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Abstract
The present study aims to identify the degree of participative leadership practice, administrative
creativity level, as well as their correlation among the principals of public education schools in Najran
from the teachers' perspective. It designed and applied two questionnaires to evaluate the participative
leadership and administrative creativity to a randomly selected sample of (226) teachers; (114) males
and (112) females. Results revealed that the degree of participative leadership practice among the
principals of public education schools in Najran was high. There were no statistically significant
differences in the degree of participative leadership practice among the leaders of public education
schools in Najran due to gender, academic qualification, and teaching experience. The administrative
creativity level of public education school principals in Najran was high. There were no statistically
significant differences in the degree of administrative creativity among the principals of public
education schools in Najran due to gender, academic qualification, and teaching experience. There was
a statistically significant correlation between the participative leadership practice and administrative
creativity level among the principals of public education schools in Najran.
Keywords: Participative leadership, administrative creativity, principals, Najran
الملخص
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى تحديــد درجــة ممارســة قــادة مــدارس التعلــيم العــام فــي منطقــة نج ـران للقيــادة التشــاركية ومســتوى اإلبــداع
 وبيــان مــا إذا كــان هنــاك عالقــة ارتباطيـة بــين درجــة ممارســة القيــادة التشــاركية ومســتوى اإلبــداع،اإلداري لــديهم مــن وجــه نظــر المعلمــين
 األولى لقياس القيادة التشاركية والثانية لقياس مسـتوى اإلبـداع: فقد تم تصميم استبانتين لجمع البيانات، ولتحقيق أهداف الدراسة،اإلداري
، تـم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية البسـيطة،) معلمـة112( ،ً) معلمـا114( مـنهم،) معلمـاً ومعلمـة226(  طبقت على عينة بلغـت،اإلداري

 وكشـفت أيضـا،وتوصلت الدراسة فـي نتائجهـا إلـى أن درجـة ممارسـة قـادة مـدارس التعلـيم العـام للقيـادة التشـاركية فـي منطقـة نجـران كبيـرة
: عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة ممارسة قادة مدارس التعلـيم العـام فـي منطقـة نجـران للقيـادة التشـاركية تعـزى للمتغيـرات اآلتيـة

 وعـدم، وأن مسـتوى اإلبـداع اإلداري لـدى قـادة مـدارس التعلـيم العـام فـي منطقـة نجـران كبيـر،) الخبـرة التدريسـية، المؤهل العلمـي،(الجنس
، (الجـنس: وجود فروق داله إحصائيا في مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران تعزى للمتغيرات اآلتية
 كمــا كشــفت النتــائج أيضــا أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيا بــين ممارســة قــادة مــدارس التعلــيم،) الخبـرة التدريســية،المؤهــل العلمــي

.العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية ومستوى اإلبداع اإلداري

. منطقة نجران، قادة المدارس، اإلبداع اإلداري، القيادة التشاركية:الكلمات المفتاحية
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المقدمة :

تعتب ــر اإلدارة عملي ــة مهم ــة ف ــي المجتمع ــات الحديث ــة ،وت ــزداد أهميته ــا بازدي ــاد أنش ــطة اإلنس ــان ،وأص ــبحت أمـ ـ ار تحتاج ــه جمي ــع

التنظيمات مهما كان نوعها أو نشاطها ،وحسن اإلدارة وكفاءتهـا مـن الخصـائص المهمـة التـي تمتـاز بهـا المجتمعـات المتقدمـة ،وفـي ظـل
التطــورات التكنولوجيــة فقــد أحــدثت تغي ـرات كثي ـرة فــي تشــكيل اإلدارة ونمطهــا ،وأصــبح علــى القــائمين علــى أي مؤسســة مواجهــه تحــديات
التنظيم البشري والعالقات اإلنسانية وتعقيداتها واستخدامها ألساليب مختلفة للتعامل مع المرؤوسين من أجل إنجاح عمل المؤسسات التي

ينتمــون إليهــا ،فــاإلدارة الكفــؤة هــي القــادرة علــى اســتغالل وتوجيــه جميــع جهــود العــاملين وتســخيرها لتحقيــق األهــداف المرجــوة ،وكمــا تلعــب
مهما في تقدم أي مجتمع ،هذا الرقي والتقدم ال يتحقق إال من خالل إبداع األفراد والمؤسسات على حـد سـواء ،فالتقـدم الكبيـر
اإلدارة دو ار ً
في شتى المجاالت ال يمكن أن ينجز بهذه الصورة إال عن طريق األفكار اإلبداعية الجديدة ،ولكي يستمر هذا التقدم فال بد مـن اسـتمرار
اإلبداع والتجديد والتطوير والتغيير نحو األفضل )(Camison& Villar- Lopez, 2014

ولما يتميز به هذا العصر من ا لتغير والتطور السريعين ،األمر الذي يتطلب أن تكون عملية االبداع مؤسسية تعمل علـى تـوفير

فرص التميز واإلبداع لدى الفرد لكي يتكيف مـع الظـروف والمسـتجدات المختلفـة ،كمـا يتطلـب ذلـك مـن المؤسسـات أن تكـون علـى درجـة
عاليــة مــن الكفــاءة والفاعليــة والتــي تحقــق بوجــود قائــد مبــدع ومتميز(الســكارنه .)2011 ،لــذلك ينبغــي علــى كافــة المؤسســات التــي تســعى
للتقدم والتطور أن تتبنى سياسة تشجيع اإلبداع ،وتهتم بالمبدعين من أجل اللحاق بركب الحضارة الذي يشهده العالم ،فنجاح أي مؤسسـة
يتوقــف عل ــى م ــدى اس ــتجابة العنص ــر البش ــري ف ــي اإلدارة وقدرت ــه عل ــى زي ــادة اإلنتاجي ــة(خيراهلل 2015 ،؛

.)2010،Hartog

Den

&Jong

De

ومن األنماط القيادية والتي أفرزها التقدم العلمي والتقني نمط القيادة التشاركية والـذي يتميـز بقدرتـه العاليـة علـى مواجهـة مختلـف
التغي ـرات والتطــورات الحديثــة ،مــن خــالل التــأثير علــى ســلوكيات المرؤوســين وتنميــة قــدراتهم اإلبداعيــة ،وحــل مختلــف المشــكالت بطــرق
علمية إبداعية مختلفة بعيدا عن الطرق التقليدية ،مما يساهم في رفع مستوى اإلنتاجي في المؤسسات وتقدمها.

ويعد اتجاه القيادة التشاركية من االتجاهات القيادية التربوية الحديثة التي اهتم بهـا البـاحثون فـي وقتنـا الحـالي ،والتـي تـؤثر تـأثي ار

إيج ابيــا وســلبيا علــى تماســك المنظمــات ونشــاط العــاملين فيهــا ،فيقــوم علــى فك ـره رئيســة هــي قــدرة القائــد علــى التــأثير علــى األف ـراد داخــل
المنظمات المختلفـة ،مـن خـالل إشـراك القائـد العـاملين فـي المؤسسـة التعلميـة فـي عمليـة اتخـاذ القـ اررات اإلداريـة ،وفـي التخطـيط ألهـداف
المؤسسة ،ومنح الم وظفين الصالحيات في المهام المختلفة ،فالقائد في ظل هذا النمط يعمـل ضـمن مجموعـة متناسـقة يسـعى مـن خاللهـا
إلــى أن يجعــل المرؤوســين يشــعرون بــأهميتهم ودورهــم فــي المؤسســة ،ويشــعرهم بال ارحــة والثقــة مــن حيــث إقامــة العالقــات إنســانية معهــم،

ويحفــزهم علــى إتقــان العمــل والتعــاون واالنســجام؛ ممــا يــؤدي إلــى كســب احتـرام وود العــاملين لــه ،ويتطلــب ذلــك قــدرات خاصــة بالقائــد فــي
سلوكه اإلداري المتميز ،مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسة المخطط لها(.الزعبي 2009 ،؛ محسن 2012 ،؛ الصليبي.)2015 ،
وقــد عـ َّـرف محســن( )2012القيــادة التشــاركية  :أن يشــارك القــادة األف ـراد ف ـي اتخــاذ الق ـرار ،ويحصــلون علــى أفكــارهم وآرائهــم،

ويتخذون الق اررات التي تتعلق بكيفية تقدم المنظمة .أما عسكر( )2012فعرف القيادة التشاركية نمط القيـادة القـائم علـى المشـورة والتعـاون
والشراكة الفعلية بـين المـدير والعـاملين فـي مجـال التغييـر والتخطـيط والرقابـة واتخـاذ القـ اررات بمـا يسـاعد علـى تحقيـق أهـداف العمـل .كمـا

عرفها الشمري واللوقان ( )2018بأنها مشاركة الرئيس للمرؤوسين في األعمال مشاركة فعلية مـن خـالل تفـويض المهـام القياديـة واتخـاذ
القـ اررات المناسـبة فـي الوقـت المناسـب فـي جـو يسـوده االحتـرام المتبـادل والتعـاون البنـاء والتخطـيط السـليم وصـوالً إلـى تحقيـق األهـداف
المنشودة.

وأكد موكوينا ) (Mokoena, 2012أن القيادة التشـاركية تتضـمن الجهـود التـي يبـذلها القائـد فـي تسـهيل مشـاركة المسـؤولين فـي

عملية اتحاذ الق اررات المتعلقة بالمؤسسة .ومناقشتهم وطلب آرائهم واقتراحاتهم قبل عملية اتخاذ القرار.
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ويشير محسن( ) 2012إلى أن من أهم خصائص القائد التشـاركي أن يـؤمن بـأن الفـرد هـو غايـة فـي ذاتـه ،ولـه احت ارمـه وكرامتـه
وحريته ،وله الحق في المشاركة باتخـاذ القـرار ،وأن يحـرص علـى عـرض المشـكلة علـى مرؤوسـيه ويناقشـهم فـي خطـوات حلهـا ،ثـم اتخـاذ
القرار باختيـار أمثـل الحلـول ،وأن يـوفر التشـجيع والـدعم لهـم ،وأن يرفـع مـن مسـتوى دافعيـتهم ،وأن يحـرص علـى تـدريبهم وتنميـتهم وزيـادة
ارتباطهم بالعمل ،وأن يحرص على تحسين العالقات اإلنسانية بين األفراد داخل المنظمة.

