها، أو قد يرون في هذه المـشاركة م في تطوير العملية التربوية واالًيرون فيها إسهاما من عنده

سة لبعض اإلجراءات المتعلقة بالموضوع محل القـرار، ًإثباتا إلمكاناتهم، وفرصة لتطوير ذواتهم وممار

وقـــد تعـــزى هـــذه النتيجـــة إلـــى رؤيـــة المـــدير لهـــذه العمليـــة بوصـــفها عمليـــة ديمقراطيـــة قـــد تعكـــس مـــدى 
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ناعـه بجـدواها وأهميتهـا فـي العمـل تقاًممارسته للنمط الديمقراطي في التعامل مع اآلخرين، فـضال عـن 

 هــي ًنعكاســا لمــا يــراه المــديرون بــأن عمليــة صــنع القــراراالنتيجــة وربمــا كانــت هــذه . اإلداري التربــوي

ّعملية حساسة ومسؤولية إدارية، تترتب عليها نتائج قد تكون حاسمة، وال يريـد هـؤالء المـديرون تحمـل 

هذه المسؤولية لوحدهم، فيشركون المعلمين في هذه العملية، أو قد ينطلق المديرون من فكـرة أن تعـدد 

ن العقــل الواحــد، وبمــا أن المعلمــين يهمهــم معظــم القــرارات التــي تــصنع فــي المدرســة، العقــول أفــضل مــ

ًفــال بــد مــن إشــراكهم للحــصول علــى مــدخالت أكثــر، قــد تكــون عــامال فــاعال فــي الوصــول إلــى القــرار  ً

  .الرشيد

ٕأمــا فيمــا يتعلــق بمجــاالت صــنع القــرار، فإنهــا وان جــاءت جميعهــا بدرجــة مرتفعــة مــن حيــث 

مجـال متابعـة : قد إرتأت الباحثـة مناقـشة المجـالين األول واألخيـر مـن حيـث الترتيـب وهمـاالمشاركة، ف

  :تنفيذ القرار، ومجال تحليل المشكلة وجمع البيانات وكما يأتي

  :مجال متابعة تنفيذ القرار

) 0.17(وانحــراف معيــاري ) 4.91( علــى الرتبــة األولــى بمتوســط حــسابي حــصل هــذا المجــال

وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلــى رغبــة المــديرين فــي تنميــة روح المــسؤولية لــدى . تفعــةوبدرجــة مــشاركة مر

ّالمعلمين، من خالل الطلب منهم التأكد من أن القرار الذي تم اتخـاذه، قـد نفـذ بالـشكل المطلـوب، ألن 

ا أو ربمــا جــاءت هــذه الدرجــة المرتفعــة لهــذ.  هــو التطبيــق العملــي لمــا أريــد فــي القــرار مــن إجــراءالتنفيــذ

 فـي إشـراك المعلمـين فـي عمليـة تقـويم التنفيـذ، والتوصـل إلـى نقـاط القـوة المجال ألن المـديرين يرغبـون

تفــاق مــع المعلمــين بــصدد اوقــد يريــد المــديرون التوصــل إلــى . ونقــاط الــضعف فــي عمليــة التنفيــذ هــذه
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تفــاق علــى  الجميــع مــن متابعــة تنفيــذه، فــي ضــوء االكناألســلوب المناســب إلعــالن القــرار، حتــى يــتم

  .تحديد الوقت المناسب لتنفيذ القرار

  مجال تحليل المشكلة وجمع البيانات

علــى الــرغم مــن أن هــذا المجــال حــصل علــى الرتبــة الــسادسة واألخيــرة إال أن درجــة المــشاركة 

وربمــا جــاءت هــذه ). 0.29(بــانحراف معيــاري ) 4.78( مرتفعــة إذ بلــغ المتوســط الحــسابي  كانــتفيــه

ألن المـــديرين يـــستعينون بـــالمعلمين لتحديـــد البيانـــات ذات الـــصلة بالمـــشكلة موضـــوع النتيجـــة مرتفعـــة 

ن هنـــاك قـــرارات عـــدة تتخـــذ، وكـــل قـــرار بحاجـــة إلـــى تحليـــل للمـــشكلة التـــي يتخـــذ القـــرار إ إذالبحـــث، 

بصددها، ويتطلب كل قرار بيانات قد تكون كثيرة أو قليلة، فإن المديرين بمفردهم ال يستطيعون القيام 

