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الممخص
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلي درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف قبؿ
مديرم المدارس الثانكية الحككمية كعالقتيا بمستكل اإلبداع اإلدارم لدييـ مف كجية نظر المعمميف
تـ اختيارىـ بالطريقة
بمنطقة الجبؿ الغربي الميبية .تككنت عينة الدراسة مف ( )280معممان كمعممة ّ
الطبقية العشكائية ،كاستخدـ المنيج الكصفي اإلرتباطي لمالءمتو ليذه الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ استخداـ استبانتيف األكلى لتعرؼ درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كالثانية
لقياس مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية نظر المعمميف.
ككشفت الدراسة عمى النتائج اآلتية:
 إ ف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مفكجية نظر المعمميف كانت متكسطة ،كما تبيف أف مستكل اإلبداع اإلدارم لدييـ كاف متكسطان.
 كجكد عالقة ارتباطيو ايجابية ذات دللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف درجة ممارسةمديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كبيف مستكل إبداعيـ
اإلدارم مف كجية نظر المعمميف.

ل

-

عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ( (α≤0.05لدرجة ممارسة مديرم المدارس
الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت تعزل لمتغير الجنس.

 كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ( (α≤0.05لدرجة ممارسة مديرم المدارسالثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت تعزل لمتغيرم الخبرة لصالح فئة 10 -5
سنكات فأكثر.
 عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ( (α≤0.05لدرجة ممارسة مديرم المدارسالثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
 كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05لمستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرمالمدارس الثانكية الحككمية تعزل لمتغيرات الدراسة(الجنس ،المؤىؿ العممي).
 عدـ جكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05لمستكل اإلبداع اإلدارم لدلمديرم المدارس الثانكية الحككمية تعزل لمتغير الخبرة.
كأكردت الباحثة عددان مف التكصيات كالمقترحات أىميا:
إتباع نظاـ لختيار مديرم المدارس تبعا لممؤىؿ العممي كالخبرة كالسمات الشخصية،
كالحث عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت في أداء الكظائؼ اإلدارية كتقديـ التدريب
الالزـ لزيادة مقدرتيـ عمى استخداميا بشكؿ صحيح.
* الكممات المفتاحية :تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ،اإلبداع اإلدارم ،المدارس الثانكية في
الحككمة الميبية.
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Abstract
This study aimed knowing the degree of practicing information and
communication technology (ICT) by the directors of governmental secondary schools
and its relationship with the management creativity level from the point of view of the
teachers in Libyan western mountain region , The sample of the study consisted of 280
teachers who had ware selected by randomly as stratified sample, The descriptive
relational methodology was used questionnaires by using two quaternaries, one the first
to know the degree of practice the information and communication technology (ICT),
the second questionnaire is to measure the level of management creativity directors of
governmental secondary school.
The study revealed the following results:
- The degree of usage that directors of governmental secondary schools practicing the
information and communication technology (ICT) was medium, in addition the
management creativity level was medium also.
- There is a significant positive correlation at level (a ≤ 0.05) between the degree of
usage that directors of government secondary schools practicing the information

ن

and communication technology (ICT) and directors management creativity from the
teachers point of view.
- No existing significant differences at level ( a≤0.05) in the degree of usage that
directors of governmental secondary schools practicing the information and
communication technology (ICT) attributed to the gender.
- there in Existing of statistically significant differences at level (a≤0.05) in the
degree of usage that directors of government secondary schools practicing the
information and communication attributed to the experience in favor n of 5-10 years.
- No existing of statistically significant differences at level ( a≤0.05) to the degree of
usage that directors of government secondary schools practicing the information
and communication technology (ICT) attributed to the Academic qualification.
- Existing of statistically significant differences at level (a≤0.05) in directors of
government secondary

schools management creativity attributed to

Studying

variables(gender, experience).
- No Existing of statistically significant differences at level (a≤0.05) in directors of
government secondary schools management creativity attributed to the Academic
qualification.
The researcher mentioned numbers of recommendation and suggestion:
Follow a system to choose schools directors according to academic qualification,
experience and personal features, urging to use the information and communication
technology in perform the management jobs and providing the required training to
increase their skills to enable them using it correctly.

Key words: information and communication technology, management creation, the
secondary schools in Libyan government schools.
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
مقدمة
أثر التطكر السريع لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت في كاقع عمؿ المنظمات
كالمؤسسات ،حيث أتاحت التكنكلكجيا إمكانية تخزيف كميات كبيرة كمعالجتيا كاسترجاع المعمكمات
كبثيا بسرعة ىائمة كتكمفة مناسبة كتقديميا لمتخذم القرار في الكقت المناسب .كباعتبار أف اإلدارة
التربكية ىي الجية المسؤكلة عف شؤكف التربية كالتعميـ كمفتاح اإلصالح كالتطكير لتمبية حاجات
المجتمع كتطمعاتو المستقبمية في ظؿ ىذه الظركؼ العالمية المتغيرة كالمتسارعة ،فاإلسمكب
الركتيني التقميدم الذم كاف معمكلن بو في المدارس سيؤدم حتمان إلى الجمكد كبالتالي التراجع عف
مسايرة ىذا الركب الحضارم المعاصر( .بمكاني)2008 ،
أسػػيمت تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي تغييػػر مضػػاميف العمميػػة اإلداريػػة التقميديػػة ،مػف تخطػػيط،
كتنظيـ كتنفيذ ،كرقابة ،فأحدثت أسمكبا جديدان لإلدارة يكاكب تطػكرات العصػر بمػا فيػو مػف مسػتجدات
عمميػػة كتقنيػػة ،مضػػيفة إليػػو نكعػان مػػف التغييػػر كالتجديػػد المسػػتمر ،فػػالقرف الحػادم كالعشػػركف يتطمػػب
أفراد ذك ميارات عالية كمستكل تفكيػر إبػداعي لمكاجيػة التحػديات التػي تكاجػو المؤسسػات المختمفػة،
بمػػا فييػػا المؤسسػػات التعميميػػة مػػف أجػػؿ إعػػداد أف ػراد ليػػـ دكر فػػي سػػكؽ العمػػؿ ،فػػي إطػػار الىتمػػاـ
بػػالجكدة الشػػاممة كضػػبطيا كادارتيػػا ،كمػػف ثػ ّػـ عمػػى مػػدير اإلدارة المدرسػية الػػذم يعػػيش ىػذا العصػػر
بمتغي ارتػػو المتالحقػػة ،أف يتبن ػى مفػػاىيـ كمبػػادئ كفمسػػفات جديػػدة ،فضػػال عػػف قيامػػو بعمميػػة إنمائيػػة
يطكر فييا مياراتو كامكاناتو اإلدارية كالسمككية( .الزىيرم )22،2008
ّ

3

كقد أخذ مكضكع اإلبداع اإلدارم يحظي باىتماـ عمماء اإلدارة كالباحثيف ،الػذيف أكصػكا فػي
دراساتيـ بمكاصمة البحكث كالد ارسػات الميدانيػة فػي مكضػكع اإلبػداع اإلدارم كالمعكقػات التػي تحػكؿ
دكف تحقيقو في مختمؼ المنظمات اإلدارية ،فػي ظػؿ الظػركؼ الحاليػة كمسػتجدات العكلمػة كالتطػكر
القتصػػادم كالثقػػافي كالتقنػػي ،فاإلبػػداع اإلدارم يتػػيح إيجػػاد أفكػػار جديػػدة لمعمػػؿ قابمػػة لمتطبيػػؽ تسػػيـ
في تطكير العمميات اإلدارية المختمفة.
إف تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كالتص ػػالت بمثاب ػػة الجس ػػر يمك ػػف الكص ػػكؿ م ػػف خالل ػػو لمتط ػػكر
كاإلبػػداع كاب ػراز الممكػػات اإلبداعيػػة لػػدم األف ػراد ،فاسػػتخداـ شػػبكة حاسػػكبية داخػػؿ المبن ػى المدرسػػي
كربطيػػا بشػػبكة النترنػػت العالميػػة عمػػي سػػبيؿ المثػػاؿ كأحػػد مككنػػات ىػػذه التكنكلكجيػػا لػػو دكر رئػػيس
كفعػاؿ فػػي تقمػػيص الجانػػب الركتينػػي لمعمميػػة اإلداريػػة ،فضػالن عػػف إلػػى تكػػكيف اتصػػاؿ دائػػـ لممػػدارس
ّ
لتب ػػادؿ المعمكم ػػات كاألبح ػػاث ،كت ػػأميف التكاص ػػؿ ب ػػيف أكلي ػػاء أم ػػكر الطمب ػػة كالمؤسس ػػات التعميمي ػػة،
لالطػػالع عمػى النتػػائج كالشػػيادات كالتقػػارير كاألخبػػار المدرسػػية ،فضػالن عػػف تغييػػر الجانػػب الركتينػػي
ف ػػي العم ػػؿ ،بالعم ػػؿ اإلب ػػداعي كالتحفي ػػز نح ػػك البح ػػث كالتقص ػػي ،إذ تييػ ػ الظ ػػركؼ المناس ػػبة لمف ػػرد
لمساعدتو في الكصكؿ إلي المعمكمات بأسرع الطرؽ كأسيميا ،متيحان بذلؾ الفرصػة لسػتثمار أفضػؿ
لقانكف اقتصاد الكقت( .الحيمة)2001 ،
إف كميػ ػ ػ ػػة المعمكمػ ػ ػ ػػات الصػ ػ ػ ػػادرة كال ػ ػ ػ ػكاردة مػ ػ ػ ػػف إلدارة المدرسػ ػ ػ ػػية كالييػ ػ ػ ػػا ،تمكػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػػدير
المدرسػ ػػة الػ ػػتحكـ بشػ ػػكؿ أكبػ ػػر مػ ػػف متابعػ ػػة مػ ػػا يجػ ػػرم فػ ػػي كػ ػػؿ جكانػ ػػب العمميػ ػػة التعميميػ ػػة بشػ ػػكؿ
ييسػ ػ ػر
ي ػ ػػكمي بجكانبي ػ ػػا كاف ػ ػػة ،كالتع ػ ػػرؼ إل ػ ػػى مػ ػ ػكاطف الق ػ ػػكة كالض ػ ػػعؼ ف ػ ػػي العم ػ ػػؿ اإلدارم ،مم ػ ػػا ّ
عمميػ ػ ػػات المراجعػ ػ ػػة كالتقػ ػ ػػكيـ المس ػ ػ ػتمر ،كتطػ ػ ػػكير رؤيػ ػ ػػة مسػ ػ ػػتقبمية جديػ ػ ػػدة ،كيجػ ػ ػػب عم ػ ػ ػى مػ ػ ػػدير
المدرسػ ػػة تػ ػػكفير بيئػ ػػة مدرسػ ػػية تتقبػ ػػؿ اإلبػ ػػداعات كل ت ػ ػرفض التغييػ ػػر كالتجديػ ػػد ،كأف تتػ ػػكفر لػ ػػدييـ
القناعػ ػ ػػة بػ ػ ػػأف مػ ػ ػػكظفييـ بإمكػ ػ ػػانيـ أف يبتكػ ػ ػػركا حمػ ػ ػػكل لممشػ ػ ػػكالت التػ ػ ػػي قػ ػ ػػد ت ػ ػ ػكاجييـ فػ ػ ػػي أثنػ ػ ػػاء
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قيػ ػػاميـ بالعمػ ػػؿ اإلدارم ،بػ ػػؿ كيجػ ػػب إ ازلػ ػػة العقبػ ػػات الت ػ ػي تعيػ ػػؽ ط ػ ػريقيـ لإلبػ ػػداع ،فأحيانػ ػػا يػ ػػرل
المكظػ ػػؼ أف ىنػ ػػاؾ أسػ ػػاليب كطرق ػ ػان أخػ ػػرل أكثػ ػػر إبػ ػػداعا إلنجػ ػػاز العمػ ػػؿ ل ي ارىػ ػػا المػ ػػدير ،فيجػ ػػب
أف يك ػ ػ ػػكف ىن ػ ػ ػػا اتص ػ ػ ػػاؿ بين ػ ػ ػػو كب ػ ػ ػػيف اإلدارة لتقري ػ ػ ػػر المب ػ ػ ػػادرة الت ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػتتخذ لمني ػ ػ ػػكض بمس ػ ػ ػػتكل
المؤسسة( .خير اهلل )2009،
كق ػ ػػد س ػ ػػعت كثي ػ ػػر م ػ ػػف ال ػ ػػدكؿ النامي ػ ػػة إلػ ػ ػى ت ػ ػػكفير المع ػ ػػدات كاألجيػ ػ ػزة اإللكتركني ػ ػػة الت ػ ػػي
تحتاجيػ ػػا قطاعػ ػػات الدكلػ ػػة كخاصػ ػػة التعمػ ػػيـ لمنيػ ػػكض بالمسػ ػػتكل التعميمػ ػػي ،كسػ ػػعيان منيػ ػػا لتجػ ػػاكز
الفج ػ ػػكة الرقمي ػ ػػة الت ػ ػػي ل ازل ػ ػػت حت ػ ػػى اآلف تش ػ ػػكؿ ح ػ ػػاج انز ب ػ ػػيف ال ػ ػػدكؿ الغربي ػ ػػة المتقدم ػ ػػة كال ػ ػػدكؿ
العربي ػ ػ ػ ػػة النامي ػ ػ ػ ػػة ،فين ػ ػ ػ ػػاؾ تقص ػ ػ ػ ػػير كتب ػ ػ ػ ػػاطؤ ف ػ ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػ ػػتخداميا كتكظيفي ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػػي خدم ػ ػ ػ ػػة اإلدارة
المدرسية.
كمػػف خػػالؿ الطػػالع عمػػى د ارسػػات أجريػػت عمػػى اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي بعػػض
المدارس الثانكية بالدكؿ الناميػة (فػي نيجيريػا) ،أنػو مػا زاؿ قػدر كبيػر مػف العمػؿ اإلدارم يػتـ تنفيػذه
يػػدكيان ،كتب ػػيف أيضػػا الكمف ػػة العاليػػة لممع ػػدات ك أجي ػزة الكمبي ػػكتر كالب ػرامج كالبني ػػة التحتيػػة الض ػػعيفة
كنق ػػص المي ػػارات البشػ ػرية ،كأف الم ػػدارس الثانكي ػػة ل ي ػػتـ إعطاؤى ػػا التمكي ػػؿ الك ػػافي لشػ ػراء األث ػػاث
كالكتػػب ذات الصػػمة كغػػرؼ صػػفية كافيػػة ،ناىيػػؾ عػػف عػػدـ إعطػػاء التمكيػػؿ الكػػافي مػػف أجػػؿ تػػكفير
معدات التكنكلكجيا)Ogiegbaen & Iyamu, 2005( .
مف ىنػا جػاءت ىػذه الد ارسػة لتسػميط الضػكء عمػى درجػة ممارسػة مػديرم المػدارس الثانكيػة
الحككميػػة بمنطقػػة الجبػػؿ الغربػػي فػػي دكلػػة ليبيػػا لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتصػػالت فػػي ممارسػػات
العمميػ ػػة اإلداريػػػة كمسػ ػػتكل اإلبػػػداع لػػػدييـ كالعكائػ ػػؽ كالصػ ػػعكبات التػ ػػي ت ػ ػكاجييـ لالرتقػ ػػاء بمسػ ػػتكل
المؤسسة التعميمية.
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مشكمة الدراسة:
تنبػػع مشػػكمة ىػػذه الد ارسػػة مػػف اسػػتقراء الباحثػػة لمكاقػػع الميػػداني الػػذم تعيشػػو مػػدارس التعمػػيـ
الثػػانكم الحككميػػة بمنطقػػة الجبػػؿ الغربػػي بدكلػػة ليبيػػا ،كمػػا يحػػيط بيػػا مػػف تغيي ػرات متسػػارعة ،كعػػدـ
اسػػتقرار فػػي الكضػػع السياسػػي ،ممػػا يػػؤثر فػػي طبيعػػة عمػػؿ المؤسسػػة التعميميػػة ،كالشػػعكر بػػأف ىنػػاؾ
حاج ػ ػػة ممح ػ ػػة لمتغيي ػ ػػر ف ػ ػػي ط ػ ػػرؽ عم ػ ػػؿ اإلدارة المدرس ػ ػػية ،كنظػ ػ ػ ار لمتط ػ ػػكر ف ػ ػػي حق ػ ػػؿ التكنكلكجي ػ ػػا
كالمعمكماتي ػػة ،فقػ ػد أص ػػبح م ػػف الض ػػركرم عمػ ػى م ػػديرم الم ػػدارس تفعيمي ػػا لخدم ػػة اإلدارة المدرس ػػية،
كالتحمي بصفة القيادة األخالقية كالمبدعة التي تحقؽ الميزة التنافسية لممؤسسة التعميمية.
نتيجػ ػػة اإلحصػ ػػائيات التػ ػػي أجريػ ػػت فػ ػػي ( )15دكلػ ػػة عربيػ ػػة ،ف ػ ػي جانػ ػػب ت ػ ػكافر تكنكلكجيػ ػػا
المعمكم ػػات بي ػػا ،أظي ػػرت النت ػػائج أف ليبي ػػا تحت ػػؿ الترتي ػػب ( )12ف ػػي مج ػػاؿ ت ػػكفر التط ػػكرات األخيػ ػرة
لمتكنكلكجيا ،كالترتيب ( )13في مجاؿ كصكؿ النترنت إلي المدارس عمى مستكل ( )15دكلة عربية،
كأف ىناؾ نقصان في تكفر الكفاءات اإلدارية المبدعة( .القاللي )2012،
فقد اختارت الباحثػة ىػذا المكضػكع ألىميتػو فػي تحديػد الكاقػع الػذم تعيشػو المػدارس الثانكيػة
الحككمية بمنطقػة الجبػؿ الغربػي بدكلػة ليبيػا ،كدرجػة ممارسػة تكنكلكجيػا المعمكمػات كالتصػالت فػي
العمؿ اإلدارم لدل مديرييا ،كتحديد مستكل اإلبداع اإلدارم لدييـ.
لقػػد أكصػػت د ارسػػة جبػػر ( )2010ضػػركرة تحػػديث نظػػاـ لختيػػار مػػديرم المػػدارس تت ػكافر
لدييـ المقدرات كالسمات اإلبداعية ،كتطكير إستراتيجية فاعمة لمكشؼ عف المعمميف المبدعيف كالقياـ
بتػػػدريبيـ ،لتػ ػػكفير قيػ ػػادات إداريػ ػػة مبدعػ ػػة ،كقػ ػػادرة عمػػػى مكاصػ ػػمة الرق ػ ػي كالتق ػػدـ ،كأكصػ ػػت العجمػ ػػة
( )2009بإنشاء إدارة حاضنة لإلبداع ،كاتباع الالمركزية كتفكيض السمطة ،كمػا أكصػت د ارسػة أبػك
دلب ػػكح كجػ ػرادات ( )2013تفعي ػػؿ اس ػػتخداـ الحاس ػػكب ف ػػي البيئ ػػة التعميمي ػػة بجمي ػػع عناص ػػرىا عمميػ ػان
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لينعكس ذلػؾ عمػى زيػادة التفاعػؿ بػيف العػامميف فػي المدرسػة لتحقيػؽ أىػدافيا المنشػكدة ،كػذلؾ د ارسػة
فعالة.
(التمياط )2007،التي أكصت بكضع إستراتيجية لالستفادة مف شبكات النترنت بصكرة ّ
كفي ضكء ما تقدـ ،فإف مشكمة الدراسة تمثمت في اإلجابة السؤاؿ الرئيس اآلتي:
 مػػا درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتصػػالتبمنطقػ ػػة الجبػ ػػؿ الغربػ ػػي بدكلػ ػػة ليبيػ ػػا كعالقتيػ ػػا بمسػ ػػتكل اإلبػ ػػداع اإلدارم مػ ػػف كجيػ ػػة نظػ ػػر
المعمميف.

ىدف الدراسة وأسئمتيا:
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى درج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم الم ػػدارس الثانكي ػػة الحككمي ػػة
بمنطق ػػة الجب ػػؿ الغرب ػػي بدكل ػػة ليبي ػػا لتكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كالتص ػػالت كعالقتي ػػا بمس ػػتكل اإلب ػػداع
اإلدارم مف كجية نظر المعمميف كالمعممات ،كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية :
س :1م ػػا درج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم الم ػػدارس الثانكي ػػة الحككمي ػػة ف ػػي منطق ػػة الجب ػػؿ الغرب ػػي لتكنكلكجي ػػا
المعمكمات كالتصالت مف كجية نظر المعمميف؟
س :2ما مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة الجبؿ الغربي مف
كجية نظر المعمميف؟
س :3ىػػؿ ىنػػاؾ عالق ػػة ذات دللػػة إحصػػائية عن ػػد مسػػتكل ( )α≥0.05بػػيف درج ػػة ممارسػػة م ػػديرم
المدارس الثانكية الحككمية بمنطقة الجبؿ الغربي لتكنكلكجيا المعمكمات ك التصالت كمسػتكل
إبداعيـ اإلدارم؟
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س :4ىػػؿ ىن ػػاؾ فػػركؽ ذات دلل ػػة إحصػػائية عن ػػد مسػػتكل ( )α≥0.05ف ػػي درجػػة ممارس ػػة م ػػديرم
المدارس الثانكية الحككمية في منطقػة الجبػؿ الغربػي لتكنكلكجيػا المعمكمػات كالتصػالت تعػزل
لمتغيرات  :الجنس كالخبرة كالمؤىؿ العممي ؟
س :5ىؿ ىناؾ فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ( )α≥0.05في مستكل اإلبداع اإلدارم لدل
م ػػديرم لم ػػدارس الثانكي ػػة الحككمي ػػة بمنطق ػػة الجب ػػؿ الغرب ػػي م ػػف كجي ػػة نظ ػػر المعمم ػػيف ،تع ػػزل
لمتغيرات :الجنس كالخبرة كالمؤىؿ العممي ؟

أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف النقاط اآلتية:
يؤمؿ مف ىػذه الد ارسػة أف تفيػد نتائجيػا ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ فػي ليبيػا مػف خػالؿ تع ّػرؼ ممارسػة
َّ .1
مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتصػػالت ،كمػػدل ت ػكافر القيػػادات
اإلبداعية لدييـ ،كاتخاذ ما يمزـ لتطكير العمؿ اإلدارم بيا.
 .2تفيػػد ىػػذه الد ارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة بمنطقػػة الجبػػؿ الغربػػي مػػف خػػالؿ مػػكفتيـ
بمستكل اإلبداع اإلدارم لدييـ مف خالؿ كجيات نظر المعممػيف ،كمػا تكصػى بػو نتػائج الدارسػة
مف أجؿ ذلؾ .
 .3يمكف أف تككف ىػذه الد ارسػة منطمقػان ألبحػاث كد ارسػات أخػرل فػي مرحمػة د ارسػية أخػرل كفػى بمػد
آخر.
 .4يمكػػف أف تفيػػد نتائجيػػا جيػػاز التمكيػػؿ المدرسػػي بمنطقػػة الجبػػؿ الغربػػي بمػػا تحتػػاج إليػػو اإلدارات
المدرسية لمرفع بمستكل قطاع التعميـ بيا.
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مصطمحات الدراسة:
اشتممت الدراسة عمى عدد مف المصطمحات التي تـ تعريفيا مفاىيميان كاجرائيان عمى النحك
اآلتي:
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:
"ىي العمميات التي تستخدـ في إنشاء كنقؿ كتخزيف كعرض كادارة المعمكمات باستخداـ
التقنيات الرقمية الحديثة كأىميا الحاسكب كممحقاتو كالطابعة ك الماسح الضكئي كالكاميرات الرقمية
كالكسائط المتعددة كاألقراص المضغكطة كشبكة المعمكمات اإلنترنت كما تحكيو مف خدمات كقكاعد
بيانات الكتركنية ،كالكتب اإللكتركنية كالمكسكعات كالدكريات كالمكاقع التعميمية كالبريد اإللكتركني".
(الناعبي)13، 2010 ،
درجة ممارسة تكنولوجيا المعمومات :
كتعرفيػػا الباحثػػة إجرائيػػا بأنيػػا "الدرجػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا مػػديرك المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة
بمنطقػػة الجبػػؿ الغربػػي بدكلػػة ليبيػػا مػػف خػػالؿ إجابػػات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة مػػف المعممػػيف عػػف فق ػرات
استبانة درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات التي تـ تطكيرىا ليذه الدراسة.
اإلبداع اإلداري:
عرفو الميثي ( )2008بأنو مزيج مف المقدرات كالسػتعدادات كالخصػائص الشخصػية لمػدير
المدرسة تمكنو مف تييئة جك مف الثقة كالتعاكف المثمر بػيف العػامميف فػي المدرسػة ليػنعكس ذلػؾ عمػى
تط ّكر كرقي المدرسية.
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وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنو:
الدرجػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا مػػديرك المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة بمنطقػػة الجبػػؿ الغربػػي بدكلػػة
ليبيا مف خالؿ إجابات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف عػف فقػرات اسػتبانة اإلبػداع اإلدارم التػي تػـ
استخداميا في ىذه الدراسة.

حدود الدراسة ومحدداتيا:
اقتصػػرت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى مػػديرم المػػدارس الحككميػػة الثانكيػػة بمنطقػػة الجبػػؿ الغربػػي بدكلػػة
ليبيا كالمعمميف خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي ).(2016/2015
تح ػػدد نت ػػائج الد ارس ػػة بدرج ػػة ص ػػدؽ أدات ػػي الد ارس ػػة كثباتيم ػػا كمكض ػػكعية المس ػػتجيبيف ،كاف
تعمػػيـ النتػػائج ل يػػتـ إل عمػػى المجتمػػع الػػذم ستسػػحب منػػو الخصػػائص السػػيككمترية لػػدل عينػػة
الدراسة كالمجتمعات المماثمة.