ويعد اإلبداع اإلداري( )Administrative Innovationمن الموضـوعات اإلداريـة الحديثـة والتـي تركـز علـى اإلدارة واإلداريـين،
وهي نظام إداري يهتم بالتطوير والتحسين والتجديد والتجويد ،ويلعب مديرو المدارس دو اًر بار اًز ومهماً فـي ممارسـة اإلبـداع اإلداري داخـل

مؤسساتهم التعليمية ،وبهدف تحسين وتطوير العمل اإلداري وما يقدمونه من خدمات وما يقدمونه من خدمات للطلبة من جهة وللمجتمـع
من جهة أخرى(.المقابلة.)2014 ،

ويرى جمهـرة البـاحثين أن اإلبـداع هـو السـلوك الـذي يحـدث أمـ اًر لـم يكـن موجـوداً مـن قبـل بحيـث يـأتي علـى غيـر مثـال ،ويضـيف

آخــرون أنــه الســلوك الــذي ُينشــئ أم ـ اًر لــيس لــه نظيــر يتمتــع بخصــائص الجــدة والمالئمــة و االقتصــاد (.عبدالرســول.)18 ،2012 ،ولقــد
اهتمــت معظــم المؤسســات التعليميــة بتطبيــق مفهــوم اإلبــداع اإلداري داخــل دوائرهــا المختلفــة ،وعملــت علــى نشــر ثقافــة تركــز علــى أهميــة
اإلبداع والشفافية والكفاءة والتميز والالمركزية وتفويض الصالحيات واستخدام تكنولوجيا المعلومات( .الشقران وعبابنة.)363 ،2013 ،

وقد تباينت آراء الباحثين والكتاب حول مفهوم اإلبـداع اإلداري ،فقـد عرفـه السـكارنه ( )2011بأنـه المبـادرة التـي يبـديها الموظـف

أو المــدير بقدرتــه علــى الخــروج عــن التسلســل العــادي أو التقليــدي فــي التفكيــر .وهــو الســلوك اإلنســاني الــذي يــؤدي إلــى التغيــر فــي نتــائج
المـواد المســتخدمة فــي المؤسســات ويتصــف بــالخبرة واألصــالة والفائــدة االجتماعيــة .أمــا كمــال ( )2013فعــرف اإلبــداع اإلداري بأنــه قــدرة
المـديرين والعـاملين علـى اسـتخدام أسـاليب التفكيـر الحديثـة ،والقـدرات العقليـة والذهنيـة ،واألفكـار الجديـدة فـي العمـل ،لـم تكـن معروفـة مـن

قبـل ،وتكـون أكثـر كفـاءة وفعاليـة فـي رفـع مسـتوى المؤسسـة .وعرفـه األخـرس( )44, 2016باسـتخدام مهـارات التفكيـر اإلبـداعي فـي حـل
المشكالت بما يحقق المنفعة العامة للمنظمة التي توفر بيئة حاضنة لتنمية وتطويره .أما بـدر( )28 ,2013فعرفـه بأنـه مجموعـة األفكـار
والممارسات األصـيل التـي يقـدمها األفـراد فـي سـبيل تطـوير أداء المؤسسـة ،والـذي يـنعكس إيجابـا علـى الخدمـة المقدمـة وبالتـالي يزيـد مـن
جودة عمل المنظمة.

واتفق العديد من الباحثين(.جبر2010 ،؛ بدح وأبو طه 2013 ،؛ خيراهلل .)2015 ،أن لإلبداع االداري عناصر ،هي:

 -1األصالة :ويقصد بتا القدرة على إنتاج حلول جديدة ،فالمبدع ال يكرر أفكار المحيطين وال يلجأ إلى الحلول التقليدية.
 -2الحساسية للمشكالت :وهي قدرة المبدع على إدراك المشاكل واألزمات في مختلف المواقف أكثر من غيره ،ويلتمس أكثر من مشكلة
تحتاج للبحث عن حل لها.
 -3المرونــة فــي التفكيــر :وهــي القــدر علــى تغييــر زاويــة الذهنيــة التــي ينظــر مــن خاللهــا إلــى األشــياء والمواقــف المتعــددة بحيــث يســتطيع
الموظف أن يتحرر من القصور العقلي ويتحرك إلى الفئات المختلفة لألفكار.

 -4الطالقــة :وهــي القــدر علــى إنتــاج عــدد كبيــر مــن األفكــار والتــي تعنــي بمطالــب معينــة فــي وقــت محــدد دون النظــر إلــى مســتوى هــذه
األفكار.
ويمـر اإلبــداع اإلداري بعــدة خطـوات وهــي :مرحلــة التصــور وفيهــا تبــدأ الخطــوة األساســية لإلبــداع النــاجح بفكـرة جديــدة أو تصــور

كامل لإلمكانيات اإلدارية واالحتياجات المطلوبـة ،وثانيـا :مرحلـة تكـوين الفكـرة وهـذه الخطـوة هـي عمـل مبـدع وخـالق لتوحيـد كـل العوامـل
المطل ــوب اعتماده ــا وتمثــل عمليــة تقي ـيم تصــاحب ادارة االبــداع .وثالثــا :مرحلــة معالجــة المشــكلة وفيهــا يــتم إيجــاد الحلــول والمعالجــات
للمشكالت المختلفـة ،رابعـا :مرحلـة الحـل وفيهـا إذا مـا نجحـت نشـاطات حـل المشـكلة تـأتي هـذه المرحلـة التـي يكـون اإلبـداع فيهـا قـد وجـد
وتحقق نجاح المشروع (.السكارنه 2011 ،؛ خيراهلل.)2015 ،
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وأشار الرشيدي والرشايدة( )2012إلى أن هناك العديد من األسباب والدواعي لتوظيف اإلبداع اإلداري في المؤسسـات التربويـة،
لمــا تواجهــه مــن تغيـرات سـريعة ومتالحقــة فــي البيئــة الداخليــة والخارجيــة ومــن أهــم هــذه األســباب  :زيــادة المنافســة بــين المؤسســات ،تنــوع
حاجات األفراد ،قلة الموارد المتاحة ،انتشار صور الصراع المختلفة داخل المؤسسات.

وقد أشار العديد من الباحثين (الرشيدي والرشايدة2012 ،؛ بوسكرة 2014 ،؛ العوضي والعوضـي ) 2015 ،إلـى وجـود عالقـة

طرديــة موجبــة بــين األنمــاط القياديــة المختلفــة واإلبــداع اإلداري ،فكلمــا امتلكـوا هــذه األنمــاط بشــكل أكبــر ،كلمــا ازداد إبــداعهم اإلداري فــي
المؤسسات التي يعملون بها.
ومــن هنــا تــأتي أهميــة هــذه الد ارســة فــي التعــرف علــى درجــة ممارســة قائــد المدرســة للقيــادة التشــاركية فــي منطقــة نجـران وعالقتهــا

بمستوى اإلبداع اإلداري من وجه نظر المعلمين ،لما له من أهمية في تحقيق األهـداف المنشـودة للمدرسـة وتحقيـق رؤيتهـا ورسـالتها ،مـن
خـالل إشـراكهم فـي اتخـاذ القـ اررات القياديـة المناسـبة فـي الوقـت المناسـب ،وتفـويض العـاملين بالمهـام المختلفـة فـي جـو يسـوده االحتـرام
المتبادل والتعاون البناء والتخطيط السليم ،ويمكن استعراض الدراسات المرتبطة بهذا الموضوع في محورين هما :
المحور األول :يتناول الدراسات التي ركزت على القيادة التشاركية  ،ومن الدراسات في هذا المحور:

فقد أجرى أبو الخير ( )2013دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة رؤساء األقسام في الجامعات األردنية الخاصـة فـي

عمان للقيادة التشاركية وعالقتها بالمقدرة على حـل المشـكالت ،وتوصـلت الد ارسـة فـي نتائجهـا إلـى أن درجـة ممارسـة رؤسـاء األقسـام فـي
الجامعات األردنية الخاصة في عمان للقيادة التشاركية متوسطة ،وأن قدرتهم على حل المشكالت متوسطة ،ووجود عالقة طرديـة موجبـة
بين درجة ممارسة رؤساء األقسام في الجامعات األردنية الخاصة في عمان للقيادة التشاركية وقدرتهم على حل المشكالت ،كما أشـارت
النتـائج إلـى وجـود فـرق دال إحصـائيا فـي درجـة ممارسـة القيـادة التشـاركية تعـزى لمتغيـر الرتبـة لصـالح أسـتاذ مشـارك ،و وجـود فـرق دال
إحصائيا في درجة ممارسة للقيادة التشاركية تعزى لمتغير الكلية لصالح الكليات اإلنسانية.

وفي دراسة رفاعي ( )2013التي هدفت الد ارسـة إلـى التعـرف علـى درجـة ممارسـة مـديرات المـدارس الثانويـة بمدينـة جـدة للقيـادة
التشـاركية وعالقتهـا بالتنميـة المهنيـة مـن وجهـة نظـر المعلمـات ،وتوصـلت الد ارسـة فـي نتائجهـا إلـى أن درجـة ممارسـة مـديرات المـدارس
الثانويـة بمدينـة جـدة للقيـادة التشـاركية كبيـرة ،وأن درجـة تقـديرهن للتنميـة المهنيـة كبيـرة ،ووجـود عالقـة طرديـة موجبـة بـين درجـة ممارسـة

مديرات المدارس الثانوية بمدينة جدة للقيادة التشاركية ودرجة تقدريهن للتنمية المهنية.

وأجـرى المطـاوع ( )2014د ارسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى درجـة ممارسـة مـديري المـدارس الثانويـة فـي محافظـة جـرش للقيـادة
التشـاركية فـي مدارسـهم مـن وجهـة نظـر المعلمـين ،وتوصـلت الد ارسـة فـي نتائجهـا إلـى أن درجـة ممارسـة مـديري المـدارس الثانويـة فـي
محافظـة جـرش للقيـادة التشـاركية متوسـطة .كمـا أشـارت النتـائج إلـى وجـود فـرق دال احصـائيا فـي درجـة ممارسـة القيـادة التشـاركية تعـزى
لمتغير المؤهل العلمي ولصالح درجة البكالوريوس فأقل ،ولمتغير سنوات الخبرة لصالح المعلمين من ذوي الخبرة من 5سنوات فأقل.

