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 ملخص:

 باإلبداع وعالقتيا اإللكترونية اإلدارة استخدام درجة عن الكشف إلى الدراسة ىدفت
 وقادة المعممين من كل نظر وجية من وذلك العقيق، بمحافظة المدارس قادة لدى اإلداري

 تم كما المسحية، بصورتو الوصفي المنيج اتباع تم الدراسة دافأى ولتحقيق المدارس،
 استخدام تم فقد القادة عينة أما ،222 عددىا بمغ المعممين من عشوائية طبقية عينة اختيار
 لجمع أداة االستبانة استخدام وتم قائدًا، 27 العينة حجم بمغ حيث العدد، لقمة الشامل الحصر
 عينة أفراد تقدير أن النتائج أظيرت حيث وثباتيا، صدقيا نم التحقق بعد وذلك البيانات،
 فروق توجد لم فيما متوسطة، بدرجة جاء اإللكترونية لإلدارة المدارس قادة الستخدام الدراسة
 استخدام) األول المحور وأبعاد الكمية الدرجة في α 0.05 ≥مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 اإلداري اإلبداع) الثاني لممحور بالنسبة أما الدراسة؛ متغيرات لجميع تعزى ،(اإللكترونية اإلدارة
 فروق توجد لم فيما كبيرة، بدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات جاءت فقد( المدارس قادة لدى
 المحور ىذا وأبعاد الكمية الدرجة في α 0.05 ≥ الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
 وجدت فيما التخصص، العممي، المؤىل التعميمية، لمرحمةا الخبرة، سنوات: لمتغيرات تعزى
 قادة لصالح العمل نوع لمتغير وفقاً  α 0.05 ≥الداللة  مستوى عند إحصائياً  دالة فروق

 الحساسية المرونة، األصالة،) اإلداري لإلبداع أبعاد وثالثة الكمية الدرجة في وذلك المدارس
 .(لممشكالت
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The study aimed to identify The degree of use of electronic 

management and its relationship to administrative creativity among 

school leaders in Al-Aqeeq Governorate, from the teachers and 

school leaders 'point of view, and to achieve objectives of the study 

were followed descriptive approach with survey image. A random 

sample of 221 teachers, as for the sample of leaders, a comprehensive 

inventory was used for the small number; then the sample size was 

29 leaders. The questionnaire was used as a data collection tool after 

verifying their validity and validity. The study found that the total 

score of the sample of the study sample of the teachers and leaders of 

the general education schools in Al-Aqiq governorate for the use of 

the leaders of the schools for e-management was (intermediate). 

There were no statistically significant differences at the level of 

significance α ≤ 0.05 the first axis use of electronic administration, 

due to all its variables, also the total score for the assessment of the 

sample members of the study for administrative creativity was  

large, while there were no statistically significant differences at the 

level of significance α ≤ 0.05 in the total score and the dimensions of 

the second axis (administrative innovation), due to the variables 

(years of experience, educational stage, scientific qualification, 

specialization). There were statistically significant differences at the 

significance level α ≤ 0.05 According to the variable of the type of 

work for the leaders of schools in the overall degree and three 

dimensions of the dimensions of the second axis, while the variable 

type of work for the leaders of schools in the overall degree and 

three dimensions of administrative innovation (originality, 

flexibility, sensitivity to problems). 
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 مكدمة:

 أصبح االتصال، وسائل تطور وبفضل المجاالت، جميع في لممعمومات الكبير التدفق مع
 قرية إلى الواسع العالم ىذا تحول حيث العصر، ليذا المميزة السمة ىو المعمومة تجدد

 ظيور بعد وذلك فائقة وبسرعة منتظمة شبكات طريق عن يدار اليوم فعالم. صغيرة إلكترونية
 . المختمفة الحياة ومناحي لعملا مجاالت كافة في واستخدامو اإلنترنت

 مع التعامل في بدأت حيث فروعيا، بكافة اإلدارة ليشمل االستخدام ىذا امتد ولقد
 المعرفة عالم في الحادث العممي التقدم ومواكبة أدوارىا لتحقيق المستجدة المعطيات
 عمى وعممت تالتطورا بيذه تأثرت األخرى، اإلدارات من كغيرىا المدرسية واإلدارة واالتصال،
 تمك عن منأى في يوماً  تكن ولم أىدافيا، وتحقيق مياميا إنجاز في واستخداميا تطويعيا
 إلى يؤدي ىذا فإن العممية بالحياة متصمة المدرسية اإلدارة كانت وكمما والتقدمات، التطورات

 (. 21 ،2663 المحامدي،) األفضل نحو المدرسة وتقدم التعميم رقي
 أبرز ومن ،المستمر والتطوير التغيير تحديات تواجوأصبحت  مدرسيةال اإلدارة غير أن

 األعمال في الحديثة االتصال وتكنولوجيا المعمومات تقنية دخول والتطورات التغيرات تمك
 لمبحث واقعية فعل كردة اإللكترونية اإلدارة جاءت حيث المدارس، داخل اإلدارية والممارسات

 المرونة، الفعالية من عالية بدرجة والمعامالت األعمال ازإلنج الداعمة التطورات تمك عن
 الحاسب استخدام مثل الحديثة التقنية الوسائل من مجموعة عمى تعتمد اإللكترونية فاإلدارة
 األعمال تنفيذ عمى تساعد التي الوسائل من وغيرىا اإللكتروني والبريد والشبكات اآللي

 والقرني، العصيمي) آلياً  المستفيدين لكافة وماتوالمعم البيانات وتوفير األداء وتحسين
2623، 222.) 

 مجال في تطبيقيا عند األىداف من عمى تحقيق مجموعة اإللكترونية كما تعمل اإلدارة
 كما لمعمالء، المقدمة الخدمات مستوى وتحسن اإلدارية، التعقيدات من تقمل حيث التعميم،

 موحد أسموب اتباع طريق عن التربوية مؤسسةال في لمعاممين القصوى اإلفادة تحقق ياأن
 تقديم في والمساواة العدل يحقق بما التربوية المؤسسة في الموظفين جميع مع لمتعامل
 (.261 ،2662 حجازي،) الخدمة
 عمى تساعد التي األدوات إحدى بأنيا تتميز اإللكترونية اإلدارةوفقًا ليذه المزايا فإن و 
 تعد بل المبدعة، المدرسية لمقيادة الخالقة التطبيقات من ثيرك توفر حيث اإلداري اإلبداع
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 يؤكد حيث المعاصر، اإلداري الفكر إليو يدعو ما وىو ،بكفاءة بدورىا لمقيام ضرورياً  مطمباً 
 السممي،) التربوية القيادات لدى اإلداري اإلبداع ممارسات تنمية إلى الممحة الحاجة عمى

 اإلبداع يصبح أن يجب بل تقميدية بطريقة األعمال أداء فياً كا يعد لم وبالتالي ،(21 ،2626
 فقيو،) المعاصرة المستجدات مواكبة التعميمية لممؤسسة يمكن لكي لألداء المميزة السمة ىو

2666، 62.) 
 مساعدة في مساىمتيا ومدى اإللكترونية اإلدارة تؤديو الذي الدور يتضح سبق مما

 البحوث أن إال اإللكترونية اإلدارة مفيوم انتشار ورغم ،مبأعمالي القيام عمى المدارس قادة
 التعرف الحالية الدراسة تحاول لذلك كافية غير زالت ما التعميم مجال في باستخداميا الخاصة
 بمحافظة المدارس قادة لدى اإلداري باإلبداع وعالقتيا اإللكترونية اإلدارة استخدام درجة عمى

 .العقيق
 :تًاالدراسة وأسئلمشكلة 

 اإللكترونية، اإلدارة تطبيق إلى المعاصر عالمنا في التعميمية المؤسسات من كثير تتجو
 من العديد أشارت وقد. التعميمي العمل أبعاد كافة في المختمفة تطبيقاتيا من واالستفادة
 ؛2626 المسمماني، ؛2623 والقرني، العصيمي ؛2626 والعنزي، الحمدان مثل،) الدراسات
 في تطبيقيا حال اإللكترونية اإلدارة أن إلى( Russell, 2004روزيل ؛2622 بمخي،

 يسر بكل عاتقيم عمى الممقاة باألعمال القيام عمى المدارس قادة تساعد سوف المدارس
 الحمول وايجاد فيو، واإلبداع العمل أداء تسييل إلى يؤدي مما أفضل، بصورة والعمل وسيولو،
لى ييم،تواج التي لممشكالت اإلبداعية  كما المدرسية، البيئة داخل إيجابية تغييرات إحداث وا 
 بمستوى واالرتقاء معيا، والتفاعل كافة المحيطة البيئية المتغيرات مع التكيف عمى تساعدىم

 . وخاّلقة مبدعة عمل وأفكار مقترحات وايجاد فييا، العاممين أداء
 جميع وفي العمل مجاالت ختمفم في اإللكترونية اإلدارة مفيوم انتشار من الرغم وعمى
 البدراني، ؛2623 المرعي،: مثل) إجراءىا تم التي الدراسات من العديد إن إال المؤسسات
 &Crum؛ Yilmaz, 2010 ؛2622 الموسى، ؛2622 السممي، ؛2622 الزيود، ؛2622

Sherman, 2008 ؛ Toreman, 2003 )ىناك زالت ما أنو إلى نتائجيا في أشارت قد 
 عمى سواءً  المؤثرة والثقافية واالجتماعية التكنولوجية التغيرات مع التوافق تحقيق في فجوة
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 القصور جوانب من العديد وجود إلى أشارت كما لممدرسة، البعيدة أو القريبة البيئة مستوى
 . الحديثة اإلدارية واألساليب المبادئ مسايرة عمى المدرسية اإلدارة قدرة بضعف المتعمقة

 اإلدارية النواحي جميع في اإلبداع تنمية بأىمية المتزايد االعتراف من الرغم وعمى
 واالجتماعية التقنية التغيرات مع التوافق تحقيق في فجوة ىناك تزال ال أنو إال بالمدارس،
 المرعي، ؛2622 السممي، ؛2622 البدراني، مثل،) المؤثرة، حيث تشير الدراسات والثقافية
 القيادية القدرات بضعف المتعمقة القصور من جوانب وجود إلى( 2622 الموسى، ؛2623
 الحديثة. اإلدارية األساليب ومواكبة مسايرة عمى المقدرة وعدم المدارس، قادة لدى اإلبداعية
 استخدام بين العالقة ما: الرئيس السؤال عن اإلجابة في الدراسة مشكمة تتمخص لذا
 العقيق؟ بمحافظة المدارس قادة لدى اإلداري واإلبداع اإللكترونية اإلدارة

