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ملخص: 
هدفت الدرا�ضة اإىل التعرف اإىل الأمناط القيادية ال�ضائدة لدى امل�ضوؤولني يف مديريات 
الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل، واأثرها على تنمية التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني 
اجلن�ص  هي:  عدة  ملتغريات  وفقًا  املحافظة،  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  العاملني 
املروؤو�ص(.  بها  يعمل  التي  واملديرية  و�ضنوات اخلربة  العلمي  واملوؤهل  الوظيفي  وامل�ضمى 
مروؤو�ضا/ة   )318( الدرا�ضة من  وتكّون جمتمع  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الدرا�ضة  اتبعت 
البيانات  جمع  ولأغرا�ص  اخلليل،  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  يعملون 
والثانية  فقرة،   )40( وتكَونت من  القيادية،  الأمناط  لقيا�ص  الأوىل  ا�ضتبانتان:  اُ�ضتخدمت 
من   )%22( الدرا�ضية  العينة  حجم  وبلغ  اأي�ضًا،  فقرة   )40( من  وتكونت  الإبداعي،  للتفكري 
حجم املجتمع الكلي. وقد بينت نتائج الدرا�ضة اأن الأمناط القيادية ال�ضائدة لدى امل�ضوؤولني 
يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل كانت على الرتتيب: النمط الدميوقراطي، 
يليه النمط الأوتوقراطي، واأخرياً النمط الت�ضيبي، واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اأي�ضًا اإىل اأن درجة 
التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل 
الإبداعي  التفكري  اإح�ضائية يف درجة  كانت متو�ضطة، وتبني عدم وجود فروق ذات دللة 
لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغريات 
)اجلن�ص وامل�ضمى الوظيفي واملوؤهل العلمي و�ضنوات اخلربة واملديرية( ، كما اأ�ضارت النتائج 
اإىل وجود ارتباط �ضعيف ما بني الأمناط القيادية ال�ضائدة لدى امل�ضوؤولني ودرجة التفكري 
الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل. وقد 

خرجت الدرا�ضة بعدد من التو�ضيات. 
الت�ضيبي،  النمط  الأوتوقراطي،  النمط  الدميوقراطي،  النمط  املفتاحية:  الكلمات 

امل�ضوؤولون، املروؤو�ضون، التفكري الإبداعي. 
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Abstract: 

This study aimed at identifying the prevailing leadership styles among 
officials in the directorates of education in Hebron Governorate, and its 
impact on the development of creative thinking among subordinates according 
to several variables; gender, job title, qualification, years of experience, and 
the directorate where a subordinate works. The descriptive analytical method 
was used in this study, and number of population was 318 subordinates work 
in different directorates of education in Hebron. Two questionnaires were 
used for the purpose of collecting data. The first questionnaire was for "styles 
of leadership" consists of 40 statements. The second one was for "creative 
thinking", consists of 40 statements, too. The sample of the study was 22% of 
the whole population. 

Results indicated that the prevailing leaderships among subordinates 
were respectively; the democratic style, autocratic style and permissive style. 
Results also showed that the degree of creative thinking among subordinates 
was medium and showed that there were no significant differences in the 
degree of creative thinking among subordinates due to gender, job title, 
qualification, years of experience and the directorate where a subordinate 
works. 

Results also indicated that there was a weak correlation between 
prevailing leadership styles and creative thinking degree among officials in 
the directorates of education in Hebron Governorate. The study came out 
with several recommendations. 

Keywords: Democratic style, autocratic style, permissive style, officials, 
subordinates, creative thinking.  
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مقدمة: 
هو ع�رض جديد ميكن و�ضفه بع�رض الإبداع واملجتمعات املبدعة، يلفت اإليه الأنظار 
وتت�ضارع خطوات الدول املتقدمة للدخول فيه بعد اأن جتاوز بع�ضها، ما ا�ضطلح على ت�ضميته 
املبدع.  املجتمع  لبناء  الو�ضائل  هذه  ُت�ضّخر  واأخذت  والت�ضال،  املعلومات  تقنية  بع�رض 
والإبداع )البتكار( مفهوم �ضغل املفكرين والعلماء على مر الع�ضور، وخالل العقود اخلم�ضة 
الإبداعية نتيجة الهتمام املتزايد لعلماء  املا�ضية ح�ضل تطور هائل يف فهمنا للظاهرة 
)جروان،  والتجريبية.  العلمية  البحوث  ملنهجية  واإخ�ضاعها  بدرا�ضتها  والباحثني  النف�ص 
املتقدمة  للمجتمعات  ال�ضاغل  ال�ضغل  واملبدعني  باملوهوبني  الهتمام  واأ�ضبح   .  )2002
التي تعمل على رعاية  التعليمية  والربامج  التعليم  املتح�رضة، وظهر ذلك جليًا يف جمال 
اأن لهم �ضيكولوجية  اأهل الإبداع جند  اإن املوهوبني من  الإبداع، وتنميته وحتفيزه، وحيث 
تختلف عن النا�ص العاديني حددها علماء النف�ص يف درا�ضاتهم، فعن�رض الإبداع هو ا�ضتقالل 
العقل، وعدم الن�ضياع ل�ضغوط اجلماعة، اأي القدرة على النف�ضال عن الدرب، معنى هذا اأننا 
نتوقع اأن يواجه الفرد املبدع �ضعوبات غري عادية يف توافقه مع الآخرين، فالفرد املبدع 
يجد نف�ضه اأمام خيارين: اإما اأن يجّمد قدراته وي�ضحي بها، وهذا يقود اإىل ت�ضّدع حقيقي 
ويتعلم  يعرب عنها  اأو  لالنتماء،  وي�ضبع حاجته  اجلماعة،  بقاءه يف  لي�ضمن  ال�ضخ�ضية  يف 
كيف يتعاي�ص مع التوترات التي تنبع من عدم اإ�ضباع حاجته لالنتماء وكونه فرداً لي�ص له 
اأ�ضدقاء و�ضحبة )عزلة اجتماعية( و�رضاعات توافقية معقدة، فالفرد املبدع البتكاري له 
خ�ضائ�ص تختلف متامًا عن الفرد العادي، ومن هذه اخل�ضائ�ص اأن املبدعني اأكرث غرابة يف 
�ضلوكهم، واغرتابا عن املجتمع، وقد اأ�ضار توران�ص )1962( اأن املبدعني واملوهوبني تتميز 
وهي  العاديني،  من  اأقرانهم  مع  م�ضتمر  �رضاع  يف  جعلتهم  خ�ضائ�ص  بثالث  �ضلوكياتهم 
اأنهم اأ�ضحاب نزعة لتوليد اأفكارهم، رغم اأنها تبدو يف نظر الآخرين اأفكاراً �ضخيفة وغريبة، 
كذلك يتعاملون مبفردات لغة غريبة وغري ماألوفة لزمالئهم، اإ�ضافة اإىل اأنهم يتميزون بروح 
الفكاهة واملرح، ما يجعل الآخرين يت�ضككون يف جديتهم، وهذه اخل�ضائ�ص تو�ضح وجه 
الفردية الذي مييز �ضلوكهم ويف�رض عدم اندماجهم مع العاديني من النا�ص، وهذه املعاناة 
تالزمهم منذ ال�ضغر، وعرب مراحل عمرهم وتعليمهم ما يدفع كثري منهم للمجاراة، وهذه اأحد 
معوقات التفكري الإبداعي، اإ�ضافة اإىل اإح�ضا�ضهم املرير بالغرتاب والنبذ من قبل اجلماعة، 
وهذا يعني عدم اإ�ضباع حاجتهم لالنتماء، وهي حاجة نف�ضية ملحة وعدم اإ�ضباعها ي�ضبب 
اإخالل التوازن ال�ضيكولوجي ومن ثم الفكري، ويوؤثر �ضلبًا على ا�ضتجابات الفرد يف املواقف 
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احلياتية وعلى مبادئه واجتاهاته، لذا جند اأن معظم املوهوبني ذوي التفكري الإبداعي لديهم 
دائما حلم يراود كاًل منهم مبوقع يجد فيه له وملا يعتقد الن�ضجام والتقدير وحتقيق الذات، 
وهذا احللم يالزمهم على مدى مراحل العمر، يف املنزل واملدر�ضة والنادي واملجتمع، لذا 
كان لزامًا على برامج رعاية املوهوبني والقائمني عليها الأخذ يف احل�ضبان �ضيكولوجية 
لديه  الإبداع  بتنمية  الهتمام  بكاف  فلي�ص  لالنتماء،  حاجته  وخا�ضة  ومعاناته  املبدع 
وجتاهل حاجته النف�ضية غري امل�ضبعة. لقد اأدى التطور ال�رضيع الذي تعي�ضه الب�رضية اليوم 
التحديات واملتغريات  اإدارة ديناميكية مرنة قادرة على مواجهة  اإىل  ازدياد حاجتها  اإىل 
العاملية املتنوعة من انفتاح العامل، وا�ضتداد حدة املناف�ضة وتنوع املخاطر. ولقد اأ�ضبحت 
من  اأكرث  الإدارية  التنظيمات  اإدارة  يتولون  الذين  اأولئك  يكون  لكي  ملحة  لالإدارة  احلاجة 
جمرد ممار�ضني لل�ضلطة، و اأ�ضبحت التنظيمات الإدارية اأحوج اإىل ما هو اأكرث من اأن تدار، 
اأ�ضبحت  اأن تقاد، لأن العالقات الإن�ضانية ال�ضليمة بني القائد ومروؤو�ضيه  فهي حتتاج اإىل 
األزم من الأوامر لتحقيق ا�ضتجابة املروؤو�ضني، واأقوى من الت�ضالت الروتينية التي يتبعها 
على  وحتفزهم  الآخرين  مب�ضــاعدة  تهتم  القيادة  فاإن  كذلك   ،  )2002 )هواري،  املديرون. 
حتقيق الغايات والروؤى امل�ضرتكـة لهم )Fagiano, 1997( ، وتوؤكد دائمًا على اإحداث التغيري 
امل�ضتمر الذي ي�ضهم يف حتقيق اأهداف املوؤ�ض�ضة. )Sanborn, 1996( . ولعل مو�ضوع القيادة 
من اأكرث املو�ضوعات اإثارة يف عامل الإدارة، فالقيادة الإدارية اأ�ضبحت املعيار الذي يحدد 
كفاءة  اإيل  الأهداف  حتقيق  يف  ف�ضله  اأو  التنظيم  جناح  يعزى  ما  فغالًبا  تنظيم،  اأي  جناح 
قيادته اأو عدم كفاءتها )كنعان، 1995( . فالقيادة الإدارية عبارة عن ن�ضاط اإيجابي يقوم 
به �ضخ�ص بقرار ر�ضمي ي�ضبح من خالله قائداً اإداريًا، تتوافر به �ضمات وخ�ضائ�ص قيادية 
وال�ضتمالة،  التاأثري  بو�ضيلة  وا�ضحة  اأهداف  لتحقيق  العاملني  من  جمموعة  على  لي�رضف 

وا�ضتخدام ال�ضلطة بالقدر املنا�ضب وعند ال�رضورة )مرعي، وياغي، 1991( . 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تعاين املنظمات العامة العديد من امل�ضكالت، ومن اأبرزها عدم توافر املناخ املالئم 
املنهج  اإن  وحيث  الأحيان،  بع�ص  يف  مبا�رضة  ب�ضورة  اإليه  الإ�ضارة  تتم  مل  واإن  لالإبداع، 
الأمناط  على  التعرف  فاإن  امل�ضكالت،  حلل  والرئي�ضة  املهمة  املداخل  اأحد  يعّد  الإبداعي 
املهمة يف عالج  اخلطوات  اأحد  الإبداعي ميثل  التفكري  بتنمية  ال�ضائدة وعالقتها  القيادية 
اأدائها؛ لتكون  بع�ص امل�ضكالت التي تواجه املنظمات العامة، وبالتايل النهو�ص مب�ضتوى 
العوملة.  نحو  التدريجي  التحول  اإىل  الجتاه  ظل  يف  وبخا�ضة  املناف�ضة،  على  قدرة  اأكرث 
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)ال�ضمريي، 2003( ، وميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة من خالل االأ�سئلة االآتية: 
يف . 1 والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  امل�ضوؤولني  لدى  ال�ضائدة  القيادية  الأمناط  ما 

حمافظة اخلليل؟ 
ما درجة التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم . 2

يف حمافظة اخلليل من وجهة نظرهم؟ 
هل تختلف درجة التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية . 3

العلمي،  واملوؤهل  الوظيفي،  وامل�ضمى  اجلن�ص،  باختالف:  اخلليل  حمافظة  يف  والتعليم 
و�ضنوات اخلربة، واملديرية التي يعمل بها املوظف ?

