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الملخص

في(المشاركةفيالمتمثلةأبعادھاخاللمنالتشاركیةالقیادةدورمعرفةالىالدراسةھذهھدفت

السلوكتعزیزفياإلنسانیة)العالقاتالتخطیط،فيالمشاركةالصالحیات،تفویضالقرار،اتخاذ

الداللةذاتالفروقعنالكشفعلىھدفتكماجدة،محافظةفيالتعلیممكاتبفياإلبداعي

اإلبداعيالسلوكوتعزیزالتشاركیةالقیادةبیناألفراداستجاباتمتوسطاتحولاإلحصائیة

وتمالتحلیلي،المسحيالمنھجعلىالدراسةھذهاعتمدتوقدالدیموغرافیة.للمتغیراتتعزى

خاللمنومشرفةمشرف)236(عینةعلىوحصلتالبیانات،لجمعكأداةاالستبانةاستخدام

نتائجعدةالىالدراسةتوصلتإحصائیاًالبیاناتمعالجةوبعدالدراسة،لمجتمعالشاملالمسح

المشرفیننظروجھةمنجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيالتشاركیةالقیادةممارسةواقعأنمنھا:

أنو%)،81,4(قدرهنسبيوبوزن)،4,07(قدرهحسابيبمتوسطمرتفعاً،كانوالمشرفات

مرتفعاً،كانجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيوالمشرفاتالمشرفینلدىاإلبداعيالسلوكمستوى

األرتقاءالدراسة:توصیاتوأھم%)،87(قدرهنسبيوبوزن)،4,35(قدرهحسابيبمتوسط

نظراًثاني؛قیاديكصفوإعدادھممسؤولیاتھممعیتناسببماوالمشرفاتالمشرفینبتمكین

وحفظلتسجیلنظاماستحداثإلیھم،الصالحیاتبتفویضاالكتفاءوعدمالطویلة،لخبرتھم

فيمستقبالًمنھالالستفادةالتعلیم؛مكاتبعلىمرتالتيالمشكالتوحلولوالتجاربالخبرات

تجارب الحقة.

اإلبداعي، مكاتب التعلیم، جدةالقیادة، القیادة التشاركیة، السلوكالكلمات المفتاحیة:
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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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المقدمة

عملنطاقاتساعإلىالعالمیشھدهالذياالجتماعيوالتطوروالتكنولوجيالعلميالتقدمأدى

تشجیعإلىبحاجةفأصبحتمتعددةوقطاعاتمجاالتإلىامتدالذينشاطھاونموالمنظمات

التحدیاتھذيمواجھةعلىقادرةوكفؤةمرنةقیادةأسالیبوإلىإدارتھاعلىأفرادھاقدرات

للوصول إلى النجاحات المنشودة بجھود القیادة والعاملین.

تشرفقیادةبوجودیرتبطالمؤسساتفيالعملنجاحأن)2010:177(السكارنة،أكدهماوذلك

وتنمیةلھم،المناسبالمناخوتوفیرالمستمرالتدریبطریقعنبالعاملین،وتھتمالعمل،على

منلیتمكنواوذلكالقرارات،اتخاذعلىوتشجعھمنفوسھم،فيالثقةوبثبالمسؤولیة،اإلحساس

بحیثوالممارسات،الثقافاتمنواسعاًمجاالًالناجحةالقیادةوتضمنوفاعلیة،بكفاءةعملھمأداء

التيالقیادیةاألنماطمنالعدیدوھناكالمواقف،مختلفمعیتالءمبماالقیادیةاألنماطتتنوع

اإلداري،الفكرفيالحدیثةالمفاھیممنالتشاركیةالقیادةوتعتبرمعیناجتماعيمناخعلیھایترتب

وتحفیزھمبالموظفینالتأثیرخاللمنفیھاوالتغییرالمؤسساتتحویلفيدورلھاوالتي

وتشجیعھم وتمكینھم.

الدولوأنوالرئیسي،األساسيالمحركوھوالمنظماتجمیعفياألھمالعنصرھوفالموظف

المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إلیھ من تقدم علمي وتكنولوجي إال نتیجة إلبداع أفرادھا.
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تریدالتيفالمنظماتوالتطویر،البحثوجھودوالمختصینبالعلماءفقطیرتبطالاإلبداعوأن

الجدیدةاألفكارتقدیمعلىفیھاالعاملینتشجعأنالبدأدائھا،فيوالتمیزالنجاحتحقیق

).2017(الذیابات،

الموظفینبجعلوذلكالطویل،المدىعلىمھمأمٌرالمنظماتداخلاإلبداعتشجیعأنحیث

الدافعیةلبثالفّعالة،بالقیادةوالتوجیھلھمالموكلالعملمعیتناسببماوآرائھمأفكارھمیطرحون

التغیراتمواكبةعلىقادرةوجعلھابالمنظماتللنھوضتحفیزیةوسائلخاللمنلدیھم

.2030رؤیةظلفيالسعودیةالعربیةالمملكةفيوالتحوالت

مشكلة الدراسة

بكفاءةلتحقیقھاتسعىوأھدافرؤیةلدیھاأصبحالسعودیةالعربیةالمملكةفيالمنظماتمعظمأن

فكریةمھاراتذاتبشریةكوادرإلىبحاجةفھيذلكولتحقیقالمملكة،رؤیةمعتزامناًوفعالیة

كوادرھامنلالستفادةتسعىفّعالةقیادةلھایكونأناألخرىالجھةومنجھةمنوإبداعیة

المھنيللنموالفرصومنحھممھاراتھموتنمیةلھاومشاركتھمتمكینھمعلىوتحرصالمبدعة

ومحوريھامدورالقیادةلممارساتأّنإذالعمل،فياإلبداعيسلوكھمبدورھاوُتعززوالوظیفي

للوصول إلى ھذه الرؤیة.

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

السؤال الرئیسي:

الصالحیات،تفویضالقرار،اتخاذفي(المشاركةبأبعادھاالتشاركیةللقیادةدوریوجدھل

المشرفیننظروجھةمناإلبداعيالسلوكتعزیزفياإلنسانیة)العالقاتالتخطیط،فيالمشاركة

والمشرفات في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة؟
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تساؤالت الدراسة:

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

نظروجھةمنجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيالتشاركیةالقیادةممارسةواقعما-1

المشرفین والمشرفات؟

جدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيوالمشرفاتالمشرفینلدىاإلبداعيالسلوكمستوىما-2

من وجھة نظرھم؟

القیادةبیناالفراداستجاباتالمتوسطاتحولإحصائیةدالةذاتفروقتوجدھل-3

العمر،(الجنس،الدیموغرافیةللمتغیراتتعزىاإلبداعيالسلوكوتعزیزالتشاركیة

المؤھل العلمي، سنوات الخبرة)؟

أھمیة الدراسة، األھمیة النظریة:

بالعاملیناالھتمامفيالفعالودورھاالتشاركیةالقیادةدورأھمیةمنأھمیتھاالدراسةتستمد

السعودیةالدراساتلقلةونظراً،لدیھماإلبداعيالسلوكتعزیزإلىیؤديممامنھمواالستفادة

القرار،اتخاذفي(المشاركةبأبعادھاالتشاركیةالقیادةموضوعتناولتالتيالباحثة-علمحد-على

السلوكتعزیزفيودورھااإلنسانیة)العالقاتالتخطیط،فيالمشاركةالصالحیات،تفویض

سدعلىوتعملخاصةوالسعودیةالعربیةللمكتباتجدیدةإضافةالدراسةھذهتعداإلبداعي،

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

األھمیة التطبیقیة:

