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 مديرات لدى اإلداري باإلبداع وعالقته التنظيمي الوالء
 دراسة) السعودية العربية باململكة الثانوية املدارس

 ( ارتباطية
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى العالقة بين  _الممخص

مستوى الوالء التنظيمي ومستوى اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس 
الثانوية بمنطقة الرياض بالمممكة العربية السعودية، حيث بمغت عينة 

براتين في العمل اإلداري بين مديرة مدرسة، وقد تراوحت خ 49الدراسة 
سنوات، وأكثر من  10 - 5سنوات، وما بين  5ثالث فئات: أقل من 

سنوات. ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة  10
تكونت من ثالث أجزاء. أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية 

اإلداري لدى  موجبة وذات داللة إحصائية بين الوالء التنظيمي واإلبداع
عينة الدراسة، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في كل من مستوى الوالء التنظيمي ومستوى اإلبداع اإلداري لصالح 
ذوات سنوات الخبرة األكثر، والحاصالت عمى أكبر عدد من الدورات 

 .التدريبية
اإلداري، مديرات : الوالء التنظيمي، اإلبداع الكممات المفتاحية

 المدارس
 . المقدمة1

تكمن أىمية اإلدارة المدرسية في أنيا أحد العوامل       
الحاسمة في نجاح اإلصالح التعميمي وىي المتغير األقوى في 

نتاجية المدرسة،  . ولذلك فإن المدير بحاجة [1]كفاءة وفاعمية وا 
إلى أن تتوفر فيو خصائص وصفات من أجل القيام بيا عمى 

لوجو األكمل، ومن أىم ىذه الخصائص أو الصفات الوالء ا
التنظيمي الذي لو أثر كبير وعالقة ارتباطية في العديد من 
الظواىر السموكية مثل الدوران الوظيفي والرضا واألداء. فكمما 
كان مستوى الوالء التنظيمي منخفضًا أدى إلى ارتفاع نسبة 

م القبول بأىداف الغياب والرغبة في البحث عن عمل آخر وعد
  [2].المنظمة
وكذلك األمر فإن المنظمة التي تتصف بعمق والء        

أفرادىا، تستطيع أن تتكيف بدرجة عالية مع المتغيرات التي 
تحدثيا التكنولوجيا، أو تمك التي توجد في سائر المجاالت، 
ويندفع أفرادىا تمقائيًا لإلبداع واإلنجاز ألنيم يندمجون مع 

ويتقبمون أىدافيا وقيميا، فتقل نسب التغيب أو التسرب، المنظمة 
وحوادث التغريب، ووسائل االضطرابات وغير ذلك مما يضر 

بمصالح المنظمة وانتاجياتيا وينجم عن ذلك ارتفاع ممحوظ في 
نسب اإلنتاج وتحسن واضح في نوعية المنتجات أو الخدمات 

 [3].المقدمة 
ن أىم ركائز اإلبداع اإلداري، كما ويعد الوالء التنظيمي م      

فالفرد الذي يحب منظمتو يتفانى في خدمتيا وتتوافر لديو دوافع 
. من ىنا تعد تنمية اإلبداع اإلداري  [4]اإلبداع أكثر من غيره

وسيمة المنظمات، ال سيما المنظمات التعميمية، وذلك لتطوير 
الخطط واالستراتيجيات الالزمة لتحقيق أىداف المنظمة، 

 .ساليب العملوأ
واإلبداع في العمل اإلداري يتمثل في قدرة المدير عمى       

التعامل مع المعطيات الموجود لديو والوصول بيا إلى اليدف 
المنشود، ال سيما وأن المدير يمعب دورًا كبيرًا في تخطيط العمل 
وتنظيم الوقت واالشراف والمراقبة. ولذلك ينبغي عميو أن يمارس 

اإلبداع اإلداري في إدارتو لممنظمات أو الجية التي ميارات 
  [5].يديرىا وأن يتعامل مع كل الظروف باحتراف ومينية عالية

 مشكمة الدراسة. 2
شك أن اإلدارة المدرسية ذات تأثير كبير عمى كافة  ال      

جوانب المؤسسة التعميمية، فاإلدارة المدرسية منوطة بحسن سير 
ومتابعة األداء، وتقويمو، والعمل عمى تحقيق العمل المدرسي، 

األىداف العامة لممرحمة التعميمية. وتزداد ميام اإلدارة المدرسية 
في التعميم الثانوي، وعمى وجو الخصوص في مدارس البنات، 
ألن اإلدارة المدرسية تكون مسئولة وبشكل دائم عن تأمين 

في ىذه  الطالبات والمحافظة عميين، والتعامل معين بحكمة
وما يتبعيا من تغيرات فسيولوجية  - المراىقة – المرحمة النمائية

ونفسية، األمر الذى يجعل اإلدارة المدرسية في حاجة ماسة إلى 
ابتكار أفضل الطرق لتحقيق أىدافيا، وتجويد العممية التعميمية، 
وىذا ما يعبر عنو باإلبداع اإلداري، ولكنو لن يتحقق إال في ظل 

أىميا تطابق أىداف مديرة المدرسة مع أىداف  شروط خاصة
المدرسة نفسيا، وبذل الوقت والمال والجيد في سبيل تقدم 

 .المدرسة وتحقيق أىدافيا، وىذا ما يعرف بالوالء التنظيمي
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 التنظيمي الوالء الدراسات بعض تناولت اإلطار ىذا وفي      
 تناولت يالت[  6] الخشالي دراسة مثل المتغيرات ببعض وعالقتو
[ 7] غنيم ودراسة القيادة،، وأنماط التنظيمي الوالء بين العالقة
 وثمة. التنظيمي والوالء الوظيفي الرضا بين العالقة تناولت التي

 أيوب دراسة مثل اإلداري، اإلبداع تناولت التي الدراسات بعض
 اإلبداعي السموك تأثر مدى عمى التعرف إلى ىدفت التي[ 8]

 عمى تشجع التي المؤسسات في العمل بمناخ المديرين لدى
 واألسموب العمل بين المتبادلة العالقة وطبيعة تعوقو، أو اإلبداع
 Toremen ودراسة المشكالت، حل في المديرون يتبعو الذي
 أن يمكن التي العوامل عمى التعرف إلى ىدفت التي [9]

 كما المدرسة، في إبداعية بيئة لتكوين المديرون يستخدميا
 وأىميتو اإلبداع عمى التعرف[ 10] أمين دراسة استيدفت
 المدرسة في ناجحة تغيير كأداة ودوره وخصائصو وأىدافو
 التعرف إلى[ 11] رمضان دراسة ىدفت كما العامة، الثانوية
 فعالة مدرسية إدارة تحقيق في ودوره اإلداري اإلبداع مفيوم عمى

 عمى لمتعرف[ 12] بمواني دراسة وجاءت العام، التعميم بمدارس
 دراسة ىدفت كما اإلبداع، تنمية في المدرسية اإلدارة دور

Rajeev  [13]دارة تطبيق في تساعد التي العوامل تحديد إلى  وا 
 التنظيمي، الوالء ألىمية ونظراً  التربوية، المؤسسات في اإلبداع
 الثانوية، المدارس بمستوى النيوض في اإلداري اإلبداع وكذلك
  ىذه بحث تحاول الحالية الدراسة فإن وبالتالي ألىدافيا، وتحقيقا
 :التالية التساؤالت عن اإلجابة خالل من العالقة

 الدراسة أ. أسئمة
 لدى اإلداري واإلبداع التنظيمي الوالء بين العالقة ما -1

  الثانوية؟ المدارس مديرات
 عدد الخبرة، سنوات) باختالف التنظيمي الوالء يختمف ىل -2

 الثانوية؟ المدارس مديرات لدى( التدريبية الدورات
 عدد الخبرة، سنوات) باختالف اإلداري اإلبداع يختمف ىل -3

 الثانوية؟ المدارس مديرات لدى( التدريبية الدورات
 الدراسة ب. أىداف

 :إلى الدراسة ىذه تيدف
 اإلداري واإلبداع التنظيمي الوالء بين العالقة عمى التعرف. 1

 .الثانوية المدارس مديرات لدى
 المدارس مديرات لدى التنظيمي الوالء درجة عمى التعرف. 2

 .عميو التدريبية والدورات الخبرة متغيري وتأثير الثانوية

 المدارس مديرات لدى اإلداري اإلبداع درجة عمى التعرف. 3
 .عميو التدريبية والدورات الخبرة متغيري وتأثير الثانوية

 الدراسة ج. أىمية
 :يمي فيما الدراسة أىمية تتمخص   
 في متمثمة التربوية، اإلدارة في ميمة لموضوعات تناوليا في -

 .اإلداري باإلبداع عالقتو وكذلك ومفيومو، التنظيمي، الوالء
 وعالقتو المجاالت، كافة في اإلداري باإلبداع االىتمام تنامي -

 .سابقة دراسات في ذلك جاء كما مختمفة، بمتغيرات
 اإلداري باإلبداع وعالقتو التنظيمي بالوالء الدراسة ىذه اىتمت -
 أىم من مرحمة وىي الثانوية، المدارس مديرات عمل مجال في

 كثيرة لميارات تحتاج والتي الفتيات، حياة في الحياتية المراحل
 .معيا لمتعامل

 كونيا الموضوع، ىذا في والعربية المحمية المكتبة إثراء -
 الوالء بين ربطت والتي_  الباحثة عمم حسب _ األولى الدراسة

 .اإلداري واإلبداع التنظيمي
 التنظيمي، الوالء بعالقة التعميم، وزارة الدراسة نتائج تزود -

