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Abstract: 

The study aims to recognize the relationship between organizational culture and administrative innovation 

in private schools in Jordan. The study uses the descriptive method through the distribution of two 

questionnaires: the first is to measure the organizational culture, and the second is to measure administrative 

innovation. 

The study sample consists of (197) teacher from private schools during the academic year 2018/2019, 

Validity and reliability coefficients were ensured for the tool. The results of the study shows that the 

organizational culture level among the principals of private schools is high, and the level of administrative 

innovation is moderate. 

The results of the study show a statistically significant positive correlation relationship between the 

organizational culture and administrative innovation. The study shows no statistically significant differences in 

teachers' estimates of the level of organizational culture among school principals due to gender and experience 

variables. 
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:الملخص
داري في المدارس الخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمين، بداع اإلن الثقافة التنظيمية واإلهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بي

بداع اإلداري لديهم. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من مدارس الخاصة، ومستوى اإلوالتعرف على مستوى الثقافة التنظيمية السائد لدى مدراء ال
( معلمًا ومعلمة 291، وجرْت الدراسة على عينة مكونة من )داريخالل توزيع استبانتين: األولى لقياس الثقافة التنظيمية، واألخرى لقياس اإلبداع اإل

 أداتي الدراسة وثباتها.، وتم التأكد من صدق 1022/1029من مدارس القطاع الخاص للعام الدراسي 
جاء  وأظهرت نتائج الدراسة: أن مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى مدراء المدارس الخاصة جاء مرتفعا، وأن مستوى اإلبداع اإلداري لديهم

اع اإلداري، كما أظهرت الدراسة عدم بين الثقافة التنظيمية واإلبد ، وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائيةمتوسطاً 
لجنس وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في تقديرات المعلمين لمستوى الثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس ُتعزى لمتغيرات ا

والخبرة.  
 .الثقافة التنظيمية، اإلبداع اإلداري، المدارس الخاصة، األردن الكلمات المفتاحية:

 :لمقدمةا
ُتعدّ الثقافة دستوراً  ُينظم الحياة االجتماعية وُيحدد عالقات 
األفراد بعِضهم ببعض، وهي بمثابة إرٌث حضاريٌّ تتوارثه األجيال من 
اآلباء إلى األبناء، والثقافة المنظمة ُتعتبر من الموضوعات الجديدة 

طاق نسبياً في المجال اإلداري والتنظيمي، وهي تتعدد وتختلف ضمن ن
المؤسسة الواحدة وبين مؤسسة وأخرى، بحيث إنه ال توجد منظمة 

لثقافة منظمة أخرى حتى لو كانت تعمل في نفس  ثقافتها مشابهة تماماً 
 القطاع.

إن الثقافة التنظيمية تشكل تحديًا ألي تنظيم نظرًا لما لها من 
 أثر في تشكيل سلوك العاملين وعاداتهم وتوقعاتهم، مّما ينعكس سلباً 
أو إيجابًا على كافة أنشطة المنظمة بشكل عام، ومن هنا وجب على 
المنظمات التي ترغب الوصول إلى مستويات مرتفعة من اإلبداع 
اإلداري أن تبذل جهودًا ملحوظة لتوفير الثقافة التنظيمية المالئمة 
والمشجعة لإلبداع لكي تساعد على استغالل القدرات اإلبداعية لدى 

ياب مثل هذه الثقافة الداعمة لإلبداع ينعكس سلبًا على العاملين ألن غ
 التفكير اإلبداعي لدى هؤالء العاملين.

في النظام العام  كما أن الثقافة التنظيمية تعّد عنصراً  أساسياً 
للمنظمات والذي ينبغي على قادة المنظمات ومديريها أن يفهموا 

تعيش فيه أبعادها وعناصرها، فهي بمثابة الوسط البيئي الذي 
والذي يؤثر على نوع السلوك الذي تتفاعل به مع غيرها المنظمات، 

 .من المنظمات أو مع العاملين فيها
وتجدر اإلشارة إلى أن الثقافة التنظيمية تحظى باهتمام كبير 
باعتبارها من محددات نجاح المنظمات أو فشلها، على افتراض وجود 

زها على القيم والمفاهيم التي عالقة ارتباطية بين نجاح المنظمة وتركي
تدفع أعضاءها إلى االلتزام والعمل الجاد واالبتكار والمشاركة في اتخاذ 

 القرارات.
فالثقافة التنظيمية هي نتاج ما اكتسبه العاملون من أنماط 
سلوكية وطرق تفكير وقيم وعادات واتجاهات ومهارات تقنية قبل 

تضفي المنظمة ذلك النسق  انضمامهم للمنظمة التي يعملون فيها، ثم
الثقافي لمنسوبيها من خصائصها واهتماماتها وسياستها وأهدافها 
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وقيمها ما يحدد شخصية المنظمة ويميزها عن غيرها من 
 .(12)المنظمات

الذي  ُمهّما في التغيير والتطوير وتلعب الثقافة التنظيمية دوراً 
يتها في ُيعّد أهم سمة من سمات العصر الحديث، حيث تتضح أهم

المؤسسات التربوية بشكل عام والمدارس بشكل خاص لما لها من 
انعكاس على الفعالية التنظيمية والمناخ التنظيمي، من حيث تحصيل 
الطلبة، وتحقيق االنتماء واإلنجاز والوالء، والعمل بروح الفريق، 

 .(12)وتحقيق ذات العاملين
لبيئة العمل في لذا فاإلدارة التربوية تُبدي اهتمامًا بالغًا 

المؤسسات التربوية القتناعها الراسخ بأن اإلنسان هو الثروة الحقيقية 
لألمة، وهو األساس والمحدد الرئيس لإلنتاج، من هنا كان لزاماً  على 
المؤسسات التربوية االهتمام بالثقافة التنظيمية لما لها من دور كبير 

ن فيها بما تتضمنه في توجيه سلوك األفراد في المنظمات التي يعملو 
من قيم وأخالقيات واتجاهات وعادات، فهي تلعب دوراً مهماً في 
تشكيل عادات الفرد وقيمه واتجاهاته وطرق تعامله مع األفراد واألشياء 

 .(20)من حوله
وُتعّرف الثقافة التنظيمية على أنها مجموعة القيم والمعتقدات 

دراكا تهم، وتؤثر في أسلوب التي تشكل منهج تفكير أعضاء المنظمة وا 
مالحظاتهم وتفسيرهم لألشياء داخل المنظمة وخارجها مما ينعكس 
على سلوك األفراد وممارسات اإلدارة وأسلوبها المتبع ألجل تحقيق 

 .(2)رسالة المنظمة
وللثقافة التنظيمية مجموعة من الُمكونات والعناصر التي تكّون 

ن األول هو القيم التنظيمية مجتمعةً  مفهوم الثقافة التنظيمية، فالمكو 
والتي ُيقصد بها وجود تفاهم بين أفراد بيئة عمل ما أو منظمة ما على 
سلوكات وتوجهات متعارف عليها، والمكون الثاني هو المعتقدات 
التنظيمية، وُيقصد بها األفكار المشتركة لدى العاملين في بيئة عملهم 

. أما (13)ة المنظمةحول طبيعة العمل والحياة االجتماعية في بيئ
المكون الثالث فهو األعراف التنظيمية وهي ما تعارف عليه أفراد 
المنظمة دون الحاجة إلى كتابته كالقواعد والقوانين، وتسود هذه 
األعراف بين األفراد ويلتزمون بها، والمكون األخير هو التوقعات 

نظمة من التنظيمية وهي ما يتوقعه الفرد من المنظمة، وما تتوقعه الم
 .(22)الفرد العامل خالل فترة عمله فيها

وقد صًنف "كوتر وهسكت" الثقافة التنظيمية إلى أربعة أنواع : 
ثقافة القوة، ويتميز القائد في هذا النوع بالحزم، وقوة شخصيته وحضوره 
المميز، ويهتم بتابعيه المخلصين ويحميهم ويكافئهم، ويتوقع الكثير 

ن كان مخطئا أو تتعارض رغباته منهم، ويتجنب التابعون  مناقشته وا 
مع متطلبات العمل، أما ثقافة النظم  واألدوار فترتكز على النظام 
ن تعارضت مع  وااللتزام بالقوانين والتعليمات التي يلتزم بها العاملون وا 
متطلبات العمل، والخروج عنها جريمة وهذا من شأنه قتل روح المبادرة 

 .(11)واإلبداع لدى العاملين

أن ثقافة  التعاطف اإلنساني تعتمد على  (29)في حين ترى
التعاطف واالحترام والعالقات الطيبة بين العاملين، لكن التركيز على 
الجانب اإلنساني، قد يعيق تنفيذ العمل وقد يؤدي إلى تجاهله، وأخيرا 
ثقافة اإلنجاز والتي تركز على النجاح والتميز في األداء، ويعمل 

منظمة بروح معنوية مرتفعة، وال ُيسمح للتعليمات والقواعد أعضاء ال
 الوقوف بوجه العمل.