التفكري . 4 درجة  وبني  امل�ضوؤولني  لدى  ال�ضائد  القيادي  النمط  بني  عالقة  توجد  هل 
الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل؟ 

فرضيات الدراسة: 
درجة  ♦ يف   )α≤ 0.05( الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل 
التي  واملديرية  اخلربة،  و�ضنوات  العلمي،  واملوؤهل  الوظيفي،  وامل�ضمى  اجلن�ص،  باختالف: 

يعمل بها املوظف. 
ال�ضائد لدى امل�ضوؤولني ودرجة  ♦ القيادي  النمط  اإح�ضائيًا بني  ل توجد عالقة دالة 

التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل 
 .)α≤ 0.05( عند م�ضتوى الدللة

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�سة التعرف اإىل: 
الأمناط القيادة ال�ضائدة لدى امل�ضوؤولني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة . 1

اخلليل. 
درجة التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف . 2

حمافظة اخلليل. 
يف . 3 العاملني  املروؤو�ضني  لدى  الإبداعي  التفكري  درجة  على  املتغريات  بع�ص  اأثر 

مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل. 



157

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )2( - شباط 

التفكري . 4 ودرجة  امل�ضوؤولني  لدى  ال�ضائد  القيادي  النمط  بني  عالقة  وجود  مدى 
الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل. 

أهمية الدراسة: 
ميكن تلخي�س اأهمية هذه الدرا�سة مبا ياأتي: 

نتائج هذه الدرا�ضة قد تفيد امل�ضوؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�ضطينية . 1
يف معرفة النمط القيادي ال�ضائد لدى امل�ضوؤولني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة 
اخلليل، وكذلك يف معرفة درجة التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني، ويف معرفة مدى وجود 
عالقة بني النمط القيادي ال�ضائد لدى امل�ضوؤولني ودرجة التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني. 

قد ت�ضاعد نتائج هذه الدرا�ضة يف تطوير الإدارات التعليمية من خالل معرفة النمط . 2
القيادي ال�ضائد لدى امل�ضوؤولني يف مديريات الرتبية والتعليم يف اخلليل، وعالقته بدرجة 

التفكري الإبداعي لدى مروؤو�ضيهم. 
هذه الدرا�ضة تعد من الدرا�ضات الأوىل يف فل�ضطني- على حد علم الباحث- التي . 3

تتناول الأمناط القيادية ال�ضائدة لدى امل�ضوؤولني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة 
للمكتبة  اإثراًء  ُي�ضكّل  الإبداعي لدى مروؤو�ضيهم، مما قد  التفكري  اخلليل وعالقة ذلك بدرجة 

الرتبوية باجلديد من الدرا�ضات. 

حدود الدراسة: 
تتحدد حدود هذه الدرا�سة مبا ياأتي: 

احلدود املكانية: اأجريت هذه الدرا�ضة على جميع املوظفني العاملني يف مديريات  -
الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل )مديرية �ضمال اخلليل، مديرية اخلليل، مديرية جنوب 

اخلليل( . 
احلدود الزمنية: اأجريت هذه الدرا�ضة ما بني �ضهري حزيران ومتوز من العام 2012.  -
لدى  - ال�ضائد  القيادي  النمط  معرفة  على  الدرا�ضة  تقت�رض  الب�رضية:  احلدود 

نائب  ق�ضم،  )رئي�ص  وهم  اخلليل  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  امل�ضوؤولني 
مدير تربية، مدير تربية( ، وكذلك معرفة درجة التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني 
يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل )جميع املوظفني دون رئي�ص ق�ضم( من 

وجهة نظر املروؤو�ضني. 
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مصطلحات الدراسة: 
�ضيقوم الباحث بتعريف امل�ضطلحات الواردة يف الدرا�ضة وفقًا للتعريفات الواردة يف 
املراجع العربية والأجنبية، و�ضيتم تعريف بع�ص امل�ضطلحات وفقا خلربات الباحث الذاتية، 

وفيما ياأتي تعريف لبع�س م�سطلحات الدرا�سة: 
القيادة: »القدرة على التاأثري يف اأفعال الأفراد اأو اجلماعات واجتاهاتهم بو�ضائل  ◄

حمددة مثل: املهارة يف التنظيم، والتفوّق يف املعرفة اأو اخلربة، وقوة ال�ضخ�ضية، وب�ضفة 
عامة هي القدرة على حفز الآخرين على التعاون واللتزام؛ لذا عرفها �ضتوجدل 

الهدف  ◄ لإعداد  اجلماعة  اأن�ضطة  يف  التاأثري  »عملية  باأنها:   )Stogdill, 1963(  
واحل�ضول عليه.« )اأبو النيل، 1985( . 

التاأثري يف مروؤو�ضيه، وجعلهم  باأنها: قدرة امل�ضوؤول على  القيادة  الباحث  ويعرف 
يقومون مبا يطلب منهم، وميار�ضون اأعمالهم بدقة وعناية فائقة ا�ضتجابة ملا ميليه عليهم 

امل�ضوؤول، ويف حدود �ضالحياتهم. 
النمط القيادي: هو اأ�ضلوب القائد وطريقته يف ممار�ضة عملية التاأثري يف موظفيه،  ◄

وقد ا�ضتخدمت هذه الدرا�ضة الأمناط القيادية التي �ضنفت على اأ�ضا�ص طريقة ممار�ضة ال�ضلطة 
وهي: )حرمي، 1997(.

اأ�ضا�ص ال�ضتبداد بالراأي، والتع�ضب، أ.  القيادة الأوتوقراطية: »وهي التي تقوم على 
اأعمال  تفا�ضيل  والتدخل يف  الأوامر،  الأعمال عن طريق  الإكراه، وتوجيه  اأ�ضاليب  واتباع 
الآخرين مما ي�ضيع جًوا م�ضحوًنا بامل�ضكالت التي تظهر اآثارها ال�ضلبية مبجرد غياب عن�رض 

اخلوف والت�ضلط.« )حرمي، 1997(.
وتابعيه، 	.  القائد  املتبادل بني  الحرتام  اأ�ضا�ص  على  »وتقوم  الدميقراطية:  القيادة 

واعتبار كل اأفراد املجموعة ذوي اأهمية بالغة يف ت�ضيري املنظمة، وحتقيق اأهدافها، فتتاح 
واتخاذ  ال�ضيا�ضة،  ر�ضم  يف  الفعال  والإ�ضهام  والبتكار،  والتميز  للتفوق  للجميع  الفر�ص 

القرارات، وحتديد الأهداف وتنفيذها«. )اليا�ص، 1984( . 
القيادة الفو�ضوية )الرت�ضلية( : »وتقوم على اأ�ضا�ص عدم التدخل يف جمريات الأمور، ت. 

اأهدافها«.  وحتديد  اأ�ضاليبها،  اإقرار  اأو  املجموعة،  �ضوؤون  ت�ضيري  يف  يذكر  دوًرا  توؤدي  ول 
)كنعان، 1999( . 

القائد  ينتهجها  وممار�ضات  �ضلوكيات  باأنها:  القيادية  االأمناط  الباحث  ويعرف 
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داخل التنظيم الذي يقوده، وجتعله يوؤثر على مروؤو�ضيه، وميكّن املوظفني من حتقيق اأهداف 
التنظيم. 
االإبداع: »هو العملية التي يرتتب عليها ظهور فكرة اأو منتج اأو خدمة جديدة ميكن  ◄

تبنيها من قبل العاملني يف املنظمة، اأو فر�ضها عليهم من قبل اأ�ضحاب القرار، بحيث يرتتب 
عليها اإحداث نوع من التغيري يف بيئة اأو عمليات اأو خمرجات املنظمة«. )هيجان، 1999( . 

التفكري االإبداعي: » عملية عقلية تتميز بال�ضمولية والتعقيد.  وتنطوي على عوامل  ◄
معرفية وانفعالية واأخالقية متداخلة ت�ضكل حالة ذهنية ن�ضطة وفريدة،  وهو �ضلوك هادف 
اإيجاد  اأو مبعزل عن حمتوى معريف ذي قيمة، لأن غايته تتلخ�ص يف  ل يحدث يف فراغ 
حلول اأ�ضيلة مل�ضكالت قائمة يف اأحد حقول املعرفة اأو احلياة الإن�ضانية. وهو بالتايل تفكري 
مت�ضعب اأ�ضيل عادة ما يتحدى ويخرتق مبادئ موجودة وماألوفة ومقبولة«  )العزة،  2000( 

املوجود يف )طاف�ص، 2013( . 
قدراته  ال�ضخ�ص  فيها  ي�ضتخدم  التي  العملية  باأنه:  الإبداعي  التفكري  الباحث  ويعرف 
وطاقاته العقلية كافة من اأجل اإيجاد فكرة اأو منتج اأو خدمة جديدة وفريدة تت�ضم باجلمال، 
اأ�ضيلة مل�ضكالت قائمة يف  وهو تفكري خارج عن العادة ويتحدى املاألوف، لإيجاد حلول 

اأحد حقول املعرفة. 

متغريات الدراسة: 

اأوال: املتغريات امل�ستقلة:  ♦
اجلن�ص، وله م�ضتويان )ذكر، واأنثى( .  -
الوظيفة ولها اأربعة م�ضتويات )م�رضف تربوي، وموظف اإداري، و�ضائق، واآذن( .  -
املوؤهل العلمي وله اأربعة م�ضتويات )دون التوجيهي، ودبلوم متو�ضط، وبكالوريو�ص،  -

وماج�ضتري فاأكرث( . 
اأقل من 10  - اإىل  )اأقل من 5 �ضنوات، ومن 5  �ضنوات اخلربة ولها ثالثة م�ضتويات 

�ضنوات، ومن 10 �ضنوات فاأكرث( . 
�ضمال اخلليل، ومديرية اخلليل، ومديرية  - املديرية ولها ثالثة م�ضتويات )مديرية 

جنوب اخلليل( . 
ثانياً: املتغري التابع:  ♦

» تنمية التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني«
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األدب الرتبوي والدراسات السابقة:

األدب الرتبوي: 

تعريف القيادة: 

اإىل  الختالف  هذا  ويعود  للقيادة،  حمدد  تعريف  حول  الكّتاب  بني  اإجماع  يوجد  ل 
اختالف املدار�ص والثقافات. يّعرف اأوردي تيد القيادة باأنها: “ الن�ضاط الذي ميار�ضه �ضخ�ص 
 .)Ordway, 1965( .»للتاأثري يف النا�ص، وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون يف حتقيقه
ويعّرف فيفرن وبري�ص القيادة باأنها: “ نوع من الروح املعنوية وامل�ضوؤولية التي تتج�ضد 
يف املدير، والتي تعمل على توحيد جهود مروؤو�ضيه لتحقيق الأهداف املطلوبة، والتي تتجاوز 
باأنها:  يعرفها جوملباو�ضكي  بينما   .  )Pfiffner & Presthus, 1967( الآنية«.  م�ضاحلهم 

 .)Golembiewsky, 1961( .”القدرة القومية للتاأثري يف النا�ص يف النواحي املرغوبة”
ويف �ضوء التعريفات ال�ضابقة التي ُعر�ضت ملفهوم القيادة، فاإنه ميكننا اأن ن�ضتخل�ص 

ثالثة �رضوط اأ�ضا�ضية لبد من توافرها لوجود القيادة وهي: 
وجود جماعة من الأفراد. أ. 
وجود فرد من بني اأفراد اجلماعة ي�ضتطيع اأن يوؤثر يف اأفرادها لتحقيق اأهدافها. 	. 
تن�ضيق و توجيه جهود هذه اجلماعة نحو حتقيق الأهداف امل�ضرتكة املن�ضودة. ت. 

