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 ملخص البحث:

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى دور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من 

( فقرة، وتم التحقق 42هة نظر المعلمين أنفسهم، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من )وج

( %20( معلماً ومعلمًة، ما نسبته )280من صدقها وثباتها، ومن ثم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من )

بته لهذه خدم المنهج الوصفي لمناسمن مجتمع الدراسة، وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، واست

 الدراسة. 

وتوصلت نتائج الدراسة أن دور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة 

 (.3.62نظر المعلمين جاء بدرجة تقدير متوسطة، فقد بلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل )

صائية بين تقديرات أفراد العينة لدور مديري مدارس كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إح

ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات: الجنس، سنوات 

 الخبرة. 

بينما بينت نتائج الدراسة وجود فروق بين تقديرات أفراد العينة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية 

ى المعلمين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي وكانت الفروق بين أقل من اإلبداع لد

بكالوريوس وبكالوريوس لصالح أقل من بكالوريوس، وبين أقل من بكالوريوس وأعلى من بكالوريوس لصالح 

 أقل من بكالوريوس.

 من التوصيات من أهمها:وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة  اقترح الباحثون مجموعة 
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تدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات التي تنمي االبداع: مثل حل المشكالت، االكتشاف، والعصف 

الذهني. وضرورة تعاون اإلدارة المدرسية مع المجتمع المحلي من أجل تنمية اإلبداع لدى المعلمين.، 

 ن على اإلبداع.واعطاء المعلمين فرصًا زمنيًة كافيًة لتشجيع المعلمي

  اإلبداع، دور مديري المدارس، مديرية ضواحي القدس.الكلمات المفتاحية: 

 
 المقدمه:

 المعلومات وثورة يشهد العصر الحالي العديد من التطورات المتسارعة والتغييرات المتالحقة نتيجة االنفجار المعرفي
 الذي التقني والتطور العلمي التقدم استمرار رات، ولعلواالتصاالت، فالعالم الذي نعيش فيه مليء باألحداث والمتغي

 خاصة وتشجيع اإلبداع الجديدة األفكار وتوليد لألشياء المتجددة النظرة يتطلب المجاالت مختلف في حققته البشرية
 اإلبداع إلى اللجوء فإن والتطور التقني، وبالتالي العلمي، التقدم بركب اللحاق إلى جاهدة تسعى التي النامية الدول في
اإلبداع  هو عرض لدور مديري المدارس في تنمية هنا بالتحديد النامية، وموضوع الدراسة الدول أمام حتمياً  أمراً  يعد

 لدى المعلمين.
من الجميل أن نتعرف على هذه المتغيرات التي تحدث في العالم، ومن األجمل أن نواكب هذه التغيرات والتطورات  

 في العمل بجد واجتهاد ونجاح. حتى نستطيع أن نستمر
فالمدرسة لها دور كبير في مواكبة التطورات العالمية المختلفة، الن هذه التطورات طالت جميع مناحي الحياة والسيما 
المجال التربوي التعليمي، فلم يعد دور المدرسة مقتصرا على تلقين المعلومات والمعارف، بل تجاوز ذلك إلى االهتمام 

 (.2002انب المختلفة في شخصية الفرد ليصبح قادرا على التعلم واإلبداع )شقور,بتنمية الجو 
 فاإلبداع من الضرورات، والعناصر المهمة، والسمات األساسية التي ينبغي توافرها

 في مدير المدرسة العصري، وذلك نتيجة لتزايد الطموحات، وتعدد الحاجات، وتنوعها، حيث
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من تحديات في نواحي الحياة ومجاالتها جميعًا نقطة جوهرية في ضرورة األخذ  تشكل ظاهرة العولمة وما تفرضه
باإلبداع في إدارة العملية التعليمية، وقيادة مدرسة العصر، وهي بال شك أحوج ما تكون إلى أسلوب يحمل بين طياته 

 (.2004اإلبداع، والتجديد، والديناميكية في مناحي العمل اإلداري كلها )الخواجا,
إلبداع يقود إلى التجديد والتطوير، ومدير المدرسة المبدع عامل رئيس لنجاح المدرسة، وله دور كبير ومهم في فا 

تنمية اإلبداع لدى كافة العاملين في المدرسة، حيث تستطيع المدرسة من خالل الجهود الجبارة التي تبذلها اإلدارة 
 فعال على الخريطة التعليمية والتربوية، فاألفراد والمؤسساتالمدرسية أن تواكب ركب الحضارة، وان يكون لها موقع 

يمكن تصنيفهم إلى صنفين: مبدع يتعامل مع الحضارة المعاصرة بكل ثقة وبدون تخوف متجدد في فكره، وآخر مقلد 
 (.2006ينتظر من اآلخرين أن يمنوا عليه بفكرهم وإبداعاتهم )ابو الوفا 

 في يسهم اإلبداع، كون اإلبداع إلى ملحة حاجة في يجعلها مما ومعقدة غيرةمت ظروفاً  تعيش المعاصرة فالمنظمة
 اتخاذ في والمشاركة المشكالت وحل التقنية الحديثة التطورات ومواكبة األفكار توليد على العاملين قدرات تحسين
 م(. 2008 )عيد، المناسب الوقت في المناسبة القرارات
 اإلبداع نحو المنظمة تنطلق وبه منه الذي الموظف هو فيها الزاوية حجر فإن يةالعملية اإلبداع عناصر إلى وبالنظر

 (. 2009)العجلة، 
فالتطورات والتحوالت المتسارعة والمتداخلة التي يشهدها العالم تعود أساسا إلى عملية مركبة لها أبعادها ومظاهرها 

السياسية, ولعل من أهم مالمح وآثار هذه التحوالت, االقتصادية واإلعالمية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية و 
المشروعات المتزايدة لتكوين تجمعات اقتصادية إقليمية, واالتصال, واشتداد المنافسة العالمية واالعتماد على البحث 

مل اوالتطوير كأساس لخلق الميزات التنافسية للمؤسسات االقتصادية, ولبلوغ المؤسسة غايتها يتطلب ذلك منها التع
بفكر جديد وأساليب مختلفة لتحرير اإلبداع, واالبتكار لدى فرق العمل واألفراد وتوفير البيئة المشجعة والمالئمة 

 (.2011الحتياجاتهم )االخضر،
 من اليوم العالم يراه  وما المعاصرة، الحياة ضرورات من يعد اإلبداعي ( أن اإلنتاج2008ويشير محمود )

ينتج  التي اإلنسانية الظواهر تلك عن تعبير هو والفنون  والتكنولوجيا العلوم تمجاال في وتغير سريع تقدم

 لذا اإلنسان ورفاهيته، تقدم أجل من حقيقياً  إسهاماً  اإلبداعي الناتج هذا ويعتبر .اإلبداعي الناتج ذلك عنها

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 عشر ثالثالعدد ال     

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

5 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 للقدرات ناستثمار ممك أفضل أجل من البشرية، طاقاتها استغالل على تعمل المتقدمة الدول أن نجد

 الحياة. كل مجاالت في المبدعين األفراد هؤالء إلى التي توجه الرعاية مدى في متمثالً  اإلبداعية

 إال العربية، البالد بعض في والمبدعين اإلبداع رعاية في الجهود بعض وجود من الرغم وعلى

 هذا ومع والمبدعين، لإلبداع المطلوبة الرعاية لتحقيق كافية وغير محدودة، جهوداً  تزال ال أنها

 مدارس من مدارسنا تحويل من متفائلين تجعلنا التعليم، تطوير في مخلصة جهود من نشهده فما

 وميوله واستعداداته قدراته تناسب التي الرعاية تلميذ كل فيها يجد فعالة، مدارس إلى تقليدية

 (.2001والمتفوقين )الزبيدي، المبدعين رعاية في فعال بدور وتسهم

رد المبدع يعتبر ثروة تفوق الثروة المادية، بل إن االستثمار في تطوير العنصر البشري يعتبر من أنجح فالف

(. لذلك فإن اتجاه المنظمات نحو االهتمام باإلبداع ال ينبغي أن 1992المصادر في االستثمار )النمر ,

ات غييرات فعلية في توجهيقتصر على إدخال األدوات والتقنيات المتطورة، بل البد أن يشمل إحداث ت

وسلوكيات العاملين، ومن الطبيعي أن يكون للمديرين السبق في تمثيل هذه السلوكيات والتوجهات المطلوبة 

