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 شكر وتقدير

 بسم هللا الرمجن الرحمي

لمي يف لسّ  ي نحن ي العل  مالككر اكر هلل س بحانه مدعاىل اّل مالشّ  م...ع ي محدد  ددم  الّّ امحلد هلل اّل 

ّ كامل رساليت العلديّ ا    ...لد جاح مالتّ خر للّّ أ  ا رصيد  عتربها أ  يت ة ال

ً  عيش احلمل اّل أ  دوقعها مجدت نكيس أ  ال  يف حلظة   جاح الّّ جدلدة  يف  ة   للوقو  ع ى مّ  ي انتظرده وول

 مالتّلد .

 أ هدايف... ساعدد ي لتنليق ة زاخرة ابلعمل ماملعرفة مالككرال بوجود قانات علديّ ا  ملك هذا مل يكمت  

رلق حنو طّ ال دما يلد العون ماملساعدة ممّ  ين قدنوا ياّل ا ىل ... مالعرفان كر دلد  ابلشّ أ  ىل هؤالء ا  

هد ي أ  ىل لك هؤالء ا   ...كامل رساليت املتواضعها  ين نان مهم دمر بب ر يف ّل ا ىل ا... جاحدزي مالّّ العمل مالتّ 

 ...جناز املدزيهذا اال  

بخ  ممل ل اّل ي أ رش  ع ى هذ  الّرحةل.. أ محد فتني أ بوبرمي  ادّلكتور ال س تاذ ا ىل دكتور ي الكاض 

واب الّسعادة أ ن لكتح هل أ بالكرمي أ سأ ل هللا العيل عيّل ابلّّصح ماال رشاد منان خ ر حمكّز  مخ ر دامع.. 

ا للعمل ماملعرفة  ...مالتّوفيق مأ ن جيعهل ذخر 

ر الكب ر م منن نان مهم ادلّ  سادذة منشفنيأ  مسط نن  ق ال  عة الّش نرسة جال  كر اجلزل  لد  ابلشّ أ د

 ...هذ  الّرحةلكامل ا  ع ى 

 مالّشكر نوصول للّك نن أ ندين بّصيحة أ م نساعدة...

 نع لّك احلّب مالتّلدير.

 الباحثة                                                                                    
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 اال هداء

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ل رساليت كاما  جاح يف لد  مالّّ د خطا ي حنو التّ دوح مسدّ د ي الطّ أ مه ي امحلدهلل مالشكر هلل اّل 

... 

 عيلّ  د ي حرفا مملن مهم حّق نن علّ  جناز اىل لكّ د ي هذا اال  أ ه

 ...احجعود حنو مم الّّ العرثات مالّص  ن  ماحلياة ملواهجة لكّ ين مهبوين ال  ي اّل نّ أ  يب م أ  ىل ا  

 جاحن الّّ امئه محصترب  قلعيت ادلّ أ ع  ي ماّل  ...راسة مالبنثادلّ  يف رحةل ىل رشييك مس ّد يا  

 ...هد ي مثار هجد يأ   فاد ي محبييب ىل زميجا  عد مالسّ  مال نان

ىل  ...راشد مبرمي بّايئأ   منور عيوين ابتسانيت منبض حيايت  نن  م رسّ ا 

ىل  ...الغواي وار ق مزايد رب أ خويت مأ حبّيترفلاء ادلّ  ا 

ا أ مج  اللّنظات اليّت ا ىل صدللات  رحةل ادّلراسة ... اللّوايت رافلح ي هبذ  الّرحةل متشاركّا نع 

 دّاثرت بني دنعات  محضاكت....

ىل أ سادذيت ال فاض ... نرباس العمل ماملعرفة  ...ا 

 ...جانعة الّش ق ال مسط ا ىل جانعيت احلبيبة...

 ...جنازهد ي مهم هذا اال  أ  نر جنايح أ  ه نن هيدّ  ىل لكّ ا  

 نع حمبيت مدلدير ي 
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درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة 
 المعّلمينو  شرفينالعاصمة عّمان وعالقتها بالقيم الّتنظيمّية لديهم من وجهة نظر الم

 :إعداد
 ميسم حسن أحمد عّياد

 :إشراف
 األستاذ الّدكتور أحمد فتحي أبوكريم

 الملخص

درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة الّتعرف إلى هدفت الّدراسة 

ولتحقيق  ّلمين.والمع شرفينفي محافظة العاصمة عّمان وعالقتها بالقيم التّنظيمّية لديهم من وجهة نظر الم

( فقرة 59تخدام المنهج الوصفي االرتباطي، عن طريق تطوير استبانة مكّونة من )أهداف الّدراسة تّم اس

وهي )بيئة العمل، الّسلوك االبتكاري، تعامل اإلدارة مع المعّلمين، الّشفافّية  مجاالتموّزعة على ست 

من  لتّأكدا لدى مدير المدرسة، العدالة لدى مدير المدرسة، الثّقة المتبادلة بين المدير والمعّلمين( وتمّ 

الّدراسة على كافة معّلمين ومشرفين المدارس الثّانوّية الخاصة في  صدقهما وثباتهما، ووّزعت أداتا

( مشرًفا ومشرفة، وتّم إسترداد 111معّلما ومعّلمة و) (380محافظة العاصمة عّمان والبالغ عددهم)

( إستبانة من المشرفين الّتربوّيين 86و)( استبانة من معّلمي ومعّلمات المدارس الثّانوّية الخاصة، 294)

( من المعّلمين، %77.04في المدارس الثّانوّية الخاصة، وماتّم استرداده اعتبر عينة الّدراسة، وبنسبة )

 ( من المشرفين الّتربويين.%22.06) ونسبة

خاصة الثّانوّية الأظهرت نتائج الّدراسة أن درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس 

ابي ًطا، إذ بلغ المتوسط الحسفي محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر المشرفين والمعّلمين كان متوس

(، وأن درجة امتالك مديري المدارس الثّانوّية الخاصة للقيم التّنظيمّية من وجهة نظر المشرفين 3.66)



 ل
 

(، ووجود عالقة إيجابّية ذات داللة إحصائّية 3.35، إذ بلغ المتوسط الحسابي )والمعّلمين كان متوسًطا

 بين درجة ممارسة القيادة االبتكارّية والقيم التّنظيمّية.

 .الكلمات المفتاحّية: القيادة االبتكارّية، القائد، القيم، القيم الّتنظيمّية
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of Innovative Leadership Practice of Private 

Secondary School Principals in Governorate of the Capital Amman, and their Relation to 

their Organizational Values from the Point of View of Supervisors and Teachers. 

To the achieve the objective of the study, the researcher used the descriptive 

approach to the study, and distributed questionnaires, it was consisting of (52) paragraphs 

divided into six axes: (Work environment, Innovative behavior,  

Management treats teachers, Transparency of the Director, Justice of the Director, 

Mutual trust between the manager and the teacher). The questionnaires was distributed to 

all school teachers in the private school in the Capital of Amman who were about (380), 

and to all educational supervisors in the private school in the Capital of Amman who were 

(111), about the questionnaires distributed for the teachers, we retrieved (294) in the rate 

of (77.04%), and about the questionnaires distributed for the educational supervisors, we 

retrieved (86) in rate of (22.06%).  

So this study aimed to understanding of the subject of organizational values through 

exposure to different concepts and highlighting the most important stages in the 

development of organizational values and their classification, and to understanding what 

Innovative Leadreship mean, and how it can make the school develop to the best 

standered. 

Keywords: Innovative Leadreship, Leadreship, values, and organizational values.
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها
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 الفصل األّول
 خلفية الّدراسة وأهميتها

 المقدمة

عليها حتمّية الّتجديد  على القائمين حالي ظروف بيئّية تفرضالتواجه المنّظمات في الوقت 

يم التّنظيمّية مع االحتفاظ بالق والّتماشي معهاواالبتكار والّتغيير لمساعدتها على مواجهة هذه الّظروف 

العطاء  لىع لمؤّسسةا وهذا يساعد المنّظمة أواّلتي بدأت بالّتالشي نتيجة هذا الّتطور واالبتكار، 

ى أصبحت الحاجة إللمشكالت المتوّقع حدوثها وظهورها فتكون قادرة على حّل او بشكل أفضل، 

 .وضرورّية، مع توفير بيئة إدارّية جيدة تثير ابتكار األفراد فيهاة الّتطور واالبتكار حاجد ملحّ 

في عصرنا الحديث مطالبون بالّتغيير واالبتكار وفتح المجال  ؤّسساتلذلك فإّن قادة الم    

أمام العاملين للمشاركة في مواكبة الّتطور وابتكار أساليب وطرق عمل تعمل على ضمان استمرارّية 

المنّظمة والعمل على رعاية األفكار المبتكرة ومتابعة تطبيقها، وذلك لضمان نجاح عملّيات الّتغيير 

د المتاحة الموار ومة الّتغيير بأشكالها المتعّددة، وضمان االستفادة القصوى من من مقاالمرجّوة والحّد 

 (.2018)أبو عجوة،

ائد أن على عاتق القادة األكاديميين، فعلى الق االبتكارّيةيقع الّدور األساسي لتحقيق القيادة    

ا هو جديد لعمل وينظر إلى كّل ميكون مبتكر يتسم بالمثابرة، إذ يلزم عليه إدراك أهمية االبتكار في ا

ويهتم بأساليب التّفكير الجديدة، ويعمل على توظيفها حّتى يتسّنى له رفع الكفاءات اإلنتاجّية للعاملين 

دارة األزمات حّتى يتمّكن  معه من إداريين وأعضاء هيئة تدريس، ويحّرك األفكار ويتالفى المشكالت وا 

 (.2017هراني،من مواكبة الّتطور والّسير معه )الشّ 
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ويمثل االبتكار األساس في تحسين القدرة على اتخاذ القرار فيما يتعّلق بسلوكّيات العاملين 

وتصرفاتهم ومدى انجازهم لألعمال الموّكلة لهم، كما ويخضع لعملّية تقييم داخل المنّظمة واّلذي 

 (.2002يتمثل بإصدار الحكم على هذه الّسلوكيات واألعمال في العمل )الخطيب، 

ي مجاالت ففي هذا العصر الّرقمي التّقدم العلمي والّتكنولوجي  ويبدو جليًّا األثر اّلذي يسببه

 وتحاول جاهدةفي تغيير شامل في مجاالت المجتمع وحاجات أفراده،  يسهمالحياة جميعها، إذ 

ديدة، وتعتبر باته الجالّسياسات الّتربوّية في دول العالم إلى مسايرة هذا الّتطور، واالستجابة لمتطلّ 

 .(2016لقيادة الّتربوّية. )العبادي،الّتربّية عماد هذه ا

ّسسات الّتعليمّية في المؤ  تتّم عملية ترجمة فلسفة المجتمع إلى فكر يتّم تقديمه لبناة المستقبل

، فقد اجتهدت الّدول دائًما بالعمل من خالل كوادر مؤهلة تعكس واقع وتطّلعات وطموحات المجتمع

لى إيجاد اتجاهات ورؤى حديثة مناسبة لتطّلعاتها من أجل تطبيقها في مؤّسساتها، اتجاهات تقوم ع

بتدريب الفرد على إدارة المعرفة واالستفادة من التّقدم الّتكنولوجي الحديث في تطوير المنظومة وهذا 

ّلبات والمتغّيرات لمتطيتطلب القيام بجهد دائم ومستمر من أجل إنشاء مؤّسسات تعليمّية تستجيب لهذه ا

دارة  يجابي يعود على المجتمع بالخير، فالمؤّسسات الّتعليمّية ذات أهداف ومحتوى وا  بشكل عملي وا 

ات المؤّسستحقيق أهداف موحات الّدولة من خالل ومتجّدد يتناسب مع تطلعات وط وتنظيم حديث

 .(2006ي، ل، الّرامينا)جمليمي واإلداري الّتعليمّية وطاقمها الّتع

المهارات االبتكارّية اّلتي بدورها تساعده بق، وجب على على القائد إمتالك ومن خالل ماس

على تحقيق األهداف المنشودة، والّنهوض بالمؤّسسة أو المنّظمة اّلتي يرأسها، وعليه مواكبة الّتطوير 

قوم دائًما ا، وعليه أن يفي المقّدمة دائمً  والّتطور من حوله، حّتى يبقى هو ومنّظمته والعاملين فيها
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بتدريب وتشجيع من حوله للمثابرة في طرح األفكار االبتكارّية والجديدة والخاّلقة، ليسود جوًّا من 

 االبتكار واإلبداع في النّظمة.

وجيه الّسلوك ، وتوفر األساس لتالقيم التّنظيمّية عن فلسفة وخصائص المؤّسسة الّداخلّية تعّبر

وصنع القرار، وتُأّثر كّل من قيم المنّظمة وقيم الفرد في اآلخر، أي أن العالقة هنا عالقة تبادلّية، 

فإذا زاد التّفاعل بينهما يكون هناك تطابق بين أهداف المنّظمة وأهداف أعضائها وارتفاع مستوى 

القيم  ربتكذلك تع ،(2008)أحمد،  تحقيق أهداف المنّظمةوالتزامهم بالّرضا لألفراد وزيادة دوافعهم 

أّن نجاح تسعى لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالّية، لذا يعتقد ب ؤّسسةالّركيزة األساسّية وجوهر فلسفة أية م

 هاة والعمل بموجبالمنّظمة يتوّقف على على كيفية إدراك منتسبيها لتلك القيم التّنظيميّ 

 .(2005)العوفي،

ل ماتقّدم، بدا جليًّا أهمية القيم التّنظيمّية في الحفاظ على تقّدم وتماسك المنّظمة، ومن خال

حيث أّن القيم التّنظيمّية اّلتي تتبّناها المنّظمة وتحاول أن تجعلها تخييم على أجواء المنّظمة والعاملين 

اء، وتجعل ؤوسيين والّرؤسفيها، تساعد على توفير جوًّا من األمان الوظيفي والّراحة والثّقة بين المر 

األمور أكثر تنظيًما بحيث يعرف كّل ماعليه وما له، وهذا يعطي وقًتا لألفكار اإلبداعّية واالبتكارّية 

 بالّظهور في المنّظمة.

مرؤوس،  مكان قائد أت الفرد العامل سواء على سلوكّيا لمؤّسساتالقيم التّنظيمّية في ا أّثرتُ 

والّتمعن في تحّول القيم اّلتي كانت تحكم سلوكّيات اإلداريين في إدارة الموارد البشرّية من قيم سلبية 

سهامات المورد البشري في العملّية اإلنتاجية  كان جوهرها الّنظرة المتدّنية والغير تقديرّية لمجهودات وا 

سهامية تحقوالخدما القيمي  المحافظة على هذا الّنسق نظيم في ظلّ ق أهداف التّ تّية إلى قيم إيجابية وا 

العلني والّضمني، وهو يعطي بصمة للتّنظيم والعناصر البشرّية المكّونة له، وبهذا فالقيم التّنظيمّية 
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( 2004) صدام ، وهذا يتّفق بما أورده(2017)بكوش،،ؤّسسةقاعدة يبنى عليها الكيان الثّقافي ألي م

القيم التّنظيمّية هي تعبير عن هوية وفلسفة وخصائص المؤّسسة الّداخلّية، فهي توفر المعايير  أنّ ب

 اّلتي تتخذ بها المؤّسسة قرارتها والّطريقة اّلتي تعّبر بها عن سلوكها التّنظيمي والّطريقة اّلتي تحفز بها

 سلوك العاملين فيها.

قيم من القيم والثّقافات المختلفة الّناتجة عن ال عبارة عن مزيج مؤّسسةوالثّقافة التّنظيمّية لل

فالثّقافة  ،والثّقافات لألفراد والجماعات والمجتمع فضاًل عن سياسات المنّظمة وقواعدها وقوانينها

التّنظيمّية لها الدور الكبير في تماسك أعضاء المنّظمة وتعاونهم وترابطهم، كما تسهم في تشكيل 

فرادها وتوفر لهم األحساس بالّذاتّية والهوّية واالنتماء الوظيفي وتعمل المرشد األخالقي المرجعي أل

 (.2014وليتيم،  )عنصر على استقرار المنّظمة واستمرارها

ين في ملّ علمعلى سلوك ا القيم التّنظيمّيةأرتأت الباحثة بضرورة دراسة تأثير  ومن خالل ماتقّدم

ؤثر ي االبتكاري في تحقيق أهداف المنّظمة، وكيفاّلتي يتّبع قائدها أسلوب المؤّسسات والمنّظمات 

 االبتكار في هذا الّسلوك ويقّويه ويدعمه.

 مشكلة الّدراسة

 امن الّتحديات والمشكالت اّلتي تواجههم بشكل يومي، ممّ  لكثيريتعّرض مديري المدارس 

عّينة وعلى هذا يجب أن تتوافر فيهم سمات ميتطلب منهم القدرة على الّتصدي لها بكفاءة وفعالّية، 

كما  ،للقدرة على االبتكار في هذا المواقف بداًل من األسلوب الّنمطّي المتّبع لمواجهة هذا الّتحديات

يجب عليهم بناء منظومة من القيم الواضحة اّلتي تحكم المؤّسسة وتحكم أفرادها اّلتي توضح من 

ين، وهذا ييسير عمل ويخلق جوًّا من الّرضى والّراحة عند خاللها حقوق وواجبات كّل من الّطرف

 الجميع.
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ستقود فرق بينهما، لوب حياة، وال تالقيادة الّتربوّية اّلتي تتبّنى االبتكار والّتغيير والّتطوير كأس

 إلى تطوير نوعّية الّتعليم الّديناميكي، والّتخطيط االستراتيجي، وتتيح مرونة أكبر لتتحّول من مجتمعات

ر، وتشكل المفتاح حّدث الّتطويالقيادات الّتربوّية اّلتي تُ  جة مبدعة.تبيروقراطّية رتيبة إلى مجتمعات من

األساس في الّتكوين، والّدفع بجودة عمل كّل من األقسام الّتعليمّية، ومن ناحية رسم الّسياسة الّتربوّية 

صيص ت إليه العديد من دول العالم وهو تختنعكس قدرة القائد الّتربوي فيها على االبتكار، وهذا مادع

الموارد الّسخّية في البحث والّتطوير واإلعداد المستمر للقيادات الّتربوّية اّلتي ترنو إلى الّتغيير والّتطوير 

 (2007عرار، )المنشودين 

 مع ظهور الّتحدّيات أمام جيل العولمة، وضرورة الّسعي نحو القيادة الّتربوّية، يالحظ أن طريق

الّتطوير الّتربوي أزداد تعقيًدا، وتأّكد أكثر بأّن نوعية القيادة الّتربوّية هي اّلتي تحّدد نوعّية االستثارة 

من قبل المعّلمين نحو طالبهم، وانعكاس أدائهم في الّصّف المدرسي عن طريق تكوين رؤّية واضحة 

ّل من والّتعّلم، مما ينعكس أثره على ك األهداف األولّية ومحّددة المسار في كّل مايخص نوعّية الّتعليم

 (.Sammons 1997المعّلمين والّطالب، بل والمجتمع بأسره )

أهمية القيم التّنظيمّية في المؤّسسات بأّنه كلما كانت القيم التّنظيمّية  ( إلى2011أشار )طالب،و 

ّن القيم التّنظيمّية تؤدي  الّسائدة في المؤّسسة عالية ومرتفعة كلما ارتفع الوالء التّنظيمي للمنّظمة، وا 

إلى تحّمل العاملين المسؤولّية وزيادة القدرة اإلنتاجّية وتحقسق أهداف المؤّسسة كما 

( بأّن هناك عالقة إرتباطّية موجبة ومعنوّية بين 2002(، وأوضح )الّشودافي،2008ار)عكاشة،أش

االختالف في القيم التّنظيمّية والّشعور باإلحباط الوظيفي، وأّن القيم التّنظيمّية والقيم الّشخصّية تؤّثر 

 (.2011)أبو عميرة، .ل مباشر وقوّي في األداء الوظيفيبشك
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ير من الّدراسات على أهمية استقصاء موضوع القيادة االبتكارّية مثل دراسة كذلك أّكدت الكث

(، كما أوصت عدد من 2016(، ودراسة )الحارثي، 2016(، ودراسة )جبريني، 2015)خليفة، 

(، ودراسة )الجعافرة، 2018الّدراسات بأهمّية استقصاء موضوع القيم التّنظيمّية مثل دراسة )الّدهشان،

 (.2014الوحيدي،و فارس، و )الّتلباني،  (، ودراسة2010

ويعتمد نجاح ممارسة االبتكار على مدى ممارسة القيم التّنظيمّية من جهة المديرين والمعّلمين 

