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المستخلص

ھدفت ھذه الدراسة الى معرفة دور القیادة التشاركیة من خالل أبعادھا المتمثلة في (المشاركة

في اتخاذ القرار، تفویض الصالحیات، المشاركة في التخطیط، العالقات اإلنسانیة) في تعزیز

السلوك اإلبداعي في مكاتب التعلیم في محافظة جدة، كما ھدفت على الكشف عن الفروق ذات

الداللة اإلحصائیة حول متوسطات استجابات األفراد بین القیادة التشاركیة وتعزیز السلوك

اإلبداعي تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة.

وقد اعتمدت ھذه الدراسة على المنھج المسحي التحلیلي، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع

لمجتمعالشاملالمسحخاللمنومشرفةمشرف)236(عینةعلىوحصلتالبیانات،

الدراسة، وبعد معالجة البیانات إحصائیاً توصلت الدراسة الى عدة نتائج منھا: أن واقع ممارسة

القیادة التشاركیة في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة من وجھة نظر المشرفین والمشرفات كان

السلوكمستوىأنو%)،81,4(قدرهنسبيوبوزن)،4,07(قدرهحسابيبمتوسطمرتفعاً،

اإلبداعي لدى المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة كان مرتفعاً، بمتوسط

بتمكیناألرتقاءالدراسة:توصیاتوأھم%)،87(قدرهنسبيوبوزن)،4,35(قدرهحسابي

المشرفین والمشرفات بما یتناسب مع مسؤولیاتھم وإعدادھم كصف قیادي ثاني؛ نظراً لخبرتھم

الطویلة، وعدم االكتفاء بتفویض الصالحیات إلیھم، استحداث نظام لتسجیل وحفظ الخبرات

والتجارب وحلول المشكالت التي مرت على مكاتب التعلیم؛ لالستفادة منھا مستقبالً في تجارب

الحقة.

الكلمات المفتاحیة: القیادة، القیادة التشاركیة، السلوك اإلبداعي، مكاتب التعلیم، جدة
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Abstract

This study aimed to identify the role of participatory leadership through its

dimensions (participation in decision-making, delegation of powers, participation in

planning, human relations) in promoting creative behavior in education offices in

Jeddah, and also aimed at revealing statistically significant differences. On the

averages of individuals' responses between participatory leadership and the

promotion of creative behavior due to demographic variables.

This study relied on the analytical survey method, and the questionnaire was used as

a tool for data collection, and a sample of (236) supervisors was obtained through

the comprehensive survey of the study community. One of the results is that the

reality of practicing participatory leadership in education offices in Jeddah from the

supervisors' point of view was high with an average (4.07) and a relative weight.

(%81.4 )And that the level of creative behavior of the male and female supervisors in

the education offices in Jeddah was high with an average of (4., 35) and a relative

weight of of results. (87%(

Keywords: leadership, participatory leadership, creative behavior, educational offices, jeddah
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أدى التقدم العلمي والتكنولوجي والتطور االجتماعي الذي یشھده العالم إلى اتساع نطاق عمل
المنظمات ونمو نشاطھا الذي امتد إلى مجاالت وقطاعات متعددة فأصبحت بحاجة إلى تشجیع
قدرات أفرادھا على إدارتھا وإلى أسالیب قیادة مرنة وكفؤة قادرة على مواجھة ھذي التحدیات

للوصول إلى النجاحات المنشودة بجھود القیادة والعاملین.

قیادةبوجودیرتبطالمؤسساتفيالعملنجاحأن)2010:177(السكارنة،أكدهماوذلك
تشرف على العمل، وتھتم بالعاملین، عن طریق التدریب المستمر وتوفیر المناخ المناسب لھم،

وتنمیة اإلحساس بالمسؤولیة، وبث الثقة في نفوسھم، وتشجعھم على اتخاذ القرارات، وذلك
لیتمكنوا من أداء عملھم بكفاءة وفاعلیة، وتضمن القیادة الناجحة مجاالً واسعاً من الثقافات

والممارسات، بحیث تتنوع األنماط القیادیة بما یتالءم مع مختلف المواقف، وھناك العدید من
األنماط القیادیة التي یترتب علیھا مناخ اجتماعي معین وتعتبر القیادة التشاركیة من المفاھیم

الحدیثة في الفكر اإلداري، والتي لھا دور في تحویل المؤسسات والتغییر فیھا من خالل التأثیر
بالموظفین وتحفیزھم وتشجیعھم وتمكینھم.

فالموظف ھو العنصر األھم في جمیع المنظمات وھو المحرك األساسي والرئیسي، وأن الدول
المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إلیھ من تقدم علمي وتكنولوجي إال نتیجة إلبداع أفرادھا.

وأن اإلبداع ال یرتبط فقط بالعلماء والمختصین وجھود البحث والتطویر، فالمنظمات التي ترید
تحقیق النجاح والتمیز في أدائھا، البد أن تشجع العاملین فیھا على تقدیم األفكار الجدیدة

).2017(الذیابات،

حیث أن تشجیع اإلبداع داخل المنظمات أمٌر مھم على المدى الطویل، وذلك بجعل الموظفین
یطرحون أفكارھم وآرائھم بما یتناسب مع العمل الموكل لھم والتوجیھ بالقیادة الفّعالة، لبث

الدافعیة لدیھم من خالل وسائل تحفیزیة للنھوض بالمنظمات وجعلھا قادرة على مواكبة التغیرات
.2030رؤیةظلفيالسعودیةالعربیةالمملكةفيوالتحوالت

مشكلة الدراسة:

أن معظم المنظمات في المملكة العربیة السعودیة أصبح لدیھا رؤیة وأھداف تسعى لتحقیقھا
بكفاءة وفعالیة تزامناً مع رؤیة المملكة، ولتحقیق ذلك فھي بحاجة إلى كوادر بشریة ذات

مھارات فكریة وإبداعیة من جھة ومن الجھة األخرى أن یكون لھا قیادة فّعالة تسعى لالستفادة
من كوادرھا المبدعة وتحرص على تمكینھم ومشاركتھم لھا وتنمیة مھاراتھم ومنحھم الفرص

للنمو المھني والوظیفي وُتعزز بدورھا سلوكھم اإلبداعي في العمل، إذ أّن لممارسات القیادة دور
ھام ومحوري للوصول إلى ھذه الرؤیة.

من ھذا المنطلق تنبثق إشكالیة ھذه الدراسة من خالل طرح التساؤل التالي:

4



السؤال الرئیسي:

ھل یوجد دور للقیادة التشاركیة بأبعادھا (المشاركة في اتخاذ القرار، تفویض الصالحیات،
المشاركة في التخطیط، العالقات اإلنسانیة) في تعزیز السلوك اإلبداعي من وجھة نظر

المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة؟

تساؤالت الدراسة:

التي تتفرع من السؤال الرئیسي:األسئلة الفرعیة التالیةتسعى الدراسة إلى اإلجابة على

ما واقع ممارسة القیادة التشاركیة في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة من وجھة نظر-1
المشرفین والمشرفات؟

ما مستوى السلوك اإلبداعي لدى المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة-2
من وجھة نظرھم؟

ھل توجد فروق ذات دالة إحصائیة حول المتوسطات استجابات االفراد بین القیادة-3
التشاركیة وتعزیز السلوك اإلبداعي تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة (الجنس، العمر،

المؤھل العلمي، سنوات الخبرة)؟

أھمیة الدراسة، األھمیة النظریة:

تستمد الدراسة أھمیتھا من أھمیة دور القیادة التشاركیة ودورھا الفعال في االھتمام بالعاملین
واالستفادة منھم مما یؤدي إلى تعزیز السلوك اإلبداعي لدیھم ، ونظراً لقلة الدراسات السعودیة

-على حد علم الباحثة- التي تناولت موضوع القیادة التشاركیة بأبعادھا (المشاركة في اتخاذ
القرار، تفویض الصالحیات، المشاركة في التخطیط، العالقات اإلنسانیة) ودورھا في تعزیز
السلوك اإلبداعي، تعد ھذه الدراسة إضافة جدیدة للمكتبات العربیة والسعودیة خاصة وتعمل

على سد العجز في ھذا الموضوع، كما أنھا قد تتیح المجال إلى آفاق علمیة بحثیة جدیدة
للمھتمین والباحثین.