نشغالهم باألعمال اإلدارية التي قـد تحـول دون قيـامهم  المهمات، إما لصعوبة جمع البيانات إو البهذه

ًكمــا أن تحديـد المــشكلة لــيس أمـرا هينــا، وان المــدير لوحـده ال يكــون ملمــا بــدقائق . بالمهمـات المطلوبــة ً ًٕ

 التوصـل إلـى القـرار األمور، لذا يلجأ إلى المعلمين في هذا األمر لتحديد المشكلة بوضوح حتى يسهل

 ولمــا كانــت البيانــات المتعلقــة بالمــشكلة موضــوع البحــث متعــددة ومتنوعــة المــصادر ويتعــذر .المناســب

على شخص بمفرده القيام بجمع هذه البيانات، لـذا فهـو يـشرك المعلمـين فـي هـذه العمليـة لعـدة أسـباب 

هيـة المـشكلة وماهيـة المعلومـات طـالع المعلمـين علـى مااسرعة التوصل إلى القرار المناسـب، و: منها

ٕ، وامكانية تخاذ قرار بشأنها، وتخفيف العبء عن كاهله، وتحميل المعلمين مسؤولية القرارالمطلوبة ال

  .عتبار أن القرار قد اتخذ بمشاركة المعلمين فمن شارك في قرار ما، يعمل على تنفيذهامتابعة تنفيذه ب
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  :ال الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤ: ًثالثا

مــديري  اســتخدام بــين درجــة (a≤0.05)هــل هنــاك عالقــة ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى

 اختبـار التفكيـر اإلبـداعي كمـا تقـاس ب لمهـاراتّالمدارس الثانويـة فـي محافظـة العاصـمة عمـان

  تورانس للتفكير اإلبداعي ودرجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار؟

درجـة  بـين) (α ≤ 0.05القة ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى ع عدم وجودأظهرت النتائج 

قـاس ت التفكيـر اإلبـداعي كمـا لمهـاراتفـي محافظـة العاصـمة عمـان  مـديري المـدارس الثانويـة استخدام

  رتباط معامل االبلغ إذ  تورنس للتفكير اإلبداعي ودرجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القراراختبارب

    ذات داللة إحصائية عند مستوىسلبية يةارتباط جود عالقةو، كما يالحظ  )0.06-(

 α ≤ 0.05) (متابعة تنفيذ القرار وبين الدرجة الكلية لمهارات التفكير اإلبداعي، إذ بلغت  مجالبين 

    ذات داللة إحصائية عند مستوىسلبية يةارتباط وجود عالقةو  ،)0.24- (رتباط معامل االقيمة

α ≤ 0.01) (رتباطابعة تنفيذ القرار وبين مهارة الطالقة إذ بلغ معامل اال مجال متبين) -0.26.(  

يــــة الــــسلبية إلــــى الدرجــــة المنخفــــضة فــــي مهــــارتي المرونــــة رتباطوقــــد تعــــزى هــــذه العالقــــة اال

وعلــى مــا يبــدو فــإن المــديرين . ًا علــى عمليــة المــشاركة فــي صــنع القــراريواألصــالة ممــا انعكــس ســلب

 مــن تغييــر اتجاهــات نًنخفــضتين ال يمتلكــون أفكــارا متنوعــة أو ال يتمكنــووبحكــم هــاتين الــدرجتين الم

ًصــنع القــرار إلــى المعلمــين ظنــا مــنهم بــأن ، فيتركــون األمــر فــي تفكيــرهم إزاء الموضــوعات المطروحــة

سـتعانة ً، وثانيـا، االم أو قيـادتهمإشراكهم في هذه العملية يحقق عدة أهداف من بينهـا ديمقراطيـة إدارتهـ

  . للموضوعات التي يتخذ القرار بصددهاةتقديم البدائل المناسببهم في 
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ً أوال، وشــعورهم ختبــارًوربمــا جــاءت هــذه النتيجــة الــسلبية نظــرا لقيــام المــديرين باإلجابــة عــن اال

نطبـــاع إيجـــابي عـــنهم، وضـــع إ صـــعب، وان إجابـــاتهم ال تفـــي بـــالغرض ولتكـــوين ختبـــاربـــأن هـــذا اال

ً غالبا أو دائما فجاءت درجة المشاركة مرتفعةمعظمهم إشارة تحت أحد البديلين ً.   