القيادة اإلدارية: 

القيادة االإدارية هي: »ن�ضاط اإيجابي يقوم به �ضخ�ص بقرار ر�ضمي، تتوافر فيه �ضمات 
اأهداف وا�ضحة بو�ضاطة  العاملني لتحقيق  وخ�ضائ�ص قيادية؛ لي�رضف على جمموعة من 
وياغي،  )مرعي،  ال�رضورة«  وعند  املنا�ضب  بالقدر  ال�ضلطة  وا�ضتخدام  وال�ضتمالة  التاأثري 
اأن هناك نوعًا من القادة الإداريني يطلق عليهم ا�ضم قادة التغيري احلقيقي  1991( . كما 
)Real chang Leaders( ، وهم قادرون على اإحداث تغيري يف �ضلوك العاملني ومهاراتهم 
اأداء  خا�ضة يف اخلطوط الأمامية، ويوؤمنون اأن مكافاأتهم اخلا�ضة تكمن يف رفع م�ضتوى 
 . )Kazenbach, 1996( :املنظمة والعاملني فيها، ويحملون جمموعة من اخل�ضائ�ص، هي

ي�ضّكلون حلقة و�ضل قوية بني واقع ال�ضوق، و بني طموحات الإدارة العليا والعاملني. . 1
يحدثون تغرياً من اأ�ضفل اإىل اأعلى ومن اأعلى اإىل اأ�ضفل، اأي يوؤثرون يف �ضلوك جميع . 2

العاملني يف املنظمة. 
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يطّورون و�ضائل وطرق متعددة حلل امل�ضكالت ح�ضب احلاجة والظروف، ويجعلون . 3
م�ضتوى الأداء مقيا�ضا ًلهم يف كل مرة. 

يغريون اأمناطهم القيادية ح�ضب احلاجة واملواقف التي يتطلبها العمل. . 4
يت�ضح مما �ضبق اأن املدير الفعال هو املدير القائد الذي لديه القدرة على احللم، اأي . 5

لديه روؤية اأو ت�ضوّر ملا �ضيكون عليه م�ضتقبل املنظمة، ولديه يف الوقت نف�ضه القدرة على 
ترجمة هذا احللم وتنفيذه اإىل واقع. فاملدير ي�ضع ا�ضرتاتيجية للو�ضول اإىل اأهداف حمددة، 
الأهداف  هذه  لتبني  ودفعهم  الآخرين.  على  التاأثري  يف  القدرة  لديه  تكون  اأن  بد  ل  ولكن 
لينفذوا ال�ضرتاتيجية. وحتى يكون املدير قائداً يجب اأن تكون لديه ثقة كافية بنف�ضه، واأن 
يكون ماهراً، واأن يتمتع بال�رضعة واحلزم يف الختيار من بني القرارات البديلة، وبالتايل 
فمن املمكن لأي مدير اأن يكون قائداً اإذا توافرت لديه املهارات املطلوبة، واأح�ضن تطويرها 
اإىل درجة  الو�ضول  الأفراد يف مدى  اأن هناك فروقًا بني  العتبار  اآخذين يف  وا�ضتغاللها، 

القيادة. 

أساليب القيادة وأمناطها: 

القيادة له طبيعة وخ�ضائ�ص متيزه عن الأمناط الأخرى  اأمناط  اأو منط من  كل نوع 
وبالتايل فلكل مدير طريقة مميزة يف الإدارة. كذلك لكل مدير مفهوم خا�ص لالأهداف والوقت 
وال�ضلطة والعالقات والتحفيز، وهناك �ضفات �ضخ�ضية ودرجة من الفعالية، وبع�ضهم فّعال 
اأكرث فعالية، حتى اهتمام  حتت ظروف معينة، والبع�ص الآخر غري فّعال، وبع�ضهم الآخر 
القائد بالعمل قد يبدو متدرجا مب�ضتويات خمتلفة، ويكون الهتمام باأحدها على ح�ضاب 

الآخر، مما يخلق متييزاً يف الأمناط القيادية. 
نتناول  اأن  الإدارة  نظر  وجهة  من  ويهمنا  القادة،  لت�ضنيف  طريقة  من  اأكرث  وهناك 
ت�ضنيف القادة من حيث طريقة ممار�ضة ال�ضلطة يف املنظمات التي يعملون بها. فمنهم من 

ي�سنفها على: 
اأ�ضا�ص املفهوم ال�ضائد لل�ضلطة والعالقة ال�ضائدة بني الرئي�ص و املروؤو�ص. . 1
اأ�ضا�ص م�ضادر ال�ضلطة. . 2

وميكن التمييز بني ثالثة اأنواع من القادة: 
اأوًل: القائد الأوتوقراطي الذي يركز جميع ال�ضلطات يف يده. 

ثانيًا: القائد الدميقراطي الذي مييل اإىل تفوي�ص بع�ص �ضلطاته اإىل مروؤو�ضيه. 
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ثالثًا: القائد الفو�ضوي املت�ضاهل اأو الرت�ضلي: الذي مييل اإىل الحتفاظ بال�ضلطة يف يده 
ول يحب اأن ي�ضدر قرارا ً م�ضتقاًل بنف�ضه. )احمد، 1997( . 

ويعدرّ النمط الدميقراطي من اأف�سل االأمناط القيادية وذلك لالأ�سباب االآتية: 
يفّو�ص بع�ص ال�ضلطات الإدارية للمروؤو�ضني وي�ضاورهم وهذا برفع الروح املعنوية . 1

لديهم ويحقق التاآلف والندماج بني املروؤو�ضني. )ن�ضوان، 1992( . 
يفهم م�ضاعر املروؤو�ضني وم�ضكالتهم ويعمل على معاجلتها ب�ضورة اأف�ضل. )عد�ص، . 2

 . )1986
م�ضتوى . 3 رفع  على  ويعمل  للمروؤو�ضني،  م�ضايقة  فيه  كان  اإذا  قراره  عن  يرتاجع 

اأدائهم. )اخلطيب، واآخرون، 1996( . 
عن . 4 فرد  كل  ويتخلى  متعاونني،  اجلميع  يعمل  حيث  العاملني  بني  اجلهود  ق  ين�ضِّ

اأنانيته يف �ضبيل اإجناح العمل. 
تكافوؤ ال�ضلطة مع امل�ضوؤولية، ويكون ذلك بتفوي�ص ال�ضلطة للعاملني مع ما يتنا�ضب . 5

مع تلك امل�ضوؤوليات. 
اأمام . 6 عقبة  ت�ضكل  لئال  تت�ضارب،  اأو  تتداخل  ل  بحيث  الواجبات  و  الأعمال  يحدد 

العمل اأو الإنتاج. )قراقزة، 1987( . 

اإلبداع: 

القدرة  يق�ضد بالإبداع  الإبداع،  فبع�ضهم  مفهوم  حول  العلماء  اآراء  تباينت  لقد 
يق�ضد  بينما  الوجود.  اإىل حيز  واإخراجه  مبتكر متاما  اأو  �ضيء جديد  على خلق   )Ability(
اآخرون العمليات )process( وخ�ضو�ضا ال�ضيكولوجية منها،  والتي يتم بها ابتكار ال�ضيء 
اجلديد ذي القيمة العالية، يف حني ينظر فريق ثالث اإىل الإبداع يف حدود العمل الإبداعي 
ذاته، اأو املح�ضلة اأو الناجت الذي ين�ضاأ عن القدرة على الإبداع وعن العملية الإبداعية التي 
توؤدي يف اآخر الأمر اإىل اإجناز العمل الإبداعي وحتقيقه. )جامعة القد�ص، 1997( نقاًل عن 
)طاف�ص، 2013( . ول ميكن اأن يكون الإن�ضان مبدعًا اإل اإذا كان قادراً على التفكري الإبداعي 
 . اأ�ضيلة تت�ضم باجلدة واملرونة(  اأو حلول  )القدرة على اكت�ضاف عالقات جديدة  بامتالكه 

)�ضماحة واآخرون،  1992( نقاًل عن )طاف�ص، 2013( . 

مراحل التفكري اإلبداعي: 

مراحل  اأربع  خالل  تتم  االإبداعي  التفكري  عملية  اأن  الباحثني  بع�س  يرى   
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 : متتالية هي )طاف�س، 2013( 
مرحلة التح�ضري اأو الإعداد )Preparation( : وهي اخللفية ال�ضاملة واملتعمقة يف . 1

املو�ضوع الذي يبـدع فيه الفرد. 
مرحلة الحت�ضان )Incubation( : وهي فرتة زمنية يحتاجها املتعلم ليعمل فيها . 2

اإىل  الو�ضول  يوؤخر  قد  الذي  احل�ضو  من  لديه  املتوافرة  واخلربات  املعلومات  بتنقية  فكره، 
احلل املن�ضود. 

مرحلة الإ�رضاق )Illumination(: وهي حلظة خما�ص الفكرة حيث يوم�ص احلل،  وتولد . 3
الفكرة اجلديدة يف ذهن املتعلم، وتنك�ضف احلجب. 

الأ�ضيلة . 4 النتائج  على  احل�ضول  مرحلة  وهي   :  )Verification( مرحلة التحقيق 
املفيدة وامُلر�ضية، وفيها يقوم املتعلم باختبار احلل الذي تو�ضل اإليه ليتاأكد من �ضالحيته 

ودقته. 

اجلوانب األساسية املكونة للظاهرة اإلبداعية النفسية: 

ويقا�ص أ.  البيئة،  مع  الإن�ضان  تفاعل  جوانب  اأحد  الإنتاج  يعد  االإبداعي:  االإنتاج 
الإبداع يف اأحد جوانبه بكمية الإنتاج و�ضوره، لذلك تتحدد درجة الإبداع بكمية الإنتاج، 
بالإنتاج  يقوم  �ضخ�ص  املبدع  الفرد  اأن  )األربت و�ضامنينت، 1993(  يرى  ويف هذا املجال 
ملدة طويلة من الزمن ولعدد كبري من الأعمال التي يكون لها تاأثريها الوا�ضح على تفكري 
الآخرين. كما يعتقد تور ان�ص اأن الأطفال اأكرث اإبداعًا من الرا�ضدين، واأن اأكرث �ضنوات الطفل 
اإبداعًا هي �ضنوات ما قبل املدر�ضة وال�ضفوف الأ�ضا�ضية الثالث الأوىل. وتخّف هذه القدرات 
بعد زيادة متطلبات املدر�ضة الأ�ضا�ضية، اإذ اإن املدر�ضة بجدولها اجلامد، وح�ض�ضها املحددة 
ذلك  كل  لالأطفال،  تقدم  التي  املواد  بع�ص  اأهمية  وبعدم  الرا�ضدون،  ي�ضعه  وبهدف  بزمن 
الرا�ضدين  اإنتاج  حتديد  وميكن  الأطفال.  لدى  الإبداعية  القدرات  ظهور  من  يحد  اأن  ميكن 
على  الإبداع  مقيا�ص  اعتمد  وقد  خمرتعات.  اأو  كتابات  اأو  اأداء  من  يظهرون  مبا  الإبداعي 
الذين  الكتاب  لذلك يعد بع�ص  له،  الزمني  الرا�ضد واملدى  الذي حققه  الإنتاج  اأ�ضا�ص كمية 
املخرتعني  وكذلك  الأدب،  يف  ظهر  كما  مبدعني  اأعمارهم  من  طويلة  لفرتة  اإنتاجهم  غزر 
الذين ت�ضجل براءات اخرتاع يعرتف بها اأ�ضحاب الخت�ضا�ص، واأ�ضاف بع�ضهم مدى ظهور 
اأ�ضا�ضًا لقيا�ص درجة الإبداع. )جامعة القد�ص  باكورة الأعمال الإبداعية يف مراحل احلياة 

املفتوحة، 2002( . 
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العملية االإبداعية: اإن العملية الإبداعية عملية معرفية ذهنية، وقد اُعتربت عملية 	. 
معرفية للمربرات الآتية: 

يكون املبدع يف هذه العملية ن�ضطًا وحيويًا وفاعاًل.  -
يقوم املبدع بدور املنظم للخربات واملعلومات املتوافرة لديه �ضابقًا، وذلك لكي  -

ي�ضتجيب ملتطلبات املوقف اجلديد، اأو الو�ضول اإىل احلل اجلديد. 
اإن الأ�ضالة، واملرونة، واحل�ضا�ضية جتاه امل�ضكالت، والو�ضول اإىل اإدراك التفا�ضيل،  -

وهي مكونات عملية الإبداع وتتطلب ن�ضاطًا ذهنيًا معرفيًا. 
التجميعي  - التفكري  نوع  من  هو  الإبداعي  التفكري  يتطلبه  الذي  الراقي  التفكري  اإن 

والتفريقي والتقوميي ويتطلب خربات ومواد معرفية هامة ومنظمة، وهذا يعطي اأهمية لدور 
اأو  اجلديد،  احلل  اإىل  للو�ضول  خمتلفة  عمليات  تنظيم  تتطلب  والتي  خزنت،  التي  اخلربات 

الفكرة اجلديدة اأو الو�ضول اإىل بدائل جديدة. )قطامي، 1990( . 
ال�سخ�س املبدع: اإن اختالف النظرة لل�ضخ�ص املبدع عرب مراحل احلياة هي التي ت. 

