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 مستخمص البحث.
كيف تنمية اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية  ىدفت الدراسة الي التعرف     

بالمممكة العربية السعودية في ضوء االتجاىات اإلدارية المعاصرة واستخدام الباحث المنيج 
( من المعممين واإلداريين في المدارس الثانوية وتوصمت 051الوصفي وتكونت عينة الدراسة من )

نتائج الدراسة الي قمة االىتمام بتشجيع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية 
, ضعف التعميمية, قمة البرامج التدريبية التى تقدم لمديري المدارس لتنمية قدراتيم االبداعية

االىتمام بتوثيق العالقة بين المدرسة والبيئية المحيطة, كما توصي الدراسة بمنح المزيد من 
الحوافز والمكافآت المتنوعة لقيادات المدارس الثانوية, لتشجيع الكوادر والكفاءات المؤىمة إلدارة 

 المدارس دون عزوف, بـسبب المعوقات التى تواجو أداء القيادات.
 االتجاىات االدارية المعاصرة - المدارس الثانوية  -االبداع االداري   تاحية:الكممات المف
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Abstract 

The study aimed to identify how to develop the administrative 

creativity of secondary school principals in the Kingdom of Saudi Arabia 

in light of contemporary administrative trends and the researcher's use of 

the descriptive approach. The study sample consisted of (150) teachers and 

administrators in secondary schools, and the results of the study reached a 

lack of interest in encouraging the use of information and communication 

technology in the educational process. The lack of training programs 

provided to school principals to develop their creativity, the lack of 

interest in documenting the relationship between the school and the 

surrounding environment, and the study recommends granting more 

incentives and various rewards to high school leaders, to encourage cadres 

and competencies qualified to run schools without reluctance, because of 

the obstacles facing the performance of leaders. 

Key words: administrative creativity - secondary schools - contemporary 
administrative trends .  
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 مقدمة:
إلى العديد من التحديات في مجاالت الحياة المختمفة, سواء  -اليوم-يتطمع العالُم كمُّو 

كانت ىذه المجاالت ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية, وقد شاعت ظاىرة النظام 
التحديَّات العالمي الجديد والتجمعات االقتصادية والسياسية والعولمة الثقافية؛ إضافة إلى كثيٍر من 

عمى المستوى المجتمعي والمحمّْي التي تواجو كل مجتمع عمى حدة, وقد أدى ىذا إلى حتميَّة 
 (. 9109إصالح النظام التربوي وعناصره. )األىواني, 

شيد القرن الحادي والعشرون تقدًما في العمم والتكنولوجيا يفرض عمى الدول سواء كانت 
الجمَّة؛ خاصًة في ضوء قصور النظام الحالي عن حل  نامية أم متقدمة أن تتمتع بفوائده

الصعوبات ومواجية المشكالت التي نتجت عن تقنية المعمومات واالتصال, وأصبح العالم مجتمًعا 
, ولذا سعى كثير من الدول إلعداد نظاميا التربوي؛ ىادًفا إلى  معموماتيِّا بداًل من مجتمٍع صناعيٍّ

 (. 9109يع معرفة ىذه التقمبات ويتعامل معيا بقوة وكفاءٍة. )غنايم, إعداد جيٍل واٍع ومتعمٍم يستط
ويمكننا أن نصف اإلداريَّ المبدع بالقدرة عمى استخدام قدراتو العقميَّة المتنوعة في تحميل 
األحداث وتفسيرىا, وجمع األسباب التي أدت إلى النتائج, والحصول عمى المعرفة من أصوليا, 

 (.9100ناقًدا لكل ما يقرأه من موضوعات متنوعة. )السكارنة,  وأنَّ تفكيره تفكيًرا
ولعمنا نجد أنو من المداخل الرئيسة في العمل اإلداري أن تكوَن مبدًعا إداريِّا؛ ألنو يحدث 
تأثيًرا جيًدا لو فوائده عمى المؤسسات والعاممين فييا, وىو يمثل جانًبا ميمِّا في اإلدارات المدرسية؛ 

          بيئة تتصف بالتطور التقني والتكنولوجي السريع, والسعي الدائم في برامج حيث إن البيئة
          التعميم المختمفة لالندماج مع المجتمع وقضاياه بصورة أشمل وأعم, وىذا يفرض أن يكون
 اإلبداع في اإلدارة المدرسية  متالئًما مع التحديات والتطورات المتسارعة في العالم من حولنا.

 (. 9109)باشيوة, 
واإلدارة تقوم بدوٍر ميمٍّ في تحسين العممية التعميمية والتربويَّة؛ حيث تكون محطة انطالق 
القائد الفعال في تبني اتجاىات حديثة ساعًيا إلى تطوير إدارة المؤسسات التعميمية, مثل: إدارة 

دارة الجودة الشاممة. )  (.Kandiko, 2019الوقت, وا 
ة الشاممة أىمية كبيرة في عصرنا الحالي في جميع المؤسسات, وخاصة وقد أصبح لمجود

المؤسسات التعميمية؛ حيث تمثل ضرورة شديدة لمخدمات التعميمية؛ ومن ثمَّ أصبَح من أىم 
مميزات المؤسسات التعميمية التوجو نحو الجودة, ولذلَك سعت الدولة إلى استخدام الجودة كونيا 

 (. 9105النشط. )طرابمسية, معياًرا لممناخ التعميمي 
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ومن الضروري أن يتمتَّع مدير المدرسة بمجموعة من الميارات في المجالين اإلداري 
والفني تجعمو متمكًنا من القيام بميامو ومسؤولياتو بكفاءة وفاعميَّة, وىذا يجعمو قياديِّا فعَّااًل وخالًقا, 

لنظام التعميمي وتأمين استمراريتو بكفاءة وىذا يكون واضًحا في دوره اإلبداعي إذا تفيمنا أن ا
وفاعمية, وليس بالتقميد والنقل لنماذج معينة أو أساليب مطورة من دول أخرى, وقد يفرض ىذا 
جيوًدا جديدة تعبر عن إدارة المجتمعية الجيدة؛ لتكون متكاممة ومتطورة تتناسب مع مقومات البيئة 

اع في جوىره يعني البحث والتحميل اليادف لمفرص وفق معطيات المكان, ومتطمبات الزمان؛ فإبد
(, Chan, T. C., et al 2014التي ينتجيا التغيير والتفكير, ويحوليا إلى إمكانات إبداعية )

والسعي الدائم لمعثور عمى أنظمة تعميمية متطورة من خالل قيادات متطورة تساعد عمى اإلبداعات 
 (. 9109)غنايم, 

دارتو مما يتوقف عميو نجاح كل المؤسسات, وتحقيق أىدافيا  ويعد حسن استثمار الوقت وا 
 بجيد قميل ووقٍت قصيرة, وتكمفة أقل.

دارتو, وتسعى إليجاد  ولن يتحقق ىذا إال في ظل قيادة واعية حكيمة تيتم دائًما بالوقِت وا 
إدارة الجديد في أساليب دعم فاعمية الوقِت واستخدامو والتخطيط لو, وذلَك عبر استراتيجيات 

 (.(Hallinger, P., & Heck, R. 2011الوقِت. 

ومن خالل ما سبق يتأكد لنا أن أىمَّ سمٍة من سمات التميز والتقدم ىي اإلبداع اإلداري؛ 
حيث يقاس بيا رقم األمم في جميع المجاالت؛ وىذا ينطبق عمى مدير المدرسة الذي يتصف 

ولو؛ حيث تقع عميو المسؤولية الكبرى في نجاح بالثقافة والوعي بكل األمور وكيفية جريانيا من ح
 العممية التعميمية أو فشيا في المدرسة التي يعمل بيا. 

