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عةزة لتطبيق معايير المدرسة المبدجاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عني  

هدف البحث إلى التعرف على درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة وأهم المعوقات من تطبيق 

اعتمد نظر القائدات.  معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي من وجهة

البحث على المنهج الوصفي، وتكون مجتمع البحث من جميع قائدات مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة، وبلغ حجم 

( قائدة باستخدام أسلوب الحصر الشامل، واستخدمت االستبانة كأداة للبحث، وتوصل البحث إلى وجود تفاوت 86العينة )

درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما  في استجابة أفراد العينة حول

( وتشير إلى)غالباً( ومن الجانب 5من  4.13يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانب اإلداري بمتوسط موافقة عام بلغ ) 

تبين وجود تفاوت في استجابات العينة حول ( وتشير إلى )دائماً( ،كما 5من 4.21التكنولوجي بمتوسط موافقة عام بلغ) 

المعوقات التي تعيق مدارس التعليم العام من تطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين 

تبين عدم وجود فروق ذات داللة  كما( وتشير إلى)أحياناً(، 5من2.61) اإلداري والتكنولوجي بمتوسط موافقة عام بلغ

 طبيق معايير المدرسة المبدعةإحصائية في اتجاهات أفراد العينة حول جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لت

 .الخبرة والمرحلة التعليمية لمتغيرات تبعاً 

 .الجانب االداري، التكنولوجي، المعيقات، محافظة عنيزة المدرسة المبدعة، :الكلمات المفتاحية

 

Preparedness of Public Schools in Onaiza Governorate in Relation to the Application of 

the Creative School Standards 

 this study aimed to identify the preparedness of public schools in the governorate of 

Onaiza and obstacles encountering the implementation of the creative school standards 

from leaders viewpoint. The research follows the descriptive method. The research 

population consists of all leaders of public schools in Onaizah Governorate. The sample 

consists of (86) leaders. The researcher used the questionnaire.  The results show a 

significant difference concerning the preparedness of public schools applying the standards 

of creative school on the administrative level with an average general approval of (4.13 out 

of 5) with an (OFTEN) index. As for the technological level, there is a significant statistical 

difference with an average general approval of (4.21 of 5) with an (ALWAYS) index. 
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 There was also a discrepancy in the responses of the sample concerning the obstacles that 

may impede the public schools in Onaiza Governorate from applying the creative school 

standards in terms of management of the school on the administrative and technological 

levels with an average general approval of (2.61 of 5) indicating (Sometimes). There was 

no significance difference in the preparedness of public schools in Onaizah Governorate for 

applying the standards of creative school due to (experience and educational stage). 

Keywords: Creative School, Administration, Technology, Onaizah Governorate. 
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 قدمة:الم

التعليم هو أساس نهضة األمم وسر تقدمها والذي يجب علينا مواكبة مستجداته في العصر الحالي والعمل على 

وهو االبتكار واإلبداع  ،تطوير التعليم والمدارس والوصول بمخرجات التعليم إلى قمة الهرم المعرفي الذي وضعه بلوم

جع على االبتكار وتنقل الطالب من مستويات اإلدراك الدنيا إلى العليا، لكي نجعلها مدارس مبدعة توفر بيئة تعليمية تش

 .مرورا بمهارات الفهم والتطبيق وتحليل المشكالت والحكم على األشياء وصوال إلى اإلبداع واالبتكار

 تسعى لمواكبة التطور والتي المستقبل مدرسة كإحدى نماذج The Creative School وتأتي المدارس المبدعة

منها معايير النهوض بالعملية التعليمية وتهدف إلى تحقيق معايير من شأنها  ،"اإلبداع وتنمية ملكة تشجيع" مبدأ تبنىل

 في شخص كل أن تعتقد حيثخاصة باإلدارة، والطالب والمعلم والبيئة المدرسية، وأخرى خاصة بالمجتمع المحلي، 

 المبادرات يشجع الذي المالئم والمناخ البيئة المناسبة له رتتوف نأ بشرط واالبتكار، اإلبداع على لديه قدرة المدرسة

 (. 59، 2011الفردية )الزيون،

م بوالية 1981نشأت فكرة المدرسة المبدعة ألول مرة في الستينيات، وتم إنشاء أول مدرسة مبدعة عام وقد 

ويمكن للطالب االلتحاق بهذه المدارس من كاليفورنيا، وذلك من خالل إدراج وإدخال مختلف المهارات في عملية التعلم 

 (. CREATE CA,2015عمر ثالث سنوات وحتى التاسعة عشر )

أولياء األمور، ويهتم النظام التعليمي في المدرسة المبدعة بجميع أطراف العملية التعليمية )الطالب المعلمين، 

ضمن مختلف المعارف، كما يشارك أولياء المديرين(، حيث يحتوي النظام على برامج تدريبية حديثة ومتطورة، تت

األمور أحياناً في هذه البرامج وذلك ضمن معايير عالمية. كما يهتم النظام التعليمي بالمدارس المبدعة بإعداد وتأهيل 

مديري المدارس لتطبيق اإلدارة المبدعة للعملية التعليمية، وتطوير قدراتهم من خالل برامج تدريبية وإشرافية ويضع 

ظام خطط استراتيجية وتنفيذية لتحقيق أهداف المدرسة، ويوفر البيئة المناسبة لها، ويكون فيه التواصل فعال بين كافة الن

باإلضافة إلى تدريب المعلمين على مهارات وأدوات التفكير االبتكاري، واإلبداعي، وذلك من   أطراف العملية التعليمية

 (.2017تلفة، وعمل مسابقات علمية، وثقافية وفنية بين الطلبة )العصيمي،خالل إدخال مختلف المهارات التقنية المخ

ونظراً ألهمية النظام التعليمي المتبع في المدارس المبدعة فقد سعت مختلف الدول إلنشاء هذا النوع من المدارس 

لمي، والحضاري، والتقني، ومنها، سنغافورة، كوريا الجنوبية، واليابان، وكان الهدف من إنشائها هو مواكبة التطور الع

وهذا ما تهدف له رؤية المملكة في التعليم، وتهدف المدارس المبدعة إلى تحقيق متطلبات سوق العمل وتحقيق أهداف 

مختلفة كدمج التقنية في العملية التعليمية على كافة المستويات وبمشاركة جميع األطراف، كما تسعى للوصول إلى قمة 

ثل في اإلبداع واالبتكار بما يوفر بيئة مدرسية مشجعة وتعاونية تشاركية، وتعمل أيضاً على اإلدراك المعرفي المتم

 (.Thomson,et,al,2011تحويل التعليم إلى تدريب وتعلم.)

تبذل المملكة جهود كبيرة لرعاية اإلبداع والمبدعين تتمثل في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة لرعاية و

 ي بدورها تنمي لدى الطالب مهارات التفكير واإلبداع..الموهبة والموهوبين والت



 
 
 

4 
 

فما نشهده من جهود مخلصة في تطوير التعليم، تجعلنا متفـائلين بإمكانيـة تحويل مدارسنا إلى مدارس إبداعية  

 يجد فيها كل طالب الرعاية التي تناسب قدراته وحاجاته.

