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 اإلبداع اإلداري في مدارس التعليم الثانوي بليبيا

 )المفهوم والمبادئ والمتطلبات(

 ملخص البحث

نال اهتمام كثير من التربويين والقائمين على  مسساىات التعلىيش ب ى    تناول هذا البحث موضوعا  

عام، حيىث اسىتفدا البحىث بلىورة وتحديىد م ىاهيش اإلبىداي اإلدارئ ومبادئىل والمتولبىات الواجى  توا رهىا 

لتحقيقل  ي مدارس التعليش الثانوئ بليبيا، وقد استخدمت الباحثة المنفج الوص ي لمناسبتل لموضوي البحىث 

 ل، واعتمد عل  األدب التربوئ لقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوي  ي ليبيا، وقد توص  البحث وهد

إل  عدد من النتائج كانت عبارة عن إجابة ألسئلة البحىث، كمىا أوصىت بوضىه هىذت النتىائج موضىه التن يىذ 

 ال علي واالست ادة منفا  ي مدارس التعليش الثانوئ بليبيا.

Administrative Creativity in Secondary Schools in Libya 

(Concept, principles and requirements) 

 

Research Summary 

This research has tackled a topic of great interest of many educators and 

officials of educational institutions in general, as the research aimed to crystallize 

and define the concepts of administrative creativity and its principles, and the 

requirements that should be available in the secondary schools in Libya. The 

researcher used the descriptive approach because it fits the topic of research and 

its objectives as it depended on the educational literature and the rarity of studies 

that dealt with this subject in Libya. The researcher reached a number of results 

represented an answer to the research questions, and the researcher 

recommended developing these principles under the actual implementation and 

to make use of them in the educational secondary schools in Libya.  
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 مقدمة:

ي ىىفد الع ىىر الحىىالي عديىىدا  مىىن التوىىورات المتاىىارعة والت يىىرات المتاحقىىة نتي ىىة االن  ىىار 

العلمي والتوور التقني الذئ حققتل الب ىرية  المعر ي وثورة المعلومات واالت االت، ولع  استمرار التقدم

 ي مختلف الم االت يتول  النظرة المت ددة لألشياء، وتأكيد األ  ار ال ديدة, وت  يه اإلبداي، خاصة  ي 

الدول النامية التي تاع  جاهدة إل  اللحاق برك  التقدم العلمي والتوور التقنىي، وبالتىالي  ىال الل ىوء إلى  

حتميا  أمام الدول النامية، وم النا هنا هو اإلبداي على  ماىتوا المسساىات، حيىث إل أهىش  اإلبداي يعد أمرا  

مميزات المسساات الناض ة هي استعدادها الدائش للتخلي عن األنظمة التي طالما ن حت  ىي أداء مفامفىا، 

 بقاء واالستمرار.إل كال ال ي ني أل ك  جديد أ ض  من القديش، ول ن األشياء ال يدة  عا  قادرة عل  ال

وأصىىبا اإلبىىداي ب ىى   عىىام، واإلبىىداي اإلدارئ ب ىى   خىىاب أحىىد أهىىش متولبىىات اإلدارة الناجحىىة 

والمتميزة، وذلك لمواكبة التوور والتقدم العلمي المتااري، كما أل المسساة التي ال تفتش باإلبىداي اإلدارئ 

 عل  ماتوا جودة الخدمة أو األداء المفني.تواجل إش اليات متعددة، سواء عل  ماتوا أداء العاملين، أو 

ويعد اإلبداي سلوكا  إناانيا  خاقا  ي من داخ  ك   رد، يتد ق  ي حاالت تح يز المدارك، واسىتثارة 

الم ىىاعر مىىن خىىال وسىىائ  عديىىدة، حيىىث يوجىىد أ ىىراد متميىىزول لىىديفش قىىدرة الحضىىور الىىدائش والحيىىوئ، 

 ضلفا من م موعىة خيىارات موروحىة، واسىتنباط م موعىة وباستواعتفش الح ول عل  أنا  الحلول وأ

 .(i)رؤا وت ورات مبت رة لماألة ُختمت عل  أنفا ماتع ية

وي مه كتاب اإلدارة والمديرول اليوم عل  أل المنظمة المعاصرة تعىي   ىي وىروا مت يىرة ومعقىدة، 

خارجيىة والداخليىة، لىذا وفىرت حاجىة باب  الت يرات االقت ادية واالجتماعية والاياسية والثقا يىة  ىي بيئتفىا ال

( بقولىل إإل على  Beter Drakerالمنظمات إل  اإلبداي للتعام  مىه هىذت الظىروا، ويسكىد ذلىك )بيتىر دراكىر 

 .(ii)المديرين أل يتعلموا كي ية إدارة المنظمات بوريقة مبدعةإ

ي ىىن يقىىود عمليىىات ولقىىد أصىىبا التعلىىيش أداة ت ىىوين القىىوا الب ىىرية، لىىذلك عليىىل أل ياىىاند، وإل لىىش 

الت يير  ي الم تمه، ذلك ألنل المائول عن تنمية الموارد الب رية المبدعة التىي تاىتويه أل تحىدل الت ييىر 

 .(iii)وتقودت ب اعلية وابت ار

ويعتبر اإلبداي اإلدارئ مىن أكثىر الموضىوعات حداثىة وأهميىة  ىي م ىال اإلدارة عمومىا  واإلدارة 

  التحديات العالمية ال ديىدة وادديىاد حىدة المنا اىة بىين المنظمىات، العربية  ي الخ وب، وخاصة  ي و

 اإلبداي مفش بالنابة ل ميه المنظمات التي تواجل بيئة تنا اىية مت يىرة، لىذلك  ىال ت ى يه اإلبىداي، والحىث 

عليل أصبا  ي مقدمة األهداا التي تاع  كثير من المنظمات إل  تحقيقفا،  اإلبىداي يىدعش قىوة أئ منظمىة 

ي تميزها عن المنظمات األخرا، وخاصة المنظمات المبدعة القادرة عل  تحقيق الن اح، مما يتول  من  

 .(iv)اإلدارة العليا جفودا  م ث ة، تدعش من خالفا العملية اإلبداعية، والتي تبدأ عادة من الداخ 

جة عالية من المرونة كما يعد اإلبداي اإلدارئ أحد المداخ  المفمة ل ي تتاش اإلدارة المدرسية بدر

والقدرة عل  ح  الم  ات واالبت ارية  ي تقديش حلول دول انتظار لتعليمات تأتي من الماتويات اإلدارية 

األعل ، حيث يعوي ال رصة للمديرين ب  وم تمه العاملين داخى  المدرسىة، مىن ماىاعدين ومعلمىين،  ىي 

واألسىالي  اإلداريىة التىي تاىفش  ىي ر ىه  عاليىة  إطىاق طاقىاتفش اإلبداعيىة عنىد توبيىق المعىارا واأل  ىار

 اإلدارة المدرسية.
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 المفارات اإلبداعية تعد وىاهرة  رديىة تعتمىد على  قىوة ماحظىة ال ىرد إلم انيىة توبيىق المعر ىة، 

 .(v)وبراعتل  ي تنظيش أ  ارت بوريقة جديدة، لذلك أصبا أحد المتولبات األساسية  ي اإلدارة الع رية

 م  لة البحث:

مه التوور المعر ي الفائ  الذئ يحدل اليوم،  ي ك  الم االت، خاصة التعليش، واجفىت المىدارس 

الثانوية  ي ليبيا عقبات وم  ات إدارية كثيرة كال لزاما  عل  مدير المدرسة كقائد تربوئ أل ي د الحلول 

ر مىا تاىتويه التوصى  للحلىول المناسبة لفا،  قدر ما يتمته بل من سمات مميزة، منفا اإلبىداي اإلدارئ، بقىد

األنا  لتلك العقبات، وذلك لما يتميىز بىل اإلبىداي مىن خ ىائر قىادرة على  الت ديىد والت ييىر، ومىا يقدمىل 

اإلبداي من حلول ابت اريىة للم ى ات المعاصىرة وتحىديات الماىتقب ، حتى  تاىتويه المدرسىة الت يىف مىه 

 الجتماعية والثقا ية.الت يرات االقت ادية والاياسية والت نولوجية، وا

وباسىىتقراء األدبيىىات والدراسىىات المتعلقىىة بىىالواقه اإلدارئ  ىىي مىىدارس التعلىىيش الثىىانوئ بليبيىىا ن ىىد 

م موعة من العقبات والم  ات التي تواجل العملية التعليمية نتي ة لوجود خل   ي اإلدارة التعليميىة و ىي 

 .(vi)(8108نية  ي سياق التنا اية العالمية )التنظيش اإلدارئ بوجل خاب، حيث جاءت  ي مرات  متد

ومن خال ذلك تبرد الم  لة الرئياة للبيئىات التعليميىة التىي ي ىدر بفىا أل تىولي العمى  اإلبىداعي 

اهتماما  كبيرا  لأل راد عامة ولدا المديرين خاصة ألنفىش هىش الىذين ي ىنعول القىرارات ويرسىمول ماىتقب  

وام  التي تسثر عليفش سواء كانت متعلقة بالمناخ التنظيمي للمدرسىة أو المدرسة، وأل نعم  عل  تحديد الع

المت يرات ال خ ية للمدير ن ال،  ي سبي  تفيئة أ ض  للظروا المائمة لإلبداي، والتخلر من العقبات 

 التي تحول دونل، وتحديد أ ض  البدائ  المولوبة لدعش اإلبداي، وهذا ما يحاول البحث القيام بل عىن طريىق

 اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما م فوم اإلبداي اإلدارئ  ي المسساات التعليمية؟ (0

 ما المبادئ األساسية لإلبداي اإلدارئ  ي مدارس التعليش الثانوئ بليبيا؟ (8

 ما المتولبات الواج  توا رها لتحقيق اإلبداي اإلدارئ  ي مدارس التعليش الثانوئ؟ (3

 أهداا البحث:

وتحديد م اهيش اإلبداي ومبادئل والمتولبات الواج  توا رها  ي مدارس التعليش يفدا البحث بلورة 

 الثانوئ بليبيا من خال:

 توضيا اإلطار الم اهيمي لإلبداي اإلدارئ. (0

 التعريف بمبادئ اإلبداي اإلدارئ  ي مدارس التعليش الثانوئ. (8

ارس التعلىيش الثىانوئ ال  ف عن المتولبىات الواجى  توا رهىا لتحقيىق اإلبىداي اإلدارئ  ىي مىد (3

 بليبيا.

