
  
  اململكــة العربية السعودية اململكــة العربية السعودية

  وزارة التعليم العايل          
  جامعة أم القرى                                                          

  كلية التربية              
  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط      
  
  


 

  
  

  إعـداد  الطالبة
  رجوه  بنت سمران  الهذلي 

                                                              ٤٢٦٨٠٠٠٩  
  
  

  إشـراف 
  محمد بن معيض الوذيناني/ الدكتور

  
  
  

  مقدمة إىل قسم اإلدارة التربوية والتخطيط يف كلية التربية جبامعة أم القرى  دراسة
  درجة املاجستري يف اإلدارة التربوية والتخطيط استكماال ملتطلبات احلصول على

  
  

   م٢٠١٠_ ١٤٣١الفصل الدراسي األول  
  



 ١

  
  

  
  
  

  :قال تعاىل
  )١٦٢(صالتي ونسكي وحمياي ومماتي  رب العاملني  قل إن (

  )١٦٣(سورة االنعام ) املسلمني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول
  
  

  : قال تعاىل
 

آل سورة ) إِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُونفَ بديع السماوات واألَرضِ وإِذَا قَضَىٰ أَمراً(
 . )٢٤٧(مرانع
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  إىل والدي الكريم أطال ا يف عمره
  إىل والدتي احلبيبة اليت أنارت بدعائها طريق جناحي أطال ا يف عمرها 

  إىل روح أخي العزيز سائله املوىل عز وجل أن يسكنه فسيح جناته
  ندى وعوني بعد ا أخي وزوجي الكرميني بارك ا فيهماإىل س

إىل من شجعين على مواصلة دراسيت ووقف إىل جانيب وشد من أزري إىل أخواتي املخلصات جزاهن 
  ا عين خري اجلزاء 

  إىل كل من علمين حرفا ابتغاء مرضاء  ا وإىل كل طالب  وطالبة علم 
  إهديكم مجيعا مثرة جهدي 

  
  
  

  الباحثة                                                                                     
  رجوه املسعودي                                                                                      
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اذكـروين أذكـركم   (عظمته القائل يف  كتابه العزيز احلمد اهللا رب العاملني املتفضل بنعمه واملتعاىل ب

  ١٥٣:سورة البقرة ) واشكرواىل وال تكفرون 
من مل يشكر الناس مل يشكر ( والصالة  والسالم على أشرف األنبياء و املرسلني سيدنا حممد القائل 

  وبعد)........ اهللا 
تلقيت يف رحاا العلوم واملعارف الشكر كل الشكر إىل الصرح العلمي الشامخ جامعة أم القرى الىت 

  .وجلميع أساتذة قسم اإلدارة  التربوية والتخطيط 
حممد بن معـيض الوذينـاين   / كما أود أن أقدم جزيل الشكر وفائق التقدير واالمتنان إىل سعادة   د

ألتاحة  الفرصة ىل بتقدمي هذا البحث املتوضع حتت أشرافه حيث كان ىل خري عون فكان له الفضل 
  .لكبري يف توجيهي وفقه اهللا للخري وجزاه اهللا عىن خري اجلزاء ا

أسعد مكاوي وسعادة الدكتور عبد اهللا احلميدي على مابذاله : والشكر إىل كل من سعادة الدكتور 
من جهد يف مناقشة خطة الدراسة حيث كان هلما دور  يف إثراء البحث من خالل توجيهام القيمة 

لشكر  موصول ألعضاء هيئة التدريس اللذين شاركو يف حتكـيم اسـتبانة   ونصائحهم السديدة ، وا
  الدراسة 

كما أتقدم بالشكر إىل سعادة الدكتور مسعود القرشي  و سعادة الدكتور سلطان خباري على قبوهلما 
  .مناقشة الرسالة وسيكون الرءامها أكرب األثر يف حتسينها 

ميعها واخص بالشكر زوجي بندر العبود وفقه اهللا ملا والشكر ملن ساعدين يف توزيع االستبيانات وجت
  .حيبه ويرضيه وجعله ف موازين حسناته

كما أتقدم بالشكر و التقدير والعرفان ملديرات ومساعدات ومعلمات املدارس الثانوية مبكة املكرمـة  
  .حلسن تعاوم وكرم جتاوم 

ه سبحانه وتعاىل ، مث استحسان ورضا اجلميع ، ويف اخلتام أدعو اهللا أن  ينال هذا اجلهد املتواضع رضا
  ...فأن كان صواب فمن اهللا  وإن اعتراه النقص أو اخللل فمن نفسي والشيطان 

وأخر دعوانا أن احلمد ااهللا رب العاملني والصالة والسالم على أشراف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد 
  .وعلى آله وصحبه أمجعني 

  
  الباحثة                                                                                        

  
  
 



 ٤

 
  

  رجوه بنت مسران بن عواض اهلذيل: اسم الباحثة 
  : موضوع الدراسة 

ممارسة   إدارة الذات وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديرات ومساعدات مدارس املرحلة الثانوية 
  كرمة من وجهة نظرهنمبدينة مكة امل

  :دف الدراسة إىل : األهداف 
التعرف على درجة ممارسة إدارة الذات لدى مديرات ومساعدات مدارس املرحلة الثانويـة   .١

  مبدينة مكة املكرمة 
التعرف على درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديرات ومساعدات مـدارس املرحلـة    .٢

 الثانوية مبدينة مكة املكرمة 
إدارة الذات لدى جمتمع الدراسة واإلبـداع اإلداري  ممارسة لى العالقة بني درجة التعرف ع .٣

 . لديهن
إدارة الذات واإلبـداع اإلداري لـدى مـديرات    ممارسة التعرف على ما إذا كانت درجة  .٤

املؤهل : (تعزى إيل املتغريات التالية   ومساعدات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة
 )نوات اخلربة يف جمال العمل اإلداري ـ احلالة االجتماعيةالعلمي ـ س

  :جمتمع الدراسة
مجيع مديرات املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة والبالغ عددهن ثـالث   من تكون جمتمع الدراسةو

ومجيع مساعدات مديرات املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة والبالغ عـددهن  ،  ومخسون مديرة  
سعون مساعدة مديرة  و عينه من معلمات املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة والبالغ عددهن أثنان وت

  معلمة ) ٢١٤(
 أداة الدراسة

 حجمتها لطبيعة الدراسة من حيث اجلهد واإلمكانات وءمالاالستبانه أداة هلذه الدراسة، مل مت استخدم
سي وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي مت حتديد وقد مت استخدم مقياس لكريت اخلما أفراد جمتمع الدراسة

وأربـع درجـات   ، درجة االستجابة  حبيث يعطى الدرجة مخس درجات لالسـتجابة دائمـا      
و ، و الدرجتان لالسـتجابة نـادرا     ، و ثالث الدرجات لالستجابة أحيانا   ، لالستجابة غالبا  

  الدرجة واحدة لالستجابة أبدا 
  :نتائج الدراسة 



 ٥

إدارة الذات بدرجه عالية  مديرات ومساعدات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمةمتارس  -١
  ) .٤,١٢٤(مبتوسط  حسايب  

بدرجه  ارس مديرات ومساعدات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة اإلبداع اإلداريمت -٢
  ) .٣,٩٠(عالية مبتوسط  حسايب 

، إذ كانت قيمتـه  )٠.٠٥(داللة مبستوى  إحصائيةداللة  ذوت ارتباطه موجبهعالقة هناك     - ٣
إدارة  ممارسة  درجات بنيوهذا يدل على االرتباط الوثيق . ٠.٨٥موجبة ومرتفعة حيث بلغت 

 الذات ودرجات اإلبداع اإلداري
إدارة الذات  ممارسة  حول درجة عينة الدراسةد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء ووجال ت -٤

املؤهل العلمي ـ سنوات اخلربة يف جمال العمل  ( املتغريات التالية داع اإلداري تعزى إلىيواإلب
  )اإلداري ـ احلالة االجتماعية

  :توصيات الدراسة 
  :أهم التوصيات 

على ممارسة إدارة الذات واإلبداع اإلداري لدى اإلدارة املدرسية، وتعزيز نقاط القـوة  التاكيد   -١
 :ت للمحافظة عليها وذلك من خالل وتوفري مجيع اإلمكانيا

  .عقد دورات تدريبه للمديرات واملساعدات واملعلمات لتعزيز إدارة الذات لديهن _   
 .عقد دورات تدريبه للمديرات واملساعدات واملعلمات لتنمية اإلبداع اإلداري لديهن وتطويره _   
، ملا له من أثر إجيايب على اإلبـداع  تزويد اإلدارة املدرسية مبا هو جديد يف جمال إدارة الذات   -٢

 ..اإلداري نظرا للعالقة االرتباطية بينهما
إقامة ندوات تشارك فيها املديرات واملساعدات واملعلمات ملناقشة أسباب اخـتالف وجهـات    -٣

 .النظر بني املعلمات وكل من املديرات واملساعدات حول إدارة الذات
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Abstract 
Title: "Self Management and its Relation to Managerial Innovation for Secondary Stage 
Female Administrators and Secretaries in Holy Makkah From Their Points of view". 
Objectives:  

1. To recognize the degree of self management practicing for secondary stage female 
administrators and secretaries in holy Makkah. 

2. To recognize the degree of innovation practicing for secondary stage female 
administrators and secretaries in holy Makkah. 

3. To recognize whether degree of self management practicing and managerial 
innovation due to the following variables: (scientific qualification- years of 
experience in managerial work- marital status) 

4. To realize the relation between the degree of self management practicing for the 
study community and their managerial innovation. 

The study community:  
The study community involved all secondary stage female administrators in Holy 

Makkah ( 53) administrators, all secondary stage female secretaries in Holy Makkah ( 
92) secretaries, sample of secondary stage female teachers in Holy Makkah( 1707) 
teachers.  
The study tool:  

The graduator used the questionnaire as a tool for this study as it suits the study 
nature, she also used Lechart scale according to fivefold measure, response degree as it 
gives mark(5) for always response, mark (4) for often response, mark(3) for sometimes, 
mark(2) for rarely, mark( 1) for never response.  

The Results:  
1. Te first dimension, the degree of self management practicing for secondary stage 

female administrators and secretaries in holy Makkah achieved high level . 
2. Te second dimension, the degree of innovation practicing for secondary stage female 

administrators and secretaries in holy Makkah achieved high level. 
3. The third dimension, the effect of  self management practicing and managerial 

innovation due to the following variables: (scientific qualification- years of experience 
in managerial work- marital status) achieved non statistically significant differences 
between the community opinions about the degree of practicing self management and 
managerial innovation due to these variables. 

4. The fourth dimension, the relation between the degree of self management practicing 
for the study community and their managerial innovation, achieved statistically 
significant correlation at level (.05), its value was high positively (0.85). that indicated 
the strong correlation between the degree of self management practicing for and the 
managerial innovation. 
The Recommendations:  

1. To maintain the degree( always- often)in self management practicing and managerial 
innovation by school administration, promotion of all effectiveness points and 
providing all abilities to keep it.  

2. Providing by school administration with every modern thing in self management to be 
reflected on managerial innovation as they are strongly correlated. 
To hold a seminar for school administrators, secretaries and teachers to discuss the 

differences in their perspectives about self management 
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  فهرس احملتويات
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  رقم الصفحة  املوضوع

  ب-أ  ملخص الرسالة 
  د-ج  فهرس املوضوعات

  هـ  فهرس اجلداول
  و  فهرس األشكال

     اإلطار العام للدراسة :الفصل األول 
  ١  املقدمة 

  ٣  مشكلة الدراسة
  ٤  أسئلة الدراسة
  ٥  أمهية الدراسة

  ٥  أهداف الدراسة
  ٦  دود الدراسةح

  ٦  مصطلحات الدراسة
    أدبيات الدراسة: الفصل الثاين 

  اإلطار النظري: أوالً 
  إدارة الذات: املبحث األول 

  
  

  ١٠  مفهوم إدارة الذات
  ١١  مبادئ إدارة الذات
  ١٥  أسس إدارة الذات 
  ١٧  فعالية إدارة الذات

  ١٩  األساليب احملققة إلدارة الذات الفعالة
  ٢٠  بيق إدارة الذاتفوائد تط

  ٢١  معوقات تطبيق إدارة الذات
    اإلبداع اإلداري: املبحث الثاين 

  ٢٤  مفهوم اإلبداع 
  ٢٦  مفهوم اإلبداع اإلداري
  ٢٧  مراحل العملية اإلبداعية

  ٢٩  مستويات اإلبداع
  ٣٠  املهارات اإلبداعية 

  ٣٢  نظرية اإلبداع 
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  حةرقم الصف  املوضوع

  ٣٤  معوقات اإلبداع
  ٣٦  أمهية اإلبداع اإلداري

  ٣٧  أساليب تنمية اإلبداع اإلداري
  ٣٩  عوامل ومرتكزات اإلبداع اإلداري
  ٤٠  خصائص ومسات الشخصية املبدعة

  ٤٣  دواعي تبين اإلبداع
    الدراسات السابقة: ثانياً 

  ٥٦  التعليق على الدراسات السابقة
  ٥٨  منهج الدراسة : أوالً 
  ٥٨  جمتمع الدراسة : ثانياً 
  ٥٩  عينة الدراسة : ثالثاً 
  ٦١  أداة الدراسة : رابعاً 

  ٦١  صدق الدراسة : خامساً 
  ٦١  ثبات األداة: سادساً 
  ٦٧  األساليب اإلحصائية : سابعاً 

    الفصل الرابع
  ٩٠_  ٦٨  عرض ومناقشة النتائج

  ٩٤_٩١  ملخص النتائج
    الفصل اخلامس

  ١٠١  التوصيات
  ١٠١  املقترحات

  ١٠٢  املراجع 
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  الصفحة  املوضوع  رقم

  ٦٢  معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ  )١(
  ٦٢  معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي حملور إدارة الذات  )٢(
  ٦٤  معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي حملور اإلبداع اإلداري  )٣(
  ٦٥  تبانات املوزعة على أفراد عينة الدراسةعدد اإلس  )٤(
  ٦٦  وصف خصائص أفراد العينة  )٥(
النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب   )٦(

  الستجابات عينة الدراسة حول جمال التخطيط
٦٨  

النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب   )٧(
  ستجابات عينة الدراسة حول جمال إدارة الوقتال

٧٠  

النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب   )٨(
  الستجابات عينة الدراسة حول جمال الثقة بالنفس

٧٢  

النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب   )٩(
  حول جمال التوازن الستجابات عينة الدراسة

٧٤  

النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب   )١٠(
 الستجابات عينة الدراسة حول جمال االتصال

٧٥  

معدالت درجة ممارسة مديرات  املدارس الثانوية مبكة املكرمة ملبادئ   )١١(
  إدارة الذات 

٧٧  

ابية واالحنرافات املعيارية والترتيب النسب املئوية واملتوسطات احلس  )١٢(
 استجابات عينة الدراسة حول جمال األصالة

٧٨  

النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب   )١٣(
 استجابات عينة الدراسة حول جمال املرونة

٨٠  

ترتيب النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وال  )١٤(
 استجابات عينة الدراسة حول جمال املخاطرة

٨١  

النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب   )١٥(
 استجابات عينة الدراسة حول جمال الطالقة

٨٣  

  ٨٤معدالت درجة ممارسة مديرات  املدارس الثانوية مبكة املكرمة ملهارات   )١٦(



 ١٢

  اإلبداع اإلداري
 

  الصفحة  املوضوع  رقم
معامل االرتباط لبريسون بني درجات إدارة الذات ودرجات اإلبـداع    )١٧(

  اإلداري 
  

٨٥  

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات   )١٨(
  عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الذات حسب متغري الوظيفة

٨٦  

ار شيفيه لتحديد اجتاهات الفروق يف إدارة الذات حسب نتائج اختب  )١٩(
  بيق إدارة الذات حسب متغري الوظيفةالوظيفة حول درجة تط

         ٨٦      

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات   )٢٠(
املؤهل عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الذات حسب متغري 

  العلمي

٨٧  

تائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات   )٢١(
عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الذات حسب متغري احلالة 

  االجتماعية

٨٨  

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات   )٢٢(
  حسب متغري الوظيفة عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري

٨٩  

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات   )٢٣(
عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري املؤهل 

  العلمي

٨٩  

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات   )٢٤(
تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري سنوات  عينة الدراسة حول درجة

  اخلربة يف التعليم

٩٠  

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات   )٢٥(
عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري احلالة 

  االجتماعية

  

  ٩٠ متوسطات استجابات نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني  )٢٦(
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عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري احلالة 
  االجتماعية
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  :مقدمة 
رتباطه بكافة التطورات العاملية اليت مشلت جبميع مناحي إل حظي اال اإلداري بإهتمام كبري 

  .ها باجلوانب اليت تسري العملية اإلداريةاحلياة وباألخص ماكان متعلقاً من
ويف ظل التحديات الكبرية اليت تواجه العملية اإلدارية ومع وجـود الـتغريات املسـتمرة       

واملتالحقة اليت واكبت األنظمة واألساليب اإلدارية اليت يعتد ا يف اال اإلداري داخل املنظمـات  
ن البد من ظهور مفاهيم إدارية حديثة تتفاعل مـع تلـك   اإلدارية ومن بينها املنظمات التربوية كا

التغريات وتواكب املستجدات اليت جيب أن يكون يف مقابلها جهوداً تبذل وأعماالً تقدم وصوالً إىل 
  . تطوير وحتسني تلك العمليات ومبا يضمن جناح العمل اإلداري وحيقق للمنظمة أهدافها املرجوة 

إدارة الذات وهي إدارة تركز علـى   اإلدارية احلديثة مفهوم وقد ظهر من ضمن تلك املفاهيم
، وحتمل مهارات متعددة إمتدت لتشمل كافة  من ختطيط و تنظيم ورقابة وتوجيه العمليات السابقة

اإلداري الشـامل   النواحي اإلدارية ، واستطاعت أن خترج اإلدارة من مركزيتها إىل حركة من التغيري
  . واجلذري

إن تركيز مفاهيم اإلدارة احلديثة على تدعيم العمل اجلمـاعي   )م١٩٨٨ ( سالمةكما أورد 
والشراكة واإلبداع والتطوير يف جمال العمل من خالل حتقيق أهدافها بأقل التكاليف وبأعلى إنتاجية 

كان له أكرب األثر يف  ، وماحتمله تلك املفاهيم  من مسات التغيري والتجديد وتداخل املشكالت ممكنة
جدوى تركيز اإلدارة احلديثة على مفهوم اإلدارة الذاتية ، اليت أظهرت فعالية اإلداري وجناحـه   إبراز

يف استغالل كافة اإلمكانات واملوارد املتاحة لديه يف تطوير وحتسني مستوى أداءه وتوجيه سلوكياته 
ت، ولذا أصـبح مـن   حنو األفضل باإلضافة إىل ضرورة متتعه مبرونة كافية تتيح له التأقلم مع التغريا

الضروري العمل على زيادة االهتمام بالتطوير الذايت الذي يعود إىل اكتساب نوع مـن املهـارات   
  ).٦١:ص(واألساليب العلمية احلديثة يف إدارة العمل وإدارة اآلخرين 

وقد إعترب كل من ودكوك وفرانسيس مفهوم اإلدارة الذاتية واحداً من املفاهيم املعقدة بسبب 
وتداخل وتعدد عناصره ، فهي يف جمملها تركز على قدرات ومهارات وصفات معينة يفترض  تشابه

اً ناجحاً يف إدارة نفسـه أوالً ، ومـن مث إدارة اآلخـرين    ـودها يف اإلداري ، ليكون إداريـوج
)Wood Cock & Francis,1983,P.:30 .(  
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يف ظهور  أسهمت  عيالعديد من الدواإىل   ) هـ١٤٠٨ (، مرسي والصباغأشار كل من و
عدم توفر الوقت الكايف للقيام بكل األعمال ، وألن الوظيفة الرئيسـية هـي   : اإلدارة الذاتية ومنها 

اإلدارة وليس التنفيذ ، وألنه ال ميكن القيام بكل أعمال املرءوسني الذين هم أكثر الناس احتكاكـاً  
 (لتفويض إظهار لثقة واحترام املرؤوسـني ، وبالتايل فهم أقدر على حلها ، كما أن يف ا شكالت بامل
  )  .٣٠٨: ص

تقع على الفرد، ولذلك تعتمـد   مسؤولية اإلدارة الذاتية الرئيسية أن )م ١٩٨٨( سالمةاعترب 
على دافعية الشخص واهتمامه ورغبته يف األداء األفضل والسلوكيات اإلجيابية وحتقيق الذات، حيث 

د أو زمن معني أو تقتصـر  ـ، فنجدها ال تقف عند ح الفرد ةـتتميز باحلركة واالرتقاء مع إنتاجي
  ).٦٩:ص(لوب دون آخر ـعلى أس
النجاح يف احلياة بصفة عامة واحلياة اإلداريـة بصـفة    ان إىل ) هـ١٤١٩ ( إبراهيم واشار 
يعتمد على إدارة الذات وعلى التعامل مع النفس بفاعلية وحكمة ، فالفشل مع الذات يؤدي  خاصة 

ل يف احلياة عموما واحلياة اإلدارية على وجه اخلصوص ، وظهرت احلاجة إىل إحالل اإلدارة إيل الفش
الذاتية يف مؤسساتنا خاصة مع ظهور النظام العاملي اجلديد الذي صاحبه تغريات كثرية كان أبرزهـا  

مـن   اإلصالحات اإلدارية املستمرة اليت استهدفت تطوير النظام اإلداري، وما صاحبها من التحول
اإلدارة املركزية إىل اإلدارة احمللية الذاتية اليت تعترب عنصر أساسي مواكب للتغريات الـيت حتـدث يف   

  ).٩:ص(اتمع ككل 
قدرة القائد اإلداري على التعامل مع ذاته أحـد أهـم    إىل أن  )م٢٠٠١(القحطاين أشار 

ميكن أن ينجح أي شخص يف التعامل مـع  املهارات اإلدارية اليت يتطلبها النجاح يف القيادة ، ألنه ال 
  ). ١٨٠ص(ما مل يكن ناجحاً يف تعامله مع نفسه ... اآلخرين وقيادم 

إن احلديث عن إدارة الذات القيادية  أمر يستحق أن يعطى اإلهتمام البالغ ، ألن القائد ينتقل 
ويصبح بعد ذلـك حمـط    عندما يتوىل مسؤولية القيادة من مركز الالمسؤولية إىل مركز املسؤولية ،

أنظار الناس مجيعاً ، بل إنه يصبح القدوة اليت يقتدي ا مجيع العاملني معه وإىل  وهلذا فإنه البد مـن  
حدوث تغري دراماتيكي يف نظرة القائد لألشياء ، ويف تعامله مع عند تغير مسؤولياته ومهامه القيادية 

دراً على التخلي عن املسؤولية أو إلقاء اللوم على اآلخرين قا –اليوم  –اإلدارية ، ولذا فلم يعد القائد 
كما كان عليه احلال عندما كان شخصاً عادياً وقد جعله ذلك التغيري  حيتاج إىل حتديد مبادئـه  ... 

  .اليت سيتعامل ا مع اآلخرين 
ـ  ني وحيقق اإلنسان ذاته عندما يتجاوز ذاته إيل آفاق أرحب عن طريق اإلبداع ، فالعالقة ب

واإلبداع اإلداري ظاهرة فردية تعتمد علي قوة مالحظة ، عالقة وثيقة  إدارة الذات و اإلبداع اإلداري
  . الفرد إلمكانياته وتطبق املعرفة
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إن ماميثله اإلبداع من كونه عملية انتاج أفكار جديدة ومفيـدة يف أي حقـل أو ميـدان    
 Jalan & Klener,1995"(ل نظـام مـا  واالبتكار وأنه التنفيذ الناجح لألفكار اخلالقة داخ

,p.20(  
القدرة العقلية على مستوي الفـرد أو   "وه اإلبداع إىل أن  )هـ ١٤٢٠ (اهليجان أشار ‘

اجلماعة أو املنظمة وأنه عبارة عن عملية ذات مراحـل متعـددة ينـتج عنـها فكـرة أو عمـل       
  ).٢٢صـ"(جديد

 إسهامها من خالل ملديرة املدرسة حيث بالنسبة  تتضح أمهية إدارة الذات  وبناء على ماسبق
حيث ،  بكفاءة وفاعلية داخل املدرسة وخارجها  هاهامموأداء  اعماهلأعلي إجناز ة املديرة يف مساعد

يتطلب التطبيق الناجح إلدارة الذات حتديد األهداف ، وختطيط العمل ، وتنظيم الوقت ، والـتفكري  
إىل وتدفع القائمني عليها . درسية وبالعملية اإلدارية والتعليميةاإلبداعي الذي  جيعلها ترتقي باإلدارة امل

ومع العـاملني يف  ، ويف أساليب تعاملهم مع العمل اإلداري ، ساليب اإلبداع يف فكرهم أ استخدم 
  . البيئة املدرسية

   مشكلة الدراسة
، التربويـة   يف إجناح العمليةدوراً كبرياً  اإلداري  اسلوكهمن خالل املدرسة  ةمديرتلعب 

املسؤولة ) هـ ١٤١٤(باملدرسة فهي كما يرى احلقيل  ميع العامالتجلباعتبارها  الرئيسة املباشرة 
عن حتقيق املدرسة ألهدافها ، وبلوغ غاياا كما أا املسؤولة عن توثيق العالقة بني املرتل واملدرسة  

  ) .  ٧٩ص (
خالل تأثريها على املناخ العام للمدرسة وانعكاساا وتربز أمهية السلوك اإلداري للمديرة من        

على املعلمات واملتعلمات والعاملني ا ، فهي تتعامل يف حياا اليومية مع أفراد وتنظيمات خمتلفة ، 
وترتبط معهن بعالقـات معقدة ومتشابكة ، وهذا يفرض عليها أن تقف على أمنـاط سـلوكهن   

تم عليها أن تتزود بأفكار ومهارات واجتاهات ، متكنها من فهم وسلوك اللوايت يتعاملن معهن ، وحي
تلك العالقات ، وابتكار األساليب املناسبة للتعامل معها ، وذلك من خالل إبداعها لسياسة مرنـة  
تستجيب للمتغريات الظرفية ، سواء داخل مدرستها أو خارجها لتحقيق املوازنة والتكيف مع تلـك  

واالرتيـاح لدى العاملني ، آخذًة بعني االعتبار أن توفري املناخ اإلبداعي املالئم املتغريات وتعزيز الثقة 
يعد مبثابة رسالة إنسانية واجتماعية ووطنية مثلى ، ينبغي أن تتسـم ا إدارا من أجل إعطــاء  

  ).هـ ١٤٢٨السلمي ، ( ا أمثل وعطاًءاملسؤولية االجتماعية للمدرسة بعداً هادفاً 
املدرسة املهارات واملمارسات  ةاإلبداع اإلداري إلكساب مدير والذات دارة أمهية إم من وبالرغ     

وهذا ما أشارت إليه دراسـة   ارة املدرسية دهم بفعالية يف تطوير اإلست هااليت جتعل ،املبتكرة  اإلدارية
ـ  ، عن وجود نواحي قصور عديدة يف جمال اإلدارة املدرسية كشفتحيث )هـ١٤٢٦(الثقفي  ا مم
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املناسبة داخل املدارس اليت يغلب على  اإلبداع اإلداريوعدم وجود بيئة  إدارة الذات غيابيدل على 
أمهية دراسة مثل هذه القضايا ذات اإلرتباط الوثيق ببيئة العمل اإلداري  أدائها العمل الروتيين مما يعزز

  .   داخل املدرسة
قيادي تقوم به مديرة املدرسـة لـه   أن هناك دور ) هـ١٤١٥( ومن الواضح لدى احلريب   

أمهيته وتأثريه علي العملية التعليمية والتربوية خاصة بعد تعدد املهام واملسـؤوليات املناطـة مبـديرة    
املدرسة ويف ظل ما تتطلبه املدرسة من قيادة تربوية واعية قادرة على رؤية األبعاد احلقيقية للعمليـة  

  ) ١٥٨. (التعليمية
يرة املدرسة استغالل كافة اإلمكانيات واملهارات والقدرات الذاتية لـديها  ولذلك ينبغى  ملد  

لتطوير وحتسني مستوى أدائها وتوجيه سلوكياا حنو األفضل لضمان جناحها يف أداء اعماهلا وهـو  
إن لكل مديرة حياا اليت تتضمن املسؤوليات والواجبات : "بقوله ) هـ ١٤٢٣(يشري إليه عبدالعايل 

  )٧ص" (يع القيام ا إلدارة ذاا بطريقة ذكية وحكيمةولن تستط
ولكي تستطيع املديرة الوصول إىل مرحلة اإلبـداع اإلداري  )هـ ١٤١٨احلقباين، (ويرى 

  ).٢ص(يها إدارة ذاا بكفاءة وفعاليةالذي يعترب وظيفة رئيسية للمديرة الناجحة جيب عل
النشاط قادرة على إدارة ذاا وجتعل اإلبـداع  إن السعي إلجياد مديرة فعالة تتميز باحليوية و  

أساس إدارا ، ومنهج تعاملها ، وأساس عالقتها بالعاملني معها هومطلب مهم بإعتبار أمهية كل من 
دراسـة  : إليـه العديـد مـن الدراسـات ومنـها       أشارت اإلدارة الذاتية واإلبداع اإلداري وما

ه إدراة الذات يف زيادة فعالية املديرة يف إداء عملها اليت أوضحت الدور الىت تلعب) هـ١٤٢٦(الثقفي
اليت أشارت إىل أن توفر مسات اإلبداع يف حل املشـكالت  ) هـ ١٤٢٣(اإلداري ، ودراسة املعلم 

مما يستدعي وجود حاجة ماسة لتنميـة اإلبـداع   ، لدى مديري ومديرات املدارس بنسبة متوسطة 
  .اإلداري لدى مديري املدارس

 رتباطيـه بـني  العالقة اال طبيعة نطلق فإن هذه الدراسة سوف حتاول الكشف عنمن هذا امل  
مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة  ىاإلبداع اإلداري لدبني ممارسة  إدارة الذات و ممارسة 

  : املكرمة ، وبالتايل ميكن حتديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التايل 
اإلبداع اإلداري لدى مديرات مدارس املرحلة الثانويـة  ممارسة  إدارة الذات و  ممارسة ما العالقة بني   

  مبدينة مكة املكرمة ؟
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  : أسئلة الدراسة 
ما درجة ممارسة إدارة الذات لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة من وجهة  -

  ؟  نظر املديرات واملساعدات واملعلمات
اإلبداع اإلداري لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينـة مكـة   ات مهارما درجة ممارسة  -

 ؟  نظر املديرات واملساعدات واملعلماتاملكرمة من وجهة 
اإلبداع اإلداري مهارات إدارة الذات وممارسة هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني  -

 الدراسة ؟ عينةلدى 
 ممارسة  ني استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول درجة تهل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب -

املؤهل العلمي ـ سنوات  : (اإلبداع اإلداري تعزى إىل املتغريات التالية مهارات إدارة الذات و
 ؟) اخلربة يف جمال العمل اإلداري ـ احلالة االجتماعية

  : أهداف الدراسة 
  : هدفت الدراسة إيل   

إدارة الذات لدى مديرات مـدارس املرحلـة    لتعرف على درجة ممارسة ا    -١
 .الثانوية مبدينة مكة املكرمة 

اإلبداع اإلداري لدى مديرات مدارس مهارات التعرف على درجة ممارسة  -٢
  .املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة 

إدارة الذات لدى جمتمع الدراسـة  ممارسة التعرف على العالقة بني درجة  -٣
 . ي لديهناإلبداع اإلدارمهارات و

اإلبـداع  مهارات إدارة الذات وممارسة  التعرف على ما إذا كانت درجة  -٤
املؤهل العلمي ـ سنوات اخلربة يف جمال  : (اإلداري تعزى إيل املتغريات التالية 

 )العمل اإلداري ـ احلالة االجتماعية

  : أمهية الدراسة 
ة من قبـل املسـئولني يف وزارة   تزايد االهتمام بإعداد مديرات املدارس يف السنوات األخري  

التربية والتعليم وذلك باختيار الكفاءات اإلدارية املؤهلة للقيام بعملية القيادة يف تلك املدارس حيـث  
يتطلب أن تكون إدارة املدرسة ـ مديرة املدرسة ـ إدارة ديناميكية مرنة ومبدعة قادرة علي مواجهة   

  .ملاسة ألن تديراملديرة ذااالتحديات املختلفة ، من هنا جاءت احلاجة ا
  :وبالتايل فإنه من املؤمل أن تسهم هذه الدراسة فيما يلي

 املدارسإدارة الذات و ضرورة توفرها لدى مديرات  مبادئ  التعرف على أمهية -
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 .املدارساإلبداع اإلداري وضرورة توفرها لدى ملديرات مهارات مهية أالتعرف على  -
اإلبداع اإلداري لـدى مـديرات   مهارات إدارة الذات و معرفة العالقة اإلرتباطية بني -

  .املدارس
التركيزعلى جانبني مل يتم الربط بينهما يف األحباث والدراسات ومراجع وكتب اإلدارة  -   

  . اإلبداع اإلداريمهارات إدارة الذات و: ومها     ، 
ة تناول هذا املوضوع يف ميكن إعتبارهذه الدراسة إضافة إيل املكتبة العربية نظرا حملدودي -   

  . الدراسات واألحباث العربية
  :حدود الدراسة 
  :احلد املوضوعي 

 لة الثانوية مبدينة مكة املكرمةس املرحادرجة ممارسة مديرات مدرأيضاح الدراسة على ت قتصرا     
ـ ومساعدات مدراس اإلبدع اإلداري لدى مديرات رات عالقتها مبمارسة مهاإدارة الذات و ة املرحل

  . هندينة مكة املكرمة من وجهة نظرالثانوية مب
  :احلد املكاين 

هذه الدراسة يف جانبها امليداين على مديرات مدراس املرحلـة الثانويـة احلكوميـة      طبقت
للبنات التابعة لوزارة التربية و التعليم مبدينة مكة املكرمة دون مديرات مدارس حتفيظ القران الكرمي ، 

  .واهلجر التابعة هلا  ودون مديرات القرى
  :احلد الزماين

  هذه  الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي  تقبط 
  .هـ ١٤٣١_ ١٤٣٠

  : مصطلحات الدراسة 
  :إدارة الذات  

بأا الطرق و الوسائل اليت تعني املرء على االستفادة من وقته يف ) " ٢٠٠١(يعرفها املهريي 
  ) ١ص(  " زن  يف حياته مابني الواجبات و الرغبات واألهداف حتقيق أهدافه و إجياد التوا

  وتقصد ا الباحثة يف هذه الدراسة 
الطريقة املثلى اليت تستخدمها  مديرة  املدرسة الثانوية لتحقيق أهـدافها وأهـداف اإلدارة   

ـ  از األعمـال  املدرسية من خالل االستفادة من قدراا وإمكانياا و مهارا والوقت املتاح هلا إلجن
  .املوكلة هلا 
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  :اإلبداع اإلداري 
جمموعة من العمليـات الـيت   "اإلبـداع اإلداري بأنه عبارة عن  ) م١٩٩٢(النمر  يعرف

وما حييط به من مؤثرات بيئيـة يف  ، يستخدمها اإلنسان مبا هو متوفر لديه من قدرات عقلية وفكرية 
حبيث حيقق النفع للمجتمع أو املنظمة اليت يعمل  ،أن يتوصل إىل فكرة أو أسلوب أو نظرية أو منتج 

  ) .٦٢ص" . (ا 
  وتقصد ا الباحثة يف هذه الدراسة  

قدرة مديرة املدرسة على إبتكار أساليب وأفكار جديدة تسهم يف رفع األداء اإلداري وزيـادة        
    مبتكرةالفعالية وذلك من خالل التجاوب املبدع مع املواقف املختلفة وإجياد حلول 
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 مفهوم إدارة الذات . 
  مبادئ إدارة الذات . 
 أسس إدارة الذات. 
 فعالية إدارة الذات . 
 الفعالة الذاتاحملققة إلدارة ساليب األ . 
  إدارة الذاتتطبيق فوائد . 
  ارة الذاتإدتطبيق معوقات.  
 

