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الذي تكرم باإلشراف عمى رسالتي ولم يبخل عمي بنصح أو إرشاد خالل فترة إعداد ىذه

الرسالة ,وعمى نصائحو وتوجيياتو القيمة التي كان ليا األثر الكبير في إنجازىا.
أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من وزارة التربية والتعميم العالي ,وأكاديمية اإلدارة والسياسة
لمدراسات العميا ,عرفا ًنا عمي بفضميم عمي إلتمام ىذه الرسالة.
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الموقرين الدكتور /محمد
إبراىيم المدىون ,والدكتور /محمد عبد العزيز الجريسي ,عمى ما تكبدوه من عناء في
قراءة رسالتي المتواضعة.
وختاما إلى كل من ساعدني وقدم لي النصيحة ,ولإلخوة المحكمين من األ كاديميين وذوي
ً
الختصاص ,الذين ساىموا بآرائيم ونصائحيم الغالية الرشيدة بتحكيم أداة الدراسة,
جميعا خالص الشكر والتقدير.
ولجميع من وقف معي وساعدني ليم مني
ً

فجزاىم اهلل عني خير الجزاء.

ٚ

ممخص الدراسة
عنوان الدراسة :القيادة اإلبداعية وعالقتيا بتعزيز الدافعية لدى معممي المدارس الثانوية
في وزارة التربية والتعميم العالي بمحافظات غزة.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع القيادة اإلبداعية كعبلقتيا بتعزيز الدافعية لدل معممي
المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاعتمد االستبانة كمقياس لمدراسة ،كىي ًمف
معمما كمعممة مف المدارس الثانكية ،كتـ أخذ
كب ى
إعداد الباحث ى
مغ عدد مجتمع الدراسة( )879ن
عينة طبقية عشكائية بمغت ( )268منيـ.
وقذ ذىصيد اىذراطح إىً ػذج ّرائح أهَها:
 إف كاقع القيادة اإلبداعية تتكفر في مديرم المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ
بمحافظات غزة بنسبة ( ،)%73.523كبدرجة مكافقة( كبيرة).
 أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة
التربية كالتعميـ بمحافظات غزة ،جاءت بنسبة(  )%74.578كىك بدرجة مكافقة(كبيرة).
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف القيادة اإلبداعية كتعزيز الدافعية.
كقد أكصت الدراسة بضركرة زيادة كعي مديرم المدارس بتعزيز الدافعية لدل المعمميف في
المدارس الثانكية ،كضركرة تفكيض بعض الصبلحيات لمديرم المدارس لرفع الركح المعنكية
لممعمميف ،كاشراؾ المعمميف بإتخاذ الق اررات ،كاعتبار الدافعية عنصر ميـ في إنجاز األعماؿ
المطمكبة كتطكير المؤسسة التربكية.
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ABSTRACT
 Study Tittle: Creation leadership and its relationship in enhancing
motivation of secondary school teachers in the Ministry of Higher Education in
Gaza Governorates.
By : Rafat M. T. Kalloub ,Supervised by : Dr. Derdah Hassan Elshaeer

This study aimed to:
 Identify the reality of leadership creation and its relationship in enhancing
motivation of secondary school teachers in the Ministry of higher Education in Gaza
Governorates.
The researcher relied on the descriptive curriculum to answer the questions of the
study and choose its hypotheses this purpose, the study society was (876) teachers
worked in secondary schools of western Gaza from which a stratified random
sample was chosen with to tal number of (268).
- The study recommendations:
 The Democratic leadership is still available on the secondary school
principals in the Ministry of Education in Gaza Governorates was (73.523%)
highly appreciated.
 The study result showed that the level of enhancing motivation for
secondary school teachers in the Ministry of Education in Gaza Governorates
was (73.578%) appreciated highly.
 There is astatically significant relationship between creative leadership and
enhancing motivation.
The study recommended the need to increase the awareness of school
principals to increase the motivation of teachers in secondary schools and the
need to delegate. some of the powers to school principals to raise the morale
of teachers and involve them in decision making and consider the motivation
as an important element in accomplishing the required work developing the
Educational organization.
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انفصم األول

ويتناول ىذا الفصل:

اإلطـار انعـاو نهـذراضـت

-1المقدمة.
-2مشكمة الدراسة وتساؤلتيا.
-3أىداف الدراسة.
-4أىمية الدراسة.

-5متغيرات الدراسة.
-6فرضيات الدراسة.
-7حدود الدراسة.

-8منيجية الدراسة.
-9مجتمع وعينة الدراسة.

-10أداة الدراسة.

-11مصطمحات الدراسة.
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أول :المقدمة
ً
كرسخ فػي نفسػو مفيػكـ القيػادة ،فاإلسػبلـ الػديف الخػاتـ الػذم قاد كسػيقكد البشػرية إلػى
خػمؽ اهلل اإلنساف ٌ
اليداية كالرشد كالصبلح ،ككؿ فرد يستشعر في نفسػو دكر القيػادة اإلبداعية فػي نشػر دعػكة اإلسػبلـ ،مف خبلؿ
عممو المتكاصؿ ليداية الناس لمنجاة مف النار ،ك ًمػف ىػذا المنطمػؽ ىن ًج يػد أف الرسػكؿ -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -كىػك
ُ ُّ ُ
ل ًْ َر ٍ
اع،
خيػر مثػاؿ عمػى القائػد القػدكة ،الػذم يربػي فػي نفكسػنا معنػى القيػادة لقكلػو عميػو الصبلة كالسبلـُ" :ك

ٌ َ
ُ ُّ ُ
َوُكل ًْ َم ْصئُٔل ع َْ َرع هِيخِِّ " (ابلخاري .)2651:530,كىذا يعني أف كػؿ إنسػاف قائػد فػي حياتػو ،كىػك بذلؾ
سكؼ ييسأؿ عف قيادتو ماذا عمؿ بيا ككيؼ سخرىا لخدمة اآلخريف؟
اليبد لممجتمعات البشرية مف قيادة تنظـ شئكنيا ،كلقد أمر النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -بتعييف القائد في أقؿ

عددا حيف قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ( :اذا خرج ثالثث يف شفر ـييؤمروا أحدًْ) .ركاه أبك
المجتمعات البشرية ن

و
بحاجة إلى القادة المبدعيف الماىريف القادريف عمى تنسيؽ
داكد( ،)2708كميما اختمفت الثقافات فإف المجتمعات
الجيكد البشرية كتحفيزىا ،كدفعيا تجاه تحقيؽ األىداؼ ،كالقادريف عمى مكاجية التطكرات المتسارعة ،كالتغيرات
المتبلحقة ،نتيجة االنفجار المعرفي ،كثكرة المعمكمات كاالتصاالت ،كالتي تسيـ في تطكير جميع مرافؽ المجتمع
كتخدـ تمؾ المجتمعات(األبكاب المنتخبة .)162: 2013،
كبير في نجاح أك إخفاؽ المؤسسة التي تعمؿ فييا ،حيث إف التقدـ التكنكلكجي
دكر نا
كال زالت القيادة تمعب نا

كالعكلمة أدل إلى تغير سريع في نمط الحياة ك كظائؼ القيادة كاتساع دكرىا كزاد مف الحاجة إلى قيادة إبداعية
قادرة عمى مكاجية تحديات العصر.
فالقيادة اإلبداعية ىي حجر الزاكية في حياة أم منظمة كفي نجاحيا ،فالقائد ىك باعث الحياة في المنظمة،
كىك المسؤكؿ عف ضماف استمرارىا كنجاحيا في تحقيؽ أىدافيا التي أنشئت مف أجميا كىك الدافع بعكامؿ القكة
كالحيكية كالتقدـ كالباحث لعكامؿ االبتكار كاإلبداع كالتجديد بما يضمف التطكر العممي لمكاجية التحديات التي
تقابميا ،فالقيادة اإلبداعية ىي التي لدييا حمكؿ نادرة غير متكقعة لمقدرة عمى حؿ المشاكؿ التي يتعرض ليا
أيضا لدييا التأثير عمى
معممي المدارس الثانكية أثناء العمؿ لمكصكؿ إلي األىداؼ في أقؿ كقت كجيد ،ك ن

اآلخريف ،كتكجيو سمككيـ لتحقيؽ أىدافيـ ( قنديؿ .)14: 2014،

كاإل بداع مف سمات القائد الناجح الذم يتميز بالرؤية االستراتيجية الشاممة التي تسيـ في تطكر الفرد كالمنظمة،
كبناء ثقافة في المنظمة تيتـ بتعزيز الدافعية عند العامميف كالنظر إلييـ كاالىتماـ بيـ(الصيرفي.)260: 2013،

2

الم ًي ٌمة التي تقع عمييا مسؤكلية إعداد الطمبة ،كتزكيدىـ بالمعارؼ كالميارات
كتيعد المدرسة المؤسسة ي

كاالتجاىات التي يصبحكف بعدىا مؤىميف لبلنخراط في الحياة المستقبمية ،كتمعب إدارة المدرسة الثانكية الدكر
أف تككف ىذه اإلدارة ذات مكاصفات خاصة تؤىميا
األكبر ألداء ىذا الدكر الميـ في حياة الطالب ،مما يتطمب ى
الم ًي ٌم ة ،كتأتي في مقدمة ىذه المكاصفات القدرات كالكفايات القيادية التي يجب أف يتمتع بيا مدير
لمقياـ بيذه ي

المدرسة أال كىي القيادة اإلبداعية.

ىاما في العممية التعميمية كخاصة في المرحمة الثانكية التي تجيز اإلنساف
كيمعب معمـ المدرسة الثانكية نا
دكر ن
لمحياة الجامعية عمى كجو الخصكص ،كىك الذم يقع عمى عاتقو تشكيؿ شخصية الطالب جسميان كعقميان كمعرفيان
كثقافيان بما يتكافؽ مع المجتمع ليككف انسانان صالحان لنفسو كأسرتو كمجتمعو(أبك النصر.)35 :2008،
كتعتبر الدافعية عند المعمميف ىي حصيمة عكامؿ عدة مف بينيا التأثير القيادم ،حيث أف قيادة المنظمة قد
تسيـ في تحديد دافعية العامميف فييا مف خبلؿ ترؾ بصمتيا في المنظمة ،كتساعد عمى تكجيو السمكؾ الصحيح
كتحفيز قكة العمؿ ،كتكفير الرغبة كالحماس لدل العامميف لبذؿ أقصى ما يمكف لمساعدة المنظمة عمى تحقيؽ
النجاح (المربع.)5: 2014،
كيرل الباحث مف خبلؿ عممو كإدارم جامعي في المدرسة ،أف معممي المدارس الثانكية عمى اختبلؼ
مؤىبلتيـ العممية ىػـ المسػئكليف عػف عممية تكجيو الطبلب كاإلشراؼ عمييـ ،كتطكير أدائيـ كبناء شخصياتيـ،
سير نحك
كمف ىذا المنطمؽ يجب االىتماـ بإيجاد قيادة إبداعية قادرة عمى حفزىـ كدفعيـ إلى مزيد مف العطاء نا

تحقيؽ األىداؼ التربكية.

استكماال لجيكد اآلخريف جاءت ىذه الد ارسة لمكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف القيادة
كفي ضكء ما سبؽ ك
ن
اإلبداعية في المدارس الثانكية كتعزيز الدافعية مف كجية نظر المعمميف فييا.
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ثانياً :مشكمة الدراسة
تيمثؿ القيادة اإلبداعية ركيزة أساسية في نجاح المؤسسة بشكؿ عاـ كالمؤسسة التعميمية بشكؿ خاص ،كما
تقؼ الدافعية كراء األعماؿ كاألدكار العظيمة التي يقكـ بيا المعمـ في المدرسة الثانكية ،كقد الحظ الباحث مف
سمبا عمى بمكغ األىداؼ
خبلؿ عممو اإلدارم في المدرسة تدني مستكل الدافعية لدل بعض المعمميف مما يؤثر ن

التربكية ،لذلؾ تبمكرت مشكمة الدراسة في محاكلة التعرؼ إلى العبلقة بيف القيادة اإلبداعية كتعزيز الدافعية لدل
معممي المدرسة الثانكية بمديرية غرب غزة.
لذا فإف مشكمة الدراسة تتمخص في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما عالقة القيادة اإلبداعية بتعزيز الدافعية لدى معممي المدارس الثانوية في وزارة التربية والتعميم العالي
بمحافظات غزة؟
وينبثق عن ىذا السؤال الرئيس التساؤلت الفرعية التالية:
 -1ما كاقع القيادة اإلبداعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة؟
 -2ما مستكل تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة؟
 -3ىؿ تكجد عبلقة بيف القيادة اإلبداعية كتعزيز الدافعية لدل معممي المدراس الثانكية في ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي بمحافظات غزة؟

 -4ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسط تقديرات عينة الدراسة حكؿ (كاقع القيادة اإلبداعية كمستكل تعزيز الدافعية)
لدل معممي المدارس الثانكية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تعزل لمتغيرات (الجنس،

العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخدمة)؟
ثالثاً :أىداف الدراسة.
تيدف الدراسة إلى:
 -1التعرؼ إلى كاقع القيادة اإلبداعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

 -2التعرؼ إلى مستكل تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.
 -3بياف عبلقة القيادة اإلبداعية بتعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
بمحافظات غزة.

 -4الكشؼ عف الفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة عمى كاقع القيادة اإلبداعية كمستكل
تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغيرات (الجنس،
العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخدمة)؟
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ابعا :أىمية الدراسة
رً
أول :األىمية النظرية
ً
تستمد الدراسة أىميتيا مف ككف الجيات المستفيدة منيا متعددة عمى النحك التالي:
 -1تمثؿ الدراسة الحالية إضافةن نكعية لممكتبة العربية.

 -2ككنيا تيتـ بمكضكع ذم تأثير بالغ في نجاح العممية التعميمية أال كىك دكر القائد اإلبداعي في تعزيز
الدافعية لدل المعمميف.

بحثينا لمباحثيف في مجاؿ القيادة.
 -3مف المتكقع أف تفتح أفقنا
ن
 -4مف المتكقع أف يستفيد ًمف ىذه الدراسة صانع القرار في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.
ثانيا :األىمية التطبيقية
ً
تتضح أىمية ىذه الدراسة في دراسة العبلقة بيف القيادة اإلبداعية لممديريف ،كتعزيز الدافعية لممعمميف ،كتتضح

أيضا أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ الفئات التي سكؼ تستفيد منيا كالمتمثمة فيما يمي:
ن
-

قد يستفيد مف الدراسة الحالية قادة ك ازرة التربية كالتعميـ في اختيار القائد اإلبداعي كفقنا لمعايير القائد
المبدع.

-

مف المتكقع أف تسيـ الدراسة الحالية في تزكيد مديرم المدراس بتغذية راجعة حكؿ امكانياتيـ كقدراتيـ

-

مف المتكقع أف تحفز ىذه الدراسة المعمميف عمى التكاصؿ الناجح كاإليجابي مع مدير المدرسة كقائد

-

كقد تساعد الدراسة في كضع برنامج تدريبي لمديرم المدارس الثانكية لتنمية كتطكير اإلبداع لدييـ.

اإلبداعية.
مبدع.
-

عقد دكرات تدريبية لتطكير إمكانيات كقدرات مديرم المدارس كقادة تربكييف.

خامسا :متغيرات الدراسة
ً
اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية:
أ -المتغير المستقؿ :القيادة اإلبداعية.
ب -المتغير التابع :تعزيز الدافعية.
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جدول رقم (:)1

م

متغيرات الدراسة

ألابعاد

1

املتغير املستقل :القيادة إلابداعية

ألاصالة واملروهة والطالقة والحساسية للمشكالت

2

املتغير التابع :الدافعية

الاثار ة و التحفيز ورفع الروح املعنوية

المتغيرات الشخصية( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة)
بناء عمى الدراسات السابقة)
(جرد بكاسطة الباحث ن
سادسا :فرضيات الدراسة
ً
 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة( )α≤0.05في متكسطات استجابة عينة الدراسة

في القيادة اإلبداعية كتيعزيز الدافعية تعزل لمتغير الجنس.
 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة( )α≤0.05في استجابة عينة الدراسة في القيادة
اإلبداعية كتيعزيز الدافعية تعزل لمتغير العمر.
 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة( )α≤0.05في استجابة عينة الدراسة في القيادة
اإلبداعية كتعزيز الدافعية تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة( )α≤0.05في استجابة عينة الدراسة في القيادة
اإلبداعية كتعزيز الدافعية تيعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة.

سابعا :حدود الدراسة
ً
 -1الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة عمى العبلقة بيف القيادة اإلبداعية كتعزيز الدافعية لدل معممي
المدارس الثانكية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

 -2الحد المكاني :مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة.
 -3الحد الزماني :العاـ الدراسي 2017ـ.

 -4الحد البشري :اقتصرت عينة الدراسة عمى معممي كمعممات المدراس الثانكية بمديرية التربية كالتعميـ
العالي بمحافظات غرب غزة.
ثام ًنا :منيجية الدراسة

كاعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع ،كييتـ

ككميا ،كالذم ييدؼ مف خبللو إلى معرفة دكر القيادة اإلبداعية
كيفيا
ن
بكصفيا كصفنا دقيقنا ،كيعبر عنيا ن
في تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في محافظات غزة ،كأىـ الصعكبات التي تعترض ذلؾ
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مف خبلؿ جمع المعمكمات البلزمة كتحميميا باستخداـ استبانة سيتـ تصميميا ليذا الغرض ،كذلؾ
باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي (.)SPSS

يعتمد الباحث مصدريف أساسييف لجمع المعمكمات:

 -1المصادر الثانوية :حيث سيتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمبحث إلى مصادر البيانات الثانكية
كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة ،كالدكريات كالمقاالت العممية كالتقارير

كالنشرات كالرسائؿ العممية(الماجستير كالدكتكراه) ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع

الدراسة ،كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة ذات العبلقة بالمكضكع.

 -2المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة يمجأ الباحث إلى جمع البيانات األكلية مف
خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة كالتي صممت ليذا الغرض.
تاسعا :مجتمع وعينة الدراسة
ً
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانكية بمديرية التربية كالتعميـ العالي غرب غزة كالبالغ
معمما كمعممة ،حيث اختار الباحث عينة عشكائية عددىا ( )268مف المعمميف كالمعممات بمديرية
عددىـ ( )879ن
التربية كالتعميـ غرب غزة ،تـ حسابيا بكاسطة المعادلة الرياضية بالعينات ،كذلؾ مف خبلؿ تكزيع استبانة تـ
خصيصا ليذا الغرض عمى جميع أفراد العينة.
تصميميا
ن
عاشرا :مصطمحات الدراسة
ً
اصطالحا
تعريف القيادة اإلبداعية
ً
 عرفيا أبك فارس( (21:2014بأنيا "القدرة عمى ابتكار أساليب كأفكار مفيدة لمعمؿ ،بحيث تمقي ىذه األفكاركاألساليب التجاكب األمثؿ مف المدرسي".

 عرفيا نصر( )12 :2013بأنيا" قدرة القائد عمى ابتكار أساليب كأفكار ككسائؿ جديدة يمكف أف تمقي التجاكباألمثؿ مف العامميف ،كتحفزىـ الستثمار قدراتيـ كمكاىبيـ لتحقيؽ األىداؼ المنظمة".

التعريف الجرائي:
ىي قدرة القائد عمى إيجاد حمكؿ جديدة كنادرة كمبتكرة كمتنكعة غير متكقعة لمقدرة عمى حؿ المشكبلت التربكية
لمكصكؿ إلى األىداؼ ،في أقؿ جيد كأقؿ كقت لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التربكية ،كتقاس بالدرجة التي يحصؿ
عمييا القائد في استبانة القيادة اإلبداعية المصممة ليذا الغرض.

الدافعية :حالة داخمية تحدث لدل األفراد ،كتتمثؿ في كجكد نقص أك حاجة أك كجكد ىدؼ يسعى الفرد إلى
تحقيقو ،فالحاجة تشير إلى اختبلؿ في التكازف البيكلكجي أك السيككلكجي مثؿ الجكع كالعطش كاألمف كغيرىا كما
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كض حيا ماسمك ،لذلؾ يمكف أف يعمؿ المعمـ في المدرسة عمى رفع مستكل طمكح الطبلب بدرجة تعادؿ استعدادىـ
كميكليـ كقدراتيـ نحك األنشطة المختمفة ،حتى يتسنى لممتعمميف النجاح كاالستم اررية في األداء ،كعدـ التعرض

لئلحباط (خطاب.)13 :2011،
ائيا
وعرفيا الباحث إجر ً
ىي حالة مؤقتة تنتيي حاؿ تحقيؽ اإلشباع أك التخمص مف التكتر الناجـ عف كجكد حاجة أك حاؿ تحقيؽ اليدؼ

المعدة ليذا الغرض في
الذم يسعى إليو الفرد ،كتتحدد بالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص في االستبانة ي
الدراسة.

 المدرسة الثانوية:
ىي مؤسسة تربكية تعميمية فمسطينية ،تضـ طمبة الصؼ األكؿ الثانكم ثـ الصفيف الثاني كالثالث الثانكم

بفركعيا العممي كالعمكـ اإلنسانية كالشرعي ،ىدفيا تخريج جيؿ و
قادر عمى العمؿ كالتميز كاإلبداع كمكاجية التطكر

التكنكلكجي(ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية.)2013 ،
 أىم العقبات التي واجيت الباحث ىي:

 -1عدـ تعاكف المعمميف كالمعممات في تعبئة االستبانة.
 -2فقداف بعض االستبانات عند استرجاعيا كخاصة مف المعممات.
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انفصم انثاني

اإلطار اننظري نهذراضت
المبحث األول /القيادة اإلبداعية

المبحث الثاني /تعزيز الدافعية

المبحث الثالث /المدارس الثانوية
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املبحث األول
انقيادة اإلبذاعيت
ويتناول ىذا المبحث العناصر التالية:
 -1المقدمة.
 -2مفيكـ اإلبداع.
اصطبلحا.
 -3مفيكـ اإلبداع لغةن ك
ن
 -4القيادة في اإلسبلـ.

 -5مفيكـ القيادة اإلبداعية.
 -6أىمية القيادة اإلبداعية.
 -7سمات القيادة اإلبداعية.
 -8مبادئ المؤثرة في القيادة اإلبداعية.
 -9العكامؿ المؤثرة في القيادة االبداعية.
 -10خصائص القيادة اإلبداعية.
 -11الميارات األساسية لمقيادة اإلبداعية.
 -12مقكمات القيادة اإلبداعية.
 -13معكقات القيادة اإلبداعية.
 -14أساليب قيادية إبداعية.
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اىَقذٍح:
تعيش المؤسسات المعاصرة ظركفنا صعبة ،كذلؾ لما يحدث حكليا مف تطكرات كتغيرات في كافة المجاالت
السياسية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية ،لذا ظيرت حاجة المؤسسات إلى قيادات إبداعية لمتعامؿ مع ىذه

التغيرات ،كيمزميا البحث عف طرائؽ إبداعية إدارية حديثة تركز عمى اإلنساف ،ألنو جكىر العممية التعممية.

كاليبد لمقيادة أف تككف مبنية عمى اإلبداع في إعدادىا كاختيارىا ،كذلؾ لتترجـ العمـ كالمعرفة التي اكتسبتيا إلى
اختبارات جديدة ،تتسـ بالجكدة ،كتحقؽ الفائدة مف خبلؿ اىتماميا بحؿ المشكبلت بطريقة تختمؼ عف غيرىا مف

خاطئا لـ يبلحظو اآلخركف ،كأف ىناؾ طريقة أفضؿ لمحؿ.
شيئا
ن
الطرؽ ،حيث إف المبدع يبلحظ أف ىناؾ ن

بدءا بالتعرؼ إلى مفيكـ القيادة
يتطرؽ الباحث في ىذا الجزء لبعض أدبيات الدراسة ذات العبلقة بالمكضكع ،ن
اإلبداعية كأىميتيا كخصائصيا ،كما كنتعرؼ مف خبللو عمى صفات القائد المبدع كميامو ،كالتعرؼ عمى سمات
كمف أىمية ىذا المبحث في تزكيد الباحث بمختمؼ المفاىيـ كالمبادئ
القيادة اإلبداعية كأساليبيا كنظرياتيا ،ي
حيث تى ى
األساسية المرتبطة بمكضكع الدراسة.
ٍفهىً اإلتذاع
جميعا كالدة شيء جديد غير مألكؼ ،أك النظر إلى
تستخدـ كممة اإلبداع كاالبتكار كمترادفات ،كتعني
ن
األشياء بطرؽ جديدة ،كىناؾ فركؽ بيف اإلبداع كالميارة ،فالعامؿ الماىر ىك الذم يعيد تشكيؿ ما ابتدعو غيره
بإتقاف ،أما اإلبداع ففيو أصالة كاضافة نكعية ،كتعد كممة االبداع مف الكممات التي تجذب االىتماـ ،كذلؾ لما

تحممو مف مضاميف متعددة ،لعؿ أىميا ما يتعمؽ بالنبكغ ،كالتجديد ،كاالختراع ،كالتغير ،كلذلؾ فيذه الكممة ال
ترتبط بحؿ المشكبلت كبخاصة في بيئات العمؿ (القريكتي.)298:2010،
ال يمكف االتفاؽ عمى تعريؼ محدد لئلبداع ،ككما أكضح الجعبرم في دراستو أف التنكع كاالختبلؼ في
تعريؼ اإلبداع ناتج باألساس لمضمكف اإلبداع الذم يحتكم عمى الكثير مف التنكع كالرؤل كالمداخؿ الدراسية

سكاء النفسية أك اإلدارية أك المغكية أك التربكية كما إلى ذلؾ ،كاإلبداع أف تأتي بأفكار أك آراء أك حمكؿ أك
منتجات أك اكتشاؼ عبلقات لـ يسبقؾ إلييا أحد ،كيتمثؿ بالقدرة عمى تطكير برامج جديدة ،كآليات عمؿ متطكرة

كحتٌى أشكاؿ تنظيـ جديدة تسيـ في تحسيف األداء العاـ لممؤسسة ،كشرط اإلبداع أف يككف ذا أفكار مفيدة ،فقد
يككف اإلبداع في مجاؿ يجمب الدمار كالضرر كىذا ال ييسمى إبداعه بؿ تخر نيبا(السكارنة.)12:2011،

كيعرؼ )(Cronbachاإلبداع بأنو التفكير المختمؼ كالذم يعني تكافر الميارات كالبراعات التي يتـ مف
ي
تماما(جاد الرب.)220:2012،
خبلليا التكصؿ إلى أفكار كمبلحظات جديدة ن
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كيرل جركاف( )18: 2002أنو يمكف رصد ثبلث مراحؿ رئيسة تعكس التطكر الذم حدث بمفيكـ اإلبداع في

العصكر الماضية كىي:

اىَززيح األوىً:
تمتد منذ أقدـ العصكر كيرتبط مفيكـ اإلبداع فييا باألعماؿ الخارقة المقترنة بالغمكض ،كتستعصى عمى
التفسير ،كمف أبرز ما تميزت بو ىذه المرحمة بياف مفاىيـ االبداع كالعبقرية كالذكاء كالمكىبة ،كالتركيز عمى دكر

الكراثة كالفطرة عمى اإلبداع ،إضافةن إلى ربط اإلبداع ببعض المياديف مثؿ الرسـ كاألدب كاليندسة كغيرىا.
اىَززيح اىثاُّح:
بدأت مع نيايات القرف التاسع عشر ،كقد اتسمت ىذه المرحمة بظيكر نظريات سيككلكجية حاكلت تفسير
الظاىرة اإلبداعية ،كحدكث تقدـ في التمييز بيف مفاىيـ اإلبداع كالمكىبة كالتفكؽ ،كانحسار عممية الربط بيف

اإلبداع كالغيبيات كالخكارؽ ،كانحسار الجدؿ حكؿ أثر الكراثة في اإلبداع.

اىَززيح اىثاىثح:
بدأت بمنتصؼ القرف العشريف ،كقد امتدت حتٌى العصر الحاضر ،كفييا أصبح يينظر لمفيكـ اإلبداع عمى
أنو تكليفة تندمج فييا العمميات العقمية كالمعرفية كنمط التفكير كالشخصية الدافعية كالبيئة.
اإلتذاع ىغحا:
البًديع كالبدع :الشيء الذم يككف
كبدأه ،ك ى
اإلبداع كما جاء في لساف العرب مف ىب ىدع يبدعو ىبدعان ،أم أىنشأه ى
ً
أكالن ،كفي التنزيؿ  (:كو ٌا نِج ةداع ٌَ الرشو) أم ما كنت أكؿ مف ايرسؿ ،قد أرسؿ قبمي رسبلن كثير كالبدعة
كؿ محدثو ،كالبدعة بدعتاف :بدعة ىىدل ،كبدعة ضبلؿ ،قكلو (لك حمدثث ةدغث) كفي السكرة التالية قاؿ اهلل
تعالى (:ةديع الصٍٔات واألرض) أم خالقيا كمبدعيا فيك سبحانو الخالؽ المخترع ال عف و
مثاؿ سابؽ( ابف

منظكر ،د.ت .)6:
اصطالزا:
اإلتذاع
ا
ىك عممية التفكير االبداعي ،كىذا يعني أف القيادة اإلبداعية ال تقتصر عمى الشركات ،كمجاالت العمؿ
اإلدارم ،كانما قد تكجد في المدرسة ،أك المسجد ،أك في األسرة كغيرىا( نجـ.)23:2012،

مكجكدا مف قبؿ" كيمكف تضميف جميع أبعاد
عرفٌو )جركاف )22:2002،بأنو " ىك إنتاج شيء جديد لـ يكف
ن
اإلبداع في تعريؼ شامؿ ينص أف " اإلبداع مزيج مف القدرات كاالستعدادات كالخصائص الشخصية التي إذا
كجدت بيئة مناسبة يمكف أف ترقي بالعمميات العقمية لتؤدم إلى نتائج أصمية كمفيدة سكاء لخبرات الفرد أك الشركة

أك المصنع".

كما ٌعرفو (الصرف )28:2000،بأنو " :أفكار تتصؼ بأنيا جديدة مفيدة متصمة بحؿ مشكبلت معينة أك
تجميع أك إعادة تركيب األنماط المعركفة مف المعرفة في أشكاؿ فريدة".
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كعرفو نصر( )14:2008بأنيا" :قدرة الفرد عمى إنتاج أفكار جديدة مع االستعانة باآلخريف في تكليد ىذه

األفكار ،كاعادة صياغة خبراتو السابقة ،كالتي تمكنو مف استخداـ الميارات التخيمية التي تساعد عمى بزكغ الجديد
كالنادر كالمبتكر ،مما يجعؿ درجة االستفادة مف ىذه األفكار كبيرة ،كتمكنو مف كضع تصكرات مستقبمية حديثة".

إنتاجا يتميز بأكبر قدر مف الطبلقة كالمركنة
كيعرؼ اسميـ ( )21:2002بأنو" :قدرة الفرد عمى اإلنتاج
ن
كاألصالة كالحساسية لممشكبلت ،كالقدرة عمى التحميؿ كالفكر المغاير ،كالتي تظير كاستجابة لمشكمة أك مكقؼ

مثير ،كىذه القدرة مف الممكف تنميتيا كتطكيرىا ،كىي قدرة عامة ليست خاصة بأفراد دكف غيرىـ.

أفكار أك حمكنال أك منتجات أك
نا
كعرفو أيكب ( )7:2000بأنو" :القدرة عمى إيجاد أشياء جديدة ،قد تككف
اعتمادا
خدمات أك طرؽ أك أساليب عمؿ مفيدة ،حيث تبني اإلبداع عمى تميز الفرد في رؤيتو لممشكبلت ،كحميا
ن
عمى قدراتو العقمية كطبلقتو الفكرية ،كمعارفو التي يمكف تنميتيا كتطكيرىا بكجكد المناخ المناسب".