 أهمية البحث:

تنبىىه أهميىىة البحىىث مىىن أهميىىة اإلبىىداي اإلدارئ  ىىي العمىى  التربىىوئ التعليمىىي، وذلىىك لمواكبىىة  (0

 ال فود الداعية إل  تووير الممارسات اإلدارية  ي المدارس الثانوية.

 الادمة لتحقيقل.توضيا م فوم اإلبداي اإلدارئ ومبادئل، وبالتالي كي ية توا ر المتولبات  (8

 قد ت يد نتائج البحث: (3

العىىاملين  ىىي ودارة التربيىىة والتعلىىيش للرقىىي بالماىىتوا اإلدارئ لتحاىىين جىىودة العمىى  وتىىو ير  -

 متولبات اإلبداي اإلدارئ.
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القائمين عل  تووير النظام اإلدارئ  ي الودارة والمتابعين للمدارس الثانوية من م ات  تعليش  -

 وم ات  ت تي .

  ي م ال اإلدارة التربوية والم االت األخرا ذات ال لة. الباحثين -

 منفج البحث:

 استخدمت الباحثة المنفج الوص ي لماءمتل لموضوي البحث.

 م ولحات البحث:

 اعتمد البحث عل  الم ولحات التالية:

: مزيج من القدرات واالستعدادات والخ ىائر ال خ ىية التىي إذا ( اإلبداع اإلداري في التعليم1

ا وجدت بيئة إدارية مناسىبة يم ىن أل ترقى  بالعمليىات ال عليىة لتىسدئ إلى  نتاجىات أصىيلة وم يىدة، سىواء م

بالنابة لخبرات ال رد الاابقة، أو خبىرات المسساىة أو الم ىنه أو العىالش، إذا كانىت النتاجىات مىن ماىتوا 

 .(vii)االختراعات اإلبداعية  ي أحد ميادين الحياة اإلناانية

: هىىي األسىىس واأل  ىىار التىىي يىىتش االسىىتناد إليفىىا عنىىد إجىىراء الت يىىرات بااداع اإلداري( مبااادئ اإل2

 واإلصاحات، حيث تع س أ ض  الممارسات الواج  تن يذها لتحقيق اإلبداي اإلدارئ.

: هي اإلم انات المادية والب رية التىي ي ى  توا رهىا  ىي بيئىة العمى  ( متطلبات اإلبداع اإلداري3

العاملين من ناحيىة، ووىروا العمى  مىن ناحيىة أخىرا  ىي سىبي  تىو ر اإلبىداي اإلدارئ لىدا لتحاين أداء 

 .(viii)العاملين

 الدراسات الاابقة:

يعرض البحث عددا  من الدراسات الاابقة التي تعرضىت لدراسىة اإلبىداي اإلدارئ  ىي المسساىات 

 التعليمية وذلك عل  النحو التالي:

 (:8112( دراسة هالة أمين م اورئ )0

 .(ix)بعنوال: اإلبداي اإلدارئ مدخ  ل عالية المدرسة الثانوية

هىىد ت الدراسىىة: التعىىرا علىى  طبيعىىة اإلبىىداي اإلدارئ وأهميتىىل والوقىىوا علىى  مقومىىات اإلبىىداي 

ودورت  ىىي تحقيىىق إدارة مدرسىىية  عالىىة، وتحديىىد ممارسىىات إدارة المسساىىة، والتعىىرا علىى  واقىىه اإلبىىداي 

 باحثة المنفج الوص ي.اإلدارئ، وقد استخدمت ال

 وتوصلت الدراسة إل  النتائج التالية:

   إل المقومات األساسية لإلبداي اإلدارئ والتي تعد بمثابة العناصر األساسية الم ونىة لىل تتمثى

  ي االنتماء التنظيمي، والح  اإلبداعي للم  ات، والعم  ك ريق بالمسساة.

 الم ىىاركة  ىىي اتخىىاذ القىىرار، وت ىىوي  التعىىرا علىى  أهىىش ممارسىىات اإلبىىداي اإلدارئ  ىىي :

الاىىىلوة، وإدارة الوقىىىت واالت ىىىال ال عىىىال، واالهتمىىىام بالعاقىىىات اإلناىىىانية، والمخىىىاطرة 

المحاىىوبة، وت ىى يه ممارسىىات األسىىالي  اإلداريىىة الحديثىىة المبدعىىة، وتقىىديش الحىىوا ز الماديىىة 

 والمعنوية لأل راد المبدعين داخ  المدرسة.
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   إلىى  أل هنىىاك معوقىىات وماىىيرات لإلبىىداي اإلدارئ داخىى  المىىدارس  توصىىلت الدراسىىة أيضىىا

 الثانوية العامة.

 (:8112( دراسة عديلة بنت عبد هللا بن علي القرشي )8

بعنىىوال: اإلبىىداي اإلدارئ وعاقتىىل بىىادارة الت ييىىر لىىدا مىىديرات وماىىاعدات المىىدارس االبتدائيىىة 

 .(x)بمدينة م ة الم رمة

جىة تىوا ر مفىارات اإلبىداي اإلدارئ لىدا مىديرات وماىاعدات المىدارس هد ت الدراسة: تحديد در

االبتدائية بمدينة م ىة الم رمىة، وتحديىد درجىة ممارسىة مىديرات وماىاعدات المىدارس االبتدائيىة ألسىالي  

 إدارة الت يير، وتحديد العاقة االرتباطية بين اإلبداي وإدارة الت يير.

سىتخدمت االسىتبانة أداة للدراسىة، وتوصىلت الدراسىة إلى  واستخدمت الباحثة المىنفج الوصى ي، وا

 النتائج التالية:

  تىىوا ر مفىىارات اإلبىىداي اإلدارئ لىىدا مىىديرات وماىىاعدات المىىدارس االبتدائيىىة بمدينىىة م ىىة

 الم رمة.

  درجىىة ممارسىىة مىىديرات وماىىاعدات المىىدارس االبتدائيىىة ألسىىالي  إدارة الت ييىىر )األسىىلوب

 منخ ضة، واألسلوب االحتوائي جاءت بدرجة عالية.التقليدئ( جاءت بدرجة 

 ( بىىين درجىىة 1010وجىىود عاقىىة ارتباطيىىة سىىالبة ذات داللىىة إح ىىائية عنىىد ماىىتوا داللىىة )

اإلبىىداي اإلدارئ وإدارة الت ييىىىر )األسىىىلوب التقليىىدئ(، ووجىىىود عاقىىىة موجبىىة بىىىين اإلبىىىداي 

 اإلدارئ وإدارة الت يير )األسلوب االحتوائي(.

  ذات داللىة إح ىائية بىين ءراء أ ىراد الم تمىه  يمىا يتعلىق بدرجىة تىوا ر مفىارات توجد  روق

 اإلبداي اإلدارئ و قا  لمت ير العم  وسنوات الدراسة.

 (:8112( دراسة تو يق عوية تو يق الع لة )3

بعنىىوال: اإلبىىداي اإلدارئ وعاقتىىل بىىاألداء الىىووي ي لمىىديرئ القوىىاي العىىام إدراسىىة توبيقيىىة علىى  

 .(xi)قواي غزةإ ودارات

هد ت الدراسة إل  معر ة واقه اإلبداي اإلدارئ وعاقتل بأداء المىديرين العىاملين بىودارات قوىاي 

 غزة.

وقد اعتمدت الدراسة عل  المنفج الوص ي،  تش ت ىميش اسىتبانة كىأداة ل مىه البيانىات الادمىة، تىش 

( مىن ح ىش %28بانة وذلىك بناىبة )( اسىت310توديعفا عل  عينة الدراسة عل  أساس طبقي، وتش تحلي  )

اإلح ىىائي، واسىىتخدمت األسىىالي  اإلح ىىائية المناسىىبة بفىىدا  SPSSالعينىىة األصىىلي باسىىتخدام برنىىامج 

 الوصول لدالالت ذات قيمة ومسشرات تدعش موضوي الدراسة.