األھمیة التطبیقیة:

تنبع أھمیة الدراسة من التغیرات والتطورات والتحدیات التي تشھدھا المملكة العربیة السعودیة
بمستوىللنھوضوالسعيوالروتینالبیروقراطیةمواجھةعلىتؤكدوالتي2030رؤیةمع

المنظمة والعاملین فیھا وتلزم جمیع المنظمات أن تتبنى عملیة اإلبداع بشتى طرقھ ووسائلھ وأن
تستنھض ھمتھا لمواكبة التحدیات والمنافسة، فبرزت أھمیة " القیادة التشاركیة " في تعزیز
السلوك اإلبداعي للعاملین نظراً لدورھا المحوري الذي ُیشجع وُیحفز تطبیق االبداع في بیئة
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العمل حیث أصبحت القیادة التقلیدیة غیر ممكنة في الوقت الحالي في ظل الرؤیة، وجاءت ھذه
الدراسة لتبین دور القیادة التشاركیة في تعزیز السلوك اإلبداعي في مكاتب التعلیم بجدة.

وقد تساعد ھذه الدراسة القیادات في جمیع الوزارات الحكومیة والقطاعات الخاصة، ووزارة
التعلیم خاصة بأھمیة القیادة التشاركیة في تعزیز السلوك اإلبداعي لموظفیھا.

أھداف الدراسة:

(المشاركة في اتخاذ القرار،التعرف على دور القیادة التشاركیة بأبعادھاالھدف الرئیسي:
تفویض الصالحیات، المشاركة في التخطیط، العالقات اإلنسانیة) في تعزیز السلوك اإلبداعي

حسب وجھة نظر المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بجدة.

األھداف الفرعیة:

معرفة واقع ممارسة القیادة التشاركیة في مكاتب وزارة التعلیم بجدة من وجھة-1
المشرفین والمشرفات.

معرفة مستوى السلوك اإلبداعي لدى المشرفین والمشرفات في مكاتب وزارة التعلیم-2
بجدة من وجھة نظرھم.

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة حول متوسطات استجابات األفراد بین-3
القیادة التشاركیة وتعزیز السلوك اإلبداعي تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة (الجنس،

العمر، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة)

نموذج ومتغیرات الدراسة:

في اتخاذ القرار، تفویض الصالحیات،القیادة التشاركیة بأبعادھا (المشاركةالمتغیر المستقل:
)2020(شمالةأبودراسةعلىاالستنادتموقداإلنسانیة)،العالقاتالتخطیط،فيالمشاركة

في تطبیق أبعاد القیادة التشاركیة على الدراسة الحالیة، حیث تم جرد في الدراسة السابقة لألبعاد
األكثر تكراراً في الدراسات السابقة.

تعزیز السلوك اإلبداعي.المتغیر التابع:-
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النموذج من إعداد الباحثة

منھج الدراسة:

من أجل تحقیق أھداف الدراسة سوف تعتمد الباحثة على المنھج الوصفي التحلیلي، الذي یعتمد
على دراسة الظاھرة كما توجد في الواقع وتحلیلھا وتفسیرھا للوصول لالستنتاجات وكونھ

یناسب موضوع الدراسة ویحقق أھدافھا وٌیجیب على تساؤالتھا.

مصادر جمع المعلومات:

السابقة مع تطویرھا لتتناسب معتتمثل في تصمیم استبانة في ضوء الدراساتلمصادر األولیة:ا
أھداف الدراسة الحالیة ثم توزیعھا على عینة الدراسة لجمع البیانات الالزمة حول موضوع

الدراسة.

العالقة، والدوریات والمقاالت،التي تتمثل في الكتب والمراجع ذاتالمصادر الثانویة:
واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.

مجتمع الدراسة وعّینتھا:

یتكون مجتمع الدراسة من جمیع مشرفین ومشرفات مكاتب التعلیم بمحافظة جدة والبالغ عددھم
استبیانعملسیتمحیثالشاملالمسحطریقعنالدراسةھذهتطبیقیتموسوف،400

إلكتروني ویتم توزیع الرابط على المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بجدة.

حدود الدراسة:

الموضوعیة: اقتصرت ھذه الدراسة على دراسة القیادة التشاركیة بأبعادھا (المشاركة في اتخاذ
القرار، تفویض الصالحیات، المشاركة في التخطیط، العالقات اإلنسانیة) في تعزیز السلوك

اإلبداعي.

البشریة: سوف یتم تطبیق ھذه الدراسة على جمیع مشرفي ومشرفات مكاتب التعلیم في محافظة
جدة.
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المكانیة : سوف یتم تطبیق ھذه الدراسة في نطاق مكاتب التعلیم في محافظة جدة.

م.2021-2020بینمافترةفيالدراسةھذهتطبیقسیتم:الزمنیةالحدود

مصطلحات الدراسة:

مشاركة المرؤوسین لقائدھم في صنعأحد األنماط الحدیثة القائمة علىالقیادة التشاركیة: "
القرارات اإلداریة، ومشاورتھم، واحترامھم، وتفویض بعض الصالحیات لھم، والتواصل الدائم

معھم، وتوظیف ما لدیھم من قدرات إبداعیة من أجل تحقیق اھداف المؤسسة" (حرز
).2018:14هللا،

التعلیم في عملیة اتخاذ القرارمشاركة المسؤول للمشرفین والمشرفات في مكاتبإجرائیاً :
والتخطیط ألھداف العمل ومنحھم الصالحیات في مھامھم المختلفة، وذلك في بیئة تسودھا

العالقات اإلنسانیة واالحترام.

أبعاد القیادة التشاركیة:

في عملیة صنع واتخاذ القرارات:" یقوم القائد بإشراك العاملینالمشاركة في اتخاذ القرار
المتعلقة بالمنظمة، ومناقشتھم واالخذ بآرائھم واقتراحاتھم ومناقشتھا معھم قبل اتخاذ القرار مما

).mokoenaK2012العمل"(فيالدیموقراطیةمبدأویحققبتنفیذھاالعاملینالتزامیضمن
القرارات المتعلقة في عملھم واالخذمشاركة المشرفین والمشرفات في عملیة اتخاذاجرائیاً:

.باقتراحاتھم وآرائھم

من السلطة من الرئیس إلىعملیة السماح االختیاري بنقل جزءتفویض الصالحیات:"
المرؤوس وعندما یقبل اآلخر ھذا التفویض فإنھ یلتزم بأداء الواجبات التي یكلفھ بھا رئیسھ

ویمارس الصالحیات الالزم أداؤھا ویصبح مسؤوال أمام رئیسھ عما قام بھ من أعمال"
).2009(الصیرفي،

والمشرفات إلنجاز المھام الموّكلةإعطاء بعض من الُسلطة والمسؤولیة للمشرفینإجرائیاً:
إلیھم.

القرارات وتحدید كیف یستخدملمشاركة في تحدید األھداف وصنعالمشاركة في التخطیط: ا
الموظفون الموارد بطریقة فّعالة ورسم مسارات العمل المستقبلیة لتحدید أفضل مسار من

).2017:149والعنزي(العطويمسبقاًالمحددةاألھدافلتحقیقاإلجراءات

لسیر األعمال في مكاتب التعلیممشاركة المشرفین والمشرفات في عملیة التخطیطإجرائیاً:
.واختیار اإلجراءات األنسب للعمل
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: "التعامل اإلنساني الحسن الذي یشمل المعاملة الطیبة القائمة على الفضائلالعالقات اإلنسانیة
ومكارم األخالق والقیم التي تعكس الترابط والتالحم وتنشر المحبة والتعاطف والتآلف في جو

یسوده الوئام والود ویبعث على الطمأنینة والراحة ویشجع على اإلنتاجیة وحسن األداء" (السواح
2008:10(

وجو التعامالت العام في بیئة العملالعالقات غیرالرسمیة التي ترفع الروح المعنویةإجرائیاً:
بین المشرفین والمشرفات والقیادة.