درجة درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري  الستقصاءوالتزامهم بها ولهذا جاءت هذه الّدراسة 

 شرفينلما وعالقتها بالقيم التّنظيمّية لديهم من وجهة نظر ّمانصة الثّانوّية في العاصمة عالمدارس الخا

 .والمعّلم

 سئلتهاوأ هدف الّدراسة

ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس  درجة علىالّتعرف  إلى هذه الّدراسة تهدف

 لمشرفينا التّنظيمّية لديهم من وجهة نظر العاصمة عّمان وعالقتها بالقيممحافظة الثّانوّية الخاصة في 

  المعّلمين من خالل اإلجابة عن األسئلة التّالية:و 

مة العاصمحافظة في الخاصة درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية  ما -1

 المعّلمين؟و  المشرفين ن من وجهة نظراعمّ 

من  ةالعاصمة عّمان القيم التّنظيميّ محافظة مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في  درجة إمتالكما -2

 ؟والمعّلمين وجهة نظر المشرفين

متوسطات استجابة بين  (α= 0.05)عند مستوى الّداللة  إحصائيًّا ةدالّ  ارتباطّيةعالقة هل توجد  -3

 اصة فيالخالثّانوّية درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس المشرفين والمعّلمين ل

 ؟والقيم التّنظيمّيةالعاصمة عّمان  محافظة
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درجة متوسطات استجابة  بين (α= 0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة -4

ُتعزى  ،العاصمة عّمانمحافظة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في 

 والوظيفة؟ ،ةدمالخسنوات و إلى متغيرات الجنس، 

 القيم التّنظيمّية توافرفي درجة  (α= 0.05)حصائّية عند مستوى الّداللة إهل توجد فروق ذات داللة  -5

تعزى إلى متغّيرات الجنس،  عّمان العاصمة محافظة لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في

 والوظيفة؟ ،دمةالخسنوات و 

 أهمية الّدراسة

ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري  من خالل معرفة درجة درجة هذه الّدراسة أهمية تكمن

وجهة  نالمدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان، وعالقتها بالقيم التّنظيمّية لديهم م

 .والمعّلمينشرفين نظر الم

فيما يلي: والّتطبيقي تتمّثل أهمية الّدراسة في جانبها الّنظري   

مديري المدارس الثّانوّية الخاصة من خالل معرفة العالقة بين إن تفيد  يؤّمل من نتائج هذه الّدراسة -1

 المعلمين.و المشرفين  القيم التّنظيمّية من وجهة نظردرجة ممارسة القيادة االبتكارّية وعالقتها ب

 تّنظيمّية،ال القيم وهو الأ المهّمة دارّيةإلا المفاهيم أحد تتناول كونها في الّدراسة هذه أهمية تكمن -2

 .المؤّسسات داخل تنفيذه وطريقة داءألا على تؤثر فالقيم

يتوقع أن تفيد هذه الّدراسة وزارة الّتربّية والّتعليم من إعداد برامج ابتكارّية خاصة بالمديرين الزمة  -3

 للّنهوض بمستوى العملّية اإلدارّية

 . القيم التّنظيمّيةالقيادة االبتكار ومستوى عالقة االرتباط بين ممارسة  ت الدراسةظهر أكما  -4
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ة الّدراسات المحلّية والعربّية، بحدود علم الباحثة، اّلتي درست العالقة بين درجة ممارسة القيادة قلّ  -5

 .ّية وعالقتها بالقيم التّنظيمّيةاالبتكار 

ذات  ب نظرييمكن أن تكون هذه الّدراسة منطلًقا لعمل أبحاث لم تتحويه من دراسات سابقة وأد -6

 صلة بالمتغييرين، وأداتين تّم التّأكد من صحة ثابتهما وصدقهما.

دى لعلى تقديم تقييم واقعي لدرجة ممارسة القيادة االبتكارّية وعالقتها بالقيم التّنظيمّية كما ستعمل  -7

 المعّلمين.و  المشرفين مديرين المدارس من وجهة نظر

رجة القيادة الّتربوّية من مديرين ومديرات من حيث تعريفهم بدقد تفيد هذه الّدراسة العاملين في مجال  -8

 .مينالمعلّ المشرفين و  مّية من وجهة نظرممارسة القيادة االبتكارّية وعالقتها بالقيم التّنظي

 مصطلحات الّدراسة

 اشتملت هذه الّدراسة على المصطلحات التّالية:

تلك القدرة على التّأثير في األفراد لتحقيق المطلوب منهم من خالل عملّية اإلقناع  القيادة:

 (.2007، )الّصيرفيوهي محّصلة للتّفاعل بين سمات القائد واألتباع وخصائص مهّمة. 

"هي مجموعة من األفكار والممارسات اّلتي يقّدمها المديرون والعاملون،  القيادة االبتكارّية:

واّلتي تقضي إلى إيجاد عملّيات إدارّية وطرق وأساليب أكثر فعالّية في إنجاز أهداف الّشركات، 

 (2004القسوس،)". والمؤّسسات والّدوائر الحكومّية وأكثر خدمة للمجتمع

تي تقوم على إيجاد عالقات وثيقة ومتبادلة مابين العاملين ( بأّنها: "هي الّ 2003) وعّرفها نجم

في المنّظمة، وتقوم على تطوير أساليب العمل وتطّوع الّسياسات واألنظمة في المنّظمة، وتتمّيز 

 بمرونة األنظمة والقواعد، وتحثُّ جانب االبتكار، وجميع قنوات االّتصال تكون مفتوحة بكلِّ اتجاه".



10 
 

ائد بتكارّية إجرائيًّا بأّنها األساليب والّطرق اّلتي يمكن أن يستخدمها ويتبّناها القوتعّرف القيادة اال

ّدراسة حّددتها أداة الوكما ، ت اّلتي تواجههلتحقيق أهداف المؤّسسة، ولمواجهة المشكالت والّتحدّيا

 وبيئة العمل. ،وتعامل اإلدارة مع المعّلمين ،بالّسلوك االبتكاري

بـين أعضـاء التنظـيم االجتمـاعي الواحـد حـول ما هو مرغوب أو  مشـتركةهي اتفاقـات القـيم: 

 (2002غيـر مرغوب، جيد أو غيـر جيد، مهم أو غير مهم. )العميان،

وفر المعايير الّداخلية، فهي ت وفلسفة وخصائص المؤّسسة: هي تعبير عن هوية القيم الّتنظيمّية

تحفز بها  ريقة اّلتيوالطّ تعبر بها عن سلوكها التّنظيمي  والّطريقة اّلتيها اّلتي تتخذ بها المنظمة قرارت

 (.2004، صدام)فيها سلوك العـاملين 

ص لتقييم من القواعد واإلجراءات اّلتي يتبّنها الّشخ مجموعةوتعّرف القيم التّنظيمّية إجرائيًّا بأّنها 

الّشفافّية لدى و حّددتها أداة الّدراسة بالعدالة ، وكما ته، ويعتمد عليها بتحقيق األهدافأعماله وتصرفا

 لمتبادلة بين المدير والمعّلمين.والثّقة ا ـمدير المدرسة

 حدود الّدراسة

 تحّدد الّدراسة بالحدود التّالّية:    

ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في  )درجةالحدود الموضوعّية  -1

 .(معّلمينوال شرفينمن وجهة نظر الم ديهممحافظة العاصمة عّمان، وعالقتها بالقيم التّنظيمّية ل

 .والمعّلمين في المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان( )المشرفينالحدود البشرّية  -2

هذه الّدراسة فقط على المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة  )اقتصرتالمكانّية الحدود  -3

 .عّمان(

 .(2019- 2018 من العام الّدراسي الّدراسي الثّاني )الفصلمانّية زّ الحدود ال -4
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 محّددات الّدراسة

تحّددت نتائج هذه الّدراسة الحالّية بدالالت صدق أداتي الّدراسة وثباتهما، باإلضافة إلى مدى 

دّقة تقديرات أفراد العينة ووضوعيتهم وأمانتهم العلمّية في استجابتهم على االستبانة المعّدة لغرض 

المجتمعات ه العينة و ت منالّدراسة الحالّية، كما أن تعميم نتائجها ال يتّم إال على المجتمع اّلذي سحب

 المماثلة له.
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 الفصل الثّاني
 الّنظري والّدراسات الّسابقة ألدبا

، يراتهاومتغ هذه الفصل عرًضا لألدب الّنظري ذي الّصلة بأهداف الّدراسة الحالّية يتضّمن

 ذات الّصلة بالموضوع، وفيما يأتي عرض لذلك. راسات الّسابقةوالدّ 

 أواًل: األدب الّنظري:

 ويشتمل األدب الّنظري على مايأتي:

 :القيادة االبتكارّية

عتبر اإلدارة أداة حتى يتّم تحقيق األهداف المنشودة والمطلوبة، لهذا يتطلب من المدير ابتكار تُ 

  خالل تحقيق األهداف.طرًقا جديدة لمواجهة أّي مشكالت ممكن أن تواجههم 

ي نجاح يادة االبتكارّية ألهمّيتها وتأثيرها فقد من الباحثين والكتّاب موضوع التناول العديحيث 

( على أّنها: "الّنمط القيادي اّلذي يّتصف بالبصيرة االبتكارّية، 2003)مؤتمن أشارت، حيُث تالمؤّسسا

والثّقة بالّنفس واآلخرين، والقدرة على الّتعامل مع مقتضيات الّتغيير، والميل إلى الّتجريد والّتجديد، 

 والتّفكير".والجرأة في إبداء اآلراء والمقترحات، ومخالفة الّنمط التّقليدي في العمل 

اّلتي ة طويلة األمد، و ير القائد، حيث أن القائد له رؤيوتختلف اإلدارة عن القيادة، فالمدير غ

يعمل على ابتكارها لتغير منّظمته بخالف المدير اّلذي يمتلك رؤية قصيرة المدى واّلتي يقلد بها 

  .(2003نجم، )اآلخرون 

لقاة ، واعتبار ذلك من الواجبات اإلدارّية الموالّتطوير واإلبداعفإّن القادة مطالبون بالمبادأة لذلك 

عليهم، فالقائد المبدع والمنّظمات اّلتي التتقّدم تتقادم، لذلك من المتوقع من القائد أن يكون مبدًعا، 
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ادر) عله ينشط ويبوصاحب أفكار جديدة، ويتوقع المشكالت اّلتي من الممكن مواجهتها، وهذا مايج

االبتكارّية: "هي مجموعة من األفكار والممارسات اّلتي يقّدمها المديرون  فالقيادة ،(2006المطيري، 

والعاملون، واّلتي تقضي إلى إيجاد عملّيات إدارّية وطرق وأساليب أكثر فعالّية في إنجاز أهداف 

لعجمي اويرى  ،(2004كثر خدمة للمجتمع")القسوس،الّشركات، والمؤّسسات والّدوائر الحكومّية وأ

( بإّن القيادة أمر ضرورّي تحّتمه التّفاعالت بين األفراد والجماعات. فالقائد رقيب ومنّظم 2000)

في سلوكهم ومواقفهم نحو أهداف معّينة مشتركة يهدفون إلى تحقيقها دون إخالل  وموّجه لألفرد

بالّنظام العام أو القانون أو العرف أو العادات والتّقاليد، وغاية ذلك كله الوصول بالجماعة إلى تحقيق 

وتأثيًرا  اماتصبو إليه دون العبث بالّنظام أو إخالل بأمن اآلخرين. وهذا يعني إذا كانت القيادة نشاطً 

 وتعاوًنا وهدًفا حيويًّا فإّنه يمكن حصر خصائصها فيما يلي:

القيادة نشاط وحركة ألّن القائد يتعامل مع أشخاص لديهم قدرات جسيمة وعقيلة ووجدانّية. فالقائد  -

 الّناجح هو اّلذي يوجه هذه القدرات توجيًها بّناًء التوجيًها تخريبيًّا.

الجماعات ليسلكوا نحو هدف مشترك تسعى الجماعة لتحقيقه والتّأثير يأتي القيادة تؤّثر في األفراد و  -

 عادة عن طريق المناقشة واإلقناع ال عن طريق األمر والفرض.

القيادة هدف حيوي ومن واجب القائد أن يحفز همم األفراد حتى األفراد حتى ينشطوا ألجل تحقيق  -

 هدفهم.

سات من الّصفات كما حّددها علماء الّنفس واإلداريين والّدرا تتمّيز القيادة االبتكارّية بالعديدو  كما

 :(2005اإلدارّية الحديثة، كما أوردها )الّصيرفي، 

 االنفتاح على الّرأي اآلخر -1

 العقلّية العلمّية في الّتعامل مع المشكالت. -2
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 اإليمان بمواهب اآلخرين. -3

على االبتكار، ويتطّلب من القائد ( بإّن من سمات القائد الّتربوي القدرة 2007)الحربي ويرى 

الّناجح البحث عن األفكار الجيدة بين العاملين واالختيار من بين هذه األفكار مما يؤدي إلى تحسين 

القول بأّن القائد يكون دائًما أكثر أعضاء المجموعة إسهاًما واضًحا لألفكار ويمكن  ،وتطوير عمله

العامة وخّطة العمل ودعم التّأثير على الجماعة نحو تطبيق الّسليمة اّلتي تساعد في إرساء الّسياسة 

األهداف، كما يؤكد إن فعالّية اختيار القائد الّتربوي في ظّل االتجاهات الحديثة للقيادة تتمّثل في 

امتالك مجموعة من الّصفات والّسمات الّشخصّية اّلتي يعتبر من ضمنها المبادرة بالعمل واإلبداع 

 .ح والتّفاعل االجتماعي اإليجابيو والمثابرة والّطم

وعليه فأّن القائد الّتربوي اّلي يريد ممارسة االبتكار عليه أن يّتسم بسمات معّينة كما ذكرها 

 (:2004، )حريم

الحساسّية للمشكالت: عليه أن يتلّمس المشكلة قبل حصولها من خالل المواقف اّلتي تواجهه في  -

 ومبتكرة.المؤّسسة، وحّلها بطرق جديدة 

 إعادة التّنظيم: وهي القدرة إعادة تنظيم األفكار وتركيبها بسهولة تبًعا للخّطة المتّبعة. -

 المرونة: القدرة على الّتشكل حسب الواقف اّلتي تواجهه. -

 القدرة على الّتحليل: تحليل المواقف بشكل متأني دون الّتسرع في اّتخاذ القرارات. -

منهج ينتخب من بين المشاكل والمناهج المتعّددة على ضوء  التّقييم: أن يعرف أي مشكلة وأي -

 اإلمكانّيات المتفّتحة أمامه والمهارات المكتسبة واّلتي عليه إكتسابها.
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االبتكار هو من أهم الّسمات والّصفات اّلتي على القائد الّتربوي أن يّتسم بها كما ذكر 

، وهي اّلتي تساعده على االبتكار وخلق األفكار الجديدة اّلتي تساعده على إيجاد (1999)كنعان،

ل بإّن تنمية القدرات االبتكارّية لدى القادة يتّم من خال ويرىالحلول المناسبة للمشاكل الّصعبة، كما 

 .تنشيط مستوى األفكار واّلتي تسمح بانطالق األفكار الجديدة

  :منهاُمكّونات العملّية االبتكارّية  (2002)األلوسي، وصف

 الّطالقة:  -1

إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات ذات شروط أو مواصفات معّينة وتكون  الّطالقة الّلفظّية: -

 لها مّيزة فريدة على سبيل المثال ابتداء وانتهاء الكلمات بحرٍف ُمعّين.

يقصد إنتاج فكرة أو حديث ُمتصل بشكل عبارات تدّل في إطارها على  الّطالقة الّتعبيرّية: -

 معنى معّين ومرتب بأسلوب إنتقائي ممّيز.

الّسهولة والّسرعة اّلتي يتّم فيها توليد أكبر عدد من وحدات المعاني ذات  الّطالقة االرتباطّية: -

 .العالقات الّترابطّية بين األشياء المختلفة لتعّبر عن عالقة جديدة

توليد أفكار أو وحدات من المعلومات حول مشكلة معينة في مّدة زمنّية  الّطالقة الفكرّية: -

 محّددة.

 المرونة: -2

أي قدرة الفرد على أنتاج أفكار متعّددة ومختلفة، واالنتقال من فئة لألفكار لفئة معّينة، بمعنى 

قة، يتمّيز يدة تختلف عن الحالة الّسابتغيير الحالة العقلّية عند الفرد عندما يتغير الموقف إلى حالة جد

الجمود والّنمطّية  نالفرد اّلذي يستطيع تغيير استجابة من موقف إلى آخر بالمرونة والّتلقائّية والّتحرر م

 في التّفكير.
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 األصالة: -3

 إنتاج عدد كبير من األفكار الغربّية والغير مألوفة ولم يتّم الّتعرف عليها مسبًقا.

( مجموعة من األسس للقيادة االبتكارّية المهّمة في مواجهة عملّية 2009) غباين وأورد  

 :ر منهايالّتغي

 .أهداف واضحة ومعقولة ومرنة وقابلة للّتعديل -

 سياسات واضحة ومناسبة للواقع. -

اختيار األفراد اّلذين يتمّتعون بالّصفات والقدرات المناسبة ألنواع العمل وعلى استعداد لقبول  -

 الّتغيير.

خاذ م اتّ وضوح لتقويالصالحّيات محّددة جًدا وموّزعة بين األفراد بما يتناسب ومسؤولّياتهم مع  -

 القرار.

أهمية المشكالت وتتطور مع تغيير األوضاع،  عمعايير التخاذ القرارات تتناسب مإجراءات و  -

 ومعلومات ونظم وقنوات اتصال كذلك.

وف لتحقيق أقصى عائد ممكن منها في ظّل الّظر ات وتوظيفها بعناية توفير الّتجهيزات والمعدّ  -

 الّسائدة.

 حساسية فائقة وقدرة عالية على استشعار المستقبل وتغيراته. -

القائد المبتكر عليه أن يكون مغامر، ال يقف عند حدٍّ معين، وعليه أن يتحمل المخاطر اّلتي 

ة أم سلبّية، وعليه هذه الّنتائج إيجابيّ  تنشأ من الّتجارب اّلتي سيقوم بها، وأن يتقبل الّنتائج سواء كانت

أيًضا إمتالك القدرة على اإلحساس بالمشكالت بحيث يكون قادًرا على التّنبؤ بما يمكن أن يحدث 

 (2003)الّسرور،
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ائد القيادة االبتكارّية يقع على عاتق القادة األكاديميين، فعلى القوبناًءا على ماتقّدم، فإّن تحقيق 

 ويّتسُم بالمثابرة إذ يلزم عليه إدراك أهمية االبتكار في العمل وينظر إلى كّل ماه أن يكون مبتكًرا،

لكفاءات الجديدة، ويعمل على توظيفها في المؤّسسة حّتى يتسّنى له رفع ار جديد، ويهتّم بأساليب التّفكي

دارة ااإلنتاجّية للعاملين معه من إداريين وأعضاء هيئة الّتدريس، ويحرك األفكار ويتالفى  لمشكالت وا 

 .(2017. )الّشهراني،األزمات حّتى يتمّكن من مواكبة الّتطور والّسير معه

إّن القائد المبتكر هو اّلذي ينوع في األساليب اّلتي تستخدم لحّل المشكالت، ومن أساليبه دعم 

ن كانت غريبة، ويدعم حرّية التّفكير ديمقراطّية و  األفراد وتشجيعهم على طرح اآلراء واألفكار حّتى وا 

العمل، وتنمية روح الفريق والمشاركة واحترام األفكار الخاّلقة، ويشجع التّفكير االبتكاري إليجاد قيم 

ّنه يعترف بالفروق الفردّية في المؤّسسات الّتربوّية  (2004)عّباس، وأهداف مشتركة، كما وا 

تخطيها،  راية بأّنه قادر علىالقائد المبتكر اليخشى مواجهة المشكالت والّصعوبات، ألّنه على د

وبيئة العمل اّلتي يكون قائدها مبتكر مبدع؛ تكون بيئة عمل يسودها االحترام والّتعاون والتّفاهم، 

وجميع العاملين فيها قادرين على مواجهة أّي طارء بسالسة، حيث يعكس القائد الّتربوي االبتكاري 

 دراته على البيئة المسؤول عّنها.صفاته وق

 الّتنظيمّية: القيم

تكتسب القيم التّنظيمّية أهميتها في حياتنا لما لها دوًرا مهمًّا في توجيه وتعديل وضبط الّسلوك، 

ّرضا يسود عاملين فيها، ممايجعل جوًّا من اللهذا تهتّم أّية مؤّسسة بإرساء قواعد القيم التّنظيمّية بين ال

 في المؤّسسة.

