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 واقع الرتبية اإلبداعية ملعلمي املدارس الثانوية احلكومية

  يف حمافظة الزرقاء

سوسو حممود اجملالي
(1)

 

 ـ82/8/8114تاريخ قبوله لمنشر:  ـ3/3/8113تاريخ تسمـ البحث: 
 

 ملخص

حافظػة التربية اإلبداعية لمعممي المدارس الثانويػة الحكوميػة فػي مهدفت الدراسة إلى الكشؼ عف واقع       
وتـ التأكد مػف دػدق ا وثبات ػا، ومػف  ( فقرة.82لتحقيؽ هدؼ الدراسة تـ تطوير استبانة مكونة مف ) الزرقاء،

أف واقػع التربيػة وأظ ػرت نتػا ا الدراسػة  ،( معمػـ ومعممػة011)ثـ تـ توزيع ا عمى عينة الدراسة المكونػة مػف 
مػف وه ػة نظػر أفػراد عينػة الدراسػة كانػت بدرهػة  اإلبداعية لدى معممي المرحمة الثانوية في محافظة الزرقػاء

الكميػة عمػى الدرهػة  (≥1.10α) وهود فروؽ ذات داللة إحدػا ية عنػد مسػتوى الداللػةوأظ رت النتا ا  مرتفعة،
لواقع التربية اإلبداعية تبعًا لمتغير الهنس ولدالح الذكور، كما أظ رت النتا ا عدـ وهػود فػروؽ ذات داللػة 

عمػػى الدرهػػة الكميػػة لواقػػع التربيػػة اإلبداعيػػة لػػدى معممػػي المرحمػػة  (≥1.10α) الداللػػة إحدػػا ية عنػػد مسػػتوى
لمتغيػػر الملهػػؿ العممػػي، وأودػػت الدراسػػة فػػي اػػوء تمػػؾ النتػػا ا قيػػاـ وزارة التربيػػة  الثانويػػة الحكوميػػة تبعػػاً 

 والتعميـ باختيار المديريف وفؽ معايير يكوف في ا تشهيع لمتربية اإلبداعية لممعمميف.
 .، محافظة الزرقاءالتربية اإلبداعية، معممي المدارس الثانويةالكممات المفتاحية: 

 
Abstract 

      The study aimed at finding out the reality of creative education for teachers in public 

secondary schools in zarqa governorate. To achieve the goal of the study, a questionnaire was 

developed consisting of (27) paragraphs and validity and reliability were confirmed. The study 

sample consisted of (300) teachers. The study results showed that the degree of appreciation 

and the reality of Creative Education for teachers in public secondary schools in zarqa 

governorate from the standpoint of the study sample was a high degree, the lack of significant 

differences statistical significance level (α≤0.05) on the total score of the reality of creative 

education according to gender in favor of males, and the results showed well in the absence of 

statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) on the total score of the 

degree and the reality of creative Education at the secondary school teachers government 

                                                 

 .باحثة (1)
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depending on the educational qualification variable. The study recommended that, in light of 

these results, the Ministry of Education’s selection of directors be in accordance with the 

standards which encourage creative education of teachers. 

Keywords: Creative Education, Secondary School Teachers, Zarqa Governorate. 
 

 .املكدمة
أف عمميػػة تنميػػة اإلبػػداع تبػػدأ مػػف مرحمػػة مػػا قبػػؿ المدرسػػة، أي مرحمػػة مػػا قبػػؿ التػػدريس فػػي المنػػزؿ        

إدراكػػه الحس ػػي مػف خػػاؿ الرعايػػة ا وليػة لمطفػػؿ تحػػت أنظػار والديبػػه بتحاطتػػه بمثيػرات تعمػػؿ عمػػى تنميػة 
مكانػػاتوالعقمػػي بتوظيػػؼ واسػػتغاؿ مػػا بالبي ػػة المحيطػػة بػػه طبيعيػػًا واهتما  عيػػًا ومػػا تزخػػر بػػه مػػف وسػػا ؿ وا 

 خاـ وغير خاـ، وبعض ا لعاب اإلدراكية، والتفاعؿ مع اآلخريف.
لذا اهتمت الدوؿ فػي الوقػت الحااػر اهتمامػًا كبيػرًا بتربيػة الطفػؿ العتبػارات كثيػرة من ػا العاقػة        

يمانػػًا من ػػا بػػأف مسػػتقبؿ ا مػػـ  يتوقػػؼ عمػػى بنػػاء أهيػػاؿ الطفولػػة الوثيقػػة بػػيف التنميػػة وتربيػػة الطفػػؿ، وا 
عدادهـ لمحياة المعادرة،  ف أي تنمية اقتدػادية واهتماعيػة البػد وأف ترتكػز عمػى أسػاس متػيف  مػف وا 

 (.ـ8110التنمية البشرية، فبدوف اإلنساف القادر عمى اإلبداع ال وهود  ي تنمية )حواشيف، 
ًا يػػرتبط عاػػويًا بالعديػػد مػػف العوامػػؿ المباشػػرة وتعػػد المدرسػػة نظامػػًا تربويػػًا وثقافيػػًا واهتماعيػػ       

وغيػػر المباشػػرة، ولمػػا كػػاف اإلنسػػاف يشػػكؿ المتغيػػر ا سػػاس فػػي هػػذا النظػػاـ، فػػتف مػػف الطبيعػػي أف يتػػأثر 
يقػػـو نهػػاح هػػذا النظػػاـ بنهػػاح العػػامميف فيػػه. وينظػػر إلػػى مػػدير المدرسػػة عمػػى أنػػه الػػركف ا سػػاس الػػذي 

مكانات ػػػا البشػػػرية، والماديػػػة، والموهػػػه، والمنسػػػؽ ل ػػػذ  عميػػػه كيػػػاف المدرسػػػة، والمحػػػرؾ لطاق ات ػػػا، وا 
الطاقات واإلمكانات لبموغ الغايات التربوية التي تسػعى المدرسػة إلػى تحقيق ػا، ف ػو اإلداري والقا ػد التربػوي 
 المعػيف لػادارة. كمػا أنػه الشػخص الػػذي انيطػت بػه م مػة ر اسػة هػػذ  الملسسػة وقيادت ػا مػف الناحيػة الرسػػمية

 (.8110لبدري، )ا
وبمػػا أف العندػػر البشػػري هػػو المػػادة ا ساسػػية  داء ا عمػػاؿ وتنفيػػذ  فػػي المنظمػػة، وهػػو ا دػػؿ        

تػوافر السػموؾ في نموها واستمرارها، وبما أف االبداع هو أحد الوسا ؿ الم مة ل ذا النمو واالسػتمرار، فػتف 
النمػو واالسػتمرار سػواء أكػاف هػذا النمػو قا مػًا  اإلبداعي لدى العػامميف يعػد عندػرًا فػاعًا فػي اػماف ذلػؾ

عمػػػػى دػػػػعيد العندػػػػر البشػػػػري أـ عمػػػػى مسػػػػتوى إبداعػػػػه فػػػػي ا داء. ذلػػػػؾ أف عمميػػػػة اإلبػػػػداع تعػػػػد مػػػػف 
المرتكػػػزات ا ساسػػػية فػػػي بنػػػاء المنظمػػػات اإلداريػػػة واالرتقػػػاء فػػػي مسػػػتوى ا داء في ػػػا، إذ تسػػػعى معظػػـػ 

 (.8111ؾ اإلبداعي لدى العامميف في ا )عربيات، المنظمات الناهحة دا مًا إلى تطوير السمو 
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ذ كػػاف اإلبػػداع مطموبػػًا فػػػي هميػػع الملسسػػات المهتمعيػػة فػػػا ولى البػػدء بالملسسػػات التربويػػػة         وا 
متمثمػػػة فػػػي المػػػدارس التػػػي تقػػػع عمػػػى عاتق ػػػا مسػػػلولية تربيػػػة وتعمػػػيـ وتأهيػػػؿ أبنػػػاء المهتمػػػع ليدػػػبحوا 

