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 املشتخلص     

 اإلبددداع بمسددتو  وعالقتهددا التغييددر إدارة ممارسددة درجددة عمدد  التعددر  إلدد  الدراسددة هددد  
 اسدتخدم قدد و. المعممدي  نظدر وجهدة مد  المخدواة حا ظةبم المرحمة الثانوية مدارس قادة لد  اإلدار 
 الثانويددة المدددارس معممدد  جميدد  مدد  الدراسددة مجتمدد  تكددو  و ،االرتبدداط  الوصدد   المددنه  الباحدد 

 تدددم معممدددا  ( 433) الدراسدددة عينددة بمغددد  و ،  م8492/ هدددد9041 الدراسدد  لمعدددام المخدددواة بمحا ظددة
 مد  ) ةمكوند استبانة بإعداد الباح  قام الدراسة، أهدا  لتحقيق و طبقية، عشوائية بطريقة اختيارهم

،  المدرسدة ورسدالتها رؤيدةمجداال  ) 0موزعة عمد  محدوري  المحدور ا وح يحتدو  عمد    قرة ( 69
(المحور الثددان  يحتددو  الحسددنة القدددوة،  التغييددر التنظيمدد  واإلداري ثقا ددة،  العممدد  تكددارواالب اإلبددداع
 ر  النتدائ  ، المخاطرة( ، وأظه بالمشكال  الحساسية، المرونة ،  الطالقة،  ا صالةمجاال  ) 3عم  
 لهددا الكمد  المتوسددط بمد  حيد  مرت عددة جدات  الثانويددة المددارس مدديري لددد  التغييدر إدارة مسدتو  أ 
 قددادة ممارسددة لدرجددة المعممددي  تقددديرا   بددي  متوسددط إحصددائيةذا  داللددة   ددروقال توجددد  ،(4.03)

 متغير    أما ، ( العمم  المؤهح) لمتغير تبعا   التغيير إلدارة المخواة بمحا ظة الثانوية المرحمة مدارس
 التنظيمد  التغييدر ثقا دة ورسدالتها، المدرسدة رؤيدة) عمد   دروق توجدد اند  اتضد   قدد الخدمدة سنوا 

 دروق ذا   وجدود  تبدي  الدراسد  التخصدص متغيدر    أما ،( الكمية الدرجة الحسنة، القدوة واإلداري،
 الثانويدددة المرحمدددة مددددارس قدددادة ممارسدددة لدرجدددة المعممدددي إحصدددائية بدددي  متوسدددطا  تقدددديرا   اللدددةد

الدراس  ( لصال  تخصص العموم الطبيعية     التخصص) لمتغير تبعا   التغيير إلدارة المخواة بمحا ظة
 الثانويدة المددارس مدديري لدد  اإلداري اإلبدداع مسدتو  أ  تبدي  ، كمدا الكميدة، الدرجدة  الحسنةالقدوة 

ال توجدد  دروق  واتضد  أند  ، ( 4.24) لد  الحسداب  المتوسدط بمد  حيد  مرت  ، المخواة محا ظة   
 المرحمددة مدددارس قددادة لددد  اإلبددداع لمسددتو  المعممددي  تقددديرا   إحصددائية بددي  متوسددط ةذا  داللدد
 اتضد   قدد الخدمدة سنوا  عدد متغير    و ،( العمم  المؤهح) لمتغير تبعا   المخواة بمحا ظة الثانوية
 و ،" المروندة"  الثالد  المجداح  د  و ،"الطالقدة"  الثدان  المجداح:    إحصائية داللة ذا   روق وجود
مد  عددد سدنوا   لصدال  ال دروق كاند " الكميدة الدرجدة" و" بالمشدكال  الحساسدية"  الرابد  المجداح   

 ددروق ذا  داللددة إحصددائية بددي   وجددود  تبددي ( الدراسدد  التخصددص) متغيددر  دد  أمدداخدددمتهم أكبددر، 
 المخددواة بمحا ظددة الثانويددة المرحمددة مدددارس قددادة لددد  اإلبددداع لمسددتو  المعممددي متوسددطا  تقددديرا  

المخداطرة، الدرجدة  بالمشدكال ، د  ا صدالة ، المروندة ، الحساسدية  بيعيدةالعمدوم الط صتخص لصال 
 بددي ( 4.49)  مسددتو  عنددد إحصددائيا   دالددة طرديددة ارتباطيدد  عالقددة توجددد وجددود تبددي  وكددذل ،  الكميددة
 .الكمية درجت  و اإلداري اإلبداع أبعاد جمي  بي  و الكمية درجتها و التغيير إدارة أبعاد جمي 
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Abstract 

     The study aimed to identify the degree of change management 
practice and its relation to the level of administrative creativity 
among the leaders of the secondary schools in Al-Makhwa 
Governorate from the point of view of the teachers. The researcher 
used the descriptive the associative approach, the study 
community shall be from all the secondary school teachers in Al-
Makhwah governorate for the academic year      H /     , the 
sample of the study (   ) teachers were selected in a random 
manner, to achieve the objectives of the study, the researcher 
prepared a questionnaire consisting of (  ) sections divided into 
two axes. The first axis contains four areas (school vision and 
mission, creativity and scientific innovation, organizational and 
administrative change culture, good example) the second axis 
contains   areas (originality, fluency, flexibility, sensitivity to 
problems, risk), the results showed that the level of change 
management among high school principals was high, with a total 
average of (    ), there were no statistically significant differences 
between the average teachers' estimates of the degree of 
leadership of secondary school students in Al-Makhwah 
governorate to manage the change according to the variable 
(qualification), in the variable years of service, it was found that 
there were differences on (school vision and mission, culture of 
organizational and administrative change, good example, total 
degree), as for the variable of study specialization, there were 
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statistically significant differences between the average of 
teachers' estimations and the level of practice of secondary school 
leaders makhawh governorate to manage change according to the 
variable (specialization) for the benefit of natural sciences in good 
example, overall, the level of administrative innovation among 
secondary school principals in Al-Mahwah Governorate was high, 
with an average of(     ), it was found that there are no 
statistically significant differences between the average teachers' 
assessment of the level of innovation among the leaders of the 
secondary schools in Al-Makhwa governorate according to the 
variable (the qualification), and in the variable number of years of 
service it was found that there are differences of statistical 
significance in: the second area "fluency", and in the third area 
"flexibility", and in the fourth area "sensitivity to problems" and 
"total score" were the differences in favor of the number of years of 
service is greater, In the variable (study specialization), there are 
statistically significant differences between the average teachers' 
assessment of the level of creativity among the leaders of the 
secondary schools in Al-Makhwa governorate in favor of the 
natural sciences specialization in originality, Flexibility, sensitivity 
to problems, risk, total score, it was also found that there is a 
positive correlation relationship statistically significant at (    ) 
between all dimensions of change management and its overall 
degree and between all dimensions of administrative innovation 
and its overall degree. 
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 :مكذمة

 التعميميدة الشدؤو  إدارة عد  مسدؤوح مد  ا خيدر العقدد خدالح المدرسدة قائدد دور تطور
  دد  تسددهم والتدد  التربويددة، مؤسسددت   دد  التغييددر إحدددا  عدد  مسددؤوح قائددد إلدد  مدرسددت   دد 

 وسدهولة، يسدر بكدح المدرسدة أ دراد مد  التعامدح خالح م  التعميم عممية    نوعية نقمة إحدا 
 وقدد التعميميدة، بالعمميدة الرقد   د  يسدهم مناسد  مدرسد  جدو وتدو ير السميمة القرارا  واتخاذ
 مؤسسددت  داخددح اإلداري عممدد  تطددوير إلدد  المدرسددة قائددد المددري  المدرسدد  الجددو ذلدد  يسدداعد
 .  لدي  اإلبداع مستو  م  تر   قد مما التربوية،

ذا  اإلبدداع مسدتو  وتحقيدق والتعميميدة التربويدة ا هدا  تحقيق م  المدرسة قائد أراد وا 
 مبتغدا ، تحقيدق عمد  تسداعد  جديددة إداريدة أسدالي  عد  البحد  مد   البدد عممد ،    اإلداري
 التغييدر إدارة ممارسدة درجدة بدي  العالقدة عمد  الضدوت إللقدات الباحد  يسع  المنطمق هذا وم 

 واإلبددداع التغيددر إدارة أهميددة  دد  الدراسددة أهميددة وتكمدد . المدددارس قددادة لددد  اإلبددداع ومسددتو 
 وتدوا ر العصر، متطمبا  مواكبة    كبيرة بدرجة يساهم منهما كح أ  حي  المدرسة، قائد لد 
 اسدتراتيجيا  تطبيدق مد  يمكدنهم ممدا استقاللية أكثر المعممي  يجعح المدرسة داخح مبدع قائد

 عد  لمتعبيدر الطدال  أمدام البدا  ي دت  أند  إل  باإلضا ة المنشود، الهد  تحقق جديدة تدريس
 .لممدرسة انجذابا   أكثر يجعمهم مما ومقترحاتهم آرائهم

 العربيدة المممكدة توجهدا  منطمق وم  ، السابقة لمدراسا  الباح  استعراض خالح وم 
 الدذي ا مدر العصدر، هدذا  د  التطدورا  لمواكبدة م8444 رؤية حس  التعميم لتطوير السعودية

 قددادة لددد  اإلبددداع ومسددتو  التغييددر إدارة ممارسددة درجددة بددي  العالقددة دراسددة إلدد  الباحدد  دعددا
 .السعودية العربية المممكة    المخواة بمحا ظة الثانوية المدارس

 :وأسئلتَا ةالذراس مظللة

   المممكة العربيدة  ميمنظام التع أ كقائد مدرسة  الحال   خالح عمم م الباح   يالحظ
إدخداح نظدام المقدررا   نهدام خيدرةا  وندةالسعودية شهد عديد م  التغيرا  والمسدتجدا   د  اآ

 مراحدددح ددد  بعدددض ال  االختبدددارا لغددداتوا   ويرهدددا،وتط  المقدددررا وتوحيدددد الثانويدددة، ددد  المرحمدددة 
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لغات مركزية اختبدارا   واستبدالها سدنادها إلد  المددار  الثانويدةبالتقويم المستمر، وا   س،العامدة وا 
دخاح وسا التغيدرا  التد  تحدد   د  المددارس والتد  مد  المتوقد   ذ كح هد لحديثة،التقنية ا ئحوا 

يختمدد  عدد   يددا  ولددذا تتطمدد  أسددموبا  إدار  توازنهددا،مددا تددؤثر عمدد   غالبددا   ،زيادتهددا  دد  المسددتقبح
 سداعدت لتد ا الي إحدد  ا سد كدو التغيير قدد ت إدارةالتغيرا ،   ذ لمسايرة ه لتقميديا و ا سم

 .ةالمدرس راد   مالئم مدرس جو  وتو ير لتغيرا ،   المدرسة م  تم  ا العاممي عم  تكي  
الدراسددة معر ددة درجددة ممارسددة إدارة   هددذا المنطمددق سددو  يحدداوح الباحدد   دد  هددذ ومدد 

  دد المخددواة  ظددةالثانويددة بمحا  لمرحمددةاإلبددداع لددد  قددادة مدددارس ا  تو التغييددر وعالقتهددا بمسدد
 المممكة العربية السعودية م  وجهة نظر المعممي .