 



 ٢٣

  :مفهوم إدارة الذات
ه بكل كفاءة وإقتدار هي إحدى مؤشـرات  مع نفس هعاملتواإلنسان لذاته حسن إدارة إن 

  .ه هو مدعاة لفشله يف حياتهمع ذات هفشل ويف مقابل ذلك فإن،  يف احلياة النجاح
قدرة القائد الشخصـية علـى    "إدارة الذات باا تعين )"  م٢٠٠١( وقد عرف القحطاين 

وبنـاء  . التعامل مع نفسه مبا يتعامل به مع اآلخرين ، ومعرفته بقدراته ومهاراته واستغالهلا بفعاليـة  
شخصيته من خالل السيطرة التامة على عواطفه ومشاعره الذاتية ، والقدرة علـى ضـبط الـنفس    

  . )١٧٨ص  (" توياا املادية واملعنويةوالشهوات مبختلف أنواعها ومس
الطرق والوسائل اليت تعـني املـرء علـى    : "  على أا) م٢٠٠١( املهريي  ينظر إليها  وي

 "االستفادة من وقته يف حتقيق أهدافه وإجياد التوازن يف حياته ما بني الواجبات والرغبات واألهداف 
  ). ١ص (

تنظيم اإلنسان لوقته ومواعيده وارتباطاته وأوراقه : " بأا )  هـ١٤٢٢( العقيد  صفها وي
وتعين كذلك استفادة اإلنسان مـن قدراتـه   . وأشيائه ، وحماولة التحكم يف النفس وإمساك زمامها 

  ). ٦٣ص ( "وإمكانياته وحتديد أهدافه بدقة ، والتركيز على متابعة حتقيقها
دة القصوى من وقتنا ومواهبنا عملية االستفا" بأا ): هـ١٤٢١ ( Timmتيم  (ها عرفوي

  .)١٧ص ( "إلجناز أهداف ذات قيمة ، اعتماداً نظام قيمي صحيح 
قدرة الفرد على توجيه مشاعره وأفكاره وإمكانياتـه حنـو   ) " م٢٠٠٠( رضا   هي عندو

  ).٢٠ص (" األهداف اليت يصبو إىل حتقيقها 
عة من القدرات حبيث يصبح إدارة جممو"   إىل أا تعين) هـ١٤٢٣ (عبد العايل ويذهب  

املرء متمكناً من حتسني جودة احلياة ألن الفاعلية الشخصية تتحقق بالقدرات وبذلك حيصل للشخصية 
  ). ١٧ص ( "االرتقاء والتطوير وهي الغاية املقصودة 

تنبع من الداخل أي من اإلرادة املستقلة اليت تعين  اإلدارة اليت )  م٢٠٠٠( كويف هي عند و
على اختاذ القرارات واالختبارات أي املقدرة على الفعل ، وتركز إدارة الذات على احلفـاظ  املقدرة 

ويقول أيضاً أن إدارة الذات تعين البدء باألهم قبـل  . على التوازن بني اإلنتاج والقدرة على اإلنتاج 
  ).٢١٠-٢٠٦ :ص ص  (املهم

 وقت وإدارة الذاتالعالقة بني إدارة ال) م ١٩٩١(  Mackenzoeماكتري وقد فسر 
املشـكلة   ، مشرياً إىل أنبأن األوىل جزء من الثانية فإدارة الذات أعم وأمشل من إدارة الوقت  قائالً

 ،يف مقدار ما منلك من الوقت بل يف كيفية االستفادة منه جيداً  تاملسألة ليس ، وأنتكمن يف أنفسنا 
 ة بـل يف إدارة أنفسـنا حسـب السـاعة    فعقرب الدقائق ال ميكن التحكم فيه أو يف إدارة الساع

  .)٤٩٤ص(
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  : مبادئ إدارة الذات 
 هناك عدة مبادىء ميكن من خالهلا الوصول إلدارة ذات فاعلة ويف هذا اإلطار  - ١

  :  إلدارة الذات وهي يد من املبادىءعدال)م ٢٠٠٠ ( Coveyكويف  دد ويف هذا السياق حي
 :حتديد األدوار  -  ١
 . ياة وأدوار كل فرد معه حىت يستثمر وقته وطاقته على أساس منظم أي حيدد املريء أدواره يف احل 

 : اختيار األهداف   -  ٢
حتديد األهداف يساعد على حتقيق نتائج مهمة يف حياة املرء وجيب جتزئـة األهـداف الكـربى إىل    

 . أهداف جزئية واقعية وعمل خطط لتنفيذها 
 : اجلدولة   -  ٣

 . األسبوعية ملعرفة ما مت تنفيذه وما مل يتم  يقصد به تنظيم جدول املهام اليومية أو
 :التكيف اليومي   -  ٤
ويقصد به وضع أولويات األنشطة واالستجابة لألحداث والعالقات واخلربات غري املتوقعة بطريقـة   

  . )٢٣٢-٢٢٨ص ص (مقبولة  
  : أن إلدارة الذات اثىن عشر مبدأ هي كما يلي إىل ) هـ١٤٢٣( القعيد ذهب وي

   "ة باهللا واإلمساك بزمام النفس وتربيتها وتطويعها االستعان . 
   توضيح األهداف وحتويل النوايا احلسنة إىل نشاط ملموس . 
   ا وتشعبها وفرزها حسب األولويةختطيط األهداف عند كثر . 
   فعل شيء ما يومياً حنو حتقيق األهداف اليت مت حتديدها . 
 ًبأول  مواجهة املسؤوليات الثقيلة والصعبة أوال . 
  مواجهة النتائج والعواقب املترتبة على الفعل والنشاط بروح عالية وصدر رجب . 
   املبادرة واملسارعة وعدم انتظار اآلخرين لتذكري مبا جيب فعله . 
   رب منها النفس عند مواجهة املسؤوليات واألعمال سد منافذ اهلروب اليت . 
   ، وهو مفهوم معاكس متاماً لتضيع الوقت التعود على السرقة اإلجيابية للوقت . 
   استعمال الفكرة الشخصية لكتابة املواعيد وااللتزامات وتدوين املعلومات . 
   استعمال طرق التنظيم املختلفة يف املنـزل واملكتب . 
   ٦٥-٦٤: ص  ص ("تغيري العادات اليت ال تتمشى مع حتقيق األهداف  .  ( 

مبادئ للوصول لإلدارة الذاتية  الناجحة وهذه  مخس) هـ١٤٢١(  Timmتيم  وضع 
  : املبادئ هي 
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والتحكم قد يكون . ويقصد به قدرة املرء على التحكم والسيطرة على حياته : فهم املنظور  - ٢
 . داخلياً أو خارجياً 

 . وقُصد به التركيز على األهداف وفق القيم الشخصية : فهم الغرض  - ٣
ر على الشخصية ومها الثقة بالنفس والتقبل ـا أثر كبيوركز على جانبني هل: فهم الشخصية   - ٤

 ) . التغذية الراجعة ( 
أي التخطيط لألهداف املوضوعة واحملددة مسبقاً وعمل جدول للمهام على : فهم التخطيط  - ٥

 .حسب تنوعها سواء اليومية أو األسبوعية أو الشهرية أو السنوية 
تاجية الستة وهي األداء املتقطـع والفوضـى   وقد أورد املؤلف معوقات اإلن: فهم اإلنتاجية - ٦

وزحام األعمال واالتصاالت غري املثمرة والتأجيل وعدم القدرة على اختاذ القرار وحتميـل  
 ) .  ٢١ص ( وحدد طرق عالجية. النفس أكثر من طاقتها 

أن هناك سبعة مبادئ جيب غرسها يف الذات واحلفـاظ عليهـا   )م ٢٠٠١ (  لقحطاينا ويرى 
القائد السيطرة على ذاته وإدارا بشكل سليم ، وتأيت هذه السبعة مبادئ ضمن ثالثة مراحل ليستطيع 

  : للنضج الذايت ، وتلك املراحل واملبادئ هي ما يلي 
مرحلة التبعية الشخصية لآلخرين ، وتتطلب انتصاراً خاصاً على الذات من خـالل  : املرحلة األوىل 

  : تطوير املبادئ التالية 
أن يكون القائد مبادراً يف كل أمور حياته ، وأن يأخذ قصـب السـبق يف مواجهـة    : ألول املبدأ ا

  . املتطلبات الذاتية والتنظيمية على حد سواء 
أن يبدأ القائد والنهاية واضحة يف ذهنه ، وذلك انطالقاً من املعرفـة املسـبقة باملصـري    : املبدأ الثاين 

ددها حلياته واألهداف اليت يتبناها ، وتعين هذه العـادة  وكذلك بالرسالة اليت حي، الشخصي للقائد 
اإلجناز املعنوي ملا تريد القيام به ، فالتصور الصحيح للنهايات حتماً سيساعد القائد يف تصور العقبات 

  . اليت رمبا تواجهه يف مرحلة التنفيذ ، وأيضاً إدراك مدى إمكانية حتقيق القائد ملا يصبو إليه 
أن خيضع القائد اإلداري األمور ذات األولوية يف البداية ، أي أن يقوم باألعمال الـيت  : املبدأ الثالث 

ة أمهية املوضـوع  ـتتمتع باألولوية أوالً قبل أن يشغل نفسه مبا هو أقل أمهية ، ومبعرفة القائد بدرج
ة والعاجلة على يستطيع أن يرتب أولوياته ، فعادة ما حتظى األعمال اهلام. ودرجة احلاجة إىل إائه 

األولوية ، مث تأيت بعدها األعمال املهمة وغري العاجلة ، مث األعمال العاجلة وغري املهمة ، وتـأيت يف  
آخر القائمة األعمال األقل أمهية وغري العاجلة ، واليت ميكن إمهاهلا وعدم القيام ا ما مل يتوفر وقت 

  . للقيام ا 
ئد باملرحلة األوىل يتحقق له ما ميكن أن نسميه باالستقالية الشخصـية  وبعد مرور القا: املرحلة الثانية 

اليت تقوي ذاته يف التصرف والعمل بعيداً عن التبعية لآلخرين ، ويف هذه املرحلة تظهر احلاجـة إىل  
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  : التعاون مع اآلخرين إلجناز العمل املطلوب ، ويتحقق ذلك من خالل املبادئ التالية 
إن . فكري بصيغة حتقيق املكسب للجميع ، أي أن يكون كل طرف يف القضية راحبـاً  الت: املبدأ الرابع 

يعين أن لديه عـادة  .. القائد الذي يسعى إىل أن تكون نتيجة تعامالته مع اآلخرين مكسبة للطرفية 
يق عن طر... القيادة الشخصية اليت تتضمن ممارسة املواهب اإلنسانية الفريدة يف التعامل  مع اآلخرين 

  . إدراك الذات والتخيل والضمري واإلدارة املستقلة 
حماولة فهم القائد لآلخرين ، وإتاحة الفرصة هلم إلفهامه والشرح له ، وتظهر هـذه  : املبدأ اخلامس 

العادة يف إعطاء اآلخرين الفرصة لالتصال الفعال عن طريق اإلصغاء ، اإلجيايب ملا يريدون قوله بشكل 
للرسالة املراد توصيلها ، وكذلك عرض أفضل للمعلومات واألفكار اليت يؤمن يؤدي إىل فهم أعمق 

   .ا القائد ويريد نقلها هلم 
التعاون اإلبداعي مع اآلخرين ، وذلك عندما يفتح القائد قلبه وعقله لكل ما يطـرح  : املبدأ السادس 

فروق العقلية والعاطفية من أفكار وبدائل ، ويناقشها لتحقيق مكسب جوهري نابع من اإلحساس بال
والنفسية بني األفراد ، خاصة أن املفتاح إلعطاء قيمة لتلك الفروق هو إدراك أن كل األفراد يـرون  

  . العامل بواقع حاهلم 
وبعد أن يتحقق للقائد تبين العادات واملبادئ السابقة ، فإنه حيتاج إىل احملافظة عليهـا  : املرحلة الثالثة 

يف املرحلة الثالثة وقد حدد هذا اإلجراء " ستيفن كويف " التجديد املطلوب عند وتنميتها ، وهذا هو 
   :يف تبين املبدأ التايل 

التجديد بفتق العزائم وشحذ اهلمم ، ويتمركز التجديد القائم على فتق العزائم وشحذ : املبدأ السابع 
  . اهلمم حول أربعة جوانب رئيسة 

يف  تنمـي ويقوم على بعض األنشطة مثل التمارين الرياضية اليت هو اجلانب اجلسدي : اجلانب األول 
القائد التحمل واملرونة والقوة ، والتغذية السليمة اليت حتتوي على كل متطلبات اجلسم ، واإلجهـاد  

   .الرياضية والنفسية  الراحةوالسيطرة عليه عندما يبدو ظاهراً على الوضع النفسي يأخذ قسط من 
اجلانب الروحي وذلك عندما يتعهد القائد مبادئه وقيمه ومعتقداته والتزاماته ا ،  هو: اجلانب الثاين 

  . وذلك من خالل برناجمه اليومي التعبدي أو التأملي 
الذايت  هو اجلانب العقلي الذي يعترب نوعاً من تدريب الذهن على االستقالل بالربنامج: اجلانب الثالث 

  . ر عن طريق القراءة احلرة والتخطيط والكتابة التعبريية غري الوظيفية أو كما يسمى أحياناً بالتعلم احل
فهو اجلانب االجتماعي ، فالفرد ال يعيش مبفرده على هذه وال تكمن له : أما اجلانب الرابع واألخري 

أن يقبل ذلك ، وهلذا فإنه جيب أن يتواصل مع اآلخرين من حني آلخر جيعل حلياته معىن ، ويقـوم  
خالل التفاين يف خدمته ، وتنمية عامل التعاون اإلبداعي معهـم ، وتقويـة العالقـات    بذلك من 

االجتماعية وحتقيق األمن الداخلي الذي يأيت من ممارسة حياة االستقامة واملُثل والقيم واملبادئ السليمة 
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  )١٨٢-١٨٠ص  .( داخل الفرد 
لكي ديرة املدرسة إتباعها إلدارة الذات ميكن مل عدة مبادىء ) ١٤٢٦( الثقفي *  وقدحدد

  : وهي على النحو التايلإدارة ذاا بفعالية  تستطيع
  ويشمل حتديد األهداف وترتيب األولويات وطريقة التخطيط لتنفيذ املهام : التخطيط . 
   ا إدارة العمل املدرسي حبيث يتم توزيع املهام واألعمال علـى وقـت   : إدارة الوقت قصدوي

 . الدوام الرمسي 
   أي البحث عن قدوة مناسبة لالستفادة من جتاربه وخرباته : القدرة املناسبة . 
   ا إميان املديرة مبا لديها من قدرات وإمكانيات تساعدها يف حسن إدارة : الثقة بالنفس قصدوي

 . الذات 
   بطريقـة   فالتفكري هنا واقعياً يف حل املشكالت اليت تواجه املديرة ، ولكـن : التفكري اإلبداعي

 . إبداعية مبتكرة على غري مثال سابق 
   حبيث تتم مراعاة التوازن بني متطلبات العمل وواجبات العائلة والناحية االجتماعية : التوازن . 
   أي القدرة على التعامل والتفاعل مع احمليطني باملديرة سواء يف عملها أو يف أي مكان : االتصال

 . آخر 
   على تطوير الذات وتنميتها بزيادة املعارف واملعلومات وذلك مبتابعة اجلديد  العمل: التعلم الذايت

 . يف خمتلف العلوم ، والعمل على اكتساب املهارات والتدرب عليها 
   ـا ودينـها   : القيم الشخصية والتنظيميةإجياد نظام قيمي صحيح مستمد من إميان املديرة بر

 .  )١٨ -١٧: ص ص ( اإلسالمي
مبادئ يستطيع املرء من خالهلا النجاح يف إدارة ذاته  ةعشر) هـ١٤٢٠( ضا  ر كما حدد 

  : وهي 
فاهلدف الواضع هو الواقعي ازأ إىل أهداف فرعية حمددة بالكم والكيـف  : وضوح اهلدف  - ١

 . والزمن 
يساعد التفكري اجلاد يف اهلدف على حتقيقه ، فإذا أصبح أمام العني : التفكري اجلاد يف اهلدف   - ٢

 . وواقعاً يعيشه املريء ، وحياة يتنفسها ، أصبح حتقيقه أمراً واقعياً  ،
يدعو املؤلف إىل اختاذ قدوة مناسبة مع عدم التقليد فال يكون املرء : اختاذ النموذج املناسب   - ٣

 . إال نفسه 
انه بذاته يرى أا تعين إميان املرء بأهدافه وقراراته وقدراته وإمكانياته ، أي إمي: الثقة بالنفس   - ٤

 . 
 . ويتميز أنه واقعياً وإجيابياً ومتزناً ومنطقياً يركز على اإلبداع : التفكري اإلجيايب واملنطقي   - ٥
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ويعتربه ومن أهم قواعد إدارة الذات واستشهد حبادثة اهلجر كمثال على أمهيـة  : التخطيط   - ٦
 . التخطيط يف حتقيق األهداف 

رة الذات الناجحة هو انتهاج طريق التعلم والتبحر يف أن السبيل إىل الوصول إىل إدا: التعلم   - ٧
 . العلوم النافعة والصرب على ما يالقيه يف ذلك من مشقة وعنت 

لقد شبه الصرب بالسفينة اليت تبحر يف مصائب احلياة الدنيا لكنها تنــزل  : الصرب والثبات   - ٨
 . أصحاا أكرم املنازل وأرفعها يف الدنيا واآلخرة 

يقول يف هذا الصدد إذا أردت النجاح يف إدارة ذاتك فعليك باملواظبـة  : إلصرار املثابرة وا  - ٩
 ). ٢١ص (وهو يشري إىل قصة يونس عليه السالم . واإلصرار وإال فبطن احلوت 

مكملة لبعضها البعض فبعد حتديد اهلدف يتم التخطيط له ملعرفة طرق حتقيقـه  وهي مبادىء 
األعمال حسب أمهيتها وأولوياا يف حتقيق اهلدف والقيام ـذه  عرب نظام األولويات فترتب املهام و

املهام بأساليب مبدعة ومبتكرة يف ظل الشخصية املستقيمة الواثقة ، مع اختاذ النموذج األعلى من غري 
تقليد له بل االستفادة من خرباته وجتاربه ومع ذلك ال يتحقق النجاح يف املنـزل ومـع األسـرة ،   

  .وكذلك النجاح يف بناء العالقات واالتصاالت . لسعادة والنجاح يف إدارة الذاتفالتوازن مصدر ا
  : أسس إدارة الذات 

العديد فإن عليه مراعاة  ولذلكاإلداري أن يكون أكثر قدرة على إدارة ذاته جيب على القائد 
-٣٣:  م ، ص ص١٩٩١كويف ، ( واليت حيددها إدارة الذات  اليت متكنه من النجاح يفاألسس من 
  :فيما يلي )  ٣٩
.. حيدد من خالهلا التطلعات الشخصـية  .. أن تكون لديه رسالة واضحة للحياة الشخصية  - ١

اليت يطمح إىل حتقيقها يف حياته ، ليوجه مجيع جهوده حنو تلك التطلعات يكون بعيداً عـن  
 . التخبط يف احلياة دون رسالة 

لتحقيق تطلعاته اليت تعـرب  ... داف الذاتية أن يلتزم القائد اإلداري بوضع وحتديد بعض األه - ٢
عن الرسالة ، مع ضرورة التأكد من وجود حاجة حالية إىل تلك األهداف ، ومعرفة صرحية 

 . مبا سيتحقق للقائد عند حتقيقه ألهدافه 
جيب أن يتميز تعامل القائد اإلداري مع نفسه بدرجة عالية من االنضباط يف كافة التعامالت   - ٣

نضباط الشخصي على أشكال عديدة منها االلتزام مبعايري األخالقيات يف كافـة  ، ويأيت اال
التعامالت واملعامالت ، أن ال يطلب من اآلخرين ما ال يقوم به هو وأن يلتزم الوفاء باملواعيد 

وأال ينهي عن سلوك أو تصرف ويأتيه ، ضبط النفس عن طريق ضبط احلساسية . والعهود 
خرياً التركيز على إدارة اجلزء املهم يف الذات والذي يتمثـل يف املُثـل   وقابلية االنفعال ، وأ

 . والطباع والدوافع 
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التعهد بااللتزامات والوفاء ا ، فالقائد مكلف بأمور كثرية عليه التعهد بالقيام ا ، كما أن   - ٤
ـ   ى عليه أن يفي بتلك التعهدات اليت قطعها على نفسه ، وعندما يتعهد القائد وحيـافظ عل

فإنه يكون قد بدأ يف تأسيس التكامل الذايت لديـه ،   –حىت وإن كانت صغرية  –التزاماته 
والذي يتيح له إمكانية الوعي بضبط النفس والشجاعة والقوة الضرورية لتقبل املزيـد مـن   

 . املسؤولية جتاه حياته 
أن حمافظـة   :التأكيد على أن االنتصارات اخلاصة تسبق االنتصارات العامة ، كأن تقـول    - ٥

القائد على الوعود اليت قطعها على نفسه تسبق حمافظته على الوعود اليت قطعها لآلخـرين ،  
 .وكذلك أن وفاءه مبواعيد لآلخرين يسبق وفاء اآلخرين مبواعيدهم معه

االتزان والنضج العاطفي واالنفعايل ، كأن يكون القائد قادراً على مواجهة حشود الناس ،   - ٦
املتصارعة ، وأن يكون غري مشكك يف مبادئه ،وغري خاضـع للضـغوط   ومواجهة القوى 

 . الداخلية أو اخلارجية 
التواضع يف التعامل مع اآلخرين والبعد عن التكرب واحتقار اآلخرين أو التقليل من قـيمهم   - ٧

 . اإلنسانية أو الوظيفية 
قـة باملنظمـة أو   أن يكون القائد قدوة حسنة لآلخرين يف كافة تصرفاته وسلوكياته املتعل  - ٨

ار فإن على القائد أال يأمر اآلخرين بسلوك أو تصرف ـوباختص. املتعلقة حبياته بوجه عام 
 . ال يعمله هو ، أو أن ينهاهم عن سلوك أو تصرف يقوم به هو 

إن من إدارة الذات أن يكون القائد اإلداري سهالً يف تعامله وليس صـعباً ، وأن يكـون     - ٩
وأن يكون جزءاً من احلل وليس جزءاً من املشكلة ، كما أن عليـه أن   منوذجاً وليس ناقداً ،

يركز جهوده على األشياء اليت يستطيع التحكم فيها ، وليس األشياء اليت ال يستطيع أن يعمل 
 . شيء حياهلا 

من أسس إدارة الذات أن يعترف القائد اإلداري باخلطأ ، وأن يعمل علـى تصـحيحه ،    
قع فيه مرة أخرى ، كما أن عليه النظر إىل مواطن الضعف عند اآلخرين بتعاطف ويتعلم منه حىت ال ي

-٣٣: ص ص ( وليس باام بالتقصري ، وذلك للحفاظ على فرصة إصالح التقصري وتنمية املهارات
٣٩ (  

وليس من السهولة مبكان أن يستطيع كل قائد أن يدبر ذاته بفعالية وكفاءة عاليتني ، نتيجة ملا يعترض 
  : ما يلي  )م٢٠٠١(ماذكره القحطاين  ه العملية من صعوبات وعقبات كثرية ، منهاهذ
 . صعوبات حتقيق الرغبات والطموحات الشخصية اليت حددها القائد  - ١
 . تأثري اآلخرين على تطلقات القائد وتعامله مع ذاته   - ٢
 . االعتقاد بعدم أمهية إدارة الذات ، وأن ذلك ضرب من اخليال أو اجلنون   - ٣
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االعتقاد مبعرفة التوجهات الشخصية سلفاً ، وأنه ال حاجة إىل مراجعتها والوقوف عندها ،   - ٤
 . أي ال عالقة إلدارة الذات بتحقيق التطلعات 

وعي أو إملام القائد مبا يريد حتقيقه شخصياً يف احليـاة ، وعـدم الثقـة يف أن التطلعـات       - ٥
 .  الشخصية ميكن أن تتحقق من خالل العمل أو املنظمة

   )٨٧:ص(الربط بني نظرة القائد لذاته ، وتعامله مع اآلخرين عند تقييم إدارة الذات   - ٦
  : أهم مسات إدارة الذات فيما يلي  )١٩٩٥( وقد خلص عبدالرمحن 

   منو الشخصية منواً فعلياً عن طريق االنتقال من االعتماد على الغري إىل االستقالل مث االعتمـاد
 . املتبادل 

  قة الشخصية الكامنة يف العقل والعاطفة والروح واجلسد تنمية الطا . 
   القدرة على اإلصغاء ، واالستماع اإلجيايب . 
   تبين التدريس والتعلم والتعليم كمداخل للنضوج الفكري وتنمية املواهب . 
   قدرة القائد على إقناع اآلخرين بأفكاره . 
  طة االنطالق حنو تصحيح األوضاع تعود القائد وقدرته على تقبل النقد باعتباره نق . 
   قدرة القائد على التغلب على مقاومة التغيري . 
   م على فهمه٢٩ص (قدرة القائد على فهم اآلخرين ومساعد ( . 

  : فعالية إدارة الذات 
الذات ب هناك العديد من املقومات األساسية اليت جيب أن تكون موجودة عند األخذ باإلدارة

  ملعلومات ، املهارات ، والصفاوا، املعرفة : أمور رئيسية هي يف ثالثة  هاكن حتديدميهي مقومات ، و
  تفصيالت كثرية ومتنوعة  يفهذه األمور الرئيسية  )م ١٩٨٧( قد أطر  سالمة  و

  : العناصر التالية  ميكن متثيلها يف
  : االهتمام بالصحة العامة 

ن من األمراض اجلسمية فقط بل ينظر إليهـا  الصحة العامة يف ديننا ال يقصد ا خلو اإلنسا
نظرة شاملة تغطي اجلوانب الروحية والعقلية واجلسمية لدى اإلنسان ، فاإلنسان مركب من هـذه  
اجلوانب الثالثة وأي خلل فيها أو يف جانب منها يؤثر على الصحة العامة ، فالواجب احملافظة علـى  

فر والنفاق والعصيان ، وحفظ العقل من اخلرافات صحة الروح من الشبهات واجلفاف اإلمياين والك
  . واألساطري واألهواء ، وحفظ اجلسد من األمراض واألوبئة 

  : الصفات الشخصية 
تثر جمموعة الصفات الشخصية املميزة ملديرة املدرسة إذا ما استغلت بشكل إجيايب ومت تنميتها 
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يف  –على سبيل املثـال ال احلصـر    –صفات وتطويرها باستمرار يف زيادة فعاليتها ، وتتمثل هذه ال
مستوى الذكاء وسرعة اخلاطرة والدقة يف إجناز العمل الصرب والتأين يف معاجلة األمـور واملرونـة يف   
التأقلم مع املتغريات  ، عدم التردد ، قوة الشخصية ، اإلطالع العام ، والرغبة يف التطوير وغريها من 

  . الصفات 
  : ولية املعارف واملعلومات األ

تتمثل هذه املعارف واملعلومات األولية يف خطط وأهداف املنظمة بشكل عـام ، وحتديـد   
معرفة األهداف الشخصية لإلداري اليت على أساسها يتم حتديد األساليب املناسبة لتحقيقها ، كمـا  

واالختصاصات  تتطلب معرفة اإلداري لألقسام املنظمة وكيفية ارتباطها وتكاملها معاً ، ومعرفة املهام
  . وحدود السلطة واالرتباطات التنظيمية لكل من الرؤساء واملرؤوسني وغري ذلك 

ووجود أهداف واضحة وحمددة للعملية التربوية وأهداف واضحة أمـام مـديرة املدرسـة    
والعامالت معها سيساعد يف حتديد مسار املستقبل وسيزيد مـن ثقـة مـديرة املدرسـة بنفسـها      

  . قيتها يف حتديد أهداف املستقبل ومبوضوعيتها ومنط
  : مهارات اختاذ القرار وحل املشكالت 

إن عملية اختاذ القرار تعين اختيار املديرة أو متخذة القرار للبدائل األفضل من بـني البـدائل   
ات ودراسـتها  ـالذي حيل املشكلة وحيقق اهلدف بعد حتليل تلك املشكلة أو املوقف ومجع املعلوم

ومن مث اختيار أفضل احللول املقترحة حلل تلك املشكلة ، والذي حيدث أثراً إجيابيـاً   بعمق وتفكري ،
تشخيص املشكلة : حيقق النتائج املرغوب ا ، ومتر عملية اختاذ القرار مبراحل وخطوات متعددة هي 

ملشكلة مث مث مجع البيانات واملعلومات مث البحث عن بدائل حلل املشكلة مث االختيار من البدائل حلل ا
  .  ) ٦٥-٦١: ص ص( متابعة تنفيذ القرار

ميكن اختاذ املهارات األساسية اليت ينبغي أن يكتسبها مـدير  بانه ) م٢٠٠٢( يرى  املنيف و 
   :وهي  املدارس

 . التعرف على املشكلة ومسبباا  - ١
 . حتديد األولويات ملواجهة املشكلة ومن سيتخذ القرار   - ٢
 . الختاذ القرار وحسن التعامل مع صور التعارض يف اختاذ القراراختيار الطريقة املناسبة   - ٣
 تشخيص طرق تأثري القرار بالعالقات بني األفراد ومدى تأثر القرار بطريقة اختاذه    - ٤
 . االتصال بني املدرسة واتمع بشأن املشكلة   - ٥
 . إشراك الطالب واملعلمني واإلداريني يف اختاذ القرار   - ٦
 . الزمين وحتديد الوقت املناسب الختاذ القرار  التعرف على املدى  - ٧
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 . حتديد من سيتحمل النتائج املترتبة على القرار   - ٨
 . متابعة تنفيذ وحتديد مدى فاعلية القرار املتخذ   - ٩

  . كسب تأييد املتأثرين بالقرار  - ١٠
ية كما يرى أن إدارة الذات تركز على تنمية هذه املهارات االجتماعية مبختلف الوسائل الذات

والتدريبية والتعليمية دف زيادة القدرة على إيصال املعلومات بوضوح تام وتنمية القـدرة علـى   
  . ) ٩٢-٩١:ص ص( "االستماع وإدراك املعلومات املرتدة لزيادة فهمها واختاذ الالزم بشأا 

درسة يف ويف جمال اإلدارة املدرسية تساعد املهارات االجتماعية والعالقات اإلنسانية مديرة امل
حل الكثري من املشكالت اليت تواجهها سواء منها الشخصية أو اإلدارية يف العمل، كما تعمل علـى  
تقوية العالقات الطيبة بني املديرة والعامالت معها أو مع بعضهم الـبعض وزيـادة تفهـم املـديرة     

لعطـاء واإلنتاجيـة   ملشكالت العامالت واملساعدة يف حتقيق احتياجات العامالت ، وبالتايل زيادة ا
   .لديهن

  : األساليب احملققة إلدارة الذات الفعالة 
إىل أساليب فردية وأسـاليب  ) م١٩٨٧( سالمة  هايقسمهناك عدة أساليب لتحقيق الذات 

  .هي  مجاعية
  : األساليب الفردية : أوالً 

  : أهم هذه األساليب الفردية ما يلي من و
  : التقومي الذايت 
تقومي الذايت ملديرة املدرسة يف تطوير ذاا وحتسني مسـتوى أدائهـا   يسهم أسلوب الحيث 

وزيادة اخلربة املكتسبة ، نظر للتجارب واملشكالت واملواقف التعليمية اليت تعايشـها وتوجههـا يف   
عملها املدرسي ، ويتم عادة التقييم يف ضوء حتليل تفصيلي ملهام املديرة وكفايتها وجماالت عملـها ،  

التقومي دف إىل تقومي عمل املديرة إىل الوقوف على مدى جناحها يف حتقيـق أهـداف   وكل أنواع 
  . مدرستها ، املنبثقة من أهداف التربية يف اتمع 

  : التعلم الذايت 
يدعو هذا األسلوب مديرة املدرسة إىل عدم التوقف عند حد معني من املعرفة بل يطالبـها  و

وتستمد هذه .  كافة جماالت العلوم واملعرفة ، وخاصة العلوم اإلداريةمبتابعة املتغريات واملستجدات يف 
املعارف من حضور الندوات واملؤمترات العلمية أو املتخصصة يف اجلامعات أو املعاهد ، أو من خالل 

  . القراءة واإلطالع على الكتب وااالت وغري املتخصصة اليت توسع مدارك املديرة وتثري ثقافتها 
  : ة من رؤساء ورئيسات املديرة يف اإلدارة التعليمية أو الوزارة االستفاد



 ٣٣

ة خبربات ومعلومات وجتـارب جـديرة   ـيعمل هذا األسلوب على تزويد مديرة املدرسو
باالهتمام ، وتتاح هذه الفرصة من خالل اللقاءات واملناقشـات واالجتماعـات مـع املسـؤولني     

   .واملسؤوالت يف إدارة التعليم أو الوزارة 
  : االستفادة من اإلداريات أو املعلمات 

استئثار مديرة املدرسة بالعمل دون مشاركة العامالت معها يف املدرسـة أو تفـويض    ويعد
حرمان للعامالت من التدريب على ممارسة العمـل  فيه ثقة يف من معها ، والمن األنانية وعدم  اًتصرف

نيان ، وعلى العكس منه لو منحت العـامالت  ثقة العامالت يف أنفسهم وإمكالاإلداري ، وتقليل 
اإلداريات أو الفنيات حق املسامهة واملشاركة ألدى ذلك إىل حتسني وتطـوير العمـل املدرسـي ،    