كيرل الباحث أف جميع التعريفات تتشابو في أف اإلبداع مزيج مف القدرات كاالستعدادات ،كأنو سمكؾ يحدث

مكجكدا مف قبؿ ،كانتاج كتكليد أفكار كأشياء جديدة.
أمر لـ يكف
نا
ن

أمر ليس لو نظير ،يتمتع بخصائص الجدة كالمبلءمة في تركيب
كما أنيا تتشابو في أنو السمكؾ الذم يينشئ نا
األنماط المعركفة مف المعرفة كالعمـ في أشكاؿ فريدة.
محصكر في مجاؿ معيف ،كانما يعمؿ في يكؿ مجاالت الحياة ،كيقدـ حمكنال جديدة لجميع
نا
كما أف اإلبداع ليس
المشكبلت التي تعترض اإلنساف.
اىقُادج فٍ اإلطالً:
قديما
إف مف األمكر الميمة ،كالمؤثرة في أم عمؿ إدارم أك تنظيمي نمط ،كركح القيادة ،كلقد حاكؿ اإلنساف ن
كحديثنا التعرؼ إلى أسرارىا ،كأساس نجاحيا ،كفاعميتيا.

كاذا كاف القرآف الكريـ لـ يتضمف ىذا المفظ كبأم مف تصريفاتو ،إالٌ أف المعنى الركحي لمقيادة قد كرد في
َْ
َ
ُ َ َُ
ْ ُ
ِيَ َ
اهلل َوأَظ ُ
آٌُِٔا أَظ ُ
ِيػٔا ه َ
قكلو تعالى(:يَا أ ُّي َٓا هاَّل َ
ِيػٔا ه
وِل األ ْمرِ ٌِِل ًْ) (اىنصاء( )59:الصػٔد.)71:2012,
أ
و
ٔل
ش
الر
ِ

باإلضافة إلى ذلؾ تحدث القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية عف صفات اشتىًرط ىكجكدىا فيمف يتكلى أمر المسمميف،
كيقكدىـ ،كمف ىذه الصفات:
ه َ َ ُّ ُ
ل ًُ ه ُ
اهلل
 -1اإلطالً :يجب أف يككف القائد مف أبناء األمة التي يقكـ بأمرىا ،كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى( :إِنٍا و ِِل
َ
َ َ ُ ُُ َ ه َ َ ُ ه َ ُ ُ َ ه َ َ ُ ْ ُ َ ه َ َ ُ
الزَكة َوْ ًْ َران ُِػٔن)(اىٍائدة.)55:
ورشُٔل واَّلِيَ آٌِٔا اَّلِيَ يلِئٍن الػالة ويؤحٔن

أمينا ،فالقائد مؤتمف عمى تطبيؽ السياسات التربكية ،كرعاية النشء ،كدليؿ ذلؾ
 -2األٍاّح :أف يككف القائد ن
ْ َْ ُْ ه َ َْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ َ ْ ْ َ ُ
ت اى ْ َلٔ ُّي ْاألٌَ ُ
اْ ٍَا يَا َأةَ
ِي)(اىلػع.)26:
ر
ج
أ
خ
اش
َ
ٌ
ْي
خ
ن
إ
ۖ
ه
ر
ج
أ
خ
اش
ج
قكلو تعالى(:كاىج إِحد
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
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 -3اىسشً ٛ٘ٚ :اٌضثظٚ ،االذماْ ٛ٘ٚ ،اٌشذج ف ٟغ١ش ئفشاط ٛ٘ٚ ،اٌٍ ٓ١ف ٟغ١ش ئفشاطٚ ،أحك إٌاط فٟ
اٌم١ادج أ لذسُ٘ ػٍ ٝاٌثشٚ ،اٌحضَٚ ،إٌٛٙع تاألػثاء ،فؼٍ ٝاٌمائذ اٌرشت ٞٛأْ ٠ى ْٛدائُ اٌحزس،
َ َ َ َ ْ َ َََهْ ََ ه
ِب ال ْ ٍُخَ َٔ ّ ُِك َ
اهلل ُ ُّ ُّ
اهلل ِ إ هن ه َ
ِي} (آل
ٚاٌح١طح٠ ٛ٘ٚ ،ثادس اٌفشص ،لاي ذؼاٌ{ ٝـإِذا غزٌج فخَّٔك لَع
ِ
غٍران.)159:
 -4اىرىاضغ  ٟ٘ٚ :طفح ِحّٛدج ف ٟاٌمادج اٌرشت ،ٓ١٠ٛفثرٛاضغ اٌمائذ اٌرشتٍ٠ ٞٛرف اٌّشؤٚع ْٛح،ٌٗٛ
ه َ ََ ُ َ َ َ َ
َ ه ََ ُْ ْ َ َ ه ََ ْ َ
َ َُ ُ َ
ون يف َ
يو اهلل ِ َول َاـٔن ل ْٔ ٌَث لن ِ ٍٍ )
ب
ش
ِد
ْ
ا
ُي
يَ
ِر
ـ
َك
٠ٚحث ،ٗٔٛلاي ذؼاٌ( :ٝأذِى ٍث لَع الٍؤٌِِ ِي أغِزةٍ لَع اى ِ
ِ ِ ِ
(اٌّائذج( )54:أتٔ ٛاطش.)47:2118 ،
 -5اىؼذه٠ :ؼذ ِثذأ اٌؼذي ِٓ اٌّثادئ األعاع١ح اٌر ٟذم َٛػٍٙ١ا اٌم١ادج ف ٟاإلعالَ٠ٚ ،مظذ تزٌه ػذاٌح اٌمائذ
اٌرشت ٞٛاٌّغٍُٚ ،اعرماِرٗ ف ٟشإ ْٚاٌذٚ ٓ٠اٌذٔ١اٚ ،ػذَ اعرغالٌٗ ٌٍٕفٛر ف ٟاٌرّ١ض ػٍِ ٝشؤٚعِٓٚ ،ٗ١
عّاخ اٌمائذ اٌرشت ٞٛاٌؼادي اٌم١اَ تاٌٛاجثاخ ٚاٌفشٚع اٌذ١ٕ٠ح ٚاإلداس٠ح خ١ش ل١اَ  ،لاي ذؼاٌ( :ٝو أطٓدوا
ذوي غدل ٌِلً ) (اىعالق.)2:
 -6اىقذوج اىسظْح :التذ ٌألِح ِٓ لذٚج حغٕح ف ٟلائذ٘ا اٌرشتٚ ،ٞٛف ٟوً ِٓ ٠ر ٌٝٛاٌّغإ١ٌٚح ف ٟشرٝ
ِ١اد ٓ٠اٌح١اج ،فاٌمائذ اٌرشت٠ ٞٛجة أْ ٠ى ْٛلذٚج حغٕح ألذثاػِٗٚ ،شؤٚعٚ ،ٗ١طالتٗ ،أْ ٠ىِ ْٛشاػً١ا
ٌألدب ٚاألخالق اٌىشّ٠ح اٌر ٟجاء تٙا اإلعالَ ،ألْ اٌمذٚج ذى ْٛف ٟاٌخٍكٚ ،اٌّؼاٍِحٚ ،ف ٟاٌغٍٛن
ه
هَ َ َ َ ُ
اهلل ِ أ ُ ْش َٔةٌ َ
ح َصَِ ٌث ل ّ ٍََِ ََك َن يَ ْر ُ
اهلل َنث ِ ً
اهلل َو ْاِلَ ْٔ َم ْاْلخ َِر َوذَ َن َر ه َ
جٔ ه َ
ْيا
اٌؼٍّ ،ٟلاي ذؼاٌ(ٝىل ْد َكن ىل ًْ ِيف َر ُشٔ ِل
)(األحزاب( )21:أت ٛاٌؼال.)99:2113،
 -7اىيُِ ٛ٘ٚ :ػىظ اٌشذجٚ ،اٌمغٛجٌٚ ،ىٕٗ ٌ١ظ ضؼفا ً أ ٚجثًٕا٘ٚ ،زا ٘ ٛأوثش خطأ ٠مغ ف ٗ١اٌىث١شِٓ اٌمادج
حّٕ١ا ٠رظٛس ْٚاٌٍ ٓ١ضؼفًا ٚاٌشذج ٚاٌمغٛج لٛجٚ ،لذ أوذ اٌمشآْ اٌىش ُ٠ػٍ ٝئذثاع اٌمائذ ٌجأة اٌٍِ ٓ١غ
ْ ْ
َّ َ
َ ْ ْ ََ َ َ
احم ل ٍَِ َِ اتتَ َػم ٌ ََِ ال ٍُؤٌِِ ِي) (الظػراء٘ٚ )215:زا األعٍٛب
اٌّشؤٚع ٓ١ف ٟل ٌٗٛذؼاٌ(:ٝواخفِؼ جِ
٘ ٛاٌز٠ ٞجؼً اٌؼاللح ت ٓ١اٌمائذ ٚاألذثاع ػاللح ذٛاطًٚ ،حةٚ ،ذفاُ٘ٚ ،ذؼط ٟج ًٛا ِٓ اٌثمح،
ٚاالٔفراحٚ ،اٌرشج١غ ػٍ ٝاٌّثادسج ٚاالترىاس.
 -8اىشىري :ذؼذ اٌشٛس ِٓ ٜأُ٘ أعظ اٌم١ادج  ٚدػائّٙا٠ٚ ،ؼذ٘ا اإلعالَ ِٓ أطٛي اٌذٚ ،ٓ٠ذى ْٛفٟ
َ
َ ُ
األِٛس اٌر٠ ٌُ ٟشد فٙ١ا ٔض ششػ ،ٟلاي ذؼاٌ(:ٝطاوِ ْرْ ًْ ِيف األ ْمرِ) (آل غٍران.)159:
كفعاال في المؤسسات التربكية ،إذ تعطي القائد التربكم طرقنا لمتقارب مع زمبلء
إيجابيا،
كتعتبر الشكرل سمك نكا
ن
ن
العمؿ ،كتصكيب األخطاء ،كالحصكؿ عمى المعمكمات بتصرؼ (الدعيمج.)81:2009،
كما تناكؿ القرآف الكريـ القائد في آيات عديدة ،كمكاقؼ مختمفة ،كمف زكايا ،كأبعاد متكاممة ،منيا ما يحدد

السبلـ،
كيؼ يتـ اختياره ،كما ىي المقكمات التي تيبرز ذلؾ ،مثؿ ما حدث في مكقؼ طالكت كيكسؼ عمييما
ى
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كمنيا ما يتناكؿ نمط القائد ،كأسمكبو مع أتباعو مثؿ تمؾ اآليات التي كردت في كصؼ الرسكؿ( ،)كأسمكبو في

القيادة  ،كالتعامؿ مع أتباعو ،كمنيا ما يتعامؿ مع دكره في التغيير ،كالتأثير عمى مف حكلو.

المنظكر اإلسبلمي ،كىناؾ العديد مف
ْ
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ
ه
ِج فظا
َرمحَ ٍث ٌّ ََِ اهلل ِ ِلِ ج لًٓ ۖ ولٔ ن

الفعاؿ مف
كما أف في القرآف الكريـ آية أساسية جامعة ألىـ مبلمح القائد ٌ
َ
اآليات ،كالمكاقؼ األخرل المكممة ليا في القرآف ،كىذه اآلية ىي ( :ـت ِ ٍَا
ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
َْْ َ َ َ َ ْ َ َََهْ ََ ه
َ ُ
اهللِ ,إ هن ه َ
اهلل
اش َخؾفِ ْر ل ُٓ ًْ َوطاوِ ْرْ ًْ ِيف األم ِر ,ـإِذا غزٌج فخَّٔك لَع
ب لُفضٔا ٌَِ حٔل ِم ۖ ـاعؿ عًِٓ و
ِ
ؽي ِيغ اىلي ِ
ِب ال ْ ٍُخَ َٔ ّ ُِك َ
ُ ُّ ُّ
ِي ) (آل غٍران.)159:
ٌ
َ ُ
ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ٌ َ َ ُ
ََ ْ َ َ ُ
يع غييْلً
اءك ًْ َر ُشٔل ٌّ َِْ أُفصِلً غزِيز غييِّ ٌا غِ ِخً ح ِر
كآية أخرل تصؼ الرسكؿ( (:ٟ٘ٚ )ىلد ج
ُْ ْ َ َ ُ ٌ
وف هرح ٌ
معا أىـ مقكمات القيادة الناجحة ،ككؿ ما يرتبط بيا
تمثبلف
اآليتاف
كىاتاف
)
128
:
اتلٔبث
(
)
ِيً
ةِالٍؤ ٌِِ ِي رء
ن
مف صفات ،أك سمات ،أك أنماط (الدعيمج.)81:2119،

ََ َُ
َ َ
َ َ ُ ُ
َ َْ ُ
ْ
أما في السنة النبكية المطيرة ،فقد كرد أف رسكؿ اهلل ( )لاي :إِذا خ َر َج ثالثث ِيف َشف ٍر ـييَؤ هٌروا أحدًْ " (أةٔ

دارود ،)2068:458,كعف عبد اهلل بف عمر عف رسكؿ اهلل ( )لاي ":الصٍع واىعاغث لَع اىٍرء اىٍصيً ـيٍا
ُ
أحب وأنرهٌ ،ا لً يؤمر ةٍػػيث ،ـإذا أمِر ةٍػػيث ـال شٍع ول ظاغث "(ابلخاري.)2955:567,
كيمخص الباحث مما سبؽ أف القيادة في اإلسبلـ ضركرة تنظيمية لحفظ كحدة الصؼ ،كىي مرتبطة ارتباطنا كثيقنا
ؾ عنيا ،ألف العقيدة مث يؿ أعمى يؤمف بو الفرد ،كيتمسؾ بو ،كىي صكرة مف صكر
بالعقيدة اإلسبلمية ال تىنف ي
ٌ
ُ ُّ ُ
ُ ُّ ُ
ل ًْ َر ٍ
اعَ ،وُكل ًْ َم ْصئُٔل
التفاعؿ اإليجابي بيف القائد كاألتباع ،كىي مسؤكلية نابعة مف قكؿ الرسكؿ (ُ " :)ك

َ
ع َْ َرع هِيخِِّ " (ابلخاري.)2651:530,
ا
أول :ذؼزَف اىقُادج اإلتذاػُح

القيادة بمفيكميا العاـ ىي التأثير في اآلخريف ،كدفعيـ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كلكي يصبح ىذا التأثير فاع نبل
كحقيقيا اليبد أف تككف القيادة مبنية عمى اإلبداع في إعدادىا كاختيارىا ،لتترجـ المعرفة التي اكتسبتيا إلى اختيارات
ن
جديدة تتسـ بالجكدة ،كتحقؽ الفائدة مف خبلؿ اىتماميا بحؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية تختمؼ عف غيرىا مف
شيئا خطأ لـ يبلحظو اآلخريف ،كأف ىناؾ طريقة لمحؿ ،أك مف خبلؿ
الطرؽ ،حيث إف المبدع يبلحظ أف ىناؾ ن
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إعادة تركيب األنماط المعركفة مف المعرفة في أشكاؿ فريدة كخطكط تتميز باألصالة كتصؿ إلى حمكؿ مبدعة،
فالقيادة اإلبداعية مرنة ،متجددة ،متحدية ،مكجية ،كالقائد المبدع شخصية فذة ،كاثقة ،مثابرة تأخذ بزماـ المبادرة
كتدرؾ عكاقب األمكر كلديو نظرة شاممة كرؤية مستقبمية (السممي.)42:2012،
عرؼ قنديؿ القيادة اإلبداعية بأنيا القادرة عمى جمع األفكار الجديدة سكاء عف طريؽ القائد أـ عف طريؽ
العامميف معو أـ مف مصادر خارجية ،كتحميؿ ىذه األفكار تبني الفكرة المفيدة كمساندتيا كتركيجيا داخؿ المؤسسة
كتنفيذىا ،كالبحث عف المصادر التي تؤدم إلى تغيير ىذه الفكرة كتحكيميا إلى مجاؿ تجارم أك اقتصادم مريح
ماديان كاجتماعيان كتنظيميان ،كتستخدـ في ذلؾ قدرتيا االستكشافية كاالستطبلعية كأصالتيا الفكرية كالعقمية كقدرتيا
التأثيرية في إثارة حماس اآلخريف لئلبداع كاالبتكار(قنديؿ.)163:2010،
كعرفيا (الغامدم )9:2013،في دراستو "قدرة القائد األكاديمي عمى القياـ بالتغيير أك التطكير أك إنتاج
الجديد المفيد ،مف خبلؿ األفراد كالكسائؿ التقنية كاألنظمة ،لتحقيؽ أىداؼ الجامعة ككظائفيا الحالية كالمستقبمية
بطرؽ غير تقميدية تتميز بالطبلقة كاالصالة كالمركنة".
كقد عرفيا (نصر )12:2008،بأنيا ":قدرة القائد عمى ابتكار أساليب ،كأفكار ككسائؿ جديدة يمكف أف تيمقىى
التجاكب األمثؿ مف العامميف ،كتحفزىـ الستثمار قدراتيـ كمكاىبيـ لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية".
َزي اىثازث أف القائد المبدع ىك القادر عمى جمع األفكار الجديدة النادرة غير المتكقعة مع بعضيا البعض
كجعميا بؤرة إبداع ،كالدكر القيادم ينبثؽ مف ككف القائد المبدع ىك الذم يرل المشكمة دكف غيره ،كبطريقة مختمفة

في نكع مف الجدة كاألصالة الستثمار قدرات العامميف كمكاىبيـ لتحقيؽ أىداؼ الجماعة.

ثاُّاا :أهَُح اىقُادج اإلتذاػُح
إف أساليب إدارة األمس ال تصمح إلدارة اليكـ كالغد ،كاف اإلدارة الفاعمة لؤلداء تقضي بأف أساليب اختيار

أف تختمؼ لتأخذ كؿ ما تقدـ باالعتبار ،فاليدؼ ىك إعادة تشكيؿ قدرات كتكجيات كرؤل
كاعداد القادة يجب ى
أف يعاد صياغة سياسات االختيار كالتدريب
المديريف كالرؤساء في المنظمات ليتحكلكا إلى قادة إبداعييف مميميف ،ك ى
كالتطكير كالمسار الكظيفي إلى قيادة إبداعية مؤثرة تحقؽ أقصى إفادة مف المكارد البشرية في المنظمات باعتبارىا

رأس الماؿ الفكرم ،كمف ثـ باعتبارىا ذخيرة القدرة اإلبداعية التنافسية لممنظمات (مصطفى.)42:2015،
كلف يقتصر األمر فقط في الحاجة لمقادة المبدعيف في الشركات الخاصة كفي قطاع األعماؿ ،بؿ إف المنظمات
الحككمية كالعامة تحتاج كبشدة إلحبلؿ األسمكب اإلبداعي بدؿ األسمكب التقميدم الشائع في العديد مف

كحتميا
أف تتحمى باالبتكار ،كتزرعو كتنميو في العامميف كالعامبلت ،كقد بات ذلؾ ضركرنيا
ن
المؤسسات ،لذا يجب ى
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ألف كافة دكؿ العالـ مف شرقو لغربو كمف شمالو لجنكبو باتت تتنافس عمى مغازلة المستثمريف لجذب استثماراتيـ،

جياز حككمي يتحمى
كميسر لو،
نا
حككميا رشيقنا ،صديقنا لممستثمر،
جياز
نا
لكف االستثمارات ال تجيء ٌإال حيث تجد
ي
ن
باالبتكارية إلتباع أفكار لخدمات جديدة كلتطكير خدمات قائمة ،جياز حككمي يستعير نمط اإلدارة مف القطاع

كساعيا لتعزيز قدرتو التنافسية حيثما كانت ىناؾ منافسة،
مخفضا لمتكمفة،
محسنا لمجكدة،
مطكر لمخدمة،
نا
الخاص
ن
ن
ن
لذلؾ أصبحت القيادة اإلبداعية حتمية ليس فقط في الشركات بؿ أيضا في المنظمات الحككمية ،كال يمكف تجاىؿ
أيضا مف انعاش كتحسيف
ما سيؤدم إليو ذلؾ ليس فقط مف ديناميكية استمرار الفاعمية المنظمات الحككمية ،بؿ ن
االقتصاد القكمي (مصطفى.)72:2005،
وَزي ( اىفاػىرٌ)2005,أُ اىقُادج اإلتذاػُح وظُفح وٍطية اطرزاذُدٍ ىألطثاب اىراىُح:
 أنيا تنمي كتراكـ الميارات الشخصية في التفكير اإلبداعي كالتفاعؿ الجماعي مف خبلؿ فرؽ العصؼ الذىني. -أن يا تزيد مف جكدة الق اررات التي تصنع لمعالجة المشكبلت كالمكاقؼ عمى مستكل المنظمة أك عمى مستكل

قطاعاتيا كادارتيا في المجاالت المختمفة الفنية كاإلدارية المالية.

 أف االبداع اإلدارم في المنظمات ييعد قكة فاعمة لمتحرؾ نحك تجاكز تكقعات المجتمعات ،كىذا ما تييئو القيادةاإلبداعية النشطة التي تشجع اإلبداع لتكليد األفكار الجديدة ضمف برامج لبلقت ارحات تتضمف حكافز كاحتفاالت

لتكريـ المتميزيف أفر نادا كجماعات (الفاعكرم.)183:2005،

وٍِ خاله ٍا طثق َزي اىثازث أف القيادة اإلبداعية ىي مطمب أساسي لنجاح أم مؤسسة مف خبلؿ األفكار

الجديدة كالمبتكرة مع تكفير بيئة صالحة لمعمؿ كاإلنجاز ،كاإلبداع يعمؿ عمى تطكير المؤسسة كلتحقيؽ أىدافيا.
ثاىثاا :ػالقح اإلتذاع تاىقُادج

يجب أف تككف ىناؾ عبلقة متكاممة بيف االبداع كالقيادة في العمؿ ،لذا يجب عمى القائد أف يمتمؾ ميارات
إبداعية نادرة لكي يستطيع العمؿ بمركنة ككفاءة مع اآلخريف لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
لذلؾ يجب الربط بيف القيادة كاإلبداع ألىميتيما في نجاح استمرار العمميات اإلبداعية داخؿ المجتمع كفي
تنمية كتييئة المناخ اإلبداع ،فالقادة اإل بداعييف ال يرضكف فقط بإعادة ترتيب اليياكؿ المكجكدة كلكف يحفزىـ

السعي المستمر مف أجؿ إيجاد طريقة أفضؿ ،إف نمط القيادة اإلبداعية ىك االكتشاؼ ،كتجديد النفس ،كتأثيرىا
يساىـ في تحقيؽ المصمحة األعـ كيرفع كعي القيادة كاألتباع كالمنظمة ككؿ(عبكدم.)152:2010،

رات اؼا :خصائص اىقُادج اإلتذاػُح
ىناؾ مجمكعة مف الخصائص اإلبداعية التي يجب أف تتكفر في العمؿ القيادم كىي
 -1االنفتاح نحك التغيير.
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 -2الرغبة في التعرؼ عمى المشكبلت كالقضايا الميمة.
 -3القدرة عمى التحكـ في البيئة التي يعيش فييا.

 -4الثقة في قدرة غيره عمى اإلنجاز كتحمؿ المسؤكلية.
 -5احتراـ تفكير اآلخر.

 -6االندفاع نحك التعمـ كاستخداـ الثقافة.
 -7تقدير إنجازات اآلخريف.

-8التكجو نحك المستقبؿ (عبكدم.)158:2010،
وَزي اىثازث أف القيادة اإلبداعية في المنظمة ىي المبتكر الذم يترجـ المعرفة إلي إنجازات فعمية تتسـ بالجدة
إبداعيا.
حبل
كالحداثة كالقدرة الفائقة عمى حؿ مشكبلت المنظمة ن
ن
ظا :صفاخ اىقائذ اىَثذع
خاٍ ا
ذدرَغ ىيقائذ اىَثذع اىؼذَذ ٍِ اىخصائص اىرٍ ذَُشٓ ػِ غُزٓ ٍِ اىقُاداخ أهَها:
 -1االتجاه إلى الخمكة بيف فترة كأخرل لمتفكير كالنظر كالتصكر.

 -2االىتماـ بتجميع كتحميؿ كتكظيؼ المعمكمات لخدمة التفكير.
 -3الكضكح التاـ لمرؤية كالرسالة لممؤسسة أك المنظمة التي يقكدىا.
 -4اإلبداع كاالبتكار كالطمكح إلى كبريات األمكر.

 -5الثقافة العالية المتجددة المتنكعة التي تشحذ العقؿ كالفكر.
 -6امتبلؾ العقمية كالشمكلية الكمية التي تنظر إلى األمكر مف جميع الزكايا.
 -7النظرة العميقة ذات البعد االستراتيجي طكيؿ األجؿ.

 -8النظر إلى المستقبؿ كتحدياتو كمحاكلة التنبؤ بو كاالستعداد لو.

 -9االرتكاز إلى المبادئ كالقيـ السامية في العمؿ كالعبلقات كاتخاذ المكاقؼ ،التي تحقؽ
الطمكحات(عيد.)15:2008،

طا :طَاخ اىقُادج اإلتذاػُح
طاد ا
-1اىسظاطُح ىيَشنالخ:
عرؼ تكفيؽ الحساسية لممشكبلت بأنيا القدرة عمى تحسس المشكبلت كادراؾ طبيعتيا ،كالمبدع يبلحظ أف ىناؾ
خاطئا لـ يبلحظو اآلخريف ،كتتمثؿ في قدرة الفرد عمى اكتشاؼ المشكبلت المحيطة كالمختمفة في المكاقؼ
شيئا
ن
ن
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المختمفة ،فالشخص المبدع يستطيع رؤية كثير مف المشكبلت في المكقؼ الكاحد ،فيك يعي األخطاء كنكاحي

القصكر يحس بالمشكبلت إحساسا مرىفا(تكفيؽ.)91:2004،

 -2اىَثاتزج:
تعني المثابرة قكة العزيمة كاإلصرار عمى اإلنجاز ،كتحمؿ المسئكلية ،كالزيادة في النضج االنفعالي،
كاالستمرار في العمؿ لمكصكؿ إلى حمكؿ مبتكرة جديدة لممشكبلت ،كالميؿ لؤلعماؿ التي فييا تىحد كصبر ،كىي
أحد السمات الشخصية المبدعة الميمة ،كالفرد المبدع يحب ركح المخاطرة  ،مستقؿ كمثابر كعالي الدافعية
كمتشكؾ كمنفتح عمى اآلراء الجديدة ،كقادر عمى التسامح مع العزلة ،كلديو إحساس كبير

بالفكاىة(لبد.)95:2005،
كيرل الفرد الذم يتمتع بدرجة عالية مف المثابرة أنو فرد يكؼء قادر عمى التحكـ فيما يحدث لو ،كما أنو يشعر
بنجاحو في تحقيؽ ما يرغب مف خبلؿ العمؿ الذم يقكـ بو.
 -3اىَثادرج:
ميما كىك القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار كالتصرؼ الكاعي
المبادرة سمة مف سمات القيادة اإلبداعية كمبدأ إدارنيا ن
كالسريع في مختمؼ المكاقع ،كتظير المبادرة في المناخ الصحي الذم يشجع العامميف كيحفزىـ عمى المبادرات ،ك
كىي سمة القائد المبدع الذم يشجع ركح المبادرة كيتبنى المبدعيف ،كيجد المنافسة الصحية كالشريفة ،كال يقتؿ

الحماس اإلبداع بأساليب القمع كالغيرة المينية ،كالشخص المبادر يشكؿ المكاقؼ كيطكعيا كيحدد الفرص المتاحة
كيبادر بالتصرؼ ،كتظير مبادرتو في اتخاذ القرار إلحداث تغييرات ميمة ،كاألفراد الذيف يمتمككف الشخصيات

المبادرة يحققكف مستكل أداء عالي ،كتعتمد عمييـ المنظمات في إحداث التغيير لقدرتيـ عمى دفع اآلخريف

لمتغيير ،كىـ الذيف يحكلكف االستراتيجيات كاألفكار الجديدة لئلدارة العميا إلى كاقع مممكس( البمكاني.)91:2008،
 -4األصاىح:
أشار (خير اهلل )40:2013،أف األصالة ىي قدرة الفرد عمى تكليد أفكار جديدة أك مدىشة أك نادرة لـ يسبقو أحد
إلييا ،كىي إنتاج غير مألكؼ ،ككمما قؿ شيكع الفكر زادت درجة أصالتيا كاالستجابات األصمية تتميز بالطرافة
كالدىشة ،كيكصؼ األشخاص ذكم األصالة المرتفعة بأنيـ يستطيعكف االبتعاد عف الشائع كالمألكؼ ،كيدرككف
العبلقات كيفكركف في حمكؿ كأفكار جديدة تختمؼ عف التي يفكر بيا اآلخركف ،كأف الميـ في األصالة ىك قيمة

كنكعية كحدة األفكار كليس كمية األفكار ،كاألفكار األصمية ىي التي تتميز بالتالي:
 -الجدة (فكرة غير مسبكقة).

 -الطرافة (فكرة طريفة أك مثيرة لمدىشة أك االبتسامة).

 الندرة (فكرة يندر التفكير فييا كال تخطر عمى باؿ أحد).19

 -يتجاكز الكاقع (فكرة تتسـ بالخياؿ النشط كجمع عناصر متباعدة).

كيرل الباحث أف األصالة تعني أف الشخص المبدع ال يفكر بأفكار المحيطيف بو ليذا تككف أفكاره جديدة كغير
متكقعة( أبك العبل.)29:2013،
ومَا أوضر تزّض ٍدَىػح ٍِ اىظَاخ اىرٍ ذَُش اىقادج التذاػُُِ وٍِ ذيل اىظَاخ:
 -1يتطمع القادة المبدعكف كالمبتكركف إلى ما كراء األفؽ ،فيـ يتطمعكف إلى المستقبؿ كينظركف لو نظرة متفائمة
كايجابية.

غالبا ركاد يبحثكف عف فرص جديدة  ،كلدييـ االستعداد لمتغيير فيـ مبتكركف كمجربكف
 -2القادة اإلبداعيكف ىـ ن
كيحاكلكف إيجاد طرؽ لمتحسيف.
 -3القادة المبتكركف يكافئكف عمى تحقيؽ النتائج ،إنيـ يؤمنكف بأنيـ ال يستطيعكف تحقيؽ النتائج كحدىـ بؿ إنيـ
يحتاجكف إلى مجيكد مرؤكسييـ ،كما أنيـ يحرصكف عمى تنمية عبلقات الثقة المتبادلة بيف األفراد كيشجعكنيـ

معا لتحقيؽ الشراكة كما يشارككنيـ في اتخاذ الق اررات.
عمى العمؿ ن
 -4لدييـ كضكح في قيـ كمعتقدات العمؿ ،كاألفكار كالمعايير التي لدييـ تككف معركفة لمجميع ،كما أنيـ يقكمكف
بما يعتقدكف صحتو (البدرم.)166:2011،
كأشار قنديؿ أف برنس قارف بيف القيادة اإلبداعية كاإلدارة المنفذة بالجدكؿ التالي رقـ ()2
خذوه رقٌ (ٍ )2قارّح تُِ اىقُادج اإلتذاػُح واإلدارج اىَْفذج
ً

اىَذَزوُ اىَْفذوُ

اىقادج اىَثذػىُ

1

مثاليكف كمميمكف

يركزكف عمى العمؿ

2

يخططكف لممستقبؿ

يركزكف عمى األجؿ القصير

3

نشيطكف

سمبيكف

4

يركزكف عمى التغيير

يحافظكف عمى االستقرار

5

خدميكف كمبدعكف

عمميكف ككاقعيكف ماديكف

6

يتحدكف كليس لدييـ مستحيؿ

مكضحكف أك معززكف

وٍَا طثق َزي اىثازث أف المثابرة إحدل سمات الشخصية المبدعة الميمة القادرة عمى تحقيؽ اإلنجاز ،كتحمؿ
بعيدا عف
المسئكليات ،كالتحكـ في االنفعاالت ،كاالستمرار في العمؿ ،كالكصكؿ إلى الحمكؿ المفيدة كالناجحة ن
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التصمب العقمي ،فالمبدع يبدؿ كيعدؿ أفكاره ليحقؽ األىداؼ بصكرة إبداعية ،كما أنو يتميز بالمبادرة كاألصالة

كالثقة بالنفس كالقدرة عمى تحقيؽ النتائج اإليجابية التي تشير بالمؤسسة.
طات اؼا :اىؼىاٍو اىَؤثزج فٍ اىقُادج اإلتذاػُح

ذرأثز اىقُادج اإلتذاػُح تاىؼذَذ ٍِ اىؼىاٍو اىذاذُح واىخارخُح وٍِ هذٓ اىؼىاٍو:
-1السمات كاألنماط الشخصية لمقائد ،كسمككو ،كمنيا السمات الجسمية ،كالنفسية ،كالسمككية.
 -2أىداؼ المؤسسة كمنيا :أىداؼ قصيرة المدل ،كأىداؼ استراتيجية بعيدة المدل.