 (.2002كونهم أكثر المتغيرات أهمية في تسيير شؤون المنظمات )توفيق،

لتوفير مناخ مالئم  ( أنه ينبغي تقدير أهمية دور اإلبداع من خالل جهود ملحوظة2000ويرى الهيجان )

يمكن للعاملين في المنظمات على اختالف مستوياتهم من إظهار ما لديهم من قدرات إبداعية واستغاللها 

االستغالل األمثل بما ينعكس إيجابا على روحهم المعنوية، حيث يؤدي بهم إلى الحماس للعمل والبحث عن 

 لى تحسين األداء الوظيفي للعاملين ويدفع عجلةحلول للمشاكل التي تواجههم بصورة إبداعية مما يؤدي إ

 النمو والتطوير للمنظمة.
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بناًء على ما سبق يتبين أن اإلدارة وسيلة تنشد تحقيق غايات معينة وأغراض محددة لتحقيق أهداف المنظمة, 

الجماعة, و فهي تعمل على استثمار القوى البشرية واإلمكانات المادية المتاحة من أجل الوفاء بتطلعات الفرد 

فاإلدارة هي المرتكز الرئيس في تطوير األفراد والجماعات, والعامل الحاسم في تحقيق التنمية في المجاالت 

كافة, كما أنها تتطلب مهارات ومواهب إنسانية يتم تنميتها بالممارسة والخبرة المكتسبة, ألن اإلدارة المدرسية 

 تتعامل مع البشر الذين يختلفون في مكوناتهم

سلوكهم , وهذا التعامل يحتاج مهارة وموهبة من المديرين , فكما يوجد مبدعون في أي مجال فإن هناك و 

مديرون ماهرون في مجالهم, فأي عمل ناجح بدون شك له إدارة واعية ناجحة تستطيع أن تخطط وتنظم 

 (. 2009وتنفذ له تخطيطا وتنظيما وتنفيذًا ناجحًا )حامد،

 مديرين التنظيم من وأفراد اإلدارية المنظمة فيها تشترك متكاملة منظومة اإلبداع نيرى الباحثون أ هنا ومن

 وأن البد كان ثم المنظمة، ومن أداء في الفاعل اإلدارة العنصر وتعتبر المنظمة، بيئة وكذلك وموظفين

 مارسهي الذي الروتين الحكومية وجود المنظمات بعض في يلحظ وما أهدافها، تحقق حتى للتطوير تتجه

 نحو التطوير عجلة دفع في يساهم إبداعاً  يظهر منهم أن يتوقع ال وبالتالي أعمالهم، أداء في الموظفون 

األفضل، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة للتعرف إلى دور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية 

 اإلبداع لدى المعلمين.
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 مشكلة الدراسة:
على عاتق المدير الكثير من األدوار المهمة والصعبة، ومن هذه األدوار متابعة عملية تكمن مشكلة الدراسة بأنه يقع 

 التدريس أوال بأول للتأكد من سير هذه العملية بنجاح
كما ويعتبر مدير المدرسة من أهم عناصر العملية التعليمية، فالمدير الفعال والمبدع والقائد هو ذلك المدير الذي له 

اإلبداع خاصة في عملية التدريس في المدارس التي يترأسها، وقد الحظت الباحثة من خالل دور كبير في تنمية 
خبرتها في مجال التدريس لسنوات عديدة في المدارس وجود نقص في الكفاءة عند المديرين خاصة في تنمية اإلبداع 

 . )2016راسة النعيمات )لدى المعلمين وأيضًا هناك العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع مثل د
ومن هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للكشف عن دور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين، 

 وتحّددت مشكلة الّدراسة في السؤالين التاليين: 
 سهم؟المعلمين أنف ما دور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر السؤال األول:
هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى  السؤال الثاني:

 المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم باختالف متغيرات الدراسة:) الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(؟ 
 :فرضيات الّدراسة

 ّدراسة الثاني الفرضيات الصفرية التالية:انبثقت عن سؤال ال
( بين متوسطات تقديرات أفراد α≤0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) لفرضية األولى:ا

العينة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعا 
 لمتغير الجنس." 
( بين متوسطات تقديرات أفراد α≤0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثانية:

العينة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعا 
 لمتغير المؤهل العلمي."

( بين متوسطات تقديرات أفراد α≤0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )" ال توجد فرو  الفرضية الثالثة:
العينة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تبعا 

 لمتغير سنوات الخبرة."

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 عشر ثالثالعدد ال     

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

8 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 :أهداف الدراسة 
 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 إلى دور مديري المدارس في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس ضواحي القدس.التعرف -
التعرف إلى مدى اختالف تقديرات أفراد العينة حول مدى قيام مديري المدارس في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس -

 ضواحي القدس باختالف جنسهم ومؤهلهم العلمي وخبراتهم .
 :أهمية الدراسة

 سة بما يأتي:تتمثل أهمية الدرا
 األهمية النظرية للدراسة:

تتضح اهمية هذه الدراسة في كونها تتناول موضوع اإلدارة المدرسية ودورها في تنمية اإلبداع لدى معلمي مديرية -
 التربية ضواحي القدس، واسهامها في عملية التعليم والتعلم.

 ظري لإلبداع وتنميته.تسهم الدراسة الحالية في إثراء المكتبة العربية بالجانب الن-
من الممكن أن تسهم نتائج الدراسة في تقديم تصور دور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى -

 المعلمين.
 األهمية التطبيقية: 

لدراسة لاستعانة كل من: المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية العمل بالنتائج الميدانية -
حول دور مديري المدارس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين والذي ينعكس على رفع نسبة التحصيل الدراسي للطلبة 

 وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لديهم.
 قد تسهم نتائج الدراسة في وضع الحلول والمقترحات التي يمكن االستفادة منها في عملية تنمية اإلبداع لدى المعلمين.-
يمكن أن تكون الدراسة بمثابة مرجع يرجع إليه الباحثون إلجراء المزيد من الدراسات حول دور مديري المدارس في -

 تنمية اإلبداع.
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 حدود الدراسة:
 تحددت نتائج الدراسة في الحدود والمحددات اآلتية: 

لمين من وجهة نظر المعلمين دور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المع الحدود الموضوعية:
 أنفسهم.

 : اقتصرت هذه الدراسة على عينة من معلمي/ات مدارس ضواحي القدس الحكومية والخاصة.الحدود البشرية
 .2018/2019: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي الحدود الزمانية
 ضواحي القدس الحكومية والخاصة. : تم التطبيق الميداني على مدارسالحدود المكانية

 تحددت هذه الدراسة بصدق أداة الدراسة وثباتها واإلجابة عن األسئلة والفرضيات. المحددات اإلجرائية:
 

 : مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
 تضمنت الدراسة الحالية مصطلحات عّرفت على النحو اآلتي:

ت واالسـتعدادات والخصائص الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن " مزيج من القدرا اإلبداع اصطالحًا هو:
أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة ومفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المؤسـسة 

، دين الحيـاة اإلنـسانية")جروانأو المجتمـع أو العالم، إذا كانت النتاجات من مستوى االختراقات اإلبداعية في أحد ميا
 .) 22م، ص:  2002

: قدرة الفرد على انتاج أفكار جديدة ومفيدة ومقبولة اجتماعيًا، تساعد في حل المشكالت بشكل ويعرف إجرائيًا بأنه
منطقي، بحيث يكون له فوائد حقيقية على أرض الواقع، والذي يقاس من خالل األداة التي أعدت لهذه الغاية من 

 رات األداة.فق
تعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه األنماط والسوكات التي يقوم بها مديرو المدارس  دور مديري مدارس ضواحي القدس:

 بهدف التأثير في المعلمين لتنمية اإلبداع لديهم.
ز ( حسب تسمية الجهاj2هي المناطق الفلسطينية في محافظة القدس والتي يطلق عليها مناطق ) ضواحي القدس: 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني, أي المناطق الفلسطينية في محافظة القدس )التي تقع خارج حدود بلدية القدس المحتلة(, 
والتي حددتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي, وتحد منطقة الدراسة من الشمال محافظة رام هللا والبيرة, ومن الجنوب 
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( حسب تسمية الجهاز المركزي j1ن الغرب مدينة القدس )منطقة محافظة بيت لحم, ومن الشرق محافظة أريحا, وم
لإلحصاء الفلسطيني, وتمتد منطقة الدراسة من منطقة شمال غرب القدس إلى منطقة شمال القدس وشرقها إلى منطقة 

نسمة )الجهاز  140000( تجمعا سكانيا فلسطينيا ويقيم فيها حوالي أكثر من 30جنوب شرق القدس وتضم حوالي )
 لمركزي لإلحصاء الفلسطيني(.ا

وتشتمل على محافظة القدس باستثناء ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة 
م, وتضم أيضا تجمعات رافات, محماس, مخيم قلنديا, التجمع البدوي جبع, قلنديا, بيت دقو, جبع, 1967الغربية عام 

د, بيت عنان, الجيب, بيرناباال, بيت إجزا, القبيبة, خربة أم اللحم, بدو, النبي صمويل, الجديرة, الراموضاحية البري
حزما, بيت سوريك, بيت حنينا البلد) التحتا(, قطنة, بيت إكسا, عناتا, الكعابنة, التجمع البدوي/ الخان األحمر, الزعيم, 

جهاز وأبوديس, السواحرة الشرقية, الشيخ سعد )ال العيزرية, أبوديس, عرب الجهالين, التجمعات البدوية في العيزرية
 المركزي لإلحصاء الفلسطيني (.