 من أهش نتائج الدراسة:

 عة بدرجة عالية.يمتلك المديرول بودارات قواي غزة جميه القدرات المميزة لل خ ية المبد 

 .تافش المت يرات التنظيمية قيد الدراسة بدرجات مت اوتة  ي تو ير المناخ اإلبداعي 

 .واقه اإلبداي اإلدارئ بودارات قواي غزة ب    عام مقبول 

  ال تىىتش عمليىىة تقىىويش األداء بىىودارات قوىىاي غىىزة ب ىى   صىىحيا و عىىال بمىىا يخىىدم المووىىف

 والودارة معا .

  ي بودارات قواي غزة ب    عام مقبول.واقه األداء الووي 



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                     مجلة البحث العلمى فى التربية 
 

914 
 

 (:Suliman, et al, 2011( دراسة سليمال وءخرول )2

بعنوال: مفارات اإلبداي اإلدارئ لدا مديرئ المدارس العامة  ىي مديريىة التربيىة والتعلىيش بمدينىة 

 .(xii)الو يلة  ي األردل

لعامىىة  ىىي المديريىىة هىىد ت الدراسىىة: التعىىرا علىى  درجىىة اإلبىىداي اإلدارئ لمىىديرئ المىىدارس ا

التعليمية بمدينة الو يلة  ي األردل، حيىث حاولىت الدراسىة التعىرا على  ممارسىات اإلبىداي اإلدارئ لىدا 

مديرئ المدارس  ي المدينة مح  االختبار، وحاولت الدراسة أيضا  التعرا عل  ما إذا كانىت هنىاك  ىروق 

مديرئ المدارس  ي مدينة الو يلىة  ىي األردل  ذات داللة معنوية  ي درجة ممارسات اإلبداي اإلدارئ لدا

 تنا  إل  مت يرات النوي والخبرة والمسهات العلمية.

واستخدمت الدراسة المنفج الوصى ي باسىتخدام قىوائش االسىتبيال لت ميىه البيانىات الادمىة للدراسىة 

ل م تمىه الدراسىة من المبحوثين من بين مديرئ المدارس العامة  ي مدينة الو يلىة  ىي األردل، حيىث ت ىو

من األساتذة من الذكور واإلنال العاملين  ي المىدارس العامىة  ىي المديريىة التعليميىة بمدينىة الو يلىة وذلىك 

م، 8101مدرسىة  ىي عىام  001، حيث بلغ عدد المدارس مح  البحث 8112/8112خال العام الدراسي 

 مدرسات.( من المدرسين وال218 ي حين ت ونت عينة الدراسة من إجمالي )

وقىىد توصىىلت الدراسىىة إلىى : أل هنىىاك  روقىىا  ذات داللىىة معنويىىة إح ىىائيا   ىىي ماىىتويات اإلبىىداي 

اإلدارئ لدا مديرئ المدارس العامة  ي مدينة الو يلة تنا  إل  الت اع  بين النوي والخبرة، والت اع  بين 

لتعليميىة. وتبىين نتىائج الدراسىة أل الخبرة والمسهات التعليمية، والت اع  بين النىوي والخبىرة والمىسهات ا

ماىىتوا اإلبىىداي لىىدا مىىديرئ المىىدارس  ىىي م ىىال االت ىىاالت كىىال مرت عىىا، وأل مىىديرئ المىىدارس الىىذين 

يت  ول بالماتويات المرت عة من ال عالية واإلبداي يعملول عل  تووير المىدارس واألسىاتذة العىاملين بفىا، 

يىىاء األمىور مىن خىىال االت ىاالت الم توحىىة مىه أوليىىاء حيىث يعمى  المىىديرول على  ت عيىى  دور م لىس أول

األمور والح ول عل  المنا ه منفش ل الا األساتذة والمدرسة ك  . و ي النفاية ت ير نتىائج الدراسىة إلى  

أل هناك  روقا   ي متوسوات مفارات اإلبداي اإلدارئ لدا مىديرئ المىدارس العامىة تناى  إلى  مت يىرات 

 ت التعليمية.النوي والخبرة والمسها

 (:8101( دراسة سناء راجي محمد الاودئ )0

بعنىىىوال: درجىىىة إدارة اإلبىىىداي وعاقتفىىىا بىىىاألداء اإلدارئ لىىىدا مىىىديرئ المىىىدارس الح وميىىىة  ىىىي 

 .(xiii)محا ظات شمال الض ة ال ربية من وجفة نظر المعلمين والمعلمات

اء اإلدارئ لىىىدا مىىىديرئ هىىىد ت الدراسىىىة: التعىىىرا علىىى  ماىىىتوا إدارة اإلبىىىداي وعاقتفىىىا بىىىاألد

المدارس الح ومية  ي محا ظات شمال الض ة ال ربية من وجفة نظىر المعلمىين والمعلمىات، وجىاءت هىذت 

الدراسىىىة لتبىىىين دور المىىىدير  ىىىي إدارة اإلبىىىداي وعاقتىىىل بادائىىىل اإلدارئ لديىىىل مىىىن وجفىىىة نظىىىر المعلمىىىين 

لخبىرة(، ولتحقيىىق الفىدا مىن الدراسىة تىىش والمعلمىات بىاختاا )العمىر، النىوي، المسهىى  العلمىي، سىنوات ا

( مىن الم مىوي ال لىي %2808( معلمىا  ومعلمىة، أئ مىا يعىادل )388توبيق استبانة عل  عينة تمثلت  ي )

لعىىدد المعلمىىين والمعلمىىات، اسىىتخدمت الباحثىىة  ىىي الدراسىىة المىىنفج الوصىى ي، وكىىذلك تىىش ت ىىميش اسىىتبانة 

 مودعة عل  محورين.

هنىاك نمىوذجين  قىد قىد أثىرا  ىي ماىتوا األداء اإلدارئ لىدا مىديرئ  وتوصلت الدراسىة إلى : أل

المدارس، النموذج األول كال لإلبداي اإلدارئ، والنموذج الثاني كال لإلبداي اإلدارئ مىه المسهى  العلمىي، 



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                     مجلة البحث العلمى فى التربية 
 

914 
 

وتبىين أل دور مىىدير المدرسىىة  ىىي المىىدارس الح وميىىة شىىمال الضىى ة  ىىي إدارة اإلبىىداي كىىال مرت عىىا  بناىىبة 

(، وأوفىىرت النتىىائج  ىىي ترتيىى  م ىىاالت إدارة اإلبىىداي حيىىث جىىاء م ىىال األصىىالة  ىىي المرتبىىة 8802%)

 األول ، ثش م ال الواقة، ويليل م ال إدراك الم  ات،  ي حين جاء االحت او باالنتبات بالمرتبة األخيرة.

إدارة (  ىي ماىتوا a=1010واتضا عدم وجود  ىروق ذات داللىة إح ىائية عنىد ماىتوا داللىة )

اإلبداي وعاقتل باألداء اإلدارئ تعزا إل  مت يرات )العمر، النوي، الخبرة(، بينما كىال هنىاك  ىروق ذات 

 داللة إح ائية تعزا لمت ير المسه  العلمي.

 (:8108( دراسة من ور أحمد حاين مقابلة )1

 ىىي المىىدارس  بعنىىوال: دور اإلبىىداي اإلدارئ  ىىي إدارة ال ىىراي اإلي ىىابي و ىىي تحقيىىق اإلن ىىادات

 .(xiv)الثانوية بمدينة الوائف من وجفة نظر المعلمين

هىىىد ت الدراسىىىة: ال  ىىىف عىىىن دور اإلبىىىداي اإلدارئ  ىىىي إدارة ال ىىىراي اإلي ىىىابي و ىىىي تحقيىىىق 

اإلن ىىادات  ىىي المىىدارس الثانويىىة بمدينىىة الوىىائف مىىن وجفىىة نظىىر المعلمىىين. وت ونىىت عينىىة الدراسىىة مىىن 

(  قىرة مودعىة 80أهىداا الدراسىة تىش بنىاء وتوبيىق اسىتبانة م ونىة مىن )( معلما  ومعلمة، ولتحقيىق 820)

عل  م ىالين، همىا: دور اإلبىداي اإلدارئ  ىي إدارة ال ىراي اإلي ىابي، ودور اإلبىداي اإلدارئ  ىي تحقيىق 

اإلن ىىىادات، وتوصىىىلت الدراسىىىة إلىىى : أل دور اإلبىىىداي اإلدارئ  ىىىي إدارة ال ىىىراي اإلي ىىىابي وتحقيىىىق 

مدارس الثانوية بمدينىة الوىائف مىن وجفىة نظىر المعلمىين متوسىد، وأل هنىاك  روقىا  ذات اإلن ادات  ي ال

<(  ي دور اإلبداي اإلدارئ  ي إدارة ال ىراي اإلي ىابي تعىزا 1010داللة إح ائية عند ماتوا الداللة )

سىىنوات  ىىأكثر،  01إلىى  مت يىىر ال ىىنس، ول ىىالا  ئىىة الىىذكور وسىىنوات الخبىىرة، وجىىاءت ال ىىروق ل ىىالا 

( تعىزا لمت يىر المسهى  العلمىي، 1010كذلك عدم وجود  روق ذات داللة إح ائية عند ماتوا الداللىة )و

(  ىىي دور اإلبىىداي 1010كمىىا أوفىىرت الدراسىىة وجىىود  ىىروق ذات داللىىة إح ىىائية عنىىد ماىىتوا الداللىىة )

ذات داللىة سنوات  أكثر، وعدم وجود  ىروق  01اإلدارئ  ي تحقيق اإلن ادات تعزا ألثر الخبرة ل الا 

 ( تعزا لمت ير النوي والمسه  العلمي.1010إح ائية عند ماتوا الداللة )

 تعليق عام عل  الدراسات الاابقة:

 .ركزت معظش الدراسات عل  أهمية اإلبداي اإلدارئ  ي تحاين وتووير العملية التعليمية 

 متولبىات  أكدت البحول والدراسىات التىي أجريىت  ىي الم ىال التعليمىي على  ضىرورة تىوا ر

 اإلبداي اإلدارئ لما لل من  ائدة تعود عل  المدارس والم تمه.

