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 :ممخص الدراسة 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع القوانين والتشريعات التعميمية المنظمة لعمل 
القيادات التربوية في التعميم ما قبل الجامعي في مصر ، ومدى تدعيميا لإلبداع اإلداري لدى 

تاريخ التشريع التعميمي في مصر وأىم محطاتو الرئيسية، واآللية تمك القيادات ، مستعرًضا 
المتبعة في سن القوانين التعميمية ، واألدبيات النظرية التي تناولت اإلبداع اإلداري والقيادة 
التربوية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص . والخروج بعدد من التوصيات قد تفيد متخذ القرار 

 يخص التعميم فيما بعد  مستقبًًل عند سن أي تشريع

أستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي المناسب لطبيعة الدراسة وأىدافيا ، وقد  
( عبارة تناولت 56أستخدمت الدراسة استبانة مكونة من محورين وخمسة أبعاد وبعدد إجمالي )

ياس مدى وعي ودراية في محورىا األول القوانين والتشريعات التعميمية واآللية المتبعة في سنيا لق
القيادات التربوية بيا وبفمسفتيا وأىدافيا التي سنت من أجميا ، وتم تطبيقيا عمى عينة مكونة من 

( من القيادات التربوية في عدد من إدارت محافظة أسيوط  ، أسفرت الدراسة عن عدد من 969)
دريب عمى التشريعات القانونية النتائج منيا ضعف الثقافة القانونية لمقيادات التربوية ، ونقص الت

ونقص وعييم بفمسفتيا وأىدافيا وماىيتيا ، وعدم معرفتيم باآللية المتبعة في سنيا وال مراحميا وال 
األعضاء المشاركين في سنيا ، وأن من أىم أسباب العوار وعدم واقعية القوانين الحالية كونيا 

ياغتيا ، و وجود الكثير من التضارب ٌسنت دون إشراك القيادات التربوية والمعممين في ص
والغموض وضعف الصياغة وتضارب التفسيرات لمعديد من القوانين ، وغياب الجانب التحفيزي 
من نصوصيا وكثرة المواد العقابية والمحظورات والموانع والخطوط الحمراء . وأن الكثير من ىذه 

ن أىم العوائق أمام إبراز وظيور الجوانب القوانين بصياغتيا وموادىا الحالية كًما ونوًعا تعتبر م
 اإلبداعية لدى القيادات التعميمة في التعميم ما قبل الجامعي في مصر ،
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وطرحت الدراسة عدد من التوصيات ىي التركيز عمى أىمية  التدريب وتنمية الثقافة  
شراك القيادات والمعممين بصورة أساسية في صي اغة القوانين قبل القانونية لمقيادات التربوية ، وا 

سنيا ، والتروي والدراسة الجيدة لمقوانين والتشريعات قبل إصدارىا ، وطرحيا لمحوار داخل 
المؤسسات التعميمية وطرحيا أيًضا لمحوار المجتمعي قبل إصدارىا بشكل رسمي وتطبيقيا في 

فيما بينيا ، وترك الواقع ، ودراسة وتقييم القوانين والتشريعات الحالية وفض التضارب واالشتباك 
مساحة من الحرية لمقيادات التربوية في ممارسة أعماليم واتخاذ القرارات دون المجوء لممستويات 
األعمى ، وتضمين القوانين والتشريعات عمى مواد تحفيزية معنوية ومادية لجذب الكوادر المتميزة 

 . دات بصفة مستمرةلشغل المناصب القيادية في المدارس وتطوير سبل اختيار تمك القيا

 الكممات المفتاحية 

، القيادات التربوية  Educational laws and legislationالقوانين والتشريعات التعميمية 
Educational leaders اإلبداع اإلداري ،administration creativity 
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study summary 
     The study aimed to identify the reality of educational laws and 
legislations that regulate the work of educational leaders in pre-
university education in Egypt, and the extent of their support for 
administrative creativity among those leaders, reviewing the history of 
educational legislation in Egypt and its most important major milestones, 
the mechanism used in enacting educational laws, and the theoretical 
literature that dealt with creativity The administrative and educational 
leadership in general and in Egypt in particular and coming up with 
several recommendations that may benefit the future decision-maker 
when enacting any legislation related to education later. 
      The study used the descriptive and analytical approach to suit the 
nature of the study and its objectives, and the study used a 
questionnaire consisting of two axes and five dimensions and a total 
number of (56) phrases that dealt with in the first axis the educational 
laws and legislations and the mechanism used in their enactment to 
measure the awareness and awareness of educational leaders about 
them and their philosophy and goals for which they were enacted. It 
was applied to a sample of (169) educational leaders in several 
administrations in Assiut governorate. The study yielded several results, 
including the weak legal culture of educational leaders, lack of training in 
legal legislation, lack of awareness of its philosophy, objectives and 
what it is, and their lack of knowledge of the mechanism followed at 
their age or Among the most important reasons for the anarchy and the 
unreality of the current laws is that they were enacted without the 
participation of educational leaders and teachers in their drafting, and 
the presence of a lot of inconsistency and ambiguity and weak drafting 
and conflicting interpretations of many laws, the absence of the 
motivational aspect of their texts and the abundance of punitive articles, 
prohibitions and prohibitions And the red lines. 
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Many of these laws, in their current formulation and materials, in 
quantity and quality, are among the most important obstacles to the 
visibility and emergence of creative aspects among educational leaders 
in pre-university education in Egypt. 

The study put forward several recommendations, namely focusing 
on the importance of training and developing the legal culture of 
educational leaders, and mainly involving leaders and teachers in 
drafting laws before their enactment, deliberating and well-studying laws 
and legislations before their promulgation, proposing them for dialogue 
within educational institutions and also proposing them for community 
dialogue before their official issuance and application.In fact, studying 
and evaluating current laws and legislations, resolving conflicts and 
clashes between them, leaving a space of freedom for educational 
leaders to practice their work and make decisions without resorting to 
higher levels, and include laws and legislations on moral and material 
motivational materials to attract distinguished cadres to occupy 
leadership positions in schools and develop ways to choose that 
Leadership on an ongoing basis 

key words 

Educational laws and legislation, educational leaders, administration 
creativity
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: المقدمة  
يعد التشريع في مصر أحد أدوات  المركزية بما فيو التشريع التعميمي فحرصت الدولة عمى      

ين ، وتعتبر القوانين والموائح التعميمية من تنظيم العممية التعميمية في مصر بمجموعة من القوان
أىم مصادر الضبط االجتماعي داخل المؤسسات التعميمية ، فيي قواعد ثابتة ومكتوبة يتم العمل 
بناًء عمييا ، والقياس بيا ، ولكي يتحقق اليدف من ىذه القوانين والموائح ؛ فًلبد من الوعي بيا 

دارة وبكيفية تطبيقيا وبمتطمبات ىذا التطبي ق حتى ال يتسم الجو المدرسي بالفوضى والتسيب ، وا 
التعميم جزء من النظام اإلداري لمدولة ، فأىداف التربية والمبادئ التي يقوم عمييا نظام التعميم ثم 