  . ولشعرت العامالت بأمهية العمل وزيادة ثقة املديرة ن وبآرائهن 
  : حب التميز 

ى تقدمها الوظيفي بالشكل مدى رغبة مديرة املدرسة وحرصها على إظهار مستو بهيقصد و
املنافسة الشريعة حتفز املـديرة  معلوم أن املناسبة مقارنة باملديرات األخريات يف املدارس األخرى ، و

  . على األداء وبذل اجلهود لتحقيق أهداف اإلدارة املدرسية وأهداف اتمع من وراءها 
  : األساليب اجلماعية : ثانياً 

جلماعية على خمتلف الوسائل التدريبية اجلماعية اليت يفتـرض أن  تركز األساليب ا ودائماً ما
خيطط وينظم هلا بشكل جيد ، ومن هذه األساليب تدريب احلساسية واحملاكاة والتماثل ، وعضـوية  
اللجان واجتماعات اهليئات املختصة ، وغريها من األساليب وتساهم األساليب اجلماعية يف تفعيـل  

اإلدارية نظراً ملشاركة اجلميع يف حل املشكالت واختاذ القرارات وتوسـيع  دور اموعات املدرسية 
املعلومات وزيادة اخلربات ، مما له األثر يف حتسني مستوى أداء مديرة املدرسة واإلداريات والفنيات ، 

ـ ـمن خالل االحتكام واالتص يت ال الفعال ومقارنة النتائج اليت تصل إليها املديرة مبفردها بالنتائج ال
  ).  ٧١-٧٠: ص ص( تصل إليها املشاركات معاً

  : فوائد تطبيق إدارة الذات 
العديد من الفوائد والثمرات اليت مديرة املدرسة حتقق إدارة الذات املكتسبة مبادئها من قبل 

  : الثمرات التالية  يف) هـ١٤٢٦( الثقفي * يوجز ه
لديها ، واليت تتطور بكفاءة وفاعلية االستفادة من الطاقات واإلمكانيات واملهارات الكامنة  - ١

 . إذا ما استثمرا يف رفع الكفاءة واألداء العايل 
 . حتقيق الرضا النفسي باإلجنازات احملققة على الصعيدين الشخصي والعملي   - ٢
النجاح يف إحداث توازن بني متطلبات العمل ومتطلبات األسرة واتمع ، وكذلك التوازن   - ٣
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 . ة بني حب العمل والراح
إكساب مديرة املدرسة مهارات التفكري اإلبداعي والقدرة على حل املشكالت باألسلوب   - ٤

 . العلمي 
 . إعادة تقييم الوجهة اليت تصبو إليها مديرة املدرسة وكيفية الوصول إليها   - ٥
اكتساب الثقة بالنفس وفن التعامل مع الشخصيات املختلفة والقدرة على االتصـال مـع     - ٦

 . يف املدرسة أو اتمع اخلارجي  األخريات سواء
استغالل الوقت من خالل االستعانة بالتقنيات احلديثة كاحلاسـوب واالنترنـت وغـريه      - ٧

 . واستثماره فيما يقرا من حتقيق أهدافها وآماهلا 
اكتساب العديد من املهارات مثل القدرة على التخطيط ومهارة ترتيـب املهـام حسـب      - ٨

   .)٢٤ص(  هارة التعلم الذايت وزيادة املعارف والتطوير الذايتاألولوية واألمهية ، وم
  : معوقات تطبيق مبادئ إدارة الذات 

 الشك أن لكل عمل العديد من املعوقات اليت تواجهه وحتد من دوره ومن املعوقات الـيت 
  :مايلي ) م٢٠٠١(القحطاينحسب مايذكر  ء الذات ىأن تكون سبباً يف عدم تطبيق مبادميكن 

  .ات حتقيق الرغبات و الطموحات الشخصية اليت حددها القائدصعوب -١
 .تأثري اآلخرين على تطلعات  القائد وتعامله مع ذاته -٢
 .وأن ذلك ضرب من اخليال واجلنون ، االعتقاد بعدم أمهية إدارة الذات  -٣
وأنه ال حاجة إىل مراجعتها و الوقوف ، االعتقاد ميعرفة التوجهات الشخصية سلفا  -٤

 .ال عالقة إلدارة الذات بتحقيق التطلعات أى ،عندها 
وتعاماه مع اآلخـرين عنـد تقيـيم إدارة الـذات     ، الربط بني نظرة القائد لذاته  -٥

  ).٨٧:ص(
  :مايلي )هـ١٤٢٣( عبدالعايل وايضا ذكر 

 . عدم حتديد األهداف بدقة ووضوح وبالتايل التخبط يف أداء املهام - ١
ما هو عاجل وغري مهم ، وليس على حسب خلط األولويات وتنفيذ األعمال على حسب   - ٢

 . ما مهم وليس عاجل
إضاعة الوقت أو عدم القدرة على حسن إدارته ، فيما يساعد على تشتيت اجلهود الراميـة    - ٣

 . إىل حتقيق األهداف والغايات
 . جلد الذات وإيذاءها ، وعدم الثقة بالنفس  - ٤
 . علوم يف شىت امليادينالتوقف عن املطالعة وعدم متابعة ما استجد من معارف و  - ٥
إمهال استغالل ما وهبه اهللا ملديرة املدرسة من قدرات ومهارات لتحقيق النجاح يف الـدنيا    - ٦



 ٣٥

 . واآلخرة
 . العمل على تنفيذ التعاميم والنشرات وفق األنظمة واللوائح دون وضع ملسات إبداعية عليها  - ٧
 .ضياع األوقات والطاقات يف غري ما فائدة تذكر  - ٨
  .) ٩ص (  بنصف املهام املخطط هلا سلفاً ، وهذا عنوان عدم اإلتقانالقيام   - ٩
  
  
  



 ٣٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 مفهوم اإلبداع واإلبداع اإلداري . 
  مراحل العملية اإلبداعية . 
  مستويات اإلبداع . 
 املهارات اإلبداعية. 
 نظريات اإلبداع . 
 معوقات اإلبداع . 
 اإلبداع اإلداري أمهية. 
 أساليب تنمية اإلبداع اإلداري. 
 إلداريعوامل ومرتكزات اإلبداع ا. 
  خصائص ومسات الشخصية املبدعة. 
 دواعي تبين اإلبداع 
 



 ٣٧

  اإلبداع اإلداري
حني تكافح املنظمات من أجل حتقيق االزدهار يف البيئات املضطربة أو التنافسية فإن اإلبداع 

تصاديات غري ملموسة ، اقتصاديات واالبتكار يصبحان أمرين يف غاية األمهية ، فاملنظمات تعيش يف اق
  . املعلومات اليت تعتمد على السرعة واملرونة واالبتكار واإلبداع 

أن اإلبداع اإلداري هو حمور العمل اإلداري والعمود الفقري له ) هـ ١٤٢٣( ويرى املعلم 
له من تطور فاإلنسان بال إبداع ال ميكن أن يطور نفسه حنو األحسن ، لذا فإن العمل اإلداري البد 

  ) . ٢٢٥ص(وتقدم حىت يواكب العصر ومتطلباته 
أن اإلبداع يدعم قوة أي منظمة يف متيزهـا عـن املنظمـات    ) م ٢٠٠٢( ويؤكد الزهري 

األخرى ، كما أن اإلدارة التقليدية أصبحت غري ممكنة يف الوقت احلايل ملا هلا من عواقب وخيمـة ،  
  ) . ٢٣١ص(يني وتسلبهم قدرام على اإلبداع والتفكري فهي حتول األفراد العاملني إىل بريوقراط

  : مفهوم اإلبداع 
أنشـأه  : بدع الشيء يبـدعه بدعاً ، وابتدعه ) : بدع (اإلبداع كما جاء يف لسان العرب 

قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم إن أتبع إال مـا  { : وبدأه ، ويف الترتيل 
وقال أبو . ما كنت أول من أُرسل : أي ) .  ٩األحقاف ، آية ( } نا إال نذير مبني يوحى إيلَّ وما أ

أي أول مل : املبتدع الذي يأيت أمراً على شبه مل يكن ابتدأه إياه ، وفالن بدع يف هذا األمر : عدنان 
  ) . ٣٥٢-٣٥١ابن منظور ، بدون ، ص ص ( يسبقه أحد 

أحدمها ابتداء الشـيء  : لباء والدال والعني أصالن ا: بدع : وجاء يف معجم مقاييس اللغة 
إذا . أبدعت الشيء قوالً أو فعالً : االنقطاع والكمال ، فاألول قوهلم : وصفة ال عن مثال ، واآلخر 
إذا : والعرب تقول ابتدع فالن الركي } واهللا بديع السموات واألرض { ابتدأته ال عن مثال سابق ، 
هــ ،  ١٤٠٢فـارس ،  ( أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبـت  : وهلم استنبطه ، واألصل اآلخر ق

  ) . ٢١٠-٢٠٩ص
صـار  : أي أنشأه على غري مثال سابق ، وبدع : بدعه بدعاً : ووورد يف املعجم الوسيط 

  . غاية يف صفته خرياً كان أم شراً 
 إبراهيم( إجيـاد الشيء من العـدم ، فهو أخـص من اخلـلق : واإلبـداع عند الفالسفة 

  ) .  ٤٣هـ ، ص١٤١٠وآخرون ، 
واهللا بـديع  { اخترعه ال على سابق مثال : أبدع الشيء : أما يف خمتار الصحاح فقد جاء 

  ) .  ١٨هـ ، ص١٤١٦الرازي ، ) ( مبدعهما ( أي } السموات واألرض 
: بان املوسوعة الربيطانية اجلديدة قد عرفت اإلبداع بأنـه  ) هـ١٤٢٣( ويذكر  جروان 



 ٣٨

د على إجياد شيء جديد كحل ملشكلة ما ، أو أداة جديدة ، أو أثر فين أو أسلوب جديـد  قدرة الفر
  ).  ٢٠ص(

، له هـدف مباشـر ومركـز    ،بأنه جمهود ذهين "اإلبداع ) م٢٠٠٠(يف حني يعرف عبيد 
  ).٤٨: ص("عوريا كما يتطلب خلفية وسائدةشويتطلب تفكريا ال 

ويرضي اجلماعه وتقبله على أنه مفيـد  ، يد وذكر شتاين األبداع عملية ينتج عنها عمل جد
  ).٣١:ص،م١٩٩٥،عساف "(

بأنه مقدرة اإلنسان على إعادة صياغة خرباته السابقة "اإلبداع ) ١٩٩٣(بينما يرى الرباعي 
  ).٧٩:ص" (للوصول إىل تصورات مستقبلية حديثة 

احملاكـاة  عملية نسبية تقع بني مرحلة " إىل أن اإلبداع هو ) هـ١٤٠٦( وأشار العواجي
والتطويـر إىل مرحلة االبتكار األصيل ، واإلبداع قد يكون إبداعاً فنياً ، أو إنتاجياً ، أو تنظيميـاً ،  
وقد يكون عمالً فردياً ، أو مجاعياً ، وهو حالة مستمرة حتدث يف مجيع مراحـل حيـاة اإلنسـان    

  ).٩٩٥ص" (وجوانب احلياة 
إنتاج شيء ما ، على " اإلبداع عملية )هـ ١٤٢٣( املعلم  Laiandiوقد عد الندي  

  ).١٠ص" (أن يكون هذا الشيء جديداً يف صياغته ، وأن كانت عناصره موجودة من قبل 
أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة : ميكن لنا تعريف اإلبداع بأنه ) م ٢٠٠٠( حبسب الصرن 

 أشـكال فريـدة ، وال   حبل مشكالت معينة أو جتميع وإعادة تركيب األمناط املعروفة من املعرفة يف
يقتصر اإلبداع على اجلانب التكنيكي ألنه ال يشمل تطوير السلع والعمليات املتعلقة ـا وإعـداد   
السوق فحسب بل  يتعدى أيضاً اآلالت واملعدات وطرائق التصنيع والتحسينات يف التنظيم نفسـه  

  ). ٢٨ص(ونتائج التدريب والرضا عن العمل مبا يؤدي إىل ازدياد اإلنتاجية 
قدرة الفرد على اإلنتاج إنتاجـاً يتميـز   " إىل أن اإلبداع هو )  م٢٠٠٢( السليم   وأشار

بأكرب قدر من الطالقة واملرونة ، واألصالة ، واملخاطرة ، واحلساسية للمشكالت ، والقـدرة علـى   
من املمكـن   التحليل ، والفكر املغاير ، واليت تظهر كاستجابة ملشكلة أو موقف مثري ، وهذه القدرة

  ). ٢١ص" (ة ليست خاصة بأفراد دون غريهمتنميتها وتطويرها ، وهي قدرة عام
فقد وجد الباحثون صعوبة يف تعريف اإلبداع وقد تناول منسي عدد من التعاريف اليت تتسم 

  :بالتفاوت يف اآلراء وعدم االتفاق حول تعريف موحد لإلبداع هي كما يلي 
الثغرات يف املعلومات وحتديد العناصر املفقودة اليت تودي إىل عملية إدارك " تعريف تورانس 

عدم أتساقها مث البحث عن مؤشرات ودالئل يف املوقف الذي يواجه الفرد واملعلومات الـيت لديـة   
وصياغة فروض لسد الثغرات واختيار الفروض و الرابط بني النتائج وبعضها ورمبا تعديلها وإعـادة  

  ."صياغتة الفروض
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أنه قدرة األفراد على إنتاج تداعيات معرية ذات "االس وكوجان حيث عرفه على تعريف و
  ".مستوى فريد

  إنتاج جديد يتوصل إليه الفرد من تفاعله مع املثريات البييئة"تعريف روجرز 
  ".املتاحة

وأشار املغازي إيل أن االختالف يرجع إيل شيوع مفهوم اإلبداع وكثرة استخدامه بواسطة  
  ).١٢:ص،م٢٠٠٢(ختصصات خمتلفة مما أدى إىل زيادة غموض مفهوم اإلبداع أفراد ذوي 

سبب هذا االختالف ، فذكر بإن اإلبداع ظـاهرة  ) م١٩٩٩(  وقد أوضح  عايش زيتون 
معقدة جداً ذات وجوه وأبعاد متعددة ، لذا اختلف العلماء يف حتديد مفهوم اإلبداع ، ومل يكن هناك 

رجع ذلك كثرة ااالت اليت شاع فيها مفهوم اإلبداع من جهة وإىل تعريف واضح حمدد ، له وقد ي
مناهج الباحثني واجتهادام العلمية والثقافية ومدارسهم الفكرية من جهـة ثانيـة ، وإىل جوانـب    

  ). ١١ص( الظاهرة اإلبداعية وتعقدها من جهة ثالثة 
  :مفهوم اإلبداع اإلداري 

( القـامسي  * املقصود باإلبداع اإلداري حيث عرفـه  هناك العديد من املفاهيم اليت توضح  
األفكار واملمارسات اليت يقدمها املديرون والعاملون واليت دف " اإلبداع اإلداري على أنه ) ٢٠٠٢

إىل إجياد عمليات إدارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفاعلية يف إجناز أهداف املؤسسات املختلفة ، 
  ). ٥٥٢ص( وأن تكون أكثر خدمة للمجتمع

جمموعة من العمليات اليت " اإلبداع اإلداري أيضاً بأنه عبارة عن ) م١٩٩٢( وعرف النمر 
يستخدمها اإلنسان مبا هو متوفر لبديه من قدرات عقلية وفكرية ، وما حييط به من مؤثرات بيئية يف 

املنظمة اليت يعمل أن يتوصل إىل فكرة أو أسلوب أو نظرية أو منتج ، حبيث حيقق النفع للمجتمع أو 
  ). ٦٢ص" (ا

خروج على املألوف واملعتاد ، : " أن اإلبداع اإلداري هو ) هـ١٤٠٧( ورأى  فضل اهللا 
وقد يتخذ أشكاالً وأبعاداً متعددة ومتنوعة ، وذلك اعتماداً على املوضوع قيد النظر ، مما جيعله يظهر 

  ).٨٠ص " ( يف استراتيجية إدارية أو أسلوب إداري
أن اإلبداع يف جمال العمل اإلداري قد ينشأ نتيجة لإلجناز ، ) هـ ١٤٠٧( العواجي   وذهب

  ).٩٩٦ص"( على اعتبار أن وظيفة اإلدارة األساسية هي اإلجناز واإلبداع
لإلبداع على أنه مصطلح اقتصادي اجتماعي أكثـر ممـا هـو     Druckerونظر دركر  

هــ،  ١٤١٣النمر، (ة ، وإنتاج املوارد واإلمكانات مصطلح فين ، فهو يعترب تغيرياً ، وتعظيم حصيل
  ). ٦١ص

بأنه إبداع مجاعي مؤسسي ، وهو أعم "اإلبداع اإلداري ) هـ ١٤٢١( ووصف   القريويت 
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القدرة على إجياد وابتكار أساليب وأفكار ميكن أن تلقى التجاوب األمثل مـن  : وأمشل ، وقصد به 
  ).٣١٤ص "( قدرام ومواهبهم لتحقيق أهداف املنظمةالعاملني ، وتعمل على حتفيزهم الستثمار 

يف القدرة على التواصل إىل مفاهيم جديدة قابلـة للتحويـل إىل   ) هـ١٤٢٤( ورأه  جنم 
  ).  ٣٤٥ص (سياسات وتنظيمات وطرق جديدة تساعد ، على تطوير األداء يف املنظمة 

ت اإلدارة احلديثة ، إال أنـه ال  ومع هذا اإلهتمام املتزايد بدراسة اإلبداع اإلداري يف أدبيا
توجد إىل اآلن نظرية موحدة لإلبداع اإلداري ميكن االعتماد عليها للوصول لتعريف حمدد لإلبـداع  

أربعة مضامني أساسية جيب أخـذها يف احلسـبان عنـد    ) هـ١٤٢٣( حدد  املعلم   اإلداري وقد
  .احلديث عن اإلبداع اإلداري

يف التفكري ويف األنظمة واألساليب : ناهية لإلبداع اإلداري أن هناك جماالت غري مت: أوالً 
  . ، ويف إثراء وتعظيم مسات وقدرات القوى العاملة ، ويف تلبية احتياجات البيئة من السلع أو اخلدمات

يعيش عامل اليوم حتوالت وتغريات متعددة يف مجيع ميادين احلياة العصرية ، وهـذا  : ثانياً 
ديدة ميكن تقصيها وحتليلها وحتويلها إىل فرص وإمكانيات إبداعية ، ومن هنا يتيح فرصاً وجماالت ع

تربز أمهية التالزم بني إدارة التغيري واإلبداع إذا أمكن النظر إىل اإلبداع والتغيري على أـا عمليتـان   
  . متالزمتان ومكملتان لبعضهما بعضاً

ماعي أكثر منه مصطلحاً فنياً يـربز  أن النظر إىل اإلبداع كمصطلح اقتصادي أو اجت: ثالثاً 
أمهية إجياد تصورات وصياغات رحبة ومتجددة لتنمية إخصاب مناخ اإلبداع اإلداري بالقدر الـذي  
ميكن من جتاوز الفهم احملدود الذي حيصر اإلبداع يف االختراعات التقنية ، ويثريه مبجاالت وفرص ال 

  . اليب والعالقات الوظيفية والبيئية متناهية يف ابتداع اإلستراتيجيات والنظم واألس
أن اإلبداع وهو استجابة مستحدثة ذات جدوى وفعالية ملنبـهات أو مشـكالت   : رابعاً 

قائمة متوقعة ، ومن هنا فإن التنظيم املؤسس الذي يهدف إىل تأصيل األفكار والتجارب اإلبداعية ، 
له القدرة على التفاعل احلي واـدد مـع   البد أن يكون قائماً على منهج النظام املفتوح الذي يتيح 

املتغريات واملشكالت البيئية ، وهذا يستوجب أنظمة وقدرات تعني على التفاعل واالستجابة املبدعة 
  ). ١٢-١١ص ص(ملتطلبات البيئة 

  : مراحل العملية اإلبداعية 
عينة تسبب له متر العملية اإلبداعية مبراحل متعددة تتمثل يف إحساس املبدع بوجود مشكلة م

حالة من عدم االتزان ، وهذه احلالة تدفعه إىل إجياد حل هلا ، إلعادة حالة االتزان ، وقـد وضـع   
مراحـل العمليـة    (Harres)قسم هاريس  فقدالباحثون عدة تصنيفات ملراحل العملية اإلبداعية 

  : اإلبداعية إىل ست خطوات هي 
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      . الرغبة يف حل مشكلة ما  -
  . مات مجع املعلو -
      . التفكري اجلاد يف املشكلة  -
  .تصور احللول  -
        . اختبار احللول  -
  .تطبيق الفكرة  -

  :أما أسبورن ذهب إىل أن اإلبداع يتألف من ثالث مراحل وهي 
  )ومجع املعلومات عنها_ حتديد املشكلة وتعريفها ( إجياد احلقائق وتشمل _ ١
  ).قدر من األفكار اليت تساعد يف حل املشكلة توليد أكرب (إجياد األفكار وتشمل _ ٢
جـروان  )(اختيار احلل املناسـب _ واختبارها التحقق من احللول ( أجياد احلل وتشمل  -٣

  )١٤١ص،م٢٠٠٢،
  : أما شتاين فقد قسم مراحل العملية اإلبداعية إىل ثالثة مراحل رئيسة هي كالتايل 

  تجريب واالختبار ، ويراعى عند وضع وهو حل مبدئي ملشكلة ما خضع لل: وضع الفرضيات
 . الفروض أن تكون مساعدة يف حل املشكلة ، وأن تكون كثرية العدد 

   حيث يتم يف هذه املرحلة اختبار وجتريب الفرض الذي يعتقد بصحته : فحص الفرضيات . 
   تمع: عرض النتائجحيث يتم عرضها ما توصل إليه الفرد من نتائج على ا. 

  : متر بأربع مراحل ،  هي  أن اإلبداعميكن القول ب
  :اإلحساس باملشكلة وحماولة حتديدها  – ١

يف هذه املرحلة يقوم العقل املبدع بتشخيص املشكلة وحتديد معاملها ، مث جتميـع البيانـات   
واملعلومات الالزمة ، وحتليلها ، وحماولة ربط عالقات جديدة ومبتكرة تساعد على التوصل إىل بدائل 

  . حلل املشكلة جديدة 
  : توليد عدد من األفكار أو البدائل أو احللول– ٢

تأيت هذه املرحلة كرد فعل للمحاوالت اليائسة للتوصل إىل حل خارق للمشكلة بعد التفكري 
يف كل االحتماالت املمكنة ، فيلجأ الفرد إىل ترك املشكلة موضوع البحث نتيجة الضيق النفسـي ،  

املشكلة ، إىل االسترخاء أو ممارسة نشاط رياضـي، وتشـري خـربات     لعدم إحرازه تقدماً يف حل
األشخاص املبدعني إىل أن إجنازام اخلارقة حتدث بصورة أكثر جاهزية خالل األوقات اليت يتركـز  

  . فيها وعيهم حول موضوع آخر ، أو عندما يكاد اإلحباط أن جيهز عليهم
  : اختيار األفكار أو البدائل املختارة– ٣

سد يف هذه املرحلة خصائص اإلبداع الذاتية ، وال مير يف هذه املرحلـة إال املبـدعون ،   تتج
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تتمثل فيها عملية البزوغ املفاجئ للفكرة اجلوهرية ، أو العمل النموذجي ، وتبدو مادة الفكـرة أو  
يت احلل وكأا قد نظمت ورتبت دون ختطيط ، وتكون واضحة واملبدع جيد ضالته يف هذه املرحلة ال

كان يف خضم البحث عنها ، ويشعر بالفرح والنصر عند حل املشكلة اليت كانت تؤرقـه ، وقـد   
  وصفها كثري من الباحثني بلحظة اإلهلام 

  :تطبيق األفكار أو البدائل املختارة – ٤
حيث يتم إخضاع الفكرة أو احلل الذي مت التوصل إليه لالختبار والتجريب ملعرفة ، مـدى  

  . ل الفكرة جمرد وهم يف رأس صاحبهاا و مالءمتها للوقائع العملية ، وإال سوف تظصحتها ، وأصالته
  : وبنا على ما سبق ميكن القول 

وأن فكرة تقسيمها إىل مراحل ما هـي اإل  أن العملية اإلبداعية عملية متشابكة ومتداخلة ،  - ١
 .فكرة حتليلية تعمل على جتزئة السلوك اإلبداعي

شاط ديناميكي يستخدم فيه املبدع طاقاته العقلية و النفسية ليلوغ هدفة إن العملية اإلبداعية ن - ٢
 . )١٧٦ص،م٢٠٠٢،جروان (

  : ت اإلبداع مستويا
اإلبداع يظهر على مستويات خمتلفة وميكن تصور اإلبداع يف مخس مستويات كما ذكرها 

  : أبو جاللة 
  : املستوى التعبريي  –١

  . تج بغض النظر عن نوعيتها ،مثال رسوم األطفال يشري هذا النوع إىل تطوير فكرة أو نوا
  :  )اإلنتاجي( املنتج  املستوى – ٢

وذلك كتطوير لوحة فنية أو مسرحية ،قوية  وشواهد جيشري إىل براعة يف التوصل إىل نوات
  . شعرية 

  : )االبتكاري(املستوى االختراعي  – ٣
بل حيتاج إىل املرونة يف إدراك ال يتطلب هذا املستوى من اإلبداع املهارة أو احلذق ، 
  . عالقات جديدة غري مألوفة بني أجزاء منفصلة موجودة من قبل 

  : التجديدي املستوى – ٤
يتمثل يف الرباعة يف استخدام املواد لتطوير استعماالت جديدة هلا دون أن ميثل ذلك إسهاماً 

  . جوهرياً يف تقدمي أفكار أو معارف أساسية جديدة 
  : نبثاقي اال املستوى – ٥

هو أعلى مستوى يف مستويات اإلبداع ، حيث يكون املبدع فيه قادراً على الوصول إىل 
مبادئ ونظريات جديدة عالية الرقي مل يصل إليها أحد من قبل ، مما يترتب عليه ازدهار أو بروز 
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  )٧٨م،ص٢٠٠٧(. مدارس وحركات حبثية جديدة 
  : وقد أورد شقري ثالث مستويات لإلبداع وهي

هو عبارة عن القاعدة األساسية الإلبداع ، ويبدأ يف املراحل األوىل من : مستوى اإلبداع الفردي  -١
  .مثال حماوال الطالب إجياد حلول غري مسبوقة ملسائل ما تعترضهم،العمر 

يقوم على أسس النظم القائمة الألشياء ويسوق حججا مضادة تستند : مستوى اإلبداع الناقد  -٢
  .ق يف رفضه ، وهذا املستوى يعترب جسر املوصل حنو إبداع أكثر متيزاطإىل املن

وهو أعلى مستويات اإلبداع وأكثرها أصالة ، فهو ال يتوقف عند جتميع / مستوى اخلالق _ ٣
يطرقه أحد من قبل وخيتلف عن ما  سعى لالنطالق منها ويتبع سبيال ملورفض النظم القائمة ، بل ي

  ).٢٢٨:م،ص٢٠٠٢(يتوقعه الناس 
  : املهارات اإلبداعية 

قد حاول العديد من الباحثني حتديد عناصر هذه القـدرة العقليـة ، ومنـهم جيلفـورد     
Guilford  التفكري اإلبداعي ، وقـام  ) قدرات (الذي وضع جمموعـة من الفروض تتعلق بعوامل

  : يف ثالث فئات رئيسة هي )  ٩٧ص،  هـ١٤٠٠(بتصنفها عيسى 
 عامل اإلحساس باملشكالت وعامل إعادة (وتشمل طقة القدرات املعرفية  إىل منعوامل تشري

 . )التحديد 
 عوامل الطالقة ، واألصالة واملرونة (وتشمل  إىل منطقة القدرات اإلنتاجية عوامل تشري.(  
 و القـدرات اإلبداعيـة    عوامل تشري إىل منطقة القدرات التقييمية ، وتشمل عامل التقييم

 .األساسية 
   :يلي عرض ألهم مهارات اإلبداع اإلداري وفيما 
  :الطالقة : أوال 

و ، وهي القدرة على توليد عدد كبري من البدائل أو األفكار عند االستجابة ملـثري معـني   
وهي  يف جواهرها عملية تذكر واستدعاء ملعلومات أو خـربات أو  ، السرعة و السهولة يف توليدها 

  ).١٢١هـ ، ص ١٤٢١األعسر ، ( مفاهيم سبق تعلمها 
  :أنواع للطالقة هي ثالث هناك و
  :الطالقة اللفظية _  أ 

حتتوى  و مل  ذات املعىنممكن من اجل ستدعاء  أكرب  عدد على إ وهي تتمثل يف قدرة الفرد 
 .  على كلمات املعطاة بالترتيب أو الىت حتتوى حروف معينة

عاء األفكار استجابة ملشكلة الفرد على سرعة استد قدرةوهي  :الطالقة الفكرية  _ ب 
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وتعد الطالقة الفكرية أهم عوامل الطالقة ،و  هناك فــرقاً بـني   ، أو موقف معني  يف زمن معني 
القدرة على أن تكون لدينا أفكار حول : الطالقة التعبريية والطالقة الفكرية ، فالطالقة الفكرية تعين 

 .صياغة األفكار يف عبارات مفيدة شيء ما ؛ أما الطالقة التعبريية فهي القدرة على 
إنتاج عدد كبري من األفكار  الىت تتوفر فيها  على قدرة الوتظهر يف : التداعي الطالقة _ ج  

ص ، هــ  ١٤٢٢شقري ، ( ء املعىن إىل معىن آخر كالتالزم  أو أدا، ن حيث املعىن ة مخصائص معين
٦٥(.  