 .است ادت الباحثة من البحول والدراسات الاابقة  ي اإلطار النظرئ للبحث الحالي 

 أوال : اإلطار الم اهيمي لإلبداي اإلدارئ:

تىي ي ىد ال ائىدة أصبا اإلبداي اإلدارئ أمرا  حتميا  لدا ك  مسساة  ىي وى  الظىروا المت يىرة وال

 يفا إنل ما عاد باإلم ال ح  م  ات الحاضر بحلىول الماضىي، ول ىن عليىل أل ياىتخدم قدراتىل اإلبداعيىة 

 إلي اد حلول جديدة متميزة للم  ات التقليدية والمح زة التي تقابلل.

عىام وقب  تناول م فوم اإلبداي اإلدارئ يم ىن النظىر إلى  بعى  الم ىاهيش الخاصىة باإلبىداي ب ى   

 وذلك عل  النحو التالي:

 ( م فوم اإلبداي:0



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                     مجلة البحث العلمى فى التربية 
 

914 
 

يعتبر م فوم اإلبىداي اإلدارئ م فومىا  مركبىا  يت ىول مىن عن ىرين همىا: اإلبىداي، واإلدارة، لىذا ال 

يم ن إدراك م فوم اإلبداي اإلدارئ قب  تحليلل إلى  عناصىرت األساسىية وتعري فىا، و يمىا يلىي تعريىف تلىك 

 العناصر.

 أ( اإلدارة:

اإلدارة ل ة إينبثق م ولا اإلدارة ل ويا  من ال ع  إأدارإ بمعن  تول ، أو دبر أو قام عليل م فوم 

 .(xv)أو ساسلإ

وهي أيضا  عملية اجتماعية ماىتمرة تاىع  إلى  اسىتثمار القىوا الب ىرية واإلم انيىات الماديىة مىن 

 .(xvi)أج  تحقيق أهداا مرسومة بدرجة عالية من ال  اءة

هي ذلك النوي الماتحدل من العاقات اإلناانية والذئ يعتمد عل  ت اعاتل  كما عر فا ءخر بأنفا:

ومعاماتىىىل علىىى  قنىىىوات ات ىىىال رسىىىمية تتمثىىى   ىىىي )التخوىىىيد، التنظىىىيش، التوجيىىىل، الرقابىىىة واتخىىىاذ 

 .(xvii)القرارات(

 ب( اإلدارة المدرسية:

فىىام مدرسىىية عر ىىت اإلدارة المدرسىىة بأنفىىا إم موعىىة عمليىىات ووي يىىة تمىىارس ب ىىرض تن يىىذ م

 .(xviii)بواسوة ءخرين عن طريق تخويد م فوداتفش وتقويمفا بما يحقق أهداا المدرسةإ

وتعرا أيضا : هي ال فود المناقة التي يقوم بفا  ريق من العاملين  ي الحق  التعليمي )المدرسىة( 

مىن تربيىة أبنائفىا إداريين وم ت ين، بفدا تحقيق األهداا التربوية، بما يتماش  مه مىا تفىدا إليىل الدولىة 

 .(xix)تربية صحيحة وعل  أسس سليمة

 ج( اإلبداي ل ة:

كلمة )إبداي( تعني الخلق ]الذئ يرتبد بال لمة  ي أصلفا اإلن ليزئ[  البديه  ي لاىال العىرب هىو 

ال يء الذئ ي ول أوال ، ويقال عن مبدي ال يء إنل مبدعل بدعا ، وابتدعىل أئ أن ىأت وبىدأت، وأبىدي ال ىيء، 

، إذ جىاء تعبيىر )بىديه الاىموات واألرض(  ىي القىرءل ال ىريش  ىي كى  مىن (xx)رعل على  غيىر مثىالأئ اخت

ا  َاِنََّما يَقُوُل لَىلُ ُكىْن  َيَُ ىولُ سورتي البقرة واألنعام  ]البقىرة: ءيىة  بَِديُه الاََّماَواِت َواألَْرِض َوإِذَا قََض  أَْمر 

008 ،] َّيَُ وُل لَلُ َولَدٌ َولَْش تَُ ن لَّىلُ َصىاِحبَةٌ َوَخلَىَق ُكى َّ َشىْيُء َوُهىَو بُِ ى ءِ َشىْيُء بَِديُه الاََّماَواِت َواألَْرِض أَن  

 [.010]األنعام: ءية  َعِليشٌ 

و ارت كلمة البديه بالمحدل الع ي  والبديه مبىدي، أئ أل هللا سىبحانل وتعىال  خالقفىا ومبىدعفا، 

  فو الذئ أن أها عل  غير مثال سابق.

 اإلبداي اصواحا :د( 

اختلف الباحثول  ي تعريف اإلبداي تبعا  للمدارس ال  رية التي ينتمول إليفا،  مىنفش مىن يق ىد باإلبىداي 

القدرة عل  خلق شيء جديد، أو مبت ر تماما  وإخراجل إل  حيز الوجود، بينما يق ىد بعضىفش العمليىات وخاصىة 

 ي حين ينظىر  ريىق ثالىث إلى  اإلبىداي  ىي  الاي ولوجية منفا، والتي يتش بفا ابت ار شيء جديد، ذئ قيمة عالية،
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حدود العم  اإلبداعي ذاتل، أو الناتج الذئ ين أ من القىدرة على  اإلبىداي وعىن العمليىة اإلبداعيىة التىي تىسدئ  ىي 

 .(xxi)ءخر األمر إل  إن اد العم  اإلبداعي وتحقيقل

صىول إلى  إنتىاج جديىد كما يعبر اإلبداي عن القدرة عل  إعادة صىياغة الخبىرات الاىابقة لل ىرد للو

 .(xxii)وم يد من األ  ار الادمة للعمليات والمنت ات

كما عر ت إحدا الدراسات اإلبىداي بأنىل: قىدرة ال ىرد على  إنتىاج شىيء جديىد ذئ قيمىة، يم ىن أل 

يىىرات أو ياىىمعل اآلخىىرول، كىىأل ي ىىول شىىعرا ، أو روايىىة، أو ق ىىة، أو موسىىيق ، أو بحثىىا ، أو رسىىىما  أو 

رت على  أل يتىىوا ر  ىي هىىذا اإلنتىاج ال ىىدة واألصىالة، وأل يىىسدئ إلى  تحاىىين وتنميىىة ذات اختراعىا ، أو غيىى

 .(xxiii)ال رد، ويعود بالن ه عليل وعل  الم تمه الذئ يعي   يل

وعر تل دراسة أخرا بأنل قدرة ال رد عل  إنتاج عدد من األ  ىار وأداء م موعىة مىن الممارسىات 

ينتمي إليل، وتقديش أكبر عدد من الحلول والبدائ  المبت رة لمعال ة  التي تااهش  ي تنمية ذاتل وم تمعل الذئ

 .(xxiv)الم  ات التي تواجفل، بحيث تتاش هذت األ  ار والممارسات والحلول ال دة واألصالة

كمىىا عر تىىل الموسىىوعة ال لاىى ية العربيىىة بأنىىل: إن ىىاء شىىيء جديىىد أو صىىياغة عناصىىر موجىىودة، 

 .(xxv)العلوم وال نول واألدبب ورة جديدة  ي أحد الم االت ك

وعر ت الموسوعة البريوانية اإلبداي بأنىل: القىدرة على  إي ىاد حلىول لم ى لة مىا أو أداة جديىدة أو 

 .(xxvi)أثر  ني أو أسلوب جديد

 .(xxvii)وأشار أحد الباحثين إل  أنل: القدرة عل  إنتاج أ  ار جديدة بواسوة استخدام الت  ير الخاق

المق ىود باإلبىداي  ىي العمى  اإلدارئ إالقىدرة على  إي ىاد أ  ىار أو  كما رأت إحدا الدراسىات أل

حلول، أو طىرق ووسىائ  وإجىراءات وأسىالي  عمى  جديىدة وم يىدة تاىاعد المسساىات  ىي تحقيىق أهىدا فا 

 .(xxviii)ب اعليةإ

ويعىىىرا أيضىىىا  بأنىىىل: إنتىىىاج ال ديىىىد النىىىادر المختلىىىف الم يىىىد سىىىواء كىىىال   ىىىرا  أو عمىىىا  غيىىىر 

 .(xxix)المألوا

ر ىىل ءخىىر أنىىل ي ىىير إلىى  اكت ىىاا أو ابت ىىار شىىيء جديىىد )كابت ىىار  ىىي م ىىال األدب أو الحلىىول وع

 .(xxx)األكاديمية( والذئ يثمنل الم تمه

وترا الباحثة أنل عل  الرغش مىن التنىوي  ىي تعري ىات اإلبىداي إال أنفىا ات قىت على  أنىل إمىا إن ىاء 

قائش بال عى ، ممىا يضىيف هىذا التنىوي إلى  وجىود شيء جديد ال مثال لل، أو استحدال ووائف جديدة لما هو 

ء اق جديدة وأبعاد أوسه لإلبداي، وعل  اإلداريين ت فش تلىك االختا ىات حتى  ت ى ه اإلبىداي ب ا ىة صىورت 

 وب   ماتوياتل.

