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 اإلهداء
 

 

وضعت كل ما متلك من الصعاب ,اليت سهرت و  األيامإىل اليت مل ترتك يدي يف  احلنون،القلب التضحية إىل إىل مثال احلب و 
                      ،اجل أن أصبح على ما أنا عليه

 

اليت من قال عليها سيد اخللق حممد عليه أفضل الصالة و السالم "اجلنة حتت أقدام األمهات" إىل  

  
 "إليك أمي العزيزة"

 

نسان الذي امتلك يدفعين قدما حنو األمام لنيل املبتغى ,إىل اإلإىل الذي وهبين كل ما ميلك حىت أحقق له مآله ,إىل من كان 
 اإلنسانية بكل قوة ,إىل الذي سهر على تعليمي ,إىل مدرسيت األوىل يف احلياة

 

 

 "إليك أيب الغايل
"إىل زوجي الغايل رفيق دريب  

 إىل أخي و أخوايت الذين تقامسوا معي عبء احلياة
 

كل من دعمين ولو   الكرمي غربيين مصطفى,إىل صديقايت احلبيبات و رفيقات الدرب,إىلكما اهدي مثرة جهدي إىل أستاذي 
إىل كل من أحبهم. بكلمة طيبة,  

                      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

تقديركلمة شكر و   

 

املصاعب و العقبات ي أتوجه بشكري العظيم للخالق الكرمي أن من علي برمحته إمتام هذا العمل املتواضع و أهلمين الصرب لتخط

 أثناء أداء حبثي هذا.

اللهم يا سامع النداء و يا جميب الدعاء اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكرمي.  

رف و املرشد و املوجه مبا أمحدك يا هللا و أتقدم ببالغ الشكر و التقدير إىل األستاذ احملرتم"غربيين مصطفى" و الذي كان نعم املش

شادات قيمة من اجل إمتام هذا العمل.قدمه يل من توجهات و إر   

م معي و مساتمتهم  يف إمتام كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل املؤسسات الرتبوية اليت فتحت يل أبواهبا وأساتذهتا الكرام على تعاوهن

لاجلانب التطبيقي هلذا العم  
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 ملخص الدراسة:

   هدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي من وجهة نظرهم بوالية    

مستغامن  ومعرفة أثر متغريات الدراسة )املؤهل العلمي،اجلنس،اخلربة( على موضوع الدراسة،ومت استخدام استبيان ألغراض الدراسة 

للباحثان فؤاد علي العاجز وفايز كمال شلدان ومت التحقق من اخلصائص السيكومرتية عن طريق حساب الصدق بطريقة االتساق 

( أستاذا، ومت االعتماد على املنهج الوصفي 50) وتكونت عينة الدراسة منمل ألفا كرونباخ  الداخلي والثبات عن طريق معا

وأسفرت النتائج على أن للقيادة املدرسية دور كبري يف تنمية اإلبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي ،وعدم وجود فروق بني 

،ووجود فروق ومتغري اخلربة يف تنمية اإلبداع تعزى ملتغري اجلنسمتوسطات استجابات أساتذة التعليم االبتدائي حول دور القيادة 

 .العلميذات داللة إحصائية حول دور القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي حسب متغري املؤهل 

يف املؤسسات الرتبوية واالستفادة من وبناءا على تلك النتائج أوصى على ضرورة إجراء دراسات مشاهبة واإلميان بأتمية اإلبداع 

 أصحاب اخلربة يف تنمية اإلبداع لديهم وعلى ضرورة االختيار السليم للقيادات املدرسية.

 القيادة املدرسية ،اإلبداع،التعليم االبتدائي. تاحية:فالكلمات امل

Abstract  

This study aims to know the role of school leadership in developing creativity among primary 

education teachers from their own persepective in the Wilayat of Mostaganem and to know the 

effect of the study variables (academic qualification, gender and experience) on their studies. For 

this, a questionnaire is used for the purposes of the study and administered to tow researchers, 

namely Fouad Ali El-Ajaz and Fayez Kamal Sheldan. The psychometric properties valididy are 

calculated by the method of internal consistency and stability through the Cronbach alpha 

coefficient. The study sample consisted of (52) teachers, and the descriptive approach was relied 

upon to conduct the research. The results showed that school leadership has a great role in 

developing creativity among primary education teachers, and there are no differences between the 

averages of primary education teachers ’responses to the role of leadership in developing creativity 
due to the gender and experience variable, and the presence of statistically significant  differences 

about the role of school leadership in developing creativity in Primary education teachers according 

to the educational qualification variable.  

Based on these results, it is recommended that it is of utmost importance to conduct similar studies, 

believing in the importance of creativity in educational institutions, benefiting from those with 

experience in developing their creativity and the necessity of proper selection of school leaderships.  

Key words : creativity , priamry education, school leadership  
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 املقدمة:
تعترب القيادة املدرسية عامل مهم يف جناح املؤسسات الرتبوية وتطورها فلكل مؤسسة أسلوب عمل حمدد ويستلزم على 

القائد أن يستخدم طرق مبتكرة وحديثة من أجل جناح العملية الرتبوية وكذلك املساتمة يف تنمية اإلبداع لدى األساتذة وبالتايل 

اإلبداع إىل التلميذ فإبداع األستاذ يعود على التلميذ بالفائدة وينتج فئة من التالميذ املبدعني ،لذلك جيب أن تقوم ينتقل ذلك 

 القيادة املدرسية بتشجيع األستاذ على اإليداع.

ور القيادة املدرسية يف وعلى أساس الدور املهم الذي تقوم به القيادة املدرسية لنجاح العملية الرتبوية جاءت الدراسة التالية حول د

 تنمية اإلبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي من وجهة نظرهم بوالية مستغامن. واعتمدت على اخلطة التالية:

 متثلت يف مخس فصول:

 يف الفصل األول مت عرض اإلشكالية والفرضيات وأتمية وأهداف الدراسة وكذلك حتديد املفاهيم اإلجرائية.- 

تم تعريف القيادة املدرسية وصفات القائد املدرسي وأركان القيادة املدرسية،أمناطها،ووظائفها،أتميتها ومعايريها الفصل الثاين ف -

 والنظريات املفسرة للقيادة املدرسية.

الفصل الثالث فيحتوي على تعريف اإلبداع ومراحله ومكوناته والنظريات اليت فسرت عملية اإلبداع وخصائص األساتذة  -

  واالختبارات اليت تكشف قدرات اإلبداع وكذلك أساليب تنمية اإلبداع.املبدعني

الفصل الرابع مت عرض اإلجراءات املنهجية ألدوات الدراسة ومت فيه عرض منهج الدراسة ،جماالهتا،جمتمع الدراسة،وكذلك الدراسة -

 االستطالعية ،عينة الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة.

  فيه عرض نتائج البحث ومت فيه عرض ومناقشة وتفسري الفرضيات.الفصل اخلامس مت-
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  اإلشكالية:-1

يعترب اإلبداع من أهم ركائز تقدم الدول وتطورها يف شىت امليادين االقتصادية واالجتماعية والرتبوية،ألنه يساعد يف حل 

املشكالت باختالف أنواعها باإلضافة إىل حتسني أساليب العمل بطرق مبتكرة وحتسني املناخ العام يف العملية الرتبوية،كما 

 املدرسية مهم أيضا يف تنمية اإلبداع لدى األساتذة وتشجعهم على عملية اإلبداع.أن دور القيادة 

ومن هذا املنطلق قام عدة باحثني بإجراء دراسات حول دور القيادة املدرسية بتنمية اإلبداع لدى األساتذة من وجهة نظرهم من    

 : بينهم

ر القيادة يف تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس املرحلة الثانوية اليت هدفت إىل معرفة دو  2017دراسة حممود موسى النعيمات-  

يف تربية قصبة عمان ومن وجهة نظر املعلمني،ومعرفة الفروق بني أفراد العينة حول تنمية اإلبداع لدى املعلمني وفقا 

ستبيان ألغراض للمتغريات)التخصص،عدد سنوات اخلربة،املؤهل العلمي(،استخدم الباحث املنهج الوصفي و مت بناء ا

معلما،وأظهرت النتائج بأن درجة ممارسة القيادة املدرسية بدرجة متوسطة حسب املعيار  290الدراسة،حيث بلغ عدد املعلمني 

( يف دور القيادة املدرسية يف تنمية à=05،0) املستخدم يف هذه الدراسة ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

مدارس املرحلة الثانوية يف تربية قصبة عمان من وجهة نظر املعلمني تبعا الختالف املؤهل العلمي،و بناء على  اإلبداع لدى معلمي

تلك النتائج فإن الباحث أوصى بضرورة أن تستفيد القيادة اإلدارية من املعلمني أصحاب اخلربة يف تنمية اإلبداع لديهم، لكي يتم 

اختيار قيادات مدرسية واعية،تؤمن بأتمية اإلبداع يف البيئة التعليمية وأن القيادة املدرسية جيب تطوير العملية  الرتبوية وعلى ضرورة 

 أن هتتم بتوزيع الفصول على حسب إبداعات املعلمني.

اليت هدفت إىل معرفة دور اإلدارة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى معلمي املدارس  2012 دراسة زروقي آمنة وكذلك   

ة يف مدينة عني البيضاء ومعرفة الفروق بني أفراد العينة وفقا ملتغريات)املستوى التعليمي،اخلربة ،اجلنس(واستخدمت الباحثة االبتدائي

معلما وأسفرت الدراسة على النتائج بأن 136املنهج الوصفي،ومت توزيع استمارة ألغراض الدراسة حيث بلغ عدد املعلمني 

،اخلربة واجلنس( تؤثر وبأن اإلدارة املدرسية هلا دور بتنمية التفكري اإلبداعي لدى معلمي املدارس متغريات الدراسة)املستوى التعليمي

وبناءا على تلك النتائج فإن الباحث أوصى بضرورة عقد دورات تدريسية للمعلمني حيث تقدم هذه الدورات كيفية  االبتدائية ،
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سات عن التفكري اإلبداعي يف مستويات دراسة أخرى ،إقامة أحباث يف استخدام مهارات و قدرات التفكري اإلبداعي ،إقامة درا

 ميدان التفكري اإلبداعي.

اليت هدفت إىل التعرف على دور القيادة  2009 دراسة فؤاد علي العاجز وفايز كمال شلدان إضافة إىل ذلك    

من وجهة نظر املعلمني،وقد استخدم الباحثان املنهج  املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى معلمي مدراس املرحلة الثانوية مبحافظات غزة

الوصفي التحليلي ملناسبة هذا النمط من الدراسات،وقاما ببناء استبيان كأداة للدراسة،حيث مت اختيار العينة بصورة عشوائية وقد 

لة إحصائية حول دور من اجملتمع األصلي و توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات دال %11أي يعادل 304 بلغ عددها

القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس املرحلة الثانوية مبحافظات قطاع غزة من وجهة نظر املعلمني تبعا ملتغريات 

)املؤهل العلمي،سنوات اخلدمة ومتغري التخصص يف البكالوريوس(،كما أوصى الباحثان بأن تقوم القيادة املدرسية بتنظيم رحالت 

فيهية علمية للمعلمني هتدف إىل تنمية اجلانب اإلبداعي لديهم وأن حتث القيادة املدرسية املعلمني على املشاركة يف املؤمترات و تر 

 الندوات و الدورات التدريسية اليت تسهم يف تنمية اإلبداع لديهم.

يف تنمية اإلبداع يف املدارس احلكومية  دراسة بعنوان دور اإلدارة املدرسية ،2008 بلواين أجنود شحادةوكذلك أجرت      

يف حمافظات مشال فلسطني ومعيقاهتا من وجهة نظر مديريها هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور اإلدارة املدرسية يف تنمية 

رين باختالف اإلبداع يف املدارس احلكومية ، كما سعت إىل معرفة دور اإلدارة املدرسية يف تنمية اإلبداع من وجهة نظر املدي

متغريات)اجلنس،املؤهل العلمي،سنوات اخلربة،والتخصص يف البكالوريوس ومكان العمل(،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي 

 215امليداين جلمع البيانات من جمتمع الدراسة و قامت بإعداد استبيان باإلضافة سؤالني إنشائيني،وقد تكونت عينة الدراسة من 

ة تقريبا عن اجملموع الكلي لعدد املديرين، ومن أبرز نتائجها:عدم وجود فروق ذات دالل %50عادل مديرا ومديرة أي ما ي

( يف دور اإلدارة املدرسية يف تنمية اإلبداع يف املدارس احلكومية يف حمافظات الشمال à=05،0) إحصائية عند مستوى داللة

لعلمي،سنوات اخلربة،ختصص املدير ومكان العمل( بينما كانت هناك ومعيقاهتا من وجهة نظر مديريها تعزى إىل متغريات)املؤهل ا

فروق تعزى إىل متغري اجلنس و كانت أبرز توصياهتا ضرورة تطوير املناهج التعليمية وتضمينها ما يدعو إىل تنمية اإلبداع،ضرورة 

 توفري جمموعة من التسهيالت املادية واملعنوية يف البيئة املدرسية.



 

 

 

 

بعنوان دور مديري املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية مبحافظات  2008ياللخاودراسة أخرى قام هبا هناك أيضا     

غزة يف تنمية اإلبداع اجلماعي لدى معلميهم وسبل تطويرها هدفت إىل التعرف على دور مديري املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث 

لدى معلميهم من وجهة نظر املعلمني و الكشف عن وجود فروق ذات داللة  الدولية مبحافظات غزة يف تنمية اإلبداع اجلماعي

إحصائية بني متوسطات درجات ممارسة مديري املدارس اإلعدادية لدورهم يف تنمية اإلبداع اجلماعي لدى املعلمني من وجهة 

-5،6-1) د سنوات اخلدمةأعلى من بكالوريوس(وعد-نظرهم تعزى ملتغري اجلنس)معلم،معلمة(واملؤهل العلمي)بكالوريوس

سنوات(،وإبراز سبل تطوير دور مديري املدارس اإلعدادية يف تنمية اإلبداع اجلماعي لدى معلميهم،استخدم 10،أكثر من 10

معلما ومعلمة وأسفرت الدراسة  2742 الباحث املنهج الوصفي التحليلي ومت إعداد استبيان لغرض الدراسة و تكونت العينة من 

منها: وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات ممارسة مديري املدارس اإلعدادية لدورهم يف تنمية  عن عدة نتائج

معلمة(،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف -اإلبداع اجلماعي لدى املعلمني من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اجلنس)معلم

يف تنمية اإلبداع اجلماعي لدى املعلمني من وجهة نظرهم تعزى ملتغري متوسط درجات ممارسة مديري املدارس اإلعدادية لدورهم 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات ممارسة مديري  سنوات(،10،أكثر من 10-5،6-1) سنوات اخلدمة

أعلى -ملؤهل العلمي)بكالوريوساملدارس اإلعدادية لدورهم يف تنمية اإلبداع اجلماعي لدى املعلمني من وجهة نظرهم تعزى ملتغري ا

 من بكالوريوس(.