 .(9)تحويمو من االمور التي ال يمكن تقريرىا بمعزل عن سائر مؤسسات الدولة وتنظيميا 

كزية كطريقة في اإلدارة التعميمية  بمصر قد أثرت بالسمب عمى وال يغيب عن أحد أن المر       
تطور العممية التعميمية ، فكانت سيطرة الحكومة عمى التعميم ممثمة في وزارة التربية والتعميم ، 
سيطرة كاممة لم تترك مجااًل لمحركة ، لممستويات األدنى في اإلدارة العديد من الخطايا ، منيا 

يان البعد الفردي في شخص الوزير كممثل لمسمطة السياسية عمى البعد عمى سبيل المثال طغ
، والتسرع في إتخاذ القرارات دون االستناد إلى نظام معمومات ال يشمل كل  (2)المؤسسي

المستويات اإلقميمية والمحمية والمدرسية وجعل القرارات تبتعد عن الواقع وغير معبرة عن 
،فضًًل أنو لم يراع فييا مشاركة جميع أركان العممية التعميمية (3)المحميات واحتياجاتيا الفعمية 

من معممين وباحثين وأولياء أمور وذوي الخبرة والميتمين بالشأن التعميمي بشكل متزن وكان 
أكثر الميممين في ىذا الشأن ىم المعممون ، أما عمى المستوى القومي فًل يكاد يوجد ليم ذكر 

                                                 
محمد جودة الجودة:: "أنماط اإلدارة التعميمية المتبعة في بعض الدول وانعكاساتيا في إدارة مرحمة التعميم  ( 9

 .2292، يوليو68لتربية جامعة الزقازيق ، العدد دراسة تحميمية مقارنة"، مجمة كمية ا -االبتدائي 
( سيف اإلسًلم عمى مطر، ىاني عبد الستار فرج :"خطايا السياسة التعميمية في مصر "، المؤتمر العممي الرابع  2

 . 9،2229لقسم اصول التربية ، كمية التربية الزقازيق ، مجمد
راءات تنفيذىا " دراسة ميدانية " ،مجمة البحث التربوي ،المركز ناجي شنودة نخمة :" فعالية السياسة التعميمية واج ( 3

 . 2223،يوليو ،2،عدد 2القومي لمبحوث التربوية والتنمية القاىرة ،مجمد 
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القيادة المدرسية عبء تنفيذ ىذه الموائح والقوانين وتطبيقيا عمميًا ، . ويقع عمى  (9)من االساس
ىذه القوانين التي لم يكونوا يومًا من واضعييا ومن المفترض أن يكون لدييم الوعي بماىية تمك 
القوانين واالىداف التي صيغت من أجميا ، و ىناك دالئل تشير إلى انخفاض مستوى وعي 

 . (2)ساسي بالقوانين والموائح المنظمة لعمميممديري مدارس التعميم األ

أن التعميم قد حظي في معظم المجتمعات بمزيد من االىتمام ( 3)ويرى "جمال الدىشان " 
خاصة فيما يتعمق بإصدار التشريعات التي تنظم كافة جوانبو بالشكل الذي يمكنو من تحقيق 

بطريقة عممية يساعد عمى نقل االىتمام  أىدافو ، وأن  إلقاء الضوء عمى التشريعات المتعمقة بو
بـحيز التنفيذ ، وفي التعرف عمى مدى وضوح ىذه التشريعات وكفايتيا لمساعدة النظام التعميمي 
عمى تحقيق أىدافو ، وتقديم المقترحات لتطويره ، فنجاح النظام التعميمي في تحقيق أىدافو 

ئة مناسبة ؛ حتى تؤتي ثمارىا المرجوة بي -وال شك  -والوصول إلى الجودة المطموبة يستمزم 
 -في تقديري  -والمبتغاة ، وىذا يقتضي ضرورة توفير عدد من المتطمبات ، لعل من أبرزىا 

 توفير بيئة تشريعية تعزز وتحفز جودة التعميم وتنظمو .

 مشكمة الدراسة :
يعات يمكن صياغة مشكمة الدراسة في سؤال رئيس : ىو إلى أي مدى تسيم  التشر      

          والقوانين التعميمية في تدعيم اإلبداع اإلداري لمقيادات التعميمية بالتعميم ما قبل الجامعي
 في مصر؟

                                                 
 محمود خميفة جودة : "واقع التعميم في مصر ودور البرلمان " مرجع سابق . (9
 ري مدارس التعلٌم األساسً ومدى وعٌهم بها"جمعة سٌد أحمد على: "القوانٌن واللوائح المنظمة لدى مدٌ ( 2

،متاح على الرابط 3122،رسالة  ماجستٌر كلٌة التربٌة ،دمنهور، 

http://library.damanhour.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx
?fn=PublicDrawThesis&BibID=11683521  2296\7\92بتاريخ . 

اسة تحميمو لممواد الخاصة بالتعميم في دساتير مصر المختمفة"، المؤتمر الرابع لكمية التربية  جمال الدىشان : "در  ( 3
 https://www.academia.edu/10004921     ، متاح عمى 2294بالمنوفية ، 

 ة_بالتعميم_فى_دساتير_مصر_المختمفة ./الدستور_والتعميم_في_مصر_دراسة_تحميمية_لممواد_الخاص

https://www.academia.edu/10004921
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 ليتفرع من ذلك التساؤل عدة أسئمة فرعية هي :
ما اإلطار القانوني لمتعميم قبل الجامعي في مصر ؟ و ما مدي تحقيق ىذه التشريعات  -2

 ؟ وما المعوقات التي تحول دون تحقيق ىذه األىداف؟ لألىداف التي وضعت من أجميا
 ما اإلبداع اإلداري لمقيادات التربوية لمتعميم ما قبل الجامعي في مصر؟   -3
ما العًلقة بين التشريعات والقوانين الخاصة بالقيادات التعميمية في التعميم ما قبل الجامعي  -4

وفي تنفيذ الميام الموكمة إلييم ؟ في مصر وقدرة ىذه القيادات عمى اإلبداع في وظائفيم 
 وما المعوقات التي تحول دون تحقيقو ؟

ما الذي يمكن أن تضفيو ىذه الدراسة لتطوير التشريعات والقوانين التعميمية الخاصة  -5
 بالقيادات التربوية لتحسين القدرة اإلبداعية لدييم ؟

 أهمية الدراسة :
 أواًل: األهمية النظرية :

وافقة مع االتجاه العام والذي يسعى  لتطبيق الًلمركزية في اإلدارة التعميمية ، تأتي الدراسة مت  
وىكذا مع االتجاه نحو تطبيق معايير الجودة في المدارس ووضع التشريعات التي تمكن القيادات 

 التربوية من اإلبداع اإلداري .
 ثانًيا: األهمية التطبيقية :

لتغمب عمى التشريعات والموائح والقوانين المتشددة والتي تفيد الدراسة متخذي القرار في ا      
تحكم إدارة التعميم وتحد من صًلحيات القيادات عمى المستويات اإلدارية الدنيا بما يعوق اإلبداع 

 اإلداري .
 أهداف الدراسة :

عمل دراسة تقويمية ألىم القوانين والتشريعات والقرارات المرتبطة بالقيادات التربوية في  -2
لتعميم ما قبل الجامعي في مصر. معرفة أثر العًلقة بين تمك القوانين والتشريعات والقرارات ا

 واإلبداع اإلداري لدى القيادات التربوية في التعميم ما قبل الجامعي في مصر.
وضع مجموعة من التوصيات حول اآللية المتبعة في إصدار القوانين والتشريعات التعميمية  -3

