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كالعرفاف  أشكر اهلل العمي القدير الذم أليمني الطمكح كسدد خطام... كأتقدـ بجزيؿ الشكر 

، لألستاذ الدكتكر عبد الحافظ محمد سالمة الذم اشرؼ عمى ىذا العمؿ، كلـ يبخؿ بجيد أك نصيحة

 لمعالـ المتكاضع...، كمثالن لمناصح كالمكجو األميف.. ككاف مثالن 

شريفي، لمناقشة، األستاذ الدكتكر عباس عبد ميدم تذة الكراـ أعضاء لجنة اكما أشكر األسا 

، كعمى ما قدمكه مف مالحظات قيمة كالدكتكر ميند الشبكؿ عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة

رشادىـ. تثرم ىذه الرسالة    لتخرج بصيغتيا النيائية بعد تعديالتيـ كا 
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وعالقتيا  واالتصاالت درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات
 بمنطقة الجبل الغربي الميبية نمعمميالمن وجية نظر  لدييم بمستوى اإلبداع اإلداري

 إعداد  
 كريمة عمي إمحمد الكميش

  إشراف
 محمد جابر سالمو عبد الحافظ الدكتور

 الممخص
 مف قبؿ كالتصالت تكنكلكجيا المعمكماتدرجة ممارسة إلي  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ

ف معمميالمف كجية نظر  لدييـ مديرم المدارس الثانكية الحككمية كعالقتيا بمستكل اإلبداع اإلدارم

ـّ اختيارىـ با280. تككنت عينة الدراسة مف )بمنطقة الجبؿ الغربي الميبية لطريقة ( معممان كمعممة ت

الطبقية العشكائية، كاستخدـ المنيج الكصفي اإلرتباطي لمالءمتو ليذه الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ  

كالثانية  كالتصالت درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات لتعرؼ ىالدراسة تـ استخداـ استبانتيف األكل

 ف.معمميالكجية نظر مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف  لدل اإلبداع اإلدارم لقياس مستكل

 ككشفت الدراسة عمى النتائج اآلتية:

مف ف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت إ -

 كما تبيف أف مستكل اإلبداع اإلدارم لدييـ كاف متكسطان. ،كجية نظر المعمميف كانت متكسطة

( بيف درجة ممارسة α≤0.05) مستكلإحصائية عند  ذات دللة ارتباطيو ايجابية كجكد عالقة -

 إبداعيـمديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كبيف مستكل 

 المعمميف.مف كجية نظر  اإلدارم
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لدرجة ممارسة مديرم المدارس  α≤0.05))كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل عدـ  -

 .نكلكجيا المعمكمات كالتصالت تعزل لمتغير الجنسالثانكية الحككمية لتك
لدرجة ممارسة مديرم المدارس α≤0.05) )عند مستكل  كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية -

 10 -5الخبرة لصالح فئة  ملمتغير  عزلالثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ت

 سنكات فأكثر. 

لدرجة ممارسة مديرم المدارس  α≤0.05))د مستكل كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عنعدـ  -

 .المؤىؿ العمميالثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت تعزل لمتغير 

مديرم لدل  اإلبداع اإلدارممستكل ل( α≤0.05) مستكلذات دللة إحصائية عند  كجكد فركؽ -

 المؤىؿ العممي(.تعزل لمتغيرات الدراسة)الجنس، المدارس الثانكية الحككمية 

لدل  اإلبداع اإلدارممستكل ل( α≤0.05) مستكلذات دللة إحصائية عند  جكد فركؽعدـ  -

 ر الخبرة.تعزل لمتغيمديرم المدارس الثانكية الحككمية 

 كأكردت الباحثة عددان مف التكصيات كالمقترحات أىميا:

كالسمات الشخصية،  إتباع نظاـ لختيار مديرم المدارس تبعا لممؤىؿ العممي كالخبرة 

كالحث عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت في أداء الكظائؼ اإلدارية كتقديـ التدريب 

 الالـز لزيادة مقدرتيـ عمى استخداميا بشكؿ صحيح.

رم، المدارس الثانكية في تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت، اإلبداع اإلدا الكممات المفتاحية: *

 .بيةالمي الحككمة
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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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خمفية الدراسة وأىميتيا
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا 

 مقدمة

في كاقع عمؿ المنظمات  التطكر السريع لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالتثر أ          

التكنكلكجيا إمكانية تخزيف كميات كبيرة كمعالجتيا كاسترجاع المعمكمات أتاحت  كالمؤسسات، حيث 

عة ىائمة كتكمفة مناسبة كتقديميا لمتخذم القرار في الكقت المناسب. كباعتبار أف اإلدارة كبثيا بسر 

التربكية ىي الجية المسؤكلة عف شؤكف التربية كالتعميـ كمفتاح اإلصالح كالتطكير لتمبية حاجات 

 ، فاإلسمكبالمجتمع كتطمعاتو المستقبمية في ظؿ ىذه الظركؼ العالمية المتغيرة كالمتسارعة

حتمان إلى الجمكد كبالتالي التراجع عف  الركتيني التقميدم الذم كاف معمكلن بو في المدارس سيؤدم

 (2008)بمكاني،  الركب الحضارم المعاصر.ىذا مسايرة 

 ،خطػػيطتف مػػ ،ديػػةيداريػػة التقمفػػي تغييػػر مضػػاميف العمميػػة اإل سػػيمت تكنكلكجيػػا المعمكمػػاتأ 

مػف مسػتجدات  تطػكرات العصػر بمػا فيػولإلدارة يكاكب  كبا جديدان فأحدثت أسم كرقابة، ،كتنفيذكتنظيـ 

ادم كالعشػػركف يتطمػػب فػػالقرف الحػػ ،مػػف التغييػػر كالتجديػػد المسػػتمر كعػػان ليػػو نإ ةمضػػيف ،عمميػػة كتقنيػػة

تكاجػو المؤسسػات المختمفػة،  تػيلمكاجيػة التحػديات ال بػداعيتفكيػر إ لميارات عالية كمستك ذك  أفراد

الىتمػػاـ إطػػار  فػػي ،ليػػـ دكر فػػي سػػكؽ العمػػؿ عميميػػة مػػف أجػػؿ إعػػداد أفػػرادفييػػا المؤسسػػات التبمػػا 

دارتيػػا ذا العصػػر ىػػ ة الػػذم  يعػػيشيالمدرسػػدارة مػػدير اإل عمػػى ثػػـّ  كمػػف ،بػػالجكدة الشػػاممة كضػػبطيا كا 

 إنمائيػػة، فضػػال عػػف قيامػػو بعمميػػة كمبػػادئ كفمسػػفات جديػػدةمفػػاىيـ  ىيتبنػػف أ ،بمتغيراتػػو المتالحقػػة

مكاناتواتو ر فييا ميار يطكّ   (2008،22م الزىير ) .اإلدارية كالسمككية كا 
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الػذيف أكصػكا فػي  كالباحثيف، اإلدارةاىتماـ عمماء يحظي ب اإلدارممكضكع اإلبداع  أخذ كقد 

كالمعكقػات التػي تحػكؿ  دراساتيـ بمكاصمة البحكث كالدراسػات الميدانيػة فػي مكضػكع اإلبػداع اإلدارم

كمسػتجدات العكلمػة كالتطػكر  الحاليػة دارية، فػي ظػؿ الظػركؼفي مختمؼ المنظمات اإل دكف تحقيقو

أفكػػار جديػػدة لمعمػػؿ قابمػػة لمتطبيػػؽ تسػػيـ  إيجػػادفاإلبػػداع اإلدارم يتػػيح  القتصػػادم كالثقػػافي كالتقنػػي،

 .في تطكير العمميات اإلدارية المختمفة

لػػػو لمتطػػػكر مػػػف خال بمثابػػػة الجسػػػر يمكػػػف الكصػػػكؿ كالتصػػػالت مكمػػػاتتكنكلكجيػػػا المع إف        

بػػراز الممكػػات اإلبداعيػػة لػػدم األفػػراد، بػػداعكاإل المدرسػػي  ىداخػػؿ المبنػػية حاسػػكبشػػبكة فاسػػتخداـ  كا 

عمػػي سػػبيؿ المثػػاؿ كأحػػد مككنػػات ىػػذه التكنكلكجيػػا لػػو دكر رئػػيس  العالميػػة النترنػػت بشػػبكةكربطيػػا 

لممػػدارس  اتصػػاؿ دائػػـكػػكيف ت إلػػى فضػػالن عػػف ،لمعمميػػة اإلداريػػةاؿ فػػي تقمػػيص الجانػػب الركتينػػي كفّعػػ

 ،الطمبػػػػة كالمؤسسػػػػات التعميميػػػػةكتػػػػأميف التكاصػػػػؿ بػػػػيف أكليػػػػاء أمػػػػكر  ،كاألبحػػػػاثتبػػػػادؿ المعمكمػػػػات ل

تغييػػر الجانػػب الركتينػػي  فضػػالن عػػف ،األخبػػار المدرسػػيةالنتػػائج كالشػػيادات كالتقػػارير ك  ىعمػػ لالطػػالع

 الظػػػركؼ المناسػػػبة لمفػػػرد تييػػػ  إذ ،نحػػػك البحػػػث كالتقصػػػيكالتحفيػػػز  اإلبػػػداعيبالعمػػػؿ  ،فػػػي العمػػػؿ

فضػؿ أ تثماربذلؾ الفرصػة لسػ مكمات بأسرع الطرؽ كأسيميا، متيحان لمعلي المساعدتو في الكصكؿ إ

 (1200 ،الحيمة)لقانكف اقتصاد الكقت. 

لييػػػػػػػػا دارة المدرسػػػػػػػػيةإلمػػػػػػػػف المعمكمػػػػػػػػات الصػػػػػػػػادرة كالػػػػػػػػكاردة كميػػػػػػػػة إف          ر تمكػػػػػػػػف مػػػػػػػػدي ،كا 

كانػػػػب العمميػػػػة التعميميػػػػة بشػػػػكؿ يجػػػػرم فػػػػي كػػػػؿ ج ابعػػػػة مػػػػامت الػػػػتحكـ بشػػػػكؿ أكبػػػػر مػػػػفالمدرسػػػػة 

ر ممػػػػػا ييّسػػػػػ ،ف القػػػػػكة كالضػػػػػعؼ فػػػػػي العمػػػػػؿ اإلدارممػػػػػكاط لػػػػػىكالتعػػػػػرؼ إ، بجكانبيػػػػػا كافػػػػػة يػػػػػكمي

مػػػػػػدير  ىكيجػػػػػػب عمػػػػػػ ،كتطػػػػػػكير رؤيػػػػػػة مسػػػػػػتقبمية جديػػػػػػدة، تمرمميػػػػػػات المراجعػػػػػػة كالتقػػػػػػكيـ المسػػػػػػع

ف تتػػػػػكفر لػػػػػدييـ كأ ،تغييػػػػػر كالتجديػػػػػدال تػػػػػرفض بػػػػػداعات كلتتقبػػػػػؿ اإل درسػػػػػة تػػػػػكفير بيئػػػػػة مدرسػػػػػيةالم

أثنػػػػػػاء فػػػػػػي تػػػػػػكاجييـ  التػػػػػػي قػػػػػػد لممشػػػػػػكالتبإمكػػػػػػانيـ أف يبتكػػػػػػركا حمػػػػػػكل  مػػػػػػكظفييـالقناعػػػػػػة بػػػػػػأف 
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 لفأحيانػػػػػا يػػػػػر  ،لإلبػػػػػداعي تعيػػػػػؽ طػػػػػريقيـ قبػػػػػات التػػػػػدارم، بػػػػػؿ كيجػػػػػب إزالػػػػػة العقيػػػػػاميـ بالعمػػػػػؿ اإل

فيجػػػػب لمػػػػدير، يراىػػػػا ا لبػػػػداعا إلنجػػػػاز العمػػػػؿ إأخػػػػرل أكثػػػػر  ان طرقػػػػك  أسػػػػاليبالمكظػػػػؼ أف ىنػػػػاؾ 

 لمبػػػػػػػادرة التػػػػػػػي سػػػػػػػتتخذ لمنيػػػػػػػكض بمسػػػػػػػتكلالتقريػػػػػػػر  دارةبينػػػػػػػو كبػػػػػػػيف اإليكػػػػػػػكف ىنػػػػػػػا اتصػػػػػػػاؿ  أف

 (2009، اهلل خير) المؤسسة.

 التػػػػػػي اإللكتركنيػػػػػة كاألجيػػػػػػزةتػػػػػػكفير المعػػػػػدات  ىكثيػػػػػػر مػػػػػف الػػػػػػدكؿ الناميػػػػػة إلػػػػػسػػػػػعت  كقػػػػػد       

منيػػػػػا لتجػػػػػاكز  ان سػػػػػعيك  ،التعميمػػػػػي المسػػػػػتكلت الدكلػػػػػة كخاصػػػػػة التعمػػػػػيـ لمنيػػػػػكض بقطاعػػػػػا تحتاجيػػػػػا

بػػػػػػيف الػػػػػػدكؿ الغربيػػػػػػة المتقدمػػػػػػة كالػػػػػػدكؿ  حػػػػػػاجزان  ل زالػػػػػػت حتػػػػػػى اآلف تشػػػػػػكؿ التػػػػػػي ميػػػػػػةالرق الفجػػػػػػكة

كظيفيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي خدمػػػػػػػػػة اإلدارة سػػػػػػػػػتخداميا كتا تبػػػػػػػػػاطؤ فػػػػػػػػػيك ينػػػػػػػػػاؾ تقصػػػػػػػػػير ، فالعربيػػػػػػػػػة الناميػػػػػػػػػة

 .المدرسية

مكمػػات فػػي بعػػض يػػا المعجريػػت عمػػى اسػػتخداـ تكنكلكجمػػف خػػالؿ الطػػالع عمػػى دراسػػات أك        

زاؿ قػدر كبيػر مػف العمػؿ اإلدارم  يػتـ تنفيػذه مػا نػو (، أنيجيريػا فػيدكؿ الناميػة )الب المدارس الثانكية

ليػػػة لممعػػػدات ك أجيػػػزة الكمبيػػػكتر كالبػػػرامج كالبنيػػػة التحتيػػػة الضػػػعيفة الكمفػػػة العا أيضػػػا تبػػػيف، ك يػػػدكيان 

شػػػراء األثػػػاث يػػػتـ إعطاؤىػػػا التمكيػػػؿ الكػػػافي لأف المػػػدارس الثانكيػػػة ل ك الميػػػارات البشػػػرية،  نقػػػص ك 

ناىيػػؾ عػػف عػػدـ إعطػػاء التمكيػػؿ الكػػافي مػػف أجػػؿ تػػكفير  ،غػػرؼ صػػفية كافيػػةالكتػػب ذات الصػػمة ك ك 

 (Ogiegbaen & Iyamu, 2005) .معدات التكنكلكجيا

درجػة ممارسػة مػديرم المػدارس الثانكيػة  لتسػميط الضػكء عمػىىػذه الدراسػة جػاءت  ىنػا مف          

ممارسػػات  فػػيكالتصػػالت دكلػػة ليبيػػا لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات  جبػػؿ الغربػػي فػػيكميػػة بمنطقػػة الالحك

رتقػػػػاء بمسػػػػتكل عكائػػػػؽ كالصػػػػعكبات التػػػػي تػػػػكاجييـ لالكالاإلداريػػػػة كمسػػػػتكل اإلبػػػػداع لػػػػدييـ  يػػػػةالعمم

 .المؤسسة التعميمية
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 :مشكمة الدراسة

التعمػػيـ  الػػذم تعيشػػو مػػدارس الميػػدانيتنبػػع مشػػكمة ىػػذه الدراسػػة مػػف اسػػتقراء الباحثػػة  لمكاقػػع     

كعػػدـ  ،تغييػػرات متسػػارعة يحػػيط بيػػا مػػف كمػػا ،بدكلػػة ليبيػػا الجبػػؿ الغربػػيالحككميػػة بمنطقػػة الثػػانكم 

كالشػػعكر بػػأف ىنػػاؾ  ،عمػػؿ المؤسسػػة التعميميػػةطبيعػػة  فػػيممػػا يػػؤثر  ،سػػتقرار فػػي الكضػػع السياسػػيا

فػػػػػي حقػػػػػؿ التكنكلكجيػػػػػا را لمتطػػػػػكر كنظػػػػػ ،اإلدارة المدرسػػػػػيةعمػػػػػؿ حاجػػػػػة ممحػػػػػة لمتغييػػػػػر فػػػػػي طػػػػػرؽ 

المدرسػػػية،  اإلدارةتفعيميػػػا لخدمػػػة  المػػػدارس مػػػديرم ىد أصػػػبح مػػػف الضػػػركرم عمػػػقػػػف ،كالمعمكماتيػػػة

 .لممؤسسة التعميمية التي تحقؽ الميزة التنافسية المبدعةك  األخالقيةبصفة القيادة لتحمي كا

ي جانػػػػػب تػػػػػكافر تكنكلكجيػػػػػا ( دكلػػػػػة عربيػػػػػة، فػػػػػ15فػػػػػي ) أجريػػػػػتالتػػػػػي  اإلحصػػػػػائياتنتيجػػػػػة         

 األخيػػػرة( فػػػي مجػػػاؿ تػػػكفر التطػػػكرات 12النتػػػائج أف ليبيػػػا تحتػػػؿ الترتيػػػب ) أظيػػػرتالمعمكمػػػات بيػػػا، 

( دكلة عربية، 15( في مجاؿ كصكؿ النترنت إلي المدارس عمى مستكل )13لمتكنكلكجيا، كالترتيب )

 ( 2012،كأف ىناؾ نقصان في تكفر الكفاءات اإلدارية المبدعة. )القاللي 

كيػة المػدارس الثان تعيشػو الػذمالكاقػع فػي تحديػد  تػوىميألختارت الباحثػة ىػذا المكضػكع افقد  

فػي  كالتصػالت لمعمكمػاتا ايػكدرجػة ممارسػة تكنكلكج ،بدكلػة ليبيػا الحككمية بمنطقػة الجبػؿ الغربػي

 . اإلبداع اإلدارم لدييـ مستكلتحديد ك  ،مديرييالدل  اإلدارمالعمؿ 

مػػػدارس تتػػػكافر ال مػػػديرم تيػػػارختحػػػديث نظػػػاـ ل ضػػػركرة (2010) دراسػػػة جبػػػرلقػػػد أكصػػػت   

فاعمة لمكشؼ عف المعمميف المبدعيف كالقياـ  إستراتيجيةكتطكير  ،رات كالسمات اإلبداعيةقدملدييـ ال

 العجمػػػػة كأكصػػػػت ،كالتقػػػػدـ يكقػػػػادرة عمػػػػى مكاصػػػػمة الرقػػػػ ،لتػػػػكفير قيػػػػادات إداريػػػػة مبدعػػػػة ،بتػػػػدريبيـ

تباع ،ارة حاضنة لإلبداع( بإنشاء إد2009) بػك أدراسػة ت أكصػ كمػاطة، مالالمركزية كتفكيض الس كا 

تفعيػػػؿ اسػػػتخداـ الحاسػػػكب فػػػي البيئػػػة التعميميػػػة بجميػػػع عناصػػػرىا عمميػػػان ( 2013) دلبػػػكح كجػػػرادات
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كػذلؾ دراسػة  ،لينعكس ذلػؾ عمػى زيػادة التفاعػؿ بػيف العػامميف فػي المدرسػة لتحقيػؽ أىػدافيا المنشػكدة

 مف شبكات النترنت بصكرة فّعالة. ستفادةلال إستراتيجيةبكضع  ( التي أكصت2007،التمياط)

 :اآلتي السؤاؿ الرئيس اإلجابة الدراسة تمثمت في تقدـ، فإف مشكمة كفي ضكء ما 

 كالتصػػػالت يػػػا المعمكمػػػاتلتكنكلكج الحككميػػػة مػػػا درجػػػة ممارسػػػة مػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة -

مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر  دارماإلبػػػػداع اإلمسػػػػتكل عالقتيػػػػا بك بمنطقػػػػة الجبػػػػؿ الغربػػػػي بدكلػػػػة ليبيػػػػا 

  .المعمميف

 :ىدف الدراسة وأسئمتيا

درجػػػة ممارسػػػة مػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة الحككميػػػة  إلػػػى التعػػػرؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تىػػػدف 

بػػػداع اإلمسػػػتكل كعالقتيػػػا ب كالتصػػػالت بمنطقػػػة الجبػػػؿ الغربػػػي بدكلػػػة ليبيػػػا لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات

 :األسئمة اآلتية  فكذلؾ مف خالؿ اإلجابة ع، كالمعممات ة نظر المعمميفمف كجي اإلدارم

منطقػػػة الجبػػػؿ الغربػػػي لتكنكلكجيػػػا  الحككميػػػة فػػػيمػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة  مػػػا درجػػػة ممارسػػػة :1س

 ؟مف كجية نظر المعمميف كالتصالت المعمكمات

في منطقة الجبؿ الغربي مف  يةالحككم مديرم المدارس الثانكيةدل اإلبداع اإلدارم ل مستكل : ما2س

 كجية نظر المعمميف؟

بػػػيف درجػػػة ممارسػػػة مػػػديرم ( α≤0.05ىػػػؿ ىنػػػاؾ عالقػػػة ذات دللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل ) :3س

كمسػتكل ك التصالت كنكلكجيا المعمكمات المدارس الثانكية الحككمية بمنطقة الجبؿ الغربي لت

 ؟إبداعيـ اإلدارم
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مػػػديرم  ممارسػػػة(  فػػػي درجػػػة α≤0.05صػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )ىػػػؿ ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات دللػػػة إح :4س

عػزل ت   كالتصػالتفي منطقػة الجبػؿ الغربػي لتكنكلكجيػا المعمكمػات الحككمية المدارس الثانكية 

 ؟ برة كالمؤىؿ العمميلمتغيرات : الجنس كالخ

ل د( في مستكل اإلبداع اإلدارم لα≤0.05ىؿ ىناؾ فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل ) :5س

عػػػزل بمنطقػػػة الجبػػػؿ الغربػػػي مػػػف كجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف، ت  الحككميػػػة لمػػػدارس الثانكيػػػة  مػػػديرم

 ؟  كالمؤىؿ العممي لمتغيرات: الجنس كالخبرة

 : أىمية الدراسة

 تنبع أىمية الدراسة مف النقاط اآلتية:  

ممارسػة  تعػّرؼمػف خػالؿ يؤمَّؿ مف ىػذه الدراسػة أف تفيػد نتائجيػا كزارة التربيػة كالتعمػيـ فػي ليبيػا  .1

تػػكافر القيػػادات  كمػػدل ،كالتصػػالت مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات

 دارم بيا.يمـز لتطكير العمؿ اإل اكاتخاذ م ،لدييـ اإلبداعية

 مػػف خػػالؿ مػػكفتيـ كميػػة بمنطقػػة الجبػػؿ الغربػػيتفيػػد ىػػذه الدراسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة الحك .2

تكصػى بػو نتػائج الدارسػة  كمػا ،فمعممػيالإلدارم لدييـ مف خالؿ كجيات نظر مستكل اإلبداع اب

 مف أجؿ ذلؾ .

كفػى بمػد  أخػرلفػي مرحمػة دراسػية  أخػرلالدراسػة منطمقػان ألبحػاث كدراسػات يمكف أف تككف ىػذه  .3

 خر.آ

ليػػو اإلدارات بمػػا تحتػػاج إ بمنطقػػة الجبػػؿ الغربػػي المدرسػػي ف تفيػػد نتائجيػػا جيػػاز التمكيػػؿيمكػػف أ .4

 درسية لمرفع بمستكل قطاع التعميـ بيا.الم
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 :مصطمحات الدراسة

جرائيان عمى النحك اشتممت الدراسة عمى عدد مف المصطمحات التي تـ تعريفيا مفا ىيميان كا 

 : اآلتي

 : واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا

دارة المعمكمات با"         ستخداـ ىي العمميات التي تستخدـ في إنشاء كنقؿ كتخزيف كعرض كا 

التقنيات الرقمية الحديثة كأىميا الحاسكب كممحقاتو كالطابعة ك الماسح الضكئي كالكاميرات الرقمية  

كالكسائط المتعددة كاألقراص المضغكطة كشبكة المعمكمات اإلنترنت كما تحكيو مف خدمات كقكاعد 

 لتعميمية كالبريد اإللكتركني".كالمكسكعات كالدكريات كالمكاقع االكتركنية، كالكتب اإللكتركنية  بيانات

 (13، 2010)الناعبي، 

 : درجة ممارسة تكنولوجيا المعمومات

 الحككميػػةالثانكيػػة  المػػدارس كمػػدير التػػي حصػػؿ عمييػػا  الدرجػػةكتعرفيػػا الباحثػػة إجرائيػػا بأنيػػا "

عػػف فقػػرات  المعممػػيفخػػالؿ إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف  بدكلػػة ليبيػػا مػػف الجبػػؿ الغربػػي بمنطقػػة

 .التي تـ تطكيرىا ليذه الدراسةالمعمكمات  تكنكلكجياممارسة  درجة ةاستبان

 :اإلبداع اإلداري

مػدير قدرات كالسػتعدادات كالخصػائص الشخصػية لممزيج مف ال( بأنو 2008عرفو الميثي )

ليػنعكس ذلػؾ عمػى تييئة جك مف الثقة كالتعاكف المثمر بػيف العػامميف فػي المدرسػة  تمكنو مفالمدرسة 

 رقي المدرسية.ك ّكر تط
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 بأنو: الباحثة إجرائيا اوتعرفي

بدكلػػة  الغربػػيالمػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة بمنطقػػة الجبػػؿ  كمػػدير التػػي حصػػؿ عمييػػا  لدرجػػةا

اإلبػداع اإلدارم التػي تػـ  ةاسػتبانفقػرات  المعمميف عػفليبيا مف خالؿ إجابات أفراد عينة الدراسة مف 

   ىذه الدراسة.في  استخداميا

 :ومحدداتيا لدراسةحدود ا

بدكلػػة  الثانكيػػة بمنطقػػة الجبػػؿ الغربػػيىػػذه الدراسػػة عمػػى مػػديرم المػػدارس الحككميػػة  تقتصػػر ا  

 .(2016/2015)لمعاـ الدراسي  الثانيخالؿ الفصؿ الدراسي  فمعمميالليبيا ك 

ف  نتػػػائج الدراسػػػة بدرجػػػة صػػػدؽ أداتػػػي الدراسػػػة كثباتيمػػػا تحػػػدد  كمكضػػػكعية المسػػػتجيبيف، كا 

عينػػػة الخصػػػائص السػػػيككمترية لػػػدل  يػػػتـ إل عمػػػى المجتمػػػع الػػػذم ستسػػػحب منػػػو  نتػػػائج لتعمػػػيـ ال

 الدراسة كالمجتمعات المماثمة.
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

مػػات كالتصػػالت كاإلبػػداع تضػمف ىػػذا الفصػػؿ األدب النظػػرم ذم العالقػة تكنكلكجيػػا المعمك  

 اإلدارم كالدراسات السابقة العربية كاألجنبية ذات الصمة عمى النحك اآلتي:

 أواًل: األدب النظري

 كالتصالتإف التغيرات المتسارعة التي يشيدىا العالـ كالتطكر في تكنكلكجيا المعمكمات      

كفاءة كالفعالية في أداء كظائفيا المككمة أصبح مطمبان أساسيان لإلدارات التربكية التي تبحث عف ال

قائد مبدع في  الحياة اإلدارية اليكـ تقؼ كراء ضركرة تكافرف، كتحسيف جكدة خدماتيا التعميمية إلييا

 ممشكالت التي تكاجيو بما يؤدم إلىالمدرسة الثانكية الذم يستطيع التكصؿ إلي حمكؿ مبتكرة ل

التعميمية في ظؿ تنكع حاجات الفرد كالتغير في القيـ  تكفير البيئة المناسبة إلحداث العممية

مف المفترض  (2000)حبثكر، كقمة المكارد المتاحة.كالمبادئ كالمفاىيـ كزيادة فاعمية التصالت 

التي أصبحت في  كالتصالتتكنكلكجيا المعمكمات  استخداـ مياراتأف يمتمؾ مدير المدرسة 

ارم التي تعكس تغيران ايجابيان في أساليب العمؿ، فتسمح مف ضركريات العمؿ اإلد العصر الحالي

رساؿ التكجييات عف بعد بما يكفر التكمفة كالزمف كالسرعة في تداكؿ  لمدير المدرسة بالعمؿ كا 

القرارات الصائبة كالنتقاؿ مف قيكد األعماؿ  اتخاذالمعمكمات داخؿ المدرسة ك المساعدة في 

 كالتصالتكىنا تظير أىمية تكنكلكجيا المعمكمات  كالفكرية. األعماؿ اإلبداعية إلىالركتينية 

تكنكلكجيا المعمكمات  ستخداـفااإلدارة المدرسية،  فاعميةف في مؤثري كمتغيريفكاإلبداع اإلدارم 

الممكات اإلبداعية لدم األفراد العامميف داخؿ المدرسة في  لو دكر ميـ لمكشؼ عف كالتصالت

 كتنمية مياراتيـ لكي تصبح عمى أرض الكاقع. زمة لتجربة أفكارىـإلمكانات الالظؿ تكفر ا



 
 

12 

 : واالتصاالتمفيوم تكنولوجيا المعمومات 

 كىيا بي المرتبطةالتطرؽ لممفاىيـ  تـّ  كالتصالتلإللماـ بمفيكـ تكنكلكجيا المعمكمات 

 :   كاآلتي

 مفيوميا وأىميتيا  :المعمومات -

كارد المنظمة لدكرىا في مساعدة إدارتيا في اتخاذ تمّثؿ المعمكمات مكردان ميمان مف م 

النشاطات  جدكلةالتخطيط كالتطكير ك التقميؿ مف القرارات الغير ميمة كازدياد المقدرة عمى القرارات ك 

 التي تقـك بيا.