الأدائية،  اجلوانب  على  يركز  فبع�ضهم  خمتلفة،  و�ضفاتهم  للمبدعني  العلماء  نظرة  جعلت 
التي  ال�ضورة  الختالفات يف  اأثرت هذه  وقد  الذهنية،  اجلوانب  يركز على  الآخر  وبع�ضهم 
خ�ضائ�ص  من  العديد   )1987 )زيتون،  اأورد  وقد  املبدع،  ال�ضخ�ص  عن  ت�ضويرها  ميكن 

ال�ضخ�ص املبدع، منها: 
يت�ضف املبدع باأنه حيوي ون�ضط وفعال، ويتفاعل مع متغريات البيئة بطريقة خمتلفة 
تفكري  وي�ضتغرب  كبرية،  ثقة  بقدراته  ويثق  بنف�ضه،  املبدع  ويعتد  الآخرين،  تفاعالت  عن 
الآخرين يف تف�ضري اأدائه واأعماله، ويتجنب التعامل مع الأ�ضياء العادية، ولكن لديه القدرة 
ويت�ضامح  امل�ضايقات،  ويتحمل  ومفهومة،  �ضهلة  بطريقة  والأفكار  الأ�ضياء  �ضياغة  على 
ولديه  بها،  املخاطرة ل�ضتمتاعه  ويقدم على مواقف  ال�ضعوبات،  املنازعات، ويجابه  مع 
القدرة على ال�ضيطرة، ومييل اإليها اإذا ما توافرت الظروف املنا�ضبة، ويختلف عن الآخرين 
يف �ضلوكه يف املواقف التي يواجهها، ويحب اأن يغري يف البيئة ومييل اإىل احلركة، ومييل اإىل 
العزلة اأحيانًا، وتدين قيمة العالقات الجتماعية لديه، ولديه �رضعة بداهة يف حل املواقف 
وامل�ضكالت التي يواجهها دون اأن ت�ضتغرق وقتًا طوياًل، كما يتميز بال�ضتقالل عن الآخرين 
والبيئة، ويف�ضل التعامل مع املواقف املت�ضابكة واملعقدة؛ لأن ذلك يعطيه الفر�ضة لإظهار 

موقف جديد وحل جديد مغاير ملا تو�ضل اإليه الآخرون. 
ال�ضتطالع،  حب  من  عالية  درجة  لديه  اأن  اأي�ضًا:  املبدع  ال�ضخ�ص  خ�ضائ�ص  ومن 
وينظر لالأ�ضياء بطريقة خمتلفة، ومن اأوجه وزوايا خمتلفة، ومييل لإعطاء تخمينات حد�ضية 
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دون اعتبار للمقدمات، و�رضعة اإقامته للعالقات التي يرغب فيها ولعوامل هو يدخلها يف 
والتفرد،  كالإجناز  داخلية،  بدوافع  حمكوم  لأنه  لالإحباط،  جداً  مقاوم  اأنه  كما  الق�ضية، 
والنتقال من موقف لآخر �ضعيًا نحو اجلدة والإكمال اأو الإغالق، ويكلف نف�ضه فوق طاقتها، 
ويتحمل الأعباء ويت�ضف بالقدرة على التحمل واملعاناة اأكرث من الأفراد العاديني. )بلقي�ص، 

ومرعي، 1982( . 
تكرار 	.  اأن  مفاده  افرتا�ص  اإىل  الإبداعي  املوقف  فكرة  ت�ضتند  االإبداعي:  املوقف 

املواقف الإبداعية وتعددها ي�ضهم باإطالق �ضفة املبدع على الفرد، ويفرت�ص كذلك اأن الفرد 
ترتبط  الإبداعية  واأن  اأخرى.  مواقف  يف  عاديًا  �ضلوكًا  ويظهر  موقف  يف  مبدعًا  يكون  قد 
غري  بطريقة  م�ضكلة  حل  يف  ممثاًل  خمتلفًا  اأداء  واأظهر  الفرد  معه  تفاعل  الذي  باملوقف 
ماألوفة، اأو الو�ضول اإىل حل جديد، اأو اكت�ضاف �ضيء جديد بالن�ضبة للفرد اأو املجتمع الذي 

يعي�ص فيه )جامعة القد�ص املفتوحة، 2002( . 

الدراسات السابقة: 

أوالً - الدراسات اليت تناولت األمناط القيادية: 

أ- الدراسات العربية: 

يف  املدراء  لدى  ال�ضائد  القيادي  »النمط  بعنوان   )2007( واخلطيب  الفرا  درا�ضة 
الوزارات الفل�ضطينية يف حمافظات غزة«. 

اإىل التعرف اإىل النمط القيادي ال�ضائد لدى املدير يف وزارات ال�ضلطة  هدفت الدرا�ضة 
الوطنية الفل�ضطينية يف حمافظات غزة، والتعرف اإىل درجة الختالف يف الأمناط القيادية 
وعدد  الوظيفي  وامل�ضمى  العلمي  واملوؤهل  واخلربة  اجلن�ص  البحث:  متغريات  باختالف 
الوطنية  ال�ضلطة  بوزارات  املوظفني  راأي  ا�ضتطالع  مت  البحث  بهذا  وللقيام  املروؤو�ضني. 
الفل�ضطينية يف قطاع غزة، ممن يحملون امل�ضمى الوظيفي رئي�ص ق�ضم، نائب مدير ومدير 
لكونهم �رضكاء يف عملية �ضناعة القرار. وقد مت ذلك من خالل ا�ضتبانة اأعدت لهذا الغر�ص. 
وقد دلت النتائج على تفوق النمط الدميقراطي على باقي الأمناط القيادية لدى املديرين 
بع�ص  يف  اإيجابيا  اختالفا  النتائج  اأظهرت  كما  الفل�ضطينية،  الوطنية  ال�ضلطة  وزارات  يف 
الدوائر  مديري  اأن  كما  العالية،  اخلربة  ولأ�ضحاب  الذكور  ل�ضالح  الإدارية  املمار�ضات 
الإدارية  القيادة  اأظهرت  اأكرث من غريهم، كما  القرارات  اتخاذ  بتقدير وم�ضاركة يف  حظوا 
الدميقراطية متيزا ل�ضالح املروؤو�ضني الذين يقع حتت م�ضوؤوليتهم عدد كبري من املوظفني. 
املمار�ضات  وبع�ص  الدميقراطي  النمط  اإيجابية بني  على وجود عالقة  النتائج  دلت  كذلك 
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الإدارية وهي البعد عن املركزية وامل�ضاركة يف اتخاذ القرارات والهتمام بالعمل واملوظف. 
الأداء  م�ضتوى  حت�ضني  �ضاأنها  من  التي  التو�ضيات  من  جمموعة  اإىل  البحث  خل�ص  واأخريا 
من  تتمكن  كي  ودعمها،  الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة  بوزارات  الإدارية  والقيادة  الإداري 

حتقيق الأهداف املنوطة بها باأق�ضى كفاءة ممكنة. 
الثانوية  املدار�ص  ملديري  القيادية  »الأمناط  بعنوان   )2008( عيا�رضة  درا�ضة 

وعالقتها بدافعية املعلمني نحو مهنتهم كمعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن«. 
الثانوية  املدار�ص  القيادية ملديري  الأمناط  بني  العالقة  معرفة  اإىل  الدرا�ضة   هدفت 
الأردن،  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  كمعلمني  مهنتهم  نحو  املعلمني  ودافعية  العامة 
الع�ضوائية  العينة  بطريقة  اختريوا  ومعلمة  معلمًا   )1441( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت  وقد 
الطبقية. وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن هناك ارتباطًا بني النمط القيادي املتبع من قبل 
املعلمني  دافعية  م�ضتوى  وبني  الأردن،  يف  احلكومية  الثانوية  املدار�ص  ومديرات  مديري 
نحو مهنتهم، واأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية على جمالت الأمناط القيادية تعزى 
ملتغري املوؤهل العلمي، بينما توجد فروق تعزى ملتغري اجلن�ص ول�ضالح الذكور، كما خل�ضت 

اإىل جمموعة من التو�ضيات. 
ال�ضائدة لدى مديري املدار�ص  القيادية  بعنوان »الأمناط   )2012( العجارمة  درا�ضة 
العا�ضمة  التعليم من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة  اخلا�ضة وعالقتها مب�ضتوى جودة 

عمان«. 
 هدفت الدرا�ضة اإىل التعرف اإىل الأمناط القيادية ال�ضائدة لدى مديري املدار�ص اخلا�ضة 
عمان،  العا�ضمة  حمافظة  يف  املعلمني  نظر  وجهة  من  التعليم  جودة  مب�ضتوى  وعالقتها 
وتكون جمتمع الدرا�ضة من جميع معلمي املدار�ص اخلا�ضة التابعة ملديرية الرتبية والتعليم 
اخلا�ص يف حمافظة العا�ضمة عمان حيث بلغ عددهم )14047( معلمًا ومعلمًة، اختريت 
عينة ع�ضوائية طبقية بواقع )500( معلم ومعلمة. ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة ا�ضتخدم الباحث 
اأداتني، الأوىل لقيا�ص الأمناط القيادية، والثانية لقيا�ص م�ضتوى جودة التعليم، وقد اأ�ضارت 
عمان  حمافظة  يف  اخلا�ضة  املدار�ص  مديري  ممار�ضة  درجة  اأن   )1( اإىل:  الدرا�ضة  نتائج 
النط  يليه  الدميوقراطي،  النمط  الأوىل  القيادية كانت متو�ضطة، وجاء يف املرتبة  لالأمناط 
العا�ضمة  التابعة ملحافظة  اخلا�ضة  املدار�ص  التعليم يف  م�ضتوى جودة  اإن   )2( املت�ضيب. 
اخلا�ضة  املدار�ص  يف  التعليم  جودة  م�ضتوى  اأن   )3( متو�ضطة.  املعلمني  نظر  وجهة  من 
التابعة ملحافظة العا�ضمة من وجهة نظر املعلمني لفقرات م�ضتوى الكفاية كان مرتفعًا، 
اإح�ضائية  اإيجابية ذات دللة  . وجود عالقة  الفاعلية. )4(  ويليه الأمان ثم امل�ضداقية ثم 
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حمافظة  يف  اخلا�ضة  املدار�ص  يف  التعليم  جودة  وم�ضتوى  ال�ضائدة  القيادية  الأمناط  بني 
اإح�ضائية  دللة  ذات  اإيجابية  عالقة  وجود  عدم   )5( امل�ضتويات.  جميع  وعلى  العا�ضمة، 
على مقيا�ص الأمناط القيادية ال�ضائدة لدى مديري املدار�ص اخلا�ضة تبعًا للجن�ص واملوؤهل 
القيادية  الأمناط  مقيا�ص  على  اإح�ضائية  دللة  ذات  اإيجابية  عالقة  وجود   )6( العلمي. 
ال�ضائدة لدى مديري املدار�ص اخلا�ضة تبعا ملتغري �ضنوات اخلربة، ول�ضالح فئة )5 �ضنوات 
فما دون( للنمط الوتوقراطي، ول�ضالح فئة )10 �ضنوات فاأكرث( للنمط املت�ضيب، ول�ضالح 
فئة )5 �ضنوات فما دون( يف الدرجة الكلية لالأمناط القيادية. وقد خرجت الدرا�ضة بعدد من 

التو�ضيات. 