السعودیةالعربیةالمملكةتشھدھاالتيوالتحدیاتوالتطوراتالتغیراتمنالدراسةأھمیةتنبع

بمستوىللنھوضوالسعيوالروتینالبیروقراطیةمواجھةعلىتؤكدوالتي2030رؤیةمع

وأنووسائلھطرقھبشتىاإلبداععملیةتتبنىأنالمنظماتجمیعوتلزمفیھاوالعاملینالمنظمة

تعزیزفي"التشاركیةالقیادة"أھمیةفبرزتوالمنافسة،التحدیاتلمواكبةھمتھاتستنھض
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العملبیئةفياالبداعتطبیقوُیحفزُیشجعالذيالمحوريلدورھانظراًللعاملیناإلبداعيالسلوك

الدراسةھذهوجاءتالرؤیة،ظلفيالحاليالوقتفيممكنةغیرالتقلیدیةالقیادةأصبحتحیث

لتبین دور القیادة التشاركیة في تعزیز السلوك اإلبداعي في مكاتب التعلیم بجدة.

ووزارةالخاصة،والقطاعاتالحكومیةالوزاراتجمیعفيالقیاداتالدراسةھذهتساعدوقد

التعلیم خاصة بأھمیة القیادة التشاركیة في تعزیز السلوك اإلبداعي لموظفیھا.

أھداف الدراسة:

تفویضالقرار،اتخاذفي(المشاركةبأبعادھاالتشاركیةالقیادةدورعلىالتعرفالرئیسي:الھدف

وجھةحسباإلبداعيالسلوكتعزیزفياإلنسانیة)العالقاتالتخطیط،فيالمشاركةالصالحیات،

نظر المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بجدة.

األھداف الفرعیة:

المشرفینوجھةمنبجدةالتعلیموزارةمكاتبفيالتشاركیةالقیادةممارسةواقعمعرفة-1

والمشرفات.

بجدةالتعلیموزارةمكاتبفيوالمشرفاتالمشرفینلدىاإلبداعيالسلوكمستوىمعرفة-2

من وجھة نظرھم.

القیادةبیناألفراداستجاباتمتوسطاتحولاإلحصائیةالداللةذاتالفروقعنالكشف-3

العمر،(الجنس،الدیموغرافیةللمتغیراتتعزىاإلبداعيالسلوكوتعزیزالتشاركیة

المؤھل العلمي، سنوات الخبرة)

نموذج ومتغیرات الدراسة:
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الصالحیات،تفویضالقرار،اتخاذفي(المشاركةبأبعادھاالتشاركیةالقیادةالمستقل:المتغیر

في)2020(شمالةأبودراسةعلىاالستنادتموقداإلنسانیة)،العالقاتالتخطیط،فيالمشاركة

لألبعادالسابقةالدراسةفيجردتمحیثالحالیة،الدراسةعلىالتشاركیةالقیادةأبعادتطبیق

األكثر تكراراً في الدراسات السابقة.

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

منھج الدراسة

یعتمدالذيالتحلیلي،الوصفيالمنھجعلىالباحثةتعتمدسوفالدراسةأھدافتحقیقأجلمن

یناسبوكونھلالستنتاجاتللوصولوتفسیرھاوتحلیلھاالواقعفيتوجدكماالظاھرةدراسةعلى

موضوع الدراسة ویحقق أھدافھا وٌیجیب على تساؤالتھا.

مصادر جمع المعلومات:

معلتتناسبتطویرھامعالسابقةالدراساتضوءفياستبانةتصمیمفيتتمثلاألولیة:لمصادرا

موضوعحولالالزمةالبیاناتلجمعالدراسةعینةعلىتوزیعھاثمالحالیةالدراسةأھداف

الدراسة.

واألبحاثوالمقاالت،والدوریاتالعالقة،ذاتوالمراجعالكتبفيتتمثلالتيالثانویة:المصادر

والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.

مجتمع الدراسة وعّینتھا

عددھموالبالغجدةبمحافظةالتعلیممكاتبومشرفاتمشرفینجمیعمنالدراسةمجتمعیتكون

إلكترونياستبیانعملسیتمحیثالشاملالمسحطریقعنالدراسةھذهتطبیقیتموسوف،400

ویتم توزیع الرابط على المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بجدة.

حدود الدراسة
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اتخاذفي(المشاركةبأبعادھاالتشاركیةالقیادةدراسةعلىالدراسةھذهاقتصرتالموضوعیة:

السلوكتعزیزفياإلنسانیة)العالقاتالتخطیط،فيالمشاركةالصالحیات،تفویضالقرار،

اإلبداعي.

محافظةفيالتعلیممكاتبومشرفاتمشرفيجمیععلىالدراسةھذهتطبیقیتمسوفالبشریة:

جدة.

المكانیة : سوف یتم تطبیق ھذه الدراسة في نطاق مكاتب التعلیم في محافظة جدة.

م.2021-2020بینمافترةفيالدراسةھذهتطبیقسیتم:الزمنیةالحدود

مصطلحات الدراسة

صنعفيلقائدھمالمرؤوسینمشاركةعلىالقائمةالحدیثةاألنماطأحد"التشاركیة:القیادة

الدائموالتواصللھم،الصالحیاتبعضوتفویضواحترامھم،ومشاورتھم،اإلداریة،القرارات

:2018هللا،(حرزالمؤسسة"اھدافتحقیقأجلمنإبداعیةقدراتمنلدیھمماوتوظیفمعھم،

14.(

ً القراراتخاذعملیةفيالتعلیممكاتبفيوالمشرفاتللمشرفینالمسؤولمشاركة:إجرائیا

تسودھابیئةفيوذلكالمختلفة،مھامھمفيالصالحیاتومنحھمالعملألھدافوالتخطیط

العالقات اإلنسانیة واالحترام.

أبعاد القیادة التشاركیة:

المتعلقةالقراراتواتخاذصنععملیةفيالعاملینبإشراكالقائدیقوم:"القراراتخاذفيالمشاركة

یضمنمماالقراراتخاذقبلمعھمومناقشتھاواقتراحاتھمبآرائھمواالخذومناقشتھمبالمنظمة،
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اجرائیاً:).mokoenaK2012العمل"(فيالدیموقراطیةمبدأویحققبتنفیذھاالعاملینالتزام

باقتراحاتھمواالخذعملھمفيالمتعلقةالقراراتاتخاذعملیةفيوالمشرفاتالمشرفینمشاركة

.وآرائھم

المرؤوسإلىالرئیسمنالسلطةمنجزءبنقلاالختیاريالسماحعملیةالصالحیات:"تفویض

ویمارسرئیسھبھایكلفھالتيالواجباتبأداءیلتزمفإنھالتفویضھذااآلخریقبلوعندما

).2009(الصیرفي،أعمال"منبھقامعمارئیسھأماممسؤوالویصبحأداؤھاالالزمالصالحیات

والمشرفات إلنجاز المھام الموّكلة إلیھم.إعطاء بعض من الُسلطة والمسؤولیة للمشرفینإجرائیاً:

یستخدمكیفوتحدیدالقراراتوصنعاألھدافتحدیدفيلمشاركةاالتخطیط:فيالمشاركة

منمسارأفضللتحدیدالمستقبلیةالعملمساراتورسمفّعالةبطریقةالمواردالموظفون

).2017:149والعنزي(العطويمسبقاًالمحددةاألھدافلتحقیقاإلجراءات

التعلیممكاتبفياألعماللسیرالتخطیطعملیةفيوالمشرفاتالمشرفینمشاركةإجرائیاً:

.واختیار اإلجراءات األنسب للعمل

الفضائلعلىالقائمةالطیبةالمعاملةیشملالذيالحسناإلنساني"التعامل:اإلنسانیةالعالقات

جوفيوالتآلفوالتعاطفالمحبةوتنشروالتالحمالترابطتعكسالتيوالقیماألخالقومكارم

(السواحاألداء"وحسناإلنتاجیةعلىویشجعوالراحةالطمأنینةعلىویبعثوالودالوئامیسوده

2008:10(

بینالعملبیئةفيالعامالتعامالتوجوالمعنویةالروحترفعالتيغیرالرسمیةالعالقاتإجرائیاً:

المشرفین والمشرفات والقیادة.

العملموقعفيجماعةأوأفرادیمارسھالذيالممیزالتصرفاوالسلوكھو"اإلبداعي:السلوك

فياإلبداعیسبقسلوكأنھإذجدیدة،سلعأوخدماتأونتائجعنھینجمأنبالضرورةولیس

فيمرةألولالفردیمارسھعندماذاتھحدفيإبداعیاًالسلوكھذایكونوقدالنھائیةصیغتھ

).2006:100(السالم،"المؤسسة
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إجرائیاً:

المشكالتحلمنتمّكنھموالتيوالمشرفاتالمشرفونیملكھاالتيوالخصائصالسماتخلیطھو

وإتمام مھام أعمالھم بطریقة فّعالة.

اإلطار النظري للدراسة:

القیادة التشاركیة:

نظرة اإلسالم للقیادة التشاركیة:

قیادةوأسلوباإلسالمفيالشورىنظامھوالتاریخفيالتشاركیةالقیادةصورأروعمنلعل

)www.alukah.netااللوكة،شبكة(موقعوالسالم.الصالةعلیھالنبي

األساسیةالصفاتمنبمجموعةمقرونًةالقرآنذكرھاالمؤمنین،صفاتمن صفٌةفالشورى

ِِعْنَدَوَما﴿الشورى:سورةوھيالمكیة،السورإحدىفيوذلكللمؤمنین، لِلَِّذیَنَوأَْبَقىَخْیٌرهللاَّ

ِھْمَوَعَلىآَمُنوا لُوَن ﴾َربِّ ِھْماْسَتَجاُبوا﴿ َوالَِّذیَنقولھ:إلى36الشورى:َیَتَوكَّ َالَةَوأََقاُموالَِربِّ الصَّ

اَبْیَنُھْمُشوَرىَوأَْمُرُھْم 38الشورى:ُیْنِفقُوَن ﴾َرَزْقَناُھْمَوِممَّ

مفھوم القیادة التشاركیة:

فیھللقیادة،حدیثاًمدخالًباعتبارهعدیدةبتعریفاتالتشاركیةالقیادةوالُكتابالباحثونعرف

مناالستفادةیحققفیماوغیرھاالقراراتاتخاذفيالعاملینومشاركةللصالحیاتتفویض

القیادةتعریفاتمنمجموعةالباحثةتستعرضعملھم،مجاالتفيالعاملینوقدراتخبرات

التشاركیة التي ُذكرت في االدبیات:

لقائدھمالمرؤوسینمشاركةعلىالقائمةالحدیثةاألنماطأحدبأنھا)2018:14،هللا(حرزعرفھا

لھم،الصالحیاتبعضوتفویضواحترامھم،ومشاورتھم،اإلداریة،القراراتصنعفي

والتواصل الدائم معھم، وتوظیف ما لدیھم من قدرات إبداعیة من أجل تحقیق أھداف المؤسسة.
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صنعفيالمرؤوسینبمشاركةفیھایقومالقیادةأنماطمنحدیثنمطبأنھا)2015:25(الرنتسي،

سلطاتھبعضتفویضعلىالقائدویعتمدآرائھموشخصیاتھمواحترامومشاورتھمالقرارات

المؤسسةأھدافیحققالذياألمر،لھمالممنوحةالمسؤولیاتمعیتناسببمامعھللعاملین

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

األسالیببینأھمیةاألكثراإلدارياألسلوباإلدارة،فيالتشاركیةأنبقولھالحدیثةالقیادةأنماط

العملیةفيأساسیاعامالالفردوأصبحسلبیاتھابتالفيمنھااالستفادةاستطاعألنھاألخرى،

اإلداریة وأن على اإلدارات الحدیثة استخدام ھذا األسلوب بفن وذكاء.

القیادةتبقىأنھإالالقیادیةاألنماطمنالعدیدوجودمنالرغمعلى)5،ص2008الحریري(واكد

العاملینإنسانیةیحترمكونھأھمھامنأسبابلعدةاإلطالقعلىالقیادةأنماطأفضلالتشاركیة

أھدافتحقیقعلىیحرصفكلھممرؤوسینورئیسبینیفرقوالالثقةنفوسھمفيویغرس

اإلنتاجیةمنالمزیدفيیساعدوھذاالتخطیطفيیشتركونكمااإلنجازفيویشتركونالمؤسسة

والجودة العالیة.

بشكلالمتاحةالموارداستغاللھافيتكمنالتشاركیةالقیادةأھمیةأنالباحثةتؤكدسبقماعلى

أيألناإلبداعیة،المقترحاتُیحفزالذياألمر،وتمكینھمالعاملینجھودبتنسیقوتقومأمثل

بدالًالتعاونيالجماعيالعملٌیعززفذلكللعمل،الجدیدةوالمقترحاتالحلولتقدیمیمكنھموظف

فاعلیة،أكثربطرقالتنظیمأھدافوتحقیقالعملإثراءإلىیؤديوھذاالقراراتاحتكارمن

ویساعد أیضا نمط القیادة التشاركیة على اكتشاف القادة الجدد في المنظمات.
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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

تحسینإلىیؤديممابمقترحاتھمواإلسھامآرائھمعنللتعبیرالمجالللمرؤوسینتتیح-2

العالقة بین اإلدارة والمرؤوسین ویرفع من روحھم المعنویة.

تحسینعلىتساعدالمشاركةألنوذلكالقرار،اتخاذعملیةترشیدإلىتؤديالمشاركة-3

العقباتمنوتخففالقرارمعارضةتمنعالمشاركةأنعنفضالًالبدائلاختیارنوعیة

).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

فيلمساعدھمالفریق.بروحالعملعلىالعاملینتحفیزللمرؤوسین،المعنویةالروحرفع-4

تطویر مھاراتھم.