یمارسھ أفراد أو جماعة في موقعھو السلوك او التصرف الممیز الذيالسلوك اإلبداعي: "
العمل ولیس بالضرورة أن ینجم عنھ نتائج أو خدمات أو سلع جدیدة، إذ أنھ سلوك یسبق اإلبداع
في صیغتھ النھائیة وقد یكون ھذا السلوك إبداعیاً في حد ذاتھ عندما یمارسھ الفرد ألول مرة في

).2006:100(السالم،"المؤسسة

إجرائیاً:

ھو خلیط السمات والخصائص التي یملكھا المشرفون والمشرفات والتي تمّكنھم من حل
المشكالت وإتمام مھام أعمالھم بطریقة فّعالة.

اإلطار النظري للدراسة:

القیادة التشاركیة:

نظرة اإلسالم للقیادة التشاركیة:

لعل من أروع صور القیادة التشاركیة في التاریخ ھو نظام الشورى في اإلسالم وأسلوب قیادة
)www.alukah.netااللوكة،شبكة(موقعوالسالم.الصالةعلیھالنبي

بمجموعة من الصفات األساسیة صفٌة من صفات المؤمنین، ذكرھا القرآن مقرونًةفالشورى
ِ َخْیٌر َوأَْبَقى لِلَِّذیَن للمؤمنین، وذلك في إحدى السور المكیة، وھي سورة الشورى: ﴿ َوَما ِعْنَد هللاَّ

ِھْمَوَعَلىآَمُنوا لُوَن ﴾َربِّ ِھْماْسَتَجاُبوا﴿ َوالَِّذیَنقولھ:إلى36الشورى:َیَتَوكَّ َالَةَوأََقاُموالَِربِّ الصَّ
اَبْیَنُھْمُشوَرىَوأَْمُرُھْم 38الشورى:ُیْنِفقُوَن ﴾َرَزْقَناُھْمَوِممَّ

مفھوم القیادة التشاركیة:

عرف الباحثون والُكتاب القیادة التشاركیة بتعریفات عدیدة باعتباره مدخالً حدیثاً للقیادة، فیھ
تفویض للصالحیات ومشاركة العاملین في اتخاذ القرارات وغیرھا فیما یحقق االستفادة من
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خبرات وقدرات العاملین في مجاالت عملھم، تستعرض الباحثة مجموعة من تعریفات القیادة
التشاركیة التي ُذكرت في االدبیات:

المرؤوسینمشاركةعلىالقائمةالحدیثةاألنماطأحدبأنھا)2018:14،هللا(حرزعرفھا
لقائدھم في صنع القرارات اإلداریة، ومشاورتھم، واحترامھم، وتفویض بعض الصالحیات لھم،
والتواصل الدائم معھم، وتوظیف ما لدیھم من قدرات إبداعیة من أجل تحقیق أھداف المؤسسة.

فيالمرؤوسینبمشاركةفیھایقومالقیادةأنماطمنحدیثنمطبأنھا)2015:25(الرنتسي،
صنع القرارات ومشاورتھم واحترام شخصیاتھم و آرائھم ویعتمد القائد على تفویض بعض
سلطاتھ للعاملین معھ بما یتناسب مع المسؤولیات الممنوحة لھم ، األمر الذي یحقق أھداف

المؤسسة وأھداف وحاجات المرؤوسین  في آن واحد

اإلداریة،بالعملیاتالقیامفيللعاملینالمدیرمشاركةعملیةبأنھا)2012:7(الحقوعرفھا
بھدف تنمیة الجوانب القیادیة لدیھم واستثمار طاقتھم وإتاحة المجال لھم لإلبداع واالبتكار.

اھممنالتشاركیةالقیادةتعتبربأن)7-2ص،2009(الرفاعيیرىالتشاركیة:القیادةأھمیة
أنماط القیادة الحدیثة بقولھ أن التشاركیة في اإلدارة، األسلوب اإلداري األكثر أھمیة بین

األسالیب األخرى، ألنھ استطاع االستفادة منھا بتالفي سلبیاتھا وأصبح الفرد عامال أساسیا في
العملیة اإلداریة وأن على اإلدارات الحدیثة استخدام ھذا األسلوب بفن وذكاء.

تبقىأنھإالالقیادیةاألنماطمنالعدیدوجودمنالرغمعلى)5،ص2008الحریري(واكد
القیادة التشاركیة أفضل أنماط القیادة على اإلطالق لعدة أسباب من أھمھا كونھ یحترم إنسانیة

العاملین ویغرس في نفوسھم الثقة وال یفرق بین رئیس و مرؤوسین فكلھم یحرص على تحقیق
أھداف المؤسسة ویشتركون في اإلنجاز كما یشتركون في التخطیط وھذا یساعد في المزید من

اإلنتاجیة والجودة العالیة.

على ما سبق تؤكد الباحثة أن أھمیة القیادة التشاركیة تكمن في استغاللھا الموارد المتاحة بشكل
أمثل وتقوم بتنسیق جھود العاملین وتمكینھم ، األمر الذي ُیحفز المقترحات اإلبداعیة، ألن أي

موظف یمكنھ تقدیم الحلول والمقترحات الجدیدة للعمل، فذلك ٌیعزز العمل الجماعي التعاوني بدالً
من احتكار القرارات وھذا یؤدي إلى إثراء العمل وتحقیق أھداف التنظیم بطرق أكثر فاعلیة،

ویساعد أیضا نمط القیادة التشاركیة على اكتشاف القادة الجدد في المنظمات

أھداف القیادة التشاركیة:

تعددت أھداف القیادة التشاركیة وفقاً لتعدد اآلراء وأفكار الباحثین، نستعرض منھا مایلي:

تعمل على تنمیة القیادات اإلداریة في الصفوف الدنیا، وإشعارھم بأھمیتھا في التنظیم.-1
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تتیح للمرؤوسین المجال للتعبیر عن آرائھم واإلسھام بمقترحاتھم مما یؤدي إلى تحسین-2
العالقة بین اإلدارة والمرؤوسین ویرفع من روحھم المعنویة.

المشاركة تؤدي إلى ترشید عملیة اتخاذ القرار، وذلك ألن المشاركة تساعد على تحسین-3
نوعیة اختیار البدائل فضالً عن أن المشاركة تمنع معارضة القرار وتخفف من العقبات

).131ص،2010(القیسي،تنفیذدونللحیلولةتؤديالتي

:خصائص القیادة التشاركیة

):2008(الحریري،ویلخصھا

اإلیمان الشدید بمبدأ العالقات اإلنسانیة، وبقیمة الفرد وقدرتھ على العمل.-1

إشراك المرؤوسین في تحدید السیاسات والبرامج وتنفیذھا.-2

تفویض الٌسلطة للمرؤوسین، والثقة المتبادلة بین القائد واألعضاء-3

رفع الروح المعنویة للمرؤوسین، تحفیز العاملین على العمل بروح الفریق. لمساعدھم-4
في تطویر مھاراتھم.

تشجیع العاملین على المبادرة ودعم روح اإلبداع لدیھم.-5

سھولة ووضوح االتصاالت بین القائد ومرؤوسیھ والدعم الذي یتلقاه یدعم روح اإلبداع-6
لدیھم

الصعوبات التي تواجھ تطبیق القیادة التشاركیة:

)2020شمالة،(أبو)2019،(معمريالباحثینباتفاقتكراراًالصعوباتأكثرإن
ھي:علیھا)2019(الحجیج،

فيتتمثلوالتيالمؤسسةفيالسائدةالثقافةمنتنبعالتيالمعیقاتتلكالمؤسسیة:معیقات-1
منظومة القیم واألعراف التي تسود المنظمة.

المدیرینلدىالطبیعيالمیلمننابعةالمعیقاتھذهأنفسھم:المدیرینمننابعة-معیقات2
لالحتفاظ بالسلطة والمسؤولیة، وفي كثیر من األحیان یشعر المدیرون بالخوف والریبة تجاه
الدعوة إلى تفویض الصالحیات والمسؤولیات للعاملین ألن في اعتقادھم بأن من الممكن ان

یشكل خطر على مراكزھم الوظیفیة، ھذا بال شك ینعكس سلباً على فعالیة العاملین ومشاركتھم
في اإلدارة.
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أنفیرونالطموحفيقصورلدیھمالعاملیننصادفماكثیراًالموظفین:فيتكمن-معیقات3
دورھم في المؤسسة مجرد العمل المكلفین بھ لیس إال وأن إعطائھم مسؤولیات جدیدة ولو كان

مع بعض الصالحیات عبئا إضافیا علیھم.