10

الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
تضػمف ىػػذا الفصػػؿ األدب النظػػرم ذم العالقػة تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتصػػالت كاإلبػػداع
اإلدارم كالدراسات السابقة العربية كاألجنبية ذات الصمة عمى النحك اآلتي:

أوالً :األدب النظري
إف التغيرات المتسارعة التي يشيدىا العالـ كالتطكر في تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت
أصبح مطمبان أساسيان لإلدارات التربكية التي تبحث عف الكفاءة كالفعالية في أداء كظائفيا المككمة
إلييا كتحسيف جكدة خدماتيا التعميمية ،فالحياة اإلدارية اليكـ تقؼ كراء ضركرة تكافر قائد مبدع في
المدرسة الثانكية الذم يستطيع التكصؿ إلي حمكؿ مبتكرة لممشكالت التي تكاجيو بما يؤدم إلى
تكفير البيئة المناسبة إلحداث العممية التعميمية في ظؿ تنكع حاجات الفرد كالتغير في القيـ
كالمبادئ كالمفاىيـ كزيادة فاعمية التصالت كقمة المكارد المتاحة( .حبثكر )2000،مف المفترض
أف يمتمؾ مدير المدرسة ميارات استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت التي أصبحت في
العصر الحالي مف ضركريات العمؿ اإلدارم التي تعكس تغي انر ايجابيان في أساليب العمؿ ،فتسمح
لمدير المدرسة بالعمؿ كارساؿ التكجييات عف بعد بما يكفر التكمفة كالزمف كالسرعة في تداكؿ
المعمكمات داخؿ المدرسة ك المساعدة في اتخاذ الق اررات الصائبة كالنتقاؿ مف قيكد األعماؿ
الركتينية إلى األعماؿ اإلبداعية كالفكرية .كىنا تظير أىمية تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت
كاإلبداع اإلدارم كمتغيريف مؤثريف في فاعمية اإلدارة المدرسية ،فاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت لو دكر ميـ لمكشؼ عف الممكات اإلبداعية لدم األفراد العامميف داخؿ المدرسة في
ظؿ تكفر اإلمكانات الالزمة لتجربة أفكارىـ كتنمية مياراتيـ لكي تصبح عمى أرض الكاقع.
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مفيوم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت :
تـ التطرؽ لممفاىيـ المرتبطة بيا كىي
لإللماـ بمفيكـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ّ
كاآلتي:
 المعمومات :مفيوميا وأىميتياتمثّؿ المعمكمات مكردان ميمان مف مكارد المنظمة لدكرىا في مساعدة إدارتيا في اتخاذ
الق اررات كالتقميؿ مف الق اررات الغير ميمة كازدياد المقدرة عمى التخطيط كالتطكير كجدكلة النشاطات
التي تقكـ بيا.
إف عصر المعمكمات الذم ظير بشكؿ ممحكظ في العقكد األخيرة قد نتج مف العتماد
المتزايد عمى المعمكمات المرتبطة بالتطكرات الحديثة ،كما أسيـ تطبيؽ مفاىيـ الحاسكب عمى
تمت
المعمكمات في سرعة معالجتيا كدقتيا كىذا ما أطمؽ عميو "المعمكماتية"" ،كىي بيانات ّ
معالجتيا كتحكيميا إلى شكؿ مفيد ذم معنى لدل الباحث أك متخذ القرار"( .قندلجي كالسامرائي،
.)28،2002
كىي "المعنى الحقيقي الذم يعبر بو الفرد عف البيانات أك ما يستخمصو مف البيانات طبقان
لصطالحات معركفة تستخدـ في التمثيؿ"(لطفي )2005،
أنواع المعمومات:
صنؼ الشرماف (  )2004أنكاع المعمكمات عمى النحك اآلتي:
ّ
 .1معمكمات تعميمية :كىي المعمكمات التي يحتاجيا اإلدارم في المؤسسات التعميمية مثؿ
الجامعات كالمعاىد كالمدارس.
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 .2معمكمات انجازيو :كىي المعمكمات التي يحتاجيا اإلدارم في اتخاذ القرار كانجاز عمؿ أك
مشركع مثؿ قرار بتعييف مكظؼ أك شراء ما يمزـ لممؤسسة
 .3معمكمات إنتاجية :كىي المعمكمات التي تفيد في إجراء البحكث التطبيقية كتطكير كسائؿ
اإلنتاج كالستثمار لممكارد الطبيعية بشكؿ أحسف كمعمكمات إنتاج سمعة.
 .4معمكمات إنمائية :كىي معمكمات تساعد عمى تنمية المقدرات كتطكيرىا في مجاؿ العمؿ
كالحياة مثؿ المعمكمات التي يتمقاىا المتدربكف مف خالؿ الدكرات التدريبية في المؤسسة.
خصائص المعمومات
تـ الحصكؿ عمييا لكي تككف أكثر
ىناؾ مجمكعة خصائص كاجب تكافرىا لممعمكمات التي ّ
فائدة في اتخاذ القرار كما أكردىا (الرمحي كالذيبة  )18،2014كاألتي:
 المالءمة :أم أف المعمكمات تككف مالئمة إذا قمّت مف حالة عدـ التأكد ،كيستطيع متخذالقرار تعديؿ تكقعاتو.
 المكثكقية :تعد المعمكمات ذات مكثكقية عندما تككف خالية مف األخطاء كتمثّؿ بدقةاألحداث أك النشاطات التي تصنعيا.
 الكقتية :أف تقدـ المعمكمة إلى صانعي القرار في الكقت المناسب لتخاذ القرار المناسب. قابمية الفيـ :أم أف المعمكمة معركضة بطريقة سيمة مف حيث الستيعاب كالفيـ كيمكفاستخداميا مف قبؿ المستخدـ.
 قابمية التحقؽ :أم أنو تعطى النتائج ذاتيا عند استخداميا مف قبؿ أشخاص مختمفيف. -سيمة الكصكؿ :أم يمكف الحصكؿ عمى المعمكمة عند الحاجة إلييا كبالشكؿ الذم تريده.
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تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:
اختمػػؼ العممػػاء كالمختص ػكف حػػكؿ تحديػػد مفيػػكـ عػػاـ كشػػامؿ لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات نتيجػػة
لختالؼ كجيات النظر لكؿ منيـ ،ك يعتبػر كمنج و دوكنز و أنهاز تكنكلكجيػا المعمكمػات مجمكعػة
مػػف األدكات المترابطػػة التػػي تسػػاعد فػػي معالجػػة كتزكيػػد األفػراد بالمعمكمػػاتDawkins & ،2000( .

 ،)Cumingكىػػي ذلػػؾ النطػػاؽ الكاسػػع مػػف المقػػدرات كالمككنػػات لمعناصػػر المتنكعػػة المسػػتخدمة فػػي
تخزيف كمعالجة كتكزيع المعمكمات ،فضالن عف دكرىا في تكليد المعرفة)Seen،2000،12(.
كعرفيػػا ياسػػيف ( )2009بأنيػػا األدكات كالتقنيػػات التػػي تسػػتخدـ لتنفيػػذ األنشػػطة الحاسػػكبية
عمػػى اخػػتالؼ أنكاعيػػا كتطبيقاتيػػا ،كتشػػتمؿ عمػػى المككنػػات الماديػػة لمحاسػػكب كبرامجػػو كتكنكلكجيػػا
التخػزيف كالتصػالت .عرفتيػا جامعػة ككينزلنػد ( )University of Queensland، 2002بأنيػا
المصػػطمح الػػذم يغطػػي جميػػع أشػػكاؿ أجيػزة الحاسػػكب كالتصػػالت كالبرمجيػػات المسػػتخدمة إلنشػػاء
المعمكمات كتخزينيا كنقميا كتفسيرىا في أشكاؿ مختمفة.
ك ع ّرفتيا إحصاءات كندا( (Statistics Canad،2010بأنيا جميع تقنيات أجيزة الحاسكب
كالبرمجيػػات الجػػاىزة كاألجي ػزة الطرفيػػة كاتصػػالت شػػبكات النترنػػت التػػي تيػػدؼ لالضػػطالع بميػػاـ
التصالت كالنترنت كتجييز المعمكمات.
فوائد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في اإلدارة التربوية:
أشار الجاسـ ( )2005ك المنيع ( )2000كالمكسى ( )2002إلى مجمكعة الفكائد المترتبة
عمي تبني استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كاألتي:
 .1المساىمة في التحكـ في النفجار المعمكماتي الذم تشيده المجتمعات الحديثة لما تتميز بو
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتصػػالت بالقػػدرة التخزينيػػة الكبي ػرة كالسػػرعة فػػي المعالجػػة كتبػػادؿ
المعمكمات.

15

 .2تخ ػزيف المعمكمػػات بطػػرؽ كتصػػاميـ معينػػة تػػؤدم إلػػى اختصػػار الكقػػت لمكصػػكؿ الػػى ىػػذه
المعمكمات كتسييؿ التعامؿ معيا.
 .3تحكيؿ البيانات في اإلدارة إلى معمكمات منظمة كمترابطة ،تساعد المدير في التفكير كعمؿ
المقارنػػات كالتقيػػيـ لممكضػػكعات التػػي سػػكؼ يػػتـ صػػناعة الق ػ اررات بشػػأنيا مػػف قبػػؿ المػػدير
كالعامميف بدلن مف العتماد عمى الجتيادات الشخصية.
 .4تػػكفير إمكانيػػة التعػػاكف عمػػى نطػػاؽ كاسػػع لسػػيما بالنسػػبة لنظػػاـ شػػبكة المعمكمػػات ،كتييئػػة
الفرصػػة لمػػدير المدرسػػة لتكػػكيف مػػا يعػػرؼ بسػػطح المكتػػب اللكتركنػػي الػػذم يػػكفر لممػػدير
كسائؿ التصاؿ كالرتباط مع اآلخريف دكف الحاجة لمقاء بيـ.
 .5السرعة العالية في تنفيذ العمميات الحسابية بما يكفر الكقت كالجيد.
 .6الستم اررية مف خالؿ العمؿ المتكاصؿ بدكف كمؿ أك ممؿ.
تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى العمميات اإلدارية:
يعتمد المديركف في جميع المنظّمات كالمؤسسات عمى المعمكمات لمقياـ بالتخطيط كالتنظيـ
كالتكجيو كالرقابة اإلدارية ،كلمكاجية مشكمة التعامؿ مع الكـ اليائؿ مف المعمكمات التي تكاجو
أىميا تكنكلكجيا المعمكمات
اإلدارة بمستكياتيا المختمفة دعت الحاجة إلى كجكد كسائؿ كأدكات ّ
كالتصالت تعمؿ عمى معالجة تمؾ المعمكمات كتنظيميا بما يحقؽ الدقّة كالسرعة ككفاءة العمميات
اإلدارية( .سالمي كالسميطي)2008،
كيمكف تكضيح تأثير استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى الكظائؼ اإلدارية
كما يأتي:
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 -1تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في وظيفة التخطيط:
بأنو "إطار عمؿ تحميمي نظمي لممؤسسة التربكية بك ّؿ مككناتيا
يعرؼ التخطيط التربكم ّ
كعناصرىا كفي عالقتيا ببيئتيا الداخمية كالخارجية لتحقيؽ كتنمية رؤية متكاممة كمتناسقة لما تريد
تحقيقو كفقان لطبيعتيا كرسالتيا كمكاكبة متغيرات البيئة( .لكحؿ ك فرحاكم.)2009 ،
أف ىذه التقنية مف أفضؿ
كمف خالؿ عمؿ الباحثة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات تعد ّ
الكسائؿ التي تساعد كتسيّؿ لإلدارييف تخزيف كمعالجة كتحميؿ المعمكمات الالزمة لعممية التخطيط.
كأشار الطائي (َّ )2005
أف لتكنكلكجيا المعمكمات تأثي انر في عممية التخطيط مف حيث
تحديد األىداؼ ككضع الستراتيجيات كالمكازنات كالسياسات الالزمة لبمكغ ىذه األىداؼ.
 -2تأثير تكنولوجيا المعمومات في وظيفة التنظيم:
يعرؼ التنظيـ َّ
بأنو عممية إدارية تيتـ بتجميع المياـ كاألنشطة المراد القياـ بيا ضمف
كظائؼ أك أقساـ رئيسة ك فرعية كتحديد السمطات كالصالحيات كالتنسيؽ بيف األنشطة كاألقساـ
مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسكمة (عميمات.)48 ،2007 ،
تيسر
كتعمؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى تكفير المعمكمات الكافية كالدقيقة التي ّ
عممية تحديد الميمات كالمسؤكليات كتقسيـ العمؿ بيف العامميف في المستكيات اإلدارية.
 -3تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في وظيفة التوجيو:
عرؼ التكجيو َّ
بأنو "التفاعؿ كالتعاكف بيف اإلدارم التربكم كالعامميف في المؤسسة،
لمساعدتيـ في ح ّؿ مشكالتيـ ،كي يطمؽ العناف لمقدراتيـ حتى تبمغ مداىا كيتيح ليـ أف يأخذكا
معكليف عمى أصالتيـ كاستقاللية تفكيرىـ" (أبك نمره،2001 ،
زماـ المبادرة معتمديف عمى أنفسيـ ّ
.)15
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فعالة داخؿ المنظّمة أك المؤسسة ،ىيأ
فكمّما كانت ىناؾ شبكات ككسائؿ اتصاؿ إلكتركنية ّ
ذلؾ انسيابية كصكؿ التعميمات كاإلرشادات كتبادؿ الخبرات بيف جميع المستكيات اإلدارية بما
ينعكس عمى زيادة فاعمية العمؿ كاألداء.
 -4تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في وظيفة الرقابة:
تعد الرقابة اإلدارية ىي الكظيفة التي مف خالليا يتـ التأكد مف أف جميع التعميمات
ّ
أف ىذه الكظيفة أصبحت أكثر
تـ التخطيط لو .كذكر الشرماف )ّ (2004
كاألنشطة تسير كفؽ ما ّ
فاعمية في ظ ّؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ،إذ استطاعت المنظمات متابعة
أعماليا ،كتقديـ المعمكمات الدقيقة في الكقت المناسب مما م ّكف اإلدارة مف اتخاذ الق اررات الصائبة
تصب في مصمحة المؤسسة أك المنظمة.
التي
ّ
إف القياـ بتمؾ العمميات اإلدارية في ظؿ تكافر تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت تتطمب
ّ
قائد إدارم مبدع لديو المقدرة عمى امتالؾ ميارات تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت لمقياـ
بالعمؿ اإلدارم عمى أكمؿ كجو.
وظائف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مجال اإلدارة التربوية
يعتم ػػد الم ػػديركف كالع ػػاممكف بجمي ػػع المس ػػتكيات اإلداري ػػة لمقي ػػاـ ب ػػأداء أعم ػػاليـ عم ػػى نكعي ػػة
المعمكم ػػات المت ػػكفرة كدقتي ػػا كم ػػدل مكثكقيتي ػػا .كم ػػع ازدي ػػاد كمي ػػة المعمكم ػػات كاخ ػػتالؼ مص ػػادرىا،
أصػػبحت المؤسسػػات التربكيػػة بحاجػػة إلػػى كجػػكد نظػػاـ معمكمػػات متكامػػؿ لمعالجػػة ىػػذا الكػػـ اليائػػؿ
كالمتداخؿ مف المعمكمات كحفظيا بشكؿ دائـ كتسييؿ الرجكع إلييا عندما تتطمب الحاجة.
إذ أثّرت تكنكلكجيا المعمكمات في معظػـ األنشػطة التػي تقػكـ بيػا فػي شػتى مجػالت الحيػاة،
كأحدثت تغيرات ميمو انعكست بػدكرىا عمػى األنظمػة اإلداريػة بمػا فييػا اإلدارة المدرسػية لمػا ليػا مػف
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دكر ميـ لمديرم المدارس الثانكية ،إذ سػاعدت فػي التغمّػب عمػى كثيػر مػف التعقيػدات كالعقبػات التػي
تكاجييـ في الجكانب اإلدارية كالفنية مما يجعميا أداة حيكية في اقتصاد الكقت (الحناكم.)2011 ،
كيمكػػف تكضػػيح أبػػرز تطبيقػػات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتصػػالت فػػي اإلدارة التربكيػػة كمػػا
يأتي:
الحاسوب واستخداماتو في اإلدارة التربوية:
مككنات نظاـ العمؿ اإلدارم ،فيك جياز إلكتركني يعمؿ
يعد الحاسكب
المككف الرئيسي مف ّ
ّ
ضػػمف ب ػرامج معػ ّػدة مسػػبقان مػػف قبػػؿ الشػػركات المصػ ّػنعة لتمػػؾ التكنكلكجيػػا حيػػث يتّضػػح بقدرتػػو عمػػى
كثـ تخزينيا كمعالجتيػا كاسػترجاعيا بسػرعة كدقّػة فائقػة كاخراجيػا بصػكرة معمكمػات
استقباؿ البيانات ّ
تفيد العامميف في الحقؿ اإلدارم.
أشػ ػػار عطػ ػػكم (َّ )58 ،2016
أف تكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات كنظميػ ػػا ليػ ػػا أثػ ػػر ف ػ ػي مقػ ػػدرة أداء
المؤسسػػات التعميمي ػػة لكظائفي ػػا األساس ػػية م ػػف حيػػث تقم ػػيص األعم ػػاؿ الركتيني ػػة كاس ػػتبداليا بالعم ػػؿ
اإللكتركنػػي نظ ػ انر لسػػيكلة التعامػػؿ م ػع الحاسػػكب كالبسػػاطة فػػي تشػػغيمو بػػدكف تعقيػػد فػػي ظػػؿ كجػػكد
البرمجيػػات الجػػاىزة ،كتػػكفير قاعػػدة بيانػػات تخػػدـ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بحيػػث تضػـ كافػػة المعمكمػػات
عف المعمميف كالطمبة شػؤكف القبػكؿ كالتسػجيؿ ،كالمسػاعدة فػي تنظػيـ كتكزيػع الطمبػة عمػى الصػفكؼ
الدراسية ،كمتابعة كاردات كمصركفات المدرسة.
كمػػا أصػػبح الحاسػػكب ذا فائػػدة كبي ػرة لػػإلدارات كالقيػػادات التربكيػػة بمختمػػؼ مسػػتكياتيا كمػػف
خالؿ إيصاؿ المعمكمة بدقّة كسرعة كبيرة تسػاعد متخػذم القػ اررات ككاضػعي السياسػات التربكيػة مػف
الستفادة منيا في حؿ المشكالت التربكية (مؤتمف.)2003 ،
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 .1اإلنترنت واستخدامو في اإلدارة التربوية
تتكػػكف شػػبكة اإلنترنػػت مػػف مجمكعػػة أجي ػزة كمبيػػكتر تتحػػاكر مػػع بعضػػيا بعضػان مػػف خػػالؿ
اتصاليا معان عبر ككابؿ األلياؼ الضكئية كالخطكط التمفكنية كاألقمار الصناعية .كتعػد بمثابػة عػالـ
ييـ جميع الباحثيف عف المعرفة كالمعمكمات (حجازم.)2009 ،
معمكماتي خصب ّ
يعػػد النترنػػت مػػف كسػػائؿ التكنكلكجيػػا التػػي مكنػػت اإلدارة التعميميػػة مػػف التكيػػؼ مػػع مختمػػؼ
الحتياج ػػات التعميمي ػػة كالتدريبي ػػة لممجتم ػػع المح ػػيط بي ػػا ،ك المس ػػاىمة ف ػػي الط ػػالع عم ػػى التج ػػارب
العالمية في المجاؿ التربكم كتصحؼ العديد مف المؤلفات العربية كاألجنبية التي تعمؿ عمى تطكير
األفكار اإلبداعية المراد تطبيقيا محميان(.المؤمني)2004،
كما انفتح المجاؿ لتطبيقات عديدة مثؿ المشاركة في مكارد المعمكمات كتجييزات الحكاسيب
كالمكتبػ ػػات الرقميػ ػػة ،كتع ػ ػد أىػػػـ كسػػػائؿ نشػ ػػر المنتجػ ػػات المعمكماتيػػػة بطريق ػػة اقتصػ ػػادية (سػػػعادة ك
السرطاكم.)123 ،2007 ،
 .2البريد اإللكتروني ( )Electronic Mailواستخداماتو في اإلدارة التربوية:
يعػد البريػػد اإللكتركنػػي كسػػيمة فعالػػة كمفيػػدة فػػي عمميػػات التصػػاؿ المسػػتمرة كالعامػػة بكصػػفو
مف ارخص كسائؿ التصاؿ كما يتميز بالسرعة الفائقة كالتحرر مف القيكد الجغرافيػة ،إذ يمكنػؾ مػف
الكصكؿ إلى بريدؾ اإللكتركني في أم بقعة مف العالـ (الحيمة.)526 ،2001 ،
كمف أىـ تطبيقػات البريػد اإللكتركنػي التػي يمكػف السػتفادة منيػا فػي مجػاؿ اإلدارة المدرسػية
ذكر (البياتي كعبكد:)189 ،2007 ،
أ -ت ػػكفير ف ػػرص التص ػػاؿ ب ػػيف اإلدارات المدرس ػػية كاإلدارات التربكي ػػة العمي ػػا كأكلي ػػاء أم ػػكر الطمب ػػة
كاألط ارؼ األخرل ذات الصمة كمؤسسات المجتمع المحمي.
ب -تأميف اتصاؿ المعمميف لتبادؿ الخبرات كالمعمكمات في األماكف المختمفة.
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ت -إدامػ ػػة صػ ػػمة الطالػ ػػب بالمدرسػ ػػة أك الجامعػ ػػة إداري ػ ػان كتعميمي ػ ػان كجعمػ ػػو عمػ ػػى اطػ ػػالع بػ ػػالمتغيرات
كالتكجييات الدائمة فييا.
ث -تأميف التكاصػؿ بػيف الطمبػة أنفسػيـ بمػا يعػزز فػرص الػتعمـ التعػاكني كتبػادؿ الد ارسػات كالبحػكث
كاجراء الحكارات.
ج -الت ارس ػػؿ ب ػػيف المعمم ػػيف كالطمب ػػة لإلجاب ػػة ع ػػف أس ػػئمتيـ كاستفس ػػاراتيـ كمتابع ػػة نش ػػاطاتيـ خ ػػارج
المدرسة أك الجامعة ،حتى إف كانكا في بمداف متعددة في آف كاحد.
كتػ ػػرل الباحثػ ػػة َّ
أف اسػ ػػتخداـ البريػ ػػد اإللكتركنػ ػػي ككسػ ػػائؿ التكاصػ ػػؿ الجتمػ ػػاعي فػ ػػي اإلدارة
المدرسية يكفّر لمػدير المدرسػة الكقػت كالجيػد كالتكمفػة إذا امتمػؾ ميػارة اسػتخدامو كعمػؿ عمػى تػكفير
بريػػد إلكتركنػػي خػػاص لكػػؿ عضػػك مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػرتبط بػػالمكقع اإللكتركنػػي لممدرسػػة،
ػتـ مػػف خاللػػو التصػػاؿ كالتكاصػػؿ بػػيف اإلدارة كالمس ػتكيات اإلداريػػة األعمػػى كأكليػػاء أمػػكر الطمبػػة
ليػ ّ
كمؤسسات المجتمع المحمي أك أم جيات أخرل.

 .2اإلبداع اإلداري
اشتمؿ مكضكع اإلبداع اإلدارم عمى ما يأتي:
مفيوم اإلبداع:
يعد اإلبداع ظاىرة إنسانية كجدت منذ األزؿ إذ كاف اإلنساف يبدع كيخترع كؿ مػا ىػك جديػد
إليجػػاد الحمػػكؿ لممشػػكالت التػػي تعترضػػو ،فقػػد بػػدأ الىتمػػاـ العممػػي بمكضػػكع اإلبػػداع منػػذ الحػػرب
العالمية الثانية كحركة التسابؽ التكنكلكجي بيف الدكؿ المتقدمة ،كما لػو مػف أىميتػو لػدل المؤسسػات
الناجحة كالمتميزة في أدائيا ،كالتي تسعى إلحداث نقمة نكعيػة كتغييػرات جكىريػة فػي أسػاليب عمميػا
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اإلدارم ،كدع ػ ػ ػػـ األفػ ػ ػ ػراد الع ػ ػ ػػامميف فيي ػ ػ ػػا كتش ػ ػ ػػجيع الس ػ ػ ػػمكؾ اإلب ػ ػ ػػداعي ل ػ ػ ػػدييـ لتحقي ػ ػ ػػؽ الكف ػ ػ ػػاءة
كالفاعمية(.محمد)6005،
إذ ناؿ مكضكع اإلبداع اإلدارم اىتماـ كثير مف كتاب اإلدارة كالبػاحثيف ،كتعػددت كجيػات
النظػر حػكؿ تحديػػد مفيػكـ اإلبػػداع كاإلبػداع اإلدارم ،كذلػػؾ لخػتالؼ اىتمامػػاتيـ كمنػاىجيـ العمميػػة
كالثقافية ،كمدارسيـ الفكرية.
جاء تعريؼ اإلبداع كما فػي لسػاف العػرب بأنػو "مػف بػدع الشػيء ،أم أنشػأه كبػدأه أكلن ،كلقػد
جاء اإلبداع في المعجـ الكسيط مف بدعو بػدعان ،أم أنشػأه عمػى غيػر مثػاؿ ،كيقػكؿ تعػالى } قػؿ مػا
كنت بدعان مف الرسؿ{(.األحقاؼ )9،أم ما كنت أكؿ مف أرسؿ"( .مساد)63،2005،
كيعػرؼ اإلبػػداع بأنػػو" تطػػكير فكػرة جديػػدة أك خدمػػة أك منػػتج إلػي المسػػتكل الػػذم تصػػبح فيػػو
المساىمة مميزة كمعترؼ بيا اجتماعيان"( .دكاني" ،)196،2012،كاإلبداع ىػك نزعػة تفػكؽ كاسػتعداد
فطرم عنػد بعػض األشػخاص ينمػى بالتػدريب كتعمػـ الميػارات كالتعميـ"(.العجمػة .)12،2009ك رأل
يكنغ كتشف ( (Yong &Chen،2010أف اإلبداع عبارة عف إنتاج أفكار جديدة كمفيدة.
كيمكف أف يأخذ اإلبداع عدة صكر كما أكردىا (القريكتي:)313،2009،
أ -ابتكار فكرة جديدة أك منتج جديد ،أك نظرية جديدة ،أك طريقة جديدة.
ب -تجميع ألفكار كمعمكمات كأساليب غير مترابطة كتحكيميا إلي فكرة جديدة أك منتج جديد.
ج  -أك التكسع باستخداـ فكرة جديدة في مجالت جديدة.
د -أك تقميد تجارب اآلخريف.
مفيوم اإلبداع اإلداري
يع ػػرؼ اإلبػػػداع اإلدارم بأن ػػو "مجمكعػػػة م ػػف الممارسػ ػػات كاألفك ػػار التػػػي يق ػػدميا المػ ػػديركف
الع ػػاممكف كالت ػػي تي ػػدؼ إليج ػػاد ط ػػرؽ ك أس ػػاليب أكث ػػر كف ػػاءة كفاعمي ػػة لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ المؤسس ػػات
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كالػػدكائر كأكثػػر خدمػػة لممجتمػػع"( .القاسػػمي ، )552،2002كىػػك "عمميػػة عقميػػة تتميػػز بالحساسػػية
لممكاقػػؼ كاألصػػالة كالمركنػػة تجاىيػػا ،كاتجػػاه الحػػالت كالمشػػكالت التػػي تكاجػػو الفػػرد أك المنظمػػة،
كبشكؿ منفرد كغير مألكؼ"( .جكاد)2000،175،
فاإلبداع اإلدارم أداة كميارة ميمة تمكف المدير مػف مكاجيػة التحػديات المختمفػة كادارة األزمػات
كتحكيميػػا إلػػى فػػرص .فالمقػػدرة عمػػى اإلبػػداع مػػف أىػػـ المتطمبػػات الكاجػػب تكافرىػػا فػػي مػػف يتحمػػؿ
مسؤكلية القياـ بالعمػؿ اإلدارم ،كتتعػاظـ حاجػة المػدير ليػذه الميػارة خاصػة كأف ميمػة المػدير اليػكـ
لػػـ تعػػد تتمثػػؿ فػػي انتظػػار حػػدكث المشػػكالت  ،فالمػػدير الفعػػاؿ ىػػك الػػذم يتكقػػع مػػا يمكػػف أف يحػػدث
كيفكر كيبدع في كيفية تالفي المشكالت بدلن مف مكاجيتيا بعد كقكعيا ( .الجعافرة )6002 ،
مستويات اإلبداع:
يظير اإلبداع في العديد مف المستكيات منيا(العمياف)392،2005،
أ-

اإلبداع عمى مسـتوى الفـرد :كىػك اإلبػداع الػذم يػتـ التكصػؿ إليػو مػف قبػؿ أحػد األفػراد كمػف
خصائص فطرية يتميز بيا مف حب السػتطالع ك المثػابرة ،الثقػة بػالنفس ك السػتقاللية فػي
الحكـ كتأكيد الذات كالذكاء ك المركنة ك حب المخاطرة ك المركنة ك الطمكح ك المقدرة عمى
التحميؿ.