ومن ناحيـة أخـرى أجـرى أبـو مسـامح ) (2015د ارسـة هـدفت الد ارسـة إلـى التعـرف علـى درجـة ممارسـة مـديري مـديريات التربيـة

والتعليم إلدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالقيادة التشاركية .وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن هناك عالقـة ارتباطيـة طرديـة قويـة ذات
داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري مديريات التربية والتعليم إلدارة الجودة الشاملة ودرجة ممارسة القيادة التشاركية.
وفي دراسة الصليبي ( )2015التي هدفت إلى التعرف درجة ممارسة مـديري المـدارس الثانويـة بمحافظـة غـزة للقيـادة التشـاركية

وعالقتها بالفاعلية الذاتية لمعلميهم ،وتوصلت الدراسة في نتائجهـا إلـى أن درجـة ممارسـة مـديري المـدارس الثانويـة بمحافظـة غـزة للقيـادة
التشـاركية عاليـة ،ومسـتوى الفاعليـة الذاتيـة لـدى المعلمـين كبيـرة ،كمـا أشـارت النتـائج إلـى وجـود فـروق دالـة إحصـائيا فـي درجـة ممارسـة
للقيادة التشاركية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،ووجود فـروق دالـة إحصـائيا لمسـتوى الفاعليـة الذاتيـة تعـزى لمتغيـر الجـنس لصـالح
اإلناث ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي درجـة ممارسـة القيـادة التشـاركية تعـزى لمتغيـر المؤهـل العلمـي وسـنوات الخبـرة ،وعـدم
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفاعلية الذاتية تعزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ،وتوجد عالقة ارتباطية طرديـة
قوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة القيادة التشاركية ومستوى الفاعلية الذاتية لديهم.
وقام المطيري ( )2015بدراسة هدفت إلى التعرف علـى درجـة ممارسـة مـديري مـدارس المرحلـة الثانويـة بمحافظـة حفـر البـاطن

للقيـادة التشـاركية ،والكشـف عـن مسـتوى الـوالء التنظيمـي لـديهم  ،والتعـرف علـى العالقـة االرتباطيـة بـين درجـة ممارسـة القيـادة التشـاركية
وبين مستوى الوالء التنظيمي ،وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن هناك عالقة إيجابيـة ذات داللـة إحصـائية بـين درجـة ممارسـة القيـادة
التشاركية وبين مستوى الوالء التنظيمي.
وعلى صـعيد آخـر أجـرى عسـكر ( )2016د ارسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى درجـة ممارسـة مـديري العمـوم بـاإلدارات العامـة فـي

و ازرة التعلـيم للقيـادة التشـاركية مـن وجـه نظـر القيـادات اإلداريـة ،وتوصـلت الد ارسـة فـي نتائجهـا إلـى أن درجـة ممارسـة مـديري العمـوم

بـاإلدارات العامـة فـي و ازرة التعلـيم للقيـادة التشـاركية متوسـطة .كمـا أشـارت النتـائج إلـى عـدم وجـود فـرق دال إحصـائيا فـي درجـة ممارسـة
القيادة التشاركية تعزى لمتغيرات(الجنس ،العمل الحالي ،المؤهل العلمي ،الخبرة ،الدورات التدريبية).
وأخي ار دراسة الشمري واللوقان ( )2018التي هدفت إلى التعرف على واقع القيـادة التشـاركية لـدى قـادة المـدارس الثانويـة للبنـين
بمدينة حائل من وجهة نظر المعلمين ،والتعـرف علـى السـبل المقترحـة لتطـوير القيـادة التشـاركية فـي المـدارس الثانويـة للبنـين ،وتوصـلت

الدراسة في نتائجها إلى أن قادة المدارس الثانوية للبنين فـي مدينـة حائـل يمارسـون جميـع أبعـاد القيـادة التشـاركية بدرجـة عاليـة .وأن أفـراد

عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على السبل المقترحة لتطوير القيادة التشاركية في المدارس الثانوية للبنين بمدينـة حائـل .كمـا أشـارت
النتائج إلـى عـدم وجـود فـروق فـي واقـع ممارسـة القيـادة التشـاركية تعـزى لمتغيـر المؤهـل العلمـي ،وفـي متغيـر سـنوات الخبـرة لصـالح ذوي
الخبرة من 5سنوات فأقل.

وفي المحور الثاني من الدراسات في هذا الموضوع :يتم تناول الدراسات التي ركزت على اإلبـداع اإلداري لقـادة المـدارس ،ومـن

تلك الدراسات في هذا المحور:
فقـد أجـرى السـلمي ( )2010د ارسـة هـدفت إلـى وضـع تصـور مقتـرح لـنمط القيـادة وممارسـات اإلبـداع اإلداري لمـديري المـدارس
الثانويـة بمحافظـة جـدة د ارسـة تحليليـة ،وتوصـلت الد ارسـة فـي نتائجهـا إلـى أن نمـط القيـادة االبداعيـة المفضـل لـدى مـديري المـدارس مـن
حيث أهداف التصور ومنطلقاته ،وأبعـاد الممارسـات اإلبداعيـة ومتطلبـات تطبيـق التصـور المقتـرح وهـي :متطلبـات تفعيـل البيئـة الداعمـة،

ومتطلبات تحقيق المشاركة بين القيادة والعاملين ،ومتطلبات تحقيق حفز الموارد البشرية.
وهــدفت د ارســة محمــد ومرســي ( )2012إلــى تحديــد العالقــة بــين الثقافــة التنظيميــة الســائدة ومســتوى اإلبــداع اإلداري للقيــادات
اإلدارية السائدة بجامعة أسيوط ،استخدم الباحثان استبانتين تم تطبيقهما على عينة ممثلة من القيادات اإلدارية بجامعة أسيوط ،وخلصت
نت ــائج الد ارس ــة ا لــى ت ــوفر القيــادات اإلبداعي ــة المتمثلــة ف ــي القــدرة عل ــى التحليــل والمرون ــة والطالقــة واألص ــالة ،والخ ــروج ع ــن الم ــألوف،
والحساسية للمشكالت لدى القيادات اإلدارية بالجامعة.

أما دراسة الرشيدي والرشايدة ( )2012التي هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين األنماط الشخصية واإلبداع اإلداري في
ضــوء نظريــة وليــام مارســتون لــدى مــديري المــدارس الثانويــة فــي منطقــة حائــل ،فقــد توصــلت الد ارســة فــي نتائجهــا إلــى أن تقــدير مــديري
المدارس لألنماط الشخصية جاء مرتفعا ،وتقدريهم لإلبـداع اإلداري مرتفعـا ،كمـا أشـارت النتـائج إلـى وجـود فـرق دال إحصـائيا فـي مـديري
المــدارس لألنمــاط الشخصــية تعــزى لمتغيــر النــوع لصــالح الــذكور ،ووجــود فــرق دال احصــائيا تعــزى لمتغيــر المؤهــل لصــالح حمــل
البكالوريوس ،وعدم وجود فرق دال إحصائيا تعزى لمتغير الخبرة ،كما بينت النتائج وجود فرق دال إحصائيا في ممارسة مديري المدارس
اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير النوع لصالح الذكور ،ووجود فرق دال إحصائيا تعزى لمتغير المؤهل لصالح حملة البكـالوريوس ،كمـا بينـت
النتائج ووجود عالقة طردية موجبة بين األنماط الشخصية واإلبداع اإلداري.
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ومن ناحية أخرى أجرى كل من عبابنة والشقران( )2013دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة ممارسـة اإلبـداع اإلداري مـن قبـل
القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد من وجهة نظرهم .وتوصلت الدراسة إلـى أن درجـة ممارسـة اإلبـداع اإلداري
من قبل القادة التربويين جاء بدرجة متوسطة في المجاالت (تبني وتشـجيع اإلبـداع ،وتطبيـق اإلبـداع) واألداة ككـل ،فيمـا حـل مجـال "بيئـة

وأســاليب العمــل" علــى درجــة ممارســة مرتفعــة ،وعــدم وجــود فــروق ذات دالــة إحصــائية فــي جميــع مجــاالت درجــة ممارســة اإلبــداع اإلداري
تعزى لمتغيرات (الخبرة العملية ،المديرية ،المسمى الوظيفي).
واألداة ككل ُ
وقــام بوســكرة ( )2014بد ارســة هــدفت إلــى الكشــف عــن العالقــة االرتباطيــة الموجــودة بــين األنمــاط القياديــة واإلبــداع لــدى إطــارات

مــديريات الشــباب والرياضــة لواليــات " مســيلة بــرج  ،بــوعريريج ،ســطيف " ،وتوصــلت الد ارســة فــي نتائجهــا إلــى أن هنــاك عالقــة إيجابيــة
ضــعيفة بــين الــنمط القيــادي الــديمقراطي واإلبــداع اإلداري ،وعالقــة ســالبة بــين الــنمط القيــادي الحــر واإلبــداع اإلداري ،وعالقــة ســالبة بــين
النمط القيادي التسلطي واإلبداع اإلداري.
وفي دراسة المقابلة والعتوم( )& Otoum, AL-Magableh 2014والتي هدفت هذه الدراسة إلى تحديـد درجـة التمكـين اإلداري
ودرجة السـلوك اإلبـداعي لـدى رئـيس  /منسـق القسـم األكـاديمي فـي كليـة العلـوم واآلداب بشـروره مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس،
وبيــان مــا إذا كــان هنــاك عالقــة ارتباطيــة بــين التمكــين اإلداري والســلوك اإلبــداعي ،ولقــد أشــارت نتــائج الد ارســة إلــى أن رؤســاء  /منســقي
األقســام االكاديميــة فــي كليــة العلــوم واآلداب بشــرورة يتمتعــون بدرجــة تمكــين إداري متوســطة ،كمــا يتمتعــون بدرجــة مــن الســلوك اإلبــداعي

متوسطة أيضاً ،وأن هناك عالقة ارتباطيـة إيجابيـة ذات داللـة إحصـائية بـين درجـة التمكـين اإلداري لـدى رئـيس /منسـق القسـم األكـاديمي
بكلية العلوم واآلداب بشروره ومستوى السلوك االبداعي لديهم.

وفــي د ارســة العوضــي والعوضــي ( )2015والتــي هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف إلــى مــدى ت ـوافر خصــائص القيــادة التحويليــة

وســماتها لــدى القيــادات فــي المؤسســات التعليميــة فــي دولــة الكويــت ،والتعــرف علــى مــدى تـوافر القــدرات اإلبداعيــة لــدى العــاملين فــي تلــك
المؤسسات ،كما هدفت أيضاً إلى التعرف على العالقة بـين سـمات القائـد التحـويلي وتـوافر اإلبـداع اإلداري لـدى العـاملين فـي المؤسسـات

التعليمية .وتم إجراء تحليـل االنحـدار المتعـدد بـين سـمات القيـادة التحويليـة األربـع وهـي (التشـجيع اإلبـداعي ،واالهتمـام بـاألفراد ،والتحفيـز
الملهم ،والتأثير الكارزمي) كمتغير مستقل واإلبداع اإلداري كمتغير تابع .وقد توصلت الد ارسـة إلـى عـدة نتـائج ،مـن أهمهـا :وجـود عالقـة

طرديــة موجبــة بــين الســمات األربــع للقيــادة التحويليــة واإلبــداع اإلداري ،وكانــت هــذه الســمات مرتبــة فــي أثرهــا فــي اإلبــداع اإلداري علــى
التوالي( التشجيع اإلبداعي ،واالهتمام باألفراد ،والتحفيز الملهم ،والتأثير الكارزمي) بمعنى أن أكثر السمات تأثي ار في اإلبداع اإلداري هو
التشــجيع اإلبــداعي ،وأقلهــا تــأثي اًر هــو التــأثير الكــارزمي .والــى أن خصــائص القيــادة التحويليــة وســماتها متــوفرة بدرجــة كبي ـرة لــدى القيــادات
العاملة في المؤسسات التعليمية ،عدا ثالث سـمات .والـى أن مفـردات مجتمـع البحـث يـرون أن تسـع عشـرة قـدرة إبداعيـة تفصـيلية متـوافرة

بدرجة كبيرة لدى العاملين في المؤسسات التعليمية.