يهاد حموؿ  ي مشاكؿ قد تواه ه في المسػتقبؿ. فمػـ تعػد أعااء فعاليف يس موف في تنمية مهت مع، وا 
ا ساليب التقميدية في التعميـ وتمركز العممية التربوية حوؿ المعمـ الذي يمقف الطالب المعمومػة والكتػاب 
المدرسػة الممػػيء بالمعمومػػات التػي ت ػػتـ بػػالكـ ولػػيس الكيػؼ، والطالػػب الػػذي يسػتقبؿ المعمومػػة بػػدوف نقػػاش 

ولػيس مػف اع ب ا مناسبة إلخراج الهيؿ القػادر عمػى مسػايرة التغيػرات السػريعة هػدا فػي هػذا القػرف. أو اقتن
المنطؽ أف يطمػب مػف الطمبػة اإلبػداع واالبتكػار والمعمػـ نفسػه يفتقػد سػمة اإلبػداع والتميػز ففاقػد الشػيء 

ريس ووسػػا ؿ مبتكػػرة يعطيػػه، مػػف هنػػا أدػػبح المعمػـػ المبػػدع القػػادر عمػػى ابتكػػار أسػػاليب هديػػدة فػػي التػػدال 
طمبتػه لنقؿ المعمومة إلى الطالػب بأسػموب يهعمػه يقتنػع ويطبػؽ هػذ  المعمومػة فػي حياتػه اليوميػة، ويسػاعد 

عمى التفكير اإلبداعي هو الغايػة التػي مػف المفتػرض أف يسػعى ل ػا الهميػع مػف أهػؿ خمػؽ هيػؿ مبػدع 
 (.8110ومتميز )المفرهي، 

 
 :مشكلة الدراسة

ا داة ال امة التي تمكف المعمميف مف مواه ػة التحػديات المختمفػة، وتحويم ػا إلػى  يعد اإلبداع       
فرص ليتـ استغال ا، فالمقدرة عمى اإلبداع مف أهـ المتطمبات الواهب توافرها في ـ لتحمؿ مسلولية 

ون ـ القياـ با عماؿ الموكمة إلي ـ بكؿ يسر وسػ ولة، إذ يهػب تسػميط الاػوء عمػى المسػتوى اإلبػداعي، كػ
هـ الذيف يدنعوف القػرارات، ويرسػموف المسػتقبؿ، لػذلؾ البػد مػف ت ي ػة أفاػؿ الظػروؼ المناسػبة لابػداع 

اإلبػداع ودػوال إلػى زيػادة والتخمص مف العقبات التي تحوؿ دونه، وتحديد أفاؿ البدا ؿ المطموبة لػدعـ 
ة بػػتهراء هػػذ  الدراسػػة والتػػي قػػدرات المنظمػػة عمػػى مواه ػػة التغيػػرات المتاحقػػة. ا مػػر الػػذي سػػوغ لمباحثػػ

اإلبداعيػػة لػػدى يمكػف تمخيدػػ ا اشػػكاليت ا مػػف خػػاؿ اإلهابػة عػػف السػػلاؿ الػػر يس اآلتػػي: مػا واقػػع التربيػػة 
 معممي المدارس الثانوية الحكومية في ا ردف؟

 

 :هدف الدراسة وأسئلتها

الحكوميػػة، مػػدارس الثانويػػة هػػدفت هػػذ  الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى واقػػع التربيػػة اإلبداعيػػة لػػدى معممػػي ال       
 وذلؾ مف خاؿ اإلهابة عف ا س مة اآلتية:

 : ما واقع التربية اإلبداعية لدى معممػي المػدارس الثانويػة الحكوميػة فػي محافظػة الزرقػاء مػفالسؤال األول
 وه ة نظرهـ؟
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ربيػة الت ( لواقػع≥1.10α) : هؿ توهد فروؽ ذات داللػة إحدػا ية عنػد مسػتوى الداللػةالسؤال الثاني
 اإلبداعية لدى معممي المدارس الثانوية الحكومية تعزى لمتغيري )الهنس، والملهؿ العممي(؟

 

 :أهمية الدراسة

الحكوميػة، التربية اإلبداعية لمعممي المػدارس الثانويػة مواوع تكمف أهمية الدراسة في أن ا تتناوؿ        
 الدراسة مف الناحيتيف النظرية والعممية:تأتي أهمية وهي قاية م مة في مهاؿ اإلدارة المدرسية، و 

 

 :أواًل: األهمية النظرية لمدراسة
تتمثؿ أهمية الدراسة مف الناحية النظرية مف أهميػة النظريػات التػي سػيتـ الحدػوؿ عمي ػا مػف   

، وهػي الدراسػة ا ولػى لتربيػة اإلبداعيػة لمعممػي المػدارس الثانويػة الحكوميػةمدادرها والتػي تتعمػؽ با
 عمـ الباحثة، مما يشكؿ إاافة هديدة لممكتبة العربية. في حدود

 

 :ثانيًا: األهمية العممية
 تبرز أهمية الدراسة مف الناحية العممية مف إمكانية استفادة الف ات اآلتية من ا:       

مديرو المػدارس، وذلػؾ مػف خػاؿ تزويػدهـ بالتغذيػة الراهعػة عػف أهميػة التربيػة اإلبداعيػة فػي    -1
 ة.المدرس

إذ تكػػوف  المشػػرفوف التربويػػوف، وذلػػؾ مػػف خػػاؿ تحسػػيف عمميػػات اتخػػاذ القػػرارات، وتطػػويرهـ   -8
 عونًا ل ـ باتخاذ القرارات المناسبة لارتقاء بالعممية التعميمية التعميمة.

 تحسيف هودة المخرهات. المدرسة، وذلؾ مف خاؿ   -0
دراسػػػػة لقيػػػػاس دور المعممػػػػيف فػػػػي التربيػػػػة البػػػػاحثوف: وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػاؿ االسػػػػتفادة مػػػػف أداة ال   -2

 اإلبداعية وتنميت ا لدى الطمبة.
 

 :مصطلحات الدراسة

 تامنت هذ  الدراسة المدطمحات اآلتية:       
: هػػي عمميػػة تربويػػة ت ػػدؼ إلػػى تبدػػير الناشػػ يف بماهيػػة اإلبػػداع وبيػػاف أهميتػػه التربيةةة ادبداةيةةة

واه ػػة المشػػكات الدراسػػية التػػي يتعراػػوا ل ػػا واإلدػػرار واكتشػػاؼ أسػػاليبه والتػػدريب عمػػى ممارسػػته فػػي م
يهػاد حمػوؿ ل ػا وذلػؾ بتتبػاع خطػوات التفكيػر  اإلبػداعي مػع اػرورة عمى التددي ل ا وتحميم ا ونقػدها وا 

 (.04، صـ8118أبو العا، توافر عندر الهدة في الحموؿ التي تدموا إلي ا )
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التي يتعممون ا ا طفاؿ ومف خال ا التفكير بطػرؽ  : هي نتاج ا ساليب المبتكرةوتعرف إجرائيًا بأنه
 مبتكرة وغير تقميدية، وتقاس في هذ  الدراسة مف خاؿ استهابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى ا داة التػي

 أعدت ل ذا الغرض.
 

 :حدود الدراسة

الدراسػي عػاـ اقتدرت هذ  الدراسة عمى معممي المػدارس الثانويػة الحكوميػة فػي محافظػة الزرقػاء لم       
 (.ـ8113/  8112)
 

 :حمددات الدراسة

ومواػوعيت ـ تحددت نتا ا هذ  الدراسة بدرهة دػدؽ ا داة وثبات ػا، وبدقػة أفػراد عينػة الدراسػة        
 في استهابات ـ عف فقرات أداة الدراسة المستخدمة لهمع البيانات الازمة إلهراء الدراسة.

