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 البحث  مستخلص

هدددالبحث ادددمبحثدددسبوى ادددربوادددية بحباح يبحثلددديتربحوناحهتدددربحثيدددببةيويىدددة بن ددد بوا ادددببحثي  تدددرب
ن دد  وبةحادديااربحث  ايدد  بحثوددن  بحثةلدديببحثنانتددربةهمددةربحث   اددرب  ثودداح يبحثي نةتددرباددببوا ا ددربحو

ةذثكبثوالئويهبةوشكمربحث ادموبةيوةندعبهةندربحث ادمبود بوا ادببحثي  تدربحثنانتدربةهمدةربحث   ادربادبب
(بثوى ثعددربحثنت ندد عبئالدد ئت وبةحادديني بحث  ايدد  بةعددةابلددة يبSPSS(حثودداح يبحثي نةتددربحوعيو هتددرب

(وبةحادددياارب2018-2017 دددربحون دد  ببثمىددد ربحثا حادددبب حةع نتددربحثي  ىدددربثمواة  دددربحثى وددربثي  تدددربوا ا
حث  ايدد  بحثابة ددربحوالدد ئتربه وددربثو دد  يبحاح يبحثلدديما بحثوا اددة بودد باةددمبحاددييو  بة ددعبحثددا يب
نددديىمربحطنشدددمربةحثو ددد  حعبحث   ادددتروبةنةلدددسبحث  ايددد  ب اددد ة يبحثيو ةدددابحثون اددد بثوعيوددد بوا ادددبب

بحوناحعبحباح ي.بحثي  تربحثنانتربةهمةربحث   اربنيب ادر
ب
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ب
The level of creative classroom management among physical 

education teachers and sports sciences in secondary 
schools in Anbar province 

 

Abstract 
 
The objective of the research was to find out the level of creative classroom 
management enjoyed by the teachers of physical education and sports 
sciences in secondary schools in Anbar province. The researchers used the 
descriptive approach for its suitability and research problem. The research 
sample consisted of physical education teachers and sports sciences in the 
secondary schools of the General Directorate of Anbar province (2017-
2018). The researchers used social statistical bag (SPSS) to process the data 
statistically. 
 The researchers concluded that there is a positive general picture of the 
creative classroom management in the teachers of physical education in 
terms of investment lesson time The researchers recommended that the 
need to boot the appropriate community physical education teachers a 
culture of administrative creativity. 
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث: - 1
 :مقدمة البحث وأهميته 1 –1

تىددابا يبحثي  تددربحثنانتددربةهمددةربحث   اددربودد بحثددا ةيبحثو وددرباددبباتدد يبحثم ثدد بحثيددببيادد ها ب
همددسبئهدد ايبنشدد مهبةاةة يددهبةحثيددببيدد ي بهمددسبلددايهبحثى وددربةنشدد مهبحثنددانببةحثىبمددببةحثنياددببوودد ب

ثدددكبثال ي دد وبحثبدددةيبنددة بوو  اددربحطنشدددمربحث   اددتربةحثلددداربةددنىكيبهمددسب اددد بوادديةت ي ربثاتددهبةذ
حثى وروبكو بح بحثىومتربحثيىمتوتربييوة بو بهن ل بنا ادتربهدببحثودا يبةحثودن  بةحثم ثد بةاد ة يب
حثيي هددببنةددن ربثوددةن ربه وددببيدد ية بةيدد ي باددماحلبحثم ثدد بحثودديىمربةيدد ي بنددماحلبةاددمةكبحثوددا يبةحثوددن  ب

بنين لبحثيىمربةحثيىمتر.
ةيوود بنهوتددربحثا حادربئثددسباددىببحثو ااد عبحثي  ةتددربةحثيىمتوتدربهمددسبحاددياللبننةحه د بئثددسبحث بدد لب
ةحثنوةبةحوايو ح بابب ببنةئدربوىبدايبويرةد يوبةن بحثودالكبحثيىمتودببهدربود بادتبةاه بنادةبذثدكوبحطود ب

ز دزباة بحثيا  ادةة بحثذيبةيمم بحوهيو ربن ربو بيمكبحثويرةد حعبحثويويمدربندماح يبلديتربئناحهتدربث دربثيى
اببحاييو  بة عبحثا يبحثيىمببثوا اببحثي  تدربحثنانتدربةهمدةربحث   ادربادببحثوداح يبحثي نةتدرب وا ا درب
حطن دد  بثتكددة ببثددهبيدد ية بو  شدد بهمددة ربة ةثددابهلددي بث اكدد  وبحتودد بحثددذيبتادد هرباددببيابةدد ب ا هتددرب

 بادبب دببهدذحبحثيند ايبتكود بادببحوياد ن  بحثوعيو بط با بنع حبحثو اا عبحثي  ةتربةحثيىمتوتربة ب  ه
ودد بحثددن ربحثوناهددربحثبدد ا يبهمددسبحطاحلبحثي هددبباددبب ددببحثياددات عبحثيددببيةحع  دد ةحثيببيعىددببو اادد ين ب
حثي  ةتربةحثيىمتوترباببحثوباورباحئوً ببذثكبوبن  بهببو بي اابحثوعيوى عبو بادال با همتدربحثيا  ادةة ب

ادابوا عد عبحثي  تدربة ود بةعىم د بيادة بنادةبحثيوةدزبةحث  دببةثيمندببناةبيابة بحطهاحلبحثي  ةتدربةهدةبن
اهددةيبحثويةدد بودد بحثمددال بةحثوا اددة بةحث دد اية باددببوعدد  بيددا  يبحثي  تددربحثنانتددربةهمددةربحث   اددربئثددسب
اد ة يبحادديااحربحطاد ثة بحثي  ةتددربحثااةيدربحثيددببييةد بحهيودد ربحثمدال وبةي ةددوبث دربحثبتدد ربنداة بئةعدد نبب