ب-

اإلبداع عمى مستوى الجماعة :كىك اإلبداع الذم تػـ التكصػؿ إليػو مػف قبػؿ جماعػة العمػؿ
التي تتعاكف فيما بينيا لتطبيؽ أفكارىا كلمتغيير نحك األفضؿ.

ج -اإلبــداع عم ـى مســتوى المنظمــة :كىػػك نتػػاج الجيػػد التعػػاكني لجميػػع أعضػػاء المنظمػػة ،كالػػذم
تتميػػز فيػػو المنظمػػة بالتجػػاه الميػػداني كالميػػؿ نحػػك الممارسػػة كالتجريػػب كتشػػجيع المبػػدعيف
كتكجيييـ.
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وكما أورد الصيرفي ( )2113خمسة مستويات لإلبداع اإلداري ىي:
أ-

اإلبداع التعبيرم :كيعني الطريقة التقميدية التي يتميز بيا الشخص الذم يمارس مينة أك
عمؿ ما.

ب -اإلبداع الفني :كيتمثؿ في الناحية الجمالية التي تضاؼ إلى السمع كالخدمات كأعماؿ
الديككر التى تضاؼ إلى أماكف تقديـ الخدمة.
ج -الختراع :كيعني استحداث شي جديد ألكؿ مرة عف طريؽ إحداث تعديؿ عمى أجزائو المككنة
لو سابقان بحيث تأخذ مسا ار جديدان ،كالتطكرات التي شيدىا الحاسب اآللي.
د -اإلبداع المركب :كيتمثؿ في تجميع األفكار المختمفة لمكصكؿ بيا إلى معمكمة جديدة.
ق -اإلستحداثات :كتتمثؿ باستخداـ شيء مكجكد فعالن كاعادة تطػكيره كالبنػاء عميػو مػف جديػد لكػي
يتـ تطبيقو في مجالت جيدة.
مراحل العممية اإلبداعية:
تعػد العمميػػة اإلبداعيػػة نتػػاج مجمكع ػة مػػف التفػػاعالت التػػي تككنػػت نتيجػػة تػػأمالت الشػػخص
المبدع لمبيئة المحيطة بو كما نتج عنيا مف تحقيؽ العمؿ اإلبداعي الذم يطمح لمكصكؿ إليو.
ىناؾ العديد مف النماذج التػي تػـ اقتراحيػا مػف قبػؿ البػاحثيف لكصػؼ الم ارحػؿ التػي تمػر بيػا العمميػة
اإلبداعية كالتي اختمفت مف باحث ألخر كما يأتي:
نموذج شتاين  Stienالمشار إليو في (نصر)2117،
الذم يرل أف اإلبداع ىػك تكػكيف الفرضػيات ثػـ اختبارىػا ثػـ التكصػؿ إلػى النتػائج مػف خػالؿ
ثالث مراحؿ كىي:
أ -مرحمة تككيف الفرضيات :كىي مرحمة اقتراح الحمكؿ كطرح أفكار جديدة.
ب -مرحمة اختبار الفرضيات :كفييا يقكـ المبدع بفحص الفرضية أك الفكرة لمتأكد مف صحتيا.
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ج  -مرحمػػة الكصػػكؿ إلػػى النتػػائج :كفػػي ىػػذه المرحمػػة يقػػكـ الفػػرد المبػػدع بتعمػػيـ الفرضػػيات ك
عرضيا التي تـ التكصؿ إلييا بعد التأكد مف صحتيا عمى اآلخريف لمعرفة مدم فائدتيا.
كمػ ػػا أكرد ىػ ػػاريس ( )Harrisالمشػ ػػار إليػ ػػو فػ ػػي (العميػ ػػاف )398،2005،بػ ػػأف ىن ػ ػاؾ سػ ػػت
خطكات لمعممية اإلبداعية ىي:
 -كجكد حاجة لحؿ مشكمة ما

 -جمع المعمكمات

 -التفكير في المشكمة

 -تصكر الحمكؿ

 -تحقيؽ الحمكؿ ،آم إثباتيا تجريبيان

 -تنفيذ األفكار

يعػد األنمػكذج الػذم قدمػو كالس ( )Graham walesالمشػار إليػو فػي (العبيػدم كجاسػـ
قسػـ
كالشيباني )2010 ،الذم يعد مف أكثػر التحمػيالت شػيكعان فػي األدب التربػكم حػكؿ اإلبػداع إذ ّ
العمؿ اإلبداعي إلى أربع مراحؿ ىي:
أ -مرحمة اإلعداد أك التحضير  : Preparationفي ىذه المرحمة تحدد المشكمة كتدرس مف جميع
جكانبيػػا ،كتجمػػع كافػػة المعمكمػػات المرتبطػػة بيػػا ،فقػػد أشػػارت بعػػض البحػػكث إلػى أف التدريسػػييف
الذيف يخصصكف جزءان أكبر مف الكقت لتحميؿ المشكمة كفيـ عناصػرىا قبػؿ البػدء فػي حميػا ىػـ
أكثر إبداعان مف أكلئؾ الذيف يتسرعكف في حؿ المشكمة.
ب -مرحمة الحتضاف (الكمكف أك الختمار  :)Incubationكىػي مرحمػة ترتيػب يتحػرر فييػا العقػؿ
مف كثير مف األفكار التي ل صمة ليا بالمشكمة ،كتتميز ىذه المرحمة بالجيد الشديد الذم يبذلػو
المتعمـ المبدع في سبيؿ حؿ المشكمة.
ج -مرحمػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلش ػ ػ ػ ػ ػ ػراؽ (أك اإلليػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ  :)IIuminationكتتضػ ػ ػ ػ ػ ػػمف انبثػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررة اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
( )Creative flashأم المحظػػة التػػي تكلػػد فييػػا الفك ػرة الجديػػدة التػػي تػػؤدم بػػدكرىا إلػػى حػػؿ
المشكمة.
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د -مرحمة التحقؽ (أك إعادة النظػر  :)Verificationفػي ىػذه المرحمػة يتعػيف عمػى المػتعمـ المبػدع
أف يختبػػر الفكػرة اإلبداعيػػة كيعيػػد النظػػر فييػػا ليػػرل ىػػؿ ىػػي فكػرة مكتممػػة أك تتطمػػب شػػيئان مػػف
التيذيب كالصقؿ.
مكونات اإلبداع:
يتككف اإلبداع مف أربع مككنات أساسية كاألتي:
 .1المناخ أو البيئة اإلبداعية:
كيقصد بيا الظركؼ البيئية أك المكاقؼ المختمفة التي تكاجو الفػرد كتيسػر ظيػكر اإلبػداع أك
تعمؿ عمي إعاقة ظيكره (.اليكيدم)2007،
كرأل الطيط ػػي ( )61،2004إف البيئ ػػة اإلبداعيػػػة ى ػػي التػػػي تس ػػاعد كتيي ػ ػ لإلب ػػداع جميػ ػػع
العكامػػؿ أك الظػػركؼ المحيطػػة بػػالفرد التػػي تسػػاعد عم ػى نمػػك اإلبػػداع ،كتنقسػػـ ىػػذه الظػػركؼ إلػػى
قسميف".
أ-

ظركؼ عامة ترتبط بالمجتمع كثقافتو بصفة عامػة :فاإلبػداع ينمػك فػي المجتمعػات التػي تتميػز
بتييئػػة الفرصػػة ألبنائيػػا بالتجريػػب ،كتشػػجع عميػػو ،كتسػػمح بالحتكػػاؾ الثقػػافي ،كالتفاعػػؿ بػػيف
الثقافػ ػػات المختمفػ ػػة ،ككجػػػكد التحػػػديات الخارجيػػػة لمثقافػػػة التػ ػػي ت ػػدفعيا نح ػػك مزي ػػد مػػػف التقػػػدـ
كالتط ػػكر ،كتعػ ػريض الف ػػرد لمعدي ػػد م ػػف الم ػػؤثرات العممي ػػة كالثقافي ػػة كتش ػػجع عمػ ػى نقػ ػد األفك ػػار
كتطكيرىا ،كالتكليؼ بيف الجديد كالقديـ في كؿ ما يستجد.

ب -ظركؼ خاصة :تػرتبط بالمنػاخ المدرسػي :تعمػؿ عمػى مسػاعدة المدرسػيف كالمػديريف كالمشػرفيف
التربكييف عمي تنمية اإلبداع ،فقد أظيرت البحػكث كالد ارسػات العديػدة أف تنميػة اإلبػداع تسػتمزـ
مدرس ػان ييػػتـ بتالميػػذه ك ػالن حسػػب مقد ارتػػو كاىتماماتػػو ،كيشػػجع حاجػػات الطمبػػة المبػػدعيف ،أمػػا
مػػدير المدرسػػة يشػػعر مدرسػػيو بأن ػو يقػػدر إنتػػاجيـ اإلبػػداعي مػػف أجػػؿ إشػػباع حاج ػات الطمبػػة
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اإلبداعي ػػة ،كيس ػػتعد لتقب ػػؿ اآلراء المخالف ػػة ل أري ػػو ،كيتجن ػػب إثق ػػاؿ كاى ػػؿ المدرس ػػيف بالكاجب ػػات
اإلضػػافية ،كيييػ الفػػرص لتجربػػة األفكػػار الجديػػدة ،ككػػذلؾ المشػػاركة فػػي صػػنع القػرار ككضػػع
خطة المدرسة ،كىذا التجاه يتبناه عمماء الجتماع كعمماء اإلنساف كبعض عمماء النفس.
 .2الشخص المبدع
يمثؿ ىػذا التجػاه محػكر اىتمػاـ عممػاء نفػس الشخصػية الػذيف يػركف أنػو يمكػف التعػرؼ إلػى
األشػػخاص المبػػدعيف عػػف طريػػؽ د ارسػػة متغي ػرات الشخصػػية كالفػػركؽ الفرديػػة فػػي المجػػاؿ المعرفػػي
كمجػػاؿ الدافعيػػة ،كمجػػاؿ التطػػكير .كأشػػار جيمفػػكرد إل ػى تعريػػؼ اإلبػػداع فقػػاؿ إنػػو تفكيػػر فػػي نسػػؽ
مفتػػكح يتميػػز اإلنتػػاج فيػػو بخاصػػية فريػػدة ىػػي تنػػكع اإلجابػػات المنتجػػة التػػي ل تحػػددىا المعمكمػػات
المعطاة( .اليكيدم)23،2007 ،
 .3العممية اإلبداعية
ع ػ ػػرؼ ت ػ ػػكرنس ( )Torranceالمش ػ ػػار إلي ػ ػػو ف ػ ػػي اليكي ػ ػػدم (.)25،2007اإلب ػ ػػداع بأن ػ ػػو
"الشعكر بالمشكمة كتحديد نقاط الضػعؼ فييػا ثػـ فػرض الفػركض كاختبػار صػحة الفػركض لمكصػكؿ
إلى النتائج".
 .4اإلنتاج اإلبداعي:
يعرؼ اإلنتاج اإلبداعي بأنػو" :ظيػكر إلنتػاج جديػد نػابع مػف التفاعػؿ بػيف الفػرد كمػا يكتسػبو
ّ
مػػف خب ػرات أك إنتػػاج جديػػد مقبػػكؿ كنػػافع كيحقػػؽ رغبػػة مجمكع ػة مػػف النػػاس فػػي فت ػرة زمنيػػة معينػػة"
(الطيطي.)59،2004،
عناصر اإلبداع
كقد تسمى مقدرات اإلبداع كتعني الميارات التي يتككف منيا اإلبداع كىي:
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 .1اإلحسػػاس بالمشػػكمة" :كتعنػػي المقػػدرة عمػػى مجابيػػة مكقػػؼ معػػيف ينطػػكم عمػػى مشػػكمة أك عػػدة
مشاكؿ تحتاج إلى حؿ كأف ىذا المكقؼ قد يكتنفو الغمكض إذ يرل الفرد المبدع المشػكمة مػف
جميع جكانبيا ،ككممػا أجيػد نفسػو فػى د ارسػة المشػكمة زادت فرصػة التكصػؿ إلػى أفكػار جديػدة.
(حافظ)24،2011،
 .2الطالقة :كتعني مقدرة الشخص عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار في كحدة زمنية معينة ،كمػف
خالؿ اىتماـ جيمفكرد كمعاكنيو بالعكامػؿ المختمفػة المككنػة لمطالقػة ،كجػدكا أنػو فػي الختبػارات
الكالمي ػػة كح ػػدىا ثالثػ ػة عكام ػػؿ مككن ػػة لمطالق ػػة  ،كى ػػي الطالق ػػة الفكري ػػة كالطالق ػػة الترابطي ػػة
كالطالقة التعبيرية ،مع اإلشارة إلى أف جميع المبدعيف يجب أف يعممكا تحػت ضػغط الكقػت أك
يجب أف ينتجكا بسرعة( .خيراهلل)205،2009 ،
 .3األصالة  :كتعني مقدرة الشػخص عمػى تكليػد اسػتجابات أصػمية كمتجػددة تختمػؼ عمػا أتػى بيػا
أقرانو مف حيث تنكعيا كجديتيا (.نصر)28، 2007 ،
.4

المقػػدرتاف التحميميػػة كالتركيبيػػة :كتعنيػػاف مقػػدرة الفػػرد عمػػى تحميػػؿ الكػػؿ إلػػى عناصػره األساسػػية
كاإللماـ بكؿ تفاصيؿ الشيء سكاء أكاف فكرة أـ عمالن كالمقػدرة عمػى تنظػيـ األفكػار كتجميعيػا
لتككف إنمكذجان متكامالن(.خير اهلل)204 ،2009 ،

 .5الحتفػ ػػاظ بالتجػ ػػاه :كتعن ػ ػي مقػ ػػدرة الفػ ػػرد عمػ ػػى تركيػ ػػز انتباىػ ػػو فػ ػػي المشػ ػػكمة ،دكف أف يكػ ػػكف
لممشػػتتات تػػأثير عم ػى تفكي ػره ،كتفاعمػػو مػػع المشػػكمة يكػػكف أقػػكل مػػف المػػؤثرات الخارجيػػة ،ممػػا
يقكم فرص النجاح في الكصكؿ إلى الحؿ الصحيح.
 .6القابميػػة لمتغييػػر :كيقصػػد بيػػا مػػدل اسػػتعداد الفػػرد لمناقشػػة أمػػكر العمػػؿ مػػع زمالئػػو بص ػراحة
كحثيـ عمى أىمية التغيير كالحاجة إلى إيجاد أساليب متطكرة لمعمؿ( .جمكلي)2012،
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 .7المركنػػة :كتعنػػي المقػػدرة عمػػى تكليػػد أفكػػار متنكعػػة التفكيػػر ليسػػت مػػف نػػكع األفكػػار المتكقعػػة
عػػادة ،كتكجيػػو مسػػار التفكيػر كتحكيمػػو مػػع تغيػػر المثيػػر أك متطمبػػات المكقػػؼ ،كالمركنػػة عكػػس
الجم ػػكد ال ػػذىني ال ػػذم يعن ػػي تبن ػػي أنم ػػاط ذىني ػػة مح ػػددة سػ ػمفان كغي ػػر قابم ػػة لمتغيي ػػر حس ػػب م ػػا
تستدعي الحاجة( .جركاف)51 ،2002،
 .8الشجاعة أك الثقة بالنفس :كتعد مف الصفات اليجابية الفاعمة في بناء الشخصػية المبدعػة ،إذ
أني ػػا تتس ػػـ ب ػػالجرأة الذاتي ػػة لمتعبي ػػر ع ػػف الػ ػرأم كالبتع ػػاد ع ػػف الفك ػػر كالمكاق ػػؼ كع ػػدـ الخض ػػكع
لمكاق ػ ػ ػػؼ الفش ػ ػ ػػؿ أك الكاق ػ ػ ػػع المت ػ ػ ػػردم ف ػ ػ ػػي العط ػ ػ ػػاء لم ػ ػ ػػا يبتغي ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػف طمكح ػ ػ ػػات خالق ػ ػ ػػة.
(حمكد)209،2002،
 .9سعة التصاؿ :مدل امتالؾ الفرد المقدرة عمى تفسير كنقؿ التصالت الػكاردة إليػو كنقميػا مػف
مجمكعات العمؿ المحيطة بو .كمدل المقدرة عمػى تكسػيع التصػالت لتشػمؿ جيػات خارجيػة.
(النكايسة)200،332،
 .10التنبػ ػ ػػؤ :كتعنػ ػ ػػي مقػ ػ ػػدرة الفػ ػ ػػرد عمػ ػ ػػى تكقػ ػ ػػع النتػ ػ ػػائج كالحمػ ػ ػػكؿ المسػ ػ ػػتقبمية كالبػ ػ ػػدائؿ الممكنػ ػ ػػة.
(نصر)29،2007،
معوقات اإلبداع اإلداري:
ىن ػػاؾ بع ػػض العراقي ػػؿ كالص ػػعكبات الت ػػي تكاج ػػو األشػ ػخاص المب ػػدعيف ال ػػذيف يس ػػعكف إل ػػى
إحداث التغيير لألفضؿ ،بحيػث ل يتسػع ليػـ المجػاؿ فػي مجتمعػاتيـ ،فتجػدىـ يبحثػكف عػف بيئػات
أخرم يمكنيـ فييا إظيار مكاىبيـ ،كلقد أكرد الباحثكف مجمكعة منيا:
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 المعوقات العقمية:كتتمثػ ػ ػػؿ بإصػ ػ ػػدار األحكػػ ػػاـ المسػ ػ ػػبقة غيػ ػ ػػر المدركسػ ػ ػػة كغيػ ػ ػػر المتأنيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى األشػ ػ ػػخاص
كالمشكالت ،كضعؼ المالحظة كالنظرة السطحية لممشكالت كاألمكر الميمة ،كاتباع عادات التفكير
النمطية ،كالقيكد كقمة الحركة الفكرية (السكيداف ك العدلكني .) 2004 ،
 المعوقات التنظيمية:كى ػػي المعكق ػػات المتكاج ػػدة بالمنظم ػػة الت ػػي يعم ػػؿ فيي ػػا الف ػػرد ك ػػالقكانيف كاألنظم ػػة السػ ػػائدة
فالسياسات كاألىداؼ كاإلجراءات كالييكؿ التنظيمي كفمسفة اإلدارييف ،كنمط السمطة كالقيادة ،كنظػـ
التصػػاؿ المسػػتخدمة ،قػػد تعمػػؿ كعكائػػؽ فػػي طريػػؽ اإلبػػداع كمػػف المعكقػػات التنظيميػػة كمػػا أكردىػػا
(القريكتي.)2009 ،
أ-

مقاكمػػة الجيػػات اإلداريػػة كعػػدـ رغبتيػػا فػػي التغييػػر :تسػػعى بعػػض المنظمػػات لمقاكمػػة التغييػػر
نتيج ػػة لع ػػدة أس ػػباب مني ػػا :الخ ػػكؼ م ػػف المجي ػػكؿ ,كع ػػدـ المعرف ػػة ,كغي ػػاب الرؤي ػػة كالرس ػػالة ك
المركزيػػة كالخػػكؼ مػػف النتػػائج ,كالرغبػػة فػػي عػػدـ التأكػػد ,كغيػػاب التنسػػيؽ كالمتابعػػة كالتعػػاكف,
كالىتماـ بالعناصر المادية كاىماؿ العكامؿ السمككية.

ب -عدـ كجػكد قيػادة إداريػة مؤىمػة :فالقائػد اإلدارم لػو الػدكر البػارز لتحفيػز العػامميف عمػى تعػاكنيـ
م ػػع بعض ػػيـ بعضػ ػان لتحقي ػػؽ األى ػػداؼ المنش ػػكدة ،كاذا كان ػػت ثق ػػة المرؤكس ػػيف بالقائ ػػد اإلدارم
مفقػػكدة ،نتيجػػة عػػدـ مكضػػكعية ال ػرئيس فػػي تقيػػيـ أداء مرؤكسػػيو كحرصػػو فقػػط عمػػى التفتػػيش
ىداـ لمتنظيـ كالذم ل يعطي أم مجاؿ لإلبداع فيو.
مما يس ليـ ،فيك شخص ّ
ج -عدـ ثقة بعض المديريف بأنفسيـ :يحرص بعػض المػديريف عمػى إتبػاع إسػمكب المركزيػة كالتفػرد
في اتخػاذ القػ اررات دكف أف يكػكف لمعػامميف مشػاركة فييػا ،كتعمػد بعػض المػديريف إلػى محاكلػة
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ك ػػتـ أنف ػػاس األش ػػخاص المب ػػدعيف كاعاق ػػة مق ػػدراتيـ خكفػ ػان م ػػف أف ينش ػػير ص ػػاحب األفك ػػار
المبدعة ،كىك ما يراه بعض المديريف تيديدان ليـ.
د -اللتزاـ الحرفي بالقكانيف كالتعميمات كاإلجراءات كالخكؼ مف الفشؿ :يعمؿ بعض القػائميف عمػى
األعمػػاؿ اإلداريػػة بالتأكيػػد عمػػى التقيػػد بػػالقكانيف كالتعميمػػات ،فنجػػد الرقابػػة اإلداريػػة فػػي بعػػض
األجيزة تقتصر عمى مراقبػة التقيػد بالشػكميات دكف النظػر لمػدل اسػاىماتيا فػي تحقيػؽ األىػداؼ
المرجكة منيا.
ق -سػػكء المنػػاخ التنظيمػػي كالنتقػػاد المبكػػر لألفكػػار الجديػػدة :إف سػػكء المنػػاخ التنظيمػػي المتمثػػؿ
بالعالقات داخؿ الجياز اإلدارم ،كنمط اإلشراؼ السائد ،كأسس الترقيػة ،كنظػـ التقيػيـ كالحػكافز
المتبعة الذم يعمؿ عمى إحباط طاقات اإلنساف اإلبداعية.
 المعوقات البيئية:كىي معكقات مصدرىا البيئة المحيطة بالفرد ،كعدـ تػكفر الػدعـ المػادم الػالزـ ،كعػدـ تػكفر
المكاف المناسب ،كىجكـ اإلدارة عمى األفكار المبدعة كممارستيا لمنظاـ الدكتاتكرم ،كمقاكمة بعض
الػ ػػزمالء لعمميػ ػػة التغييػ ػػر .كمنيػ ػػا مػ ػػا ىػ ػػك نػ ػػاتج عػ ػػف التجاىػ ػػات السػ ػػمبية لألس ػ ػرة كاسػ ػػمكب التنشػ ػػئة
الجتماعية(.جمكلي)2012،
 معوقات اجتماعية وثقافية:تشكؿ القيـ كالعتقادات كاألعراؼ السائدة في المجتمع عائقان أماـ تنميػة المكاىػب اإلبداعيػة
كتعزيزىػػا لػػدل أفرادىػػا ،فنتيجػػة لتمػػؾ الضػػغكط الجتماعيػػة نجػػد أف الفػػرد يتجنػػب التفكيػػر فػػي أشػػياء
جديدة يمكف أف تتعارض مع تكقعات اآلخريف في مجتمعو( .حريـ)2010،
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خصائص اإلداريين المبدعين:

يمثػػؿ القائػػد اإلدارم الػػذم لديػػة مقػػدرة عمػػى إحػػداث التجديػػد حجػػر الزاكيػػة فػػي مسػػار اإلبػداع
اإلدارم كيتحمى ىذا القائد بالعديد مف السمات كالخصائص كىي كاألتي:
الخصائص المعرفية:
إذ تظيػػر بع ػػض الخص ػػائص المعرفي ػػة لألفػ ػراد المب ػػدعكف كالمق ػػدرة الحس ػػابية كالمق ػػدرة عمػ ػى
التعام ػػؿ م ػػع األلف ػػاظ كالرم ػػكز المج ػػردة كاس ػػتخداميا بش ػػكؿ ص ػػحيح كح ػػب الس ػػتطالع كالرغب ػػة ف ػػي
التعػرؼ عمػػي البيئػػة المحيطػة ،كالسػػتقاللية فػػي العمػػؿ ،إذ يميػؿ الفػػرد إلػػى العمػؿ لكحػػده ليػػتمكف مػػف
بنػػاء صػػكرة متكاممػػة عػػف المشػػكمة كمقدرتػػو عمػى الحتفػػاظ باتجاىػػو نحػػك المشػػكمة المطركحػػة إلتقػػاف
حميػػا ميمػػا كانػػت قػػكة المشػػتتات التػػي تحػػكؿ إبعػػاده عػػف المشػػكمة األصػػمية ،كالمقػػدرة المغكيػػة إذ أنيػـ
يميمكف إلى حب القراءة كالمطالعة لمكتب المنكعة كالمتعمقة (اليكيدم )44-40، 2007
الخصائص االنفعالية:
كتتمثؿ التمتع بالقيادة الحكيمة التي تمتمؾ صفة القكة كالضبط كاللتزاـ بكاجبو الكطني تجاه
مدرستو كالميؿ لممخاطرة كتقبؿ الغمكض ،كضبط النفس ،كعدـ التقيد باألنظمة كالتعميمات ،كالتحرر
مف القيكد الذاتيػة ،كالسػتفادة مػف األزمػات كتحكيميػا إلػى فػرص كالسػعي الجػاد لمكصػكؿ إلػى النتػائج
الناجحػػة كتجنػػب الفشػػؿ كالػػتحمس ألفكػػاره كتنفيػػذىا ،كتمتعػػو بػػركح المبػػادرة كالنفتػػاح عمػػى الخب ػرات
الجديدة كالجرأة في إبداء اآلراء كالىتماـ بآراء اآلخريف( .يكنس)2000 ،
الخصائص العقمية:
كتتمثؿ في المقدرة عمى إنتاج أكبر قدر مف األفكار في كقػت محػدد ،كالمركنػة فػي التفكيػر،
كالمقدرة عمي تغيير تجاه التفكير بسيكلة ،لكي يستطيع التكيؼ مع الظركؼ المتغيرة ،كالمقػدرة عمػى
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تنظ ػػيـ األفك ػػار ف ػػي أنم ػػاط أكس ػػع كأش ػػمؿ ،كالخ ػػركج ال ػػدائـ م ػػف الم ػػألكؼ ،كالعتم ػػاد عمػ ػى التفكي ػػر
التباعدم ،كالستقاللية في التفكير( .ىالؿ ،1997،العاجز كشمداف)2010
تنمية اإلبداع اإلداري
تسػػعى كثيػػر مػػف المنظمػػات إلػػي التحسػػيف المسػػتمر كتطػػكير العمػػؿ فييػػا كتجكيػػد خػػدماتيا،
حيث يقع تركيزىا عمي الطرؽ كاألساليب التي تنمي السمكؾ اإلبداعي كتحفزه لدم العامميف فييا.
حيػػػث أكػػػد الصػ ػػيرفي ( )2003عم ػ ػى ضػ ػػركرة إيجػ ػػاد منػ ػػاخ تنظيمػػػي مالئ ػػـ لػػػدعـ التفكيػ ػػر
اإلب ػػداعي ل ػػدل الع ػػامميف كتف ػػكيض بع ػػض الس ػػمطات لي ػػـ كمش ػػاركتيـ ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات كالتق ػػدير
لمكاىبيـ ،كاحتراـ الرأم كالرأم األخر.
ك أش ػػار عب ػػد العزي ػػز ( )2006أف اإلب ػػداع ى ػػك مق ػػدرة نج ػػدىا ل ػػدل معظ ػػـ الن ػػاس يمك ػػف
اكتشػػافيا مػػف خػػالؿ تػػدريبيـ كحفػػزىـ كتعمػػيـ المتػػدرب ميػػارات التفكيػػر العميػػا إلعػػداده إلنتػػاج عمػػؿ
إبداعي.
كمف األساليب كالطرؽ التي يتـ المجكء إلييا لتنمية اإلبداع اإلدارم:
 .1إسموب العصف الذىني:
يتـ مف خالؿ ىذا اإلسمكب التكصؿ إلى مقدار كبير مف األفكار إليجػاد الحمػكؿ لممشػكالت
مػػف خػػالؿ جمسػػة ح ػكار يشػػترؾ فييػػا مجمكعػػة مػػف األف ػراد ذك الخب ػرات المتنكعػػة كاإللمػػاـ بجكانبيػػا
كالخركج بنتائج لحؿ المشكمة المطركحة (الزىيرم.)2007 ،
 .2إسموب تأليف األشتات:
كىػ ػػك مػ ػػف أسػ ػػاليب تكليػ ػػد األفكػ ػػار كيعػ ػػكد الفض ػ ػؿ فػ ػػي كضػ ػػع أسسػ ػػو إل ػ ػى كلػ ػػيـ جػ ػػكردكف
 William Gordonكيقكـ ىذا اإلسمكب عمى التنسيؽ كالجمع بيف األفكار كاألشياء المختمفة التػي
ل يبػػدك بينيػػا كبػػيف بعػػض صػػمة أك رابطػػة ،كيػػرم ىػػذا اإلسػػمكب إف العمميػػة اإلبداعيػػة عمميػػة عقميػػة
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يمارس ػػيا الف ػػرد ف ػػي تحدي ػػد كالمش ػػكمة حمي ػػا (خبػ ػراء بمي ػػؾ .)27،2004 ،كم ػػف خالل ػػو يح ػػث القائ ػػد
المشػػاركيف فػػي جمسػػة الح ػكار اسػػتخداـ أشػػكاؿ السػػتعارة كالمنػػاظرة بصػػكرة منتظمػػة لبتكػػار الحمػػكؿ
لممشكالت المختمفة.
 .3التحميل المورفولوجي:
إذ ينمي ىػذا السػمكب ميػارات الفػرد ،كيػتـ مػف خاللػو تحميػؿ المشػكمة إلػي أبعادىػا الرئيسػية
كمف ثـ تحميؿ كؿ بعد إلي متغيراتو الجزئية ،كالتكصؿ غمي أفكار جديدة بعد دمج تمؾ األجزاء التى
تـ التكصؿ إلييا كتقييميا كاختيار الحؿ األفضؿ القابؿ لمتنفيذ(أبك النصر.)2004،
 .4طريقة القبعات الست:
كيػتـ فػػي ىػذه الطريقػػة تقسػيـ التفكيػػر إلػى سػػتة أنمػاط كذلػػؾ باعتبػار كػػؿ نمػط كقبعػػة يمبسػػيا
الفرد أك يخمعيا حسب طريقػة تفكيػره فػي تمػؾ المحظػة كتعطيػو المقػدرة بػأف يكػكف متفكقػان كناجحػان فػي
المكاقػػؼ الشخصػػية كالعمميػػة ،فيػػي ليسػػت قبعػػات حقيقيػػة كانمػػا ىػػي قبعػػات نفسػػية تعطيػػؾ الفرصػػة
لتكجيو شخص بأف يفكػر بطريقػة معينػة .كمػف خصػائص القبعػات السػت أف التفكيػر لػو أنماطػان سػتة
يعبػػر عنيػػا بقبعػػات سػػت ،ككػػؿ قبعػػة ليػػا لػػكف يميػػز ىػػذا الػػنمط ،كعنػػدما تتحػػدث أك تنػػاقش أك تفكػػر
فأنػػت تسػػتعمؿ نمط ػان مػػف ىػػذه األنمػػاط أم تمػػبس قبعػػة مػػف لػػكف معػػيف كعنػػدما يغيػػر المتحػػدث أك
المناقش نمطو فيك يبدؿ قبعتو .كىذه الميارات يمكف تعمميا كالتػدرب عمييػا ،فمتعػة التفكيػر كفاعميػة
ل يتحققاف إل بخمك التفكير مف التدخالت الذم قد يسبب التشكيش الفكرم الذم يعيؽ الكصكؿ إلى
قرار أفضؿ (الحرمي.)92-89 ،2003 ،
 .5إسموب دلفاي:
يتـ مف خاللو الكصكؿ إلى حمكؿ إبداعية لممشكمة المعركضة لممناقشة مف خالؿ التصػاؿ
المنظـ الذم يظـ مجمكعة مف األفراد كالخبراء ،كيتبع ىذا اإلسمكب مجمكعة مف الخطكات:
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أ -تحديد المشكمة بصكرة كاضحة ،كالطمب مف األعضاء اقتراح الحمكؿ المناسبة لممشكمة مف
خالؿ استبانو مصممة لذلؾ.
ب -إسياـ كؿ فرد يتـ بطريقة سرية كبصفة مستقمة مف خالؿ إجابتو عف الستبانة.
ج -تجميع اآلراء كتبكيب نتائج الستبانة.
د -يتـ تصنيؼ الحمكؿ مف قبؿ قائد المجمكعة كعرضيا عمييـ مرة أخرم لطمب بدائؿ لمحمكؿ التي
لـ ترد في التصنيؼ األكؿ كىكذا حتى يتـ التكصؿ إلى أفضؿ الحمكؿ لممشكمة.
كتمتاز ىذه الطريقة بمستكم عاؿ مػف التنظػيـ كتكػكف نكعيػة األفكػار ذات مسػتكل عػاؿ مػف
التميز كالجكدة إل أنيا تتطمب تكفر درجة عالية مف الخبرة لدل قائد المجمكعة( .الحارثي.)2014،
 .6حمقات الجودة:
يش ػػترؾ ف ػػي ى ػػذه الحمق ػػات اإلدارة كالع ػػاممكف فػ ػي المؤسس ػػة لمكش ػػؼ ع ػػف المش ػػكالت الت ػػي
تعترض سػير العمػؿ كتقػديـ الحمػكؿ ليػا ،إذ تتػيح فرصػة المشػاركة الجماعيػة كتشػجيع العػامميف عمػى
البتكار كتطكير شخصيتيـ كمقابمة تحديات العمؿ كالتغمب عمييا(.تكفيؽ.)2002،
أىمية تواجد القائد اإلداري المبدع داخل المدرسة
ذكػ ػػر اليكيػ ػػدم ( )2007أف ىنػ ػػاؾ العديػ ػػد مػ ػػف الفكائػ ػػد التػ ػػي تعػ ػػكد عمػ ػػى المدرسػ ػػة كجميػ ػػع
العناصر المكجكدة فييا عند كجكد القائد مدير المدرسة المبدع كالتي منيا:
 .1تسييؿ عممية التصاؿ كمشاركة جميع العامميف لتقديـ األفكار اإلدارية.
 .2إعطاء العامميف مزيدان مف الستقاللية كالحرية التي تمكنيـ مف تغيير بيئة العمؿ.
 .3الحد مف الدلئؿ السمبية المختمفة لمجيكد الفاشمة ك النظر إلييا بأنيا فرص لمتعمـ كالمخػاطرة
خطكة ضركرية نحك التحسيف المستمر.
 .4تقديـ أفكار جديدة لجميع العامميف كالتي تمكنيـ مف حؿ المشكالت بطريقة مبتكرة.
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 .5إمداد المعمميف بالكسائؿ الالزـ التي تمكنيـ مف تحقيؽ أىدافيـ التعميمية.
 .6دعكة الطمبة لمناقشة كتقديـ المبادرات الجديػدة مػف خػالؿ إعطػائيـ مناصػب قياديػة كامػدادىـ
باألنشطة المدرسية كالصفية مما يككف لو اثر ايجابي عمي أداء الطمبة.
 .7اتخاذ الق اررات اإلدارية كحؿ المشكالت بطريقة أكثر سيكلة كأكثر دقة في تحديدىا .
 .8إف اسػػتخداـ السػػمكؾ اإلبػػداعي لممػػديريف يحػػدد المشػػكمة بدقػػة كيزيػػد مػػف المقػػدرة عمػػى حميػػا،
نظػ ػ ار إلنت ػػاج أفك ػػار متع ػػددة  ،كيعم ػػؿ عم ػػى ترش ػػيد المػ ػكاد المس ػػتخدمة ف ػػي ح ػػؿ المش ػػكالت
كتحسػػيف أسػػاليب العمػػؿ ،كمػػا يعمػػؿ عمػػى حػػؿ المشػػكالت مػػف جػػذكرىا نتيجػػة أصػػالة الفك ػرة
(العاجز كشمداف .)2009،
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ثانياً :الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة
عرضػت الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ الد ارسػات السػػابقة العربيػػة كاألجنبيػػة ذات الصػػمة بمكضػػكع
دراستيا ،ذات العالقة بيف درجة ممارسػة تكنكلكجيػا المعمكمػات كالتصػالت كاإلبػداع اإلدارم ،كقػد
صنفتيا إلى دراسات ذات عالقة بدرجػة ممارسػة تكنكلكجيػا المعمكمػات كالتصػالت ،كد ارسػات ذات
عالقػػة بمسػػتكل اإلبػػداع اإلدارم ،كتناكلتيػػا بالتحميػػؿ مكضػػحة األىػػداؼ ،المػػنيج المسػػتخدـ ،أدكات
الد ارسػة ،المجتمػع كالعينػة ،كاىػـ النتػائج ،كمػا كضػحت أكجػو الشػبو كالخػتالؼ بينيػا كبػيف الد ارسػة،
ككذلؾ أكجو الستفادة مف ىذه الدراسة.
 .1الدراسات السابقة ذات الصمة المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
أجرل أفشارم كأبك بكر كسكلكاف كفكم كأبك سػامح ( & Abu Baker & Suluan Fooi
التعرؼ إلى كاقع ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات
 )Afshari &Abu Samah.2008دراسة ىدفت ّ
كالتصػػالت فػػي المػػدارس الثانكيػػة بمدينػػة طي ػراف فػػي إي ػراف كمػػدل تػػأثير الػػنمط القيػػادم ككفاءتػػو
لتفعيميػػا فػػي العمػػؿ اإلدارم كالتعميمػػي ،ك قػػد أس ػتخدـ المػػنيج الكصػػفي الرتبػػاطي فػػي ىػػذه الد ارسػػة.
ػدير كمػػديرة ،كزعػػت اسػػتبانتيف لتحقيػػؽ أىػػداؼ
كلمعرفػػة آراء عينػػة الد ارسػػة التػػي تككنػػت مػػف ( )30مػ ان
الد ارس ػػة ،كتكص ػػمت نت ػػائج الد ارس ػػة إل ػػي ع ػػدـ كج ػػكد المي ػػارة الكافي ػػة ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس الثانكي ػػة
لستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ،كأف استخداميا انحصر في استخداـ البريػد اللكتركنػي
كاسػػتخداـ البرمجيػػات الجػػاىزة مثػػؿ (معالجػػة النصػػكص كقكاعػػد البيانػػات) ،كعػػدـ تػػكفّر الكػػـ الكػػافي
ألجيزة الحاسكب لدل المدارس الثانكية.
كقاـ مينا ( )2009بدراسة لتعػرؼ درجػة تكظيػؼ الحاسػكب فػي اإلدارة المدرسػية بمػدارس
ككالة الغكث في محافظة غزة كسبؿ تطكيرىا كقد أستخدـ المنيج الكصفي التحميمػي ،كبعػد الطػالع
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عمي الدراسات السػابقة ت نػـ تطػكير اسػتبانو لقيػاس متغيػرات الد ارسػة كقػد أجريػت الد ارسػة عمػى جميػع
مديرم المدارس األساسية كالثانكية ك مديراتيا بمغ عددىـ ( )191مدي انر كمديرة مدرسة ،كقد أشارت
أف ىنػػاؾ اسػػتخداـ لمحاسػػكب فػػي مجػػاؿ األعمػػاؿ اإلداريػػة مػػف قبػػؿ عينػػة الد ارسػػة
نتػػائج الد ارسػػة إلػػى ّ
بصكرة متكسطة ،كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات تقديرات
م ػػديرم الم ػػدارس لدرج ػػة تكظي ػػؼ الحاس ػػكب ف ػػي اإلدارة المدرس ػػية تعػ ػزل لمتغي ػػرم الد ارس ػػة (س ػػنكات
الخدم ػػة ،المنطق ػػة التعميمي ػػة) كأف ىن ػػاؾ فركقػ ػان دال ػػة إحص ػػائية تع ػػزل لمتغي ػػر الج ػػنس كلص ػػالح فئ ػػة
الذككر.
كأجرل ركبرت ( )Robert, 2011د ارسػة ىػدفت لتعػرؼ اد اركػات مػديرم المػدارس األساسػية
كالثانكية بكلية تكساس األمريكية ألىمية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كأثرىا عمى المعمميف كالطمبة
ػدير كمػػديرة ،كأظيػػرت نتػػائج
كتػػـ اسػػتخداـ المقابمػػة لمعرفػػة أراء أفػراد العينػػة كالبػػالغ عػػددىـ ( )310مػ ان
الد ارسػة أف ( )%62.3مػف المػديريف يػػركف أف اسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػػات ليػا دكر ميػـ كفاعػػؿ
في تطكير أدائيـ اإلدارم كمساعدة الطمبػة فػي الجانػب التعميمػي ،كمػا تبػيف عػدـ كجػكد فػركؽ ذات
دللػػة إحصػػائية فػػي تصػػكرات المػػديريف ألىميػػة اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي المػػدارس تعػػزل
لمتغيرات الدراسة (الجنس كالمؤىؿ العممي كنكع المجتمع).
كىػػدفت د ارسػػة القرنػػي ( )2011لتعػػرؼ لدرجػػة امػػتالؾ ميػػارة اسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػي لػػدل
م ػػديرم الم ػػدارس البتدائي ػػة بمدين ػػة ج ػػدة كانعكاس ػػيا عمػ ػى تط ػػكير العم ػػؿ اإلدارم ،كأس ػػتخدـ الم ػػنيج
الكصفي المسحي لمالءمتو ىذه الدراسة ،كتككنت عينة الدراسة مف جميع مديرم المدارس البتدائية
كطكرت اسػتبانو لغػرض
بمدينة جدة بالمممكة العربية السعكدية ،البالغ عددىـ ( )220مدير مدرسةّ ،
ثـ معالجة البيانات إحصائيا ،كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف ىنػاؾ اتفاقػان عامػان
إجراء الدراسة ،كمف ّ
كبدرجػػة كبي ػرة لػػدل مػػديرم المػػدارس البتدائيػػة عمػػي ضػػركرة امػػتالؾ ميػػارة اسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػي
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ألداء الميمػػات اإلداريػػة ،كمػػا ل تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات العينػػة
تعزل لمتغيرات الدراسة (المؤىؿ العممي ك سنكات الخبرة كالدكرات التدريبية) .ككذلؾ أظيرت النتػائج
ع ػػدـ كج ػػكد ال ػػدكرات التدريبي ػػة الكافي ػػة لإلداري ػػيف ح ػػكؿ اس ػػتخداـ الحاس ػػب ،كض ػػعؼ البني ػػة التحتي ػػة
الالزمة ليذه التكنكلكجيا كعدـ تكفر الصيانة ألجيزة الحاسكب كممحقاتيا مف المعيقات التي تحد مف
استخداميا في المدارس.
كقامػػت الحنػػاكم ( )2011بد ارسػػة ىػػدفت إلػػي التعػػرؼ لػػدكر تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي إدارة
الكقػػت لػػدل مػػديرم مػػدارس المرحمػػة األساسػػية بككالػػة الغػػكث بمحافظػػة غػزة ،كالبػػالغ عػػددىـ ()208
م ػػدي انر كم ػػديرة ،كأس ػػتخدـ الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي لمالءمت ػػو لي ػػذه الد ارس ػػة ،كبع ػػد الط ػػالع عمػ ػى
الد ارسػ ػػات الس ػ ػػابقة ص ػ ػػممت اس ػ ػػتبانو ك ػ ػػأداة لمد ارسػ ػػة ،كبع ػ ػػد جم ػ ػػع الس ػ ػػتبيانات كتحميمي ػ ػػا ب ػ ػػالطرؽ
اإلحصائية ،تكصمت النتائج إلى أف تقديرات مديرم مدارس ككالة الغكث لدكر تكنكلكجيا المعمكمات
في إدارة الكقت كانت مرتفعة ،ككذلؾ عدـ تكجد فركؽ ذات دللو إحصائية بػيف متكسػطات تقػديرات
مديرم مدارس ككالػة الغػكث لػدكر تكنكلكجيػا المعمكمػات فػي إدارة الكقػت لمتغيػرات الد ارسػة (المرحمػة
التعميميػػة ك التخصػػص كسػػنكات الخدمػػة ك المنطقػػة التعميميػػة كالػػدكرات فػػي مجػػاؿ الحاسػػكب) كعػػدـ
كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دلل ػػو إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات م ػػديرم م ػػدارس ككال ػػة الغ ػػكث ل ػػدكر
تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات تع ػػزل لمتغي ػػر الج ػػنس تبعػ ػان لمج ػػالت (البرمجي ػػات ،قكاع ػػد البيان ػػات ،البري ػػد
اإللكتركني) بينما كجدت فركؽ في مجاؿ استخداـ اإلنترنت لصالح البنات.
كأجػرل ىػكؾ كعبػد الػرزاؽ كزىػك ار ) (Hogue& Abdul Razak & Zohora,2012د ارسػة
لمكشػػؼ عػػف مجػػالت اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتصػػالت بػػيف معممػػي المػػدارس الماليزيػػة
األساسػػية كالثانكيػػة كمػػديرييا ،كتػ ّػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكمػػي فػػي ىػػذه الد ارسػػة .كزعػػت اسػػتبانو الد ارسػػة
دير ،كأظيػػرت النتػػائج بػػأف ( )%84مػػف المعممػػيف
عمػػى عينػػة مككنػػو مػػف ( )260مش ػرفان كمعمم ػان كم ػ ان
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غيػػر مػػدركيف لمسياسػػة الكطنيػػة لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتصػػالت عمػػى الػػرغـ مػػف كجكدىػػا ،كأف
معظـ المدارس ليس لدييـ سياسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصػالت فػي المرحمػة المدرسػة مػع تػكفر
خدمات كمعدات تكنكلكجيا المعمكمات كالتصػاؿ فػي معظػـ المػدارس الماليزيػة تقريبػان ،كأف المعممػيف
لدييـ مستكل عػاؿ مػف الميػارات فػي اسػتخداـ الحاسػكب كخاصػة الميػارات األساسػية المطمكبػة لػدم
كتبيف كذلؾ ( )%95مف المدارس لدييـ آلت نسخ كماسحات ضكئية بينما يتػكفر جيػاز
المعمميفّ ،
العرض في ( )%85مف المدارس ،ك( )%72مف المدارس مجيزة بكامي ار فيديك فكؽ جيػاز العػرض
ككمبي ػػكتر محم ػػكؿ ،كلك ػػف م ػػف المثي ػػر لالىتم ػػاـ أف خبػ ػراتيـ كمي ػػاراتيـ ليس ػػت مندمج ػػة م ػػع اإلدارة
التعميمية.
كىدفت دراسة عكدة ( )2012التعرؼ لكاقع استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصاؿ
كعكائؽ استخداميا في التدريس لدل معممي مدارس تربية لكاء الشكبؾ األساسية كالثانكية في
طكرت استبانو لغرض جمع البيانات ،كتككنت عينة
األردف ،كأستخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،ك ّ
تبيف أف
الدراسة مف ( )101معممان ،تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية ،كبعد تحميؿ النتائج كعرضيا ّ
أفراد عينة الدراسة يمارسكف التطبيقات كالبرمجيات المختمفة بصكرة كافية ،كأف استخداميـ ليا في
أغراض التدريس كاف متدنيان ،كما أظيرت النتائج أف ىناؾ بعض العكائؽ التي تعيؽ استخداميـ
لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصاؿ في التدريس ،مثؿ عدـ تكفر التجييزات كالبني التحتية الالزمة،
كضعؼ التدريب في كيفية تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت في التدريس ،كتبيف عدـ
كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية ألفراد عينة الدراسة تعزل لمتغيرم (المؤىؿ العممي ،كالخبرة).
كقػػاـ الحراحشػػة ( )2013بد ارسػػة ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى درجػػة اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي اإلدارة
المدرسػػية مػػف كجيػػة نظػػر مػػديرم المػػدارس األساسػػية كالثانكيػػة فػػي محافظػػة المفػػرؽ فػػي األردف كأثػػر
كؿ مف (النكع الجتماعي ،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخدمة ،كمستكل المدرسة) في درجة اسػتخداـ
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الحاسػػكب فػػي اإلدارة المدرسػػية ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )107مػػدي انر كمػػديرة .كتكصػػمت نتػػائج
الدراسة إلى أف درجة اسػتخداـ الحاسػكب فػي اإلدارة المدرسػية جػاءت بدرجػة ممارسػة متكسػطة .كمػا
كجدت فركؽ ذات دللة إحصائية في درجة استخداـ الحاسكب في اإلدارة المدرسػية مػف كجيػة نظػر
عينػػة الد ارسػػة تعػػزل لمنػػكع الجتمػػاعي كذلػػؾ عمػػى مجػػالي اإلدارة كالطالػػب كعمػػى األداة بشػػكؿ كمػػي
كلصالح اإلناث ،كما دلت نتائج الدراسة عمى كجكد فركؽ ذات دللػة إحصػائية فػي درجػة اسػتخداـ
الحاسػػكب فػػي اإلدارة المدرسػػية مػػف كجيػػة نظػػر عينػػة الد ارسػػة تعػػزل لمتغيػػر مسػػتكل المدرسػػة كذلػػؾ
عمػػى مجػػاؿ الطالػػب كلصػػالح المرحمػػة الثانكيػػة ،كمػػا أظيػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دللػػة
إحصػػائية فػػي درجػػة اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي اإلدارة المدرسػػية مػػف كجيػػة نظػػر عينػػة الد ارسػػة تعػػزل
لمتغير:المؤىؿ العممي ،كسنكات الخدمة.
كقامت أبك شايشة ( )2014بدراسة لتعرؼ درجة تكظيؼ مديرم المدارس الثانكية
الحككمية األردنية لتكنكلكجيا المعمكمات مف كجية نظرىـ ،إذ استخدـ المنيج الكصفي التحميمي،
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطكير استبانو كزعت عمى عينة عشكائية تككنت مف ( )163مدي انر
كمديرة ،كبينت النتائج أف درجة تكظيؼ مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات
كانت متكسطة ،كانو ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لدم عينة الدراسة في درجة تكظيؼ
مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات ،كاف ىناؾ فركقان ذات دللة إحصائية
تعزم لمؤىؿ الخبرة .أم انو كمما زادت عدد سنكات الخبرة كمما زادت درجة تكظيفيـ لتكنكلكجيا
المعمكمات في أعماليـ.
كأجرل اكليكيمسي ( )Oluyemisi, 5102دراسة ىدفت لمعرفة الدكر الفاعؿ لتكنكلكجيا
المعمكمات كالتصالت في إدارة المدرسة مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في منطقة إليسا
الحككمة المحمية في أكساف ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )120مدي انر مف مديرم المدارس تـ
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اختيارىـ عشكائيا .كأظيرت النتائج أف مديرم المدارس لدييـ تصكرات إيجابية نحك استخداـ أدكات
تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت لدكرىا في فعالية المدرسة كدكرىا في حؿ مشكمة ضعؼ التكاصؿ
في المدارس كتحقيؽ التخطيط الفعاؿ.
 .2الدراسات السابقة ذات الصمة التي تناولت اإلبداع اإلداري
أجرل كػركـ ك شػيرماف ( )Crum & Sherman,2008د ارسػة ىػدفت لمعرفػة أثػر اإلبػداع
اإلدارم كالقيادم كالتعميمي لمديرم المدارس الثانكية عمى تطكير أداء العامميف في المدارس الثانكيػة
بكليػػة فيرجينيػػا فػػي الكليػػات المتحػػدة ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )100مػػدير مدرسػػة ،كاسػػتخدمت
تـ التكصؿ إلى أف نجاح مديرم المدارس الثانكية فػي
الستبانة كأداة لمدراسة ،كبعد تحميؿ النتائج ّ ،
تحقيؽ مستكل التقدـ لدل طمبتيا يعكد ذلؾ لمممارسات اإلدارية اإلبداعية الفعمية لدييـ كالناتجة عػف
تييئة بيئة داعمة إلنجازات العامميف فييا.
كق ػػاـ جب ػػر ( )2010بد ارس ػػة ى ػػدفت إل ػػى معرف ػػة مس ػػتكل اإلب ػػداع اإلدارم كأثػ ػره عم ػػي األداء
الػػكظيفي ،لػػدم مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث الدكليػػة فػػي قطػػاع ع ػزة فػػي فمسػػطيف ،كأسػػتخدـ مػػنيج
المسػػح الشػػامؿ لكػػؿ مفػػردات مجتمػػع الد ارسػػة ،كتػػـ تصػػميـ اسػػتبانو لغػػرض جمػػع البيانػػات ،كمػػف ثػػـ
تحميميا باستخداـ المعالجات اإلحصائية ،كقد تككنػت عينػة الد ارسػة مػف جميػع مػديرم مػدارس ككالػة
الغكث في قطاع غزة في فمسطيف كالبالغ عددىـ ( )208مدي انر كمديرة ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد
عالقػػة ذات دللػػة إحصػػائية بػػيف مسػػتكل اإلبػػداع اإلدارم لػػدل مػػديرم المػػدارس فػػي ككالػػة الغػػكث
الدكلي ػػة كب ػػيف أدائي ػػـ ال ػػكظيفي ،كم ػػا أظي ػػرت النت ػػائج أن ػػو ل تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دلل ػػة إحص ػػائية ف ػػي
استجابة المبحكثيف لمدارسة تعػزم لممتغيػرات الشخصػية كالتنظيميػة (الخبػرة  ،المؤىػؿ العممػي) ،كمػا
تتكافر مقدرات الشخصية المبدعة كسماتيا  ،كجميع عناصر األداء الكظيفي بصكرة مرتفعة.
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كىدفت دراسة الحجابا كالرعكد ( )2011تحديد درجػة اإلبػداع اإلدارم لػدل مػديرم المػدارس
فػػي ممارسػػة المبػػادئ العامػػة فػػي مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي الطفيمػػة ،كتككنػػت العينػػة ( )402مػػف
المعمميف كالمعممات ،تـ اختيارىا بطريقة طبقية عشكائية ،كاسػتخدمت السػتبانة كػأداة لمد ارسػة ،كبعػد
جمػػع النتػػائج كتحميميػػا إحصػػائيان ،أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ فركقػان ذات دللػػة إحصػػائية لمتفاعػػؿ بػػيف
أصحاب الخبرة مف الجنسيف ،كتفاعؿ الخبرة مع المؤىؿ العممي.
كأجػػرل شػػقكرة ( )2012د ارسػػة ىػػدفت لمعرفػػة درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة فػػي
محافظات غزة ألساليب إدارة التغيير كعالقتيا باإلبداع اإلدارم ،كأستخدـ المنيج الكصفي التحميمي،
كق ػػاـ الباح ػػث بتص ػػميـ اس ػػتبانتيف لغ ػػرض جم ػػع النت ػػائج ،كتحميمي ػػا باس ػػتخداـ األس ػػاليب اإلحص ػػائية
كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )522معممػان كمعممػػة ،تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة طبقيػػة عشػكائية ،كتكصػػمت
نتائج الدراسة أف ممارسة مديرم المدارس الثانكية ألساليب إدارة التغيير جاءت جيدة ،ككذلؾ تتػكافر
لػػدييـ ميػػارات اإلبػػداع اإلدارم ،كمػػا أظيػػرت الد ارسػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية لدرجػػة
ممارسة مديرم المدارس الثانكية لميارات اإلبداع اإلدارم تعزل لمتغيرات (الجػنس ،سػنكات الخدمػة،
التخصص في الثانكية العامة).
كىػدفت د ارسػػة الػػديحاني ( )2013لتع ّػرؼ درجػػة المنػػاخ التنظيمػي فػػي المػػدارس الثانكيػػة
كعالقتيا بدرجة اإلبداع اإلدارم مف كجية نظر المعمميف ،كأستخدـ المػنيج الكصػفي الرتبػاطي ،تػـ
اسػ ػػتخداـ اسػ ػػتبانتيف لمعرفػ ػػة أراء عينػ ػػة الد ارسػ ػػة تككنػ ػػت مػ ػػف( )230معمم ػ ػان كمعممػ ػػة ،مػ ػػف منطقتػ ػػي
الفيركانيػػة كالجيػراء بدكلػػة الككيػػت .كشػػفت الد ارسػػة أف درجػػة المنػػاخ التنظيمػػي فػػي المػػدارس الثانكيػػة
مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف بكجػػو عػػاـ كانػػت متكسػػطة ،ك أف درجػػة اإلبػػداع اإلدارم مػػف كجيػػة نظػػر
أف ىنػاؾ عالقػة ارتباطيػو مكجبػة بػيف درجػة المنػاخ التنظيمػي كدرجػة
المعمميف كانت متكسػطة ،كمػا ّ
اإلبػػداع اإلدارم مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف لممػػديريف فػػي المػػدارس الثانكيػػة بدكلػػة الككيػػت ،كمػػا تبػػيف
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أف ىنػػاؾ
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية لدرجػػة اإلبػػداع اإلدارم تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس ،ك ّ
فركقان ذات دللة إحصائية تبعان لدرجة اإلبداع اإلدارم تعزل لمتغير الخبرة.
كقػ ػػاـ ع ػ ػزازم ( )2013بد ارسػ ػػة ىػ ػػدفت التّعػ ػػرؼ إلػ ػػي مسػ ػػتكم اإلبػ ػػداع اإلدارم لمػ ػػديرم
المدارس الثانكية الخاصة كعالقتو بالرضا الكظيفي لممعمميف في محافظة العاصمة عماف ،كأستخدـ
تككنػت مػف( )422معممػان كمعمّمػة ،كتػـ تطػكير
المنيج الكصفي الرتباطي ،كاختيػرت عينػة عشػكائية ّ
اسػػتبانتيف لمتعػػرؼ لمسػػتكم اإلبػػداع اإلدارم لػػدم مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة ،كاألخػػرل لمعرفػػة مسػػتكل
أف مسػتكم اإلبػداع اإلدارم مػف كجيػة
الرضا الكظيفي لممعمميف مػف كجيػة نظػرىـ ،تػـ التكصػؿ إلػى ّ
نظر المعمميف كاف متكسطا ،كما أف ىناؾ عالقة ارتباطيو مكجبة ذات دللة إحصائية بيف مستكل
اإلبػػداع اإلدارم كالرضػػا الػػكظيفي  ،كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية تعػػزل لمتغيػػر الخب ػرة
أف ىنػػاؾ فركقػان ذات دللػػة إحصػػائية تبعػان لدرجػػة اإلبػػداع اإلدارم لمتغيػػر تعػػزل
كالمؤىػػؿ العممػػي ،ك ّ
الجنس.
كأج ػػرل الزاممػ ػػي ( )2013د ارسػػػة ىػػػدفت التعػ ػػرؼ إلػػػي التمك ػػيف اإلدارم كعالقتػػػو باإلبػػػداع
اإلدارم لدل جميع مديرم المدارس األساسػية كالثانكيػة فػي ككالػة الغػكث الدكليػة فػي محافظػات غػزة
مف كالبالغ عددىـ ( )245مدير كمديرة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصػفي التحميمػي لتحقيػؽ أىػداؼ
الد ارس ػػة ،كاس ػػتخدـ الس ػػتبانة ك ػػأداة لمد ارس ػػة ،كتكص ػػمت الد ارس ػػة أف درج ػػة التمك ػػيف اإلدارم لم ػػديرم
مدارس ككالة الغكث الدكلية فػي محافظػات غػزة جػاءت مرتفعػة ،كأف درجػة ممارسػة اإلبػداع اإلدارم
لػػدم مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث الدكليػػة فػػي محافظػػات غػزة جػػاءت مرتفعػػة ،كمػػا اف ىنػػاؾ عالقػػة
ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد العينػػة لدرجػػة التمكػػيف اإلدارم كمتكسػػطات تقػػديراتيـ
لدرجة ممارسة اإلبداع اإلدارم.
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كىػػدفت د ارسػػة أبػػك دلبػػكح كج ػرادات ( )2013التعػػرؼ لمسػػتكل اإلبػػداع اإلدارم لػػدل مػػديرم
مػػدارس ل ػكاء بنػػي كنانػػة األساسػػية كالثانكيػػة فػػي األردف مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف كالمعممػػات ،كقػػد
تككنت عينة الدراسة مف ( )317معممان كمعممة تـ اختيارىا بالطريقػة الطبقيػة العشػكائية ،كاسػتخدمت
الستبانة كأداة لجمع البيانات مككنة مػف ( )53فقػرة مكزعػة عمػى أربعػة مجػالت (الطالقػة كالمركنػة
كاألصالة ك الحساسػية لممشػكالت) .كبعػد تحميػؿ النتػائج إحصػائيا ،تب ّػيف أف مسػتكل اإلبػداع اإلدارم
لدل مديرم مدارس منطقة بني كنانة بحسب كجيات نظر المعمميف كالمعممات كلمختمؼ المجالت،
ج ػػاءت مرتفع ػػة ،كم ػػا أظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة أف م ػػديرم الم ػػدارس ف ػػي منطق ػػة بن ػػي كنان ػػة يتمتع ػػكف
بالمركنػػة كالعمػػؿ بػػركح الفريػػؽ مػػع المعممػػيف فػػي تعػػامميـ مػػع المكاقػػؼ كالمشػػكالت ،كأف ىنػػاؾ كفػػاءة
كفاعمية عػاليتيف فػي اسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات فػي العمػؿ اإلدارم ،كمػا تبػيف كجػكد فػركؽ ذات
دللة إحصائية تعزل لمتغير الدراسة (الجنس) كعدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصػائية تبعػان لمتغيػرم
الدراسة (المؤىؿ العممي ك الخبرة).
كقػاـ فػيـ فػكف كتيزبػت كسػكمبرش ( )Phimphon & Tesaputa & Somprach,2015

