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 قاؿ تعالى :

 

ًَْعَوَها َعلًَ قَْىٍم ] َ لَْن يَُك ُهَغيِّراً ًِْعَوةً أَ َذلَِك بِأَىَّ َّللاَّ

َ َسِويٌع َعلِينٌ  ًْفُِسِهْن َوأَىَّ َّللاَّ َ [َححًَّ يَُغيُِّروا َها بِأ
 (53: األنفاؿ)
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 اإلهداء
 

 يـــــانن رب  ــــإىل م، تحيلــــة واإلصرار تصنعان املســــمين أن العزميــــذي عل  ـــال إىل
 .يـــــب الغالــــدي احلبيـــــروح وال إىل، يـــي وتأديبـــن تربيتــــفأحس

ان ــب واحلنــــع احلـــي نبـــــفه، اــــــوأبقاها ــــأطال اهلل عمره، ةـــــديت الغاليـــــإىل وال
 .نـــــنتظر الثمـم تـــول تــــأعط

ي ـــــي هلفتــــي فـــــي عونــــن كان فــــوم، ريـــق عمــــيـي ورفـــي الغالــــى زوجـــــإل
 .يـــوفرحت

ن ــــوم( يـــي وأصدقائـــوأخواتي ــإخوتي )ــــي وحمبتـــــل الحرتامـــم أهــــن هــــــمى ـــإل
 .ادياً ـم ماً أـــعنويـواء مــــي ســـــي ودعمنـــجانبإىل  فــوق
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 رــكروتقديــش
 

 
 ىكعم محمد سيدنا المرسميف سيد عمى كالسبلـ كالصبلة العالميف رب هلل الحمد

ككفقني  البحث ىذا إنجاز عمى أعانني أف المنة ك الحمدو فمم، أجمعيف كصحبو لوآ
 .ألتـ ىذا العمؿ المتكاضع

 رائد الحجار/الدكتكر الفاضؿ كمشرفي ألستاذم الجزيؿ شكرم ثـ أكالن  هلل الشكر
بنصح أك إرشاد خبلؿ فترة  كلـ يبخؿ عميالدراسة  ىذا عمى باإلشراؼ تفضمو عمى

 ىا .إنجاز  في األثر أكبر ليا كاف التي القيمة كتكجيياتو نصائحو كعمىإعداده، 
أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف جامعة األقصى كأكاديمية اإلدارة كالسياسة 

إلتماـ ىذه ، عرفانان مني بفضميـ عميٌ ، ف كالطمبةمثمة باإلدارة كالعامميلمدراسات العميا م
مدادم بالمعمكمات البلزمة إلتماـ رسالتي.، الدراسة  كا 

ريف المناقشة المكقٌ كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة 
عناء  بدكه مفعمى ما تكٌ الدكتكر/خميؿ حماد كالدكتكر/نبيؿ المكح كالدكتكر/أحمد الكادية 

 .في قراءة رسالتي المتكاضعة
كلئلخكة ، كمعكنة نصيحة إليٌ  ـقدٌ  أك مشكرة إليٌ  أسدل مف كؿ إلىكختامان  
لية بآرائيـ كنصائحيـ الغاالذيف ساىمكا ، يمييف كذكم االختصاصميف مف األكادالمحكٌ 

 جميعا مني كلجميع مف كقؼ معي كدعمني كساعدني ليـ، الرشيدة بتحكيـ أداة الدراسة
 .الجزاء خير عني اهلل فجزاىـ، التقدير ك الشكر خالص
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 مهخص اندراسة
في المدارس  سماك المااطنة التنظيمية لممعممين ادارىا في تعزيز القيادة اإلبداعية لممديرين

 الثاناية بمحافظات غزة
 رائد حسين الحاار إشراؼ الدكتكر:  ريم خميل أبا نعمة : إعداد الطالبة  
 

لمديرم المدارس الثانكية بمحافظات  القيادة اإلبداعيةمستكل  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
سنكات ، مكاف العمؿ، )الجنس تبعان لمتغير  بسمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف اغزة كعبلقتي

القيادة عمى تقديرات المعمميف لمستكل كما تيدؼ لمتعرؼ المؤىؿ العممي( ، التخصص، الخدمة
مكاف العمؿ( عمى ، سنكات الخدمة، المؤىؿ العممي، )الجنس تبعان لمتغير، عند المديريفاإلبداعية 

 .تقديرات المديريف لدرجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية عند المعمميف
 -سة إل  : اىدفت الدرا

مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر  لدلدرجة تكفر القيادة اإلبداعية  -1
 .(  78%بدرجة كبيرة ككزف نسبي )المعمميف 

المعمميف في المدارس الثانكية في محافظات  لدلدرجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية  -2
 .%(  74,2بدرجة كبيرة ككزف نسبي )  غزة مف كجية نظر المديريف

 ذات الداللة اإلحصائية عند مستكل الداللة االرتباطيةلى مدل تكفر العبلقة إلتعرؼ ا-3
(α ≤ 0.05.بيف درجة تكفر القيادة اإلبداعية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المعمميف ) 

 ( بيف متكسطات α ≤ 0.05لكشؼ عف الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية عند مستكل داللة)ا-4
سنكات –الجنس )القيادة اإلبداعية لممديريف تعزل لمتغيرات  ممارسةتقديرات العينة حكؿ درجة 

 المؤىؿ العممي(.–الخدمة 

( بيف متكسطات α ≤ 0.05لكشؼ عف الفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ا -5
مية لدل المعمميف في المدارس الثانكية تقديرات العينة حكؿ درجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظي

 المؤىؿ العممي(.–سنكات الخدمة –الجنس )تعزل لمتغيرات ك بمحافظات غزة 

كتحسيف سمكؾ المكاطنة ، اقتراح مجمكعة مف السبؿ لتحسيف القيادة اإلبداعية لممديريف -6
 .التنظيمية لدل المعمميف

، ككشؼ العبلقات، المنيج الكصفي التحميمي بيدؼ تحميؿ الظاىرة ااعتمدت الباحثة
كاشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع مديرم كمعممي المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي 
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كقد تـ تكزيع أداة ، ( معممان كمعممة4857)ك ، ( مديران كمديرة145كالبالغ عددىـ ) 2014/2015
كشممت العينة مف جميع ، عمى جميع المدارس الثانكية في محافظات غزة " االستبيانات " الدراسة

مف مديرم المدارس الثانكية بمحافظات ( ك تـ اختيار عينة عشكائية طبقية  145مديرم المدارس )
عيف في ضكء متغيرات مف المجتمع األصمي مكزٌ  (% 35.9)أم ما نسبتو ، ( مديران كمديرة52غزة )

كما ، التخصص(، مكاف العمؿ، كمدير عدد سنكات الخدمة ، المؤىؿ العممي، )الجنس: الدراسة 
أم ، ( معمماي كمعممة433شممت العينة مف معممي المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزة عمى )

المؤىؿ ، )الجنس:مف المجتمع األصمي مكزعيف في ضكء متغيرات الدراسة  (%8.91)ما نسبتو 
 التخصص(.، مكاف العمؿ، كمعمـعدد سنكات الخدمة ، العممي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المعمميف  إلى كتكصمت الدراسة 
تعزل لممتغيرات  ك لدرجة تكفر القيادة اإلبداعية عند مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة

كال تكجد فركؽ ذات ، (التخصص، مكاف العمؿ، مديرسنكات الخدمة ك، المؤىؿ العممي، الجنس):
داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المديريف لدرجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية عند 

سنكات ، المؤىؿ العممي، الجنس):عزل لممتغيرات كتالمعمميف في المدارس الثانكية بمحافظات غزة 
كتكجد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة ذات داللة إحصائية ، (التخصص، مكاف العمـ، الخدمة كمعمـ

المديريف كمتكسطات تقديرا  لدلبيف متكسطات تقديرات المعمميف لدرجة تكفر القيادة اإلبداعية 
 .المديريف لسمكؾ المكاطنة التنظيمية عند المعمميف

ية زيادة كعي مديرم المدارس بسمكؾ المكاطنة التنظيمبضركرة كقد أكصت الدراسة 
لرفع الركح المعنكية  المدارس كضركرة تفكيض الصبلحيات لمديرم  باستمراركتعزيزىا بمدارسيـ 

شراؾ المعمميف باتخاذ القرارات، لممعمميف كاعتبار سمكؾ المكاطنة التنظيمية قيمة تنظيمية كأحد ، كا 
 لنماذج تقييـ األداء السنكم لممعمميف  ميمةالمعايير ال
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Abstract 

 

Creative Leadership of Principals and its Role in Enhancing 

Citizenship Organizational Behavior of Teachers in Secondary 

Schools in Gaza Governorates. 
 
By : Reem  Khalil Abu Neama Supervised by : Dr. Raed Hussein Alhajar 

 

This study aims at identifying level of administrative creativity of 

principals  of secondary schools in Gaza governorates and its relationship 

to citizenship organizational behavior of teachers. This is in addition to 

identify the impact of the variables (gender, workplace, years of service, 

major, educational qualification) on teachers’ estimates of the level of 

administrative creativity of principals. The study also aims at identifying 

the impact of the variables (gender, educational qualification, years of 

service, and the workplace) on principals ’ estimates of the degree of 

availability of citizenship organizational behavior of teachers. 

The study has a number of objectives including the following: 

1. To determine the degree of availability of creative leadership of the 

secondary school principals in Gaza Governorates from the teachers' 

point of view.  

2. To identify the degree of availability of organizational citizenship 

behavior of teachers in secondary schools in Gaza governorates from 

the viewpoint of the principals.  

3. To identify the availability of the correlative statistically significant 

relationship at the significance level (α ≤ 0.05) between the degree of 

availability of creative leadership and citizenship organizational 

behavior of teachers. 

4. To identify the statistically significant differences at the level of 

significance (α ≤ 0.05) between the mean scores of the sample for 

the degree of availability of creative leadership for principals that are 

attributed to the variables (gender –years of service – educational 

qualifications). 

5. To identify the statistically significant differences at the level of 

significance (α ≤ 0.05) between the mean scores of the sample for 

the degree of availability of organizational citizenship behavior of 

teachers in secondary schools in Gaza governorates that are 

attributed to the variables (gender – years of service – educational 

qualifications). 
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6. To suggest a number of ways for improving the creative leadership 

of principals and improving the citizenship organizational behavior 

of teachers.  

The researcher adopted the descriptive analytical approach to conduct this 

study and identify the relationship. The study population consisted of all 

principals and teachers of secondary schools in Gaza governorates during 

the scholastic year 2014/2015 whose number is (145) principals and 

(4857) teachers. The tool of the study was distributed to all secondary 

schools of Gaza governorates. The random sample of the study consisted 

of 52 principals with a percentage of 35.9% of the original population 

selected in accordance with the study variables (gender, workplace, years 

of service, major, educational qualification). The sample also included 

433 secondary school teachers which represent 8.91% of the original 

population selected in accordance with the study variables (gender, 

workplace, years of service, major, educational qualification). 

The study findings show that there are no statistically significant 

differences between the mean scores of teachers' for the degree of 

availability of creative leadership at the secondary school principals in 

Gaza Governorates attributable to the variables (gender, educational 

qualification, years of service, workplace, and major). There are no 

statistically significant differences between the mean scores of teachers 

for the degree of availability of citizenship organizational behavior of 

teachers in secondary schools in Gaza Governorates attributable to the 

variables (gender, educational qualification, years of service, workplace, 

and major). There is a positive direct correlative relationship that is 

statistically significant between the mean scores of teachers' degrees of 

availability of creative leadership of principals and the mean scores of 

organizational citizenship behavior of teacher. 

The study recommends increasing the awareness of teachers with the 

citizenship organizational behavior and reinforcing it in their schools 

continuously. It is also necessary to delegate powers to the principals of 

schools to improve the morale of their teachers and share them in 

decision making. It is also necessary to consider the citizenship 

organizational behavior as an organizational value and one of the 

important criteria to evaluate the annual performance of teachers.  
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 صائمة المحتايات
 رصم الىفحة الماضاع

 ب  اإلىداء
 ج  كتقديػػر شػػكر

 د  ممخص الدراسة
 ح  قائمة المحتكيات
 ي  قائمة الجداكؿ
 ن  قائمة المبلحؽ

  انفصم األول اإلطار انعاو نهدراسة

 2 مقدمة
 7 مشكمة الدراسة كتساؤالتيا

 8 فرضيات الدراسة
 01 أىداؼ الدراسة
 01 أىمية الدراسة

 00 متغيرات الدراسة
 00 حدكد الدراسة

 02 مصطمحات الدراسة
  انفصم انثاني اإلطار اننظري نهدراسة

 01 المبحث اقأال القيادة اإلبداعية
 01 تمييد

 01 تطكر مفيـك اإلبداع
 07 مفيكـ اإلبداع لغةن 

 07 إلبداع اصطبلحان مفيـك ا
 08 القيادة اإلبداعيةمفيـك 
 09 القيادة اإلبداعيةأىمية 
 20 القيادة اإلبداعيةمبادئ 
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 رصم الىفحة الماضاع
 22 القيادة اإلبداعيةامؿ المؤثرة في العك 

 22 القيادة اإلبداعيةخصائص 
 22 مراحؿ العممية اإلبداعية 

 21  القيادة اإلبداعيةمككنات 
 21 القيادة اإلبداعيةمستكيات 
 28 القيادة اإلبداعيةمقكمات 
 21 القيادة اإلبداعيةمعكقات 

 20 اإلدارة المدرسية كالقيادة اإلبداعية
 22 المبحث الثاني سماك المااطنة التنظيمية

 21 سمكؾ المكاطنة التنظيمية
 21 مفيـك سمكؾ المكاطنة التنظيمية

 21 المكاطنة التنظيمية  أىمية سمكؾ
 27 أنماط سمكؾ المكاطنة التنظيمية

 27 التنظيميةأبعاد سمكؾ المكاطنة 
 29 خصائص سمكؾ المكاطنة التنظيمية
 21 محددات سمكؾ المكاطنة التنظيمية

 22 ت المكاطنة التنظيمية في المدرسةدكاعي سمككيا
 28 المبحث الثالث التعميم الثاناي في محافظات غزة

 29 التعميـ في فمسطيف
 11 رحمة الثانكية كاإلدارة المدرسيةنبذة عف م

 11 اإلدارة المدرسيةمفيـك 
 10 ارة المدرسية بالمرحمة الثانكية خصائص اإلد

 11 مرحمة الثانكية طبيعتيا كأىميتياال
 17 أىمية المرحمة الثانكية
 18 أىداؼ المرحمة الثانكية

 19 خصائص كمتطمبات المرحمة الثانكية:
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 رصم الىفحة الماضاع

  انفصم انثانث اندراسات انسابقة

 12 بالقيادة اإلبداعيةدراسات تتعمؽ  -أكالن :
 12 ( الدراسات العربية أ
 72 ( الدراسات األجنبية ب

 78 تتعمؽ بسمكؾ المكاطنة التنظيمية ثانيان : دراسات 
 78 ( الدراسات العربية أ

 82 ب(الدراسات األجنبية
  انفصم انرابع انطريقة واإلجراءات

 91 تمييد
 91 منيج الدراسة
 91 مجتمع الدراسة
 97 عينة الدراسة
 012 أدكات الدراسة

 022 المعالجات اإلحصائية المستخدمة
  انفصم اخلامس نتائج اندراسة ومناقشتها وانتىصيات

 022 تمييد
 022 اسةالمحؾ المعتمد في الدر 

 021 أسئمة الدراسة
 072 التكصيات

 072 مقترحات الدراسة
 071 المرااع
 087 المالحق
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 مقدمة:
 أضحى التعميـ أكلكية كطنية تتسابؽ الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء في االىتماـلقد 

ان في كما أصبح السباؽ الدكلي سباقان تعميمي، ، بو كاالستثمار فيو كمراجعتو بيدؼ تطكيره كتحديثو 
مؾ العمـ كالمعمكمات مفاده أف مف يم، ليبرز مفيكمان جديدان لمقكة االقتصادية كلمتنميةالمقاـ األكؿ 
 االقتصادية.يممؾ القكة 

 كاإلدارية  االقتصاديةيعيش العالـ اليكـ ثكرة عممية كتكنكلكجية في مختمؼ مناحي الحياة ك 
كعمى اإلنساف ، شمؿكالتطكر السريع الذم يشيده العصر الحالي مقدمة لتطكر أسرع كأ، كغيرىا

بداعية ابتكاريةالقياـ بأعماؿ  كىذا يتطمب أف نراجع أنفسنا كنغير مف أسمكب تفكيرنا لمتعامؿ مع ، كا 
بداعاتو )حبش كاكتشافاتوالمستقبؿ   .(3: 2005، كا 

 كضعيا مكضع التنفيذ كىي المسؤكلةعنى اإلدارة التعميمية بتحقيؽ األغراض التربكية ك تي ك 
 .بما يحقؽ تربية األفراد عف إدارة التعميـ

كما كردت ، ييدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ التربكيةأما اإلدارة المدرسية فيي كؿ نشاط منظـ 
، عمى تنمية التمميذ نمٌكان سميمان ( كالذم ينص 1994( لسنة )3في قانكف كزارة التربية كالتعميـ رقـ )

 .جسميان كعقميان كاجتماعيان كعاطفيان كركحيان 

سفتيا كتنظيماتيا رة لفمكصكرة مصغٌ ، اإلدارة التعميميةكتعٌد اإلدارة المدرسية جزءان مف 
ميمتو تكجيو المدرسة نحك ، السياسة التعميمية كيرأسيا مديركىي القائمة عمى تنفيذ ، كاستراتيجياتيا

عو معممكف يتعاكف م، التعميمية التي تصدر مف الكزارة أداء رسالتيا كتنفيذ المكائح كالقكانيف
داريكف بمناىج  ممتـزكما أنو ، لتي يخضع ليا كيتصرؼ كفؽ ما تراهكىك متقيد باإلدارة التعميمية ا، كا 

 .كمقررات دراسية كلكائح كقكانيف كنظـ

، ضكء ما تقدـ فإف اإلدارة المدرسية تبدك ركنان أساسيان في العممية التربكية التعميمية كفي
كتساعد في التكجيو نحك التغيرات االجتماعية ، كالفمسفات إلى كاقعرجـ النظريات فيي التي تت
تطكر المياديف التربكية تطكرت اإلدارة المدرسية كجزء مف اإلدارة التربكية ب حيث المرغكب فييا

فقد حظيت باىتماـ كاسع ككبير مف جانب الميتٌميف ، ٌكرى المفيكـ كتطٌكرى معو الدكرفتىطى ، المختمفة
مرىكف بكفاءة  إيمانان منيـ بأٌف نجاح التربية أك إخفاقيا في تحقيؽ أىدافيا، ة كالتعميـالتربيبشؤكف 

ية التربكية. كأٌف االىتماـ بعممية اإلدارة التربكية كتطكير أجيزتيا ىك تطكير لمعمم، إدارتيا كفاعميتيا
، ف الماضي تطكران كبيران تىطٌكرى دكر المدرسة الحديثة في العقكد األخيرة مف القر ، كتبعان ليذا التطكر

اشئة فالمدرسة الحديثة لـ تعد تمؾ المدرسة التي ييمقف فييا الن، دائرة رسالتيا كأىدافياكاتسعت 
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بؿ أصبحت مؤسسة اجتماعية تربكية تعنى بالنمك المتكامؿ ، دةالمعمكمات كالمعارؼ المجرٌ 
 .لشخصية الطالب عقميان كبدنيان كركحيان 

مرىكف نجاحيا بمدير يمتمؾ ، ا كأنشطتيا الداخمية أك الخارجيةبفعالياتيكاإلدارة المدرسية 
مكانات التي تؤىمو قيادتيا إيمانان منو بالمفيكـ الحديث لئلدارة مف خبلؿ عدد مف إلالقدرات كا

ليس بمنألن عف الفمسفة ، مة لتنسيؽ الجيكد كتحقيؽ األىداؼالممارسات اإلدارية كالفنية البلز 
 .المركنة في الحركة كالعمؿ أيضان  كليس بمنأل عف، كالسياسية كالثقافية لممجتمعاالجتماعية 

كالدكر الجديد لمدير المدرسة يفرض عميو القياـ بتطكير دكر المعمـ ليصبح قائدان كمكجيان 
ت كالمعارؼ كالميارات كليصبح باحثان كمحمبلن كمستفيدان مف المعمكما، لعمميات التعميـ كالتعمـ

الكامؿ لممتغيرات الخاصة  يجب أف يككف لديو الفيـ كالكعي. كمدير المدرسة األساسية اتكاالتجاى
 .بسمكؾ األفراد داخؿ المدرسة

مف السمات الميمة األساسية التي ينبغي تكفرىا في مدير المدرسة  كاالبتكاراإلبداع ك 
س ر معمكالن بو بالمداسمكب الذم كاف فاأل، (33: 2004، ات كتنكعيا )الخكاجاالعصرم لتعدد الحاج

إلى اإلدارم الركتيني التقميدم يؤدم فاألسمكب ، ماتقد ال يصمد أماـ التحديات كثكرة المعمك 
لى الجمكد ك ا  .لركب الحضارم المعاصرمسايرة ا لتراجع عفا 

 يعد اإلبداع اإلدارم أحد المداخؿ الميمة لكي تتسـ اإلدارة المدرسية بدرجة عالية مف 
عطاءبتقديـ حمكؿ  كاالبتكاريةالمركنة كالقدرة عمى حؿ المشكبلت   الفرصة لممديريف كالمعمميف  كا 

 .(116: 2001، بإطبلؽ طاقاتيـ اإلبداعية )قاسـ

بؿ أصبح محكر  ركتينيان شئكف المدرسة سيران  بتسييرلـ تعد اإلدارة المدرسية مجرد القياـ 
 .(46-44: 1998، فاعمة )مرسيالعمؿ فييا يدكر حكؿ تكفير بيئة مدرسية 

 بالمجتمعات المتقدمة كتزداد أىميتيا بزيادة مجاؿ  ميمةاإلدارة المدرسية أصبحت عممية 
 كالتركيز عمى النشاطات لتييئة البيئة المدرسية الصالحة كالبلزمة لمعممية كاتساعياالمناشط البشرية 

 .التعميمية كالتربكية 

 كلية إعداد الطمبة كتزكيدىـ بالمعارؼالتي تقع عمييا مسؤ لمؤسسة الميمة المدرسة تعد اف
كتمعب إدارة ، في الحياة المستقبمية لبلنخراطالتي يصبحكف بعدىا مؤىميف  كاالتجاىاتكالميارات 

ىذه مما يتطمب أف تككف ، ىذا الدكر الميـ في حياة الطالب المدرسة الثانكية الدكر األكبر ألداء
 أتي في مقدمة ىذه المكاصفات القدراتكت، ة تؤىميا لمقياـ بيذه الميمةذات مكاصفات خاص اإلدارة
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، )أبك النصر.اإلبداعيةالقيادة  كىيالتي يجب أف يتمتع بيا مدير المدرسة أال  كالكفايات القيادية
2008 :35). 

كىي مف األدكات ، نسانيةإلكتعد المؤسسات التربكية أداة حيكية فاعمة في المجتمعات ا
دارة التربكية تعتبر المفتاح كنقطة البدء في عممية إصبلح التعميـ كتطكيره إلفي المجتمع كاالحيكية 

 .(48: 1988، لمكاكبة حاجات المجتمع كتطمعاتو )الدجاني

 فالمدرسة ىي الميداف ، مشتركان لكؿ العامميف بالتربية كالتعميـ اىتمامان فاإلدارة المدرسية تمثؿ 
ف كانت ىذه المدرسة عمى ىذه الدرجة مفالفعمي الذم تتضافر فيو جي  كد كؿ ىؤالء جميعان كا 

 فالطريقة التي يدار بيا العمؿ فييا تمثؿ العمكد الفقرم لنجاحيا بأداء رسالتيا عمى الكجو ، األىمية
بؿ ، كلـ تعد اإلدارة المدرسية مجرد نظاـ كضبط كربط كتنفيذ جدكؿ مدرسي تنفيذان حرفيان ، المنشكد

، عبده) .كالمقاببلت كالمكاتبات كاالجتماعاتالتربكم  االتصاؿإدارية أخرل مثؿ ىناؾ عمميات 
2000 :162). 

 إف طبيعة عمؿ مديرم المدارس الثانكية العامة في فمسطيف تفرض عمييـ أف يقكمكا بدكرىـ
 ألف ىؤالء المديريف ىـ الذيف يعممكف عمى ترجمة السياسات التربكية كتنفيذ الخطط ، القيادم

 ، كفكبخاصة المعمم، كما أف عمييـ تحفيز العامميف معيـ، مياالعامة التي ترسميا اإلدارات الع
 .كية بالدرجة المطمكبة مف النجاحإلنجاز األعماؿ كتحقيؽ األىداؼ الترب

د أف يككف لديو لكف ال بٌ ، كمدير المدرسة العصرم ال يقؼ عند حد معيف مف الكفاءة
فجيره لمطاقات اإلبداعية ؿ تالتاـ لمتكيؼ مع متطمبات العصر مف خبل كاالستعدادالطمكح كالدافعية 

فاألسمكب السابؽ الذم تدار بو المدارس قد ال تككف لو ، كحفز القدرات بالمعمميف، بالنفكس الكامنة
رة باألسمكب اإلدارم الركتيني التقميدم يؤدم لمتكقؼ كالتراجع عف مساي االستمرارألف ، أىمية اليكـ

 (.51 – 50: 2000، الركب الحضارم المعاصر )مصطفى

 ، كتكقعاتيـ، كالحرص عمى اىتماماتيـ، بمديرىا معنية باالىتماـ بمعممييا فالمدرسة ممثمةن 
ضافة الجديد لدييـ إذ ال بٌ ، كتكجياتيـ المستقبمية  كالتبادؿ معيـد مف النظر إلى تطكير كفاياتيـ كا 

دراؾ حاجات المعممي، الجيد االىتماـإذ إف ، لمشاعر كالعكاطؼبا  ف كمتطمباتيـ يؤدم إلى زيادة كا 
 (.249: 2009، )السعكد .كالئيـ التنظيمي نحك مؤسساتيـ

إلى  كتشير الدراسة ، لممديريف مف خبلؿ التفاعؿ بينيـ كبيف المعمميف القيادة اإلبداعية كيتـ 
عمى المنظمة ممارسة أنماط قيادية تنبع عنيا كينبغي ، ستجابة لئلبداعبللحاجة إليجاد قكة قادرة لا

 .كالتغير االستجابةكالقدرة عمى  ةقكة عمؿ إبداعية تنخرط بفاعمية في العمؿ كتتمتع بالمركن
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لنجاح المدرسة حيث تستطيع المدرسة أف تكاكب  مدير المدرسة المبدع عامؿ رئيس
كالمؤسسات تصنؼ إلى صنفيف ، الحضارة كأف يككف ليا مكقع عمى الخريطة التعميمية كالتربكية

أف يمنكا  اآلخريفبكؿ ثقة كبدكف تخكؼ كآخر مقمد ينتظر مف  مع  الحضارة يتعامؿ صنؼ مبدع
بداعاتيـ   .(157:  2006، أبك الكفا)عميو بفكرىـ كا 

 المؤسسات المبدعة تحتاج أكثر ما تحتاج إلى تييئة المناخ المبلئـ الذم مف شأنو تنمية 
بتكارية لؤلفراد العامميف حيث يعطي الفرصة الكالميارات المبدعة كالميارات ا األفكار المبدعة

بتطبيؽ المعارؼ  كاألفكار كاألساليب اإلدارية التي  يةلممديريف كالعامميف إلطبلؽ طاقاتيـ اإلبداع
 .(1:  2000، أيكب)اإلدارة  تسيـ برفع فعالية

 كثير مف المنظمات تعتمد بتحقيؽ أىدافيا عمى سمكؾ العامميف النابع مف الكصؼ الكظيفي 
كيجب عمى المنظمات أف ، ة سيمة الكسر ذات أداء منخفضكىي تعتبر منظمات ىشٌ ، لمياميـ

ر حتى تككف لدييـ مقدرة عمى التعامؿ مع المكاقؼ غي، ؾ جزءان مف السمكؾ غير المحدد لؤلفرادتتر 
كيعكد ذلؾ إلى أف ىناؾ ما ، بتكارم اإلبداعي مف قبؿ األفرادالالمتكقعة التي تتطمب التصرؼ ا

 .يعرؼ بالسمكؾ التطكعي أك ما يعرؼ بسمكؾ المكاطنة التنظيمية

 دارية كفنية متعددة تنعكس سمبان إبكصفو قائدان تربكيان مف أدكار  المدرسةإف ما يقـك بو مدير 
يجابان  كاضحة في سمكؾ المكاطنة  تترؾ آثاران  آخريفعمى العامميف معو مف إدارييف كمعمميف  كا 

 (.24: 2007، المعايطة)التنظيمية لدييـ 

أطمؽ ، مف العامميففي الستينات مف القرف العشريف فرؽ بيف نكعيف مف السمكؾ المرغكب 
عمى أحدىما مصطمح سمكؾ الدكر الرسمي كيتمثؿ في قياـ العامميف بالمياـ المطمكبة منيـ بشكؿ 

، خر سمكؾ الدكر اإلضافيآلكأطمؽ عمى النكع ا، منتظـ طبقان لممعايير الرسمية المقررة في المنظمة
لتزاـ بما ىك مقرر أك مطمكب الكيتمثؿ في قياـ المكظؼ بالسمككيات التطكعية التي تتجاكز حدكد ا

كقبكؿ أعماؿ إضافية ، رسميان مف العامميف مثؿ: اإلسراع بمعاكنة الرؤساء كالزمبلء عند الحاجة
 .(193:   1994، جاب اهلل)بدكف تذمر 

 حكقد أصبح سمكؾ الدكر اإلضافي التطكعي كالذم أطمؽ عميو الباحثكف فيما بعد مصطم
الكثير مف المنظمات بسبب آثاره اإليجابية كالتي منيا : تحسيف سمكؾ المكاطنة التنظيمية مطمب 

كرفع الركح ، كتقميؿ مستكل التسرب الكظيفي، أداء المؤسسات التعميمية كزيادة فعاليتيا ككفاءتيا
 .(2002، العامرم)المعنكية لمعامميف 
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ذا السمكؾ ىتماـ بيبلفالمؤسسات التعميمية بحاجة ماسة أكثر مف غيرىا مف المؤسسات ل لذا
كالعمؿ عمى تعظيمو كجعمو كاقعان مممكسان لسد النقص في الكارد المالية كمقابمة الطمب المتنامي 

 .عمى جكدة الخدمة التعميمية

صر أىدافيا يعتمد عمى مدل كفاءة العن تحقيؽفي يمان كاف نجاح المدرسة أك فشميا قدك      
ظؿ التغيرات في دؿ األمر لكف تبٌ ، كظيفتوالبشرم كتأديتو لمسئكليات كمياـ محددة في تكصيؼ 

 .كاالجتماعية كاالقتصاديةشتى المجاالت التربكية في السريعة كالتقدـ المذىؿ 

سة لفحص مستكل ذيف المتغيريف ارتأت القياـ بيذه الدرااالباحثة بي اىتماـكمف خبلؿ 
ألىمية ىذه ، مدارس الثانكيةالالتنظيمية في  المكاطنةلممديريف كعبلقتيا بمستكل  القيادة اإلبداعية

 .المرحمة كحمقة كصؿ إلى التعميـ العالي كالحياة بصكرة عامة

 يعيشيا التيكلذا فإف الدراسة الحالية تأتى كليدة إحساس الباحثة كمعايشتيا ليذه الظركؼ 
 المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمديرم اإلبداعيةالشعب الفمسطيني لتكشؼ عف مستكل القيادة  

لجيكد سابقة مف الدراسات تسعى ىذه الدراسة إلكماؿ ما  كاستكماالن ، التنظيمية لمكاطنةكعبلقتيا با
لى ، بالمدارس الثانكية االىتماـكجاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف كاقع ، الدراساتإليو ىذه  انتيت كا 

برازدكر مديرم المدارس بتنمية اإلبداع لدل الطمبة   .المعكقات التي تكاجو اإلبداع لدييـ كا 

كالمكاطنة ىما الطريؽ لمساعدة المؤسسات المختمفة لمقياـ بدكرىا  فالقيادة اإلبداعية
 .عاؿ في عصر التغيير المستمركالفٌ  المناسب

في أف اإلبداع ال يتـ  1998كالخطيب ، 1991مثؿ قطامي كيؤكد كثير مف المربيف 
اإلبداع أساليب تدريس إبداعية تبتعد عف األساليب التقميدية التي كيتطمب ، ظركؼ تعميمية عادية

 (.219:  1991، قطامي)تعتمد عمى حفظ المعمكمات

أىمية عمى (2008، بمكاني)ك(2010، أبك ىيف)كذلؾ أكدت دراسات محمية مثؿ دراسة 
 .الدكتاتكرية كالبيركقراطيةبتعادىا عف القيادة اك ، كحاجة مدارسنا الفمسطينية إلى القيادة اإلبداعية

ألىمية عمى ا(2007، السحيمات)ك(2007، الزىرانيككذلؾ أكدت دراسات مثؿ دراسة )
 كالحاجة لسمكؾ القيـ كاألخبلقيات لممعمميف لجعؿ المؤسسات التعميمية أكثر نجاحان كتميزان.  

 :مشكمة الدراسة اتساؤالتيا
التنظيمية كاحدان مف أبرز العكامؿ المؤثرة عمى  مكاطنةعمى ال كتأثيرىا تعد القيادة اإلبداعية

قان مف ضركرة اإلدارة كانطبل، مع العنصر الرئيس داخؿ المنظمة فعالية القيادة التربكية التي تتعامؿ
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كفي ظؿ التحديات الكبيرة التي ، كمف أىمية الرفع مف كفاءتيا لتعاظـ األدكار المناطة بيا، التربكية
، المديريف فإف األمر يتطمب األخذ بكؿ ميارة تعزز مف فعالية، لتربكية اليكـتكاجو منظماتنا ا

 في تمؾ المنظمات. كتراعي حاجات العامميف

 لذا فإف مشكمة الدراسة تتمخص في السؤاؿ الرئيس التالي:

ن ادارىا في تعزيز سماك المااطنة التنظيمية مديريمل تافر القيادة اإلبداعيةما دراة 
 ؟المدارس الثاناية بمحافظات غزةلممعممين في 

 كىي:، عدد مف األسئمة الفرعية، كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس

عند مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر  درجة تكفر القيادة اإلبداعية ما -1
 المعمميف؟

(بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05داللة)الىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -2
، المؤىؿ العممي، عزل لمتغيرات: )الجنسمديريف تي عند ال درجة تكفر القيادة اإلبداعيةالمعمميف ل

 (؟التخصص، مكاف العمؿ، كمعمـ سنكات الخدمة

ما درجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية عند المعمميف في المدارس الثانكية في محافظات غزة  -3
 مف كجية نظر المديريف؟

(بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05داللة )الىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -4
المعمميف في المدارس الثانكية بمحافظات عند  المكاطنة التنظيمية درجة تكفر سمكؾالمديريف ل

 (؟مكاف العمؿ، كمدير سنكات الخدمة، المؤىؿ العممي، عزل لمتغيرات: )الجنسغزة تي 

متكسطات ( بيف α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) رتباطيةاىؿ تكجد عبلقة  -5
متكسطات تقديرات المديريف ك ، عند المديريف درجة تكفر القيادة اإلبداعيةتقديرات المعمميف ل

 المعمميف؟  عندسمكؾ المكاطنة التنظيمية ل

لتنظيمية عند المديريف كسمكؾ المكاطنة ا، ما التكصيات المقترحة لتعزيز القيادة اإلبداعية -6
 كالمعمميف؟ 



 

 

8 

 فرضيات الدراسة:
بيف متكسطات تقديرات ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد -1

عزل مدارس الثانكية بمحافظات غزة تي المديرم  عند اإلبداعية درجة تكفر القيادةالمعمميف ل
 (.أنثى، )ذكر :لمتغير الجنس

بيف متكسطات تقديرات ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد -2
 عزلمدارس الثانكية بمحافظات غزة تي المديرم  عند اإلبداعية درجة تكفر القيادةالمعمميف ل
 ماجستير فأعمى(.، بكالكريكس) المؤىؿ العممي:لمتغير 

بيف متكسطات تقديرات ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد -3
عزل مدارس الثانكية بمحافظات غزة تي المديرم  عند اإلبداعية درجة تكفر القيادةالمعمميف ل

 سنة(. 11أكثر مف ، سنة 11-5مف ، سنكات 5أقؿ مف ) سنكات الخدمة كمعمـ: لمتغير

بيف متكسطات تقديرات ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد -4
عزل مدارس الثانكية بمحافظات غزة تي المديرم  عند اإلبداعية درجة تكفر القيادةالمعمميف ل
شرؽ ، غرب خاف يكنس، الكسطى، شرؽ غزة، غرب غزة، شماؿ غزة) مكاف العمؿ:لمتغير 

 (.رفح، خاف يكنس

بيف متكسطات تقديرات ( α ≤ 0.05ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ف ال تكجد -1
عزل مدارس الثانكية بمحافظات غزة تي المديرم  عند اإلبداعية درجة تكفر القيادةالمعمميف ل
 عمـك طبيعية كتطبيقية(.، عمـك إنسانية) التخصص:لمتغير 

بيف متكسطات تقديرات ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد -6
المعمميف في المدارس الثانكية  عند المكاطنة التنظيمية درجة تكفر سمكؾالمديريف ل

 (.أنثى، )ذكر :عزل لمتغير الجنسبمحافظات غزة تي 

بيف متكسطات تقديرات ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد -7
المعمميف في المدارس الثانكية  عند المكاطنة التنظيمية درجة تكفر سمكؾالمديريف ل

 ماجستير فأعمى(.، بكالكريكس) المؤىؿ العممي:عزل لمتغير بمحافظات غزة تي 

بيف متكسطات تقديرات ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد -8
المعمميف في المدارس الثانكية  عند المكاطنة التنظيمية درجة تكفر سمكؾالمديريف ل
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، سنة 11-5مف ، سنكات 5أقؿ مف ) سنكات الخدمة كمدير:لمتغير  عزلبمحافظات غزة تي 
 سنة(. 11أكثر مف 

بيف متكسطات تقديرات ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد -9
المعمميف في المدارس الثانكية  عند المكاطنة التنظيمية كفر سمكؾدرجة تالمديريف ل

، الكسطى، شرؽ غزة، غرب غزة، شماؿ غزة) مكاف العمؿ:عزل لمتغير بمحافظات غزة تي 
 (.رفح، شرؽ خاف يكنس، غرب خاف يكنس

( α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )طردية مكجبة  ارتباطيةعبلقة تكجد  -01
متكسطات ك  عند المديريف درجة تكفر القيادة اإلبداعيةمتكسطات تقديرات المعمميف لبيف 

 المعمميف عندسمكؾ المكاطنة التنظيمية تقديرات المديريف ل

 ىداف الدراسة:أ
 تيدؼ الدراسة إلى:

 مف كجية نظرعند مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة ية درجة تكفر القيادة اإلبداعتحديد  (1
( بيف α ≤ 0.05الكشؼ عف الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية عند مستكل داللة)ك ، فييا المعمميف

: تعزل لمتغيرات ك  حكؿ درجة تكفر القيادة اإلبداعية لممديريف  المعمميفمتكسطات تقديرات 
 .(التخصص -مكاف العمؿ  –المؤىؿ العممي –سنكات الخدمة –الجنس )

في المدارس الثانكية في محافظات  عند المعمميف  التنظيمية مكاطنةال درجة تكفر سمكؾمعرفة  (2
 .مف كجية نظر المديريف فيياغزة 

 حصائية عند مستكل الداللةالداللة اإلرتباطية ذات المدل تكفر العبلقة ا إلىالتعرؼ  (3
(α ≤ 0.05 ) لدل التنظيمية  المكاطنةسمكؾ ك ، عند المديريف تكفر القيادة اإلبداعيةبيف درجة

 .المعمميف
بيف متكسطات تقديرات ( α ≤ 0.05)الفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  الكشؼ عف (4

في المدارس الثانكية  لدل المعمميف التنظيمية المكاطنة درجة تكفر سمكؾحكؿ المديريف 
 .(مكاف العمؿ –المؤىؿ العممي–سنكات الخدمة –الجنس )تعزل لمتغيرات ك بمحافظات غزة 

 التنظيمية المكاطنة سمكؾتحسيف ك القيادة اإلبداعية لممديريف  لتحسيفسبؿ ال اقتراح مجمكعة مف (5
 .يفلدل المعمم
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 أىمية الدراسة:
تستمد الدراسة أىميتيا مف خبلؿ تناكليا لعنصر ميـ في نجاح العممية التربكية في المدرسة كىك 

 .بناءن عمى فاعمية الدكر الذم يقكـ بونجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا إذ يتحدد ، المدرسةمدير 

 :كالتطبيقية  ةكبشكؿ أكثر تحديدان فأىمية الدراسة تظير باألىمية النظري

 اقأىمية النظرية: -أااًل:

فالمنظمات التي ال تدعك لمتجديد كاالبتكار تحكـ عمى نفسيا بالتخمؼ كالجمكد كقد ذكر)عبد 
نما يعتمد عمى تكفير ، ( أف مستقبؿ األمـ ال يعتمد عمى مجرد القكل العاممة بيا1998، المقصكد كا 

 .االت التفكير كالتخطيط كالتنفيذمبدعيف في مختمؼ مجال المعمميف كالمديريفنكع ممتاز مف 

 :اقأىمية التطبيقية   -ثانيًا:
في دراسة العبلقة بيف القيادة اإلبداعية لممدراء كتعزيز سمكؾ المكاطنة  ضح أىمية ىذه الدراسة تت

 الفئات التي سكؼمف خبلؿ التنظيمية لممعمميف كتعزيز الفعالية كتتضح أيضان أىمية ىذه الدراسة 
 تستفيد منيا كالمتمثمة فيما يمي:

 .كزارة التربية كالتعميـ -
 .مديرم المدارس -

 .المعمميف -

 .الباحثيف -

 الدراسة:متغيرات 
 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية:

 .القيادة اإلبداعيةالمتغير المستقؿ:  - أ
 .التنظيميةالمكاطنة  سمكؾع: ػػالمتغير التاب - ب

 اقأبعاد متغيرات الدراسة الرصم

 المتغير المستقؿ: القيادة اإلبداعية 1
 األصالة كالمركنة كالطبلقة كالحساسية

 باالتجاه كمكاصمتو.لممشكبلت كاالحتفاظ  

2 
المتغير التابع: سمكؾ المكاطنة 

 التنظيمية
 اإليثار كالمجاممة كالضمير الحي
 كالركح الرياضية كالفضيمة المدنية
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 حداد الدراسة:
، : ستتناكؿ الدراسة مكضكعي القيادة اإلبداعية كسمكؾ المكاطنة التنظيميةالحد الماضاعي .1

كالمركنة  فقد حددتيا الباحثة في األبعاد التالية: األصالة كبالنسبة لمكضكع القيادة اإلبداعية
 كالطبلقة كالحساسية لممشكبلت كاالحتفاظ باالتجاه كمكاصمتو.

كبالنسبة لمكضكع سمكؾ المكاطنة التنظيمية فقد حددتيا الباحثة في األبعاد التالية: اإليثار  .2
 .كالمجاممة كالضمير الحي كالركح الرياضية كالفضيمة المدنية

المدارس الثانكية في محافظات : اقتصرت عينة الدراسة عمى مديرم كمعممي الحد البشري .3
 .غزة

التربية كالتعميـ  مديرياتكية بمحافظات غزة كالمكزعة عمى :المدارس الثان الحد المكاني .4
 -شرؽ خانيكنس   –الكسطى  –غرب غزة  -شرؽ غزة -التالية )شماؿ غزة بمحافظات غزة 
 .(مديرية رفح –غرب خانيكنس 

 ـ.20155/ 2014: الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي الحد الزماني .5

 

 مىطمحات الدراسة:
 :القيادة اإلبداعية

القدرة عمى ابتكار أساليب كأفكار مفيدة لمعمؿ بحيث " ( بأنيا 21: 1990)أبك فارسيا عرف
 ." التجاكب األمثؿ مف قبؿ المدرسيف تمقي ىذه األفكار كاألساليب

استجابة مستحدثة ذات جكدة كفعالية لمشكبلت قائمة " ( بأنيا 1988:13)كعرفيا الطيب
 ." كح كالمتجدد مع المشكبلت البيئيةكمتكقعة كالقدرة عمى التفاعؿ المفت

ديد كأصيؿ يضاؼ إلى رصيد التعمـ استحداث شيء ج": ىك إارائياً  اتعرفيا الباحثة
كيتحدد سمكؾ القيادة اإلبداعية عند المديريف في الحساسية ، "  تطكير ما ىك قائـ ليبدك جديدان ك 

 .ه كمكاصمتولممشكبلت كالطبلقة كالمركنة كاألصالة كاالحتفاظ باالتجا

 :المااطنة التنظيمية

لممساىمة بالجيد في النظاـ " استعداد األفراد أنو  (65-2004:13)عرفتيا خطاب
 التعاكني".  
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مساىمة زائدة  يقدميا العاممكف عف الدكر األساسي " ( بأنيا 327: 2001)عرفيا شاىيف
كمصدر مجاني لزيادة اإلنتاجية فيذا النكع مف السمكؾ ال يرتبط بالدفع النقدم كلكنو ، المنكط بيـ

يؤدم إلى تحسيف ميارات كقدرات العامميف كالمديريف البلزمة إلنجاز مياـ كظائفيـ بزيادة الكقت 
 ." كما يؤدم إلى حؿ المشكبلت، المخطط لوكالذم يزيد عف الكقت ، المجاني

السمككيات التطكعية التي يقكـ بيا المعممكف لمصمحة ": بأنيا إارائياً  اتعرفيا الباحثة
كيتحدد سمكؾ ، " كدكف أم تكميؼ خارجي، كزمبلئيـ بدافع مف أنفسيـ، كمديرييـ، مدارسيـ

مير الحي كالركح الرياضية كالفضيمة المكاطنة التنظيمية عند المعمميف باإليثار كالمجاممة كالض
 .المدنية

 المدرسة الثاناية:

 كالثالث الثاني الصفيف الثانكم ثـ  األكؿ كتضـ طمبة الصؼ مؤسسة تعميمية فمسطينية
، شببلؽ)عامان  18–16كمتكسط العمر فييا، اإلنسانيةالثانكييف أك كمييما بفرعييما العممي كالعمكـ 

( كتتبنى الباحثة تعريؼ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية كىك: "المدرسة التي يككف أعمى 8: 2006
بفرعييما العممي كالعمكـ اإلنسانية". )كزارة التربية  كالثالث الثانكمصؼ فييا األكؿ الثانكم أك الثاني 

 .(2007، كالتعميـ الفمسطينية
 مدير المدرسة:

يعرفو ) العمرم ( بأنو :" قائد تربكم كمشرؼ مقيـ يتكلى إدارة المدرسة كتنظيميا كاإلشراؼ عمييا 
كتنسيؽ مختمؼ الجيكد كتكفير التسييبلت الكفيمة بتحقيؽ أىداؼ مدرستو المنبثقة مف فمسفة 

 ( . 28:  1999كأىداؼ التربية في مجتمعو ".) العمرم ، 

 محافظات غزة:

كمع قياـ السمطة الفمسطينية ، كيمك متر مربع 365حمي كتبمغ مساحتو جزء مف السيؿ السا
محافظة ، محافظة الشماؿ، محافظة غزة"تـ تقسيـ قطاع غزة إداريان إلى خمس محافظات ىي: 

 (.1997، )كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي" كمحافظة رفح ، محافظة خانيكنس، الكسطى
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 القيادة اإلبداعية لمديري المدارس
 تمييد:

كذلؾ لما يحدث حكليا مف تطكرات كتغييرات ، ظركؼ معقدةفي تعيش المؤسسات المعاصرة 
لذا ظيرت حاجة  المؤسسات إلى ، قتصاديةالاك ثقافية كالة كاالجتماعيسياسية الكافة المجاالت في 

تركز  إدارية حديثةإبداعية  ائؽكيمزميا البحث عف طر ، لمتعامؿ مع ىذه التغييرات قيادات إبداعية
 .ألنو جكىر العممية اإلدارية اإلبداعية، عمى اإلنساف

ال بد لمقيادة أف تككف مبنية عمى اإلبداع في إعدادىا كاختيارىا ، كذلؾ لتترجـ المعرفة التي 
بلؿ اىتماميا بحؿ المشكبلت كتحقؽ الفائدة مف خ، تتسـ بالجكدة  ،اكتسبتيا إلى اختبارات جديدة

ىناؾ شيئان خاطئان  لـ حيث إف المبدع يبلحظ أف ،إبداعية تختمؼ عف غيرىا مف الطرؽ  ،بطرؽ
 كأف ىناؾ طريقة أفضؿ لمحؿ . ،خركفيبلحظو اآل

أك ، غير مألكؼ كتعني جميعان كالدة شيء جديد، كمترادفات كاالبتكارستخدـ كممة اإلبداع ت
فالعامؿ الماىر ىك الذم يعيد ، كىناؾ فركؽ بيف اإلبداع كالميارة، النظر إلى األشياء بطرؽ جديدة
ضافة نكعية ، تشكيؿ ما ابتدعو غيره بإتقاف ( 298: 2000، القريكتي)أما اإلبداع ففيو أصالة كا 

كلعؿ ، مف مضاميف متعددةكذلؾ لما تحممو ، االىتماـتجذب  ممات التيكممة اإلبداع تعد مف الك
كلذلؾ فيذه الكممة ال ترتبط بحؿ المشكبلت ، كالتغيير كاالختراعأىميا ما يتعمؽ بالنبكغ كالتجديد 
 .(11:  1999، كبخاصة في بيئات العمؿ )ىيجاف

 :اإلبداعتطار مفيام 
ة تعكس التطكر الذم حدث بمفيـك ( أنو يمكف رصد ثبلث مراحؿ رئيس18:  2002)ذكر جركاف

 :بالعصكر الماضية كىي اإلبداع
 اقأال :المرحمة 

فييا باألعماؿ الخارقة المقترنة بالغمكض  اإلبداعرتبط مفيكـ يتمتد منذ أقدـ العصكر ك 
كالعبقرية كالذكاء  اإلبداعكمف أبرز ما تميزت بو ىذه المرحمة بيف مفاىيـ ، كتستعصي عمى التفسير

 ببعض المياديف اإلبداعإلى ربط  إضافةٌ ، كالفطرة عمى اإلبداعكالتركيز عمى دكر الكراثة ، كالمكىبة
 .مثؿ الرسـ كاألدب كاليندسة كغيرىا

 المرحمة الثانية:
كقد اتسمت ىذه المرحمة بظيكر نظريات سيككلكجية ، بدأت مع نيايات القرف التاسع عشر

، كالمكىبة كالتفكؽ اإلبداع كث تقدـ في التمييز بيف مفاىيـكحد، حاكلت تفسير الظاىرة اإلبداعية
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، كانحسار الجدؿ حكؿ أثر الكراثة في اإلبداع، كالغيبيات كالخكارؽ اإلبداعكانحسار عممية الربط بيف 
 .في مجاالت العمـك الحياتية كالطبيعية اإلبداعكاتساع دائرة االىتماـ 

 
 

 المرحمة الثالثة:
 لمفيـك كفييا أصبح ينظر، ضركىي امتدت حتى العصر الحا بدأت بمنتصؼ القرف العشريف

،  الدافعية فييا العمميات العقمية كالمعرفية كنمط التفكير كالشخصيةعمى أنو تكليفة تندمج  اإلبداع
 .كالبيئة

 :لغةً  اإلبداعمفيام 
كالبديع ، اإلبداع كما جاء في لساف العرب مف بدع يبدعو بدعان كابتدعو أم أنشأه كبدأه

ُسِل[:كفي التنزيؿ ، أكالن  : الشيء الذم يككفكالًبدع  َي الرُّ أم ما كنت أكؿ مف  ]قُْل َها ُكٌُث بِْدًعا هِّ
، كبدعة ضبلؿ، بدعتاف : بدعة ىدل كالبدعة، قد أرسؿ قبمي رسؿ كثير كالبدعة كؿ محدثو، أرسؿ
َوَىاِت َواألَْرضِ ]:اهلل تعالىفي السكرة التالية قاؿ ك  (كؿ محدثة بدعة)قكلو  خالقيا أم  [بَِديُع السَّ

 .(6د.ت: ، كمبدعيا فيك سبحانو الخالؽ المخترع ال عف مثاؿن سابؽ )ابف منظكر

 :ىطالحاً ااإلبداع مفيام 
 :اإلبداع
كيمكف تضميف ، "ىك إنتاج شيء جديد لـ يكف مكجكدان مف قبؿ": بأنو(2002:22)جركاف عرفو

 كاالستعداداتمزيج مف القدرات  اإلبداع " في تعريؼ شامؿ ينص أف اإلبداع جميع أبعاد
ف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدم إلى لتي إذا كجدت بيئة مناسبة يمكف أكالخصائص الشخصية ا

 ."العالـ ـالمصنع أ ـالشركة أ ـصمية كمفيدة سكاء لخبرات الفرد أنتائج أ
مف قبؿ بحيث يأتي  ىك السمكؾ الذم يحدث أمران لـ يكف مكجكدان " :بأنو (6: 1997) كعرفو حنكرة

أنو "أم بإيجاز ، إلى ذلؾ كبحيث يككف مبلئمان لمقتضى الحاؿكيضيؼ آخركف ، "عمى غير مثاؿ
 ."كاالقتصادمة ءنظير يتمتع بخصائص الجدة كالمبل أمران ليس لو ينشئالسمكؾ الذم 

أك  أفكار تتصؼ بأنيا جديدة مفيدة متصمة بحؿ مشكبلت معينة" :بأنو (28: 2000)الصرفعرفو 
 ."تجميع أك إعادة تركيب األنماط المعركفة مف المعرفة في أشكاؿ فريدة

باآلخريف في  االستعانةقدرة الفرد عمى إنتاج أفكار جديدة مع " :أنياب(14:  2008)كعرفيا نصر 
عادة صياغة خبراتو السابقة، تكليد ىذه األفكار الميارات التخيمية التي  استخداـنو مف كالتي تمكٌ ، كا 
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مف ىذه األفكار كبيرة كتمكنو  االستفادةمما يجعؿ درجة ، تساعد عمى بزكغ الجديد كالنادر كالمبتكر
 ."مف كضع تصكرات مستقبمية حديثة

قدرة الفرد عمى اإلنتاج إنتاجان يتميز بأكبر قدر مف الطبلقة " :بأنو(21: 2002)سميـا عرفوك 
كالتي ، كالقدرة عمى التحميؿ كالفكر المغايركالحساسية لممشكبلت  كالمركنة كاألصالة كالمخاطرة

كىي قدرة ، " كىذه القدرة مف الممكف تنميتيا كتطكيرىا، لمشكمة أك مكقؼ مثير كاستجابةتظير 
 .عامة ليست خاصة بأفراد دكف غيرىـ

قد تككف أفكاران أك حمكالن أك منتجات ، القدرة عمى إيجاد أشياء جديدة" :أنوب(7: 2000)أيكب وتعرفك 
مى تميز الفرد في رؤيتو حيث يبني اإلبداع ع، أساليب عمؿ مفيدة خدمات أك طرؽ أك أك

كمعارفو التي يمكف تنميتيا ، عمى قدراتو العقمية كطبلقتو الفكرية اعتمادان كحميا ، لممشكبلت
 كتطكيرىا بكجكد المناخ المناسب.