دارس المستقبل والتي نصت عليه في رؤيتها المستقبلية وتسعى المملكة لتطوير التعليم من خالل تبنيها لمشروع م

للتعليم بإعداد مواطن متمسك بالعقيدة اإلسالمية وقيمها ومستمتع بالدراسة ومنجز علميًا، منتج للمعرفة ومتعلم مدى 

 الم، سليم الفكر ومتكامل الشخصية.الحياة، إيجابي التعامل مع المجتمع والع

مواكباً لرسالة التعليم وداعماً لمسيرتها، لبناء جيل متعلم قادر على تحمل « 2030رؤية السعودية »جاء إعالن 

لتوفير فرص التعليم للجميع في بيئة « الرؤية»المسؤولية واتخاذ القرارات مستقبالً، وانطالقاً من هذه الرسالة جاءت 

ادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع تعليمية مناسبة وفي ضوء السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة مخرجاته، وزي

 (2030اإلبداع واالبتكار وتنمية الشراكة المجتمعية، واالرتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم. )رؤية 

وقد قدم سمو وزير التربية والتعليم األمير فيصل بن عبد هللا بن محمد آل سعود عرًضا شامالً حول تطوير التعليم 

ية السعودية تحت عنوان )تطوير التعليم العام في المملكة إنجازات وتطلعات وتحديات.. بناء العام في المملكة العرب

مستقبل وطن( وتلخصت رؤية هذا المشروع إلى وضع رؤية مستقبلية لنظام التعليم الوطني والمرتكزة على الطالب 

منتج للمعرفة  ،علميًابالدراسة ومنجز ومنها إلى إعداد مواطن متمسك بالعقيدة اإلسالمية وقيمها وأخالقها ومستمتع 

وهذا المتعلم يتعلم في )مدرسة  ،ومتعلم مدى الحياة، إيجابي التعامل مع المجتمع والعالم، سليم الفكر ومتكامل الشخصية

المستقبل( التي تجعل محور اهتمامها هو المتعلم وتحرص على أن يكون تعليمها عالي الجودة، جاذبة ومعززة للتعلم 

  ة لإلبداع ذات قيادة فاعلة ومعلمين مؤهلين، وهذه المدرسة مسؤولة مجتمعيًا.ومحفز

أما اإلدارة التعليمية التي تشرف على هذه المدرسة فهي موفرة لفرص التعلم للجميع وقائدة للتطوير في منطقتها 

فزة لالبتكار واإلبداع ومشاركة التعليمية وممكنة للمدارس لتحقيق الجودة ومطبقة لنظام متكامل للتقويم والمحاسبة ومح

 المدرسة المبدعة.  عوفيما يلي عرض للدراسات السابقة والتي تناولت موضو (.2013للمجتمع )آل سعود، 

العاصمة  محافظة في الحكومية المدرسية اإلدارة جاهزية هدفت إلى تقصي درجةدراسة  (2015خضر ) أجرى

التربويين، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج  المشرفين نظر وجهة من اإللكترونية اإلدارة الستخدام

ومشرفة  ( مشرفا221وتكونت عينة البحث من ) المدرسية اإلدارة جاهزية درجة لقياس استبانة الوصفي، وقام بتطوير

 العاصمة ظةمحاف في الحكومية المدرسية اإلدارة جاهزية درجة تم اختيارهم كعينة عشوائية، وتوصلت إلى أنه كانت

متوسطة وقد أوصى الباحث بضرورة وضع خطة  التربويين المشرفين نظر وجهة من اإلدارة اإللكترونية الستخدام

لتجهيز المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان لتطبيق اإلدارة االلكترونية في جميع األعمال المدرسية، 

دعمها مالياً، وتزويدها بأجهزة حاسوب متطورة، وتوفير كادر فني وضرورة توفير الدعم المادي الالزم لذلك، من خالل 

للعمل على صيانتها باستمرار، وعقد دورات تدريبية لتأهيل اإلدارات المدرسية والعاملين، وتشجيعهم على دمج 

 التكنولوجيا في عملهم.
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 في العام التعليم دارسم لدى مديري اإلبداعية القيادة مستوى عن هدفت إلى الكشف (2013دراسة الرفاعي )

 من البحث واستخدم االستبانة كأداة للبحث، وتكون مجتمع  ومعوقاتها، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي ينبع محافظة

( 257) و ووكيالً، مديًرا (60وبلغت عينة البحث من ) ينبع، محافظة في العام التعليم مدارس ووكالء ومعلمي مديري

 المتخصصة البرامج التدريبة منها: قلة الصعوبات بعض وجود النتائج إلى التعليمية، وخلصت المراحل جميع من معلًما

 حل طريقة في متخصصة للمديرين تدريبية برامج أوصى الباحث بتقديم السابقة النتائج ضوء اإلبداعية. وفي بالقيادة

 .إبداعية بأساليب المشكالت

العالقة بين القيادة اإلبداعية والمناخ التنظيمي في المدارس هدفت إلى التعرف على  ( 2012دراسة السلمي )

الحكومية المتوسطة بمدينة جدة من وجهة نظر مديري ومعلمي تلك المدارس، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

لنتائج: ( مديراً، واستخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات، ومن أبرز ا343التحليلي، تكون مجتمع البحث النهائي من )

تمارس القيادة اإلبداعية في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة بدرجة متوسطة، وأوصى الباحث بما يلي: العمل 

 على تدريب مديري المدارس المتوسطة بمدينة جدة على أسلوب حل المشكالت بأسلوب التفكير العلمي.

هدفت التعرف على سمات المدرسة المبدعة  ,Ebneroumi & Rishehri (2011دراسة ابن رومي ويشهاري ) 

من وجهة نظر مديري المدارس في مدينة بوشيهر في إيران عن طريق االستبانة وكشفت إن سمات المدرسة المبدعة 

والقدرة المحلية والقيادة التي تهدف إلى تغيير المجتمع، وينبغي أن تكون اإلدارة قائمة على   مبنية على القيادة، والمجتمع

اون. وكشفت أيًضا أن نمط القيادة المبدعة يتضمن ست عوامل تساهم في تطوير القيادة المبدعة. وهي: اإلدارة التع

التشاركية وإدارة الفريق، اإلدارة االستباقية المهارات التواصلية، القائد الذاتي للموظفين، احتضان الموظفين لعامل 

 ل ثابت.اط بالعائلة والمجتمع بشكالتغيير وأخيراً االرتب

 في طريق والذاتية والمادية،  ،التنظيمية المعوقات أهم إلى ( هدفت البحث إلى التعرف2011دراسة البدراني )

اإلداري، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، كما استخدم االستبانة كأداة لجمع المعلومات من مجتمع  اإلبداع

 المدارس لمديري اإلداري من اإلبداع تحد التي المعوقات النتائج أن أبرز ( فرداً، وأظهرت265الدارسة البالغ عددها )

 المهنية بالقيود وااللتزام اإلداري، للكادر والتأهيل وضعف اإلعداد الوظيفية، األعباء كثرة: هي بريدة بمنطقة االبتدائية

د توصل الباحث إلى عدد من التوصيات التعليم، وق إدارة قبل من اإلداري االهتمام باإلبداع وقلة الحرية، جو وغياب

 أهمها إعداد المدير للعمل اإلداري قبل ترشيحه. وضع الحوافز المالية والمعنوية للمديرين المبدعين.

( هدفت إلى التعرف على أهمية اإلبداع اإلداري والقيادي Sherman & Crum, 2008دراسة كروم وشيرمان )

ي والية فيرجينيا األمريكية وأثرها في تطوير أداء العاملين في المدرسة لتحقيق والتعليمي لمديري المدارس الثانوية ف

 مدير،  (111مستويات عالية من التعليم ، وتكونت عينة البحث من )
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واستخدمت االستبانة كأداة وأظهرت نتائج البحث أن مدى نجاح مديري المدارس الثانوية في تحقيق مستويات عالية 

ى الممارسات اإلدارية اإلبداعية الفعلية لديهم والناتجة عن تهيئة بيئة داعمة إلنجازات الموظفين، عند الطلبة ارتكز عل

 .وتسهيل عملية اإلدارة، وتقوية روح الفريق، مما أثر إيجابا في المستوى التعليمي للطلبة

س الثانوية من وجهة ( هدفت إلى التعرف على مقومات اإلبداع اإلداري لدي مديرات المدار2008دراسة واصلي )

نظر المديرات والمشرفات والمعلمات، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي وقد تم تطبيق االستبانة على المجتمع 

( من 61( ومن المعلمات )38( ومن مديرات المدارس )63األصلي للدراسة، وقد بلغ عدد مشرفات اإلدارة المدرسية)

(، ومن أبرز النتائج: إن المشاركات من مديرات المدارس والمعلمات في 162) مدينتي مكة وجيزان حتى بلغ المجموع

المرحلة الثانوية يعتقدن بتوافر مقومات اإلبداع اإلداري من المقومات التنظيمية، واإلمكانيات والبرامج التدريبية، 

ات، وقد توصلت الدراسة ألهم والسمات الشخصية لدي مديرات المرحلة الثانوية أكثر مما تعتقدنه المشرفات التربوي

التوصيات ومنها: إقامة دورات تدريبية وتثقيفية من أجل تعريف أعضاء اإلدارة المدرسية بمفهوم اإلبداع اإلداري لكي 

 يستثمرون في العملية التعليمية.