في أي منّظمة في الحفاظ على كيان هذه المنّظمة، فهي  دوًرا مهمًّا لقيم التّنظيمّيةتلعب او  كما

الموجه األساسي للعاملين في أداء وظائفهم سواء على المستوى الفردي أم الجماعي، وكونها تسهم 
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في تكوين اتجاهات األفراد، فمعرفة القيم التّنظيمّية أصبحت من متطلبات المنّظمة الّناجحة والقيم 

عتقاًدا فكريًّا، ولكّنها تأكيد لم يّتسم به الفرد من أفعال ومواقف التخاذ القرارات الحاسمة مجرد اليست 

 .(2014)صابر، 

بأّن القيم التّنظيمّية تعكس الخصائص الّداخلّية للمنّظمة وُتعّبر عن  (1994)المقدم  وأورد

شير نعموني كما ي ،القراراتلّسلوك التّنظيمي وصنع فلسفتها وتقديم الخطوط العريضة لتوجيه ا

تعّبر عن طريقة تفكير المؤّسسة وتحركاتها المعتادة، واّلتي تكـون  القيم الّتنظيمّية( إلى أّن 2014)

من طرف أعضائها. وتعتبر طريقة التّفكير هذه عنصًرا -ولو جزئيًّا –في أغلب األحيان معلومة 

أن  لغير ناجحة، فقد أصبح من المتفق عليه اليوم،أساسيًّا فـي التّفريـق بين المؤّسسات الّناجحة وا

 المؤّسسات الّناجحة تتميز بنسق قيم يختلـف عن المؤّسسات الفاشلة. 

والقيم التّنظيمّية مايسود في مكان أو بيئة العمل من قيم تعمل على توجيه سلوك العاملين 

ادلة وغيرها تبلعاملين والثّقة المضمن الّظروف التّنظيمّية المختلفة، ومن هذه القيم المساواة بين ا

( بأّن القيم التّنظيمّية اّلتي تسعى إلى الّرقي المبادئ Somers,2001، حيث يرى )(2002)العميان، 

األخالقّية في التّنظيم تحصد عدد من الفوائد الهامة، وتحّقق أقل األخطاء في العمل وأعلى درجات 

لعاملين، صبح المبادئ الّسلوكّية لالّرسمّية والغير رسمّية وتااللتزام الوظيفي، وتشمل التّنظيمات 

( بأّن القيم التّنظيمّية في النّظمات يتّم إيجادها والمحافظة عليها من قبل 2013وأضاف )الوحيدي، 

القادة اإلداريين، حيث أن العاملين في المنّظمات يتعّرفون على ماهو مهم أو غير مهم من إدارتهم 

الّتوجه الجديد بوضع القيم أحد مكّونات الخّطة االسترتيجّية للمنّظمات شأنها شأن الّرسالة العليا، ولعل 

 والّرؤية دليل واضح على مدى أهمية القيم التّنظيمّية ودورها الفعال في تحقيق أهداف المنّظمة.
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 خصائص القيم الّتنظيمّية:

تها هــا واحــدة مـــن حيــث طبيعتهــا ووظيف، أنّ ةنظيميّـ القـيم التّ مـن خــالل تعريـف القــيم و  ضـحيتّ 

الي تشـترك معهـا فـي بعــض الـخ(، وبالتّـ  ـة..ة، تنظيميّ ـة، اقتصـاديّ )اجتماعيّ  نوعهـامهما كـان 

مع  مخصــائص القــيم مــع تكييــف بعضــها بحيث يتالء الخصــائص، لــذا حاولــت الباحثــة عــرض أهــمّ 

 :هانظيمية، إذ تتميز بأنّ هي القيم التّ مراد دراستها و نوع القيم ال

ى ظروفـه، كـذلك تختلـف مـن منظمة إلن فرد آلخر حسب حاجاته ورغباته و نسبية: أي تختلف م -1

 إلى أخرى. ومن ثقافةمنظمة ومن زمن إلى آخر 

 .الّسلوكية بين األفراد داخل التّنظيم واآلراء واألنماطجاهات تؤّثر القيم في االتّ   -2

 (2002العميان، )وتثيب تعاقب  وآمرة ألّنهاالقيم ملزمة  -3

تختلـف القـيم بـاختالف األدوار والمراكـز الوظيفيـّة، كمـا تختلـف بـاختالف الجـنس والعمر  -4

 (.2005والمعطيات الّدينّية واألخالقّية )نصر الّدين،

يّتضح بإّن القيم نسبّية مكاًنا وزماًنا؛ أي أّنها تختلف وتتغير في المجتمع  سبق مامن خالل 

الواحد بما يطرأ على نظمه من تطور وتغيير، فهي تختلف باختالف الجماعات اإلنسانّية ونماذجها 

 (.2005، فاروق وعبدالمجيدالثّقافّية والّدينّية والّسياسّية والجمالّية )

أّن القيم التّتظيمّية سمة شخصّية وفي نفس الوقت معياًرا للحكم ( 2010كما يرى )العتيبي،

على بعض األشياء والموضوعات وموّجه التخاذ القرارات، وبأّنها سلوك مكتسب في الغالب، ويمكن 

 أن تكون إختيارّية وحينها تتأّثر بالعقيدة وبطبيعة الثّقافة ونوعّية المجتمع.
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 أهمية القيم الّتنظيمّية:

 نظيمـيـلوك التّ ـي السّ رة فـة المـؤثّ قافيّ الثّ ر القيم التّنظيمّية المرتبة األولى فــي قائمــة العناصـ تحتــلّ 

كما تلعب القيم دوًرا أساسيًّا في تحديد السـّلوك المرغـوب بإتباعـه، حيـث يعرف العـاملون القيم اّلتي 

 ما يلي:وتتلّخص أهميتها في ،أهدافه، واّلتي تسهم في تحقيق ويتّبعونها يرغب التّنظيم بها

 .تعتبر القيم قوة محّركة ومنّظمة للّسلوك -1

 جمة معومنس، حيث يجب أن تكون هذه األهداف متوافقة والّسياساتتعتبر كمحّدد لألهداف  -2

 .القيم

تبـرز القـيم االختالفـات الحضاريـّة بـين المجتمعـات، ممـا يـؤّثر بشـكل واضـح علـى الّسلوك  -3

 .(2002التّنظيمي المتوّقع من األفراد )العميان،

 (.1999تسهم القيم في استقرار المنظمة )المغربي، -4

 مصادر القيم الّتنظيمّية:

بما أّن القيم التّنظيمّية تختلف من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر ومن جماعة ألخرى، 

 فمصادرها أيًضا متنّوعة فمنها:

 :الّتعاليم الّدينّية -1

الّدين أحد أهم المصادر اّلتي ممكن أن تستمد القيم منها سواء كان ذلك من القرآن حيُث يمثل 

 (2003)القريوتي، الكريم أو من الّسنة الّنبوّية الّشريفة

 المصدر االجتماعي: -2

 الفرد جزء من المجتمع اّلذي يحيا فيه، فأّن قيم األفراد تختلف باختالف المجتمعات أنّ بما 

 (2002)حمود،
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 الّسابقة:الخبرة   -3

 (2003تؤّثر الخبرة الّسابقة للّشخص في األوزان والقيم اّلتي يعطيها لألشياء)القريوتي،

 الجماعة اّلتي ينتمي إليها الفرد: -4

تعتبر الجماعة اّلتي ينتمي لها أي شخص مصدًرا آخًرا للقيم، فيمكن أن يغير الفرد من قيمه 

  (2002)العميان، مه متناسقة معهانتيجة ضغط الجماعة اّلتي ينتمي إليها، لتصبح قي

 وظائف القيم الّتنظيمّية:

 (:2010تنقسم وظائف القيم التّنظيمّية على ثالثة مستويات كما ذكرها )العتيبي، 

 المستوى الفردي:  -1

ويركز هذا المستوى على تهذيب الّذات وتوجيهها نحو مكارم األخالق واتباع الّسلوك القويم 

 وضبط الّشهوات وتوجيه الفكر بما يجعل يجعل مخرجاته ذات أهداف سامية.

 المستوى االجتماعي: -2

ويركز هذا المستوى بمنح المجتمع عدًدا من المعايير اّلتي تساعده على اّتخاذ القرارات، كما 

ويضبط الّسلوك الجمعاي بما يحافظ على المصالح الفردّية، ويسهم بحّل الكثير من المشكالت 

 االجتماعّية.

 المستوى المؤّسسي: -3

يوّجه العاملين مهما اختلفت ثقافتهم ومؤهالتهم ومستوياتهم الوظيفّية نحو تحقيق أهداف 

ظيمّية، ويتّم أعّدتها بناًء على قيمتها التّنالمؤّسسة بشكل تكاملي في ضوء الخطط االستراتيجّية اّلتي 

تدريب العاملين على آلّيات االلتزام بالقيم حّتى تصبح جزًءا من سلوكهم، ألّن المؤّسسة تتبع أسلوبي 

 يم التّنظيمّية.الّتحفيز والمحاسبة فيما يتعّلق بتنفيذ الق
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 :ثانًيا: الّدراسات الّسابقة

كارّية، والقيم االبت )القيادةمتغّيرات الّدراسة  ّلتي اتّفقت معاالّدراسات الّسابقة  استعراضتّم 

 تّم تقسيمها إلى دراسات عربّية وُأخرى أجنبّية.التّنظيمّية(، و 

 القيادة االبتكارّية: 

 :اّلتي تناولت القيادة االبتكارّية العربّية الّدراسات

( درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى القادة الّتربويين في المملكة 2006دراسة الّشمري )

العربّية الّسعودّية، ولتحقيق أهدافه قام ببناء استبانة مكّونة من ثالثة مجاالت )اإلداري والفني 

وّصل الّشمري بدراسته ( قائًدا تربويًّا، وت465والّتصوري( طّبقها على مجتمع الّدراسة اّلذي تكّون من )

بأّن القادة الّتربويين يمارسون القيادة االبتكارّية بدرحة متوسطة في المجاالت اإلدارّية والفنّية، وفي 

 .المجال الّتصوري كانت الممارسة مرتفعة

درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاصة إلى معرفة  (2015) خليفة هدفت دراسةو 

ّدراسة من حيث تكّون مجتمع ال االبتكارّية وعالقتها بدافعّية اإلنجاز لدى معّلميهم في عّمان.للقيادة 

( معّلما 3181المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة عّمان والبالغ عّددهم )جميع معّلمي ومعّلمات 

نسبّية من ة ّية عشوائيّ لجمع البيانات، وتّم أخذ عينة طبقومعّلمة، واستخدمت االستبانة كأداة للّدراسة 

( معّلًما واستخدم المنهج الوصفي االرتباطي، وكانت أهم 346مجتمع الّدراسة وبلغ عدد أفرادها )

نتائج الّدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاصة للقيادة االبتكارّية وعالقتها بدافعّية 

  ز لدى معّلميهم في عّمان متوّسطة.اإلنجا

( على معرفة درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى القادة الّتربويين 2016وقامت دراسة جبريني )

وعالقتها باتخاذ القرار من وجهة نظر عمداء الكلّيات ورؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات 
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ميين في الجامعات، ( فرًدا من عمداء ورؤساء أقسام أكادي342الفلسطينّية، وتكّون مجتمع الّدراسة من )

وتّم جمع البيانات من خالل استبانة طورتها الباحثة مكّونة من ثالثة أقسام وهي: القسم األول ويتعلق 

بالبيانات الّشخصّية، والقسم الثّاني متعلق بالقيادة االبتكارّية ولها ثالثة مجاالت وهي )تعامل اإلدارة 

فقرة، وقسم ثالث يتعّلق بفاعلّية اتخاذ  34وعدد فقراته  مع العاملين، بيئة العمل، الّسلوك االبتكاري(

القرار وله ثالثة مجاالت وهي ) إجراءات اتخاذ القرار، المهام اإلدارّية، ممارسة عملّية اتخاذ القرار( 

ة ق بمعّوقات القيادة االبتكارّية من وجه، وكان هناك سؤال من األسئلة المفتوحة يتعلّ 37وعدد فقراته 

وكانت من أهم نتائج هذه الّدراسة بأّن هناك استجابة كبيرة في درجة ممارسة القيادة  وثين.نظر المبح

   وعلى جميع المجاالت. االبتكارّية وفي درجة فاعلّية القرار

يمي في الّتغيير التّنظالّتعرف على دور القيادة االبتكارّية  (2016) دراسة الحارثي كما هدفت

سوبي حيث تكّون مجتمع الّدراسة من من منية وكلية الملك خالد العسكرّية.في كلّيتي الملك الفهد األ

ب العسكرية من مدنيين وعسكرين للرتب العسكرية من )نقيالفهد األمنية وكلية الملك خالد  كلية الملك

. وكانت من أهم نتائج (562ة الى الخامسة عشـر( وعدده )الى لواء( والمراتب المدنية من )الثامن

الّدراسة: بأّن القيادة االبتكارّية تمارس في كلّية الملك فهد األمنّية أقل من ممارستها في كلّية هذه 

يمي من كلّية الملك غيير التّنظالملك خالد العسكرّية، وأن الموّظفين في كلّية الملك فهد يميلون أكثر للتّ 

ها ت الحكومّية ومواجهة تحدياتنّظمامعسكرّية، وأوصت الّدراسة على تفعيل االبتكار في الخالد ال

وتنمية الّسلوك االبتكاري في المنّظمات من خالل تشجيع األداء االبتكاري والّتخلص من اإلجراءات 

 الّروتينّية.

( إلى الّتعرف على درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى 2017كما وهدفت دراسة الّشهراني)

نظر أعضاء هيئة الّتدريس. وقد استخدمت الباحثة المنهج القادة األكاديميين بجامعة بيشة من وجهة 
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( عضر هيئة تدريس، واستخدمت استبانة مكّونة من 209الوصفي المسحي، وتكّونت العينة من )

وكانت من أهم نتائج الّدراسة بأن القادة األكاديميين بجامعة بيشة يمارسون القيادة  ( فقرة.42)

الباحثة بعدد من الّتوصيات منها العمل على االهتمام باالبتكار االبتكارية بدرجة متوّسطة، وأوصت 

 من قبلهم لتحسين طريقة العمل والقيام بالمهام المطلوبة.

 الّدراسات األجنبّية اّلتي تناولت القيادة االبتكارّية

( إلى الّتعرف على قياس كفاية اإلدارة الّتعليمّية Gold ring,2006 ) رنج هدفت دراسة جولد

لى الّتعرف على واقع القدرات االبتكارية  لمديري المدراس من خالل الوقوف على قدراتهم االبتكارّية، وا 

وكفاية الّسلوك اإلداري لمديري المدارس الثّانوّية في الواليات المّتحدة األمريكّية، وتكّون مجتمع الّدراسة 

مديًرا، واستخدمت االستبانة والمقابلة كأدوات للدراسة. وأظهرت نتائج الّدارسة بأّن هناك  (50من )

ات عالية منها ويسمح بدرجاالبتكارّية عند المديرين تسهم في تشجيع روح المبادرة دوًرا مهمًّا للكفاية 

 على اإلنتاج االبتكاري عند المرؤوسيين.اعد على تنمية القدرة ويس

للّتعرف على القيادة االبتكارّية للفائز  (Hung & Cheng,2008) ينغشهوانغ و  دراسة هدفت

بجائزة القيادة المتمّيزة على القيادة االبتكارّية وتضمينها في المدرسة لقياس مستوى القيادة االبتكارّية 

( و 2004ين )( رابًحا في العام24عند الّرابحين بجائزة القائد المتمّيز. وذلك بتطبيق الّدراسة على )

( معّلًما يعلمون في مدارس مديروها من الّرابحين بالجائزة 495( عن طريق المقابالت، وعلى )2005)

عن طريق تعبئة استبانة، وقد أظهرت الّنتائج أن المفاهيم االبتكارّية لدى المديرين تستند إلى وجهات 

يميلون  ت المبتكرة، كما أن المعلميننظر علمّية، ويفضل المديرون األسلوب الّتشاركي لرسم الّسياسا

عطاءه تقيًما إيجابيًّا.  إلى فهم هذا الّنوع من القيادة ودعمه وا 
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( لفهم تأثير إعداد Orr & Orphanos. 2013 )كل من أوور وأوفانوسهدفت دراسة و  كما

القيادة على الممارسات وتعاون المعّلمين في العمل مع القيادة ومدى رضاهم، وقد تّم استخدام المنهج 

معّلًما  175هي المقابلة، حيث تّم مقابلة الوصفي الّتحليلي في إعداد الّدراسة، وكانت أداة الّدراسة 

 من أهم نتائج هذه الّدراسة بأّن القيادة االبتكارّيةتّم إعداد رؤسائهم في برنامج قيادة نموذجي، وكان 

تؤثر بشكل مباشر على الممارسات القيادّية للمدراء وبشكل غير مباشر على تعاون المعّلمين ورضاهم، 

وبأّن إعداد القادة يعمل على تهيئة ظروف عمل إيجابّية للمعّلمين، وبالتّالي يعمل على تحسين تعّلم 

 مهمًّا في تطوير المدرسة. الّطالب ويلعب دوًرا

( إعادة تركيب الّسياسات الّتربوّية في Soemartono, 2014 ) سومارتونوا وبحثت دراسة

بالي والّتعرف إلى أفضل الممارسات في القيادة الّتربوّية اإلبداعّية واالبتكارّية باستخدام األبحاث 

ّتعرف اّلتي تطرحها القيادة االبتكارّية، وهدفت إلى ال العلمّية، وبحثت الّدراسة األساليب االسترشادّية

إلى دور القيادة االبتكارّية في تطوير جودة الّتعليم الّتعليم ومدى مشاركته في دعم المجتمع والخدمات 

اّلتي تقدمها الّدولة في مجال الّتعليم، وقد استخدمت الباحثة المنهج الكيفي، وأجريت على عينة مكّونة 

ديًرا مدرسيًّا، حيث بّينت الّدراسة بأّن اإلطار المؤّسسي يلعب دوًرا في دعم جهود القيادة ( م85من )

م برامج عاالبتكارّية، وتوّصلت الّدراسة إلى أهمية القيادة االبتكارّية في تحسين مشاركة المجتمع في د

 .التّنمّية الّتعليمّية

 القيم الّتنظيمّية:

 ت القيم الّتنظيمّية:الّدراسات العربّية اّلتي تناول

( إلى معرفة العالقة بين العالقة التّنظيمّية وعملية اتخاذ القرار 2010) هدفت دراسة الجعافرة

لدى مديري المدارس الحكومّية في محافظة الكرك، ولتحقيق هذا الهدف تّم تطوير استبانة تّم توزيعها 
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( مديًرا ومديرة، ومن أهم الّنتائج اّلتي 225على عيّنة مختارة من مجتمع الّدراسة والمكّونة من )

توّصت إليها هذه الّدراسة؛ بأّنه اليوجد فروق بين الجنسين في القيم التّنظيمّية وأبعادها )العدالة، 

صالح الّذكور، أّما ستقاللّية وتعود لالّشفافّية، االهتمام بالمعّلمين والثّقة(، بينما هناك فروق في بعد اال

بالّنسبة للمؤهل العلمي فأشارت الّنتائج إلى وجود فروق في القيم التّنظيمية وأبعادها ولصالح المؤهل 

العلمي األعلى، وبالّنسبة للخبرة اإلدارّية فدّلت الّنتائج على وجود فروق في متغير القيم التّنظيمّية 

 خبرة األكبر.الكلي وفي أبعاده ولصالح ال

( إلى معرفة القيم التّنظيمّية الّسائدة لدى العاملين في المديرّية 2011) وهدفت دراسة البقمي

وعالقتها بإدراكهم للعدالة التّنظيمّية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي الّتحليلي، وتّم العامة للجوازات 

( عامل. وأظهرت نتائج الّدراسة 309جمها )وّزعت على العّينة البالغ ح بواسطة استبانةجمع البيانات 

دراك العاملين للعدالة التّنظيمّية.   وجود عالقة طردّية بين القيم التّنظيمّية الّسائدة وا 

( القيم التّنظيمّية وهدفت إلى معرفة درجة ممارسة القيم 2012) وتناولت دراسة الحراحشة

 في محافظة المفرق من وجهة نظر معّلميهم، وطّبقتالتّنظيمّية لدى مدراء مدارس الّتربّية والّتعليم 

 نتائج الّدراسة بأّن المدراء يطّبقون القيم التّنظيمّية( معّلًما ومعّلمة، وكانت 362الّدراسة على عينة من )

   بمدارسهم بدرجة ممارسة مرتفعة.