 
 :الدراسات الشابكة

اإلبداعيػػة الهػػزء عراػػًا لمدراسػات السػػابقة ذات العاقػػة بمواػػوع الدراسػة وهػػو التربيػػة  تاػمف هػػذا       
لدى معممي المدارس الثانوية الحكومية في ا ردف. وتـ عرا ا وفػؽ تسمسػؿ زمنػي مػف ا قػدـ إلػى 

 ا حدث، وذلؾ كاآلتي: 
إلبػداع فػي المػدارس دراسػة بعنػواف اسػتراتيهيات التغييػر وا ,Fuentes) 1441أهػرى فػونتس )       

المختمفػػة ثقافيػػًا  طفػػاؿ السادسػػة مػػف العمػػر، ركػػزت هػػذ  الدراسػػة عمػػى القيػػادة اإلداريػػة مػػف أهػػؿ تنميػػة 
اإلبػػػػػداع والتغييػػػػػر، مػػػػػف خػػػػػاؿ برنػػػػػاما خػػػػػاص طبػػػػػؽ عمػػػػػى عينػػػػػة مػػػػػف مػػػػػديري المػػػػػدارس ا مريكيػػػػػة 

وأوكاهومػػػػػػا،  ( بواليػػػػػػة أركنسػػػػػػاس، وتكسػػػػػػاس، ولويزيانػػػػػػا، ونيومكسػػػػػػيكو،011ومسػػػػػػاعدي ـ، بمغػػػػػػت )
واسػػػتخدمت في ػػػا المػػػن ا الودػػػفي الميػػػداني، وهمعػػػت بيانات ػػػا مػػػف خػػػاؿ المقػػػابات، واالسػػػتبيانات، 
والماحظػػات، وتكاممػػت في ػػا ا دوات مػػع بعاػػ ا الػػبعض مػػف أهػػؿ واػػع تدػػور عممػػي ي ػػدؼ إلػػى 

ت هػػذ  تحسػيف ا داء لػدى قيػػادات هػذ  المػػدارس، ومػا تشػػممه مػف مػػديريف تربػوييف ومسػػاعديف، وواػع
وأشػارت نتػا ا هػذ   .الدراسػة مهموعػة مػف التودػيات التػي يمكػف أف تفيػد هػذا المهػاؿ متػى عمػؿ ب ػا

مػف حيػث القيػادة  ،(≥1.10α)الدراسة إلى عدـ وهود فروؽ ذات داللة إحدا ية عند مسػتوى الداللػة 
 .اإلدارية مف أهؿ تنمية اإلبداع والتغيير تعزى إلى متغيرات الهنس والخبرة

 ارةػػػػػػدراسة هدفت إلى التعرؼ عمى قياس مدى تأثير م  (Cheong, 2003) رى شوينغػػػأهو         
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بداعػػه عمػػى مسػػتوى تحدػػيؿ الطالػػب الدراسػػي وتفوقػػه العممػػي، واسػػتخدـ الباحػػث المػػن ا  المػػدرس وا 
( 11221و) ( مػػدير مدرسػػة ابتدا يػػة،03( مدرسػػة ابتدا يػػة، و)18الودػػفي، وتكونػػت العينػػة مػػف )

( طالب مف الدؼ السادس في مدارس هونغ كونغ، وكانػت أهػـ النتػا ا إف إبػداع 21414معمـ و)
المدرس وم ارته تػرتبط بشػكؿ كبيػر فػي تحدػيؿ الطالػب العممػي وتفوقػه فكممػا كػاف المػدرس مبػدعا 
يداله المعمومة لمطالب كمما كاف الطالب متفوقػا فػي تحدػيمه العممػي،  ومبتكرا في طريقة تدريسه وا 

الطالػب لمفاهيمػه الذاتيػة وقدرتػه عمػى الػتحكـ بتدػرفاته سػواء داخػؿ  اع المدرس عمى بناءويلثر إبد
 المدرسة أو خاره ا، وأوهدت النتا ا عاقة بيف إبداع المدرس وحالة الطالب النفسية.

( دراسة هػدفت التعػرؼ إلػى أدوار المعممػيف فػي التربيػة اإلبداعيػة بمدرسػة 8110) وأهرى الخطيب       
وبيف، وقػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ المػػػن ا الودػػػفي التحميمػػػي، وتػػـػ مػػػف خالػػػه ودػػػؼ أدوار معممػػػيف الموهػػػ

( وأظ ػػرت 111الموهػػوبيف، وكانػػت عينػػة الدراسػػة معممػػي المرحمػػة الثانويػػة فػػي محافظػػات غػػزة وعػػددهـ )
دى المواهػػب والقػػدرات لػػالنتػػا ا تػػدني مسػػتوى فاعميػػة معمػـػ الموهػػوبيف مػػع طمبتػػه، وتػػدني مسػػتوى تنميػػة 

 الطمبة الموهوبيف.
عمػػى عينػػػة مػػف تاميػػػذ ، ( دراسػػة هػػػدفت إلػػى تنميػػػة القػػدرات اإلبداعيػػػة8110وأهػػرى البشػػػري )       

وقػد اكتفػى الباحػث ، ولتحقيؽ هدؼ الدراسة اسػتخدـ الباحػث المػن ا شػبه التهريبػي ،المرحمة المتوسطة
مدرسػػة تػػـ اختيارهػػا عشػػوا يا ( طالبػػا مػػف بػػيف عػػدة فدػػوؿ فػػي 80باالختيػػار العشػػوا ي لفدػػؿ كامػػؿ )

( طالبا عشوا يا كػذلؾ مػف 80)كمهموعة تهريبية( مف بيف مدارسا الرياض ثـ تـ اختيار فدؿ كامؿ )
ثػػـ طبػػؽ الباحػػث مقيػػاس الدراسػػة )اختبػػار تػػوراف( لمتفكيػػر  ،مدرسػػة أخػػرى ليكػػوف )مهموعػػة اػػابطة(

تهريبية فقػط لبرنػاما تنميػة القػدرات تعرات المهموعة ال االبتكاري: عمى المهموعتيف )قياس قبمي( ثـ
وبانت ػاء  ،أسابيع( بينما تركت المهموعة الاابطة تمارس نشاط ا المدرسػي المعتػاد 3اإلبداعية )لمدة 

فتػػرة التػػدريب لممهموعػػة التهريبيػػة طبػػؽ الباحػػث نفػػس االختبػػار السػػابؽ عمػػى هميػػع أفػػراد المهمػػوعتيف 
لػػى أف البرنػػاما التػػدريبي سػػاهـ فػػي تحسػػيف مسػػتوى أداء التهريبيػػة )اختبػػار بعػػدي( وأظ ػػرت النتػػا ا إ

 أفراد المهموعة التهريبية في قدرة التفاديؿ مقارنة بأداء المهموعة الاابطة.
( دراسة هدفت إلى الكشؼ عف القدرات اإلبداعية التي ,Jackson 8111وأهرى هاكسوف )       

يـ العػالي حتػى يتمكنػوا مػف تطػوير وتقيػيـ يهب أف يمتمك ا ا كاديميوف العامموف في ملسسػات التعمػ
إبػػداعات ـ فػػي هػػذ  الملسسػػات فػػي المممكػػة المتحػػدة، واسػػتخدـ الباحػػث المػػن ا الودػػفي، إذ تكونػػت 

( عاػػو هي ػػة تػػدريس، واسػػتخدـ االسػػتبانة كػػأداة لهمػػع البيانات،وأشػػارت النتػػا ا إلػػى 01العينػػة مػػف)
ي: القػدرة التحميميػة وينػدرج تحت ػا التحميػؿ والتقيػيـ حاهة ا كاديمييف إلى ثاثة أنواع مف القدرات وهػ
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 والتقرير والمقارنة، والقدرات العممية والتػي ينػدرج تحت ػا التطبيػؽ، والتنفيػذ، والقػدرات اإلبداعيػة وتتاػمف
 التخيؿ، والتركيب، والربط واالكتشاؼ، واالبتكار، والتكيؼ.