ستعدادات  ،كأنو سمكؾ يحدث أمران لـ أف اإلبداع مزيج مف القدرات كاالفي جميع التعريفات  وتتشاب
نتاج كتكليد أفكار كأشياء جديدة .  يكف مكجكدان مف قبؿ ،كا 

 مة كاالقتصادءنظير يتمتع بخصائص الجدة كالمبل أمران ليس لو ينشئالسمكؾ الذم أنو في كتختمؼ 
عادة تركيب األنماط المعركفة مف المعرفة في أشكاؿ فريدةك  ،  .ا 

 
 :اإلبداعيةالقيادة مفيام 

القيادة بمفيكميا العاـ ىي التأثير في اآلخريف ، كدفعيـ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة كلكي يصبح ىذا 
التأثير فاعبلن كحقيقيان ال بد أف تككف القيادة مبنية عمى اإلبداع في إعدادىا كاختيارىا ، كذلؾ لتترجـ 

قؽ الفائدة مف خبلؿ اىتماميا بحؿ المعرفة التي اكتسبتيا إلى اختيارات جديدة تتسـ بالجكدة كتح
المشكبلت بطرؽ إبداعية تختمؼ عف غيرىا مف الطرؽ حيث إف المبدع يبلحظ أف ىناؾ شيئان خطأ 
لـ يبلحظو اآلخريف ، كأف ىناؾ طريقة أفضؿ لمحؿ ، أك مف خبلؿ إعادة تركيب األنماط المعركفة 

. فالقيادة اإلبداعية لى حمكؿ مبدعة مف المعرفة في أشكاؿ فريدة كخطكط تتميز باألصالة كتصؿ إ
مرنة ، متجددة ، متحدية ، مكجية ، كالقائد  المبدع شخصية فذة ، كاثقة ، مثابرة تأخذ بزماـ 

 ممة كرؤية مستقبمية .المبادرة كتدرؾ عكاقب األمكر كلديو نظرة شا
ككسائؿ جديدة يمكف قدرة القائد عمى ابتكار أساليب كأفكار : ابأني(12: 2008)نصر  اتيعرفوقد 

 قدراتيـ كمكاىبيـ لتحقيؽ األىداؼزىـ الستثمار كتحفٌ ، أف تمقي التجاكب األمثؿ مف العامميف
 .التنظيمية
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: محاكلة إنسانية عمى المستكل الذاتي لمفرد أك الجماعة الستخداـ ا(بأني204: 2002حمكد) اكعرفي
يرات بيئية لمقياـ بتقديـ خدمات جديده التفكير كالقدرات العقمية كما يحيط بيا مف مؤثرات كمتغ

 .كتحقؽ منفعة لمجميع
: استخداـ المكظؼ الميارات الشخصية اإلبداعية في استنباط اأنيب(38:  2001طاني)حالق اكعرفي

لمشكمة إدارية أك تصكرات جديدة لمعالجة تمؾ  ابتكاريةأساليب إدارية جديدة تكصمو إلى حمكؿ 
كالجيد اإلبداعي المنظـ الذم يتصؿ باإلدراؾ الحسي ، المشكمة باالعتماد عمى التحميؿ اليادؼ

أنو: ب(38:  2001طاني)حالقكعرفو  .القائـ عمى التحميؿ المنطقي كاالختبار كالتجريب كالتقكيـ
ة في استنباط أساليب إدارية جديدة تكصمو إلى حمكؿ استخداـ المكظؼ الميارات الشخصية اإلبداعي

، لمشكمة إدارية أك تصكرات جديدة لمعالجة تمؾ المشكمة باالعتماد عمى التحميؿ اليادؼ ابتكارية
كالجيد اإلبداعي المنظـ الذم يتصؿ باإلدراؾ الحسي القائـ عمى التحميؿ المنطقي كاالختبار 

 .كالتجريب كالتقكيـ
أك خدمات يدة قد تككف أفكاران أك حمكالن القدرة عمى إيجاد أشياء ج" :ابأني (7: 2000)أيكب ايتعرف

كحميا كعمى قدراتو ، كىك يبني عمى تميز الفرد في رؤيتو لممشكبلت، ؽ كأساليب عمؿ مفيدةائأك طر 
كعبلقات  العقمية كطبلقتو الفكرية كمعارفو التي يمكف تطكيرىا  بكجكد المناخ المبلئـ كالقيادة القدكة

 .المبتكرة ؿتنمي القدرة عمى تكليد األفكار كالحمك  التيالعمؿ المتفاعمة 
العممية الخاصة بتكليد منتج فريد كجديد بإحداث تحكؿ مف : ابأني(14: 1999)األعسر ايتكعرف

كما يجب أف يحقؽ القيمة كالفائدة ، ىذا المنتج يجب أف يككف فريدان بالنسبة لممبدع، منتج قائـ
 كاليدؼ الذم كضعو المبدع.

العممية التي يترتب عمييا ظيكر فكرة أك ممارسة أك منتج أك : ابأني(283: 1999)ىيجاف اكعرفي
، خدمة جديدة يمكف تبنييا مف قبؿ العامميف في المنظمة أك فرضيا عمييـ مف قبؿ أصحاب القرار

 مخرجات المدرسة.بحيث يترتب عمييا إحداث نكع مف التغيير في بيئة أك عمميات أك 
حقيؽ األىداؼ كالنتائج المحققة لمصالح تالقدرة المتميزة عمى : ابأني(1999:32)السممي اكعرفي

كالتغمب عمى المشكبلت ، المتاحةالذكي لممكارد  االستخداـكىك ، اإلدارةالمستفيديف مف عمؿ 
 إلى اإلبداع كالمبدعيف  كالعقبات بأساليب متطكرة كغير كاردة في المؤسسات التعميمية التي تفتقر

يجاد حمكؿ كتصكرات لمعالجة  بأنو: الباحثة إارائياً  اتعرفو عبارة عف تكليد أفكار كأساليب جديدة كا 
 .مكجكدة بالمؤسسات التعميمية التي تفتقر لئلبداعال المشكبلت بأساليب حديثة غير
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 :القيادة اإلبداعيةأىمية 
، اإلداريةحمكؿ لممشكبلت التي تكاجو المؤسسات  بتكفير القيادة اإلبداعيةتظير أىمية 

 .الماديةك البشرية  المكارد استخداـكيمكف لممديريف مف حسف 
دكران كبيران في كافة الجكانب كمجاالت الحياة  تمعب ابأني القيادة اإلبداعيةكتتجمى أىمية 

 .كثكرة المعمكمات، كالتكنكلكجيا الجديدة، كازدادت في ظؿ تيار العكلمة
ذا كان فإف دكره كتأثيره ال ، يؤدم إلى تميز مجتمع عف مجتمع آخر القيادة اإلبداعية تكا 

نما يؤدم أيضان إلى تميز فرد عف آخر، يقتصر عمى ذلؾ فقط يث ككنو يضيؼ شيئان مف ح، كا 
 .إلى المعرفة اإلنسانية ميمان جديدان ك 
فالتطكرات المحيطة بنا ، التغييرأحد المقكمات األساسية في عممية  القيادة اإلبداعيةعتبر تك 

كقمة ، كالناتجة عف ثكرة المعمكمات كزيادة حدة المنافسة بيف المؤسسات كتنكع حاجات األفراد
لذلؾ يجب عمى المؤسسات أف تستجيب ، االتصاالتكزيادة فعالية ، المكارد كزيادة طمكح األفراد

كال يمكف تحقيؽ ذلؾ ، مع ىذه التطكرات ليذه التطكرات بإحداث التغييرات كالتعديبلت التي تتكاكب
 .إال بكجكد األفكار الجديدة كاألساليب الحديثة التي تستجيب ليذه التغييرات المستمرة

ليذه التطكرات يجب عمييا أف تعمؿ عمى إنتاج كتكفير  االستجابةكلكي تستطيع المؤسسات 
كقدرات إبداعية فائقة كحمكؿ  تتطمب خياالن خصبان  االستجابةألف ىذه ، عدد كبير مف المبدعيف

 (.166: 1986، فضؿ اهلل)إدارية 
كالحاجة إليو عندما يدرؾ متخذك القرار أف ىناؾ تفاكتان بيف  القيادة اإلبداعيةكتظير أىمية 

جديدة  ؽ كأساليبائمما يحثيا عمى دراسة تبني طر ، المؤسسة الفعمي كاألداء المرغكب أداء
 ( 390:  2002، العمياف)

ىدفان رئيسان مف أىدافيا كال تعمؿ عمى تشجيع  القيادة اإلبداعيةكأم مدرسة ال تضع 
   ييار ػػػػػردم كاالنػػػػيككف مصيرىا التػػػػػػػس، بة لذلؾػػػػػػػير الجك كالبيئة المناسػػػػػيف عمى اإلبداع بتكفػػػػػػالمدرس

، باستمرار عمى بيئتيا الداخمية كالخارجيةلعدـ قدرتيا عمى مكاجية التغيرات كالتطكرات التي تظير 
مف حياتيـ الكظيفية فسكؼ يككف  ان كما أف المدرسيف كالعامميف بالمدرسة إذ لـ يجعمكا اإلبداع جزء
: 1995، عساؼ)أنفسيـ كمدارسيـ مصيرىـ التخمؼ كعدـ القدرة عمى المساىمة في تنمية كتطكير 

81). 
عادة ارس بما يشكٌ بالمد القيادة اإلبداعيةكترتبط أىمية  مو اإلبداع مف تحديد المسار كتشكيؿ كا 

ؽ جديدة ائفالثكرات كالتقدـ اليائؿ في جميع المجاالت بما فييا مف خمؽ أىداؼ جديدة كطر ، الكاقع
 .(41: 2006، ليصبحكا مبدعيف )تكفيؽ ةكبير ت المديريف كالمعمميف أماميـ تحديالمعمؿ يؤكد أف 
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 :من تاافر ظاىرة اإلبداع في المدارس عم  النحا التالي ايمكن إامال أىم اإلياابيات
 .(62: 1992، )النمر
، ة في كضع مستقرمما يجعؿ المدرس، لمتغيرات البيئة المحيطة االستجابةالقدرة عمى  -1

 .يرات بشكؿ ال يؤثر عمى سير العممية التعميميةيمتغل االستعدادحيث يككف لدييا 

ر كتحسيف الخدمات بما يعكد بالنفع يالتعميـ يساعد عمى تطك ف تكافر البيئة اإلبداعية في إ -2
 .عمى التعميـ كالمعمميف كالطبلب

المساىمة في تنمية القدرات الفكرية كالعقمية لممعمميف في المدرسة عف طريؽ إتاحة الفرصة  -3
 القدرات.تمؾ  اختيارليـ في 

ية تتكاكب مع التطكرات مأساليب عم استخداـاألمثؿ لممكارد المالية عف طريؽ  االستغبلؿ -4
 .الحديثة

 انيات المادية كالبشرية المتاحة القدرة عمى إحداث التكازف بيف البرامج اإلنمائية المختمفة كاإلمك -5

مف قدراتيا عف طريؽ إتاحة الفرصة ليا في البحث  كاالستفادةالمكارد البشرية  استغبلؿحسف  -6
 المحيطة.عف الجديد في مجاؿ العمؿ كالتحديث المستمر لمعمؿ بما يتفؽ مع التغيرات 

( عم  أىمية تاااد صائد مبدع داخل المدرسة لما لو من فاائد عديدة يتم 24: 2008)ايؤكد نىر
 :اىيتحقيقيا 

 العمؿ.كالحرية التي تمكنيـ مف تغيير بيئة  االستقبلليةالمزيد مف  العامؿإعطاء  -

 .كحثيـ عمى مكاجية األخطار، حث جميع العامميف عمى التفكير بطريقة خبلقة -

لجيكد الفاشمة كالتي تجعؿ اإلدارة المدرسية تنظر إلى كا، معامميفلمف الدالئؿ السمبية الحد  -
 نحك التحسيف المستمر.كترل المخاطرة خطكة ضركرية ، المجيكدات الفاشمة كفرص لمتعميـ

 .نيـ مف تحقيؽ أىدافيـ التعميميةالمعمميف باألنشطة المختمفة التي تمكٌ  إمداد -

كالتي تمكنيـ مف حؿ المشكبلت بطرؽ مبتكرة كالنظر ، تقديـ أفكار جديدة لجميع العامميف -
 إلى األمكر نظرة مختمفة.

، قياديةائيـ مناصب دعكة الطبلب لمناقشة كتقديـ المبادرات الجديدة مف خبلؿ إعط -
مدادىـ باألنشطة المدرسية كاألنشطة  كبذلؾ تتككف رؤية كاضحة لدييـ بما تقـك ، فيةالصكا 

 الطبلب.بو اإلدارة المدرسية مف عمميات تحسيف مما يككف لو أثره اإليجابي عمى أداء 

 :القيادة اإلبداعية مبادئ
 :في النقاط التالية  (124-122:  2011)السكارنة المبادئكقد عرض 
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كما دمنا لـ ، الصحيح االتجاهالمجاؿ ألية فكرة أف تكلد كتنمك كتكبر ما دامت في  إفساح -1
 .نقطع بعد بخطئيا أك فشميا

 كالمباقة.كلتكف المكافأة عمى أساس الجدارة ، تنميتيـ كرعايتيـك  باألفراد االعتناء -2
تاحة الفرص ليـ ك  عيـيشجتك  ـ األفرادااحتر  -3 كتحقيؽ النجاحات ، اإلبداعيةة لممشاركا 

 .فإف ذلؾ كفيؿ بأف يبذلكا قصارم جيدىـ لفعؿ األشياء عمى الكجو األكمؿ، لممؤسسة
كىي تساكم ، البلمركزية في التعامؿ تنمي القدرة اإلبداعيةالتأكيد عمى التخمي عف الركتيف ك  -4

 .ثبات القدـ في سبيؿ التقدـ كالنجاح
، لنا النشاط إلى مسؤكليةكيككف كذلؾ إذا حكٌ ، كالطمكحاتالعمؿ إلى شيء ممتع  تحكيؿ -5

 .كالمسؤكلية إلى طمكح
بأنو يتكامؿ في كىذا ال يتحقؽ إال إذا شعر الفرد ، تجديد المستمر لمنفس كالفكر كالطمكحاتال -6

 .بؿ يبني نفسو كشخصيتو أيضان ، كأف العمؿ ليس كظيفة فقط، عممو
كبذؿ المزيد ألف ، العمؿيحرؾ حكافز األفراد إلى التطمع إلى األعمى دائمان مف شأنو أف  -7

 الجميع.الشعكر بالرضا بالمكجكد يعكد معككسان عمى 
أف تككف النسخة  القيادة اإلبداعيةأك مكررة بؿ ، أف نككف نسخة ثانية القيادة اإلبداعيةليس  -8

 .لذلؾ ينبغي مبلحظة تجارب اآلخريف كتقكيميا، الرائدة كالفريدة
كبيف آكنة ، بؿ نضعيا في الباؿ، الفكرة الجيدة التي تفتقد إلى آليات التنفيذال ينبغي ترؾ  -9

 .لد مع مركر الزمفافكثير مف األفكار الجديدة تتك ، كأخرل نعرضيا لممناقشة
ألنو الطريؽ األفضؿ لتطكير الكفاءات ، إعطاء التعمـ عف طريؽ العمؿ أىمية بالغة -11

 .كالكظائؼكدمج األفراد بالمياـ كتكسيع النشاطات 
ىك الجنكح إلى البقاء عمى ، كخصكصان أصحاب القرار، الميؿ كالنزعة الطبيعية في األفراد -11

ألف العديد منيـ يرتاح ألكثر العادات كالركتينيات القديمة التي جرت عمييا ، ما كاف
ألف التغيير بحاجة إلى ىمة عالية كنفس جديد خصكصان كأف ، كصارت مألكفة، األعماؿ
كاالبتكار بطبيعتو حذر كفيو الكثير مف التحدم ، ألنو مجيكؿ المصير، مخيؼالجديد 
ـ لذلؾ فإف الميـ جدان أف يعتقد األفراد أف أعماليـ اإلبداعية ستعكد بمنافع أكثر لي، كالشجاعة

 .لرعاية األكثر كاالحتراـ األكبرا كلممدرسة كما أنيا ستجعميـ محط

 :يةالقيادة اإلبداعالعاامل المؤثرة في 
 :محفزة لئلبداع كىي  باعتبارىا( ستة عكامؿ تتبناىا اإلدارة المبدعة 2003)يكضح دركر
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 : التحدي
الخبرة كميارات التفكير لكي يمارس ، الشخص المناسب في المكاف المناسبحيث يكضع 

، لكؿ المعمكمات الخاصة بالعامميف حيث يجب عمى المدير أف يككف كاعيان بشكؿ جيد، اإلبداعي
 .لخمؽ القدرة اإلبداعية كالطاقة االبتكارية، ة الكامنة لمشخصكىذا بدكره يحفز الدكافع الجكىري

 : الحرية
كانتمائيـ إليو عندما ، كحب العمؿ، حيث تعتبر مف العكامؿ الداخمية لمشعكر بالتممؾ

اإلدارة مف خبلؿ كلكف نجد أف المديريف يميمكف إلى سكء ، يقكمكف بالعمؿ بالطريقة التي تركؽ ليـ
 .كيمنحكف الحرية اسمان دكف تطبيؽ، تغيير األىداؼ بشكؿ مستمر

 المىادر االماارد : 

ما نجده في المنظمات أنيا تقتؿ اإلبداع  فكلك، اإلبداعف الكقت كالماؿ يدعماف إحيث 
 .مما يستحيؿ معو إنجاز المياـ، ركتينياي مف خبلؿ تبني سمسمة تحديد الزمف

 :(ماعة العمل )اماعة العملسمات اىفات ما

في كجيات  كاالختبلؼحيث يجب عمى اإلدارة إيجاد فرؽ عمؿ جماعية تتميز بالتنكع 
بداع كتفكير ، النظر فكمما تككف ىذه المجمكعات مختمفة كمتنكعة فإنيا تكسب األفراد رؤل جديدة كا 
 .إبداعي

 ااإلشرافي:التشايع التااييي 

كنجد أف المديريف ييممكف المدح لؤلفكار اإلبداعية كالجيكد التي قد ال تكمؿ بالنجاح مما 
فاألفراد بحاجة إلى الشعكر بأىميتيـ كأىمية ما يقكمكف بو مع القدرة عمى التسامح ، اإلبداعيخنؽ 

 .كبالتالي يمكف لؤلفراد العمؿ بنجاح، لؤلخطاء
 الدعم المنظمي :

حتى في  ـالنجاح أ المدرسة سكاء أكاف ىذا الدعـ في حالة تحقيؽأم الدعـ الذم تقدمة 
 (.72: 2003، )دركر، كجكد األخطاء

 :القيادة اإلبداعيةئص خىا
 يميز اإلبداع مف يتصفكف بو بالخركج عف التقميد كحب التغيير كالتجريب كيحاكلكف دكمان 

في الخصائص التالية يا فيتصنجرل كىناؾ ظكاىر معينة ، ؽ جديدة لمعمؿائالتفكير بطر 
 .(306: 2000، )القريكتي:كىي
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 :البىيرة الخالصة

كطرح األسئمة الصحيحة كالتي ، تعني القدرة عمى تصكر بدائؿ عديدة لمتعامؿ مع المشاكؿ
ليس ىنالؾ أجكبة عمييا كليس غريبان أف يصرؼ المبدع كقتان أطكؿ في تحميؿ المعمكمات أكثر مف ك 

 .جمعيا كىك ال يمؿ مف تجريب الحمكؿ كال يفقد صبره بسرعةالكقت الذم يقضيو في 
 :الشااعة أا الثقة بالنفس 

لمكاقع أك  االستسبلـكىي صفة الجرأة الشخصية لمتعبير عف الرأم كالدفاع عنو كعدـ 
 كلكف ذلؾ ال يزيده إال تصميمان.، فالفشؿ شيء يتكقعو، الظاىر أك الفشؿ

 :ت الارأة في إبداء اآلراء االمقترحا

كىي صفة ، كتنعكس ىذه الجرأة في مناقشة التعميمات كاألكامر الصادرة مف المراجع العميا
دكنما تفكير طمعان في كسب رؤسائيـ ال تتكفر في المتممقيف الذيف ال يتقنكف إال فف ترديد المكافقات 

 .أك خكفان مف غضبيـ
 :القدرة عم  التعامل مع مقتضيات التغيير 

ألنيا تثير في نفسو البحث عف  ، يتحمؿ التعامؿ مع المكاقؼ الغامضة قائد المبدعفال
 .حمكؿ كىك أحد أركاف اإلبداع

 :القدرة عم  التكيف االتاريب االتاديد 

بؿ يميؿ ، كىي سمة تجعؿ الشخص يشؾ بالقضايا التي يعتبرىا عامة الناس مسممات
 .الذم انطمؽ منو الفردالشؾ كانتقاد األمكر عمى أنيا نسبية تعتمد عمى المنظكر 

 :االستقاللية الفردية 

كما أنو ال يحب أف يفرض ، (الغيراآلخريف ) ال يحب الفرد المبدع أف تفرض عميو سمطة
ككذلؾ فيك بعيد عف الشممية الضيقة التي تعتبر مصدران لتثبيط الركح ، اآلخريفسمطتو عمى 

 لمعامميف.المعنكية 

اىي  القيادة اإلبداعيةمن الخىائص التي ترتبط بمفيام  ماماعة(15: 2008)ايذكر عيد
 :كالتالي 

فاإلبداع ليس حكران عمى األفراد كىك ليس عممية فردية  :اإلبداع ظاىرة فردية كجماعية -1
بؿ يمكف القكؿ إف اإلبداع ، ؽ الجامعات كالمؤسساتبالضركرة حيث يتـ ممارستو عف طري

 .ر كمتاحان أكثر كبخاصة في المراحؿ المعاصرةقد يككف ممكنان أكث، الجماعي كالمؤسسي
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المشكمة مف جميع جكانبيا كيكاجو  حداثإليعتمد اإلبداع عمى التفكير المتعمؽ الشمكلي  -2
 .عدة حمكؿ متكافئة ليا

خر آلكلكنيا تختمؼ مف شخص ، كليست ظاىرة خاصة بأحد :اإلبداع ظاىرة إنسانية عامة -3
 .كيتعامؿ معياحسب النظرة كالظركؼ التي يعيش كسطيا 

 .يرتبط اإلبداع بالعكامؿ المكركثة كيمكف تطكيره -4

كبعض ما ىك ، كالزمافالمكاف  باختبلؼاإلبداع عمـ نظرم تجريبي قابؿ لمتبديؿ كالتغيير  -5
 صحيح.كالعكس ، غدان صكاب اليـك قد يمغي 

نات ص كتحكيميا إلى إمكاىذه الفر  استغبلؿكبالتفكير في ، اإلبداع يبدأ بالتحميؿ لمفرص -6
 إبداعية 

ليذا فيك يستكجب ، الجديدةكالتصكرات كالصياغات ، الحسي باإلدراؾاإلبداع جيد متصؿ  -7
 كاالستماع.قدرات متميزة في المبلحظة 

يعني أنو : كالقيادة كىنا ، الة تتطمع إلى مكقع الصدارة كالتمييزإف المحصمة اإلبداعية الفعٌ  -8
فإنو ال يصؿ في الغالب إلى اإلبداعي منذ البداية إلى القيادة كالتفكؽ إذا لـ يطمح الجيد 

 .إبداعية نتيجة

 
 :مراحل العممية اإلبداعية 

فإف االتجاه ، تعبير " العممية اإلبداعية يعنيوالرغـ مف تنكع االتجاىات حكؿ ما عمى 
تختمؼ مف باحث لمراحؿ التي أك ا، التقميدم يصؼ ىذه العممية بداللة مجمكعة مف الخطكات

كليس بالضركرة أف كؿ عمؿ إبداعي ، كىذه العممية يقكـ بيا مدير المدرسة الثانكية المبدع، آلخر
 .فربما يحدث تداخؿ بيف ىذه المراحؿ بالعمؿ اإلبداعي، د أف يمر بيذه المراحؿ عمى الترتيبال بي 

مراحؿ أساسية  ؿ أربععمى أف اإلبداع يتـ مف خبلكلقد اتفقت العديد مف األدبيات التربكية 
 :كىي كما يمي

 مرحمة اإلعداد: -0

 لحؿ ، الكتشاؼ بصيص الضكء، يتـ في ىذه المرحمة تجميع أكبر عدد مف المعمكمات
ف زيادة عدد إلتجميع أكبر قدر مف البدائؿ حيث المشكمة كتتصؼ ىذه المرحمة بالعمؿ الجاد 

عالية مف الجكدة مع ضركرة إرجاء عممية البدائؿ يزيد مف احتماالت التكصؿ إلى حؿ عمى درجة 
 .تقييـ البدائؿ
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بؿ ، نو ال يعبر عنيا بصكرة لفظيةإحيث ، كفي ىذه المرحمة عادة ما تككف األفكار غامضة المعالـ
، لذا فإنو يتطمب منيا الفرد في ىذه المرحمة التركيز، غالبان ما تككف في نطاؽ التصكر البصرم

ليذا فالمركنة ، نفسو التي يرل أنيا قد تساعد عمى تكضيح المشكمةكطرح العديد مف األسئمة عمى 
كالصبر ضركرياف في ىذه المرحمة لمقدرة عمى تعديؿ األفكار بما يتناسب مع طبيعة المشكمة 

 (.187: 1999، )ىيجاف

 :الحضانةمرحمة  -2

يككف التفكير الكاعي أك العقؿ ليس عامبلن فاألفكار الجديدة تككف مختزنة  ه المرحمةكفي ىذ
كىذه المرحمة قد تستغرؽ فترة ، تحت مستكل الكعي النفسي أك العقمي منذ مرحمة التحضير السابقة

ألنيا المرحمة التي تشيد عمميات ، كأىمياكما أنيا تمثؿ أدؽ مراحؿ اإلبداع ، صيرةطكيمة أك ق
كتتداخؿ خبلليا العكامؿ الشعكرية كالبلشعكرية في ، ما تشممو مف معاناة داخؿ الباحث التفاعؿ بكؿ

 (.56: 2001، شخصية اإلنساف )الطيطي
  مرحمة اإلشراق : -2

يقصد باإلشراؽ تمؾ المحظة التي يتفؽ فييا التفكير فجأة عف حؿ أك بكادر حؿ لممشكمة 
كأثناء االنتقاؿ ، كاالحتضافالتي طالما شغمت حيزان كبيران مف النشاط العقمي خبلؿ مرحمتي اإلعداد 

تـ مف مستكل الكعي الكامؿ بجميع حيثيات المشكمة إلى مستكل البلشعكر أك ماقبؿ الشعكر الذم ت
 (.94: 2008، فيو معالجة البيانات كالمعمكمات في أعقاب مرحمة التحضير كاإلعداد )جركاف

 :مرحمة التحقيق -2

كفي ىذه المرحمة يتعيف عمى المتعمـ المبدع أف ، العممية اإلبداعية ىي آخر مرحمة مف
شيئان مف كيعيد النظر فييا ليرل ىؿ ىي فكرة مكتممة مفيدة أك تتطمب ، يختبر الفكرة المبدعة

 .(56:  2001، فيي مرحمة التجريب لمفكرة الجديدة المبدعة )الطيطي ؟ ييرالتغ

 :مكانات اإلبداع اإلداري 
 :( كىي كما يمي2008، يتككف اإلبداع اإلدارم مف ثبلثة مككنات أساسية كما ذكرىا )نصر

 
 :اإلبداعيميارات التفكير 

كتجميع ، التفكيرالقائد ليذه الميارة تمكنو مف الخركج عف النطاؽ التقميدم في  امتبلؾإف 
، لممشكمةكذلؾ لمتحديد الدقيؽ ، المتكقعةأكبر قدر مف األفكار الجيدة كالمنفردة كالمتنكعة غير 

 .ؿ القائد أكثر حساسية بالمشكبلتمنيا باإلضافة إلى أنيا تجع كاالقتراب
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 الخبرة : 

كىي تمثؿ الخمفية التي تمكف القادة اإلدارييف مف الكصكؿ إلى ، الفيـعمى  ماإلدار كتشتمؿ 
، كالتي تجعؿ أفكارىـ أكثر قكة كتدفع اآلخريف إلى تبني  رؤية القائد في العمؿ، ةالحمكؿ الخبلقٌ 

لذلؾ فإف الخبرة تعد مككف أساسي مف ، باإلضافة أف ىذه المعرفة تساعدىـ في حياتيـ المينية
، فعدـ تكافرىا تدفع القادة اإلدارييف إلى قتؿ األفكار الجديدة بدالن مف تدعيميا، اإلبداعمككنات 

ؽ اإلبداعية ائميـ في تدعيـ الطر كعدـ تفيـ السمكؾ اإلبداعي لبعض معممييـ مما ينعكس عمى فش
 .ألنيـ ينظركف إلييا عمى أنيا إىدار كمضيعة لمكقت، في التدريس
 الدافعية : 

كينبع الدافع مف داخؿ ، ه دافع كبيرءثفان مف القائد يقؼ كراع سمككان مكٌ يتطمب اإلبدا
ىذا ، ؿ لممشكمة مف خبلؿ استغبلؿ الفرصالشخص كيتمثؿ في الرغبة في الكصكؿ إلى الحؿ األمث

كيساعد عمى استمراره كيكجيو نحك الغاية التي ، باإلضافة إلى أف الدافع ىك الذم يحرؾ أداء القائد
 .(27: 2008 ،)نصريقصدىا

د مف  تكافر ال بٌ ، لكي يتحقؽ اإلبداع اإلدارم في المنظمة كيحقؽ أىدافو كالخبلصة أنوي 
كأم نقص أك ، ميارات التفكير اإلبداعي كالخبرة كالدافعية: األساسية لئلبداع كىي  ةالمككنات الثبلث

 .فقد إلحداىا فقد يؤثر بعمؿ القائد المبدع

 
 :القيادة اإلبداعية مستايات 

 :كىي (394-392: 2005)كما أشار بيا العمياف عدة مستكيات لمقيادة اإلبداعية
 اإلبداع عم  مستاى الفرد:

بحيث يككف لدل العاميف عممية ، كىك اإلبداع الذم يتـ التكصؿ إليو مف قبؿ أحد األفراد
كذلؾ مف خبلؿ خصائص فطرية كالذكاء كالمكىبة أك مف خبلؿ خصائص ، إبداعية لتطكير العمؿ

ىذه الخصائص يمكف ك مكتسبة كالمثابرة كحب المخاطرة كالقدرة عمى التحميؿ كحؿ المشكبلت 
 .التدرب عمييا كتنميتيا

 اإلبداع عم  مستاى الاماعة: 

بداع  الجماعة أكبر مف كىك اإلبداع الذم يتـ التكصؿ إليو أك تقديمو مف قبؿ الجماعة كا 
بحيث تككف جماعات محددة في العمؿ تتعاكف فيما بينيا لتطبيؽ األفكار التي ، اإلبداع الفردم

 .يحممكنيا كتغير الشيء نحك األفضؿ
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 اإلبداع عم  مستاى المنظمة: 

فيناؾ منظمات متميزة في ، كىك اإلبداع الذم يتـ التكصؿ إليو عـ طريؽ المنظمة ككؿ
كعمميا كغالبان ما يككف عمؿ ىذه المنظمات نمكذجيان كمثاليان لممنظمات األخرل كحتى مستكل أدائيا 

 د إبداع فردم كجماعي في المنظمة د مف كجك تصؿ المنظمات إلى اإلبداع ال بٌ 
 اإلبداع عم  مستاى الماتمع : 

ية كتكفير الظركؼ المكضكع، دكران أساسيان في تككيف شخصية الفرد االجتماعيفإف لممناخ 
فالعادات كالقيـ كمستكل ، البلزمة لنشكئو نشأة سميمة كاستمرار تنمية قدراتو كمكاىبو الذاتية

تككف ، الطمكحات االجتماعية التي تحيط بالفرد مف خبلؿ عبلقتو باألسرة كالمؤسسات االجتماعية
كتقاليد كقيـ  كتعتبر األنظمة االجتماعية مف عادات، لنشاطو كتفاعبلتو، يداإلطار المطمؽ أك المقٌ 

فالعادات كالتقاليد التي تعارض ، لدل أفراد المجتمع كاالبتكارعامبلن ميمان في غرس ركح اإلبداع 
التجديد كالتحديث في مختمؼ شؤكف الحياة سكؼ تقتؿ ركح التفكير كاإلبداع مما يجعمو مجتمعان 

 .يميؿ إلى الجمكد رافضان لئلبداع كالتجديد

، كقد أكردىا )جركاف القيادة اإلبداعية د خمسة مستكياتتايمكر تحدي استطاع ككذلؾ
 :(كالتالي2008

 :اإلبداع التعبيري -
كمثاؿ ىذا النكع ، كيعني تطكير فكرة أك نكاتج فريدة بغض النظر عف نكعيتيا أك جكدتيا

 .مف اإلبداع الرسكمات العفكية لؤلطفاؿ
 

 :تقنياإلبداع المنتج أا ال -
العفكية  إلى نكاتج مف الطراز األكؿ دكنما شكاىد قكية عمىكيشير إلى البراعة في التكصؿ 

 .أك مسرحية شعرية، أك لكحة فنية، لة مكسيقية معركفةكمثاؿ ذلؾ تطكير آ، المعبرة عف ىذه النكاتج
 : االبتكارياإلبداع  -

كيشير إلى البراعة في استخداـ المكاد لتطكير استعماالت جديدة ليا دكف أف يمثؿ ذلؾ 
 كيتميز ىذا المستكل مف اإلبداع بأنو ، أك معارؼ أساسية جديدة، جكىريان في تقديـ أفكارإسيامان 

التي  االختراعاتيخضع إلى معايير كمكاصفات تحددىا عادة دكائر تسجيؿ براءات  -غالبان ما  -
 .لعمؿ غير مسبكؽ كنافعان معان مثؿ ابتكارات أديسكف كمارككني كبؿتشترط أف يككف ا
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 :التاديدياإلبداع 

أك مدارس فكرية ثابتة كتقديـ منطمقات ، كمبادئكيشير إلى القدرة عمى اختراؽ قكانيف 
 .كتمؾ التي قدميا يكنجكأدلر في نظريتيما المبنية عمى سيككلكجية فركيد، كأفكار جديدة

 :بداع التخيمياإل -

 أك افتراض  ،حقؽ في الكصكؿ إلى مبدأ أك نظريةكيت، ندرىاكىك أعمى مستكيات اإلبداع كأ
 كما يظير ذلؾ في أعماؿ آينشتايف كفركيد في العمكـ كبيكاسك كرايت في الفنكف ، جديد كميان 
 (.81: 2008، )جركاف

 :القيادة اإلبداعيةمقامات 
، يممؾ المدير المبدع مجمكعة مف القدرات األساسية لئلبداع كيظير تأثيرىا في سمككو

 :كبدكنيا ال يمكف التحدث عف كجكد اإلبداع لديو  كىي 
 : التحسس لممشكالت -0

كيتطمب ، كتحديدىا بدقة، قدرة المدير عمى رؤية الكثير مف المشكبلت في الكقت الكاحد
كمراقبة ، حساس بالمشكمة مف المديريف المبدعيف القدرة عمى الرؤية الكاضحة ألبعاد المشكمةاإل

كافة النتائج التي تظير  كاستيعاب، كرؤية األسباب، كالثغرات في األفكار الشائعة، نكاحي القصكر
ألنو كمما زاد التعمؽ في المشكمة ، مف خبلؿ الفيـ العميؽ لمدكر المناط أك المكضكع قيد الدراسة

 .(1998، الطيب).أدل ذلؾ إلى ظير أفكار جديدة كمفيدة في آف كاحد
 :الطالصة -2

تعني القدرة عمى تكليد عدد كبير مف البدائؿ أك المترادفات أك األفكار أك المشكبلت أك 
كىي في جكىرىا عممية ، كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا، لمثير معيف االستجابةاالستعماالت عند 

 (.84: 2008، سبؽ تعمميا )جركافاختيارية لمعمكمات أك خبرات أك مفاىيـ  كاستدعاءتذكر 
 :إلى أربعة أنكاع كىي الطبلقة كتقسـ 

مف األفكار في فترة زمنية  : القدرة عمى إنتاج أكبر قدر ممكفالطالصة الفكرية -
 .(2001، )الميندم.محددة

، اظ كالجمؿ ذات المعاني المختمفة: القدرة عمى إنتاج أكبر قدر مف األلفلطالصة المفظيةا -
 (.2002، )الحيزاف.التفكير بإعطاء األلفاظ كتكليدىا في نسؽ محدد كأف يككف لمفرد سرعةي 

نتاج أكبر قدر ممكف مف : القدرة عمى اطالصة التداعي - لتكصؿ إلى أفكار ترتبط بفكرة ما كا 
 (.1997، )ىبلؿاأللفاظ ذات المعنى الكاحد.
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يـ كتقد، مامى إنتاج تصكرات ترتبط بمكقؼ : القدرة عأا طالصة اقأشكالالطالصة التىارية  -
 .(55:  2001،الطيطي)لتككيف رسـك حقيقية، بعض اإلضافات إلى أشكاؿ معينة

 : اقأىالة -3
بشرط أف تككف ، تخرج عف المألكؼ كالمتكقع كالتقميدم، ف قبؿم يفكر بيا أحدلـ إنتاج أفكار جديدة 

 .ذات قيمة عمى مستكل الفرد أك المنظمة أك المجتمع
كتقبؿ ، تكسيع االىتماـ، عدـ التقييد باألفكار ألكفةكمف العكامؿ التي تساعد عمى 

التي  االفتراضاتكمنح االىتماـ لمخبرات التي تتناقض مع األفكار المألكفة كالنظر إلى ، الغامض
كعدـ التسرع في قبكؿ أك رفض الفكرة كيمكف الحكـ عمى أصالة الفكرة مف ، تكضع حكؿ المكقؼ
كأف يككف ، كأف يككف ليا مغزل كداللة ذات قيمة، بالنفاذ كالعمؽكمنيا أف تتسـ ، خبلؿ عدة معايير

 .كنتائج يمكف أف تترتب عمى المكقؼ، في شكؿ تداعيات بعيدة كغير مباشرة
 : المرانة -4

إلنتاج أكبر عدد مف األفكار المختمفة كالمتميزة ، يقصد بيا النظر إلى المشكمة مف عدة زكايا
 كركتعني النظر إلى األشياء بمنظ، لمكصكؿ إلى الجديد، ةكأطر ثابتكعدـ التفكير داخؿ حدكد 

 .نممسيا كنراىاكلممركنة دكر كبير في االختراعات التي ، جديد غير ما اعتاد عميو الناس
مة لمتغيير كالمركنة عكس الجمكد الذىني الذم يعني تبني أنماط ذىنية محددة سمفان كغير قاب

كمركنة إعادة ، كالمركنة التكيفية، المركنة )المركنة التمقائيةكمف أشكاؿ ، حسب ما تستدعي الحاجة
 (.85: 2008، )جركاف (.التعريؼ أك التخمي عف مفيـك أك عبلقة قديمة لمعالجة مشكمة جديدة

 نحا اليدف:  االتااهمااىمة  -1
كاستمرار حماستو كاتجاىو نحك ، االنتباه طكيؿ األمدبىك قدرة المدير عمى التركيز المصحكب 

عمى  كاإلصرار، أم : عدـ التنازؿ عف اليدؼ، كتخطيو ألية معيقات تقؼ في طريقو، اليدؼ
كمكاصمة االتجاه نحك ، كمحاكلة تحقيقو بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، كالسير في اتجاىو، تتبعو

التي تعمؿ كأطر مرجعية لمسمكؾ ، كالتكجو نحك المستقبؿ، كاإلدراؾاليدؼ يتمحكر حكؿ الكعي 
 .السمكؾ اإلبداعي عمى كجو الخصكصك ، عمكمان 
 (.2002، )حنكرة :ىذا التمحكر عمى أبعاد أساسية ىيكيقكـ 
 .كالتنبئي : تتمثؿ في الجيد الحدسي كاالستبصارم لمااىمة الخياليةا -
 .:مف خبلؿ القياس كاالستنتاج كاالستدالؿ المااىمة العقمية -
: كتتمثؿ في الجانب الكاقعي الذم يحفظ عمى الفرد حيكيتو كمقاكمتو  المااىمة الاادانية -

 .كيدفعو إلى المكاصمة بفعؿ اإلرادة القكية، لئلحباط
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حيث يككف الفرد قادران ، (: كىي مرتبطة بالمكاصمة الكجدانية )الدافعية المااىمة البدنية -
 .يكاجيوالذم قد  اإلرىاؽ البدنية عمى العمؿ عمى الرغـ مفمف الناحية 

اتو بشكؿ كتناقض، بالمكضكع في الذىف بكؿ التعريفات االحتفاظعمى  : القدرةالزمنيةالمااىمة  -
 .منسؽ ألطكؿ فترة ممكنة

 :القيادة اإلبداعيةمعاصات 
كتقـك بتقميؿ ، القيادة اإلبداعية تكاجو التي مجمكعة مف المعكقات  (2009، حدد )العنزم

 :داخؿ المنظمة الكاحدة كىي عمى النحك التالي دكرىا في تفعيؿ األنشطة المختمفة
 معاصات شخىية: 

كمعكقات نابعة ، بالعجز عف الرؤية في حؿ المشكبلتستراتيجية ترتبط اكتضـ معكقات 
 .كرة كالكاقعية لؤلشياء كالكائناتغير مطابقة لمص كمعكقات إدراكية، بالقيـ كالتقاليد السائدةمف التقيد 

 ثقافية :معاصات ااتماعية أا 

 .عمى لمتقاليد كاألعراؼ كما يرغب بو المجتمعكأىميا االلتزاـ كاالمتثاؿ األ

 : معيقات عقمية

، حيث اتساع المدل كالتنكيع، تتمثؿ في ضعؼ قدرة المدير عمى اإلدراؾ كالتذكر كالتحميؿ
اعتماد المديريف عمى في كيبدك ذلؾ ، كانحصار التفكير في حدكد ثابتة ال يستطيع الخركج منيا

كضعؼ القدرة ، كاستخداـ أساليب مألكفة، بالصكاب كالخطأ عند حؿ مشكمة ما كاإلحساس البديية
كالشعكر بأف حؿ المشكمة عممية ، عمى ترجمة األفكار إلى خطط بسيطة كمحددة لمفعؿ اإليجابي

، شكبلت صغرلكالنظر إلى المشكبلت الكبرل نظرة كمية دكف تقسيميا إلى م، عقمية معقدة
كاالعتقاد بأف ىناؾ ، كليس عمى اختبارىا عمميان ، كاالعتماد عمى المنطؽ في تقكيـ األفكار الجديدة

كقت لمخياؿ ليدرس تجربة  إعطاءدكف ، إلى االستنتاجات كاالنتقاؿ، حبلن كحيدان صحيحان ألم مشكمة
 .ؿ األفكار المطركحةك

 معيقات انفعالية: 

أنيا أم ، فعاالت مثؿ الخكؼ كالتردد قد تسبب إعاقة باإلبداعفي بعض االن المغاالةإف 
أك ضعؼ ، عمى النفس االنطكاءكتسبب ، كتمنع مف السعي كراء الجديد، تؤدم إلى تقييد الفكرة

لما يترتب عميو مف مخاطر ، خكؼ المديريف مف التجديد :كمف مظاىر ذلؾ ، الثقة بالنفس
كالظيكر كمكاجية ، كالخكؼ مف التعرض لمسخرية، التفكيركاستخداـ أسمكب التبعية في ، مجيكلة
 .كالمـك مف سمطة أعمى في حاؿ فشؿ الفكرة الجديدة، اآلخريف
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 : معيقات دافعية

بحيث يككنكف مدفكعيف لمدرجة التي ، إف ممارسة المديريف لئلبداع رغبة حقيقية مف جانبيـ
فإف مف المعيقات التي تؤدم إلى إحجاـ لذلؾ ، تجعميـ يبذلكف الجيد اإليجابي المحقؽ لئلبداع

كقمة تشجيع المديريف ، دافعية المديريف عف ممارسة اإلبداع ضعؼ رغبة المديريف في التجديد
ككضع ، كضعؼ الحصكؿ عمى احتراـ كتقدير اآلخريف كمساندتيـ، المبدعيف بالطريقة المبلئمة
كقد يككف الحافز ، اء مقابؿ الفكرة الجديدةكعدـ العدالة في تقديـ الجز ، الحكاجز ضد األفكار الجديدة

 .غير مبلئـ لمجيد المبذكؿ
 : معيقات تنظيمية

المديريف تركز السمطة في يد كزارة  إبداع إعاقةإف مف العكامؿ التنظيمية التي قد تؤدم إلى 
في المساىمة في  باالشتراؾكضعؼ السماح لممديريف ، التربية كالتعميـ كاإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ

لزاـتنظيـ كرسـ  العامة لمتربية كالتعميـ في كؿ ما يتعمؽ بالعمؿ  اإلدارةالمديريف بالرجكع إلى  كا 
كتمسؾ المديريف ، خكفان مف الخركج عف المألكؼ، كالرقابة المحكمة عمى أداء المديريف، المدرسي

كرفض ، رئيس في العمؿعمى اعتبار أنيا اليدؼ ال، المنصكص عمييا كاإلجراءاتباألنظمة 
 .األفكار الجديدة التي تخرج عف المألكؼ
 -اإلدارة المدرسية االقيادة اإلبداعية :

القيادة في اإلدارة المدرسية تعمؿ عمى تكجيو المعمميف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ عف طريؽ التأثير 
د القيادة في اإلدارة ، كيككف ىذا التأثير إما عف طريؽ التبني أك استخداـ السمطة الرسمية كتستم

المستقبمية المدرسية قكتيا مف المقدرة عمى استثمار الجماعة كالتأثير فييا . كالقائد صاحب الرؤية 
 يحسف الياـ اآلخريف كيدفعيـ نحك التفكير المبدع ، كيعمؿ عمى تفجير الطاقات المكنكنة داخميـ 

المعمميف كجعميـ يحسكف بجك مف ( كيكمف جكىر القيادة في المدرسة بإشعار 2009) عايش ،
التفاىـ كالتعاطؼ كاإللياـ الحقيقي ، كاالنتماء الفعمي لممدرسة بفعالياتيا يتطمب النجاح في 
المستقبؿ قادة مدارس يمتازكف بخصائص نكعية تختمؼ جكىريان عما كاف متكقعان مف القادة سابقان ، 

( 2003مف تطكر متسارع ) سبلمة ، كذلؾ ليصبحكا أكثر انسجاما مع ىذا العصر كما يصاحبو
كالقيادة المدرسية الناجحة تعمؿ عمى تكفير مناخ صحي يعمؿ كؿ فرد فيو بارتياح ، فضبلن عف 

 رفع الركح المعنكية لدل العامميف ،كزيادة دافعيتيـ لمعمؿ .
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بداع كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف القيادة اإلبداعية لكي تعمؿ عمى ايجاد محفزات لخمؽ ثقافة اإل
 -في المدارس فيمـز القياـ باآلتي :

شراكيف في اتخاذ القرارات التي  -1 تحميؿ المعممات كاإلداريات بعض مف المسئكليات كا 
 تخص العمؿ .

 ربط الحكاؼ المادية كالمعنكية بأداء المعممات كاإلداريات في انجاز األعماؿ . -2

 حدكث األخطاء .تنمية ثقافة التجريب كالمحاكلة كتجنب المكـ كالتقريع عند  -3
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14 

 
 سماك المااطنة التنظيمية:

 مقدمة :

إذا كاف سمكؾ المكاطنة التنظيمية في غاية األىمية لممنظمات المختمفة فإف المنظمات 
كالعمؿ عمى جعمو كاقعان ، بيذا السمكؾ االىتماـالتعميمية كالمدارس بشكؿ خاص بحاجة ماسة إلى 

 كانتشار، زايد عمى جكدة الخدمة التعميميةمممكسان لسد النقص في المكارد المالية كمقابمة الطمب المت
فيي تفيد المديريف ، لمفرد نفسو لتفيد منيا المنظمة ككؿ فائدتياسمككيات المكاطنة التنظيمية تتعدل 

درجاتيـ  اختبلؼنتشارىا داخؿ السياؽ المدرسي بيف قادة اإلدارة المدرسية عمى كالعامميف كا
كىذا ، يؤدم بالضركرة إلى انتشارىا بيف أعضاء المجتمع المدرسي مف إدارييف كمدرسيف، الكظيفية

 .بدكره ينعكس عمى أداء المدرسة ككؿ
تنظيمية كأىميتو يتعرض ىذا المبحث لمفيكـ سمكؾ المكاطنة ال ـكتأسيسان عمى ما تقد

كأنماطو كأبعاده كأىـ خصائصو كأبعاده مع إبراز أىميو كآثار ىذا السمكؾ كدكاعي سمككيات 
 المكاطنة التنظيمية عمى الفرد كالمنظمة .

 :مفيام سماك المااطنة التنظيمية
رغبة األفراد في التعاكف كتعني استعدادىـ  في أنو: يتضح(2004:13)خطاب تعرفو

 .لممساىمة بالجيد في النظاـ التعاكني ىي أمر حيكم ال غنى عنو
، ( بأنو ذلؾ السمكؾ الذم ال يتعمؽ بمتطمبات العمؿ األساسيةLambert , 2006كيعرفو )

 .(Lambert, 2006 : p503)يمارسو الفرد بشكؿ اختيارم 

الدكر األساسي  ضمفمساىمة زائدة  يقدميا العاممكف  :بأنيا(327: 2001)شاىيف عرفوك 
كلكنو ، فيذا النكع مف السمكؾ ال يرتبط بالدفع النقدم، كمصدر مجاني لزيادة اإلنتاجية، المنكط بيـ

كظائفيـ بزيادة الكقت  يـيؤدم إلى تحسيف ميارات كقدرات العامميف كالمديريف البلزمة إلنجاز ميام
 .كما يؤدم إلى حؿ المشكبلت، الكقت المخطط لو كالذم يزيد عف، المجاني

قكـ بيا المعممكف لمصمحة : بأنيا السمككيات التطكعية التي يإارائياً  اتعرفيا الباحثة
كيتحدد سمكؾ المكاطنة ، كدكف أم تكميؼ خارجي، كزمبلئيـ بدافع مف أنفسيـ، كمديرييـ، مدارسيـ

 .الركح الرياضية كالفضيمة المدنيةكالضمير الحي ك التنظيمية عند المعمميف باإليثار كالمجاممة 
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 :أىمية سماك المااطنة التنظيمية 
ـ في تحسيف األداء الكمي إف أىمية سمكؾ المكاطنة التنظيمية تنبع مف ككنو يساى

كذكر ، ف في األقساـ كاإلدارات المختمفةعف طريؽ إدارة العبلقات التبادلية بيف المكظفي، لممؤسسة
( أف ىذا السمكؾ يشتمؿ عمى ما يعزز فائدة الفرد Somech&Zahavy ,2000ي )سكمؾ كزاىاف

 :المستاى الفردي فإن أىميتو تكمن من خالل فعمى ، كالجماعة كالمؤسسة
 .كالمعتقدات اإليجابية في العمؿ كاالتجاىاتتنمية كتعزيز ركح المبادرة كاإليثار  -
السمكؾ كتكجييو نحك األىداؼ تعمـ الفرد مف خبلؿ الممارسة مما يسيـ في تعزيز  -

 .المنشكدة
 .تحقيؽ الفرد لذاتو كشعكره بأىميتو بشكؿ مستقؿ عف باقي العامميف -
 .تشجيع التطكر الميني كركح اإلنجاز في العمؿ كتعزيزىا -

 أما عم  مستاى الاماعة فتكمن أىميتو في :
 .كضع جماعات العمؿ لمعايير طمكحو في العمؿ كاإلصرار عمى تحقيقيا -
 .ير جماعات العمؿ لمياراتيـ كتقكية ثقتيـ بأنفسيـ مما ينعكس إيجابان عمى أدائيـتطك  -
راؾ الحسي الذاتي الذم يشير إلى تكقع ماعة العمؿ الفرص التي تعزز اإلداستغبلؿ ج -

 .النجاح في العمؿ
 أما عم  مستاى المؤسسة تنعكس أىمية ىذا السماك من خالل :

 .عمى المصمحة الشخصيةاإلسياـ في تغميب مصمحة المؤسسة  -
 .الحد مف الصراعات داخؿ المؤسسة -

 :أما عم  مستاى اقأداء الكمي لممؤسسة 
يمد سمكؾ المكاطنة التنظيمية اإلدارة بكسائؿ لمتفاعؿ بيف األفراد داخؿ المنظمة تؤدم إلى 

 .زيادة النتائج اإلجمالية المحققة
نة التنظيمية يؤدم إلى إمكانية تحقيؽ القياـ باألدكار اإلضافية التي تنبع مف سمكؾ المكاط

التي ، كما كتنبع أىمية سمككيات المكاطنة التنظيمية مف النتائج كاآلثار اإليجابية، المنظمة ألىدافيا
ص بعض الباحثيف بعض اآلثار اإليجابية لسمكؾ التطكع فقد لخٌ ، يمكف أف تحققيا لممنظمة

 :التنظيمي بما يمي 
بحيث ، فيك إضافة حقيقية لمكاردىا، دم عف المؤسساتتخفيؼ العبء الماإلى يؤدم  -

ع في لمتكس، أف تتحممو المؤسسات في تكظيؼ بعض العامميف يسمح بتكجيو ما كاف مقرران 
 خدماتيا كالتميز في أدائيا 
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 .كىذا ما يفتقده العمؿ الركتيني، يزيد مف مستكل الحماس في األداء -

 .لمؤسساتيـ باالنتماءعزز مستكل شعكر األفراد كيي ، مف مستكل الرضا عف العمؿ يزيد -

مف حيث اختيار الفرد لنكع النشاط الذم يرغب ، يتيح الفرصة لمممارسة الديمقراطية -
 .المشاركة فيو أك التكقيت المناسب لو

 .مما ينعكس إيجابيان عمى األداء المتميز، يكطد العبلقات بيف األفراد كالجماعات -

 .ككفاءتويزيد مف فاعمية األداء  -

 كحؿ المشكبلت. االلتزاـيؤدم إلى  -

 .كيرفع الركح المعنكية لدل العامميف، يقمؿ  مف مستكل التسرب الكظيفي -

http: www. Hrdiscussion.com / hr36929.html   (.إلكتركني)مكقع  

 :أنماط سماك المااطنة التنظيمية
 :( ىيbrief and motordilwo.1986كما ذكرىا )

خريف المتغيبيف آللزمبلء العمؿ في األمكر المتعمقة بشئكف العمؿ كمساعدة امساعدة المعمـ  -1
 .عف العمؿ

كيتضمف ذلؾ تقديـ المساعدة في األمكر ، مساعدة الزمبلء فيما يتعمؽ بالشئكف الشخصية -2
 ...الخ.المتعمقة بالمشاكؿ العائمية أك العاطفية

 .كاإلنصات ليـ مساعدة المراجعيف كأكلياء األمكر كإرشادىـ أك اإلصغاء -3

حسب مكاعيد  كاالنصراؼلمقيـ كالسياسات كالمكائح كالعمؿ كفقان ليا مثؿ الحضكر  االنصياع -4
 .العمؿ

 .تحسينات إدارية أك تنظيمية مف أجؿ جعؿ المؤسسة أكثر نجاحان كتميزان  اقتراح -5

 استراحةبذؿ جيكد مضاعفة في العمؿ كتجنب مضيعة الكقت في أحاديث جانبية أك فترات  -6
 .كيمة كمتكررة أك زيارات داخمية أك خارجية ال عبلقة ليا بالعمؿط

 .التطكع لمقياـ بأعماؿ إضافية مف أجؿ مساعدة المؤسسة -7

كالدفاع عف المؤسسة كالحديث عنيا أماـ اآلخريف ، تقديـ المؤسسة لآلخريف بصكرة جيدة -8
 .بصكرة طيبة مما يساىـ في تحسيف سمعتيا عند اآلخريف

 :اطنة التنظيميةأبعاد سماك الما 
ف اجو مختمفة فمنيـ مف يرل بأنو بعدتناكؿ الباحثكف سمكؾ المكاطنة التنظيمية مف أك 

غير  فمتكامبل االتجاىافة كىذاف يرل بأنو تتضمف خمسة أبعاد رئيس كىناؾ مف، فاأساسي
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اآلخر فالذيف يركف أف ىذا المفيكـ يتضمف بعديف أساسيف ال يرفضكف مقكلة التيار ، متناقضيف
ألنيـ يركف أف ىذه األبعاد الخمسة يمكف إدراجيا مف خبلؿ ىذيف ، الذم يحددىا بخمسة أبعاد

بمعنى أف ىناؾ  (بعد تنظيمي كبعد فردم)البعديف كالبعداف الرئيساف لسمكؾ المكاطنة التنظيمية ىما 
سمككا تطكعيان آخر ك ، سمككان تطكعيان ييدؼ إلى خير المؤسسة كاالرتقاء بأدائيا كالعمؿ عمى بقائيا

كىك في النياية ، ييدؼ إلى مساعدة األفراد العامميف في المؤسسة لمقياـ بأعماليـ كالتعاكف معيـ
 .يسيـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ككؿ

 :ة لسمكؾ المكاطنة التنظيمية كىيخمسة أبعاد رئيس (Organ ,1988كقد حدد أكرجاف )
 :اإليثار -