عند سن تمك القوانين والتشريعات من أجل تدعيم اإلبداع اإلداري لدى وما يجب مراعاتو 
 قيادات التعميم ما قبل الجامعي في مصر . 
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 الدراسات السابقة :
 :  المحور األول دراسات متعمقة بالتشريعات والقوانين التعميمية

لتعميم األزىري "  : " التشريعات التعميمية المنظمة لبنية ا(9)دراسة " أحمد محمد بكري موسى -2
، دراسة تحميمية "وقد ىدفت الدراسة 2222وحتى  9969ما قبل الجامعي في الفترة من عام 

 9969إلى التعرف عمى التشريعات المنظمة لبنية التعميم األزىري ما قبل الجامعي من عام 
والتعرف عمى بنية التعميم األزىري ما قبل الجامعي حسب قانون تطويره 2222وحتى عام 

والتعرف عمى بنية التعميم األزىري حسب وضعو الراىن وىكذا التعرف عمى  9969ي عام ف
مدى مناسبة التشريعات التعميمية لنظام بنية التعميم األزىري ما قبل الجامعي ، وقد أستخدم 
الباحث المنيج الوصفي . توصمت الدراسة إلى مجموعة نتائج من أىميا : لم يكن ىناك سن 

ه التمميذ في تمقي العمم ، وال عدد معين لسنوات الدراسة وال توجد خطط محدد يقبل عند
دراسية ، قبل نشأة التشريعات المنظمة لمعمل باألزىر . قمة االىتمام بالعموم الثقافية في 
مقابل العموم الدينية والعربية عند بداية ظيور التشريعات المنظمة لبنية التعميم األزىري ما 

 قبل الجامعي . 
: بعنوان "القوانين والموائح المنظمة لدى مديري  (2)راسة "جمعة سيد أحمد عمى البدوي"د -3

مدارس التعميم األساسي ومدى وعييم بيا "  أستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وىدفت 
الدراسة إلى التعرف عمى أىم القوانين والموائح المنظمة لعمل مديري مدارس التعميم األساسي 

مختمفة وما تنص عميو من أحكام وأدوار تتعمق بمجاالت عمميم والوقوف من مصادرىا ال
عمى مدى وعي مديري مدارس التعميم األساسي بالقوانين والموائح المنظمة لمعمل والتي وردت 

م . وكذلك التعرف عمى 2228من مصادرىا المختمفة : الدستور ، والمعمول بيا حتى عام 
مدارس التعميم األساسي بالقوانين والموائح المنظمة لمعمل ، العوامل المؤثرة عمى وعي مديري 

وأيضا اقتراح مجموعة من السبل واإلجراءات التي يتم من خًلليا تنمية وعي مديري مدارس 
 التعميم األساسي بالقوانين والموائح المنظمة .

                                                 
( " أحمد محمد بكري موسى :التشريعات التعميمية المنظمة لبنية التعميم االزىري قبل الجامعي في الفترة من عام  9

 . 2225، دراسة تحميمية ،جامعة االزىر 2222وحتى  9969
دارس التعميم األساسي ومدى وعييم بيا " جمعة سيد أحمد عمى. : " القوانين والموائح المنظمة لدى مديري م (2

 جامعة دمنيور. كمية التربية. قسم أصول التربية. متاح عمى الرابط  -،)ماجستير( 
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=PublicDr

awThesis&BibID=11683521    2296 \5\32بتاريخ . 
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لمفترة من ي مصر : "دراسة تقويمية لتشريعات التعميم العام ف(9)دراسة ليندا بميغ السيد سميمان -4
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وىدفت إلى  معرفة الظروف "2222إلى سنة9989سنة 

مصر في التعميمية التي أدت  إلى إصدار تشريعات التعميم  العام شكًلت لمـًاإلجتماعية ا
العممية التعميمية وقد أعتمدت عمى التشريعات ىذه . دراسة: 2222- 9982  خًلل لفترة من

راسة عمى المنيجين التاريخي والوصفي التحميمي وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك فجوة الد
كبيرة بين ما وضع من أىداف عند إصدار التشريعات وما تم تحقيقو عمى أرض الواقع 

ىذه التشريعات وأن اإلجراءات المتبعة لمعالجة المشكًلت  ووجود خمل واضح في آلية إصدار
 ي الوزارة فقط وعمى المعالجة الوقتية والجزئية ليذه المشكًلت .التعميمية أعتمدت عمى رأ

ة :" صناعة القرار التعميمي في كًًل من جميوري (2)دراسة "ىبة عبد المحسن صًلح محمد -5
وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فمسفة عممية مصر العربية وكندا وأستراليا "دراسة مقارنة"

دبيات التربوية المعاصـرة بتوضـيح  المداخل العممية صنع القرار التعميمي في ضوء األ
والنظرية لمقرار اإلداري والتعرف عمى عممية صنع القرار في كًًل من كندا وأستراليا والعوامل 
الثقافية المؤثرة في صياغة بعض التوصيات والتي من الممكن أن تفيد في صنع القرار في 

بتفعيل دور  صفي المقارن وقد أوصت الدراسةالو مصر،أستخدم الباحث في دراستو المنيج 
المؤسسات التشريعية والدراسة الجيدة لمقوانين قبل إصدارىا إتاحة الفرص الكافية لمقائمين 
عمى العممية التعميمية بإبداء آرائيم ومشاركة خبراتيم مع صانعي القرار التعميمي وكذلك 

مال والمعممين التوجو الفعال نحو الًلمركزية األع بالقرارات مثل أولياء األمور ورجال المتأثرين
عطاء فرصة أكبر لمسمطات اإلقميمية والمحمية في إدارة العممية التعميمية .  في مصر وا 

 المحور الثاني : دراسات تتعمق باإلبداع اإلداري : 
" : ضــغوط العمل اإلداري وعًلقتيا بعممية إتخاذ القرار (3)دراسة "أسماء فتحي عمى شحاتة -9

التعميمي بمدارس التعميم األساسي في محافظة البحر االحمر" ىدفت الدراسة إلى التعرف 
تخاذ القرار التعميمي بمدارس  عمي المداخل العممية والنظرية لضغوط العمل اإلداري  وا 
تخاذ القرار  التعميم األساسي ، إلى جانب التعرف عمي واقع ضغوط العمل اإلداري وا 

س والعًلقة بينيما ومن ثم تقديم بعض التوصيات. والمقترحات التي التعميمي بيذه المدار 
يمكن أن تسيم في تحسين عممية إتخاذ القرار التعميمي منيا الضغوط التي عانت منيا 

 .عتمد البحث عمي المنيج الوصفياإلدارة المدرسية بمدارس التعميم األساسي ضغوط العمل أ
                                                 

"  ، 2002:3111فً مصر للفترة من  امة تقوٌمٌة لتشرٌعات التعلٌم العالسٌد سلٌمان : "دراس لٌندا بلٌغ (9

 . 3121ماجستٌر ، كلٌة التربٌة،المنوفٌة،
هبة عبد المحسن صالح محمد:" صناعة القرار التعلٌمً فً كال من جمهورٌة مصر العربٌة وكندا واسترالٌا "  (2