ب - الدراسات األجنبية:

والر�ضا  الأكادمييني  للروؤ�ضاء  القيادى  »النمط  بعنوان   Wippy )2001(  درا�ضة
 .»)Guman( الوظيفي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص بجامعة

هدفت الدرا�ضة اإىل التعرف اإىل النمط القيادى للروؤ�ضاء الأكادمييني والر�ضا الوظيفي 
لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص بجامعة )Guman( ، واتبعت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي، وتكونت 
الباحث ال�ضتبانة لأغرا�ص جمع  الدرا�ضة من )150( ع�ضو هيئة تدري�ص. وا�ضتخدم  عينة 
اأن �ضلطة الرئي�ص  البيانات. وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل جمموعة من النتائج من اأهمها: )1( 
كانت �ضعيفة يف حني كانت املهام وا�ضحة. )2( وجود ر�ضا وظيفي داخلي عال. )3( اأن 

النمط الدميقراطي يزيد من الر�ضا الوظيفي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص. 
منط  عن  والر�ضا  القيادي  ال�ضلوك  بني  »العالقة  بعنوان   ،Teska )2003(  درا�ضة

الت�ضال لدى املدراء«. 
الت�ضال،  منط  عن  والر�ضا  القيادي  ال�ضلوك  بني  العالقة  فح�ص  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
والذين  الإداري  العمل  العينة من مديري )ديرتويت( ذوي اخلربة يف  الباحث  اختار  حيث 
ترتاوح اأعمارهم بني )51- 60( عاًما. وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن اأ�ضاليب وا�ضرتاتيجيات 
الت�ضال امل�ضتخدمة تعك�ص ال�ضخ�ضية الفردية، وكذلك تعك�ص املناخ التعليمي الذي يقوده 
الإ�ضغاء برتكيز  الفعال يركز على قدرة  اأن منط الت�ضال  التاأكيد على  اإىل  اإ�ضافة  املدير، 
الآخرين، وكذلك ال�ضدق والأمانة يف الت�ضال يعّدان من العوامل احلا�ضمة الهامة يف تقرير 

مدى فعاليته. 
ال�ضعور بالر�ضا عند الأفراد  درا�ضة  )Ulloa & Julie )2003، بعنوان »العالقة بني 

والأ�ضلوب القيادي ملديري كليات املجتمع يف ولية فلوريدا«. 
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هدفت اإىل فح�ص العالقة بني ال�ضعور بالر�ضا عند الأفراد والأ�ضلوب القيادي ملديري 
الأفراد  ر�ضا  م�ضتوى   )1( الدرا�ضة:  هذه  فح�ضت  حيث  فلوريدا،  ولية  يف  املجتمع  كليات 
عن منط الت�ضال ال�ضائد يف املدر�ضة )2( العالقة بني النمط القيادي ومنط الت�ضال. )3( 
درجة   .4 فيها.  ال�ضائد  الت�ضال  منط  يف  لالختالف  تبًعا  املوؤ�ض�ضي  املناخ  يف  الختالف 
اإدراك الأفراد لنمط الت�ضال يف الكلية )املوؤ�ض�ضة الرتبوية. وقد ك�ضفت نتائج الدرا�ضة وجود 
التباين بني  اأظهر حتليل  الأفراد، كما  �ضلة قوية بني منط الت�ضال وال�ضعور بالر�ضا عند 
املتغريات اأن هناك اختالفًا يف درجة الر�ضا بكليات املجتمع املختلفة تبعًا لنمط الت�ضال 

املتبع فيها، علًما باأن اإدراك منط القيادة كان مت�ضابًها عند جميع الأفراد. 

ثانياً - الدراسات اليت تناولت التفكري اإلبداعي: 

أ - الدراسات العربية:

درا�ضة ال�سمريي )2003( ، بعنوان »العوامل املوؤثرة على الإبداع يف املنظمات العامة: 
درا�ضة ميدانية على املنظمات العامة يف حمافظة جدة«. 

هدفت الدرا�ضة اإىل حماولة التعرف اإىل العوامل املوؤثرة �ضلبًا على الإبداع يف املنظمات 
مت ا�ضتبانة للتعرف اإىل اآراء اأفراد عينة الدرا�ضة البالغ عددهم )343( فرداً  العامة. وقد �ضمَّ
من املوظفني العاملني يف حمافظة جده، وقد اُ�ضتخدم املنهج الو�ضفي التحليلي ملناق�ضة 

ا�ضتجابات اأفراد العينة حول ت�ضاوؤلت الدرا�ضة، وقد مت التو�ضل اإىل النتائج الآتية: 
وعدم  لالأفراد،  الالزمة  املعلومات  توافر  وعدم  التغيري،  مقاومة  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت 
يف  الإبداع  على  املوؤثرة  العوامل  من  تعّد  الف�ضل  من  واخلوف  املنظمة،  اأهداف  و�ضوح 
املنظمات مو�ضع الدرا�ضة. واأظهرت الدرا�ضة اأن غياب الدوافع الداخلية لالإبداع لدى الأفراد، 
وفقدان روح العمل اجلماعي ل تعّد من العوامل املوؤثرة على الإبداع يف املنظمات مو�ضع 

الدرا�ضة. وقد خرجت الدرا�ضة بعدد من التو�ضيات. 
درا�ضة �سبان )2006( . بعنوان »العالقة بني النتماء والتفكري الإبداعي )البتكاري( 

لدى املوهوبات ذوات التفكري الإبداعي )البتكاري( من املراهقات «. 
هدفت الدرا�ضة اإىل التعرف اإىل نوعية العالقة بني النتماء والتفكري الإبداعي. وكذلك 
و�ضع برنامج لإك�ضاب مهارة احل�ضا�ضية للم�ضكالت والوقوف على مدى فاعلية هذا الربنامج 

يف رفع درجة النتماء لدى املوهوبات. وقد اأظهرت نتائج الدرا�ضة الآتي: 
األبتكاري  - الإبداعي  والتفكري  النتماء  البحث  متغريي  بني  �ضلبية  عالقة  توجد 

فقد بلغ معامل الرتباط )83%( عند م�ضتوى دللة )0. 01.( . )2( توجد فروق ذات دللة 
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اإح�ضائية بني مرتفعي ومنخف�ضي التفكري األبتكاري ومتغريي النتماء ل�ضالح املجموعة 
الثانية عند م�ضتوى الدللة 0. 05. 

يف  - والبعدي  القبلي  القيا�ضني  بني   01  .0 عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
متغري النتماء اإىل للربنامج املقرتح ل�ضالح القيا�ص البعدي. 

درا�ضة الع�ساف )2013( بعنوان »اتجاهات معلمي الدرا�ضات الجتماعية نحو تنمية 
�ضا�ضية العليا يف مديرية تربية عمان الثالثة«.  بداعي لدى طلبة املرحلة الأ مهارات التفكير الإ
هدفت الدرا�ضة اإىل معرفة اتجاهات معلمي الدرا�ضات الجتماعية نحو تنميـة مهـارات 
الثالثـة،  عمـان  تربيـة  مديرية  يف  العليا  �ضا�ضية  الأ املرحلة  طلبة  لدى  بداعي  الإ التفكير 
واختيرت عينة ع�ضوائية مكونة من )133(  العلمي واخلبرة.  هل  املوؤ بمتغيرات:  وعالقتـه 
هي:  مجالت،  ثالثة  على  موزعة  فقرة   )45( من  الدرا�ضة  اأداة  وتكونت  ومعلمـة،  معلما 
الك�ضف  بداعي واتجاهات املعلمين نحو  الإ التفكير  اتجاهات املعلمين نحو تنمية قدرات 
وتبنيه.  بداع  الإ ت�ضجيع  نحو  املعلمين  واتجاهات  وتحديدها،  بداعية  الإ املهارات  عن 
لدى  بداعي  الإ التفكير  مهارات  تنمية  نحو  املعلمين  اتجاهات  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت 
تنمية  نحو  املعلمـين  اتجاهات  اإح�ضائية يف  ذات دللة  اإيجابية، مع وجود فروق  الطلبة 
هل العلمي، ول�ضالح حملة �ضهادة  بداعي لدى الطلبة تعزى ملتغير املوؤ مهارات التفكير الإ
الدرا�ضات العليا، وعدم وجود فروق ذات دلله اإح�ضائية يف اتجاهات املعلمين نحو تنمية 
بداعي لدى الطلبة تعزى ملتغير اخلبرة )�ضنوات اخلدمة( ، ويف �ضوء  التفكير الإ مهـارات 

النتائج قدم الباحث عدداً من التو�ضيات. 

ب - الدراسات األجنبية. 

الأطفال  على  البتكاري  التدريب  طريقة  »«تاأثري  بعنوان   ،  )Wilson,1992( درا�ضة 
املوهوبني وغري املوهوبني«

من  جمموعة  على  البتكاري  التدريب  طريقة  تاأثري  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
الأطفال املوهوبني والأطفال غري املوهوبني، وقد بلغ حجم العينة )99( طفاًل، وا�ضتخدم 
النتائج  واأ�ضفرت  للتفكري البتكاري،  الباحث بطارية اختبارات من بينها اختبار توران�ص 

عن منو التفكري البتكاري لدى املوهوبني نتيجة التفكري البتكاري. 
درا�ضة )Runco & Nemiro,1998( ، بعنوان »اأهم املوؤثرات والعوامل يف منو القدرات 

البتكارية«
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من  البتكاريه  القدرات  منو  يف  والعوامل  املوؤثرات  اأهم  اإىل  التعرف  الدرا�ضة  هدفت 
�ضامل على عينة بلغت )143( باحثًا  الباحث بعمل بحث  راأي، حيث قام  ا�ضتطالع  خالل 
متخ�ض�ضًا يف القدرات البتكاريه يف عمر )20- 73( �ضنة، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن اأهم 
اأهمية  العوامل  اأكرث  فهما  والتعليم،  الرتبية  عاملي  اعترب  البتكاري  ال�ضلوك  يف  املوؤثرات 
لتنمية الأداء البتكاري، ويلي ذلك العوامل الثقافية والجتماعية املرتبطة بال�ضخ�ص ثم 

الأ�رضة واخلربة. 
درا�ضة )Strom & strom, 2002( ، بعنوان “ اجتاهات املعلمني يف حتديد التفكري 

الإبداعي املتوقع من الطلبة”. 
هدفت الدرا�ضة التعرف اإىل اجتاهات املعلمني يف حتديد التفكري الإبداعي املتوقع من 
يبديها  التي  ال�ضلوكيات  الرتباطات كانت منخف�ضة بني  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ضارت  الطلبة، 
على  �ضجعوا  بل  لل�ضلوك،  اأهمية  يعطوا  املختلفة مل  الدول  من  املعلمني  اأن  كما  املبدعون. 
�ضلوك الطاعة وحفظ املواد الدرا�ضية املكتوبة، وكل ما يقوله املعلم. فبينما يطرح الطالب 
املبدعون اأ�ضئلة كثرية ولديهم قدرة على التنبوؤ، ولديهم ا�ضتعداد كبري لتحمل املخاطر، عرب 
الطلبة،  الإبداعية عند  القدرة  التي تنمي  ال�ضلوكيات  املعلمون عن موقف �ضلبي جتاه هذه 