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :أهمية اإلدارة المدرسية

تأتي أهمية اإلدارة المدرسية من خالل قيامها بمهمة تسهيل نظام العمل في المدرسة وتطويره، وتنظيم العمل فيه بشكل 
العمليات التربوية بكفاءة وفعالية، وهي باإلضافة إلى أنها تساعد على تعليم الطلبة إال أن أهميتها يساعد على إتمام 

تبرز فيما تقدمه من خدمات مدرسية للمدرسين والطلبة ليؤدوا أعمالهم وتحصيلهم في جو من التعاون واإلخاء واالحترام 
  .المتبادل

الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف المدرسة، وال يتم ذلك إال من خالل إدارة  فاإلدارة المدرسية وسيلة لخلق التعاون المثمر
فاعلة قادرة على تمكين المعلمين من أداء مهامهم على أكمل وجه وأتمه، ومن دورها الكبير في تربية الفرد وإعداده 

 (.2010)الصرايرة،للحياة
ية يتوقف عليها، فهي كاإلشعاعات المضيئة التي كما أن اإلدارة المدرسية مهمة جدا، ألن مستقبل الحضارة اإلنسان 

تحرك كل موظف في دائرة منظمة، من أجل مجهود متميز وعمل مستمر، وإنتاج متواصل في أقصر وقت ممكن 
 وبأقل جهد.

 ( في أهميتها على قواعد أساسية منها:2009وتستند اإلدارة المدرسية كما أشار إليها حامد )
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ارة المدرسية لكل جهد جماعي، وهذا يعني أن الجهود البشرية سواء كانت صغيرة القاعدة األولى: تلزم اإلد

 أو كبيرة، تصبح عاجزة عن تحقيق أهدافها في غياب التنظيم لتنسيقها وتوجيهها ومتابعتها.

القاعدة الثانية: اإلدارة نشاط يتعلق بإتمام أعمال بوساطة آخرين، األمر الذي يظهر دور اإلداري في توجيه 

 ميع الجهود نحو الهدف من أجل بلوغ األهداف بأيسر الطرق وأقل التكاليف.ج

 القاعدة الثالثة: تحقق اإلدارة االستخدام األمثل للموارد المادية والقوى البشرية.

القاعدة الرابعة: ترتبط اإلدارة المدرسية ارتباطًا وثيقًا بقوانين الدولة والسلطة التشريعية فيها، حتى ال يحدث 

اقض بين ما تهدف إليه اإلدارة المدرسية وبين ما تهدف إليه الدولة، وحتى تتجه أهداف اإلدارة المدرسية تن

 نحو تحقيق األهداف العامة للدولة.

القاعدة الخامسة: إشباع الحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المدرسة وخارجها عن طريق المواءمة بين 

 مصلحة الفرد ومصلحة المدرسة

 :  إلدارة المدرسيةوظائف ا

( في شأن وظائف اإلدارة أنها وظائف ذات جانبين: إداري وفني، ويخدم كل منهما 2001يرى عابدين ) 

مجموعة وظائف تدور  –كغيرها من اإلدارات  –اآلخر بما يحقق أهداف المدرسة، وأن لإلدارة المدرسية 

 تخاذ القرار، واالتصال، والرقابة.حول التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، واإلشراف، والتقويم، وا
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وأن هناك تطورًا هائاًل شهدته اإلدارة المدرسية مما أدى إلى تعقد دور المدير بحيث أصبح من الصعب أن 

يقود شخص واحد إدارة المدرسة، مما حتم على المدير التعاون مع المرؤوسين وإشراكهم في التخطيط والتنفيذ 

 وصناعة القرار.

السنوات األخيرة شهدت اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية، فلم تعد وظيفتها ( فيرى أن 2009أما حامد )

تنحصر بتسيير شؤون المدرسة بشكل روتيني، ولم يعد هدف مدير المدرسة المحافظة على النظام في 

 ىمدرسته، والتأكيد من سير المدرسة وفق الجدول الموضوع، وحصر حضور الطلبة وغيابهم، والعمل عل

إتقانهم للمواد الدراسية، بل أصبح محور العمل في هذه اإلدارة يدور حول الطالب، وتوفير الظروف 

واإلمكانات التي تساعد على توجيه نموه العقلي والروحي والبدني واالجتماعي، التي تساعد على تحسين 

هداف سية يدور حول تحقيق األالعملية التربوية لتحقيق هذا النمو، كما أصبح محور العمل في اإلدارة المدر 

 االجتماعية التي يدين بها المجتمع .

( أن الوظيفة الرئيسة لإلدارة المدرسية هي تهيئة الظروف وتقديم الخدمات التي 2010وأضاف الصرايرة ) 

تساعد على تربية الطلبة وتعليمهم رغبة في تحقيق نموهم المتكامل، وذلك لنفع أنفسهم ومجتمعاتهم. وكذلك 

عمل على نمو خبرات جميع العاملين في المدرسة وفقا للمصلحة العامة، لذلك يجب أن تحظى اإلدارة ال

المدرسية باالهتمام والعناية الخاصة، وذلك من خالل سعيها الدؤوب لتنمية المديرين مهنيا ليصبحوا أكثر 

التي يتوقع  طبيعة األدوار المتغيرة قدرة على أداء مهامهم، وتنمية كفاياتهم المعرفية واألدائية التي تنسجم مع

منهم ممارستها في إطار وظائفهم اإلدارية والقيادية بشكل دائم وشامل ومتكامل وتحسين نوعية الحياة في 

  مدارسهم، ليتحسن مستوى تعلم طلبتهم، ولتحقيق ذلك يجب مراعاة ما يأتي:
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 اإليمان بقيمة الفرد وجماعية القيادة مع ترشيد العمل.

 لتخطيط والتنظيم والتنسيق ثم المتابعة والتقويم.حسن ا

 اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة العمل في المدرسة بأسلوب سليم.

 إتباع األساليب اإليجابية في حل معوقات العمل المدرسي.

 اإلدراك التام ألهداف المرحلة التعليمية ومكانتها بين السلم التعليمي.

 ئص نمو الطلبة وما يستلزمها.اإلدراك واإللمام التام لخصا

 الوقوف على الصعوبات التي تعترض العمل داخل المدرسة.

 .معرفة احتياجات البيئة ومعوقاتها واقتراح الحلول لها

وبما أن اإلدارة عصب الحياة في المجتمع، ولها دور كبير ومهم في التقدم والتطور واإلبداع، كان البد أن 

 على مفهوم اإلبداع ودور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى المعلمين. نتعرف ونتعمق في هذه الدراسة

  :مفهوم اإلبداع

على الرغم من كثرة تداول مصطلح اإلبداع في نهاية القرن العشرين، باعتباره أحد المفاهيم المهمة التي 

اع باستخدامه اهيم اإلبدتؤثر في ممارسات المؤسسات المختلفة في حاضرها ومستقبلها، إال أنه تباينت مف

  ). ,Evan 2009مرادفًا لبعض المفاهيم كاالبتكار، والموهبة، والذكاء، والتفوق )

 للمبدع الشخصية السمات إلى استند من فمنهم له شامل تعريف تقديم في الباحثون  اجتهد وقد
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 "اإلبداع" وملمفه كأساس لها اإلبداعي والناتج اإلبداعية العملية مراحل إلى استند من ومنهم

(Smolensky and Kleiner.2005.) 

