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القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس املرحلة الثانوية يف درجة ممارسة 
 دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني وسبل حتسينها

 الكويت -وزارة التربية -محمد فرج متعب المهنا. د

درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى التعرف على الحالية الدراسة  استهدفت: الملخص
 ,علمين وسبل تحسينهامن وجهة نظر المالكويت دولة في الثانوية المرحلة مدارس مديري 

, على ذلك( المنطقة التعليمية, سنوات الخبرة, المؤهل العلمي, النوع)وأثر متغيرات 
واشتملت , ًا ومعلمةمعلم( 405)وتكونت العينة من , واتبعت الدراسة المنهج الوصفي

وأظهرت نتائج . بعة أبعادأر عبارة موزعة على ( 00) تضمنتأدوات الدراسة على استبانة 
لدى مديري مدارس ككل وجميع أبعادها  القيادة اإلبداعيةممارسة  درجةالدراسة أن 

: بالترتيب التالي القيادة اإلبداعية أبعادت جاءو , بدرجة متوسطة تجاءالثانوية المرحلة 
كما  .التالحساسية للمشكوأخيرًا , المرونةثم , ألصالةيليه ا, مواصلة االتجاه نحو الهدف

القيادة  حولبين متوسطات أفراد عينة الدراسة  دالة إحصائياً  فروقأظهرت النتائج وجود 
وسنوات الخبرة  العلمي المؤهلو  النوع اتتعزى لمتغير أبعادها جميع اإلبداعية ككل و 
      . والمنطقة التعليمية

 . الكويت, المرحلة الثانوية, القيادة اإلبداعية :الكلمات المفتاحية
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Degree of Practicing Creative Leadership by Secondary Stage 

Mangers in The State of Kuwait from Teachers' Viewpoint and 

Ways for Its Improvement 

Dr. Mohammad Faraj Meteib Al Muhanna- Ministry of Education 

– Kuwait 

Abstract: The main concern of the current study is to identify the 

degree of practicing creative leadership  by the managers at the 

secondary stage schools  in the state of Kuwait from teachers' 

viewpoint and Ways for Its Improvement, and the effect of the 

variables of gender, experience, academic qualification and the 

educational region on this.  This study adopts the descriptive  approach 

and the sample of the study  consists of (504) male and female teachers 

at the secondary stage schools. The tools of the study include  a 

questionnaire that contained (30) statements distributed and divided 

into four main dimensions. The results of the study show that the 

degree of practicing creative leadership as a whole and all its 

dimensions for the secondary stage managers got a moderate degree. 

Furthermore, the dimensions of the creative leadership got the 

following order: keeping moving towards the goal, 

originality,  flexibility, and f sensitivity towards problems respectively. 

Moreover, the results inducate that there are statistically significant 

differences among the averages of the study sample's individuals 

regarding creative leadership as a whole and its dimensions due to the 

variables of gender, academic qualification, years of experience and 

the educational region.  

Key words: Creative Leadership, Secondary Stage, Kuwait. 
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   : مقدمة
 ةالحاج أصبحتعمقها وت أعمالها وتشعب حجمهاالمؤسسات وكبر  تنامي ظل يف

وهذه , تمرارية والتميزاالس لها يضمن الذي بالشكل المالئم روالتطوي رالتغيي اثدإلحة ملح
المهمة ال تتحقق إال في ظل قيادة مبدعة وواعية تمتلك من المهارات القيادية ما يمكنها 

 .   من تحريك الجهود وتوجيه الطاقات لتحقيق أفضل مستوى من اإلنجاز

 الماهرين المبدعين القادة إلى بحاجة المجتمعاتومع اختالف الثقافات فإن جميع 
 على والقادرين ,األهداف تحقيق تجاه ودفعها وحفزها البشرية الجهود تنسيق على القادرين
 المعلومات وثورة المعرفي االنفجار نتيجة المتالحقة والتغيرات المتسارعة التطورات مواجهة

ص , 2002, العساف)في جميع األبعاد  المجتمع تطوير في تسهم والتي واالتصاالت,
5  .)     

 الشاملة اإلستراتيجية بالرؤية يتميز الذي الناجح القائد سمات من ويعتبر اإلبداع
 على بالتركيز تهتم المؤسسة في ثقافة وبناء والمؤسسة, الفرد تطور تسهم في التي

 على والعمل وتدريبهم بهم اإلهتمام يتوجب كأعضاء إليهم العاملين والنظر إحتياجات
تاحة للعاملين, اإلحترام من قدر وتوفير ألدائهم, متميزة معايير أداء ترسيخ  لهم البعد وا 

 التي لم تصل إلى المتقدمة, واللحاق باألمم ينعكس إيجابًا على المجتمع للمشاركة, مما
      (.    260ص , 2000, الصيرفي)مبدعين  إال من خالل قادة المستوى ذلك

 نحو االنفتاح في تتمثل القيادي والعمل اإلبداع بين تربط وثيقة عالقة وتوجد
 في والثقة البيئة, في التحكم على والقدرة المشكالت, إلى في التعرف والرغبة التغيير,

في  فاعلة قوة اإلداري ويعد اإلبداع(. 56ص , 2005, عباس)قدرات اآلخرين 
 القيادة تهيئه ما وهذا العمالء, أو توقعات المجتمعات تجاوز نحو المؤسسات للتحرك

 لإلقتراحات برامج ضمن الجديدة األفكار اإلبداع لتوليد عتشج التي النشطة اإلبداعية
حتفاالت حوافز تتضمن  (. 9ص , 2002, الجيزان)وجماعات  أفراداً  لتكريم المتميزين وا 
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والنظام التربوي بوصفه أحد األنظمة االجتماعية الهامة في المجتمع, أصبح لزاًما 
التربويين ضمن إمكانات االنفتاح العالمي, ويتطلب ذلك نمطًا جديدًا  عليه تطوير القادة

مبدعًا من القادة التربويين يجب تدريبهم وتأهيلهم وتجديد كفاياتهم وتجويدها ألداء الدور 
( 2022)وأوصت دراسة حبوس  (.95ص , 2000, مؤتمن)التطويري المتوقع منهم 

 واالهتمام, أعلى إبداعية سمات من به يتمتعون لما تبعا القادة باختيار بضرورة االهتمام
اإلبداعية؛ حيث أن القائد المبدع يهتم بتطوير  القيادة مجال في البشري العنصر بكفاءة

ويكون تفكيره متسم , فيبتكر لها أهداف جديدة أو يطور من وسائلها وأساليبها, المؤسسة
نما يبتكر أساليب غير وال يتعامل مع األساليب ا, باألصالة والطالقة والمرونة لتقليدية وا 

  (.         270ص , 2000, الشخيلي)مسبوقة 

 والرسالة للرؤية التام الوضوح: منها, الصفات المبدع بالعديد من ويتسم القائد
 الثقافة, األمور كبريات إلى والطموح واإلبتكار اإلبداع, يقودها التي المنظمة أو للمؤسسة
 التي الكلية والشمولية العقلية إمتالك, والفكر العقل تشحذ التي المتنوعة المتجددة العالية
, األجل طويل اإلستراتيجي البعد ذات العميقة النظرة, الزوايا جميع من األمور إلى تنظر
 المبادئ إلى اإلرتكاز, له واإلستعداد به التنبؤ ومحاولة وتحدياته المستقبل إلى النظر
, نوافلة)تحقق الطموحات  التي المواقف واتخاذ والعالقات العمل في السامية والقيم

 (.     99ص, 2009

ويمثل حجر الزاوية من , كما أن القائد اإلداري المبدع قادر على إحداث التغيير
خالل أسلوبه في معالجة تفاصيل القضايا اإلدارية واالعتبارات ذات الصلة المباشرة وغير 

 يرضون ال اإلبداعيين والقادة(. 74ص , 2002, الباز)المرجوه المباشرة بتحقيق النتائج 
 طريقة إيجاد أجل من المستمر السعي يحفزهم ولكن ,الموجودة ترتيب الهياكل بإعادة فقط

 (.   0ص , 2020, الدكان)أفضل 
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تتطلب المدارس من , ولتلبية احتياجات المتعلمين في القرن الحادي والعشرين
وتعتبر (. Puccio, Mance& Murdock, 2011, p. 45)اعيين القادة أن يكونوا إبد

, وتعد شكل من أشكال ذكاء الجماعة, القيادة اإلبداعية حافزًا لإلنجاز الجماعي والثقافي
, والربط, واالتصال, والذي يولد سلسلة متصلة من النشاط اإلبداعي الذي يسمح بالتكيف

 ,Mabry)وأقل ضعفًا وأقل صعوبة  ,حتى يتسنى أن تكون أقل حده, وتجميع الموارد
2016, p. 5    .)       

طريق  عن سواء الجديدة األفكار جمع على والقيادة اإلبداعية هي القيادة القادرة
 وتبني األفكار هذه وتحليل خارجية, مصادر من أو عن طريق معه أو العاملين القائد

 عن والبحث وتنفيذها, المؤسسة داخل وترويجها ومساندتها وتدعيمها الفكرة المفيدة
 مريح إقتصادي أو تجاري مجال إلى وتحويلها الفكرة هذه تغيير إلى التي تؤدي المصادر

 وأصالتها واإلستطالعية اإلستكشافية قدرتها ذلك في وتستخدم واجتماعيًا وتنظيميًا, مادياً 
ص , 2020, قنديل)واإلبتكار  لإلبداع اآلخرين حماس إثارة في وقدرتها التأثيرية الفكرية
260 .) 

وغالبًا ما ينظر إلى هذه األفكار على , وتعمل القيادة اإلبداعية على توليد األفكار
ولكنها تمثل الطريقة الصحيحة والمتقدمة في , والتي يمكن أن تقابل بالرفض, أنها غريبة

ما يمثل قرارًا حول فاإلبداع هنا بقدر , وتقوم القيادة اإلبداعية على التحدي, التفكير
المواقف والحياة فإنه يرتبط بشكل أساسي بالمقدرة من خالل تقديم األفكار المبدعة 

(Sternberg, 2005, p. 197  .) 

 المهارات تنمي :التالية لألسباب استراتيجي ومطلب وظيفة اإلبداعية وتعد القيادة
الذهني  العصف فرق من خالل الجماعي اإلبداعي والتفاعل التفكير في الشخصية

 لمعالجة تصنع التي القرارات جودة من وتزيد   (. 290ص , 2004, الفاعوري)
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دارتها قطاعاتها مستوى على أو مستوى المؤسسة على والمواقف المشكالت  األبعاد في وا 
 (. 45ص , 2002, ويتون)واإلدارية والمالية  الفنية المختلفة

علمين وأولياء األمور في تعليم األبناء كما تعمل على االستفادة من قدرات الم
وعمل المبادرات , واالستفادة من إمكانات المدرسة, وتكوين عالقات إنسانية جيدة معهم

عادة هيكلة المدرسة إلحداث اإلصالح , السياسية والتشريعات التي تتعلق بنظم التعليم وا 
 إلى( Soemertono, 2014)وأشارت دراسة (. Pollock, 2013, p. 314)الشامل 
    .التربوية البرامج التطويرية دعم في المجتمع مشاركة تحسين اإلبداعية في القيادة أهمية

ويعتبر المجتمع التربوي ومؤسساته من أهم المجتمعات التي تواجه اليوم 
مما يتحتم البحث عن أساليب ونظم تتكيف مع هذه التحديات , مستجدات وتحديات كثيرة

اإلبداع وأصبح  (.640ص , 2029, الرقاص والعيسى)من أهمها القيادة اإلبداعية 
والذي يتمثل في كيفية تطوير أدائه , تربويمطلبًا استراتيجيًا من أهم واجبات القائد ال

إال , المهني الذي ينعكس على تطوير أداء العاملين وتعزيز فاعلية الذات اإلبداعية لديهم
أنه ما زال بعض القادة التربويين يتعامل مع المشكالت بطرق تقليدية أو البحث عن 

وأن القيادة , لمخاطرةويعتقد البعض أن الحلول اإلبداعية نوع من ا, الحلول الجاهزة
مما يجعل بعضهم يبدي , اإلبداعية في حل المشكالت نوع من الترف وتضييع الوقت

    (. 2006, الغامدي)مقاومة للتغيير وخوفًا من عدم التكيف مع الجديد 

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة لوحظ وجود عالقة بين القيادة اإلبداعية 
 جودة تطوير, إدارة الوقت, المناخ التنظيمي, نويات العاملينمع: ومنها, وبعض المتغيرات

 التربوية بحاجة ويرى الباحث أن المؤسسسات. الذكاء الثقافي, المواطنة التنظيمية, التعليم
 .      والتميز اإلبداع إلى دفع العاملين في تسهم التي اإلبداعية القيادة توافر إلى

 :     مشكلة الدراسة
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 اإلداري التفكير والسلوك من تقليدية أساليب مشكلة سيطرة المدرسية تواجه اإلدارة
 للخطة العلمي بالمفهوم تعليمية خطة وجود وندرة التربوي اإلشراف نظام وقصور ,والقيادي

وعلى الرغم من أن دولة الكويت تهتم بتطوير (. 25ص , 2005, اليسون)والتخطيط 
عدم التوازن بين : منها, إال أن هناك صعوبات تواجههم, األداء الوظيفي لمديري المدارس
ضعف القيادات , قلة فرص المشاركة في اتخاذ القرارات, المسؤوليات والمهام الوظيفية

افتقار اختيار مديري المدارس إلى اإلدارية, ويرجع الضعف اإلداري غالبًا إلى 
 (.        07-06ص , 2022, آلـ ناجي)الموضوعية, حيث تركز على األقدمية في العمل فقط 

إلى وجود ضعف في قدرات مديري المدارس ( 2025) وتوصلت دراسة الهدهود
خاصًة في ظل تبنيهم , في دولة الكويت على القيام باألداء الوظيفي على الوجه األكمل

أنماط القيادة التقليدية, األمر الذي يزيد من احتمالية مواجهتهم ضغوط غير متوقعة, مما 
األسباب الرئيسة للمشكالت التي  إلى أن( 2025)وأشارت دراسة الهباد . يؤثر على أدائهم

تعاني منها إدارات مدارس التعليم العام في دولة الكويت عدم وجود خطط إستراتيجية 
واضحة للعمل للتغيير من األنماط اإلدارية التقليدية إلى الحديثة, وضعف برامج إعداد 

 .    ية التربويةمديري المدارس, مما يترتب عليه ضعف كفاياتهم بشكل يؤثر على نواتج العمل

إلى أن قادة المدارس بحاجة إلى إبراز ( 6ص , 2020)وأشار العاجز وشلدان 
وذلك لدورهم في التأثير , قدراتهم اإلبداعية من خالل األنشطة التي تقدمها القيادة المدرسية

وللعالقة , وألنهم المسئولون عن تحقيق األهداف التربوية المنشودة, على منسوبي المدرسة
إلى ضعف درجة ممارسة ( 2022)وأشارت دراسة الغامدي . وثيقة بين القيادة واإلبداعال

 . القيادة اإلبداعية لدى قادة المدارس واآلثار السلبية لذلك

وتوصلت بعض الدراسات إلى فعالية القيادة اإلبداعية في تحقيق العديد من 
القة بين القدرات وجود عإلى  (2022)بحر والعجلة فقد توصلت دراسة , األهداف

 إلى وجود عالقة( 2026)وأشارت دراسة أدمو . اإلبداعية واألداء الوظيفي لدى المديرين
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وتوصلت . االستراتيجي للمؤسسات واألداء االبداعية القيادة ارتباطية دالة إحصائيًا بين
إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين القيادة ( 2029) دراسة الرقاص والعيسى
لم تجرى دراسة على البيئة الكويتية وفي حدود علم الباحث  .وفاعلية الذات اإلبداعية