 عمى مبنية إجراءات اتخاذ عميو يترتب مما اإلداري، باإلبداع
 .عممية دراسات

 الدراسة د. مصطمحات
 الفرد التزام وىو. العمل في بالمشاركة االلتزام: التنظيمي الوالء
 االلتزام وكذلك الوظيفة توقعات نطاق خارج لممنظمة ودعمو

 التحوالت عن النظر بغض لممنظمة والتأييد الدعم باستمرار
  [14].والظروف المشاعر في تحصل التي والتغيرات
 الخبرة نتيجة تنشأ والتجديد بالحداثة تتسم فكرة: اإلداري اإلبداع
 المعمومات عمى والمستند المنظمة لواقع المدرك اإلداري واإللمام
 متميزة قدرات توافر يتطمب مما وتحميميا التنظيم ألجزاء الشاممة
  [15].ومفيد جديد ىو ما إلى لموصول

 الدراسة ه. حدود
 :اآلتي في الدراسة ىذه حدود تتمثل      
 عمى التعرف عمى الدراسة ىذه اقتصرت: الموضوعي الحد

 مديرات لدى اإلداري واإلبداع التنظيمي الوالء بين العالقة
 .لمبنات الحكومية الثانوية المدارس

 الحكومية الثانوية المدارس عمى الدراسة اقتصرت: المكاني الحد
 .الرياض بمدينة لمبنات
 الدراسي الفصل في الميدانية الدراسة تطبيق تم: الزماني الحد
 ه1435/1436 الدراسي العام من األول
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  اإلطار النظري. 3
 :مفيوم الوالء التنظيمي -1

يشير مفيوم الوالء إلى مقدار اإلخالص والوفاء والطاعة       
لدى الفرد تجاه الطرف اآلخر، سواء كان شخًصا أو عماًل أو 

[ الوالء التنظيمي 16مؤسسًة أو غير ذلك. وقد عرفت خطاب ]
جانب الفرد لممؤسسة التي يعمل فييا بأنو اعتقاد قوي وقبول من 

من حيث أىدافيا وقيميا، والرغبة ببذل أكبر عطاء ممكن 
لصالحيا مع التمسك باالستمرار لمعمل فييا والدفاع عنيا 

 .وتحسين سمعتيا
أن الوالء التنظيمي أعمق من  Celep [19] ويرى      

 االنتماء التنظيمي ويمكن القول أنو أعظم درجات االنتماء،
 ويمكن أن يعرف بأنو العممية التي يحدث فييا تطابق بين 

 .أىداف الفرد وأىداف المؤسسة التي يعمل فييا
وتستخمص الباحثة أن مفيوم الوالء التنظيمي يختمف عن       

مفاىيم الرضا الوظيفي، والتوافق الميني واالنتماء، فمتغير 
الفرد بالعمل الرضا الوظيفي متغير حركي يتغير بتغير خبرات 

وخصائصو الذاتية، فقد يكون الفرد راضيًا عن العمل الذي يؤديو 
ولكنو غير مواٍل لممؤسسة التي يعمل بيا، وقد يكون أيًضا غير 
راض عن العمل الذي يؤديو ولكنو مواٍل لممؤسسة التي يعمل 

 .بيا
 :أىمية الوالء التنظيمي

والمحافظة  تحاول كثير من المؤسسات كسب والء أفرادىا     
[ أن ىناك 18] ذل المساعي لزيادتو لدييم، ويرى عطاريعميو وب

أمرين ميمين يحكمان الوالء التنظيمي أحدىما نفعي، وىو تبادل 
المنافع والمزايا بين المؤسسة والفرد، واآلخر نفسي، وىو التكوين 
النفسي لمفرد نحو المؤسسة، وتشير نتائج العديد من الدراسات 

لى زيادة اإلنتاج في المصانع اليابانية مقارنة التنظيمية إ
بالمصانع األمريكية وأن ىذا يعود في المقام األول إلى وجود 
مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي لدى العاممين اليابانيين نتيجة 
حبيم لمعمل وفعالية مؤسساتيم، بينما ينخفض مستوى الوالء 

وسط ألسباب التنظيمي في الشركات والمؤسسات بالشرق األ
 .تنظيمية وفردية

[ إلى أن اإلدارة في المؤسسات 19وتشير دراسة العمري ]     
الحديثة تسعى إلى تنمية العالقة بين األفراد ومؤسساتيم بيدف 
استمرارىم فييا، وتنمية الجانب اإلبداعي لدى المنتمين إلييا، من 

 يق مستوى د ممكن وتحقـى جيــذل أقصــم لبــم ودفعيــخالل تحفيزى

 .مرتفع من األداء والوصول إلى إنتاجية عالية
[ أن كثيرًا من الباحثين يرى أن 20كما ذكر المعاني ]      

األفراد الذين يتصفون بدرجة عالية من الوالء لتنظيماتيم التي 
يعممون فييا يمتازون بانجاز متميز، ويرون أن الفرد ذا الوالء 

سًا لمعمل، وأكثر التزامًا بأىداف التنظيمي العالي يكون أكثر حما
التنظيم ويسعى تمقائيًا لالنجاز المبدع الذي يزيد من انتاجيتو 

 وأدائو وتشير الدراسات إلى أن الوالء التنظيمي يعتبر من أىم 
 .المقومات التي يرتكز عمييا اإلبداع

  مفيوم اإلبداع اإلداري -3
الزمان والمكان  يعد اإلبداع ظاىرة عامة متحررة من قيود      

والمجال والموضوع، ومن ثم فقد تطور مفيوم اإلبداع في مجال 
[ أن اإلبداع من 21اإلدارة منذ بداية القرن الماضي. فيذكر ]

المنظور اإلداري يرتكز عمى إدارة الموارد لدعم األفكار الجديدة 
وتطويرىا وتطبيقيا، ومن المنظور التكنولوجي يعتمد عمى 

لوجي وتطبيقاتو لتحقيق إنجاز غير مسبوق، أما التطوير التكنو 
من المنظور العام فإنو يقوم عمى بناء المعرفة الجديدة ونشرىا أو 

 .تبادليا واالستفادة منيا
[ اإلبداع اإلداري بأنو التوصل إلى 22وقد عرف نجم ]     

المفاىيم الجديدة القابمة لمتحويل إلى سياسات وتنظيمات وطرق 
[ أن اإلبداع اإلداري 23تطوير األداء. ويذكر ] جديدة تساىم في

يرتكز عمى الرغبة في التغيير وتحدي الطرق واألساليب القائمة 
لمعمل، كما يعتمد في جوىره عمى الفريق الذي يسيم كل فرد فيو 
بطرح األفكار الجديدة مع دعم القيادة وتحفيزىا ليذه األفكار 

 .الجديدة والمبادرات الفردية اإلبداعية
 ويبدو اإلبداع اإلداري في المؤسسة كما يرى       

Constantines & Jamie  [24]عن  - عندما تحدد المؤسسة
تمك الفجوات الموجودة في  -طريق مديرىا وفريق العمل بيا

خريطة نشاطيا وتستكشف احتياجات عمالئيا، وتبادر بتقديم 
ة من طرق جديدة في العمل أو الخدمات، ومن ثم يمكن االستفاد

تكنولوجيا المعمومات واالتصال التي تمعب دورًا حيويًا في ىذا 
ة المؤسسة أو النطاق إلحداث التغيير الجذري في استراتيجي

[ أن اإلبداع اإلداري ىو 25] نماذج عمميا. ويرى الفاعوري
تطوير وتطبيق األفكار الجديدة المبدعة من قبل األفراد الذين 

 .م مرتبيتعاممون مع بعضيم ضمن تنظي
عمى أنو عادة ما يمثل اإلبداع  (Helen) [26] وتؤكد      

اإلداري مصدرًا حيويًا لمتغيير االستراتيجي لممؤسسات الذي 
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يمكن من خاللو تحقيق الميزة التنافسية وأن اإلبداع اإلداري 
يتمثل في التغيرات التي تؤثر عمى السياسات والموارد والبنية 

يقتصر عمى العمميات أو الخدمات  االجتماعية لممؤسسة، وال
الجديدة التي توفرىا المؤسسة، وبالتالي فإن مفيوم اإلبداع 
اإلداري ينضوي عمى االستثمار الناجح لألفكار الجديدة 
وتطبيقيا، ويكون تطبيق األفكار الجديدة لموصول إلى أساليب 
أو طرق جديدة لمعمل، ومن ثم فإن اإلبداع اإلداري يتضمن 

تطوير والتعميم ويؤدي إلى منتجات أو خدمات جديدة البحث وال
 .تميز األفراد والمؤسسة عن غيرىم

[ أن التنظيمات عمى اختالف أىدافيا 20ويرى المعاني ]      
تواجو في ىذا الوقت تحديات كثيرة متمثمة في التطور السريع 
لممعرفة، وتزايد ظيور التكنولوجيا الحديثة، والتقادم السريع 
لممنتوج، وتزايد الطمب عمى الخدمات وأساليب تقديميا بشكل 
أكثر كفاءة وأقل تعقيدًا في االجراءات. وبناء عميو فان اإلبداع 
يعتبر أحد أىم الخيارات المطروحة أمام ىذه التنظيمات لتتمكن 
من مواجية تمك التغيرات ومتابعة التطورات اليائمة في شتى 

إيالء المنظمات والدول عمى حد المجاالت. ولعل ىذا ما يفسر 
سواء البحوث العممية أىمية خاصة إليجاد أفكار جديدة 
بداعات نافعة يمكن االستفادة منيا بشكل يحسن األداء ويزيد  وا 

 .من االنتاجية
[ أن تنمية اإلبداع اإلداري تحتاج إلى 4كما يرى المطيري ]     