) (α ≤ 0.05   ذات داللة إحصائية عند مستوىسلبية يةارتباط وجود عالقةبأما فيما يتعلق 

القرار ال تنفيذ  مجال متابعة تنفيذ القرار وبين مهارة الطالقة، فقد يعزى ذلك إلى أن عملية متابعة بين

فالمتابعـــة ال تتطلـــب أي نـــوع مـــن المهـــارات . عـــضلي أو فكـــريتتطلـــب مـــن مـــدير المدرســـة أي جهـــد 

 كمـا أن المـدير .تـة إن كـان القـرار يطبـق أو ال، وكيفيـة تطبيقـهإاإلبداعية وانما يكتفي المـدير بمالحظ

ًقد يخول المعلمين ويعطيهم صالحية القيام بهذه المهة بدال منه فيكون قد يشاركهم فـي عمليـة متابعـة  ّ

  .تنفيذ القرار

  توصياتال

  :، توصي الباحثة بما يأتيفي ضوء نتائج الدراسة

 على كيفية  لتدريبهموية في محافظة العاصمة عماننمديري المدارس الثالعقد دورات تدريبية  -

  .تطوير مهاراتهم اإلبداعية

 .في عملية صنع القرارلمعلمين لتدريبهم على تطوير مهاراتهم تدريبية للمديرين واعقد دورات  -

  .ٕادخال متغيرات جديدة واسات مماثلة في مراحل تعليمية أخرىإجراء در -

القيـــام بدراســـة لتعـــرف األســـباب الكامنـــة وراء العالقـــة الـــسلبية بـــين مـــستوى التفكيـــر اإلبـــداعي  -

 .، ومشاركة المعلمين في صنع القراريري المدارس الثانويةلمد

  . وجهة نظرهمإجراء دراسة عن درجة مشاركة المعلمين في عملية صنع القرار من -
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العامة في األردن في صنع القرارات المدرسية في ضوء الواقع واإلتجاهات 

، للدراسات العليا  جامعة عمان العربية) اطروحة دكتوراه غير منشورة. (المعاصرة

 .عمان، األردن
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   تورنس للتفكير اإلبداعي بصيغته األوليةاختبار ): 1(الملحق 

 



112  

 

 



113  

 



114  

 



115  

 



116  

 



117  

 



118  

 



119  

 



120  

 



121  

 
 



122  

 :)2(الملحق 

 تها األولية المشاركة في صنع القرار بصيغاستبانة 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الفاضل...................................  الدكتور /األستاذ 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد ،،،

  بعد التحية ،،،

مهارات التفكير اإلبداعي لدى مديري المدارس الثانوية فى "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

 استيفاء لمتطلبات " بدرجة مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار االقتهمحافظة العاصمة عمان وع

درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط، ولغايات تحقيق أهداف 

 لقياس درجة مشاركة معلمي المدارس الثانوية في محافظة استبانةالدراسة فقد قامت الباحثة بتطوير 

  . ن بعملية صنع القرارًالعاصمة عما

ختصاص، فإن الباحثة تضع هذه األداة بين أيديكم ًونظرا لكونكم من ذوي الدراية واال

ً بالحقل الذي ترونه مناسبا (X)للتعرف إلى مدى مالءمتها لهدف الدراسة، لذا يرجى وضع إشارة 

  .كان المخصصٕ آملة تدوين مالحظاتكم واضافاتكم في المستبانةإزاء كل فقرة من فقرات اال

  حترامي ،،،انتظار مالحظاتكم الكريمة، أرجو أن تقبلوا صادق مودتي واوب

  الباحثة

  دورا عيسى السيد أحمد
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صالحية 
  الفقرة

إنتماء 
الفقرة 
  للمجال

رح
مقت

 ال
يل

عد
الت

يل  
عد

ى ت
 إل

جة
حا

ب
  

حة
صال

ر 
غي

 

حة
صال

ية 
تم

من
ر 

غي
 

ة 
مي

منت
 

   الفقرة

   المشكلةمجال تحديد

 1 .ك المعلمين في إبداء الرأي لتشخيص المشكلةأشر      

أعطي الفرصة للمعلمين للتعرف إلى العامل المؤثر في هذه       
 .المشكلة

2 

من التركيز  أوجه المعلمين للتركيز على تشخيص المشكلة أكثر      
 .على إيجاد الحل

3 

تؤثر عتبار جميع الجوانب التي أطلب من المعلمين األخذ في اال      
  .في المشكلة

4 

 5 .أستعين باللجان المنتظمة للمعلمين لتحديد المشكلة      

  6  .أطلب من المعلمين تحديد أولويات المشكلة      

   وجمع البياناتمجال تحليل المشكلة

 1 .أحدد مع المعلمين ماهية المشكلة بالنسبة للمدرسة      

  2  .دى تعقيدهاأحدد مع المعلمين حجم المشكلة وم      

أحدد مع المعلمين نوعية القرار الالزم لحلها، هل هو نهائي أم       
  .مؤقت أم مرحلي