      .  مما دعم الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة, تناولت متغيرات الدراسة الحالية

 : الت التاليةوتسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن التساؤ 

ما درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في دولة  .2
 الكويت من وجهة نظر المعلمين؟

اإلبداعية لدى حول درجة ممارسة القيادة  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2
 تعزىمديري مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين 

 ؟   (المنطقة التعليمية, سنوات الخبرة, العلمي المؤهل, النوع(لمتغيرات 
القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في ما سبل تحسين ممارسة  .0

 ؟دولة الكويت

  :يلي ما على الضوء إلقاء إلى الحالية الدراسة تهدف: الدراسة أهداف

اإلبداعية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية درجة ممارسة القيادة التعرف على  .2
 . في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين

القيادة اإلبداعية حول درجة ممارسة  الكشف عن الفروق بين أفراد عينة الدراسة .2
, النوع(وفقًا لمتغيرات  لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت

 (. منطقة التعليميةال, سنوات الخبرة, العلمي المؤهل

القيـــادة تحســـين ممارســـة ن تســـهم فـــى أتقـــديم التوصـــيات والمقترحـــات التـــى يمكـــن  .0
  .اإلبداعية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت

           :      الدراسة أهمية
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  : تحقيق ما يلي في تسهم قد أنها في الحالية الدراسة أهمية تنبع

القيادة بمتطلبات تطبيق مديري مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت  إفادة .2
    .اإلبداعية

 اختيار عند والمهارات الالزمة بالقدرات التربية وزارة في القرار متخذي تبصير .2
         .مديري مدارس المرحلة الثانوية

طار نظري تأصيل تقديم .0  اتالمؤسس فيللقيادة اإلبداعية  ومنهجي فلسفي وا 
  .عديدة آفاق يفتح خصب بحث مجال واعتبارها التعليمية,

 تستخدمه مقترح نموذج لعمل الدراسة, هذه بتوصيات التربية وزارة تأخذ أن يؤمل .5
      .مدارس المرحلة الثانويةفي القيادة اإلبداعية تطبيق  أجل من

 : على ما يلي الحالية الدراسة اقتصرت: الدراسة حدود

درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى مديري على دراسة  اقتصرت: الموضوعية الحدود -1
 .مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين وسبل تحسينها

اشتملت بعض مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت في  :المكانية الحدود -5
 (. الجهراء, الفروانية, األحمدي, الكبير مبارك, حولي, العاصمة)المناطق التعليمة الست 

 . من معلمي المرحلة الثانوية في دولة الكويتاشتملت عينة  :البشرية الحدود -3

من العام  تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول :الزمانية الحدود -4
2029/2020 .    

   :  الدراسة مصطلحات

 القيادة اإلبداعية: Creative Leadership    
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 علي الخروج من خالل قدرته القائد يبديها التي المبادرة تعرف القيادة اإلبداعية بأنها
 تصبح عندها التي العملية خالل من التغير وتم التفكير في التقليدي العادي أو التسلسل من
, البشر)االبداعي  التفكير نحو التوجة فيتم المفقودة والعناصر والنواقص للمشاكل حساسا القائد

    (.  26ص , 2007

 يستطيع الفرد الذي بأنه المبدع القائد( 224ص , 2009) اهلل خير وعرف
بتكار في الضعف نقاط إكتشاف دراك عليها التغلب أساليب المؤسسة وا   والتميز القوة نقاط وا 

ستحداث في ستثمارها تفعيلها وسائل المؤسسة وا  اإلبداعية إجرائيًا ويعرف الباحث القيادة . وا 
بطريقة  المشكالت حل في دولة الكويت على بأنها قدرة مديري مدارس المرحلة الثانوية

 التميز على اآلخرين وحفز والمبادرة والمثابرة واألصالة والمرونة بالطالقة,تتميز  ابتكاريه
 .  الفريق بروح والعمل واإلبداع

 :        السابقة الدراسات

 بموضـوع المرتبطـة واألجنبيـة العربيـة السـابقة لـبعض الدراسـاتفيمـا يلـي عـرض 
 األحدث, إلي األقدم من الزمني للترتيب وفقاً  السابقة الدراسات عرض يتم وسوف, الدراسة
 :التالي على النحو وذلك

التعرف على درجة ممارسة  دراسة هدفت إلى (Broushack, 2005) أجرى
, واتبعت الدراسة المنهج الوصفي, القيادة اإلبداعية لدى مدراء الدوائر في والية كاليفورنيا

قسم في ثالث جامعات ( 59)عضو هيئة تدريس من ( 490)وتكونت عينة الدراسة من 
ة إلى وتوصلت الدراس. طبقت عليهم استبانة لوصف السلوك اإلبداعي, في والية كاليفورنيا

وأن السلوك اإلبداعي , أن ممارسات التفويض وتعزيز الثقة هي األكثر شيوعًا لدى المدراء
   . يؤثر ايجابًا على معنويات أعضاء هيئة التدريس
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السلوك التعرف على العالقة بين  (Ohangia, 2007)واستهدفت دراسة 
في ثالث جامعات في ومعنويات أعضاء هيئة التدريس لرؤساء األقسام العلمية اإلبداعي 

وتكونت عينة الدراسة من , واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي, والية تكساس األمريكية
عالقة ارتباطية طردية بين وجود وتوصلت الدراسة إلى . عضو هيئة تدريس( 522)

       . اإلدارة باإلبداع ومعنويات أعضاء هيئة التدريس

التعـرف علـى مـدى تـوفر القـدرات اإلبداعيـة ( 2022)دراسة بحر والعجلـة وتناولت 
اعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج , لدى المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة وعالقتها بـأدائهم

ـــة الدراســـة مـــن , الوصـــفي ـــى النتـــائج أن . مـــديراً ( 004)وتكونـــت عين وتوصـــلت الدراســـة إل
تتوافر لديهم جميع القدرات المميزة للشخصية المبدعة المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة 

المهــــارة المهنيــــة )والمتمثلــــة فــــي  بدرجــــة عاليــــة؛ كمــــا تتــــوافر لــــديهم عناصــــر األداء الجيــــد
باإلضــافة إلــى  ؛(والمعرفــة الفنيــة والخلفيــة العامــة بمتطلبــات الوظيفــة واألبعــاد المرتبطــة بهــا

 .     الوظيفي لدى المديرينوجود عالقة بين القدرات اإلبداعية واألداء 

التعرف على العالقة بين القيادة اإلبداعية ( 2022)واستهدفت دراسة السلمي 
والمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جدة من وجهة نظر المديرين 

. مديرًا ومعلماً ( 250)وتكونت عينة الدراسة من , وتم استخدام المنهج الوصفي, والمعلمين
وأظهرت النتائج أن القيادة اإلبداعية تمرس بدرجة متوسطة في هذه المدارس من وجهة 

وأظهرت النتائج , وأن المناخ التنظيمي السائد جاء بدرجة عالية, نظر المديرين والمعلمين
ووجود فروق دالة , وجود عالقة ارتباطية موجبة بين القيادة اإلبداعية والمناخ التنظيمي

درجة ممارسة القيادة اإلبداعية تعزى لمتغيرات المسمسى الوظيفي والمؤهل  إحصائيًا حول
وتوجد فروق حول المناخ التنظيمي تعزى لمتغيرات المسمسى الوظيفي , العلمي والخبرة

 .   والمؤهل العلمي والخبرة
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إلى التعرف على العالقة بين إدارة الوقت ( 2020)وسعت دراسة لونيس وجغبوب 
واتبعت , داعية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في والية سطيف بالجزائروالقيادة اإلب

: مديرًا طبق عليهم مقياسين( 54)وتكونت عينة الدراسة من , الدراسة المنهج الوصفي
وتوصلت الدراسة . والثاني لقياس درجة اإلبداع القيادي, األول لقياس مستوى إدارة الوقت

ي مدارس المرحلة الثانوية في إدارة الوقت واإلبداع إلى وجود مستوى جيد لدى مدير 
القيادي؛ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول 

, المستوى التعليمي, النوع, السن)مستوى إدارة الوقت واإلبداع القيادي تعزى إلى متغيرات 
حصائية بين مستوى إدارة الوقت عالقة ذات داللة إعدم وجود باإلضافة إلى ؛ (الخبرة

 . واإلبداع القيادي لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية

إلى التعرف على مستوى القيادة اإلبداعية لدى ( 2020)وهدفت دراسة السالم 
, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي, مديري التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

وتوصلت . مديرًا طبق علهيم استبانة لجمع البيانات( 250) وتكونت عينة الدراسة من
, الدراسة إلى أن مستوى القيادة اإلبداعية لدى مديري التربية والتعليم متوسطة بشكل عام

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا حول مستوى القيادة اإلبداعية تعزى 
روق تعزى لمتغير الخبرة لصالح ذوي في حين توجد ف, لمتغيري النوع والمؤهل العلمي

 (.  سنة 22أكثر من )وذوي الخبرة ( سنة 24أقل من )الخبرة 

اإلبداعية  القيادة دور على التعرف( Soemertono, 2014)واستهدفت دراسة 
 في الدولة تقدمها التي والخدمات المجتمع دعم في مشاركته ومدى التعليم جودة تطوير في

وتألفت عينة الدراسة من , وتم استخدام المنهج الوصفي  بأندونيسيا, بالي في التعليم مجال
القيادة  جهود دعم دورًا في يؤدي المؤسسي اإلطار وأظهرت النتائج أن, مديراً ( 94)

 التربوية المشاريع تمويل تبني مسألة دورًا في تحتل المحلية المجالس أن كما, اإلبداعية
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اإلبداعية  القيادة أهمية وأشارت النتائج إلى اإلبداعية, القيادة إليها تشير التي واالحتياجات
    .التربوية البرامج التطويرية دعم في المجتمع مشاركة تحسين في

 البرامج لتعزيز تطوير إلى  (Phimkoh& Somprach, 2016)وسعت دراسة 
 والمدارس تايالند, في المحلي الحكم منظمات في المدارس مديري لدى اإلبداعية القيادة
 لتعزيز فيها المرغوب الظروف واستكشاف المحلي, الحكم إشراف مؤسسات تحت الواقعة
 برنامج ووضع الحكومية, المؤسسات غير في المدارس مديري لدى اإلبداعية القيادة
وتكونت عينة الدراسة من  .المطور البرنامج تنفيذ نتائج وتقييم والقيادة, اإلبداع لتعزيز
 على الحكومية غير المؤسسات إطار مدرسة في( 297)األولى تألفت من , تينمجموع
 وتألفت .التعليمية المناطق ورؤساء, المديرين نواب ,المدارس مديرو: مستويات ثالثة

 في يعملون الذين المتطوعين المدارس مديري مدير من( 22)من  الثانية المجموعة
 كانت تنفيذ البرنامج وبعد االستبانات, هي المستخدمة األدوات وكانت أودونثاني, مقاطعة
 اإليجابي السلوك االقتراح أن وكان البرنامج, تنفيذ قبل عليه كانت مما بكثير أعلى النتائج
 اإلبداعية القيادة تعزيز برنامج إنشاء في التعاون خالل من تطويره يمكن المدارس لمديري
  .الحاجة أساس على

 واألداء االبداعية القيادة بين العالقة الكشف عن (2026) وتناولت دراسة أدمو
 وحساسية والمبادرة والمثابرة االبداع :أثر كٍل من علي والتعرف االستراتيجي للمؤسسات

وتكونت , الوصفي المنهجراسة الد ستخدمتوا, ؤسساتللم راتيجياالست داءاأل على القائد
ارتباطية دالة إحصائيًا  عالقةوتوصلت الدراسة إلى وجود . فرداً ( 220)عينة الدراسة من 

 القائد حساسية -المثابرة -المبادرة)ككل واألبعاد كِل على حده  االبداعية القيادة بين
 ارتباطية دالة إحصائيًا بين توجد عالقة؛ كما االستراتيجي للمؤسسات واألداء( للمشكالت
 ورفع بالقادة االهتمامعلى ضرورة الدراسة االستراتيجي للمؤسسات؛ وأكدت  واألداء المثابرة

  .القيادية اإلبداعية مستوياتهم
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إلى تحديد مستوى اإلبداع اإلداري لمديري  (2026)وسعت دراسة أبو نعمة 
, مينلدى المعل بسلوك المواطنة التنظيميةالمدارس الثانوية في محافظات غزة وعالقته 

. ذلكعلى ( التخصص, , المؤهل العلميبرة, مكان العمل, سنوات الخنوعال)متغيرات  وأثر
, معلمًا ومعلمة( 500)ت عينة الدراسة من تألفو , د الباحث المنهج الوصفي التحليلياعتمو 

نتائج الأظهرت و . طبق عليهم استبانة اإلبداع اإلداري واستبانة سلوك المواطنة التنظيمية
فر ادرجة تو  حول أفراد عينة الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطاتعدم وجود 

, النوع)لمتغيرات القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة تعزى 
ال توجد فروق ذات داللة و (. التخصص, الخبرة, مكان العمل, سنوات علميالمؤهل ال

 سلوك المواطنة التنظيميةفر ادرجة تو حول  راد عينة الدراسةأفإحصائية بين متوسطات 
 ,, مكان العملالخبرة, المؤهل العلمي, سنوات النوع)لمتغيرات لمعلمين تعزى دى ال

عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين وأشارت النتائج إلى وجود (. والتخصص
 .سلوك المواطنة التنظيميةو القيادة اإلبداعية 

إلى الكشف عن مستوى امتالك القيادة  (2029)دراسة الرقاص والعيسى هدفت و 
 لدى الهيئة اإلشرافية في التعليم العاموالعالقة بينهما اإلبداعية وفاعلية الذات اإلبداعية 

المملكة العربية السعودية, ومعرفة فيما إذا كانت هناك فروق في القيادة اإلبداعية وفاعلية ب
واتبعت الدراسة  .والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة الوظيفة اتلمتغير  عزىاإلبداعية تالذات 

وتم استخدام مقياس . مشرفة تربوية (122) وتكونت عينة الدراسة من, المنهج الوصفي
, والنسخة العربية من قائمة فاعلية الذات اإلبداعية (2022)لسلمي لالقيادة اإلبداعية 

وأشارت النتائج إلى امتالك المشرفات التربويات لسمات القيادة (. 2026)العتيبي  ترجمة
اإلبداعية بدرجة عالية, في حين ظهرت فاعلية الذات اإلبداعية في األداء اإلبداعي 

في درجة ممارسة إحصائيًا فروق دالة وأظهرت النتائج عدم وجود بدرجة متوسطة, 
متغير الوظيفة, في حين توجد فروق ل تعزىالمشرفات التربويات لسمات القيادة اإلبداعية 

فروق دالة في عدم وجود  لمتغيري الخبرة والمؤهل العلمي, كما أشارت النتائج إلىتعزى 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 5252يناير                         -522                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

لمتغيرات الوظيفة والمؤهل العلمي والخبرة, كما أشارت  تعزى فاعلية الذات اإلبداعية
 .الذات اإلبداعية بين القيادة وفاعليةإحصائيًا النتائج إلى وجود عالقة إيجابية دالة 

الذكاء الثقافي لمديري التعرف على درجة إلى  (2029)وسعت دراسة موسى 
 اوعالقته في إمارة دبيريطانية المدارس الثانوية الخاصة الذين يقومون بتدريس المناهج الب

وتم استخدام المنهج . معلما ومعلمة( 002)تكونت عينة الدراسة من و  ,بالقيادة اإلبداعية
. لقيادة اإلبداعيةا ومقياسالذكاء الثقافي واشتملت أدوات الدراسة على مقياس , الوصفي

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس الثانوية الخاصة التي و 
, تدرس المناهج البريطانية في إمارة دبي ودرجة ممارستهم للقيادة اإلبداعية كانت عالية