كيقصد بو أيضان ، لو مف الزمبلء كالمدراء كالطبلبلمف حك كيقصد بو مدل مساعدة المعمميف 
، في منظمتو لمقياـ بأعماليـ (مرؤكسيف، رؤساء، زمبلء)مدل قياـ المكظؼ بمساعدة المكظفيف 

ا عمى الخدمة المثمى في ككما تتجاكز ىذه المساعدة زمبلء العمؿ لتشمؿ المراجعيف ليحصمك 
 .المنظمة

 : الكياسة  -
دراكو لتأثير السمكؾ في ك ، ع كقكع المشكبلت المتعمقة بالعمؿص منكتعني محاكلة الشخ ا 

كتعني سعي ، ب إثارة المشكبلت مع اآلخريفتجنك ، لحقكؽ اآلخريف استغبللوكعدـ ، اآلخريف
كما ، التدابير الكقائية لمنع حدكثيا كاتخاذه، ثارة المشاكؿ كالخبلفات في العمؿالمكظؼ لتجنب إ

 .كبالتالي عدـ اعتدائو عمى اآلخريف، خريفآلاتشمؿ إدراكو لؤلثر الذم قد يتركو سمككو في 
 : الراح الرياضية -

كيقصد بيا مدل تحمؿ الشخص ألم متاعب شخصية مؤقتو أك بسيطة دكف تذمر أك رؼ 
المكظؼ كتدؿ عمى مدل قدرة ، المكجية لمثؿ ذلؾ إلنجاز العمؿ الطاقة كادخارأك ما شابو ذلؾ 

 .كاستغبللو كقتو كجيده لمقياـ بأعمالو، عمى القياـ بمياـ إضافية أك مؤقتو دكف شككل أك تذمر
 :السماك الحضاري -

بمصير المؤسسة مف  كاالىتماـكيعني المشاركة البناءة كالمسؤكلية في إدارة أمكر المؤسسة 
، مرتبطة بالعمؿكالمقاءات الالميمة غير الرسمية  االجتماعاتخبلؿ الحرص عمى حضكر 

عبلناتيا كتأدية العمؿ بصكرة تساع، كقراءة مذكرات المؤسسة، كالمحافظة عمى التغيير د في كا 
 .كما يعني احتراـ قكانيف كأنظمة المنظمة، المحافظة عمى سمعة المنظمة

 : اعي الضمير -
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، كظيفتوالذم يفكؽ الحد األدنى مف متطمبات  كاالختيارم كيمثؿ سمكؾ المكظؼ التطكعي
بداء مقترحات تسيـ في تطكير العمؿ كتحسينو، مف خبلؿ التطكع بأعماؿ إضافية كالمساىمة ، كا 

المكائح كاألنظمة  كاحتراـ، في مجاؿ الحضكربشكؿ اختيارم في حؿ المشاكؿ في المنظمة كأيضان 
 .كالعمؿ بجدية كاالستراحات

ة عمى ىذه األبعاد الخمسة قصكر مكترل الباحثة أف أبعاد سمككيات المكاطنة التنظيمية غير 
فقط ، فقد تضاؼ إلييا أبعاد أخرل ألف مفيكـ سمكؾ المكاطنة التنظيمية يشمؿ أنماطان متعددة مف 

 .السمككيات التي تخدـ كتساعد األفراد كالمنظمات 
 

 :خىائص سماك المااطنة التنظيمية
 .ىك السمكؾ الذم يتعدل حدكد الكاجبات كاألعباء الكظيفية األساسية (1
نو لـ ينص عميو ضمف الكاجبات كاألعباء إغير ممـز لمفرد حيث  اختيارمىك سمكؾ تطكعي  (2

رادتو الحرة، الكظيفية لمفرد  .بؿ يعتمد عمى مبادرة الفرد كيخضع لرغبتو كا 
أف الفرد الذم يؤدم تمؾ األدكار اإلضافية ال ينتظر مقابميا مكافأة تنظيمية أك مصمحة مباشرة  (3

ند ظيكر ع االعتباركلكنو قد يتكقع أف تؤخذ ىذه السمككيات في ، صيرلمفرد عمى المدل الق
 :لثالثة أسباب ىي كاذل، فرص تنافسية في المدرسة

كمف الصعب ، أف سمككيات المكاطنة التنظيمية غالبان ما تككف دقيقة كمف الصعب قياسيا -
يبلحظ تمؾ  كبالرغـ مف أف المدير قد، أيضان أف تتضمنيا أنظمة تقييـ األداء الرسمية

رابطة بيف تمؾ إال أف ال، السمككيات كيأخذىا في االعتبار عند التقييـ الشخصي ألداء الفرد
 الرسمية تككف ضعيفة لمغاية. تكالمكافآالسمككيات 

كبالتالي ال يمكف أف يعاقب الفرد ، أف سمككيات المكاطنة التنظيمية ىي سمككيات تطكعية -
 .عف عمؿ تطكعي امتناعوعف 

 فعمى سبيؿ، أحيانان باألداء الكظيفي الرسمي لمفرد ستراتيجية. يضرالا ممارسة المكاطنةأف  -
كمف ثـ ، لفرد)مساعدة الفرد لزمبلئو في العمؿ قد يؤدم إلى إضاعة كقت ا :المثاؿ

 (. انخفاض أدائو الرسمي
ف إ تطكعيان.المدارس تحرص عمى تشجيع انخراط العامميف في ىذا السمكؾ برغـ ككنو سمككان  (4

قياـ األفراد بيذا السمكؾ ينعكس بشكؿ إيجابي عمى تنمية فعالية المدرسة كاالرتقاء باألداء 
 .ستراتيجيةاليا الكمية كخططيا اكتحقيؽ أىداف، الكمي ليا
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كتختمؼ أبعاد ، أف سمكؾ المكاطنة التنظيمية عبارة عف مجمكعة مف األفعاؿ كليس فعبلن كاحدان  (5
ثقافات المدارس كطبيعة  الختبلؼا السمكؾ مف مدرسة إلى أخرل كفقان كتركيبة كمككنات ىذ

 .التطكعي اإلضافي العمؿكمجاالت ، نشاطيا كالمكائح التي تحدد الكاجبات الرسمية في العمؿ

 :أف سمككيات المكاطنة التنظيمية تشتمؿ نكعيف مف السمككيات ىما  (6
 ىناؾ العديد مف األمثمة لذلؾ منيا ك ، اإلسيامات اإليجابية التي يمارسيا الفرد طكاعية: 

كتقديـ ، االختيارم ألشياء غير مطمكبة مف الفرد كاألداء، اآلخريفمساعدة الفرد لزمبلئو 
كالتحدث بصكرة إيجابية ، كعدـ إضاعة كقت العمؿ، االقتراحات الخبلقة لتحسيف كتطكير األداء

 .عف المنظمة

  كسميت تمؾ ، طكاعية حتى لك كاف مف حقو ممارستياالسمككيات التي يمتنع الفرد عف ممارستيا
كعدـ تحمؿ بعض ، السمككيات بجكدة االمتناع كمف أمثمتيا تصيد األخطاء في أعماؿ اآلخريف

 .بشأف بعض أكضاع العمؿ االستياءكالتعبير عف ، المشاحنات البسيطة في مكاف العمؿ

   كقاـ(Johns 1999) بأنونة التنظيمية لسمكؾ المكاطبإجماؿ الخصائص السابقة : 

 .فيك ال يكجد في كصؼ الكظيفة الخاصة بالفرد، اختيارم أنو سمكؾه  -

 .التي يمكف أف يقـك بيا الفردفية تطكعي ينبع مف األدكار اإلضا أنو سمكؾه  -

 .أنو يسيـ في زيادة فعالية المنظمة -

 .ال يتـ مكافأتو مف خبلؿ الحكافز الرسمية لممؤسسة التعميمية -

 :المااطنة التنظيميةمحددات سماك 

 :الرضا الاظيفي

أكدت الدراسات عمى أف الرضا الكظيفي يعد أكبر محدد لسمكؾ المكاطنة التنظيمية فالمعمـ 
معنكيان ينخرط في ممارسة بعض  ـالراضي عف عممو أك عما يحصؿ عميو مف مردكد سكاء ماديان أ

ممتمكات المؤسسة التي يعمؿ بيا دكف أف ء أك المحافظة عمى سمككيات التطكعية كمساعدة الزمبلال
لتطكعي ما يتكقع الحصكؿ عمى أية حكافز إضافية بسبب ىذه الممارسات يعني أف ىذا السمكؾ ا

 .أكلئؾ الذيف أحسنكا إليو كنفعكهىك إال عممية تبادلية 

 :الاالء الاظيفي

الفرد  رتباطاتعريؼ الكالء التنظيمي تدكر حكؿ فكرة مدل ( أف 1998، كقد عرؼ )العجمي
، المؤسسة كاستمرارلبذؿ الجيد في سبيؿ نجاح  استعدادهبقيـ كمعتقدات كأىداؼ المؤسسة كدرجة 

 .في العمؿ بيذه المؤسسة باالستمرارمع الرغبة القكية 
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 :  العدالة التنظيمية

( 2002،زايد)جراءات كعدالة التعامبلتإلة كىي عدالة التكزيع كعدالة اليا ثبلث أبعاد رئيس
فكشفت الدراسات عف كجكد عبلقة قكية بيف إحساس المعمميف بالعدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة 
التنظيمية فالعدالة التنظيمية تؤثر إيجابيان بمككنات سمكؾ المكاطنة التنظيمية فإحساس المعمميف 

في الكثير مف  االنخراطبالمساكاة كاإلنصاؼ تكلد لديو الشعكر بالمسئكلية تجاه العمؿ كبالتالي 
 .الممارسات التطكعية غير الرسمية أك سمكؾ المكاطنة التنظيمية

 
 :  القيادة اإلدارية

( عف كجكد عبلقة قكية بيف القيادة التحكيمية 2002، لعامرمافقد كشفت بعض الدراسات )
ياـ أف القائد التحكيمي يعمؿ دكمان عمى حفز مكظفيو لمق اعتباركسمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى 

بحاجاتيـ كتقديميا عمى  كاالىتماـ كاحتراميـبأكثر مما ىك متكقع منيـ عف طريؽ العمؿ كقدكة ليـ 
 .حاجاتو الشخصية

 

 : عمر الماظف
عمى  ان كاضح ان ( أف لعمر المعمـ تأثير Wanager&Rush ,2000كقد بينت الدراسات )

كتحقيؽ الذات ، سمكؾ المكاطنة التنظيمية فالمعمميف كبار السف يتمتعكف بحاجات أقؿ لئلنجاز
كالعبلقات اإلنسانية مف صغار السف أم أف العكامؿ المؤدية إلى ظيكر  االجتماعي لبلنتماءكأكبر 

 .أعمارىـ باختبلؼسمكؾ المكاطنة التنظيمية عند األفراد تختمؼ 

 : مدة خدمة الماظف

بيف مدة خدمة المعمـ  سمبيةن  ( أف ىناؾ عبلقةن Organ &Rayan ,1995كقد أثبت )
كسمكؾ المكاطنة التنظيمية فقد تبيف أف المعمميف الجدد يظيركف ىذا النكع مف السمكؾ أكثر مف 

 يعرؼ أك غير متأكد مف حجـ كذلؾ ألف المعمـ الجديد ال، المعمميف ذكم الخدمة الطكيمة
 ىا بشكؿ كاسع.دكبالتالي فإنو يحد، المطمكب منو إنجازىاكليات ؤ المس

 : الداافع الذاتية

فالمعمـ الذم يتمتع بالدكافع الذاتية يككف مياالن أكثر مف غيره ممف يفتقر إلييا إلى ممارسة 
كذلؾ ألنيا تساىـ في إشباع حاجاتو الداخمية المتمثمة باإلنجاز كتحقيؽ ، سمكؾ المكاطنة التنظيمية

 .الذات
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 : الثقافة التنظيمية

 اكتشفتك األساسية التي  االفتراضاتبأنيا نسؽ  (Schein,1989: 90كيعرفيا شايف ) 
في سمكؾ  كتؤثربكاسطة جماعة معينة مف األفراد مف أجؿ مكاجية مشكبلت التكيؼ الخارجي 

سمكؾ المكاطنة كتأثيرىا عمى ، األعضاء الجدد ـاألفراد سكاء المكجكديف بالمؤسسة منذ فترة طكيمة أ
 .التنظيمية يأتي مف خبلؿ مدل تشجيع أك رفض المؤسسة لمثؿ ىذا السمكؾ

 : السياسة التنظيمية

المصادر المختمفة  كاستخداـكتعني النشاطات التنظيمية الداخمية اليادفة إليجاد كتطكير 
متكقعة الغير  في المكاقؼ التي تككف فييا الخيارات ليا الشخصلمقكة لتحقيؽ األىداؼ التي يسعى 

 كالسياسة التنظيمية قكة غير رسمية كذات طبيعة غير شرعية.
 آثار سماك المااطنة التنظيمية:

كىي بذلؾ في ، تسعى المدارس المعاصرة إلى تحقيؽ الفعالية التنظيمية لمكاجية التحديات
المكاطنة كىك ما يطمؽ عميو سمكؾ ، حاجة إلى مزيد مف األدكار اإلضافية لجميع العامميف بيا

 التنظيمية.
كقد كشفت كثير مف الدراسات كاألبحاث عف عدد مف اآلثار اإليجابية لسمكؾ المكاطنة 

 :التنظيمية عمى األداء كتحقيؽ الفعالية التنظيمية كمف ذلؾ
 (.(Organ,1990كتطكير سمكؾ المكاطنة التنظيميةالفعالية التنظيمية تتحقؽ مف خبلؿ تنمية  -
كيكفر المركنة البلزمة ، لممدرسة االجتماعيةمية يسيـ بالتحفيز لمجكانب سمكؾ المكاطنة التنظي -

 (.Smith ,1983)كيحافظ عمى التكازف الداخمي لممدرسة ، لمعمؿ
بأفضؿ  كاالحتفاظسمكؾ المكاطنة التنظيمية يؤدم إلى تعزيز قدرة المدرسة عمى الجذب  -

 (.Borman &Motowidlo,1993).الككادر البشرية
 .المكاطنة التنظيمية عمى خفض التكاليؼ كالخدمات كالمصركفاتيساعد سمكؾ  -

(Organ ,1995) 
يسيـ سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممرؤكسيف في تككيف صكرة إيجابية لدل المديريف نحكىـ  -

 (.shore,et.al.1995).بتحقيؽ أىداؼ المدرسة التزاميـكنحك 
 أنشطة مجمكعات العمؿ.يؤدم سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممساعدة في تنسيؽ  -

(Karambyya,1990.) 
كتمكيف المدرسة مف ، في أداء المدرسة االستقرارزيادة في يسيـ سمكؾ المكاطنة التنظيمية  -

 (.Podsakoff , et,al,2000).التأقمـ بفعالية مع المتغيرات البيئية
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ف الذيف يظيركف ك فالمعمم، سمكؾ المكاطنة التنظيمية يؤثر بشكؿ مباشر عمى التسرب الكظيفي -
مستكل منخفضان مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدييـ رغبة قكية في ترؾ المدرسة كالعكس 

لضعؼ سمكؾ المكاطنة التنظيمية  انعكاسصحيح أم أف التسرب الكظيفي ىك 
 (.Chen,et,al.1998).بالمدرسة

ة التنظيمية أكثر ككمما كاف سمكؾ المكاطن، يساعد سمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى زيادة العمؿ -
تقانو كمما أ  (.Podsakoff.et.al.1997)دل ذلؾ إلى زيادة العمؿ كا 

 (.Organ,1990)ف أداء المعمميف كتطكيرىـ ذاتيان يؤدم سمكؾ المكاطنة التنظيمية لتحسي -
كرفع ، بيف المعمميف كالكحدات اإلدارية االتصاؿيؤدم سمكؾ المكاطنة التنظيمية لتحسيف سبؿ  -

 .ليـ الركح المعنكية

 ت المااطنة التنظيمية في المدرسة:دااعي سماكيا
كثير مف تفحص تبرز ضركرة أداء أفراد المدرسة لسمككيات المكاطنة التنظيمية مف خبلؿ 

سكاء منيا ما يتعمؽ بمناخ العمؿ غير الصحي الناجـ عف ، المشكبلت التي تعايشيا تمؾ المنظمات
دارييفضعؼ التعاكف كالتفاعؿ بيف أفرادىا مف  أك البلمباالة كالتراخي في أداء األعماؿ ، معمميف كا 

 –أك منيا ما يتعمؽ بسكء استغبلؿ المنظمة لمكاردىا مف مكارد بشرية ، كالكالء التنظيمي الضعيؼ
فجميع ىذه المشكبلت ، كتغميب المصمحة الفردية عمى المصمحة العامة، الخ –كقت  –مكارد مادية 

بمكاصفات المنظمات التعميمية إلى مكاطنيف يتسمكف  افتقارإلى  -افي كثير مف أسبابي -ترجع 
 لتنظيمية.المكاطنة ا

كاإليجابيات مف أداء األفراد لسمككيات المكاطنة التنظيمية سكؼ تساعد عي عبلج كثير 
ظير مدل تأثير سمككيات كيمكف حصر النتائج التي تي ، مف المشكبلت التي تعاني منيا المدرسة

 :كمف بينيا المدرسة فيما يمي، نظيمية عمى فعالية كثير مف المنظماتالمكاطنة الت
 :جع ذلؾ لعدة عكامؿ منيايمية إلى تكفير مكارد المنظمة كير يؤدم سمكؾ المكاطنة التنظ

لتعميـ كتدريب ، حيث يتطكع العاممكف مف ذكم الخبرة، تكفير الميزانية المخصصة لمتدريب -
ؿ مف تكاليؼ التدريب التي تتحمميا مما يقمٌ ، كظائفيـ الجديدةالعامميف الجدد إلنجاز مياـ 

 .المنظمة
كىذا نتيجة لتجنب ، إنقاذ كحدة العمؿ مف إنفاؽ قدر كبير مف الكقت في إدارة األزمات -

 .العامميف بالمنظمة مف إثارة المشكبلت مع زمبلئيـ
لمكظفي المنظمة مف خبلؿ بمستكل الداء الميني  االرتقاءيؤدم سمكؾ المكاطنة التنظيمية إلى  -

حيث يتـ تبادؿ المعرفة كالخبرات ، عضالدعـ كالمساعدة التي يقدميا زمبلء العمؿ لبعضيـ الب
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كىذا مف ، عندما يكاجو المكظؼ بمياـ صعبة كمعقدة ال تتاح فييا الحمكؿ بسرعة خصكصان 
 .شأنو أف يعمي مف قيمة العنصر البشرم كيعمؿ عمى تنميتو كتدريبو

كىذا يحدث عندما تسمح ، سمكؾ المكاطنة التنظيمية في تحسيف إنتاجية المنظمة ككؿيؤثر  -
، المطركحة مف العامميف لتطكير المنظمة كاالبتكاريفالمنظمة كترحب بالمقترحات اإلبداعية 

 .تسمح ليـ بإدخاؿ تغييرات نفسو كفي الكقت

حيث ، الحتفاظ بأفضؿ العاصريؤدم سمكؾ المكاطنة التنظيمية إلى جذب الكفاءات المتميزة كا -
يعمؿ عمى رفع مستكل األداء كيشكؿ مركز جذب ، ف ممارسة سمكؾ المساعدة في العمؿإ

 .لمعناصر المتميزة في الخارج

ف ركح المساعدة التي إحيث ، في أداء المنظمة االستقراريؤدم سمكؾ المكاطنة التنظيمية إلى  -
األداء الناتجة عف غياب أحد األفراد أك التقصير يتمتع بيا األفراد تساعد عمى سد الثغرات في 

 ،.في أدائو

تقكم سمككيات المكاطنة التنظيمية مف فعاليات فرؽ العمؿ المشكمة عمى مستكل المنظمة حيث  -
كزيادة تماسؾ فرؽ ، تسيـ بشكؿ مباشر في تحسيف كرفع الركح المعنكية اآلخريفف سمككيات إ

لذم كاف يخصص لمحفاظ عمى تماسؾ الفريؽ كرفع كىذا يقمؿ مف الكقت كالجيد ا، العمؿ
مف التنسيؽ بيف أنشطة الفريؽ كتحسف ككذلؾ تحسف سمككيات المكاطنة التنظيمية ، معنكياتو

 .أيضان مف كالء كانتماء األفراد لمفريؽ

يـ حيث يس، تساعد سمكؾ المكاطنة التنظيمية عمى التأقمـ مع المتغيرات البيئية المحيطة -
 المكظفكف بنقؿ المعمكمات المتكفرة لدييـ عف متغيرات السكؽ إلى المنظمة 

 :المدرسة المىريةسماكيات المااطنة التنظيمية في ااانب 

 كىي :( 2005، كما ذكرتيا )نيمة كقد تضمنت أربع محاكر
 :سماكيات المااطنة التنظيمية المااية نحا زمالء العمل في المدرسة  -0

 .الذيف كانكا غائبيف عف العمؿ بعذر في إنياء العماؿ المتراكمة عمييـمساعدة الزمبلء  - أ

 .مساعدة زمبلء العمؿ عندما يزيد عبء العمؿ عمييـ - ب

 .تقبؿ النقد البناء مف زمبلء العمؿ - ت

 .تجنب تصيد الخطاء في أداء الزمبلء ألعماليـ - ث

 .المجكء لممنافسة الشريفة مع زمبلء العمؿ بغرض تحقيؽ التميز - ج

 .حقكؽ زمبلء المدرسة كعدـ التحدث عنيـ بالسكء في غيبتيـمراعاة  - ح
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آراء زمبلء العمؿ بالمدرسة أك عمى األقؿ إخبارىـ قبؿ القياـ بأم تصرؼ قد  إلىالتعرؼ  - خ
 .يككف مف شأنو التأثير عمييـ

 .لمشاكؿ زمبلء العمؿ كما يتعمؽ بيـ مف أمكر لبلستماعتخصيص كقت كاؼ  - د

 .المشكبلت التي يتعرضكف لياتقديـ النصح لمزمبلء في عبلج  - ذ

 .المبادرة بتزكيد الزمبلء في المدرسة بما يحتاجكنو مف معمكمات كخبرات خاصة بالعمؿ - ر

 .ؽ كأساليب العمؿ الجديدةائمساعدة الزمبلء في تنفيذ طر  - ز

 .تسييؿ ميمة الزمبلء الجدد لك لـ يتـ طمب ذلؾ بشكؿ مباشر - س

 :درسة ككل سماكيات المااطنة التنظيمية المااية نحا الم -2

 .أداء العمؿ المكمؼ بو الفرد بدقة متناىية -

 .تقبؿ النقد البناء مف رؤساء العمؿ -

 .مساعدة الرئيس المباشر فيما يقكـ بو مف أعماؿ عند اإلحساس بزيادة عبء العمؿ عميو -

 .لمتضحية باالىتمامات الخاصة مف أجؿ مصمحة المدرسة االستعداد -

 .المحادثات التميفكنية غير اليادفةتجنب تضييع كقت العمؿ في  -

 .الحرص عمى أداء الكاجبات المكمؼ بيا لمفرد قبؿ كبعد ساعات العمؿ الرسمية في المدرسة -

 .تجنب تصيد األخطاء في أعماؿ المدرسة -

 .تجنب إضاعة كقت العمؿ في الشككل بشأف أمكر تافية أك بسيطة -

 .المدرسةالحرص عمى عدـ المبالغة عند تناكؿ أك عرض مشكبلت  -

 .اختبلؼ المشكبلت في المدرسةتجنب  -

 .سرعة التصرؼ عندما تحدث مشكمة في المدرسة كمحاكلة عبلجيا بشكؿ كدم -

 .قبكؿ التغييرات التنظيمية التي تحدث داخؿ المدرسة كمحاكلة التكيؼ معيا -

 .الممارسة االختيارية ألعماؿ إضافية غير مكمفان بيا الفرد رسميان  -

 إضافية إلنجاز مياـ يتطمبيا العمؿ المدرسي دكف مقابؿ.العمؿ أكقات  -

 التي تعقد داخؿ المدرسة كخارجيا. االجتماعاتالحضكر كالمشاركة اإليجابية في  -

 .القصكل مف الدكرات التدريبية التي تعقد ليـ االستفادةحرص أفراد المجتمع المدرسي عمى  -

لتي تحدث في نظـ لتتكافؽ مع التطكرات ا، د عمى التنمية الذاتية لمياراتوافر األحرص  -
جراءات العمؿ  .كا 

 .تقديـ االقتراحات البناءة التي مف شأنيا تحسيف العمؿ في المدرسة -

 .الحرص عمى االندماج كالمشاركة في جماعات العمؿ -
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 .القياـ بأم مياـ تساعد عمى تحقيؽ تميز المدرسة -

 .مجتمع الخارجيالتحدث بصكرة ايجابية كمكضكعية عف المدرسة أماـ ال -

 .محاكلة إدخاؿ التقنيات الحديثة في نظـ العمؿ اإلدارية كالتعميمية بالمدرسة -

 .دراسة المخاطر التي تحيط بالمدرسة كالتنبؤ بيا قبؿ حدكثيا -

 .االستعداد لمكاجية المخاطر التي تحيط بالمدرسة كالتغمب عمييا -

 .العمؿ عمى تطكير إجراءات العمؿ المدرسي -

 .مدرسة عند تعرضيا لمنقد أك اليجـك مف الخارجالدفاع عف ال -

 سماكيات المااطنة التنظيمية المااية من المدرس نحا الطالب:-2

 .تأكد المدرس مف إتقاف المادة التي يناط بو تدريسيا -
 .تأىيؿ المدرس لنفسو في إتقاف المادة التي يناط بو تدريسيا قبؿ أف يمارس تدريسيا -
 .تحضيران جيدان بما يؤىمو لتدريسيا عمى الكجو األفضؿتحضير المدرس لمادتو  -
في مجمكعات التقكية بالمدرسة  االشتراؾتجنب استخداـ المدرس سمطتو إلجبار الطبلب عمى  -

 .أك أخذ دركس خصكصية
أف يمتـز المدرس بخمؽ الفرص التي تسمح بأف يحقؽ طبلبو أعمى مستكل مف اإلنجاز تسمح  -

 .بو قدراتيـ
 .درس كقت التدريس استخدامان جيدان كبما يحقؽ مصمحة الطبلب كالمدرسةأف يستخدـ الم -
 .تشجيع الطبلب عمى المشاركة بفعالية داخؿ كخارج حجرة الدراسة -
 .في عبلقتو بالطالب كاالجتماعيةمراعاة المدرس الجكانب اإلنسانية  -
إىانة أف يتعامؿ المدرس مع الطالب بأسمكب متحضر بما يسمح بتجنب أم سمكؾ ينتج عنو  -

حباطيـ  .التبلميذ أك الحط مف قدرىـ كا 
 .إتاحة المدرس الفرصة لطبلبو لتشجيعيـ عمى التفكير المستقؿ -
 .أف ينمي المدرس في الطبلب القدرة عمى التحميؿ كالتفكير النقدم البناء -
 .بو التكجيو السميـ بشأف مصادر المعرفة المتنكعةأف يكجو المدرس طبل -
 .االلتزاـ بآداب الحكار كالحديث بينو كبيف الطالب -
التدريس كجعمو  كأف يستخدـ الطرؽ كالكسائؿ التي تساعده في إتقاف، أف يتقف ميارة التدريس -

 .نفسوالكقت  مشكقان كمفيدان في
 .يستحقو مف تبلميذهسخيان في عممو كال يحجبو عف مف أف يككف المدرس  -
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إمكانات تبلميذه كتكجيو طاقاتيـ الخبلقة بما يكفؿ نمكىا  الكتشاؼأف يسعى المدرس  -
 .كازدىارىا

التقييـ المستمر لمطبلب مع إخطار أكلياء أمكرىـ بنتائج التقييـ في الحاالت التي تستكجب  -
 .ذلؾ

في تصحيح األكراؽ  مراعاة العدالة كالدقة في تقييـ الطبلب سكاء في أعماؿ السنة أك -
 .متحانيةاال

( نحا العاممين ينمدير ال)سماكيات المااطنة التنظيمية المااية من القيادات المدرسية  -2
 :بالمدرسة 

نصاؼ مع المدرسيف كالطبلب كاإلدارييف -  .التعامؿ بعدالة كا 
المدرسة تنمية ثقافة التنافس الشريؼ التي تتيح لمفرص المتساكية أماـ جميع العامميف في  -

ثبات الجدارة  .إلبراز التفكؽ كتنمية المكىبة كا 
مف الطبلب )إتاحة فرص العمؿ الجماعي مف خبلؿ تييئة مناخ العمؿ في فرؽ كمجمكعات  -

 .ليتعكد الجميع عمى العمؿ الجماعي (كالمدرسيف كاإلدارييف كمف أكلياء أمكر التبلميذ
المشتركة مع أكلياء األمكر عف التنشئة  حرص القيادات المدرسية عمى تعميؽ مفيكـ المسئكلية -

 .الخمقية كالتعميمية لمطبلب
مكر ف البناء في عبلقتيـ مع أكلياء األحرص القيادات المدرسية عمى تأكيد قيـ الحكار كالتعاك  -

 .كأفراد المجتمع الخارجي بيدؼ حؿ المشكبلت التي تكاجو المدرسة
 .رسيف الجددأىمية التعامؿ المتميز بالحب كالرعاية مع المد -
 .التعامؿ المميز بالتكقير كاالحتراـ مع كبار األساتذة مف المدرسيف -
 .المحافظة عمى النظاـ العاـ كاآلداب العامة في المدرسة -
 .اإلنفاؽ مف األمكاؿ التي يتـ الحصكؿ عمييا بالجيكد الذاتية تكخي الحذر كالدقة في -
 .المكارد المتاحة لو في المدرسة استخداـتكخي الحذر كالدقة في  -
 .كفي تشكيؿ لجاف العمؿ المدرسي، تكخي الدقة في تفكيض السمطة -
 .تكفير فرص التنمية المينية لجميع العامميف حسب طاقاتيـ كالمتكقع منيـ -
 .األمانة في متابعة كتقييـ العامميف في المدرسة ككتابة تقارير أدائيـ -
 .القيادات المدرسيةالحرص عمى خمؽ صؼ ثاف مف  -
 .تكجيو جميع المدرسيف كالعامميف في المدرسة نحك خدمة المجتمع المحمي -
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 :التعميم في فمسطين
فيك كذلؾ لدل الشعب ، الحياة في أم مجتمع في ىذا العالـيمثؿ التعميـ عصب 

قد عانى الكيبلت كالنكبات المتتالية منذ نكبة عاـ ، أنو مازاؿ شعبان محتبلن  خاصةو بك ، الفمسطيني
لذا تكجو الفمسطينيكف ، كتيجير الفمسطينييف مف أراضييـ عمى أيدم المحتميف اإلسرائيمييف (1948)

كالبقاء االجتماعي ، ككسيمة رئيسة لمحفاظ عمى اليكية الفمسطينية، متزايدإلى التعميـ بشكؿ 
ك ليذا الحرماف مف اإلدارة ، إال أنيـ لـ يتحكمكا كيديركا نظاميـ التعميمي، كاالقتصادم كالشخصي

، فمـ تكف سمطة االحتبلؿ ميتمة بالتعميـ الفمسطيني، التربكية الذاتية أكبر األثر عمى الفمسطينييف
انصبت العناية األساسية لسمطة االحتبلؿ عمى تمبية الحد األدنى مف الحاجات التعميمية  كقد

، مترافقان مع إىماؿ كاضح لمنكعية، لمفمسطينييف في الضفة الغربية كفي قطاع غزة كفي القدس
ج كباختصار تعرضت العممية التعميمية إلى انتكاسة شديدة طالت الفمسفة التربكية كالمناىج كالبرام

كأضعفت مف المبادرات الفردية كالجماعية ألم عممية ، كالمكارد البشرية كالمادية مف أبنية كمرافؽ
 إصبلح أك تطكير.

 اتفاقيةبعد  (1994)كقد شكمت الكزارات المتخصصة كمنيا كزارة التربية كالتعميـ في آب 
الضفة الغربية كقطاع غزة مف المدف الرئيسية في  االحتبلؿقكات  انسحابكبعد ، أريحا أكالن  –غزة 

، كزارة التعميـ العالي باسـأعطت صبلحيات التعميـ العالي إلى كزارة جديدة  ((1996كفي عاـ 
 .كزارة التربية كالتعميـ باسـكسميت الكزارة األـ 

 تتدارؾ أف تحاكؿ أف إال ، كاف عمى كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية بعد إنشائياكما 
 فتكلت الكزارة مسؤكلية اإلشراؼ عمى التعميـ ، دامة لمنظاـ التعميمياالحتبلؿ اليٌ آثار سياسة 

 كتسعى لتكفير، الفمسطيني كتطكيره في مرحمة رياض األطفاؿ كمرحمة التعميـ العاـ كتعميـ الكبار
اء كتحسيف نكعية التعميـ كاالرتق، فرص االلتحاؽ في التعميـ المدرسي لجميع الطمبة في سف التعميـ 

مف أجؿ خمؽ المكاطف ، كتنمية القكل البشرية لمنظاـ التربكم، بو بما يتبلءـ مع مستجدات العصر
)اإلدارة  كالقادر عمى الدفاع عف حقكقو الكطنية كالقياـ بكاجباتو بكفاءة كاقتدار، الفمسطيني المؤىؿ

 (.2000، العامة لمتخطيط كالتطكير التربكم

فمف الضركرم أف ، الفمسطيني مازاؿ في مرحمة البناء كالتطكيركبما أف التعميـ المدرسي 
ف عممية إصبلح المدرسة مف ، تجرم عميو عمميات تقييـ كمراجعة كعممية إصبلح مستمرة شاممة كا 

يعتبر عمبلن ، خبلؿ دراسة الذكاء العاطفي لممديريف كأثر ذلؾ عمى الكالء التنظيمي لممعمميف فييا
كبالتالي ، مف جكانبيا المختمفة، سات عديدة أجريت لتقييـ المدرسة الفمسطينيةتكميميان كامتدادان لدرا
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يـ في يمكف أف يس، فإف عممية دراسة الذكاء العاطفي لئلدارة المدرسية في المدارس الفمسطينية
 التخطيط كالتنفيذ لبرامج اإلصبلح في المدرسة الفمسطينية.

 نبذة عن مرحمة الثاناية ااإلدارة المدرسية:
ألف طمبة ىذه المرحمة يعيشكف ، تعتبر مرحمة التعميـ الثانكم مف أىـ المراحؿ التعميمية

فيـ بحاجة دكمان ، كسرعاف ما يتأثركف بما يدكر مف حكليـ ك يؤثركف، مرحمة دقيقة في حياتيـ
شؾ كىذا ببل ، لممتابعة كالتكجيو كاإلرشاد لتعزيز السمكؾ اإليجابي ككبح السمكؾ السمبي كتعديمو

 يتطمب إدارة مدرسية ذات خصائص معينة.

 مفيام اإلدارة المدرسية:
مفيكـ اإلدارة المدرسية يشمؿ مدير المدرسة كأعضاء مجالسيا كلجانيا كالمدرسيف الذيف 

كما تشمؿ غيرىـ مف العامميف في ، يمارسكف العممية التربكية التعميمية داخؿ الصؼ كخارجو
إال أف الحقيقة األىـ في ، البيئة االجتماعية كأكلياء الطبلب كغيرىـالجياز اإلدارم كمف أبناء 

مة ألطراؼ ىذه العممية في اإلدارة المدرسية كالعامميف فييا. اإلدارة المدرسية ىي العبلقات المنظٌ 
"كاإلدارة المدرسية كاحدة مف اإلدارات التي يشمميا مفيكـ اإلدارة بشكؿ عاـ كأىميتيا في النشاط 

تجعميا في مقدمة اإلدارات أىمية كفاعمية"  -حيث تتـ ىندسة اإلنساف بؿ صناعتو-ي التعميم
 (.12: 1998، )البرادعي

ذا كانت اإلدارة التعميمية ت ع فإف اإلدارة ػػػف صكر اإلدارة العامة لممجتمػػػكرنة مػػعتبر صػػ"كا 
ككميـ يشترككف في مككنات اإلدارة ، يةجزءنا مف اإلدارة التعميمية كاإلدارة التربك  عتبرػػػية تػػػػػالمدرس

حيث إف اإلدارة المدرسية ركيزة أساسية لنجاح المؤسسة التعميمية ككسيمة مف كسائؿ ، كعناصرىا
 .(54: 2001، تنظيـ الجيكد الفردية كالجماعية في المدرسة )عابديف

االىتماـ بيا كالمدرسة الثانكية تعتبر حاضنة الحاضر كصانعة المستقبؿ لمطبلب لذا كاف 
كىؤالء ليـ مكاف الصدارة كالريادة في قيادة ، مدرسيف كعامميف كمديريف، كرعايتيا تأسيسان كمنيجان 

 (.1998:10، المدرسة الثانكية )البرادعي
 :ل  بعض من تعريفات اإلدارة المدرسية اىي كما يمي التعرف إلذا ياب 

عممية شاممة تستيدؼ إنجاز اليداؼ المدرسية بفاعمية مف خبلؿ مجمكعة  :( بأنياانىر ز يعرفيا )
 .(12: 1995، زىراف).العامميف في المدرسة كعف طريقيـ
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مجمكعة عمميات كظيفية تتفاعؿ بإيجابية ضمف مناخ مناسب داخؿ  ايعرفيا )العمايرة( بأنيا :
ة رغبة في إعداد النشء بما يتفؽ كخارج المدرسة كفقان لسياسة عامة كفمسفة تربكية تضعيا الدكل

 (.18: 2002، كأىداؼ المجتمع كالدكلة )العمايرة

 :خىائص اإلدارة المدرسية بالمرحمة الثاناية 
 :ة اىي كما يميـــة الثانايــية في المرحمـــ( اممة من خىائص اإلدارة المدرسيذكر )البرادعي

 :صدرة إدارة المدرسة عم  صيادة العمل الترباي -1

تـز كأف تم، ادة العمؿ التربكمعمى إدارة المدرسة الثانكية أف تككف قادرة عمى قييجب 
كيتطمب ذلؾ ، لتحقيؽ اليداؼ التربكية بالمدرسةكتنفيذ برامجيا بفاعمية ، بالسياسات التعميمية المقررة

 .ؽ الكصكؿ إليياائباألىداؼ التربكية كطر مممان مف مدير المدرسة الثانكية أف يككف 
 :إدارة المدرسة عم  إصامة العالصات اإلنسانيةصدرة  -2

فالنمط اإلدارم المتبع باإلدارة المدرسية يمثؿ العامؿ األكثر أىمية في عممية خمؽ المناخ 
مرغكب فيو الفقد يككف النمط اإلدارم تسكده ركح التسمط كاالنغبلؽ كىذا غير ، التعميمي بالمدرسة

نمط اإلدارم المتبع باإلدارة المدرسية ركح الديمقراطية لذا يجب أف يككف يسكد ال، لعدـ فعاليتو
كأيضان مف ، كالمشاركة التي تخمؽ مف خبلؿ االحتراـ المتبادؿ بيف مدير المدرسة كالعامميف معو

 .رسة العممية كاإلدارية كالتربكيةرفع مكانة المدإلى مما يؤدم ، خبلؿ محبتو لطبلبو كمحبة طمبو لو
 :تنظيم العمل ميارة إدارة المدرسة في -3

مف المسئكليات التي تككف عمى اإلدارة المدرسية تكجيو سمكؾ المجمكعة مف مدير كعامميف 
كذلؾ عف طريؽ عقد االجتماعات لممشاركة ، كطمب نحك أغراض المدرسة كتحقيؽ أىدافيا

 .كالتخطيط كالتشاكر بالعماؿ التي يتـ تكزيعيا بيف الجميع
 :لظراف المناسبة قأداء فعال في العملصدرة إدارة المدرسة عم  تافير ا -4

قياـ أفراد المجتمع المدرسي بأداء كاجباتيـ بشكؿ صحيح كمناسب يتـ بظركؼ تشعرىـ 
كخمؽ المكاقؼ كالعبلقات التي ، كالمدير الناجح ىك القادر عمى تكفير العكامؿ، باالنتماء لممدرسة

التعامؿ مع الجميع عمى أساس الرجؿ كىك القادر عمى ، تؤدم لئلحساس باالنتماء كاالرتباط
 .المناسب في المكاف المناسب

 :صدرة إدارة المدرسة عم  استخدام اإلستراتيايات المناسبة في اتخاذ القرار -5
فاإلدارم ، لذا يعتبره البعض بأنو العممية اإلدارية ذاتيا، ىذا القرار لو أىميتو بالعمؿ اإلدارم

كتحميمو لمختمؼ جكانب المكقؼ ، لمناسبة مف خبلؿ تقكيموالناجح قادر عمى اختيار القرارات ا
 .كيستطيع أف يشرؾ الجميع بصنع القرار
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 :صدرة إدارة المدرسة عم  مااكبة التغيير ااستخدام التكنالاايا -6
نجاح أم عمؿ كتقدمو يقاس بمدل مكاكبتو لمتطكرات الشاممة لجكانب الحياة كبما أف اإلدارة 

 .فيي أحكج ما تككف لؤلخذ بأساليب التكنكلكجيا اإلدارية، تربكية تعميميةالمدرسية مؤسسة اجتماعية 
 :صدرة إدارة المدرسة عم  استخدام عممية التقايم في الماتمع المدرسي -7

كأف يضع معايير ، يحتاج مدير المدرسة إلجراء مكازنة لما ينجز مف أعماؿ في المدرسة
: 1988، البرادعي).التي يعرضيا عميو المدرسكف كتقكيـ اآلراء كاألفكار، تمكنو مف قياس األداء

83-87.) 
كالقياـ بكظائفيا ، أف نجاح اإلدارة المدرسية بالمرحمة الثانكية بأداء مياميا ترى الباحثةا 

 :لتحقيؽ أىدافيا المطمكبة منا يتطمب تكفر عدة خصائص منيا ما يمي 
  تاايو اقأداء اتفعيمو: 

كاء في سير العممية التربكية التعميمية في كافة مراحميا سكذلؾ مف خبلؿ دكرىا المحكرم في 
كتعتبر اإلدارة ، مكضكعي قائـ عمى العمـ كالتجريب كتقكيـ ذلؾ بأسمكب، التنفيذ مرحمة التخطيط أـ

المدرسية بالمفيكـ الحديث لمتربية الدينامك المحرؾ كالعقؿ المفكر كالمنفذ لمسار العممية التربكية 
 (.466: 1991، الكصؿ بيف جميع أجزاء العممية التربكية فييا )األغبرم كالتعميمية كحمقة

 القيادية: 

أصبحت إدارة المدرسة الثانكية عممية قيادية تضفي عمى العممية اإلدارية النشاط كالحيكية 
فبالمقدار الذم يؤثر فيو ، كتؤثر القيادة بما يجرم حكليا، ذلؾ حسب مقتضيات المكقؼ كاستخداـ
، )أبك عكدةكىذا يككف لو جذب لدل المرؤكسيف ، بمرؤكسيو كاف نجاحو في تحقيؽ األىداؼالقائد 
1998 :27). 

فدكر اإلدارة المدرسية لـ بعد قاصران عمى كيفية إدارة المدرسة فقط بؿ يتعدل لتنمية العبلقات 
 .االجتماعية السميمة داخؿ كخارج المدرسة

 السعي لتحقيق اقأىداف: 

تباع د مف االمدرسية النجاح في خطكاتيا نحك تحقيؽ األىداؼ ال بٌ  حتى تضمف اإلدارة
، ثـ إقرار البرامج كاألنشطة التي تسعى لتحقيؽ ىذه األىداؼ، طريقة كاضحة لكضع األىداؼ أكالن 

كترتبط ارتباطان كثيقان بمدل جديتو في ، إذ تتكقؼ فاعمية النظاـ التعميمي عمى الطريقة التي يدار بيا
 (.107: 1995، أحمد)ؽ بأسباب التقدـ العممي كالتكنكلكجي السعي لمحا
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 االبتكارية: 

أصبحت إدارة المدرسة مع التكنكلكجيا الحديثة دائمة التجديد كاالبتكار فاالبتكار ىك الكصكؿ 
كيستطيع المدير أف ينمي ، إلى كؿ جديد في الرأم كالعمؿ كىك نتيجة تفكير عميؽ كبحث كتجريب

المعمميف إذا ما أتاح ليـ حرية التفكير كأشركيـ في تحسيف األىداؼ كالمنيج االبتكار لدل 
كبعث فييـ الشعكر بالثقة ، كشجعيـ عمى التجريب، ؽ التدريس كالتقكيـائكطر ، كالمحتكيات

 (.58: 1987، شعبلف كآخركف).بالنفس

  اإلياابية: 

، مدرسي كالمجتمع المحميكتسييؿ االتصاؿ بيف المجتمع ال، فاإليجابية كالحيكية في العمؿ
كتنسيؽ العبلقات بيف أطراؼ اإلدارة المدرسية أصبح مف أىـ أسس النجاح في تأدية مدير المدرسة 

 .لميامو كمسئكلياتو

ككمما زاد نشاط كحركة اإلدارة المدرسية نحك العمؿ كاف تحقيؽ لؤلىداؼ المرجكة بمعنى " 
القيادم الرائد في مجاالت العمؿ  ليا الدكري أنيا ال تركف إلى التكجيات الجامدة بؿ يككف 

 (.471:  1991، األغبرم)المختمفة".
 المرانة: 

ب أف تؤدم مياميا بمركنة رحمة الثانكية أف تقؼ جامدة بؿ يجفعمى اإلدارة المدرسية بالم
العمؿ كالمركنة ال تعني التساىؿ المفرط بالتعامؿ أك ترؾ ، تامة مع المكقؼ اإلدارم كالتربكم القائـ

ىماؿ التخطيط مف خطط مكضكعة  لكف المركنة :" ال تعني انتفاء التخطيط إذ أنو ال بدٌ ، لمصدفة كا 
كلكف ىذه الخطط يجب أف تككف قابمة إلعادة النظر كالتعديؿ حتى تكاجو حاجات المكاقؼ 

 .(59: 1987، شعبلف كآخركف)المختمفة
 :التحديات التي تقابل اإلدارة المدرسية 

 :مجمكعة مف الصعكبات التي تكاجو اإلدارة المدرسية كمنيا (252-251: 2001)يفيذكر عابد

لييا كاإللماـ إبمياديف كاسعة يحتاج المدير إلى التعرؼ  كارتباطيا، حاجتيا إلعداد كالتأىيؿ -1
 .كالتقكيـ، كاإلشراؼ، كالتعمـ، كالتدريس، بيا مثؿ التخطيط

، فيك القدكة كالمرشد األميف، اتساع تكقعات المجتمع كالسمطات التعميمية مف دكر المدير  -2
إذ تحممو ، كىذه التكقعات ترفع مف مستكل مساءلة المدير كتضعو مكضع انتقاد دائـ

 .السمطات التعميمية كأكلياء األمكر مسئكلة نجاح المدرسة أك فشميا
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كبالتالي حاجتيا إلى أف يقضي ، اليكـ المدرسيحاجتيا لمكقت الطكيؿ أكثر مما يتيحو  -3
 .المدير جزءان مف فراغو أك كقتو الخاص ألداء األمانة المنكطة بو

حاجتيا لمتكفيؽ بيف المياـ اإلدارية كالفنية كما يتطمبو ذلؾ مف ميارات دقيقة في التنظيـ  -4
دارة الكقت  .كالتفكيض كا 

كفي ، في معالجة أمكر التبلميذ كالمرؤكسيفكالحـز ، كالحمـ، حاجتيا لمكثير مف سعة الصدر -5
 .التعامؿ مع أفراد المجتمع

، ضركرة متابعة الدراسات كاألبحاث النفسية كالتربكية لتحقيؽ النمك الشخصي كالميني لممدير -6
فكثرة الدراسات كاألبحاث مف جية كسرعة التغيرات المجتمعية مف جية أخرل تزيداف مف 

 .مديرمر كتعقيده أماـ الصعكبة األ

شكالية تحديد أكلكيات حميا -7 كما ، كثرة التحديات الداخمية كالخارجية التي تكاجو المدرسة كا 
 .يتطمبو ذلؾ مف تعاكف مع المؤسسات غير التعميمية كنظـ المجتمع األخرل

 اإلدارة المدرسية فيما يمي: تاااوكما تتمثل الىعابات التي 
 ىعابات تافيق مدير المدرسة ما بين النااحي اإلدارية االفنية.  -0

 ىعابات ذات ىمة مباشرة بالعممية التدريسية أا التعميمية اتتمثل في: -2
 النقص في عدد المدرسيف. - أ

 النقص في االختصاصات. - ب

 انخفاض المستكل العممي كاألدائي لبعض المدرسيف. - ت

 تنكع كاختبلؼ سمككيات المدرسيف. - ث

 الطمبة الشكاذ.كجكد بعض  - ج

 انتشار ظاىرة الدركس الخصكصية كأثرىا عمي العمؿ المدرسي. - ح

 المدرسيف أك نقص عددىـ. تنقبلتعدـ استقرار الجدكؿ المدرسي نتيجة كثرة  - خ

 عدـ تكفر اإلمكانات المادية لتمبية متطمبات المدرسة. - د
 ىعابات العمل المدرسي اليامي اتتمثل في: -2
 قدرات المدرسة.تجاكز نسبة قبكؿ الطمبة حدكد  - أ
 تجاكز كثافة الفصكؿ المناسبة. - ب
 ضغكط أكلياء األمكر حكؿ مشاكؿ أبنائيـ. - ت
 قصر العاـ الدراسي كعدـ إتباع اليـك الدراسي الكامؿ. - ث
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كالمتمثمة بمشكبلت اليركب مف المدرسة كالتغيب عف الدراسة  متالميذلالمشكالت السماكية 
ة التحدث داخؿ الفصؿ كمشاكؿ الطمبة فيما بينيـ كمشكم، كالتسرب الذىني كالغش في االمتحانات

 (2006، كمع مدرسييـ كمع اإلدارة ". )ربيع

 :نبذة عن التعميم الثاناي في فمسطين 
تخضع فمسطيف لبلحتبلؿ منذ فترة طكيمة كقد حرميا االحتبلؿ الذم سيطر عمى كافة 

نحت االحتبلؿ فمف الصعكبة  كألف فمسطيف ما زالت، مكاردىا مف االستفادة مف مكاردىا الطبيعية
بيف إسرائيؿ  ((1993لذا كبعد اتفاقية أكسمك التي عقدت في عاـ ، بمكاف تحقيؽ التنمية فييا

كانتقاؿ الصبلحيات لمسمطة الكطنية الفمسطينية لتتكلى مسؤكلية ، كمنظمة التحرير الفمسطينية
تيا عمى التمكيؿ الخارجي قطاعات الحياة في األراضي الفمسطينية اعتمدت السمطة في مكازنا

ككاف ، لمكازنتيا العامة إلى جانب بعض المكارد المحمية مف ضرائب كبعض االستثمارات األخرل
كتسممت كزارة التربية ، أكؿ عمؿ قامت بو ىك تسمـ مسؤكلية التعميـ في الضفة الغربية كقطاع غزة

كلذلؾ قامت الكزارة بجيكد في ، كمؤسساتواالحتبلؿ بالتعميـ  إذ لـ يعف، مةكالتعميـ بنية تعميمية ميدٌ 
كتعييف ، كبناء صفكؼ إضافية، كترميـ المدارس القديمة، كبناء المدارس الجديدة، كافة االتجاىات

كاالىتماـ ، كفتح المديريات الجديدة، كتطكير المناىج، كتعييف المعمميف، ككادر التعميمية البلزمة
 .كالشعب كالمدارس فزاد عدد المعمميف، بالتقنيات التربكية

 المرحمة الثاناية طبيعتيا اأىميتيا:
يسبؽ ىذه المرحمة التعميـ األساسي ، ، المشتركة تعميـ الثانكم ىك المرحمة األخيرة مف التعميـ

مف  باالنتقاؿكتتميز ىذه المرحمة مف التعميـ عادة ، كيمييا التعميـ العالي (+اإلعدادماالبتدائي)
أم  (بعد المرحمة الثانكية)الذم يسمى  االختيارمألساسي إلى التعميـ العالي أم التعميـ ا، اإللزامي

 التعميـ العالي.
لتحضير كؿ طالب كطالبة إلى ، كالغرض مف التعميـ الثانكم ىك تمقيف المعرفة المشتركة

 التعميـ العالي أك التعميـ الميني أك التدريب المباشر لممينة.