أنه أكثر  ون علىمهدفت إلى تحديد السلوك اإلبداعي الذي يؤكده المديرون والمعل Okino (2005)دراسة أوكينو 

تأثيراً. وشملت عينة البحث ست مدارس في مقاطعة أورنج في والية كاليفورنيا من المدارس التي حافظ طالبها في 

( معلماً 76على نمو مستمر في مقياس الكفاءة األكاديمية تم استخدام استطالع مسحي إذ قام ) 2003-1999الفترة من 

مديراً ومعلماً مبدعاً ، كما تم استخدام المقابالت مع جميع المديرين  24وستة مديرين من هذه المدارس بتقييم سلوك 

وستة من معلميهم وجاءت نتائج البحث كالتالي: تشجيع المديرون على استخدام األفكار اإلبداعية لزيادة تحصيل الطلبة 

مين أيضاً على المجازفة بأفكارهم في اللغة االنجليزية وتوفير الظروف المالئمة والدعم المعنوي والمادي ومساعدة المعل

 التي يشعرون أن احتمالية نجاحها كبير

مع الدراسات السابقة في منهج البحث في أنها تنتمي إلى  يتفق هذا البحث بعد استعراض الدراسات السابقة يتضح أن

اتفق البحث الحالي مع ، كما (2011) الدراسات الوصفية، حيث استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي كدراسة البدراني

(، دراسة 2013معظم الدراسات في تناولها قائدات مدارس التعليم العام كعينة للدراسة الميدانية، كدراسة الرفاعي )

، كما اتفقت مع معظم الدراسات السابقة (2008(، دراسة واصلي )2008رمان )(، دراسة كروم وشي2011السلمي )

( دراسة واصلي 2013دراسة الرفاعي )الباحثة المسح الشامل، كما في البحث حيث استخدمت  منهجفي طبيعة 

يتشابه البحث و (، كما اتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في استخدام أداة االستبانة كأداة للبحث،2008)

العام لتطبيق معايير الحالي مع الدراسات السابقة في تناوله لهدف الدارسة وهو معرفة درجة جاهزية مدارس التعليم 

(، دراسة البدراني 2013ي )المدرسة المبدعة من وجهة نظر القائدات فيما يخص اإلدارة المدرسية؛ كدراسة الرفاع

 (. Toremen( )2003) ، ودراسة ال(2011)
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ل اختلف البحث الحالي عن بعض الدراسات السابقة في طبيعة عينة البحث حيث استخدمت الباحثة الحصر الشام اكم

تميز البحث الحالي عن وقد  فراد العينة بالطريقة العشوائية.( تم اختيار أ2015لمجتمع البحث ومع دراسة وخضر )

الدراسات السابقة في أنها خصت بالذكر موضوع المدرسة المبدعة كموضوع للبحث تتحدد فيه المعايير والمتطلبات 

 .الالزمة لتحويل مدارسنا إلى مدارس مبدعة

 :ث وتساؤالتهمشكلة البح

يعيش المجتمع السعودي عصراً يتسم بالتطور والتغير في شتى مجاالت الحيـاة ويعـد التعليم وسيلة جوهرية 

تساعد المجتمع على التجاوب مع هذا التغير، ولقد سعت المملكة حفظها هللا لتطوير التعليم خالل تبنيها لمشروع مدارس 

ستقبلية للتعليم، ومن ضمن مدارس المستقبل التي تضمنتها خطة التعليم المستقبل والتي نصت عليه في رؤيتها الم

المدارس المبدعة والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مبدعة لجميع العاملين بالعملية التعليمية، كما أنها تهدف إلى 

ومن خالل عمل الباحثة  الوصول بمستويات الطالب إلى قمة الهرم المعرفي التي حددها بلوم )اإلبداع، واالبتكار(.

كقائدة سابقة ومشرفة تربوية حالياً، توجد كثير من اإلدارات المدرسية التي تعمل بشكل تقليدي بالرغم من توفر كافة 

 . ات التي تشجع على اإلبداعاإلمكان

العام بمحافظة  ما جاهزية مدارس التعليمالتالي: ي اإلجابة عن السؤال الرئيسوعليه يمكن أن تتحدد مشكلة البحث في 

 عنيزة لتطبيق معايير المدرسة المبدعة؟

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية: 

باإلدارة  ما درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق .1

 المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي من وجهة نظر القائدات؟

المعوقات التي تعيق مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة من تطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق ما  .2

 باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي من وجهة نظر القائدات؟

عة فيما هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء عينة البحث حول معوقات تطبيق معايير المدرسة المبد .3

يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي في مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة تعزى 

 للمتغيرات التالية: " سنوات الخبرة والمرحلة التعليمية"؟

 أهمية البحث:

وزارة التعليم  خطط يساهم هذا البحث في توفير معلومات أمام صناع القرار تؤدي إلى تطويرأن  من المأمول -

لتحويل المدارس التقليدية إلى مدارس مبدعة لما فيه من توفير الوقت وتحسين مخرجات العملية التعليمية 

 باإلضافة إلى مواكبة العصر الحالي. 
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يقدم البحث الحالي أدلة إحصائية وبراهين ملموسة عن درجة جاهزية مدارس التعليم العام أن  من المأمول -

تطبيق معايير المدرسة المبدعة وأهم المتطلبات الالزمة لجعل المدارس التقليدية مدارس مبدعة بمحافظة عنيزة ل

 من وجهة نظر قائدات المدارس الحكومية. 

 فتح مجال للباحثين إلجراء دراسات أو أبحاث في موضوع البحث.  -

 أهداف البحث:

طبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق التعرف على درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لت  .1

 باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي من وجهة نظر القائدات.

معرفة أهم المعوقات التي تعيق مدا رس التعليم العام بمحافظة عنيزة من تطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما   .2

 والتكنولوجي من وجهة نظر القائدات. يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري

الكشف عن الفروق بين آراء العينة حول معوقات تطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية   .3

    من الجانبين اإلداري والتكنولوجي في مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة من وجهة نظر القائدات.

 مصطلحات البحث:

مجموعة من المحكات أو القواعد أو المواصفات التي تحكم مختلف عمليات االستخدام وكذلك تحدد  :المعايير

 ،(Moser et al.,2014: 30)  السمات أو الخصائص المميزة للمنتجات أو العمليات أو الخدمات التي ينبغي تقديمها

تحويل المدارس التقليدية ل مطلوب توافرهاالمواصفات الخاصة التي تحدد السمات والخصائص ال :إجرائياً بأنهاتعرف و

 إلى المدارس المبدعة.

مصطلح يشير إلى المنهج القائم على التفكير، والذي يكامل بين المحتوى والعملية  المدرسة المبدعة:

ل واألهداف، والذي يعمل على اندماج الطالب في التعامل مع مهام العالم الواقعية وتؤكد على التعلم التعاوني، وجع

الطالب يتحملون قدراً من المسئولية في وضع أهداف الموقف التعليمي، وتصميم مهام التعلم، وتقويم مدى ما حققوه من 

تقدم فيما يقومون به من أعمال، كما تعتبر المدرسة المبدعة التقويم عملية متعددة األبعاد، وتزود الطالب والمعلمين 

مؤسسة تربوية تعليمية بقيادة إبداعية ومنهجية وتعرف إجرائياً بأنها:  . (2016)مصطفى، بالتغذية الراجعة المناسبة

قائمة على التفكير اإلبداعي وتسعى من خالل تقويم األداء المدرسي وبناء رؤية تصورية لمدرسة المستقبل إلظهار 

 البيئة المحيطة. القدرات اإلبداعية لدى المعلمين وصوال بالمتعلمين إلى درجة اإلبداع وبما يحقق التكيف مع
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 حدود البحث:

 الحد الموضوعي: يقتصر البحث الحالي على: -

معرفة درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة  -

طبيق معايير المدرسة المعوقات التي تواجه مدارس التعليم العام من ت، وأهم المدرسية الجانب اإلداري والتكنولوجي

 المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية الجانب اإلداري والتكنولوجي من وجهة نظر القائدات.