باى  بةنشط.
ب
 مشكلة البحث:   1-2

ئ بوشدددكمربحث ادددمبيوودددد بادددببن با يبحثي  تدددربحثنانتددددربةهمدددةربحث   ادددرباددددببح مددد بحثودددداح يب
حثي نةتربثمننة بحثي  ىربثمواة  ربحثى ودربثي  تدربحون د  بوبةد ا ب  ثشدكببحثلداتيبوود بةةثدابهدا ًحب  ثة دعب

 د بوشدكمربةحادىربةوييةادرب ةد بة اة  بة ي بام ً باببهاربحايب ايبحثمال بو بحثدا ةيبةهدذ ب ادابذحي
واددداايبحثن  تددد عبئذبي ادددذبوىادددالي  بن ىدددد اًحبشددديسوب  وددد بطن ددد بوىاددددمربوى اتدددربعاثتدددرباماددديترباددددبب
منتىي د وبااداًلبهدد بود بيوياد هبيمددكبحثوىادمربهمدسبن نبحثةح دد بود بنهوتدربةيدد ية ب د ثرة بثدذحبح يدد  ب
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مددددة بحثىموتددددربثام دددد وبةتىيبددددابحث  ايدددد  بحثاددددةنباددددبب و  هدددد بثميىدددد لبهمددددسبنهددددربنادددد  ن  بةةادددد بحثا
حث  اي  بن بحثىاةابو بحثو   حعبحثيببةيربيىمو  بو باال با يبحثي  تدربحثنانتدربةهمدةربحث   ادربييد ي ب
ن دد بوعدد وعبحثاتدد يبحطادد  وبة  ثيدد ثببامن دد بيىيندد بنةئددربون ادد ربثدديىمربحثو دد  حعبحثات يتددرباةددمبيشددوبب

اح يبحثة دعوبةةاد بحطهداحلوبةحثيى ودببود بهذ بحثو د  حعبحثبدا يبهمدسبئنعد زبحثىودببيادعبحثاد رطوبةح 
انددد حعبحثنعددد حبةحثيشدددبوبةحثىودددببوددد بنهاددد لبحثي  ددد بادددو بن ددد رب حثىودددببحثعوددد هب(وبةناةددد حبيبندددبب
حثنيدد ئ بةحوادديي ايبودد بذثددكبة ة هدد بودد بحثو دد  حعبحثات يتددربحطادد  .بودد بهندد ب  دد عبوشددكمربحث اددمب

ربوادية بحباح يبح ثلديتربحبناحهتدربثمودا يوبحذبح بحثند حو بحثيىمتوتدربوبكنيةعربثىاربةعدةابوبتد يبتبدةم
ربني ئع  ب ىةاحبه بةا ئببحثيبةتر.ب بتوك بح بياب بنهاحا  بنةبيبةم

 هدف البحث: 1-3
نن لبوبت يبثإلاح يبحثليتربحوناحهتربثا بوا اببحثي  تربحثنانتربةهمةربحث   ارب  ثواح يبب-1

 حثي نةترباببوا ا ربحطن   

 لبحث: فرضية ا 4 –1

بحثوبت يبحثوىابتلميبثبت يبواية بحباح يبحثليتربحوناحهتر.ب
 مجاالت البحث:

وا اببو ايبحثي  تربحثنانتربةهمةربحث   ارباببحثواح يبحثي نةتربثمننة ببالمجال البشري: 1-5-1
ب(بوا ي.250اببوا ا ربحطن   بةحث  ثغبهااهرب 

بةلبحثا حاتربثمواح يبحثي نةتر.حثا ا عبحثا  عتربةحثليبالمجال المكاني: 1-5-2
ب(.2018/بب5/بب10(بحثسب 2017/ب5/ب25ثموايبو ب المجال الزماني:  1-5-3
ب

 الفصل الثاني

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -2
 منهج البحث: 1- 2
نايااربحث  اي  بحثون  بحثةليبوب  امة بحثىال  عبحو ي  متربثوةندهبود بنويد بحثوند ه بواللودرببب
بتىربوشكمربحث ام.ثمن

 عينة البحث: 2- 2
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هةندددربحث ادددمبهدددببلبحثعدددزلبحثدددذيبتويدددببوعيوددد بحولدددببحةبحثنودددةذ بحثدددذيبةعددد يبحث  ادددمبوعودددبب
ب(ب1واة بهومه.لب 

(بوا ادددربادددببوندددد م ب71(ودددا يب ىدددابحاددددي ى اب 250اةدددمبيدددربحايتددد  بهةنددددربحث ايةحث  ثرىدددااهر 
ىة ربحثةلددة بحثة د وبةحث دد ثغبهداابحثوا اددة ب حث م دروبحثبدد ئروب ،ة وبهندروبهةددع(بثم د ةلبحطونتددربةلد

ب(بوا ي.155اة  ب 
 عينة البناء:2-2-1

ودد بحعدددببيلدددوتربحوادددي  نربيممددد بحثىودددببةعدددةابهةنددربا لدددرب  ثننددد لوبابدددابحشددديومعبهةندددربحثننددد لب
ب(.3-ب2(بوا يبيربحايت  هرب م  بربهواتروبةاا بو بونة باببحثعاةثة ب 150حثومتربهمسب 