( إلى الّتعرف إلى العالقة بين القيم 2014فارس والوحيدي)و  الّتلباني وهدفت دراسة كّل من

التّنظيمّية واالنغماس الوظيفي لموّظفي النبوك اإلسالمّية بقطاع غزة. واستخَدمت الّدراسة المنهج 

القيم  تمجاالالوصفي الّتحليلي، واسُتخِدمت االستبانة أداة للّدراسة وجمع البيانات، حيث كانت 

، واستخدم 1965االنغماس الوظيفي للودال وكيجنز  مجال، و 1995س ووودكوك التّنظيمّية لفرانسي

( استبانة 80( استبانة، وبلغ عدد االستبانات المسترّدة)101الباحثون طريقة المسح الّشامل، ووّزعت )
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(، وقد أظهرت الّدراسة وجود عالقة طردّية بين القيم التّنظيمّية واالنغماس %79بنسبة مقدارها )

 في.الوظي

( إلى الّتعرف على القيم التّنظيمّية وتأثيرها 2013كّل من أل مراد ومحّمد وهادي) وهدف بحث

على األداء الوظيفي، وتّم تطبيقه على عينة من المديرين في المستشفيات في محافظة نينوى والبالغ 

بحث، نتائج ال( مديًرا من مختلف األقسام والّتخصصات، وتّم استخدام االستبانة لجمع 35عددهم )

العمل على توظيف القيم التّنظيمّية بكّل متغّيراتها في األداء الوظيفي ومن أهم مقترحات هذا البحث 

 بحيث أن هذه القيم تمثل الّضابط لكّل أنواع أالأداء الوظيفي.

هدفت إلى تحديد عالقة القيم التّنظيمّية بضبط الّسلوك التّنظيمي  (2013) وفي دراسة دحمان

سويح لصناعة اآلجر في مصنع عامل في  100الّدراسة المكّون من للعامل، وتّم تحديد المجتمع 

عامل كعينة من المجتمع لتطبيق أدوات الّدراسة عليهم، وطّبقت أدوات الّدراسة  40الجزائر، وحّدد 

لّدراسة، حيث تّم تطبيق كّل من المقابلة والمالحظة واالستبانة، وتّم استخدام المنهج الّثالثة في هذة ا

الوصفي الّتحليلي، وكانت من أهم نتائج هذه الّدراسة بإّن إحساس العمال بعدم العدالة من خالل نظام 

فين بمتابعة ر المكافآت وعدم تناسب األجر أّثر على التزامهم اتجاه المؤّسسة، وبأّن نقص اهتمام المش

تنفيذ اإلجراءات أّثر بصورة سلبّية على إلتزام العّمال بتنفيذ إجراءات األمن الوقائّية وهذا ساهم 

 بانخفاض الّرضا الوظيفي عندهم. 

( في واقع القيم التّنظيمّية الّسائدة داخل بعض مؤّسسات الّتعليم 2014وبحثت دراسة صوفية)

لمؤّسسات األساتذة ل عشوائّية منالجزائر، وتّم اختيار عينة الثّانوي على مستوى مدينة سطيف في 

في محّل الّدراسة وكان عددها أربع مؤّسسات، وقد تّم تطبيق مقياس القيم التّنظيمّية تتضّمن ثماني 

قيم. وأفضت نتائج هذه الّدراسة إلى أن مستوى القيم الّسائد متوسط ومقبول، مع بروز بعض القيم 
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ف بين أن مستوى القيم التّنظيمّية يختلّنظام وغيات كبير لعدد منهم، كما اّتضح كقيم االنضباط وال

 المؤّسسات حسب نتائج ترتيبها في شهادة البكالوريا.

( إلى تقصي درجة ممارسة رؤساء األقسام للقيادة األخالقّية 2017وهدفت دراسة بني صخر)

وعالقتها بمستوى الّنزاهة التّنظيمّية لديهم في الجامعات األردنّية من وجهة نظر أعضاء هيئة الّتدريس، 

ءت ، وجاراسة( عضو هيئة تدريس، وتّم استخدام االستبانة أداة للدّ 246وتكّون مجتكع الّدراسة من )

نتائج الّدراسة على أّنه ال وجود فروق ذات داللة إحصائّية في مستوى الّنزاهة، كما بّينت بأّن مستوى 

 الّنزاهة التّنظيمّية الكلي لدى رؤساء األقسام في الجامعات األردنّية كان عالًيا. 

 مديري المدارسدة العوامل لدى القيادة متعدّ ( إلى دراسة 2018)هشان الدّ هدفت دراسة و 

، نفي مدارسهم من وجهة نظر المعلمية نظيميّ قتها بتوافر القيم التّ الوع ة بالعاصمة عمانساسيّ األ

( معّلًما ومعّلمة، واستخدمت أداتان لجمع البيانات: إحداهما 375تكّونت عينة هذه الّدراسة من )و 

لقياس القيادة متعّددة العوامل، وأخرى لقياس درجة توافر القيم التّنظيمّية، وقد تّم التّأكد من صدقهما 

ائج هذه ي، كما وأظهرت نتولتحقيق أهداف الّدراسة تّم استخدام المنهج الوصفي االرتباطوثباتهما. 

الّدراسة بأّن درجة ممارسة القيادة متعّددة العوامل، ودرجة توافر القيم التّنظيمّية لدى مديري المدارس 

     .األساسّية في العاصمة عّمان من وجهة نظر المعّلمين كانتا متوسطتين

 الّدراسات األجنبّية اّلتي تناولت القيم الّتنظيمّية:

( الّتعّرف إلى تصورات معّلمي المدارس االبتدائّية حول Ferdun.2006يردن )هدفت دراسة ف

الّتطابق القيمي الفردي والتّنظيمي وفًقا لبعض المتغّيرات، وقّدمت عّدة تداعيات على الّتماثل في قيمة 

 ستبانة( معّلًما في أنقرة، واستخدمت اال575التّنظيم العضوي في المدارس. تكّونتت عينة الّدراسة من )

كوسيلة لجمع البيانات، وكانت أظهرت الّنتائج عدم وجود ذات داللة إحصائّية في تصورات المعّلمين 
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حول الّتطابق القيمي بين أفراد التّنظيم من حيث الجنس والفرع والّسنين في المدرسة الحالّية وآخر 

 سّنة تخرج ومستوى تعليمي ومستوى الّرضا الوظيفي.

( هدفت إلى معرفة وجهات نظر مديري Yilmaz & Balci, 2007وبالسي ) دراسة يلماز

المدارس االبتدائّية والمعلمين عن القيم الفردّية والتّنظيمّية في المدارس االبتدائّية في تركيا، وتّم جمع 

 ؤولين في المدارس االبتدائّية والمعّلمين، وطلب منهم تصنيفسالبيانات باستخدام مقياس القيمة للم

( مديًرا، وأشارت 407)( معّلًما و712عينة الّدراسة من )وترتيب القيم الفردّية والتّنظيمّية، وتكّونت 

الّنتائج إلى أوجه الّتشابه بين وجهات الّنظر األولّية بين مديري المدارس والمعّلمين على حد سواء 

يا لقيمة العدالة لّلمين كانت الّرتبة العنظيمّية فكّل من مديري المدارس والمعبالّنسبة للقيم الفردّية والتّ 

رتبة من جدول م فالمال احتل أدنى، ؤولينسواحترام الّشعب كقيمة تنظيمّية، وبالّنسبة للمكقيمة فردّية 

نظيمّية كما أن الّتدين بوصفها قيمة فردّية وت ،الفردّية وكان الّتدين القيمة التّنظيمّية الّدنيا األعمال

 .ت في الّرتبة األدنى في قائمة المعّلمينعلى حد سواء قد حلّ 

( إلى معرفة العالقة بين القيم التّنظيمّية Chen & kao, 2012وهدفت دراسة تشين وكاوو )

الفردّية وبين االلتزام التّنظيمي وسلوك المواطنة التّنظيمّية لدى طلبة كلّية الّشرطة فيتايون، وقد تكّونت 

وأشارت الّدراسة إلى أن القيم التّنظيمّية الّشخصّية مثل قيمة الّزمالة ( طالًبا، 716عينة الّدراسة من )

والّتعاون تؤّثر بشكل إيجابي على االلتزام المهني إلفراد عينة الّدراسة، وأن االلتزام المهني يؤثر بشكل 

 يمّية معينة.ظإيجابي على القيم التّنظيمّية الّسائدة في المنّظمة وعلى التزام األفراد بأنماط سلوكّية تن

 ثالثًا: ملخص الّدراسات الّسابقة وموقع الّدراسة الحالّية منها:

عّدد هذه تو ابقة العربّية منها واألجنبّية، من خالل استعراض اإلطار الّنظري والّدراسات السّ 

اولت ، حيث رّكزت جميع الّدراسات اّلتي تنبتنوع األهداف اّلتي سعت لتحقيقها هاالّدراسات وتنّوع
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تغير القيادة االبتكارّية على أهمية االبتكار في القيادة ولما له دور بتطّور وتقدم المدرسة اّلتي تتميز م

إدارتها باالبتكار، وطرق ممارسة االبتكار. كما واتفقت الّدراسات اّلتي تناولت متغير القيم التّنظيمّية 

 لّسلوكعد على تحسين اأّنها تسا على أهميتها وأهمية وجودها بين العاملين في المؤّسسات، وكيف

استفادت و  .، وعلى أّنها تبعث جوًّا من التّفاهم والّرضى في المؤّسسةالوظيفي في حال توفرها واتباعها

 .وطرق اختيار العينةأداة لّلدراسة  وتطوير ،اإلطار الّنظري للّدراسة منها فيالباحثة 

هذه الّدراسة مع بعض الّدراسات العربية واألجنبّية بتناولها المتغير األّول وهو القيادة  اتفقتو 

(، 2016(، ودراسة )الحارثي، 2016(، ودراسة )جبريني، 2015مثل دراسة )خليفة،  االبتكارّية

(، 2018،نالقيم التّنظيمّية مثل دراسة )الّدهشا وتشابهت مع دراسات أخرى بتناول المتغير الثّاني وهو

وتشابهت هذه الّدراسة  كما (.2014(، ودراسة )الّتلباني، فارس، الوحيدي،2010ودراسة )الجعافرة، 

( 2016( ودراسة )جبريني، 2010( ودراسة )الجعافرة،2014)الّتلباني، وفارس، والوحيدي،  مع دراسة

انغ، واختلفت مع دراسة )هو باستخدام نفس أداة الّدراسة وهي االستبانة لجمع المعلومات والّنتائج، 

 ( حيث استخدمت األخيرة المقابلة كأداة للّدراسة لجمع المعلومات والّتوصل إلى النتائج.2008وسينغ، 

واستفادت الباحثة من اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة من خالل تطوير أداتا الّدراسة 

 واستعراض أدبيات الموضوع والّدراسات المتعّلقة بها.

اّلتي  ىالّدراسة األول بحدود علم الباحثة بأّنها الّدراسات ّيزت هذه الّدراسة عن غيرها منوتم

تناولت متغير القيادة االبتكارّية ومتغير القيم التّنظيمّية مًعا، حيث تّم دراسة درجة ممارسة القيادة 

 االبتكارّية وعالقتها مع القيم التّنظيمّية.
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 صل الثّالثفال
 الّطريقة واإلجراءات

 

جراءات الّدراسة  تناول هذا الفصل منهج الّدراسة، وعينتها، وأداتها، وصدق األداة وثباتها، وا 

 نات الّدراسة وعلى الّنحو اآلتي:والمعالجة اإلحصائّية اّلتي تّم إستخدامها في معالجة بيا

 المستخدم أواًل: منهج الّدراسة

ذا الّنوع حيث يعد المنهج المالئم لمثل ه الّتحليلي االرتباطيتّم استخدام منهج البحث الوصفي 

قق من صدقها ة بعد الّتحمن الّدراسات، وتّم استخدام االستبانة وسيلة لجمع البيانات المتعّلقة بالّدراس

 وثباتها.

 ثانًيا: مجتمع الّدراسة

فظة المدارس الثّانوّية الخاصة في محا فيوالمشرفين  معّلمينالراسة من جميع تكّون مجتمع الدّ 

 (4319) ، حيث بلغ عدد المعّلمين والمعّلمات(2019 -2018ان للعام الّدراسي )العاصمة عمّ 

 (.2019-2018ليم للعام الّدراسي )، وفق اإلحصائّيات الّصادرة من وزارة الّتربّية والّتعمعّلًما ومعّلمة

وبلغ عدد المشرفين كما  ( يوضح ذلك.1)وزارة الّتربية والّتعليم، الممكلة األردنّية الهاشمّية( والجدول )

 ( مشرًفا ومشرفة.111عاصمة عّمان )الّتربويين في المدارس الخاصة في محافظة ال
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 (1الجدول )
توزيع مجتمع الّدراسة لجميع معّلمي ومعّلمات المدارس الخاصة ضمن المديرّيات التّابعة لمحافظة         

 العاصمة عّمان.
 العدد الكلي إناث ذكور الّلواء
 854 494 259 عّمان –لواء قصبة 

 1975 1324 651 لواء الجامعة
 595 389 206 لواء القويسمة
 22 13 9 لواء سحاب

 255 195 60 ماركالواء 
 34 9 33 لواء ناعور

 566 389 177 لواء وادي الّسير
 34 9 25 الجيزة

 4319 2899 1420 المجموع اإلجمالي

 ثالثًا: عينة الّدراسة

أربعة مديرّيات للّتربّية والّتعليم بالّطريقة العنقودّية العشوائّية في العاصمة عّمان من  أختيرت

مجموع سبع ألوية وهي: )لواء الجامعة / لواء القويسمة/ لواء وادي الّسير/ لواء قصبة عّمان( كما 

جم تحديد ح ذلك تّم اختيار عّينة طبيقّية عشوائّية باستخدام جدول ( وبعد2هو مبين في الجدول)

وتّم توزيع  ،(Krejcie & Morgan-1970العّينة من حجم المجتمع اّلذي أعده كرجسي ومورجان )

 ( استبانة.86الّدراسة على كافة المشرفين الّتربويين، وتّم استرجاع )أداتا 

 (2) الجدول
 مين والمعّلماتتوزيع مجتمع الّدراسة من المعلّ 

 المجموع الكلي إناث ذكور الّلواء
 854 494 259 عّمان –لواء قصبة 

 1975 1324 651 لواء الجامعة
 595 389 206 لواء القويسمة
 566 389 177 لواء وادي الّسير
 3840 2597 1293 المجموع الكلي
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 راسة:نة الدّ ة لعيّ الخصائص الشخصيّ 

 ة.خصيّ ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لخصائصهم الشّ 3الجدول )  

 لعينة الدراسة غرافيةو الديم(. الخصائص 3الجدول)
 ةالمئويّ سبة النّ  كرارالتّ  الفئة المتغير

 الجنس
 %32.9 125 ذكور
 %67.1 255 إناث

 الوظيفة
 %77.4 294 معّلم
 %22.6 86 مشرف

ةدمعدد سنوات الخ  
سنوات5أقل من   39 10.3% 

سنوات 10-5من   154 40.5% 
 %49.2 187 سنوات فأكثر 10

 %100 380 المجموع

  ّ(%67.1(، ونسبة اإلناث )%32.9كور )الجنس: بلغت نسبة الذ. 

 أما المشرفين فقد بلغ  ،( معّلم ومعّلمة294بتكرار بلغ )( %77.4) المعّلمين : بلغت نسبةالوظيفة

 (.%22.6( بنسبة )86عددهم )

  بعدد  (%10.3سنوات ) 5لديهم خبرة أقل من  مماالخدمة: بلغت نسبة المعّلمين  سنوات عدد

 سنوات فقد 10 – 5( معّلًما ومشرًفا، أما عينة الّدراسة اّلذين يمتلكون سنوات خبرة من 39كلي )

( أّما عينة الّدراسة من المعّلمين والمشرفين اّلذين 154( بتكرار وقدره )%40.5بلغت النسبة )

( معّلًما 187( بعدد كلي مقداره )%49.2النسبة ) سنوات خبرة فقد بلغت 10يمتلكون أكثر من 

 ومشرًفا.
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 رابًعا: أداتا الّدراسة

راسات دّ الو ربوي تّ الظري و نّ الدب األاإلطالع على ب من أجل تحقيق أهداف الّدراسة قامت الباحثة

 تطويربة الباحثت ي ضوء ذلك قامتناولت متغير القيادة االبتكارّية ومتغير القيم التّنظيمّية، وفالّسابقة 

إستبانة لقياس درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة 

بالرجوع إلى عدد من الّدراسات اّلتي تناولت متغير القيادة االبتكارّية كدراسة  العاصمة عّمان

التّنظيمّية لدى مديري المدارس من ، واستبانة لقياس القيم (2010( ودراسة )الحارثي،2016)جبريني،

بالّرجوع إلى عدد من الّدراسات اّلتي تناولت متغير القيم التّنظيمّية  وجهة نظر المشرفين والمعّلمين

 .(2018( ودراسة)الّدهشان،2011( ودراسة )البقمي،2010)الجعافرة،كدراسة 

فقرة  52ولّية مكّونة من ا على ماسبق قامت الباحثة ببناء استبانتين في صورتهما األوبناءً 

القيادة االبتكارّية  ةحيث تضّمنت استبان، مّوزعة على المتغيران )القيادة االبتكارّية والقيم التّنظيمّية(

الّثالثة )الّسلوك االبتكاري، وتعامل اإلدارة مع المعّلمين، وبيئة العمل(،  عة على المجاالتزّ فقرة مو  37

الّثالثة ) العدالة لدى مدير المدرسة،  فقرة موّزعة على المجاالت 22يمّية وتضّمنت استبانة القيم التّنظ

ظات ، وتّم األخذ بالمالحوالّشفافّية لدى مدير المدرسة، والثّقة المتبادلة بين المدير والمعّلمين(

 والّتوصيات اّلتي اقترحها المحّكمون، وتّم اإلبقاء على الفقرات اّلتي حصلت على نسبة موفقة بلغت

( فأكثر، ومعالجة بقية الفقرات بالّتعديل أو إعادة الّصياغة أو الحذف أو إضافة فقرات، ووصل 80%)

 ( فقرة.59( فقرة، بمجموع كلي )22( فقرة، واألداة الثّانّية )37عدد الفقرات الّنهائّية لألداة األولى )

 يم التّنظيمّية وهي:الّدراسة مجاالت لقياس مدى اتباع مديرين المدارس الق وتضّمنت أداتا

الفرد لسلوكّيات المنّظمة على أّنها عادلة فيما بتعّلق بنظام المكافآت والّترقيات وعدم  إدراك العدالة: -

 (2003الّتمييز بين المنسوبين )الّطجم والّسواط،
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الّشفافّية: هي وضوح الّتشريعات وسهولة فهمها ومرونتها، ونشر المعلومات واإلفصاح عنها، وسهولة  -

 (2009عبد الحليم، وعبابنة،)العاملين الوصول إليها من قبل جميع 

الثّقة المتبادلة بين المدير والمعّلمين: تكون العالقة دقيقة ومثمرة إذا كانت تستند على العدل 

المتبادلة، وعليه فعلى المدير أن يتواصل مع المعّلمين من منطلق الّزمالة، وأن يجعل المعّلمين  والثّققة

عطائهم فرصة كاملة لتحسين  نجازاتهم، وا  يلمسون ثقة المدير الّصادقة بهم من خالل تقديره لكفاياتهم وا 

 أدائهم.