 -3نكع المؤسسة مف حيث حجميا ،أك نكع إنتاجيا ،أك األساليب التنظيمية ،كىيكميا التنظيمي ،كنكع المياـ
المكجكدة فييا ،كالحكافز ،كجماعة العمؿ.

 -4الظركؼ كالعكامؿ البيئية المحيطة بالمؤسسة ،كما تىمر بو مف ظركؼ كعكامؿ مؤثرة ،سكاء في بيئتو العامة
أك الداخمية(النيرب.)15:2013،
ثاٍْااٍ :هاً اىقائذ اىَثذع
القائد المبدع كما أشرنا إليو ىك مف يتكفر لو سمات القيادة اإلبداعية فينجح في خمؽ كتعزيز بيئة مكاتية لبلبتكار،
كبشكؿ خاص يتكقع منو:
 -1يعمف كيتحمؿ مسئكليتو الشخصية عف تطكير مناخ مشجع عمى االبتكار مع ترجمة األفكار المبتكرة إلى كاقع
عممي مفيد.

 -2يبحث عف سبؿ جديدة لتشجيع العامميف عمى االبتكار كيقدر جيكد المبتكريف.

 -3يصمـ أىدافنا كاضحة ،لكف يسمح لممكظفيف بقدر مف الحرية في تييئة سبؿ بمكغيا.
تحديا كتغرس في العامميف االستمتاع بشعكر اإلنجاز كالتقدـ الكظيفي.
مياما تمثؿ ن
 -4يييئ ن
 -5يخصص مكارد ككقت و
كاؼ لبلبتكار لنفسو كلمرؤكسيو.

 -6يدرؾ الفركؽ الفردية بيف العامميف كنقاط القكة كالضعؼ لدل كؿ منيـ كمجاالت التميز كأساس لتصميـ
المياـ كتكزيع األعماؿ.

 -7يجعؿ ميمة كؿ مكظؼ متناسبة مع ميكلة كقدراتو ،كمتضمنة لقدر مف التحدم المذيذ.
 -8يشجع السمككيات المرنة كيركج ليا بيف العامميف كلدل الزمبلء كالرؤساء كالمرؤكسيف.

كميبل لمتغمب عمييا.
 -9يساعد مرؤكسيو عمى النظر لممشكبلت باعتبارىا تحديات ،كيجعميـ أكثر تفاؤنال ن

شعار.
 -10يجعؿ المشاركة في صنع الق اررات حقيقية كليس نا

كتحمبل لممخاطرة.
 -11يشجع كيكافئ المكظفيف المذيف يثيركف تساؤالت كيقترحكف أفكا نار جديدة تتضمف قبكنال
ن
 -12يتأكد مف أف العامميف المتميزيف غير مثقميف بأعماؿ فكؽ الطاقة عمى مدل ساعات يكـ العمؿ ،فالمبتكركف
يحتاجكف كقتنا لتركيز التفكير اإلبداعي في نشاط محدد أك ميمة محددة.
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فابتكار.
نا
كتأمبل كمناقشة
 -13يخصص مكانان لممكاطنيف الكاعديف لزكـ اإلبداع ،استرخاء
ن

 -14يتأكد أف لمعامميف إمكانية الحصكؿ عمى المعرفة كالمعمكمات التي يحتاجكنيا لمعالجة المشكبلت ابتكارنيا.
 -15يقدـ تقديره الشخصي لئلنجاز المتميز(الفاعكرم.)185:2005،

وَزي اىثازث مف خبلؿ العرض السابؽ أف ىذه السمات يجب أف تككف لدل قائد أم مؤسسة ،ألنو يتعامؿ مع
ار سمبية عمى العبلقة
فئة متعممة كغير متعممة ال يمكنيا القبكؿ بتغييب آرائيا كفي غياب ىذه السمات ستترؾ آث نا
بيف القائد كالعامميف معو.
ذاط اؼاٍ :قىٍاخ اىقُادج اإلتذاػُح
يممؾ المدير المبدع مجمكعة مف القدرات كالميارات األساسية لئلبداع كيظير تأثيرىا في سمككو ،كبدكنيا ال يمكف
التحدث عف كجكد اإلبداع لديو كىي:

-1اإلزظاص تاىَشنالخ:
قدرة المدير عمى رؤية الكثير مف المشكبلت في الكقت الكاحد ،كتحديدىا بدقة ،كيتطمب اإلحساس بالمشكمة مف
المديريف المبدعيف القدرة عمى الرؤية كالكاضحة ألبعاد المشكمة ،مراقبة نكاحي القصكر ،كالثغرات في األفكار

الشائعة ،كرؤية األسباب ،استيعاب جميع النتائج التي تظير مف خبلؿ الفيـ العميؽ لمدكر المناط أك المكضكع
قيد الدراسة ،ألنو كمما زاد التعمؽ في المشكمة أدل ذلؾ إلى ظيكر أفكار جديدة كمفيدة في آف كاحد

(البرادعي.)52:2012،
 -2اىطالقح:
تعني القدرة عمى تكليد عدد كبير مف البدائؿ أك المترادفات أك األفكار أك المشكبلت أك االستعماالت عند
االستجابة لمثير معيف ،كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا ،كىي في جكىرىا عممية تذكر كاستدعاء اختيارية لمعمكمات

أك خبرات أك مفاىيـ سبؽ تعمميا كمنيا(السممي.)84:2012،

 اىطالقح اىفنزَح:القدرة عمى إنتاج أكبر قيدر ممكف مف األفكار في فترة زمنية محددة.
 اىطالقح اىيفظُح:القدرة عمى إنتاج أكبر قىدر مف األلفاظ كالجمؿ كالعبارات ذات المعاني المختمفة ،كأف يككف لمفرد سرعة التفكير
بإعطاء األلفاظ كتكليدىا في نسؽ محدد.
 طالقح اىرذاػٍ:القدرة عمى التكصؿ إلى أفكار ترتبط بفكرة ،ما كانتاج أكبر قى و
در ممكف مف األلفاظ ذات المعنى الكاحد.
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 اىطالقح اىرصىرَح:القدرة عمى إ نتاج تصكرات ترتبط بمكقؼ معيف ،كتقديـ بعض اإلضافات إلى أشكاؿ معينة ،لتككيف رسكـ
حقيقية(الشيرم.)54:2012،
 -1األصاىح:
أف تككف ذات قيمة عمى
إ نتاج أفكار جديدة لـ يفكر بيا أحد مف قبؿ ،تخرج عف المألكؼ كالمتكقع ،بشرط ى
مستكل الفرد أك المنظمة أك المجتمع.

كمف العكامؿ التي تساعد عمى عدـ التقييد باألفكار مألكفة ،تكسيع االىتماـ  ،كتقبؿ الغامض ،كمنح االىتماـ

لمخبرات التي تتناقض مع األفكار المألكفة ،كالنظر إلى االفتراضات التي تكضع حكؿ المكقؼ ،كعدـ التسرع في

أف تتسـ بالنفاذ كالعمؽ ،كأف
قبكؿ أك رفض الفكرة كيمكف الحكـ عمى أصالة الفكرة مف خبلؿ عدة معايير ،كمنيا ى
أف يككف في شكؿ تداعيات بعيدة كغير مباشرة.
يككف ليا ىمغزل كداللة ذات قيمة ،ك ى
 -4اىَزوّح:
يقصد بيا النظر إلى المشكمة مف عدة زكايا ،إلنتاج أكبر عدد مف األفكار المختمفة كالمتميزة كعدـ التفكير داخؿ
حدكد كأطر ثابتة ،لمكصكؿ إلى الجديد ،كتعني النظر إلى األشياء بمنظكر جديد غير ما اعتاد عميو الناس،

كلممركنة دكر كبير في االختراعات التي نممسيا كنراىا.

كالمركنة عكس الجمكد الذىني الذم يعني تبني أنماط ذىنية محددة سمفنا كغير قابمة لمتغيير حسب ما تستدعي
الحاجة ،كمف أشكاؿ المركنة(المركنة التمقائية ،المركنة التكيفية ،كمركنة إعادة التعريؼ أك تستدعي أك التخمي عف

مفيكـ أك عبلقة قديمة لمعالجة مشكمة جديدة)(السكارنة.)85:2010،
ٍ -5ىاصيح الذدآ ّسى اىهذف:
ىك قدرة المدير عمى التركيز المصحكب باالنتباه طكيؿ األمد ،كاستمرار حماستو كاتجاىو نحك اليدؼ ،كتخطيو
ألم معكقات تقؼ في طريقو ،أم عدـ التنازؿ عف اليدؼ ،كاإلصرار عمى تتبعو ،كالسير في اتجاىو ،كمحاكلة

تحقيقو بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ،كمكاصمة االتجاه نحك اليدؼ بتمحكر حكؿ الكعي كاإلدراؾ ،كالتكجو نحك

عمكما ،كالسمكؾ اإلبداعي عمى كجو الخصكص.
المستقبؿ ،التي تعمؿ كأطر مرجعية لمسمكؾ
ن
٠ٚم٘ َٛزا اٌرّحٛس ػٍ ٝأتؼاد أعاع١ح ٘: ٟ
 المكاصمة الخيالية :تتمثؿ في الجيد الحدسي كاالستبصارم كالتنبئي. -المكاصمة العقمية :مف خبلؿ القياس كاالستنتاج كاالستدالؿ.

 المكاصمة الكجدانية :كتتمثؿ في الجانب الكاقعي الذم يحفظ عمى الفرد حيكيتو كمقاكمتو لئلحباط ،كيدفعو إلىالمكاصمة بفعؿ اإلدارة القكية.

قادر مف ناحية البدنية عمى
 المكاصمة البدنية :كىي مرتبطة بالمكاصمة الكجدانية(الدافعية) ،حيث يككف الفرد ناالعمؿ عمى الرغـ مف اإلرىاؽ الذم قد يكاجيو.
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 -المكاصمة الزمنية :القدرة عمى االحتفاظ بالمكضكع في الذىف بكؿ التعريفات ،كتناقضاتو بشكؿ منسؽ ألطكؿ

فترة ممكنة(الحريرم.)74:2012،

كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف القيادة اإلبداعية لكي تعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا اليبد مف إيجاد محفزات لخمؽ ثقافة
اإلبداع في المدارس مف خبلؿ رفع الركح المعنكية لممعمميف كالمكافآت كتعزيز الثقة بينيـ.
ػاش ازاٍ :ؼىقاخ اىقُادج اإلتذاػُح
حدد (دياب )2005،أف ىناؾ مجمكعة مف المعكقات التي تكاجو القيادة اإلبداعية كىي عمى النحك التالي:
ٍ -1ؼىقاخ شخصُح :تضـ معكقات استراتيجية ترتبط بالعجز عف الرؤية في حؿ المشكبلت ،كمعكقات نابعة مف
التقيد بالقيـ التقاليد ،كمعكقات إدراكية غير مطابقة لمصكرة األشياء كالكائنات.

ٍ -2ؼىقاخ اخرَاػُح أو ثقافُح :أىميا االلتزاـ كالمث يؿ األعمى لمتقاليد األعراؼ ما يرغب بو المجتمع.
ٍ -3ؼىقاخ ػقيُح :تتمثؿ في ضعؼ قدرة المدير عمى اإلدراؾ كالتذكر كالتحميؿ ،حيث اتساع المدل كالتنكيع،
كانحصار التفكير في حدكد ثابتة ال تستطيع الخركج منيا ،كيبدك ذلؾ في اعتماد المديريف عمى البديية كاإلحساس
بالصكاب كالخطأ عند حؿ مشكمة ما ،كاستخداـ أساليب مألكفة ،كضعؼ القدرة عمى ترجمة األفكار إلى خطط

بسيطة كمحددة لمفعؿ اإليجابي ،كالشعكر بأف حؿ المشكمة عممية عقمية معقدة ،كالنظر إلى المشكبلت الكبرل
نظرة كمية دكف تقسيميا إلى مشكبلت صغرل ،كاالعتماد عمى المنطؽ في تقكيـ األفكار الجديدة ،كليس عمى

صحيحا ألم مشكمة ،كاالنتقاؿ إلى االستنتاجات ،دكف إعطاء
كحيدا
حبل
اختبارىا
عمميا ،كاالعتقاد بأف ىناؾ ن
ن
ن
ن
كقت لمخياؿ ليدرس تجربة كؿ األفكار المطركحة.
ٍ -4ؼىقاخ اّفؼاىُح :إف المغاالة في بعض االنفعاالت مثؿ الخكؼ كالتردد قد تسبب إعاقة باإلبداع ،أم أنيا
تؤدم إلى تقييد الفكرة ،كتمنع مف السعي كراء الجديد ،كتسبب االنطكاء عمى النفس ،أك ضعؼ الثقة بالنفس ،كمف
مظاىر ذلؾ :خكؼ المديريف مف التجديد ،لما يترتب عميو مف مخاطر مجيكلة ،كاستخداـ أسمكب التبعية في

التفكير ،كالخكؼ مف التعرض لمسخرية.

ٍ -5ؼىقاخ دافؼُح :إف ممارسة المديريف لئلبداع رغبة حقيقية مف جانبيـ ،بحيث يككنكف مدفكعيف لمدرجة التي
تجعميـ يبذلكف الجيد اإليجابي المحقؽ لئلبداع ،لذلؾ فإف مف المعكقات التي تؤدم إلى إحجاـ دافعية المديريف

عف ممارسة اإلبداع ،ضعؼ ،رغبة المديريف في التجديد ،كقمة تشجيع المديريف المبدعيف بالطريقة المبلئمة،

كضعؼ الحصكؿ عمى احتراـ كتقدير اآلخريف كمساندتيـ ،ككضع الحكاجز ضد األفكار الجديدة ،كعدـ العدالة في
تقديـ الجزاء مقابؿ الفكرة الجديدة ،كقد يككف الحافز غير مبلئـ لمجيد المبذكؿ.
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ٍ -6ؼىقاخ ذْظَُُح :إف مف العكامؿ التنظيمية التي قد تؤدم إلى إعاقة إبداع المديريف تركز السمطة في يد ك ازرة
التربية كالتعميـ كاإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ ،كضعؼ السماح لممديريف باإلشراؾ في المساىمة كرسـ كالزاـ

المديريف بالرجكع إلى المديريف ،خكفنا مف الخركج عف المألكؼ ،كتمسؾ المديريف باألنظمة كاإلجراءات المنصكص
عمييا ،عمى اعتبار أنيا اليدؼ الرئيس في العمؿ ،كرفض األفكار الجديدة التي تخرد عف المألكؼ.
وَزي اىثازث ِٓ خالي ِا عثك أْ ٘زٖ اٌّؼٛلاخ ذٛاجٗ اٌمائذ تاعرّشاس ف ٟػٍّٗ ،فاٌمائذ اٌّثذع ٠غرط١غ اٌرغٍة
ػٍ٘ ٝزٖ اٌّؼٛلاخ ٚاٌمفض ػٕٙا ٚاالٔرماي ئٌ ٝاألفضً ٌرحم١ك أ٘ذاف اٌّإعغح.
زادٌ ػشز :أطاىُة قُادَح إتذاػُح
 -1أطيىب اىقُادج اىَشرزمح :تكمف أىمية القيادة بالرؤية المشتركة في المساعدة عمى صياغة المناخ المناسب
لبلبتكار كاإلبداع ،كتحقؽ الكالء كاالنتماء مف خبلؿ تحفيز العامميف في تأدية كظائفيـ ،كرغبتيـ الصادقة في
الكصكؿ بالمنظمة إلى التميز كالتفكؽ كالنجاح(العتيبي:2008،نت.)21

 -2أطيىب اىقُادج تاألهذاف :يركز ىذا األسمكب عمى مجمكعة مف الخطكات التي تبدأ بتحديد األىداؼ مف طرؼ
القائد ،كمف خبلؿ مجمكعة مف المقاببلت تؤخذ مكافقة كؿ فرد عمى مجمكعة األىداؼ المخصصة لو ،كذلؾ عمى
أساس المشاركة التي تبدأ بإعبلـ األفراد باألىداؼ التي حددت سابقنا ،كتنتيي ىذه المقاببلت باالتفاؽ بيف المدير
تماما ،في
كمرؤكسيو عمى األىداؼ المخصصة لكؿ منيـ ،ىذه األىداؼ المتفؽ عمييا ينبغي ى
أف تككف كاضحة ن
أخير يقرر
أغمب الحاالت يتـ صياغتيا كتابة ،بعد ذلؾ يتشاكر القائد مع كؿ مرؤكس حكؿ إنجاز تمؾ األىداؼ ،ك نا

الطرفاف ما ىك نكع كحجـ المكارد البلزـ استخداميا ،كعندما يبدأ األفراد بالعمؿ إلنجاز األىداؼ ،فإنيـ يتحصمكف
عمى معمكمات مف خبلليا يقيمكف مدل تقدميـ ،كعمى ضكء ىذه المعمكمات فإنيـ إما أف يقكمكا بتعديؿ األىداؼ
أك بتعديؿ األداء ،أك االستمرار في الكضع الحالي ،كفي نياية المدة المحددة كالتي قد تككف سنة ،تعقد اجتماعات
دكرية بيف الرئيس ككؿ مرؤكس عمى ًحدة ،لتقييـ ما تـ إنجازه ،كيكافئ كؿ مرؤكس بقدر ما أنجز ،كتبدأ الدكرة
مرة أخرل (العمرك.)454:2007،
 -2أطيىب اىقُادج اىرطىَزٌ :ينطمؽ ىذا األسمكب مف قدرة القائد عمى استشراؼ المستقبؿ ،كمكاكبة
المستجدات في مجاؿ النمك الميني ،كقدرتو عمى التنبؤ بالحاجات المستقبمية (برك.)18:2118،

وَزي اىثازث مما سبؽ أف القيادة اإلبداعية ىي أساس اإلبداع كاالبتكار ،فمف خبلؿ إيمانيا بأىمية اإلبداع
تسعى جاىدة إلى زراعتو في األفراد كتشجعو كتخمؽ الجك المناسب لئلبداع ،فبل يمكف إيجاد بيئة مبتكرة كمبدعة
في ظؿ كجكد قيادة ال تؤمف بالتطكير كالتغيير كالتجديد ،فالمنظمة التي تسعى إلى التجديد كالتطكير كاالبتكار
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أف يبني كينقؿ تمؾ الصفات إلى
فإنيا تحتاج إلى قائد تتكفر فيو صفات اإلبداع كاالبتكار ،بؿ إنو يستطيع ى
مرؤكسيو.

نظرياث انقيادة:

اىتـ كثير مف المفكري ف عمى مدار التاريخ بالقيادة ،كلقد أدل تطكر الفكر اإلدارم عبر الزمف إلى تعدد كجيات
النظر حكؿ القيادة ،كتغير النظرة مف آف آلخر ،فقد أدت مساىمات الباحثيف المفكريف إلى بمكرة عدد مف

النظريات التي تناكلت القيادة كالتي تقكـ بشرح الخصائص كالسمات ،كالفركؽ التي تميز القائد عف غيره،
كاستخدمت ىذه النظريات معايير مختمفة لقياس فاعمية القيادة ،كأىميا األداء كاإلنتاجية ،كالرضا عف العمؿ،

كاشباع حاجات األفراد كمشاعرىـ ،كرفع ركحيـ المعنكية.

تبعا لمتطكر اإلدارم ،كتعقد العممية اإلدارية ،كفيما يمي سيتـ
كمف ثـ مرت تمؾ النظريات ىي األخرل بتطكرات ن
استعراض أبرز نظريات القيادة القديمة كمناقشتيا.
ا
أولّ :ظزَح اىزخو اىؼظٌُ
تبمكرت ىذه النظرية في أكاخر القرف الثامف عشر الميبلدم ،كيعتبر (فرانسيس جالتكف) ىك أكبر المنظريف كالدعاة
ليذه النظرية مف خبلؿ ما قدمو مف بيانات إحصائية ككراثية تبيف تأثير الصفات كالسمات الكراثية عمى القيادة.

كتفترض ىذه النظرية أف القادة يكلدكف قادة لدييـ مجمكعة مف الميارات كالخصائص المرغكبة مف قبؿ ابتاعيـ،
كأف األفراد الذيف يتمتعكف بصفات قيادية قمة لكنيـ قادركف عمى أف يككنكا قادة ناجحيف في جميع المكاقؼ.

ايضا ىذه النظرية أف التغيرات التي تط أر عمى الجماعة إنما ىي عف طريؽ شخص ما ،أك أشخاص
كتفترض ن
ذكم مكاىب كقدرات غير عادية ،فالقائد ىك الذم يستطيع تغيير الجماعة متى كانت مستعدة لقبكؿ التغيرات.
كتركز ىذه النظرية عمى المعايير التي تصنع القيادة الناجحة انطبلقنا مف تأثر أنصارىا بأسطكرة القائد البطؿ التي
تربط النجاح في القيادة بكجكد قكل خارقة ييبيا اهلل لمقائد ،كأف ىناؾ أفر نادا يكلدكف عظماء ،كلذلؾ فيـ أحؽ

بالقيادة ،كال شؾ أف األفكار كالتصكرات التي ارتكزت عمييا نظرية الرجؿ العظيـ تعكد إلى تراث الحضارات
انعكاسا لمظركؼ السياسية ،االجتماعية،
القديمة التي كانت تميز بيف البشر في ضكء انتماءاتيـ الطبقية ،كتعد
ن
اضحا عمى تفكير بعض
كالثقافية التي شيدتيا المجتمعات الغربية عبر تطكرىا التاريخي ،كأنيا تركت نا
تأثير ك ن
الباحثيف الذيف صاغكا عمى منكاليا بعض نظرياتيـ العممية ،كمف ىنا كصفت ىذه النظرية بأنيا" األب الشرعي

لكؿ تفكير في مكضكع القيادة" (الشريؼ.)44:2013،

وذظرْذ هذٓ اىْظزَح إىً ػذج افرزاضاخ أتزسها:
 -1يتمتع الرجؿ العظيـ بالقدرة عمى رسـ مسارات التاريخ الحالية كالمستقبمية مف خبلؿ كفاحو ،ككذلؾ عمى
تغيير مجرل التاريخ مف أجؿ المستقبؿ.
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 -2القادة يكلدكف كال يصنعكف.

 -3يتعمـ الرجاؿ مف نماذج الرجؿ العظيـ.
 -4يستطيع الرجاؿ العظاـ مساعدة اآلخريف بصكرة مطمقة ،إذ يسعكف لمسيطرة عمى الطبيعة كتسخيرىا بما
يخدـ البشرية.

 -5يتمتع الرجؿ العظيـ بقدرة السيطرة عمى األزمة بما ينسجـ مع رؤيتو (الجبكرم.)37:2012،
كيبلحظ أف ىذه النظرية تتعارض مع ضركرة أف يصقؿ القائد اإلدارم مياراتو مف خبلؿ التعميـ كالتدريب
كالخبرة التي يكتسبيا مف خبلؿ تفاعمو مع المكاقؼ اإلدارية المختمفة ،كيؤخذ عمييا عدـ ارتباطيا بشخص القائد

بقدر ما ترتبط بظركؼ الجماعة المستعدة لقبكؿ التغيير كالتطكير ،كأف قدرة القائد عمى التغيير ترتبط بالزمف الذم

يتكلى فيو القيادة (الشريؼ.)44:2012،

وَزي اىثازث أف ىذه النظرية اصطدمت بكاقع أف معظـ القادة األفذاذ قد عجزكا عف قيادة جماعاتيـ في مكاقؼ
معينة ،بؿ إف معظميـ قد عجزكا عف تحقيؽ أم تقدـ يذكر عندما تكلكا قيادة جماعات غير جماعاتيـ ،كلذلؾ

جدا ال يصمح لتحديد القائد
كثير مف العمماء قد عارضكا ىذه النظرية ،بؿ كاعتبركىا
نجد أف نا
ن
مدخبل بسيطنا ن
الحقيقي.
ثاُّااّ :ظزَح اىظَاخ
بعد جدؿ كثير حكؿ نظرية الرجؿ العظيـ ،كمعارضة أغمب العمماء ،كالباحثيف ،كالمفكريف ليا ،بدأ البعض يتجو
إلى القيادة مف خبلؿ مدخؿ آخر ،فبدأ البعض بمبلحظة الصفات المشتركة بيف القادة ،فظيرت نظرية السمات

التي تقكـ عمى أف القائد يمتمؾ مجمكعة مف الخصائص مف ضمنيا:

 -1قدرات عقمية كابداعية :مثؿ الذكاء العاـ ،كالطبلقة المغكية ،كاألصالة ،كالمركنة ،كالحساسية لممشكبلت.
 -2خصائص جسمية :مثؿ الطكؿ ،كالمظير ،كمستكل النشاط كغيرىا.

 -3خصائص شخصية :مثؿ الييمنة أك السيطرة ،كتقدير الذات  ،كالمبادأة (السعكد.)133:2012،
غالبا ما تككف ىذه السمات ذات جذكر عميقة في نفسو كال يمكف اكتسابيا في فترة كجيزة مف التدريب
كيبلحظ أنو ن
كاالعداد (أبك النكر.)14:2011،
وذىصو (طُظو خىد) إىً أُ هْاك طَاخ ٍؼُْح لسٍح ىيقُادج اىْاخسح وهٍ:
 -1أف يككف معدؿ ذكاء القائد أعمى مف معدؿ ذكاء مرؤكسيو.
 -2أف يككف لو إطبلع كالماـ كاسعاف بأمكر العمؿ.
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 -3أف يمتمؾ القدرة عمى التعبير عف أفكاره بحيث يككف مقنعان لمرؤكسو كمفيكمان لديو.
كعاطفيا.
عقميا
 -4أف يككف
ن
ناضجا ن
ن
 -5أف يمتمؾ الدافع الذاتي الذم يحفزه إلى العمؿ لتحقيؽ اإلنجازات المطمكبة.

 -6أف يككف لديو الميارة اإلنسانية كاالجتماعية في التعامؿ مع المرؤكسيف(القيسي.)153:2010،
ىذىل َزي اىثازث أف ىذه النظرية حاكلت تحديد الصفات التي يتميز بيا القائد سكاء كانت جسمية أـ عقمية أـ
شخصية أـ اجتماعيةٌ ،إال أف ىذه النظرية لـ تقدـ إجابة عممية عف الكثير مف األسئمة المثارة بشأف القيادة ،كلكنيا
كشفت عف سمات القيادة التي يمكف اكتسابيا كتعمميا.

ثاىثاا :اىْظزَح اىَىقفُح
نظر لمكاطف الضعؼ العديدة التي شابت النظريات السابقة ،فقد بدأ قسـ مف عمماء القيادة كالباحثكف في
نا
البحث عف نماذج كنظريات قيادية جديدة تأخذ بعيف االعتبار المكقؼ القيادم نفسو.

فظيرت نظرية المكقؼ التي تفترض أف الخصائص القيادية ال ترتبط بسمات شخصية عامة ،بؿ ترتبط بسمات
نسبية تتفاعؿ مع مكقؼ قيادم معيف ،كأف الميارات القيادية ال تحركيا إال المكاقؼ ،كأف بركز القيادة يعتمد عمى
كجكد المشكبلت (أبك النكر.)15:2011،

كتقكؿ النظرية بأف فاعمية القيادة ىي نتيجة تفاعؿ متغيرات متعددة ،منيا ما يتعمؽ بالقائد ،كمنيا ما يتعمؽ

بالمرؤكسيف ،كمنيا ما يتعمؽ بالبيئة التنظيمية كالبيئة الخارجية ،كمنيا ما يتعمؽ بالمكقؼ ،كيؤثر التفاعؿ المستمر

الفعاؿ (السعكد.)158:2012،
بيف تمؾ المتغيرات في اختيار النمط القيادم ٌ

فنظرية المكقؼ إذف تربط بيف سمات كصفات القائد كالمكقؼ اإلدارم الذم يعمؿ مف خبللو ،فيي ال تنكر ما
تحتاج القيادة مف سمات كخصائص ،كلكف تربطيما بالظرؼ الذم يعيشو القائد كبالمكقؼ اإلدارم الذم يتعرض

لو عمى أساس أف عكامؿ المكقؼ كالمتغيرات المرتبطة بو ىي التي تحدد السمات التي تبرز القائد كتعمؿ عمى
تحقيؽ فاعمية القيادة.

كقد تعرضت ىذه النظرية لبعض االنتقادات منيا صعكبة االتفاؽ عمى عناصر المكقؼ التي يمكف عمى ضكئيا

تحديد المكقؼ المبلئـ أك غير المبلئـ ،إلى جانب دكر الفركؽ الفردية في التأثير عمى إدراؾ األفراد لآلخريف ،كما

أف بعض األفراد قد ينجحكف نسبيا في كؿ المكاقؼ بينما ال ينجح آخركف في شيء منيا(حامد.)6:2013،
ويرى الباحث أف ىذه النظرية تربط بيف سمات القائد كصفاتو كالمكاقؼ اإلدارية التي يمر بيا أثناء عممو ،لذلؾ
يبرز القائد في المكاقؼ التي تنقؿ المؤسسة مف مكاف إلى آخر أفضؿ.
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راتؼا :اىْظزَح اىرفاػيُح
كىي نظرية تركز عمى الجمع بيف النظريتيف السابقتيف ،نظرية السمات كنظرية المكقؼ ،فالقيادة الناجحة
في ىذه النظرية ال تعتمد عمى السمات التي يتمتع بيا القائد في مكقؼ معيف ،كلكف تعتمد عمى قدرة القائد في
التعامؿ مع أفراد الجماعة ،فالسمات التي يممكيا قائد معيف كالذكاء كسرعة البديية كالحزـ كالميارة اإلدارية كالفنية

التي اكتسبيا ال تكفي لظيكر القائد ،بؿ اليبد مف اقتناع الجماعة بيذه السمات كالقدرات ،فالقائد الناجح ىك الذم
يستطيع أف يحدث التفاعؿ كيخمؽ التكامؿ مع أفراد الفريؽ ،كىذا لف يتـ إال بتعرؼ القائد عمى مشكبلت الفريؽ

كمتطمباتو ثـ العمؿ عمى حؿ تمؾ المشكبلت كتحقيؽ ىذه المتطمبات ،كتعتبر ىذه النظرية أكثر كاقعية كايجابية

في تحميميا لخصائص القيادة اإلدارية.

ككفقنا ليذه النظرية تعتبر القيادة عممية تفاعؿ اجتماعي ،تتحدد خصائصيا عمى أساس أبعاد ثبلثة ىي :السمات
الشخصية لمقائد  ،كعناصر المكقؼ ،كمتطمبات كخصائي الفريؽ (حامد.)17:2010،
وَزي اىثازث أف النظرية التفاعمية متربطة بالمكاقؼ التي تكاجو القائد في عممو كتيبيف سرعة البديية كالميارات
أف يحدث التفاعؿ مع الفريؽ
التي يمتمكيا في إقناع الفريؽ الذم يعمؿ معو ،كالقائد المبدع ىك الذم يستطيع ى
لحؿ المشكبلت التي تكاجو المؤسسة كتحقيؽ أىدافيا.

ظا :اىْظزَح اىظيىمُح
خاٍ ا
كبعيدان عف الكراثة كالسمات ،يرل بعض الباحثيف كالمفكريف أف القيادة تتجمى في السمكؾ الذم يقكـ بو
القائد ،فبدأت األبحاث تتجو نحك دراسة ما يقكـ بو القائد كمدل تأثيره عمى المرؤكسيف.