تشجیع العاملین على المبادرة ودعم روح اإلبداع لدیھم.-5

اإلبداعروحیدعمیتلقاهالذيوالدعمومرؤوسیھالقائدبیناالتصاالتووضوحسھولة-6

لدیھم.
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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

تجاهوالریبةبالخوفالمدیرونیشعراألحیانمنكثیروفيوالمسؤولیة،بالسلطةلالحتفاظ

یشكلانالممكنمنبأناعتقادھمفيألنللعاملینوالمسؤولیاتالصالحیاتتفویضإلىالدعوة

فيومشاركتھمالعاملینفعالیةعلىسلباًینعكسشكبالھذاالوظیفیة،مراكزھمعلىخطر

اإلدارة.

أنفیرونالطموحفيقصورلدیھمالعاملیننصادفماكثیراًالموظفین:فيتكمن-معیقات3

معكانولوجدیدةمسؤولیاتإعطائھموأنإاللیسبھالمكلفینالعملمجردالمؤسسةفيدورھم

بعض الصالحیات عبئا إضافیا علیھم.

السلوك اإلبداعي:

بالضرورةولیسالعملموقعفيجماعةأوأفرادیمارسھالذيالممیزالتصرفأوالسلوك"ھو

وقدالنھائیةصیغتھفياإلبداعیسبقسلوكأنھإذجدیدة،سلعأوخدماتأونتائجعنھینجمأن

:2006المؤسسة"(السالم،فيمرةألولالفردیمارسھعندماذاتھحدفيإبداعیاًالسلوكھذایكون

100.(

عنھینتجأنبالضرورةلیسوبالتالياإلبداع،یسبقالذيالفعل)"2012:6(الشواورة،وعرفھ

منظمةكلفيوالمرغوبالسائداالتجاهیمثلأنینبغيإنمامبتكرة،أوجدیدةخدماتأونتائج
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الظرفأوللموقفالفردإدراكلحظةمنیبدأالفعلھذافإنوبالطبعوالنمو،للبقاءتسعىأعمال

المتاحةوالبدائلالحلولوتقییمحولھالمعلوماتوجمعبھاالھتماممباشرةثمومناإلبداع،موضع

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

أھمیة إدارة وتطویر اإلبداع:

حسناًشیئاًولیسوالحیویة،األھمیةبالغمنافسةعاملأنھاعلىاإلبداعإدارةإلىالكثیرونینظر

توليماوبقدربھدره،السماحوعدموتطویرهتعزیزهینبغيمھمقیمموردفاإلبداعفقط.

وازدھارھا،بقائھاعلىبالغتأثیرلذلكسیكونمابقدراإلبداعإلدارةوعنایتھااھتمامھاالمنظمات

وثورةالشدیدة،والمنافسةالعولمة،ظاھرةمثلوكبیرةجدیدةتحدیاتستواجھفالمنظمات

غیرالتحدیاتمنوغیرھاالجنسیاتمتعددةبشریةقوىمعوالتعاملالمعلومات،

).2019المعروفة(حریم،

فروعھابجمیعمتمثلةالتعلیملوزارةاإلبداعيالسلوكاستخدامدورأھمیةالباحثةوتلفت

سیروعّطلالعالماجتاحالذي)19كوفید-كورونا(فایروسمعالتعاملإدارةفيومنسوبیھا

التعلیمنطاقمنالتحولعلىوالُمتقنةالسریعةالوزارةقدرةفجاءتالدراسیة،الحركة

المستویاتلكافةُبعدعنتعلیمبرامجتدشینتمفقد،االفتراضيالتعلیمنطاقإلىالحضوري

علىتحافظالوزارةیجعلمماونجاح،وانتظامسالسةبكلتسیرالتعلیمیةالعملیةجعلوالدراسیة

المشرفینومنھممنسوبیھالدىاإلبداعيالسلوكتحفیزباستمراریةالنجاحمنالمستوىھذا

والمشرفات التربویین، لتبقى دائما قادرة على التعامل مع كافة الظروف.

متطلبات السلوك اإلبداعي:

فيتتمثلالتياإلبداعيالسلوكمتطلباتمراعاةیجبالمنظماتداخلاإلبداعلتنمیة

):2010(العمیان،
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اآلخروالرأيبالرأيواإلیمانإلیھا،واالستماعاألفكارطرحعلىالعاملینتشجیع-1

واالعتراف بمساھمات اآلخرین في اإلنجاز.

النقاشوإتاحةاألفرادبینوالمعلوماتالخبراتبتبادلیسمحالذيالفعالاالتصالإتاحة-2

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:

كالقوانینالفردمنھیعملالذيالتنظیمعنالناتجةالمعوقاتھيالتنظیمیة:المعوقات-1

وفلسفةالتنظیميوالھیكلواإلجراءاتواألھداففالسیاساتالمؤسسیة،واألنظمة

)2019(حریم،المستخدمةاالتصالنظموالقیادة،السلطةنمطالمدیرین،

البیئةبتأثیرتنتجوالتينفسھبالشخصتتعلقمعیقاتوھيالشخصیة:فردیة/معیقات-2

بالنفس،الثقةوعدمالشخصیةضعفمنھا:طفولتھمنذالفردمعتنشأقدوالتيالمحیطة

واالستعجالالمفرطوالحماسالتأنيعدمالواقع،لمجاراةوالمیلاالبتكارمنالخوف

).2002بالنتائج(حمود،

لألفراد،اإلبداعيالنشاطمنوتحدالطبیعة،فيالموجودةالمعوقاتوھي:بیئیةمعوقات-3

أفكارھمیقدرالمتسلطرئیسوجودالزمالء،تأییدعدمالمكتظة،البیئةكالضجیج،

).2002للعمل(السرور،الالزمةالمواردقلةاإلبداعیة،

الدراسات السابقة:
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دراسةالعاملین.أداءتحسینفيالتشاركیةالقیادةدوربعنوان")؛2019(معمريدراسة▪

میدانیة بمستشفى الصداقة الجزائري الكوبي بوالیة الجفلة"

اتخاذالسلطة،(تفویضبأبعادھاالتشاركیةالقیادةدورعلىالتعرفإلىالدراسةھذهھدفت

التحلیلي،الوصفيالمنھجاتباعوتم،العاملینأداءتحسینفياإلنسانیة)العالقاتالقرارات،

لجمیعالدراسةومجتمعوتكونالبیانات،لجمعكأدواتوالمقابلةاالستبانةالباحثواستخدم

)220(عددھموالبالغالجزائر،فيالجفلةبوالیةالعیونلطبالصداقةمستشفىفيالعاملین

إلیھاتوصلتالتيالنتائجأھمومنالدراسة،لمجتمعالشاملالحصرأسلوباستخداموتمعامالً،

وجودوعدمالعاملین،أداءتحسینفيالتشاركیةالقیادةلممارسةإیجابیةعالقةوجودالدراسة

الخدمة،سنواتالجنس،لمتغیرتعزىالتشاركیةالقیادةلدورالدراسةعینةاستجاباتفيفروق

المؤھل العلمي.