االهتماعيػة رفػة وه ػة نظػر معممػي الدراسػات هػدفت إلػى مع دراسة( Salvin, 2007) وأهرى سمفف       
لممرحمػػة الثانويػػة فػػي واليػػة كاليفورنيػػا ا مريكيػػة مػػف تطبيػػؽ م ػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي، حيػػث اختيػػر 

( معمما بالطريقة العشػوا ية، ولػوحظ مػدى تمكػن ـ مػف تػدريس م ػارات التفكيػر اإلبػداعي، واسػتخدمت 01)
عػػف طريػػؽ داخػػؿ حهػػرات الدراسػػة ماحظػػة غيػػر مباشػػرة،  الدراسػػة سػػهؿ مػػف خال ػػا سػػموؾ المعممػػيف

 تسهيؿ أداء المعمميف به از فيديو، وأظ رت نتا ا الدراسة تدني مستوى استخداـ اسػتراتيهيات التفكيػر
 اإلبداعي مف قبؿ المعمميف.

فػي  ( دراسة هدفت إلى التعرؼ إلى دور اإلدارة المدرسية فػي تنميػة اإلبػداع8113وأهرت بمواني )       
وسػػمفيت( كمػػا سػػعت  ،وطوبػػاس ،وهنػػيف ،وقمقيميػػة ،وطػػولكـر ،المػػدارس الحكوميػػة فػػي محافظػػات )نػػابمس

 ،إلى معرفة دور اإلدارة المدرسية في تنميػة اإلبػداع مػف وه ػة نظػر المػديريف بػاختاؼ متغيػرات )الهػنس
كونػت عينػة الدراسػة ومكاف العمؿ( وقػد ت ،والتخدص في البكالوريوس ،وسنوات الخدمة ،والملهؿ العممي

وقػػد قامػػت  ،وتػـػ اسػػتخداـ المػػن ا الودػػفي لهمػػع البيانػػات مػػف عينػػة الدراسػػة ،( مػػديرا ومػػديرة810مػػف )
باإلاػػافة إلػػى سػػلاليف إنشػػا ييف تػـػ توزيع ػػا عمػػى عينػػة  ،( سػػلاؿ04الباحثػػة بتعػػداد اسػػتبانة تكونػػت مػػف )

في المدارس الحكوميػة فػي محافظػات الشػماؿ الدراسة لمتعرؼ إلى دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع 
وقد تودمت الدراسة إلى عدة نتػا ا مػف أهم ػا: أف مهػاؿ المنػاها التعميميػة فػي تنميػة اإلبػداع  ،ومعيقات ا

 كاف متوسطا، وعدـ وهود فروؽ لهميع متغيرات الدراسة.
ح لتطػػػوير برنػػػاما تػػػدريبي مقتػػػر أثػػػر  ( دراسػػػة هػػػدفت التعػػػرؼ عمػػػى8112) وأهػػػرت العػػػامري       

طبقػت الدراسػة  ،بعض القدرات اإلبداعية الخادة )الحركية( لدى تاميػذ الدػؼ الخػامس االبتػدا ي
وأظ ػرت  ،إذا استخدمت الباحثػة المػن ا التهريبػي ،عمى طاب الدؼ الخامس في مدرسة العرفاف

 ،لتغمب المشاكؿالنتا ا وهود فروؽ ذات داللة إحدا ية في القدرات اإلبداعية الثاثة )القدرة عمى ا
وكانت مػف أهػـ  ،التركيز( بيف المهموعتيف التهريبية والاابطة ولدالح االختبارات البعدية ،التخيؿ

 التوديات في هذ  الدراسة هي العمؿ عمى استخداـ أساليب هديدة ومبتكرة في درس التربيػة الريااػية
 لتطوير اإلبداع. 

  
 :ية منهاممخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحال

 مف واستفادتبمواوع الدراسة.  الدراسات السابقة أن ا زادت وعي ااستفادت الباحثة مف عرض         



 سوسو اجملالي ........................................................................................... ع الرتبية اإلبداعية ملعلمي املدارس الثانويةواق

 

 

                                                                                 (108)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

أدوات الدراسات السابقة في تطوير أداة الدراسة الحالية، وكذلؾ بمقارنة نتا ا هذ  الدراسات السابقة 
 مع نتا ا دراست ا الحالية.

الدراسػػػػات السػػػػابقة بتناول ػػػػا مواػػػػوع التربيػػػػة اإلبداعيػػػػة فػػػػي  وتتشػػػػابه هػػػػذ  الدراسػػػػة هز يػػػػا مػػػػع       
المدارس، مع اختاؼ مهتمع الدراسة التي تمثمت في هذ  الدراسة بمعممي المرحمة الثانوية. ومػا يميػز 

اإلبداعيػة هذ  الدراسة أن  ا قد تكػوف  مػف الدراسػات القميمػة التػي بحثػت فػي مواػوع معرفػة واقػع التربيػة 
 كومية وهو مواوع لـ تتطرؽ له الدراسات السابقة.في المدارس الح

 

 :الطريكة واإلجراءات

 .تـ استخداـ المن ا المسحي الودفي لتحقيؽ أهداؼ الدراسة       
 

 :جمتمع الدراسة

 تكوف مهتمع الدراسة مػف هميػع معممػي المرحمػة الثانويػة فػي محافظػة الزرقػاء والبػالغ عػددهـ       
 ( توزيع أفراد مهتمع الدراسة وفؽ لمتغيرات الدراسة:1) يف الهدوؿ( معمـ ومعممة. ويب1811)
 

 ( 1) الجدول
 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيراتها

 العدد الفئة المتغير
 
 الهنس

 028 ذكور
 133 إناث

 1811 المهموع
 

 الملهؿ العممي
 440 بكالوريوس

 812 فوؽ البكالوريوس
 1811 المهموع

 

 .(ـ8113التربية والتعميـ، )المددر: وزارة 

 
 :عيهة الدراسة

محافظػػة تـػ اختيػار عينػة عشػوا ية بسػػيطة ممثمػة لمهتمػع الدراسػة مػف معممػػي المرحمػة الثانويػة فػي        
 لمتغيرات ا.( توزع أفراد عينة الدراسة وفؽ 8) ( معمـ ومعممة، ويواح الهدوؿ011الزرقاء والبالغ عددهـ )
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 (2) الجدول
 نة الدراسة حسب المتغيرات الجنس والمؤهل العمميأفراد ةيتوزع 
 العدد الفئة المتغير
 
 الهنس

 40 ذكور
 812 إناث

 011 المهموع
 

 الملهؿ العممي
 820 بكالوريوس

 02 فوؽ البكالوريوس
 011 المهموع

 

 :أداة الدراسة
انة( الخادػة وذلػؾ لتعػرؼ لتحقيؽ أهداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطوير أداة الدراسػة )االسػتب       
، وتػـ بواسػطت ا التربيػة اإلبداعيػة لمعممػي المػدارس الثانويػة الحكوميػة فػي محافظػة الزرقػاءواقػع إلى 

، التربية اإلبداعية لمعممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاءواقع همع المعمومات عف 
عدادها في دورت ا ا ولي ة، وبعد التحكيـ تكونت أداة الدراسة بدورت ا وتـ دياغة فقرات ا داة، وا 

(، 4وعدد فقراتػه )الدفات الشخدية ( فقرة موزعة عمى خمسة مهاالت، وهي: مهاؿ 82الن ا ية )
وعػدد (، المهػاؿ اإلبػداعي 0وعػدد فقراتػه )العاقػات االهتماعيػة (، مهاؿ 0فقراته ) المهاؿ اإلداري وعدد

 (. 2قراته )(، المهاؿ التقويمي وعدد ف1فقراته )
واعتمدت الباحثػة فػي الدراسػة الحاليػة عمػى سػمـ ليكػرت الخماسػي لتدػحيح أداة الدراسػة، بتعطػاء كػؿ        

(، وهػي تمثػؿ ، نػادراً ، قمػياً ، معظـػ ا حيػاف، أحيانػاً فقرة مف فقراته درهة واحدة مف بيف درهاته الخمس )دا ماً 
 اعتماد المقياس اآلتي  غراض تحميؿ النتا ا:( عمى الترتيب، ومف ثـ تـ 1، 8، 0، 2، 0رقميا )
 .درهة منخفاة 8.00-1مف 
 .درهة متوسطة 0.12-8.02مف 
 .ةدرهة مرتفع 0-0.13مف