 . 3110 سوهاج،ر منشورة، كلٌة التربٌة دراسة مقارنة "، رسالة ماجستٌر غٌ
أسماء فتحي عمى شحاتة : "ضــغوط العمل االداري وعًلقتيا بعممية اتخاذ القرار التعميمي بمدارس التعميم  (3

 . 2296االساسي في محافظة البحر االحمر"، ماجستير ، تربية الغردقة ، 
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اع ومعوقاتو لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض ، " : واقع اإلبد(9)دراسة "وفاء العساف  -2
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى واقع اإلبداع لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض، وما 
المعوقات التي تحد من قدرتين عمى اإلبداع اإلداري ، وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة : 

لرياض بشكل عام ، وأن معوقات اإلبداع واقع اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس بمدينة ا
اإلداري تحد من قدرة مديرات المدارس عمى اإلبداع اإلداري بدرجة متوسطة ، و عدم وجود 
        فروق ذات داللة إحصائية بين مديرات المدارس بمدينة الرياض تبعًا الختًلف 

ى منح مديرات المدارس لمتغير المؤىل( ، وقد أوصت الدراسة بما يمي : العمل عم -)العمر 
صًلحيات تتناسب مع مسئولياتين وتتيح لين قدًرا من االستقًللية وحرية التصرف ، العناية 
بتوفير اإلمكانيات المادية التي يطمبيا التجديد واإلبتكار في المدارس ، التأكيد عمى 

 ن اإلبداعية.المشرفات اإلداريات وتبني نظام إشرافي يسمح لمديرات المدارس بإطًلق طاقاتي
": اإلبداع اإلداري في ضوء االتجاىات اإلدارية المعاصرة، (2)دراسة "محمد صبري االنصاري -3

واإلفادة منو في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية العامة ، وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف 
ى االتجاىات عمى إدارة المدرسة الثانوية العامة وأىدافيا وأىميتيا ومعوقاتيا ، التعرف عم

اإلدارية المعاصرة في اإلدارة المدرسية ، التعرف عمى اإلبداع اإلداري ومجاالتو وأساليبو في 
اإلدارة المدرسية ، التعرف عمى المعوقات التي تعيق مديري المدارس في تحقيق اإلبداع 

 اإلداري ، وضع تصور مقترح لتنمية اإلبداع اإلداري 
ية اإلبداعية مدخل إلصًلح التعميم األساسي في ضوء دراسة "مي ناصر غريب": الترب -4

متطمبات مجتمع المعرفة . ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى آليات تحقيق اإلدارة اإلبداعية في 
مرحمة التعميم األساسي وأىم المشكًلت التي تحول دون تربية المدرسة لمتًلميذ التربية 

التربية اإلبداعية في ضوء المتطمبات  اإلبداعية السميمة ، ووضع تصور مقترح لتحقيق
التربوية لمجتمع المعرفة وتوصمت الدراسة إلى أن نشر ثقافة التربية  اإلبداعية  ضرورية 

 إلصًلح التعميم األساسي في مجتمع المعرفة وقد أستخدمت الدراسة المنيج الوصفي .

                                                 

ديرات المدارس بمدينة الرياض "رسالة ماجستير، جامعة وفاء العساف. "واقع اإلبداع اإلداري ومعوقاتو لدى م 9)
ىـ. متاح عمى الرابط  9425الممك سعود، الرياض، 

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789/11568/1/Th1909808.pdf    
 . 2296\6\92بتاريخ 

دارٌة المعاصرة، واالفادة منه فً تطوٌر محمد صبري االنصاري :" االبداع االداري فً ضوء االتجاهات اال ( 2

 . 3123،تربٌة قنا ،  اهدكتور المدارس الثانوٌة العامة "، أداء مدٌري
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 الدراسات األجنبية :
تحميل العًلقة بين النمط اإلبداعي وسموك القائد " : بعنوان :" (9)دراسة: "جيزيكي أندرو  -9

 ،Jezyckiلدى اإلداريين بالمدارس األبتدائية والمتوسطة والثانوية بسان فرنسيسكو "
Andrew (1997): An Analysis of the Relationshi BetweenCreativity Style 
and leader Behavior in Elementary, Middle and Secondary Schools 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الدور الذي يتعين عمى مديري المدارس القيام بيم فيما 

 ، وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة :  أن يتعمق بالمستوى التعميمي وفعالية الدور المدرسي
(،  وقد أوضح 96)مقارنة بالمعدل المعياري والبالغ( 95.4)معدل الدرجة اإلبداعية لممديرين

اد العينة في إجاباتيم إنيم يفضمون التفكير عمى حميا التمقيني ، وأن مديري المدارس أفر 
 يتعرضون لضغوط لتحقيق النتائج المرجوة بالرغم من إنيم يواجيون تحديات حادة ومتزايدة .

: تحديد السموك اإلبداعي : مدخل لنموذج اإلبداع الفردي في مكان  ("2) "دراسة سكوت -2
 Scott (1994): Determinants of Innovative Behavior: a pathالعمل"

model of  Individual innovation in the workplace  ىدفت إلى الكشف عن
السموك اإلبداعي لدى العاممين في وحدة مركزية تابعة إلحدى المؤسسات الصناعية الكبيرة 

ن درجة السموك اإلبداعي لدى في الواليات المتحدة ، وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة : إ
ن  نوعية العًلقة بين المشرف والمرؤوس تؤثر عمى السموك  عينة الدراسة مرتفعة وا 
اإلبداعي ، وأن القيادة ، ومساندة اإلبداع، وتوقعات اإلدارة لمدور ومرحمة الحياة الوظيفية 

 بداعي .واألرقام النظامي لحل المشاكل كميا ترتبط بشكل واضح وكبير بالسموك اإل
                                                 
1  (  Jezycki, Andrew. "an Analysis Of The Relationship Between Creativity Style And Leader 

Behavior In Elementary, Middle And Secondary Schools" .San Francisco,1997, 

Unpublished Ed.D Dissertation, Submitted to the University of San Francisco متاح على  

الرابط 

https://books.google.com.eg/books/about/An_Analysis_of_the_Relationship_Betwee

n.html?id=zntaNwAACAAJ&redir_esc=y .3127\7\21بتارٌخ     
2

  ) Scott, Susanne and Bruce, Reginald. “Determinants of Innovative Behavior: Apathy 

Model of (Individual Innovation In the work place”. Academy of Management Journal, 

1994, 37, PP, 580-607 متاح على الرابط  

https://scholar.google.com.eg/scholar?q=Scott+(1994):+Determinants+of+Innovativ

e+Behavior+:+a+path+model+of+individual+innovation+in+the+workplace&hl=ar

&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjKkNH4rqjNAhUGkSwK

HWldBqUQgQMIHzAA .3127\7\21بتارٌخ    
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 التعميق عمى الدراسات السابقة :
 من حيث الموضوع :

تناولت الدراسات السابقة الجانب اإلبداعي في القيادة المؤسسية وىكذا القوانين والتشريعات       
 الحاكمة والمحددة لدور ىذه القيادات .

سئولية التي اتفقت ىذه الدارسات ضمنيًا عمى ضرورة أن تتناسب التشريعات مع قدر الم     
 تتحمميا القيادة المؤسسية بما يعطي سمطات أكبر ومساحة حرية أكبر.