شرورةمحافظةفيالعامالتعلیمقادةممارسةدرجة"بعنوان)؛2020(العجميدراسة▪

للقیادة التشاركیة وعالقتھا بدافعیة اإلنجاز للمعلمین"

للقیادةشرورةمحافظةفيالعامالتعلیممدارسقادةممارسةدرجةتحدیدإلىالدراسةھدفت

ممارسةدرجةبینارتباطیةعالقةھناككانإذافیماوبیاناإلنجازبدافعیةوعالقتھاالتشاركیة

الباحثاستخدمالدراسةأھدافولتحقیقللمعلمین.اإلنجازدافعیةومستوىالتشاركیةالقیادة

ً)162(بلغتالعینةالبیانات،لجمعاستبانةتصمیموتمالتحلیليالوصفيالمنھج ومعلمة،معلما

ً)78(منھم ویوجدأنإلىالنتائجوتوصلتعشوائیة،بطریقةاختیارھمتممعلمة)84و(معلما

عالقة ارتباطیة بین درجة ممارسة القیادة التشاركیة وبین الدافعیة لإلنجاز لدى المعلمین.

اإلبداعيالسلوكفيوتأثیرھاالعملحیاةجودةبعنوان:")؛2019(النجاردراسة▪

دراسةوالضیافة.للسیاحةالعربیةالجامعاتاتحادمجلةالمصریة:الفنادقفيللعاملین

میدانیة"
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الدراسةإجراءتمللعاملیناإلبداعيالسلوكفيالعملحیاةجودةأثرقیاسإلىالدراسةتھدف

بفنادقالعاملینمنعشوائیةعینةوكانتعامل)500(علىتوزیعھاتماستبانةباستخدامالمیدانیة

إحصائیاعلیھاالمتحصلالبیاناتتحلیلوتمالتفسیريالتحلیليالمنھجاستخدامتمنجوم.الخمس

إدارةأنیقرونالعینةأفرادأنالدراسةالیھاتوصلتالتيالنتائجأھماإلحصائیةالبرامجباستخدام

عدالةبتوفیرااللتزامخاللمنالعملحیاةجودةمفھوملتطبیقتسعىزالتماالمصریةالفنادق

ألبعادمصرفيالفنادقتطبیقدرجةوكانت،آمنةوجعلھاالعملظروفوتحسیناألجوروكفایة

السلوكلتعزیزتسعىزالتماالفنادقإدارةبأنالعینةأفرادأقرومتوسطة،االبداعيالسلوك

اإلبداعيالسلوكفيالعملحیاةلجودةمعنويإیجابيتأثیروجودالدراسةاثبتتأخیراًاإلبداعي

للعاملین.

ھذهاعتمدتفقدلتحقیقھا،تسعىالتيواألھدافالدراسةطبیعةعلىبناًءوادواتھا:الدراسةمنھج

وجمعمعینةأحداثأوظواھر"وصفبأنھیعرفوالذيالتحلیلي،الوصفيالمنھجعلىالدراسة

توجدكماحالتھاوتقریربھاالخاصةالظروفووصفعنھا،والمالحظاتوالمعلوماتالحقائق

القیادةدورلواقعوصفاًالدراسةھذهتقدموبذلك)،2016:123(شرارة،الواقع"فيعلیھ

التعلیممكاتبفيوالمشرفاتالمشرفیننظروجھةمناإلبداعيالسلوكتعزیزفيالتشاركیة

بمحافظة جدة.

التعلیممكاتبفيوالمشرفاتالمشرفینجمیعمنالدراسةھذهمجتمعیتكونالدراسة:مجتمع

)400(عددھموالبالغم،2021ھـ/1443عامفيالمیدانیةالدراسةفترةخاللجدة،بمحافظة

الباحثةقامتوقدلدیھم،التربوياإلشرافإدارةمنالمعطاةالبیاناتعلىبناًءاومشرفة؛مشرف

مفرداتعلىإلكترونیاًاالستبانةُوِزعتحیثحجمھ؛لصغرالدراسة؛لمجتمعشاملمسحبعمل

رداً.)236(الردودعددوبلغالمجتمع،

اإللكترونیة،االستبانةطریقعنالدراسةمجتمعمنالبیاناتجمعإلىالباحثةلجأتالدراسة:اداة

إلىالرجوعخاللمنعباراتھاإعدادتمحیثالدراسة؛أھدافلتحقیقخصیصاًُصممتالتي

الدراسات السابقة ذات الصلة، وتم توزیعھا على المجتمع؛ للحصول على البیانات الالزمة.
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وھي:رئیسیة،أجزاء3علىالنھائیةصورتھافيالدراسةاستبانةاشملت

(الجنس،وھي:الدراسة،لعینةالدیموغرافیةالمتغیراتعلىیحتوياألول:الجزء▪

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 موافقمحایدموافقموافق بشدةالفئة
غیر موافق

بشدة

54321الدرجة

الخماسيلیكرتمقیاسدرجات)1(جدول
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)2013وآخرون،(القحطانيكتابعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:

أسالیب المعالجة اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات:

للعلوماإلحصائیةالحزمةبرنامج(االستبانة)الدراسةأداةوتحلیلتفریغفيالباحثةاستخدمت

Statistical(االجتماعیة Package for the Social Science -SPSS- V22عنلإلجابة)؛

تساؤالت الدراسة وتحقیق أھدافھا؛ وفقاً للمعالجات اإلحصائیة التالیة:

طریقةباستخداموذلكالدراسة،أداةثباتمعامللتحدید)؛Reliability(الثباتمعامل.1

Cronbach’s(كرونباخألفامعامل Alpha.(

Pearson(بیرسوناالرتباطمعامل.2 Correlationالمحتوىصدقمنللتحقق)؛

والسلوكالتشاركیةالقیادةبینالعالقةودراسةوأبعادھا،الدراسةألداةوالداخلي)(البنائي

االبداعي.

والنسبFrequencies((كالتكراراتالدیموغرافیة،للمتغیراتالوصفیةاإلحصاءات.3

المؤھلالعمر،الجنس،حسبالدراسةمجتمعلوصف)؛Percentages(المئویة

العلمي، سنوات الخبرة.

Mean((الحسابيكالمتوسطالدراسة،وأبعادلمتغیراتالوصفیةاإلحصاءات.4

Standard(المعیاريواالنحراف Deviationالمجتمع،ألفرادالسائدالرأيلمعرفة)؛

درجةحسبالعباراتوترتیباالستبانة،عباراتمتوسطاتعناإلجاباتتشّتتوقیاس

األھمیة.

Independent(المستقلةللعینات"ت"اختبار.5 Sample T. Testعنللكشف)؛

الفروق في استجابات أفراد المجتمع حول متغیرات الدراسة تبعاً لمتغیر الجنس.
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One("أنوفا"األحاديالتبایناختبار.6 Way A novaاستجاباتالفروقعنللكشف)؛

الخبرة)سنواتالعلمي،المؤھل(العمر،الدیموغرافیةللمتغیراتتبعاًالمجتمعأفراد

والتي تحتوي على أكثر من فئتین مستقلة.

Post("شیفیھ"البعدیةالمقارناتاختبار.7 Hoc Comparisons- Scheffe Test؛(

للكشف عن مصادر الفروق ذات الداللة اإلحصائیة تبعاً للبیانات الدیموغرافیة.

متغیرات وأبعاد الدراسة
عدد

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:

-0,856(بینماتراوحتمرتفعة،الدراسةمتغیراتثباتمعاملقیمأنالسابقالجدولُیظھر

الواحدمنوقریبةكبیرةوھي)،0,953(الكليالدراسةثباتمعاملقیمةوبلغت)،0,965

التطبیقفيعلیھااالعتمادویمكنوعالي،تامبثباتتتمتعاالستبانةأنعلىمؤشروھذاالصحیح،

المیداني.