 الذراسة: أسئلة

 :لتال الرئيس ا التساؤحع   جابةالدراسة    اإل ةمشكم تتحدد
ــا ــة م ــ   العالق ــة       درجــةب ــذارض املرحل ــادا م ــذا ق ــذاد ل ــيس ومشــتوا الب ــة ادارا التري ممارس

 ملعلن ؟مً وجَة ىظر ا االجاىوية مبحافظة املخوا

 التالية: رعيةم  هذا السؤاح التساؤال  ال  ويت رع
ممارسة إدارة التغيير لد  قادة مدارس المرحمة الثانوية بمحا ظة المخواة م   جةدر  ما .1

 ؟وجهة نظر المعممي 
 قددديرا ( بددي  متوسددطا  تα≤  4.43توجددد  ددروق ذا  داللددة إحصددائية عنددد مسددتو  ) هددح .2

التغييددر  دارةإل مخددواةال ا ظددةبمح الثانويددةالمعممددي  لدرجددة ممارسددة قددادة مدددارس المرحمددة 
 - الخدمدددة، التخصدددص الدراسددد   أدبددد نوا تبعدددا  لمتغيدددرا  الدراسدددة )المؤهدددح العممددد ، سددد

 عمم [ ( ؟
 رقادة مدارس المرحمة الثانوية بمحا ظة المخواة م  وجهة نظ اإلبداع لد  تو مس ما .3

 عممي ؟الم
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تقددديرا   متوسددطا ( بددي  α≤  4.43) مسددتو  عندددإحصددائية  داللددةتوجددد  ددروق ذا   هددح .4
لدددد  قدددادة مدددارس المرحمدددة الثانويدددة بمحا ظدددة المخدددواة تبعدددا   إلبدددداعلمسدددتو  ا المعممددي 

 ؟[ (عمم  -الخدمة، التخصص الدراس   أدب لمتغيرا  الدراسة )المؤهح العمم ، سنوا  
 ومسددتو ممارسددة إدارة التغييددر  درجددةإحصددائية بددي   داللددةارتباطيددة ذا   قددةتوجددد عال هددح .5

 ؟ لمعممي وجهة نظر ا م الثانوية  رحمةاإلبداع لد  قادة مدارس الم
 الذراسة: أٍذاف

إدارة التغيير  ةممارس درجةبي   العالقة معر ة  الدراسة    أهدا  هذ تتمخص
المخواة م  وجهة نظر  ا ظةبمح ويةالمرحمة الثان مدارساإلبداع لد  قادة  مستو و 

 المعممي .
 ة: الذراسات الشابكثاىيًا

 ، واإلبداعالتغيير  إدارة متغيريالسابقة الت  تناول   اسا الدر  الباح يتناوح  سو 
منها، وسو  تقسم الدراسا  إل   االست ادةوأوج   ،الدراسا  ذ ه عم  التعقي ثم  وم 

 محوري  هما:

 اتببعض املتريس االترييس وعالقتَ ادارااألول: دراسات تياولت  احملور

م( بدراسة هد   إل  التعر  عم  درجة ممارسدة مدديري 8493أبو سالم ) دعات قام  
كوند  عيندة بضدغوط العمدح لدديهم، وت هداوعالقت التغييدر دارةالمدارس الثانوية بمحا ظا  غزة إل

واسدتخدم   ،المدنه  الوصد   التحميمد  احثدةالب سدتخدم وا مدديرة،( مديرا  و 430)  الدراسة م
إلدد  نتدائ  مدد  أبرزهددا أ   ةلجمدد  المعمومدا  مدد  إعدددادها، وتوصدم  الدراسدد تبانةالباحثدة االسدد

ذا    دروقكبيدرة، ووجدود  بدرجدةممارسة مديري المدارس الثانويدة إلدارة التغييدر جدات   درجة
الجددنس،  يدرداللدة إحصدائية لدرجددة ممارسدة مددديري المددارس الثانويددة إلدارة التغييدر ت عددز  لمتغ

ل لصال  الذكور،   دككثر،  سدنوا خددمتهم عشدر  سنوا الخدمة لصال  الذي    متغير سنوا وا 
 لثانويدةمدديري المددارس ا ممارسة ةبي  درج ائيةإحص لةسالبة ذا  دال  باطيةعالقة ارت دووجو 

 ضغوط العمح لديهم. ستو م وبي دارة التغيير إل
 يريمدد ةم( دراسدة هدد   إلد  التعدر  عمد  درجدة ممارسد8496) المطيدريأجدر   بينما

المعممددي  وعالقتهددا  رالتغييددر مدد  وجهددة نظدد ةح ددر البدداط  إلدار  محا ظددةالثانويددة ب سالمدددار 
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 ةوطبدق الباحد  اسدتبان ،( معممدا  493الدراسدة مد  ) ةعيند ند بمستو  االلتزام التنظيم ، وتكو 
وتوصدم  الدراسدة   ،إدارة التغيير م  إعداد الباح ، واستخدم الباح  المنه  الوصد   التحميمد

غالبددا ، ووجددود  جددةالمدددارس الثانويددة جددات  بدر  ريمدددي سددةممار  ةأبرزهددا أ  درجدد تددائ إلدد  ن
 االلتددزاممددديري المدددارس الثانويددة ومسددتو   لددد  لتغييددربددي  واقدد  إدارة ا إيجابيددةعالقددة طرديددة 

إحصائية    درجة ممارسة مدديري المددارس  داللةوعدم وجود  روق ذا   ،التنظيم  لممعممي 
تعددز  لسددنوا  الخدمددة، ووجددود  ددروق ذا   المعممددي وجهددة نظددر  مدد الثانويددة إلدارة التغييددر 

 المؤهح. ونوع: المؤهح العمم ، ا إحصائية و ق متغير  ةدالل
المشر ي   سةم( بدراسة هد   إل  التعر  عم  درجة ممار 8493) ي حسن أبو أما

بمستو  أدات معمميهم    مدارس وكالة الغو  بمحا ظا   وعالقتهاإلدارة التغيير  تربويي ال
( معمما  ومعممة، واستخدم الباح  استبانة إدارة التغيير 824غزة، وتكون  عينة الدراسة م  )

ممارسة  رجةالمنه  الوص   التحميم ، وبين  النتائ  أ  د باح ال م  إعداد ، واتب 
ذا  داللة إحصائية   روق ودجات  بدرجة جيدة، وعدم وج يرالتغي دارةإل بويي المشر ي  التر 

 ا تعز  لمتغير  ر   استجابا  أ راد العينة لدرجة ممارسة المشر ي  التربويي  إلدارة التغيي
 درجةارتباطية موجبة دالة احصائيا  بي   قةعال ووجود م ،عموالمؤهح ال لخدمةا سنوا 
 المعممي . رالمشر ي  التربويي  إلدارة التغيير وأدات المعممي  م  وجهة نظ ممارسة
 ملتريساتببعض ا وعالقتُالبذاد  متريسالجاىي: دراسات تياولت  احملور

ز   سدةعمدد  درجددة ممار  التعدر هددد   إلدد   دراسدةم( 8493) ربيدد  أجدر  ددةالقيددادة الم و   ع 
 نظدراإلداري مد  وجهدة  باإلبدداعوعالقتهدا  ةمحا ظا  غدز     لغو ا لةلد  مديري مدارس وكا

الوصد  ،  ه ( معممدا  ومعممدة، واتبد  الباحد  المدن034وتكوند  عيندة الدراسدة مد  ) ،معمميهم
 واسدتبانة ،لدد  مدديري المددارس مد  إعدداد الباحد  الموزعدةالقيدادة  اسدتبانة حد واستخدم البا

 وتوصددم إعددداد الباحدد ،  مدد معممدديهم  رمددديري المدددارس مدد  وجهددة نظدد لددد اإلبددداع اإلداري 
مددديري المددارس لابددداع اإلداري مد  وجهددة نظددر  مارسددةدرجدة م أ الدراسدة إلدد  نتدائ  أبرزهددا 

إحصدائية بدي  درجدة تقددير أ دراد  لةدال  ا معمميهم جات  بدرجة كبيرة، ووجود عالقة موجبة ذ
 مديري المدارس الثانوية ودرجة تقديرهم لابداع اإلداري.  لد زعةالقيادة المو  مارسةالعينة لم
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اإلبددداع  سددةعمدد  درجددة ممار  عددر م( قددام بدراسددة هددد   إلدد  الت8496) الشدداعر أمددا
ليددة بمحا ظددا  غددزة لدد  مددديري مدددارس وكالددة الغدو  الدو  القياديددةبالمهددارا   قتد اإلداري وعال

 لباحدد ا بدد ( معممددا  ومعممددة، وات344مدد  ) الدراسددةالمعممددي ، وتكوندد  عينددة  رمدد  وجهددة نظدد
 توصددم إعددداد ، و   مدد  المعمومددا مدد لج اةالوصدد  ، واسددتخدم الباحدد  اسددتبانتي  كددكد ه المددن

 جددات  داريممارسددة مدديرو المدددارس لابدداع اإل جدةإلد  نتددائ  كدا  مدد  أبرزهدا أ  در  الدراسدة
 لقياديدةاإلداري والمهدارا  ا داعبدي  درجدة ممارسدة اإلبد طيدةعالقدة ارتبا جدودوو  رت عة،بدرجة م

 لد  مديري المدارس.
عمد  درجدة ممارسدة  عدر م( بدراسدة هدد   إلد  الت8496خطاطبدة ) غادةقام   وكذل 

 رهم،مدد  وجهددة نظدد ي ب اعميددة المعممدد القتهدداعجمددو  وع ةبمحا ظدد انويددةمددديري المدددارس الث
الوصدد  ، كمددا  مددنه الباحدد  ال سددتخدم( معممددا  ومعممددة، وا824الدراسددة مدد  ) نددةوتكوندد  عي

المعموما  م  تطوير ، وتوصم  الدراسة إل  نتائ  مد  أبرزهدا  م لج االستبانةاستخدم الباح  
جددات  بدرجددة مرت عددة مدد  وجهددة  دارياإل لابددداعالثانويددة  دارسالمدد يمدددير  ممارسددةأ  درجددة 

 دارسالمدد ريمدددي مارسددةدرجددة م  دد  يةداللددة إحصددائ ا ذ وق، وعدددم وجددود  ددر نظددر المعممددي 
 درجددةووجددود  ددروق ذا  داللددة إحصددائية  دد   جددنس،ال رتعددز  لمتغيدد داريالثانويددة لابددداع اإل

وسددنوا   العممدد ،المؤهددح  يددريممارسددة مددديري المدددارس الثانويددة لابددداع اإلداري تعددز  لمتغ
  كقح. ا سنو  ولصال  م  لدي  خبرة عشر برةالخ

اإلداري  بددداعاإل ممارسددةهدد   إلدد  الكشدد  عد  درجددة  ةم( بدراسدد8490) مددديس وقدام
 ند م  وجهة نظدر المشدر ي  التربدويي ، وتكو  عميمية   منطقة الباحة الت ي لد  القادة التربوي

الوصدد   المسدددح ، واسدددتخدم  المدددنه  باحدد ( مشدددر ا ، واسدددتخدم ال908مدد  ) لدراسدددةعينددة ا
 إ أبرزهددا  مدد إلدد  نتددائ   سددةالدرا صددم وتو  د ،المعمومددا  مدد  إعدددا مدد االسددتبانة لج الباحدد 

تبددي  عدددم وجددود  ددروق  دد   مددابدرجددة متوسددطة، ك دارييمارسددو  اإلبددداع اإل  القددادة التربددويي
الباحدددة  ةبمنطقددد لتربدددويي القدددادة ا لدددد اإلداري  إلبدددداعا مارسدددةم ةتقدددديرا  أ دددراد العيندددة لدرجددد

 .  اإلشرا والمجاحلمتغيرا  المؤهح العمم ، وسنوا  الخدمة،  تبعا   لتعميميةا
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 تَاواجراءاالذراسة  ميَج

أهدا   تحقيقبها ل قامالباح     هذا ال صح الخطوا  واإلجراتا  الت   عرض
الدراسة م  حي  منه  الدراسة، والمجتم ، والعينة، ومتغيرا  الدراسة، وا دوا  المستخدمة، 

جراتا  تطبيق الدراسة، وا سالي  اإلحصائية المتبعة كما يم :  وا 
 الذراسة: ميَج

استخدم الباح  المنه  الوص   )االرتباط ( لمالتمت  لموضوع وأهدا  الدراسة،  
دقيقا ، ع  طريق  ا  منه  بدراسة الظاهرة كما توجد    الواق  بوص ها وص حي  يقوم هذا ال

وتنظيمها والتعبير عنها كما  وكي ا ، مما يسهح  هم العالقا  بي  الظاهرة  معموما جم  ال
 (928،  8444 ، العسا ) المراد دراستها والظواهر ا خر .