وتأتي أهمية الثقافة التنظيمية في المدارس بارتباطها    
بالفاعلية التنظيمية، فهي تؤثر في تحصيل الطلبة، وتعمل على تحفيز 

ثقافة العاملين والطلبة والمعلمين لتحقيق اإلبداع الذاتي، وتزداد أهمية ال
التنظيمية بالنسبة لمديري المدارس الذين يتواجدون في قمة الهرم 
المدرسي، إذ تنعكس هذه الثقافة على الخطوط العريضة التي تسير 
عليها المدرسة واتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة المشكالت والمواقف 

 .(11)المختلفة
، فلم وتعتبر اإلدارة اإلبداعية سمة من سمات المنظمات الحديثة

تعد البيئة الخارجية للمنظمات مستقرة كما كانت، بل الحركية 
والديناميكية من سماتها، فالعصر الحالي يتميز بالتغيرات المتسارعة 
وثورة المعلومات واالنفجار المعرفي والتكنولوجي، األمر الذي نتج عنه 
إفراز مشكالت معقدة ومتشابكة ألقت بظاللها على منظمات 

وبالتالي تحّتم على هذه المنظمات ابتكار حلول لمواجهة ، (12)العمل
تلك المشكالت، حيث يتطلب حل هذه المشكالت استخدام طرق جديدة 
إبداعية ونبذ الطرق واإلجراءات القديمة، وال يتم ذلك إال بإيجاد 
األشخاص المبدعين وتوفير الوسائل المناسبة التي تساعد على إيجاد 

سريعة. ومن هنا اعتبر اإلبداع اإلداري أحد  طرق جديدة وحلول إدارية
المكونات اإلدارية األساسية للمنظمات اإلدارية بشكل عام والمنظمات 

 .(21)التربوية بشكل خاص
دارة  (11)ويعرف جونيس اإلبداع اإلداري بأنه تبني التنوع وا 

الموارد البشرية والمادية بشكل فاعل، والقدرة على حل النزاعات 
القدرة على التكيف مع متغيرات العمل. أما رتشارد التنظيمية و 

فقد عرفا اإلبداع اإلداري أنه  (6)المشار إليهما في دراسة (19)وموجيرز
"مفهوم ينطوي بشكل رئيس على قدرات المدير في تبني ممارسات 
إدارية مبدعة مثل القدرة على استغالل الموارد البشرية والمادية المتوفرة 

لتالي فإن اإلبداع اإلداري يعتمد على العنصر بشكل إبداعي، وبا
البشري بشكل أساسي من خالل طرح حلول مميزة للمشكالت، وأداء 
العمل بأساليب وطرق جديدة في ظل استخدام العناصر اآلتية: 
األصالة، الطالقة، المرونة، المخاطرة، القدرة على التحليل، الحساسية 

فرد نفسه أو للمنظمة التي للمشكالت، الخروج عن المألوف سواء لل
 يعمل بها" .
اإلبداع يقود إلى التجديد والتطوير، ومدير  " بأن(3)ويرى

المدرسة المبدع عامل رئيس لنجاح المدرسة وتعتبر هذه الظاهرة إحدى 
الظواهر التي تهتم بها المجتمعات المتقدمة، حيث تستطيع المدرسة أن 
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لى الخريطة التربوية تواكب ركب الحضارة، وأن يكون لها موقع ع
والتعليمية،" وبذلك فإن األفراد بل والمؤسسات يمكن تصنيفهم إلى 
صنفين: مبدع يتعامل مع الحضارة المعاصرة بكل ثقة وبدون تخوف، 
متجدد في فكره، وآخر مقلد ينتظر من اآلخرين أن يمنوا عليه بفكرهم 

بداعاتهم.   وا 
المهمة، والسمات فاإلبداع واالبتكار من الضرورات والعناصر 

األساسية التي ينبغي توافرها في مدير المدرسة العصري، وذلك نتيجة 
لتزايد الطموحات، وتعدد الحاجات، وتنوعها، حيث تشّكل ظاهرة 
العولمة وما تفرضه من تحديات في نواحي الحياة ومجاالتها جميعًا 

لية نقطة جوهرية في ضرورة األخذ باإلبداع واالبتكار في إدارة العم
التعليمية، وقيادة مدرسة العصر، وهي بال شك أحوج ما تكون إلى 
أسلوب يحمل بين طياته اإلبداع واإلبتكار، والتجديد، والديناميكية في 

 .(12)كافة مناحي العمل اإلداري ككل
فالمدير المبدع هو المدير القادر على كسر الروتين، وترك 

ومحاولة إدخال بعض األفكار  الممارسات الروتينية التقليدية المعتادة،
التي من شانها تغيير العمل في المدرسة وتطويره، ولديه القدرة على 
البحث عن األفكار اإلبداعية في جميع المصادر التي يستطيع 
الوصول إليها سواء داخل أسوار مدرسته، ومن العاملين معه، أو من 

ات زمالئه من . باإلضافة إلى االستفادة من خبر (26)المؤسسات األخرى
مديري المدارس أو من خالل نتائج األبحاث والدراسات أو على 
صفحات اإلنترنت، ولديه القدرة على تنفيذ األفكار اإلبداعية 
خضاعها للتجريب تشجيعًا ألصحابها، وتوجيه المبدعين في المدرسة  وا 
طالبًا كانوا أم معلمين ويساعدهم في تحسين قدراتهم اإلبداعية 

إلى المجاالت األكثر أهمية في المدرسة، وجعل اإلبداع وتوجيهها 
 .(2)جزءًا من ثقافة المدرسة

بأنه مزيج  (23)وقد تعددت وتنوعت تعريفات اإلبداع، فقد عرفه
من الخيال العلمي المرن لتطوير فكرة قديمة أو إيجاد فكرة جديدة ينتج 

فادة منه، عنها إنتاج متميز غير مألوف يمكن تطبيقه واستعماله واالست
 موعة من السمات االستعدادية التيبأنه مج (16)في حين يراه جيلفورد

تتضمن الطالقة في التفكير والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت 
يضاحها بالتفصيل. أما اإلبداع اإلداري فقد  عادة تعريف المشكلة وا  وا 
ة عبر عنه بأنه مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصي

التي إذا ما وجدت بيئة إدارية مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية 
لتؤدي إلى نتاجات أصيلة ومفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة 
أو خبرات المؤسسة أو المجتمع أو العالم، إذا كانت النتاجات من 
ن مستوى االختراعات اإلبداعية في أحد ميادين الحياة اإلنسانية، ويمك

تعريفه بأنه عملية تسعى إلى إحداث نقلة مميزة على مستوى التنظيم 
من خالل توليد مجموعة من األفكار الخالقة واالبتكارية، وتنفيذها من 

على تطوير  قبل أفراد العمل ومجموعاته، مما ينعكس أثرها إيجابياً 
 .(6)المؤسسة أو المنظمة

صر: المكون ويتكون اإلبداع من عدد من المكونات أو العنا
(: وهي تمثل الجانب الكمي في اإلبداع، Fluencyاألول: الطالقة )

وتعني عماًل ذهنيًا يستحدث فيه الفرد خبراته الذهنية، لكي يصل إلى 
دفع سريع لعملياته الذهنية ليعطي أكبر عدد من خبراته بأقصى سرعة 
وأعمق أداء، وهي في جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختيارية 

ومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها لتتكامل مع الخبرات لمعل
الجديدة للتوصل إلى أداء إبداعي جديد، والمكون الثاني هو المرونة 

(Flexibility وهي تمثل الجانب النوعي في اإلبداع، وتعني قدرة :)
الفرد على تنويع األفكار وبالتالي تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف، 

