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ظفاربمحافظةالحكومیةالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةواقععلىللتعرفالدراسةھدفت

مكونةاستبانةباستخدامالوصفيالمنھجعلىالدراسةاعتمدتوقدالمعلمین،لدىالوظیفيباألداءوعالقتھا

الوظیفي.لألداءفقرة)23و(االبتكاریةللقیادةمجاالتسبعةعلىموزعةفقرة)41(من

التربیةاإلدارةمجالفيالمتخصصینعلىعرضھاعبراالستبانةصدقمنالتحققتموقد

)،0,99(المدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعلفقراتالكليالثباتمعاملبلغوقدوالتربیة،

تتمتعاالستبانةأنعلىیدلمما)؛0,89(بلغفقدالمعلمینلدىالوظیفياألداءلفقراتالكليالثباتمعاملأما

ظفار.بمحافظةومعلمةمعلًما)304(منالدراسةعینةتكونتوقدعاٍل،بثبات

المدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةلواقعالمعلمینتقدیرأنإلىالدراسةتوصلت

عالقةوجودمعجمیعھا،االبتكاریةالقیادةلمجاالتوكذلكعام،بشكلمرتفًعاكانظفاربمحافظةالحكومیة

االبتكاریةالقیادةنحوالمعلمینآراءبین(a)0.01≥الداللةمستوىعندإحصائیًّادالةمتوسطةطردیة

a(≥الداللھمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدولمالوظیفي،أدائھمنحووآرائھمالمدارسلمدیري

وكذلكظفارمحافظةفيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعحولالمعلمینآراءبین)0.05

األداء الوظیفي لمعلمیھم تعزى لمتغیر سنوات الخبرة، المرحلة التعلیمیة.

والعاملینالمدارسمدراءلدىاإلبتكاریةاألفكاررعایةعلىالتأكیدالدراسةتوصیاتأھممنكان

التربویة؛االبتكاریةالقیادةفيالتدریبیةالبرامجمظلةتوسیعمعتنفیذھا،علىوالعملالتربويالحقلفي

وتخصیص اعتمادات مالیة لإلنفاق على عملیات التطویر.

الكلمات المفتاحیة: القیادة – االبتكار – القیادة االبتكاریة – األداء الوظیفي المدارس الحكومیة
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The study aimed to identify the reality of innovative leadership among

government school principals in Dhofar Governorate and its relationship to the job

performance of teachers. The study relied on the descriptive approach through a

questionnaire consisting of (41) paragraphs distributed throughout seven areas of

innovative leadership and (23) paragraphs regarding job performance.

The validity of the questionnaire was verified by presenting it to specialists

in the field of educational administration. The total stability factor for the

paragraphs related to the reality of the practice of innovative leadership among

school principals was (0,90) while the total stability factor for the functional

performance paragraphs of teachers reached (0,89). This indicates that the

questionnaire has high stability, and the study sample consisted of (304) male and

female teachers in Dhofar Governorate.

The study found that teachers ‘appreciation for the reality of the practice of

innovative leadership among government school principals in Dhofar Governorate

was generally high, as well as for all areas of innovative leadership, with a medium

statistically significant relationship at a significance level of 0.01≥a between

teachers’ views toward innovative leadership of school principals and their views

toward their performance on the job. There were no statistically significant

differences at the level of (0.05≥a) between the teachers’ opinions regarding the

reality of the practice of innovative leadership among school administrators in



Dhofar Governorate, as well as the job performance of the teachers due to the

variable years of experience.

One of the most important recommendations of the study is to financial

funds for spending on development and innovation in various aspects of

educational work. Emphasize nurturing creative ideas among workers in the

educational field and work to implement them, while expanding the training

programs in educational innovative leadership and allocating financial funds for

spending on development and innovation in various aspects of educational work.

Key words: leadership - innovation - innovative leadership - job

performance - government schools

مقدمة:

لدیھاالمنظماتمنكثیًراأنیالحظحیثاالستثمار؛أنواعأفضلالبشريالعنصرفياالستثماریعد

علىبالقادةاالھتمامنحوالمنظماتتلكاتجاهیقتصرأنینبغيالولكنالرقمیة؛للثورةمواكبةتقنیةتوجھات

العاملینتوجھاتفيفعلیةتغییراتإحداثیشملأنبـدالبـلالمتطورة؛والتقنیاتاألدواتإدخال

أكثركونھمالمطلوبة،والتوجھاتالسلوكیاتتمثیلفيالسبقللمدیرینیكونأنالطبیعيومنوسلوكیاتھم،

المتغیرات أھمیـة فـي تـسییر شؤون المنظمات.

یقودحیثالمدیر؛یمارسھاالتياإلداریةالوظائفأھممن)2010ذكر(قندیل،كماالقیادةتعتبر

دوافعھمویستثیرمجھوداتھم،بینویوفقأعمالھم،وینسقویدربھمویرشدھمویوجھھماألفرادمنمجموعة



إلىالمقصرینویرشدالمجتھدینفیكافئأعمالھمنتائجویقّوموالتنافس،التعاونعلىویحفزھموطموحھم،

كیفیة عالج أخطائھم؛ فالقیادة إذن جوھر العملیة اإلداریة وقلبھا النابض.

تدیرالتيالعناصرأھمكونھالبشريبالعنصراھتمامھاالدولیةالتربویةالمنظماتركزتولقد

منظماتھمأھدافیحققونالعاملینجعلعلىوقادرةعالیة،كفاءةذاتقیادةإلىتحتاجولھذاالمنظمات؛

لدىالوظیفيالرضایحققمماعالیة؛بكفاءةالمنظمةأھدافتحقیقعلىالنتیجةتنعكسوبھذابفاعلیة،

).2017(اللحیدان،العاملین

نظامأيفيطریقھاتأخذأنیجبالتيالمھمةالتغیراتمنالعدیدھناكأنالقائدیدركأنبدال

المتطلباتلمواكبةوالتغییراالبتكارعلىالقدرةذلكویتطلبیُنافِس،أنالنظاملھذاأُریدماإذاتعلیمي

محورأصبحوالذياالبتكار،ثقافةدعمفيالركائزأھممنالقیادةتعدحیثوالطموحات؛واالحتیاجات

).2016(الحارثي،وتحدیاتھابمعطیاتھاوالعولمة،المعرفياالنفجارعصرفياالھتمام

مدىھيالقیاداتلھاتتعرضالتيالمشكالتأغلبأنإلى)2014(الجرایدةدراسةأشارتوقد

شأنھامنالتيوالمھاراتالقدراتامتالكھمقلةإلىأسبابھاتعودوقدتواجھھم،التيالمشكالتلحلقدرتھم

الجامد.النمطيالتفكیرعنوالتخلياالبتكارعلىالقدرةعبروذلككفاءة،بكللھاالتصديمنتمكنھمأن

منفعالبشكلبمھامھالقیامعلىالقادرالقائدبخصائصتتمتعالتيالتربویةالقیادیةالعناصرنقصیعدكما

لآلخرین،الفعالالمحرككونھافيالتربویةالقیادةأھمیةفتكمنالتربویة،المنظومةتواجھالتيالمشكالت

).2014(لھلوب،سلطتھتحتیعمللمنالدافعیةإثارةمنھایستمدوالتي

استحداثتمحیثاالھتمام؛منالكثیَرالمدرسیةاإلدارةتوليالتيالدولمنعمانسلطنةتعد

تمكماوتجویدھا.اإلداریةاألمورتنظیمفيفعالودورأھمیةمنلھالماالوزارة؛فيجدیدةإداریةوظائف

التعلیممدارسفيالمدرسیةاإلدارةوتتكونالمرجوة.اإلجادةإلىللوصولوظیفةكلومھامأدوارتحدید

األساسي الحكومیة بسلطنة عمان من مدیر (القائد) ومساعد المدیر، والھیئة اإلداریة، والھیئة التدریسیة.



فالمدرسةاإلبداع،منالمزیدوبذلللعطاءومحفزةمؤثرةقیاداتإلىعامبشكلالمدارسوتحتاج

علىتقومنبیلة،ومھنةسامیة،رسالةذاتاجتماعیةتربویةمؤسسةعنعبارة)2000(العجمي،ذكركما

عضًوامنھتجعلقدالتيوالمھارات،والمعارف،والعلوم،بالقیموتزویدهشخصیتھ،وتكوینالفرد،بناء

فيجمیعھمالعاملینأھمیةمنالرغموعلىومجتمعھ.ووطنھدینھخدمةفيیُسھمصالًحا،وفرًدانافًعا،

فریقھأفـرادجھودتنسیقعناألولالمسؤولوھواألكبر،الدوریمارسالذيھومدیرھاأنإالالمدرسة،

والمنظم ألعمالھم والمشرف علیھا، فكل مدرسة ناجحة تجد فیھا إدارة ناجحة.

علىتعملكونھاالمدرسیة،والبیئةللمعلمینالوظیفياألداءفيمباشرتأثیراالبتكاریةللقیادةإن

مدارسلمدیرياالبتكاریةالقیادةممارسةواقععلىللتعرفالدراسةھذهوجاءتوتطویرھا،األسالیبتغییر

التعلیم األساسي بمحافظة ظفار، وعالقتھا باألداء الوظیفي لدى معلمیھم.