 :راسةالذ جمتنع

    مخواةالثانوية بمحا ظة ال المرحمةمجتم  الدراسة م  جمي  معمم  مدارس  يتكو 
( معمما  043هدد، والبال  عددهم )9042/9041المممكة العربية السعودية لمعام الدراس  

 (.ال رعة، الحجرة، قموة، المخواة)موزعي  عم  أربعة مكات  تعميم 
 الذراسة: عيية

 محا ظدةعممدا  مد  معممد  مددارس المرحمدة الثانويدة ب( م433عينة الدراسة م  ) تكون 
المخواة    المممكة العربية السعودية، وتم اختيدارهم بطريقدة العيندة الطبقيدة العشدوائية ، حيد  
قام الباح  بتقسيم المجتم  إل  طبقا ، وم  ثم إيجداد حجدم العيندة مد  كدح طبقدة عد  طريدق 

حجدم العيندة، ثدم × حجدم المجتمد ( ÷ م الطبقدة المعادلة التاليدة: حجدم العيندة الطبقيدة ج )حجد
(، وتم سح  أسمات المدارس مد  كدح را    كح طبقة )مكت  اإلش ارسقام بإعداد قائمة بالمد

قائمة بالطريقة العشوائية، وقام الباح  بتوزي  أدوا  دراسدت  عمد  جميد  المعممدي  والمعممدا  
    المدارس المختارة عشوائيا .
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 عيية الذراسة: خصائص

 يم  وص  عينة الدراسة حس  المتغيرا  الديموغرا ية:  يما
 املؤٍل العلني: متريس .1

 (4) جدوح
 العمم أ راد عينة الدراسة و قا  لمتغير المؤهح  توزي 

 ٪ النسبة التكرار العمم  المؤهح م
          بكالوريوس 9
       عميا دراسا  8

 ٪944     المجموع

 سيوات اخلذمة: متريس .2
 (0) جدوح

 أ راد عينة الدراسة و قا  لمتغير سنوا  الخدمة توزي 
 ٪ النسبة التكرار الخدمة سنوا  م

         سنوا  3م   أقح 9

          سنوا  94 - 3 م  8

          سنوا  94م   أكثر 4
٪944     المجموع  

 التخصص الذراسي: متريس .3
 (3) جدوح

 أ راد عينة الدراسة و قا  لمتغير التخصص الدراس  توزي 
 ٪ النسبة التكرار الدراس  التخصص م
          شرعية عموم 9
          عموم طبيعية  8

 ٪944     المجموع
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 الذراسة: متريسات

 تشتمح هذ  الدراسة عم  عدة متغيرا  وه : سو 
 المتغيرا  التالية: وتشمح: يةالذميوغراف املتريسات
 –ماجستير  –العمم : ويشمح ال ئا  التالية )بكالوريوس، دراسا  عميا )دبموم عال   المؤهح

 دكتورا (.
 سنوا (. 94سنوا ، أكثر م   94الخدمة: وتشمح ال ئا  التالية )أقح م   سنوا 

 (.مم ع -الدراس : ويشمح ال ئا  التالية )أدب  التخصص
 م  وجهة نظر المعممي . تغييرالمدارس إلدارة ال دةممارسة قا درجة: املشتكل املتريس
 اإلبداع لد  قادة المدارس م  وجهة نظر المعممي . مستو : التابع املتريس

 الذراسة: ااأد

 الباح  االستبانة ككداة لقياس متغيرا  الدراسة والت  تتكو  م  جزأي  هما كما يم : استخدم

 م  إعداد الباح . الترييس ادارااألول: يكيص درجة ممارسة  اجلزء
 إعداد الباح . م  البذادالجاىي: يكيص مشتوا  اجلزء
 تصنيه وبياء االستباىة: خطوات

الباح  بإعداد استبانة تتكو  م  جدزأي ،  دالجزت ا وح مد  االسدتبانة يقديس درجدة  قام
نظدر المعممدي ، والجدزت اآخدر يقديس مسدتو   هدةممارسة قدادة المددارس إلدارة التغييدر مد  وج

 اإلبداع لد  قادة المدارس م  وجهة نظر المعممي  و ق خطوا  منهجية عم  النحو التال :
بموضددددوع إدارة التغييددددر،  لصددددمةعمدددد  ا د  التربددددوي والدراسددددا  السددددابقة ذا  ا االطددددالع -

 منها    بنات االستبانة. ادةوموضوع اإلبداع واالست 
ا بعدداد )المجدداال ( الرئيسددية التدد  سددو  تشددتمح عميهددا االسددتبانة سددوات تمدد  التدد   تحديددد -

 تقيس إدارة التغيير، أو الت  تقيس مستو  اإلبداع.
 ال قرا  الت  تقيس أبعاد إدارة التغيير، وكذل  تم  الت  تقيس أبعاد اإلبداع . صياغة -
أجددح إبدددات رأيدد   دد   االسددتبانة  دد  صددورتها ا وليددة عمدد  المشددر  التربددوي مدد  عددرض -

 مجاالتها و قراتها ومناسبة ال قرا  لممجاال  وصياغتها م  أجح التعديح.
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( مدد  المحكمددي  والمختصددي  التربددويي  90عددرض االسددتبانة  دد  صددورتها ا وليددة عمدد  )  -
 إلبدات مالحظاتهم، وتعديح ما يستوج  تعديم  عم  المجاال  و قراتها.

المحكمددو  والمشددر  التربددوي، حيدد  تددم حددذ  بعددض التدد  أوصدد  بهددا   التعددديال إجددرات -
عادة ترتيبها لتصدب  أكثدر تنظيمدا    وهدذا مداال قرا ، والتعديح عم  صياغة بعض ال قرا  وا 

 االستبانة    صورتها النهائية.  بينت
 أداا الذراسة: وصف

(  قرة لقياس درجة 40جزأي ، الجزت ا وح يشتمح ) م (  قرة موزعة ع69االستبانة ) تتضم 
ممارسة قادة المدارس الثانوية بمحا ظة المخواة إلدارة التغيير م  وجهة نظر المعممي ، والجزت اآخر 

بمحا ظة المخواة م   لثانوية(  قرة لقياس اإلبداع اإلداري لد  قادة المدارس ا83يشتمح عم  )
لتال  يوض  توزي   قرا  االستبانة عم  المجاال     كح م  وجهة نظر المعممي  والجدوح ا

 الجزأي :
 (  قرا  مجاال  استبانة الدراسة6) جدوح

 ال قرا  عدد البعد  قرا  إدارة التغيير مجاال  م
 3 3 المدرسة ورسالتها رؤية 9
 1 1 العمم  تكارواالب اإلبداع 8
 1 1 التغيير التنظيم  واإلداري ثقا ة 4
 1 1 الحسنة القدوة 0

 40  قرا  محور إدارة التغيير مجموع
 ال قرا  عدد البعد  قرا  اإلبداع اإلداري مجاال  م
 3 3 ا صالة 9
 3 3 الطالقة 8
 3 3 المرونة 4
 3 3 بالمشكال  الحساسية 0
 3 3 المخاطرة 3

 92 فكرات حمور البذاد الداري جمنود
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 تصحيح االستباىة: طريكة

( أوزا  لالسدتجابة وهد : صدغيرة جددا   3البنود    المقياس الحال     ضدوت )  تصح 
(، وكبيدرة جددا  0(، وكبيرة وقيمتها )4(، ومتوسطة وقيمتها )8) وقيمتها صغيرة(، و 9وقيمتها )
 (.3وقيمتها )
 الشيلومرتية الستباىة الذراسة: اخلصائص

( معممددا  مدد  44تكددو  مدد  )الباحدد  بتطبيددق االسددتبانة عمدد  عينددة اسددتطالعية ت قددام
لمدراسدة،  ن سها ساسيةمعمم  المرحمة الثانوية بمحا ظة المخواة لها ن س خصائص العينة ا 

 وتحقق الباح  مما يم :
 :أداا الذراسة:( صذق و ثبات 0

 :الصذق  أواًل

 تم حسا  الصدق بطريقتي  وهما كالتال : ا داةم  صدق  لمتحقق
 احمللن  )الصذق الظاٍري(: صذق -1

( م  ا ساتذة المختصي     هدذا 90عرض االستبانة    صورتها ا ول  عم  )  حي 
مدة ال قدرا  ، وصدياغة ال قدرا  بصدورة سدميمة وواضدحة، تالمجاح إلبدات الرأي ، م  حي  مال

كمدي  وحذ  أو تعديح أو إضدا ة  قدرا  جديددة يجددونها مناسدبة، و د  ضدوت أرات السدادة المح
 40الباح  بتعديح وحذ  بعض العبدارا  و قدا  لدذل  وأصدبح  عددد العبدارا  )  قام( 9)ممحق 

 صدغيرة(، ويوجد أمام كح عبارة ميدزا  تقددير مكدو  مد  خمدس درجدا ، حيد  4(  قرة )ممحق 
( و كبيددرة 0( و كبيددرة تعطدد  )4( و متوسددطة تعطدد  ) 8تعطدد  )  صددغيرة(، و 9جدددا تعطدد  ) 
 .قياسالصدق المنطق  لمم م وبذل  يكو  الباح  قد تحقق  (..3جدا  تعط  )
 

 :Internal consistency صذق االتشاق الذاخلي  -2

   ادارا الترييس: ورحمل صذق االتشاق الذاخلي -أ 

الددداخم  و ذلدد   قباالعتمدداد عمدد  طريقددة االتسددا المحددوربحسددا  صدددق  لباحدد ا قددام
الدرجددة الكميددة لممجدداح الددذي تنتمدد  إليدد ، و  عبددارة بحسددا  معامددح االرتبدداط بددي  درجددا  كددح 
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وتبي   أ  جمي  معامال  االرتباط    جمي  مجاال  المحور دالة إحصائيا  عند مستو  داللدة 
 (، و بذل  تعتبر جمي  مجاال  االستبانة صادقة لما وضع  لقياس .4.49)

 :Internal consistency  اإلبداع اإلداري حورمل صدق االتساق الداخم   -  
الباحدد  بحسددا  صدددق االسددتبانة باالعتمدداد عمدد  طريقددة االتسدداق الددداخم  و ذلدد   قددام

وتبدي   الدرجة الكميدة لممجداح الدذي تنتمد  إليد  و عبارة بحسا  معامح االرتباط بي  درجا  كح
أ  جميدد  معددامال  االرتبدداط  دد  جميدد  مجدداال  االسددتبانة دالددة إحصددائيا  عنددد مسددتو  داللددة 

 و بذل  تعتبر جمي  مجاال  االستبانة صادقة لما وضع  لقياس . (،4.49)
كمددا تبددي  أ  جميدد  معددامال  االرتبدداط  دد  جميدد  محدداور االسددتبانة دالددة إحصددائيا  عنددد 

 (، و بذل  تعتبر جمي  محاور االستبانة صادقة لما وضع  لقياس .4.49مستو  داللة )
 : الجباتثاىيًا

 إدارة التغيير م  خالح طريقتي  وذل  كما يم : رالباح  م  ثبا  محو  تحقق
 :Cronbach's Alpha ألفا كروىباخ  معامل -أ

لجمي  أبعاد و الدرجة الكمية كما     ونباخباستخدام طريقة معامح أل ا كر   الباح قام
 : يم 
(  4.26قيمة معامح الثبا  لمدرجة الكمية لممقياس ) تم حسا : ادارا الترييسثبات حمور  -

 4و ه  قيمة مرت عة تدح عم  ثبا  المحور
 4.21) رقيمة معامح الثبا  لمدرجة الكمية لممحو  تم حسا :  ثبات حمور البذاد الداري -

 تدح عم  ثبا  المحور. عةقيمة مرت  ه ( و 
 التجزئة اليصفية: ةطريك - 

معامددح  قيمددة تددم حسددا  : ثبــات حمــور ادارا التريــيس  لكيــاضالتجزئــة اليصــفية  ةطريكــ
 ( مقبوح وداح إحصائي ا.Spearman Brownالمعدح )سبيرما  براو   االرتباط
 ثبات حمور البذاد الداري لكياضالتجزئة اليصفية  ةطريك  -

( مقبوح وداح Spearman Brownالمعدح )سبيرما  براو   االرتباطقيمة معامح  تم حسا 
 إحصائي ا.
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 وتفشسٍا ومياقظتَا الذراسة ىتائج

 :ا و تفشسٍاالشؤال األول و مياقظتَ ىتائجأواًل: 

 ملرحلـة التشاؤل األول علـ  :   مـا درجـة ممارسـة ادارا التريـيس لـذا قـادا مـذارض ا         ييص
 الجاىوية مبحافظة املخواا مً وجَة ىظر املعلن ؟ 

المتوسطا  و االنحرا دا  المعياريدة، والجدداوح  بحسا ؤاح قام الباح  لاجابة عم  هذا الس و
 التالية توض  ذل :