 :اآلتية الفرعية األسئمة الرئيس ىذا السؤال من وقد تفرع
 قادة نظر وجية من اإللكترونية لإلدارة العقيق بمحافظة المدارس قادة استخدام درجة ما .2

  المدارس؟ ومعممي
 رادأف تقدير درجة في α 0.05 ≥ الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل .2

 تعزى العقيق بمحافظة المدارس قادة لدى اإللكترونية اإلدارة استخدام لدرجة الدراسة عينة
 العممي، المؤىل التعميمية، المرحمة الخبرة، سنوات العمل، طبيعة) الدراسة متغيرات إلى

 ؟(التخصص
 ميومعم قادة نظر وجية من العقيق بمحافظة المدارس قادة لدى اإلداري اإلبداع درجة ما .1

 العقيق؟ بمحافظة المدارس
 أفراد تقدير درجة في α 0.05 ≥ الداللة مستوى عند احصائية داللو ذات فروق توجد ىل .2

 لمتغيرات تعزى العقيق محافظة في المدارس قادة لدى اإلداري اإلبداع لدرجة الدراسة عينة
 ؟(التخصص ،العممي المؤىل التعميمية، المرحمة الخبرة، سنوات العمل، طبيعة) الدراسة

 اإلداري اإلبداع ودرجة اإللكترونية اإلدارة استخدام درجة بين دالة ارتباطية عالقة توجد ىل .3
 العقيق؟ بمحافظة المدارس قادة لدى
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 : الدراسةأيداف 

 لإلدارة العقيق بمحافظة المدارس قادة استخدام درجة عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
 داللة ذات فروقاً  ىناك كانت إذا عمَّا والكشف لدييم؛ اإلداري عباإلبدا ذلك وعالقة اإللكترونية،
 اإلداري واإلبداع اإللكترونية اإلدارة استخدام درجة حول العينة أفراد استجابات بين إحصائية
 المؤىل التعميمية، المرحمة الخبرة، سنوات العمل، طبيعة) الدراسة متغيرات إلى تعود أن يمكن

 (.التخصص العممي،
 :الدراسةية أين

 أواًل: األىمية النظرية.
 اإلدارة استخدام لواقع النظري األدب في إضافة تقدم أن الدراسة ىذه من يؤمل
 الدراسة المدارس، كما يمكن أن ىذه في القادة لدى اإلداري اإلبداع ومستوى اإللكترونية

 في تطبيقيا يتم دارياإل اإلبداع أو اإللكترونية اإلدارة حول أخرى ودراسات ألبحاث منطمقاً 
 خالل من أو صمة ذات سابقة ودراسات نظري أدب من توفره بما بالمممكة أخرى محافظات
 .تقدميا سوف التي المقترحة الدراسات

 ثانيًا: األىمية التطبيقية.
 خالل من العقيق محافظة في المدارس قادة الدراسة ىذه نتائج من يستفيد أن ُيؤمل

 مدارسيم في اإللكترونية لإلدارة باستخداميم يتعمق فيما القوة قاطون الضعف مواطن تَعرفيم
 التدريبية البرامج إلعداد التدريب عمى لدييم، وكذلك القائمون اإلداري اإلبداع ومستوى
  .اإللكترونية واإلدارة اإلداري اإلبداع مجالي في المدارس لقادة المناسبة

 :الدراسةاألدب الهظري ملتغريات 

  متغيرين رئيسين، يمكن التأصيل ليما عمى النحو التالي:  دراسة الحاليةال تتناول
 Electronic Management :اإللكترونية  اإلدارة

 مفيوم اإلدارة اإللكترونية: -
 تكنولوجيا من االستفادة" اإلدارة اإللكترونية بأنيا( 23 ،2621) والقصيمي طيب عرفو
 من اإلدارية العممية في اإلنترنت واستخدام اإلدارية العممية في الحديثة والتقنية المعمومات

 ". المدرسة أىداف تحقيق أجل
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 تحسين في( واالنترنت اآللي الحاسب) اإللكترونية األساليب استخدام بأنيا تعرف كما
 المدرسة بين المعمومات ومشاركة االتصاالت وتسييل المدرسة داخل اإلدارية العممية سير

 . Turner & Weickgenannt, 2009, 15)) بيا لمرتبطةا المؤسسات من وغيرىا
 استخدام بأنيا اإللكترونية اإلدارة مفيوم حول والباحثين الكتاب آراء مع الباحث ويتفق

 العمل في منيا واالستفادة وتوظيفيا والمتاحة الحديثة التقنية اإلمكانيات لكافة وتسخير
 .ممكن ووقت جيد لوبأق فعالية أكثر خدمات تقديم أجل من المدرسي

 :وأىدافيا أىمية اإلدارة اإللكترونية -
حياتيا  مسيرة كانت التي الحديثة المدنية المجتمعات حياة اإللكترونية عصب اإلدارة ُتعد
 الفتة خطوات تخطو أن استطاعت حتى التقميدية إداراتيا ظل في خانقة أزمات تواجو اليومية
 بديل أنيا عمى اإللكترونية اإلدارة إلى وينظر. وجياالتكنول بفعل األزمات ىذه تجاوز من أجل
 مطالبو ويمبي األرض، سطح عمى اإلنسان حياة حدث في الذي يواكب التطور عصري
 حياتو شؤون إدارة في وأيسر أعمى قدرات عمى الحصول طموحو في ويرضي اإلدارية،

 (.24، 2622وتفاصيميا )الحسن، 
 تدخل فيي التربوية المؤسسات في اإللكترونية اإلدارة أىمية تطبيق تتضح سبق ومما

 بأفضل االنجاز عمى المساعدة لتقديم بقوة المؤسسات بيذه الخاصة المجاالت جميع في
 .يمكن ما وأدق وأسرع

 :المدارس في اإللكترونية اإلدارة تطبيق مجاالت -
 أوجو ميعج تقريبا تغطي التي المجاالت من واسعة مجموعة في اإللكترونية اإلدارة تدخل
 التعميمية، ومنيا ما يمي: والمؤسسات المدارس داخل النشاط

مجال إدارة شؤون الطالب: ُيقصد بشؤون الطالب كل ما لو عالقة بالطالب وما يخص  .2
شؤونيم في المدرسة من بيانات عامة وخاصة بحسب ما يحق لممدرسة الحصول عميو، 

تعمق بمستواىم التعميمي، وكذلك كذلك ما ييم الطالب داخل المجتمع المدرسي، وما ي
 (. 37، 2667أحواليم االجتماعية مما يساعد المدرسة عمى القيام بدورىا )الالمي، 

مجال إدارة شؤون المدرسة: حيث ُتساعد تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في التعرف عمى  .2
وفره من االحتياجات المدرسة، كما تساعد في تقدير االحتياجات المستقبمية نتيجة لما ت

احصائيات ومعمومات حول جميع المكونات والعناصر المتعمقة بالمدرسة، وُيمكن أن تقدم 
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والتي يكون ىدفيا ربط  اإلدارة اإللكترونية مجموعة من الخدمات منيا: خدمات االتصاالت،
 أولياء مع والتواصل والبرمجيات اآللي الحاسب المدرسة داخميًا وخارجيًا باستخدام تطبيقات

دارات التعميم ور الطالب، والتواصل مع الوزارة،أم  .(13، 2666المسعود، ) وا 
 قائد ذلك في بما بالمدرسة العاممين جميع بالموظفين ُيقصد :الموظفين شؤون إدارة مجال .1

 يقومون الذين وغيرىم، والعمال والمستخدمين والمعممين والمرشدين والوكالء المدرسة
 ،2667 الالمي،) إلييم الموكمة األساسية الميام بحسب ابشؤوني والقيام المدرسة بميام
35 .) 

( 2625) متغير اإلدارة اإللكترونية، دراسة الغيثومن الدراسات التي اىتمت بتناول 
 اإلدارة لمفاىيم الحكومية المدارس مديرات تطبيق درجة عمى التعرف إلى ىدفت والتي

 النتائج وأظيرت يواجينيا، التي والصعوبات الرياض بمدينة التربوي الميدان في االلكترونية
 كانت اإللكترونية اإلدارة لمفاىيم الرياض بمدينة الحكومية المدارس مديرات تطبيق درجة أن

 تظير لم بينما، الخبرة لمتغيري تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى أشارت كما مرتفعة،
 مديرات تطبيق صعوبة مستوى أن كما. مميالع المؤىل لمتغير تعزى دالة فروق وجود النتائج
 كان التربوي الميدان في االلكترونية اإلدارة لمفاىيم الرياض بمدينة الحكومية المدارس
 . منخفضاً 
 اإللكترونية اإلدارة تطبيق واقع عن الكشف إلى ىدفت فقد( 2623) الخوالدة دراسة أما

 وأشارت أنفسيم، المديرين نظر وجية من العاصمة محافظة في الخاصة الثانوية المدارس في
 داللة ذات فروقا ىناك وأن المجاالت، لجميع عالية كانت المديرين تصورات أن إلى النتائج

 لصالح لمجنس ُتعزى المديرين تصورات في( α= 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية
 .الدبموم ةدرج لصالح العممي ولممؤىل األعمى، الخبرة لصالح الخبرة وسنوات الذكور،

 المديرين تصورات تعرف إلى( li and ni, 2011) وني لي فيما ىدفت دراسة
 نتائج الصين، وأظيرت في األساسية المرحمة في المعممين قبل من التكنولوجيا الستخدام
 في واستخداميا التكنولوجية التقنيات ألىمية المديرين لدى عالية اتجاىات وجود الدراسة
 عديدة مجاالت في التكنولوجية التقنيات استخدامات النتائج أظيرت كما ،التعميمية العممية
 الطمبة. لدى التفكير وتنمية الصفي، التدريس وأساليب التعميمي، التخطيط: منيا

   Administrative Creativity : اإلداري اإلبداع
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 :اإلداري اإلبداع مفيوم -
 تطبق جديدة أفكار إيجاد عمى القدرة" بأنو اإلداري اإلبداع( 26 ،2623) الغزاوي ُيعرف

 بين تنافسية ميزة إلى لموصول وتقويم ورقابة وتوجيو وتنظيم تخطيط من اإلدارة عمميات في
 ".التربوية المؤسسة تواجو التي لممشكالت ابتكارية واستخدام حمول المدرسية، اإلدارات

 ىم تمكن بحيث ة،المدرس في العاممون بيا يتميز وخصائص قدرات" بأنو ُيعرف كما
 لتنفيذ قائم نظام تطوير أو مشكمة حل بيدف لمتطبيق، قابمة متميزة جديدة فكرة إنتاج من

 (. 26 ،2622 والقحطاني، العازمي، المحيمبي؛" )وكفاءة بفاعمية إلييم الموكمة األعمال
 مجموعة بينيا يوجد التعريفات ىذه بأن القول يمكن السابقة التعريفات مراجعة ومن

 تؤدي جديدة ممارسة أو فكرة وجود عمى يركز اإلداري اإلبداع أن وىي المشتركة األفكار نم
 . األفضل نحو لمتغيير ومداخل إبداعية طرق اكتشافو  المؤسسة، وتقدم تطوير إلى
 :اإلداري اإلبداع أىمية -

 مشكمة بوجود اإلحساس تتضمن ُمركبة عممية كونو من اإلداري اإلبداع أىمية تنبع
 المناسب الحل ابتكار بيدف جديدة متطمبات وفق التفكير عمى والقدرة حل، إلى جتحتا

 ،2622 والذبياني، الرازق عبد) وجدواه، الحل فاعمية من والتأكد التنفيذ موضع ووضعو
272.) 