فقد أجرت التويجري ( )2016دراسة هدفت إلى التعرف على التمكين وعالقته باإلبـداع اإلداري لـدى مـديرات المـدارس الثانويـة

بمدينة الرياض ،وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن درجة التمكـين لـدى مـديرات المـدارس الثانويـة كبيـرة ،ودرجـة اإلبـداع اإلداري لـدى
مــديرات المــدارس الثانويــة كبي ـرة ،كمــا بينــت النتــائج ووجــود عالقــة عكســية بــين جميـع مجــاالت التمكــين اإلداري واإلبــداع اإلداري ككــل
باستثناء مجال فريق العمل وروح المجازفة ،ووجود عالقة طردية بين جميع مجاالت التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري ككل.

وعلـى صـعيد آخـر أجـرت الحميـدي ( )2017د ارسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى أثـر التمكـين اإلداري فـي اإلبـداع العـاملين فـي

الجامعات الخاصة األردنية ،وتوصلت الد ارسـة فـي نتائجهـا إلـى وجـود أثـر التمكـين اإلداري فـي اإلبـداع العـاملين فـي الجامعـات الخاصـة
األردنيـة ،ووجـود فـرق دال إحصـائيا فـي درجـة التمكـين اإلداري واإلبـداع العـاملين تبعـا للمتغيـرات الشخصـية ( الجـنس ،العمـر ،المؤهـل
العلمي ،المستوى الوظيفي ،الخبرة).
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وأخي ار د ارسـة الشـاعر ( )2017التـي هـدفت إلـى التعـرف علـى دور الممارسـات القيـادة األخالقيـة وعالقتهـا باإلبـداع اإلداري فـي
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى ووجود عالقة طردية قوية بين الممارسات القيادة األخالقيـة واإلبـداع
اإلداري ،وأن تقدريهم لإلبداع اإلداري مرتفع ،كما أشارت النتائج إلى وعدم وجود فـرق دال إحصـائيا بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد العينـة

حــول الممارســات القيــادة األخالقيــة وعالقتهــا باإلبــداع اإلداري تعــزى لمتغيــر النــوع ،المؤهــل العلمــي ،المســمى الــوظيفي ،ســنوات الخدمــة،
ووجود تأثير إيجابي للممارسات القيادة األخالقية على باإلبداع اإلداري.
تعقيب على الدراسات السابقة:

إن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يتمثـل فـي أنهـا مـن الد ارسـات األ َُول التـي تناولـت الكشـف عـن العالقـة االرتباطيـة
بين القيادة التشاركية واإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران من وجه نظر المعلمـين علـى مسـتوى التعلـيم العـام
في المملكة العربية السعودية .فقد تناولت أغلب الدراسات نمط القيادة التشاركية من حيث فقط التعرف على درجة ممارسـته بـدون معرفـة

عالقتـه االرتباطيـة مـع اإلبـداع اإلداري ،كد ارسـة المطيـري( )2015التـي هـدفت إلـى التعـرف علـى درجـة ممارسـة مـديري مـدارس المرحلـة
الثانوية بمحافظة حفر الباطن للقيادة التشاركية ،ودراسة الشمري واللوقان ( )2018التي هدفت إلى التعرف علـى واقـع القيـادة التشـاركية

لدى قادة المدارس الثانوية للبنين بمدينة حائل ،كما تناولت بعض الدراسات انماط أخرى للقيادة وعالقتها االرتباطية مع اإلبـداع اإلداري،
كد ارســة العوضــي والعوضــي ( )2015التــي هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين ســمات القائــد التحــويلي وت ـوافر اإلبــداع
اإلداري لدى العاملين في المؤسسات التعليمية .وتبرز أهميتها في أنهـا درسـت العالقـة االرتباطيـة بـين القيـادة التشـاركية واإلبـداع اإلداري
قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران من وجه نظر المعلمين ،كونهم هم األقرب في التعامل مع القادة.

مشكلة الدراسة:

إن نجــاح المنظمــات فــي تحقيــق أهــدافها ورؤيتهــا ورســالتها ي ـرتبط بالكيفيــة التــي يــدير بهــا القائــد هــذه المنظمــة ،وبتوظيــف جميــع

األساليب التي تساعد في زيـادة مسـتوى األداء واإلنتاجية(الشـمري واللوقـان .)2018 ،وان تطبيـق القيـادة التشـاركية كأحـد أهـم االتجاهـات
اإلدارية الحديثة ،يحقق العديد من المزايا داخل المؤسسات التعليمية خاصة مع كثرة التغيـرات التـي تحـدث فـي بيئـة العمـل ،ومـا تفرضـه
هذه التغيرات من الكثير من التحديات ،والتي تستلزم ضرورة مشاركة العـاملين مـن قـادة ومعلمـين فـي مواجهـة هـذه التحـديات والتغيـرات،
فالقيـادة التشـاركية تسـاهم فـي بنـاء الشخصـية المميـزة للمعلمـين؛ وذلـك مـن خـالل إشـراكهم فـي صـنع واتخـاذ القـ اررات ،وايجـاد بيئـة عمـل

مناسبة تشجع على اإلبداع واالبتكار ،ومنحهم العديد من الصالحيات التي تتعلق بمهامهم ،والتي من شأنها ان تؤدي إلى المشاركة في
تحمــل المســئولية ،واالطــالع علــى أبــرز حاجــاتهم ومشــكالتهم ،والمســاهمة فــي حلهــا ،وتحفيــزهم وتعزيــزهم ،والعمــل علــى إطــالق العنــان
ألفكـارهم اإلبداعيـة ،ومـن جانـب آخـر يعتبـر اإلبـداع فـي اإلدارة حالـة بشـرية تنحـو إليجـاد أفكـار وطـرق ووسـائل غايـة فـي الجـدة والتفــرد،
متصلة بحل المشكالت العاملين ،مما يؤثر في رفع المستوى أداء المعلمين ،ومن هنا شعر الباحـث بأهميـة د ارسـة نمـط القيـادة التشـاركية

فــي الوقــوف علــى الواقــع الفعلـي للمــدراس ،وضــرورة ربــط الموضــوع باإلبــداع اإلداري لــدى قــادة المــدارس؛ ألن اتبــاع هــذا األســلوب يســهم
بشكل كبير باعتقاد الباحث فـي تحقيـق رؤيـة ورسـالة التعلـيم العـام ،ودفـع المعلمـين نحـو إنجـاز اإلعمـال المطلوبـة مـنهم بكـل دقـة واتقـان،
ويالحــظ مــن خــالل اســتعراض الد ارســات الســابقة عــدم وجــود د ارســات تناولــت ممارســة القيــادات األكاديميــة للقيــادة التشــاركية فــي مــدارس
التعليم العام وعالقتها بمستوى اإلبداع اإلداري لديهم ،ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة والتي حاولت اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 -1ما درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية من وجه نظر المعلمين؟

إحصائيا عند مستوى داللة ( )α=0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة قـادة مـدارس التعلـيم
 -2هل توجد فروق دالة
ً
العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية تعزى لتأثير متغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة التدريسية)؟
 -3ما مستوى االبداع اإلداري لدى قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران من وجه نظر المعلمين؟
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إحصائيا عند مستوى داللة ( )α=0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينـة لمسـتوى االبـداع اإلداري لـدى قـادة
 -4هل توجد فروق دالة
ً
مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية تعزى لتأثير متغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة التدريسية)؟
 -5هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة ( )α=0.05بــين ممارســة قــادة مــدارس التعلــيم العــام فــي منطقــة نج ـران
للقيادة التشاركية واإلبداع اإلداري؟

أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى:

 -1إبراز مفهوم وأهمية القيادة التشاركية واالبداع اإلداري في مدارس التعليم العام.
 -2التعرف على درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية من وجه نظر المعلمين.
 -3التعرف على مستوى االبداع االداري لدى قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران من وجه نظر المعلمين.

 -4التعـرف علـى االخـتالف فـي درجـة ممارسـة قـادة مـدارس التعلـيم العـام فـي منطقـة نجـران للقيـادة التشـاركية واالبـداع اإلداري مـن وجـه
نظر المعلمين وفقا لتأثير متغيرات الدراسة.
أهمية الدراسة:

تظهر أهمية الدراسة فيما يأتي:

 -1تنب ــع أهمي ــة الد ارس ــة م ــن أهمي ــة القي ــادة التش ــاركية واالب ــداع اإلداري لق ــادة الم ــدارس ف ــي المؤسس ــات التعليمي ــة ،باعتب ــارهم م ــن أه ــم
االتجاهــات الحديثــة فــي مجــال القيــادة واإلدارة ،التــي تقــوم علــى إش ـراك المرؤوســين فــي تحديــد المشــكالت وحلهــا ،وفــي عمليــة اتخــاذ
الق اررات واختيار القرار األنسب ،مما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية.

 -2تفيــد الد ارســة فــي إث ـراء المكتبــة العربيــة وتزويــد البــاحثين بــأطر نظريــة حــول درجــة ممارســة قــادة المــدارس للقيــادة التشــاركية واإلبــداع
اإلداري.
 -3اإلسهام في توعية قادة المدارس في جامعة نجران بأهمية إشراك المعلمين في العملية اإلدارية.
 -4قلـة الدارسـات والبحـوث فـي المملكـة العربيـة السـعودية – علـى حـد علـم الباحـث – التـي تناولـت درجـة ممارسـة قـادة المـدراس للقيـادة
التشاركية واالبداع اإلداري في المدارس.