( بأنه "عملية تشير إلى مجموعة من السمات والقدرات والعوامل، التي 2002وعرفه الشربيني وصادق )

 "تظهر في سلوك الشخص المبدع بدرجة عالية

ة ألفكار المبتكر إلى مفهوم إدارة اإلبداع بأنها : القدرة على توليد ا ,Bernard) 2003بينما أشار بيرنرد )

  .والمفيدة وتقديم الحلول إلى المشكالت والتحديات اليومية

فاالبداع ليس إال رؤية الفرد الظاهرة ما بطريقة جديدة، لذلك يمكن القول إن اإلبداع يتطلب القدرة على 

لحل ااإلحساس بوجود مشكلة تتطلب المعالجة، ومن ثم القدرة على التفكير بشكل مختلف، ومن ثم إيجاد 

 (.2002المناسب )سرور،

 :اإلبداع خصائص

يتضح من خالل التعريفات السابقة لإلبداع وجود مجموعة من الخصائص المشتركة التي أشار لها 

(Toremen,2003:والتي تلخصت بالسمات اآلتية ، ) 

 واألصالة، والطالقة، المشكالت، تحسس في تتمثل عقلية قدرات يتطلب اإلبداع أن .1

 .الهداف نحو االتجاه واصلةوم والمرونة، .2

 .جديد عمل أو فكرة عنها ينتج متعددة، مراحل ذات عملية اإلبداع أن .3

 صورة منتج، في يكون  فقد ملموسًا، مادياً  يكون  أن بالضرورة ليس عنه ينتج وما اإلبداع جهد أن .4

 معينة. رؤية أو فكرة، أو خدمة، أو
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 المنظمة، أو أو الفرد، مستوى  على ملحوظة مةقي ذا يكون  أن البد عنه ينتج وما اإلبداع جهد أن .5

 .المجتمع

 .والمنظمة والمجتمع الفرد مستوى  على ممارسته يمكن وإنما فردية، ظاهرة ليس اإلبداع أن .6

 وهي توجهاته، أشياء، ثالثة داخل نضجه أثناء كامنة تبقى لكنها إبداعية، قدرة وبداخله اإلنسان يولد .7

 .يرهبتفك الخاصة والعمليات وسلوكه،

األفراد  بها يتصف كامنة طاقة هو وإنما معينة، فئة على يقتصر ال إنساني سلوك اإلبداع أن .8

 ويتفاعل معها يعيشها التي الموضوعية والظروف الوراثية، للعوامل تبعاً  متفاوتة، بدرجات جميعهم

 .وتنميتها اإلبداعية قدراته صقل على فتعمل الفرد،

 لإلبداع. األساسية المهارات خالل من طويره،وت وتنميته اإلبداع إدارة يمكن .9

 :العوامل المؤثرة في اإلبداع

( أن أهم العوامل المؤثرة في اإلبداع هي:الذكاء أو العمليات الفكرية،والمعرفة، وأساليب 2002يرى القبيسي )

 التفكير،والشخصية، والدافعية.،والبيئة.

 (   فيرى أن هذه العوامل هي:2005أما البدري )

 امل مادية: تتمثل بالراتب، والمكافآت.عو -

 عوامل معنوية: تتمثل بالترقية، االعتراف والتقدير الجيد واألداء، والمشاركة في اتخاذ القرارات.-

 ( فيرى أن هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية تؤثر في اإلبداع وهذه العوامل هي:2006أما النتيفات )
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 العوامل الداخلية: 

ند أدائه لعمله لكثير من المتغيرات التي يمكن أن تساهم في دفعه إلى اإلبداع      والتطوير يتعرض الموظف ع

أو عاماًل معيقا لإلبداع داخل المنظمة، ويمكن أن تكون هيكلية ذات عالقة بأنظمة وقواعد وإجراءات العمل 

 تشمل أيضاً و ، الئهم في العملأو تكون غير هيكلية أي مصدرها العالقات اإلنسانية القائمة بين األفراد وزم

 مختلف االتجاهات التي يتبناها الفرد.

 العوامل الخارجية:

قد يتعرض الفرد لمؤثرات من خارج بيئة العمل تؤثر على القدرات اإلبداعية لديه، وبالتالي فإن توفر القدرات 

د تحيط به تشاركه، فالفر  اإلبداعية واستغاللها ال يقتصر فقط على دور التنظيم، وإنما هناك جماعات أخرى 

ائل اإلعالم وتشمل أيضاً األسرة والتعليم ووس، العديد من المؤثرات الخارجية التي تتحكم وتتصرف في سلوكه

 والمجتمع المحيط بالفرد.

 :اإلبداع معوقات

 أو الفرد مستوى  على سواء المعيقات، من اإلبداع بشكل عام واإلبداع اإلداري بشكل خاص العديد يواجه

الجماعة  على ينطبق قد الفرد على ينطبق ما ألنّ  البعض، بعضها مع تتداخل التي أو المدارس، الجماعة

 وعلى حل ألعمالهم، المديرين والمعلمين أداء على سلًبا بدورها تؤثر ثم ومن منها، جزءً  باعتباره والمدرسة

 (.2002إبداعية )الشمري، بطريقة المدرسة مشكالت

راسات التي اهتمت بموضوع اإلبداع، وتناولت زواياه وجوانبه المختلفة، منها ما يتعلق هناك الكثير من الد

بالسلوك اإلبداعي والقدرات اإلبداعية، ومنها ما يهتم بالعوامل التي تؤثر على اإلبداع، ومنها ما يركز على 
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على القدرة المعوقات التي تحد من القدرة على اإلبداع، ومنها ما تناول أثر البيئة المحيطة 

 (.2009اإلبداعية)العجلة،

 فيما المتباينة النتائج من عدد إلى التوصل وتم .االباحثين اإلبداع باهتمام معيقات موضوع حظي لذلك 

 (.2002بينها )توفيق، فيما تكامل هناك كان وإن وسماتها، هذه المعيقات بعدد يتعلق

 بالعملية اإلبداعية الوصول دون  تحول وكثيرة عةمتنو  معوقات وجود حقيقة إلى عديدة مراجع كما وأشارت

 يقسم البعض المعوقات فمثالً  المعوقات، لهذه الباحثين تصنيفات تعددت وقد .ومفيدة أصيلة نتاجات إلى

 :إلى

 · اإلدراك خطأ مثل المشكالت من لمجموعة اإلدراك يتعرض ما فكثيراً  :إدراكية معوقات

 الدائرة التي الشخص في تفكير تحصر ألنها اإلبداع دون  يحول معوقاً  يشكل مما ومحدوديته، وخداعه

 .جديدة أفكار إلى يتوصل ال وبالتالي اإلدراك رسمها

 اإلبداعية، القدرات من الحد في كبيراً  دوراً  الخوف يلعب :وعاطفية نفسية معوقات

 ذهنه تطرأ على التي الجديدة األفكار من كثيراً  يطرد الفرد فإن لذا االستطالع، حب ويقيد األفكار يكبل فهو

 تلك نتائج على تحمل قادر غير بأنه منه اعتقاداً  أو بنفسه ثقته في نقصاً  أو تحقيقها في فشله من خوفاً 

 .األفكار

  الرسمية التوقعات من مجموعة من التنظيم في العاملين أدوار تتكون  :تنظيمية معوقات

 مفصل بشكل التوقعات هذه حددت وكلما ،) ونصائح )إرشادات رسمية وغير وتعليمات( لوائح (

 .أفكاره عنان يطلق أن الموظف فيه يستطيع الذي المجال أو اإلبداع دائرة ضاقت
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 منهم يتوقعها التي بالطريقة التصرف إلى األشخاص يميل :ثقافية أو اجتماعية معوقات

 تخرج التي فكاراأل األفراد يتجنب وبالتالي .معهم واالنسجام رضاهم على للحصول اآلخرون،

 . يرفضونها أو منها سيسخرون  أنهم يعلمون  ألنهم اآلخرين توقعات نطاق عن بهم

على المعوقات الشخصية والمعوقات التنظيمية  اإلبداع معوقات تصنيف في ( فقد ركز1995أما عبد الفتاح )

 على النحو اآلتي:

 القدرات أو االستعدادات يملك الذي بالفرد تتعلق لكونها :الذاتية أو الشخصية المعوقات-١

 .اإلبداعية

 هذه فيه تتمثل الذي الفرد وبالقدر فيه يعمل الذي المباشر بالمحيط تتعلق لكونها :التنظيمية المعوقات-٢