تحويل مسار التفكير مع تغير المثير أو متطلبات الموقف،  وتوجيه أو
(: وتعني االنفراد Originalityأما المكون الثالث هو األصالة )

والتجديد، وهو مفهوم يشير إلى وجود أفكار أصيلة جديدة عند الفرد لم 
يسبقه إليها أحد، وهي أكثر القدرات ارتباطا باإلبداع والتفكير 

رة الفرد على إعطاء استجابات أصيلة وجديدة اإلبداعي، وتعني قد
بحيث يوصف الشخص بالمبدع إذا أتى بأفكار أصيلة وجديدة تختلف 

، وأما المكون الرابع فهو الحساسية للمشكالت (9)عما أتى به غيره
(Sensitivity to problems وتعني الوعي بوجود مشكالت أو :)

ما هي مؤشر على حاجات أو عناصر ضعف في البيئة أو الموقف، ك
قدرة الفرد على اكتشاف المشكالت وتحري المعلومات الناقصة بها، إذ 
يقوم الفرد بالتركيز على اختبار أنواع كثيرة من المعلومات والحقائق 

نتاج طرق عديدة للتعبير عن المشكلة  .(22)واالنطباعات، وا 
ومن مكونات اإلبداع األخرى التحليل ويقصد بها إنتاٌج إبداعٌي 
وابتكار يتضمن عملية انتخاب أو اختيار أو تفتيت أي عمل جديد إلى 
وحدات بسيطة ليعاد تنظيمها، أما المخاطرة فيقصد بها أخذ زمام 
المبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديدة، والبحث عن حلول لها 
في الوقت نفسه الذي يكون فيها الفرد على استعداد لتحمل المخاطر 

األعمال التي يقوم بها ولديه االستعداد لتحمل المسؤوليات الناتجة عن 
المترتبة على ذلك، وأما الخروج عن المألوف فيقصد به القدرة على 
التحرر من النزعة التقليدية والتطورات الشائعة، والقدرة على التعامل 
مع األنظمة الجامدة وتطويع واقع العمل، ويتطلب ذلك شجاعة 

 .(22)كافية

 :السابقة الدراسات
ويمكن تقسيمها إلى ثالثة محاور: الدراسات التي تناولت الثقافة 
التنظيمية، والدراسات التي تناولت اإلبداع اإلداري، والدراسات التي 

 .تناولت الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري معاً 

 :: الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيميةأولا 
عرف إلى الثقافة التنظيمية في دراسة هدفت إلى الت (1)أجرى

لضبط لدى المدارس الثانوية في دولة الكويت وعالقتها بمركز ا
( معلٍم 200وقد تكونت عينة الدراسة من ) .المعلمين من وجهة نظرهم
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 .اإلبداع اإلداري في المدارس الخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمينالثقافة التنظيمية وعالقتها ب

ومعلمة. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أّن مستوى الثقافة التنظيمية 
، الكويت كان مرتفعاً في المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين في 

ومستوى الضبط الخارجي لدى المعلمين هو األعلى، وتوجد فروق 
ذات داللة إحصائية لدرجة الثقافىة التنظيمية في المدارس الثانوية في 
الكويت تبعا لمتغير الجنس، إذ كان الفرق لصالح اإلناث، وتوجد 

رس فروق ذات داللة إحصائية لدرجة الثقافة التنظيمية في المدا
-2الثانوية في الكويت تبعا لمتغير الخبرة، إذ كان الفرق لصالح فئة ) 

 سنوات فأكثر(. 20( عند مقارنتها مع فئة )9
هدفت إلى  التعرف  إلى مستوى الثقافة  (2)وفي دراسة أجراها

التنظيمية في المدارس الثانوية في محافظة عجلون في األردن من 
( فردًا 126على عينة مؤلفة من ) وجهة نظر المعلمين، طبقت الدراسة

وأظهرت نتائج الدراسة: أن تقدير الدرجة الكلية لمستوى الثقافة 
التنظيمة في المدارس الثانوية في محافظة عجلون في األردن من 
وجهة نظر المعلمين كان متوسطًا، وعدم وجود فروق ذات داللة 

تنظيمية إحصائية الستجابات عينة الدراسة على مستوى الثقافة ال
بسبب اختالف فئات الجنس في جميع المجاالت، ما عدا مجالي القيم 
التنظيمية واألداة ككل، وجاءت الفروق لصالح الذكور. وأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية االستجابات عينة الدارسة 
على مستوى الثقافة التنظيمية في المدارس الثانوية في محافظة 

األردن من وجهة نظر المعلمين ُتعزى لمتغيري المؤهل عجلون في 
 العلمي وسنوات الخبرة.

 :بداع اإلداري: الدراسات التي تناولت اإلثانياا 
بدراسة في الواليات المتحدة  (30)قام كل من سانجر وليفين

األمريكية هدفت التعرف على طبيعة اإلبداع الذي يمارسه مدير 
منها اإلبداع التنظيمي، وقد تكونت عينة  المدرسة، واآلليات التي ينبثق

( مديرًا أمريكيا حصلوا على جوائز اإلبداع اإلداري 16الدراسة من )
( عامًا، تم الحكم عليها من خالل استشارة الخبراء 10على مدى )

األكاديميين والمتخصصين في الشؤون اإلدارية. وقد توصلت الدراسة 
شأ عن التطور في المعرفة والخبرة أن اإلبداع ين إلى النتائج التالية:

وكيفية االستفادة منها في إيجاد طرق جديدة، وأن عملية تحليل 
السياسات المعمول بها في المنظمة وتعديلها يعتبر أكثر فعالية من 

 تبني سياسات جاهزة من خارج المنظمة.
دراسة ميدانية في الواليات المتحدة األمريكية  (32)وأجرى وافري

قة بين مستوى اإلبداع التنظيمي لدى مدير المدرسة بحثت العال
األمريكية والتعلم الفعال، وتهدف الدراسة أيضا إلى وصف المؤشرات 
الدالة على جودة االتصال والحوار بين مدير المدرسة واألفراد خالل 
العمليات اإلبداعية وتأثيره على عملية التعلم، وقد اشتقت نتائج الدراسة 

( مشروعًا 23دراسات الميدانية التي أقيمت على )من سلسلة من ال
( مدرسة أمريكية. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 23مدرسيًا في )

أن جودة ونمط المحادثة خالل تطبيق األساليب اإلبداعية يؤثر  اآلتية:

بشكل مباشر على جودة عمليات التعلم في المنظمة، ويكمن دور 
د على طرق االتصال الصحيحة، ورفع القائد في تعليم وتدريب األفرا

مستوى المشاركة في عمليات صنع القرارات، وأن للثقافة التنظيمية 
تأثيرًا على عملية التعلم، كما تؤثر استقاللية األفراد وتوحيد األهداف 
واالتجاهات على عملية التعلم، كما تعمل العوامل السابقة الذكر على 

وكذلك على فعالية تطبيق األفكار رفع مستوى اإلبداع لدى األفراد، 
 اإلبداعية.

إلى تعرف مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري  (10)وهدفت دراسة
مدارس منطقة بني كنانة ومديراتها من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

( معلمًا ومعلمة تم 321العاملين فيها، وقد تكونت عينة الدراسة من )
قد بينت نتائج الدراسة أن مستوى اختيارها بالطريقة العشوائية، و 

اإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات مدارس منطقة بني كنانة بحسب 
وجهات نظر المعلمين والمعلمات العاملين فيها، ولمختلف المجاالت، 
جاءت بدرجة تقدير كبيرة، حيث جاء مجال المرونة بالمرتبة األولى، 

انية، وتاله مجال األصالة تاله مجال الحساسية للمشكالت بالمرتبة الث
 بالمرتبة الثالثة، وتاله مجال الطالقة بالمرتبة الرابعة واألخيرة.