 ( م فوم اإلبداي اإلدارئ:8

وقىت عل  الرغش من أل م ولا اإلبىداي مىن أكثىر الم ىولحات شىيوعا   ىي أدبيىات اإلدارة  ىي ال

الراهن، إال أنل عندما ياتخدم هذا الم ولا مقرونا  بالمسساة أو اإلدارة لي ىير إلى  اإلبىداي اإلدارئ  انىل 

 يحم  مضامين وت ايرات متعددة.
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ويعىرا بىىاحثول اإلبىىداي اإلدارئ المدرسىىي: بأنىىل قىىدرة مىىدير المدرسىىة علىى  وضىىه اسىىتراتي يات 

راءات والوسائ  والتقنيات وأسالي  العم ، و ي منف يىة مبت رة إلجراء تحاين شام   ي الاياسات واإلج

التعام  مه البيئة المدرسية، بما ياىفش  ىي جىودة األداء والوصىول إلى  حلىول مبت ىرة للقضىايا والم ى ات 

 .(xxxi)التي تحدل  ي البيئة المدرسية، بما يافش  ي ت عي  العملية التعليمية

 امى  م موعىة مىن العوامى  تتمثى   ىي الاىمات كما عرا بأنىل: سىلوك إدارئ ين ىأ مىن ت اعى  وت

ال خ ية والقدرات المعر ية لل ىرد المبىدي مىه العوامى  التنظيميىة والبيئيىة، والىذئ ينىتج عنىل   ىرة جديىدة 

 .(xxxii)ومائمة، أئ صحيحة وم يدة وذات قيمة

ورأا ءخىىرول أنىىل: م موعىىة المفىىارات والخ ىىائر والقىىدرات التىىي تتىىوا ر  ىىي مىىدير المدرسىىة 

 .(xxxiii)ي تم نل من أداء عملل اإلدارئ والتربوئ باتقال ومفارة عاليةوالت

وأشار أحد الباحثين إل  أل اإلبداي اإلدارئ يتمث   ي: قدرة مىدير المدرسىة على  اسىتخدام خبراتىل 

ومعار ل وما لديل من إم انيات لتقديش أ  ىار جديىدة وأسىالي  عمى  متميىزة مىن خىال الت ىاوب المبىدي مىه 

تل ىىة ومت يىرات بيئىىة العمى  وذلىىك مىن أجىى  تقىديش حلىىول مبت ىرة ور ىىه ك ىاءة و اعليىىة األداء المواقىف المخ

 .(xxxiv)اإلدارئ والتعليمي عل  حد سواء

وأشار ءخر إلى  ضىرورة اسىتخدام المفىارات اإلبداعيىة ال خ ىية لىدا العىاملين لتحديىد األسىالي  

إلدارية أو ال  ف عن األسالي  ال ديدة لح  اإلدارية ال ديدة والوصول إل  الحلول االبت ارية للم  ات ا

 .(xxxv)الم  ات  ي مدارس التعليش الثانوئ

 ثانيا : مبادئ اإلبداي اإلدارئ:

إل اعتماد اإلبداي وتحقيقل من قب  المسساات يعد من الم ىاهيش األساسىية التىي تىسدئ دورا  إي ابيىا  

الوقىت الحاضىر حيىث التنىا س ال ىديد على  عل  ماتوا ن اط وحياة المنظمىة واسىتمراريتفا، خاصىة  ىي 

تنمية العن ر الب ىرئ، على  اعتبىار أل اإلناىال هىو جىوهر العمليىة اإلبداعيىة، على  هىذا األسىاس يرت ىز 

 :(xxxvi)الم فوم عل  م موعة من المبادئ التي تاع  إل  تحقيق اإلبداي ومن هذت المبادئ

  األ ىراد هىش م ىدر قىوة المدرسىة، ولىذلك  ىال تنمية القوا والموارد الب رية ورعايتفا، إذ إل

االهتمىىام واالعتنىىاء بتنميىىتفش ي علفىىا األكبىىر واأل ضىى  واألكثىىر إبىىداعا  إداريىىا ، ولىىي ن توديىىه 

 الم ا آت عل  أساس ال دارة وال  اءة والتميز.

  احتىىرام األ ىىراد سىىواء كىىانوا معلمىىين، أو ماىىتخدمين، أو طىىاب، أو أوليىىاء أمىىور، وت ىى يعفش

تفش ومناق ة ءرائفش ومقترحاتفش. ويتش ذلك عن طريىق إتاحىة ال ىرب لفىش للم ىاركة  ىي وتنمي

اتخاذ القرارات وتحقيق الحاجات للمسساة، ألل ذلك سيد عفش لبذل ق ارا جفىودهش إلن ىاد 

 .(xxxvii)األعمال عل  الوجل األكم 

 ي القىىدرة التخلىىي عىىن الىىروتين، واتبىىاي الامركزيىىة  ىىي التعامىى  مىىه األدمىىات، ألل ذلىىك ينمىى

 اإلبداعية ويااعد عل  ت  ير الواقات االبت ارية الم بوتة، وهي سبي  التقدم والن اح.

  تحويىى  العمىى  المدرسىىي والعمليىىة التعليميىىة إلىى  شىىيء ممتىىه جىىذاب محبىى  ال م ىىرد ووي ىىة

  حا ، وي ول ذلك إذا حولنا الن اط إل  مائولية، والمائولية إل  طموح ون اح.

 لن س وال  ر والوموحات، وهذا ال يتحقق إال إذا شعر ال رد بأنل يت امى   ىي الت ديد الماتمر ل

عملل، وإل العم  يااعدت  ي بناء ن ال وشخ يتل، وهىذا ال ىعور يد عىل إلى  ت  يىر الواقىات 

اإلبداعية ال امنة بداخلل وتووي فا لتحقيق األهداا التي تاع  مدرستل إليفا، على  اعتبىار أل 

  ي ذاتل. ك   رد مبدي بالقوة
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  الامو واإلرادة والتوله إل  تحقيق األهداا باستمرار، وهذا يعني أنل كلما تحقق هدا محىدد

 ننظر إل  الفدا األبعد منل كي نضمن مايرة  اعلة وماتمرة حت  تتحقق األهداا كلفا.

  دائىرة ال ينب ي ترك ال  رة ال يدة التي ت تقد إل  ءليات التن يذ، ب  توضىه األ  ىار ال ديىدة  ىي

 ال  ر وعرضفا بين الحين واآلخر للمناق ة المت ررة مما يااعد عل  تن يذها.

  ،ي   إعواء الىتعلش عىن طريىق العمى  أهميىة بال ىة، ألنىل الوريىق األ ضى  لتوىوير القىدرات

 .(xxxviii)وتوسيه الن اطات، ودمج األ راد بالمفام والووائف تحقيقا  لألهداا

 رة، بى  اإلبىداي هىو الناىخة الرائىدة المتميىزة، لىذا ينب ىي اإلبداي ال ي ىول ناىخة ثابتىة أو م ىر

ماحظىىىة ت ىىىارب اآلخىىىرين، وتقويمفىىىا وأخىىىذ ال يىىىد منفىىىا، لت ىىىول أعمالنىىىا م موعىىىة مىىىن 

اإلي ابيىىىىات،  المسساىىىىات و ىىىىق االسىىىىتراتي ية االبت اريىىىىة إمىىىىا أل ت ىىىىول تابعىىىىة أو ناىىىىخة 

 .(xxxix)م ررة

  ىي االت ىات ال ىحيا، مىه إعوىاء األ ىراد إ ااح الم ال ألئ   رة جديدة حت  تنمو مىا دامىت 

الحرية ألل يبدعوا، عل  أل تتركز هذت الحريىة  ىي الم ىاالت الرئياىة وت ى   ىي األهىداا 

 .(xl)األهش

وقد ي ول ال فش التام والواضا لرسالة المدرسة وأهدا فا وغاياتفا وشيوي روح ال عور بالمائولية 

ااني، واالرتقاء واحترام حرية الت  ير وم اعر ال ميه داخلفا لدا العاملين بالمدرسة، وتدعيش ال ان  اإلن

ومراعاة حاجاتفش وتوقعاتفش وقدراتفش هو روح تلك المبادئ وجوهر قوتفا و اعليتفا الذئ ينب ىي الحىرب 

 عل  توطئتل وترسيخل  ي البيئة المدرسية.