 الحد المكاني: يقتصر البحث الحالي على محافظة عنيزة في القصيم بالمملكة العربية السعودية.  -

 هـ.1438هـ /1437الحد الزماني: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -

الحد البشري: يقتصر البحث الحالي على قائدات المدارس؛ المقصود بهن مديرات مدارس التعليم العام بمحافظة  -

 عنيزة في القصيم.

 ومجتمعه وعينته: نهج البحثم

تكون سبته لمشكلة البحث ومتغيراته، ووذلك لمنا انطالقا من مشكلة البحث وأهدافه استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

ة ( قائدة، وتم اختيار أفراد العين86مجتمع البحث من جميع قائدات مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة والبالغ عددهم )

( يبين 1والجدول رقم )( قائدة، 86بطريقة الحصر الشامل نظراً لصغر حجم مجتمع البحث، وبذلك بلغ حجم العينة )

 الخبرة، والمرحلة التعليمية(: )سنوات  توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات

في اإلدارة المدرسية والمرحلة التعليمية التي  توزيع أفراد عينة البحث وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة( 1جدول رقم )

 تعمل بها القائدة

 النسبة التكرار الفئات  المتغير 

 24.4 21 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 34.9 30 سنة 15إلى أقل من  5من 

 40.7 35 سنة فأكثر15

 46.5 40 االبتدائية المرحلة التعليمية

 30.2 26 المتوسطة

 23.3 20 الثانوية

 ٪100 86 المجموع 
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 :أداة البحث

استخدمت الباحثة أداة االستبانة في جمع البيانات، حيث تم بنائها من خالل اطالع الباحثة على مجموعة من 

تها الدراسات السابقة، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين، قوائم االستقصاء التي تناول

( درجات، 5دائماً )) إعطاء كل عبارة من عبارات محاور االستبانة درجات لمعالجتها إحصائيًا وهي على النحو اآلتي:

لفقرات االستبانة. وتتكون االستبانة  (واحدة ( درجة1( درجتين، أبداً )2( درجات، نادراً )3( درجات، أحياناً )4غالباً )

 من جزئيين، وفيما يلي توضيح لذلك:

تمثلت تلك البيانات في: )عدد سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية، المرحلة : والجزء األول/ البيانات األولية )الشخصية(

 التعليمية التي تعمل بها القائدة(.

 انةالجزء الثاني / يتناول محاور االستب

 ( فقرة مقسمة على بُعدين كما يلي:19المحور األول: معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية ويتكون من )

( عبارة 11لبعد األول: معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانب اإلداري اشتمل على )ا -

 (.11-1)من 

( 8رسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانب التكنولوجي واشتمل على )البعد الثاني: معايير المد -

 (.19-12عبارات )من 

المحور الثاني: معوقات تطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية )الجانب اإلداري، والتكنولوجي 

 (.16-1( عبارة )من 16واشتمل على )

-5المقياس الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في محاور البحث تم حساب المدى )ولتحديد طول خاليا 

(، بعد ذلك تم إضافة 0.80= 4/5(، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي )4=1

 ذا أصبح طول الخاليا كما يلي:هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهك

  يمثل )أبداً(  1.80إلى  1.00من 

  يمثل )نادراً(  2.60إلى 1.81من 

  يمثل )أحياناً(  3.40إلى  2.61من 

  يمثل )غالباً(  4.20إلى  3.41من 

  يمثل )دائماً( 5.00إلى  4.21من  

 لألداة: الصدق الظاهري

 .( محكددم مددن المحكمددين مددن ذوي االختصدداص والخبددرة14بعددد االنتهدداء مددن بندداء االسددتبانة تددم عرضددها علددى )

وطلب منهم إبداء مرئياتهم حول االستبانة للتأكد من مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها بالمحور الذي تنتمي إليه، ومددى 

 وضوح كل عبارة وسالمة صياغتها اللغوية ومالئمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، 
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ذلك بالحذف أو اإلضدافة أو إعدادة الصدياغة أو غيدر مدا ورد ممدا يرونده مناسدبا، وفدي واقتراح طرق تحسينها و

 كمين.ضوء التوجيهات التي أبداها المحكمون قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفق عليها جميع المح

 

  صدق االتساق الداخلي

ينة استطالعية لها خصائص مشابهه لمجتمع البحث للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة فقد تم تطبيقها على ع  

 Pearson( قائدة بمدارس التعليم العام في مدينة عنيزة وذلك إليجاد معامل ارتباط بيرسون )20تكونت من )

Correlation Coefficient وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه )

، حيث تبين أن قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة درجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارةالعبارة، وال

)الجانب البعد الذي تنتمي إليه الفقرة والدرجة الكلية للمحور: معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية 

ير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية )الجانب اإلداري معوقات تطبيق معايولمحور:  (اإلداري التكنولوجي

(، مما يعني وجود 0.01، هي قيم عالية ومتوسطة وجميعها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة )(التكنولوجي

 درجة عالية من االتساق الداخلي بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات االستبانة. 

 حث:ثبات أداة الب

من نفس عينة الدراسة ألفا  -ثبات كرونباخال يجاد معاملإتم قامت الباحثة للتحقق من ثبات أداة الدراسة 

استبانة جاهزية وهي قيمة مرتفعة، مما يطمئن من أن  (0.894) حيث بلغت قيمة الثبات الكلي لإلستبانة ،االستطالعية

 لمدرسة المبدعة تتمتع بقدر مرتفع من الثبات.مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير ا

 إجراءات تطبيق أداة البحث:

 اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

تم تحديد موضوع البحث ومنهجه بقة المرتبطة بمجال البحث الحالي، حيث مراجعة اإلطار النظري والدراسات السا -1

 ومجتمعه وعينته وأداة البحث. 

المدرسة المبدعة بمحافظة  ف على "جاهزية مدارس التعليم العام لتطبيق معاييرتم بناء استبانة بهدف التعر  -2

تم التحقق من صدق االستبانة الظاهري بعرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في مجال عنيزة"، و

  نباخ ألفا.تم التحقق من ثبات االستبانة باستخدام معادلة كرو، كما البحث والتأكد من صدق االتساق الداخلي لها

توزيع أداة البحث )االستبانة( على بمحافظة عنيزة لتطبيق أداة البحث، ومن ثم تم أخذ الموافقة من إدارة التعليم  -3

( استبانة على أفراد عينة البحث من قائدات 86ورقياً عن طريق المناولة. حيث تم توزيع ) أفراد عينة البحث

 مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة. 
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( استبانة، حيث تم استرداد جميع االستبانات الموزعة 86جمع أداة البحث من عينة البحث وكان المسترد منها )تم  -4

 .  % 100( استبانة، وهي صالحة للتحليل اإلحصائي بنسبة 86على القائدات والبالغ عددها )

، مناقشتها( وتم استخراج النتائج وSPSSتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) -5

 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.لى إباإلضافة 

 اإلحصائية : المعالجة 

 حصائية التالية:تم استخدام المعالجات اإل

نحرافات ة واالسابيالح اتالمتوسطجابة عن السؤالين األول والثاني تم استخدام التكرارات والنسب المئوية ولإل -1

 المعيارية والرتب.

( للفروق في one way ANOVAتحليل التباين األحادي" )جابة عن السؤال الثالث تم استخدام لإل  -2

 .متوسطات استجابات أفراد البحث حول محاور البحث طبقاً إلى اختالف متغيرات الخبرة والمرحلة التعليمية

 البحث ومناقشتها: نتائجض عر

درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير المدرسة ما : ومناقشتها السؤال األولعرض نتائج 

 لتكنولوجي من وجهة نظر القائدات؟المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري وا

ابية واالنحرافات المعيارية تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحس عن هذا السؤال لإلجابة

 :  ياتي ، وجاءت النتائج كماالعينةالستجابات أفراد 

: درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية أوالا 

 من الجانب اإلداري من وجهة نظر القائدات.

عينة البحث على عبارات محور "درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة  ( استجابات أفراد3جدول رقم )

  لتطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانب اإلداري"
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 دائماً  غالبا أحياناً  درانا أبداً 

1 
تأهيل قائدات المدارس لتطبيق 

 اإلدارة اإلبداعية.