مشكلة الدراسة:

القراراتواتخاذالتغییرإحداثعلىقادًراالقائدكانفإذاالتربوي،التنظیمأساسالتربویةالقیادةإن

األساسیةالمستلزماتمنألنھاوالمبتكرین؛لالبتكارراعیةكانتكلمافعال؛بشكلالتربویةالعملیةوتسییر

إلىالمنظمةتحویلألجلاألفراد؛إلھامعلىقدرةاألكثروھياالبتكار،علىالقائمةاالبتكاریةللمؤسسات

).2015(العنزي،ابتكاریةمنظمة

المدرسة؛فيعمیقًاتأثیًراالمدارسمدیرویتبعھاالتيالقیادیةلألسالیبأن)2015أكد(كنعان،كما

األھدافتحقیقعلىویساعدالمؤسسة،فيالعاملینلدىالوظیفياألداءفيیؤثرالجیداإلداريفالقائد

المرجوة.

وقد نبع اإلحساس بالمشكلة من خالل ما یأتي:

)،2015(خلیفةودراسة)،2012(جراداتكدراسةالسابقة،الدراساتمنالعدیدتأكید●

تربویةابتكاریةقیاداتوجودأھمیةعلى)2011(األخرسودراسة)2015(هللاحرزدراسةوأیًضا

برفعاالھتمامضرورةإلىباإلضافةالتعلیمیة،بالمؤسساتوالتربويالتعلیميالتطوروتعززتسھم



دراسةومنھاالمجتمعي،والنموالتعلیمیةالعملیةوتحسینالكفاءةرفعفيألھمیتھالوظیفي؛األداء

).2013(مرتجى

توجھاتإطارفيوذلكعمان،بسلطنةالتربویةالقیاداتوتجویدلتطویرالدراسةھذةتأتي●

عمانرؤیةفيالقادةوبناءتطویروبرامجلمنظماتھاالقیاديالجانبوتعزیزلتطویرالسلطنة

(العارضي،ذكركماقیادیاًلتنمیتھالرؤیةمحاورأھمأحدفیھاالعمانيالفردیعتبروالتي.2040

2018.(

االبتكاریةالقیادةوجودأھمیةمدىلمعرفة)4رقم(ملحقاستطالعیةدراسةالباحثةأعدت●

التعلیمبمدارسومعلمةمعلًما)30(المستجیبینعددبلغحیثللمعلمین؛الوظیفياألداءتحسینفي

لدىاالبتكاريالجانبوجودأھمیةإلى%92.1بنسبةاالستجاباتغالبیةأكدتوقداألساسي.

فيھذاسیؤثرحیثالوظیفي؛وأدائھمللمعلمینالمعنويالتغییرفيالبالغألثرھاالمدارسمدیري

الجانب التعلیمي وتطویر العملیة التربویة بالمدارس.

القیادةلعالقةتطرقتالسلطنةفيحدیثةأوسابقةدراساتأيتوجدالالباحثة،علمحدودفي●

االبتكاریة باألداء الوظیفي لدى المعلمین.

اسئلة الدراسة:

نظروجھةمنظفاربمحافظةالحكومیةالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعما-1

المعلمین؟

a(≥الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذواتفروقتوجدھل-2 القیادةممارسةواقعحول)0,05

لمتغیريتعزىالمعلمیننظروجھةمنظفارمحافظةفيالحكومیةالمدارسمدیريلدىاالبتكاریة

(سنوات الخبرة، المرحلة التعلیمیة)؟

ما مستوى األداء الوظیفي لمعلمي المدارس الحكومیة بمحافظة ظفار من وجھة نظرھم؟-3



a(≥الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذواتفروقتوجدھل-4 لدىالوظیفياألداءحول)0,05

المعلمین، تُعزى لمتغیري (سنوات الخبرة، والمرحلة التعلیمیة)؟

المعلمینلدىالوظیفيواألداءالحكومیةالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةبینعالقةتوجدھل-5

بتلك المدارس؟

أھمیة الدراسة:

استمدت الدراسة أھمیتھا مما یمكن أن تسھم بھ في:

سلطنةفيالحكومیةالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقععلىالضوءإلقاء●

بالقیاداتتنھضالتيالمقترحاتوإیجادمعلمیھم،لدىالوظیفيباألداءوعالقتھاعمان

التربویة.

بطریقةاالبتكاریةالقیادةأھمیةإلىالتعلیمیةالعملیةعلىوالقائمینالمسؤولینأنظارتوجیھ●

علمیة تُسھم في رفع الوعي وتطور العملیات القیادیة التربویة.

مدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعأھمیةإبرازفيالدراسةھذهتسھمأنیُؤمل●

إلىاألولى–الدراسةھذهوتعدمعلمیھم.لدىالوظیفيباألداءوعالقتھاالحكومیةالمدارس

إضافةالدراسةھذهمنسیجعلمماالموضوع؛ھذاحولعمانسلطنةفي-الباحثةعلمحد

االبتكاریةالقیادةعلىالتعرفعلىوالقیادیةالتربویةالمجاالتفيالباحثینتساعدعلمیة

وعالقتھا باألداء الوظیفي.

بالقیادةخاصةودوراتبرامجإعدادفينتائجھامنتستفیدأنوالتعلیمالتربیةلوزارةیمكن●

حولبالنتائجالمدیرینتزویدفيواإلسھامالمدارس،مدیريلدىتطویرھاوسبلاالبتكاریة

لدىالوظیفياألداءتحسینفيذلكوأثرالعملأثناءفياالبتكاریةالقیادةتوافرأھمیة

المعلمین.



المجتمعإلثراءالمدارس؛مدیريلدىاالبتكاریةالقیادةمجالفيوالدارسینالباحثینإفادة●

لدىاالبتكاریةالقیادةممارساتمنبالمزیدوالعالمیةوالعربیةالعمانیةوالمكتبةالتربوي

مدیري المدارس.

أھداف الدراسة:

ھدفت الدراسة إلى:

عمانبسلطنةالحكومیةالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقععلىالتعرف●

وعالقتھا باألداء الوظیفي لدى معلمیھم.

آراءفي)0,05(المستوىعندإحصائیةداللةذواتفروقھناككانتإذاعماالكشف●

تُعزىعمانسلطنةفيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعحولالمعلمین

لمتغیري: (سنوات الخبرة، والمرحلة التعلیمیة).

وعالقتھعمانبسلطنةالحكومیةالمدارسمعلميلدىالوظیفياألداءمستوىعلىالتعرف●

بالقیادة االبتكاریة.

آراءفي)0,05(المستوىعندإحصائیةداللةذواتفروقھناككانتإذاعماالكشف●

المعلمین حول أداھم الوظیفي تُعزى لمتغیري: (سنوات الخبرة، والمرحلة التعلیمیة).

الوظیفيواألداءالحكومیةالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةبینالعالقةعنالكشف●

لدى المعلمین بتلك المدارس.

حدود الدراسة:

لدىاالبتكاریةالقیادةممارسةلدرجةالموضوعیةالحدودعلىالدراسةھذهاقتصرت:الموضوعیةالحدود

تولیدعلىالقدرةالمرن،التفكیرعلىالقدرةاالستطالعیة،االستكشافیةالقدرة(األبعادفيالمدارسمدراء



القدرةاالدراكیة،القدرةالتكیف،سرعةعلىالقدرةالمشكالت،نحوبالحساسیةتتعلقالتيالقدرةاالفكار،

على التحلیل والتقییم).

م.2018/2019الدراسيالعامفيالدراسةتطبیق:تمالزمانیةالحدود

الحدود المكانیة :اقتصرت الدراسة على مدارس التعلیم األساسي الحكومیة في محافظة ظفار.

الحدود البشریة :اشتملت الدراسة على عدد من معلمي مدارس التعلیم األساسي الحكومیة في محافظة ظفار.

مصطلحات الدراسة:

القیادة االبتكاریة:-1

نظریةوضعأوجدیدمنتجأوجدیدةفكرةإنتاجفيتسھمالتي"القیادةبأنھا)2004(عباسعرفھا

بمواصفاتیكونلكيمعھاالمتوافقةالتغییراتوإجراءالتكنلوجیاتطبیقإلىتؤديجدیدةعملوطرق

وخصائص غیر معھودة من قبل".

األداء الوظیفي:-2

الفردلوظیفةالمكونةالمھامتحقیقدرجةإلى"یشیرالوظیفياألداءأن)2009(حسنیرى

وإنجازھا، ویعكس الكیفیة التي یحقق بھا الفرد متطلبات الوظیفة".

التعریف اإلجرائي لألداء الوظیفي:

المبذولوالجھداإلنجازومستوىظفار،محافظةفيالحكومیةالمدارسمعلموبھایقومالتيالعملطریقةھو

للمھام المنوطة بھم وقدرتھم على تحقیقھا.

اإلطار النظري:

أوًال- القیادة االبتكاریة:



القیادة:مفھوم-1

فالقیادةالمستقبلیة،وتصوراتھاالمؤسسةوخططوأھدافالعاملةالطبقةبینوصلحلقةالقیادةتعتبر

تساعد على تدریب األفراد والعاملین وتنمیتھم وتحفیز قدرات األفراد ومھاراتھم اإلنسانیة والعملیة.

توجیھیمكنھمحیثمعلمیھم؛معالمدارسمدیروبھایتعاملالتيالوسیلةھيالقیادةأنالباحثةوترى

العاملینتقودوفریدةممیزةقیادیةعملیةلتشكلالقیادةجاءتوقدمؤثرة.بطریقھواستالمھاالمھام

والمؤسسات لمجاالت أكثر نشاطًا وتحفیًزا للعمل.