 اإلبداعي التفكير مجال أمامه اإلبداع ويضيق على قدرته سلباً  تتأثر عمله، محيط في أو الفرد لدى المعوقات

  .صعباً  أمراً  بعده التطوير أو التغير ويصبح معين حد عند ويثبت الوظيفي هسلوك يتجمد وبالتالي

 : الدراسات السابقة

وهدفت الدراسة إلى استكشاف كيفية تشجيع اإلبداع في فصول الدراسات   Ucus, 2018): دراسة )

تركية، تكونت دائية الاالجتماعية عند األطفال، والبحث عن آراء المعلمين وتفسيرات اإلبداع في المدارس االبت

( معلمًا من الصف األول حتى الصف الرابع، استخدمت الدراسة المقابلة والمالحظة 33عينة الدراسة من )

كأدوات للدراسة، وتم استخدام دراسة الحالة كمنهجية نوعية، وأظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين كانو 

ات راسات االجتماعية لطالبهم، وأشاروا إلى بعض العقبمتحمسين للغاية وحريصين على رعاية اإلبداع في الد

 المتعلقة بالمناهج وتصورات المعلمين السلبية في تعزيز اإلبداع وأهمية وجود المرونة عند المعلمين.  
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: والتي هدفت الدراسة لمعرفة دور القيادة المدرسية في تنمية االبداع لدى معلمي (2016ودراسة النعيمات )

ة الثانوية في تربية قصبة عمان من وجهة نظر المعلمين، ومعرفة الفروق بين أفراد العينة، مدارس المرحل

حول تنمية اإلبداع لدى المعلمين وفقا للمتغيرات: )التخصص، عدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي(، وقد 

احث المنهج الوصفي ( فقرة حيث استخدم الب27استخدمت االستبانة. كأداة لجمع البيانات والتي تكونت من )

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مدارس المرحلة الثانوية للبنين في مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان 

( معلمًا، وتم أخذ عينة عشوائية من مجتمع 390( مدارس، حيث بلغ عدد المعلمين فيها )10والبالغ عددها )

( معلما، وأظهرت النتائج أن 59ث بلغت عينة الدراسة )( من مجتمع الدراسة حي%15الدراسة بما نسبته )

درجة ممارسة القيادة المدرسية جاءت بدرجة متوسطة حسب المعيار المستخدم، وانه يوجد عالقة ارتباطية 

 طردية بين القيادة المدرسية وتنمية اإلبداع.

 اإلبداع تنمية في لمدرسيةا اإلدارة دور إلى الدراسة التعرف والتي هدفت(: 2015اما دراسة السويطي )

 المديرين، نظر وجهة لحم من الخليل وبيت محافظتي في الحكومية المدارس في

مستخدمًا االستبانة كأداة لجمع البيانات والتي قسمت إلى خمسة مجاالت )اإلدارة  المنهج واختار الباحث

سة على لم(، ولتحقيق ذلك أجريت الدراالمدرسية، المجتمع المحلي، المناهج التعليمية، البيئة المدرسية، المع

( من مجتمع الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسةعدم %50( مديرًا ومديرًة أي ما نسبته )196عينة قوامها )

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات المستجيبين على الدرجة الكلية تعزى لمتغيرات )المؤهل 

 العمل(، ووجود فروق دالة إحصائيًا لمتغير الجنس.العلمي، سنوات الخبرة، التخصص، مكان 
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: والتي هدفت الدراسة الكشف عن دور مديري المدارس األساسية (2015وكذلك دراسة الطيطي وآخرون )

( 92في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر مساعدي مديري المدارس، وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة موزعة على خمسة 34ة بعد التأكد من صدقها وثباتها تكونت من )مساعدًا، وتم استخدام استبان

مجاالت، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن دور مدير المدرسة في تنمية اإلبداع لدى المعلمين جاءت بدرجة 

قليلة، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًابين متوسطات تقديرات العينة تعزى لمتغيرات 

 لدراسة. ا

وهدفت الدراسة التعرف إلى الكفايات اإلبداعية  :  ((Ozmen and Muratoglu, 2010وايضا دراسة 

( 214لمديري المدارس خاصة في مجال تطبيق المعرفة واستراتيجيات اإلدارة. وتكونت عينة الدراسة من )

صيصًا لتحقيق هدف الدراسة، ( مديرة ومعلمة استجابوا الستبانة أعدت خ100مدير مدرسة ومعلمًا منهم )

وقد بينت الدراسة أن أهم الكفايات اإلبداعية التي يجب أن يمتلكها المدير هي: إدارة المعرفة الفعالة، القدرة 

على تشكيل فريق العمل الفعال، ممارسة االتصال اإلداري، تشكيل شبكات الدعم االجتماعي، وكفايات 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التصورات التنظيم واإلدارة. وبينت الدراسة عدم 

  حول طبيعة الكفايات اإلبداعية التي يجب أن يمتلكها مدير المدرسة.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أهمية اإلبداع اإلداري لدى  والتي:  ( Crum, Wetny, 2008ودراسة ) 

طوير أداء العاملين في المدرسة لتحقيق مستويات عالية من مديري المدارس في والية فيرجينيا وأثره في ت

( مدير من مديري المدارس الثانوية وقد استخدمت االستبانة كأداة 100التعليم, وتكونت عينة الدراسة من )

للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن تطوير المدرسة واقع على عاتق المديرين وان مدى نجاح مديري المدارس 
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في تحقيق مستويات عالية عند الطلبة ارتكز على الممارسات اإلدارية اإلبداعية الفعلية لديهم والناتجة  الثانوية

عن تهيئة بيئة داعمة إلنجازات الموظفين وتسهيل عملية اإلدارة وتقوية روح الفريق والتواصل بين الموظفين، 

 مما أثر إيجابًا على المستوى التعليمي للطلبة.

 :تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منهاال

يتضح من خالل ما تم استعراضه من الدراسات السابقة، أن موضوع اإلبداع ودور اإلدارة المدرسية في 

تنميته لدى المعلمين، ومدى مساهمة البرامج اإلبداعية في رفع الكفاءات اإلبداعية لدى المعلمين، حظي 

ن عربًا وأجانب لخلق جانب من اإلبداع لديهم، األمر الذي بؤثر في تحسين العملية التعليمية باهتمام الباحثي

 وتحويلها من النمط التقليدي إلى النمط اإلبداعي. 

 أواًل: اإلفادة من الدراسات السابقة: 

ي المدراس في مدير إطارًا أدبيًا تربويًا لمتغيرات دراسة دور  –العربية واألجنبية  –وفرت الدراسات السابقة 

تنمية اإلبداع لدى المعلمين، وقد أفادت الباحثون من معرفة منهجية الدراسات السابقة والعمليات اإلحصائية، 

واعتمد الباحثون في بناء أداة الدراسة على بعض األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة كدراسة النعيمات 

(2016 .) 

 ن الدراسات السابقة: ثانيًا: موقع الدراسة الحالية م

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث تناولها لموضوع اإلبداع وإبراز دور مديري المدارس -

 في تنميته وانعكاسه على سير العملية التعليمية.
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 بقة ااتفقت الدراسة الحالية باستخدامها أداة االستبانة وتوظيفها للمنهج الوصفي مع معظم الدراسات الس-

 اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة وعينتها، ومكان تطبيقها. -

 ثالثًا: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

أول دراسة تتناول دور مديري المدارس في مديرية  -في حدود علم الباحثين  -تعتبر الدراسة الحالية -

 مية اإلبداع لدى معلميهم.  ضواحي القدس في تن

ركزت الدراسة الحالية على دور مدير المدرسة في تنمية اإلبداع، إيمانًا منها بالدور األساسي الذي تقوم -

عليه المدرسة وتسير في ظله، في حين تناولت الدراسات السابقة اإلبداع لدى الطلبة أو مديري المدارس 

 أنفسهم. 