 الّدراسةي أداتصدق  خامًسا:

 نوعين من الّصدق، كاآلتي: ، تّم استخدام تانللتّأكّد من صدق األدا

 الّصدق الّظاهري: -1

على مجموعة  (1فقرات االستبانتين بصورتهما األولّية )الملحق رقم  إذ قامت الباحثة بعرض

 من المحّكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة الّتدريس العاملين في الجامعات األردنّية

ديل وها من إلغاء أو تع. وُأخذ بالمالحظات والّتوصيات اّلتي إقترحُمحّكًما وُمحّكمة (12) البالغ عددهم

فأكثر، وأصبحت ( %80) ، وتّم اإلبقاء على الفقرات اّلتي حصلت على نسبة موافقةأو إعادة صياغة

هذه الّطريقة مناسبة للحكم على  ، وتعدُّ (3االستبانتين بصورتهما الّنهائّية كما ُمبين في )الملحق رقم 

توضح  اليةوالجداول التّ ، الّصدق الّظاهري لالستبانة، أي أن فقراتها ممكن أن تقيس ماوضعت لقياسه

 .ستبانةالا لتوزيع فقرات تفصيالً 
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 راسةة لعينة الدّ خصيّ الجزء األول من االستبانة يوضح الخصائص الشّ  (4الجدول )
 مستوياتعدد ال الخصائص
 2 الجنس
 2 الوظيفة

 3 ةعدد سنوات الخدم
 

 راتراسة ويشمل فقرات المتغيّ الدّ الث من أداتا اني والثّ (. الجزء الثّ 5الجدول )
 عدد الفقرات أجزاء االستبانة
 37 الجزء الثاني
 22 الجزء الثالث

 

 ح في الجدول اآلتي:كما هو موضّ مقياس ليكرت الخماسي،  استخدام تمّ و 

 

 مقياس ليكرت الخماسي. (6الجدول )
 منخفضة جدًّا منخفضة متوسطة عالية عالية جّدا

 درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5
 

 الّصدق البنائي )صدق االّتساق الّداخلي( -2

ّدراسة بتطبيقها على أفراد ال بعد الّتحقق من الّصدق الّظاهري ألداتّي الّدراسة، قامت الباحثة

خالل  من مجاالتدى إسهام الفقرات المكّونة للوم االّتساق الّداخلي لألداتينصدق  للّتعرف على

-7وتوضح الجداول ) (Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )استخدام 

 ( ذلك.8-9
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 أداتي الّدراسة مجاالتل معامل ارتباط بيرسون(ساق )االتّ  معامالت ثباتنتائج ( 7الجدول )

 معامل بيرسون المتغيرات
 0.78 المعّلمين مع اإلدارة تعامل

 0.88 االبتكاري الّسلوك
 0.84 العمل بيئة

 0.85 االبتكارّية القيادة ممارسة درجة
 0.77 المدرسة مدير لدى العدالة
 0.79 المدرسة مدير لدى الّشفافّية

 0.71 والمعّلمين المدير بين المتبادلة لثّقةا 
 0.74 الّتنظيمّية القيم

 حيث حصل المتغير " معامل بيرسون قيم( نالحظ أن 7رقم ) وبالرجوع الى الجدول السابق

االبتكاري " على قيمة  الّسلوك ( بينما حصل المتغير "0.78المعّلمين " على قيمة ) مع اإلدارة تعامل

 ممارسة درجة( بينما حصل المتغير "0.84العمل " على قيمة ) بيئة ( بينما حصل المتغير "0.88)

( ، وكذلك ومن خالل الرجوع الى الجدول اعاله فقد تبين بأن جميع 0.85"  على ) االبتكارّية القيادة

 المدير ينب المتبادلة الثّقة المدرسة، مدير لدى المدرسة، لّشفافّية مدير لدى العدالةقيم المتغيرات "

 مما يدل على،  (0.74، 0.71، 0.79، 0.77التّنظيمّية" قد حصلت على التوالي ) والمعّلمين، القيم

 .داة الدراسةأل عال ثبات وجود
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 ةيّ ة إليه ألداة القيادة االبتكار الّدراسة بالدرجة الكلّية للمجاالت المنتميّ  تا( معامالت ارتباط فقرات أدا8قم )جدول ر 
 المجال الفقرة 1 2 3 4 5

  معامل ارتباط بيرسون 0.40 0.37 0.43 0.36 0.28
 

تعامل االدارة مع 
 المعلمين

 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 الفقرة 6 7 8 9 10

 معامل االرتباط بيرسون 0.18 0.37 0.32 0.38 0.29
 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 المجال الفقرة 11 12 13 14 15

  معامل ارتباط بيرسون 0.19 0.37 0.46 0.48 0.40
 
 
 

 الّسلوك االبتكاري

 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 الفقرة 16 17 18 19 20

 معامل االرتباط بيرسون 0.40 0.54 0.38 0.38 0.39
 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 الفقرة 22 23 24 25 26

 معامل االرتباط بيرسون 0.46 0.27 0.48 0.36 0.44
 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 المجال الفقرة 27 28 29 30 31

  معامل ارتباط بيرسون 0.19 0.37 0.46 0.48 0.40
 
 
 

 بيئة العمل

 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 الفقرة 32 33 34 35 36

 معامل االرتباط بيرسون 0.40 0.54 0.38 0.38 0.39
 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 الفقرة 37    
 معامل االرتباط بيرسون 0.46    
 مستوى الداللة 0.00    

 

( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال تعامل اإلدارة مع المعّلمين 8) الجدوليتضح من 

بين فقرات ( وهذا يدل على وجود درجة من صدق االتساق الّداخلي 0.29 -0.40) بينتراوحت 

(، كما نالحظ أن α=0.05المجال األّول، وقد كانت جميع القيم دالة إحصائّيا عند مستوى الّداللة )

( وهذا يدل على 0.27-0.54معامالت ارتباط الفقرات في محور الّسلوك االبتكاري تراوحت بين )

صائّيا ميع القيم دالة إحوجود درجة من صدق االتساق الّداخلي بين فقرات المجال الثّاني، وقد كانت ج
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(. ومجاالت المجال الثّالث وهو بيئة العمل دالة إحصائّيا عند مستوى α=0.05عند مستوى الّداللة )

 (.0.38-0.54بحيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين ) ) α=0.05الّداللة )

 نظيمّيةم التّ المنتمّية إليه ألداة القيجاالت ( معامالت ارتباط فقرات أداة الّدراسة بالدرجة الكلّية للم9جدول رقم)
 المجال الفقرة 38 39 40 41 42

 معامل ارتباط بيرسون 0.19 0.37 0.46 0.48 0.40
 
العدالة لدى 
 مديرالمدرسة

 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 الفقرة 43 44 45  
 معامل االرتباط بيرسون 0.46 0.57 0.32  
 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00  
 المجال الفقرة 46 47 48 49 50

 معامل ارتباط بيرسون 0.38 0.37 0.46 0.54 0.40
الّشفافّية لدى 
 مدير المدرسة

 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 الفقرة 51 52 53 54 
 معامل االرتباط بيرسون 0.40 0.38 0.36 0.38 

 المجال مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 الفقرة 55 56 57 58 59

الثّقة المتبادلة 
بين المدير 
 والمعّلمين

 معامل االرتباط بيرسون 0.37 0.19 0.39 0.36 0.54
 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 الفقرة 60    
 معامل االرتباط بيرسون 0.36    
 مستوى الداللة 0.00    

( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال تعامل العدالة لدى المدير 9يتضح من الجدول )

( وهذا يدل على وجود درجة من صدق االتساق الّداخلي بين فقرات 0.19-0.57)تراوحت بين 

(، كما نالحظ أن α=0.05المجال األّول، وقد كانت جميع القيم دالة إحصائّيا عند مستوى الّداللة )

( وهذا 0.37-0.54مالت ارتباط الفقرات في مجال الّشفافّية لدى مدير المدرسة تراوحت بين )معا

يدل على وجود درجة من صدق االتساق الّداخلي بين فقرات المجال الثّاني، وقد كانت جميع القيم 

 ين المدير(. وفي المجال الثّالث وهو الثّقة المتبادلة بα=0.05دالة إحصائّيا عند مستوى الّداللة )
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بحيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين  ) α=0.05والمعّلمين دالة إحصائّيا عند مستوى الّداللة )

(0.54-0.19.) 

 أداتي الّدراسةثبات  سادًسا:

 استخدام نوعين من الثّبات:الّدراسة، تّم  تيللّتحقق من ثبات أدا

عادة االختبار) -1 من خالل إعادة االختبار على عّينة ُأختيرت (  Test- Retestطريقة االختبار وا 

 من مجتمع الّدراسة بعد مضي أسبوعين.

عادة االختبار لّتحقق من ثبات أداتي الّدراسة( نتائج 10)جدول  اختبار وا 
 اعادة االختبار –معامل ثبات االختبار  المتغيرات

 0.94 المعّلمين مع اإلدارة تعامل

 0.92 االبتكاري الّسلوك

 0.91 العمل بيئة

 0.93 االبتكارّية القيادة ممارسة درجة

المدرسة مدير لدى العدالة   0.91 

المدرسة مدير لدى الّشفافّية  0.90 

والمعّلمين المدير بين المتبادلة الثّقة  0.81 

الّتنظيمّية القيم  0.94 

عادة، حيث  قيم( نالحظ أن 10رقم ) إلى الجدول الّسابق وبالّرجوع معامل ثبات االختبار وا 

االبتكاري  الّسلوك " مجال( بينما حصل 0.94المعّلمين" على قيمة ) مع اإلدارة "تعامل مجالحصل 

(، وكذلك ومن خالل الّرجوع 0.91العمل" على قيمة ) بيئة " مجال( بينما حصل 0.92" على قيمة )

لمدرسة، ا مدير لدى العدالةالتّنظيمّية وهي  " القيم مجاالتإلى الجدول أعاله فقد تبين بأّن جميع 
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، 0.91والمعّلمين" قد حصلت على الّتوالي ) المدير بين المتبادلة الثّقة المدرسة، مدير لدى الّشفافّية

0.90 ،0.81. 

تين، ( إليجاد معامل االّتساق الّداخلي لألداCronbach Alphاستخدام معادلة كرونباخ آلفا ) -2

 (.11)كما يوضح الجدول 

  واألداة الكلّيةلمتغيرات الدراسة  (االتساق )كرونباخ ألفا معامالت ثبات(. نتائج 11الجدول )
 معامل كرونباخ ألفا المتغيرات

 0.96 المعّلمين مع اإلدارة تعامل

 0.98 االبتكاري الّسلوك

 0.97 العمل بيئة

المدرسة مدير لدى العدالة  0.96 

المدرسة مدير لدى الّشفافّية  0.95 

والمعّلمين المدير بين المتبادلة الثّقة  0.86 
 

اللة على ا للدّ معامالت كرونباخ ألف قيم( نالحظ أن 11رقم ) ابقالسّ لى الجدول جوع إوبالرّ    

( بينما 0.96" على قيمة )المعّلمين مع اإلدارة "تعامل مجالحيث حصل ، باتالثّ و اخلي تساق الدّ اإل

لى قيمة " عالعمل بيئة " مجال( بينما حصل 0.98لى قيمة )االبتكاري " ع الّسلوك " مجالحصل 

يمّية القيم التّنظ مجاالتجميع  عاله فقد تبين بأنّ جوع إلى الجدول أ، وكذلك ومن خالل الرّ (0.97)

والمعّلمين"  رالمدي بين المتبادلة الثّقة المدرسة، مدير لدى لّشفافّيةاالمدرسة،  مدير لدى العدالة" وهي 

داة أل عال ثبات وجود مما يدل على،  (0.98، 0.86، 0.95، 0.96والي )قد حصلت على التّ 

  راسة.الدّ 
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 متغّيرات الّدراسة

 اشتملت الّدراسة على المتغّيرات التّالية:

 المتغّيرات المستقّلة: -
 معّلم -مشرف تربوي الوظيفة:  -1
 أنثى -الجنس: ذكر -2
 سنوات  5أقل من  سنوات الخدمة:    -3

 سنوات 10 - 5من                                  

 سنوات 10أكثر من                         
 المتغّيرات التّابعة: -

 ممارسة القيادة االبتكارّية من ِقبل مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان. -1

 القيم التّنظيمّية في المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان. مديرينإمتالك ال -2

 : المعالجة اإلحصائّيةسابًعا

 تّم استخدام الوسائل اإلحصائّية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائيًّا: 

جابات المبحوثين  -1 حساب الّتكرارات والّنسب المئوّية للبيانات اّلتي تتعّلق بخصائص عينة البحث وا 

 الواردة في االستبانة. مجاالتمن ال مجالعن كّل 

إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لمعرفة إجابات أفراد العينة عن كّل فقرات  -2

 لإلجابة عن الّسؤال األّول والثّاني. مجاالتاالستبيان المّتصلة بال

( للعالقة االرتباطّية بين ممارسة القيادة االبتكارّية والقيم Pearsonمعامل ارتباط بيرسون) -3

 التّنظيمّية.
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( لحساب صدق االّتساق الّداخلي لفقرات الّدراسة ويختص Pearsonمعامل إرتباط بيرسون ) -4

 باّسؤال الثّالث من أسئلة الّدراسة.

 إرتباط ثبات كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة. معامل -5

( لمعرفة الفروق ذات الّداللة اإلحصائّية بين One way anovaاختبار تحليل التّباين )

 .( لمتغير الجنس والوظيفةT- Test) التّائيمتغيرات البحث المتعّلقة بسنوات الخدمة، واالختبار 

 إجراءات تطبيق الدراسةثامًنا: 

 راسة بما يلي:عملية تطبيق هذه الدّ مرت 

  ّباحثة نتها، قامت الحقق من صدقها وثباتها، وتحديد مجتمعها وعيّ راسة والتّ بعد إعداد أداة الد

ط رق األوسربوية في جامعة الشّ ( من كلية العلوم التّ 4صول على كتاب تسهيل مهمة )ملحق بالح

 عّمان اْلعاصمة محافظة في الخاصة الثّانوّية المدارس ن من مديريراسة المكوّ مّوجه لمجتمع الدّ 

 .راسةنة الدّ وذلك لغايات توزيع االستبيان على افراد عيّ 

  ّلخاصةا الثّانوّية المدارس مي ومشرفيراسة من معلّ ( استبانة على أفراد مجتمع الدّ 500توزيع ) تم 

 بشكل مباشر. عّمان اْلعاصمة محافظة في

  ّتبانةمن إجاباتهم على جميع فقرات االس والّتأكدوالمشرفين مين استرجاع االستبانات من المعلّ  تم ،

( 380مكتملة)الستبانات الهائي لواستبعاد االستبانات غير مكتملة االستجابة، حيث بلغ العدد النّ 

 ( استبانة وذلك لصعوبة استردادهم.120استبانة، بنسبة فاقد )

  ّفي الحاسوب على جداول خاصة.تفريغ البيانات  تم 

 (معالجة وتحليل البيانات إحصائًيا باستخدام برنامجspss.) 

  ّلمقترحات.وصيات واتائج وعرضها، والقيام بتفسيرها ومناقشتها، والخروج بالتّ استخراج الن 
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  تّم تحديد درجة ممارسة القيادة االبتكارّية والقيم التّنظيمّية من خالل تحديد طول الفئة وفق

 المعاملة التّالّية

 القيمة الّدنيا البديل             –القيمة البديلة 

 عدد المستويات                

 1.33=       4    =      1-5   المدى =

             3              3               

 ( 2.33 -1وبذلك يكون المستوى المنخفض من ) 

 ( 3.67  -2.34)ويكون المستوى المتوسط من 

 ( 5 – 3.68والمستوى المرتفع من ) 
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 الفصل الرّابع

 نتائج الّدراسة

بهدف  بعد تطبيق االستبانة راسةالدّ هذه تي توصلت إليها تائج الّ تناول هذا الفصل عرًضا للنّ 

االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة درجة ممارسة القيادة الّتعرف إلى 

ذلك من ، و العاصمة عّمان وعالقتها بالقيم الّتنظيمّية لديهم من وجهة نظر المشرفين والمعّلمين

 خالل اإلجابة على أسئلتها:

 :اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 يف الخاصة الثّانوّية المدارس مديري لدى االبتكارّية القيادة ممارسة درجةما ل:راسة األوّ سؤال الدّ 
 ؟والمعّلمين المشرفين نظر وجهة من عّمان العاصمة محافظة

ممارسة  درجةلة ة واالنحرافات المعياريّ ايجاد المتوسطات الحسابيّ  تمّ  هذا الّسؤاللإلجابة عن 

( 1ل ). والجدو الخاصة في محافظة العاصمة عّمان القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية

 يوضح ذلك.

الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب ودرجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس  ( المتوسطات1جدول)
 الخاصة في محافظة العاصمة عّمان الثّانوّية

المتوسط  مجالال رقم المجال
 الحسابي

االنحراف 
 الّدرجة الّرتبة المعياري

 متوسط 3 1.02 3.64 الّسلوك االبتكاري 2
 مرتفع 1 850. 3.68 تعامل اإلدارة مع المعّلمين 1
 مرتفع 1 0.73 3.68 بيئة العمل 3

 متوسط 3.67 الّدرجة الكلّية

انوّية الثّ ( تبين أن درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس 1بالّرجوع إلى الجدول )

وتراوحت درجات (، 3.66ت متوسطة بمتوسط معياري كلي )الخاصة في محافظة العاصمة عّمان كان
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( 3.86بيئة العمل بمتوسط حسابي ) مجالبين المتوسط والعالي، وجاء في الّرتبة األولى  مجاالتال

متوسط ة مع المعّلمين بتعامل اإلدار  مجال( بمستوى عالي، وفي الّرتبة الثّانية 0.73وانحراف معياري )

كاري الّسلوك االبت مجال( بمستوى عالي، وفي الّرتبة الثّالثة 0.85( وبإنحراف معياري)3.86حسابي)

 ( بمستوى متوسط.1.02( وبإنحراف معياري)3.64بمتوسط حسابي )

 :ةعلى حد مجال ل كلّ يوفيما يلي تفص

 المعّلمين مع اإلدارة تعامل مجالالمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ل :والً أ

 .المعّلمين مع اإلدارة لتعامل ةالمعياريّ  واالنحرافات ةالحسابيّ  يلي المتوسطات فيما 

 المعّلمين مع اإلدارة لتعامل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2الجدول)

المتوسط  الفقرة #
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الّرتبة المعياري

7 
 لقدراتا ذوي للمعّلمين المادّية الحوافز المدرسة مدير ُيقّدم

 .االبتكارّية
 متوسطة 10 0.83 2.88

6 
 يف المعّلمين على المباشرة الّرقابة المدرسة مدير ُيقلل
 .لعملهم أدائهم أثناء

 متوسطة 9 0.87 3.32

 متوسطة 8 1.13 3.34 .االبتكارّية المعّلمين بأفكار المدرسة مدير يهتم 2

4 
 ةلمواجه الّتخطيط على المعّلمين المدرسة مدير ُيشجع

 .حدوثها يتوقع اّلتي المشكالت
 مرتفعة 7 1.15 3.77

8 
 ذوي للمعّلمين المعنوّية الحوافز المدرسة مدير ُيقّدم

 .االبتكارّية القدرات
 مرتفعة 6 0.62 3.87

 مرتفعة 5 0.98 3.89 .الجديدة باألفكار المدرسة مدير ُيرحب 9
 مرتفعة 4 0.65 3.90 .المتطّورة باألفكار المدرسة مدير ُيرحب 10
 مرتفعة 3 0.97 3.90 .قدراتهم في الكبيرة بالثّقة المعّلمين بإشعار المدير يقوم 5
 مرتفعة 2 1.23 3.92 .آلخرينا تقليد عن لالبتعاد المعّلمين المدرسة مدير يوّجه 3
 مرتفعة 1 1.05 4.04 .بأعمالهم القيام على المعّلمين المدرسة مدير ُيشجع 1

المعلّمين مع اإلدارة تعامل جميع فقرات  مرتفعة 0.85 3.68 
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المعّلمين من  مع اإلدارة تعاملالفقرات المعبرة عن  غالبيةأن  (2رقم ) الجدول نتائج  تظهر

الخاصة  وّيةالثّان يعملون في المدارسالمعلمين والمشرفين ممن  عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبل

وان  (،4.04-2.88تراوحت ما بين ) ومتوسطة قد حصلت على درجات مرتفعة في العاصمة عمان

 ( حيث حصلت الفقرة "0.85( بإنحراف معياري )3.68المتوسط العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )

لى أعلى درجة استخدام مرتفعة حيث بلغت بأعمالهم " ع القيام على المعّلمين المدرسة مدير ُيشجع

 تعادلالب المعّلمين المدرسة مدير (، تليها مباشرة فقرة " يوّجه1.05( بإنحراف معياري قدره )4.04)

( وبإنحراف 3.92اآلخرين" حيث حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره ) تقليد عن

 أثناء في ينالمعّلم على المباشرة الّرقابة المدرسة مدير ُيقلل ( بينما حصلت الفقرة "1.23معياره قدره )

( وبإنحراف معياري قدره 3.32( ما قبل االخيرة وبمتوسط مقداره )9لعملهم " على المرتبة ) أدائهم

 راتالقد ذوي للمعّلمين المادّية الحوافز المدرسة مدير ُيقّدم أما الفقرة " بدرجة متوسطة (0.87)