القیادة:أھمیة-2

نظر(القحطاني،وجھةمنعملیاتھانشاطاتازدھارظلفيأساسیًّاعنصًراالمنظماتفيالقیادةتعد

فتجعلكافةً؛اإلداریةالعملیةجوانبفيأساسبدورتضطلعكونھافيالقیادةأھمیةتتجلىحیث)2001

علىیحددالذيالمعیارأصبحتأنھاكماأھدافھا،لتحقیقلھامحركةأداةبوصفھاوتعملفاعلیة،أكثراإلدارة

ضوئھ نجاح أي تنظیم إداري.

االبتكاریة:القیادة-3

فيالباحثینمنالكثیراھتمامعلىحصلتالتيالقیادیة،األسالیبأحدثمناالبتكاریةالقیادةتعد

).2010ذكر(قندیل،كمامكانةالبشریةاإلنجازاتأعلىمنوببساطةألنھاالمیادین؛شتى

المنظمةلدىاالبتكارروحتنمیةعلى)Charalampos,2015یرى(كمااالبتكاریةالقیادةفتعمل

مألوفة،وغیرابتكاریةبطرقاألھدافإلىأیًضاوللوصولاالبتكاریة،المبادراتفرصلزیادةالعملوفریق

للنمووسیلةأفضلاالبتكارأنبإدراكھااالبتكاریةالقیاداتوتتمیزالتنفیذ.وحسنالمعرفةعلىوتعتمد

والتغلب على التحدیات واستثمار الفرص.

االبتكاریة:القیادةمفھوم١-٣



فيالمختلفةالقیادةأسالیبمنأسلوبھي)Gliddon,2006(یراھاكمااالبتكاریةالقیادةإن

المنظمات؛ للتأثیر في الموظفین إلنتاج أفكار ابتكاریة وإبداعیة، وإیجاد الحلول والخدمات للمنظمة.

معالقائدبھایتعاملالتيالطریقةھياالبتكاریةالقیادةبأنالتعریفاتھذهمنالباحثةوتستخلص

نحوالحساسیةاألفكار،وتولیدالمرنالتفكیرعلىبالقدرةیتصفحیثالمؤسسات؛أوبالمدارسمرؤوسیھ

مبتكربشكلالمھامواستالمتوجیھمنیتمكنحتىوالتقییمالتحلیلعلىوالقدرةاإلدراكیة،القدرةالمشكالت،

وفعال، مختلف تماماً عن الطرق التقلیدیة.

االبتكاریة:القیادةنماذج٢-٣

وھناأیًضا،القیادةویشملومتنوًعا،واسًعامجاًالاالبتكارأصبحوقدعدة،نماذجاالبتكاریةللقیادة

وھي:)2010(قندیل،ذكرھاكمااالبتكارحولنماذجلثالثةسنتطرق

النموذج الفائق أو ما وراء النطاق المادي.-1

النموذج اآللي.-2

نموذج التركیب التراكمي.-3

المبتكر:القائدصفات٥-٣

حولھبمایفكرأندائًماویحاولوإبرازھا،ذاتھإلثباترغبةلدیھأنالمبتكرالشخصیشعرمادائًما

علىالمبتكرفصفاتبھا،عملأنألحدیسبقلمجدیدة،ابتكاریةأفكاًرالینتجبھا؛یعملأویعیشالتيكالبیئة

أوأحدعلىسلطتھفرضیحبوالاألھداف،تحقیقعلىوالقدرةبالنفس،الثقةمثل:الشخصيالمستوى

المستوىعلىأماالمشكالت،ویحلالجماعیة،باألعمالیتقیدوالبمفردهالعملویحبعلیھ،السلطةتُفَرض

الصواببوجوبیؤمنوالوبنتائجھا،بھاالتنبؤیصعبالتياألمورفيوالتفكیرللبحثیمیلكأن:العقلي

قدالتيللمشكالتوحلوًالأفكاًراویظھرواحدة،وجھةمنأكثررأيأومشكلةفلكلالمعلق،والخطأالمطلق

یعتقد اآلخرون بأنھا غیر واقعیة أو معقولة.



االبتكاریة:القیادةأھداف6-٣

تكونأناألھدافلھذهبدوالتحقیقھا،إلىیطمحالقائدتجعلأھدافمجموعةاالبتكاریةللقیادةإن

ثقافةبناءاألھداف:ھذهومنعقبات،مواجھةدونتحقیقھایستطیعحتىوواقعیة،للقیاسوقابلةمحددة

منأنواعوإضافةالرؤیةتحقیقوالتجدید،واالكتشافالتطویرالمواھب،اكتشافالمؤسسة،فياألفراد

السلوك واألسالیب الحدیثة الجیدة.

االبتكاریة:القیادةمعوقات٨-٣

حددوقدكثیرة.االبتكارفمعوقاتاألخرى،المجاالتعنتختلفاالبتكارفيالمعوقاتأنشكال

منتحدالتيواألنظمةالقوانینالمادیة،المعوقاتوھي:االبتكار،معوقاتمنمعوقًا12)2005(الفاعوري

االعتمادالجدیدة،األشیاءلتجریبالتشجیعغیابالتنظیمي،المناخ،التغییر.مقاومةواالبتكار،المبادرة

بینالتباعدعلیھا،الحصولوصعوبةالمعلوماتقلةالجماعي،العملمساندةعدمالخبراء،علىالمفرط

واألھدافالنظرةغیابالقیادیة،والقدراتالمھاراتضعفاالبتكار،إدارةوأھدافالمؤسسةاستراتیجیة

المشتركة بالمؤسسة وغیاب البرامج التدریبیة في مھارات االبتكار وتطبیق األفكار الجدیدة.

عمان:بسلطنةالحكومیةللمدارساالبتكاریةالقیادةأھمیة٩-3

القیادةأسلوبأھمیةمنوانطالقًاتقدم،ماعلىوبناًءعمانسلطنةفيأنھ)2010(السالمي،ذكر

كبیًرااھتماًماوالتعلیمالتربیةوزارةأولتفقدالمدرسي؛األداءلتطویرمعاصًراأسلوبًابوصفھالموزعة

مثلالمشاریع،منعددإجراءخاللمنوذلكالمدرسي،األداءتطویرفيالحدیثةاإلداریةباألسالیب

مھارةوتنمیةبالمدرسة،العاملینلدىالذاتيالتقویمثقافةترسیخإلىھدفوالذياألداء،تطویرمشروع

بحیثاإلداریین،والمشرفینالمدارسإداراتواستھدفالعاملین،لدىالتعاونيوالعملالفریقبروحالعمل

تقریروینشرمتكامل،فریقمنخارجيلتقییمتخضعیلیھالذيالعاموفيعام،لمدةذاتیًّاالمدرسةتطبقھ



الخارجي؛للتقییمخضعتالتيالمدارسفيواضحةنتائجالمشروعلھذاوكانالبوابة،موقعفيالمدرسة

تطبیقھوبقيیستمرلمولكنھالعمل؛فرقاستراتیجیاتتوظیفعلىتعملالمدارسبعضبدأتحیث

تقییمھناكیكونأندونأداء،متابعةفنيعضویتابعھروتینیًّاعمًالبوصفھكلھا،المدارسعلىمفروًضا

خارجي مبني على معاییر وأسس محددة یوضع من خاللھا قائمة بمستوى أداء المدارس.

ثانیًا- األداء الوظیفي:

وتُولياألھداف،تحقیقأجلمناإلداریةوالفاعلیةالكفاءةتحقیقإلىدوًمااألعمالمنظماتتسعى

الحدیثة.اإلدارةأسالیباتباعخاللمنوتطویره،األداءتنمیةفيبالًغااھتماًماالمتقدمةاألعمالمنظمات

المستمراألداءتطویریعدحیثالعاملین؛أداءبتطویرالبالغاالھتماُمالمنظماتلھذهالحدیثةاالتجاھاتومن

اعنصًراویعدالحدیثة،اإلدارةمالمحأھممن فيحیويبدوٍریضطلعإذاألعمال؛منظماتتكوینفيمھّمً

اعنصًراُویعدوتطویره،الحدیثاإلداريالفكرتجسید ).2017(خلوف،التنظیرالسلوكفيالتأثیرفيمھّمً

الوظیفي:األداءمفھوم-1

الكیفیةیعكسوھووإتمامھا،الفردلوظیفةالمكونةالمھامتحقیق"درجةإلىالوظیفياألداءیشیر

فالجھدوالجھد،األداءبینوتداخللبسیحدثماوغالبًاالوظیفة،متطلباتبھاالفردیشبعأوبھا،یتحققالتي

جھًداالطالبیبذلقدفمثًالالفرد،حققھاالتيالنتائجأساسعلىفیقاساألداءأماالمبذولة،الطاقةإلىیشیر

المبذولالجھدیكونالحالةھذهمثلوفيمنخفضة،درجاتعلىیحصلولكنھلالمتحان؛االستعدادفيكبیًرا

).20ص،2001(محمد،منخفض"األداءبینماعالیًا،

ومستوىالموظف،بھایقومالتيالعملطریقةھوالوظیفياألداءأنیتضحسبقماخاللومن

اإلنجاز والجھد المبذول للمھام المنوطة بھ، وقدرتھ على تحقیقھا.