 ثالثا : متولبات اإلبداي اإلدارئ  ي مدارس التعليش الثانوئ:

اإلبداي حالة ب رية وطاقة كامنة داخ  ال رد،  ىال امىتاك سىمات اإلبىداي وحىدها ال ت  ىي إذا كال 

لممارستل ما لش يتش اجتذابل وإخراجل من أماكن ال مول إل  الواقه، حيث إل اإلبداي مرهىول بالرغبىة  يىل، 

 والقدرة عل  النمو والتوور والت  ير المت دد.

يىر مىن المىدارس ذلىك إنىل دول هىذا الم فىوم  ىال المدرسىة ويمث  المدخ  اإلبىداعي سىر ن ىاح ال ث

سىىوا تاىىتمر  ىىي أداء العمىى  الحىىالي بىىن س األسىىلوب الىىذئ كانىىت تقىىوم بىىل مىىن قبىى  وهىىذا يعنىىي الركىىود 

واالضمحال الذئ يسدئ  ي نفاية المواا إل  دوال المدرسة أو إضعاا دورها، وحت  تاىتويه إدارات 

رسىية، القيىىام بعمليىة اإلبىىداي اإلدارئ  ىال هىىذا ياىتلزم تىىوا ر العديىد مىىن هىذت المىدارس، ومنفىىا اإلدارة المد

 :(xli)المتولبات والتي يم ن إجمالفا  يما يلي

  وضىىه اسىىتراتي ية ل فىىود اإلبىىداي اإلدارئ بالمدرسىىة، حيىىث إل أئ ابت ىىار ال يضىىيف إضىىا ة

 جديدة لفا م زا  ي تحاين األداء يمث    ا  حقيقيا .

  المىىدير للن ىىاط اإلبىىداعي بالمدرسىىة مىىن خىىال القيىىام بتنظىىيش إدارة تخ ىىير جىىزء مىىن وقىىت

 الوقت اليومي مه تخ ير ساعة للن اط اإلبداعي.

  م ىىاركة المىىدير  ىىي ال فىىود االبت اريىىة، بحيىىث ي ىىبا عضىىوا   عىىاال  ضىىمن  ريىىق التوىىوير

 والتحاين داخ  المدرسة، عل  أل يخ ر جىزءا  مىن وقتىل لتحاىين ممارسىاتل اإلداريىة  ىي

 المدرسة بما يتم   مه ال ديد.

  تنمية نظام دعش الموارد لتحقيق اإلبداي اإلدارئ، وذلك باعداد موادنة مخ  ىة لإلبىداي  ىي

 القري  والبعيد، وتدعيش الموارد المتاحة والعم  عل  توويرها وحان استخدامفا.

 ي ي، والت ىى ي  تىىو ير ال  ىىاءات االست ىىارية التىىي تم ىىن القائىىد مىىن االبت ىىار  ىىي الم ىىال الىىوو

 ال فء لت نولوجيا المعلومات.

  تحديد العاقة بين اإلدارة والفيئة االست ارية من خال ت فش المدير لمفارات ومعىارا الفيئىة
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 االست ارية وت فش الفيئة االست ارية ألهداا وحاجات المدير ب   العاملين ومحاولة إشباعفا.

 .استخدام شب ة المعلومات اإلل ترونية 

   امتاك المدير لبع  المفارات والقدرات لاستخدام ال فء ل ىب ة العمى  والتىي تاىاعد على

االت ىىىال الىىىداخلي بأعضىىىاء الم تمىىىه المدرسىىىي واالت ىىىال بىىىاإلدارة التعليميىىىة والىىىودراء 

 والخبراء، تحقيقا  للتواص  والتعاول ال عال.

 الروتينيىىة لىىبع  األعضىىاء  ىىي  القيىىام بىىالت وي  إذا لىىزم األمىىر،  قيىىام المىىدير بتىىو ير مفامىىل

 المسساة، يم نل من التركيز عل  إي اد حلول مبت رة للم  ات المدرسية.

  تو ير سياسة الباب الم توح،  قيام المدير بوضه سياسىة مرنىة لم تبىل تاىما بىدخول العىاملين

لمفمىة وأولياء األمور وتقب  ال  اوا والمقترحات التي ت يىد  ىي اتخىاذ العديىد مىن القىرارات ا

 يعد من األمور المفمة لن اح المدرسة  ي إدارة شئونفا.

وقىىد أشىىار أحىىد البىىاحثين إلىى  أل مىىن أهىىش متولبىىات اإلبىىداي اإلدارئ االسىىتعداد لىىذلك، واست ىىعار 

المائولية، و فىش نظىام العمى ، وتوبيىق أسىالي  اإلدارة الحديثىة، وحاىن إدارة الوقىت، واستحضىار نمىاذج 

 .(xlii)التنبس وامتاك مفارات االت ال ال عال، والقدرة عل  التأثير الناجحين، والقدرة عل 

 :(xliii)كما أشار ءخر إل  أل من أهش المتولبات ما يلي

 .القدرة عل  إبقاء العق  مت تحا  لتقب  األ  ار المختل ة أو وجفات النظر المخال ة 

 .الثبات  ي مواجفة النقد 

  باجماي اآلخرين ومحاولة مناق تل.الثبات  ي مواجفة الرأئ المضاد حت  وإل كال 

 .القدرة عل  ت وين ح يلة متنوعة من األ  ار المتميزة والمبدعة واالختيار من بينفا 

 .القدرة عل  توبيق أسالي  جديدة لح  الم  ات الاائدة  ي المدرسة 

  تنميىة استنادا  إل  ذلك تعم  هذت المتولبات، إذا توا رت ب انى  الاىمات اإلبداعيىة  ىي ال ىرد على

عمليىىة اإلبىىداي اإلدارئ ود عىىل لألمىىام، بالتىىالي تحقيىىق أعلىى  درجىىة مىىن ال  ىىاءة  ىىي إن ىىاد العمىى  وتحقيىىق 

 أهداا المدرسة.

 :(xliv)كما يتول  اإلبداي اإلدارئ عدة سلوكيات، منفا ما يلي

 .االنتماء والوالء التنظيمي للمدرسة 

  واألشخاب.إدراك العاقات االقت ادية واالجتماعية بين األشياء 

 .اتباي المنفج العلمي  ي ح  الم  ات المدرسية 

 .اإليمال بالرأئ والرأئ اآلخر واالستماي لل 

 .االهتمام بالعن ر اإلنااني  ي اإلدارة والعاقات اإلناانية 

 .اإليمال بضرورة التعبير عن المقترحات وأهمية التحاين والتووير الماتمر بالمسساة 

المبدعىىىة هىىىي التىىىي ت ىىىول لىىىديفا الرؤيىىىة االسىىىتراتي ية الماىىىتقبلية، والت  يىىىر  ىىىاإلدارة المدرسىىىية 

االبت ارئ واإلبداي الخاق، والاعي إل  حالة المبىادرة واإلن ىاد والعمى  بىروح ال ريىق، واسىتثمار جميىه 

ا الواقات  ي المدرسة والبيئة المحيوة بفا، وتوا ر هذت المتولبىات يعىد ح ىر األسىاس لتحقيىق اإلبىداي لىد

 اإلدارة المدرسية ويم نفا من أداء عملفا بوريقة مبت رة ومميزة.

 نتائج البحث:

توصلت الباحثة إل  عدد من النتائج التي مىن خالفىا تحقىق أهىداا البحىث، كى  نتي ىة عبىارة عىن 

 إجابة ألسئلة البحث الرئياة توردها عل  النحو التالي:
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العمى  اإلدارئ ب  ىر وأسىالي  مختل ىة، ممىا اإلبداي اإلدارئ  ي المدارس يقوم على  ممارسىة  (0

ي    مناخا  وبيئة عم  إي ابيىة لأل ىراد العىاملين، أو جماعىات العمى   ىي م ىال عملىل للتوليىد 

الماىىىتمر لأل  ىىىار ال ديىىىدة واألداء المتميىىىز، أو الحلىىىول البنىىىاءة للم ىىى ات المتوقعىىىة داخىىى  

لم ىىاالت، وت ىىاود التقليديىىة  ىىي المدرسىة، أو خارجفىىا ذلىىك بىىالخروج عىىن المىىألوا  ىىي تلىىك ا

ال  ر والعم ، وذلك سعيا  لزيادة ال  اءة الداخلية والخارجية للمسساة ونموها وبقائفا، وديىادة 

 قدرتفا التنا اية.

هناك عدد من المبادئ األساسية التي ينب ي االهتمام بفا ل ونفا متولبا  أساسىيا  لتحقيىق اإلبىداي  (8

ة عامىة ومىدارس التعلىيش الثىانوئ خاصىة لىذلك ي ى  توا رهىا اإلدارئ  ي المسساىات التعليميى

 والعم  بمقتضاها.