في  ميـالمراحؿ التي يمر بيا اإلنساف؛ لما ليا مف أثر  تعد المرحمة الثانكية مف أخطرك 
كلمدكر الذم تمعبو في تككيف المكاطف ، تشكيؿ الشباب فترة المراىقة التي تطاؿ التعميـ الثانكم

عداده لمحياة المنتجة. )صبيح  .(9: 1971، الصالح كا 

الدراسية فيي التي تعده ألف كال شؾ أف المرحمة الثانكية مف المراحؿ المتميزة في حياة الطمبة 
( إلى أنو " يتحتـ عمى اآلباء كالمربيف أف 1984، يككف فردان صالحان في مجتمعو كينكه )محفكظ
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يدرككا أف تمؾ المرحمة ىي األكاف الحقيقي لجيدىـ الكاعي المكثؼ كالعمؿ المكصكؿ لمتربية الدينية 
، محفكظ)تيـ مف االنحراؼ بكؿ أشكالو" كالخمقية كتككيف االتجاىات القكمية لدل شبابنا ككقاي

1984 :22 .) 
المتميزة بحياة الطالب الدراسية  ميمةأف المرحمة الثانكية ىي مف المراحؿ ال اترى الباحثة 
أما إذا ، الطالب ليذه المرحمة بأماف يعني أنو سيككف مستقيمان كمتزنان كذا شخصية سكية كاجتياز

 .تككينو النفسي كسمككو مستقببلن  تعثر بيذه المرحمة فينعكس ذلؾ عمى

ىمية ىذه المرحمة يرجع لككنيا تشكؿ مرحمة النمك التي أ: أف (265:  1975)كيرل السيد 
نحك التمايز كالتبايف تكطئة إلعداد كمف ثـ فيي مرحمة التطكر ، منيا إلى حياة الكبار ينتقؿ اإلنساف

 الفرد لمتكيؼ الصحيح في بيئة متغيرة معقدة. 
 :التعميم الثاناي يتكان من امرحمة 

 .(12-11)التعميـ األكاديمي كيشمؿ الصفكؼ  -
 .(12-11)التعميـ الميني كيشمؿ الصفكؼ  -
( سنة كبالنسبة لمتعميـ 17-16)كتتراكح أعمار الطمبة في المرحمة الثانكية ما بيف  -

بية كفقان لقدراتيـ داألكاديمي يجتاز الطمبة في الصؼ الحادم عشر المباحث العممية كاأل
في الصؼ الثاني عشر ثـ يتقدـ الطمبة  لمحياة العممي اختيارىـكيكممكا دراستيـ حسب 

 شر بنجاح الصؼ الثاني ع انتياءالثانكية العامة بعد  المتحاف
، كالمتميزة في حياة الطالب الدراسية ميمةأف المرحمة الثانكية مف المراحؿ ال اترى الباحثة

كاجتياز الطالب ليذه المرحمة بأماف يعني أنو سيككف إنسانان مستقيمان في ، لممجتمعفيي تعده 
أما إذا تعثر الشاب في ىذه المرحمة ، ذا شخصية سكية قكية، متزنان في تصرفاتو كانفعاالتو، سمككو
 فإف ذلؾ ينعكس عمى تككينو النفسي كسمككو االجتماعي فيما بعد.، الحرجة

 :يةأىمية المرحمة الثانا 
كتعمؿ (، 17-16)إف طمبة المرحمة الثانكية ىـ الشباب التي تتراكح أعمارىـ ما بيف سف 

التربية كالتعميـ عمى تنمية بنيتيـ الجسمية كالفكرية كالخمقية كالتربكية كتكجو منيج تفكيرىـ كنظرتيـ 
 .فشباب اليكـ ىـ رجاؿ الغد، لمحياة
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المرحمة يرجع لككنيا تشكؿ مرحمة النمك التي أف أىمية ىذه (265: 1975)كيرل السيد 
كمف ثـ فيي مرحمة التطكر نحك التمايز كالتبايف تكطئة إلعداد ، ينتقؿ اإلنساف منيا إلى حياة الكبار

 .الفرد لمتكيؼ الصحيح في بيئة متغيرة معقدة

العمؿ كىي فترة ، ىذه المرحمة في ككنيا فترة التألؽ كالظيكر عمى مسرح الحياة أىميةتكمف 
كىي سف تمقي القيـ كتككيف األفكار كاالتجاىات ، بيا عتزازالكاكالعطاء كالبذؿ كالبحث عف الذات 

 .إما سمبان أك إيجابان 

مف التركيز عمى  أنو ال بدٌ  (15-14:  1995)إف مرحمة الشباب مرحمة ميمة كيقكؿ يكف
مف  كذلؾ ال بدٌ ، التغييرألف الشباب عماد كؿ حركة إصبلحية تبغي ، كتربيتو، عنصر الشباب

لئلسبلـ استغبلؿ ىذه الفترة مف عمر اإلنساف كتكجيييا مف خبلؿ جيؿ يتحقؽ فيو صفة االنتماء 
ألف الشباب باإلسبلـ ىك العطاء كىك الخير كىك البناء ، أم يككف جيبلن مسممان ، بمبادئو كااللتزاـ

 .كبغير اإلسبلـ تعاسة كببلء

كتعد مرحمة إعداد كتييئة لمدراسة ، تعتبر بكابة التعميـ الجامعيكمف أىمية ىذه المرحمة أنيا 
 .الجامعية المقبمة

"أف الشباب إذا كاف لو أىمية بالغة في جميع األمـ كالببلد (18: 1978)كيكضح الشيباني
قد يككف بينيا رغبة ىذه الدكؿ أف  كذلؾ لعدة اعتبارات، فإف أىميتو تزيد في األمـ كالبمداف النامية

 ض ما فاتيا مف تقدـ في سنكات كعصكر تخمفيا الماضية بسرعة ".تعك 
 :لثاناي يمثل أىمية كبيرة من كانوعم  ما سبق فإن التعميم ا ابناءً 

  سنة تمثؿ  18-15يغطي مرحمة بناء الذات كتككيف الشخصية السكية فالفترة العمرية مف
كىي مرحمة تغطي فترة ، لمتعميـىداؼ الرئيسة كتحقيؽ األ، جاد لممكاطفمرحمة اإلعداد ال

 .راؾ كالبناء كالسمكؾحب ىذه الفترة مف تغيرات في اإلدحرجة مف حياة الشباب مع ما يصا

 لمشكبلت  امتدادفتككف مشكبلت الفرد المراىؽ ، ىذه المرحمة بمشكبلت المجتمع ارتباط
 .لؤلحداث كاألفكار كاألزمات التي تحدث في المجتمع كانعكاسان ، البيئة التي تحيط بو

 لذا فيذه ، ىذه المرحمة بما قبميا أم ما يسبقيا كما بعدىا الرتباط، تعتبر مرحمة عبكرية
 .المرحمة تتطمب دقة كعناية في التخطيط

 :أىداف المرحمة الثاناية
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اة االجتماعية كالسياسية إف أىداؼ المرحمة الثانكية تتمثؿ في إعداد الطالب لئلسياـ في الحي
 .كاالقتصادية بصفتو مكاطنان كاعيان فعاالن في بيئتو

 :أن أىم أىداف المدرسة الثاناية  (112: 1988)يرى البرادعي

 .تكفير شركط النمك الجسدم -1

عداد الطالب القادر عمى تكفير شركط النمك العقمي السميـ  -2 كالتجديد كالتحميؿ بتزكيده  االبتكاركا 
 .بالميارات الفكرية كالعقمية البلزمة لعممية التعمـ الذاتي

بناء الشخصية القادرة عمى مكاجية المستقبؿ مع التأكيد ك تكفير شركط النمك القكمي كاإلنساني  -3
 عمى اليكية الثقافية الكطنية كاإلسبلمية دكف تعصب يرفض تطكر الفكر العالمي 

كقدرات كميارات  استعداداتترسيخ القيـ الدينية كالسمككية في نفكس الطمبة كالكشؼ عف  -4
 .الطبلب كالعمؿ عمى تنميتيا

 .إعداد الطالب لمكاصمة تعميمو العالي كالجامعي تحقيقان لمتنمية الشاممة -5

تاحة الفرصة لممكىكبيف من، برعاية الطمبة الفائقيف االىتماـ -6  .ة قدراتيـيـ بصقؿ مكاىبيـ كتنميكا 

 .إكساب الطمبة المفاىيـ العممية اإلنسانية في حياة ىذا العنصر لتسخيرىا لخدمة المجتمع -7

 .ا لو مف حقكؽ كما عميو مف كاجباتتنمية تقدير المسؤكلية كالعمؿ عمى أف يدرؾ الطالب م -8

اب تكفير شركط النمك االنفعالي السميـ كتنمية الميارات كالميكؿ كالقدرات الخاصة مع إكس -9
 .الطالب حاسة التذكؽ الفني

عداد جيؿ يسيـ مساىمة فعالة في إتكفير النمك االجتماعي كالتعرؼ  -11 لى حاجات المجتمع كا 
 .النيكض بالمجتمع كتطكره

تكافر لدل ينبغي أف يعمؿ نظاـ التعميـ الثانكم عمى أف ي، كفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ
 :طمبتو القدرات التالية

 باآلخريف االتصاؿكالتمتع بميارة ، التعبير شفاىة ن ككتابة ن ية عمى القدرة العال. 
  كبخاصة ما يساعده عمى تفيـ العالـ المحيط  االجتماعيةكالمغة كالعمكـ  باآلداباإللماـ الجيد

 .بو ككيفية تطكره
  كتطبيقيا في المتطمبات الحياتية المختمفة استخدامياإجادة الرياضيات كالقدرة عمى. 
 لى عبلقة ىذه العمكـ بالبيئة المحيطة بوإـك الطبيعية كالتعرؼ اإللماـ بالعم. 
  لى ثقافة اآلخرإإجادة لغة أجنبية عمى األقؿ بما يفتح األبكاب أماـ الطالب لمتعرؼ. 
  الحاسب اآللي كأساليب تكنكلكجيا المعمكمات استخداـإجادة. 
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  كخبلقةالقدرة عمى تحديد كتحميؿ المشكبلت كالبحث عف حمكؿ مبتكرة. 

 :خىائص امتطمبات المرحمة الثاناية
التي تظير عمى الطبلب في ىذه بؿ كالمبلمح لممرحمة الثانكية بعض السمات كالخصائص 

 .المرحمة تتصؿ بالقدرات الجسمية كالقدرات الذىنية كالقدرات العاطفية

رة عمى التحكـ في نمك المراىؽ تقؿ عف ذم قبؿ كتزداد القد : فسرعةالاسميةمن الناحية القدرات ا 
 استمراركيصبح المراىؽ قادران عمى تككف العادات الصحية السميمة مع ، العضبلت كاألعصاب

كيظير عميو القمؽ كالتكتر كيصبح ، كيمجأ إلى أحبلـ اليقظة، إلى كثير مف الطعاـ كالنكـ احتياجو
األصدقاء فتقكل عبلقاتو غير قادر عمى فيـ كجيات نظر الكبار فيتجو في ىذه المرحمة إلى شمة 

 .كالحرية باالستقبلليةكيتفيمكف مشاعره كيشعر بينيـ ، بيـ إلحساسو بأنيـ يتكممكف لغتو
مف الناحية التعميمية مع زيادة المقدرة  االستفادةفالطالب تزداد قدرتو عمى  :من الناحية العقميةا 

كيظير ، المرحمة بالطمكح الكبيرعمى العمميات العقمية مثؿ التخيؿ كالتفكير كيتصفكف طبلب ىذه 
باآلخريف فتعتبر ىذه المرحمة مرحمة يقظة  باالختبلطكالمثؿ العميا كالرغبة  لممبادئلدييـ الكالء 

 .عقمية

حيث يميؿ الطالب إلى ، فالحرية العاطفية يتـ تككينيا في ىذه المرحمة :اعن القدرات العاطفية
كيصبح الطالب ، تكامؿمالشخصية طريقيا إلى النمك الكتأخذ ، اآلخرف عبلقات مع الجنس يك تك

 .القرارات كاتخاذقادران عمى تككيف العبلقات 
بإثبات رجكلتو  كاىتماموالتي تميز ىذه المرحمة فأىميا رغبة الطالب  :االاتماعيةأما القدرات 

، بشكؿ قد يفسر بأنو ميؿ لمتحرر مف سمطة الكبار الذيف يصفيـ المراىؽ دائمان بأنيـ ال يفيمكنو
فقد بدأ لذا  بعد عدة مناقشات كبيرة  ك لذلؾ ال يميؿ إلى تكجيياتيـ كال يأخذ بيا إال بما يقتنع بو

 .كاستقبللويشعر بذاتو كيبحث عف حريتو 

مة الثانكية ميمة في حياة الطمبة كىي مف أخطر المرحؿ التي مما سبؽ يتضح أف المرح
 يمر بيا اإلنساف كىذه المرحمة إف اجتازىا الطالب بأماف سيككف إنساف سكم كمتزف .

كتعتبر مرحمة العمؿ كالعطاء كبكابة التعميـ بيذه المرحمة ينتقؿ الطالب إلى حياة الكبار 
 مح المتصمة بالقدرات الجسمية كالعقمية كالعاطفية الجامعي كليذه المرحمة بعض الخصائص كالمبل
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 الدراسات السابقة

 :دراسات تتعمق بالقيادة اإلبداعية-أااًل :
 :الدراسات العربية ( أ
 ( :2015دراسة )  رشيدي ، -0

بعناان " مستاى ممارسة مديرات المرحمة الثاناية بمدينة حائل لميارات القيادة 
 اإلبداعية اأثرىا في سماك المااطنة التنظيمية لدى المعممات ".

مديرات المرحمة الثانكية بمدينة حائؿ لميارات ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مستكل ممارسة 
القيادة اإلبداعية كأثرىا في سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المعممات ، كقد تـ استخداـ المنيج 

( معممة لممرحمة  252( مديرة ،ك ) 28الكصفي المسحي كتككف مجتمع الدراسة مف )
لقيادة اإلبداعية لممديرات كاستبانة سمكؾ كتـ استخداـ أداة لدراسة استبانة ميارات ا، الثانكية

 المكاطنة التنظيمية لممعممات .
  -كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة :

مستكل ممارسة مديرات المدارس الثانكية لميارات القيادة اإلبداعي جاء مستكل الممارسة  -
 عالي .

 مستكل السمكؾ العالي .مستكل سمـك المكاطنة التنظيمية لدل المعممات جاء ضمف  -
المبادرة ثـ  كؾ المكاطنة التنظيمية ىي ميارةات القيادة اإلبداعية تأثيراي بسمأكثر ميار  -

 المثابرة فالحساسية لممشكبلت فاألصالة .
 كتكصمت الدراسة ألىـ التكصيات كىي :

كيفية ضركرة عقد دكرات تدريبية لمديرات المدارس كغيرىا مف المراحؿ التعميمية تتعمؽ ب-
 تكظيؼ ميارات القيادة اإلبداعية لغرض تحسيف ممارسة المعممات لسمكؾ المكاطنة .

ضركرة عقد دكرات تدريبية متخصصة في ممارسة القيادة اإلبداعية لممديرات مف ذكات 
 الخبرة القصيرة .

 
 ( : 2012دراسة ) سممي ،-2

مدارس الحكامية القيادة اإلبداعية اعالصتيا بالمناخ التنظيمي في البعناان 
 دة .االمتاسطة بمدينة 
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 الحككمية المدارس في التنظيمي كالمناخ اإلبداعية القيادة بيف العبلقة عمى متعرؼسة لالدرا ىدفت
 المنيجكقد تـ استخداـ  .المدارس تمؾ كمعممي مديرم نظر كجية مف جدة بمدينة المتكسطة
 في العامميف مف كمعممان  مديران  343 ))مف النيائية الدراسة مجتمع تككف ، كالتحميمي الكصفي
 1431 /الدراسي لمعاـ جدة بمدينة كالتعميـ التربية إلدارة التابعة الحككمية المتكسطة المدارس
 ق 1432

 مكزعة فقرة كستكف أربعا كتضمنت الدراسة، ألغراض البلزمة البيانات لجمع االستبانة ـااستخد تـك 
 كعشريف تسع مف كيتككف أبعاد أربعة كضـ اإلبداعية القيادة محكر :ىما رئيسيف؛ محكريف عمى
 أبعاد أربعة كضـ التنظيمي المناخ كمحكر فقرة،
 نادران، أحيانا، غالبان، دائمان،( الخماسي التدرج كفؽ عمييا كيجاب ؛ فقرة كثبلثيف خمس مف كتككف
 .)أبدان 
 : الدراسة نتائج
 كجية مف متكسطة بدرجة جدة بمدينة المتكسطة الحككمية المدارس في اإلبداعية القيادة تمارس 1
 ا.كمعمميي مديرييا نظر
 مديرييا نظر كجية مف جدة بمدينة المتكسطة الحككمية المدارس في السائد التنظيمي المناخ 2

 . عالية بدرجة كاف كمعممييا
 ألبعاد الكمية كالدرجة اإلبداعية القيادة لسمات الكمية الدرجة بيف مكجبة ارتباطيو عبلقة كجكد 3

 .التنظيمي المناخ
 درجة حكؿ الدراسة عينة أفراد استجابات متكسطات بيف إحصائية دالٌلة ذات فركؽ كجكد 4

 كمعممييا مديرييا نظر كجية مف بجدة المتكسطة الحككمية المدارس في اإلبداعية القيادة ممارسات
 .الخبرة سنكات كعدد العممي كالمؤىؿ الكظيفي، المسمى لمتغيرات كفقان 
 استجابات متكسطات بيف ،) ,،,a = 5 - ( الداللة مستكل عند إحصائية دالٌلة ذات فركؽ كجكد 5
 جدة بمدينة المتكسطة الحككمية المدارس في السائد التنظيمي المناخ كاقع حكؿ الدراسة عينة أفراد
 تكجد ال بينما الخبرة، سنكات كعدد .الكظيفي المسمى لمتغير كفقان  كمعممييا مديرييا نظر كجية مف

 .العممي المؤىؿ لمتغير تبعان  إحصائيان  دالة فركؽ
 :التكصيات أىـ
 المشكبلت حؿ أسمكب عمى جدة بمدينة المتكسطة المدارس مديرم تدريب عمى العمؿ 1

 اليكمي الركتيني العمؿ كتخفيؼ المتكسطة المدارس مديرم بيا المكمؼ كاألعباء المياـ تقميؿ 2  
 . ميامو بعض تفكيض طريؽ عف



 

 

61 

 . جديدة أفكارا يقدمكف الذيف المدارس لمديرم تشجيعية حكافز إعطاء 3
  . المدارس لمديرم مستمرة تأىيمية دكرات إعطاء 4
 الجامعات في التربكم كالتخطيط اإلدارة أقساـ في التدريس ىيئة أعضاء مع التعاكف ضركرة 5

 . اإلبداعية القيادة دكر أىمية حكؿ تدريبية كدكرات كندكات محاضرات إلعطاء السعكدية
 
 :(2010، ىذلي)دراسة 2-

بعناان:" إدارة الذات اعالصتيا باإلبداع اإلداري لدى مديرات امساعدات امعممات مدارس 
 المرحمة الثاناية لمدينة مكة المكرمة من ااية نظرىن ".

إدارة الذات لدل مجتمع الدراسة لى العبلقة بيف درجة ممارسة إىدفت الدراسة التعرؼ 
كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرات ، المنيج الكصفي استخداـتـ  .كاإلبداع اإلدارم لدييف

أداة  االستبانة استخداـكقد تـ ، المدارس الثانكية بمدينة مكة المكرمة كجميع مساعدات المديرات
 .ليذه الدراسة

 :النتائج التي تاىمت ليا الدراسة امن أبرز

رمة اإلبداع اإلدارم تمارس مديرات كمساعدات مدارس المرحمة الثانكية بمدينة مكة المك -
 .بدرجة عالية

راء عينة الدراسة حكؿ درجة ممارسة إدارة الذات آكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ال ت -
سنكات الخبرة في المجاؿ  –المؤىؿ العممي )تعزل إلى المتغيرات التالية ك ، كاإلبداع اإلدارم

 .(االجتماعيةالحالة  –اإلدارم 

 
 : (2010أبا ىين )دراسة 3-

بعناان " الثقافة التنظيمية اعالصتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثاناية 
 بمحافظات غزة من ااية نظر المعممين ".

كعبلقتيا باإلبداع اإلدارم لمديرم المدارس ظيمية نلى الثقافة التإلتعرؼ اىدفت الدراسة 
الكصفي  كقد استخدمت الباحثة المنيج، كذلؾ مف كجية نظر المعمميف، الثانكية بمحافظات غزة

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارم الثانكية الحككمية بمحافظات ، التحميمي
كبمغت عينة الدراسة ، معممةك ( معممان 3464)كالبالغ عددىـ  2010- 2009غزة لمعاـ الدراسي 
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انتيف كقامت الباحثة بإعداد استب، طبقيةبطريقة عشكائية  اختيارىـ( معممان كمعممة تـ 450)
لقياس كاقع  (الثانية)ستبانة الالسائد في المدارس الثانكية كا لقياس نمط الثقافة التنظيمية()األكلى

 .يةاإلبداع اإلدارم لمدير المدرسة الثانك 
 :من أبرز النتائج التي تاىمت ليا الدراسة ا 

كيمي ذلؾ التحميؿ ، باالتجاه حصمت عمى المرتبة األكلى االحتفاظبينت الدراسة أف قدرة  -
ثـ قبكؿ المخاطرة حصمت عمى المرتبة ، كالربط ثـ الطبلقة حصمت عمى المرتبة الثانية

حيث حصمت عمى المرتبة الخامسة ثـ الحساسية لممشكبلت التي الرابعة يمي ذلؾ األصالة 
تبة األخيرة أما الدرجة الكمية حصمت عمى المرتبة السادسة ثـ المركنة حصمت عمى المر 

 .%(77ك35حصمت عمى كزف نسبي )فقد ستبانة ككؿ بلل

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مديرم  -
 (أنثى –ذكر ): مدارس الثانكية في محافظات غزة لئلبداع اإلدارم تعزل لمتغير الجنسال

أما في متغير سنكات ، فكانت ىناؾ فركؽ لصالح اإلناث، عدا مجاؿ االحتفاظ باالتجاه
كلقد اتضح ، كؿ األصالة كالثاني الطبلقةألالخدمة فقد اتضح عدـ كجكد فركؽ في المجاليف ا

 10كلقد كانت الفركؽ لصالح األكثر مف " ، عناصر اإلبداع اإلدارمأف ىناؾ فركقان في 
سنكات " أما متغير المنطقة التعميمية فمـ تتضح فركؽ في المجاليف األكؿ " األصالة  

 كالخامس " االحتفاظ باالتجاه" كالسادس " قبكؿ المخاطرة " كالسابع "التحميؿ كالربط.

 
 :(2010، سمم )دراسة 4-

"نمط القيادة اممارسات اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثاناية بمحافظة ادة  بعناان:   
 .(" )دراسة تحميمية
رصد كتحميؿ ممارسات اإلبداع اإلدارم لنمط القيادة التربكية في المؤسسات إلى ىدفت الدراسة 

مدارس الثانكية تحديد تفضيبلت أفراد عينة الدراسة لممارسات اإلبداع اإلدارم لمديرم ال اإلبداعي.
نكجرافي مع تطبيؽ أداة الدراسة كاستخدمت الدراسة المنيج البحثي األث، العامة بمحافظة جدة

( لمعرفة األنماط القيادية الدافعة لممارسات اإلبداع اإلدارم بمدارس التعميـ العاـ في مقياس مكاقؼ)
 :ىمت الدراسة إل  النتائج التاليةاتا ، محافظة جدة

  ىك نمط القيادة  (مديرم المدارس الثانكية)أف النمط القيادم المفضؿ لدل أفراد العينة
 .اإلبداعي
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 أبعاد لمممارسات اإلبداعية لمديرم المدارس ىي ةإف ىناؾ ثبلث: 

العمؿ بركح الفريؽ كتشجيع األفكار الجديدة كالتدريب )ممارسات البيئة الداعمة كمنيا  -
 .(الفعاؿ كغيرىا

كالتكاصؿ اإلنساني  –صنع القرار الرشيد  –تفكيض السمطة )ممارسات المشاركة كمنيا  -
 .(كغيرىا

األخذ باألفكار  –تشجيع االجتياد في العمؿ  –تجريب األفكار )ممارسات الحفز كمنيا  -
 .(المبدعة في العمؿ كغيرىا

 لثانكية العامة في قدمت الدراسة عدة متطمبات لمقيادة اإلبداعية كممارساتيا في المدارس ا
 .ضكء األبعاد الثبلثة السابقة

 

 : (2008، بمااني)دراسة 5-

"دار اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكامية في محافظات  :بعناان
 .شمال فمسطين امعيقاتيا من ااية نظر مديرييا"

كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس 
كما سعت إلى معرفة ، (سمفيت، طكباس، جنيف، قمقيمية، طكلكـر، نابمس)الحككمية في محافظات 

الجنس كالمؤىؿ )دكر اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع مف كجية نظر المديريف باختبلؼ متغيرات 
( مديران 215)كقد تككنت عينة الدراسة مف ، (العممي كسنكات الخدمة كالتخصص كمكاف العمؿ

كقد كاف عدد الذيف أعادكا ، %( مف المجمكع الكمي لعدد المديريف 50أم ما يعادؿ)، كمديرة
 ( فردان ؟196انات )االستب

كقامت ، الدراسةكقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي الميداني لجمع البيانات مف مجتمع 
كزيعيا عمى عينة الدراسة باإلضافة إلى سؤاليف إنشائييف تـ ت، ( سؤاالن 39)بإعداد تككنت مف 

لى دكر اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحككمية في محافظات الشماؿ إلمتعرؼ 
 كمعيقاتيا 

 :اصد تاىمت الدراسة إل  النتائج التالية 

 .% 86.7بنسبة  جدان  مية اإلبداع كاف كبيران تن أف مجاؿ المعمـ في -
 .%75أف مجاؿ اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع كاف كبيران بنسبة  -
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 %.70.4بنسبة  محمي في تنمية اإلبداع كاف كبيران أف مجاؿ المجتمع ال -
 .%70.4أف مجاؿ البيئة المدرسية في تنمية اإلبداع كاف كبيران بنسبة  -
 %.68.1تعميمية في تنمية اإلبداع كاف متكسطان بنسبة أف مجاؿ المناىج ال -
أف الدرجة الكمية إلجابات عينة الدراسة نحك األسئمة المتعمقة بدكر اإلدارة المدرسية في تنمية  -

بمغت ، اإلبداع في المدارس الحككمية في محافظات الشماؿ كمعيقاتيا مف كجية نظر مديرييا
 .رة نحك األسئمة% كىذا يدؿ عمى نسبة مكافقة كبي76.4

في دكر اإلدارة   α =  0.05)اتضح عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
المدرسية في تنمية اإلبداع في  المدارس الحككمية في محافظات الشماؿ كمعيقاتيا مف كجية 

مكاف ، تخصص المدير، سنكات الخدمة، المؤىؿ العممي): تعزل إلى متغيرات ك نظر مديرييا 
 .بينما كانت ىناؾ فركؽ تعزل إلى متغير الجنس (العمؿ

 

 :( 2008، اان)دراسة 6-
بعناان :" تطاير اإلبداع اإلداري لمديرات مدارس التعميم الثاناي العام بمحافظة ادة في 

 ضاء مدخل التعمم التنظيمي".
كمقكماتو كأساليب تنميتو لى مفيكـ اإلبداع اإلدارم كأىميتو كمراحمو إىدفت الدراسة لمتعرؼ 

ككذلؾ رصد كاقع اإلبداع اإلدارم بمدارس التعميـ الثانكم العاـ بمحافظة جدة لمتكصؿ ، كمعكقاتو
إلى أساليب ممارسات كؿ مف التعمـ التنظيمي كاإلبداع اإلدارم لدل مديرات مدارس التعميـ الثانكم 

 .العاـ بمحافظة جدة

االستعانة بأسمكب دراسة الحالة كاستخدمت الباحثة  كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي مع
 :اتاىمت الدراسة إل  النتائج التالية، االستبياف كأداة لمدراسة

كيقتنعف بضركرة التغيير كالتجديد ، أف بعضان مف المديرات يشجعف األفكار كالمقترحات الجديدة -
حداث عممية التغيير دارتو داخؿ المدارس حتى ، لتطكير العمؿ كا  تظير مدارسيف بصكرة كا 

 الئقة كمتميزة عف غيرىا.

يجاد مناخ أ - ف بعضان مف المديرات يفتحف المجاؿ لممكظفات إلبداء اآلراء في حؿ المشكبلت كا 
 .دائؿ لحؿ المشكبلتتنظيمي يسمح باالبتكار كاإلبداع في طرح الب

ديدة كاستكماؿ ف بعض المديرات تتكفر لدييف ميارات اإلبداع اإلدارم كتشجيع األفكار الجأ -
 مع الحرص عمى أف تككف أفكارىف إبداعية.، نكاحي القصكر في الجانب المعمكماتي كالمعرفي
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كقد ، درجة كبيرةف نسبة كبيرة مف المديرات لدييف القدرة عمى استخداـ التقنيات الحديثة بأ
 يعزك ذلؾ إلى ككنو شرطان أساسيان عند الترشيح بعمؿ مساعدة أك مديرة.

 

 :( 2008، مخاايال) دراسة7-
دار مديري المدارس اإلعدادية باكالة الغاث الدالية بمحافظات غزة في تنمية " بعناان

  " اإلبداع الاماعي لدى معممييم اسبل تطايره
لى دكر مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة إىدفت إلى التعرؼ 

كما ىدفت لمكشؼ عف كجكد ، معممييـ مف كجية نظر المعمميففي تنمية اإلبداع الجماعي لدل 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث 
بمحافظات قطاع غزة لدكرىـ في تنمية اإلبداع الجماعي لدل المعمميف مف كجية نظر عينة 

( أعمى مف بكالكريكس–)بكالكريكس :مة(كالمؤىؿ العمميمعم، معمـ): تعزل لمتغير الجنسك الدراسة 
كعرض سبؿ تطكير دكر مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية ، سنكات الخدمة كعدد 

 .بمحافظات قطاع غزة في تنمية اإلبداع الجماعي لدل معممييـ

عممي كمعممات كتككف مجتمع الدراسة مف جميع م، استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
معممان  (2742كعددىـ ) (2007 - 2008)المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي 

 .كمعممة منيـ
 :تاىمت الدراسة إل  عدد من النتائج منيا ا 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية  -
لدكرىـ في تنمية اإلبداع الجماعي لدل المعمميف مف  بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة

كجية نظر عينة الدراسة في متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ المجاالت الثبلثة 
تعزل لجنس أفراد عينة الدراسة حكؿ ك المنياج(  – تنفيذ الدرس  -األكلى )التخطيط لمدركس

 .(تعزل لجنس المعمـ)كالتقكيـ، إدارة الصؼ(مجاؿ
عدـ كجكد فركؽ في متكسط درجات ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث  -

الدكلية بمحافظات غزة لدكرىـ في تنمية اإلبداع الجماعي لدل المعمميف مف كجية نظر 
في المجاالت سنكات( 10أكثر مف ، 10–6–5- 1تعزل  لمتغير سنكات الخدمة)ك عينة 
 .الخمسة
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صائية في متكسطات درجات ممارسة مديرم المدارس ال تكجد فركؽ ذات داللة إح -
اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة لدكرىـ في تنمية اإلبداع الجماعي لدل 

تعزل لمتغير المؤىؿ ك المعمميف مف كجية نظر عينة الدراسة في متكسط المجاالت الخمسة 
 (أعمى مف بكالكريكس، العممي )بكالكريكس

 

 :(2006، اعبادعبيد )دراسة 8-
 ".بعناان :" مستاى اإلبداع لدى القادة التربايين في مديريات التربية االتعميم في اقأردن

لى مستكل اإلبداع اإلدارم لدل القادة التربكييف في مديريات إىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
، كالمؤىؿ العممي، بعض المتغيرات المستقمة )الخبرة لى أثرإكالتعرؼ ، التربية كالتعميـ في األردف

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطكير أداة لقياس اإلبداع ، كالمنطقة( عمى مستكل اإلبداع اإلدارم
كأظيرت نتائج لمدراسة ، ( فردان 264)كتككنت العينة مف ، ك.(81)اإلدارم كبمغ معامؿ الثبات ليا 

فركقان ذات داللة إحصائية في كأف ىناؾ ، أف مستكل اإلبداع اإلدارم لدل القادة التربكييف مرتفع
كما أظيرت ، ىؿ العممي كلصالح حممة الدكتكراهتعزل لممؤ ك مجاؿ حؿ المشكبلت كتشجيع اإلبداع 

كفي مجاؿ االتصاالت كجكد فركؽ في مجاؿ ركح المجازفة تبعان لمتغير المنطقة لصالح الكسط 
 .لصالح الشماؿ

 
 ( .2005القرشي ،  (  دراسة 9-

 "السعودية الجامعات في التنظيمي والمناخ اإلبداعية القيادة: "  بعنوان

 :إلى الدراسة تكىدف
 المعاصر ماإلدار  الفكر ضكء في التنظيمي كالمناخ اإلبداعية القيادة بيعةط عمى التعرؼ-1
 .السعكدية بالجامعات التنظيمي كالمناخ اإلبداعية القيادة بيف العبلقة عف ؼالكش -2

 .السعكدية الجامعات في السائد التنظيمي كالمناخ اإلبداعية القيادة عكاق رصد-3
( قائد مف القيادات األكاديمية في جامعة أـ القرل  439كالتي طبقت عمى عينة مككنة مف ) 

 ، جامعة الممؾ سعكد ، جامعة الممؾ فيصؿ .
 :إلى الدراسة تكتكصم
 - الدراسة عمجتم في متكسطة بدرجة تمارس اإلبداعية القيادة سمات عجمي  -1
 .الدراسةع مجتم في متكسطة بدرجة تمارس التنظيمي المناخ أبعاد عجمي ك  -2
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 القيادة سمات مف كؿ بيف .ك. 5داللة مستكل عند إحصائية دالة يوط ارتبا عبلقة ؾىنا -3
 .التنظيمي المناخ كأبعاد اإلبداعية

 :يمي بما الدراسة كتكصي
 .أعمى إبداعية سمات مف بو فيتمتعك  لما تبعا القادة باختيار االىتماـ -1
 مساعدة األبعاد أكثر ككنيا البحث في ككرةذالم التنظيمي المناخ أبعاد بممارسة االىتماـ -2

 إبداعيا سسيؤ الم المناخ جعؿ عمى
 القيادة ممحكر  كفي مالنظر  ارطاإل تحديد في الدراسة هذى مف الحالية الدراسة تكاستفاد

 .الدراسة استبانة في العبارات ضبع كاستخداـ ، التنظيمي كالمناخ اإلبداعية

 
 :( 2005، دراسة )لبد10-

 بعناان " دار مديري المدارس الثاناية الحكامية بتشايع التعميم اإلبداعي بمحافظات غزة".
، داعيلى كاقع دكر مديرم المدارس الثانكية في تشجيع التعميـ اإلبإىدفت الدراسة لمتعرؼ 

-2004(كمديراف المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمعاـكقد تككف مجتمع الدراسة مف مديرم 

ف المدارس الثانكية مديران كمديرة م 92مديران كمديرة كتككنت عينة الدراسة مف 105كعددىـ (2005
 .بمحافظات غزة

 .كأداة لمدراسة االستبانة كأستخدـالباحث المنيج الكصفي التحميمي  ستخدـا

 :تاىمت الدراسة لمنتائج التالية 

بالممارسات التي يتبعيا  α = 0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ال -
 .تعمـ اإلبداعي ترجع لمتغير الجنسالمدارس الثانكية الحككمية لتشجيع ال كمدير 

بالممارسات التي يتبعيا  α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
 .بداعي ترجع لمتغير المؤىؿ العمميالحككمية لتشجيع التعمـ اإل المدارس الثانكية كمدير 

بالممارسات التي يتبعيا  α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
 .لجنسالمدارس الثانكية الحككمية لتشجيع التعمـ اإلبداعي ترجع لمتغير ا كمدير 

 :أاىت الدراسة إل 
 .المدارس الثانكية في محافظات غزةير زيادة برامج التأىيؿ لمد -1
 الثانكية لرفع كفايتيـ التعميميةعقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس  -2
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 :(2004، عساف)دراسة 11-
 بعناان :" ااصع اإلبداع امعاصاتو لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض".

 :ل إىدفت الدراسة إل  التعرف 

 بمدينة الرياض.مستكل اإلبداع لدل مديرات المدارس  -

د مف قدرتيف عمى اإلبداع المعكقات التي ترل مديرات المدارس بمدينة الرياض أنيا تح -
 .اإلدارم

 .م لمديرات المدارس بمدينة الرياضكاقع اإلبداع اإلدار  -

كير مستكل المقترحات التي ترل مديرات المدارس بمدينة الرياض أنيا تسيـ في تط -
 .اإلبداع اإلدارم لدييف

كاعتمدت الدراسة في تناكليا عمى المنيج الكصفي كاالستعانة بأداة االستبانة التي تـ تطبيقيا 
كأشارت أىـ نتائج الدراسة إلى أنو ، ( مشرفة إدارية بمدينة الرياض113كعدد )، ( مديرة699)عمى 

المستكل )ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف مستكل اإلبداع لدل مديرات المدارس كفقان لمتغير 
كأف أىـ المعكقات التي تحد مف ، (التخصص، العمر، المرحمة، نكع المدرسة، الخبرة، التعميمي

، معايير تقييـ األداء، كعدـ كفاية الحكافز، اإلبداع لدل مديرات المدارس ىي غياب الحرية
 .كغياب دعـ القيادة اإلدارية، كضغكط العمؿ

 
 (2004، دراسة )صساس12-

اعالصتيا  االبتكاريةت المعممين لدراة ممارسة مديري مدارسيم لمقيادة بعناان " تقديرا
 .بدراة رضا المعممين عن تمك الممارسات "

ىدؼ الدراسة التعرؼ إلى تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مدارسيـ لمقيادة االبتكارية 
 :اكانت نتائج الدراسة كالتالي ، كعبلقتيا بدرجة رضا المعمميف عف تمؾ الممارسات

 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تشير لبلختبلؼ في درجة العبلقة بيف الرضا كالقيادة  -

تعزل لمتغير النكع االجتماعي كلمصمحة اإلناث في ك كلكؿ بعد مف أبعادىا ، بتكارية ككؿالا
 .عينة الدراسة
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درجة العبلقة بيف الرضا كالقيادة  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تشير إلى االختبلؼ في -
تعزل لمتغيرم ك (مركنة، خبلفة، أصالة)االبتكاريةبتكارية ككؿ كبيف الرضا كأبعاد القيادة الا

 .المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة
كقد أكدت عمى ، مميف ممف ىـ في درجة البكالكريكسكقد أكصت الدراسة بضركرة تأىيؿ المع

كأكصت بضركرة تعزيز العبلقة بيف المدارس ، ريب لمبرامج المختمفةاؿ أثر التدضركرة متابعة انتق
 .رات المختمفة كتعميـ المبدع منياالثانكية لئلفادة مف الخب

 
 :(2004، مغااري)دراسة 13-

 بعناان :"اإلبداع اإلداري مدخل لفعالية المدرسة الثاناية العامة ".  
الثانكية العامة لئلبداع االدارم داخؿ تحديد ممارسات إدارة المدرسة إلى ىدفت الدراسة 

كقد استخدمت الباحثة المنيج ، المدرسة الثانكية العامة مف أجؿ الكصكؿ إلى إدارة مدرسية فعالة
 .كاستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة، الكصفي

 :امن أىم النتائج التي تاىمت إلييا الدراسة ما يمي 

: ابة العناصر األساسية المككنة لوأك التي تعد بمثأف المقكمات األساسية لئلبداع اإلدارم  - أ
 .العمؿ كفريؽ، االنتماء التنظيمي  الحؿ اإلبداعي لممشكبلت

ة إدارة المدرسة الثانكية مف أىـ ممارسات اإلبداع االدارم التي بإمكانيا أف تحقؽ فعالي - ب
االتصاؿ ، تإدارة الكق، تفكيض السمطة، اركة في اتخاذ القرارات المدرسية: المشالعامة
تشجيع ممارسات األساليب ، المخاطرة المحسكبة، االىتماـ بالعبلقات اإلنسانية، الفعاؿ

 .ة لؤلفراد المبدعيف داخؿ المدرسةتقديـ الحكافز المادية كالمعنكي، ة كالمبدعةاإلدارية الحديث
 رم داخؿ المدارستكصمت الدراسة أيضان إلى أف ىناؾ معكقات كميسرات لئلبداع اإلدا - ت

 الثانكية العامة.

 
 :(2003، دراسة )حرمي14-

 بعناان " معاصات اإلبداع اإلداري لمدارس التعميم الثاناي في سمطنة عمان " 
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الدراسة إلى مدل ممارسة أسس اإلبداع اإلدارم الفعاؿ لمدارس التعميـ في سمطنة  تىدف
التعرؼ عمى درجة كجكد ككذلؾ ، كمساعدييـ كالمعمميف بيا، مف كجية نظر مديرم المدارس عماف

 ، س التعميـ الثانكم في سمطنة عمافمعكقات اإلبداع اإلدارم بمدار 
 :نتائج ىذه الدراسة ما يمي  أىماكان من 

تعزل ك أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  -
 .لتعميمية عمى جميع أبعاد الدراسةلتغير المنطقة ا

تعزل لمتغير ك ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تكجد ف -
 .كالمعكقات التنظيمية، ت الشخصية: المعكقامى بعدمع االجتماعيالنكع 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى بعد  -
الخبرة ، المسمى الكظيفي، )المؤىؿ العمميتعزل لمتغيرات ك قط المعكقات الشخصية ف

المعكقات التنظيمية دم )( بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى بعاإلدارية
 .(رات البيئية تعزل لتمؾ المتغيراتكالمتغي

 

 :( 2003، عداانيدراسة )15-
بدالة بعناان " مستاى الممارسات اإلبداعية لدى مديري المدارس الثاناية الحكامية 

 .الكايت اعالصتو ببعض المتغيرات "
لى مستكل اإلبداعات اإلدارية لدل عينة مف مديرم إكقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
لى العكامؿ التي تؤثر عمى مستكل إككذلؾ التعرؼ ، المدارس الثانكية الحككمية بدكلة الككيت

 .الممارسات اإلبداعية لمديرم المدارس الثانكية
 :اصد تاىمت الدراسة إل  النتائج التالية 

% مف عينة الدراسة في 18% مف أفراد عينة الدراسة ىف في فئة غير مبدع ك 25أف  -
 .البية العظمى عند المعدؿ المطمكب% ىي الغ57فئة دكف المعدؿ بينما 

 (المؤىؿ العممي، الخبرة، حصائية لمتغيرات الدراسة )الجنسعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ -
الثانكية الحككمية بدكلة  في ممارسات مستكل الممارسات اإلبداعية لمديرم المدارس

 .الككيت
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 : (2002، دراسة )خطاطبة16-

بعناان " مستاى اإلبداع اإلداري مديري المدارس الثاناية الحكامية في اقأردن من ااية 
 .نظرىم"

المدارس الثانكية الحككمية كىدفت الدراسة إلى قياس مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم 
( مدير مف مديرم 42األردنية مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية كأجريت الدراسة عمى )

 .سمكب االستبيانات إلجراء الدراسةالمدارس الحككمية في محافظات األردف كاستخدمت الدراسة أ

يث احتؿ مجاؿ أظيرت نتائج الدراسة تكفر اإلبداع اإلدارم في المجاالت األربعة ح
( كفي المرتبة الثانية مجاؿ مظاىر 3,63)المرتبة األكلى  االتصاؿمظاىر اإلبداع اإلدارم في 

( كفي المرتبة الثالثة مجاؿ مظاىر اإلبداع في 3,55اإلبداع اإلدارم في التكجيو بمتكسط )
انت بمتكسط ( أما مجاؿ مظاىر اإلبداع اإلدارم في اتخاذ القرار فقد ك3,50)التخطيط بمتكسط 

( كما أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تصكرات مديرم المدارس 3,38)
تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي في حيف تكجد ك عف مستكل اإلبداع اإلدارم في التكجيو كاالتصاؿ 

اتخاذ  فركؽ ذات داللة إحصائية في تصكرات مديرم المدارس عف مستكل اإلبداع في التكجيو في
ذات داللة إحصائية  ان كما بينت أف ىناؾ فركق، القرار كالتخطيط كاالتصاؿ تعزل إلى المؤىؿ العممي

في تصكرات مديرم المدارس عف مستكل اإلبداع اإلدارم في التكجيو كاتخاذ القرار كالتخطيط 
ف مستكل تعزل إلى متغير المنطقة في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التصكرات عك 

 .اإلبداع في االتصاؿ تعزل إلى متغير المنطقة

 
 :(2002دراسة )الرحاحمة ، 17-

بعناان " إدارة الاصت اعالصتيا بالقيادات اإلبداعية لدى مديري امديرات المدارس الثاناية 
 الحكامية " .

 لدل االبداعية االدارة مستكل ككذلؾ الكقت إدارة مستكل عمى الكقكؼ الى سةار  دال ىدفت
 . كمديرة مديرا (  (236سةراالد عينة ،كانت عماف بمحافظة الثانكية المدارس يراتمد

 عبلقة ىناؾ اف كبينت المديريف مف اعمى االبداعية القيادة في المديرات اف الدراسة نتائج كانت
 القيادة كانت ما كؿتميزا  اكثر الكقت ادارة كانت ما فكؿ االبداعية كالقيادة الكقت ادارة بيف ايجابية

 .اعمى بمستكل تمارس االبداعية
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 : (1992، عمري (دراسة18-

 .""العالصة بين السماك القيادي لمدير المدرسة امستاى ثقة المعممين بو: بعناان

كما ، لى العبلقة بيف ىذا السمكؾ كفعالية المدير مف كجية نظر المعمميفإىدفت لمتعرؼ 
المؤىؿ العممي لممعمـ  : كىذه المتغيرات ىي، الذاتية لممعمـثر بعض المتغيرات أىدفت لمكشؼ عف 

 معممان (202)كتككنت عينة الدراسة مف .كجنسو كخبرتو التربكية كمستكل المدرسة التي يعمؿ بيا
مدرسة ك استخدـ (264)ربد تـ اختيارىـ مفإكمعممة يعممكف في مديرية التربية كالتعميـ لمحافظة 

 :ؾ القيادم كدلت نتائج الدراسة عمى ما يميالباحث استبانة لكصؼ السمك 

مع سمكؾ   (α= 0.05)عمى مستكل إحصائيان  داالن  إف ثقة المعمـ بالمدير ترتبط ارتباطان  -1
كالمتسـ باالعتبارية كمع جنس المعمـ كخبرتو في . المدير القيادم المتسـ بكضع إطار لمعمؿ

ممارسة المدير لنكعي السمكؾ القيادم  ف ثقة المعمـ بمديره تزداد بزيادةأك ، المدرسة الحالية
 .لممدير

ىناؾ عبلقة قكية بيف السمكؾ القيادم المتسـ بكضع إطار العمؿ كالسمكؾ المتسـ  -2
زادت ، نو كمما زادت ممارسة القائد ألم مف ىذيف النكعيفأمما يدؿ عمى .باالعتبارية

 .ممارستو لمنكع اآلخر

 بالجنس كالخبرة التربكية لممعمـ كسمبيان  يجابيان إأما السمكؾ المتسـ باالعتبارية فقد ارتبط  -3
 ف السمكؾ االعتبارم أكثر شيكعان أك α= 0.05))المدرسة بداللة إحصائية عمى مستكل بمستكل

في المدارس األساسية منو في  كأكثر شيكعان ، في مدارس الذككر مف في مدارس اإلناث
التربكية األطكؿ سمكؾ مديرييـ بأنو أكثر كما يرل المعممكف ذكك الخبرات ، المدارس الثانكية

ف السمكؾ المتسـ بكضع إطار لمعمؿ لـ أك ، اعتبارية مما يراه زمبلؤىـ ذكك الخبرة األقصر
 .يرتبط ارتباطا داال إحصائيا مع أم مف المتغيرات الذاتية لممعمـ

 ضع: ك ط كىماإف الفاعمية اإلدارية لممدير تربط ارتباطنا ميمنا بمتغيرم السمكؾ القيادم فق -4
رتيب أم أف ( عمى الت0.66).(0.65االرتباط ) حيث كاف معامبلن ، كاالعتبارية، إطار لمعمؿ

أف  إحصائية. كتبيفبأم مف المتغيرات الذاتية لممعمـ بداللة  رتبط ثنائيان الفاعمية اإلدارية لم
مف ىذا  % 43 في شرح التبايف في الفاعمية حيث فسر كبر أثران أالسمكؾ االعتبارم كاف 

 التبايف.
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 :الدراسات اقأانبية ( أ
 :(Watters, James J. 2012)دراسة ايمس1-

Innovative Leadership by School Principals. 

 ". :"القيادة المبتكرة من صبل مديري المدارس بعناان
مذيف ثنيف مف مديرم المدارس الثانكية الاللى إستراتيجيات القيادة إىدفت الدراسة لمتعرؼ 

كتستند الدراسة عمى البيانات التي تـ ، ا التكنكلكجيا المعمكمات  كاالتصاالت بالمدارساستخدم
كقد تـ ، جمعيا مف خبلؿ المقاببلت مع مديرم المدارس كالمعمميف كاستخداـ الكثائؽ كالمبلحظات

ستراتيجيات لتحقيؽ أقصى قدر مف التأثير عمى أعضاء ىيئة التدريس لدمج ااستخداـ ثبلث 
 .كنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في ممارسات التدريس كالتعمـت

 :اكانت ىذه اإلستراتيايات ىي 
 .تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لتنفيذ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تدريسيـ -

دعـ لتمبية الحاجة المادية كالبشرية لمعامميف في التدريس باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  -
 كاالتصاالت.

تكفير اإلرشادات كالتكجيو ألعضاء ىيئة التدريس في كيؼ كلماذا يجب أف يتـ تنفيذ مثؿ ىذه  -
 .السمككيات كالممارسات

 :اصد تم التاىل لنتائج من ىذه الدراسة اىي 

 قتراح نمكذج قيادة لمتغيير المبتكرة.ا -
 .في الفصكؿ الدراسية تصاالتالكشفت الدراسة القيكد في تنفيذ تكنكلكجيا المعمكمات كا -
 ستراتيجيات التي تحتاج مديرم المدارس العتمادىا.اليقدـ نظرة ثاقبة لمزيد مف ا -

  
 :( Petersen , Cindy L. 2009)دراسة سيندي 2-

Innovation and the public school system : key elements and strategies 

utilized by superintendents to lead innovation in California school 

districts.                        

ستراتيايات اقأساسية التي تستخدميا مدراء القيادة المبتكرة في مديريات البعناان:" العناىر اا
 .ية كاليفارنيا "التربية االتعميم باال
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لى عناصر االبتكار األكثر أىمية لمقيادة كما يراىا المدراء كتحديد إىدفت الدراسة لمتعرؼ 
ة مف كجية نظر المدراء كتحديد العكائؽ التي تحكؿ دكف ستراتيجيات دعـ العناصر الرئيسا ككصؼ

 .قيادة االبتكار مف كجية نظر مدراء كاليفكرنيا
 .كأجريت مقاببلت مع خمسة مدراء، كالية بكاليفكرنيا 21استخداميا مف كعينة الدراسة تـ 

كالعمؿ عمى ، ككاف مف أىـ النتائج ىك بناء عبلقات بقيادة االبتكار كالتركيز عمى العبلقات الداخمية
القياـ عمة تحديث ، ربط المدراء في المجتمعات المحمية عف طريؽ انترانت لتبادؿ أفضؿ الممارسات

 .قياـ المدراء بالتدريب عمى االبتكار، ستراتيجيات االبتكارالدراسي ليشمؿ عناصر ك المنيج ا
 

 :(Fuentes , 1996دراسة فانتس )3-
Administrative leadership for the development of change and 

innovation. " 

 " القيادة اإلدارية لتنمية التغيير ااإلبداع ".  بعناان :

مف خبلؿ ، لمتركيز عمى القيادة اإلدارية مف أجؿ تنمية التغيير كاإلبداعىدفت الدراسة 
، لكيكيانا، تكساس، برنامج خاص طبؽ عمى عدد مف المدارس األمريكية بكاليات أركنساس

كجمعت بياناتيا مف خبلؿ المقاببلت كاالستبيانات كالمبلحظات كتكاممت ، أككبلىكما، نيكمكسيكك
، بعض لكضع تصكر عممي لتحسيف األداء لدل قيادات ىذه المدارسىذه األدكات مع بعضيا ال

ككضعت ىذه الدراسة مجمكعة مف التكصيات التي ، كما تشممو مف مديريف تربكييف كمساعديف
 يمكف أف تفيد ىذا المجاؿ متى عمؿ بيا.

 : (Ekvall,1996)إيكفال دراسة4-

""Institutional climate for creativity and innovation 

 .بعناان" المناخ المؤسسي لإلبداع ااالبتكار "
كمعرفة صبلحية ىذه األداة عند ، كىدفت الدراسة إلى تصميـ أداة لقياس المناخ اإلبداعي

كتقديـ بعض التكجييات الستخداميا بغرض التدخؿ ، التطبيؽ كمدل تفعيميا لمنظاـ المؤسسي
 :ت النتائج إل  اأشار ، لتحفيز اإلبداع كاالبتكار المؤسسي

 أف المناخ ىك أىـ ىذه المتغيرات المؤسسية بالنسبة لبلبتكار. -

 .بتكارية لممؤسسةالالنزعة الرسمية ليا أثر مانع يجعميا تقمؿ مف القدرة ا -
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كلكف يبدك أف ليا ، ألم منيما بحد ذاتو أثر ذك داللةكضكح اليدؼ كاالحترافية قد ال يككف  -
المساعدة عمى تكفير مناخ  المناخ اإلبداعي أك كإحدل القكلإسيامان إيجابيان كجزء مف 

 .إبداعي

 ىناؾ عبلقة قكية جدان بيف نمط القيادة كالمناخ. -

 .رمناخ الذم يقمع اإلبداع كاالبتكامع ال اإلبداع أف نظـ اتخاذ القرار البالغة المركز -

 .راطية الجامدة مف معكقات اإلبداعأف البيركق -

 : ((BROWN, 1995 دراسة براان5-
Check driving behavior with principals of secondary schools Filipino-

Americans in public schools in California. 

فحص سماك القيادة لدى مديري امديرات المدارس الثاناية اقأمريكيين من أىل فمبيني "  بعناان:
  "في المدارس الحكامية في االية كاليفارنيا

كتـ تحميؿ ، كىدفت ىذه الدراسة لفحص سمكؾ مدراء المدارس الثانكية بكالية كاليفكرنيا
كاستخدـ الباحث في ذلؾ األسمكب الكصفي لبلستفادة مف ، اتجاىات المديريف كاعتقاداتيـ كقيميـ

أف كأظيرت نتائج الدراسة  .(مديرا أمريكيا مف أصؿ فمبيني39مسح كمقابمة أفراد العينة البالغة)
المديريف األمريكييف مف أصؿ فمبيني أظيركا المزايا القيادية الضركرية لممؤسسات الناجحة ككشفت 

 .الدراسة كذلؾ قيـ كاعتقادات كممارسات جذكر الثقافة

 : (lester ,  1993دراسة  ليستر )6-
Identifythe skills needed tomanthe school administration, who is the 

function ofschool leadershipto meet theatheist  And  the twentieth 

century. 

 

" تحديد الميارات البلزمة لرجؿ اإلدارة المدرسية الذم يشغؿ كظيفة قيادية بالمدرسة  :بعناان 
 لمكاجية القرف الحادم كالعشريف ".

لذم يشغؿ كظيفة كاىتمت ىذه الدراسة "بتحديد الميارات البلزمة لرجؿ اإلدارة المدرسية ا
 ةاناالستبكطبقت ، لمكاجية القرف الحادم كالعشريف" كذلؾ، نائب مدير(–قيادية بالمدرسة )مدير 

( فردان شممت جميع المراحؿ التعميمية 280كأداة لجمع البيانات مف الميداف عمى عينة بمغت )
 ثانكم أعمى(. –فانكم ألدنى  –المختمفة )ابتدائي 

 :اتاىمت إل  عدة نتائج كان من أبرزىا 
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كفي النياية ، المحمي ككذلؾ العبلقات اإلنسانيةإقرار أفراد العينة بأىمية ميارات االتصاؿ بالمجتمع 
حددت الدراسة احتياجات أفراد العينة مف المكضكعات التي تسيـ في رفع كفاءة المديريف مستقببلن 

تطبيقات ، ميارات االتصاؿ بالمجتمع المحمي، اذ القراراتخ، مع التركيز عمى مكضكعات القيادة
 .سية  ميارات العبلقات اإلنسانيةالحاسكب في اإلدارة المدر 

 

 :ثانيًا : دراسات تتعمق بسماك المااطنة التنظيمية 
 الدراسات العربية : ( أ
 : (2012، ىرايرة)دراسة  -0

التحايمية اعالصتيا بمستاى سماك بعناان:" دراة ممارسة مديري المدارس الثاناية لمقيادة 
 المااطنة التنظيمية ".

لى درجة العبلقة بيف ممارسة مديرم المدارس الثانكية إىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ لمقيادة التحكيمية كمستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل 

، ( معممان كمعممة331)كقد تككنت عينة الدراسة مف ، المعمميفمعممي تمؾ المدارس مف كجية نظر 
كاألىمية ، كاالنحرافات المعيارية، كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة فقد تـ حساب المتكسطات الحسابية

 .االنحداركنمكذج تحميؿ ، كمعامؿ االرتباط بيرسكف، النسبية
 :اكشفت نتائج الدراسة عم  أن 

مدارس لمقيادة التحكيمية مف كجية نظر المعمميف كاف متكسطان أف درجة ممارسة مديرم ال -
 ، ك.(45( كانحراؼ معيارم )3ك32)بمتكسط حسابي 

بمتكسط حسابي  ؾ المكاطنة التنظيمية كاف متكسطان أف درجة ممارسة معممي المدارس لسمك  -
 .ك.( مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ42)( كانحراؼ معيارم 3ك39)

عالية كمكجبة كدالة إحصائيان بيف درجة ممارسة مديرم المدارس لمقيادة  ارتباطيوعبلقة كجكد  -
 .التحكيمية كمستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المعمميف

 : (2008، محارمة)دراسة  -2
 بعناان:" سماك المااطنة التنظيمية في اقأايزة الحكامية القطرية ".
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المكاطنة التنظيمية كأثر مجمكعة مف العكامؿ ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل سمكؾ 
كبمغت عينة الدراسة ، الشخصية كالكظيفية في ذلؾ المستكل لدل مكظفي األجيزة الحككمية القطرية

 :اكشفت نتائج الدراسة ، ( فردان 266)

 .كجكد درجة متكسطة نسبيان لمستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل أفراد عينة الدراسة -
ت ذات داللة إحصائية في مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية بشكؿ عاـ لدل كجكد اختبلفا -

ككانت االختبلفات لصالح ، مكظفي األجيزة الحككمية القطرية تبعان لمتغير جنس المكظؼ
 اإلناث 

 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية تبعان لمتغير الخبرة -
 .داللة إحصائية يعزل لمتغير المؤىؿ العمميعدـ كجكد فركؽ ذات  -
 : (2007، الزىراني)دراسة  -2

" سماك المااطنة التنظيمية لدى معممي مدارس التعميم العام الحكامية بمدينة ادة من  : بعناان
 نظر مديري امعممي تمك المدارس ".ااية 

مدارس التعميـ ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل معممي 
 .ان ( معمم786ك ) ان مدير  (289كقد تككنت العينة مف )، العاـ الحككمية لمبنيف بمدينة جدة

 :اتاىمت الدراسة إل  النتائج التالية 

يرل المديركف أف مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المعمميف بصفة عامة ىك مستكل  -
 .متكسط

نة التنظيمية كفؽ تكرار ممارسة سمككيات المكاطيرل المديركف أف المعمميف يميمكف إلى  -
اإليثار كأخيران الركح  يميو السمكؾ الحضارم ثـ كعي الضمير ثـ، الترتيب التالي: الكياسة

 .الرياضية
 .نة التنظيمية لدييـ ىك مستكل عاؿيرل المعممكف أف مستكل سمكؾ المكاط -
ف كجدت فيي ضعيفة بيف العكامؿ الشخصية ألفراد عينة الدراسة  ارتباطيوعدـ كجكد عبلقة  - كا 

، الركح الرياضية، سمكؾ المكاطنة التنظيمية التالية: الكياسةكرؤيتيـ لممارسة المعمميف ألبعاد 
 .الحضارمالسمكؾ ، كعي الضمير

 : (2007، السحيمات)دراسة  -2
قأردن اعالصتو الثاناية العامة في امية لدى معممي المدارس ي" سماك المااطنة التنظ:بعناان

 بأدائيم الاظيفي" 
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لى درجة ممارسة معممي المدراس الثانكية لسمكؾ المكاطنة التنظيمية إىدفت إلى التعرؼ 
معمـ كمعممة (300)مدير كمديرة ك (300)كاشتممت عينة الدراسة عمى، كعبلقتيما بأدائيـ الكظيفي

مت أداة ناييكؼ ك مكرماف المترجمة إلى العربية لقياس كاستخد .في المدارس الثانكية في األردف
 ((Niehoff&Moorman,1993 سمكؾ المكاطنة التنظيمية

كما ، كأظيرت النتائج أف ممارسة معممي المدارس لسمكؾ المكاطنة التنظيمية جاءت مرتفعة
بيف درجة ممارسة المعمميف لسمكؾ المكاطنة كمستكل  مكجبة دالة إحصائيان  أظيرت أف ىناؾ عبلقةن 

 .أدائيـ الكظيفي

 :( 2006، ريان)دراسة  -1
" سماك المااطنة التنظيمية االثقة المتبادلة اأثرىما عم  أداء العاممين في القطاع  :بعناان

 المىرفي اقأردني ".