 إدارة التغيير لد  مديري المدارس: مستو يوض  ( 3 ) جدوح

 ا بعاد
إدارة  مستويا  الحساب  المتوسط

 التغيير
 متوسطة 4.93 ا وح : رؤية المدرسة ورسالتها المجاح
 كبيرة 4.69 الثان  : اإلبداع واالبتكار العمم  المجاح
 كبيرة 4.33 الثال  : ثقا ة التغيير التنظيم  واإلداري المجاح
 كبيرة 4.64 الراب  : القدوة الحسنة المجاح

 كبيرة 4.03 الكمية الدرجة
 كبيدر( أ  مستو  إدارة التغيير لد  مديري المدارس م  وجهة نظدر المعممدي  3 جدوح ) يبي 

 (.4.03حي  بم  المتوسط الحساب  ل  )
 ترتي  مجاال  إدارة التغيير كما يم : و

حيددد  جدددات "اإلبدددداع واالبتكدددار العممددد "  ددد  المرتبدددة ا ولددد  بمتوسدددط حسددداب  قددددر  
يميهددا ، (4.64ثددم "  القدددوة الحسددنة"  دد  المرتبددة الثانيددة بمتوسددط حسدداب  قدددر  )، (4.69)

و أخيدرا  " ، (4.33"   المرتبة الثالثة بمتوسط حسداب  قددر  ) يواإلدار "ثقا ة التغيير التنظيم  
 (.4.90إدارة التغيير"    المرتبة الرابعة بمتوسط حساب  قدر   )

 لوصدوحمدرسدة يريدد التحسدي  و التطدوير لمؤسسدت ، و ا قائدديرج  الباح  ذل  إل  أ  كح  و
نتددائ  أ ضددح  دد  جميدد  ممددا يعددزز ذلدد  تنددا س بددي  قددادة المدددارس  دد  تحقيددق  لأل ضددحبهددا 

 الجوان .
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م( الت  توصم  إلد  أ  درجدة 8493دراسة دعات أبو سالم )  تت ق هذ  النتيجة م و
ممارسدددة مدددديري المددددارس الثانويدددة إلدارة التغييدددر جدددات  بدرجدددة كبيدددرة، و دراسدددة المطيدددري 

م( الت  توصم  إل  أ  درجة ممارسدة مدديري المددارس الثانويدة جدات  بدرجدة غالبدا ، 8496)
رجة ممارسة المشدر ي  التربدويي  إلدارة م( الت  توصم  إل  أ  د8493و دراسة أبو حسني  )

م( التدد  توصددم  إلدد  أ  درجددة ممارسددة مددديري 8490التغييددر جددات  بدرجددة جيدددة، الثبيتددد  )
المددددارس الثانويدددة إلدارة التغييدددر مددد  وجهدددة نظدددر المعممدددي  كانددد  بدرجدددة عاليدددة، و دراسدددة 

المدددارس الثانويددة  مددديري لممارسددةم( التدد  توصددم  إلدد  أ  الدرجددة الكميددة 8494الجددرادا  )
م( التدد  توصددم  إلدد  أ  درجددة 8442التغييددر كاندد  بدرجددة عاليددة، و دراسددة الهبيددح ) رةإلدا

م( التدد  8443ممارسددة مددديري المدددارس الثانويددة إلدارة التغييددر كاندد  جيدددة، دراسددة العددامري )
مددي  توصددم  إلدد  أ  درجددة ممارسددة إدارة التغييددر  دد  المدددارس الثانويددة مدد  وجهددة نظددر المعم

 مرت عة معمما وال
م( التدد  توصددم  إلدد  أ  درجددة ممارسددة 8494تختمدد  مدد  دراسددة العصدديم  ) بينمددا

إدارة التغييدددر لدددد  مدددديري المددددارس الثانويدددة جدددات  بدرجدددة متوسدددطة، و دراسدددة هاريسدددو  
(8494Harrision,  الت  توصم  إل  أ  القادة التربويي     الغالد  غيدر  داعمي   د )إدارة 

 بيئتهم. التغيير   
 : و مياقظتَا و تفشسٍا املتعلكة بالشؤال الجاىي اليتائجثاىيًا: 

( ب  متوسـطات تكـذيرات   α ≤ 1.10مشتوا ) ذرات داللة احصائية عي روقتوجذ ف ٍلو ييص عل  :

املعلن  لذرجة ممارسة قادا مذارض املرحلة الجاىوية مبحافظة املخواا لدارا الترييس تبعًا ملـتريسات  

 علني[ ( ؟؟ -سيوات اخلذمة، التخصص الذراسي ]أدبي ،)املؤٍل العلني الذراسة

عدد  هددذا السددؤاح، ولمكشدد  عدد  الداللددة اإلحصددائية لم ددروق بددي  متوسددط  تقدددير  ولاجابددة
 تبعددا  التغييددر  إلدارةمدددارس المرحمددة الثانويددة بمحا ظددة المخددواة  قددادةممارسددة  لدرجددةالمعممددي  

عممد [ (،  قدد  -الخدمة، التخصص الدراسد   أدبد  نوا هح العمم ، سلمتغيرا  الدراسة )المؤ 
وكدذل  تدم  ،sample T test  Independent تدم اسدتخدام اختبدار   لعينتدي  مسدتقمتي 

 التال : نحو( وذل  عم  الANOVA One-wayاستخدام تحميح التباي  أحادي البعد )
   : لمتغير المؤهح العمم بالنسبة  – أوال  
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المعممدي  لدرجدة ممارسدة قدادة مددارس  يرا الباح  بحسا  قيمدة ) ( بدي  متوسدطا  تقدد قام
المرحمة الثانوية بمحا ظة المخواة إلدارة التغيير تبعا  لمتغير )المؤهح العمم  ( كما  د  الجددوح 

 التال  :
 ةارسممبي  متوسطا  تقديرا  المعممي  لدرجة  ال روق( نتائ  اختبار ) ( لحسا  2) جدوح

 بمحا ظة المخواة إلدارة التغيير تبعا  لمتغير )المؤهح العمم  ( الثانويةقادة مدارس المرحمة 
 المؤهدددددددددددددددددددح ا بعاد

 العمم 
 المتوسددددددددط العدد

 الحساب 
 االنحددددددددرا 
 المعياري

 درجدددددددة
 الحرية

 مسدددددددتو    قيمة
 الداللة

المدرسددددة  رؤيددددة
 ورسالتها

 4.664 440. 434               بكالوريوس

             عميا دراسا 
واالبتكدار  اإلبداع
 العمم 

 4.384 4.614 434               بكالوريوس

             عميا دراسا 
 يددددددرالتغي ثقا ددددددة

التنظيمدددددددددددددددددددددد  
 واإلداري

 4.494 4.481 434               بكالوريوس

             عميا دراسا 
 4.046 9.04 434               بكالوريوس الحسنة القدوة

             عميا دراسا 
 4.686 4.399 434                بكالوريوس الكمية الدرجة

              عميا دراسا 
( عدم وجود  روق ذا  داللة إحصائية بي  متوسدطا  تقدديرا  2م  الجدوح ) يتض 

بمحا ظددة المخددواة إلدارة التغييددر تبعددا  المعممددي  لدرجددة ممارسددة قددادة مدددارس المرحمددة الثانويددة 
لمتغيددر )المؤهددح العممدد  (  دد  : رؤيددة المدرسددة ورسددالتها ، اإلبددداع واالبتكددار العممدد  ، ثقا ددة 

 لتدوال ، القددوة الحسدنة ، الدرجدة الكميدة حيد  بمغد  قيمدة   عمد  ا داريالتغيير التنظيم  واإل
عنددد مسددتو   يا  دالددة إحصددائ( و هدد  قدديم غيددر 4.399، 9.04 ،4.481، 4.614، 440).

 ( .4.43أقح م  )
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يطمعو  عم  جهود قائد المدرسدة  د   عممي ير  الباح  بك  ذل  قد يرج  إل  أ  جمي  الم و
إحدددا  التغييددر بغددض النظددر عدد  المؤهددح، و أ  جميدد  المعممددي  يخضددعو  لمنشدداطا  ن سددها 

 الت  ينظمها قائد المدرسة.
 ربا:شيوات اخلباليشبة ل – ثاىيًا

الباح  بحسا  تحميح التبداي  ا حدادي االتجدا   بدي  متوسدطا  درجدا  عيندة البحد  تبعدا   قام
 كما    الجدوح التال  : الخبرةلمتغير سنوا  

متوسطا  درجا  عينة  بي  ( نتائ  تحميح التباي  ا حادي االتجا   لداللة ال روق1) جدوح
رس المرحمة الثانوية بمحا ظة المخواة البح     تقديرا  المعممي  لدرجة ممارسة قادة مدا

 (433)  ج إلدارة التغيير و قا  لمتغير سنوا  الخدمة 
 

 مجموع التباي  مصدر المحاور
 المربعا 

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعا 

 مستوي   قيمة
 الداللة

(9) 
المدرسددددددددددددة  ؤيددددددددددددةر 

 ورسالتها

               المجموعا  بي 
     
                  المجموعا  داخح 4.444  

              المجموع
(8) 
واالبتكار  اإلبداع

 العمم 

              المجموعا  بي 
                 المجموعا  داخح 4.94      

             المجموع
(4) 
التغيير  ثقا ة

 التنظيم  واإلداري

               المجموعا  بي 
                  المجموعا  داخح 4.490      

              المجموع
(0) 
 الحسنة القدوة

              المجموعا  بي 
                 المجموعا  داخح 4.443      

             المجموع
                 المجموعا  بي  الكمية الدرجة

     
                   المجموعا  داخح 4.444  

              المجموع
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تعددز  لسددنوا  الخدمددة عمدد   حصددائية( وجددود  ددروق ذا  داللددة إ1الجدددوح ) يظهددر

)رؤيددة المدرسددة ورسددالتها، ثقا ددة التغييددر التنظيمدد  واإلداري، القدددوة الحسددنة، الدرجددة الكميددة(    
 ، و عم  المحور الكم ، و عدم وجود  روق عم  : اإلبداع واالبتكار العمم .

لبعدددي ( اSchefeeاتجاهددا  ال ددروق بددي  المجموعددا  تددم اسددتخدام اختبددار )شددي ي   ولتحديددد
 (.83) الجدوحلممقارنة المتعددة بي  المتوسطا  وكان  نتائج  كما ه  موضحة    

(: نتائ  اختبار شي ي  لتحديد اتجاها  ال روق بي  متوسطا  درجا  عينة 94) جدوح
الثانوية بمحا ظة المخواة  مرحمةالبح     تقديرا  المعممي  لدرجة ممارسة قادة مدارس ال

 (433)  ج الخدمة  سنوا إلدارة التغيير و قا  لمتغير 

 المتوسط العدد الخدمة سنوا  المحاور
 الحساب 

م   أقح
3 

 سنوا 

 – 3 م 
94 
 سنوا 

 94م   أكثر
 سنوا 

(9) 
رؤية  

المدرسة 
 ورسالتها

 * * دد         سنوا     3م   أقح
 * دد دد          سنوا  94 – 3 م 

 دد دد دد          سنوا  94م   أكثر

(4) 
التغيير  ثقا ة

التنظيم  
 واإلداري

 * دد دد          سنوا     3م   أقح
 دد دد دد         سنوا  94 – 3 م 

 دد دد دد          سنوا  94م   أكثر

(0) 
 
 القدوة
 الحسنة

 * دد دد          سنوا     3م   أقح
  دد دد          سنوا  94 – 3 م 
            سنوا  94م   أكثر

 *            سنوا     3م   أقح الكمية الدرجة
 *            سنوا  94 – 3 م 
             سنوا  94م   أكثر
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تعدز  لمتغيدر سدنوا   لتغييدردالة إحصائي ا  د  إدارة ا ك  ( أ  هنا   روق94م  الجدوح )  يتض 
الباح  ذل  بك  المعممي  ذوي الخبرة الطويمة لدديهم القددرة عمد  تقبدح التغييدر  وي سر، الخدمة

والعمح عم  إنجاحد  والحدد مد  معوقاتد  بدرجدة كبيدرة ت دوق أقدرانهم مد  ذوي الخبدرة القصديرة. 
عمميدة التعميميدة ، متنوعدة لتطدوير ال  أسدالي واوذل   نهم مروا بخبرا  وتجار  عديددة ومارسد

وأسددهموا بشددكح كبيددر  دد  إحدددا  التغييددر المنشددود، وبدرجددة ت ددوق تقدددير ال ئددا  ا خددر  مدد  
 المعممي  ذوي الخبرة القصيرة.