بػػإجراء د ارسػػة ىػػدفت إلػػى تطػػكير برنػػامج القيػػادة اإلبداعيػػة كتعزيػػزه بػػيف مػػديرم المػػدارس فػػي مدينػػة
تـ استخداـ اسػتبانة
لجكس في تايالند ،ثـ تقييـ النتائج بعد تنفيذ البرنامج ،كلتحقيؽ غرض الدراسة ّ
كزع ػػت عم ػػى ( )179مدرس ػػة ف ػػي لج ػػكس مكزع ػػة عم ػػى ثالث ػػة مس ػػتكيات :م ػػديرم الم ػػدارس ،نػ ػكاب
المػػديريف كرؤسػػاء األقسػػاـ ،كمػػف النتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا الد ارسػػة أف مسػػتكل المركنػػة كاإلبػػداع
كػػاف بدرجػػة منخفضػػة بػػيف مجمكعػػة العينػػة األكلػى ،كبعػػد تنفيػػذ برنػػامج القيػػادة اإلبداعيػػة بػػيف مػػديرم
تمؾ المدارس تكصمت النتائج إلى ارتفاع ممحكظ نسبة لما كانت عميو قبؿ التنفيذ.
كىدفت دراسة طيارم كتككػؿ ( (Tayari & Tavakoli, 2015تحديػد العالقػة بػيف اإلبػداع
كالبتكػػار التنظيمػػي لػػدم مػػديرم كمعممػػي المػػدارس الثانكيػػة لمبنػػات فػػي اي ػراف ،كتػػـ اسػػتخداـ المػػنيج
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الكصػػفي الرتبػػاطي ،كطػ ّػكرت أداتػػاف لمد ارسػػة لجمػػع المعمكمػػات مػػف عينػػة مػػف المعممػػيف عمػػى شػػكؿ
مجمكعات مف جميع المدارس التي تضمنيا الدراسة ،كأظيرت النتائج كجكد عالقة قكية بيف اإلبداع
كالبتكار لممعمميف كاإلدارييف كفقان لمعامؿ الرتباط بيرسكف (.)0.409

ممخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:
مف خالؿ استعراض الد ارسات السابقة العربية كاألجنبيػة ،قامػت الباحثػة ببيػاف أكجػو التشػابو
كأكجو الختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة مف حيث مكضكع الد ارسػة كأىػدافيا ،كمػنيج
الد ارس ػػة ،كمجتم ػػع كعين ػػة الد ارس ػػة ،كم ػػف ث ػػـ تس ػػميط الض ػػكء عم ػػى أى ػػـ النت ػػائج الت ػػي تكص ػػمت إليي ػػا
الد ارسػػات السػػابقة ،ذلػػؾ باإلضػػافة إلػػى أكجػػو السػػتفادة مػػف الد ارسػػات السػػابقة ،كاب ػراز مػػا تتميػػز بػػو
الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة.
 تنكعت أىداؼ الد ارسػات السػابقة التػى تناكلػت مكضػكع تكنكلكجيػا المعمكمػات كالتصػالت ،منػومف تناكؿ مكضكع درجة تكظيؼ مديرم المدارس لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت في أعماليـ
مثػ ػػؿ د ارسػ ػػة مين ػ ػا ( )2009كد ارسػ ػػة الحنػ ػػاكم ( )2011كد ارسػ ػػة الحراحشػػػة ( )2012كد ارسػ ػػة
القرن ػ ػػي ( )2011كد ارس ػ ػػة أفش ػ ػػارم كأب ػ ػػك بك ػ ػػر كس ػ ػػكلكاف كف ػ ػػكم كأب ػ ػػك س ػ ػػامح ( )2008كد ارس ػ ػػة
ركب ػػرت( )2011كد ارس ػػة اكليكيمسػ ػي ( .)2015كمني ػػا م ػػف تن ػػاكؿ مج ػػالت اس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا
ػكر ( )2012كد ارسػػة عػػكدة ()2012
المعمكمػػات كالتصػػالت مثػػؿ د ارسػػة ىػػكؾ كعبػػد الػػرزاؽ كزىػ ا
كمنيا مف تناكؿ مكضكع أىمية تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مثؿ دراسة ركبرت (.)2011
 أما الدراسة الحالية ىػدفت التعػرؼ درجػة ممارسػة تكنكلكجيػا المعمكمػات كالتصػالت لػدل مػديرمالمدارس الثانكية الحككمية كعالقتيا بمستكل اإلبداع اإلدارم مف كجية نظر المعمميف.
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 اتفقػػت جميػػع الد ارسػػات السػػابقة مػػع الد ارسػػة الحاليػػة فػػي اسػػتخداـ السػػتبانو كػػأداة لجمػػع البيانػػات،بينمػ ػػا اختمفػ ػػت مػ ػػع د ارسػ ػػة أفشػ ػػارم كأبػ ػػك بكػ ػػر كسػ ػػكلكاف كفػ ػػكم كأبػ ػػك سػ ػػامح ( )2008كد ارسػ ػػة
ركبرت( )2011حيث استخدمت المقابمة إضافة لالستبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
 اتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة أفشػػارم كأبػػكبكر كسػػكلكاف كفػػكم كأبػػك سػػامح ( )2008حيػػثأس ػػتخدـ الم ػػنيج الكص ػػفي الرتب ػػاطي ،بينم ػػا اختمف ػػت م ػػع الد ارس ػػات الس ػػابقة م ػػف حي ػػث الم ػػنيج
المستخدـ في الدراسة.
 إف كؿ الدراسات السابقة تناكلت مكضكع اإلبداع اإلدارم جاءت مجتمعة لتحديد الجكانب الميمةالمتعمقة باإلبداع كأىميتو في العمؿ اإلدارم ،كمتطمباتػو كالعكائػؽ التػي تػؤثر فيػو .كىػدفت لتعػرؼ
مسػػتكاه كمػػا فػػي د ارسػػة جبػػر( )2010كد ارسػػة شػػقكرة ( )2012كد ارسػػة الػػديحاني ( ،)2013كأبػػك
دلبكح كجرادات ( )2013كدراسة الحجابا كالرعػكد( )2011كد ارسػة عػزازم( )6002التػي اتفقػت
مع الدراسة الحالية مف حيث دراستيا لمكضكع اإلبداع اإلدارم.
 اتفقػػت جميػػع الد ارسػػات السػػابقة مػػع الد ارسػػة الحاليػػة فػػي إسػػتخداـ السػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات،كمػػا اتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة د ارسػػة ع ػزازم ( )6002كد ارسػػة الػػديحاني ( )2013مػػف
حيث إستخداـ المنيج الكصفي الرتباطي في ىذه الدراسة ،كاختمفت مع باقي الدراسات السابقة.
 م ػػف حي ػػث عين ػػة الد ارس ػػة اتفق ػػت الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع د ارس ػػة الحجاب ػػا كالرع ػػكد( )2011كش ػػقكرة( )2012كطيػػارم كتككػػؿ ( )2015كأبػػك دلبػػكح كجػرادات ( )2013كد ارسػػة الػػديحاني (،)2013
كدراسة عزازم ( )6002كاختمفت مع باقي الدراسات السابقة.
 امت ػػازت ى ػػذه الد ارس ػػة ف ػػي تناكلي ػػا لمكض ػػكع قي ػػاس درج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم الم ػػدارس الحككمي ػػةلتكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كارتباط ػػو بمس ػػتكل اإلب ػػداع اإلدارم ف ػػي الم ػػدارس الحككمي ػػة ،إذ ل تكج ػػد
دراسات سابقة ربطت المتغيريف مع بعض في مجتمع الدراسة حسب عمـ الباحثة.
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 لقد أفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في:أ .صياغة مشكمة الدراسة كاعداد أسئمتيا.
ب .كيفية تطكير أداتي الدراسة كاختيار عينتيا.
ج .تحديد أىـ النقاط التي تناكلتيا الباحثة في اإلطار النظرم.
د .اإلجراءات اإلحصائية لمعالجة البيانات.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنيجية الدراسة كاجراءاتيا ،كيحدد مجتمعيا كعينتيا كيكضح
كيفية بناء أداة الدراسة لجمع المعمكمات الالزمة ،كيبيف اإلجراءات كاألساليب اإلحصائية المناسبة
في التأكد مف صدقيا كثباتيا كتحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا.

منيج الدراسة:
تـ استخداـ المنيج الكصفي اإلرتباطي بكصفو المنيج المالئـ لطبيعة الدراسة الحالية
ّ
كطبيعة أىدافيا.

مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات في المدارس الثانكية الحككمية في
منطقة الجبؿ الغربي لمعاـ الدراسي  6005/ 6004كالبالغ عددىـ  3650معمما كمعممة كما ىك
مبيف في الجدكؿ ( )0حسب إحصائيات ك ازرة التربية كالتعميـ لمعاـ الدراسي 6005\ 6004
الجدول ()0
توزيع أفراد مجتمع الدراسة من المعممين والمعممات عمى منطقة الجبل الغربي
المىطقةالتعليمية
جادو
الحرابة
الرحيبات
غريان
والوت
يفرن
مسدي
االصابعة
القلعة
المجموع

عددالمعلميهوالمعلمات
318
111
330
464
454
125
545
870
430
3650

عددالمدارش 
4
5
2
6
10
5
6
6
2
46
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عينة الدراسة:
اختيرت عينة طبقية عشكائية نسبية مف المعمميف كالمعممات في المدارس الثانكية الحككمية
في منطقة الجبؿ الغربي بميبيا مف مجتمع الدراسة بمغ عدد أفرادىا ( )680معمما كمعممة.
كبعد تكزيع العينة تـ استرجاع ( )680استبانو مستكفية لمشركط بنسبة استجابة قدرىا
( )%000ليصبح تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة كما ىك مبيف في الجدكؿ (. )6
الجدول ()2
توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والخبرة والمؤىل العممي
المتغير
الجنس

الخبرة

المؤىؿ العممي

الفئة

العدد

ذككر

140

إناث

140

الكمي

280

أقؿ مف  5سنكات

102

مف  5سنكات ػ ػ أقؿ مف  10سنكات

127

مف  10سنكات فأكثر

51

الكمي

280

بكالكريكس

184

دبمكـ عاؿ

74

ماجستير

22

الكمي

280
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أداتا الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة األداتيف اآلتيتيف :
ـــ األداة األولى :استبانو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:
تـ تطكير استبانة الدراسة األكلى لقياس درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت
لمديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية نظر المعمميف بمنطقة الجبؿ الغربي بالرجكع إلى
األدب النظرم الخاص بمكضكع الدراسة كالدراسات السابقة مثؿ :دراسة الحناكم ( ،)3122كدراسة
المناعسة ( )3122كدراسة القرني( .)3122كتضمنت الستبانة ( )22فقرة .كأعطي لكؿ فقرة
كزف متدرج حسب سمـ ليكرت الخماسي لتقدير درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت
(بدرجة عالية جدان ،بدرجة عالية ،بدرجة متكسطة ،بدرجة ضعيفة ،بدرجة ضعيفة جدان) فقد أعطي
لمبديؿ (بدرجة عالية جدان) كخصصت لو خمس عالمات تمثؿ أعمى درجة ،كأربع عالمات لإلجابة
(بدرجة عالية) ،كثالث عالمات لإلجابة (بدرجة متكسطو) كعالمتاف لإلجابة (بدرجة ضعيفة)
كعالمة كاحدة لإلجابة (بدرجة ضعيفة جدان) كىى تمثؿ أدنى درجة .كالممحؽ ( )0يكضح الستبانة
بصكرتيا األكلية.
صدق أداة الدراسة األولى (استبانو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت):
تـ التأكد مف صدؽ محتكل أداة الدراسة األكلى ،بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف
تككنت مف عشرة محكميف مف المختصيف في اإلدارة التربكية كالمناىج في جامعة الشرؽ األكسط
كالجامعة األردنية كجامعة عماف العربية ،كقد طمب مف المحكميف بياف رأييـ بفقرات أداة الدراسة
مف حيث صالحيتيا لمدراسة كاجراء أية تعديالت مالئمة ،كالممحؽ ( )2يبيف ذلؾ.
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كبعد الطالع عمى المالحظات كالقتراحات التي قدميا المحكمكف ،اعتمدت الباحثة
الفقرات التي نالت نسبة اتفاؽ بيف المحكميف( )%80فأكثر ،كاستبعاد الفقرات التي لـ تحصؿ عمى
ىذه النسبة مف التفاؽ ،كتعديؿ بعض الفقرات لغكيا ،كقد تـ حذؼ ثالث فقرات لكحظ بأنيا مشابية
لفقرات أخرل ،إلى أف استقرت فقرات الستبانة عمى ( )20فقرة كالممحؽ ( )6يكضح ذلؾ.
ثبات أداة الدراسة األولى (استبانو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت):
لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة األكلى قامت الباحثة باستخداـ طريقة الختبار كاعادة الختبار
( )test – retestبتطبيؽ األداة عمى عينة مككنة مف ( )20معمما كمعممة مف خارج عينة الدراسة
كتـ إعادة التطبيؽ عمى العينة نفسيا بعد مركر أسبكعيف ،كتـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف
استجابات أفراد العينة لمرتي التطبيؽ ،كتبيف مف قيمة معامؿ الرتباط أف األداة تتمتع بدرجة ثبات
عالية إذ بمغ معامؿ الثبات( ،) 09.0كما استخدمت معادلة كركنباخ ألفا ()Cronbach –Alpha
إليجاد معامؿ التساؽ الداخمي فبمغت قيمة معامؿ الثبات (  ،)0988كتعد ىاتاف القيمتاف مقبكلتاف
في مثؿ ىذا النكع مف الدراسات.
ـــ األداة الثانية :استبانو اإلبداع اإلداري:
تـ تطكير استبانة الدراسة األكلى لقياس مستكل اإلبداع اإلدارم لمديرم المدارس الحككمية
مف كجية نظر المعمميف بالرجكع إلى األدب النظرم الخاص بمكضكع الدراسة كالدراسات السابقة
مثؿ :كتضمنت الستبانة ( )22فقرة .كأعطي لكؿ فقرة كزف متدرج حسب سمـ ليكرت الخماسي
لتقدير درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت (بدرجة عالية جدا ،بدرجة عالية ،بدرجة
متكسطة ،بدرجة ضعيفة ،بدرجة ضعيفة جدا) فقد أعطي لمبديؿ (بدرجة عالية جدان) كخصصت لو
خمس عالمات تمثؿ أعمى درجة ،كأربع عالمات لإلجابة (بدرجة عالية) ،كثالث عالمات لإلجابة
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(بدرجة متكسطو) كعالمتاف لإلجابة( بدرجة ضعيفة) كعالمة كاحدة لإلجابة (بدرجة ضعيفة جدان)
كىى تمثؿ أدنى درجة .كالممحؽ ( )0يكضح الستبانة بصكرتيا األكلية.
صدق أداة الدراسة الثانية (استبانة اإلبداع اإلداري) :
تـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة الثانية ،بما تضمنتو مف فقرات مف خالؿ عرضيا عمى
مجمكعة مف المحكميف المختصيف في اإلدارة التربكية كالمناىج مف أعضاء ىيئة التدريس في
جامعة الشرؽ األكسط كالجامعة األردنية كجامعة عماف العربية ،كقد طمب منيـ إبداء الرأم في
صالحية فقرات أداة الدراسة كاجراء أية تعديالت مالئمة تخدـ الدراسة كالممحؽ ( )6يكضح ذلؾ.
كبعد اإلطالع عمى اقتراحات المحكميف كمالحظاتيـ اعتمدت الباحثة الفقرات التي نالت
نسبة اتفاؽ بيف المحكميف ( )%80فأكثر ،كتـ تعديؿ الصياغة المغكية لبعض الفقرات ،كتـ استبعاد
الفقرات التي تـ التفاؽ عمى عدـ صالحيتيا مف قبؿ المحكميف ،إذ تـ حذؼ ثالث فقرات لـ تكف
ذات صمة بمكضكع الدراسة ،حتى استقرت فقرات الستبانة األكلى عمى ( )23فقرة كالممحؽ ()2
يبيف أداة الدراسة بصكرتيا النيائية .
ثبات أداة الدراسة الثانية (استبانو اإلبداع اإلداري):
لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة األكلى قامت الباحثة باستخداـ طريقة الختبار كاعادة الختبار
(  )test – retestكذلؾ بتطبيؽ األداة عمى عينة مككنة مف ( )60معمما كمعممة مف خارج عينة
الدراسة كبعد مركر أسبكعيف تـ إعادة التطبيؽ عمى العينة نفسيا ،كتـ استخراج معامؿ ارتباط
بيرسكف بيف استجابات أفراد العينة لمرتي التطبيؽ ،كأشارت قيمة معامؿ الرتباط إلى أف األداة
تتمتع بدرجة ثبات عالية إذ بمغ معامؿ الثبات(  )0.93كما تـ استخداـ معادلة كركنباخ ألفا
( )Cronbach – Alphaإليجاد معامؿ التساؽ الداخمي فبمغت قيمة معامؿ الثبات ( )098.كتعد
ىاتاف القيمتاف مقبكلتاف في األبحاث التربكية كالنفسية.
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متغيرات الدراسة:
 .0المتغيرات المستقمة الكسيطة:
أ .الجنس كلو فئتاف ذكر كأنثى.
ب .الخبرة كليا ثالثة مستكيات :
 أقؿ مف خمس سنكات
 مف  4سنكات إلى أقؿ مف  00سنكات
 مف  00سنكات فأكثر
ج ػ  .المؤىؿ العممي كلو ثالثة مستكيات :
 بكالكريكس
 دبمكـ عالي
 ماجستير

إجراءات الدراسة:
قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:
 إعداد أداتي الدراسة كالتأكد مف صدقيما كثباتيما بالطرؽ اإلحصائية المالئمة تحديد مجتمع الدراسة كحجـ العينة. الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ األكسط إلى ك ازرة التربية كالتعميـكالممحؽ ( )3يبيف ذلؾ .
 -الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف ك ازرة التعميـ الميبية لتطبيؽ الدراسة كالممحؽ (.)4
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 تطبيؽ الستبانتيف عمى أفراد عينة الدراسة كالبالغ عددىـ ( )280معمما كمعممة في أربعةمناطؽ ىي (جادك ،الحرابة ،الرحيبات ،غرياف ،نالكت ،يفرف ،القمعة ،األصابعة ،مزده) .كتـ
استرجاع جميع الستبيانات بنسبة استجابة قدرىا (.)%000
 جمع البيانات كرصدىا في جداكؿ خاصة. تحميؿ البيانات إحصائيا باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية ( . ) SPSS عرض النتائج في الفصؿ الرابع كمناقشتيا في الفصؿ الخامس . تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء ما تـ الكصكؿ إليو مف نتائج . .0تحديد مستكل اإلبداع اإلدارم لمديرم المدارس الحككمية كمديراتيا باعتماد المعادلة اآلتية:

القيمة العميا لمبديؿ ػ ػ ػ ػ القيمة الدنيا لمبديؿ
عدد المستكيات

=

0–4
2

=

3

= 0922

2

كبذلؾ يككف مستكل اإلبداع اإلدارم
-0

المستكل المنخفض مف 2.33 -1

-6

المستكل المتكسط مف 3.67 -2.34

-2

المستكل المرتفع مف 5 – 3 . 68
كطبقت المعادلة نفسيا في تحديد درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت.
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المعالجة اإلحصائية:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا قامت الباحثة باستخداـ الكسائؿ اإلحصائية
اآلتية :
 -0لإلجابة عف السؤاليف األكؿ كالثاني تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية
كالرتب.
 -6لإلجابة عف السؤاؿ الثالث تـ استخداـ معامؿ إرتباط بيرسكف ،كالجداكؿ اإلحصائية لتعرؼ
دللة قيمة معامؿ اإلرتباط.
 -2لإلجابة عف السؤاليف الرابع كالخامس ،تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم بالنسبة لمتغيرم
الخبرة كالمؤىؿ العممي ،كالختبار التائي بالنسبة لمتغير الجنس ،كاختبار شيفيو لممقارنات
البعدية
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التػي تكصػمت إلييػا ىػذه الد ارسػة مػف خػالؿ اإلجابػة عػف
أسئمتيا ،فكانت عمى النحك اآلتي:
السؤال األول :ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت بمنطقة الجبل الغربي من وجية نظر المعممين؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة
مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت بمنطقة الجبؿ الغربي في ليبيا
مف كجية نظر المعمميف بشكؿ عاـ كلكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة ،كيظير الجدكؿ ( )3ذلؾ.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا من وجية نظر المعممين مرتبة ترتيباً تنازلياً
الرقم
24
25
2
8
7

الفقرة
يتم التواصل بين مدير المدرسة وأولياء أمور الطمبة
عن طريق وسائل االتصال االلكتروني.
يعتمد مدير المدرسة عمي التطبيقات الحاسوبية وما

توفره من معمومات لصناعة القرارات.