 -5تساعد القائمين على التعليم ومتخذي القرار في التعرف على واقع ممارسة قادة للقيادة التشاركية واالبداع اإلداري ،مما يـنعكس علـى
التخطيط لتقديم البرامج والدورات التدريبية في مجال تطوير األداء اإلداري والكفايات اإلدارية للقيادات.
ُ -6يؤمل أن تساعد هذه الدراسة الباحثين في مجال القيادة التربوية في القيـام بد ارسـات أخـرى تقـيس واقـع القيـادة التشـاركية وعالقتهـا مـع
متغيرات أخرى.
حدود الدراسة:

تقتصر هذه الدراسة في حدودها على ما يأتي:

 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على التعرف على درجة ممارسة قادة المدارس للقيادة التشاركية واالبداع اإلداري. الحدود المكانية :أجريت الدراسة على مدارس منطق نجران. الحدود الزمنية :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الهجري (.)1440 -1439 -الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على المعلمين بمدارس التعليم العام بمنطقة نجران.
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التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

القيادة التشاركية :هي إشراك العاملين في عملية اتخاذ الق اررات ،ومناقشة المشكالت ووضع الحلول لها وتنفيـذه(Pardo M. 2012) .

 .et al. ,وتتحـدد فـي الد ارسـة الحاليـة بالدرجـة التـي يقـدر بهـا المعلمـين فـي مـدى ممارسـة قائـد المدرسـة للقيـادة التشـاركية مـن خـالل
االستجابة على الفقرات ذلك المقياس.
اإلبــداع اإلداري :قــدرة القائــد علــى اســتخدام أســاليب التفكيــر الحديثــة التــي تتميــز بالطالقــة واألصــالة والحساســية للمشــكالت والقــدرة علــى

ابتكـار طـرق وأسـاليب جديـد لـم يسـبق أن اسـتخدمت مـن قبـل( السـكارنه .)2011 ،ويتحـدد فـي الد ارسـة الحاليـة بالدرجـة التـي يقـدر بهـا
المعلمين لمستوى اإلبداع اإلداري لدى قائد المدرسة من خالل االستجابة لفقرات ذلك المقياس.
قائد المدرسة :هو المسئول عن أداء مجموعة من المرؤوسين( المعلمين) بغرض تحقيق أهداف المدرسة ،وذلك من خالل ما يقوم به من
وظائف معينه كالتخطيط والتنفيذ وصنع القرار والتوجيه والرقابة واالتصال الفعال والتحفيز.
منطقة نجران :هي إحدى المدن التي تقع في جنوب المملكة العربية السعودية.

المعلمون :هم المدرسـون الرسـميون الـذين يحملـون درجـة البكـالوريوس ،ويدرسـون فـي مختلـف المـدارس بمنطقـة نجـران فـي العـام الد ارسـي
(.)1440 -1439
منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة فـي الواقـع ،ووصـفها ،وتحليلهـا ،والتعبيـر عنهـا كمـاً

وكيفاً ،وذلك من خـالل رصـد واقـع المشـكلة البحثيـة وتحليلهـا لبيـان العالقـة االرتباطيـة بـين ممارسـة قـادة مـدارس التعلـيم العـام فـي منطقـة

نجران للقيادة التشاركية ومستوى اإلبداع اإلداري.
مجتمع الدراسة وعينته:

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في إدارة تعلـيم نجـران ،والبـالغ عـددهم ( ،)1524مـنهم ( )780معلمـاً و( )744معلمـة
ّ
وتكونــت عينــة الد ارســة مــن ( )226معلمـاً ومعلمــة ،مــنهم ( )114معلمـاً و( )211معلمــة ،وقــد تــم
فــي العــام الد ارســي (ّ ،)2019/2018

اختيــارهم بالطريقــة العش ـوائية البســيطة ،والجــدول ( )1يوضــح توزيــع مجتمــع الد ارســة وعينتــه وفــق متغي ـرات :الجــنس ،والمؤهــل العلمــي،
والخبرة.
الجدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة.
المتغير
الجنس
المؤهل العلمي

الخبرة التدريسية

النسبة

الفئات

التكرار

ذكور

114

50.4

إناث

112

49.6

بكالوريوس

161

71.2

بكالوريوس فأعلى

65

28.8

أقل من  5سنوات

54

23.9

 5سنوات إلى  10سنوات

67

29.6

 10سنوات فأكثر

105

46.5

المئوية

أدوات الدراسة:

من أجل بناء أدوات الدراسة تم الرجوع إلى الد ارسـات السـابقة واألدب النظـري حـول موضـوع القيـادة التشـاركية واإلبـداع اإلداري،

فقد تم بناء مقياس القيادة التشاركية ،والذي تكون من ( )18فقـرة ،وذلـك باالسـتعانة بالد ارسـات السـابقة اآلتيـة :المطـاوع( ،)2014ود ارسـة
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المطيري( ،)2015ود ارسـة الصـليبي( ،)2015ود ارسـة عسـكر( ،)2016ود ارسـة الشـمري واللوقـان( .)2018كمـا تـم بنـاء مقيـاس اإلبـداع
اإلداري ،والذي تكون من( )18فقرة ،وذلك باالستعانة بالدراسات السابقة ،وهي :المقابلـة( ،)2014ود ارسـة العوضـي والعوضـي(،)2015
ود ارســة التــويجري( ،)2016ود ارســة الشــاعر( .)2017وتكـ ّـون المقياس ـان مــن خمســة بــدائل فــي اإلجابــة تــم تصــحيحها بإعطــاء الفق ـرات
الــدرجات ( .)5-4-3-2-1ولتحديــد مســتويات اســتجابات المعلمــين علــى مقي ـاس القيــادة التشــاركية واإلبــداع اإلداري ،فقــد تــم تصــنيف
المتوســطات الحســابية وفــق المعيــار التــالي 1,79( :فأقــل) بدرجــة قليلــة جــداً )2,59 - 1,80( ،بدرجــة قليلــة )3,39 - 2,60( ،بدرجــة

متوسطة )4,19 - 3,40( ،بدرجة كبيرة 4,20 ( ،فأكثر) بدرجة كبيرة جداً.

صدق األداة :للتحقق من صدق أدوات الدراسة ،تم عرضها بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين في مجال االختصاص

(القياس والتقويم ،واإلدارة التربوية ،وطرق التدريس ،وعلم النفس التربوي) ،وطُلب إليهم إبداء رأيهم واقتراح مالحظاتهم من حيث
الصياغة اللغوية ،ومناسبة الفقرات لمحتوى موضوع الدراسة ،وتراوحت نسبة االتفاق على الفقرات المقبولة ما بين ( ،)%100 -80وتم

العمل بالمالحظات المقترحة.
ثبات األداة :للتحقق من ثبات أدوات الدراسة ،فقد تم استخدام معامل كرونباخ ألفا كما هو موضح في الجدول (.)2
جدول ( :)2قيم معامل ثبات االتساق الداخلي ألدوات الدراسة ومجاالتها.
المجاالت

معامل الثبات

المشاركة باتخاذ القرار

0.88

تفويض السلطة

0.89

االتصال وبناء المعلومات

0.85

تفعيل العالقات اإلنسانية

0.87

القيادة التشاركية ككل

0.91

اإلبداع اإلداري ككل

0.92

تم استخدام معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات أدوات الدراسة ،تراوحت قيم الثبات لمجاالت المقياس ما بين( ).85و (،).89

بينما في مقياس القيادة التشاركية ككل بلغت قيمة معامل الثبات( ،(.91أما في مقياس اإلبداع اإلداري ككل بلغت قيمة معامل
الثبات(.(.92
األساليب اإلحصائية:

تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 التك اررات والنسب المئوية لتحديد توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات. معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات االتساق الداخلي ألدوات الدراسة. األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات والمجاالت. تحليل التباين للكشف عن الفروق بين متغيرات الدراسة. معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين المتغيرات.نتائج الدراسة ومناقشتها:

السؤال األول :ما درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية من وجه نظر المعلمين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في

منطقة نجران للقيادة التشاركية ،ويتبين ذلك من خالل الجدول (.)3
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جدول (:)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران على جميع
المجاالت والفقرات.

م

الرتبة

المتوسط

المجاالت والفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

الممارسة

المجال االول :المشاركة باتخاذ القرار
2

1

يراعي العدالة في اتخاذ الق اررات.

3.68

1.180

كبيرة

3

2

يشرك المعلمين في تحديد المشكالت التي يعانون منها.

3.6

1.197

كبيرة

1

3

يشجع المعلمين على المساهمة في اتخاذ القرار.

3.57

1.192

كبيرة

4

4

يتخذ القرار في ضوء رؤية ثاقبة بالتشارك مع المعلمين .

3.47

1.214

كبيرة

5

5

يناقش المعلمين الق اررات التي يتخذها بصورة جماعية.

3.46

1.165

كبيرة

المجال الثاني :تفويض السلطة
7

1

يتابعني في أداء المهام المفوض بها.

3.82

1.037

كبيرة

9

2

يتيح لي الفرصة الكافية إلبداء رأيي في أمور عملي.

3.80

1.162

كبيرة

8

3

يفوض المعلمين بسلطات كافية إلنجاز مهامهم الوظيفية.

3.68

1.100

كبيرة

6

4

3.59

1.104

كبيرة

يزود بالمعلومات والمهارات الالزمة إلنجاز المهام التي تم
تفويضهم بها.
المجال الثالث :االتصال وبناء المعلومات

13

1

يستمع لكل وجهات النظر ويعطيها كل اهتمام.

3.84

1.217

كبيرة

10

2

يعتمد على سياسة الباب المفتوح في تواصله مع المعلمين .

3.80

1.192

كبيرة

12

3

3.68

1.169

كبيرة

11

4

3.66

1.163

كبيرة

يمتلك المهارات الكافية في استخدام وسائل االتصال التقنيات
المختلفة.
يوفر قنوات اتصال فاعلة لتبادل المعلومات مع المعلمين .
المجال الرابع :تفعيل العالقات اإلنسانية

14

1

يسهم في توفير جو يسوده الود والمشاركة مع المعلمين.

3.88

1.203

كبيرة

15

2

يحرص على كسب الثقة بالمعلمين و تحسين عالقته بهم.

3.86

1.208

كبيرة

17

3

يكسر الحواجز النفسية بينه وبين المعلمين.

3.83

1.162

كبيرة

16

4

يشجع المعلمين على المناقشة الجماعية ألساليب العمل.

3.77

1.191

كبيرة

18

5

3.75

1.194

كبيرة

يتجنب استخدام أي تهديد ،مما يرفع من مستوى الرضا الوظيفي
عند المعلمين.