اتفقت ىذه الدراسات عمى أن ىناك خمًل ما في آلية إصدار القوانين والتشريعات في مصر      
 بما يؤدي إلى االخفاق في تحقيق األىداف المرجوة من وراء تمك التشريعات .

ى ضرورة إعطاء مساحة أكبر من حرية الحركة لمديري المؤسسات اتفقت ىذه الدارسات عم     
والقيادات من أجل الوصول ألعمى درجة من اإلبداع بما يخدم سير العمل والخروج بأفضل نتائج 

 ممكنة فالحرية شرط ضروري لإلبداع .
 من حيث المنهج:

ن تداخل معو كان المنيج الوصفي ىو المنيج المستخدم غالبًا في الدارسات الساب      قة وا 
 المنيج التاريخي والتجريبي والمقارن  في بعض منيا .
 : الجديد في هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

الربط المباشر بين سن القوانين والتشريعات وأثرىا في تدعيم اإلبداع اإلداري  لمقيادة 
 المدرسية أو المؤسسية بوجو عام .

أن اإلبداع جزء ضروري واجب تنميتو ومراعاتو عند  التأكيد بصورة واضحة ومباشرة عمى
 سن أي تشريع وأنو ليس نوعًا من الترف بل ضرورة لمنمو بالعممية التعميمية.

 منهج الدراسة :
تم أستخدام المنيج الوصفي التحميمي لمًلئمتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا ، وذلك من خًلل         

وضوع الدراسة وعرض وتحميل البيانات ، حيث يقوم عرض الدراسات السابقة ذات الصمة بم
           المنيج الوصفي بوصف لموضع الراىن ،وتحديد الظروف والعًلقات بين الوقائع ، وال 
يقتصر المنيج الوصفي عمى جمع البيانات وتبويبيا فقط ، بل يتضمن قدر من التفسير ليذه 

 (.9)البيانات 
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 أدوات الدراسة :
تم تطبيقيا عمى القيادات التربوية لموقوف عمى التشريعات والقوانين التعميمية استبانة ي     

ودورىا في تدعيم  اإلبداع اإلداري . وأىم معوقات اإلبداع اإلداري التي ترتبط بالقوانين 
 والتشريعات ومدى صًلحية اآللية المتبعة في سن القوانين والتشريعات التعميمية .

 حدود الدراسة :
 ضوع :حد المو 

وىو التشريعات والقوانين التعميمية  كمدخل لتحقيق اإلبداع اإلداري لمقيادات التربوية في       
 التعميم ما قبل الجامعي في مصر . 

 الحد المكاني :

سوف تقتصر الدراسة عمى محافظة أسيوط عمى أعتبار إنيا من المحافظات التي تجمع       
بوية وأنماط متعددة من المدارس التي تنتمي لبيئات مختمفة مستويات متعددة من القيادات التر 

 منيا الحضرية والريفية والنائية والتي تتنوع بدورىا في المستوى االجتماعي االقتصادي والثقافي 

 الحد البشري :

 عينة من القيادات التربوية في إدارات ومدارس مختمفة داخل محافظة أسيوط .

 مصطمحات الدراسة : 
 ات والقوانين التعميمية :التشريع

 : التعريف اإلجرائي لمباحث
ويقصد بو مجموعة القوانين والتشريعات والموائح المعمول بيا حاليًا وفعميًا في وزارة التربية       

 والتعميم المصرية  والمحددة لمسؤوليات وميام القيادات التربوية .

 القيادات التربوية :
المسئولية في تنفذ القوانين والتشريعات التعميمية عمى المستوى  "ىي  التي تتولى موقع       

 المؤسسي ) المدارس ( أو المستوى األوسط ) اإلدارات التعميمية ( " .



 جامعة أسيوط –كمية التربية  –المجمة التربوية لتعميم الكبار 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

019 

 م0202ٍناٍر   -  األولالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

 اإلبداع اإلداري :
           يعرف اإلبداع اإلداري عمى أنو : " الممارسات والمبادرات الفكرية والميمة التي      

           وعمى( 9")أدائيم ألعماليم والتي من شأنيا رفع مستوى األداء التنظيمي يبدييا العاممون أثناء
          أنو : " األستخدام الناجح لعمميات أو برامج أو منتجات جديدة تظير كنتيجة القرارات 

 (.2)داخل المنظمة "

 التعريف اإلجرائي لمباحث لإلبداع اإلداري : 
تخاذ القرارات الميمة  بطرق غير ىي قدرة القيادات التربو       ية عمى مواجية المشكًلت وا 

 تقميدية ومبتكرة  في الوقت المناسب دون الحاجة إلى المجوء لممستويات األعمى في القيادة .
 إجراءات الدراسة :

لإلجابة عمى التساؤل االول : ما اإلطار التشريعي والقانوني لمتعميم ما قبل الجامعي في       
ما مدي تحقيق ىذه التشريعات لألىداف التي وضعت من أجميا؟ وما المعوقات التي  مصر ؟ و

 تحول دون تحقيق ىذه االىداف؟
سوف يتم االطًلع عمى أىم التشريعات المرتبطة بالقيادات التربوية واألىداف التي صيغت        

 طرأت عمييا .التشريعات من أجل تحقيقيا وآلية إصدارىا  وتاريخيا  والتغييرات التي 
لإلجابة عمى التساؤل الثاني والثالث : ما اإلبداع اإلداري لمقيادات التربوية لمتعميم ما قبل 
الجامعي في مصر؟ وما العًلقة بين التشريعات والقوانين الخاصة بالقيادات التعميمية في التعميم 

وفي تنفيذ الميام ما قبل الجامعي في مصر وقدرة ىذه القيادات عمى اإلبداع في وظائفيم 
الموكمة إلييم ؟ وما المعوقات التي تحول دون تحقيقو ؟   سوف يتم االطًلع عمى الدراسات 
التي تناولت التشريعات التعميمية وتأثيرىا عمى العممية التعميمية ومدى تحقيقيا ألىدافيا واألعتماد 

ت واألدبيات التي تناولت عمى عدة مصادر لمدراسات  لتناول أكثر من وجية نظر وىكذا الدراسا
 اإلبداع اإلداري في مصر.

لإلجابة عمى التساؤل الرابع ما العًلقة بين القوانين والتشريعات التعميمية الخاصة بالقيادات      
التربوية في التعميم ما قبل الجامعي في مصر وقدرتيم عمى اإلبداع ؟ سوف يتم عمل استبانة 

المختمفة عمى عدة مستويات إدارية ومن ثم تصنيف النتائج  وتوزيعيا عمى القيادات التربوية
وجدولتيا وتحميميا إحصائيا  لمخروج بمعامًلت االرتباط وتحديد حجم العًلقة بين المتغيرين 

 وتحديد أىم التوصيات في ضوء ما سوف تنتج عنو المعالجة االحصائية لمعينة .
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 دة التربوية في مصر :نقد ألهم القوانين والتشريعات التي تناولت القيا
 أواًل الدستور :

وقد أورد " جمال الدىشان " عدد من االنتقادات لمواد التعميم في الدستور المصري       
من خًلل استعرضنا لممواد الخاصة  (9)منيا   -والمعمول بو وقت إجراء الدراسة  -2294

 بالتعميم في دساتير مصر المختمفة اتضح االتي :
 من حيث الكم ومن حيث الكيف  2294كم كبير من االىتمام في دستور حظي التعميم ب -9
اتفقت معظم الدساتير عمى بعض األمور في تناوليا لقضايا التعميم كتمك التي تتعمق   -2

، تمام بالمغة العربية والتربية الدينية واألخًلقية والتأكيد عمى المجانية في مؤسساتيا 2294بـ
شراف الدولة عميو وغيرىا ، وفي المقابل نجد أن الدساتير الحديثة تناولت مواد لم تتناوليا  وا 

الدساتير القديمة كتمك المواد التي أكدت عمى تخصيص نسبة من الدخل القومي لألنفاق 
            عمى التعميم والبحث العممي وتمك التي أكدت عمى جودتو وفق المعايير العالمية، كما

مام بالمعممين وأعضاء ىيئات التدريس ورعايتيم ماديا ضرورة االىت 2294تناول دستور 
 ومعنويا ومينيا .