   التعمديم يدرو  أ  العنصدر ا ساسد   د  عمميدة إدارة  رةالذي  لديهم الخب المعممو 
وة حسددنة والبدددت بددالتغيير مدد  لدددورهم كقدددوة وأسدد قددادة المدددارسالتغييددر يتمثددح  دد  ممارسددة 

 حت  يتمكنوا م  مطالبة اآخري  بتحقيق ذل  التغيير المنشود. أن سهم أوال  
م( الت  توصم  إل  ووجود 8490تت ق هذ  النتيجة جزئيا م  دراسة الثبيتد  ) و

 سنوا   كقح. 3 روق ذا  داللة إحصائية تبعا  لسنوا  الخبرة ولصال  الذي  خبرتهم 
م( التد  توصدم  إلد  عددم وجدود  دروق ذا  داللدة إحصدائية 8442) يحدراسة الهب و

   تقديرا  المعممي  لمد  ممارسة مديري المدارس الثانوية تعز  لمتغيدر سدنوا  الخدمدة  د  
 دمجدداح الرؤيددة المسددتقبمية لممدرسددة ومجدداح تشددجي  اإلبددداع واالبتكددار لددد  العدداممي ، ووجددو 

تعددز  لمتغيددر سددنوا  الخدمددة  دد  مجدداح القدددوة وا سددوة الحسددنة  ددروق ذا  داللددة إحصددائية 
لمتغييدددر وكانددد  الداللدددة لصدددال  أصدددحا  سدددنوا  الخبدددرة  الداعمدددةومجددداح الثقا دددة التنظيميدددة 

 الطويمة.
م( التد  توصدم  إلد  عددم وجدود 8496النتيجدة مد  دراسدة المطيدري ) ذ تختم  هد و

المدارس الثانوية إلدارة التغيير مد  وجهدة  روق ذا  داللة إحصائية    درجة ممارسة مديري 
م( التد  توصدم  إلد  عددم 8493نظر المعممي  تعز  لسنوا  الخدمة، و دراسدة أبدو حسدني  )

وجدددود  دددروق ذا  داللدددة إحصدددائية  ددد  اسدددتجابا  أ دددراد العيندددة لدرجدددة ممارسدددة المشدددر ي  
م( التدد  8494و دراسددة الجددرادا  ) ة،لمتغيددرا  سددنوا  الخدمدد عددز التربددويي  إلدارة التغييددر ت

توصم  إل  عدم وجود  روق ذا  داللة إحصائية    ممارسة مدديري المددارس الثانويدة إلدارة 
م( التد  توصدم  إلد  عددم وجدود 8498التغيير تبعا  لمتغيدر الخبدرة العمميدة، و دراسدة شدقورة )
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ري المدددارس الثانويددة المعممددي  لدرجددة ممارسددة مدددي   ددروق ذا  داللددة إحصددائية بددي  تقددديرا
  سالي  إدارة التغيير ومهارا  اإلبداع اإلداري تبعا  لمتغير سنوا  الخدمة .

 :التخصص الذراسيباليشبة ملتريس  -ثالجًا

ع  الداللة اإلحصائية لم روق بي  متوسط  تقددير معممد  المددارس الثانويدة  لمكش 
المخددواة إلدارة التغييددر تبعددا  لمتغيددر ممارسددة قددادة مدددارس المرحمددة الثانويددة بمحا ظددة  لدرجددة

 test  Independentتددم اسددتخدام اختبددار   لعينتددي  مسددتقمتي    ،)التخصدص الدراسدد (
sample T : كما    الجدوح التال 

تقديرا  المعممي  لدرجة   ( نتائ  اختبار ) ( لحسا  ال روق بي  متوسطا99)  جدوح
ممارسة قادة مدارس المرحمة الثانوية بمحا ظة المخواة إلدارة التغيير تبعا  لمتغير )التخصص 

 الدراس ( 
 التخصدددددددددددددددددددص ا بعاد

 الدراس 
 المتوسددددددددط العدد

 الحساب 
 االنحددددددددرا 
 المعياري

 درجدددددددة
 الحرية

 قيمددددددددة
  

 تو سم
 الداللة

 رسدددددةالمد رؤيدددددة
 ورسالتها

 4.96      434               طبيعية عموم

               شرعية عموم
واالبتكددار  اإلبددداع
 العمم 

 4.84      434               طبيعية عموم

               شرعية عموم
التغييدددددددر  ثقا دددددددة

التنظيمددددددددددددددددددددددد  
 واإلداري

 4.88      434               طبيعية عموم

               شرعية عموم
 4.49      434               طبيعية عموم الحسنة القدوة

               شرعية عموم
 4.40      434                طبيعية عموم الكمية الدرجة

                شرعية عموم
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( وجددود  ددروق ذا  داللددة إحصددائية بددي  متوسددطا  تقددديرا  99مدد  الجدددوح ) يتضدد 
المرحمددة الثانويددة بمحا ظددة المخددواة إلدارة التغييددر تبعددا   سممارسددة قددادة مدددار المعممددي  لدرجددة 

لمتغيددر )التخصددص الدراسدد  ( لصددال  تخصددص العمددوم الطبيعيددة  دد  القدددوة الحسددنة ، الدرجددة 
( و هددد  قددديم دالدددة إحصدددائيا  عندددد 9.12، 8.38) ل الكميدددة حيددد  بمغددد  قيمدددة   عمددد  التدددوا

 دددروق  ددد  : رؤيدددة المدرسدددة ورسدددالتها، اإلبدددداع  (، و عددددم وجدددود4.43مسدددتو  أقدددح مددد  )
 ،9.41  عمد  التدوال  ) قيمدةحيد  بمغد   واإلداري،واالبتكار العمم ، ثقا ة التغيير التنظيمد  

 (.    4.43( و ه  قيم غير دالة إحصائيا  عند مستو  أقح م  )9.88، 9.83
تخصصددهم أيددا كددا   عممددي هنددا يددر  الباحدد  أ  ذلدد  قددد يرجدد  إلدد  أ  جميدد  الم و

و هدد  التدد  تضدد  السياسددا  و تقدددم  مدديم،الدراسدد  يخضددعو  لجهددة واحدددة و هدد  وزارة التع
 – الدددورا  التربويددة. كمددا أ   دد  موضددوع رؤيددة المدرسددة و رسددالتها نددر  أ  كثيددرا  مدد  الندداس

 لديهم معموما  عنها و ع  سب  وجود المدرسة و عممها. -حت  و إ  كانوا غير معممي  
 دروق  وجدودم( التد  توصدم  إلد  و 8496نتيجة م  دراسدة المطيدري )تت ق هذ  ال و

 و ق متغيرا : المؤهح العمم ، ونوع المؤهح. ئيةذا  داللة إحصا
م( التدد  توصددم  إلدد  وعدددم 8493) سددني تختمدد  هددذ  النتيجددة مدد  دراسددة أبددو ح و

  وجدددود  دددروق ذا  داللدددة إحصدددائية  ددد  اسدددتجابا  أ دددراد العيندددة لدرجدددة ممارسدددة المشدددر ي
م( التددد  8490التربدددويي  إلدارة التغييدددر تعدددز  لمتغيدددر المؤهدددح العممددد ، و دراسدددة الثبيتدددد  )

توصددم  إلدد  عدددم وجددود  ددروق ذا  داللددة إحصددائية حددوح درجددا  ممارسددة مددديري المدددارس 
م( التدد  توصددم  إلدد  8494الثانويددة إلدارة التغييددر تبعددا  لممؤهددح العممدد ، و دراسددة الجددرادا  )

 عدا  ذا  داللة إحصائية    ممارسة مديري المددارس الثانويدة إلدارة التغييدر تبعدم وجود  روق 
 لمتغير المؤهح العمم ، 

م( التددد  توصدددم  إلددد  عددددم وجدددود  دددروق ذا  داللدددة 8494دراسدددة العصددديم  ) و
إحصددائية بددي  اسددتجابا  أ ددراد العينددة حدددوح درجددة ممارسددة مددديري المدددارس الثانويدددة إلدارة 

م( التد  توصدم  إلد  عددم وجدود  دروق 8498شدقورة ) سةدرا و، ح العمم التغيير تعز  لممؤه
ذا  داللة إحصدائية بدي  تقدديرا  المعممدي  لدرجدة ممارسدة مدديري المددارس الثانويدة  سدالي  

 إدارة التغيير ومهارا  اإلبداع اإلداري تبعا  لمتغير التخصص.
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 :و مياقظتَا و تفشسٍا الشؤال الجالح ىتائجثالجًا: 

الجالــح علــ  :   مــا مشــتوا البــذاد لــذا قــادا مــذارض املرحلــة الجاىويــة    الشــؤال يــيص

 مبحافظة املخواا مً وجَة ىظر املعلن ؟ 

المتوسددطا  االنحرا ددا  المعياريددة، والجددداوح التاليددة  تددم حسددا  و لاجابددة عدد  هددذا السددؤاح
 توض  ذل :

 اإلبداع اإلداري لد  مديري المدارس: مستو 
 مستويا  اإلبداع اإلداري و أبعاد ( 98) جدوح
اإلبداع  مستويا  الحساب  المتوسط ا بعاد

 اإلداري
 كبيرة 4.33 ا وح: ا صالة البعد
 كبيرة 4.22 الثان  : الطالقة البعد
 كبيرة 4.23 الثال  : المرونة  البعد

 كبيرة 4.24 الراب  : الحساسية بالمشكال  البعد
 كبيرة 4.20 الخامس : المخاطرة البعد

 كبيرة 4.24 الكمية الدرجة
( أ  مسدتو  اإلبدداع اإلداري لدد  مدديري المددارس مد  وجهدة نظدر المعممدي  98جدوح ) يبي 

 (.4.24مرت   حي  بم  المتوسط الحساب  ل  )
يتض  أ  مستو  اإلبداع لد  قادة مدارس المرحمة الثانويدة بمحا ظدة المخدواة مد   و

 (4.24وجهة نظر المعممي  مرت   حي  بم  المتوسط الكم  ل  )
مدد   القائدددهددو ممارسددة واعيددة، يسددتطي   اإلداريو يرجدد  الباحدد  ذلدد  إلدد  أ  اإلبددداع      

خاللها تحقيق أهدا  م  خالح البعد ع  الروتينية و النمطية، بحي  ال يتقيد ب كدر محددد، أو 
بجمود عقم  يوق   عند حد معي     ممارسدات  اإلداريدة، و يتضد  ذلد   د  طالقتد   د  طدر  

 كثير م  ا  كار و الخيارا  الت  
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  د د لتحقيق أهدا  ، و الجدة    حح المشكال ، و المرونة    عدم التقيد بإطار محد تساعد
ا  كار المطروحة، و استشعار حدو  المشكال  قبح حددوثها و االسدتعداد لهدا، و العمدح عمد  

 تحقيق أكبر قدر 
االست ادة م  المعطيا  المتاحة و التغم  عمد  العقبدا  لموصدوح إلد  أ ضدح النتدائ ، ممدا  م 

 عم  التغيير. القدرةيعكس 
أ  درجدة ممارسددة  إلد م( حيد  توصدم  8493دراسدة ربيدد  )تت دق هدذ  النتيجدة مد   و

مديري المدارس لابداع اإلداري م  وجهة نظر معمميهم جات  بدرجة كبيرة، و دراسدة الشداعر 
بدرجدة  ت م( الت  توصم  إل  أ  درجة ممارسدة مدديرو المددارس لابدداع اإلداري جدا8496)

المددارس  قدادةإل  أ  درجة ممارسدة  توصم  لت م( ا8496مرت عة، و دراسة غادة خطاطبة )
الثانويددة لابددداع اإلداري جددات  بدرجددة مرت عددة مدد  وجهددة نظددر المعممددي ، و دراسددة الحشدداش 

م( الت  توصم  إل  أ  درجة ممارسدة مدديري المددارس لعناصدر اإلبدداع اإلداري كاند  8490)
إلبدداع اإلداري لدد  ا ممارسدةم( التد  توصدم  إلد  أ  درجدة 8494كبيرة، و دراسدة الزهراند  )