  :املرونة : ثانيآ   
وتوجيه ، تنوعة  الىت ليست من نوع األفكار املتوقعة عادة املكار فتوليد األتعين القدرة على 

أوحتويل مسار التفكري مع تغري املثري أو متطلبات املوقف وهي عكس اجلمود الذهين الذي يعين تـبين  
هـ ، ص ١٤٢٧العتوم ، وآخرون ، ( أمناط حمددة سلفا وغري قابلة للتغري حسب ما تستدعي احلاجة 

٥٤. (   
  :  يم املرونة إىل وميكن تقس

  :املرونة التكيفية _ أ  
 .  ..وهي أعطاء عدد من األفكار املتنوعة الىت ترتبط مبوقف أو مشكلة معينة  
  :املرونة التلقائية _ ب  
تعىن التوصل إىل حل مشكلة ، أو موقف يف ضوء التغذية الراجعة الىت  القدرة : ويقصد ا  

  )١١٨ص، هـ ١٤٢٣، السرور ( تأيت من ذلك املوقف 
  :األصالة : ثالثآ 

( وهي القدرة النفاذ ما وراء املباشر و املـالوف مـن األفكـار    اخلربة و التفرد وهي يعىن  
   )٧٧م، ص ٢٠٠٤السويدان و العداوين ، 

  : األصالة عن املرونة والطالقة مبا يلي ختتلف و
لفرد يف الطالقة ، بل تعتمد على أا ال تعتمد على كمية األفكار اإلبداعية اليت ينتجها ا  -أ 

  .قيمة تلك األفكار وجدا 
أا تشري إىل نفور الفرد من تكرار ما يفعله اآلخرون ، وال تشري إىل نفور الفرد مـن   –ب 

  ). ٨٤ص هـ ،١٤٠٢حسني ، (تكرار أفكاره كما يف املرونة
  :اإلحساس مبشكالت : رابعا 

  .و عناصر ضعف يف البيئة أو املوقف يقصد ا الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أ
ويذكر معوض أا القدرة على جماة موقف معني يطري على مشكلة أو عدة مشـكالت  
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معـوض  ( حتتاج إىل حل أن هذا املوقف قد يكتنفه نقص ما أو مشكلة ما أو حتتاج إىل أحداث تغري 
  ) .٥٤ص، م٢٠٠٢،

  : ) املثابرة (الحتفاظ باالجتاه ومواصلته ا: خامسا 
ذكر سويف هو الذي اقترح عامل آخر إىل عوامل جليفورد وجده ضروري وأطلق عليـه عامـل   
اآلحتفاظ باجتاه وذلك ألن املبدع يبدو أنه لديه القدرة على تركيز انتباه وتفكري يف مشكله معينه زمنا 

  ) .٥٥هـ ، ص ٤٢٧العتوم ، ذ( طويال 
  : نظريات اإلبداع 

اب وعلماء اإلدارة العديد من األفكار اليت أصبحت تعـرف  طرح عدد من العلماء والكُت
فيما بعد بنظريات عرفت بأمسائهم ، وقدمت هذه النظريات معاجلات خمتلفة لإلبداع ، واستعرضت 

  :هي) م ٢٠٠٣( مالمح املنظمات والعوامل املؤثرة فيها وهذه النظريات حبسب الصرايرة 
  نظرية مارش وسيمون(March & Simon , 1958)  فسرت هذه النظرية اإلبداع من

خالل معاجلة املشكالت اليت تعترض املنظمات إذ تواجه بعض املنظمات فجوة بني ما تقوم بـه  
وما يفترض أن تقوم به ، فتحاول  من خالل عملية البحث خلق بدائل ، فعملية اإلبداع متر بعدة 

اع حيث عزيا الفجوة األدائية مراحل هي فجوة أداء ، عدم رخاء ، حبث ووعي ، وبدائل مث إبد
 ) . التغيري يف الطلب أو تغيري يف البيئة اخلارجية أو الداخلية (إىل عوامل خارجية 

  نظرية بارنر وستيكر(Burns & Stalker , 1961)    وكانا أول من أكـد علـى أن
صلوا إليه التراكيب واهلياكل التنظيمية املختلفة تكون فاعلة يف حاالت خمتلفة ، فمن خالل ما تو

من أن اهلياكل األكثر مالئمة هي اليت تسهم يف تطبيق اإلبداع يف املنظمات من خالل الـنمط  
اآليل الذي يالئم بيئة العمل املستقرة والنمط العضوي الذي يالئم البيئات السـريعة ، كمـا أن   

ع البيانات النمط يقوم عن طريق مشاركة أعضاء التنظيم باختاذ القرارات ، فهو يسهل عملية مج
 . واملعلومات ومعاجلتها 

  نظرية ولسن(Wilson , 1966)   قد بني عملية اإلبداع من خالل ثالثة مراحل هـدفت
إىل إدخال تغريات يف املنظمة وهي إدراك التغري ، اقتراح التغري ، وتبين التغري وتطبيقه ، ويكـون  

ت وتطبيقها ، فافترضت نسبة اإلبداع بإدراك احلاجة أو الوعي بالتغري املطلوب مث توليد املقترحا
وتنـوع  ) البريوقراطية (يف هذه املراحل الثالث متباينة بسبب عدة عوامل منها التعقيد يف املهام 

نظام احلفظ وكلما زاد عدد املهمات املختلفة كلما ازدادت املهمات غري الروتينية مما يسـهل  
ما أن احلوافز هلا تأثري إجيـايب لتوليـد   إدراك اإلبداع بصورة مجاعية وعدم ظهور صراعات ، ك

 . االقتراحات وتزيد من مسامهة أغلب أعضاء املنظمة 
  نظرية هريف وميل(Harvey & Mill , 1970)  قد استفادا مما قدمه كالً منMarch 
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& Burns & Stalker & Simon    فانصب تركيزهم على فهم اإلبداع مـن خـالل
، فقد وصفوا ) باحلالة واحللول ( اإلبداعية ملا يعرف  –ينية مدى استخدام األنظمة للحلول الروت

أنواع املشكالت اليت تواجهها املنظمات وأنواع احللول اليت قد تطبقها من خالل إدراك القضية 
أو ) أي كيفية اسـتجابة املنظمـة   (عن طريق ما حتتاجه من فعل اتها أو بلورا ) املشكلة (

انتقاء البـديل  ( فعال احملتملة اليت قد تتخذها املنظمة أو اختيار احلل البحث دف تقدير أي األ
أو إعادة التعريف مبعىن استالم معلومات ذات تغذية عكسية حول احلل األنسـب ، إذ  ) األمثل 

( تسعى املنظمة إىل وضع حلول روتينية ملعاجلة حاالت أو مشكالت مت التصدي هلمـا سـابقاً   
ا تسعى الستحضار حلول إبداعية مل يتم استخدامها من قبـل ملعاجلـة   بينم) اخلربات السابقة 

  . املشكالت غري الروتينية أو االستثنائية بتبين اهلياكل التنظيمية وامليكانيكية والعضوية 
كما تناولوا العوامل اليت تؤثر يف احللول اإلبداعية والروتينية مثل حجم املنظمة وعمرها ، درجة  

التغري التكنولوجي ، درجة الرمسية يف االتصاالت ، فكلما زادت مثـل هـذه   املنافسة ، درجة 
  . الضغوطات يتطلب األمر أسلوب أكثر إبداعاً ملواجهتها 

  نظرية هيج وايكن(Hage and Aiken , 1970)   ، عد من أكثر النظريات مشوليـةت
رة فيه ، وفسرت اإلبـداع  حيث تناولت املراحل املختلفة لعملية اإلبداع فضالً عن العوامل املؤث

على أنه تغري حاصل يف برامج املنظمة تتمثل يف إضافة خدمات جديدة وحددت مراحل اإلبداع 
 : كاآليت 
 & Marchأي تقييم النظام ومدى حتقيقه ألهدافه وهذا ما جاء به : مرحلة التقييم  –أ 

Simon  
  .لوبة والدعم املايلأي احلصول على املهارات الوظيفية املط: مرحلة اإلعداد  –ب 
  . البدء بإمتام اإلبداع واحتمالية ظهور املقاومة : مرحلة التطبيق  –ت 
  . سلوكيات ومعتقدات تنظيمية : الروتينية  –ث 

  أما العوامل املؤثرة يف اإلبداع وبالغة التعقيد وهي :  
  . زيادة التخصصات املهنية وتنوعها  –أ 

  . املركزية  –ب 
  . الرمسية  –ت 
  . اإلنتاج  –ث 
  .الكفاءة والرضا عن العمل  -ج 

  نظرية زلتمان وآخرون(Zaltman and Others , 1973)   تنظر هـذه
مرحلة البدء ومرحلة التطبيـق  : النظرية لإلبداع كعملية تتكون من مرحلتني مها 
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وهلما مراحل جزئية ويعترب على أنه فكرة أو ممارسة جديـدة لوحـدة التـبين ،    
على أنه عملية مجاعية وليست فردية ، واعتمدوا على نظريـة   ووصفوا اإلبداع

Hage and Aiken   م توسعوا يف شرح املشكلة التنظيمية وأضـافواإال أ
العـالقات الشخصية ، أسلوب التعامل مـع الصـراع ،   : متغريات أخرى هي 

 : وحـددوا مراحل تفصيلية لإلبداع هي 
  : مرحلة البدء  – ١
  . وعي املعرفة مرحلة ثانوية ل –أ 

  .مرحلة ثانوية حول مراحل اإلبداع  -ب
  . مرحلة ثانوية للقرار  –ج 
  .مرحلة التطبيق  – ٢
  . تطبيق جترييب – ٣
  ) .٢٠٥-٢٠٣ص(تطبيق متواصل،  – ٤

  : معوقات اإلبداع 
يعترب اإلبداع اإلداري هدفا يف حد ذاته كما يعترب وسيلة للتحسني املناخ التنظيمـي مـن   

ف عن الطاقات الكامنة ومنح حرية الفكر للجميع ، غيال أنه يف كثري من األحيان يواجه خالل الكش
عبد الفتاح ( هناك املبدع جمموعة من املعوقات اليت ميكن أن حتد من عملية اإلبداع داخل أي منظمة 

  )٦٦م، ص١٩٩٥، 
  : معوقات اإلبداع إىل  وقد صنف عبد الوهاب 

 :  ات اإلدراكيةعيقامل -  ١
هو تصور للناس و األشياء من حولنا، وكثري ما يتعرض جمموعة من املشـكالت منـها    دراكاإلإن 

  .اإلدراك  حمدودية اإلدراك ، وخطأ
  : االجتماعيةعيقات امل  -٢
وهي تتمثل يف عادات وتقاليد اتمع ، والنظرة االجتماعية ، واخلوف من النقـد ، والسـرعة يف    

 . فأة إصدار احلكم ، والتعزيز ، واملكا
 : العاطفية و النفسية عيقات امل -٣

ـ   دي إىل ووهنا يلعب اخلوف دورا كبريا يف احلد من القدرات اإلبداعية ، إن اخلوف من الفشـل ي
اإلبداعية ، إن اخلوف من اإلحجام و التردد ، و وهنا يلعب اخلوف دورا كبريا يف احلد من القدرات 

ويكون صـورة غـري    ،دي إىل نقص الثقةكرر الفشل يؤذا تدي إىل اإلحجام و التردد ، والفشل يؤ
  . )٤٤ص، هـ ١٤١٠(صحيحة عن نفسه وعدم قدرته  على اإلبداع 
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  :جاللة معيقات اإلبداع إىل  و يصنف أبو
 :معيقات بيئية   -١
دكتاتوريـة  ، عدم تقبل أفكار اآلخـرين  : وهي معيقات تكثر يف البيئة الىت يعيش فيها الفرد ومنها 

 .،وعدم تقبلهم لألفكار اإلبداعية ، وغياب الدعم املادي الالزم  املسؤولني
 : معيقات ثقافية   -  ٢

وهي تتمثل يف عادات وتقاليد اتمع ، والنظرة االجتماعية ، واخلوف من النقد ،ورفض األفكـار  
 . اإلبداعية ، وعدم تعزيز اتمع األعمال اإلبداعية 

 : معيقات تعبريية  -  ٣
استخدام الفرد للغة : د على إيصال األفكار لآلخرين ، ومن األمثلة على ذلك وهي عدم قدرة الفـر

 . أجنبية ال جييد إيصال املعلومة ا 
 :معيقات فكرية  -  ٤
تتمثل يف استخدام أفكار غري واضحة ، أو جامدة ، أو خاطئة ، مما ينتج عنه الوصول إىل حل غـري   

 . صحيح أو غري كامل 
  :معيقات عاطيفة وجدانية   -  ٥
كنقـص الثقة بالنفس ، واخلوف من الفشل وعدم القدرة على التخيل ، وعـدم القـدرة علـى     

 .االسترخاء أو النوم ، واالعتقاد بعدم القدرة على حتمل املسؤولية ، وعدم الرغبة يف التغيري 
 : حقبة الوقت معقيات  -  ٦

 . )٨٧_٨٦م، ص٢٠٠٧(وتتمثل يف عدم  تقدير اتمع إلجنازات املبدعني 
  :وذكر صاحل  معوقات اإلبداع ومنها 

  .البحث املستمر عن اجلواب الصحيح _  ١
  .إمهال املشكالت اليت تقع خارج جمال _ ٢
  .اعتقاد الفرد بأنه ليس مبدعا_  ٣
  ) .٢١٢م، ص٢٠٠٦( اخنفاض إحساس الفرد بأمهية وشعور بأنه ال قيمة له _ ٤

مة قد يعاين من اإلعاقة ألسباب عـدة  وبينت بعض الدراسات أن اإلبداع على مستوى املنظ
  : على النحو التايل ) م ١٩٩٢( الدهان  *  أورده

    املدينة على الوضع االجتماعي وعدم الرغبة يف خلق صراع سليب ناشـئ عـن
 .االختالفات بني الثقافة السائدة يف املنظمة وبني الثقافة اليت يستلزمها التغيري 

 ق األداء املعروفة ، حيث أن اإلبداع يف املنظمة الرغبة يف املدينة على أساليب وطر
 . يستلزم يف بدايته نفقات إضافية على املنظمة أن تتحملها 
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  الرأمسايل يف سلعة أو خدمة حاليةعدم الرغبة يف ختفيض قيمة االستثمار . 
  عدم الرغبة يف تغيري الوضع احلايل بسبب التكاليف اليت يفرضها مثل هذا التغيري . 
 يكل البريوقراطي ملدة طويلة وترسخ الثقافة البريوقراطية ، وما يصاحب ثبوت اهل

ذلك من رغبة أصحاب السلطة يف املدينة عليها وعلى طاعة والء املرؤوسني هلم 
  ). ١٩٧-١٩٥ص( أو رغبة أصحاب االمتيازات يف املدينة على امتيازام

  :وصنف إبراهيم معوقات اإلبداع إىل 
  .ضعف عملية املالحظة ألي ظاهرة ، مثل صعوبة عزل املشكالت : ة املعوقات اإلدراكي_   ١
 .ورفض اتمع الألفكار اإلبداعية مثل العادات و التقاليد : املعوقات احلضارية _  ٢
أي  االعتماد على السلطة و السلبية و اخلوف من الوقوع يف اخلطأ أو : املعوقات االنفعالية _  ٣

  )٧٣ص، م٢٠٠٥(الفشل 
  : داع اإلداري أمهية اإلب

يف العديد من النقاط )هـ ١٤٢٥(هناك أمهية قصوى لإلبداع اإلداري يوضحها املطريي 
  : وهي كالتايل 

اإلبداع اإلداري يف املنظمات يقوم على ممارسة العمل اإلداري بفكر وأساليب خمتلفة أكثـر   )١( 
وتتضح أمهيـة اإلبـداع   إجيابية مما يشكل مناخاً وبيئة عمل إجيابية ومواتية لألفراد العاملني 

اإلداري وترسيخه يف املنظمات املعاصرة وخاصة يف املؤسسات القائمة على التعليم ، مـن  
 . خالل التأكيد على معطيات التغيري املستمر حيث ميثل التغيري مسة من السمات املعاصرة 

، تتبع أمهية اإلبداع من كونه عملية مركبة تتضمن اإلحساس مبشكلة تسـتوجب حـالً     )٢( 
والقدرة على التفكري وفق تطورات جديدة يهدف ابتكار احلل املالئم ، وعملية وضع احللول 

 . موضع التنفيذ والتثبيت من جدواها وفاعليتها 
ولعل أهم جوانب أمهية اإلبـداع اإلداري تتبع من أن اإلبداع يكمن بني طيـات التغـيري     )٣( 

 كل جانب من جوانب احلياة وخاصـة  املستمر ، وميثل التغيري مسة من السمات العصرية يف
 . بالنسبة لدورة حياة املنظمات حيث يعترب اإلبداع فرض قائم على فروض استمرارية حياا 

واإلبداع اإلداري يعترب أحد املقومات األساسية يف عملية التغيري ، وذلك باالستجابة هلا عن   )٤( 
حتقيق ذلك إال بوجود األفكـار  طريق التعديالت اليت تتواكب مع هذه التطورات وال ميكن 

اجلديدة واألساليب احلديثة اليت تستجيب هلذه التغريات املستمرة ، كما أن اهتمام املنظمات 
اإلدارية بالقدرات اإلبداعية ، وإتاحة الفرصة هلم يف تطوير أساليب العمل املختلفة ، والعمل 

ية الـتالزم بـني إدارة التغـيري    على جعل املنظمات تستجيب للتغريات احمليطة ا ويربز أمه
 واإلبداع 
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كما يعمل اإلبداع اإلداري على إجياد تصورات وصياغات رحبـة ومتجـددة لتنميتـه ،      )٥( 
وإخصاب املناخ التنظيمي بالقدر الذي ميكن معه جتاوز الفهم احملدود ، وذا يكون اإلبداع 

متوقعة ، والقدرة على اإلداري استجابة مستحدثة ذات جدوى وفعالية ملشكالت قائمة أو 
 . التفاعل املفتوح واملتجدد مع املتغريات واملشكالت البيئية 

كما تتضح أمهية اإلبداع اإلداري يف أنه يعمل على تعريف بالقيم التنظيميـة وتعميقهـا،     )٦( 
والتركيز على األداء ، وتشجيع روح االستقاللية ، وتبسيط اإلجراءات اإلداريـة ومعاملـة   

 . نية ، وخلق بيئة تنظيمية تتسم باملرونة العاملني بإنسا
واإلبداع ينطوي على أمهية كبرية للمنظمات العاملة مبختلف أنشطتها ، حيث أن له أثر على  )٧( 

دميومة بقائها وأزدهارها ، كما أن اإلبداع يعد أكرب األسلحة التنافسية بني املنظمات السيما 
ديث من ظاهرة العوملة واملنافسة الشديدة والثورة يف العصر الراهن نظراً ملا يتميز به القرن احل

اخل ، وإن ... املعلوماتية وتعدد آقاق التعامل يف التجارة احلرة والشركات متعددة اجلنسـية  
هذه التحديات تستدعي أن يكون لإلبداع الفكرة والذهين آفاقاً واسعة وقدرات شاملة من 

  ٠ء للمنظماتشأا أن حتقق إمكانية النهوض والتطور والبقا
يعترب اإلبداع عنصراً هاماً يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية فعلى ضوئه تتحدد درجـة  )     ٨

تقدم األمم ورقيها ويرتبط ذلك مبدى تشجيعها للقدرات والطاقات اخلالقة لتعرب عن نفسها 
الثـورة املتوقعـة يف   وتعترب الدول النامية بأمس احلاجـة إىل االبتكار والتطوير ، فابتكـار  

مساعدات التنمية ، وعلى مستوى املنظمات يعترب االبتكار والتطوير نشاطاً رئيسياً يف أعمال 
  ).٤٤-٤٢ص ص ( املنظمات وعنصراً أساسياً يف جناحها وحتقيق أهدافها

  : أساليب تنمية اإلبداع اإلداري 
ات اإلداريـة وخصوصـاً يف   يعد اإلبداع من أهم املهارات اليت ينبغي توفرها لدى القياد

 املنظـمات التربوية 
  : كما يليعدة أساليب تعمل على يئة وتنمية اإلبداع ) هـ١٤٢٥(  يعددها  املطريي  و

 : أسلوب اإلدارة باألهداف )١
واليت تعترب عملية إدارية شاملة وطريقة للتفكري ومنهج متحرك جيمع وظائف اإلدارة مـن ختطـيط   

رقابة ، ويعمل على التنمية املستمرة للموارد املتاحة وحتقيق النتائج املطلوبة يف وتنظيم وتوجيه وقيادة و
حتديدها لألهداف وفق اإلمكانات املتاحة ويف ضوء معايري األداء وأساليب حمددة ، ويعمـل هـذا   
 األسلوب على تعزيز الثقة يف األفراد واإلحساس باالنتماء للمنظمة من منطلق االرتباط باألهداف اليت
شاركوا يف صياغتها ، وإذكاء روح الفريق القائم على التعاون ورغبة الفرد يف تقدمي أفضل قدراتـه  

 . وإمكاناته 



 ٥١

 :أسلوب التطوير التنظيمي  )٢
وميثل هذا األسلوب مدخالً لتنمية وتطوير قدرات املؤسسة لالستجابة للمـتغريات ولإلجـادة يف    

عل واملشاركة ويهدف إىل فعالية املنظمة وجتديد عملياا عملياا ، ويقوم على درجة عالية من التفا
وفق التكامل بني األهداف واحلاجات وبني أهداف العاملني ، ومن أهم مزايا حتقيق قـيم التعـاون   
واقتسام السلطة والتركيز على معنويات وتنمية القوى البشرية وحتسني أدائها ، وإجياد مناخ مالئـم  

 التأثري يف منظمام لتحقيق األفراد لذوام و
 :أسلوب إدارة املشروع أو املصفوفة التنظيمية )٣
وهو أسلوب يعمل على بناء وحدة عضوية مبثابة فريق عمل إلجناز مهام حمددة تتمتع بدرجة كبرية  

من االستقاللية ، وفق السلطات املمنوحة هلا ، ويتيح هذا األسلوب املرونة يف إسـهام العـاملني ،   
لية يف إدارة املشروع ، ويعمل على إجياد املناخ اإلجيايب للعمل من خـالل احلـوار   ومشاركتهم الفع

 . اهلادف والدعم املتبادل ، وتأمني التفاعل والتوافق بني النشاطات 
 :أسلوب مراقبة النوعية أو اجلودة   )٤
لفعالـة يف  والذي ميثل جهداً إبداعياً لإلدارة حيث يهدف إىل حفز العاملني للمسامهة واملشـاركة ا  

رصد وحل مشكالت العمل ، وابتكار احللول ، حيث ال يكون هناك إمهال لدور الفرد يف العمل أو 
احلط من قدراته ، فالذي يشكل قوام الفرد هو قدرته على التفكري وحتكيم العقل واملنطق ، فيعمـل  

  هذا األسلوب على تطوير التفكري اإلبداعي  
ستفادة منها يف تبين وتأصيل نظام يقوم علـى اإلبـداع   وهذه األساليب األربعة ميكن اال

اإلداري من خالل التفاعل احلي وتوليد األفكار ، وإجياد احللول للمشكالت احلاليـة أو املتوقعـة   
ص ( مستقبالً ، كما أن هذه األساليب تعد عمالً إدارياً وتنظيمياً على مسـتوى املنظمـة ككـل    

  ).٦٢-٥٨ص
على تنمية مهارات اإلبداع لديهم فهناك العديد من الوسـائل   ومن أجل مساعدة املديرين

واألساليب اليت ميكن استخدامها لتنمية هذه املهارات ، وهذه الوسائل تتراوح ما بـني األسـاليب   
  . الفردية واألساليب اجلماعية 

أنه من املمكن تعلم اإلبداع  Jarratم ١٩٩٤وجارات  Coatsوذكر كل من كواتس 
ه ، وإن كان ذلك ال يعين بالضرورة أن يؤدي التدريب إىل نتيجة متسـاوية بالنسـبة   والتدريب علي

للقدرة اإلبداعية لدى مجيع األفراد املتدربني ولتوضيح ذلك ضربوا لنا مثالً من عامل الرياضة حيـث  
ذكروا أنه من املمكن أن يتعلم كل فرد لعبة التنس ولكن قليالً من هؤالء األفـراد سـوف يكـون    

: " حيث قال  Higginsورهم أن يكونوا أبطاالً يف هذه اللعبة ، وهذه احلقيقة يؤكدها هينجز مبقد
إن أبسط وسيلة لزيادة مستوى اإلبداع لدى العاملني يف املنظمة هو تطوير مهارات األفراد من خالل 



 ٥٢

  ) . ٣٣٠ – ٢٢٩هـ ، ص ص ١٤٢٠هيجان ، " (تدريبهم على اإلبداع 
  : اإلداري  عوامل ومرتكزات اإلبداع

أساسية ال يستقـيم إال بوجودهـا ) مرتكزات (يقوم اإلبداع اإلداري على ثالثة عوامل 
  ). هـ١٤٢٠(هي عسريي  ) املرتكـزات ( معاً ، وهذه العوامل 

ويتمثل يف وجود القدرة على التفكري وحىت يتسـىن التعـرف علـى    : العامل الفسيولوجي  )١
املني ، ومتييز املبدعني البد من التطرق إىل بعدين أساسيني القدرات العقلية اإلبداعية لدى الع

 : ومها 
  .القدرات اإلبداعية  –أ 

 .مسات وخصائص املبدعني اإلداريني  –ب 
ويتمثل هذا العامل يف املناخ الذي يسود املؤسسات وما يتعلق بظروف العمل : العامل البيئي  )٢

 . والعاملني داخل املؤسسة 
ويتمثل هذا العامل يف الدوافع اليت تدفع العاملني إىل اإلبداع اإلداري  : العامل السيكولوجي   )٣

  ).  ١٤-١٣ص ص (



 ٥٣

  : خصائص ومسات الشخصية املبدعة 
بأنه )  هـ ١٤١٥( تتميز الشخصية املبدعة جبملة من اخلصائص والسمات ويذكر املغريب 

ـ   ة جـرى تصـنيفها يف   ليس هناك من يستطيع وضع خصائص حمددة لإلبداع إال أن ظـواهر معين
  : اخلصائص التالية تدل على إمكانية اإلبداع 

  : العقل املتسائل واخلالق 
هي صفة تولد مع اإلنسان وتعززها التربية والتدريب املبكر ، فهي صفة حمرية حقاً ألـا  
تتحدى فضول األسرة حيث ينتمي شخصان إىل نفس األسرة ، إال أن أحدمها يتمتع بعقل متسـائل  

وال يقتصر العقل املتسائل اخلالق علـى ميـدان علمـي واحـد     . ا إلجياد البدائل وبدائلها بينهم
  . ى كالعلوم اإلنسانية واالجتماعيةكالرياضيات مثالً بل إنه قد ميتد إىل ميادين خمتلفة أخر

  : القدرة على التحليل والتجميع 
تقوميها واالحتفاظ ـا   وهي القدرة على احلصول على املعلومات وحتليلها أو جتميعها مث

  . بشكل منظم من أجل استخدامها يف مواضعها الصحيحة 
  : القدرة على التخيل واحلدس 

وهي صفة من صفات الترابط الالشعوري ، فهي القدرة على ربـط األفكـار ومزجهـا    
  . وتشكيلها من أجل الوصول إىل فكرة جديدة 

  : الشجاعة أو الثقة بالنفس 
خصية للتعبري عن الرأي ، والدفاع عنه وعدم االستسالم للواقـع أو  وهي صفة اجلرأة الش

  . الظواهر أو الفشل 
  : التمرد على الرؤساء 

مييل املبدع عادة إىل مقاومة رؤسائه وأحكام اآلخرين ومقاييسهم وانتقادام إال إذا كـان  
ؤسائه إذا كانت مسـتمدة  حيترم مسامهام العلمية السابقة ، ولذلك فإنه مييل إىل جتاهل تعليمات ر

  . فقط من مراكزهم اإلدارية 



 ٥٤

  : النـزوع إىل التجريب 
مييل املبدع إىل عدم االقتناع باألمور والقضايا اليت ميكن اعتبارها مسلمات حبد ذاا ، بل 

  .مييل إىل الشك وانقاد األمور على أا نسبية تعتمد على املنظور الذي انطلق منه الفرد 
  :  النقد الذايت

إن املبدع هو الذي يستطيع يئة الذات من حيث النقد والتهـذيب والتقـومي لألفكـار    
  ) . ٣٤٦-٣٤٥ص( واملعلومات ووسائل التحليل اليت يستخدمها 

وتتمثل السمات الشخصية للمبدع يف العديد من املالمح واخلصائص األسـاسية اليت يذكر  
  :  من أمهها ) م١٩٩٥(عبد الفتاح 

 نفس والقدرة على تنفيذ ما يريد الثقة بال . 
  املرونة يف أداء العمل . 
  املثابرة وعدم االستسالم بسهولة . 
  امليل حنو إجياد أكثر من حل واحد للمشكلة . 
  ًاألخذ بزمام املبادرة دائما . 
  القدرة على فهم دوافع اآلخرين . 
  كثرة التساؤل عما يدور حوله . 
 ن إدراك اآلخرين هلا إدراك األشياء بطريقة ختتلف ع . 
  الربط بني اخلربات السابقة والالحقة . 
  التمعن يف األفكار اجلديدة . 
  التساؤل يف مواجهة أوامر رؤسائه . 
  مقاومة تدخل اآلخرين يف شؤونه . 
  امتالك درجة عالية من الذكاء . 
  أن ) ٦٢-٦٠ص ص( االتصاف بروح املرح بصفة عامة .  

  : إىل متيز الشخص املبدع باخلصائص التالية ) هـ ١٤١٤( ويذهب  القريويت 



 ٥٥

  : البصرية اخلالقة )  ١( 
وتعين القدرة على تصور بدائل عديدة للتعامل مع املشاكل وطرح األسئلة الصحيحة واليت 
ليس هناك أجوبة موحدة عليها ، وليس غريباً أن يصرف املبدع وقتاً أطول يف حتليل املعلومات أكثر 

  . ي يقضيه يف مجعها وهو ال ميل من جتريب احللول وال يفقد صربه بسرعة من الوقت الذ
  : الثقة بالنفس وباآلخرين لدرجة كبرية )  ٢( 

فاملعروف عن املبدع  أنه ال يستسلم بسهولة ، فالفشل شيء يتوقعه اإلداري املبدع ولكن 
  . ذلك ال يزيده إال تصميماً 

  : التغيري القدرة على التعامل مع مقتضيات )  ٣( 
و يتحمل املبدع دائماً التعامل مع املواقف الغامضة ألا تثري يف نفسه البحث عن حلـول  

  . وهو أحد أركان اإلبداع 
  القدرة على الكيف والتجريب والتحديد  )  ٤( 

يشكك املبدع بالقضايا اليت ميكن أن يعتربها عامة الناس مسلمات ، وقد يصل األمر به إال 
واخلطأ املطلق إذ يعترب أن تلك أمور نسبية تعتمد على املنظور الـذي ينطلـق منـه     يؤمن بالصواب

  اإلنسان 
  : اجلرأة يف إبداء اآلراء واملقترحات )  ٥( 

جرأة املبدع يف مناقشتة للتعليمات واألوامر الصادرة من املراجع العليا ، وهي  تنعكس هذه
فن ترديد املوافقات دومنا تفكري طمعاً يف كسب رضا  صفة ال تتوفر يف املتملقني الذين ال يتقنون إال

  . رؤسائهم أو خوفاً من غضبهم 
  : االستقاللية الفردية )  ٦(  

الحيب الفرد املبدع أن تفرض عليه سلطة الغري ، و ال حيب أن يفرض سلطته على اآلخرين 
وية للعاملني الذين يشكلون ، وكذلك فهو بعيد عن الشللية الضيقة اليت تعترب مصدر تثبيط الروح املعن

  )  . ٢٦٥- ٢٦٤: ص ص ( الغالبية العظمى يف أي تنظيم 



 ٥٦

  : دواعي تبين اإلبداع
  : فيما يلي ) م١٩٩٥( ميكن إجياز تلك الدواعي كما يذكر  الفياض  

الظروف املتغرية اليت تعيشها املنظمات اليوم ، سواء أكانت ظـروف سياسـية أو ثقافيـة أو     )١
صادية واليت حتتم على املنظمات االستجابة هلذه املتغريات بأسلوب إبداعي يضمن اجتماعية أو اقت

 . بقاء املنظمة واستمرارها 
حيتم اإلبداع الفين والتكنولوجي يف جمال السلع واخلدمات وطرق إنتاجها وقصر دورة حياـا   )٢

ات يف هيكـل  على املنظمات أن يستجيبوا هلذه الثورة التكنولوجية وما يستلزم ذلك من تغـري 
املنظمة وأسلوب إدارا بطرق إبداعية أيضاً ، مما ميكنها من زيادة أرباحها وزيادة قدرا علـى  

وقية بـني املنظمـات املنافسـة    املنافسة واالستمرار يف السوق من خالل ضماا حلصتها الس
 ). ٥٨ص(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧

  
  :الدراسات السابقة : ثانيا   

ق اهللا تعاىل احلصول على عدد جيد من الدراسات املتصلة مبوضوع حبثها سوآء يتوفاستطاعت الباحثة ب
وقد قامت الباحثة بتقسيم الدراسات السابقة املتصلة ، اإلبداع اإلداري  فيما يتعلق بإدارة الذات أو

  :مبوضوع حبثها إىل حمورين أساسيني ومها 
  :الدارسات السابقة يف جمال إدارة الذات )١
  :ات السابقة يف جمال اإلبداع اإلداري الدراس)٢

  الدارسات السابقة يف جمال إدارة الذات
  ) : م ١٩٨٧( دراسة سالمة 

ونشر يف دورية اإلدارة العامة )) حنو إدارة ذاتية أفضل (( وقد تطرق يف حبثه الذي بعنوان 
  : بالرياض إىل تعريف اإلدارة الذاتية ومقوماا وهي 

  . الصفات الشخصية  -    . ن اجلسمي احملافظة على التكوي -
  . مهارات اختاذ القرار  -    . املعارف واملعلومات األولية  -
  . التكيف أو التأقلم العاطفي  -      . املهارات االجتماعية  -
  . إدارة الوقت  -

  : وذكر أساليب حتقيق اإلدارة الذاتية هي 
  : األساليب الفردية وأمهها : أوالً 

  . التعليم الذايت  -        .  التقييم الذايت -
  االستفادة من املرؤوسني   -      . االستفادة من الرؤساء  -
  . املنافسة الشريفة  -

  :األساليب اجلماعية : ثانياً 
  ) :  هـ ١٤٠٩( دراسة القرشي يضا أو

دراسة استطالعية لبعض مهارات القيادة اإلدارية ( هدفت هذه الدراسة اليت كانت بعنوان 
إىل حتديد مهارات القيادة اإلدارية املتمثلة يف أبعادها ) املدارس االبتدائية مبنطقة مكة املكرمة  ملديرات

املتوفرة لدى مديرات املدارس االبتدائية من وجهـة  )  الذاتية  –الفنية  –اإلنسانية  –األربعة الذهنية 
ة بإعداد استبانة يتكون مـن  نظر املعلمات واملشرفات التربويات ، ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحث

  . املعلومات الشخصية وقائمة املهارات : جزئني أساسيني مها 
مدرسة وكانـت نسـبة   ) ٢٣(وقد اختارت الباحثة عينة الدراسة من مائتني معلمة ميثلن 

مشرفة تربوية وكانت نسبة االستجابة ) ٣٠(هذا باإلضافة إىل اختيار عينة من % ٦٨.٥االستجابة 
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  : توصلت الباحثة إىل عدة نتائج أمهها ما يلي  وقد% ) ٧٠(
اثنيت عشر مهارة من وجهة نظر %) ٧٠(املهارات الذهنية املتوفرة لدى املديرات واليت تزيد عن ) أ ( 

  . املعلمات وعشرة مهارات من وجهة نظر املشرفات 
ارات من وجهة نظر سبعة مه%) ٧٠(املهارات اإلنسانية املتوفرة لدى املديرات واليت تزيد عن ) ب(

  . املعلمات ومثانية عشر من وجهة نظر املشرفات 
املهارات الفنية املتوفرة لدى املديرات واليت تزيد عن سبعة مهارات من وجهة نظر املعلمـات  ) ج (

  . ومخسة مهارات من وجهة نظر املشرفات 
ضـبط   –بعها من صفات القدرات العقلية وما يت –السمات اجلسمية ( املهارات الذاتية هي ) د ( 

أربعة مهارات من %) ٧٠(املتوفرة لدى املديرات اليت تزيد عن ) املبادأة واالبتكار  –النفس 
  . وجهة نظر املعلمات ومثانية مهارات من وجهة نظر املشرفات 

  .وقد توصلت الباحثة بعدة توصيات دف إىل املسامهة يف تطوير اإلدارة املدرسية 
من جامعة بنسلفيانيا يف الواليات املتحـدة  ) م ١٩٩٣( Shortقام ا شورت  وايضا الدراسة اليت

  ) : م ١٩٩٨( األمريكية نقالً عن موسى 
وكان اهلدف من تلك الدراسة الكشف عن دور مدير املدرسـة يف تطـوير إدارة الـذات    

بالت مع مدير اموعات العمل ولتحقيق هذا مت جتميع البيانات من خالل املالحظة وإجراء عدة مقا
املدرسة وفريق املعلمني واملرشدين إىل جانب إجراء بعض املقابالت مع الطالب دف التعرف على 
فاعلية إدارة الذات موعات العمل ، وقد بينت النتائج أن املدير يف ظل دوره يف تطوير إدارة الذات 

وتعزيز الذات ، إضافة إىل هذا موعات العمل يسهل حتقيق األهداف ، ويتيح الفرصة لنقد الذات 
تبني أنه يف ظل إدارة الذات موعات العمل يصبح املعلمني أكثر اعتماداً على أنفسهم ، وهذا يكون 

  . له املردود اإلجيايب يف إجياد روح االستقالل واالعتماد على الذات لدى الطالب 
  )هـ١٤٢٦(دراسة الثقفي    

إدارة الذات لدى مديرات املدارس الثانوية مبدينة : ( ان وهدفت هذه الدراسة اليت كانت بعنو
إىل التعرف على واقع ممارسة مديرات املدارس ملبادئ إدارة الذات من وجهـة  " مكة املكرمة

  .إىل) نظر مديرات املدارس و املعلمات 
معرفة الطريقة اليت متارسها مديرات املدارس الثانوية مبدينة مكه املكرمـه يف تطبيـق    -١

 ئ إدارة الذات من وجهة نظرهنمباد
معرفة مدى االختالف و االتفاق بني وجهات نظر مـديرات املـدارس الثانويـة و     -٢

 .املعلمات مبكة املكرمة ملبادئ إدارة الذات 
  .واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي وقامت الباحثة ببناء استبانه
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  :ومن أهم النتائج الىت توصلت إليها الدراسة مايلي 
وبدرجة غالبا ) ٤,٢٧٨(أن ممارسة مديرات املدارس الثانوية كانت بدرجة عالية حيث بلغت  -١ 

  .من وجهة نظر املديرات 
كانت رؤية املعلمات ملمارسة املديرات مبادئ إدارة الذات بدرجـة عاليـة حيـث بلغـت      -٢

  .وبدرجة غالبا)٤,٠٢٩(
املديرات و املعلمات حول بعض مبادئ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  -٣ 

مبدأ إدارة الوقت ـ مبدأ الثقة بالنفس ـ مبدأ التوزان ـ مبـدأ التعلـيم     (إدارة الذات وهي 
  ) .الذايت

  ) م ٢٠٠٠( (Copeland , Susan R)دراسة كوبيالند 
  : هدفت دراستها اليت  كانت بعنوان 

 ((Using Self – Management to Improve Study Skills 
Performance of high school students with mental retardation in 
general education classrooms )) 
وأجريت يف الواليات املتحدة األمريكية إىل معرفة إىل تأثريات إستراتيجيات طرق وضع األهـداف  