 10 29 32 10 5 ت
 11 أحياناً  1.02 3.34

% 5.8 11.6 37.2 33.7 11.6 

2 

تطوير القيادات المدرسية من 

خالل اإلشراف، الزيارات 

 الميدانية.

 29 27 25 5 0 ت

 9 غالبا 0.93 3.93
% 0 5.8 29.1 31.4 33.7 
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 دائماً  غالبا أحياناً  درانا أبداً 

3 

وضع خطة استراتيجية للمدرسة 

تشمل الرؤية، الرسالة القيم 

 األهداف.

 62 13 9 2 0 ت

 3 دائماً  0.78 4.57
% 0 2.3 10.5 15.1 72.1 

4 
تصميم خطة تشغيلية تحقق 

 األهداف االستراتيجية.

 56 24 5 1 0 ت
 2 دائماً  0.66 4.57

% 0 1.2 5.8 27.9 65.1 

5 
توفير بيئة مناسبة لتطبيق 

 استراتيجيات التعلم النشط.

 36 23 22 5 0 ت
 6 غالبا 0.96 4.05

% 0 5.8 25.6 26.7 41.9 

 تطبيق الجودة داخل المدرسة. 6
 26 29 26 5 0 ت

 10 غالبا 0.91 3.88
% 0 5.8 30.2 33.7 30.2 

7 
نشر ثقافة التميز بين منسوبات 

 المدرسة.

 36 23 19 8 0 ت
 8 غالبا 1.01 4.01

% 0 9.3 22.1 26.7 41.9 

8 
توفير بيئة آمنة بتحقيق معايير 

 األمن والسالمة.

 61 20 4 1 0 ت
 1 دائماً  0.63 4.64

% 0 1.2 4.7 23.3 70.9 

9 
المساهمة في الربط بين العملية 

 التعليمية والمجتمع المحلي.

 31 32 21 2 0 ت
 5 غالبا 0.84 4.07

% 0 2.3 24.4 37.2 36 

10 
التواصل الفعال مع أولياء األمور 

 لتحقيق األهداف العامة.

 45 25 12 4 0 ت
 4 دائماً  0.88 4.29

% 0 4.7 14 29.1 52.3 

11 
تتبع القائدات نمط اإلدارة 

 الديمقراطي.

 33 31 17 3 2 ت
 7 غالبا 0.97 4.05

% 2.3 3.5 19.8 36 38.4 

  غالبا 0.54 4.13 المتوسط العام للمحور

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

يتضمن بُعد )درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق 

راد البحث بمتوسط حسابي تفاوت فيه استجابات عينة أف  ( عبارة11باإلدارة المدرسية من الجانب اإلداري( على )

 (،4.64ى إل 3.34يتراوح ما بين )



 
 
 

14 
 

وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة والرابعة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي ويالحظ أن متوسط الموافقة  

وهذا يشير إلى  ،لى خيار )غالباً( على أداة البحث( والتي تشير إ5درجة من  4.13العام على عبارات هذا البعد بلغت ) 

حرص قائدات مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة على توفير بيئة تعليمية تدعم اإلبداع حيث أن العالقات التنظيمية بين 

العناصر البشرية في المدرسة فيما يتعلق بشؤونها اإلدارية وتنظيمها وفقا للدليل التنظيمي تقوم على بعض هذه المعايير 

 قاء بمستويات األداء وتطوير إجراءات العمل وتحقيق األهداف التي تسعى المدرسة لها.رتالتي تسهم في اال

داري والتي جاءت في المراتب األولى وبدرجة دائما تمثلت بالعبارة رقم البعد اإل عبارات( أن 3يتبين من الجدول رقم )و

بي ، بمتوسط حساث جاءت في المرتبة األولى" حيبتحقيق معايير األمن والسالمةتوفير بيئة آمنة ( والتي تنص على "8)

وترى الباحثة أن حرص اإلدارة المدرسية على توفير بيئة آمنة ال يتحقق إال  (،0.63( وانحراف معياري )4.64)

لألزمات الطارئة حيث أن كثير من الحوادث  اً على مصلحة الطالبات وتفادي اً بتوفير معايير األمن والسالمة وذلك خوف

خالل األعوام السابقة وسببت عدد من اإلصابات والوفيات والخسائر في الممتلكات واألرواح في بعض التي وقعت 

المدارس كان من أسبابها ضعف الوعي بأسس األمن والسالمة أو إهمال وسوء إدارة الوقاية والسالمة لمعالجة المواقف 

تصميم خطة تشغيلية تحقق ( والتي تنص على "4ة رقم )والمشكالت وإيجاد حلوالً لها. تالها في المرتبة الثانية العبار

وتفسر الباحثة ذلك إلى أنه  (.0.66( وانحراف معياري )4.57ستراتيجية" وبدرجة دائما، بمتوسط حسابي )األهداف اال

يطلب من المدارس مع بداية كل عام دراسي بوضع خطة تنفيذية مبنية على األهداف االستراتيجية من الوزارة تخضع 

ساليب متابعة وتقويم لتحقيق مؤشرات الخطط ومن ثم تقديم التغذية الراجعة حيث في نهاية العام تقيم منجزات الخطط أل

 وفقا لمنظومة األداء المدرسي.

" بالمرتبة العاشرة وهي "تطبيق الجودة داخل المدرسة (6جاءت استجابات أفراد البحث على العبارة رقم )في حين 

وتفسر الباحثة ذلك إلى أنه ال يوجد معايير للجودة  ،(0.91( وانحراف معياري )3.88بي )وسط حساوبدرجة غالباً، بمت

معتمدة من الوزارة أو اإلدارة وأن معايير الجودة في المدارس مرتبطة فقط بمؤشرات األداء المدرسي وأن ما يوجد في 

 مجلس الجودة . المدارس وبين أيدي القائدات هو الدليل التنظيمي الذي يتضمن مهام

فقد  تأهيل قائدات المدارس لتطبيق اإلدارة اإلبداعية"( وهي "1البحث على العبارة رقم ) استجابات أفرادفيما يتعلق ب أما

وترى الباحثة أن  (،1.02( وانحراف معياري )3.34بي )بالمرتبة الحادية عشر وبدرجة أحياناً، بمتوسط حسا جاءت

االهتمام بالتأهيل الوظيفي لقائدات المدارس، من خالل الدورات التدريبية وورش العمل.  ومن سمات المدارس المبدعة ه

حيث تحظى القائدات ببرامج   واطالعهن على أحدث أساليب اإلدارة المدرسية، وكيفية مواجهة صعوبات العمل المختلفة

 يرجع لقلة البرامج المعتمدة وزارياً.تدريبية وورش عمل متنوعة ولكنها ال تتناول جوانب اإلدارة اإلبداعية وهذا 

( التي توصلت إلى أن القيادة اإلبداعية تمارس في المدارس 2012وتتفق نتائج هذا البعد مع نتيجة دراسة السلمي )

كشفت إن ( والتي 2011الحكومية المتوسطة بمدينة جدة بدرجة متوسطة، ومع نتيجة دراسة ابن رومي ويشهاري )

 ة مبنية على القيادة، والمجتمع، والقدرة المحلية والقيادة التي تهدف إلى تغيير المجتمع،سمات المدرسة المبدع
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توصلت إلى أن نمط القيادة المبدعة يتضمن ست عوامل تساهم في تطوير القيادة المبدعة منها :اإلدارة االستباقية، و 

( التي توصلت إلى أن 2010دراسة الهذلي )المهارات التواصلية، القائد الذاتي للموظفين، احتضان الموظفين، ومع 

مديرات ومساعدات مدارس المرحلة الثانوية يمارسن اإلبداع اإلداري بدرجة عالية، ومع نتيجة دراسة كروم وشيرمان 

( التي توصلت إلى أن مدى نجاح مديري المدارس الثانوية في تحقيق مستويات عالية عند الطلبة ارتكز على 2008)

دارية اإلبداعية الفعلية لديهم والناتجة عن تهيئة بيئة داعمة إلنجازات الموظفين، وتسهيل عملية اإلدارة الممارسات اإل

( والتي توصلت 2008وتقوية روح الفريق، مما أثر إيجابا في المستوى التعليمي للطلبة، ومع نتيجة دراسة آل سويدان )

( حيث Toremen( )2003ومع نتيجة دراسة )ثم أولياء األمور، مجتمع أوالً، إلى أن مهارات تواصل القائد تكون مع ال

توصلت إلى أن من بين العوامل التي تساعد المديرين على تكوين بيئة إبداعية في المدرسة: إتاحة الفرصة للعاملين على 

ن البيروقراطية الرغبة في المجازفة، وعدم الخوف من الفشل والتعامل مع أخطاء العاملين بالتسامح والرحمة، والحد م

 بتركيز السلطات في يد واحدة، وتوفير نظام اتصال يسمح بتبادل الخبرات واألفكار. 

: درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية ثانياا 

 من الجانب التكنولوجي من وجهة نظر القائدات.

( استجابات أفراد عينة البحث على عبارات محور "درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة 4رقم )دول ج

 " لتطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانب التكنولوجي
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 دائماً  غالبا أحياناً  نادرا أبداً 

12 

تفعيل التكنولوجيا في 

الشؤون اإلدارية، 

 التنظيمية.

 56 21 4 5 0 ت

 6 دائماً  0.84 4.49
% 0 5.8 4.7 24.4 65.1 

13 
وجود قاعدة بيانات خاصة 

 بالمدرسة.

 70 10 5 1 0 ت
 2 دائماً  0.62 4.73

% 0 1.2 5.8 11.6 81.4 

14 
إنشاء موقع الكتروني 

 يعرض أنشطة المدرسة.

 64 11 7 1 3 ت
 5 دائماً  0.95 4.53

% 3.5 1.2 8.1 12.8 74.4 

15 
تتوافر قاعدة بيانات لمتابعة 

 درجات الطالبات.

 76 7 1 1 1 ت
 1 دائماً  0.62 4.81

% 1.2 1.2 1.2 8.1 88.4 
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 دائماً  غالبا أحياناً  نادرا أبداً 

16 
قييم تتوافر قاعدة بيانات لت

 أداء المعلمات.

 70 11 2 3 0 ت
 3 دائماً  0.68 4.72

% 0 3.5 2.3 12.8 81.4 

17 

تتلقى القائدات تدريبا على 

أساليب التكنولوجيا 

 الحديثة.

 21 29 18 16 2 ت

3.59 1.12 
غال

 با
7 

% 2.3 18.6 20.9 33.7 24.4 

18 

تمتلك المدارس برامج 

للتواصل بين اإلدارة 

 سية وأولياء األمور.المدر

 57 22 5 2 0 ت

 4 دائماً  0.71 4.56
% 0 2.3 5.8 25.6 66.3 

19 

تتوفر للمدارس بوابة 

رئيسية للتعلم االلكتروني 

 عن بعد.

 9 7 14 20 36 ت

 8 نادرا 1.35 2.22
% 41.9 23.3 16.3 8.1 10.5 

  دائماً  0.49 4.21 المتوسط العام للمحور

 

بُعد )درجة جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما ( أن 4) لالجدوضح يو

( عبارات، تفاوت فيه استجابات عينة أفراد البحث بمتوسط 8يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانب التكنولوجي( على )

بالفئة الثانية والرابعة والخامسة من فئات المقياس (، وهذه المتوسطات تقع 4.81لى إ 2.22حسابي تراوح ما بين )

لى ( والتي تشير إ5درجة من  4.21المتدرج الخماسي ويالحظ أن متوسط الموافقة العام على عبارات هذا البعد بلغت )

عملية وهذا يشير إلى وعي وإدراك قائدات المدارس بأهمية إدخال التقنية بما يخدم ال خيار )دائماً( على أداة البحث،

التعليمية واإلدارية، حيث أنه من المهارات والقدرات التي تمتلكها القائدة الناجحة كما ذكر في الدليل التنظيمي استخدام 

الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل، لما في ذلك من توفير للوقت ودقة في النتائج وسهولة التواصل بين اإلدارة 

ر ،كما أن الحاجة الملحة لتطوير العمل يتطلب من جميع العاملين من معلمين والمعلمين والمتعلمين وأولياء األمو

 ومتعلمين تفعيل التكنلوجيا . ينوإداري

( أن العبارات المتعلقة بالبعد التكنولوجي والتي جاءت في المراتب األولى وبدرجة دائما تمثلت 4) الجدول بينيكما 

المرتبة األولى لطالبات" حيث جاءت في عدة بيانات لمتابعة درجات افر قااتتو( والتي تنص على "15رقم ) بالعبارة

 (،0.62( وانحراف معياري )4.81بي )وبدرجة دائماً، بمتوسط حسا
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وتوضح الباحثة أن اإلدارة المدرسية تعتمد على قاعدة بيانات حديثة ومتطورة مشتملة على كل ما يتعلق باألداء التعليمي  

شاركات وملفات اإلنجاز والمشروعات والبحوث، وأيضا متابعة سلوك الطالبات لمعرفة مدى للطالبات واالختبارات والم

( والتي 13تقدم مستوى الطالبات وإبداعهن حتى يسهل تقديم التغذية الراجعة لهم. تالها في المرتبة الثانية العبارة رقم )

 (،0.62( وانحراف معياري)4.73ابي )حسوبدرجة دائما، بمتوسط  جود قاعدة بيانات خاصة بالمدرسة"وتنص على "

حيث ترى  الباحثة أن توفير قاعدة بيانات خاصة بالمدرسة من شأنها أن تسهل العملية اإلدارية بالحصول على ما 

يحتاجونه من بيانات تم حفظها في أي وقت وإمكانية التعديل واإلضافة ويبدو ذلك جلي في استخدام القائدات وتفاعلهم مع 

 وفارس وتدريب العاملين عليها. نظامي نور

فقد جاءت في " على أساليب التكنولوجيا الحديثة تتلقى القائدات تدريبا( والتي تنص على "17أما العبارة رقم )

وتوضح الباحثة أن طبيعة عمل  (،1.12وانحراف معياري )( 3.59المرتبة السابعة وبدرجة غالباً، بمتوسط حسابي )

من التطبيقات اإلدارية كالبرامج الخاصة بالنواحي المالية واإلدارية وهذا يتطلب التدريب على القائدة تعتمد على كثير 

 أساليب التكنولوجيا الحديثة.

بالعبارة  فتمثلت بدرجة نادراً من وجهة نظر القائداتأما فيما يتعلق بالعبارة التي جاءت في المرتبة األخيرة و

والتي احتلت المرتبة الثامنة  "رئيسية للتعلم اإللكتروني عن بعدس بوابة تتوفر للمدار( والتي تنص على "19رقم )

رئيسية للتعلم وتوضح الباحثة أن توفر بوابة  (،1.35( وانحراف معياري )2.22بي )، بمتوسط حساواألخيرة

تخدام طرق حديثة لدعم اإللكتروني تعتبر وسيلة تعليمية مواكبة للعصر وتغيّراته، لتحقيق الفائدة الكبرى للُمتَعلِّم باس

العمليّة التعليميّة وُمجرياتها، وتحقّق هذه الطريقة قدراً عالياً من اإلبداع وتساعد على تنمية المهارات لدى المتعلم وتقلّل 

من التلقين لذا ينبغي توجيه جميع المعلمين والمتعلمين لقلة وعيهم بأهمية ذلك، حيث سعت الوزارة لتوفير عدة مواقع 

موقع عين اإللكتروني حيث يشتمل على كتب وأدلة لجميع المراحل وبنك لألسئلة وعروض دة من ذلك منها لالستفا

 تقديمية.