كقد اشتممت النظريات السمككية عمى ست نظريات رئيسية ،كىي دراسات جامعة أيكا ،كأكىايك ،كميتشيغاف ،كالنظـ
األربعة (ليكرت) ،كالشبكة اإلدارية (بميؾ ،كمكتكف) ،كالمشاركة (السعكد.)157:2012،
وَزي اىثازث أف النظرية السمككية ميمة لدل القائد في تطبيؽ سمككو كمعاممتو مع الفريؽ ،كذلؾ لزرع الثقة فييـ
ككسب السمككيات اإليجابية كترؾ السمككيات السمبية عندىـ.
اىْظزَاخ اىسذَثح فٍ اىقُادج:
إف التطكرات كالتغيرات اليائمة التي تشيدىا مجاالت الحياة اليكمية ،في ظؿ االنفجار المعرفي كالتكنكلكجي الذم
نعيشو ،كؿ ىذا أدل إلى تغير ممحكظ في أنماط القيادة ،كبدأت تظير عمى الساحة نظريات حديثة كجديدة تفسر

األنماط القيادية ،مثؿ نظرية القيادة اإلجرائية ،كالقيادة التحكيمية كغيرىا مف النظريات التي لـ تكف معركفة مف قبؿ
كفيما يمي ممخص سريع ألبرز تمؾ النظريات:
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ا
أولّ :ظزَح اىقُادج اىرثادىُح (اإلخزائُح)
تقكـ ىذه النظرية عمى أساس تبادؿ المنفعة االقتصادية بيف القائد كمرؤكسيو ،مف خبلؿ بحث القائد عف االستفادة
مف إمكانيات العامميف بطريقة تبادلية اقتصادية ،فيك يقدـ ليـ االحتياجات المادية مقابؿ عقد يمزميـ بعمؿ كؿ ما

يطمب منيـ مف أعماؿ.

وَؼزف تُزّش(٘ )Burnsزٖ إٌظش٠ح تأٔٙا " :ىي عممية تتضمف في جكىرىا قائدان يتبادؿ ،أك يعد بتبادؿ الخدمات
مقابؿ الحصكؿ عمى تحقيؽ األىداؼ مف قبؿ العامميف".

وػزفها تاص( )Bassتأٔٙا " :نمط قيادم جديد قائـ عمى فكرة التبادالت بيف القائد كالمرؤكسيف كحصكؿ
المرؤكسيف عمى األجكر كالسمعة عندما يتصرفكف كفقنا لرغبات قائدىـ"(عماد الديف.)56:2008،
أما في المجاؿ التربكم فقد عرفيا ميمر كميمر (  )millet & millerبأنيا " :نكع مف القيادة تككف فيو العبلقة بيف
المعمميف كالمدير قائمة مبنية عمى التبادؿ عمى مصدر قيـ ،كىي قصيرة المدل ،كمؤقتو ،كعارضة ،كمرتبطة

بعممية تبادلية محدكدة الزمف" (السعكد.)191:2012،

وَسذد خىر ( )Gurrػىاٍو اىقُادج اىرثادىُح تَا َيٍ:
 -1اىَنافأج اىَشزوطح :كتشمؿ عمميات التعزيز اإليجابي بيف القائد كالتابعيف التي تسيؿ مف تحقيؽ
األىداؼ التي تمت المكافقة عمييا مف التابعيف.
 -2اإلدارج تالطرثْاء :كالتي يتدخؿ فييا القائد عندما تسير األمكر بشكؿ غير صحيح مف خبلؿ التعزيز
السمبي كالعقاب (أبك ىداؼ.)71:2012،
ثاُّااّ :ظزَح اىقُادج اىرسىَيُح
كلدت نظرية القيادة التحكيمية مف رحـ القيادة التبادلية فإف كانت األكلى قد ركزت عمى المنفعة االقتصادية
فإف القيادة التحكيمية سمطت الضكء عمى االلتزاـ األخبلقي بيف القائد كمرؤكسيو ،حيث يعد بيرنز ( )Burnsىك
المؤسس األكؿ ليذه النظرية في عاـ ( ،)1978منطمقنا مف مبادئ القيادة التبادلية كمضيفنا ليا البعد األخبلقي.

حيث أشار إلييا في كتابو (القيادة) الذم أكد فيو عمى أف إحدل الرغبات العالمية الممحة في العصر الحالي
تتمثؿ في الحاجة الشديدة إلى قيادة ابتكارية مؤثرة تحؿ محؿ القيادة التقميدية ،كالتي تعتمد عمى تبادؿ المنفعة،

طكيبل(العمرم.)27:2004،
كغالبا ال تستمر
كمف ثـ فيي عبلقة غير ثابتة
ن
ن
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وَؼزف تُزّش ( )Burnsالقيادة التحكيمية بأنيا ":عممية يسعى خبلليا القائد كالتابعكف لبلرتقاء ببعضيما

البعض لمكصكؿ إلى أعمى مستكيات الدافعية كاألخبلؽ ،كتسعى القيادة التحكيمية إلى النيكض بشعكر التابعيف
كذلؾ مف خبلؿ االحتكاـ إلى أفكار كقيـ أخبلقية مثؿ الحرية ،كالعدالة ،النزاىة ،كالشفافية كالمساكاة ،كالسبلـ

كاإلنسانية"(العتيبي.)6:2005،

كعمى الرغـ مف أف بيرنز ( )Burnsىك مف أسس ليذه النظرية ٌإال أف األبحاث ما زالت مستمرة طكاؿ العقديف
السابقيف لكضع مفيكـ كاضح لمقيادة التحكيمية كتحديد مبادئيا كركائزىا.

كيعكد الفضؿ في دراسات القيادة التحكيمية في التربية إلى أعماؿ سيرجيكفاني ( )Sergiovammiالتي امتدت

بيف عامي ،1990-1984 :كربما كاف السبب كراء ذلؾ التغير الذم ط أر عمى دكر مدير المدرسة ،كانتقالو مف
الدكر اإلدارم إلى الدكر التعميمي ،كمف ثـ إلى الدكر التحكيمي(.السعكد.)209:2012،
ثاىثاا :اىقُادج اىَرظاٍُح (اىَرؼاىُح)
تنسب ىذه النظرية إلى جاردكنا ( )Gardona،2002كفي ىذا النكع مف القيادة تككف عبلقة التبادؿ بيف القائد

أف ينفذه ،كفييا يشجع القائد المتسامي المتفكؽ
كمرؤكسيو مبنية عمى مساىمة كؿ طرؼ بما يمتمكو أك يستطيع ى
كمطكر
نا
مستثير ليمتيـ الحقيقية
نا
عممية االتساؽ كالتكحد في المنظمة ،كذلؾ بإعطاء مكافآت عرضية لممرؤكسيف

لدافعيتيـ المتسامية (العميا).

فالقائد المتسامي إذف ييتـ بالنتائج كعممية االتساؽ بيف دافعية المرؤكسيف كحكافزىـ كدكافع كحكافز اإلدارة كىك
يحاكؿ باستمرار تطكير الدافعية العالية ليـ ،كيركز في عممو اإلدارم عمى حاجات المشاركيف فيك ميتـ باألفراد
كيحاكؿ المساىمة في تطكيرىـ الشخصي ،كالقادة في ىذا النمط ييتمكف بالكصكؿ إلى حاجات المرؤكسيف مف

كبلسيكيا كيتماشى مع مقكلة "القائد الخادـ" كالتي تبدأ مف الشعكر الطبيعي بأف
خبلؿ تطكيرىـ ،كيعتبر القائد ىنا
ن
االنساف يريد أف يخدـ أكنال ،ألف األ كلكية األكلى الحتياجات المرؤكسيف ىك أف تمبي تمؾ االحتياجات مف أجؿ
ألف يككنكا
استعدادا ك
استقبلال
التطكر كالنمك ،كلكي يصبحكا أثناء الخدمة أكثر صحة كحكمة كحرية ك
ن
ن
ن
احتماال ى
خادميف كبالتالي يككف العطاء المنتظر ليـ (السعكد.)216:2012،
رات اؼاّ :ظزَح قُادج اإلدارج واىقذرج ػيً ٍىاخهح اىصؼاب(اىَْط اىرظاػٍ)
خاصا أطمقكا عميو االختبار التساعي
اختبار
نا
طكر الباحثكف في مياديف عمـ النفس كاالجتماع كالتربية كاإلدارة
ن

اعتمادا عمى ذلؾ
اندماجا مع الذات ،ك
ن
( )engram Testييدؼ إلى مساعدة األفراد عمى أف يصبحكا أكثر اتزنانا ك ن
فقد صنؼ العمماء الشخصيات إلى تسعة أنماط مختمفة ،تتبايف في طبيعتيا ،كتفكيرىا ،كطريقة كبلميا،
كاستماعيا ،كعكاطفيا ،كمشاعرىا ،كمعتقداتيا ،كىذه األنماط ىي ( المساعد – كالمحفز  -كالفناف

 -كالمفكر –

كالمخمص – كمتعدد الميارات كاالىتمامات – كالقائد – كصانع السبلـ – كالمصمح – كالمشجع)

(السعكد.)217:2012،
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وٍِ خاله اىرؼزَفاخ اىظاتقح َزي اىثازث أف النظريات السابقة تيركز عمى مبدأ المنفعة المادية المتبادلة،
كتحاكؿ تفسير نمط القيادة لدل القائد عمى أساس اقتصادم بحت متجاىميف القيـ األخبلقية التي تحكـ العبلقة

بيف القائد كمرؤكسيو ،كتحكـ العبلقة بينيما إجراءات محددة تتمثؿ في الثكاب العقاب.
أَّاط اىقُادج :
ٍقذٍح:
اختمؼ الباحثكف في تحديد األنماط القيادية لمقادة حسب تكجو كؿ باحث ،فنجد أف:

قسميا إلى قيادة استبدادية (متسمطة) ،كقيادة استشارية (إنسانية) ،كقيادة سمحة(متاسيمة).
 -1ىناؾ مف ٌ
قسميا إلى قيادة سمبية تعتمد عمى التحفيز السمبي القائد عمى التيديد كالتخكيؼ ،كقيادة إيجابية
 -2كىناؾ مف ٌ
تعتمد عمى التحفيز اإليجابي مف خبلؿ إشباع الحاجات النفسية كاالجتماعية لممرؤكسيف.

 -3صنفيا البعض إلى قيادة آمرة ،كقيادة بناءة(األسطؿ.)117:2009،

كأما أبرز التقسيمات فكانت تمؾ التي اعتمدت عمى طريقة إدارة القائد لمجماعة كىي ثبلثة أنماط رئيسة ىي

القيادة األوتوقراطية ,والديموقراطية ,والترسمية.
وفيما يمي استعراض لتمك األنماط الثالثة:

أول :القيادة األوتوق ارطية:
ً

تعددت تسميات ىذا النمط ،مثؿ النمط االستبدادم أك المتحكـ ،أك النمط الفردم ،أك النمط الديكتاتكرم ،أك

اف كانت كؿ المسميات تحمؿ المعنى نفسو ،كىك المركزية المطمقة لمقائد ،الذم يتركز
التسمطي ،أك اآلمر ،ك ى
النفكذ في يديو ،كتتحرؾ التفاعبلت الشخصية داخؿ جماعة العمؿ تجاه القائد .كيحتكر القائد السمطة كينفرد
بتصميـ السياسات كاإلجراءات كصنع الق اررات ،كينفرد بتحديد مياـ المجمكعة ،كيتحكـ بأساليب الثكاب كالعقاب،
كفكر كثقافة .كيستمد
عمما نا
كيرل في نفسو األقدر عمى إدارة المؤسسة ،فيك مف كجية نظره األذكى ،كاألكثر ن
المدير ىنا قكتو في إصدار الق اررات مف السمطة الممنكحة لو بحكـ مركزه في التنظيـ اإلدارم ،كيعزك ىذا النكع
مف القادة اإلدارييف إداراتو إلى نفسو بغض النظر عف األشخاص المنفذيف حينما تظير نتائج إيجابية لق اررتو

المختمفة ،كاذا ما تمخض عف ىذه الق اررات نتائج سمبية فإف المٌكـ يقع عمى مرؤكسيو الذيف قد يكصفكف باإلىماؿ
كالتياكف (أبك النكر.)16:2012،

كيبلحظ أف القائد في ىذا النمط كمف خبلؿ انفراده بكظيفة اتخاذ الق اررات ،ككضع السياسات كالخطط دكف مشاركة

مف مرؤكسيو ،أك حتٌى استشارتيـ في ذلؾ ،فإنو في الغالب ما تككف ىناؾ نتائج سمبية تظير مف خبلؿ تجمعات
غير رسمية بيف المرؤكسيف داخؿ التنظيـ الرسمي نتيجة اإلحباط كالتكتر ،كانخفاض الركح المعنكية.
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كبير لممياـ ،كاىتماما أقؿ لؤلفراد ،حيث يككف ذلؾ السمكؾ غير
تماما نا
كبشكؿ عاـ ،فإف ىذا النمط يعطي اى ن
مناسب ،كليس ليذا القائد ثقة في اآلخريف ،كما أنو غير سار ،كييتـ فقط بالعمؿ العاجؿ(الجميمي.)25:2008،
ويالحظ الباحث مف خبلؿ الشرح السابؽ لمقيادة األكتكقراطية أنيا تأتي في النقاط السمبية عند القائد ،فيجب
عمى القيادة تخطي العقبات التي تكاجيو أثناء عممو ،لكي يستطيع تحقيؽ أىداؼ المؤسسة في أسرع كقت
كأقؿ جيد.

 أنواع القيادة األوتوقراطية:

يمكف تقسيـ نمط القيادة األكتكقراطية إلى ثبلثة أنكاع ىي:

 -1القائد األوتوقراطي المتشدد :كىك الذم يقكـ بمفرده بكؿ صغيرة ككبيرة في التنظيـ ،كيعطي األكامر
دائما تكسيع نطاؽ سمطاتو كصبلحياتو لتككف كؿ األمكر
الصارمة التي يمتزـ بيا المرؤكسكف ،كيحاكؿ ن
تحت سيطرتو.
أف يستخدـ كثي نار مف األساليب المرتبطة بالقيادة اإليجابية،
 -2القائد األوتوقراطي الخير :كىك الذم يحاكؿ ى

كقميبل مف العقاب حتٌى يضمف كالء المرؤكسيف لتنفيذ ق ارراتو كتخفيؼ ردكد الفعؿ
كيستخدـ اإلطراء كالثناء ن

السمبية التي قد تظير بينيـ.
 -3القائد األوتوقراطي المبق :كىك الذم يجعؿ مرؤكسيو يعتقدكف أنيـ يشترككف في صنع القرار عف طريؽ
انطباعا بكجكد حرية كاتاحة فرصة
الندكات كالمقاءات التي يعقدىا مع مساعديو ،ليترؾ لدل العامميف
ن

لممناقشة ،كلكنو يتخذ الق اررات بمفرده(الشريؼ.)82:2012،

 خصائص القيادة األوتوقراطية:

أف نكجز خصائص ىذا النمط في.
مف خبلؿ العرض السابؽ لنمط القائد األكتكقراطي نستطيع ى
عدة نقاط كما يمي:

منفردا أىداؼ المؤسسة كخطط سير العمؿ فييا.
 -1يضع
ن

 -2ال يفكض أيا مف سمطاتو اإلدارية لمرؤكسيو أك تكميؼ أحد منيـ.
 -3ال ييتـ بإشباع حاجات مرؤكسيو.
 -4يركز اىتمامو في إنجاز العمؿ.
سيا مف أعمى إلى أسفؿ كليس العكس.
غالبا بينو كبيف مرؤكسيو يككف أر ن
 -5االتصاؿ ن
متمثبل في العقاب لضماف سير العمؿ.
 -6يمجأ لمتعزيز السمبي
ن
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 إيجابيات القيادة األوتوقراطية:

أف نغفؿ عف بعض اإليجابيات التي
عمى الرغـ مف أف سمبيات ىذا النمط تطغى عمى إيجابياتوٌ ،إال ٌأننا ال يمكف ى
تميز ىذا النمط عف غيره مف األنماط كالتي تتمثؿ في ما يمي.
 -1يعتبر النمط األفضؿ إلنجاز األعماؿ التي ال يمكف أداؤىا ٌإال بطريقة كاحدة ،كخاصة تمؾ التي درست
بمعرفة الخبراء ،حيث ال مجاؿ لبلجتياد كالرأم الشخصي.
ناجحا لمتطبيؽ مع بعض المرؤكسيف الذيف ال يجدم معيـ النمط
 -2قد يككف النمط األكتكقراطي
ن
الديمكقراطي.

يعتبر النمط األنجح خبلؿ األزمات كالظركؼ الطارئة التي تتطمب الشدة كالحزـ(أت ٛإٌٛس.)13:2113،

 سمبيات القيادة األوتوقراطية:

كثيرة ىي االنتقادات التي تكجو ليذا النمط نذكر منيا ما يمي:
 -1يكلد الكراىية بيف المرؤكسيف كقائدىـ.
سمبيا لدل المرؤكسيف تجاه العمؿ.
 -2يصنع
ن
اتجاىا ن
 -3يقتؿ ركح المبادرة عند المرؤكسيف.

 -4يقمؿ مف فرص صناعة قادة جدد مف المرؤكسيف.
 -5يؤدم إلى تجمعات غير رسمية بيف المرؤكسيف لدل المؤسسة.
 -6يكرث االتكالية الدائمة عمى القائد لدل المرؤكسيف.
 -7يقمؿ مف فرص التعاكف بيف القائد كمرؤكسيو.
 -8يؤدم إلى حالة مف عدـ االستقرار النفسي لدل الفرد ،فيك يشعر أف ىذا األسمكب يؤدم إلى استخداـ
الشدة كاف ازؿ الجزاء كايقاع العقاب مما يجعمو في حالة مف التكتر كعدـ االتزاف.
 -9يؤدم إلى ىجرة أصحاب العقكؿ كالكفاءات العالية مف المؤسسة ككنيا ال تحب التعامؿ مع ىذا النمط،
مما يؤدم بدكره إلى ضعؼ عاـ في الييكؿ التنظيمي لممؤسسة(اٌؼر١ث.)55:2118،ٟ
أف ينجح في مؤسسات أخرل ٌإال أنو ال
ويرى الباحث مف خبلؿ العرض السابؽ أف ىذا النمط كاف كاف يمكنو ى
أف يتماشى مع المدرسة كمؤسسة تربكية ،ألف مدير المدرسة يتعامؿ مع فئة متعممة ال يمكنيا القبكؿ
يمكف ى
أم مستبد ،كما سيترؾ آثا نار سمبية عمى عبلقة المعمميف بالمدير.
بتغييب آرائيا كاالنقياد لر و
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ثانيا :القيادة الديموقراطية
ً
البناء أك التكجييي ،كذلؾ ألنو
كيسمى أيضان بالنمط التشاكرم ،كالنمط التشاركي ،كالنمط اإليجابي ،كالنمط ٌ
يقكـ عمى التعاكف كالتفاعؿ بيف القائد كمرؤكسيو ،كلذلؾ يسكد جك مف االحتراـ المتبادؿ كالثقة بينيما،
كيحرص القائد الديمكقراطي عمى التفكيض في تسيير العمؿ كتكزيعو كاتخاذ الق اررات البلزمة بشأنو ،كيتيح

الفرصة لممبادرات الشخصية كاالبتكارات التي مف شأنيا تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

كيتيح القائد لمرؤكسيو الحرية في ممارسة شئكف الجماعة كمناقشة مشكبلتيـ مما يؤدم في النياية إلي زيادة
المبادأة كاالبتكار كالكصكؿ إلى األىداؼ المحددة ،كال تعني القيادة الديمكقراطية المشاركة الكاممة حيث

أف يحتفظ القائد بالسمطة النيائية
تختمؼ درجات المشاركة مف مكقؼ إلى آخر ٌإال أنو في جميع األحكاؿ ي
البد ى
في اتخاذ الق اررات(أبك النكر.)18:2012،
كينطمؽ القائد ىنا مف أنو عضك في فريؽ ،كاألفراد في مؤسستو يعممكف معو كال يعممكف عنده ،فيك يستمع

إلييـ كيعتمد كثي نار عمى التغذية الراجعة التي يقدمكنيا تجاه السمكؾ القيادم كسير المؤسسة ،كما أنو ييتـ بما
لدييـ مف احتياجات مف أجؿ زيادة رضاىـ لرفع ركحيـ المعنكية(األغا.)194:2011،
كالقيادة الديمكقراطية تؤدم إلى رفع الركح المعنكية لمعامميف كمضاعفة الطاقة اإلنتاجية كتشجيع ركح المبادأة

كتنمية القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار ،كتحقيؽ التآلؼ كاالندماج بيف العامميف ،كتفيـ القائد لمشاعر مرؤكسيو،

كمعرفة المشكبلت التي تكاجو العامميف عمى حميا ،كاشباع الحاجات اإلنسانية كاالقتصادية كالنفسية لمعامميف
(الشريؼ.)97:2014،

 أنواع القيادة الديموقراطية:

ذكر (ياغي) خمسة نماذج لمقائد الديمكقراطي تتمثؿ في:

 -1نمكذج القائد الذم يتيح قد نار بسيطنا مف الحرية لممرؤكسيف لمشاركتو في صنع القرار ،كذلؾ بطرح

المشكمة التي تكاجيو أماـ مرؤكسيو ،كطمب مشاركتو في إيجاد حمكؿ متعددة ليا ،ثـ اختياره الحؿ الذم

مناسبا.
يراه ن

 -2نمكذج القائد الذم يحدد المشكمة ،كيرسـ الحدكد التي يمكف اتخاذ القرار في إطارىا ،كيفكض مرؤكسيو
اتخاذ القرار في ذلؾ اإلطار.

 -3نمكذج القائد الذم يتخذ القرار بنفسو ،كلكنو يحرص عمى إثارة الحكار بتنفيذه ،كاذا لقي االستياء لدييـ
يعمؿ عمى تعديمو.

 -4نمكذج القائد الذم يتيح لمرؤكسيو فرصة أكبر لممشاركة في اتخاذ القرار ،كفي طرؽ تنفيذه.

 -5نمكذج القائد الذم يترؾ لمرؤكسيو أمر اتخاذ القرار الذم يكافقكف عميو ،كاتخاذه أم قرار يككف مقبكنال،
كمتفقنا عميو مف قبؿ المرؤكسيف (عمقـ.)130:2013،
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 خصائص القيادة الديموقراطية:

مف العرض السابؽ لمقيادة الديمكقراطية يمكف إيجاز خصائصيا عمى النحك التالي:
 -1مشاركة اآلخريف في صنع القرار.

 -2تتيح تعدد اآلراء ،كترحب بكجيات النظر المختمفة.

 -3تقكـ عمى تفكيض الصبلحيات مف القائد لممرؤكسيف.

 -4تبني عبلقة قائمة عمى المحبة كالثقة بيف القائد كمرؤكسيو.
 -5تتيح الفرصة لمنمك الميني لمقائد كالمرؤكسيف.

 -6تدعـ االتصاؿ الرأسي بيف القائد كبيف المرؤكسيف باإلضافة لبلتصاؿ األفقي بيف المرؤكسيف أنفسيـ.
 -7تشجع عمى التجديد كاالبتكار ،كتدعـ األفكار الجديدة التي تؤدم لتطكر المؤسسة.
 -8تيتـ بتمبية احتياجات المرؤكسيف ،كتسعى لحؿ مشكبلتيـ (اٌغؼٛد.)139:2112،

 إيجابيات القيادة الديموقراطية:

تتمتع القيادة الديمكقراطية بكثير مف اإليجابيات التي تعكد بالنفع عمى المؤسسة بشكؿ عاـ كعمى المرؤكسيف

بشكؿ خاص ،كيتمتع القائد الديمكقراطي بنكع مف االحتراـ يجعمو قاد نار عمى قيادة دفة المؤسسة بشكؿ سمس،
كفيما يمي استعراض ألىـ إيجابيات القيادة الديمكقراطية.

 -1مشاركة المرؤكسيف في صنع القرار ،سيساعد في تحسيف نكعية القرار.

 -2مشاركة المرؤكسيف في صياغة أىداؼ المؤسسة ،ستعمؿ عمى زيادة حماسيـ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.
 -3القيادة الديمكقراطية تعمؿ عمى إنشاء قادة جدد مف خبلؿ تفكيض المرؤكسيف ببعض المياـ القيادية.

إيجابيا تجاه العمؿ.
اىا
 -4عبلقة الكد كاالحتراـ بيف القائد كالمرؤكسيف تعطي اتج ن
ن
 -5مف خبلؿ التعامؿ مع جميع المرؤكسيف كتفكيضيـ ببعض المياـ القيادية ،فإف القائد سيحدد حدكد قدرات
ككفاءات كؿ شخص ،كبالتالي يستفيد منيا بشكؿ أمثؿ في خدمة المؤسسة( عٍطاْ.)91:2112،

 سمبيات القيادة الديموقراطية:

عمى الرغـ مف اتفاؽ العمماء عمى أف النمط الديمكقراطي يعتبر النمط األمثؿ لمقيادةٌ ،إال أف ىذا لـ يمنع أف لو
بعض السمبيات مف أىميا:

-1إف ممارسة القائد لمقيادة الديمكقراطية تؤدم في أحياف كثيرة إلى تخمي القائد عف ميامو األساسية ،مما
يؤثر عمى مركزه كقائد.

-2قد يؤدم مشاركة القائد الديمكقراطي لمرؤكسيو في كؿ صغيرة ككبيرة إلى بطء في اتخاذ الق اررات مما
أحيانا.
سمبيا عمى سرعة إنجاز المياـ
ن
ينعكس ن
-3قد تصبح المشاركة ىدفنا بحد ذاتيا ،كليست كسيمة لتحقيؽ األىداؼ.

-4مف الصعب استخداـ ىذا النمط في األكقات التي تحتاج لق اررات سريعة كحاسمة كحازمة.
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-5ممارسة القائد لمبدأ التفكيض قد تؤدم إلى عدـ عممو ببعض ما يتـ إنجازه مف قبؿ مرؤكسيو.

أف ينعكس بشكؿ سمبي عمى اإلنتاج.
-6االىتماـ البالغ بالمرؤكسيف عمى حساب العمؿ مف الممكف ٍ
أف يتمقكف األكامر مف قادتيـ ،كىذا الصنؼ مف
-7بعض المرؤكسيف ال يحبكف تحمؿ المسؤكلية كيفضمكف ٍ
أف يخرج ما بحكزتو مف كفاءة ٌإال في ظؿ النمط األكتكقراطي ،كال يتبلءـ مع نمط
المرؤكسيف ال يمكف ٍ
القيادة الديمكقراطي(القيسي.)181:2009،

ويرى الباحث عمى الرغـ مف كثرة السمبيات لمنمط الديمقراطي ٌإال أنو األفضؿ ،كذلؾ مف خبلؿ التغمب عمى ما
يمي:

-

عدـ االىتماـ البالغ بالمرؤكسيف عمى حساب العمؿ.

-

عدـ تفكيض السمطة لمعامميف.

-

عدـ تخمي القائد عف بعض المياـ األساسية في العمؿ.

ثالثًا :القيادة الترسمية

كيسمى بالنمط التسيبي ،أك النمط الحر ،حيث إنو عمى النقيض مف القائد األكتكقراطي ،فإف القائد الترسمي يترؾ

أف يسيـ مساىمة
جميع شئكف المؤسسة لؤلفراد الذيف يعممكف معو ،كليـ الحرية المطمقة في اتخاذ الق اررات دكف ٍ
فعالة في رسـ السياسة كالتخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالمتابعة كالتقكيـ كما إلى ذلؾ(عمقـ.)263:2013،
ٌ
في ىذا النمط تقؿ فاعمية األنظمة كالقكانيف كالمكائح لدل القائد الترسمي لتحؿ محميا الرغبات كالنزاعات دكف

تمييز ،كتتحطـ الحكاجز الحدكد بيف النجاح كالفشؿ ،كيصبح كؿ شيء في حالة انعداـ المراقبة ،فبل مسؤكلية كال

رقابة ،بؿ اضطراب كتسيب كبمبمة كانعداـ الرؤية الكاضحة لؤلمكر ،كالقائد الترسمي ينحصر دكره في تكصيؿ

األكامر كاإلشارة كالقكانيف إلى المرؤكسيف دكف متابعة أك مراقبة(العمرك.)64:2008،

كتتصؼ القيادة الحرة بخصائص تميزىا عف غيرىا مف األنماط األخرل تتمثؿ في اتجاه القائد إلعطاء أكبر قدر

مف الحرية لمرؤكسيو لممارسة نشاطاتيـ كاصدار القرار إلنجاز العمؿ ،كتفكيضو السمطة لمرؤكسيو عمى أكسع

نطاؽ ،كاتباعو سياسة الباب المفتكح في االتصاالت.

كيعتقد القائد الحر أف تنمية قدرات المكظفيف كزيادة إمكاناتيـ في العمؿ يتحقؽ مف خبلؿ إعطاء الحرية في

ممارسة السمطة كاستقبلليـ في إنجاز أعماليـ ،كلذلؾ فإنو ييتـ بالتكجيو العاـ لمرؤكسيو مف خبلؿ تعميمات غير
محددة كمبلحظات عامة ،كيترؾ المرؤكسيف يحددكف أىدافيـ في نطاؽ األىداؼ العامة لمتنظيـ كيكفركف ألنفسيـ
تماما(الشريؼ.)72:2008،
حكافز العمؿ دكف االعتماد عمى القائد ،كبذلؾ تتجاىؿ جماعة العمؿ كجكد القائد ن

كيا،
ك لذا فإف القائد الترسمي يتنازؿ عف دكره كمكجو كمميـ لعمؿ األفراد كالجماعات ،فيصبح دكره كسي ن
طا أك ثان ن

سمبيا ،كيصبح عممو مقتص نار عمى إعطاء المعمكمات عند الطمب(نجـ.)14:2012،
بؿ ينحك منح نى ن
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كيختمؼ اإلداريكف حكؿ نمط القيادة الحرة في التطبيؽ العممي ،كيرل بعضيـ أنو غير مجد ألف القائد في نظرىـ

يمقي مسؤكلية إنجاز العمؿ عمى المرؤكسيف دكف ضبط سمككيـ أك تكجيو جيكدىـ ،في حيف يرل آخركف أف ىذا
النمط يمكف أف يككف مجديان في ظؿ ظركؼ معينة تقتضي تطبيقو ،كمعظـ االنتقادات التي كجيت إلى نمط

القيادة الحرة تتركز حكؿ اآلثار السمبية عمى التنظيـ أك المرؤكسيف ،كمنيا :تفكؾ مجمكعة العمؿ ،كفقداف التعاكف،
كاالفتقار إلى الضبط كالتنظيـ ،كزيادة الركح الفردية(الشريؼ.)73:2008،


خصائص القيادة

الترسمية:

مف العرض السابؽ يتضح أف خصائص القيادة الترسمية تتمثؿ في:

 -1الحرية الكبيرة التي تيعطى لممرؤكسيف لممارسة نشاطاتيـ ،كاصدار الق اررات ،كاتباع اإلجراءات التي
يركنيا مناسبة لمعمؿ.
جدا.
 -2تفكيض المياـ لممرؤكسيف بشكؿ كاسع ن

 -3اشتراؾ المرؤكسيف مع القائد في تحمؿ مسؤكلية العمؿ كانجازه عمى النحك المطمكب.
 -4إتباع سياسة الباب المفتكح في االتصاؿ بيف القائد كمرؤكسيو.

 إيجابيات القيادة الترسمية:

جيدا أكبر في تحقيؽ األىداؼ إلثبات صحة ثقة القائد
 -1الحرية الكبيرة الممنكحة لممرؤكسيف تجعميـ يبذلكف ن
بيـ.