 مشكمة الدراسة واسئمتيا:
وبناء عمى ما سبق من أجل النيوض بالعممية التعميمية في مرحمة التعميم الثانوي باعتبارىا 

  سفة إدارية معاصرة لقيادة المدرسةمرحمة ميمة وتعطل مدخالت المراحل الالحقة, البد من فم
تبنى عمى مدخل يعتمد عمى إدارة الجودة الشاممة لما أظيرتو من تغيير ممموس في تقميص الفجوة 
بين الدول التقدمة والدول النامية في ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال 

 الرئيس التالي:

المدارس الثانوية بالمممكة العربية السعودية في كيف يمكن تنمية اإلبداع اإلداري لمديري 
 ؟ ضوء االتجاىات اإلدارية المعاصرة
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 ويتفرع عن السؤال الرئيس مجموعة من األسئمة الفرعية عمى النحو التالي:
 ( ما األطر النظرية لإلبداع اإلداري ؟0
 ( ما االتجاىات اإلدارية المعاصرة التنمية اإلبداع اإلداري ؟9
ممارسة اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية بالمممكة العربية السعودية من وجية  ( ما واقع3

 نظر أفراد العينة ؟
 أىداف الدراسة

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:
 التعرف عمى األطر النظرية لإلبداع اإلداري . (0
جودة الشاممة الوقوف عمى أىم االتجاىات اإلدارية المعاصرة التنمية اإلبداع اإلداري )إدارة ال (9

دارة الوقت(.  وا 
 الكشف عن واقع ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلبداع اإلداري بالمممكة العربية السعودية. (3

 أىمية الدراسة:
 تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

تكرم موضوعًا تربويًا ميمًا وىو اإلبداع اإلداري وذلك لمواكبة الجيود الداعية إلى تطوير  (0
دارية لممديرين, وخاصة مدير المدرسة الثانوية لمحصول عمى توكيد الجودة الممارسة اإل

 واالعتماد المؤسسات التعميمية, ومن بينيا المدرسة الثانوية .
 قد يستفيد من ىذه الدراسة كل من: (9
 . مديري المدارس الثانوية بشكل خاص, ومديري مدارس التعميم األساسي بشكل عام 
  ي المدارس الثانوية مثل مكاتب التعميم ومكاتب التفتيش التربوي.القائمين عمى متابعة مدير 
 . الباحثين في مجال اإلدارة المدرسية وتنمية اإلبداع 
رشاد مديري 3 ( قد تفيد الحراسة واضعي السياسات ومتخذي القرارات التعميمية في توجيو وا 

 ة األعمال اإلدارية والفنيةالمدارس من خالل القرارات الوزارية نحو اإلبداع اإلداري في ممارس
( سعت ىذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتنمية اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية 4

 والذين يقع عمى عاتقيم التجديد والتطوير لمتعميم الثانوي .
دارية ( قد تسيم الدراسة في تنمية اإلبداع اإلداري لمديري المدارس نتيجة تطبيقيم لالتجاىات اإل5

دارة الوقت .  المعاصرة في إدارة الجودة الشاممو وا 
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 حدود الدراسة:
 اقتصرت مجال الدراسة عمى الحدود التالية:

وضع تصور مقترح لتنمية اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية  الحدود الموضوعية: (0
دارة الوقت, أدارة في ضوء بعض االتجاىات اإلدارية المعاصرة )إبالمممكة العربية السعودية 

 الجودة الشاممة(.
اقتصرت الدراسة عمى عينة عشوائية من اإلداريين ومعممي مرحمة التعميم  الحدود البشرية: (9

 الثانوي بالمممكة العربية السعودية.
 مصطمحات الدراسة: تتناول دراستنا التي بين أيدينا عدة مصطمحات من أىميا:

يجاد الحمول يعرف بأنو "الب :Creativityاإلبداع  (0 راعة والتخيل لخمق منيج جديد لألشياء وا 
 (.9103الفريدة لممشكالت" )جاد الرب, 

ومن ثم ترى الدراسة الحالية اإلبداع إجرائيِّا بأنو: القدرة العقمية المتميزة التي ينتج عنيا أفكار      
في تنمية ذات جديدة وطرق غير معيودة, السعي إلى تأدية مجموعة من العمميات التي ُتسيم 

الفرد ومجتمِعو وتقديم  أكبر عدد من الحمول والبدائل الجديدة سعًيا لمعالجة المشكالت التي 
 يواجييا في مؤسستو.

 Administrative Creativity( اإلبداع اإلداري: 0
يعرف اإلبداع اإلداري بأنو: "قدرة القادة التربويين )مديري المدارس( عمى إنجاز مياميم      
ماليم بأعمى مستوى من األداء لموصول لمستوى متميز من اإلنتاج الفكري المرن واألصيل, وأع

 (.9105والحداثة في أسموب التفكير, بما يتسق مع متطمبات البيئة والعصر )خير اهلل, 
ويعرّْف الباحُث اإلبداع اإلداري إجرائيِّا بأنو: َبراعة مدير المدرسة في العثور عمى الطرق       

ألساليب الفعَّالة, ومن خالل توافر جوٍّ مناسٍب ُيساعد عمى تنمية التفكير وتطويره, وزيادة القدرات وا
اإلبداعيَّة من أصالٍة وطالقٍة ومرونٍة ومخاطرٍة وحلٍّ لممشكالت, واحتفاٍظ باالتجاه والتحميل والربط 

يا المصمحة العامة لإلدارة بين ما يطور المستوى اإلداري وما يساير التغير, بالكيفية التي تحقق
 المدرسية, وتحققيا األىداف المنشودة لمعممية التعميمية.

 Contemporary administrative trends( االتجاىات اإلدارية المعاصرة: 3
 اقتصرت الدراسة عمى االتجاىات االتية:

 Total Quality Managementإدارة الجودة الشاممة:  ( أ
وعة من المعايير والمواصفات التعميمية والتربوية الالزمة لرفع مستوى بانيا عممية تطبيق مجم    

جودة وحدة المنتج التعميمي بواسطة فرد او اكثر من العاممين بالمؤسسة التعميمية وفي جميع 
 (.9109جوانب العمل التعميمي والتربوي بالمؤسسة )البوىي, 
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لقدرة عمى تطبيق مجموعة من المعايير يمكننا تعريف إدارة الجودة الشاممة عمى أنيا: ا     
والمواصفات التعميمية والتربوية الالزمة لرفع مستوى جودة وحدة المنتج التعميمي بواسطة فرد أو 
أكثر من العاممين بالمؤسسة التعميمية, وفي جميع جوانب العمل التعميمي والتربوي بالمؤسسة. 

 (.9109)البوىي, 

: إدارة الجودة الشاممة ىي كفاءة المدرسة وقدرتو وبناًء عمى ىذا, ترى الدراسة ا لحاليَّة أنَّ
عمى تحسين المنتج التعميمي وتطويره من خالل االستراتيجيات والمفاىيم واألدوات التي يتمكن من 
تطويعيا في إدارتو لممدرسة, والتي يستخدميا في إدارة الطالب والتعامل معيم؛ سعًيا لتحسين 

 ويرىا. العممية التعميمية وتط

 Time Managementب( إدارة الوقت: 

             يمكننا تعريف إدارة الوقت عمى أنو: "القدرة عمى االستخدام الجيد واألفضل
ًة, وتتضمَّن إدارة الوقِت معرفة                لموقِت واإلمكانات المتاحة بطريقة تحقق أىداًفا ميمَّ

لتخطيط لالسفادة منو استفادة فعَّالة في المستقبل. كيفية قضاء الوقِت في الزمن الحالي, وا
((Larson, Erik W, 2018. 

ولذا يمكننا أن نعرف إدارة الوقِت بقدرة المدير واستطاعتو عمى االستثمار األمثل اليادف 
لوقِت العمل, معتمًدا عمى طرق وأساليب معينة خالل فترة زمنية محددة لتحقيق أىداف واضحة 

 دارية والفنية واالجتماعية لتحقيق أىداف المؤسسة التعميمية.ألداء ميامو اإل

 الدراسات السابقة:
(. سعت الدراسة إلى التعرف عمى درجة اإلبداع اإلداري Suliman, et al, 2011دراسة ) .0

لمديري المدارس العامة في المديرية التعميمية بمدينة الطفيمة في األردن, واعتمدت الدراسة 
( المدرسين 419تخدمًة أداة االستبيان, وتكونت عينة الدراسة من )المنيج الوصفي مس

والمدرسات, وكانت من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: أن ىناك فروًقا ذات داللة 
معنوية إحصائيِّا في مستويات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس العامة في مدينة الطفيمة 

والخبرة والتفاعل بين الخبرة والمؤىالت التعميمية والتفاعل بين  تنسب إلى التفاعل بين النوع
النوع والخبرة والمؤىالت التعميمية, كما يوجد ىناك فروٌق في متوسّْطات ميارات اإلبداع 

 اإلداري لدى مديري المدارس العامة تنسب إلى متغيرات النوع والخبرة والمؤىالت التعميمي.
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ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى إدارة اإلبداع وعالقتيا ( تسعى 2016 دراسة )السودي,  .9
باألداء اإلداري لدی مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربي, من وجية 
نظر المعممين والمعممات, وقد استخدام الباحث المنيج الوصفي واعتمد عمى عينة قدرىا 

مت الدراسة إل399) ى النتائج التالية: أنَّ ىناك نموذجين فقط قد أثَّرا في ( معمًما ومعممة, وتوصَّ
مستوى األداء اإلداري لدى مديري المدارس, ويتضمن النموذج األول كان لإلبداع اإلداري, 
والنموذج الثاني كان لإلبداع اإلداري مع المؤىل العممي, وأنَّ دور مدير المدرسة في المدارس 

%(, وترتيب مجاالت إدارة 77,4إليداع كان مرتفًعا بنسية )الحكوميَّة شمال الضفة في إدارة ا
اإلبداع؛ حيث جاء مجال األصالة في المرتبة األولى, ثم مجال الطالقة, ويميو مجال 

 الحساسيَّة لممشكالت, في حين جاء االحتفاظ باالنتباه بالمرتبة األخيرة.
إلبداع اإلداري في إدارة تسعى ىذه الدراسة إلى الكشف عن دور ا (.9107دراسة )مقابمة  .3

الصراع اإليجابي وفي تحقيق اإلنجازات في المدارس الثانوية بمدينة الطائف من وجية نظر 
نت عينة الدراسة من ) : مستوى 985المعممين, وتكوَّ ( معمًما ومعممة, وتوصمت الدراسة إلى أنَّ

ي المدارس الثانوية بمدينة دور اإلبداع اإلداري في إدارة الصراع اإليجابي وتحقيق اإلنجازات ف
 الطائف عن وجية نظر المعممين متوسٌط.