درجة داللة إحصائية بين درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس و هناك عالقة ذات وأن 
في درجة ج وجود فروق ذات داللة إحصائية النتائوأظهرت , ممارستهم للقيادة اإلبداعية

في حين ال , لصالح المعلمات النوعمتغير لالذكاء الثقافي لمديري المدارس الثانوية تعزى 
فروق كما أظهرت النتائج عدم وجود . هل العلميوالمؤ الخبرة  تعزى لمتغيريفروق توجد 

والخبرة  النوع تعزى لمتغيراتفي درجة ممارسة القيادة اإلبداعية  ذات داللة إحصائية
 .العلميالمؤهل و 

إلى تحديد درجة ممارسة القيادة التشاركية  (2029)وهدفت دراسة الخصاونة 
عام في نجران من وجهة نظر مديري مدارس التعليم اللدى ومستوى اإلبداع اإلداري, 

واشتملت أدوات الدراسة على , واتبعت الدراسة المنهج الوصفي, والعالقة بينهما, المعلمين
 معلماً ( 226)وتألفت عينة الدراسة من , ياإلبداع اإلدار استبانة القيادة التشاركية و استبانة 

ممارسة القيادة أظهرت النتائج أن درجة و . إناث( 222)ذكور و( 225)ومعلمة بواقع 
لم تكن هناك فروق و  ,مديري مدارس التعليم العام في نجران كانت عاليةلدى التشاركية 

النوع والمؤهل تعزى لمتغيرات ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة القيادة التشاركية 
مديري دى مستوى اإلبداع اإلداري لوأشارت النتائج إلى أن . خبرةسنوات الو  العملي

لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة اإلبداع اإلداري و , مرتفعاً  كانالمدارس 
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عالقة ذات وأظهرت النتائج وجود . خبرةسنوات الو  العلمي النوع والمؤهل تعزى لمتغيرات
مديري  لدىداللة إحصائية بين ممارسة القيادية التشاركية ومستوى اإلبداع اإلداري 

 . مدارس

             :السابقة الدراسات علي ليقالتع

    : يالحظ ما يليالعربية واألجنبية من خالل العرض السابق للدراسات السابقة 

 إلي الدراسات هدفت بعضحيث , تنوعت األهداف التي تناولتها الدراسات السابقة 
 الروح المعنوية: أثر القيادة اإلبداعية على بعض المتغيرات ومنهاالتعرف على 

المناخ , (2022, بحر والعجلة)األداء الوظيفي , (Broushack, 2005)للعاملين 
 جودة تطوير, (2020, لونيس وجغبوب)إدارة الوقت , (2022, السلمي)التنظيمي 

, أدمو) االستراتيجي للمؤسسات األداء, (Soemertono, 2014) التعليم
الرقاص فاعلية الذات اإلبداعية , (2026, أبو نعمة)المواطنة التنظيمية , (2026

   (.2029, موسى)الذكاء الثقافي , (2029)والعيسى 
  أنواعه مع اختالف الوصفي المنهج السابقة الدراساتاستخدمت معظم.  
  حجم تباينو , العشوائية بالطريقةتم اختيار عينة الدراسة في جميع الدراسات 

 .استهدفتها التي الفئة حسب السابقة الدراسات من لكل المختارة اتالعين
 القيادة إلى وجود عالقة إرتباطية إيجابية بين  السابقة الدراسات توصلت جميع

القيادة والمتغيرات األخرى التي استهدفت تعرف العالقه بينها وبين  اإلبداعية
 .اإلبداعية

الرغم من اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في بعض الجوانـب وعلى 
  :الباحث قد استفاد منها كثيرًا , ويمكن توضيح ذلك فيما يلي إال أن
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ــــي مــــدخل  - ــــي التعــــرف عل ــــة مــــن الدراســــات الســــابقة ف ــــادة اســــتفادت الدراســــة الحالي القي
 .اإلبداعية

ساعدت هذه الدراسات الباحث فـي الوصـول إلـي بعـض المراجـع ذات الصـلة بموضـوع  -
الموجـودة فـي نهايـة كـل دراسـة مـن هـذه الدراسة الحالية وذلك من خالل قائمة المراجـع 

 .الدراسات

 .ساعدت هذه الدراسات الباحث في تحديد مصطلحات الدراسة إجرائيا -

مــن هــذه الدراســات فــي الجــزء الميــداني مــن الدراســة الحاليــة عنــد إعــداد الباحــث  اســتفاد -
   .الدراسةاالستبانة وصياغة عباراتها وتحديد واختيار عينة 

  يادة اإلبداعيةلقاإلطار الفكري ل 

 إذ, اإلدارية القيادة أدبيات من كثير حوله تدور الذي الرمز اإلبداعية القيادة باتت
 والباحثين الدارسين جهود فيه انصبت الذي الهدف اإلبداعية القيادة عن أصبح الحديث

 التعامل فيها يتم التي المواقف في القيادة من النوع هذا أهمية وتتجلى .اإلداري البعد في
 إعمال ذلك يتطلب إذ مختلفة؛ ظروف وفي واحد, في آن واآلليات البشر مجموعة من مع

قيادة  مع التعامل وفي, األعمال من ترتيب األولويات في إبداعه واستخراج اإلنساني الفكر
 .للعمل واالنتماء وفي الوالء, والفكر والتفكير والعقلية المهنية الطموح في مختلفة

 عملية تعرف بأنهاحيث , تعددت التعريفات التي تناولت القيادة اإلبداعيةوقد 
, الطالب) التعاون وتحقيق ,راتيجيةاإلست ووضع الهدف, وصياغة البعيدة, الرؤية ابتكار
 بقبول فراد واقتناعهماأل فى للتأثير ارباستمر  العمل  وتعرف بأنها(. 42ص , 2006
 الذى المبدع القائد يحدده الذى سلوبلأل وفقاً   المؤسسة أهداف تحقيق من أجل العمل

, المغربي" )المؤسسة وأهداف العمل أهداف بين والتناقض الخالفات إذابة يستطيع
  .(60ص , 2009
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طريق  عن سواء الجديدة األفكار جمع على القدرة"وتعرف القيادة اإلبداعية بأنها 
 وتبني األفكار هذه وتحليل خارجية, مصادر من أو معه العاملين طريق عن أو القائد

 عن والبحث وتنفيذها, المؤسسة داخل وترويجها ومساندتها وتدعيمها الفكرة المفيدة
 مريح إقتصادي أو تجاري مجال إلى وتحويلها الفكرة هذه تغيير إلى التي تؤدي المصادر

 وأصالتها واإلستطالعية ستكشافيةاال قدرتها ذلك في وتستخدم واجتماعيًا وتنظيميًا, مادياً 
ص , 2020, قنديل) "واإلبتكار لإلبداع اآلخرين حماس إثارة في وقدرتها التأثيرية الفكرية
260.)    

 الى الوصول االفراد من أجل سلوك في للتأثير المبذولة الجهود" بأنها كما تعرف
 ما شخص به ييؤد الذى النشاط االيجابى تعتبر هنا القيادة أن باعتبار المؤسسة, أهداف

 كما التأثير, وسيلة باستخدام ما لتحقيق غرض اآلخرين على االشراف اإلدارى مجال فى
 تمكن التى المهارة أو القوة أو السلطة أنواع مالديه من استخدام على القائد قدرة عنها يعبر
ص , 2022, نجم" )المحددة االهداف لتحقيق وكسب ثقتهم مرؤوسيه على التأثير من
 وتغيير إلدارة تقليدي غير نهجاً  تنتهج التي القيادة"بأنها القيادة اإلبداعية  وتعرف  .(29

 العمل لمجال المصاحبة التغيرات مع المستمر لها التكيف يحقق بما المؤسسة؛ وتطوير
متميزة  خاصة ومهارات سمات يمارسها من ويمتلك والدولي, المحلي المستويين على
 (. 095ص , 2024, عيد" )اإلدارة في الحديثة االتجاهات تطبيق متطلبات مع تتالءم

مجموعة النشاطات التي يقوم بها القائد اإلداري في مجاالت " آخرون بأنها وعرفها
التخطيط والتنظيم وصنع القرارات واتخاذها واإلشراف على العاملين باستخدام السلطة 

في . (27ص , 2024, محمد) "والتأثير عليهم بهدف تحقيق أهداف المؤسسة, الرسمية
 التفكير مجاالت في واإلصالح والتجديد التغيير على القدرة "بأنهاحين عرفها آخرون 

مع  المؤسسة داخل واإلنجاز العمل مجاالت في ونوعية كمية تطورات إلحداث والممارسة
 حاجات وتلبية الفعال, المناخ وتهيئة حلها بهدف المشكالت, اكتشاف على العمل
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أي فكرة او اقترح يسهم في ": وعرفها آخرون بأنها (.Mabry, 2016, p. 5" )المرؤوسين
        (.   Peterson, et al., 2016, p. 77" )زيادة االنتاج للمؤسسة

 للمشكالت, الحساسية بسمات يتصف الذي الشخص" بأنه المبدع ويعرف القائد
يعرف كما (. 25ص , 2000, القرشي" )والغرابة والطرافة, والمبادرة, والمرح والمثابرة,

ص , 2002, يونس" )مختلفة وبطريقة غيره دون ويقرأها المشكلة الشخص الذي يرى" بأنه
 المصالح االعتبار في اً آخذ المستقبلية, الرؤى يصوغ الذيوعرفه البعض بأنه  (.96

 باتجاه للتحرك رشيدة اتيجيةر ستا ويضع المعنية,راف األط لجميع المدى بعيدة المشروعة
 العمل أو توافقها أو تعاونها يّعد والتي له, الرئيسة القوىراكز م دعم يضمن, هذه الرؤى

 للعمل الرئيسة القوى همم يستنهض كما المطلوب, التحرك إنجاز فيرًا ضروريًا أم معها
ص , 2006, الطالب) الحركةراتيجية ستا لتحقيق أساسيا تحركها يعدّ  والتي حوله, من
60).   

 في المؤسسة, الضعف نقاط اكتشاف يستطيع الذي القائد" وعرفه آخرون بأنه
دراك عليها, التغلب أساليب وابتكار  وسائل واستحداث المؤسسة, في والتميز القوة نقاط وا 
القائد ": كما يعرف القائد المبدع بأنه (.224ص , 2009, خيراهلل" )واستثماره تفعيلها

مع بعضها بطريقة فردية تنظم عالقاتها غير المترابطة  ةالقادر على جمع األفكار الجديد
 (.  97ص , 2024, هيجان" )وتجعلها بؤرة إبداع

 وتغيير إلدارة تقليدي غير نهجاً  تنتهجيتضح مما سبق أن القيادة اإلبداعية 
, الفعال المناخ وتهيئة حلها بهدف المشكالت اكتشاف على العملو , اتالمؤسس وتطوير

 بعيدة المشروعة المصالح االعتبار في اً آخذ المستقبلية, الرؤى يصوغ المبدع القائد وأن
 .المعنيةراف األط لجميع المدى

      :أهمية القيادة اإلبداعية
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 وظيفة وتعد منها, التعليمية وخاصة للمؤسسات أهمية اإلبداعية للقيادة
   :يلي أهميتها فيما حول النقاط بعض ويمكن حصر, استراتيجية

التي  النشطة القيادة تهيئه ما وهذا العمل, فريق لعمل أساسياً  وقوداً  اإلبداع يعد -
 .الجديدة األفكار لتوليد اإلبداع على تشجع

 . والسياسات واالستراتيجيات المفاهيم طاقة بداخلها تنصهر التي البوتقة تعتبر -
  .المرسومة األهداف تحقيق أجل من المؤسسة قيادة تساهم في -
 .المؤسسة التربوية لخدمة وتوظيفها التغيرات المحيطة مواكبة دورًا في تلعب -
االفكار  طرح وتدعيم تشجيع خالل من المستمر والتحسين تساهم في التطوير -

 . االبداعية
لألفراد العاملين في المؤسسات  المبادرات اإلبداعية وتحفيز تشجيع على تعمل -

 . التربوية
 مهارات تمكنه له القائد أن باعتبار الخارجية مع الجهات المؤسسة عمل تسهل -

  . المؤسسة معها تتعامل طراف التىاأل مختلف مع من التفاهم
 والقدرة , لالبداع داعمة رؤية وامتالك المنافسين عن متميز بشكل قراءة التوقعات -

, 2002, ؛ الجيزان2025, السويد) جديدة خدمة أو جديد منتج على اكتشاف
  (.290ص , 2004, ؛ الفاعوري9ص 

 

 : ةالتالي لألسباب ضرورية اإلبداعية يتفق بعض الباحثين على أن القيادةو 

 وشحذ الهمم إيجابية نتائج إلى منه المطلوبة األهداف تحويل المدير يستطيع ال -
  .اإلبداعية القيادة دون من المطلوب والتغيير بالمهام والقيام
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 التوجيه في عن تبتعد عندما والتأثير الفعالية عديمة اإلنتاجية العناصر كل تصبح -
 .العمل تعقيدات من كثير حل على يساعد الذي العمل مجال

 وفي نجاحها والمنظمات المجتمعات حياة في الزاوية حجر تمثل اإلبداعية القيادة -
   .(20ص , 2009, ؛ أبو النصر07ص , 2009, عبدالغني) واستمراريتها

     : ت األساسية للقيادة اإلبداعيةالمهارا

تعد  التي األساسية المهارات من مجموعة توفر اإلبداعية القيادة نجاح يتطلب
 هذه المهارات, توافر مدى على اإلداري نجاح يتوقف حيث الناجح, لإلداري الزمة جميعها
 أنها كما اآلخرين,مع  وتعامله ألعماله ممارسته أثناء عملياً  توظيفها على قدرته ومدى
 أهداف تحقيق للعمل نحو ودفعهم العاملين, سلوك على التأثير على قدرته مدى تحدد

 :   يلي ما المهارات هذه ومن ,التربوية المؤسسة

 علمية أنشطة إلى تصميم تهدف تربوية, برامج إعداد في اآللي الحاسب استخدام -
 .العلمية حصيلته تقويم من الطالب لتمكين متنوعة

أماكن  كشف من تمكن التي االتصال أجهزة: مثل المتطورة األجهزة استخدام -
 في الفصول الهاتف أجهزة المدير, مكتب موقع من التربوية المؤسسة في متعددة
 كروت المؤسسة بواسطة من والخروج الدخول أجهزة المراقب, بغرف المتصلة
 . التربوية المؤسسةأروقة  في والدخان للحريق كاشفة وأجهزة محددة, ممغنطة

على  تعتمد التي المفتوحة اإلدارة تطبيق على العملية القدرة القياديين إكساب -
 المسئولية الكاملة يتحملوا والذين المدرسة في العاملين لجميع الفعلية المشاركة
 .التربوية الشاملة الجودة وتحقيق األداء ورفع التربوية األهداف لتحقيق

 ويشارك, التربوية المحددة األهداف تحقيق على يعمل طمتراب عمل فريق تكوين -
 التي األسئلة صياغة مهارة وبناء, المشكالت وحل المدرسية القرارات اتخاذ في
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 االسترجاعية التغذية في تستخدم بدقة ووضوح األداء تقويم عن معلومات تمنح
 .الرسمية وغير الرسمية

الواقع  مع يتناسب بما اإلجرائية الخطوات بعض تعديل في المرونة استخدام -
ص , 2007, الحريري) صحيحة علمية مبادئ على تقوم رقابة ظل في التربوي
   .(25ص , 2002, ؛ صالح200

في المهارات  تتمثل اإلبداعية القيادة مهارات أنإلى  (226ص , 2007)وأشار الحربي 
  :التالية

األهداف  وتحديد المستقبلي التصور على القدرة بمعنى :المستقبلية البصيرة -
 المستقبلية ألعضاء الصور توضيح على والقدرة الفرص واكتشاف األبعادو 