3  

  4  .أحدد مع المعلمين البيانات ذات العالقة بالمشكلة      

أجمع مع المعلمين البيانات ذات العالقة بالمشكلة بوسائل متعددة       
  ).يدانيةستقصاء والمشاهدة والزيارات الماال(

5  

  6  .أحرص على أن تكون البيانات دقيقة وذات عالقة بالمشكلة      

  7  .أحرص على الحصول على بيانات كمية ذات عالقة بالمشكلة      

أطلب من المعلمين الرجوع إلى أصحاب الخبرة في الحصول على       
 .بيانات ذات صلة بالمشكلة

8 
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  مجال إيجاد البدائل

بتكاري في إيجاد الحلول عتماد التفكير االإلى اه المعلمين أوج      
 .المناسبة للمشكلة

1 

 2 .للحل المشكلة أشكل فريق عمل من المعلمين لوضع بدائل      

أشجع المعلمين على تقديم األفكار المناسبة لصياغة بدائل مقبولة       
 .لحل المشكلة

3 

ار المتغيرات غير المتوقعة عند عتبأطلب من المعلمين األخذ باال      
 . تحديد البدائل لحل المشكلة

4  

  5 .أدرس مع المعلمين مدى توافق البدائل مع طبيعة المشكلة      

  6 .أصنف مع المعلمين بدائل حل المشكلة      

    م البدائل المتاحة لحل المشكلةيتقي

  1  .بيئةأدرس مع المعلمين الحلول البديلة في ظل الظروف ال      

  2 .أحدد مع المعلمين البدائل الصالحة لحل المشكلة      

أراعي مع المعلمين إمكانية تنفيذ البديل في ضوء الموارد المادية       
  .والبشرية

3  

  4  .أستبعد مع المعلمين البدائل التي تكون إمكانية تنفيذها صعبة      

ه لحل اختيارلذي تم أدرس مع المعلمين قيمة تكاليف البديل ا      
  .المشكلة

5  

  6  .أتناقش مع المعلمين األمور المترتبة على تنفيذ البديل      

  7  .ستجابة المعلمين وتقبلهم للبديلاعتبار مدى آخذ باال      

  8  .عتبار الوقت الالزم لتنفيذ البديلآخذ باال      

  9  . األفضل منهايارختًأقارن مع المعلمين البدائل المقترحة وصوال ال      

  10  .أشرك المعلمين في تقييم البدائل المتاحة      

  11  .أختبر مع المعلمين البدائل المقترحة لحل المشكلة      

أستخدم مع المعلمين التحليل الكمي ما أمكن للتعرف على العائد       
  .والكلفة لكل بديل

12  
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    لمشكلةا البديل لحل اختيار

  1  . مع المعلمين البديل الذي يتضمن أقل نسبة مخاطرةأختار      

  2  .أختار مع المعلمين البديل الذي يستلزم أقل نسبة من التكاليف      

أختار مع المعلمين البديل الذي يتناسب مع الموارد المادية والبشرية       
  .المتاحة

3  

  4  .ذهأختار مع المعلمين البديل الذي يتناسب مع زمن تنفي      

أختار مع المعلمين البديل لحل المشكلة في ضوء نظرة شاملة       
  .ألهداف المدرسة ومحيطها

5  

  6  .أفاضل مع المعلمين بين البدائل المقترحة لحل المشكلة      

  7  . البديل المناسباختيارأستعين بالمعلمين في       

    متابعة تنفيذ القرار

  1  .ة عمل لمتابعة تنفيذ القرارأتابع مع المعلمين خط      

  2  .أصوغ مع المعلمين قرار حل المشكلة بصورة مختصرة واضحة      

  3  .أختار مع المعلمين األسلوب المناسب إلعالن القرار      

  4  .أختار مع المعلمين الوقت المناسب لتنفيذ القرار      

  5  .أحدد مع المعلمين من سيتولى تنفيذ القرار      

  6  .أحدد مع المعلمين الموارد البشرية والمادية الالزمة لتفيذ القرار      

  7  .أحث المعلمين على تنمية روح المسؤولية لديهم عند تنفيذ القرار      

  8  .أشرك المعلمين في عملية تقويم تنفيذ القرار      
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  صنع القرار اإلداري استبانة و(Torrance) تورنس اختبار أسماء محكمي 