لتعلـيم العـام مصـابون    والقياس والتقومي الذايت على أداء املهارات الدراسية لطلبة ثانوية مدارس ا
بالتخلف العقلي من الدرجتني املتوسطة والعالية تزامن استخدام الطلبة لطرق إدارة الذات على أوراق 
عمل خاصة بارتفاع يف أداء املهارات الدراسية ، وظهر ذلك يف أداء ثالثة من الطلبة األربعة حـني  

ة يف غياب أي عملية تصحيح ألدائهم من قبل يتميز أدائهم خلطوات التقومي الذايت بالدقة واالستقاللي
مدرم ، وقد أظهرت األرقام والقياسات االجتماعية املوثوقة تؤكد بدليل عملي تطبيقي علـى أن  

  . هناك حتسن يف أداء املهارات الدراسية
عد وباإلضافة إىل ذلك ، فإن هناك إدراكاً من قبل الطلبة لتحسن أدائهم ووصوهلم ألهدافهم املختارة ب

استخدامهم هذه الطريقة تناقش الدراسة تطبيقات عملية على النتائج ويوصي الباحث بإجراء العديد 
  . من األحباث والدراسات املستقبلية 

  ) :م ٢٠٠٠(  (Hippler , Brooke Jenkins)دراسة هيبلري )  ٣( 
 Self management by beginning ))هدفت تلك الدراسة الـيت كانـت بعنـوان    

special education teacher))   وأجريت يف الواليات املتحدة األمريكية إىل تقـومي أداء
عمل إحدى مجاعات دعم املعلمني اجلدد واليت تقوم مبساعدم يف استخدام إدارة الذات ، فقام أربعة 

وا من املدرسني بتدريب ستة من معلمي السنوات األوىل والثانية يف مدارس الرتبة اخلاصة وذلك ليغرس
القياس الذايت لعدد من املرات اليت مر فيها أداء التالميذ (فيهم طرق إدارة الذات البسيطة مثال ذلك 
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وهدف إدارة الذات هو حتسني البيئة ) اجليد ، عرض لوحات لتذكري املعلم بأداء سلوك تعليمي معني 
على مشاكلهم وقد تعرف  الفصلية ويعرض هذا البحث نتائج املعلمني أثناء أدائهم لعملهم يف تعرفهم

( املعلمون على مشـاكل ختص العديد من السلوكيات التعليمية اليت حتتاج منهم إىل انتبـاه مثـل   
واختاروا واحدة أو اثنني حملاولة حلها ومبساعدة اجلماعة عـن  ) التواصل مع اآلباء ، حتضري الدروس 

أحد املعلمني مل يشـارك يف  ) البصرية  القياس الذايت أو استخدام اللوحات( طريق إدارة الذات مثل 
هذه املرحلة من الدراسة ثالثة من املعلمني اخلمسة الذين ساعدم هذه اجلماعة حتسن أدائهم ، ومل 
يظهر على معلم أي حتسن يف األداء ، ومعلم متيز أداءه بالتذبذب ، قال مجيع املعلمني املشاركني بأم 

  . للمعلمني املبتدئني ينصحون باستخدام مثل هذه اجلماعة 
  :الدراسات السابقة يف جمال اإلبداع اإلداري 

اليت كانـت   ( Twiss & Weinshall))  هـ١٤٠١(دراسة كل من تويس ودينشال 
  )) .أهم معوقات اإلبداع اإلداري يف املنظمات الربيطانية : (( بعنـوان

  . يطانية وهدفت إىل معرفة أهم معوقات اإلبداع اإلداري يف املنظمات الرب
  : ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة 

  التوصل إىل جمموعة من املعوقات اليت حتد من اإلبداع من هذه املنظمات ومنها :  
 . قلة اهتمام القيادات اإلدارية العليا باإلبداع وحماولة جتنب املخاطرة  )١
 نتيجة اجلهل بعمل اإلبداع تقومي األفكار اجلديدة واالقتراحات اإلبداعية بطريقة غري عادلة ،  )٢
  .مجود األنظمة واإلجراءات وحتديد السلطات واملسؤوليات بطريقة غري مناسبة        

أثر الوالء التنظيمي على اإلبـداع اإلداري  : (( واليت جاءت بعنوان ) م ١٩٩٠(دراسة املعاين 
  )) . لدى املديرين يف الوزارات األردنية 

على أمهية السلوك اإلداري اإلبداعي مـن خـالل إجابـة     التعرف: وهدفت الدراسة إىل 
املديرات ومعرفة مدى والئهم وانتمائهم ملدارسهم وتأثريها على اإلبداع اإلداري وإىل التعرف 
على الوالء التنظيمي للمديرين العاملني يف سائر وزارات اململكة األردنية ، وأثره على اإلبـداع  

 . اإلداري 
بني الوالء التنظيمي من جهة وبني كل املتغريات املتمثلة يف جهـة العمـل ،    وإىل معرفة العالقة 

واملؤهل العلمي ، والراتب ، ومدة اخلدمة ، واحلالة االجتماعية ، والعمر ، واجلنس من جهـة  
  . أخرى 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة وقـد مت تطبيـق   
  . من مديري الوزارات  دراسته  على عينة

  : ومن أهم نتائج الدراسة 
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 %) . ٨٢(أظهر املستجيبون من املديرين درجة عالية من اإلبداع اإلداري بلغ معدهلا  )١
-٨٣(بلغ معدل استجابة املديرين لإلميان مبواهب اآلخرين واالسـتماع إىل آرائهـم    )٢

٧ (% 
 .اري وجود عالقة إجيابية بني الوالء التنظيمي واإلبداع اإلد )٣

اإلبداع اإلداري لدى العاملني يف قطـاع  : (( واليت جاءت بعنوان ) م ١٩٩٠(دراسة أبو فارس 
  .  ))املؤسسات العامة األردنية 
  : وهدفت الدراسة إىل 

 . التعرف على درجة اإلبداع اإلداري لدى العاملني يف املؤسسات العامة األردنية  )١
 . دور املؤسسات العامة يف تشجيع اإلبداع   )٢
القطاع يف املستوى (التعرف على أثر احلوافز املادية واملعنوية ، واملتغريات املستقلة   )٣

  . على اإلبداع )) اإلداري ، املؤهل العلمي ، اجلنس ، العمر ، طبيعة الوظيفة 
واستخدم الباحث املنهج الوصفي كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة ومت اختيـار عينـة   

  . تكون من عشر مؤسسات عامة تتمثل خمتلف القطاعات عشوائية وطبقية ت
  : ومن أهم نتائج الدراسة 

هناك درجة عالية من اإلبداع لدى العاملني يف املؤسسات العامة األردنية بالرغم مـن عـدم    - ١
 . تشجيع هذه املؤسسات على اإلبداع 

 . اإلبداع بينت الدراسة أمهية احلوافز املادية واملعنوية يف تشجيع املوظفني على  - ٢
أظهرت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لتأثري املتغريات املسـتقلة علـى     - ٣

 .اإلبداع وعناصره املختلفة 
  )) اإلبداع لدى العاملني يف األردندراسة معيقات : (( وهي بعنوان ) م ١٩٩٢(دراسة مهشري 

نظمات كما يراها العاملون بشكل وقد توصلت الدراسة إىل أن أهم معيقات اإلبداع يف امل
  : عام مرتبة كاآليت 

  . مقامة التغيري  – ١
  . قلة احلوافز  – ٢
  . ارتفاع تكاليف العملية اإلبداعية  – ٣
  . عدم توافر مقاييس واضحة لإلبداع  – ٤
  . القوانني واألنظمة واإلجراءات  – ٥
  القيادات اإلدارية – ٦

العوامل اليت تعزز اإلبداع يف التعليم : ((واليت جاءت بعنوان ) م ١٩٩٢( دراسة النهار وحمافظة 
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ومدى توافرها يف املدارس الثانوية يف األردن كما يراها مديرو ومديرات ومعلمو ومعلمات 
  )) . املدارس الثانوية احلكومية يف األردن 

  . قياس العوامل املؤثرة واليت تعزز اإلبداع واالبتكار : وهدفت الدراسة إىل 
وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة ، وتكونت عينة 

  . الدراسة من عدد من املديرين واملديرات واملعلمني واملعلمات يف املدارس الثانوية 
من التباين الكلـي  % ) ٤٦(أن هناك ستة عوامل تفسر جمتمعة : ومن أهم نتائج الدراسة 

القيادة التربوية ، احلرية األكادميية ، التسهيالت التربوية ، : بداع يف التعليم وهي لقائمة معززات اإل
  . اجتاهات وتوقعات اجلهاز اإلداري واإلشرايف ، واملساعدة املهنية ، والبيئة التعليمية املادية

 التوافق بني فلسفة اإلدارة وكل من: (( واليت جاءت بعنوان ) م ١٩٩٥( دراسة ذياب وآخرون 
  )). السلوك القيادي والتركيب التنظيمي وأثره يف اإلبداع 

  : وهدفت الدراسة إىل 
 . إجياد العالقة بني فلسفة اإلدارة وكل من التركيب التنظيمي والسلوك القيادي  - ١
  . البحث يف انعكاسات هذه العالقة على اإلبداع التنظيمي   - ٢

بانة كأداة للدراسة ومت إجراء الدراسـة  واستخدم الباحثون املنهج الوصفي كما استخدموا االست
  . على عينة من املدراء يعملون يف منظمة يف العراق 

  : ومن أهم نتائج الدراسة 
حل املشكلة ، اختـاذ  (أن زيادة اهتمام املديرين بالعاملني يقـود إىل ارتفاع مستوى اإلبداع   - ١

 ) . القرار ، التغيري ، روح اازفة ، وتشجيع اإلبداع 
  . ك عالقة بني السلوك القيادي واإلبداع التنظيمي هنا  - ٢
مقومـات اإلبـداع اإلداري يف املنظمـات    (( واليت جاءت بعنـوان  ) م ١٩٩٥(دراسة عساف   

  )) املعاصرة
  : وهدفت الدراسة إىل 

 . توضيح طبيعة اإلبداع وأمهيته وخصائصه ، وكيفية حتقيقه  - ١
تنمية اإلبداع على مستوى األفراد واجلماعات عامة ، وعلى مستوى املنظمات اإلداريـة    - ٢

  . املعاصرة خاصة ، كمدخل ضروري يضمن بقائها وارتقائها 
واعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي الستنباط األفكار اليت تضمنتها الدراسات الرئيسية اليت 

  . أولت هذا املوضوع اهتماماً خاصاً 
  : ومن أهم نتائج الدراسة 

أن اإلبداع ال يرن بدولة أو فرد دون آخر ، بل هو حالة بشرية وطاقـة كامنـة    )١
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 . داخل كل فرد 
أن هناك تفاوتاً يف مدى القدرة على توفري العوامل اليت متكن من استثارة اإلبـداع   )٢

 . ومقاومة املعوقات اليت تقف أمامه 
 . داعية ضرورة تعلم حل املشكالت بصورة إب )٣

 Arad Sharon , Hanson Mary & Annدراسة أراد وهاتسـون وشـنايدر   
Schneider Robert J   )إطار عمل لدراسة العالقـات بـني   : (( بعنوان )  م١٩٩٧

  )) . اخلصائص التنظيمية واإلبداع التنظيمي 
ظمة ونوع كحجم املن(وهدفت الدراسة إىل الوقوف على العالقة بني بعض املتغريات التنظيمية 

املنظمة ، أداء العاملني املتميز يف املنظمة ، استخدام فرق العمل ، تبادل املعلومات ، الالمركزيـة ،  
ودرجة اإلبداع املتواجد يف ستة جماالت أساسية متثل اخلصـائص التنظيميـة ألي   ) وضع األهداف 
لعمـل ، األهـداف ، القـيم    اهليكل التنظيمي ، القيادة ، املوارد البشرية ، أداء ا( منظمة ، وهي 

  ) التنظيمية
  . استخدم الباحثون املنهج الوصفي  وقد

  : ومن أهم نتائج الدراسة 
ال توجد فروق جوهرية بني حجم املنظمة ودرجة اإلبـداع املتواجـد يف اخلصـائص     )١

 . التنظيمية للمنظمات 
ـ     )٢ ائص ال توجد فروق جوهرية بني نوع املنظمة ودرجة اإلبـداع املتواجـد يف اخلص

 . التنظيمية للمنظمات 
) استخدام فرق العمل ، تبادل املعلومات ، الالمركزية ، وضع األهداف( أن كل من   )٣

  .يؤثر تأثرياً إجيابياً على درجة اإلبداع املتواجد يف اخلصائص التنظيمية للمنظمات 
 & De Alencer Eunice M.L Sorianoدراسة دو الـنكري وبرونـو فاريـا      

ia Maria De FatimaFar –Bruno  )خصـائص البيئـة   :(( بعنوان  )م ١٩٩٧
  )) التنظيمية اليت حتفز وتعيق اإلبداع 

  : وهدفت الدراسة إىل
  معرفة العوامل اليت حتفز اإلبداع يف بيئة العمل . 
   معرفة العوامل اليت تعيق اإلبداع يف بيئة العمل .  

  . كأداة هلم ) بلة املقا(واستخدم الباحثان املنهج الوصفي واستخدموا 
  : ومن أهم نتائج الدراسة 
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  : من العوامل اليت حتفز اإلبداع داخل املنظمة  – ١
  املهام املثرية للتحدي واليت تتطلب التعبري عن اإلمكانات اإلبداعية املتاحة . 
  احلوار واملناقشة بني مجاعات العمل واليت قد تثري أفكار جديدة . 
 اء املهام مع االستقاللية يف اختاذ القرارات عند الضرورةاحلرية يف تقرير كيفية أد . 
  وجود بنية تنظيمية تتمتع بالالمركزية . 
  مساندة للعمل اإلبداعي . 
  وجود سياسات إلثابة األفراد املبدعني . 
  تشجيع املدير لألفكار اجلديدة . 
  توفر األدوات واملوارد املادية والتكنولوجية . 
  م اإلبداعية ، وتيسري عملية التجديد تدريب كل األعضاءدف تنمية إمكانا. 

 : من العوامل اليت تعيق اإلبداع داخل املنظمة  – ٢
  م املبدعةوجود مدير غري مكترث ألفكار األفراد اجلديدة وإنتاجا . 
  نقص التدريب الالزم لتنمية املهارات الضرورية لألداء املتميز . 
 ل األفكار اجلديدة وجود ثقافة تنظيمية ال تقب . 
  البنية التنظيمية اجلامدة والبريوقراطية . 
  نقص احلوار واألنشطة اجلماعية . 
  قصور اعتماد األفراد على بعضهم البعض . 
  بيئة مادية غري مالئمة نتيجة للضوضاء واحلرارة واإلضاءة غري الكافية . 

  .ال توجد مكافأة جيدة لإلثابة على العمل اإلبداعي 
  

تطوير قادة مبدعني للمدارس : (( بعنوان  Norris and etal )هـ ١٤١٧(سة نوريس درا
  )) . املستقلة 

وهدفت الدراسة إىل مناقشة طبيعة اإلبداع ، واستكشاف إمكانية حتقيق اإلبداع للقيادات 
التعليمية املستقبلية يف برامج إعداد اإلداريني ، ووصف جوانب برنامج كروهوت املصمم 

  . إبداع القيادات التعليميةلزيادة 
  : ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 

إن برامج كوهورت مت تصميمها من أجل جماة التحديات ، فالبد أن تواجـه حنـو    )١
 . تطوير اإلبداعية للقيادات التعليمية املستقلة 
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القريـب يف   إن درجة جناح مثل هذه الربامج تتوقف على النتائج املتحصلة يف املستقبل )٢
 : حالة حتقق البنود التالية 

  أن يعمل املقرر الدراسي على حفظ إبداعية املشاركني من خالل : 
  أن تزيد الربامج من إبداعية أولئك املتصفني بالقدرة احلدسية . 
  أن تزيد الربامج من إبداعية أولئك املتصفني بالقدرة احلسية . 

  .داعية اليت مت تطويرها إىل مواقع العمل القدرة على نقل وحتويل املهارات اإلب 
  )) ات اإلبداع يف املنظمات السعوديةمعوق: (( واليت جاءت بعنوان ) م ١٩٩٩(دراسة هيجان 

  : وهدفت الدراسة إىل 
: حتديد عشرة معوقات لإلبداع يف املنظمات احلكومية السعودية ، ومن هذه املعوقـات      )١

، التمسك باألمناط املألوفة ، غياب جو احلرية،  عدم وضوح الرؤية ، اخلوف من الفشل
غياب الدوافع الداخلية لإلبداع ، عدم تشجيع املنظمة على اإلبداع ، اإلفراط يف مكافأة 
الناجح ، عدم مساندة العمل اجلماعي من قبل املنظمة ، االعتماد املفرط على اخلرباء ، مث 

 . عدم شيوع جو املرح والتسلية يف املنظمة 
التعرف على درجة وجود هذه املعوقات يف املنظمات السعودية باختالف نوع اجلهـات      )٢

 . اليت يعمل ا املديرون ، ومسمى الوظائف احلالية اليت يشغلوا 
إبراز موضوع اإلبداع بصفة عامة ، ومعوقات اإلبداع التنظيمي بصفة خاصة للباحـث      )٣

  . مام به واملدير العريب ، وحتفيظه على مواصلة االهت
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي ، كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة ، وطبقها على عينـة   

عشوائية طبقية من املديرين ، ومن يف مستواهم من املشرفني واإلداريـني العـاملني يف الـوزارات    
  .اض واملؤسسات العامة واملصاحل احلكومية املستقلة وشبه املستقلة يف مدينة الري

  
  : ومن أهم نتائج الدراسة 

أثبتت نتائج هذه الدراسة وجود املعوقات العشرة يف املنظمات السـعودية باسـتثناء     )١
معوق غياب الدوافع الداخلية لإلبداع ، مما يدل أن الثقافـة التنظيميـة للمنظمـات    

داع رغم السعودية ال تزال قاصرة أو عاجزة عن توفري املناخ املالئم لتشجيع وتعزيز اإلب
 . توافر الدوافع الداخلية لإلبداع لدى األفراد أو املديرين العاملني فيها 

ال تزال بيئات هذه املنظمات تركز على التمسك باألمناط واألسـاليب التقليديـة يف     )٢
وخاصـة   –العمل واليت متثل جوهر البريوقراطية ، كما أن تقدير مسامهات اخلربات 

 . ز معوقات اإلبداع يف هذه املنظمة متثل أبر –اخلرباء األجانب 
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أن معوقات اإلبداع يف املنظمات السعودية ختتلف باختالف نوع اجلهات اليت يعمل   )٣
ا املديرون السعوديون ومسمى الوظائف اليت يشغلوا فاملعوقات املرتبطـة بنـوع   

عدم  عدم وضوح الرؤية ، اخلوف من الفشل ،: اجلهات اليت يعمل ا املديرون كانت 
ح ، االعتماد املفـرط علـى   تشجيع املنظمة على اإلبداع ، اإلفراط يف مكافأة الناج

  . اخلرباء
تطبيقات أساليب اإلبداع اإلداري يف التنمية : (( واليت جاءت بعنوان  )هـ ١٤٢٠(دراسة فقيه 

  )) . تعليمية اإلدارية للقيادات التربوية النسائية يف مراحل التعليم العام مبنطقة مكة املكرمة ال
  : وهدفت الدراسة إىل 

 . حتليل واقع برامج التنمية اإلدارية للقيادات التربوية النسائية  )١
حتديد أساليب اإلبداع اإلداري اليت من شأا حتقيق التنمية اإلداريـة للقيـادات     )٢

  . التربوية النسائية بالتعليم العام مبنطقة مكة املكرمة 
وصفي يف دراسة العالقة بني أساليب تنميـة اإلبـداع اإلداري   وأستخدمت الباحثة املنهج ال

  والتنمية اإلدارية للقيادات التربوية النسائية ، كما استخدمت االستبانة كأداة للدراسة 
  : و من أهم نتائج الدراسة 

ضرورة إدخال أساليب اإلبداع يف تنمية اإلدارة ، حىت تستطيع املؤسسات اإلداريـة مواكبـة    – ١
  . ات اهلائلة من حوهلا التغري

  تدريب القيادات التربوية النسائية على اإلبداع اإلداري حيقق تنمية إدارية هلن يف جماالت متعددة  – ٢
  
  
  

العوامل املـؤثرة علـى السـلوك اإلداري    : (( واليت جاءت بعنوان ) م ٢٠٠٠( دراسة أيوب 
  )) . ية االبتكاري لدى املديرين يف قطاع البنوك التجارية السعود

  : وهدفت الدراسة إىل 
تسليط الضوء على أمهية السلوك اإلداري االبتكاري لدى املـديرين العـاملني يف    )١

 . البنوك التجارية ومستوى هذا السلوك االبتكاري لديهم 
التعرف على مدى االختالفات املوجودة يف السلوك االبتكاري لدى املديرين باختالف  )٢

اخلربة لديهم ، مث اإلشارة إىل بعض معوقات السلوك  مستوى التعليم ، وطول فترة
  . عاً لتجربتهم ورؤيتهم اخلاصة ااالبتكاري لدى املديرين تب
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واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي لتحقيق تلك األهداف ، كما استخدمت االستبانة كأداة 
بنـوك التجاريـة يف مدينـة    للدراسة ، وقامت بتطبيقها على عينة عشوائية من املديرين العاملني يف ال

  الرياض 
  : ومن أهم نتائج الدراسة 

أن مناخ العمل الذي يتضمن دعم االبتكار معنوياً ومادياً ، باإلضافة إىل العالقـة   )١
املتبادلة بني املديرين يف العمل مبا فيها من تفهم وتعاون ، قد تساهم يف تدعيم وتعزيز السلوك 

 . البنوك التجارية  اإلداري االبتكاري لدى املديرين يف
أن أسلوب املدير التقليدي يف التعامل مع املشكالت من خالل التزامـه باملعـايري    )٢

واإلجراءات والطرق املعروفة ، قد يساهم يف تثبيط السلوك االبتكاري لديه وإعاقتـه ، وأن  
اري املدير الذي يتبع السلوك االبتكاري رمبا هو ذلك املدير الذي يستخدم األسلوب االبتك

 . املناسب للتعامل مع املشكلة تبعاً للموقف وأبعاد املشكلة نفسها 
أن السلوك االبتكاري لدى املديرين خيتلف بـاختالف خصائصـهم الشخصـية     )٣

كاختالف مستوى التأهيل العلمي ومستوى اخلربة ، ويتجه حنو التزايد مع ارتفاع مسـتوى  
  . التأهيل العلمي واخلربة يف العمل البنكي 

عالقة السلوك القيادي باإلبداع اإلداري للمرؤوسني دراسـة  :  عن ) هـ ١٤٢٢(ة العنقري دراس
  .استطالعية على موظفي األجهزة احلكومية  

واستخدمت الباحثة أسلوب البحث املكتيب ، وأسلوب البحث الوصفي ، ومن أهم نتـائج  
  : الدراسة 

  . راسة ارتفاع يف مستوى اإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الد )١
: وجود عالقة ارتباطية إجيابية ذات داللة إحصائية بني كل من متغريات السلوك التاليـة   )٢

اهتمام القائد باملرؤوسني ، والصفات الشخصية للقائـد ، ودرجـة احلريـة املمنوحـة     
  . ع اإلداري للمرؤوسني من جهة أخرىللمرؤوسني من جهة ، وبني اإلبدا

لة إحصائية بني اهتمام القائد بالعمل واإلبداع اإلداري عدم وجود عالقة ارتباط ذات دال )٣
  . للمرؤوسني 

مهارات اإلبداع اإلداري كما يدركها مديرو املـدارس  :  بعنوان )  هـ١٤٢٣( دراسة املعلم   
  . االبتدائية ودورها يف تطوير األداء املدرسي 

يري املدارس االبتدائية التعرف على مهارات اإلبداع اإلداري ملد: وهدفت هذه الدراسة إىل 
ودورها يف تطوير األداء املدرسي ومساعدة مديري املدارس االبتدائية على تطوير أدائهم من 

  . خالل مهارات اإلبداع اإلداري لديهم 
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  : وتوصلت إىل العديد من النتائج من أمهها 
توجد مشكالت إدارية لدى مديري املدارس حسب رأي مشريف اإلدارة املدرسـية   )١

 . علمني وامل
يوجد تأثري مباشر للمهارات اإلبداعية يف تطوير األداء املدرسـي لـدى مـديري     )٢

 املدارس 
 . توجد معيقات حتد من ممارسة اإلبداع اإلداري  )٣

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينات الدراسة واملديرين واملشرفني واملعلمـني جتـاه حمـاور    
  .الدراسة الثالث 

بعنوان مهارات اإلبداع اإلداري الالزمة لقائـد  ) هـ١٤٢٦ -هـ ٢٥١٤( احلميدي  دراسة
هة نظرهم ومن وجهة نظر املشـرفني  ى مديرات املدراس الثانوية من وجالتغري ومدى توفرها لد

  . واملشرفات مبدينة الطائف نيالتربوي
ها لدى مـريي  هدفت الدراسة إىل التعرف على املهارات اإلبداعية الالزمة لقائد التغري ،ومدى توفر

ومديرات املدراس الثانوية من وجهة نظرهم ، والتعرف على أمهية الطرق واألسـاليب املسـتخدمة   
لتنمية املهارات اإلبداعية وإمكانية تطبيقها  وأمهية توفر مهارات اإلبداع لدى مـديري و مـديرات   

عرف على الفروق بـني  املدراس الثانوية من وجهة نظر املشرفني التربويني و املشرفات وكذلك  الت
  وجهيت نظر كل من املديرون و املديرات ،و املشرفني و املشرفات 

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ، وكما استخدمت االستبانة أداة للدراسة ، وقامـت  
بتطبيقها على مجيع مديري ومديرات املدراس  الثانوية ، واملشرفني  التربويني ، واملشرفات داخـل  

  .دينة الطائف م
ومت التوصل إىل العديد من النتائج من أمهها أنه يلزم توفر عدد من املهارات اإلبداعية لقائد التغري من 

  .جتاة االالطالقة ، واالحتفاظ ب، أصالة ، واملرونة : أمهها 
ال توجد بالطائف ، توفر مهارات اإلبداع الالزمة لقائد التغري لدى مديري ومديرات املدراس الثانوية 

فروق ذات داللة إحصائية بني املشرفني التربويني و املشرفات جتاه أمهية  توفر مهـارات اإلبـداع   
  .اإلداري لدى مديري ومديرات املدارس الثانوية 
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  : التعليق على الدراسات السابقة 
بداع أوردت الباحثة يف هذا الفصل عددآ من الدراسات السابقة يف جمال إدارة الذات و اإل

وقد الحظت الباحثة أن الكتابات باللغة العربية يف جمال ، اإلداري بكل من اللغتني العربية واإلجنليزية 
وتوضح الباحثة فيما يلي بعض املالحظات نتيجـة  . اإلبداع اإلداري أكثر منها يف جمال إدارة الذات 

  :اطالع  على تلك الدراسات  
بحث عن مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري ومـدرات  دراسة املعلم و عسريي يف ال اهتمت * 

التعليم العام ، وقد أوضحت أن هناك تأثري مباشر للمهارات اإلبداعية يف تطوير األداء املدرسي لدى 
  .مديري  املدارس 

أوضحت دراسة عساف و الدهان طبيعة اإلبداع وأمهيته وخصائصه و وكيفية حتقيقـة وتنظيمـه   *
  .ملنظمات اإلدارية املعاصرة وتنميه على مستوى ا

وقد شرحت دراسة خمامرة و الدهان أهم العوامل املؤثرة على اإلبداع كما يراها العاملون و الـيت  * 
  .تعيق منتنمية اإلبداع أو تقدمه حنو االمام

  .وأشارت دراسة احلقباين على أثر عدة متغريات على حتقيق اإلبداع اإلداري يف املنظمات* 
ة فقيه إىل التعرف على طرق وأساليب اليت تساعد يف تنمية التفكري اإلبداعي وأمهية وهدفت دراس* 

وخلصت دارسـة مـابيلى    *   .التدريب يف تنمية اإلبداع اإلداري لدى القيادات التربوية النسائية 
  ت وإيكفال إىل دراسة بيئة العمل والتعرف عليها ووضع معايري للبيئة اليت حتقق اإلبداع يف املنظما

وشرحت دراسة دو النكري ودراسة اهليجان ودراسة تويس ووينشال  معيقات العمليه اإلبـداعي  * 
وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة  بأا أوضحت مفهوم إدارت الذات وأيضـا اإلبـداع   

فى املسـحي   اإلداري وأمهيتهما و جماالما أسالبيهما و طرق تنميتهما واا تعتمد على املنهج الوص
ختتلف عنها يف اا حتاول معرفة العالقة بني إدارة الذات و األبداع اإلداري دخل األدارة املدرسية من 

  .وجهة نظر املديرات و مساعدات 
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  ٠منهج الدراسة: أوال
  ٠جمتمع الدراسة: ثانيا
  ٠الدراسة عينة: ثالثا
  ٠ةأداة الدراس: رابعا

  ٠صدق األداة: خامسا
  ٠ثبات األداة: سادسا

  ٠األساليب اإلحصائية: بعاسا
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 هيدمت
ـ  تناول هذا الفصل وصفاً لإلجراءات اليت مت تنفيذها من حيث حتديد منهج الدراسة،         ف وص

و بناء األداة املناسبة ، مث التحقق من الصدق والثبـات، حتديـد    و عينة الدراسة،  جمتمع الدراسة، 
  .األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل بيانات الدراسة والوصول إىل النتائج

     منهج الدراسة: أوال 
نهج ال يقتصر أن هذا املإىل ) " م ٢٠٠٣( املنهج الوصفي والذي أشار العساف مت استخدام 

على مجع البيانات وتبويبها وإمنا ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك ألنه يتضمن قدراً من التفسري هلـذه  
  .  ١٩٣ص " البيانات 

  :جمتمع الدراسة : ثانياُ 
ثـالث  يع مديرات املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة والبالغ عـددهن  تكون جمتمع الدراسة من مج

مجيع مساعدات مديرات املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة والبالغ عـددهن  و ، مديرة  ومخسون 
عينة عشوائية من معلمات املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة باإلضافة إىل  ، اثنان وتسعون مساعده 

  . معلمة) ١٧٠٧(والبالغ عددهن 
  أداة الدراسة : ثالثاً

  متها لطبيعة الدراسةء، ملالأداة هلذه الدراسةاستخدم  االستبانه مت 
  :االستبانه خطوات تصميم وبناء

   :بإتباع اخلطوات التاليه  االستبانه مت تصميم  وبناء   
  :ما يليه حتديد مصادر بناء االستبيان: أوالً 

اإلطالع على العديد من الدوريات واالت التربوية والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة  )١
  .حلالية مبشكلة الدراسة ا

 .االختصاص يف هذا اال لالستفادة من خربام  ىمقابلة جمموعة من ذو )٢
  :وهي  : هحتديد أهداف االستبيان )٣
  .التعرف على درجة ممارسة إدارة الذات لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة -١
املرحلة الثانوية مبدينـة مكـة    التعرف على درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديرات مدارس.٢

  . املكرمة
  .إدارة الذات لدى جمتمع الدراسة واإلبداع اإلداري لديهن ممارسة  التعرف على العالقة بني درجة.٣
الدراسة تبعا ملـتغريات الدراسـة    عينةالكشف عن االختالفات بني متوسطات استجابات أفراد . ٤
  )).ـ احلالة االجتماعية التعليميف  املؤهل العلمي ـ سنوات اخلربةالوظيفة ـ ((



 ٧٢

  : بناء االستبانة : ثانياً 
ويف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة،  بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالا 

واخلطوات السابق ذكرها قامت الباحثة بصياغة االستبانة يف صورا األولية ومت عرضها على سعادة 
وبعد إبداء رأيه ومالحظاته ، كان من توجيهات سعادته عرضها على جمموعه املشرف على الدراسة 

  . من احملكمني من ذوى االختصاص واخلربة وذلك لتحكيمها
  : االستبانة يف صورا األولية على جزأين أساسيني مها  وقد احتوت
نس، املؤهل الوظيفة، اجل(  :معلومات عامة عن عينة الدراسة من حيثاشتمل على :  اجلزء األول

   ).العلمي، سنوات اخلربة يف التعليم، احلالة االجتماعية 
  : عبارة وزعت على حمورين كالتايل على أربع وأربعني مشل ا: اجلزء الثاين        

  :عبارة توزعت كالتايلأربع وعشرين اشتمل على و إدارة الذات   :احملور األول
  .عبارات  مخس  اشتمل على: التخطيط        - أ

  .عبارات  أربع اشتمل على : إدارة الوقت       -  ب
  .عبارات ست اشتمل على : الثقة بالنفس       -  ت
   .عبارات مخساشتمل على : التوازن       -  ث
   .عبارات أربعاشتمل على : االتصال       - ج

  :عبارة توزعت كالتايل عشرين اشتمل على و اإلبداع اإلداري  :احملور الثاين
  .عبارات  مخس اشتمل على: األصالة       - أ

  .عبارات  أربع  اشتمل على : املرونة       -  ب
  .عبارات  ست اشتمل على : املخاطرة        -  ت
  .عبارات  أربع اشتمل على : الطالقة       -  ث

  : االستبانة يف صورا النهائية على جزأين أساسيني مها  وبعد التحكيم احتوت
الوظيفة، اجلنس، املؤهل (  :حيث معلومات عامة عن عينة الدراسة من اشتمل على : اجلزء األول

   ).العلمي، سنوات اخلربة يف التعليم، احلالة االجتماعية 
  : عبارة وزعت على حمورين  أربعني على مشل ا : اجلزء الثاين        

  :كالتايل زعتوعبارة  ثالث وعشريناشتمل على و إدارة الذات   :احملور األول
  )٥-١(ات وتأخذ األرقام من عبار مخس اشتمل على : التخطيط        - ح
  )٩-٦(عبارات وتأخذ األرقام من  أربع اشتمل على : إدارة الوقت       - خ
  )١٥-١٠(عبارات وتأخذ األرقام من  ستاشتمل على : الثقة بالنفس       - د



 ٧٣

  )١٩-١٦(عبارات وتأخذ األرقام من أربع اشتمل على : التوازن       - ذ
  )٢٣-٢٠(األرقام من  عبارات وتأخذ أربعاشتمل على : االتصال       - ر

  :عبارة وزعت كالتايل سبع عشر اشتمل على و اإلبداع اإلداري  :احملور الثاين
  )٢٨-٢٤(عبارات وتأخذ األرقام من  مخساشتمل على : األصالة       - ج
  )٣٢-٢٩(عبارات وتأخذ األرقام من  أربعاشتمل على : املرونة       - ح
  )٣٦-٣٣(األرقام من  عبارات وتأخذأربع اشتمل على : املخاطرة        - خ
  )٤٠-٣٧(عبارات وتأخذ األرقام من  أربع اشتمل على : الطالقة       - د