إل توا ر متولبات تحقيق اإلبداي اإلدارئ يعىد ح ىر األسىاس لىدا اإلدارة المدرسىية وتم نفىا  (3

مىىن أداء عملفىىا بوريقىىة مبت ىىرة ومميىىزة،  ىىاإلدارة المبدعىىة هىىي التىىي ت ىىول لىىديفا الرؤيىىة 

الت  يىىر االبت ىىارئ، واإلبىىداي الخىىاق، والاىىعي إلىى  حالىىة المبىىادرة االسىىتراتي ية الماىىتقبلية و

 واإلن اد والعم  بروح ال ريق، واستن ار جميه الواقات  ي المدرسة والبيئة المحيوة بفا.

 التوصيات:

 بناء عل  النتائج الاابقة يوصي البحث بما يلي:

علمىىىين علىىى  اإلبىىىداي، ضىىىرورة االهتمىىىام باإلبىىىداي اإلدارئ وت ىىى يه مىىىديرئ المىىىدارس والم (0

واالهتمام بعمليىة االت ىال بىين مىديرئ المىدارس العىاملين  ىي المسساىات التربويىة مىن أجى  

 تنمية وتعزيز اإلبداي لديفش.

 وضه مبادئ اإلبداي اإلدارئ موضه التوبيق ال علي والعم  عل  ت عيلفا. (8

نويىة( مولىوب تىو ير لتحقيق اإلبىداي اإلدارئ  ىي المسساىات التعليميىة خاصىة )المىدارس الثا (3

 متولباتفا وهذا يحتاج إل  تضا ر ال فود ل   العاملين.

ضرورة إعداد القادة التربويين  ي المدارس والمسساىات التعليميىة عىن طريىق عقىد الىدورات  (2

 والتدري  الماتمر ل ي يتم نوا من االطاي عل  ال ديد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سىىيد عيىىد، اإلدارة اإلبداعيىىة لألن ىىوة  ىىي المسساىىات الح وميىىة والخاصىىة التحىىديات التىىي تواجىىل اإلدارة اإلبداعيىىة،  )(  

 .3م، ب8112(، 80المنظمة العربية للتنمية الب رية، العدد )

بلىواني، دور اإلدارة المدرسىية  ىي تنميىة اإلبىداي  ىي المىدارس الح وميىة  ىي محا ظىات شىمال  لاىوين أن ود شىحادة  )(  

ومعيقاتفىىا مىىن وجفىىة نظىىر مىىديريفا، رسىىالة ماجاىىتير غيىىر من ىىورة، كليىىة الدراسىىات العليىىا، جامعىىة الن ىىاح الىىوطني، 

 .8م، ب8112 لاوين، 

إلبىداي اإلدارئ لمىديرئ المىدارس الثانويىة بمحا ظىة جىدة )دراسىة سعود حميد علي الاىلمي، نمىد القيىادة وممارسىات ا )(  

م، 8101(، 88تحليلية(، م لة التربية، ت درها ال معية الم رية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، القاهرة، العدد )

 .02ب

لىىك  فىىد الوطنيىىة، جىىدة، شىى رية أحمىىد جىىال، توىىوير اإلبىىداي اإلدارئ  ىىي ضىىوء مىىدخ  التعلىىيش التنظيمىىي، م تبىىة الم )(  

 .00هـ، ب0323

باسش علي حوامدة، محمد عبود حراشة، ماتوا اإلبداي اإلدارئ لىدا القىادة التربىويين  ىي مىديريات التربيىة والتعلىيش  ىي )( 

 .222م، ب8111، 02(، م8األردل، م لة جامعة الملك سعود، العلوم التربوية والدراسات اإلسامية، ي)

 .03-08مرجه سابق، ب ش رية أحمد جال، )(  

 يرج  مراجعة: )(

م، 8111يوسىىف محمىىد ال ىىواني، ليبيىىا المعاصىىرة، قضىىايا وتحىىديات، كليىىة االقت ىىاد والعلىىوم الاياسىىية، طىىرابلس،  - 

 .80ب

عبد الاام القالي، المنظومة التعليمية  ىي ليبيىا، عناصىر التحليى ، مىواطن اإلخ ىاق، اسىتراتي ية التوىوير )المىستمر  - 

 .80م، ب8108الوطني للتعليش(، طرابلس، 

 محمد حان المبروك، أخواء يقه  يفا مدراء المدارس، ودارة التربية والتعليش  ي ليبيا. - 

 www.wedu.geu.18/1/2018 
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 .10م، ب8113 تحي عبد الرحمن جروال، اإلبداي، عمال، دار ال  ر للوباعة والن ر والتوديه،  )(  

ولبىىات اإلبىىداي اإلدارئ لىىدا رؤسىىاء األقاىىام  ىىي ودارة التربيىىة والتعلىىيش بمحا ظىىات غىىزة لتنميىىة سىى يال نبيىى  بىىدر، مت )(  

الموارد الب رية  ي ضوء االت اهات المعاصرة، رسىالة ماجاىتير غيىر من ىورة، كليىة التربيىة، جامعىة األدهىر ب ىزة، 

 .2م، ب8103

ة الثانويىىة العامىىة، رسىىالة ماجاىىتير غيىىر من ىىورة، كليىىة هالىىة أمىىين م ىىاورئ، اإلبىىداي اإلدارئ مىىدخ  ل عاليىىة المدرسىى )(  

 م.8112البنات، جامعة عين شمس، 

عديلة بنت عبد هللا بن علي علي القرشي، اإلبداي اإلدارئ وعاقتىل بىادارة الت ييىر لىدا مىديرات وماىاعدات المىدارس  )(  

 م.8112ية، جامعة أم القرا، االبتدائية بمدينة م ة الم رمة، رسالة ماجاتير غير من ورة، كلية الترب

تو يىىق عويىىة تو يىىق الع لىىة، اإلبىىداي اإلدارئ وعاقتىىل بىىاألداء الىىووي ي لمىىديرئ القوىىاي العىىام إدراسىىة توبيقيىىة علىى   )(  

 م.8112ودارات قواي غزة، رسالة ماجاتير غير من ورة، كلية الت ارة، ال امعة اإلسامية ب زة،  لاوين، 

 )( Sulimans Al-hajaya and Altallan A. Alroud, The Administrative Creativity Skills of 

Education. International Journal of Educational Science, Vol. (3), No. (1), 2011, pp.1-7. 

سىىناء راجىىي محمىىد الاىىودئ، درجىىة إدارة اإلبىىداي وعاقتفىىا بىىاألداء اإلدارئ لىىدا مىىديرئ المىىدارس الح وميىىة  ىىي  )(  

 ظات شمال الض ة ال ربية من وجفة نظر المعلمين والمعلمات، رسالة ماجاتير غير من ورة، جامعىة الن ىاح  ىي محا

 م.8101نابلس،  لاوين، 

من ور أحمىد حاىين مقابلىة، دور اإلبىداي اإلدارئ  ىي إدارة ال ىراي اإلي ىابي و ىي تحقيىق اإلن ىادات  ىي المىدارس  )(  

(، الىيمن، 00نظىر المعلمىين، الم لىة الدوليىة لتوىوير الت ىوق، الم لىد الثىامن، العىدد )الثانوية بمدينة الوائف من وجفة 

 م.8108

 .008م، ب0222مختار ال حاح، المع ش الم فرس ألل او كلمات الل ة العربية، بيروت،  )(  

سىة، دار ال  ىر العربىي، بيومي محمد طحاوئ، محمد إبراهيش خىاطر، اإلدارة التربويىة، اإلدارة التعليمىة، اإلدارة المدر )(  

 .2م، ب8108القاهرة، 

 .01م، ب8108تو يق محمد عبد المحان، مبادئ اإلدارة والتنظيش، أسرار ن اح اإلدارة اليابانية، دار ال  ر العربي،  )(  

 .28م، ب8108كرود تراجيت الع مي، االت اهات العاصرة  ي اإلدارة المدرسية، دار ال  ر العربي، القاهرة،  )(  

 .80بيومي محمد طحاوئ ومحمد إبراهيش خاطر، مرجه سابق، ب (  )

م ىىدئ عزيىىز إبىىراهيش، موسىىوعة التىىدريس، ال ىىزء األول، )أ.ت(، دار الماىىيرة للن ىىر والتوديىىه والوباعىىة، عمىىال،  )(  

 .02م، ب8112

نويىة  ىي محا ظىات غىزة، محمود عبد العزيز أبو  ارس، اإلبداي اإلدارئ  ي إدارة األدمات لدا مىديرئ المىدارس الثا )(  

 .10م، ب8108رسالة ماجاتير غير من ورة، جامعة األدهر، 

 )( Steven. M. Farmer and others, Emoloyee, Creativity in Taiwan: An Application of Role, 

Ldentiy theory, The Academy of Management, Journal October 2003, Vol. 46, No. 5, 

p.619. 