 وتكمن أنواعيا، باختالف المنظمات داخل اإلداري اإلبداع أىمية إلى األدبيات وُتشير
 ،األزمات ومواجية المشكالت حل في ُيساعد أنو في التربوية لممنظمات رياإلدا اإلبداع أىمية

، كذلك فإن اإلبداع (25 ،2621 الكبيسي،) لممنظمات الميمة الخصائص إحدى كما أنو ُيعد
 (.15، 2622والمنظمة )عمي،  األفراد ثقافة لبناء أساساً يمثل اإلداري 

 :اإلداري اإلبداع أنواع -
 العاجز فيرى اإلداري اإلبداع من مختمفة أنواع وجود إلى ويةالترب األدبيات أشارت

 من نوع وىناك، باألىداف يرتبط ما فمنيا اإلداري، اإلبداع أنواع تعدد( 27 ،2626) وشمدان
 في جذرية تغيرات إلى يؤدي جذريا اإلبداع يكون وقد المستفيدين، بخدمة يرتبط اإلبداع
 .ثانوية تغيرات دوثح إلى يؤدي جزئيا يكون قد أو المدرسة
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 :ىي أنواع ثالثة إلى ينقسم اإلداري اإلبداع أن( 23 ،2622) السعدية ترى حين في
 تغييرات إحداث إلى يؤدي اإلداري؛ وىو الذي المساعد، اإلبداع التكنولوجي، واإلبداع اإلبداع

 لممنظمة. اسياألس والعمل النشاط بطبيعة ارتباطاً  ويرتبط العمميات، في أو والنظم اليياكل في
 :المدارس قادة لدى اإلداري اإلبداع عناصر -

 اختالف ىناك أن الباحث الحظ اإلبداع، موضوع تناولت التي التربوية األدبيات بمراجعة
 اإلبداع ومقومات اإلبداع عناصر عمييا يطمق أنو حيث اإلداري اإلبداع عناصر مسميات في
 : ىي لعناصرا وىذه لمقدرة، مكونات أو اإلبداع ميارات أو
 أو واألفكار المترادفات أو البدائل من كبير عدد إيجاد عمى القدرة : وىيالطالقة .2

. توليدىا في والسيولة والسرعة معين، لمثير االستجابة عند وسيولة بسرعة االستعماالت
 (.16 ،2666 جمل،) زمن وحدة في األفكار من ممكن قدر أكبر إنتاج عمى الفرد قدرة أي

 عادة، المتوقعة األفكار نوع من ليست متنوعة أفكار توليد عمى القدرة تعني: و المرونة .2
 ،2622 محمد،) الموقف متطمبات أو المثير تغيير مع التفكير مسار تحويل أو وتوجيو
26                                   .) 

 التطوير نتتضم والتي ما لفكرة التفاصيل إضافة عمى القدرة ىذه التفاصيل: تشمل إدراك .1
 المألوفة غير لمموضوعات الدقيقة والتفاصيل التفسيرات إعطاء عمى والقدرة والتعبير فييا
 (.22 ،2666 المخاوي،)
 في والمرونة الطالقة عن األصالة وتختمف باألفكار، واالنفراد التجديد إلى : وُتشيراألصالة .2

 (.26 ،2622 محمد،) يناآلخر  يكرره عما واالبتعاد النوعية، القيمة عمى تعتمد أنيا
 اإلحساس ويعني اإلبداعي، التفكير عناصر من عنصر أىم : وُيعتبرلممشكالت الحساسية .3

 (.     22 ،2666 المخاوي،) واضحة رؤية الواحد الموقف في المشكالت رؤيةو  بالمشكمة
 طويمة لفترة المشكمة في التفكير استمرار إلى : ويشيرومواصمتو االتجاه عمى المحافظة .4

 لحمول وصوالً  وتفاعميا أفكاره تداعي يضمن بما المعمومات، وجمع والتركيز واالنتباه
 (.223 ،2622 إبراىيم،) مسبوقة غير ابتكارية جديدة

 االبداع تناولت التي الدراسات من مجموعة عمى االطالع وبعد سبق مما وانطالقا
 ؛2622 الزيود، ؛2621 الزاممي، ؛2622 السممي، ؛2622 إبراىيم، مثل،) اإلداري

 األساسية العناصر أن عمى تتفق تكاد الدراسات ىذه أن الباحث وجد( 2621 الرفاعي،
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 المحافظة لممشكالت، الحساسية األصالة، المرونة، الطالقة،) ىي اإلداري لإلبداع المكونة
 ىلد توافرىا مدى عمى التعرف يتم كعناصر بوضعيا الباحث قام لذلك( ومواصمتو االتجاه عمى
 .الدراسة أداة طريق عن العقيق بمحافظة المدارس قادة

 إلى ىدفت والتي( 2623) ومن الدراسات المرتبطة باإلبداع اإلداري، دراسة الغزاوي
 وعالقتو الكرك محافظة في الحكومية المدارس لمديري اإلداري اإلبداع مستوى عمى التعرف
 أن إلى الدراسة توصمت وقد. لمعممينا نظر وجية من اإللكترونية لإلدارة تطبيقيم بدرجة
 درجة وأن متوسطًا، كان الكرك محافظة في الحكومية المدارس لمديري اإلداري اإلبداع مستوى
 موجبة إحصائية داللة ذات عالقة ووجود متوسطة، كانت الحكومية المدارس مديري تطبيق
 اإللكترونية، لإلدارة قيمتطبي ودرجة الحكومية المدارس لمديري اإلداري اإلبداع مستوى بين
 في الحكومية المدارس لمديري اإلداري اإلبداع مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود

 ولصالح المدرسة مستوى ولمتغير اإلناث، ولصالح الجنس لمتغير تبعاً  الكرك محافظة
 .الثانوية المدارس
 لمديري اإلداري اإلبداع مستوى معرفة إلى ىدفت فقد( 2623) المرعي دراسة أما
 عمى المعممين تشجيع بدرجة وعالقتو العاصمة عمان محافظة في الحكومية الثانوية المدارس
 لمديري اإلداري اإلبداع مستوى أن النتائج وأظيرت اإلبداعي، التفكير ميارات استخدام
 اميماستخد عمى المعممين تشجيع درجة أن النتائج بينت كما متوسطًا، كان الثانوية المدارس
 داللة ذات عالقة وجود النتائج بينت كما متوسطة، نظرىم وجية من اإلبداعي التفكير ميارات
 عدم إلى النتائج أشارت المدارس، كما لمديري اإلداري اإلبداع مستوى بين موجبة إحصائية
 لمتغير تعزى المدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع لمستوى إحصائية داللة ذات فروق وجود
 .سالجن

 لدى االنفعالي الذكاء درجة عمى التعرف إلى( 2621) الزىراني دراسة ىدفت بينما
 وجية من لدييم اإلداري اإلبداع درجة عمى والتعرف الطائف، لمدينة التابعة المدارس مديري
 واإلبداع االنفعالي الذكاء مستوى بين ارتباطية عالقة وجود من عن والكشف معممييم، نظر

 من النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصمت الوصفي، المنيج الدراسة دمتاستخ اإلداري،
 عالقة ىناك وأن كبيرة، كانت المدارس مدير لدى اإلداري اإلبداع ممارسة درجة أن أىميا

 .اإلداري واإلبداع االنفعالي الذكاء مستوى بين موجبة دالة ارتباطية
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 اإلدارة ممارسات عمى تعرفال إلى Salfi, 2011)) سالفي دراسة سعت حين في
 لممعممين التعميمي األداء مستوى تحسين في وأثرىا المديرين عند الناجحة اإلبداعية
 عامة رؤية وضعوا المديرين أن الدراسة نتائج وأظيرت المدارس، في لمطمبة العممي والتحصيل
 توزيع في دساع مما واإلبداع، والثقة والتعاون الدعم لثقافة بالترويج وقاموا مشتركة

 والعالقات القرار، صنع عممية وفي المدرسة، أنحاء جميع في اإلبداعية اإلدارة مسؤوليات
 . تطويرىا تم التي الجيدة

 عمى التعرف إلى Crum& Sherman, 2008)) وشيرمان كروم دراسة فيما ىدفت
 في فيرجينيا والية في الثانوية المدارس لمديري والتعميمي والقيادي اإلداري اإلبداع واقع

 مستويات لتحقيق المدرسة في العاممين أداء تطوير عمى وأثره االمريكية المتحدة الواليات
 تحقيق في الثانوية المدارس مديري نجاح درجة أن الدراسة نتائج وأظيرت التعميم، من عالية

 .ملديي الفعمية اإلبداعية اإلدارية الممارسات عمى ارتكز الطمبة عند عالية مستويات
 الدراسة إثراء في أجنبية أو عربية كانت سواء السابقة الدراسات جميع ساىمت وقد
 النظري، األدب جوانب تحديد الدراسة، أىداف تحديد في منيا اإلفادة حيث من الحالية

عداد بناء في بيا االسترشادو   .الدراسة أداة وتكييف وا 
 :الدراسةمهًجية 

لكونو األنسب لطبيعة البحث وأىدافو؛ لمسحية؛ بصورتو ايتبع البحث المنيج الوصفي 
 التي تتحدد في الكشف عن واقع العالقة بين متغيراتو.