صدق أداة الدراسة، و معرفة العالقة بین متغیراتھا:
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: الصدق الظاھري:أوالً

ذويمنمحكمین)4(علىعرضھاخاللمنالدراسة؛ھذهألداةالظاھريالصدقمنالتحققتم

الخبرة، وقد تم األخذ بآرائھم ومقترحاتھم.

: صدق المحتوى:ثانیاً

منالدراسة؛ألداةوالداخليالبنائياالتساقصدقبحسابوذلكالمحتوى،صدقمنالتحققتم

Pearson(بیرسوناالرتباطمعاملحسابخالل Correlation(ُبعدكلبینالعالقةلقیاس

بینالعالقةقیاسوكذلكالبنائي،االتساقبصدقیعرفماھوالدراسةألداةالكلیةوالدرجة

داللةمستوىعندالداخلي،االتساقبصدقیعرفوالذيإلیھتنتميالذيوالبعدالعبارات

)0.05≤α.(

العالقة

المشاركة

في اتخاذ

القرار

تفویض

الصالحیات

المشاركة

في التخطیط

العالقات

االنسانیة
السلوك

االبداعي

المشاركة في

1اتخاذ القرار

1

1

1

1

تفویض

الصالحیات

**0,79

6

المشاركة في

التخطیط

**0,84

6

**0,83

7

العالقات

االنسانیة

**0,70

5

**0,74

6

**0,74

8

السلوك

االبداعي

**0,51

6

**0,55

5

**0,60

1
**0,556

الدرجة الكلیة
**0,86

1

**0,87

5

**0,90

9
**0,832

**0,82

4

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

والسلوكالتشاركیةالقیادةأبعادبینوقویةطردیةإیجابیةعالقةوجودالسابقالجدولیظھر

قیمتراوحتفقدالدراسة،بھدفعالقةلھُبعدكلمحتوىوأنلألداة،الكلیةالدرجةمعاالبداعي

وھذا)،α≥0.05(داللةمستوىعنداحصائیاًدالةوھي)،0,909و0,824(بیناالرتباطمعامل

یؤكد على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من صدق المحتوى.

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

الدراسةلمجتمعالدیموغرافیةالمتغیراتخصائص)4(جدول

)SPSS(برنامجمخرجاتعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:
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التحلیل والمناقشة:

79,7(قدرھابنسبةالذكورفئةمنھمالدراسةمجتمعأفرادمعظمأنالجنس:متغیر

لضعفالمنخفضةاإلناثنسبةوتعود%)،20,3(بلغتالتياإلناثبنسبةمقارنًة%)،

المشرفینأعدادفيالتقریبيالتساويمنالرغمعلىالدراسة،ألداةاستجابتھن

والمشرفات التربویین، على حد علم الباحثة.

سنة)50منألقل40(منفئةمنالدراسةمجتمعأفرادنصفمنأكثرأنالعمر:متغیر▪

األقلالفئةوھي%)0,4(سنة)30من(أقلفئةنسبةبلغتبینما%)،53(بلغتبنسبة

الكافیةالخبرةتوفرفيیةتربوي/ةكمشرف/العمللمتطلباتذلكویعودتكراراً؛

للمشرف /ة والعمل لعدة سنوات كمعلم /ة في مجال تخصصھ.

فيالبكالوریوس،درجةیحملونالدراسةمجتمعمن%)46,2(أنالعلمي:المؤھلمتغیر▪

الحاملیننسبةارتفاعیكونوقدالدكتوراه،درجةیحملونمنھمفقط%)12,7(أنحین

وظائفعلىالتقدیمشروطأحدأنھافيالدراسةمجتمعأفرادفيالبكالوریوسلدرجة

اإلشراف التربوي، وتعتبر درجة البكالوریوس ھي الحد األدنى في المؤھالت العلمیة.

(منبینخبرتھمتراوحتمنالدراسةمجتمعمن%)89,4(أنالخبرة:سنواتمتغیر▪

سنوات)،5من(أقلخبرتھمتراوحتمنمنھم%)1,7(بلغبینمافأعلى)،سنة15

التربویة،اإلشرافیةالوظائفعلىللتقدیماستیفائھاالواجبللشروطذلكالباحثةوتعزو

التجارببمرورُتكتسبوالتيالتعلیم،فيالكافیةالخبرةلدیھالمتقدمیكونأنفي

الىمعلم/ةمنالوظیفيالسلمفيتدرجقدوالمشرفاتالمشرفینبعضأنكماوالسنوات،

ان یصل لمشرف/ة تربوي/ة، وھذا التدرج یكسب المشرف الكثیر من سنوات الخبرة.

مؤشر إجابات أفراد المجتمع ومقیاس الحكم علیھا:
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األوساطتقسیمعلىیقومالذياالحصائيالمعیاراستخدامتمفقدعبارةكلأھمیةدرجةولتحدید

خاللمنالخماسي،لیكرتمقیاسفيالفترةطولتحدیدتممستویات،ثالثإلىالحسابیة

1.33=3/)1-5(=الفئاتعدد/األدنى)الحد–األعلى(الحد=الفئةطولالتالیة:المعادلة

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:

منجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيالتشاركیةالقیادةممارسةواقعمااألول:الفرعيالتساؤل

وجھة نظر المشرفین والمشرفات؟

نظروجھةمنبجدةالتعلیممكاتبفيالقراراتخاذفيالمشاركةممارسةواقع)6(جدول

المشرفین والمشرفات:

العباراتت

المتو

سط

الحسا

بي

االنحراف

المعیاري

درجة

األھمیة
الرتبة

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

2
واضحةرؤیةضوءفيالقرارالمكتبمدیر/ةیتخذ

بالتشارك مع المشرفین/ات.
5متوسطة3,641,149

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

المتو

سط

الحسا

بي

االنحراف

المعیاري

درجة

األھمیة
الرتبة

4
المترتبةاالثارالمشرفین/اتمعالمكتبمدیر/ةیناقش

على اتخاذ القرار.
3مرتفعة3,761,045

5
المشكالتحّلفيالمشرفین/اتالمكتبمدیر/ةیشارك

التي تواجھھم.
1مرتفعة4,080,999

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

)SPSS(برنامجمخرجاتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:

ممارسةلواقعجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيالدراسةمجتمعإجاباتالسابقالجدولیوضح

مرتفعاًمستوًىحققتوالتيوالمشرفات،المشرفیننظروجھةمنالقراراتخاذفيالمشاركة

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

المشرفیننظروجھةمنبجدةالتعلیممكاتبفيالصالحیاتتفویضممارسةواقع)7(جدول

والمشرفات:

العباراتت
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجة

األھمیة
الرتبة

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

2
بالمھامالمشرفین/اتالتزامالمكتبمدیر/ةیتابع

المفوضة لھم.
1مرتفعة4,220,870

3
الالزمةبالمعلوماتالمشرفین/اتالمكتبمدیر/ةیزود

إلنجاز المھام المطلوبة.
2مرتفعة4,170,844

4
المشرفین/اتأعمالنتائجبتقییمالمكتبمدیر/ةیقوم

للتأكد من فعالیة التفویض.
3مرتفعة4,070,899

5
األعمالإلنجازتشاركیةبیئةالمكتبمدیر/ةیوفر

وبشكل مناسب.
5مرتفعة4,001,042

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

)SPSS(برنامجمخرجاتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:
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ممارسةلواقعجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيالدراسةمجتمعإجاباتالسابقالجدولیوضح