بعنوان العالقة ما بني سلوك القيادة واإلبداع اإلداري عند املرؤوسني  2007مرضاح وإضافة إىل ذلك هناك دراسة      

ي عند هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مفهوم السلوك اإلبداعي وأمناطه يف املنظمات،والتعرف على واقع اإلبداع اإلدار 

املوظفات يف عينة الدراسة،وعلى أمناط السلوك القيادي عند القيادات النسائية يف عينة الدراسة ،وكذلك التعرف على تأثري 

اخلصائص الشخصية والوظيفية على إبداع املوظفات يف عينة الدراسة،واتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي واستخدمت 

من موظفة إدارية ،وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:وجود مستوى إبداعي مرتفع  238 العينة استبيان جلمع املعلومات،وتكونت

نسبيا عند املوظفات وأن القيادات اإلدارية هتتم غالبا باإلنتاج اهتماما عاليا،كما هتتم باملوظفات بدرجة عالية تقريبا،وجود تأثري 

الة االجتماعية( على بعض أبعاد اإلبداع اإلداري،كما وجد أن العالقة بني لبعض املتغريات الشخصية)املؤهل التعليمي،الدخل واحل

أبعاد اإلبداع اإلداري)حل املشكالت،اختاذ القرارات،القابلية للتغيري روح املخاطرة،سعة االتصاالت،تشجيع اإلبداع(وبني بعد 

داري)حل املشكالت،اختاذ القرارات،القابلية للتغيري( االهتمام باإلنتاج عالقة طردية ضعيفة،وكذلك العالقة بني أبعاد اإلبداع اإل
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وبني بعد االهتمام بالعاملني عالقة طردية ضعيفة بينما عالقة بقية أبعاد اإلبداع اإلداري)روح املخاطرة،سعة االتصاالت،وتشجيع 

حثة منوذجا مقرتحا قد يساعد يف التنبؤ اإلبداع(مع اهتمام القائد بالعاملني فإهنا عالقة غري دالة،وعلى ضوء هذه النتائج قدمت البا

بتفاعل كل من السلوك القيادي واملناخ التنظيمي و املوظف كفرد قادر على اإلبداع والبيئة اخلارجية بالسلوك اإلبداعي كما أوصت 

 كل إدارة،ضرورة رفع بإنشاء إدارة هتتم باإلبداع اإلداري وتكون الحقة إلدارة التطوير اإلداري مع احلرص على وجود فروع لديها يف

مستوى اإلبداع عند املوظفات بشىت الوسائل ومنها: قيام اإلدارة بعقد اجتماعات ولقاءات دورية مع املوظفات لتعزيز شعورهم 

 بأتمية العمل الذي يقمن به وحتسني إبداعاهتن وكذلك اإلكثار من الربامج التدريبية الداعمة ملهارات اإلبداع واليت تواكب متطلبات

 العصر يف الوقوف على كل ما هو جديد. 

دراسة بعنوان العوامل املؤثرة على السلوك اإلداري أالبتكاري لدى املديرين يف قطاع البنوك  2000 أيوب كذلك أجرى      

التجارية السعودية،هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تأثري السلوك اإلبداعي لدى املديرين مبناخ العمل يف املنظمة اليت 

ني العمل واألسلوب الذي يتبعه املديرون يف حل تشجع على اإلبداع أو تعيقه،وطبيعة العالقة املتبادلة ب

املشكالت)احلدسي،النمطي(والكشف عن مدى اختالف السلوك اإلداري اإلبداعي للمديرين باختالف املستوى العلمي واخلربة 

بيان ،تكونت العلمية يف البنوك التجارية مبدينة الرياض،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي،ومت مجع معلومات من خالل است

عامال يف البنوك التجارية السعودية ،توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج: منها تأثر مستوى السلوك  215عينة الدراسة من

اإلداري اإلبداعي بصورة إجيابية مبناخ العمل املالئم،والعالقة مع املدير اليت يسودها التعاون واالنسجام وارتفاع مستوى السلوك 

داعي املتعلق بالقدرة على اختاذ القرارات املناسبة عند استخدام األسلوب احلدسي يف حل املشكالت،وأن القدرة على اإلداري اإلب

اختاذ القرارات وسعة االتصاالت ال تتأثر عند استخدام األسلوب النمطي يف حل املشكالت،ووجود فروق ذات داللة إحصائية 

لسلوك اإلداري اإلبداعي تبعا الختالف اجلنس واملستوى العلمي،وعدم وجود ( بني مستويات اà=05،0) عند مستوى الداللة

فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات السلوك اإلداري اإلبداعي تبعا الختالف اخلربة العلمية للمديرين،وكانت الفروق لصاحل 

 املديرين ذوي اخلربة العملية الطويلة.

عالقة مبوضوع الدراسة واليت تناولت أتمية القيادة الرتبوية يف تنمية اإلبداع لدى وانطالقا من هذه الدراسات ذات ال     

املديرين واملعلمني ومدى إسهام بعض الربامج اإلبداعية يف رفع الكفاءة اإلدارية لدى القيادة املدرسية،وطبيعة العالقة بني سلوك 



 

 

 

 

أهداف الدراسات السابقة يف الكشف عن دور القيادة املدرسية  القيادة واإلبداع جاءت الدراسة احلالية منسجمة مع العديد من

اليت ترغب الوصول إىل مستويات مرتفعة من ت مثل هذه الدراسات حتفز املنظمايف تنمية اإلبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي،ف

 التفكري اإلبداعي على بذل جهود ملحوظة لتطوير التعليم.

 : ومن هذا املنرب نطرح التساؤل التايل   

 ؟  هل يوجد اتفاق لدى أساتذة التعليم االبتدائي حنو أمهية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع-

حنو أتمية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع تعزى التعليم االبتدائي  أساتذة يف وجهات نظر فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  هل-

 اجلنس؟ تغريمل

متغري توجد فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر أساتذة التعليم االبتدائي حنو أتمية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع هل -

 املؤهل العلمي؟

 حنو أتمية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداعأساتذة التعليم االبتدائي  يف وجهات نظرفروق ذات داللة إحصائية توجد هل -

 ؟ حسب متغري اخلربة

 الفرضيات:-2
 الفرضية العامة:

 .حنو أمهية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع أساتذة التعليم االبتدائياتفاق لدى وجد ي-

 : الفرضيات اجلزئية

حسب  حنو أتمية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع  أساتذة التعليم االبتدائييف وجهات نظر  وجد فروق ذات داللة إحصائية ي-

 متغري اجلنس.

حسب حنو أتمية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع االبتدائي أساتذة التعليم يف وجهات نظر إحصائية وجد فروق ذات داللة ي-

 متغري املؤهل العلمي.
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حسب  حنو أتمية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع  االبتدائي أساتذة التعليميف وجهات نظر  وجد فروق ذات داللة إحصائية ي-

 متغري اخلربة.

 :                                                     أسباب اختيار املوضوع-5

 ومتثلت هذه األسباب يف:

 االهتمام مبوضوع القيادة واإلبداع والربط بينهما.-

 وحتقيق األهداف الرتبوية.التحفيز حنو مزيد من العطاء -

 عدم االكرتاث لدور القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى األساتذة.-

 عدم وجود الرعاية الكافية وعدم االهتمام باإلبداع واملبدعني.-

 من أجل تقدمي إضافات جديدة للبحث العلمي.-

 : أهداف الدراسة-3

 : هتدف هذه الدراسة ملعرفة ما يلي-

 والية مستغامن من وجهة نظرهم. ة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي يفدور القياد-

 مدى ممارسة القيادة املدرسية بتنمية اإلبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي يف والية مستغامن من وجهة نظر األساتذة.-

على موضوع الدراسة املتمثل يف دور القيادة املدرسية معرفة اثر متغريات الدراسة)املؤهل العلمي،اجلنس،اخلربة( -

 بتنمية اإلبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي يف والية مستغامن من وجهة نظر األساتذة.

 



 

 

 

 

 أمهية الدراسة:-4

 تكمن أتمية الدراسة يف :

 اشة.دور القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي يف مقاطعة عشع-

 تشجع هذه الدراسة على إجراء مزيد من الدراسات حول دور القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع.-

تشكل هذه الدراسة حافزا للعاملني يف جمال القيادة املدرسية للتعرف إىل دور القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع -

 املدرسية فيما يتعلق بتنمية اإلبداع. لدى أساتذة التعليم االبتدائي من اجل تعريفهم بطرق القيادة

التوصيات اليت ستتوصل إليها الدراسة تساعد على يف تنمية اإلبداع يف املدارس كما أهنا توضح لألساتذة كيفية -

مساتمة القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع يف املدارس اجلزائرية و كذلك تعود بالفائدة على التالميذ فتزيد من 

 راسي و مهارات التفكري اإلبداعي لديهم.حتصيلهم الد

 : املفاهيم اإلجرائية-6

هو عبارة عن الوظائف واملهام واملسؤوليات املتوقعة اليت يقوم هبا مدير املدرسة لتحقيق أهداف تربوية  الدور-1

  .داخل املدرسة

 تربويةهو جمموعة من الوظائف اليت يقوم هبا األستاذ لتحقيق أهداف  : وتعريفه إجرائيا

قائد تربوي يتصف خبصائص و مهارات تتطلبها منه طبيعة األدوار اليت يتوقع منها ممارستها  : القيادة املدرسية-2

 .يف إدارته للمدرسة لبلوغ أهدافها املنشودة يف أجواء من األمن و االرتياح

 الرفع من مستوى التالميذ.هو الشخص الذي يقوم باألعمال اإلدارية يف مدرسته بغرض  : وتعريفها إجرائيا
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جمموعة من العمليات اليت يستخدمها الفرد،مبا يتوفر لديه من قدرات عقلية و فكرية،وما حييط به من  : اإلبداع-3

 .مؤثرات خمتلفة ,لينتج إنتاجا نافعا له،أو للمنظمة اليت يعمل فيها،أو اجملتمع الذي يعيش فيه

  يضاف رصيد التعلم.هو اخلروج بشيء حديث  : وتعريفه إجرائيا

 األوىلو تشخص يف املرحلة  هي املدارس اليت تشرف عليها وزارة الرتبية والتعليم اجلزائرية. : املدارس االبتدائية-4

 .من الدراسة
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                : متهيد

لقد تناول املؤرخون و الباحثون من علماء اإلدارة موضوع القيادة منذ القدم و استمرت الدراسات و األحباث حوهلا إىل          

يومنا هذا، فأصبحت تشكل جزءا من اهتمامات اإلنسان و هلا أتمية يف وقتنا احلاضر،خاصة يف ظل التقدم العلمي اهلائل و 

ياة،و سنتطرق يف هذا الفصل إىل القيادة املدرسية اليت أصبحت أمر ضروري فالوقت االنفجار و التطور يف خمتلف جماالت احل

 احلايل،و كذلك ال ميكن احلديث عن القيادة املدرسية إال يف ضوء فهم القيادة يشكل عام .                 

 : تعريف القيادة املدرسية-1

 متداخلني،فأحدتما مفهوم القيادة واآلخر مفهوم املدرسة :حيتوي مفهوم القيادة املدرسية على مفهومني 

(:"قاد 765: ،2004ففي املعجم الوسيط ملصطفى والزيات وعبد القادر والنجار) القيادة يف اللغة العربية:من فعل قاد ،       

 .الدابة قودا وقيادة مبعىن مشى أمامها أخذا مبقودها،وقاد اجليش مبعىن رأسه ودبر أمره"

:"القيادة من قاد ،يقود،قود،يقود الدابة من أمامها،ويسوقها من  (315:  ،2003) ويف لسان العرب البن منظور         

والسوق من خلف،ويقال أقاده خيال مبعىن أعطاه إياها يقودها،ومنها االنقياذ مبعىن اخلضوع،ومنها قادة  فالقود من أمام، خلفها،

 : تعددت التعاريف للقيادة تبعا الختالف أراء العلماء،و سنعرض عددا منهاواصطالحا: لقد  وهو مجع قائد"

يعرفها الطويل:"أهنا أحسن الوسائل للتفاعل بني اإلنسان و املال و املادة بأقصى كفاية إنتاجية و بأقل التكاليف املمكنة و -

 .(171: 1999ضمن الوقت احملدد لتحقيق اهلدف")الطويل،

 .(68 :2006 :" العمل مع اآلخرين والتأثري فيهم لتحقيق أهداف معينة")مصطفى وعمر، أهنايعرفها مصطفى وعمر ب-

وضرب املثل هلم يف األفعال و التصرفات مبا  يعرفها حممد شفيق بأهنا:"فن التأثري على األفراد و تنسيق جهودهم و عالقاهتم،-

 .(9 :2011ومبا يكفل حتقيق األهداف املنشودة")شفيق، مهم،وثقتهم واحرتا ينمي انتمائهم ووالئهم وطاعتهم ويدعم تعاوهنم،

واليت متكن القائد من توجيههم التوجيه الصحيح  يعرفها حسان والعجمي بأهنا:"القدرة على التأثري يف سلوكيات العاملني،-

  .(202:  2013 العجمي،ليحققوا األهداف املنشودة املتفق عليها يف ظل عالقات إنسانية جيدة بني القائد وتابعيه")حسان و 



 

 

 

 

ومن خالل هذه التعريفات جند بأن الباحثون تناول املفهوم من زوايا متعددة فهناك من ركز على شخصية القائد وهناك من ركز   

 التأثري.على حتقيق األهداف وهناك أيضا من ركز على عنصر 

 : مفهوم القيادة املدرسية

ونشاط إنساين يوجه األفراد ويساعد على تنميتهم اعتمادا على طاقاهتم ومهاراهتم :"جهد  ( بأهنا279 : 2015) يعرفها عيد-

 يف العمل"

:"بأهنا العمل الذي يقوم به القائد املدرسي من خالل تأثرياته وعالقاته وإمكاناته املختلفة على  (156 : 2007) يعرفها زيان-

 من املهام واألدوار اليت تتكامل إلجناح املدرسة وبلوغ أهدافها"حث املعلمني والطالب واألفراد واملهتمني للقيام مبجموعة 

وعلى وظيفة القائد ومهام وأدوار األفراد للوصول  و هنا جند بأن التعريفان ركزا على شخصية القائد وسلوكه وتأثريه على األفراد،

 إىل حتقيق األهداف.