 :الدراسةمجتمع وعينة  -
 عددىم والبالغ العقيق بمحافظة المدارس ومعممي قادة جميع من الدراسة مجتمعتكون 

 الدراسي العام في العقيق بمحافظة التعميم لبيانات مكتب وفقاً  معمماً  327 قائدًا، 16
 الدراسة مجتمع ألن العشوائية؛ الطبقية بالطريقة لدراسة عينة اختيار تم، ىـ2217 -2216
 معممي) وكذلك( والثانوية والمتوسطة االبتدائية المدارس قادة) مختمفة فئات من يتكون

 حتى اتالطبق تمك من عشوائياً  االختيار كان كما ،(والثانوية والمتوسطة االبتدائية المدارس
 .عينتيا ضمن من اختياره ليتم الدراسة مجتمع أفراد لكل فرصة ىناك تكون
 :أداة الدراسة -
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 المتعمقة والبيانات المعمومات لجمع كأداة االستبانة ستخدمتاُ فقد  الدراسة لطبيعة نظراً 
 : التالية العممية بالخطوات االستبانة بناء وقد مر الدراسة، بيذه
 االلكترونية اإلدارة قياس إلى ىدفت التي السابقة والدراسات مدراسةل النظري األدب مراجعة .2

 (.2622) والحسن ؛(2622) والموسى ؛(2622) السممي: ومنيا اإلداري، واإلبداع
 :وىي التالية الرئيسة األجزاء في تمثمتوالتي : الدراسة ألداة القياس وأبعاد مجاالت تحديد .2
 .وفق المتغيرات الديموجرافية المستجيبين عن ةالعام البيانات يتضمن: األول الجزء -
 :  ىما بعدين يتضمن وسوف لالستبانة القياس بجوانب يتعمق: الثاني الجزء -

 . االلكترونية لإلدارة العقيق محافظة مدارس قادة ممارسة: األول المحور
 . اإلداري لإلبداع العقيق محافظة مدارس قادة ممارسة: الثاني المحور

 لتحديد الخماسي( Likert) ليكرت مقياس باستخدام: لمعبارات ستجاباتاال تدريج .1
 قميمة قميمة، متوسطة، كبيرة، جدًا، كبيرة) العبارات عمى الدراسة عينة أفراد استجابات

 (.جداً 
 عبر الخطوات اإلجرائية التالية:وذلك : الدراسة ألداة السيكومترية الخصائص حساب .2
 المقياس باستخدام طريقتين وىما كما يمي:قام الباحث بحساب صدق  الصدق: (2)
 من المحكمين من مجموعة عمى األولية صورتيا في االستبانة عرض تم الصدق الظاىري: - أ

 ُطمب ،(1-ممحق) محكماً ( 22) عددىم بمغ السعودية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء
 ومدى يا،ووضوح مناسبتيا مدى حيث من االستبانة، عبارات حول الرأي إبداء منيم

 واقتراح أجمو، من وضعت الذي اليدف لتحقيق وأىميتيا إليو، تنتمي الذي بالمجال ارتباطيا
 ..لالستبانة الظاىري الصدق مؤشر توفر اإلجراء ىذا نتائج بينت وقد تحسينيا طرق

 التطبيق بيانات باستخدام المقياس صدق بحساب الباحث قام :الداخمي االتساق صدق - ب
 االتساق طريقة عبر وذلك -األساسية الدراسة عينة خارج من -(16= ن) االستطالعي
 الثالث المراحل وفق لبيرسون البسيط االرتباط معامل حساب عمى تعتمد والتي الداخمي؛
 :التالية

 الكمية والدرجة المقياس فقرات من فقرة كل بين المتبادلة االرتباط معامالت حساب -ب/2
، ولممحور الثاني (6.62) إلى( 6.14) ما بيناألول  لممحورلو، فتراوحت المعامالت 

  .(6.65( إلى )6.34ما بين )
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المقياس، والدرجة الكمية  فقراتمن  فقرةحساب معامالت االرتباط المتبادلة بين كل  -/ب2
 إلى( 6.31)فتراوحت المعامالت لممحور األول ما بين ، لمبعد الذي ينتمي إليو

 .(6.72( إلى )6.53ين )، ولممحور الثاني ما ب(6.66)
 ينالمحور حساب مصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد  -/ب1

، وقد جاءت ككل لممحوروبعضيا البعض، ثم بينيا وبين الدرجة الكمية والثاني األول 
 (.6.62جميع المعامالت دالة إحصائيًا عند مستوى )

حيث تراوحت ألفا،  –باستخدام معادلة كرونباخ  سالمقياتم التحقق من ثبات  ثبات:ال (2)
 الثبات معايير توافر إلى يشير ، ما(6.75( إلى )6.65ما بين ) الثباتمعامالت 
 الحالية. الدراسة عبر استخداميا في الثقة نحو ويدفع لالستبانة،

، تم حساب االستبانة أبعادوليدف الحكم عمى استجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
 ن النسبي لبدائل االستجابة عمى فقرات االستبانة عمى النحو اآلتي:الوز
 طول الفئة= المدى/ عدد الفئات. -
 المدى= الفرق بين أكبر وأصغر بديل )درجة بديل االستجابة( / عدد بدائل االستجابة.  -
 .6.66= 3(/ 2-3المدى = ) -

 وبالتالي يكون مقياس الحكم عمى درجة التوفر عمى النحو اآلتي: 
 ( تكون االستجابة بدرجة قميمة جداً 2.6( إلى أقل من )2.66المتوسط الحسابي من )
 ( تكون االستجابة بدرجة قميمة2.4( إلى أقل من )2.6المتوسط الحسابي من )
 ( تكون االستجابة بدرجة متوسطة1.2( إلى أقل من )2.4المتوسط الحسابي من )
 تكون االستجابة بدرجة كبيرة( 2.2( إلى أقل من )1.2المتوسط الحسابي من )
 ( تكون االستجابة بدرجة كبيرة جداً 3.66( إلى )2.2المتوسط الحسابي من )

 :وتفشرييا ومهاقشتًا الدراسة نتائج

 الهتائج املتعلكة بالشؤال األول: 

اإللكترونية  قادة المدارس بمحافظة العقيق لإلدارة استخدام درجة والذي ينص عمى "ما
ادة والمعممين"؟ ولإلجابة عن ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية من وجية نظر الق

واالنحرافات المعيارية لفقرات وأبعاد استخدام اإلدارة اإللكترونية، كما تم حساب المتوسط 
 ( يوضح أىم ىذه النتائج.  2، والجدول )العام واالنحراف المعياري العام الحسابي
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المحور  أبعاد  عينة الدراسة عمىأفراد واالنحرافات المعيارية الستجابات  الحسابية المتوسطات (2جدول )
 اإللكترونية( والدرجة الكمية لو مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي اإلدارة األول )استخدام

في  البعدرقم 
 درجة االستخدام االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد االستبانة

 كبيرة 1.07 3.53 الطالب شؤون 1
 متوسطة 1.14 3.37 الموظفين شؤون 2
 متوسطة 1.15 3.01 المدرسية الشؤون 2

 متوسطة 1.12 3.31 إللكترونية اإلدارة الستخدامالدرجة الكمية 
( أن الدرجة الكمية لتقدير أفراد عينة الدراسة الستخدام 2تبين النتائج في الجدول )

وبانحراف  1.12ءت متوسطة، وبمتوسط حسابي قدره قادة المدارس لإلدارة اإللكترونية جا
، ويرى الباحث أن تطبيق قادة المدارس بمحافظة العقيق لإلدارة 2.22معياري بمغ 

اإللكترونية جاء بدرجة متوسطة األمر الذي ال يمبي احتياجات المستفيدين بدرجة كبيرة، رغم 
ارس وربطيا بشبكات لإلنترنت، حرص وزارة التعميم عمى تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمد

يجاد برامج إلكترونية مدعومة من قبل الوزارة، وتوفير أجيزة، ودورات تدريبية لمعاممين.   وا 
 وىو ما يمكن عزوهبدرجة متوسطة،  جاءتبين النتائج أن بعد الشؤون المدرسية كما 

ى قادة المدارس إلى أن ىذا البعد يتضمن مجموعة من اإلجراءات اإللكترونية التي يصعب عم
تفعيل اإلدارة اإللكترونية خالليا مثل: استخدام السجالت اإللكترونية، أو بناء قواعد بيانات 

 لكافة محتويات العمل اإلداري بالمدرسية. 
عزوه  يمكن ما وىوبدرجة متوسطة،  جاءتبين النتائج أن بعد شؤون الموظفين  كذلك

ءات اإللكترونية والبرامج المعدة من قبل الوزارة إلى أن ىذا البعد يتضمن مجموعة من اإلجرا
 عممة جية إلى موظف بكل الخاص الممف : تحويلفيمما يسيل العمل عمى تمك البرامج 

إلكترونيًا، أو إعداد قاعدة بيانات تشمل بيانات لكافة العاممين  نقمو حال في الجديدة
  .بالمدرسة

إلى  عزوه يمكن ما وىودرجة كبيرة، ب جاءتبين النتائج أن بعد شؤون الطالب  فيما
وجود توجيات واضحة لدى وزارة التعميم نحو تطبيق التقنيات في ىذا البعد خصوصًا وفي 
جميع أبعاد اإلدارة اإللكترونية بشكل عام، وىو األمر الذي مثل حافزًا قويًا لدى قادة المدارس 

 .في إدارة الشؤون الخاصة بالطالب نحو تفعيل التكنولوجيا



 درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة العقيق

- 51 - 

 الهتائج املتعلكة بالشؤال الجاني:

 0.05α ≥ ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة والذي ينص عمى: "
في درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة استخدام اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس 

المرحمة التعميمية، رة، طبيعة العمل، سنوات الخب)الدراسة بمحافظة العقيق تعزى إلى متغيرات 
 .إجراء ما يميولإلجابة عن ىذا السؤال، تم  ؟"(، التخصصالمؤىل العممي

 أواًل: متغير طبيعة العمل.
لتحديد ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين  (T-test)تم إجراء اختبار ت 

 تغير إلى مجموعتين.متوسطي عينتين مستقمتين، نظرًا لتوزيع عينة الدراسة وفقًا ليذا الم
لمتعرف عمى الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى المحور األول  (T-test)( نتائج اختبار ت 2جدول )

 )استخدام اإلدارة اإللكترونية( وفقًا لمتغير طبيعة العمل

المتوسط  العدد المجموعات البعد م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 إلحصائيةا

1 
الشؤون 
 المدرسية

 6.99 34.03 221 المعممون
248 8558 

8556 
 8.90 33.04 29 القادة غير دالة

2 
شؤون 
 الموظفين

 5.66 31.83 221 المعممون
248 1528 

8523 
 7.31 30.14 29 القادة غير دالة

3 
شؤون 
 الطالب

 6.78 44.76 221 المعممون
248 1556 

8521 
 8.96 42.07 29 القادة غير دالة

الدرجة الكمية 
 لممحور األول

 16.95 110.62 221 المعممون
248 1521 

8523 
 23.04 105.25 29 القادة غير دالة

بين  الداللة ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى2يتبين من الجدول )
حور األول )استخدام اإلدارة اإللكترونية( المعممين وقادة المدارس في الدرجة الكمية وأبعاد الم

ويعزو الباحث النتيجة الحالية إلى طبيعة ل قيمة )ت( حد الداللة اإلحصائية، حيث لم تص
استخدام التقنيات في اإلدارة، والتي تتميز بأن ليا نتائج مشاىدة كتقميل الوقت المستغرق في 

، ولذا لم ل عممية التقييم ميسرةوىو ما يجع، الميمة أو عمى مستوى جودة الميمةأداء 
مع تقييم القادة ألدائيم  يختمف المعممون في تقييميم الستخدام القادة لإلدارة اإللكترونية

 .الذاتي
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 ثانيًا: متغري سهوات اخلربة.