العاميف في لى مدل كجكد سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل إىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
باإلضافة إلى مدل تكافر الثقة المتبادلة بيف العامميف كرؤسائيـ ، القطاع المصرفي األردني
 ، ( رئيسان 82)( مرؤكس ك500)كبمغت عينة الدراسة ، المباشريف في ىذا القطاع

 :اأظيرت الدراسة النتائج اآلتية 

درج ضمف ما يعرؼ بسمكؾ يبدم العاممكف في القطاع المصرفي األردني سمككان متميزان ين
كيؤثر كؿ مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية كالثقة المتبادلة بيف العامميف كرؤسائيـ ، المكاطنة التنظيمية

كما تؤثر الثقة المتبادلة ، المباشريف طرديان في مستكل أداء العامميف في القطاع المصرفي األردني
 .يةطرديان في إظيار العامميف لسمكؾ المكاطنة التنظيم

 :( 2006، دراسة )ىندااي -1
"العدالة التنظيمية اأداء المعممين لسماك المااطنة التنظيمية بالمدارس الثاناية العامة  : بعناان

 في مىر ".

نمكذج نظرم مفسر لمعبلقات القائمة بيف العدالة التنظيمية كأداء  اقتراحىدفت الدراسة إلى 
، عف مستكل تقييـ المعمميف لمعدالة التنظيمية كالكشؼ، المعمميف لسمكؾ المكاطنة التنظيمية

مدل  اختباركمف ثـ ، كمستكل أدائيـ لسمكؾ المكاطنة التنظيمية بالمدارس الثانكية العامة في مصر
المعمميف لسمكؾ المكاطنة  كأداءتطابؽ النمكذج النظرم لكاقع العبلقات القائمة بيف العدالة التنظيمية 

 .ة العامة في مصرالتنظيمية بالمدارس الثانكي
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الباحث المنيج الكصفي القائـ عمى كصؼ كتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف  ستخدـاكقد 
ستبانة( كالتي تـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية مف معممي المدارس الخبلؿ تطبيؽ أداة الدراسة )ا
مف ثماني محافظات كتكصمت الدراسة  اختيارىـ( معمـ تـ 1083الثانكية العامة بمغ حجميا )

 :إل  عدة نتائج منيا الميدانية 

أف مستكل أداء المعمميف لسمكؾ المكاطنة التنظيمية بالمدارس الثانكية العامة في مصر  -
 .مرتفع

، أف جميع أبعاد سمكؾ المكاطنة التنظيمية بالمدارس الثانكية العامة في مصر مرتفعة -
يميو أداؤىـ لسمكؾ ، ء المعمميف لسمكؾ المكاطنة نحك الزمبلءىك أدا ارتفاعان ككاف أكثرىا 

 .كأقميا سمكؾ المكاطنة نحك المدرسة، المكاطنة نحك الطبلب
أف ىناؾ تأثيران مكجبان داالن إحصائيان لمعدالة التنظيمية عمى أداء المعمميف لسمكؾ المكاطنة  -

راؾ المعمميف لمعدالة التنظيمية فكمما زاد إد، بالمدارس الثانكية العامة في مصرالتنظيمية 
ب كنحك زمبلئيـ كنحك المدرسة زاد كتحسف أداؤىـ لسمكؾ المكاطنة التنظيمية نحك الطبل

 .ككؿ
المعمميف لسمكؾ المكاطنة  أداءأف مشاعر العدالة تؤثر بصكرة مستقمة تأثيران مباشران عمى  -

 .التنظيمية نحك المدرسة
 :( 2006، ميدي)دراسة  -7

ن لسماك المااطنة التنظيمية بالمدارس الثاناية العامة يمالعدالة التنظيمية اأداء المعم" بعناان :
 في مىر ".

ىدفت الدراسة اقتراح نمكذج نظرم مفسر لمعبلقات القائمة بيف العدالة التنظيمية كأداء 
، التنظيميةقييـ المعمميف لمعدالة كالكشؼ عف مستكل ت، ف لسمكؾ المكاطنة التنظيميةالمعممي

كمف ثـ اختبار مدل ، بالمدارس الثانكية العامة في مصركمستكل أدائيـ لسمكؾ المكاطنة التنظيمية 
تطابؽ النمكذج النظرم لكاقع العبلقات القائمة بيف العدالة التنظيمية كأداء المعمميف لسمكؾ المكاطنة 

 .بالمدارس الثانكية العامة في مصرالتنظيمية 
 :ل  النتائج التالية اتاىمت الدراسة إ

أف مستكل أداء المعمميف لسمكؾ المكاطنة التنظيمية بالمدارس الثانكية العامة في مصر  -
 .مرتفع
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ككاف ، ألف جميع أبعاد سمكؾ المكاطنة التنظيمية بالمدارس الثانكية في مصر مرتفعة -
ـ لسمكؾ داؤىيميو أ، مميف لسمكؾ المكاطنة نحك الزمبلءأكثرىا ارتفاعان ىك أداء المع

 .أقميا سمكؾ المكاطنة نحك المدرسةك ، المكاطنة نحك الطبلب
أف ىناؾ تأثيران مكجبان داالن إحصائيان لمعدالة التنظيمية عمى أداء المعمميف لسمكؾ المكاطنة  -

بمعنى أنو كمما زاد إدراؾ المعمميف لمعدالة ، بالمدارس الثانكية العامة في مصرالتنظيمية 
ب كنحك زمبلئيـ أداؤىـ لسمكؾ المكاطنة التنظيمية نحك الطبل التنظيمية زاد كتحسف
 .كنحك المدرسة ككؿ

 :(2005، الاراحي)دراسة   -8
"العاامل المؤثرة في سماك المااطنة التنظيمية لدى العاممين في المديريات العامة  : بعناان

 .لمتربية االتعميم بسمطنة عمان"

لقاء الضكء عمى األسس الفكرية ليذا ، التنظيميةاستيدفت الدراسة إبراز مفيـك المكاطنة  كا 
ثـ التعرؼ إلى العكامؿ ، المختمفة كفكائده كالعكامؿ المؤثرة فيو الكاردة في األدبيات السمكؾ بأبعاده

لدل العامميف في المديريات العامة لمتربية كالتعميـ في سمطنة عماف كدرجة  المؤثرة في ىذا السمكؾ
مجمكعة مف اإلجراءات لتفعيمو لدييـ. كقد تـ جمع بيانات الدراسة عف  لكضعكذلؾ تمييدا ، تأثيرىا

كما تـ ، بسمكؾ المكاطنة التنظيمية باإلضافة إلجراء دراسة ميدانية طريؽ تحميؿ األدبيات المتعمقة
(مف رؤساء األقساـ كالمكظفيف في 318التي طبقت عمى ) تصميـ أداتيف لمدراسة ىما: االستبانة

كبطاقة المقابمة التي تـ ، كذلؾ بعد التحقؽ مف صدقيما كثباتيما، طؽ بسمطنة عمافجميع المنا
كلمتحقؽ  .( مف مدراء العمكـ كنكابيـ كمدراء الدكائر كنكابيـ في عدد مف المناطؽ18تطبيقيا عمى )

مف أىداؼ الدراسة تـ استخراج المتكسطات الحسابية كالمتكسطات الحسابية المرجحة بعدد 
 (LSD) كاختبار، كاختبارات كتحميؿ التبايف األحادم، كالتكرارات كالنسب المئكية ،العبارات

 ، لممقارنات البعدية

  :كقد كشفت نتائج الدراسة الميدانية عما يمي 

 كبعض خصائص ، ككجكد المحط االجتماعي المساند، كالرضا الكظيفي، إف نكع الرقابة-1
 كالعدالة التنظيمية عكامؿ تؤثر بدرجة عالية عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية مف ، الكظيفة

 ، كجية نظر رؤساء األقساـ كالمكظفيف في المديريات العامة لمتربية كالتعميـ بسمطنة عماف
 ككجكد، كالقدرة القيادية، كتماسؾ مجمكعة العمؿ، بينما تؤثر بعض الخصائص الفردية
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 التطكعي بدرجة متكسطة عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية مف كجية نظر إجراءات تقييـ السمكؾ 
  .نفس الفئة 

فيما يتعمؽ بمتغيرات: (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة -2
 كذلؾ مف، ستبانةالكسنكات الخبرة لجميع محاكر ا، كمكاف النشأة، كالحالة االجتماعية، النكع

 .الفئة كجية نظر نفس 

(فيما يتعمؽ بمتغير المنطقة α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -3
 .كذلؾ مف كجية نظر نفس الفئة، محكر تماسؾ مجمكعة العمؿ ىعم، التعميمية

(فيما يتعمؽ بمتغير المؤىؿ α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  )-4
 محكرم "العدالة التنظيمية" ك "تماسؾ مجمكعة العمؿ" مف كجية نظر نفس الفئة. الدراسي عمى

ة نظر القيادات العميا ػػػػػػف كجيػػػمكؾ المكاطنة التنظيمية مػػػػػابقة عمى سػػػػػػػػػػتؤثر جميع العكامؿ الس -5
و عند الفئة ػػػػػعند ىذه الفئة عنة ػػػػف حيث األىميػػػػؿ مػػػػػؼ ترتيب العكامػػػػػػكلكف يختم، المديريات في

  .األكلى

 ف أىميا: ػػػػػػم، تكصمت الدراسة لعدد مف اإلجراءات المقترحة لتفعيؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية

اركة كالثقة ػػػػػناخ المشػػػالعمؿ عمى تنمية م، ديثةػػػػاليب الرقابية الحػػػػػػب القادة عمى األسػػػػتدري*
 المتبادلة

 ية ػػػػػػػػة النفسػػػػػػيف الحالػػػػػػػػماـ بتحسػػػػاالىت، ف مناخ التكتر كالقمؽػػػػػػؿ مػػػػػػكالتقمي، المكظفيف كالقيادةيف ػػػػػب 

 كظيفي ػػػػػػزاـ الػػػػة ركح الكالء كااللتػػػػػاالىتماـ بتنمي، ؿػػػػػكدة حياة العمػػػػج جػػػػػػبلؿ برامػػف خػػػػػكظفيف مػػػػػلمم
 امميف جميعا.لدل الع

 : (2005، دراسة )المعايطة -9

من ااية  "دراة ممارسة مديري المدارس الثاناية العامة في اقأردن لمعدالة التنظيمية: بعناان
 .نظر المعممين اعالصتيا بسماك المااطنة التنظيمية لمعممييم"

األردف لمعدالة درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية العامة في لى إىدفت الدراسة لمتعرؼ 
 .التنظيمية

تككنت عينة الدراسة  لمعممييـ "كقدمف كجية نظر المعمميف كعبلقتيا بسمكؾ المكاطنة التنظيمية 
كأظيرت نتائج الدراسة أف درجة ممارسة مديرم المدارس ، فمف المعممي(1010)مديرنا((72مف
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ممارسة معممي المدارس الثانكية كما أف درجة  .لمعدالة التنظيمية جاءت بدرجة متكسطة بشكؿ عاـ
اػػػكؿ عاـ جػػػػػػالعامة في األردف لسمكؾ المكاطنة التنظيمية بش   .اءت متكسطة أيضن

ة لمعدالة التنظيمية كدرجة ػػػػػدارس الثانكيػػػػة مديرم المػػػػػكبينت كجكد عبلقة مكجبة بيف درجة ممارس
ركؽ ذات داللة إحصائية في ػػػػػػػينت عدـ كجكد فكما ب .ممارسة سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف

ة ػػػف كجيػػمكؾ المكاطنة التنظيمية مػػػػػػػػػػػدرجة ممارسة معممي المدارس الثانكية العامة في األردف لس
دـ كجكد فركؽ تعزل ػػػػػكع، (ؤىؿ العمميػػػػػػػالم، الخبرة، سػػػالجن: )عزل لمتغيرات ػػػػتك ف ػديريػػػػػنظر الم

 .لمتفاعؿ بيف الجنس كالخبرة كالمؤىؿ العممي

 : (2000، زيدان)دراسة  -01
دراسة )بعناان :"سماك المااطنة التنظيمية لمعاممين في شركات صطاع العمال المىري " 

 .(تطبيقية

عدالة )ىدفػػػت الدراسػػػػػػػة لتحديد العبلقة بيف إحػػػػػساس العامميف بالعدالػػػػة التنظيمية كالتي تمثؿ في 
كالرضػػػػا الكظيفي كبيف سػػػػػػػػمككيات المكاطنػػػػػػػػػة  (التكزيع كعدالػػػػة االجراءات كعدالػػػة التعامبلت

سػػػػػتخدـ الباحث النمكذج خماسي األبعاد لسمككيات المكاطنػػػػػة التنظيميػػػػػػػػة كالذم اكقد ، التنظيميػػػػػػة
كقد تكصمت ، ثػػػار كالسػػػػػػػمكؾ الحضارم كااللتزاـ العاـ كالكـر كالركح الرياضيةيشػػػػػػػػػػػػتمؿ عػػػػػػػمى اإلي

نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة مكجبة ذات داللة إحصائية بيف العدالة التنظيمية المتمثمة في عدالة 
، يات المكاطنة التنظيميةالتكزيع كعدالة اإلجػػػػراءات كعدالػػػػػة التعامبلت كبيف األبعاد الخمسة لسػػػػػػػمكك

كجكد عبلقة ارتباط مكجبة ذات داللة إحصائية بيف الرضا الكظيفي المتمثؿ في الرضا عف العمؿ 
كجكد ، (الكـر كاإليثار كااللتزاـ العاـ)كبيف ثبلثة أبعاد فقط لسػػػػػػمككيات المكاطنة التنظيمية كىي 

الكظيفي المتمثؿ في الرضا عف الزمبلء كاألبعاد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بػػػػػيف الرضا 
كجكد عبلقة ارتباط مػػػػػػػكجبة ذات داللة إحصائية بيف ، الخمسة لسػػػػػمككيات المكاطنة التنظيمية

الرضا الكظيفي المتمػػػثؿ في الرضا عف الترقية كأربعػػػػػػػػة أبعاد لسمككيات المكاطنة التنظيمية ىي 
 .(لعاـ كالسمكؾ الحضارم)اإليثار كااللتزاـ ا

 :ب(الدراسات اقأانبية
 :( Mckenzie,Scott Gary  2011)دراسة ماكنزي  سكاتغاري  -1

The study of relationship between the three terms of reference of 

confidence and organizational citizenship for primary school teachers. 



 

 

84 

العالصة بين مراعيات ثالثة من الثقة االمااطنة التنظيمية لمعممي المدارس  بعناان: "دراسة
 االبتدائية.

لى العبلقة بيف مرجعيات ثبلثة مف الثقة كالمكاطنة التنظيمية لمعممي إىدفت الدراسة لمتعرؼ 
حيكية لى ثقة أعضاء ىيئة التدريس كالمكاطنة التنظيمية ىي الجكانب الإالمدارس االبتدائية كالتعرؼ 

ككاف التركيز الرئيػػسي في ىذه الدراسة ىك دراسة العبلقة بيف أبعاد الثقة ألعضاء ىيئة ، لممدارس
 التدريس كالمكاطنة التنظيمية مف قػػػبؿ المعمميف في مدرسة ابتدائية.

ككانت البيانات التي تػػػػػػـ ، مدرسة ابتدائية في جنكب كسط كالية تكساس 112تتألؼ العينة مف 
ككاف التركيز في التحميؿ عمى التصكر الكمي مف الثقة كالمكاطنة ، جمعيا مف المعمميف بشكؿ فردم

لقياس تصكرات أعضاء ىيئة  (تارتار –نكراف–التنظيمية كاستخدمكا مقياس )ىكم كتشانيف 
يرات كتـ استخداـ اإلحصاء الكصفي لجميع المتغ، التدريػػػػػػس مػػػػػػف الثقة كالمكاطنة التنظيمية

كحجػػػػػـ ، كالكضع االجتماعي كاالقتصادم لمطبلب، كحػػػػػساب معامػػػػػػبلت االرتباط لمرجعيات الثقة
المدرسػػػة مع المكاطنة التنظيمية كاستخدمت اختبارات عمى المتغيرات باستخداـ تحميؿ االنحدار 

 المتعدد.
 :اصد ظيرت النتائج التالية

كمػػػػػػػػا بالمكاطنػػػة التنظيمية في المدارس  ميمةأف الثقة بالزمبلء كالثقة بالعمبلء ظيرت مؤشػػػػػػػرات 
الثقة جماعية أفضؿ مؤشر بالمكاطنة التنظيمية كأظػػػػػػػػيرت المؤشػػػػػػػرات أف الكضع  االبتدائية كأف

 .حصائيػػػػػػة مػػػػػع المكاطنػػػػة التنظيميةاالجتماعي كاالقتصادم كحجـ المدرسة ليا تأثير ذك داللة إ

 :(Jackson,Jeffrey C  2009)دراسة ااكسان ايفري س  -2
Examine the relationship between organizational citizen ship Behavior 

s and collective effectiveness of teachers and student Achievement in 

primary schools.".                                                 

اتحىيل  فحص العالصة بين السماكيات التنظيمية لممااطنة االفعالية الاماعية لممعممين" بعناان:
 ".االبتدائيةالطالب في المدارس 

ىدفت الدراسة لفحص العبلقة بيف المعمـ التنظيمي لمسمككيات الجنسية كتحصيؿ الطبلب في 
 ارس االبتدائية في المناطؽ الحضرية.المػد

مدرسة ابتدائية كاستندت بيانات التحصيؿ العممي  35معممان مف  (1327تككنت العينة مف )
 ( في الرياضيات كالقراءة 5ك3)لقياس امتحانات التعمـ لمصؼ (CTE, OCB)لمطبلب عمى األداء 
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 إحصاءات ارتباط بيرسكفككشفت CTE,OCBأظيرت النتائج عمى كجكد عبلقات إيجابية ذات 
 لمرياضيات 3حصائية بيف عشرات الطبلب لمتحصيؿ العممي في الصؼ إيجابية ذات داللة إعبلقة 

 لمرياضيات. 5كالصؼ  

 كشؼ التحميؿ أف الكضع االجتماعي كاالقتصادم كاف لو عبلقة سمبية بالتحصيؿ العممي لمطبلب.

 

 :(Misner , Hilary Pierce  2008)دراسة ميزنر ا ىيالري بيرس  -2
The impact of school communications and organizational citizenship 

Behavior  on student achievement 

 :" تأثير االتىاالت المدرسية ا سماك المااطنة التنظيمية عم  التحىيل العممي لمطالببعناان

 كرضا التكاصػػػػؿ بيف، المكاطنة التنظيميةىدفت الدراسة لمتحقيؽ بالعبلقة المحتممة بيف سػػػػػمكؾ 
 .التجمعات لمتحصيؿ المدرسي

 .مف المعمميف شمميـ االستطبلع (495)تككنت العينة مف 

 كتتفؽ، كأظيرت النتائج عمى كجكد عبلقة بيف سػػػػػػمكؾ المكاطنػػػػػػػػػػػة التنظيمية كرضػػػػػػػا االتصاالت

النتائج مع نظرية القيادة المدرسية بدعـ أىمية التكاصؿ الفعاؿ كدكره في دعـ التحصيؿ العممي  
 لمطبلب.

 : ((Solan ,Ann M 2008دراسة ساالن ، آن م   -2
Examine the relationship between emotional intelligence and 

Leadership wise and organizational citizenship behavior to pursue 

higher education. " 

دراسة العالصة بين الذكاء العاطفي االقيادة الحكيمة اسماك المااطنة التنظيميةفي " بعناان:
 مااىمة التعميم العالي".

المكاطنة  ىدفت الدراسة لدراسة طبيعة العبلقة بيف الذكاء العاطفي كالقيادة الحكيمة كسمكؾ
 التنظيمية في مكاصمة التعميـ العالي.

 .2002كاركسك–كقد تـ قياس الذكاء العاطفي باستخداـ اختبار ماير

 .(1996كركزينباخ,SAshkin ,TLPكتـ قياس القيادة الحكيمة كالممؼ القيادة )



 

 

86 

 (1990يكمكرمانكفيتر كماكينز , podsakoffكقد تـ قياس المكاطنة التنظيمية )

 .النتائج كجكد عبلقة بيف القيادة الحكيمة المعتدلة كسمكؾ المكاطنة التنظيمية كقد أظيرت

 .كجكد عبلقة بسيطة بيف الذكاء العاطفي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية-

 .كجكد عبلقة ال تذكر بيف الذكاء العاطفي كالقيادة الحكيمة-

 .المستقبؿكتعرض الدراسة أكجو القصكر في الدراسة كالتكصيات لمبحث في -

 :(Tolan , Moira  T, 2007)ت ، مايرا، دراسة تاالن -1
The relationship between service learning and participate in the 

Future in citizenship behaviors Regulatory".                                           

 في المستقبل في سماكيات المااطنة التنظيمية ".بعنــاان :" العالصة بين تعمم الخدمة االمشاركة 

ىدفت الدراسة لمتحقيؽ بالعبلقة بيف مشاركة الطبلب في مشاريع تعمـ الخدمة كالمشاركة بالمستقبؿ 
في سمككيات المكاطنة التنظيمية شممت الدراسة عمى ثبلث مراحؿ التحقيؽ التي تسػػػػػػػػتخدـ أنكاع 

ككانت المرحمة األكلى دراسة ميدانية شبة التجريبية التي أجريت ، بيانػػػػػػاتمختمفة مػػػػػػف تحميػػػػػؿ ال
 .بيف فئتيف مف طبلب إدارة األعماؿ الجامعية ككمية الفنكف

كشممت المرحمة الثانية مف البحكث المقاببلت الكاسعة مف طبلب الدراسػػػػػػات العميا  -
 .شارككا في خدمة التعمـ التجاريػػػػػػػة الذيف

كشممت المرحمة الثالثة تحميؿ المحتكل النكعي لمسجبلت األرشيفية مف دركس تعمـ الخدمة  -
 الماضية.

 .ؽ متعددةائكقد تـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف المراحؿ الثبلث بطر  -

 :ككانت نتائج الدراسة 

 .بالذم يمكف أف تمعبو خدمة التعمـ في تطكير الطال ميـأف تسمط الضكء عمى الدكر ال -
يعرض إمكانات ىذا التدريس بالمساعدة عمى تطكير األفراد الذيف سيشارككف المسؤكليف  -

 .بالمنظمات كالمجتمع ككؿ
 .مف األكاديمييف كالممارسيف كف نتائج الدراسة ذات فائدة لكؿو ينبغي أف تك -
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 : (Bragger , J.D. & et al 2005دراسة براار اآخرين ) -1
Disclosure of the relationship between the conflict and the cultureOf 

family and work with  organizational citizenship behaviors of  

teachers.    

الكشف عن العالصة بين ىراع اثقافة اقأسرة االعمل مع سماكيات المااطنة التنظيمية "بعناان:
 لممعممين ".

، (العمؿ–األسرة )ثقافة ، (العمؿ –ة بيف صراع )األسرة استيدفت الدراسة لمكشؼ عف العبلق
 .كسمككيات المكاطنة التنظيمية لممعمميف

كالمتكسطة كالعالية في شماؿ نيكجرسي  االبتدائيةعينة الدراسة مف معممي المدارس  اختياركقد تـ 
 .( معممان اختيركا مف خمسة مدارس203كقد بمغت عينة الدراسة )، كنيكيكرؾ

مقياس ، (العمؿ –األسرة )كقد تـ استفتاء عينة الدراسة مف خبلؿ ثبلثة مقاييس: مقياس صراع 
 .كمقياس سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف، (العمؿ–األسرة )ثقافة 

 :إلى مجمكعة مف النتائج مف أبرزىاكقد تكصمت الدراسة 

 .(العمؿ –كثقافة )األسرة ، (العمؿ –حصائيان بيف صراع )األسرة إتكجد عبلقة سمبية دالة  -

بسمككيات مكاطنة تنظيمية محدكدة  (العمؿ –ترتبط المستكيات العالية مف صراع )األسرة  -
 .أكاف الصراع مكجو مف العمؿ لممنزؿ كمف المنزؿ لمعمؿ سكاءن ، لممعمميف

بمستكيات حصائيان إيجابيان داؿ إارتباطان  (العمؿ –ترتبط المستكيات العالية مف ثقافة )األسرة  -
 .عالية مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف

 : (kogan , Lina 2004)دراسة  لينا كااان -7
Knowledge of the relationship between the structural and social 

determinants of  procedural  justice  and emotional commitment and 

organizational support and organizational citizenship behavior  

معرفة العالصة بين المحددات الييكمية ااالاتماعية االعدالة اإلارائية اااللتزام العاطفي  "بعناان:
 مااطنة التنظيمية ".االدعم التنظيمي اسماك ال

كااللتزاـ ، ىدفت الدراسة لمعرفة العبلقة بيف المحددات الييكمية كاالجتماعية كالعدالة اإلجرائية
كتـ اختبار ىذه الدراسة بنمكذج التبادؿ ، كالدعـ التنظيمي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية، العاطفي

 .االجتماعي لسمكؾ المكاطنة التنظيمية
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منظمة عبر  50( أزكاج المرؤكس المشرؼ كيعممكف في أكثر مف 202)مف تككنت عينة الدراسة 
 .العديد مف الصناعات في جميع أنحاء الكاليات المتحدة

 كقد أظيرت النتائج التالية:

كسمكؾ ، جرائيةإلكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المحددات االجتماعية كالييكمية لمعدالة ا
 المكاطنة التنظيمية.

أم عبلقة بيف سمكؾ المكاطنة التنظيمية ككبلن مف االلتزاـ العاطفي كالدعـ التنظيمي لـ يمحظ 
 .المتصكرة

 ألنيا تسمط الضكء عمى أكجو القصكر في البحكث السابقة كالمجاالت المحتممة، ىذه النتائج ميمة
 لمبحث في المستقبؿ.

 .جرائية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية معقدةإلالعبلقة بيف العدالة ا

 .ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االلتزاـ العاطفي كالدعـ التنظيمي المتصكرة

 : (Feather &Rauter , 2004دراسة فيذر اراتر ) -8
Study  measurements  organizational citizenship behavior" 

 " دراسة صياسات سماك المااطنة التنظيمية ". بعناان :

( 101منيـ )، ( معمـ مدرسة فكتكريا باستراليا154عمى عينة مككنة )ىدفت الدراسة التي أجريت 
كقد أكمؿ المشارككف في ، ( معممان متقاعدان بصفة مؤقتة53ك )، مف المعمميف المعينيف بصفة دائمة

كاليكية ، كااللتزاـ التنظيمي، كعدـ الضماف الكظيفي، الدراسة قياسات سمكؾ المكاطنة التنظيمية
كقد أظيرت ، كقيـ العمؿ المرتبطة باستخداـ التأثير كالتنكيع كالميارة، ا عف العمؿالتنظيمية كالرض

ي كسمكؾ المكاطنة ػػػػػػف الضماف الكظيفػػػػالنتائج أف المعمميف المتعاقديف أشاركا إلى عدـ تكفر كؿ م
طنة كارتبط سمكؾ المكا، ينكف بصفة دائمةالتنظيمية بشكؿ أكثر ما أشار إليو المعممكف المعي 

كسمبيان بفرص استخداـ التأثير كاستخداـ ميارة قيـ ، التنظيمية إيجابيان بعدـ الضماف االجتماعي
، بينما ارتبط ىذا السمكؾ إيجابيان بااللتزاـ التنظيمي كاليكية التنظيمية، العمؿ لممعمميف المتعاقديف

 .بصفة دائمةكاستخداـ ميارة قيـ العمؿ لممعمميف المعينيف ، كفرص استخداـ التنكيع

 :(Dipaola , M.F & et al 2004دراسة ديباال اآخرين ) -9
Checking  the validity of  organizational citizenship  Behaviors scale 

for teachers 
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 فحص مدى ىالحية مقياس سماك المااطنة التنظيمية لممعممين ". بعناان :"

تنظيمية لممعمميف في المدارس كذلؾ بيدؼ ىدفت لفحص مدل صبلحية مقياس سمكؾ المكاطنة ال
 .تيذيبو كتطكيره حتى يككف صالحان لما يقيسو في المدارس االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية

كقد ركعي ، ( عممان يمثمكف المراحؿ االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية1409تألفت عينة الدراسة مف )
 .تمثيؿ العينة لمريؼ كالحضر

 :كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا 

 .( عبارة تقيس سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف12تحديد ) -
ىناؾ خمسة أبعاد ترتبط بمناخ المدرسة ليا عبلقة إيجابية بسمكؾ المكاطنة التنظيمية بالمدرسة  -

 فاعمية التنظيـ(.، الكعي المدرسي، الدفع األكاديمي، النزعة المينية لممعمـ، ىي )قيادة الزمبلء
 .أف االرتباط بيف أبعاد المناخ الخمسة كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف ارتباط تبادلي -
أف أكثر أبعاد المناخ المدرسي ارتباطان بسمكؾ المكاطنة التنظيمية ىك الدفع األكاديمي الرتباطو  -

 .بالكظيفة األساسية لممدرسة كىي التعميـ

 : (Bogler , R&Somech , A2004اساميك )، مردراسة باا -01
"Revealed the relationship between the empowerment of teachers And  

their commitment to the professional ,organizational and performance 

to organizational citizenship behavior in school. "  

" كشف العالصة بين تمكين المعممين االتزاميم الميني االتنظيمي اأدائيم لسماك  بعناان:
 المااطنة التنظيمية بالمدارس ".

استيدفت الدراسة الكشؼ عف العبلقة بيف تمكيف المعمميف كالتزاميـ الميني كالتنظيمي كأػدائيـ 
عممي المدارس المتكسطة كالعميا كقد تألفت عينة الدراسة مف م، لسمكؾ المكاطنة التنظيمية بالمدارس

 .( معممان 983بمغ عدد العينة )، في إسرائيؿ

، كااللتزاـ التنظيمي، كقد تـ استفتاء المعمميف مف خبلؿ أربعة مقاييس تمثمت في االلتزاـ الميني
 تفكيض أك تمكيف المعمميف.، سمكؾ المكاطنة التنظيمية

 :كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا 

أف تصكرات المعمميف حكؿ درجة تمكينيـ في المدرسة ارتبطت بدرجة كبيرة بشعكرىـ نحك  -
 االلتزاـ الميني كااللتزاـ التنظيمي ككذلؾ نحك أداء سمكؾ المكاطنة التنظيمية.
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المكانة ، فاعمية الذات، نع القرارأف ثبلثة مف عناصر تمكيف المعمميف كىي )المشاركة في ص -
 المينية(تمثؿ عناصر أساسية في التنبؤ بسمكؾ المكاطنة التنظيمية.

 : (Allison et al , 2001دراسة ألسان ا آخرين ) -00
To identify the degree  students  to practice behavior citizen ship 

organizational 

 "التعرف عم  دراة ممارسة الطالب لسماك المااطنة التنظيمية ". بعناان :

 اقات التربية ػػػػػػ( طالب دراسات أكلية في مس222ىدفت الدراسة التي أجريت عمى عينة مككنة مف )

لتعرؼ درجة ممارستيـ لسمكؾ المكاطنة ، في جامعة تمكؿ مف الكالية، في مجاؿ األعماؿ
كأشار بعض ، ت  الدراسة باستخداـ استبانة كزعت عمى ثمانية صفكؼكقد تـ جمع بيانا، التنظيمية

كأف عددان ال بأس بو منيـ لـ يفعمكا ذلؾ ، الطمبة إلى أنيـ يمارسكف سمكؾ المكاطنة التنظيمية
كأف ، ألداء األكاديميكا كأظيرت النتائج كجكد عبلقة معنكية إيجابية بيف سمكؾ المكاطنة التنظيمية

 التنظيمية تأثيران إيجابيان كمعنكيان في األداء األكاديميلسمكؾ المكاطنة 

 :(Wilson,John Warren 2000)دراسة ايمسان اان اارن -02
The relationship between employees' perceptions of regulatory policy 

and organizational  justice and  organizational citizenship behavior 

and political behavior  of individual  

بعناان :" العالصة بين تىارات الماظفين لمسياسة التنظيمية االعدالة التنظيمية اسماك المااطنة 
 التنظيمية االسماك السياسي الفردي". 

 ىدفت الدراسة لمعرفة العبلقة بيف تصكرات المكظفيف لمسياسة التنظيمية كالعدالة التنظيمية  كسمكؾ
 .المكاطنة التنظيمية كالسمكؾ السياسي الفردم

ساعة  30( مف الجامعات التي كانكا يعممكا أكثر مف 174تـ االنتياء مف عمميات المسح مف قبؿ )
 .في األسبكع

 أشارت النتائج إلى أف تصكرات المكظفيف السياسة التنظيمية كانت مرتبطة عكسيان مع سمكؾ
 .المكاطنة التنظيمية لمفرد

ـ العثكر عمى عبلقة بيف تصكرات المكظفيف السياسة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لـ يت
 .كانت العبلقة بيف تصكرات المكظفيف السياسة التنظيمية كالعدالة التنظيمية كانت مرتبطة عكسيان 

 ال يكجد ارتباط سمبي بيف النشاط السياسي لمفرد كسمكؾ المكاطنة التنظيمية
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 التعميق العام عم  الدراسات السابقة : -ثالثاً 
حيث تناكؿ المحكر األكؿ القيادة اإلبداعية لممديريف ، تصنيؼ الدراسات السابقة إلى محكريف تـ

و كتناكؿ المحكر الثاني سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف كعبلقت، كعبلقتو ببعض المتغيرات
تناكلت العبلقة بيف القيادة اإلبداعية لممديريف كسمكؾ كلكحظ ندرة الدراسات التي ، ببعض المتغيرات

 .المكاطنة التنظيمية لممعمميف كخاصة بالبيئة المحمية الفمسطينية

 -أااو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 مف خبلؿ الدراسات السابقة استفادت الباحثة ما يمي:

كمككنات القيادة اإلبداعية كسمكؾ المكاطنة  حيث تـ التعرؼ إلى أبعاد، بناء فكرة الدراسة -1
 .التنظيمية في البيئات المختمفة سكاء محمية أـ عربية أـ أجنبية

، كالجكانب التي لـ تبحث مف قبؿ، بحثيا مف مكضكع الدراسةتحديد الجكانب التي سبؽ  -2
 .ليتسنى لمباحثة أف تبدأ مف حيث انتيى غيرىا مف الباحثيف

 .رسيا غيرىا مف الباحثيفف دأتجنب دراسات سبؽ ك  -3
 .االطبلع عمى اإلطار النظرم لمدراسات السابقة -4
 .زكدت الباحثة بأسماء الكثير مف الكتب كالمراجع ذات الصمة بمكضكع الدراسة -5
 .كىك المنيج الكصفي التحميميالمبلئـ اختيار منيج الدراسة المساعدة في  -6
 .تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة -7
 المعالجات اإلحصائية المتبعة. التعرؼ إلى نكع -8
 .بناء أداة الدراسة المستخدمة كىي االستبانة كتحديد مبلمحيا كتطكرىا -9

مكاف  –المؤىؿ العممي  –سنكات الخدمة  –الجنس )تحديد المتغيرات المناسبة لمدراسة -11
مكاف  –المؤىؿ العممي  –سنكات الخدمة  –الجنس )بالنسبة لممعمميف ك  (التخصص –العمؿ 
 .بالنسبة لممديريف (العمؿ

االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في مناقشة النتائج التي ستتكصؿ إلييا الدراسة -11
 .الحالية

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تتميز الدراسة الحالية عف سابقاتيا مف الدراسات في أنيا تتناكؿ مكضكعان حديثان ربط بيف  -1

كتـ تطبيقيا عمى مدارس الثانكية في ، ادة اإلبداعية كسمكؾ المكاطنة التنظيميةالقي
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كدكرىا في تعزيز ، كأكؿ دراسة فمسطينية تدرس القيادة اإلبداعية لممديريف، محافظات غزة
 .سمكؾ المكاطنة التنظيمية  لممعمميف في المدارس الثانكية بمحافظات غزة

كدراسة ، (2010، ىذلي)ف أغمب الدراسات المكجكدة في البيئة المحمية مثؿ دراسة إحيث 
كدراسة (، 2012، صرايره)كدراسة (، 2009، العجمة)كدراسة (، 2010، )أبك ىيف

قامت بدراسة القيادة اإلبداعية أك سمكؾ  (2006، رياف)كدراسة (، 2007، سحيمات)
كاألداء الكظيفي ، مختمفة مثؿ إدارة الذات التنظيميةلمكاطنة التنظيمية كربطو بمتغيرات ا

كلـ يتـ دراسة اإلبداع اإلدارم ، كالثقة المتبادلة، كالقيادة التحكيمية، لمعممي المدارس الثانكية
 .كسمكؾ المكاطنة التنظيمية بالدراسات السابقة

مع الدراسة حيث إف مجت، لتطبيؽة عف الدراسات السابقة في مجاؿ اتميزت الدراسة الحالي -2
 .مف العامميف في مدارس الثانكية بمحافظات غزة

، كدراسة )فرا، (2009، عجمة)أف أغمب الدراسات السابقة كدراسة  اادت الباحثة
كغيرىا مف الدراسات قامت ، (2006، كدراسة )رياف، (2008، محارمو)كدراسة ، (2008

، الكزارات الفمسطينية، مديرم القطاع العاـ)بتطبيؽ الدراسة عمى جيات مختمفة مثؿ 
 .(العامميف في القطاع المصرؼ، األجيزة الحككمية، المدارس اإلعدادية بككالة الغكث

كاستخدمت ، لقياس القيادة اإلبداعية لممديريف ةتتميز ىذه الدراسة بأنيا استخدمت استبان -3
 .استبانو لقياس سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف

القيادة اإلبداعية لمدراء المدارس كسمكؾ المكاطنة التنظيمية جمعت ىذه الدراسة بيف  -4
كتحكيميا مف الطابع ، مما كاف لو األثر عمى تحسيف العممية التعميمية، لمعممي المدارس

 .الركتيني لمحداثة كاإلبداع مف أجؿ تطكيرىا

لدراسات فإف ا، بعض مف االختبلفات في األىداؼ كاألدكات أك األساليبعمى الرغـ مف كجكد ك 
نضاجيا، السابقة ليا دكر ميـ في تعزيز الدراسة الحالية كقد أكسبت ىذه الدراسات الباحثة ، كا 

كتأمؿ الباحثة في أف تككف ىذه الدراسة إضافة جديدة ، سعة في االطبلع لكؿ جكانب الدراسة
 دكر مديرم المدارس في محافظات غزة عمى مستكلتساعد في تعزيز ، المكتبة العربية ىإل

كتساعد القادة التربكييف ببياف أىـ المشكبلت التي ، عاؿ مف الممارسات التربكية في مؤسستيـ
مف خبلؿ ، كمتابعة ىذه القرارات بعد اتخاذىا، كفي اتخاذ القرارات المناسبة لحميا، تكاجييـ

التنظيمية تعزيز سمكؾ المكاطنة في كالتي تساعد ، تعزيز القيادة اإلبداعية لمدراء المدارس
 .كفي المشاركة في تحقيؽ النجاح كاألىداؼ التربكية المنشكدة، لممعمميف
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 الطريقة ااإلاراءات
 :تمييد

خطكات ، أدكات الدراسة، عينتيامجتمع الدراسة ك ، يتناكؿ الفصؿ الحالي منيجية الدراسة
جراءاتيا ، كالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات لمتكصؿ إلى النتائج، الدراسة كا 

 اإلجراءات:كفيما يمي كصؼ ليذه 

 منيج الدراسة:
كجمع الحقائؽ ، ييدؼ إلى كصؼ الظاىرةالكصفي الذم  المنيج عمى الدراسةاعتمدت 

كفي ضكء معايير أك قيـ ، ككف عميوكتقكيـ ىذه الظكاىر في ضكء ما ينبغي أف ت، كالمعمكمات
 (.83: 2008، )شحاتة

 اصد تم استخدام مىدرين أساسيين لممعمامات:
اإلطار النظرم لمدراسة تـ الرجكع إلى بعض المصادر الثانكية  : لمعالجةالثانايةالمىادر  -1

كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية كالبحكث كالدراسات السابقة ذات العبلقة 
 بمكضكع الدراسة.

انتيف : لمعالجة الجكانب التحميمية لمدراسة تـ جمع البيانات مف خبلؿ استبالمىادر اقأالية -2
كقد تـ تفريغ كتحميؿ البيانات باستخداـ ، تـ تصميميـ خصيصان ليذا الغرض، كأداتيف لمدراسة

 ("Statistical Package for the Social Sciences "SPSS) البرنامج االحصائي

 ماتمع الدراسة:
 تألؼ مجتمع الدراسة مف فئتيف ىما:

 معممي المرحمة الثاناية: -0

كالبالغ عددىـ ، معممي المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزةكشممت ىذه الفئة جميع 
، ـ2015/ 2014لمعاـ  كزارة التربية كالتعميـ العاليكذلؾ كفقان إلحصائيات ، معممان كمعممة( 4857)

، ( يكضح تكزيع أفراد مجتمع الدراسة مف المعمميف تبعان لممنطقة )المديرية(1كالجدكؿ رقـ )
 كالجنس. 
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 :(1ادال )
مازعين حسب  معممي المرحمة الثاناية بمدارس محافظات غزة تازيع أفراد ماتمع الدراسة من

 االانسالمديرية 

 المديرية
 انس المعممين

 الماماع
 إناث ذكار

 779 394 385 شمال غزة

 879 444 435 غرب غزة

 659 380 279 شرق غزة

 919 511 399 الاسط 

 585 278 307 غرب خان يانس

 450 241 209 خان يانسشرق 

 595 323 272 رفح

 4857 2571 2286 الماماع
 

 مديري المدارس الثاناية: -2

( مديرًا 145) االبالغ عددىم، اشممت ىذه الفئة اميع مديري المدارس الثاناية بمحافظات غزة
، م2015-2014الدراسي لمعام  ازارة التربية االتعميم العالياذلك افقًا إلحىائيات ، امديرة

، ( ياضح تازيع أفراد ماتمع الدراسة من المديرين تبعًا لممنطقة )المديرية(2االادال رصم )
 االانس. 
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 :(2ادال )
 مازعين  مديري المدارس الثاناية بمحافظات غزة تازيع أفراد ماتمع الدراسة من

 االانسحسب المديرية 

 المديرية
 انس المديرين

 الماماع
 إناث ذكار

 23 12 11 شمال غزة

 27 13 14 غرب غزة

 22 13 9 شرق غزة

 27 15 12 الاسط 

 14 7 7 غرب خان يانس

 16 8 8 شرق خان يانس

 16 10 6 رفح

 145 76 66 الماماع

 الدراسة: عينة
 العينة االستطالعية:

، ( معممان كمعممة30األكلى مف المعمميف كحجميا )، تـ اختيار عينتيف استطبلعيتيف
تـ استخداميا بغرض تقنيف أدكات الدراسة )االستبانتيف( مف ، ( مديران كمديرة30حجميا )كالثانية 

كقد تـ ، كالتأكد مف صبلحيتيما لمتطبيؽ عمى العينة األصمية، كثباتيما يماأجؿ التأكد مف صدق
 استبعادىـ مف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا. 

 عينة الدراسة اقأىمية: 
 الدراسة األصمية مف فئتيف ىما:تتألؼ عينة 

 فئة معممي المرحمة الثاناية:-0

بمغت ، معممي المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزةمف عشكائية عينة  ةالباحث اختارت
%( مف المجتمع األصمي مكزعيف في ضكء متغيرات 8.91أم ما نسبتو)، (معممان كمعممة433)

 كماالتخصص(كذلؾ ، مكاف العمؿ، الخدمة كمعمـ عدد سنكات، المؤىؿ العممي، الدراسة )الجنس
 ىك مبيف في الجداكؿ التالية:
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 الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية: 
 :تازيع أفراد العينة حسب متغير الانس  - أ

%( مف 50.6)، %( مف عينة المعمميف ذككران 49.4( أف ما نسبتو )3يبيف جدكؿ رقـ )
 عينة المعمميف إناثان. 

 :(3ادال رصم )
 تازيع أفراد عينة معممي المرحمة الثاناية حسب متغير الانس

 النسبة المئاية% العدد الانس

 %49.4 214 ذكار

 %50.6 219 إناث

 %100 433 الماماع

 

 :تازيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي  - ب

حاصميف عمى درجة %( مف عينة المعمميف 78.5( أف ما نسبتو )4يبيف جدكؿ رقـ )
 %( مف عينة المعمميف حاصميف عمى درجة الماجستير فأعمى.  21.5)، البكالكريكس

 

 :(4ادال رصم )
 : تازيع أفراد عينة معممي المرحمة الثاناية حسب متغير المؤىل العممي

 النسبة المئاية% العدد المؤىل العممي

 %78.5 340 بكالارياس

 %21.5 93 مااستير فأعم 

 %100 433 الماماع
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 :تازيع أفراد العينة حسب متغير التخىص  - أ

%( مف عينة المعمميف تخصصيـ في مجاؿ 49.9( أف ما نسبتو )5يبيف جدكؿ رقـ ) 
 %( مف عينة المعمميف تخصصيـ في مجاؿ العمـك الطبيعية. 50.1كما نسبتو )، العمـك اإلنسانية

 :(5ادال رصم )
 :الثاناية حسب متغير التخىصتازيع عينة معممي المرحمة 

 النسبة المئاية% العدد التخىص

 %49.9 216 عمام إنسانية

 %50.1 172 عمام طبيعية

 %100 433 الماماع

 

 :تازيع أفراد العينة حسب متغير سناات الخدمة  - ذ

%( مف عينة المعمميف لدييـ سنكات خدمة تقؿ 44.1( أف ما نسبتو )6يبيف جدكؿ رقـ ) 
 10-5%( مف عينة المعمميف لدييـ سنكات خدمة تتراكح بيف 50.8كما نسبتو )، سنكات 5عف 
 سنكات.  10%( مف عينة المعمميف لدييـ سنكات خدمة تزيد عف 5.1كما نسبتو )، سنكات

 
 :(6ادال رصم )

 :تازيع عينة معممي المرحمة الثاناية حسب متغير سناات الخدمة

 النسبة المئاية% العدد سناات الخدمة  

 %44.1 191 سناات  5أصل من 

 %50.8 220 سناات  5-10

 %5.1 22 سناات  10أكثر من 

 %100 433 الماماع
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 : تازيع أفراد العينة حسب متغير مكان العمل -ق

، ( مف عينة المعمميف يتبعكف مديرية شماؿ غزة%11.1( أف ما نسبتو )7يبيف جدكؿ رقـ ) 
( مف عينة %17.1ك ما نسبتو )، يتبعكف مديرية غرب غزة( مف عينة المعمميف %12.5كما نسبتو )

( مف عينة المعمميف يتبعكف مديرية %14.1كما نسبتو )، المعمميف يتبعكف مديرية شرؽ غزة
كما نسبتو ، ( مف عينة المعمميف يتبعكف مديرية غرب خانيكنس%16.2ك ما نسبتو )، الكسطى

( مف عينة %15.5كما نسبتو )، انيكنس( مف عينة المعمميف يتبعكف مديرية شرؽ خ13.6%)
 .المعمميف يتبعكف مديرية رفح

 :(7ادال رصم )
 :تازيع عينة معممي المرحمة الثاناية حسب متغير مكان العمل

 النسبة المئاية% العدد مكان العمل

 %11.1 48 شمال غزة

 %12.5 54 غرب غزة

 %17.1 74 شرق غزة

 %14.1 61 الاسط 

 %16.2 70 غرب خانيانس

 %13.6 59 شرق خانيانس

 %15.5 67 رفح

 100 433 الماماع
 

 

 فئة مديري المدارس الثاناية: -2

بمغت ، مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزةمف عشكائية عينة  ةالباحث اختارت
%( مف المجتمع األصمي مكزعيف في ضكء متغيرات 35.9أم ما نسبتو )، (مديران كمديرة52)

ىك مبيف  كمامكاف العمؿ(كذلؾ ، عدد سنكات الخدمة كمدير، المؤىؿ العممي، )الجنسالدراسة:  
 في الجداكؿ التالية:
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 الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية: 
 ;تازيع أفراد العينة حسب متغير الانس  -أ 

%( مف 48.11)، %( مف عينة المديريف ذككران 51.9( أف ما نسبتو )8يبيف جدكؿ رقـ )
 عينة المديريف إناثان. 

 :(8ادال رصم )
 : تازيع أفراد عينة مديري المدارس الثاناية حسب متغير الانس

 النسبة المئاية% العدد الانس

 %51.9 27 ذكار

 %48.1 25 إناث

 100 52 الماماع

 

 :تازيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي  -ب 

%( مف عينة المديريف حاصميف عمى درجة 82.7( أف ما نسبتو )9يبيف جدكؿ رقـ )
 %( مف عينة المديريف حاصميف عمى درجة الماجستير فأعمى.17.3)، البكالكريكس

 

 :(9ادال رصم )
 :تازيع أفراد عينة مديري المدارس الثاناية حسب متغير المؤىل العممي

 النسبة المئاية% العدد المؤىل العممي

 %82.7 43 بكالارياس

 %17.3 9 فأعم مااستير 

 100 52 الماماع

 

 



 

 

202 

 :تازيع أفراد العينة حسب متغير سناات الخدمة  -ج 

%( مف عينة المديريف لدييـ سنكات خدمة تقؿ 9.6( أف ما نسبتو )10يبيف جدكؿ رقـ )
 10-5%( مف عينة المديريف لدييـ سنكات خدمة تتراكح بيف 59.6كما نسبتو )، سنكات  5عف

 سنكات. 10%( مف عينة المديريف لدييـ سنكات خدمة تزيد عف 30.8كما نسبتو )، سنكات

 
 :(10ادال رصم )

 :تازيع أفراد عينة مديري المدارس الثاناية حسب متغير سناات الخدمة

 النسبة المئاية% العدد سناات الخدمة

 %9.6 5 سناات 1أصل من 

 %59.6 31 سناات 1-01

 %30.8 16 سناات 01أكثر من 

 100 52 الماماع

 
 :تازيع أفراد العينة حسب متغير مكان العمل  -د 

%( مف عينة المديريف يتبعكف مديرية شماؿ 17.3( أف ما نسبتو )11يبيف جدكؿ رقـ ) 
%( 15.4ك ما نسبتو )، %( مف عينة المديريف يتبعكف مديرية غرب غزة17.3كما نسبتو )، غزة

%( مف عينة المديريف يتبعكف 17.3كما نسبتو )، مف عينة المديريف يتبعكف مديرية شرؽ غزة
كما ، %( مف عينة المديريف يتبعكف مديرية غرب خانيكنس11.5ك ما نسبتو )، مديرية الكسطى

%( مف عينة 11.5كما نسبتو )، %( مف عينة المديريف يتبعكف مديرية شرؽ خانيكنس9.7نسبتو )
 المديريف يتبعكف مديرية رفح.
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 :(11ادال رصم )
 :عينة مديري المدارس الثاناية حسب متغير مكان العملتازيع أفراد 

 النسبة المئاية% العدد مكان العمل

 %17.3 9 شمال غزة

 %17.3 9 غرب غزة

 %15.4 8 شرق غزة

 %17.3 9 الاسط 

 %11.5 6 غرب خانيانس

 %9.7 5 شرق خانيانس

 %11.5 6 رفح

 %100 52 الماماع

 

 الدراسة: ااتأد
 كىما:، الدراسة مف استبانتيفتككنت أدكات 

  مديرم المدارس الثانكية لدل  درجة تكفر القيادة اإلبداعيةلتحديد : االستبانة اقأال
( 5( فقرة مكزعة عمى )38كقد تككنت مف )، مف كجية نظر المعمميف كذلؾ، بمحافظات غزة

 مجاالت.
 الثانكية  ل معممي المرحمةلددرجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية لتحديد  :االستبانة الثانية

( فقرة مكزعة 37كقد تككنت مف )، مف كجية نظر المديريف كذلؾ، محافظات غزةمدارس في 
 ( مجاالت.5عمى )

 كفيما يمي خطكات تصميـ االستبانتيف:

 بناء االستبانتين:-0

 في بناء ىذه االستبانتيف الخطكات التالية: اتبعت الباحثة 
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 ىارتيما اقأالية:ىياغة االستبانتين في  - أ

 الخطكات اإلجرائية التالية في بناء االستبانتيف كصياغة فقراتيما: اتبعت الباحثة

االطبلع عمى األدبيات التربكية مف كتب كرسائؿ جامعية كأبحاث عممية متخصصة في  -1
 مجالي القيادة اإلبداعية كالمكاطنة التنظيمية. 

 ذات العبلقة بمكضكع الدراسة. االستفادة مف استبانات بعض الدراسات السابقة -2

كالتي كردت في الفصؿ الثالث ، مراجعة األسس الفكرية لمقيادة اإلبداعية كالمكاطنة التنظيمية -3
 مف الدراسة. 

 تحديد المجاالت الرئيسة لكؿ استبانة. -4

 تحديد الفقرات في كؿ مجاؿ مف المجاالت الرئيسة لكؿ استبانة. -5

( فقرة مكزعة عمى 50كقد تككنت مف )، يا األكليةتـ تصميـ االستبانة األكلى في صكرت -6
االحتفاظ ، الحساسية لممشكبلت، المركنة، الطبلقة، المجاالت الرئيسة التالية: )األصالة

 (.1ممحؽ رقـ )، باالتجاه(

( فقرة مكزعة عمى 52كقد تككنت مف )، تـ تصميـ االستبانة الثانية في صكرتيا األكلية -7
السمكؾ ، كعي الضمير، الركح الرياضية، الكياسة، )اإليثار المجاالت الرئيسة التالية:

 (.2ممحؽ رقـ )، الحضارم(

 ضبط اتعديل االستبانتين في ضاء آراء المحكمين:  - ب

( محكمان مف أعضاء الييئة 12تـ عرض الصكرة األكلية لبلستبانتيف عمى )
ضكء آراء كفي ، (3ممحؽ رقـ )، التدريسية بالجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة

، المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانتيف مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ
كاستقرت االستبانة الثانية ، ( فقرة38لتستقر االستبانة األكلى في صكرتيا النيائية عمى )

 ف يكضحاف ذلؾ:اف التاليكالجدكال، (4ممحؽ رقـ )، ( فقرة37في صكرتيا النيائية عمى )
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 :(12ادال )
مديري المدارس لدى  دراة تافر القيادة اإلبداعيةعدد فقرات االستبانة اقأال  المااية لتحديد 
 :حسب الماال الثاناية

 عدد الفقرات الماال م.

 8 األصالة 1

 7 الطبلقة 2

 8 المركنة 3

 7 الحساسية لممشكبلت 4

 8 االحتفاظ باالتجاه 5

 38 ماماع الفقرات

 

 :(13ادال )
لدى معممي دراة تافر سماك المااطنة التنظيمية عدد فقرات االستبانة الثانية المااية لتحديد 

 :حسب الماالالثاناية  المرحمة

 عدد الفقرات الماال م.