 .التربوية المؤسسات في المجتمع
 .مظاهرها الخارجية ال المشكالت وأصول الحقائق ورؤية لألمور النافذة الرؤية -
  .قصيرة فترة في االنحصار مجرد وليس البعيد, األجل ظروف مع التعامل -
على  وتشجيعهم ألتباعه المبدع يقدمه ما خالل من تحفيز األفراد وتشجيعهم -

خالصهم النقاش  .األداء في والقدوة العمل, في وا 
 القدرة في ذلك اإلدارية ويتجلى الفاعلية وتحقيق الحديثة اإلدارة متطلبات مواجهة -

  .اإلدارية التقنيات باستخدام القرارات اتخاذ على

 

 : وصفات القائد المبدع اإلبداعيةسمات القيادة 

سلوك  في تأثيرها يظهر األساسية السمات من مجموعة اإلبداعية القيادة تمتلك
 توافرها لألشخاص يلزم عقلية استعدادات (اإلبداعية القدرات)وتعد هذه السمات , القادة
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 التفكير على القادر المبدع الفرد تميز اإلبداعي, والتي السلوك من بأنواع يقوموا حتى
 : يلي ما أهمها ومن اإلبداعي

 العام خالل المتوسط تفوق األفكار من كبيرة كمية إنتاج على القدرة تعني :الطالقة -1
 الفرد يتميز أن المرجح فمن لذا, اإلبداعية القدرة بنك الطالقة إن ويقال محددة, زمنية فترة

 االستجابات بعدد مقيسة كمية حدود في الطالقة في التفكير, وتتحدد بالطالقة المبدع
   (. 47ص , 2005, السويدان والعدلوني) صدورها وسرعة

 عن التصنيف مختلف بتصنيف أو مختلفة بطرق التفكير على تعني القدرة: المرونة -5
 الفرد موقفاً  بها يغير التي السهولة درجة وهي مختلفة, أبعاد من للمشكلة والنظر العادي,

 من األشياء إلى النظر تعني كما, ذاتها بحد ألفكار التعصب وعدممعينة  نظر وجهة أو
أن المرونة ( 47ص , 2004)ويرى الفاعوري (. 229ص , 2002, السرور) زوايا عدة

تعني تغييرًا من نوع معين ورؤية المشكلة من زوايا مختلفة والتغيير في المعنى أو التفسير 
العمل أو تغييرًا في اتجاه التفكير الذي قد  أو االستعمال أو فهم المهمة أو إستراتيجية

  .يعني تفسيرًا جديدًا للهدف

 بتكرار المرتبطة وغير والمفيدة النادرة الجديدة توليد األفكار على تعني القدرة: األصالة -3
 أن على من الباحثين عدد ويتفق, المدى وبعيد المألوف غير إنتاج وهي أفكار سابقة,

 بالمعنى اإلحصائي التكرار قليلة أي أصيلة استجابات إنتاج على القدرة هي األصالة
 زادت درجة الفكرة شيوع درجة قلت كلما أنه أي الفرد, إليها ينتمي التي الجماعة داخل

     (.  209ص , 2002, الشربيني وصادق) أصالتها

 ضعف عناصر أو حاجات أو مشكالت بوجود الوعي تعني: للمشكالت الحساسية -4 
 المشكلة مالحظة في غيرهم من أسرع األفراد بعض أن ذلك الموقف, ويعني أو البيئة في

 في أولى خطوة يمثل المشكلة اكتشاف أن شك وال الموقف, وجودها في من والتحقق
 أو الشاذة أو العادية غير األشياء مالحظة القدرة بهذه لها, ويرتبط حلِ  عن البحث عملية



درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر 
 المعلمين وسبل تحسينها

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5252يناير                         -522                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

ثارة توظيفها إعادةأو  الفرد, محيط في المحيرة  الذين واألشخاص, حولها من تساؤالت وا 
 غمار فرصتهم لخوض تزداد المختلفة المواقف في القصور أوجه إلدراك حساسيتهم تزداد
ص , 2002, جروان) الخالق اإلبداع نحو أمامهم سيزداد االحتمال فإن لذا فيها, البحث
247 .)   

 في الزمن من لفترة التركيز الفرد إمكانية تعني: االحتفاظ باالتجاه أو تركيز االنتباه -2
الهدف  عن التنازل عدم تعني كما, وبينها المشتتات بينه تحول أن دون معينة مشكلة

, مباشرة غير أو مباشرة بطريقة تحقيقه ومحاولة اتجاهه في والسير تتبعه على واإلصرار
 مواصلته أثناء فالمبدع متصلب, بشكل تكون ال االتجاه مواصلة على المبدع قدرة غير أن

 لكنه, ممكنة صورة بأفضل اإلبداعية أهدافه يحقق لكي أفكاره من يعدل لتحقيق اتجاهاته
السبل  اكتشاف له تتيح التي المناسبة بالمرونة لنفسه محتفظاً  ويظل عن أهدافه يتنازل ال

       (.  04ص , 2000, الكناني) ومعاينته الهادية

 ,تخمينات وتقديم النقد أو التعرض للفشل في الفرد شجاعة مدى هي :قبول المخاطرة -2
 في زمام المبادرة أخذ تعني كما ,الخاصة أفكاره عن والدفاع غامضة تحت ظروف والعمل
 الفرد يكون فيه الذي الوقت في لها حلول عن والبحث الجديدة واألساليب األفكار تبني
لمواجهة  االستعداد ولديه بها, يقوم التي األعمال عن الناتجة المخاطر لتحمل قابالً 

 (.  296ص , 2002, الشمري) ذلك على المترتبة المسئوليات

 تميزها لضمان الهامة موراأل منيعتبر  بالمؤسسات مبدع إداري قائد وجودو 
 من العديد في غيرهم عن صفاتهم في المبدعون القادة ويختلف بين منافيسها, ومكانتها
 ومن .إبداعية قيادة عليها ينطبق قيادة كل وليس قائد, يكون فرد ليس كل إذ الصفات,

     :المبدع ما يلي القائد صفات أبرز
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 في معالجة بمرونة مرتبط واسع بخيال ويتميز واالطالع البحث إلى الميل -
  .المشكالت

المواقف  في والعيوب القصور دراكوا   العمل فريق مشكالت تفهم على القدرة -
يجاد يواجهها التي بالمشكالت واإلحساس    .لها الحلول وا 

 القرار في اتخاذ علىوالمساعدة , اآلخرين في والثقة اإلنسانية بالمبادئ اإليمان -
 .المناسب الوقت

 مما يساعده والسطحية التقليد عن والبعد العمل أساليب بتطوير العاملين تشجيع -
   .المطلق أو الخطأ المطلق بالصواب األمور على حكم لديه يكون ال أن على

 . التفكير لخدمة المعلومات وتوظيف وتحليل بتجميع اإلهتمام -
 .يقودها التي للمؤسسة والرسالة للرؤية التام الوضوح -
 . والفكر العقل تشحذ التي المتنوعة المتجددة العالية الثقافة -
 . الزوايا كافة من األمور إلى تنظر التي الكلية والشمولية العقلية إمتالك -
 . والتصور والنظر للتفكير وأخرى فترة بين الخلوة إلى اإلتجاه -
 . األجل طويل ستراتيجياال البعد ذات العميقة النظرة -
  . له ستعدادواال به التنبؤ ومحاولة وتحدياته المستقبل إلى النظر -
تخاذ والعالقات العمل في السامية والقيم المبادئ إلى اإلرتكاز -  التي المواقف وا 

    .(25ص , 2009, ؛ خيراهلل260-262ص , 2009, خليل) تحقق الطموحات

    :كما يتميز القادة المبدعين بالصفات التالية

 لحل مشكالت واحدة بطريقة وعدم االكتفاء البديلة والحلول الطرق عن البحث -
 .العمل

رادة قوية تصميمبال التحلي -  .الصعبة المواقف تهزمها ال وا 
 هذه لتحقيق االجتهادو  إليها الوصول علىواإلصرار  واضحة أهدافوجود  -

 .األهداف
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 .والتحلي بالنظرة المتفائلة لألمور السلبية التعليقات تجاهل -
 .عدم الخوف من الفشل والملل من التجارب -
 . )للروتين يميلون ال إيجابيون, متفائلون, مبادرون,(المبدعون  القادة -
 .بالعمل جديد لكل المستمر والحماس واالستفسار االستطالع حبب التحلي -
 .الصعبة التفاصيل لمعظم واالكتشاف التقصي في الرغبة -
 بالمقارنة واإلجابات األفكار وتعدد البديهة وسرعة بالبراعة والدهاء التميز  -

 .بأقرانهم
 عالية وقدرة رحب بخيال والتمتع مبدعة, بصور األفكار عرض على القدرة امتالك -

 .الذهني التصور على
وكثرة , مختلفة وفنية ولغوية وأدبية علمية حقول في وعميقة واسعة خلفية امتالك -

    .(222-220ص , 2029, عبدالعزيز) واالطالع القراءة

وأن , يتضح مما سبق أن هناك العديد من السمات التي يتسم بها القائد المبدع
توافر هذه السمات لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية ينعكس إيجابًا على جميع العاملين 

, ومن ثم تحقيق األهداف المنشودة بفاعلية, ويوفر بيئة مناسبة للعمل, في المدرسة
  .        وتحقيق الميزة التنافسية

   :    مهام القائد المبدع

 خاص وبشكل لإلبتكار, مواتية بيئة وتعزيزخلق  في ينجح من هو المبدع القائد
 : منه ما القيام باألمور التالية يتوقع

 مع اإلبتكار على مشجع مناخ تطوير عن الشخصية مسئوليته ويتحمل أن يعلن -
 .مفيد عملي واقع إلى المبتكرة ترجمة األفكار

 .المبتكرين جهود ويقدر اإلبتكار على العاملين لتشجيع جديدة سبل عن أن يبحث -
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 سبل تهيئة في الحرية من بقدر للموظفين ويسمح واضحة, أهداًفا أن يصمم -
 .بلوغها

 اإلنجاز بشعور اإلستمتاع العاملين في وتغرس ,تحدياً  تمثل مهاماً  أن يهيء -
 .والتقدم الوظيفي

  .هولمرؤوسي لنفسه بتكارلال كاف ووقت موارد أن يخصص -
 منهم كل لدى والضعف القوة ونقاط العاملين بين الفردية الفروق أن يدرك -

  .األعمال وتوزيع المهام لتصميم كأساس ومجاالت التميز
 من لقدر ومتضمنة وقدراته, ميولة مع متناسبة موظف كل مهمة أن يجعل -

 .التحدي
والرؤساء  الزمالء ولدى العاملين بين لها ويروج المرنة السلوكيات أن يشجع -

 .والمرؤوسين
 أكثر ويجعلهم تحديات, باعتبارها للمشكالت النظر على ؤوسيهمر  أن يساعد -

  .عليها للتغلب الً ال وميتفاؤ 
  .شعاراً  وليس حقيقية القرارات صنع في المشاركة أن يجعل -
تتضمن  جديدة أفكاراً  ويقترحون تساؤالت يثيرون ذينال عاملينال ويكافئ أن يشجع -

    .للمخاطرة وتحمالً  قبوالً 
 مدى على الطاقة فوق اءببأع مثقلين غير المتميزين العاملين أن من أن يتأكد -

 نشاط في اإلبداعي التفكير لتركيز وقتًا يحتاجون فالمبتكرون العمل, ساعات يوم
 .محددة أو مهمة محدد

 يحتاجونها لمعالجة التي المعلومات على الحصول إمكانية للعاملين أن أن يتأكد -
 . إبتكارياً  المشكالت

إهمال  عن وليس إجتهاد عن نجمت طالما األخطاء للسماح اتجاه حيزاً  أن يهيء -
 التقليدية األداء لطرق مياال الموظف سيجعل خطأ أي عند فالعقاب تقصير, أو

 .سعيًا للسالمة
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 مرؤوسيه وفكر شخصيات أنماط على يطغى وتفكيره شخصيته نمط يدع ال -
 .األداء وطرقهم في

العليا,  اإلدارة مستويات إلى بسرعة سبيلها تجد المبتكرة األفكار أن من أن يتأكد -
ال قبولها, مدى عن مرتدة بمعلومات ويطالب  .المبتكرة األفكار نبع جف وا 

-294ص , 2004, الفاعوري) مألوفة يرغ بطرق المشكالت حلعلى  العمل -
296)       . 

 البحث: يتضح مما سبق أن هناك العديد من المهام التي تميز القائد المبدع منها
 مواردتخصيص , وضع أهداف واضحه, اإلبتكار على العاملين لتشجيع جديدة سبل عن

 القوة ونقاط العاملين بين الفردية الفروقإدراك , هولمرؤوسي لنفسه بتكارلال كاف ووقت
 الخ...  منهم كل لدى والضعف

 :    متطلبات القيادة اإلبداعية

وقد حددها , اإلبداعية القيادة أهداف الالزمة لتحقيق هناك العديد من المتطلبات
   : بعض الباحثين في النقاط التالية

والقيادة  اإلدارة مجال في الحديثة المفاهيم وتطبيق القيادية المسئولية تحمل -
القيادة  الشاملة, الجودة إدارة باألهداف, اإلدارة التغيير, إدارة)مثل  التربوية
القرارات  واتخاذ صنع على والقدرة ,(الوقت إدارة التحويلية, القيادة الموقفية,
 .الرشيدة

 والقدرة ,بالتخطيط لها واالستعداد واألحداث باألوضاع والتنبؤ المستقبل استشراف -
     .عقالني بشكل وتحليلها والداخلية الخارجية المتغيرات معرفة على

من  حصيلة لتكوين والمستقبلية اإلبداعية التوجهات ذات باألنشطة االهتمام -
 .الشائعة وغير االعتيادية وغير المتميزة األفكار
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ن حتى النقد ومواجهة المضاد الرأي مواجهة في الثبات -  بإجماع اآلخرين كان وا 
 (. 227ص , 2009, ؛ خيراهلل220-222ص , 2007, الحربي)

وتضمنت ما , اإلبداعية الالزمة للقيادة المتطلبات من وأضاف بعض الباحثين مجموعة
 :ييل

الهادفة  التكاملية العالقة وتكوين ,الفعل برد اإلدارة من بدالً  المتحسبة اإلدارة -
  .اإلبداع خالل من التغيير برامج وتنفيذ المستمر للتحسين بالمخاطر

الداخلية  البيئية المتغيرات بين الربط على تساعد التي االستراتيجية الرؤية -
  .األطفال رياض مؤسسات في القوة ونقاط الضعف نقاط ورؤية والخارجية,

التدريب  في من معلومات تتيحه وما المعلومات تكنولوجيا مع الكفء التعامل -
 . والدعم

 مثل إدارة التربوية المؤسسة تنافسية لتعزيز المعاصرة اإلدارة مداخل وتبني تفهم -
 .الشاملة الجودة

بالمبادأة  اإلدارة وتطبيق ,التقليدية باللجان وليس المحفزة العمل بفريق اإلدارة -
  .باللوائح اإلدارة من بدالً  اإلبداعي والتفكير

 .التغيير إدارة قبل التغيير بإرادة التحلي -
, مصطفى) األخرى األجنبية الثقافات على واالطالع أجنبية لغة المدير اكتساب -

     .(520ص , 2006

 تحقيق في تساهم التي بعض المتطلبات (202ص , 2020)قنديل وأضاف 
 من وتمكينهم اإلبداعية العناصر لجذب المتواصل السعي وتتضمن  ,اإلبداعية القيادة
القيام  معهم العاملون يستطيع تحفيزية إدارية مساحة المبدعين للقادة تكون أنو , القيادة
ويرى الباحث أنه من متطلبات القيادة اإلبداعية السعي المتواصل إليجاد  .االبتكار بعملية