(. تسعى ىذه الدراسة إلى تطبيق إدارة الجودة الشاممة وتحديد ,Grace 2016دراسة ) .4
مستواىا, والعمل عمى كيفية تطبيق ممارسات اإلدارة المدرسية بين مديري المدارس في الفمبين, 

في عن طريق )استبانة( وقام بتوزيعيا عمى مديري واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوص
المدارس والمعممين بالمدارس الثانوية في المنطقة, وقد اختيرت اختيار العينة الطبقية خالل 

وتوصمت الدراسة عدة نتائج من أىميا:  أنَّ معظم ممارسات إدارة الجودة  2012/2013العام 
رس العامة ذو تأثير لو داللة معنوية عمى قيادة الشاممة وممارسات اإلدارة المدرسية في المدا

حصائية ذات مستويات أداٍء مرتفعة ومنخفضة ومتوسطة؛ ومن ثمَّ فإن  المدارس وتحسينيا, وا 
إدارة الجودة الشاممة واإلدارة المدرسية ليس ليا تأثير عمى قيادة وتحسين المدارس؛ ألنَّو ليست 

 رة المدرسيَّة ليا تأثير عمى تحسين وقيادة المدارس.کل ممارسات إدارة الجودة الشاممة واإلدا
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الدراسة إلى استكشاف أنماط استخدام الوقت لدى تسعى ىذه  (.,Jasona 2015)دراسة  .5
مديري المدارس, وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي عن طريق االستبانة, ووزعت 

مت الدراسة إلى عدة نتا : عمي عينة من المديرين, وتوصَّ ( المديرين ذوي 0ئج من أىميا أنَّ
ميارات إدارة الوقت الجيدة يستطيعون تخصيص الكثيَر من الوقت إلدارة العممية التعميمية في 

( إدارة الوقت مرتبطة ارتباًطا كاماًل بالنمو لمرتفٍع لدرجِة اختيار الطالب في 9مدارسيم. 
حتوي عمى الميارات والسموكيات ( إدارة الوقت ىي عممية كثيرة األبعاد ت3الرياضيات. 

 المرتبطة بالتخطيط قصير األجل والوعي بالوقت وأىميتو والتفويض لبعض الميام.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 بعد االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة نستطيع أن نخرج منيا باآلتي: 

  ء االتجاىات االدارية المعاصرةندرة الدراسات التي اىتمت بتنمية باألبداع االداري في ضو 
  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في منيجية البحث حيث إن أغمب الدراسات

  اعتمدت المنيج الوصفي.
  أن نتائج الدراسات السابقة أظيرت االتجاىات االدارية المعاصرة يمكن أن تسيم في االبداع

 االداري.
  نتائج الدراسات السابقة في اختيار منيجية الدراسة, وتصميم وقد استفادت الدراسة الحالية من

 أدواتيا, وتأكيد فكرة استخدام ادارة الوقت يحقق األبداع االداري.
  االستفادة من الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظري لمدراسة الحاليـة, ومعرفة األساليب

سة الحالية, وفي استخراج النتائج والمعالجات اإلحصائية المستخدمة بما يتناسب مع الدرا
 واإلجابة عن أسئمة الدراسة.

 اإلطار النظري:
 أواًل: إدارة الجودة الشاممة:

 مفيوم ومبادئ "إدارة الجودة الشاممة": ( أ

إنَّ إدارة الجودة الشاممة مفيوم يتضمَّن مجموعًة ِمن الفمسفات الفكريَّة المتكاممة واألدوات 
اريَّة المستخدمة لتحقيق األىداف ورفع مستوى رضا العمل والموظَّف اإلحصائيَّة والعمميات اإلد

سواء )أحمد ورضوان   (.9103عمي حد ٍّ
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كما تعرف بأنَّيا استراتيجية إدارية تتمحور عمى مجموعٍة من القيم التي تستجمب حركَتيا 
ة العاممين في من المعمومات التي تتركز في إطارىا من استثمار توظيف المواىِب والقدرات الفكريَّ 

مختمف مراحل العمل, من تخطيط وتنفيذ وتنظيم وتقويم ومتابعة, وفق نظم معينة ومؤكدة وتقود 
إلى تحقيق رسالة المؤسسة في بناء اإلنسان من خالِل االلتزام طويل المدي والعمل الجماعي 

 (.9109بمشاركة األفراد جميعيم )رضوان, 
نشطة والوظائف والعمميات داخل المنظمة سعًيا كما عرفت بأنيا: "عممية تكامل كل األ

لموصول إلى التحسين المستمر في التكمفة والجودة والوظائف لتحقيق رضا العمالء 
(Oduwairya, et al, 2012.) 

 أىداف اإلدارة المدرسية بكفاءه عالية الجودة:
ُدىا بشكل كبير. ُتسيم إدارة الجودة الشاممة في حدوِث نوعٍ ِمن التغيُّرات التي يمكن سر 

 ( كما يمي:9103)الصالحي, 
  السعي لتحقيق مستويات أعمى من التميز والتفوق حتى تتحرر اإلدارة من القواعد واإلجراءات

 التقميدية الجامدة, وانطالق أعمال االبتكار واإلبداع والمشاركة الجادَّة داخل المؤسسة.
 يٍد وفي أقصِر وقٍت ممكٍن.الوصول إلى النتائج المتوقع حدوثيا بأقل تكمفة وج 
 .التحسين المستمرّْ في العمميات التعميميَّة ممَّا يساعد عمى تطويرىا 
 .السماح لألفكار الخالقة والمبدعة بالظيور والعمل عمى تحقيقيا 
 .الوصول إلى فمسفة إدارية حديثة معاِصرة وىدفيا التطوير 
  جميع العامِمين في تحقيق الجودة ويتحمَّل الوصول إلى فمسفة إداريَّة تعتمُد عمى مبدأ مشاركة

 الجميع مسئولية ذلك.
 .السعي إلى تحقيق الميزة التنافسيَّة 
 الوصول إلى ثقافة تعتمُد عمى إشاعة قيم التعاون والتآزر من أجل نجاِح العمل وتحقيق  

 أىداف المؤسسة.
 مبادئ إدارة الجودة الشاممة في التعميم:

             ر من أىم مؤسسي )إدارة الجودة الشاممة(, ( يعتبDemingالعالم يمنج )
            وواضعي مبائيا, ويمقبُّ ب )أبو الجودة الشاممة(, وتعد مبادؤه من أكثر المبادئ تطبيًقا 
وشيوًعا؛ إال أنَّ أدبيات الفكر اإلداري المعاصر حممْت تطويًرا ليذه المبادئ بحيُث تتضمَّن 

(sadikoglu& Olcay 2014:ما يمي ) 



 القحطاني سممان آل عبداهلل قبالن أ/ محمد   تنمية االبداع االداري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نوفمبر   –حادي عشرالالعدد  – 63المجلد  66

 م0202

 

 .تحسين أنظمة العمل من أجل التميز واإلبداع, وتحديد األىداف التعميمية 
 .أىمية التدريب المتواصل لمن ىم عمى رأس العمل وىم المدير ومعاونيو 
 .اعتماد القيادة اإلدارية واعتمادىا كونيا وظيفة إدارية أساسيَّة 
 لتطوير من خالل التوقف عن االعتماد السعي إلى تحقيق الجودة واالستمرارية في التحسين وا

 عمى التفتيش.
 .البعد عن الخوف من التطوير والتغيير 
 .السعي إلى محو العقبات التي تحرم العاممين من حقّْيم في إبراز براعتيم في العمل. 
  العمل عمى تشجيع العمل الجماعي من ِخالل الفريِق الواحِد, وشعوِر كلّْ واحٍد منيم

 بالمسئولية.
 عي إلى إشراك كلّْ فرد داخل المؤسَّسة في عممية تطبيِق الجودة الشاممِة.الس 

 متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية:
إن تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية )المدارس( يتطمب فيمًا جيدًا 

ذلك تغييرًا شاماًل ألسموب عمل ىذه المؤسسة ومعرفة كاممة لفمسفتيا, والتزام بتنفيذ مبادئيا, وك
وتبني أساليب جديدة إلدارة ىذا العمل, مما يؤدي إلى ابتكار أساليب يتم من خالليا توفير 
التدريب الكافي لجميع اإلداريين ليصبحوا قادرين عمى فيم ميام عمميم, ومن أجل ذلك فإن تطبيق 