الوظیفي:األداءأھمیة-2



فيالمؤسساتنجاحمدىعلىالحكمفيكثیًراعلیھایعولالتيالعملیاتأھممنالوظیفياألداءیعد

األداءفیعتبرالتربویة،العملیةفيالمعلمدوربھیتمیزلماونظًراخططھا،وتحقیقأھدافھاإلىالوصول

أيویحرصوتطویرھا،تحسینھاعلىوقدرتھمھامھأداءعلىخاللھامنیتعرفالتيالوسیلةھوالوظیفي

یأتيفیماالوظیفياألداءأھمیةوتتبلوراألھداف،وتحقیقالعملفيللنجاحالوظیفيأدائھرفععلىموظف

):2014،23(حجاج،

فيأخرىوأعمالالحاضرالوقتفيعملھأداءعلىالفردلقدرةمقیاًساالوظیفياألداءیُعد-1

المستقبل؛ وبالتالي یساعد على اتخاذ قرارات النقل والترقیة.

ارتباط نظام الحوافز بأداء الفرد، وھذا ما یزید اھتمام الفرد بأدائھ.-2

المتدنياألداءذووالعاملونیكونحیثالعاملین؛لدىالوظیفيباالستقراراألداءارتباط-3

مھددین دائًما باالستغناء عن خدماتھم.

الوظیفي:األداءعناصر-4

یعودوھذابدونھا،فعالوظیفيأداءوجودعنالتحدثیمكنالعناصرعدةالوظیفيلألداءإن

ذكرھاكماالعناصرھذهأھمومنالمؤسسات،فيالوظیفيالعاملینأداءمستوىوتحدیدقیاسفيألھمیتھما

):1994(الحسیني،

والخلفیةوالمھنیة،الفنیةوالمھاراتالعامة،المعارفوتشملالوظیفة:بمتطلباتالمعرفة-1

.العامة عن الوظیفة والمجاالت المرتبطة بھا

رغبةمنیمتلكھومابھ،یقومالذيعملھعنالفردیدركھمامدىفيوتتمثلالعمل:نوعیة-2

ومھارات وبراعة وقدرة على التنظیم، وتنفیذ العمل دون الوقوع في األخطاء.

العادیةالظروففيإنجازهالموظفیستطیعالذيالعملمقدارأيالمنجز:العملكمیة-3

للعمل، ومقدار سرعة ھذا اإلنجاز.



مسؤولیةتحملعلىالموظفوقدرةالعمل،فيوالتفانيالجدیةوتشملوالوثوق:المثابرة-4

.العمل وإنجاز األعمال في أوقاتھا المحددة، ومدى حاجة ھذا الموظف إلى إرشاد المشرفین وتوجیھھم

ونوعھاالوظیفةمتطلباتومعرفةإدراكعبرالفردلجھوداألثرھيالوظیفياألداءعناصرإن

وكمیة العمل المنجز والجدیة بالعمل.

الوظیفي:األداءفيتؤثرالتيالعوامل-5

فيظاھرةتوجدتكادالحیثكلھا؛العواملتلكتحدیدیصعبإذالمختلفة،العواملمنبالعدیداألفرادیتأثر

الحیاة االقتصادیة أو االجتماعیة ال تؤثر في األداء الوظیفي.

الوظیفي:األداءتحسینطرق-6

ألجلالطرقبعضتستخدمالمؤسساتبعضنجدفقدالوظیفي؛األداءلتحسینطرقعدةھناك

ھذهمنالمرجوة،األھدافمعطریقةكلتكیفمدىمراعاةیتمبحیثالبشریة؛مواردھاتقییمضمان

االتصاالتالحلول،إلىللوصولعملخطةتطویراألداء،لمشكالتالرئیسةاألسبابتحدیدالطرق:

المباشرة.

لقد تناولت العدید من الدراسات موضوع األداء الوظیفي وأھمیتھ ونذكر منھا:

وعالقتھالمدارسمدیريلدىالتشاركياإلشرافممارسةدرجةبعنوان:)2016الھاجري,دراسة)

درجةعلىللتعّرفالدِّراسةوھدفتالكویت.دولةفيالجھراءمحافظةلمعلميالوظیفياألداءبتحسین

الجھراءمحافظةلمعلميالوظیفياألداءبتحسینوعالقتھالمدارسمدیريلدىالتشاركياإلشرافممارسة

نتذلك،فيالخبرة)وسنواتالعلمي،والمؤھل(الجنس،متغیرات:وأثرالكویت،دولةفي عینةوتكوَّ

رتومعلمة.معلًما725وومدیرةمدیًرا43منالدراسة درجةلقیاساألولمحورین،منتكونتأداةوطُوِّ

فقرة،36منوتكونالجھراء،بمحافظةاالبتدائیةالمرحلةمدارسمدیريلدىالتشاركياإلشرافممارسة

نتائجوأظھرتوثباتھا.صدقھامنوتُحقِّقفقرة،26منوتكونالوظیفي،األداءمستوىلقیاسواآلخر



الجھراءمحافظةفياالبتدائیةالمرحلةمدارسمدیريلدىالتشاركياإلشرافممارسةدرجةأنالدِّراسة

لمتغیرتعزىإحصائیةداللةذواتفروقوجودالنتائجأظھرتكمامتوسطة.المعلمیننظروجھةمن

مجالباستثناءالذكور،لصالحالمدارسمدیريلدىالتشاركياإلشرافلممارسةكلھاالمجاالتفيالجنس

فيالعلميالمؤھللمتغیرتعزىإحصائیةداللةذواتفروقوجودعدمالنتائجوأظھرتالمھني،النمو

النتائجوأظھرتالمعلمین،نظروجھةمنالمدارسمدیريلدىالتشاركياإلشرافلممارسةكلھاالمجاالت

اإلشرافلممارسةكلھاالمجاالتفيالخبرةسنواتلمتغیرتعزىإحصائیةداللةذواتفروقوجودعدم

الخبرةسنواتلصالحالمھنيالنمومجالباستثناءالمعلمیننظروجھةمنالمدارسمدیريلدىالتشاركي

الوظیفياألداءمستوىأنالنتائجأظھرتكمافأكثر).سنوات10و(سنوات)10منأقلإلىسنوات5(من

المدارسمدیرينظروجھةمنالكویتدولةفيالجھراءمحافظةفياالبتدائیةالمرحلةمدارسمعلميلدى

المدارسمدیريتوعیةأھمھا:التوصیاتمنبمجموعةالباحثةأوصتالنتائجھذهضوءوفيمرتفعة.

التشاركياإلشرافعلىالمدارسمدیريوتدریباإلشرافیة؛العملیةفيللمعلمیناإلیجابیةالمشاركةبأھمیة

من خالل برامج وزارة التربیة في التأھیل واإلعداد التي یخضعون لھا.

فيللمعلمالوظیفياألداءعلىالقیادةأسلوب"تأثیربعنوان:)Shamaki,2015(دراسةأما

أنیمكنالتيالمناسبةالقیادةأسلوبعلىالتعرفإلىوھدفت.تارابا"بوالیةالعامةالثانویةالمدارس

معلًما،)165(منالدراسةعینةوتكونتالوظیفي.واألداءاإلنتاجیة،حیثمنفاعلیةأكثرالمعلمینتجعل

البیانات.لجمعوسیلةبوصفھااالستبانةاستخدمتوقدتارابا.والیةفيالعامةالثانویةالمدارسمناختیروا

األسلوبمنالمعلمینإنتاجیةزیادةفيأكثربشكلیسھمالدیموقراطیةالقیادةأسلوبأنالنتائجوأظھرت

ا لمدیري المدارس الثانویة في التأثیر في األداء الوظیفي للمعلمین. التسلطي؛ إذ إن ھناك دوًرا مھّمً

إجراءات الدراسة



أوال: منھج الدراسة

استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي الذي یحاول إیجاد درجة ممارسة القیادة االبتكاریة لدى مدیري

المدارس الحكومیة بمحافظة ظفار وعالقتھا باألداء الوظیفي لدى المعلمین، وتحلیل البیانات، وتحدید العالقة

بین مكوناتھا، واآلراء التي تطرح حولھا، والعملیات التي تتضمنھا.

ثانیاً: مجتمع وعینة الدراسة

العامفي5966عددھموالبالغظفاربمحافظةالحكومیةالمدارسمعلميمنالدراسةمجتمعتكون

.2019والتعلیم،التربیة(وزارة)2019-2018(الدراسي

عددصحیحبشكلمنھماستجابوقدظفار،بمحافظةمعلم)304(منالدراسةعینةتألفتوقد

%.5العینةنسبةبلغتحیثاستبانة.)231(بلغتحیثالصالحة،غیراالستباناتاستبعادوتممعلم،)535(

ثالثا: متغیرات الدراسة

):2010(قندیل،ذكرھاالتيلألبعادوفقًااالبتكاریة،القیادةالمستقل:المتغیر

التيالقدرةاألفكار،تولیدعلىالقدرةالمرن،التفكیرعلىالقدرةاالستطالعیة،االستكشافیةالقدرة

تتعلق بالحساسیة نحو المشكالت، القدرة على سرعة التكیف، القدرة اإلدراكیة، القدرة على التحلیل والتقییم.

: األداء الوظیفي.المتغیر التابع

: سنوات الخبرة – المرحلة التعلیمیة.المتغیرات الدیموغرافیة

رابعا: أدوات الدراسة



ممارسةدرجةلدراسةاستبانةوھيالدراسة،أداةالباحثةصممتالدراسةأھدافتحقیقأجلمن

ومرتللمعلمین.الوظیفيباألداءوعالقتھاظفاربمحافظةالحكومیةالمدارسلمدیرياالبتكاریةالقیادة

االستبانة بالخطوات اآلتیة:

أ- إعداد االستبانة في صورتھا األولیة:

)،2011(األخرس،منھا:االستبانة،ھذهإعدادفيالمراجعمنالعدیدعلىالباحثةاعتمدت

یأتي:مااألولیةصورتھافياالستبانةتضمنتوقد)،2004و(القسوس،

المؤھلاالجتماعي،(النوعالدراسة:لعینةالشخصیةالبیاناتعنعبارةاألول:القسم-1

العلمي، سنوات الخبرة، المرحلة التعلیمیة).