وركزوا بدًل من ذلك على املهارات املعرفية التي تعك�ص كفاءتهم الذاتية. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 
اأن مو�ضوع  اإىل  ال�ضابقة العربية والأجنبية تو�ضل الباحث  بعد ا�ضتعرا�ص الدرا�ضات 
الأمناط القيادية ال�ضائدة قد حظي باهتمام الباحثني يف املجال الرتبوي مثل درا�ضة )الفرا، 
واخلطيب، 2007( ، وتناولت الدرا�ضات اأي�ضًا الأمناط القيادية ال�ضائدة وعالقتها مبتغريات 
Wip-,  2001( ، ودرا�ضة )العجارمة، 2012( ودرا�ضة   )2008  ددة مثل درا�ضة )عيا�رضة،

py( ، ودرا�ضة )Teska, 2003( ، ودرا�ضة )Ulloa & Julie, 2003( ، كما تناولت الدرا�ضات 
 Runco( ودرا�ضة ، )العوامل املوؤثرة يف منو التفكري الإبداعي مثل درا�ضة )ال�ضمريي، 2003
الإبداعي بعدد من املتغريات  التفكري  الدرا�ضات عالقة  تناولت  ، كما   )& Nemiro, 1998
مثل درا�ضة )�ضبان، 2006( ، ودرا�ضة )Wilson, 1992( ، كما تناولت الدرا�ضات اجتاهات 
عدد من امل�ضوؤولني واملعلمني نحو تنمية مهارات التفكري الإبداعي مثل درا�ضة )الع�ضاف، 
الدرا�ضات  هذه  من  الباحث  ا�ضتفاد  وقد   .  )Strom & Strom, 2002( ودرا�ضة   ،  )2013
نتائجها،  حتليل  يف  الإح�ضائية  والأ�ضاليب  ومتغرياتها  الدرا�ضة  جمالت  اإىل  التعرف  يف 
وكذلك يف بناء بنود ال�ضتبانة وجمالتها وفقراتها، كما ا�ضتفاد من النتائج والتو�ضيات 
واملقرتحات التي خرجت بها تلك الدرا�ضات. ومن جانب اآخر اأفاد الباحث من هذه الدرا�ضات 
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يف ت�ضميم ال�ضتبانة اخلا�ضة بهذه الدرا�ضة، وكذلك يف جمال منهجية البحث واأ�ضلوبه، فقد 
اأ�ضهمت تلك الدرا�ضات يف اإثراء هذه الدرا�ضة باخلربات الواردة فيها. ولعل اأهم ما مييز هذه 
الدرا�ضة اأنها عنيت مبعرفة الأمناط القيادية ال�ضائدة لدى امل�ضوؤولني يف مديريات الرتبية 
والتعليم يف حمافظة اخلليل وعالقة ذلك بتنمية التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني 
حد  – على  ال�ضابقة  الدرا�ضات  يف  ال�ضورة  بهذه  تناوله  يتم  مل  حيث  املديريات،  هذه  يف 
التفكري  بتنمية  ال�ضائد  القيادي  النمط  تفردها يف بحث عالقة  اإىل  – اإ�ضافة  الباحث  علم 
ال�ضوء على  لت�ضلط  الدرا�ضة  ب�ضكل خا�ص. ومن هنا جاءت هذه  املروؤو�ضني  لدى  الإبداعي 
بع�ص الق�ضايا التي توؤثر يف تنمية التفكري الإبداعي لالإداريني من وجهة نظر من يوؤثرون 

ويتاأثرون اأكرث من غريهم بالعملية الإدارية. 

وصف منهج الدراسة: 

اأجريت هذه الدرا�ضة خالل �ضهري حزيران ومتوز من العام 2012، وا�ضتخدم الباحث 
الظاهرة  بو�ضف  يقوم  الذي  املنهج  باعتباره  التحليلي  الو�ضفي  املنهج  اإجنازها  يف 

ودرا�ضتها وجمع البيانات واملعلومات الدقيقة، وملالءمته ملثل هذا النوع من الدرا�ضات. 

وصف جمتمع الدراسة: 

تكّون جمتمع الدرا�ضة من جميع املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف 
حمافظة اخلليل دون رئي�ص ق�ضم والذين هم على راأ�ص عملهم حتى تاريخ )31/ 5/ 2012( 
، حيث بلغ عددهم )318( موظفـًا وموظفًة موزعني على )3( مديريات، واجلدول )1( يبني 

توزيع جمتمع الدرا�ضة. 
الجدول )1( 

عدد أفراد مجتمع الدراسة حسب المديرية

العدداملديرية

85مديرية تربية �ضمال اخلليل
107مديرية تربية اخلليل

126مديرية تربية جنوب اخلليل

318املجموع

عينة الدراسة: 

من  طبقية  ع�ضوائية  عينة  على  ال�ضتبانة  الباحث  ع  وزَّ الدرا�ضة  جمتمع  ح�رض  بعد 
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املروؤو�ضني العاملني املديريات الثالثة، حيث مت توزيع )100( ا�ضتبانة كما ياأتي: 
)27( ا�ضتبانة على املروؤو�ضني يف مديرية �ضمال اخلليل.  -
)33( ا�ضتبانة على املروؤو�ضني يف مديرية اخلليل.  -
)40( ا�ضتبانة على املروؤو�ضني يف مديرية جنوب اخلليل.  -

ما  اأي  ا�ضتبانة   )70( تعبئتها  بعد  املواقع  امل�ضرتجعة من  ال�ضتبانات  بلغ عدد  وقد 
يبني   )2( واجلدول  اإح�ضائيًا،  ممثلة  عينة  وهي  الكلي،  املجتمع  حجم  من   )%22( ن�ضبته 

توزيع اأفراد عينة الدرا�ضة. 
الجدول )2( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

املتغريات  الن�سبة املئويةالعدد 

اجلن�ص
62.9%44ذكور
37.1%26اإناث

الوظيفة

31.4%22م�رضف تربوي
52.9%37موظف اإداري

1.4%1�ضائق
14.3%10اآذن/ حار�ص

املوؤهل العلمي

14.3%10دون الثانوية
8.6%6دبلوم

64.3%45بكالوريو�ص
12.8%9ماج�ضتري فاأكرث

�ضنوات اخلربة
31.4%22اأقل من 5 �ضنوات

11.4%8من 5 –اأقل من 10 �ضنوات
57.2%40من 10 �ضنوات فاأكرث

املديرية
25.7%18�ضمال اخلليل

35.7%25اخلليل
38.6%27جنوب اخلليل
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أداة الدراسة: 

امل�ضوؤولني يف مديريات  ال�ضائدة لدى  القيادية  الأمناط  ا�ضتبانة ملعرفة  الباحث  اأعّد 
الإبداعي  التفكري  درجة  ملعرفة  ثانية  وا�ضتبانة  اخلليل،  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية 
ال�ضتبانة  تكونت  وقد  ال�ضابقة،  والدرا�ضات  الرتبوي  الأدب  اإىل  بال�ضتناد  للمروؤو�ضني، 

مبجملها من ق�ضمني: 
بتعبئة  ♦ يقوم  الذي  املروؤو�ص  عن  الأولية  البيانات  على  يحتوي  االأول:  الق�سم 

وواملديرية  اخلربة  و�ضنوات  العلمي  واملوؤهل  الوظيفي  وامل�ضمى  )اجلن�ص  وهي:  ال�ضتبانة 
التي يعمل بها املروؤو�ص/ ة( . 

الق�سم الثاين: ويتكّون من جزاأين:  ♦
مديريات  - يف  امل�ضوؤولني  لدى  ال�ضائد  القيادي  النمط  ويقي�ص  الأول:  اجلزء 

)الأوتوقراطي،  الثالثة  القيادية  الأمناط  �ضملت  فقرة،   )40( ويتكوّن من  والتعليم،  الرتبية 
اأحيانًا، نادراً،  والدميوقراطي، والت�ضيبي( . وقد كانت اإجابات هذه الفقرات )دائمًا، غالبًا، 

اإطالقًا( . 
اجلزء الثاين: يقي�ص درجة الإبداع الإداري لدى املروؤو�ضني، ويتكون من )40( فقرة.  -

وقد كانت اإجابة هذه الفقرات )دائمًا، غالبًا، اأحيانًا، نادراً، اإطالقًا( ، وقد ق�ضمت هذه 
ال�ضتبانة كما يف اجلدول )3( . 

الجدول )3( 
محاور الدراسة الرئيسية. 

عدد الفقراتاملحورالرقم

قيا�س االأمناط القيادية ال�سائدة لدى امل�سوؤولني: 

15النمط الأوتوقراطي )الديكتاتوري( . 1
14النمط الدميوقراطي2
11النمط الت�ضيبي3

40املجموع

40قيا�س درجة التفكري االإبداعي
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األمناط القيادية السائدة لدى املسؤولني في مديريات التربية والتعليم 

صدق األداة: 
لقيا�ضه،  و�ضعت  ما  لقيا�ص  امل�ضتخدمة  الأداة  �ضالحية  مدى  عن  الأداة  �ضدق  يعرب 
وقد عر�ص الباحث ال�ضتنبانة على عدد من املحكمني واملتخ�ض�ضني يف امليدان الرتبوي 
والإداري، وعدد من ذوي اخلربة يف اجلامعات الفل�ضطينية وقد ُعدِّلت فقرات ال�ضتبانة وفق 
املالحظات والتعديالت املقرتحة، واأعيّد �ضياغة ال�ضتبانة ب�ضكلها النهائي وفقًا لذلك، وقد 
للمجال،  وانتماءها  الفقرات، وو�ضوحها  منا�ضبة  درجة  احلكم على  ذلك  الغر�ص من  كان 
بع�ص  �ضياغة  عدِّلت  ومقرتحاتهم،  املحكمني  اآراء  على  وبناًء  اللغوية،  ال�ضياغة  و�ضالمة 
الفقرات ُلغويًا، وُحذفت بع�ص الفقرات، واأ�ضيفت فقرات اأخرى لُي�ضبح عدد فقرات ال�ضتبانة 

بق�ضميها )80( فقرة. 
ثبات األداة: 

للتحقق من ثبات اأداة القيا�ص، قام الباحث بفح�ص الت�ضاق الداخلي والثبات لفقرات 
الثبات  ، حيث بلغت درجة   )Alpha Cronbach( األفا  ال�ضتبانة بح�ضاب معامل كرونباخ 
القيادية و )92.3( ل�ضتبانة  الأمناط  الفا )92.6%( ل�ضتبانة  ب�ضكل عام ح�ضب كرونباخ 
الأداتان جاهزتني  اأ�ضبحت  وبالتايل  القيا�ص،  اأداتي  دقة  اإىل  ي�ضري  الوظيفي، مما  الإبداع 

للتطبيق يف و�ضعهما النهائي، وليتم توزيعهما على اأفراد عينة الدرا�ضة.
إجراءات الدراسة: 

بعد التاأكد من �ضدق اأداة الدرا�ضة وثباتها، وحتديد العينة، راجع الباحث امل�ضوؤولني يف 
وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�ضطينية، حيث متت املوافقة على اإجراء مثل هذه الدرا�ضة، 
الباحث  وزع  والتعليم.بعدها  الرتبية  مديريات  موظفي  على  ال�ضتبانة  بتوزيع  وال�ضماح 

ال�ضتبانة على املروؤو�ضني يف مديريات الرتبية والتعليم، حيث مت توزيع )100( ا�ضتبانة.
املعاجلة اإلحصائية: 

وقد  للحا�ضب،  لإدخالها  متهيداً  وذلك  الباحث،  راجعها  الدرا�ضة  بيانات  جمع  بعد 
اإىل رقمية،  اللفظية  اأي بتحويل الإجابات  اأرقاما معينة،  اأُدخلت للحا�ضب وذلك باإعطائها 
حيث اأعطيت الإجابة دائمًا خم�ص درجات، والإجابة غالبًا اأربع درجات، والإجابة اأحيانًا 
جميع  يف  واحدة.وذلك  درجة  اإطالقًا  والإجابة  درجتني،  نادراً  والإجابة  درجات،  ثالث 
فقرات الدرا�ضة، وبذلك اأ�ضبحت ال�ضتبانة تقي�ص الأمناط القيادية ال�ضائدة لدى امل�ضوؤولني 
لدى  الإبداعي  التفكري  درجة  وكذلك  اخلليل،  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف 
املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل بالجتاه املوجب. وقد 
متت املعاجلة الإح�ضائية للبيانات با�ضتخراج الأعداد واملتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات 
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الثبات  ومعادلة   one way ANOVA الأحادي  التباين  وحتليل  )ت(  واختبار  املعيارية 
كرونباخ الفا واختبار LSD وذلك با�ضتخدام برنامج الرزم الإح�ضائية للعلوم الجتماعية 

 . )SPSS(

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها وتوصياتها: 
يتناول هذا املبحث عر�ضًا للنتائج التي تو�ضل اإليها الباحث من خالل ا�ضتجابة اأفراد 
عينة الدرا�ضة حول الأمناط القيادية ال�ضائدة لدى امل�ضوؤولني يف مديريات الرتبية والتعليم 
الدرا�ضة  لت�ضاوؤلت  وفقًا  لديهم،  الإبداعي  التفكري  بدرجة  وعالقتها  اخلليل  حمافظة  يف 
املرجع  العام  املتو�ضط  اأو  للعبارات  احل�ضابي  املتو�ضط  قيمة  تف�ضري  وميكن  وفر�ضياتها، 

للعبارات يف اأداة الدرا�ضة )ال�ضتبانة( كما ياتي: 
الجدول )4( 

داللة المتوسط الحسابي. 