 :ا يميمراعاة متطمبات السموك اإلبداعي التي تتمثل فيم
االنتماء والوالء التنظيمي: يعد االنتماء والوالء من أىم  -1

ركائز اإلبداع اإلداري، فالفرد الذي يحب منظمتو يتفانى في 
 .خدمتيا وتتوافر لديو دوافع اإلبداع أكثر من غيره

إدراك العالقات االقتصادية واالجتماعية بين األشياء  -2
والفاعمية عمى حسن واألشخاص: حيث يعتمد تحقيق الكفاءة 

استثمار الموارد المتاحة من خالل إدراك العالقات االقتصادية 
واالجتماعية بين ىذه الموارد وحسن توجيييا لتحسين نوعية 
المنتجات والخدمات التي تقدميا المنظمة، وتضخيم عوائدىا 

 .ومنافعيا
اتباع المنيج العممي: والذي يعتبر من الركائز األساسية  -3

تعتمد عمييا اإلدارة المبدعة، تجنبًا لألسموب العشوائي التي 
 .وأسموب المحاولة والخطأ الذي يبدد الوقت والجيد والتكمفة

اإليمان بالرأي والرأي اآلخر: يسيم توفير المناخ التنظيمي  -4
القائم عمى التشاور والمشاركة في اتخاذ القرارات في تحسين 

ايجابًا عمى أنماط العمل أساليب العمل وتطويرىا بما ينعكس 
 .اإلداري

االىتمام بالعنصر اإلنساني في اإلدارة: مما يزيد من  -5
معدالت الوالء واالنتماء بالمنظمة، وبالتالي يرفع الروح المعنوية 
والرضا الوظيفي، ويقبل العاممون عمى العمل وتظير إبداعاتيم 

 .في ظل المناخ التنظيمي المشجع عمى ذلك
ضرورة التغيير وأىمية التطوير والتحسين: من أىم اإليمان ب -6

عوامل نجاح المنظمات اإلبداعية إيمانيم بضرورة التطوير 
والتحسين المستمر لممنتجات والخدمات التي تقدميا، فميس ىناك 

 .حد لمتطوير والتحسين
 :أىمية اإلبداع اإلداري

ي ال تكمن أىمية اإلبداع كما يقول )ىارولد أندرسون(: ف     
كونو عممية انتاج تشيد كل لحظة من لحظاتيا والدة جوىرة ذات 
قيمة، بل تكمن األىمية في كون اإلبداع ضرورة من ضرورات 

 ].27الحياة ]
أما في المؤسسات التربوية فأىمية اإلبداع تكمن في      

مساىمتو بالخروج من أسر الطريقة التقميدية والرقي باإلدارة 
ع وأرحب، وفي ممارسة اإلبداع اإلداري المدرسية إلى آفاق أوس

المتجدد والمتطور، والذي يمكن من خالل تجاوز العديد من 
واجو اإلدارة المدرسية. كما العقبات والمعوقات التي يمكن أن ت

[ أن من أىم فوائد اإلبداع ىو ما يظير في 28] يرى كوك
 .المؤسسة من تحسن عمى األداء

اإلبداع اإلداري يحقق العديد  إلى أن[29]   ويشير توماس     
 :من الفوائد لمدارس التعميم العام، ومن ىذه الفوائد

المساعدة في النظر إلى االختالفات الموجودة بين األفراد،  -
والجماعات داخل المدرسة، وبين المدارس، عمى أنيا أشياء ذات 
قيمة كبيرة؛ ألنيا تساعد عمى التنوع بداًل من التماثل، واإلتيان 

 .األفكار الجديدة بداًل من النمطية الجامدةب
لدى جميع أفراد المدرسة؛ بتحقيق التطوير  التزامإيجاد  -

المستمر، ومساعدة الطالب الذين يعانون من صعوبات، وعدم 
 .القبول إال بتحقيق مستويات مرتفعة من التعمم

تطوير المناىج الدراسية، وأساليب، وممارسات التقويم،  -
 .ي يساعد الطالب عمى معرفة، وفيم كيف يتعممونبالشكل الذ

فعيم إلى ديإيجاد نوع بالشعور بالممكيَّة لدى أعضاء المدرسة،  -
ىو مطموب  بذل مجيودات كبيرة داخل المدرسة، تتعدى عمل ما

 .منيم القيام بو، حسب الموائح والقوانين المنظِّمة لمعمل بالمدرسة
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والحوار، حول األعمال التي إتاحة الفرصة لمتأمل والنقاش  -
يقوم بيا أفراد المدرسة، ولماذا يقومون بيا؟ والتأثيرات الفردية، 

 .والجماعية ليذه األعمال
 الدراسات السابقة. 4

حاولت الباحثة الحصول عمى دراسات سابقة تتناول نفس       
موضوع الدراسة، ولكن لم يتوفر ذلك، وتوفرت دراسات تتناول 

مي واإلبداع اإلداري كال عمى حدة أو مرتبطة الوالء التنظي
 :بمتغير يختمف عما تناولتو ىذه الدراسة

 :أواًل: الدراسات التي تناولت الوالء التنظيمي
[ إلى معرفة مدى تأثير استخدام 6ىدفت دراسة الخشالي ]      

رؤساء األقسام في الجامعات األردنية الخاصة ألنماط القيادة 
مي ألعضاء ىيئة التدريس، وتكونت عينة عمى الوالء التنظي

( عضو ىيئة تدريس وتم تطبيق استبانة 240الدراسة من )
ألنماط القيادة والوالء التنظيمي، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة 
سمبية بين نمط القيادية األوتوقراطية والوالء التنظيمي، كما 

الديمقراطي  أظيرت النتائج وجود عالقة ايجابية بين نمط القيادية
 .والوالء التنظيمي

[ بيدف التعرف عمى درجة 30وكانت دراسة ياسين ]     
االلتزام التنظيمي والميني لدى المعممين في المدارس الحكومية 
في محافظتي رام اهلل والبيرة حيث تكون مجتمع الدراسة من 

( معممًا ومعممة تم اختيار عينة عشوائية بمغ حجميا 2424)
عمييم استبانة عن االلتزام الميني، وأشارت نتائج  ( وزعت362)

الدراسة إلى أن درجة االلتزام التنظيمي عند المعممين نحو 
المدرسة والمينة مرتفعة، ووجد فروق ذات داللة إحصائية في 
درجة االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير الخبرة كما تبين عدم وجود 

م التنظيمي لدى فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزا
 .المعممين تعزى لمتغير الجنس

[ بيدف التعرف عمى السمات 31وكانت دراسة غنام ]      
الشخصية والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في 
المدارس الحكومية في محافظة نابمس، وتكون مجتمع الدراسة 
من جميع معممات المرحمة األساسية في مدينة نابمس، فبمغ 

ادىا ( وتم اختيار عينة عشوائية بمغ عدد أفر 1088عددىن )
( وتم استخدام مقياس جوردن لمشخصية، ومقياس الوالء 183)

التنظيمي وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا: أن 
درجة الوالء التنظيمي لدى المعممات كبيرة جدًا، وال توجد فروق 
ذات داللة إحصائية في درجة الوالء التنظيمي تعزى لمكان 

ن السكن أو سنوات الخبرة أو مكا العمل أو المؤىل العممي أو
 .معدل الدخل

وعن العالقة بين الوالء التنظيمي وبعض المتغيرات، كانت       
[ التي ىدفت إلى التعرف عمى العالقة بين الرضا 7دراسة غنيم ]

الوظيفي والوالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 
لرتبة األكاديمية النجاح الوطنية وأثر الجنس والمؤىل العممي وا

والكمية وسنوات الخبرة والعمر عمى العالقة بين الرضا الوظيفي 
والوالء التنظيمي عند عينة الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى 
أن مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند أعضاء ىيئة 
التدريس في جامعة النجاح الوطنية مرتفع، وأنو توجد فروق ذات 

حصائية في مستوى الوالء التنظيمي تعزى إلى الجنس داللة إ
والرتبة األكاديمية والكمية وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في 
مستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى الرتبة األكاديمية والكمية، كما 
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في الرضا الوظيفي تعزى 

مستوى الرضا  لمتغير الجنس، وكذلك عدم وجود فروق في
الوظيفي والوالء التنظيمي تعزى إلى متغيرات الخبرة والعمر 

 .ومعدل الدخل
 [ إلى التعرف عمى عالقة 32وقد ىدفت دراسة الغامدي ]       

القيادة التحويمية بمستويات الوالء التنظيمي لدى الضباط 
الميدانيين بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة وتكون 

راسة من جميع الضباط الميدانيين الذين يعممون بقيادة مجتمع الد
حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة واالدارات والقطاعات 
والوحدات الميدانية التابعة ليا، وتوصمت الدراسة إلى أفراد 
الدراسة يرون أن القيادات بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة 

اده األربعة المكرمة يمارسون السموك القيادي التحويمي بأبع
كما أن مستويات الوالء التنظيمي كانت بدرجة  بدرجة متوسطة.