يتضح من نتائج الجدول( )3أن المتوسطات الحسابية للفقرات في مجال المشاركة باتخاذ القرار تراوحت ما بين (-3.46
 ،)3.68أي بدرجة كبيرة  ،فقد نالت الفقرة رقم ( )2ونصها " يراعي العدالة في اتخاذ الق اررات ".المرتبة األولى ،بينما الفقرة رقم()5
ونصها " يناقش المعلمين الق اررات التي يتخذها بصورة جماعية ".نالت المرتبة األخيرة ،أما في بعد تفويض السلطة وتراوحت األوساط
الحسابية لفقرات هذا المجال ما بين ( ،)3.82-3.59أي بدرجة كبيرة على جميع الفقرات ،فقد نالت الفقرة رقم ( )7ونصها " يتابعني
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في أداء المهام المفوض بها ".على المرتبة األولى ،بينما نالت الفقرة رقم ( )6ونصها" يزود بالمعلومات والمهارات الالزمة إلنجاز المهام
التي تم تفويضهم بها ".على الرتبة األخيرة ،أما في بعد االتصال وبناء المعلومات وتراوحت األوساط الحسابية لفقرات هذا المجال ما
بين ( ،)3.84-3.66أي بدرجة كبيرة على جميع الفقرات ،فقد نالت الفقرة رقم ( )13ونصها " يستمع لكل وجهات النظر ويعطيها كل
اهتمام ".على المرتبة األولى ،بينما نالت الفقرة رقم( )11ونصها " يوفر قنوات اتصال فاعلة لتبادل المعلومات مع المعلمين ".على
الرتبة األخيرة ،أما في بعد تفعيل العالقات اإلنسانية تراوحت األوساط لفقرات هذا المجال ما بين ( ،)3.88-3.75أي ما بين درجة
كبيرة إلى درجة كبيرة جدا ،فنالت الفقرة رقم ( )14ونصها " يسهم في توفير جو يسوده الود والمشاركة مع المعلمين ".على المرتبة
األولى ،بينما الفقرة رقم ( )18ونصها" يتجنب استخدام أي تهديد ،مما يرفع من مستوى الرضا الوظيفي عند المعلمين" على الرتبة

األخيرة.

جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران على
جميع المجاالت وعلى األداة الكلية.
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

المتوسط

1.064

كبيرة
كبيرة

الرتبة

الرقم

المجاالت

4

1

المشاركة باتخاذ القرار.

3.55

3

2

تفويض السلطة.

3.72

0.942

2

3

االتصال وبناء المعلومات.

3.73

1.046

كبيرة

1

4

تفعيل العالقات اإلنسانية.

3.82

1.118

كبيرة

القيادة التشاركية ككل.

3.70

0.984

كبيرة

الممارسة

يتضح من نتائج الجدول ( )4أن األوساط الحسابية على جميع مجاالت القيادة التشاركية تراوحت ما بين (،)3.82-3.55
وبدرجة كبيرة ،فقد جاء مجال تفعيل العالقات اإلنسانية في المرتبة األولى وبدرجة كبيرة ،ثم مجال االتصال وبناء المعلومات وبدرجة
كبيرة ،ثم مجال تفويض السلطة وبدرجة كبيرة ،وفي المرتبة األخيرة مجال المشاركة باتخاذ القرار وبدرجة كبيرة ،أما على مستوى األداة
ككل فقد جاءت درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران بدرجة كبيرة ،وبمتوسط بلغ(.)3.70

ويفسر الباحث النتيجة في مجال المشاركة في اتخاذ القرار أنه قد تمت ممارسته بدرجة كبيرة من قبل قادة مدارس التعليم العام

في منطقة نجران حسب رأي المعلمين ،إلى سعي قادة المدارس إلشراك المعلمين في عملية صنع واتخاذ القرار من خالل التعرف على
آرائهم ومقترحاتهم وطرح العديد من البدائل التي تؤدي إلى حل المشاكل المختلفة في العمل ،ألن مشاركتهم في اتخاذ الق اررات تؤدي إلى
تحسين نوعية الق اررات المتخذة ،وتجعل القرار أكثر قبوال وثباتًا لديهم ،فيعملون على تنفيذه برغبة وحماس شديدين ،كما يؤدي إلى تحقيق
الثقة المتبادلة بين القائد والمعلمين ،كما تؤدي المشاركة باتخاذ الق ارر إلى تنمية إحساسهم بالمسؤولية ،مما ينعكس أثره على العملية
التدريسية والتعليمية ،وهذا ما أكده العمايرة ( )2012أن إشراك العاملين في اتخاذ الق اررات ينمي روح المبادرة عندهم ،ويشعر بقيمته
وينمي فيه روح اإلحساس والمسؤولية.
وفي مجال تفويض السلطة يفسر الباحث النتيجة بأنه تم ممارسته بدرجة كبيرة من قبل قادة مدارس التعليم العام في منطقة

نجران حسب رأي المعلمين ،إلى وعي قادة المدارس بمنطقة نجران بأهمية عملية تفويض السلطة لها العديد من المميزات والفوائد
الهامة ،وخاصة في مجال العمل المدرسي ،إذ إن تفويض السلطة يساهم بشكل فعال إنجاز الكثير من المهام التي تثقل كاهل القيادات
بكفاءة وسرعة ،باإلضافة إلى قناعة القائد بأن األعمال ال يمكن أن تسير إال من خالل منح األعضاء المزيد من الصالحيات ،واتباع
سياسة الالمركزية في اإلدارة ،وبالتالي اإلقالل من العبء الملقى على عاتق القائد ،والذي قد يأخذ منه الوقت الكثير ،كما أن التفويض
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يخلق الفرصة والوقت للقائد لإلنجاز والتفرغ لألنشطة اإلدارية ،وبالتالي تتحقق جودة األداء بالعمل؛ ألن ممارسة التخصص وتخفيف
العبء يؤدي غالبا إلى اإلتقان.
أما في مجال االتصال وبناء المعلومات ،يفسر الباحث النتيجة بأنه قد تمت ممارسته بدرجة كبيرة من قبل قادة مدارس التعليم

العام في منطقة نجران حسب رأي المعلمين ،إلى الداللة على فعالية نظام االتصال داخل كليات الجامعة ،وسرعة الحصول علي

المعلومات وتداولها ونشرها بين األعضاء في جميع األقسام ،وتحسين عملية التواصل بين اإلدارة واألعضاء ،وهذا ناتج عن وعي
القيادات األكاديمية في أهمية االتصال والتواصل مع أعضاء التدريس ،وفتح كافة القنوات والسبل في االتصال ،واالعتماد على سياسة
الباب المفتوح لتذليل كافة الصعوبات التي توجههم ،فيساعد االتصال أعضاء التدريس على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وهموهم

ومشاكلهم ،ويعمل على تطوير أفكار ومعلومات أعضاء التدريس ،كما يساعد على تعديل االتجاهات نحو العمل األكاديمي ،والشعور
بالرضا الوظيفي عن مهنة التدريس ،فتنعكس ثماره على األداء في الوقع.
أما في مجال تفعيل العالقات اإلنسانية ،يفسر الباحث النتيجة بأنه تمت ممارسته بدرجة كبيرة من قبل قادة مدارس التعليم العام
في منطقة نجران حسب رأي المعلمين ،إلى الداللة على اهتمام القائد المدرسة ببناء عالقات قوية بينه وبين المعلمين ،بجانب حرصه
على التواصل المستمر معهم والتعرف على رغباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها ،وكسر الحواجز النفسية بينه وبينهم ،وتوفير بيئة عمل مناسبة
لتقديم أفضل ما يمكن .فتوفير المناخ التنظيمي المادي والمعنوي يؤثر على األداء التدريسي واإلداري في المدرسة ،فإن العالقات تعد

عنص ار أساسيا لنجاح المدرسة في تحقيق أهدافها ووظائفها ،وتحقيق الراحة النفسية والطمأنينة للمعلمين ،وتعزز االنتماء للمدرسة،
فيجب على القائد المدرسة أن يتسم بالمرونة في التعامل مع المعلمين ،ويشجع العالقات البناءة القائمة على االحترام المتبادل.
أما بالنسبة للدرجة الكلية للمقاس ،فكانت درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية من وجه

نظر أعضاء هيئة التدريس كبيرة ،فيدل ذلك على وعي قائد المدرسة بأهمية ممارسة القيادة التشاركية في جميع أبعادها(اشراكهم في

اتخاذ الق اررات ،وتفويض سلطة ،واالتصال الفعال ،وتفعيل العالقات اإلنسانية) لما لها من فوائد ومزايا متعددة تعود على المدرسة وتسهم
في تطويرها وتحقيق اهدافها وغاياتها منها :تحسين نوعية الق اررات ،وتطوير مهارات المعلمين في اتخاذ القرار ،وزيادة ثقة المعلمين في
القائد ،وتنمي روح االبداع واالبتكار لدى المعلمين داخل المدرسة ،وتيسير األعمال واتقانها من خالل تفويض الصالحيات ،وتفعيل

العالقات اإلنسانية البناءة داخل المدرسة ،وتنمي روح التعاون وتشجع المعلمين على األداء الجيد ،وتشعر المعلمين بقيمتهم وتزيد من
انتمائهم للعمل ولجماعة العمل وترفع من مستوى إنتاجيتهم وروحهم المعنوية ،وتمكن من حل الخالفات والمشكالت بالحوار البناء والثقة
بين المعلمين.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع كل من دراسة (الرفاعي )2013 ،ودراسة (الصليبي ،)2015 ،ودراسة (الشمري واللوقان،
 )2018في أن درجة الممارسة للقيادة التشاركية كانت كبيرة ،واختلفت نتائج هذه الدراسة مع كل من دراسة (أبو الخير )2013 ،ودراسة

(المطاوع ،)2014 ،ودراسة (عسكر )2016 ،في أن درجة الممارسة للقيادة التشاركية كانت متوسطة.

إحصائيا عند مستوى داللة ( )α=0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة قادة
السؤال الثاني :هل توجد فروق دالة
ً
مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية تعزى لتأثير متغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة التدريسية)؟

(.)5

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغيرات الدراسة ،كما في الجدول رقم
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جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة
التشاركية حسب متغيرات الدراسة

المتغير المستقل

الخبرة التدريسية

المتوسط

المستويات

العدد

ذكور

114

3.66

إناث

112

3.80

0.991

بكالوريوس

161

3.71

0.996

بكالوريوس فأعلى

65

3.67

0.603

أقل من  5سنوات

54

3.87

0.907

 5سنوات إلى  10سنوات

67

3.59

1.018

 10سنوات فأكثر

105

3.69

0.973

الجنس
المؤهل العلمي

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.957

يتضح من الجدول ) )5أن هناك فروقًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في استجابات عينة الدراسة ،ولبيان
داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي كما في جدول (.)6
جدول ( :)6نتائج تحليل التباين الثالثي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة
نجران للقيادة التشاركية حسب متغيرات الدراسة.