 لمدرسين )عينة البناء(( يبين عدد ا2جدول )
بهاابحثوا اة ببحثواة  ربحثى وربثي  تربحون   بع
 35بو كزبحث و ايبب1

ثالايمالهتربب25بنم حلبو كزبحث و اي 2
بةحثي  ع ب25ب ا لبحثيمةعر 3

 20ب ا لبحثا ثاتر 4

ب15بعز  يبحث و اي 5
 15ب ا لبحثو ور 6

ب15ب ا لبااةير 7
بوعوةعبهةنربحثنن ل

ب

ب يوا 100 
ب
 
 

 ( 3جدول )

 يبين النسبة المؤية لعينة البناء والعينة االستطالعية
 العينات

 النسبة المؤية
العينة  المستبعدون  عينة التطبيق

 االستطالعية
 المجموع

ب150 50بلي  100بهاابحثوا اة 
ب%100ب%33.33بلي ب%66.66حثنا ربحثو تربثىةنرب

                                                
 .641، ص2002للطباعة والنشر،  كتبوجيه محجوب جاسم. البحث العلمي ومناهجه، بغداد دار ال)1)
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بحثنن ل
 عينة التطبيق:2-2-2

(بحاددديو  حعبةذثدددكب9(بودددا يب ىدددابحادددي ى اب 91يمنةددد ب لدددة ي  بحثن  ئتدددربهمدددسب حشددديومعبهةندددربحث
ب(بةنةن  بذثك.5-ب4ثىاربحويو  بحبع  ربهمة  وبةحثعاةثة ب 

 ( يبين عدد المدرسين )عينة التطبيق(4جدول )
هاابحثوا اة ببحثواة  ربحثى وربثي  تربحون   بع

بحثو  ش   
 10بو كزبحث و ايبةحطم حلب1

 30بيبحث و ايبعز  ب 2

 12ب ا لبحثا ثاتر 3

 28ب ا لبحثيمةعر 4

 12ب ا لبحثو ور 5

ب8ب ا لبااةير 6
 100بوعوةعبهةنربحثيمنة 

ب
ب

 ( يبين النسبة المؤية عينة التطبيق5جدول )
بحثىةن ع

بحثنا ربحثو تر
بحثوعوةعبحثواي ىاة ببهةنربحثيمنة 

ب91 9 100بهاابحثوا اة 
حثنا ربحثو تربثىةنرب

بمنة حثي
ب%91ب%9ب100%

 
 أدوات ووسائل جمع المعلومات واألجهزة المستعملة: 2-3

بو بحطاةحعبةحثةا ئبب بحايىوببحث  اي  بوعوةهر بحث امبةيابة بنهاحاه و بحعبباببوشكمر
حثوا هايبةحثون ا ربثمنتىربحثىوبباببهذحبحث اموبلبئذبيا هابهذ بحثةا ئببهمسبعو بنت ن عبحث امب

ب(1ببو باالث  بينيةذبحثيع  ر.لب ةيابتب  بوو بتا مب
                                                

، 1993، بغداد دار الحكمة للطباعة والنشر، 2، طحث العلمي ومناهجهطرائق البوجيه محجوب جاسم.  )1)
 .13ص
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بحثول ا بةحثو حع بحثىموتر.

بحثا حا عبةحث اةمبحثا  بر.

بحواينت ن ع.

 حثوب  العبحثشالتربثمان حلبةحثوياللة .

بش كربحثوىمةو عبحوثوي ةنتربحثاةثترب حوني نع(.

بحثوبت ي.

با   بحثىوببحثوا ها.

ب(.SPSSن ن و بحثابة ربحبال ئترب 
 

 البحث الميدانية: إجراءات 2-4
و بنعببحثةلة بئثسبحثيلوتربحطةثببثموبت يبيمم بذثكبحثو ة ب و امية بهبب و امربحهاحاب

بحثيلوتربحطةثببثموبت ابوبه اهبهمسبحثان حل(بةك تيب:
 اعداد التصميم األولي للمقياس: 2-4-1

بحي  بحث  امبحثامةحعبحثي ثتر:
بحةو:بيااةابحث البو بحهاحابحثوبت ي:

تيبهددذ بحثامددةيبحثو وددربثمبدد ئرب  هدداحابوبتدد يبحثيىدد لبهمددسبناكدد  بنا اددترباحهوددربكددببتاددينابييددب
بهمة  بهنابيلوتربحثوبت ي.

بي نت :بحبم  بحثن  يبطهاحابحثوبت ي:
ادددببادددةلبحثيى  دددلبحثناددد يبثوي دددةربحباح يبحثلددديتربحبناحهتدددربيدددربيااةدددابحبمددد  بحثن ددد يبحثدددذيب

وبةحي  عبحثامةحعبحثامتوربةحثو ودربحثةحعد بحي  ه د بود ب ندببحث  ايد  بتاينابحثتهبحثب ئرب  هاحابحثوبت ي
باببحهاحابحثوبت ي.

بي ثي :بحثيلوتربحطةثببثموبت ي:
باةمبشومعبيالمبامةحعبويالزوربةوي ح مربةهب:
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(بح لبهومتدربنند لبنيبوبتد يبAllen & yen,1979حومدالعبهمدسبحثولد ا بةحطانتد ع:باةدمبنوداب 
 يبةذثددكبنيااةددابحثوادد ة بحثيددببيرمددببه   حيددهبيددربلددت  ربه دد  حعبكددببواددة بينددانب دد ثيامتطبثموبتدد

 (ب.1ل 

ئعدد حلبحثوبدد  العبحثشالددتر:بشدد عبحث  ايدد  بئثددسبئعدد حلبوبدد  العبشالددتربودد بهدداابودد بذةيبحثاندد يب
بحثىومترباببوع  بحثي  تربةحثيىمتر.