 :اآلتيةوقد تـ احتساب المقياس مف خاؿ استخداـ المعادلة        
 (1الحد ا دنى لممقياس ) -( 0الحد ا عمى لممقياس )

 = 
0-1 

  =1.00 
(0) 0 



 سوسو اجملالي ........................................................................................... ع الرتبية اإلبداعية ملعلمي املدارس الثانويةواق

 

 

                                                                                 (110)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 إلى ن اية كؿ ف ة.( 1.00) ـ إاافة الهوابومف ث
  

 :صدق األداة

لمتحقؽ مف ددؽ أداة الدراسة تـ اعتماد طريقة ددؽ المحتػوى، إذ تـػ عػرض االسػتبانة بدػورت ا        
يحممػوف درهػة ( محكمػيف مػف أسػاتذة الهامعػات الخبػراء ممػف 11( فقػرة عمػى )01ا ولية والمكونػة مػف )

 دارة التربوية وأدوؿ التربية مػف الهامعػة ا ردنيػة، وهامعػة اليرمػوؾ، وهامعػةالدكتورا  في تخددات اإل
ال اشػػمية وهامعػػة ملتػػة، إذ طمػػب مػػن ـ قػػراءة بنػػود فقػػرات االسػػتبانة، مػػف اهػػؿ إبػػداء  را  ػـػ وممحوظػػات ـ 

الػذي واػعت فيػه. حوؿ مدى سامة الفقرات مف حيث واوح ا، ودياغت ا المغويػة، وانتما  ػا لممهػاؿ 
اافة الفقرات المقترحة مف قبػؿ المحكمػيف،  وقد قامت الباحثة با خذ بهميع الماحظات، وتعديؿ وا 

 ( فقرة.82حتى خرهت أداة الدراسة بدورت ا الن ا ية إذ تكونت مف )
 

 :ثبات األداة
ثبػات استخدمت الباحثة معامػؿ االتسػاؽ الػداخمي حسػب معادلػة كرونبػاخ ألفػا، السػتخراج درهػة        
 ( معامات الثبات لمهاالت الدراسة، وهي كاآلتي:0) الدراسة حسب المهاالت، ويبيف الهدوؿأداة 

 
 (3جدول )

 قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل مجال
 االتساق الداخمي المجال

 1.40 الدفات الشخديةمهاؿ 
 1.41 المهاؿ اإلداري

 1.34 العاقات االهتماعيةمهاؿ 
 1.40 المهاؿ اإلبداعي
 1.41 المهاؿ التقويمي

 

( وتعػػػد هػػػذ  المعػػػامات مقبولػػػة  غػػػراض الدراسػػػة، 1.34وقػػػد زادت معػػػامات الثبػػػات عػػػف )       
 ويمكف االعتماد عمي ا في تفسير النتا ا الواردة عن ا.
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 :نتائج الدراسة ومهاقشتها

 عرض النتا ا المتعمقة بالسلاؿ ا وؿ:       
لاهابػػػة عػػػف سػػػلاؿ: امػػػا واقػػػع التربيػػػة اإلبداعيػػػة لػػػدى معممػػػي المػػػدارس الثانويػػػة الحكوميػػػة فػػػي        

محافظػػة الزرقػػاء مػػف وه ػػة نظػػرهـ؟ا تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية، واالنحرافػػات المعياريػػة لهميػػع 
ة، لكػػؿ مهػػاالت االسػػتبانة، والتػػي تقػػيس واقػػع التربيػػة اإلبداعيػػة لػػدى معممػػي المػػدارس الثانويػػة الحكوميػػ

 ( تبيف نتا ا ذلؾ. وعمى النحو اآلتي:4، 3، 2، 1، 0، 2مهاؿ ولكؿ فقرة، والهداوؿ )
 

 :المجاالت
 (4) جدول

  المدارس الثانوية الحكوميةالتربية ادبداةية في واقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
 مرتبة تنازليًا حسب المجاالت

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم
 مرتفعة 1 1.02 2.11 الدفات الشخدية لمعمـ المدرسة 1
 مرتفعة 8 1.02 2.12 العاقات االهتماعية 0
 مرتفعة 0 1.21 0.44 المهاؿ اإلداري 8
 مرتفعة 2 1.42 0.21 المهاؿ اإلبداعي 2
 متوسطة 0 1.34 0.01 المهاؿ التقويمي 0

 مرتفعة --- 1.12 0.12 المهموع الكمي
 

( أف درهة تقدير واقػع التربيػة اإلبداعيػة لػدى معممػي 2يتبيف مف النتا ا المواحة بالهدوؿ )       
المػػدارس الثانويػػة الحكوميػػة فػػي تربيػػة محافظػػة الزرقػػاء مػػف وه ػػة نظػػر أفػػراد عينػػة الدراسػػة هػػاءت 

( وهػي قيمػة اقػؿ مػف الواحػد .12)وبانحراؼ معيػاري  (0.12) بدرهة مرتفعة، إذ بمغ المتوسط العاـ
المػدارس لواقػع التربيػة اإلبداعيػة لػدى معممػي دحيح، مما يعني تهانس أفراد مهتمع الدراسة في تقديرهـ 

  .الثانوية الحكومية في تربية محافظة الزرقاء
، فقػد يػةالحكومواقع التربية اإلبداعية لدى معممي المدارس الثانويػة ولموقوؼ بدورة تفديمية عمى        

 تـ تناول ا حسب مهاالت االستبانة، وعمى النحو اآلتي:
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 :المجال األول: مجال الصفات الشخصية
 

 (5جدول )
 المتعمقة بمجال الصفات الشخصية  فقراتمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 1.00 2.30 يوهد لديه مدداقية في التعامؿ مع الطمبة 1
 مرتفعة 8 1.01 2.12 يتعامؿ مع أولياء ا مور بطريقة لبقة 8
 مرتفعة 8 1.01 2.12 ينمي لدى الطمبة االعتزاز واالفتخار بمباد  ـ في المدرسة 0
 مرتفعة 2 1.10 2.01 يتحمى بالدبر في إنهاز م امه 2
 مرتفعة 2 1.10 2.01 يظ ر المرونة في عممه 4
 مرتفعة 1 1.31 2.02 يتحكـ بمشاعر  عند حدوث تهاوزات غير مقدودة مف الطمبة 3
 مرتفعة 2 1.12 2.13 ي تـ بمظ ر  ولباسه اليومي 1
 مرتفعة 3 1.21 2.10 يتقبؿ النقد مف المدير في المدرسة 0
 مرتفعة 4 1.01 2.11 ظا فه بكؿ شفافيةيقـو بتنهاز و  2

 مرتفعة --- 1.02 2.11 المجال الكمي
 

أف واقػػػع التربيػػػة اإلبداعيػػػة فػػػي مهػػػاؿ الدػػػفات ( 0) مػػػف النتػػػا ا المواػػػحة فػػػي الهػػػدوؿيبػػػيف        
( وهي قيمة اقؿ مػف .02( وانحراؼ معياري )2.11الشخدية، هاء بدرهة مرتفعة وبمتوسط حسابي )

معممػي واقػع التربيػة اإلبداعيػة لػدى تقػديرهـ لما يعني تهانس أفراد مهتمػع الدراسػة فػي الواحد دحيح م
 .الدفات الشخدية، في مهاؿ المدارس الثانوية الحكومية

واقع التربية اإلبداعية لمهاؿ الدػفات وفيما يتعمؽ بترتيب كؿ عبارة مف العبارات الدالة عمى        
 درهػػػػة تقػػػػدير مرتفعػػػػة، إذ تراوحػػػػت متوسػػػػاطات ا الحسػػػػابيةفقػػػػد هػػػػاءت هميػػػػع العبػػػػارات ب الشخدػػػػية