ما إذا كان ىناك لتحديد  One-Way Anovaتم إجراء اختبار تحميل التباين األحادي 
استجابات عينة الدراسة وفقًا لمتغير )سنوات الخبرة(،  في ذات داللة إحصائية اً فروق

 نتائج ىذا اإلجراء. يبين( 1)والجدول
المحور عينة الدراسة عمى  حادي لمفروق بين متوسطات استجاباتاأل التباين ( نتائج تحميل1جدول )

 طبقًا لمتغير سنوات الخبرة األول )استخدام اإلدارة اإللكترونية(

ينمصدر التبا المحاور درجات  مجموع مربعات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

الشؤون 
 المدرسية

 158.69 2 317.38 المجموعات بين
2.12 

0.12 
 247 18509.54 المجموعات داخل غير دالة

74.94 
 249 18826.92 المجموع

شؤون 
 الموظفين

 87.82 2 175.63 المجموعات بين
 247 12557.81 المجموعات داخل 0.18 1.73

50.84 
 249 12733.44 المجموع

 شؤون الطالب
 210.24 2 420.47 المجموعات بين

2.78 
0.07 

 غير دالة
 247 18714.66 المجموعات داخل

75.77 
 249 19135.14 المجموع

الدرجة الكمية 
 لممحور األول

 1226.21 2 2452.42 بين المجموعات
2.46 

0.09 
 غير دالة

 247 123085.48 داخل المجموعات
498.32 

 249 125537.90 المجموع
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد 1تظير نتائج  الجدول )

عينة الدراسة عمى المحور األول )استخدام اإلدارة اإللكترونية( ُتعزى لمتغير سنوات الخبرة، 
ويعزو الباحث النتيجة الحالية إلى أن   ،المحور األول والدرجة الكمية وذلك لجميع أبعاد

مفيوم اإلدارة اإللكترونية من المفاىيم الحديثة في الميدان التربوي، وأن تطبيقو ما زال يحتاج 
إلى بعض الجيد، ومن ثمَّ فإن ذوي الخبرات المختمفة يشيدون معًا في الفترة الحالية بدايات 

مَّ لم تتفاوت تجاربيم حول مجاالت تطبيقو سواء في شؤون الطالب أم شؤون تطبيقو، ومن ث
 .في الدرجة الكمية بالشكل الكبير الموظفين أم الشؤون المدرسية، وبالتالي
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 ثالجًا: متغري املرحلة التعلينية.

ذات داللة  اً ما إذا كان ىناك فروقتم إجراء اختبار تحميل التباين األحادي لتحديد 
 يبين( 2)والجدولفي استجابات عينة الدراسة وفقًا لمتغير )المرحمة التعميمية(،  ةإحصائي

 5ذلك
المحور ( نتائج تحميل أحادي االتجاه لمفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة عمى 2جدول )

 طبقًا لمتغير المرحمة التعميمية )استخدام اإلدارة اإللكترونية(األول

درجات  موع مربعاتمج مصدر التباين البعد
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

الشؤون 
 المدرسية

 226.31 2 452.62 المجموعات بين
 247 18374.30 المجموعات داخل 0.05 3.04

74.39 
 249 18826.92 المجموع

شؤون 
 الموظفين

 200.12 2 400.24 المجموعات بين
 247 12333.21 اتالمجموع داخل 0.05 4.01

49.93 
 249 12733.44 المجموع

شؤون 
 الطالب

 132.44 2 264.88 المجموعات بين
1.73 0.07 

 247 18870.26 المجموعات داخل غير دالة
76.40 

 249 19135.14 المجموع

الدرجة الكمية 
 لممحور األول

 1629.66 2 3259.31 بين المجموعات
 495.06 247 122278.59 جموعاتداخل الم 0.05 3.29

 249 125537.90 المجموع

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة 2تظير نتائج  الجدول )
عدا بعد  هالدراسة عمى المحور األول ُتعزى لمتغير المرحمة التعميمية، وذلك في جميع أبعاد

ة إحصائية. وقد تم استخدام اختبار شيفيو شؤون الطالب فمم تكن الفروق فيو ذات دالل
Scheffe Test .لممقارنات البعدية المتعددة، وذلك لتحديد اتجاه الفروق 
 لداللة الفروق وفقًا لمتغير المرحمة التعميمية  Test Scheffe ( نتائج اختبار3جدول )

مستوى  الفرق بين متوسطين المجموعة )ب( المجموعة )أ( البعد
 الداللة

 رالقرا
 )دال لصالح(

 الثانوية الشؤون المدرسية
*2.66 االبتدائية  الثانوية 6.62 
*2.27 المتوسطة  الثانوية 6.62 

 الثانوية شؤون الموظفين
*2.71 االبتدائية  الثانوية 6.62 
*1.65 المتوسطة  الثانوية 6.62 
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الدرجة الكمية 
 لممحور األول

 الثانوية
*6.22 االبتدائية  ةالثانوي 6.62 
*22.66 المتوسطة  الثانوية 6.62 

( أن اتجاه داللة الفروق لصالح المرحمة الثانوية، أي عينة 3يتبين من الجدول )
الدراسة ترى بصورة دالة إحصائيًا أن استخدام اإلدارة اإللكترونية في المرحمة الثانوية يستم 

ويعزو الباحث  ،العامبصورة أوضح لدى قادة تمك المرحمة عن غيرىا من مراحل التعميم 
النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود فروق في استجابات عينة الدراسة في استخدام قادة 
المدارس لإلدارة اإللكترونية لصالح قادة المرحمة الثانوية إلى كثرة األعباء اإلدارية في 

المدرسية المدارس الثانوية؛ ولذا فيم يظيرون استخدامًا واضحًا في إدارتيم لمشؤون 
وشؤون الموظفين والدرجة الكمية لممجال بصورة أكبر مما يظيره غيرىم من قادة المراحل 

 التعميمية األخرى، فجاءت الفروق دالة إحصائيًا لصالحيم. 
 رابعًا: متغير المؤىل العممي.
بين  ذات داللة إحصائية اً ما إذا كان ىناك فروقلتحديد  (T-test)تم استخدام اختبار ت 

 وسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى المحور األول طبقًا لمتغير المؤىل العممي.مت
 الفروق بين استجابات عينة الدراسةللتعرف على  (T-test)ت  ( نتائج اختبار4جدول )

 المؤىل العمميلمتغير  وفقاً  المحور األول )اإلدارة اإللكترونية(عمى 

المتوسط  العدد المجموعات البعد
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

الشؤون 
 المدرسية

 8.54 33.18 219 بكالوريوس
248 8511 

8592 
 9.86 33.00 31 ماجستير فأعمى غير دالة

شؤون 
 الموظفين

 6.94 30.33 219 بكالوريوس
248 8582 

8599 
 8.61 30.35 31 ماجستير فأعمى غير دالة

شؤون 
 الطالب

 8.47 42.78 219 بكالوريوس
248 1591 

8586 
 10.33 39.58 31 ماجستير فأعمى غير دالة

الدرجة الكمية 
 لممحور األول

 21.74 106.29 219 بكالوريوس
248 1578 

8544 
 27.22 102.94 31 ماجستير فأعمى غير دالة

ت داللة إحصائية تعزى لمتغير ( إلى عدم وجود فروق ذا4تشير النتائج  في الجدول )
المؤىل العممي في الدرجة الكمية وأبعاد المحور األول )استخدام اإلدارة اإللكترونية( حيث لم 

إلى ما سبق اإلشارة إليو من  ذلكتصل قيمة )ت( حد الداللة اإلحصائية. ويعزو الباحث 
التعميمية التي مرت بيا  حداثة تطبيق ىذا المفيوم في الميدان التربوي، وعميو فإن الخبرات
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عينة الدراسة من خالل دراستيم سواء في البكالوريوس أو في الدراسات العميا لم تتناول ىذا 
النوع من اإلدارة تفصياًل لتحديد مفيومو ومقومات تطبيقو وعوامل نجاحو، ومن ثمَّ لم تشكل 

 .م تناولو عرضًا وليس تفصيالً و يتوعيًا حقيقًا حولو إذ لو تم تناولو في المقررات المختمفة فإن
 خامشًا: متغري التخصص:

 والمحددطبقًا لمتغير التخصص داللة الفروق لتحديد  (T-test)تم استخدام اختبار ت 
 في تخصصين )عموم طبيعية، عموم انسانية(.

الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى  لمتعرف عمى (T-test)ت  ( نتائج اختبار5جدول )
 التخصصوفقًا لمتغير  )استخدام اإلدارة اإللكترونية( ألولالمحور ا

 العدد التخصص البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 الشؤون المدرسية
 9.14 33.37 121 عموم طبيعية

248 8538 
8571 

 8.29 32.95 129 عموم إنسانية غير دالة

 وظفينشؤون الم
 7.29 30.83 121 عموم طبيعية

248 8585 
8528 

 7.01 29.86 129 عموم إنسانية غير دالة

 شؤون الطالب
 8.77 43.43 121 عموم طبيعية

248 8592 
8587 

 8.68 41.40 129 عموم إنسانية غير دالة
الدرجة الكمية 
 لممحور األول

 23.11 107.64 121 عموم طبيعية
248 1568 

8523 
 21.78 104.22 129 عموم إنسانية غير دالة

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص في 5يتبين من الجدول )
الدرجة الكمية وأبعاد المحور األول )استخدام اإلدارة اإللكترونية( حيث لم تصل قيمة )ت( حد 

من أن التكوين العممي لعينة الدارسة الداللة اإلحصائية، وىو ما يعزز ما ذىب إليو الباحث 
من المعممين وقادة المدارس لم يتضمن في مقرراتو مقررات تتضمن اإلدارة اإللكترونية 
تفصياًل، وبشكل يمكن أن يكون توجيًا ذاتيًا نحو استخداميا أو تفضيل استخداميا عمى ما 

ة الدراسة باختالف عداىا من أساليب اإلدارة األخرى. ومن ثمًّ تقاربت استجابات عين
تخصصاتيا األدبية والعممية حول المحور األول لالستبانة )األبعاد والدرجة الكمية( بالشكل 

 يكشف عن وجود فروق حقيقية بينيا.الذي لم 
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 الهتائج املتعلكة بالشؤال الجالح: 

 من العقيق بمحافظة المدارس قادة لدى اإلداري اإلبداع درجة الذي ينص عمى :"ما
المدارس؟"، ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات  ومعممي قادة نظر وجية

  .بعاد اإلبداع اإلداريألالحسابية واالنحرافات المعيارية 
 أبعاد عينة الدراسة عمىأفراد واالنحرافات المعيارية الستجابات  الحسابية المتوسطات (6جدول )

 كمية لو مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابياإلداري( والدرجة ال المحور الثاني )اإلبداع
في  البعدرقم 

 البعد االستبانة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اإلبداع اإلداريدرجة  المعياري

 كبيرة 0.98 3.80 المحافظة عمى االتجاه ومواصمتو 3
 كبيرة 0.98 3.73 المرونة 2
 كبيرة 1.00 3.68 الطالقة 2
 كبيرة 1.04 3.52 األصالة 1
 متوسطة 1.07 3.36 الحساسية لممشكالت 2

 كبيرة 1.01 3.62 اإلداري لإلبداعالدرجة الكمية 

اإلداري  ( أن الدرجة الكمية لتقدير أفراد عينة الدراسة لإلبداع6تبين النتائج في الجدول )
، وىو ما يعزه الباحث 1.42ة كبيرة وبمتوسط حسابي قدره لدى قادة المدارس قد جاءت بدرج

ى مجموعة من العوامل، ومنيا الصالحيات اإلدارية الجديدة التي تم منحيا لقادة المدارس؛ إل
والتي جعمتيم يمارسون مياميم اإلدارية بدرجة عالية من اإلبداع حسبما أظيرت النتيجة 

 بصورة مدارسيم إظيار بأخرى أو بصورة يحاولون أن قادة المدارس إلى الحالية. إضافة
 رغبة إلى إضافة لمدارسيم، إدارتيم في إبداعياً  سموكاً  يسمكون وبالتالي رة،اإلدا أمام جيدة
 عمى حرصا األعمى اإلدارية المستويات أمام المبدع اإلداري بمظير بالظيور القادة ىؤالء
العمل، لذا أدركت عينة الدراسة وجود درجة كبيرة من اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس  سير

 بمحافظة العقيق. 
تبين النتائج أن تقدير عينة الدراسة لإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس من خالل كما 

مكاناتيم التي اكتسبوىا من  عزو ذلكويمكن بعد )الطالقة( كان بدرجة كبيرة،  إلى قدراتيم وا 
خالل خبراتيم في الميدان ومؤىالتيم العممية من جية، وما ىو ممنوح ليم من صالحيات 

وىما األمرين الذين دعما ممارسات قادة المدارس الدالة عمى الطالقة،  من جية أخرى،
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كقدرتيم عمى اقتراح حمول سريعة لمشكالت العمل، وطرح أفكار غير تقميدية لتطوير العمل 
من أولياء  المجتمعكما أن التعامل مع مختمف فئات  والوصول بو إلى مستويات متقدمة.

لدى قادة المدارس في مجتمع وخبرة طويمة يدًا معرفيًا ن رصاألمور والمعممين وغيرىم كوّ 
 -الذي يتميز بتنوع البنية االجتماعية لو مع ترامي مساحتو الجغرافية -محافظة العقيق

يجابية، مع عدم الجمود  أو التكرار في السموك فظيرت قدرتيم عمى إدارة األمور بسرعة وا 
 .اإلداري

راسة لإلبداع اإلداري لدة قادة المدارس من خالل تبين النتائج أن تقدير عينة الدكذلك 
 س منقادة المدار ما يتمتع بو  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلىبعد المرونة كان بدرجة كبيرة، 

تحقيق التعامل مع المواقف المختمفة بإيجابية، و  ، وىذا بدوره ما مكنيم منمتراكمة خبرات
لبيئة التعميمية، فطبيعة العمل اإلداري الحالي؛ مع المتغيرات الحادثة في ااإليجابي التكيف 

طبيعة التغيرات التربوية في العممية كذلك والذي أتاح لقادة المدارس صالحيات واسعة، و 
 .  متعمم ىو محور العممية التعميميةال جعمتالتعميمية والتي 

رس من خالل تبين النتائج أن تقدير عينة الدراسة لإلبداع اإلداري لدى قادة المداأيضًا 
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى وعي قادة المدارس بمحافظة بعد األصالة جاء بدرجة كبيرة، 

العقيق بأن العصر الحالي يتميز بالتغيرات المتسارعة وثورة المعمومات واالنفجار المعرفي 
ة، إذ والتكنولوجي، األمر الذي نتج عنو العديد من المشكالت التي تواجو المنظمات المعاصر 

 .ة ونبذ الطرق واإلجراءات القديمةيتطمب حل ىذه المشكالت استخدام طرق جديدة إبداعي
أن تقدير عينة الدراسة لإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس من خالل بعد  كما تبين

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى وعي قادة لممشكالت كان بدرجة متوسطة،  الحساسية
ق بطبيعة العمل اإلداري عمومًا، والتربوي خصوصًا، فالمشكالت المدارس بمحافظة العقي

حادثة بصورة يومية بسبب تصرفات وسموكيات التالميذ أو التعامل مع أولياء أمورىم، وىو 
األمر الذي يتطمب درجة عالية من الحساسية لممشكالت في توقعيا ومن ثمًّ التعامل السريع 

، فجاء سموكيم اإلداري معبرًا عن درجة عالية من معيا مما يؤدي إلى عدم تفاقم األمور
 .ة الدراسة الحالية عند ىذا البعدوفق ما كشفت عنو استجابات عين الحساسية لممشكالت

تبين النتائج أن تقدير عينة الدراسة لإلبداع اإلداري لدة قادة المدارس من خالل وأخيرًا 
يرة، ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى ما ومواصمتو، كان بدرجة كب االتجاه عمى بعد المحافظة
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يتمتع بو قادة المدارس في محافظة العقيق من خبرات ومؤىالت عممية اكسبتيم الثقة 
 .ي عمى المستوى الشخصي واالجتماعيبأنفسيم، وجعمتيم يتحمون بالنزاىة في التعامل اإلدار 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ومناقشتيا وتفسيرىا: 

 0.05α ≥ ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة نص عمى "والذي ي
في تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس في محافظة العقيق 

، المرحمة التعميمية، المؤىل العمميطبيعة العمل، سنوات الخبرة، )تعزى لمتغيرات الدراسة 
 .إجراء ما يميىذا السؤال تم " ولإلجابة عن (؟التخصص

 أواًل: متغير طبيعة العمل:
لداللة الفروق بين متوسطي عينتين مستقمتين، نظرًا ( T-test)تم استخدام اختبار ت 

 .إلى مجموعتين ىما: القادة، والمعممينلتوزيع عينة الدراسة وفقًا ليذا المتغير 
المحور الثاني وق بين استجابات عينة الدراسة عمى الفر  لمتعرف عمى  (T-test) ( نتائج اختبار ت7جدول )

 طبيعة العملوفقًا لمتغير )اإلبداع اإلداري( 

 العدد المجموعات البعد م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 الطالقة 2
 3.05 19.07 222 المعممون

226 6.65 6.17 
 4.49 18.32 27 القادة غير دالة

 المرونة 2
 2.72 20.24 222 المعممون

226 2.25 6.63 
 4.36 18.44 27 القادة

 األصالة 1
 3.31 19.66 222 المعممون

226 2.42 6.62 
 4.70 17.30 27 القادة

الحساسية  2
 لممشكالت

 2.59 18.76 222 المعممون
226 2.26 6.63 

 4.82 16.57 27 القادة

3 
المحافظة عمى 

االتجاه 
 ومواصمتو

 2.64 20.21 222 المعممون
226 2.46 6.67 

 4.35 18.81 27 القادة غير دالة

لممحور الدرجة الكمية 
 الثاني

 12.07 97.93 222 المعممون
226 2.24 6.63 

 20.63 89.45 27 القادة
عممين وقادة المدارس ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الم7يتبين من الجدول )

في الدرجة الكمية وثالثة أبعاد من أبعاد المحور الثاني )اإلبداع اإلداري( وىي: المرونة، 
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في باقي واألصالة، الحساسية لممشكالت؛ بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 .األبعاد

ة الكمية لإلبداع ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود فروق في الدرج
اإلداري لدى قادة المدارس من وجية نظرىم مقارنة بتقييم المعممين ليم إلى رغبة قادة 

 .تحقين لمقيادة، وأنيم جديرون بياالمدارس بالعقيق في إظيار أنفسيم كمس
 ثانيًا: متغير سنوات الخبرة.

د من صدق لمتأك (One-Way Anova)تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي   
 نتائج ىذا اإلجراء. ( يبين26والجدول )ىذه الفروق بين فئات متغير سنوات الخبرة، 

المحور ( نتائج تحميل أحادي االتجاه لمفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة عمى 26جدول )
 طبقًا لمتغير سنوات الخبرة )اإلبداع اإلداري(الثاني

تمجموع مربعا مصدر التباين المحاور  
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

 الطالقة
 6.57 2 13.14 المجموعات بين

0.35 0.71 
 غير دالة

 19.01 247 4695.24 المجموعات داخل
 249 4708.38 المجموع 

 المرونة
 4.87 2 9.75 المجموعات بين

0.27 0.76 
 غير دالة

 247 4458.98 المجموعات داخل
18.05 

 249 4468.72 المجموع

 األصالة
 18.45 2 36.90 المجموعات بين

0.86 
0.42 
 247 5278.16 المجموعات داخل غير دالة

21.37 
 249 5315.06 المجموع

الحساسية 
 لممشكالت

 45.10 2 90.20 المجموعات بين
2.09 

0.13 
 247 5338.06 المجموعات داخل غير دالة

21.61 
 249 5428.26 المجموع

 عمى المحافظة
ومواصمتو االتجاه  

 6.33 2 12.66 المجموعات بين
0.36 0.70 

 247 4387.19 المجموعات داخل غير دالة
17.76 

 249 4399.86 المجموع

الدرجة الكمية 
 لممحور الثاني

 293.72 2 587.43 بين المجموعات
0.73 0.48 

 247 98928.04 اتداخل المجموع غير دالة
400.52 

 249 99515.48 المجموع
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد 26تظير نتائج  الجدول )
عينة الدراسة عمى المحور الثاني )اإلبداع اإلداري( ُتعزى لمتغير سنوات الخبرة، وذلك في كل 

إلى ما سبقت اإلشارة  ذلكويعزو الباحث  لو.من جميع أبعاد المحور الثاني والدرجة الكمية 
إليو من عوامل ارتفاع اإلبداع اإلداري لدى عينة الدراسة بصورة كمية، ومن ذلك منحيم 
صالحيات واسعة مكنتيم من ممارسة العمل اإلداري بمدارس بإبداع، ولكون ىذه الصالحيات 

 .ىا بدرجة متقاربةسة أىميتيا وجدو ممنوحة حديثًا، فقد أدرك أفراد عينة الدرا
 ثالثًا: متغير المرحمة التعميمية.