 بحثوبد ةتيبحثيدببث د بيااةابوا ة بةه د  حعبحثوبتد ي:بهودببحث  ايد  بهمدسبحشديب اب ىدنبحثى د  حعبود
بهال رب  باح يبحث   اتربو بنع حلب ىنبحثيىاتالعبهمة  .

ب(.6ة يمكبحثامةحعبيشكببحثيلوتربحطةثببثموبت يبةكو ةنةنهبعاة ب 
 ( 6جدول)

 يبين عدد محاور وعبارات المقياس

ب
بهمو بح بناحئببحبع  ربناةبواوة بكببه   يبو بحثى   حعبةا بوبت يبثتك عبحثاو ابب

(حذبييممد بكدبب2لبتىابحثيا  بحثاو اببناادببيدا  بثإلع  دربهنداو بيودة بحثىةندربود بحث حشداة بل 
بذثك.بنة (بة7اابو بحثناحئببحثاواربةحثعاة ب ه   يبحايت  بةح

ب
ب

 ( 7جدول )

 مقياس ليكرت المتدرج الخماسي
ب

ب
 

                                                
(1( Allen, M. and Yen, W. M. ( 1979 ) Introduction to Measurement   Theory, Brook   
/ Cole   California;118-119. 

 ربثوبت يبحثشالتربئي بحاياللبيا ع عبناحئببحوع  رباببحثال ئصبحثاتكةوي بإحسان عليوي الدليمي؛ )2(
 .148، ص1997: اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد ةي ىً بثمو حاببحثا حاتر

واة ب
بحثيامتط

واة ببواة بحثين تر
بحويل  

حثىال  عببحيا ذبحثب ح 
بحبنا نتر

بةترواة بحثيب

(ب(10
به   حع

(ب(10ب(به   حع(10
به   حع

(ب(10
به   حع

ب(ه   حع(10ب(به   حع(10

بحناحًببن ا حًببحات ن ًبب  ث  ًبباحئو ًببحثناحئب
 1 2ب3 4 5بحثا عر
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 عرض التصميم األولي للمقياس على الخبراء:2-4-2
 بحباح يبةحثوند ه ب(بانةد بادببوعد 11ثنت  بوا بلداابحثواد ة بةيى  ي ي د بيدربه اد  بهمدس بب

ب(.8ةهمربحثنييبحث   اببةحواي   حعبةحثبت يبةكو بونة باببحثعاة ب 
 ( 8جدول )

 يبين نسبة أتفاق الخبراء على محاور مقياس اإلدارة الصفية االبداعية

(بوا ة بةحاي ى اب5ة ىابعو بحوايو  حعبةحع حلبحثىومت عبحبال ئتربهمة  بيربحويي ابهمسب 
(وبكو يرباذلب ىنبحثى   حعبةحع حلبيىاةببهمسب ىنبواة بةحااب واة بحثىال  عبحبنا نتر

ب(.9حثى   حعبحطا  بةكو بونة باببحثعاة ب 
 ( 9جدول )

 يبين عدد العبارات االولية المعدلة والمستبعدة والمضافة للمقياس

 النسبة المئوية لالتفاق غير الموافقين الموافقين عدد الخبراء المحاور ت
ب%100 - 11ب11بحثيامتط 1
ب%90.90 1 10 11 ين ترحث 2
ب%100 - 11 11 حويل   3
ب%100 - 11 11بحيا ذبحثب ح  4
ب%18.18ب9 2 11بحثىال  عبحونا نتر 5
ب%81.81ب2ب9ب11بحثيبةتر 6

بع
وا ة ب
بحثوبت ي

هااب
حثى   حعب
بحولمتر

حثى   حعب
بحثوىاثر

  رب
حثى   حعب
بحثوىاثر

حثى   حعب
بحثواي ىاي

ربحثى   حعب  
بحثواي ىاي

حثى   حعب
بحثوا ار

  ربحثى   حعب
بحثوا ار

حثى   حعب
بحثن  ئتر

 8 10بحثيامتطب1

1-2-3-
4-5-8-

ب9-10
 8ب-ب-ب7-6ب2

ب7ب10بحثين ترب2
1-2-3-
4-6-7-

ب10
 7ب-ب-ب9-8-5ب3

ب6 10بحويل  ب3
2-3-4-

ب5-8-9
 6ب-ب- 1-6-7-10 4
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(بهمدسبلن بحييدد ابحثواكودة بتىدابنةهد بود بننددةحعبStanly and Kenneth, 1972اةدمبة كداب 
بذيباتىيوا بحث  اي  .(ة ذثكبيشكمعبحثلترربحثن  ئتربثموبت يبحث1حثلاابحث  ه ي.ل 

 
 تحليل العبارات احصائيا: 2-5

 أوال: القوة التمييزية لعبارات المقياس:
تبلاب  ثبةيبحثيوةةز ربلبوا ب ا يبحثى   يبهمدسبحثيوةدزبندة بحثواديةت عبحثىمتد بةحثواديةت عبحثدانت بود ب

 بم اددببحثويرةدد بحثددذيبحوادد حاب  ثنادد ربثماددوربحثيددببيبتادد  بحثى دد  يبا ددبب ددا يبحثوبتدد يبهمددسبحثيوةةددزبنددة
ة حاب ت اهوبةيىيوابهمسبوب  نربا ع عبحثوعوةهربحثىمتد بندا ع عبحثوعوةهدربحثدانت بادببحثوبتد يوبةيديرب
هذ بحثوب  ندربهد بم  د بحثاوثدربحوالد ئتربثميد ابندة بحثويةادمة وبادمذحبك ندعبهند كباوثدربئالد ئترب

بحثوبت يبل ا ً .ببل  ب(2نة بحثويةامة بُتىام
   حعبحثوبت يبووةزيبكة ب تربواية بحثام بثعوت بحثى   حعبح ببود بوادية باوثدربة ابينة بح به

(بةهذحبتىنببةعةابا ةابنة ب تربحثوعوةهربحثدانت بة دتربحثوعوةهدربحثىمتد بنيبح بحثوبتد يبتوةدزب0.05 
بنة بحثا ع عبحثىمت بةحثانت بطا حابهةنربحث ام.