كما توصمت إلى وجود عالقة طردية ذات داللة  متوسطة.
احصائية بين السموك القيادي التحويمي بأبعاده األربعة 
ومستويات الوالء التنظيمي لدى الضباط الميدانيين بقيادة حرس 

ذلك عدم وجود فروق ذات داللة وك قة مكة المكرمة.طبمنالحدود 
احصائية في اتجاىات أفراد الدراسة حول محور مستويات الوالء 
التنظيمي باختالف متغيرات )الرتبة، مجال العمل(.وتوصمت إلى 
وجود فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات أفراد الدراسة حول 
محاور ممارسة القيادات لمسموك القيادي التحويمي بأبعاده 

 (.ربعة تعزى الختالف متغيرات )الرتبة، مجال العملاأل
 درجـة[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى 33الخميس ] أما دراسة     
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التزام مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت 
بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية وعالقتيا بالوالء التنظيمي 

تمع الدراسة من وتألف مج لممعممين من وجية نظر المعممين.
جميع معممي ومعممات المدارس الثانوية الحكومية التابعة لوزارة 
التعميم في دولة الكويت، وتوصمت الدراسة إلى أن درجة التزام 
مديري مدارس الثانوية الحكومية في الكويت بأخالقيات مينة 
 اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم كان مرتفعة.

الوالء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية كما أن مستوى 
وأن ىناك  الحكومية في الكويت من وجية نظرىم كان مرتفعًا.

عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة إحصائية بين درجة التزام 
مديري مدارس الثانوية الحكومية في الكويت بأخالقيات مينة 

ممي تمك اإلدارة المدرسية ومستوى الوالء التنظيمي لدى مع
كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  المدارس.

بين المتوسطات الحسابية لدرجة التزام مديري المدارس الثانوية 
الحكومية في الكويت بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية من وجية 
نظر معممي مدارسيم تبعًا لمتغيرات: الجنس والخبرة والمؤىل 

جود فروق ذات داللة إحصائية بين العممي. وكذلك عدم و 
المتوسطات الحسابية لمستوى الوالء التنظيمي لدى معممين 
المدارس الثانوية الحكومية في الكويت تبعًا لممتغيرات: الجنس 

 .والخبرة والمؤىل العممي
 :ثانيًا: الدراسات التي تناولت اإلبداع اإلداري

[ إلى التعرف عمى مدى تأثر السموك 8ىدفت دراسة أيوب ]     
اإلبداعي لدى المديرين بمناخ العمل في المؤسسات التي تشجع 
عمى اإلبداع أو تعوقو، وطبيعة العالقة المتبادلة بين العمل 
واألسموب الذي يتبعو المديرون في حل المشكالت والكشف عن 

ديرين باختالف مدى اختالف السموك اإلداري اإلبداعي لمم
المستوى العممي والخبرة العممية، تم تطبيق استبانة عمى عينة 
عشوائية من المديرين العاممين في البنوك التجارية بمدينة 
الرياض، وتوصمت الدراسة إلى أن مناخ العمل يتضمن دعم 
اإلبداع معنوًيا ومادًيا، كما أن العالقة المتبادلة بين المديرين في 

سودىا التفاىم والتعاون قد تسيم في تدعيم السموك العمل التي ي
اإلداري اإلبداعي لدى المديرين في البنوك التجارية، كما 
توصمت الدراسة إلى أن أسموب المدير التقميدي في التعامل مع 
المشكالت من خالل التزامو بالمعايير واإلجراءات والطرق 

يو، وأن المدير المعروفة، قد يسيم في إعاقة السموك اإلبداعي لد
الذي يتبع السموك اإلبداعي ربما الذي يستخدم األسموب 

المناسب لمتعامل مع المشكمة، وأن السموك اإلبداعي لدى 
المديرين يختمف باختالف مستوي التأىيل العممي والخبرة، ويتجو 
نحو التزايد مع ارتفاع مستوى التأىيل العممي والخبرة في العمل 

 .البنكي
لمتعرف عمى العوامل التي  Toremen [9] دراسة وجاءت      

يمكن أن يستخدميا المديرون لتكوين بيئة إبداعية في المدرسة 
والخصائص التي تميز المناخ التنظيمي اإلبداعي في منطقة 
جوىا نسبرج التعميمية في جنوب أفريقيا، وتم استخدم المنيج 

ائج أىميا الوصفي الوثائقي، وتوصمت الدراسة إلى عدد من النت
أن العوامل التي تساعد المديرين عمى تكوين بيئة إبداعية في 
تاحة الفرصة لمعاممين  المدرسة ىي: تقويم االنجازات بعدالة، وا 
عمى الرغبة في المجازفة، وعدم الخوف من الفشل، والتعامل مع 
أخطاء العاممين بالتسامح والرحمة، والحد من البيروقراطية 

يد واحدة، وتوفير نظام اتصال يسمح بتركيز السمطات في 
عطاء وقت  بتبادل الخبرات واألفكار، وتشجيع اإلبداع الفردي، وا 
كاف لممبدعين، ومنح الحوافز لممبدعين، وتوفير اإلمكانات 
المادية، وتقديم الدعم النفسي. كما بينت الدراسة أن اإلبداع 
يمكن تعممو من خالل البيئة المساعدة والدعم، وأنو من 

لخصائص التي تميز المناخ التنظيمي اإلبداعي العالقات ا
اإلنسانية االيجابية بين المديرين والعاممين، واالتصال المفتوح، 
والتعاون، وتجنب االنتقاد، والرؤية الواضحة من قبل اإلدارة 

 .لممستقبل
[ التعرف عمى اإلبداع 10وقد استيدفت دراسة أمين ]      

ودوره كأداة تغيير ناجحة في  وأىميتو وأىدافو وخصائصو
المدرسة الثانوية العامة، وتحديد ممارسات إدارة المدرسة لإلبداع 
اإلداري، والتعرف عمى واقع اإلبداع اإلداري من وجية نظر 
إدارة المدرسة الثانوية العامة، وتحديد المتطمبات الالزمة 
 لممارسة اإلبداع اإلداري في المدرسة الثانوية، وتقديم تصور
مقترح لكيفية ممارسة اإلبداع اإلداري داخل المدرسة الثانوية من 
أجل الوصول إلى إدارة مدرسية فعالة، تم تطبيق استبانة طبقت 
عمى عينة عشوائية من مديري ووكالء بعض المدارس الثانوية 

( فردًا، ومن 76الحكومية والمغات بمحافظة القاىرة بمغ عددىا )
لييا الدراسة أن أىم ممارسات اإلبداع أىم النتائج التي توصمت إ

اإلداري التي بإمكانيا تحقيق فعالية إدارة المدرسة الثانوية: 
دارة  المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية، وتفويض السمطة، وا 
الوقت، واالتصال الفعال، واالىتمام بالعالقات اإلنسانية، 
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ة. وأنو ال وتشجيع ممارسة األساليب اإلدارية الحديثة والمبدع
توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث، ونوع المدرسة، 
بينما توجد فروق لعدد سنوات الخبرة في: درجة توافر مقومات 
اإلبداع اإلداري في إدارة المدرسة الثانوية، ودرجة ممارسة إدارة 
المدرسة الثانوية لإلبداع اإلداري، ودرجة تيسير إدارة المدرسة 

ممارسة اإلبداع داخل المدرسة، ودرجة اإلبداع اإلداري الثانوية ل
في إدارة المدرسة الثانوية، وتوجد فروق دالة إحصائيا بين 
)وظيفة الفرد الحالية( و)عدد الدورات التدريبية التي تمقاىا الفرد 
في مجال اإلدارة( ودرجة توفر مقومات اإلبداع اإلداري في إدارة 

 .المدرسة الثانوية
[ إلى التعرف عمى مفيوم 11ما ىدفت دراسة رمضان ]ك       

اإلبداع اإلداري وطبيعتو ومقوماتو ودوره في تحقيق إدارة مدرسية 
فعالة بمدارس التعميم العام ورصد واقع اإلبداع اإلداري لدى 
مديرات مدارس التعميم العام بالمدينة المنورة وتنمية ميارات 

مقترح يوضح كيفية  اإلبداع اإلداري من خالل تقديم تصور
تفعيل مدخل اإلبداع اإلداري من أجل الوصول إلى إدارة مدرسية 

( مديرة 48فعالو، تم تطبيق استبانة عمى عينة مكونة من )
لجميع المراحل التعميمية بمنطقة المدينة المنورة ومن أىم النتائج 
التي توصمت إلييا الدراسة: وجود فروق دالة إحصائًيا بين 

يرات مدارس التعميم العام بالمدينة المنورة لإلبداع ممارسات مد
اإلداري في ضوء المتغيرات: نوع المدرسة )ابتدائي، متوسط، 

غير تربوي(، وعدد سنوات  –ثانوي( والمؤىل العممي )تربوي 
الخبرة، وعدد الدورات التدريبية، كما أن مديرات المدارس لديين 

دارية المبدعة لمواكبة الرغبة في تجريب األفكار والممارسات اإل
 .التغيير والتقدم

[ فقد استيدفت التعرف عمى دور 12أما دراسة بمواني ]      
اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في 
بعض المحافظات الفمسطينية، كما سعت إلى معرفة دور اإلدارة 

اختالف المدرسية في تنمية اإلبداع من وجية نظر المديرين ب
متغيرات الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة، والتخصص، 

( مديًرا، وتوصمت 215ومكان العمل، تكونت عينة الدراسة من )
الدراسة إلى النتائج التالية: أن دور المعمم واإلدارة المدرسية 
والمجتمع المحمي والبيئة المدرسية في تنمية اإلبداع كان كبيًرا، 

لمناىج التعميمية في تنمية اإلبداع متوسطا، بينما كان دور ا
واتضح عدم وجود فروق دالة في دور اإلدارة المدرسية في تنمية 
اإلبداع في المدارس الحكومية في المحافظات الفمسطينية من 

الخبرة  –وجية نظر مديرييا تعزى إلى متغيرات )المؤىل العممي 
دالة تعزى مكان العمل( بينما كانت ىناك فروق  -التخصص –