منوتتكونظفار،بمحافظةالمدارسلمدیرياالبتكاریةالقیادةأبعادعنعبارةالثاني:القسم-2

أبعاد:سبعةعلىموزعةعبارة99

عباراة.)12(منوتتكوناالستطالعیة،االستكشافیةالقدرةاألول:البعد

عبارة.)15(منوتتكونالمرن،التفكیرعلىالقدرةالثاني:البعد

عبارة.)14(منویتكوناألفكار،تولیدعلىالقدرةالثالث:البعد

عبارة.)14(منوتتكونالمشكالت،نحوبالحساسیةتتعلقالتيالقدرةالرابع:البعد

عبارة.)9(منوتتكونالتكیف،سرعةعلىالقدرةالخامس:البعد

عبارة.)12(منویتكوناإلدراكیة،القدرةالسادس:البعد

عبارة.)17(منویتكونوالتقییم،التحلیلعلىالقدرةالسابع:البعد

الوظیفيالمعلمأداءلمعرفةالوظیفيباألداءمتعلقةعبارة37عنعبارةالثالث:القسم-3

وعالقتھ بالقیادة االبتكاریة لدى مدیر المدرسة.

ب- إعداد االستبانة في صورتھا النھائیة:



األول:القسممنتكونتحیثالنھائیة؛صورتھافيُوِضعتوثباتھا؛االستبانةصدقمنالتحققبعد

موزعةعبارة41الثانيالقسموتضمنالتعلیمیة).المرحلة–الخبرة(سنواتالشخصیةالبیانات

القسمفيالوظیفياألداءجانبعلىموزعةفقرة23واالبتكاریة،القیادةجانبفيأبعادسبعةعلى

).3رقم(ملحقالثالث

األداة:صدق-٦

علىُعِرضتحیثبالمجال؛المتخصصینالمحكمینصدقطریقعناألداةصدقمنالتحققتم

)؛2رقم(ملحق)14(وعددھمالتربویةالقیادةمجالفيوالخبرةاالختصاصذويمنمجموعة

منیلزمماوإجراءآلرائھمالباحثةاستجابتوقدفقراتھا،صدقمنوالتحققتحكیمھابغرضوذلك

بماالفقراتبعضتعدیلالمقترحات:تلكأھمومنالمقدمة.المقترحاتضوءفيوحذٍفتعدیالٍت

یتناسب مع محاور الدراسة، وتم األخذ بتعدیالت المحكمین.

األداة:ثبات-٧

كرونباخ؛ألفالمعادلةوفقاًالداخلياالتساقمعاملحسابطریقعناالستبانةثباتمنالتحققتم

)،99,0(المدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعلفقراتالكليالثباتمعاملبلغحیث

أنعلىیدلمما)؛89,0(بلغفقدالمعلمینلدىالوظیفياألداءلفقراتالكليالثباتمعاملأما

الثباتمعاملیبین)4(رقموالجدولالدراسة،ھذهبتطبیقیسمحمماعاٍل؛بثباتتتمتعاالستبانة

لالستبانة ككل ولكل محور على حدة.

لالستبانةالفرعیةوللمجاالتالكلي،الثباتمعامل)4(رقمجدول-4

قیمة معامل الثباتعدد الفقراتالمجالت

50.92القدرة االستكشافیة االستطالعیة1



60.93القدرة على التفكیر المرن2

50.94القدرة على تولید األفكار3

60.95القدرة التي تتعلق بالحساسیة نحو المشكالت4

5.940القدرة على سرعة التكیف5

70.94القدرة اإلدراكیة6

7.950القدرة على التحلیل والتقییم7

الثبات الكلي للجزء األول (واقع ممارسة القیادة االبتكاریة لدى

مدیري المدارس)
41.990

23.890الثبات الكلي للجزء الثاني: األداء الوظیفي لدى المعلمین

5-

المستخدمة:اإلحصائیةاألسالیب-٨

منمجموعةعلىمعتمًدا)20(رقماإلصدار)SPSS(برنامجعلىالدراسةبیاناتتحلیلفياعتُمد

واستُخدمالباحثة،أعدتھااستبانةخاللمنالمیدانیةالبیاناتجمعتحیثاإلحصائیة؛األسالیب

ا،كبیرة(بدرجةالخماسيلیكارتمقیاس بدرجةقلیلة،بدرجةمتوسطة،بدرجةكبیرة،بدرجةجّدً

ا).قلیلة باستخداموالتحلیلیةالوصفیةاإلحصائیةالمقاییسمنمجموعةالبیاناتتحلیلفيوطبقتجّدً

اآلتیة:اإلحصائیةاألسالیبتحلیلفيوذلك)،SPSS(الحاسوبيالبرنامج

Independentت(اختباراستخدام- Sample T-Test(الخبرة.سنواتبینللمقارنة؛

Oneاألحاديالتباینتحلیلاختباراستخدام- Way Anova(استجاباتمتوسطاتبینللمقارنة)؛

المعلمین باختالف المراحل التعلیمیة التي یعملون بھا.



االبتكاریةالقیادةبینعامبشكل(االرتباط)العالقةلتوضیح)؛Pearson(بیرسونارتباطمعامل-

لمدیري المدارس وأدائھم الوظیفي.

لفقراتالعینةأفراداستجاباتاتجاھاتلمعرفةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات-

االستبانة وتحدید مستوى الموافقة.

خطوات الدراسة:

قامت الباحثة بعدد من الخطوات إلجراء الدراسة على النحو اآلتي:

دراسة البحوث والدراسات السابقة واألدبیات المرتبطة بموضوع الدراسة، ومن ثم تصمیم أداة الدراسة

وھي عبارة عن استبانة للمعلمین، والتحقق من صدق األداة عن طریق صدق المحكمین المتخصصین

بالمجال وتطبیق األداة على عینة استطالعیة من المعلمین، ثم التحقق من ثباتھا، ثم قامت الباحثة باختیار

عینة الدراسة من المعلمین بطریقة عشوائیة، ومن ثم تطبیق االستبانة من قبل الباحث، وإدخال البیانات

التالیة:اإلحصائیةاألسالیبعلىذلكفيمعتمدةتفسیرھا،ثم)spss(برنامجباستخدامالنتائجوتحلیل

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، واختبار تحلیل التباین، وأخیراً تقدیم التوصیات والمقترحات في

ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج.

رابعاً: األسالیب االحصائیة المستخدمة في الدراسة:

منمجموعةعلىمعتمًدا)20(رقماإلصدار)SPSS(برنامجعلىالدراسةبیاناتتحلیلفياعتُمد

األسالیب اإلحصائیة؛ حیث جمعت البیانات المیدانیة من خالل استبانة أعدتھا الباحثة، واستُخدم مقیاس

ا). وطبقت ا، بدرجة كبیرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قلیلة، بدرجة قلیلة جّدً لیكارت الخماسي (بدرجة كبیرة جّدً



في تحلیل البیانات مجموعة من المقاییس اإلحصائیة الوصفیة والتحلیلیة باستخدام البرنامج الحاسوبي

)SPSS،(اآلتیة:اإلحصائیةاألسالیبتحلیلفيوذلك

Independentت(اختباراستخدام- Sample T-Test(الخبرة.سنواتبینللمقارنة؛

Oneاألحاديالتباینتحلیلاختبار-استخدام Way Anova(استجاباتمتوسطاتبینللمقارنة)؛

المعلمین باختالف المراحل التعلیمیة التي یعملون بھا.

االبتكاریةالقیادةبینعامبشكل(االرتباط)العالقةلتوضیح)؛Pearson(بیرسونارتباطمعامل-

لمدیري المدارس وأدائھم الوظیفي.

لفقراتالعینةأفراداستجاباتاتجاھاتلمعرفةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات-

االستبانة وتحدید مستوى الموافقة.