حلول غير تقليدية للمشكالت التي تواجه العمل في المؤسسات التعليمية بمختلف 
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وأن يكون , واإلبتكار لإلبداع اآلخرين حماس إثارة فيوأن يكون لديهم القدرة , مستوياتها
سلسلة متصلة من النشاط وأن ينتج عنها , فيلإلنجاز الجماعي والثقاهناك الحافز 
 .  يعمل على تغيير الواقعاإلبداعي الذي 

جراءاتو  منهجية الدراسة  هاا 

        :الدراسة منهج

 وتحليلها الظاهرة دراسة على يعتمدحيث  ,الوصفي المنهج الحالية الدراسة اتبعت
 يوضح كيفياً  تعبيراً  عنها ريعبالتو  ,دقيقاً  وصفاً  بوصفها ويهتم الواقع, في توجد كما

 تصور ووضع األخرى, الظواهر مع ارتباطها ودرجة كميًا, وصفاً  ووصفها خصائصها,
 . لحلولها

      :الدراسة عينةمجتمع و 

تضمن مجتمع الدراسة معلمي ومعلمات مدارس المرحلة الثانوية في التعليم العام 
, معلمًا ومعلمة (25426)والبالغ عددهم , م2029/2020بدولة الكويت للعام الدراسي 

, من مجتمع الدراسة %(5.94)وتمثل  ةومعلم اً معلم( 704)تكونت عينة الدراسة من و 
المنطقة , سنوات الخبرة ,المؤهل العلمي, ث النوعبحيث يمثلون مستويات مختلفة من حي

           .التالي (2)جدول ويوضحها  التعليمية

 
 (1)جدول 

 الديموجرافية لمتغيراتلتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا 
 النسبة المئوية العدد المتغير

 %56.4 029 ذكور النوع
 %40.4 077 إناث
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 المؤهل العلمي

 %90.5 607 بكالوريوس
 %9.6 69  دراسات عليا

 
 سنوات الخبرة

 %29.2 204 سنوات 4أقل من 
 %20.2 252 سنوات 20أقل من  -4

 %40.9 049 سنوات فأكثر 20
 
 

 المنطقة التعليمية

 %20.5 255 العاصمة
 %20.9 97 حولي
 %20.9 99 الفروانية
 %25.9 204 األحمدي
 %22.9 262 الجهراء
 %25.2 200 الكبيرمبارك 

                         : الدراسة اةأد

لدى مديري  القيادة اإلبداعية درجة ممارسةاستبانة تهدف إلى التعرف على هي 
وتكونت في صورتها األولية من , من وجهة نظر المعلمينمدارس الثانوية بدولة الكويت ال
( 7) المرونة, عبارات( 9) األصالة: كالتالي, أربعة أبعاد موزعة على عبارة( 00)

 .اتعبار ( 7) الحساسية للمشكالت, عبارات( 9) مواصلة االتجاه نحو الهدف, عبارات
, (درجات 4)دائمًا : الخماسي كالتالي لمقياس ليكرتوفقًا  خمسة استجاباتلكل عبارة و 

 . (درجة واحدة)أبدًا , (درجتان)نادرًا , (درجات 0)أحيانًا , (درجات 5)غالبًا 

    :   الخصائص السيكومترية لالستبانة

 بطريقتين هما القيادة اإلبداعيةاستبانة تم التحقق من صدق : صدق االستبانة  :   

ستبانة في صورتها األولية على التم عرض ا(: صدق المحكمين)الصدق الظاهري  -أ
المختصين في اإلدارة التربوية في كلية التربية جامعة الكويت مجموعة من المحكمين 

 حيث تم تعديل, تعديلها وفقًا لمقترحاتهمتم و والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
   .ويعتبر اتفــاق المحكمين بيانًا لصدق محتوى االستبانة, اراتالصياغة اللغوية لبعض العب
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تم حساب ستبانة اللللتأكد من صدق االتساق الداخلي : صدق االتساق الداخلي -ب
لالستبانة من خالل استخدام  القيادة اإلبداعية ككلمعامالت االرتباط بين كل مجال و 
بعد تطبيقها على عينة استطالعية  وذلك, SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

    :  التالي( 2) ورصدت النتائج في جدول. معلمًا ومعلمة( 60)بلغت 

 (5)جدول 
  القيادة اإلبداعيةالستبانة  القيادة اإلبداعية ككلمعامالت االرتباط بين كل مجال و 
 معامل االرتباط البعد

 0.961** األصالة: األول البعد
 0.943** المرونة: الثاني البعد

 0.968** مواصلة االتجاه نحو الهدف: الثالث البعد
 0.966** الحساسية للمشكالت: الرابع البعد

 ( 0.02)دال عند مستوى داللة  **   

القيادة يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين كل مجال و 
دالة إحصائيًا عند و , (0.969)و( 0.950)لالستبانة مرتفعة وتراوحت بين  اإلبداعية ككل

 .وهذا يدل على االتساق الداخلي, (0.02)مستوى 

 إيجاد  عن طريق القيادة اإلبداعيةاستبانة تم حساب معامل ثبات : ثبات االستبانة
عينة المعامل ثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة بعد تطبيقها على 

 .                     التالي( 0)ويوضحها جدول  ستطالعيةالا
 (3)جدول 

  القيادة اإلبداعيةمعامالت الثبات لمجاالت استبانة 
 معامل الثبات عدد العبارات البعد

 0.83 9 األصالة: األول البعد
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 0.87 7 المرونة: الثاني البعد
 0.85 9 مواصلة االتجاه نحو الهدف: الثالث البعد

 0.85 7 للمشكالتالحساسية : الرابع البعد
 0.85 00 االستبانة ككل

يتضح من الجدول السابق أن مجاالت االستبانة تتسم بدرجة ثبات عالية ودالة 
وبلغ معامل ثبات االستبانة , (0.97 -0.90)وتراوحت معامالت الثبات بين , إحصائياً 
وألغراض . على عينة الدراسة األساسية ومن ثم يمكن تعميم االستبانة, (0.94)ككل 

يمكن تصنيف استجابات أفراد عينة الدراسة  القيادة اإلبداعية درجة ممارسةالحكم على 
         :التالية المعادلة استخدام خالل من, إلى ثالثة مستويات لسهولة تفسير النتائج

 (   ضعيف, متوسط, كبير)عدد المستويات ÷ المدى = طول الفئة

 5= 2-4=  1))أصغر قيمة لفئات اإلجابة  -  (5)أكبر قيمة لفئات اإلجابة= دىالم

 كل نهائية على (1.33) الجواب إضافة ثم ومن, 2.00= 0÷  5= وبالتالي طول الفئة 
 : وعليه يكون, فئة

  2.00= 2.00+ 2= الحد األدنى -أ

  0.67= 2.00+ 2.05= الحد المتوسط -ب

    : وهكذا تصبح األوزان على النحو التالي, فأكثر 0.67= الحد األعلى -ج

القيادة  درجة ممارسةيعني أن ( 4 -0.69)المتوسط الحسابي الذي يتراوح بين  -
 .    ةكبير  اإلبداعية

القيادة  درجة ممارسةيعني أن ( 0.67 -2.05)المتوسط الحسابي الذي يتراوح بين  -
 .  ةمتوسط اإلبداعية
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القيادة  درجة ممارسةيعني أن ( 2.00 -2.00)ين المتوسط الحسابي الذي يتراوح ب -
 .          ةضعيف اإلبداعية

              :  األساليب اإلحصائية

جراء  SPSSتم إدخال البيانات من خالل الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  وا 
 :     المعالجات التالية

المتوسط , ((Percentagesالنسبة المئوية , (Frequencies)التكرارات  -
 .Standard Deviation))االنحراف المعياري , Mean))الحسابي 

 .(Independent Samples T-test)للعينات المستقلة " ت"اختبار  -
  .(One Way ANOVA)تحليل التباين أحادى االتجاه  -
 .(Scheffe Test)اختبار شيفيه  -

 وتفسيرها نتائج الدراسة

 :النتائج الخاصة بالسؤال األول

درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت ما 
 من وجهة نظر المعلمين؟

لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية  القيادة اإلبداعية درجة ممارسةللتعرف على 
في دولة الكويت تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

وكل عبارة من العبارات وترتيبها , القيادة اإلبداعية أبعادمن  بعدنة الدراسة حول كل عي
              :  ةول التالياجدالويوضح ذلك , تنازليًا وفقًا للمتوسط الحسابي

 ( 4)جدول 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 5252يناير                         -522                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

القيادة  حول أبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
 ككل اإلبداعية

المتوسط  البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب وفقًا 
 للمتوسط

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 2 1.24 3.58 األصالة: األول البعد
 متوسطة 0 1.27 3.56 المرونة: الثاني البعد

 متوسطة 2 1.28 3.62 مواصلة االتجاه نحو الهدف: الثالث البعد
 متوسطة 5 0.18 3.48 للمشكالتالحساسية : الرابع البعد

 متوسطة-  0.99 3.56 ككل القيادة اإلبداعية

ككل لدى مديري  القيادة اإلبداعية درجة ممارسةيتضح من الجدول السابق أن 
, (3.56)حيث بلغ المتوسط الحسابي , المدارس الثانوية قد جاء بدرجة متوسطة

حيث تراوحت  بدرجة متوسطةت جميع األبعاد جاءو , (0.99)واالنحراف المعياري 
وتقع هذه المتوسطات في الفئة الثانية لواقع ( 3.62 -3.48)المتوسطات الحسابية بين 

وقد تباينت استجابات أفراد  ,متوسطة تهاالتي تشير إلى أن درجة ممارس القيادة اإلبداعية
جاه نحو مواصلة االتفقد جاء في الترتيب األول ُبعد , عينة الدراسة حول هذه األبعاد

ثم ُبعد  ,(3.58)بمتوسط حسابي يليه ُبعد األصالة , (3.62)بمتوسط حسابي  الهدف
بمتوسط حسابي وأخيرًا ُبعد الحساسية للمشكالت , (3.56)بمتوسط حسابي المرونة 

وتشير هذه النتيجة إلى أن بعض مديري المدارس الثانوية يمارسون القيادة  .(3.48)
وأن معظم مديري المدارس الثانوية الذي يمارسون القيادة , اإلبداعية ككل وجميع أبعادها

على التغلب على ولديهم القدرة , دافع قوي لتحقيق النجاح في العمل اإلبداعية يمتلكون
تتفق هذه و . أكثر من أي شخص آخر ممهام عمله على ونيركز و , صعوبات العمل

لدى  القيادة اإلبداعيةالدراسات التي توصلت إلى أن درجة ممارسة  بعضالنتيجة مع 
والسالم , (2022)السلمي مديري المدارس قد جاءت بدرجة متوسطة مثل دراسة 

ة وتختلف هذه النتيجة مع العديد من الدراسات التي توصلت إلى أن درج(. 2020)
 :مثل دراسة كٍل من عاليةجاءت بدرجة لدى مديري المدارس  القيادة اإلبداعيةممارسة 
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 الخصاونة, (2029)موسى , (2029)الرقاص والعيسى , (2022)بحر والعجلة 
, ويرى الباحث أنه في ظل العصر الحالي الذي يتسم بالتغيرات السريعة(. 2029)

, أصبحت القيادة اإلبداعية مطلبًا ضروريًا في المؤسسات التعليمية لما تحققه من أهداف
عالقة بين القدرات اإلبداعية واألداء وجود إلى ( 2022)بحر والعجلة  أشارت دراسةفقد 

 القيادة ارتباطية بين عالقة وجود( 2026)وأظهرت دراسة أدمو . الوظيفي لدى المديرين
وجود عالقة بين  (2029)وبينت دراسة الرقاص والعيسى , االستراتيجي واألداء االبداعية

   .القيادة وفاعلية الذات اإلبداعية

 (2)جدول 
 األصالة بعدحول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب وفقًا 
 للمتوسط

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 5 1.18 3.59      .  بأسلوب متجدد مدير المدرسة أعمالهنجز ي 2
األفكار واألساليب  مدير المدرسةتبنى ي 2

   .  الجديدة
3.65 1.28 

0 

 متوسطة
القدرة على إدراك  مدير المدرسة يمتلك 0

 . العالقة بين األشياء وتفسيرها
3.70 1.18 

2 

 كبيرة
 يمكن التي األفكار مدير المدرسةنتقي ي 5

    .الميدان التربوي في تنفيذها
3.74 1.17 

2 

 كبيرة
األفكار عن تكرار  مدير المدرسةبتعد ي 4

 .في حل مشكالت العمل التقليدية
3.45 1.20 

9 

 متوسطة
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الترتيب وفقًا 
 للمتوسط

درجة 
 الممارسة
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القدرة على تقديم أفكار  مدير المدرسة يمتلك 6
 .  جديدة لتطوير العمل

3.46 1.29 
7 

 متوسطة
 المعلمين في تقييم يشارك مدير المدرسة 7

 مناسبتها لإلمكانات ضوء في األفكار
 .  المتاحة

3.50 1.37 
6 

 متوسطة

المعلمين في طرح  يشارك مدير المدرسة 9
   .لتطوير العملية التعليمية إبداعيةأفكار 

3.58 1.29 
4 

 متوسطة

( 9)يتضمن  األصالةاألول الخاص ب البعديتضح من الجدول السابق أن 
 تينحيث ترواحت المتوسطات الحسابية للعبار , وقد جاءت عبارتان بدرجة كبيرة, عبارات
التي  القيادة اإلبداعيةلواقع  األولىوتقع هذه المتوسطات في الفئة  (0.75 -0.70)بين 

 األفكار ينتقي مدير المدرسة( "5)وهي العبارة رقم , كبيرة تهاتشير إلى أن درجة ممارس
وجاءت في الترتيب  (3.74)بمتوسط حسابي " تنفيذها في الميدان التربوي يمكن التي
لك مدير المدرسة القدرة على إدراك العالقة بين األشياء يمت( "0)والعبارة رقم , األول

وتشير العبارات السابقة . وجاءت في الترتيب الثاني (3.70)بمتوسط حسابي " وتفسيرها
 يمكن التيإلى أن معظم مديري مدارس المرحلة الثانوية يحرصون على انتقاء األفكار 

إدراك ولديهم القدرة على , ات المتاحةبما يتناسب مع اإلمكان تنفيذها في الميدان التربوي
بشكل علمي يساعد على فهمها جيدًا وربطها ببعض  العالقة بين األشياء وتفسيرها

 .   الظواهر ذات الصلة

حيث ترواحت المتوسطات الحسابية للعبارات , بدرجة متوسطةست عبارات  جاءو 
التي  القيادة اإلبداعيةلواقع  الثانيةوتقع هذه المتوسطات في الفئة  (0.64 -0.40)بين 

يتبنى مدير المدرسة ( "2)العبارة رقم فقد جاءت , متوسطة تهاتشير إلى أن درجة ممارس
وجاءت العبارة , (3.65)بمتوسط حسابي في الترتيب الثالث " األفكار واألساليب الجديدة

متوسط حسابي بفي الترتيب الرابع  "ينجز مدير المدرسة أعماله بأسلوب متجدد( "2)رقم 
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وتشير هذه النتيجة إلى أن بعض مديري المدارس الثانوية يتبنوا األفكار . (3.59)
كما أن بعض مديري امدارس الثانوية , واألساليب الجديدة رغبًة منهم في تطوير العمل

حرصًا منهم على مواكبة الجديد في مجال العمل وتحقيق  بأسلوب متجدد مأعمالهينجزون 
مما ينعكس إيجابًا على نجاح العملية التعليمية وتحقيق األهداف , ملالتميز في الع

   .    المنشودة

يمتلك مدير المدرسة القدرة على ( "6)العبارة رقم وجاء في الترتيب قبل األخير 
وجاء في الترتيب األخير , (3.46)بمتوسط حسابي " تقديم أفكار جديدة لتطوير العمل