أن جميع المواد الخاصة بالتعميم المتضمنة في الدساتير الخمس السابقة عمى دستور   -3
 ، تضمنيا ذلك الدستور بل وزاد عمييم مواد أخرى . 2294

حيانا كثيرة خاصة ما يتعمق جاءت مواد الدستور أقرب إلى المثالية أو األحًلم وبعيدًا في أ  -4
منيا بالحديث عن تعميم عال الجودة وتخصيص نسبة من الدخل القومي لإلنفاق عمى 
 التعميم، ولعل ذلك يجعمنا نحمم باليوم الذي تنفذ فيو الحكومات المتتالية ما يعد بو الدستور .

مرنة المعنى  حوت مواد الدستور الجديد عمى مواد بيا كممات وصياغة مطاطية غير مفيومة -5
 يمكن استغًلليا لصناعة قوانين غير مقبولة بل وربما مرفوضة .

دستور حالة من الغموض فيناك مواد ليا أكثر من معنى أو تفسير شابت صياغة مواد ال  -6
ربما ىناك مواد ال لزوم ليا ، مما يطرح سؤاال حول سبب وجودىا و يجعل الشك مشروعا 
في كونيا مطروحة من أجل تمرير لقانون ما الحق أو التحجج بيا بناًء عمى تفسير 

 متعسف.
مواد أخرى أقل األىمية بصيغة " تكفل الدولة " و تناولت المواد الدستورية عدة مواد بالغة  -7

بصيغة " تمتزم الدولة "، والفارق كبير بين الكفالة و اإللتزام ثم االغرب حينما توجد الصيغتين 
معًا مما جعل كثير من المواد مفرغة من مضمونيا و ليا واقع ال يرتبط فعًل بيدف المادة 

 ومثمت ردة عن ىدف صياغة تمك المواد.

                                                 
 . لتعلٌم " مرجع سابقجمال على الدهشان : " الحق فً ا(  0
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 :1191لسنة  131ا :  قانون ثاني
يعتبر ىذا القانون ىو أىم القوانين التي يعتمد عمييا في إدارة العممية التعميمية في مصر وىو • 

األساس الذي بنيت عميو القوانين التالية اذا لم تخرج عن الخطوط العريضة والفمسفة اإلدارية 
 المركزية المبني عمييا القانون .

لوزير عمى النصيب االكبر من سمطة إتخاذ القرارات داخل وخارج لوحظ استحواذ صفة ا• 
 المؤسسات التعميمية يميو المحافظ المختص .

لم يتم  ذكر إدارة المدرسة او أحد من القيادات التربوية فيما دون المحافظ المختص  ثالثًا :
من الباب الثاني   (25كجية إتخاذ القرارات او رسم سياسات إال في مرة واحدة وىي المادة رقم )

 والخاصة بإعادة قيد الطالب المتغيب فقط . 
 : 2227( لسنة 955قانون )  رابعًا :

لم يأت بجديد فيما يختص باإلدارة التعميمية عمى المستوى المؤسسي او القيادات الوسطى      
ىذه ممثمة في اإلدارات التعميمية انما زاد فقط في بعض قواعد شغل المناصب القيادية ، 

المناصب ، في حين لم تضمن اِي من مواده  حوافز مادية أو معنوية لتشجيعيم عمى القيام 
 بميام ومسئوليات وظائفيم القيادية .

 خامسًا : الئحة االنضباط المدرسي :
انتقدت ىذه الًلئحة من قبل عدد من التربويين والنقابيين وأعضاء البرلمان وحتى رجال         

في مواجية المخالفات التي تحدث داخل المؤسسات التعميمية كان ابرزىا القضاء لضعفيا 
حيثيات الحكم القضائي الذي صدر عن محكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية الدائرة االولى حيث 
قالت المحكمة في حيثيات الحكم عمى طالب بالفصل  تسبب في وفاة معممة باإلعتداء عمية 

بأنيما   -ويقصد بيا الئحة االنضباط المدرسي -محكمة الًلئحتينبالمفظ والقول " واعتبرت ال
والعدم سواء وال تعتد بيما المحكمة لتعارضيما مع مبدأ العقاب وأيدت المحكمة فصل طالب 
ثانوي نيائيًا إلعتدائو بالضرب عمى أستاذه مما أدى إلى موتو بالسكتة القمبية ودعت المحكمة 

جراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم إبًلغيم النيابة وزير التعميم إلى أن يتخذ اإل
 9العامة بالواقعة مما أفمت الطالب من العقاب وأضاع حق ورثة المدرس في القصاص"

تحدثت الًلئحة عن حقوق الطالب وولي األمر ولم يرد بيا لفظ حقوق نيائيًا عند الحديث عن • 
مدرسة كأفراد او جماعة وىذا من شأنو ان يعطي القيادة المدرسية او ىيئة التدريس بال

 انطباعًا بالتحامل او المحاباة لمطالب وولي أمره عمى حساب القيادة والمعممين .
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تحدثت الًلئحة عن كم كبير من المسئوليات عمى قيادة المدرسة واالشراف والمعممين ولم • 
 االرض . تمنحيم اي صًلحيات تذكر لمقيام بتنفيذ تمك المسئوليات عمى

جاءت العقوبات الواردة بالًلئحة ضعيفة وغير واقعية وال تتناسب مع طبيعة المخالفات المراد • 
 التصدي ليا باستخدام تمك العقوبات .

تحدثت الًلئحة عن العقاب فقط كوسيمة لضبط العممية التعميمية واغفمت الثواب سواء لمطالب • 
 .او اعضاء ىيئات التدريس

 الدراسة النظرية : اواًل : نتائج 
 أسفرت الدراسة النظرية عن عدة نتائج كالتالي : 

يقصد ب" القيادات التربوية في التعميم ما قبل الجامعي في مصر"  إجرائيًا تمك القيادات التي  -
تتحمل مسئولية  تنفذ القوانين والتشريعات التعميمية عمى المستوى المؤسسي ) المدارس ( أو 

اإلدارات التعميمية ( . ويقصد " بالقوانين والتشريعات التعميمية "  مجموعة المستوى األوسط )
القوانين والتشريعات والموائح المعمول بيا حاليًا وفعميًا في وزارة التربية والتعميم المصرية  
والمحددة لمسؤوليات وميام القيادات التربوية .بينما يقصد "باإلبداع اإلداري " قدرة القيادات 

تخاذ القرارات الميمة  بطرق غير تقميدية ومبتكرة  في التر  بوية عمى مواجية المشكًلت وا 
 الوقت المناسب دون الحاجة إلى المجوء لممستويات األعمى في القيادة .