يستخدم مدير المدرسة قواعد البيانات لحفظ المعمومات

(لمطمبة والمعممين والعاممين) بالمدرسة.

يوفر مدير المدرسة شبكة اتصال الكترونية داخمية

لمتعامل مع العاممين بالمدرسة.

يوفر مدير المدرسة أجيزة الحاسوب المتطورة في
مدرستو.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

االستخدام

3.41

1.25

1

متوسطة

3.38

1.16

2

متوسطة

3.24

1.44

3

متوسطة

3.21

1.14

4

متوسطة

3.20

1.12

5

متوسطة
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19
27
15
3
26
6
1
5
9
4
17

11

14
21

يشجع مدير المدرسة المعممين عمى استخدام تكنولوجيا
المعمومات ألداء أعماليم.
يوفر مدير المدرسة دورات تدريبية لتأىيل المعممين في
مجال استخدام األجيزة اإللكترونية الحديثة.
يوفر مدير المدرسة فرق الصيانة (ألجيزة الحاسوب
وتطبيقاتيا وشبكاتيا).
يمتمك مدير المدرسة ميارة تقديم العروض التقديمية

في االجتماعات والندوات.

يقوم مدير المدرسة بتنمية إبداعات المعممين
الحاسوبية.

يمتمك مدير المدرسة ميارة استخدام البرمجيات الحديثة

لخدمة اإلدارة بطريقة إلكترونية.

يستخدم مدير المدرسة الحاسوب في عممو بميارة .
يعتمد مدير المدرسة البرامج الحاسوبية في تأدية

عممة.

يوفر مدير المدرسة النماذج االلكترونية الجاىزة التي

توفر الوقت والجيد.

يستخدم مدير المدرسة البريد اإللكتروني.Email
يعمل مدير المدرسة عمى حوسبة جميع موجودات
المدرسة عمى أجيزة الحاسوب.

يحث مدير المدرسة المعممين عمي استخدام الشبكة

اإللكترونية لتبادل المراسالت داخل المدرسة لمتقميل من
األعمال الورقية.

يوجد موقع الكتروني لممدرسة عمى الشبكة
العالمية(االنترنت).

يوفر مدير المدرسة بريداً الكترونياً خاص بكل موظف.

3.14

1.35

6

متوسطة

3.13

1.24

7

متوسطة

2.96

1.34

8

متوسطة

2.89

1.17

9

متوسطة

2.85

1.30

10

متوسطة

2.78

1.24

11

متوسطة

2.67

1.15

12

متوسطة

2.65

1.30

13

متوسطة

2.63

1.13

14

متوسطة

2.62

1.17

15

متوسطة

2.53

1.29

16

متوسطة

2.46

1.20

17

متوسطة

2.26

1.30

18

منخفضة

2.25

0.96

19

منخفضة
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يستخدم مدير المدرسة تكنولوجيا المعمومات

20

واالتصاالت لمتابعة خطط المعممين (اليومية و

2.20

0.83

20

منخفضة

10

يقوم مدير المدرسة بإعداد خطة المدرسية إلكترونياً.

2.16

0.93

21

منخفضة

2.13

1.22

22

منخفضة

2.06

0.97

23

منخفضة

2.00

0.83

24

منخفضة

1.91

0.82

25

منخفضة

1.85

0.64

26

منخفضة

1.84

1.03

27

منخفضة

1.80

0.78

28

منخفضة

1.79

0.68

29

منخفضة

1.78

0.68

30

منخفضة

2.53

0.61

30
18
28
29
12
13
16
22
23

الفصمية والسنوية ).

يتوفر ربط إلكتروني بين المدرسة ومكاتب التربية

والتعميم التابعة ليا.

يتابع مدير المدرسة األنشطة التي يجرييا المعمم

والطمبة بشكل يومي عن طريق شبكة االنترنت.
يتابع مدير المدرسة دوام المعممين الكترونياً.

يرسل مدير المدرسة التقارير المدرسية إلكترونياً إلى
اإلدارة العميا.

يقوم مدير المدرسة بالرد عمى (المراسالت

واالستفسارات) الواردة إليو الكترونياً.

تتوفر خدمة االنترنت داخل المدرسة بصفة مستمرة.
يوفر مدير المدرسة البرمجيات التكنولوجية (كأجيزة

العرض وكاميرات المراقبة).

يوفر مدير المدرسة ممفات الكترونية لمطمبة.
يعرض مدير المدرسة نتائج الطمبة الكترونياً عن طريق
منظومة الرقم الوطني لكل طالب.
الدرجة الكمية

متوسطة

يالحظ مف الجدكؿ ( )3أف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا
المعمكمات كالتصالت بمنطقة الجبؿ الغربي في ليبيا مف كجية نظر المعمميف كانت متكسطة ،إذ
بمغ المتكسط الحسابي ( )2.53كانحراؼ معيارم ( ،)0.61كجاءت الفقرات في الدرجتيف المتكسطة
كالمنخفضة ،إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف ( ،)1.78 -3.41كجاءت في الرتبة األكلى
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الفقرة ( )24التي تنص عمى "يتـ التكاصؿ بيف مدير المدرسة كأكلياء أمكر الطمبة عف طريؽ كسائؿ
التصاؿ اللكتركني" ،بمتكسط حسابي ( )3.41كانحراؼ معيارم ( )1.25كبدرجة متكسطة ،كفي
الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )25التي تنص عمى "يعتمد مدير المدرسة عمي التطبيقات الحاسكبية
كما تكفره مف معمكمات لصناعة الق اررات "بمتكسط حسابي ( )3.38كانحراؼ معيارم ()1.16
كبدرجة متكسطة ،كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ( )22التي تنص عمى" يكفر مدير المدرسة
ممفات الكتركنية لمطمبة" بمتكسط حسابي ( )1.79كانحراؼ معيارم ( ،)0.68كبدرجة منخفضة،
كجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )23التي تنص عمى "يعرض مدير المدرسة نتائج الطمبة
الكتركنيان عف طريؽ منظكمة الرقـ الكطني لكؿ طالب ".بمتكسط حسابي ( )1.78كانحراؼ معيارم
( )0.68كبدرجة منخفضة.
السؤال الثاني :ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في منطقة
الجبل الغربي من وجية نظر المعممين ؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لمستكل
اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة الجبؿ الغربي في ليبيا مف كجية
نظر المعمميف بشكؿ عاـ كلكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة ،كيظير الجدكؿ ( )4ذلؾ.
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الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية في منطقة الجبل الغربي من وجية نظر المعممين مرتبة ترتيباً تنازلياً.
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الرتبة

المستوى
مرتفع

الحسابي

المعياري

30

يسعى مدير المدرسة إلى إيجاد ُمناخ من التنافس
الب ّناء بالمدرسة.

3.99

0.71

1

33

يشارك مدير المدرسة في دورات تدريبية تطويرية.

3.96

0.99

2

مرتفع

3.95

0.80

3

مرتفع

21

يتقبل مدير المدرسة النقد من اآلخرين.

3.91

1.17

4

مرتفع

27

يضع مدير المدرسة معايير محددة لألداء المتميز.

3.91

0.75

4

مرتفع

3.89

1.32

6

مرتفع

14

يرتب مدير المدرسة المشكالت حسب أولوياتيا.

3.85

0.94

7

مرتفع

28

يكافئ مدير المدرسة األفراد المبدعين .

3.83

1.28

8

مرتفع

3.81

1.12

9

مرتفع

3.80

1.05

10

مرتفع

3.79

0.89

11

مرتفع

3.74

0.84

12

مرتفع

3.72

1.20

13

مرتفع

17

31

15
25
24
26
2

يمتزم مدير المدرسة بالموضوعية عند التعامل مع
المشكالت التعميمية المختمفة.

يشجع مدير المدرسة المبادرات الفردية اليادفة إلى

تطوير العمل في المدرسة.

يتعامل مدير المدرسة مع المشكالت التي تواجيو
بصبر.
يشكل مدير المدرسة فرق عمل متعددة التخصصات

عند تنفيذ مشروعات تربوية.

يشجع مدير المدرسة العمل بروح الفريق.
يوفر مدير المدرسة الموارد لممارسة األنشطة المدرسية

اليادفة لتعزيز جوانب اإلبداع .

يسعى مدير المدرسة لمتجديد دائماً إلنجاز األعمال.
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13

يعمل مدير المدرسة بتحفيز األفكار المبدعة.

3.71

1.56

14

مرتفع

8

يعمل مدير المدرسة عمى تعزيز ثقة المعممين بأنفسيم.

3.70

1.10

15

مرتفع

16

لدى مدير المدرسة ُبعد نظر الستشراف المشكالت التي
ستواجو المدرسة قبل وقوعيا.

3.69

0.87

16

مرتفع

3.68

1.12

17

مرتفع

3.62

0.98

18

متوسط

3.60

1.18

19

متوسط

3.59

1.50

20

متوسط

3.54

1.37

21

متوسط

3.49

1.34

22

متوسط

3.38

1.41

23

متوسط

3.30

1.21

24

متوسط

3.29

1.16

25

متوسط

10

يييئ مدير المدرسة بيئة مناسبة لإلبداع.

3.26

1.43

26

متوسط

23

يضع مدير المدرسة خططاً لتطوير العممية التربوية.

3.26

1.64

26

متوسط

3.24

1.17

28

متوسط

3.24

1.02

28

متوسط

20
5
7
18
11
9
34
6
19

3
32

يشجع مدير المدرسة المعممين عمى الحوار لحل

المشكالت التي تواجييم.

يمتمك مدير المدرسة المقدرة عمى اتخاذ القرارات
الميمة.
يعمل مدير المدرسة عمى إيجاد قنوات اتصال مع
العاممين.
يعمل مدير المدرسة عمى تنظيم لقاءات لمناقشة

المشكالت الخاصة (بالمعممين والطمبة).

يمنح مدير المدرسة المعممين بعض الصالحيات التي
تساعد عمى تنمية اإلبداع لدييم.
يعمل مدير المدرسة عمى مشاركة المعممين في صناعة

الق اررات المدرسية.

يسعى مدير المدرسة لمشاركة مؤسسات المجتمع
المحمي في تنفيذ أنشطة إبداعية.

يتكيف مدير المدرسة مع المعممين بسيولة.
يمتمك مدير المدرسة المقدرة عمى تصور األبدال
المتعددة لمتعامل مع المشكالت.

يمتمك مدير المدرسة الميارة في( النقاش والحوار

والمقدرة) عمى اإلقناع.

يقوم مدير المدرسة بإعداد سجل انجاز شخصي يبرز

جوانب اإلبداع الميني التعميمي لممعممين.
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4
29
22
12
1

يقوم مدير المدرسة بطرح أفكار جديدة متميزة يقدميا
في مجال عممو.
يحث مدير المدرسة المعممين عمى تعزيز الطمبة

المبدعين.

يرى مدير المدرسة أن التغيير ظاىرة طبيعية في
المؤسسة التعميمية.
يساعد مدير المدرسة عمى تنمية ميارات المعممين

لتطويرىم الميني.

يتصف مدير المدرسة بالطالقة في التعبير عن أفكاره.
الدرجة الكمية

3.20

1.21

30

متوسط

3.09

1.05

31

متوسط

3.03

1.24

32

متوسط

2.73

1.39

33

متوسط

2.72

1.14

34

متوسط

3.54

0.45

متوسطة

يالحظ مف الجدكؿ ( )4أف مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية
لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت بمنطقة الجبؿ الغربي في ليبيا مف كجية نظر المعمميف كاف
متكسطان ،إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.54كانحراؼ معيارم ( ،)0.45كجاءت الفقرات في
المستكييف المرتفع كالمتكسط ،إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف ( ،)2.72 -3.99كجاءت في
البناء
الرتبة األكلى الفقرة ( )30التي تنص عمى "يسعى مدير المدرسة إلى إيجاد مناخ مف التنافس ّ
بالمدرسة" ،بمتكسط حسابي ( )3.99كانحراؼ معيارم ( )0.71كبمستكل مرتفع ،كفي الرتبة الثانية
جاءت الفقرة ( )33التي تنص عمى "يشارؾ مدير المدرسة في دكرات تدريبية تطكيرية " بمتكسط
حسابي ( )3.96كانحراؼ معيارم ( )0.99كبمستكل مرتفع ،كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة
( )12التي تنص عمى "يساعد مدير المدرسة عمى تنمية ميارات المعمميف لتطكيرىـ الميني
"بمتكسط حسابي ( )2.75كانحراؼ معيارم ( ،)1.37كبمستكل متكسط ،كجاءت في الرتبة األخيرة
الفقرة ( )1التي تنص عمى "يتصؼ مدير المدرسة بالطالقة في التعبير عف أفكاره" بمتكسط حسابي
( )2.72كانحراؼ معيارم ( )1.14كبمستكل متكسط.
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إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين درجة
السؤال الثالث :ىل ىناك عالقة ذات داللة
ّ
ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبين
مستوى إبداعيم اإلداري ؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب معامؿ الرتباط بيف درجة ممارسة مديرم المدارس
الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كبيف مستكل إبداعيـ اإلدارم مف كجية نظر
المعمميف باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف ،كالجدكؿ ( )5يبيف ىذه النتائج:
الجدول ()5
معامل االرتباط بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبين
مستوى إبداعيم اإلداري من وجية نظر المعممين باستخدام معامل ارتباط بيرسون
مستوى اإلبداع اإلداري

المجال
ممارسة تكنولوجيا

معامل االرتباط

*0.140

المعمومات

درجة الداللة

0.019

*دال إحصائيا عند مستوى ()α≤0.05

يظير مف الجدكؿ ( )5كجكد عالقة ذات دللة إحصائية إرتباطية إيجابية عند مستكل
( )α≤0.05بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت كبيف مستكل إبداعيـ اإلدارم باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف إذ بمغ معامؿ الرتباط
( )0.140كبدرجة دللة (. )0.019
إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في درجة
السؤال الرابع :ىل ىناك فروق ذات داللة
ّ
ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في منطقة الجبل الغربي لتكنولوجيا
لممتغيرات التّالية ( :الجنس،
المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين تُعزى
ّ
الخبرة ،المؤىل العممي)؟.
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تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحك اآلتي:
 -1متغير الجنس:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديرم المدارس
الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير الجنس
كما تـ تطبيؽ اختبار ( )t-testكيظير الجدكؿ ( )6ذلؾ.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين  ،واختبار ( ،)t-testتبعاً لمتغير الجنس
المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

140

2.95

أنثى

140

2.82

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.80
0.83

قيمة ت
1.359

درجة

الداللة
0.175

*دال إحصائيا عند درجة ( ) 0.05

تشير النتائج في الجدكؿ ( )6إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند درجة ( ≤ α
 )0.05لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف
كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير الجنس استنادان إلى قيمة (ت) المحسكبة إذ بمغت ()1.359
كبدرجة دللة (.)0.175

 .2متغير الخبرة:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديرم المدارس
الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف كجية نظر المعمميف ،تبعا لمتغير الخبرة،
كيظير الجدكؿ ( )7ذلؾ.
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الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين  ،تبعاً لمتغير الخبرة
الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اقل من  5سنوات
من -5اقل من  11سنوات
 11سنوات فأكثر
المجموع

102
127
51
280

2.46
3.10
3.18
2.88

0.95
0.54
0.77
0.81

يالحظ مف الجدكؿ ( )7كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة
مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف كجية نظر المعمميف ،تبعا
لمتغير الخبرة ،إذ حصؿ أصحاب فئة ( 10سنكات فأكثر) عمى أعمى متكسط حسابي بمغ
( ،)3.18كجاء أصحاب فئة (مف -5اقؿ مف  10سنكات ) بالرتبة الثانية بمتكسط حسابي بمغ
( ،)3.10كفي الرتبة األخيرة فئة (اقؿ مف 5سنكات) بمتكسط حسابي بمغ ( )2.46كلتحديد فيما
إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات ذات دللة إحصائية عند درجة دللة ( )α≥0.05تـ تطبيؽ
تحميؿ التبايف األحادم (  ،)One way ANOVAكجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك الذم
يكضحو الجدكؿ (:)8
الجدول ()8
تحميل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين ،تبعا لمتغير الخبرة
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

28.714

2

14.357

داخل المجموعات

156.550

277

0.565

المجموع

185.264

279

مصدر التباين

مجموع

دال إحصائيا عند مستوى ()α≥1.15

المربعات

قيمة ف

درجة

الداللة

*0.000 25.403
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تشير النتائج في الجدكؿ ( )8إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل
( )α≥0.05لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت
مف كجية نظر المعمميف ،تبعا لمتغير الخبرة ،استنادان إلى قيمة ؼ المحسكبة إذ بمغت (،)25.403
كبدرجة دللة ( .)0.000كلمعرفة عائديو الفركؽ تبعان لمتغير الخبرة تـ استخداـ اختبار شيفيو
لمفركؽ.
الجدول ()9
اختبار شيفيو لمفروق لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من
وجية نظر المعممين تعزى لمتغير الخبرة
الخبرة
 11سنوات فأكثر

من -5اقل من  11سنوات
اقل من 5سنوات

المتوسط

الحسابي
3.18
3.10

 11سنوات فأكثر

من -5اقل من  11سنوات

اقل من 5سنوات

3.18

3.10

2.46

-

*0.64

-

2.46

*الفرق دال احصائياً عند درجة ( ) 0.05

0.08

*0.72
-

يظير مف الجدكؿ ( )9أف الفرؽ جاء لصالح فئة ( 10سنكات فأكثر) كفئة (مف -5اقؿ
مف  10سنكات) عند مقارنتيا مع فئة (اقؿ مف  5سنكات).
 .3متغير المؤىل العممي:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديرم المدارس
الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف كجية نظر المعمميف ،تبعا لمتغير المؤىؿ
العممي ،كيظير الجدكؿ ( )10ذلؾ.
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الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين  ،تبعا لمتغير المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

بكالوريوس
دبموم عالي

184
74

2.52
2.54

0.65
0.58

المجموع

280

2.53

0.61

ماجستير

22

0.40

2.54

يالحظ مف الجدكؿ ( )10كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة
مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف كجية نظر المعمميف ،تبعا
لمتغير المؤىؿ العممي ،إذ حصؿ أصحاب فئة (ماجستير) كفئة (دبمكـ عالي) عمى أعمى متكسط
حسابي بمغ ( ،)2.54كفي الرتبة األخيرة فئة (بكالكريكس) بمتكسط حسابي بمغ ( )2.52كلتحديد
فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات ذات دللة إحصائية عند درجة دللة ( )α≥0.05تـ
تطبيؽ تحميؿ التبايف األحادم (  ،)One way ANOVAكجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك
الذم يكضحو الجدكؿ (:)11
الجدول ()11
تحميل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين  ،تبعا لمتغير المؤىل العممي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

.034

2

0.017

داخل المجموعات

104.280

277

0.376

المجموع

104.314

279

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف
0.045

درجة

الداللة
0.956
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تشير النتائج في الجدكؿ ( )11عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل
( )α≥0.05في درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت
مف كجية نظر المعمميف ،تبعان لمتغير المؤىؿ العممي ،استنادان إلى قيمة ؼ المحسكبة إذ بمغت
( ،)0.045كبدرجة دللة (.)0.956
إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لمستوى
السؤال الخامس :ىل توجد فروق ذات داللة
ّ
اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجية نظر المعممين
لممتغيرات التّالية ( :الجنس،الخبرة المؤىل  ،العممي)؟.
تُعزى
ّ
تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحك اآلتي:
 -1متغير الجنس:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لمستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم
المدارس الثانكية الحككمية في منطقة الجبؿ الغربي مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير الجنس،
كما تـ تطبيؽ اختبار ( )t-testكيظير الجدكؿ ( )12ذلؾ.
الجدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة لمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية من وجية نظر المعممين  ،واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير الجنس
المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

140

3.61

أنثى

140

3.48

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.61
0.16

قيمة ت
2.526

درجة

الداللة
0.012

*دال إحصائيا عند درجة ( ) 0.05

تشير النتائج في الجدكؿ ( )12إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل
( )α ≤ 0.05لمستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية نظر
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المعمميف ،تبعا لمتغير الجنس ،استنادان إلى قيمة (ت) المحسكبة إذ بمغت ( )2.526كبمستكل دللة
( ،)0.012إذ كاف الفرؽ لصالح الذككر بدليؿ ارتفاع متكسطيـ الحسابي.

 .2متغير الخبرة:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لمستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم
المدارس الثانكية الحككمية مف كجية نظر المعمميف ،تبعان لمتغير الخبرة ،كيظير الجدكؿ ()13
ذلؾ.
الجدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من
وجية نظر المعممين  ،تبعا لمتغير الخبرة
الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اقل من 5سنوات

102

3.49

0.44

من -5اقل من  11سنوات

127

3.60

0.49

 11سنوات فأكثر

51

3.51

0.33

المجموع

280

3.54

0.45

يالحظ مف الجدكؿ ( )13كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لمستكل اإلبداع
اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير الخبرة ،إذ
حصؿ أصحاب فئة (مف -5اقؿ مف  10سنكات) عمى أعمى متكسط حسابي بمغ ( ،)3.60كجاء
أصحاب فئة ( 10سنكات فأكثر) بالرتبة الثانية بمتكسط حسابي بمغ ( ،)3.51كفي الرتبة األخيرة
فئة (اقؿ مف  5سنكات) بمتكسط حسابي بمغ ( )3.49كلتحديد فيما إذا كانت الفركؽ بيف
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المتكسطات ذات دللة إحصائية عند درجة دللة ( .)α≥0.05تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف األحادم
( ،)One way ANOVAكجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ (:)14
الجدول ()14
تحميل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من
وجية نظر المعممين  ،تبعا لمتغير الخبرة

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

.772

2

0.386

داخل المجموعات

55.470

277

0.200

المجموع

56.242

279

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف
1.927

درجة

الداللة
0.147

تشػ ػ ػػير النتػ ػ ػػائج ف ػ ػ ػػي الجػ ػ ػػدكؿ ( )14كج ػ ػ ػػكد فػ ػ ػػركؽ ذات دللػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائية عنػ ػ ػػد مس ػ ػ ػػتكل
( )α≥0.05لمسػ ػ ػػتكل اإلبػ ػ ػػداع اإلدارم لػ ػ ػػدل مػ ػ ػػديرم المػ ػ ػػدارس الثانكيػ ػ ػػة الحككميػ ػ ػػة مػ ػ ػػف كجيػ ػ ػػة
نظػ ػػر المعممػ ػػيف  ،تبعػ ػػا لمتغيػ ػػر الخبػػ ػرة  ،اسػ ػػتنادان إلػ ػػى قيمػ ػػة ؼ المحسػ ػػكبة إذ بمغ ػ ػػت (،)1.927
كبمستكل دللة ()0.147

 .3متغير المؤىل العممي:
تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لمستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم
المدارس الثانكية الحككمية مف كجية نظر المعمميف ،تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ،كيظير الجدكؿ
( )15ذلؾ.
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الجدول ()15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من
وجية نظر المعممين ،تبعا لمتغير المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

بكالوريوس

184

3.51

0.42

دبموم عالي

74

3.52

0.45

ماجستير

22

3.95

0.52

المجموع

280

3.54

0.45

يالحظ مػف الجػدكؿ ( )15كجػكد فػركؽ ظاىريػة بػيف المتكسػطات الحسػابية لمسػتكل البػداع
الدارم لػػدل مػػديرم المػػدارس الثانكي ػة الحككميػػة مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف ،تبعػػا لمتغيػػر المؤىػػؿ
العمم ػػي ،إذ حص ػػؿ اصػ ػػحاب فئ ػػة (ماجسػػػتير) عم ػػى أعم ػػى متكس ػػط حسػ ػػابي بم ػػغ ( ،)3.95كجػ ػػاء
اصػػحاب فئػػة (دبمػػكـ عػػالي) بالرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ ( ،)3.52كفػػي الرتبػػة األخي ػرة فئػػة
(بكػػالكريكس) بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ ( )3.51كلتحديػػد فيمػػا إذا كانػػت الفػػركؽ بػػيف المتكسػػطات ذات
دلل ػ ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػ ػػائية عن ػ ػ ػ ػػد درج ػ ػ ػ ػػة دلل ػ ػ ػ ػػة ( )α≥0.05ت ػ ػ ػ ػػـ تطبي ػ ػ ػ ػػؽ تحمي ػ ػ ػ ػػؿ التب ػ ػ ػ ػػايف األح ػ ػ ػ ػػادم
( ،)One way ANOVAكجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ (:)16
الجدول ()16
تحميل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من
وجية نظر المعممين ،تبعا لمتغير المؤىل العممي
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