بداع اإلداري : الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية واإلثالثاا 
 اا:مع

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر الثقافة التنظيمية  (2)أجرى
المملكة العربية  على اإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة في

. وتوصلت الدراسة ( عامالً 222السعودية، وقد بلغت عينة الدراسة )
إلى النتائج التالية: تتوفر جميع القيم المكونة للثقافة التنظيمية في 
المؤسسات العامة بشكل متوسط ماعدا قيمة المكافأة، وكذلك تتوفر 

اعدا عناصر اإلبداع اإلداري بالمؤسسات العامة بشكل متوسط م
عنصر الخروج عن المألوف، وتشير الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي 
ذي داللة إحصائية بين القيم المكونة للثقافة التنظيمية وعناصر 
اإلبداع اإلداري، وأن أهم القيم المكونة للثقافة التنظيمية التي تؤثر 

 على اإلبداع اإلداري بشكل عام هي )الكفاءة و فرق العمل(.
إلى التعرف على الثقافة التنظيمية لمدير  (22)اسةوهدفت در 

المدرسة ودوره في اإلبداع اإلداري من وجهة نظر مديري مدارس 
من  ( مديراً 222التعليم االبتدائية بالعاصمة المقدسة، وشملت الدراسة )

مدراء المدارس االبتدائية في القدس. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من 
 ممارسة الثقافة المساندة كانت بدرجة كبيرة جداً  النتائج منها: أن درجة

من وجهة نظر مديري المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة، وأن  
درجة ممارسة عنصر األصالة كعنصر من عناصر اإلبداع اإلداري  

، وأن درجة ممارسة عنصر المرونة  كعنصر كان بدرجة كبيرة جداً 
هة نظر مديري المدارس من وج من عناصر اإلبداع كان متوسطاً 

 االبتدائية بالعاصمة المقدسة.
بدراسة هدفت الى التعرف على العالقة بين الثقافة  (1)وقام

التنظيمية واإلبداع اإلداري من وجهة نظر جهات إدارية مختلفة في 
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وزارة التربية والتعليم في األردن، وتكونت عينة الدراسة من جميع 
( إداريا، 10لتعليم كإدارة عليا بلغت )العاملين في وزارة التربية وا

( 621وجميع العاملين في المناطق التعليمية كاإلدارة الوسطى بلغت )
. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن درجة الثقافة عامالً 

التنظيمية السائدة لدى العاملين متوسطة، وكذلك درجة اإلبداع التربوي 
األردنيـة كانـت متوسطة، كما توجد فروق السائد في المنظمة التربويـة 

ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس في إدراك الثقافة التنظيمية، في 
حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس في امتالك 

وتوجد  .المقـدرات اإلبداعيـة لدى العاملين في المنظمة التربوية األردنية
رات "المؤهل التربوي، والدورات فروق ذات داللة إحصائية لمتغي

التدريبية في مجال اإلدارة المدرسية، والدورات التدريبية في مجال 
اإلبداع اإلداري" فـي إدراك الثقافة التنظيمية وفي امتالك المقدرات 
اإلبداعية لدى العاملين في المنظمة التربوية األردنية لصالح المؤهل 

مستوى األدنى من متغيرات والمتدرب. وتشير النتائج إلى أن ال
"المستوى التعليمي، والخبـرة، والمركز الوظيفي" أكثر إدراكًا للثقافة 
التنظيمية وأكثر امتالكًا للمقدرات اإلبداعية من المستوى األعلى 

 .عموماً 
دراسة هدفت إلى التعرف على الثقافة التنظيمية  (21)أجرى

الثانوية في دولة الكويت  وعالقتها باإلبداع اإلداري في مدارس المرحلة
 ( معلماً 120من وجهة نظر المعلمين، وقد تكونت عينة الدراسة من )

معلمة. وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى الثقافة التنظيمية في و 
مدارس المرحلة الثانوية في الكويت من وجهة نظر المعلمين كان 

الثانوية من ، وأن مستوى اإلبداع اإلداري في مدارس المرحلة مرتفعاً 
وجهة نظر المعلمين كان مرتفعا، كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود 
عالقة ارتباط إيجابية بين درجة الثقافة التنظيمة واإلبداع اإلداري في 
 مدارس المرحلة الثانوية في الكويت، كذلك توجد فروق دالة إحصائياً 

واإلبداع (  لمستوى الثقافة التنظيمية α˂0002عند مستوى الداللة ) 
اإلداري تبعا لمتغير الجنس وكان الفرق لصالح اإلناث، وكذلك توجد 
فروق دالة إحصائيا لمستوى الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري تبعا 

 لمتغير المؤهل العلمي وكان الفرق لصالح حملة الماجستير.
تتشابه هذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة في طبيعة 

 .(2(، )22(، )10)كذلك استخدام المنهج الوصفي مثل دراسةموضوعها ، و 
كما تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أن عينة 

. بينما تختلف الدراسة (10(، )1)الدراسة كانت من المعلمين مثل دراسة
الحالية في تناولها الشمولي لمجاالت الثقافة التنظيمة واإلبداع اإلداري 

ختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في تناول ، وأيضا تمعاً 
اإلبداع اإلداري في المدارس الخاصة في األردن، وهذه الفئة قّلما 

 يتناولها الباحثون التربويون في البحث، 

كما استفاد الباحثون في دراستهما من الدراسات السابقة في 
طارها النظري، وأداة الدراسة )االستبان ة(، واألساليب مقدمة الدراسة وا 

 اإلحصائية المستخدمة، وفي تفسير نتائج الدراسة ومناقشتها.

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تواجه المنظماُت التربوية بشكل عام والمدارس بشكٍل خاص 
العديـَد مـن القضايا والمشكالت التي تتطلب من قياداتها االبتعاد عن 

يف النهج اإلبـداعي النهج التقليدي في حّل المشكالت، ومحاولة توظ
في حّلها، وال زالت اإلدارة التعليمية والمدرسية في العالم العربي تعاني 

التعليمي الراهن. ولعل أبرز  من أزمة إدارية واضحة في ظل النظام
معاِلم هذه األزمة هو غياب اإلبداع عن العملية التعليمية، فُجلُّ اهتمام 

التقليدية واألفكار النمطية اإلدارات التعليمية قائٌم على الحلول 
وخصوصا في مجال القطاع التعليمي الخاص، فمدراء المدارس فيه 
يتبعون لمجلس إدارة  غالبا ما تكون هي المسيطرة ومدراء المدارس هم 
مجرد أدوات تنفيذية، مما عّمق الفجوة بين الواقع والمأمول، وفي ضوء 

 :يمكن صياغة أسئلة الدراسة اآلتيةذلك 
 األول: ما مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى  السؤال

 مدراء المدارس الخاصة من وجهة نظر المعلمين؟
  السؤال الثاني: ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري

 المدارس الخاصة من وجهة نظر المعلمين؟
  السؤال الثالث: هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند

الثقافة التنظيمية واإلبداع ( بين α ≤0002) مستوى الداللة
 اإلداري في المدارس الخاصة؟

  السؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند
( في مستوى الثقافة التنظيمية في α≤0002مستوى الداللة )

 المدارس الخاصة ُتعزى إلى متغيرات )الجنس، الخبرة(؟

 :الدراسة أهمية
ٍت على قدر من األهمية يتوقع أن تُقّدم هذه الدراسة معلوما

للقادة التربويين، فيما يتعلق بالسمات اإلبداعية المتوفرة لدى مديري 
المدارس الخاصة وعالقتها بالثقافة التنظيمية، كما ُيؤمل أن ُتسهم هذه 
الدراسة في تحسين الواقع العملي للمنظمات التربوية بشكل عام 

محفزة لإلبداع وللمدارس بشكل خاص، وذلك من خالل توفير بيئة 
 اإلداري، وتخطيط وتصميم البرامج المالئمة لجعل هذا الواقع أفضل.

ومن جهة أخرى تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الثقافة 
التنظيمية التي تشكل اإلطار الفكري والمرجعي للمؤسسات التربوية، 

وُتشكل لهم إطارا  فهي بمنزله دليل لإلدارة والعاملين في المؤسسة،
ريا يوجه العالقات والسلوكات التي يجب االسترشاد بها في مدرسة فك

 المستقبل.
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 .اإلبداع اإلداري في المدارس الخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمينالثقافة التنظيمية وعالقتها ب

 :الدراسة أهداف
 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق اآلتي: 

  الكشف عن نمط الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس
 الخاصة في األردن.

  الكشف عن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
 ردن.الخاصة في األ

  الكشف عن العالقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري
 في المدارس الخاصة في األردن.