" مدير المدرسة عن تكرار األفكار التقليدية في حل مشكالت العمليبتعد ( "4)العبارة رقم 
وتشير هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس الثانوية بحاجة إلى . (3.45)بمتوسط حسابي 
ومسايرة االتجاهات العالمية في هذا  تقديم أفكار جديدة لتطوير العملتنمية قدراتهم ل

في  كرار األفكار التقليدية في حل مشكالت العملعن توأنهم بحاجة إلى االبتعاد , المجال
السلمي دراسة وتتفق نتيجة هذا الُبعد مع . حالة الرغبة في ممارسة اإلبداع في العمل

جاءت  القيادة اإلبداعيةالتي توصلت إلى أن درجة ممارسة ( 2020)والسالم , (2022)
 .  بدرجة متوسطة

 (2)جدول 
 المرونة حول بعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب وفقًا 
 للمتوسط

درجة 
 الممارسة

بموضوعية على  مدير المدرسةحكم ي 9
 . اآلخرين

3.62 1.23 
0 

 متوسطة
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الترتيب وفقًا 
 للمتوسط

درجة 
 الممارسة

 كبيرة 2 1.25 3.73 .  بالمهارة في الحوار مدير المدرسةتمتع ي 20
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القدرة على التعبير  مدير المدرسة يمتلك 22
 . عن أفكارها بطالقة

3.74 1.16 
2 

 كبيرة
 عمله أسلوب مدير المدرسةل يعدِ  22

  .الطارئة المواقف لمواجهة
3.54 1.27 

5 

 متوسطة
 تغييرعلى  مدير المدرسةحرص ي 20

 . باستمرار أساليب العمل
3.48 1.29 

6 

 متوسطة
 موقفه تغيير في مدير المدرسةتردد ي ال 25

   .صحته بعدميقتنع  عندما
3.53 1.29 

4 

 متوسطة
 اآلراء على معرفة مدير المدرسةحرص ي 24

 .لالستفادة منه ة آلرائهالمخالف
3.27 1.37 

7 

 متوسطة

, عبارات( 7)يتضمن  المرونةالثاني الخاص ب البعديتضح من الجدول السابق أن 
بين  تينحيث ترواحت المتوسطات الحسابية للعبار , وقد جاءت عبارتان بدرجة كبيرة

التي تشير  القيادة اإلبداعيةلواقع  األولىوتقع هذه المتوسطات في الفئة  (0.75 -0.70)
يمتلك مدير المدرسة القدرة على ( "22)وهي العبارة رقم , كبيرة تهاإلى أن درجة ممارس

والعبارة , وجاءت في الترتيب األول (3.74)بمتوسط حسابي " التعبير عن أفكارها بطالقة
وجاءت في  (3.73)بمتوسط حسابي " يتمتع مدير المدرسة بالمهارة في الحوار( "20)رقم 

وتشير العبارات السابقة إلى أن معظم مديري مدارس المرحلة الثانوية . الثاني الترتيب
مع العاملين في مختلف المستويات  التعبير عن أفكارها بطالقةلديهم القدرة على 

 .       وقد انعكس ذلك على مهاراتهم في الحوار مع مختلف الفئات, الوظيفية

ترواحت المتوسطات الحسابية حيث , بدرجة متوسطةخمس عبارات  جاءو 
القيادة لواقع  الثانيةوتقع هذه المتوسطات في الفئة  (0.62 -0.27)للعبارات بين 

يحكم ( "9)العبارة رقم فقد جاءت , متوسطة تهاالتي تشير إلى أن درجة ممارس اإلبداعية
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, (3.62)بمتوسط حسابي في الترتيب الثالث " مدير المدرسة بموضوعية على اآلخرين
في  "الطارئة لمواجهة المواقف عمله أسلوب يعِدل مدير المدرسة( "22)رقم وجاءت العبارة 
وتشير هذه النتيجة إلى أن بعض مديري . (3.54)بمتوسط حسابي الترتيب الرابع 

المدارس الثانوية لديهم القدرة على الحكم بموضوعية على اآلخرين وال يتأثرون بأي عوامل 
كما أن بعض مديري المدارس الثانوية , أو أهواء شخصية مما يعطي صورة حقيقة للتقييم

جاح سير العمل في ظل يغيروا أسلوب عملهم لمواجهة المواقف الطارئة بما يساعد على ن
       .         المواقف الطارئة

يحرص مدير المدرسة على ( "20)العبارة رقم وجاء في الترتيب قبل األخير 
العبارة وجاء في الترتيب األخير , (3.48)بمتوسط حسابي " تغيير أساليب العمل باستمرار

" رائه لالستفادة منهيحرص مدير المدرسة على معرفة اآلراء المخالفة آل( "24)رقم 
مديري المدارس الثانوية بعض ذلك إلى أن  يعزو الباحثو . (3.27)بمتوسط حسابي 

بحاجة إلى تغيير أساليب العمل على فترات زمنية محددة بما يواكب التغيرات الراهنة 
إذا كانت جيدة ويمكن اآلراء المخالفة آلرائه وأنهم بحاجة إلى االستفادة من , وينسجم معها

 نتيجة هذا الُبعدوتختلف . وتسهم في تطوير العملية التعليمية, طبيقها على أرض الواقعت
لدى مديري  القيادة اإلبداعيةالدراسات التي توصلت إلى أن درجة ممارسة  بعضمع 

الرقاص , (2022)بحر والعجلة  :مثل دراسة كٍل من عاليةجاءت بدرجة المدارس 
 (. 2029)الخصاونة , (2029)موسى , (2029)والعيسى 

 
 
 (2)جدول 

مواصلة  حول بعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
 االتجاه نحو الهدف
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب وفقًا 
 للمتوسط

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 5 1.20 3.67  .  القدرة على تحليل مهام العمل مدير المدرسة يمتلك 26
دافع قوي لتحقيق النجاح في  مدير المدرسةمتلك ي 27

 .  العمل
3.78 1.22 

2 

 كبيرة
القدرة على التغلب على صعوبات  مدير المدرسة يمتلك 29

 .  العمل
3.69 1.20 

0 

 كبيرة
مدير المدرسة على مهام عمله أكثر من أي ركز ي 29

  . شخص آخر
3.73 1.37 

2 

 كبيرة
 متوسطة 4 1.30 3.66   .  يدافع مدير المدرسة عن أفكاره بالحجة والبرهان 20
 متوسطة 7 1.32 3.62 . المحددة مسبقاً  األهداف تحقق مدى مدير المدرسةتابع ي 22

 التفاصيلتحليل وقت طويل في  مدير المدرسة ستغرقي 22
 . على حساب إنجاز العمل

 متوسطة 9 1.25 3.18

أهداف  لتحقيق الكبير الحماس مدير المدرسة هريظ 20
   . المرحلة الثانوية

3.63 1.37 
6 

 متوسطة
 

 مواصلة االتجاه نحو الهدفالثالث الخاص ب البعديتضح من الجدول السابق أن 
المتوسطات  حيث ترواحت, وقد جاءت ثالث عبارات بدرجة كبيرة ,عبارات( 9)يتضمن 

لواقع  األولىوتقع هذه المتوسطات في الفئة  (0.79 -0.70)بين  اتالحسابية للعبار 
يمتلك ( "27)وهي العبارة رقم , كبيرة تهاالتي تشير إلى أن درجة ممارس القيادة اإلبداعية

وجاءت في  (3.78)بمتوسط حسابي " مدير المدرسة دافع قوي لتحقيق النجاح في العمل
يركز مدير المدرسة على مهام عمله أكثر من أي ( "29)والعبارة رقم , ولالترتيب األ
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وجاء في الترتيب . وجاءت في الترتيب الثاني (3.73)بمتوسط حسابي " شخص آخر
" يمتلك مدير المدرسة القدرة على التغلب على صعوبات العمل( "29)العبارة رقم الثالث 

ابقة إلى أن معظم مديري المدارس الثانوية وتشير العبارات الس. (3.69)بمتوسط حسابي 
رغبة منهم في تحقيق التميز ونجاح العملية  لتحقيق النجاح في العمللديهم دافع قوي 

كما أن معظم مديري المدارس الثانوية يركزون , التعليمية وتحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية
 .       على عملهم ويقضون ساعات العمل في السعي نحو تحقيق األهداف

حيث ترواحت المتوسطات الحسابية , بدرجة متوسطةخمس عبارات  جاءو 
القيادة لواقع  الثانيةوتقع هذه المتوسطات في الفئة  (0.67 -0.29)للعبارات بين 

يمتلك ( "26)العبارة رقم فقد جاءت , متوسطة تهاالتي تشير إلى أن درجة ممارس اإلبداعية
, (3.67)بمتوسط حسابي في الترتيب الرابع " مهام العمل مدير المدرسة القدرة على تحليل

في الترتيب  "يدافع مدير المدرسة عن أفكاره بالحجة والبرهان( "20)رقم وجاءت العبارة 
وتشير هذه النتيجة إلى أن بعض مديري المدارس . (3.66)بمتوسط حسابي الخامس 

دًا ووضع خطة لتنفيذها بنجاح وفهمها جي على تحليل مهام العملالثانوية لديهم القدرة 
ألن لديهم إيمان بهذه األفكار وكيفية  بالحجة والبرهان مأفكارهويدافعون عن , وفاعلية
       .       ولديهم القدرة على مناقشتها مع مختلف المستويات الوظيفية, تنفيذها

 تحقق يتابع مدير المدرسة مدى( "22)العبارة رقم وجاء في الترتيب قبل األخير 
العبارة رقم وجاء في الترتيب األخير , (3.62)بمتوسط حسابي " األهداف المحددة مسبقاً 

" يستغرق مدير المدرسة وقت طويل في تحليل التفاصيل على حساب إنجاز العمل( "22)
مديري المدارس الثانوية بعض ذلك إلى أن  يعزو الباحثو . (3.18)بمتوسط حسابي 

في تحليل ويستغرقون وقت طويل , العملية التعليميةهداف أمن  تحققما  مدىيتابعون 
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وتتفق نتيجة هذا . مما قد يؤثر سلبًا على سير العمل التفاصيل على حساب إنجاز العمل
التي توصلت إلى أن درجة ممارسة ( 2020)والسالم , (2022)السلمي دراسة الُبعد مع 

بحر والعجلة  :اسة كٍل مندر  معتختلف و . جاءت بدرجة متوسطة القيادة اإلبداعية
التي ( 2029)الخصاونة , (2029)موسى , (2029)الرقاص والعيسى , (2022)

 .  عاليةجاءت بدرجة لدى مديري المدارس  القيادة اإلبداعيةتوصلت إلى أن درجة ممارسة 
 (2)جدول 

الحساسية  حول بعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
 للمشكالت

 
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الترتيب وفقًا 
 للمتوسط

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 7 1.31 3.08 . بمشكالت العمل قبل حدوثها مدير المدرسةتنبأ ي 25
القدرة على رؤية األشياء من زوايا  مدير المدرسة يمتلك 24

  . تلفةخم
3.37 1.36 

6 

 متوسطة
القدرة على مواجهة مشكالت  مدير المدرسة يمتلك 26

   . العمل
3.67 1.29 

2 

 متوسطة
وقتًا كافيًا في دراسة المعلومات  مدير المدرسةستغرق ي 27

 .حول المشكالت
3.57 1.26 

0 

 متوسطة
القدرة على اقتراح الحلول السريعة  مدير المدرسة يمتلك 29

   .اليومية مشكالت العملل
3.62 1.27 

2 

 متوسطة
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الترتيب وفقًا 
 للمتوسط

درجة 
 الممارسة

رؤية دقيقة الكتشاف المشكالت  مدير المدرسة يمتلك 29
       .في العملمنها التي يعاني اآلخرون 

3.49 1.26 
4 

 متوسطة
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يمكن التي  الخارجية المؤثرات على مدير المدرسةيطلع  00
  .العملسير  على تؤثر أن

3.54 1.25 
5 

 متوسطة

يتضمن  الحساسية للمشكالتالرابع الخاص ب البعديتضح من الجدول السابق أن 
حيث ترواحت المتوسطات , وجاءت جميع العبارات بدرجة متوسطة, عبارات( 7)

لواقع  الثانيةوتقع هذه المتوسطات في الفئة  (0.67 -0.09)الحسابية للعبارات بين 
جاء في الترتيب األول و . متوسطة تهاالتي تشير إلى أن درجة ممارس القيادة اإلبداعية

بمتوسط " يمتلك مدير المدرسة القدرة على مواجهة مشكالت العمل( "26)العبارة رقم 
يمتلك مدير المدرسة القدرة ( "29)وجاء في الترتيب الثاني العبارة رقم . (3.67)حسابي 

وجاء في . (3.62)بمتوسط حسابي " سريعة لمشكالت العمل اليوميةعلى اقتراح الحلول ال
يستغرق مدير المدرسة وقتًا كافيًا في دراسة المعلومات ( "27)الترتيب الثالث العبارة رقم 

وتشير هذه النتيجة إلى أن بعض مديري . (3.57)بمتوسط حسابي " حول المشكالت
أي أن مديري المدارس , مشكالت العملمواجهة المدارس الثانوية لديهم القدرة على 

كما تشير هذه النتيجة , الثانوية بحاجة إلى التدريب حول كيفية مواجهة مشكالت العمل
وقتًا كافيًا في دراسة المعلومات حول  ونيستغرقإلى أن بعض مديري المدارس الثانوية 

 .  بما يساعدهم على اتخاذ قرار تجاه هذه المشكالت المشكالت

يمتلك مدير المدرسة القدرة ( "24)اء في الترتيب قبل األخير العبارة رقم بينما ج
وجاء في الترتيب األخير . (3.37)بمتوسط حسابي " على رؤية األشياء من زوايا مختلفة

بمتوسط حسابي " يتنبأ مدير المدرسة بمشكالت العمل قبل حدوثها( "25)العبارة رقم 
ي المدارس الثانوية بحاجة إلى التدريب حول كيفية أن مدير  وتعكس هذه النتيجة. (3.08)

 .ومن ثم يكون لديهم القدرة على الحساسية للمشكالت, رؤية األشياء من زوايا مختلفة
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القيادة التي توصلت إلى أن درجة ممارسة وتتفق نتيجة هذا الُبعد مع بعض الدراسات 
تختلف و (. 2020)والسالم , (2022)السلمي دراسة مثل  جاءت بدرجة متوسطة اإلبداعية

لدى مديري  القيادة اإلبداعيةالتي توصلت إلى أن درجة ممارسة بعض الدراسات  مع
الرقاص , (2022)بحر والعجلة  :دراسة كٍل منعالية مثل جاءت بدرجة المدارس 
 (.   2029)الخصاونة , (2029)موسى , (2029)والعيسى 

 : النتائج الخاصة بالسؤال الثاني
اإلبداعية لدى مديري حول درجة ممارسة القيادة  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

لمتغيرات  تعزى مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين
  ؟  (المنطقة التعليمية, سنوات الخبرة, العلمي المؤهل, النوع(

واستخراج المتوسطات الحسابية  مراجعة فئات كل متغير من المتغيرات تتم
 One-Way) واختبار , (t-Test" )ت"وتم استخدام اختبار , واالنحرافات المعيارية

ANOVA)واختبار شيفية , للفروق(Scheffe Test )أبعادلجميع , لمعرفة داللة الفروق 
  :وتوضحها الجداول التالية, القيادة اإلبداعية

 (2)جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات للفروق بين ( t- Test" )ت"نتائج اختبار 

 المؤهل العلميوفقًا لمتغير  القيادة اإلبداعية حول أبعادأفراد عينة الدراسة 

المتوسط  العدد النوع البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
 (ت)