 الطريقة واإلجراءات

 راسة:منهج الد

 .الدراسة لموضوع لمناسبته الحالي، البحث في المنهج الوصفي التحليلي استخدام تم

 مجتمع الدراسة وعينتها:

( 1047تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مدارس مديرية ضواحي القدس، والبالغ عددهم )

دارس الخاصة، اما عينة الدراسة فقد ( معلمًا ومعلمة في الم420معلمًا ومعلمًة في المدارس الحكومية، و)
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( من مجتمع الدراسة، تم اختيارها %20( فردًا من مجتمع الدراسة بنسبة )280اشتملت الدراسة على )

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها:1بالطريقة العشوائية البسيطة، والجدول رقم )

 المتغيرات الديمغرافية.(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المستوى  المتغير

 23.2 65 ذكر الجنس

 76.8 215 أنثى

 3.2 9 أقل من بكالوريوس المؤهل العلمي

 80.7 226 بكالوريوس

 16.1 45 أعلى من بكالوريوس

 30.7 86 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 28.9 81 سنوات 10أقل من  -5من 

 40.4 113 سنوات فأكثر 10من 
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 أداة الدراسة:
تم  تطوير أداة الدراسة وهي االستبانة باإلستعانة باألدب النظري والدراسات السابقة، مثل دراسة النعيمات 

(، وتكونت االستبانة من جزأين: يحتوي الجزء األول على المعلومات العامة للمبحوثين، في حين 2016)
( فقرة، وقد أعدت فقرات االستبانة لإلجابة عليها وفق تدرج ليكرت الخماسي 42اشتمل الجزء الثاني على )

درجة كبيرة جدًا، درجة كبيرة، درجة متوسطة، درجة قليلة، درجة قليلة جدًا، وأعطيت الترتيبات اللفظية قيمًا 
 ( على الترتيب والتوالي.1,2,3,4,5رقمية )

 صدق أداة الدراسة: 

اسة، تم اعتماد صدق المحتوى من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدق أداة الدر 

( محكمًا، من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضًا 18من ذوي االختصاص والخبرة وبلغ عددهم )

ائية في واتضح وجود داللة إحصلفقرات االستبانة مع الدرجة الكلية لألداة، بحساب معامل االرتباط بيرسون 

 يع فقرات االستبانة ويدل على أن هناك اتساق داخلي بين الفقرات. والجدول التالي يبين ذلك:جم

دور ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2جدول رقم )

 مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين

الدالة  Rيمة ق الرقم 

اإلحص

 ائية

الر

 قم 

الدالة  Rقيمة 

اإلحص

 ائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

اإلحص

 ائية
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1 0.67

3** 

0.000 15 0.854
** 

0.000 29 0.837
** 

0.000 

2 0.71

4** 

0.000 16 0.840
** 

0.000 30 0.814
** 

0.000 

3 0.74

8** 

0.000 17 0.792
** 

0.000 31 0.845
** 

0.000 

4 0.65

8** 

0.000 81  0.782
** 

0.000 32 0.848
** 

0.000 

5 0.71

0** 

0.000 19 0.807
** 

0.000 33 0.844
** 

0.000 

6 0.75

9** 

.0 000 20 0.786
** 

.0 000 34 0.813
** 

0.000 

7 0.67

1** 

.0 000 21 0.815
** 

0.000 35 0.837
** 

0.000 
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8 0.69

7** 

.0 000 22 0.851
** 

0.000 36 0.783
** 

0.000 

9 0.66

7** 

0.000 23 0.805
** 

0.000 37 0.789
** 

0.000 

10 0.76

7** 

0.000 24 0.829
** 

0.000 38 0.731
** 

0.000 

11 0.79

0** 

0.000 25 0.840
** 

0.000 39 0.649
** 

0.000 

12 0.75

1** 

.0 000 26 0.768
** 

.0 000 40 0.765
** 

0.000 

13 0.70

9** 

.0 000 27 0.838
** 

0.000 41 0.734
** 

0.000 

14 0.75

3** 

.0 000 28 0.857
** 

0.000 42 0.781
** 

0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 ثبات أداة الدراسة: 
ثبات وفق معادلة ال تم استخدام معامل اإلتساق الداخلي من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات

كرونباخ الفا، وكانت قيمة معامل ثبات الدرجة الكلية لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع 

وهذه النتيجة تشير الى تمتع األداة بثبات يفي  ،(0.984لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم )

 بأغراض الدراسة.  

 : متغيرات الدراسة

 اسة على المتغيرات اآلتية:اشتملت الدر 

 المتغيرات المستقلة وتشمل:

 )ذكر، أنثى(.الجنس: 

 )أقل من بكالوريوس، بكالويوس، أعلى من بكالوريوس(. المؤهل العلمي:

 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10سنوات إلى  5سنوات، من  5)أقل من  سنوات الخبرة:

ور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى : تقديرات أفراد عينة الدراسة لدالمتغير التابع

 المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم.
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 المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها وذلك تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز 

راسة، ليل البيانات وفقا ألسئلة الدراسة بيانات الدالحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتح

وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من 

(، one way ANOVA(، واختبار تحليل التباين األحادي )t- testفقرات االستبانة، واختبار )ت( )

( للمقارنات LSD(، واختبار )Cronbach Alphaومعادلة الثبات كرونباخ ألفا )ومعامل ارتباط بيرسون، 

( SPSSالبعدية بين المتوسطات الحسابية, وذلك باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

(Statistical Package For Social Sciences.) 

 إجراءات التصحيح:
نمية االبداع للمعلمين من خالل المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد التي يوصف بها ت الدرجةتم تحديد 

 عينة الدراسة باعتماد المقياس الوزني الّتالي:
 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فما فوق  3.68 عالية
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  ؟دور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهمما 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

مين من تنمية اإلبداع لدى المعل دور مديري مدارس ضواحي القدس في على فقرات االستبانة التي تعبر عن

 (. 3وجهة نظر المعلمين أنفسهم كما يبينها الجدول رقم )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدور مديري 3جدول رقم )

 أنفسهم مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين

 لرقما

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحر

اف 

 المعياري 

 الدرجة

تحث اإلدارة المدرسية على توظيف البرامج اإلذاعية ذات  7

 العالقة باإلبداع 

3.88 0.91

2 

 عالية

تشجع اإلدارة المدرسية على استخدام الحاسوب في  39

 تطبيق بعض دروس المنهاج التي تنمي اإلبداع

3.88 0.91

9 

 عالية
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هم اإلدارة المدرسية في تفعيل نشاطات من شأنها تس 1

 تنمية شخصية المعلم 

3.85 0.91

3 

 عالية

تشجع اإلدارة المدرسية على إثراء المقررات بأنشطة  8

 إبداعية 

3.85 0.84

3 

 عالية

تساعد اإلدارة المدرسية المعلمين في تنظيم العملية  26

 التعليمية

3.85 0.87

4 

 عالية

المدرسية المعلم على استخدام األساليب تشجع اإلدارة  36

 الحديثة في التدريس والتي تساهم في اإلبداع

3.82 0.89

9 

 عالية

تشجع اإلدارة المدرسية على إثراء المقررات بمفاهيم  9

 إبداعية

3.78 0.84

2 

 عالية

تجهز اإلدارة المدرسية المرافق المدرسية لالستخدام  38

 الفعال 

3.78 0.96

1 

 عالية

رشد اإلدارة المدرسية المعلمين إلى تطوير االختبارات ت 41

 بما يتناسب مع برامج تطوير الجودة

3.78 0.85

3 

 عالية
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توزع اإلدارة المدرسية األعباء الدراسية على المعلمين  40

 بشكل عادل بهدف تعزيز اإلبداع لدى المعلمين

3.74 0.95

8 

 عالية

راء ز طالبه بإجتحث اإلدارة المدرسية المعلم على تحفي 37

 التجارب بأنفسهم

3.73 0.91

5 

 عالية

0.86 3.70 تلبي اإلدارة المدرسية حاجات المعلمين بشتى أشكالها 2

8 

 عالية

تشجع اإلدارة المدرسية المعلمين على استخدام أساليب  18

 تربوية إبداعية في التدريس

3.70 0.92

2 

 عالية

ي ين تساعد فتمنح اإلدارة المدرسية صالحيات للمعلم. 21

 تنمية اإلبداع

3.70 0.96

0 

 عالية

تربط اإلدارة المدرسية المناهج بنشاطات عملية تثير  11

 اإلبداع

3.69 0.86

4 

 عالية

تستخدم اإلدارة المدرسية أسلوب الحوار مع المعلمين  29

 لتطوير دورهم اإلبداعي

3.69 0.93

8 

 عالية
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لدراسي تعمل اإلدارة المدرسية على ربط المنهاج ا 10