  الكشف عن الفروقات في مستوى الثقافة التنظيمية لدى
لمتغير  المدراء في المدارس الخاصة في األردن وفقاً 

 .)الجنس، الخبرة(

 :حدود الدراسة
 تتمثل حدود هذه الدراسة في اآلتي:

 نفيذ هذه الدراسة في مدارس التعليم الخاص في تم ت
العاصمة عمان في المملكة األردنية الهاشمية من العام 

 .1029 /1022الدراسي 
  اقتصرت الدراسة الحالية على وجهات نظر عينة من

المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم الخاص في 
 العاصمة عمان.

 :مصطلحات الدراسة
ي نمط المعتقدات والمزاعم واألفكار ه” الثقافة التنظيمية:

واإليديولوجيات والفلسفات التي قامت منظمة ما باختراعها وتبنيها 
واإلجماع بشأنها سواء كان إجماعًا رسميًا من خالل القوانين 
والتعليمات المكتوبة أو غير رسمي من خالل القواعد والسلوكيات غير 

 بيئة عمل ما، وبذلك ، وهو ما ُيعرف بالعرف السائد في”المكتوبة
 جيل إلى جيل من وتوارثها ونقلها تبنيها يمكن التنظيمية الثقافة تكون
 .(12)جديد

وتعرف إجرائيا بأنها مجموعة القيم والعادات والممارسات السائدة 
لدى مدارس التعليم الخاص في األردن، والتي تحكم سلوكها، وتؤثر 

 على أدائها لألعمال المنوطة بها.
ُيعّرف بأنه االستغالل األمثل لما هو موجود لدى  :اإلداري اإلبداع

اإلنسان من قدرات فكرية وعقلية ينتج عنها أفكار وأساليب عمل جديدة 
وخالقة، تتسم بالطالقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت بحيث 

على قدرة الفرد والجماعة  يمكن تنمية هذه القدرات بالتدريب بناءً 
 الستفادة منها في تحسين وتفعيل أداء المنظمة.والمنظمة ل

وُيعّرف مستوى اإلبداع اإلداري إجرائيا بأنه مقدار الممارسات 
والعمليات التي يقوم بها مدير المدرسة )األصالة، الطالقة، المرونة، 
التحليل والربط، الحساسية للمشكالت( والتي تفضي إلى إيجاد طرق 

ي إنجاز أهداف المؤسسة التعليمية، وأساليب أكثر كفاءة وفاعلية ف
 وذلك من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة.

يمثل القائد الميداني الذي يقوم بعمليات )تخطيط،  مدير المدرسة:
بأنه المدير  تنسيق، توجيه( داخل المدرسة وخارجها. وُيعّرف إجرائياً 

 ى إدارة شؤونها وفقاً الذي يقوم على إدارة المدرسة الخاصة، ويتول
 للصالحيات الممنوحه له وإلجراءات إدارة التعليم الخاص.

التي  المدارس هي )المدارس غير الحكومية(: المدارس الخاصة
في العاصمة عمان، وتحتفظ هذه المدارس بحقها في  الدولة ال تديرها

تحديد الطلبة الذين يلتحقون بها، ويتم تمويلها كليا أو جزئيا عن طريق 
 على الطلبة. التعليم فرض رسوم

 :الدراسة يةمنهج
تم استخدام منهجية البحث المسحي الوصفي حيث تم إجراء 
المسح المكتبي واالطالع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية 

قات التي ذات الصلة بموضوع الدراسة؛ ألجل بلورة األسس والمنطل
يقوم عليها موضوع الدراسة، والوقوف على أهم الدراسات التي شكلت 
رافدًا حيويًا للدراسة وما تتضمنه من محاور وأبعاد، كما تم إجراء 
المسح االستطالعي، وتحليل البيانات كافة التي تم الحصول عليها من 

 خالل أداتي الدراسة، واستخدام الطرق اإلحصائية المناسبة لذلك.

 :مجتمع الدراسة
تكّون مجتمع الدراسة من كافة معلمي المدارس الخاصة في 

والبالغ  1022/1029العاصمة عمان ضمن لواء الجامعة من العام 
( معلمًا ومعلمة حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم 8040عددهم )

 .1021/1022عام 

 عينة الدراسة:
ر أسماء تم اختيار عينة عشوائية عنقودية حيث تم حص

 ( مدرسة خاصة،3122البالغ عددها )المدارس الخاصة في عمان و 
( مدرسة خاصة لتكون المدرسة بذلك تمثل 21وبعد ذلك تم اختيار )

وحدة االختيار ثم تم تطبيق أداة الدراسة على كافة معلمي المدارس 
( 2( معلمًا ومعلمة. والجدول رقم )291المختارة والبالغ عددهم )

 .اد عينة الدراسة وفقا لمتغيراتهاأفر يوضح توزيع 
 .لمتغيراتها فراد عينة الدراسة وفقاا أتوزيع  :(1جدول )

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 الجنس
 %22 92 ذكور
 %21 201 إناث
 %200 291 الكلي

 الخبرة اإلدارية

 %13 26 سنوات 2أقل من 
 %16 21 سنوات 20واقل من-2من 

 %22 99 سنوات فأكثر 20
 %200 291 الكلي
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 :الدراسة تاأدا
تم تطوير استبانتين لخدمة أغراض الدراسة، األولى لقياس 
الثقافة التنظيمية، واألخرى لقياس اإلبداع اإلداري، وتم تطويرهما من 

 .خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة
صورته النهائية على  وقد اشتمل مقياس الثقافة التنظيمية في

( مجاالت هي )قيم العمل، فلسفة العمل، 2( فقرة توزعت على )12)
المعتقدات ورسالة المدرسة، األعراف والقوانين، التوقعات المستقبلية(، 

( فقرة توزعت على 12في حين اشتمل مقياس اإلبداع اإلداري على )
للمشكالت، ( مجاالت هي )الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسية 2)

( يوضح توزيع فقرات إداتي 1المقدرة على المجازفة(، والجدول رقم )
 الدراسة على مجاالتها. 

(: توزيع فقرات أداتي الدراسة )الثقافة التنظيمية، اإلبداع اإلداري( 2جدول رقم )
 .على مجالتها

 عدد الفقرات المجال األداة

 الثقافة التنظيمية

 2 قيم العمل
 2 فلسفة العمل

 2 المعتقدات ورسالة المدرسة
 2 األعراف والقوانين
 2 التوقعات المستقبلية

 12 الكلي

 االبداع اإلداري

 2 الطالقة
 2 المرونة
 2 األصالة

 2 الحساسية للمشكلة
 2 المقدرة على المجازفة

 12 الكلي

وقد ُصممت أداتا الدراسة وفقا لتدريج ليكرت الخماسي المكون 
، 1، قلياًل:3، أحيانًا:2، غالبًا:2)دائمًا: ن خمسة خيارات وهي:م

 .(2نادرًا:

 :صدق أداتي الدراسة
استخدمت المؤشرات اآلتية للكشف عن صدق أداتي الدراسة، 

 وهي على النحو اآلتي:
 :صدق الُمحّكمين

للتحقق من صدق أداتي الدراسة ومدى مالءمتها لتحقيق أهداف 
رض هذه األدوات بصورتها األولية، على مجموعة الدراسة الحالية تّم ع

الُمحّكمين من أساتذة الجامعات األردنية من ذوي الخبرة واالختصاص 
بمجال اإلدارة التربوية، والقياس والتقويم، وُطلب إليهم إبداء  رأيهم فيها 
من حيث مدى انتماء كل فقرة للمجال الذي تندرج تحته، ومن حيث 

ضافة أو تعديل أو حذف ما الصياغة اللغوية، ووض وح الفقرات، وا 
( فما %80) يرونه مناسبًا، معتمدين على المعيار المتمثل بنسبة اتفاق

فوق إلبقاء الفقرة وأقل من ذلك لحذفها أو تعديلها، وقد تم األخذ 
جراء التعديالت المطلوبة، حيث تم حذف ) ( 3بمقترحات المحكمين وا 

وتعديل فقرة من مجال إلى مجال  فقرات من أداة الثقافة التنظيمية
آخر، كما تم تعديل فقرتين من حيث الصياغة اللغوية، وفيما يتعلق 

( فقرات من حيث 2باإلبداع اإلداري فقد تم حذف فقرة واحدة وتعديل )
لتلك التعديالت فقد  الصياغة بناء على توجيهات المحكمين، ووفقاً 

قرة للثقافة التنظيمية، ( ف12تضمنت االستبانة في صورتها النهائية )
( فقرة لمقياس اإلبداع اإلداري، وأّن األخذ بمثل هذه التعديالت 12و)

على صدق أداتي الدراسة، ويزيد من مستوى الموثوقية  ُيعّد دليالً 
 بنتائجها.