السلوك اإلبداعي:

"ھو السلوك أو التصرف الممیز الذي یمارسھ أفراد أو جماعة في موقع العمل ولیس
بالضرورة أن ینجم عنھ نتائج أو خدمات أو سلع جدیدة، إذ أنھ سلوك یسبق اإلبداع في صیغتھ

النھائیة وقد یكون ھذا السلوك إبداعیاً في حد ذاتھ عندما یمارسھ الفرد ألول مرة في
).2006:100المؤسسة"(السالم،

عنھینتجأنبالضرورةلیسوبالتالياإلبداع،یسبقالذيالفعل)"2012:6(الشواورة،وعرفھ
نتائج أو خدمات جدیدة أو مبتكرة، إنما ینبغي أن یمثل االتجاه السائد والمرغوب في كل منظمة

أعمال تسعى للبقاء والنمو، وبالطبع فإن ھذا الفعل یبدأ من لحظة إدراك الفرد للموقف أو
الظرف موضع اإلبداع، ومن ثم مباشرة االھتمام بھ وجمع المعلومات حولھ وتقییم الحلول

والبدائل المتاحة للقیام باختیار البدیل المناسب وبالتالي وضعھ موضع التنفیذ الفعلي في المیدان".

أھمیة إدارة وتطویر اإلبداع:

ً ینظر الكثیرون إلى إدارة اإلبداع على أنھا عامل منافسة بالغ األھمیة والحیویة، ولیس شیئا
حسناً فقط. فاإلبداع مورد قیم مھم ینبغي تعزیزه وتطویره وعدم السماح بھدره، وبقدر ما تولي

المنظمات اھتمامھا وعنایتھا إلدارة اإلبداع بقدر ما سیكون لذلك تأثیر بالغ على بقائھا
وازدھارھا، فالمنظمات ستواجھ تحدیات جدیدة وكبیرة مثل ظاھرة العولمة، والمنافسة الشدیدة،

وثورة المعلومات، والتعامل مع قوى بشریة متعددة الجنسیات وغیرھا من التحدیات غیر
).2019المعروفة(حریم،

وتلفت الباحثة أھمیة دور استخدام السلوك اإلبداعي لوزارة التعلیم متمثلة بجمیع فروعھا
سیروعّطلالعالماجتاحالذي)19كوفید-كورونا(فایروسمعالتعاملإدارةفيومنسوبیھا

الحركة الدراسیة، فجاءت قدرة الوزارة السریعة والُمتقنة على التحول من نطاق التعلیم
الحضوري إلى نطاق التعلیم االفتراضي ، فقد تم تدشین برامج تعلیم عن ُبعد لكافة المستویات
الدراسیة و جعل العملیة التعلیمیة تسیر بكل سالسة وانتظام ونجاح، مما یجعل الوزارة تحافظ

على ھذا المستوى من النجاح باستمراریة تحفیز السلوك اإلبداعي لدى منسوبیھا ومنھم
المشرفین والمشرفات التربویین، لتبقى دائما قادرة على التعامل مع كافة الظروف.

متطلبات السلوك اإلبداعي:
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متطلبات السلوك اإلبداعي التي تتمثل فيلتنمیة اإلبداع داخل المنظمات یجب مراعاة
):2010(العمیان،

تشجیع العاملین على طرح األفكار واالستماع إلیھا، واإلیمان بالرأي والرأي اآلخر-1
واالعتراف بمساھمات اآلخرین في اإلنجاز.

إتاحة االتصال الفعال الذي یسمح بتبادل الخبرات والمعلومات بین األفراد وإتاحة-2
النقاش بینھم.

التركیز على األھداف الرئیسة وعدم إعطاء األمور اإلجرائیة اھتماماً أكثر مما تستحق.-3

تشجیع التنافس بین العاملین إلثارة الحماس بینھم للوصول إلى أفكار إبداعیة جدیدة.-4

تقدیم الدعم المعنوي والمادي للمبدعین ومشاریعھم اإلبداعیة.-5

األخذ باألفكار الجدیدة ودراستھا وتطبیقھا في حال وجدت الفائدة منھا-6

معیقات االبداع:

الذي یعمل منھ الفرد كالقوانینھي المعوقات الناتجة عن التنظیمالمعوقات التنظیمیة:-1
واألنظمة المؤسسیة، فالسیاسات واألھداف واإلجراءات والھیكل التنظیمي وفلسفة

)2019(حریم،المستخدمةاالتصالنظموالقیادة،السلطةنمطالمدیرین،

البیئةبتأثیرتنتجوالتينفسھبالشخصتتعلقمعیقاتوھيالشخصیة:فردیة/معیقات-2
بالنفس،الثقةوعدمالشخصیةضعفمنھا:طفولتھمنذالفردمعتنشأقدوالتيالمحیطة
واالستعجالالمفرطوالحماسالتأنيعدمالواقع،لمجاراةوالمیلاالبتكارمنالخوف

).2002بالنتائج(حمود،

من النشاط اإلبداعي: وھي المعوقات الموجودة في الطبیعة، وتحدمعوقات بیئیة-3
لألفراد، كالضجیج، البیئة المكتظة، عدم تأیید الزمالء، وجود رئیس متسلط ال یقدر

).2002للعمل(السرور،الالزمةالمواردقلةاإلبداعیة،أفكارھم

الدراسات السابقة:

العاملین.أداءتحسینفيالتشاركیةالقیادةدوربعنوان")؛2019(معمريدراسة▪
دراسة میدانیة بمستشفى الصداقة الجزائري الكوبي بوالیة الجفلة"

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على دور القیادة التشاركیة بأبعادھا (تفویض السلطة، اتخاذ
القرارات، العالقات اإلنسانیة) في تحسین أداء العاملین ، وتم اتباع المنھج الوصفي التحلیلي،

واستخدم الباحث االستبانة والمقابلة كأدوات لجمع البیانات، وتكون ومجتمع الدراسة لجمیع
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)220(عددھموالبالغالجزائر،فيالجفلةبوالیةالعیونلطبالصداقةمستشفىفيالعاملین
ومن أھم النتائج التي توصلتعامالً، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة،

إلیھا الدراسة وجود عالقة إیجابیة لممارسة القیادة التشاركیة في تحسین أداء العاملین، وعدم
وجود فروق في استجابات عینة الدراسة لدور القیادة التشاركیة تعزى لمتغیر الجنس، سنوات

الخدمة، المؤھل العلمي.

محافظةفيالعامالتعلیمقادةممارسةدرجة"بعنوان)؛2020(العجميدراسة▪
شرورة للقیادة التشاركیة وعالقتھا بدافعیة اإلنجاز للمعلمین"

ھدفت الدراسة إلى تحدید درجة ممارسة قادة مدارس التعلیم العام في محافظة شرورة للقیادة
التشاركیة وعالقتھا بدافعیة اإلنجاز وبیان فیما إذا كان ھناك عالقة ارتباطیة بین درجة ممارسة

القیادة التشاركیة ومستوى دافعیة اإلنجاز للمعلمین. ولتحقیق أھداف الدراسة استخدم الباحث
ومعلمة،معلماً)162(بلغتالعینةالبیانات،لجمعاستبانةتصمیموتمالتحلیليالوصفيالمنھج

ویوجدأنإلىالنتائجوتوصلتعشوائیة،بطریقةاختیارھمتممعلمة)84و(معلماً)78(منھم
عالقة ارتباطیة بین درجة ممارسة القیادة التشاركیة وبین الدافعیة لإلنجاز لدى المعلمین.