ويف ضوء ذلك ميكن تعريف القيادة املدرسية بأهنا العمليات اليت تتم يف املدارس مبشاركة العاملني وفقا ألدوارهم ومهامهم ومبتابعة  

وتوجيه قائد ميتلك وميارس كفاءات قيادية يؤثر من خالهلا على العاملني، وينعكس هذا التأثري على حتسني وتطوير أدائهم لتحقيق 

 بة.األهداف املرغو 

 : صفات القائد املدرسي-2 

 : يتحلى القائد املدرسي مبواصفات خاصة ومتعددة منها مايلي

الطالقة اللغوية،املرونة واألصالة،القدرة على فهم املشكالت  القدرة على التحليل واالستبصار، )الذكاء، القدرة أو الكفاءة-1

 موح(.الط القدرة على التعامل مع الظروف اجلديدة، وطرح احللول،

 القوام املتناسق. املظهر اجليد، صفات جسمية مناسبة مثل الصحة اجليدة،-2

 التفوق األكادميي واملعريف واملهارات العلمية الالزمة.-3

 احلزم، االستقامة، الصداقة، البشاشة، النفس،التعاون،املرح، صفات شخصية مثل القدرة على حتمل املسؤولية،االعتماد على-4

 التنظيم وعدم امليل للفوضى. اللباقة، التواضع، احلماس للعمل، القدرة على ضبط النفس، اختاذ القرارات،القدرة على 

 القدوة احلسنة.  االستقامة، االبتعاد عن التحيز، صفات خلقية مثل األمانة والكرامة،-5
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اآلخرين يف اختاذ القرار،احرتام اآلخرين صفات اجتماعية مثل املستوى االجتماعي واالقتصادي املتميز الدميقراطية وإشراك -6

 .(2004 )اخلواجا، ،اإلميان بقدرة اآلخرين على التغيري

وكذلك اإلميان بفكرة املواطنة فعلى القائد أن يؤمن بفكرة أن الوطن له وهو منه مادام يعيش فيه أن هذه املؤسسة اليت يقودها  

املرأة حاضرة يف مؤسساتنا فعلى القائد أن يستثمر طاقاهتا وقدراهتا فهي ركن  جزء منه فنجاحها جناح له وفشله عقبة يف طريقه،وأن

 أساسي يف احلياة مجيعا.

 )محادات، خالصة القول  أنه على القائد مهما كان عمله أن يتصف هبذه املواصفات ويطبقها من أجل حتقيق نتائج مرضية

2006). 

 : أركان القيادة املدرسية-3

 : أركان أساسية من بينها3املدرسية على تقوم القيادة -

 وهي التنبؤات املرجوة حتقيقها يف املستقبل،وهي الدافع لإلبداع واالبتكار ووضع  اخلطط لتحقيقها. : الرؤية-أ

لكل قائد أتباعه املخلصون الذين يلتفون حوله ويؤمنون بأفكاره ويسعون معا لتحقيق األهداف  : األتباع املخلصون-ب

 املوضوعة.

وهو عنصر أساسي للقيادة ،فمعنويات األتباع هي من تساهم يف تأدية أعماهلم وحتقيق أداء وإنتاج  : التشجيع والتحفيز-ج

 .(2007)حممد،  عايل

 : أمناط القيادة املدرسية-4

 حددت هذه األمناط بناءا على معيار أال وهو معيار العالقات وتتمثل فيما يلي:-

 : الديكتاتوريالنمط التسلطي -1

يكون القائد هو اآلمر والناهي وال جمال لآلخرين مبشاركته يف السلطة،يتخذ القرارات بنفسه وجيرب اآلخرين على تنفيذها وال جمال -

للرفض أو حىت إبداء رأيهم،هو من حيدد األهداف ويعني أساليب العمل وحيدد األدوار وال ميتلك صفة اإلبداع واالبتكار 

 (.2009 يب القهر والتهديد )حسن حرمي،ويستخدم أسال

 من أهم خصائصه:-

 عدم وجود الثقة.-



 

 

 

 

 انعدام التعاون.-

 اخنفاض الروح املعنوية.-

 .( 2009)اخلواجا، الكراهية والتزمت يف إصدار القرارات-

 : النمط الفوضوي-2

 .( 2008 يادة سليمة وفعالة.)العالق،يتميز بالدميقراطية واحلرية املطلقة ال خيضع ألي قانون من سلبياته عدم توفر ق-

  : من أهم خصائصه-

 -.عدم حتقيق األهداف 

 -.الشعور بالضياع وعدم القدرة على العمل بشكل صحيح 

 -.عدم وجود االحرتام مابني أفراد اجلماعة 

 -( 2009 ، )الدعيلج اإلتمال وعدم حتمل املسؤولية. 

 : النمط الديبلوماسي-3

اجملاراة والشورى حبيث يتعامل مع كل فرد على حسب ميوله ومييل املدير إىل مناقشة املشاكل مع ويتخذ هذا النمط مبدأ -

 املدرسني ذوي النفوذ،ويتسرت على أرائه من خالل إحالة األمور إىل اللجان وينفذ ما يريده ويسري دون شعور اآلخرين.

 : من أهم خصائصه-

 -.عدم حتقيق األهداف املرجوة 

 - وسعة الصدر.التميز باللني 

 -.عدم االستفادة من أفكار و جهود العاملني 

 -(2007)إبراهيم حسان،، تكوين العالقات على حسب حاجة القائد. 

 :النمط الدميقراطي-4

يتميز هذا النمط مببدأ املشاركة يف اختاذ القرارات وهو منط أقره اإلسالم يف قوله تعاىل :"وأمرهم شورى بينهم"،من إجيابيات هذا -

 .(2009)حامد، مط أهنم حيرتم اجلماعة وينمي اإلبداع ويكون عالقات سليمة ما بني أفراد اجلماعةالن

 : من أهم خصائصه-
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 -.تكوين عالقات سليمة 

 -.التعاون والثقة التامة مابني أفراد اجلماعة 

 -.حتقيق األهداف الرتبوية 

 -.يطور وينمي املهارات 

 -(2009 )زيادة،  التقدم بالعمل واإلبداع فيه. 

 : وهناك أمناط أخرى من بينها  

 وتتم من خالل القوانني املنظمة للمؤسسة والقائد يستمد مسؤولياته من خالل املركز الوظيفي. : القيادة الرمسية-ا

وتتم من خالل املواهب القيادية والشخصية القوية والقدرة على التصرف واإلقناع وإشباع رغبات  : القيادة غري الرمسية-ب

 .(2007ماعة وحتقيق األهداف والتأثري على سلوك وأعمال اجلماعة.)مسعودان،اجل

 : وظائف القيادة املدرسية-5 

هي هتيئة الظروف وتقدمي اخلدمات لتحقيق منو متكامل للفرد ومنو خربات العاملني يف  : إن الوظيفة الرئيسية للقيادة املدرسية- 

 نوعية احلياة يف مدارسهم وذلك يتم عن طريق مراعاة ما يلي:املدرسة وتنمية املديرين مهنيا وحتسني 

 .اإلميان بقيمة الفرد واجلماعة 

 .حسن التخطيط والتنظيم والتنسيق واملتابعة مث التقومي 

 .اختاذ القرارات املتعلقة بسياسة العمل يف املدرسة بأسلوب سليم 

 .إتباع األساليب اإلجيابية يف حل معوقات العمل املدرسي 

  اك التام ألهداف املرحلة التعليمية ومكانتها بني السلم التعليمي.إلدر 

 .اإلدراك واإلملام التام خلصائص منو الطلبة وما يستلزمها 

 .الوقوف على الصعوبات اليت تعرتض العمل داخل املدرسة 

 ،(2020 معرفة احتياجات البيئة ومعوقاهتا واقرتاح احللول هلا.)الصرايرة.  

 : املدرسية أمهية القيادة-6  

 بطبيعة احلال فإن موضوع القيادة املدرسية له أتمية بالغة وتتمثل فيما يلي: -



 

 

 

 

 تسهيل وتطوير نظام العمل يف املدرسة.-

 إمتام العمليات الرتبوية بكفاءة. -

 تقدمي خدمات مدرسية للمدرسني واملتعلمني ألداء عملهم وحتصيلهم يف جو من التعاون املتبادل.-

 التعاون الفعال الذي حيقق أهداف املدرسة.خلق -

 متكني األساتذة من أداء مهامهم بشكل كامل.-

 .( 2010 )الصرايرة، تربية وإعداد الفرد للحياة-

 التنسيق بني اجلهود البشرية وتوجيهها ومتابعتها.-

 توجيه مجيع اجلهود حنو بلوغ األهداف وحتقيقها بطرق سهلة وغري مكلفة.-

 الطاقات املادية والبشرية.استغالل -

 حتقيق األهداف العامة للدولة وذلك بفضل ارتباطها بقوانني الدولة والسلطة التشريعية فيها.-

 .(2009إشباع احلاجات املدرسية عن طريق املواءمة بني مصاحل الفرد واملدرسة.)حامد،-

                                     :ERIC معايري  6ة وضعت الدراسات احلديث لقد منوذجرسية وفق معايري القيادة املد-7 

ويتمثل يف: 2003لتقييم القيادة املدرسية وفق منوذج الذي مت تصميمه سنة   
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 منوذج معايري القيادة املدرسية : (1ل رقم )جلدو ا

 املعايري

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس

فهم تأثريات البيئة 

السياسية 

واالجتماعية 

واالقتصادية 

 والثقافية

االلتزام اخللقي 

 والتمسك بالعدالة

توطيد التعاون مع 

 اجملتمع والعائلة

خلق بيئة تعليمية 

 مالئمة

تطوير الربامج 

 التعليمية

العمل على منو 

 الطالب وجناحهم

 ( 2007)علوي،                                                    

 القيادة املدرسية:نظريات -8

: و تربط هذه النظرية القيادة بالوراثة أي أن صفات القائد تكون عن طريق عوامل وراثية فهناك من ولد  نظرية السمات-1

 ليكون قائدا و هناك من ولد ليكون تابعا .

ا و بأن السلوك القيادي : وهذه النظرية عكس نظرية السمات وحني اعتربت أن القيادة ميكن اكتساهب نظريات سلوك القائد₋2

 الفعال هو الذي يتالءم مع املوقف اليت تتواجد فيه القائد .

ومن أهم هذه النظريات ومن نظرية اخلط املستمر يف القيادة وتقول هذه النظرية أن املواقف اليت يقع فيها القائد هي من حتدد 

 أمناط للقيادة :4السلوك القيادي و كذلك نظرية ليكرت وميز فيها 

 النظام املتسلط االستقاليل .-1



 

 

 

 

 النظام املركزي النفي .-2

 النظام االستشاري .-3

  املشارك.النظام اجلماعي -4

وهناك نظرية أخرى هي نظرية البعدين و حددهتا يف بعدين وتما : املبادرة لتحديد العمل و تنظيمه و تفهم واحرتام مشاعر        

 اآلخرين .

 رية : وحددهتا يف أسلوبني: االهتمام باألفراد و االهتمام باإلنتاج . وكذلك نظرية الشبكة اإلدا

فالقائد الناجح هو الذي  ̨: وهذه النظرية تعترب أن القيادة هي موقف يتفاعل فيه القائد ة مجاعة املوقف  نظرية املوقف-3

  .بإمكانه تفسري سلوكه و يكيفه مبا يالئم اجلماعة خالل وقت حمدد ملعاجلة موقف معني

 ومن أهم النظريات : -

 نظرية فيدلر : واليت ربطت السلوك بالعوامل التالية :-

 قوة مركز القائد .-

 طبيعة العمل.-

 عالقة القائد مبرؤوسه .-

ونظرية هاونس و وايفانس : واليت أكدت على أن دور القائد يتمثل يف توضيح اهلدف و كيفية بلوغه و ذكرت العوامل املؤثرة 

 بينها:فيه من 

حميط العمل , مواصفات العاملني و املساعدين و املشاركة يف صنع القرار و التحدي و التشجيع , هذه كلها تؤثر اجيابيا إذا ما -

 .(2003 )األغا،  نفذت بشكل إبداعي

هذا التأثري على حتسني للقيادة املدرسية أثر كبري فهي عمليات تتم يف املدارس مبشاركة العاملني وفقا ألدوارهم ومهامهم وينعكس 

وتطوير أدائهم لتحقيق األهداف املرغوبة وذلك يتم من خالل التميز مبواصفات معينة فإذا ما طبقت بشكل صحيح تكون 

                                    هناك نتائج مرضية.
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 متهيد:

إىل مما الشك فيه أن اإلبداع يعد من أهم األهداف الرتبوية اليت تتوق اجملتمعات اإلنسانية الطموحة الوصول           

حتقيقها،فاجملتمع حباجة ماسة إىل خمرجاته التنموية وهي جزء من مشروع االستدامة الفكرية واحلضارية ،فاإلبداع إذا مل جيد من 

يصقله ينطفئ ويؤدي إىل اخنفاض يف مستوى تقدم الدول؛كما قال جون هولت:"ليس علينا أن جنعل البشر أذكياء،فهم خيلقون  

ه هو التوقف عن ممارسة ما جيعلهم ال يفكرون" لذا فعلى الرتبية أن تكون متجددة إىل أقصى درجة كذلك،وكل ما علينا أن نفعل

ممكنة يف أهدافها،ومناهجها،حىت ال تنعزل عن جمريات األحداث،وأن حتاول من خالل عناصرها ووسائطها املختلفة بناء 

 الشخصية املبدعة.