بمتوسطمرتفعاًمستوًىحققتوالتيوالمشرفات،المشرفیننظروجھةمنالصالحیاتتفویض

%).82(قدرهنسبيوبوزن)،4,10(قدرهحسابي

نظروجھةمنبجدةالتعلیممكاتبفيالتخطیطفيالمشاركةممارسةواقع)8جدول(

المشرفین والمشرفات:

العباراتت

المتو

سط

الحسا

بي

االنحراف

المعیاري

درجة

األھمیة
الرتبة

1
واضحةرؤیةبوضعالمشرفین/اتالمكتبمدیر/ةیشارك

لتطویر العمل.
3مرتفعة3,921,039

2
معبالتعاونالعملخطةالمكتبمدیر/ةیضع

المشرفین/ات.
5مرتفعة3,811,141

3
العملخطةبإعدادالمشرفین/اتالمكتبمدیر/ةیشارك

الالزمة.
4مرتفعة3,811,085

4
التطویریةالخططوضععلىالمكتبمدیر/ةیشجع

لإلدارات واالقسام.
2مرتفعة4,031,012

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

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

).SPSS(برنامجمخرجاتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:

ممارسةلواقعجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيالدراسةمجتمعإجاباتالسابقالجدولیوضح

مرتفعاًمستوًىحققتوالتيوالمشرفات،المشرفیننظروجھةمنالتخطیطفيالمشاركة

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

المشرفیننظروجھةمنبجدةالتعلیممكاتبفياالنسانیةالعالقاتممارسةواقع)9(جدول

والمشرفات:

2432



العباراتت

المتو

سط

الحسا

بي

االنحراف

المعیاري

درجة

األھمیة
الرتبة

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

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

3
الطارئةالظروفمعبإنسانیةالمكتبمدیر/ةیتعامل

للمشرفین/ ات.
1مرتفعة4,560,766

4
االجتماعيالتواصلعلىالمكتبمدیر/ةیحرص

واالحترام المتبادل بین المشرفین/ات.
2مرتفعة4,420,787

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

).SPSS(برنامجمخرجاتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:

ممارسةلواقعجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيالدراسةمجتمعإجاباتالسابقالجدولیوضح

بمتوسطمرتفعاًمستوًىحققتوالتيوالمشرفات،المشرفیننظروجھةمناالنسانیةالعالقات

%).88,2(قدرهنسبيوبوزن)،4,41(قدرهحسابي

مكاتبفيوالمشرفاتالمشرفینلدىاإلبداعيالسلوكمستوىماالثاني:الفرعيالتساؤل

التعلیم بمحافظة جدة من وجھة نظرھم؟

اإلبداعيالسلوكلمستوىالمعیاريواالنحرافالحسابيالمتوسط)10(جدول

العباراتت
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجة

األھمیة
الرتبة

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

2
عمليأثناءتواجھنيمعینةلمشكلةحلإیجادأحاول

بطریقة إبداعیة
6مرتفعة4,530,579

3
تطورأفكاراقتراحفياترددوالوالفشلالخوفاواجھ

عملي
13مرتفعة4,240,995

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

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجة

األھمیة
الرتبة

5
اتقانأجلمنمھاراتاكتسابفيكبیراًوقتاًابذل

عملي.
18مرتفعة4,011,025

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

7
معللتعاملعدیدةبدائلتطویرعلىالقدرةلدي

المشكالت.
8مرتفعة4,490,587

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

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

10
منواالستفادةنظريبوجھةاالخرینإقناعاحاول

أفكارھم.
10مرتفعة4,430,652

11
بالمشكالتالمتعلقةوالمعلوماتالبیاناتوأحللأجمع

قبل اتخاذ قرار بصددھا.
7مرتفعة4,500,587

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

13
سیرتعرقلاالخرینعلىاآلراءفرضسیاسةبأنأرى

العمل.
1مرتفعة4,670,584

14
تعلیماتمنخاطئھومارفضعلىالقدرةلدي

وإجراءات
17مرتفعة4,060,900

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

16
وباحتفاالتباستمرارالمبدعینالمكتبإدارةٌتكّرم

رسمیة
16مرتفعة4,081,030

17
علىوإشادةبفخرموظفیھمابداعاتالمكتبإدارةتذكر

الدوام.
12مرتفعة4,300,855

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:
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التعلیممكاتبفيوالمشرفاتالمشرفینلدىاإلبداعيالسلوكمستوىالسابقالجدولیوضح

)،4,35(قدرهحسابيبمتوسطمرتفعاًمستوًىحققوالذينظرھم،وجھةمنجدةبمحافظة

%).87(قدرهنسبيوبوزن

االفراداستجاباتمتوسطاتحولإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھلالثالث:الفرعيالتساؤل

المؤھلالعمر،(الجنس،الدیموغرافیةللمتغیراتتعزىاإلبداعيوالسلوكالتشاركیةالقیادةبین

العلمي، سنوات الخبرة)؟

Independent(المستقلةللعینات"ت"اختبارالباحثةاستخدمتالتساؤلھذاعلىلإلجابة

Sample T. Test0.05(معنویةمستوىعنداألفراداستجاباتفيالفروقعنللكشف)؛≤α(

ً One("أنوفا"األحاديالتبایناختباراستخدمتكماالجنس،لمتغیرتبعا Way A nova؛(

ً)α≥0.05(معنویةمستوىعنداألفراداستجاباتفيالفروقعنللكشف العمر،لمتغیرتبعا

المؤھل العلمي وسنوات الخبرة، وتظھر النتائج في الجداول التالیة:

Independent(المستقلةللعینات"ت"اختبارأوالً: Sample T. Testالفروقعنللكشف)؛

في استجابات األفراد تبعاً لمتغیر الجنس:

العددالجنس
المتوس

ط الحسابي

االنحرا

ف

المعیاري

TSig.
القرار

اإلحصائي

1884,170,4921,9ذكر

3

0,05

8

یوجدال

فروق 484,360,636أنثى

الجنسلمتغیرتبعاًاألفراداستجاباتفيالفروقعنللكشف"ت"اختبار)11جدول(

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

)،4,17(بلغاإلناثمتوسطوقیمة)،4,17(قیمةبلغالذكورمتوسطأنالسابقالجدولیوضح

≥0.05(منأكبروھي)0,058(داللةبمستوى)،1,93(بمقدار)T(اختبارنتیجةجاءتكما

2435



α،(التشاركیةالقیادةبیناالفراداستجاباتفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالوبالتالي

والسلوك اإلبداعي تبعاً لمتغیر الجنس.