اكتسب التشريع التعميمي أىميتو التاريخية في مصر من كونو أداة لتطبيق المركزية وبسط  -
اصل الدولة المصرية وَرغم توالي األنظمة الحاكمة وتعاقبيا سيطرة الحكومة المركزية عمى مف

ظل النيج المركزي في اإلدارة ثابًتا ومن ثم جاءت القوانين والتشريعات ترسيًخا لذاك النيج 
 وتدعيًما لو .

جاءت أىداف  القوانين والتشريعات التعميمية المصرية في كثير من مراحميا التاريخية انعكاًسا  -
عامة لمحكومة المركزية  والمقاصد المطموبة من نظام التعميم ككل ، وكان ابرز لألىداف ال

 تمك األىداف ىو إنتاج موظفي الدولة لخدمة الجياز البيروقراطي المتشعب .
اختمفت األنظمة الحاكمة من حيث جنسيتيا ومنطمقاتيا الفكرية وجذورىا ، لكن ظل ىدف  -

لتعميم عند الغالبية منيا ، لذا لم تتغير القوالب إنتاج الموظفين ىو اليدف األول من ا
الرئيسية التي تصب فييا القوانين وال خطوطيا الرئيسية من حيث ترسيخ المركزية وبسط 

 سمطة الحكومة المركزية عمى التعميم كأداة لبسط سمطتيا عمى الدولة ككل .
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االخيرة بعدما اتضح  جرت عدة محاوالت لمتخفيف من حدة المركزية اإلدارية في اآلونة -
لمجميع عدم فاعميتيا كنظام إداري وتراكم السمبيات بمرور الوقت ، مما إستدعى إصدار 
بعض التشريعات الخاصة بتطبيق الًلمركزية اإلدارية لكن ظمت تمك التشريعات دون 
المستوى المطموب والمراد من ورائيا لكونيا مجرد نصوص عمى ورق تنتظر الرغبة الحقيقة 

التنفيذ من المسئولين من جية والكوادر القيادية المتميزة لتطبيقيا عمى أرض الواقع من في 
 جية أخرى .

أكثر ما يعيب القوانين والتشريعات التعميمية في مصر ىو التعجل في إصدارىا وعدم التروي  -
ي حد وال دراستيا الدراسة الكافية أو طرحيا لنقاش مجتمعي موسع قبل سنيا . وىذا العيب ف

ذاتو ما ىو إال امتداًدا ألىم عيوب السياسة التعميمية في مصر المتمثل في عدم الدراسة 
المتأنية الكافية لمقرارات التعميمية والرغبة في التغيير لمجرد التغيير وطغيان الطابع الفردي 

شة المتمثل في شخص الوزير) ممثل الحكومة المركزية (  في إصدار القرارات ، وعدم المناق
 الكافية او الدراسة المتأنية ليا قبل إصدارىا .

القوانين والتشريعات التعميمية تعتبر في حد ذاتيا قرارات تعميمية ، والقرارات التعميمية ليا  -
خصوصيتيا التي تجعميا متفردة عن غيرىا من القرارات السياسية واإلقتصادية ، وأىم مًلمح 

مد ممتدة التأثير بعيدة النتائج تحتاج من الوقت تمك الخصوصية انيا قرارات بعيدة األ
والصبر في الدراسة واإلعداد ، وكذلك في انتظار ثمارىا ونتائجيا ، ما ال تحتاجو غيرىا من 
القرارات السياسية واالقتصادية ، وعميو يجب عمى متخذ القرار أو من يتصدى لو أن يكون 

تمك القرارات وما يتتبعيا من قوانين  عمى دراية وفيم جيد لتمك الخصوصية ، حتى تؤتي
             سطر وبدء القصيدة منوتشريعات ، وال نضطر في كل مرة إلى البدء من أول ال

 .بيتيا األول
يؤخذ عمى القوانين والتشريعات التعميمية إنيا في مجمميا عقابية بصورة أساسية حيث تشتمل  -

الحمراء ، والجزاءات والعقوبات ، بل والتيديد  عمى العديد من األوامر والمحظورات والخطوط
والوعيد أحياًنا ، فنجدىا متخمة بالعقوبات وخمت تماًما من المكافآت أو المحفزات ، وقد 
افضى ذلك لشيوع صفات الجبن والتجمد وعدم الرغبة في اإلنجاز، وغياب الطموح الوظيفي 

، وانسحاب عدد من الكفاءات  والعزوف عن تولي مناصب القيادة عمى المستوى المؤسسي
 من العمل القيادي .

 ليس كل مدير قائد لكن يصح القول بأن كل قائد مدير . -



 ات التربويةدور القوانين والتشريعات في تدعيم اإلبداع اإلداري لدى القياد
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اإلبداع اإلداري عممية ذات مراحل عدة ومتطمبات متعددة ، بعضيا يتعمق بالسمات الشخصية  -
طة ومن أىم تمك لمقيادة التربوية ، والبعض األخر يتعمق بالمناخ العام لمبيئة التعميمية المحي

المتطمبات مًلئمة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل القيادة التربوية ومدى قابميتيا لمتنفيذ 
عطائيا مساحة من الحرية لمقيادة التربوية في  عمى أرض الواقع ووضوحيا وعدم تضاربيا ،وا 

 ممارسة عمميا ، واحتوائيا عمى المحفزات المادية والمعنوية .
 صة نتائج الدراسة الميدانية :ثانيًا : خال

% من القيادات التربوية لمتعميم ما قبل 92تم تطبيق االستبانة عمى عينة تمثل ما يزيد عن      
الجامعي في محافظة أسيوط عمى المستوى المؤسسي والقيادات الوسطى وىو ما أسفر عن عدة 

 نتائج أىميا :
 شريعات التعميمية في مصر ( :النتائج الخاصة بالمحور األول ) القوانين والت

ىناك اتجاه إيجابي نحو االطًلع عمى مستجدات القوانين والتشريعات التعميمية وتفسيرىا  -
ومناقشتيا من قبل القيادات التربوية عمى المستوى المؤسسي ، وذلك لمعرفة طريقة تطبيقيا 

 أديبية .عمى أرض الواقع دون الوقوع في الخطأ ومن ثم التعرض لمجزاءات الـت
يتمتع عدد كبير من القيادات التربوية بقدرة نقدية لمعرفة جوانب السمب واإليجاب في القوانين  -

والتشريعات التعميمية المنظمة لعمميم ، وكذلك طرح بدائل لتمك القوانين في حال كثرة 
 سمبياتيا وعدم مًلئمتيا لمتنفيذ عمى أرض الواقع .

راك في التدريبات الخاصة بالقوانين والتشريعات من قبل ىناك اتجاه إيجابي نحو االشت -
القيادات التربوية سواء أكانت تمك التدريبات من جيات رسمية أو غير رسمية ، أو بصورة 
إلزامية او تطوعية ، كذلك حرص القيادات التربوية عمى التواصل المستمر مع المستويات 

 م .اإلدارية  العميا واستمرار خطوط االتصال بيني
ىناك الكثير من التضارب والغموض والتكرار وعدم وضوح الصياغة في العديد من القوانين  -

والتشريعات التعميمية ، مما يتسبب في الوقوع في الخطأ عند تفسيرىا وتطبيقيا من قبل 
القيادات التربوية وبالتالي عدم تحقيق االىداف المنتظرة منيا ، وكذلك تعرض القيادات 

القانونية وقد يصل األمر لتوقيع الجزاءات عمييم ، وىذه بدورىا جميًعا تعد من لممساءلة 
 مثبطات اإلبداع لدى تمك القيادات .