 : تعريف اإلبداع-1

العربية:يعرفه املعجم الوسيط بأنه :"بدعه أي أنشأه على غري مثال سابق،بديع،واإلبداع عند الفالسفة  اإلبداع يف اللغة          

فاإلبداع يف اللغة  هو إجياد الشيء من عدم" ويف لسان العرب البن منظوم بأنه أبدع الشيء يبدعه بدعا و ابتدعه أنشأه و بدأه

وفالن أبدع يف هذا األمر كان  ،وهللا بديع السماوات و األرض أي مبدعهمامشتق من الفعل"أبدع الشيء" أي اخرتعه على مثال:

هو أول من فعله فيكون اسم فاعل مبعىن مبتدع و البديع فعيل من هذا و منه قوله تعاىل:"قل ما كنت بدعا من 

 تعاىل الرسل قبلي مبشرين ( أي ما أنا أول من جاء بالوحي من عند هللا تعاىل و تشريع الشرائع بل أرسل هللا9الرسل")األحقاف:

 .(21:  2005 ومنذرين)الكناين،

أنه عملية معقدة ليست فردية )حىت و إن قام هبا شخص واحد فقط(،وهي عملية عقلية  : (1990) يعرفه مصري حنورة-

على ما يشبه بساط موج تشرتك فيها العديد من القدرات و العمليات،و تتم هذه العملية وفقا للمزاج اخلاص للفرد املبدع و متضي 

 .(25:  2009 )حممود الزيات، البحر الساكن و اهلادر يف آن واحد معا،مثل سفينة واثقة تعرف وجهتها وتسري حنو هدفها



 

 

 23 

أنه مزيج من القدرات واالستعدادات و اخلصائص الشخصية اليت إذا ما وجدت بيئة مناسبة  : (1998) يعرفه فتحي جروان-

ات العقلية لتؤدي إىل نتاجات أصيلة ومفيدة سواء بالنسبة خلربات الفرد السابقة أو خربات املؤسسة أو ميكن أن ترقى بالعملي

: 2009اجملتمع أو العامل إذا كانت النتاجات من مستوى االخرتاعات اإلبداعية يف إحدى ميادين احلياة اإلنسانية .)عبد العزيز،

21). 

أنه اإلتيان حبلول جديدة للمشاكل واملواقف اليت تواجه األفراد املتعلمني و يقسمان  : (2009) علي اجلمل يعرفه أمحد اللفاين،-

 : اإلبداع إىل نوعني

و يقصد به الناتج اخلاص باإلبداع و يعتمد هذا النوع على املوهبة و الدراسة و املمارسة و جمموعة من  :اإلبداع الظاهر-1

 للفرد بتنمية موهبته عن طريقها.الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت تسمح 

ويقصد به ما ميلكه الفرد من قدرات إبداعية كامنة فيه،وهي تبدو يف التفكري بطريقة إبداعية،وهو ما يعد  : اإلبداع الكامن-2

 .(27: 2009 شرطا ضروريا للممارسة اإلبداعية الفعلية.)حممود الزيات،

ة الوجوه و تتضمن إنتاجا جديدا و أصيال وذا قيمة من قبل الفرد أو بأنه ظاهرة متعدد : (2004) تعرفه نايفة قطامي-

جديدة متضمنا إجياد حلول اجلماعة،مبعىن أته نشاط ذهين أو عملية تقود إىل إنتاج يتصف باجلدة واألصالة و القيمة يف اجملتمع 

كتسبها ويصل إىل صورة جديدة )حممود للمستقبالت وهو ظهور إلنتاج جديد يطوره الفرد عن طريق تفاعله مع اخلربات اليت ي

 .(32: 2009  الزيات،

الشروط  يعرفه جيلفورد : أن السلوك اإلبداعي يتوقف على ما لدى الشخص من خصائص وصفات شخصية أي أهنا من

                                             .(34:  2002 األساسية لتطور إبداعه )الشربيين وصادق،

  خالصة القول اإلبداع هو عملية عقلية تعتمد على القدرة على اإلحساس باملشكالت ومواجهة املوقف   

 : مراحل اإلبداع-2 

 من أشهر من كتب عن العملية اإلبداعية تما كاترين باتريك و فورهام والسن، حيث صنفها إىل عدة مراحل وهي كما يلي :



 

 

 

 

: وتتضمن هذه املرحلة وراثة الفرد للمشكلة واإلحاطة جبوانبها اجلوهرية واألساسية والتأمل يف املشاكل املشاهبة  مرحلة اإلعدادأـ 

وطرق حلها السابقة وال بد من وجود خلفية معرفية شاملة ومتعمقة لدى الفرد عن املوضوع الذي يريد أن يبدع فيه باإلضافة 

 العامة واحمليطة به.للخيال الذي ممكن أن يتعلمه من احلياة 

: وتأيت هذه املرحلة بعد عدة حماوالت يائسة للتوصل إىل حل إبداعي للمشكلة بعد التفكري يف كل  مرحلة االحتضانب ـ 

االحتماالت املمكنة وحياول املبدع حتويل انتباهه عن املشكلة كأنه يستغل بشيء آخر وقد تطول فرتة احتضان الفكرة سنوات وقد 

 .(32:  2009 ائق )سعيد عبد العزيز،تكون بصفة دق

هي مرحلة الوصول إىل الفكرة الصحيحة حبيث يشعر الفرد املبدع باحلل كاللمعة الرباقة وعليه التمسك به  :اإلشراقمرحلة ج ـ 

  .وتدوينه فقد ال يعود إليه مرة أخرى

يف التحقيق منه ملعرفة مدى صحته ودقته من ضوء  عندما يصل الفرد املبدع إىل احلل فانه يبدأ :التثبيتـ مرحلة التحقيق أو د 

 .(120:  2009 نتائج التجارب ومجع األدلة أو بعرضه على زمالئه من املتخصصني )حممود الزيات،

 مناذج مراحل عملية اإلبداع:-2-1

 مناذج مراحل عملية اإلبداع : (2اجلدول)

 النموذج املراحل

 تايلور الوصول إىل التفاصيل و تنقيح األفكار.-4اإلشراق -3االحتضان -2العمل الذهين -1

متثيل احللول -4التفكري يف املشكلة -3مجع املعلومات -2وجود احلاجة إىل حل املشكلة -1

 تنفيذ األفكار.-6حتقيق احللول و جتريبها -5

 هاريس

احللول -4اختبار املعلومات و استخدامها -3صياغة املشكلة -2اإلحساس بوجود مشكلة -1

 صياغة الفكرة اجلديدة.-6اختيار احللول ونقدها -5ملطروحة ا

 رومسان

 األلوسي التقومي.-5والدة احلل -4صياغة الفرضيات -3حتديد املشكلة -2اإلحساس باملشكلة -1
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 شتاين توصيل النتائج-3اختبار الفرضية -2تكوين الفرضية -1

 .(663:  1990 قطامي،)                                                   

 مكونات التفكري اإلبداعي:-3

 الطالقة-1       

 املرونة-2         

 احلساسية باملشكالت-3        

 لةاألصا-4         

تتضمن عملية الطالقة اإلبداعية القدرة على إنتاج أكرب عدد من األفكار اإلبداعية،و تقاس هذه القدرة هبذا  : الطالقة أوال:

 حبساب كمية األفكار اليت يقدمها الفرد عن موضوع معني يف وحدة زمنية ثابتة باملقارنة مع أداء اآلخرين.املعىن 

 لذلك فإن مقاييس قدرة الطالقة تتنوع يف تركيزها على جوانب هذه القدرة ومنها

 سرعة التفكري بذكر األلفاظ-

 متطلبات معينة التصنيف السريع للكلمات يف فئات خاصة أو تصنيف األفكار حسب -

 إعطاء كلمات ترتبط بكلمة أو مفردة معينة-

 .(16:  2007 ذكر عدد من اجلمل ذات معىن تستعمل فيها كلمات أو أمساء حمددة )قطامي وآخرون،-

نوع وهي القدرة على إنتاج عدد متنوع وخمتلف من األفكار أو االستجابات و التحول من نوع معني من الفكر إىل  : املرونة ثانيا:

 آخر،أي إمكانية تغيري اسرتاتيجياته يف النظر للمثري الواحد.



 

 

 

 

ويقصد هبا أيضا قدرة املفحوص على تغيري الزاوية الذهنية اليت ينظر من خالهلا إىل األشياء واملواقف املتعددة حبيث 

ك بني الفئات املختلفة لألفكار يستطيع التحرر من القصور الذايت العقلي )االعتقاد بأن املوضوعات هلا هدف واحد فقط( ويتحر 

 .(86:  2005 )الكناين، دون االحنصار يف فئة واحدة منها

تعد من أهم اجلوانب األساسية يف التفكري اإلبداعي و نعين هبا قدرة الشخص على رؤية الكثري من  : احلساسية للمشكالت-3

اإلطالق ،فالشخص املبدع يستطيع رؤية الكثري من خر أية مشكالت على آاملشكالت يف الوقت الذي قد ال يرى يف شخص 

 املشكالت يف املوقف الواحد حيث يعي األخطاء ونواحي النقص والقصور،حيس باملشكالت إحساسا مرهفا.

 إن اإلحساس باملشكالت يعترب فرصة مثينة ملن حيسن استغالهلا فبفضلها يستطيع املبدع خوض غمار البحث والتأليف فيها.

"أن األشخاص الذين يتوفر لديهم قدر مرتفع من هذه القدرة تتسع الفرصة أمامهم خلوض غمار البحث فيها  : وردويعتقد جيلف

 .(81:  2005 )الكناين، فإذا قاموا بذلك فإن االحتمال سيزداد يف وصوهلم حللول ناجحة"

ال تكون أصيلة إال حني ال يكون قد سبق  يقصد جيلفورد باألصالة اإلنتاج غري املألوف،ويرى البعض بأن الفكرة : األصالة-4

إليها سابق من قبل،ويعارض عاقل ذلك ويرى أنه من األحسن القول بأن الفكرة اجلديدة تكون جديدة بالنسبة لصاحبها و هذا 

ية يتطلب معرفة تاريخ الشخص صاحب الفكرة،مث إن الفكرة جيب أن تكون غري عادية وبعيدة املدى وذات ارتباطات بعيدة وذك

 .(26: 1983 )عاقل، و أن تكون نافعة للمجتمع

 خصائص األشخاص املبدعني:-4

 درجة.130ميتلكون أداء مرتفع يف اختبارات الذكاء الفردية حيث تصل درجة ذكائهم ألكثر من  : خصائص عقلية-1

 ارتفاع التحصيل الدراسي.-

 القدرة العالية يف التعامل مع األفكار.-

 واإلصرار على االستمرار يف املهمة.حتمل املخاطر -

 حل املشكالت بطرق حديثة.-
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 القدرة على قيادة اآلخرون. : خصائص اجتماعية-2

 إدارة النقاش و التفاوض بشأن القضايا االجتماعية.-

 قلة التعرض لألمراض النفسية.-

 الشعور بالسعادة إلجنازاهتم.

 م االجتماعية.الصدق و األمانة ومراعاة القي : خصائص أخالقية-3

 تقييم أعماهلم و متييز اخلطأ من الصواب حبكم قدرهتم العقلية املرتفعة.-

 .(64:  2007)الطيطي، االلتزام مبنظومة القيم اجملتمعية-

 : نظريات تفسري اإلبداع-5

تفرتض هذه النظرية أن األعمال اإلبداعية تظهر بشكل فطري يف حلظات إحياء،بغض النظر عما  : نظرية اإلهلام أو العبقرية-أ

أجنز سابقا،و مبعزل عن التجارب واخلربات املتوفرة عند املبدع،وبناء على ذلك؛فإن املبدع حسب هذه النظرية يستحضر اخليال 

 اخلصب،لكن يستلزم التنظيم و التوجيه و القدرة على احلكم.  

وهذه النظرية تزعمها"سيجموند فرويد"؛هتتم بدراسة الدوافع النفسية؛أي:العوامل الداخلية اليت  : نظرية التحليل النفسي-ب

تدفع باملبدعني إىل إجناز أعماهلم اإلبداعية،وترتكز على أن الصراعات الداخلية للفرد و اليت ظلت مكبوتة تولد عنده اإلبداع يف 

 .(90 : 2009 )عبد العال، شباع غرائزه جبر هذا اإلبداعمرحلة معينة،وكأنه حياول إ

تذهب هذه النظرية إىل أن اإلبداع نتاج العقل ووليد الفكر،وأن أي عمل مبدع كائنا ما كان ال ميكن أن  : النظرية العقلية-ج

و هو من ابرز أصحاب هذه -يرى النور إال إذا مسته عصا العقل البشري،وإال خضع لتأمل وروية،وإرادة وإصرار.ورأى "جيلفورد"

 أن اإلبداع هو تنظيم يتكون من عدد من القدرات العقلية ،منها الطالقة واملرونة واألصالة واحلساسية جتاه املشكالت -النظرية

 .(14-13: 1989 )روشكا،



 

 

 

 

الفرنسي"ألفرد بينيه" يف تطوير وتعترب هذه النظرية امتدادا حلركة القياس النفسي،و اليت بدأت مع العامل  :نظرية القياس النفسي-د

أول اختبار لقياس الذكاء و ترتكز على قياس الذكاء وعلى وجود عالقة بني السلوك والذكاء و اإلبداع،و على أن اإلبداع شأنه 

سه شأن الذكاء جيب أن خيضع للبحث التجرييب و القياس،و هو موجود لدى كل األفراد و بنسب متفاوتة،و بالتايل فإنه ميكن قيا

 وحتديده.

تؤكد هذه النظرية على دور املناخ والوسط االجتماعي يف عملية اإلبداع و يف النتاج اإلبداعي،و تأثري  : النظرية االجتماعية-ه

 العوامل االجتماعية و االقتصادية والثقافية لإلبداع،وكذلك تأثري العوامل الرتبوية.