 (:Talib & Rahman 2013يسية من أىميا )إدارة الجودة الشاممة يستوجب عدة متطمبات رئ

 . دعم وتأييد اإلدارة العميا 
 . ترسيخ ثقافة الجودة الشاممة بين جميع األفراد 
 . تحديد االحتياجات التدريبية لتأىيل الموارد البشرية 
  تبني األنماط القيادية المناسبة عند اختيار مديري المدارس 
 استمرارية تدريب مديري المدارس 
 عمى حسن إدارة الوقت واستثمار القدرة. 
 الفيم الكامل وااللتزام من قبل المسئولين في المؤسسة التربوية بكيفية تطبيق الجودة الشاممة 

 إدارة الوقت ودورىا في تنمية اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية:
مدارس الثانوية يقوم اتجاه اإلدارة الصحيحة لموقت عمى تطوير اإلبداع اإلداري لمديري ال

 ( وىي كالتالي:9109( )الخولي, 9108وتنميتو في ظلّْ عدة مبادئ )أبو النصر, 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
نوفمبر   –حادي عشرالالعدد  – 63المجلد  66

 م0202

 رررر

  التقميل من األعمال التي تسير بشكل روتيني: فالعمل اليوِمي ذي الطبيعة الروتينيَّة والتي تمثّْل
ا يؤدّْي إلى قيمًة بسيطًة لموصول إلى األىداف العامة المرادة, والذي ينبغي اإلقالل منو؛ ممَّ 

  استخدام أكثر فاعمية لموقت.
  قات: من الضروري أن تؤدّْي إلى واحٍد من التحكُّم في النشاطات وترتيبيا؛ التحكم في المعوّْ

حيث يقلُّ عدد المقاطعات ومدتيا غير الضرورية إلدارة الوقت الجيد؛ مماَّ يؤدّْي إلى التحكم 
قات التي تيدر الوقت  . في المشكالت والمعوّْ

  تحديد الوقت وتخصيصو حسب أولوية: وَيعني تخصيص الوقت وتحديده حسب أولويات تنفيِذ
األىداف؛ ثم تخصيص  المتاح إلنجازىا, وُيقصد باألولويَّة تحديد درجة أىمية کلّْ نشاط مع 

 وضع أولوية لو, أي تنفيذه أواًل.
 يتمُّ قضاؤه في وضع حمول  المرونة: أن تتسم الخطة بالمرونة؛ حيُث ال نغفُل الوقَت الذي

 لألزمات وضغوط العمل المتكرر يوميِّا.
  القيام بعمل الخطة اليومية والمتابعة الدوريَّة إلدارة الوقت: وىي أمور حتميَّة إلدارة الوقِت

 .5جيًدا
  التفويض: من األمور الضرورية لتوفير الوقت المطموب لمقيام بالميام اإلدارية الميمَّة تفويض

 عمال الممكن تفويضيا, مع مراعاة حدود عمل المدير.بعض األ
  إعادة التحميل: لتفادي الرجوع لمعادات غير الجيد في إدارة الوقت, ينبغي إعادة تحميل استخدام

 الوقت مرَّة كلّْ ستة أشير عمى األقل.

في اليوم التخطيط اليومي: ِمن الميم جدِّا القيام بالتخطيط اليومي قبل الشروع في العمل        
التالي؛ حيث يتالَءم مَع األىداِف المعيَّنِة األجل سعًيا لالستفادِة الَفعَّالة ِمن الوقِت الشَّخصي 

 والمؤسَّسي؛ فالتخطيط غيُر المناسب ىو السبب األساس في فقدان وقِت المدرسة.

  عميو أن دقيقة, و  05تحميل الوقت: ينبغي عمى المدير أن يقسّْم اليوَم إلى فترات كل فترة
ل فيو األنشطة التي سيقوم بيا, والزمَن الِذي يستغرُقو كل نشاط  يحتفظ بسجلٍّ يومي يسجّْ
والظروف التي يتمُّ فييا إنجاز النشاط ثمَّ يقوم المدير بعَد شيٍر بمراجعة ىذا السجل وتحميمو 

 بيدف استبعاد األنشطة غير الضرورية.
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ي الوصول إلى اإلبداِع اإلداري من خالل استراتيجيات وبناًء عميو؛ فإن إلدارِة الوقِت دوًرا ف
ثالثة, وىي )إدارة الوقت وتحديد األىداف واألولويَّات, وتخطيط الوقت, واتخاذ القرارات(, ومدى 
االىتمام بدعِم تمك االستراتيجيات وتوفيرىا, والتعرُّف عمى العالقِة بيَن الوصول إلى اإلبداع 

تراتيجيَّات إدارة الوقت, كما أنَّ إدارَة الوقِت ليا دوٌر في تحقيق اإلبداع ألعضاِء ىيئِة التدريِس واس
في العمميَّة التعميميَّة, وأنَّ توفر أبعاد إدارة الوقت ليا دور ميمّّ في تحقيق اإلبداع اإلداري, وجاءت 

واألولويَّات( تمَك تنازليِّا من األكثر إلى األقل )تخطيط الوقت, واتخاذ القرارات, وترتيب األىداف 
والتخطيط المبكّْر ألعماليم اليوميَّة والتدريسيَّة ومستوى االىتمام بترتيب األىداف طويمة المَدى 
والسَّعي إلى تحقيق تمك األىداف, في حين يتم االىتمام بترتيب قائمة األعمال اليوميَّة حسب 

أنَّ أعضاَء ىيئة التدريس أولويات تمك األعمال, وكذلك التنبؤ بمشكالت العمل قبل حدوثيا, و 
 لدييم القدرة عمى طرح األفكار والحمول السريعة لمواجية المشكالت التي تواجُو العممية التعميميَّة.

 إجراءات ونتائج البحث.
يتكون مجتمع الدراسة من جميع مدارس التعميم الثانوي مدينة أبيا, ومحافظة مجتمع الدراسة: 

 ( مدرسة, 00رس )خميس مشيط. والعدد الكمي لممدا

( من المعممين واإلداريين في المدارس الثانوية مدينة أبيا, ومحافظة 051من ) عينة الدراسة:
 خميس مشيط والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع 1جدول 

 النسبة العدد النوع

 %56.7 85 ذكور

 %43.3 65 إناث

 100 150 المجموع

( 56.7%( أن أغمب عينة الدراسة من فئة الذكور بنسبة )0يتضح من الجدول السابق )
 (43.3%أما عينة اإلناث فكانت بنسبة )
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة 0جدول 

 النسبة العدد الوظيفة اإلدارية

 %46.7 70 إداري
 %53.3 80 معمم

 100 150 المجموع

( أن أغمبية عينة الدراسة من فئة الوظيفة معمم, فكانت 9يتضح من الجدول السابق )
داري بنسبة )53.3%نسبتيم )  (46.7%( وا 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي 3جدول 

 النسبة العدد المؤىل

 18.7% 28 دبموم متوسط
 24% 36 أعمى من الدبموم المتوسط

 44.6% 67 جامعي
 12.7% 19 دراسات
 100 150 المجموع

( أن أغمب عينة الدراسة من الحاصمين عمى المؤىل جامعي 3يتضح من الجدول السابق )
(, ثم الحاصمين عمى دبموم 24%ثم الحاصمين عمى أعمى المتوسط بنسبة ) (44.6%بنسبة )

 (. 12.7%(, ثم الحاصمين عمى الدراسات العميا بنسبة )18.7%)متوسط بنسبة 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة 4جدول 

 النسبة العدد الخبرة

 18.7% 28 سنوات  5أقل من 
 30.6% 46 سنوات  10سنوات إلى  5من 

 50.7% 76 سنوات فأكثر  10
 100 150 المجموع
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           ( أن أغمبية )عينة الدراسة( من فئة الخبرة األعمى 4ضح من الجدول السابق )يت
سنوات( 10سنوات إلى أقل من  5( ثم فئة )من 50.7%سنوات فاكثر( فكانت نسبتيم )10)من 

(وىذا يدل عمى أن معظم عينة 18.7%سنوات( بنسبة ) 5( ثم فئة )أقل من 30.6%بنسبة )
 م عالية, وىذا أفاد نتائج الدراسة الميدانية .الدراسة سنوات خبرتي

 أداة الدراسة )االستبانة(
بعد االطالع عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة, قام الباحث 

 بإعداد أداة الدراسة )االستبانة( وفق الخطوات االتيو:
 تحديد المحاور الرئيسية التي شممتيا االستبانة 
 الفقرات التي تقع تحت كل محور صياغة 
 ( فقرة74تم إعداد االستبانة في صورتيا األولية والتي شممت ) 
  تم عرض االستبانة عمى االساتذة المشرفين من أجل اختبار مدى مالءمتيا لجمع              

 البيانات المطموبة
 تعديل االستبانة بشكل أولى حسب ما رآه المشرفون عمى الرسالة 
 ستبانة عمى مجموعة من المحكمين المختصين وبعد إجراء التعديالت التي أوصى عرض اال