يرى غالبية القيادات التربوية ضرورة إشراك المعممين في سن القوانين والتشريعات التعميمية  -
والتشريعات التعميمية بحكم بصورة رسمية ، ومطمًبا ممًحا ، وشرًطا أساسًيا لنجاح القوانين 

إنيم األكثر مًلمسًة لمواقع ، ولدييم من الخبرة العممية ما يؤىميم لطرح النصوص المًلئمة 
 لمتنفيذ الواقعي لمقوانين والتشريعات التعميمية .
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أغمب القيادات التربوية ليس لدييم الحد األدنى من الثقافة في القانون والتشريعات، لفيم  -
دستور والقانون والتشريع والًلئحة التنفيذية ، ورغم حرصيم عمى اإللمام بكل مصطمحات كال

جديد من القوانين والتشريعات التعميمية ، ومع ذلك ليس لدييم الرغبة في اإلطًلع عمى ما 
ىو أبعد من ذلك وىذا يفسر نوعًا ما ما جاء في بعض نتائج البعد األول من وجود الحاجة 

وانين والتشريعات فغموض صياغة بعض القوانين والتشريعات بجانب لمن يفسر ليم تمك الق
 ضعف الثقافة القانونية يفضي إلى عدم القدرة عمى  أو الخطأ في التفسير.

أغمب القيادات التربوية ال يعرفون اآللية المتبعة في سن القوانين والتشريعات ، وال المراحل  -
ال األعضاء المشاركين في آلية سن القوانين التي يمر بيا القانون حتى يتم إصداره ، و 

 والتشريعات، وال مراحميا ، وليسوا راضين عنيا وال يرونيا مناسبة .
أغمب القيادات التربوية لم يتم دعوتيم لممشاركة في جمسات حوار رسمي أو مجتمعي قبل سن  -

صداره رسمًيا.  أي قانون أو تشريع تعميمي وال بعد سنو وا 
 بالمحور الثاني )اإلبداع االداري(: النتائج الخاصة

  يرى غالبية القيادات التربوية  ان ىناك عدًدا من السمات الشخصية الواجب توافرىا في
القيادات التربوية والتي من شأنيا التأثير عمى اإلبداع لدييم ومن تمك السمات تحفيز 

خراج أفضل ما لدييم ، يسعى لحل المشكًلت  أعضاء المدرسة عمى حشد طاقاتيم وا 
بطرق جديدة ومبتكرة ، يوفر مناخًا تنظيمًيا مًلئًما لمعاممين يساعدىم عمى ابراز الجانب 

 اإلبداعي لدييم .
  يوجد مساحة من الحرية لمقيادات التربوية في أداء عمميم ، ولكن وجود الكثير من

 التضارب والغموض وعدم وضوح الرؤى واألىداف لمقوانين والتشريعات ، وتعرضيم
لممساءلة نتيجة اجتيادىم الشخصي في التفسير ، يحد من ممارسة أغمبيم لتمك الحرية 

 لخوفيم من الوقوع في الخطأ ومن ثم توقيع الجزاءات عمييم.
  يرى غالبية القيادات التربوية أن العديد من القوانين والتشريعات التعميمية بصورتيا الحالية

يم ، وأن اإللتزام الحرفي بيا يؤدي في كثيِر من تقف حائًًل أمام اإلبداع اإلداري لدي
األحيان لنتائج عكسية ، وضرورة تعديل او تغيير تمك القوانين والتشريعات بغيرىا أكثر 

 مًلئمة لمواقع .
  يرى غالبية القيادات التربوية أن ىناك غموًضا في الفمسفة التشريعية وعدم وضوح األىداف

وانين والتشريعات ، ىذا الغموض الذي يدفعيم لمجوء المراد تحقيقيا من وراء تمك الق
لممستويات العميا في أوقات كثيرة من أجل أخذ التوجييات وتفسير ما عمييم عممو ، وىو 

 ما يترتب عميو بالضرورة استيًلك الكثير من الوقت والجيد وتعطيل سير العمل .  
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 توصيات الدراسة : 
نظرية والميدانية من نتائج يمكن صياغة مجموعة من نتيجة ما أسفرت عنو الدراسة ال     

التوصيات لتكون القوانين والتشريعات التعميمية أكثر تدعيًما لإلبداع اإلداري ، وقد روعي عند 
 صياغتيا أن تكون واقعية وقابمة لمتطبيق في مصر .

التعميم ضرورة إشراك المعممين والقيادات التربوية عند دراسة أي قانون أو تشريع خاص ب -2
 ويكون إشراكيم وتنفيذ مقترحاتيم وآرائيم أمر ممزم عند سنيا .

ضرورة الدراسة المتأنية ألي قانون او تشريع او حتى الئحة او قرار وزاري قبل إصداره ،  -3
خضاع القوانين بصفة خاصة لحوار داخمي بين القيادات التربوية والمعنيين بتنفيذه من  وا 

 تمعي بصفة أوسع قبل سنيا .المعممين وغيرىم ، وحوار مج
الحرص عمى تدريب القيادات التربوية وتعريفيم عمى القوانين والتشريعات بعد سنيا وقبل  -4

تطبيقيا عمى أرض الواقع ، وشرح فمسفتيا واألىداف المراد تحقيقيا من سنيا ، وأخذ آرائيم 
ين عمى أرض فييا عمى محمل الجد والتعاون في إيجاد أنسب الطرق لتطبيق ىذه القوان

الواقع والدوال الزمنية لمتطبيق ومراحميا وتوزيعيا الجغرافي وغيرىا من التفاصيل التي طالما 
ما أدى إىماليا لوقوع التخبط واإلرتباك والتشتت وضياع األىداف وفشل القوانين 

 والتشريعات عمى أرض الواقع .
المادية لمقيادات التربوية، وعدم تضمين القوانين عمى حزمة من المزايا التحفيزية المعنوية و  -5

 االقتصار فقط عمى العقوبات .
إعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية وفي اآللية المتبعة في سنيا ، وفك التشابك  -6

والتضارب بينيا ، وتوضيح نصوصيا وأىدافيا وفمسفتيا لمقيادات التربوية والمنوط بيم 
 تنفيذىا .

تخاذ ترك مساحة كافية من الحر  -7 ية لمقيادات التربوية في إدارة مؤسساتيم ومرؤوسييم وا 
 القرارات اليومية والداخمية بما يساىم في إبراز الجوانب االبداعية لدييم  .

فتح قنوات االتصال المباشرة والسريعة بين المستويات المختمفة من اإلدارة التعميمية والعمل  -1
 عمى إتخاذ القرارات  بسرعة اكبر. 

رق اختيار القيادات التربوية لتكون بصورة اكثر صرامة وجدية مع زيادة الحوافز تطوير ط -0
 المادية لتكون جاذبة  لمكوادر المميزة وبذل الجيد لمحصول عمييا .
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