حام الدمرداش عبد الىرادق بيبىرس، دور المنىاخ المدرسىي  ىي تنميىة اإلبىداي لىدا تاميىذ المدرسىة االبتدائيىة دراسىة أ )(  

 م.0228تقويمية، رسالة دكتورات غير من ورة، كلية البنات، جامعة عين شمس، 

 .38ابق، بهالة أمين م اورئ، اإلبداي اإلدارئ مدخ  ل عالية المدرسة الثانوية العامة، مرجه س )(  

م، 8103وليد ر يق العياصرة، مفارات الت  ير اإلبداعي وح  الم  ات، دار أسامة للن ر والتوديه، عمال، األردل،  )(  

 .21ب

عبد الرحمن األدرق، شباب مبىدي، إن ىادات واعىدة، المىستمر العلمىي العربىي التاسىه لرعايىة الموهىوبين والمت ىوقين،  )(  

م، )الت وق والموهبة واإلبداي: إشى الية، الم ىاهيش بىين التوىابق واالخىتاا(، 8108ثاني، ت رين ال 00-01المنعقد  ي 

 .021عمال، األردل، ب

 )( Judy Peasail, The New Oxford Dictionary, (New York, Oxford University Press, 2001), 

p.430. 

القياديىة الادمىة لقىادة المسساىات التربويىةإ، م لىة كليىة التربيىة، سعيد بن  الا الم اماي، إالقيود التربويىة للمفىارات  )(  

 .012م، ب8112(، يناير 0(، ال زء )02جامعة المن ورة، العدد )

 .82م، ب8101خالد عرب، اإلبداي كيف ننميل  ي جامعاتنا ومسسااتفا التعليمية، دار الزهراء، الرياض،  )(  

 )( Alghamdi, Azala M, The Empowerment of Academic Women Leadres at Saudi 

Universities and Its Relationship to their Administraive Creativity, Ph. D. Thesis, Westem 

Michigan University, 2016, p.58. 

ت التعليميىة، مسساىة طيبىة للن ىر علي بن صالا ال ايه وءخىرول، العاقىات اإلناىانية واإلبىداي اإلدارئ  ىي المسساىا )(  

 .82م، ب8101والتوديه، القاهرة، 

 )( Lindas, Scratchly and A. Ralph Hakstion, The Measurement and Prediction of Managerial 

Creativity Creativity Research Journal, Vol. 3, 2004, pp.368-369. 
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بيق عناصر اإلبداي اإلدارئ وأبرد معوقاتل لدا مىديرئ المىدارس الثانويىة م ع  بن مبارك عاي  الحارثي، واقه تو )(  

 .8م، ب8108ب دة، رسالة ماجاتير غير من ورة، جامعة أم القرا، الممل ة العربية الاعودية، 

ثانويىة  فد بن عوض هللا داحش الالمي، ممارسة إدارة الوقت وأثرها  ي تنمية اإلبىداي اإلدارئ لىدا مىديرئ المرحلىة ال )(  

 .2بتعليش العاصمة المقدسة، رسالة ماجاتير غير من ورة، جامعة أم القرا، الاعودية، ب

 )( Ahmad Alanzl, The Relationship Between Shared Leadership and Administrative 

Crerativity in Kuwaaiti Schools, Managemtn in Education, 2016, Vol, 30(2), p.50. 

 تحىىي اللخىىاوئ، دور مىىديرئ المىىدارس اإلعداديىىة بوكالىىة ال ىىول الدوليىىة، محا ظىىات غىىزة،  ىىي تنميىىة اإلبىىداي  محمىىد )(  

 .38-30م، ب8112ال ماعي لدا معلميفش وسب  توويرت، رسالة ماجاتير غير من ورة، ال امعة اإلسامية، غزة، 

 .82محمود عبد العزيز حاين  ارس، مرجه سابق، ب )(  

 .011م، ب8112لعظيش حاين، اإلدارة المدرسية وال  ية، دار ال امعة ال ديدة، م ر، سامة عبد ا )(  

 .80علي بن صالا ال ائه وءخرول، مرجه سابق، ب )(  

 .038م، ب8112جمال خير هللا، اإلبداي اإلدارئ، دار أسامة، عمال، اإلدارة،  )(  

للمدرسىىة الثانويىىة العامىىة، رؤيىىة اسىىتراتي ية، المركىىز القىىومي عىزة جىىال م ىىو  ، اإلبىىداي اإلدارئ والتحديىىد الىىذاتي  )(  

 .2م، ب8112للبحول التربوية، القاهرة، 

دغار بىن عظبىال البىدراني، معوقىات اإلبىداي اإلدارئ لىدا مىديرئ المىدارس االبتدائيىة بمنوقىة بريىدة مىن وجفىة نظىر  )(  

 .02م، ب8110، مديريفا ووكائفا، رسالة ماجاتير غير من ورة، جامعة أم القرا

 .888جمال خير هللا، مرجه سابق، ب )(  

عبد ال تاح الم ربي، الالوك التنظيمي )سلوك األ ىراد وال ماعىات  ىي المنظمىات(، كليىة الت ىارة، جامعىة المن ىورة،  )(  

 .0180012م، ب8112
                                                           

(i  )  أن ود شىحادة بلىواني، دور اإلدارة المدرسىية  ىي تنميىة اإلبىداي  ىي المىدارس الح وميىة  ىي محا ظىات شىمال  لاىوين

وجفىىة نظىىر مىىديريفا، رسىىالة ماجاىىتير غيىىر من ىىورة، كليىىة الدراسىىات العليىىا، جامعىىة الن ىىاح الىىوطني، ومعيقاتفىىا مىىن 

 .8م، ب8112 لاوين، 

(ii  )  سعود حميد علي الاىلمي، نمىد القيىادة وممارسىات اإلبىداي اإلدارئ لمىديرئ المىدارس الثانويىة بمحا ظىة جىدة )دراسىة

م، 8101(، 88رية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، القاهرة، العدد )تحليلية(، م لة التربية، ت درها ال معية الم 

 .02ب

(iii  )  ،شىى رية أحمىىد جىىال، توىىوير اإلبىىداي اإلدارئ  ىىي ضىىوء مىىدخ  التعلىىيش التنظيمىىي، م تبىىة الملىىك  فىىد الوطنيىىة، جىىدة

 .00هـ، ب0323

(iv )قادة التربويين  ي مىديريات التربيىة والتعلىيش  ىي باسش علي حوامدة، محمد عبود حراشة، ماتوا اإلبداي اإلدارئ لدا ال

 .222م، ب8111، 02(، م8األردل، م لة جامعة الملك سعود، العلوم التربوية والدراسات اإلسامية، ي)

(v  ) 03-08ش رية أحمد جال، مرجه سابق، ب. 
(vi) :يرج  مراجعة 

م، 8111االقت ىىاد والعلىىوم الاياسىىية، طىىرابلس، يوسىىف محمىىد ال ىىواني، ليبيىىا المعاصىىرة، قضىىايا وتحىىديات، كليىىة  - 

 .80ب

عبد الاام القالي، المنظومة التعليمية  ىي ليبيىا، عناصىر التحليى ، مىواطن اإلخ ىاق، اسىتراتي ية التوىوير )المىستمر  - 

 .80م، ب8108الوطني للتعليش(، طرابلس، 

 ية والتعليش  ي ليبيا.محمد حان المبروك، أخواء يقه  يفا مدراء المدارس، ودارة الترب - 

 www.wedu.geu.18/1/2018 

(vii  )  ،10م، ب8113 تحي عبد الرحمن جروال، اإلبداي، عمال، دار ال  ر للوباعة والن ر والتوديه. 

(viii  )  س يال نبي  بدر، متولبات اإلبداي اإلدارئ لدا رؤساء األقاام  ىي ودارة التربيىة والتعلىيش بمحا ظىات غىزة لتنميىة

 رية  ي ضوء االت اهات المعاصرة، رسىالة ماجاىتير غيىر من ىورة، كليىة التربيىة، جامعىة األدهىر ب ىزة، الموارد الب

 .2م، ب8103

(ix  )  هالىىة أمىىين م ىىاورئ، اإلبىىداي اإلدارئ مىىدخ  ل عاليىىة المدرسىىة الثانويىىة العامىىة، رسىىالة ماجاىىتير غيىىر من ىىورة، كليىىة

 م.8112البنات، جامعة عين شمس، 

(x  ) بد هللا بن علي علي القرشي، اإلبداي اإلدارئ وعاقتىل بىادارة الت ييىر لىدا مىديرات وماىاعدات المىدارس عديلة بنت ع

 م.8112االبتدائية بمدينة م ة الم رمة، رسالة ماجاتير غير من ورة، كلية التربية، جامعة أم القرا، 

(xi  )  ي لمىىديرئ القوىىاي العىىام إدراسىىة توبيقيىىة علىى  تو يىىق عويىىة تو يىىق الع لىىة، اإلبىىداي اإلدارئ وعاقتىىل بىىاألداء الىىووي

 م.8112ودارات قواي غزة، رسالة ماجاتير غير من ورة، كلية الت ارة، ال امعة اإلسامية ب زة،  لاوين، 

 )xii( Sulimans Al-hajaya and Altallan A. Alroud, The Administrative Creativity Skills of 
Education. International Journal of Educational Science, Vol. (3), No. (1), 2011, pp.1-7. 
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(xiii  )  سىناء راجىي محمىد الاىودئ، درجىة إدارة اإلبىداي وعاقتفىا بىاألداء اإلدارئ لىدا مىديرئ المىدارس الح وميىة  ىي

اح  ىي محا ظات شمال الض ة ال ربية من وجفة نظر المعلمين والمعلمات، رسالة ماجاتير غير من ورة، جامعىة الن ى
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