 7 اإليثار 1

 7 الكياسة 2

 7 الركح الرياضية 3

 8 كعي الضمير 4

 8 السمكؾ الحضارم 5

 37 ماماع الفقرات
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 االستبانتين:ىدق -2

 كىي:، تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانتيف بعدة طرؽ
 ىدق المحكمين )الىدق الظاىري(: - أ

مػػػػػيف تػػػػػـ عػػػػػرض االسػػػػػتبانتيف بعػػػػػد صػػػػػياغتيما بالصػػػػػكرة األكليػػػػػة عمػػػػػى مجمكعػػػػػة مػػػػػف المحكٌ 
، المتخصصيف في التربية مف أعضػاء الييئػة التدريسػية بالجامعػات الفمسػطينية فػي محافظػات غػزة

كطمػػب مػػنيـ تحديػػد مػػدل مناسػػبة كػػؿ فقػػرة لممجػػاؿ الػػذم ، (3ممحػػؽ رقػػـ )، محكمػػان ( 11كعػػددىـ )
كمػػدل مناسػػبة كػػؿ فقػػرة لقيػػاس مػػا ، كمػػدل كضػػكح الفقػػرات كصػػحة صػػياغتيا المغكيػة، كضػعت فيػػو

كتػـ األخػذ بعػيف االعتبػار تعػديبلت ، كقػد اسػتجاب المحكمػكف عمػى االسػتبانتيف، كضعت مف أجمو
كممحؽ ، (4ممحؽ رقـ )، ف في صكرتيما النيائيةاؾ ظيرت االستبانتكبذل، كمبلحظات كمقترحاتيـ

 (.5رقـ )

 ىدق االتساق الداخمي:  - ب

كذلؾ مف خبلؿ حسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ ، تـ حساب االتساؽ الداخمي لبلستبانتيف
تكضػيح كفيمػا يمػي ، كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ الػذم تنتمػي إليػو، فقرة مف فقرات مجاالت كػؿ اسػتبانة

 ذلؾ:
 ىدق االتساق الداخمي لالستبانة اقأال  "القيادة اإلبداعية": -0

تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانة األكلػػى "القيػػادة اإلبداعيػػة" بتطبيقيػػا عمػػى 
كتـ حساب معامػؿ ، ( معممان كمعممة30مككنة مف )، عينة استطبلعية مف معممي المرحمة الثانكية

مػع بيػاف ، درجة كؿ فقػرة كمجمػكع درجػات المجػاؿ الػذم تنتمػي إليػو ىػذه الفقػرةارتباط بيرسكف بيف 
كالجػػداكؿ التاليػػة تكضػػح ، (SPSSباسػػتخداـ البرنػػامج اإلحصػػائي )، مسػػتكل الداللػػة فػػي كػػؿ حالػػة

 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لممجاؿ: 
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 :(14ادال )
 من فقرات الماال اقأال مع الدراة الكمية لمماال اقأال"اقأىالة" معامل ارتباط دراة كل فقرة

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 *0.00 77. .يبحث باستمرار عف األفكار الجديدة كاإلبداعات -1

 *0.00 0.73 .يقـك بتطكير أساليب جديدة في حؿ المشكبلت اإلدارية -2

 *0.00 0.62 .بميارة فف إدارة النقاش كالحكار بيف المعمميفيتمتع  -3

 *0.00 0.72 .يتجنب األساليب الركتينية قدر اإلمكاف -4

 *0.00 0,82 .يمتمؾ القدرة عمى إقناع اآلخريف أثناء التعامؿ معيـ بأفكار جديدة -5

 *0.00 0.52 .ينمي لدل العامميف أفكار جديدة حكؿ طرؽ إنجاز األعماؿ -6

 *0.00 0.66 ينجز ما يسند إليو مف أعماؿ بأسمكب مبتكر كمتجدد. -7

8- 
لديو القدرة عمى تككيف شبكات اتصاؿ  رسمية كغير رسمية بيف 

 العامميف.
0.55 0.00* 

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

مػف فقػرات المجػاؿ ( الذم يبػيف معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة 14يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
 α)أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل معنكيػة ، األكؿ "األصالة" كالدرجة الكمية لممجاؿ

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو. ، (0.05 ≥
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 :(15ادال )
 الثاني"الطالصة"معامل ارتباط دراة كل فقرة من فقرات الماال الثاني مع الدراة الكمية لمماال 

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 *0.00 0.66 .العمؿ كبلتلديو القدرة عمى اقتراح الحمكؿ السريعة لمكاجية مش -1

2- 
مداللة عمى فكرة ليمتمؾ القدرة عمى تكظيؼ أكبر قدر ممكف مف األلفاظ 

 .معينة
0.62 0.00* 

 *0.00 0.77 .طرح أكثر مف فكرة خبلؿ فترة زمنية قصيرةلديو القدرة عمى  -3

 *0.00 0,67 .يضع مقترحات عديدة لحؿ المشكمة الكاحدة -4

 *0.00 0,55 .يستطيع التحدث بتكسع كبثقة كبيرة حكؿ المكاضيع المتعمقة بالمدرسة -5

 *0.00 0,62 .يبدم سرعة البديية في الظركؼ المختمفة -6

 *0.00 0,56 العامميف كفريؽ عمؿ جماعي.يتابع إنجازات  -7

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

( الذم يبػيف معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ 15يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
 أف معػػػامبلت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة، الثػػػاني "الطبلقػػػة" كالدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ

(α ≤ 0.05) ،كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو . 

 

 

 

 

 

 



 

 

208 

 :(16ادال )
 "المرانة" معامل ارتباط دراة كل فقرة من فقرات الماال الثالث مع الدراة الكمية لمماال الثالث

 الفقرة ـ.
معامؿ 
 االرتباط

 بيرسكف

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

1- 
الجديدة لتطكير العمؿ بتمقائية  لدية القدرة عمى التعاطي مع األفكار

 .كيسر
0.58 0.00* 

 *0.00 0.73 .كانت مخالفة لو كلكيتمتع بتقبمو لمنقد كطرح األفكار كالمقترحات حتى  -2

 *0.00 0.72 .يمتمؾ القدرة عمى التكيؼ مع طبيعة المكاقؼ المختمفة -3

 *0.00 0,34 التربكية.يتعاكف مع المشرؼ لكضع استراتيجيات مبتكرة لتحقيؽ األىداؼ  -4

 *0.00 0,83 يحاكر المعمميف كيناقشيـ ليزيد مف دكرىـ اإلبداعي. -5

 *0.00 0.77 يعمؿ عمى منح المعمميف بعض الصبلحيات بالعمؿ. -6

 *0.00 0.62 لديو القدرة عمى إيجاد برامج خاصة إلعداد معمميف مبدعيف. -7

 *0.00 0,55 لتنمية اإلبداع لدييـ.يتعامؿ بمركنة مع المعمميف كالطمبة  -8

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

( الذم يبػيف معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ 16يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
 α)أف معامبلت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل معنكيػة ، الثالث "المركنة" كالدرجة الكمية لممجاؿ

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.، (0.05 ≥
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 :(17ادال )
 معامل ارتباط دراة كل فقرة من فقرات الماال الرابع مع الدراة الكمية لمماال الرابع

 "الحساسية لممشكالت"

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 *0.00 0.71 .العمؿ قبؿ حدكثيالديو القدرة عمى تكقع مشكبلت  -1

2- 
يطمع عمى كؿ ما ىك جديد لزيادة قدرتو عمى مكاجية المشكبلت 

 .المستقبمية
0.62 0.00* 

 *0.00 0.66 .يقـك  برصد الفرص كالتيديدات المؤثرة عمى العمؿ المدرسي -3

 *0.00 0.56 .يحرص عمى معرفة أكجو القصكر أك الضعؼ فيما يقـك بو مف أعماؿ -4

 *0.00 0.53 يشجع العامميف عمى التعبير عف أنفسيـ كعف مشكبلتيـ. -5

 *0.00 0.62 يحرص عمى قراءة شكاكم العامميف. -6

 *0.00 0.71 يخصص كقت لسماع كمناقشة المشكبلت الخاصة بالعامميف. -7

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

يبػيف معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ ( الذم 17يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
أف معامبلت االرتباط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل ، الرابع "الحساسية لممشكبلت" كالدرجة الكمية لممجاؿ

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو. ، (α ≤ 0.05)معنكية 
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 :(18ادال )
 الماال الخامس مع الدراة الكمية لمماال الخامسمعامل ارتباط دراة كل فقرة من فقرات 

 ."االحتفاظ باالتااه"

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 *0.00 0.71 .يركز عمى إنجاز العمؿ أكثر مف أم شيء آخر -1

 *0.00 0.66 .في العمؿ كاالستمراريةيمتمؾ دكافع قكية لتحقيؽ النجاح  -2

3- 
بمحاكلة الحصكؿ عمى مكافقة  اىتماموييتـ بإنتاج أفكار جديدة أكثر مف 

 .اآلخريف
0.72 0.00* 

 *0.00 0.78 .ال تتعارض أفكاره مع الصالح العاـ لممدرسةيحرص عمى أ -4

5- 
يستغرؽ الكقت البلـز في دراسة المعمكمات التي جمعيا عند حؿ مشكمة 

 ما.
0.66 0.00* 

مناخ تعميمي اجتماعي لتنمية القدرات اإلبداعية بيف يشجع عمى تكفير  -6
 المعمـ كطبلبو.

0.45 0.00* 

 *0.00 0.52 يحفز عمى إيجاد برامج مستمرة لتعميـ اإلبداع كممارستو في المدرسة. -7

 *0.00 0.47 يركز عمى إيجاد تعاكف مشترؾ بيف العامميف لتحقيؽ أىداؼ المدرسة. -8

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

( الذم يبػيف معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ 18يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل ، الخامس "االحتفاظ باالتجاه" كالدرجة الكمية لممجاؿ

 المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.كبذلؾ يعتبر ، (α ≤ 0.05)معنكية 
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 ىدق االتساق الداخمي لالستبانة الثانية "المااطنة التنظيمية": -2

تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانة الثانيػػة "المكاطنػػة التنظيميػػة" بتطبيقيػػا عمػػى 
بيرسػكف كتػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط ، ( مػدير كمػديرة مدرسػة ثانكيػة31عينة استطبلعية مككنػة مػف )

مع بياف مسػتكل الداللػة فػي ، بيف درجة كؿ فقرة كمجمكع درجات المجاؿ الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة
كالجداكؿ التاليػة تكضػح معامػؿ ارتبػاط كػؿ فقػرة ، (SPSSباستخداـ البرنامج اإلحصائي )، كؿ حالة

 مف فقرات كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لممجاؿ: 

 :(19ادال )
 .كل فقرة من فقرات الماال اقأال مع الدراة الكمية لمماال اقأال"اإليثار"معامل ارتباط دراة 

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 *0.00 0.52 .يساعد المعمـ زمبلءه الذيف لدييـ عمؿ كثير -1

 *0.00 0.65 .عمؿ زمبلءه عند الحاجةبتنفيذ  يقـك المعمـ 2-

3- 
عمى تسييؿ ميمة الزمبلء الجدد حتى إذا لـ يطمب منو  يعمؿ المعمـ

 .ذلؾ
0.47 0.00* 

4- 
المعمميف  احتياجاتلتمبية كقت العمؿ خارج  ةإضافي أكقاتالمعمـ  يقضي
 .اآلخريف

0.48 0.00* 

5- 
يتنازؿ المعمـ عف تدريس مادة أك حصة أك اإلشراؼ عمى نشاط إذا رغب 

 .في ذلؾ زميؿ أخر
0.62 0.00* 

6- 
في غير أكقات العمؿ  مبةيتطكع المعمـ لتقديـ نشاطات إضافية لمط

 .الرسمي
0.53 0.00* 

 *0.00 0.46 .في العمؿ دكف تردد ولتكجييات رؤسائ يستجيب المعمـ -7

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

مػف فقػرات المجػاؿ ( الذم يبػيف معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة 19يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
 ≥ α)أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية ، األكؿ "اإليثار" كالدرجة الكمية لممجاؿ

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو. ، (0.05
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 :(20ادال )
 سة"معامل ارتباط دراة كل فقرة من فقرات الماال الثاني مع الدراة الكمية لمماال الثاني"الكيا

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

يزكد المعمـ الزمبلء بالمعمكمات المناسبة التي تساعدىـ عمى أداء  -1
 .أعماليـ

0.44 0.00* 

 *0.00 0.48 .يتجنب المعمـ إيذاء أك جرح مشاعر زمبلئو في العمؿ -2

 *0.00 0.39 .ييتـ المعمـ بحقكؽ زمبلئو بالكظيفة -3

إجراء أك قرار قد يؤثر  اتخاذهيتشاكر المعمـ مع الزمبلء اآلخريف عند  -4
 .عمييـ

0.67 0.00* 

 *0.00 0.62 .يسيـ المعمـ في حؿ الخبلفات كسكء التفاىـ بيف العامميف في المدرسة -5

 *0.00 0.56 .عمى التنسيؽ مع اآلخريف إلنجاز العمؿ يحرص المعمـ -6

7- 
بتقديـ مقترحات مفيدة لزمبلئو لتسيـ بتحفيز العمؿ يسيـ المعمـ 
 الجماعي.

0.49 0.00* 

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

( الذم يبػيف معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ 20يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
 أف معػػػامبلت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة ، الثػػػاني "الكياسػػػة" كالدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ

(α ≤ 0.05) ، .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو 
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 :(21ادال )
 معامل ارتباط دراة كل فقرة من فقرات الماال الثالث مع الدراة الكمية لمماال الثالث

 ."الراح الرياضية"

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 *0.00 0.39 .مشكبلتاليتجنب المعمـ استيبلؾ زمف طكيؿ في الشككل مف أبسط  -1

2- 
يتجنب المعمـ تكبير المشكبلت التي يكاجييا في عممو أكبر مف حجميا 

 الطبيعي.
0.57 0.00* 

 *0.00 0.47 .يتجنب المعمـ تصيد أخطاء العامميف في المدرسة -3

 *0.00 0.58 .كيتجنب لـك اآلخريف، المعمـ عف أية إساءة شخصيةيتسامح  -4

5- 
كالمجاممة لزمبلئو في أكقات التكتر الشخصي أك  االحتراـيظير المعمـ 

 .الميني
0.51 0.00* 

 *0.00 0.47 .بتنفيذ األعماؿ اإلضافية دكف تذمر يقـك المعمـ  -6

 *0.00 0.41 يعتذر المعمـ في حؽ أم شخص أخطأ بحقو. -7

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

( الذم يبػيف معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ 21يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػػة دالػػة عنػػد مسػػػتكل ، الثالػػث "الػػركح الرياضػػػية" كالدرجػػة الكميػػة لممجػػػاؿ

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو. ، (α ≤ 0.05)معنكية 
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 :(22ادال )
 معامل ارتباط دراة كل فقرة من فقرات الماال الرابع مع الدراة الكمية لمماال الرابع

 ."اعي الضمير"

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 *0.00 0.44 .أداء كاجبات العمؿيكاظب المعمـ عمى قضاء معظـ ساعات العمؿ في  -1

2- 
دخكؿ الحصص ك يمتـز المعمـ بمكاعيد العمؿ المحددة )كالحضكر المبكر 

 .تسميـ األعماؿ في مكاعيدىا(ك 
0.56 0.00* 

 *0.00 0.59 .ينفذ المعمـ تكجييات كتكصيات رؤسائو في العمؿ -3

 *0.00 0.51 يتقيد المعمـ باألنظمة كالتعميمات المدرسية. -4

 *0.00 0.39 .يكمؿ المعمـ كاجباتو الكظيفية بعناية فائقة دكف أخطاء -5

 *0.00 0.58 يشارؾ المعمـ في محادثات كحكارات العمؿ بيدؼ إثرائيا كالتعمـ منيا. -6

 *0.00 0.49 يعمؿ المعمـ بعد أكقات العمؿ كالدكاـ الرسمية عندما تتطمب مصمحة العمؿ ذلؾ. -7

 *0.00 0.47 .عمى ممتمكات المدرسة باىتماـ يحافظ المعمـ -8

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

( الذم يبػيف معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ 22يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية ، الرابع "كعي الضمير" كالدرجة الكمية لممجاؿ

(α ≤ 0.05) ، .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو 
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 :(23ادال )
 الخامسمع الدراة الكمية لمماال  معامل ارتباط دراة كل فقرة من فقرات الماال الخامس
 ."السماك الحضاري"

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 *0.00 0.38 .يحرص المعمـ عمى متابعة كؿ أنشطة المدرسة -1

2- 
كاالجتماعات التربكية يكاظب المعمـ عمى حضكر المقاءات كالندكات 

 كالثقافية.
0.49 0.00* 

 *0.00 0.72 .يقدـ المعمـ العديد مف االقتراحات لتطكير طرؽ العمؿ بالمدرسة -3

حتى لك عمى ، قصارم جيده لتعميـ نفسو كتحسيف مياراتويبذؿ المعمـ  -4
 نفقتو الخاصة.

0.81 0.00* 

 *0.00 0.56 .يبذؿ المعمـ جيدان إضافيان لتحسيف صكرة المدرسة أماـ اآلخريف -5

احتراـ الكبير ك  يمتـز المعمـ بالعادات كالمعايير االجتماعية)كالمظير العاـ -6
 في المدرسة(. عدـ التدخيفك  العطؼ عمى الصغيرك 

0.47 0.00* 

 *0.00 0.61 .مع كؿ التغيرات التي تحدث في المدرسة يتجاكب المعمـ -7

 *0.00 0.59 .أنظمة كتعميمات المدرسة المعمكؿ بياالمعمـ حتـر ي -8

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ ( الذم يبػيف معامػؿ االرتبػاط 23يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
أف معامبلت االرتباط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل ، الخامس "السمكؾ الحضارم" كالدرجة الكمية لممجاؿ

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو. ، (α ≤ 0.05)معنكية 
 

 الىدق البنائي:  - ت

ت االرتبػاط بػيف كػؿ كذلػؾ مػف خػبلؿ حسػاب معػامبل، تـ حسػاب الصػدؽ البنػائي لبلسػتبانتيف
 كفيما يمي تكضيح ذلؾ:، مجاؿ مع المجاالت األخرل كمع الدرجة الكمية لكؿ استبانة



 

 

226 

 الىدق البنائي لالستبانة اقأال  "القيادة اإلبداعية": -0

تـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي لبلستبانة األكلى "القيادة اإلبداعية" مػف خػبلؿ حسػاب معامػؿ 
ف مجػػاالت االسػػتبانة مػػع المجػػاالت األخػػرل كمػػع الدرجػػة الكميػػة االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػ

، (SPSSكذلػؾ باسػتخداـ البرنػامج اإلحصػائي )، مع بياف مسػتكل الداللػة فػي كػؿ حالػة، لبلستبانة
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ: 

 :(24ادال )
مع المااالت  "القيادة اإلبداعيةمعامل االرتباط بين دراة كل ماال من مااالت االستبانة اقأال  "
 ".اقأخرى امع الدراة الكمية لالستبانة

 الماال م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 *0.00 0.61 األصالة -1

 *0.00 0.52 الطبلقة -2

 *0.00 0.58 المركنة -3

 *0.00 0.49 الحساسية لممشكبلت -4

 *0.00 0.46 االحتفاظ باالتجاه -5

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

( أن اميـع معـامالت االرتبـاط فـي اميـع ماـاالت االسـتبانة 24يتضح من الادال السـابق )
ابـذلك تعتبـر اميـع ماـاالت ، (α ≤ 0.05)اقأالـ  "القيـادة اإلبداعيـة" دالـة عنـد مسـتاى معنايـة 

 االستبانة ىادصة لما اضعت لقياسو.

 لالستبانة الثانية "المااطنة التنظيمية":الىدق البنائي  -2

تـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي لبلستبانة الثانية "المكاطنة التنظيمية" مف خبلؿ حساب معامؿ 
االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتبانة مػػع المجػػاالت األخػػرل كمػػع الدرجػػة الكميػػة 

، (SPSSؾ باسػتخداـ البرنػامج اإلحصػائي )كذلػ، مع بياف مسػتكل الداللػة فػي كػؿ حالػة، لبلستبانة
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ: 
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 :(25ادال )
معامل االرتباط بين دراة كل ماال من مااالت االستبانة الثانية "المااطنة التنظيمية" مع 

 ".المااالت اقأخرى امع الدراة الكمية لالستبانة

 الماال م.
معامل 
 االرتباط

 بيرسان

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 *0.00 0.56 اإليثار -1

 *0.00 0.51 الكياسة -2

 *0.00 0.62 الركح الرياضية -3

 *0.00 0.66 كعي الضمير -4

 *0.00 0.52 السمكؾ الحضارم -5

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

( أن اميع معامالت االرتبـاط فـي اميـع ماـاالت االسـتبانة 25يتضح من الادال السابق )
ابـذلك تعتبـر اميـع ماـاالت ، (α ≤ 0.05)الثانية "المااطنة التنظيمية" دالة عند مستاى معناية 

 االستبانة ىادصة لما اضعت لقياسو.
 

 ثبات االستبانتين:  -2

، كطريقػة ألفػا كركنبػاخ، تـ حساب ثبات االستبانتيف بطريقتيف كىمػا: طريقػة التجزئػة النصػفية
 كفيما يمي تكضيح ذلؾ:

 طريقة التازئة النىفية: - أ

كالفقػػرات ذات األرقػػاـ ، تػـ تجزئػػة فقػػرات كػػؿ اسػػتبانة إلػػى جػزأيف )الفقػػرات ذات األرقػػاـ الفرديػػة
كبعػد ، كتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات الفقرات الفردية كدرجات الفقرات الزكجيػة، الزكجية(

كتػػـ الحصػػكؿ ، Sperman Brownامػػؿ االرتبػػاط بمعادلػػة سػػبيرماف بػػراكف ذلػػؾ تػػـ تصػػحيح مع
 عمى النتائج التالية:
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 طريقة التازئة النىفية لقياس ثبات االستبانة اقأال  "القيادة اإلبداعية": -0

تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات الفقػػرات الفرديػػة كدرجػػات الفقػػرات الزكجيػػة لبلسػػتبانة 
كتػػـ ، كبعػػد ذلػػؾ تػػـ تصػػحيح معامػػؿ االرتبػػاط بمعادلػػة سػػبيرماف بػػراكف، داعيػػة"األكلػػى "القيػػادة اإلب

 الحصكؿ عمى النتائج التالية:
 :(26ادال )

 ."القيادة اإلبداعية" طريقة التازئة النىفية لقياس ثبات االستبانة اقأال 

 معامل االرتباط  عدد الفقرات الماال م.
معامل االرتباط 

 المعدل

 0.81 0.77 8 األصالة -1

 0.71 0.67 7 الطبلقة -2

 0.73 0.69 8 المركنة -3

 0.82 0.78 7 الحساسية لممشكبلت 4-

 0.78 0.74 8 االحتفاظ باالتجاه 5-

 0.83 0.79 38 الدراة الكمية لالستبانة

 ( في المجاليف )الثاني كالرابع( كذلؾ لعدـ تساكم النصفيف.Guttman* تـ استخداـ معامؿ جتماف )

 Sperman( أف قيمػػة االرتبػػاط المعػػدؿ )سػػبيرماف بػػراكف 26مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ )يتضػػح 

Brown كىػػذا يعنػػي أف االسػػتبانة تتمتػػع بدرجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات تطمػػئف ، ( مرتفعػػة كدالػػة إحصػػائيان
 الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة مف المعمميف.

 "المااطنة التنظيمية": طريقة التازئة النىفية لقياس ثبات االستبانة الثانية -2

تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات الفقػػرات الفرديػػة كدرجػػات الفقػػرات الزكجيػػة لبلسػػتبانة 
كتػػـ ، كبعػد ذلػػؾ تػـ تصػحيح معامػؿ االرتبػػاط بمعادلػة سػبيرماف بػراكف، الثانيػة "المكاطنػة التنظيميػة"

 الحصكؿ عمى النتائج التالية:
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 :(27ادال )

 ."المااطنة التنظيمية" النىفية لقياس ثبات االستبانة الثانيةطريقة التازئة 

 معامل االرتباط  عدد الفقرات الماال م.
معامل االرتباط 

 المعدل

 0.79 0.77 7 اإليثار -1

 0.84 0.81 7 الكياسة -2

 0.80 0.78 7 الركح الرياضية -3

 0.81 0.79 8 كعي الضمير -4

 0.84 0.82 8 السمكؾ الحضارم -5

 0.88 0.85 37 الدراة الكمية لالستبانة

( في المجاالت )األكؿ كالثاني كالثالث( كذلؾ لعدـ Guttman* تـ استخداـ معامؿ جتماف )
 تساكم النصفيف.

 Sperman( أن صيمـة االرتبـاط المعـدل )سـبيرمان بـراان 27يتضح من الادال السابق )

Brown ًاالستبانة تتمتع بدراة عالية من الثبات تطمئن اىذا يعني أن ، ( مرتفعة ادالة إحىائيا
 الباحثة إل  تطبيقيا عم  عينة الدراسة من المديرين.

 طريقة ألفا كرانباخ: - ب

كذلػؾ كػػكف ، تػـ احتسػاب معامػؿ الثبػػات لبلسػتبانتيف بطريقػة أخػػرل كىػي طريقػة ألفػػا كركنبػاخ
اسػتقرار اسػتجابة المفحػكص كيحػدد مػدل ، حساب الثبات بيذه الطريقة يتبلفى سمبيات طرؽ أخرل

كتػـ ، تػـ حسػاب معامػؿ الثبػات، (SPSSكباستخداـ البرنامج اإلحصائي )، عمى مفردات االستبانة
 كفيما يمي تكضيح ذلؾ:، الحصكؿ عمى قيمة معامؿ ألفا كركنباخ

 طريقة الفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة األكلى "القيادة اإلبداعية": -1

، "القيادة اإلبداعية" األكلىلكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة تـ حساب قيمة معامؿ الفا كركنباخ  -2
 كتـ الحصكؿ عمى النتائج التالية: ، ككذلؾ لبلستبانة ككؿ
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 :(28ادال )
 ."القيادة اإلبداعيةمعامل الفا كرانباخ لقياس ثبات االستبانة اقأال "

 كرانباخمعامل ألفا  عدد الفقرات الماال م.
 0.88 8 األصالة -1
 0.86 7 الطبلقة -2
 0.78 8 المركنة -3
 0.82 7 الحساسية لممشكبلت -4
 0,91 8 االحتفاظ باالتجاه -5

 0.84 38 الدراة الكمية لالستبانة

حيػػػث ، ( أف قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ مرتفعػػػة لكػػػؿ مجػػػاؿ28يتضػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ )
كػػػذلؾ يتضػػػح أف قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ لجميػػػع فقػػػرات االسػػػتبانة ، (1.91-1.78تتػػػراكح بػػػيف )

 كىذا يعني أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيان.، (0.84األكلى "القيادة االبداعية" )
 طريقة الفا كرانباخ لقياس ثبات االستبانة الثانية "المااطنة التنظيمية": -2

"المكاطنػػػة  الثانيػػػةجػػػاالت االسػػػتبانة لكػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف متػػػـ حسػػػاب قيمػػػة معامػػػؿ الفػػػا كركنبػػػاخ 
 كتـ الحصكؿ عمى النتائج التالية: ، ككذلؾ لبلستبانة ككؿ، التنظيمية"

 :(29ادال )
 .معامل الفا كرانباخ لقياس ثبات االستبانة الثانية"المااطنة التنظيمية"

 معامل ألفا كرانباخ عدد الفقرات الماال م.
 0.78 7 اإليثار -1

 0.82 7 الكياسة -2
 0.88 7 الركح الرياضية -3
 0.85 8 كعي الضمير -4
 0.75 8 السمكؾ الحضارم -5

 0.86 37 الدراة الكمية لالستبانة

حيػػػث ، ( أف قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ مرتفعػػػة لكػػػؿ مجػػػاؿ29يتضػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ )
فقػػػرات االسػػػتبانة كػػػذلؾ يتضػػػح أف قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ لجميػػػع ، (1.88-.750تتػػػراكح بػػػيف )

 كىذا يعني أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيان.، (1.86الثانية "المكاطنة التنظيمية" )
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 :المعالاات اإلحىائية المستخدمة
 Stochastic Package for Social( SPSSاسـتخدمت الباحثـة البرنـامج اإلحىـائي ) -0

Science ،.لتحميل البيانات امعالاتيا 

 معالاات اإلحىائية التالية لمتأكد من ىدق اثبات أداتي الدراسة:استخدمت الباحثة ال -2
 :لمتأكد مف صدؽ أداتي الدراسة.  معامل ارتباط بيرسان 

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانتيف.  :اختبار ألفا كرانباخ ااختبار التازئة النىفية 

 :لمتأكد مف ثبات أداتي الدراسة. التازئة النىفية امعامل ألفا كرانباخ 

 استخدمت الباحثة المعالاات اإلحىائية التالية لتحميل نتائج الدراسة الميدانية: -2
  :كتكزيعيما عمى متغيرات الدراسة المختمفة. ، لكصؼ مجتمع كعينة الدراسةالتكرارات االنسب المئاية 

 :رس مديرم المدالدل  درجة تكفر القيادة اإلبداعيةلتحديد  المتاسطات الحسابية ااقأازان النسبية
لدل درجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية كتحديد ، مف كجية نظر المعمميف، الثانكية بمحافظات غزة

عبلقة كتحديد ال، مف كجية نظر المديريف كذلؾ، محافظات غزةمدارس الثانكية في  معممي المرحمة
 .معمميفبيف درجة تكفر القيادة اإلبداعية لدل المديريف كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل ال

 :نة عمى كؿ فقرة كمف لمتأكد مف داللة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات العي اختبار ت لعينة ااحدة
 ( بالزيادة أك النقصاف.3كالمتكسط االفتراضي ) ةاناالستبفقرات 

  أفراد عينة الدراسة مف المعمميف  اتفي تقدير  داللة الفركؽ لبياف مستقمتين:اختبار ت لعينتين
 التخصص(.، المؤىؿ العممي، الجنس) لمتغيرم: كالتي تيعزل كالمديريف

  أفراد عينة الدراسة مف المعمميف كالمديريف  اتفي تقدير  داللة الفركؽ لبياف اقأحادي:تحميل التباين
 .(مكاف العمؿ، سنكات الخدمة) لمتغيرات: كالتي تيعزل

 :)في حاؿ كجدت فركؽ ، عينتيفلتحديد اتجاه الفركؽ بيف أكثر مف تحميل اتااه الفراق )شافيو
 بينيما.  

  العبلقة بيف متكسطات تقديرات العينة لمتغيرم سمكؾ المكاطنة  لتحديد بيرسان:معامل ارتباط
 التنظيمية كالقيادة اإلبداعية. 
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 انفصم اخلامس
 نتائج اندراسة ومناقشتها وانتىصيات

 

 

 تمييد. 
 المحك المعتمد في الدراسة. 
  الدراسة امناصشتيااإلاابة عن أسئمة. 
 التاىيات. 
 المقترحات. 
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 نتائج الدراسة امناصشتيا االتاىيات
 :تمييد

كاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج ، يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة
تكفر  "درجة لىإبيدؼ التعرؼ كذلؾ ، التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا االستبانة

سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المعمميف في دكرىا في تعزيز ك ، القيادة اإلبداعية لدل المديريف
 ".المدارس الثانكية بمحافظات غزة

استخداـ برنامج ب، الدراسةتي لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبان
نتائج التي سيتـ عرضيا كتحميميا اللمحصكؿ عمى  (SPSSالرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية )

 في ىذا الفصؿ.

 المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي مف 

( كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس 5-1=4خبلؿ حساب المدل بيف درجات المقياس )
كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في ، (5/4=0.80أم )، عمى طكؿ الخميةلمحصكؿ 

كىكذا أصبح ، كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، المقياس )بداية المقياس كىي كاحد صحيح(
 :(2004، )التميمي طكؿ الخبليا كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي

 :(30ادال )
 المحك المعتمد في الدراسة

 دراة الماافقة الازن النسبي المقابل لو طال الخمية

 منخفضة جدان  20% - 36%مف  1 - 1.80مف 

 منخفضة 36 % - 52%أكبر مف  1.80 – 2.60أكبر مف 

 متكسطة 52% - 68%أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 

 عالية 68% - 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 

 عالية جدان  84% - 100%أكبر مف  4.20 – 5أكبر مف 
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 المتكسطات ترتيب الباحثة اعتمدت، االستجابة مستكل عمى كالحكـراسة الد نتائج كلتفسير
 الباحثة حددت كقد، مجاؿ كؿ في راتالفق كمستكل ككؿ لؤلداة المجاالت مستكل عمى الحسابية
 لمدراسة. المعتمد المحؾ حسب المكافقة درجة

 أسئمة الدراسة:
عند مديري المدارس الثاناية بمحافظات غزة من  دراة تافر القيادة اإلبداعية ماالسؤال اقأال: 

 ااية نظر المعممين؟

( Tالإلاابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتاسط الحسابي االازن النسبي ااختبار )
 افيما يمي تاضيح ذلك:، لعينة ااحدة

 تحميل مااالت استبانة "القيادة اإلبداعية": -أااًل:

كالترتيب لكؿ مجاؿ ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مف مجاالت استبانة القيادة اإلبداعية

 

 :(31ادال )
المتاسط الحسابي االازن النسبي االقيمة االحتمالية االترتيب لكل ماال من مااالت استبانة 

 :داعية االدراة الكميةالقيادة اإلب

 الماال م.
المتاسط 
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

 3 0.00* 33.7 78 3.90 األصالة -1

 2 0.00* 33.6 78.8 3.94 الطبلقة -2

 4 0.00* 30.9 77.6 3.88 المركنة -3

 5 0.00* 27.5 76.6 3.83 الحساسية لممشكبلت -4

 1 0.00* 32.3 79 3.95 االحتفاظ باالتجاه -5

  0.00* 35.5 78 3.90 الدراة الكمية لالستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 
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( أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات استبانة القيادة اإلبداعية 31يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
كالقيمة ، (35.5كقيمة االختبار تساكم )، (78) كبذلؾ فإف الكزف النسبي، (3.90يساكم )

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية عمى فقرات استبانة ، (0.00( تساكم ).Sigاالحتمالية )
 القيادة اإلبداعية بشكؿ عاـ.

كيتضح أيضان مف الجدكؿ السابؽ أف المجاؿ الخامس )االحتفاظ باالتجاه( فقد حصؿ عمى 
يميو المجاؿ الثاني )الطبلقة( فقد ، أم بدرجة عالية، (79بمغ الكزف النسبي )حيث ، (1المرتبة )

يميو المجاؿ األكؿ ، أم بدرجة عالية، (78.8( حيث بمغ الكزف النسبي )2حصؿ عمى المرتبة )
يميو ، أم بدرجة عالية، (78( حيث بمغ الكزف النسبي )3)األصالة( قد حصؿ عمى المرتبة )

أم بدرجة ، (77.6حيث بمغ الكزف النسبي )، (4نة( فقد حصؿ عمى المرتبة )المجاؿ الثالث )المرك 
فقد حصؿ عمى ، أخيران حصؿ المجاؿ الرابع )الحساسية لممشكبلت( عمى المرتبة األخيرةك ، عالية

 .أم بدرجة عالية، (76.6( حيث بمغ الكزف النسبي )5المرتبة )
أف مدراء المدارس الثانكية بمحافظات غزة لدييـ إبداع إدارم  ذلؾ إلى اتعزا الباحثة

 –المرانة  –الطالصة  –اقأىالة ):بمحاكره الخمسة كالتي جاءت مرتبة عمى النحك التالي
 .(باالتااهاإلحتفاظ  –ية لممشكالت الحساس

راراتيـ كيتضح أف مجاؿ اإلحتفاظ باالتجاه قد حصؿ عمى المرتبة األكلى فالمدراء ال يتخذكا ق
نما بشكؿ مدركس مما يعزك لدييـ القدرة عمى اإلحتفاظ  نحك قراراتيـ  باالتجاهبشكؿ متسرع كا 

 .اإلدارية

، عبيد كعبكد)كدراسة ، (2010، أبك ىيف)كتتفؽ ىذه النتائج إلى حد ما مع كؿ مف دراسة 
عاؿ مف اإلبداع  كقد أظيرت ىذه الدراسات كجكد مستكل (1990، شحادة)كدراسة ، (2006

 .اإلدارم لممدراء
 تحميل فقرات استبانة "القيادة اإلبداعية": -ثانيًا:

كالترتيب لكؿ فقرة ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كفيما يمي تكضيح ذلؾ:، مف فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت استبانة القيادة اإلبداعية

  الماال اقأال "اقأىالة":تحميل فقرات 

كالترتيب لكؿ فقرة ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مف فقرات المجاؿ األكؿ )األصالة(
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 :(32ادال )
 ( لكل فقرة من فقرات ماال "اقأىالة".Sigالمتاسط الحسابي االقيمة االحتمالية )

 الفقرة م.
المتاسط 
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1- 
 

يبحث باستمرار عف األفكار الجديدة 
 كاإلبداعات.

4.15 83 33.15 0.00* 1 

2- 
يقـك بتطكير أساليب جديدة في حؿ 

 المشكبلت اإلدارية.
3.93 78.6 27.76 0.00* 2 

3- 
إدارة النقاش كالحكار يتمتع بميارة فف 
 بيف المعمميف.

3.89 77.8 24.02 0.00* 5 

4- 
يتجنب األساليب الركتينية قدر 

 اإلمكاف.
3.69 73.8 17.920 0.00* 8 

يمتمؾ القدرة عمى إقناع اآلخريف أثناء  -5
 التعامؿ معيـ بأفكار جديدة.

3.90 78 23.86 0.00* 4 

6- 
ينمي لدل العامميف أفكار جديدة حكؿ 

 ؽ إنجاز األعماؿ.ائطر 
3.87 77.4 23.60 0.00* 6 

7- 
ينجز ما يسند إليو مف أعماؿ بأسمكب 

 مبتكر كمتجدد.
3.91 78.2 24.45 0.00* 3 

8- 
لديو القدرة عمى تككيف شبكات اتصاؿ  

 رسمية كغير رسمية بيف العامميف.
3.85 76.8 21.88 0.00* 7 

  *0.00 33.79 78 3.90 الدرجة الكمية لبلستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

 كالتي نصت عمى: "، (1( أف أعمى فقرة ىي الفقرة رقـ )33يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
"حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره  يبحث باستمرار عف األفكار الجديدة كاإلبداعات

ذلؾ  اتعزا الباحثة، أعمى المراتب في ىذا المجاؿكبذلؾ احتمت ىذه الفقرة ، بدرجة عالية، (83)
أف البحث عف األفكار الجديدة كاإلبداعات ىي حجر األساس في اإلبداع اإلدارم كىي التي  إلى
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ف يككف لدييـ ميارة عالية بفف النقاش كالحكار كيككف لدييـ قدرة أتؤدم لحؿ المشكبلت اإلدارية ك 
 .مديرم المدارس الثانكية يشارككف بالميرجانات الكطنية خريف كينمي أفكارىـ كأفآلعمى إقناع ا

بميؿ مديرم المدارس لمتجديد كالتطكير ( 2009، العجمة)فؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة كتت
 .متبلكيـ لمميارات اإلدارية التي تمكنيـ مف إنجاز ما يسند إلييـ بأسمكب متجدداك 

يتجنب  كالتي نصت عمى: "، (4رقـ )كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الفقرة 
، ( بدرجة عالية73.8قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدرة )، ."األساليب الركتينية قدر اإلمكاف

أف المدراء  ذلؾ إلى تعزا الباحثةكيمكف أف ، كبالتالي احتمت ىذه الفقرة أدنى مراتب ىذا المجاؿ
عف  كاالبتعادنسجاـ بالعمؿ الألنو يؤدم إلى الممؿ كعدـ اكذلؾ ، عف العمؿ الركتيني االبتعاديحبكا 
، خمؼ)( كتختمؼ مع نتائج دراسة 2010، أبك ىيف)كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ، العمؿ

فالمدراء يصابكف بالممؿ مف كثرة اإلجراءات الشكمية الركتينية التي تركز عمى تنفيذ ، (2009
يف كعدـ التكرار الذم المدرسة فيحاكلكا تغيير بعضان مف الركتالقرارات دكف النظر إلى إنجازات 

 .يؤدم لمممؿ
 :"تحميل فقرات الماال الثاني "الطالصة 

كالترتيب لكؿ فقرة ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مف فقرات المجاؿ الثاني )الطبلقة(

 :(34)ادال 
 ( لكل فقرة من فقرات ماال "الطالصة".Sigالمتاسط الحسابي االقيمة االحتمالية )

 الفقرة م.
المتاسط 
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
 (.Sigاالحتمالية)

 الترتيب

1- 
لديو القدرة عمى اقتراح الحمكؿ 

 .العمؿ كبلتالسريعة لمكاجية مش
4.04 80.8 29.12 0.00* 2 

2- 
يمتمؾ القدرة عمى تكظيؼ أكبر 

مداللة عمى لقدر ممكف مف األلفاظ 
 .فكرة معينة

3.86 77.2 24.79 0.00* 6 

لديو القدرة عمى طرح أكثر مف  -3
 .فكرة خبلؿ فترة زمنية قصيرة

3.88 77.6 24.28 0.00* 5 

 7 *0.00 22.77 77.2 3.86يضع مقترحات عديدة لحؿ  -4



 

 

218 

 .المشكمة الكاحدة

5- 
يستطيع التحدث بتكسع كبثقة كبيرة 
 .حكؿ المكاضيع المتعمقة بالمدرسة

4.04 80.8 27.91 0.00* 1 

6- 
يبدم سرعة البديية في الظركؼ 

 .المختمفة
3.94 78.8 24.67 0.00* 4 

7- 
يتابع إنجازات العامميف كفريؽ 

 عمؿ جماعي.
3.96 79.2 24.85 0.00* 3 

  0.00* 33.58 78.8 3.94 الدراة الكمية لالستبانة

 α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

 كالتي نصت عمى: "، (5( أف أعمى فقرة ىي الفقرة رقـ )35يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
حيث احتمت المرتبة ، ."يستطيع التحدث بتكسع كبثقة كبيرة حكؿ المكاضيع المتعمقة بالمدرسة

كبذلؾ احتمت ىذه الفقرة أعمى المراتب في ىذا ، عالية( بدرجة 80.8األكلى بكزف نسبي قدره )
كألف ، لمعامميف بمظير حسف يظيرأف مدير المدرسة يريد أف  ذلؾ إلى اتعزا الباحثة، المجاؿ
كثقة ، التحدث بتكسع فكيستطيعك ، مف مديرم المدارس الثانكية يتميزكف بالمقدرة عمى التغيير ان كثير 
 .العديد مف الدكرات المقدمة مف كزارة التربية كالتعميـ ـألخذىكذلؾ ، كليـ خبرة بالعمؿ، كبيرة

يضع مقترحات  ( كالتي نصت عمى "4كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ )
، ( بدرجة عالية77.2قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدرة )، ."عديدة لحؿ المشكمة الكاحدة

أف كضع  ذلؾ إلى تعزا الباحثةكيمكف أف ، مراتب ىذا المجاؿ كبالتالي احتمت ىذه الفقرة أدنى
كىذا ال يتكفر لجميع ، مقترحات عديدة لحؿ المشكمة الكاحدة تحتاج لقدرات عقمية عالية كتدريب

كىذه ، ( التي تؤكد أف ذلؾ يحتاج لسرعة بديية2010، أبك ىيف)المدراء كتتفؽ النتائج مع دراسة 
 .كالقدرات اإلبداعيةاألمكر تتعمؽ بالذكاء 

التي تؤكد بأف المدراء لدييـ قدرة عمى تقديـ أكثر  (2009، العجمة)كتختمؼ مع نتائج دراسة 
 .مف فكرة بفترة زمنية قصيرة

 
 :"تحميل فقرات الماال الثالث "المرانة 

( كالترتيب لكؿ فقرة .Sigتـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية )
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مف فقرات المجاؿ الثالث )المركنة(
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 :(36ادال )
 :( لكل فقرة من فقرات ماال "المرانة".Sigالمتاسط الحسابي االقيمة االحتمالية )

 الفقرة م.
المتاسط 
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

التعاطي مع األفكار لدية القدرة عمى  -1
 .الجديدة لتطكير العمؿ بتمقائية كيسر

4.06 81.2 28.99 0.00* 1 

2- 
يتمتع بتقبمو لمنقد كطرح األفكار 

 .كانت مخالفة لو كلككالمقترحات حتى 
3.88 77.6 20.84 0.00* 4 

3- 
يمتمؾ القدرة عمى التكيؼ مع طبيعة 

 .المكاقؼ المختمفة
3.87 77.4 25.57 0.00* 5 

4- 
يتعاكف مع المشرؼ لكضع 

استراتيجيات مبتكرة لتحقيؽ األىداؼ 
 التربكية.

3.88 77.6 23.91 0.00* 3 

يحاكر المعمميف كيناقشيـ ليزيد مف  -5
 دكرىـ اإلبداعي.

3.91 78.2 22.83 0.00* 2 

6- 
يعمؿ عمى منح المعمميف بعض 

 الصبلحيات بالعمؿ.
3.87 77.4 21.36 0.00* 6 

7- 
عمى إيجاد برامج خاصة لديو القدرة 

 إلعداد معمميف مبدعيف.
3.74 74.8 19.06 0.00* 8 

8- 
يتعامؿ بمركنة مع المعمميف كالطمبة 

 لتنمية اإلبداع لدييـ.
3.85 77 20.86 *0.00 7 

  0.00* 30.97 77.6 3.88 الدراة الكمية لالستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

لدية  ( كالتي نصت عمى "1( أف أعمى فقرة ىي الفقرة رقـ )36الجدكؿ السابؽ )يتضح مف 
حيث احتمت المرتبة األكلى ، "القدرة عمى التعاطي مع األفكار الجديدة لتطكير العمؿ بتمقائية كيسر

، كبذلؾ احتمت ىذه الفقرة أعمى المراتب في ىذا المجاؿ، ( بدرجة عالية81.2بكزف نسبي قدره )
 ـيجعميمما كليـ خبرة بالعمؿ اإلدارم ، دكرات فأف مدراء المدارس يجتازك  ذلؾ إلى لباحثةاتعزا ا



 

 

210 

أبك ىيف )كدراسة ، (2009، العجمة)كتتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة ، بميارات قكية كفيتمتع
 ( ،.2010، خمؼ)كدراسة ، (2010

عمى " لديو القدرة عمى ( كالتي نصت 7كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ )
( 77قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدرة )، إيجاد برامج خاصة إلعداد معمميف مبدعيف."

 ذلؾ إلى تعزا الباحثةكيمكف أف ، كبالتالي احتمت ىذه الفقرة أدنى مراتب ىذا المجاؿ، بدرجة عالية
نتقاء اعدد مف الدكرات يجعمو يتمتع بميارات تمكنو مف  كاجتيازهخبرة مدير المدرسة بالعمؿ اإلدارم 

أفضؿ البرامج إلعداد معمميف مبدعيف كتككف لديو مركنة إلدراكو أف ما يفعمو ىك تحقيؽ كتطكير 
 .كتنمية لمعمؿ

 
 :"تحميل فقرات الماال الرابع "الحساسية لممشكالت 

كالترتيب لكؿ فقرة ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مف فقرات المجاؿ الرابع )الحساسية(

 :(37ادال )
 :( لكل فقرة من فقرات ماال "الحساسية لممشكالت".Sigالمتاسط الحسابي االقيمة االحتمالية )

 الفقرة م.
اسط المت

 الحسابي
الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

لديو القدرة عمى تكقع مشكبلت  -1
 .العمؿ قبؿ حدكثيا

3.87 77.4 22.59 0.00* 1 

2- 
يطمع عمى كؿ ما ىك جديد لزيادة 
قدرتو عمى مكاجية المشكبلت 

 .المستقبمية
3.86 77.2 22.71 0.00* 2 

3- 
الفرص كالتيديدات  يقـك  برصد

 .المؤثرة عمى العمؿ المدرسي
3.80 76 20.92 0.00* 6 

4- 
يحرص عمى معرفة أكجو القصكر 
 .أك الضعؼ فيما يقـك بو مف أعماؿ

3.82 76.4 21.35 0.00* 5 
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5- 
يشجع العامميف عمى التعبير عف 

 أنفسيـ كعف مشكبلتيـ.
3.86 77.2 21.37 0.00* 3 

 4 *0.00 20.17 76.4 3.82 العامميف. يحرص عمى قراءة شكاكم -6

7- 
يخصص كقت لسماع كمناقشة 
 المشكبلت الخاصة بالعامميف.

3.78 75.6 18.42 0.00* 7 

  *0.00 27.50 76.6 3.83 الدراة الكمية لالستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

 

لديو  ( كالتي نصت عمى "1الفقرة رقـ )( أف أعمى فقرة ىي 37يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ، "القدرة عمى تكقع مشكبلت العمؿ قبؿ حدكثيا

كتعزك الباحثة ذلؾ ، كبذلؾ احتمت ىذه الفقرة أعمى المراتب في ىذا المجاؿ، ( بدرجة عالية77.4)
كىذا يتكفر لكثير مف ، بالمشكبلت المحتاجة لميارات عالية كتدريب التنبؤأف قدرة المدراء عمى  إلى

الخبرة الكبيرة لدييـ القدرة عمى اإلحساس بالمشكبلت أكبر مف المدراء  ككبخاصة المدراء ذك  المدراء
كيتكفر لدل المدير الخبرة ، القدرة عمى ربط األسباب بمسبباتيا ـكأيضان لديي، ذكم الخبرة القميمة

كميؿ مدير ، بالتعامؿ مع المشكبلت الطارئة ةكالدكرات التدريبية كالمركن، الجيد كاالطبلع، كالمراف
 .القرارات باتخاذالمدرسة لمحسـ كعدـ التردد 

( كالتي نصت عمى "يخصص كقت 7كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ )
( 75.6المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدرة )لسماع كمناقشة المشكبلت الخاصة بالعامميف" قد احتمت 

 ذلؾ إلى تعزا الباحثةكيمكف أف ، كبالتالي احتمت ىذه الفقرة أدنى مراتب ىذا المجاؿ، بدرجة عالية
كمع ذلؾ ، لمناقشة المشكبلت التي تخص العامميف ان كقت فأنو صحيح أف مديرم المدارس يخصصك 

 .أماـ العامميف ىمية بأف يظيركا بالصكرة الحسنةليس لدييـ األ
 :"تحميل فقرات الماال الخامس "االحتفاظ باالتااه 

كالترتيب لكؿ فقرة ، (.Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مف فقرات المجاؿ الخامس )االحتفاظ باالتجاه(

 :(38ادال )
 :( لكل فقرة من فقرات ماال "االحتفاظ باالتااه".Sigاالحتمالية )المتاسط الحسابي االقيمة 
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 الفقرة م.
المتاسط 
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
 (.Sigاالحتمالية)

 الترتيب

1- 
يركز عمى إنجاز العمؿ أكثر مف أم 

 .شيء آخر
4.08 81.6 28.04 0.00* 1 

2- 
يمتمؾ دكافع قكية لتحقيؽ النجاح 

 .في العمؿ كاالستمرارية
3.98 79.6 25.84 0.00* 4 

3- 
ييتـ بإنتاج أفكار جديدة أكثر مف 

بمحاكلة الحصكؿ عمى  اىتمامو
 .مكافقة اآلخريف

3.89 77.8 22.81 0.00* 6 

4- 
ال تتعارض أفكاره مع يحرص عمى أ

 .الصالح العاـ لممدرسة
4.00 80 25.41 0.00* 3 

5- 
دراسة يستغرؽ الكقت البلـز في 

المعمكمات التي جمعيا عند حؿ 
 مشكمة ما.

4.00 80 25.99 0.00* 2 

6- 
يشجع عمى تكفير مناخ تعميمي 
اجتماعي لتنمية القدرات اإلبداعية 

 بيف المعمـ كطبلبو.
3.87 77.4 23.97 0.00* 7 

7- 
يحفز عمى إيجاد برامج مستمرة 
لتعميـ اإلبداع كممارستو في 

 المدرسة.
3.80 76 20.42 0.00* 8 

8- 
يركز عمى إيجاد تعاكف مشترؾ بيف 

 العامميف لتحقيؽ أىداؼ المدرسة.
3.95 79 24.88 0.00* 5 

  *0.00 32.30 79 3.95 الدراة الكمية لالستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

 

يركز نصت عمى "( كالتي 1( أف أعمى فقرة ىي الفقرة رقـ )38يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
( 81.6حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )، "عمى إنجاز العمؿ أكثر مف أم شيء آخر

أف  ذلؾ إلى اتعزا الباحثة، كبذلؾ احتمت ىذه الفقرة أعمى المراتب في ىذا المجاؿ، بدرجة عالية
تقانو بدكف ف المدراء دائمان يحاكلك  ـ باالنتماء كذلؾ لشعكرىنتظار أم مقابؿ لذلؾ اإنجاز العمؿ كا 
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ارسيـ أفضؿ مف المدارس عمميـ كخكفيـ عمى مصمحة العمؿ كلتظير مدإلى مدارسيـ كلحبيـ ل
 .األخرل

( كالتي نصت عمى " يحفز عمى إيجاد 8كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ )
المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدرة قد احتمت ، برامج مستمرة لتعميـ اإلبداع كممارستو في المدرسة"

 تعزا الباحثةكيمكف أف ، كبالتالي احتمت ىذه الفقرة أدنى مراتب ىذا المجاؿ، ( بدرجة عالية79)
متطمبات اإلبداع قد ال تتكفر في المدرسة كيدؿ عمى ذلؾ أف ، أف األكزاف النسبية متقاربة ذلؾ إلى

 .اإلمكانات المادية كبرامج اإلبداع يحتاج دعـ مف اإلدارة العميا خاصةو بك 

(بيف متكسطات α ≤ 0.05داللة)الىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل السؤاؿ الثاني: 
المؤىؿ ، عزل لمتغيرات: )الجنسمديريف تي عند ال درجة تكفر القيادة اإلبداعيةالمعمميف لتقديرات 
 (؟التخصص، مكاف العمؿ، كمعمـ الخدمةسنكات ، العممي
 

الإلاابة عن ىذا السؤال تم ىياغة خمس فرضيات اتم التحقق منيا اكانت النتائج عم  
  النحا التالي:

 الفرضية اقأال :-0

بيف ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كتنص عمى: ال تكجد
مدارس الثانكية بمحافظات المديرم  عند اإلبداعية القيادةدرجة تكفر متكسطات تقديرات المعمميف ل

 (.أنثى، )ذكر :عزل لمتغير الجنسغزة تي 
 

اصد كانت ، ( لعينتين مستقمتينTالمتحقق من ىحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار )
 النتائج كما في الادال التالي: 
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 :(39ادال )
 متاسطات استاابات المعممين التي ُتعزى( لمكشف عن داللة الفراق بين Tنتائج اختبار )

 :الانس لفقرات االستبانة ككللمتغير 

 العدد الانس الماال
المتاسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

صيمة 
(T) 

مستاى 
 الداللة

 األصالة
 0.53 3.84 214 ذكر

2.2 *0.03 
 0.56 3.96 219 أنثى

 الطبلقة
 0.58 3.89 214 ذكر

1.9 0.06 
 0.58 3.99 219 أنثى

 المركنة
 0.60 3,81 214 ذكر

2.3 *0.02 
 0.58 3.95 219 أنثى

 الحساسية لممشكبلت
 0.63 3.78 214 ذكر

1.5 0.12 
 0.62 3.88 219 أنثى

 االحتفاظ باالتجاه
 0.62 3.85 214 ذكر

3.2 *0.01 
 0.58 4.04 219 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.53 3.83 214 ذكر

2.5 *0.01 
 0.52 3.96 219 أنثى

 .α≤0.05 مستكل داللة*الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند 

( لعينتيف T( المقابمة الختبار ).Sig( أف القيمة االحتمالية )39يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
كىذا ، الحساسية لممشكبلت، الطبلقةلممجاالت:  (α ≤ 0.05)أكبر مف مستكل الداللة ، مستقمتيف
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف يعني 

 حكؿ ىذه المجاالت تيعزل إلى متغير الجنس.