نتائج الدراسة ومناقشتھا

فیما یأتي عرض لنتائج الدراسة وتفسیرھا وفقاً لتساؤالتھا

- النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتھا:

الحكومیةالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقع"مااألول:السؤالعنلإلجابة

الستجابةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتُحِسبت"المعلمین؟نظروجھةمنظفاربمحافظة

استبانةفيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةبواقعالمتعلقةالفقراتمجاالتعلىالمعلمین

.ذلكیوضح)6(والجدولالحسابي،لمتوسطھاوفقًاتنازلیًّاوترتیبھاالدراسة،

القیادةممارسةواقعلمجاالتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)6(رقمجدول

االبتكاریة لدى مدیري المدارس مرتبة تنازلیًّا من وجھة نظر المعلمین



الر

تبة
المجال

المتو

سط

الحسا

بي

االنحراف

المعیاري
درجة التقدیر

مرتفعة3.820.86القدرة على التحلیل والتقییم1

مرتفعة3.820.87القدرة اإلدراكیة2

مرتفعة3.810.91القدرة على سرعة التكیف3

مرتفعة3.780.89القدرة على تولید األفكار وتنظیمھا4

مرتفعة3.710.83القدرة االستكشافیة االستطالعیة5

مرتفعة3.690.89القدرة على التفكیر المرن6

مرتفعة3.590.88القدرة التي تتعلق بالحساسیة نحو المشكالت7

مرتفعة3.75.800واقع ممارسة القیادة االبتكاریة بشكل عام

المدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةلواقعالمعلمینتقدیرأن)6(الجدولمنیتضح

تقدیرھمجاءوكذلك).3.75(بلغحسابيوبمتوسطمرتفعةبدرجةعامبشكلجاءظفاربمحافظةالحكومیة

بمتوسطوالتقییم"التحلیلعلى"القدرةاآلتي:وبالترتیبمرتفعة،بدرجةجمیعھااالبتكاریةالقیادةلمجاالت

سرعةعلى"القدرةمجالتالهاإلدراكیة"،"القدرةمجالجاءنفسھالحسابيوبالمتوسط)،3.82(بلغحسابي

بلغحسابيبمتوسطوتنظیمھا"األفكارتولیدعلى"القدرةمجالوتاله)،3.81(بلغحسابيبمتوسطالتكیف"

"القدرةمجالوتاله)،3.71(بلغحسابيبمتوسطاالستطالعیة"االستكشافیة"القدرةمجالوتاله)،3.78(



نحوبالحساسیةتتعلقالتي"القدرةمجالجاءوأخیًرا)،3.69(بلغحسابيبمتوسطالمرن"التفكیرعلى

).3.59(بلغحسابيبمتوسطالمشكالت"

فياالبتكاریةالقیادةبممارسةظفاربمحافظةالحكومیةالمدارسمدیرياھتمامإلىھذاویشیر

مدارسھم؛ لما لھذه الممارسات من أھمیة وفوائد ینعكس أثرھا في العملیة التعلیمیة بمدارسھم.

- النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتھا:

آراءبین)α≤0.05(مستوىعندإحصائیةداللةذواتفروقتوجد"ھلالثانيالسؤالعنلإلجابة

سنواتلمتغیريتعزىظفارمحافظةفيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعحولالمعلمین

الخبرة، والمرحلة التعلیمیة؟"، تم القیام بما یأتي:

أ- النتائج المتعلقة بأثر سنوات الخبرة ومناقشتھا:

القیادةممارسةواقعحولآرائھمعلىالمعلمینخبرةسنواتبأثرالمتعلقةالنتائجعلىللحصول

المعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتُحِسبتظفار،محافظةفيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریة

الدراسةاستبانةفيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةبواقعالمتعلقةالفقراتلمجاالتلتقدیرھم

اختبارواستخدامسنوات)،10منأكثرفأقل-سنوات10(خبرتھملسنواتوفقًاالكلیة)،(الدرجةعاموبشكل

فيالفروقطبیعةلمعرفةتاختبارواستخدامتقدیراتھم،فيالفروقطبیعةلمعرفة)T-Test("ت"

وھما:مًعا،مجموعتینلدمجنظًرامجموعاتثالثمنبدًاللمجموعتینتاختباراستُخدمحیثتقدیراتھم،

ھمامجموعتانلدیناوأصبحاألعداد،قلةلسبببعضھمامعسنوات)١٠إلى٥من–سنوات٥من(أقل

االختبار.ھذانتائجیوضح)14(والجدولسنوات).١٠منأكثر–فأقلسنوات١٠(

القیادةممارسةواقعحولالمعلمینآراءفيالفروقطبیعةلمعرفة(ت)اختبارنتائج)14(رقمجدول

االبتكاریة لدى مدیري المدارس وفقًا لمتغیر سنوات الخبرة



العددسنوات الخبرةالمجاالت
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

قیمة

"ت"

مستوى

الداللة

القدرة االستكشافیة

االستطالعیة.

1303.650.79فأقل10
1.14-0.253

101743.760.85منأكثر

القدرة على التفكیر المرن.
1303.660.95فأقل10

0.43-0.662
101743.710.84منأكثر

القدرة على تولید األفكار

وتنظیمھا.

1303.720.90فأقل10
0.96-0.334

101743.820.88منأكثر

القدرة التي تتعلق

بالحساسیة نحو المشكالت.

1303.550.85فأقل10
0.53-0.594

101743.610.91منأكثر

القدرة على سرعة التكیف.
1303.790.89فأقل10

.32-00.747
101743.830.91منأكثر

القدرة اإلدراكیة.
1303.800.89فأقل10

.19-00.848
101743.820.84منأكثر

القدرة على التحلیل

والتقییم.

1303.810.81فأقل10
0.08-0.929

101743.820.90منأكثر



واقع ممارسة القیادة

االبتكاریة بشكل عام.

1303.720.79فأقل10
0.52-0.598

101743.770.81منأكثر

α(مستوىعندإحصائیًّادالةغیر"ت"قیمةأن)14(رقمالجدولمنیتضح مجاالتفي)0.05≥

عندإحصائیةداللةذواتفروقتوجدالوبالتاليأیًضا؛عاموبشكلجمیعھا،االبتكاریةالقیادةممارسةواقع

α(مستوى فيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعحولالمعلمینآراءبین)0.05≥

محافظة ظفار تعزى لمتغیر سنوات الخبرة.

خارجھاأوالمدرسةفيسواءللمدراء،المخصصةالمھنياإلنماءبرامجلكثرةذلكعزوویمكن

التيالدكتوراه)–الماجستیر-(البكالوریوسالمختلفة:الـتأھیلوبرامجالوزارة،أوالمحافظةمستوىعلى

القیادةممارسةواقعحولآرائھمفيالخبرةسنواتأثرمنالتقلیلإلىذلكوأدىالمعلمون،بھایلتحق

ھمأنھمعلىالمدارسلمدیريموحدةالمعلمیننظرةأنإلىباإلضافةالمدارس،مدیريلدىاالبتكاریة

فيخبرتھمسنواتعنالنظربغضومساءلتھمالمعلمینومتابعةالمدارسأعمالتسییرعنالمسؤولون

یجعلمماوعدالة؛وموضوعیةبشفافیةمعلمیھممعیتعاملونالمدارسمدیريأنربماأوالعمل،مجال

المعلمین یشكلون انطباًعا متشابھًا في أغلب األحیان عن مدیریھم بغض النظر عن سنوات خبرتھم.

ب- النتائج المتعلقة بأثر المرحلة التعلیمیة ومناقشتھا:

آرائھمفيالمعلمونبھا(یدرس)یعملالتيالتعلیمیةالمرحلةبأثرالمتعلقةالنتائجعلىللحصول

الحسابیةالمتوسطاتُحِسبتظفار،محافظةفيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعحول

مدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةبواقعالمتعلقةالفقراتلمجاالتلتقدیرھمالمعیاریةواالنحرافات

بھا(یدرسون)یعملونالتيالتعلیمیةللمرحلةوفقًاالكلیة)،(الدرجةعاموبشكلالدراسةاستبانةفيالمدارس

ذلك.یوضح)15(رقموالجدول)،12-10الصفوف،9-5الصفوف،4-1(الصفوف

القیادةممارسةواقعحولالمعلمینآلراءالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)15(رقمجدول

االبتكاریة لدى مدیري المدارس وفقًا لمتغیر المرحلة التعلیمیة



المجال
المرحلة

التعلیمیة
العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القدرة

االستكشافیة

االستطالعیة.

1-4823.600.80

5-91303.720.89

10-12923.800.75

القدرة على

التفكیر المرن.

1-4823.710.80

5-91303.610.93

10-12923.780.90

القدرة على تولید

األفكار وتنظیمھا.

1-4823.820.79

5-91303.720.98

10-12923.840.85

القدرة التي تتعلق

بالحساسیة نحو

المشكالت.

1-4823.660.77

5-91303.550.94

10-12923.570.91

القدرة على سرعة

التكیف.

1-4823.860.86

5-91303.730.92



10-12923.890.92

القدرة اإلدراكیة.

1-4823.840.77

5-91303.760.89

10-12923.87730.91

القدرة على

التحلیل والتقییم.

1-4823.830.74

5-91303.810.93

10-12923.820.86

واقع ممارسة

القیادة االبتكاریة

بشكل عام.

1-4823.760.73

5-91303.700.85

10-12923.800.80

المعلمینالستجاباتالحسابیةالمتوسطاتفيمتباینةفروقوجود)15(رقمالجدولمنیتضح

)12-10الصفوف،9-5الصفوف،4-1(الصفوفبھا(یدرسون)یعملونالتيالتعلیمیةالمراحلباختالف

وبشكلالدراسةاستبانةفيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةبواقعالمتعلقةالفقراتلمجاالت

One(األحاديالتباینتحلیلاستُخدمإحصائیًّا،دالةالفروقتلككانتإذاماولفحصعام. Way

ANOVA،(رقموالجدول)االختبار.ھذانتائجیوضح)16

ممارسةواقعحولالمعلمینآراءفيالفروقطبیعةلمعرفةاألحاديالتباینتحلیلنتائج)16(رقمجدول

القیادة االبتكاریة لدى مدیري المدارس وفقًا لمتغیر المرحلة التعلیمیة



مصدر التباینالمجاالت
مجموع

المربعات

درجات

الحریة

متوسط

المربعات

قیمة

ف

مستوى

الداللة

القدرة

االستكشافیة

االستطالعیة.

1.6820.842بین المجموعات

1.2160.298 208.223010.692داخل المجموعات

209.90303المجموع

القدرة على

التفكیر المرن.

1.5520.776بین المجموعات

0.9740.379 239.843010.797داخل المجموعات

241.39303المجموع

القدرة على

تولید األفكار

وتنظیمھا.