المؤھلالعمر،لمتغیرتبعاًاألفراداستجاباتفيالفروقعنللكشف"أنوفا"اختبار)12جدول(

العلمي وسنوات الخبرة

المتغیرات

الدیموغرافیة
مصدر التباین

مجموع

المربعات

D

F

متوس

ط

المربعات

FSig.
القرار

اإلحصائي

العمر

بین

المجموعات
2,0613

0,68

7

2,

504

0,0

60
ال یوجد فروق

داخل

المجموعات

63,67

0

2

32

0,27

4

التباین الكلي
65,73

2

2

35
-

المؤھل

العلمي

بین

المجموعات
3,1502

1,57

8

5,

875

0,0

03
یوجد فروق

داخل

المجموعات

62,57

1

2

33

0,26

9

65,73التباین الكلي
2

35
-

سنوات

الخبرة

بین

المجموعات
0,3613

0,12

0

0,

427

0,7

34
ال یوجد فروق

داخل

المجموعات

65,37

1

2

32

0,28

2

التباین الكلي
65,73

2

2

35

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

على)0,427و()2,504(بلغتالخبرةوسنواتللعمر)F(قیمةأنالسابقالجدولیوضح

دالةغیرقیموھيالتوالي،على)0,734و()0,060(قدرھاإحصائیةوبدالالتالتوالي،
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استجاباتفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالوبالتالي)،α≥0.05(منأكبركونھااحصائیة

لمتغیر العمر وسنوات الخبرة.تبعاًاألفراد بین القیادة التشاركیة والسلوك اإلبداعي

لدىاإلبداعيوالسلوكالتشاركیةالقیادةبیناألفراداستجاباتفيالفروقمصادرعنوللكشف

استخدمتفقدالعلمي،المؤھللمتغیرتبعاًجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيوالمشرفاتالمشرفین

Post("شیفیھ"البعدیةالمقارناتاختبارالباحثة Hoc Comparisons- Scheffe Test؛(

وتتضح مصادر الفروق في الجدول التالي:

لمتغیرتبعاًاألفراداستجاباتفيالفروقمصادرعنللكشف"شیفیھ"اختبار)13(جدول

المؤھل العلمي

المؤھل

العلمي

دكتوراهماجستیربكالوریوس

فرق

المتوسطات
Sig.

فرق

المتوسطات
Sig.

فرق

المتوسطات
Sig.

0,2370,086-0,2300,007-*--بكالوریوس

0.0070,998---0,2300,007*ماجستیر

--0,2370,0860,0070,998دكتوراه

إحصائیاًدالاالرتباط**)SPSS(برنامجمخرجاتعلىباالعتمادالباحثةإعدادمنالمصدر:

)α≥0.05(مستوىعند

والسلوكالتشاركیةالقیادةبیناألفراداستجاباتفيالفروقمصادرعنالسابقالجدولیكشف

العلميالمؤھللمتغیرتبعاًجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيوالمشرفاتالمشرفینلدىاإلبداعي

ھذهأنالباحثةوترى(بكالوریوس)،فئةلصالحوذلكو(ماجستیر)،(بكالوریوس)فئتيبین

النتیجة قد تعود كون ھذه الفئة ھي األكثر عدداً في مكاتب التعلیم.

إجابة وتحلیل ومناقشة نتیجة تساؤل الدراسة الرئیسي:

2437



القرار،اتخاذفي(المشاركةبأبعادھاالتشاركیةللقیادةدوریوجدھلالرئیسي:الدراسةتساؤل

مناإلبداعيالسلوكتعزیزفياإلنسانیة)العالقاتالتخطیط،فيالمشاركةالصالحیات،تفویض

وجھة نظر المشرفین والمشرفات في مكاتب التعلیم بمحافظة جدة؟

اإلبداعيالسلوكتعزیزفيالتشاركیةللقیادةدوروجودعنللكشف"أنوفا"اختبار)14(جدول

.DFFSigالمتغیرات
القرار

اإلحصائي

السلوكعلىالتشاركیةالقیادة

اإلبداعي

116

یوجد دور2,6200,000 119

235

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

وھي)،0,000(إحصائیةوبداللة)،2,620(بلغتللمتغیرات)F(قیمةأنالسابقالجدولیوضح

تعزیزفيالتشاركیةللقیادةدوریوجدوبالتالي)،α≥0.05(منأقلكونھااحصائیةدالةقیمة

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

نتائج الدراسة:

النتائج المتعلقة بالمتغیرات الدیموغرافیة:أوالً:

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

بلغتبنسبةسنة)50منألقل40(منفئةمنالدراسةمجتمعأفرادنصفمنأكثرأن.2

%).0,4(سنة)30من(أقلفئةوھياألقلالفئةنسبةبلغتبینما%)،53(

فقط%)12,7(أنحینفيالبكالوریوس،درجةیحملونالدراسةمجتمعمن%)46,2(أن.3

منھم یحملون درجة الدكتوراه.

فأعلى)،سنة15(منبینخبرتھمتراوحتمن%)89,4(بنسبةالدراسةمجتمعمعظمأن.4

سنوات).5من(أقلخبرتھمتراوحتمنمنھم%)1,7(بلغبینما
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النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة:ثانیاً:

نظروجھةمنجدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيالتشاركیةالقیادةممارسةواقعأن.1

قدرهنسبيوبوزن)،4,07(قدرهحسابيبمتوسطمرتفعاً،كانوالمشرفاتالمشرفین

)81,4.(%

جدةبمحافظةالتعلیممكاتبفيوالمشرفاتالمشرفینلدىاإلبداعيالسلوكمستوىأن.2

%).87(قدرهنسبيوبوزن)،4,35(قدرهحسابيبمتوسطمرتفعاً،كان

التشاركیةالقیادةبیناألفراداستجاباتمتوسطاتحولإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.3

والسلوك اإلبداعي تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة (الجنس ، العمر، سنوات الخبرة).

التوصیات:

الدراسة،إلیھاتوصلتالتيالتوصیاتمنبعدٍدجدةبمحافظةالتعلیممكاتبالباحثةتوصي

وتتمثل في التالي:

منلھلماجدة؛بمحافظةالتعلیممكاتبفيالتشاركیةالقیادةممارسةتبنيفيالمتابعة.1

الدور الكبیر واإلیجابي في تحقیق األھداف والرؤى المحددة.

الخطط،ووضعالقراراتاتخاذفيوالمشرفاتالمشرفینمشاركةممارسةفياالستمرار.2

واطالعھمالمتخذ،القرارطبیعةمعیتناسببماالذھنيللعصفولجانعملفرقوتشكل

على كل ما ھو جدید من وزارة التعلیم.

قیاديكصفوإعدادھممسؤولیاتھممعیتناسببماوالمشرفاتالمشرفینبتمكیناالرتقاء.3

ثاني؛ نظراً لخبرتھم الطویلة، وعدم االكتفاء بتفویض الصالحیات إلیھم.

علىمرتالتيالمشكالتوحلولوالتجاربالخبراتوحفظلتسجیلنظاماستحداث.4

مكاتب التعلیم؛ لالستفادة منھا مستقبالً في تجارب الحقة.
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وتنوعوتحفیزھمالثقةمنحھمخاللمنوالمشرفات؛المشرفینلدىاإلبداعيالسلوكدعم.5

أسالیب مكافأتھم على تمیزھم في العمل بما یتناسب مع الجھد المبذول.

المراجع:

حالةدراسةالفلسطینیة.بالجامعاتاإلداريالتمكینتحقیقفيالتشاركیةالقیادةدور).2020(سھامشمالة،أبو

رسالة ماجستیر،غزة: جامعة األقصى
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