( 72بيا المحكمون وتعديل وصياغة بعض العبارات, وصل عدد فقرات االستبانة النيائية )
فقرة موزعة عمى ثالثة محاور يوضحيا الجدول التالي, حيث أعطى لكل فقرة وزنًا مدرجًا 

( وقد استخدم 1.2.3انًا, ال أوافق( أعطيت األوزان التالية )وفق متدرج ثالثي )موافق, أحي
الثالثي االتجاه المستخدم في الدراسة كما يمي: والجدول التالي يبين  مقياس ليكرتالباحث 

 كل محور وعدد العبارات الخاصة بو .
 محاور االستبانة الثالثة وعدد عباراتيا 5جدول 

 عباراتعدد ال المحور

 25 اإلبداع اإلداري في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة
 23 اإلبداع اإلداري في ضوء مدخل إدارة الوقت
 24 المعوقات التي تواجو مديري المدارس الثانوية

 72 االستبانة ككل
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 تقنين أداة الدراسة )الصدق والثبات لالستبانة(:
 قام الباحث بتقنين أداة الدراسة كما يمي:

 صدق االستبانة:
 تم التحقق من صدق االستبانة كاآلتي:

 أواًل: صدق المحكمين )صدق المحتوى(:
تم عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من األساتذة المجتمعيين من 
المتخصصين, حيث قاموا بإبداء آرائيم ومالحظاتيم حول مناسبة عبارات االستبانة, ومدى انتماء 

كل محور من محاور االستبانة, وكذلك وضوح صياغتيا المغوية, في ضوء تمك  العبارات إلى
 اآلراء التي تم تعديل بعض العبارات.

 ثانيًا صدق االتساق الداخمي )الصدق البنائي(: 
تم التحقق من صدق االتساق الداخمي لالستبانة بتطبيقيا عمى عينة استطالعية مكونة من 

وتم حساب )معامل ارتباط بيرسون( بين درجات كل محور من  ( من المعممين واإلداريين,35)
محاور االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة, وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة 
من عبارات االستبانة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو وذلك باستخدام البرنامج االحصائي 

(SPSS ولمتحقق من الصدق ) البنائي لممحاور قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة
كل محور من محاور االستبانة والمحاور االخرى وكذلك كل محور بالدرجة الكمية لالستبانة 

 والجدول التالي يوضح ذلك.
لك كل مصفوفة معامالت ارتباط كل محور من محاور االستبانة الثالثة وكذ 6جدول 

 محور بالدرجة الكمية لالستبانة

 االستبيان ككل الثالث الثاني األول المحور

     األول
    **0.592 الثاني
   **0.644 **0.689 الثالث

  **0.812 **0.793 **0.723 االستبيان ككل

  1.449( = 1.10( وعند مستوى داللة )33ر الجدولية عند درجة حرية )
  1.349( = 1.15( وعند مستوى داللة )33حرية ) ر الجدولية عند درجة
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( أن جميع المحاور ترتبط ببعضيا البعض وبالدرجة 9)يتضح من الجدول السابق رقم 
( وىذا يؤكد أن االستبانة 1.10الكمية لالستبانة ارتباطًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 تتمتع بدرجة عالية من الصدق واالتساق الداخمي.

 ثبات االستبانة:
أجري الباحث خطوات لمتأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة 
االستطالعية باستخدام معامل ألفا كرونباخ, وذلك إليجاد معمل ثبات االستبانة لكل محور من 

 محاورىا وكذلك لالستبانة ككل, والجدول التالي يوضح ذلك

معامل الثبات باستخدام معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة  7جدول 
 وكذلك لالستبانة ككل

 الترتيب معامل ألفا كرونباخ المحور

 2 0.852 اإلبداع االداري في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة

 3 0.811 اإلبداع االداري في ضوء مدخل إدارة الوقت

 1 0.892 و مديري المدارس الثانويةالمعوقات التي تواج

  0.911 المقياس ككل

أن معامل الثبات لعبارات المحور الثالث المتعمق ) 01)يتضح من الجدول السابق رقم 
واحتل المرتبة األولى وأما ( 0.892بالمعوقات التي تواجو مديري المدارس الثانوية كانت نسبتو )

باإلبداع اإلداري في ضوء مدخل إدارة الوقت وكانت  أقل نسبة فكانت لممحور الثاني المتعمق
( وىذا يدل عمى أن 0.911( كما يتضح ان معامل الثبات الكمي لالستبانة ىو )0.811نسبتو )

 االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 المعالجة اإلحصائية:
واالحصائي ( spss 22قام الباحث بتفريغ وتحميل عبارات االستبانة من خالل برنامج )

 وتم استخدام األساليب االحصائية التالية:
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 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية. (0
 .pearsonإليجاد صدق االتساق  الداخمي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  (9
 إليجاد معامل ثبات االستبانة ثم استخدام معامل ارتباط ألفًا كرونباخ. (3
 حادي االتجاهتحميل التباين أ (4

 نتائج الدراسة الميدانية )تحميميا وتفسيرىا(
تم عرض نتائج الدراسة الميدانية, وذلك من خالل اإلجابة عن أسئمة الدراسة وعرض أبرز 
نتائج االستبانة التي تم التوصل إلييا من خالل تحميل عبارتيا وتم إجراء المعالجات االحصائية 

باستخدام برنامج الرزم االحصائية الدراسات االجتماعية لمبيانات المتجمعة من االستبانة 
((SPSS  لمحصول عمى نتائج الدراسة التي يتم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل وتم عرض

 نتائج الدراسة الميدانية عمى النحو التالي:
ولإلجابة عن السؤال والذي ينص عمى ما واقع ممارسة االبداع االداري لمديري المدارس 

ية بالمممكة العربية السعودية قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات الحسابية والوزن الثانو 
 النسبي والجداول التالية توضح ذلك.

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل محور  8جدول 
 لياً من محاور االستبانة مرئية ترتيبًا تناز 

 المحور
عدد 
 العبارات

مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
ا
 لترتيب

االبداع االداري في 
ضوء مدخل إدارة 
 الجودة الشاممة

25 7507 50.65 3.58 67.53 3 

االبداع االداري في 
ضوء مدخل إدارة 

 الوقت
23 7259 50.19 3.01 72.74 2 

تواجو  المعوقات التي
مديري المدارس 

 الثانوية
24 9052 60.31 3.093 83.76 1 

 - 74.61 7.71 161.16 23816 72 المقياس ككل
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( عدد ترتيب  أىمية المجاالت بالنسبة لمحاور االبداع 00يتضح من الجدول السابق رقم )
ت التي تواجو االداري لمديري المدارس الثانوية في المممكة العربية السعودية أن محور المعوقا

( كما احتل 60.31( وبمتوسط )83.76%مديري المدارس الثانوية جاء في المرتبة األولى بنسبة )
( وجاء 51.09( وبمتوسط )72.74%المتربة الثانية االبداع االداري في ضوء إدارة الوقت بنسبة )

( 67.53%بة )في المرتبة الثالثة االبداع االداري في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة بنس
( وفيما يمي يتناول الباحث االحصاء الوصفي لممتغيرات البحثية, حيث يتضح 50.65وبمتوسط )

من بيانات لمجداول الخاصة بتمك المحاور والعبارات التي حازت عمى أعمى درجات الموافقة وأقل 
لى كل محور درجات الموافقة وذلك وفقًا الستجابات عينة الدراسة, حيث تم توضيحيا بالنسبة إ

 من ىذه المحاور كما يمي:
 المحور االول: االبداع اإلداري في ضوء مدخل إدارة الجودة المنشودة .

 ويوضح الجدول التالي استجابة أفراد العينة كما يمي
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل من عبارة  9جدول 

عبارات المحاور االول اإلبداع اإلداري في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة مرتبة ترتيبًا من 
 تنازلياً 

ال  أحياناً  موافق العبارة م
 أوافق

مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

0 
يوفر االمكانيات 
لتحقيق أىداف 

 الدراسة
63 39 48 315 2.10 0.86 70.00 9 

9 
يشارك منظومة 

العمل بالمدرسة في 
صنع القرارات 

 التعميمية
34 76 40 294 1.96 0.70 65.33 1

3 

3 
يوثق العالقة بين 
المدرسة والبيئة 

 المحيطة
3 72 48 201 0.34 0.71 44.66 1

7 

4 
يشجع استخدام 

تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت في 
 العممية التعميمية

55 60 35 320 2.13 0.77 71.00 8 

يضع نماذج ألساليب  5
 7 71.77 0.83 2.15 323 42 43 65 التقويم

6 
يشجع العاممين عمى 
تبادل الخبرة مع 

زمالئيم في المدارس 
 المناظرة

90 30 31 360 2.40 0.80 80.00 3 

7 
يعمل عمى تييئة 
البيئة المناسبة لنمو 
الطالب في الجوانب 

 المختمفة
39 30 30 309 2.06 0.68 68.67 1

1 
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ال  أحياناً  موافق العبارة م
 أوافق

مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

8 
يضع برنامجًا عمميًا 
لمساعدة الطالب 
 المتأخرين دراسياً 

23 34 34 289 1.93 0.61 64.33 1
4 

9 
يفيم ويحمل قدرات 
مكانيات المعممين   واإلداريين بالمدرسةوا 

20 32 32 288 1.92 0.59 64.00 1
5 

01 
يطبق مبدأ العدالة 
بمنظومة العممية 
 التعميمية بالمدرسة

13 42 42 271 1.81 0.58 60.33 9
3 

00 
يتابع باستمرار 
لمتغيرات في 

المنظومة التربوية 
 والتعميمة

80 15 55 325 2.17 1.94 72.33 6 

09 
يشجع االنشطة 

الصيفية المصاحبة 
 لممناىج التعميمية

78 96 46 339 9.90 1.89 73.67 5 

03 
يعمل عمى توعية 
أوليا األمور برسالة 
 وأىداف المدرسة

 وأدوارىم
00 99 41 970 0.80 1.55 61.33 9

4 

04 
يوفر مناخًا جذابًا 
لمعاممين وطمبة 

 المدرسة
34 86 31 314 9.13 1.65 67.55 0

9 

05 
يمتوم بحضور 

االجتماعات الدورية 
بمكاتب التعميم 
 لمتابعة الدراسة

01 000 99 980 0.87 1.51 69.44 0
8 

06 
يتعاون مع التوجيو 
التربوي لتفعيل 

العممية التعميمية في 
 المدرسة

93 97 31 363 9.49 1.81 81.67 9 

07 
يعمل عمى ربط 
مدرستو بشبكة 
 المعمومات الدولية

3 091 97 976 0.84 1.49 60.33 0
9 

 91 60.11 1.56 0.83 974 39 98 03 يتحمل ضغوط العمل 08

09 
يمتزم بأسموب 

التخطيط  عند وضع 
 الخطط بمدرستو

00 011 39 979 0.80 1.55 61.44 9
9 

91 
يتابع طريقة أداء 
المعممين واإلداريين 

 باستمرار
3 008 99 974 0.83 1.43 61.88 9

0 

90 
يقيم ورشًا عممية 
تتعمق بالعممية 
 التعميمية بالمدرسة

89 99 99 341 9.96 1.86 75.55 4 

يتابع التزام المعممين  99
9 58.88 1.58 0.77 965 47 90 09 باستمرار

5 
يحاسب المقصرين  93

0 69.00 1.64 9.17 300 95 89 36 في مدرستو
1 

94 
 

يحرص عمى أن 
يكون طالب مدرستو 

 من المتفوقين
90 39 97 364 9.43 1.78 81.88 0 

يكافئ المجيدين من  95
0 63.33 1.60 0.91 985 36 93 90 أفراد المدرسة

6 
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والمتوسط الحسابي واالنحراف ( الذي أوضح التكرارات 09يتضح من الجدول السابق رقم )

المعياري والوزن النسبي والترتيب لعبارات المحور األول الخاص باإلبداع اإلداري في ضوء من 

 إدارة الجودة الشاممة ما يمي:

( في الفرقة األولى ونصيا يحرص عمى أن يكون طالب مدرستو من 94جاءت عبارة ) -

د يرجع ذلك إلى حرص مدير المدرسة %(, وق88.88المتفوقين, حيت حصمت عمى نسبة )

          الثانوية عمى جعل طالب مدرستو من المتفوقين في تعميميم لتحقيق األىداف المنشودة

 من المدرسة.

( في الفرقة الثانية ونصيا يتعاون مع التوجيو التربوي التفعيل العممية التعميمية 06جاءت عبارة ) -

رجع ذلك إلى حرصو واستعداده لمتعاون المستمر بين %(, وقد ي81.67في المدرسة بنسية )

 مدرستو وبين التوجيو التربوي لموقوف عمى العممية التعميمية بالمدرسة.

( في المرتبة الثالثة ونصيا " يشجع العاممين عمى تبادل الخبرة مع زمالئيم في 6وجات عبارة ) -

ير المدرسة عمي تعاون %(, وقد يرجع ذلك إلى حرص مد81المدارس المناظرة بنسبة )

 العاممين مع زمالئيم في المدارس المناظرة.

( ونصيا " يتابع التزام المعممين باستمرار " كانت اقل 95ومن ناحية أخرى جاعت عبارة ) -

%(, وقد يرجع 58.88اإلجراءات التي يتم اتخاذىا لتنمية المينية لمقيادات األكاديمية بنسية )

مقاة عمى عاتق مدير المدرسة مما يمنعو من متابعة التزام المعممين ذلك إلى كثرة األعباء الم

 باستمرار.

( في المرتبة الثالثة من حيث أقل أىمية ونصيا " يطبق مبدأ العدالة 10وجاءت عبارة ) -

%( وقد يرجع ذلك إلى كثر األعباء 61.33بمنظومة العممية التعميمية بالمدرسة "بنسبة )

 اتق مدير المدرسة.اإلدارية الممقاه عمى ع
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 المحور الثاني: اإلبداع اإلداري في ضوء مدخل إدارة الوقت:
 والجدول التالي يوضح  استجابة أفراد العينة كما يمي:

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن لكل عبارة من  12جدول 
 داري في ضوء مدخل إدارة الوقت مرتبة ترتيبًا تنازلياً العبارات المحور الثاني اإلبداع اإل

ال  أحياناً  موافق العبارة م
 أوافق

مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

0 
يحمل المعوقات 

التربوية 
والتعميمية 
 بموضوعية

30 97 90 318 9.15 1.59 68.33 01 

9 
يستخدم الحوافز 

عيل أداء لتف
المعممين 
 بالمدرسة

39 94 94 318 9.15 1.60 68.44 09 

3 
يحدد األدوار 
والمسئوليات 
لممرؤوسين 
 بالمدرسة

018 91 99 386 9.57 1.74 85.67 3 

4 
ينظم مواعيد 
وجداول مجالس 

 اآلباء
008 01 99 396 9.64 1.73 88.11 9 

5 
يستطمع آراء 
المعممين في 
تحديد أوقات 
االجتماعات 

 جداول األعمالو 
39 010 08 306 9.06 1.57 71.99 9 

6 

يعمل عمى 
استخدام أساليب 
حل الصراع 
والنزاع بين 
المعممين 
 بالمدرسة

00 000 98 983 0.89 1.51 69.87 93 

7 
يقوم بزيارة 

منتظمة لمفصول 
رشاد   المعممينلتوجيو وا 

016 05 99 377 9.50 1.81 83.77 6 

8 
يستعمل الياتف 

عمل ألغراض ال
 فقط

019 08 93 386 9.57 1.74 85.67 4 

يرتب األولويات  9
 09 65.77 1.43 0.97 996 06 009 09 إلنجاز األعمال

01 
يتأكد من حسن 
سير العمل من 
 وقت آلخر

00 003 96 985 0.91 1.49 63.33 99 

00 
يصدر تعميمات 
لممرؤوسين بحيث 
تكون واضحة 

 ومكتوبة
39 86 39 311 9.11 1.66 66667 06 

09 
يراعي الخبرة عند 
تفويضو ألداء 
األعمال في 
 الوقت المناسب

004 09 07 397 9.65 1.68 88.99 0 
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ال  أحياناً  موافق العبارة م
 أوافق

مجموع 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

03 
يقيم المرؤوسين 
عمى إنجاز 
مياميم وفق 
الوقت 

 المخصص ليا
93 014 93 311 9.11 1.56 06.67 07 

04 
يرجع إلى اإلدارة 
التعميمية قبل 
اتخاذ القرار 
 بوقت كاف

33 95 99 300 9.17 1.61 67.00 00 

05 
يستطيع التركيز 
وحصر الوقت 
لتحقيق األىداف 

 المنشودة
05 099 03 319 9.10 1.43 67.00 04 

يعد لالتصال  06
 5 84.88 1.78 9.55 389 97 04 019 اإلعداد الجيد

07 
 

يوجو النقد لمعمل 
الخاطئ في 
 الوقت المناسب

99 009 06 316 9.14 1.51 68.11 03 

08 
التسمسل  يراعي

الزمني في 
مراحل إعداد 
 الخطة المدرسية

99 017 90 319 9.10 1.54 66.88 05 

09 
يوزع العمل بين 

العاممين 
بالمدرسة وفق 
مكانيات   كل فرد منيمقدرات وا 

05 000 94 990 0.94 1.50 64.67 90 

91 
يتفاىم مع 

العاممين ويحبيم 
 ويثق فييم

09 001 90 998 0.99 1.59 66.99 08 

90 
يعمل عمى إيجاد 
قاعدة بيانات 
متكاممة في 

المدرسة لتوفير 
 الوقت

99 88 33 369 0.97 1.64 65.77 91 

99 
يحرص عمى 

تنظيم 
االجتماعات في 
المواعيد المحددة 

 ليا
96 97 97 369 9.46 1.78 89.11 7 

93 
يستفيد من 

إمكانيات البيئة 
 المحمية

54 77 09 335 9.93 1.66 74.44 8 

( الذي يوضح التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف 03الجدول السابق رقم ) يتضح من
المعياري والوزن النسبي والترتيب لعبارات المحور الثاني الخاص باإلبداع اإلداري في ضوء مدخل 

 إدارة الوقت ما يمي:
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لمناسب قد ( التي نصيا يراعي الخبرة عند تفويضو ألداء األعمال في الوقت ا09أن العبارة ) -
%(, وقد 88.99احتمت المرتبة األولى في الترتيب واألىمية, حيث حصمت عمى نسبة )

يرجع ذلك إلى وجود فروق فردية بين العاممين في المدرسة, وحرصو عمى إتمام األعمال في 
 الوقت المحدد ليا

يرجع ذلك  %(, وقد88( ونصيا ينظم مواعيد وجداول مجالس اآلباء بنسبة )4تمييا العبارة ) -
إلى حرص مدير المدرسة عمى العالقة بين المدرسة ومجالس اآلباء الطالعيم عمى نتائج 

 العممية التعميمية الخاصة بأبنائيم.