 .إلى متغير الجنس
وفي إطار التعرف عمى أىمية اإلبداع اإلداري        

بيدف الوقوف  Juett [34] لممؤسسات المختمفة أجريت دراسة
عمى اإلبداع كعممية متعددة األبعاد تتضمن الجوانب التكنولوجية 
والجوانب اإلدارية والتنظيمية أو اإلبداع القائم عمى المنتج أو 

ع من خالل الممارسات العممية، وأشارت نتائج ىذه الدراسة اإلبدا
النظرية إلى أىمية اإلبداع كضرورة أساسية لجميع المؤسسات 
وخاصة المؤسسات التعميمية، حيث تحدد اإلبداع اإلداري بأنو 
أي فكرة جديدة يمكن تبنييا وتطبيقيا في نطاق السياسات 

ص الموارد أو واالتجاىات العامة لممؤسسات من خالل تخصي
 .الجوانب األخرى المرتبطة بالبنية االجتماعية لممؤسسة

التعرف عمى  Cooperman [35] وقد استيدفت دراسة       
العالقة بين الممارسات اإلبداعية وعممية صنع القرار التشاركي، 
واإلدارة الذاتية لممدرسة التي تدعم مشاركة المعممين وأولياء 

التعميمية مع االىتمام باألداء األكاديمي األمور في العممية 
( 372لمطالب. وذلك من خالل التطبيق عمى عينة قواميا )

مدرسة متنوعة بين المناطق الحضرية وشبو الحضرية والريفية 
بالواليات المتحدة وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية 

، وبين موجبة بين أبعاد اإلدارة التعاونية وصنع القرار الجماعي
تحقيق الممارسات اإلبداعية في عمميتي التعميم والتعمم وتحقيق 
أداء أكاديمي أفضل لمطالب، كما أشارت نتائج الدراسة إلى 
أىمية الممارسات اإلبداعية في الجوانب اإلدارية والتنظيمية 
لممدارس لتحقيق اإلصالح المؤسسي القائم عمى إعادة ىيكمة 

بداعي في توفير خدمة تربوية عالية المدارس، وتحقيق األداء اإل
 .الكفاءة
ولتحديد متطمبات القيادة الفعالة في ضوء منظور عممية      

  دراسةاإلبداع اإلداري بالمؤسسات التعميمية اىتمت 

Wasserstein-Warnet & Klein [36]   بتحميل نتائج
( مدرسة 20مشروع بحثي استمر لمدة عامين، وتم تنفيذه في )

تحديد متطمبات القيادة الفعالة في ضوء منظور عممية ثانوية ل
اإلبداع اإلداري، باإلضافة إلى استكشاف ممارسات المديرين في 
بناء اإلدراك المعرفي الجديد، وقد اعتمدت الدراسة عمى توقعات 
دراكيم لعممية اإلبداع، والعوامل التي  أعضاء ىيئة العاممين وا 

لجديد، والممارسات المعرفية توضح نجاح أو فشل بناء اإلدراك ا
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التي تساعد المديرين في تغيير اإلدراكات الثقافية لعممية اإلبداع 
في المدرسة. وفي إطار القيادة، تناولت أربعة جوانب أساسية 
ىي: اإلطار الييكمي، والعالقات اإلنسانية، واإلطار السياسي، 

محة واإلطار الرمزي، وكان من أبرز نتائجيا أن ىناك ضرورة م
لمساعدة المدارس عمى التكيف مع البيئة المحيطة بيا والتي 
تتسم بالتغير السريع، بيدف تنمية اتجاىات جديدة لدعم اإلبداع 

 .اإلداري في المدارس
إلى تحديد العوامل التي  Rajeev [13] كما ىدفت دراسة     

دارة اإلبداع في المؤسسات التربوية، في  تساعد في تطبيق وا 
البيئة اليندية، باإلضافة إلى الوقوف عمى طبيعة سياق 

ومعوقات تطبيق اإلبداع في المدارس، وقامت الدراسة بتحميل 
( مدارس في مجاالت: 4االبتكارات التي تم تبنييا عمى مستوى )

طرق التدريس، والمناىج، والتقويم واإلدارة، وتعبئة الموارد، 
تبني وتطبيق وتوصمت نتائجيا إلي أىمية دور القيادة في 

اإلبداع عمى المستوى المدرسي، باإلضافة إلى الدور الحيوي 
الذي يمعبو االتصال المفتوح عمى المستويين األفقي والرأسي 
إلقامة شبكة من العالقات بين األفراد والمؤسسات لدعم 
المدرسة. كما أوضحت أن المدارس اإلبداعية قامت بتطوير 

المعممين واإلدارة التشاركية،  نظم تعبئة ودعم المجتمع، وتدريب
وأن ممارسة اإلبداع ال يحتاج بالضرورة إلى موارد كبيرة أو أفراد 
استثنائيين لإلدارة، ولكنيا عممية تتطمب الجيد المستمر 
واالستدامة عمى المدى الزمني الطويل. وحول الخصائص 

 .التنظيمية لبيئة المدرسة اإلبداعية
 [ فقد ىدفت إلى الكشف عن دور 37الراجحي ] أما دراسة      

مديرة المدرسة االبتدائية الحكومية في مدينة الرياض في تنمية 
اإلبداع لدى المعممات، حيث تم اختيار عينة من مديرات 

 ت الدراسة إلىــوخمص ( مديرة.220المرحمة االبتدائية الحكومية )

أن ىناك موافقة بدرجة  مجموعة من النتائج، كان من أىميا: 
كبيرة بين أفراد عينة الدراسة عمى ممارسة مديرة المدرسة 
االبتدائية الحكومية لدورىا في تنمية اإلبداع لدى المعممات في 
مدينة الرياض، ومن أىم تمك الممارسات، احتفاظ المديرة 
بعالقات انسانية ومينية جيدة مع المعممات وتحفيز المديرة 

افقة بدرجة كبيرة بين أفراد وكذلك مو  المعممات المبدعات معنويًا.
عينة الدراسة عمى معوقات اإلبداع في المدارس الحكومية التي 
بدورىا قد تحد من دور مديرة المدرسة في سعييا نحو تنمية 
اإلبداع لدى المعممات ومن أىم تمك المعوقات، محدودية 
مصادر التمويل المدرسة وغياب الحوافز المادية لممبدعات. كما 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة أفراد  توصمت إلى
عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديرات المدارس االبتدائية 
الحكومية بمدينة الرياض لدورىن في تنمية اإلبداع، تعزى 
لمتغيرات عدد الدورات التدريبية في اإلبداع، وذلك لصالح الفئة 

 .األكثر دورات تدريبية
 اتالطريقة واإلجراء. 5

 :منيج الدراسةأ. 
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بأسموبيو المسحي       

 .واالرتباطي
 :مجتمع الدراسة وعينتياب. 

اشتمل مجتمع الدراسة جميع مديرات المدارس الثانوية       
( 206الحكومية لمبنات في مدينة الرياض، والبالغ عددىن )

والتعميم لمعام الدراسي مديرة حسب إحصائية وزارة التربية 
( مديرة ممن 49ه، وتكونت عينة الدراسة من )1434/1435

استجبن عمى أداة الدراسة، بالرغم من الجيود التي بذلتيا الباحثة 
في توزيع االستبانة، والجدول التالي يوضح خصائص أفراد عينة 

 :الدراسة بحسب متغيراتيا
 وصف لعينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة في المجال اإلداري والدورات التدريبية. 1 جدول

 النسبة المئوية العدد المستويات المتغير
 سنوات الخبرة في المجال

 اإلداري
 % 42.8 21 سنوات فأكثر 10
 %26.2 13 سنوات10-5من 

 %31 15 سنوات 5أقل من 
 %100 49 المجموع

 %31 15 دورات 3-1من  التدريبيةعدد الدورات 
 %18 9 دورات 6-4من 
 %51 25 دورات فأكثر 7

 %100 49 المجموع
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 عينة أفراد من( 21) أن( 1) رقم الجدول من يتضح     
 الدراسة مجتمع إجمالي من%( 42.8) نسبتو ما يمثمن الدراسة
 ما يمثمن الدراسة أفراد من( 15) وأن فأكثر، سنوات 10 خبرتين
 تراوحت خبرتين الدراسة مجتمع إجمالي من%( 31) نسبتو
 مجتمع إجمالي من األقل الفئة أما سنوات، 5من أقل كانت

 مديرة،( 13) بمغت سنوات 10-5 من خبرتيا كانت فقد الدراسة
 .الدراسة مجتمع إجمالي من% 26.2 يمثل بما

 بمغ فقد فأكثر، تدريبية دورات 7 عمى الحاصالت عدد أما     
 عينة إجمالي من%( 51) يمثل ما وىو مديرة،( 25) عددىن
 بمغ تدريبية، دورات 3-1 عمى الحاصالت يميين الدراسة،
 الدراسة، عينة إجمالي من%( 31) يمثل ما وىو ،(15) عددىن

 6-4 عمى حصمن فقد الدراسة عينة إجمالي من األقل الفئة أما
 إجمالي من%( 18) يمثل ما وىو ،(9) وعددىن تدريبية، دورات
 .الدراسة عينة

 :الدراسة ج. أداة
 في استبانة ببناء الباحثة قامت الدراسة أىداف لتحقيق      
 وتكونت المتخصصين، واستشارة التربوي لألدب مراجعتيا ضوء

 البيانات عمى اشتمل األول القسم أقسام، ثالثة من االستبانة
 الدورات عدد الخبرة، سنوات عدد: وىي المبحوثين عن األولية