م( 8494مديري المدارس م  وجهة نظر المعممي  جات  بدرجدة كبيدرة، دراسدة رجدو  الهدذل  )
الت  توصم  إل  أ  درجة ممارسة مديرا  ومساعدا  المدارس الثانوية لابدداع اإلداري كاند  

بدداع م( التد  توصدم  إلد  أ  درجدة تدوا ر مهدارا  اإل8442بدرجة عاليدة، و دراسدة السدمم  )
 غالبا   رجةاإلداري لد  مديري المدارس الثانوية كان  بد

م( التددد  توصدددم  إلددد  أ  المسدددتو  اإلجمدددال  8498تختمددد  مددد  دراسدددة الحدددارث  ) و
م( الت  توصدم  إلد  إ  8490لعناصر اإلبداع اإلداري كا  بدرجة متوسطة، و دراسة مديس )

 وسطةيمارسو  اإلبداع اإلداري بدرجة مت تربويي القادة ال
 :و مياقظتَا و تفشسٍا املتعلكة بالشؤال الرابع اليتائجرابعًا:

( ب  متوسطات تكذيرات املعلن  ملشتوا α ≤ 1.10احصائية عيذ مشتوا ) داللةتوجذ فروق رات  ٍل

البذاد لذا قادا مذارض املرحلة الجاىوية مبحافظة املخواا تبعًا ملتريسات الذراسة )املؤٍل العلنـي،  

 علني[ (؟ -الذراسي ]أدبي لتخصصاخلذمة، اسيوات 

عدد  هددذا السددؤاح، ولمكشدد  عدد  الداللددة اإلحصددائية لم ددروق بددي  متوسددطا   ولاجابدة
مدددارس المرحمددة الثانويددة بمحا ظددة المخددواة تبعددا   ادةتقدددير المعممددي  لمسددتو  اإلبددداع لددد  قدد



 ..............................................اإلدارى اإلبداعبمستوى  وعالقتها ييرإدارة التغ ارسةمم درجة

- 020 - 
 

عممد [ (،  قدد  - أدبد لمتغيرا  الدراسة )المؤهح العمم ، سنوا  الخدمة، التخصص الدراسد  
وكدذل  تدم  ،sample T test  Independent تدم اسدتخدام اختبدار   لعينتدي  مسدتقمتي 

 ( وذل  عم  النحو التال :ANOVA One-wayاستخدام تحميح التباي  أحادي البعد )
  :ملتريس املؤٍل العلنيباليشبة  : أواًل

الباح  بحسا  قديم ) ( متوسدطا  تقدديرا  المعممدي  لمسدتو  اإلبدداع لدد  قدادة مددارس  قام
 المخواة تبعا  لمتغير )المؤهح العمم  ( كما    الجدوح التال :  ظةالمرحمة الثانوية بمحا

 (94رقم )  جدوح
ادة اختبار ) ( لحسا  ال روق بي  متوسطا  تقديرا  المعممي  لمستو  اإلبداع لد  ق نتائ 

 مدارس المرحمة الثانوية بمحا ظة المخواة تبعا  لمتغير )المؤهح العمم  (
 المتوسط العدد المؤهح ا بعاد

 الحساب 
 االنحددددددددددرا 

 المعياري
 درجدددددة
 الحرية

 قيمددددددة
  

 مسدددتو 
 الداللة

 4.24 4.88 434               بكالوريوس ا صالة
             عميا دراسا 

 4.62 4.08 434               بكالوريوس الطالقة
              عميا دراسا 

 4.32 4.82 434               بكالوريوس المرونة
   .        عميا دراسا 

 الحساسية
 بالمشكال 

 4.96 9.04 434               بكالوريوس
             عميا دراسا 

 4.04 4.20 434               بكالوريوس المخاطرة
             عميا دراسا 

 4.63 4.03 434                بكالوريوس يةالكم الدرجة
              عميا دراسا 

 ددروق ذا  داللددة إحصدددائية بددي  متوسدددطا   د( عدددم وجدددو 94مدد  الجددددوح ) يتضدد 
تقديرا  المعممدي  لمسدتو  اإلبدداع لدد  قدادة مددارس المرحمدة الثانويدة بمحا ظدة المخدواة تبعدا  
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، 4.32، 4.62، 4.24لمتغيدددر )المؤهددددح العممددد  ( ، حيدددد  بمغددد  قيمددددة   عمددد  التددددوال  )
 ( .  4.43م  )( و ه  قيم غير دالة إحصائيا  عند مستو  أقح   4.63، 4.04، 4.96
ت سير سب  ذل  إل  تشاب  الظرو  المدركة م  قبح جمي  المعممدي  لمممارسدا  التد   ويمك 

 المدارس إلدارة التغيير بغض النظر ع  نوع المؤهح. قادةيقوم بها 
م( الت  توصم  إل  عدم وجدود  دروق 8490) يستت ق هذ  النتيجة م  دراسة مد و

 دد  تقددديرا  أ ددراد العينددة لدرجددة ممارسددة اإلبددداع اإلداري لددد  القددادة التربددويي  تبعددا  لمتغيددرا  
م( التدد  توصدم  إلدد  عددم وجددود 8490المؤهدح العممدد ، و تت دق جزئيددا  مد  دراسددة الحشداش )

دا مجداح المروندة  وجدد   دروق  روق تعز  لمتغير المؤهح العمم   د  جميد  المجداال  مدا عد
إلدد  عدددم وجددود  ددروق ذا   م م( التدد  توصدد8498لصددال  البكددالوريوس، و دراسددة الحددارث  )

داللة إحصائية بي  متوسطا  استجابا  أ راد العينة حوح مستو  اإلبداع اإلداري لدد  مدديري 
 صدم م( التد  تو 8494المدارس الثانوية تبعا  لمتغير المؤهح العممد ، و دراسدة رجدو  الهدذل  )

 اإلبداع اإلداري تعز  لممؤهح العمم . مارسةإل  عدم وجود  روق ذا  داللة إحصائية    م
م( التد  توصدم  إلد  وجدود 8496تختم  هذ  النتيجدة مد  دراسدة غدادة خطاطبدة ) و

الثانويدة لابدداع اإلداري تعدز   دارسدرجدة ممارسدة مدديري المد  د  روق ذا  داللدة إحصدائية 
 لمؤهح العمم ، لمتغير ا
  :شيوات اخلذمةل باليشبة : ثاىيًا

 One Way ANOVA الباح  باستخدام أسمو  تحميح التباي  ا حادي قام
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( مصدر التباي  ومجموع المربعا  ودرجا  الحرية ومتوسط المربعا  وقيمة " " 90)  جدوح
 ومستو  الداللة تعز  لمتغير سنوا  الخدمة.

 مجموع التباي  مصدر المحاور
 المربعا 

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعا 

 مستوي   قيمة
 الداللة

 (9) 
 ا صالة

               المجموعا  بي 
                   المجموعا  داخح 4.412      

              المجموع
(8) 

 الطالقة
                المجموعا  بي 

                   المجموعا  داخح 4.498      
              المجموع

(4) 
 المرونة

                 المجموعا  بي 
                   المجموعا  داخح 4.449      

              المجموع
(0) 

 الحساسية
 بالمشكال 

                المجموعا  بي 
                   المجموعا  داخح 4.443      

              المجموع
(3) 

 المخاطرة
                المجموعا  بي 

                   المجموعا  داخح 4.404      
              المجموع

 الدرجة
 الكمية

                   المجموعا  بي 

      4.449 
 داخح

 المجموعا 
                    

               المجموع
( وجددود  ددروق ذا  داللددة إحصددائية تعددز  لسددنوا  الخدمددة عمدد  90الجدددوح ) يظهددر

بعددي )ا صدالة، الحساسدية بالمشدكال  ( و وجدود  دروق أيضدا   داأبعاد اإلبداع اإلداري  يما ع
 عم  المحور الكم  لابداع اإلداري. 
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( البعدددي Schefeeاتجاهددا  ال ددروق بددي  المجموعددا  تددم اسددتخدام اختبددار )شددي ي   ولتحديددد
 :التال لممقارنة المتعددة بي  المتوسطا  وكان  نتائج  كما ه  موضحة    

( نتائ  اختبار شي ي  البعدي التجا  صال  ال روق الدالة إحصائيا لمتغيدر سدنوا  93)  جدوح
 الخدمة

 المتوسط العدد الخدمة سنوا  المحاور
 الحساب 

م   أقح
 سنوا     3

 – 3 م 
94 
 سنوا 

م   أكثر
 سنوا  94

(8) 
 الطالقة

 *           سنوا     3م   أقح
             سنوا  94 – 3 م 
             سنوا  94م   أكثر

(4) 
 المرونة

 * *          سنوا     3م   أقح
 *            سنوا  94 – 3 م 
             سنوا  94م   أكثر

(0) 
 الحساسية
 بالمشكال 

 *           سنوا     3م   أقح
 *            سنوا  94 – 3 م 

             سنوا  94م   أكثر
 الدرجة
 الكمية

 *            سنوا     3م   أقح
 *             سنوا  94 – 3 م 
              سنوا  94م   أكثر

دالددة إحصددائي ا  دد  اإلبددداع اإلداري تعددز  لمتغيددر  ا  ( أ  هنددا   روقدد 93مدد  الجدددوح ) يتضدد 
م( التدد  توصددم  إلدد  8496تت ددق هددذ  النتيجددة مدد  دراسددة غددادة خطاطبددة ) وسددنوا  الخدمددة 

وجود  روق ذا  داللدة إحصدائية  د  درجدة ممارسدة مدديري المددارس الثانويدة لابدداع اإلداري 
 الخبرة ولصال  م  لدي  خبرة عشر سنوا   كقح. تعز  لمتغير سنوا 

م( التدد  توصددم  إلدد  عدددم وجددود 8490تختمدد  هددذ  النتيجددة مدد  دراسددة مددديس ) و
 روق    تقديرا  أ راد العينة لدرجة ممارسة اإلبداع اإلداري لد  القادة التربويي  تبعدا  لمتغيدر 

م وجدود  دروق ذا  داللدة م( الت  توصدم  إلد  عدد8490سنوا  الخدمة، و دراسة الحشاش )
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بدددي  متوسددطا  تقدددديرا  نددوا  مدددديري المدددارس لدرجدددة ممارسددة مدددديريهم لابدددداع  إحصددائية
م( التدد  توصددم  إلدد  عدددم 8498اإلداري تعددز  لمتغيددر سددنوا  الخدمددة، و دراسددة الحددارث  )

حدوح مسدتو  اإلبدداع  لعيندةداللة إحصائية بدي  متوسدطا  اسدتجابا  أ دراد ا ذا وجود  روق 
إلداري لددد  مددديري المدددارس الثانويددة تبعددا  لمتغيددر  سددنوا  الخدمددة، و دراسددة رجددو  الهددذل  ا
م( التدد  توصدددم  إلدد  عددددم وجدددود  ددروق ذا  داللدددة إحصدددائية  دد  ممارسدددة اإلبدددداع 8494)

 اإلداري تعز  لسنوا  الخبرة.
  :لتخصص الذراسيل باليشبة :ثالجًا 

بي  متوسطا  تقدير معمم  المدارس الثانويدة  قع  الداللة اإلحصائية لم رو لمكش 
بمحا ظة المخواة لمستو  اإلبداع لد  قدادة مددارس المرحمدة الثانويدة تبعدا  لمتغيدر )التخصدص 

 test  Independent sample  مسدتقمتي اختبدار   لعينتدي   اسدتخدامالدراس (،  قد تم 
T : كما    الجدوح التال 

 (96)  جدوح
( لحسا  ال روق بي  متوسطا  تقديرا  المعممي  لمستو  T-Testاختبار ) ( ) نتائ 

 )التخصص الدراس ( راإلبداع لد  قادة مدارس المرحمة الثانوية بمحا ظة المخواة تبعا  لمتغي

 التخصص ا بعاد
 المتوسط العدد راس الد

 الحساب 
 االنحرا 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
  

 مستو 
 الداللة

 4.44      434               طبيعية عموم ا صالة
               شرعية عموم

 4.94      434               طبيعية عموم الطالقة

               شرعية عموم
 4.48      434               طبيعية عموم المرونة

 شرعية عموم
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 الحساسدددددددددددددددددددددددددددددددية
 بالمشكال 