اإلبداعيالسلوكفيوتأثیرھاالعملحیاةجودةبعنوان:")؛2019(النجاردراسة▪
للعاملین في الفنادق المصریة: مجلة اتحاد الجامعات العربیة للسیاحة والضیافة. دراسة

میدانیة"

تھدف الدراسة إلى قیاس أثر جودة حیاة العمل في السلوك اإلبداعي للعاملین تم إجراء الدراسة
العاملینمنعشوائیةعینةوكانتعامل)500(علىتوزیعھاتماستبانةباستخدامالمیدانیة

بفنادق الخمس نجوم. تم استخدام المنھج التحلیلي التفسیري وتم تحلیل البیانات المتحصل علیھا
إحصائیا باستخدام البرامج اإلحصائیة أھم النتائج التي توصلت الیھا الدراسة أن أفراد العینة
یقرون أن إدارة الفنادق المصریة ما زالت تسعى لتطبیق مفھوم جودة حیاة العمل من خالل

االلتزام بتوفیر عدالة وكفایة األجور وتحسین ظروف العمل وجعلھا آمنة ، وكانت درجة تطبیق
الفنادق في مصر ألبعاد السلوك االبداعي متوسطة، و أقر أفراد العینة بأن إدارة الفنادق ما

زالت تسعى لتعزیز السلوك اإلبداعي أخیراً اثبتت الدراسة وجود تأثیر إیجابي معنوي لجودة
حیاة العمل في السلوك اإلبداعي للعاملین.

التي تسعى لتحقیقھا، فقد اعتمدتبناًء على طبیعة الدراسة واألھدافمنھج الدراسة وادواتھا:
ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي، والذي یعرف بأنھ "وصف ظواھر أو أحداث معینة

وجمع الحقائق والمعلومات والمالحظات عنھا، ووصف الظروف الخاصة بھا وتقریر حالتھا
دورلواقعوصفاًالدراسةھذهتقدموبذلك)،2016:123(شرارة،الواقع"فيعلیھتوجدكما
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القیادة التشاركیة في تعزیز السلوك اإلبداعي من وجھة نظر المشرفین والمشرفات في مكاتب
التعلیم بمحافظة جدة،

والمشرفات في مكاتب التعلیمیتكون مجتمع ھذه الدراسة من جمیع المشرفینمجتمع الدراسة:
)400(عددھموالبالغم،2021ھـ/1443عامفيالمیدانیةالدراسةفترةخاللجدة،بمحافظة

مشرف ومشرفة؛ بناًءا على البیانات المعطاة من إدارة اإلشراف التربوي لدیھم، وقد قامت
الباحثة بعمل مسح شامل لمجتمع الدراسة؛ لصغر حجمھ؛ حیث ُوِزعت االستبانة إلكترونیاً على

رداً.)236(الردودعددوبلغالمجتمع،مفردات

الدراسة عن طریق االستبانةلجأت الباحثة إلى جمع البیانات من مجتمعاداة الدراسة:
اإللكترونیة، التي ُصممت خصیصاً لتحقیق أھداف الدراسة؛ حیث تم إعداد عباراتھا من خالل
الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات الصلة، وتم توزیعھا على المجتمع؛ للحصول على البیانات

الالزمة.

وھي:رئیسیة،أجزاء3علىالنھائیةصورتھافيالدراسةاستبانةاشملت

الدراسة، وھي: (الجنس،یحتوي على المتغیرات الدیموغرافیة لعینةالجزء األول:▪
العمر، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة).

عبارة،)19(منوالمكونالتشاركیة،القیادةمتغیربعباراتیتعلقالثاني:الجزء▪
في:تتمثلأبعاد،)4(علىویشتمل

عبارات.)5(لھُخصصالقرار:اتخاذفيالمشاركةُبعد▪
عبارات.)5(لھُخصصالصالحیات:تفویضُبعد▪
عبارات.)5(لھُخصصالتخطیط:فيالمشاركةُبعد▪
عبارات.)4(لھُخصصاالنسانیة:العالقاتُبعد▪

عبارة.)19(منوالمكوناالبداعي،السلوكمتغیربعباراتیتعلقالثالث:الجزء▪

Likert(الخماسيلیكرتمقیاساستخدامتم Scaleعینةاستجاباتلقیاس)؛
الدراسة، وتكون درجات المقیاس وفقاً للجدول التالي:

غیر موافقغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالفئة
بشدة

54321الدرجة
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الخماسيلیكرتمقیاسدرجات)1(جدول

)2013وآخرون،(القحطانيكتابعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:

أسالیب المعالجة اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات:

استخدمت الباحثة في تفریغ وتحلیل أداة الدراسة (االستبانة) برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم
Statistical(االجتماعیة Package for the Social Science -SPSS- V22؛(

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وتحقیق أھدافھا؛ وفقاً للمعالجات اإلحصائیة التالیة:

باستخداموذلكالدراسة،أداةثباتمعامللتحدید)؛Reliability(الثباتمعامل.1
Cronbach’s(كرونباخألفامعاملطریقة Alpha.(

Pearson(بیرسوناالرتباطمعامل.2 Correlationالمحتوىصدقمنللتحقق)؛
(البنائي والداخلي) ألداة الدراسة وأبعادھا، ودراسة العالقة بین القیادة التشاركیة

والسلوك االبداعي.

Frequencies((كالتكراراتالدیموغرافیة،للمتغیراتالوصفیةاإلحصاءات.3
العمر،الجنس،حسبالدراسةمجتمعلوصف)؛Percentages(المئویةوالنسب

المؤھل العلمي، سنوات الخبرة.

Mean((الحسابيكالمتوسطالدراسة،وأبعادلمتغیراتالوصفیةاإلحصاءات.4
Standard(المعیاريواالنحراف Deviationألفرادالسائدالرأيلمعرفة)؛

المجتمع، وقیاس تشّتت اإلجابات عن متوسطات عبارات االستبانة، وترتیب العبارات
حسب درجة األھمیة.

Independent(المستقلةللعینات"ت"اختبار.5 Sample T. Testللكشف)؛
عن الفروق في استجابات أفراد المجتمع حول متغیرات الدراسة تبعاً لمتغیر الجنس.

One("أنوفا"األحاديالتبایناختبار.6 Way A novaالفروقعنللكشف)؛
استجابات أفراد المجتمع تبعاً للمتغیرات الدیموغرافیة (العمر، المؤھل العلمي، سنوات

الخبرة) والتي تحتوي على أكثر من فئتین مستقلة.

Post("شیفیھ"البعدیةالمقارناتاختبار.7 Hoc Comparisons- Scheffe
Testالدیموغرافیة.للبیاناتتبعاًاإلحصائیةالداللةذاتالفروقمصادرعنللكشف)؛
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عددمتغیرات وأبعاد الدراسة
العبارات

ألفا
كرونباخ

50,907ُبعد المشاركة في اتخاذ القرار

50,883ُبعد تفویض الصالحیات

50,930ُبعد المشاركة في التخطیط

40,876ُبعد العالقات االنسانیة

190,965المتغیر المستقل ككل/ القیادة التشاركیة

190,856المتغیر التابع/ السلوك االبداعي

380,953المقیاس ككل
الدراسةأداةلثباتكرونباخألفامعاملقیم)2جدول(

)SPSS(برنامجمخرجاتعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:

ماتراوحتمرتفعة،الدراسةمتغیراتثباتمعاملقیمأنالسابقالجدولُیظھر
وھي)،0,953(الكليالدراسةثباتمعاملقیمةوبلغت)،0,965-0,856(بین

تامبثباتتتمتعاالستبانةأنعلىمؤشروھذاالصحیح،الواحدمنوقریبةكبیرة
وعالي، ویمكن االعتماد علیھا في التطبیق المیداني.

صدق أداة الدراسة، و معرفة العالقة بین متغیراتھا:

أوالً - الصدق الظاھري:

منمحكمین)4(علىعرضھاخاللمنالدراسة؛ھذهألداةالظاھريالصدقمنالتحققتم
ذوي الخبرة، وقد تم األخذ بآرائھم ومقترحاتھم.