 الوالء تمثل عبارة 20 عمى احتوى فقد الثاني القسم أما. التدريبية

 تمثل عبارة 20 عمى كذلك احتوى الثالث والقسم التنظيمي،
" كبيرة"  إجابة كانت حيث ثالثي، مقياس وفق. اإلداري اإلبداع
جابة درجات، ثالث تساوي جابة درجتين، تساوي" متوسطة"  وا   وا 

 .واحدة درجة تساوي" ضعيفة" 
 :الدراسة أداة صدق
 الدراسة ألداة الظاىري الصدق من بالتحقق الباحثة قامت      

 الفقرات وضوح من لمتأكد المحكمين من مجموعة عمى بعرضيا
 تحتيا، المدرجة بالمحاور وارتباطيا والعممية المغوية وصياغتيا

 إخراج تم ثم ومن. حذف أو إضافات من ويقترحونو يقدمونو وما
 ضوء في التعديالت إجراء بعد النيائي بشكميا الدراسة أداة

 .المحكمين ومقترحات ممحوظات
 :الدراسة أداة ثبات
 لفقرات الداخمي االتساق بفحص الدراسة أداة ثبات من التحقق تم

 حيث ، Cronbach Alphaكرونباخ ألفا معامل بحساب األداة
 .0.01 مستوى عند دالة قيمة وىي 0.77 بمغ

 ومناقشتيا نتائج. ال6
 التنظيمي الوالء بين العالقة ما: عمى ينص والذي األول السؤال
 عن ولإلجابة الثانوية؟ المدارس مديرات لدى اإلداري واإلبداع

 التالي والجدول االرتباط، معامل أسموب استخدام تم التساؤل ىذا
 .نتائج من إليو التوصل تم ما يوضح

 2 جدول
 الدراسة متغيري بين االرتباط معامل نتائج

 مستوى الداللة معامل االرتباط العينة المتغيرات
 001. 0.82 49 اإلبداع اإلداري –الوالء التنظيمي 

 ارتباطية عالقة توجد أنو: السابق الجدول من يتضح      
 درجات بين( 0001) مستوى عند إحصائية داللة وذات موجبة
 المدارس مديرات لدى اإلداري اإلبداع ودرجات التنظيمي، الوالء

 دراسة مثل الدراسات بعض نتائج مع تتفق النتيجة وىذه الثانوية،
 بين إيجابية عالقة ىناك أن أظيرت والتي ،(2012) اسحق
 تناولتيا التي التنظيمي المناخ أبعاد أحد) التنظيمي االنتماء
 حول كانت والتي [8] أيوب ودراسة. اإلداري واإلبداع( الدراسة
 في العمل بمناخ المديرين لدى اإلبداعي السموك تأثر مدى

 الوالء من مرتفعة مستويات لديو الفرد يجعل ما وىو المؤسسات،
 المتغيرات وبعض التنظيمي الوالء بين العالقة وكذلك التنظيمي
 العالقة إلى نتائجيا أشارت التي[ 7] غنيم دراسة مثل اإليجابية

 دراسة وكذلك. العمل عن والرضا التنظيمي الوالء بين

Toremen  [9]التي العوامل عمى التعرف إلى ىدفت والتي 
 المدرسة في إبداعية بيئة لتكوين المديرون يستخدميا أن يمكن
 في اإلبداعي التنظيمي المناخ تميز التي الخصائص وأن

 Rajeev ودراسة التنظيمي، الوالء مفيوم من مستمدة جوىرىا

 تبني في القيادة دور أىمية إلي نتائجيا من كان والتي [13]
 في يعبر ما وىو المدرسي، المستوى عمى اإلبداع وتطبيق
 .التنظيمي الوالء عن العام مضمونة
 الوالء مستوى يختمف ىل: عمى ينص والذي الثاني السؤال

 عينة لدى اإلداري المجال في الخبرة سنوات باختالف التنظيمي
 تحميل اختبار استخدام تم التساؤل ىذا عن ولإلجابة الدراسة؟
   إليو التوصل تم ما يوضح التالي والجدول األحادي، التباين

 .نتائج من
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 3 جدول
 اإلداري المجال في الخبرة سنوات باختالف التنظيمي الوالء متغير في االتجاه أحادي التباين تحميل نتائج

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.001 10.80 0.61 2 1.23 بين المجموعات
 6.59 46 0.14 داخل المجموعات

يتضح من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة       
( في مستوى الوالء التنظيمي لدى 0.01إحصائية عند مستوى )

مديرات المدارس الثانوية باختالف سنوات الخبرة في المجال 

ذات الداللة تم استخدام اختبار اإلداري. وحتى يتم توجيو الفروق 
 .شيفيو، والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إليو من نتائج

 4جدول 
 نتائج اختبار شيفيو لتوضيح اتجاه الفروق في اختالف مستوى الوالء التنظيمي باختالف عدد سنوات الخبرة في المجال اإلداري

 5أقل من  11: 5 11أكثر من  م الخبرةسنوات  المتغير
 سنوات الخبرة

 في العمل اإلداري
 ** **  52.3 سنوات 10أكثر من 

 **   36.2 سنوات 10إلى  5من 
    29.4 سنوات 5أقل من 

 إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو الجدول من يتضح     
 ذوات المدارس مديرات درجات متوسط بين( 0.01) مستوى عند

 مديرات درجات متوسط وبين( سنوات 10 من أكثر) الخبرة
 مستوى في ،(سنوات 10 إلى 5 من) الخبرة ذوات المدارس

 الخبرة ذوات المدارس مديرات لصالح وذلك التنظيمي، الوالء
 (.سنوات 10 من أكثر)

( 0.01) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد كما     
 10 من أكثر) الخبرة ذوات المدارس مديرات درجات متوسط بين

 أقل) الخبرة ذوات المدارس مديرات درجات متوسط وبين( سنوات
 لصالح وذلك التنظيمي، الوالء مستوى في ،(سنوات 5 من

 (.سنوات 10 من أكثر) الخبرة ذوات المدارس مديرات

( 0.01) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد كما      
 إلى 5 من) الخبرة ذوات المدارس مديرات درجات متوسط بين
 الخبرة ذوات المدارس مديرات درجات متوسط وبين( سنوات 10
 لصالح وذلك التنظيمي، الوالء مستوى في ،(سنوات 5 من أقل)

 ومن(. سنوات 10 إلى 5 من) الخبرة ذوات المدارس مديرات
 .التنظيمي الوالء زاد الخبرة زادت كمما أنو المالحظ
 اإلبداع مستوى يختمف ىل: عمى ينص والذي الثالث السؤال
 عينة لدى اإلداري المجال في الخبرة سنوات باختالف اإلداري
 تحميل اختبار استخدام تم التساؤل ىذا عن ولإلجابة الدراسة،
 من إليو التوصل تم ما يوضح التالي والجدول األحادي، التباين
 .نتائج

 5 جدول
 اإلداري المجال في الخبرة سنوات باختالف اإلداري اإلبداع متغير في االتجاه أحادي التباين تحميل نتائج

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.001 7.87 0.63 2 1.26 بين المجموعات
 0.08 46 4.11 داخل المجموعات

فروق ذات داللة إحصائية في  وجوديتضح من الجدول      
مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية باختالف 

سنوات الخبرة في المجال اإلداري. وحتى يتم توجيو الفروق ذات 
 ذلك:الداللة تم استخدام اختبار شيفيو، والجدول التالي يوضح 

 6جدول 
 نتائج اختبار شيفيو لتوضيح اتجاه الفروق في اختالف مستوى اإلبداع اإلداري باختالف عدد سنوات الخبرة

 5أقل من  11: 5 11أكثر من  م سنوات الخبرة المتغير
 ** **  55.8 سنوات 10أكثر من  سنوات الخبرة في المجال اإلداري

 **   44.6 سنوات 10إلى  5من 
    29.1 سنوات 5أقل من 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

395 

 

 إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو الجدول من يتضح     
 ذوات المدارس مديرات درجات متوسط بين( 0.01) مستوى عند

 مديرات درجات متوسط وبين( سنوات 10 من أكثر) الخبرة
 مستوى في ،(سنوات 10 إلى 5 من) الخبرة ذوات المدارس
 الخبرة ذوات المدارس مديرات لصالح وذلك اإلداري، اإلبداع

 (.سنوات 10 من أكثر)
( 0.01) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد كما     
 10 من أكثر) الخبرة ذوات المدارس مديرات درجات متوسط بين

 أقل) الخبرة ذوات المدارس مديرات درجات متوسط وبين( سنوات
 لصالح وذلك اإلداري، اإلبداع مستوى في ،(سنوات 5 من

 (.سنوات 10 من أكثر) الخبرة ذوات المدارس مديرات
( 0.01) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد كما      
 إلى 5 من) الخبرة ذوات المدارس مديرات درجات متوسط بين
 الخبرة ذوات المدارس مديرات درجات متوسط وبين( سنوات 10
 لصالح وذلك اإلداري، اإلبداع مستوى في ،(سنوات 5 من أقل)

 وكما( سنوات 10 إلى 5 من) الخبرة ذوات المدارس مديرات
 ومستوى التنظيمي الوالء مستوى اختالف النتائج من يتضح
 اإلداري المجال في الخبرة سنوات عدد باختالف اإلداري اإلبداع
 عدد مع طردياً  يتناسب المتغيرين كال وأن الدراسة، عينة لدى

 زاد فكمما الدراسة، عينة لدى اإلداري المجال في الخبرة سنوات
 الوالء مستوى ارتفع اإلداري العمل في الخبرة سنوات عدد