 اإلدارة جاهزية درجة ( والتي توصلت إلى أنه كانت2015تتفق نتائج هذا البعد مع نتيجة دراسة خضر )و

متوسطة وقد  التربويين المشرفين نظر وجهة من يةاإلدارة اإللكترون الستخدام العاصمة محافظة في الحكومية المدرسية

أوصى الباحث بضرورة وضع خطة لتجهيز المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان لتطبيق اإلدارة االلكترونية 

( التي توصلت إلى أن أغلب 2009في جميع األعمال المدرسية، وتختلف نتائج هذا البعد مع نتائج دراسة األسمري )

اإلدارة اإللكترونية في إدارات المدارس الثانوية بمدينة الرياض ضعيفة، وقد أوصت بضرورة تدريب تطبيقات 

اإلداريين والمعلمين تدريبًا عمليًا تطبيقيًا على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
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: ما المعوقات التي تعيق مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة من تطبيق مناقشتهاو السؤال الثانيعرض نتائج 

 معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي من وجهة نظر القائدات؟

واالنحرافات المعيارية الستجابات تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  لإلجابة عن هذا السؤال

 :يأتينتائج كما ، وجاءت الالعينةأفراد 

( استجابات أفراد عينة البحث من القائدات على عبارات محور "المعوقات التي تعيق مدارس التعليم 3 - 4جدول رقم )

من الجانبين اإلداري العام بمحافظة عنيزة من تطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية 

 والتكنولوجي"
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 دائماً  غالبا أحياناً  نادرا أبداً 

1 

اإلخفاق في وضع خطة 

استراتيجية تعكس 

 الرؤية والرسالة.

 5 11 35 20 15 ت

 8 أحياناً  1.09 2.66
% 17.4 23.3 40.7 12.8 5.8 

2 

القصور في توفير بيئة 

تدعم استراتيجيات التعلم 

 النشط.

 9 14 32 14 17 ت

 5 أحياناً  1.23 2.81
% 19.8 16.3 37.2 16.3 10.5 

3 

ضعف الخبرة في 

تطبيق الجودة داخل 

 المدرسة.

 5 26 33 11 11 ت

 3 أحياناً  1.09 3.03
% 12.8 12.8 38.4 30.2 5.8 

4 

نقص االعتمادات المالية 

لتحقيق معايير األمن 

 والسالمة.

 27 21 24 10 4 ت

 1 غالبا 1.17 3.66
% 4.7 11.6 27.9 24.4 31.4 

5 

قلة برامج التأهيل 

لقائدات المدارس في 

 مجال اإلدارة اإلبداعية.

 12 31 24 13 6 ت

 2 أحياناً  1.11 3.35
% 7 15.1 27.9 36 14 

6 
افتقار المدرسة إلى 

خطة تشغيلية تحقق 

 9 8 22 21 26 ت
 9 نادرا 1.30 2.45

% 30.2 24.4 25.6 9.3 10.5 
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 دائماً  غالبا أحياناً  نادرا أبداً 

 األهداف االستراتيجية.

7 

قلة اإلشراف والمتابعة 

لتطوير القيادات 

 المدرسية.

 5 10 23 18 30 ت

 12 نادرا 1.23 2.33
% 34.9 20.9 26.7 11.6 5.8 

8 

ضعف التواصل بين 

القائدات وأولياء األمور 

 لتحقيق األهداف العامة.

 2 14 21 31 18 ت

 10 نادرا 1.07 2.43
% 20.9 36 24.4 16.3 2.3 

9 
نقص قواعد البيانات 

 الخاصة بالمدرسة.

 5 5 12 27 37 ت
 15 نادرا 1.16 2.00

% 43 31.4 14 5.8 5.8 

10 

قصور استخدام 

وجيا في الشؤون التكنول

 اإلدارية، التنظيمية.

 5 3 19 30 29 ت

 13 نادرا 1.10 2.13
% 33.7 34.9 22.1 3.5 5.8 

11 

تجاهل الربط بين 

العملية التعليمية 

 والمجتمع المحلي.

 4 11 23 25 23 ت

 11 نادرا 1.15 2.40
% 26.7 29.1 26.7 12.8 4.7 

12 

افتقار المدارس للمواقع 

كترونية لعرض االل

 األنشطة المدرسية.

 4 7 13 29 33 ت

 14 نادرا 1.14 2.07
% 38.4 33.7 15.1 8.1 4.7 

13 
اتباع القائدات نمط 

 اإلدارة التسلطي.

 4 6 17 17 42 ت
 16 نادرا 1.18 1.99

% 48.8 19.8 19.8 7 4.7 

14 

نقص تدريب القائدات 

على أساليب التكنولوجيا 

 الحديثة.

 6 18 27 19 16 ت

 6 أحياناً  1.19 2.76
% 18.6 22.1 31.4 20.9 7 

15 
استخدام أدوات تقييم 

 تقليدية.

 12 12 24 19 19 ت
 7 أحياناً  1.33 2.76

% 22.1 22.1 27.9 14 14 
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 دائماً  غالبا أحياناً  نادرا أبداً 

16 
المركزية في إدارة 

 المدارس إدارياً ومالياً.

 13 20 23 12 18 ت
 4 أحياناً  1.35 2.98

% 20.9 14 26.7 23.3 15.1 

  أحياناً  0.78 2.61 المتوسط العام للمحور

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

أوالً: يتضمن محور )المعوقات التي تعيق مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة من تطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما 

( عبارة، تفاوت فيه استجابات عينة أفراد البحث 16كنولوجي( على)يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والت

(، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثانية والثالثة والرابعة من فئات 3.66الى  1.99بمتوسط حسابي يتراوح ما بين)

(، 5جة من در 2.61المقياس المتدرج الخماسي ، ويالحظ أن متوسط الموافقة العام على عبارات هذا المحور بلغت ) 

وهذه النتائج تشير إلى توافر البنية التحية الالزمة لتطبيق معايير  والتي تشير إلى خيار )أحياناً( على أداة البحث.

المدرسة المبدعة، أال أن جهل قائدات المدارس وتهاونهن وعدم الرغبة في مواكبة التجديد والتطوير يخلق مجموعة من 

 على جاهزية المدارس بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير المدرسة المبدعة. المعوقات التي من شأنها التأثير

المعوقات التي تعيق مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة من تطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما ب ففيما يتعلق

 نظر القائدات فقد تمثلتدرجة غالباً من وجهة بوالتي جاءت  يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي

المرتبة " والتي جاءت في نقص االعتمادات المالية لتحقيق معايير األمن والسالمة( والتي تنص على "4بالعبارة رقم )

(، وهي العبارة الوحيدة التي جاءت بدرجة 1.17( وانحراف معياري )3.66بي )األولى وبدرجة غالباً، بمتوسط حسا

إلى قلة دعم اإلدارة المدرسية ماليا والمتابعة الجادة من قبل مسؤولي األمن والسالمة وتوفير ما  غالباً، وتفسر الباحثة ذلك

تحتاجه المدارس حيث أن المدارس المبدعة تحتاج إلى تجهيزات أعلى مستوى من وسائل األمن والسالمة، وحيث يوجد 

والسالمة في إدارة التعليم بتوفير خط ساخن في المدرسة لجنة األمن والسالمة األمر الذي يتطلب من جهاز األمن 

 ومباشر يمكن للمدارس التواصل من خالله.

" قلة برامج التأهيل لقائدات المدارس في مجال اإلدارة اإلبداعية( والتي تنص على "5تالها العبارة رقم )

(، وترى الباحثة أن 1.11ي )( وانحراف معيار3.35) المرتبة الثانية وبدرجة أحياناً، بمتوسط حسابيوالتي جاءت في 

  تركز في غالبها على الجوانب اإلدارية والوظيفية ،غالبية برامج التأهيل والتدريب للقيادة المدرسية برامج تقليدية نمطية

ومستويات الطالبات وإعداد الخطط والمتابعة وتقييم المعلمات، وال تركز على تنمية الجانب اإلبداعي االبتكاري في 

 دارة لقلة البرامج المعتمدة وزارياُ عن اإلدارة اإلبداعية. أسلوب اإل



 
 
 

21 
 

قواعد البيانات  نقص( والتي تنص على "9أما العبارات التي جاءت في المراتب األخيرة فتمثلت بالعبارة رقم ) 

نحراف ( وا2.00ابي )وبدرجة نادراً، بمتوسط حس وقبل األخيرة المرتبة الخامسة عشرحيث احتلت  "الخاصة بالمدرسة

(، وهذا يشير إلى توافر قواعد البيانات وتفعيلها لدى مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة وتدريب جميع 1.16معياري)

 ين ومعلمين كبرنامج فارس ونور.يالعاملين عليها من إدار

 السادسة عشر المرتبةفقد احتلت  "اع القائدات نمط اإلدارة التسلطيإتب( والتي تنص على "13أما العبارة رقم )

(، وترى الباحثة أن أفراد مجتمع البحث 1.18( وانحراف معياري)1.99بي )وبدرجة نادراً، بمتوسط حسا واألخيرة

يرون أن قليل من المدارس تتبع فيها قائداتها النمط التسلطي المتعسف والقائم على االحتفاظ بالصالحيات والقرارات 

نهم يرون أنه من مهارات القائدة الناجحة العمل بروح الفريق وإشراك العاملين في دون مناقشة واستثارة العاملين فيها أل

 تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المدرسة.