، لمجاؿ: األصالة (α ≤ 0.05)( أقؿ مف مستكل الداللة .Sigفي حيف أف القيمة االحتمالية )
ذات  كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ، ةكالدرجة الكمية لبلستبان، االحتفاظ باالتجاهك ، المركنةك 
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تيعزل  في الدرجة الكمية لبلستبانةداللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف 
 إلى متغير الجنس كذلؾ لصالح اإلناث.  

أف كزارة التربية كالتعميـ تحرص عمى تطكير أداء المدراء  ذلؾ إلى تعزا الباحثةكيمكف أف 
لكف يكجد ىناؾ ، مف الذككر كاإلناث مف خبلؿ الدكرات التدريبية التي تؤدم لمنيكض بقدراتيـ

عمى تطبيؽ  ان كحرص ان نضباطاك  ان لتزاماالمدارس أكثر  كذلؾ بسبب أف مديرات، لصالح اإلناث فرصة
غبة مديرات ر دارية أكثر مف الذككر كذلؾ لاإللمثبات عمى مكاقفيف  فكيميمك ، القكانيف كالتعميمات

المدارس بالظيكر بصكرة أفضؿ أماـ المسئكليف كالمعمميف كالمجتمع كأنيـ قادرات عمى إدارة 
 .بشكؿ أفضؿ مف المدراء الذككرالمدارس 

 
 الفرضية الثانية:-2

بيف ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كتنص عمى: ال تكجد
مدارس الثانكية بمحافظات المديرم  عند اإلبداعية درجة تكفر القيادةمتكسطات تقديرات المعمميف ل

 ماجستير فأعمى(.، بكالكريكس) المؤىؿ العممي:لمتغير  عزلغزة تي 
اصد كانت ، ينتين مستقمتين( لعTالمتحقق من ىحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار )

 النتائج كما في الادال التالي: 
 :(40ادال )

 التي ُتعزى ( لمكشف عن داللة الفراق بين متاسطات استاابات المعممينTنتائج اختبار )
 :المؤىل العممي لفقرات االستبانة ككللمتغير 

 العدد المؤىل العممي الماال
المتاسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

صيمة 
(T) 

مستاى 
 الداللة

 األصالة
 1.30 0.56 3.92 340 بكالكريكس

 

0.19 

 0.53 3.83 93 ماجستير فأعمى 

 الطبلقة
 0.88 0.60 3.95 340 بكالكريكس

 

0.37 

 0.52 3.89 93 ماجستير فأعمى 

 المركنة
 0.69 0.60 3.89 340 بكالكريكس

 

0.48 

 0.56 3.84 93 ماجستير فأعمى 

 لممشكبلتالحساسية 
 0.68 0.63 3.84 340 بكالكريكس

 

0.49 

 0.62 3.79 93 ماجستير فأعمى 
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 االحتفاظ باالتجاه
 1.33 0.62 3.97 340 بكالكريكس

 

0.18 

 0.57 3.87 93 ماجستير فأعمى 

 الدرجة الكمية
 0.53 3.91 340 بكالكريكس

1.09 0.27 
 0.49 3.85 93 ماجستير فأعمى

 .α≤0.05 مستكل داللة*الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند 

 

 

( لعينتيف T( المقابمة الختبار ).Sig( أف القيمة االحتمالية )40يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
كىذا ، كالدرجة الكمية لبلستبانة، لجميع المجاالت (α ≤ 0.05)أكبر مف مستكل الداللة ، مستقمتيف

ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف يعني أنو ال تكجد فركؽ 
 تيعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

بغض النظر عف نكع كطبيعة المؤىؿ العممي  المعمميف كىذه النتيجة إلى أف  الباحثة اتعزا
كقد تككف ، ارم السائدة في المدارس الثانكيةالذم يحممكنو فإنيـ عمى كعي بعناصر اإلبداع اإلد

 .مؤىبلت الماجستير التي يحممكنيا غير مؤثرة في تقديراتيـ لعدـ ارتباطيا بمكضكع اإلبداع
 

 الفرضية الثالثة:-2
بيف ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كتنص عمى: ال تكجد
رس الثانكية بمحافظات مداالمديرم  عند اإلبداعية درجة تكفر القيادةمتكسطات تقديرات المعمميف ل

 سنة(. 10أكثر مف ، سنة 10-5مف ، سنكات 5أقؿ مف ) سنكات الخدمة كمعمـ: عزل لمتغيرغزة تي 
 

-Oneالمتحقق من ىحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار تحميل التباين اقأحادي )

Way-Anova) ، :اصد كانت النتائج كما في الادال التالي 
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 :(41ادال )
التباين اقأحادي لمكشف عن داللة الفراق بين متاسطات استاابات المعممين التي نتائج تحميل 

 :سناات الخدمة كمعمملمتغير  ُتعزى

دراات  مىدر التباين الماال
 الحرية

ماماع 
 المربعات

متاسط 
 المربعات

صيمة 
(F) 

مستاى 
 الداللة

 األصالة
 0.61 1.23 2 بيف المجمكعات

2.00 
 
 

0.13 
 
 

 0.30 132.9 430 المجمكعاتداخؿ 

  134.2 432 المجمكع

 الطبلقة
 0.61 1.22 2 بيف المجمكعات

1.79 
 
 

0.16 
 
 

 0.34 147.3 430 داخؿ المجمكعات

  148.5 432 المجمكع

 
 المركنة

 1.50 3.01 2 بيف المجمكعات
4.31 
 
 

*0.01 
 
 

 0.34 150.1 430 داخؿ المجمكعات

  153.1 432 المجمكع

 الحساسية لممشكبلت
 

 1.05 2.10 2 بيف المجمكعات
2.65 
 
 

0.07 
 
 

 0.39 170.6 430 داخؿ المجمكعات

  172.7 432 المجمكع

 االحتفاظ باالتجاه
 1.20 2.40 2 بيف المجمكعات

3.23 
 
 

*0.04 
 
 

 0.37 159.5 430 داخؿ المجمكعات

  161.9 432 المجمكع

 الكميةالدرجة 
 0.93 1.87 2 بيف المجمكعات

 0.27 119.2 430 داخؿ المجمكعات 0.03* 3.37

  121.1 432 المجمكع

 .α≤0.05 مستكل داللة*الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند 

( تحميؿ F( المقابمة الختبار ).Sig( أف القيمة االحتمالية )41يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
الحساسية ، الطبلقة، األصالة لمجاالت: (α ≤ 0.05)أكبر مف مستكل الداللة ، األحادمالتبايف 

كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة ، لممشكبلت
 تيعزل إلى متغير سنكات الخدمة كمعمـ.، مف المعمميف حكؿ ىذه المجاالت
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لمجالي:  (α ≤ 0.05)( أقؿ مف مستكل الداللة .Sigلية )في حيف أف القيمة االحتما
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات ، كالدرجة الكمية لبلستبانة، االحتفاظ باالتجاهك ، المركنة

داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف حكؿ ىذيف المجاليف كحكؿ 
كلمعرفة لصالح أم مف سنكات ، لى متغير سنكات الخدمة كمعمـالدرجة الكمية لبلستبانة تيعزل إ

كقد كانت النتائج كما ، (Scheffe Testتـ استخداـ اختبار "شيفيو البعدم" )، الخدمة كانت الفركؽ
 في الجدكؿ التالي:

 :(42ادال )
فقرات عم   نتائج اختبار )شيفيو( لممقارنات المتعددة بين متاسطات استاابات عينة المعممين

 : االستبانة ككل طبقًا لمتغير سناات الخدمة كمعمم

 (.Sigالقيمة االحتمالية ) الفرق بين المتاسطين الفئات

 سنكات 5أقؿ مف 

 3.83ـ= 

 سنة 10-5مف 

 3.96ـ= 
0.13 0.03* 

 سنة 10أكثر مف 

 3.91ـ= 
0.08 0.79 

 سنة 11-5مف 

 3.96ـ= 

 سنة 10أكثر مف 

 3.91ـ= 
0.05 0.89 

 )ـ( تعني المتكسط الحسابي، α≤0.05 مستكل داللة*الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند    

( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 42يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
سنكات( كالذيف سنكات خدمتيـ )مف  5عينة الدراسة مف المعمميف الذيف سنكات خدمتيـ )أقؿ مف 

 سنة(.  10 -5كلصالح الذيف سنكات خدمتيـ )مف ، سنة( 10 -5

ككمما زادت ، المدراء يتمقكف دكرات تدريبية بسنكات خدمتيـحثة ىذه النتيجة بأف كتعزك البا
مف  ان كثير  يركفكأيضان لدييـ خبرة أعمى يجعميـ ، بخبرة كتطكر أكثر فسنكات الخدمة جعميـ يتمتعك 
ات نظرىـ كحكميـ عمى مستكل القيادة اإلبداعية عند بكجي ان تميز  التجارب التي تجعميـ أكثر

 المديريف
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 الفرضية الرابعة:-2

بيف ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كتنص عمى: ال تكجد
مدارس الثانكية بمحافظات المديرم  عند اإلبداعية درجة تكفر القيادةمتكسطات تقديرات المعمميف ل

، غرب خاف يكنس، الكسطى، شرؽ غزة، غرب غزة، شماؿ غزة) مكاف العمؿ:عزل لمتغير غزة تي 
 (.رفح، شرؽ خاف يكنس

-One-Wayالمتحقق من ىحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار تحميل التباين اقأحادي )

Anova) ،:اصد كانت النتائج كما في الادال التالي 
 :(43ادال )

لمكشف عن داللة الفراق بين متاسطات استاابات المعممين التي نتائج تحميل التباين اقأحادي 
 :مكان العمللمتغير  ُتعزى

دراات  مىدر التباين الماال
 الحرية

ماماع 
 المربعات

متاسط 
 المربعات

صيمة 
(F) 

مستاى 
 الداللة

 األصالة
 1.74 10.48 6 بيف المجمكعات

6.01 
 
 

 0.29 123.7 426 داخؿ المجمكعات 0.09
  134.2 432 المجمكع

 الطبلقة
 2.69 16.14 6 بيف المجمكعات

8.65 
 
 

 0.31 132.4 426 داخؿ المجمكعات 0.18

  148.5 432 المجمكع

 
 المركنة

 2.87 17.2 6 بيف المجمكعات
9.02 
 
 

 0.31 135.8 426 داخؿ المجمكعات 0.11

  153.1 432 المجمكع

 الحساسية لممشكبلت
 

 3.14 18.8 6 المجمكعاتبيف 
8.71 
 
 

 0.36 153.8 426 داخؿ المجمكعات 0.08

  172.7 432 المجمكع

 االحتفاظ باالتجاه
 21.52 6.27 37.6 6 بيف المجمكعات

 

 
 0.29 124.2 426 داخؿ المجمكعات 0.17

  161.9 432 المجمكع

 الدرجة الكمية
 2.9 17.53 6 بيف المجمكعات

 0.24 103.54 426 داخؿ المجمكعات 0.19 12.02

 1.74 121.07 432 المجمكع

 .α≤0.05 مستكل داللة*الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند 
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( تحميؿ F( المقابمة الختبار ).Sig( أف القيمة االحتمالية )43يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
كىذا يعني عدـ كجكد ، تلجميع المجاال (α ≤ 0.05)أكبر مف مستكل الداللة ، التبايف األحادم

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف حكؿ ىذه المجاالت 
 مؾ تيعزل إلى متغير مكاف العمؿ. تكاالستبانة 

جميع مديرم المدارس بجميع مديريات التربية كالتعميـ ىذه النتيجة إلى أف  الباحثة اتعزا
فيطمع مديرك المدارس ، جية رسمية كاحدة ىي كزارة التربية كالتعميـ العالي فبمحافظات غزة يتبعك 

 العامميف عمى التعميمات كالقرارات الصادرة مف المديريات في جميع المناطؽ التعميـ.

كتييئة الظركؼ ، رتقاء بمعممييـالككافة المديريف بجميع المناطؽ التعميمية حرصكا عمى ا
 .اخؿ المدرسة لتعزيز اإلبداع اإلدارم بمدارسيـليـ د

 .(1996، إيكفاؿ)كدراسة   (2008، كاصمي)تفقت الدراسة مع دراسة اكقد 

 

 الفرضية الخامسة:-1

بيف ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كتنص عمى: ال تكجد
مدارس الثانكية بمحافظات المديرم  عند اإلبداعية درجة تكفر القيادةمتكسطات تقديرات المعمميف ل

 عمـك طبيعية كتطبيقية(.، عمـك إنسانية) التخصص:عزل لمتغير غزة تي 
اصد كانت النتائج كما ، ( لعينتين مستقمتينTالمتحقق من ىحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار )

 في الادال التالي:  

 :(44ادال )
 التي ُتعزى داللة الفراق بين متاسطات استاابات المعممين( لمكشف عن Tنتائج اختبار )

 :التخىص لفقرات االستبانة ككللمتغير 

 العدد التخىص الماال
المتاسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

صيمة 
(T) 

مستاى 
 الداللة

 األصالة
 0.86 0.55 3.92 261 عمـك إنسانية

 

0.38 

 0.55 3.87 171 عمـك طبيعية كتطبيقية 

 الطبلقة
 0.65 0.60 3.96 261 عمـك إنسانية

 

0.51 

 0.55 3.92 171 عمـك طبيعية كتطبيقية 

 0.34 0.94 0.61 3.90 261 عمـك إنسانية المركنة
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   0.57 3.85 171 عمـك طبيعية كتطبيقية

 الحساسية لممشكبلت
 0.01 0.66 3.83 261 عمـك إنسانية

 

0.99 

 0.58 3.83 171 عمـك طبيعية كتطبيقية 

 االحتفاظ باالتجاه
 0.55 0.61 3.96 261 عمـك إنسانية

 

0.58 

 0.61 3.93 171 عمـك طبيعية كتطبيقية 

 الدرجة الكمية
 0.54 3.91 261 عمـك إنسانية

0.68 0.49 
 0.50 3.88 171 عمـك طبيعية كتطبيقية

 .α≤0.05 مستكل داللة*الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند 

 

 

( لعينتػيف T( المقابمػة الختبػار ).Sig( أف القيمػة االحتماليػة )44يتضح مف الجدكؿ السػابؽ )
كىػذا ، كالدرجػة الكميػة لبلسػتبانة، لجميػع المجػاالت (α ≤ 0.05)أكبر مف مسػتكل الداللػة ، مستقمتيف

يعنػػي أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة مػػف المعممػػيف 
إف  ان ىػذه النتيجػة إلػى أنػو ميمػا كػاف التخصػص متغيػر  باحثـةاتعـزا التيعزل إلى متغيػر التخصػص. 

متسػاكيان كيقػػدـ فػػإف تعامػؿ المػدير معيػػـ كػاف عػػادةن ، طبيعيػػة كتطبيقيػة ان إنسػػانية أك عمكمػ ان كػاف عمكمػ
 .ليـ الدعـ كالمساعدة عمى اإلبداع بغض النظر عف تخصصيـ

 
ما دراة تافر سماك المااطنة التنظيمية عند المعممين في المدارس الثاناية في -السؤال الثالث:

 محافظات غزة من ااية نظر المديرين؟

( Tاختبار )الإلاابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتاسط الحسابي االازن النسبي ا 
 افيما يمي تاضيح ذلك:، لعينة ااحدة

 

 تحميل مااالت استبانة "المااطنة التنظيمية": -أااًل:

كالترتيب لكؿ ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مجاؿ مف مجاالت استبانة المكاطنة التنظيمية
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 :(45ادال )
 .المتاسط الحسابي االازن النسبي االترتيب لكل ماال من مااالت استبانة المااطنة التنظيمية

 الماال م.
المتاسط 
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

 5 *0.00 10.6 71.8 3.59 اإليثار 1

 3 *0.00 11.2 75.4 3.77 الكياسة 2

 1 *0.00 6.6 76 3.80 الرياضيةالركح  3

 2 *0.00 11.7 75.6 3.78 كعي الضمير 4

 4 *0.00 7.4 72 3.60 السمكؾ الحضارم 5

  *0.00 11.9 74.2 3.71 الدرجة الكمية لبلستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

استبانة المكاطنة  ( أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات45يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
، (11.9كقيمة االختبار تساكم )، (74.2كبذلؾ فإف الكزف النسبي )، (3.71التنظيمية يساكم )
بدرجة عالية عمى فقرات  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقةن ، (0.00( تساكم ).Sigكالقيمة االحتمالية )

 استبانة المكاطنة التنظيمية بشكؿ عاـ.

أف المجاؿ الثالث )الركح الرياضية( قد حصؿ عمى كيتضح أيضان مف الجدكؿ السابؽ 
يميو المجاؿ الرابع )كعي ، أم بدرجة عالية، (75.6حيث بمغ الكزف النسبي )، المرتبة األكلى

يميو ، أم بدرجة عالية، (75.6حيث بمغ الكزف النسبي )، الضمير( قد حصؿ عمى المرتبة الثانية
أم ، (75.4حيث بمغ الكزف النسبي )، تبة الثالثةالمجاؿ الثاني )الكياسة( فقد حصؿ عمى المر 

حيث بمغ ، يميو المجاؿ الخامس )السمكؾ الحضارم( فقد حصؿ عمى المرتبة الرابعة، بدرجة عالية
 .أم بدرجة عالية، (72الكزف النسبي )

أم ، (71.8حيث بمغ الكزف النسبي )، حصؿ المجاؿ األكؿ )اإليثار( عمى المرتبة األخيرة، أخيران ك 
معممي المدارس الثانكية بمحافظات غزة لدييـ سمكؾ مكاطنة  ذلؾ إلى اتعزا الباحثة، بدرجة عالية

 –كعي الضمير  –الركح الرياضية )تنظيمية بمحاكره الخمسة كالتي جاءت مرتبة عمى النحك التالي 
 .(اإليثار –السمكؾ الحضارم –الكياسة 
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كبأفضؿ المستكيات فيك ال يكتفي ، المطمكبف المدير يحرص عمى إنجاز العمؿ بالشكؿ إ
إنما يشارؾ المعمميف بأغراضو الشخصية عند الحاجة ، باإلمكانات المادية التي تكفرىا المدرسة

كىك ال يقؼ ينظر إلى ما يدكر ، كذلؾ عندما يرل بأنيا سكؼ تدفع بعجمة التعميـ لؤلماـ، إلييا
 الكفي الكقت ذاتو ، كيبلحظ األخطاء، ب العمؿفيك يراق، اإلجراءات المناسبة اتخاذحكلو دكف 

فيك يكجو المعمميف كيبيف ليـ ، إنما يككف ىدفو أسمى مف ذلؾ، يتصيد األخطاء بيدؼ العقاب
كذلؾ لتعاليـ الديف ، ه كيساعدىـ بالعمؿءمـ يساند زمبلكالمع، خطاءىـ بيدؼ تفادييا في المستقبؿأ

كبسبب التقارب الجغرافي ، االحتبلؿالتعميـ أداة لمقاكمة  عتباراكبسبب العكامؿ الكطنية ب، اإلسبلمي
 .بيف المعمميف كالطمبة يجعميـ منتميف كممتزميف أكثر

 تحميل فقرات استبانة "المااطنة التنظيمية": -ثانيًا:

كالترتيب لكؿ فقرة ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كفيما يمي تكضيح ذلؾ:، مجاؿ مف مجاالت استبانة المكاطنة التنظيميةمف فقرات كؿ 

 :"تحميل فقرات الماال اقأال "اإليثار 

كالترتيب لكؿ فقرة ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مف فقرات المجاؿ األكؿ )اإليثار(

 :(46ادال )
 ( لكل فقرة من فقرات ماال "اإليثار".Sigالمتاسط الحسابي االقيمة االحتمالية )

 الفقرة م.
المتاسط 
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1- 
يساعد المعمـ زمبلءه الذيف لدييـ 

 .عمؿ كثير
3.96 79.2 13.27 *0.00 2 

2- 
عمؿ زمبلءه عند بتنفيذ  يقـك المعمـ

 .الحاجة
3.63 72.6 5.96 *0.00 3 

-3 
يعمؿ المعمـ عمى تسييؿ ميمة 

الزمبلء الجدد حتى إذا لـ يطمب منو 
 .ذلؾ

3.57 71.4 5.54 *0.00 4 
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4- 
خارج  ةإضافي أكقاتالمعمـ  يقضي

 احتياجاتلتمبية كقت العمؿ 
 .المعمميف اآلخريف

3.30 66 2.53 *0.00 6 

-5 
يتنازؿ المعمـ عف تدريس مادة أك 
حصة أك اإلشراؼ عمى نشاط إذا 

 .خرآرغب في ذلؾ زميؿ 
3.51 70.2 4.28 *0.00 5 

6- 
يتطكع المعمـ لتقديـ نشاطات إضافية 

في غير أكقات العمؿ  مبةلمط
 .الرسمي

3.04 60.8 0.30 *0.00 7 

7- 
 ولتكجييات رؤسائ يستجيب المعمـ

 .في العمؿ دكف تردد
4.15 83 5.69 *0.00 1 

  0.00* 10.66 71.8 3.59 الدراة الكمية لالستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

 

( كالتي نصت عمى " 7( أف أعمى فقرة ىي الفقرة رقـ )46يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
األكلى بكزف نسبي حيث احتمت المرتبة ، "في العمؿ دكف تردد ولتكجييات رؤسائ يستجيب المعمـ

 اتعزا الباحثة، كبذلؾ احتمت ىذه الفقرة أعمى المراتب في ىذا المجاؿ، ( بدرجة عالية83قدره )
كيعني ذلؾ ، لمقابؿ انتظارالرؤساء بالعمؿ دكف  آلراءستجابة الاأف المعمميف لدييـ حب  ذلؾ إلى

المعمميف تجاه مفيـك اإليثار  أف الفئة أك العينة المستطمعة لدييـ إيثار كيدؿ ذلؾ عمى تماسؾ صؼ
 .بالعمؿ

يتطكع المعمـ  ( كالتي نصت عمى "6كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ )
قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف ، "في غير أكقات العمؿ الرسمي مبةلتقديـ نشاطات إضافية لمط

كيمكف أف ، ة أدنى مراتب ىذا المجاؿكبالتالي احتمت ىذه الفقر ، ( بدرجة متكسطة60.8نسبي قدرة )
كىذا ال يتكفر ، اإلضافية تحتاج إلى كقت كمكاف في المدرسة تأف النشاطا تعزك الباحثة ذلؾ إلى

، كال سيما أف نظاـ الفترة المسائية ينتيي في أكقات المساء، بسبب نظاـ الفترتيف في معظـ المدارس
 .مف خبلؿ أكقات الصباح الباكرة كمع ذلؾ قد نجد بعض المعمميف يحرصكف عمى ذلؾ
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 :"تحميل فقرات الماال الثاني "الكياسة 

كالترتيب لكؿ فقرة ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مف فقرات المجاؿ الثاني )الكياسة(

 :(47ادال )
 .( لكل فقرة من فقرات ماال "الكياسة".Sigاالحتمالية )المتاسط الحسابي االقيمة 

 الفقرة م.
المتاسط 
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1- 
يزكد المعمـ الزمبلء بالمعمكمات 

المناسبة التي تساعدىـ عمى أداء 
 .أعماليـ

3.84 76.8 10.05 *0.00 3 

2- 
إيذاء أك جرح مشاعر يتجنب المعمـ 

 زمبلئو في العمؿ
4.03 80.6 9.77 *0.00 1 

 2 0.00* 9.36 78.8 3.94 .ييتـ المعمـ بحقكؽ زمبلئو بالكظيفة -3

4- 
يتشاكر المعمـ مع الزمبلء اآلخريف 

إجراء أك قرار قد يؤثر  اتخاذهعند 
 .عمييـ

3.73 74.6 6.08 *0.00 4 

5- 
يسيـ المعمـ في حؿ الخبلفات كسكء 

 .التفاىـ بيف العامميف في المدرسة
3.69 73.8 6.85 *0.00 5 

6- 
عمى التنسيؽ مع  يحرص المعمـ

 .اآلخريف إلنجاز العمؿ
3.61 72.2 5.41 *0.00 6 

7- 

يسيـ المعمـ بتقديـ مقترحات مفيدة 
لزمبلئو لتسيـ بتحفيز العمؿ 

 الجماعي.
3.57 71.4 5.54 *0.00 7 

  0.00* 11.28 75.4 3.77 الدراة الكمية لالستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 
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يتجنب ( كالتي نصت عمى "2( أف أعمى فقرة ىي الفقرة رقـ )47يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ، "المعمـ إيذاء أك جرح مشاعر زمبلئو في العمؿ

ذلؾ  اتعزا الباحثة، كبذلؾ احتمت ىذه الفقرة أعمى المراتب في ىذا المجاؿ، ( بدرجة عالية80.6)
ستقرار كاليدكء النسجاـ كالمحافظة عمى االكتسكد أجكاء التعاكف كاحتراـ المتبادؿ كجكد اال إلى

لذا ، كالتنسيؽ بيف العامميف إلنجاز العمؿ كالحرص عمى تفادم المشكبلت قبؿ كقكعيا، داخؿ العمؿ
متيازات ليـ قدر اإلمكاف لضماف الحتراـ حقكؽ المعمميف كيعمؿ عمى تقديـ ااير عمى يحرص المد

إنجازىـ لمميمات المككمة إلييـ كأيضان ألف جياز  ستجابات المرغكبة منيـ كالتي تتجسد فيالا
 .المطمكبة االنضباطيجب أف تتكافر فيو صفة الكياسة في العامميف لترسيخ حالة التعميـ 

]َوجََعاَوًُىا َعلًَ اْلبِرِّ َوالحَّْقَىي َوََل جََعاَوًُىا :اإلسبلمي دائمان يدعك لمتسامح كالتعاكفكالديف 

ْثِن َواْلُعْدَواِى[  .َعلًَ اإْلِ

كبسبب التقارب الجغرافي بيف المعمميف ففمسطيف بصفة عامة بقعة صغيرة بالنسبة لمدكؿ 
 .مميفلذلؾ نجد تقارب جغرافي كعائمي بيف المع، األخرل

( كالتي نصت عمى " يسيـ المعمـ 7كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ )
قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ، بتقديـ مقترحات مفيدة لزمبلئو لتسيـ بتحفيز العمؿ الجماعي"

تعزا أف  كيمكف، كبالتالي احتمت ىذه الفقرة أدنى مراتب ىذا المجاؿ، ( بدرجة عالية71.4قدرة )
أف المعمـ يحرص عمى تبلفي األخطاء التي يمكف التعرض ليا بالعمؿ عف طريؽ إلى ذلؾ الباحثة 
كالعمؿ الجماعي بيف المعمميف فيما بينيـ مع عدـ تعصب المدير لرأيو كثقتو بقدرات التشاكر 

مكاناتيـ بيدؼ الكصكؿ لمقرار الصائب  .المعمميف كا 
 

 الماال الثالث "الراح الرياضية" تحميل فقرات 

كالترتيب لكؿ فقرة ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مف فقرات المجاؿ الثالث )الركح الرياضية(
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 :(48ادال )
 .ماال "الراح الرياضية" ( لكل فقرة من فقرات.Sigالمتاسط الحسابي االقيمة االحتمالية )

 الفقرة م.
المتاسط 
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

يتجنب المعمـ استيبلؾ زمف طكيؿ  -1
 .مشكبلتالفي الشككل مف أبسط 

3.78 75.6 8.93 *0.00 4 

2- 
يتجنب المعمـ تكبير المشكبلت التي 

حجميا يكاجييا في عممو أكبر مف 
 الطبيعي.

3.85 77 8.12 *0.00 3 

3- 
يتجنب المعمـ تصيد أخطاء العامميف 

 .في المدرسة
4.30 86 1.70 *0.00 1 

4- 
يتسامح المعمـ عف أية إساءة 

 .كيتجنب لـك اآلخريف، شخصية
3.65 73 7.21 *0.00 5 

5- 
كالمجاممة  االحتراـيظير المعمـ 

لزمبلئو في أكقات التكتر الشخصي 
 .أك الميني

3.92 78.4 8.19 *0.00 2 

6- 
بتنفيذ األعماؿ  يقـك المعمـ 

 .اإلضافية دكف تذمر
3.59 71.8 5.38 *0.00 6 

7- 
يعتذر المعمـ في حؽ أم شخص 

 أخطأ بحقو.
3.50 70 4.48 *0.00 7 

  0.00* 6.63 76 3.80 الدراة الكمية لالستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

يتجنب ( كالتي نصت عمى "3( أف أعمى فقرة ىي الفقرة رقـ )48يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
( 86حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )، "المعمـ تصيد أخطاء العامميف في المدرسة

أف  كتعزك الباحثة ذلؾ إلى، المراتب في ىذا المجاؿكبذلؾ احتمت ىذه الفقرة أعمى ، بدرجة عالية
عف األخطاء كالمضايقات  ان عماؿ دكف تذمر أك شككل كأف ىناؾ تغاضيبتنفيذ األ فيقكمك  يفالعامم
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كقبكؿ المعمميف لممضايقات دكف شككل كما يسعكف لمحد مف الخبلفات ، في سبيؿ المصمحة العامة
لتعميمي التي تحتاج صبر كجيد كجمد كضبط لمنفس ميما عزل ذلؾ لطبيعة العمؿ اداخؿ العمؿ كيي 
 .كانت الظركؼ

( كالتي نصت عمى "يعتذر المعمـ في 7كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ )
، ( بدرجة عالية70قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدرة )، حؽ أم شخص أخطأ بحقو"

 ركح التسامح ذلؾ إلى تعزا الباحثةكيمكف أف ، مراتب ىذا المجاؿكبالتالي احتمت ىذه الفقرة أدنى 
كأف  في حالة حصكؿ أخطاء بيف العامميف االعتذاراتمف خبلؿ تقديـ ، ىي السائدة بيف المعمميف

 .يككف محبة كصداقة بيف العامميف

يمتقياف كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " ال يحؿ لرجؿ أف ييجر أخاه فكؽ ثبلث لياؿ 
 فيعرض ىذا كيعرض ىذا كخيرىما الذم يبدأ بالسبلـ ".

 كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو ".

 
 :"تحميل فقرات الماال الرابع "اعي الضمير 

كالترتيب لكؿ فقرة ، (.Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:، مف فقرات المجاؿ الرابع )كعي الضمير(

 :(49ادال )
 .( لكل فقرة من فقرات ماال "اعي الضمير".Sigالمتاسط الحسابي االقيمة االحتمالية )

 الفقرة م.
المتاسط 
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

عمى قضاء معظـ يكاظب المعمـ  1-
 .ساعات العمؿ في أداء كاجبات العمؿ

3.75 75 7.92 *0.00 5 

2- 
يمتـز المعمـ بمكاعيد العمؿ المحددة 

دخكؿ الحصص ك )كالحضكر المبكر 
 .تسميـ األعماؿ في مكاعيدىا(ك 

4.01 80.2 8.87 *0.00 3 

3- 
ينفذ المعمـ تكجييات كتكصيات رؤسائو 

 .في العمؿ
4.03 80.6 9.77 *0.00 2 
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4- 
يتقيد المعمـ باألنظمة كالتعميمات 

 المدرسية.
4.05 81 9.81 *0.00 1 

يكمؿ المعمـ كاجباتو الكظيفية بعناية  -5
 .فائقة دكف أخطاء

3.73 74.6 6.62 *0.00 6 

6- 
يشارؾ المعمـ في محادثات كحكارات 

 العمؿ بيدؼ إثرائيا كالتعمـ منيا.
3.69 73.8 6.20 *0.00 7 

7- 
المعمـ بعد أكقات العمؿ كالدكاـ يعمؿ 

 الرسمية عندما تتطمب مصمحة العمؿ ذلؾ.
3.21 64.2 1.96 *0.00 8 

-8 
عمى ممتمكات المدرسة  يحافظ المعمـ

 .باىتماـ
3.85 77 8.75 *0.00 4 

  0.00* 11.72 75.6 3.78 الدراة الكمية لالستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

 

يتقيد ( كالتي نصت عمى "4( أف أعمى فقرة ىي الفقرة رقـ )48يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
( بدرجة 81حيث احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )، "المعمـ باألنظمة كالتعميمات المدرسية

كؾ تكافر سم ذلؾ إلى اتعزا الباحثة، كبذلؾ احتمت ىذه الفقرة أعمى المراتب في ىذا المجاؿ، عالية
جراءات كتعميمات العمؿ بدكف أف يككف  االلتزاـالكعي مف خبلؿ  العاـ كالقبكؿ الذاتي لقكاعد كا 

 .ىناؾ رقيب أك حسيب

( كالتي نصت عمى " يعمؿ المعمـ بعد 7كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ )
احتمت المرتبة األخيرة بكزف قد ، أكقات العمؿ كالدكاـ الرسمية عندما تتطمب مصمحة العمؿ ذلؾ"

كيمكف أف ، كبالتالي احتمت ىذه الفقرة أدنى مراتب ىذا المجاؿ، ( بدرجة متكسطة64.2نسبي قدرة )
كالتي ، كجكد ضكابط أخبلقية كدينية تحكـ المجتمع الفمسطيني المحافظ ذلؾ إلى تعزا الباحثة

لسر كالعبلنية كالقياـ بالعمؿ عمى أتـ يستمدىا مف اإلسبلـ الذم حث عمى الشعكر بمراقبة اهلل في ا
 .كجو

 :"تحميل فقرات الماال الخامس "السماك الحضاري 

كالترتيب لكؿ فقرة ( .Sig)تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية 
 .كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ، مف فقرات المجاؿ الخامس )السمكؾ الحضارم(
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 :(49ادال )
 ( لكل فقرة من فقرات ماال "السماك الحضاري".Sigالحسابي االقيمة االحتمالية )المتاسط 

المتاسط  الفقرة م.
 الحسابي

الازن 
 النسبي

صيمة 
 االختبار

القيمة 
 (.Sigاالحتمالية)

 الترتيب

يحرص المعمـ عمى متابعة كؿ أنشطة  1-
 .المدرسة

3.73 74.6 8.81 *0.00 3 

2- 
يكاظب المعمـ عمى حضكر المقاءات 

كاالجتماعات التربكية كالندكات 
 كالثقافية.

3.98 79.6 11.59 *0.00 1 

3- 
يقدـ المعمـ العديد مف االقتراحات 

 .ؽ العمؿ بالمدرسةائلتطكير طر 
3.67 73.4 7.86 *0.00 4 

4- 
يبذؿ المعمـ قصارم جيده لتعميـ نفسو 

 حتى لك عمى نفقتو، كتحسيف مياراتو
 الخاصة.

3.52 70.4 4.39 *0.00 7 

يبذؿ المعمـ جيدان إضافيان لتحسيف  -5
 .صكرة المدرسة أماـ اآلخريف

3.67 73.4 5.99 *0.00 5 

6- 

يمتـز المعمـ بالعادات كالمعايير 
احتراـ ك  االجتماعية)كالمظير العاـ

عدـ ك  العطؼ عمى الصغيرك الكبير 
 التدخيف في المدرسة(.

2.90 58 0.49 *0.00 8 

مع كؿ التغيرات التي  يتجاكب المعمـ -7
 .تحدث في المدرسة

3.56 71.2 5.34 *0.00 6 

8- 
أنظمة كتعميمات المدرسة المعمـ حتـر ي

 .المعمكؿ بيا
3.77 75.4 5.76 *0.00 2 

  0.00* 7.44 72 3.60 الدراة الكمية لالستبانة

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

 ( كالتي نصت عمى "2( أف أعمى فقرة ىي الفقرة رقـ )49يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
حيث احتمت المرتبة ، كاالجتماعات التربكية كالثقافية"يكاظب المعمـ عمى حضكر المقاءات كالندكات 

كبذلؾ احتمت ىذه الفقرة أعمى المراتب في ىذا ، ( بدرجة عالية79.6األكلى بكزف نسبي قدره )
حترامان لؤلنظمة كالتعميمات المعمكؿ بيا كالتقيد اأنو يبدم العاممكف  ذلؾ إلى اتعزا الباحثة، المجاؿ
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ىتماـ بحضكر الكا، بالتعاميـ الداخمية الصادرة كالتجاكب مع المتغيرات كالتطكرات داخؿ المدرسة
 .كالمقاءات التي تيـ كتسيـ بمصمحة العمؿ االجتماعات

يمتـز المعمـ  ( كالتي نصت عمى "6السابؽ أف الفقرة رقـ )كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 
عدـ التدخيف ك  العطؼ عمى الصغيرك احتراـ الكبير ك  بالعادات كالمعايير االجتماعية)كالمظير العاـ

كبالتالي احتمت ، ( بدرجة متكسطة58قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدرة )، ("في المدرسة
أف المعمميف لدييـ مشاركة  ذلؾ إلى تعزا الباحثةكيمكف أف ، ا المجاؿىذه الفقرة أدنى مراتب ىذ

كيؤشر ذلؾ ، كالحرص عمى تحسيف سمعة مدارسيـ، كلية عالية بإدارة المؤسسة التعميميةؤ اءه كمسبنٌ 
 .لمسمككيات الحضارية كالراقية التي يتسـ بيا المعمميف

(بين α ≤ 0.05داللة )الىل تااد فراق ذات داللة إحىائية عند مستاى -السؤال الرابع:
المعممين في المدارس عند  المااطنة التنظيمية دراة تافر سماكالمديرين لمتاسطات تقديرات 

مكان ، كمدير سناات الخدمة، المؤىل العممي، عزى لمتغيرات: )الانسالثاناية بمحافظات غزة تُ 
 (؟العمل

السؤال تم ىياغة أربع فرضيات اتم التحقق منيا اكانت النتائج عم   الإلاابة عن ىذا
 النحا التالي:

 الفرضية السادسة:-1

بيف ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كتنص عمى: ال تكجد
المعمميف في المدارس  عند المكاطنة التنظيمية درجة تكفر سمكؾمتكسطات تقديرات المديريف ل

 (.أنثى، )ذكر :عزل لمتغير الجنسثانكية بمحافظات غزة تي ال

 
اصد كانت ، ( لعينتين مستقمتينTالمتحقق من ىحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار )

 النتائج كما في الادال التالي: 
 
 :(50ادال )

 ( لمكشف عن داللة الفراق بين متاسطات استاابات المديرين التي ُتعزىTنتائج اختبار )
 .الانس لفقرات االستبانة ككللمتغير 

المتاسط  العدد الانس الماال
 الحسابي

االنحراف 
مستاى  (Tصيمة ) المعياري

 الداللة

 0.37 3.57 27 ذكر اإليثار
 0.44 3.62 25 أنثى 0.68 0.41
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 0.53 3.66 27 ذكر الكياسة
 0.43 3.90 25 أنثى 0.08 1.78

 1.13 3.86 27 ذكر الركح الرياضية
 0.45 3.73 25 أنثى 0.58 0.56

 0.45 3.71 27 ذكر كعي الضمير
 0.50 3.85 25 أنثى 0.32 0.99

 0.61 3.45 27 ذكر السمكؾ الحضارم
 0.50 3.75 25 أنثى 0.06 1.88

 0.48 3.65 27 ذكر الدرجة الكمية
 0.35 3.77 25 أنثى 0.31 1.02

 .α≤0.05 مستكل داللة*الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند 

 

( لعينتيف T( المقابمة الختبار ).Sig( أف القيمة االحتمالية )50يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
كىذا ، كالدرجة الكمية لبلستبانة، لجميع المجاالت (α ≤ 0.05)أكبر مف مستكل الداللة ، مستقمتيف

ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة مف المديريف يعني أنو ال تكجد فركؽ 
 تيعزل إلى متغير الجنس.

مف سمكؾ المكاطنة  أف المعمميف اإلناث لدييـ مستكل مساكو  ىذه النتيجة إلى اتعزا الباحثة
 كمجتمع قطاع غزة في مدارسيـ نفسيا كيرجع ذلؾ لككنيـ يعيشكف الظركؼ ، التنظيمية كما لمذككر

 .لذلؾ نجد التشابو في السمكؾ، منغمؽ كال يكجد فيو تعدد ثقافات كأدياف كأعراؽ

كالتي دلت عمى عدـ ، (2005، المعايطة)كتطابقت النتيجة مع بعض الدراسات مثؿ دراسة 
 .الشخص لسمكؾ المكاطنة التنظيمية امتبلؾأىمية الجنس مف ذكر أك أنثى في 

 

 الفرضية السابعة:-7

بيف ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) تكجدكتنص عمى: ال 
المعمميف في المدارس  عند المكاطنة التنظيمية درجة تكفر سمكؾمتكسطات تقديرات المديريف ل

 ماجستير فأعمى(.، بكالكريكس) المؤىؿ العممي:عزل لمتغير الثانكية بمحافظات غزة تي 
اصد كانت ، ( لعينتين مستقمتينTاستخدام اختبار )المتحقق من ىحة ىذا الفرض تم 

 النتائج كما في الادال التالي: 
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 :(51ادال )
 ُتعزى ( لمكشف عن داللة الفراق بين متاسطات استاابات المديرين التيTنتائج اختبار )

 .المؤىل العممي لفقرات االستبانة ككللمتغير 

 العدد المؤىل العممي الماال
المتاسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

صيمة 
(T) 

مستاى 
 الداللة

 اإليثار
 0.67 0.43 3.58 43 بكالكريكس

 

0.50 

 0.24 3.68 9 ماجستير فأعمى 

 الكياسة
 0.62 0.51 3.79 43 بكالكريكس

 

0.53 

 0.46 3.68 9 ماجستير فأعمى 

 الركح الرياضية
 1.94 0.48 3.69 43 بكالكريكس

 

*0.05 

 1.81 4.30 9 ماجستير فأعمى 

 كعي الضمير
 0.73 0.48 3.75 43 بكالكريكس

 

0.46 

 0.48 3.88 9 ماجستير فأعمى 

 السمكؾ الحضارم
 0.56 0.60 3.62 43 بكالكريكس

 

0.57 

 0.48 3.50 9 ماجستير فأعمى 

 الدرجة الكمية
 0.72 0.39 3.69 43 بكالكريكس

 
0.47 

 0.56 3.80 9 ماجستير فأعمى

 .α≤0.05 مستكل داللة*الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند 

( لعينتيف T( المقابمة الختبار ).Sig( أف القيمة االحتمالية )51يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
ما عدا ، كلكؿ المجاالت، لمدرجة الكمية لبلستبانة(α ≤ 0.05)أكبر مف مستكل الداللة ، مستقمتيف

كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات ، مجاؿ )الركح الرياضية(
كعمى كؿ ، عمى االستبانة ككؿ، عينة الدراسة مف المديريف تيعزل إلى متغير المؤىؿ العممي

حيث تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية كلصالح فئة ، ما عدا مجاؿ )الركح الرياضية(، المجاالت
 (. 4.31تكسط الحسابي األكبر ))الماجستير فأعمى( ذات الم

ىذه النتيجة إلى  أنو ميما كاف طبيعة المؤىؿ التعميمي لمعممي المدارس  باحثةاتعزا ال
كأف ىذه النتيجة ، الثانكية فجميعيـ عمى كعي كدراية بعناصر كأبعاد سمكؾ المكاطنة التنظيمية

حيث بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل  (2005، المعايطة)تطابقت مع دراسة 
حيث أنو يكجد فركؽ ذات داللة  (2008، المحارمة)ختمفت مع دراسة اك ، لمتغير المؤىؿ العممي



 

 

254 

كال يكجد فركؽ ذات داللة ، إحصائية في مستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية تبعان لمتغير الخبرة
 عزل لمتغير المؤىؿ العممي ائية تي إحص

 

 الفرضية الثامنة:-8
بيف ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كتنص عمى: ال تكجد

المعمميف في المدارس  عند المكاطنة التنظيمية درجة تكفر سمكؾمتكسطات تقديرات المديريف ل
 10-5مف ، سنكات 5أقؿ مف ) سنكات الخدمة كمدير:لمتغير  عزلالثانكية بمحافظات غزة تي 

 سنة(. 10أكثر مف ، سنة
-One-Wayالمتحقق من ىحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار تحميل التباين اقأحادي )

Anova) ،:اصد كانت النتائج كما في الادال التالي 
 :(52ادال )

نتائج تحميل التباين اقأحادي لمكشف عن داللة الفراق بين متاسطات استاابات المديرين التي 
 .سناات الخدمةلمتغير  ُتعزى

 مىدر التباين الماال
دراات 
 الحرية

ماماع 
 المربعات

متاسط 
 (Fصيمة ) المربعات

مستاى 
 الداللة

 اإليثار
 0.03 0.07 2 بيف المجمكعات

 0.16 8.29 49 داخؿ المجمكعات 0.80 0.21

  8.36 51 المجمكع

 الكياسة
 0.02 0.04 2 بيف المجمكعات

0.08 

 

 

0.92 

 

 

 0.25 12.54 49 المجمكعاتداخؿ 

  12.58 51 المجمكع

 الركح الرياضية
 1.36 2.73 2 بيف المجمكعات

1.85 

 

 

0.16 

 

 
 0.73 36.00 49 داخؿ المجمكعات

  38.74 51 المجمكع

 كعي الضمير
 0.15 0.31 2 بيف المجمكعات

0.68 

 

 

0.51 

 

 
 0.23 11.45 49 داخؿ المجمكعات

  11.77 51 المجمكع

 السمكؾ الحضارم
 0.12 0.25 2 بيف المجمكعات

0.36 

 

 

0.69 

 

 
 0.3 17.02 49 داخؿ المجمكعات

  17.28 51 المجمكع

 0.60 0.50 0.05 0.18 2 بيف المجمكعات 
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 0.18 9.12 49 داخؿ المجمكعات الدرجة الكمية

  9.31 51 المجمكع

 .α≤0.05 مستكل داللة*الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند 

( تحميؿ F( المقابمة الختبار ).Sig( أف القيمة االحتمالية )52يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
كىذا ، تلكؿ االستبانة كعمى جميع المجاال، (α ≤ 0.05)أكبر مف مستكل الداللة ، التبايف األحادم

يعني أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المديريف لسمكؾ المكاطنة 
 التنظيمية عند المعمميف تيعزل إلى متغير سنكات الخدمة لممديريف. 

سمكؾ في ىذه النتيجة إلى أف سنكات الخدمة كالخبرة عامؿ غير مؤثر  باحثةاتعزا ال
، المعايطة)كىذه النتيجة تطابقت مع بعض الدراسات كما بدراسة ، المكاطنة التنظيمية لممعمميف

كالتي أكدت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المديريف  (2005
 .لسمكؾ المكاطنة التنظيمية عند المعمميف تعزل لمتغير سنكات الخدمة كالخبرة

 

 الفرضية التاسعة:-9
بيف ( α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كتنص عمى: ال تكجد

المعمميف في المدارس  عند المكاطنة التنظيمية درجة تكفر سمكؾمتكسطات تقديرات المديريف ل
، الكسطى، شرؽ غزة، غرب غزة، شماؿ غزة) مكاف العمؿ:عزل لمتغير الثانكية بمحافظات غزة تي 

 (.رفح، شرؽ خاف يكنس، غرب خاف يكنس

-Oneالمتحقق من ىحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار تحميل التباين اقأحادي )

Way-Anova) ،:اصد كانت النتائج كما في الادال التالي 
 :(53ادال )

نتائج تحميل التباين اقأحادي لمكشف عن داللة الفراق بين متاسطات استاابات المديرين التي 
 .مكان العمللمتغير  ُتعزى

دراات  التباين مىدر الماال
 الحرية

ماماع 
 المربعات

متاسط 
مستاى  (Fصيمة ) المربعات

 الداللة

 اإليثار
 0.20 1.22 6 بيف المجمكعات

 0.15 7.15 45 داخؿ المجمكعات 0.29 1.28

  8.37 51 المجمكع
 0.12 1.81 0.41 2.45 6 بيف المجمكعات الكياسة
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  0.25 10.14 45 داخؿ المجمكعات

 

 

  12.5 51 المجمكع 

 الركح الرياضية
 0.71 4.26 6 بيف المجمكعات

0.92 

 

 

0.48 

 

 
 0.76 34.48 45 داخؿ المجمكعات

  38.74 51 المجمكع

 كعي الضمير
 0.89 0.21 1.25 6 بيف المجمكعات

 

 

0.51 

 

 
 0.23 10.53 45 داخؿ المجمكعات

  11.78 51 المجمكع

 السمكؾ الحضارم
 0.12 0.72 6 بيف المجمكعات

0.32 

 

 

0.92 

 

 
 0.37 16.56 45 داخؿ المجمكعات

  17.28 51 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.17 0.99 6 بيف المجمكعات

 0.19 8.32 45 داخؿ المجمكعات 0.51 0.89

 0.41 9.32 51 المجمكع

 .α≤0.05 مستكل داللة*الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند 

( تحميؿ F( المقابمة الختبار ).Sig( أف القيمة االحتمالية )53يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
كىذا ، تلكؿ االستبانة كلجميع المجاال (α ≤ 0.05)أكبر مف مستكل الداللة ، التبايف األحادم

المكاطنة يعني أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المديريف لسمكؾ 
 التنظيمية لممعمميف تيعزل إلى متغير مكاف العمؿ لممديريف.

أف مكاف العمؿ ال يؤثر عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية ىذه النتيجة إلى  اتعزا الباحثة
كذلؾ بسبب صغر مساحة قطاع غزة كالتقارب الجغرافي بيف المعمميف يجعميـ منتميف لممعمميف 
كىذه النتيجة تطابقت مع دراسة ، نتماء لمدارسيـ كالدفاع عنياالكلشعكر المعمميف باكممتزميف 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات كالتي نصت عمى عدـ  (2005، الجراحي)
جتماعية كمكاف النشأة كسنكات العزل لمنكع كالحالة االمديريف لسمكؾ المكاطنة التنظيمية لممعمميف تي 

 .الخبرة
 

 ≥ αذات داللة إحىائية عند مستاى الداللة ) ارتباطيةىل تااد عالصة -الخامس:السؤال 

متاسطات ا  عند المديرين دراة تافر القيادة اإلبداعيةمتاسطات تقديرات المعممين ل( بين 0.05
 المعممين؟  عندسماك المااطنة التنظيمية تقديرات المديرين ل
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 لإلاابة عن ىذا السؤال تم ىياغة الفرضية التالية: 

 الفرضية العاشرة: -01

 αذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )طردية مكجبة  ارتباطيةعبلقة كتنص عمى: تكجد 

متكسطات ك  عند المديريف درجة تكفر القيادة اإلبداعيةمتكسطات تقديرات المعمميف ل( بيف 0.05 ≥
 .المعمميف عندسمكؾ المكاطنة التنظيمية لتقديرات المديريف 

 اكانت النتائج عم  النحا التالي:، اتم التحقق من ىذه الفرضية -

 :(54ادال )
 .القيادة اإلبداعية اسماك المااطنة التنظيميةمعامل االرتباط بين 

 سماك المااطنة التنظيمية
 

 القيادة اإلبداعية
الراح  الكياسة اإليثار

 الرياضية
اعي 
 الضمير

السماك 
 الحضاري

الدراة 
الكمية 
 لالستبانة

 0.48 0.36 0.66 0.52 0.37 0.43 معامؿ االرتباط اقأىالة

 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* القيمة االحتمالية

 0.48 0.59 0.57 0.52 0.61 0.45 معامؿ االرتباط الطالصة
 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* القيمة االحتمالية

 0.38 0.40 0.48 0.66 0.48 0.49 معامؿ االرتباط المرانة
 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* القيمة االحتمالية

الحساسية 
 لممشكالت

 0.55 0.46 0.54 0.45 0.41 0.46 معامؿ االرتباط
 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* القيمة االحتمالية

االحتفاظ 
 باالتااه

 0.35 0.63 0.51 0.57 0.55 0.62 معامؿ االرتباط
 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* القيمة االحتمالية

الدراة 
الكمية 
 لالستبانة

 0.66 0.58 0.49 0.47 0.66 0.55 معامؿ االرتباط

 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* القيمة االحتمالية

 .α≤0.05 مستكل داللة*االرتباط داؿ إحصائيان عند 

( لمعامؿ االرتباط تساكم .Sig( أف القيمة االحتمالية )54يتضح مف الجدكؿ السابؽ )
، لكؿ أزكاج االرتباط بيف المجاالت المتقابمة (α ≤ 0.05)كىي أقؿ مف مستكل الداللة ، (0.00)

كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية قكية ذات داللة إحصائية بيف ، كبيف الدرجة الكمية لبلستبانتيف
 .(α ≤ 0.05)القيادة اإلبداعية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية عند مستكل داللة إحصائية 
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كمرتفعة أكثر نجاح ، أف المدراء الذيف لدييـ قيادة إبداعية عالية ذلؾ إلى اتعزا الباحثة
قامة عبلقات طيبة مع آلابحياتيـ المينية كلدييـ قدرة عمى فيـ  خريف كحسف التعامؿ معيـ كا 

عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية لمعممي المدارس  -بشكؿ كبير -كينعكس ذلؾ ، المحيطيف بيـ
 .الثانكية في محافظات غزة بأبعادىا الخمسة

 
 :خالىة نتائج الدراسة

المدارس الثانكية بمحافظات غزة أظيرت النتائج إلى أف درجة تكفر القيادة اإلبداعية عند مديرم *
كالقيمة ، (35,5)كقيمة االختبار تساكم ، (78مف كجية نظر المعمميف بمغ الكزف النسبي )

 .بدرجة عاليةلدل مدراء المرحمة الثانكية بداعية إل( كىذا يدؿ عمى تكفر القيادة ا0,00االحتمالية )
يمية عند المعمميف في المدارس الثانكية أظيرت النتائج إلى أف درجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظ*

كالقيمة ، (11,9كقيمة االختبار تساكم )، (74,2في محافظات غزة مف كجية نظر المديريف بمغ )
كىذا يدؿ عمى تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل معممي المرحمة الثانكية ، (0,00االحتمالية )
 .بدرجة عالية

 :اقأال تياة المتعمقة بالفرضية الن*

( بيف متكسطات α ≤ 0.05كتنص عمى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
اإلبداعية عند مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة تيعزل  تقديرات المعمميف لدرجة تكفر القيادة

 أنثى(.، لمتغير الجنس: )ذكر
 : نتياة المتعمقة بالفرضية الثانيةال*

( بيف متكسطات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كتنص عمى: 
اإلبداعية عند مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة تيعزل  تقديرات المعمميف لدرجة تكفر القيادة

 ماجستير فأعمى(.، بكالكريكسلمتغير المؤىؿ العممي: )
 :نتياة المتعمقة بالفرضية الثالثةال*

( بيف متكسطات α ≤ 0.05مى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كتنص ع
اإلبداعية عند مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة تيعزل  تقديرات المعمميف لدرجة تكفر القيادة

 سنة(. 10أكثر مف ، سنة 10-5مف ، سنكات 5أقؿ مف لمتغير سنكات الخدمة كمعمـ: )

 المتعمقة بالفرضية الرابعة:النتياة *



 

 

259 

( بيف متكسطات α≤ 0.05كتنص عمى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
اإلبداعية عند مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة تيعزل  تقديرات المعمميف لدرجة تكفر القيادة

شرؽ خاف ، غرب خاف يكنس، الكسطى، شرؽ غزة، غرب غزة، لمتغير مكاف العمؿ: )شماؿ غزة
 رفح(.، يكنس

 

 :نتياة المتعمقة بالفرضية الخامسةال*

( بيف متكسطات α≤ 0.05كتنص عمى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
اإلبداعية عند مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة تيعزل  تقديرات المعمميف لدرجة تكفر القيادة

 عمـك طبيعية كتطبيقية(.، التخصص: )عمـك إنسانيةلمتغير 
 :نتياة المتعمقة بالفرضية السادسةال*

( بيف متكسطات α≤ 0.05كتنص عمى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
تقديرات المديريف لدرجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية عند المعمميف في المدارس الثانكية 

 أنثى(.، غزة تيعزل لمتغير الجنس: )ذكر بمحافظات
 :نتياة المتعمقة بالفرضية السابعةال*

( بيف متكسطات α≤ 0.05كتنص عمى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
تقديرات المديريف لدرجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية عند المعمميف في المدارس الثانكية 

 ماجستير فأعمى(.، زل لمتغير المؤىؿ العممي: )بكالكريكسبمحافظات غزة تيع
 :نتياة المتعمقة بالفرضية الثامنةال*

( بيف متكسطات α≤ 0.05كتنص عمى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
تقديرات المديريف لدرجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية عند المعمميف في المدارس الثانكية 

أكثر ، سنة 10-5مف ، سنكات 5بمحافظات غزة تيعزل لمتغير سنكات الخدمة كمدير: )أقؿ مف 
 سنة(. 10مف 

 :نتياة المتعمقة بالفرضية التاسعةال*

( بيف متكسطات α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كتنص عمى: ال تكجد فركؽ ذات 
تقديرات المديريف لدرجة تكفر سمكؾ المكاطنة التنظيمية عند المعمميف في المدارس الثانكية 
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غرب ، الكسطى، شرؽ غزة، غرب غزة، بمحافظات غزة تيعزل لمتغير مكاف العمؿ: )شماؿ غزة
 رفح(.، شرؽ خاف يكنس، خاف يكنس

 :المتعمقة بالفرضية العاشرة نتياةال*

 ≥αكتنص عمى: تكجد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

( بيف متكسطات تقديرات المعمميف لدرجة تكفر القيادة اإلبداعية عند المديريف كمتكسطات 0.05
 لمكاطنة التنظيمية عند المعمميف.تقديرات المديريف لسمكؾ ا

 ىيات:التا 
 لباحثةنت اطالع عم  الدراسات السابقة تمك  الضاء النتائج التي تاىمت إلييا الدراسة اافي 

 :أن تقدم التاىيات التالية من

سمكؾ ك ، لممدراء القيادة اإلبداعيةدراسة األسباب كالعكامؿ المساىمة في رفع مستكل  -1
ىمة في انخفاضيا لدييـ لممعمميف كالعمؿ عمى تعزيزىا كاألسباب المسا ةالتنظيميالمكاطنة 
اطنة التنظيمية السائدة بشكؿ كالعمؿ عمى زيادة كعي مديرم المدارس بالمك ، كمعالجتيا

 .عاـ

لممعمميف بشكؿ  كسمكؾ المكاطنة التنظيميةرس المدراء المد اإلبداع اإلدارمقياس مستكل  -2
التنبؤ باتجاىاتيـ كسمككيـ كدكافعيـ كالعمؿ عمى تعزيزؾ االتجاىات كدكرم لمحاكلة ، مستمر

 اإليجابية كمعالجة االتجاىات السمبية نحك العمؿ.