ف عصر المعمكمات الذم ظير بشكؿ ممحكظ في العقكد األخيرة قد نتج مف العتماد إ         

مكمات المرتبطة بالتطكرات الحديثة، كما أسيـ تطبيؽ مفاىيـ الحاسكب عمى المتزايد عمى المع

ت كىي بيانات تمّ ا ما أطمؽ عميو "المعمكماتية"، "المعمكمات في سرعة معالجتيا كدقتيا كىذ

جي كالسامرائي، ل)قند .معنى لدل الباحث أك متخذ القرار" ممعالجتيا كتحكيميا إلى شكؿ مفيد ذ

2002،28 .) 

يستخمصو مف البيانات طبقان  الحقيقي الذم يعبر بو الفرد عف البيانات أك ما ىالمعن" يكى 

 (2005معركفة تستخدـ في التمثيؿ")لطفي ، لصطالحات

 أنواع المعمومات:

 أنكاع المعمكمات عمى النحك اآلتي:  (2004 ) صّنؼ الشرماف 

مؤسسات التعميمية مثؿ معمكمات تعميمية: كىي المعمكمات التي يحتاجيا اإلدارم في ال .1

 الجامعات كالمعاىد كالمدارس.
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: كىي المعمكمات التي يحتاجيا اإلدارم في اتخاذ القرار كانجاز عمؿ أك انجازيومعمكمات  .2

 مشركع مثؿ قرار بتعييف مكظؼ أك شراء ما يمـز لممؤسسة 

كسائؿ  معمكمات إنتاجية: كىي المعمكمات التي تفيد في إجراء البحكث التطبيقية كتطكير .3

 اإلنتاج كالستثمار لممكارد الطبيعية بشكؿ أحسف كمعمكمات إنتاج سمعة.

قدرات كتطكيرىا في مجاؿ العمؿ ممعمكمات إنمائية: كىي معمكمات تساعد عمى تنمية ال .4

 كالحياة مثؿ المعمكمات التي يتمقاىا المتدربكف مف خالؿ الدكرات التدريبية في المؤسسة.

 خصائص المعمومات 

ـّ الحصكؿ عمييا لكي تككف أكثر  ىناؾ  مجمكعة خصائص كاجب تكافرىا لممعمكمات التي ت

 :كاألتي (2014،18  الرمحي كالذيبة)كما أكردىا  فائدة في اتخاذ القرار

مة: أم أف المعمكمات تككف مالئمة إذا قّمت مف حالة عدـ التأكد، كيستطيع متخذ ءالمال -

 القرار تعديؿ تكقعاتو.

المعمكمات ذات مكثكقية عندما تككف خالية مف األخطاء كتمّثؿ بدقة  دالمكثكقية: تع -

 األحداث أك النشاطات التي تصنعيا. 

 القرار في الكقت المناسب لتخاذ القرار المناسب. صانعيالكقتية: أف تقدـ المعمكمة إلى  -

ف الستيعاب كالفيـ كيمكمف حيث قابمية الفيـ: أم أف المعمكمة معركضة بطريقة سيمة  -

 استخداميا مف قبؿ المستخدـ.

 عند استخداميا مف قبؿ أشخاص مختمفيف.ذاتيا قابمية التحقؽ: أم أنو تعطى النتائج  -

 سيمة الكصكؿ: أم يمكف الحصكؿ عمى المعمكمة عند الحاجة إلييا كبالشكؿ الذم تريده. -
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 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: 

لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات نتيجػػة  يػػكـ عػػاـ كشػػامؿحػػكؿ تحديػػد مف كفاختمػػؼ العممػػاء كالمختصػػ 

مجمكعػة المعمكمػات تكنكلكجيػا  كمنج و دوكنز  و أنهاز لختالؼ كجيات النظر لكؿ منيـ، ك يعتبػر 

 & Dawkins،2000)بالمعمكمػػات.  األفػػرادالمترابطػػة التػػي تسػػاعد فػػي معالجػػة كتزكيػػد  األدكاتمػػف 

Cuming) ،المككنػػات لمعناصػػر المتنكعػػة المسػػتخدمة فػػي قػػدرات ك مذلػػؾ النطػػاؽ الكاسػػع مػػف ال كىػػي

 (Seen،2000،12)المعرفة. تكليد دكرىا في فضالن عفتخزيف كمعالجة كتكزيع المعمكمات، 

( بأنيػػا األدكات كالتقنيػػات التػػػي تسػػتخدـ لتنفيػػذ األنشػػطة الحاسػػػكبية 2009فيػػا ياسػػيف )عر ك  

يػػة لمحاسػػكب كبرامجػػو كتكنكلكجيػػا عمػػى اخػػتالؼ أنكاعيػػا كتطبيقاتيػػا، كتشػػتمؿ عمػػى المككنػػات الماد

( بأنيػا University of Queensland، 2002. عرفتيػا جامعػة ككينزلنػد )التخػزيف كالتصػالت

المصػػطمح الػػذم يغطػػي جميػػع أشػػكاؿ أجيػػزة الحاسػػكب كالتصػػالت كالبرمجيػػات المسػػتخدمة إلنشػػاء 

 المعمكمات كتخزينيا كنقميا كتفسيرىا في أشكاؿ مختمفة.

الحاسكب بأنيا جميع تقنيات أجيزة Statistics Canad) ،2010إحصاءات كندا)ّرفتيا عك        

كالبرمجيػػات الجػػاىزة كاألجيػػزة الطرفيػػة كاتصػػالت شػػبكات النترنػػت التػػي تيػػدؼ لالضػػطالع بميػػاـ 

 .الت كالنترنت كتجييز المعمكماتالتص

 :لتربويةفي اإلدارة ا واالتصاالتتكنولوجيا المعمومات فوائد استخدام  

( إلى مجمكعة الفكائد المترتبة 2002( كالمكسى )2000( ك المنيع )2005أشار الجاسـ )

 عمي تبني استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كاألتي:

تتميز بو  ـ في النفجار المعمكماتي الذم تشيده المجتمعات الحديثة لماكالمساىمة في التح .1

بيػػرة كالسػػرعة فػػي المعالجػػة كتبػػادؿ كت بالقػػدرة التخزينيػػة التكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتصػػال

 .المعمكمات
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تخػػػزيف المعمكمػػػات بطػػػرؽ كتصػػػاميـ معينػػػة تػػػؤدم إلػػػى اختصػػػار الكقػػػت لمكصػػػكؿ الػػػى ىػػػذه  .2

 المعمكمات كتسييؿ التعامؿ معيا.

تساعد المدير في التفكير كعمؿ  تحكيؿ البيانات في اإلدارة إلى معمكمات منظمة كمترابطة، .3

ارنػػات كالتقيػػيـ لممكضػػكعات التػػي سػػكؼ يػػتـ صػػناعة القػػرارات بشػػأنيا مػػف قبػػؿ المػػدير المق

 كالعامميف بدلن مف العتماد عمى الجتيادات الشخصية.

، كتييئػػة تػػكفير إمكانيػػة التعػػاكف عمػػى نطػػاؽ كاسػػع لسػػيما بالنسػػبة لنظػػاـ شػػبكة المعمكمػػات .4

لكتركنػػي الػػذم يػػكفر لممػػدير الفرصػػة لمػػدير المدرسػػة لتكػػكيف مػػا يعػػرؼ بسػػطح المكتػػب ال

 لمقاء بيـ.دكف الحاجة  اآلخريفكسائؿ التصاؿ كالرتباط مع 

 .يكفر الكقت كالجيد السرعة العالية في تنفيذ العمميات الحسابية بما .5

 ممؿ. الستمرارية مف خالؿ العمؿ المتكاصؿ بدكف كمؿ أك .6

 ية:تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى العمميات اإلدار 

المنّظمات كالمؤسسات عمى المعمكمات لمقياـ بالتخطيط كالتنظيـ  جميعيعتمد المديركف في  

التي تكاجو  لمكاجية مشكمة التعامؿ مع الكـ اليائؿ مف المعمكماتكالتكجيو كالرقابة اإلدارية، ك 

لمعمكمات إلى كجكد كسائؿ كأدكات أىّميا تكنكلكجيا ااإلدارة بمستكياتيا المختمفة دعت الحاجة 

سرعة ككفاءة العمميات الك  لدّقةابما يحقؽ  ياكتنظيمكالتصالت تعمؿ عمى معالجة تمؾ المعمكمات 

 ( 2008،سالمي كالسميطي) .اإلدارية

كيمكف تكضيح تأثير استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى الكظائؼ اإلدارية  

 :يأتيكما 
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 التخطيط:  وظيفة في االت تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتص  -1

ي عرؼ التخطيط التربكم بأّنو  "إطار عمؿ تحميمي نظمي لممؤسسة التربكية بكّؿ مككناتيا   

كعناصرىا كفي عالقتيا ببيئتيا الداخمية كالخارجية لتحقيؽ كتنمية رؤية متكاممة كمتناسقة لما تريد 

 (.2009، فرحاكم ك)لكحؿ  تحقيقو كفقان لطبيعتيا كرسالتيا كمكاكبة متغيرات البيئة.

أّف ىذه التقنية مف أفضؿ  دكمف خالؿ عمؿ الباحثة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات تع 

 الكسائؿ التي تساعد كتسّيؿ لإلدارييف تخزيف كمعالجة كتحميؿ المعمكمات الالزمة لعممية التخطيط.

التخطيط مف حيث  ( أفَّ لتكنكلكجيا المعمكمات تأثيران في عممية2005كأشار الطائي ) 

 تحديد األىداؼ ككضع الستراتيجيات كالمكازنات كالسياسات الالزمة لبمكغ ىذه األىداؼ.

 التنظيم:  وظيفة في  تأثير تكنولوجيا المعمومات  -2

ياـ بيا ضمف ي عرؼ التنظيـ بأنَّو  عممية إدارية تيتـ بتجميع المياـ كاألنشطة المراد الق 

ية كتحديد السمطات كالصالحيات كالتنسيؽ بيف األنشطة كاألقساـ فرع ك ةكظائؼ أك أقساـ رئيس

 (.48، 2007مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسكمة )عميمات، 

كتعمؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت عمى تكفير المعمكمات الكافية كالدقيقة التي تيّسر  

 المستكيات اإلدارية.كالمسؤكليات كتقسيـ العمؿ بيف العامميف في  تامعممية تحديد المي

 :التوجيو وظيفة في  تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  -3

ع رؼ التكجيو بأنَّو  "التفاعؿ كالتعاكف بيف اإلدارم التربكم كالعامميف في المؤسسة،  

قدراتيـ حتى تبمغ مداىا كيتيح ليـ أف يأخذكا ملمساعدتيـ في حّؿ مشكالتيـ، كي يطمؽ العناف ل

، 2001درة معتمديف عمى أنفسيـ معّكليف عمى أصالتيـ كاستقاللية تفكيرىـ" )أبك نمره، زماـ المبا

15.) 
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فكّمما كانت ىناؾ شبكات ككسائؿ اتصاؿ إلكتركنية فّعالة داخؿ المنّظمة أك المؤسسة، ىيأ   

ذلؾ انسيابية كصكؿ التعميمات كاإلرشادات كتبادؿ الخبرات بيف جميع المستكيات اإلدارية بما 

 ينعكس عمى زيادة فاعمية العمؿ كاألداء.

 الرقابة:  وظيفة في  تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت -4

تعّد الرقابة اإلدارية ىي الكظيفة التي مف خالليا يتـ التأكد مف أف جميع التعميمات  

ـّ التخطيط لو. كذكر الشرماف حت أكثر أّف ىذه الكظيفة أصب  (2004) كاألنشطة تسير كفؽ ما ت

استطاعت المنظمات متابعة  إذفاعمية في ظّؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت، 

تقديـ المعمكمات الدقيقة في الكقت المناسب مما مّكف اإلدارة مف اتخاذ القرارات الصائبة ك أعماليا، 

 التي تصّب في مصمحة المؤسسة أك المنظمة.

في ظؿ تكافر تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت تتطمب  إّف القياـ بتمؾ العمميات اإلدارية 

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

ف بجميػػػع المسػػػتكيات اإلداريػػػة لمقيػػػاـ بػػػأداء أعمػػػاليـ عمػػػى نكعيػػػة يعتمػػػد المػػػديركف كالعػػػاممك  

المعمكمػػػات المتػػػكفرة كدقتيػػػا كمػػػدل مكثكقيتيػػػا. كمػػػع ازديػػػاد كميػػػة المعمكمػػػات كاخػػػتالؼ مصػػػادرىا، 

كجػػكد نظػػاـ معمكمػػات متكامػػؿ لمعالجػػة ىػػذا الكػػـ اليائػػؿ  إلػػىأصػػبحت المؤسسػػات التربكيػػة بحاجػػة 

 بشكؿ دائـ كتسييؿ الرجكع إلييا عندما تتطمب الحاجة. كالمتداخؿ مف المعمكمات كحفظيا 

معظػـ األنشػطة التػي تقػكـ بيػا فػي شػتى مجػالت الحيػاة،  فيأّثرت تكنكلكجيا المعمكمات  إذ 

انعكست بػدكرىا عمػى األنظمػة اإلداريػة بمػا فييػا اإلدارة المدرسػية لمػا ليػا مػف  ميموكأحدثت تغيرات 
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سػاعدت فػي التغمّػب عمػى كثيػر مػف التعقيػدات كالعقبػات التػي  إذ لمديرم المدارس الثانكية، ميـدكر 

 (. 2011تكاجييـ في الجكانب اإلدارية كالفنية مما يجعميا أداة حيكية في اقتصاد الكقت )الحناكم، 

كيمكػػف تكضػػيح أبػػرز تطبيقػػات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كالتصػػالت فػػي اإلدارة التربكيػػة كمػػا  

   ي:أتي

 تو في اإلدارة التربوية: الحاسوب واستخداما 

الحاسكب المكّكف الرئيسي مف مكّكنات نظاـ العمؿ اإلدارم، فيك جياز إلكتركني يعمؿ  عدي 

ضػػمف بػػرامج معػػّدة مسػػبقان مػػف قبػػؿ الشػػركات المصػػّنعة لتمػػؾ التكنكلكجيػػا حيػػث يّتضػػح بقدرتػػو عمػػى 

ـّ تخزينيا كمعالجتيػا كاسػترجاعيا بسػرعة كدقّػة  خراجيػا بصػكرة معمكمػات استقباؿ البيانات كث فائقػة كا 

 تفيد العامميف في الحقؿ اإلدارم.

قػػػػدرة أداء م يفػػػػ( أفَّ تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات كنظميػػػػا ليػػػػا أثػػػػر 58، 2016)أشػػػػار عطػػػػكم  

المؤسسػػػات التعميميػػػة لكظائفيػػػا األساسػػػية مػػػف حيػػػث تقمػػػيص األعمػػػاؿ الركتينيػػػة كاسػػػتبداليا بالعمػػػؿ 

ع الحاسػػكب كالبسػػاطة فػػي تشػػغيمو بػػدكف تعقيػػد فػػي ظػػؿ كجػػكد اإللكتركنػػي نظػػران لسػػيكلة التعامػػؿ مػػ

ـ كافػػة المعمكمػػات ضػػـ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ بحيػػث تعػػدة بيانػػات تخػػدقاالبرمجيػػات الجػػاىزة، كتػػكفير 

عف المعمميف كالطمبة شػؤكف القبػكؿ كالتسػجيؿ، كالمسػاعدة فػي تنظػيـ كتكزيػع الطمبػة عمػى الصػفكؼ 

 ركفات المدرسة. الدراسية، كمتابعة كاردات كمص

كمػػا أصػػبح الحاسػػكب ذا فائػػدة كبيػػرة لػػإلدارات كالقيػػادات التربكيػػة بمختمػػؼ مسػػتكياتيا كمػػف  

خالؿ إيصاؿ المعمكمة بدّقة كسرعة كبيرة تسػاعد متخػذم القػرارات ككاضػعي السياسػات التربكيػة مػف 

 (.2003الستفادة منيا في حؿ المشكالت التربكية )مؤتمف، 
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 امو في اإلدارة التربويةاإلنترنت واستخد .1

مػػف خػػالؿ  ان تتكػػكف شػػبكة اإلنترنػػت مػػف مجمكعػػة أجيػػزة كمبيػػكتر تتحػػاكر مػػع بعضػػيا بعضػػ

اتصاليا معان عبر ككابؿ األلياؼ الضكئية كالخطكط التمفكنية كاألقمار الصناعية. كتعػد بمثابػة عػالـ 

 .(2009لمعرفة كالمعمكمات )حجازم، معمكماتي خصب ييـّ جميع الباحثيف عف ا

التػػي مكنػػت اإلدارة التعميميػػة مػػف التكيػػؼ مػػع مختمػػؼ النترنػػت مػػف كسػػائؿ التكنكلكجيػػا  يعػػد

الحتياجػػػات التعميميػػػة كالتدريبيػػػة لممجتمػػػع المحػػػيط بيػػػا، ك المسػػػاىمة فػػػي الطػػػالع عمػػػى التجػػػارب 

طكير العالمية في المجاؿ التربكم كتصحؼ العديد مف المؤلفات العربية كاألجنبية التي تعمؿ عمى ت

 (2004األفكار اإلبداعية المراد تطبيقيا محميان.)المؤمني،

كما انفتح المجاؿ لتطبيقات عديدة مثؿ المشاركة في مكارد المعمكمات كتجييزات الحكاسيب 

 أىػػػػـ كسػػػػائؿ نشػػػػر المنتجػػػػات المعمكماتيػػػػة بطريقػػػػة اقتصػػػػادية )سػػػػعادة ك دكالمكتبػػػػات الرقميػػػػة، كتعػػػػ

 (.123، 2007السرطاكم، 

 ( واستخداماتو في اإلدارة التربوية:Electronic Mailإللكتروني )البريد ا .2

 كصػػفوالبريػػد اإللكتركنػػي كسػػيمة فعالػػة كمفيػػدة فػػي عمميػػات التصػػاؿ المسػػتمرة كالعامػػة ب ديعػػ

يمكنػؾ مػف  إذ ،مف ارخص كسائؿ التصاؿ كما يتميز بالسرعة الفائقة كالتحرر مف القيكد الجغرافيػة

 (.526، 2001كني في أم بقعة مف العالـ )الحيمة، الكصكؿ إلى بريدؾ اإللكتر 

كمف أىـ تطبيقػات البريػد اإللكتركنػي التػي يمكػف السػتفادة منيػا فػي مجػاؿ اإلدارة المدرسػية 

 (: 189، 2007، عبكدالبياتي ك ذكر )

تػػػكفير فػػػرص التصػػػاؿ بػػػيف اإلدارات المدرسػػػية كاإلدارات التربكيػػػة العميػػػا كأكليػػػاء أمػػػكر الطمبػػػة  - أ

 ؼ األخرل ذات الصمة كمؤسسات المجتمع المحمي.كاألطرا

 تأميف اتصاؿ المعمميف لتبادؿ الخبرات كالمعمكمات في األماكف المختمفة. - ب
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إدامػػػػة صػػػػمة الطالػػػػب بالمدرسػػػػة أك الجامعػػػػة إداريػػػػان كتعميميػػػػان كجعمػػػػو عمػػػػى اطػػػػالع بػػػػالمتغيرات  - ت

 كالتكجييات الدائمة فييا.

زز فػرص الػتعمـ التعػاكني كتبػادؿ الدراسػات كالبحػكث تأميف التكاصػؿ بػيف الطمبػة أنفسػيـ بمػا يعػ - ث

جراء الحكارات.  كا 

التراسػػػؿ بػػػيف المعممػػػيف كالطمبػػػة لإلجابػػػة عػػػف أسػػػئمتيـ كاستفسػػػاراتيـ كمتابعػػػة نشػػػاطاتيـ خػػػارج  - ج

 المدرسة أك الجامعة، حتى إف كانكا في بمداف متعددة في آف كاحد.

فػػػػي اإلدارة  سػػػػائؿ التكاصػػػػؿ الجتمػػػػاعيكك  كتػػػػرل الباحثػػػػة أفَّ اسػػػػتخداـ البريػػػػد اإللكتركنػػػػي  

المدرسية يكّفر لمػدير المدرسػة الكقػت كالجيػد كالتكمفػة إذا امتمػؾ ميػارة اسػتخدامو كعمػؿ عمػى تػكفير 

بريػػد إلكتركنػػي خػػاص لكػػؿ عضػػك مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػرتبط بػػالمكقع اإللكتركنػػي لممدرسػػة، 

ـّ مػػف خاللػػو التصػػاؿ كالتكاصػػؿ بػػيف اإلدارة كالمسػػ تكيات اإلداريػػة األعمػػى كأكليػػاء أمػػكر الطمبػػة ليػػت

 كمؤسسات المجتمع المحمي أك أم جيات أخرل. 

 اإلبداع اإلداري .2

 :اشتمؿ مكضكع اإلبداع اإلدارم عمى ما يأتي 

 :مفيوم اإلبداع

ىػك جديػد  اإلنساف يبدع كيخترع كؿ مػا كاف يعد اإلبداع ظاىرة إنسانية كجدت منذ األزؿ إذ 

العممػػي بمكضػػكع اإلبػػداع منػػذ الحػػرب  الىتمػػاـبػػدأ  فقػػد لممشػػكالت التػػي تعترضػػو،إليجػػاد الحمػػكؿ 

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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لتحقيػػػػػػػػؽ الكفػػػػػػػػاءة دارم، كدعػػػػػػػـ األفػػػػػػػػراد العػػػػػػػامميف فييػػػػػػػػا كتشػػػػػػػػجيع السػػػػػػػمكؾ اإلبػػػػػػػػداعي لػػػػػػػدييـ اإل

 (6005)محمد،.كالفاعمية

جيػات ك  تتاب اإلدارة كالبػاحثيف،  كتعػددمكضكع اإلبداع اإلدارم اىتماـ كثير مف ك ناؿإذ    

كمنػاىجيـ العمميػػة النظػر حػكؿ تحديػػد مفيػـك اإلبػػداع كاإلبػداع اإلدارم، كذلػػؾ لخػتالؼ اىتمامػػاتيـ 

  كالثقافية، كمدارسيـ الفكرية.

جاء تعريؼ اإلبداع كما فػي لسػاف العػرب بأنػو "مػف بػدع الشػيء، أم أنشػأه كبػدأه أكلن، كلقػد  

 قػؿ مػا {غيػر مثػاؿ، كيقػكؿ تعػالى  ىمعجـ الكسيط مف بدعو بػدعان، أم أنشػأه عمػالجاء اإلبداع في 

 ( 2005،63،كنت أكؿ مف أ رسؿ". )مساد ما أم( 9،.)األحقاؼ}كنت بدعان مف الرسؿ

نػػتج إلػي المسػػتكل الػػذم تصػػبح فيػػو   كيعػرؼ اإلبػػداع بأنػػو" تطػػكير فكػرة جديػػدة أك خدمػػة أك م 

، "كاإلبداع ىػك نزعػة تفػكؽ كاسػتعداد (2012،196،)دكاني المساىمة مميزة كمعترؼ بيا اجتماعيان".

 ألر  ك (.12،2009التعميـ".)العجمػةفطرم عنػد بعػض األشػخاص ي نمػى بالتػدريب كتعمػـ الميػارات ك 

 جديدة كمفيدة. أف اإلبداع عبارة عف إنتاج أفكار Yong &Chen) ،2010)يكنغ كتشف 

 (:313،2009،كيمكف أف يأخذ اإلبداع عدة صكر كما أكردىا )القريكتي

 منتج جديد، أك نظرية جديدة، أك طريقة جديدة. ابتكار فكرة جديدة أك - أ

 رة جديدة أك منتج جديد.كف إليأساليب غير مترابطة كتحكيميا تجميع ألفكار كمعمكمات ك  - ب

 داـ فكرة جديدة في مجالت جديدة.خستاب التكسع كأ - ج

 . اآلخريفتقميد تجارب  كأ -د 

 مفيوم اإلبداع اإلداري

يعػػػػرؼ اإلبػػػػداع اإلدارم بأنػػػػو "مجمكعػػػػة مػػػػف الممارسػػػػات كاألفكػػػػار التػػػػي يقػػػػدميا المػػػػديركف  

ميػػػة لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ المؤسسػػػات اعإليجػػػاد طػػػرؽ ك أسػػػاليب أكثػػػر كفػػػاءة كف العػػػاممكف كالتػػػي تيػػػدؼ
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اسػػػية ( ، كىػػػك "عمميػػػة عقميػػػة تتميػػػز بالحس552،2002كالػػػدكائر كأكثػػػر خدمػػػة لممجتمػػػع". )القاسػػػمي

تجاىيػػػا، كاتجػػػاه الحػػػالت كالمشػػػكالت التػػػي تكاجػػػو الفػػػرد أك المنظمػػػة، لممكاقػػػؼ كاألصػػػالة كالمركنػػػة 

 (175،2000،. )جكادكبشكؿ منفرد كغير مألكؼ"

دارة األزمػات      فاإلبداع اإلدارم أداة كميارة ميمة تمكف المدير مػف مكاجيػة التحػديات المختمفػة كا 

كتحكيميػػػا إلػػػى فػػػرص. فالمقػػػدرة عمػػػى اإلبػػػداع مػػػف أىػػػـ المتطمبػػػات الكاجػػػب تكافرىػػػا فػػػي مػػػف يتحمػػػؿ 

ة خاصػة كأف ميمػة المػدير اليػـك الميػار  مسؤكلية القياـ بالعمػؿ اإلدارم، كتتعػاظـ حاجػة المػدير ليػذه

لػػـ تعػػد تتمثػػؿ فػػي انتظػػار حػػدكث المشػػكالت ، فالمػػدير الفعػػاؿ ىػػك الػػذم يتكقػػع مػػا يمكػػف أف يحػػدث 

 (6002) الجعافرة ،  .مف مكاجيتيا بعد كقكعيا كيفكر كيبدع في كيفية تالفي المشكالت بدلن 

  :مستويات اإلبداع

 (2005،392،)العميافيظير اإلبداع في العديد مف المستكيات منيا

كمػف  مػف قبػؿ أحػد األفػراد إليػوكىػك اإلبػداع الػذم يػتـ التكصػؿ الفـرد:  ىمسـتو  ىاإلبداع عم - أ

فػي  السػتقاللية ك المثػابرة، الثقػة بػالنفس ك السػتطالعخصائص فطرية يتميز بيا مف حب 

ى درة عمقمالك  الطمكحك  المركنة ك حب المخاطرةك  المركنة ك الذكاءك  تأكيد الذاتك  الحكـ

 التحميؿ.

كىك اإلبداع الذم تػـ التكصػؿ إليػو مػف قبػؿ جماعػة العمػؿ الجماعة:  ىمستو  ىاإلبداع عم  - ب

 كلمتغيير نحك األفضؿ. اتتعاكف فيما بينيا لتطبيؽ أفكارىالتي 

: كىػػك نتػػاج الجيػػد التعػػاكني لجميػػع أعضػػاء المنظمػػة، كالػػذم المنظمــة ىمســتو  ىاإلبــداع عمــ -ج

الميػػداني كالميػػؿ نحػػك الممارسػػة كالتجريػػب كتشػػجيع المبػػدعيف  لتجػػاهبا المنظمػػةتتميػػز فيػػو 

 كتكجيييـ. 
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  :ىي اإلداري ( خمسة مستويات لإلبداع2113) وكما أورد الصيرفي

اإلبداع التعبيرم: كيعني الطريقة التقميدية التي يتميز بيا الشخص الذم يمارس مينة أك  - أ

 عمؿ ما.