 يوهد لديه مدداقية في التعامؿ مع الطمبة اوالتي تنص عمى ( 1) ةهاءت الفقر و  .(2.11-2.30)
الدػدؽ تػاج عمػى رأس المعمػـ، إذا فقػد  وعػي المعمػـ عمػى أف  ا بالرتبة ا ولى، وقد يعػزى ذلػؾ إلػى
ي ـ مف معمومات؛  ف الطالب في الغالب يتقبػؿ مػف معممػه كػؿ فقد ثقة الناس بعممه، وبما يمميه عم

ما يقوله، فتذا باَف لمطاب كذب معمم ـ في بعض ا مور، فػتف ذلػؾ يػنعكس عميػه مباشػرة، ويػلدي 
بانهاز  يقـواوالتي تنص عمى ( 2)وهاءت بالرتبة ا خيرة الفقرة ، ذلؾ إلى سقوطه مف أعيف طابه
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زى ذلؾ قمة الشفافية والواوح في معظـ ا عماؿ التي تقػـو ب ػا اإلرادة ا. وقد يعوظا فه بكؿ شفافية
وذلػػؾ لعػػدـ تػػوفر المحفػػزات الكافيػػة لمقيػػاـ المسػػتحكمة لمعمػػؿ، ممػػا يػػلثر عمػػى أداء وانهػػاز المعمػػـ، 

إاػافية بأعمال ـ بشفافية وعمى أتـػ وهػه ودػعوبة المعيشػة؛ وذلػؾ الف اغمػب المعممػوف يقومػوف بأعمػاؿ 
 ء مف عمم ـ الرسمي، مما يلثر عمى أدا  ـ.بعد االنت ا

 
 :المجال الثاني: مجال ادداري

المعياريػػة، لبيػػاف درهػػة تقػػدير فقػػرات هػػذا المهػػاؿ تػـػ اسػػتخداـ المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات        
 ( يبيف ذلؾ.1والهدوؿ )

 

 (6الجدول )
 بمجال ادداري المتعمقة  فقراتمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

0 
يواػػػػػح المعمػػػػػـ مبػػػػػاد  التخطػػػػػيط الهيػػػػػد المػػػػػدروس 

 لمواه ة الموقؼ التعميمي بثقة وفعالية
 مرتفعة 1 1.00 2.31

8 
ب ػػػا فػػػي يمتػػػـز بتطبيػػػؽ القػػػوانيف وا نظمػػػة المعمػػػوؿ 

 المدرسة
 مرتفعة 8 1.18 2.12

 مرتفعة 0 1.31 2.11 يدير الدؼ بأسموب ديمقراطي  2
 مرتفعة 2 1.23 0.40 ي يئ المناخ الدفي الما ـ لزيادة فعالية أداء الطمبة 0
 مرتفعة 0 1.22 0.13 يمتـز بتطبيؽ النظاـ في المدرسة 1

 مرتفعة --- 1.21 0.44 المجال الكمي
 

أف واقع التربيػة اإلبداعيػة لممهػاؿ اإلداري، هػاء ( 1) مف النتا ا المواحة في الهدوؿبيف يت       
دػػحيح ( وهػػي قيمػػة أقػػؿ مػػف الواحػػد .21( وانحػػراؼ معيػػاري )0.44بدرهػػة مرتفعػػة وبمتوسػػط حسػػابي )

واقػػع التربيػػة اإلبداعيػػة لػػدى معممػػي المػػدارس الثانويػػة لممػػا يعنػػي تهػػانس أفػػراد مهتمػػع الدراسػػة فػػي 
 .اإلداري، في مهاؿ لحكوميةا

 واقع التربية اإلبداعية لممهػاؿ اإلداريوفيما يتعمؽ بترتيب كؿ عبارة مف العبارات الدالة عمى        
. (2.31-0.13) فقد هاءت هميع العبارات بدرهة تقػدير مرتفعػة، إذ تراوحػت متوسػطات ا الحسػابية
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التخطػػػيط الهيػػػد المػػػدروس لمواه ػػػة  يواػػػح المعمػػػـ مبػػػاد اوالتػػػي تػػػنص عمػػػى ( 0) ةهػػػاءت الفقػػػر و 
مػع  ا بالرتبة ا ولى، بػأف المعممػيف والمعممػات لػدي ـ المقػدرة والميونػة لمتعامػؿالموقؼ التعميمي بثقة وفعالية

المواقؼ التعميمية التي تواه  ـ وكذلؾ التعامػؿ مػع الطمبػة والقاػاء عمػى مشػاكم ـ كػون ـ كػانوا هػـ 
يمتػـز  اوالتػي تػنص عمػى ( 1)وهػاءت بالرتبػة ا خيػرة الفقػرة ـ، أساسػا فػي يػـو مػف ا يػاـ طمبػة مػثم 

ا. وقػد يعػزى ذلػػؾ إلػى أف االلتػزاـ با نظمػة والقػػوانيف يبعػث فػي نفوسػػ ـ بتطبيػؽ النظػاـ فػي المدرسػػة
 المقدرة عمى العمؿ امف اوابط معينة مما يلدي إلى الشعور بالثقة بعدالة والمساواة.

 
 :تماةيةالعالقات االجالمجال الثالث: 

المعياريػػة، لبيػػاف درهػػة تقػػدير فقػػرات هػػذا المهػػاؿ تػـػ اسػػتخداـ المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات         
 ( يبيف ذلؾ.2والهدوؿ )

 

 (7الجدول )
 العالقات االجتماةيةالمتعمقة بمجال  فقراتمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 يةمرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحساب

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1 
يحػػرص عمػػى العاقػػات االهتماعيػػة مػػع الطمبػػة داخػػؿ 

 المدرسة
 مرتفعة 1 1.01 2.18

 مرتفعة 8 1.00 2.01 يساعد الطمبة عمى حؿ مشاكم ـ االهتماعية 0

8 
يشارؾ الطمبة بالمناسبات االهتماعية العامػة بالمواسػاة 

 و الت ن ةأ
 مرتفعة 0 1.11 2.00

 مرتفعة --- 1.11 2.12 المجال الكمي
 

العاقػػػػػات أف واقػػػػػع التربيػػػػػة اإلبداعيػػػػػة لمهػػػػػاؿ ( 2) مػػػػػف النتػػػػػا ا المواػػػػػحة فػػػػػي الهػػػػػدوؿيبػػػػػيف        
مػف ( وهػي قيمػة اقػؿ .11( وانحػراؼ معيػاري )2.12، هاء بدرهة مرتفعة وبمتوسػط حسػابي )االهتماعية

، فػي مهػاؿ واقع التربيػة اإلبداعيػةتقديرهـ عني تهانس أفراد مهتمع الدراسة في الواحد دحيح مما ي
 .العاقات االهتماعية

العاقػػات لمهػػاؿ واقػػع التربيػػة اإلبداعيػػة وفيمػػا يتعمػػؽ بترتيػػب كػػؿ عبػػارة مػػف العبػػارات الدالػػة عمػػى        
-2.00) وسػػاطات ا الحسػػابية، إذ تراوحػػت متمرتفعػػةفقػػد هػػاءت هميػػع العبػػارات بدرهػػة تقػػدير  االهتماعيػة
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الطمبػػػة داخػػػؿ يحػػػرص عمػػػى العاقػػػات االهتماعيػػػة مػػػع اوالتػػػي تػػػنص عمػػػى ( 1) ةهػػػاءت الفقػػػر و  .(2.18
يشػارؾ الطمبػة بالمناسػبات اوالتػي تػنص عمػى ( 8)وبالرتبػة ا خيػرة هػاءت الفقػرة  ا بالرتبة ا ولػى،المدرسة

ؾ إلػى انػه ال مػانع لػدى المعمـػ مػف مشػاركة التاميػذ ا. وقد يعزى ذلاالهتماعية العامة بالمواساة أو الت ن ة
مػػػف الخطػػػأ إهمػػػاؿ الهانػػػب الشخدػػػي لمطمبػػػة فػػػي هػػػذ  اهتماعيػػػا داخػػػؿ أسػػػوار المدرسػػػة  نػػػه يعػػػي انػػػه 

العاقػػة، الف وهػػود هكػػذا عاقػػة ترفػػع مػػف مقػػدرة كػػؿ طالػػب عمػػى تقػػديـ أفاػػؿ مػػا لديػػه، فػػتف الملسسػػات 
ـ واحػػػد ال يأخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار هػػػذ  االختافػػػات ويعػػػد تبػػػذؿ ه ػػػوًدا ماػػػاعفة فػػػي محاولػػػة فػػػرض نظػػػا

ولكػػف  .اإلنسػػاف مهػػرد  لػػة يهػػب عمي ػػا أف تطب ػػؽ مػػا نطمبػػه من ػػا، وكنتيهػػة لػػذلؾ، ال تدػػؿ  يػػة نتيهػػة
   خارج أسوار المدرسة فقد يرى المعمـ باف ذلؾ ليس مف م امه ويأخذ مف وقته وه د .