ثانیاً: صدق المحتوى:
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تم التحقق من صدق المحتوى، وذلك بحساب صدق االتساق البنائي والداخلي ألداة الدراسة؛
Pearson(بیرسوناالرتباطمعاملحسابخاللمن Correlation(كلبینالعالقةلقیاس

ُبعد والدرجة الكلیة ألداة الدراسة ھو ما یعرف بصدق االتساق البنائي، وكذلك قیاس العالقة بین
العبارات والبعد الذي تنتمي إلیھ والذي یعرف بصدق االتساق الداخلي، عند مستوى داللة

)0.05≤α.(

العالقة
المشاركة

في اتخاذ
القرار

تفویض
الصالحیات

المشاركة
في التخطیط

العالقات
السلوكاالنسانیة

االبداعي

المشاركة في
1اتخاذ القرار

1

1

1

1

تفویض
0,796**الصالحیات

المشاركة في
0,837**0,846**التخطیط

العالقات
0,748**0,746**0,705**االنسانیة

السلوك
0,556**0,601**0,555**0,516**االبداعي

0,824**0,832**0,909**0,875**0,861**الدرجة الكلیة

الدراسةألداةالبنائياالتساقصدقلقیاسبیرسونارتباطمعاملقیم)3(جدول
)α≥0.05(مستوىعندإحصائیاًدالاالرتباط**)SPSS(برنامجمخرجاتعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:

یظھر الجدول السابق وجود عالقة إیجابیة طردیة وقویة بین أبعاد القیادة التشاركیة والسلوك
االبداعي مع الدرجة الكلیة لألداة، وأن محتوى كل ُبعد لھ عالقة بھدف الدراسة، فقد تراوحت

≥0.05(داللةمستوىعنداحصائیاًدالةوھي)،0,909و0,824(بیناالرتباطمعاملقیم
α،(المحتوى.صدقمنعالیةبدرجةتتمتعاالستبانةأنعلىیؤكدوھذا
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النسبة المئویة %التكرارالفئةالمتغیرات الدیموغرافیة

الجنس

%18879,7ذكر

%4820,3أنثى

%236100المجموع

العمر

%10,4سنة30منأقل

%145,9سنة40منألقل30من

%12553سنة50منألقل40من

%9640,7فأكثرسنة50من

%236100المجموع

المؤھل العلمي

%10946,2بكالوریوس

%9741,1ماجستیر

%3012,7دكتوراه

%236100المجموع

سنوات الخبرة

%41,7سنوات5منأقل

%73سنوات10منألقل5من

%145,9سنة15منألقل10من

%21189,4فأعلىسنة15من

%236100المجموع

التحلیل والمناقشة:

الدراسةلمجتمعالدیموغرافیةالمتغیراتخصائص)4(جدول

)SPSS(برنامجمخرجاتعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:

79,7(قدرھابنسبةالذكورفئةمنھمالدراسةمجتمعأفرادمعظمأنالجنس:متغیر
المنخفضةاإلناثنسبةوتعود%)،20,3(بلغتالتياإلناثبنسبةمقارنًة%)،

لضعف استجابتھن ألداة الدراسة، على الرغم من التساوي التقریبي في أعداد المشرفین
والمشرفات التربویین، على حد علم الباحثة.

50منألقل40(منفئةمنالدراسةمجتمعأفرادنصفمنأكثرأنالعمر:متغیر▪
وھي%)0,4(سنة)30من(أقلفئةنسبةبلغتبینما%)،53(بلغتبنسبةسنة)
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الفئة األقل تكراراً؛ ویعود ذلك لمتطلبات العمل كمشرف/ ة تربوي/ یة في توفر الخبرة
الكافیة للمشرف /ة والعمل لعدة سنوات كمعلم /ة في مجال تخصصھ.

البكالوریوس،درجةیحملونالدراسةمجتمعمن%)46,2(أنالعلمي:المؤھلمتغیر▪
نسبةارتفاعیكونوقدالدكتوراه،درجةیحملونمنھمفقط%)12,7(أنحینفي

الحاملین لدرجة البكالوریوس في أفراد مجتمع الدراسة في أنھا أحد شروط التقدیم على
وظائف اإلشراف التربوي، وتعتبر درجة البكالوریوس ھي الحد األدنى في المؤھالت

العلمیة.

بینخبرتھمتراوحتمنالدراسةمجتمعمن%)89,4(أنالخبرة:سنواتمتغیر▪
5من(أقلخبرتھمتراوحتمنمنھم%)1,7(بلغبینمافأعلى)،سنة15(من

سنوات)، وتعزو الباحثة ذلك للشروط الواجب استیفائھا للتقدیم على الوظائف اإلشرافیة
التربویة، في أن یكون المتقدم لدیھ الخبرة الكافیة في التعلیم، والتي ُتكتسب بمرور

التجارب والسنوات، كما أن بعض المشرفین والمشرفات قد تدرج في السلم الوظیفي من
معلم/ة الى ان یصل لمشرف/ة تربوي/ة، وھذا التدرج یكسب المشرف الكثیر من

سنوات الخبرة.

مؤشر إجابات أفراد المجتمع ومقیاس الحكم علیھا:

ولتحدید درجة أھمیة كل عبارة فقد تم استخدام المعیار االحصائي الذي یقوم على
تقسیم األوساط الحسابیة إلى ثالث مستویات، تم تحدید طول الفترة في مقیاس

= (الحد األعلى – الحدطول الفئةلیكرت الخماسي، من خالل المعادلة التالیة:
1.33=3/)1-5(=الفئاتعدد/األدنى)

المعتمدالدراسةمقیاس)5(جدول

الوزن النسبيدرجة األھمیةقیمة المتوسط الحسابيالرتبة

%46,6إلى20منمنخفضة2.33إلى1.00من3

%73,3إلى46,7منمتوسطة3,66إلى2.34من2

%100إلى73,4منمرتفعة5.00إلى3,67من1

)SPSS(برنامجمخرجاتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:

إجابة وتحلیل ومناقشة نتائج تساؤالت الدراسة الفرعیة:
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التساؤل الفرعي األول: ما واقع ممارسة القیادة التشاركیة في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة من
وجھة نظر المشرفین والمشرفات؟

نظروجھةمنبجدةالتعلیممكاتبفيالقراراتخاذفيالمشاركةممارسةواقع)6(جدول
المشرفین والمشرفات:

العباراتت
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري
الرتبةدرجة األھمیة

4مرتفعة3,721,115یشارك مدیر/ة المكتب المشرفین/ات في اتخاذ القرارات.1

یتخذ مدیر/ة المكتب القرار في ضوء رؤیة واضحة بالتشارك2
5متوسطة3,641,149مع المشرفین/ات.

2مرتفعة4,000,956یراعي مدیر/ة المكتب العدالة في اتخاذ القرارات.3

یناقش مدیر/ة المكتب مع المشرفین/ات االثار المترتبة على4
3مرتفعة3,761,045اتخاذ القرار.

یشارك مدیر/ة المكتب المشرفین/ات في حّل المشكالت التي5
1مرتفعة4,080,999تواجھھم.

%)76,8(مرتفعة3,840,900إجمالي واقع ممارسة المشاركة في اتخاذ القرار

)SPSS(برنامجمخرجاتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:

یوضح الجدول السابق إجابات مجتمع الدراسة في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة لواقع ممارسة
المشاركة في اتخاذ القرار من وجھة نظر المشرفین والمشرفات، والتي حققت مستوًى مرتفعاً

%).76,8(قدرهنسبيوبوزن)،3,84(قدرهحسابيبمتوسط

المشرفیننظروجھةمنبجدةالتعلیممكاتبفيالصالحیاتتفویضممارسةواقع)7(جدول
والمشرفات:

المتوسطالعباراتت
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة
الرتبةاألھمیة

4مرتفعة4,061,092یفوض مدیر/ة المكتب بعض صالحیاتھ للمشرفین/ات.1

بالمھامالمشرفین/اتالتزامالمكتبمدیر/ةیتابع2
1مرتفعة4,220,870المفوضة لھم.

الالزمةبالمعلوماتالمشرفین/اتالمكتبمدیر/ةیزود3
2مرتفعة4,170,844إلنجاز المھام المطلوبة.

المشرفین/اتأعمالنتائجبتقییمالمكتبمدیر/ةیقوم4
3مرتفعة4,070,899للتأكد من فعالیة التفویض.
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المتوسطالعباراتت
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة
الرتبةاألھمیة

األعمالإلنجازتشاركیةبیئةالمكتبمدیر/ةیوفر5
5مرتفعة4,001,042وبشكل مناسب.

%)82(مرتفعة4,100,787إجمالي واقع ممارسة تفویض الصالحیات

)SPSS(برنامجمخرجاتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:

یوضح الجدول السابق إجابات مجتمع الدراسة في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة لواقع ممارسة
تفویض الصالحیات من وجھة نظر المشرفین والمشرفات، والتي حققت مستوًى مرتفعاً بمتوسط

%).82(قدرهنسبيوبوزن)،4,10(قدرهحسابي

نظروجھةمنبجدةالتعلیممكاتبفيالتخطیطفيالمشاركةممارسةواقع)8جدول(
المشرفین والمشرفات:

العباراتت
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجة
الرتبةاألھمیة

یشارك مدیر/ة المكتب المشرفین/ات بوضع رؤیة واضحة1
3مرتفعة3,921,039لتطویر العمل.