بدعة بكاملها ليست نتاجا لدماغ معزول،بل لدماغ كان مرتبطا بالتفاعل مع لقد أشار"جرياد" إىل ذلك بقوله:"إن تصوراتنا امل

الناس اآلخرين و بتاريخ احلضارة بكاملها"،نفس الشيء صرح به "بياجي" بقوله:"إن اجملتمع وحدة عالية،أما الفرد فإنه ال يصل إىل 

ت،وبالتايل يف إطار اجملتمع ككل،إن كبار الناس الذين خطو ابتكاراته و أعماله العقلية إال مبقدار ما حيتل مكانا يف تفاعل اجلماعا

 .(94: 1989 اجتاهات جديدة،مل تكن إال نتاج تفاعل و تركيب ألفكار أعدت يف إطار تعاوين مستمر")روشكا،

 : االختبارات اليت تكشف قدرات اإلبداع-6

 كوجان و اختبار جتزلس و جاكسون .كاختبار تورانس للتفكري اإلبداعي واختبار واالش  اختبارات التفكري:-1

وهي تتعلق بالسرية الذاتية للفرد املبدع وصفاته السلوكية كقائمة "رنزويل هارمتان" للتعرف على  : قوائم الشخصية واهتمامها-2

 خصائص املبدعني.

 .كالفنون والرياضة والقيادة: اختبارات القدرات اخلاصة غري األكادميية-3

 كاإلبداعيات الفنية و االخرتاعات اليت تسهم يف إفادة اجملتمع و تطوره. : اإلنتاج-4

ن يكون لدى الفرد إجناز يف جمال ما،متميز جدي مستمر و مثال ذلك:اجنازات العلماء الذين يتلقون جائزة أوهو  االجناز:-5

 نوبل و مثل هذه االجنازات قليلة عرب التاريخ .
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   ويتضح ذلك من خالل مالحظة شخص ما يف عمل،كالفن واألدب وغريه من خالل استمارة حمددة تشمل  التقدير:-6

عددا من الصفات و التقديرات اليت يعتقد أهنا متيز املبدعني عن غريهم و إعطاء حكم ذي قيمة على قدراته اإلبداعية و تكون 

 عادة من الزمالء والرؤساء و أولياء األمور.

وهي من أكثر األدوات استخداما و تعطي مؤشرات دالة و قد اتفق العديد من الدراسات على أن كل :  الذكاءاختبارات -7

فأكثر هو متفوق إال أن العالقة بني الذكاء واإلبداع من بني املسائل اخلالفية و أن العالقة بينهما  130من حيصل على درجة

 ضعيفة.

ثني أن استخدام اختبارات الشخصية يف حتديد املوهبة و اإلبداع أمر ممكن،فهي يعتقد عدد من الباح : اختبارات الشخصية-8

 تعطي تنبؤ حول مستوى الدافعية و السمات الشخصية.

و هو إحدى الطرق اليت تستخدم يف معرفة الصفات اليت يتصف املبدعون هبا معتمدة على تاريخ الفرد  : السرية الذاتية-9

 .(66:  2007 )الطيطي،  اهوطفولته والبيئة اليت يعيش في

 : معوقات اإلبداع-7

 : هناك عدة معوقات تعرقل منو السلوك اإلبداعي عند األفراد وهي كاآليت-

 نقص الثقة يف النفس.-

 اخلوف من املسؤولية.-

     اخلوف من الفشل.-

 عدم االهتمام باألفكار اجلديدة.-

 غياب التحفيز والتشجيع.-



 

 

 

 

 يرتك حرية التفكري واالجتهاد. اعتماد نظام بريوقراطي ال-

 عدم وضوح األهداف مما يؤثر على عملية اإلبداع.-

  Yanat.Z). ،  (1998عدم االعتماد على أسس علمية وموضوعية يف تصميم النظام الداخلي- 

 ضعف اإلدراك والتذكر والتحليل.-

 اخلوف من التجديد.-

 استخدام أسلوب التبعية يف التفكري.-

 التعرض للسخرية.اخلوف من -

 ضعف احلصول على احرتام وتقدير اآلخرين ومساندهتم.-

 وضع احلواجز ضد األفكار اجلديدة.-

 تركز السلطة يف يد وزارة الرتبية والتعليم.-

 عدم إسهام املدراء يف بناء خطط املدرسة.-

 .( 2009 إلزام املدراء بالرجوع إىل اإلدارة العامة للرتبية والتعليم.)جروان،-

 : فصنفها إىل : (1995) أما عبد الفتاح

 معيقات ذاتية:وهي اليت تتعلق باإلمكانيات اإلبداعية اليت ميتلكها الفرد.-1

 .(2019 )بايعة وآخرون، معيقات تنظيمية:واليت تتمثل يف املعيقات املوجودة يف حميط العمل وهي تؤثر سلبا على إبداع الفرد-2
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 : أساليب تنمية اإلبداع-8

ومعىن العصف الذهين أن العقل يعصف  1957وطورها يف عام  1938أسسها أوسبرين عام  : أسلوب العصف الذهين-1

باملشكلة و يفحصها و ميحصها هبدف التوصل إىل احللول اإلبداعية املناسبة هلا،ويستخدم كأسلوب للتفكري اجلماعي أو الفردي 

 ختلفة،و التدريب بقصد زيادة كفاءة القدرات و العمليات اإلبداعية.يف حل كثري من املشكالت العلمية و احلياتية امل

 من أهم مبادئه:-

 تأجيل احلكم على قيمة األفكار. -أ

 كم األفكار يرفع ويزيد كيفها.  -ب

 وكذلك هناك أربعة قواعد أساسية عند استخدام أسلوب العصف الذهين وهي:

 ضرورة جتنب النقد لألفكار املتولدة.-ا

 تفكري و الرتحيب بكل األفكار مهما يكن نوعها.حرية ال-ب

 التأكيد على زيادة كمية األفكار املطروحة.-ج

 تعميق أفكار اآلخرين و تطويرها.-د

 خطوات حل املشكلة طبقا ألسلوب العصف الذهين:-

 صياغة املشكلة-1      

 بلورة املشكلة-2     

 توليد األفكار اليت تعرب عن حلول للمشكلة-3     

 تقييم األفكار اليت مت التوصل إليها-4     



 

 

 

 

 مرحلة صياغة املشكلة:يتم فيها طرح املشكلة وشرح أبعادها ومجع بعض احلقائق حوهلا. : أوال

مرحلة بلورة املشكلة:)إعادة صياغة املشكلة( تتم فيها حتديد دقيق للمشكلة وذلك بإعادة صياغتها وحتديدها من خالل  : ثانيا

 .جمموعة تساؤالت

ثالثا:توليد األفكار اليت مت التوصل إليها:ويتم تقييمها يف ضوء جمموعة من املعايري ومنها:اجلدة،األصالة،احلداثة،املنفعة،منطقية 

 .(2007)الطيطي، احلل،التكلفة،مدى القبول،املدة الزمنية الالزمة للتنفيذ

 أسلوب حل املشكالت -2

يف التدريس واليت تنص على أن يستغل األستاذ املعلومات اليت اكتسبها ملواجهة  تعترب من أهم األساليب احلديثة اليت تعتمد-

 متطلبات املواقف اجلديدة ومعرفة طرق التعامل معها.

 : من أهم مبادئها-

 : تنمي األستاذ من حيث

 التفكري.-

 استخدام املراجع العلمية.-

 مهارات البحث العلمي.-

 االعتماد على نفسه.-

 .(2007)تيالبيج،  تقوية الشخصية-

نستطيع القول بأن موضوع اإلبداع له أثر كبري يف تنمية الفرد واخلروج به من الروتني باعتباره يهتم بكل أمر هو   :خالصة الفصل

 جديد فهو عملية عقلية تعتمد على القدرة على اإلحساس باملشكالت ومواجهة املوقف.
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                                                                                               د:متهي

التطبيقي وهذا على  مت دراسته نظريا يف اجلانب بعدما تناولنا يف الفصول النظرية املتغريات املتعلقة بالدراسة، سنسقط ما    

 جمموعة من املدارس االبتدائية املتواجدة بوالية مستغامن.

ولنجاح اجلانب التطبيقي ينبغي إتباع خطوات منهجية منسقة، ومنظمة، حبيث تناولنا يف هذا اجلانب التعريف باملنهج     

لدراسة ا ستعرضناايارها، وأهم خصائصها، بعدها ختاوجمتمع، وعينة الدراسة، وكيفية  ،مكاناملستخدم يف الدراسة وحتديد كل من 

مرتية من ادها، والتحقق من خصائصها السيكو أداة الدراسة اليت استخدمت يف مجع املعلومات الالزمة، وكيفية إعدستطالعية و اال

                                                                                                                                     .حيث صدقها وثباهتا

 : منهج الدراسة-1

وصفية يف حيظى املنهج الوصفي مبكانة خاصة يف جمال البحث العلمي، حيث أن نسبة كبرية من الدراسات املنشورة هي           

فالدراسات اليت تعىن بتقييم االجتاهات، أو  ،طبيعتها، وان املنهج الوصفي يالئم العديد من املشكالت، التنظيمية  أكثر من غريه

غرافية عن األفراد، أو ترمي إىل التعرف على ظروف العمل و تسعى للوقوف على وجهات النظر، أو هتدف إىل مجع البيانات الدمي

مور حيسن معاجلتها من خالل املنهج الوصفي، وهذا األخري ليس سهاًل كما قد يبدو، فهو يتطلب أكثر من جمرد ووسائله، كلها أ

عملية وصف الوضع القائم لألشياء، إنه ككل مناهج البحث األخرى يتطلب اختيار أدوات البحث املناسبة والتأكد من 

ل البيانات واخلروج منها باالستنتاجات املناسبة، ومع ذلك فإن للمنهج صالحيتها، وكذلك احلرص يف اختيار العينة والدقة يف حتلي

ستخدام االستبيانات أو املقابالت  احلالة اليت تلجأ إىل فدراسات تقرير ا ،الوصفي عددًا من املشكالت اخلاصة به دون سواه

رسلة لألفراد قد ال تعود لسبب أو ألخر،  كوسائل جلمع البيانات تعاين من نقص يف االستجابة هلا، فالكثري من االستبيانات امل

كما أن األشخاص الذين يطلبون للمقابلة قد ال يفون بالتزاماهتم، وبذلك يفقد الباحث الكثري من البيانات اليت ميكن أن تأيت 

 .(101 :1999عدس، )  منهم، األمر الذي حيتمل أن يؤثر على مصداقية النتائج

أحد أساليب البحث العلمي  باعتبارهبناءا على طبيعة البحث و أهدافه، هذا  املنهج الوصفيويف حبثنا هذا استخدمنا             

إذ يسري وفق اخلطوات الرئيسة للبحث العلمي من الشعور مبشكلة، وحتديدها، وضع فروض أو جمموعة فروض كحلول مبدئية 

 سوف يبىن الباحث عليها دراساته، اختيار العينة اليت ستجرى عليها ملشكلة البحث، وضع االفرتاضات أو املسلمات اليت
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الدراسة، اختيار أدوات البحث، مجع البيانات واملعلومات املطلوبة بطريقة دقيقة منظمة وواضحة، الوصول إىل النتائج وحتليلها، 

 .(355 : 2002 ملحم،)  صياغة توصيات البحث

 : التاليةإنطالقا من هذا، مت إتباع اخلطوات 

 اإلطالع على الدراسات املتعلقة مبوضوعنا. -

 على جمموعة من الدراسات. الدراسة بناءً  إعداد إستبيان -

( أستاذا من أساتذة التعليم االبتدائي بوالية مستغامن قصد التحقق 30توزيع اإلستبيان على عينة إستطالعية متكونة من ) -

 طريق حساب الصدق بطريقة اإلتساق الداخلي والثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ.من اخلصائص السيكومرتية لإلستبيان عن 

ستخدام األساليب اإلحصائية املالئمة من أجل حتليل البيانات ومن مث تفسري النتائج الكمية املتحصل عليها وذلك ا -

 بالرجوع إىل الدراسات السابقة.

 ختبار فرضياهتا، وتقدمي التوصيات الالزمة.إلة الدراسة و متت اإلجابة على أسئعن طريق نتائج الدراسة،  -

 جماالت الدراسة -2

 اجملال املكاين -1.2

 : متت الدراسة امليدانية يف جمموعة من املدارس اإلبتدائية بوالية مستغامن وهذه املدارس كالتايل 

حممد، بن نية عبدالقادر، عدة حدو، إبن سينا، دواودي عبدالقادر، عبداحلميد بن باديس، يوسف بن تاشفني، شيبان 

 مفالح العيد، زرقان حممد، ابن خلدون.

 يناجملال الزم -1.2

 -وتوقفنا يف مجع املعلومات بواسطة االستبيان بسبب وباء كورونا 2020إمتدت هذه الدراسة منذ بداية جانفي 

COVID-19  .يف شهر مارس بعد غلق أبواب املدارس 



 

 

 

 

 جمتمع الدراسة -3

 الدراسة احلالية يتكون من جمموع أساتذة والية مستغامن التابعني للمدارس اليت سبق ذكرها يف اجملال املكاين.جمتمع 

 الدراسة اإلستطالعية -4

على تعميق املعرفة باملوضوع املقرتح للبحث سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية وجتميع  االستطالعيةهتدف الدراسة 

  مالحظات ومشاهدات عن جمموع الظواهر اخلاصة بالبحث.

إنطالقا من هذا التعريف كان لزاما علينا أن نقوم بدراسة إستطالعية من أجل حتقيق تلك األهداف، وهذا من أجل اإلحاطة 

 وضوع الدراسة، وحتديد املنهج املالئم الذي نعتمد عليه يف البحث من أجل احلصول على نتائج وااقعية.بالظاهرة م

 : اخلطوات املتبعة يف الدراسة اإلستطالعية -1.4

بعد حصولنا على املوافقة بإجراء الدراسة امليدانية وهذا من أجل التأكد من وجود الظاهرة على أرض الواقع، ومعرفة أراء 

 حنو جوانب املوضوع من خالل إعداد أداة جلمع البيانات حتتوي على إستبيانني من أجل مجع املعلومات من أفراد العينة. األساتذة

 عينة الدراسة اإلستطالعية -2.4

 اإنطالقا من هذا كان لزاما علينا أن نتفحص األداة ميدانيا من أجل التحقق من اخلصائص السيكومرتية اخلاصة هبا، فقمن

 ( أستاذا.30بتوزيع اإلستبيان على عينة إستطالعية حجمها )

اخلصائص السيكومرتية ألداة مجع البيانات 43.   