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

الجنس

0.628

1

0.628

0.662

0.418

المؤهل العلمي

0.024

1

0.024

0.025

0.875

الخبرة التدريسية

1.257

2

0.628

0.662

0.518

الخطأ

214,07

221

0.968

المجموع

1788.7

226

يتضح من الجدول( )6عدم وجود فروق داله إحصائيا عند مستوى( )α=0.05بين المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجة
الكلية لدرجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية ،تعزى الختالف متغيرات الدراسة (الجنس ،المؤهل
العلمي ،الخبرة)؛ فقد بلغت قيمة ف المحسوبة للمتغيرات على التوالي) (.662و( ).025و( ،).662ومستوى داللتها على التوالي:
) (.418و( ).875و) ،).518وهي جميعها اكبر من مستوى (.)α=0.05

ففي متغير الجنس يفسر الباحث النتيجة في عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام في

منطقة نجران للقيادة التشاركية من وجه نظر المعلمين؛ إلى أن المعلمين في مدارس البنين والبنات يروا بأن قائدي المدراس يدركون
أهمية ممارسة القيادة التشاركية في تطوير واقع العمل ومشاكله وحاجاته ،من خالل إشراكهم ذكو ار إناثا في اتخاذ الق اررات ،وبناء
عالقات جيدة وتفاعلية مع المعلمين ،واعطائهم المزيد من الصالحيات في العمل؛ مما يساعد على كسب الثقة والتعاون في تحقيق

أهداف ورؤية ورسالة المدرسة ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الصليبي ( )2015وعسكر( )2016والتي أشارت الى عدم وجود
فروق دالة إحصائيا في درجة ممارسة القيادة التشاركية تعزى لمتغير الجنس.
أما في متغير المؤهل العلمي ،والتي أشارت نتائج تحليل التباين إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة ممارسة قادة
مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية من وجه نظر المعلمين ،يعزو الباحث النتيجة إلى أن قادة مدارس التعليم العام
في منطقة نجران تعامل الجميع بنفس المعاملة ،بغض النظر عن مؤهلهم العلمي ،وتشارك الجميع بدون استثناء في عملية صنع واتخاذ
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القرار ،وفي حل المشكالت ،وتشجيع الجميع على إبداء رأيهم ،ومنح الجميع الصالحيات ،وتقديم الحوافز للجميع دون استثناء ،ويعود
ذلك لدرجة الوعي التي تمتع بها قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران في أهمية التشارك في القيادة وتوزيع المهام واألدوار .وقد
اختلفت هذه النتيجة مع دراسة( أبو الخير )2013 ،والتي أشارت إلى وجود فروق في درجة ممارسة رؤساء ألقسام للقيادة التشاركية في

متغير الرتبة األكاديمية.

وفي متغير الخبرة التدريسية ،والتي أشارت نتائج تحليل التباين إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة ممارسة قادة
مدارس التعليم العام في منطقة نجران للقيادة التشاركية من وجه نظر المعلمين ،يعزو الباحث النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة من
مختلف الخبرات القليلة والمتوسطة والطويلة لديهم تصورات مشتركة عن أهمية ممارسة قادة المدارس للقيادة التشاركية ،وهذا يدل على

اهتمام القادة بالجميع وعدم التمييز بينهم واستخدام مبدأ العدالة مع الجميع ،وهذه من مبادئ القيادة التشاركية .وقد اتفقت هذه النتيجة

مع دراسة (الصليبي )2015 ،ودراسة (عسكر )2016 ،التي أشارت الى عدم وجود فروق دالة احصائيا في درجة ممارسة القيادة
التشاركية تعزى لمتغير الخبرة .وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة(المطاوع )2014 ،ودراسة(الشمري واللوقان) التي أشارت إلى وجود
فروق في درجة ممارسة القيادة التشاركية في ضوء متغير الخبرة.
السؤال الثالث :ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران من وجه نظر المعلمين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس

التعليم العام في منطقة نجران ،ويتبين ذلك من خالل الجدول (.)7
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس التعليم العام في منطقة
نجران على جميع الفقرات واألداة ككل.
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

المتوسط

1.177

كبيرة
كبيرة

م

الرتبة

المجاالت والفقرات

2

1

يشجع المعلمين الذين يقومون بأعمال ابداعية.

3.89

4

2

يمتلك قدرة عالية على الحوار والمناقشة.

3.83

1.098

6

3

ينسجم ويتكيف مع أي تغيير في العمل.

3.79

1.152

كبيرة

5

4

يتيح للمعلمين الحرية في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.

3.76

1.143

كبيرة

8

5

يعزز ثقة المعلمين بقدراتهم.

3.74

1.182

كبيرة

3

6

يمتلك القدرة على التعبير عن أفكاره بطالقة.

3.73

1.213

كبيرة

7

7

يمتلك القدرة على إقناع اآلخرين بوجهات نظره.

3.72

1.156

كبيرة

8

8

يقترح بدائل متعددة لحل المشكالت المختلفة.

3.65

1.157

كبيرة

9

9

3.64

1.172

كبيرة

10

10

يمتلك الشجاعة في القيام بأعمال إبداعية وتحمل نتائجها.

3.64

1.186

كبيرة

15

11

يخطط لمواجه األزمات والمخاطر مهما كان حجمها.

3.61

1.157

كبيرة

12

12

يقدم أفكار جديدة لتطوير العمل.

3.61

1.189

كبيرة

16

13

يساعد في تكوين فريق عمل مبدع لحل المشكالت المختلفة.

3.59

1.271

كبيرة

14

14

يسعى لتجديد أفكار المعلمين بطرق ابداعية.

3.58

1.149

كبيرة

1

15

يعالج اوجه القصور والضعف في العمل بطريقة ابداعية.

3.57

1.171

كبيرة

يمتلك القدرة على جمع البيانات والمعلومات لحل المشاكل
المختلفة.
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17

16

يمتلك القدرة على تصور األفكار المستقبلية.

3.54

1.159

كبيرة

13

17

ينجز األعمال بأسلوب إبداعي غير تقليدي.

3.5

1.202

كبيرة

11

18

يمتلك القدرة على توقع المشكالت قبل حدوثها.

3.48

1.212

كبيرة

المتوسط الحسابي للمجال ككل.

3.74

0.966

كبيرة

يتضح من نتائج الجدول( )7أن المتوسطات الحسابية للفقرات تراوحت ما بين ( ،)3.89-3.48أي بدرجة كبيرة على جميع
الفقرات ،فكان ترتيب أعلى ثالث فقرات كما يأتي :جاءت الفقرة رقم ( )2ونصها " يشجع المعلمين الذين يقومون بأعمال ابداعية" على
المرتبة األولى ،ثم الفقرة رقم ( )4ونصها "يمتلك قدرة عالية على الحوار والمناقشة" جاءت في المرتبة الثانية ،ثم الفقرة رقم ( )6ونصها
"ينسجم ويتكيف مع أي تغيير في العمل" جاءت في المرتبة الثالثة ،أما أدنى ثالث فقرات ،فجاءت الفقرة رقم ( )17ونصها "يمتلك القدرة
على تصور األفكار المستقبلية" في المرتبة السادسة عشرة ،والفقرة رقم( ،)13ونصها "ينجز األعمال بأسلوب إبداعي غير تقليدي"

جاءت في المرتبة السابعة عشرة ،ثم الفقرة رقم ( )11ونصها "يمتلك القدرة على توقع المشكالت قبل حدوثها" جاءت في المرتبة الثامنة
عشرة ،أما على مستوى األداة ككل جاء مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران ،بدرجة كبيرة ،وبمتوسط
بلغ( .)3.74ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى اهتمام قادة المدارس باإلبداع اإلداري ،والنمو ،وتدريب وتشجيع المعلمين على تقديم كل ما
هو جديد في مجال العمل ،ولديهم قدرة كبيرة على إنجاز المهام الموكلة إليهم بطرق وأساليب جديدة وغير تقليدية ،ولديهم القدرة على

التنبؤ بالمشكالت والعمل على حلها من خالل جمع المعلومات والبيانات المختلفة.

إحصائيا عند مستوى داللة ( )α=0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى اإلبداع
السؤال الرابع :هل توجد فروق دالة
ً

اإلداري لدى قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران تعزى لتأثير متغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة التدريسية)؟ لإلجابة

عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغيرات الدراسة ،كما في الجدول (.)8

جدول ( :)8المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية لمستوى االبداع اإلداري لدى قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران
حسب متغيرات الدراسة
المتغير

المستقل
الجنس
المؤهل العلمي
الخبرة

التدريسية

المستويات

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكور

114

3.59

1.015

إناث

112

3.82

1.096

بكالوريوس

161

3.66

1.066

بكالوريوس فأعلى

65

3.99

1.037

أقل من  5سنوات

54

3.50

1.059

 5سنوات إلى  10سنوات

67

3.59

1.023

 10سنوات فأكثر

105

3.69

0.973

يتضح من الجدول ) )8أن هناك فروقا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في استجابات عينة الدراسة ،ولبيان
داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي كما في جدول (.)9
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جدول ( :)9نتائج تحليل التباين الثالثي للفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس التعليم العام
في منطقة نجران حسب متغيرات الدراسة.