الداللةاملتو�سط احل�سابي

منخف�ص1- 2.33
متو�ضط2.34- 3.67

عال3.68- 5

ويف �ضوء معاجلة بيانات الدرا�ضة اإح�ضائيا تو�ضل الباحث للنتائج الآتية: 
اأوًل- تف�ضري ومناق�ضة النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الأول:  ◄

�س1( ما النمط القيادي ال�سائدة لدى امل�سوؤولني يف مديريات الرتبية 
والتعليم يف حمافظة اخلليل؟ 

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألنماط القيادية السائدة 

لدى المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل.

الدرجـــــةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيجماالت الدرا�سة

متو�ضط3.310.635النمط التوقراطي
متو�ضط3.380.835النمط الدميوقراطي

متو�ضط2.760.766النمط الت�ضيبي
متو�ضط3.150.578الأمناط القيادية ال�ضائدة ب�ضكل عام
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درجة  اأن  يت�ضح  الدرا�ضة،  عينة  اأفراد  ا�ضتجابة  خالل  ومن   )5( اجلدول  اإىل  بالنظر 
الأمناط القيادية ال�ضائدة لدى امل�ضوؤولني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل 
كانت متو�ضطة، مبتو�ضط ح�ضابي )3.15( وانحراف معياري )0.578( ، واأن اأكرث الأمناط 
النمط  يليه   )3.38( ح�ضابي  مبتو�ضط  الدميوقراطي  النمط  الرتتيب:  على  ال�ضائدة  القيادية 
الوتوقراطي مبتو�ضط ح�ضابي )3.31( ، ثم النمط الت�ضيبي مبتو�ضط ح�ضابي )2.76( ، وقد 
واخلطيب، 2007(  )الفرا،  ودرا�ضة   ،  )2012 )العجارمة،  درا�ضة  مع  الدرا�ضة  نتائج  اتفقت 
روؤية  وجود  عدم  اإىل  النتائج  تلك  يف  ال�ضبب  الباحث  .ويعزو   )Wippy, 2001( ودرا�ضة   ،
وا�ضحة لدى امل�ضوؤولني يف مديريات الرتبية والتعليم عن املفاهيم الإدارية احلديثة وعن 
الأمناط القيادية الع�رضية التي يجب اتباعها يف اإدارة املوؤ�ض�ضات، ورمبا يعود ال�ضبب اإىل 
�ضعف اأو رمبا انعدام احلوافز املقدمة اإىل العاملني من اأجل زيادة دافعيتهم للعمل، وبالتايل 
والتعليم، مما  الرتبية  القرار يف وزارة  للموؤ�ض�ضة، وكذلك مركزية  انتمائهم وولئهم  زيادة 
اإىل عدم وجود نظام حوافز فعال يزيد من  ال�ضبب  الوظيفي، ورمبا يعود  الإبداع  يحد من 

درجة الإبداع الوظيفي....الخ.
ثانيًا- تف�ضري ومناق�ضة النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثاين:  ◄

�س2( ما درجة التفكري االإبداعي لدى املروؤو�سني العاملني يف مديريات 
الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل؟ 

الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التفكير االبداعي 

لدى المرؤوسين العاملين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل.

الدرجـــــةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيجماالت الدرا�سة

متو�ضطة3.090.559درجة التفكري الإبداعي ب�ضكل عام

اأن  يظهر  الدرا�ضة،  عينة  اأفراد  ا�ضتجابة  )6( ومن خالل  اجلدول  اإىل  النظر  من خالل 
درجة التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة 
 Strom( ودرا�ضة ، )اخلليل كانت متو�ضطة.واتفقت نتائج الدرا�ضة مع درا�ضة )الع�ضاف، 2013
Strom, 2002 &( .ويعزو الباحث ال�ضبب يف تلك النتائج اإىل �ضعف، اأو رمبا انعدام احلوافز 
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وولئهم  انتمائهم  زيادة  وبالتايل  للعمل،  دافعيتهم  زيادة  اأجل  من  العاملني  اإىل  املقدمة 
يف  القرارات  مركزية  فاإن  وكذلك  املروؤو�ضني،  لدى  الإبداعي  التفكري  يحفز  مما  للموؤ�ض�ضة، 
وزارة الرتبية والتعليم حتد من الإبداع الوظيفي، ورمبا يعود ال�ضبب اإىل عدم وجود نظام 

حوافز فعال يزيد من درجة الإبداع الوظيفي....الخ.
ثالثًا: تف�ضري ومناق�ضة النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثالث:  ◄

»هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية هامة عند م�ستوى الداللة )0.05≥ 
α( يف درجة التفكري االإبداعي لدى املروؤو�سني العاملني يف مديريات الرتبية 
)اجلن�س  امل�ستقلة:  الدرا�سة  ملتغريات  تبعا  اخلليل  والتعليم يف حمافظة 
وامل�سمى الوظيفي واملوؤهل العلمي و�سنوات اخلربة واملديرية التي يعمل 

بها املروؤو�س( ؟ « 
الفر�ضية  اُختربت  فقد  العينة-  اأ�ضلوب  ل�ضتخدام  ونظراً  ال�ضوؤال-  هذا  عن  ولالإجابة 

الآتية: 
»ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية هامة عند م�ضتوى الدللة )α ≤0.05( يف درجة 
التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل 
تبعا ملتغريات الدرا�ضة امل�ضتقلة: )اجلن�ص وامل�ضمى الوظيفي واملوؤهل العلمي و�ضنوات اخلربة 

واملديرية التي يعمل بها املروؤو�ص( ؟ 
الجدول )7( 

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في درجة التفكير اإلبداعي لدى المرؤوسين العاملين 
في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تبعًا لمتغير الجنس.

املتو�سط العدداجلن�ساملجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجات 
م�ستوى الداللة قيمة تاحلرية

االإح�سائية

درجة التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني 
443.130.471430.8200.415ذكر

263.020.68825اأنثى

. )α ≤0.05) دالة عند مستوى الداللة 
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ذات  فروق  عدم وجود  اأظهرت  الدرا�ضة  نتائج  اأن  يت�ضح   )7( اإىل جدول  بالنظر 
مديريات  يف  العاملني  املروؤو�ضني  لدى  الإبداعي  التفكري  درجة  يف  اإح�ضائية  دللة 
الدللة  كانت  حيث  اجلن�ص،  ملتغري  تعزى  اخلليل  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية 
اإىل  ذلك  يف  ال�ضبب  الباحث  ويعزو  اإح�ضائيًا،  دالة  غري  وهي   0.05 الإح�ضائية > 
ذكراً  كان  �ضواءاً  ومت�ضابهة  واحدة  املروؤو�ص  يعي�ضها  التي  الوظيفية  الظروف  اأن 

اأنثى. اأم 
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار »ف«، ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
لداللة الفروق في درجة التفكير اإلبداعي لدى المرؤوسين العاملين في مديريات التربية والتعليم 

في محافظة الخليل.تبعا لمتغير: المسمى الوظيفي.

الت
جا

امل�سمى امل
املتو�سط العددالوظيفي
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 ال
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الجدول )9( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار"ف"، ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

لداللة الفروق في درجة التفكير اإلبداعي لدى المرؤوسين العاملين في مديريات التربية والتعليم 
في محافظة الخليل.تبعا لمتغير: المؤهل العلمي.

الت
جا

املوؤهل امل
املتو�سط العددالعلمي

احل�سابي
االنحراف 
املعيارية

ين
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م�

جمموع 
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درجات 
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املربعات
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ات
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453.030.544بكالوريو�ص

ماج�ضتري 
93.120.833فاأكرث

703.090.559املجموع
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جم

امل

21.63369
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الجدول )10( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار"ف"، ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

لداللة الفروق في درجة التفكير اإلبداعي لدى المرؤوسين العاملين في مديريات التربية والتعليم 
في محافظة الخليل.تبعا لمتغير: سنوات الخبرة.

الت
جا

�سنوات امل
املتو�سط العدداخلربة

احل�سابي
االنحراف 
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الجدول )11( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار »ف«، ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

لداللة الفروق في درجة التفكير اإلبداعي لدى المرؤوسين العاملين في مديريات التربية والتعليم 
في محافظة الخليل.تبعا لمتغير: المديرية التي يعمل بها المرؤوس.

الت
جا

امل

املتو�سط العدداملديرية
احل�سابي
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ريا
مديرية تربية مدي

ني 183.280.286�ضمال اخلليل
ب

ات
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جم
امل

1.44120.720

2.3900.099

مديرية تربية 
252.910.656اخلليل

ات
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جم
امل

خل 
دا

وع
جم

امل

20.19367

0.301

مديرية تربية 
273.130.570جنوب اخلليل

703.090.559املجموع
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جم

امل

21.63369

اأن نتائج الدرا�ضة اأظهرت عدم وجود  بالنظر اإىل اجلداول )8، 9، 10، 11( يت�ضح 
يف  العاملني  املروؤو�ضني  لدى  الإبداعي  التفكري  درجة  يف  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق 
الوظيفي  امل�ضمى  ملتغريات:  تعزى  اخلليل  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات 
واملوؤهل العلمي و�ضنوات اخلربة واملديرية التي يعمل بها املروؤو�ص، حيث كانت الدللة 
درا�ضة  مع  الدرا�ضة  نتائج  اتفقت  وقد  اإح�ضائيًا،  دالة  غري  وهي   0.05 الإح�ضائية  > 
بالن�ضبة ملتغري اخلربة، يف  اإح�ضائية  فروقات دللة  2013( يف عدم وجود  )الع�ضاف، 
اإح�ضائية  دللة  فروقات  وجود  عدم  يف   )2013 )الع�ضاف،  درا�ضة  مع  اختلفت  حني 
بالن�ضبة ملتغري املوؤهل العلمي، ويعزو الباحث ال�ضبب يف ذلك اإىل اأن الظروف الوظيفية 
التي يعي�ضها املروؤو�ص واحدة بغ�ص النظر عن نوع وظيفته اأو موؤهله العلمي اأو �ضنوات 
عدم  وكذلك  ومركزية،  واحدة  والقوانني  فالأنظمة  بها،  يعمل  التي  املديرية  اأو  خربته، 

لالإبداع واملبدعني. وجود حمفزات 
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رابعًا- تف�ضري ومناق�ضة النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الرابع:  ◄
هل توجد عالقة بني النمط القيادي ال�ضائد لدى امل�ضوؤولني ودرجة التفكري الإبداعي 

لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل؟ 

الجدول )12( 

نتائج معامل ارتباط بيرسون للعاقة بين األنماط القيادية السائدة لدى المسؤولين 

ودرجة التفكير اإلبداعي لدى المرؤوسين العاملين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل.