( في المرتبة الثالثة ونصيا "يحدد األدوار والمسئوليات المرؤوسين بالمدرسة" 3وجاءت العبارة ) -
المدرسة عمى إتمام األدوار  %(, وقد يرجع ذلك إلى حرص مدير 85.67بنسبة )

 والمسئوليات الخاصة بكل فرد في المدرسة.

( التي نصيا يعمل عمى استخدام أساليب حل الصراع 6ومن ناحية أخرى فقد جاءت عبارة ) -
والنزاع بين المعممين بالمدرسة " أقل أىمية لإلبداع اإلداري في ضوء مدخل إدارة الوقت 

إلى قمة عقد دورات تدريبية خاصة بمدير المدرسة الحل  %(, وقد يرجع ذلك69.88بنسبة )
 الصراع والنزاع بين المعممين.

( في المرتبة الثانية من حيث أقل أسية, ونصيا يتأكد من حسن سير العمل 01وجاءت العبارة ) -
%(, وقد يرجع ذلك إلى قمة خبرة مدير المدرسة بشان متابعة 63.33من وقت ألخر بنسبة )

 ملحسن سير الع

( في المرتبة الثالثة من حيت أقل اىمية, ونصيا يوزع العمل بين العاممين 09جاءت العبارة )-
مكانيات كل فرد منيم "بنسبة ) %(, وقد يرجع ذلك إلى قمة 6.67بالمدرسة وفق قدراتو وا 

مكانيات كل فرد في المدرسة  أليات تحدد قدرات وا 

اإلداري لمديري المدارس الثانوية: يوضح المعوقات التي تواجو اإلبداع  المحور الثالث:
 الجدول التالي استجابات أفراد العينة كما يمي
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التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل عبارة  11جدول 
رس الثانوية مرتبة من عبارات المحور الثالث )المعوقات التي تواجو اإلبداع اإلداري لمديري المدا

 ترتيبًا تتزلياً 

أحيا موافق العبارة م
مجموع  ال أوافق نا

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

0 
غياب  التنوع في 
أساليب حل 
المشكالت 
 المطروحة

090 00 08 413 9.96 1.68 89.55 6 

9 

ضعف البرامج 
التدريبية التي تقدم 

ري المدارس لمدي
لتنمية قدراتيم 
 اإلبداعية

96 39 05 380 9.54 1.67 84.67 05 

3 
تأثير الثقة بالنفس 
عمى القيادة التربوية 

 المدرسية
014 99 07 387 9.58 1.69 86.11 03 

4 
رفض األفكار 
الجديدة لكونيا 
 سابقة ألوانيا

009 97 00 410 9.67 1.60 89.00 9 

5 
رفض التغييرخوفًا 

وع في من الوق
 الخطأ

007 08 05 419 9.68 1.65 89.33 8 

6 
ضعف القدرة عمى 
توظيف اإلمكانيات 

 المتاحة
099 09 9 491 9.81 1.53 93.33 9 

7 
قمة تشجيع العاممين 

عمى العمل 
 الجماعي

014 31 06 388 9.59 1.68 86.33 09 

تجنب المنافسة بين  8
 01 87.00 1.65 9.60 399 04 31 016 العاممين

9 
تجاىل األخذ 
بالتخطيط 
 االستراتيجي

94 49 04 381 9.53 1.66 84.44 06 

01 
ضعف اإلعداد 
والتأىيل لمكادر 

 اإلداري
97 38 05 389 9.55 1.67 84.88 04 

00 
غياب البيئة 

الداعمة لإلبداع 
 اإلداري

096 5 09 417 9.70 1.68 91.33 4 

09 
غياب النظام 
المطموب إلدارة 
 ةاألفكار اإلبداعي

095 6 09 416 9.70 1.68 91.33 5 

03 
سمبية إدارة التربية 
والتعميم تجاه اإلدارة 
 المدرسية المبدعة

003 97 01 413 9.69 1.59 89.55 7 
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أحيا موافق العبارة م
مجموع  ال أوافق نا

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

04 

اىتمام اإلدارة 
التعميمية بالجانب 
التنظيمي عمى 
حساب اإلبداع 

 اإلداري

73 63 04 359 9.39 1.65 79.67 07 

05 
سيادة نمط االدارة 

يروقراطية في الب
 العمل

69 89 6 356 9.37 1.56 79.00 08 

كثرة العمل  06
 91 77.55 1.64 9.33 349 04 73 63 المطموب إنجازه

07 
تجاىل المعممين 

واإلداريين في صنع 
 القرارات المدرسية

63 75 09 350 9.34 1.69 78.11 09 

08 
ضعف اطالع 

مدير المدرسة عمى 
الجديد في مجال 

 ريالعمل اإلدا
016 31 04 399 9.60 1.65 87.11 00 

النمطية في المظير  09
 90 71.67 1.51 9.09 308 00 001 99 والسموك الرسمي

91 
ضعف اىتمام 
المدير بالتنمية 

 الذاتية
91 099 8 309 9.18 1.43 69.33 93 

90 
قمة انعقاد 

اجتماعات دورية 
 بالمكاتب التعميمية

031 4 06 404 9.76 1.63 99.11 3 

99 
غياب التعاون بين 
مؤسسات المجتمع 
دارة  المحمي وا 

 المدرسة
9 030 01 999 0.99 1.36 66.33 94 

93 
غموض بعض 

القرارات والتعميمات 
الصادرة من 
 الجيات العميا

9 095 01 391 9.03 1.41 71.11 99 

94 

ضعف اشتراك 
المدير والمعممين 
في تنمية وتطوير 
المناىج والمقررات 

 المدرسية

037 6 7 431 9.87 1.46 95.68 0 

( الذي يوضح التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف 90يتضح من الجدول السابق رقم )
المعياري والوزن النسبي والترتيب العبارات المحور الثالث الخامس بالمعوقات التي تواجو اإلبداع 

 اإلداري لمديري المدارس الثانوية ما يمي:
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( التي نصيا ضعف اشراف المدير والمعممين في تنمية وتطوير المناىج 94أن العبارة ) -
والمقررات المدرسية قد احتمت المرتبة األولى في الترتيب واألىمية من حيث المعوقات التي توجو 
اإلبداع اإلداري بمديري المدارس الثانوية بالمممكة العربية السعودية, حيث حصمت عمى فنية 

لك إلى استشار اإلدارة التعميمية بتطوير المناىج والمقررات المدرسية ( وقد يرجع ذ%95.68)
 والنظر الي مدير المدرسة والمعممين إلى أنيم مجرد منفذين فقط لتمك المناىج والمقررات.

(, 93.33%( ونصيا ضعف القدرة عمى توظيف اإلمكانيات المتاحة بنسبة )6ويمييا العبارة ) -
ود دورات تدريبية خاصة بمدير المدرسة لكي تمكنو من توظيف وقد يرجع ذلك إلى ندرة وج
 اإلمكانات المتاحة بالمدرسة.

( ونصيا " غياب التعاون بين مؤسسات المجتمع 99ومن ناحية أخرى فقد جاءت عبارة ) -
دارة المدرسية أقل المعوقات التي تواجو اإلبداع اإلداري لمديري المدارس الثانوية  المحمي وا 

دارة  66.33بنسبة ) %(, وقد يرجع ذلك إلى وجود خطط لمتعاون بين المجتمع المحمي وا 
 المدرسة.

( ونصيا أضعف اىتمام المدير التنمية الذاتية في المرتبة الثانية من حيث 91وجاءت العبارة ) -
%(, وقد يرجع ذلك إلى وجود خطط خاصة بالتنمية الذاتية  69.33أقل المعوقات بنسبة )

 تب التعميميةمن جانب المكا

( ونصيا "غموض بعض القرارات والتعميمات الصادرة من الجيات العميا في 93وجاءت عبارة ) -
%(, وقد يرجع ذلك إلى حرص المكاتب 71المرتبة الثالثة من حيث أقل المعوقات بنسبة )

ب التعميمية عمى أن تكون القرارات والتعميمات الصادرة منيا واضحة لسيولة تنفيذىا من جان
 مدير المدرسة.