( بإنحراف معياري قدره 2.88فقد حصلت على أدنى مرتبة وبقيمة متوسطة تراوحت )االبتكارّية " 

المعّلمين " فقد كان مرتفع  مع اإلدارة تعامل "مجالمتوسط العام الذي حصل عليه ال(، اما ال0.83)

 .(0.85بإنحراف معياري قدره )( و 3.68بمتوسط مقداره )

 .االبتكاري لّسلوكا مجالل المعيارية واالنحرافات الحسابية ثانيا: المتوسطات

 االبتكاري لّسلوكا مجالل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3) الجدول

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

ُيقّدم مدير المدرسة اقتراحات جديدة تساعد المعّليمن في  11
 .أداء أعمالهم

 متوسطة 11 1.29 3.49

12 
ُيقّدم مدير المدرسة أساليب جديدة تساعد المعّلمين في 

 .أداء أعمالهم
 متوسطة 15 1.28 3.35

13 
يهتم مدير المدرسة بنجاع األفكار الجديدة في أداء عمل 

 .المعّلمين
 متوسطة 14 1.27 3.36
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 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

14 
يهتم مدير المدرسة بنجاع األساليب الجديدة في أداء عمل 

 .المعّلمين
 مرتفعة 7 1.14 3.75

 متوسطة 13 1.29 3.48 .يمتلك مدير المدرسة القدرة على اّتخاذ القرارات الهاّمة 15
 متوسطة 12 1.29 3.49 .يمتلك مدير المدرسة الكفاءة على اّتخاذ القرارات الهاّمة 16
 متوسطة 15 1.476 3.34 .يتحّمل مدير المدرسة مسؤولّية القرارات اّلتي أخذها 17

18 
يقوم مدير المدرسة بتشجيع اآلخرين على تقديم 

 متوسطة 10 1.28 3.50 .المقترحات

19 
ُيقدم مدير المدرسة العون والمساعدة ألصحاب األفكار 

 .الجديدة في تطوير المدرسة
 مرتفعة 3 0.98 3.89

 مرتفعة 6 0.88 3.76 .ُيعّبُر مدير المدرسة عن األفكار الجديدة بثقة 20
 مرتفعة 5 1.14 3.78 .مدير المدرسة عن المقترحات الجديدة بثقةُيعّبُر  21

22 
ُيتيح مدير المدرسة المجال للمعّلمين للحصول على 

 .المعلومات اّلتي تساعد في تقدم عملهم بسرعة
 مرتفعة 4 0.61 3.86

23 
ُيفوض مدير المدرسة الّصالحّيات الكافية للمعّلمين اّلتي 

 .في أثناء العملتمّكن من اتخاذ القرارات 
 متوسطة 8 0.70 3.61

 متوسطة 9 0.72 3.60 .ُيشّجع مدير المدرسة المبادرات الفردّية لدى المعّلمين 24
 مرتفعة 2 0.97 3.90 .ُيشّجع مدير المدرسة األفكار االبتكارّية لدى المعّلمين 25

26 
يمتلك مدير المدرسة الجرأة للقيام بأعمال إبداعّية تساعد 

 .تطوير المدرسةفي 
 مرتفعة 1 0.75 4.03

الّسلوك االبتكاري جميع فقرات  متوسطة 1.02 3.64 
 ينةع قبل االبتكاري من الّسلوك عن المعبرة الفقرات غالبية أن( 3) رقم الجدول نتائج تبين

 عمان مةالعاص في الخاصة المدارس في يعملون ممن والمشرفين المعلمين من بعدد والمتمثلة الدراسة

 لكافة العام المتوسط وان ،(4.03-3.35) بين ما تراوحت ومتوسطة مرتفعة درجات على حصلت قد

 المدرسة مدير يمتلك"  الفقرة حصلت حيث( 1.02) معياري بإنحراف( 3.64) بلغ قد المجال فقرات

 يثح مرتفعة استخدام درجة أعلى على"  المدرسة تطوير في تساعد إبداعّية بأعمال للقيام الجرأة

 األفكار المدرسة مدير ُيشّجع"  فقرة مباشرة تليها ،(0.75) قدره معياري بإنحراف( 4.03) بلغت
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 وبإنحراف( 3.90) مقداره حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث"  المعّلمين لدى االبتكارّية

 عمل اءأد في الجديدة األفكار بنجاع المدرسة مدير يهتم"  الفقرة حصلت بينما( 0.97) قدره معياره

 قدره معياري وبإنحراف( 3.36) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل ما( 14) المرتبة على"  المعّلمين

 حصلت قدف"  أعمالهم أداء في المعّلمين تساعد جديدة أساليب المدرسة مدير ُيقّدم"  الفقرة أما( 1.27)

 العام المتوسط اما ،(1.28) قدره معياري بإنحراف( 3.35) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على

( 3.64) مقداره حسابي بمتوسط متوسط كان فقد"  االبتكاري الّسلوك" المتغير عليه حصل الذي

 االبتكاري في المدارس الّسلوك أن نستنتج أعاله النتائج خالل ومن( 1.02) قدره معياري وبإنحراف

 يعملون ممن والمشرفين المعلمين قبل من ما نوعا بسمة االبتكار الخاصة في العاصمة عمان يحضى

 .عمان في الواقعة الخاصة المدارس في

 .العمل بيئة مجالل المعيارية واالنحرافات الحسابية ثالثا: المتوسطات

 العمل بيئة مجالل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4) دولالج

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

دارة المدرسة في صياغة رؤية المدرسة 27  متوسطة 9 0.88 3.57 .يتشارك المعّلمون وا 
 متوسطة 10 0.71 3.56 .يتشارك المدير مع المعّلمين بتحديد أهداف المدرسة 28

29 
ُيمّكن مدير المدرسة المعّلمين من تحديد أساليب العمل اّلتي 

 مرتفعة 1 0.33 3.87 .تتناسب مع قدراتهم

30 
يحرص مدير المدرسة على أن يرتكز المعّلمون في أداء عملهم 

 .على العمل الجماعي
 متوسطة 8 0.88 3.57

 مرتفعة 4 0.85 3.73 .ُيشجع مدير المدرسة على التّنافس اإليجابي فيما بينهم 31

ُيشجع مدير المدرسة العالقات اإلنسانّية بين إدارة المدرسة  32
 .والمعّلمين، مما يشجع العملّية االبتكارّية

 مرتفعة 3 0.84 3.74

33 
يعمل مدير المدرسة على إيجاد جّو من المرح والّتسلّية بين 

 .المعّلمين لتوفير مناخ مشجع لإلبداع
 متوسطة 7 0.71 3.58

 متوسطة 11 1.26 3.46 .ُيوفر مدير المدرسة للمعّلمين نظاًما لتقييم أدائه 34
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 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 متوسطة 6 1.02 3.60 .يربط مدير المدرسة حوافز المعّلمين بتقييم أدائهم 35

36 
المدرسة على دعم جهود المعّلمين في أداء مهامهم  يعمل مدير
 .الّتدريسّية

 مرتفعة 5 0.84 3.71

 مرتفعة 2 0.61 3.86 .ُيفوض مدير المدرسة بعض المهام المتعّلقة بالّتدريس 37
العمل بيئة جميع فقرات  مرتفعة 0.73 3.68 

 

 سةالدرا عينة قبل العمل من بيئة عن المعبرة الفقرات غالبية أن( 4) رقم نتائج الجدول تبين

 عمان لعاصمةا في الخاصةالثّانوّية  المدارس في يعملون ممن والمشرفين المعلمين من بعدد والمتمثلة

 لكافة العام المتوسط وان ،(3.87-3.46) بين ما تراوحت متوسطة ومرتفعة درجات على حصلت قد

"  الفقرة حصلت حيث ،وبدرجة مرتفعة (0.73) معياري بإنحراف( 3.68) بلغ قد العمل فقرات بيئة

 درجة علىأ على." قدراتهم مع تتناسب اّلتي العمل أساليب تحديد من المعّلمين المدرسة مدير ُيمّكن

 ُيفوض"  فقرة مباشرة تليها ،(0.33) قدره معياري بإنحراف( 3.87) بلغت حيث مرتفعة استخدام

 حسابي وسطبمت الثانية المرتبة على حصلت حيث." بالّتدريس المتعّلقة المهام بعض المدرسة مدير

 ديرالم يتشارك"  الفقرة حصلت بينما وبدرجة مرتفعة (0.61) قدره معياره وبإنحراف( 3.86) مقداره

( 3.56) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل ما( 10) المرتبة على"  المدرسة أهداف بتحديد المعّلمين مع

 انظامً  للمعّلمين المدرسة مدير ُيوفر"  الفقرة أما وبدرجة متوسطة (0.71) قدره معياري وبإنحراف

 قدره معياري بإنحراف( 3.46)بلغت  متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على حصلت فقد"  أدائه لتقييم

(1.26). 
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 انعمّ  العاصمة محافظة في الخاصة الثّانوّية المدارس مديري إمتالك اني: مادرجةالثّ الّدراسة سؤال 

 ؟من وجهة نظر المشرفين والمعّلمين الّتنظيمّية القيم

امتالك  درجةلة ة واالنحرافات المعياريّ ايجاد المتوسطات الحسابيّ  تمّ  هذا الّسؤاللإلجابة عن 

( 4-5. والجدول )الخاصة القيم التّنظيمّية في محافظة العاصمة عّمان الثّانوّيةمديري المدارس 

 يوضح ذلك.

( المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية المتالك مديري المدارس الثّانوّية الخاصة القيم 5الجدول )
 الّتنظيمّية

 مجالال مجالرقم ال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الّدرجة الّرتبة

 متوسط 3 890. 3.26 العدالة لدى مدير المدرسة 1
 متوسط 2 860. 3.33 الّشفافّية لدى مدير المدرسة 2
 متوسط 1 0.52 3.45 الثّقة المتبادلة بين المدير والمعّلمين 3

 متوسط 3.34 الّدرجة الكلّية

مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة  امتالك( تبين أن درجة 5بالّرجوع إلى الجدول )

 مجاالتوجاءت جميع (، 3.34معياري كلي ) بمتوسطكانت متوسطة للقيم التّنظيمّية العاصمة عّمان 

 نالثّقة المتبادلة بين المدير والمعّلمي مجال، وجاء في الّرتبة األولى األداة في المستوى المتوسط

 مجال، وفي الّرتبة الثّانية متوسط( بمستوى 0.52اري )( وانحراف معي3.45بمتوسط حسابي )

، متوسط( بمستوى 0.86( وبإنحراف معياري)3.33بمتوسط حسابي) الّشفافّية لدى مدير المدرسة

( وبإنحراف 3.26بمتوسط حسابي ) العدالة لدى مدير المدرسة مجالوفي الّرتبة الثّالثة 

 ( بمستوى متوسط.0.89معياري)
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 :ةعلى حد مجالوفيما يلي المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لكّل 

 .المدرسة مدير لدى لعدالةا مجالل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: اوالً 

 لعدالة لدى مدير المدرسةا مجال( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل6) الجدول

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

38 
معّلمين المدرسة بدون  المهام معيشارك مدير المدرسة 

 .استثناء
 متوسطة 2 1.40 3.64

 يحرص مدير المدرسة على توزيع الحوافز المالّية على جميع  39
 .المعّلمين بشكل عادل

 متوسطة 8 680. 2.72

40 
مدير المدرسة القرارات اإلدارّية المّتخذة على جميع  يطبيق

 .المعّلمين
 متوسطة 4 1.02 3.32

41 
يقوم مدير المدرسة العمل على تقييم أداء المعّلمين من خالل 

 .معايير عادلة وواضحة
 متوسطة 5 980. 3.18

 متوسطة 6 1.19 3.04 .يوزع مدير المدرسة األعمال بين العاملين بدون تمييز 42
 متوسطة 3 720. 3.45 .يتجّنب مدير المدرسة اتخاذ قراراته بأسلوب متحّيز 43
 مرتفعة 1 440. 3.73 .ُيحفاظ مدير المدرسة على سير خّط العمل في المدرسة 44

45 
يحرص مدير المدرسة على أن يكون المعيار الحقيقي 

 للمكافأت هو األداء
 متوسطة 7 1.19 3.04

 متوسطة 0.89 3.26 مدير المدرسة جميع فقرات العدالة لدى

المدرسة  مدير لدى العدالة مجال عن المعبرة الفقرات غالبية أن( 6) رقم الجدول نتائج تبين

ثّانوّية ال المدارس في يعملون ممن والمشرفين المعلمين من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة قبل من

 وان ،(3.73-2.72) بين ما تراوحتمتوسطة  درجات على حصلت قد عمان العاصمة في الخاصة

"  الفقرة حصلت حيث( 0.89) معياري بإنحراف( 3.26) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام المتوسط

 يثح مرتفعة استخدام درجة أعلى على." المدرسة في العمل خطّ  سير على المدرسة مدير ُيحفاظ

 المهام مع المدرسة مدير يشارك"  فقرة مباشرة تليها ،(0.44) قدره معياري بإنحراف( 3.73) بلغت
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( 3.64) ارهمقد حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث." استثناء بدون المدرسة معّلمين

 ىعل المدرسة مدير يحرص"  الفقرة حصلت بينماوبدرجة متوسطة، ( 1.40) قدره معياره وبإنحراف

 مقداره وبمتوسط االخيرة قبل ما( 7) المرتبة على"  األداء هو للمكافأت الحقيقي المعيار يكون أن

 على المدرسة مدير يحرص"  الفقرة أماوبدرجة متوسطة، ( 1.19) قدره معياري وبإنحراف( 3.04)

بمستوى و  مرتبة أدنى على حصلت فقد"  عادل بشكل المعّلمين جميع على المالّية الحوافز توزيع

 (.0.68) قدره معياري بإنحراف( 2.72) تراوحت متوسط

 .المدرسة مدير لدى للّشفافّية المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: ثانياً 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للّشفافّية لدى مدير المدرسة7) الجدول

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 4 1.02 3.32 عند اّتخاذ القرارات. يتجّنب مدير المدرسة المحسوبّية 46
 متوسطة 6 0.98 3.18 يتجّنب مدير المدرسة المحسوبّية عند تقييم أدائه. 47

48 
 يهتّم مدير المدرسة بتحقيق أهداف المدرسة وأن تعارضت مع 

 األهداف الّشخصّية.
 متوسطة 9 1.19 3.04

 متوسطة 7 0.98 3.18 تاّمة.يتعامل مدير المدرسة مع المعّلمين بسرّية  49
 متوسطة 2 0.49 3.59 يتعامل مدير المدرسة مع عمليات الّتقييم المختلفة. 50
 متوسطة 3 0.89 3.45 يحرص مدير المدرسة على تطبيق الّتعليمات بشكل حرفي. 51
 متوسطة 8 1.34 3.16 يحرص مدير المدرسة على تطبيق األنظمة بشكل حرفي. 52

53 
 يمنح مدير المدرسة األفراد ذوي القدرات اإلدارّية على فرص 

 حقيقّية لتطوير مستقبلهم الوظيفي.
 متوسطة 5 1.02 3.32

54 
 يعطي مدير المدرسة فرصة للمعّلمين لطرح أفكار جديدة لتطوير 

 األداء المدرسي.
 مرتفعة 1 0.68 3.72

الّشفافّية لدى مدير المدرسة جميع فقرات  متوسطة 0.86 3.33 

 نالمدرسة م مدير لدى الّشفافّية عن المعبرة الفقرات غالبية أن( 7) رقم الجدول  نتائج تبين

 الخاصة وّيةالثّان المدارس في يعملون ممن والمشرفين المعلمين من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة قبل
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 المتوسط وان ،(3.72-3.04) بين ما متوسطة تراوحت درجات على حصلت قد عمان العاصمة في

 حصلت حيثوبدرجة متوسطة، ( 0.86) معياري بإنحراف( 3.33) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام

 أعلى على "المدرسي األداء لتطوير جديدة أفكار لطرح للمعّلمين فرصة المدرسة مدير يعطي"  الفقرة

 يتعامل"  فقرة مباشرة تليها ،(0.68) قدره معياري بإنحراف( 3.72) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة

 مقداره حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث." المختلفة التّقييم عمليات مع المدرسة مدير

 رسةالمد مدير يحرص"  الفقرة حصلت بينماوبدرجة متوسطة، ( 0.49) قدره معياره وبإنحراف( 3.59)

( 3.16) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل ما( 8) المرتبة على"  حرفي بشكل األنظمة تطبيق على

 أهداف بتحقيق المدرسة مدير يهتمّ "  الفقرة أما وبدرجة متوسطة، (1.34) قدره معياري وبإنحراف

 تراوحت ةمتوسط وبقيمة مرتبة أدنى على حصلت فقد" الّشخصّية األهداف مع تعارضت وأن المدرسة

 .(1.19) قدره معياري بإنحراف( 3.04)
 

 .والمعّلمين المدير بين المتبادلة الثّقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: ثالثاً 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للّثقة المتبادلة بين المدير والمعّلمين8) الجدول

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 0.88 3.58 أن يشارك المعّلمون في صناعة القرار.يحرص مدير المدرسة على  55
 متوسطة 4 0.72 3.45 يوجه مدير المدرسة الّنقد للمعّلم المقصر في عمله. 56
 متوسطة 2 0.50 3.47 يناقش مدير المدرسة المعّلمين بكّل صراحة. 57

58 
يحرص مدير المدرسة على وجود الثّّقة المتبادلة بينه وبين 

 متوسطة 6 0.70 3.32 المعّلمين.

59 
ُيشعر مدير المدرسة المعّلمين باألمن الوظيفي في أثناء قيامهم 

 بالعمل.
 متوسطة 3 0.50 3.46

60 
يمنح مدير المدرسة المعّلمين الّصالحّيات الاّلزمة لممارسة 

 أعمالهم.
 متوسطة 5 0.71 3.42

والمعّلمينالثّقة المتبادلة بين المدير  جميع فقرات  متوسطة 0.52 3.45 
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 ن منوالمعّلمي المدير بين المتبادلة الثّقة عن المعبرة الفقرات أن( 8) رقم الجدول  نتائج تبين

 الخاصة وّيةالثّان المدارس في يعملون ممن والمشرفين المعلمين من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة قبل

 المتوسط وان ،(3.58-3.32) بين ما تراوحتمتوسطة  درجات على حصلت قد عمان العاصمة في

 يحرص"  الفقرة حصلت حيث( 0.52) معياري بإنحراف( 3.45) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام

 يثح توسطةم استخدام درجة أعلى على"  القرار صناعة في المعّلمون يشارك أن على المدرسة مدير

 المعّلمين المدرسة مدير يناقش"  فقرة مباشرة تليها ،(0.88) قدره معياري بإنحراف( 3.58) بلغت

 معياره وبإنحراف ،(3.47) مقداره حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث." صراحة بكلّ 

 اتالّصالحيّ  المعّلمين المدرسة مدير يمنح"  الفقرة حصلت بينماوبدرجة متوسطة، ( 0.50) قدره

 وبإنحراف( 3.42) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل ما( 5) المرتبة على" أعمالهم لممارسة الاّلزمة

 دلةالمتبا الثّّقة وجود على المدرسة مدير يحرص الفقرة أماوبدرجة متوسطة، ( 0.71) قدره معياري

 معياري بإنحراف( 3.32) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على حصلت فقد"  المعّلمين وبين بينه

 (.0.70) قدره

 الثالث:سؤال الدراسة 

بين متوسطات استجابة درجة  (α 0.05)هل توجد عالقة ارتباطّية داّلة عند مستوى الّداللة    

ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان والقيم 

 الّتنظيمّية من وجهة نظر المشرفين والمعّلمين؟

 تّم حساب معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط بيرسون.لإلجابة عن هذا الّسؤال 
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 مديري لدى االبتكارّية القيادة ممارسة ( يبين طبيعة العالقة ما بين درجة9الجدول رقم )

 رفينالمش نظر وجهة من التّنظيمّية والقيم عّمان العاصمة محافظة في الخاصة الثّانوّية المدارس

 والمعّلمين.