 4.49      434               طبيعية عموم

               شرعية عموم
 4.449      434                  طبيعية عموم المخاطرة

                  شرعية عموم
 4.448      434                   طبيعية عموم الكمية  الدرجة

                   شرعية عموم
 

( وجددود  ددروق ذا  داللددة إحصددائية بددي  متوسددطا  تقددديرا  96مدد  الجدددوح ) يتضدد 
المعممددي  لمسددتو  اإلبددداع لددد  قددادة مدددارس المرحمددة الثانويددة بمحا ظددة المخددواة تبعددا  لمتغيددر 

العمددوم الطبيعيددة  دد  ا صددالة ، المرونددة ، الحساسددية  صالدراس (لصددال  تخصدد تخصددص)ال
،  8.49، 8.90يددة،  حيدد  بمغدد  قيمددة   عمدد  التددوال  )بالمشددكال ، المخدداطرة، الدرجددة الكم

 ( .4.43( و ه  قيم دالة إحصائيا  عند مستو  أقح م  )   4.93، 4.49، 4.49، 8.38
مدد   طبيعيددة العمددوم النتيجددة منطقيددة    تخصددص  كددو يددر  الباحدد  أ  تمدد  قددد ت و

 عد  التعبيدر مد   يد  الددارس مكد خالح الدراسة  ي  يكو  التركيز عم  منه  البح  العممد  ي
 ا حدا  و لألشيات تصور  مستو  ويزيد بيسر ا شيات بي  العالقا 
 املتعلكة بالشؤال اخلامص : اليتائج

توجدد عالقدة ارتباطيدة ذا  داللدة إحصدائية بدي  درجدة ممارسدة إدارة  هدحالذي يدنص عمد  "  و
 م  وجهة نظر المعممي  ؟ ثانويةقادة مدارس المرحمة ال د التغيير ومستو  اإلبداع ل

العالقددة بددي  درجدة ممارسددة إدارة التغييددر ومسدتو  اإلبددداع لددد  قدادة مدددارس المرحمددة  الختبدار
الثانويددة مدد  وجهددة نظددر المعممددي  ، تددم اسددتخدام معامددح ارتبدداط بيرسددو  والنتددائ  مبينددة  دد  

 (93جدوح )
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 ( 93) جدوح
االرتباط لبيرسو  بي  درجة ممارسة إدارة التغيير ومستو  اإلبداع لد  قادة مدارس  معامال 

 م  وجهة نظر المعممي  يةالمرحمة الثانو 

 التغيير  إدارة
 اإلداري اإلبداع

 المرونة الطالقة ا صالة
 الحساسية
 بالمشكال 

 المخاطرة

 الدرجة
الكمية 
لابداع 
 اإلداري

المدرسدددددددددة  رؤيدددددددددة
 ورسالتها

4.09**  
4.34** 

4.09** 4.43** 4.04** 4.36** 

واالبتكددددددار  اإلبددددددداع
 العمم 

4.03** 4.06** 4.01** 4.43** 4.46** 4.33** 

 ييدددددددددددرالتغ ثقا دددددددددددة
 التنظيم  واإلداري

4.38** 4.39** 4.03** 4.44 
** 

4.40** 4.32 
** 

 **4.34 **4.01 **4.03 **4.04 **4.04 **4.08 الحسنة القدوة
الكميددددددددددة   الدرجددددددددددة

 إلدارة التغيير
4.31** 4.69** 4.33** 4.68** 4.34** 4.33** 

  4.3عند مستو  الداللة  داح*
  4.49الداللة  ستو عند م داح**

 د  الجددوح أعدال  التد  تجمد  إدارة التغييدر مد  متغيدرا :   إل  قديم االرتباطدا بالنظر
المخدداطرة، الدرجددة الكميددة لابددداع اإلداري    بالمشددكال ،الحساسددية  المرونددة، الطالقددة،ا صددالة، 
(  بدي  إدارة التغييدر 4.49عالقة ارتباطي  موجبة دالة إحصائيا  عندد مسدتو  ) هنا أ  نالحظ 

، وأبعدداد اإلبددداع اإلداري )ا صددالة ، الطالقددة ، المرونددة ،  الحساسددية بالمشددكال ، المخدداطرة (
(  بدي  إدارة التغييدر  و الدرجدة 4.49ند مستو  )موجبة دالة إحصائيا  ع ي عالقة ارتباط هنا 

 الكمية لابداع اإلداري
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سبق نجد أ  إدارة التغيير ترتبط م  اإلبداع اإلداري وأبعاد  )ا صالة ، الطالقة ،  مما
 ( . 4.49( وذل  عند مستو  داللة ) لمخاطرةالمرونة ،  الحساسية بالمشكال ، ا

إلدد  ضددرورة تددو ر قدددرا  إبداعيددة قددادرة عمدد  مواجهددة  و يعددزو الباحدد  هددذ  النتيجددة       
التغيرا  المتسارعة لذل  أصب  اإلبداع اإلداري وظي ة أساسية لمتغيير  د  المنظمدا  الحديثدة، 

إلد   حاجدةداع وظي ة أساسية لمتغيير    المنظما  الحديثدة، كمدا أ  البكما أ  الحاجة إل  اإل
اإلدارة ية و الثقا ية الت  تعيشها المنظمة أد  إل  حاجدة لمتعامح م  التغيرا  االجتماع اعاإليد

 لتم  العالقة بي  اإلبداع اإلداري و عممية التغيير، لذل  نجد أ  العالقة ارتباطية طردية.

 ىتائج الذراسة
 :ا تيةالدراسة إل  النتائ   توصم 

إدارة التغيير لد  مديري المدارس الثانويدة جدات  مرت عدة حيد   ستو أثبت  النتائ  أ  م - 9
واالبتكددار العممدد  "  دد  المرتبددة  اإلبددداع(. و جددات أسددمو  " 4.03بمدد  المتوسددط الكمدد  لهددا )
( ثدم جدات 4.64الحسدنة " بمتوسدط حسداب  ) القددوة(. يميد  " 4.69ا ول  بمتوسدط حسداب  )

"إدارة  ت(. و أخيدددرا  جدددا4.33) سددداب " بمتوسدددط ح التغييدددر التنظيمددد  واإلداري ثقا دددةمجددداح " 
 (.4.90التغيير " بمتوسط حساب  )

ال توجد  روق ذا  داللة إحصائية بدي  متوسدط  تقدديرا  المعممدي  لدرجدة ممارسدة قدادة  -8
مدارس المرحمة الثانويدة بمحا ظدة المخدواة إلدارة التغييدر تبعدا  لمتغيدر )المؤهدح العممد  ( ، أمدا 

ند  توجدد  دروق عمد  )رؤيدة المدرسدة ورسدالتها، ثقا دة أوا  الخدمدة  قدد اتضد     متغير سدن
التنظيم  واإلداري، القدوة الحسنة، الدرجة الكمية( ، و عم  المحور الكم .    المجداح  التغيير

ا وح "رؤية المدرسة ورسالتها"  قد كان  لصال  م  عدد سنوا  خدمتهم أكبر  د  مقابدح مد  
" كانددد  يأقدددح، و  ددد  المجدداح الثالددد  " ثقا دددة التغييددر التنظيمددد  واإلدار عدددد سدددنوا  خدددمتهم 

سنوا ( مقابح م  عدد سدنوا  خبدرتهم  94م   أكثرال روق لصال  م  عدد سنوا  خبرتهم )
و  دد  المجدداح الرابدد  " القدددوة الحسددنة" كاندد  ال ددروق لصددال  مدد  عدددد  ،سددنوا ( 3مدد   أقددح)

سدنوا (. و  3م   أقحابح م  عدد سنوا  خبرتهم )سنوا (  مق 94م   أكثرسنوا  خبرتهم )
سددنوا (  94مدد   أكثددرمدد  عدددد سددنوا  خبددرتهم ) صددال الكميددة" كاندد  ال ددروق ل درجددة دد  " ال
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عددد سدنوا  خبدرتهم   سدنوا (، و الدذي 3مد   أقدحمقابح كح م  الذي  عدد سنوا  خبدرتهم  )
 .بتكار العمم و عدم وجود  روق    مجاح : اإلبداع واال ،سنوا ( 94 – 3)م  

 ددد  متغيدددر التخصدددص الدراسددد   تبدددي  وجدددود  دددروق ذا  داللدددة إحصدددائية بدددي   أمدددا
متوسطا  تقدديرا  المعممدي  لدرجدة ممارسدة قدادة مددارس المرحمدة الثانويدة بمحا ظدة المخدواة 
إلدارة التغييدر تبعدا  لمتغيددر )التخصدص الدراسد  ( لصددال  تخصدص العمدوم الطبيعيددة  د  القدددوة 

 .لدرجة الكميةالحسنة ، ا
مرت د ،  المهدواةالمدارس الثانويدة  د  محا ظدة  قادةأ  مستو  اإلبداع اإلداري لد    تبي – 4

"  دد  المرتبددة ا ولدد   الطالقددة( حيدد  جددات مجدداح " 4.24حيدد  بمدد  المتوسددط الحسدداب  لدد  )
( ثددم مجدداح " 4.23" بمتوسددط حسدداب  ) المروندة( يميدد  مجدداح " 4.22بمتوسدط حسدداب  قدددر  )

بالمشدددكال  " بمتوسدددط  الحساسدددية(، و يميهمدددا مجددداح" 4.20" بمتوسدددط حسددداب  ) خددداطرةالم
 (4.33( ، و أخيرا  مجاح "ا صالة " بمتوسط حساب  )4.24حساب  )

ال توجد  روق ذا  داللة إحصائية بي  متوسط  تقديرا  المعممدي  لمسدتو  اإلبدداع لدد   -0
لمتغيدر )المؤهدح العممد  (، و  د  متغيدر  بعدا  ت قادة مدارس المرحمدة الثانويدة بمحا ظدة المخدواة

عدد سنوا  الخدمة  قد اتض  وجود  روق ذا  داللة إحصائية   : المجداح الثدان  " الطالقدة" 
   أكبر.وكان  ال روق لصال  الذي  عدد سنوا  خدمتهم 

 ددروق ذا  داللددة إحصددائية بددي   جددود دد  متغيددر )التخصددص الدراسدد (  تبددي  و  أمددا
ا  المعممددي  لمسددتو  اإلبددداع لددد  قددادة مدددارس المرحمددة الثانويددة بمحا ظددة متوسددطا  تقدددير 

المخددواة لصددال  تخصددص العمددوم الطبيعيددة  دد  ا صددالة ، المرونددة ، الحساسددية بالمشددكال ، 
 المخاطرة، الدرجة الكمية.

( بدي  جميد  4.49طردية دالة إحصدائيا  عندد مسدتو  )  ةتبي  وجود توجد عالقة ارتباطي – 3
 إدارة التغيير و درجتها الكمية و جمي  أبعاد اإلبداع اإلداري و درجت  الكمية. أبعاد

 توصيات الذراسة 
 الدراسة خمص  الدراسة إل  مجموعة م  التوصيا  أهميها: تائ ضوت ن   
جهدود إدارا  المددارس  د  إظهدار المزيدد مد  الحدرص عمد  تطدوير المنداخ المدرسد   زتعزي -

لتحسدددي  أدات المدرسدددة، ومراعددداة أهددددا   تربدددويمدددا  بكهميدددة التغييدددر الالدددداعم لمتغييدددر، واإلي
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المدرسددة عنددد اتخدداذ أي قددرار متعمددق بددالتغيير، ومراعدداة مددد  مناسددبة المددوائ  التنظيميددة مدد  
 متطمبا  التغيير، وتشجي  المعممي  عم  حح المشكال  الت  تواجههم    العمح.

القددرار التربددوي لعمميددة التغييددر  دد   وصددانع الحصددوح عمدد  دعددم واضددع  السياسددة التربويددة  -
المدددارس ، حيدد  إ  مسدداندتهم لجهددود التغييددر والتطددوير يضددم  لمتغييددر االسددتمرارية وتحقيددق 

 نتائ  أكثر  عالية.
عقد دورا  تدريبية لقدادة المددارس الثانويدة لمتددري  عمد  التغييدر وكي يدة إدارة هدذا التغييدر  -

 والخطوا  الالزمة لذل .
تعزيز نظم مشاركة العداممي   د  اإلدارة مد  خدالح مشداركة مختمد  ا  دراد الدذي  سديتكثرو   -

 دد   ناقشددتهمبددالتغيير  دد  تشددخيص مشددكال  المدرسددة ورسددم أهدددا  التغييددر والتخطدديط لدد  وم
 كي ية تن يذ التغيير ومراحح سير  مما يد عهم لمتحمس ل  وااللتزام بتن يذ  ومتابعت .