ولمتأكد من صدق ىذه الفروق تم استخدام اختبار تحميل التباين األحاد لكشف داللة 
 ( نتائج ىذا االختبار.22الفروق بين أكثر من متوسطين، ويبين الجدول رقم )

المحور ابات عينة الدراسة عمى ( نتائج تحميل أحادي االتجاه لمفروق بين متوسطات استج22جدول )
 وفقَا لمتغير المرحمة التعميمية الثاني )اإلبداع اإلداري(

مجموع  مصدر التباين البعد
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

 الطالقة
 12.73 2 25.45 بين المجموعات

0.67 0.51 
 247 4682.93 داخل المجموعات غير دالة

18.96 
 249 4708.38 المجموع

 المرونة
 16.32 2 32.63 بين المجموعات

0.91 0.40 
 247 4436.09 داخل المجموعات غير دالة

17.96 
 249 4468.72 المجموع

 األصالة
 5.01 2 10.01 بين المجموعات

0.23 0.79 
 غير دالة

 247 5305.05 داخل المجموعات
21.48 

 249 5315.06 المجموع

الحساسية 
 لممشكالت

 1.70 2 3.40 بين المجموعات
0.08 

0.93 
 247 5424.86 داخل المجموعات غير دالة

21.96 
 249 5428.26 المجموع

المحافظة عمى 
االتجاه 
 ومواصمتو

 1.75 2 3.49 بين المجموعات
0.10 

0.91 
 247 4396.37 داخل المجموعات غير دالة

17.80 
 249 4399.86 مجموعال

الدرجة الكمية 
 لممحور الثاني

 62.53 2 125.05 بين المجموعات
0.16 0.86 

 402.39 247 99390.42 داخل المجموعات غير دالة
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مجموع  مصدر التباين البعد
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

 249 99515.48 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد 22تظير نتائج  الجدول )
لمحور الثاني )اإلبداع اإلداري( ُتعزى لمتغير المرحمة التعميمية، وذلك في عينة الدراسة عمى ا

ويمكن تفسير النتيجة الحالية في كون  كل من جميع أبعاد المحور الثاني والدرجة الكمية لو.
المتغيرات التي تستدعي اإلبداع اإلداري من متغيرات اجتماعية ومؤىالت وقدرات لدى قادة 

ة أو متقاربة في مدارس التعميم العام بمحافظة العقيق، ولذا يمارس المدارس، تبدو واحد
القادة اإلبداع اإلداري بدرجة واضحة ومتقاربة في شتى المراحل التعميمية، وعميو لم تختمف 

 استجابات عينة الدراسة في تقييم ىذا المتغير وفقًا الختالف المرحمة التي يعممون بيا.
 ي.رابعًا: متغير المؤىل العمم

في  ذات داللة إحصائية اً ما إذا كان ىناك فروقلتحديد  (T-test)تم استخدام اختبار ت 
 الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا لمتغير المؤىل العممي. 

اإلبداع المحور الثاني الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى  لمتعرف عمى( نتائج اختبار )ت( 22جدول )
 المؤىل العممي وفقًا لمتغير  اإلداري

 العدد المجموعات البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 الطالقة
 4.31 18.47 227 بكالوريوس

226 6.46 6.33 
 4.64 17.97 12 ماجستير فأعمى غير دالة

 المرونة
 4.18 18.74 227 بكالوريوس

226 6.72 6.14 
 4.65 18.00 12 ماجستير فأعمى غير دالة

 األصالة
 4.55 17.74 227 بكالوريوس

226 2.23 6.23 
 5.01 16.45 12 ماجستير فأعمى غير دالة

الحساسية 
 لممشكالت

 4.63 16.98 227 بكالوريوس
226 2.22 

6.24 
 4.85 15.71 12 ماجستير فأعمى غير دالة

مى المحافظة ع
 االتجاه ومواصمتو

 4.25 19.06 227 بكالوريوس
226 6.61 

6.22 
 3.84 18.39 12 ماجستير فأعمى غير دالة

الدرجة الكمية 
 لممحور الثاني

 19.84 90.99 222 بكالوريوس
226 2.25 6.22 

 20.93 86.52 27 ماجستير فأعمى غير دالة
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 = αلة إحصائية عند مستوى ( عدم وجود فروق ذات دال 22يتبين من الجدول )
تعزى لمتغير المؤىل العممي في الدرجة الكمية وأبعاد المحور الثاني )اإلبداع  ((0.05

ويمكن تفسير النتيجة الحالية في ظل  اإلداري( حيث لم تصل قيمة ت حد الداللة اإلحصائية.
راسة تدركيا بصرف كون درجة اإلبداع اإلداري كبيرة لدى قادة المدارس؛ والتي جعمت عينة الد

النظر عن المؤىل العممي لدييا، كما أن الممارسات الخاصة بتطبيق اإلبداع في اإلدارة ُتعد 
من األمور الشائعة في البيئة التعميمية، ويمكن إدراكيا في السموك اإلداري لقائد المدرسة، 

ابات عينة وىو األمر الذي جعل متغير المؤىل العممي ال يؤثر في إحداث فروق في استج
 الدراسة لتقييميم لمدرجة اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس.

 خامسًا: متغير التخصص.
في  ذات داللة إحصائية اً ما إذا كان ىناك فروقلتحديد  (T-test)تم استخدام اختبار ت 

 الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا لمتغير التخصص.
)اإلبداع  المحور الثانيالفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى  لمتعرف عمىتبار )ت( ( نتائج اخ21جدول )

  التخصصوفقًا لمتغير  اإلداري(

المتوسط  العدد المجموعات البعد م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الداللة  قيمة )ت( الحرية

 اإلحصائية

 الطالقة 2
 4.32 18.27 222 عموم طبيعية

226 6.26 6.42 
 4.39 18.53 227 عموم إنسانية غير دالة

 المرونة 2
 4.12 18.36 222 عموم طبيعية

226 2.65 
6.27 
 4.34 18.93 227 عموم إنسانية غير دالة

 األصالة 1
 4.63 17.29 222 عموم طبيعية

226 6.73 6.12 
 4.61 17.85 227 عموم إنسانية غير دالة

2 
الحساسية 
 لممشكالت

 4.78 16.95 222 عموم طبيعية
226 6.22 

6.46 
 4.57 16.71 227 عموم إنسانية غير دالة

المحافظة عمى  3
 االتجاه ومواصمتو

 4.06 18.98 222 عموم طبيعية
226 6.61 6.76 

 4.35 18.97 227 عموم إنسانية غير دالة
لممحور الدرجة الكمية 
 الثاني

 19.85 89.85 222 عموم طبيعية
226 6.23 6.44 

 20.19 90.98 227 عموم إنسانية غير دالة
 = α( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 21يتبين من الجدول )

تعزى لمتغير التخصص في الدرجة الكمية وأبعاد المحور الثاني )اإلبداع اإلداري(  ((0.05
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الباحث أنو يمكن تفسير ىذه النتيجة  ويرى حيث لم تصل قيمة )ت( حد الداللة اإلحصائية.
في ضوء ما سبقت اإلشارة إليو عند تناول متغير )المؤىل العممي( من أن اإلبداع يالحظو 

الذي يفكر بشكل واحد ويتصرف بسموك  دويدركو الفرد في الموقف التعميمي بسيولة، فالقائ
ذلك القائد الذي يدرك  متقارب مع اختالف المواقف، يبدو مختمفًا لكل من يتعامل معو عن

المشكالت ويتصرف معيا بفاعمية، ويغير زاوية تفكيره في األمر الواحد فضاًل عن األمور 
يجابية، ولذا لم يؤثر متغير التخصص في توجيو استجابات عينة  المختمفة، ويتصرف بثقة وا 

 . إلبداع اإلداري لدى قادة المدارسالدراسة حول تقييميم ل
 بالسؤال الخامس: النتائج المتعمقة 

والذي ينص عمى: "ىل ىناك عالقة ارتباطية بين درجة استخدام اإلدارة اإللكترونية      
 ودرجة اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة العقيق"؟ ولإلجابة عن ىذا السؤال، تم

 بين المحور األول لالستبانة (Person' Correlation)معامالت ارتباط بيرسون  حساب
)استخدام اإلدارة اإللكترونية( بأبعاده الثالثة )الشؤون المدرسية، شؤون الموظفين، شؤون 
الطالب(، وبين المحور الثاني لالستبانة )اإلبداع اإلداري( بأبعاده الخمسة )الطالقة، المرونة، 

 األصالة، الحساسية لممشكالت، المحافظة عمى االتجاه ومواصمتو(.
بين محوري االستبانة Person البسيط لبيرسون الت االرتباط ( مصفوفة معام13جدول )

 ومجاالتيما الفرعية

 المحور األول                              
 المحور الثاني

 استخدام اإلدارة اإللكترونية
الدرجة الكمية 
الشؤون  لممحور األول

 شؤون الطالب شؤون الموظفين المدرسية
ري
إلدا
ع ا
إلبدا

ا
 

 **.650 **6506 **6500 **65.0 الطالقة
 **65.0 **..65 **6500 **6500 المرونة
 **.650 **6500 **6500 **..65 األصالة

 **6500 **65.0 **65.0 **65.0 الحساسية لممشكالت
 **6506 **65.0 **65.0 **65.6 ومواصمتو االتجاه عمى المحافظة

 **6500 **.650 **6500 **65.0 الدرجة الكمية لممحور الثاني
       6560)**( دالة عند مستوى 

( وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين المحور األول لالستبانة 13يتبين من الجدول )
)استخدام اإلدارة اإللكترونية( وما تضمنو من أبعاد )الشؤون المدرسية، وشؤون الموظفين، 
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بداع اإلداري( وما تضمنو من أبعاد وشؤون الطالب(، وبين المحور الثاني لالستبانة )اإل
)الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسية لممشكالت، المحافظة عمى االتجاه ومواصمتو( وكانت 