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

الجنس

1.574

1

1.574

1.465

0.229

المؤهل العلمي

0.001

1

0.001

0.001

0.977

الخبرة التدريسية

4.159

2

2.08

1.936

0.149

الخطأ

237.354

221

1.074

المجموع

1767.534

226

يتضح من الجدول()9عدم وجود فروق داله إحصائيا عند مستوى( )α=0.05بين المتوسطات الحسابية الخاصة لمستوى
اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران المدارس حسب متغيرات الدراسة(الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة)؛ فقد
بلغت قيمة ف المحسوبة للمتغيرات على التوالي ) (1.465و( ).001و( ،)1.936ومستوى داللتها على التوالي (.229) :و().977
و) ،).149وهي جميعها اكبر من مستوى (.)α=0.05

ففي متغير الجنس يفسر الباحث النتيجة في عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة مدارس

التعليم العام في منطقة نجران من وجه نظر المعلمين؛ إلى أن المعلمين والمعلمات يرون أن قادة المدارس يدركون أهمية ممارسة
اإلبداع اإلداري في تطوير واقع العمل ومشاكله وحاجاته ،وأن المهام المنوطة بهم ال تعتمد على جنسهم وربما يعود ذلك إلى اعتقاد قادة
المدارس أن اإلبداع أساس نجاح المنظمات والمحافظة على بقائها واستمرارها ،وبالتالي يحقق النمو واالزدهار والتطور ،وقد اتفقت هذه

النتيجة مع دراسة الشاعر ( )2017التي أشارت الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير الجنس.
وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الحميدي ( )2017التي أشارت الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى اإلبداع اإلداري تعزى
لمتغير الجنس.
أما في متغير المؤهل العلمي ،يفسر الباحث النتيجة في عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة
مدارس التعليم العام في منطقة نجران من وجه نظر المعلمين ،إلى أن قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران يعاملون الجميع

بالمعاملة بنفسها  ،بغض النظر عن مؤهلهم العلمي ،فال يوجد تحيز بين المعلمين على اختالف مؤهالتهم في تشجيعهم من قبل القادة
في طرح أفكارهم وتنميتها والعمل على تبنيها ويعود ذلك لدرجة الوعي التي يتمتع بها قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران في
أهمية تعزيز ثقة المعلمين بقدراتهم في تقديم األفكار الجديدة .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشاعر ( )2017ودراسة الرشيدي
والرشايدة ( )2012التي أشارت الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير المؤهل العلمي .وقد

اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الحميدي ( )2017والتي أشارت الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى اإلبداع اإلداري تعزى

لمتغير المؤهل العلمي.
وفي متغير الخبرة التدريسية ،يفسر الباحث النتيجة في عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة
مدارس التعليم العام في منطقة نجران من وجه نظر المعلمين ،إلى أن أفراد عينة الدراسة من مختلف الخبرات القليلة والمتوسطة
والطويلة لديهم تصورات مشتركة عن أهمية اإلبداع اإلداري ،فيتم إشراك جميع المدرسين من مختلف خبراتهم في تكوين فريق عمل
مبدع لحل المشكالت المختلفة بطرق إبداعية جديدة وتقديم تصورات جديدة وأفكار غير مألوفة من قبل القادة تساعد فرق العمل في حل
العقبات المختلفة والتصدي لمختلف األزمات .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبابنة والشقران( )2013ودراسة الحميدي( )2015التي
أشارت الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير الخبرة.
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السؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α=0.05بين ممارسة قادة مدارس التعليم العام

في منطقة نجران للقيادة التشاركية واإلبداع اإلداري؟

لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخدام معامل االرتباط بيرسون لفحص االرتباط بين القيادة التشاركية واإلبداع اإلداري ،كما في

الجدول ( .)10

الجدول ( )10قيم معامل االرتباط بين مجاالت القيادة التشاركية واإلبداع اإلداري
اإلبداع اإلداري

القيادة التشاركية

**

المشاركة باتخاذ القرار

.915

تفويض السلطة

.921

االتصال وبناء المعلومات

.934

تفعيل العالقات اإلنسانية

.935

الكلي

.955

**
**
**
**

يتبين من الجدول( )10أن جميع قيم معامل االرتباط بين مجاالت القيادة التشاركية واإلبداع اإلداري كانت موجب ودالة
إحصائيا عند مستوى ( ، )α =0.05وهذا يفسر بأنه كلما كان القائد المدرسي يمارس القيادة التشاركية بشكل أكبر ،كلما كان أكثر
إبداعا في مجال العمل ،ويعزو ا لباحث هذه النتيجة إلى األهمية التي توليها قيادات المدارس للقيادة التشاركية في إشراك المعلمين في
ً
صنع القرار واتخاذه وتفويضهم للصالحيات المختلفة وتوفر كافة قنوات وسبل االتصال مع المعلمين ،وتوفير جو يسوده الود والمشاركة
مع المعلمين ،مما يساعد القادة في إبداعهم اإلداري في العمل ،وفي تقديم األفكار الجديدة لتطوير العمل ،وانجاز األعمال بأساليب
إبداعية غير تقليدية .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الرشيدي والرشايدة ( )2012ودراسة بوسكرة ( )2014ودراسة التويجري
( )2016التي أشارت الى عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين أنماط القيادة ومستوى اإلبداع اإلداري.
توصيات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة نوصي بما يلي:

 -ضرورة تبني قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران مفاهيم القيادة التشاركية واإلبداع اإلداري.

 زيادة معدالت إشراك المعلمين في كافة عمليات اتخاذ القرار ،وضرورة االستماع آلرائهم ومقترحاتهم واألخذ بها بشكل أكبر وخاصةفي وقت األزمات ،فنجاح األعمال يعتمد على مدى المشاركة والمساهمة في اتخاذ الق اررات ،ويولد الحماس والرغبة لدى األعضاء
في تنفيذه.
 االهتمام بمجال تفويض السلطة من قبل قادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران ،إذ إن تفويض السلطة يساهم بشكل فعال إنجازالكثير من المهام التي تثقل كاهل القيادات ،وتخفيف العبء عليهم.

 ضرورة توفير الدعم اللوجستي والمادي لقادة مدارس التعليم العام في منطقة نجران ،ليستطيعوا تنفيذ خططهم نحو إدارة اإلبداعوتطبيق هذه الخطط على أرض الواقع.
 -نشر ثقافة القيادة التشاركية واإلبداع اإلداري بين منسوبي إدارة التعليم العام في منطقة نجران قيادات ومعلمين.

 عمل برامج تدريبية تواكب في محتواها التحديات اإلدارية المعاصرة ،والتركيز فيها على نمط القيادة التشاركية واإلبداع اإلداري. ضرورة اختيار قادة المدارس من القيادات اإلبداعية الواعية التي تؤمن بأهمية اإلبداع والميل للمجازفة والمخاطرة  ،وربط الترقياتباألعمال اإلبداعية.
 -ضرورة اعتماد أسس ،ومعايير واضحة ،وموضوعية الختيار قادة المدارس ،تعتمد على الكفاءة ،وتكافؤ الفرص ،واإلبداع.
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مقترحات الدراسة:

تقترح هذه الدراسة إجراء بعض الدراسات في المجال ومن ذلك ما يأتي:

 إجراء المزيد من الدراسات حول أنماط القيادة األخرى وعالقتها باإلبداع اإلداري في ميدان التعليم الجامعي ،مع إجراء المقارنات بيناألنماط القيادية.
 إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة على قادة المدارس ،وادخال متغيرات أخرى مثل :النمو المهني ،دافعية المعلمين ،اتخاذ القرار،للكشف عن عالقتها بالقيادة التشاركية.

المصادر والمراجع

المراجع العربية

أبو الخير ،لطيفة ( )2013درجة ممارسة رؤساء األقسام في الجامعات األردنية الخاصة في عمان للقيادة التشاركية وعالقتها بالمقدرة
على حل المشكالت .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

أبو مسامح ،أحمد عبد الكريم) .(2015درجة ممارسة مديري مديريات التربية والتعليم إلدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالقيادة التشاركية .
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
األخرس ،جبر( .)2016اإلدارة اإلدارية االستراتيجية وفق النموذج األوروبي  efqmوأثرها على اإلبداع اإلداري في القطاع الحكومي
الفلسطيني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدارسات العليا ،غزة ،فلسطين.

بدح ،احمد محمد وأبو طه  ،مروة محمد( .)2013مقومات وممارسات اإلبداع اإلداري من وجهة نظر مديرات رياض األطفال في
مدينة عمان ،مجلة العلوم التربوية والنفسية – البحرين ،مج  ، 14ع  ، 3ص ص .470 – 445
بدر ،سفيان( ) 2013متطلبات اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام في و ازرة التربية والتعليم بمحافظات غزة لتنمية الموارد البشرية في
ضوء االتجاهات المعاصرة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

بوسكرة ،أحمد( )2014بعض األنماط القيادية وعالقتها باإلبداع اإلداري  :لدى إطارات مديريات الشباب والرياضة .مجلة العلوم
اإلنسانية ،ع.684 -665 ،41
التويجري ،أريج ( )2016التمكين وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية بمدينة الرياض .مجلة كلية التربية،)3(46 ،
.33-1

جبر ،عبدالرحمن( )2010اإلبداع اإلداري وأثره على األداء الوظيفي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
الحربي ،قاسم ) (2008القيادة التربوية الحديثة .دار الجنادرية للنشر والتوزيع ،األردن.
الحميدي ،مهدي ( .)2017أثر التمكين اإلداري في اإلبداع العاملين في الجامعات الخاصة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة آل البيت ،االردن.
خيراهلل ،جمال ( .)2015اإلبداع اإلداري .دار أسامة للنشر والتوزيع :عمان.

الرشيدي ،سعود والرشايدة ،نايل ( .)2012األنماط الشخصية لدى مديري المدارس الثانوية في منطقة حائل التعليمية وعالقتها باإلبداع
اإلداري من وجهه نظرهم .المجلة التربوية.228 -177 ،)105(27 ،

رفاعي ،رانيا ( .)2016درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة جدة للقيادة التشاركية وعالقتها بالتنمية المهنية وجهة نظر
المعلمات ،مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات  -عمادة الدراسات العليا.366 -335 ،)3(6 ،

الزعبي ،محمد( .) 2009أثر القيادة التشاركية على تحسين أداء الموارد البشرية في شركات الصناعة الكويتية .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
السكارنه ،بالل خلف (  .)2011اإلبداع اإلداري ،الطبعة األولى ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة-عمان  ،ص ص . 53- 49
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السلمي ،سعيد ( .)2010نمط القيادة وممارسات االبداع االداري لمديري المدارس الثانوية بمحافظة جدة دراسة تحليلية .التربية،
.101 -11 ،)27(13
الشاعر ،عماد( .)2017ممارسات القيادة األخالقية وعالقتها باإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

شقير ،عالء") .(2012درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتها للقيادة التشاركية وعالقتها بالرضا الوظيفي في محافظات
شمال الضفة الغربية من وجهات نظر المعلمين والمعلمات فيها ".رسالة ماجستير ،قسم اإلدارة التربوية ،جامعة النجاح،
الضفة الغربية ،فلسطين.

الشمري ،سامي واللوقان ،محمد( .)2018واقع القيادة التشاركية لقادة المدارس الثانوية بمدينة حائل وسبل تطويرها من وجهة نظر
المعلمين .المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية  -المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب – مصر.113-57 ،)3( ،
الصليبي ،عائد ( .)2015درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة للقيادة التشاركية وعالقتها بالفاعلية الذاتية لمعلميهم.
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
عبابنة ،رامي محمود و الشقران ،رامي إبراهيم( .) 2013درجة ممارسة القادة التربويين لإلبداع اإلداري في مديريات التربية والتعليم في
محافظة اربد ،مجلة العلوم التربوية والنفسية – البحرين ،مج  ،14ع  ، 2ص ص .486 -459
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