3.851

2

1.925

داخل المجموعات

52.392

277

0.189

المجموع

56.242

279

مصدر التباين

مجموع

دال احصائيا عند مستوى()α≥1.15

المربعات

قيمة ف
10.179

درجة

الداللة
0.000
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تشير النتائج في الجدكؿ ( )16إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل
( )α≥0.05لمستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية نظر
المعمميف ،تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ،استنادان إلى قيمة ؼ المحسكبة إذ بمغت (،)10.179
كمستكل دللة (.)0.000
كلمعرفة عائديو الفركؽ تبعان لمتغير المؤىؿ العممي تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات
البعدية و الجدول (.)17
الجدول ()17
اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجية نظر
المعممين ،تبعا لمتغير المؤىل العممي
المؤىل العممي
ماجستير

دبموم عالي
بكالوريوس

المتوسط

الحسابي
3.95
3.52
3.51

*الفرق دال إحصائيا عند درجة ( ) 0.05

ماجستير

دبموم عالي

بكالوريوس

3.95

3.52

3.51

-

*0.43
-

*0.44
0.01
-

يظير مف الجدكؿ ( )17أف الفرؽ جاء :لصالح فئة (ماجستير) عند مقارنتيا مع فئة (دبمكـ
عالي) كفئة (بكالكريكس) .
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تضمف ىذا الفصؿ مناقشة لنتائج الدراسة كفقان ألسئمتيا عمى النحك اآلتي :
مناقشة نتائج السؤال األول:
ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في منطقة الجبل الغربي لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين؟

أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )3أف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية
لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت في منطقة الجبؿ الغربي كانت متكسطة ،إذ بمغ المتكسط
الحسابي ( )2.53كانحراؼ معيارم ( )0.61كجاءت الفقرات في الدرجات المرتفعة كالمتكسطة
كالمنخفضة كيعزل السبب إلى اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ نحك تطبيؽ كتفعيؿ تكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت في اإلدارة المدرسية ،ككذلؾ قد يعزل السبب إلى اىتماـ مديرم المدارس بتطكير
العمؿ اإلدارم بما يتماشى مع متطمبات التطكر التكنكلكجي مف أجؿ تسييؿ اإلجراءات اإلدارية ،
كتكفير الكقت كالجيد ،إل أف بعض المؤسسات التربكية ما زالت تعاني مف عدـ مقدرتيا عمى
مكاكبة التغيير بشكؿ تاـ نتيجة لعدـ تكفر المديريف األكفاء كاإلمكانيات الفنية الالزمة لذلؾ.
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الحراحشة ( ،)201كأفشارم كأبكبكر كسكلكاف كأبكسامح
( ،)2008كدراسة القرني ( )2011كدراسة عكدة ( )2012مينا ( )2009كدراسة اكليكيمسي
( )2015كدراسة أبك شايشة ( .)2014في أف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لتكنكلكجيا
المعمكمات كانت متكسطة ،كاختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسات كؿ مف الحناكم ( )2011التي
بينت أف تقديرات مديرم المدارس لدكر تكنكلكجيا المعمكمات في إدارة الكقت كاف مرتفعة.
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أما بالنسبة لمناقشة فقرات الستبانة فقد ارتأت الباحثة مناقشة أعمى فقرتيف كأدنى فقرتيف
كعمى النحك اآلتي:
جاءت في الرتبة األكلي الفقرة ( )24التي تنص عمى (يتم التواصل بين مدير المدرسة
وأولياء وأمور الطمبة عن طريق وسائل االتصال اإللكتروني) .إذ بمغ المتكسط الحسابي ()3.41
كبانحراؼ معيارم ( )1.25كبدرجة متكسطة .كيعزل ذلؾ لحرص مدير المدرسة بعممية التكاصؿ
مع أكلياء أمكر الطمبة لتمكينيـ مف متابعة أبنائيـ عبر كسائؿ التصاؿ المتكفرة بالمدرسة
كالستفادة مف مقترحاتيـ .كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )25كالتي تنص عمى "يعتمد مدير
المدرسة عمي التطبيقات الحاسوبية وما توفره من معمومات لصناعة الق اررات" بدرجة متكسطة إذ
بمغ متكسطيا الحسابي ( )3.38كانحرافيا المعيارم ( ،)1.6كيعزل ذلؾ لىتماـ مدير المدرسة
بإصدار الق اررات المدرسية في ضكء المعمكمات الدقيقة كالمكثقة التي استدليا مف خالؿ استخداـ
التكنكلكجيا في مجاؿ عممو بعيدا عف العشكائية.
كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ( )22كالتي تنص عمى "يوفر مدير المدرسة ممفات
الكترونية لمطمبة " بدرجة منخفضة بمتكسط حسابي ( )1.79كانحراؼ معيارم ()0.68
كيعزل ذلؾ لضعؼ ميارة مدير المدرسة الثانكية في تمؾ الخاصية لعدـ اىتماـ مديرية
التربية كالتعميـ بيذه التقنية اللكتركنية كارساؿ تكجييات لمديرم المدارس عمي ضركرة تكفيرىا
بالمدرسة .كجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )23التي تنص عمى "يعرض مدير المدرسة نتائج
الطمبة الكتركنيان عف طريؽ منظكمة الرقـ الكطني لكؿ طالب" .بمتكسط حسابي ( )1.78كانحراؼ
معيارم ( )0.68كبدرجة منخفضة كيعزل ذلؾ لعدـ كجكد ىذه الخدمة بالمدارس الثانكية لعدـ
الكفاءات الالزمة لتكفيرىا كالتي تسعى لتغيير كالتطكر اإلدارم كىذه الخدمة متكفرة لدم الك ازرة
العميا فقط.
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مناقشة نتائج السؤال الثاني:
ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في منطقة الجبل
الغربي من وجية نظر المعممين؟
أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )4أف مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية
الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت بمنطقة الجبؿ الغربي في ليبيا مف كجية نظر
المعمميف كاف متكسطا ،إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.54كانحراؼ معيارم ( ،)0.45كجاءت
الفقرات في المستكييف المرتفع كالمتكسط ،كقد يعزل ذلؾ لىتماـ المديريف بممارسة اإلبداع لالرتقاء
بمستكل األداء لدل المعمميف كاصالح مسيرة العممية التربكية ،مف سعى المدير بتكفير جك مف
التنافس البناء بيف المعمميف ،كتييئة بيئة إبداعية لممعمميف كالطمبة مف خالؿ تكفير اإلمكانيات
المادية ،كمكافأتو لألفراد المبدعيف كسيكلة تكيفو مع المعمميف كتشجيعو ليـ عمى العمؿ بركح
الفريؽ ،كمحاكلتو التعامؿ مع المشكالت التي تكاجيو بصبر كمركنة ،فضال عف تكافر صفات
إبداعية لدل المدير مثؿ المكضكعية كالمقدرة عمى اتخاذ الق اررات ،كتقبمو لمنقد ،كمقدرتو عمى
اإلقناع.
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة جبر ( ،)2010كدراسة الحجابا كالرعكد ( ،)2011كدراسة
كركـ كشيرماف ( )2008كدراسة شقكرة ( )2012كدراسة الديحاني ( )2013كدراسة عزازم
( )2013التي أظيرت مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية كاألساسية كاف
متكسطان ،كما اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسات كؿ أبك دلبكح كجردات( )2011كدراسة الزاممي
( )2013كدراسة تككؿ كطيارم ( )2015التي أشارت بارتفاع مستكل اإلبداع لدل مديرم
المدارس.
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أما بالنسبة لمناقشة فقرات الستبانة فقد ارتأت الباحثة مناقشة أعمى فقرتيف كأدنى فقرتيف
كعمى النحك اآلتي:
إذ جاءت في الرتبة األكلى الفقرة ( )30التي تنص عمى" يسعى مدير المدرسة إلى إيجاد
ُمناخ من التنافس الب ّناء بالمدرسة" بمتكسط حسابي ( )3.99كانحراؼ معيارم ( )0.71كبمستكل
مرتفع ،كيعزل ذلؾ لحرص مدير المدرسة عمى تكفير مناخ يككف محف انز كدافعان إلنجازات المعمميف
مف خالؿ تكفير جك تنافسي ّبن اء بيف المعمميف تسكده المساكاة كالمحبة بما يتيح اكتشاؼ الميارات
اإلبداعية الكامنة لمعمؿ عمى تعزيزىا تطكيرىا .كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )33التي تنص
عمى "يشارك مدير المدرسة في دورات تدريبية تطويرية" بمتكسط حسابي ( )3.96كانحراؼ
معيارم ( )0.99كبمستكل مرتفع ،كقد يعزل ذلؾ إلى اىتماـ مدير المدرسة بتطكير مياراتو كتغيير
طرؽ العمؿ التقميدية لمكاكبة التطكر كالتقدـ العممي حيث قدمت ك ازرة التربية كالتعميـ لمديرم
المدارس دكرات التدريبية التطكيرية كمنيا الرخصة الدكلية لقيادة الحاسكب التي أجبرت المديريف
كالمعمميف بضركرة اجتازىا .كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الفقرة ( )12التي تنص عمى "يساعد
مدير المدرسة عمى تنمية ميارات المعممين لتطويرىم الميني" بمتكسط حسابي ( )2.75كانحراؼ
معيارم ( ،)1.37كبدرجة متكسطة ،كتعزل ىذه النتيجة انعكاسان لرضى المعمميف عما يقدمو مدير
المدرسة ليـ مف دعـ كمساندة في ظؿ اإلمكانيات المتكفرة حتى يتمكنكا مف تطكير ذاتيـ كأداء
أعماليـ بالمستكل المطمكب .كجاءت في الرتبة الخيرة الفقرة ( )1التي تنص عمى "يتصف مدير
المدرسة بالطالقة في التعبير عن أفكاره" بمتكسط حسابي ( )2.72كانحراؼ معيارم ()1.14
كبدرجة متكسطة ،كيعزم ذلؾ لمتالؾ مدير المدرسة لحدل مقاييس اإلبداع كالمتمثمة بسيكلة
تكليد استجابات كاعطاء كممات في نسؽ محدد ذات معنى كقيمة.
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مناقشة نتائج السؤال الثالث:
إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين درجة
ىل ىناك عالقة ذات داللة
ّ
ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبين مستوى
إبداعيم اإلداري من وجية نظر المعممين؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب معامؿ الرتباط بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية
الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كبيف مستكل إبداعيـ اإلدارم مف كجية نظر المعمميف
كاظير الجدكؿ( )5كجكد عالقة ذات دللة إحصائية مكجبة عند مستكل ( )α≤0.05بيف درجة
ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كبيف مستكل إبداعيـ
اإلدارم مف كجية نظر المعمميف باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف إذ بمغ معامؿ الرتباط ()0.140
كبدرجة دللة (. )0.019
كلعؿ ىذا الرتباط يمكف أف يبرر العالقة المتبادلة بيف اإلبداع اإلدارم كتكنكلكجيا
المعمكمات كالتصالت .كيعزل ذلؾ إلى أنو كمما زاد مستكل اإلبداع اإلدارم عند مديرم المدارس
زادت الحاجة إلى البتعاد عف الطرؽ التقميدية في اإلدارة كالتكجو إلى استخداـ األساليب اإلدارية
الحديثة باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت التي يجب مدير المبدع ممارستيا كتفعيميا.
كقد يعزل السبب أيضا إلى تكافر بعض اإلمكانيات كالتقنيات التكنكلكجية الحديثة بصكرة
جيدة في بعض المدارس الثانكية التي ساعدت مديرم المدارس عمى تنمية اإلبداع لدييـ مف اجؿ
العمؿ لرفع كفاءة العمؿ اإلدارم المدرسي .كقد يعزل أيضا إلى تمتع مديرم المدارس بمقدرات
عقمية متسمة بالمركنة كتقبؿ التغيير كالستفادة مف التغيرات التكنكلكجية الحديثة التي أسيمت في
تعزيز الممكات اإلبداعية لدل مديرم المدارس .كيمكف أف تعد ىذه النتيجة طبيعية ألف طبيعة
العمؿ اإلدارم بصكرة عامة تتطمب التغيير كالتطكير كتككف حاضنة لإلبداع بشكؿ مستمر.
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اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة القرني ( )2011التي أكدت عمى ضركرة امتالؾ ميارة
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كدكرىا في تطكير العمؿ اإلدارم .أما مف حيث
الختالؼ فمـ تجد الباحثة أم دراسة اختمفت نتائجيا مع نتيجة الدراسة الحالية.
مناقشة نتائج السؤال الرابع :
إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لدرجة ممارسة مديري
ىل ىناك فروق ذات داللة
ّ
المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين تُعزى
لممتغيرات التّالية ( :الجنس ،الخبرة ،المؤىل العممي).
ّ
ـــ متغير الجنس
أظيرت نتائج الختبار التائي في الجدكؿ ()6عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند
مستكل ( )α ≤ 0.05لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت مف كجية نظر المعمميف ،تبعا لمتغير الجنس ،استنادان إلى قيمة (ت) المحسكبة إذ
بمغت ( )1.359كبدرجة دللة ( .)0.175كيعزل ذلؾ لتساكم كجيات النظر لكال الجنسيف حكؿ
أىمية تكنكلكجيا المعمكمات كمدل أثرىا عمي تطكير العممية التعميمية.
اتفقت ىذه النتائج مع أبك شايشة ( )2014كدراسة الحناكم( ،)2011إذ لـ تظير تمؾ
الدراسات أف ىناؾ فركقان ذات دللة إحصائية تعزم لمتغير الجنس.
بينما اختمفت النتائج مع دراسة مينا( )2009التي كجدت فركقان ذات دللة إحصائية تعزم
لمتغير الجنس كلصالح فئة الذككر .كدراسة الحراحشة ( )2013التي أكجدت فركقان ذات دللة
إحصائية تعزل لمتغير الجنس كلصالح فئة اإلناث.
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ـــ متغير الخبرة :
أشارت النتائج في الجدكؿ ( )9إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل
( )α≥1012لدرجة تطبيؽ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة الجبؿ الغربي لتكنكلكجيا
المعمكمات كالتصالت مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير الخبرة

استنادا إلى قيمة (ؼ)

المحسكبة إذ بمغت ( )25.403كبمستكل دللة ( )0.000كلمعرفة عائديو الفركؽ تبعا لمتغير
الخبرة تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية .أظير الجدكؿ ( )10أف الفرؽ جاء لصالح فئة
( 10سنكات فأكثر) كفئة ( 10-5سنكات) كقد يعزل ىذا الفرؽ إلى أف لمخبرة التعميمية دك ار كبي ار
كتأثي ار كاضحان في تحديد درجة ممارسة مديرم المدارس لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت .ألف
ىذه الفئة عاصرت فترة التطكر التكنكلكجي كلمست الفرؽ الكبير في طرؽ اإلدارة كتأثير دخكؿ
التكنكلكجيا إلى المدارس كقد يعزل السبب أيضا إلى أف ىذه الفئة مف المعمميف تتميز بمقدرتيا
عمى التقييـ الدقيؽ ألداء مديرم المدارس بحكـ المدة الطكيمة التي قضكىا مع مدارئيـ في العمؿ،
أك ألنيـ عاصركا الثكرة كالتكسع التكنكلكجي مف بداياتو في مدارسيـ كبالتالي يككنكا ىـ األكثر
خبرة بتقييـ أداء مديرييـ كخصكصا في مجاؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت.
اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة القرني( )2011كدراسة عكدة ( )2012دراسة
الحراحشة ( )2013كدراسة أبك شايشة ( )2014التي كشفت عف عدـ فركؽ ذات دللة إحصائية
لدم عينة الدراسة في درجة تكظيؼ مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت .أما مف حيث التفاؽ فمـ تجد الباحثة أم دراسة اتفقت نتائجيا مع نتيجة ىذه
الدراسة.
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 متغير المؤىل العمميأشارت النتائج في الجدكؿ ( )11إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل
( )α≥1012لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية في في منطقة الجبؿ الغربي
لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير المؤىؿ العممي ،استنادان
إلى قيمة (ؼ) المحسكبة إذ بمغت ( )0.045كبدرجة دللة (.)0.956
كقد يعزل ىذا إلى أف المعمميف لدييـ تصكر إيجابي عف أىمية تكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت كدكرىا في تحقيؽ األىداؼ اإلدارية لممؤسسة التربكية ،كتعزل ىذه النتيجة إلى أف
معظـ المعمميف مف حممة (دبمكـ عالي كبكالكريكس) مف جيؿ الشباب الجيؿ الذم صاحب ظيكر
التكنكلكجيا كاستخداماتيا كعرؼ منافعيا ،فضالن عف رغبة الشباب في تعرؼ الجديد كمعرفة أبعاده.
فيما يتعمؽ بالمعمميف مف حممة الشيادة العميا (ماجستير) فيؤلء فضال عف امتالكيـ المعرفة
كالميارة في اختصاصاتيـ ،كأف معظميـ تـ افادىـ لمدراسة بالدكؿ األكربية كشاىدك التطكر كالتقدـ
الذم تشيده مؤسساتيـ التربكية كسعة اطالعيـ عمى مجالت متعددة كمتنكعة مف المعرفة فإف
لدييـ خبرة قد تمكنيـ مف إدراؾ أىمية تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كضركرتيا في العمؿ
اإلدارم التربكم.
اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة القرني( )2011كدراسة ابك شايشة ( )2014كدراسة
ركبرت ( (Robert،2011كدراسة عكدة ( )2012كدراسة الحراحشة ( )2013بعدـ كجكد فركؽ
ذات دللة إحصائية لدم عينة الدراسة في درجة تكظيؼ مديرم المدارس الثانكية الحككمية
لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت.
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إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لمستوى االبداع
ىل ىناك فروق ذات داللة
ّ
لممتغيرات التّالية :
االداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجية نظر المعممين تُعزى
ّ
(الجنس ،الخبرة  ،المؤىل العممي)؟.
تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحك اآلتي:
ّ
 -1متغير الجنس:
أظيرت نتائج الختبار التائي في الجدكؿ ( )12إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند
درجة ( )α ≤ 0.05لمستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية
نظر المعمميف استنادان إلى قيمة (ت) المحسكبة إذ بمغت ( )2.526كبدرجة دللة ( ،)0.012إذ
كاف الفرؽ لصالح الذككر بدليؿ ارتفاع متكسطيـ الحسابي .كقد يعزل السبب إلى أف المعمميف
لدييف اىتماـ أكثر بعمميـ مف المعممات بما يجرم داخؿ المدرسة مف نشاطات كممارسات إدارية
عمى العكس مف المعممات الالتي ل يبدكف اىتماما فعميا بالنشاطات كالممارسات اإلدارية .كقد
تعزل ىذه النتيجة أيضا إلى أف اإلبداع اإلدارم كممارسة قد تمفت انتباه المعمميف كنتيجة لتأثير
البيئة الجتماعية كجدت مالءمة الكظيفة اإلدارية أكثر لممعمميف.
اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة أبك دلبكح كجرادات ( )2013كدراسة عزازم ()2013
التي أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية لدم عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنس
كاختمفت مع دراسة شقكرة ( )2012دراسة الديحاني ( )2013التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
دللة إحصائية لدم عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنس.
 -2متغير الخبرة
أظيرت النتائج في الجدكؿ ( )17عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند درجة
( )α≥0.05في مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية نظر
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المعمميف ،كتعزل النتيجة ألف أصحاب ىذه الفئات عاصرك فترة التغيير اإلدارم الذم قامت بيا
المؤسسات التربكية في السنكات السابقة ،التي ساىمت في تغيير أساليب العمؿ العتيادية استجابةن
لمتطمبات العصر .كخدمة مصالح المدرسة كتحقؽ التميز كاإلبداع فييا ،كتحسيف مستكل ادائيا
كفاعميتيا كزيادة جكدة مخرجاتيا لتمبية احتياجات المجتمع المحيط بيا.
كاتفقت نتائج الدراسة دراسة الديحاني ( )2013دراسة جمكلي ( )2013الحجابا كالرعكد
( )2011التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية لدم عينة الدراسة تعزل لمتغير
الخبرة ،كاختمفت نتائج ىذه مع دارسة جبر( )2010كدراسة شقكرة ( )2012كدراسة أبك دلبكح
كجرادات ( )2013كدراسة عزازم (.)2013
 -3متغير المؤىل العممي
أظيرت نتائج تحميؿ التبايف األحادم في الجدكؿ ( )15كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية
عند مستكل ( )α≥1012لمستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية
نظر المعمميف ،استنادان إلى قيمة ؼ المحسكبة إذ بمغت ( ،)10.179كبدرجة دللة (.)0.000
كأشار الجدكؿ ( )16إلى أف عائديو الفركؽ باستخداـ اختبار شيفيو كانت لصالح فئة
(ماجستير) كفئة (دبمكـ عالي) ،إذ يعد متغير المؤىؿ العممي متغي ار مؤث ار في تحديد درجة ممارسة
مديرم المدارس لإلبداع اإلدارم ،كاختمفت الراء حكؿ كصؼ ممارسة المديريف لإلبداع اإلدارم
لدل المعمميف نتيجة اختالؼ مستكل تحصيميـ الدراسي كاختالؼ المدارس التعميمية التى التحقكا
بيا.
اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة أبك دلبكح كجرادات ( )2013كدراسة الحجابا كالرعكد
( ،)2011التي أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية لدم عينة الدراسة تعزل لمتغير المؤىؿ
العممي .كاختمفت مع دارسة جبر ( )2010كدراسة عزازم (.)2013
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التوصيات:
بناء عمى ما تكصمت إليو نتائج الدراسة فإف الباحثة تكصي بما يأتي:
 أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤاليف األكؿ الثاني إف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكيةالحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كمستكل اإلبداع اإلدارم المعمميف كانتا متكسطتيف
مف كجية نظر المعمميف ،كلذلؾ يكصى بتنظيـ دكرات تدريبية يككف ىدفيا تدريب مديرم المدارس
عمى امتالؾ ميارة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت بدرجة أفضؿ مما ىـ عمييا كتييئة
الظركؼ المادية كالمعنكية المساعدة عمى ممارسة اإلبداع في البيئة المدرسية.
 بينت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كجكد عالقة مكجبة بيف درجة ممارسة مديرم المدارسالثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كبيف مستكل إبداعيـ اإلدارم ،مما يعني
أىمية المتغيريف في العممية التربكية ،كعميو يكصى بالتطكير المستمر إلدارات المدارس لألجيزة
كالمعدات كالبرامج الحديثة بما يتماشي مع التطكر التكنكلكجي ك تشجيع المديريف المبدعيف
كتقديـ الحكافز المعنكية كالمادية مف قبؿ ك ازرة التعميـ أك اإلدارات الكسطى التابعة ليا.
 إنشاء منظكمة الكتركنية خاصة بمنطقة الجبؿ الغربي تضـ كافة المعمكمات التعميمية كربطيابجميع إدارات المدارس التعميمية.
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ دراسية أخرم ،كبمتغيرات لـ تتناكليا ىذهالدراسة.
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جامعة األزىر ،غزة.
 الزىيرم ،إبراىيـ عباس( .)2008اإلدارة المدرسية والصفية ،منظور الجودة الشاممة ،ط،1عماف :دار الفكر العربي.
عمػاف :دار
 السالمي ،عالء عبد الرزاؽ ،كالسميطي ،خالػد إبػراىيـ ( )2008اإلدارة اإللكترونيـةّ ،كائؿ لمنشر.
 السكارنة ،بالؿ خمؼ ( .)2011اإلبداع اإلداري ،ط ،1عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. السكيداف ،طارؽ محمد كالعدلكني ،محمد أكرـ ( .)2004مبادئ اإلبداع ،ط ،4الرياض :قرطبةلمنشر كالتكزيع.
-

سعادة ،جكدت كالسرطاكم ،محمد ( .)2007استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية
والتعميم ،عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 الشػػرماف ،زيػػاد محمػػد ( )2004مقدمــة فــي نظــم المعمومــات اإلداريــة ،ط ،1عمػػاف :دار صػػفاءلمنشر كالتكزيع.
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 شػػقكره ،منيػػر حسػػف ( )2012إدارة التغييــر وعالقتيــا باإلبــداع اإلداري لــدى مــديري المــدارسالثانوية في محافظات غزة من وجية نظـر المعممـين( .رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة) ،جامعػة
األزىر ،غزة.
 الصرايرة ،خالد ،المجالي ،محمد ،صالح ،مكسى ،المصاصمة ،عبد الكػريـ ( )2010الحاسـوبفي اإلدارة المدرسية ،ط ،1عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.
 الصػ ػػيرفي ،محمػ ػػد ( .)2006القيــــادة اإلداريــــة واإلبداعيــــة ،اإلسػ ػػكندرية ،مصػ ػػر :دار الفكػ ػػرالجامعي.
 الطائي ،محمد ( .)2005المدخل إلي نظم المعمومات اإلدارية ،ط ،1عماف ،األردف :دار كائؿلمنشر.
 الطيطػػي ،محمػػد ( .)2004تنميــة قــدرات التفكيــر اإلبــداعي ،ط ،2عمػػاف ،األردف :دار المسػػيرةلمنشر كالتكزيع.
 عامر ،قنديمجي ( .)2010المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات واإلنترنت ،األردف  :دارالمناىج لمنشر كالتكزيع .
 العاجز ،فؤاد عمي كشمداف ،فايز كماؿ ( .)5112دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدلمعممي مدارس المرحمة الثانكية في قطاع غزة ،ورقة بحثية مقدمة لممؤتمر العممي
السادس لرعاية الموىوبين والمتفوقين ،عماف ،األردف.)0( 8 ،
 العبيدم ،محمد ،جاسـ ،ألء ،الشيباني ،عريبي ( .)2010اإلدارة الحديثة وسيكولوجية النظمواألبداع ،ط ،1عماف :ديبكنك لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 -عبد العزيز ،سعيد ( .)2006المدخل إلي اإلبداع ،عماف :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
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 عزازم ،سحر احمد عمػي ( .)2012مستوى اإلبداع اإلداري لمديري وعالقتـو بالرضـا الـوظيفيلمعممي مدارسيم( .رسالة ماجستير غير منشكرة) ،جامعة عماف العربية ،عماف ،األردف.
 العجمػػة ،تكفيػػؽ ( .)2009اإلبـــداع اإلداري وعالقتـــو بـــاألداء الـــوظيفي لمـــديري القطـــاع العـــام"دراسة تطبيقية عمـى و ازرات قطـاع غـزة( .رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة) ،الجامعػة اإلسػالمية،
غزة.
 عط ػػكم ،ج ػػكدت عػ ػزة ( .)2016اإلدارة المدرســــية الحديثــــة مفاىيميــــا النظريــــة وتطبيقاتيــــاالعممية ،ط ،11عماف ،دار الثقافة لمنشر.
 عميمػػات ،صػػالح ( .)2007العمميــات اإلداريــة فــي المؤسســات التربويــة ،دمشػػؽ :دار الشػػركؽلمنشر.
 العمي ػػاف ،محم ػػد س ػػميماف ( .)2005الســـموك التنظيمـــي فـــي منظمـــات األعمـــال ،ط،3عم ػػاف،األردف :دار كائؿ لمنشر.
 العنزم ،عكاد ىميؿ ( .)2009مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس في شمال المممكةالعربيــة الســعودية مــن وجيــة نظــر المعممــين والمشــرفين التربــويين( ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
منشكرة) جامعة اليرمكؾ ،اربد ،األردف.
 عكدة  ،مػراد سػميماف عػكدة ( .)2012واقـع اسـتخدام تكنولوجيـا المعمومـات واالتصـال وعوائـقاســتخداميا فــي التــدريس لــدي معممــي ومعممــات مــدارس تربيــة ل ـواء الشــوبك األردن ،رسػػالة
(ماجستير غير منشكرة) .جامعة البمقاء التطبيقية ،الشكبؾ ،األردف.
-