0.9420.474بین المجموعات

0.5870.557 243.003010.807داخل المجموعات

243.94303المجموع

القدرة التي

تتعلق

بالحساسیة

نحو المشكالت.

0.6320.312بین المجموعات

0.3940.675 238.243010.792داخل المجموعات

238.87303المجموع

القدرة على

سرعة التكیف.

1.6620.830بین المجموعات
1.0020.368

249.253010.828داخل المجموعات



250.91303المجموع

القدرة

اإلدراكیة.

0.7320.367بین المجموعات

0.4850.616 227.703010.756داخل المجموعات

228.43303المجموع

القدرة على

التحلیل

والتقییم.

0.0220.010بین المجموعات

0.0130.987 226.113010.751داخل المجموعات

226.13303المجموع

واقع ممارسة

القیادة

االبتكاریة

بشكل عام.

0.5020.252بین المجموعات

0.3850.681 197.173010.655داخل المجموعات

197.67303المجموع

α(مستوىعندإحصائیًّادالةغیر"ف"قیمةأن)16(رقمالجدولمنیتضح مجاالتفي)0.05≥

عندإحصائیةداللةذواتفروقتوجدالوبالتاليأیًضا؛عاموبشكلجمیعھا،االبتكاریةالقیادةممارسةواقع

α(مستوى فيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعحولالمعلمینآراءبین)0.05≥

محافظة ظفار تعزى لمتغیر المرحلة التعلیمیة.

البكالوریوس،حملةمنالمختلفةالتعلیمیةالمراحلفيالمعلمینمعظملكونذلكعزوویمكن

أثرمنالتقلیلإلىذلكوأدىجمیعھا،التعلیمیةالمراحلفيمتساویةالمھنياإلنماءببرامجااللتحاقوفرص

مدیريأنأوالمدارس.مدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةواقعحولآرائھمفيالتعلیمیةالمرحلة

المدارس في المراحل التعلیمیة المختلفة یمارسون القیادة االبتكاریة بدرجة متساویة تقریبًا.



النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتھا:

منظفاربمحافظةالحكومیةالمدارسلمعلميالوظیفياألداءمستوى"ماالثالثالسؤالعنلإلجابة

الفقراتعلىالمعلمینالستجابةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتُحِسبت"نظرھم؟وجھة

)17(رقموالجدولالحسابي،لمتوسطھاوفقًاتنازلیًّاوترتیبھاالدراسة،استبانةفيالوظیفيباألداءالمتعلقة

.یوضح ذلك

مرتبةالوظیفيباألداءالمتعلقةللفقراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)17(رقمجدول

تنازلیًّا من وجھة نظر المعلمین

الرت

بة
المجال

المتو

سط

الحسا

بي

االنحراف

المعیاري
درجة التقدیر

مرتفعة جّدًا4.670.59أتعامل مع التالمیذ بكل احترام.1

مرتفعة جّدًا4.580.61لدي إلمام بطبیعة األعمال الموكلة إلي.2

3
أقدم كل مساعدة ممكنة یحتاج إلیھا زمالئي

في العمل.
مرتفعة جّدًا4.560.64

4
أحرص على االحتفاظ بعالقات طیبة مع

المجتمع المحلي.
مرتفعة جّدًا4.560.64

مرتفعة جّدًا4.480.64ألتزم بقواعد العمل وإجراءاتھ.5

مرتفعة جّدًا4.460.72ألتزم بمواعید العمل.6



مرتفعة جّدًا4.420.67أكون موضوعیًّا عند تقویم أعمال الطلبة.7

مرتفعة جّدًا4.360.70أبعث في نفوس الطلبة روح الحماس للتعلم.8

9
أعمل على ربط المادة الدراسیة بحاضر

الطالب وحاجاتھم المستقبلیة.
مرتفعة جّدًا4.290.75

مرتفعة جّدًا4.280.71أعمل على إثارة دافعیة الطالب وتعزیزھا.10

مرتفعة جّدًا4.280.68أنجز مھامي الوظیفیة في الوقت المطلوب.11

مرتفعة جّدًا4.270.64أنجز عملي ضمن ضوابط الجودة المطلوبة.12

مرتفعة جّدًا4.220.82أتبادل الخبرات مع زمالئي داخل المدرسة.13

مرتفعة4.190.80أشارك بأفكاري لتطویر العملیة التعلیمیة.14

مرتفعة4.170.76أمتلك مھارة االتصال وأوظفھا بطریقھ فعالة.15

16
أطبق أسالیب متنوعة في تقویم مستوى أداء

الطلبة.
مرتفعة4.140.76

17
أعمل على كشف المشكالت التي تعوق سیر

العمل.
مرتفعة4.130.67

18
أطالب بدورات تدریبیة تلبي حاجاتي

األكادیمیة.
مرتفعة4.080.95

مرتفعة3.990.89أقّوم أدائي ذاتیًّا بناء على مالحظات المدیر.19

20
أحرص على استخدام الوسائل التكنولوجیة

الحدیثة في أثناء التدریس.
مرتفعة3.970.85



مرتفعة3.650.99أشارك في إقامة األنشطة التربویة المختلفة.21

22
أشارك زمالئي المعلمین في إعداد البحوث

اإلجرائیة المرتبطة بالعملیة التعلیمیة.
مرتفعة3.461.11

متوسطة3.161.37أوظف البرید اإللكتروني في مجال عملي.23

مرتفعة4.190.48األداء الوظیفي بشكل عام.

بدرجةعامبشكلجاءالوظیفيأدائھملمستوىالمعلمینتقدیرأن)17(رقمالجدولمنیتضح

فيالوظیفيباألداءالمتعلقةللفقراتالحسابیةالمتوسطاتأنكما)،4.19(بلغحسابيوبمتوسطمرتفعة

ا،مرتفعةبدرجةتقدیرإلىالنتیجةھذهوتشیر)،4.67-3.16(بینتراوحتالدراسةاستبانة ومرتفعةجّدً

ا. ومتوسطة للمعلمین لھذه الفقرات، ولم تحصل أي فقرة على تقدیر بدرجة منخفضة أو منخفضة جّدً

یرجعوربماوجھ،أكملعلىعملھمبمھامقیامھمومدىبأنفسھم،المعلمینلثقةذلكعزوویمكن

أومساعدیھم،أوالمدارسمدیريمنسواءالمباشرینرؤسائھممنیلقونھالذيالمستمرالتعزیزإلىكذلك

أدائھملمستوىتقدیرھمعلىإیجابیًّاذلكانعكاسإلىأدىممااألوائل؛المعلمینأوالتربویینالمشرفینمن

الوظیفي بدرجة مرتفعة.

الفنیة،أوالمعرفیةكانتسواءوظیفتھملمتطلباتالمعلمینلمعرفةأیًضاالنتیجةھذهعزویمكنكما

بھیقومونالذيالعمللنوعیةإدراكھمإلىباإلضافةبھا،المرتبطةوالمجاالتالوظیفةعنالعامةوالخلفیة

بشكلوقدراتھممھاراتھموتطویرالعمل،ھذاإلتقانداخلیةرغبةمنیمتلكونھوماالطالب،تدریسخاللمن

جھدمنبھیرتبطوماالدراسیة،الحصصخاللمنبھیقومونالذینالعملبمقدارالدائموإحساسھممستمر،

مسؤولیةبتحملوشعورھمعملھم،فيوتفانیھمجدیتھمإلىباإلضافةخاللھا.منالمبذولیوميوبدنيذھني

أوقاتھافيبھاالمرتبطةاألعمالوبقیةالدراسیةالحصصبتنفیذالمتعلقةسواءلمھامھموإنجازھمعملھم،

المحددة؛ مما أدى إلى انعكاس ذلك إیجابیًّا على تقدیرھم لمستوى أدائھم الوظیفي بدرجة مرتفعة.



ومناقشتھا:الرابعبالسؤالالمتعلقةالنتائج-4

α(مستوىعندإحصائیةداللةذواتفروقتوجد"ھلالرابعالسؤالعنلإلجابة آراءفي)0.05≥

المعلمین حول أدائھم الوظیفي، تعزى لمتغیري سنوات الخبرة، والمرحلة التعلیمیة؟" تم القیام بما یأتي:

النتائج المتعلقة بأثر سنوات الخبرة:-1

ُحِسبتالوظیفي،أدائھمحولآرائھمعلىالمعلمینخبرةسنواتبأثرالمتعلقةالنتائجعلىللحصول

الدراسةاستبانةفيالوظیفيباألداءالمتعلقةللفقراتلتقدیرھمالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات

اختبارواستخدامسنوات)،10منأكثرفأقل-سنوات10(خبرتھملسنواتوفقًاالكلیة)،(الدرجةعامبشكل

االختبار.ھذانتائجیوضح)18(رقموالجدولتقدیراتھم،فيالفروقطبیعةلمعرفة)T-Test("ت"

لمتغیروفقًاالوظیفيأدائھمحولالمعلمینآراءفيالفروقطبیعةلمعرفة(ت)اختبارنتائج)18(رقمجدول

سنوات الخبرة

البعد
سنوات

الخبرة
العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري
قیمة "ت"

مستوى

الداللة

األداء الوظیفي

بشكل عام.