 المدارس مديرات لدى اإلداري اإلبداع ومستوى التنظيمي
 مثل الدراسات، بعض نتائج مع تتفق النتائج وىذه الثانوية،
 ذات فروق وجود إلى نتائجيا أشارت التي[ 30] ياسين دراسة
 التنظيمي والوالء التنظيمي االلتزام درجة في إحصائية داللة
[ 31] غنام دراسة نتائج مع تختمف كما الخبرة، لمتغير تعزى
 في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنو إلى أشارت التي
 نتائج مع وكذلك الخبرة، لسنوات تعزى التنظيمي الوالء درجة
 في فروق توجد ال أنو إلى نتائجيا أشارت التي[ 7] غنيم دراسة
 متغير إلى تعزى التنظيمي والوالء الوظيفي الرضا مستوى
 بأن نتائجيا اوضحت والتي [39] رضا دراسة مع وتتفق .الخبرة
 ذلك من ويتضح. الخبرة سنوات زادت كمما يزداد اإلداري اإلبداع

 التي العوامل أىم من اإلداري المجال في الخبرة سنوات عدد أن
 المدارس مديرات لدى التنظيمي الوالء مستوى تنمية في تساعد

 لدييا يترسخ حتى وقت إلى تحتاج المدرسة فمديرة الثانوية،
 األىداف عمى القائم اإلداري اإلبداع ثم ومن التنظيمي، الوالء

 .المدرسة ومديرة المدرسة بين المشتركة
 الوالء مستوى يختمف ىل: عمى ينص والذي الرابع السؤال

 عمييا الحاصمة التدريبية الدورات عدد باختالف التنظيمي
 تم التساؤل ىذا عن ولإلجابة الدراسة، عينة المدارس مديرات
 يوضح التالي والجدول األحادي، التباين تحميل اختبار استخدام

 .نتائج من إليو التوصل تم ما
 7 جدول

 التدريبية الدورات عدد باختالف التنظيمي الوالء متغير في االتجاه أحادي التباين تحميل نتائج
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات التباين مصدر

 0.001 12.1 0.97 2 1.94 بين المجموعات
 0.08 46 4.01 داخل المجموعات

يتضح من الجدول أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
( في مستوى الوالء التنظيمي لدى مديرات 0.01مستوى )

المدارس الثانوية باختالف عدد الدورات التدريبية الحاصمة 

عمييا. وحتى يتم توجيو الفروق ذات الداللة تم استخدام اختبار 
.يو من نتائجشيفيو، والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إل

 8جدول 
 نتائج اختبار شيفيو لتوضيح اتجاه الفروق في اختالف مستوى الوالء التنظيمي باختالف عدد الدورات التدريبية

 7أكثر من  6 – 1 3 -1من  م عدد الدورات المتغير
 ** **  30.9 دورات 3- 1من  عدد الدورات التدريبية

 **   44.2 دورات 6 -4من 
    54.8 دورات 7أكثر من 

يتضح من الجدول أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية      
( بين متوسط درجات مديرات المدارس 0.01عند مستوى )

دورات( وبين  3 -1الحاصالت عمى الدورات التدريبية )من 
متوسط درجات مديرات المدارس الحاصالت عمى الدورات 
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دورات(، في مستوى الوالء التنظيمي،  6 – 4من التدريبية )
وذلك لصالح مديرات المدارس الحاصالت عمى الدورات التدريبية 

 (.دورات 6 – 4)من 
( 0.01كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )     

بين متوسط درجات مديرات المدارس الحاصالت عمى الدورات 
توسط درجات مديرات دورات( وبين م 3 -1التدريبية )من 

 7المدارس الحاصالت عمى الدورات التدريبية )أكثر من 
دورات(، في مستوى الوالء التنظيمي، وذلك لصالح مديرات 

  7المدارس الحاصالت عمى الدورات التدريبية )أكثر من 
 (.دورات
 ( 0.01روق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ــد فــا توجــكم     

مديرات المدارس الحاصالت عمى الدورات بين متوسط درجات 
دورات( وبين متوسط درجات مديرات  6 -4التدريبية )من 

 7المدارس الحاصالت عمى الدورات التدريبية )أكثر من 
دورات(، في مستوى الوالء التنظيمي، وذلك لصالح مديرات 
 7المدارس الحاصالت عمى الدورات التدريبية )أكثر من 

 (.دورات
الرابع والذي ينص عمى: ىل يختمف مستوى اإلبداع السؤال 

اإلداري باختالف عدد الدورات التدريبية الحاصمة عمييا مديرات 
المدارس عينة الدراسة، ولإلجابة عن ىذا التساؤل تم استخدام 
اختبار تحميل التباين األحادي، والجدول التالي يوضح ما تم 

 .التوصل إليو من نتائج
 9جدول 

 نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه في متغير اإلبداع اإلداري باختالف سنوات الخبرة في المجال اإلداري
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.001 10.1 4.15 2 8.31 بين المجموعات
 0.41 46 19.23 داخل المجموعات

 إحصائية داللة ذات فروق توجد أنو الجدول من يتضح     
 مديرات لدى التنظيمي الوالء مستوى في( 0.01) مستوى عند

 الحاصمة التدريبية الدورات عدد باختالف الثانوية المدارس

 اختبار استخدام تم الداللة ذات الفروق توجيو يتم وحتى. عمييا
 .نتائج من إليو التوصل تم ما يوضح التالي والجدول شيفيو،

 11 جدول
 التدريبية الدورات عدد باختالف التنظيمي الوالء مستوى اختالف في الفروق اتجاه لتوضيح شيفيو اختبار نتائج

 7أكثر من  6 – 1 3 -1من  م عدد الدورات المتغير
 ** **  32.1 دورات 3- 1من  عدد الدورات التدريبية

 **   46.6 دورات 6 -4من 
    54.2 دورات 7أكثر من 

 داللة ذات فروق توجد أنو السابق الجدول من يتضح      
 مديرات درجات متوسط بين( 0.01) مستوى عند إحصائية
( دورات 3 -1 من) التدريبية الدورات عمى الحاصالت المدارس

 الدورات عمى الحاصالت المدارس مديرات درجات متوسط وبين
 اإلداري، اإلبداع مستوى في ،(دورات 6 – 4 من) التدريبية
 التدريبية الدورات عمى الحاصالت المدارس مديرات لصالح وذلك

 (.دورات 6 – 4 من)
( 0.01) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد كما     
 الدورات عمى الحاصالت المدارس مديرات درجات متوسط بين

 مديرات درجات متوسط وبين( دورات 3 -1 من) التدريبية
 7 من أكثر) التدريبية الدورات عمى الحاصالت المدارس
 مديرات لصالح وذلك اإلداري، اإلبداع مستوى في ،(دورات

 7 من أكثر) التدريبية الدورات عمى الحاصالت المدارس
 (.دورات
( 0.01) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد كما     
 الدورات عمى الحاصالت المدارس مديرات درجات متوسط بين

 مديرات درجات متوسط وبين( دورات 6 -4 من) التدريبية
 7 من أكثر) التدريبية الدورات عمى الحاصالت المدارس
 مديرات لصالح وذلك اإلداري، اإلبداع مستوى في ،(دورات

 7 من أكثر) التدريبية الدورات عمى الحاصالت المدارس
 (.دورات
 الوالء مستوى اختالف الحالية الدراسة نتائج أثبتت      

 الدورات عدد باختالف اإلداري اإلبداع ومستوى التنظيمي
 طرديا يتناسب المتغيرين كال وأن الدراسة، عينة لدى التدريبية
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 عدد زاد فكمما الدراسة، عينة لدى التدريبية الدورات عدد مع
 اإلبداع ومستوى التنظيمي الوالء مستوى ارتفع التدريبية الدورات
 مع تتفق النتائج وىذه الثانوية، المدارس مديرات لدى اإلداري
 سمبية عالقة وجود إلى أشارت التي[ 6] الخشالي دراسة نتائج
 يدل ما وىذا التنظيمي، والوالء األوتوقراطية القيادية نمط بين
 األساليب حول التدريبية الدورات عمى الحصول عدم عمى

. التنظيمي الوالء مستوى معو ينخفض مما المختمفة، اإلدارية
 االلتزام درجة ارتفاع إلى أشارت التي[ 30] ياسين دراسة ونتائج

 مجال في التدريبية والدورات، الخبرة لمتغير تعزى التي التنظيمي
 التدريب أىمية إلى أشارت التي[ 31] غنام دراسة ونتائج. اإلدارة

[ 7] غنيم دراسة ونتائج المديرين، لدى التنظيمي الوالء تنمية في
 والوالء الوظيفي الرضا مستوى ارتفاع نتائجيا أوضحت التي

 دراسة ونتائج تتفق كما التدريبية، البرامج طريق عن التنظيمي
 إلى توصمت التي  Toremen [9]دراسة وكذلك [8] أيوب
 أمين ودراسة اإلبداعية، البيئة تكوين في التدريبية البرامج أىمية

 وظيفة بين إحصائيا دالة فروق توجد وأنو عمى التعرف[ 10]
 لصاح وذلك المدير، تمقاىا التي التدريبية الدورات وعدد الفرد

 وكذلك. التدريبية الدورات من عدد أكبر عمى الحاصل المدير
 دالة فروق وجود إلى نتائجيا توصمت التي[ 11] رمضان دراسة

 بالمدينة العام التعميم مدارس مديرات ممارسات بين إحصائًيا
 التدريبية، الدورات عدد متغير ضوء في اإلداري لإلبداع المنورة
 الدورات من أكبر عدد عمى الحاصالت المديرات لصالح وذلك

 التي العوامل أىم أحد يعد التدريب أن الباحثة وترى التدريبية
 لدى اإلداري اإلبداع ومستوى التنظيمي الوالء مستوى تنمي