  

  الجامعة  التخصص  اسم المحكم  التسلسل

  الجامعة األردنية  تربويةالدارة اإل  الدكتور أنمار كيالنياألستاذ   1

  جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربوية  األستاذ الدكتور عبد الجبار البياتي  2

  مان العربيةجامعة ع  مناهج وطرق تدريس  الدكتور عبد الرحمن الهاشمياألستاذ   3

  جامعة عمان العربية  مناهج وطرق تدريس  األستاذ الدكتور عدنان الجادري  4

  جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربوية  األستاذ الدكتور كمال دواني  5

  الجامعة األردنية  اإلدارة التربوية   الدكتور هاني الطويلاألستاذ  6

   الشرق األوسطجامعة  مناهج وطرق تدريس  الدكتور غازي خليفة 7

  جامعة الشرق األوسط  تربية خاصة  الدكتورة أماني محمود  8

  جامعة عمان العربية  أصول التربية  الدكتور تيسير الخوالدة  9
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   للتفكير اإلبداعي بصيغته النهائية(Torrance) تورنس اختبار 
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   لمشاركة بعملية صنع القرار بصيغتها النهائية ااستبانة 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

  األخت الفاضلة مديرة المدرسة المحترمة،،،

 

  األخ الفاضل مدير المدرسة المحترم،،،

 

  …السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 

 الثانويــة فــى محافظــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي لــدى مــديري المــدارس"تقــوم الباحثــة بــإجراء دراســة بعنــوان 

ولتحقيـق الهـدف الـرئيس لهـذه الدراسـة فقـد ". العاصمة عمان وعالقتها بدرجة مـشاركة المعلمـين بعمليـة صـنع القـرار 

 Torrance Creativity )اإلبــداعي لقيــاس مــستوى التفكيــر  تــورنس اختبــار :األولــى : ببنــاء أداتــينة الباحثــتقامــ

Test) المجـال ً؛ ونظـرا لكـونكم مـن العـاملين فـية مـشاركة المعلمـين بعمليـة صـنع القـرار لقيـاس درجـاسـتبانة:  والثانيـة 

 بدقـة وموضـوعية  األداتين المـرفقتين طيـا فقراتاإلجابة عنب تفضلكم الميدان، نرجو التربوي ومن أصحاب الخبرة في 

ســوف تعامــل  الحــصول عليهــا التــي ســيتمً علمــا بــان البيانــات ، الشخــصيم بمــا يتناســب ورأيكــًووفــق التعليمــات المرفقــة

  .العلميالبحث  إال ألغراض  تستخدمالبسرية تامة، و

 

  وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم

 

  أحمد دورا عيسى طه السيد: ةالباحث

   الشرق األوسطجامعة 
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  المشاركة بعملية صنع القراراستبانة

  :بارة من العبارات التاليةعفي المكان المناسب إزاء كل ) ×(يرجى وضع إشارة 
بدا

أ
ً
 

درا
نا

ً
 

انا
حي

أ
ً

 

لبا
غا

ً
 

ئما
دا

ً
 

اتالفقر قم 
لر
 ا

   المشكلةمجال تحديد

.أشرك المعلمين في إبداء الرأي لتشخيص المشكلة       1 

أعطي الفرصة للمعلمين للتعرف إلى العامل المؤثر في هذه      
.المشكلة  

2 

 المشكلة أكثرمن أوجه المعلمين للتركيز على تشخيص     
.التركيز على إيجاد الحل  

3 

عتبار جميع الجوانب التي أطلب من المعلمين األخذ في اال     
.تؤثر في المشكلة  

4 

.أستعين بلجان من للمعلمين لتحديد المشكلة       5 

.أطلب من المعلمين تحديد أولويات المشكلة       6 

   وجمع البياناتمجال تحليل المشكلة

.أحدد والمعلمين ماهية المشكلة بالنسبة للمدرسة       1 

.أحدد والمعلمين حجم المشكلة       2 

أحدد والمعلمين نوعية القرار الالزم لحلها، هل هو نهائي أم      
.مؤقت أم مرحلي  

3 

.أحدد والمعلمين البيانات ذات العالقة بالمشكلة       4 

عالقة بالمشكلة بوسائل أجمع والمعلمين البيانات ذات ال     
).ستقصاء والمشاهدة والزيارات الميدانيةاال(متعددة   