(. وكانت أقوى المعامالت بين الدرجة الكمية 6.62جميع األبعاد دالة عند مستوى داللة )
داري حيث بمغ معامل االرتباط الستخدام اإلدارة اإللكترونية وبين الدرجة الكمية لإلبداع اإل

، وىو يمثل ارتباطًا طرديًا موجبًا وقويًا إلى حٍد ما. كما جاءت معامالت ارتباط الدرجة 6.47
جميعيا مرتبطة ارتباطًا طرديًا موجبًا، وكانت  ةالكمية لإلبداع اإلداري بأبعاد اإلدارة اإللكتروني

الطالب، وأخيرًا مع بعد الشؤون أقوى المعامالت مع بعد شؤون الموظفين، ثم شؤون 
 .( عمى التوالي6.36، 6.43، 0.67المدرسية وبدرجات ارتباط بمغت )

 وفي ضوء النتائج السابقة تم تقديم مجموعة من التوصيات ومنيا:
توجيو قادة المدارس إلى توظيف اإلدارة اإللكترونية بدرجة كبيرة في إدارة الشؤون  .2

ير قاعدة بيانات إلكترونية شاممة بمحتويات المكتبة المدرسية خاصة فيما يتعمق بتوف
 .إلدارة المخزون في مستودعاتيا السجالت اإللكترونيةاستخدام المدرسة، وكذلك في 

، محتوى تدريبي إلكتروني لمموظفينإثراء ميارات قادة المدارس فيما يتعمق بتوفير  .2
؛ بغرض التوسع في لمعامميناالعتماد عمى السجل اإللكتروني في تقييم األداء الوظيفي و 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس.
ثراء جيود قادة المدارس اإليجابية في تطبيق اإلدارة المدرسية في مجال شؤون  .1 تدعيم وا 

وذوي  ،برامج خاصة لمموىوبينالطالب، مع بذل مزيد من الجيود اليادفة لتوفير 
 .رونياالحتياجات الخاصة عمى موقع المدرسة اإللكت
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 :البححمراجع 

 أواًل: املراجع العربية.

(5 واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس الثانوية في محافظة عدن 2812إبراهيم، لبيب عبد العزيز)
 2545 – 285(، 12اليمن، ) -مجمة كمية التربيةمن وجهة نظرهم ومن وجهة نظر المعممين، 

داع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية الحكومية معوقات اإلب(5 2812البدراني، ذعار غضبان )
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، بمنطقة بريدة من وجية نظر مديرييا ووكالئيا

 جامعة أم القرى5
إسيام برنامج اإلدارة اإللكترونية "نور" في تحسين األداء اإلداري في (5 2814بمخي، عمي فايز )

5 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم مدينة مكة المكرمةالمدارس الثانوية ل
 القرى5

5 اإلمارات: تنمية ميارات التفكير اإلبداعي من خالل المناىج الدراسية(5 2888جمل، محمد جهاد )
 دار الكتاب الجامعي5
5 االسكندرية: دار ةالنظام القانوني لحماية الحكومة اإللكتروني(5 2884حجازي، عبدالفتاح بيومي )

 الفكر الجامعي5
(5 تقويم أداء اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية بالمممكة العربية 2811اهلل ) الحسن، ماجد عبد

 3625 – 355(، 339)12، مجمة عالم التربيةالسعودية في ضوء معايير الجودة الشاممة، 
اإلدارة اإللكترونية في عممية االتصال اإلداري (5 2818الحمدان، جاسم محمد، والعنزي، فهد معيوف )

رسالة الخميج بالمدارس االبتدائية في دولة الكويت أهميتها ومعوقاتها ومقترحات لتطويرها5 
 1345 – 93(، 115) 31،  العربي

(5 واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية الخاصة في محافظة 2815الخوالدة، محمد فالح )
 18625-1843(، 3)42، العموم التربوية -دراساتلعاصمة من وجهة نظر المديرين أنفسهم5 ا

مستوى القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس التعميم العام في (5 2813) الرفاعي، رجااهلل عطااهلل جابر
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة طيبة، المممكة العربية السعودية5محافظة ينبع

التمكين وعالقتو باإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث (5 2813مي، يوسف إسماعيل )الزام
 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة5الدولية في محافظات غزة. 

لدى مديري  مستوى الذكاء االنفعالي وعالقتو باإلبداع(5 2813الزهراني، ضيف اهلل سعيد عبد الخالق )
 5 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الباحة5المدارس في مدينة الطائف
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(5 درجة ممارسة تكنولوجيا المعمومات وعالقتها باإلبداع لدى مديري  2812الزيود، ماجد محمد )
رين، البح -مجمة العموم التربوية والنفسيةالمدارس الثانوية الحكومية في مممكة البحرين، 

13(2،)13– 415 
(5 متطمبات تطبيق اإلبداع اإلداري في مدارس والية الرستاق بمنطقة 2811السعدية، حمدة حمد )
 665 – 39(، 3)9، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسالباطنة جنوب، 

المدارس الثانوية  (5 نمط القيادة وممارسات اإلبداع اإلداري لمديري2818السممي، سعيد حميد عشاي )
 5 181 – 11(، 27)13، مصر–مجمة التربية بمحافظة جدة "دراسة تحميمية"5 

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس االبتدائية بمدينة مكة المكرمة (5 2812السممي، منصور نفيع )
معة أم رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جا في ضوء متطمبات اإلدارة اإللكترونية.

 القرى5
(5 تشخيص معوقات تطبيق نماذج اإلدارة 2813طيب، أحمد سعد؛ والقصيمي، محمد مصطفى )

اإللكترونية في المؤسسات التعميمية: دراسة استطالعية آلراء الموظفين في عدد من المدارس 
 295 – 9(،114)35، مجمة تنمية الرافديناالهمية في مدينة الموصل، 

(5 دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معمم، 2818شمدان، فايز كمال )العاجز، فؤاد عمي؛ و 
مجمة الجامعة اإلسالمية مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعممين، 

 375 – 1(، 1) 18، )سمسمة الدراسات اإلنسانية(
ي مدخل لتطوير إدارة مدارس التعميم (5 اإلبداع اإلدار  2812عبد الرازق، ماجدة ؛ والذبياني، منى )

 - 165(،  36)  1،مجمة كمية التربية، جامعة عين شمسالثانوي بالمممكة العربية السعودية، 
2495 

(5 دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير اإلدارة 2815العصيمي، خالد محمد والقرني، محمد سعيد )
 -لمؤتمر الدولي األول: التربية آفاق مستقبميةاالمدرسية بمدارس التعميم العام بمنطقة الباحة5 

 2345 – 212(، 1، )السعودية –جامعة الباحة -كمية التربية
، القاهرة: التفكير اإلبداعي لدى المديرين وعالقتو بحل المشاكل اإلدارية(5 2811عمي، لطيف محمد )

 دار الفالح لمطباعة والنشر5
داع اإلداري لمديري المدارس الحكومية في محافظة الكرك اإلب(5 2815الغزاوي، تمام عبداهلل أحمد )

5 رسالة ماجستير غير وعالقتو بدرجة تطبيقيم لإلدارة اإللكترونية من وجية نظر المعممين
 منشورة، كمية العموم التربوية، جامعة الشرق األوسط، األردن5
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فاهيم اإلدارة اإللكترونية في (5 درجة تطبيق مديرات المدارس الحكومية لم2817الغيث، العنود محمد )
األردن، – العموم التربوية -دراسات الميدان التربوي بمدينة الرياض والصعوبات التي يواجهنها5 

44(1 ،)21 – 415 
تطبيقات أساليب اإلبداع اإلداري في التنمية اإلدارية لمقيادات التربوية (5 2888فقيه، سناء عبد القادر)

5 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية م العام بمنطقة مكة المكرمةالنسائية في مراحل التعمي
 التربية، جامعة أم القرى5  

درجة توافر أبعاد منظمة التعمم في المدارس األساسية الخاصة في (5 2813الكبيسي، أريج ميمون )
، رسالة ماجستير غير محافظة عمان وعالقتيا باإلبداع اإلداري من وجية نظر المعممين

 رة، األردن، جامعة الشرق األوسط5منشو 
واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية من وجية نظر (5 2889الالمي، عوض )

5 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة مديري ووكالء المدارس الثانوية بمحافظة الخبر
 الخميجية، البحرين5

دارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة دور مديري الم(5 2888المخاوي، محمد فتحي )
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية في تنمية اإلبداع الجماعي لدى معممييم وسبل تطويره

 التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة5
5 عمان: دار الفكر لمنشر الجوانب السموكية في اإلدارة المدرسية(5 2885المحامدى، ندى عبد الرحيم )

 والتوزيع5
 ، القاهرة: دار الفكر العربي5أبناؤنا يتعممون التفكير اإلبداعي(5 2814محمد، فهيم مصطفي )

(5   الثقافة  2814المحيمبي، عبدالعزيز سعود؛ والعازمي، مزنة سعد؛ والقحطاني، عبدالمحسن عايض)
بداع االداري، التنظيمية في مدارس التعميم الحكومي و الخاص بدولة الكويت و عالقتها باإل

 575 – 15(،118)28،الكويت ،  المجمة التربوية
مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في (5 2815المرعي، سمية طه )

محافظة عمان العاصمة من وجية نظر المعممين وعالقتو بدرجة تشجيع المعممين عمى 
اجستير غير منشورة، كمية العموم التربوية، جامعة 5 رسالة ماستخدام ميارات التفكير اإلبداعي

 الشرق األوسط5
المتطمبات البشرية والمادية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس (5 2888المسعود، خميفه صالح )

5 رسالة ماجستير غير الحكومية من وجية نظر مديري المدارس ووكالئيا بمحافظة الرس
 ة أم القرى5منشورة، كمية التربية، جامع
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درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في أمارة أبو ظبي لإلدارة (5 2818المسمماني، مصباح )
 5 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية5اإللكترونية

5 الرياض: مكتبة استخدام الحاسب اآللي في التعميم(5 2812الموسى، عبد اهلل عبد العزيز محمد )
 الشقيري5
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