مقياس ليكرت اخلماسي يف اجلانب األيسر أمام كل عبارة لقياس درجة املمارسـة  ومت استخدم 
  :كما يف الشكل التايل 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة

دقـة  حتدد مديرة املدرسة أهدافها بكـل  
 ووضوح

          

   
) ٥(حبيث يعطى الدرجة    ملقياس ليكرت اخلماسي مت حتديد درجة االستجابة وفقاًو

) ٢(لالستجابة أحيانا و الدرجة ) ٣(لالستجابة غالبا و الدرجة ) ٤(لالستجابة دائما والدرجة 
     .لالستجابة أبدا) ١(لالستجابة نادرا و الدرجة 

  :ار التايل للحكم على درجة املمارسةوعلى ذلك مت استخدام املعي
  أبدا(درجة تكون درجة املمارسة )  ١.٨( إىل ) ١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من.(  
  درجة تكون درجة املمارسـة  )  ٢.٦٠( إىل ) ١.٨١(إذا كان قيمة املتوسط احلسايب من

  ) .نادرا(
  رجة تكون درجة املمارسـة  د)  ٣.٤٠( إىل ) ٢.٦١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من

  ).أحيانا(
  درجة تكون درجة املمارسـة  ) ٤.٢٠( إىل ) ٣.٤١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من

  ).غالبا(
  درجة تكـون درجـة املمارسـة    ) ٥( إىل ) ٤.٢١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من

 ).دائما(
  
  



 ٧٤

  :الدراسة أداة  صدق وثبات:  ثالثاً
  األداةصدق :  )١
عرضها على سعادة املشرف على الرسالة والذي مت االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراا بعد      

يف صورا األولية على جمموعة من عرضت ، مث  أوصى بإجراء بعض التعديالت على فقرات االستبانة
 امعة أم القرىمن السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جب كمني من ذوي االختصاص واخلربةاحمل

قبـل التحكـيم   و تصدر االستبانة . واحد لحق رقمامل   أربعة عشر حمكما بلغ عدد احملكمني قد، و
التكـرم  طلب من احملكمني يوأسئلتها مني يوضح مشكله وأهداف الدراسة وخطاب موجه إىل احملك

فقرة من فقراا إبداء آرائهم ومالحظام حول فقرات االستبانة وذلك من حيث مدى ارتباط كل ب
باحملور الذي تنتمي إليه ، ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية ومالئمتها لتحقيق اهلدف 
الذي وضعت من أجله ، واقتراح طرق حتسينها وذلك باحلذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غري 

ئمته وبعـد اسـتعادة النسـخ    ، وكذلك النظر يف تدرج املقياس ومدى مال ما ورد مما يرونه مناسباً
ف أو إضـافة  حـذ مت احملكمة مت تعديل بعض فقرات االستبانة يف ضوء آراء احملكمني ومالحظام و

    .بعضهاإعادة ترتيب و بعض الفقرات 
  : ثبات األداه :  )٢
يعطي املقياس نفس النتائج إذا ما : " بأنه ) م١٩٩٨(ثبات األداة كما يرى عبيدات وآخرون    

ولكي يتم التأكد من ثبات االستبانة قامـت   . ١٩٨ص" فراد ويف نفس الظروف لى نفس األأعيد ع
  : الباحثة باستخدام الطرق التالية 

  : حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ      -أ
عبارة  ٤٠معامل ألفا كرونباخ لعبارات الدراسة والبالغة _مت حساب معامل الثباتحيث 

، ) عبارة ١٧(ومهارات اإلبداع اإلداري ) عبارة ٢٣(دارة الذات موزعة على حمورين، مبادئ إ
وهي قيمة مرتفعة جداً وتدل على ثبات ) ٠.٩٦(ووجد أن معامل ألفا كرونباخ للمقياس الكلي 

، بينما بلغت ) ٠.٩٢(وكان معامل ألفا كرونباخ حملور مهارات إدارة الذات . عبارات االستبانة
  .) ٧( كما يتضح من اجلدول التايل رقم  يحملور اإلبداع اإلدار) ٠.٩٥(

  
  
  
  
  



 ٧٥

  معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ): ١(جدول رقم 
 قيمة الفا كرونباخ احملاور

 ٠.٩٢ إدارة الذات: احملور األول

 ٠.٩٥ اإلبداع اإلداري: احملور الثاين

 ٠.٩٦ املقياس الكلي
  : حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي     -ب

ك عن طريق حساب معامل ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية وذل
مجيع معامالت  أن) ٩( واجلدول رقم ) ٨(اجلدول رقم ويتضح منللمحور الذي تنتمي إليه 

مما يدل االتساق الداخلي ) ٠.٠١(االرتباطات إجيابية ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى 
  ).جة مرتفعة للمحور الذي تنتمي إليهأي تنتمي بدر(للعبارات 

  معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي حملور إدارة الذات): ٢(جدول رقم 
 االرتباط معامل إدارة الذات عبارات حمور  م
أهدافها بكل دقة و وضوح  حتدد مديرات املدرسة 1  .684** 
 **709. ختصص مديرة املدرسة وقتا للتخطيط يف عملها اليوم 2
 **664. تضع مديرة املدرسة قائمة عمل يومية مرتبه حبسب األمهية  3
األهم على املهم يف عملها   تقدم مديرة املدرسة 4 - .686** 
 **704. تتسم أهداف مديرة املدرسة العملية بالواقعية 5
 **702. تشارك مديرة املدرسة منسوبات املدرسة يف حتديد زمن إجناز األعمال 6
يف الوقت  واالجتماعات  مديرة املدرسة على الوصول للعملحترص  7

 **632. احملدد

احملددة األوقاتحترص مديرة املدرسة على بدء مهامها وعلى إائها يف  8  .683** 
 **247.  تفوض مديرة املدرسة بعض صالحياا للعامالت اللوايت يعملن معها 9

ملناسبة عند التحدث يف موضوع تستطيع مديرة املدرسة اختيار الكلمات ا 10
 **623. ما 

 **699. تتقبل مديرة املدرسة النقد الذايت البناء 11
 **739. تسعى مديرة املدرسة دائما لألفضل 12
ة و الشجاعة يف املواقف الصعبةئيتخذ مديرة املدرسة القرارات اجلرت 13  .730** 



 ٧٦

ند مواجهة املشكالتتستطيع مديرة املدرسة التحكم يف انفعاالا ع  14  .590** 
 **533. تبين مديرة املدرسة عالقات اجتماعية بكل سهولة 15
 **235. للمشتتات اخلارجية تأثري ضعيف على أداء أعمال مديرة املدرسة 16
ومتطلبات العمل   توازن مديرة املدرسة بني واجباا االجتماعية 17  .730** 
االجتماعية للعامالت تشارك مديرة املدرسة يف األنشطة 18  .606** 
 **517. تنجز مديرة املدرسة كافة أعماهلا أثناء الدوام الرمسي 19
  تعطى مديرة املدرسة العالقات الرمسية األمهية الكربى يف حتقيق الكفاءة 20

 **423. يف العمل

 **679. تراعي مديرة املدرسة مستويات اآلخرين عند احلديث عن موضوع ما  21
رص مديرة املدرسة على اإلصغاء باهتمام ملا يقوله اآلخرينحت 22  .677** 
23 

 **718. جتتهد مديرة املدرسة يف صياغة الرسالة اليت ترغب يف إيصاهلا لآلخرين

  ٠.٠١تعين داللة إحصائية عند مستوى ** 



 ٧٧

  معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي حملور اإلبداع اإلداري): ٣(جدول رقم 
  االرتباط معامل اإلبداع اإلداري بارات مهاراتع  م

لتجديد أفكار اآلخرين السابقةاً تسعى مديرة املدرسة دائم 24  .746** 
 **750. تبحث مديرة املدرسة باستمرار عن األفكار واإلبداعات 25
من االبتكار بشئاليت تواجهها  تحتاول مديرة املدرسة حل املشكال 26  .819** 
يرة املدرسة بعض األساليب الروتينية عند احلاجةتتجاهل مد 27  .670** 
تفاجئ مديرة املدرسة العامالت معها بأفكار جديدة حول طرق إجناز  28

 **690. األعمال

 **756. تتكيف مديرة املدرسة بكل سهولة مع العامالت باملدرسة 29
 **745. متارس مديرة املدرسة املرونة يف تطبيق القوانني والتعليمات 30
 **792. تعاجل مديرة املدرسة املشكالت اليت تواجهها بأكثر من طريقة 31
مديرة املدرسة يف أداء عملها عن األساليب التقليدية   تبتعد 32  .777** 
والقوانني مىت ما تطلب املوقف    تتخلى مديرة املدرسة عن األنظمة 33

 **536. ذلك

ت اجلديدة بعد جتريبهاتتبىن مديرة املدرسة أفكار العامال 34  .685** 
 **757. تسارع مديرة املدرسة إىل تنفيذ األفكار اجلديدة يف جمال العمل 35
تعيد مديرة املدرسة حماولة حل املشكالت يف حال عدم حلها من أول  36

 **739. مرة

 **794. تعتمد مديرة املدرسة على أسلوب املناقشة عند مواجهة املشكالت 37
مديرة املدرسة مبرونة يف املواقف الطارئة تتصرف 38  .798** 
 **802. تتطرح مديرة املدرسة دائما مقترحات عديدة حلل أى مشكلة  39
لتضمن حتقيق   توزع مديرة املدرسة األعمال على أكثر من عاملة 40

 **590. أفضل النتائج

  ٠.٠١تعين داللة إحصائية عند مستوى ** 
ات وبالتايل نستنتج أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثب من طرق الثبات السابقة،و

  .والوثوق االدراسة نتائج ميكن االعتماد على 
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  :الدراسة أداةإجراءات تطبيق :اً رابع
بعد مراجعة أداة الدراسة بعد حتكيمها من احملكمني وعرضها على سعادة املشرف  )١

ا النهائية على هذه الدراسة مت إقرار األداة يف صور.  
مت احلصول على خطاب من سعادة رئيس قسم اإلدارة التربوية موجه لسعادة عميد  )٢

  .االستبانه كلية التربية يتضمن طلب السماح بتطبيق
مت احلصول على خطاب من سعادة عميد كلية التربية موجه لسعادة مدير عام  )٣

 االستبانه للسماح بتطبيق  اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بنمطقة مكة املكرمة
   .فرداً ٣٤٥مت توزيع اداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم  )٤
من % )  ٩٠.١٤( صاحلة للتطبيق متثل مانسبته ) ٣١١(ماجمموعه  مت إستعادة  )٥

االستبانات املوزعة بعد إستبعاد مامل يكتمل  منها وهي نسبة صاحلة للوثوق ا كما 
 ) ١٠( ول التايل رقم يتضح من اجلد

  )٤(جدول رقم 
  الدراسة ستبانات املوزعة على أفراد عينةعدد اإل

 الوظيفة
االستبيانات  عدد أفراد اتمع

 املوزعة
االستبيانات 

 املستلمة
 النسبة املئوية

 %٨٨.٨٨ ١٩٠ ٢١٤        ١٧٠٧ معلمة
 %٩٠.٢ ٨٣ ٩٢ ٩٢ مساعدة مديرة
 %٧١.٦ ٣٨ ٥٣ ٥٣ مديرة مدرسة

٩٠.١٤ ٣١١ ٣٤٥ ١٨٥٢ موعا% 
   :وصف خصائص جمتمع الدراسة: اً خامس

ونظراً لصعوبة . تطبيق الدراسة على مجيع أفرادهامت فيما يتعلق باملديرات ومساعدات املديرات،      
اختيار عينة عشوائية تكونت مـن   مت  تطبيق أداة هذه الدراسة على مجيع أفراد جمتمعها من املعلمات

  .ةمعلم) ٢١٤(
وما مل يسترجع منها بلغ ) غري املكتمل(استبعاد غري الصاحل منها مت وبعد مجع االستبيانات، 

    .استبانه) ٣١١(جمموع االستبيانات املستكملة اليت أدخلت يف عملية التحليل اإلحصائي 
  :الدراسة من خالل االستبيانات املكتملة أفراد عينة ()ويصف اجلدول التايل رقم
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  الدراسة أفراد عينة الذي يصف خصائص ) ٥(قم اجلدول ر

النسبة   التكرار  اخلاصية  املتغري  م
  املئوية

  الوظيفة  ١
  ٦١.١ ١٩٠  معلمة

 ٢٦.٧ ٨٣  مساعدة
 ١٢.٢ ٣٨  مديرة

 ١٠٠ ٣١١  اموع

  املؤهل العلمي  ٢

 ١.٣ ٤  دبلوم
 ٩٠.٤ ٢٨١  بكالوريوس
 ٦.٤ ٢٠  ماجستري
 ١.٩ ٦  دكتوراه

 ١٠٠ ٣١١  اموع

  سنوات اخلربة يف التعليم  ٣

 ٤٥ ١٤٠ أقل من مخس سنوات
 ٣٩.٥ ١٢٣ سنوات١٠إىل أقل من ٥من 
 ٩ ٢٨ سنة ١٥إىل أقل من  ١٠من 

 ٥.٨ ١٨ سنة وأكثر ١٥
 ٠.٦ ٢ غري حمدد

 ١٠٠ ٣١١  اموع

  احلالة االجتماعية  ٤

 ٦٨.٨ ٢١٤  متزوجة
 ٢٢.٥ ٧٠  غري متزوجة

 ٧.٤ ٢٣  مطلقة
 ٠.٦ ٢  أرملة

 ٠.٦ ٢  غري حمدد
 ١٠٠ ٣١١  اموع

من أفراد عينة ) %٦١.١(هي ) املعلمات(نسبة عينة الدراسة من يتضح أن )  ١١( ومن اجلدول رقم 
دراسـة مـن   ، نسبة عينة ال) %٢٦.٧(هي ) مساعدات املديرات(الدراسة، نسبة عينة الدراسة من 

من أفراد عينة الدراسة، ) %١.٣) (دبلوم ( ة املؤهل العلمي نسب  ، وأن )%١٢.٢(هي ) املديرات(
نسـبة عينـة     ،وأن ) %١.٩(، والدكتوراه )%٦.٤(ستري ، واملاج)%٩٠.٤) (البكالوريوس(و 
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) %٣٩.٥(هي ) سنوات١٠إىل أقل من ٥من (و من ) %٤٥(هي ) أقل من مخس سنوات(الدراسة 
، كما وجـد  )%٥.٨(هي ) سنة وأكثر ١٥(و من ) %٩(هي ) سنة١٥إىل أقل من ١٠من (و من 

) %٦٨.٨(هي ) متزوجة(نسبة عينة الدراسة  ، وأن حيددن سنوات اخلربة يف التعليم  مل) %٠.٠٦(
، كما وجـد  )%٠.٦(هي ) أرملة(و ) %٧.٤(هي ) مطلقة(و ) %٢٢.٥(هي ) غري متزوجة(و 
  .ن سنوات اخلربة يف التعليممل حيدد) %٠.٠٦(

  :إلحصائيةاألساليب ا: سادساًًًً
يف حتليلها لبيانات هذه الدراسة برنامج احلزمة فقد استخدمت الباحثة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة 
  :   واستخراج النتائج وفقاً لألساليب اإلحصائية التالية ) SPSS(اإلحصائية للربامج االجتماعية 

  ت األوليةالتكرارات والنسب املئوية لوصف جمتمع الدراسة بالنسبة للمعلوما. ١
املتوسط احلسايب وذلك حلساب القيمة اليت يعطيها أفراد عينة الدراسة لكل عبارة أو جمموعة من . ٢

  ).احملور(العبارات 
  .الدراسةعينة أفراد للمقارتة بني متوسطات استجابات ) ت ( اختبار . ٣
  .معامل إرتباط بريسون حلساب العالقة بني إدارة الذات و اإلبداع اإلداري. ٤
 استجابات أفراد عـني الدراسـة تبعـاً   حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق بني متوسطات  -٥

  .، املؤهل العلمي ، سنوات اخلربة يف التعليم ، احلالة االجتماعية ةالوظيف: للمتغريات املستقلة التالية 
  .االتساق الداخلي للثبات. ٦  . معامل الفا كرونباخ للثبات. ٥
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 بعالفصل الرا
  عرض ومناقشة النتائج

من خالل اإلجابة    عرض النتائج اليت مت احلصول عليها مث مناقشة هذه النتائجمت يف هذا الفصل      
  : على تساؤالت الدراسة وذلك على النحو التايل 

  : األولالسؤال إجابة 
كرمة من وجهة ما درجة ممارسة إدارة الذات لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة امل(

  )نظر عينة الدراسة ؟
لإلجابة على ذلك مت استخدام، النسب املئوية واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، 
والترتيب النسيب للعبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية 

  :ايب العام هلذه العبارات، كالتايلمبدينة مكة املكرمة، وكذلك حساب املتوسط احلس
  جمال التخطيط: أوال

  ):٦(جدول رقم 
عينة أفراد الستجابات  النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب

  التخطيطجمال الدراسة حول 
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العبارة  م

 0.75 4.33  هم يف عملهاتقدم مديرة املدرسة األهم على امل  ١
 0.78 4.31  حتدد مديرة املدرسة أهدافها بكل دقة و وضوح  ٢
 0.78 4.29  تتسم أهداف مديرة املدرسة العملية بالواقعية  ٣
 0.79 4.24  عملها اليومي  وقتا للتخطيط يف  ختصص مديرة املدرسة  ٤
قائمة عمل يومية مرتبـه حبسـب     تضع مديرة املدرسة  ٥

 0.82 4.12  األمهية

 0.75 4.26 املتوسط العام ال التخطيط
أن املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة حول جند  ) ٦(نتائج اجلدول رقم  ومن

درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالتخطيط لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينـة مكـة   
وهـي  ) ٥ – ٤.٢١( خلامسة ملقياس ليكرت اخلماسي ة اـو يقع ضمن الفئ) ٤.٢٦( املكرمة هو 

لوحظ أيضا وجود اختالفات يف درجة استجابة أفراد عينـة   و )دائما(الفئة اليت تشري إىل االستجابة 
الدراسة بالنسبة للعبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالتخطيط لدى مـديرات  
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( كة املكرمة، حيث تراوحت متوسطات استجابات عينة الدراسة من مدارس املرحلة الثانوية مبدينة م
وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الرابعة واخلامسة ملقيـاس ليكـرت   )  ٤.٣٣ – ٤.١٢

اخلماسي والاليت تشرن إىل االستجابة غالبا و دائما وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه 
    :ليا كالتايلالعبارات ترتيبا تناز

عبارات كانت االستجابة عليها بدرجة دائما وجاءت بالترتيب من األوىل  أربع وجد ت -  
إىل الرابع من بني العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالتخطيط لدى مـديرات  

درسة األهم ا على املهـم يف  تقدم مديرة امل(العبارة  :مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي
وجاءت يف الترتيب األول، مث العبارة )  ٤.٣٣( مبتوسط حسايب )٤(واليت متثلها العبارة رقم ) عملها

بالترتيب الثـاين  واحد واليت متثلها العبارة رقم  ) حتديد مديرة املدرسة أهدافها بكل دقة و وضوح(
والـيت متثلـها    ) ديرة املدرسة العملية بالواقعيةتتسم أهداف م(، مث العبارة )٤.٣١(مبتوسط حسايب 

و العبارة ).  ٤.٢٩( جاءت بالترتيب الثالث حيث كان املتوسط احلسايب يساوي مخس العبارة رقم 
جـاءت  أثنان ارة رقم ـواليت متثلها العب ) عملها اليومي  وقتا للتخطيط يف  ختصص مديرة املدرسة(

  ). ٤.٢٤( ي بالترتيب الرابع مبتوسط حسايب يساو
وجد عبارة واحدة فقط كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا وجاءت بالترتيب اخلامس ت -

من بني العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالتخطيط لدى مديرات مـدارس  
ومية مرتبه حبسب قائمة عمل ي  تضع مديرة املدرسة(املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي العبارة 

  ). ٤.١٢( مبتوسط حسايب )٣(واليت متثلها العبارة رقم ) األمهية
مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بـالتخطيط لـدى   

عبارات ومن خالل استجابات مخس  مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 
 عبارات، و بدرجة غالبا علـى عبـارة  أربع سة لوحظ وجود استجابة بدرجة دائما على عينة الدرا

أي أن ممارسة إدارة )  ٤.٢٦( اوي ـايب العام يسـط احلسـوحمصلة ذلك أن قيمة املتوس. واحدة
  .الذات اليت تتعلق بالتخطيط لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة دائما
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   جمال إدارة الوقت: اثاني
  )٧(جدول رقم 

عينة أفراد الستجابات  النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب
  الدراسة حول جمال إدارة الوقت

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العبارة  م

حترص مديرة املدرسة على الوصول للعمل واالجتماعات   ١
 ٠.٧٦ ٤.٣٩  دديف الوقت احمل

وإائها   مديرة املدرسة على بدء مهامها وعلى  حترص(  ٢
 ٠.٧٤ ٤.٣٢  يف األوقات احملدد

منسوبات املدرسة يف حتديد زمن   تشارك مديرة املدرسة  ٣
 ٠.٩٣ ٤.١٣  إجناز األعمال

  مديرة املدرسة بعض صـالحياا للعـامالت    تفوض  ٤
 ١.٠٨  ٣.٦٦  معها  اللوايت يعملن
 0.88 4.13  إدارة الوقتسط العام ال املتو

أن املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة حول  جند ) ٧(نتائج اجلدول رقم  ومن
درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بإدارة الوقت لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكـة  

وهـي  ) ٤.٢١ – ٣.٤١( ملقياس ليكرت اخلماسي و يقع ضمن الفئة الرابعة ) ٤.١٣( املكرمة هو 
  ). غالبا(الفئة اليت تشري إىل االستجابة 

لوحظ أيضا وجود اختالفات يف درجة استجابة أفراد عينة الدراسة بالنسبة للعبارات اليت و         
ة مبدينة تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بإدارة الوقت لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوي

وهـذه  )  ٤.٣٩ – ٣.٦٦( مكة املكرمة، حيث تراوحت متوسطات استجابات عينة الدراسة من 
املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الرابعة واخلامسة ملقياس ليكرت اخلماسي والـاليت تشـرن إىل   

رتيبـا تنازليـا   االستجابة غالبا و دائما وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات ت
  :كالتايل
كانت االستجابة عليها بدرجة دائما وجاءت بالترتيب من األول إىل الثـاين   تان عبار وجد ت -

من بني العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بإدارة الوقت لدى مديرات مدارس 
يرة املدرسة علـى الوصـول للعمـل    حترص مد(العبارة  :املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي
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وجـاءت يف  )  ٤.٣٩( مبتوسط حسايب )٧(واليت متثلها العبارة رقم ) واالجتماعات يف الوقت احملدد
) وإائها يف األوقات احملدد  مديرة املدرسة على بدء مهامها وعلى  حترص(الترتيب األول، مث العبارة 

  ).٤.٣٢(اين مبتوسط حسايب بالترتيب الث)  ٨(واليت متثلها العبارة رقم  
كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا وجاءت بالترتيب من الثالث إىل الرابع  تان عبار وجد ت - 

من بني العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بإدارة الوقت لدى مديرات مدارس 
منسوبات املدرسة يف حتديد   ارك مديرة املدرسةتش(العبارة   :املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي

جاءت بالترتيب الثالث حيث كـان املتوسـط   )  ٦(واليت متثلها العبارة رقم  ) زمن إجناز األعمال
اللوايت   مديرة املدرسة بعض صالحياا للعامالت  تفوض(ارة ـو العب).  ٤.١٣( احلسايب يساوي 

( لرابع مبتوسـط حسـايب يسـاوي    جاءت بالترتيب ا)  ٩(م واليت متثلها العبارة رق ) معها  يعملن
٣.٦٦.(  

مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بإدارة الوقت لـدى  
عبارات ومن خالل استجابات أربع مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 

. تـان  عبار ، و بدرجة غالبا علـى تان جابة بدرجة دائما على عبارعينة الدراسة لوحظ وجود است
أي أن ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق )  ٤.١٣( وحمصلة ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي 

  .بإدارة الوقت لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا
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  جمال الثقة بالنفس: ثالثا
  )٨(جدول رقم 

عينـة  أفراد الستجابات  بالنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتي 
  الدراسة حول جمال الثقة بالنفس

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العبارة  م

 ٠.٧٢ ٤.٤٥  لألفضل  مديرة املدرسة دائما  تسعي  ١
كلمات املناسبة عنـد  إختيار ال  مديرة املدرسة  تستطيع  ٢

 ٠.٦٢ ٤.٤٤  التحدث يف موضوع ما
تتخذ مديرة املدرسة القرارات اجلريئـة والشـجاعة يف     ٣

 ٠.٩١ ٤.١  املواقف الصعبة
تستطيع مديرة املدرسة التحكم يف انفعاالا عند مواجهة   ٤

 ٠.٨٤ ٤.٠٨  املشكالت
 ٠.٩٢ ٤.٠٥  البناء  النقد الذايت  تتقبل مديرة املدرسة  ٥
 ٠.٨٤  ٤.٠١  تبين مديرة املدرسة عالقات اجتماعية بكل سهولة  ٦

 0.81 4.19 املتوسط العام ال الثقة بالنفس
أن املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة حول  جند ) ٨(نتائج اجلدول رقم  ومن

الثانوية مبدينة مكـة  درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالثقة بالنفس لدى مديرات مدارس املرحلة 
وهـي  ) ٤.٢٠ – ٣.٤١( و يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي ) ٤.١٩( املكرمة هو 

  ). غالبا(الفئة اليت تشري إىل االستجابة 
لوحظ أيضا وجود اختالفات يف درجة استجابة أفراد عينة الدراسة بالنسبة للعبارات الـيت  و        

الذات اليت تتعلق بالثقة بالنفس لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة تقيس درجة ممارسة إدارة 
وهـذه  )  ٤.٤٥ – ٤.٠١( مكة املكرمة، حيث تراوحت متوسطات استجابات عينة الدراسة من 

املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الرابعة واخلامسة ملقياس ليكرت اخلماسي والـاليت تشـرن إىل   
دائما وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات ترتيبـا تنازليـا   االستجابة غالبا و 

   :كالتايل
كانت االستجابة عليها بدرجة دائما وجاءت بالترتيب من األول إىل الرابع مـن  تان عباروجد ت - 

مـدارس   بني العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالثقة بالنفس لدى مـديرات 
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واليت متثلها ) لألفضل  مديرة املدرسة دائما  تسعي(العبارة  :املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي
  تسـتطيع (وجاءت يف الترتيب األول، مث العبـارة  )  ٤.٤٥( مبتوسط حسايب )  ١٢( العبارة رقم 

اليت متثلها العبـارة رقـم   و )  إختيار الكلمات املناسبة عند التحدث يف موضوع ما  مديرة املدرسة
  ). ٤.٤٤(بالترتيب الثاين مبتوسط حسايب ) ١٠(

عبارات كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا وجاءت بالترتيب مـن الثالـث إىل   أربع وجد ت -
السادس من بني العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالثقة بالنفس لدى مديرات 

تتخذ مديرة املدرسة القـرارات اجلريئـة   (العبارة  :لثانوية مبدينة مكة املكرمة وهيمدارس املرحلة ا
جاءت بالترتيب الثالث حيث كـان  )  ١٣(واليت متثلها العبارة رقم  ) والشجاعة يف املواقف الصعبة

تستطيع مديرة املدرسة التحكم يف انفعاالا عنـد  (ارة ـو العب).  ٤.١( املتوسط احلسايب يساوي 
( جاءت بالترتيب الرابع مبتوسط حسايب يساوي )  ١٤(واليت متثلها العبارة رقم  ) واجهة املشكالتم

جـاءت  )  ١١( واليت متثلها العبارة رقم ) البناء  النقد الذايت  تتقبل مديرة املدرسة(العبارة ).  ٤.٠٨
عالقات اجتماعية بكل تبين مديرة املدرسة (، العبارة ) ٤.٠٥( يف الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب 

  .يف الترتيب السادس) ٤.٠١( مبتوسط حسايب )  ١٥( واليت متثلها العبارة رقم ) سهولة
مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالثقة بالنفس لـدى  

ن خالل استجابات عبارات ومست مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 
 أربـع  و بدرجة غالبـا علـى    ، تان ود استجابة بدرجة دائما على  عبارعينة الدراسة لوحظ وج

أي أن ممارسة إدارة الذات )  ٤.١٩( وحمصلة ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي . عبارات
  .ة املكرمة بدرجة غالبااليت تتعلق بالثقة بالنفس لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مك
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  جمال التوازن: رابعا
  )٩(جدول رقم 

عينـة  أفـراد  الستجابات  النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب 
  الدراسة حول جمال التوازن

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العبارة  م

عية ومتطلبات توازن مديرة املدرسة بني واجباا االجتما  ١
 ٠.٧٨ ٤.٠٨   العمل

 ٠.٧١ ٤.٠٦  تنجز مديرة املدرسة كافة أعماهلا أثناء الدوام الرمسي  ٢
 ٠.٨٦ ٤.٠٢  تشارك مديرة املدرسة يف األنشطة االجتماعية للعامالت  ٣
أداء أعمـال    ضعيف على  تأثري  للمشتتات اخلارجية  ٤

 ٠.٩٣ ٣.٤٨  مديرة املدرسة
 0.82 3.91 توازناملتوسط العام ال ال

  
أن املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة حول  جند ) ٩(نتائج اجلدول رقم  ومن

درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالتوازن لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة 
وهي الفئة اليت ) ٤.٢٠ – ٣.٤١( و يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي  )٣.٩١( هو 

  ). غالبا(تشري إىل االستجابة 
لوحظ أيضا وجود اختالفات يف درجة استجابة أفراد عينة الدراسة بالنسبة للعبارات اليت و         

تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالتوازن لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة 
وهـذه  )  ٤.٠٨ – ٣.٤٨( اوحت متوسطات استجابات عينة الدراسـة مـن   املكرمة، حيث تر

املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي واليت تشري إىل االستجابة غالبا، 
  :وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات ترتيبا تنازليا كالتايل

درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالتوازن لدى مديرات مـدارس   عبارات اليت تقيسأربع  -
املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا وجاءت بالترتيب من األوىل 

والـيت  )   توازن مديرة املدرسة بني واجباا االجتماعية ومتطلبات العمل(العبارة  :إىل الرابع كالتايل
تنجـز  (وجاءت يف الترتيب األول، مث العبارة )  ٤.٠٨( مبتوسط حسايب )  ١٧( لها العبارة رقم متث

بالترتيـب الثـاين   )  ١٩(واليت متثلها العبارة رقم  ) مديرة املدرسة كافة أعماهلا أثناء الدوام الرمسي
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واليت  ) للعامالت تشارك مديرة املدرسة يف األنشطة االجتماعية(، مث العبارة )٤.٠٦(مبتوسط حسايب 
و ).  ٤.٠٢( جاءت بالترتيب الثالث حيث كان املتوسط احلسايب يساوي )  ١٨(متثلها العبارة رقم 

واليت متثلها العبارة رقم  ) أداء أعمال مديرة املدرسة  ضعيف على  تأثري  للمشتتات اخلارجية(العبارة 
  ). ٣.٤٨( جاءت بالترتيب الرابع مبتوسط حسايب يساوي )  ١٦(

مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلـق بـالتوازن لـدى    
عبارات ومن خالل استجابات )  ٤( مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 
وحمصلة ذلـك أن قيمـة   . اراتـعينة الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة غالبا على مجيع العب

أي أن ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالتوازن )  ٣.٩١٤.٢٦( ايب العام يساوي ـط احلسـاملتوس
  .لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا

  جمال االتصال: خامسا
  )١٠(جدول رقم 

عينـة  أفراد ستجابات النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب ال 
  الدراسة حول جمال االتصال

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العبارة  م

يف    جتتهد مديرة املدرسة يف توضيح الرسالة اليت ترغب  ١
 ٠.٧٢ ٤.٣١  إيصاهلا لآلخرين

ملا يقولـه    حترص مديرة املدرسة على اإلصغاء باهتمام  ٢
 ٠.٧٧ ٤.٢٤  اآلخرين

احلديث   ملدرسة مستويات اآلخرين عندتراعي مديرة ا  ٣
 ٠.٨٤ ٤.١٤  عن موضوع ما

يف   تعطى مديرة املدرسة العالقات الرمسية األمهية الكربى  ٤
 ١.٠٥ ٣.٨٤  حتقيق الكفاءة يف العمل

 0.85 4.13 املتوسط العام ال االتصال
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ت عينة الدراسة حول أن املتوسط احلسايب العام الستجابا جند ) ١٠(نتائج اجلدول رقم  ومن
درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق باالتصال لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينـة مكـة   

وهي الفئة ) ٤.٢ – ٣.٤١( و يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي ) ٤.١٣( املكرمة هو 
  ). غالبا(اليت تشري إىل االستجابة 

ختالفات يف درجة استجابة أفراد عينة الدراسة بالنسبة للعبارات اليت لوحظ أيضا وجود او         
تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق باالتصال لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة 

وهـذه  )  ٤.٣١ – ٣.٨٤( املكرمة، حيث تراوحت متوسطات استجابات عينة الدراسـة مـن   
ضمن الفئة الرابعة واخلامسة ملقياس ليكرت اخلماسي والـاليت تشـرن إىل   املتوسطات احلسابية تقع 

االستجابة غالبا و دائما وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات ترتيبـا تنازليـا   
  :كالتايل
كانت االستجابة عليها بدرجة دائما وجاءت بالترتيب من األول إىل الثاين من  تان وجد عبارت -

بني العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق باالتصال لدى مديرات مدارس املرحلة 
يف  ة يف توضيح الرسالة اليت ترغبـسجتتهد مديرة املدر(ارة ـالعب :الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي

وجاءت يف الترتيـب   ) ٤.٣١( مبتوسط حسايب )  ٢٣( واليت متثلها العبارة رقم ) إيصاهلا لآلخرين
واليت متثلها العبارة  ) ملا يقوله اآلخرين  حترص مديرة املدرسة على اإلصغاء باهتمام(األول، مث العبارة 

  ). ٤.٢٤(بالترتيب الثاين مبتوسط حسايب )  ٢٢(رقم 
كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا وجاءت بالترتيب من الثالث إىل الرابـع  تان وجد  عبارت -
 العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق باالتصال لدى مـديرات مـدارس   من بني

  تراعي مديرة املدرسة مستويات اآلخـرين عنـد  (العبارة  :املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي
توسط جاءت بالترتيب الثالث حيث كان امل)  ٢١(واليت متثلها العبارة رقم  ) احلديث عن موضوع ما