سمع كالخدمات كأعماؿ ال إلىلجمالية التي تضاؼ اإلبداع الفني: كيتمثؿ في الناحية ا - ب

 تقديـ الخدمة. أماكف ىإلتضاؼ  ىالديككر الت

      أجزائو المككنة  ىعم ألكؿ مرة عف طريؽ إحداث تعديؿ الختراع: كيعني استحداث شي جديد -ج

 .اآلليلو سابقان بحيث تأخذ مسارا جديدان، كالتطكرات التي شيدىا الحاسب 

 معمكمة جديدة. ىإللمركب: كيتمثؿ في تجميع األفكار المختمفة لمكصكؿ بيا اإلبداع ا -د

عادة تطػكيره كالبنػاء عميػو مػف جديػد لكػي  شيءكتتمثؿ باستخداـ : ستحداثاتاإل -ق مكجكد فعالن كا 

 . يتـ تطبيقو في مجالت جيدة

 :العممية اإلبداعيةمراحل 

تػػأمالت الشػػخص  نتيجػػةت التػػي تككنػػت مػػف التفػػاعال ةالعمميػػة اإلبداعيػػة نتػػاج مجمكعػػ دتعػػ  

 . إليونتج عنيا مف تحقيؽ العمؿ اإلبداعي الذم يطمح لمكصكؿ  بو كما المحيطةالمبدع لمبيئة 

مػف قبػؿ البػاحثيف لكصػؼ المراحػؿ التػي تمػر بيػا العمميػة  اقتراحيػاىناؾ العديد مف النماذج التػي تػـ  

 :أتيمف باحث ألخر كما ي اختمفتاإلبداعية كالتي 

 (2117،في )نصر إليوالمشار  Stienموذج شتاين ن

النتػائج مػف خػالؿ  إلػىثػـ التكصػؿ  اختبارىػاأف اإلبداع ىػك تكػكيف الفرضػيات ثػـ  لالذم ير   

 :ثالث مراحؿ كىي

 الحمكؿ كطرح أفكار جديدة. اقتراحمرحمة تككيف الفرضيات: كىي مرحمة  - أ

 ية أك الفكرة لمتأكد مف صحتيا.مرحمة اختبار الفرضيات: كفييا يقـك المبدع بفحص الفرض - ب
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ك النتػػػائج: كفػػػي ىػػػذه المرحمػػػة يقػػػـك الفػػػرد المبػػػدع بتعمػػػيـ الفرضػػػيات  إلػػػىمرحمػػػة الكصػػػكؿ  - ج

 لمعرفة مدم فائدتيا. اآلخريفبعد التأكد مف صحتيا عمى  إليياالتي تـ التكصؿ يا عرض

اؾ سػػػػت ( بػػػػأف ىنػػػػ2005،398،فػػػػي )العميػػػػاف إليػػػػو( المشػػػػار Harris) كمػػػػا أكرد ىػػػػاريس 

 ىي: اإلبداعيةخطكات لمعممية 

 التفكير في المشكمة  -   جمع المعمكمات    - كجكد حاجة لحؿ مشكمة ما    -

 تنفيذ األفكار -   تجريبيان  إثباتيا آمتحقيؽ الحمكؿ،  -  تصكر الحمكؿ    -

فػي )العبيػدم كجاسػـ  و (  المشػار إليػGraham wales) نمػكذج الػذم قدمػو كالسيعػد األ 

ـ قّسػ إذ بػداع ( الذم يعد مف أكثػر التحمػيالت شػيكعان فػي األدب التربػكم حػكؿ اإل2010 ،لشيبانيكا

 :أربع مراحؿ ىي إلىالعمؿ اإلبداعي 

: في ىذه المرحمة تحدد المشكمة كتدرس مف جميع  Preparationمرحمة اإلعداد أك التحضير  - أ

أف التدريسػػييف  ىبعػػض البحػػكث إلػػأشػػارت  فقػػدجكانبيػػا، كتجمػػع كافػػة المعمكمػػات المرتبطػػة بيػػا، 

المشكمة كفيـ عناصػرىا قبػؿ البػدء فػي حميػا ىػـ  ؿخصصكف جزءان أكبر مف الكقت لتحميالذيف ي

 أكثر إبداعان مف أكلئؾ الذيف يتسرعكف في حؿ المشكمة.

(: كىػي مرحمػة ترتيػب يتحػرر فييػا العقػؿ Incubation ختمارال أك)الكمكف  الحتضافمرحمة  - ب

فكار التي ل صمة ليا بالمشكمة، كتتميز ىذه المرحمة بالجيد الشديد الذم يبذلػو مف كثير مف األ

 المتعمـ المبدع في سبيؿ حؿ المشكمة.

 (: كتتضػػػػػػػػػػػػػمف انبثػػػػػػػػػػػػػاؽ شػػػػػػػػػػػػػرارة اإلبػػػػػػػػػػػػػداعIIumination)أك اإلليػػػػػػػػػػػػػاـ  مرحمػػػػػػػػػػػػػة اإلشػػػػػػػػػػػػػراؽ -ج

(Creative flash أم المحظػػة التػػػي تكلػػد فييػػا الفكػػرة الجديػػدة التػػػي تػػؤدم بػػدكرىا )حػػػؿ  إلػػى

 المشكمة.
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(: فػي ىػذه المرحمػة يتعػيف عمػى المػتعمـ المبػدع Verification مرحمة التحقؽ )أك إعادة النظػر -د

أف يختبػػر الفكػػرة اإلبداعيػػة كيعيػػد النظػػر فييػػا ليػػرل ىػػؿ ىػػي فكػػرة مكتممػػة أك تتطمػػب شػػيئان مػػف 

 التيذيب كالصقؿ.

 مكونات اإلبداع:

 :األتيمككنات أساسية ك أربع يتككف اإلبداع مف

 :المناخ أو البيئة اإلبداعية .1

كيقصد بيا الظركؼ البيئية أك المكاقؼ المختمفة التي تكاجو الفػرد كتيسػر ظيػكر اإلبػداع أك  

 (2007،تعمؿ عمي إعاقة ظيكره.) اليكيدم

( إف البيئػػػػة اإلبداعيػػػػة ىػػػػي التػػػػي تسػػػػاعد كتييػػػػ  لإلبػػػػداع جميػػػػع 2004،61الطيطػػػػي )  رألك 

 إلػػػىنمػػػك اإلبػػػداع، كتنقسػػػـ ىػػػذه الظػػػركؼ  ىطػػػة بػػػالفرد التػػػي تسػػػاعد عمػػػكؼ المحيالعكامػػػؿ أك الظػػػر 

 قسميف".

ظركؼ عامة ترتبط بالمجتمع كثقافتو بصفة عامػة: فاإلبػداع ينمػك فػي المجتمعػات التػي تتميػز  - أ

الثقػػػافي، كالتفاعػػؿ بػػػيف  لحتكػػاؾاببتييئػػة الفرصػػة ألبنائيػػػا بالتجريػػب، كتشػػجع عميػػػو، كتسػػمح 

مزيػػػػد مػػػػف التقػػػػدـ ارجيػػػػة لمثقافػػػػة التػػػػي تػػػػدفعيا نحػػػػك د التحػػػػديات الخالثقافػػػػات المختمفػػػػة، ككجػػػػك 

األفكػػػار  دنقػػػ ىثرات العمميػػػة كالثقافيػػػة كتشػػػجع عمػػػكالتطػػػكر، كتعػػػريض الفػػػرد لمعديػػػد مػػػف المػػػؤ 

 يستجد. كتطكيرىا، كالتكليؼ بيف الجديد كالقديـ في كؿ ما

مػديريف كالمشػرفيف مسػاعدة المدرسػيف كال ىتػرتبط بالمنػاخ المدرسػي: تعمػؿ عمػ ظركؼ خاصة: - ب

التربكييف عمي تنمية اإلبداع، فقد أظيرت البحػكث كالدراسػات العديػدة أف تنميػة اإلبػداع تسػتمـز 

المبػػدعيف، أمػػا مبػػة ، كيشػػجع حاجػػات الطكاىتماماتػػوقدراتػػو ممدرسػػان ييػػتـ بتالميػػذه كػػالن حسػػب 

ات الطمبػػػة شػػػباع حاجػػػإو يقػػػدر إنتػػػاجيـ اإلبػػػداعي مػػف أجػػػؿ مػػدير المدرسػػػة يشػػػعر مدرسػػػيو بأنػػ
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، كيتجنػػػػب إثقػػػػاؿ كاىػػػػؿ المدرسػػػػيف بالكاجبػػػػات لرأيػػػػوالمخالفػػػػة  اآلراءاإلبداعيػػػػة، كيسػػػػتعد لتقبػػػػؿ 

القػػرار ككضػػع  صػػنعاإلضػػافية، كيييػػ  الفػػرص لتجربػػة األفكػػار الجديػػدة، ككػػذلؾ المشػػاركة فػػي 

 كبعض عمماء النفس. كعمماء اإلنساف الجتماعيتبناه عمماء  التجاهخطة المدرسة، كىذا 

 المبدع الشخص  .2

 إلػىعممػاء نفػس الشخصػية الػذيف يػركف أنػو يمكػف التعػرؼ  اىتمػاـمحػكر  التجػاهيمثؿ ىػذا  

األشػػخاص المبػػدعيف عػػف طريػػؽ دراسػػة متغيػػرات الشخصػػية كالفػػركؽ الفرديػػة فػػي المجػػاؿ المعرفػػي 

نسػػؽ  تعريػػؼ اإلبػػداع فقػػاؿ إنػػو تفكيػػر فػػي ىأشػػار جيمفػػكرد إلػػكمجػػاؿ الدافعيػػة، كمجػػاؿ التطػػكير. ك 

تحػػددىا المعمكمػػات  التػػي ل المنتجػػةمفتػػكح يتميػػز اإلنتػػاج فيػػو بخاصػػية فريػػدة ىػػي تنػػكع اإلجابػػات 

 (23،2007 ،اليكيدم. )المعطاة

 العممية اإلبداعية .3

اإلبػػػػػداع بأنػػػػػو (.25،2007)اليكيػػػػػدم  المشػػػػػار إليػػػػػو  فػػػػػي ( Torrance) عػػػػػرؼ تػػػػػكرنس 

كض كاختبػار صػحة الفػركض لمكصػكؿ ض الفػر الشعكر بالمشكمة كتحديد نقاط الضػعؼ فييػا ثػـ فػر "

 ."النتائج ىإل

  اإلنتاج اإلبداعي: .4

ؼ اإلنتاج اإلبداعي بأنػو: "ظيػكر إلنتػاج جديػد نػابع مػف التفاعػؿ بػيف الفػرد كمػا يكتسػبو يعرّ  

مػػف النػػاس فػػي فتػػرة زمنيػػة معينػػة"  ةيػػد مقبػػكؿ كنػػافع كيحقػػؽ رغبػػة مجمكعػػمػػف خبػػرات أك إنتػػاج جد

 (.59،2004)الطيطي،

 عناصر اإلبداع 

 كىي: يتككف منيا اإلبداع  التيقدرات اإلبداع كتعني الميارات مكقد تسمى  
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أك عػػدة  مشػػكمةعمػػى  ينطػػكمقػػدرة عمػػى مجابيػػة مكقػػؼ معػػيف ماإلحسػػاس بالمشػػكمة: "كتعنػػي ال .1

المبدع المشػكمة مػف  يرل الفرد  إذتنفو الغمكض حؿ كأف ىذا المكقؼ قد يك إلىمشاكؿ تحتاج 

 يا، ككممػا أجيػد نفسػو فػى دراسػة المشػكمة زادت فرصػة التكصػؿ إلػى أفكػار جديػدة.جميع جكانب

 (24،2011)حافظ،

كمػف  قدرة الشخص عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار في كحدة زمنية معينة،مالطالقة: كتعني  .2

 الختبػاراتو بالعكامػؿ المختمفػة المككنػة لمطالقػة، كجػدكا أنػو فػي ييمفكرد كمعاكنجخالؿ اىتماـ 

عكامػػػػؿ مككنػػػػة لمطالقػػػػة ، كىػػػػي الطالقػػػػة الفكريػػػػة كالطالقػػػػة الترابطيػػػػة  ةالكالميػػػػة كحػػػػدىا ثالثػػػػ

تحػت ضػغط الكقػت أك  يعممكاأف جميع المبدعيف يجب أف  إلى كالطالقة التعبيرية، مع اإلشارة

 (205،2009، )خيراهلل يجب أف ينتجكا بسرعة.

بيػا  ىية كمتجػددة تختمػؼ عمػا أتػابات أصػمقدرة الشػخص عمػى تكليػد اسػتجماألصالة : كتعني  .3

 (  28، 2007 أقرانو مف حيث تنكعيا كجديتيا.) نصر،

األساسػػية  عناصػػره إلػػىتحميػػؿ الكػػؿ عمػػى قػػدرة الفػػرد مقػػدرتاف التحميميػػة كالتركيبيػػة: كتعنيػػاف مال  .4

قػدرة عمػى تنظػيـ األفكػار كتجميعيػا معمالن  كال ـؿ تفاصيؿ الشيء سكاء أكاف فكرة أكاإللماـ بك

 (204، 2009 اهلل، .)خيرمتكامالن  ان نمكذجإف لتكك 

، دكف أف يكػػػػكف تركيػػػػز انتباىػػػػو فػػػػي المشػػػػكمة عمػػػػى قػػػػدرة الفػػػػردم ي: كتعنػػػػتجػػػػاهبال الحتفػػػػاظ .5

 مػػف المػػؤثرات الخارجيػػة، ممػػا ل، كتفاعمػػو مػػع المشػػكمة يكػػكف أقػػك تفكيػػره ىلممشػػتتات تػػأثير عمػػ

 الحؿ الصحيح. إلىيقكم فرص النجاح في الكصكؿ 

اسػػػتعداد الفػػػرد لمناقشػػػة أمػػػكر العمػػػؿ مػػػع زمالئػػػو بصػػػراحة  لتغييػػػر: كيقصػػػد بيػػػا مػػػدمالقابميػػػة ل .6

 ( 2012)جمكلي، إيجاد أساليب متطكرة لمعمؿ. إلىكحثيـ عمى أىمية التغيير كالحاجة 
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المتكقعػػػة  األفكػػػارقػػػدرة عمػػػى تكليػػػد أفكػػػار متنكعػػػة التفكيػػػر ليسػػػت مػػػف نػػػكع مالمركنػػػة: كتعنػػػي ال .7

عكػػس متطمبػػات المكقػػؼ، كالمركنػػة  أكر كتحكيمػػو مػػع تغيػػر المثيػػر عػػادة، كتكجيػػو مسػػار التفكيػػ

 مفان كغيػػػر قابمػػػة لمتغييػػػر حسػػػب مػػػاسػػػالجمػػػكد الػػػذىني الػػػذم يعنػػػي تبنػػػي أنمػػػاط ذىنيػػػة محػػػددة 

 (51، 2002،)جركاف تستدعي الحاجة.

الشجاعة أك الثقة بالنفس: كتعد مف الصفات اليجابية الفاعمة في بناء الشخصػية المبدعػة، إذ  .8

 عػػػف الفكػػػر كالمكاقػػػؼ كعػػػدـ الخضػػػكع البتعػػػادك  الػػػرأميػػػا تتسػػػـ بػػػالجرأة الذاتيػػػة لمتعبيػػػر عػػػف أن

 يبتغيػػػػػػػػو مػػػػػػػػف طمكحػػػػػػػػات خالقػػػػػػػػة. لمكاقػػػػػػػػؼ الفشػػػػػػػػؿ أك الكاقػػػػػػػػع المتػػػػػػػػردم فػػػػػػػػي العطػػػػػػػػاء لمػػػػػػػػا

 (209،2002)حمكد،

مػف كنقميػا  إليػوقدرة عمى تفسير كنقؿ التصالت الػكاردة مامتالؾ الفرد ال لسعة التصاؿ: مد .9

 قدرة عمػى تكسػيع التصػالت لتشػمؿ جيػات خارجيػة.مال لحيطة بو. كمدعات العمؿ الممجمك 

 (200،332)النكايسة،

 قػػػػػػدرة الفػػػػػػرد عمػػػػػػى تكقػػػػػػع النتػػػػػػائج كالحمػػػػػػكؿ المسػػػػػػتقبمية كالبػػػػػػدائؿ الممكنػػػػػػة.مالتنبػػػػػػؤ: كتعنػػػػػػي  .10

  (29،2007)نصر،

 معوقات اإلبداع اإلداري:

 إلػػػىالمبػػػدعيف الػػػذيف يسػػػعكف  خاصاألشػػػىنػػػاؾ بعػػػض العراقيػػػؿ كالصػػػعكبات التػػػي تكاجػػػو  

يتسػع ليػـ المجػاؿ فػي مجتمعػاتيـ، فتجػدىـ يبحثػكف عػف بيئػات  إحداث التغيير لألفضؿ، بحيػث ل

 مجمكعة منيا:  كفأخرم يمكنيـ فييا إظيار مكاىبيـ، كلقد أكرد الباحث
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 المعوقات العقمية:  -

يػػػػػػة عمػػػػػػى األشػػػػػػخاص تتمثػػػػػػؿ بإصػػػػػػدار األحكػػػػػػاـ المسػػػػػػبقة غيػػػػػػر المدركسػػػػػػة كغيػػػػػػر المتأنك  

تباع عادات التفكير  كالمشكالت، كضعؼ المالحظة كالنظرة السطحية لممشكالت كاألمكر الميمة، كا 

 (. 2004النمطية، كالقيكد كقمة الحركة الفكرية )السكيداف ك العدلكني ، 

 المعوقات التنظيمية: -

 كاألنظمػػػػة السػػػػائدةيعمػػػػؿ فييػػػػا الفػػػػرد كػػػػالقكانيف  تػػػػيال بالمنظمػػػػة المتكاجػػػػدةكىػػػػي المعكقػػػػات  

كالقيادة، كنظػـ  فالسياسات كاألىداؼ كاإلجراءات كالييكؿ التنظيمي كفمسفة اإلدارييف، كنمط السمطة

كمػػا أكردىػػا كمػػف المعكقػػات التنظيميػػة  اإلبػػداعالتصػػاؿ المسػػتخدمة، قػػد تعمػػؿ كعكائػػؽ فػػي طريػػؽ 

 (.2009)القريكتي، 

لمقاكمػػة التغييػػر   : تسػػعى بعػػض المنظمػػاتمقاكمػػة الجيػػات اإلداريػػة كعػػدـ رغبتيػػا فػػي التغييػػر - أ

 كنتيجػػػة لعػػػدة أسػػػباب منيػػػا: الخػػػكؼ مػػػف المجيػػػكؿ, كعػػػدـ المعرفػػػة, كغيػػػاب الرؤيػػػة كالرسػػػالة 

المركزيػػة كالخػػكؼ مػػف النتػػائج, كالرغبػػة فػػي عػػدـ التأكػػد, كغيػػاب التنسػػيؽ كالمتابعػػة كالتعػػاكف, 

ىماؿ العكامؿ السمككية.   كالىتماـ بالعناصر المادية كا 

تعػاكنيـ عمػى و الػدكر البػارز لتحفيػز العػامميف عدـ كجػكد قيػادة إداريػة مؤىمػة: فالقائػد اإلدارم لػ -ب

ذاالمنشػػػكدة،  األىػػػداؼلتحقيػػػؽ  ان بعضػػػمػػػع بعضػػػيـ  بالقائػػػد اإلدارم  المرؤكسػػػيفكانػػػت ثقػػػة  كا 

كحرصػػو فقػػط عمػػى التفتػػيش  مرؤكسػػيومفقػػكدة، نتيجػػة عػػدـ مكضػػكعية الػػرئيس فػػي تقيػػيـ أداء 

 مجاؿ لإلبداع فيو. أميعطي  يـ، فيك شخص ىّداـ لمتنظيـ كالذم ليس  ل مما

إتبػاع إسػمكب المركزيػة كالتفػرد  ىف بأنفسيـ: يحرص بعػض المػديريف عمػعدـ ثقة بعض المديري -ج

محاكلػة  ىركة فييػا، كتعمػد بعػض المػديريف إلػفي اتخػاذ القػرارات دكف أف يكػكف لمعػامميف مشػا
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خكفػػػػان مػػػػف أف ينشػػػػير صػػػػاحب األفكػػػػار  قػػػػدراتيـمعاقػػػػة كػػػػتـ أنفػػػػاس األشػػػػخاص المبػػػػدعيف كا  

 ما يراه بعض المديريف تيديدان ليـ.        المبدعة، كىك

الحرفي بالقكانيف كالتعميمات كاإلجراءات كالخكؼ مف الفشؿ: يعمؿ بعض القػائميف عمػى  اللتزاـ -د

قابػػػة اإلداريػػػة فػػػي بعػػػض األعمػػػاؿ اإلداريػػػة بالتأكيػػػد عمػػػى التقيػػػد بػػػالقكانيف كالتعميمػػػات، فنجػػػد الر 

 األىػداؼتحقيػؽ  فػيىماتيا سػاالتقيػد بالشػكميات دكف النظػر لمػدل األجيزة تقتصر عمى مراقبػة ا

  .منيا المرجكة

سػػػكء المنػػػاخ التنظيمػػػي كالنتقػػػاد المبكػػػر لألفكػػػار الجديػػػدة: إف سػػػكء المنػػػاخ التنظيمػػػي المتمثػػػؿ  -ق

ـ كالحػكافز ئد، كأسس الترقيػة، كنظػـ التقيػيبالعالقات داخؿ الجياز اإلدارم، كنمط اإلشراؼ السا

 إحباط طاقات اإلنساف اإلبداعية. ىالمتبعة الذم يعمؿ عم

 المعوقات البيئية:  -

، كعػدـ تػكفر  كىي معكقات مصدرىا البيئة المحيطة بالفرد، كعدـ تػكفر الػدعـ المػادم الػالـز

لمنظاـ الدكتاتكرم، كمقاكمة بعض المكاف المناسب، كىجـك اإلدارة عمى األفكار المبدعة كممارستيا 

سػػػػمكب التنشػػػػئة  التجاىػػػػاتىػػػػك نػػػػاتج عػػػػف  الػػػػزمالء لعمميػػػػة التغييػػػػر. كمنيػػػػا مػػػػا السػػػػمبية لألسػػػػرة كا 

 ( 2012.)جمكلي،الجتماعية

 وثقافية:  اجتماعيةمعوقات  -

كاألعراؼ السائدة في المجتمع عائقان أماـ تنميػة المكاىػب اإلبداعيػة  كالعتقاداتتشكؿ القيـ  

نجػػد أف الفػػرد يتجنػػب التفكيػػر فػػي أشػػياء  الجتماعيػػةلػػدل أفرادىػػا، فنتيجػػة لتمػػؾ الضػػغكط  ىػػاكتعزيز 

 (2010)حريـ، في مجتمعو. اآلخريفجديدة يمكف أف تتعارض مع تكقعات 
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 :خصائص اإلداريين المبدعين

داع إحػػداث التجديػػد حجػػر الزاكيػػة فػػي مسػػار اإلبػػالػػذم لديػػة مقػػدرة عمػػى يمثػػؿ القائػػد اإلدارم  

 مات كالخصائص كىي كاألتي:  اإلدارم كيتحمى ىذا القائد بالعديد مف الس

 الخصائص المعرفية:

 ىقػػػدرة عمػػػمقػػػدرة الحسػػػابية كالمتظيػػػر بعػػػض الخصػػػائص المعرفيػػػة لألفػػػراد المبػػػدعكف كال إذ 

كالرغبػػػة فػػػي  السػػػتطالعالتعامػػػؿ مػػػع األلفػػػاظ كالرمػػػكز المجػػػردة كاسػػػتخداميا بشػػػكؿ صػػػحيح كحػػػب 

العمػؿ لكحػػده ليػػتمكف مػػف  إلػػىيميػؿ الفػػرد  إذفػػي العمػػؿ،  كالسػػتقالليةمػػي البيئػػة المحيطػة، التعػرؼ ع

نحػػك المشػػكمة المطركحػػة إلتقػػاف  باتجاىػػو الحتفػػاظ ىقدرتػػو عمػػمبنػػاء صػػكرة متكاممػػة عػػف المشػػكمة ك 

ـ أنيػػ إذقػػدرة المغكيػػة محميػػا ميمػػا كانػػت قػػكة المشػػتتات التػػي تحػػكؿ إبعػػاده عػػف المشػػكمة األصػػمية، كال

 (44-40، 2007 حب القراءة كالمطالعة لمكتب المنكعة كالمتعمقة )اليكيدم ىيميمكف إل

 :االنفعاليةالخصائص 

اـ بكاجبو الكطني تجاه كتتمثؿ التمتع بالقيادة الحكيمة التي تمتمؾ صفة القكة كالضبط كاللتز  

مة كالتعميمات، كالتحرر الميؿ لممخاطرة كتقبؿ الغمكض، كضبط النفس، كعدـ التقيد باألنظمدرستو ك 

النتػائج  إلػىفػرص كالسػعي الجػاد لمكصػكؿ  إلػىمػف األزمػات كتحكيميػا  كالسػتفادةمف القيكد الذاتيػة، 

عمػػى الخبػػرات  النفتػػاحتنفيػػذىا، كتمتعػػو بػػركح المبػػادرة ك الناجحػػة كتجنػػب الفشػػؿ كالػػتحمس ألفكػػاره ك 

 (2000 )يكنس، .فاآلخريبآراء  كالىتماـكالجرأة في إبداء اآلراء  الجديدة
 الخصائص العقمية:

عمى إنتاج أكبر قدر مف األفكار في كقػت محػدد، كالمركنػة فػي التفكيػر،  كتتمثؿ في المقدرة 

 ىمع الظركؼ المتغيرة، كالمقػدرة عمػالتفكير بسيكلة، لكي يستطيع التكيؼ  جاهتقدرة عمي تغيير مكال
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التفكيػػػر  ىعمػػػ كالعتمػػػادمػػػف المػػػألكؼ،  تنظػػػيـ األفكػػػار فػػػي أنمػػػاط أكسػػػع كأشػػػمؿ، كالخػػػركج الػػػدائـ

 (2010، العاجز كشمداف1997)ىالؿ، .يرفي التفك كالستقالليةالتباعدم، 

 تنمية اإلبداع اإلداري

إلػػي التحسػػيف المسػػتمر كتطػػكير العمػػؿ فييػػا كتجكيػػد خػػدماتيا،  المنظمػػاتكثيػػر مػػف  ىتسػػع

 داعي كتحفزه لدم العامميف فييا.حيث يقع تركيزىا عمي الطرؽ كاألساليب التي تنمي السمكؾ اإلب

ضػػػػركرة إيجػػػػاد منػػػػاخ تنظيمػػػػي مالئػػػػـ لػػػػدعـ التفكيػػػػر  ىعمػػػػ (2003) حيػػػػث أكػػػػد الصػػػػيرفي

اإلبػػػداعي لػػػدل العػػػامميف كتفػػػكيض بعػػػض السػػػمطات ليػػػـ كمشػػػاركتيـ فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات كالتقػػػدير 

 كاحتراـ الرأم كالرأم األخر. ،لمكاىبيـ

معظػػػػـ النػػػػاس يمكػػػػف  ف اإلبػػػػداع ىػػػػك مقػػػػدرة نجػػػػدىا لػػػػدلأ ( 2006عبػػػػد العزيػػػػز ) أشػػػػار ك        

اكتشػػافيا مػػف خػػالؿ تػػدريبيـ كحفػػزىـ كتعمػػيـ المتػػدرب ميػػارات التفكيػػر العميػػا إلعػػداده إلنتػػاج عمػػؿ 

  .إبداعي

 كمف األساليب كالطرؽ التي يتـ المجكء إلييا لتنمية اإلبداع اإلدارم: 

 :إسموب العصف الذىني .1

مقدار كبير مف األفكار إليجػاد الحمػكؿ لممشػكالت  إلى التكصؿيتـ مف خالؿ ىذا اإلسمكب 

يػػػا جمسػػػة حػػػكار يشػػػترؾ فييػػػا مجمكعػػػة مػػػف األفػػػراد ذك الخبػػػرات المتنكعػػػة كاإللمػػػاـ بجكانب ؿمػػػف خػػػال

 .(2007، )الزىيرم كالخركج بنتائج لحؿ المشكمة المطركحة

 :إسموب تأليف األشتات .2

 كلػػػػيـ جػػػػكردكف  ىؿ فػػػػي كضػػػػع أسسػػػػو إلػػػػكىػػػػك مػػػػف أسػػػػاليب تكليػػػػد األفكػػػػار كيعػػػػكد الفضػػػػ

William Gordon  الجمع بيف األفكار كاألشياء المختمفة التػي كيقكـ ىذا اإلسمكب عمى التنسيؽ ك

ل يبػػدك بينيػػا كبػػيف بعػػض صػػمة أك رابطػػة، كيػػرم ىػػذا اإلسػػمكب إف العمميػػة اإلبداعيػػة عمميػػة عقميػػة 
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(. كمػػػف خاللػػػو يحػػػث القائػػػد 27،2004 )خبػػػراء بميػػػؾ، حميػػػا المشػػػكمةتحديػػػد ك  يمارسػػػيا الفػػػرد فػػػي

اسػػتخداـ أشػػكاؿ السػػتعارة كالمنػػاظرة بصػػكرة منتظمػػة لبتكػػار الحمػػكؿ المشػػاركيف فػػي جمسػػة الحػػكار 

  .لممشكالت المختمفة

 :التحميل المورفولوجي .3

، كيػتـ مػف خاللػو تحميػؿ المشػكمة إلػي أبعادىػا الرئيسػية نمي ىػذا السػمكب ميػارات الفػردي   إذ

 ر جديدة بعد دمج تمؾ األجزاء التىؿ كؿ بعد إلي متغيراتو الجزئية، كالتكصؿ غمي أفكاكمف ثـ تحمي

 .(2004تـ التكصؿ إلييا كتقييميا كاختيار الحؿ األفضؿ القابؿ لمتنفيذ)أبك النصر،

 طريقة القبعات الست: .4

بسػػيا سػػتة أنمػاط كذلػػؾ باعتبػار كػػؿ نمػط كقبعػػة يم فػػي ىػذه الطريقػػة تقسػيـ التفكيػػر إلػىكيػتـ 

الفرد أك يخمعيا حسب طريقػة تفكيػره فػي تمػؾ المحظػة كتعطيػو المقػدرة بػأف يكػكف متفكقػان كناجحػان فػي 

نمػػا ىػػي قبعػػات نفسػػية تعطيػػؾ الفرصػػة  المكاقػػؼ الشخصػػية كالعمميػػة، فيػػي ليسػػت قبعػػات حقيقيػػة كا 

سػتة أنماطػان و القبعػات السػت أف التفكيػر لػ خصػائصكمػف  بأف يفكػر بطريقػة معينػة. لتكجيو شخص

، كعنػػدما تتحػػدث أك تنػػاقش أك تفكػػر ككػػؿ قبعػػة ليػػا لػػكف يميػػز ىػػذا الػػنمط، يعبػػر عنيػػا بقبعػػات سػػت

فأنػػػت تسػػػتعمؿ نمطػػػان مػػػف ىػػػذه األنمػػػاط أم تمػػػبس قبعػػػة مػػػف لػػػكف معػػػيف كعنػػػدما يغيػػػر المتحػػػدث أك 

عميػة كفا، فمتعػة التفكيػر ف تعمميا كالتػدرب عمييػاالمناقش نمطو فيك يبدؿ قبعتو. كىذه الميارات يمك

إلى ل يتحققاف إل بخمك التفكير مف التدخالت الذم قد يسبب التشكيش الفكرم الذم يعيؽ الكصكؿ 

 .(92-89 ،2003 )الحرمي، قرار أفضؿ

 إسموب دلفاي: .5

لممشكمة المعركضة لممناقشة مف خالؿ التصػاؿ حمكؿ إبداعية  لو الكصكؿ إلىيتـ مف خال

 كيتبع ىذا اإلسمكب مجمكعة مف الخطكات: كالخبراء،المنظـ الذم يظـ مجمكعة مف األفراد 
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تحديد المشكمة بصكرة كاضحة، كالطمب مف األعضاء اقتراح الحمكؿ المناسبة لممشكمة مف  -أ

 خالؿ استبانو مصممة لذلؾ.