لممدراء  القيادة اإلبداعيةإعطاء العديد مف البرامج كالدكرات التدريبية المتخصصة في تنمية  -3
انة بخبراء مختصيف في عكاالست، لممعمميف عمى حد سكاء سمكؾ المكاطنة التنظيميةكزيادة 

المدارس الثانكية لتكضيح أىمية ممارسة سمكؾ  مكتنظيـ دكرات تدريبية لمدير ، ىذا المجاؿ
 المكاطنة التنظيمية.

عند عممية االختيار لممكارد البشرية العاممة  القيادة اإلبداعيةالتركيز عمى استخداـ أساليب  -4
كىذا ما يكلد انتماء ككالء لدل ، القرار الفعاؿرس حتى يككنكا قادريف عمى اتخاذ افي المد
 ف كيحفزىـ عمى العمؿ بشكؿ أكبر.يالعامم

ف باألسمكب الذم يتيح القدرة يفي إدارة مشاعر العامم اإلبداع اإلدارماالستفادة مف ميارات  -5
كبالتالي إشعار العاممكف ، عمى التنبؤ بردكد أفعاليـ كباستجاباتيـ المتكقعة قبؿ حدكثيا

 يتيـ داخؿ المنظمة التربكية.بأىم

ثارة دافعية العامميف عمى إدراؾ النجاح. -6  تحفيز كا 
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 كسمكؾ المكاطنة التنظيمية القيادة اإلبداعيةتكصي الباحثة بضركرة زيادة االىتماـ بمكضكع  -7
جراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية عمى ، خبلؿ الدراسات كاألبحاث المتخصصةمف  كا 

 .كبمتغيرات أخرلدراسية أخرل مراحؿ 

لمباحثيف  كسمكؾ المكاطنة التنظيمية القيادة اإلبداعيةتكفير المراجع العممية في مجاالت  -8
 رسيف كالتربكييف لما ليما مف أثر كبير عمى بناء شخصية األفراد.اكالد

 سمكؾ المكاطنةف في مرحمة الثانكية بالعكامؿ ذات األثر في رفع مستكل يتكعية المعمم -9
كليف ؤ كمف ثـ متابعة المس، كالمشاغؿ التدريبية، كذلؾ مف خبلؿ المقاءات التربكية، التنظيمية

ك كأف يعمؿ مدير ، سر افي الكزارة كالمديريات لمدل تفعيؿ ىذه العكامؿ مف قبؿ مديرم المد
كضع برامج تسيـ مع ستمرار االمدارس الثانكية عمى تعزيز المكاطنة التنظيمية بمدارسيـ ب

 .قيؽ ذلؾبتح

ا كىي اإليثار كالمجاممة بجميع أبعادى سمكؾ المكاطنة التنظيميةالحرص عمى زيادة  -11
لتزاـ مديرم المدارس الثانكية بسمكؾ اك ، الفضيمة المدنية كالضمير الحيكالركح الرياضية ك 

لتزاـ بتقديـ المحفزات المادية الالمكاطنة التنظيمية مف خبلؿ تشجيع المعمميف عمى مثؿ ىذا ا
 .كالمعنكية

معمميف في كافة أبعاد العمؿ عمى دعـ كتنمية كتطكير سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل ال -11
كذلؾ مف خبلؿ عقد دكرات تدريبية لممعمميف في مجاؿ سمكؾ المكاطنة ، ىذا السمكؾ

 .عاد المختمفة ليذا السمكؾ كآثارهالتنظيمية تعرؼ باألب

كما يترتب عميو مف ، التنظيمية كأىميتومكاطنة تكعية مديرم المدارس بمفيكـ سمكؾ ال -12
كما يحققو ىذا السمكؾ ، المعمميف كجماعات العمؿ كالمدرسةثار إيجابية تعكد بالنفع عمى آ

 .ة كذلؾ مف خبلؿ عقد دكرات كندكاتمف تطكير كنجاح لممدرس

لرفع الركح المعنكية لممعمميف في ، تفكيض الصبلحيات لمديرم المدارس ضركرة -13
القرارات  باتخاذمعمميف العمؿ عمى إشراؾ المع  مناخان تنظيميان أفضؿ يحقؽ بما، دارسيـم

نتمائيـ اكيزيد مف ، كلية كيرفع الركح المعنكية لدييـفينمي لؾ لدييـ المسئ، المدرسية
 لممدرسة.

ىتماـ القيادات العميا بكزارة التربية كالتعميـ العالي بمفيكـ المكاطنة التنظيمية اضركرة  -14
 .تي ترفع مستكل العامميف بالمدارسالسياسات ال كاتخاذ
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ة مديرم طبلع عمى مستكل ممارسبلتعميـ نتائج الدراسة عمى مديريات التربية كالتعميـ ل -15
ثانكية لسمكؾ المكاطنة كمستكل ممارسة المعمميف بالمدارس ال، المدارس لئلبداع اإلدارم

 .رم المدارس الثانكية بالمستقبؿديختيار مالكذلؾ لئلفادة مف ىذه النتائج ، التنظيمية

كالعمؿ ، تسعى ليا كزارة التربية كالتعميـعتبار سمكؾ المكاطنة التنظيمية قيمة تنظيمية ا -16
بحؽ القائميف بمثؿ ىذه عمى ترسيخ ىذا السمكؾ بنفكس المعمميف مف خبلؿ اإلشادة كالتكريـ 

 .السمككيات

لما ليا مف آثار ، رسمية في العمؿالية األدكار غير عقد برامج تكعكية كتدريبية إلبراز أىم -17
 .كخبلقة بنجاح المسيرة التعميمية إيجابية

 مف خبلؿ، المدارس فيما يتعمؽ بصرؼ ركاتبيـالعمؿ عمى إنصاؼ معممي كمعممات  -18
 كتكفير مكافآت مادية كمعنكية، تضمف ليـ حياة كريمة، تكفير دفعات مالية مناسبة عادلة

 .ضافية المبذكلةمقابؿ جيكدىـ اإل

 :مقترحات الدراسة
بالقيادة كعبلقتيا ، لى سمكؾ المكاطنة التنظيميةإالعمؿ عمى إجراء دراسات أخرل لمتعرؼ  -1

 .لمديرم كمعممي المدارس الثانكية اإلبداعية 

ظيمية إجراء دراسات لمعرفة دكر األسرة كالمدرسة كالمجتمع في تنمية سمكؾ المكاطنة التن -2
 .بالقيادة اإلبداعيةكعبلقتيا 

نظيمية في مدارس التعميـ العاـ )أساسية دنيا كعميا إجراء دراسة مقارنة بيف سمكؾ المكاطنة الت -3
 .كثانكية( بمحافظات غزة

في  بالقيادة اإلبداعيةلى سمكؾ المكاطنة التنظيمية كعبلقتيا إالقياـ بدراسات لمتعرؼ  -4
 .لخاصة( كبمراحؿ دراسية مختمفةخرل مثؿ: )مدارس الككالة كالمدارس اأمجتمعات 

التنظيمية في المؤسسات  كسمكؾ المكاطنة، القيادة اإلبداعيةختبار العبلقة بيف الإجراء دراسة  -5
 التربكية.

الحرص عمى إجراء دراسة لآلثار اإليجابية التي قد تترتب عمى ظيكر سمكؾ المكاطنة   -6
 .مي المدارسالتنظيمية لدل معم

إجراء دراسة عف العكامؿ كالمحددات المتكقع تأثيرىا عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية كالتي قد  -7
 .ىذا السمكؾ بالمؤسسات التربكية اختفاءتؤدم لظيكر أك 
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 :لمرااعا
 .القرآن الكريم-:أاالً 

 أحاديث نباية -ثانيًا: 
 :المرااع العربية -:لثاً ثا
 بيركت: دار صادر.، لسان العرب، جماؿ الديف )د.ت(، أبي الفضؿ، ابف منظكر -1
تنمية الذكاء العاطفي/ الااداني مدخل لمتميز في العمل ، (2008مدحت )، أبك النصر -2

 القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع.، 11ط، االنااح
لى أىـ محددات تفكيض السمطة لدل إدراسة ميدانية لمتعرؼ ، (2116جماؿ )، أبك الكفا -3

جامعة ، كمية التربية، رسالة مااستير غير منشارة، مديرم المدارس الثانكية العامة كككبلتيـ
 الزقازيؽ: مصر.

كاقع الممارسات اإلدارية كالفنية لمديرم المدارس الثانكية في لكاء ، (1998فكزم )، أبك عكدة -4
 جامعة األزىر.، مااستير غير منشارةرسالة ، غزة

اإلبداع اإلدارم لدل العامميف في قطاع المؤسسات العامة ، (1990محمكد )، أبك فارس -5
 الجامعة األردنية.، االجتماعيةمجمة العمـك اإلنسانية ، رسالة مااستير غير منشارة، األردنية

اإلدارم لدل مديرم المدارس الثقافة التنظيمية كعبلقتيا باإلبداع .(2010كداد )، أبك ىيف -6
جامعة ، رسالة مااستير غير منشارة، الثانكية في محافظات غزة مف كجية نظر المعمميف

 .غزة، األزىر
مامة التربية ، نظرية ماؾ جريجكر في اإلدارة المدرسية، (1995أحمد إبراىيـ )، أحمد -7

 .مصر، رابطة التربية الحديثة: القاىرة، 38عدد ، المعاىرة
، اإلدارة التربكية في التجربة الفمسطينية، (2000)اإلدارة العامة لمتخطيط كالتطكير التربكم -8

اإلمارات العربية ما بيف ، ارصة عمل مقدمة الاتماع خبراء البمدان العربية في اإلدارة الترباية
 نيساف.، 28/5-2/6/2111

قباء لمطباعة كالنشر  القاىرة: دار، اإلبداع في حل المشكالت، (1999صفاء )، عسراأل -9
 .كالتكزيع

دار ، 1ط، اإلدارة المدرسية لمبعد التخطيطي المعاىر، (1991عبد الصمد )، غبرماأل -11
 .النيضة العربية لمطباعة كالنشر: بيركت
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دار ، البعد التخطيطي االتنظيمي المعاىر، اإلدارة المدرسية، (2000عبد الصمد )، األغبرم -11
 لبناف.، النيضة العربية: بيركت

في  بتكارم لدم المديريفالالعكامؿ المؤثرة عمى السمكؾ اإلدارم ا، (2000ناديا حبيب )، أيكب -12
معيد اإلدارة ، 11العدد ، 41المجمد ، مامة اإلدارة العامة، قطاع البنكؾ التجارية السعكدية

 .الرياض : 51 -1ص ، العامة
، أساليب اختياره، ميامو، ىفاتومدير المدرسة الثاناية ، (1988)، عرفاف، برادعيال -13

 .سكريا، الفكر: دمشؽدار ، 1ط، إعداده
 المدارس في اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة دكر، 2008)) شحادة أنجكد، بمكانيال -14

 مااستير رسالة، مديريو نظر كجية مف كمعيقاتياف فمسطي محافظات شماؿ في الحككمية
 .نابمس : الكطنية النجاح جامعة، التربية كمية، منشارة غير

( في تطكير أداء 9001فاعمية استخداـ نظاـ إدارة الجكدة )أيزك ، (2004فكاز )، تميميال -15
الكحدات اإلدارية في كزارة التربية كالتعميـ في األردف مف كجية نظر العامميف فييا كدرجة 

 األردف.، جامعة عماف، رسالة دكتاراه )غير منشارة(، رضاىـ عف ىذا النظاـ

كز الخبرات المينية مر ، التخطيط االستراتياي االتفكير اإلبداعي، (2006أحمد )، تكفيؽ -16
 .القاىرة :لئلدارة بميؾ

المامة العممية (، محددات سمككيات المكاطنة التنظيمية، 1994جاب اهلل، رفعت محمد ) -17
 (، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، القاىرة.1العدد)، لالصتىاد االتاارة

تطكير اإلبداع اإلدارم لمديرم مدارس التعميـ الثانكم ، (2008شكرية أحمد محمد )، جاف -18
جامعة ، رسالة دكتاراه غير منشارة، العاـ بمحافظة جدة في ضكء مدخؿ التعمـ التنظيمي

 .: القاىرة، معيد البحكث كالدراسات العربيةالدكؿ العربية
 –صياسو  –نظرياتو  –معاييره  –مفيامو اإلبداع ، (2002فتحي عبد الرحمف )، جركافال -19

 .عماف: دار الفكر، مراحل العممية اإلبداعية –تدريبو 
األردف : دار الفكر ، 3ط، الماىبة االتفاق ااإلبداع، (2008فتحي عبد الرحمف )، جركافال -21

 .لمنشر كالتكزيع
 .راـ اهللمؤسسة العنقاء لمتجديد كاإلبداع : ، التفكير اإلبداعي، (2115زينب )، حبش -21
العكامؿ المؤثرة في سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل ، (2005آمنة بنت سعيد بف حمد )، حراجي -22

جامعة ، رسالة مااستير، العامميف في المديريات العامة لمتربية كالتعميـ بسمطنة عماف
 .سمطنة عيماف :كمية التربية، السمطاف قابكس
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، بمدارس التعميـ الثانكم في سمطنة عمافمعكقات اإلبداع اإلدارم ، (2003منى )، حرمي -23
 .عماف :مسقط ، جامعة السمطاف قابكس، رسالة مااستير غير منشارة

 .عماف : دار صفاء لمنشر كالتكزيع، 1ط، السماك التنظيمي، (2002خضير كاظـ )، حمكد -24
ص ، (31ع)، مامة التقدم العممي، التربية كاإلبداع، (1997مصرم عبد الحميد )، حنكرة -25

 : الككيت. 22-29
مطابع أضكاء ، لمحات عامة في التفكير اإلبداعي، (2002)، براىيـإعبد اإللو ، حيزاف -26

 الرياض.، المنتدل
مركز ، القاىرة، 2ج، التفكير اإلبداعي، (2004خبراء مركز الخبرات المينية لئلدارة )بميؾ() -27

 الخبرات المينية لئلدارة )بميؾ(.
الكظيفي كالرضا عف العمؿ : دراسة ميدانية عف المرأة  االنتماء، (1988عايدة سيد )، خطاب -28

 (.1العدد )، (13المجمد )، جامعة الممؾ سعكد، مامة العمام اإلدارية، العاممة السعكدية
 جامعة عيف شمس  القاىرة.، كمية التجارة، العمام السماكية، (2004عايدة كآخركف )، خطاب -29
اإلبداع لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية في مستكل ، (2002سيى محمكد )، خطاطبة -31

جامعة اليرمكؾ تخصص اإلدارة ، رسالة مااستير غير منشارة، األردف مف كجية نظرىـ
 .عماف :األردف ، التربكية

 .عماف، دار الثقافة، تطاير اإلدارة المدرسية االقيادة اإلدارية، (2114عبد الفتاح )، خكاجا -31
العبلقة بيف أبعاد المناخ التنظيمي كمشاركة أعضاء ىيئة التدريس ، (1988سييمة )، دجاني -32

الجامعة ، رسالة مااستير غير منشارة، تخاذ القرارات بكميات المجتمع في األردفافي 
 .األردف: عماف ، األردنية

القاىرة : الدار ، (3الجزء )، التطبيقات –المسئاليات  –الميام –اإلدارة .(2003بيتر )، دركر -33
 .الدكلية لمنشر كالتكزيع

معكقات تنمية اإلبداع لدل طمبة المرحمة األساسية في مدارس ، (2005سييؿ رزؽ )، دياب -34
 الجامعة اإلسبلمية : غزة.، بحث مقدم لممؤتمر الثاني لكمية التربية، قطاع غزة

 ( ، " مستكل ممارسة مديرات المرحمة الثانكية بمدينة  2015الرشيدم ، أمؿ شباب )  -35
  حائؿ لميارات القيادة اإلبداعية كأثرىا في سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المعممات "،

 ة التربكية كالتخطيط : السعكدية ، جامعة أـ القرل ، كمية التربية ، قسـ اإلدار  مااستير رسالة
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سمكؾ المكاطنة التنظيمية كالثقة المتبادلة كأثرىما عمى أداء ، (2006)، مجد حسف، رياف -36
جامعة عماف العربية ، أطراحة دكتاراه غير منشارة، امميف في القطاع المصرفي األردنيالع

 لمدراسات العميا :عماف 
تنمية سمكؾ المكاطنة التنظيمي لمعامميف في قطاع العماؿ ، (2000) .عادؿ محمد، زايد -37

 .614 – 775:  55العدد ، مامة المحاسبة ااإلدارة االتأمين، المصرم : دراسة تطبيقية
دراسة العبلقة بيف بعض جكانب الصحة النفسية كالرضا ، (1995)، حامدمحمد ، زىرانيال -38

كمية ، رسالة مااستير، بتدائي بكميات التربيةالالميني لدل طبلب كخريجي شعبة التعميـ ا
 .التربية جامعة عيف شمس : مصر

شركات قطاع األعماؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية لمعامميف في ، (2000)، عادؿ محمد، زيداف -39
جامعة عيف شمس: ، كمية التجارة، مامة المحاسبة ااإلدارة االتأمين، دراسة تطبيقية المصرم
 .القاىرة

 المدارس الثانكية معممي لدل التنظيمية المكاطنة سمكؾ، (2007الرحيـ) عبد ختاـ، سحيماتال -41
 جامعة عماف، منشارة غير دكتاراه أطراحة، الكظيفي بأدائيـ كعبلقتو األردف في العامة
  .األردف : العميا لمدراسات العربية

أنماط السمكؾ اإلدارم لمديرم المدارس الثانكية العامة في األردف ، (2009راتب )، سعكدال -41
( كعبلقتيا بمستكل الكالء التنظيمي لمعممي 4نظاـ – 1كفقان لنظرية رئيس ليكرت )نظاـ

 .262 – 249ص، 3عدد، 5مجمد، التربايةالمامة اقأردنية في العمام ، مدارسيـ
 .عماف : دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، اإلبداع اإلداري، (2011ببلؿ خمؼ )، سكارنةال -42
نمط القيادة كممارسات اإلبداع اإلدارم لمديرم ، (2010سعكد حميد عشام )، سمميال -43

كمية التربية ، (27)العدد ، مامة التربية، )دراسة تحميمية(المدارس الثانكية بمحافظة جدة
 :جامعة عيف شمس.

دار غريب ، 1ط، الميارات اإلدارية االقيادية لممدير المتفاق، (1999عمي )، سمميال -44
 .: القاىرةلمطباعة كالنشر

عمى مستكل اإلبداع اإلدارم لمعامميف  ةأثر المتغيرات التنظيمي.(2002عبداهلل يكسؼ )، سميـ -45
 .الرياض :اكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية ، غير منشارةرسالة مااستير ، في األجيزة األمنية

: دار  4ط، اقأسس النفسية لمنما من الطفالة إل  الشيخاخة، (1975فؤاد البيي )، سيدال -46
 .الفكر العربي
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المامة ، أنماط القيادة اإلدارية كعبلقتيا بسمككيات المكاطنة التنظيمية، (2001محمد )، شاىيف -47
 .327ص ، جامعة عيف شمس، كمية التجارة، العدد األكؿ، االتاارة لالصتىادالعممية 

 مديرم لدل التخطيط ميارات تنمية في المدرسي التطكير برنامج دكر،  (2006)كائؿ، شببلؽ -48
 الجامعة، التربية كمية، منشارة غير رسالة مااستير، غزة بمحافظات الثانكية المدارس

 .اإلسبلمية: غزة
مكتبة الدار ، 1ط، المراع في مناىج البحاث الترباية االنفسية(: 2008حسف )، شحاتة -49

 القاىرة.، العربية لمكتاب
المياـ اإلدارية كالفنية المنكطة بمديرم المدارس الثانكية العامة في ، (1990حسيف  )، شحادة -51

 األردف. :عماف ، الجامعة األردنية، رسالة مااستير غير منشارة، األردف كمدل تنفيذىـ ليا
نجمك مكتبة األ، اإلدارة المدرسية ااإلشراف الفني، (1987خركف )آمحمد سميماف ك ، بلفشع -51

 .المعرفية : القاىرة
 الدار العربية لمكتاب : ليبيا. ، عمم النفس اإلداري، (1978عمر )، شيبانيال -52
 .بيركت : دار الثقافة، اقأسس النفسية االترباية لرعاية الشباب، (1973محمد )، شيبانيال -53
درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لمقيادة التحكيمية ، (2012)، حسيف يكسؼ، صرايرة -54

عدد ، الجزائر، مامة دراسات لاامعة اقأغااط، كعبلقتيا بمستكل سمكؾ المكاطنة التنظيمية
(19). 

، اقأسس التكنالااية اطرائق التطبيق –ااإلبداع  االبتكارإدارة ، (2000رعد حسف )، صرفال -55
 سكريا: دار الرضا لمنشر.، 1ط

ستراتيايات اإلىالح امحاار لتنمية التاارب اإلبداعية في ، (1988حسف أبشر )، طيبال -56
 :معيد اإلدارة العامة، 11ص ، (59العدد)، مجمة اإلدارة كالعامة، الرياضة، االتطاير اإلداري

 الرياض.
: دار الميسرة لمنشر فعما، 1ط، تنمية صدرات التفكير اإلبداعي، (2001محمد )، طيطيال -57

 كالتكزيع 
 دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع: عماف.، 1ط، اإلدارة المدرسية الحديثة، (2001محمد )، عابديف -58
مركز سيرفس لبلستشارات ، الفكر المعاىر في التنظيم ااإلدارة، (2111سعيد ياسيف )، عامر -59

 .كالتطكير: القاىرة
لتحايمي اسماك المااطنة التنظيمية في السماك القيادي ا، (2002أحمد سالـ )، عامرم -61

 .39-15:  1العدد ، 11المجمد ، المجمة العربية لمعمـك اإلدارية، اقأايزة الحكامية السعادية
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، معكقات تنمية اإلبداع في التربية العربية كسبؿ مكاجيتيا، (1998محمد )، عبد المقصكد -61
 مصر. :القاىرة ، 158-142ص ، 48العدد ، مامة التربية المعاىرة، دراسة تحميمية

 .مكتبة النيضة : القاىرة، إدارة المدرسة االبتدائية، (2111عبد القادر )، عبدك -62
مستكل اإلبداع اإلدارم لدل القادة التربكييف في ، (2006حراحشة)، حكامده كعبكد، عبيد -63

كالدراسات العمكـ التربكية ، مامة اامعة الممك سعاد، مديريات التربية كالتعميـ في األردف
 اإلسبلمية: األردف.

دراسة ، اإلبداع اإلدارم كعبلقتو باألداء الكظيفي لمديرم القطاع العاـ، (2009)تكفيؽ، عجمةال -64
 .اإلسبلمية: غزةالجامعة ، رسالة مااستير غير منشارة، تطبيقية عمى كزارات قطاع غزة

حساس العامميف بالعدالة تحميؿ العبلقة بيف الكالء التنظيمي ، (1998راشد شبيب )، عجميال -65 كا 
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 (1ممحق رصم )
 بىارتيا اقأالية سماك المااطنة التنظيمية استبانة

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 المحترماقأخ الفاضل/ اقأخت الفاضمة.. حضرة مدير/ة المدرسة 

 ، ، ، السالم عميكم ارحمة اهلل ابركاتو

 االستبانة المرفقة عبارة عف أداة لجمع البيانات البلزمة إلجراء دراسة بعنكاف:
في  سماك المااطنة التنظيمية لممعممين ادارىا في تعزيز القيادة اإلبداعية لممديرين

 المدارس الثاناية بمحافظات غزة
 إدارة الدكلة كالحكـ الرشيدكذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

فقرات ىذه االستبانة بدقة  عفلذا نرجك منكـ اإلجابة ، كنظران ألىمية ىذا المكضكع كحداثتو
كالمعمكمات ، مع العمـ أف اإلجابة الدقيقة سيككف ليا أثر كبير عمى نجاح ىذه الدراسة، كمكضكعية

 التي سيتـ الحصكؿ عمييا ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 شاكرين لكم حسن تعاانكم

 

 الباحثة:                                                                            

 ريم خميل أبا نعمة
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 لالستبانةالىارة اقأالية 
  

:سماك المااطنة التنظيمية استبانة  

 
 المعمكمات الشخصية: -:أكالن 
 ...................................................المدرسة: اسـ

 :االستبانةخاصة بمف يقكـ بتعبئة  معمكمات
 أنثى           ذكر      الجنس 
 فأكثر 35          31أقؿ مف            العمر

 دكتكراه          ماجستير          بكالكريكس            المؤىؿ العممي
 سنة  21أكثر مف  سنة21إلى 11مف  سنكات 11أقؿ مف عدد سنكات الخدمة كمعمـ 

 
 :صياس سماك المااطنة التنظيمية  -ثانيًا:

 م سماك المااطنة التنظيمية مدى تكرار السماك من المعمم
 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 

اإليثار  -أااًل:  
 1- .يساعد المعمـ زمبلءه الذيف لدييـ عمؿ كثير     

.يقـك المعمـ بعمؿ زمبلءه عند الحاجة       -2 

يعمؿ المعمـ عمى تسييؿ ميمة الزمبلء الجدد حتى إذا لـ يطمب منو      
.ذلؾ  

-3 

 احتياجاتيستقطع المعمـ زمنان إضافيان خارج الزمف الرسمي لتمبية      
 .المعمميف اآلخريف

-4 

يخصص المعمـ معظـ كقت فراغو أثناء الدكاـ الرسمي لمساعدة      
 .اآلخريف الذيف لدييـ مشكبلت متعمقة بالعمؿ

-5 

يتنازؿ المعمـ عف تدريس مادة أك حصة أك اإلشراؼ عمى نشاط إذا      
 .رغب في ذلؾ زميؿ أخر

-6 

لمطبلب في غير أكقات العمؿ  يتطكع المعمـ لتقديـ نشاطات إضافية     
 .الرسمي

-7 

.أساعد زمبلئي لمقياـ بالمياـ المكككلة إلييـ       -8 

.أستجيب لتكجييات رؤسائي في العمؿ دكف تردد       -9 
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.أقدـ المساعدة لزمبلئي في العمؿ أيان كاف نكعيا       -10 

 11- .أتعامؿ مع المشرفيف كالمراقبيف اإلدارييف بإيجابية     

الكياسة -ثانيًا :   
يزكد المعمـ الزمبلء بالمعمكمات المناسبة التي تساعدىـ عمى أداء      

 .أعماليـ
-1 

.يتجنب المعمـ إيذاء أك جرح مشاعر زمبلئو في العمؿ       -2 

 3- .يحتـر المعمـ خصكصية الزمبلء اآلخريف     

 4- .ييتـ المعمـ بحقكؽ زمبلئو بالكظيفة     

إجراء أك قرار قد يؤثر  اتخاذهيتشاكر المعمـ مع الزمبلء اآلخريف عند      
 .عمييـ

-5 

 6- .يسيـ المعمـ في حؿ الخبلفات كسكء التفاىـ بيف العامميف في المدرسة     

.أحرص عمى تفادم المشكبلت قبؿ كقكعيا       -7 

.أحرص عمى التنسيؽ مع اآلخريف إلنجاز العمؿ       -8 

.أقـك بتمرير المعمكمات الضركرية لزمبلئي       -9 

مقترحات مفيدة لزمبلئو لتسيـ بتحفيز العمؿ يسيـ المعمـ بتقديـ      
.الجماعي  

-10 

 11- .يشارؾ زمبلئو باآلراء كاألفكار التي تؤدم لتحسيف عمؿ المدرسة     

الراح الرياضية -:ثالثاً   
الشككل مف أبسط مشكبلت يتجنب المعمـ استيبلؾ زمف طكيؿ في      

 .العمؿ
-1 

يتجنب المعمـ تكبير المشكبلت التي يكاجييا في عممو أكبر مف      
 .حجميا الطبيعي

-2 

 3- .يتجنب المعمـ تصيد أخطاء العامميف في المدرسة     

 4- .يتقبؿ المعمـ النقد بصدر رحب     

اآلخريفكيتجنب لـك ، يتسامح المعمـ عف أية إساءة شخصية      . -5 

كالمجاممة لزمبلئو في أكقات التكتر الشخصي أك  االحتراـيظير المعمـ      
 .الميني

-6 

.أقـك بتنفيذ األعماؿ اإلضافية دكف تذمر       -7 

.أستكعب مبلحظات اآلخريف دكف إثارة مشاكؿ       -8 

.االعتذارإذا ألخطأت في حؽ أحد فإني أقدـ        -9 

.المضايقات البسيطة في بيئة العمؿ أتغاضى عف       -10 

اعي الضمير -رابعًا:  
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يكاظب المعمـ عمى قضاء معظـ ساعات العمؿ في أداء كاجبات      
.العمؿ  

-1 

دخكؿ ، كالحضكر المبكر)يمتـز المعمـ بمكاعيد العمؿ المحددة      
.تسميـ األعماؿ في مكاعيدىا، الحصص ) 

-2 

حتى عندما تككف ىناؾ أسباب ، الغيابيحرص المعمـ عمى عدـ      
 .مقنعة لمغياب

-3 

 4- .ينفذ المعمـ تكجييات كتكصيات رؤسائو في العمؿ     

حتى في الكقت الذم ال ، يتقيد المعمـ باألنظمة كالتعميمات المدرسية     
 .تكجد فيو رقابة إدارية عميو

-5 

دكف أخطاءيكمؿ المعمـ كاجباتو الكظيفية بعناية فائقة       . -6 

 7- .يشارؾ في محادثات كحكارات العمؿ بيدؼ إثرائيا كالتعمـ منيا     

يعمؿ بعد أكقات العمؿ كالدكاـ الرسمية عندما تتطمب مصمحة العمؿ      
.ذلؾ  

-8 

.أقدـ المبادرات لتحسيف العمؿ كتطكيره       -9 

.أحافظ عمى ممتمكات المدرسة باىتماـ       -10 

السماك الحضاري  -خامسًا:  
عبلناتيا باىتماـ       يحرص المعمـ عمى متابعة كؿ أنشطة المدرسة كا 

.بالغ  
-1 

التي  كاالجتماعاتيكاظب المعمـ عمى حضكر المقاءات كالندكات      
.بالمدرسةككؿ ما ىك متعمؽ تعقدىا المدرسة أك اإلدارة التعميمية   

-2 

.القتراحات لتطكير طرؽ العمؿ بالمدرسةيقدـ المعمـ العديد مف ا       -3 

حتى لك عمى ، يبذؿ المعمـ قصارم جيده لتعميـ نفسو كتحسيف مياراتو     
 .نفقتو الخاصة

-4 

.يدافع المعمـ عف سمعة مدرستو عندما ينتقدىا اآلخركف       -5 

.يبذؿ المعمـ جيدان إضافيان لتحسيف صكرة المدرسة أماـ اآلخريف       -6 

احتراـ ، كالمظير العاـ)يمتـز المعمـ بالعادات كالمعايير االجتماعية      
(عدـ التدخيف في المدرسة، العطؼ عمى الصغير، الكبير . 

-7 

.أتجاكب مع كؿ التغيرات التي تحدث في المدرسة       -8 

.أتابع بانتظاـ التعاميـ كالتعميمات الداخمية لممدرسة       -9 

كتعميمات المدرسة المعمكؿ بياأحتـر أنظمة       . -10 
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 (2ممحق رصم )
 بىارتيا اقأالية ستبانة القيادة اإلبداعيةا

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 اقأخ الفاضل/ اقأخت الفاضمة.. حضرة مدير/ة المدرسة المحترم

 ، ، ، السالم عميكم ارحمة اهلل ابركاتو

 البيانات البلزمة إلجراء دراسة بعنكاف:االستبانة المرفقة عبارة عف أداة لجمع 
في  سماك المااطنة التنظيمية لممعممين ادارىا في تعزيز القيادة اإلبداعية لممديرين

 المدارس الثاناية بمحافظات غزة
 إدارة الدكلة كالحكـ الرشيدكذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

فقرات ىذه االستبانة بدقة  فلذا نرجك منكـ اإلجابة ع، كحداثتوكنظران ألىمية ىذا المكضكع 
كالمعمكمات ، عمى نجاح ىذه الدراسة كبيره  مع العمـ أف اإلجابة الدقيقة سيككف ليا أثره ، كمكضكعية

 التي سيتـ الحصكؿ عمييا ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 شاكرين لكم حسن تعاانكم

 
 الباحثة:                                                                             

 ريم خميل أبا نعمة
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 لبلستبانةالصكرة األكلية 
 :يادة اإلبداعية لمديري المدارسستبانة صياس القا

 
 المعمكمات الشخصية:-:أكالن 
 ...................................................المدرسة: اسـ

 :االستبانةخاصة بمف يقكـ بتعبئة  معمكمات
 أنثى           ذكر      الجنس 
 فأكثر 35          31أقؿ مف            العمر

 دكتكراه          ماجستير          بكالكريكس            المؤىؿ العممي
 سنكات11أكثر مف  سنكات11إلى 5مف  خمس سنكات  ير عدد سنكات الخدمة كمد

 
 صياس القيادة اإلبداعية  -:نياً ثا
من  مدى تكرار القيادة اإلبداعية فقرات عن القيادة اإلبداعية م

 المدير
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 أااًل: اقأىالة
      .يبحث باستمرار عف األفكار الجديدة كاإلبداعات 1
      .يقـك المدير بتطكير أساليب جديدة في حؿ المشكبلت اإلدارية 2
      .يتمتع بميارة فف إدارة النقاش كالحكار بيف المعمميف 3
      .يتجنب المدير األساليب الركتينية قدر اإلمكاف 4
يمتمؾ المدير القدرة عمى إقناع اآلخريف أثناء التعامؿ معيـ بأفكار  5

 .جديدة
     

ينمي مدير المدرسة لدل العامميف معو أفكار جديدة حكؿ طرؽ  6
 .إنجاز األعماؿ

     

      .ينجز ما يسند إليو مف أعماؿ بأسمكب مبتكر كمتجدد 7
      .أشعر بالممؿ مف تكرار اإلجراءات المتبعة بإنجاز األعماؿ 8
      .يشعر بمساىمتو بإنتاج أفكار جديدة بمجاالت العمؿ 9

رسمية بيف الرسمية كغير  اتصاؿتككيف شبكات  لديو القدرة عمى 10
 .العامميف

     



 

 

281 

 :الطالصة -ثانيًا:
      .لديو القدرة عمى اقتراح الحمكؿ السريعة لمكاجية مشاكؿ العمؿ 1
يمتمؾ المدير القدرة عمى تكظيؼ أكبر قدر ممكف مف األلفاظ الداللة  2

 .عمى فكرة معينة
     

      .القدرة عمى طرح أكثر مف فكرة خبلؿ فترة زمنية قصيرةلديو  3
      .يضع المدير مقترحات عديدة لحؿ المشكمة الكاحدة 4
يستطيع المدير التحدث بتكسع كبثقة كبيرة حكؿ المكاضيع المتعمقة  5

 .بالمدرسة
     

      .يبدم سرعة البديية في الظركؼ المختمفة 6
      .التعبير عف أفكاره بطبلقةلديو القدرة عمى  7
      .يتابع إنجازات العامميف كفريؽ عمؿ جماعي 8
      .تنفيذ الحمكؿ التي تقدميا اإلدارة التعميمية 9

      .يطرح البدائؿ كالحمكؿ العديدة لممشاكؿ 10
 المرانة -ثالثًا:

بتمقائية لدية القدرة عمى التعاطي مع األفكار الجديدة لتطكير العمؿ  1
 .كيسر

     

يتمتع المدير بتقبمو لمنقد كطرح األفكار كالمقترحات حتى إذا كانت  2
 .مخالفة لو في العمؿ

     

      .منيـ لبلستفادةيتيح المدير الفرصة لآلخريف إلبداء رأييـ  3
يمتمؾ المدير القدرة عمى التكيؼ مع طبيعة المكاقؼ المختمفة في  4

 .العمؿ
     

      .لديو القدرة عمى رؤية األشياء مف زكايا مختمفة 5
يتعاكف المدير مع المشرؼ لكضع إستراتيجيات مبتكرة لتحقيؽ أىداؼ  6

 .المنياج
     

      .يكجد حكار مع المعمميف كيناقشيـ بالعمؿ ليزيد مف دكرىـ اإلبداعي 7
      .يعمؿ عمى منح المعمميف بعض الصبلحيات بالعمؿ 8
لديو القدرة عمى إيجاد برامج خاصة إلعداد معمميف مبدعيف كيستمر  9

 .بتدريبيـ كنمكىـ الميني
     

      .المركنة بالتعامؿ مع المعمميف كالطبلب لتنمية اإلبداع لدييـ 10
 الحساسية لممشكالت  -رابعًا:
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      .لديو القدرة عمى تكقع مشكبلت العمؿ قبؿ حدكثيا 1
المشكبلت التي يعاني منيا  الكتشاؼيمتمؾ المدير حساسية دقيقة  2

 .اآلخركف
     

يطمع المدير عمى كؿ ما ىك جديد في اإلدارة التربكية لزيادة قدرتو عمى  3
 .المستقبميةجية المشكبلت مكا

     

      .يقـك المدير بعمؿ بعض الدراسات المستقبمية لحؿ األزمات 4
      .برصد الفرص كالتيديدات المؤثرة عمى العمؿ المدرسييقـك المدير  5
يحرص المدير عمى معرفة أكجو القصكر أك الضعؼ فيما يقـك بو مف  6

 .أعماؿ
     

محاكلة المدير عند كقكع أخطاء مف المعمميف كالعامميف عبلجيا في  7
 .جك أسرم

     

      .الخاصة يشجع العامميف عف التعبير عف أنفسيـ كعف مشكبلتيـ 8
      .الحرص عمى قراءة شكاكم العامميف الخاصة بالعمؿ المدرسي 9

      .يخصص كقت لسماع كمناقشة المشكبلت الخاصة بالعامميف 10
 باالتااه اإلحتفاظ -خامسًا:

      .يركز المدير عمى إنجاز العمؿ أكثر مف أم شيء آخر 1
      .في العمؿ كاالستمراريةيمتمؾ المدير دكافع قكية لتحقيؽ النجاح  2
بمحاكلة الحصكؿ  اىتماموييتـ المدير بإنتاج أفكار جديدة أكثر مف  3

 .عمى مكافقة اآلخريف
     

      .ال يتنازؿ المدير عف أىدافو كيصر عمى تحقيقيا 4
      .ال تتعارض أفكاره مع الصالح العاـ لممدرسة 5
يستغرؽ الكقت البلـز في دراسة المعمكمات التي جمعيا عند حؿ  6

 .مشكمة ما
     

      .يدعك دائمان لمتجديد كالتجريب في طرؽ تدريس المكاد المختمفة 7
لتنمية القدرات اإلبداعية بيف  اجتماعييشجع عمى تكفير مناخ تعميمي  8

 .المعمـ كطبلبو
     

      .مستمرة لتعميـ اإلبداع كممارستو في المدرسةيحفز عمى إيجاد برامج  9
      .يركز عمى إيجاد تعاكف مشترؾ بيف العامميف لتحقيؽ أىداؼ المدرسة 10
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 ( 3)ممحق رصم 
 لالستبانتين أسماء السادة المحكمين

 الاية االسم م

 الجامعة اإلسبلمية د. سامي أبك الركس -0
 اإلسبلميةالجامعة  د. يكسؼ عبد بحر -2
 الجامعة اإلسبلمية د. ياسر عبد الشرفا -2
 الجامعة اإلسبلمية د. فارس أبك معمر -2
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا د. نبيؿ المكح  -1
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا د. محمد المدىكف -1
 جامعة األزىر د.محمد فارس -7
 جامعة فمسطيف العرب العاككرد. عز  -8
 جامعة فمسطيف د. ياسر أبك مصطفى -9
 جامعة القدس المفتكحة د. مركاف المصرم  -01
 مدرس مرحمة ثانكية أ. محمد سعيفاف -00
 جامعة األقصى د. محمكد خمؼ اهلل  -02
 جامعة األقصى د. رندة شرير -02
 جامعة األقصى د. رزؽ شعث -02
 جامعة األقصى حشيشد.بساـ أبك  -01
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 (2ممحق رصم )
 اإلبداعية القيادة الستبانة الىارة النيائية

 

 

 

 

 
 أكاديمية اإلدارة االسياسة لمدراسات العميا 

 تخىص إدارة الدالة االحكم الرشيد 

 
/ةاأل  خ الفاضؿ/األخت الفاضمة...حضرة معمـ/ة المدرسة المحتـر

 ، ، ، ..أها بعد.وبركاتهالسالم عليكن ورمحة اهلل 
 قياس القيادة اإلبداعية لمديرم المدارس استبانة

 االستبانة المرفقة عبارة عف أداة لجمع البيانات البلزمة إلجراء دراسة بعنكاف:
"القيادة اإلبداعية لممديرين ادارىا في تعزيز سماك المااطنة التنظيمية لممعممين في المدارس 

 .الثاناية بمحافظات غزة "
 إدارة الدكلة كالحكـ الرشيدكذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

مع ، فقرات ىذه االستبانة بدقة كمكضكعية مفلذا نرجك منكـ اإلجابة ، ىذا المكضكع كحداثتو كنظران ألىمية
ت التي سيتـ الحصكؿ كالمعمكما، عمى نجاح ىذه الدراسة كبيه  العمـ أف اإلجابة الدقيقة سيككف ليا أثره 

 عمييا ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 

 نكم شاكرين لكم حسن تعاا 
 

 الباحثة : ريم خميل أبا نعمة   
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 لممعمم المعمامات الشخىية-أكالن:
 معمامات تتعمق بالشخص الذي صام بتعبئة االستبانة

 أنثى ذكر الانس
  

 دكتكراه ماجستير بكالكريكس المؤىل العممي
   
عدد سناات الخدمة 

 معممك
 ةسن20أكثر مف  ةسن 10-20مف  سنكات 10أقؿ مف 

شمال  مكان العمل
 غزة

غرب 
 غزة

شرق 
 غزة

غرب  الاسط 
 خانيانس

شرق 
 خانيانس

 رفح

       
 عمـك طبيعية كتطبيقية عمـك إنسانية التخىص 

  

 
 

 محاار افقرات االستبانة: -ثانيًا:

مدارس الثانكية بمحافظات اللمديرم  لقياس القيادة اإلبداعيةفيما يمي مجمكعة مف العبارات الخاصة 
 في المكاف المناسب بعد قراءة العبارات التالية:)×(يرجى التكـر بكضع عبلمة ، غزة
 مدى التاافر الفقرات ـ

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
 اقأىالة-أااًل:

      .يبحث باستمرار عف األفكار الجديدة كاإلبداعات -1
يقـك بتطكير أساليب جديدة في حؿ المشكبلت  -2

 .اإلدارية
     

      .يتمتع بميارة فف إدارة النقاش كالحكار بيف المعمميف -3
      .يتجنب األساليب الركتينية قدر اإلمكاف -4
إقناع اآلخريف أثناء التعامؿ معيـ يمتمؾ القدرة عمى  -5

 .بأفكار جديدة
     

     ينمي لدل العامميف أفكار جديدة حكؿ طرؽ إنجاز  -6
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 .األعماؿ
ينجز ما يسند إليو مف أعماؿ بأسمكب مبتكر  -7

 كمتجدد.
     

لديو القدرة عمى تككيف شبكات اتصاؿ  رسمية كغير  -8
 .رسمية بيف العامميف

     

 الطالصة-ثانيًا:
لديو القدرة عمى اقتراح الحمكؿ السريعة لمكاجية  -1

 .العمؿ كبلتمش
     

يمتمؾ القدرة عمى تكظيؼ أكبر قدر ممكف مف  -2
 .مداللة عمى فكرة معينةلاأللفاظ 

     

لديو القدرة عمى طرح أكثر مف فكرة خبلؿ فترة زمنية  -3
 قصيرة 

     

      .الكاحدة يضع مقترحات عديدة لحؿ المشكمة -4
يستطيع التحدث بتكسع كبثقة كبيرة حكؿ المكاضيع  -5

 .المتعمقة بالمدرسة
     

      .يبدم سرعة البديية في الظركؼ المختمفة -6
      يتابع إنجازات العامميف كفريؽ عمؿ جماعي.  -7

 المرانة-ثالثًا:
لدية القدرة عمى التعاطي مع األفكار الجديدة لتطكير  -1

 .العمؿ بتمقائية كيسر
     

يتمتع بتقبمو لمنقد كطرح األفكار كالمقترحات حتى  -2
 .كانت مخالفة لو كلك

     

يمتمؾ القدرة عمى التكيؼ مع طبيعة المكاقؼ  -3
 .المختمفة

     

يتعاكف مع المشرؼ لكضع إستراتيجيات مبتكرة  -4
 لتحقيؽ األىداؼ التربكية.

     

      يحاكر المعمميف كيناقشيـ ليزيد مف دكرىـ اإلبداعي  -5
      يعمؿ عمى منح المعمميف بعض الصبلحيات بالعمؿ  -6
لديو القدرة عمى إيجاد برامج خاصة إلعداد معمميف  -7

 مبدعيف 
     

     يتعامؿ بمركنة مع المعمميف كالطمبة لتنمية اإلبداع  -8
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 .لدييـ
 لممشكالتالحساسية -رابعًا:

      .لديو القدرة عمى تكقع مشكبلت العمؿ قبؿ حدكثيا -1
يطمع عمى كؿ ما ىك جديد لزيادة قدرتو عمى  -2

 .مكاجية المشكبلت المستقبمية
     

يقـك  برصد الفرص كالتيديدات المؤثرة عمى العمؿ  -3
 .المدرسي

     

يحرص عمى معرفة أكجو القصكر أك الضعؼ فيما  -4
 .بو مف أعماؿيقـك 

     

يشجع العامميف عمى التعبير عف أنفسيـ كعف  -5
 .مشكبلتيـ

     

      .يحرص عمى قراءة شكاكم العامميف -6
يخصص كقت لسماع كمناقشة المشكبلت الخاصة  -7

 .بالعامميف
     

 االحتفاظ باالتااه-خامسًا:
      .يركز عمى إنجاز العمؿ أكثر مف أم شيء آخر -1
في  كاالستمراريةيمتمؾ دكافع قكية لتحقيؽ النجاح  -2

 .العمؿ
     

بمحاكلة  اىتماموييتـ بإنتاج أفكار جديدة أكثر مف  -3
 .الحصكؿ عمى مكافقة اآلخريف

     

ال تتعارض أفكاره مع الصالح العاـ يحرص عمى أ -4
 .لممدرسة

     

يستغرؽ الكقت البلـز في دراسة المعمكمات التي  -5
 .جمعيا عند حؿ مشكمة ما

     

يشجع عمى تكفير مناخ تعميمي اجتماعي لتنمية  -6
 .القدرات اإلبداعية بيف المعمـ كطبلبو

     

يحفز عمى إيجاد برامج مستمرة لتعميـ اإلبداع  -7
 .كممارستو في المدرسة

     

يركز عمى إيجاد تعاكف مشترؾ بيف العامميف لتحقيؽ  -8
 .أىداؼ المدرسة
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 (5ممحق رصم )
 الىارة النيائية الستبانة سماك المااطنة التنظيمية

 

 

 أكاديمية اإلدارة االسياسة لمدراسات العميا 
 تخىص إدارة دالة االحكم الرشيد

 

/ة  األخ الفاضؿ/األخت الفاضمة...حضرة مدير/ة المدرسة المحتـر

 ، ، ، ..أها بعد.السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
 قياس سمكؾ المكاطنة التنظيمية لمعممي المدارس استبانة

 االستبانة المرفقة عبارة عف أداة لجمع البيانات البلزمة إلجراء دراسة بعنكاف:
"القيادة اإلبداعية لممديرين ادارىا في تعزيز سماك المااطنة التنظيمية لممعممين في المدارس 

 ، الثاناية بمحافظات غزة "
 إدارة الدكلة كالحكـ الرشيدكذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

مع ، فقرات ىذه االستبانة بدقة كمكضكعية عفلذا نرجك منكـ اإلجابة ، كنظران ألىمية ىذا المكضكع كحداثتو
لتي سيتـ الحصكؿ كالمعمكمات ا، العمـ أف اإلجابة الدقيقة سيككف ليا أثر كبير عمى نجاح ىذه الدراسة

 عمييا ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 

 نكم شاكرين لكم حسن تعاا 
 

 الباحثة : ريم خميل أبا نعمة                                                                             

 

 

 

 



 

 

290 

 لممديرين المعمامات الشخىية-أكالن:
 تتعمق بالشخص الذي صام بتعبئة االستبانةمعمامات 
 أنثى ذكر الانس

  
 دكتكراه ماجستير بكالكريكس المؤىل العممي

   
عدد سناات 
 مديرالخدمة ك

 سنكات10أكثر مف  سنكات 5-10مف  سنكات 5أقؿ مف
   

شمال  مكان العمل
 غزة

غرب 
 غزة

شرق 
 غزة

غرب  الاسط 
 خانيانس

 رفح شرق خانيانس

       

 محاار افقرات االستبانة: -ثانيًا:
مدارس الثانكية عممي اللم لقياس سمكؾ المكاطنة التنظيميةفيما يمي مجمكعة مف العبارات الخاصة 

 في المكاف المناسب بعد قراءة العبارات التالية:)×(يرجى التكـر بكضع عبلمة ، بمحافظات غزة

 مدى التاافر الفقرات ـ
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماُ 

 اإليثار-أااًل:
      .يساعد المعمـ زمبلءه الذيف لدييـ عمؿ كثير -1
.عمؿ زمبلءه عند الحاجةبتنفيذ  يقـك المعمـ -2       
يعمؿ المعمـ عمى تسييؿ ميمة الزمبلء الجدد  -3

 .حتى إذا لـ يطمب منو ذلؾ
     

كقت العمؿ خارج  ةإضافي أكقاتالمعمـ  يقضي -4
المعمميف اآلخريف احتياجاتلتمبية  . 

     

يتنازؿ المعمـ عف تدريس مادة أك حصة أك  -5
اإلشراؼ عمى نشاط إذا رغب في ذلؾ زميؿ 

 .أخر

     

في  مبةيتطكع المعمـ لتقديـ نشاطات إضافية لمط -6
 .غير أكقات العمؿ الرسمي

     

في العمؿ دكف  ولتكجييات رؤسائ يستجيب المعمـ -7
.تردد  
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 الكياسة-ثانيًا:
يزكد المعمـ الزمبلء بالمعمكمات المناسبة التي  -1

 .تساعدىـ عمى أداء أعماليـ
     

يتجنب المعمـ إيذاء أك جرح مشاعر زمبلئو في  -2
 .العمؿ

     

      .ييتـ المعمـ بحقكؽ زمبلئو بالكظيفة -3
 اتخاذهيتشاكر المعمـ مع الزمبلء اآلخريف عند  -4

 .إجراء أك قرار قد يؤثر عمييـ
     

يسيـ المعمـ في حؿ الخبلفات كسكء التفاىـ بيف  -5
 .العامميف في المدرسة

     

عمى التنسيؽ مع اآلخريف إلنجاز  يحرص المعمـ -6
.العمؿ  

     

لتسيـ يسيـ المعمـ بتقديـ مقترحات مفيدة لزمبلئو  -7
.بتحفيز العمؿ الجماعي  

     

 الراح الرياضية-ثالثًا:
يتجنب المعمـ استيبلؾ زمف طكيؿ في الشككل  -1

مشكبلتالمف أبسط  . 
 
 

    

يتجنب المعمـ تكبير المشكبلت التي يكاجييا في  -2
 .عممو أكبر مف حجميا الطبيعي

     

يتجنب المعمـ تصيد أخطاء العامميف في  -3
 .المدرسة

     

كيتجنب ، يتسامح المعمـ عف أية إساءة شخصية -4
 .لـك اآلخريف

     

كالمجاممة لزمبلئو في  االحتراـيظير المعمـ  -5
 .أكقات التكتر الشخصي أك الميني

     

.بتنفيذ األعماؿ اإلضافية دكف تذمر يقـك المعمـ  -6       
      يعتذر المعمـ في حؽ أم شخص أخطأ بحقو. -7

 اعي الضمير-:رابعاً 
يكاظب المعمـ عمى قضاء معظـ ساعات العمؿ  -1

 .في أداء كاجبات العمؿ
 
 

    

     كالحضكر )يمتـز المعمـ بمكاعيد العمؿ المحددة  -2
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تسميـ األعماؿ في  كدخكؿ الحصص  كالمبكر 
.(مكاعيدىا  

ينفذ المعمـ تكجييات كتكصيات رؤسائو في  -3
 .العمؿ

     

المعمـ باألنظمة كالتعميمات المدرسية. يتقيد -4       
يكمؿ المعمـ كاجباتو الكظيفية بعناية فائقة دكف  -5

 .أخطاء
     

يشارؾ المعمـ في محادثات كحكارات العمؿ بيدؼ  -6
 .إثرائيا كالتعمـ منيا

     

يعمؿ المعمـ بعد أكقات العمؿ كالدكاـ الرسمية  -7
 .عندما تتطمب مصمحة العمؿ ذلؾ

     

عمى ممتمكات المدرسة باىتماـ يحافظ المعمـ -8 .      
 السماك الحضاري-:خامساً 

  .يحرص المعمـ عمى متابعة كؿ أنشطة المدرسة -1
 

    

يكاظب المعمـ عمى حضكر المقاءات كالندكات  -2
 كاالجتماعات التربكية كالثقافية.

     

طرؽ يقدـ المعمـ العديد مف االقتراحات لتطكير  -3
 .العمؿ بالمدرسة

     

يبذؿ المعمـ قصارم جيده لتعميـ نفسو كتحسيف  -4
حتى لك عمى نفقتو الخاصة، مياراتو . 

     

يبذؿ المعمـ جيدان إضافيان لتحسيف صكرة المدرسة  -5
.أماـ اآلخريف  

     

 يمتـز المعمـ بالعادات كالمعايير االجتماعية -6
العطؼ عمى  كاحتراـ الكبير  ك كالمظير العاـ)

(عدـ التدخيف في المدرسةك  الصغير . 

     

مع كؿ التغيرات التي تحدث في  يتجاكب المعمـ -7
.المدرسة  

     

أنظمة كتعميمات المدرسة المعمكؿ المعمـ حتـر ي -8
.بيا  
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 (6ممحق رصم )
 من ازارة التربية االتعميم العالي تسييل ميمة باحثة
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 (7رصم )ممحق 
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( 8ممحق رصم )
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