5مرتفعة3,811,141یضع مدیر/ة المكتب خطة العمل بالتعاون مع المشرفین/ات.2

یشارك مدیر/ة المكتب المشرفین/ات بإعداد خطة العمل3
4مرتفعة3,811,085الالزمة.

یشجع مدیر/ة المكتب على وضع الخطط التطویریة لإلدارات4
2مرتفعة4,031,012واالقسام.

1مرتفعة4,180,818یتابع مدیر/ة المكتب سیر عمل الخطط.5

%)79(مرتفعة3,950,905إجمالي واقع ممارسة المشاركة في التخطیط

).SPSS(برنامجمخرجاتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:

یوضح الجدول السابق إجابات مجتمع الدراسة في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة لواقع ممارسة
المشاركة في التخطیط من وجھة نظر المشرفین والمشرفات، والتي حققت مستوًى مرتفعاً

%).79(قدرهنسبيوبوزن)،3,95(قدرهحسابيبمتوسط

المشرفیننظروجھةمنبجدةالتعلیممكاتبفياالنسانیةالعالقاتممارسةواقع)9(جدول
والمشرفات:
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العباراتت
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجة
الرتبةاألھمیة

3مرتفعة4,370,843یحرص مدیر/ة المكتب على كسب ثقة المشرفین/ات.1

4مرتفعة4,290,891یحترم مدیر/ة المكتب حریة المشرفین/ات الشخصیة.2

یتعامل مدیر/ة المكتب بإنسانیة مع الظروف الطارئة3
1مرتفعة4,560,766للمشرفین/ ات.

یحرص مدیر/ة المكتب على التواصل االجتماعي4
2مرتفعة4,420,787واالحترام المتبادل بین المشرفین/ات.

%)88,2(مرتفعة4,410,702إجمالي واقع ممارسة العالقات االنسانیة

).SPSS(برنامجمخرجاتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:

یوضح الجدول السابق إجابات مجتمع الدراسة في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة لواقع ممارسة
العالقات االنسانیة من وجھة نظر المشرفین والمشرفات، والتي حققت مستوًى مرتفعاً بمتوسط

%).88,2(قدرهنسبيوبوزن)،4,41(قدرهحسابي

التساؤل الفرعي الثاني: ما مستوى السلوك اإلبداعي لدى المشرفین والمشرفات في مكاتب
التعلیم بمحافظة جدة من وجھة نظرھم؟

اإلبداعيالسلوكلمستوىالمعیاريواالنحرافالحسابيالمتوسط)10(جدول

العباراتت
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجة
الرتبةاألھمیة

5مرتفعة4,550,578أسعى الى إیجاد طرق جدیدة أكثر فاعلیة إلنجاز العمل.1

أحاول إیجاد حل لمشكلة معینة تواجھني أثناء عملي بطریقة2
6مرتفعة4,530,579إبداعیة

اواجھ الخوف والفشل وال اتردد في اقتراح أفكار تطور3
13مرتفعة4,240,995عملي

19مرتفعة3,851,107أرغب في العمل ضمن فریق تسوده روح المجازفة.4

18مرتفعة4,011,025ابذل وقتاً كبیراً في اكتساب مھارات من أجل اتقان عملي.5

2مرتفعة4,660,541انتبھ لألثر الذي یتركھ سلوكي على االخرین.6

8مرتفعة4,490,587لدي القدرة على تطویر بدائل عدیدة للتعامل مع المشكالت.7
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العباراتت
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجة
الرتبةاألھمیة

3مرتفعة4,630,580أرى بأن التغییر ظاھرة طبیعیة وعلینا التكییف معھا.8

9مرتفعة4,450,614اطور خطط وبرامج زمنیة مالئمة لتنفیذ األفكار.9

10مرتفعة4,430,652احاول إقناع االخرین بوجھة نظري واالستفادة من أفكارھم.10

أجمع وأحلل البیانات والمعلومات المتعلقة بالمشكالت قبل11
7مرتفعة4,500,587اتخاذ قرار بصددھا.

15مرتفعة4,140,902أقدم أفكار جدیدة حتى وأن لم توجد منفعة مباشرة12

أرى بأن سیاسة فرض اآلراء على االخرین تعرقل سیر13
1مرتفعة4,670,584العمل.

لدي القدرة على رفض ما ھو خاطئ من تعلیمات14
17مرتفعة4,060,900وإجراءات

4مرتفعة4,570,611أُسخر عالقاتي بزمالئي بشكل یخدم العمل و ُطوره.15

16مرتفعة4,081,030ٌتكّرم إدارة المكتب المبدعین باستمرار وباحتفاالت رسمیة16

تذكر إدارة المكتب ابداعات موظفیھم بفخر وإشادة على17
12مرتفعة4,300,855الدوام.

11مرتفعة4,340,785تتقبل إدارة المكتب األفكار اإلبداعیة بصدر رحب.18

14مرتفعة4,220,899ُیسمح لنا بمحاولة حل المشكالت بطرق مختلفة19

%)87(مرتفعة4,350,412إجمالي مستوى السلوك اإلبداعي

)SPSS(برنامجمخرجاتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:

یوضح الجدول السابق مستوى السلوك اإلبداعي لدى المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم
)،4,35(قدرهحسابيبمتوسطمرتفعاًمستوًىحققوالذينظرھم،وجھةمنجدةبمحافظة
%).87(قدرهنسبيوبوزن

التساؤل الفرعي الثالث: ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول متوسطات استجابات االفراد
بین القیادة التشاركیة والسلوك اإلبداعي تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة (الجنس، العمر،

المؤھل العلمي، سنوات الخبرة)؟

Independent(المستقلةللعینات"ت"اختبارالباحثةاستخدمتالتساؤلھذاعلىلإلجابة
Sample T. Test0.05(معنویةمستوىعنداألفراداستجاباتفيالفروقعنللكشف)؛≤
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α(ًأنوفا"األحاديالتبایناختباراستخدمتكماالجنس،لمتغیرتبعا")One Way A
nova0.05(معنویةمستوىعنداألفراداستجاباتفيالفروقعنللكشف)؛≤α(ًتبعا

لمتغیر العمر، المؤھل العلمي وسنوات الخبرة، وتظھر النتائج في الجداول التالیة:

Independent(المستقلةللعینات"ت"اختبارأوالً: Sample T. Testعنللكشف)؛
الفروق في استجابات األفراد تبعاً لمتغیر الجنس:

المتوسطالعددالجنس
الحسابي

االنحراف
القرار.TSigالمعیاري

اإلحصائي

1884,170,492ذكر
ال یوجد فروق1,930,058

484,360,636أنثى

الجنسلمتغیرتبعاًاألفراداستجاباتفيالفروقعنللكشف"ت"اختبار)11جدول(
)α≥0.05(مستوىعندإحصائیاًدالاالرتباط**)SPSS(برنامجمخرجاتعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:

)،4,17(بلغاإلناثمتوسطوقیمة)،4,17(قیمةبلغالذكورمتوسطأنالسابقالجدولیوضح
منأكبروھي)0,058(داللةبمستوى)،1,93(بمقدار)T(اختبارنتیجةجاءتكما

)0.05≤α،(القیادةبیناالفراداستجاباتفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالوبالتالي
التشاركیة والسلوك اإلبداعي تبعاً لمتغیر الجنس.