 ثانيا: الصدق )معامل االتساق الداخلي(:

                                                
) Stanly .J. And Kenneth D. , ( 1972 ) , educational and Psychological1) 

Measurment  andedueation, 5Th end Perintichill, New Jersey, 104.  
 

 .82، ص2001، عمان، دار المناهج للتوزيع والنشر، 1، طأصول البحث العلمي ومناهجهجوب. (وجيه مح2(
 
 

ب4
حيا ذب
بحثب ح 

ب6ب10
1-5-6-

ب7-8-9
 6ب-ب- 10-4-3-2ب4

ب5
حثىال  عب
بحونا نتر

ب- 10
ب-

ب
ب-ب-ب-ب-ب-

ب7ب10بحثيبةترب6
1-2-3-
4-5-6-

ب9
 7ب-ب-ب10-8-7ب3

 34ب-ب-ب16ب16ب34ب34ب60بحثوعوةع
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حثوبت يبحثل اابهدةبحثوبتد يبحثدذيبيبدتيبواد ة  بةه   حيدهبحثادوربحثود حاب ت اد  بةوبيبدتيبن ببببب
اوربنا  ب رنبحثن  به بن بحثوايعة بينمن بنةبوبينمن بهمتهوبة ابيابد بحث  ادمبود بلدااب

بحثوبت يبو باال :
ثعوتد ببو ش بلاابحثواد ة ب وى ودببحوياد ابحثداحامب(:باةدمبك ندعب تودربوى ودببحوياد ابحثداحامب
(وب0.05حثواددددد ة بهددددددببوىنةتددددددربو ب دددددتربواددددددية بحثامدددددد بثبدددددتربحو ي دددددد وبح ددددددببوددددد بواددددددية بامدددددد  

ب(بةنة بذثك.11ة اثُّذثوىمىبةيحثيو اك ثاحامببثوا ة بحثوبت اعوتى  .بةحثعاة ب 
 (11جدول )

 يبين قيم معامل الثبات )معامل االتساق الداخلي( لمحاور المقياس  

ب
و شد بلدداابحثى د  حعب وى وددببحويادد ابحثداحامب(:بة يابدد بهددذحبحثندةعبودد بحثلدداابود بح ي دد وبا عددرب

(بن بعوتد به د  حعب12حثى   يبنا عربحثوبت يبحثومتروبة ىابوى ثعدربنيد ئ بحثوبتد يبيندة بود بحثعداة ب 
ب(.ب0.05 ثبتربحو ي  وبح ببو بواية باوثر حثوبت يباببعب تربوىنةتروبو ب تربواية بحثام

 ( 12)جدول 
 يبين قيم معامل االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس 

ة محاور مقياس اإلدارة الصفي
 اإلبداعية

عدد 
 العبارات

 قيمة
 معامل الثبات

مستوى 
 الخطاء

داللة 
 االرتباط

بوىنةيبب0.000 0.87به   حع8بحثيامتط
 وىنةيب 0.000 0.84 ه   حعب7بحثين تر

 وىنةيب 0.000 0.79 ه   حع6بحويل  

 وىنةيب 0.000 0.72 ه   حع6بحيا ذبحثب ح 

 وىنةيب 0.000 0.81 ه   حع7بحثيبةتر

 ( 0.05) ≥* معنوي عند مستوى الداللة 

معامل  مستوى الخطأ داللة االرتباط
 االرتباط

داللة  رقم العبارة
 االرتباط

مستوى 
 الخطأ

رقم  معامل االرتباط
 العبارة

 1 0.56 0.000 معنوي  18 0.74 0.000 معنوي 

 2 0.60 0.000 معنوي  19 0.74 0.000 معنوي 

 3 0.62 0.000 معنوي  20 0.58 0.000 معنوي 

 4 0.71 0.000 معنوي  21 0.71 0.000 معنوي 

 5 0.72 0.000 معنوي  22 0.69 0.000 معنوي 

 6 0.73 0.000 معنوي  23 0.75 0.000 معنوي 
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 التجربة االستطالعية:  2-6
(حذبعد عبحثيع  درب1ادي  .لب لهدببحاديمالعبهمدسبحث د ةلبحثواتمدربحثيدببة  د بحث  ايد  بادببا ح

(بحثولددد الب5/12/2017(بحثولددد البةدددةربحثاودددتيبةثر تدددرب 23/11/2017حواددديمالهتربنيددد    ب 
(بوددددا يبة ااددددة با  دددد بحثىوددددببحثوادددد هابةنشدددد لبهمة دددد بحث  ايدددد  وبةيددددرب50ةددددةربحثياليدددد لبهمددددسب 

 حاي ى اهربو بحثيع  ربحث ئتاربثم ام.