بتدو ير المعمومدا  الالزمدة  قدومصصة    مديريا  التربية و التعميم، لك  تمراكز متخ إنشات –
 لمتغيير و تكو  حاضنة لابداع اإلداري    المدارس.

جدو مدرسد    رالتككيد عم  ضدرورة االسدتمرار  د  تقدديم المبدادرا  وا  كدار الجديددة، وتدو ي -
يسددددهم  دددد  نشددددر ثقا ددددة اإلبددددداع، واالتصددددا  بالمرونددددة لصددددال  تحقيددددق التغييددددر المطمددددو ، 
والمسدداهمة  دد  تددذليح العقبددا  التدد  تعيددق تحقيددق التغييددر المنشددود، وتح يددز المعممددي  إلتقددا  

 .التكنولوجيا    تطوير التعميم وظي المنشود، وتقبح ا  كار المبتكرة وت ييرالعمح إلحدا  التغ
يج  مشداركة قدادة المددارس  د  المدؤتمرا  و النددوا  وورش العمدح، وذلد  لنقدح رؤيدتهم  –  

 اإلبداعية لمغير و إكتسا  خبرا  أخر .
 مكرتحات الذراسة

 ضهنا  ضرورة القتدرا  بعد أ ضوت ما توصح إلي  الباح  م  نتائ     دراست   إن  ير     
 :هاالمجاال  البحثية وم  أهم

ة حددوح تصددميم بددرام  تدريبيددة لتطددوير أدات قددادة المدددارس الثانويددة  دد  مجدداح إجددرات دراسدد -
 التغيير. دارةاإلبداع اإلداري و إ

إجرات مثدح هدذ  الدراسدة مد  وجهدة نظدر قدادة المددارس أن سدهم و مد  وجهدة نظدر مشدر    -
 اإلدارا  المدرسية.
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تائ  مد  نتدائ  هدذ  الدراسدة إجرات مثح هذ  الدراسة عم  مراحح تعميمية أخر  ، ومقارنة الن -
 عمد إجرات دراسا  مماثمة    مجاال  أخر  غير المجاال  الت  شممتها الدراسدة لمتعدر    -.

 أ  تخدم إدارة التغيير . مك جمي  المجاال  الت  ي
 تصور مقتر  إلدارة التغيير    المدارس الثانوية.  -
 ي.دور إدارة التغيير    تحقيق أهدا  التعميم الثانو  -

 عاملراج قائنة

 العربية راجع: املأواًل

المدارس الحكومية بمحا ظا   يريممارسة مد درجةم(. 8493سالم، دعات أحمد خميح ) أبو
غزة إلدارة التغيير وعالقتها بضغوط العمح لديهم. رسالة ماجستير غير منشورة، 

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
لوكالة  ةممارسة مديري المناطق التعميمية التابع درجةم(. 8490محمود ) امرسمو ، س أبو

بضغوط  قتهاالغو  بمحا ظا  غزة إلدارة التغيير م  وجهة نظر مرؤوسيهم وعال
 العمح لديهم. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

ورؤ     اإلدارة والقيادة التربوية بي  ا صالة والحداثة.  م اهيمم(. 8494العال، ليم  ) أبو
 عما : دار يا ا العممية لمنشر والتوزي .

اإلبداع اإلداري لد  رؤسات ا قسام    وزارة التربية  متطمبا م(. 8494س يا  ) بدر،
الموارد البشرية    ضوت االتجاها  المعاصرة. رسالة  ةبمحا ظا  غزة لتنمي لتعميموا

 ستير غير منشورة، جامعة ا زهر، غزة.ماج
مدير المدرسة إلدارة التغيير وعالقت  بااللتزام  ممارسةم(. 8490سمطا  سعود ) الثبيت ،

التنظيم  لممعممي  بالمدارس الثانوية بمحا ظة الطائ  م  وجهة نظر المعممي . 
مة، المممكة أم القر ، مكة المكر  عةرسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جام

 العربية السعودية.
م(. إدارة التغيير لد  مديري المدارس الثانوية    8494محمود خالد محمد ) الجرادا ،

(، عدد 90البحري ، مجمد ) ،العموم التربوية والن سية مجمةمنطقة حائح التعميمية. 
 .830 – 883(، ص 8)
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 لد ع اإلداري وأبرز معوقات  تطبيق عناصر اإلبدا واق م(. 8498مشعح مبار  ) الحارث ،
ماجستير غير منشورة. جامعة أم  رسالة   محا ظة جدة.  يةمديري المدارس الثانو 
 القر ، مكة المكرمة.

. عما : دار 9التغيير    المؤسسا  التربوية. ط إدارةم(. 8499را دة عمر ) الحريري،
 الثقا ة لمنشر والتوزي .

 االستراتيج     المنظومة المدرسية. عم ا ، دار ال كر. التخطيطم(. 8443را دة عمر ) الحريري،
مقتر  لتعزيز ممارسة مديري مدارس وكالة الغو   تصورم(. 8490أحمد سعيد ) الحشاش،

الدولية بمحا ظا  غزة لابداع اإلداري. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 
 اإلسالمية، غزة.

التغيير مدخح اقتصادي لمسيكولوجية اإلدارية  ةإدار م(. 8444أحمد ) حس م الخضيري،
 لمتعامح م  متغيرا  الحاضر. دمشق: دار الرضا لممعموما .

ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية     درجةم(. 8496محمود ) ةغاد خطاطبة،
محا ظة عجمو  لابداع اإلداري وعالقتها ب اعمية المعممي  م  وجهة نظرهم. رسالة 

 غير منشورة، جامعة جرش، ا رد . ماجستير
ممارسة القيادة الموزعة لد  مديري مدارس وكالة  درجةم(. 8493محمدد رج ، ) ربي ،

الغو     محا ظا  غزة وعالقتها باإلبداع اإلداري م  وجهة نظر معمميهم. رسالة 
 غزة. ا زهر، جامعةماجستير غير منشورة، 

مدارس  مديريكي  وعالقت  باإلبداع اإلداري لد  م(. التم8494يوس  إسماعيح ) الزامم ،
الجامعة  ة،غير منشور  اجستير   محا ظا  غزة. رسالة م الدوليةوكالة الغو  

 غزة. إلسالمية،ا
وعالقت  باإلبداع لد  مديري  ن عال الذكات اال  مستو م(. 8494ضي  اهلل سعيد ) الزهران ،

جامعة  ة،منشورة، كمية التربي غير تيرمدينة الطائ . رسالة ماجس    المدارس
 السعودية. بيةالباحة، المممكة العر 

 التربويالتغيير م  قبح مديري مراكز اإلشرا   ةقياد رسةمما واق (. م8441سعد ) الزهران ،
 .المكرمةجامعة أم القر ، مكة  ،غير منشورة تير. رسالة ماجسمةبمنطقة مكة المكر 
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 لعمومكمية ا ورة،غير منش جستيروالتغيير. رسالة ما مؤسسةال ثقا ةم(. 8440سميم ) سالم،
 جامعة الجزائر، الجزائر. التيسير،االقتصادية وعموم 

   تنمية مهارا  اإلبداع  ثرهاإدارة الوق  وأ ممارسةم(. 8442 هد عوض اهلل ) السمم ،
 ةالمقدسة. رسال العاصمةمديري مدارس المرحمة الثانوية بتعميم  د اإلداري ل

 مكة المكرمة. لقر ،غير منشورة، جامعة أم ا رستيماج
: الرياض. 4. طبداعاإل مباديتم(. 8443محمد أكرم ) عدلون ،طارق محمد وال السويدا ،

 لمنشر والتوزي . قرطبة
لد  مديري  يةبالمهارا  القياد وعالقت  دارياإل اإلبداعم(. 8496حسي  سالم ) الشاعر،

 الة. رسممي م  وجهة نظر المع ةغز  ظا بمحا  ةالغو  الدولي ةمدارس وكال
 . مسطي غير منشورة، جامعة ا زهر،  رماجستي

 تماعيةا سس الن سية واالج   دراسة  اإلبداعم(. 8441حنا  ) وزايد،عون   شاهي ،
 والتوزي . منشر. عما : دار الشروق لإلنسانيةلظاهرة اإلبداع ا لتربويةوا
)دراسة مسحية  ريالقيادية بمستو  اإلبداع اإلدا ماطا ن عالقةم(. 8444) ادحع الشقحات،

غير منشورة،  اجستير(. رسالة مياضالعامة لمجوازا  بالر  رية   المدي العاممي عم  
 .ديةجامعة ناي  لمعموم ا منية، السعو 

التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لد  مديري المدارس  إدارةم(. 8498منير حس  ) شقورة،
ماجستير غير منشورة،  رسالة. عممي غزة م  وجهة نظر الم    محا ظاالثانوية  

 غزة. ر،جامعة ا زه
 المستمرالسائدة و ق نظرية الخط  لقيادةا أنماطم(. 8443عم  ) محمدعبد اهلل  العامري،

. رسالة شةبمحا ظة بي بنا وال بني الثانوية لم مدارس   ال لتغييروعالقتها بإدارة ا
 جامعة أم القر ، مكة المكرمة. منشورة،ماجستير غير 

المدارس  يممارسة إدارة التغيير لد  مدير  واق م(. 8494ترك  دغيم محيس  ) العصيم ،
ماجستير غير  رسالة. بويي وجهة نظر المشر ي  التر  م الطائ   مدينةب يةالثانو 
 جامعة أم القر ، مكة المكرمة. شورة،من
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(، 4 ط. ) السموكية العموم    البح  إل  مدخحال(.  9080/8444. ) صال  العسا ،
 .العبيكا  مكتبة: الرياض

ومعوقا   قوما م  بي العالقةم(. 8493عم  عبد اهلل ) كم،أمينة عبد القادر والحا عم ،
جامعة السودا   ،االقتصادية ومالعم مجمةبالمؤسسا  السودانية.  دارياإلبداع اإل

 .912 – 936ص  تجارية،لمعموم والتكنولوجيا، كمية الدراسا  ال
تطوير اإلدارة المدرسية    إعداد  نام  اعمية بر  تقويمم(. 8444الدي ، من  مؤتم  ) عماد

منشورة، مركز الكتا   دكتورا المدرسة    ا رد  لقيادة التغيير. رسالة  يرمد
 عما . كاديم ،ا  

 : دار وائح.م ا . ع4   منظما  ا عماح. ط تنظيم ال السمو م(. 8443حمود سميما  )م العميا ،
العربية لمتنمية  لمنظمة: اةاإلبداع التنظيم . القاهر  إدارةم(. 8443حميم )  ر ع ال اعوري،

 اإلدارية. 
   التربويي   ادةلد  الق إلدارياإلبداع ا ممارسة درجةم(. 8490أحمد ) يدصال  سع مديس،

 لمممكةا الباحة،كمية التربية، جامعة  رة،ماجستير غير منشو  الةالباحة. رس طقةمن
 .عوديةالعربية الس

 محا ظةب ويةإدارة التغيير لد  مديري المدارس الثان واق (. م8496عبداهلل سعود ) المطيري،
. رسالة ماجستير غير منشورة، المعممي  تنظيم بااللتزام ال عالقتهاو   ح ر الباط

 .المكرمةجامعة أم القر ، مكة 
الثانوية العامة  مدرسةالذات  لم يدوالتجد اإلداري اإلبداعم(. 8442) مصط  عزة جالح  نصر،

 .لحدي : المكت  الجامع  اسكندرية. اإليجيةرؤية استرات
س الثانوية بمحا ظا  مديري المدار  لد التغيير  إدارة واق م(. 8442عيس  ) حمدأ الهبيح،

 .غزة المية،اإلس ةالجامع نشورة،ماجستير غير م رسالةالمعممي .  نظرغزة م  وجهة 
لد  مديرا   يباإلبداع اإلدار  وعالقتهاالذا   إدارةم(. 8494رجو  سمرا  ) الهذل ،

رسالة  ره ،م  وجهة نظ لمكرمةا بمكة لثانويةا مةمدارس المرح مما ومع اعدا ومس
 المكرمة. مكةغير منشورة، جامعة أم القر ،  رماجستي
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