تعترب أهم خطوة من خطوات التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقاييس ويعترب أهم  ،(Validity)إن دراسة الصدق 

صفاته األساسية اليت ينبغي أن تتوفر له، وإال فقد قيمته كوسيلة لقياس اخلاصية اليت وضع لقياسها، وهلذا الميكن اإلستغناء عن 

يكون صادقا، وبالتايل اليصلح لقياس اخلاصية اليت حساب الصدق، فقد يكون اإلختبار ثابتا بدرجة عالية جدا، ومع ذلك ال

 .(179 : 2012 معمرية، . )وضع من أجل قياسها

إنطالقا من هذا قمنا بالتحقق من صدق اإلتساق الداخلي،ومن بعدها قمنا بالتحقق من ثبات املقياس باألساليب الالزمة 

 (.SPSS.Version 25لذلك؛وهذا باإلعتماد على الرزمة اإلحصائية )
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 أوال: صدق اإلتساق الداخلي

يقصد بصدق اإلتساق الداخلي مدى إتساق كل فقرة من فقرات املقياس مع البعد الذي تنتمي إليه،وقد قمنا حبساب صدق 

اإلتساق الداخلي للمقياس وذلك من خالل حساب معامالت اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية للبعد 

 : ح يف اجلداول التاليةموض هو نفسه،كما

             ( يوضح معامل اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياس نفسه3اجلدول رقم )

رقم 

 الفقرة

معامل 

اإلرتباط 

 بريسون

مستوى 

 الداللة

رقم 

 الفقرة

معامل 

اإلرتباط 

 بريسون

مستوى 

 الداللة

رقم 

 الفقرة

معامل 

اإلرتباط 

 بريسون

 مستوى الداللة

1 ,828** 

دالة عند 

0.01 
11 ,834** 

دالة عند 

0.01 
 0.05دالة عند  *396, 21

2 ,740** 

دالة عند 

0.01 

12 ,588** 

دالة عند 

0.01 

 0.01دالة عند  **730, 22

3 ,810** 

دالة عند 

0.01 

13 ,720** 

دالة عند 

0.01 

 0.01دالة عند  **580, 23

4 ,825** 

دالة عند 

0.01 

14 ,688** 

دالة عند 

0.01 

 0.01دالة عند  **775, 24

5 ,920** 

دالة عند 

0.01 
15 ,797** 

دالة عند 

0.01 
 0.01دالة عند  **607, 25



 

 

 

 

6 ,714** 

دالة عند 

0.01 
16 ,717** 

دالة عند 

0.01 
 0.01دالة عند  **855, 26

7 ,782** 

دالة عند 

0.01 
17 ,744** 

دالة عند 

0.01 
 0.01دالة عند  **782, 27

8 ,810** 

دالة عند 

0.01 
18 ,610** 

دالة عند 

0.01 
 0.01دالة عند  **502, 28

9 ,645** 

دالة عند 

0.01 
19 ,658** 

دالة عند 

0.01 
 0.01دالة عند  **763, 29

10 ,680** 

دالة عند 

0.01 

20 ,812** 

دالة عند 

0.01 

 0.01دالة عند  **499, 30

اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياس نفسه،والذي يبني أن  ( معامل3رقم )يوضح جدول  : التعليق

 (،0.05( اليت كانت دالة عند )21( ماعدا الفقرة رقم )0.01معامالت اإلرتباط جيدة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 وبذلك يعترب املقياس صادقا ملا وضع لقياسه.

 الثبات : ثانيا

يشري الثبات إىل اإلتساق والدقة وإمكان إستخراج نفس النتائج بعد إجراءات التطبيق ألكثر من مرة، أو هو ببساطة: " مدى 

 . (265 :2012معمرية، )إتساق الدرجات عند تكرار التجربة " 

 اجلدول املوايل:إنطالقا من هذا قمنا بالتحقق من مقياس الدراسة عن طريق معامل ألفا كرونباخ كما هو موضح يف 
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 ( يوضح ثبات مقياس الدراسة عن طريق معامل ألفا كرونباخ4رقم )اجلدول 

 معامل ألفاكرونباخ عدد الفقرات

30 965. 

( أن قيمة معامل الثبات عن طريق ألفا كرونباخ بالنسبة للمجموع الكلي ملقياس 4يالحظ من خالل اجلدول رقم ) : التعليق

  لإلستعمال يف الدراسة األساسيةوهو يتصف بدرجة جيدة من الثبات جتعله صاحل.( 965الدراسة قد بلغ )

 : عينة الدراسة -5

تعرف العينة على أهنا جزء من اجملتمع الذي جيري عليه الدراسة خيتاره االباحث إلجراء دراسته عليه وفق قواعد خاصة لكي متثل 

 اجملتمع متثيال صحيحا.

من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة وإجراء الدراسة عليها ومن مث استخدام تلك  كما هي عبارة عن جمموعة جزئية

 النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصلي. 

وميكن أن نعرف العينة بأهنا شرحية )جزء( من جمتمع الدراسة حتمل خصائص وصفات هذا اجملتمع ومتثله فيما خيص الظاهرة 

 موضوع البحث.

 :2000عبيدات، :)قرتح املتخصصني يف مناهج البحث أن يكون أقل عدد ألفراد العينة يف بعض أنواع البحوث كما يليي

84). 

 فردا على األقل. 30الدراسات االرتباطية حجم العينة 

 فرد يف كل جمموعة من اجملموعات. 15الدراسات التجريبية حجم العينة 



 

 

 

 

جملتمع كبري  %5جملتمع كبري )آالف(،  %10أفراد جمتمع صغري نسبياً )مئات(،  من %20الدراسات الوصفية حجم العينة 

  جدًا )عشرات اآلالف(.

 أفراد لكل بند. 10-05الدراسات العاملية 

واجلداول املوالية توضح  بطريقة املعاينة العشوائية البسيطة، اختيارهم( أستاذا مت 50وقد تكون حجم عينة الدراسة احلالية من )

 : اخلصائص الشخصية ألفراد الدراسة

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس : 

 .: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس (5اجلدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 ذكر 12 24%

 أنثى 38 76%

 اجملموع 50 100%

 

 
 حسب متغري اجلنس: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  (1الشكل رقم )
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 التعليق:

( هم من فئة %76( كذلك؛ يتضح لنا بأن أغلب أفراد عينة الدراسة أي )1( والشكل رقم )5من خالل اجلدول رقم )

 ( هم من فئة الذكور.%24اإلناث، أما النسبة املتبقية منهم أي )

وهذا ما أكدته إحصائيات قام هبا الديوان ئف التدريس اوهذه نتيجة جد منطقية كون أن اإلناث هم الفئة الغالبة يف وظ

من العدد  14861بأنه قد بلغ عدد األساتذة يف املستوى اإلبتدائي من اإلناث  2019-2018الوطين لإلحصائيات لسنة 

 .177911اإلمجايل لألساتذة ككل والبالغ 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي : 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي(: يوضح 6اجلدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 ليسانس  31 62%

 ماسرت 14 28%

 دراسات عليا 5 10%

 اجملموع 50 100%

 

                                                                 
، مت اإلطــــــــــالع علــــــــــى موقـــــــــــع:  < AccueilEducation > Statistiques Socialesالــــــــــديوان الــــــــــوطين لإلحصــــــــــائيات.  1

http://www.ons.dz/spip.php?rubrique45 18:15. على الساعة: 2020-06-21، يف. 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/spip.php?rubrique45
http://www.ons.dz/spip.php?rubrique3
http://www.ons.dz/spip.php?rubrique45


 

 

 

 

 
 : يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي (2رقم ) لشكلا

 : التعليق

( مستواهم %62( كذلك؛ يتضح لنا بأن أغلب أفراد عينة الدراسة أي )2) ( والشكل رقم6من خالل اجلدول رقم )

 ( فلديهم مستوى دراسات عليا.%10( من ذوي مستوى ماسرت، أما النسبة املتبقية منهم أي )%28األكادميي ليسانس، بينما )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري عدد سنوات اخلربة : 

 أفراد عينة الدراسة حسب متغري عدد سنوات اخلربة. : يوضح توزيع (7اجلدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 سنوات 5أقل من  12 24%

 سنوات 5أكثر من  38 76%

 اجملموع 50 100%

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

62,00%

28,00%

10,0%

ليسانس  ماستر دراسات عليا



 

 

 43 

 
 ة.(: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري عدد سنوات اخلرب3الشكل رقم )

 : التعليق

( تفوق عدد %76( كذلك؛ يتضح لنا بأن أغلب أفراد عينة الدراسة أي )3)( والشكل رقم 7من خالل اجلدول رقم )

 5( فعدد سنوات خربهتم تقل عن %24سنوات، أما النسبة املتبقية منهم أي ) 5سنوات خربهتم يف جمال التدريس ألكثر من 

 سنوات.

 أدوات مجع البيانات -6

 : لعالقة بالدراسة احلالية تماستخدم الباحث مصدرين أساسيني للحصول على البيانات ذات اا

 مصادر ثانوية -1.6

مت إعتمادها يف معاجلة اإلطار النظري للدراسة و تتمثل يف: الكتب واجملالت واملقاالت العلمية واألحباث والدراسات 

 السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة،والبحث واملطالعة من مواقع األنرتنت املختلفة.

 مصادر أولية -2.6

اإلستمارة )اإلستبيان(: إعتمدنا على االستبيان كأداة أساسية جلمع البيانات حول موضوع الدراسة،وتسمح هذه أ( 

األخري بطرح أسئلة معدة مسبقا من قبل الباحث على األفراد بطريقة كيفية من أجل احلصول على بيانات ختدم أساسا دراسة 

 ت الدراسة.املوضوع وفقا ملا جاء يف إشكالية املوضوع وفرضيا
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مت اإلعتماد يف إعداد اإلستبيان على السلم الرتتييب الذي حيدد اإلجابات احملتملة لكل عبارة من عبارات اإلستبيان، وذلك 

( املتدرج اخلماسي إلستجابات أفراد العينة على عبارات أبعاد اإلستبيان وفق تدرج Likert scaleبإستخدام مقياس ليكرت )

 : إجابات واليت أعطيت هلا األوزان التالية 5مخاسي والذي يتضمن 

 : يوضح األوزان املعطاة خليارات اإلجابة املتاحة يف االستبانة (8جدول رقم )

خيارات 

 اإلجابة

غري موافق 

بدرجة كبرية 

 جدا

موافق بدرجة  موافق غري موافق

 كبرية

موافق بدرجة 

 كبرية جدا

 5 4 3 2 1 الوزن

 ( 540:  ،2008)عز،  املصدر                                               

، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، الرياض،  SPSSباستخدامعز عبد الفتاح، مقدمة يف اإلحصاء الوصفي واإلستداليل  املصدر:

 .)540:  2008)السعودية، 

 : تصنيف اإلجابات إىل مخس فئات متساوية بإستخدام املعادلة التاليةومن أجل تسهيل تفسري النتائج، عمدت الدراسة إىل 

 0.80= 5( / 1-5أقل وزن( / عدد اإلجابات= )-)أكرب وزن=  طول الفئة

 

 

 

 

 ( يوضح املتوسطات املرجحة واإلجتاه املوافق هلا9جدول رقم )
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 اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفئة

 5.00-4.21 4.20-3.41 3.40-2.61 2.60-1.81 1.80-1 قيمة املتوسط

 اإلجتاه العام
غري موافق بدرجة  

 كبرية جدا

موافق بدرجة كبرية  موافق بدرجة كبرية موافق غري موافق

 جدا

 درجة التوفر

درجة منخفضة 

 جدا
 درجة مرتفعة درجة متوسطة درجة منخفضة

درجة مرتفعة 

 جدا

 .املصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد على املرجع السابق                                        

 أدوات حتليل البيانات -7

يف معاجلة  (SPSS. V25)إعتمدنا يف هذه الدراسة بشكل أساسي على إستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

وحتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل أدوات الدراسة، وفيما يلي عرض لألساليب اإلحصائية الوصفية واإلستداللية 

 :  اليت مت اإلعتماد عليها يف معاجلة بيانات هذه الدراسة

  :غري ما ويف وصف عينة الدراسة.ملعرفة تكرار فئات مت استخدامهامت النسب املئوية والتكرارات واملتوسط احلسايب 

 اختبار ألفا كرونباخ  (Cronbach's Alpha)  االستبيان: من أجل معرفة ثبات. 

 ( معامل ارتباط بريسونPearson Correlation Coefficient)  :حبيث يقوم هذا  لقياس درجة االرتباط :

 االتساق الداخلي للمقياس.االختبار على دراسة العالقة بني متغريين، وقد إستخدمناه حلساب صدق 

  إختبــارT ( فــي حالــة عينتــني مستقلتنيIndependent Samples T-Test)  : ملعرفــة مــا إذا كــان هناك

 فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعتني من البيانات املستقلة.