 األسس العلمية للمقياس: 7 -2
حثوبتددد ي(:بح بناادددببم  بدددربثيابةددد بلددداابحثوبتددد يبهدددةبه ادددهبهمدددسبهددداابوددد بنةوب لدددااب

حثاندد حلبةحثوايلددة بنيبةددتربلددالاةيهبثبتدد يبحثلدديربحثيددببةادد بودد بنعم دد وبةن بلددا هبتىيوددابهمددسب
بلاابه   حيهبةح ي  م  ب واكبا  عببحةباحامب.

  نربحثا لددرب  ثوبتدد يب ىددابحهدداحابحواددي  نربةيااةددابحثوادد ة بةحثى دد  حعبةزعبحث  ايدد  بحوادديببببب
(بانة ثماكربهمدسبودا بلدالاةي  بادبب11همسبوعوةهربو بحطا يذيبةحثان حلبحثوايلة وبةهااهرب 

 ت يبحثا لتربحثو حاب ت ا  وبةوا بواللوي  بثىةنربحث اموبةاببادةلبحثالدة بهمدسب، حلبحثاند حلوب
ةعدد ابنادد ربحييدد   روبةحثيددببنمرددعب  ه   حي دد وبااددالبهدد بذثددكب(باودد باددةاباددبب نددة بحثوادد ة بةب%75ةح 

يابدد بحث  ايدد  بودد بلدداابحواددي  نربهدد بم  دد ب حثبددةيبحثيوةز ددربابحويادد ابحثدداحامب(بحثيددببنشدد  بث دد ب
باببيامةببحثى   حعبئال ئتً .ب

                                                
باياب(1  بل ثي بة حا  بحثشةك بحن حهتر ب وب راحاب،الرياضيةدليل الباحث لكتابة االبحاث في التربية  :نة ي و
 .89وص2004رو

 7 0.72 0.000 معنوي  24 0.78 0.000 معنوي 
 8 0.63 0.000 معنوي  25 0.58 0.000 معنوي 

 9 0.78 0.000 معنوي  26 0.60 0.000 معنوي 
 10 0.79 0.000 معنوي  27 0.72 0.000 معنوي 

 11 0.75 0.000 معنوي  28 0.72 0.000 معنوي 

 12 0.72 0.000 معنوي  29 0.77 0.000 معنوي 

 13 0.82 0.000 معنوي  30 0.77 0.000 معنوي 

 14 0.69 0.000 عنوي م 31 0.74 0.000 معنوي 

 15 0.81 0.000 معنوي  32 0.80 0.000 معنوي 

 16 0.77 0.000 معنوي  33 0.64 0.000 معنوي 

 17 0.63 0.000 معنوي  34 0.52 0.000 معنوي 

 (0.05)≥معنوي عند مستوى داللة 
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 ثانيا )ثبات المقياس(:

تىابحثوبت يبي ني بنذحبالمن بوندهبهمدسبحثنيد ئ بنياد  بثدا بنهد ايبيمنتبدهبهمدسبحطاد حابننياد ربادبب
ةيدربيمنةد ب) حث  ةلوبةطعببحايا ح بحثي د عبحاديااوعبم  بدرب حواي د  بةنهد ا بحواي د  ب ببنيي

ب(بوا ي.50وى وببي  عبحواي   بهمسبنا حابحثىةنربحوايمالهتربةحثي  عبةحث  ثغبهااه ب 
(وحثولددد البةدددةربحثاودددتيبةثر تدددرب2017/ب11/بب23ةحعددد يبحثيمنةددد بحطة بثموبددد ةتيبنيددد    ب بببب

حثولددد البةدددةربحثياليددد لبوببة ىدددابوددد ة بنادددنةهة بحهةدددابيمنةددد بحثوبتددد يبوددد يبي نتدددروبب(5/12/2017 
(بحثولدد البةددةربحثاوددتيب4/1/2018(بحثولدد البةددةربحو  ىدد لبةثر تددرب 2017/ب12/بب20نيدد    ب 

همددسبنيدديبحثىةنددروبةاددببنيدديب دد ةلبحثيمنةدد بحطة ب ددا بحبوكدد  وبودد بحعددببحثالددة بهمددسبنيدد ئ ب
ودددببحو ي ددد وبندددة بنيددد ئ بحواي ددد    ب  اددديااحربوى ودددببحو ي ددد وبحث ادددتطبلددداتاروبةوددد بيدددربحةعدددابوى 

(ب0.05نة اة وبة ىابوب  نرب تربواية بحثام وبثوى والعبحو ي  وبيندة بنن د بح دببود بوادية باوثدر 
ب(بةنة بذثك.ب13ةهذحبة كابن بحثوبت يبةيوي بنا عربي  عبه ثتربةحثعاة ب 

ب(13حثعاة ب 
ببه ايبحواي   بثموبت يبةنة ب تربوى وببحثي  عب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

 ثالثا )الموضوعية(:

 ىابيىاةبب ىنبحثى   حعبحواي  نربنن ًلبهمسبوالا  عبةح ي حاد عبحثاند حلوبةحييد   ربهمدسبادذلب
بددربحايادد  بحثا عدددروبة  ددذحبياببددعبوةادددةهتربحثواددة بحثادد ويب واددة بحثىال ددد عبحبنادد نتر(وبةم  

حواي  نروبا ثوةاةهتربيىنبلبوا بةاةحبحثيىمتو عبحثا لدربنيمنةد بحوادي  نربحةبااد  بحثدا ع عب

باوثربحو ي  وبواية بحثام لب توربوى وببحثي  عبوا ة بوبت يبحباح يبحثليتربحبناحهتر
 وىنةيب 0.000 0.71بوبت يبحباح يبحثليتربحبناحهتر