يف   تعطى مديرة املدرسة العالقات الرمسية األمهية الكـربى (و العبارة ).  ٤.١٤( احلسايب يساوي 
جاءت بالترتيب الرابع مبتوسـط حسـايب   )  ٢٠(واليت متثلها العبارة رقم  ) حتقيق الكفاءة يف العمل

  ).  ٣.٨٤( يساوي 
لذات اليت تتعلق باالتصـال لـدى   مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة ا
عبارات ومن خالل استجابات )  ٤( مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 

. تـان ، و بدرجة غالبا علـى  عبار تاند استجابة بدرجة دائما على عبارعينة الدراسة لوحظ وجو
أي أن ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق )  ٤.١٣( وحمصلة ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي 

  .باالتصال لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا
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و  ان نعرف معدالت درجـة  ) ١١( رقم  ميكن لنا من خالل اجلدول التايلوبشكل مفصل 
بشكل إمجايل من وجهة نظر   ممارسة مديرات املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة ملبادئ إدارة الذات

  .أفراد عينة الدراسة
  )١١(جدول رقم 

مبدينة مكة املكرمة ملبادئ إدارة الذات من وجهة   مديرات املدارس الثانوية  عدالت درجة ممارسةم
  أقراد عينة الدراسة

 املبدأ م
املتوسط 

احلسا
 يب

االحنراف 
 املعياري

 0.75 4.26 املعدل العام ملبدأ التخطيط ١
 0.81 4.19 ملعدل العام ملبدأ الثقة بالنفسا ٢
 0.88 4.13 املعدل العام ملبدأ إدارة الوقت ٣
 0.85 4.13 املعدل العام ملبدأ االتصال ٤
 0.82 3.91 املعدل العام ملبدأ التوازن  ٥

 ٤.١٢٤   ملبادئ إدارة الذات املعدل العام الكلي لدرجة ممارسة املديرات
حول ممارسـة مـديرات    أفراد عينة الدراسةتتضح وجهة نظر ) ١١( من خالل اجلدول رقم 

ميارسـن   حيث يرون أن املديراتالثانوية مبدينة مكة املكرمة ملبادئ إدارة الذات اخلمسة ،  املدارس
ا هن على الفقرات املخصصة باملبادئ مجيعها متبدرجة عالية حبيث تفاوتت استجاب مبادئ إدارة الذات

 ،)  دائماً(  أي ميارسنه )٤.٢٦(وهو بدأ التخطيط على أعلى متوسط مفقد حصل  ،بني دائما وغالبا 
توسـط  املأما .  ) غالباً(  أي ميارسنه) ٣.٩٧( متوسط وهووأما مبدأ التوازن فقد حصل على أقل 

أي ميارسن مبادئ إدارة  )٤.٢٧(فهو  بكافة مبادئهاالعام لدرجة ممارسة املديرات ملبادئ إدارة الذات 
  ) . دائماً(  اتالذ

  : ل الثايناؤإجابة الس 
ما درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة مـن  (

  )وجهة نظر عينة الدراسة ؟
لإلجابة على ذلك مت استخدام، النسب املئوية واملتوسطات احلسابية، واالحنرافـات املعياريـة،   

عبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديرات مدارس املرحلـة  والترتيب النسيب لل
  :الثانوية مبدينة مكة املكرمة، وكذلك حساب املتوسط احلسايب العام هلذه العبارات، كالتايل



 ٩١

  جمال األصالة: أوال
  )١٢(جدول رقم 

عينة أفراد ستجابات ال النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب
  الدراسة حول جمال األصالة

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العبارة  م

تبحث مديرة املدرسة باستمرار عن األفكار اإلبداعات   ١
 0.79 4.24   اجلديدة

تسعى مديرة املدرسة دائما لتجديد أفكـار اآلخـرين     ٢
 0.88 4.01  السابقة

كالت اليت تواجهها بشيء حتاول مديرة املدرسة حل املش  ٣
 0.97 3.89  من االبتكار

تفاجئ مديرة املدرسة العامالت معها بأفكار جديـدة    ٤
 0.99 3.70  حول طرق إجناز اإلعمال

األساليب الروتينية عنـد   تتجاهل مديرة املدرسة بعض  ٥
 0.97 3.59  احلاجة

 0.92 3.89 األصالةاملتوسط العام ال 
أن املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة حول ) ١٢(م أشارت نتائج اجلدول رق

درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باألصالة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكـة  
وهي الفئة ) ٤.٢ – ٣.٤١( و يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي ) ٣.٨٩( املكرمة هو 

  ). غالبا(ستجابة اليت تشري إىل اال
لوحظ أيضا وجود اختالفات يف درجة استجابة أفراد عينة الدراسة بالنسبة للعبارات الـيت           

تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باألصالة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة 
وهـذه  )  ٤.٢٤ – ٣.٥٩( من مكة املكرمة، حيث تراوحت متوسطات استجابات عينة الدراسة 

 املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الرابعة واخلامسة ملقياس ليكرت اخلماسي والـاليت تشـرن إىل  
على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات ترتيبـا تنازليـا    االستجابة غالبا و دائما وبناء

  :كالتايل



 ٩٢

بدرجة دائما وجاءت بالترتيب األول من بـني  كانت االستجابة عليها واحدة عبارة  وجد ت -
العبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باألصالة لدى مديرات مدارس املرحلة 

ات ـتمرار عن األفكار اإلبداعـتبحث مديرة املدرسة باس(العبارة  :الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي
  ). ٤.٢٤( مبتوسط حسايب )  ٢٥( رقم  واليت متثلها العبارة)   اجلديدة
عبارات كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا وجاءت بالترتيب مـن الثـاين إىل   أربع وجد ت -

اخلامس من بني العبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باألصالة لدى مديرات 
تسعى مديرة املدرسة دائما لتجديد أفكـار  (لعبارة ا :مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي

، مث العبارة )٤.٠١(بالترتيب الثاين مبتوسط حسايب )  ٢٤(واليت متثلها العبارة رقم  ) اآلخرين السابقة
 ٢٦(واليت متثلها العبارة رقم  ) حتاول مديرة املدرسة حل املشكالت اليت تواجهها بشيء من االبتكار(
تفاجئ مديرة (و العبارة ).  ٣.٨٩( الث حيث كان املتوسط احلسايب يساوي جاءت بالترتيب الث) 

)  ٢٨(واليت متثلها العبارة رقـم   ) املدرسة العامالت معها بأفكار جديدة حول طرق إجناز اإلعمال
تتجاهل مديرة املدرسة بعـض  (العبارة ).  ٣.٧٠( جاءت بالترتيب الرابع مبتوسط حسايب يساوي 

كانت يف الترتيب اخلامس مبتوسـط  )  ٢٧( واليت متثلها العبارة رقم ) نية عند احلاجةاألساليب الروتي
  ). ٣.٥٩( حسايب 

مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باألصالة لـدى  
ل استجابات عبارات ومن خال مخسكة املكرمة تكونت من مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة م

 أربـع   ، و بدرجة غالبا علـى  واحدة عبارة ود استجابة بدرجة دائما على عينة الدراسة لوحظ وج
مهـارات  أي أن ممارسة )  ٣.٨٩( وحمصلة ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي . عبارات

مكة املكرمة بدرجـة  باألصالة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة  املتعلقةاإلبداع اإلداري 
  .غالبا

  
  
  
  



 ٩٣

  جمال املرونة: ثانيا
   )١٣(جدول رقم 

عينـة  أفراد الستجابات  النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيب 
  الدراسة حول جمال املرونة

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العبارة  م

ـ    تتكيف مديرة املدرسة  ١ ع العـامالت  بكل سـهولة م
 0.9 4.04  باملدرسة

تعاجل مديرة املدرسة املشكالت اليت تواجهها بأكثر من   ٢
 0.93 3.95  طريقة

متارس مديرة املدرسـة املرنـة يف تطبيـق القـوانني و       ٣
 0.97 3.84  التعليمات

تبتعد مديرة املدرسة يف أداء عملـها عـن األسـاليب      ٤
 0.98 3.69  التقليدية

 0.95 3.88 ال املرونةاملتوسط العام 
أن املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة حول ) ١٣(أشارت نتائج اجلدول رقم و

درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملرونة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكـة  
وهي الفئة ) ٤.٢ – ٣.٤١( اسي و يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلم) ٣.٨٨( املكرمة هو 

  ). غالبا(اليت تشري إىل االستجابة 
لوحظ أيضا وجود اختالفات يف درجة استجابة أفراد عينة الدراسة بالنسبة للعبارات الـيت           

تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملرونة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينـة  
وهـذه  )  ٤.٠٤ – ٣.٦٩( ة، حيث تراوحت متوسطات استجابات عينة الدراسة من مكة املكرم

املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الرابعة واخلامسة ملقياس ليكرت اخلماسي والـاليت تشـرن إىل   
االستجابة غالبا و دائما وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات ترتيبـا تنازليـا   

  :يلكالتا
عبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملرونـة لـدى مـديرات    أربع  -

مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا وجاءت بالترتيب من 
مـع العـامالت   بكل سـهولة    تتكيف مديرة املدرسة(العبارة  :األوىل إىل الرابع على النحو التايل



 ٩٤

وجاءت يف الترتيب األول، مث )  ٤.٠٤( مبتوسط حسايب )  ٢٩( واليت متثلها العبارة رقم ) باملدرسة
) ٣١(واليت متثلها العبارة رقم  ) تعاجل مديرة املدرسة املشكالت اليت تواجهها بأكثر من طريقة(العبارة 

مديرة املدرسة املرنة يف تطبيق القوانني و  متارس (، مث العبارة )٣.٩٥(بالترتيب الثاين مبتوسط حسايب 
ـ ـاءت بالترتيب الثـج)  ٣٠(ارة رقم ـواليت متثلها العب ) التعليمات ط ـالث حيث كان املتوس

) تبتعد مديرة املدرسة يف أداء عملها عن األساليب التقليديـة (و العبارة ).  ٣.٨٤( احلسايب يساوي 
  ). ٣.٦٩( الترتيب الرابع مبتوسط حسايب يساوي جاءت ب)  ٣٢(واليت متثلها العبارة رقم  

مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملرونة لـدى  
عبارات ومن خالل استجابات أربع ة مبدينة مكة املكرمة تكونت من مديرات مدارس املرحلة الثانوي

البا على مجيع العبارات، وحمصـلة ذلـك أن قيمـة    عينة الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة غ
 املتعلقـة اإلبداع اإلداري مهارات أي أن ممارسة )  ٣.٨٨( اوي ـايب العام يسـط احلسـاملتوس

  .باملرونة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا
  جمال املخاطرة: ثالثا

  )١٤(جدول رقم 
عينة أفراد الستجابات  توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والترتيبالنسب املئوية وامل

  الدراسة حول جمال املخاطرة
املتوســط    العبارة  م

  احلسايب
ــراف  االحن

  املعياري
 0.85 4.04  تسارع مديرة املدرسة إىل تنفيذ األفكار اجلديدة يف جمال العمل  ١
حال عدم حلها مـن  يف   تعيد مديرة املدرسة حماولة حل املشكالت  ٢

 0.91 3.99  أول مرة

 0.9 3.82  تتبىن مديرة املدرسة أفكار العامالت اجلديدة بعد جتريبها  ٣
  تتخلى مديرة املدرسة عن األنظمة والقوانني مىت ما تطلب املوقـف   ٤

 1.05 3.19  ذلك

 0.93 3.76 املتوسط العام ال املخاطرة
وسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة حول أن املت) ١٤(أشارت نتائج اجلدول رقم و

درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملخاطرة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة 
وهي الفئة ) ٤.٢ – ٣.٤١( و يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي ) ٣.٧٦( املكرمة هو 

  ). اغالب(اليت تشري إىل االستجابة 



 ٩٥

لوحظ أيضا وجود اختالفات يف درجة استجابة أفراد عينة الدراسة بالنسبة للعبارات الـيت           
تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملخاطرة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة 

وهـذه  )  ٤.٠٤ – ٣.١٩( مكة املكرمة، حيث تراوحت متوسطات استجابات عينة الدراسة من 
املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثالثة والرابعة ملقياس ليكرت اخلماسـي والـاليت تشـرن إىل    
االستجابة أحيانا و غالبا وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات ترتيبا تنازليـا  

  :كالتايل
ا وجاءت بالترتيب مـن األول إىل  عبارات كانت االستجابة عليها بدرجة غالب ثالث  وجدت -

الثالث من بني العبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملخاطرة لدى مديرات 
تسارع مديرة املدرسة إىل تنفيذ األفكـار  (العبارة  :مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي

وجـاءت يف  )  ٤.٠٤( مبتوسط حسـايب  )  ٣٥( بارة رقم واليت متثلها الع) اجلديدة يف جمال العمل
يف حال عدم حلها مـن أول    تعيد مديرة املدرسة حماولة حل املشكالت(الترتيب األول، مث العبارة 

تتبىن مديرة (، مث العبارة )٣.٩٩(بالترتيب الثاين مبتوسط حسايب )  ٣٦(واليت متثلها العبارة رقم  ) مرة
جاءت بالترتيب الثالث )  ٣٤(واليت متثلها العبارة رقم  ) اجلديدة بعد جتريبها املدرسة أفكار العامالت

  ).  ٣.٨٢( حيث كان املتوسط احلسايب يساوي 
وجد عبارة واحدة فقط كانت االستجابة عليها بدرجة أحيانا وجاءت بالترتيب اخلامس من ت -

علق باملخاطرة لدى مديرات مـدارس  بني العبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تت
تتخلى مديرة املدرسة عن األنظمة والقوانني مىت ما (العبارة  :املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة وهي

جاءت بالترتيب الرابع مبتوسط حسايب يساوي )  ٣٣(واليت متثلها العبارة رقم  ) ذلك  تطلب املوقف
 )٣.١٩ .(  

 تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملخاطرة لدى مما سبق نرى أن العبارات اليت
عبارات ومن خالل استجابات أربع دينة مكة املكرمة تكونت من مديرات مدارس املرحلة الثانوية مب

 عبارات، و بدرجة أحيانا على عبارة ثالث  وجود استجابة بدرجة غالبا على  عينة الدراسة لوحظ
مهـارات  أي أن ممارسـة  )  ٣.١٩( قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي وحمصلة ذلك أن . وحدة 

باملخاطرة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجـة   املتعلقةاإلبداع اإلداري 
  .غالبا

  
  
  
  



 ٩٦

  جمال الطالقة: رابعا
  )١٥(جدول رقم

عينـة  أفـراد  الستجابات  والترتيب النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
  الدراسة حول جمال الطالقة

املتوســط    العبارة  م
  احلسايب

ــراف  االحن
  املعياري

 0.86 4.16  تعتمد مديرة املدرسة على أسلوب املناقشة عند مواجهة املشكالت  ١
 0.85 4.05   تطرح مديرة املدرسة دائما مقترحات عديدة حلل أي مشكلة  ٢
 0.91 4.01  يف املواقف الطارئة  درسة مبرونةتتصرف مديرة امل  ٣
حتقيـق    عاملة لتضمن  توزع مديرة املدرسة األعمال على أكثر من  ٤

 0.97 4.00  أفضل النتائج

 0.90 4.06 املتوسط العام ال الطالقة
  

أن املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة حول )١٥(أشارت نتائج اجلدول رقم و
رسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق بالطالقة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكـة  درجة مما

وهي الفئة ) ٤.٢ – ٣.٤١( و يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي ) ٤.٠٦( املكرمة هو 
  ). غالبا(اليت تشري إىل االستجابة 

أفراد عينة الدراسة بالنسبة للعبارات الـيت  لوحظ أيضا وجود اختالفات يف درجة استجابة          
تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق بالطالقة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة 

وهـذه  )  ٤.١٦ – ٤.٠( مكة املكرمة، حيث تراوحت متوسطات استجابات عينة الدراسة مـن  
ياس ليكرت اخلماسي واليت تشري إىل االستجابة غالبـا  املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الرابعة ملق

    وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات ترتيبا تنازليا كالتايل
عبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبـداع اإلداري الـيت تتعلـق    وهي أربع  مجيع العبارات  -

دينة مكة املكرمة كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا بالطالقة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مب
تعتمد مديرة املدرسة على أسلوب املناقشـة  (العبارة  :وجاءت بالترتيب من األول إىل الرابع كالتايل

وجـاءت يف  )  ٤.١٦( مبتوسط حسـايب  )  ٣٧( واليت متثلها العبارة رقم ) عند مواجهة املشكالت
والـيت   )   رح مديرة املدرسة دائما مقترحات عديدة حلل أي مشكلةتط(الترتيب األول، مث العبارة 

تتصرف مديرة املدرسة (، مث العبارة )٤.٠٥(بالترتيب الثاين مبتوسط حسايب )  ٣٩(متثلها العبارة رقم 



 ٩٧

جاءت بالترتيب الثالث حيـث كـان   )  ٣٨(واليت متثلها العبارة رقم  ) يف املواقف الطارئة  مبرونة
عاملة   توزع مديرة املدرسة األعمال على أكثر من(و العبارة ).  ٤.٠١( يب يساوي املتوسط احلسا

جاءت بالترتيب الرابع مبتوسط حسايب )  ٤٠(واليت متثلها العبارة رقم  ) حتقيق أفضل النتائج  لتضمن
  ). ٤.٠٠( يساوي 

ق بالطالقة لـدى  مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعل
عبارات ومن خالل استجابات  أربع  دينة مكة املكرمة تكونت منمديرات مدارس املرحلة الثانوية مب

، وحمصلة ذلـك أن قيمـة    اراتـعينة الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة غالبا على مجيع العب
 املتعلقـة داري اإلبـداع اإل مهارات أي أن ممارسة )  ٤.٠٦( اوي ـايب العام يسـاملتوسط احلس

  .بالطالقة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا
ان نعرف معدالت درجة ممارسة ) ١٦(رقم  بشكل مفصل ميكن لنا من خالل اجلدول التايلو

نظر مديرات املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة ملهارات اإلبداع اإلداري  بشكل إمجايل من وجهة 
  أفراد عينة الدراسةكل 

  )١٦(جدول رقم 
مبدينة مكة املكرمة ملهارات اإلبداع اإلداري من   مديرات املدارس الثانوية  معدالت درجة ممارسة

  أفراد عينة الدراسة وجهة نظر

 املهارة م
املتوسط 

احلسا
  يب

االحنراف 
 املعياري

 0.90 4.06 املعدل العام ملهارة الطالقة ١
 0.92 3.89 ام ملهارة األصالةاملعدل الع ٢
 0.95 3.88 املعدل العام ملهارة املرونة ٣
 0.93 3.76  املعدل العام ملهارة املخاطرة ٤

 3.90 هارات اإلبداع اإلداري مل املديرات  م الكلي لدرجة ممارسةاملعدل العا
  
ـ  أفراد عينة الدراسةتتضح وجهة نظر ) ١٦(من خالل اجلدول رقم و ديرات حول ممارسة م
ـ  أـن  يرين حيث،  ملهارات اإلبداع اإلداري األربعالثانوية مبدينة مكة املكرمة  املدارس ن ـميارس

رأن ممارسة املديرات جلميع مهـارات اإلبـداع   ة حبيث ـبدرجة عالي مهارات اإلبـداع اإلداري
الطالقة (  ارةوقد حصلت ممارسة مهـ، )  غالباً( أي ميارسنها ) ٣.٩٠( اإلداري مبتوسط عام يبلغ 



 ٩٨

فيما حصلت مهارة املخاطرة علـى أدىن   )غالباً ( أي ميارسنها  )٤.٠٦(وهو على أعلى متوسط ) 
  . )غالباً ( أي ميارسنها )  ٣.٧٦(ممارسة مبتوسط 

  : ثالثؤل الإجابة الس
 إدارة الذات ودرجات ممارسة  درجات  هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني(   
  )اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة؟ممارسة 

، مت استخدام معامل ارتباط بريسون، والنتائج اليت مت التوصـل إليهـا يف   السؤال لإلجابة على هذا 
  ):٣١(جدول رقم 

 )١٧(جدول رقم 
  معامل االرتباط لبريسون بني درجات إدارة الذات ودرجات اإلبداع اإلداري

 اإلبداع اإلداري

 إدارة الذات
 معامل االرتباط ٠.٨٥
 الداللة اإلحصائية ٠,٠١
 العدد ٣١١

  
يتضح وجود ارتباط موجب ذو داللة إحصائية مبستوى داللة ) ١٧(ومن اجلدول رقم 

وهذا يدل على االرتباط الوثيق بني . ٠.٨٥، إذ كانت قيمته موجبة ومرتفعة حيث بلغت )٠.٠٥(
  . درجات إدارة الذات ودرجات اإلبداع اإلداري

  : لرابع ل ااؤابة السإج
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة  الدراسة حول (   

الوظيفة ـ املؤهل العلمي ـ سنوات اخلربة يف   : إدارة الذات تعزى إىل املتغريات التاليةممارسة  درجة 
  ).جمال العمل اإلداري ـ احلالة االجتماعية؟

، مت استخدام حتليل التباين األحادي، وفيما يلي النتائج اليت مت التوصـل  ؤال سلإلجابة على هذا ال
  :إليها
  



 ٩٩

  املقارنة حسب الوظيفة: أوال
  ) ١٨(جدول رقم 

عينة الدراسة حول أفراد نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات 
  درجة تطبيق إدارة الذات حسب متغري الوظيفة

 ر التباينمصد
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة اختبار 
 ف

مستوى 
 الداللة

 ٠.٠٢ ٣.٦٧٢ ٠.٩ ٢ ١.٨٠٢ بني اموعات
   ٠.٢٥ ٣٠٨ ٧٥.٥٧٥ داخل اموعات

    ٣١٠ ٧٧.٣٧٧ اموع
 

وهي دالة إحصائياً عند ) ١.٩١( تساوي ) ف(قيمة يتضح أن ) ١٨(ومن اجلدول رقم 
، وتشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول ) ٠.٠٥(ى داللة مستو

  .درجة تطبيق إدارة الذات حسب متغري الوظيفة
  ).١٩(استخدام اختبار شيفيه كما يف جدول رقم وملعرفة اجتاهات الفروق، قامت الباحثة ب

  )١٩(جدول رقم 
  وق يف إدارة الذات حسب الوظيفةنتائج اختبار شيفيه لتحديد اجتاهات الفر

 الداللة الفرق بني املتوسطات الوظيفة
 توجد فروق دالة لصاحل املديرات 0.23 املعلمات املديرات

 توجد فروق دالة لصاحل املساعدات 0.27 املعلمات املساعدات
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينـة   يتضح وجود) ١٩(ومن اجلدول رقم 

) املساعدات(وبني ) املديرات(لصاحل ) املعلمات(و ) املديرات(الدراسة بسبب اختالف الوظيفة بني 
  ). املساعدات(لصاحل ) املعلمات(و 



 ١٠٠

  املقارنة حسب املؤهل العلمي: ثانيا
  )٢٠(ل رقم جدو

ة حول عينة الدراسأفراد نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات   
  درجة تطبيق إدارة الذات حسب متغري املؤهل العلمي

 

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة اختبار 
 ف

مستوى 
 الداللة

 ٠.١٦ ١.٧٥ ٠.٤٣٤ ٣ ١.٣٠١ بني اموعات
     ٠.٢٤٨ ٣٠٧ ٧٦.٠٧٧ داخل اموعات

       ٣١٠ ٧٧.٣٧٨ اموع
 

وهي غري دالة إحصائياً عند ) ١.٧٥( تساوي ) ف(قيمة يتضح أن ) ٢٠(قم ومن اجلدول ر
، وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

  .حول درجة تطبيق إدارة الذات حسب متغري املؤهل العلمي
  املقارنة حسب سنوات اخلربة يف التعليم: ثالثا

  )٢١(جدول رقم 
عينة الدراسة حول أفراد نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  

  درجة تطبيق إدارة الذات حسب متغري سنوات اخلربة يف التعليم
  

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة اختبار 
 ف

مستوى 
 الداللة

 ٠.٢٣ ١.٤٦ ٠.٣٦٦ ٢ ٠.٧٣٢ بني اموعات
   ٠.٢٥ ٣٠٦ ٧٦.٥٢٤ داخل اموعات

    ٣٠٨ ٧٧.٢٥٦ اموع
 

  
وهي غري دالة إحصائياً عند ) ١.٤٦( تساوي ) ف(قيمة يتضح أن )  ٢١(ومن اجلدول رقم 

، وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة ) ٠.٠٥(مستوى داللة 
  .يق إدارة الذات حسب متغري سنوات اخلربة يف التعليمحول درجة تطب



 ١٠١

  املقارنة حسب احلالة االجتماعية: رابعا
  )٢٢(جدول رقم 

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول   
  درجة تطبيق إدارة الذات حسب متغري احلالة االجتماعية

 

 ينمصدر التبا
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة اختبار 
 ف

مستوى 
 الداللة

 ٠.٧٦ ٠.٣٩ ٠.٠٩٩ ٣ ٠.٢٩٨ بني اموعات
   ٠.٢٥٢ ٣٠٥ ٧٦.٩١٣ داخل اموعات

    ٣٠٨ ٧٧.٢١١ اموع
 

  
وهي غري دالة إحصائياً عند ) ٠.٣٩( تساوي ) ف(قيمة جند أن ) ٢٢(ومن اجلدول رقم 

، وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة ) ٠.٠٥(داللة  مستوى
  .حول درجة تطبيق إدارة الذات حسب متغري احلالة االجتماعية

  : امساخل السؤال إجابة ا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة  الدراسة حول (   

الوظيفة ـ املؤهل العلمي ـ سنوات اخلربة : اإلداري تعزى إىل املتغريات التالية  مهارات درجة تطبيق
  ).يف جمال العمل اإلداري ـ احلالة االجتماعية؟

لإلجابة على هذا التساؤل، مت استخدام حتليل التباين األحادي، وفيما يلي النتائج اليت مت التوصـل  
  :إليها
  
  
  
  
  
  



 ١٠٢

  املقارنة حسب الوظيفة: أوال
  )٢٣(دول رقم ج

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول  
  درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري الوظيفة

  

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة اختبار 
 ف

مستوى 
 الداللة

 ٠.٤٨ ٠.٧٤ ٠.٣٤ ٢ ٠.٦٧١ بني اموعات
     ٠.٤٥ ٣٠٨ ١٣٩.٤٧٦ داخل اموعات

       ٣١٠ ١٤٠.١٤٧ اموع
 

  
وهي غري دالة ) ٠.٤٨(تساوي ) ف(قيمة يتضح أن قيمة )  ٢٣( ومن اجلدول رقم 
، وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء ) ٠.٠٥(إحصائياً عند مستوى داللة 

  .درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري الوظيفةعينة الدراسة حول 
  املقارنة حسب املؤهل العلمي: ثانيا

  )٢٤(جدول رقم 
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول  

  درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري املؤهل العلمي
 

 مصدر التباين
جمموع 

 ملربعاتا
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

قيمة اختبار 
 ف

مستوى 
 الداللة

 ٠.١ ٢.٠٧ ٠.٩٢٦ ٣ ٢.٧٧٧ بني اموعات
     ٠.٤٤٧ ٣٠٧ ١٣٧.٣٧ داخل اموعات

       ٣١٠ ١٤٠.١٤٧ اموع
 

وهي غري دالة إحصائياً عند ) ٠.١( تساوي ) ف(قيمة يتضح أن )  ٢٣( ومن اجلدول رقم 
، وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة ) ٠.٠٥(لة مستوى دال

  .حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري املؤهل العلمي
  
  



 ١٠٣

  املقارنة حسب سنوات اخلربة يف التعليم: ثالثا
  ) ٢٥(جدول رقم 

ت أفراد عينة الدراسة حول نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابا
  درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري سنوات اخلربة يف التعليم

 

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة اختبار 
 ف

مستوى 
 الداللة

 ٠.٢٥ ١.٤١ ٠.٦٣٨ ٢ ١.٢٧٦ بني اموعات
     ٠.٤٥٤ ٣٠٦ ١٣٨.٨٣٩ داخل اموعات

       ٣٠٨ ١٤٠.١١٥ عامو
 

وهي غري دالة إحصائياً عند ) ١.٤١( تساوي ) ف(قيمة يتضح أن )  ٢٤(ومن اجلدول رقم 
، وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

  .حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري سنوات اخلربة يف التعليم
  املقارنة حسب احلالة االجتماعية: ارابع

  )  ٢٦(جدول رقم 
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

  درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري احلالة االجتماعية
 

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

اختبار قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 ٠.٢٧ ١.٣٢ ٠.٥٩٥ ٣ ١.٧٨٥ بني اموعات
     ٠.٤٥٢ ٣٠٥ ١٣٧.٨٩٨ داخل اموعات

       ٣٠٨ ١٣٩.٦٨٣ اموع
 

  
وهي غري دالة إحصائياً عند ) ١.٣٢( تساوي ) ف(قيمة يتضح أن ) ٢٥(ومن اجلدول رقم 

داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة  ، وتشري إىل عدم وجود فروق ذات) ٠.٠٥(مستوى داللة 
  .حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري احلالة االجتماعية



 ١٠٤

  : مناقشة نتائج الدراسة
  :أظهر حتليل بيانات الدراسة عدداً من النتائج منها 

ينة مكة حلة الثانوية مبدبالتخطيط لدى مديرات مدارس املر املتعلقةممارسة إدارة الذات يتم دائماً  -١
حيث أشارت إىل )  هـ١٤٢٦(  *الثقفيت إليه دراسة  وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصل املكرمة

درجة غالبـا  وب) ٤,٢٧٨(أن ممارسة مديرات املدارس الثانوية كانت بدرجة عالية حيث بلغت 
  .من وجهة نظر املديرات

يـتم  أن املهارة الشخصية شارت إىل ا حيث وهذه النتيجة ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة القرشى
  .حيث اعتمدت الدراسة على املهارات الشخصية كأساس للدراسة ها دائماًممارس

بإدارة الوقت لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينـة  املتعلقة ممارسة إدارة الذات يتم غالباً  -٢
   .مكة املكرمة

يتم غالبا أنحيث أشارت إىل ) هـ ١٤٢٦* ( توصلت إليه دراسة  الثقفي وهذه النتيجة تتفق مع ما
ا  ألا من   واالهتمام الثانويه بإدارة الوقت لدى مديرات مدارس املرحلةاملتعلقة إدارة الذات ممارسة 
  .الوظيفي  األداءمعيار 

بالثقة بالنفس لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينـة   املتعلقةممارسة إدارة الذات يتم غالباً  -٣
  .رمةمكة املك

يتم غالباً  أنحيث أشارت إىل ) هـ ١٤٢٦* ( وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة  الثقفي
 الثانويه بالثقة بالنفس لدى مديرات مدارس املرحلة املتعلقةممارسة إدارة الذات 

ـ  املتعلقةممارسة إدارة الذات يتم غالباً  -٤ ة بالتوازن لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدين
  . الثانويه لدى مديرات مدارس املرحلة بالتوازن املتعلقةممارسة إدارة الذات يتم غالباً  .مكة املكرمة

لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة بشكل عام مبادئ إدارة الذات  يتم دائماً ممارسة -٥
  .املكرمة

أن ممارسـة   حيث أشـارت )  هـ١٤٢٦* ( توصلت إليه دراسة  الثقفي وهذه النتيجة تتفق مع ما
  ) ٤,٢٧٨(مديرات املدارس الثانوية كانت بدرجة عالية حيث بلغت 

أن للمـدير دور يف  أشارت إىل )هـ١٩٩٣(ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة شورت هذه النتيجة 
  .تطوير إدراة الذات اى عامل مساعد وال ميارس دارة الذات

مديرات مـدارس املرحلـة   ارة الذات ممارسة من قبل هو أكثر مبادئ إدبدأ التخطيط يعد م  -  ٦
 ). دائماً(  حيث كن ميارسنه الثانوية مبدينة مكة املكرمة
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مبدأ   أنحيث أشارت إىل ) هـ ١٤٢٦* ( وهذه النتيجة ختتلف مع ماتوصلت إليه دراسة  الثقفي 
ة الثانوية مبدينة مكة مديرات مدارس املرحلإدارة الوقت هو أكثر مبادئ إدارة الذات ممارسة من قبل 

  األنه من معاير التقيم الوظيفي للمديرات واملساعدات واملعلمات  ) دائماً(  حيث كن ميارسنه املكرمة
مديرات مدارس املرحلة الثانويـة  هو أقل مبادئ إدارة الذات ممارسة من قبل مبدأ التوازن  كان -٧

* نتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة  الثقفيوهذه ال )غالبا(  حيث كن ميارسنه مبدينة مكة املكرمة
هو أقل مبادئ إدارة الذات ممارسـة مـن قبـل    مبدأ التوازن أن حيث أشارت إىل ) هـ ١٤٢٦( 

  )أحيانا(  حيث كن ميارسنه مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة
ة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية باملرون املتعلقةاإلبداع اإلداري مهارات ممارسة تتم غالباً  -٨

 .مبدينة مكة املكرمة
باملخاطرة لدى مديرات مـدارس املرحلـة    املتعلقةاإلبداع اإلداري مهارات ممارسة تتم غالباً - -٩

  .الثانوية مبدينة مكة املكرمة
رحلـة  بالطالقة لدى مديرات مـدارس امل  املتعلقةاإلبداع اإلداري مهارات ممارسة تتم غالباً  -١٠

حيـث  )  هـ١٤٢٣(وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة املعلم  الثانوية مبدينة مكة املكرمة
  بالطالقة املتعلقةاإلبداع اإلداري مهارات ممارسة أشارت إىل  أنه تتم غالباً 

غالباً مجيع ن ـمديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة ميارسبشكل عام كان  - ١١
  هـ ١٤١٨دراسة احلقباين   وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة هارات اإلبداع اإلداريم

حيث أشارت إىل إن مستوى اإلبداع اإلداري يف األجهزة احلكومية يف اململكة العربيـة السـعودية   
حيـث يـرى أن هنـاك    ) هـ١٤٢٣(وختتلف عن دراسة املعلم ،  بشكل عام متوسط إىل حد ما

ختتلف مـع دراسـة فقيـة    ايضا و، .د من ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديرو املدارسمعيقات حت
حيث أشارت إىل ضرورة إدخال أساليب اإلبداع يف تنمية اإلدارة ، حـىت تسـتطيع    )هـ١٤٢٠(

  . املؤسسات اإلدارية مواكبة التغريات اهلائلة من حوهلا 
 مـديرات بداع اإلداري ممارسة من قبـل  هي أكثر مهـارات اإل) الطالقة (  كانت مهـارة -١٢

  ) غالباً ( وكن ميارسنها  املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة مدارس
(  حيث أشـارت إىل مهــارة  )  هـ١٤٢٣(وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة املعلم 