 -2ينجح ىذا النمط مع المرؤكسيف ذكم الكفاءة كالخبرة العالية الذيف يحسنكف استخداـ التفكيض الممنكح ليـ
في إنجاز المياـ بشكؿ أفضؿ.
ناجحا بيذا النمط في بعض المكاقؼ كالظركؼ مثؿ المؤسسات العممية كمراكز
 -3يمكف أف يككف العمؿ
ن
أف تترؾ ليـ حرية البحث كاجراء
البحث العممي ،حيث يككف المرؤكسكف مف العمماء الذيف يفترض ٍ

التجارب.

 -4التعميمات العامة تتيح لممرؤكس فرصة االعتماد عمى نفسو ،كتكسبو خبرة في تحمؿ المسئكلية عبر
إصدار الق اررات(عماد الديف.)48:2008،

 سمبيات القيادة الترسمية:

 -1إطبلؽ العناف لممرؤكسيف في أداء العمؿ كفي إصدار الق اررات ،قد يؤدم إلى الفكضى.
أف تعطؿ سير العمؿ.
 -2التفكيض الزائد عف الحد قد يؤدم إلى نتائج كارثية مف الممكف ٍ

 -3في ظؿ أسمكب عدـ التدخؿ مف قبؿ القائد فإف المجمكعات العاممة تفتقر إلي الضبط كالتنظيـ ،مع زيادة
حدة الركح الفردية مما يجعؿ مف الصعب قيادتيا كتكجيييا نحك األىداؼ المطمكبة.
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 -4ىناؾ مكاقؼ ال يستطيع المرؤكسكف االعتماد عمى أنفسيـ فييا مما يجعميـ عاجزيف عف التصرؼ كالذم
سيؤدم بدكره لشعكرىـ بالتقصير كالفشؿ(أبك النكر.)27:2012،
ويرى الباحث من خبلؿ العرض السابؽ لنظريات القيادة أف كؿ نظرية ليا تأثير عمى القائد ككيفية التعامؿ
أف يشاركيـ في بعض المياـ،
مع الفريؽ ،كعممية تفكيض بعض الصبلحيات بصكرة مؤقتة بالتالي يستطيع ٍ
جكا مف التفاعؿ كالتعاكف ،كزرع الثقة في نفكس العامميف لتحقيؽ
كتؤكد ىذه النظريات عمى القائد أف يخمؽ ن
األىداؼ.
والجدول التالي يوضح دور كل نمط من أنماط القيادة اإلدارية إزاء متغيرات اإلدارة:
جدول مقارنة بين األنماط القيادية
جدول رقم ()3

نمط القيادة

أوتوقراطية

ديمقراطية

ترسميو

دكر القائد في عممية

يحدد القائد بنفسو

تحدد السياسات كالخطط

تحديد السياسات كالخطة

التخطيط كرسـ
السياسات.

إجراء العمؿ ككسائمو
كطرائقو.

السياسات كيضع الخطط كاألىداؼ مف خبلؿ الحكار
كاألىداؼ.

كالنقاشات.

يحدد القائد الخطكات

يضع القائد خطط العمؿ

عمى األفراد مرة كاحدة.

فكرة عنيا كيرجح اآلراء

كاإلجراءات ثـ يممييا

تعييف مياـ المجمكعات

يفرض القائد مياـ األفراد

كاألفراد كتكزيع العمؿ.

كالمجمكعات بطريقة

الثناء أك النقد

يتصرؼ القائد كفقنا ليكاه
كغالبا ما يمجأ إلى النقد.
ن

فرية.

كاليدؼ متركؾ لؤلفراد
كالجماعة.

ال يساىـ القائد في تحديد

ككسائمو كاجراءاتو كيعطي

اإلجراءات ككسائؿ العمؿ ٌإال

الصحيحة في النياية.

معينة.

يتـ تقسيـ العمؿ كفقنا لما
تراه المجمكعة ك تفتضيو

ال يشارؾ القائد في تحديد

مصمحة العمؿ كيكافؽ

إذا طمب منو معمكمات

مياـ ككاجبات األفراد أك
المجمكعات.

عمييا القائد.
أك سائؿ التحفيز لؤلداء
كاإلنجاز.

القائد مكضكعي كلو دكر

أف يثني أك
ال يحاكؿ القائد ٍ
ينتقد كال تعميؽ لو عمى أداء

المشترؾ في العمؿ مع

ذلؾ.

ٌبناء في الثناء أك النقد
كيقكـ بدكر العضك
الجماعة.

(الحريرم.)25:2013،
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األفراد ٌإال إذا طمب منو

مف العرض السابؽ لؤلنماط الثبلثة نجد أف النمط الديمكقراطي ىك األنسب لبلستخداـ في مدارسنا ،نظ نار ألف
أف يشركيـ في
مدير المدرسة كقائد تربكم يتعامؿ مع فئة مثقفة متعممة كىـ المعممكف ،كبالتالي يستطيع ٍ
بعض مياـ اإلدارة كتفكيض بعض صبلحياتو بصكرة مقننة ،بحيث تخدـ العمؿ كال تؤثر عمى تحقيؽ النتائج

بالشكؿ المطمكب ،كما أف النمط الديمكقراطي يسكده يجك مف الثقة كالتعاكف يككف ضركرنيا لسير المدرسة
كمؤسسة تربكية عمى نحك يمكنيا مف تحقيؽ األىداؼ التربكية المرسكمة ليا عمى الكجو األمثؿٌ ،إال أف ىذا

ال يمنع مف أف األنماط األخرل تتمتع بشيء مف اإليجابيات مثؿ سرعة إنجاز األعماؿ كما في النمط

األكتكقراطي ،أك الرضا الكظيفي كما في النمط الترسميٌ ،إال أف إيجابيات تمؾ األنماط محفكفة بسمبيات كثيرة
تجعؿ النمط األكسط بينيما ،كىك النمط الديمكقراطي بشكؿ عاـ ىك األفضؿ.

خالصة المبحث:

مما سبؽ نستنتج أف القيادة اإلبداعية ىي أساس اإلبداع كاالبتكار ،فمف خبلؿ إيمانيا بأىمية اإلبداع تسعى
جا ىدة إلى زراعتو في األفراد كتشجعو كتخمؽ الجك المناسب لئلبداع ،فبل يمكف إيجاد بيئة مبتكرة كمبدعة في
ظؿ كجكد قيادة ال تؤمف بالتطكير كالتغيير كالتجديد ،فالمنظمة التي تسعى إلى التجديد كالتطكير كاالبتكار
أف يبنى كينقؿ تمؾ الصفات إلى
فإنيا تحتاج إلى قائد تتكفر فيو صفات اإلبداع كاالبتكار ،بؿ إنو يستطيع ٍ

مرؤكسيو.
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املبحث انثاني
انذافعيت

ويتناول ىذا المبحث العناصر التالية:
 -1تعريؼ الدافعية.
 -2الدافعية في المنيج اإلسبلمي.
 -3أىمية الدافعية.
 -4كظائؼ الدافعية.
 -5خصائص الدافعية.
 -6أنكاع الدكافع.
 -7العكامؿ المؤثرة في الدافعية.
 -8مككنات الدافعية.
 -9قياس الدافعية.
-10تصنيؼ الدكافع.
 -11نظريات الدافعية.
-12الحاجات عند ماسمك.
-13الحاجات عف ألدرفر.

41

مقدمة:

انذافعيت
تعتبر الدافعية مف المؤثرات القكية عمى مستكل أداء المعمميف ،لذا تحرص المنظمات الناجحة عمى رفع

مستكل الدافعية لدل العاممييف لمقياـ بالعمؿ المطمكب بكفاءة كفاعمية ،كاستخداـ أقصى طاقاتيـ كمياراتيـ لتحقيؽ

إنتاجية أعمى ،كتحسيف مستكل األداء ،كتقميص معدؿ الدكراف الكظيفي كمعدؿ التغيب عف العمؿ كالتأخر عف

بدال مف االىتماـ بالنقكد كالحكافز المادية
مكعد بدء العمؿ ،كذلؾ عف طريؽ تضميف العمؿ لخصائص ميمة ن

ممتعا
فقط ،كىذه الخصائص تشبع اىتمامات المكظفيف كتثير تحدياتيـ كتحقؽ ليـ الرضا الكظيفي ،كتجعؿ العمؿ
ن

كشيقنا ليـ.
أف ندرؾ أف الدافعية ليست المؤثر الكحيد عمى مستكل أداء المعمميف ،فمستكل األداء يتحدد بمدل
كما أنو يجب ٍ
أف يككف المعمـ مف النكع
تفاعؿ الدافعية مع كؿ قدرات المعمـ كبيئة العمؿ التي يعمؿ بيا ،كعمى ذلؾ اليبد ٍ

ألم عامؿ مف العكامؿ الثبلث السابقة قيمة منخفضة ،فإف
الطمكح كالراغب في تنمية قدراتو كمياراتو ،كاذا كاف ٌ
منخفضا حتى كا ٍف كاف العامبلف اآلخراف مرتفعاف.
مستكل األداء يككف
ن
دكر ميـ في مثابرة اإلنساف عمى انجاز عمؿ ما ،فيي المحرؾ األساسي لسمكؾ األفراد ،لذا كاف
كالدافعية ليا ي
مكضكع الدافعية ككيفية استثارة الرغبة الذاتية لممعمميف نحك العمؿ محكر اىتماـ المديريف في المؤسسات الناجحة

لتحسيف مستكل أداء معممييـ كانجازىـ لمعمؿ بكفاءة كفعالية ،كلتقميص معدؿ الدكراف الكظيفي كالتغيب عف
العمؿ.

كقد تناكؿ الباحث مفيكـ الدافعية كالعبلقة مع بعض المصطمحات المرتبطة بيا ،كما تطرؽ لتصنيؼ الدكافع ،ثـ

عرض مكجز ألىـ النظريات التي تبحث مكضكع الدافعية ،كما تٌـ التطرؽ لمدافعية مف خبلؿ المنيج اإلسبلمي
الذم اتفقت معو نظريات المناىج الغربية بجكانب كتميز عنيا بجكانب أخرل.
الدافعية لغة :ىي دفع الشيء أك تحريؾ اليدؼ في اتجاه معيف لتحيؽ اليدؼ المرغكب فيو.

الدافعية اصطالحاً :حالة استثارة داخمية تحرؾ المتعمـ الستغبلؿ أقصى طاقاتو في أم مكقؼ تعميمي يشترؾ فيو،
كييدؼ إلى إشباع دكافعو لممعرفة كصيانة تحقيؽ الذات(أبكشيخة.)202:2010،

أول :مفيوم الدافعية
ً

ترجع كممة الدافعية(  ) Motivationإلى الكممة البلتينية (  )Movereالتي تعني ييحرؾ ،كبالمغة اإلنجميزية كممة(
 )Motivationأم فعؿ يصدر عف حافز( )Bernotaite،2013:7كرغـ أىمية مصطمح الدافعية ٌإال أف الباحثيف
اختمفكا في تعريفو ،ككاف مف الصعب االتفاؽ عمى تعريؼ دقيؽ كمكحد ،كتنبع ىذه الصعكبة مف اختبلؼ فمسفة

الباحثيف كتبايف خمفياتيـ  ،كعميو فإف ىناؾ الكثير مف التعريفات لمدافعية(عياصرة.)88:2008،
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عرؼ()Bernotaite،2013:7الدافعية بأنيا مجمكعة مف القكل الداخمية النشطة غير المممكسة ،التي تنشأ
فقد ٌ

سكاء مف داخؿ اإلنساف ،أك بتأثير مف الخارج تدفعو لمقياـ بسمكؾ ما كىذه القكل تحدد شكؿ كاتجاه كشدة كمدل

ىذا السمكؾ ،كأف الدافعية لمعمؿ تعني الرغبة الذاتية لمقياـ بالعمؿ بالشكؿ كالطريقة المطمكبة.

كعرفيا (عبد اهلل )202:2010،بأنيا القكل الداخمية أك القكل الكامنة التي تحرؾ كتدفع االنساف لسمكؾ ما إلشباع
ٌ
حاجاتو كتخفيؼ حاالت التكتر المصاحبة لمنقص في تمؾ الحاجات.
كيعرفيا جكلدنسكف ،بأنيا حاجة تشير لدل الفرد لمتغمب عمى العقبات كالنضاؿ مف أجؿ السيطرة عمى التحديات
الصعبة ،كىي أيضا الميؿ إلى كضع مستكيات مرتفعة في األداء ،كالسعي نحك تحقيقيا ،كالعمؿ بمكاظبة شديدة

كمثابرة مستمرة.

كيشير عبد الخالؽ كالنياؿ ،إلى أف مف مظاىر ىذا الدافع الرغبة أك الميؿ إلى أداء المياـ بسرعة كبأفضؿ طريقة

اعا متباينة مف السمكؾ ،كيتدخؿ فيو عنصر
ممكنة ،أحدىما ،أك كبلىما ،كيتضمف الدافع لئلنجاز أنماطنا كأنك ن
فضبل عف ككنو الحافز إلى حؿ مشاكؿ صعبة تتحدل الفرد
التحدم ،كىك الدافع إلى إنجاز شيء ذم شأف،
ن
كتعترض طريقو.

كيمتاز األفراد ذكك الدافعية العالية بقدرتيـ عمى كضع تصكرات مستقبمية معقكلة كمنطقية في تصكراتيـ

لممشكبلت التي يكجيكنيا ،كالتي تمتاز بأنيا متكسطة الصعكبة كيمكف تحقيقيا(عبد المطيؼ..)94:2000،

ومما سبق يعرف الباحث الدافعية :بأنيا مجمكعة قكل حيكية غير مرئية نشطة بداخؿ اإلنساف ،ناتجة عف تأثير
شعكر بالتكتر لكجكد حاجات غير مشبعة تعمؿ عمى استثارتو
نا
عكامؿ داخمية أك خارجية أك كمييما ،تسبب لو
كمنحو قكة كطاقة داخمية لمقياـ بسمكؾ معيف كمكجو نحك إشباع تمؾ الحاجات ،كىذه القكل تحدد شكؿ ىذا السمكؾ
كاتجاىو كشدتو كالمدة التي يستمر بيا.
بناء عمى تعريفو السابؽ بأنيا القكل المحركة لحماسة كرغبة الفرد الداخمية
ونخمص مما سبق أن الدافعية لمعمؿ ن
لمقياـ بمياـ العمؿ المطمكبة بكفاءة كفاعمية ،كربما يعكس أفضؿ ما عنده مف قدرات كميارات ليحقؽ أىداؼ

معا.
المؤسسة كأىدافو الشخصية ن

كلمتعرؼ أكثر عمى مفيكـ الدافعية اليبد مف فيـ بعض المصطمحات األخرل التي ليا ارتباط مع الدافعية ،كمف

ىذه المصطمحات (الدافع ،كالحافز ،كالحاجة ،كالباعث) ،لذا كاف اليبد أف نميز بيف ىذه المفاىيـ عمى النحك
التالي:
نكعا مف عدـ التكازف كالتكتر يدفع الفرد التخاذ
 -1الدافع :ىك عبارة عف حاجة داخمية غير مشبعة تحدث ن
سمكؾ باتجاه ىدؼ محدد (الحجي ،)196:2009،كيحاكؿ بعض الباحثيف مثؿ (اتكنسكف) التميز بيف
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مفيكـ كؿ مف الدافع كالدافعية ،فالدافع :ىك عبارة عف استعداد كميؿ الفرد لبذؿ الجيد ،كالسعي إلشباع
رغبتو لتحقيؽ ىدؼ ما ،أما في حالة دخكؿ ىذا االستعداد أك الميؿ إلى حيز التحقيؽ الفعمي ،فإف ذلؾ
يعني الدافعية باعتبارىا عممية نشطة ،كعمى الرغـ مف محاكلة البعض التمييز بيف المفيكميف ٌإال أف
الكثير يستخدـ مفيكـ الدافع كمرادؼ لمفيكـ الدافعية ،كا ٍف كانت الدافعية ىي المفيكـ األكثر
عمكمية(خميفة.)67:2010،

 -2الحافز :الحافز ىك عبارة عف عكامؿ كمثيرات مف البيئة الخارجية لئلنساف تؤثر عميو كتحرؾ دكافعو
لمقياـ بسمكؾ ما لتحسيف األداء باستعماؿ حكافز إيجابية أك سمبية ،فالتحفيز ينمي الدافعية كيقكد إلييا،
فإذا جاء التحفيز مف الخارج ككجدت الدافعية مف الداخؿ فإف ذلؾ يزيد مف قكة تحريؾ السمكؾ نحك ىدؼ
ما (الصعب.)57:2007،
 -3الحاجة  :ىي نقطة البداية إلثارة الدافعية ،كىي حالة مف النقص تقترف بنكع مف التكتر كالضيؽ ،كتثير
نشاط اإلنساف كتحفزه لمقياـ بسمكؾ ما مف أجؿ اشباع الحاجة(الحجي.)198:2009،
 -4الباعث :ىك اليدؼ الفعمي الذم يثير كيحرؾ دافعية اإلنساف لمكصكؿ إليو (عكائد كمكافآت) ،فيك مث نبل،
النجاح كالشيرة في حالة دافع اإلنجاز(غبارم،كآخركف.)217:2008،
شعكر بالتكتر يثير
نا
كعممية الدافعية تبدأ مف كجكد الحاجات غير المشبعة لممكظؼ ،كالتي بدكرىا تخمؽ
المكظؼ كيخمؽ لديو رغبة داخمية كدافعية لمقياـ بسمكؾ كأداء معيف ،يتـ مف خبللو إشباع حاجاتو ،مما يجعمو

اضيا عف العمؿ ،كلكف عندما ال يتـ إشباع ىذه الحاجات فإف ذلؾ يقمؿ مف مستكل الدافعية كالرضا لديو،
ر ن
كعممية إثارة دافعية المكظؼ لمعمؿ تعني رفع دافعيتو كتحفيزه كاثارة الطاقة الكامنة بداخمو ،كتمبية حاجاتو
غير المشبعة لمقياـ بالعمؿ بأفضؿ صكرة (عسكر.)167:2012،

كما أف ىناؾ عبلقة بيف الدافعية كاألداء ،فمستكل األداء يتحدد بمدل تفاعؿ الدافعية مع كؿ مف قدرات
المكظؼ كالبيئة التي يعمؿ بيا ،فاألداء الجيد يحتاج إلى تكفر الرغبة كالدافعية لمقياـ بو مع كجكد القدرة

كالميارة لممكظؼ كتكفر بيئة عمؿ مناسبة.

كبناء عمى ما سبؽ فعندما يكجد في المؤسسة مكظفيف متساكيف في القدرات مثؿ المعمميف ،كيعممكف في
ن
نفس بيئة العمؿ ،فإف الدافعية ىي العبلمة الفارقة بينيـ ،كذلؾ عندما يكجد في المؤسسة مكظفيف ذكم قدرات
كميارات عالية ،باإلضافة إلى تكافر بيئة عمؿ جيدة دكف كجكد دافعية قكية ،فإننا سنحصؿ عمى أداء
ضعيؼ ،بينما لك تكفرت قدرات كامكانيات متكسطة كبيئة مقبكلة كدافعية عالية فإننا سنحصؿ عمى و
أداء

عالي ،كما أف تفاعؿ الدافعية مع قدرات الفرد ،معناه ببساطة أف مستكل الدافعية يحدد مدل استخداـ الفرد
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المستغؿ مف تمؾ القدرات في األداء ،كبقدر ما تقؿ
لكامؿ قدراتو في أداء العمؿ ،فبقدر ما تزيد الدافعية ،يزيد ي
المستغؿ مف تمؾ القدرات(الحامد.)91:2010،
الدافعية ،يقؿ ي

ثانيا :الدافعية في المنيج اإلسالمي
ً
تيعد الدافعية منيج رٌباني كرد ذكرىا في العديد مف آيات القرآف الكريـ ،فالدافعية في اإلسبلـ ىي مبادرة

األرض ،كالبعد عف الشر كالفشؿ،
َََ ْ َهُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ
وِلجزِيًِٓ أجرًْ ةِأحص َِ ٌا َكُٔا

الفرد الذاتية ،كاستعداده لمقياـ بفعؿ الخير ،كالعمؿ المثمر ،كالنجاح ،كاعمار
َ ْ َ َ َ ً ْ َ َ َْ َُْٰ َ ُ َ ُ ْ ٌ ََُ ْ َهُ َ َ ً َ ًَّ
قاؿ تعالى(ٌَ غ ٍِو غ ِ
اِلا ٌَِ ذن ٍر أو أنَث ؤْ مؤٌَِ ـيِحيِيِّ حياة ظيِتث ۖ
َ َُْ َ
زر ُع َزرْ عًا فيأ ُك ُل مِنه َطي ٌر أو
ي
ُسلم
م
ِن
م
ا
م
"
:
)

اهلل(
رسكؿ
كقاؿ
)
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:
اِلحو
(
.
(
ٔن
يػٍي
غرسُ غَرْ سًا أو َي َ
َ
َ
ِ
صد َق ٌة "(صحيح البخارم.)2195:
إن َسانٌ أو به ْي َم ٌة إال كان ل ُه ب ِه َ

فالمسمـ يندفع ألعماؿ الدنيا ألجؿ الدنيا كاآلخرة كذلؾ لتحقيؽ مصالحو الدنيكية كاآلخركية م نعا ،كبالتالي يتحصؿ
َ َ َ
اء ة ْ َ
اِل َصَِثِ ـيّ
أجر الدنيا ،كرضا اهلل كثكابو باآلخرة ،كىذا ما يدفعو لئلخبلص كاتقاف العمؿ ،قاؿ تعالى (ٌَ ج ِ
كيعد ىذا دعـ
غرشة أٌثاىٓا)(.األُػام )160:كفي ىذه اآلية إشارة ألىمية مكافأة العامميف عمى أعماليـ الجيدة ،ي
كتعزيز معنكم ،كما أف اإلسبلـ ذكر مبادئ كقكاعد كثيرة تيعد سبب في زيادة مستكل الدافعية عند األفراد ،كمف
َ
آٌُِٔا ُنُُٔٔا كَ هٔاٌ َ
ِيَ َ
أىـ ىذه المبادئ عمى سبيؿ المثاؿ ،العدؿ بيف األفراد قاؿ تعالى (يأ ُّي َٓا هاَّل َ
ِي
ةاىْل ْ
أيضا أسمكب المدح كالثناء عمى األفراد الذيف يقكمكف بالعمؿ عمى أكمؿ
دئ
المبا
كمف
،
)
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:
اىنصاء
)(
ط
ص
ِ ِ
ِ
ن

اس لَ ْم ي ْ
كجو ،ألف ذلؾ يشعرىـ بالسعادة كيرفع مف مستكل دافعيتيـ فقد قاؿ (َ " :)منْ ل ْم ي ْ
ش ُكر هللا"
ش ُكر ال َّن َ

أيضا ،يحسف المعاممة لآلخريف فقد قاؿ( (.)ما
(مسند أحمد ،)7755:كمف األمكر التي تزيد مف مستكل الدافعية ن
مف شيء أثقؿ في ميزاف المؤمف يكـ القيامة مف خمؽ حسف ،كاف اهلل تعالى يبغض الفاحش البذمء) (سنف
الترمذم ،)577:ككذلؾ أيضان ذكر اإلسبلـ مبدأن ميما في زيادة دافعية العامميف ،كىك مبلطفة العامميف كالتبسـ في

كجكىـ ،فقد اتصؼ رسكؿ اهلل( )بالتبسـ سائر يكمو فكاف أكثر الناس تبس نما ككاف يمازح أصحابو كيبلطفيـ،
كلكنو ال يقكؿ اإل حقان ،فقد ركل عبد اهلل بف الحارث رضى اهلل عنو قاؿ " :ما رأيت أحدان أكثر تبسمان مف رسكؿ

أيضا مف األساليب التي ترفع مف مستكل الدافعية الحديث
اهلل صؿ اهلل عميو كسمـ " (سنف الترمذم .)3641:ن
ُ ُ
اس ُ
الميف كالحسف ،قاؿ تعالى( َوكٔلٔا ل هِيِ ِ
ح ْصًِا) (ابللرة.)83:ككذلؾ مف األسباب الميمة التي ترفع مف مستكل

دافعية العامميف تممس أعذارىـ كتقدير ظركفيـ اإلنسانية قاؿ ( ":)إنما بعثتـ ميسريف كلـ تبعثكا معسريف "

(صحيح البخارم ،)217:كأيضان مف األمكر التي حث عمييا اإلسبلـ كالتي تيعد سببان لرفع مستكل الدافعية،
مشاركة العامميف مناسباتيـ المختمفة فقد قاؿ ( " :)مثل المؤمنين في توادِّىم وتراحميم وتعاطفيم :مثل الجسد
"(صحيح البخارم.)6011:

كتيعد الدافعية يمحصمةن لكجكد طاقة داخمية أك دافع يدفع الفرد لمقياـ بعمؿ ما ،كىذا الدافع ناتج عف كجكد حاجات
غير مشبعة بداخؿ الفرد يشعر بأىميتيا المادية أك المعنكية بالنسبة لو ،كاإلسبلـ ديف شامؿ يتناكؿ كؿ جكانب
الحياة ،فقد اتفقت معو المناىج الغربية في ذلؾ ،كاإلسبلـ أقر الكثير مف حاجات اإلنساف كدكافعو المتعددة ،فمـ
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َ
عز كجؿ قاؿ تعالى ( هٌا ـ هر ْظَِا ِيف
ؽ ما شرعو اهلل ٌ
كدعا إلى تنظيـ إشباعيا بالحبلؿ كًف ى
يكتبيا أك يمغييا ،بؿ ى ٌذبيا ى
الهِخَاب ٌَِ َ ْ
َش ٍء) (الُػام ،)38:ككمثاؿ عمى ذلؾ ،إباحة إشباع الدافع الجنسي عف طريؽ الزكاج كتحريـ إشباعو
ِ
ه
َ
ْ
َ ْ
َ ُ َ َ
احا َ
ِل ً
َّت ُي ْؾِ ِيَ ُٓ ًُ ه ُ
عف طريؽ الزنا ،قاؿ تعالى ( َوىيَ ْصخَ ْػفِ ِؿ اَّل َ
حهٰ
اهلل ٌَِ ـضيِِّ)(.اِلٔر.)33:
ِيَ ل ُيِدون ُ

كما أف اإلسبلـ ينظر لمدكافع كالحاجات بفيـ دقيؽ ألسرار النفس البشرية ،كفي إطار متكازف ،كبحكمة بالغة بيف
حاجات الركح كحاجات الجسد ليحقؽ حاجات كأىداؼ اإلنساف في الدنيا كاآلخرة ،كبما يضمف لو السعادة بيما،

مستندان في ذلؾ لممرتكزات العقائدية كاألخبلقية ،كىذا لـ يأت بو المنيج الغربي الذم يستند لممرتكزات المادية
َ َ َ ه ُ ه َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ْ
َْ
ادلنيَا ۖ
ػيتم ٌَِ
النابعة فقط مف المصمحة في الدنيا ،فقاؿ ج ٌؿ شأنو( َوابخؼِ فِيٍا آحاك اهلل ادلار اْلخِرة ۖ ول حنس ُ ِ
ََ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ هُ َ َ
اهلل إِِلْم ۖ)(.اىلػع.)77:
وأحصَِ نٍا أحصَ

كقد تميز المنيج اإلسبلمي عف المنيج الغربي بإضافتو ألىـ حاجات اإلنساف ،كىي الحاجة الركحية لئليماف،
َ ً
ََ ْ َ َْ َ
مل ّ
حِ ِيفا
ِيَ
ِل
فتمؾ الحاجة ىي محرؾ أساسي لدافعية المسمـ نحك عمؿ الخير يقكؿ اهلل عز كجؿ(ـأك ًِ وجٓ
ِ
َ
َْ
ه ه
ََ
َ َْ َ
َ
َٰ َ ّ ُ ْ َ ّ ُ َ َٰ ه َ ْ
ه
ْ َ
َ
كََ
َث اِله ِ
اس ل
لَ أ
ـ ِع َرت اهلل ِ اى َِّت ف َع َر اِلهاس غييْ َٓا ل تتدِيو ِِلي ِق اهلل ِ ذل ِم ادلِيَ اىليًِ ول ِ
َ َ
َي ْػي ٍُٔن)(.الروم ،)30:كما تميز ايضان المنيج اإلسبلمي عف المنيج الغربي بتنمية دكافع الرقابة الذاتية لمفرد ،ألف
َ
ْ
َ
ج ُدوا ٌَا َغٍئُا َ
المسمـ يعتقد أنو محاسب عمى عممو كما قاؿ تعالى( َو َو َ
ح ِ ً
اِضا َ ,ول َيظي ًُِ َربُّم
ِ
هُ هَ ه
ََ َُ َ َ َْْ َ َ ه هَ َ َ َ َ ُ
أَ َ
اهلل َكن غييْل ًْ َرقِيتًا) (اىنصاء.)1:
اهلل اَّلِي تصاءلٔن ةِِّ واألرحام إِن
ح ًدا)(.الهٓؿ ،)49:كقكلو عز كجؿ(اتلٔا
كمف أمثمة الحاجات التي اتفقت عمييا المناىج الغربية مع المنيج اإلسبلمي ،الحاجات الفطرية ،كالحاجة لمطعاـ
ه َ ُ
َ ُُ َ ْ َ ُ ََ ُ ْ ُ
ْسـٔا إُِ ُّ ل  ُّ ُِّب
كالشراب كالجنس كاإلنجاب كامتبلؾ الماؿ ،قاؿ اهلل عز كجؿ(وُكٔا واْشبٔا ول ت ِ
ُ ُّ ه
ُْ َ َ َ َ ه َ
َ ّ َ َ َْ َ َ َْ َ
ال ْ ٍُ ْْسف َ
ِي)(.األغراف ,)31:وكال حػاىل ( ُز ّي ِ ََ ل هِيِ ِ
ب
اس ح
ب الظ َٓ َٔ ِ
ات ٌَِ اىنِصاءِ وابلنِي واىلِاظِْيِ الٍلِعرة ِ ٌَِ اَّلْ ِ
ِ
َ ْ ه َ ْ َ ْ ْ ُ َ ه َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْْ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُّ ْ َ َ ه ُ َ ُ ُ ْ ُ َْ
واىفِضثِ واِلي ِو الٍصٌٔثِ واألنػ ِ
آب)(.آل غٍران ،)14:كعف
ام واِلر ِ
ث ذٰل ِم ٌخاع اِلياة ِ ادلنيا ۖۖ واهلل غِِده حصَ الٍ ِ
سببا لكثير مف المشاكؿ ،فقاؿ
الحاجة لبلنتماء ،فقد حث اإلسبلـ عمى لزكـ الجماعة كجعؿ الفردية كاالنعزالية ن

ان َم َع ْال َوا ِحدَِ ،وه َُو م َِن ْ
ْن أَ ْب َع ُدَ ،و َمنْ أَ َرا َد
النبي(َ (:)علَ ْي ُك ْم ِب ْال َج َما َعةَِ ،وإِيَّا ُك ْم َو ْالفُرْ َق َةَ ،فإِنَّ ال َّش ْي َط َ
االث َني ِ
بُحْ ب َُح َة ْال َج َّن ِة َف َعلَ ْي ِه ِب ْال َج َما َع ِة)(.سنف الترمذم ،)2165 : 465/4،ككذلؾ الحاجة لمعبلقات كالتعاكف قكلو ()
ْ
ْ
اس)(.سننالطبراني)85/6،
اس أَ ْن َف ُع ُه ْم لِل َّن ِ
( ْالم ُْؤمِنُ آلِفٌ َمألُوفٌ َ ،والَ َخي َْر فِي َمنْ الَ َيأ َلفُ َوالَ ي ُْؤ َلفُ َ ،و َخ ْي ُر ال َّن ِ
َ
ُ ْ ََْ ً َ ُ
َ
َُْ
َْ َ َ َ ُ
اجا ى ِت ْصهُِٔا إِِل ْ َٓا َو َج َػو
كالحاجة لمحب كالمكدة كالرحمة فقد قاؿ تعالى( َوٌ َِْ آ َيَاحِِّ أن خي َق ىل ًْ ٌ َِْ أنفصِلً أزو
َ
ََْ ُ ْ َ َ هً َ َ ًَْ ه
َ ه َ
َ َ َ َ
ات ى ِل ْٔ ٍم َيخَفه ُرون) (الروم ،)21:كعف الحاجة لمتقرير يقكؿ الرسكؿ(ْ ( )المُسْ لِ ُم
ةيِلً مٔدة ورمحث إِن ِيف ذل ِم ْل َي ٍ
أَ ُخو ْالمُسْ ل ِِمَ ،ال َي ْظ ِل ُمهَُ ،و َال يُسْ ِل ُم ُه) (صحيح مسمـ ،)6633: 10/8،كعف الحاجة لؤلمف فقد قاؿ اهلل عز كجؿ
َ َ ْ
َ
َْ ْ
ٔع َو َ
ج * هاَّلِي أ َ ْظ َػ ٍَ ُٓ ًْ ٌ َِْ ُ
ج ٍ
آٌَِ ُٓ ًْ ٌ َِْ خ ْٔ ٍف )(.كريض ،)4-3:كعف حاجة اإلنساف
( ـييَػتُ ُدوا َر هب ْذا ابلَيْ ِ
ََ َ ْ
َ
لممعرفة قاؿ اهلل تعالى(اكرأ ةاشً ربم اَّلي خيق)(اىػيق ،)1:كعف الحاجة لمعدؿ قاؿ تعالى(ىل ْد أ ْر َشيَِا ُر ُشيَِا
ْ
ََ َ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ
ُ
َ
ْ َّ
ْ
ه
هخاب وال ٍِزيان ِِللٔم اِلاس ةِاىلِص ِط)(.اِلديد ،)25:عف دكافع العمؿ كالحث عمييا يقكؿ
ات وأُزِلا ٌػًٓ اى ِ
ةِابلَيِِ ِ
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ُ ه
َ َ َ َ ُُ
َ ْ ُّ ُ
َ َ َ َ ُ ُ َْ ْ َ َُ ً َ ْ ُ
ْ
ّ
ُ
عز كج ٌؿ(ْ َٔ اَّلِي جػو ىلً األرض ذلٔل ـامظٔا ِيف ٌِانِتِٓا وُكٔا ٌَِ رِزكِِّ ۖ ِإَوِلِّ اىنظٔر)(.اىٍيم ،)15:بؿ
اهلل ٌ
َ
لقد ربط المكلى عز كجؿ العبادة بكقت االكتساب كالعمؿ كاإلنتاج ،قاؿ اهلل تعالى(:ـَإذَا كُضيَج ه
الػالةُ ـَاُتَ ِ ُ
رشوا ِيف
ِ ِ
ِ
َْ
ْ ُ
هَ َ ً ه ه ُ ُْ
َ
َ ْ
َُْ
ه
ْيا ى َػيل ًْ تفي ُِحٔن)(.اجلٍػث )10:كما أف اإلسبلـ يحفز األفراد
األ ْر ِض َوابخؾٔا ٌَِ ـض ِو اهلل ِ َواذن ُروا اهلل نث ِ
َ ً
ه َ ُ
ج َر ٌَ َْ أ َ ْ
يع أ َ ْ
ض ُ
ح َص ََ ع ٍَال) (.الهٓؿ،)30:
كيحثيـ إلنجاز األعماؿ عمى أفضؿ كجو ممكف ،قاؿ تعالى( :إُِا ل ُ ِ

كعف حاجة االنساف لمترفيو قكلو ( )لحنظمو رضى اهلل عنو عندما أنكر قمبو المعب مع صبيانو كنساءه (وىلَ
ً
يا حِظيث شاغث وشاغث)(.سنف ابف ماجة ،)4239: 2/1416 ،كمف ذلؾ قكؿ أنس بف مالؾ رضى اهلل عنو

( روحٔا غَ اىلئب شاغث ةػد شاغث  ,ـأن اىلئب اذا ُكج غٍيج) (المناكم ،)6885: 4/40 ، 2008 ،كىذا
ما أكدتو نظريات الدافعية الحديثة أف االستمرار بالعمؿ لفترة طكيمة ،كبنمط كاحد كمحدد يؤدم إلى الممؿ كالكآبة

كاإلحباط ،كبشكؿ عاـ فإف معظـ الحاجات التي تـ استعراضيا سابقنا إذا ما تـ تمبيتيا فإنيا تيعد مف أسباب
الدافعية المحركة لمفرد لمقياـ بالعمؿ بشكؿ يحقؽ أىدافو كأىداؼ المؤسسة كالتي يجب األخذ بيا.
" استعداد الفرد لتحمؿ المسئكلية ،كالسعي نحك التفكؽ لتحقيؽ أىداؼ معينة ،كالمثابرة لمتغمب عمى العقبات

كالمشكبلت التي قد تكاجيو ،كالشعكر بأىمية الزمف ،كالتخطيط لممستقبؿ".