 
 :المجال الرابع: مجال ادبداةي

المعياريػػة، اف درهػػة تقػػدير فقػػرات هػػذا المهػػاؿ تػـػ اسػػتخداـ المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات لبيػػ       
 ( يبيف ذلؾ.3والهدوؿ )

 (8الجدول )
مرتبة تنازليًا حسب المتعمقة بالمجال ادبداةي  فقراتمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 ابيالحس
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

2 
يبػػذؿ المعمػػـ اله ػػػد الكػػافي إلنهػػاز الم مػػػات الوظيفيػػة فػػػي 

 الوقت المحدد
 مرتفعة 1 1.12 2.12

.40 0.43 يقـو المعمـ بتأدية ا عماؿ بكفاءة عالية 1  مرتفعة 8 
 عةمرتف 0 1.02 0.33 يدرؾ المعمـ القوانيف والموا ح المعموؿ ب ا في المدرسة 1
 مرتفعة 2 1.14 0.21 يحفظ المعمـ الطمبة الهدد ويتابع ـ 0
 متوسطة 0 1.82 0.11 يشهع الطمبة عمى التفكير االبداعي داخؿ المدرسة 0
 متوسطة 1 1.211 0.23 يقـو المعمـ بتنظيـ البي ة الدفية 8

.42 0.21 المجال الكمي  مرتفعة --- 
 

أف واقػع التربيػة اإلبداعيػة بالمهػاؿ اإلبػداعي، هػاء  (3) مف النتػا ا المواػحة فػي الهػدوؿيبيف        
( وهي قيمة اقؿ مف الواحد دػحيح .42( وانحراؼ معياري )0.21بدرهة متوسطة وبمتوسط حسابي )

 .اإلبداعيفي مهاؿ  لواقع التربية اإلبداعيةتقديرهـ مما يعني تهانس أفراد مهتمع الدراسة في 
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 اإلبػداعيلمهػاؿ واقػع التربيػة اإلبداعيػة ف العبػارات الدالػة عمػى وفيما يتعمؽ بترتيب كػؿ عبػارة مػ       
المعمػـ اله ػد يبػذؿ اوالتػي تػنص عمػى ( 2) ةهػاءت الفقػر و  .(2.12-0.23) تراوح متوسطاته الحسابية

وهػاءت بالرتبػة ا خيػرة الفقػػرة ا بالرتبػة ا ولػى، الكػافي إلنهػاز الم مػات الوظيفيػة فػي الوقػت المحػػدد
شػعور المعممػيف بالمسػلولية ا. وقد يعزى ذلؾ إلػى يقـو المعمـ بتنظيـ البي ة الدفيةاى والتي تنص عم( 8)

، ممػػا يػػلدي إلػػى تقػػبم ـ لمػػا تمميػػه عمػػي ـ وظيفػػت ـ مػػف واهبػػات وم ػػاـ  وكػػذلؾ ، ومسػػلولياتتهػػا  عمم ػـػ
 تنظيـ البي ة الدفية.

 
 :المجال الخامس: مجال التقويمي

المعياريػة، لمهػاؿ تػـ اسػتخداـ المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات لبياف درهة تقدير فقػرات هػذا ا       
 ( يبيف ذلؾ.4والهدوؿ )

 

 (9الجدول )
 المتعمقة بمجال التقويمي  فقراتمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
الر
المتوسط  الفقرات قم

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة تبةالر  المعياري

1 
يقػػيـ المعمػػـ أداء الطمبػػة فػػي المدرسػػة لتحديػػد هوانػػب القػػوة 

 والاعؼ لدي ـ
 مرتفعة 1 1.40 2.80

 مرتفعة 8 1.38 0.31 يقـو المعمـ في تحديد الوسا ؿ التعميمية الحديثة 2
 مرتفعة 0 1.01 0.21 ينسؽ المعمـ مع المدير باستمرار لمتابعة العممية التعميمية 0
 متوسطة 2 1.24 0.28 المعمـ الطمبة لقياس قدرات ـ وم ارات ـ التعميميةيقيـ  8

 متوسطة --- 1.34 0.12 المجال الكمي
 

أف واقػع التربيػة اإلبداعيػة لمهػاؿ التقػويمي، هػاء ( 4) مف النتا ا المواحة في الهدوؿيبيف        
مػػػة اقػػػؿ مػػػف الواحػػػد ( وهػػػي قي.34( وانحػػػراؼ معيػػػاري )0.12بدرهػػػة متوسػػػطة وبمتوسػػػط حسػػػابي )

الثانويػة واقػع التربيػة اإلبداعيػة لػدى معممػي المػدارس لدحيح مما يعني تهانس أفراد مهتمػع الدراسػة فػي 
 .التقويمي، في مهاؿ الحكومية
 واقع التربية اإلبداعية لمهاؿ التقويميوفيما يتعمؽ بترتيب كؿ عبارة مف العبارات الدالة عمى        

يقػػيـ المعمػػـ اوالتػػي تػػنص عمػػى ( 1) ةهػػاءت الفقػػر و . (2.80-0.28) سػػابيةإذ تػػراوح متوسػػطاته الح
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وهػػػاءت بالرتبػػة ا خيػػػرة ا بالرتبػػػة ا ولػػى، أداء الطمبػػة فػػي المدرسػػػة لتحديػػد هوانػػػب القػػوة والاػػػعؼ لػػدي ـ
ا. وقػػد يعػػزى  يقػػيـ المعمػػـ الطمبػػة لقيػػاس قػػدرات ـ وم ػػارات ـ التعميميػػة اوالتػػي تػػنص عمػػى ( 8) الفقػػرة

أف المعممػيف عمػى ا غمػب عنػدما يبػدلوف العػاـ الدراسػي يقيمػوف بامتحانػات تقػيس مسػتوى  ذلؾ إلػى
االهتمػػاـ الطمبػػة والتػػي مػػف شػػأن ا أف تظ ػػر مػػواطف الاػػعؼ والقػػوة لػػدي ـ، ممػػا يشػػهع المعمػـػ عمػػى زيػػادة 

 وتعزيز نقاط القوة ومعالهة نقاط الاعؼ.
أيػػه دراسػػة، وذلػػؾ لعػػدـ احتػػواء الدراسػػات السػػابقة  لػـػ تتفػػؽ ولػـػ تختمػػؼ هميػػع المهػػاالت ا داة مػػع       

دراسػة الخطيػب عمى نفس المهاالت، بينمػا هػاء واقػع التربيػة االبداعيػة مرتفعػا وهػذ  النتيهػة اختمفػت مػع 
 . (Salvin, 2007) (، وسمفف8113(، ودراسة البمواني )8110)
 

 ةرض النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
 ( لواقعα≤0.05توهد فروؽ ذات داللة إحدا ية عند مستوى الداللة ) هؿ : الإلجابة ةن السؤال

التربية اإلبداعية لدى معممي المدارس الثانوية الحكومية تعزى لمتغيػري)الهنس، والملهػؿ العممػي(؟ا 
تـ حساب ا وساط الحسابية واالنحرافات المعياريػة واختبػار )ت( لمعينػات المسػتقمة السػتخراج داللػة 

  ( ذلؾ.11، 11لمتغيري الدراسة، ويبيف الهدوليف) الفروؽ تبعاً 
 

 :الجنس
 (10) جدول

  ( لواقع التربية ادبداةيةt-testونتائج اختبار ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 حسب متغير الجنس

 
المتوسط  الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مجال الصفات 
 الشخصية

.111 2.10 ذكر  4.232 
 

830 
111.  