 .تـ بطريقة سرية كبصفة مستقمة مف خالؿ إجابتو عف الستبانةيكؿ فرد  إسياـ -ب

 ج الستبانة. تجميع اآلراء كتبكيب نتائ -ج 

يتـ تصنيؼ الحمكؿ مف قبؿ قائد المجمكعة كعرضيا عمييـ مرة أخرم لطمب بدائؿ لمحمكؿ التي  -د

 أفضؿ الحمكؿ لممشكمة. ؼ األكؿ كىكذا حتى يتـ التكصؿ إلىلـ ترد في التصني

كتمتاز ىذه الطريقة بمستكم عاؿ مػف التنظػيـ كتكػكف نكعيػة األفكػار ذات مسػتكل عػاؿ  مػف 

 (.2014)الحارثي، إل أنيا تتطمب تكفر درجة عالية مف الخبرة لدل قائد المجمكعة.كالجكدة التميز 

 حمقات الجودة: .6

المؤسسػػػػة لمكشػػػػؼ عػػػػف المشػػػػكالت التػػػػي ي فػػػػ كفالحمقػػػػات اإلدارة كالعػػػػامم يشػػػػترؾ فػػػػي ىػػػػذه

عمػى تتػيح فرصػة المشػاركة الجماعيػة كتشػجيع العػامميف  إذتعترض سػير العمػؿ كتقػديـ الحمػكؿ ليػا، 

 (.2002كمقابمة تحديات العمؿ كالتغمب عمييا.)تكفيؽ،كتطكير شخصيتيـ  البتكار

 المبدع داخل المدرسةاإلداري القائد  أىمية تواجد

المدرسػػػػة كجميػػػػع  فكائػػػػد التػػػػي تعػػػػكد عمػػػػى( أف ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف ال2007ذكػػػػر اليكيػػػػدم )        

 المبدع كالتي منيا:العناصر المكجكدة فييا عند كجكد القائد مدير المدرسة 

 األفكار اإلدارية.تسييؿ عممية التصاؿ كمشاركة جميع العامميف لتقديـ  .1

 مف الستقاللية كالحرية التي تمكنيـ مف تغيير بيئة العمؿ. ان مزيدإعطاء العامميف  .2

الحد مف الدلئؿ السمبية المختمفة لمجيكد الفاشمة ك النظر إلييا بأنيا فرص لمتعمـ كالمخػاطرة  .3

 ة ضركرية نحك التحسيف المستمر.خطك 

 تمكنيـ مف حؿ المشكالت بطريقة مبتكرة.تقديـ أفكار جديدة لجميع العامميف كالتي  .4
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    إمداد المعمميف بالكسائؿ الالـز التي تمكنيـ مف تحقيؽ أىدافيـ التعميمية. .5

مػدادىـ يـ مناصػب قياديػة كا  ـ المبادرات الجديػدة مػف خػالؿ إعطػائلمناقشة كتقدي دعكة الطمبة .6

 .يككف لو اثر ايجابي عمي أداء الطمبةباألنشطة المدرسية كالصفية مما 

 اتخاذ القرارات اإلدارية كحؿ المشكالت بطريقة أكثر سيكلة كأكثر دقة في تحديدىا . .7

إف اسػػتخداـ السػػمكؾ اإلبػػداعي لممػػديريف يحػػدد المشػػكمة بدقػػة كيزيػػد مػػف المقػػدرة عمػػى حميػػا،  .8

، كيعمػػػؿ عمػػػى ترشػػػيد المػػػػكاد المسػػػتخدمة فػػػي حػػػؿ المشػػػػكالت  نظػػػرا إلنتػػػاج أفكػػػار متعػػػػددة

كتحسػػيف أسػػاليب العمػػؿ، كمػػا يعمػػؿ عمػػى حػػؿ المشػػكالت مػػف جػػذكرىا نتيجػػة أصػػالة الفكػػرة 

 (.2009)العاجز كشمداف ،
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 ثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة  

ألجنبيػػة ذات الصػػمة بمكضػػكع الدراسػات السػػابقة العربيػػة كات الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ عرضػ 

قػد ك ،  كاإلبػداع اإلدارم كالتصػالت تكنكلكجيػا المعمكمػات ذات العالقة بيف درجة ممارسػة، دراستيا

كالتصػالت، كدراسػات ذات  تكنكلكجيػا المعمكمػات صنفتيا إلى دراسات ذات عالقة بدرجػة ممارسػة

، أدكات المسػػتخدـ األىػػداؼ، المػػنيج، كتناكلتيػػا بالتحميػػؿ مكضػػحة اإلبػػداع اإلدارم عالقػػة بمسػػتكل

أكجػو الشػبو كالخػتالؼ بينيػا كبػيف الدراسػة، الدراسػة، المجتمػع كالعينػة، كاىػـ النتػائج، كمػا كضػحت 

 ككذلؾ أكجو الستفادة مف ىذه الدراسة.

 واالتصاالت الدراسات السابقة ذات الصمة المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات .1

 & Abu Baker & Suluan Fooi) سػامح كفكم كأبك سكلكافبكر ك  أفشارم كأبك أجرل 

Abu Samah.2008  & Afshari) كاقع ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات إلى ؼ التعرّ ىدفت  دراسة

كمػػػدل تػػػأثير الػػػنمط القيػػػادم ككفاءتػػػو  إيػػػرافكالتصػػػالت فػػػي المػػػدارس الثانكيػػػة بمدينػػػة طيػػػراف فػػػي 

 تخدـ المػػنيج الكصػػفي الرتبػػاطي فػػي ىػػذه الدراسػػة.ك قػػد أ سػػ كالتعميمػػي، اإلدارمميػػا فػػي العمػػؿ لتفعي

، كزعػػت اسػػتبانتيف لتحقيػػؽ أىػػداؼ كمػػديرة ان ( مػػدير 30عينػػة الدراسػػة التػػي تككنػػت مػػف ) راءآمعرفػػة لك 

مػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػة  لعػػػدـ كجػػػكد الميػػػارة الكافيػػػة لػػػدإلػػػي كتكصػػػمت نتػػػائج الدراسػػػة الدراسػػػة، 

في استخداـ البريػد اللكتركنػي  نحصرات، كأف استخداميا كمات كالتصاللستخداـ تكنكلكجيا المعم

)معالجػػة النصػػكص كقكاعػػد البيانػػات(، كعػػدـ تػػكّفر الكػػـ الكػػافي  كاسػػتخداـ البرمجيػػات الجػػاىزة مثػػؿ

  ألجيزة الحاسكب لدل المدارس الثانكية.

 بمػدارس المدرسػية اإلدارة فػي الحاسػكب تكظيػؼ درجػةلتعػرؼ   دراسةب(  2009) كقاـ مينا        

ستخدـ المنيج الكصفي التحميمػي، كبعػد الطػالع أ  كقد  تطكيرىا كسبؿ غزة محافظة في الغكث ككالة
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ـن  ي الدراسات السػابقة عم ى جميػع كقػد أ جريػت الدراسػة عمػ الدراسػة اتلقيػاس متغيػر  اسػتبانوتطػكير تػ

كقد أشارت  ، يرة مدرسةمديران كمد( 191)مديرم المدارس األساسية كالثانكية ك مديراتيا بمغ عددىـ 

نتػػائج الدراسػػة إلػػى أّف ىنػػاؾ اسػػتخداـ لمحاسػػكب فػػي مجػػاؿ األعمػػاؿ اإلداريػػة مػػف قبػػؿ عينػػة الدراسػػة 

بصكرة متكسطة،  كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات تقديرات 

متغيػػػرم الدراسػػػة )سػػػنكات زل لمػػػديرم المػػػدارس لدرجػػػة تكظيػػػؼ الحاسػػػكب فػػػي اإلدارة المدرسػػػية تعػػػ

ف ىنػػػاؾ فركقػػػان دالػػػة إحصػػػائية تعػػػزل لمتغيػػػر الجػػػنس كلصػػػالح فئػػػة أ، المنطقػػػة التعميميػػػة( ك الخدمػػػة

 .الذككر

األساسػية  مػديرم المػدارس لتعػرؼ ادراكػاتىػدفت  ( دراسػةRobert, 2011كأجرل ركبرت )        

مبة المعمميف كالط ىمات كأثرىا عمالمعمك تكساس األمريكية ألىمية استخداـ تكنكلكجيا بكلية  كالثانكية

نتػػائج  كأظيػػرت، ةكمػػدير  ان ( مػػدير 310العينػػة كالبػػالغ عػػددىـ ) أفػػراد أراءلمعرفػػة اسػػتخداـ المقابمػػة تػػـ ك 

مػف المػديريف  يػػركف أف اسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػػات ليػا دكر ميػـ كفاعػػؿ  (%62.3)الدراسػة أف 

فػي الجانػب التعميمػي،  كمػا تبػيف عػدـ كجػكد فػركؽ ذات  مبػةكمساعدة الط اإلدارم أدائيـفي تطكير 

 لكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي المػػدارس تعػػز دللػػة إحصػػائية فػػي تصػػكرات المػػديريف ألىميػػة اسػػتخداـ تكن

 نكع المجتمع(. ي ك المؤىؿ العممك  لمتغيرات الدراسة )الجنس

 لحاسػػب اآللػػي لػػد( لتعػػرؼ لدرجػػة امػػتالؾ ميػػارة اسػػتخداـ ال2011) القرنػػيدراسػػة  ىػػدفتك        

سػػػتخدـ المػػػنيج أ  تطػػػكير العمػػػؿ اإلدارم، ك  ىمػػػديرم المػػػدارس البتدائيػػػة بمدينػػػة جػػػدة كانعكاسػػػيا عمػػػ

ىذه الدراسة، كتككنت عينة الدراسة مف جميع مديرم المدارس البتدائية  ومتءالكصفي المسحي لمال

لغػرض  اسػتبانوت سة، كطّكر ( مدير مدر 220) لغ عددىـبمدينة جدة بالمممكة العربية السعكدية، البا

ـّ معالجة البيانات  إجراء   ان عامػ ان أف ىنػاؾ اتفاقػإلى ، كتكصمت نتائج الدراسة إحصائياالدراسة، كمف ث

مػػديرم المػػدارس البتدائيػػة عمػػي ضػػركرة امػػتالؾ ميػػارة اسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػي  للػػد كبيػػرةبدرجػػة ك 
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العينػػة  اسػػتجاباتإحصػػائية بػػيف متكسػػطات  تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة ألداء الميمػػات اإلداريػػة، كمػػا ل

ككذلؾ أظيرت النتػائج  الدكرات التدريبية(.ك  ت الخبرةسنكا ك المؤىؿ العممي) تعزل لمتغيرات الدراسة

عػػػدـ كجػػػكد الػػػدكرات التدريبيػػػة الكافيػػػة لإلداريػػػيف حػػػكؿ اسػػػتخداـ الحاسػػػب، كضػػػعؼ البنيػػػة التحتيػػػة 

ة ألجيزة الحاسكب كممحقاتيا مف المعيقات التي تحد مف الالزمة ليذه التكنكلكجيا كعدـ تكفر الصيان

 في المدارس.     استخداميا

 إدارةالتعػػرؼ لػػدكر تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي  إلػػيدراسػػة ىػػدفت ب( 2011) الحنػػاكمقامػػت ك  

( 208ككالػػة الغػػكث بمحافظػػة غػػزة، كالبػػالغ عػػددىـ )ب األساسػػيةالمرحمػػة  الكقػػت لػػدل مػػديرم مػػدارس

ى ، كبعػػػد الطػػػالع عمػػػلمالءمتػػػو ليػػػذه الدراسػػػة سػػػتخدـ المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػيأ  ك مػػػديران كمػػػديرة، 

كتحميميػػػػػا بػػػػػالطرؽ  السػػػػػتبياناتكبعػػػػػد جمػػػػػع  كػػػػػأداة لمدراسػػػػػة، اسػػػػػتبانو الدراسػػػػػات السػػػػػابقة صػػػػػممت

أف تقديرات مديرم مدارس ككالة الغكث لدكر تكنكلكجيا المعمكمات  ىإل، تكصمت النتائج اإلحصائية

ت كانت مرتفعة، ككذلؾ عدـ تكجد فركؽ ذات دللو إحصائية بػيف متكسػطات تقػديرات في إدارة الكق

رات الدراسػة )المرحمػة المعمكمػات فػي إدارة الكقػت لمتغيػ مديرم مدارس ككالػة الغػكث لػدكر تكنكلكجيػا

الػػدكرات فػػي مجػػاؿ الحاسػػكب( كعػػدـ ك  المنطقػػة التعميميػػة كسػػنكات الخدمػػة ك  التخصػػص ك التعميميػػة

ؽ ذات دللػػػو إحصػػػػائية بػػػيف متكسػػػػطات تقػػػػديرات مػػػديرم مػػػػدارس ككالػػػة الغػػػػكث لػػػػدكر كجػػػكد  فػػػػرك 

، قكاعػػػػد البيانػػػػات، البريػػػػد )البرمجيػػػػات لمتغيػػػػر الجػػػػنس تبعػػػػان لمجػػػػالت لعػػػػز تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات ت

 اإلنترنت لصالح البنات.  استخداـفركؽ في مجاؿ  بينما كجدتاإللكتركني( 

دراسػة   (Hogue& Abdul Razak &  Zohora,2012)ىػكؾ كعبػد الػرزاؽ كزىػكراكأجػرل  

 التصػػػالت بػػػيف معممػػػي المػػػدارس الماليزيػػػةت اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات ك لمكشػػػؼ عػػػف مجػػػال

الدراسػػة  اسػػتبانوكزعػػت  .المػػنيج الكمػػي فػػي ىػػذه الدراسػػة اسػػتخداـ ، كتػػـّ ياكمػػديرياألساسػػية كالثانكيػػة 

مػػف المعممػػيف  (%84)، كأظيػػرت النتػػائج بػػأف ان دير مػػك  ان معممػػك  ان مشػػرف( 260) عمػػى عينػػة مككنػػو مػػف
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كجكدىػػػا، كأف  عمػػػى الػػػرغـ مػػػف تغيػػػر مػػػدركيف لمسياسػػػة الكطنيػػػة لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كالتصػػػال

تػكفر مػع لمرحمػة المدرسػة فػي ا تالتصػالييـ سياسة تكنكلكجيا المعمكمات ك معظـ المدارس ليس لد

، كأف المعممػيف فػي معظػـ المػدارس الماليزيػة تقريبػان  التصػاؿمعدات تكنكلكجيا المعمكمات ك خدمات ك 

خاصػة الميػارات األساسػية المطمكبػة لػدم ف الميػارات فػي اسػتخداـ الحاسػكب ك مػ لدييـ مستكل عػاؿ  

مف المدارس لدييـ آلت نسخ كماسحات ضكئية بينما يتػكفر جيػاز  (%95)المعمميف، كتبّيف كذلؾ 

يديك فكؽ جيػاز العػرض المدارس مجيزة بكاميرا فمف  (%72ك) مف المدارس، (%85)العرض في 

كمبيػػػكتر محمػػػكؿ، كلكػػػف مػػػف المثيػػػر لالىتمػػػاـ أف خبػػػراتيـ كميػػػاراتيـ ليسػػػت مندمجػػػة مػػػع اإلدارة ك 

  ميمية.التع

( التعرؼ لكاقع استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصاؿ 2012عكدة )ىدفت دراسة ك          

في  األساسية كالثانكية ممي مدارس تربية لكاء الشكبؾمع لكعكائؽ استخداميا في التدريس لد

لغرض جمع البيانات، كتككنت عينة  استبانو تطّكر ك ستخدـ المنيج الكصفي التحميمي، أ  ك  ،األردف

بعد تحميؿ النتائج كعرضيا تبّيف أف عشكائية، ك الطريقة ال، تـ اختيارىا بان ( معمم101الدراسة مف )

التطبيقات كالبرمجيات المختمفة بصكرة كافية، كأف استخداميـ ليا في يمارسكف الدراسة عينة  أفراد

التي تعيؽ استخداميـ  أغراض التدريس كاف متدنيان، كما أظيرت النتائج أف ىناؾ بعض العكائؽ

عدـ تكفر التجييزات كالبني التحتية الالزمة، مثؿ المعمكمات كالتصاؿ في التدريس،  لتكنكلكجيا

كتبيف عدـ  ،المعمكمات كالتصالت في التدريسفية تكظيؼ تكنكلكجيا كضعؼ التدريب في كي

 )المؤىؿ العممي، كالخبرة(. لمتغيرم لكجكد فركؽ ذات دللة إحصائية ألفراد عينة الدراسة تعز 

دراسػػة ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى درجػػة اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي اإلدارة ب( 2013) الحراحشػػة كقػػاـ         

فػػي محافظػػة المفػػرؽ فػػي األردف كأثػػر  األساسػػية كالثانكيػػة مػػديرم المػػدارسالمدرسػػية مػػف كجيػػة نظػػر 

درجة اسػتخداـ  في (كمستكل المدرسةكسنكات الخدمة،  كالمؤىؿ العممي، النكع الجتماعي،) مف ؿك
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( مػػديران كمػػديرة. كتكصػػمت نتػػائج 107كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) ،الحاسػػكب فػػي اإلدارة المدرسػػية

ة اسػتخداـ الحاسػكب فػي اإلدارة المدرسػية جػاءت بدرجػة ممارسػة متكسػطة. كمػا الدراسة إلى أف درج

فركؽ ذات دللة إحصائية في درجة استخداـ الحاسكب في اإلدارة المدرسػية مػف كجيػة نظػر  تكجد

عينػػة الدراسػػة تعػػزل لمنػػكع الجتمػػاعي كذلػػؾ عمػػى مجػػالي اإلدارة كالطالػػب كعمػػى األداة بشػػكؿ كمػػي 

ا دلت نتائج الدراسة عمى كجكد فركؽ ذات دللػة إحصػائية فػي درجػة اسػتخداـ كلصالح اإلناث،  كم

الحاسػػكب فػػي اإلدارة المدرسػػية مػػف كجيػػة نظػػر عينػػة الدراسػػة تعػػزل لمتغيػػر مسػػتكل المدرسػػة كذلػػؾ 

عمػػى مجػػاؿ الطالػػب كلصػػالح المرحمػػة الثانكيػػة،  كمػػا أظيػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دللػػة 

راسػػة تعػػزل داـ الحاسػػكب فػػي اإلدارة المدرسػػية مػػف كجيػػة نظػػر عينػػة الدإحصػػائية فػػي درجػػة اسػػتخ

 كسنكات الخدمة.  لمتغير:المؤىؿ العممي،

 ( بدراسة لتعرؼ درجة تكظيؼ مديرم المدارس الثانكية2014) كقامت أبك شايشة        

التحميمي، ، إذ استخدـ المنيج الكصفي األردنية لتكنكلكجيا المعمكمات مف كجية نظرىـالحككمية 

( مديران 163) كزعت عمى عينة عشكائية تككنت مف استبانوكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطكير 

تكظيؼ مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات  كمديرة، كبينت النتائج أف درجة

تكظيؼ  في درجةلدم عينة الدراسة  إحصائيةذات دللة تكجد فركؽ  كانت متكسطة، كانو ل

 إحصائيةمديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات، كاف ىناؾ فركقان ذات دللة 

انو كمما زادت عدد سنكات الخبرة كمما زادت درجة تكظيفيـ لتكنكلكجيا  أم تعزم لمؤىؿ الخبرة.

 أعماليـ.المعمكمات في 

لمعرفة الدكر الفاعؿ لتكنكلكجيا دراسة ىدفت  ( ,5102Oluyemisi) اكليكيمسيكأجرل         

المدارس الثانكية في منطقة إليسا  المعمكمات كالتصالت في إدارة المدرسة مف كجية نظر مديرم

رس تـ مف مديرم المدامديران ( 120) تككنت عينة  الدراسة مف كقد الحككمة المحمية في أكساف،
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إيجابية نحك استخداـ أدكات تصكرات  دييـ . كأظيرت النتائج أف مديرم المدارس لعشكائيا ـاختيارى

تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت لدكرىا في فعالية المدرسة كدكرىا في حؿ مشكمة ضعؼ التكاصؿ 

 في المدارس كتحقيؽ التخطيط الفعاؿ. 

  الدراسات السابقة ذات الصمة التي تناولت اإلبداع اإلداري .2

( دراسػة ىػدفت لمعرفػة أثػر اإلبػداع Crum & Sherman,2008أجرل كػركـ ك شػيرماف ) 

اإلدارم كالقيادم كالتعميمي لمديرم المدارس الثانكية عمى تطكير أداء العامميف في المدارس الثانكيػة 

( مػػدير مدرسػػة، كاسػػتخدمت 100بكليػػة فيرجينيػػا فػػي الكليػػات المتحػػدة، كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

ـّ التكصؿ الستبانة كأداة لمدراسة، كبعد تحميؿ ال ية فػي أف نجاح مديرم المدارس الثانك  إلىنتائج ، ت

ـ كالناتجة عػف يا يعكد ذلؾ لمممارسات اإلدارية اإلبداعية الفعمية لدييتبالتقدـ لدل طم لتحقيؽ مستك 

 إلنجازات العامميف فييا. تييئة بيئة داعمة 

ارم كأثػػػره عمػػػي األداء إلداإلبػػػداع ا لمعرفػػػة مسػػػتك  إلػػػى تدراسػػػة ىػػػدفب( 2010) جبػػػر قػػػاـك        

سػػتخدـ مػػنيج أ  دكليػػة فػػي قطػػاع عػػزة  فػػي فمسػػطيف، ك ، لػػدم مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث الالػػكظيفي

لغػػرض جمػػع البيانػػات، كمػػف ثػػـ  اسػػتبانوالمسػػح الشػػامؿ لكػػؿ مفػػردات مجتمػػع الدراسػػة، كتػػـ تصػػميـ 

مػديرم مػدارس ككالػة ، كقد تككنػت عينػة الدراسػة مػف جميػع اإلحصائيةتحميميا باستخداـ المعالجات 

، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد مديران كمديرة (208) كالبالغ عددىـ الغكث في قطاع غزة في فمسطيف

مػػػديرم المػػػدارس فػػػي ككالػػػة الغػػػكث  لاإلبػػػداع اإلدارم لػػػد لبػػػيف مسػػػتك  إحصػػػائيةعالقػػػة ذات دللػػػة 

فػػػي  إحصػػػائيةت دللػػػة النتػػػائج أنػػػو ل تكجػػػد فػػػركؽ ذا أظيػػػرتالدكليػػػة كبػػػيف أدائيػػػـ الػػػكظيفي، كمػػػا 

كمػا  ، ، المؤىػؿ العممػي( الخبػرة) استجابة المبحكثيف لمدارسة تعػزم لممتغيػرات الشخصػية كالتنظيميػة

 الكظيفي بصكرة مرتفعة.  األداء، كجميع عناصر  ياكسمات قدرات الشخصية المبدعةمتتكافر 
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دل مػديرم المػدارس ( تحديد درجػة اإلبػداع اإلدارم لػ2011) الحجابا كالرعكدىدفت دراسة ك  

مػػػف ( 402فػػي ممارسػػػة المبػػػادئ العامػػة فػػػي مديريػػػة التربيػػة كالتعمػػػيـ فػػػي الطفيمػػة، كتككنػػػت العينػػػة )

عشكائية، كاسػتخدمت السػتبانة كػأداة لمدراسػة، كبعػد طبقية ، تـ اختيارىا بطريقة اتمعممالك يف معممال

لمتفاعػػؿ بػػيف  إحصػػائيةذات دللػػة  ان جمػػع النتػػائج كتحميميػػا إحصػػائيان، أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ فركقػػ

 .الخبرة مف الجنسيف، كتفاعؿ الخبرة مع المؤىؿ العممي أصحاب

لمعرفػػة درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة فػػي  ت( دراسػػة ىػػدف2012كأجػػرل شػػقكرة )        

لتحميمي، ستخدـ المنيج الكصفي اأ  ير كعالقتيا باإلبداع اإلدارم، ك محافظات غزة ألساليب إدارة التغي

 اإلحصػػػائيةكقػػػاـ الباحػػػث بتصػػػميـ اسػػػتبانتيف لغػػػرض جمػػػع النتػػػائج، كتحميميػػػا باسػػػتخداـ األسػػػاليب 

 تعشػػكائية، كتكصػػم طبقيػػة كمعممػػة، تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة ( معممػػان 522كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

فر ، ككذلؾ تتػكاأف ممارسة مديرم المدارس الثانكية ألساليب إدارة التغيير جاءت جيدة نتائج الدراسة

الدراسػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية لدرجػػة  أظيػػرت، كمػػا لػػدييـ ميػػارات اإلبػػداع اإلدارم

)الجػنس، سػنكات الخدمػة،  اتلمتغير  رات اإلبداع اإلدارم تعزلممارسة مديرم المدارس الثانكية لميا

 .التخصص في الثانكية العامة(

درجػػة المنػػاخ التنظيمػي فػػي المػػدارس الثانكيػػة لتعػّرؼ   (2013)كىػدفت دراسػػة الػػديحاني            

، كأ ستخدـ المػنيج الكصػفي الرتبػاطي، تػـ مف كجية نظر المعمميف كعالقتيا بدرجة اإلبداع اإلدارم

مػػػػف منطقتػػػػي معممػػػػان كمعممػػػػة،  (230عينػػػػة الدراسػػػػة تككنػػػػت مػػػػف)أراء اسػػػػتخداـ اسػػػػتبانتيف لمعرفػػػػة 

درجػػة المنػػاخ التنظيمػػي فػػي المػػدارس الثانكيػػة أف كشػػفت الدراسػػة  راء بدكلػػة الككيػػت.الفيركانيػػة كالجيػػ

مػػف كجيػػة نظػػر  درجػػة اإلبػػداع اإلدارممػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف بكجػػو عػػاـ كانػػت متكسػػطة، ك أف 

درجػة ك درجػة المنػاخ التنظيمػي مكجبػة بػيف  ارتباطيػوىنػاؾ عالقػة  أفّ كمػا المعمميف كانت متكسػطة، 

 كمػػا تبػػيف المػػدارس الثانكيػػة بدكلػػة الككيػػت، لممػػديريف فػػي معممػػيفمػػف كجيػػة نظػػر ال اإلبػػداع اإلدارم
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 أّف ىنػػػاؾ، ك الجػػػنس لمتغيػػػر كؽ ذات دللػػػة إحصػػػائية  لدرجػػػة اإلبػػػداع اإلدارم تعػػػزلكجػػػكد فػػػر  عػػػدـ

  الخبرة. لمتغير تعزل لدرجة اإلبداع اإلدارمذات دللة إحصائية تبعان  ان فركق

الّتعػػػػرؼ إلػػػػػي مسػػػػػتكم اإلبػػػػػداع اإلدارم لمػػػػػديرم ت بدراسػػػػػة ىػػػػػدف (2013) عػػػػػزازم قػػػػاـك            

المدارس الثانكية الخاصة كعالقتو بالرضا الكظيفي لممعمميف في محافظة العاصمة عماف، كأ ستخدـ 

( معممػان كمعّممػة، كتػـ تطػكير 422المنيج الكصفي الرتباطي، كاختيػرت عينػة عشػكائية تكّكنػت مػف)

رم لػػدم مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة، كاألخػػرل لمعرفػػة مسػػتكل اسػػتبانتيف لمتعػػرؼ لمسػػتكم اإلبػػداع اإلدا

أّف مسػتكم اإلبػداع اإلدارم مػف كجيػة  ميف مػف كجيػة نظػرىـ، تػـ التكصػؿ إلػىالرضا الكظيفي لممعم

 كجبة ذات دللة إحصائية بيف مستكلنظر المعمميف كاف متكسطا، كما أف ىناؾ عالقة  ارتباطيو م

لمتغيػػر الخبػػرة  لػػة إحصػػائية ت عػػزل، كعػػدـ  كجػػكد فػػركؽ ذات دلاإلبػػداع اإلدارم كالرضػػا الػػكظيفي 

 ت عػػزل كالمؤىػػؿ العممػػي، ك أّف ىنػػاؾ فركقػػان ذات دللػػة إحصػػائية تبعػػان لدرجػػة اإلبػػداع اإلدارم لمتغيػػر

 الجنس. 