( التي خلصت إلى وجود بعض الصعوبات منها: قلة 2013تتفق نتائج هذا السؤال مع نتيجة دراسة الرفاعي )

( التي كشفت عن بعض 2012) Audet يجة دراسة أوديتالبرامج التدريبة المتخصصة بالقيادة اإلبداعية، ومع نت

المعوقات التي تحد من اإلبداع اإلداري في مدارس الثانوية بوالية متشجن بأمريكا، وبينت أن األعباء الكثيرة المطلوبة 

المعوقات ( التي توصلت إلي أن أبرز 2011في وقت قليل تقف عائقًا دون إبداع المعلمين ، ومع نتائج دراسة البدراني )

كثرة األعباء الوظيفية، وضعف اإلعداد   :التي تحد من اإلبداع اإلداري لمديري المدارس االبتدائية بمنطقة بريدة هي

وااللتزام بالقيود المهنية وغياب جو الحرية، وقلة االهتمام باإلبداع اإلداري من قبل إدارة   والتأهيل للكادر اإلداري

( التي توصلت إلى عدم وجود نظام أو جهة مسئولة لتقييم المقترحات 2009د الرحيم)التعليم، ومع نتيجة دراسة عب

 اإلبداعية وال يوجد أي تأثير سلبي لمعوقات اإلبداع على العاملين حسب وجهة نظرهم.

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء عينة البحث حول معوقات تطبيق" :ومناقشتها السؤال الثالثعرض نتائج 

معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي في مدارس التعليم العام 

 “ات الخبرة، المرحلة التعليمية؟بمحافظة عنيزة تعزى للمتغيرات التالية:" سنو

 

 الفروق باختالف سنوات الخبرة:أوالا: 

( للفروق في متوسطات استجابات أفراد one way ANOVAاألحادي" ) ( نتائج "تحليل التباين4 - 4الجدول رقم )

 البحث من القائدات حول محاور البحث طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة "
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 مصدر التباين المحاور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

(F) 

الداللة 

 اإلحصائية

درجة الجاهزية لتطبيق معايير 

سة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدر

 المدرسية من الجانب اإلداري

 0.011 2 0.022 بين المجموعات

 0.302 83 25.057 داخل المجموعات 0.964 0.037

  85 25.079 المجموع

درجة الجاهزية لتطبيق معايير 

المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة 

 المدرسية من الجانب التكنولوجي

 0.041 2 0.081 لمجموعاتبين ا

 0.24 83 19.938 داخل المجموعات 0.845 0.169

  85 20.019 المجموع

معوقات تطبيق معايير المدرسة 

المبدعة فيما يتعلق باإلدارة 

المدرسية من الجانبين اإلداري 

 والتكنولوجي

 0.051 2 0.102 بين المجموعات

0.083 0.921 
 0.619 83 51.404 داخل المجموعات

  85 51.506 المجموع

فأقل  0.05يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في اتجاهات أفراد مجتمع البحث من قائدات المدارس حول جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق معايير 

تعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي، ومحور معوقات تطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما ي

المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي باختالف سنوات الخبرة، حيث بلغت 

النتيجة إلى انسجام وتشابه اتجاهات وأفكار وتفسر الباحثة هذه  (.0.05قيم مستوى الداللة أعلى من مستوى الداللة )

 أفراد عينة البحث، وأيضا تشابه ظروف العمل بالمدارس التي ينتمين إليها.

 الفروق باختالف المرحلة التعليمية التي تعمل بها القائدة:ثانياا: 

استجابات أفراد ( للفروق في متوسطات one way ANOVA( نتائج "تحليل التباين األحادي" )5 - 4رقم ) جدول 

 محاور البحث طبقاً إلى اختالف متغير المرحلة التعليمية التي تعمل بها القائدة" البحث من القائدات حول

 مصدر التباين المحاور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

(F) 

الداللة 

 اإلحصائية

درجة الجاهزية لتطبيق معايير 

تعلق باإلدارة المدرسة المبدعة فيما ي

 المدرسية من الجانب اإلداري

 0.457 2 0.913 بين المجموعات

 0.291 83 24.166 داخل المجموعات 0.215 1.568

  85 25.079 المجموع
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درجة الجاهزية لتطبيق معايير 

المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة 

 المدرسية من الجانب التكنولوجي

 0.057 2 0.114 بين المجموعات

 0.24 83 19.905 داخل المجموعات 0.788 0.239

  85 20.019 المجموع

معوقات تطبيق معايير المدرسة 

المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية 

 من الجانبين اإلداري والتكنولوجي

 0.594 2 1.189 بين المجموعات

 0.606 83 50.318 داخل المجموعات 0.379 0.98

  85 51.506 المجموع

 

( 0.05يتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول أعاله، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

فأقل في اتجاهات أفراد مجتمع البحث من قائدات المدارس حول جاهزية مدارس التعليم العام بمحافظة عنيزة لتطبيق 

لمدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي ومحور معوقات تطبيق معايير معايير المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة ا

المدرسة المبدعة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية من الجانبين اإلداري والتكنولوجي باختالف المرحلة التعليمية التي تعمل 

لباحثة هذه النتيجة في ضوء تشابه وتفسر ا (.0.05بها القائدة، حيث بلغت قيم مستوى الداللة أعلى من مستوى الداللة )

  الظروف البيئية المحيطة بمدارسهن، والقوانين واللوائح المتشابهة الصادرة من إدارات التعليم التابعة لها مدارسهن

 ونوع ضغوط العمل وأيضا طبيعة وتجهيزات مدارسهن .

يخص متغير )الخبرة بالعمل( في أنه ال (، فيما 2009تتشابه نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عبد الرحيم )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات القائدات بمدارس التعليم العام، تعزى إلى الخبرة في العمل، أي 

 أن متغير الخبرة في العمل غير مؤثر لتطبيق تلك المعايير.  

 

  :والمقترحاتتوصيات ال

 يمكن تقديم التوصيات التالية:  ن نتائجفي ضوء ما توصل إليه البحث م  

ضرورة اهتمام وزارة التعليم بتطوير خططها وذلك بتعميم تجارب مدارس المستقبل بين مناطق المملكة لكي يتم  -1

تحويل مدارسنا التقليدية إلى مدارس مبدعة لما في ذلك من توفير للوقت وتحسين للمخرجات العملية التعليمية 

 العصر الحالي.  باإلضافة إلى مواكبة

 تنظم وتوفر وزارة التعليم للقائدات برامج تدريبية حول القيادة اإلبداعية.أن  -2

توفر وزارة التعليم وحدة إعالم إلكترونية تشرف على التعليم اإللكتروني في المدارس لكي يتاح من خاللها أن  -3

 نظام التعلم اإللكتروني. 

 شراف التربوي بتأهيل قائدات المدارس لتطبيق اإلدارة اإلبداعية.ضرورة اهتمام إدارة التعليم ممثلة بقسم اإل -4
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مشاركة قسم التدريب التربوي في إدارة التعليم على تدريب القائدات على أساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة في  -5

  اإلدارة.

ت التي من شأنها تطور تشكل وزارة التعليم وحدة بحوث في كل إدارة تعليمية تعمل على دراسة كل المستجداأن   -6

 العملية التعليمية، وتفيد الباحثين في ذلك.

 إجراء بحوث ودراسات مقارنة بين الدول حول جاهزية المدراس لتطبيق معايير المدرسة المبدعة.  -7

جراء بحوث ودراسات تتناول جاهزية مدارس التعليم العام لتطبيق معايير المدرسة المبدعة فيما يخص )الطالب إ -8

 ، المعلم المبدع، الشراكة المجتمعية(.المبدع

 جراء بحوث ودراسات لمعرفة أثر العالقة بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي على التميز اإلبداعي للمدرسة..إ -9
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