 :صدق التساق الداخلي
باستخدام طريقة  تم التحقق من تجانس أداتي الدراسة داخلياً 

 Constructإحدى طرق صدق التكوين )االتساق الداخلي وهي 

Validity حيث تم إيجاد معامل االرتباط بين كل مجال من ،)
( 3مجاالت أداتي الدراسة، والدرجة الكلية للمقياس، والجدول رقم )

 .يوضح نتائج ذلك
  .معامالت ارتباط مجالت أداتي الدراسة مع الدرجة الكلية :(3جدول )

 طمعامل الرتبا المجال األداة

 الثقافة التنظيمية

 *0013 قيم العمل
 *0069 فلسفة العمل

 *0011 المعتقدات ورسالة المدرسة
 *0020 األعراف والقوانين
 *0062 التوقعات المستقبلية

 اإلدارياإلبداع 

 *0023 الطالقة
 *0060 المرونة
 *0010 األصالة

 *0023 الحساسية للمشكلة
 *0069 المقدرة على المجازفة

 .(α≤ 0002عند مستوى داللة ) *دالة إحصائياً 

ُيظهر الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين كل 
مجال من مجاالت أداتي الدراسة، والدرجة الكلية لألداة دالة إحصائيا 

( مما يدل على صدق االتساق الداخلي α≤ 0002عند مستوى داللة )
 ألداتي الدراسة.

 ة:ثبات أداتي الدراس
للتحقق من الثبات تم تطبيق أداتي الدراسة والمتمثلة بـ )الثقافة 

( معلمًا ومعلمة من مجتمع 30التنظيمية، اإلبداع اإلداري( على )
الدراسة ومن خارج عينتها، ثم إعادة التطبيق على العينة االستطالعية 
نفسها، وذلك بعد فاصل زمني مقداره أسبوعان، وحساب معامل 

َمّرتي التطبيق، كما تم التحقق أيضا من الثبات ألداتي  االرتباط بين
 (Cronbach's Alpha)الدراسة عن طريق معامل كرونباخ ألفا 

 مستوى كل مجال من مجاالت أداتي لالتساق الداخلي وذلك على
( 2الدراسة، وكذلك المستوى الكلي لهاتين األداتين، والجدول رقم )

 يوضح نتائج ذلك.
 

١٨٣



 .اإلبداع اإلداري في المدارس الخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمينالثقافة التنظيمية وعالقتها ب

 .عامالت ثبات أداتي الدراسةم :(4جدول رقم )
 معامل كرونباخ ألفا معامل ارتباط بيرسون المجال األداة

الثقافة 
 التنظيمية

 

 0022 0026 قيم العمل
 0021 0022 فلسفة العمل

 0022 0023 المعتقدات ورسالة المدرسة
 0022 0092 األعراف والقوانين
 0020 0023 التوقعات المستقبلية

 0090 0091 الكلي

اإلبداع 
 اإلداري

 0022 0026 الطالقة
 0090 0092 المرونة
 0026 0022 األصالة

 0093 0026 الحساسية للمشكلة
 0026 0022 المقدرة على المجازفة

 0029 0090 الكلي

( أن معامالت ثبات أداة الثقافة 2ُتظِهر النتائج في الجدول )
عادة التطبيق لالختبار قد تراوحت  التنظيمية بطريقة تطبيق وا 

( وبطريقة 0091( ولألداة ككل )0092 -0023للمجاالت بين )
( ولألداة ككل 0021 -0022كرونباخ ألفا فقد تراوحت للمجاالت بين )

(0090.) 
كما تبين النتائج أيضا أن معامالت ثبات أداة اإلبداع اإلداري 

عادة التطبيق لالختبار قد تراوحت للمجاال ت بين بطريقة تطبيق وا 
( وبطريقة كرونباخ ألفا قد 0.90( ولألداة ككل )0092 -0026)

(، وُتعّد 0029( ولألداة ككل )0090 -0022تراوحت للمجاالت بين )
 مثل هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.

 متغيرات الدراسة:
 اشتملت الدراسة الحالية على نوعين من المتغيرات هما:

(: Independent Variableوسيطة )المتغيرات المستقلة ال .2
 وتمثلت في الدراسة الحالية بـ )الجنس، سنوات الخبرة(.

 ( وتتمثل بـــ:dependent Variableالمتغيرات التابعة ) .1
  ُقاس من خالل استجابة أفراد عينة الثقافة التنظيمية وت

الدراسة على مقياس الثقافة التنظيمية الذي تم إعداده لذلك 
 الغرض. 

 ع اإلداري، ويقاس من خالل استجابة أفراد عينة اإلبدا
الدراسة على مقياس اإلبداع اإلداري الذي تم إعداده لذلك 

 .الغرض

 إجراءات تطبيق الدراسة:
 لتحقيق هدف الدراسة فقد تم اتباع اإلجراءات التالية:

تم مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة من أجل بلورة  .2
 األسس النظرية للموضوع.

تحديد متغيرات الدراسة وتطوير أداتي الدراسة والتأكد من  .1
 صدقهما وثباتهما.

انتقاء عينة الدارسة بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع  .3
 الدراسة.

لتطبيق أداتي الدراسة، تم توزيع االستبانات على أفراد عينة  .2
الدراسة من المعلمين، كما تمت اإلجابة عن الملحوظات 

أثناء عملية التطبيق، وتم الحرص على واالستفسارات 
تعريفهم بأهمية الدراسة واإلجابة بكل موضوعية عن أداتي 

 الدراسة.
تم جمع البيانات وتفريغها في جداول خاصة باستخدام  .2

 (SPSS)برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 إلجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة. 

لمستوى الثقافة التنظيمية، وكذلك  لفهم المدلوالت اإلحصائية .6
اإلبداع اإلداري، فقد تم االعتماد في توصيف المستويات 

، 1033)منخفض: يساوي أو أقل من  على المعيار اآلتي:
 فأكثر(. 3062، مرتفع: 3061إلى  1032متوسط: من 

 المعالجة اإلحصائية: 
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إجراء المعالجات اإلحصائية 

 ، وعلى النحو اآلتي:(SPSS)ستخدام با
لإلجابة عن السؤالين األول والثاني "تم استخراج المتوسطات  .2

 الحسابية واالنحرافات المعيارية.
تم استخراج معامل ارتباط لإلجابة عن السؤال الثالث  .1

 بيرسون.
لإلجابة عن السؤال الرابع تم إجراء تحليل التباين الثنائي    .3

(Tow way Anova .) 
تحقق من ثبات أداتي الدراسة تم استخدام معامل كرونباخ لل .2

 ألفا ومعامل ارتباط بيرسون بين مّرتي التطبيق.
لوصف خصائص عينة الدراسة سيتم استخراج التكرارات  .2

 والنسب المئوية.

 :عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات
يتضمن هذا الجزء عرضًا لنتائج الدراسة بعد معالجتها إحصائيًا 

 .ألسئلتها ومناقشة هذه النتائج وفقاً 

 نتائج السؤال األول، والذي نصه:
"ما مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى مدراء المدارس الخاصة 

 من وجهة نظر المعلمين؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تّم احتساب المتوّسطات الحسابية 

ى مدراء واالنحرافات المعيارّية لنمط الثقافة التنظيمية السائدة لد
المدارس الخاصة، وذلك على مستوى كل مجال من مجاالت الدراسة 

)قيم العمل، فلسفة العمل، المعتقدات ورسالة المدرسة، والمتمثلة بــــ 
والمجال الكلي، والجدول رقم األعراف والقوانين، التوقعات المستقبلية( 

 ( يوضح نتائج ذلك.2)
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افات المعيارّية لستجابات أفراد عينة المتوّسطات الحسابية والنحر  :(5جدول )
 .الدراسة لنمط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مدراء المدارس الخاصة مرتبة تنازلياا 

 الترتيب المجال المتوسط الحسابي النحراف المعياري الدرجة
 2 المعتقدات ورسالة المدرسة 3.90 0.72 مرتفع
 1 األعراف والقوانين 3.83 0.59 مرتفع