أف نميز بيف ىذه المفاىيـ
كيرتبط مفيكـ الدافعية بمفاىيـ أخرل مثؿ (الحاجة ،كالحافز ،كالباعث) لذا اليبد مف ٍ
عمى النحك التالي:

 -1مفيوم الحاجة:

األصؿ في الحاجة أنيا "حالة مف النقص أك االفتقار تقترف بنكع مف التكتر كالقمؽ ال يمبثاف يزكالف متى قي ً
ت
ض ىي ٍ
جيا ،كبناء عمى ذلؾ فإف الحاجة تعتبر
معنكيا،
ماديا أك
داخميا أك خار ن
ن
ن
الحاجة كزكاؿ النقص ،سكاء كاف النقص ن
مف النقص ،كاالفتقار كاختبلؿ التكازف تقترف بنكع مف التكتر كالضيؽ كال تمبت بأف تزكؿ الحاجة متى قضيت

(الحمك.)61:2001،

-2مفيوم الحافز:

يرل حسيف ،أف الحافز يشير إلى " العمميات الداخمية الدافعة التي تصحب بعض المعالجات الخاصة بمنبو معيف
كتؤدم بالتالي إلى إصدار السمكؾ ،كيرادؼ البعض بيف مفيكـ الدافع كمفيكـ الحافز عمى أساس أف كؿ منيما

يعبر عف حالة التكتر العامة نتيجة لشعكر الكائف الحي بحاجة معينة ،كفي مقابؿ ذلؾ فإف ىناؾ مف يميز بيف
ىديف المفيكميف عمى أساس أف مفيكـ الحافز أقؿ عمكمية مف مفيكـ الدافع ،حيث يستخدـ مفيكـ الدافع لمتعبير

عف الحاجات البيكلكجية كاالجتماعية ،في حيف يقتصر مفيكـ الحافز لمتعبير عف الحاجات البيكلكجية فقط ،كبكجو

أف ترجمت في شكؿ حالة سيككلكجية تدفع الفرد إلى السمكؾ في
عاـ فإف الحافز كالدافع يشيراف إلى الحاجة بعد ٍ
اتجاه إشباعيا (خميفة.)27:2000،
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-3مفيوم الباعث:
أف ينشأ الدافع الذم يعبئ
إف الحاجة تنشأ لدل الكائف الحي نتيجة حرمانو مف شيء معيف ،يترتب عمى ذلؾ ٍ
طاقة الكائف الحي ،كيكجو سمككو مف أجؿ الكصكؿ إلى الباعث (شحادة.)14:2012،

 -1أىميـة الدافـعية.

ييعد مكضكع الدافعية بكجو عاـ مف المكاضيع التي حازت عمى قدر كبير مف االىتماـ مف الباحثيف في
مجاؿ عمـ النفس الصناعي ،كعمـ اإلدارة في السنكات األخيرة ،كيعكد السبب في ذلؾ إلى العبلقة المباشرة

فضبل عف عبلقتيا بمكضكع القيادة اإلدارية.
القائمة بيف أداء العامميف مف جية كدافعيتيـ مف جية أخرل،
ن
كالشؾ أف فيـ دافعية الفرد في العمؿ يساعد إلى حد كبير في كضع نظاـ سميـ كجيد لمحكافز داخؿ المنظمة

ميما كانت طبيعة عمميا إذ يعمؿ ىذا الفيـ عمى أف يقكـ نظاـ الحكافز فييا عمى أسس عممية صحيحة،

كفر في تكمفة العمؿ مف جية ،كزيادة األداء مف جية ثانية ،ىذا باإلضافة إلى خمؽ اتجاىات مؤيدة
يحقؽ ليا نا
لممنظمة لدل العامميف .كيمكف القكؿ أف المشكمة األساسية التي تعاني منيا المنظمات اليكـ كال سيما في
البمداف النامية في تعامميا مع العنصر البشرم لدييا ،تعكد بشكؿ رئيسي إلى إخفاقيا في نظاـ جيد لمحكافز

حث العامميف كتشجيعيـ عمى بذؿ الجيد كالعمؿ ،كزيادة اإلنتاجية كاشباع حاجاتيـ كرغباتيـ في
يعمؿ عمى ٌ
الكقت نفسو(الحامد.)87:2010،

 -2وظائف الدافعية

 -1الدافعية ىي التي تحث اإلنساف عمى القياـ بسمككيات معينة مع أنيا قد ال تككف السبب.
تبعا ألفعاليـ كنشاطاتيـ كىي تؤثر عمى مستكل
 -2الدافعية تؤثر في نكعية التكقعات التي يحممو الناس ن
الطمكح.
 -3الدافعية تؤثر في تكجيو سمككيان نحك المعمكمات الميمة.

مدفكعا نحكه اليدؼ.
 -4تؤدم إلى حصكؿ اإلنساف عمى أداء جيد عندما يككف
ن

 -3خصائـص الدافعيـة

 -يمكف تمخيص خصائص الدكافع فيما يمي:

 -1تعتبر الدوافع عممية معقدة ,وذلك لألسباب التالية:
طا.
أ -ال يمكف رؤية الدكافع لمعمؿ بؿ يمكف استنباطو استنبا ن

معا.
ب -لئلنساف حاجات أك تكقٌعات متعددة تتغير باستمرار كقد تتضارب ن
تعقيدا.
مما يزيد العممية
ن
ت -يشبع األفراد حاجاتيـ بطرؽ مختمفة ٌ

ث -إف إشباع حاجة إنساف ما ،قد تؤدم بو إلى ازدياد في قكة تمؾ الحاجة كليس إلى إطفائيا.
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تحكالت كعقبات مما
نا
إف السمكؾ اليادؼ ال يشبع في جميع األحكاؿ حاجات اإلنساف،
جػٌ -
فكثير ما تحدث ٌ
يؤدم إلى حدكث سمكؾ آخر غير السمكؾ اإلشباعي لمحاجات.
كثير ما تككف مجمكعة حاجات كدكافع.
أف نجد دكافع كحاجات منفصمة ،بؿ نا
حػ -مف النادر ٍ
 -2الدافعية ظاىرة متميزة :ما دامت الدافعية تمثؿ قكة داخمية تحرؾ السمكؾ كتكجيو عند الفرد ،كما داـ كؿ
فإف الدافعية نقد كظاىرة متميزة.
إنساف يمتمؾ خصائص تميزه عف غيرهٌ ،
 -3الدافعية ذات توجو قصدي :كالمقصكد بذلؾ أف كؿ إنساف أك عامؿ في المؤسسة عندما يقكـ بعمؿ ما،
فإنو يقكـ بذلؾ باختياره كمف ثـ تككف الدكافع التي دفعتو ذات طابع قصدم.
ٌ
 -4لمدوافع وجوه ومظاىر عدة :إف الباحثيف قد حممكا أكجو الدكافع كمظاىرىا المختمفة ،فمنيـ مف بحث عف
كيفية تحريكيا كتكازنيا ،كآخركف تناكلكا كيفية تكجيييا كجية معينة ،كفريؽ ثالث تناكؿ العكامؿ التي تؤثر
عمى ديمكمتيا أك كيفية إيقافيا كمف ىنا نرل أف لمدكافع مظاىر كأكجو متعددة.

 -5ثمة نظريات متعددة تفسر الدوافع ،كىدؼ ىذه النظريات في النياية التنبؤ بالسمكؾ اإلنساني .كىذه
الخاصية مرتبطة بالخاصية السابقة (المياحي.)121:2010،

 -4أنواع الدوافع

ميز عمماء النفس نكعيف مف الدكافع لدل اإلنساف كىي:
لقد ٌ
 -1الدكافع الفسيكلكجية كالدكافع النفسية:

نقصد بالدكافع الفسيكلكجية ،ىي دكافع فطرية أكلية ،التي تنشأ مف حاجات الجسـ الخاصة بالكظائؼ

العضكية كالفسيكلكجية كالحاجة إلى الماء كالطعاـ كالجنس ،أما الدكافع النفسية فيي دكافع ثانكية مثؿ حب

التممؾ كالتفكؽ كالسيطرة كالفضكؿ كاإل نجاز ،كتعتبر الدكافع األكلية أقؿ أثر في حياة اإلنساف كيتكقؼ ذلؾ

عمى درجة إشباعيا.

 -2الدكافع الداخمية :ىي تمؾ القكة التي تكجد في داخؿ النشاط التي تجذب المتعمـ نحكىا ،فتؤدم إلى الرغبة
في العمؿ مكاصمة المجيكد لتحقيؽ اليدؼ دكف كجكد تعزيز خارجي ،كيؤكد (بركنر) أف التعمـ يككف

أكثر ديمكمة كاستم اررية في حالة ككف الدكافع داخمية كغير مدعمة بتعزيزات خارجية ،كنمخص العكامؿ

المؤثرة في دافعية التعمـ ضمف.
-

تعتبر الدافعية مف أىـ العكامؿ المثيرة لمتعمـ ،فيي األساس الذم يعتمد عميو في تككيف العادات كالميكؿ.

-

تعد الدافعية األقكل التي تدفع المتعمـ إلى تعديؿ سمككو كتكجيو نحك اليدؼ المطمكب.

-

لقد أثبتكا الباحثكف عمى كجكد عبلقة إيجابية بيف الدافعية كمستكل التحصيؿ.

-

كأكدكا أف دافعية الطمبة تسيـ في تككيف اتجاىات إيجابية نحك المدرسة.
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ويذكر (زيدون وآخرون )1993,أن لمدافعية في التعمم وظيفة من ثالثة أبعاد وىي:
 -1تحرير الطاقة االنفعالية في الفرد كاثارة نشاط معيف مف السمكؾ.
 -2االستجابة لمكقؼ معيف كاىماؿ المكاقؼ األخرل.

 -3تكجيو النشاط بغرض إشباع الحاجة الناشئة عنده كازالة حالة التكتر مع تحقيؽ اليدؼ.

 -5العوامل المؤثرة في الدافعية

يتكقع أف األشخاص الذيف لدييـ دافعية اإلنجاز عالية يككف إدراكيـ لؤلشياء التي يؤدكنيا أك التي يطمحكف
الكصكؿ إلييا كاضحة ،كذلؾ مقارنة باألشخاص الذيف لدييـ دافعية منخفضة كذلؾ مف خبلؿ عدة عكامؿ:

جدا بينما اذا كاف التحدم
 -1التحدي البيئي :إذا كانت درجة التحدم مف البيئة معتدلة تككف االستجابة قكية ن
صغير جدان فإف االستجابة تككف أقؿ بعض الشيء ،لذلؾ تعد درجة التحدم البيئي
نا
جدا أك
البيئي نا
كبير ن
أساسيا لمتأثير في درجة الدافعية.
عامبل
ن
ن
 -2القيم الدينية لموالدين :مف المعركؼ أف أساليب تنشئة الطفؿ داخؿ األسرة تتأثر إلى حد كبير بقيـ

تأثير غير مباشر عمى
الكالديف التي تمثميا آرائيـ الدينية ،كبالتالي فإنيا -أم قيـ الكالديف -تمارس نا
مستكل الدافعية عند األبناء.

 -3األسرة :تتخذ األسرة أشكا نال متباينة في الثقافات المختمفة ،فقد تككف األشكاؿ األسرية التي يككف فييا أحد
تأثير في اإلنجاز ،حيث إف
الكالديف غائبا عف األسرة كيعيش االبف مع أحدىما أكثر األشكاؿ األسرية نا
األبناء يككنكف دائما ذك دافعية منخفضة لئلنجاز اذا ما تعرضت اسرىـ إلى التفكؾ بسبب الطبلؽ أك
كفاة أحدىما ،لذلؾ يتسمكف بالجمكد كالتسمط.

 -4أساليب تنشئة الطفل :يتفؽ معظـ الباحثيف في مجاؿ الدافعية لئلنجاز عمى أف األساليب يتبعيا الكالداف
في تنشئة الطفؿ ىي العامؿ الميـ في ظيكر سمة الدافعية لئلنجاز ،كتحديد مستكاىا لديو ،كبذلؾ تعد
دافعية اإلنجاز إحدل السمات المكتسبة في الشخصية (الحامد ،كآخركف.)180:2010،

 -6مكونات الدافعية

يرى (كوىين )1969,أن الدافعية تتكون من خمسة أبعاد وىي:
(اإلنجاز كالطمكح كالحماسة كاإلصرار عمى تحقيؽ األىداؼ كالمثابرة).

أما (حسين )1988,فقد استخمص ستة عوامل مكونة لمدافعية ,وىي ( :المثابرة ك الرغبة المستمرة في
اإلنجاز كالتفاني في العمؿ كالتفكؽ كالظيكر كالطمكح كالرغبة في تحقيؽ الذات).

 -7قياس الدافعية.

ل يمكن قياس الدافعية بشكل مباشر ,وانما بشكل غير مباشر ضمن الطريقتين التاليتين:
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 -1قياس قوة الدافعية بواسطة الحرمان :تعد كمية الحرماف طريقة تقدير لدرجة الدافعية عند المتعمـ
كذلؾ بقياس الحرماف بالكقت المنقضي منذ آخر إشباع.

 -2قياس قوة الدافعية من خالل السموك :ال يمكف قياس كؿ الدكافع بكاسطة الحرماف ،ليذا تستخدـ
المبلحظة لمسمكؾ ككسيمة لبلستدالؿ عف حالة الدافعية باالعتماد عمى االشتراط اإلجرائي.

 -8تصنيف الدوافع

تصنؼ الدكافع إلى عدة تصنيفات مختمفة حسب التالي:

 -1تصنيؼ الدكافع حسب نشأتيا ( :المياحي.)65:2010،
أ -الدكافع الفسيكلكجية :كيطمؽ عمييا الدكافع البيكلكجية أك الفطرية أك األكلية أك غير المتعممة ،كىي دكافع
يكلد عمييا اإلنساف ،كىي مرتبطة بإشباع الحاجات الميمة لبقائو ،مثؿ دكافع الجكع  ،كالعطش ،كالجنس،
كاألمكمة ....إلخ.
ب -الدكافع السيككلكجية :كيطمؽ عمييا الدكافع المكتسبة أك الثانكية أك المتعممة ،كىي دكافع مكتسبة مف البيئة
كالخبرة ،كمف أمثمتيا دكافع السمطة كالسيطرة كاالستطبلع كالمركز االجتماعي كالديني.
 -2تصنيؼ الدكافع حسب اليدؼ( :ممحـ.)212:2009،
أ -الدكافع الكسيمية :إشباع ىذه الدكافع يؤدم إلى الكصكؿ إلى دافع آخر ميـ لمشخص.
ب -الدكافع االستيبلكية :إشباع فعمي لمدافع ذاتو ( كما في استيبلؾ الطعاـ كالشراب).
 -3تصنيؼ الدكافع حسب الشعكر (:المياحي.)131:2010،
قادر عمى
أ -الدكافع الشعكرية :كىي دكافع تؤدم إلى تصرفات يقكـ بيا الفرد عف كعي كادراؾ ،كيككف نا
مثبل ييمكف التحكـ بو كالسيطرة عميو تعديمو.
معرفتيا كالتحكـ بيا كتكجيييا ،فالشعكر بالنعاس ن

ب -الدكافع البلشعكرية :كىي مف الدكافع الكامنة ،التي يحركيا العقؿ الباطف لمفرد ،كالتي ال يستطيع التحكـ
كثير ما تككف الحاجات النفسية ىي دكافع الشعكرية.
بيا ،كبيذا المعنى نا

 -4تصنيؼ الدكافع حسب مصدر استثارتيا( :الرحاحمة.)234:2011،

أ -دكافع داخمية :ىي دكافع نابعة مف داخؿ اإلنساف ،كتمثؿ قيمة حقيقية لو ،ككمثاؿ عمى ذلؾ عندما يؤدم
الفرد العمؿ لذات العمؿ كىك يراعي ضميره في ذلؾ ،ألنو يجد متعة في أدائو رغـ غياب المكافآت
الخارجية.
فمثبل التحفيز لمعمؿ مف خبلؿ الحصكؿ عمى جكائز
ب -دكافع خارجية :ىي دكافع مصدرىا مف الخارج ،ن
كمكافآت كشيادات تقدير مف صاحب العمؿ.
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أساسي لنجاح العممية التعميمية ،فيي القكة التي تساعد كتدفع المتعمـ
ويتضح لنا مما سبق أف الدافعية شرطي
ي
إلى التحصيؿ الجيد كىي عامؿ أساسي يمكف بو تجسيد ما تعممو في الكاقع ،كذلؾ عف طريؽ االختراعات
أف نصؼ الدافعية بأنيا اإلقباؿ عمى
بصفة عامة كالنجاح في مختمؼ االمتحانات بصفة خاصة ،فيمكف ٍ
العمؿ كالتحصيؿ كتظير في التفكير في كضع أىداؼ تعميمية قابمة لتحقيؽ كتذكؽ فرحة النجاح.

 :-9نظريات الدافعية

ميما مف نظريات السمكؾ اإلدارم ،كىي متعددة كمختمفة فيما بينيا باختبلؼ النظرة
تيشكؿ نظريات الدافعية جزنءا ن
إلى اإلنساف كسمككو ،كاختبلؼ مبادئ المدارس السيككلكجية التي ينتمي إلييا أصحاب ىذه النظريات
دليبل عمى اىتماـ عمماء عمـ النفس كاإلدارة بمكضكع الدافعية ،كفيما يمي
( األغا .)338:2011،كيعتبر ىذا ن
استعراض ألىـ نظريات الدافعية:

 -1نظرية العالقات اإلنسانية :ظيرت النظرية في بداية عشرينيات القرف العشريف ،كمف أبرز يمنظرييا العالـ
( التكف مايك) كجكىر ىذه النظرية أن و عندما يتـ إشباع حاجات الفرد االجتماعية كالنفسية فإف ذلؾ يدفعو
لمبذؿ كرفع مستكل اإلنتاج كالجكدة ،لذا تركز النظرية عمى ظركؼ كبيئة العمؿ كبناء العبلقات كالتعاكف
المشترؾ كالعمؿ الجماعي كخمؽ جك مف المكدة بيف المكظفيف ( عكاد.)44:2013،
نظرية الحاجات لماسمو :تحدث العالـ ( أبراىاـ ماسمك) في عاـ  1954عف خمس مجمكعات مف
الحاجات األساسية الميمة لئلنساف التي يسعى إلشباعيا بالتدرج (المياحي ،)165:2010،كفي عاـ
 1970أضاؼ ماسمك مجمكعتيف مف الحاجات النمائية التي تساعد في نمك الفرد كبمكغو مستكل و
عاؿ مف
التكافؽ مع بيئتو( نت )Mcleod:2010،كقد قاـ ما سمك بترتيب ىذه الحاجات في شكؿ سمـ ىرمي يبدأ

مف القاعدة إلى القمة حسب أىميتيا بالنسبة لئلنساف ،انظر شكؿ رقـ (.)4
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هزً ٍاطيى وذذرج اىساخاخ

شكؿ رقـ()4
المصدر( :المياحي.)172:2010،

أ -حاجات فسيولوجية :مثؿ الحاجة لميكاء كالطعاـ كالشراب كالممبس كالمسكف...إلخ.
ب -حاجات األمن والسالمة :كىي الحاجة لؤلمف كاألماف كتجنب أم مخاطر أك أذل.
ج -حاجات اجتماعية :كىي الحاجة لبلنتماء كالصداقة كالحب كالكد.

د -حاجات تقدير الذات :كىي الحاجة لبلحتراـ كالتقدير مف الذات كاآلخريف كالثقة كالتقبؿ.

ق -الحاجات المعرفية :كىي الحاجة لممعرفة كالفيـ كاالستكشاؼ كالحصكؿ عمى المعمكمات.

ك -الحاجات الجمالية :كىي حاجة اإلنساف كحبو لمجماؿ كالتناسؽ كالترتيب كالكماؿ في األشياء.

ز -حاجات تأكيد الذات :كىي حاجة اإلنساف لتحقيؽ ما ىك قادر عمي بمكغو ،كالكصكؿ إلى المكانة التي
تميز عف اآلخريف(نشكاتي.)212:2010،
يتخيميا لنفسو ليصبح أكثر نا

 -2نظرية الحاجات أللدرفر( :تحدث العالـ) (كبليتكف ألدرفر) عف نظريتو عاـ  ،1972كذكر أف حاجات
االنساف تتركز في ثبلث حاجات أساسية بدالن مف خمس كما عند (ماسمك) كىي حاجات البقاء ،كحاجات
االنتماء ،كحاجات النمك (عكاد ،)43322012،كقد تكافقت نظرية ( الدرفر) مع نظرية (ماسمك) عمى
كجكد سمـ لمحاجات ،كأف الحاجات غير المشبعة ىي المحركة لمسمكؾ ،كلكنيما اختمفتا في أف (الدرفر)
لـ يشترط التدرج في اشباع الحاجات ،كأف الفرد يتحرؾ إلى أعمى كالى أسفؿ في سمـ الحاجات كذلؾ
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حسب حاجتو(العمياف .)296:2005،كيكضح شكؿ رقـ( )5الحاجات عند (ألدرفر) كما يقابميا مف
حاجات عند ( ماسمك).
الحاجات عند (ألدرفر) وما يقابميا من حاجات عند (ماسمو)
ّظزَح أىذرفز ىيساخاخ

ّظزَح ٍاطيى ىيساخاخ

كبل مف التقدير ،كتأكيد الذات،
حاجات ن

حاجات النمك

كالحاجات المعرفية كالجمالية

حاجات االنتماء

الحاجات االجتماعية

حاجات البقاء

الحاجات الفسيكلكجية كحاجة األمف
شكل رقم()5

المصدر جرد بواسطة الباحث

 -3نظرية الحاجات لمكميالند :ذكر العالـ (ديفيد مكميبلند) عاـ 1967ـ أف ىناؾ ثبلثة أنكاع مف الحاجات
الرئيسية المكتسبة ليا تأثير كبير في خمؽ دافعية الفرد إلى العمؿ ،كفيما يمي شرح ليذه الحاجات.

( العمياف.)289:2005،

أ -الحاجة إلى اإلنجاز :ىي حاجة الفرد لئلنجاز كالنجاح كالتفكؽ كاإلبداع كتحقيؽ نتائج إيجابية مممكسة،
قدر مف التحدم.
كاف كاف ذلؾ يتضمف نا

ب -الحاجة إلى السمطة :ىي حاجة كرغبة الفرد في امتبلؾ القكة كالسيطرة كالسمطة ،كالنفكذ ،كالمنصب،
كممارسة التأثير عمى اآلخريف.
-5نظرية"  "Xونظرية "  : "Yعرض ( دكغبلس ماؾ غريغكر) في عاـ  "1960نظريتيف مختمفتيف تعكس
معينا لمدافعية ،كقد أطمؽ عمييما نظرية( ،)Xكنظرية( ،)Yكفيما يمي شرح لمنظريتيف:
كؿ منيما معنى ن
أ -نظرية "  "Xتفترض النظرية أف اإلنساف بطبيعتو كسكؿ ،كيكره العمؿ ،كغير طمكح كيتيرب مف
حبا في العمؿ ،كاإلدارة التي تؤمف بتمؾ النظرية
المسئكلية ،كيعمؿ خكفنا مف العقاب كالحرماف كليس ن
غالبا إلى تطبيؽ أسمكب الرقابة الخارجية المستمرة(أبك
تيعرؼ بأنيا إدارة ديكتاتكرية جافة ،كتمجأ ن

شيخة.)216:2010،

ب -نظرية "  "Yتفترض النظرية أف اإلنساف عندما تتييأ لو ظركؼ العمؿ المناسبة ،فإنو يحب العمؿ ،كلديو
عمى مكاجية المشاكؿ كحميا ،كاإلدارة التي تؤمف بتمؾ النظرية تيعرؼ بأنيا إدارة ديمقراطية مرنة ،كتقكـ
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ىذه اإلدارة بتنمية أسمكب الرقابة الذاتية لممكظفيف ،كتعتبر ىذه النظرية ذات فاعمية في تحفيز الدافعية
عند المكظفيف(جكاد.)99:2010،
-6نظرية ذات العاممين:
تحدث العالـ( فريدريؾ ىيرزبرغ) عاـ 1959ـ في كتابو الشيير( الدافعية لمعمؿ) عف نكعيف مف العكامؿ
ليما تأثير كبير عمى دافعية المكظؼ كرضاه الكظيفي ،أحدىما مرتبط ببيئة العمؿ كظركفو ،كاآلخر

مرتبط بالعمؿ نفسو ،كفيما يمي تكضيح ليما(أبك شيخة.)218:2010،

أ -العكامؿ الكقائية أك "الصحية" كىي عكامؿ خارجية ال ترتبط بالعمؿ نفسو ،بمي ترتبط بظركؼ كبيئة
شعكر
نا
العمؿ كالعكامؿ المحيطة بو ،كجكد ىذه العكامؿ كترفرىا ال يؤدم إلى دافعية العمؿ كال يسبب
بالرضا ،بؿ يمنع حالة عدـ الرضا كاإلحباط كاالستياء فقط ،لذلؾ يسميت عكامؿ كقائية ،كعند عدـ

شعكر باالستياء كعدـ الرضا كاإلحباط ،كتتمثؿ ىذه
نا
كجكد ىذه العكامؿ أك نقصيا فإنيا تسبب لمفرد
العكامؿ في سياسة المؤسسة كنمط إدارتيا كأسمكب اإلشراؼ ،كالعبلقات المتبادلة مع المشرفيف

كالزمبلء ،كالراتب ،كالمركز االجتماعي ،كاألمف الكظيفي ،كظركؼ العمؿ مف حيث كمية كعدد
كسبؿ الراحة ،كتكفر أدكات العمؿ كالخدمات
ساعات العمؿ ،كطبيعة المكاف نفسو ي
األساسية(محمكد.)300:2011،

ب -العكامؿ الدافعية :كىي عكامؿ داخمية ترتبط بالعمؿ نفسو مف حيث المحتكل كالمضمكف كطريقة
التصميـ ،كجكد ىذه العكامؿ كتكفرىا لو تأثير كبير عمى دافعية كمستكل رضاه ،كتمنع عنو االستياء،
بينما عدـ كجكدىا أك نفصيا ال يؤدم إلى شعكره بعدـ الرضا كاالستياء ،كتتمثؿ ىذه العكامؿ في
طبيعة العمؿ كمحتكاه ،كمستكل اإلتقاف كاإلنجاز في العمؿ ،كادراؾ الشخص لقيمة عممو ،كشعكره
بالمسئكلية تجاه عممو كعمؿ اآلخريف ،كمدل فرص التقدـ في العمؿ ،كامكانية تطكير الميارات كالنمك
في المركز الكظيفي(درة ،كالصباغ .)392:2008،كمف تطبيقات ىذه النظرية تصميـ العمؿ مف
خبلؿ إثرائو ،كذلؾ لرفع مستكل الدافعية عند العامميف ،كتعتمد فكرة اإلثراء الكظيفي عمى منح
يدا مف المياـ
يدا مف االستقبلؿ كالحرية كالمسئكلية ،كتركز عمى إعطاء محتكل العمؿ مز ن
المكظؼ مز ن

ممتعا
مجاال لممكظؼ لتعمـ ميارات متنكعة ،مما يجعؿ العمؿ
كالكاجبات المختمفة ،كذلؾ يعطي
ن
ن

مجاال لئلبداع كالتقدـ كالنمك(ماىر.)229:2005،
لمعاممييف فيعطييـ
ن

-7نظرية التوقع :كضع ىذه النظرية العالـ "فكتكر فركـ" عاـ 1964ـ كجكىر ىذه النظرية أف الفرد
سيككف لديو رغبة كدافعية عالية إذا تكقع أف جيده سيؤدم إلى األداء المطمكب ،كأف ذلؾ األداء سيحقؽ