 خاصةال الثّانوّية المدارس مديري لدى االبتكارّية القيادة ممارسة بين درجة االرتباطّية( العالقة 9الجدول )
 والمعّلمين المشرفين نظر وجهة من الّتنظيمّية والقيم عّمان العاصمة محافظة في

 

العدالة لدى 
 مدير

 المدرسة

الّشفافّية لدى 
 مدير

 المدرسة

الّثقة 
 المتبادلة بين

المدير 
 والمعلّمين

القيم 
 الّتنظيمّية

تعامل اإلدارة مع 
 المعّلمين

 **0.862 **0.853 **0.832 **0.863 معامل ارتباط بيرسون
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الّداللة

 380 380 380 380 العينة

 الّسلوك االبتكاري
 **0.823 **0.806 **0.790 **0.833 معامل ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 الّداللةمستوى 
 380 380 380 380 العينة

 بيئة العمل
 **0.748 **0.649 **0.745 **0.766 معامل ارتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الّداللة
 380 380 380 380 العينة

درجة ممارسة القيادة 
 االبتكارّية

 **0.840 **0.804 **0.815 **0.850 معامل ارتباط بيرسون
 000. 0.000 0.000 0.000 مستوى الّداللة

 380 380 380 380 العينة
 

 ريمدي لدى االبتكارّية القيادة ممارسة درجة بين ما العالقة طبيعة( 4-9) رقم يوضح الجدول

 رفينالمش نظر وجهة من التّنظيمّية والقيم عّمان العاصمة محافظة في الخاصة الثّانوّية المدارس

 من لتّنظيمّيةا والقيم االبتكارّية القيادة ممارسة والمعّلمين، حيث تبين النتائج وجود عالقة ما بين درجة

 ( 0.000= ) مجاالتوالمعّلمين حيث ان مستوى الداللة لكافة ال المشرفين نظر وجهة
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 :ابعالرّ  راسةالدّ  سؤال

بين متوسطات استجابة  (α=0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة    

درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان، 

 الخدمة، والوظيفة؟سنوات ُتعزى إلى متغيرات الجنس، و 

 اواًل: متغير الجنس

حساب المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة ممارسة القيادة االبتكارّية وتعزى  تمّ 

 يبين ذلك: (10)والجدول (.t-test) اختباراستخدام  تمّ لمتغير الجنس، كما 

 ممارسة درجة مستقلتين لعينتين واالختبار التائي المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 10) الجدول
 .الجنس لمتغير الثّانوّية تعزى المدارس مديري لدى االبتكارّية القيادة

 العدد الجنس مجالال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t  
مستوى 
 الداللة

تعامل اإلدارة مع 
 المعّلمين

 0.846 3.70 125 ذكر
0.24 

0.81 
  0.872 3.67 255 انثى

 الّسلوك االبتكاري
 1.018 3.65 125 ذكر

0.17 
0.85 

  1.033 3.62 255 انثى

 بيئة العمل
 0.718 3.65 125 ذكر

0.10 
0.91 

  0.761 3.67 255 انثى
 درجة ممارسة 
 القيادة االبتكارّية

 0.856 3.67 125 ذكر
0.12 

0.89 
  0.881 3.65 255 انثى

ذات داللة  لم تكن tنالحظ أن قيمة  (10رقم ) الجدول أعاله الرجوع الى نتائج من خالل

الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  مجاالتلل 0.05احصائية عند مستوى أقل من 

 الّسلوك المعّلمين، مع اإلدارة الفرعية )تعامل مجاالتلل tتبعا لمتغير الجنس وكذلك بينت بينت قيم 

، 0.81) داللة ( ومستوى0.10، 0.17، 0.24حيث كانت على التوالي ) العمل( االبتكاري، بيئة

0.85 ،0.91). 
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  ثانيًا: الوظيفة

( لدرجة ممارسة القيادة االبتكارّية T-testالمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية و )تم استخدام 

 يبين ذلك: (11)، والجدول تعزى لمتغير الوظيفة

درجة ممارسة  مستقلتينلعينتين  واالختبار التائي المعياريةواالنحرافات الحسابية  ( المتوسطات11الجدول)
 القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية تعزى لمتغير الوظيفة.

مجالال  العدد الوظيفة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t  
مستوى 
 الداللة

تعامل اإلدارة مع 
 المعّلمين

 0.854 3.69 294 معلم
0.04 

0.96 
  0.863 3.68 86 مشرف

 الّسلوك االبتكاري
 1.019 3.63 294 معلم

0.02 
0.97 

  1.031 3.64 86 مشرف

 بيئة العمل
 0.732 3.66 294 معلم

0.05 
0.95 

  0.747 3.66 86 مشرف
درجة ممارسة 

 ة االبتكارّيةةالقياد
 0.862 3.65 294 معلم

0.01 
0.98 

  0.873 3.66 86 مشرف

ذات داللة  لم تكن tنالحظ أن قيمة  (11رقم ) الجدول أعاله جوع الى نتائجالرّ  من خالل

 ذات داللة احصائية فروقالكلية حيث تبين عدم وجود  مجاالتلل 0.05احصائية عند مستوى أقل من 

 لّسلوكوا المعّلمين، مع اإلدارة الفرعية )تعامل مجاالتلل tتبعا لمتغير الوظيفة وكذلك بينت قيم 

، 0.96) داللة ( ومستوى0.05، 0.02، 0.04والي )العمل( حيث كانت على التّ  بيئةو االبتكاري، 

0.97 ،0.95). 

 ةالخدم سنوات ثالثًا: عدد

 هل لمعرفة المستقلة للعينات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات كذلك تم استخراج

 :ذلك يبين( 12) والجدول ة،عدد سنوات الخدم لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد
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( المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة ممارسة القيادة االبتكارّية تعزى لمتغير 12الجدول)
 عدد سنوات الخدمة

 العدد عدد سنوات الخدمة مجالال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اإلدارة مع المعّلمينتعامل 
 849. 3.71 39 سنوات5أقل من 

سنوات 10-5من   154 3.67 .872 
 862. 3.68 187 سنوات فأكثر 10

 
 الّسلوك االبتكاري

 1.025 3.69 39 سنوات5أقل من 
سنوات 10-5من   154 3.60 1.028 

 1.032 3.64 187 سنوات فأكثر 10

 
 بيئة العمل

 729. 3.68 39 سنوات5أقل من 
سنوات 10-5من   154 3.62 .725 

 762. 3.68 187 سنوات فأكثر 10

 درجة ممارسة القيادة
 االبتكارّية 

سنوات5أقل من   39 3.69 .862 
 871. 3.62 154 سنوات 10-5من 
 877. 3.66 187 سنوات فأكثر 10

 ممارسة لدرجة( وجود فروق في المتوسطات الحسابية 12حظ من خالل الجدول السابق )يال

لمتغير  ىعّمان تعز  العاصمة محافظة في الخاصة الثّانوّية المدارس مديري لدى االبتكارّية القيادة

ة، ولتحديد ( وعلى مختلف سنوات الخدم3.71 – 3.60ة حيث تراوحت ما بين )عدد سنوات الخدم

( α = 0.05وى داللة )كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة احصائية عند مست إذافيما 

 (13ت النتائج كما في الجدول رقم )وجاء One – Way ANOVAتم تطبيق تحليل التباين االحادي 
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درجة ممارسة القيادة تحديد الفروق بين ل One-way ANOVA( تحليل الّتباين األحادي 13الجدول )
 االبتكارّية تعزى لمتغير سنوات الخدمة

 

 مجاالت( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لكافة ال13يالحظ من خالل الجدول رقم )

 اإلدارة تعامل مجال( وكذلك االمر ل0.93( بمستوى داللة )0.06حيث بلغت قيمة ف للدرجة الكلية )

، 0.07، 0.02حيث بلغت قيمة ف على التوالي ) وبيئة العمل والّسلوك االبتكاريالمعّلمين  مع

 (.0.90، 0.92، 0.97) ومستوى داللة( 0.10

  :الخامس راسةالدّ  سؤال

القيم  امتالكفي درجة  (α =0.05)هل توجد فروق ذات داللة حصائّية عند مستوى الّداللة   

الّتنظيمّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان تعزى إلى متغّيرات 

 ؟والوظيفةوسنوات الخدمة، ، الجنس

  

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

تعامل اإلدارة 
 مع المعّلمين

 0.017 2 0.034 بين المجموعات
737 106.440 داخل المجموعات 0.97 0.06  0.28 

937 106.474 المجموع   

الّسلوك 
 االبتكاري

 0.082 2 0.164 بين المجموعات
 0.40 377 151.405 داخل المجموعات 0.92 0.20

  379 151.570 المجموع

 بيئة العمل
 0.058 2 0.117 بين المجموعات

 0.552 377 78.925 داخل المجموعات 0.90 0.10
 0.20 379 79.042 المجموع

 درجة ممارسة
القيادة 
 االبتكارّية

 0.048 2 0.097 بين المجموعات
 0.760 377 108.660 داخل المجموعات 0.93 0.06

 0.286 379 108.757 المجموع
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 اواًل: متغير الجنس

( لدرجة امتالك القيم t-testالمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واختبار )تم استخدام 

 (14ل )، والجدو تعزى لمتغير الجنس التّنظيمّية

 امتالكدرجة  مستقلتينلعينتين  واالختبار التائي المعياريةواالنحرافات الحسابية ( المتوسطات14الجدول)
 القيم الّتنظيمّية لدى مديري المدارس الثّانوّية تعزى لمتغير الجنس.

 العدد الجنس مجالال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t 
 مستوى
 الداللة

العدالة لدى مدير 
 المدرسة

 0.905 3.26 125 ذكر
0.107 0.915 

 0.896 3.27 255 انثى
الّشفافّية لدى مدير 

 المدرسة
 0.838 3.32 125 ذكر

0.101 0.920 
 0.839 3.34 255 انثى

 الثّقة المتبادلة بين
 المدير والمعّلمين

 0.570 3.45 125 ذكر
0.100 0.921 

 0.486 3.45 255 انثى

 القيم الّتنظيمّية
 0.779 3.33 125 ذكر

0.105 0.917 
 0.755 3.34 255 انثى

ذات داللة  لم تكن tنالحظ أن قيمة  (4-14رقم ) الجدول أعاله الرجوع الى نتائج من خالل

الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  مجاالتلل 0.05احصائية عند مستوى أقل من 

 ةالّشفافيّ و  المدرسة، مدير لدى الفرعية )العدالة مجاالتلل tتبعا لمتغير الجنس وكذلك بينت بينت قيم 

، 0.107والمعّلمين( حيث كانت على التوالي ) المدير بين المتبادلة الثّقةو  المدرسة، مدير لدى

 .(0.921، 0.920، 0.915) لةدال ( ومستوى0.100، 0.101

 الوظيفة  ثانيًا:

 التّنظيمّية القيم إمتالك لدرجة واالختبار التّائي المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تم

 يبين ذلك: (15)والجدول  .الوظيفة لمتغير الثّانوّية تعزى المدارس مديري لدى
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القيم الّتنظيمّية لدى  إمتالك لدرجة واالختبار التائي المعياريةواالنحرافات  الحسابية( المتوسطات15الجدول)
 مديري المدارس الثّانوّية تعزى لمتغير الوظيفة

 العدد الوظيفة مجالال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t 
مستوى 
 الداللة

العدالة لدى مدير 
 المدرسة

 0.906 3.25 294 معلم
0.194 0.846 

 0.897 3.28 86 مشرف
الّشفافّية لدى مدير 

 المدرسة
 0.843 3.31 294 معلم

0.203 0.839 
 0.836 3.34 86 مشرف

الثّقة المتبادلة بين 
 المدير والمعّلمين

 0.587 3.44 294 معلم
0.258 0.797 

 0.486 3.46 86 مشرف

 القيم الّتنظيمّية
 0.786 3.32 294 معلم

0.213 0.832 
 0.755 3.35 86 مشرف

ذات داللة  لم تكن tنالحظ أن قيمة  (15رقم ) الجدول أعاله الرجوع الى نتائج من خالل

الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  مجاالتلل 0.05احصائية عند مستوى أقل من 

 دىل الّشفافّيةو  المدرسة، مدير لدى الفرعية )العدالة مجاالتلل tتبعا لمتغير الوظيفة وكذلك بينت قيم 

، 0.203، 0.194والمعّلمين( حيث كانت على التوالي ) المدير بين المتبادلة الثّقةو  المدرسة، مدير

 .(0.797، 0.839، 0.846) داللة ( ومستوى0.258

 ةالخدم سنوات ثالثًا: عدد

 هل لمعرفة المستقلة للعينات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات كذلك تم استخراج

 :ذلك يبين( 16) والجدول ة،عدد سنوات الخدم لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد
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للعينات المستقلة لمعرفة هل يوجد فروق ذات  المعياريةواالنحرافات الحسابية  ( المتوسطات16جدول)

 داللة احصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة

 العدد ةسنوات الخدم مجالال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدالة لدى مدير المدرسة
 

 0.900 3.28 39 سنوات5أقل من 
 0.913 3.23 154 سنوات 10-5من 
 0.898 3.28 187 سنوات فأكثر 10

الشفافية لدى مدير  
 المدرسة
 

 0.897 3.26 39 سنوات5أقل من 
 0.844 3.34 154 سنوات 10-5من 
 0.844 3.30 187 سنوات فأكثر 10

الثّقة المتبادلة بين المدير 
 والمعّلمين

 0.838 3.34 39 سنوات5أقل من 
 0.836 3.33 154 سنوات 10-5من 
 0.605 3.45 187 سنوات فأكثر 10

 المجموع
 0.536 3.44 39 سنوات5أقل من 

 0.485 3.46 154 سنوات 10-5من 
 0.526 3.45 187 سنوات فأكثر 10

 

 ممارسة ( وجود فروق في المتوسطات الحسابية لدرجة16حظ من خالل الجدول السابق )يال

غير عدد ّمان تعزى لمتع العاصمة محافظة في الخاصة الثّانوّية المدارس مديري التّنظيمّية لدى لقيم

ة، ولتحديد فيما ( وعلى مختلف سنوات الخدم3.46 – 3.23ة حيث تراوحت ما بين )سنوات الخدم

( تم α = 0.05اذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

 (17النتائج كما في الجدول رقم )وجائت  One – Way ANOVAتطبيق تحليل التباين االحادي 
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 One –way لدرجة امتالك مديري المدارس للقيم الّتنظيمّية األحادي التباين( تحليل 17جدول رقم)
ANOVA  تبًعا لمتغير سنوات الخدمة 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

العدالة لدى 
مدير 
 المدرسة

 0.030 2 0.061 بين المجموعات
 0.309 377 116.724 داخل المجموعات 0.963 0.097

 0.308 379 116.785 المجموع
 الّشفافّية لدى
مدير 
 المدرسة

 0.026 2 0.052 بين المجموعات
 0.708 377 101.218 داخل المجموعات 0.964 0.037

 0.267 379 101.269 المجموع
 الثّقة المتبادلة
بين المدير 
 والمعّلمين

 0.002 2 0.004 بين المجموعات
.0  0.281 377 40.128 داخل المجموعات 0.993 070

 0.105 379 40.132 المجموع

القيم 
 الّتنظيمّية

 0.018 2 0.036 بين المجموعات
 0.22 377 84.670 داخل المجموعات 0.970 0.081

 0.223 379 84.706 المجموع
 

 مجاالتلكافة ال( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 17- 4يالحظ من خالل الجدول رقم )

 العدالة مجال( وكذلك االمر ل0.970( بمستوى داللة )0.030حيث بلغت قيمة ف للدرجة الكلية )

ث بلغت قيمة والمعّلمين حي المدير بين المتبادلة المدرسة الثّقة مدير والّشفافّية لدىالمدرسة  مدير لدى

 (.0.993، 0.964، 0.963) ومستوى داللة( 0.070، 0.037، 0.037ف على التوالي )
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 الفصل الخامس
 اتوصيّ تائج والتّ مناقشة النّ 

لت إليها الّدراســة فضــاًل عن الّتوصــيات المقترحة في ضــوء  تناول هذا لفصــل مناقشــة الّنتائج اّلتيي توصــّ

 نتائج الّدراسة على الّنحو اآلتي:

 الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال األّول اّلذي ينّص على:مناقشة 

االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصــــــة في محافظة العاصــــــمة  ممارســــــة القيادةما درجة 

 عّمان من وجهة نظر المشرفين والمعّلمين؟

خاصة ة النويّ ( أن مستوى ممارسة المديرين للقيادة االبتكارّية في المدارس الثّا1أوضح الجدول )

 (3.66)، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمتوسط الكلي في محافظة العاصمة عّمان كان متوّسًطا

إذ تراوحت ، ين المستوى المتوسط والمرتفعب مجاالت، وجاءت ال(0.86)واالنحراف المعياري 

 أعلى مقدارهوحد (، 3.64) الّسلوك االبتكاري مقداره مجالالمتوسطات الحسابّية بين حد أدنى ل

 بيئة العمل وتعامل اإلدارة مع المعّلمين، واالنحرافات المعيارّية بين حد أدنى مجال( لكل من 3.68)

وجاءت هذه الّنتيجة  الّسلوك االبتكاري. مجال( ل1.02) بيئة العمل، وحدٍّ أعلى مقداره مجال( ل0.73)

، إذ راحل متأخرة من العصر الحاليبشكل مرضي كّون هذه المفاهيم الجديدة وبدأت تطبيقاتها في م

قاللّية إدارّية وموارد مالية واستأن متطّلبات تطبيقها تحتاج إلى أفراد مدّربين عالوة على بنية تحتّية 

 ومالّية.
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 :على حدة مجالوفيما يلي عرض تفصيلي لكّل 

 المعّلمين: مع اإلدارة تعامل: اوالً 

لة بعدد مثّ راسة والمتعينة الدّ  قبلالمعّلمين من  مع اإلدارة تعاملرة عن الفقرات المعبّ  غالبيةأن 

قد حصلت على  انمين والمشرفين ممن يعملون في المدارس الخاصة في العاصمة عمّ المعلّ  من

 ن المتوسط العام لكافة فقرات تعاملوأ (،4.04-2.88تراوحت ما بين ) ومتوسطة درجات مرتفعة

حيث حصلت الفقرة ، وبدرجة مرتفعة (0.85( بإنحراف معياري )3.68المعّلمين قد بلغ ) مع اإلدارة

بأعمالهم " على أعلى درجة استخدام مرتفعة حيث بلغت  القيام على المعّلمين المدرسة مدير ُيشجع "

 ويذ للمعّلمين المادّية الحوافز المدرسة مدير ُيقّدم والفقرة " (،1.05( بإنحراف معياري قدره )4.04)

( بإنحراف معياري 2.88االبتكارّية " فقد حصلت على أدنى مرتبة وبقيمة متوسطة تراوحت ) القدرات

يعة ى تحديد طبفي المدارس الخاصة تسعى جاهدة إل دارات العلياوترى الباحثة أن اإل (،0.83قدره )

ن الممكمين والمشرفين أو أي طرف ذات عالقة معتقدة أّنها من بين المديرين والمعلّ عامل ماالتّ 

أن تج نستنذلك من خالل و  ،من قبل جميع العاملين في المدرسةفضل الحصول على نتيجة وأداء أ

المعّلمين يحظى بسمعة جيدة نوعا ما من قبل المعّلمين والمشرفين ممن يعملون في  مع اإلدارة تعامل

ات ن نتائج الدراسهذا وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع عدد م .المدارس الخاصة الواقعة في عّمان

 .(2016ابقة كدراسة )جبريني،السّ 

 االبتكاري: الّسلوك: ثانيا

 من عددب والمتمثلة الدراسة عينة قبل االبتكاري من الّسلوك عن المعبرة الفقرات غالبية أن

 رجاتد على حصلت قد انعمّ  العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن والمشرفين مينالمعلّ 

 بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام المتوسط وان ،(4.03-3.35) بين ما تراوحت ومتوسطة مرتفعة

 لوك االبتكاري قد اصبحوتفسر الباحثة ان السّ  وبدرجة متوسطة (1.02) معياري بإنحراف( 3.64)
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دير حيث حصلت الفقرة )يمتلك م ،ميز واالبتكارلى التّ تى تسعى إمات الّ على كافة المنظّ حتميًّا 

( 4.03المدرسة الجرأة للقيام بأعمال إبداعّية تساعد في تطوير المدرسة( على أعلى درجة بلغت )

ساعد المعّلمين في أداء (، أما الفقرة ) يقدم مدير المدرسة أساليب جديدة ت0.75بإنحراف معياري )

 تحيث اصبح (،1.28راف معياري )( وبإنح3.35على أدنى درجة بمتوسط حسابي ) (أعمالهم

لى العمل على تحسين سلوكها االبتكاري لتتميز عن بقية ة إالمدارس تسعى بكل ما لديها من قوّ 