ارم كعالقتػػػػو باإلبػػػػداع التمكػػػػيف اإلد إلػػػػي( دراسػػػػة ىػػػػدفت التعػػػػرؼ 2013كأجػػػػرل الزاممػػػػي )      

فػي ككالػة الغػكث الدكليػة فػي محافظػات غػزة  األساسػية كالثانكيػة مديرم المدارسجميع  لاإلدارم لد

 أىػداؼ( مدير كمديرة، كاستخدـ الباحث المنيج الكصػفي التحميمػي لتحقيػؽ 245مف كالبالغ عددىـ )

لمػػػديرم  اإلدارم الدراسػػػة، كاسػػػتخدـ السػػػتبانة كػػػأداة لمدراسػػػة، كتكصػػػمت الدراسػػػة أف درجػػػة التمكػػػيف

الغكث الدكلية فػي محافظػات غػزة جػاءت مرتفعػة، كأف درجػة ممارسػة اإلبػداع اإلدارم ة ككالمدارس 

لػػدم مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث الدكليػػة فػػي محافظػػات غػػزة جػػاءت مرتفعػػة، كمػػا اف ىنػػاؾ عالقػػة 

العينػػة لدرجػػة التمكػػيف اإلدارم كمتكسػػطات تقػػديراتيـ  أفػػرادمكجبػػة بػػيف متكسػػطات تقػػديرات  ارتباطيػػة

 رسة اإلبداع اإلدارم. لدرجة مما
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التعػػرؼ لمسػػتكل اإلبػػداع اإلدارم لػػدل مػػديرم  (2013أبػػك دلبػػكح كجػػرادات ) دراسػػة ىػػدفتك         

فػػي األردف مػػف كجيػػػة نظػػر المعممػػيف كالمعممػػات، كقػػػد  األساسػػػية كالثانكيػػة مػػدارس لػػكاء بنػػي كنانػػة

العشػكائية، كاسػتخدمت الطبقيػة ( معممان كمعممة تـ اختيارىا بالطريقػة 317تككنت عينة الدراسة مف )

 المركنػةك  ( فقػرة مكزعػة عمػى أربعػة مجػالت )الطالقػة53الستبانة كأداة لجمع البيانات مككنة مػف )

، تبػّيف أف مسػتكل اإلبػداع اإلدارم إحصػائياالحساسػية لممشػكالت(. كبعػد تحميػؿ النتػائج  ك األصالةك 

مجالت، كلمختمؼ ال لمعمميف كالمعمماتلدل مديرم مدارس منطقة بني كنانة بحسب كجيات نظر ا

كمػػػا أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف مػػػديرم المػػػدارس فػػػي منطقػػػة بنػػػي كنانػػػة يتمتعػػػكف جػػػاءت مرتفعػػػة، 

ت، كأف ىنػػاؾ كفػػاءة بالمركنػػة كالعمػػؿ بػػركح الفريػػؽ مػػع المعممػػيف فػػي تعػػامميـ مػػع المكاقػػؼ كالمشػػكال

ذات  ، كمػا تبػيف كجػكد فػركؽلعمػؿ اإلدارمفػي اسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات فػي ا تيفكفاعمية عػالي

دللة إحصػائية تبعػان لمتغيػرم  ( كعدـ كجكد فركؽ ذات)الجنس الدراسة دللة إحصائية تعزل لمتغير

 (.الخبرة المؤىؿ العممي ك) الدراسة

 (Phimphon & Tesaputa & Somprach,2015)كتيزبػت كسػكمبرش  فػيـ فػكف قػاـك        

بػػيف مػػديرم المػػدارس فػػي  مدينػػة  هتعزيػػز ك  طػػكير برنػػامج القيػػادة اإلبداعيػػةتبػػإجراء دراسػػة ىػػدفت إلػػى 

ـّ نتائج بعد تنفيذ البال، ثـ تقييـ تايالندلجكس في   اسػتبانةستخداـ ارنامج، كلتحقيؽ غرض الدراسة ت

المػػػدارس، نػػػكاب  يرم: مػػػدمدرسػػػة فػػػي لجػػػكس مكزعػػػة عمػػػى ثالثػػػة مسػػػتكيات (179)كزعػػػت عمػػػى 

سػػاـ، كمػػف النتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا الدراسػػة أف  مسػػتكل المركنػػة كاإلبػػداع  المػػديريف كرؤسػػاء األق

، كبعػػد تنفيػػذ برنػػامج القيػػادة اإلبداعيػػة بػػيف مػػديرم ىمنخفضػػة بػػيف مجمكعػػة العينػػة األكلػػ كػػاف بدرجػػة

 ما كانت عميو قبؿ التنفيذ.لتمؾ المدارس تكصمت النتائج إلى ارتفاع ممحكظ نسبة 

تحديػد العالقػة بػيف اإلبػداع   ,Tayari & Tavakoli)2015رم كتككػؿ )طيادراسة  تىدفك        

معممػػي المػػدارس الثانكيػػة لمبنػػات فػػي ايػػراف، كتػػـ اسػػتخداـ المػػنيج مػػديرم ك كالبتكػػار التنظيمػػي لػػدم 
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لمدراسػػة لجمػػع المعمكمػػات مػػف عينػػة مػػف المعممػػيف عمػػى شػػكؿ  فأداتػػا ت، كطػػّكر الرتبػػاطيالكصػػفي 

النتائج كجكد عالقة قكية بيف اإلبداع  أظيرتالتي تضمنيا الدراسة، ك  مجمكعات مف جميع المدارس

  (.0.409كالبتكار لممعمميف كاإلدارييف كفقان لمعامؿ الرتباط بيرسكف )

 الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا: ممخص

أكجػو التشػابو ببيػاف  الباحثػة سات السابقة العربية كاألجنبيػة، قامػتاستعراض الدرامف خالؿ  

كأكجو الختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة مف حيث مكضكع الدراسػة كأىػدافيا، كمػنيج 

الدراسػػػة، كمجتمػػػع كعينػػػة الدراسػػػة، كمػػػف ثػػػـ تسػػػميط الضػػػكء عمػػػى أىػػػـ النتػػػائج التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا 

بػػراز مػػا تتميػػز بػػو  أكجػػو السػػتفادة مػػف الدراسػػات السػػابقة، دراسػػات السػػابقة، ذلػػؾ باإلضػػافة إلػػىال كا 

 الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة.

   ومنػ ،التصػالتك  تتكنكلكجيػا المعمكمػا تناكلػت مكضػكع  التػىالدراسػات السػابقة تنكعت أىداؼ  -

 أعماليـفي  التصالتك  تتكنكلكجيا المعمكمالمديرم المدارس  درجة تكظيؼتناكؿ مكضكع مف 

 دراسػػػػةك   (2012) الحراحشػػػػة دراسػػػػةك ( 2011) الحنػػػػاكم دراسػػػػةك  (2009) انػػػػيم دراسػػػػة مثػػػػؿ 

 دراسػػػػػةك  (2008سػػػػػكلكاف كفػػػػػكم كأبػػػػػك سػػػػػامح )ك بكػػػػػر  أفشػػػػػارم كأبػػػػػك دراسػػػػػة( ك 2011القرنػػػػػي )

كمنيػػػا مػػػف تنػػػاكؿ مجػػػالت اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا  .(2015) ياكليكيمسػػػ دراسػػػةك ( 2011ركبػػػرت)

( 2012دراسػػة عػػكدة )ك  (2012) االمعمكمػػات كالتصػػالت مثػػؿ دراسػػة ىػػكؾ كعبػػد الػػرزاؽ كزىػػكر 

 (.2011) كمنيا مف تناكؿ مكضكع أىمية تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مثؿ دراسة ركبرت

مػديرم  كالتصػالت لػدل تكنكلكجيػا المعمكمػاتممارسػة درجػة  ىػدفت التعػرؼ أما الدراسة الحالية -

 ميف.ف كجية نظر المعمكعالقتيا بمستكل اإلبداع اإلدارم م المدارس الثانكية الحككمية
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، لجمػػع البيانػػاتكػػأداة  واتفقػػت جميػػع الدراسػػات السػػابقة مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي اسػػتخداـ السػػتبان -

( كدراسػػػػػة 2008سػػػػػامح ) سػػػػػكلكاف كفػػػػػكم كأبػػػػػكختمفػػػػػت مػػػػػع دراسػػػػػة أفشػػػػػارم كأبػػػػػك بكػػػػػر ك بينمػػػػػا ا

 . لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ةلالستبان إضافةالمقابمة  تحيث استخدم (2011ركبرت)

حيػػػث  (2008سػػكلكاف كفػػػكم كأبػػك سػػػامح )ك أفشػػػارم كأبػػػكبكر  دراسػػة تفقػػت الدراسػػػة الحاليػػة مػػػعا -

بينمػػػػا اختمفػػػت مػػػع الدراسػػػػات السػػػابقة مػػػػف حيػػػث المػػػػنيج  ،أ سػػػتخدـ المػػػنيج الكصػػػػفي الرتبػػػاطي

 الدراسة. المستخدـ في

يد الجكانب الميمة جاءت مجتمعة لتحدتناكلت مكضكع اإلبداع اإلدارم إف كؿ الدراسات السابقة  -

عػرؼ كىػدفت لت تػؤثر فيػو. ياإلدارم، كمتطمباتػو كالعكائػؽ التػالمتعمقة باإلبداع كأىميتو في العمؿ 

 كأبػػك، (2013) كدراسػػة الػػديحاني (2012شػػقكرة )كدراسػػة  (2010جبػػر) مسػػتكاه كمػػا فػػي دراسػػة

التػي اتفقػت  (6002عػزازم) كدراسػة ( 2011دراسة الحجابا كالرعػكد)ك  (2013دلبكح  كجرادات )

 مع الدراسة الحالية مف حيث دراستيا لمكضكع اإلبداع اإلدارم.

، لجمػػع البيانػػاتكػػأداة  ةسػػتخداـ السػػتبانإمػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي اتفقػػت جميػػع الدراسػػات السػػابقة  -

مػػػف  (2013) دراسػػػة الػػػديحانيك  (6002) دراسػػػة عػػػزازم كمػػػا اتفقػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػة

 .السابقةالدراسات باقي كاختمفت مع  ،منيج الكصفي الرتباطي في ىذه الدراسةستخداـ الث إحي

كشػػػقكرة ( 2011دراسػػػة الحجابػػػا كالرعػػػكد)مػػػف حيػػػث عينػػػة الدراسػػػة اتفقػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع  -

، (2013) كدراسػػة الػػديحاني( 2013( كأبػػك دلبػػكح كجػػرادات )2015) ( كطيػػارم كتككػػؿ2012)

 . السابقةالدراسات باقي فت مع كاختم (6002) عزازمكدراسة 

امتػػػػازت ىػػػػذه الدراسػػػػة فػػػػي تناكليػػػػا لمكضػػػػكع قيػػػػاس درجػػػػة ممارسػػػػة مػػػػديرم المػػػػدارس الحككميػػػػة  -

لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كارتباطػػػو بمسػػػتكل اإلبػػػداع اإلدارم فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة، إذ ل تكجػػػد 

 باحثة.حسب عمـ ال في مجتمع الدراسة دراسات سابقة ربطت المتغيريف مع بعض
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 في: لقد أفادت الباحثة مف الدراسات السابقة -

عداد أسئمتياأ. صيا  .غة مشكمة الدراسة كا 

 . كيفية تطكير أداتي الدراسة كاختيار عينتيا. ب

 .الباحثة في اإلطار النظرم تناكلتيا ج. تحديد أىـ النقاط التي

 .اءات اإلحصائية لمعالجة البياناتد. اإلجر 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

جراءاتيا الدراسة رضان لمنيجيةتناكؿ ىذا الفصؿ ع  ، كيحدد مجتمعيا كعينتيا كيكضح كا 

كيفية بناء أداة الدراسة لجمع المعمكمات الالزمة، كيبيف اإلجراءات كاألساليب اإلحصائية المناسبة 

 كثباتيا كتحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا. في التأكد مف صدقيا

:الدراسةمنيج   

ـّ استخداـ  الدراسة الحالية  بكصفو المنيج المالئـ لطبيعة المنيج الكصفي اإلرتباطيت

 .كطبيعة أىدافيا

 مجتمع الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات في المدارس الثانكية الحككمية في 

معمما كمعممة كما ىك  3650كالبالغ عددىـ    6005/ 6004منطقة الجبؿ الغربي  لمعاـ الدراسي 

 6005\ 6004( حسب إحصائيات كزارة التربية كالتعميـ لمعاـ الدراسي 0مبيف في الجدكؿ )

 (0الجدول )

 منطقة الجبل الغربيع أفراد مجتمع الدراسة من المعممين والمعممات عمى يوز ت
عددالمدارش عددالمعلميهوالمعلمات المىطقةالتعليمية

 4 318 جادو

 5 111 الحرابة

 2 330 الرحيبات

 6 464 غريان

 10 454 والوت

 5 125 يفرن

 6 545 مسدي

 6 870 االصابعة

 2 430 القلعة

 46 3650 المجموع
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:راسةعينة الد  

الحككمية  الثانكية عشكائية نسبية مف المعمميف كالمعممات في المدارسطبقية اختيرت عينة 

  .( معمما كمعممة680مف مجتمع الدراسة بمغ عدد أفرادىا ) بميبيا جبؿ الغربيالمنطقة  في 

تجابة قدرىا مستكفية لمشركط بنسبة اس استبانو( 680) كبعد تكزيع العينة تـ استرجاع

 ( .6) %( ليصبح تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة كما ىك مبيف في الجدكؿ000)

 (2لجدول )ا

 الجنس والخبرة والمؤىل العمميعينة الدراسة حسب متغيرات أفراد توزع 

 العدد الفئة المتغير

 الجنس
 140 ذككر
 140 إناث
 280 الكمي

 الخبرة

سنكات 5أقؿ مف   102 
سنكات 10سنكات ػػػػ  أقؿ مف  5مف   127 

سنكات فأكثر 10مف   51 
 280 الكمي

 المؤىؿ العممي

 184 بكالكريكس
 74 دبمـك عاؿ  
 22 ماجستير
 280 الكمي
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 :أداتا الدراسة

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة األداتيف اآلتيتيف :

 :واالتصاالتمعمومات استبانو تكنولوجيا ال: ـــ األداة األولى

 درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالتالدراسة األكلى لقياس  استبانةتـ تطكير 

بمنطقة الجبؿ الغربي بالرجكع إلى  الحككمية مف كجية نظر المعمميف الثانكية لمديرم المدارس

 ، كدراسة(3122) ممثؿ: دراسة الحناك الخاص بمكضكع الدراسة كالدراسات السابقة األدب النظرم 

كأعطي لكؿ فقرة   .( فقرة22كتضمنت الستبانة )(. 3122القرني)كدراسة  (3122) المناعسة

كزف متدرج حسب سمـ ليكرت الخماسي لتقدير درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت 

فقد أعطي  (بدرجة ضعيفة جدان  ،بدرجة ضعيفة ،، بدرجة متكسطةبدرجة عالية، عالية جدان  درجةب)

عمى درجة، كأربع عالمات لإلجابة كخصصت لو خمس عالمات تمثؿ أ( ان جد عالية بدرجةلمبديؿ )

( ضعيفة )بدرجة (، كثالث عالمات لإلجابة )بدرجة متكسطو( كعالمتاف لإلجابةعاليةبدرجة )

تبانة ( يكضح الس0. كالممحؽ )جدان( كىى تمثؿ أدنى درجة ضعيفة )بدرجة لإلجابة كعالمة كاحدة

 .بصكرتيا األكلية

 : تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت( استبانو) صدق أداة الدراسة األولى

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 

كقد طمب مف المحكميف بياف رأييـ بفقرات أداة الدراسة  األردنية كجامعة عماف العربية، ةكالجامع

جراء أية تعديالت مالئمة، كالممحؽ  .( يبيف ذلؾ2) مف حيث صالحيتيا لمدراسة كا 
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كبعد الطالع عمى المالحظات كالقتراحات التي قدميا المحكمكف، اعتمدت الباحثة   

%( فأكثر، كاستبعاد الفقرات التي لـ تحصؿ عمى 80تفاؽ بيف المحكميف)الفقرات التي نالت نسبة ا

فقرات لكحظ بأنيا مشابية  ىذه النسبة مف التفاؽ، كتعديؿ بعض الفقرات لغكيا، كقد تـ حذؼ ثالث

 .( يكضح ذلؾ6( فقرة كالممحؽ )20إلى أف استقرت فقرات الستبانة عمى )  ،لفقرات أخرل

 :()استبانو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ىاألول ة الدراسةاثبات أد

عادة الختبار لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة األكلى قامت الباحثة   باستخداـ طريقة الختبار كا 

(test – retest( بتطبيؽ األداة عمى عينة مككنة مف )معمما كمعممة مف خارج عينة الدراسة 20 )

عد مركر أسبكعيف، كتـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كتـ إعادة التطبيؽ عمى العينة نفسيا ب

قيمة معامؿ الرتباط أف األداة تتمتع بدرجة ثبات  ابات أفراد العينة لمرتي التطبيؽ، كتبيف مفاستج

 (Cronbach –Alpha، كما استخدمت معادلة كركنباخ ألفا )( 09.0الية إذ بمغ معامؿ الثبات)ع

، كتعد ىاتاف القيمتاف مقبكلتاف (0988فبمغت قيمة معامؿ الثبات )  إليجاد معامؿ التساؽ الداخمي

 .في مثؿ ىذا النكع مف الدراسات

 :اإلبداع اإلداري استبانو: ـــ األداة الثانية

الدراسة األكلى لقياس مستكل اإلبداع اإلدارم لمديرم المدارس الحككمية  استبانةتـ تطكير 

ألدب النظرم  الخاص بمكضكع الدراسة كالدراسات السابقة مف كجية نظر المعمميف بالرجكع إلى ا

كزف متدرج حسب سمـ ليكرت الخماسي  ( فقرة. كأعطي لكؿ فقرة22نة )كتضمنت الستبامثؿ: 

، بدرجة عاليةبدرجة جدا،  عالية بدرجةلتقدير درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت )

كخصصت لو ( ان جد عالية بدرجةفقد أعطي لمبديؿ ) (جدا ضعيفة، بدرجة ضعيفةبدرجة  ،متكسطة

(، كثالث عالمات لإلجابة عالية)بدرجة  خمس عالمات تمثؿ أعمى درجة، كأربع عالمات لإلجابة
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جدان(  ضعيفة )بدرجة لإلجابة ( كعالمة كاحدةضعيفة بدرجة )بدرجة متكسطو( كعالمتاف لإلجابة)

 .بصكرتيا األكلية تبانة( يكضح الس0. كالممحؽ )كىى تمثؿ أدنى درجة

 ( :دارياإلبداع اإل استبانة) صدق أداة الدراسة الثانية

، بما تضمنتو مف فقرات مف خالؿ عرضيا عمى أكد مف صدؽ أداة الدراسة الثانيةتـ الت

مجمكعة مف المحكميف المختصيف في اإلدارة التربكية كالمناىج مف أعضاء ىيئة التدريس في 

، كقد طمب منيـ إبداء الرأم في ة األردنية  كجامعة عماف العربيةالجامعجامعة الشرؽ األكسط  ك 

جراء أية تعديالت مالئمة تخدـ الدراسة كالممحؽ )  ( يكضح ذلؾ.6صالحية فقرات أداة الدراسة كا 

كبعد اإلطالع عمى اقتراحات المحكميف كمالحظاتيـ اعتمدت الباحثة الفقرات التي نالت 

، كتـ استبعاد يؿ الصياغة المغكية لبعض الفقرات، كتـ تعد%( فأكثر80) اتفاؽ بيف المحكميف نسبة

لـ تكف  ، إذ تـ حذؼ ثالث فقراتمى عدـ صالحيتيا مف قبؿ المحكميفالفقرات التي تـ التفاؽ ع

( 2( فقرة  كالممحؽ )23حتى استقرت فقرات الستبانة األكلى عمى )ذات صمة بمكضكع الدراسة، 

 صكرتيا النيائية .يبيف أداة الدراسة ب

 :إلداري(اإلبداع ا استبانو) الثانيةثبات أداة الدراسة 

عادة الختبار لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة األكلى قامت الباحثة   باستخداـ طريقة الختبار كا 

 (test – retest( كذلؾ بتطبيؽ األداة عمى عينة مككنة مف )معمما كمعممة مف خارج عينة 60 )

، كتـ استخراج معامؿ ارتباط إعادة التطبيؽ عمى العينة نفسيا د مركر أسبكعيف تـالدراسة كبع

، كأشارت قيمة معامؿ الرتباط إلى أف األداة ابات أفراد العينة لمرتي التطبيؽبيرسكف بيف استج

( كما تـ استخداـ معادلة كركنباخ ألفا 0.93تتمتع بدرجة ثبات عالية إذ بمغ معامؿ الثبات) 

(Cronbach – Alpha( إليجاد معامؿ التساؽ الداخمي فبمغت قيمة معامؿ الثبات )كتعد .098 )

 .األبحاث التربكية كالنفسية ىاتاف القيمتاف مقبكلتاف في
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:متغيرات الدراسة  

 :المتغيرات المستقمة الكسيطة .0

 .كأنثىالجنس كلو فئتاف ذكر  . أ

 ثالثة مستكيات : اكلي الخبرة . ب

 أقؿ مف خمس سنكات 

  سنكات 00ات إلى أقؿ مف سنك  4مف 

  سنكات فأكثر 00مف 

ثالثة مستكيات :مؤىؿ العممي كلو جػػ . ال  

  بكالكريكس 

  عالي دبمكـ 

 ماجستير 

 : إجراءات الدراسة

 :قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية

 إعداد أداتي الدراسة كالتأكد مف صدقيما كثباتيما بالطرؽ اإلحصائية المالئمة  -

 كحجـ العينة. تحديد مجتمع الدراسة  -

الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ األكسط إلى كزارة التربية كالتعميـ   -

 ( يبيف ذلؾ .3كالممحؽ )

 (.4) لتطبيؽ الدراسة كالممحؽ كزارة التعميـ الميبيةب تسييؿ ميمة مف االحصكؿ عمى كت -
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معمما كمعممة في أربعة  (280تطبيؽ الستبانتيف عمى أفراد عينة الدراسة كالبالغ عددىـ ) -

كتـ  .(مزده ،صابعةاأل ،القمعة ،يفرف ،نالكت ،غرياف ،الرحيبات،الحرابة  ،جادك)مناطؽ ىي 

 %(.000استرجاع جميع الستبيانات بنسبة استجابة قدرىا )

 .ع البيانات كرصدىا في جداكؿ خاصةجم -

 ( .SPSS تحميؿ البيانات  إحصائيا باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية )  -

 عرض النتائج في الفصؿ الرابع كمناقشتيا في الفصؿ الخامس . -

 تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء ما تـ الكصكؿ إليو مف نتائج . -

 تحديد مستكل اإلبداع اإلدارم لمديرم المدارس الحككمية كمديراتيا باعتماد المعادلة اآلتية:   .0

 

0922=         3=         0 – 4=         نيا لمبديؿ  القيمة الد ػػػػػػػالقيمة العميا لمبديؿ   
2              2عدد المستكيات                               

  

 كبذلؾ يككف مستكل اإلبداع اإلدارم 

      1- 2.33مف المستكل المنخفض -0

 2.34- 3.67مف    المستكل المتكسط -6

    68 . 3 – 5المستكل المرتفع  مف  -2

   ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت. درجة دلة نفسيا في تحديد المعا كطبقت
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 :المعالجة اإلحصائية

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا قامت الباحثة باستخداـ الكسائؿ اإلحصائية 

 : اآلتية

عيارية الحسابية كاإلنحرافات الم تـ استخداـ المتكسطاتسؤاليف األكؿ كالثاني لإلجابة عف ال -0

 كالرتب.

لإلجابة عف السؤاؿ الثالث تـ استخداـ معامؿ إرتباط بيرسكف، كالجداكؿ اإلحصائية لتعرؼ  -6

 .دللة  قيمة معامؿ اإلرتباط

لمتغيرم  تحميؿ التبايف األحادم بالنسبة تـ استخداـلإلجابة عف السؤاليف الرابع كالخامس،  -2

لممقارنات ، كاختبار شيفيو ة لمتغير الجنسبار التائي بالنسبالخبرة كالمؤىؿ العممي، كالخت

 البعدية  
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58 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التػي تكصػمت إلييػا ىػذه الدراسػة مػف خػالؿ اإلجابػة عػف 

 : فكانت عمى النحك اآلتيأسئمتيا، 

رسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات درجة مماالسؤال األول: ما 

 ؟ واالتصاالت بمنطقة الجبل الغربي من وجية نظر المعممين

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة       

لتصالت بمنطقة الجبؿ الغربي في ليبيا مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كا

 ( ذلؾ.3مف كجية نظر المعمميف بشكؿ عاـ كلكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة،  كيظير الجدكؿ )

  (3الجدول )

لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 تنازلياً  ترتيباً  مرتبةاالت بمنطقة الجبل الغربي في ليبيا من وجية نظر المعممين المعمومات واالتص

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
درجة  الرتبة المعياري

 االستخدام

24 
الطمبة  ورمأيتم التواصل بين مدير المدرسة وأولياء 
 متوسطة 1 1.25 3.41 عن طريق وسائل االتصال االلكتروني.

يعتمد مدير المدرسة عمي التطبيقات الحاسوبية وما  25
 متوسطة 2 1.16 3.38 توفره من معمومات لصناعة القرارات.

2 
يستخدم مدير المدرسة قواعد البيانات لحفظ المعمومات 

 متوسطة 3 1.44 3.24 )لمطمبة والمعممين والعاممين( بالمدرسة.

خمية يوفر مدير المدرسة شبكة اتصال الكترونية دا 8
 متوسطة 4 1.14 3.21 لمتعامل مع العاممين بالمدرسة.

الحاسوب المتطورة في  أجيزةيوفر مدير المدرسة  7
 متوسطة 5 1.12 3.20 مدرستو.
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يشجع مدير المدرسة المعممين عمى استخدام تكنولوجيا  19
.أعماليمالمعمومات ألداء   

 متوسطة 6 1.35 3.14

لتأىيل المعممين في  يةيبتدر يوفر مدير المدرسة دورات  27
 مجال استخدام األجيزة اإللكترونية الحديثة.

 متوسطة 7 1.24 3.13

15 
يوفر مدير المدرسة فرق الصيانة )ألجيزة الحاسوب 

 متوسطة 8 1.34 2.96 وتطبيقاتيا وشبكاتيا(.

يمتمك مدير المدرسة ميارة تقديم العروض التقديمية  3
 متوسطة 9 1.17 2.89 في االجتماعات والندوات.

المعممين  إبداعاتتنمية بيقوم مدير المدرسة  26
 الحاسوبية.

 متوسطة 10 1.30 2.85

يمتمك مدير المدرسة ميارة استخدام البرمجيات الحديثة  6
 متوسطة 11 1.24 2.78 لخدمة اإلدارة بطريقة إلكترونية.

 متوسطة 12 1.15 2.67 يستخدم مدير المدرسة الحاسوب في عممو بميارة . 1

يعتمد مدير المدرسة البرامج الحاسوبية في تأدية  5
 متوسطة 13 1.30 2.65 عممة.

يوفر مدير المدرسة النماذج االلكترونية الجاىزة التي  9
 متوسطة 14 1.13 2.63 توفر الوقت والجيد.

 متوسطة Email. 2.62 1.17 15اإللكترونيمدير المدرسة البريد  يستخدم 4

ر المدرسة عمى حوسبة جميع موجودات يعمل مدي 17
الحاسوب. أجيزةالمدرسة عمى   متوسطة 16 1.29 2.53 

11 
يحث مدير المدرسة المعممين عمي استخدام الشبكة 

 اإللكترونية لتبادل المراسالت داخل المدرسة لمتقميل من
األعمال الورقية.    

 متوسطة 17 1.20 2.46

الشبكة يوجد موقع الكتروني لممدرسة عمى  14
 العالمية)االنترنت(.

 منخفضة 18 1.30 2.26

.يوفر مدير المدرسة بريدًا الكترونيًا خاص بكل موظف 21  منخفضة 19 0.96 2.25 
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20 
يستخدم مدير المدرسة تكنولوجيا المعمومات 

واالتصاالت لمتابعة خطط المعممين  )اليومية و 
 الفصمية والسنوية (.

 منخفضة 20 0.83 2.20

م مدير المدرسة بإعداد خطة المدرسية إلكترونيًا.يقو  10  منخفضة 21 0.93 2.16 

يتوفر ربط إلكتروني بين المدرسة ومكاتب التربية  30
ليا. ةوالتعميم التابع  منخفضة 22 1.22 2.13 

يتابع مدير المدرسة األنشطة التي يجرييا المعمم  18
 منخفضة 23 0.97 2.06 والطمبة بشكل يومي عن طريق شبكة االنترنت.

 منخفضة 24 0.83 2.00 يتابع مدير المدرسة دوام المعممين الكترونيًا. 28

يرسل مدير المدرسة التقارير المدرسية إلكترونيًا إلى  29
 منخفضة 25 0.82 1.91 اإلدارة العميا.

يقوم مدير المدرسة بالرد عمى )المراسالت  12
ليو الكترونيًا.إفسارات( الواردة واالست  منخفضة 26 0.64 1.85 

 منخفضة 27 1.03 1.84 تتوفر خدمة االنترنت داخل المدرسة بصفة مستمرة. 13

16 
يوفر مدير المدرسة البرمجيات التكنولوجية )كأجيزة 

 منخفضة 28 0.78 1.80 العرض وكاميرات المراقبة(.

 منخفضة 29 0.68 1.79 يوفر مدير المدرسة ممفات الكترونية لمطمبة. 22

23 
يعرض مدير المدرسة نتائج الطمبة الكترونيًا عن طريق 

 منخفضة 30 0.68 1.78 منظومة الرقم الوطني لكل طالب.