لو ما يريده مف عكائد ،كيحقؽ أىدافو الشخصية ،كما أنو يتكقع أف بإمكانو الكصكؿ إلى ىذه العكائد
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بسيكلة ،كيفترض "فركـ" أف سمكؾ الفرد مبنى عمى عممية إدراؾ كتحميؿ كمفاضمة ،ليختار السمكؾ الذم
يتكقع أف يحقؽ لو أكثر العكائد كالمكافآت المرتبطة بالعمؿ (عكاد.)436:2012،

-8نظرية التوقع المتكافئ :قاـ كؿ مف (ليماف بكرتر) ك (أدكارد لكلر) في عاـ  1968بتطكير نظرية
التكقع لػ(تكتكر فركـ) حيث ربطا الرضا بكؿ مف اإلنجاز كالعائد ،كاعتب ار أف العكائد حمقو كسيطة بيف

اإلنجاز كالرضا ،كجكىر نظريتيما أف مستكل الدافعية يرتفع كينخفض حسب مستكل الرضا عند الفرد،
كمستكل الرضا يتحدد بمقدار حصكؿ الفرد عمى العكائد الفعمية في العمؿ (المادية كالمعنكية) ،التي يعتقد

الفرد أنو يستحقيا مقابؿ جيده كأدائو (العمياف.)294:2005،

-9نظرية العدالة :كضع ىذه النظرية (ستاسي أدمز)عاـ 1963ـ كمضمكف ىذه النظرية أف الفرد يككف
مدفكعا في سمككو مف خبلؿ شعكره بعدالة المكافآت التي يتكقع الحصكؿ عمييا مقابؿ اإلنجاز الذم يقكـ
ن
بو ،كيقارف ما حصؿ عميو باآلخريف في ضكء متغيريف ىما :المدخبلت كالمخرجات ،كتتمثؿ المدخبلت

بما ييعطيو المكظؼ لممؤسسة مف كقت كجيد ،كما يمتمؾ مف ميارة كخبرات كمؤىبلت ،كتتمثؿ المخرجات
في ما يحصؿ عميو المكظؼ مف عكائد كمكافآت كمكانة ،انظر شكؿ(( )6عكاد)438:2012،
يوضح مفيوم نظرية العدالة آلدمز

مدخالت العمل لدى الموظف
مخرجات العمل لدى الموظف

مدخالت العمل لدى اآلخرين
ٍقارّح
وإدراك ػقيٍ

مخرجات العمل لدى اآلخرين

شكل رقم ()6
-10نظرية تحديد اليدف:

(عواد.)439:2012,

كضع ىذه النظرية ( إدكيف لكؾ) عاـ 1976ـ كجكىر ىذه النظرية أف أىداؼ الفرد كغاياتو تيشكؿ
ئيسيا لمدافعية ،كىي المحرؾ الرئيس لسمكؾ الفرد ،كأف عممية المشاركة في كضع أىداؼ
نا
مصدر ر ن
المؤسسة يمكف أف تؤدم إلى دافعية عالية نحك العمؿ كاإلنجاز ،كلكي يتحقؽ ذلؾ اليبد أف تككف األىداؼ

و
تحدل كقابمة لمتحقؽ ،كتعتبر عممية كضع األىداؼ
محددة بكضكح كمقبكلة كتككف ذات أىمية كبيا

عممية عقمية كجدانية (حريـ .)256:2006،كتحت اطار ىذه النظرية يندرج أسمكب اإلدارة باألىداؼ،

يسسيا العالـ (بيتر دراكر) عاـ 1954ـ كىناؾ تشابو
كىك مف األساليب الرائدة في اإلدارة ،التي كضع أ ي
بيف ىذا األسمكب كأسمكب نظرية تحديد اليدؼ مف حيث اختيار اليدؼ الكاضح كالكاقعي كالقابؿ لمتحقؽ،
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ٌإال أف ما يميز ىذا األسمكب ىك جمسات النقاش بيف الرئيس كالمرؤكسيف لكضع األىداؼ كسبؿ الكصكؿ
إلييا ،كبمكغ نياية متفؽ عمييا (جكاد.)105:2010،

-11نظرية( :)Zكضع ىذه النظرية العالـ الياباني (كليـ أكتشي) عاـ 1981ـ كتركز ىذه النظرية عمى
االىتمامات اإلنسانية لمعامميف ،ككيؼ يككنكا سعداء بالعمؿ ،كتقكـ النظرية عمى عدة مبادئ منيا :منح
الثقة لممكظؼ ،كاشاعة جك الحب كالمكدة ،كالمسئكلية الجماعية ،كالمشاركة الجماعية في اتخاذ الق اررات،
كالتكظيؼ مدل الحياة ،كالرعاية الشمكلية ،كالرقابة الذاتية ،كالترقي العادؿ (العمياف.)58:2005،

تعقيب عمى نظريات الدافعية:

ومن خالل إطالع الباحث عمى الدراسات كالكتب التي تناكلت نظريات الدافعية ،كجد أنو ال تسمـ

تفسير
نا
نظرية مف نظريات الدكافع مف النقد ،كما أنو ال يكجد اتفاؽ عمى أف أحد ىذه النظريات ييعطي
كامبل لمدكافع ،ككذلؾ ال تكجد إمكانية لبلعتماد عمى نظرية كاحد كاستبعاد باقي النظريات في معالجة
ن
جميع المشاكؿ التي تكاجييا المؤسسة فيما يتعمؽ بزيادة دافعية أفرادىا ،كلكف الكثير مف ىذه النظريات

مكمبل لآلخر.
تيعد
ن
ككما ٌبينت بعض الكتب كالدراسات التي تناكليا الباحث أىمية تمؾ النظريات في الحياة العممية،
كبينت أف دراسة ىذه النظريات ميـ لمعرفة
ككيفية تطبيؽ مبادئيا في العمؿ لرفع دافعية العامميفٌ ،
كتفسير كفيـ دكافع األفراد ،ككيفية تكلد الدافعية لدييـ ،كذلؾ يساعد الرؤساء في اختيار أسمكب التعامؿ
المناسب مع المرؤكسيف ،كمعرفة الكسائؿ التي ترفع مف مستكل دافعيتيـ ،كالتعرؼ عمى احتياجاتيـ غير

مستقببل لتكجيو ىذا السمكؾ نحك
المشبعة ،كتنمي قدرتيـ عمى التنبؤ بما ستككف عميو سمككيات أفرادىـ
ن
أىداؼ المؤسسة ،كما تساعد دراسة ىذه النظريات الشخص نفسو مف خبلؿ فيمو لدكافع األخريف فتحممو
عمى التسامح كرحابو الصدر ،كتساعده عمى تحديد احتياجاتو كحؿ مشاكمو الشخصية في عممو كبيتو.

النظريات السابقة التي تـ عرضيا لـ تتطرؽ مباشرة إلى طرؽ تصميـ العمؿ كعبلقتيا بالدافعية لمعمؿ

كممتعا لمعامميف ،ككذلؾ لـ تكضح ما ىي الخصائص الميمة التي ترتبط بظركؼ
مثير
لكي يككف العمؿ نا
ن
إثراء العمؿ ،لذلؾ ظيرت خصائص العمؿ ( لياكماف ك أكلدىاـ) -مكضكع دراسة الباحث -كالتي تعد
مف أىـ النظريات التي تبحث مكضكع الدافعية لمعمؿ ،كتحدد ما ىي أىـ الخصائص التي ترفع مف

اضحا عف كيفية كآلية حدكث ذلؾ ،كتعتبر ىذه النظرية مف المداخؿ
نا
مستكل الدافعية ،كتعطي
تفسير ك ن
الحديثة إلثراء الكظائؼ عند تصميميا أك إعادة تصميميا ،كالتي أثبتت فعاليتيا كأصبحت شائعة عمى
المستكل العالمي.
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خالصة املبحث:

كبير ،حيث إنيا تعتبر مف المؤث ارت القكية عمى مستكل األداء لممكظفيف لذا
اىتماما نا
لقد اىتٌـ اإلسبلـ بالدافعية
ن
تحرص المنظمات الناجحة لرفع مستكل دافعية مكظفييـ لمقياـ بالعمؿ المطمكب بكفاءة كفاعمية كاستخداـ أقصى
أف يتحمى بيا القائد مثؿ " :األصالة كالمركنة كالعمـ كالعدؿ
أيضا بالصفات التي يجب ٍ
طاقاتيـ كمياراتيـ كاىتـ ن
قادر عمى مخاطبتيـ بمغة يفيمكنيا ،مما يكسبو
أف يككف نا
كالشجاعة ،كالقكة كغيرىا ،كاستثارة الحماس في نفكسيـ ،ك ٍ

أبدا كيتحمى بالعزـ ،كيحرص عمى رفع معنكياتيـ.
قمكبيـ كعقكليـ كال ييأس ن
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املبحث انثانث
انتعهيى انثانىي

ويتناول ىذا المبحث العناصر التالية:
-1

التعميم في فمسطين.

-2

نبذة عن مرحمة الثانوية واإلدارة المدرسية.

-3

مفيوم اإلدارة المدرسية.

-4

خصائص اإلدارة المدرسية بالمرحمة الثانوية.

-6

نبذة عن التعميم الثانوي في فمسطين.

-7

المرحمة الثانوية طبيعتيا وأىميتيا.

-9

أىمية المرحمة الثانوية.

-5

-8

الصعوبات التي تواجو اإلدارة المدرسية.

مرحمة التعميم الثانوي.

 -10أىداف المرحمة الثانوية.

 -11خصائص ومتطمبات المرحمة الثانوية.
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 -1التعميم في فمسطين:
يمثؿ التعميـ عصب الحياة في أم مجتمع في ىذا العالـ ،فيك كذلؾ لدل الشعب الفمسطيني ،كخاصة بأنو

محتبل ،قد عانى الكيبلت كالنكبات المتتالية منذ نكبة عاـ(1948ـ) ،كتيجير الفمسطينييف مف
شعب ما زاؿ
ن
أراضييـ عمى أيدم المحتميف اإلسرائيمييف ،لذا تكجو الفمسطينيكف إلى التعميـ بشكؿ متزايد ،ككسيمة رئيسة لمحفاظ

عمى اليكية الفمسطينية ،كالبقاء االجتماعي كاالقتصادم كالشخصيٌ ،إال أنيـ لـ يتحكمكا كيديركا نظاميـ التعميمي،

كل يذا الحرماف مف اإلدارة التربكية الذاتية أكبر األثر عمى الفمسطينييف ،فمـ تكف سمطة االحتبلؿ ميتمة بالتعميـ

انص بت العناية األساسية لسمطة االحتبلؿ عمى تمبية الحد األدنى مف الحاجات التعميمية
الفمسطيني .كقد
ٌ
لمفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة كالقدس ،مترافقنا مع إىماؿ كاضح لمنكعية ،كباختصار تعرضت العممية
التعميمية إلى انتكاسة شديدة طالت الفمسفة التربكية ،كالمناىج كالبرامج ،كالمكارد البشرية ،كالمادية مف أبنية
كمرافؽ ،كأضعفت مف المبادرات الفردية كالجماعية ألم عممية إصبلح أك تطكير.

اليدامة
أف تحاكؿ أف تتدارؾ آثار سياسة االحتبلؿ ٌ
كما كاف عمى ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية بعد إنشائياٌ ،إال ٍ
لمنظاـ التعميمي ،فتكلت الك ازرة مسؤكلية اإلشراؼ عمى التعميـ الفمسطيني كتطكيره في مرحمة رياض األطفاؿ

كمرحمة التعميـ العاـ كتعميـ الكبار ،كتسعى لتكفير فرص االلتحاؽ في التعميـ المدرسي لجميع الطمبة في سف

التعميـ ،كتحسيف نكعية التعميـ كاالرتقاء بو بما يتبلءـ مع مستجدات العصر ،كتنمية القكل البشرية لمنظاـ التربكم،
مف أجؿ خمؽ المكاطف الفمسطيني المؤىؿ ،كالقادر عمى الدفاع عف حقكقو الكطنية كالقياـ بكاجباتو بكفاءة

كاقتدار(اإلدارة العامة لمتخطيط كالتطكير التربكم.)2000،

أف تجرم عميو عمميات تقييـ
كبما أف التعميـ المدرسي الفمسطيني مازاؿ في مرحمة البناء كالتطكير ،فمف الضركرم ٍ
كمراجعة كعممية إصبلح مستمرة شاممة ،كاف عممية إصبلح المدرسة مف خبلؿ دراسة الذكار العاطفي لممديريف
امتدادا لدراسات عديدة أجريت لتقييـ المدرسة
عمبل
كأثر ذلؾ عمى الكالء التنظيمي لممعمميف فييا ،يعتبر ن
تكميميا ك ن
ن
الفمسطينية ،مف جكانبيا المختمفة ،كبالتالي فإف عممية دراسة الذكاء العاطفي لئلدارة المدرسية في المدارس
أف يسيـ في التخطيط كالتنفيذ لبرامج اإلصبلح في المدرسة الفمسطينية.
الفمسطينية ،يمكف ٍ
 -2نبذة عن مرحمة الثانوية واإلدارة المدرسية:
تعتبر مرحمة التعميـ الثانكم مف أىـ المراحؿ التعميمية ،ألف طمبة ىذه المرحمة يعيشكف مرحمة دقيقة في حياتيـ،
دكما لممتابعة كالتكجيو كاإلرشاد لتعزيز السمكؾ
كسرعاف ما يتأثركف بما يدكر مف حكليـ كيؤثركف ،فيـ بحاجة ن
اإليجابي ككبح السمكؾ السمبي كتعديمو ،كىذا ببل شؾ يتطمب إدارة مدرسية ذات خصائص معينة.
 -3مفيوم اإلدارة المدرسية:
مفيكـ اإلدارة المدرسية يشمؿ مدير المدرسة كأعضاء مجالسيا كلجانيا كالمدرسيف الذيف يمارسكف العممية التربكية

التعميمية داخؿ الصؼ كخارجو ،كما تشمؿ غيرىـ مف العامميف في الجياز اإلدارم كمف أبناء البيئة االجتماعية

كأكلياء الطبلب كغيرىـٌ ،إال أف الحقيقة األىـ في اإلدارة المدرسية كاحدة مف اإلدارات التي يشمميا مفيكـ اإلدارة
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بشكؿ عاـ كأىميتيا في النشاط التعميمي -حيث تتـ ىندسة اإلنساف بؿ صناعتو -تجعميا في مقدمة اإلدارات

أىمية كفاعمية" (البرادعي.)12:2004،

" كاذا كانت اإلدارة التعميمية تعتبر صكرة مف صكر اإلدارة العامة لممجتمع ،فإف اإلدارة المدرسية تعتبر جزنءا مف
اإلدارة التعميمية كاإلدارة التربكية ،ككميـ يشترككف في مككنات اإلدارة كعناصرىا ،حيث إف اإلدارة المدرسية ركيزة
أساسية لنجاح المؤسسة التعميمية ،ككسيمة مف كسائؿ تنظيـ الجيكد الفردية كالجماعية في المدرسة

(عابديف.)54:2005،

تأسيسا
كالمدرسة الثانكية تعتبر حاضنة الحاضر كصانعة المستقبؿ لمطبلب لذا كاف االىتماـ بيا كرعايتيا
ن

كمنيجا ،مدرسيف كعاممييف كمديريف ،كىؤالء ليـ مكاف الصدارة كالريادة في قيادة المدرسة الثانكية
ن
(البرادعي.)10:2000،
لذا يجب التعرف إلى بعض من تعريفات اإلدارة المدرسية وىي كما يمي:

ويعرفيا(العمايرة) بأنيا :مجمكعة عمميات كظيفية تتفاعؿ بإيجابية ضمف مناخ مناسب داخؿ كخارج المدرسة كفقان

لسياسة عامة كفمسفة تربكية تضعيا الدكلة رغبة في إعداد النشء بما يتفؽ كأىداؼ المجتمع كالدكلة

(العمايرة.)18:2002،

 -4خصائص اإلدارة المدرسية بالمرحمة الثانوية:

يذكر(البرادعي )22:2002,جممة من خصائص اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانوية وىي كما يمي:

-1قدرة إدارة المدرسة عمى قيادة التربوي:

أف تمتزـ بالسياسات التعميمية المقررة،
أف تككف قادرة عمى قيادة العمؿ التربكم ،ك ٍ
يجب عمى إدارة المدرسة الثانكية ٍ
ممما
كتنفيذ برامجيا بفاعمية لتحقيؽ األىداؼ التربكية بالمدرسة ،كيتطمب ذلؾ مف مدير المدرسة الثانكية ٍ
أف يككف ن

باألىداؼ التربكية كطرائؽ الكصكؿ إلييا.

-2قدرة إدارة المدرسة عمى إقامة العالقات اإلنسانية:
فالنمط اإلدارم المتبع باإلدارة المدرسية يمثؿ العامؿ األكثر أىمية في عممية خمؽ المناخ التعميمي بالمدرسة ،فقد

يككف النمط اإلدارم تسكده ركح التسمط كاالنغبلؽ ،كىذا غير المرغكب فيو لعدـ فعاليتو ،لذا يجب أف يككف يسكد
النمط اإلدارم المتبع باإلدارة المدرسية ركح الديمقراطية كالمشاركة التي تخمؽ مف خبلؿ االحتراـ المتبادؿ بيف

أيضا مف خبلؿ محبتو لطبلبو كمحبة طمبو لو ،مما يؤدم إلى رفع مكانة المدرسة
مدير المدرسة كالعامميف معو ،ك ن
العممية كاإلدارية كالتربكية.

-3ميارة إدارة المدرسية في تنظيم العمل:

مف المسئكليات التي تككف عمى اإلدارة المدرسية تكجيو سمكؾ المجمكعة مف مدير كعامميف كطمب نحك أغراض

المدرسة كتحقيؽ أىدافيا ،كذلؾ عف طريؽ عقد االجتماعات لممشاركة كالتخطيط كالتشاكر بالعماؿ التي يتـ

تكزيعيا بيف الجميع.
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-4قدرة إدارة المدرسة عمى توفير الظروف المناسبة ألداء فعال في العمل:
قياـ أفراد المجتمع المدرسي بأداء كاجباتيـ بشكؿ صحيح كمناسب يتـ بظركؼ تشعرىـ باالنتماء لممدرسة ،كالمدير

الناجح ىك القادر عمى تكفير العكامؿ ،كخمؽ المكاقؼ كالعبلمات التي تؤدم لئلحساس باالنتماء كاالرتباط ،كىك

القادر عمى التعامؿ مع الجميع عمى أساس الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.

-5قدرة إدارة المدرسة عمى استخدام الستراتيجيات المناسبة في اتخاذ القرار:

ىذا القرار لو أىمية بالعمؿ اإلدارم ،لذا يعتبره البعض بأنو العممية اإلدارية ذاتيا ،فاإلدارم الناجح قادر عمى
أف يشرؾ الجميع بصنع
اختيار الق اررات المناسبة مف خبلؿ تقكيمو ،كتحميمو لمختمؼ جكانب المكقؼ كيستطيع ٍ
القرار.

-6قدرة إدارة المدرسة عمى مواكبة التغيير واستخدام التكنولوجيا:

نجاح أم عمؿ كتقدمو يقاس بمدل مكاكبتو لمتطكرات الشاممة لجكانب الحياة ،كبما أف اإلدارة المدرسية مؤسسة
اجتماعية تربكية تعميمية ،فيي أحكج ما تككف لؤلخذ بأساليب التكنكلكجيا اإلدارية.

-7قدرة إدارة المدرسة عمى استخدام عممية التقويم في المجتمع المدرسي:

أف يضع معايير تمكنو مف قياس األداء،
يحتاج مدير المدرسة إلجراء مكازنة لما ينجز مف أعماؿ في المدرسة ،ك ٍ
كتقكيـ اآلراء كاألفكار التي يعرضيا عميو المدرسكف.

ويرى الباحث أف نجاح اإلدارة المدرسية بالمرحمة الثانكية في كجكد قيادة إبداعية قادرة عمى أداء مياميا ،كالقياـ
بكظائفيا لتحقيؽ أىدافيا المطمكبة منيا.

 -5الصعوبات التي تواجو اإلدارة المدرسية فيما يمي:

-1صعوبات ذات صمة مباشرة بالعممية التدريسية أو التعميمية وتتمثل في:

أ-النقص في عدد المدرسيف.

ب-النقص في االختصاصات.
ت-انخفاض المستكل العممي كاألدائي لبعض المدرسيف.
ث-تنكع كاختبلؼ سمككيات المدرسيف.
ج-كجكد بعض الطمبة الشكاذ.

ح-انتشار ظاىرة الدركس الخصكصية كأثرىا عمى العمؿ المدرسي.

خ-عدـ استقرار الجدكؿ المدرسي نتيجة كثرة تنقبلت المدرسيف أك نقص عددىـ.
د-عدـ تكفر اإلمكانيات المادية لتمبية متطمبات المدرسة.

-2صعوبات العمل المدرسي اليومي وتتمثل في:

أ-تجاكز نسبة قبكؿ الطمبة حدكد قدرات المدرسة.

ب-تجاكز كثافة الفصكؿ المناسبة.

ت-ضغكط أكلياء األمكر حكؿ مشاكؿ أبنائيـ.
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ث-قصر العاـ الدراسي كعدـ إتباع اليكـ الدراسي الكامؿ(محفكظ.)62:2007،

المشكالت السموكية لمطالب :كالمتمثمة بمشكبلت اليركب مف المدرسة كالتغيب عف الدراسة كالتسرب الذىني
كالغش في االمتحانات ،كمشكمة التحدث داخؿ الفصؿ كمشاكؿ الطمبة فيما بينيـ كمع مدرسييـ كمع
اإلدارة(.ربيع.)42:2007،

 -6نبذة عن التعميم الثانوي في فمسطين:

تخضع فمسطيف لبلحتبلؿ منذ فترة طكيمة ،كقد حرميا االحتبلؿ الذم ييسيطر عمى جميع مكاردىا الطبيعية ،كألف
فمسطيف ما زالت تحت االحتبلؿ فمف الصعكبة بمكاف تحقيؽ التنمية فييا ،لذا بعد اتفاقية أكسمك التي عقدت بيف
إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية ،كانتقاؿ الصبلحيات لمسمطة الكطنية الفمسطينية لتتكلى مسؤكلية قطاعات

الحياة في األراضي الفمسطينية ،اعتمدت السمطة في مكازناتيا عمى التمكيؿ الخارجي لمكازنتيا العامة إلى جانب
بعض المكارد المحمية مف ضرائب كبعض االستثمارات األخرل ،ككاف أكؿ عمؿ قامت بو ىك تسمـ مسؤكلية

التعميـ في الضفة الغربية كقطاع غزة ،كتسممت ك ازرة التربية كالتعميـ بنية تعميمية ميدمة ،كلـ ييتـ االحتبلؿ
بالتعميـ كمؤسساتو ،كلذلؾ قامت الك ازرة بجيكد في جميع االتجاىات ،كبناء المدارس الجديدة ،كترميـ المدارس
القديمة ،كبناء صفكؼ إضافية ،كتعييف ككادر التعميمية البلزمة ،كتعييف المعمميف ،كتطكير المناىج ،كفتح

المديريات الجديدة في كؿ محافظة ،كاالىتماـ بالتقنيات التربكية ،فزاد عدد المدارس كالشعب كالمعمميف.
 -7المرحمة الثانوية طبيعتيا وأىميتيا:

التعميـ الثانكية ىك المرحمة األخيرة في المدارس ،كيسبؽ ىذه المرحمة التعميـ(اإلعدادم كاالبتدائي) كيمييا التعميـ
العالي ،كتتميز ىذه المرحمة مف التعميـ عادة باالنتقاؿ مف اإللزامي ،أم التعميـ األساسي إلى التعميـ العالي

االختيارم الذم يسمى (بعد المرحمة الثانكية).

كالغرض مف التعميـ الثانكم ىك تمقيف المعرفة المشتركة ،لتحضير كؿ طالب كطالبة إلى التعميـ العالي أك التعميـ

الميني أك التدريب المباشر لممينة.

كتعد المرحمة الثانكية مف أخطر المراحؿ التي يمر بيا الطالب ،لما ليا مف أثر ميـ في تشكيؿ الطالب فترة

المراىقة التي تطاؿ التعميـ الثانكم ،كلمدكر الذم تمعبو في تككيف المكاطف الصالح كاعداده لمحياة
المنتجة(.صبيح.)9:2008،

صالحا
فردا
كال ٌشؾ أف المرحمة الثانكية مف المراحؿ المتميزة في حياة الطمبة الد ارسية فيي التي تعده ألف يككف ن
ن
أف تمؾ المرحمة ىي األكاف
أف يدرككا ٍ
في مجتمعو كينكه (محفكظ )2002،إلى أنو " يتحتـ عمى اآلباء كالمربيف ٍ
الحقيقي لجيدىـ الكاعي المكثؼ ،كالعمؿ المكصكؿ لمتربية الدينية كالخمقية ،كتككيف االتجاىات القكمية لدل
شبابنا ككقايتيـ مف االنحراؼ بكؿ أشكالو" (محفكظ.)45:2002،

ويرى الباحث أف المرحمة الثانكية ىي مف المراحؿ الميمة المتميزة بحياة الطالب الدراسية كاجتياز الطالب ليذه

مستقيما كمتزننا كذا شخصية سكية ،أما إذا تعثر بيذه المرحمة فينعكس ذلؾ عمى
المرحمة بأماف يعنى أنو سيككف
ن
مستقببل.
تككينو النفسي كسمككو
ن
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كيرل (السيد )265:1999،أف أىمية ىذه المرحمة يرجع لككنيا تشكؿ مرحمة النمك التي ينتقؿ اإلنساف منيا إلى

حياة الكبار ،كمف ثـ فيي مرحمة التطكر نحك التمايز كالتبايف تكطئة إلعداد الفرد لمتكيؼ الصحيح في بيئة متغيرة

معقدة.

 -8ومرحمة التعميم الثانوي يتكون من:
 التعميـ األكاديمي كيشمؿ الصفكؼ (.)12-11 التعميـ الميني كيشمؿ الصفكؼ (.)12-11 كتتراكح أعمار الطمبة في المرحمة الثانكية ما بيف ( )17-16سنة ،كبالنسبة لمتعميـ األكاديمي يجتازالطمبة في الصؼ الحادم عشر المباحث العممية كاألدبية كفقان لقدراتيـ كيكممكا دراستيـ حسب اختيارىـ
العممي لمحياة في الصؼ الثاني عشر ،ثـ يتقدـ الطمبة المتحاف الثانكية العامة بعد انتياء الصؼ الثاني
عشر بنجاح.

ويرى الباحث أف المرحمة الثانكية مف المراحؿ المرحمة الميمة كالمتميزة في حياة الطالب الدراسية ،فيي تعده
مستقيما في سمككو ،متزننا في تصرفاتو
إنسانا
لممجتمع ،كاجتياز الطالب ليذه المرحمة بأماف يعنى أنو سيككف
ن
ن
كانفعاالتو ،ذا شخصية سكية قكية ،أما إذا تعثر الشاب في ىذه المرحمة الحرجة ،فإف ذلؾ ينعكس عمى تككينو
النفسي كسمككو االجتماعي فيما بعد.
 -9أىمية المرحمة الثانوية:

إف طمبة المرحمة الثانكية ىـ الشباب الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف سف ( )17-16سنة ،كتعمؿ التربية كالتعميـ
عمى تنمية بنيتيـ الجسمية كالعقمية كالتربكية ،كتكجو منيج تفكيرىـ كنظرتيـ لمحياة ،فشباب اليكـ ىـ رجاؿ الغد.

تكمف أىمية ىذه المرحمة في ككنيا فترة التألؽ كالظيكر عمى مسرح الحياة ،كىي فترة العمؿ كالعطاء كالبذؿ

إيجابا.
سمبا أك
ن
كالبحث عف الذات كاالعتزاز بيا ،كىي سف تمقي القيـ كتككيف األفكار كاالتجاىات إما ن
إف مرحمة الشباب مرحمة ميمة كيقكؿ يكف ( )15-14: 1995أنو اليبد مف التركيز عمى عنصر الشباب،
ٍ
كتربيتو ،ألف الشباب عماد كؿ حركة إصبلحية تبغي التغيير ،كذلؾ يالبد مف استغبلؿ ىذه الفترة مف عمر اإلنساف
مسمما ،ألف الشباب
جيبل
كتكجيييا مف خبلؿ جيؿ يتحقؽ فيو صفة االنتماء لئلسبلـ كااللتزاـ بمبادئو ،أم يككف ن
ن
باإلسبلـ ىك العطاء كىك الخير كىك البناء كبغير اإلسبلـ تعاسة كببلء.

كمف أىمية ىذه المرحمة أنيا تعتبر بكابة التعميـ الجامعي ،كتعد مرحمة إعداد كتييئة لمدراسة الجامعية المقبمة.

كيكضح الشيباني (" )18 : 1978أف الشباب إذا كاف لو أىمية بالغة في جميع األمـ كالببلد فإف أىمية تزيد في

أف تعكض ما فاتيا مف تقدـ في سنكات
األمـ كالبمداف النامية ،كذلؾ لعدة اعتبارات قد يككف بينيا رغبة ىذه الدكؿ ٍ
كعصكر تخمفيا الماضية بسرعة".
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وبناء عمى ما سبق فإن التعميم الثانوية يمثل أىمية كبيرة من كونو:
ً
 يغطي مرحمة بناء الذات كتككيف الشخصية السكية فالفترة العمرية مف ( ) 18-15سنة تمثؿ مرحمة
اإلعداد الجاد لممكاطف ،كتحقيؽ األىداؼ الرئيسة لمتعميـ ،كىي مرحمة تغطي فترة حرجة مف حياة الشباب
مع ما يصاحب ىذه الفترة مف تغيرات في اإلدراؾ كالبناء كالسمكؾ.
 ارتباط ىذه المرحمة بمشكبلت المجتمع ،فتككف مشكبلت الفرد المراىؽ امتداد لمشكبلت البيئة التي تحيط
انعكاسا لؤلحداث كاألفكار كاألزمات التي تحدث في المجتمع.
بو ،ك
ن

 تعتبر مرحمة عبكرية ،الرتباط ىذه المرحمة بما قبميا أم ما يسبقيا كما بعدىا ،لذا فيذه المرحمة تتطمب دقة
كعناية في التخيط.
-10أىداف المرحمة الثانوية:
إف أىداؼ المرحمة الثانكية تتمثؿ في إعداد الطالب لئلسياـ في الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية بصفتو

فعاال في بيئتو.
اعيا ن
مك ن
اطنا ك ن
يرى البرادعي (  )112: 1988أن أىم أىداف المدرسة الثانوية:
 -1تكفير شركط النمك الجسدم.