درجات 
 الحرية 

df 

مستوى 
 الداللة

 األصالة
 

  0.99 2.64 029 ذكور
6.257 

 
703 

 
 0.92 0.04 077 إناث **0.0002

  0.70 2.06 029 ذكور المرونة
5.265 

 
700 

 
 0.76 2.49 077 إناث **0.0002

مواصلة االتجاه 
 نحو الهدف

  0.92 2.69 029 ذكور
6.092 

 
700 

 
 0.77 0.07 077 إناث **0.0002
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المتوسط  العدد النوع البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
 (ت)

درجات 
 الحرية 

df 

مستوى 
 الداللة

الحساسية 
 للمشكالت

 

  0.96 2.24 029 ذكور
4.622 

 
700 

 
 0.75 2.49 077 إناث **0.0002

القيادة اإلبداعية 
 ككل

  0.85 2.49 029 ذكور
4.904 

 
700 

 
 0.77 2.83 077 إناث **0.0002

  (α ≤0.02)دالة عند مستوى  **

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لواقع 
في ( إناث -ذكور)لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية وفقًا لمتغير النوع  القيادة اإلبداعية

وأن الفروق في المتوسطات ذات داللة إحصائية , األبعادوجميع  القيادة اإلبداعية ككل
وقد يرجع ذلك إلى أن اإلناث لديهم وعي . لصالح اإلناث (α ≤0.02)عند مستوى داللة 

مواصلة  -المرونة -األصالة)أبعادها ككل وجميع  اإلبداعيةالقيادة ممارسة  درجة حول
نظرًا ألن , بدرجة كبيرة بالمقارنة مع الذكور( تالحساسية للمشكال -االتجاه نحو الهدف

بدرجة أكبر من  يحرصن على ممارسة القيادة اإلبداعية بعض مديرات المدارس الثانوية
 يمكن التي األفكار انتقاء :مثل مارساتالمعلمات هذه الم/ وقد الحظن اإلناث, المديرين

األفكار  تبني, القدرة على إدراك العالقة بين األشياء وتفسيرها, تنفيذها في الميدان التربوي
 الحكم, المهارة في الحوار, بطالقة نالقدرة على التعبير عن أفكاره, واألساليب الجديدة

التغلب محاولة , اح في العملدافع قوي لتحقيق النج امتالك, بموضوعية على اآلخرين
 .القدرة على اقتراح الحلول السريعة لمشكالت العمل اليومية, على صعوبات العمل

وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة 
: إحصائيًا حول درجة ممارسة القيادة اإلبداعية تعزى لمتغير النوع مثل دراسة كٍل من
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, (2029)موسى , (2026)أبو نعمة , (2020)السالم , (2020)لونيس وجغبوب 
  . (2029)الخصاونة 

 (12) جدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات للفروق بين ( t- Test" )ت"ئج اختبار نتا

 المؤهل العلميوفقًا لمتغير  القيادة اإلبداعية حول أبعادأفراد عينة الدراسة 

المتوسط  العدد المؤهل البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
 (ت)

درجات 
 الحرية 

df 

مستوى 
 الداللة

 األصالة
 

  0.90 2.96 607 بكالوريوس
9.096 

 
703 

 
دراسات  **0.0002

 عليا
69 2.99 2.02 

  0.70 2.40 607 بكالوريوس المرونة
4.227 

 
700 

 
دراسات  **0.0002

 عليا
69 2.05   0.92 

مواصلة 
االتجاه نحو 

 الهدف

  0.79 2.99 607 بكالوريوس
9.026 

 
700 

 
دراسات  **0.0002

 عليا
69 2.20 2.02 

الحساسية 
 للمشكالت

 

  0.76 2.42 607 بكالوريوس
7.622 

 
700 

 
دراسات  **0.0002

 عليا
69 2.75 2.02 

القيادة 
 اإلبداعية ككل

  0.77 2.75 607 بكالوريوس
7.966 

 
700 

 
دراسات  **0.0002

 عليا
69 

1.97 0.97 

  (α ≤0.02)دالة عند مستوى  **

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لواقع 
 المؤهل العلمي لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية وفقًا لمتغير القيادة اإلبداعية

وأن الفروق في , األبعادوجميع  القيادة اإلبداعية ككلفي ( دراسات عليا -بكالوريوس)
لصالح ذوي المؤهل  (α ≤0.02)مستوى داللة  المتوسطات ذات داللة إحصائية عند
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رس اأن مديري المد نيرو  بكالوريوسذوي المؤهل  وقد يرجع ذلك إلى أن. بكالوريوس
ذوي مع بدرجة كبيرة بالمقارنة  القيادة اإلبداعيةت يمارسون المهام المرتبطة بمجاالالثانوية 

الوريوس أكثر وعيًا بواقع وتشير هذه النتيجة إلى أن ذوي المؤهل بك, المؤهل ماجستير
 مدير المدرسةخاصًة فيما يتعلق بحرص , في مدارس المرحلة الثانوية القيادة اإلبداعية

, القدرة على إدراك العالقة بين األشياء وتفسيرهاو , تنفيذها يمكن التي األفكار على انتقاء
القدرة ضافة إلى باإل, بموضوعية على اآلخرين والحكم, األفكار واألساليب الجديدة وتبني

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع . على اقتراح الحلول السريعة لمشكالت العمل اليومية
بعض الدراسات التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا حول درجة ممارسة القيادة 

الرقاص , (2022)السلمي : اإلبداعية تعزى لمتغير المؤهل العلمي مثل دراسة كٍل من
وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي توصلت إلى . (2029) والعيسى

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا حول درجة ممارسة القيادة اإلبداعية تعزى لمتغير المؤهل 
أبو نعمة , (2020)السالم , (2020)لونيس وجغبوب : العلمي مثل دراسة كٍل من

 . (2029)الخصاونة , (2029)موسى , (2026)
 (11) جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات للفروق بين ( ANOVA)نتائج تحليل التباين 
 سنوات الخبرةوفقًا لمتغير  القيادة اإلبداعية حول أبعادأفراد عينة الدراسة 

 
سنوات  البعد

المتوسط  ن الخبرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية
df 

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (ف)

 
مستوى 
 الداللة

 األصالة
 

 2أقل من 
 سنوات

204 0.00 0.99  

بين 
 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

227.5 
4269.6 
459.72 

2 
702 
705 

209.7 
74.066 

 

 

25.59 

 

 

0.0002** 
أقل  -2

 12من 
 سنوات

252 2.40 2.25 

12 
سنوات 
 فأكثر

049 2.90 0.72 

 0.99 2.96 704 مجموع
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سنوات  البعد

المتوسط  ن الخبرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية
df 

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (ف)

 
مستوى 
 الداللة

 2أقل من  ونةالمر 
 سنوات

بين  0.76 2.62 204
 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

995.62 
0900.9 
5000.5 

2 
702 
705 

 
597.02

0 
46.009 

 

9.97 

 

أقل  -2 **0.0002
 12من 

 سنوات

252 2.27 0.99 

12 
سنوات 
 فأكثر

049 2.59 0.67 

 0.74 2.59 704 وعمجم
لة مواص

االتجاه 
نحو 
 الهدف

 2أقل من 
 سنوات

بين  0.67 0.05 204
 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

040.7 
5969.5 
4229.2 

2 
702 
705 

 
274.0 
69.042 

 

24.29 

 

أقل  -2 **0.0002
 12من 

 سنوات

252 2.54 2.24 

12 
سنوات 
 فأكثر

049 2.99 0.60 

 0.70 2.99 704 وعمجم
االحس
سية 
للمشكال
 ت
 

 2أقل من 
 سنوات

بين  0.79 2.62 204
 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

256.6 
5599.0 
5754.9 

2 
702 
705 

 
220.0 
65.090 

 

29.24 

 

أقل  -2 **0.0002
 12من 

 سنوات

252 2.09 2.04 

12 
سنوات 
 فأكثر

049 2.56 0.67 

 0.92 2.50 704 وعمجم
القيادة 
اإلبداع
 ية ككل

 2أقل من 
 سنوات

بين  0.78 2.83 204
 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

055.9 
6907.7 
7242.6 

2 
702 
705 

 
272.55 
969.77

2 

 

27.79 

 

أقل  -2 **0.0002
 12من 

 سنوات

252 
2.33 1.06 

12 
سنوات 
 فأكثر

049 
2.71 0.67 

 0.80 2.67 704 مجموع

  (α ≤0.02)دالة عند مستوى  **

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لواقع 
القيادة في  الخبرة لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية وفقًا لمتغير القيادة اإلبداعية
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ذات داللة إحصائية عند  وأن الفروق في المتوسطات, األبعادوجميع  اإلبداعية ككل
, وللكشف عن داللة الفروق تم استخدام اختبار شيفيه. (α ≤0.02)مستوى داللة 

 : ورصدت النتائج في الجدول التالي
 (15) جدول

استجابات أفراد عينة الدراسة للكشف عن داللة الفروق بين ( Scheffe Test)نتائج اختبار شيفيه 
 الخبرةوفقًا لمتغير  القيادة اإلبداعية حول أبعاد

 

 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة البعد
 01أقل من  -5

 سنوات

سنوات  01

 فأكثر

 

 األصالة

 

 05.0 0550**  سنوات 5أقل من 

 0.أقل من  -5

 سنوات

  **0500 -

    سنوات فأكثر 0.

 

 المرونة

 05.0 0500**  سنوات 5أقل من 

 0.أقل من  -5

 سنوات

  **0500 -

    سنوات فأكثر 0.

مواصلة 

االتجاه نحو 

 الهدف

 05.0 0500**  سنوات 5أقل من 

 0.أقل من  -5

 سنوات

  **0550 -

    سنوات فأكثر 0.

الحساسية 

 للمشكالت

 

 05.5 0550**  سنوات 5أقل من 

 0.أقل من  -5

 سنوات

  **0500 -

    سنوات فأكثر 0.

القيادة 

 اإلبداعية ككل

 05.0 0550**  سنوات 5أقل من 

 0.أقل من  -5

 سنوات

  **0500 -

    سنوات فأكثر 0.

  (α ≤0.02)دالة عند مستوى  **

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات أفراد عينة  يتضح من الجدول السابق
وكانت اتجاهات , الدراسة حول القيادة اإلبداعية ككل وجيمع أبعادها تعزى لمتغير الخبرة
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 20أقل من  -4)و( سنوات 4أقل من )توجد فروق بين ذوي الخبرة : كالتالي هذه الفروق
 4أقل من )حول القيادة اإلبداعية ككل وجميع أبعادها لصالح ذوي الخبرة ( سنوات
( فأكثرسنوات  20)و( سنوات 20أقل من  -4)وتوجد فروق بين ذوي الخبرة , (سنوات

وقد يرجع ذلك (. فأكثرسنوات  20)الح حول القيادة اإلبداعية ككل وجميع أبعادها لص
أن مديري  ايرو ( فأكثرسنوات  20)وذوي الخبرة ( سنوات 4أقل من )الخبرة ذوي  إلى أن
ذوي مع بدرجة كبيرة بالمقارنة  بالقيادة اإلبداعيةيمارسون المهام المرتبطة الثانوية رس االمد

أعماله بأسلوب  زإنجا مدير المدرسةحرص مثل , (سنوات 20أقل من  -4)الخبرة 
, على تحليل مهام العملوقدرته , الطارئة لمواجهة المواقف عمله أسلوبو وتغيير متجدد

. سير العمل على الخارجية التي يمكن أن تؤثر المؤثرات علىباإلضافة إلى االطالع 
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي توصلت إلى وجود فروق دالة 

: حول درجة ممارسة القيادة اإلبداعية تعزى لمتغير الخبرة مثل دراسة كٍل منإحصائيًا 
وتختلف نتائج الدراسة (. 2029)الرقاص والعيسى , (2020)السالم , (2022)السلمي 

الحالية مع بعض الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا حول درجة 
لونيس وجغبوب : ر الخبرة مثل دراسة كٍل منممارسة القيادة اإلبداعية تعزى لمتغي

   . (2029)الخصاونة , (2029)موسى , (2026)أبو نعمة , (2020)
 
 
 
 
 
 
 (13) جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات للفروق بين ( ANOVA)نتائج تحليل التباين 
 المنطقة التعليميةوفقًا لمتغير  القيادة اإلبداعية حول أبعادأفراد عينة الدراسة 
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المنطقة  البعد

المتوسط  ن التعليمية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية
df 

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (ف)

 
مستوى 
 الداللة

 
 
 

 األصالة
 

  0.70 0.22 255 العاصمة
 
 
 
 
 
 
 
 

بين 
 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

929.5 
5667.7 
4597.2 

4 
699 
705 

260.9 
66.777 

 

 

 

25.45 

 

 

 

0.0002** 

 0.56 2.22 97 حولي
 0.72 2.92 99 الفروانية
 0.69 0.24 204 األحمدي
 0.74 2.92 262 الجهراء
مبارك 
 الكبير

200 2.74 2.05 

 0.99 2.96 704 مجموع
 
 
 
 

 المرونة

  0.62 2.92 255 العاصمة
بين 

 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

 
449.5 
0575.9 
5000.5 

 
4 
699 
705 

 
 

222.6 
59.720 

 
22.56 

 

0.0002** 
 0.49 2.95 97 حولي

 0.90 2.27 99 الفروانية
 0.67 2.72 204 األحمدي
 0.60 2.47 262 الجهراء
مبارك 
 الكبير

200 2.09 0.94 

 0.74 2.59 704 مجموع
مواصلة 
االتجاه 
نحو 
 الهدف

  0.60 0.22 255 العاصمة
 
بين 

 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

 
 

997.7 
5002.5 
4229.2 

 
 
4 
699 
705 

 
 
 

277.4 
62.967 

 

 

29.64 

 

 

0.0002** 

 0.70 2.22 97 حولي
 0.69 2.97 99 الفروانية
 0.65 0.29 204 األحمدي
 0.66 0.02 262 الجهراء
مبارك 
 الكبير

200 2.69 2.20 

 0.96 2.99 704 مجموع
 
 
 

الحساسية 
 للمشكالت

  0.64 2.69 255 العاصمة
 
بين 

 المجموعات
داخل 

 
 

905.9 
0922.0 
5754.9 

 
 
4 
699 
705 

 
 
 

266.9 
44.942 

 

 

29.95 

 

 

0.0002** 

 0.47 2.72 97 حولي
 0.74 2.00 99 الفروانية
 0.60 2.90 204 األحمدي
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 المجموعات 0.62 2.47 262 الجهراء 
مبارك  المجموع

 الكبير
200 2.24 2.22 

 0.90 2.50 704 مجموع
 
 

القيادة 
اإلبداعية 
 ككل

  0.66 2.98 255 العاصمة
 
بين 

 المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

 
 

220400.070 
495709.277 
724269.459 

 
 
4 
699 
705 

 
 
 

2520.6 
940.952 

 

 

29.00 

 

 

0.0002** 

 0.58 1.97 97 حولي
 0.74 2.56 99 الفروانية
 0.65 2.96 204 األحمدي
 0.66 2.77 262 الجهراء
مبارك 
 الكبير

200 2.52 1.18 
 0.83 2.67 704 مجموع

 (α ≤0.02)دالة عند مستوى  **

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لواقع 
في  المنطقة التعليمية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية وفقًا لمتغير القيادة اإلبداعية

إحصائية وأن الفروق في المتوسطات ذات داللة , األبعادوجميع  القيادة اإلبداعية ككل
, وللكشف عن داللة الفروق تم استخدام اختبار شيفيه. (α ≤0.02)عند مستوى داللة 

 :ورصدت النتائج في الجدول التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 (14) جدول