5 

أحرص على أن تكون البيانات دقيقة وذات عالقة      
.بالمشكلة  

6 

أحرص على الحصول على بيانات كمية ذات عالقة      
.بالمشكلة  

7 

أطلب من المعلمين الرجوع إلى أصحاب الخبرة في      
.بيانات ذات صلة بالمشكلةالحصول على   

8 
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  مجال إيجاد البدائل

بتكاري في إيجاد عتماد التفكير االا  إلىأوجه المعلمين     
.الحلول المناسبة للمشكلة  

1 

.لحل المشكلة أشكل فريق عمل من المعلمين لوضع بدائل       2 

أشجع المعلمين على تقديم األفكار المناسبة لصياغة بدائل      
.ة لحل المشكلةمقبول  

3 

المتغيرات غير  عتبارأطلب من المعلمين األخذ باال     
. المتوقعة عند تحديد البدائل لحل المشكلة  

4 

.أدرس والمعلمين درجة توافق البدائل مع طبيعة المشكلة       5 

.أصنف والمعلمين بدائل حل المشكلة       6 

م البدائل المتاحة لحل المشكلةيتقي   

.أدرس والمعلمين الحلول البديلة في ظل الظروف البيئة       1 

.أحدد والمعلمين البدائل الصالحة لحل المشكلة       2 

أراعي والمعلمين إمكانية تنفيذ البديل في ضوء الموارد      
.المادية والبشرية  

3 

.أستبعد والمعلمين البدائل التي تكون إمكانية تنفيذها صعبة       4 

ه لحل اختياررس والمعلمين قيمة تكاليف البديل الذي تم أد     
.المشكلة  

5 

.أتناقش والمعلمين األمور المترتبة على تنفيذ البديل       6 

.ستجابة المعلمين وتقبلهم للبديلاعتبار درجة آخذ باال       7 

.عتبار الوقت الالزم لتنفيذ البديلآخذ باال       8 

 األفضل ختيارًبدائل المقترحة وصوال الأقارن والمعلمين ال     
.منها  

9 

.أشرك المعلمين في تقييم البدائل المتاحة       10 

.أختبر والمعلمين البدائل المقترحة لحل المشكلة       11 

أستخدم والمعلمين التحليل الكمي ما أمكن للتعرف على      
.العائد والكلفة لكل بديل  

12 

كلةلمشا البديل لحل اختيار   

.أختار والمعلمين البديل الذي يتضمن أقل نسبة مخاطرة       1 
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.أختار والمعلمين البديل الذي يستلزم أقل نسبة من التكاليف       2 

أختار والمعلمين البديل الذي يتناسب مع الموارد المادية      
.والبشرية المتاحة  

3 

. تنفيذهأختار والمعلمين البديل الذي يتناسب مع زمن       4 

أختار والمعلمين البديل لحل المشكلة في ضوء نظرة شاملة      
.ألهداف المدرسة  

5 

.أفاضل والمعلمين بين البدائل المقترحة لحل المشكلة       6 

. البديل المناسباختيارأستعين بالمعلمين في        7 

  متابعة تنفيذ القرار

. تنفيذ القرارأتابع والمعلمين خطة عمل لمتابعة       1 

أصوغ والمعلمين قرار حل المشكلة بصورة مختصرة      
.واضحة  

2 

.أختار والمعلمين األسلوب المناسب إلعالن القرار       3 

.أختار والمعلمين الوقت المناسب لتنفيذ القرار       4 

.أحدد والمعلمين من سيتولى تنفيذ القرار       5 

.ارد البشرية والمادية الالزمة لتفيذ القرارأحدد والمعلمين المو       6 

أحث المعلمين على تنمية روح المسؤولية لديهم عند تنفيذ      
.القرار  

7 

.أشرك المعلمين في عملية تقويم تنفيذ القرار       8 
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  :)6(الملحق 
   تسھيل مھمة من جامعة الشرق ا1وسط كتاب
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  : )7(الملحق 
  زارة التربية والتعليم كتاب تسھيل مھمة من و
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  :)8(الملحق 
   كتاب تسھيل مھمة من مديرية تربية عمان ا1ولى
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  :)9(الملحق 
   كتاب تسھيل مھمة من مديرية تربية عمان الخامسة
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  :)10(الملحق 
   كتاب تسھيل مھمة من مديرية التعليم الخاص

 