 ( إختبار حتليل التباين األحاديOne Way Analysis of Variance - ANOVA)  :عرفة ما إذا  مل

كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بني ثالث جمموعات أو أكثر من البيانات، واستخدمه الباحث ملعرفة الفروق اليت 

 تعزى للمتغري الذي يشتمل على ثالث جمموعات فأكثر.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 عرض ومناقشة  نتائج البحث

  متهيد
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 العامةعرض ومناقشة الفرضية -1

 عرض ومناقشة الفرضية اجلزئية األوىل-2

 عرض ومناقشة الفرضية اجلزئية الثانية-3

 عرض ومناقشة الفرضية اجلزئية الثالثة-4

  اخلامتة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متهيد

بعدما تطرقنا إىل اإلجراءات املنهجية للبحث، سوف نتناول يف هذا الفصل عرض ومناقشة للنتائج املتوصل إليها يف هذه 

الدراسة، واليت هتدف إىل معرفة دور القيادة املدرسية يف تنمية االبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي من وجهة نظرهم، باإلضافة 

ت إستجابات أساتذة التعليم االبتدائي حول موضوع الدراسة واليت تعزى إىل املتغريات الشخصية  إىل معرفة الفروق بني متوسطا

( SPSS V25))اجلنس، املؤهل العلمي، اخلربة(، وقد قمنا بإجراء املعاجلات اإلحصائية للبيانات باإلعتماد على برنامج 

 صل.للحصول على نتائج الدراسة اليت مت عرضها ومناقشتها يف هذا الف



 

 

 

 

  ملعرفة دور القيادة املدرسية يف تنمية االبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي من وجهة نظرهم إعتمدنا على املتوسطات

احلسابية، واإلحنرافات املعيارية، ودرجة التوفر إلستجابات أفراد عينة الدراسة على هذا املتغري وجاءت النتيجة كما 

 يوضحه اجلدول التايل:

 ( يوضح املتوسطات احلسابية واإلحنرفات املعيارية واإلجتاه العام لدور القيادة املدرسية يف تنمية 10جدول رقم )

 االبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي

دور القيادة 

املدرسية يف تنمية 

االبداع لدى 

أساتذة التعليم 

 االبتدائي

 درجة التوفر اإلجتاه العام اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب

موافق بدرجة   0.59 4.17

 كبرية

 درجة مرتفعة

     SPSS.V25على برنامج  باالعتمادمن إعداد الطالب  ر:ملصدا                                 

( أن للقيادة املدرسية دور كبري يف تنمية االبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي، وهذا ما أثبته املتوسط 10يتضح من خالل رقم )

وهذا األخري كان أقل من الواحد مما يشري إىل تقارب أراء األفراد ومتركزها  0.33وبإحنراف معياري مقداره 4.17احلسايب املرجح 

( أي أن إجتاهات أفراد عينة الدراسة كانت 4.20-3.41حول قيمة املتوسط احلسايب العام للمقياس الذي ضمن جمال )

 ية دور كبري يف تنمية االبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي.متقاربة، أي أنه فعال للقيادة املدرس

 ومناقشة فرضيات البحث عرض -1

      الفرضية العامة1-1

 .لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي حنو أمهية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداعق اتفاوجد ي



 

 

 49 

يف حالة العينتني املستقلتني إلختبار الفروق اليت تعزى ملتغري اجلنس، بينما مت ( T)إلختبار هذه الفرضية مت إستخدام إختبار 

إلختبار الفروق اليت تعزى للمتغريات املتبقية اليت تتكون  (One Way ANOVA)إستخدام إختبار حتليل التبيان األحادي 

 ريات الشخصية والوظيفية كاًل على حدا.من أكثر من جمموعتني، وفيما يلي إختبار الفرضية الرئيسية األوىل وفقا للمتغ

 الفرضية اجلزئية األوىل : 

حنو أتمية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع تعزى ساتذة التعليم االبتدائي يف وجهات نظر أحصائية إتوجد فروق ذات داللة 

 .تغري اجلنسمل

 ( يوضح نتائج إختبار الفرضية اجلزئية االوىل11جدول رقم )

 T-tets Sig املتوسطات اجلنس

 130.41 ذكر

1.13 746. 

 123.76 أنثى

 SPSS.V25من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج  :املصدر                         

( أن قيمة داللة 11( يف حالة العينتني املستقلتني حيث يبني اجلدول رقم )Tإلختبار هذه الفرضية مت إستخدام إختبار )

.( مما يعين عدم وجود فروق بني متوسطات 05( حبيث كانت أكرب من مستوى الداللة )Sig= .746احملسوبة ) اإلختبار

 إستجابات أساتذة التعليم االبتدائي حول دور القيادة املدرسية يف تنمية االبداع تعزى ملتغري اجلنس.

إناث( هلم -إىل أن لكال اجلنسني )ذكور بة ذلكوترجع الطالمن خالل النتائج السابقة يالحظ أن هذه الفرضية مل تتحقق، 

( بعنوان 1997،وتوافقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة فونتيس)نفس النظرة حول إدراكهم لدور القيادة املدرسية يف تنمية االبداع

م وجود فروق ذات اسرتاتيجيات التغيري واإلبداع يف املدارس املختلفة ثقافيا ألطفال السادسة من العمر حيث توصلت إىل عد

 داللة إحصائية من حيث القيادة اإلدارية من أجل تنمية اإلبداع والتغيري تعزى إىل متغري اجلنس.

 الفرضية اجلزئية الثانية : 



 

 

 

 

 يف وجهات نظر أساتذة التعليم االبتدائي حنو أتمية القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع حصائية إتوجد فروق ذات داللة 

 املؤهل العلمي.تغري تعزى مل

إلختبار الفروق بني متوسطات  (One Way ANOVA)إلختبار هذه الفرضية إستخدمنا إختبار حتليل التبيان األحادي 

 األفراد حسب املؤهل العلمي )ليسانس، ماسرت، دراسات عليا(.

 ( يوضح نتائج إختبار الفرضية اجلزئية الثانية12جدول رقم )

 الداللة مستوى Ddl1 Ddl2 إختبار ليفني

2.874 2 47 0.66 

 مصدر التباين
جمموع مربعات 

 اإلحنراف

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة )ف( 

 احملسوبة

مستوى 

 الداللة

بني 

 اجملموعات
4175.02 2 2087.51 

داخل  0.01 8.707

 اجملموعات
112688.49 47 239.75 

  49 15443.52 اجملموع

 SPSS.V25من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج  :املصدر                       

، مما ميكننا 0.05( أن إختبار ليفني لتجانس العينات مستوى داللته كانت أكرب من 12يتضح من خالل اجلدول رقم )

أنه  إحصائيا، ومنه نستنتجقيمة )ف( احملسوبة دالة إستكمال قراءة النتائج اخلاصة بإختبار حتليل التباين األحادي، حبيث كانت 

 املؤهل متغري حسب البتدائي ا التعليم ساتذةأ لدى بداعاإل تنمية يف املدرسية القيادة دور حولتوجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .العلمي
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خيتلف إىل أن هذا الفرق يف إدراك األمور  وترجع الطالبة ذلكمن خالل النتائج السابقة يالحظ أن هذه الفرضية قد حتققت، 

بني األفراد تبعا ملبدأ الفروق الفردية، فالتعلم يعد من بني األسباب الرئيسية اليت جتعل األفراد خيتلفون يف مستوى إدراكهم 

( بعنوان دور القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى 2016) ،وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة حممود موسى النعيماتلألمور

الثانوية عمان ومن وجهة نظر املعلمني واليت نصت على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف دور القيادة معلمي مدارس املرحلة 

 املدرسية يف تنمية اإلبداع تعزى ملتغري املؤهل العلمي.

 الفرضية اجلزئية الثالثة : 

تغري املدرسية يف تنمية اإلبداع تعزى مليف وجهات نظر أساتذة التعليم اإلبتدائي حنو أتمية القيادة توجد فروق ذات داللة احصائية 

 اخلربة.

 ( يوضح نتائج إختبار الفرضية اجلزئية الثالثة13جدول رقم )

 T-tets Sig املتوسطات اجلنس

 116.25 سنوات 5أقل من 

2.110 821. 

 128.236 سنوات 5أكثر من 

 SPSS.V25من إعداد الطالبة باإلعتماد على برنامج  :املصدر                            

( أن قيمة داللة 13( يف حالة العينتني املستقلتني حيث يبني اجلدول رقم )Tإلختبار هذه الفرضية مت إستخدام إختبار )

طات .( مما يعين عدم وجود فروق بني متوس05( حبيث كانت أكرب من مستوى الداللة )Sig= .821اإلختبار احملسوبة )

 إستجابات أساتذة التعليم االبتدائي حول دور القيادة املدرسية يف تنمية االبداع تعزى ملتغري اخلربة.

 5إىل أن لكال اجملموعتني )أقل من  وترجع الطالبة ذلكمن خالل النتائج السابقة يالحظ أن هذه الفرضية مل تتحقق، 

وتوافقت مع دراسة الباحثان  ،بداعلدور القيادة املدرسية يف تنمية اإلسنوات( هلم نفس النظرة حول إدراكهم  5أكثر من -سنوات

( بعنوان دور القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس املرحلة 2009) د.العاجز فؤاد علي ود.شلدان فايز كمال



 

 

 

 

ات داللة إحصائية حول دور القيادة الثانوية مبحافظات قطاع غزة من وجهة نظر املعلمني وتوصلت إىل أنه ال توجد فروق ذ

  املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس املرحلة الثانوية مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تبعا ملتغري اخلربة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتة اخل

معرفة دور القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى أساتدة التعليم االبتدائي من وجهة نظرهم بوالية  هدفت هذه الدراسة إىل

وبعد الرجوع للدراسات السابقة حول مستغامن ومعرفة اثر متغريات الدراسة)املؤهل العلمي،اجلنس،اخلربة( على موضوع الدراسة،

البيانات،وتطبيقه على عينة الدراسة اليت اختريت بالطريقة العشوائية البسيطة  املوضوع قمنا بإعداد اإلستبيان كأداة رئيسية جلمع
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وبعد تفريغ البيانات وحتليلها كميا باستخدام األدوات  ( أستاذا من أساتذة التعليم االبتدائي بوالية مستغامن،50والبالغ عددها )

 : اإلحصائية املناسبة توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

 يادة املدرسية دور كبري يف تنمية االبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي، وهذا ما أثبته املتوسط احلسايب املرجح أن للق

وهذا األخري كان أقل من الواحد مما يشري إىل تقارب أراء األفراد ومتركزها حول  0.33وبإحنراف معياري مقداره 4.17

( أي أن إجتاهات أفراد عينة الدراسة كانت 4.20- 3.41ن جمال )قيمة املتوسط احلسايب العام للمقياس الذي ضم

 متقاربة، أي أنه فعال للقيادة املدرسية دور كبري يف تنمية االبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي.

 زى عدم وجود فروق بني متوسطات إستجابات أساتذة التعليم االبتدائي حول دور القيادة املدرسية يف تنمية االبداع تع

 ملتغري اجلنس.

  حول دور القيادة املدرسية يف تنمية االبداع لدى اساتذة التعليم االبتدائي حسب متغري وجود فروق ذات داللة إحصائية

 .املؤهل العلمي

  عدم وجود فروق بني متوسطات إستجابات أساتذة التعليم االبتدائي حول دور القيادة املدرسية يف تنمية االبداع تعزى

 اخلربة.ملتغري 

 

 

 

 

 

: اقرتاحات-  

: يةالتال قرتاحاتاللى اعتوصلت  ،عدة مقابالت قمت هبا مع األساتذة أساسنتائج الدراسة وعلى  من خالل  

حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية لألستاذ.-  

ترك اجملال لألستاذ بان يكون مبدعا يف أداء مهامه.-  



 

 

 

 

وضع خطط منهجية لتطبيق اإلبداع.-  

ملتقيات علمية وتبادل اخلربات من خالهلا.إقامة -  

االختيار السليم للقيادات الرتبوية.-  

تقدمي التحفيز و التشجيع الالزم.-  

                                                         تقدمي دورات تدريسية تتضمن طرق استغالل قدرات التفكري اإلبداعي.-

                                                           بتوزيع الفصول على حسب إبداعات املعلمني.اهتمام القيادة املدرسية -

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    : قائمة املراجع

 

.144ت.العدد واآلداب.الكوي(.اإلبداع العام واخلاص عامل املعرفة.اجمللس الوطين للثقافة والفنون 1998روشكا،ألكسندر.) -1  
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جهة حتديات (.دور القيادات املدرسية االبتدائية يف تنمية اإلبداع اجلماعي لدى العاملني هبا ملوا2006أبو الوفا،مجال.)-2

.42العوملة.جملة مستقبل الرتبية العربية.العدد  

 اإلدارة ة اإلدارية.املؤمتر السنوي الرابع يف(.دور القيادات اإلدارية يف التطوير والتنمي2003األغا،وصيف حلمي.)اكتوبر-3

القيادات اإلبداعية لتطوير وتنمية املؤسسات يف الوطن العريب.دمشق.اجلمهورية العربية السورية.  

(.تطوير اإلدارة املدرسية.)د،ط(عمان:دار الثقافة.2004اخلواجا،عبد الفتاح.)-4  

(.األردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع.1ملدرسية والقيادة اإلبداعية.)ط(.تطوير اإلدارة ا2009اخلواجا،حممد عبد الفتاح.)-5  

(.األردن:الرواد للنشر والتوزيع.1(.اإلدارة العامة واإلدارة الرتبوية.)ط2009الدعيلج،إبراهيم عبد العزيز.)-6  

.اهرة:دار الفكر العريب(.أطفال عند القمة املوهبة التفوق العقلي اإلبداع.الق2002الشربيين،زكرياء.صادق،سريية.)-7  

(.القاهرة:دار الفكر العريب.2(.أطفال عند القمة.)ط2002الشربيين،زكرياء.صادق،سريية.)-8  

(.عمان:دار املسرية للنشر.1(.احلاسوب يف اإلدارة املدرسية)ط2010الصرايرة،خالد أمحد وآخرون.)-9  

.(1(.تنمية قدرات التفكري اإلبداعي.)ط2007الطيطي،حممد محد.)-10  

(.األردن:اليازوزي للنشر والتوزيع.1(.مبادئ اإلدارة .)ط2008العالق،بشري.)-11  

(.سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته.)د،ط(.عمان:دار املسرية للنشر والتوزيع.2005الكناين،ممدوح.)-12  

عليم يف مدارس مرحلة الت (.اإلدارة املدرسية ودورها يف تنمية اإلبداع لدى املعلمني2017الكوين،عصام أمحد.)مارس-13

.7األساسي.جملة كليات الرتبية.العدد  

رياضيات يف املرحلة (.مساتمة الربامج التعليمية اجلديدة يف تنمية التفكري اإلبداعي للطفل يف مادة ال2007تيالييج،نوارة.)-14

 اإلبتدائية.)د،ط(.اجلزائر.

عي.بداع.)د،ط(.اإلمارات العربية املتحدة:دار الكتاب اجلام(.املوهبة والتفوق واإل1998جروان، فتحي عبد الرمحان.)-15  



 

 

 

 

نشر (.أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم.)د،ط(.عمان:دار الفكر للطباعة وال2002جروان،فتحي عبد الرمحان.)-16

 والتوزيع.

قياسه  (.اإلبداع مفهومه معايريه مكوناته نظرياته خصائصه مراحله2002جروان،فتحي عبد الرمحان.)-17

 وتدريسه.)د،ط(.عمان:دار الفكر.