استجابات أفراد عينة الدراسة للكشف عن داللة الفروق بين ( Scheffe Test)نتائج اختبار شيفيه 
 المنطقة التعليمية وفقًا لمتغير القيادة اإلبداعية حول أبعاد
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المنطقة  البعد

مبارك  الجهراء األحمدي الفروانية حولي العاصمة التعليمية
 الكبير

 
 
 

 األصالة
 

 0.56** 0.00 0.72 0.52** 0.22**  العاصمة
 -0.62** -0.79** -2.02** -0.69**   حولي
 0.46 -0.20 -0.05    الفروانية
 0.09** 0.20     األحمدي
 0.26      الجهراء

       مبارك الكبير
 
 
 

 المرونة

 0.52** 0.20 0.94 0.40** 0.69**  العاصمة
 -0.54** -0.60** -0.77** -0.00   حولي
 -0.22 -0.29 -0.55**    الفروانية
 0.02 0.25     األحمدي
 0.27      الجهراء

       مبارك الكبير
 
 

مواصلة 
نحو  االتجاه

 الهدف

 0.40** 0.29 0.26 0.00 2.09**  العاصمة
 -0.44** -0.99** -2.07** 0.74**   حولي
 -0.29 -0.20 -0.02    الفروانية
 0.42** 0.27     األحمدي
 0.00**      الجهراء

       مبارك الكبير
 
 
 

الحساسية 
 للمشكالت

 

 0.55** 0.22 -0.22 0.09** 0.99**  العاصمة
 -0.40** -0.96** -0.209** -0.49**   حولي
 0.45 -0.26 -0.40**    الفروانية
 0.44** 0.20     األحمدي
 0.02**      الجهراء

       مبارك الكبير
 
 

القيادة 
 اإلبداعية ككل

 2.96** 0.96 0.72 2.64** 5.05**  العاصمة
 -2.27** -0.27** -0.96** -2.06**   حولي
 0.29 0.92 -2.60**    الفروانية
 2.79** 0.79     األحمدي
 0.79      الجهراء
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المنطقة  البعد

مبارك  الجهراء األحمدي الفروانية حولي العاصمة التعليمية
 الكبير

       مبارك الكبير

 (α ≤0.02)دالة عند مستوى  **

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات أفراد عينة  يتضح من الجدول السابق
وكانت اتجاهات , أبعادها تعزى لمتغير الخبرة الدراسة حول القيادة اإلبداعية ككل وجيمع

بالنسبة لُبعد األصالة توجد فروق بين منطقة العاصمة التعليمية وكٍل : هذه الفروق كالتالي
حولي ومبارك الكبير والفروانية حول القيادة اإلبداعية ككل وجيمع أبعادها لصالح : من

وتوجد , ة وحولي لصالح الفروانيةوتوجد فروق بين منطقة الفروانية التعليمي, العاصمة
, حولي ومبارك الكبير لصالح األحمدي: فروق بين منطقة األحمدي التعليمية وكٍل من

وتوجد فروق بين , وتوجد فروق بين منطقة الجهراء التعليمية وحولي لصالح الجهراء
بعض  وقد يرجع ذلك إلى أن. منطقة مبارك الكبير التعليمية وحولي لصالح مبارك الكبير

مبارك , األحمدي, الفروانية, العاصمة)مديري المدارس الثانوية في المناطق التعليمية 
يمارسون بعض مهام القيادة اإلبداعية أثناء تسيير العمل مثل إنجاز ( الجهراء, الكبير

المعلمين في طرح أفكار إبداعية لتطوير العملية  ومشاركة, بأسلوب متجدد األعمال
القدرة على تحليل مهام و , الطارئة لمواجهة المواقف عملهم أسلوبل وتعدي, التعليمية
 المؤثرات علىباإلضافة إلى االطالع , بالحجة والبرهانوالدفاع عن أفكارهم , العمل

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع بعض . سير العمل على الخارجية التي يمكن أن تؤثر
الدراسات التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا حول درجة ممارسة القيادة 

  (. 2026)المنطقة مثل دراسة أبو نعمة / اإلبداعية تعزى لمتغير مكان العمل

 :   النتائج الخاصة بالسؤال الثالث



درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر 
 المعلمين وسبل تحسينها

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5252يناير                         -521                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

مدارس المرحلة الثانوية في اليري ما سبل تحسين ممارسة القيادة اإلبداعية لدى مد
 دولة الكويت؟

للتعرف على سبل تحسين ممارسة القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس المرحلة 
الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين تم طرح سؤال مفتوح حول سبل تحسين 

   :ويوضحها الجدول التالي, القيادة اإلبداعية
 (12)جدول 

 الستجابات أفراد عينة الدراسة حول سبل تحسين ممارسة القيادة اإلبداعية  التكرارت
 التكرار العبارة م
 24 . تنظيم دورات تدريبية لمديري المدارس الثانوية حول القيادة اإلبداعية 2
 20  . اختيار مديري مدارس المرحلة الثانويةأسس إعادة النظر في  2
هناك مساءلة على زيادة صالحيات مديري المدارس الثانوية وأن تكون  0

 .مدى تحقيقهم لألهداف
22 

 22 . حل المشكالت بموضوعيه تنمية قدرة مديري المدارس الثانوية على 5
 20 .في اآلخرين ثيرأالقدرة علي التيكون لدى مدير المدرسة ن أ 4
 9 .عمل وحب التغييرلديه حماس في الويكون يتصف بالمرونه أن  6
خذ ألى جميع اآلراء و إاالستماع توعية مديري المدارس الثانوية بأهمية  7

   .وتنفيذهااالفكار الجيدة 
9 

كيفية التعامل مع تدريبية مكثفة لمديري المدارس الثانوية حول عقد دورات  9
 .المشكالت

7 

 6 .الثانوية المدارس يريتبادل الخبرات بين مد 9
 4 .لمديري المدارس الثانوية مزيد من الثقة والحرّية في العملمنح  20
أن يبتعد مديري المدارس الثانوية عن تكرار األفكار التقليدية في حل  22

 .مشكالت العمل
5 
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 0  . االستماع لرأي الميدان ومواكبة التغيرات التربوية 22
أفكار إبداعية المعلمين في طرح مديري المدارس الثانوية أن يشارك  20

   .لتطوير العملية التعليمية
2 

 2 .مديري المدارس وفقًا لما يقدمونه من إبداع في العملن يتم تقييم أ 25
 2 .لمديري المدارس المبدعينتقديم بعض الحوافز الماديه والمعنويه  24
 2 . العمل لمرونه فيالتأكيد على أهمية ا 26
 2 .لمديري المدارسالتخفيف من االعباء االدارية  27
 2 . في العمل االبتعاد عن الروتينأن يقوم مديري المدارس الثانوية ب 29
 2 . على تغيير أساليب العمل باستمرارمديري المدارس الثانوية يحرص أن  29
 2 .   على تحليل مهام العملمديري المدارس الثانوية تنمية قدرة  20
تنمية قدرة مديري المدارس الثانوية القدرة على اقتراح الحلول السريعة  22

  . لمشكالت العمل اليومية
2 

 2 .  بالمهارة في الحوارمديري المدارس الثانوية أن يتمتع  22

 يتضح من الجدول السابق تباين استجابات أفراد عينة الدراسة حول سبل تحسين
فقد جاء في , هممدارس الثانوية من وجهة نظر الممارسة القيادة اإلبداعية لدى مديري 

بعدد " تنظيم دورات تدريبية لمديري المدارس الثانوية حول القيادة اإلبداعية"الترتيب األول 
إعادة النظر في أسس اختيار مديري مدارس "وجاء في الترتيب الثاني , (24)تكرارات 
زيادة صالحيات مديري "وجاء في الترتيب الثالث , (20)بعدد تكرارات " الثانويةالمرحلة 

بعدد تكرارات " هناك مساءلة على مدى تحقيقهم لألهدافالمدارس الثانوية وأن تكون 
حل المشكالت  تنمية قدرة مديري المدارس الثانوية على"وجاء في الترتيب الرابع , (22)

يكون لدى مدير المدرسة ن أ"وجاء في الترتيب الخامس , (22)بعدد تكرارات " بموضوعيه
أن "وجاء في الترتيب السادس (. 20)بعدد تكرارات " في اآلخرين ثيرأالقدرة علي الت

وجاء في , (9)بعدد تكرارت " لديه حماس في العمل وحب التغييرويكون يتصف بالمرونه 
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خذ ألى جميع اآلراء و إاالستماع  توعية مديري المدارس الثانوية بأهمية"الترتيب السابع 
تشير هذه النتيجة إلى أن هناك العديد من (. 9)بعدد تكرارت " وتنفيذهااالفكار الجيدة 

تنظيم دورات : منها, الطرق التي يمكن من خاللها تحسين سبل ممارسة القيادة اإلبداعية
عادة الو , تدريبية لمديري المدارس الثانوية حول القيادة اإلبداعية نظر في أسس اختيار ا 

القدرة يهم يكون لدن أو , حل المشكالت بموضوعيه على اتهمتنمية قدر و , مدارسالمديري 
في العمل وحب  هحماسوالبالمرونه مديرو المدارس يتصف أن و , في اآلخرين ثيرأعلي الت
 (Phimkoh& Somprach, 2016)دراسة وقد اهتمت بعض الدراسات مثل . التغيير

وأشارت الدراسة إلى أنه , المدارس مديري لدى اإلبداعية القيادة لتعزيزرامج الب تطويرب
 تعزيز برنامج إنشاء في التعاون خالل من المدارس لمديري اإليجابي السلوك يمكن تطوير

   .الحاجة أساس على اإلبداعية القيادة

          :التوصيات

من أجل  يوصي الباحث بما يليفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية 
    :تحسين سبل ممارسة القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية

   . حول القيادة اإلبداعية تنظيم دورات تدريبية لمديري مدارس المرحلة الثانوية -
في ضوء السمات  إعادة النظر في أسس اختيار مديري مدارس المرحلة الثانوية -

 .  اإلبداعية
 .مديري مدارس المرحلة الثانويةالممنوحة لصالحيات الزيادة  -
 . حل المشكالت بموضوعيه على تنمية قدرة مديري مدارس المرحلة الثانوية -
   .في اآلخرين ثيرأعلي الت مديري مدارس المرحلة الثانوية التأكيد على أهمية قدرة -
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حماس في العمل  ملديهويكون بالمرونه  مديري مدارس المرحلة الثانويةيتصف أن  -
  .وحب التغيير

خذ ألى جميع اآلراء و إاالستماع بأهمية  توعية مديري مدارس المرحلة الثانوية -
    .وتنفيذهااالفكار الجيدة 

أن يبتعد مديري المدارس الثانوية عن تكرار األفكار التقليدية في حل مشكالت  -
 .العمل

مين في طرح أفكار إبداعية المعل أن يشارك مديري مدارس المرحلة الثانوية -
     .لتطوير العملية التعليمية

 .وفقًا لما يقدمونه من إبداع في العمل مديري مدارس المرحلة الثانويةن يتم تقييم أ -
 .المبدعين مديري مدارس المرحلة الثانويةلتقديم بعض الحوافز الماديه والمعنويه  -
 . ب العمل باستمرارالمدارس الثانوية على تغيير أسالي وأن يحرص مدير  -
 .   تنمية قدرة مديري المدارس الثانوية على تحليل مهام العمل -
تنمية قدرة مديري المدارس الثانوية القدرة على اقتراح الحلول السريعة لمشكالت  -

 .  العمل اليومية
عن تكرار األفكار التقليدية في حل مشكالت المدارس الثانوية  ومدير يبتعد أن  -

 . العمل
 .  على تقديم أفكار جديدة لتطوير العملمديري المدارس الثانوية  قدرةتنمية  -
على معرفة اآلراء المخالفة آلرائه لالستفادة المدارس الثانوية  ومدير يحرص أن  -

 .منه
وقت طويل في تحليل التفاصيل على حساب المدارس الثانوية  ومدير يستغرق أال  -

 .إنجاز العمل



درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر 
 المعلمين وسبل تحسينها

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5252يناير                         -522                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

 . القدرة على رؤية األشياء من زوايا مختلفةوية مديري المدارس الثانيمتلك أن  -
 .  تنبأ بمشكالت العمل قبل حدوثهاعلى المديري المدارس الثانوية تنمية قدرة  -

    : الدراسات والبحوث المقترحة

يمكن تقديم مجموعة من الدراسة الحالية إليها  تفي ضوء النتائج التي توصل
 :  كما يليالبحوث والدراسات المقترحة 

مع عينات تختلف عن الدراسة  القيادة اإلبداعية واقعإجراء دراسات وبحوث حول  -
 .    الحالية

 مدارسالثقافة التنظيمية في في  القيادة اإلبداعيةإجراء دراسات وبحوث حول دور  -
            . بدولة الكويت المرحلة الثانوية

وك المواطنة التنظيمية بسل اوعالقته القيادة اإلبداعيةإجراء دراسات وبحوث حول  -
 . بدولة الكويت الثانوية مدارسلدى معلمي ال

بالرضا الوظيفي لدى  اوعالقته القيادة اإلبداعيةإجراء دراسات وبحوث حول  -
       . بدولة الكويت الثانوية مدارسمعلمي ال

الذكاء  بمتغيرات أخرى مثل اوعالقته القيادة اإلبداعيةإجراء دراسات وبحوث حول  -
    .  مدارس بدولة الكويتالعاطفي لدى معلمي ال
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 قائمة المراجع
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: القاهرة, الجديدة المتميزة القيادة المستقبل قادة(. 2009. )مدحت محمد, النصر أبو .2
 .  والنشر للتدريب العربية المجموعة

القيادة االبداعية للمديرين ودورها في تعزيز سلوك (. 2026). لأبو نعمة, ريم خلي .2
ماجستير غير  رسالة ,التنظيمية للمعلمين في المدارس الثانوية بمحافظات غزة المواطنة
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 في اإلبداعية القيادة مؤتمر األزمات, إدارة في القيادة دور(. 2002. )محمد عفاف, الباز .5
, القاهرة, اإلدارية المنظمة العربية للتنمية, العربية لإلدارة المعاصرة التحديات مواجهة

 .أغسطس 9-6خالل الفترة 
القدرات اإلبداعية وعالقتها باألداء (. 2022. )توفيق عطية, يوسف عبد والعجلة, بحر .4

دراسة تطبيقية على المديرين العاملين بوزارات قطاع "الوظيفي لمديري القطاع العام 
 .     2554-2504, (2)29, مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلنسانية, غزة

 العربية بالمؤسسة والقدرات االمكانيات :االبداعي الذكاء(. 2007. )محمود, البشر .6
 .والتوزيع للنشر وائل دار: عمان, االدارية

 -تدريبه  -قياسه  -نظرياته  -معاييره  -اإلبداع مفهومه(. 2002. )فتحي, جروان .7
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 الملك مكتبة :الرياض ,اإلبداعي التفكير عن عامة لمحات(. 2002. )اإلله عبد, الجيزان .9
 .الوطنية فهد

رسالة ماجستير غير , بالتحفيز وعالقتها اإلبداعية القيادة(. 2022. )بسام مايا, حبوس .9
 . جامعة دمشق, كلية االقتصاد, منشورة

مدرسة  إلدارة التربوية للقيادات المهنية التنمية(. 2007. )عائل قاسم, الحربي .20
 دراسات في التعليم مجلة, التحويلية القيادة ضوء في العربي الخليج بدول المستقبل

 .269-229, (24)الجامعي, 
 في ضوء المستقبل لمدارس اإلدارية القيادات إعداد(. 2007. )عمر رافدة, الحريري .22

 .الفكر دار: عمان, الشاملة الجودة
درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة (. 2029. )الخصاونة, فؤاد شبيب .22

ادة التشاركية وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري لديهم من وجهة نظر نجران للقي
 -646, (50), العراق, مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية, المعلمين
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