التفكري االإبداعياالأمناط القيادية
الداللة قيمة ر

االإح�سائية االنحراف املعياريالو�سط احل�سابياالنحراف املعياريالو�سط احل�سابي

3.150.5783.090.5590.1530.205

ال�ضائدة  القيادية  الأمناط  بني  يت�ضح وجود عالقة �ضعيفة   )12( اإىل جدول  بالنظر 
الرتبية  مديريات  يف  العاملني  املروؤو�ضني  لدى  الإبداعي  التفكري  ودرجة  امل�ضوؤولني  لدى 
والدللة   ،  )0.153( الرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  اخلليل،  حمافظة  يف  والتعليم 
الإح�ضائية  > 0.05 وهي غري دالة اإح�ضائيًا، ويعزو الباحث ال�ضبب يف ذلك لعدم وجود 
ويعوقه،  الإبداع  من  يحد  مما  والتعليم،  الرتبية  مديريات  يف  واملبدعني  لالإبداع  حتفيز 

والأمناط القيادية ال�ضائدة من قبل امل�ضوؤولني ل ت�ضجع على الإبداع وتعوقه اأي�ضًا.

نتائج الدراسة: 
اأظهرت الدرا�سة عدداً من النتائج، هي: 

والتعليم يف  ♦ الرتبية  امل�ضوؤولني يف مديريات  ال�ضائدة لدى  القيادية  الأمناط  اأكرث 
والنمط  الوتوقراطي،  والنمط  الدميوقراطي،  النمط  الرتتيب:  على  كانت  اخلليل  حمافظة 

الت�ضيبي.
درجة التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف  ♦

حمافظة اخلليل كانت متو�ضطة.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية يف درجة التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني  ♦

)اجلن�ص  ملتغريات  تعزى  اخلليل،  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  العاملني 
وامل�ضمى الوظيفي واملوؤهل العلمي و�ضنوات اخلربة واملديرية التي يعمل بها املروؤو�ص( .
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لدى  ♦ ال�ضائدة  القيادية  الأمناط  بني  اإح�ضائيًا  دال  وغري  �ضعيف  ارتباط  وجود 
الرتبية  مديريات  يف  العاملني  املروؤو�ضني  لدى  الإبداعي  التفكري  درجة  وبني  امل�ضوؤولني، 

والتعليم يف حمافظة اخلليل.

توصيات الدراسة: 
يف �سوء نتائج الدرا�سة واأهدافها، يو�سي الباحث مبا ياأتي: 

اأن تعمل وزارة الرتبية والتعليم على تعزيز التفكري الإبداعي لدى املروؤو�ضني، وذلك  ♦
بو�ضع نظام عادل للحوافز والعالوات.

العمل على حت�ضني الظروف الوظيفية للموظفني الإداريني. ♦
العمل على التخل�ص من البريوقراطية والروتني الزائد يف العمل. ♦
لهم  ♦ ال�ضالحيات  وتفوي�ص  للمروؤو�ضني،  الوظيفي  الو�ضف  تو�ضيح  على  العمل 

لتعزيز انتمائهم للموؤ�ض�ضة التي يعملون بها.
التقلي�ص قدر امل�ضتطاع من البريوقراطية يف العمل، وتفوي�ص مزيد من ال�ضالحيات  ♦

من الرئي�ص اإىل املروؤو�ص.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اأبو النيل، حممود. )1985( : “علم النف�ص الجتماعي، “ درا�ضات عربية وعاملية، دار . 1

النه�ضة العربية. بريوت، لبنان. 
املعارف . 2 دار  املدر�ضية”، مكتبة  الإدارة  “نحو تطوير   : اأحمد. )1997(  اإبراهيم  اأحمد، 

احلديثة. الإ�ضكندرية، م�رض. 
بلقي�ص، اأحمد، ومرعي توفيق. )1982( : ا«ملي�رض يف علم النف�ص الرتبوي«، دار الفرقان. . 3

عمان، الأردن. 
جامعة القد�ص املفتوحة. )2002( : »التفكري الإبداعي«، ط1، من�ضورات جامعة القد�ص . 4

املفتوحة. 
جروان، فتحي عبد الرحمن. )2002( : »الإبداع«، دار الفكر للطباعة والن�رض والتوزيع. . 5

عمان، الأردن. 
حرمي، ح�ضني.( 1997( : »ال�ضلوك التنظيمي”، املكتبة الوطنية. عمان، الأردن. . 6
الرتبوي واجتاهات حديثة«، . 7 الإدارة والإ�رضاف   «  : واآخرون. )1996(  اخلطيب، رداح، 

ط3، دار الفرقان. عمان، الأردن. 
زيتون، عاي�ص حممود. )1987( : » تنمية الإبداع والتفكري الإبداعي يف تدري�ص العلوم«، . 8

جمعية عمال املطابع التعاونية. عمان، الأردن. 
يف . 9 الإبداع  على  املوؤثرة  »العوامل   :  )2003( مرزوق.  بن  حامد  بن  حامت  ال�ضمريي، 

)ر�ضالة  جده«،  حمافظة  يف  العامة  املنظمات  على  ميدانية  درا�ضة  العامة  املنظمات 
ماج�ضتري غري من�ضورة( ، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية ال�ضعودية. �ص �ص 

)ج- د( . 
الإبداعي . 10 والتفكري  النتماء  »العالقة بني   : �ضامل ح�ضن. )2006(  انت�ضار بنت  �ضبان، 

)البتكاري( لدى املوهوبات ذوات التفكري الإبداعي من املراهقات مع برنامج مقرتح 
لرفع درجة النتماء لديهن«، )بحث مقدم للموؤمتر العلمي الإقليمي للموهبة يف الفرتة 
ما بني )26- 30/ 8/ 2006( ، كلية الرتبية للبنات، جدة، اململكة العربية ال�ضعودية. 

طاف�ص، حممود. )2013( : »التفكري البداعي ودوره يف النهو�ص الجتماعي »، موقع . 11
 .http:// www. tafesh. 5u. com/ 23. htm، (16- 5- 2013)  ،على النرتنت

مديري . 12 لدى  ال�ضائدة  القيادية  »الأمناط   :  )2012( �ضحادة.  اأحمد  موافق  عجارمة، 
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املدار�ص اخلا�ضة وعالقتها مب�ضتوى جودة التعليم من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة 
العربية،  الأو�ضط  ال�رضق  جامعة   ، من�ضورة(  غري  ماج�ضتري  )ر�ضالة  عمان«.  العا�ضمة 

عمان، الأردن. 
عد�ص، حممد واآخرون. )1986( : »الإدارة والإ�رضاف الرتبوي«، مطبعة الزهراء. عمان، . 13

الأردن. 
نحو . 14 الجتماعية  الدرا�ضات  معلمي  »اتجاهات   :  )2013( الفتاح.  عبد  جمال  ع�ضاف، 

العليا يف مديرية تربية  �ضا�ضية  الأ بداعي لدى طلبة املرحلة  الإ التفكير  تنمية مهارات 
عمان الثالثة«، جملة اجلامعة الإ�ضالمية للدرا�ضات الرتبوية والنف�ضية: املجلد )11( ، 

العدد )1( ، �ص �ص 269- 292. 
وعالقتها . 15 الثانوية  املدار�ص  ملديري  القيادية  »الأمناط   :  )2003( علي.  عيا�رضة، 

بدافعية املعلمني نحو مهنتهم كمعلمني يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن«. )ر�ضالة 
دكتوراه غري من�ضورة( ، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن. 

ال�ضائد لدى . 16 القيادي  : »النمط  اإ�ضماعيل. )2007(  الفرا، ماجد حممد، واخلطيب، مازن 
املدراء يف الوزارات الفل�ضطينية يف حمافظات غزة«، جملة اجلامعة الإ�ضالمية، �ضل�ضلة 

الدرا�ضات الإن�ضانية: املجلد )15( ، العدد )2( ، �ص �ص 415- 459. 
قراقزة، حممود عبد القادر علي. )1987( : »نحو اإدارة تربوية واعية«، دار الفكر اللبناين . 17

ودار الو�ضام. بريوت، لبنان. 
للن�رض . 18 الأهلية  تعليمه«،  وطرق  تطوره  الأطفال:  »تفكري   :  )1990( يو�ضف.  قطامي، 

والتوزيع. عمان، الأردن. 
كنعان، نواف. )1995( : »القيادة الإدارية«، مكتبة دار الثقافة و الن�رض والتوزيع. عمان، . 19

الأردن. 
كنعان، نواف. )1999(: »القيادة الإدارية«، مكتبة دار الثقافة. عمان، الأردن. . 20
للمديرين . 21 الإداري  الأداء  »قيا�ص   :  )1991( الفتاح.  عبد  وياغي، حممد  توفيق  مرعي، 

ال�ضعوديني يف قطاع اخلدمة املدنية«، جملة جامعة امللك �ضعود: املجلد )3( ، العلوم 
الإدارية. 

ن�ضوان، يعقوب ح�ضن. )1992( : »الإدارة والإ�رضاف الرتبوي بني النظرية والتطبيق«، . 22
رو�ضة العلماء للطبع والن�رض والتوزيع. القاهرة، م�رض. 

هواري، �ضيد. )2002( : »الإدارة الأ�ضول والأ�ض�ص العلمية للقرن ال 21 «، املوؤلف نف�ضه. . 23
القاهرة، م�رض. 
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: »املدخل الإبداعي حلل امل�ضكالت«، )بحث غري . 24 هيجان، عبد الرحمن احمد. )1999( 
من�ضور( ، اأكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا�ص، اململكة العربية ال�ضعودية، 

�ص 283. 
ثانياً- املراجع األجنبية: 

1. Fagiano, David (1997) . «Managers vs. leaders: A corporate fable», 
Management Review Vol. 86, No. 10. 

2. Glombiewsky, Robert (1961) . “Three Styles of Leadership and their 
Uses”. Personal, July- August. 

3. Katzenbach, J. R. (1996) , “New roads to job opportunity: from middle 
manager to real change leader”, Strategy & Leadership, VOL. 24, No. 4. 

4. Ordway, Tead (1965) . The Art of Leadership. New York: McGraw- Hill 
Book Co. 

5. Pfiffner, John M. and Pres thus, Robert (1967) . Public Administration, 
New York: The Roland Press Company. 

6. Runco, M. & Nemiro, J. (1998) : “Personal Explicit Theories of 
Creativity”, Journal of Creative Behavior, P. 14 – 34. 

7. Sanborn, Mark (1996) . ” Are you a leader or a manager?” American 
Agent & Broker, Vol. 68, No. 12. 

8. Stogdill, Ralph, M. (1963) : Manual of (LBD& – XII) , Bureau of business 
Research, The Ohio static University Columbus, Ohio. 

9. Strom, D. & Strom, S, (2002) Changing the rules: education for creative 
thinking. The Journal of creative behavior. 36 (3) . 183- 199. 
Teska, J (2003) . The superintendence: effective leadership through 
communication. Dissertation Abstracts International (A) , 64, 1488. 

10. Torrance, E. P. (1962) : “Highly Intelligent And Highly Creative 
Children”. Bureau Of Educational Research, University Of Minnesota

11. Ulloa, H. & Julie. M. (2003) . Leadership behaviors and communications 
satisfaction: community college in Micronesia. Dissertation Abstracts 
International. (A) , 64, 1163. 

12. Wilson, M. (1992) : “The Effectietlet Synectic 2 training On Gifted and 
Non Gifted Kindergarten Students” P. D. Texas – Woman’s University 
Summary, Dissertation Abstract International. Vol. 3 – SA, 1390. 

13. Wippy, H, J. D. (2001) leadership and Faculty Job satisfaction at the 
university of Guam, (Doctoral dissertation the university of Nebraska – 
Lincoln, 2000) . Dissertation abstracts International. No 999 2014. 