 متوسطة 0.61 2.53 الدرجة الكمية
 

( أف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا 3يالحظ مف الجدكؿ ) 

في ليبيا مف كجية نظر المعمميف كانت متكسطة، إذ المعمكمات كالتصالت بمنطقة الجبؿ الغربي 

(، كجاءت الفقرات في الدرجتيف المتكسطة 0.61( كانحراؼ معيارم )2.53بمغ المتكسط الحسابي )

(، كجاءت في الرتبة األكلى 1.78 -3.41كالمنخفضة، إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف )



 
 

61 

ف طريؽ كسائؿ الطمبة ع أمكرير المدرسة كأكلياء يتـ التكاصؿ بيف مد" ( التي تنص عمى24الفقرة )

كفي  ( كبدرجة متكسطة،1.25( كانحراؼ معيارم )3.41"، بمتكسط حسابي )التصاؿ اللكتركني

يعتمد مدير المدرسة عمي التطبيقات الحاسكبية التي تنص عمى " (25الرتبة الثانية جاءت الفقرة )

( 1.16( كانحراؼ معيارم )3.38تكسط حسابي )بمره مف معمكمات لصناعة القرارات "كما تكف

المدرسة  ( التي تنص عمى" يكفر مدير22الفقرة ) األخيرةكبدرجة متكسطة، كجاءت في الرتبة  قبؿ 

(، كبدرجة منخفضة، 0.68( كانحراؼ معيارم )1.79" بمتكسط حسابي )ممفات الكتركنية لمطمبة

يعرض مدير المدرسة نتائج الطمبة " مى( التي تنص ع23الفقرة ) األخيرةكجاءت في الرتبة 

( كانحراؼ معيارم 1.78الكتركنيان عف طريؽ منظكمة الرقـ الكطني لكؿ طالب." بمتكسط حسابي )

 ( كبدرجة منخفضة.0.68)

في منطقة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  اإلداري اإلبداعمستوى السؤال الثاني: ما 

 ؟ ممين من وجية نظر المعالجبل الغربي 

مستكل للإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية       

منطقة الجبؿ الغربي في ليبيا مف كجية في لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية  اإلدارم اإلبداع

 ذلؾ.( 4نظر المعمميف بشكؿ عاـ كلكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة،  كيظير الجدكؿ )
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  (4الجدول )

لدى مديري المدارس الثانوية  اإلداري اإلبداعلمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 .تنازلياً ترتيبًا  مرتبة منطقة الجبل الغربي من وجية نظر المعممين في الحكومية 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى الرتبة المعياري

يسعى مدير المدرسة إلى إيجاد ُمناخ من التنافس  30
 البّناء بالمدرسة.

 مرتفع 1 0.71 3.99

 مرتفع 2 0.99 3.96 يشارك مدير المدرسة في دورات تدريبية تطويرية. 33

يمتزم مدير المدرسة بالموضوعية عند التعامل مع  17
 مرتفع 3 0.80 3.95 المشكالت التعميمية المختمفة.

مدير المدرسة النقد من اآلخرين. يتقبل 21  مرتفع 4 1.17 3.91 

 مرتفع 4 0.75 3.91 يضع مدير المدرسة معايير محددة لألداء المتميز. 27

إلى يشجع مدير المدرسة المبادرات الفردية اليادفة  31
 مرتفع 6 1.32 3.89 تطوير العمل في المدرسة.

.يرتب مدير المدرسة المشكالت حسب أولوياتيا 14  مرتفع 7 0.94 3.85 

 مرتفع 8 1.28 3.83 يكافئ مدير المدرسة األفراد المبدعين . 28

يتعامل مدير المدرسة مع المشكالت التي تواجيو  15
 بصبر.

 مرتفع 9 1.12 3.81

يشكل مدير المدرسة فرق عمل متعددة التخصصات  25
 عند تنفيذ مشروعات تربوية.

 مرتفع 10 1.05 3.80

المدرسة العمل بروح الفريق. يشجع مدير 24  مرتفع 11 0.89 3.79 

يوفر مدير المدرسة الموارد لممارسة األنشطة المدرسية  26
 مرتفع 12 0.84 3.74 اليادفة لتعزيز جوانب اإلبداع .

 مرتفع 13 1.20 3.72 يسعى مدير المدرسة لمتجديد دائمًا إلنجاز األعمال. 2
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كار المبدعة.يعمل مدير المدرسة بتحفيز األف 13  مرتفع 14 1.56 3.71 

 مرتفع 15 1.10 3.70 يعمل مدير المدرسة عمى تعزيز ثقة المعممين بأنفسيم. 8

لدى مدير المدرسة ُبعد نظر الستشراف المشكالت التي  16
 ستواجو المدرسة قبل وقوعيا.

 مرتفع 16 0.87 3.69

يشجع مدير المدرسة المعممين عمى الحوار لحل  20
ت التي تواجييم.المشكال  مرتفع 17 1.12 3.68 

يمتمك مدير المدرسة المقدرة عمى اتخاذ القرارات  5
 الميمة.

 متوسط 18 0.98 3.62

يعمل مدير المدرسة عمى إيجاد قنوات اتصال مع  7
 العاممين.

 متوسط 19 1.18 3.60

يعمل مدير المدرسة عمى تنظيم لقاءات لمناقشة  18
مين والطمبة(.المشكالت الخاصة )بالمعم  متوسط 20 1.50 3.59 

11 
يمنح مدير المدرسة المعممين  بعض الصالحيات التي 

 متوسط 21 1.37 3.54 تساعد عمى تنمية اإلبداع لدييم.

يعمل مدير المدرسة عمى مشاركة المعممين في صناعة  9
 متوسط 22 1.34 3.49 القرارات المدرسية.

ات المجتمع يسعى مدير المدرسة لمشاركة مؤسس 34
 متوسط 23 1.41 3.38 المحمي في تنفيذ أنشطة إبداعية.

 متوسط 24 1.21 3.30 يتكيف مدير المدرسة مع المعممين بسيولة. 6

يمتمك مدير المدرسة المقدرة عمى تصور األبدال  19
 متوسط 25 1.16 3.29 المتعددة لمتعامل مع المشكالت.

بداع.يييئ مدير المدرسة بيئة مناسبة لإل 10  متوسط 26 1.43 3.26 

 متوسط 26 1.64 3.26 يضع مدير المدرسة خططًا لتطوير العممية التربوية. 23

يمتمك مدير المدرسة الميارة في) النقاش والحوار  3
 متوسط 28 1.17 3.24 والمقدرة( عمى اإلقناع.

يقوم مدير المدرسة بإعداد سجل انجاز شخصي يبرز  32
التعميمي لممعممين. جوانب اإلبداع الميني  متوسط 28 1.02 3.24 
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4 
يقوم مدير المدرسة بطرح أفكار جديدة متميزة يقدميا 

 متوسط 30 1.21 3.20 في مجال عممو.

يحث مدير المدرسة المعممين عمى تعزيز الطمبة  29
 المبدعين.

 متوسط 31 1.05 3.09

يرى مدير المدرسة أن التغيير ظاىرة طبيعية في  22
التعميمية.المؤسسة   

 متوسط 32 1.24 3.03

يساعد مدير المدرسة عمى تنمية ميارات المعممين  12
 متوسط 33 1.39 2.73 لتطويرىم الميني.

 متوسط 34 1.14 2.72 يتصف مدير المدرسة بالطالقة في التعبير عن أفكاره. 1

ةمتوسط 0.45 3.54 الدرجة الكمية  

 

لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية  اإلدارم عاإلبدا( أف مستكل 4يالحظ مف الجدكؿ ) 

لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت بمنطقة الجبؿ الغربي في ليبيا مف كجية نظر المعمميف كاف 

(، كجاءت الفقرات في 0.45( كانحراؼ معيارم )3.54، إذ بمغ المتكسط الحسابي )متكسطان 

(، كجاءت في 2.72 -3.99ات الحسابية بيف )المستكييف المرتفع كالمتكسط، إذ تراكحت المتكسط

ناخ مف التنافس البّناء يسعى مدير المدرسة إلى إيجاد م  " ( التي تنص عمى30الرتبة األكلى الفقرة )

كفي الرتبة الثانية  ( كبمستكل مرتفع،0.71( كانحراؼ معيارم )3.99"، بمتكسط حسابي )بالمدرسة

مدير المدرسة في دكرات تدريبية تطكيرية " بمتكسط يشارؾ ( التي تنص عمى "33جاءت الفقرة )

الفقرة  األخيرة، كجاءت في الرتبة  قبؿ ع( كبمستكل مرتف0.99( كانحراؼ معيارم )3.96حسابي )

ارات المعمميف لتطكيرىـ الميني يساعد مدير المدرسة عمى تنمية مي" ( التي تنص عمى12)

 األخيرة، كجاءت في الرتبة كبمستكل متكسط (،1.37( كانحراؼ معيارم )2.75بمتكسط حسابي )"

" بمتكسط حسابي ة بالطالقة في التعبير عف أفكارهيتصؼ مدير المدرس" تنص عمى( التي 1الفقرة )

 ( كبمستكل متكسط.1.14( كانحراؼ معيارم )2.72)
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( بين درجة α ≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  ) ىناكىل السؤال الثالث: 

ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبين 

 ؟ اإلداري إبداعيممستوى 

بيف درجة ممارسة مديرم المدارس لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب معامؿ الرتباط  

كجية نظر مف  اإلدارم إبداعيـالثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كبيف مستكل 

 ( يبيف ىذه النتائج:5باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف،  كالجدكؿ )المعمميف 

  (5الجدول )

معامل االرتباط  بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبين 

 بيرسون من وجية نظر المعممين باستخدام معامل ارتباط اإلداري إبداعيممستوى 

اإلداري اإلبداعمستوى  المجال  
ممارسة تكنولوجيا 

 المعمومات
 0.140* معامل االرتباط
 0.019 درجة الداللة

 ( α≤0.05عند مستوى  ) إحصائيا*دال        

 مستكلعند  إرتباطية إيجابيةكجكد عالقة ذات دللة إحصائية  (5)مف الجدكؿ  يظير 

(α≤0.05بيف درجة ممارسة مديرم )  المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات

 باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف إذ بمغ معامؿ الرتباط اإلدارم إبداعيـكالتصالت كبيف مستكل 

 ( .0.019( كبدرجة دللة )0.140)

درجة في ( α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة ) ىناك: ىل السؤال الرابع

لتكنولوجيا في منطقة الجبل الغربي  مديري المدارس الثانوية الحكومية  ممارسة

 المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين ُتعزى لممتغّيرات التّالية : )الجنس،

 المؤىل العممي(؟.   الخبرة،
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 عف ىذا السؤاؿ عمى النحك اآلتي:  اإلجابةتمت 

 متغير الجنس: -1

ممارسة مديرم المدارس  كالنحرافات المعيارية لدرجة تـ حساب المتكسطات الحسابية 

لمتغير الجنس  تبعان  الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف كجية نظر المعمميف

 ( ذلؾ. 6( كيظير الجدكؿ )t-testكما تـ تطبيؽ اختبار )

 (6الجدول )

مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة

 لمتغير الجنس (، تبعاً t-testواختبار ) ، المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 درجة  قيمة ت المعياري

 الداللة
 0.175 1.359 0.80 2.95 140 ذكر
   0.83 2.82 140 أنثى

 ( 0.05دال إحصائيا عند درجة ) *         

 ≥ αكجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند درجة )عدـ ( إلى 6تشير النتائج في الجدكؿ )

كالتصالت مف (  لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات 0.05

( 1.359حسكبة إذ بمغت )استنادان إلى قيمة )ت( الم لمتغير الجنس تبعان  كجية نظر المعمميف

 (.0.175كبدرجة دللة )

 :الخبرة. متغير 2

تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديرم المدارس         

، ر المعمميف، تبعا لمتغير الخبرةالثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف كجية نظ

 ؾ. ( ذل7كيظير الجدكؿ )
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 (7الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا 

 الخبرةلمتغير  المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين ، تبعاً 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة
سنوات 5اقل من   102 2.46 0.95 

سنوات 11اقل من -5ن م  127 3.10 0.54 
سنوات فأكثر 11  51 3.18 0.77 

 0.81 2.88 280 المجموع
 

( كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة 7يالحظ مف الجدكؿ ) 

ر المعمميف، تبعا مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف كجية نظ

سنكات فأكثر( عمى أعمى متكسط حسابي بمغ  10فئة ) أصحاب، إذ حصؿ غير الخبرةلمت

سنكات ( بالرتبة الثانية بمتكسط حسابي بمغ  10اقؿ مف -5فئة )مف  أصحاب(، كجاء 3.18)

(  كلتحديد فيما 2.46سنكات( بمتكسط حسابي بمغ )5(، كفي الرتبة األخيرة فئة )اقؿ مف 3.10)

( تـ  تطبيؽ α≤0.05المتكسطات ذات دللة إحصائية عند درجة دللة )إذا كانت الفركؽ بيف 

(، كجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك الذم One way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم ) 

 (:8يكضحو الجدكؿ )

 (8الجدول )

 لدرجة ممارسة مديري المدارسداللة الفروق  إليجادتحميل التباين األحادي 

 الخبرة، تبعا لمتغير نظر المعممينية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من وجية الثانوية الحكوم

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

درجة 
 الداللة

 0.000* 25.403 14.357 2 28.714 بين المجموعات
   0.565 277 156.550 داخل المجموعات

    279 185.264 المجموع
 (α≤1.15عند مستوى ) إحصائيادال     
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 مستكل ( إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند8تشير النتائج في الجدكؿ ) 

(0.05≥α لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات ) كالتصالت

(، 25.403لمحسكبة إذ بمغت )، استنادان إلى قيمة ؼ امف كجية نظر المعمميف، تبعا لمتغير الخبرة

يو الفركؽ  تبعان لمتغير الخبرة تـ استخداـ اختبار شيف عائديوكلمعرفة  (.0.000كبدرجة دللة )

 .لمفركؽ

 (9الجدول )

لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من اختبار شيفيو لمفروق 

 لمتغير الخبرة وجية نظر المعممين تعزى

المتوسط  الخبرة
 الحسابي

سنوات فأكثر 11 سنوات 11اقل من -5من   سنوات5اقل من    

3.18 3.10 2.46 
سنوات فأكثر 11  3.18 - 0.08 *0.72 

سنوات 11اقل من -5من   3.10  - *0.64 
سنوات5اقل من   2.46   - 

 ( 0.05*الفرق دال احصائيًا عند درجة )                 
   
اقؿ -5كفئة )مف  (سنكات فأكثر 10أف الفرؽ جاء لصالح فئة ) (9)يظير مف الجدكؿ   

 .سنكات( 5)اقؿ مف سنكات( عند مقارنتيا مع فئة  10مف 

 :المؤىل العممي. متغير 3

تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديرم المدارس         

ميف، تبعا لمتغير المؤىؿ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت مف كجية نظر المعمالثانكية الحككمية ل

 ( ذلؾ. 10، كيظير الجدكؿ )العممي
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 (11الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا 

 المؤىل العممي، تبعا لمتغير المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي
 0.65 2.52 184 بكالوريوس
 0.58 2.54 74 دبموم عالي
 0.40 2.54 22 ماجستير
 0.61 2.53 280 المجموع

( كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة 10يالحظ مف الجدكؿ ) 

، تبعا كالتصالت مف كجية نظر المعمميفرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات مدي

دبمكـ عالي( عمى أعمى متكسط )ستير( كفئة جفئة )ما أصحابلمتغير المؤىؿ العممي، إذ حصؿ 

(  كلتحديد 2.52(، كفي الرتبة األخيرة فئة )بكالكريكس( بمتكسط حسابي بمغ )2.54حسابي بمغ )

( تـ  α≤0.05فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات ذات دللة إحصائية عند درجة دللة )

(، كجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك One way ANOVAتطبيؽ تحميؿ التبايف األحادم ) 

 (:11الذم يكضحو الجدكؿ )

 (11الجدول )

يري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا لدرجة ممارسة مدداللة الفروق  إليجادتحميل التباين األحادي 

 المؤىل العمميالمعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين ، تبعا لمتغير 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
درجة  قيمة ف المربعات

 الداللة
 0.956 0.045 0.017 2 034. بين المجموعات

   0.376 277 104.280 داخل المجموعات
    279 104.314 المجموع
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 مستكل كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عندعدـ ( 11تشير النتائج في الجدكؿ )

(0.05≥α ) صالت درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتفي

مة ؼ المحسكبة إذ بمغت لمتغير المؤىؿ العممي، استنادان إلى قي ، تبعان مف كجية نظر المعمميف

 (.0.956(، كبدرجة دللة )0.045)

( لمستوى α ≤ 0.05: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة )السؤال الخامس

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجية نظر المعممين  اإلداري اإلبداع

 (؟. ،  العمميالمؤىل  ُتعزى لممتغّيرات التّالية : )الجنس،الخبرة

 عف ىذا السؤاؿ عمى النحك اآلتي:  اإلجابةتمت 

 متغير الجنس: -1

لدل مديرم  اإلدارم اإلبداعتـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لمستكل         

لمتغير الجنس،  تبعان  مف كجية نظر المعمميففي منطقة الجبؿ الغربي  المدارس الثانكية الحككمية

 ( ذلؾ. 12( كيظير الجدكؿ )t-testتطبيؽ اختبار ) كما تـ

 (12الجدول )

لدى مديري المدارس الثانوية  اإلداري اإلبداعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة لمستوى 

 (، تبعا لمتغير الجنسt-testواختبار ) ، الحكومية من وجية نظر المعممين

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

حراف االن
 درجة  قيمة ت المعياري

 الداللة
 0.012 2.526 0.61 3.61 140 ذكر
   0.16 3.48 140 أنثى

 ( 0.05*دال إحصائيا عند درجة )                   

 مستكل( إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند 12تشير النتائج في الجدكؿ )

(α ≤ 0.05 لمستكل  )دارس الثانكية الحككمية مف كجية نظر لدل مديرم الم اإلدارم اإلبداع
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دللة  مستكل( كب2.526، تبعا لمتغير الجنس، استنادان إلى قيمة )ت( المحسكبة إذ بمغت )المعمميف

 كاف الفرؽ لصالح الذككر بدليؿ ارتفاع متكسطيـ الحسابي. إذ(، 0.012)

  :الخبرة. متغير 2

لدل مديرم  اإلدارم اإلبداعلمعيارية لمستكل تـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات ا        

( 13، كيظير الجدكؿ )لمتغير الخبرة ، تبعان ة الحككمية مف كجية نظر المعمميفالمدارس الثانكي

 ذلؾ. 

 (13الجدول )

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من  اإلداري اإلبداعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 

 الخبرةظر المعممين ، تبعا لمتغير وجية ن

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة

سنوات5اقل من   102 3.49 0.44 

سنوات 11اقل من -5من   127 3.60 0.49 

سنوات فأكثر 11  51 3.51 0.33 

 0.45 3.54 280 المجموع
 

 اإلبداعابية لمستكل ( كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحس13يالحظ مف الجدكؿ ) 

، إذ لمتغير الخبرة تبعان  ر المعمميفلدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية نظ اإلدارم

(، كجاء 3.60سنكات( عمى أعمى متكسط حسابي بمغ ) 10اقؿ مف -5فئة )مف  أصحابحصؿ 

الرتبة األخيرة (، كفي 3.51سنكات فأكثر( بالرتبة الثانية بمتكسط حسابي بمغ ) 10فئة ) أصحاب

كلتحديد فيما إذا كانت الفركؽ بيف  (3.49سنكات( بمتكسط حسابي بمغ ) 5فئة )اقؿ مف 
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تطبيؽ تحميؿ التبايف األحادم  تـ .(α≤0.05المتكسطات ذات دللة إحصائية عند درجة دللة )

(One way ANOVA( كجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ ،)14:) 

 (14جدول )ال

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من  اإلداري اإلبداعلمستوى داللة الفروق  إليجادتحميل التباين األحادي 

 الخبرةوجية نظر المعممين ، تبعا لمتغير 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
درجة  قيمة ف المربعات

 الداللة
 0.147 1.927 0.386 2 772. بين المجموعات

   0.200 277 55.470 داخل المجموعات

    279 56.242 المجموع
  

 مسػػػػػػػتكلعنػػػػػػػد  كجػػػػػػػكد فػػػػػػػركؽ ذات دللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية( 14تشػػػػػػػير النتػػػػػػػائج فػػػػػػػي الجػػػػػػػدكؿ )

(0.05≥α لمسػػػػػػػتكل )لػػػػػػػدل مػػػػػػػديرم المػػػػػػػدارس الثانكيػػػػػػػة الحككميػػػػػػػة مػػػػػػػف كجيػػػػػػػة  اإلدارم اإلبػػػػػػػداع

(، 1.927ادان إلػػػػػى قيمػػػػػة ؼ المحسػػػػػكبة إذ بمغػػػػػت )نظػػػػػر المعممػػػػػيف ، تبعػػػػػا لمتغيػػػػػر الخبػػػػػرة ، اسػػػػػتن

 (0.147دللة ) مستكلكب

 :المؤىل العممي. متغير 3

لدل مديرم  اإلدارم اإلبداعتـ حساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية لمستكل         

ير الجدكؿ ، كيظ، تبعا لمتغير المؤىؿ العمميميفالمدارس الثانكية الحككمية مف كجية نظر المعم

 ( ذلؾ. 15)
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 (15) الجدول

ة الحكومية من لدى مديري المدارس الثانوي اإلداري اإلبداعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 

 المؤىل العممي، تبعا لمتغير وجية نظر المعممين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي

 0.42 3.51 184 بكالوريوس

 0.45 3.52 74 دبموم عالي

 0.52 3.95 22 ماجستير

 0.45 3.54 280 المجموع
 

( كجػكد فػركؽ ظاىريػة بػيف المتكسػطات الحسػابية لمسػتكل البػداع 15يالحظ مػف الجػدكؿ )  

، تبعػػػا لمتغيػػػر المؤىػػػؿ ة الحككميػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر المعممػػػيفالدارم لػػػدل مػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػػ

(، كجػػػػاء 3.95صػػػػحاب فئػػػػة )ماجسػػػػتير( عمػػػػى أعمػػػػى متكسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػغ )العممػػػػي، إذ حصػػػػؿ ا

(، كفػػي الرتبػػة األخيػػرة فئػػة 3.52اصػػحاب فئػػة )دبمػػكـ عػػالي( بالرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ )

كلتحديػػد فيمػػا إذا كانػػت الفػػركؽ بػػيف المتكسػػطات ذات  (3.51لكريكس( بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ ))بكػػا

 ( تػػػػػػػػػػـ  تطبيػػػػػػػػػؽ تحميػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػايف األحػػػػػػػػػػادمα≤0.05)دللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػد درجػػػػػػػػػػة دللػػػػػػػػػة 

 (One way ANOVA( كجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ ،)16:) 

 (16الجدول )
ة الحكومية من لدى مديري المدارس الثانوي اإلداري اإلبداعلمستوى داللة الفروق  إليجادتحميل التباين األحادي 

 المؤىل العمميعا لمتغير ، تبوجية نظر المعممين

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
درجة  قيمة ف المربعات

 الداللة
 0.000 10.179 1.925 2 3.851 بين المجموعات

   0.189 277 52.392 داخل المجموعات
    279 56.242 المجموع

 ( α≤1.15دال احصائيا عند مستوى)    
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 مستكل( إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند 16دكؿ )تشير النتائج في الج 

(0.05≥α لمستكل )ة الحككمية مف كجية نظر لدل مديرم المدارس الثانكي اإلدارم اإلبداع

(، 10.179، تبعا لمتغير المؤىؿ العممي، استنادان إلى قيمة ؼ المحسكبة إذ بمغت )المعمميف

 (.0.000دللة ) مستكلك 

ممقارنات ركؽ  تبعان لمتغير المؤىؿ العممي تـ استخداـ اختبار شيفيو لالف عائديوكلمعرفة  

 .(17الجدول )و البعدية 

 (17الجدول )

ة الحكومية من وجية نظر لدى مديري المدارس الثانوي اإلداري اإلبداعمستوى ل مقارنات البعديةملاختبار شيفيو 

 ، تبعا لمتغير المؤىل العمميالمعممين

توسط الم المؤىل العممي
 الحسابي

 بكالوريوس دبموم عالي ماجستير

3.95 3.52 3.51 
 0.44* 0.43* - 3.95 ماجستير

 0.01 -  3.52 دبموم عالي
 -   3.51 بكالوريوس

 ( 0.05عند درجة )  إحصائيا*الفرق دال                 

فئة )دبمـك ع عند مقارنتيا م (ماجستيرأف الفرؽ جاء: لصالح فئة ) (17)يظير مف الجدكؿ  

 فئة )بكالكريكس( .ك عالي( 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 النحك اآلتي : عمى  الدراسة كفقان ألسئمتياشة لنتائج تضمف ىذا الفصؿ مناق

 : قشة نتائج السؤال األولمنا

منطقة الجبل الغربي لتكنولوجيا الحكومية في  انويةالث مديري المدارسممارسة  درجة ما

 ؟من وجية نظر المعممينالمعمومات واالتصاالت 

 الحككمية الثانكية دارسممديرم ال درجة ممارسةف ( أ3) ظيرت النتائج في الجدكؿأ

إذ بمغ المتكسط  ،ةمتكسط تكان منطقة الجبؿ الغربيفي لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت 

 ةالمتكسطك  في الدرجات المرتفعةكجاءت الفقرات  (0.61) ( كانحراؼ معيارم2.53) الحسابي

اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ نحك تطبيؽ كتفعيؿ تكنكلكجيا المعمكمات يعزل السبب إلى ك  ةكالمنخفض

كالتصالت في اإلدارة المدرسية، ككذلؾ قد يعزل السبب إلى اىتماـ مديرم المدارس بتطكير 

، دارية مف أجؿ تسييؿ اإلجراءات اإلاإلدارم بما يتماشى مع متطمبات التطكر التكنكلكجي العمؿ 

إل أف بعض المؤسسات التربكية ما زالت تعاني مف عدـ مقدرتيا عمى  ،كتكفير الكقت كالجيد

 الالزمة لذلؾ.اإلمكانيات الفنية نتيجة لعدـ تكفر المديريف األكفاء ك مكاكبة التغيير بشكؿ تاـ 

 أفشارم كأبكبكر كسكلكاف كأبكسامح، ك (201الحراحشة )اسة تفقت ىذه النتيجة مع در ا

مسي كياكلي( كدراسة 2009)مينا  (2012) كدراسة عكدة( 2011) قرني، كدراسة ال(2008)

الثانكية لتكنكلكجيا  مديرم المدارس ممارسةفي أف درجة . (2014أبك شايشة )( كدراسة 2015)

التي ( 2011) الحناكمئج مع نتائج دراسات كؿ مف اختمفت ىذه النتاك ، ةكانت متكسط المعمكمات

  بينت أف تقديرات مديرم المدارس لدكر تكنكلكجيا المعمكمات في إدارة الكقت كاف مرتفعة.
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ف كأدنى فقرتيف أما بالنسبة لمناقشة فقرات الستبانة فقد ارتأت الباحثة مناقشة أعمى فقرتي

 : كعمى النحك اآلتي

)يتم التواصل بين مدير المدرسة  عمى التي تنص( 24الفقرة )في الرتبة األكلي ت جاء

 (3.41) إذ بمغ المتكسط الحسابي (.وأمور الطمبة عن طريق وسائل االتصال اإللكتروني وأولياء

مدير المدرسة بعممية التكاصؿ  لحرص ؾذل ة. كيعزل( كبدرجة متكسط1.25) كبانحراؼ معيارم

يـ عبر كسائؿ التصاؿ المتكفرة بالمدرسة لتمكينيـ مف متابعة أبنائ الطمبةمع أكلياء أمكر 

عتمد مدير ي( كالتي تنص عمى "25) كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة كالستفادة مف مقترحاتيـ.

إذ  بدرجة متكسطة "المدرسة عمي التطبيقات الحاسوبية وما توفره من معمومات لصناعة القرارات

لىتماـ مدير المدرسة  ذلؾ ، كيعزل(1.6( كانحرافيا المعيارم )3.38لحسابي )بمغ متكسطيا ا

استدليا مف خالؿ استخداـ  مكمات الدقيقة كالمكثقة التيبإصدار القرارات المدرسية في ضكء المع

 التكنكلكجيا في مجاؿ عممو بعيدا عف العشكائية.            

ر مدير المدرسة ممفات وفينص عمى "كالتي ت( 22الفقرة ) كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة

 (0.68( كانحراؼ معيارم )1.79حسابي )متكسط ب بدرجة منخفضة " الكترونية لمطمبة

لعدـ اىتماـ مديرية  تمؾ الخاصيةالثانكية في  لضعؼ ميارة مدير المدرسة كيعزل ذلؾ

رساؿ تكجييات لمديرم ال التربية كالتعميـ مدارس عمي ضركرة تكفيرىا بيذه التقنية اللكتركنية كا 

يعرض مدير المدرسة نتائج " ( التي تنص عمى23الفقرة ) األخيرةكجاءت في الرتبة بالمدرسة. 