 الدراسة نتائج ذلك أوضحت كما .الثانوية المدارس مديرات
 .السابقة الدراسات ونتائج الحالية،

 . التوصيات7
 من بمجموعة التقدم يمكن الحالية الدراسة نتائج ضوء في     

 :أىميا التوصيات
 تنظيمية بيئة وخمق المديرات، لدى التنظيمي الوالء تعزيز -

 .اإلداري اإلبداع عمى محفزة صحية
 عن المدارس مديرات وميارات، قدرات تنمية عمى العمل -

 مستوى ورفع تعزيز في أثر من لو لما والتدريب، التعميم طريق
 .لديين التنظيمي الوالء

 لديين اإلبداعية المبادرات وتنمية المبدعات، المديرات تبني -
 واستثمارىا

 اإلبداع مستوى لرفع المدارس لمديرات التدريبية البرامج عقد -
 .لديين اإلداري

 المدارس داخل التنظيمي والوالء اإلداري اإلبداع ثقافة نشر -
 .الثانوية

 التنظيمي الوالء لتنمية اإلرشادية األدلة وتوزيع ونشر إعداد -
 .المدارس مديرات لدى اإلداري واإلبداع

 بالوالء بالتعريف والمتعمقة العممية والندوات المؤتمرات عقد -
 .اإلداري واإلبداع التنظيمي

 المراجع
 أ. المراجع العربية

م(، االتجاىات 2002الراوي، محمد، والنبوي، أمين، ) [1]
مكانية االستفادة منيا في  الحديثة في اإلدارة المدرسية وا 
تطوير اإلدارة المدرسية بدولة اإلمارات، بحث مقدم إلى 

المستقبل لإلدارة  استشرافالمؤتمر التربوي الثاني بعنوان 
جائزة خميفة  المدرسية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، دبي:

 بن زايد لممعمم.

(، السموك االنساني في 2002) سمطان، محمد سعيد، [2]
 المنظمات، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة.

( 2004الفيداوي، خميفة صالح، والقطاونة، نشأت أحمد ) [3] 
تأثيرات العدالة التنظيمية في الوالء التنظيمي: دراسة 

محافظات الجنوب األردنية، ميدانية لمدوائر المركزية في 
 (.2) 24المجمة العربية لإلدارة، 

م(. التعميم 2005) المطيري، نواف بن بجاد الجبرين [4]
التنظيمي وتنمية ميارات اإلبداع اإلداري من وجية نظر 
ضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة. رسالة ماجستير 

 غير منشورة، مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

( واقع تطبيق عناصر 2012رثي، مشعل بن مبارك، )الحا [5]
اإلبداع الداري وأبرز معوقاتو لدى مديري المدارس الثانوية 
في محافظة جدة، رسالة ماجستير غير منشورة، مكة 

 المكرمة، جامعة أم القرى

 لرؤساء القيادية األنماط أثر( 2003) شاكر الخشالي، [6]
 ىيئة ألعضاء يالتنظيم عمى الوالء العممية األقسام
 األردنية الخاص، المجمة األردنية الجامعات في التدريس
 (.6) 1التطبيقية  لمعموم
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 الوظيفي والوالء الرضا بين ( العالقة2007غنيم، يوسف ) [7]
 النجاح جامعة في التدريس ىيئة عند أعضاء التنظيمي

غزة، سمسمة العموم  –الوطنية، مجمة جامعة األزىر 
 (.9) 2اإلنسانية، 

      (، العوامل المؤثرة عمى السموك 2000أيوب، ناديا حسين ) [8]
اإلداري االبتكاري لدى المدربين في قطاع البنوك التجارية 

 (.39) 1 السعودية، مجمة اإلدارة العامة،

(، اإلبداع اإلداري مدخل 2004أمين، ىالة أمين مغاوري ) [10]
الثانوية العامة، رسالة لفعالية إدارة التغير في إدارة المدرسة 

 ماجستير، كمية التربية، جامعة عين شمس.

ممارسات اإلبداع  ،(2006رمضان، أمال مصمح إبراىيم ) [11]
لدى القيادات التربوية النسائية في مراحل التعميم العام 

  ،جامعة عين شمسبالمدينة المنورة )تصور مقترح(: 
 (.3) 30مجمو كمية التربية 

(، دور اإلدارة المدرسية في 2008بمواني، أنجود شحادة ) [12]
تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال 
فمسطين ومعيقاتيا من وجية نظر مديرييا، رسالة 

 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية.

(، أثر سياسات التحفيز في 2012) الفارس، سميمان، [14]
العامة، دمشق، مجمة جامعة الوالء التنظيمي بالمؤسسات 

 (.27) 1دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية 

(، اإلبداع اإلداري في المنظمات: 2008بشاوي، لمياء، ) [15]
 اإلبداع اإلداري في منظماتنا.كيف ننمي 

 اإلدارة في مقدمة( " 1998) سيد عايدة خطاب، [16]
 المعرفة. دار مكتبة: الناشر ،"االستراتيجية

(: السموك التكيفي لممينيين دراسة 2000عطاري، عارف ) [18]
ميدانية لمسموك التكيفي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة 
اإلسالمية العالمية بماليزيا،  مجمة اتحاد الجامعات العربية 

(37.) 

(: بناء نموذج سببي لدراسة 2004العمري، عبيد عبداهلل ) [19]
الرضا الوظيفي، وضغوط تأثير كل من الوالء التنظيمي، و 

العمل عمى األداء الوظيفي والفاعمية الوظيفية، مجمة 
 1جامعة أم القري لمعموم التربوية واالجتماعية والنفسية 

(16.) 

(، الوالء التنظيمي: سموك منضبط 1996المعاني، أيمن، ) [20]
نجاز مبدع.  عمان. مؤسسة الوراق. وا 

االبتكار: المفاىيم إدارة  ،(2003نجم، نجم عبود ) [22]
 . عمان: دار وائل لمنشر.والخصائص والتجارب الحديثة

(، إدارة اإلبداع 2005الفاعوري، رفعت عبد الحميم ) [25]
 التنظيمي. القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية. 

م( مبادئ 2004السويدان، طارق، والعدلوني، محمد. ) [27]
بداع الخميجي وقرطبة . الكويت: شركة اإل3اإلبداع، ط

 لمنشر والتوزيع.

. )ترجمة: قسم 1م( إدارة اإلبداع، ط2008كوك، بيتر. ) [28]
الترجمة بدار الفاروق، خالد العامري(، عمان: دار الفاروق 

 لمنشر والتوزيع.

 والميني التنظيمي االلتزام (،2003) ايمان ياسين، [30]
 بير جامعة ،ماجستير رسالة .رام اهلل محافظة في لممعممين

 .فمسطين زيت، بير زيت،

 التنظيمي والوالء الشخصية السمات (2005ختام ) غنام، [31]
 في الحكومية المدارس في المرحمة األساسية معممات لدى

 .النجا، فمسطين ماجستير، جامعة رسالة نابمس، محافظة

 التحويمية القيادة( " 2011) عبداهلل، عبدالمحسن الغامدي، [32]
  الميدانيين الضباط لدى التنظيمي الوالء بمستويات وعالقتيا

 ماجستير رسالة ،"المكرمة مكة بمنطقة الحدود حرس لقيادة
 نايف. السعودية. جامعة اإلدارية، العموم في

 مديري التزام درجة( " 2013) إبراىيم، منتيى الخميس، [33]
 بأخالقيات الكويت دولة في الحكومية الثانوية المدارس

 لممعممين التنظيمي بالوالء وعالقتيا المدرسية اإلدارة مينة
 جامعة ، التربية في ماجستير رسالة ،"نظرىم وجية من

 .األوسط الشرق
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 في المدارس مديرات دور( 2016) عمي نوف الراجحي، [37]
 مدينة في االبتدائية المرحمة معممات لدى اإلبداع تنمية

 التربوي، والتخطيط اإلدارة في ماجستير رسالة ،"الرياض
 .اإلسالمية سعود بن محمد االمام جامعة

 التنظيمي المناخ أبعاد دور( "2012) حسو أثير إسحق، [38]
 دراسة: الصناعية المنظمات في اإلداري اإلبداع تعزيز في

 العامة الشركة في العاممين من عينة آلراء استطالعية
 ،"نينوى محافظة في الطبية والمستمزمات األدوية لصناعة

 العدد ،8 المجمد واالقتصادية، اإلدارية لمعموم تكريت مجمة
26. 

 وعالقتو اإلداري اإلبداع" (2005)حسن  حاتم رضا، [39]
 اإلدارية، العموم في ماجستير رسالة ،"الوظيفي باألداء
 األمنية: السعودية. لمعموم العربية نايف أكاديمية
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THE RELATIONSHIP BETWEEN 

ORGANIZATIONAL LOYALTY AND 

MANAGERIAL INNOVATION  AMONG   

GOVERNMENT SECONDARY SCHOOLS 

FEMALE PRINCIPALS'  IN SAUDI ARABIA 

NOUF AL-AJMI 

Associate Professor Of Educational Administration  

Planning -Education Department 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 

ABSTRACT_ The present study aimed to investigate the relationship between organizational 

loyalty level and management innovation level for the female principals' of secondary schools in 

Riyadh, Saudi Arabia, the study sample was 49 , has experiences ranged in administrative work 

among three categories: less than 5 years, between 5-10 years, and more than 10 years. The  main 

findings  were , there was a positive relation between organizational loyalty and Managerial 

Innovation among the study sample, Also,  there are differences in the level of the organizational 

loyalty and level  of Managerial innovation for the benefit of principals  with more experience, and 

more the training courses. 

KEY WORDS: organizational loyalty, management innovation, female school principals. 

 

 

 

 

 

 