 3 قيم العمل 3.74 0.46 رتفعم
 2 فلسفة العمل 3.72 0.51 مرتفع
 2 التوقعات المستقبلية 3.69 0.83 مرتفع
 - الكلي 3.77 0.45 مرتفع

( أّن المتوسطات الحسابية لنمط الثقافة 2يبين الجدول )
التنظيمية السائدة لدى مدراء المدارس الخاصة  وعلى المستوى الكلي 

( وبانحراف معياري 3011متوسط حسابي )جاء بدرجة مرتفعة ب
)قيم العمل، فلسفة العمل، (، أما على مستوى المجاالت 0022)

، المعتقدات ورسالة المدرسة، األعراف والقوانين، التوقعات المستقبلية(
فقد جاءت جميعها بمستوى مرتفع، محتاًل المرتبة األولى مجال" 

(، وفي المرتبة 3.90المعتقدات ورسالة المدرسة" بمتوسط حسابي )
(، واحتل 3.83بمتوسط حسابي بلغ )" األعراف والقوانين" الثانية 

، وجاء (3.74) مجال " قيم العمل" المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي
(، وفي المرتبة 3.72بالمرتبة الرابعة "فلسفة العمل" بمتوسط حسابي)

ط حسابي الخامسة واألخيرة جاء مجال "التوقعات المستقبلية" بمتوس
(3.69.) 

إلى أن لكل مدرسة ثقافًة تنظيميًة خاصًة  وُتعزى هذه النتيجة
بها، يتحتم على المعلمين والمديرين االلتزام بها، فالثقافة التنظيمية هي 
ما يميز المدارس بعضها عن بعض، كما تعكس هذه النتيجة محاولة 

التي تحقق مديري المدارس الخاصة إيجاد وتوفير بيئة العمل المناسبة 
وغرس القيم المشجعة على دعم الثقافة التنظيمية،  الرضا للعاملين،

وهذا ينعكس على العمل الجماعي المثمر الذي يحقق ثقافة تنظيمية 
بمستوى مرتفع. وأيضا يمكن عزو ارتفاع تقدير الدرجة الكلية لطبيعة 

وشروطها التي ُتمليها على الموظفين،  العمل في المدارس الخاصة،
التي ترتبط ببقائهم بهذه المدارس مقارنة بالمدارس الحكومية.وهذا و 

التي توصلت إلى أن ( 1)(،2)يفسر اختالف هذه النتيجة مع دراسة
مستوى الثقافة التنظيمية كان متوسطا، وتتفق هذه النتيجة مع 

التي توصلت إلى أن مستوى الثقافة التنظيمية كان  (1)(،21)دراسة
 .مرتفعاً 

 ال الثاني، والذي نصه:نتائج السؤ 
ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الخاصة من  "

 وجهة نظر المعلمين؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تّم احتساب المتوّسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارّية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس 

ألبعاد والمتمثلة بــــ اإلبداع اإلداري، وذلك على مستوى كل ُبعد من ا

)الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسية للمشكالت، المقدرة على 
 ( يوضح نتائج ذلك.6، والجدول رقم )المجازفة(

المتوّسطات الحسابية والنحرافات المعيارّية لمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري  :(6جدول )
 .المدارس الخاصة مرتبة تنازلياا 

 الترتيب المجال المتوسط الحسابي ف المعياريالنحرا الدرجة
 2 الحساسية للمشكالت 3.36 0.63 متوسط
 1 األصالة 3.20 0.99 متوسط
 3 الطالقة 3.13 0.87 متوسط
 2 المرونة 3.07 0.91 متوسط
 2 المقدرة على المجازفة 2.98 0.88 متوسط
 - الكلي 3.15 0.64 متوسط

داع اإلداري لدى مديري ( أّن مستوى اإلب6يبين الجدول )
المدارس الخاصة من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة متوسطة 

(، أما على مستوى 0062( وبانحراف معياري )3022بمتوسط حسابي )
المجاالت )الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسية للمشكالت، المقدرة 
 على المجازفة(، فقد جاءت جميعها بمستوى متوسط، محتاًل المرتبة

(، وفي 3036" بمتوسط حسابي ) الحساسية للمشكالتاألولى مجال" 
تل مجال (، واح3.20المرتبة الثانية "األصالة" بمتوسط حسابي بلغ )

(، وجاء بالمرتبة 3023) المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي "الطالقة"
(، وفي المرتبة الخامسة 3001) الرابعة "المرونة" بمتوسط حسابي

 (.1092جال "المقدرة على المجازفة" بمتوسط حسابي )واألخيرة جاء م
وُتعزى هذه النتيجة إلى أن اإلبداع اإلداري يتطلب مزيدا من 
 الصالحيات اإلدارية الممنوحة لمدراء المدارس، والمساحة الكافية من
اتخاذ اقرار لتمكينهم من ممارسة سلوكيات اإلبداع اإلداري، وهذا ما ال 

المؤسسات التروبوية، والتي يقوم معظمها على يوفره مالكو مثل هذه 
 .(21)(،1(، )10)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الجانب الربحي،

 نتائج السؤال الثالث والذي نصه:
" هل هنالك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داري بين الثقافة التنظيمية واإلبداع اإل( α ≤0.05مستوى داللة )داللة 
 ؟مديري المدارس الخاصةلدى 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 
قيم العمل، فلسفة العمل، المعتقدات )  الثقافة التنظيمية ممثلة بأبعادها:

مع اإلبداع ورسالة المدرسة، األعراف والقوانين، التوقعات المستقبلية( 
ألصالة، الحساسية اإلداري ممثاًل بأبعاده )الطالقة، المرونة، ا
 ( يوضح ذلك.1للمشكالت، المقدرة على المجازفة(، والجدول رقم )

مصفوفة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع  :(7جدول )
 .اإلداري

 البعاد التابعة " البداع الداري "
 البعاد المستقلة

 الكلي " الثقافة التنظيمية
القدرة على 

 ازفةالمج
حساسية 
 طالقة مرونة صالةأ للمشكالت

 قيم العمل *0.32 *0.27 *0.33 *0.70 *0.55 *0.40
 فلسفة العمل *0.45 *0.51 *0.40 *0.60 *0.55 *0.53

0.49* 0.49* 0.47* 0.28* 0.31* 0.37* 
المعتقدات ورسالة 

 المدرسة
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 البعاد التابعة " البداع الداري "
 البعاد المستقلة

القدرة على  الكلي ثقافة التنظيمية" ال
 المجازفة

حساسية 
 للمشكالت

 طالقة مرونة صالةأ

 األعراف والقوانين *0.38 *0.26 *0.27 *0.59 *0.50 *0.46
 التوقعات المستقبلية *0.55 *0.30 *0.31 *0.61 *0.68 *0.51
 الكلي *0.44 *0.73 *0.66 *0.61 *0.59 *0.60

 .(α ≤0.05وى داللة )* دالة إحصائيا عند مست
(، أن جميع العالقات االرتباطية داّلة 1يتضح من الجدول رقم )

إحصائيًا، وعند مستويات إيجابية بين المتغيرات المستقلة لمجاالت 
الثقافة التنظيمية، ومجاالت اإلبداع اإلداري  كمتغير تابع، سواٌء على 

ت القيمة المستوى الكلي أو على مستوى المجال الواحد، وقد بلغ
اإلجمالية للعالقة االرتباطية بين الثقافة التنظيمية ودرجة اإلبداع 

( وهي قيمة إيجابية تؤكد وجود ارتباط طردي 0060اإلداري  ككل )
عاٍل بين الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس 

)الخاصة، وعند حساب معامل التحديد  إلى  مما يشير (0.36=
كمتغير مستقل  بالثقافة التنظيمية لمديري المدارس الخاصة أن معرفتنا 

( من التباين في المتغير التابع )اإلبداع %36يفسر ما مقداره )
اإلداري(، كما ُتظِهر النتائج أن أقوى هذه العالقات االرتباطية جاءت 

كمتغير تابع  والحساسية للمشكالت ،بين قيم العمل كمتغير مستقل
(، في حين كانت 0010) يث بلغت قوة هذه العالقة االرتباطيةح

أضعف هذه العالقات االرتباطية هي العالقة بين المتغير المستقل 
)المرونة( حيث بلغت قيمة هذه  )األعراف والقوانين( والمتغير التابع