يجة ت، وتأتي هذه النّ ، المنافسة الحاصلة ما بين كافة المدارس الخاصة المدارس الخاصة في ظلّ 

 (.2006اسة )الّشمري،( ودر 2015متطابقة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة )خليفة،

 العمل: بيئة: اثالثً 

 مينالمعلّ  نم بعدد لةوالمتمثّ  الدراسة عينة قبل بيئة العمل من عن رةالمعبّ  الفقرات غالبية أن

طة متوس درجات على حصلت قد انعمّ  العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن والمشرفين

( 3.68) بلغ قد راسةالدّ  فقرات لكافة العام المتوسط نوأ ،(3.87-3.46) بين ما تراوحت ومرتفعة

 بأسالي تحديد من المعّلمين المدرسة مدير ُيمّكن"  الفقرة حصلت ، حيث(0.73) معياري بإنحراف

 بإنحراف( 3.87) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على." قدراتهم مع تتناسب اّلتي العمل

 على صلتح فقد"  أدائه لتقييم نظاًما للمعّلمين المدرسة مدير ُيوفر"  الفقرة أما ،(0.33) قدره معياري

ن هنالك اتفاق ما أي أ .(1.26) قدره معياري بإنحراف( 3.46)بلغت  متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى

بين افراد عينة الدراسة بأن بيئة العمل في المدارس الخاصة تحظى ببيئة ايجابية محفزة بشكل او 

ن وظيفة عبأخر وهذا ما قد تفسره الباحثة بأن المعلمين والمشرفين في المدارس الخاصة يبحثون 

 (2017هراني،يه نتيجة دراسة )الشّ إللت راسة مع ما توصّ تتفق نتائج هذه الدّ مدرسية ذات بيئة محفزة، و 
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 مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال الثّاني اّلذي ينّص على:

ن م للقيم الّتنظيمّية الثّانوّية الخاصــــة في محافظة العاصــــمة عّماندرجة امتالك مديري المدارس ما 

 وجهة نظر المشرفين والمعّلمين؟

مدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة درجة امتالك مديري الأن  (5أوضح الجدول )

واالنحراف  (3.34)كان متوّسًطا، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمتوسط الكلي  للقيم التّنظيمّية  عّمان

 ،بمستوى مرتفع العدالة لدى مدير المدرسة والّشفافّية مجاالتال ، وجاءت كّل من(0.75)المعياري 

لعدالة ا مجالإذ تراوحت المتوسطات الحسابّية بين حد أدنى ل بيئة العمل بمستوى متوسط، مجالو 

، واالنحرافات الثّقة المتبادلة مجالل( 3.45وحد أعلى مقداره) (3.26لدى مدير المدرسة مقداره)

( 0.89) الثّقة المتبادلة بين المدير والمعّلمين، وحدٍّ أعلى مقداره مجال( ل0.52المعيارّية بين حد أدنى)

 (2018الّدهشان)، وجاءت نتائج الّدراسة متقاربة لدراسة العدالة لدى مدير المدرسة مجالل

 على حدة مجالوفيما يلي تفصيل لكّل 

 المدرسة: مدير لدى : العدالةأوالً 

 بعدد لةثّ والمتم راسةالدّ  عينة قبل المدرسة من مدير لدى العدالة عن المعبرة الفقرات غالبية أن

 على حصلت قد عمان العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن والمشرفين مينالمعلّ  من

 بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام المتوسط وان ،(3.73-2.72) بين ما متوسطة تراوحت درجات

حيث حصلت الفقرة ) يحافظ مدير المدرسة على سير خط   ،(0.89) معياري بإنحراف( 3.26)

(، وحصل 0.44( وبإنحراف معياري )3.73أعلة متوسط حسابي بقيمة ) العمل في المدرسة( على 

الفقرة ) يحرص مدير المدرسة على توزيع الحوافز المالّية على جميع المعّلمين بشكل عادل( على 

وتعزي الباحثة هذه الّنتيجة بأّن المدير  (،0.68( وبإنجراف معياري )2.72أدنى متوسط حسابي بقيمة )

ما ومن وجهة نظر الباحثة في ّظفين في المدرسة وهو اليتحّكم باألمور المالّية.موظف كباقي المو 
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ي ألّن العدالة هجاءت بأهمية متوسطة  فإن الباحثة تجد ان المتوسطات يخص العدالة لدى المدير

اء مأساس كّل شيء، فإذا شعر المعّلم بالعدالة بتوزيع المهام مثاًل، هذا يجعله يبدع بعمله ويشعره باالنت

( اّلذي أشارت دراسته إلى وجود عالقة 2011واتفقت هذه الّدراسة مع دراسة )البقمي،  إلى المدرسة.

دراك العاملين للعدالة.  طردّية بين القيم التّنظيمّية وا 

 المدرسة: مدير لدى الّشفافّية: ثانًيا

 بعدد المتمثلةو  الدراسة عينة قبل المدرسة من مدير لدى الّشفافّية عن المعبرة الفقرات غالبية أن

 على حصلت قد عمان العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن والمشرفين المعلمين من

 بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام المتوسط وان ،(3.72-3.04) بين ما متوسطة تراوحت درجات

فرصة للمعّلمين ، حيث حصلت الفقرة ) يعطي مدير المدرسة (0.86) معياري بإنحراف( 3.33)

( 3.72لطرح أفكار جديدة لتطوير االداء المدرسي( على اعلى درجة استخدام بمتوسط حسابي )

ت وأن تعارض المدرسةأهداف  (، والفقرة )يهتم مدير المدرسة بتحقيق0.68وبإنحراف معياري قيمته )

 (1.19قيمته )( وبإنحراف معياري 3.04ة( على أدنى متوسط حسابي بلغ )خصيّ هداف الشّ مع األ

قد يعزى ذلك أن المدارس الخاصة من أولوياتها تحقيق أهدافها تيجة بسبب و وتفسر الباحثة هذه النّ 

حتو لو تعارضت مع أهداف المدير الّشخصّية، وأن المدير موظف كباقي الموّظفين، وهذا يجعله 

ذا شيء طبيعي ّية، وهوظيفته فيقوم بتقديم أهداف المدرسة على اهدافه الّشخص علىيشعر  بالخوف 

 وصحيح.
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 والمعّلمين: المدير بين المتبادلة الثّقة ثالثًا:

 والمتمثلة ةالدراس عينة قبل والمعّلمين من المدير بين المتبادلة الثّقة عن المعبرة الفقرات أن

 على تحصل قد انعمّ  العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن والمشرفين مينالمعلّ  من بعدد

 بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام المتوسط وان ،(3.58-3.32) بين ما متوسطة تراوحت درجات

على أن يشارك ، بحيث حصلت الفقرة )يحرص مدير المدرسة (0.52) معياري بإنحراف( 3.45)

( وبإنحراف معياري قيمته 3.58المعّلمون في صناعة القرار( على أعلى درجة بمتوسط حسابي قيمته )

(، وحصلت الفقرة )يحرص مدير المدرسة على وجود الثّقة المتبادلة بينه وبين المعّلمين( على 0.88)

وترى الباحثة بأن هنالك  (.0.07( وبإنحراف معياري بلغ )3.32أدنى درجة بمتوسط جسابي بلغ )

من قبل مدرائهم ين متي تلقاها المعلّ صرفات الّ مين بسبب بعض التّ قة ما بين المدير والمعلّ خلل في الثّ 

وعلى المدير أن يعزز الثّقة مابينه وبين المعّلمين وذلك لتيسير العمل في المدرسة  .وبصورة مفاجئة

( اّلتي 2018ولتحقيق األهداف المنشودة من الجميع، وتعارضت هذه النذتيجة مع دراسة )الّدهشان،

 ومعّلميه.بادلة بين مدير المدرسة حصلت على درجة مرتفعة من الثّقة المت

 مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال الثّالث اّلذي ينّص على:

بين متوسطات استجابة  (α= 0.05)هل توجد عالقة ارتباطّية داّلة عند مستوى الّداللة 

درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان 

 ة من وجهة نظر المشرفين والمعّلمين؟والقيم الّتنظيميّ 

ذات داللة  إيجابيةأشارت نتائج الّدراسة المتعّلقة بهذا الّسؤال إلى أّنه توجد عالقة إرتباطّية 

بين درجة ممارسة القيادة االبتكارّية وعالقتها بالقيم التّنظيمّية، ويعزى ذلك بأن وجود قيم إحصائّية 

تنظيمّية تحكم المؤّسسة تساعد على توفير الوقت لالبتكار ولطرح األفكار اإلبداعّية، وهذا يساعد 
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اء دعلى حفظ المصلحة العامة ووضوح القوانين من واجبات ومهام ويؤثر كل ذلك في سلوك وأ

هذه الّنتيجة كون القائد االبتكاري قدوة، فيقلد المعّلمين والمعّلمات المعّلمين والمعّلمات، وقد نبرر 

اتفقت هذه و  سلوكّياته وطرقه بالتّفكير، ويصبح االبتكار واإلبداع جزء اليتجّزأ من بيئة المدرسة.

يادة االبتكارّية في جميع ( حيث توصلت إلى أهمية وجود الق2016الّنتيجة مع دراسة )الجبريني،

 الجوانب اإلدارّية واألكاديمّية.

 مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال الرّابع اّلذي ينّص على:

متوسطات بين  (α =0.05)فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة  توجدهل 

الثّانوّية الخاصة في محافظة درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري المدارس استجابة 

 ة، والوظيفة؟دمالخسنوات ُتعزى إلى متغيرات الجنس، و  ،العاصمة عّمان

 الجنس لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة ةالمستقلّ  ناتالعيّ  اختبارت 

 عند احصائية داللة ذات تكن لم t قيمة تبين ان( 10) رقم الجدول نتائج الى الرجوع خالل من

 احصائية داللة ذات فروق وجود عدم تبين حيث الكلية مجاالتلل ( α =0.05)  من أقل مستوى

 رأن االبتكار والّتميز اليقتصو  ألن القائد االبتكاري ممكن أن يكون ذكر أو أنثى، الجنس لمتغير تبعا

على الّذكر دون األنثى والعكس صحيح، حيث يستطيع كّل من الجنسين تطوير ذاتهم وتدريب نفسهم 

 المعّلمين، مع اإلدارة تعامل) الفرعية مجاالتلل t قيم بينت وكذلك على االتبكار والتّفوق واإلبداع،

 داللة ومستوى( 0.10 ،0.17  ،0.24) التوالي على كانت حيث( العمل بيئةو  االبتكاري، الّسلوكو 

واختلفت هذه الّنتيجةمع  (2006واتّفقت هذه الّنتيجة مع دراسة )الشمري، .(0.91 ،0.85 ،0.81)

( اّلتي كانت الّنتيجة لصالح اإلناث ألّنهم أكثر عاطفية وشعوًرا باحتياجات 2018نتيجة )الّدهشان،

 األخرين ومراعيًة لظروفهم.
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 ةالوظيف لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقلة العينات اختبارت 

 عند احصائية داللة ذات تكن لم t قيمة نجد أن( 11) رقم الجدول نتائج لىإ جوعالرّ  خالل من

 ابعً ت ةحصائيّ إ داللة ذات فروق وجود عدم تبين حيث ةالكليّ  مجاالتلل (α =0.05)من  أقل مستوى

 اري،االبتك الّسلوكو  المعّلمين، مع اإلدارة تعامل) الفرعية مجاالتلل t قيم بينت وكذلك الوظيفة لمتغير

 ،0.97 ،0.96) داللة ومستوى( 0.05 ،0.02، 0.04) واليالتّ  على كانت حيث( العمل بيئةو 

0.95). 

 ةالخدم واتسن لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقلة ناتالعيّ  اختبارت

 الكلية للدرجة ف قيمة بلغت حيث مجاالتال لكافة احصائية داللة ذات فروق وجود عدم

 االبتكاري الّسلوك و المعّلمين مع اإلدارة تعامل مجالل االمر وكذلك( 0.93) داللة بمستوى( 0.06)

 ،0.97) داللة مستوى و( 0.10 ،0.07 ،0.02) واليالتّ  على ف قيمة بلغت حيث العمل بيئة و

 هذه الّنتيجة بإّن عدد سنوات الخبرة للمعّلمين قلت أم كثرت ليس لها تأثيًرا، وتعزى (0.90 ،0.92

في إظهار تباين استجابات إفرد عينة الّدراسة  عن درجة ممارسة القيادة االبتكارّية لدى مديري 

المدارس، ألّن االبتكار والّنجاح واإلبداع يمكن مالحظته بسهولة سواء كانوا األشخاص من أصحاب 

 ة القليلة أم الخبرة الكثيرة، كما ويظهر إيًضا بالنتائج اّلتي تّم تحقيقها بشكل مبتكر.الخبر 

 مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال الخامس اّلذي ينّص على:

القيم  توافرفي درجة  (=α 0.05)حصائّية عند مستوى الّداللة إهل توجد فروق ذات داللة 

رات تعزى إلى متغيّ  التّنظيمّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان

 ، والوظيفة؟دمةالخسنوات الجنس، و 
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 الجنس لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقّلة العّينات اختبارت

إلى عدم وجود فروق داللة  t نالحظ أن قيمة( 14خالل الرجوع الى نتائج الجدول رقم ) من

توافر القيم التّنظيمّية لدى مديري المدارس الثّانوّية الخاصة ل (=α 0.05) احصائية عند مستوى الّداللة

للمجاالت الكلية، واختلفت هذه الّنتيجة مع  في محافظة العاصمة عّمان تعزى إلى لمتغير الجنس

للمجاالت الفرعية  t (. وكذلك بينت قيم2014( ودراسة )جبارين،2017نتيجة دراسة )بني صخر،

ن( والثّقة المتبادلة بين المدير والمعّلمي المدرسة،لدى مدير  المدرسة، والّشفافّية)العدالة لدى مدير 

 (0.921، 0.920، 0.915( ومستوى داللة )0.100، 0.101، 0.107حيث كانت على التوالي )

 متغير الوظيفةتعزى ل احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقّلة العّينات اختبارت

 احصائية داللة ذات تكن لم t قيمة أن نالحظ( 15) رقم الجدول نتائج الى الرجوع خالل ومن

 احصائية داللة ذات فروق عدم وجود تبين حيث الكلية للمجاالت( =α 0.05) من أقل مستوى عند

 دىل المدرسة، والّشفافّية مدير لدى العدالة) الفرعية للمجاالت t قيم بينت الوظيفة، وكذلك لمتغير تبعا

 ،0.203، 0.194) التوالي على كانت حيث( والمعّلمين المدير بين المتبادلة المدرسة، والثّقة مدير

 (.0.797 ،0.839 ،0.846) داللة ومستوى( 0.258

 لخدمةمتغير سنوات ال تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقّلة العّينات اختبارت

 المجاالت لكافة إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 17) رقم الجدول خالل من ويالحظ   

، وقد يعزى ذلك إلى أن للقيم (0.970) داللة بمستوى( 0.030) الكلية للدرجة ف قيمة بلغت حيث

بشكل إيجابي مع اآلخرين، وهي واحدة لجميع العاملين التّنظيمّية مفهوم واحد وهي أساس الّتعامل 

( 2014سواء كانوا ذو سنوات خدمة طويلة أم قليلة، واتفقت هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة )جبارين،

 المدرسة مدير لدى العدالة لمجال االمر وكذلك(. 2010واختلفت النتيجة مع دراسة )الجعافرة،

 التوالي على ف قيمة بلغت حيث والمعّلمين المدير بين المتبادلة الثّقة المدرسة مدير والّشفافّية لدى

 (.0.993 ،0.964 ،0.963) ومستوى داللة( 0.070 ،0.037 ،0.037)
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 وصياتالتّ 
تكارّية مستوى العالقة بين القيادة االبأشارت نتائج الّدراسة إلى وجود مستوى داللة متوسطة، في 

الثّانوّية الخاصة  لدى مديري المدارس ودرجة متوسط القيادة االبتكارّية والقيم التّنظيمّية والقيم التّنظيمّية

في محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر المشرفين والمعّلمين، وفي ضوء ذلك يمكن تقديم 

 :الّتوصيات التّالّية

 هبدور  ذيمي ومشرفي هذه المدارس الّ قة ما بين مدراء المدارس الخاصة ومعلّ الثّ  ضرورة تعزيز 

 مين بمدرستهم.سيزيد من والء وانتماء المعلّ 

  ّج.همين وتحفيز االدارة العليا لهذا النّ معلّ عامل ما بين المدير والة بالتّ فافيّ نشر ثقافة الش 

 القيام من اليتمكنو  المدرسة مدير قبل من أعمالهم لممارسة الاّلزمة الّصالحّيات المعّلمين منح 

 .تأخير او عوائق اي دون مرن بشكل اعمالهم بكافة

 مما ةسر المد مدير قبل من بالعمل قيامهم أثناء الوظيفي باألمن المعّلمين إشعار على العمل 

 .الواحد الفريق بروح العمل بيئة يعزز

 بأنفسهم مينالمعلّ  ثقة يزيد مما القرارت بإتخاذ المدرسة في مونالمعلّ  مشاركة ضرورة. 

 المدرسي األداء لتطوير تسعى تيالّ  الجديدة أفكارهم لطرح للمعّلمين فرصة إعطاء. 

  ّحرفي بشكلو  المدرسة في اريةالسّ  عليماتوالتّ  األنظمة كافة بتطبيق المدرسة مدير على أكيدالت. 

 ةراسيّ د سنة كل بداية مينالمعلّ  لكافة المعيار هذا ونشر للمكافأت وحيد كمعيار االداء إعتماد. 

  ّتمييز دون مينالمعلّ  بين األعمال بتوزع المدرسة مدير على أكيدالت. 

 عادل بشكل المعّلمين جميع على المالّية الحوافز توزيع على المدرسة مدير يحرص أن. 

 بينهم فيما اإليجابي التّنافس على مينللمعلّ  المدرسة مدير تشجيع 
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 قائمة الملحقات

 

 أداتا الّدراسة بصورتهما األولّية. -1

 قائمة المحّكمين. -2

 أداتا الّدراسة بصورتهما الّنهائّية. -3

 تسهيل مهّمة الّصادر من جامعة الّشرق األوسط. كتاب -4

 كتاب تسهيل المهّمة الّصادر من وزارة الّتربّية والّتعليم. -5

 كتاب تسهيل مهّمة من مدير إدارة الّتعليم الخاص موّجه إلى مديرو المدارس الخاصة -6
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 ( االستبيانتان بصورتهما األولّية1ملحق )
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 ( قائمة بأسماء المحكمين لالستبيانتين2ملحق)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم اسم المحكم الرتبة االكاديمية التخصص/الجامعة
 1 احمد علي صالح ستاذ دكتورأ إدارة استراتيجية الموارد البشرية/ جامعة الشرق االوسط

 2 ابتسام جواد مهدي ستاذ دكتورأ مناهج وطرق التدريس / جامعة الشرق االوسط
 3 عايش محمود ابو زيتون ستاذ دكتورأ واساليب تدريس العلوم/ جامعة الشرق االوسطمناهج 

 4 رياض ستراك ستاذ دكتورأ تخطيط تربوي/ جامعة الشرق االوسط
 5 ربحي مصطفى عليان ستاذ دكتورأ علم المكتبات والمعلومات/ الجامعة االردنية

 6 محمد فالح علي خوالدة دكتورستاذ أ االدارة التربوية/جامعة العلوم االسالمية
 7 محمود درادكة أمجد ستاذ مشاركأ االدارة التربوية /  جامعة الشرق االوسط
 8 خليل محمد صالح العويدي ستاذ مشاركأ تربية خاصة  / جامعة الشرق االوسط
 9 شادي خالد البدارنة استاذ مشارك تربية خاصة / جامعة العلوم االسالمية

 11 فواز شحادة ستاذ مشاركأ تدريس / جامعة الشرق االوسطمناهج وطرق 
 12 خالد الحمادين ستاذ مساعدأ االدارة التربوية /  جامعة الشرق االوسط
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( االستبيانتان بصورتهما الّنهائّية3ملحق)  
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 األوسط موّجه إلى وزارة الّتربّية والّتعليم( كتاب تسهيل من جامعة الّشرق 4ملحق رقم)
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 ( كتاب تسهيل مهّمة من وزارة الّتربّية والّتعليم موّجه إلى مدير إدارة الّتعليم الخاص5ملحق )
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 ( كتاب تسهيل مهمة من مدير إدارة الّتعليم الخاص موّجه إلى مديرو المدارس الخاصة6ملحق )

 

 

 

 