(.األردن:دار أسامة للنشر والتوزيع.1(.اإلدارة الرتبوية املعاصرة.)ط2009حامد،سليمان.)-18  

(.األردن:دار حامد للنشر والتوزيع.2(.مبادئ اإلدارة احلديثة.)ط،2009حرمي،حسن.)-19  

ارة الرتبوية.)د،ط(.عمان:دار احلامد.(.اإلد2008حسان،حسن حممد إبراهيم.العجمي،حممد حسنني.)-20  

(.عمان:دار احلامد.1(.القيادات الرتبوية يف القرن اجلديد.)ط2006محادات،حممد.حسن،حممد.)-21  

.69(.دور املدرسة احلديثة يف تربية اإلبداع ورعاية املتفوقني.اجمللة الرتبوية.العدد2003حنورة،مصري.)-22  

ظر (.دور مديري مدارس ضواحي القدس يف تنمية اإلبداع لدى املعلمني من وجهة ن2019وآخرون.)نوفمربربايعة،فاطمة -23

.13املعلمني أنفسهم.اجمللة العربية للنشر العلمي.العدد  

(.وظائف اإلدارة.)د،ط(.األردن:اليازوزي للنشر والتوزيع.2009زيادة،فريد فهمي.)-24  

(.عمان:دار املسرية للنشر والتوزيع.2ث يف الرتبية وعلم النفس.)ط(.مناهج البح2002سامي،حممد ملحم.)-25  

(.عمان:دار وائل للطباعة والنشر.1(.مقدمة يف اإلبداع.)ط2002سرور،ناديا.)-26  

(.القيادة تطبيقات العلوم السلوكية يف جمال القيادة.)د،ط(.القاهرة:دار هنضة مصر.2007شفيق،حممد.)-27  

وجية القيادة.)د،ط(.القاهرة:مركز تطوير األداء والتنمية للنشر والتوزيع.(.سيكول2011شفيق،حممد.)-28  

(.عمان:دار املسرية.3(.اإلدارة املدرسية يف عصر العوملة.)ط2002شقور،حممدحسن.)-29  

(.إدارة رياض األطفال يف األلفية الثالثة.)د،ط(.جدة:دار النور.2009عبد العال،أمحد عبد النيب)-30  
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(.عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع.2(.املدخل إىل اإلبداع.)ط2009عيد.)عبد العزيز،س-31  

(.عمان:دار وائل للنشر والتوزيع.2(.أسس البحث العلمي.)ط2000عبيدات،منذر.)-32  

تقى (.متطلبات القيادة اإلدارية الرشيدة يف ظل احلكم الراشد،مداخلة ضمن املل2007عجيلة،حممد.بن نوي،مصطفى.)-33

يري،جامعة سكيكدة.ل سبل تطبيق احلكم الراشد باملؤسسات االقتصادية،من تنظيم قسم العلوم االقتصادية والتسالوطين حو    

(.عمان:دار الفرقان.3(.أساسيات البحث الرتبوي.)ط1999عدس،عبد الرمحان.)-34  

شر ارزم العلمية للن(.مقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل.)د،ط(.الرياض.السعودية:خو 2008عز،عبد الفتاح.)-35

 والتوزيع.

(.األردن:دار املسرية.1(.األمنوذج القيادي الرتبوي اإلسالمي.)ط2007علوي،عبد الطاهر.)-36  

(.األردن:دار املسرية للنشر والتوزيع.1(.اإلدارة الرتبوية.)ط2007حممد،حسن.إبراهيم،حسان.)-37  

(.عمان:دار املسرية للنشر والتوزيع.1اإلبداعي.)ط(.علم النفس 2009حممود الزيات،فاطمة.)-38  

حول  (.اإلدارة املدرسية الرشيدة جمال من جماالت احلكم الراشد .مداخلة ضمن امللتقى الدويل2007مسعودان،أمحد.)أفريل-39

س سطيف.بااحلكم الراشد واسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي.من تنظيم قسم العلوم االجتماعية.جامعة فرحات ع  

(.أساسيات القياس النفسي وتصميم أدواته.اجلزائر:دار اخللدونية للنشر والتوزيع.2012معمرية،بشري.)-40  

41-Yanat,z.(octobre 1998).fonction GRH fonction statégique de lentreprise 

aujourd’hui et demain. ALGRH. 

42، مت اإلطالع على موقع: Accueil > Statistiques Sociales > Education الديوان الوطين لإلحصائيات. 

http://www.ons.dz/spip.php?rubrique45-21 يف 

 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/spip.php?rubrique3
http://www.ons.dz/spip.php?rubrique45
http://www.ons.dz/spip.php?rubrique45


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  قائمة املالحق  

ــان                                                                     ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــبيـ ــ ــ ــ ــ ــتــ ــ االسـ  

                                                    ،زمالئي املعلمني                                                               

                                                                     

                                                            :                                        حتية طيبة و بعد
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يف والية مستغامن من  يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "دور القيادة املدرسية يف تنمية االبداع لدى أساتذة املرحلة االبتدائية

ه الدراسة فقط.       ومات املتعلقة هبذوجهة نظرهم " ضمن متطلبات شهادة ماسرت يف علم النفس املدرسي ؛ وهبدف مجع املعل

                                                              

(يف املكان املناسب:  X( يرجى وضع اشارة 

( أنثى )ذكر (              ):     اجلنس  

دراسات عليا ()ماسرت (           )ليسانس (          )املؤهل العلمي:   

سنوات ( 5اكثر من )سنوات(     5اقل من ) : اخلربة لالستاذعدد سنوات   

: ( يف املكان املناسب x ) يرجى وضع عالمة     

غري موافق بدرجة  

 كبرية جدا

غري 

 موافق

 موافق موافق

 بدرجة

ةكبري   

 موافق

 بدرجة

ة كبري 

 جدا

رقم  الفقرة

رةالفق  

راء تشجع القيادة املدرسية على اث     

 انشطة ابداعية 

1 

ذ على القيادة املدرسية تطلع االستا     

ي تعديالت املنهاج املدرسي تنم

 ابداعه

2 



 

 

 

 

اذ يف القيادة املدرسية تشارك االست     

ة تقييم املنهاج بصفة ابداعي  

 

3 

خدام جتهز املرافق املدرسية لالست     

 الفعال

4 

ة االبداع تساهم انشطة صفية يف تنمي     

 لدى االستاذ

5 

الدراسي  القيادة املدرسية تربط املنهاج     

 بتطبيقات عملية ابداعية

6 

ية تدعم انشطة ال صفية يف تنم     

 االبداع

7 

 تشجع على استخدام احلاسوب يف     

يت تنمي تطبيق بعض دروس املنهاج ال

 االبداع

8 

ملنهاج اخلطط العالجية يف تنفيذ ا     

 تساعد على تنمية االبداع 

9 

حتقيق  البحوث االجرائية تشجع على     

 النمو املهين

10 
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ية تنمي امللتقيات العلمية الرتفيه     

 االبداع 

11 

ذة يثري توفري املناخ املشجع لألسات     

 االبداع 

12 

القيادة املدرسية تنظم لقاءات      

  لتفعيلمفتوحة بني االساتذة املبدعني

 االبداع

13 

ة القيادة املدرسية تشرتط معرف     

 اجنازات االخرين إلثارة االبداع 

14 

 القيادة املدرسية تليب حاجات     

 االساتذة بشىت اشكاهلا 

15 

جدية  القيادة املدرسية تبين عالقات     

 لتنمية املهارات االبداعية

16 

دير هتدف القيادة املدرسية اىل تق     

 اعمال األساتذة املبدعني 

17 

ع عادل القيادة املدرسية تشرتط توزي     

 لألنشطة بني االساتذة لتنمي

 ابداعهم 

18 

 19 توزيع احرتام مبدا الفروق الفردية يف     



 

 

 

 

بداع االساتذة على الفصول ينمي اال  

ضع مشاركة االساتذة املبدعني يف و      

دراهتم اخلطط يساعدهم على تنمية ق

 االبداعية 

20 

ساتذة دورات تكوينية لتأهيل االعقد      

 يف جمال االبداع

21 

 عقد جلسات دورية بني املدير و     

االساتذة حول االسرتاتيجيات 

اهتم احلديثة يساهم يف تنمية قدر 

 االبداعية 

22 

راف القيادة املدرسية هتتم باستش     

 املستقبل يف تنمية االبداع

23 

د من ممارسة النموذج الدميقراطي يزي     

 تنمية االبداع 

24 

ذة القيادة املدرسية تشجع االسات     

ية ابداعيةعلى التدريس بأساليب تربو   

25 

س القيادة املدرسية هتدف اىل غر      

ذة مبادئ االبداع يف نفوس االسات  

26 

هارات تساعد االساتذة يف تنمية امل      27 
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 اخلاصة لديهم 

منح صالحيات واسعة لألساتذة      

 تسمح يف تنمية االبداع

28 

ديا و تعمل على حتفيز االساتذة ما     

 معنويا

29 

بني  احلوار الواسع و تبادل اخلربات     

يف  االساتذة داخليا و خارجيا يساهم

 تطوير اإلبداع

 

30 



 

 

 

 

: الفرضياتلنتائج   SPSS   خمرجات 

: صدق االتساق الداخلي ملقياس الدراسة  

 

 

  

يااجملموع_الكلي_للمق

1الفقرة س 2الفقرة  3الفقرة  4الفقرة  5الفقرة  6الفقرة  7الفقرة  8الفقرة  9الفقرة  10الفقرة   

امل Corrélati 1 ,828* ,740* ,810* ,825* ,920* ,714* ,782* ,810* ,645* ,680** 
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11الفقرة 12الفقرة  13الفقرة  14الفقرة  15الفقرة  16الفقرة  17الفقرة  18الفقرة  19الفقرة  20الفقرة   

,834**
 ,588** ,720** ,688** ,797** ,717** ,744** ,610** ,658** ,812** 

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

مج

وع

_ا

لك

يل

_

للم

اقي

 س

on de 

Pearson 

* * * * * * * * * 

Sig. 

(bilatérale

) 

  0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

 

 

 

 

 ثبات املقياس عن طريق معامل ألفا كرونباخ:

Récapitulatif de traitement des 

observations 

     N % 

Observatio

ns 

Valide 30 100,0 

Exclue

a 
0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes 

les variables de la procédure. 

 

 

 

 

 

21الفقرة 22الفقرة  23الفقرة  24الفقرة  25الفقرة  26الفقرة  27الفقرة  28الفقرة  29الفقرة  30الفقرة   

,396*
 ,730** ,580** ,775** ,607** ,855** ,782** ,502** ,763** ,499** 

0,030 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,965 30 
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس-  

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي

 

 

Fréquen

ce 

Pourcen

tage 

Pourcenta

ge valide 

Pourcenta

ge cumulé 

Valide 24,0 24,0 24,0 12 ذكر 

 100,0 76,0 76,0 38 أنثى

To

tal 

50 100,0 100,0 
 

 

 

Fréquen

ce 

Pourcent

age 

Pourcenta

ge valide 

Pour

cent

age 

cum

ulé 

Valide 62,0 62,0 62,0 31 ليسانس 

 90,0 28,0 28,0 14 ماسرت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور القيادة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى أساتذة التعليم االبتدائي من وجهة نظرهم                

دراسات 

 عليا

5 10,0 10,0 100,

0 

Total 50 100,0 100,0  

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد_سنوات_اخلربة

 

 

Fréquenc

e 

Pourcenta

ge 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valid

e 

 5أقل من 

 سنوات

12 24,0 24,0 24,0 

 5أكثر من 

 سنوات

38 76,0 76,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Statistiques 

 

N Valide 50 

Manqua

nt 

0 
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 :الفرضية اجلزئية األوىل 

Statistiques de groupe 

 

 N اجلنس

Moyenn

e 

Ecart 

type 

Mo

yen

ne 

erre

ur 

stan

dard 

130,416 12 ذكر اجملموع_الكلي_للمقياس

7 

16,8763

3 

4,8

717

8 

Moyenne 4,1787 

Médiane 4,1000 

Ecart type ,59177 

Plage 1,77 

Minimum 3,20 

Maximum 4,97 



 

 

 

 

123,763 38 أنثى

2 

17,9389

9 

2,9

100

9 

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatér

al) 

Différe

nce 

moyen

ne 

Différe

nce 

erreur 

standar

d 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 % 

Inférie

ur 

Supérie

ur 

ماجمل

وع

_ال

كلي

_لل

امقي

 س

Hypothèse de 

variances 

égales 

,106 ,746 1,13

5 

48 ,262 6,6535

1 

5,8614

2 

-

5,1316

6 

18,438

68 

Hypothèse de 

variances 

inégales 
  

1,17

2 

19,5

12 

,255 6,6535

1 

5,6747

5 

-

5,2028

4 

18,509

86 
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  اجلزئية الثانية:الفرضية 

Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique 

de Levene ddl1 ddl2 Sig. 

مقيااجملموع_الكلي_لل

 س

Basé sur la moyenne 2,874 2 47 ,066 

Basé sur la médiane 1,535 2 47 ,226 

Basé sur la médiane 

avec ddl ajusté 

1,535 2 43,510 ,227 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

2,906 2 47 ,065 

 

ANOVA 

 اجملموع_الكلي_للمقياس

 

Somme des 

carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

Intergroup

es 

4175,024 2 2087,512 8,707 ,001 

Intragroup

es 

11268,496 47 239,755 
  

Total 15443,520 49    

 



 

 

 

 

 

 الفرضية اجلزئية الثالثة : 

 

Statistiques de groupe 

عدد_سنوات_ا 

 N خلربة

Moyen

ne 

Ecart 

type Moyenne erreur standard 

اجملموع_

الكلي_ل

 ملقياس

 5أقل من 

 سنوات

12 116,25

00 

17,828

09 

5,14653 

 5أكثر من 

 سنوات

38 128,23

68 

16,955

32 

2,75052 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatér

al) 

Différe

nce 

moyen

ne 

Différe

nce 

erreur 

standar

d 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 

% 

Inférie

ur 

Supéri

eur 
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اجملموع_

لي_لالك

 ملقياس

Hypothèse 

de variances 

égales 

,052 ,821 -

2,11

0 

48 ,040 -

11,986

84 

5,6820

0 

-

23,411

26 

-

,56242 

Hypothèse 

de variances 

inégales 

  

-

2,05

4 

17,7

51 

,055 -

11,986

84 

5,8354

2 

-

24,258

95 

,28527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