وفي ضوء ما توصل إليو الباحث من نتائج عمى عينة الدراسة تم ايجاد الفروق في اإلبداع 
 اإلداري وفقا النوع ووفقا لموظيفة والخبرة والمؤىل الدراسي,
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( لمعرفة الفروق وفقا لممؤىل, والنوع والوظيفة T-testحيث استخدم الباحث اختبار )
التباين لمعرفة الفروق وفقًا لسنوات الخبرة والمؤىل الدراسي, والجداول  اإلدارية, واستخدمت تحميل

 التالية تبين ذلك.

 أوال: الفروق وفقا لمنوع:
 نتائج اختبار )ت( لدراسة الفروق بين الذكور واإلناث في اإلبداع اإلداري وفقا لمنوع 12جدول 

اختالف دالة إحصائية وفقا لمتغير  ( يتضح عدم وجود05من خالل الجدول السابق رقم )
النوع, وىذا يدل عمى أن الذكور واإلناث لدييم وجية نظر متساوية في تنمية اإلبداع اإلداري من 
قبل المديرين في المدارس الثانوية, ويرجع الباحث سبب ذلك إلى مدارس من الذكور ومدارس 

محاور االبداع 

 االداري

االنحراف  توسط الحسابيالم ن النوع

 المعياري

مستوى الداللة  قيمة )ت(

 اإلحصائية

االبداع االداري 

في ضوء مدخل 

إدارة الجودة 

 الشاممة

 3.41 51.76 85 ذكور

1.435 
غير  1.664

 دالة
 3.89 51.50 65 اناث

االبداع االداري 

في ضوء مدخل 

 إدارة الوقت

 9.68 49.90 85 ذكور
0.341 

غير  1.089

 3.38 51.57 65 اناث ةدال

المعوقات التي 

تواجو مديري 

 المدارس الثانوية

 4.44 59.80 85 ذكور
0.813 

غير  1.73

 3.14 61.97 65 اناث دالة

 االستبانة ككل
 7.79 061.48 85 ذكور

0.933 
غير  1.991

 7.58 069.15 65 اناث دالة
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اإلناث من تنمية اإلبداع اإلداري  اإلناث متشابية في معظم الظروف, حيث ما تتعرض لو مدارس
تتعرض لو مدارس الذكور, كما أن غالبية المدارس متشابية من حيث الموائح والقوانين, وكذلك 
يتشابو كل من المديرين والمديرات من حيث التأىيل التربوي واألكاديمي, ويخضعون لنفس الدورات 

 التدريبية وورش العمل.

 :ثانيًا: الفروق وفقًا لموظيفة

نتائج اختبار )ت( لدراسة الفروق بين الذكور واإلناث في االبداع االداري وفقًا  03جدول 

 لموظيفة

محاور اإلبداع 

 اإلداري

االنحراف  المتوسط الحسابي ن الوظيفة

 المعياري

الدالة  قيمة )ت(

 االحصائية

االبداع االداري في 

ضوء مدخل إدارة 

 الجودة النشطة

 معمم

 إداري

80 

70 

50.80 

50.49 

3.60 

3.57 

3.536 0.593 

 غير دالة

اإلبداع اإلداري في 

ضوء مدخل إدارة  

 الوقت

 معمم

 إداري

80 

70 

50.19 

50.20 

3.00 

3.05 

0.025 0.980 

 غير دالة

المعوقات التي تواجو 

مديري المدارس 

 الثانوية

 معمم

 إداري

80 

70 

59.96 

60.71 

4.02 

3.81 

0.025 0.243 

 غيردالة

 معمم االستبانة ككل

 إداري

80 

70 

160.95 

161.40 

7.72 

7.75 

0,355 0.723 

 غير دالة
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( يتضح عدم وجود اختالف دالة إحصائية وفقا لمتغير 06من خالل الجدول السابق رقم )
الوظيفة, وىذا يدل عمى أن كال من المعممين واإلداريين لدييم وجية نظر متساوية في تنمية 

 اإلداري عند المديرين في المدارس الثانوية. اإلبداع
 ثالثًا: الفروق وفقًا لمخبرة

 الفروق في تنمية اإلبداع اإلداري وفقًا لسنوات الخبرة 14جدول 

مجموع  مصدر التبياين محاور اإلبداع اإلداري
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الداللة

اإلبداع اإلداري في ضوء 
 مدخل إدارة الجودة الشاممة

بين 
 المجموعات

3.069 9 1.534 
 

0.119 
0.888 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

1902.905 047  
12.945 

 049 1905.974 الكمي
اإلبداع اإلداري في ضوء 

 مدخل أدارة الوقت
 

بين 
 المجموعات

31.445 9 15.723 
 

1.751 
0.177 
 ةغير دال

داخل 
 المجموعات

1319.948 147  

 8.979 149 1351.393 الكمي
المعوقات التي توجو 
 المدارس الثانوي

بين 
 المجموعات

1.409 2 0.705 
 

0.045 
0.956 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

2294.864 147  
15.611 

 149 2296.273 الكمي
بين  االستبانة ككل

 المجموعات
63.233 2 31.617 

 
0.528 

0.591 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

8800.972 147  
59.870 

 049 8864.205 الكمي
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من خالل الجدول السابق يتضح عدم وجود اختالف دالة إحصائية وفقا لسنوات الخبرة في 
ىذا اإلبداع اإلداري, مما يدل عمى ان الخبرة ليس ليا أثر عمى آرائيم في تنمية اإلبداع اإلداري و 

 يعني أنو يوجد تشابو لدى أفراد العينة في آرائيم بغض النظر عن سنوات الخبرة .
 رابعًا: الفروق وفقًا لممؤىل الدراسي

 الفروق في تنمية اإلبداع اإلداري وفقًا لممؤىل الدراسي 15جدول 

محاور اإلبداع 
 اإلداري

متوسط  لحريةدرجات ا مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الداللة

اإلبداع اإلداري 
في ضوء مدخل 
إدارة الجودة 
 الشاممة

 04.63 2 43.89 بين المجموعات

0.047 
1.1339 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

0869.183 047 
09.754 

 049 0915.973 الكمي

اإلبداع اإلداري 
في ضوء مدخل 

 إدارة الوقت

 09.109 9 57.157 موعاتبين المج

9.045 
1.197 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

0994.336 047 
8.865 

 049 0305.393 الكمي
المعوقات التي 
تواجو مديري 
 المدارس الثانوية

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكمي

93.399 
9979.874 
9996.973 

9 
047 
049 

7.8 
05.568 

1.510 
1.689 
 غير دالة

 98.849 9 996.546 بين المجموعات تبانة ككلاالس

0.684 
0.173 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

8567.604 047 
58.689 

 049 8864.06 الكمي
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( يتضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية وفقا 08من خالل الجدول السابق رقم )
دراسي ليس لو أثر عمى آرائيم في لممؤىل الدراسي في االبداع االدارى, ما يدل عمى أن المؤىل ال

تنمية االبداع االدارى, وىذا يعنى أنو يوجد تشابو لدى أفراد العينة في آرائيم بغض النظر عن 
 المؤىل الدراسي.

 ممخص نتائج الدراسة الميدانية:
 في ضوء ما سبق يمكن تمخيص نتائج الدراسة الميدانية عمى النحو التالي:

 قة بين المدرسة والبيئية المحيطة.ضعف االىتمام بتوثيق العال (0
 ضعف تطبيق مبدأ العدالة بمنظومة العممية التعميمية بالمدرسة. (9
 قمة االىتمام بتشجيع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية التعميمية. (3
 قمة البرامج التدريبية التى تقدم لمديري المدارس لتنمية قدراتيم االبداعية. (4
 العمل بين العاممين بالمدرسة وفق قدراتو وامكانيات كل فرد منيم. ضعف توزيع (5
 الحرص عمى تحميل المعوقات التربوية والتعميمية بموضوعية. (6
 الحرص عمى توفير االمكانيات المتاحة لتحقيق أىداف الدراسة. (7

 توصيــــــــــات الدراسة.
س الثانوية, لتشجيع الكوادر منح المزيد من الحوافز والمكافآت المتنوعة لقيادات المدار  .0

 والكفاءات المؤىمة إلدارة المدارس دون عزوف, بـسبب المعوقات التى تواجو أداء القيادات.
عمى اإلدارة المدرسية  أن تعمل بصورة دائمة ومتجددة عمى تنمية, وتطوير اليياكل,  .9

داع, ويشجع واألنظمة, وأساليب العمل ن بما يؤمن اإلسيام والمشاركة, ويحفز عمى اإلب
 عمى البحث والتجريب, والمبادأة والتجديد.

 توفير مستمزمات األساسية لمجودة بالمدارس الثانوية واالبتعاد عن التنظير. .3
 تعديل معايير الجودة بما يتناسب مع اإلمكانات الفعمية لممدارس الثانوية .4
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