ـ  مدارسو  مديرهي أكثر مهـارات اإلبداع اإلداري ممارسة من قبل ) الطالقة  ـ ة ااملرحل ة إلبتدائي
  )غالباً ( وكانو ميارسنوها 

حيث أشارت إىل أن مهارة )م١٩٩٥(وختتلف هذه النتيجه مع ما توصلت إليه دراسة ذياب وآخرون 
  .حل املشكلة هي مهارات اإلبداع اإلداري ممارسة من قبل املدراء
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دارس املرحلـة  مديرات مكانت مهارة املخاطرة هي مهارات اإلبداع اإلداري ممارسة من قبل  -١٣
 . )غالباً ( وكن ميارسنها  الثانوية مبدينة مكة املكرمة

د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة تطبيـق  توج -١٤
و ) املساعدات(وبني ) املديرات(لصاحل ) املعلمات(و ) املديرات(إدارة الذات تبعاً ملتغري الوظيفة بني 

 )املساعدات(لصاحل ) املعلمات(
ث أشارت إىل وجود فروق يح ) هـ١٤٠٩(القرشى  دراسة وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه

ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الـذات تبعـاً   
  )املديرات(لصاحل ) املعلمات(و ) املديرات(ملتغري الوظيفة بني 

فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الذات تبعاً د التوج  - ١٥
من حيث  )هـ ١٤٢٦( الثقفي وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة ملتغري املؤهل العلمي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الذات تبعاً 
 . املؤهل العلمي ملتغري

حيث أشارت إىل وجود فروق )هـ١٤٠٩(وختتلف هذه النتيجه مع ما توصلت إليه دراسة القرشى
  ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الذات تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

تطبيق إدارة الذات تبعاً  د فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجةالتوج  - ١٦
من حيث  )هـ ١٤٢٦( الثقفي وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة سنوات اخلربة يف التعليم

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الذات تبعاً 
  سنوات اخلربة يف التعليم

ية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الذات د فروق ذات داللة إحصائالتوج  - ١٧
من حيث ) هـ ١٤٢٦( الثقفي النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة حسب متغري احلالة االجتماعية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الذات حسب 
  متغري احلالة االجتماعية

جد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري والت - ١٨
 .حسب متغري املؤهل العلمي

حيث أشارت إىل عدم وجود ) هـ١٤٢٥(املطريي  وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة
اري حسب متغري فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلد

 .املؤهل العلمي
فروق ذات حيث أشارت إىل ) هـ١٤٢٣(وهذه النتيجة ختتلف مع ماتوصلت إليه دراسة املعلم 

  داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري املؤهل العلمي
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حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري  د فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسةالتوج  - ١٩
 .حسب متغري سنوات اخلربة يف التعليم

حيث أشارت إىل عدم وجود ) هـ١٤٢٥(املطريي  وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة
فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري 

  سنوات اخلربة يف التعليم
وجود فروق ذات  حيث أشارت إىل )م١٩٩٢(وحمافظة  النهار وختتلف مع ما توصلت إليه الدراسة

داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري سنوات اخلربة 
  .يف التعليم

اإلبداع اإلداري  د فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيقالتوج - ٢٠
  حسب متغري احلالة االجتماعية

حيث أشارت إىل عدم وجود ) هـ١٤٢٥(املطريي  وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت إليه دراسة
فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب متغري 

  احلالة االجتماعية
حيث أشارت إىل )هـ١٤٢٠-هـ ١٤١٩(عسريي  وصلت إليه دراسةوختتلف هذه النتيجه مع ما ت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري حسب 
  متغري احلالة االجتماعية

، إذ كانت قيمتـه موجبـة   )٠.٠٥(وجود ارتباط موجب ذو داللة إحصائية مبستوى داللة  -٢١
وهذا يدل على االرتباط الوثيق بني درجات إدارة الذات ودرجـات  . ٠.٨٥ ومرتفعة حيث بلغت

  اإلبداع اإلداري
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  ملخص النتائج
  التوصیات 
  المقترحات
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  الفصل اخلامس
  

 تناولت هذا الدراسة معرفة العالقة بني ممارسة إدارة الـذات واإلبـداع اإلداري لـدى مـديرات     
يـع  تكون جمتمع الدراسة من مجمة حيث املدارس الثانوية يف مدينة مكة املكرومساعدات ومعلمات 

مجيـع  و ، مـديرة   ثالث ومخسـون  مديرات املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة والبالغ عددهن 
 ، اثنان وتسعون مسـاعده  مساعدات مديرات املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة والبالغ عددهن 

) ١٧٠٧(وية مبدينة مكة املكرمة والبالغ عددهن عينة عشوائية من معلمات املدارس الثانباإلضافة إىل 
  . معلمة

احتوت االستبانة على جزأين و  متها لطبيعة الدراسةءاستخدم  االستبانه أداة هلذه الدراسة، ملالمت و
  : أساسيني مها 
الوظيفة، اجلنس، املؤهل (  :معلومات عامة عن عينة الدراسة من حيثاشتمل على  : اجلزء األول

   ).نوات اخلربة يف التعليم، احلالة االجتماعية العلمي، س
  : عبارة وزعت على حمورين  أربعني على مشل ا : اجلزء الثاين        

  :كالتايل زعتوعبارة  ثالث وعشريناشتمل على و إدارة الذات   :احملور األول
  )٥-١(عبارات وتأخذ األرقام من  مخس اشتمل على : التخطيط        - ز
  )٩-٦(عبارات وتأخذ األرقام من  أربع اشتمل على : قتإدارة الو       -  س
  )١٥-١٠(عبارات وتأخذ األرقام من  ستاشتمل على : الثقة بالنفس       -  ش
  )١٩-١٦(عبارات وتأخذ األرقام من أربع اشتمل على : التوازن       - ص
  )٢٣-٢٠(عبارات وتأخذ األرقام من  أربعاشتمل على : االتصال       - ض

  :عبارة وزعت كالتايل سبع عشر اشتمل على و اع اإلداري اإلبد :احملور الثاين
  )٢٨-٢٤(عبارات وتأخذ األرقام من  مخساشتمل على : األصالة       - ذ
  )٣٢-٢٩(عبارات وتأخذ األرقام من  أربعاشتمل على : املرونة       - ر
  )٣٦-٣٣(عبارات وتأخذ األرقام من أربع اشتمل على : املخاطرة        - ز
  )٤٠-٣٧(عبارات وتأخذ األرقام من  أربع على اشتمل : الطالقة       -  س

يف حتليلها لبيانات هذه الدراسـة برنـامج احلزمـة    و   مقياس ليكرت اخلماسيومت استخدام        
  :   واستخراج النتائج وفقاً لألساليب اإلحصائية التالية ) SPSS(اإلحصائية للربامج االجتماعية 

  مع الدراسة بالنسبة للمعلومات األوليةالتكرارات والنسب املئوية لوصف جمت. ١
املتوسط احلسايب وذلك حلساب القيمة اليت يعطيها أفراد عينة الدراسة لكل عبارة أو جمموعة من . ٢

  ).احملور(العبارات 
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  .الدراسةعينة أفراد للمقارتة بني متوسطات استجابات ) ت ( اختبار . ٣
  .ارة الذات و اإلبداع اإلداريمعامل إرتباط بريسون حلساب العالقة بني إد. ٤
حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق بني متوسطات استجابات أفراد عـني الدراسـة تبعـاً     -٥

  .الوظيفة ، املؤهل العلمي ، سنوات اخلربة يف التعليم ، احلالة االجتماعية: للمتغريات املستقلة التالية 
  .الداخلي للثباتاالتساق . ٦  . معامل الفا كرونباخ للثبات. ٥
  

  :كانت أهم النتائج كالتايل
  النتائج اخلاصة باستجابات عينة الدراسة حول حماور االستبيان   -١

  مبادئ إدارة الذات حمور
  جمال التخطيط: أوال

   العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالتخطيط لدى مديرات مـدارس
عبارات ومن خالل استجابات عينة الدراسـة  )  ٥( املكرمة تكونت من املرحلة الثانوية مبدينة مكة 

وحمصـلة  . عبارة) ١(عبارات، و بدرجة غالبا على )  ٤( لوحظ وجود استجابة بدرجة دائما على 
أي أن ممارسة إدارة الـذات الـيت تتعلـق    )  ٤.٢٦( ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي 

  .املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة دائمابالتخطيط لدى مديرات مدارس 
  جمال إدارة الوقت: ثانيا

  العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بإدارة الوقت لدى مديرات مدارس
عبارات ومن خالل استجابات عينة الدراسـة  )  ٤( املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 

وحمصـلة  . عبارة)  ٢( عبارة، و بدرجة غالبا على )  ٢( استجابة بدرجة دائما على لوحظ وجود 
أي أن ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بإدارة )  ٤.١٣( ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي 

  .الوقت لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا
  بالنفس جمال الثقة: ثالثا

  العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالثقة بالنفس لدى مديرات مدارس
عبارات ومن خالل استجابات عينة الدراسـة  )  ٦( املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 

وحمصلة . راتعبا)  ٤( عبارة، و بدرجة غالبا على )  ٢( لوحظ وجود استجابة بدرجة دائما على 
أي أن ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالثقـة  )  ٤.١٩( ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي 

  .بالنفس لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا
  جمال التوازن: رابعا
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 ازن لدى مـديرات مـدارس   العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق بالتو
عبارات ومن خالل استجابات عينة الدراسـة  )  ٤( املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 

وحمصلة ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام . لوحظ وجود استجابة بدرجة غالبا على مجيع العبارات
التوازن لدى مديرات مدارس املرحلة أي أن ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق ب)  ٣.٩١٤.٢٦( يساوي 

 .الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا
  

  جمال االتصال: خامسا
   العبارات اليت تقيس درجة ممارسة إدارة الذات اليت تتعلق باالتصال لدى مديرات مـدارس

الدراسـة  عبارات ومن خالل استجابات عينة )  ٤( املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 
وحمصـلة  . عبارة)  ٢( عبارة، و بدرجة غالبا على )  ٢( لوحظ وجود استجابة بدرجة دائما على 

أي أن ممارسة إدارة الـذات الـيت تتعلـق    )  ٤.١٣( ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي 
  .باالتصال لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا

  مهارات اإلبداع اإلدارير حمو
  جمال األصالة: أوال

  العبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باألصالة لدى مديرات مدارس
عبارات ومن خالل استجابات عينة الدراسـة  )  ٥( املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 

وحمصلة . عبارات)  ٤( عبارة، و بدرجة غالبا على  ) ١( لوحظ وجود استجابة بدرجة دائما على 
أي أن ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلـق  )  ٣.٨٩( ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي 

  .باألصالة لدى مديرات مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا
  جمال املرونة: ثانيا

 ارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملرونة لدى مديرات مدارس العبارات اليت تقيس درجة مم
عبارات ومن خالل استجابات عينة الدراسـة  )  ٤( املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 

لوحظ وجود استجابة بدرجة غالبا على مجيع العبارات، وحمصلة ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام 
أن ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملرونة لدى مديرات مدارس املرحلـة  أي )  ٣.٨٨( يساوي 

  .الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا
  جمال املخاطرة: ثالثا

     العبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق باملخـاطرة لـدى مـديرات
عبارات ومن خالل استجابات عينـة  )  ٤( ونت من مدارس املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تك

. عبارة)  ١( عبارات، و بدرجة أحيانا على )  ٣( الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة غالبا على 
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أي أن ممارسة اإلبداع اإلداري اليت )  ٣.١٩( وحمصلة ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي 
  .رحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالباتتعلق باملخاطرة لدى مديرات مدارس امل

  جمال الطالقة: رابعا
  العبارات اليت تقيس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق بالطالقة لدى مديرات مدارس

عبارات ومن خالل استجابات عينة الدراسـة  )  ٤( املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة تكونت من 
ة بدرجة غالبا على مجيع العبارات، وحمصلة ذلك أن قيمة املتوسط احلسايب العام لوحظ وجود استجاب

أي أن ممارسة اإلبداع اإلداري اليت تتعلق بالطالقة لدى مديرات مدارس املرحلة )  ٤.٠٦( يساوي 
  .الثانوية مبدينة مكة املكرمة بدرجة غالبا

  راسة النتائج اخلاصة بالفروق بني متوسطات استجابات عينة الد
 مبادئ إدارة الذاتحمور : أوال
 حول درجة تطبيق  ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة توجد فروق

وبـني  ) املـديرات (لصـاحل  ) املعلمـات (و ) املديرات(ني بسبب اختالف الوظيفة ب إدارة الذات
 ). املساعدات(لصاحل ) املعلمات(و ) املساعدات(
 اللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الـذات  د فروق ذات دوجالت

 .حسب متغري املؤهل العلمي
 وجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق إدارة الـذات  الت

 .حسب متغري سنوات اخلربة يف التعليم
 درجة تطبيق إدارة الـذات   وجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حولالت

 .حسب متغري احلالة االجتماعية
 مهارات اإلبداع اإلداريحمور : ثانيا
 وجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيق اإلبداع اإلداري الت

 .حسب متغري الوظيفة
 اإلبداع اإلداري  د فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجة تطبيقوجالت

 .حسب متغري املؤهل العلمي
  د فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجـة تطبيـق اإلبـداع    وجالت

 .اإلداري حسب متغري سنوات اخلربة يف التعليم
  د فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة حول درجـة تطبيـق اإلبـداع    وجالت

  .حلالة االجتماعيةاإلداري حسب متغري ا
  مهارات اإلبداع اإلداريالنتائج اخلاصة بالعالقة بني إدارة الذات و
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وهذا يدل  )٠.٨٥(قيمته ، بلغت )٠.٠٥(وجود ارتباط موجب ذو داللة إحصائية مبستوى داللة 
.على االرتباط الوثيق بني درجات إدارة الذات ودرجات اإلبداع اإلداري
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  :التوصيات
  :أهم التوصيات 

ممارسة إدارة الذات واإلبداع اإلداري لدى اإلدارة املدرسية، وتعزيز نقاط القـوة  التاكيد على ا  -١
 :وتوفري مجيع اإلمكانيات للمحافظة عليها وذلك من خالل 

 .عقد دورات تدريبه للمديرات واملساعدات واملعلمات لتعزيز إدارة الذات لديهن  -٢
 .علمات لتنمية اإلبداع اإلداري لديهن وتطويره عقد دورات تدريبه للمديرات واملساعدات وامل -٣
تزويد اإلدارة املدرسية مبا هو جديد يف جمال إدارة الذات ، ملا له من أثر إجيايب على اإلبـداع    -٤

 ..اإلداري نظرا للعالقة االرتباطية بينهما
ت النظر بني إقامة ندوات تشارك فيها املديرات واملساعدات واملعلمات ملناقشة أسباب اختالف وجها

  املعلمات وكل من املديرات واملساعدات حول إدارة الذات
  

  املقترحات
  إجراء دراسة مماثلة تطبق على مراحل التعليم األخرى -١
  إجراء دراسة مماثلة تطبق يف مناطق أخرى باململكة -٢
  . يةإجراء دراسة تطبق على مدارس البنني واملقارنة بني نتائجها ونتائج الدراسة احلال -٣
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  املراجع
  املصادر واملعاجم  

 .القرآن الكرمي  -١
، اسـتانبول  ، دار الدعوة ، املعجم الوسيط ، )هـ١٤١٠(، مصطفى وآخرون ، إبراهيم  -٢

  .تركيا
الـدار املصـرية   ، ٩ج، لسان العرب  ، مجال الدين حممد مكرم األنصاري ، ابن منظور  -٣

 ).بدون ( ، مصر ، للتأليف والترمجة 
املكتبة ، بريوت ، خمتار الصحاح، ) هـ١٤١٦(، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،  الرازي -٤

 .العصرية 
، مكبة اخلاجني ،  ٣طـ، معجم مقاييس اللغة ، )هـ١٤٠٢( ، أبو احلسني أمحد ، فارس  -٥

 .مصر 
دار ، تربية اإلبداع وإبداع التربية يف جمتمـع ملعرفـة   ، ) م٢٠٠٥(، جمدي عزيز ، إبراهيم  -٦

 . ١ط،عمان ، وق الشر
مناهج العلوم وتنمية الـتفكري اإلبـداعي ، دار   ، ) م٢٠٠٧(، أبو جاللة ، صبحي محدان  -٧

 . ١ط،عمان  ، الشروق 
اإلبداع اإلداري لـدى العـاملني يف قطـاع    " ،  ) م١٩٩٠(، حممود دعوة ، أبو فارس  -٨

كلية العلـوم  ، ردنيةاجلامعة األ، رسالة ماجستري غري منشورة ، " املؤسسات العامة األردنية 
 .اإلنسانية واالجتماعية

( العـدد  ، جملة البيان، بني إدارة الوقت وإدارة الذات ، )هـ١٤١٩( ، خالد ، أبو الفتوح  -٩
١٢٨.( 

العوامل املؤثرة على واقـع السـلوك اإلداري   ، )م٢٠٠٠(، نادية حبيب ، أيوب  - ١٠
 ).١(العدد، اإلدارة العامة ، سعودية االبتكاري لدى املديرين يف قطاع البنوك التجارية ال

بعض العوامل املؤثرة يف عمليـة  ، ) م١٩٩٧( أمحد ، حسن واحلضرمي ، التميمي  - ١١
: معهـد اإلدارة العامـة  ، جملـة اإلداري  . التجديد واالبتكار يف البنوك التجارية يف اليمن 

 .١١٧ -٨٥ص ص ) . ٦٨(العدد ، )١٩(السنة ، الرياض 
: بشري العيسوي الرياض : ترمجة ، اإلدارة الذاتية الناجحة  ،) هـ١٤٢١( ، آل بول ، يتم  - ١٢

 .دار املعرفة للتنمية البشرية 
إدارة الذات لدى مديرات املدارس الثانويـة  ، ) هـ١٤٢٦( ، إبتسام ردة عطية ، الثقفي  - ١٣

 .جامعة أم القرى ، رسالة ماجستري غري منشورة ، مبدينة مكة املكرمة 
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: أثر املناخ التنظيمي على إبـداع املـوظفني   ، ) هـ١٤١٧ (، نور سامل حممد ، جحالن  - ١٤
جامعة امللك ، رسالة ماجستري غري منشورة . دراسة ميدانية عن املنظمات احلكومية يف جدة 

 .كلية االقتصاد واإلدارية ، عبد العزيز 
، عمـان  ، دار الفكر للطباعة والنشر ، اإلبداع ) م٢٠٠٢(، فتحي عبد الرمحن ، جروان  - ١٥

 . ١طـ 
، دار الكتاب اجلامعي ، املوهبة والتفوق واإلبداع ، ) بدون (، فتحي عبد الرمحن ، جروان  - ١٦

 .عمان 
دار ، العمر وعالقته باإلبداع لدى الراشـدين  ، ) هـ١٤٠٣(، حمي الدين أمحد ، حسني  - ١٧

 . ١طـ، املعارف 
اإلبداع اإلداري أثر املتغريات التنظيمية على ، ) هـ١٤١٨( ، تركي عبد الرمحن ، احلقباين  - ١٨

كليـة العلـوم   ، جامعة امللك سعود ، رسالة ماجستري غري منشورة ، يف األجهزة احلكومية 
 .الرياض . اإلدارية 

اإلدارة املدرسية وتعبئة قواهـا البشـرية يف   ، ) هـ١٤١٤(، سلمان عبد الرمحن ، احلقيل  - ١٩
 . ٦طــ ، الرياض ، دار الشل ، اململكة العربية السعودية 

مهارات اإلبداع اإلداري الالزمة لقائد التغـيري  ، ) هـ ١٤٢٥( ، منال حسني ، دي احلمي - ٢٠
ومدى توفرها لدى مديري ومديرات املدارس الثانوية من وجهة نظـر املشـرفني التربـويني    

، كلية التربيـة  ، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستري غري منشورة ، واملشرفات مبدينة الطائف 
 .ية وختطيط قسم اإلدارة التربو

جملة البيان ، حملات عامة يف التفكري اإلبداعي ، ) هـ ١٤٢٣(، عبد االله إبراهيم ، احليزان   - ٢١
 . ١طـ ، الرياض ، 

تنميـة  ، منهج املهارات القياديـة  ، )م٢٠٠٢(، "مبيك"خرباء مركز اخلربات املهنية لإلدارة  - ٢٢
مركز اخلربات املهنيا لإلدارة ، وفيق عبد الرمحن ت: إشراف ، الفكر اإلبداعي للقيادات اإلدارية 

 .جيزة ، 
دار اهلـدى للنشـر   ، ترتيب األولويات طريق النجاح ، )م٢٠٠٠(، عبد اللطيف ، اخلياط  - ٢٣

 .الرياض ، والتوزيع 
 .١طـ، عمان ، الناشر ، نظريات منظمات األعمال ، ) م١٩٩٢( ، أميمة ، الدهان  - ٢٤
التوفيق بني فلسـفة اإلدارة  ، ) م١٩٩٥(، فالح ، نعمة وذياب ، عدنان وخضري ، ذياب  - ٢٥

الد ، الة العربية لإلدارة ، وكل من السلوك القيادي والتركيب التنظيمي وأثره يف اإلبداع 
 ).١٣٩ -٨٩( ص ص ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة ، ) ١(العدد ) ١٧(
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دار التوزيـع والنشـر   ، لنجاح إدارة الذات دليل الشباب إىل ا، ) م٢٠٠٠(، أكرم ، رضا  - ٢٦
 . ٣طـ، اإلسالمية

، غسان أبو الفخر : ترمجة ، اإلبداع العام واخلاص ، ) م١٩٨٩( ،  الكسندرو ، روشكا   - ٢٧
 .الكويت، عامل املعرفة 

 .القاهرة: عامل الكتب ، التوجيه واإلرشاد النفسي ، )م١٩٨٠(، حامد ، زهران  - ٢٨
) ٣٠(الد، عام الفكر، اري يف ظل البريوقراطية اإلبداع اإلد، ) م٢٠٠٢( ، رنده ، زهري  - ٢٩

 ).٣(العدد ، 
دار ، تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف تدريس العلوم ، )م١٩٩٩(عايش حممود ، زيتون  - ٣٠

 . ٢ط، عمان : عمار للنشر 
 . ١طـ، عمان : دار وائل ، مقدمة يف اإلبداع ) م٢٠٠٢( ، ناديا هايل، السرور  - ٣١
، الريـاض  ، جملة اإلدارة العامة، حنو إدارة ذاتية أفضل، ) م١٩٨٧(،  سهيل فهد، سالمة  - ٣٢

 .معهد اإلدارة العامة
املنظمة العربية للعوم ، إدارة الوقت منهج منظور للنجاح ، ) م١٩٨٨(، سهيل فهد ، سالمة  - ٣٣

 .عمان، إدارة البحوث والدراسات ، اإلدارية 
اإلداري واملمارسـات السـلوكية   اإلبداع ، ) هـ١٤٢٨(، سعود سعيد مسفر ، السلمي  - ٣٤

، رسالة دكتوراه غري منشورة ، " رؤية مستقبلية " ملديري مدارس التعليم العام مبحافظة جدة 
 .قسم اإلدارة التربوية والتخطيط ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 

 أثر املتغريات التنظيمية علـى مسـتوى  ، ) م٢٠٠٢(، يوسف ، عبد اهللا والزامل ، م يالسل - ٣٥
أكادمييـة نـايف   ، رسالة ماجستري غري منشورة، اإلبداع اإلداري للعاملني باألجهزة األمنية 

 .كلية الدراسات العليا، الرياض، العربية للعلوم األمنية 
شـركة  ، مبادئ اإلبـداع  ، ) م٢٠٠٢(، طارق حممد وحممد أكرم العدلوين ، السويدان  - ٣٦

 . ٢ط، الكويت ، اإلبداع اخلليجي 
مكتبة النهضـة  ، رعاية املتفوقني واملوهوبني واملبدعني ، ) م٢٠٠١( ، ت حممود زين، شقري  - ٣٧

 .القاهرة، املصرية 
العالقة بني الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري يف شـركيت  ، )م٢٠٠٣(، اكثم ، الصرايرة  - ٣٨

 ).٤(العدد ، ) ١٨(الد ، جملة مؤتة ، البوتاس والفوسفات 
، دمشـق  : دار الرضا للنشر ، إدارة االبتكار واإلبداع ، )م٢٠٠١(، رعد حسن ، الصرن  - ٣٩

 . ١طـ
 ).١(ط ، عمان : دار صفاء ، اإلدارة الرائدة ، ) هـ١٤٢٤( ، عبد الفتاح ، الصرييف  - ٤٠
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 .بريوت : دار العلم للماليني ، اإلبداع وتربيته ، ) م١٩٨٣(، فاخر ، عاقل  - ٤١
 .القاهرة: دار غريب  ،علم نفس اإلبداع ، ) م١٩٩٥(، شاكر ، عبد احلميد  - ٤٢
 .إدارة الذات يف حياتك الشخصية ، ) هـ١٤٢٣(، عادل ، عبد العايل  - ٤٣
مهارات التفكري اإلبداعي وعالقتها بعمليـة  ، ) م١٩٩٥(، نبيل عبد احلافظ ، عبد الفتاح  - ٤٤

 ).٦٠(العدد ، ) ١٧(السنة ، مسقط : جملة اإلداري ، اختاذ القرارات اإلدارية 
التعليم يف املرحلة الثانوية وإعادة تشكيل العقل ، ) م ٢٠٠٠(، عبد السالم أمرية ، عبد ايد  - ٤٥

جامعـة  ، كفر الشيخ  –كلية التربية ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، يف ضوء ثقافة اإلبداع 
 .طنطا 

جملـة اإلداريـة   ، القدرات اإلبداعية للعاملني ، ) هـ١٤٠٠( ، علي حممد ، عبد الوهاب  - ٤٦
 ).٤٩ -٣٧(ص ص ، ) ٢٥(العدد ، الرياض: دارة العامةمعهد اإل، العامة 

البحث العلمي مفهومه ، ) م٢٠٠٢(ذوقان وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق ، عبيدات  - ٤٧
 .الرياض ، دار أسامة ، وأدواته وأساليبه 

: دار صفاء للنشر والتوزيع ، تربية املوهوبني واملتفوقني ، ) م٢٠٠٠( ، ماجدة السيد ، عبيد  - ٤٨
 . عمان

دار ، دراسات معاصرة يف التطوير اإلداري منظور تطبيقي ) م١٩٩٥(، عاصم ، األعرجي  - ٤٩
 .عمان عساف : الفكر 

 .القاهرة:ار قباء ، اإلبداع يف حل املشكالت ، )م٢٠٠٠(، صفاء ، األعسر  - ٥٠
مدى توفر مسات اإلبداع اإلداري يف حل املشكالت ، ) هـ١٤٢٠(، حبي علي ، عسريي  - ٥١

جامعة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، رات املدارس الثانوية مبدينة الطائف لدى مديري ومدي
 .كلية التربية ، أم القرى 

، دار وائل ، السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال ، )م٢٠٠٢(، حممود سلمان ، العميان  - ٥٢
 ).١(طــ، عمان 

ع اإلداري عالقة السـلوك القيـادي باإلبـدا   ، )م٢٠٠١(، غادة عبد الرمحن ، العنقري  - ٥٣
، رسالة ماجستري غري منشورة ، للمرؤوسني دراسة استطالعية على موظفي األجهزة احلكومية 

 .الرياض ، كلية العلوم اإلدارية ، جامعة امللك سعود 
املفاهيم والتطبيق : اإلبداع يف جمال اإلدارية احمللية العربية ، )م١٩٨٦(، إبراهيم ، العواجي  - ٥٤

املنظمـة  ، حترير ناصر حممد الصايغ ، طالح اإلداري يف الوطن العري يف اإلدارة العامة واالص
 ).١(طـ ، عمان ، العربية للعلوم اإلدارية 
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قياس املهارات اإلبداعية لدى معلمي اللغـة العربيـة يف   ) م١٩٩٤(، حممد حممود، عوض  - ٥٥
 .ردن األ، عمان ، اجلامعة األردنية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، املرحلة األساسية 

 .الكويت ، عامل املعرفة ، اإلبداع يف الفن والعلم ، ) م١٩٧٩( ، حسن أمحد ، عيسى  - ٥٦
املقومات السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة   ، ) م١٩٨٦(، فضل اهللا علي ، فضل اهللا   - ٥٧

، الة العربية للعلوم اإلدارية ، والثقافية يف العامل العريب وأثرها يف توجهات اإلبداع اإلداري 
 .عمان، املنظمة العربية لإلدارة 

تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري يف التنميـة  ، )هـ١٤٢٠(، سناء حممد عبد القادر ، فقيه  - ٥٨
رسالة ، اإلدارية للقيادات التربوية النسائية يف مراحل التعليم العام مبنطقة مكة املكرمة التعليمية 

 .بيةكلية التر، جامعة أم القرى ، ماجستري غري منشورة
أثر النمط القيادي على اإلبداع للشركات الصـناعية  ، )م١٩٩٥(، حممود أمحد ، الفياض  - ٥٩

كلية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، املسامهة العامة األردنية استخدام نظرية الشبكة اإلدارية 
 .اجلامعة األردنية، الدراسات العليا

مـن أروق  . اإلبداع اإلداري وتنميةمفهوم ، ) م٢٠٠٢(، أميمة بنت عبد العزيز ، القامسي  - ٦٠
، القيادة اإلبداعية والتجديد يف ظل الرتاهة والشـفافية  : عمل املؤمتر العريب الثالث يف اإلدارة 

باالشتراك مع املنظمة العربية ، اجلمهورية اللبنانية –مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية 
 .لعربية جامعة الدول ا، بريوت ، للتنمية اإلدارية 

القيادة اإلداري التحول حنو منوذج القيادي ، ) م٢٠٠١(سامل بن سعيد حسن ، ، القحطاين  - ٦١
 .١ط ، الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية ، العاىل 

دراسة السلوك اإلنساين الفـردي  : السلوك التنظيمي ، )م١٩٩٣(، حممد قاسم ، القربوين  - ٦٢
، عمان اإلدارية ملديرات املدارس االبتدائيـة  : روق دار الش، واجلماعي يف املنظمات املختلفة

 .رسالة ماجستري غري منشورة جامعة أم القرى 
دراسة استطالعية لبعض مهارات القيـادة اإلداريـة   ، ) هـ١٤٠٩(، ليلى حسن ، القرين  - ٦٣

 .رسالة ماجستري غري منشورة جامعة أم القرى ، ملديرات املدارس االبتدائية 
دراسة السلوك الفردي واجلماعي يف = السلوك التنظيمي ، ) م٢٠٠٠(،  حممد قاسم، القرين  - ٦٤

 . ٢ط، عمان ، دار األرقم ، مؤسسة ، املنظمات اإلدارية 
السيد ، إدارة األولويات ، ) م١٩٩٩(، ريبيكار ، ومرييل، روجر ، ستفن ومريبل ، كويف  - ٦٥

 .الرياض ، مكتبة جرير ، املتويل حسن
 .١ط، عمان ، التطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة ،) م١٩٩٩(، موسى ، اللوزي  - ٦٦
 .٣طــ ، الرياض ، مكتبة جرير ، مصيدة الوقت ، )م٢٠٠٠(، إليك ، ماكتري  - ٦٧
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العوامل املؤثرة على اإلبداع لدى العاملني يف ، ) م١٩٨٨(، حمسن وأميمة الدهان ، خمامرة  - ٦٨
 ).٢(العدد ، مان ع، جملة الدراسات ، الشركات املسامهة العامة األردنية 

أثر الوالء التنظيمي على اإلبداع اإلداري لدى املديرين يف ، ) م١٩٩٠(، أمين عودة ، املعاين  - ٦٩
، اجلامعة األردنية  كلية الدراسات العليـا  ، رسالة ماجستري غري منشورة ، الوزارات األردنية 

 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
مهارات اإلبداع اإلداري كما يـدركها مـديرو   ، )هـ١٤٢٣(، طه عبد القادر ، املعلم  - ٧٠

جامعة أم ، رسالة ماجستري غري منشورة ، املدارس االبتدائية ودورها يف تطوير األداء املدرسي 
 .قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كلية التربية ، القرى 

واجلماعة  مفاهيم وأسس سلوك الفرد، السلوك التنظيمي ، )م١٩٩٨(، كامل حممد ، املغريب  - ٧١
 . ٢ط، دار الفكر عمان ، يف التنظيم

التعليم التنظيمي وتنمية مهارات اإلبداع من وجهـة  ، ) هـ١٤٢٥(، نواف جباد ، املطريي - ٧٢
، كلية التربية ، جامعة أم القرى، رسالة ماجستري ، نظر ضباط جوازات منطقة مكة املكرمة 

 .قسم اإلدارة التربوية والتخطيط 
استخدام برنامج تدرييب لتنمية اإلبداع لدى عينة من ، ) م١٩٩٩(، ف نورة يوس، املنصور  - ٧٣

رسالة دكتوراه غري ، طالبات املدارس يف اتمع القطري يف ضوء مبادئ التربية السيكولوجية 
 .كلية البنات جامعة عني مشس ، منشورة 

 www.alnoor-world، إدارة الذات ، )م ٢٠٠١(، عبد اهللا ، املهريي  - ٧٤
 .الرياض ، املهارات األساسية ملدير اإلدارة املدرسية ، ) م٢٠٠٢(، حممد صاحل ، املنيف  - ٧٥
، سيكلوجية اإلدارية املدرسية ، ) م١٩٩٨( ، فهد عبد اهللا ، رشاد علي واألكليب ، موسى - ٧٦

 .القاهرة. مؤسسة املختار 
جملة املدير العـريب  ، دراسة سلوكية : داع اإلداري اإلب، ) م١٩٩٢(، سعود حممد ، النمر  - ٧٧

 ).٧١ -٦٠( ص ص ، ) ١١٧(العدد ، القاهرة 
العوامل اليت تعزز اإلبداع يف التعليم ومدى ) . م١٩٩٢( ، سامح ، تيسري وحمافظة ، النهار  - ٧٨

جامعـة  ، األردن ، جملة مؤتة للبحوث والدراسـات  ، توفراها يف املدارس الثانوية يف األردن 
 ).٣(العدد ، ) ٧(الد ، مؤتة 

ميقات اإلبداع لدى العاملني يف املكتبـات املتخصصـة يف   ، ) م١٩٩٤(، عمر ، مهشريي  - ٧٩
 ).٤(العدد ، عمان ، جملة دراسات ، األردن 

معوقـات اإلبـداع اإلداري يف املنظمـات    ، )هـ١٤٢٠(، عبد الرمحن أمحد ، اهليجان  - ٨٠
 ). ١(العدد، ) ٣٩(الد ، مة الرياض هد اإلدارة العامع، جملة اإلدارة العامة ، السعودية 
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