 بتطبيقات تثير اإلبداع

3.68 0.88

9 

 عالية

0.86 3.66 تهتم اإلدارة المدرسية بتطوير جوانب التفكير لدى المعلم 3

2 

 متوسطة

تحفز اإلدارة المدرسية المعلمين معنويًا مما يساهم في  16

 اإلبداع

3.63 0.97

5 

 متوسطة

تعمل اإلدارة المدرسية على غرس مبادئ االبتكار في  6

 وس المعلميننف

3.61 0.91

3 

 متوسطة

تحرص اإلدارة التربوية على  توزيع المعلمين على  22

 األنشطة اإلبداعية

3.61 0.97

4 

 متوسطة

تعمل اإلدارة المدرسية على التطوير الدائم للكادر  24

 التعليمي

3.60 0.97

2 

 متوسطة

تتعاون اإلدارة المدرسية مع المجتمع المحلي في تنمية  27

 ع لدى المعلميناإلبدا 

3.60 0.96

8 

 متوسطة
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1.01 3.59 تتعامل اإلدارة المدرسية بالنظام الديمقراطي في المدرسة 20

5 

 متوسطة

تتعاون اإلدارة المدرسية مع المشرف التربوي في وضع  25

استراتيجيات مبتكرة لتساعد المعلم على تحقيق أهداف 

 المنهج بطرق مبدعة غير تقليدية

3.59 1.05

4 

 طةمتوس

تحرص اإلدارة المدرسية على أن يتعرف المعلمون على  31

 انجازات زمالئهم المبدعين

3.59 1.01

9 

 متوسطة

تساعد اإلدارة المدرسية في تنمية المهارات الخاصة لدى  32

 المعلمين

3.59 1.03

3 

 متوسطة

تشارك اإلدارة المدرسية في تقييم المناهج من منظور  42

 إبداعي

3.59 1.01

2 

 طةمتوس

تهيئ اإلدارة المدرسية البيئة المدرسية مما يساعد على  35

 تنمية اإلبداع لدى المعلمين

3.57 0.97

0 

 متوسطة

تعطي اإلدارة المدرسية فرصًا زمنية كافية لتشجيع  33

 المعلمين على اإلبداع

3.56 1.01

0 

 متوسطة
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تحرص اإلدارة المدرسية على توفير المناخ المشجع  15

 المعلمين إلظهار إبداع

3.55 0.95

6 

 متوسطة

تنظم اإلدارة المدرسية رحالت علمية تساهم في تنمية  14

 اإلبداع

3.54 0.96

5 

 متوسطة

تحث اإلدارة المدرسية المعلمين المبدعين على االلتحاق  23

 ببرامج تساهم في تنمية قدراتهم المهنية في مجال اإلبداع

3.50 0.95

4 

 متوسطة

رسية على االستمرار في تدريب تعمل اإلدارة المد 28

 المعلمين المبدعين

3.49 0.98

4 

 متوسطة

تعقد اإلدارة المدرسية دورات لتأهيل المعلمين من أجل  4

 تنمية اإلبداع لديهم

3.45 1.03

6 

 متوسطة

تخصص اإلدارة المدرسية ميزانيات لألنشطة الصفية  12

 التي تنمي اإلبداع

3.44 1.05

6 

 متوسطة

األمور  أولياء يحضرها ندوات ارة المدرسيةاإلد  تعقد 19

 اإلبداع لدى المعلمين تنمية في تساهم

3.44 1.02

5 

 متوسطة
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يشترك المعلمون المبدعون في وضع الخطط التعليمية  34

 داخل المدارس

3.41 1.05

7 

 متوسطة

تعقد اإلدارة المدرسية جلسات عصف ذهني للوصول إلى  5

 جه المعلمينأفضل الحلول للمشكالت التي توا

3.37 0.97

9 

 متوسطة

تنظم اإلدارة المدرسية لقاءات مفتوحة بين المعلمين  30

 المبدعين

3.37 1.06

0 

 متوسطة

تخصص اإلدارة المدرسية ميزانية لألنشطة الالصفية  13

 التي تنمي اإلبداع

3.36 0.97

3 

 متوسطة

 من مراكز مختصة للبحوث مع المدرسية اإلدارة تتعاون  17

 لدى المعلمين مية اإلبداعتن أجل

3.35 1.01

2 

 متوسطة

0.74 3.62 الدرجة الكلية

4 

متوسط

 ة

( الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 3يالحظ من الجدول رقم)

 عينة الدراسة على دور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر

( وهذا يدل على أن دور 0.744( وانحراف معياري )3.62المعلمين أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)

 مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة متوسطة.
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فقرة جاءت بدرجة  (25( فقرة جاءت بدرجة عالية، و)17( أن )3كما تشير النتائج في الجدول رقم )

متوسطة. وحصلت الفقرة " تحث اإلدارة المدرسية على توظيف البرامج اإلذاعية ذات العالقة باإلبداع " 

والفقرة " تشجع اإلدارة المدرسية على استخدام الحاسوب في تطبيق بعض دروس المنهاج التي تنمي اإلبداع 

" تسهم اإلدارة المدرسية في تفعيل نشاطات من (، ويليها فقرة 3.88" على أعلى متوسط حسابي وقدره )

شأنها تنمية شخصية المعلم " والفقرة " تشجع اإلدارة المدرسية على إثراء المقررات بأنشطة إبداعية " والفقرة 

(. وحصلت الفقرة 3.85" تساعد اإلدارة المدرسية المعلمين في تنظيم العملية التعليمية " بمتوسط حسابي )

لدى المعلمين " على أقل  تنمية اإلبداع أجل من مراكز مختصة للبحوث مع المدرسية ارةاإلد " تتعاون 

(، يليها الفقرة " تخصص اإلدارة المدرسية ميزانية لألنشطة الالصفية التي تنمي 3.35متوسط حسابي )

 (.3.36اإلبداع " بمتوسط حسابي )

يشاركون في تطوير جوانب التفكير لدى  ويعزو الباحثون ذلك إلى ان معظم مديري المدارس قلياًل ما

المعلمين، ونادرًا مايعطون المعلمين فرصًا زمنيًة كافية لتشجيعهم على اإلبداع، وأيضًا ال يخصصون 

ميزانيات كافية لألنشطة الالصفية ألن النواحي المادية من األمور الهامة لتنمية اإلبداع لدى المعليمن، 

 البحوث المختصة في تنمية اإلبداع لدى المعلمين.ويتعاونون بشكل بسيط مع مراكز 

ضعف اإلعداد والتأهيل للكادر في المدارس، كما أن المدارس وحدها ال تستطيع تنمية اإلبداع فهي تحتاج 

إلى التعاون مابين المجتمع المحلي والمؤسسات لدعم األمور التي تخص اإلبداع، كما أن أعداد الطلبة في 

ب على المعلمين إعطاء جميع الطالب فرصًا لتنمية اإلبداع لديهم، ونصاب المعلم على ازدياد وبالتالي يصع
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جدول الحصص قد تكون من أهم األمور التي لها عالقة بتنمية اإلبداع، كما أن اإلبداع لدى المعلمين يحتاج 

 إلى درجة اهتمام كبيرة من قبل وزارة التربية والتعليم. 

 (.2016ة مع دراسة النعيمات )وقد اتفقت نتيجة هذه الدراس

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى 

 المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم باختالف متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ؟

 لسؤال تم تحويله للفرضيات التالية:ولالجابة عن هذا ا

 نتائج الفرضية األولى: 

( بين متوسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

العينة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين 

 "أنفسهم يعزى لمتغير الجنس

تم فحص الفرضية األولى باستخدام اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة في دور 

مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين حسب متغير الجنس 

 (. 4ويبينه الجدول رقم )
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قلة الستجابة أفراد العينة في دور مديري مدارس ضواحي (: نتائج اختبار "ت" للعينات المست2.4جدول )

 القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  "tقيمة"

 الداللة

 0.450 0.757 0.742 3.56 65 ذكر

 0.745 3.64 215 أنثى

(، أي 0.450(، ومستوى الداللة )0.757( أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )4خالل الجدول  رقم )يتبين من 

أنه ال توجد فروق بيت تقديرات أفراد العينة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى 

 المعلمين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس. وبذلك تم قبول الفرضية األولى. 

يعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة من كال الجنسين يعمالن في نفس الظروف ويتلقيان و 

نفس التدريب واإلعدادونفس قوانين وزارة التربية والتعليم الفلسطينة، وأيضًا بسبب تقارب مستويات التفكير، 

  محدودية البيئة والتعامل مع نفس المجتمع.وتشابه طرق تنمية اإلبداع عند الذكور واإلناث، واإلمكانيات و 

 (2015(, والطيطي وآخرون)2010واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة اوزمن ومرتجلو )

 (, إذ جاءت نتيجة هذه الدراسة )دراسة السويطي( لصالح الذكور.2015واختلفت مع دراسة السويطي)
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 نتائج الفرضية الثانية: 

( بين متوسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05) حصائية عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات دالله إ "ال

العينة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين 

 أنفسهم يعزى لمتغير المؤهل العلمي"

ديري مدارس راسة لدور متم فحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الد

ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم يعزى لمتغير المؤهل العلمي 

 (. 5كما يبينه الجدول رقم )

ري لدور مدي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:5)جدول رقم 

في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم يعزى لمتغير  مدارس ضواحي القدس

 المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 0.246 4.41 9 أقل من بكالوريوس

 0.752 3.56 226 بكالوريوس

 0.668 3.76 45 أعلى من بكالوريوس
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ود فروق ظاهرية بين تقديرات أفراد العينة لدور مديري مدارس ضواحي ( وج5يالحظ من الجدول رقم )

القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ولمعرفة 

 (:6( كما يظهر في الجدول رقم )one way ANOVAداللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي )

: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في دور مديري مدارس ضواحي (5)رقم  جدول

 القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم يعزى لمتغير المؤهل العلمي

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

بين 

 المجموعات

7.205 2 3.602 6.778 

 

0.001 

 

داخل 

 المجموعات

147.226 277 0.532 

 

 279 154.431 المجموع

( وهي أقل من 0.001( ومستوى الداللة )6.778( أن قيمة ف للدرجة الكلية)5يالحظ من الجدول رقم ) 

إحصائيًا بين تقديرات أفراد العينة لدور مديري مدارس ( أي أنه توجد فروق دالة α ≥ 0.05مستوى الداللة )

ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم يعزى لمتغير المؤهل 
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لبيان اتجاه الفروق كما في  (LSDالعلمي، وبذلك تم رفض الفرضية الثانية. وتم فحص نتائج اختبار )

 (.  6الجدول )

( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )6)الجدول  رقم

 عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

الفروق في   المتغيرات

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

أقل من 

 بكالوريوس

 0.001 *0.84854 بكالوريوس

 0.014 *0.65556 أعلى من بكالوريوس

- من بكالوريوسأقل  بكالوريوس

0.84854* 

0.001 

- أعلى من بكالوريوس

0.19298 

0.106 

أعلى من 

 بكالوريوس

- أقل من بكالوريوس

0.65556* 

0.014 

 0.106 0.19298 بكالوريوس
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وكانت الفروق بين أقل من بكالوريوس وبكالوريوس لصالح أقل من بكالوريوس، وبين أقل من بكالوريوس 

 لح أقل من بكالوريوس.وأعلى من بكالوريوس لصا

ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن صاحب الشهادة الدنيا يحترم ويهتم بالتعليمات التي يلقيها عليه مديره 

بشكل كبير ولديه القدرة على االتصال والتواصل وحل المشكالت وذلك لدراسته في معهد، وفي المعهديتعلم 

ة يعتز بالوظيفة التي يعمل بها، وال ننسى دور الصفات المهنيالتطبيق العملي لما تعلمه نظريا، كما أنه 

للمدير والقدرة على تنسيق جهود العاملين، فصاحب الشهادة العليا يعتقد بأن لديه معلومات وقدرات متقاربة 

 مع معلومات وقدرات مديره.

 نتائج الفرضية الثالثة: 

( بين متوسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "ال

العينة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين 

 أنفسهم يعزى لمتغير سنوات الخبرة"

تم فحص الفرضية الثالثة لحساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة في دور مديري مدارس 

 القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم يعزى لمتغير سنوات الخبرة.  ضواحي

ري لدور مدي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:7)جدول رقم 

 نفسهم يعزى لمتغيرمدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أ

 سنوات الخبرة
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الجدول رقم  يالحظ من 

نة لدور مديري مدارس ضواحي القدس في تنمية اإلبداع لدى ( وجود فروق ظاهرية بين تقديرات أفراد العي7)

المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام 

 (.8( كما يظهر في الجدول رقم )one way ANOVAتحليل التباين األحادي )

ألحادي الستجابة أفراد العينة في دور مديري مدارس ضواحي : نتائج اختبار تحليل التباين ا(8)جدول رقم 

 القدس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير سنوات الخبرة

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

المتوسط  العدد سنوات الخبرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 0.6767 3.62 86 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5من 

 سنوات

81 3.57 0.769 

 0.778 3.66 113 سنوات فأكثر 10من 
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بين 

 المجموعات

0.443 2 0.221 0.398 

 

0.672 

 

داخل 

 المجموعات

153.988 277 0.556 

 

 279 154.431 المجموع

 

( وهي أكبر من 0.672( ومستوى الداللة )0.398( أن قيمة ف للدرجة الكلية)8يالحظ من الجدول رقم ) 

( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا في دور مديري مدارس ضواحي القدس α ≥ 0.05مستوى الداللة )

ي تنمية اإلبداع لدى المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم يعزى لمتغير سنوات الخبرة، وبذلك تم قبول ف

 الفرضية الثالثة.

ويعزو الباحثون ذلك إلى أن معظم المعلمين حريصون أن يقدموا األفضل بغض النظر عن سنوات الخبرة، 

ية والتعليم مما يعكس والئهم للمؤسسة التعليم من أجل مستقبلهم المهني، ومن أجل تمسكهم برسالة العلم

التي يعملون بها أيضًا درجة نشاط المعلمين ال تتوقف على سنوات الخبرة فقط، كما أن المدير غالبًا يعامل 

جميع المعلمين نفس المعاملة، ونفس التعزيز، بغض النظر عن سنوات الخبرة لديهم ، واختلفت مع دراسة 

 (.2016النعيمات)
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 وصيات:الت 
 في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يوصي الباحثون بما يأتي: 

تدريب المعلمين على استخدام إسترتيجيات التي تنمي االبداع: مثل حل المشكالت، االكتشاف،  .1

 والعصف الذهني.

 .ضروروة تعاون اإلدارة المدرسية مع المجتمع المحلي من أجل تنمية اإلبداع لدى المعلمين .2

 ضرورة إعطاء المعلمين فرصًا زمنيًة كافيًة لتشجيعهم على اإلبداع. .3

 ضرورة تنظيم اإلدارة المدرسية لقاءات مفتوحة بين المعلمين المبدعين. .4

 قيام اإلدارة المدرسية على توفير ميزانية لألنشطة الالصفية التي تنمي اإلبداع. .5

 داع في البيئة التعليمية.وجوب اختيار قيادات مدرسية واعية، تؤمن بأهمية اإلب .6

 لدى المعلمين.  تنمية اإلبداع أجل من مراكز مختصة للبحوث مع المدرسية اإلدارة وجوب تعاون  .7
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“The Role of Dwahii Al-Quds School’s Principal in enhancing creativity for 

teachers from teachers’ perspective” 

 

Abstract: 

This study aimed to recognize the role of Jerusalem suburbs school’s principals in developing 

the creativity for the teachers from the teacher’s point of view, to achieve the study goal a 

questionnaire of (42) clause has been developed, and been checked for validity, then the 

questionnaire was distributed for (280) teachers, (20%) of the Region teacher’s community, and 

they were distributed randomly, the study uses descriptive method.  

The results of the study were reached that the role of Jerusalem suburbs schools principals in 

developing the creativity for the teachers from the teacher’s point of view came in an average 

rating, in a mathematical average of (3.62) 

The results have also showed that there were no statistically significant differences between the 

estimates of the sample for the role of Dwahii Al-Quds School’s Principal in enhancing 

creativity for teachers from teachers’ point of view goes for the variable such as; gender, years 

of experience.  

However, the study’s results showed differences between the averages of estimates of the 

sample for the role of Dwahii Al-Quds School’s Principal in enhancing creativity for teachers 

from teachers’ point of view goes for the difference of academic qualification, and the 

differences were less than a bachelor's degree and a bachelor's favor less than a bachelor's, and 

less than a bachelor's degree and a higher bachelor's degree for less than a bachelor's degree. 

In the light of the results of this study, the researchers suggested some recommendations, most 

importantly; train teachers on using strategies that develop creativity; for instance; problem-

solving, discovering, and brainstorming, the importance of collaborating the school’s ministry 

with the local community for developing creativity for teachers, and The importance of giving 

teachers enough time chances to encourage them on creativity.  

 

Key words: Creativity, The role of school’s principals Jerusalem Subrus. 
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