العمر،لمتغیرتبعاًاألفراداستجاباتفيالفروقعنللكشف"أنوفا"اختبار)12جدول(
المؤھل العلمي وسنوات الخبرة

المتغیرات
مجموعمصدر التباینالدیموغرافیة

متوسطDFالمربعات
القرار اإلحصائي.FSigالمربعات

العمر

2,06130,687بین المجموعات

ال یوجد فروق2,5040,060 63,6702320,274داخل المجموعات

-65,732235التباین الكلي

المؤھل العلمي

3,15021,578بین المجموعات

یوجد فروق5,8750,003 62,5712330,269داخل المجموعات

-65,73235التباین الكلي

سنوات الخبرة

0,36130,120بین المجموعات

ال یوجد فروق0,4270,734 65,3712320,282داخل المجموعات

65,732235التباین الكلي
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)α≥0.05(مستوىعندإحصائیاًدالاالرتباط**)SPSS(برنامجمخرجاتعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:

على)0,427و()2,504(بلغتالخبرةوسنواتللعمر)F(قیمةأنالسابقالجدولیوضح
دالةغیرقیموھيالتوالي،على)0,734و()0,060(قدرھاإحصائیةوبدالالتالتوالي،
فيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالوبالتالي)،α≥0.05(منأكبركونھااحصائیة

تبعاً لمتغیر العمر وسنوات الخبرة.استجابات األفراد بین القیادة التشاركیة والسلوك اإلبداعي

وللكشف عن مصادر الفروق في استجابات األفراد بین القیادة التشاركیة والسلوك اإلبداعي لدى
لمتغیر المؤھل العلمي، فقد استخدمتتبعاًالمشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة

Post("شیفیھ"البعدیةالمقارناتاختبارالباحثة Hoc Comparisons- Scheffe
Testالتالي:الجدولفيالفروقمصادروتتضح)؛

لمتغیرتبعاًاألفراداستجاباتفيالفروقمصادرعنللكشف"شیفیھ"اختبار)13(جدول
المؤھل العلمي

المؤھل العلمي
دكتوراهماجستیربكالوریوس

.Sigفرق المتوسطات.Sigفرق المتوسطات.Sigفرق المتوسطات

0,2370,086-0,2300,007-*--بكالوریوس

0.0070,998---0,2300,007*ماجستیر

--0,2370,0860,0070,998دكتوراه

دالاالرتباط**)SPSS(برنامجمخرجاتعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:
)α≥0.05(مستوىعندإحصائیاً

یكشف الجدول السابق عن مصادر الفروق في استجابات األفراد بین القیادة التشاركیة والسلوك
اإلبداعي لدى المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي

بین فئتي (بكالوریوس) و(ماجستیر)، وذلك لصالح فئة (بكالوریوس)، وترى الباحثة أن ھذه
النتیجة قد تعود كون ھذه الفئة ھي األكثر عدداً في مكاتب التعلیم.

إجابة وتحلیل ومناقشة نتیجة تساؤل الدراسة الرئیسي:

تساؤل الدراسة الرئیسي: ھل یوجد دور للقیادة التشاركیة بأبعادھا (المشاركة في اتخاذ
القرار، تفویض الصالحیات، المشاركة في التخطیط، العالقات اإلنسانیة) في تعزیز السلوك

اإلبداعي من وجھة نظر المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة؟

السلوكتعزیزفيالتشاركیةللقیادةدوروجودعنللكشف"أنوفا"اختبار)14(جدول
اإلبداعي
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القرار اإلحصائي.DFFSigالمتغیرات

القیادة التشاركیة على السلوك
اإلبداعي

116

یوجد دور2,6200,000 119

235

)α≥0.05(مستوىعندإحصائیاًدالاالرتباط**)SPSS(برنامجمخرجاتعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:

)،0,000(إحصائیةوبداللة)،2,620(بلغتللمتغیرات)F(قیمةأنالسابقالجدولیوضح
فيالتشاركیةللقیادةدوریوجدوبالتالي)،α≥0.05(منأقلكونھااحصائیةدالةقیمةوھي

تعزیز السلوك اإلبداعي من وجھة نظر المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة.

نتائج الدراسة:

أوالً: النتائج المتعلقة بالمتغیرات الدیموغرافیة:

%).20,3(بلغتاإلناثفئةنسبةبینماالذكور،فئةمنھم%)79,7(أن.1

بنسبةسنة)50منألقل40(منفئةمنالدراسةمجتمعأفرادنصفمنأكثرأن.2
%).0,4(سنة)30من(أقلفئةوھياألقلالفئةنسبةبلغتبینما%)،53(بلغت

%)12,7(أنحینفيالبكالوریوس،درجةیحملونالدراسةمجتمعمن%)46,2(أن.3
فقط منھم یحملون درجة الدكتوراه.

سنة15(منبینخبرتھمتراوحتمن%)89,4(بنسبةالدراسةمجتمعمعظمأن.4
سنوات).5من(أقلخبرتھمتراوحتمنمنھم%)1,7(بلغبینمافأعلى)،

ثانیاً: النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة:

أن واقع ممارسة القیادة التشاركیة في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة من وجھة نظر.1
قدرهنسبيوبوزن)،4,07(قدرهحسابيبمتوسطمرتفعاً،كانوالمشرفاتالمشرفین

)81,4.(%

أن مستوى السلوك اإلبداعي لدى المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة.2
%).87(قدرهنسبيوبوزن)،4,35(قدرهحسابيبمتوسطمرتفعاً،كان

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول متوسطات استجابات األفراد بین القیادة.3
التشاركیة والسلوك اإلبداعي تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة (الجنس ، العمر، سنوات

الخبرة).
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التوصیات:

توصي الباحثة مكاتب التعلیم بمحافظة جدة بعدٍد من التوصیات التي توصلت إلیھا الدراسة،
وتتمثل في التالي:

المتابعة في تبني ممارسة القیادة التشاركیة في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة؛ لما لھ من.1
الدور الكبیر واإلیجابي في تحقیق األھداف والرؤى المحددة.

االستمرار في ممارسة مشاركة المشرفین والمشرفات في اتخاذ القرارات ووضع.2
الخطط، وتشكل فرق عمل ولجان للعصف الذھني بما یتناسب مع طبیعة القرار المتخذ،

واطالعھم على كل ما ھو جدید من وزارة التعلیم.

االرتقاء بتمكین المشرفین والمشرفات بما یتناسب مع مسؤولیاتھم وإعدادھم كصف.3
قیادي ثاني؛ نظراً لخبرتھم الطویلة، وعدم االكتفاء بتفویض الصالحیات إلیھم.

استحداث نظام لتسجیل وحفظ الخبرات والتجارب وحلول المشكالت التي مرت على.4
مكاتب التعلیم؛ لالستفادة منھا مستقبالً في تجارب الحقة.

دعم السلوك اإلبداعي لدى المشرفین والمشرفات؛ من خالل منحھم الثقة وتحفیزھم.5
وتنوع أسالیب مكافأتھم على تمیزھم في العمل بما یتناسب مع الجھد المبذول.

:المراجع

رسالةحالةدراسةالفلسطینیة.بالجامعاتاإلداريالتمكینتحقیقفيالتشاركیةالقیادةدور).2020(سھامشمالة،أبو
ماجستیر،غزة: جامعة األقصى

نظروجھةمنالمؤسسيبالتمیزوعالقتھامأدبامحافظةفيالحكومیةالمدارسمدیريلدىالتشاركیةالقیادة).2019(سمةالحجیج،
مساعدي المدیرین والمعلمین. رسالة ماجستیر غیر منشورة، األردن: جامعة الشرق األوسط

والتوزیع.للنشرالجنادریةاألردن:الحدیثة".التربویةالقیادة)."2008عائل(قاسمالحربي،

رسالةالتنظیمي.بالوالءوعالقتھاالتشاركیةللقیادةغزةبمحافظةوالتعلیمالتربیةمدیريممارسةدرجة).2018(ایمانهللا،حرز
ماجستیر غیر منشورة. غزة: الجامعة اإلسالمیة

والتوزیع.للنشرالحامددارعمان:كلي،منظورالمنظماتإدارة).2019(حسینحریم،

وموزوعون.ناشروندجلةدارعمان:التنظیمي".السلوك)."2002(خضیرحمود،

فيالعاملینمنعینةعلىاستطالعیةدراسةاإلبداعيالسلوكتعزیزفيالتنظیميالمناخابعادأثر.)2017(بسام.الذیابات،
18عالتجاریة،والعلوموالتیسیراالقتصادیةالعلوممجلةالتطبیقیة،البلقاءجامعةاالردن:األردنیة.االدویةشركات

جامعةبریطانیا:منشور،غیردكتوارهرسالةواإلدارة".العاملینعلىوأثرھابالمشاركة)."اإلدارة2009(حسینمحمدالرفاعي،
سانت كلیمانس العالمیة
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