قنديمجي ،عامر إبراىيـ ،السامرائي ،إيماف فاضؿ ( .)2002تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا.
ط ،1عماف :الكراؽ لمنشر كالتكزيع.
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 القاسمي ،أميمة ((( )2002ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربـي الثالـث فـي اإلدارة القياديـةاإلبداعية والتجديد في ظل النزاىة والشفافية)) ،المنعقد في بيركت ،لبناف.
 القرني ،حسف بف حجر( .)2011ميارة استخدام الحاسب اآللي لدي مديري المدارساالبتدائية بمدينة جدة .درجة أىميتيا وانعكاسيا عمي تطوير العمل اإلداري( ،رسالة ماجستير
غير منشكرة) ،جدة ،المممكة العربية السعكدية.
 القريكتي ،محمد قاسـ ( .)2009السموك التنظيمي ،ط،5عماف :دار كائؿ لمنشر. القاللي ،عبد السالـ ((( .)2012المنظكمة التعميمية في ليبيا ،عناصر التحميؿ ،مكاطفاإلخفاؽ ،استراتيجية التطكر)) ورقة مقدمة إلي المؤتمر الوطني لمتعميم ،طرابمس ،ليبيا.
 لخض ػ ػ ػػر لكح ػ ػ ػػؿ ،كفرح ػ ػ ػػاكم ،كم ػ ػ ػػاؿ ( .)2009أساســـــــيات التخطــــــــيط التربـــــــوي النظريــــــــةوالتطبيقية.الحراش .الجزائر.
 لطفي ،أميف السػيد ( )2005مراجعة وتـدقيق نظـم المعمومـات ،ط1اإلسػكندرية :الػدار الجامعيػةلمنشر.
 الالمػػي ،غسػػاف ( .)2007إدارة التكنولوجيــا .مفــاىيم  .مــداخل .تقنيــات  .تطبيقــات عمميــة،ط ،1عماف ،األردف :دار المناىج لمنشر كالتكزيع.
 الميثي ،محمد بف عمػي( .)2008الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورىا في اإلبداع اإلداري،(رسالة ماجستير غير منشكرة) ،جامعة أـ الفرم ،مكة المكرمة ،المممكة العربية السعكدية.
 محمد ،زينة محمكد ( .)5112درجة ممارسة تكنولوجيا المعمومات وعالقتيا باإلبداع اإلداريلدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في األردن( ،رسالة ماجستير غير منشكرة)
جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف ،األردف.
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 مساد ،عمر ( .)2005سيكولوجية اإلبداع ،ط ،1عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع. مينػػا ،عبػػد الكىػػاب محمػػكد ( .)2009درجــة توظيــف الحاســوب فــي اإلدارة المدرســية بمــدارسوكالة الغوث في محافظة غزة وسبل تطويرىا ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
 م ػؤتمف ،منػػى عمػػاد ( .)2003إعـــداد مـــدير المدرســـة لقيـــادة التغييـــر ،عمػػاف :مركػػز الكتػػاباألكاديمي.
 المؤمني ،فايزة ( .)2004العالقة بين التوجيات نحو استخدام تكنولوجيا المعموماتوالتوجيات نحو إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية العامة في األردن من وجية نظر
المديرين والمعممين فييا( .أطركحة دكتكراة غير منشكرة) ،جامعة عماف العربية لمدراسات
العميا ،عماف ،األردف .
 المناعس ػػة ،ص ػػفاء ن ػػايؼ ( .)6004مســــتوي تــــوافر تكنولوجيــــا المعمومــــات واالتصــــاالت فــــيالمــدارس الثانويــة الحكوميــة وعالقتيــا بمســتوي اداء الميمــات االداريــة لممــديرين مــن وجيــة
نظــر المعممــين فــي محافظــة العاصــمة عمــان( ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة) ،جامعػػة الشػػرؽ
الكسط ،األردف.
 المني ػػع ،محم ػػد عب ػػداهلل ((( .)2000الحاس ػػب اآلل ػػي ف ػػي اإلدارة التربكي ػػة الض ػػركرة القص ػػكل)).مجمة المعرفة ،الرياض.124-112،)57( .
 المكسػػى ،عبػػداهلل بػػف عبػػد العزيػػز ( .)2002اســتخدام تقنيــة المعمومــات واالتصــاالت فــي دولالخميج ,الرياض :مكتب التربية العربي.
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 الن ػػاعبي ،س ػػالـ عب ػػداهلل ( (( .)2010كاق ػػع اس ػػتخداـ تكنكلكجي ػػا المعمكم ػػات كالتص ػػاؿ كعكائ ػػؽالسػػتخداـ لػػدل عينػػة مػػف معممػػي كمعممػػات مػػدارس المنطقػػة الداخميػػة)) .سػػمطنة عمػػاف ،مجمــة
العموم التربوية والنفسية ،جامعة البحريف.41-74، )11(3.
 نصر ،عزة جالؿ ( .)2007اإلبداع ،ط ،2العيف ، ،دار الكتاب الجامعي. النكاسية ،كفى حمكد ((( .)2008أثػر جػكدة تكنكلكجيػا المعمكمػات اإلداريػة المدركػة فػي السػمكؾاإلبػػداعي لػػدل مسػػتخدمي المعمكمػػات فػػي جامعػػة البمقػػاء التطبيقيػػة)) .دراســات العمــوم اإلداريــة:
.36،2
 ىػػالؿ ،محمػػد عبػػد الغنػػي حسػػف ( .)1977ميـــارات التفكيـــر االبتكـــاري .كيـــف تكـــون مبـــدعا،القاىرة ،مركز تطكير اإلدارة كالتنمية.
 اليكيدم ،زيد ( .)2007اإلبداع .ماىيتو .إكتشافو .تنميتو ،العيف:دار الكتاب الجامعي. ياسيف ،سػعد (.)2009أساسيات نظـم المعمومـات اإلداريـة وتكنولوجيـا المعمومـات المعمومـات،ط ،2عماف :دار المناىج لمنشر كالتكزيع.
 -يكنس ،مكسى ( .)2000التفوق اإلداري ،الرياض :بيت األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع.
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ممحق ()1

أداة الدراسة األولى (استبانو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت) بصورتيا األولية
جامعة الشرق األوسط
كمية العموم التربوية

قسم اإلدارة والقيادة التربوية

األستاذ الدكتور  ...........................................المحكم المحترم

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
تحية طيبة وبعد:

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت وعالقتيا بمستوى اإلبداع اإلداري من وجية نظر المعممين بمنطقة الجبل الغربي الميبية.
كذلؾ استكمال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة كالقيادة التربكية في جامعة الشرؽ األكسط ،كقد
طكرت الباحثة استبانتيف ،الستبانة األكلى عف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا
المعمكمات ،أما الستبانة الثانية فيي لقياس مستكل اإلبداع اإلدارم ،كستكزع الستبانتاف عمى المعمميف ،كاف بدائؿ
اإلجابة لالستبانتيف ىي .مكافؽ بشدة ،مكافؽ ،غير مكافؽ ،كنظ ار لما تتمتعكف بو مف خبرة كمعرفة كدراية في مجاؿ
اختصاصكـ أرجك إبداء رأيكـ في أداتي الدراسة مف حيث اآلتي :
 مدل صالحية الفقرة .
 دقة الصياغة المغكية لمفقرة .
 أم تعديالت تركنيا ضركرية عمى الفقرات مف حيث اإلضافة كالحذؼ .

شاكرة لكم حسن التعاون واالىتمام

الباحثة  :كريمة عمي الكميش
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القسم األول  :المعمومات الشخصية :

 .0الجنس

 .7الخبرة

أنثى

ذكر

أقل من  5سنوات
من  5سنوات ــــ أقل من  01سنوات
من  01سنوات فأكثر

 .3المؤىل العممي

بكالوريوس
دبموم عال
ماجستير
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استبانو درجة ممارسة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمديري المدارس بصيغتيا األولية
الفقرة

الرقم

صالحية الفقرة
صالحة

غير
صالحة

1

لدل مدير المدرسة الميارة كالقدرة في استخداـ الحاسكب
إثناء عممو.

2

يستخدـ مدير المدرسة قكاعد البيانات لحفظ المعمكمات

3

يمتمؾ مدير المدرسة ميارة تقديـ العركض التقديمية في

لمطمبة كالمعمميف كالعامميف بالمدرسة.

الجتماعات كالندكات.
4

يستخدـ مدير المدرسة البريد اإللكتركني . Email

5

يعتمد مدير المدرسة كميان عمى البرامج كالتطبيقات الحاسكبية

6

يمتمؾ مدير المدرسة الميارة في استخداـ التطبيقات

في تأدية عممة.

كالبرمجيات حديثة لخدمة اإلدارة بطريقة إلكتركنية.
7

يكفر مدير المدرسة أجيزة الحاسكب المتطكرة.

8

يحث مدير المدرسة المعمميف عمي استخداـ الشبكة
اإللكتركنية لتبادؿ المراسالت داخؿ المدرسة ،كالتقميؿ مف
األعماؿ الكرقية.

9

يكفر مدير المدرسة النماذج اللكتركنية الجاىزة التي تكفر
الكقت كالجيد.

10

يقكـ مدير المدرسة بإعداد خطة المدرسية إلكتركنيا.

11

يكفر مدير المدرسة شبكة اتصاؿ الكتركنية داخمية لمتعامؿ

12

تتكفر مدير المدرسة خدمة النترنت داخؿ المدرسة بصفة

مع العامميف بالمدرسة.
مستمرة.

13

يكفر مدير المدرسة فرؽ الصيانة لألجيزة الحاسكب
كتطبيقاتيا كشبكاتيا.

14

يعمؿ مدير المدرسة عمي تحديث التطبيقات الحاسكبية

15

يعتمد مدير المدرسة عمي التطبيقات الحاسكبية كما تكفره

بشكؿ دكرم.

مف معمكمات لتخاذ الق اررات.

بحاجة

إلى تعديل

التعديل

المقترح
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16

يقكـ مدير المدرسة بإرساؿ الميمات التعميمات لممعمميف
كالعامميف بالمدرسة الكتركنيا.

17

يتابع األنشطة التي يجرييا المعمـ كالطمبة بشكؿ يكمي عف

18

يشجع مدير المدرسة المعمميف عمى استخداـ تكنكلكجيا

طريؽ شبكة النترنت.

المعمكمات ألداء إعماليـ.
19

يستخدـ مدير المدرسة تكنكلكجيا المعمكمات لمتابعة خطط
المعمميف الفصمية كاليكمية كالسنكية .

20

يكفر مدير المدرسة بريد الكتركني خاص بكؿ مكظؼ.

21

يعمؿ مدير المدرسة عمي حكسبة جميع مكجكدات المدرسة

22

يتـ التكاصؿ بيف كأكلياء أمكر الطمبة عف طريؽ كسائؿ

عمي أجيزة الحاسكب.

التصاؿ اللكتركني.
23

يكفر مدير المدرسة ممفات الكتركنية لمطمبة.

24

يعرض مدير المدرسة نتائج الطمبة الكتركنيا عف طريؽ
منظكمة الرقـ الكطني لكؿ طالب.

25

يقكـ مدير المدرسة عمي تنمية إبداعات المعمميف الحاسكبية.

27

يكفر مدير المدرسة دكرات تدريبو لتأىيؿ المعمميف في مجاؿ

28

استخداـ األجيزة كالمعدات اإللكتركنية الحديثة .

يتكافر في المدرسة البرمجيات التكنكلكجية مف أجيزة
عرض ككاميرات المراقبة.

29

يقكـ مدير المدرسة بإرساؿ التقارير المدرسية إلكتركنيا إلى
اإلدارة العميا.

30

يكجد مكقع الكتركني لممدرسة عمى الشبكة العالمية
(اإلنترنت).

31

يتكفر ربط إلكتركني بيف المدرسة كمكاتب التربية كالتعميـ

32

يتكاصؿ مدير المدرسة مع المعمميف عبر البريد اإللكتركني.

33

يقكـ مدير المدرسة بمتابعة حضكر كانصراؼ المعمميف

التابعة ليا.

الكتركنيان.
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ممحق ()2

أداة الدراسة الثانية (استبانو اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية الحكومية) بصورتيا
األولية

الفقرة

الرقم

صالحية الفقرة
صالحة

غير
صالحة

1

يسعى مدير المدرسة لمتجديد دائما إلنجاز األعماؿ

2

يمتمؾ مدير المدرسة الميارة في النقاش كالحكار كالقدرة

4

يتصؼ مدير المدرسة بالطالقة في التعبير عف أفكاره.

5

يتكيؼ مدير المدرسة مع المعمميف بسيكلة

6

يمتمؾ مدير المدرسة المقدرة عمى اإلقناع .

7

يعمؿ مدير المدرسة عمى إيجاد قنكات اتصاؿ مع

8

ييي مدير المدرسة بيئة مناسبة لإلبداع.

9

يقكـ مدير المدرسة بتحفيز كدعـ األفكار المبدعة داخؿ

10

يعمؿ مدير المدرسة عمى تعزيز ثقة المعمميف بأنفسيـ

المدرسية.

عمى اإلقناع.

العامميف .

المدرسة.

.

11

يتعامؿ مدير المدرسة مع المشكالت التي تكاجيو

12

لدل مدير المدرسة بعد نظر لمتنبؤ لممشكالت التي

13

يرتب مدير المدرسة المشكالت حسب أىميتيا .

14

يمتزـ مدير المدرسة بالمكضكعية عند التعامؿ مع

15

يضع مدير المدرسة خططا لتطكير العممية التربكية

16

يشجع مدير المدرسة العمؿ بركح الفريؽ.

17

يساعد مدير المدرسة عمى تنمية ميارات المعمميف

بصبر.

ستكاجو المدرسة قبؿ كقكعيا

المشكالت التعميمية المختمفة

كتطكيرىـ الميني .

بحاجة إلى
تعديل

التعديل المقترح
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18

يحث مدير المدرسة المعمميف عمى استخداـ أساليب

19

يشكؿ مدير المدرسة فرؽ عمؿ متعددة التخصصات

20

يكفر مدير المدرسة المكارد لممارسة األنشطة المدرسية

21

يضع مدير المدرسة معايير محددة لألداء المتميز.

22

يكاف مدير المدرسة األفراد المبدعيف .

23

يشجع مدير المدرسة المعمميف لتشجيع الطمبة المبدعيف

24

يشجع مدير المدرسة المعمميف عمى المناقشة لحؿ

25

يمتمؾ مدير المدرسة المقدرة عمى تصكر البدائؿ

26

يسعى مدير المدرسة إلى إيجاد جك مف التنافس البناء

27

يمتمؾ مدير المدرسة المقدرة عمى اتخاذ الق اررات

28

يشرؾ مدير المدرسة المعمميف في صنع الق اررات

29

يعمؿ مدير المدرسة عمى إقامة لقاءات لمناقشة

30

يقكـ مدير المدرسة بإعداد سجؿ انجاز شخصي يبرز

31

يشارؾ مدير المدرسة في دكرات تدريبية تطكيرية.

32

يرل مدير المدرسة أف التغيير ظاىرة طبيعية في

33

يشجع مدير المدرسة المبادرات الفردية اليادفة لتطكير

34

يمنح مدير المدرسة المعمميف بعض الصالحيات التي

35

يزكد مدير المدرسة المعمميف بأفكار جديدة تساعدىـ

36

يعد مدير المدرسة الخطط لمساعدة الطمبة في التعرؼ

37

يبتكر مدير المدرسة أفكار جديدة لتطكير العمؿ.

إبداعية في التدريس.

عند تنفيذ مشركعات تربكية

اليادفة لتنمية جكانب اإلبداع

المشكالت .

المتعددة لمتعامؿ مع المشكالت .

بالمدرسة .
الميمة.

المدرسية .

المشكالت الخاصة بالمعمميف .

جكانب اإلبداع الميني كالتعميمي لممعمميف

المؤسسة التربكية.

العمؿ في المدرسة

تساعد عمى تنمية اإلبداع

عمى تطكير أدائيـ .

عمى اتجاىيـ الميني.
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قائمة بأسماء محكمي أداتي الدراسة
التخصص

الجامعة

الرقم

االسم

.1

أ.د عبد الجبار البياني

اإلدارة التربكية

جامعة الشرؽ األكسط

.2

أ.د عباس الشريفي

اإلدارة التربكية

جامعة الشرؽ األكسط

.3

د .ممؾ الناظر

اإلدارة التربكية

جامعة الشرؽ األكسط

.4

د .عاطؼ الشرماف

تكنكلكجيا التعميـ

جامعة الشرؽ األكسط

.5

أ.د ىاني الطكيؿ

اإلدارة التربكية

الجامعة األردنية

.6

أ.د عاطؼ مقابمو

تخطيط تربكم

جامعة عماف العربية

.7

د .فاطمة جعفر

اإلدارة التربكية

جامعة عماف العربية

.8

د .محمد العمايرة

اإلدارة التربكية

جامعة عماف العربية

.9

د .محمد صايؿ الزيكد

اإلدارة التربكية

الجامعة األردنية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
أخي المعمـ  /أختي المعممة

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف:
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

وعالقتيا بمستوي اإلبداع اإلداري من وجية نظر معممييم بمنطقة الجبل الغربي .كذلؾ استكمالن

لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية مف جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات

العميا .لذلؾ ترجك الباحثة التكرـ بتعبئة الستبانة المرفقة بدقة كمكضكعية دكف ذكر السـ عممان بأف

المعمكمات التي يتـ جمعيا ليست لمتداكؿ كانما يقتصر استخداميا لمبحث العممي فقط.

االستبانة األولي عف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا

المعمكمات كالتصالت كتتككف مف( )20واالستبانة الثانية عف مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم
المدارس الثانكية الحككمية كتتككف مف( ) 23فقرة يرجى التكرـ باإلجابة عف فقرات الستبانتيف
بكضع إشارة ( )Xفي المكاف المخصص الذم يعكس رأيؾ في درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات
كالتصالت كمستكم اإلبداع اإلدارم لدل مدير المدرسة الثانكية.

مثال:
الرقم
0

الفقرة
يتصؼ مدير المدرسة بالطالقة في التعبير
عف أفكاره.

بدرجة

عالية جداً
x

بدرجة
عالية

بدرجة

متوسطة

بدرجة

ضعيفة

بدرجة

ضعيفة جدا
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القسم األول  :المعمومات الشخصية :

 -0الجنس

 -7الخبرة

أنثى

ذكر

أقل من  5سنوات
من  5سنوات ــــ أقل من  01سنوات
من  01سنوات فأكثر

 -3المؤىل العممي

دبموم عال
بكالوريوس
ماجستير
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أسئمة االستبانة األولى (تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت) بصورتيا النيائية
الرقم
1

الفقرة
يستخدـ مدير المدرسة الحاسكب في عممو بميارة .

2

يستخدـ مدير المدرسة قكاعد البيانات لحفظ المعمكمات

3

يمتمؾ مدير المدرسة ميارة تقديـ العركض التقديمية في

(لمطمبة كالمعمميف كالعامميف) بالمدرسة.
الجتماعات كالندكات.

4

يستخدـ مدير المدرسة البريد اإللكتركني .Email

5

يعتمد مدير المدرسة البرامج الحاسكبية في تأدية عممة.

6

يمتمؾ مدير المدرسة ميارة استخداـ البرمجيات الحديثة
لخدمة اإلدارة بطريقة إلكتركنية.

7

يكفر مدير المدرسة أجيزة الحاسكب المتطكرة في مدرستو.

8

يكفر مدير المدرسة شبكة اتصاؿ الكتركنية داخمية لمتعامؿ

9

يكفر مدير المدرسة النماذج اللكتركنية الجاىزة التي تكفر

10

يقكـ مدير المدرسة بإعداد خطة المدرسية إلكتركنيان.

11

مع العامميف بالمدرسة.
الكقت كالجيد.

يحث مدير المدرسة المعمميف عمي استخداـ الشبكة

اإللكتركنية لتبادؿ المراسالت داخؿ المدرسة لمتقميؿ مف
األعماؿ الكرقية.
12

يقكـ مدير المدرسة بالرد عمى (المراسالت كالستفسارات)
الكاردة إليو الكتركنيان.

13

تتكفر خدمة النترنت داخؿ المدرسة بصفة مستمرة.

14

يكجد مكقع الكتركني لممدرسة عمى الشبكة

15

يكفر مدير المدرسة فرؽ الصيانة (ألجيزة الحاسكب

العالمية(النترنت).

كتطبيقاتيا كشبكاتيا).
16

يكفر مدير المدرسة البرمجيات التكنكلكجية (كأجيزة العرض
ككاميرات المراقبة).

17

يعمؿ مدير المدرسة عمى حكسبة جميع مكجكدات المدرسة

بدرجة
عالية
جدا

بدرجة
عالية

بدرجة
متوسطة

بدرجة
ضعيفة

بدرجة
ضعيفة
جدا

110
عمى أجيزة الحاسكب.
18

يتابع مدير المدرسة األنشطة التي يجرييا المعمـ كالطمبة
بشكؿ يكمي عف طريؽ شبكة النترنت.

19

يشجع مدير المدرسة المعمميف عمى استخداـ تكنكلكجيا

20

يستخدـ مدير المدرسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت

المعمكمات ألداء أعماليـ.

لمتابعة خطط المعمميف (اليكمية ك الفصمية كالسنكية ).
21
22

يكفر مدير المدرسة بريدان الكتركنيان خاص بكؿ مكظؼ
يكفر مدير المدرسة ممفات الكتركنية لمطمبة.

23

يعرض مدير المدرسة نتائج الطمبة الكتركنيان عف طريؽ
منظكمة الرقـ الكطني لكؿ طالب.

24
25

يتـ التكاصؿ بيف مدير المدرسة كأكلياء أمكر الطمبة عف

طريؽ كسائؿ التصاؿ اللكتركني.

يعتمد مدير المدرسة عمي التطبيقات الحاسكبية كما تكفره مف
معمكمات لصناعة الق اررات.

26

يقكـ مدير المدرسة عمى تنمية إبداعات المعمميف الحاسكبية.

27

يكفر مدير المدرسة دكرات تدريبو لتأىيؿ المعمميف في مجاؿ
استخداـ األجيزة اإللكتركنية الحديثة.

28

يتابع مدير المدرسة دكاـ المعمميف الكتركنيان.

29

يرسؿ مدير المدرسة التقارير المدرسية إلكتركنيان إلى اإلدارة

30

يتكفر ربط إلكتركني بيف المدرسة كمكاتب التربية كالتعميـ

العميا.

التابع ليا.
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أسئمة االستبانو الثانية اإلبداع اإلداري بصورتيا النيائية
الفقرة

الرقم
1

يتصؼ مدير المدرسة بالطالقة في التعبير عف أفكاره.

2

يسعى مدير المدرسة لمتجديد دائمان إلنجاز األعماؿ.

3

يمتمؾ مدير المدرسة الميارة في (النقاش كالحكار

4

يقكـ مدير المدرسة بطرح أفكار جديدة متميزة يقدميا

كالمقدرة عمى اإلقناع).
في مجاؿ عممو.

5

يمتمؾ مدير المدرسة المقدرة عمى اتخاذ الق اررات
الميمة.

6

يتكيؼ مدير المدرسة مع المعمميف بسيكلة.

7

يعمؿ مدير المدرسة عمى إيجاد قنكات اتصاؿ مع

8

يعمؿ مدير المدرسة عمى تعزيز ثقة المعمميف بأنفسيـ.

9

يعمؿ مدير المدرسة عمى مشاركة المعمميف في صناعة

العامميف.

الق اررات المدرسية
10

ييي مدير المدرسة بيئة مناسبة لإلبداع.

11

يمنح مدير المدرسة المعمميف بعض الصالحيات التي

12

يساعد مدير المدرسة عمى تنمية ميارات المعمميف

تساعد عمى تنمية اإلبداع اإلدارم لدييـ.

لتطكيرىـ الميني.
13

يعمؿ مدير المدرسة بتحفيز األفكار المبدعة.

14

يرتب مدير المدرسة المشكالت حسب أكلكياتيا.

15

يتعامؿ مدير المدرسة مع المشكالت التي تكاجيو

16

لدل مدير المدرسة بعد نظر لستشراؼ المشكالت

بصبر.

التي ستكاجو المدرسة قبؿ كقكعيا.

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية عالية متوسطة
جدا

بدرجة
ضعيفة

بدرجة
ضعيفة
جدا
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17

يمتزـ مدير المدرسة بالمكضكعية عند التعامؿ مع
المشكالت التعميمية المختمفة.

18

يعمؿ مدير المدرسة عمى تنظيـ لقاءات لمناقشة

19

يمتمؾ مدير المدرسة المقدرة عمى تصكر األبداؿ

المشكالت الخاصة (بالمعمميف كالطمبة).

المتعددة لمتعامؿ مع المشكالت.
20

يشجع مدير المدرسة المعمميف عمى الحكار لحؿ
المشكالت التي تكاجييـ

21

يتقبؿ مدير المدرسة النقد مف اآلخريف.

22

يرل مدير المدرسة أف التغيير ظاىرة طبيعية في
المؤسسة التعميمية.

23

يضع مدير المدرسة خططان لتطكير العممية التربكية.

24

يشجع مدير المدرسة العمؿ بركح الفريؽ.

25

يشكؿ مدير المدرسة فرؽ عمؿ متعددة التخصصات
عند تنفيذ مشركعات تربكية.

26

يكفر مدير المدرسة المكارد لممارسة األنشطة المدرسية
اليادفة لتعزيز جكانب اإلبداع .

27

يضع مدير المدرسة معايير محددة لألداء المتميز.

28

يكاف مدير المدرسة األفراد المبدعيف .

29

يحث مدير المدرسة المعمميف عمى تعزيز الطمبة

30

البناء
يسعى مدير المدرسة إلي إيجاد مناخ مف التنافس ّ

31

يشجع مدير المدرسة المبادرات الفردية اليادفة لتطكير

المبدعيف.

بالمدرسة

العمؿ في المدرسة

32

يقكـ مدير المدرسة بإعداد سجؿ انجاز شخصي يبرز

33

يشارؾ مدير المدرسة في دكرات تدريبية تطكيرية.

34

يسعى مدير المدرسة لمشاركة مؤسسات المجتمع

جكانب اإلبداع الميني التعميمي لممعمميف.

المحمي في تنفيذ أنشطة إبداعية.

113

ممحق رقم ()6
كتاب تسييل ميمة الباحثة من جامعة الشرق األوسط

114

الممحق رقم ()7
كتاب تسييل ميمة الباحثة من وزارة التربية والتعميم الميبية