1304.200.42وأقل10
0.1590.874

101744.190.52منأكثر

داللةذواتفروقتوجدالأيإحصائیًّا،دالةغیر"ت"قیمةأن)18(رقمالجدولمنیتضح

α(مستوىعندإحصائیة الخبرة.سنواتلمتغیرتعزىالوظیفيأدائھمحولالمعلمینآراءبین)0.05≥

لدیھمتنامتوالتيسنوات10مناألكثرالخبرةذووسواءبأنفسھم،المعلمینلثقةذلكعزوویمكن

10منالخبرةذوووكذلكعملھم،فترةخالللھاتعرضواالتيوالخبراتالسنواتبمروربأنفسھمثقتھم

الوظیفي،وأدائھمالمھنينموھمفيأسھمتوالتيلھاتعرضواالتيالتدریبیةالبرامجبسببفأقل؛سنوات



مماالوظیفي؛ألدائھمتقدیرھمعلىإیجابیًّاانعكسوالذيلجھودھم،المستمروالمشرفینالمدیرینوتعزیز

أدى ذلك كلھ إلى عدم وجود فروق في تقدیر المعلمین ألدائھم الوظیفي تعزى لسنوات الخبرة.

ب- النتائج المتعلقة بأثر المرحلة التعلیمیة:

آرائھمفيالمعلمونبھا(یدرس)یعملالتيالتعلیمیةالمرحلةبأثرالمتعلقةالنتائجعلىللحصول

باألداءالمتعلقةللفقراتلتقدیرھمالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتُحِسبتالوظیفي،أدائھمحول

بھا(یدرسون)یعملونالتيالتعلیمیةللمرحلةوفقًاالكلیة)،(الدرجةعامبشكلالدراسةاستبانةفيالوظیفي

ذلك.یوضح)19(رقموالجدول)،12-10الصفوف،9-5الصفوف،4-1(الصفوف

وفقًاالوظیفيأدائھمحولالمعلمینآلراءالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)19(رقمجدول

لمتغیر المرحلة التعلیمیة

البعد
المرحلة

التعلیمیة
االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعدد

األداء الوظیفي

بشكل عام.

1-4824.250.42

5-91304.150.49

10-12924.190.51

المعلمینالستجاباتالحسابیةالمتوسطاتفيبسیطةفروقوجود)19(رقمالجدولمنیتضح

)12-10الصفوف،9-5الصفوف،4-1(الصفوفبھا(یدرسون)یعملونالتيالتعلیمیةالمراحلباختالف

دالةالفروقتلككانتإذاماولفحصعام.بشكلالدراسةاستبانةفيالوظیفيباألداءالمتعلقةللفقرات

One(األحاديالتباینتحلیلاستُخدمإحصائیًّا، Way ANOVA،(رقموالجدول)ھذانتائجیوضح)20

االختبار.



أدائھمحولالمعلمینآراءفيالفروقطبیعةلمعرفةاألحاديالتباینتحلیلنتائج):20(رقمجدول

الوظیفي وفقًا لمتغیر المرحلة التعلیمیة

مصدر التباینالبعد
مجموع

المربعات

درجات

الحریة

متوسط

المربعات

قیمة

ف

مستوى

الداللة

األداء الوظیفي

بشكل عام

0.49320.246بین المجموعات

1.0540.35 70.3843010.234داخل المجموعات

70.877303المجموع

داللةذواتفروقتوجدالأيإحصائیًّا،دالةغیر"ف"قیمةأن)20(رقمالجدولمنیتضح

α(مستوىعندإحصائیة التعلیمیة.المرحلةلمتغیرتعزىالوظیفيأدائھمحولالمعلمینآراءبین)0.05≥

المختلفةالتدریببرامجبسببالمختلفة؛التعلیممراحلفيبأنفسھم،المعلمینلثقةذلكعزوویمكن

إلىتھدفبھاخاصةمھنيإنماءبرامجتعلیمیةمرحلةفلكلالمرحلة،نوععنالنظربغضیتلقونھاالتي

الذيالدوربأھمیةالمعلمینإحساسأنكمابھا،یعملونالتيالتعلیمیةالمرحلةطبیعةتناسبمھنیًّاإنمائھم

التعلیمیةالمراحلیشملبلمعینة؛دراسیةمرحلةعلىیقتصرالوتعلیمھ،النشأتربیةخاللمنبھیقومون

المختلفةالتعلیممراحلفيالمعلمینأنكما)،12-10الصفوف،9-5الصفوف،4-1(الصفوفجمیعھا

ھذهویؤدونومسؤولیاتھم،بواجباتھموعيدرجةعلىوھمالمدرسي،العملفيذاتھاللظروفیخضعون

تقدیرھممستوىفيذلكیؤثرالوبالتاليألھمیتھا؛تقدیرھمحسبمسؤولیاتھمعبءویتحملونالواجبات

عدمإلىكلھذلكأدىممابھا؛(یدرسون)یعملونالتيالتعلیمیةالمرحلةعنالنظربغضالوظیفيألدائھم

وجود فروق في تقدیر المعلمین ألدائھم الوظیفي تعزى للمرحلة التعلیمیة.

ومناقشتھا:الخامسبالسؤالالمتعلقةالنتائج-5



لمدیرياالبتكاریةالقیادةنحوالمعلمینآراءبینعالقةتوجد"ھلالخامسالسؤالعنلإلجابة

آراءبینالعالقةلمعرفة)Pearson(بیرسونارتباطمعاملاستُخدمالوظیفي؟"أدائھمنحووآرائھمالمدارس

یوضح)21(رقموالجدولالوظیفي،أدائھمنحووآرائھمالمدارسلمدیرياالبتكاریةالقیادةنحوالمعلمین

ذلك.

وآرائھمالمدارسلمدیرياالبتكاریةالقیادةنحوالمعلمینآراءبینبیرسونارتباطمعامل)21(رقمجدول

)304(ن=الوظیفيأدائھمنحو

األداء الوظیفيآراء المعلمین

**0.467القیادة االبتكاریة لمدیري المدارس.

0,01≤مستوىعنددال**

،0.01داللةمستوىعنددالوھو)،0.467(البالغاالرتباطمعاملقیمة)21(الجدولمنیتضح

القیادةنحوالمعلمینآراءبین0.01داللةمستوىعندإحصائیًّادالةمتوسطةطردیةعالقةتوجدأي

االبتكاریة لمدیري المدارس وآرائھم نحو أدائھم الوظیفي.

للمعلمین،الوظیفياألداءعلىاالبتكاریةللقیادةالمدارسمدیريممارسةلتأثیرذلكعزوویمكن

آرائھمعلىإیجابيبشكلذلكانعكسالمدارسمدیريممارساتنحوإیجابیةالمعلمینآراءكانتفكلما

لدعمالمالئمالمناختوفیرإلىتؤدياالبتكاریةللقیادةالمدارسمدیريفممارسةالوظیفي،ألدائھموتقدیرھم

عنوالتعبیراألفكارلطرحلھمالفرصوإتاحةالجامدة،واإلجراءاتوالنظمالقواعدمنوالتحررالمعلمین،

تقدیرھمعلىإیجابیًّاینعكسوالذيبأنفسھم،ثقتھموتعزیزوكیانھم،بأھمیتھمالشعوروإعطائھمأفكارھم،

ألدائھم الوظیفي.

الدراسة:نتائجملخص-6



بمحافظةالحكومیةالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسةلواقعالمعلمینتقدیرجاء-

ظفار بدرجة مرتفعة بشكل عام، وكذلك لمجاالت القیادة االبتكاریة جمیعھا.

α(مستوىعندإحصائیةداللةذواتفروقتوجدال- واقعحولالمعلمینآراءبین)0.05≥

والمرحلةالخبرة،سنواتلمتغیريتعزىظفارمحافظةفيالمدارسمدیريلدىاالبتكاریةالقیادةممارسة

التعلیمیة.

جاء تقدیر المعلمین لمستوى أدائھم الوظیفي بدرجة مرتفعة.-

α(مستوىعندإحصائیةداللةذواتفروقتوجدال- حولالمعلمینآراءبین)0.05≥

أدائھم الوظیفي تعزى لمتغیري سنوات الخبرة، والمرحلة التعلیمیة.

α(داللةمستوىعندإحصائیًّادالةمتوسطةطردیةعالقةتوجد- ≤ المعلمینآراءبین)0.01

نحو القیادة االبتكاریة لمدیري المدارس وآرائھم نحو أدائھم الوظیفي.

الدراسة:توصیات-7

بناًء على نتائج الدراسة تم التوصل إلى التوصیات اآلتیةـ:

رعایة األفكار االبتكاریة لدى مدراء المدارس ودعمھم عبر تنفیذ أفكارھم وتعمیمھا.-

والحلقاتالعملورشبعقدالتعلیمیةبالمحافظاتوالتعلیمالتربیةمدیریاتاھتمامزیادة-

تؤديإبتكاریةأفكارإلىالوصولخاللھامنیمكنوالتيوالمعلمین،للمدراءالحرةالحواروجلساتالعلمیة

إلى تطویر أسلوب عمل ھذه المدارس.

العملجوانبفيواالبتكارالتطویرعملیاتعلىلإلنفاقمالیةاعتماداتتخصیص-

التربوي، واالھتمام بالمكافآت الفوریة لألعمال االبتكاریة بمدارس المحافظة.

مھارةعلىوتدریبھماالبتكاریة،القیادةلدعمالمعلمینمداركیرفعواأنالمدراءعلى-

الحساسیة نحو المشكالت.



وضع برامج تدریبیة تركز على تدریب مساعدي المدراء والمعلمین على القیادة االبتكاریة.-

الحرص على توظیف البرید اإللكتروني في مجال العمل، خاصة لدى المعلمین.-
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