بوىنةيبب0.000 0.82بواة بحثيامتط
 وىنةيب 0.000 0.85بواة بحثين تر

 وىنةيبب0.000 0.72بواة بحويل  

 وىنةيب 0.000 0.84بحيا ذبحثب ح واة ب

 وىنةيبب0.000ب0.74بواة بحثيبةتر

ب(0.05 ≥*بوىنةيبهنابواية بحثاوثرب
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(وبكودد بيددربحثيابدد بوددد بحثوةاددةهتربنيامةددببه دد  حعبحواددي  نربودد بادددال ب1حةبحثنيدد ئ بحثا لددرب ددهلب 
بسبحثى   حعبحثووةزيبحثعةايباببحواي  نر. حثبةيبحثيوةز ربابحويا ابحثاحامب(بثإل ب لبهم

ب:التجربة الرئيسية 2-10
 ىدددددددابحوني ددددددد لبوددددددد بحثيامةدددددددببحوالددددددد ئببةحعددددددد حلبحطاددددددديبحثىموتدددددددربثموبتددددددد يبنلددددددد يبعددددددد هزب
اتلدة ي  ثن  ئتربةيددربيمنتبددهبهمددسبهةندربحث ايدد ذب دد ربا  دد بحثىودببحثوادد هابنيددةز ى ىمسبهةنددربحثيمنةدد ب

(ب16/1/2018ا يبة  شدد حلبحث  ايدد نيببةددةربحثياليدد لبحثولدد الب (بودد100حثن  ئتددربةحث دد ثغبهددااهرب 
(وةهمددسباددةلبود بيبدداربيددربااد  بةيينةددعبا عدد عبحثىةنددرب28/1/2018ةثر تدربةددةربحواددابحثولد الب 

ب(.1/2018/ب(31اببحايو  يبعو بحثنت ن عباببةةربحط  ى لبحثول الب
 الوسائل االحصائية  2-11
ب(.spss بحثابة ربحوال ئتربحثع هزيب يربوى ثعربحثنت ن عب  ايىو بببببب

 الفصل الثالث 
 عرض النتائج مقياس اإلدارة الصفية اإلبداعيةوتحليلها ومناقشتها: - 3

 (17جدول )
 يبين المعالم اإلحصائية لمقياس اإلدارة الصفية اإلبداعية

بوبت يبحباح يبحثليتربحثوى ثربحبال ئتر
بب114.74بحثةاطبحثاا نب

بب102بحثةاطبحثي اب

 15.59بحونا حلبحثوىت  يب

با عرب170بنون ب توربثموبت ي
با عرب153بنون ب تورباببي  بحثىةنر
با عرب34بح بب تورب  ثوبت ي

با عرب79بح بب تورباببي  بحثىةنر
با اب91بهاابنا حابحثىةنر

 7.79بحثوااة ربحثبتوربحثي ئتر

ب1.99بحثعاةثتر

ب0,00بواية بحثام 

                                                
هو  وبوكي ربب،االنسانيةلتربية والعلوم أساسيات البحث العلمي في ابحاوابامتو  بهةايبةايابباا بومو ةي.(ب1 

ب.161صو1987حثون  بثمنش وب
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بوىنةيبب(0,05 ≥واية بحثاوثر
ب90با عربحثا  ر

(بحثنيدد ئ بحثيددببيةلددمعبحثة دد بحثا حاددربودد بيياددة ه وبة مددغبحثةاددطبحثاادد نبب17ةينددة بودد بحثعدداة ب 
(با عدددددددددددروبنةنوددددددددددد بكددددددددددد  بحثةادددددددددددطب15.59(با عدددددددددددروبة ددددددددددد نا حلبوىتددددددددددد  يبنمدددددددددددغب 114.74ث ددددددددددد ب 

 عددددربودددد ب(بادددد ابنهمددددسبا91(با عددددروبةاببددددعبحثىةنددددربحثيددددببنمددددغبهددددااه ب 102حثي اددددب *(ثموبت يب 
(با عدروبنةنود بابد بناد حاب170(با عربةهدببح دببود بنهمدسب تودربثموبتد يبحث  ثردر 153حثوبت يبنمرع 

(ب34(با عددربةهددببنوندد بودد ب توددربح ددببا عددرب  ثوبتدد يبةحث  ثرددر 79هةنددربحث اددمبح ددببا عددربنمرددعب 
ي ددد  با عددر.بةك ندددعب تودددربحثةادددطبحثااددد نببثمىةندددربنوندد بوددد ب تودددربحثةادددطبحثي ادددبوبة  اددديىو  بحوا

(بهنددددابواددددية بامدددد بنمددددغب7.79ثىةنددددربةحاددددايبينددددة بح بحثبتوددددربحثي ئتددددربحثوااددددة رب بT-test)حثيدددد ئبب 
(وبةثوددددد بك ندددددعبحثبتودددددربحثعاةثتدددددرب90(بهندددددابا عدددددربا  ددددرب 1.99(بةحثبتوددددربحثي ئتدددددربحثعاةثتدددددرب 0.00 

واددية بحثوااددة ربنوندد بودد بحثبتوددربحثي ئتددربحثعاةثتددربينددة بح بحثيدد ةابهددببذحعباوثددربئالدد ئتربهندداب
(بةثلدد ثيبحثةاددطبحثاادد نبوبةهددذحبتىنددببةعددةابادد ابوىنددةيوبنيبن بحثىةنددربييوةز واددية بعةدداب0.05 

ب(.2و بحباح يبحثليتربحبناحهتروبكو بةةااهبحثشكبب 

ب
 ( 2شكل)

 يوضح نتائج العينة لمقياس اإلدارة الصفية اإلبداعية
بحطاد ثة ب ودببو د بحثاداةمبوعوةهدرةتىزةبحث  اي  بذثكبحثدسبح بحباح يبحثلديتربحبناحهتدرب وي ةب