.130 0.21 أنثى   
.318 0.31 ذكر مجال ادداري  3.281 

 
830 

111.  
.211 0.13 أنثى   

مجال العالقات 
 االجتماةية

.183 0.20 ذكر  3.028 
 

830 
111.  

.123 0.88 أنثى   
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المتوسط  الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

.203 0.21 ذكر مجال ادبداةي  2.411 
 

830 
111.  

.100 8.33 أنثى   
.214 8.11 ذكر مجال التقويمي  

8.324 830 110.  
.211 8.11 أنثى  

 1.08 0.41 ذكر المستوى الكمي
812.  

830 
 
 

111.  1.21 8.22 أنثى 

 
( إلػػى وهػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػا ية عنػػد مسػػتوى الداللػػة 11تشػػير النتػػا ا فػػي الهػػدوؿ )       

(1.10≥α في هميع ) المهاالت والدرهة الكمية لواقع التربية اإلبداعية تبعػًا لمتغيػر الهػنس ولدػالح
الذكور. قد تعزى هذ  النتيهة إلى توهه الذكور  ف يعيشوا البعد اإلبداعي باعتبار  مدخًا اقتداديًا 
، يساعدهـ في تحمؿ مسلوليات حيات ـ ا سرية. وتعدد الم اـ المطموبة من ـ داخؿ وخػارج المدرسػة

ويعػػزى ذلػػؾ أياػػا إلػػى أف الػػذكور يمتمكػػوف  فبالتػػالي تكػػوف القػػدرة اإلبداعيػػة والتفكيػػر بتبػػداع أكثػػر.
الم ارات اإلبداعية كوف أن ـ أكثر استخداما لمذكاء المنطقي واستخداـ العقؿ ا يسر، والػذي يحتػوي 

 .عقػػػؿ ا يسػػػرعمػػػى )عمػػػـ المنطػػػؽ، العمػػػـ التحميمػػػي، اإلدراؾ المواػػػعي( وغيرهػػػا مػػػف اسػػػتخدامات ال
 (.Fuentes, 1996(، ودراسة فونتس)8113) واختمفت هذ  النتيهة مع دراسة بمواني
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 :المؤهل العممي
 (11) جدول

 ( لواقع التربية ادبداةيةt-testونتائج اختبار ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 حسب متغير المؤهل العممي

 
المتوسط  الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مجال الصفات 
 الشخصية

 1.12 8.21 بكالوريوس
21.013 830 

101. 
 1.80 2.32 أعمى مف بكالوريوس 

 1.11 8.12 بكالوريوس مجال ادداري
28.480 830 

121. 
 1.80 2.32 أعمى مف بكالوريوس 

مجال العالقات 
 االجتماةية

 1.28 8.11 لوريوسبكا
04.210 830 041. 

 1.82 2.32 أعمى مف بكالوريوس
 1.11 8.21 بكالوريوس مجال ادبداةي

22.123 830 101. 
 1.88 2.41 أعمى مف بكالوريوس

 1.21 8.04 بكالوريوس مجال التقويمي
20.314 830 013. 

 1.11 2.48 أعمى مف بكالوريوس
 1.02 8.28 وسبكالوري المستوى الكمي

01.180 
 
830 
 

 1.12 2.33 أعمى مف بكالوريوس .231

 

الداللػة ( إلى عدـ وهود فػروؽ ذات داللػة إحدػا ية عنػد مسػتوى 11تشير النتا ا في الهدوؿ )       
(1.10≥α .في هميع المهاالت والدرهة الكمية لواقع التربية اإلبداعيػة تبعػًا لمتغيػر الملهػؿ العممػي )

 مػع وتكيفاً  تفاعا أكثر المعمـ العممي م ما كاف مستوا  يهعؿ الملهؿهذ  النتيهة إلى أف قد تعزى 
لمامػًا بالم ػارات المختمفػة، وأكثػر ابػداعا، الدراسػية، البي ػة تطبيػؽ  فػي وأكثػر كفػاءة وأكثػر معرفػة وا 

 ا سػػػػاليب والفنيػػػػات الم نيػػػػة لمنظريػػػػات، كمػػػػا أف الملهػػػػؿ العممػػػػي لػػػػيس اػػػػروريا مػػػػف وه ػػػػة نظػػػػر
المختمفػػة،  متنوعػػة تكسػػب ـ المفػاهيـ والمعػػارؼ العمميػػة المعممػػيف يخاػػعوا لػدورات المعممػيف؛  ف

الػذي  والم نػي اإلعػداد العممػي ونوعيػة نظػرًا لطبيعػة واالبداعيػة,العمميػة والم ارات ويزودها بالخبرات
 (.8113) اختمفت مع دراسة بمواني في هذ  الدورات. المعمميف يتمقا 
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 :التوصيات
 تعرات الباحثة فيما يمي إلى مهموعة مف التوديات التي انبثقت مف نتا ا الدراسة:       
قيػػاـ وزارة التربيػػة والتعمػػيـ باختيػػار المػػديريف وفػػؽ معػػايير يكػػوف في ػػا تشػػهيع لمتربيػػة اإلبداعيػػة  -

 لممعمميف.
فػػػػع مػػػػف توهيػػػػه المعممػػػػيف إلتبػػػػاع طرا ػػػػؽ وأسػػػػاليب فػػػػي التربيػػػػة اإلبداعيػػػػة لتشػػػػهع الطمبػػػػة والر  -

 مستويات إبداع ـ.
 ارورة إهراء المزيد مف الدراسات المستقبمية. -
 

 :املراجع
 

 :المراجع العربية
 العممةي المةؤتمرأبو العا، س ير، االتربية اإلبداعية ارورة لمحياة في عدر التميػز واإلبػداعا،  -

 .ـ8118(، 1مدر، المهمد) ،الخامس لكمية التربية جامعة أسيوط
، عماف، دار الثقافػة لمنشػر والتوزيػع، الصفي األسس وادجراءات ارة التعميمإدالبدري، طارؽ،  -

  .ـ8110
تنمية القدرات اإلبداعية، دراسة تهريبية عمػى عينػة مػف المرحمػة المتوسػطةا، البشري، يحيى، ا -

 (.1)11، ـ8110، مجمة التربية
محافظةةات الحكوميةة فةةي دور اددارة المدرسةةية فةي تنميةةة ادبةةداع فةي المةةدارس بمػواني، انهػود، ا -

ا، )رسالة ماهسػتير(، كميػة التربيػة، هامعػة شمال فمسطين ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها
 .ـ8113النهاح الوطنية، نابمس، 

 .ـ8110، القاهرة، دار الفكر، خصائص واحتياجات الطفولة المبكرةحواشيف، مفيد،  -
المةةؤتمر العممةةي درسػػة الموهػػوبيفا، الخطيػػب، عػػامر، اأدوار المعمػػـ فػػي التربيػػة اإلبداعيػػة بم -

 .ـ8110، ا ردف، العربي الثالث لرةاية الموهوبين والمتفوقين
العػػامري، زينػػب، اأثػػر برنػػاما تػػدريبي مقتػػرح لتطػػوير بعػػض القػػدرات اإلبداعيػػة الخادػػة )الحركيػػة(  -

 (.1)12، ـ8112 مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية،لدى تاميذ الدؼ الخامس االبتدا يا، 
عربيات، بشير، اأنماط القيادة التربوية السا دة في لدى رلسػاء ا قسػاـ ا كاديميػة فػي هامعػة  -
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