 (.0016) العالقة االرتباطية
، من بداعيمية تولد اإلوُتعزى هذه النتيجة إلى أن البيئة التنظ

خالل ما توفره الثقافة التنظيمية من بيئة مناسبة لتحقيق اإلبداع 
 الخاصة، إذ ُتعدالثقافة التنظيمةاإلداري لدى المعلمين في المدارس 

وموجها رئيسيا للتطوير والتجديد من خالل طرح أفكار  داعماً 
واستراتيجيات مبتكره، ووضع سياسات تحقق التطور واالزدهار 

 .(2) ودراسة ،(21)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة لتربوية.للمؤسسة ا

ه:  نتائج السؤال الرابع والذي َنصُّ
 α"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

لدى مديري  الثقافة التنظيمية( في تقديرات المعلمين لمستوى 0.05≥
 المدارس الخاصة ُتعزى للمتغيرات )الجنس، الخبرة(؟

عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية لإلجابة 
واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين لمستوى الثقافة التنظيمية لدى 
مديري المدارس الخاصة ُتعزى للمتغيرات )الجنس، الخبرة(، والجدول 

 ( يوضح ذلك.2)
 
 
 
 

معلمين لمستوى الثقافة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات ال :(8جدول رقم )
 .التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة ُتعزى للمتغيرات )الجنس، الخبرة(

المتوسط  الفئات المتغير المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيم العمل
 

 الجنس
 

 0.36 3.70 ذكر

 0.65 3.81 أثنى

 الخبرة
 

 0.64 3.72 أقل من خمس سنوات

 0.41 3.81 واتسن 10اقل من  – 5من 

 0.64 3.69 سنوات فأكثر 10

 فلسفة العمل
 

 الجنس
 

 0.49 3.69 ذكر

 0.80 3.74 أثنى

 الخبرة
 

 0.90 3.62 أقل من خمس سنوات

 0.91 3.71 سنوات 10قل من أ – 5من 

 0.54 3.77 سنوات فأكثر 10

المعتقدات 
 ورسالة المدرسة

 

 الجنس
 

 0.42 4.01 ذكر

 0.45 3.87 أثنى

 الخبرة
 

 0.66 3.92 أقل من خمس سنوات

 0.46 3.86 سنوات 10اقل من  – 5من 

 0.41 3.87 سنوات فأكثر 10

األعراف 
 والقوانين

 

 الجنس
 

 0.48 3.85 ذكر

 0.49 3.80 أثنى

 الخبرة
 

 0.66 3.88 أقل من خمس سنوات

 0.46 3.74 سنوات 10اقل من  – 5من 

 0.51 3.78 سنوات فأكثر 10

التوقعات 
 المستقبلية

 

 الجنس
 

 0.40 3.72 ذكر

 0.97 3.66 أثنى

 الخبرة
 

 0.60 3.64 أقل من خمس سنوات

 0.47 3.72 سنوات 10اقل من  – 5من 

 0.98 3.70 سنوات فأكثر 10

 الكلي

 الجنس
 

 0.30 3.80 ذكر

 0.48 3.75 أثنى

 الخبرة
 0.59 3.72 أقل من خمس سنوات

 0.40 3.75 سنوات 10قل من أ – 5من 

 0.44 3.70 سنوات فأكثر 10

( إلى وجود فروقات 2تشير البيانات الواردة في الجدول )
الثقافة  المعلمين لمستوىظاهرية في المتوسطات الحسابية لتقديرات 

التنظيمية وفقا لمتغيرات الدراسة المستقلة )الجنس، والخبرة(، وللكشف 
ت هذه الفروقات ذات داللة إحصائية تم استخدام تحليل فيما إذا كان

( يوضح 9، والجدول رقم )Tow Way Anova)التباين المتعدد )
 نتائج ذلك.

نتائج تحليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق في تقديرات المعلمين  :(9جدول )
الجنس، لمستوى الثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة ُتعزى للمتغيرات )

 .الخبرة(
 مصدر التباين المجال

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدللة

 قيم العمل

 0.796 0.067 0.026 1 0.026 الجنس
 0.188 1.687 0.648 2 1.297 الخبرة
   0.384 193 74.167 الخطأ
    197 3475.360 الكلي

    196 75.469 الكلي المصحح
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدللة

فلسفة 
 العمل

 6940. 1550. 0690. 1 069. الجنس
 1920. 1.665 7420. 2 1.484 الخبرة
   4460. 193 86.014 الخطأ
    197 2999.480 الكلي

    196 87.527 الكلي المصحح

المعتقدات 
ورسالة 
 المدرسة

 6060. 2660. 198. 1 198. الجنس
 2810. 1.278 948. 2 1.895 الخبرة

   741. 193 143.107 لخطأا
    197 2986.760 الكلي

    196 145.119 الكلي المصحح

األعراف 
 والقوانين

 5320. 3930. 0590. 1 059. الجنس
 1990. 1.627 2430. 2 485. الخبرة
   1490. 193 28.792 الخطأ
    197 3422.560 الكلي

    196 29.312 الكلي المصحح

التوقعات 
 تقبليةالمس

 6280. 2360. 1270. 1 127. الجنس
 2200. 1.526 8210. 2 1.643 الخبرة
   5380. 193 103.895 الخطأ
    197 3053.040 الكلي

    196 105.609 الكلي المصحح

 الكلي

 6050. 2690. 0.086 1 0860. الجنس
 1570. 1.872 5980. 2 1.197 الخبرة
   3200. 193 61.710 الخطأ
    197 3156.979 الكلي

    196 62.950 الكلي المصحح

 .(α≤ 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

( إلى عدم وجود فروق 9تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )
( في تقديرات α≤0002ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ارس الخاصة ُتعزى المعلمين لمستوى الثقافة التنظيمية لدى مديري المد
 .للمتغيرات )الجنس، الخبرة(

وُتعزى نتائج الدراسة بالنسبة لمتغير الجنس إلى أن المدرسة 
هي مؤسسة تعليمية وتربوية تسعى لتحقيق غايات تعليمية وتربوية، 
وتعامل جميع المعلمين ذكورا أو إناثا على حد سواء في ضوء الغايات 

فة التنظيمية بجنس المعلمين في السابقة، وبالتالي ال تتأثر الثقا
التي توصلت  (2)المدارس الخاصة، واتفقت نتائج هذ الدراسة مع دراسة

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا الستجابات عينة الِّدارسة على 
مستوى الثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة 

ات الجنس في عجلون من وجهة نظر المعلمين بسبب اختالف فئ
 جميع المجاالت.

التي أظهرت وجود  (1)(،21)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة  
فروق ذات داللة إحصائية لمستوى الثقافة التنظيمية في مدارس 
المرحلة الثانوية في الكويت تبعا لمتغير الجنس، ووجدت الفروق في 

 . ميع المجاالت ُتعزى لصالح اإلناثج
خبرة فيشير إلى أن االتجاه نحو الثقافة أما بالنسبة لمتغير ال

التنظيمية اليختلف عليها المعلمون سواء من ذوي الخبرات الطويلة أو 
القصيرة، وبالتالي يتفقون في المفاهيم واألطر العامة للتطوير 

 التنظيمي، ومن ضمنها مفهوم الثقافة. 

التي أظهرت وجود  (1)ودراسة (21)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة
روق ذات داللة إحصائية لدرجة الثقافىة التنظيمية في المدارس ف

-2الثانوية في الكويت تبعا لمتغير الخبرة، إذ كان الفرق لصالح فئة )
 سنوات فأكثر(. 20( عند مقارنتها مع فئة )9

 :التوصيات
  ضروة إعداد مديري المدارس الخاصة وتأهيلهم ومن ثم

لممارسة العمل  توظيفهم في مواقعهم، لضمان جاهزيتهم
 . اري اإلبداعي في البيئة المدرسيةاإلد

  االستفادة من التجارب الدولية في مجال اإلدارة والتخطيط
 .التربوي واإلبداع اإلداري

  خرين  اآلإجراء المزيد من الدراسات من قبل الباحثين
الختبار العالقة بين متغيرات الدراسة في بيئات أخرى مثل 

 .العسكرية أو األنروا المدارس الحكومية أو
  توجية صناع القرار وراسمي السياسات التربوية إلى ضرورة
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