( كانحراؼ 1.78بمتكسط حسابي ) .الطمبة الكتركنيان عف طريؽ منظكمة الرقـ الكطني لكؿ طالب"

دارس الثانكية لعدـ ذلؾ لعدـ كجكد ىذه الخدمة بالم كيعزل ( كبدرجة منخفضة0.68معيارم )

كالتي تسعى لتغيير كالتطكر اإلدارم كىذه الخدمة متكفرة لدم الكزارة الكفاءات الالزمة لتكفيرىا 

 العميا فقط.



 
 

78 

 مناقشة نتائج السؤال الثاني:

 الجبلمديري المدارس الثانوية الحكومية في منطقة دى ما مستوى اإلبداع اإلداري ل

 الغربي من وجية نظر المعممين؟

مديرم المدارس الثانكية  لدل اإلدارم اإلبداعأف مستكل  (4) ظيرت النتائج في الجدكؿأ

الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت بمنطقة الجبؿ الغربي في ليبيا مف كجية نظر 

(، كجاءت 0.45( كانحراؼ معيارم )3.54المعمميف كاف متكسطا، إذ بمغ المتكسط الحسابي )

 لالرتقاء اإلبداع بممارسةالمديريف  لىتماـكقد يعزل ذلؾ  تكييف المرتفع كالمتكسط،الفقرات في المس

صالح مسيرة العممية التربكيةلدل المعمميف  بمستكل األداء جك مف  بتكفيرالمدير  سعى، مف كا 

مف خالؿ تكفير اإلمكانيات  كالطمبة تييئة بيئة إبداعية لممعمميفك ، عمميفالتنافس البناء بيف الم

بركح  كتشجيعو ليـ عمى العمؿ كسيكلة تكيفو مع المعمميفلمادية، كمكافأتو لألفراد المبدعيف ا

فضال عف تكافر صفات  ،لمشكالت التي تكاجيو بصبر كمركنةكمحاكلتو التعامؿ مع ا ،الفريؽ

، كمقدرتو عمى عية كالمقدرة عمى اتخاذ القرارات، كتقبمو لمنقدإبداعية لدل المدير مثؿ المكضك 

 قناع. إلا

، كدراسة (2011) كدراسة الحجابا كالرعكد، (2010جبر )اسة اتفقت ىذه النتيجة مع در 

 دراسة عزازمك  (2013)كدراسة الديحاني ( 2012) كدراسة شقكرة( 2008) كركـ كشيرماف

كاف كاألساسية  نكيةالثا مديرم المدارس مستكل اإلبداع اإلدارم لدل التي أظيرت( 2013)

 الزاممي( كدراسة 2011)أبك دلبكح كجرداتئج مع نتائج دراسات كؿ اختمفت ىذه النتاكما  ،ان متكسط

مديرم  ت بارتفاع مستكل اإلبداع لدل( التي أشار 2015) كدراسة تككؿ كطيارم (2013)

 المدارس.
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كأدنى فقرتيف  أما بالنسبة لمناقشة فقرات الستبانة فقد ارتأت الباحثة مناقشة أعمى فقرتيف 

 :حك اآلتيكعمى الن

 يسعى مدير المدرسة إلى إيجاد( التي تنص عمى" 30جاءت في الرتبة األكلى الفقرة )إذ    

( كبمستكل 0.71( كانحراؼ معيارم )3.99" بمتكسط حسابي )ُمناخ من التنافس البّناء بالمدرسة

 المعمميفإلنجازات  كدافعان  تكفير مناخ يككف محفزان  ىعم حرص مدير المدرسةل ل ذلؾكيعز ، مرتفع

اء بيف المعمميف تسكده المساكاة كالمحبة بما يتيح اكتشاؼ الميارات جك تنافسي بنّ  تكفير ؿمف خال

( التي تنص 33جاءت الفقرة )كفي الرتبة الثانية  .لمعمؿ عمى  تعزيزىا تطكيرىا  الكامنة بداعيةاإل

( كانحراؼ 3.96" بمتكسط حسابي )يشارك مدير المدرسة في دورات تدريبية تطويريةعمى "

 كتغيير اىتماـ مدير المدرسة بتطكير مياراتوإلى كقد يعزل ذلؾ  ،رتفع( كبمستكل م0.99معيارم )

لمكاكبة التطكر كالتقدـ العممي حيث قدمت كزارة التربية كالتعميـ لمديرم  طرؽ العمؿ التقميدية

اسكب التي أجبرت المديريف المدارس دكرات التدريبية التطكيرية كمنيا الرخصة الدكلية لقيادة الح

يساعد " ( التي تنص عمى12الفقرة ) األخيرةكجاءت في الرتبة  قبؿ  .كالمعمميف بضركرة اجتازىا

( كانحراؼ 2.75" بمتكسط حسابي )ميارات المعممين لتطويرىم المينيمدير المدرسة عمى تنمية 

مدير  المعمميف عما يقدمو ىلرضىذه النتيجة انعكاسان  كتعزل ،ةمتكسط درجة(، كب1.37معيارم )

كأداء  ـمف تطكير ذاتي كاحتى يتمكن المتكفرة مكانياتاإل المدرسة  ليـ  مف دعـ كمساندة في ظؿ 

 يتصف مدير" ( التي تنص عمى1لخيرة الفقرة )كجاءت في الرتبة ا المطمكب. أعماليـ بالمستكل

( 1.14( كانحراؼ معيارم )2.72" بمتكسط حسابي )المدرسة بالطالقة في التعبير عن أفكاره

مقاييس اإلبداع كالمتمثمة بسيكلة  لمتالؾ مدير المدرسة لحدلبدرجة متكسطة، كيعزم ذلؾ ك 

عطاء كممات في نسؽ محدد ذات معنى كقيمة.  تكليد استجابات كا 
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 : الثالثمناقشة نتائج السؤال 

( بين درجة α ≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  ) ىناكىل          

مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبين مستوى  ممارسة

 من وجية نظر المعممين؟ اإلداري إبداعيم

مديرم المدارس الثانكية  درجة ممارسة لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب معامؿ الرتباط بيف     

 المعمميفر نظ مف كجية اإلدارم إبداعيـكالتصالت كبيف مستكل  الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات

( بيف درجة α≤0.05)مستكل كجكد عالقة ذات دللة إحصائية مكجبة عند  (5كاظير الجدكؿ)

 إبداعيـممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كبيف مستكل 

( 0.140) ف باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف إذ بمغ معامؿ الرتباطمف كجية نظر المعممي اإلدارم

 ( .0.019كبدرجة دللة )

تكنكلكجيا كلعؿ ىذا الرتباط يمكف أف يبرر العالقة المتبادلة بيف اإلبداع اإلدارم ك 

عند مديرم المدارس كمما زاد مستكل اإلبداع اإلدارم . كيعزل ذلؾ إلى أنو المعمكمات كالتصالت

ت الحاجة إلى  البتعاد عف الطرؽ التقميدية في اإلدارة كالتكجو إلى استخداـ األساليب اإلدارية زاد

 .مدير المبدع ممارستيا كتفعيمياباستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت التي يجب الحديثة 

كرة بص اإلمكانيات كالتقنيات التكنكلكجية الحديثةبعض كقد يعزل السبب أيضا إلى تكافر 

لدييـ مف اجؿ اإلبداع تنمية عمى  مديرم المدارس التي ساعدتالثانكية  المدارسبعض   في جيدة

. كقد يعزل أيضا إلى تمتع مديرم المدارس بمقدرات رفع كفاءة العمؿ اإلدارم المدرسيلعمؿ ال

في ي أسيمت التكنكلكجية الحديثة التعقمية متسمة بالمركنة كتقبؿ التغيير كالستفادة مف التغيرات 

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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( التي أكدت عمى ضركرة امتالؾ ميارة 2011) اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة القرني

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 :

 ( لدرجة ممارسة مديريα ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى ) ىناكىل 

المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من وجية نظر المعممين ُتعزى 

 المؤىل العممي(.  الخبرة، لممتغّيرات التّالية : )الجنس، 

سمتغير الجنـــ   

كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند عدـ (6)أظيرت نتائج الختبار التائي في الجدكؿ 

جة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات (  لدر α ≤ 0.05) مستكل

، تبعا لمتغير الجنس، استنادان إلى قيمة )ت( المحسكبة إذ كجية نظر المعمميف كالتصالت مف

ال الجنسيف حكؿ ذلؾ لتساكم كجيات النظر لك كيعزل (.0.175( كبدرجة دللة )1.359بمغت )

 .ر العممية التعميميةأثرىا عمي تطكي كمدلالمعمكمات أىمية تكنكلكجيا 

(، إذ لـ ت ظير تمؾ 2011كدراسة الحناكم)( 2014شايشة ) أبكاتفقت ىذه النتائج مع 

 الدراسات أف ىناؾ فركقان ذات دللة إحصائية تعزم لمتغير الجنس.

م ذات دللة إحصائية تعز  كجدت فركقان  التي (2009النتائج مع دراسة مينا) بينما اختمفت

دت فركقان ذات دللة كجأ  التي  (2013) كدراسة الحراحشة .لمتغير الجنس كلصالح فئة الذككر

 لمتغير الجنس كلصالح فئة اإلناث. إحصائية تعزل

 

 



 
 

82 

 ـــ متغير الخبرة :

( إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل  9أشارت النتائج في الجدكؿ )       

(1012≥α) المدارس الثانكية الحككمية في منطقة الجبؿ الغربي لتكنكلكجيا  لدرجة تطبيؽ مديرم

تبعان لمتغير الخبرة  استنادا إلى قيمة )ؼ( التصالت مف كجية نظر المعمميف المعمكمات ك 

كلمعرفة عائديو الفركؽ تبعا لمتغير ( 0.000( كبمستكل دللة )25.403) المحسكبة إذ بمغت

(  أف الفرؽ جاء لصالح فئة 10أظير الجدكؿ ). لممقارنات البعدية الخبرة تـ استخداـ اختبار شيفيو

سنكات( كقد يعزل ىذا الفرؽ إلى أف لمخبرة التعميمية دكرا كبيرا  10-5سنكات فأكثر( كفئة ) 10)

كتأثيرا كاضحان في  تحديد درجة ممارسة مديرم المدارس لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت. ألف 

رة التطكر التكنكلكجي  كلمست الفرؽ الكبير في طرؽ اإلدارة كتأثير دخكؿ ىذه الفئة عاصرت فت

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، 

اصركا الثكرة كالتكسع التكنكلكجي مف بداياتو في مدارسيـ كبالتالي يككنكا ىـ األكثر أك ألنيـ ع

 خبرة بتقييـ أداء مديرييـ كخصكصا في مجاؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت. 

دراسة  (2012( كدراسة عكدة )2011دراسة القرني)الدراسة مع ىذه نتائج  اختمفت

التي كشفت عف عدـ  فركؽ ذات دللة إحصائية  (2014أبك شايشة ) دراسةك  (2013) الحراحشة

تكظيؼ مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات  لدم عينة الدراسة في درجة

حيث التفاؽ فمـ تجد الباحثة أم دراسة اتفقت نتائجيا مع نتيجة ىذه مف أما  كالتصالت.

 الدراسة. 
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 ميمتغير المؤىل العم -

كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل  عدـ ( إلى11في الجدكؿ ) أشارت النتائج         

(1012≥α)  لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية في في منطقة الجبؿ الغربي

 لمتغير المؤىؿ العممي، استنادان  عمميف تبعان مف كجية نظر المتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت ل

  .(0.956( كبدرجة دللة )0.045إذ بمغت ) إلى قيمة )ؼ( المحسكبة

تكنكلكجيا المعمكمات كقد يعزل ىذا إلى أف المعمميف لدييـ تصكر إيجابي عف أىمية 

تعزل ىذه النتيجة إلى أف ، ك إلدارية لممؤسسة التربكيةكدكرىا في تحقيؽ األىداؼ اكالتصالت 

( مف جيؿ الشباب الجيؿ الذم صاحب ظيكر بكالكريكسك  يدبمكـ عالمعظـ المعمميف مف حممة )

. اب في تعرؼ الجديد كمعرفة أبعادهعف رغبة الشب ، فضالن لكجيا كاستخداماتيا كعرؼ منافعياالتكنك 

)ماجستير( فيؤلء فضال عف امتالكيـ المعرفة المعمميف مف حممة الشيادة العميا فيما يتعمؽ ب

دـ ميـ تـ افادىـ لمدراسة بالدكؿ األكربية كشاىدك التطكر كالتقمعظكأف  ،كالميارة في اختصاصاتيـ

سعة اطالعيـ عمى مجالت متعددة كمتنكعة مف المعرفة فإف ك  الذم تشيده مؤسساتيـ التربكية

ركرتيا في العمؿ كض تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالتلدييـ خبرة قد تمكنيـ مف إدراؾ أىمية 

              .اإلدارم التربكم

كدراسة ( 2014كدراسة ابك شايشة )( 2011دراسة القرني)مع الدراسة ىذه نتائج  اتفقت

فركؽ كجكد  عدـب (2013) دراسة الحراحشةك  (2012كدراسة عكدة )Robert) ،2011) ركبرت

تكظيؼ مديرم المدارس الثانكية الحككمية  ذات دللة إحصائية لدم عينة الدراسة في درجة

 .ت كالتصالتلتكنكلكجيا المعمكما
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( لمستوى االبداع α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة ) ىناك ىل  

االداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجية نظر المعممين ُتعزى لممتغّيرات التّالية : 

 (؟.  ، المؤىل العممي )الجنس، الخبرة

 ك اآلتي: عف ىذا السؤاؿ عمى النح اإلجابةت تمّ 

 متغير الجنس: -1

( إلى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند 12في الجدكؿ )لختبار التائي انتائج  أظيرت     

لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية  اإلدارم اإلبداع(  لمستكل α ≤ 0.05درجة )

إذ (، 0.012ة دللة )( كبدرج2.526نظر المعمميف استنادان إلى قيمة )ت( المحسكبة إذ بمغت )

كقد يعزل السبب إلى أف المعمميف  كاف الفرؽ لصالح الذككر بدليؿ ارتفاع متكسطيـ الحسابي.

لدييف اىتماـ أكثر بعمميـ مف المعممات بما يجرم داخؿ المدرسة مف نشاطات كممارسات إدارية 

ارسات اإلدارية. كقد يبدكف اىتماما فعميا بالنشاطات كالمم ل الالتيعمى العكس مف المعممات 

لتأثير  نتيجةك قد تمفت انتباه المعمميف  إلى أف اإلبداع اإلدارم كممارسةتعزل ىذه النتيجة أيضا 

  .الكظيفة اإلدارية أكثر لممعمميف مةمالءالبيئة الجتماعية كجدت 

 (2013) كدراسة عزازم( 2013جرادات )أبك دلبكح ك  الدراسة مع دراسةىذه اتفقت نتائج 

تعزل لمتغير الجنس  أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية لدم عينة الدراسة التي

التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات  (2013)دراسة الديحاني  (2012كاختمفت مع دراسة شقكرة )

   دللة إحصائية لدم عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنس.

متغير الخبرة -2  

فركؽ ذات دللة إحصائية عند درجة  جكدعدـ ك  (17أظيرت النتائج في الجدكؿ )

(0.05≥α ) مية مف كجية نظر لدل مديرم المدارس الثانكية الحكك  اإلدارم اإلبداعمستكل في
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 بيا الذم قامتالتغيير اإلدارم  عاصرك فترة اتالنتيجة ألف أصحاب ىذه الفئ كتعزل ،المعمميف

 استجابةن  العتياديةير أساليب العمؿ تغيفي  التي ساىمت ،المؤسسات التربكية في السنكات السابقة

، كتحسيف مستكل ادائيا فيياكخدمة مصالح المدرسة كتحقؽ التميز كاإلبداع  لمتطمبات العصر.

 تمبية احتياجات المجتمع المحيط بيا.لكفاعميتيا كزيادة جكدة مخرجاتيا 

 كالرعكد ( الحجابا2013) دراسة جمكلي (2013)دراسة الديحاني  كاتفقت نتائج الدراسة

التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية لدم عينة الدراسة تعزل لمتغير  (2011)

أبك دلبكح دراسة ك  (2012( كدراسة شقكرة )2010مع دارسة جبر)نتائج ىذه كاختمفت الخبرة، 

 .(2013) دراسة عزازمك  (2013كجرادات )

 متغير المؤىل العممي  -3

( كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية 15األحادم في الجدكؿ )أظيرت نتائج تحميؿ التبايف 

لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية مف كجية  اإلدارم اإلبداعلمستكل  (α≤1012)عند مستكل 

 (.0.000(، كبدرجة دللة )10.179استنادان إلى قيمة ؼ المحسكبة إذ بمغت )  ،نظر المعمميف

فئة  كانت لصالح ختبار شيفيوا ركؽ باستخداـالف عائديوأف  ى( إل16) كأشار الجدكؿ

متغيرا مؤثرا في تحديد درجة ممارسة  متغير المؤىؿ العممييعد إذ  ، كفئة )دبمـك عالي( (ماجستير)

كصؼ ممارسة المديريف لإلبداع اإلدارم  اختمفت الراء حكؿك ، مديرم المدارس لإلبداع اإلدارم

كاختالؼ المدارس التعميمية التى التحقكا ـ الدراسي اختالؼ مستكل تحصيميلدل المعمميف نتيجة 

  بيا.

 دراسة الحجابا كالرعكدك ( 2013جرادات )أبك دلبكح ك اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 

التي أظيرت كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية لدم عينة الدراسة تعزل لمتغير المؤىؿ  (،2011)

  .(2013) ة عزازمدراسك  (2010) دارسة جبر كاختمفت مع .العممي
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 التوصيات:

 :يأتينتائج الدراسة فإف الباحثة تكصي بما  بناء عمى ما تكصمت إليو

ف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية إيف األكؿ الثاني أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال -

 كسطتيفمت كانتا المعمميفمستكل اإلبداع اإلدارم ك الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت 

تدريب مديرم المدارس كلذلؾ يكصى بتنظيـ دكرات تدريبية يككف ىدفيا  المعمميف،  مف كجية نظر

تييئة ىـ عمييا ك مما  عمى امتالؾ ميارة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت بدرجة أفضؿ

  .ممارسة اإلبداع في البيئة المدرسية كالمعنكية المساعدة عمى ةالماديالظركؼ 

بيف درجة ممارسة مديرم المدارس مكجبة  كجكد عالقةالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث  بينت -

، مما يعني اإلدارم إبداعيـالثانكية الحككمية لتكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت كبيف مستكل 

يزة التطكير المستمر إلدارات المدارس لألجبفي العممية التربكية، كعميو يكصى  أىمية المتغيريف

ك تشجيع المديريف المبدعيف  كالمعدات كالبرامج الحديثة بما يتماشي مع التطكر التكنكلكجي

 كتقديـ الحكافز المعنكية كالمادية مف قبؿ كزارة التعميـ أك اإلدارات الكسطى التابعة ليا.

طيا إنشاء منظكمة الكتركنية خاصة بمنطقة الجبؿ الغربي تضـ كافة المعمكمات التعميمية كرب -

  بجميع إدارات المدارس التعميمية.

إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ دراسية أخرم، كبمتغيرات لـ تتناكليا ىذه  -

 الدراسة.
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 المراجع العربية* 

 القراف الكريـ. -

، القاىرة: مجمكعػة ظمةبتكارية لدى الفرد والمنتنمية القدرات اال(. 2004، مدحت )أبك النصر -

 النيؿ العربية.

(. ))مستكل اإلبػداع اإلدارم لػدل مػديرم كمػديرات 2013) جرادات، صفاءأبك دلبكح، مكسى، ك  -

، المنـارة مجمـة ممػيف كالمعممػات العػامميف فييػا((،مدارس منطقػة بنػي كنانػة مػف كجيػة نظػر المع

19 (2).9-37 

ــدرجــة  .(5102)أبػػك شايشػػة، سػػناء نجػػاتي سػػالـ - ــة ف توظي ــة مــديري المــدارس الثانوي الحكومي

الشرؽ جامعة .(، )رسالة ماجستير غير منشكرةمن وجية نظرىمتكنولوجيا المعمومات األردنية ل

 .، األردفاألكسط، عماف

 ، عماف: دار يافا لمنشر كالتكزيع.إدارة الصفوف وتنظيميا (.2001أبك نمره، محمد ) -

المدرســــية فــــي تنميــــة اإلبــــداع فــــي المــــدارس  دور اإلدارة(. 2008بمػػػػكاني، انجػػػػكد شػػػػحادة ) -

 )رسػالة ماجسػتير ،الحكومية في محافظات شمال فمسطين ومعيقاتيا من وجيـة نظـر مـديرييا

 جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.منشكرة (، غير

،عمػػاف: دار كائػػؿ 2، طالحاســوب فــي التعمــيم(. 2007البيػػاتي، عبػػد الجبػػار، عبػػكد، حػػارث ) -

 لمنشر.

المـوارد البشـرية  إدارةأثر تكنولوجيـا المعمومـات عمـى فاعميـة (. 2007) س مشػؿالتمياط، حكا -

 .األردف، األردنيةالجامعة  (،منشكرة غير )رسالة ماجستيرفي المممكة العربية السعودية، 
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ـــــدخل إدارة الجـــــودة الشـــــاممة  (.2002تكفيػػػػػؽ، محمػػػػػد عبػػػػػد المحسػػػػػف ) - ـــــة الجـــــودة: م مراقب

  .العربيدار الفكر  ، القاىرة:9111وأيزو

( أسػػػاليب إدارة الصػػػراع التنظيمػػػي كعالقتيػػػا باإلبػػػداع اإلدارم 20013الجعػػػافرة، صػػػفاء جميػػػؿ) -

دراســات العمــوم لػدل مػػديرم كمػػديرات المػػدارس الحككميػػة فػػي محافظػة الكػػرؾ مػػف كجيػػة نظػػرىـ.

 (.2)40، التربوية

: دراسة اإلبداع اإلداري و اثره عمى األداء الوظيفي( 2010جبر، عبد الرحمف محمد ) -

، (منشكرةغير  رسالة ماجستير). تطبيقية عمى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية لقطاع غزة

 .، فمسطيفغزة ،الجامعة اإلسالمية

 .لمنشر الفكر، عّماف: دار 1، طتعميم التفكير وتطبيقات .(2000) فتحي عبد الرحمف، ركافج -

 ار أسامة لمنشر كالتكزيع.: دعمافتكنولوجيا المعمومات،  (2005الجاسـ، جعفر ) -

 في أثر الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع اإلداري لدي العاممين( 2013جمكلي، أسماء ) -

 جامعة محمد حيضر، بسكرة، الجزائر. :، دراسة حالةالجزائرية العالي التعميم مؤسسات

 ، عّماف: دار حامد لمنشر.1، طالسموك التنظيمي( 2000جكاد، شكقي ) -

  .الشركؽ لمنشر، عّماف: دارة العامة المقارنةاإل( 2000) زيز صالححبثكر،عبد الع -

 الوقـت لـدي مـديري إدارةدور تكنولوجيا المعمومات في (. 2011الحناكم ، إيناس أكـر احمد ) -

، الجامعػة (منشػكرة غيػر رسػالة ماجسػتير)، مدارس وكالة الغوث بمحافظـات عـزة وسـبل تفعيمـو

 السالمية، غزة. 

: دار الكتػاب الجامعػة، 1، طالتكنولوجيا العممية والمعموماتيـة(. 2001محمػكد )الحيمة، محمد  -

 .العيف
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تصور مقترح لتطوير اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس  (.2014) الحارثي، سالـ بف سيؼ -

جامعػة نػػزكم، (،  منشػكرةغيػػر  رسػالة ماجسػتير) .فـي محافظــة شـمال الشــرقية بسـمطنة عمــان

 سمطنة عماف.

، 1، طبرنــامج تنميــة الميــارات اإلداريــة لمســتويات اإلدارة العميــا( 2011) اـز محمػػدحػػافظ، حػػ -

 عماف: المكتب العربي لممعارؼ.

عمػػاف: دار أسػػامو لمنشػػر  ،1، طىندســة الوســائل التعميميــة(. 2009) حجػػازم، عبػػد المعطػػي -

 كالتكزيع. 

 .تكزيععماف: دار حامد لمنشر كال، 2ط ،إدارة المنظمات (.2010حريـ، حسيف ) -

 - .دار الصفاء لمنشر كالتكزيع :عماف ،1طالسموك التنظيمي، ( 2002) حمكد، خضير كاظـ -

درجة استخداـ الحاسكب فػي اإلدارة المدرسػية مػف كجيػة نظػر ( 2013)، محمد عبكد الحراحشة -

، مجمـــة المنـــارة(، منشػػػكرة رسػػػالة ماجسػػػتير) مػػػديرم المػػػدارس فػػػي محافظػػػة المفػػػرؽ فػػػي األردف

 .(2)19 المجمد

،عمػاف: دار الثقافػة 1، طإدارة التغييـر فـي المؤسسـات التربويـة( 2011الحريرم، رافػدة عمػر ) -

 لمنشر كالتكزيع.

مركػػز  القػػاىرة:، 2ج ،التفكيــر اإلبــداعي(.2004خبػػراء مركػػز الخبػػرات المينيػػة لػػإلدارة بميػػؾ ) -

 (.بميؾ) الخبرات المينية لإلدارة

 .لمنشر كالتكزيع أساموعماف: دار  ،1ط، اإلبداع اإلداري (2009) خيراهلل، جماؿ -

 .لمنشر كالتكزيع المسيرة : دارعماف ،1ط، القيادة التربويو( 2012دكاني، كماؿ سميـ ) -
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درجـة المنـاخ التنظيمـي فـي المـدارس الثانويـة وعالقتيـا بدرجـة  (2013)الديحاني، عمي فيد  -

جامعػػة ، (منشػػكرةغيػػر ر رسػػالة ماجسػػتي)، مــن وجيــة نظــر المعممــين نمــديريمل اإلبــداع اإلداري

 . عماف، األردف، شرؽ األكسطال

: دار المسيرة ، عماف2، طنظم المعمومات المحاسبية(. 2014الذيبة، زياد )ك  الرمحي، نضاؿ، -

 لمنشر. 

التمكـــين اإلداري وعالقتـــو باإلبـــداع اإلداري لـــدي جميـــع  .(2013)يكسػػػؼ إسػػػماعيؿ ، الزاممػػػي -

، (منشػكرةغيػر  ماجسػتير رسػالة). ة في محافظـات غـزةمديري المدارس في وكالة الغوث الدولي

 جامعة األزىر، غزة.

 ،1، طاإلدارة المدرسية والصفية، منظور الجودة الشاممة(. 2008عباس) إبراىيـالزىيرم،  -

 دار الفكر العربي. عماف:

ر ، عّمػاف: دادارة اإللكترونيـةاإل( 2008) خالػد إبػراىيـ السالمي، عالء عبد الرزاؽ، كالسميطي، -

  .لمنشر كائؿ

  عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. ،1، طاإلبداع اإلداري (.2011) السكارنة، بالؿ خمؼ -

: قرطبة ، الرياض4، طمبادئ اإلبداع (.2004) محمد أكـر ،كالعدلكني ، طارؽ محمدالسكيداف -

 لمنشر كالتكزيع.

نت في ميادين التربية استخدام الحاسوب واإلنتر  (.2007) سعادة، جكدت كالسرطاكم، محمد  -

 دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع. ، عماف:والتعميم

دار صػػفاء  عمػػاف: ،1ط مقدمــة فــي نظــم المعمومــات اإلداريــة، (2004) الشػػرماف، زيػػاد محمػػد -

 لمنشر كالتكزيع.
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ــديري المــدارس  (2012شػػقكره، منيػػر حسػػف ) - ــدى م ــداع اإلداري ل ــا باإلب ــر وعالقتي إدارة التغيي

، جامعػة (منشػكرةغيػر  ماجسػتير رسػالة)ات غزة من وجية نظـر المعممـين. محافظ يالثانوية ف

 األزىر، غزة.

الحاسـوب ( 2010الصرايرة، خالد، المجالي، محمد، صالح، مكسى، المصاصمة، عبد الكػريـ ) -

 : دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. ، عماف1ط في اإلدارة المدرسية،

، اإلسػػػػكندرية، مصػػػػر: دار الفكػػػػر إلبداعيــــةقيــــادة اإلداريــــة واال .(2006الصػػػػيرفي، محمػػػػد ) -

 الجامعي.

: دار كائؿ ، عماف، األردف1، طالمدخل إلي نظم المعمومات اإلدارية .(2005محمد ) الطائي، -

 لمنشر.

: دار المسػػيرة ردف، عمػػاف، األ2، طتنميــة قــدرات التفكيــر اإلبــداعي .(2004محمػػد ) الطيطػػي، -

 لمنشر كالتكزيع.

، األردف : دار المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات واإلنترنت (.2010) قنديمجيعامر،  -

  المناىج لمنشر كالتكزيع .

ة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل دكر القياد(. 5112، فايز كماؿ )العاجز، فؤاد عمي كشمداف -

     ورقة بحثية مقدمة لممؤتمر العممي ،معممي مدارس المرحمة الثانكية في قطاع غزة

 .(0) 8، عماف، األردفس لرعاية الموىوبين والمتفوقين، ادالس

الحديثة وسيكولوجية النظم  اإلدارة .(2010) العبيدم، محمد، جاسـ، ألء، الشيباني، عريبي -

 ، عماف: ديبكنك لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 1، طواألبداع

 كالتكزيع. ة لمنشردار الثقاف :، عمافالمدخل إلي اإلبداع (.2006) عبد العزيز، سعيد -
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الـوظيفي  لرضـااإلبداع اإلداري لمديري وعالقتـو با مستوى(. 2012) سحر احمد عمػي، عزازم -

 .عماف، األردف، جامعة عماف العربية، (منشكرة غير رسالة ماجستير). لمعممي مدارسيم

م اإلبـــداع اإلداري وعالقتـــو بـــاألداء الـــوظيفي لمـــديري القطـــاع العـــا(. 2009) ، تكفيػػػؽالعجمػػػة -

، اإلسػالمية، الجامعػة (منشػكرة غيػر رسػالة ماجسػتير). "دراسة تطبيقية عمـى وزارات قطـاع غـزة

 غزة.