بحثيىمتوتددربةحثوددةحابةحثيلددببةحثة ددعبحثمددال بين ددتربن ددالبحثوىمددربن دد بتبددةربحثيددببةحطنشددمربةحبعدد حلحع
بثدددا بحثوبنةثدددربحثادددمةكتربحطنوددد وبثينوتدددربحثعةدددابحثددديىمُّربهومتدددربةاددداةمبحثيدددا  يوبهومتدددربييىةدددببن دددال

                                                

ود بادال بب موا ة بحثوبتد يولدمميبئالد ئببةديربادببادةئهبيااةدابحويعد  بةتوكد بحاياد نبالمتوسط الفرضي:(ب*(
(باىمددسبادددنةبب146وب1998هددداابحثيبدد حعب هدددالةيو×ببيمنةدد بحثبدد نة بحويدددب:بوعوددةعبنةزح بحثناحئب/هددداابحثندداحئب

 ا عر.ب24ب=8×بب5/(ب5ا4ا3ا2ا1 بم ب توربحثويةاطبحثي اببثواة حثيامتطوي  باحث
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ي ادربحثدةايبحثعةبةي ةئربحثمال و د ثةببحعيود هبن د ربةح  كود بح ب دا يبوا ادببب.حثلدلباحادببوندي باىَّ
حثي  تددربحثنانتددربةهمددةربحث   اددربهمددسبحوندداحعبةحادديااحربم حئدد بحثيددا  يبحثااةيددربةحثونيودد يبحيندد لبئاح يب

بحثللبةحثينةعب  ثن حو بحثيا  اتربةحثبا يبهمسبحن حزبوةحهن ر.
ا ثودا يبوم ثد ب  بنداحعبةتوكد بة   بحث  ايد  بادببذثدكبن بحاح يبحثلدلبثدربيىدابهوداًلب ةيةنتدً وب

حهي دد  بذثددكبودد بحثةحع دد عبحثومبدد يبهمتددهبهمددسبحهي دد  بن بحثوددا يبهددةبحثوندداعبحطة بةهددةبتايدد  بئثددسب
باىرباببحثات  ب شكببةااىهبثمييكة بةحث امبه بامة بثموشكالعبحثيببيةحع ه.

هباددببحثبددا يبودد بم  يددب%25(بلبئثددسبن بحثوددا يبحثوندداعبةنددذ بودد بتبدد   ب2003ةتشددة ب حثمددةزيوبب
ب(1همسبحثياةبلب 

(لبحثوددا يبحثموددةحبةيوةددزب  ثاحاىتددربناددةبحثييددةاب2004ةهددذحبةييدد بودد بودد بعدد لب ددهب حنددةبامتوددروب
ةحثوز ابو بحثييةابابباةلبحوايبحثوةاةهترب  ثي ثببتادىسبحثدسبااد بةايدزبمال دهب شديسبحثةاد ئبب

يبةحولدد ح بةهدداربابددابحووددبباددببحوةع نتددربثيابةدد بحهمددسبودد بتوكدد بودد بواددية وبكددذثكبةيوةددزب  ثويدد ن ب
بيابة بحث البحثن  ئبوبةوبتايامرب ا ةثربةتاىسبناةبيمة  بنياهبةيمة  ب ا حيهبةوىمةو يه.ب

 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات:-4

 االستنتاجات: 4-1
 حثوبت يبحثوىابتلميبثمبت ي.بب

ئاح يبا ةادد ربةحثيددببيدد ي باددم  باددبببودد بزح بحثويةدد بودد بحثوا اددة بويواددكة ب  ثوو  ادد عبحثيبمةاتددرباددب
 حثواية بحثيىمتوببةحثي  ةيبةيابة بحوهاحلبحثونشةاي.ب

هاربئثو رب ىنبحثوا اة ب ويمم  عبحواح يبحبناحهتربثما يبةحيع ه ي  بحثااةيربوود بةد ايبئثدسبهدارب
 وةحو ربحثيباربةحثيمة بحثا   ب وةحو ربحثىل (.

 اية بحناحهببوبنةثاة بواية بحثموةح.ةيوي بح م بوا ات ثي  تربحثنانترب و

 التوصيات: 4-2
 حثيو ةابحثون ا بثوعيو بوا اببحثي  تربحثنانتربنيب ادربحوناحعبحباح ي.

ئهددددددداحابودددددددن  بواح يبا يبحثي  تدددددربحثنانتدددددربثتاددددددد ربادددددددببامددددد بحثوةحهددددد بةييعةددددد بحثم  دددددربحبناحهتدددددرب
 .همسبكةنهبنش مً با حاتً بابطةحوايوش اتربةحثيىمتوتربثموا يبةثدتيبحوهيو اب

                                                
وباح بةحئدددددددددببثمنشددددددددد بوبب2وبوبالتطووووووووووير التنييموووووووووي أساسووووووووويات ومفووووووووواهيم حديثوووووووووة (حثمددددددددةزيبوبوةادددددددددس:1(

ب.304وص2003هو  و
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 حثا عددربئثددسبحوهيودد رب وددن   با يبحث   اربحثنانتربةحهم ئددهبحثة ددعبحثو اب.

اددمبحثوا اددة بهمدددسبحاددديااحربوادد ة بحواح يبحثوبي ادددرباددببناح يحثددا يبةاددييباة حعبا لددرباددبب اددرب
 . يحوهاحابةحثيا   ب  ش حلبنا يذيبوايلة ب  باح يبةم حئ بحثيا ب
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