اإلدارة المدرســــية الحديثــــة مفاىيميــــا النظريــــة وتطبيقاتيــــا  (.2016عطػػػػكم، جػػػػكدت عػػػػزة ) -

 ، دار الثقافة لمنشر.، عماف11، طالعممية

 الشػػركؽ: دار دمشػػؽ، التربويــةعمميــات اإلداريــة فــي المؤسســات ال(. 2007) صػػالح، ميمػػاتع -

 .لمنشر

ـــات األعمـــال .(2005العميػػػاف، محمػػػد سػػػميماف ) - ـــي منظم ،عمػػػاف، 3، طالســـموك التنظيمـــي ف

 األردف: دار كائؿ لمنشر.

مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس في شمال المممكة (. 2009، عكاد ىميؿ )العنزم -

ــة الســعودية مــن وجيــة نظــر المعممــين والمشــ رسػػالة ماجسػػتير غيػػر ) ،رفين التربــويينالعربي

 جامعة اليرمكؾ، اربد، األردف. منشكرة(

واقـع اسـتخدام تكنولوجيـا المعمومـات واالتصـال وعوائـق (. 2012عكدة ، مػراد سػميماف عػكدة ) -

رسػػالة ردن، ممــات مــدارس تربيــة لــواء الشــوبك األ اســتخداميا فــي التــدريس لــدي معممــي ومع

 ة البمقاء التطبيقية، الشكبؾ، األردف.. جامع(منشكرة غير ماجستير)

تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا.  .(2002قنديمجي، عامر إبراىيـ، السامرائي، إيماف فاضؿ )  -

 ، عماف: الكراؽ لمنشر كالتكزيع.1ط
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 المؤتمر العربـي الثالـث فـي اإلدارة القياديـة إلىورقة عمل مقدمة ( ))2002القاسمي، أميمة ) -

 ، لبناف. ((، المنعقد في بيركتالشفافيةديد في ظل النزاىة و بداعية والتجاإل

ميارة استخدام الحاسب اآللي لدي مديري المدارس (. 2011القرني، حسف بف حجر) -

رسالة ماجستير )وانعكاسيا عمي تطوير العمل اإلداري،  أىميتيادرجة  .االبتدائية بمدينة جدة

 .، جدة، المممكة العربية السعكدية(منشكرة غير

 .لمنشر دار كائؿ: عماف،5ط، السموك التنظيمي .(2009القريكتي، محمد قاسـ ) -

(. ))المنظكمة التعميمية في ليبيا، عناصر التحميؿ، مكاطف 2012السالـ ) القاللي، عبد -

 .ليبيا ،، طرابمسالمؤتمر الوطني لمتعميم إليورقة مقدمة  ر((اإلخفاؽ، استراتيجية التطك

(. أساســـــــيات التخطــــــــيط التربـــــــوي النظريــــــــة 2009) مػػػػػػػػاؿك ،كفرحػػػػػػػاكم لكحػػػػػػػؿ،لخضػػػػػػػر  -

 .الحراش. الجزائر.والتطبيقية

 اإلسػكندرية: الػدار الجامعيػة1، طمراجعة وتـدقيق نظـم المعمومـات( 2005لطفي، أميف السػيد ) -

 .لمنشر

، إدارة التكنولوجيــا. مفــاىيم . مــداخل. تقنيــات . تطبيقــات عمميــة .(2007الالمػػي، غسػػاف ) -

 ف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع.، عماف، األرد1ط

 ،الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورىا في اإلبداع اإلداري(. 2008الميثي، محمد بف عمػي) -

 ، مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية.الفرم أـجامعة  (،)رسالة ماجستير غير منشكرة

 اإلداريوعالقتيا باإلبداع  درجة ممارسة تكنولوجيا المعمومات .(5112، زينة محمكد )محمد -

      ( ، )رسالة ماجستير غير منشكرةلدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في األردن

 .، األردفف العربية لمدراسات العميا، عمافجامعة عما
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 دار صفاء لمنشر كالتكزيع.  :عماف، 1ط، سيكولوجية اإلبداع(. 2005) مساد، عمر -

 بمــدارس المدرســية اإلدارة فــي الحاســوب توظيــف درجــة .(2009) مينػػا، عبػػد الكىػػاب محمػػكد -

 ، غزة، فمسطيف.الجامعة اإلسالميةا، تطويرى وسبل غزة محافظة في الغوث وكالة

مركػػػز الكتػػػاب  :، عمػػػافإعـــداد مـــدير المدرســـة لقيـــادة التغييـــر(. 2003) منػػػى عمػػػاد، ؤتمفمػػػ -

 األكاديمي.

تكنولوجيا المعمومات  استخدام العالقة بين التوجيات نحو (.2004) المؤمني، فايزة -

األردن من وجية نظر العامة في  المدارس الثانويةلدى مديري  التوجيات نحو إدارة التغييرو 

ف العربية لمدراسات جامعة عما ،()أطركحة دكتكراة غير منشكرة. والمعممين فييا المديرين

 ، األردف .العميا، عماف

ر تكنولوجيــــا المعمومــــات واالتصــــاالت فــــي مســــتوي تــــواف. (6004) صػػػػفاء نػػػػايؼ ،المناعسػػػة -

المــدارس الثانويــة الحكوميــة وعالقتيــا بمســتوي اداء الميمــات االداريــة لممــديرين مــن وجيــة 

، جامعػػة الشػػرؽ (غيػػر منشػػكرة رسػػالة ماجسػػتير)، نظــر المعممــين فــي محافظــة العاصــمة عمــان

 .ردفاأل ،الكسط

((. اإلدارة التربكيػػػة الضػػػركرة القصػػػكل الحاسػػػب اآللػػػي فػػػي))(. 2000)، محمػػػد عبػػػداهلل المنيػػػع -

 .124-112،(57) .الرياض ،مجمة المعرفة

اســتخدام تقنيــة المعمومــات واالتصــاالت فــي دول (. 2002) المكسػػى، عبػػداهلل بػػف عبػػد العزيػػز -

 , الرياض: مكتب التربية العربي.الخميج
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التصػػػاؿ كعكائػػػؽ )) كاقػػػع اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات ك (. 2010النػػػاعبي، سػػػالـ عبػػػداهلل ) -

مجمــة ((. سػػمطنة عمػػاف، السػػتخداـ لػػدل عينػػة مػػف معممػػي كمعممػػات مػػدارس المنطقػػة الداخميػػة

 .41-74، (11)3.البحريف ، جامعةوالنفسية العموم التربوية

 .الكتاب الجامعيدار ،  ،العيف، 2، طاإلبداع(. 2007)زة جالؿ ، عنصر -

جيػا المعمكمػات اإلداريػة المدركػة فػي السػمكؾ (. ))أثػر جػكدة تكنكلك 2008النكاسية، كفى حمكد ) -

: ((. دراســات العمــوم اإلداريــةاإلبػػداعي لػػدل مسػػتخدمي المعمكمػػات فػػي جامعػػة البمقػػاء التطبيقيػػة

36،2. 

كيـــف تكـــون مبـــدعا ،  ميـــارات التفكيـــر االبتكـــاري.. (1977) ىػػػالؿ، محمػػػد عبػػػد الغنػػػي حسػػػف -

 القاىرة، مركز تطكير اإلدارة كالتنمية.

 العيف:دار الكتاب الجامعي.، . إكتشافو. تنميتواإلبداع. ماىيتو .(2007) يدز ، اليكيدم -

، أساسيات نظـم المعمومـات اإلداريـة وتكنولوجيـا المعمومـات المعمومـات(.2009ياسيف، سػعد ) -

 : دار المناىج لمنشر كالتكزيع.عماف، 2ط

 شر كالتكزيع.: بيت األفكار الدكلية لمن، الرياضالتفوق اإلداري .(2000يكنس، مكسى ) -
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 (1ممحق )
 يا األوليةأداة الدراسة األولى )استبانو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت( بصورت

 طجامعة الشرق األوس
 كمية العموم التربوية

 قسم اإلدارة والقيادة التربوية 
 األستاذ الدكتور ........................................... المحكم المحترم 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 
 

 تحية طيبة وبعد: 
 

لتكنولوجيا  مديري المدارس الثانوية الحكوميةدرجة ممارسة تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "

. 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 

الباحثة استبانتيف، الستبانة األكلى عف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا طكرت 

ف بدائؿ  المعمكمات، أما الستبانة الثانية فيي لقياس مستكل اإلبداع اإلدارم، كستكزع الستبانتاف عمى المعمميف، كا 

كنظرا لما تتمتعكف بو مف خبرة كمعرفة كدراية في مجاؿ  ؽ،اإلجابة لالستبانتيف ىي. مكافؽ بشدة، مكافؽ، غير مكاف

 الدراسة مف حيث اآلتي : تياختصاصكـ أرجك إبداء رأيكـ في أدا

 . 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 :

 

 الجنس                       ذكر               أنثى      .0

 

 سنوات 5الخبرة                               أقل من  .7

سنوات 01سنوات ــــ  أقل من  5من                                                   
 

سنوات فأكثر 01من                                                   
 
 

 بكالوريوس             المؤىل العممي            .3

دبموم عال                                                      

                                 ماجستير
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 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمديري المدارس بصيغتيا األولية ةدرجة ممارس استبانو
بحاجة  صالحية الفقرة الفقرة الرقم

 إلى تعديل
التعديل 
غير  صالحة المقترح

 صالحة
لدل مدير المدرسة الميارة كالقدرة في استخداـ الحاسكب  1

 إثناء عممو.
    

يستخدـ مدير المدرسة قكاعد البيانات لحفظ المعمكمات  2
 لمطمبة كالمعمميف كالعامميف بالمدرسة.

    

يمتمؾ مدير المدرسة  ميارة تقديـ العركض التقديمية في  3
 الجتماعات كالندكات.

    

     . Emailيستخدـ مدير المدرسة  البريد اإللكتركني  4
ميان عمى البرامج كالتطبيقات الحاسكبية يعتمد مدير المدرسة ك 5

 في تأدية عممة.
    

يمتمؾ مدير المدرسة الميارة في استخداـ التطبيقات  6
 كالبرمجيات حديثة لخدمة اإلدارة بطريقة إلكتركنية.

    

مدير المدرسة أجيزة الحاسكب المتطكرة. ريكف 7      
ة يحث مدير المدرسة المعمميف عمي استخداـ الشبك 8

اإللكتركنية لتبادؿ المراسالت داخؿ المدرسة، كالتقميؿ مف 
 األعماؿ الكرقية.

    

يكفر مدير المدرسة النماذج اللكتركنية الجاىزة التي تكفر  9
 الكقت كالجيد.

    

     يقـك مدير المدرسة  بإعداد خطة المدرسية إلكتركنيا. 10
داخمية لمتعامؿ  يكفر مدير المدرسة  شبكة اتصاؿ الكتركنية 11

 مع العامميف بالمدرسة.
    

تتكفر مدير المدرسة خدمة النترنت داخؿ المدرسة بصفة  12
 مستمرة.

    

يكفر مدير المدرسة فرؽ الصيانة لألجيزة الحاسكب  13
 كتطبيقاتيا كشبكاتيا.

    

يعمؿ مدير المدرسة  عمي تحديث التطبيقات الحاسكبية  14
 بشكؿ دكرم.

    

يعتمد مدير المدرسة عمي التطبيقات الحاسكبية كما تكفره  15
 مف معمكمات لتخاذ القرارات.
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يقـك مدير المدرسة بإرساؿ الميمات التعميمات لممعمميف  16
 كالعامميف بالمدرسة الكتركنيا.

    

يتابع  األنشطة التي يجرييا المعمـ كالطمبة بشكؿ يكمي عف  17
 طريؽ شبكة النترنت.

    

يشجع مدير المدرسة المعمميف عمى استخداـ تكنكلكجيا  18
.إعماليـالمعمكمات ألداء   

    

يستخدـ مدير المدرسة تكنكلكجيا  المعمكمات لمتابعة خطط  19
 المعمميف  الفصمية كاليكمية كالسنكية .

    

     يكفر مدير المدرسة بريد الكتركني خاص بكؿ مكظؼ. 20
رسة عمي حكسبة جميع مكجكدات المدرسة يعمؿ مدير المد 21

الحاسكب.  أجيزةعمي   
    

الطمبة عف طريؽ كسائؿ  أمكريتـ التكاصؿ بيف  كأكلياء  22
 التصاؿ اللكتركني.

    

     يكفر مدير المدرسة ممفات الكتركنية لمطمبة.  23
نتائج الطمبة الكتركنيا عف طريؽ   مدير المدرسة يعرض 24

الكطني لكؿ طالب.منظكمة الرقـ   
    

عمي تنمية إبداعات المعمميف الحاسكبية.  مدير المدرسةيقـك  25      
يكفر مدير المدرسة دكرات تدريبو لتأىيؿ المعمميف في مجاؿ  27

 استخداـ األجيزة كالمعدات اإللكتركنية الحديثة .
    

يتكافر في المدرسة البرمجيات التكنكلكجية مف أجيزة   28
اميرات المراقبة.عرض كك  

    

يقـك مدير المدرسة بإرساؿ التقارير المدرسية إلكتركنيا إلى  29
 اإلدارة العميا.

    

يكجد مكقع الكتركني لممدرسة عمى الشبكة العالمية  30
 )اإلنترنت(.

    

يتكفر ربط إلكتركني  بيف المدرسة كمكاتب التربية كالتعميـ   31
 التابعة ليا.

    

ؿ مدير المدرسة مع المعمميف عبر البريد اإللكتركني.يتكاص 32      
يقـك مدير المدرسة بمتابعة حضكر كانصراؼ المعمميف  33

 الكتركنيان.
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 (2ممحق )
( بصورتيا استبانو اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية الحكوميةأداة الدراسة الثانية )

 األولية
 

ةصالحية الفقر  الفقرة الرقم بحاجة إلى  
 تعديل

 التعديل المقترح
غير  صالحة

 صالحة
يسعى مدير المدرسة  لمتجديد دائما إلنجاز األعماؿ  1

 المدرسية.
    

يمتمؾ مدير المدرسة  الميارة في النقاش كالحكار كالقدرة  2
 عمى اإلقناع.

    

     يتصؼ مدير المدرسة  بالطالقة في التعبير عف أفكاره. 4
المدرسة  مع المعمميف بسيكلة ركيؼ مدييت 5      
. اإلقناعالمدرسة المقدرة عمى  ريمتمؾ مدي 6      
يعمؿ مدير المدرسة عمى إيجاد قنكات اتصاؿ مع  7

 العامميف .
    

     ييي  مدير المدرسة  بيئة مناسبة لإلبداع. 8
بتحفيز كدعـ األفكار المبدعة داخؿ  مدرسةلايقـك مدير  9

سة.المدر   
    

المدرسة  عمى تعزيز ثقة المعمميف بأنفسيـ  ريعمؿ مدي 10
. 

    

يتعامؿ مدير المدرسة مع المشكالت التي تكاجيو   11
 بصبر.

    

لدل مدير المدرسة بعد نظر لمتنبؤ لممشكالت التي  12
 ستكاجو المدرسة قبؿ كقكعيا

    

     يرتب مدير المدرسة المشكالت حسب أىميتيا . 13
يمتـز مدير المدرسة بالمكضكعية عند التعامؿ مع  14

 المشكالت التعميمية المختمفة
    

ة خططا لتطكير العممية التربكية يضع مدير المدرس 15      
.يشجع مدير المدرسة العمؿ بركح الفريؽ 16      
المدرسة عمى تنمية ميارات المعمميف   يريساعد مد 17

 كتطكيرىـ الميني .
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يحث مدير المدرسة المعمميف عمى استخداـ أساليب  18
 إبداعية في التدريس.

    

يشكؿ مدير المدرسة فرؽ عمؿ متعددة التخصصات  19
 عند تنفيذ مشركعات تربكية

    

يكفر مدير المدرسة  المكارد لممارسة األنشطة المدرسية  20
 اليادفة لتنمية جكانب اإلبداع

    

معايير محددة لألداء المتميز. يضع مدير المدرسة 21      
األفراد المبدعيف . مدير المدرسة يكاف  22      
لمعمميف لتشجيع الطمبة المبدعيف يشجع مدير المدرسة ا 23      
يشجع مدير المدرسة المعمميف عمى المناقشة لحؿ  24

 المشكالت .
    

المقدرة عمى تصكر البدائؿ  مدير المدرسةيمتمؾ  25
دة لمتعامؿ مع المشكالت .المتعد  

    

إلى إيجاد جك مف التنافس البناء  مدير المدرسةيسعى  26
 بالمدرسة .

    

المقدرة عمى اتخاذ القرارات  مدير المدرسة يمتمؾ 27
 الميمة.

    

يشرؾ مدير المدرسة المعمميف في صنع القرارات  28
 المدرسية .

    

ءات  لمناقشة عمى إقامة لقا مدير المدرسةيعمؿ  29
 المشكالت الخاصة بالمعمميف .

    

بإعداد سجؿ انجاز شخصي يبرز  مدير المدرسةيقـك  30
 جكانب اإلبداع الميني كالتعميمي لممعمميف

    

     يشارؾ مدير المدرسة في دكرات تدريبية تطكيرية. 31
أف التغيير ظاىرة طبيعية  في  مدير المدرسةيرل  32

.المؤسسة التربكية  
    

المبادرات الفردية اليادفة لتطكير  مدير المدرسةيشجع  33
 العمؿ في المدرسة

    

يمنح مدير المدرسة المعمميف  بعض الصالحيات التي  34
 تساعد عمى تنمية اإلبداع

    

المعمميف بأفكار جديدة تساعدىـ   مدير المدرسة يزكد 35
 عمى تطكير أدائيـ .

    

ة الخطط لمساعدة الطمبة في التعرؼ يعد مدير المدرس 36
 عمى اتجاىيـ الميني.

    

     يبتكر مدير المدرسة أفكار جديدة لتطكير العمؿ. 37
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(3الممحق )  
 قائمة بأسماء محكمي أداتي الدراسة 

 الجامعة التخصص االسم الرقم

1.  جامعة الشرؽ األكسط اإلدارة التربكية أ.د عبد الجبار البياني 

2. اس الشريفيعبأ.د    جامعة الشرؽ األكسط اإلدارة التربكية 

3. ممؾ الناظرد.    جامعة الشرؽ األكسط اإلدارة التربكية 

4.  جامعة الشرؽ األكسط تكنكلكجيا التعميـ د. عاطؼ الشرماف 

5.  الجامعة األردنية اإلدارة التربكية أ.د ىاني الطكيؿ 

6. عاطؼ مقابمو أ.د  العربيةجامعة عماف   تخطيط تربكم   

7.  جامعة عماف العربية اإلدارة التربكية د. فاطمة جعفر 

8. محمد العمايرةد.    جامعة عماف العربية اإلدارة التربكية  

9.  الجامعة األردنية اإلدارة التربكية د. محمد صايؿ الزيكد 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

107 

 (4الممحق )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

المعممة يأخي المعمـ / أخت  
  عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو السالـ

 تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف:

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
. كذلؾ استكمالن وعالقتيا بمستوي اإلبداع اإلداري من وجية نظر معممييم بمنطقة الجبل الغربي

في اإلدارة التربكية مف جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات  تيرلمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجس
العميا. لذلؾ ترجك الباحثة التكـر بتعبئة الستبانة المرفقة بدقة كمكضكعية دكف ذكر السـ عممان بأف 

نما يقتصر استخداميا لمبحث العممي فقط.  المعمكمات التي يتـ جمعيا ليست لمتداكؿ كا 
ارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية لتكنكلكجيا عف درجة مم االستبانة األولي

مديرم عف مستكل اإلبداع اإلدارم لدل  واالستبانة الثانية (20المعمكمات كالتصالت كتتككف مف)
( فقرة يرجى التكـر باإلجابة عف فقرات الستبانتيف  23كتتككف مف)المدارس الثانكية الحككمية 

الذم يعكس رأيؾ في درجة ممارسة تكنكلكجيا المعمكمات  ( في المكاف المخصصX) إشارةبكضع 
 لدل مدير المدرسة الثانكية. اإلدارمكالتصالت كمستكم اإلبداع 

 
 

 مثال:

 بدرجة الفقرة الرقم
 عالية جداً 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جدا

يتصؼ مدير المدرسة بالطالقة في التعبير  0
 عف أفكاره.

x     
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:القسم األول : المعمومات الشخصية   

 

 الجنس                       ذكر               أنثى      -0

 

 سنوات 5الخبرة                               أقل من  -7

سنوات 01سنوات ــــ  أقل من  5من                                           
 

سنوات فأكثر 01من                                           
 
 

 دبموم عال   المؤىل العممي                  -3

                               بكالوريوس

ماجستير                
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 بصورتيا النيائية )تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت( أسئمة االستبانة األولى

بدرجة  الفقرة الرقم
عالية 
 جدا  

رجةبد  
 عالية

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة

 بدرجة
 ضعيفة
 جدا  

      يستخدـ مدير المدرسة الحاسكب في عممو بميارة . 1
يستخدـ مدير المدرسة قكاعد البيانات لحفظ المعمكمات   2

 )لمطمبة كالمعمميف كالعامميف( بالمدرسة.
     

 يمتمؾ مدير المدرسة ميارة تقديـ العركض التقديمية في 3
 الجتماعات كالندكات.

     

      .Emailيستخدـ مدير المدرسة البريد اإللكتركني  4
      يعتمد مدير المدرسة البرامج الحاسكبية في تأدية عممة. 5
يمتمؾ مدير المدرسة ميارة استخداـ البرمجيات الحديثة  6

 لخدمة اإلدارة بطريقة إلكتركنية.
     

الحاسكب المتطكرة في مدرستو. ةأجيز يكفر مدير المدرسة  7       
يكفر مدير المدرسة شبكة اتصاؿ الكتركنية داخمية لمتعامؿ  8

 مع العامميف بالمدرسة.
     

يكفر مدير المدرسة النماذج اللكتركنية الجاىزة التي تكفر  9
 الكقت كالجيد.

     

      يقـك مدير المدرسة بإعداد خطة المدرسية إلكتركنيان. 10
يحث مدير المدرسة المعمميف عمي استخداـ الشبكة  11

اإللكتركنية لتبادؿ المراسالت داخؿ المدرسة لمتقميؿ مف 
 األعماؿ الكرقية.

     

يقـك مدير المدرسة بالرد عمى )المراسالت كالستفسارات(  12
 الكاردة إليو الكتركنيان.

     

مرة. تتكفر خدمة النترنت داخؿ المدرسة بصفة مست 13       
يكجد مكقع الكتركني لممدرسة عمى الشبكة  14

 العالمية)النترنت(.
     

يكفر مدير المدرسة فرؽ الصيانة )ألجيزة الحاسكب  15
 كتطبيقاتيا كشبكاتيا(.

     

يكفر مدير المدرسة البرمجيات التكنكلكجية )كأجيزة العرض  16
 ككاميرات المراقبة(.

     

     رسة عمى حكسبة جميع مكجكدات المدرسة يعمؿ مدير المد 17
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 عمى أجيزة الحاسكب.
يتابع مدير المدرسة األنشطة التي يجرييا المعمـ كالطمبة  18

 بشكؿ يكمي عف طريؽ شبكة النترنت.
     

يشجع مدير المدرسة المعمميف عمى استخداـ تكنكلكجيا  19
.أعماليـالمعمكمات ألداء   

     

مدرسة تكنكلكجيا المعمكمات كالتصالت يستخدـ مدير ال 20
 لمتابعة خطط المعمميف  )اليكمية ك الفصمية كالسنكية (.

     

      يكفر مدير المدرسة بريدان الكتركنيان خاص بكؿ مكظؼ 21
      يكفر مدير المدرسة ممفات الكتركنية لمطمبة. 22
ؽ يعرض مدير المدرسة نتائج الطمبة الكتركنيان عف طري 23

 منظكمة الرقـ الكطني لكؿ طالب.
     

الطمبة عف  أمكريتـ التكاصؿ بيف مدير المدرسة كأكلياء   24
 طريؽ كسائؿ التصاؿ اللكتركني.

     

يعتمد مدير المدرسة عمي التطبيقات الحاسكبية كما تكفره مف  25
 معمكمات لصناعة القرارات.

     

المعمميف الحاسكبية. عاتإبدايقـك مدير المدرسة عمى تنمية  26       
يكفر مدير المدرسة دكرات تدريبو لتأىيؿ المعمميف في مجاؿ  27

 استخداـ األجيزة اإللكتركنية الحديثة.
     

      يتابع مدير المدرسة دكاـ المعمميف الكتركنيان. 28
يرسؿ مدير المدرسة التقارير المدرسية إلكتركنيان إلى اإلدارة  29

 العميا.
     

يتكفر ربط إلكتركني بيف المدرسة كمكاتب التربية كالتعميـ  30
 التابع ليا.
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 (5الممحق )
 الثانية اإلبداع اإلداري بصورتيا النيائية أسئمة االستبانو

بدرجة  الفقرة الرقم
عالية 
 جدا  

 بدرجة
 عالية

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة

 بدرجة
 ضعيفة
 جدا  

      أفكاره.مدرسة بالطالقة في التعبير عف مدير ال يتصؼ 1

      يسعى مدير المدرسة لمتجديد دائمان إلنجاز األعماؿ. 2

يمتمؾ مدير المدرسة الميارة في )النقاش كالحكار  3
 كالمقدرة عمى اإلقناع(.

     

يقـك مدير المدرسة بطرح أفكار جديدة متميزة يقدميا  4
 في مجاؿ عممو.

     

مدير المدرسة المقدرة عمى اتخاذ القرارات يمتمؾ  5
 .الميمة

     

      يتكيؼ مدير المدرسة مع المعمميف بسيكلة. 6

يعمؿ مدير المدرسة عمى إيجاد قنكات اتصاؿ مع  7
 العامميف.

     

      يعمؿ مدير المدرسة عمى تعزيز ثقة المعمميف بأنفسيـ. 8

ميف في صناعة مشاركة المعم يعمؿ مدير المدرسة عمى 9
 القرارات المدرسية

     

      ييي  مدير المدرسة بيئة مناسبة لإلبداع. 10

المعمميف بعض الصالحيات التي  يمنح مدير المدرسة 11
 تساعد عمى تنمية اإلبداع اإلدارم لدييـ.

     

عمى تنمية ميارات المعمميف  يساعد مدير المدرسة 12
 لتطكيرىـ الميني.

     

ؿ مدير المدرسة بتحفيز األفكار المبدعة.يعم 13       

      يرتب مدير المدرسة المشكالت حسب أكلكياتيا. 14

يتعامؿ مدير المدرسة مع المشكالت التي تكاجيو  15
 بصبر.

     

لدل مدير المدرسة ب عد نظر لستشراؼ المشكالت  16
 التي ستكاجو المدرسة قبؿ كقكعيا.
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مدرسة بالمكضكعية عند التعامؿ مع يمتـز مدير ال 17
 المشكالت التعميمية المختمفة. 

     

يعمؿ مدير المدرسة عمى تنظيـ لقاءات لمناقشة  18
 المشكالت الخاصة )بالمعمميف كالطمبة(.

     

يمتمؾ مدير المدرسة  المقدرة عمى تصكر األبداؿ  19
 المتعددة لمتعامؿ مع المشكالت.

     

عمى الحكار لحؿ  مدرسة المعمميفيشجع مدير ال 20
 المشكالت التي تكاجييـ

     

      يتقبؿ مدير المدرسة النقد مف اآلخريف. 21

يرل مدير المدرسة أف التغيير ظاىرة طبيعية في  22
 المؤسسة التعميمية.

     

      يضع مدير المدرسة خططان لتطكير العممية التربكية. 23

عمؿ بركح الفريؽ.يشجع مدير المدرسة ال 24       

يشكؿ مدير المدرسة فرؽ عمؿ متعددة التخصصات  25
 عند تنفيذ مشركعات تربكية.

     

يكفر مدير المدرسة المكارد لممارسة األنشطة المدرسية  26
 اليادفة لتعزيز جكانب اإلبداع .

     

      يضع مدير المدرسة معايير محددة لألداء المتميز. 27

دير المدرسة األفراد المبدعيف .يكاف  م 28       
يحث مدير المدرسة المعمميف عمى تعزيز الطمبة  29

 المبدعيف.
     

إلي إيجاد م ناخ مف التنافس البّناء  يسعى مدير المدرسة 30
 بالمدرسة

     

المبادرات الفردية اليادفة لتطكير  يشجع مدير المدرسة 31
 العمؿ في المدرسة

     

دير المدرسة بإعداد سجؿ انجاز شخصي يبرز يقـك م 32
 جكانب اإلبداع الميني التعميمي لممعمميف.

     

      يشارؾ مدير المدرسة في دكرات تدريبية تطكيرية. 33
يسعى مدير المدرسة لمشاركة مؤسسات المجتمع  34

 المحمي في تنفيذ أنشطة إبداعية.
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 (6ممحق رقم )

 من جامعة الشرق األوسط كتاب تسييل ميمة الباحثة
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 (7الممحق رقم )

 وزارة التربية والتعميم الميبيةكتاب تسييل ميمة الباحثة من 