 -2تكفير شركط النمك العقمي السميـ ،كاعداد الطالب القادر عمى االبتكار كالتجديد كالتحميؿ بتزكيده
بالميارات الفكرية كالعقمية البلزمة لعممية التعمـ الذاتي.
 -3تكفير شركط النمك القكمي كاإلنساني ،كبناء الشخصية القادرة عمى مكاجية المستقبؿ مع التأكيد عمى
اليكية الثقافية كاإلسبلمية دكف تعصب يرفض تطكر الفكر العالمي.
 -4ترسيخ القيـ الدينية كالسمككية في نفكس الطمبة ،كالكشؼ عف استعدادات كقدرات كميارات الطبلب كالعمؿ
عمى تنميتيا.
 -5إعداد الطالب لمكاصمة تعميمة العالي كالجامعي تحقيقنا لمتنمية الشاممة.
 -6االىتماـ برعاية الطمبة الفائقيف ،كاتاحة الفرصة لممكىكبيف منيـ بصقؿ مكاىبيـ كتنمية قدراتيـ.
 -7إكساب الطمبة المفاىيـ العممية اإلنسانية في حياة ىذا العنصر لتسخيرىا لخدمة المجتمع.
أف يدرؾ الطالب ما لو مف حقكؽ كما عميو مف كجبات.
 -8تنمية تقدير المسؤكلية كالعمؿ عمى ٍ

 -9تكفير شركط النمك االنفعالي السميـ ،كتنمية الميارات كالميكؿ كالقدرات الخاصة مع اكساب الطالب حاسة
التذكؽ الفني.
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 -10تكفير النمك االجتماعي كالتعرؼ إلى حاجات المجتمع كاعداد جيؿ يسيـ مساىمة فعالة في النيكض
بالمجتمع كتطكره.
أف يتكافر لدل طمبتو القدرات التالية:
أف يعمؿ نظاـ التعميـ الثانكم عمى ٍ
كفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ،ينبغي ٍ
 القدرة العالية عمى التعبير شفاىيةن ككتابةن ،كالتمتع بميارة االتصاؿ باآلخريف.
 اإللماـ الجيد باآلداب كالمغة كالعمكـ االجتماعية ،كبخاصة ما يساعده عمى تفيـ العالـ المحيط بو ككيفية
تطكره.
 إجادة الرياضيات كالقدرة عمى استخداميا كتطبيقيا في المتطمبات الحياتية المختمفة.
 اإللماـ بالعمكـ الطبيعية كالتعرؼ إلى عبلقة ىذه العمكـ بالبيئة المحيطة بو.


لغة أجنبية عمى األقؿ بما يفتح األبكاب أماـ الطالب لمتعرؼ إلى ثقافة اآلخر.

 إجادة استخداـ الحاسب اآللي كأساليب تكنكلكجيا المعمكمات.
 القدرة عمى تحديد كتحميؿ المشكبلت كالبحث عف حمكؿ مبتكرة كخبلقة.
-11خصائص ومتطمبات المرحمة الثانوية:
لممرحمة الثانكية بعض السمات كالخصائص كالمبلمح التي تظير عمى الطبلب في ىذه المرحمة تتصؿ بالقدرات
الجسمية كالقدرات الذىنية كالقدرات العاطفية.

ومن ناحية القدرات الجسمية :فسرعة نمك المراىؽ تقؿ عف ذم قبؿ كتزداد القدرة عمى التحكـ في العضبلت
قادر عمى تككف العادات الصحية السميمة مع استمرار احتياجو إلى كثير مف الطعاـ
كاألعصاب ،كيصبح الم ارىؽ نا
كالنكـ ،كيمجأ إلى أحبلـ اليقظة ،كيظير عميو القمؽ كالتكتر ،كيصبح غير قادر عمى فيـ كجيات نظر الكبار

فيتجو في ىذه المرحمة إلى شمة األصدقاء ،فتقكل عبلقاتو بيـ إلحساسو بأنيـ يتكممكف لغتو ،كيتفيمكف مشاعره
كيشعر بينيـ باالستقبللية كالحرية.

كمف الناحية العقمية :فالطالب تزداد قدرتو عمى االستفادة مف الناحية التعميمية مع زيادة المقدرة عمى العمميات

العقمية مثؿ التخيؿ كالتفكير ،كيتصفكف طبلب ىذه المرحمة بالطمكح الكبير ،كيظير لدييـ الكالء لممبادئ كالمثؿ
العميا كالرغبة باالختبلط باآلخريف فتعتبر ىذه المرحمة مرحمة يقظة عقمية.

كعف القدرات العاطفية :فالحرية العاطفية يتـ تككينيا في ىذه المرحمة ،حيث يميؿ الطالب إلى تككيف عبلقات مع

ادر عمى تككيف العبلقات كاتخاذ
الجنس اآلخر ،كتأخذ الشخصية طريقيا إلى النمك المتكامؿ ،كيصبح الطالب ق نا
الق اررات.
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أما القدرات االجتماعية :التي تميز ىذه المرحمة فأىميا رغبة الطالب كاىتمامو بإثبات رجكلتو بشكؿ قد يفسر بأنو

دائما بأنيـ ال يفيمكنو ،لذلؾ ال يميؿ إلى تكجيياتيـ كال
ميؿ لمتحرر مف سمطة الكبار ،الذيف يصفيـ المراىؽ ن
يأخذ بيا إال بما يقتنع بو ك بعد عدة مناقشات كبيرة لذا فقد بدأ يشعر بذاتو كيبحث عف حريتو كاستقبللو.
مما سبؽ يتضح أف المرحمة الثانكية ميمة في حياة الطمبة كىي مف أخطر المراحؿ التي يمر بيا اإلنساف كىذه

إف اجتازىا الطالب بأماف سيككف إنساف سكم كمتزف.
المرحمة ٍ
بيذه المرحمة ينتقؿ الطالب إلى حياة الكبار ،كتعتبر مرحمة العمؿ كالعطاء ،كبكابو التعميـ الجامعي كليذه المرحمة
بعض الخصائص كالمبلمح المتصمة بالقدرات الجسمية كالعقمية كالعاطفية(عابديف.)44:2005،

خالصة املبحث:

تعتبر المرحمة الثانكية مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا الطالب أثناء الدراسة في المدارس ،ألف الطالب مف بعد ىذه

المرحمة ينتقؿ مف التعميـ في المدارس إلى التعميـ الجامعي ،لذلؾ تعمؿ ك ازرة التربية كالتعميـ عمى تنمية بنيتيـ

الجسمية كالعقمية كالتربكية ،كبناء الشخصية السكية القكية التي تستطيع التغمب عمى التطكر التكنكلكجي كاالنخراط
في سكؽ العمؿ ،كتكجو منيج تفكيرىـ كنظرتيـ لمحياة ،فالشباب اليكـ ىـ رجاؿ الغد.
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انفصم انثانث
انذراضاث انطابقت
وَرْاوه هذا اىفصو اىؼْاصز اىراىُح:

ا
أول :دراطاخ فيظطُُْح.
ثاُّاا :دراطاخ ػزتُح.
ثاىثاا :دراطاخ أخْثُح.
رات اؼا :اىرؼيُق اىؼاً.
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انذراضاث انطابقت
يقكـ الباحث في ىذا الفصؿ باستعراض عدد مف الدراسات المحمية ،كالعربية ،كاألجنبية التي تناكلت
يعا لتمؾ الدراسات ،يكضح أىداؼ كؿ دراسة،
اضعا
ممخصا سر ن
ن
القيادة اإلبداعية كتعزيز الدافعية أك كبلىما ،ك ن
كمنيجيتيا ،كمجتمع الدراسة ،كعينة الدراسة ،كاألداة التي استخدمتيا الدراسة ،باإلضافة ألىـ النتائج كالتكصيات
التي خمصت ليا.
قسـ الباحث الدراسات إلى ثبلثة أقساـ ،في القسـ األكؿ كضع الدراسات التي تناكلت القيادة اإلبداعية ،كالثاني
كقد ٌ
لمدراسات التي تناكلت تعزيز الدافعية ،بينما خصص القسـ الثالث لمدراسات التي تناكلت العبلقة بيف

المتغيريف(القيادة اإلبداعية كتعزيز الدافعية).

كرتب الباحث الدراسات في كؿ قسـ مف األحدث لؤلقدـ.

القسم األول :الدراسات التي تناولت القيادة اإلبداعية.
القسم الثاني :الدراسات التي تناولت تعزيز الدافعية.
القسم الثالث :التعقيب عمى الدراسات السابقة.
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أول :الدراسات الفمسطينية:
ً

 -1دراسة (األسطل:)2014 ,
دراسة بعنوان :درجة توفر سمات القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتيا
باإلبداع الميني لممعممين من وجية نظر المعممين في محافظات شمال غزة.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تكفر سمات القيادة اإلبداعية لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكية كعبلقتيا

تككف مجتمع الدراسة مف جميع
باإلبداع الميني لممعمميف مف كجية نظر المعمميف في محافظات شماؿ فمسطيفٌ ،
المعمميف كالمعممات في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات شماؿ الضفة الغربية كالبالغ عددىـ()12575

معمما كمعممة ،كتٌـ استخداـ المنيج الكصفي المسحي
تككنت مف ( )565ن
ن
معمما كمعممة ،تـ اختيار عينة عشكائية ٌ
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 أف درجة تكفر سمات القيادة اإلبداعية لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكية عالية ،كبمتكسط ( ،)3.9كيكجداحصائيا بيف درجة تكفر سمات القيادة اإلبداعية لدل مديرم المدارس كاإلبداع الميني لممعمـ.
داال
ارتباط إيجابي ن
ن

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة( )a=0.05في تقديرات أفراد العينة لدرجة تكفر سمات القيادةاإلبداعية لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكية مف كجية نظر المعمميف تيعزل لمتغير الجنس كلصالح الذككر،
كلمتغير المؤىؿ العممي في مجاؿ العبلقات االجتماعية كلصالح حممة درجة (أعمى مف بكالكريكس) ،كلمتغير
الخبرة في مجاؿ العبلقات اإلنسانية كلصالح الفئة (أقؿ مف  5سنكات) ،كلمتغير مكقع المدرسة في مجاؿ االعتبار
الفردم كالعبلقات اإلنسانية كلصالح المدينة.
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة في تقديرات أفراد العينة لدرجة تكفر سمات القيادةاإلبداعية لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكية مف كجية نظر المعمميف في محافظات شماؿ فمسطيف ،تعزل
لمتغير المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كمكقع المدرسة.
وتوصي الدراسة:
-

تعزيز السمات القيادية لدل مديرم المدارس بشكؿ عاـ كالمدارس الثانكية بشكؿ خاص.

 االىتماـ بالكادر البشرم داخؿ المؤسسات ،كخاصة المؤسسات التعميمية ،لكي يستطيع المديركالمعمـ تحقيؽ األىداؼ المطمكبة منو.

-2دراسة(كنعان:)2014,
" السمات القيادة اإلبداعية لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية وعالقتيا بالنتماء الميني
لممعممين في فمسطين"
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 ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تكفر سمات القيادة اإلبداعية لدل مديرم المدارس الحككمية الثانكية كعبلقتياباالنتماء الميني لممعمميف مف كجية نظر المعمميف في شماؿ فمسطيف ،كما ىدفت إلى الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ
فركؽ بيف تكفر سمات القيادة اإلبداعية كبيف االنتماء الميني تعزل لمتغيرات الدراسة(الجنس ،المؤىؿ العممي،
سنكات الخدمة) كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي المسحي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة،
كقامت الباحثة بتصميـ استبانة مككنة مف محكريف القيادة اإلبداعية ،كاالنتماء الميني لممعمميف.
وأظيرت الدراسة النتائج اآلتية:
 أف درجة تكفر سمات القيادة اإلبداعية لدل مديرم المدارس الثانكية عالية ،كتكجد فركؽ في تقديرات أفراد العينةلدرجة تكافر سمات القيادة اإلبداعية لدل المديريف كعبلقتيا باالنتماء الميني لممعمميف تعزل لمجنس ،كلصالح
الذككر.
كتكصمت الدراسة إلى أىـ التكصيات:
تعزيز نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية لدل العامميف في المؤسسات التعميمية ،كاالىتماـ بإشباع حاجاتيـ. -التخمص مف نظاـ البيركقراطية الذم يقضى عمى العبلقة بيف العامميف.

 -3دراسة (أبو الخير ,سامي:)2013,
دراسة بعنوان :األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات قطاع غزة وعالقتيا
باإلبداع اإلداري من وجية نظرىم.

 ىدفت الدراسة التعرؼ إلى عبلقة األنماط القيادية بمستكل اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظاتكتككف مجتمع الدراسة مف
غزة مف كجية نظرىـ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تٌـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي،
ٌ
مدير كمديرة ،كاستخدـ أسمكب الحصر
جميع مديرم المدارس الثانكية الحككمية بمدينة غزة كالبالغ عددىـ ( )134نا

الشامؿ ،كتٌـ استرداد( )115استبانة ،كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:

 كجكد عبلقة طردية متكسطة ذات داللة إحصائية بيف النمط الديمقراطي كاالبداع اإلدارم ،كعبلقة طردية ضعيفةذات داللة إحصائية بيف النمط الترسمي كاإلبداع اإلدارم ،بينما ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف النمط
األكتكقراطي اإلبداعي اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة.

-4دراسة (السقا:)2013 ,

" الدوافع والحوافز وعالقتيا بأداء المعممين في المدارس الثانوية في قطاع غزة" دراسة تطبيقية

عمى إحدى المدارس الثانوية.
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ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر الحكافز كالدكافع عمى جكدة المعمميف في المدارس الثانكية في قطاع غزة ،كلتحقيؽ

ىدؼ الدراسة اتب ع الباحث منيج المسح الشامؿ كاستخدـ االستبانة كأداة بحثية ،كتـ تطبيؽ الدراسة عمى كافة
معممي المدرسة كالبالغ عددىـ ( )45معمـ.
كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 عممية تفكيض السمطات لمعامميف ،كمنحيـ مساحة مف حرية اتخاذ القرار يدفعيـ لمعمؿ كيؤثر عمى انتاجيتيـإيجابيا.
ن

 نظاـ المكافآت كالعبلكات يدفعيـ لمتمسؾ بالعمؿ كزيادة اإلنتاجية كتحسيف األداء.ومن أىم التوصيات لمدراسة كضع نظاـ حكافز مادية كمعنكية قكم كمؤثر كشفاؼ يؤدم إلى االرتقاء بأداء
كضكحا كشفافية ،كاالىتماـ بالدكافع النفسية اإليجابية التي تحقؽ
العامميف مع تعزيز نظاـ المكافآت ،كجعمو أكثر
ن
أىداؼ المدرسة كأىداؼ العامميف.

-5دراسة (عمقم:)2013 ,
بعنوان " :العالقة بين النمط القيادي لمديري المدارس الثانوية الحكومية ,ودافعية المعممين في

محافظة رام اهلل ,والبيرة من وجية نظر المعممين".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف النمط القيادم لمديرم المدارس الثانكية الحككمية ،كدافعية المعمميف في

حافظة راـ اهلل ،كالبيرة في (فمسطيف) مف كجية نظر المعمميف ،حيث تـ استخداـ العينة الطبقية العشكائية لتحقيؽ

معمما كمعممةن،
معمما كمعممة مف مجتمع الدراسة ،كالمككف مف ( )2036ن
أىداؼ الدراسة ،كالتي شممت ( )322ن
يعممكف في المدارس الثانكية الحككمية في محافظتي راـ اهلل ،كالبيرة ،كقد اتٌبعت ىذه الدراسة المنيج الكصفي

التحميمي ،كتـ استخداـ أداتيف ،األكلى :استبانة لكصؼ األنماط القيادية ،كالثانية :استبانة لقياس مستكل الدافعية
عند المعمميف.

 النمط القيادم األكتكقراطي ىك النمط السائد لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية في المحافظة ،يميو النمطالقيادم الديمقراطي في المرتبة الثانية ،ثـ النمط القيادم التسيبي في المرتبة الثالثة.
إحصائيا بيف األنماط القيادية ،كدافعية المتعمميف ،ككانت العبلقة إيجابية مع النمط
 ىناؾ عبلقة ارتباط دالةن
الديمقراطي ،كسمبية مف النمط األكتكقراطي ك التسيبي.

-6دراسة (الجمل:)2013 ,
" األنماط القيادية السائدة لدى المسؤولين في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل وأثرىا
عمى تنمية التفكير اإلبداعي لممرؤوسين".
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ىدفت الدراسة التعرؼ إلى األنماط القيادية السائدة لدل المسؤكليف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ
كأثرىا عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدل المرؤكسيف العامميف في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظة.
مرؤكسا يعممكف في المديرية كبمغ
كتككف مجتمع الدراسة مف ()318
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،
ٌ
ن

حجـ العينة ( ،)%22كاستخدـ الباحث استبانتيف ،األكلى لقياس األنماط القيادية ،كالثانية ،لمتفكير اإلبداعي.
أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة:

 -1أف األنماط القيادية السائدة لدل المسؤكليف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ كانت عمى الترتيب
أخير النمط التسيبي.
النمط الديمقراطي ،النمط األكتكقراطي ،نا

 -2كجكد ارتباط ضعيؼ ما بيف األنماط القيادية السائدة لدل المسؤكليف كدرجة التفكير لدل المرؤكسيف العامميف
في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ.
أىم التوصيات التي توصمت إلييا ىذه الدراسة:
 -1العمؿ عمى التخمص مف البيركقراطية كالركتيف الزائد في العمؿ.
 -2العمؿ عمى تكضيح الكصؼ الكظيفي لممرؤكسيف ،كتفكيض الصبلحيات ليـ لتعزيز انتمائيـ لممؤسسة التي
يعممكف بيا.

-7دراسة (عواد:) 2012 ,

" عالقة القيادة اإلبداعية بالمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية الثانوية في فمسطين"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ مديرم المدارس الحككمية الثانكية لمقيادة اإلبداعية ،كالمناخ التنظيمي فييا
كالعبلقة بينيما مف كجية نظر المديريف في مديريات شماؿ الضفة الغربية ،باإلضافة إلى تعرؼ االختبلؼ في

تبعا لمتغيرات الدراسة ( الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،التخصص) كلتحقيؽ ىدؼ
كجيات النظر ن
الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي لمبلئمتو طبيعة الدراسة ،كما قامت الباحثة بتصميـ استبانة مككنة مف
مدير كمديرة.
( )70فقرة مكزعة عمى محكريف ك( )10مجاالت ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )288نا
وقد أظيرت الدراسة النتائج التالية:

 ىناؾ كاقع وعاؿ جدان لمقيادة اإلبداعية كالمناخ التنظيمي في المدارس الحككمية الثانكية في فمسطيف مف كجيات
نظر المديريف.
إحصائيا عند مستكل داللة (  )a<=0.05بيف القيادة التحكيمية كالمناخ التنظيمي مف
داال
 كجكد ارتباط إيجابي نن
كجية نظر المديريف.
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بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج ,أوصت الباحثة ما يمي:
و ً
كنكعا كتكجيو الباحثيف نحك
كما ن
ضركرة دراسة الممارسات القيادية لمديرم المدارس الثانكية عف قرب كتحميميا ن
دراسات تدرس عبلقات القيادة اإلبداعية بالممارسات اإلدارية في المدرسة.

-8دراسة (أبو ىين:)2010 ,

"الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مدير المدارس الثانوية بمحافظات غزة من

وجية نظر المعممين".

ىدفت الدراسة التع رؼ إلى الثقافة التنظيمية كعبلقتيا باإلبداع اإلدارم لمديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة،

كذلؾ مف كجية نظر المعمميف ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الد ارسة مف جميع

معممي كمعممات المديرم الثانكية الحككمية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي 2010-2009:كالبالغ عددىـ()3464

معمما كمعممة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية طبقية ،كقامت الباحثة
معمما كمعممة ،كبمغت عينة الدراسة ()450
ن
ن
بإعداد استبانتيف (األكلى) لقياس نمط الثقافة التنظيمية السائد في المدارس الثانكية كاالستبانة (الثانية) لقياس كاقع
اإلبداع اإلدارم لمدير المدرسة الثانكية.

 ومن أبرز النتائج التي توصمت ليا الدراسة: بينت الدراسة أف قدرة االحتفاظ باالتجاه حصمت عمى المرتبة األكلى ،كيمي ذلؾ التحميؿ كالربط ثـ الطبلقة حصمتعمى المرتبة الثانية ،ثـ قبكؿ المخاطرة حصمت عمى المرتبة الرابعة ،يمي ذلؾ األصالة التي حصمت عمى المرتبة
الخامسة ،ثـ الحساسية لممشكبلت حيث حصمت عمى المرتبة السادسة ،ثـ المركنة حصمت عمى المرتبة األخيرة
أما الدرجة الكمية لبلستبانة ككؿ فقد حصمت عمى كزف نسبي(.)%77.35

-9دراسة ( لبد:)2010 ,
بعنوان" دور مديري المدارس الثانوية بتشجيع التعميم اإلبداعي بمحافظات

غزة"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع دكر مديرم المدارس الثانكية في تشجيع التعميـ اإلبداعي ،كقد تككف مجتمع
مدير كمديرة
الدراسة مف مديرم كمديرات المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمعاـ ( )2005-2004كعددىـ( )105نا
مدير كمديرة مف المدارس الثانكية بمحافظات غزة.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )92نا

 -استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدم الستبانة كأداة لمدراسة.

 توصمت الدراسة لمنتائج التالية: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة(  (α = 0.05بالممارسات التي يتبعيا مديرك المدارسالثانكية الحككمية لتشجيع التعمـ اإلبداعي ترجع لمتغيرات( الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة).
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أوصت الدراسة إلى:

 -زيادة برامج التأىيؿ لمديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة ،كعقد دكرات تدريبية ليـ لرفع كفايتيـ التعميمية.

-10دراسة (جبر:)2010 ,
بعنوان ":اإلبداع اإلداري وأثره عمى أداء العاممين دراسة تطبيقية عمى مديري مدارس وكالة الغوث
الدولية بقطاع غزة"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكل اإلبداع اإلدارم كأثره عمى مستكل األداء الكظيفي لدل مديرم المدارس في

تككف مجتمع الدراسة مف ( )208مدير مدرسة ،كاستخدـ الباحث المسح الشامؿ لكؿ مفردات
ككالة الغكث ،كقد
ٌ
مجتمع الدراسة حيث تٌـ تكزيع( )30استبانة كعينة أكلية كمف ثـ تٌـ تكزيع الباقي( )178استبانة عمى المبحكثيف كتـ
تحميؿ االستبانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي(.)SPSS

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:

 -1كجكد عبلقة طردية بيف مستكل اإلبداع اإلدارم كبيف األداء الكظيفي لدل مديرم المدارس.
 -2كجكد بعض أكجو القصكر في مقكمات اإلبداع اإلدارم لدل برنامج التعميـ في ككالة الغكث الدكلية.

وبناء عمى نتائج الدراسة كان من أىم توصياتيا:

 -1ضركرة تطكير نظاـ تقييـ األداء الكظيفي لمديرم المدارس بحيث يككف اإلبداع اإلدارم أحد عناصره الميمة.
 -2ربط نظاـ التقييـ بعممية التدريب كذلؾ لتحسيف كتطكير كفايات كميارات مديرم المدارس.
مينيا لتكفير قيادات إدارية مؤىمة كقادرة عمى استثمار الطاقات اإلبداعية.
 -3القياـ بتدريبيـ كتطكيرىـ ن

-11دراسة (العاجز وشمدان)2010,

بعنوان :دور القيادة ال فاعمة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معممي مدارس المرحمة الثانوية
بمحافظات قطاع غزة من وجية نظر المعممين.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر القيادة الفاعمة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل معممي مدارس المرحمة الثانكية

بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف ،دكر القيادة الفاعمة المدرسية في تنمية العبلقات اإلنسانية بيف
المعمميف ،تشجيعيـ عمى العمؿ بركح الفريؽ الكاحد ،كتـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة

مف عدد ( )303مف المعمميف كالمعممات بمحافظات غزة ،حيث استخدـ الباحث استبانة ،وتوصمت الدراسة إلى

عدد من نتائج كان أبرزىا:

 اختيار قيادات فاعمة مدرسية كاعية. تؤمف بأىمية اإلبداع في البيئة المدرسية.75

 -تسعى لتنمية المعمميف كالمتعمميف.

 -12دراسة (بمبيسي:)2010 ,

بعنوان" درجة ممارسة الميام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في

فمسطين".

ىدفت الد ارسة التعرؼ إلى درجة ممارسة المياـ القيادية لدل مديرم كمديرات المدارس الثانكية الحككمية في
محافظات الضفة الغربية مف كجية نظر المعمميف فييا كالمديريف أنفسيـ ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم كمديرات باإلضافة لمعممي كمعممات المدارس الثانكية الحككمية
التحميمي،
ٌ
محافظات الضفة الغربية ،كاختارت الباحثة منيـ( )107مدير كمديرة ،ك( )635معمـ كمعممة ،طبقت عمييـ أدارة
الدراسة كىي استبانة مككنة مف ( )62فقرة تـ صياغتيا بصيغتيف مختمفتيف إحداىما مكجية لممديريف كاألخرل

لممعمميف ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 إف درجة ممارسة المياـ القيادية لدل مديرم كمديرات المدارس الثانكية الحككمية في محافظات الضفة الغربيةكانت كبيرة ،حيث كصمت النسبة المئكية لبلستجابة لمدرجة الكمية(.)%78.2
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )a=0.05في درجة ممارسة المياـ القيادية لدل مديرمكمديرات المدارس الثانكية الحككمية في محافظات الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنسٌ ،إال في مجاؿ العبلقات
اإلنسانية حيث كاف الفرؽ لصالح الذككر.
ومن أبرز التوصيات التي وضعتيا الباحثة:
 عقد دكرات ىادفة لمديرم المدارس تتعمؽ بعمميـ القيادم كتطكيره مثؿ( دكرات في القيادة التربكية كالتغيير ،كاإلدارةالمدرسية الحديثة ،كميارات االتصاؿ كالتكاصؿ مع المعمميف كالطمبة) كاالىتماـ بتنمية الصفات القيادية لدل
المعمميف كالطمبة.
بدال مف التمكيح بالعقكبات لمقياـ باألعماؿ المختمفة.
 -تدريب المديريف عمى التأثير بالعامميف ن

 -13دراسة (أبو الجديان:)2008 ,

بعنوان" :القدرة عمى القيادة وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدى مديري مدارس محافظتي غزة

وشماليا".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكل القدرة عمى القيادة كعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدل مديرم مدارس محافظتي

غزة كشماليا ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ االستبانة كأداة بحثية ،كتككف
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مدير ،منيـ ()105
مجتمع الدراسة مف ( )248مدير كمديرة مدرسة ،كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف ( )218نا
مدير ك( )113مديرة ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 أف الدافعية لئلنجاز لدل عينة الدراسة مف مديرم المدارس مرتفعة كتقع عند كزف نسبي( )%83.0مما يشير إلىأف أفراد العينة يتمتعكف بدرجة عالية مف الدافعية لئلنجاز.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المديريف في الدافعية لئلنجاز تبعان لسنكات خبراتيـ فيالعمؿ اإلدارم.
كمف أىـ التكصيات لمدراسة ضركرة العمؿ عمى تكجيو التربكييف في فمسطيف نحك إمداد القائميف عمى التربية

كالتعميـ ببرامج إنجازية تساىـ في تنمية الدافع لئلنجاز لدل القادة التربكييف.

كضركرة القياـ بدراسات كأبحاث مستقبمية عمى مكضكع القيادة كعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز في مناطؽ آخرل

لمتكصؿ إلى نتائج يمكف تعميميا.

ثانياً :دراسات عربية:

-1دراسة ( رشيدي:)2015,

بعنوان "مستوى ممارسة مديري المرحمة الثانوية بمدينة حائل لميارات القيادة اإلبداعية وعالقتيا
بالدافعية لدى المعممين".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكل ممارسة مديرم المرحمة الثانكية بمدينة حائؿ لميارات القيادة اإلبداعية كعبلقتيا
بالدافعية لدل المعمميف ،كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي المسحي كتككف مجتمع الدراسة مف ( )28مدير،

ك( )252معمـ لممرحمة الثانكية  ،كتٌـ استخداـ أداة لدراسة استبانة ميارات القيادة اإلبداعية لممديرم كاستبانة
الدافعية لدييـ.
ومن أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة:

أف مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية لميارات القيادة اإلبداعية كاف و
عاؿ ،كمستكل الدافعية لدل المعمميف
جاء ضمف مستكل السمكؾ الجيد ،كىي ميارة المبادرة ثـ المثابرة فالحساسية لممشكبلت فاألصالة.

وتوصمت الدراسة ألىم التوصيات وىي:

ضركرة عقد دكرات تدريبية متخصصة لمديرم المدارس الثانكية تتعمؽ بكيفية تكظيؼ ميارات القيادة اإلبداعية

بغرض تعزيز الدافعية لدل المعمميف.
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-2دراسة ( سممي:)2013 ,
بعنوان "القيادة اإلبداعية وعالقتيا بالمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية المتوسطة بمدينة
جدة"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف القيادة اإلبداعية كالمناخ التنظيمي في المدراس الحككمية المتكسطة بمدينة

كتككف مجتمع
جدة مف كجية نظر مديرم كمعممي تمؾ المدارس ،كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي،
ٌ
كمعمما مف العامميف في المدراس المتكسطة الحككمية التابعة إلدارة التربية
مدير
الدراسة النيائية مف ( )343نا
ن
كالتعميـ بمدينة جدة لمعاـ الدراسي 1432/1431ق.
كتـ استخداـ االستبانة لجمع البيانات البلزمة ألغراض الدراسة ،كتضمنت أربعة كستكف فقرة مكزعة عمى محكريف

رئيسيف ىما :محكر القيادة اإلبداعية كضـ أربعة أبعاد كيتككف مف تسع كعشريف فقرة ،كمحكر المناخ التنظيمي

نادر
غالبا ،أحيانان ،نا
كضـ أربعة ابعاد ،كتككف مف خمس كثبلثيف فقرة  ،كيجاب عمييا كفؽ التدرج
الخماسي(دائما  ،ن
ن
أبدا).
 ،ن

نتائج الدراسة:

تما رس القيادة اإلبداعية في المدارس الحككمية المتكسطة بمدينة جدة بدرجة متكسطة مف كجية نظر المديرم

كالمعمميف ،ككاف المناخ التنظيمي السائد بدرجة عالية في المدارس الحككمية.

أىم التوصيات:

العمؿ عمى تدريب مديرم المدارس المتكسطة بمدينة جدة عمى أسمكب حؿ المشكبلت ،كتقميؿ المياـ كاألعباء
المكمؼ بيا مديرك المدارس المتكسطة ،كتخفيؼ العمؿ الركتيني اليكمي عف طريؽ تفكيض بعض ميامو.

-3دراسة (العتيبي:)2011 ,
بعنوان" األنماط القيادية والسمات الشخصية لمديري المدارس عالقتيا بتعزيز الدافعية لممعممين
في محافظة الطائف التعميمية ,السعودية "(دراسة ميدانية تحميمية).

ىدؼ الدراسة التعرؼ إلى األنماط القيادية كتكزيع السمات الشخصية لمديرم المدارس المتكسطة بمحافظة
الطائؼ ،كالتحقؽ مف داللة فركؽ األنماط كتكزيع السمات الشخصية التي يمارسيا مديرك المدارس المتكسطة

بمحافظة الطائؼ كفقان لمتغيرات الدراسة (العمر ،الخبرة  ،المؤىؿ  ،الحالة االجتماعية).

استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي والمنيج التحميمي ,واستخدم المقاييس التالية:
مقياس كصؼ السمكؾ القيادم ،مقياس جكر دكف لمسمات الشخصية ،أداة لقياس مستكل الدافعية لممعمميف.
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة المتكسطة بالمدارس الحككمية النيارية بمحافظة الطائؼ البالغ

عددىـ ( ،)1167اختار الباحث عينة عشكائية بنسبة  %3بمغت( )300معمـ.

78

وكان من أىم النتائج:
أف درجة ممارسة بعدم المبادأة كالعمؿ كاالىتماـ بالعبلقات اإلنسانية مف األنماط القيادية لمديرم المدارس كانت
بدرجة عالية ،كأف مديرم المدارس يتصفكف بالسمات الشخصية مميزة ككاف مستكل الدافعية لدل معممي المدارس

المتكسطة كانت بدرجة عالية.

كان من أىم توصيات الدراسة:
المحافظة عمى الدرجة العالية لممارسة األنماط السمككية كالسمات الشخصية لدل مديرم المدارس المتكسطة
بالطائؼ ،كاالستفادة مف الدراسة الحالية في تقكيـ األنماط السمككية كالسمات الشخصية لمديرم المدارس.

-4دراسة (ىذلي)2010,
بعنوان " :إدارة الذات وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس المرحمة الثانوية لمدينة مكة
المكرمة من وجية نظر المعممين".

الدرسة التعرؼ إلى العبلقة بيف درجة ممارسة إدارة الذات لدل مجتمع الدراسة كاإلبداع اإلدارم لدييـ ،تـ
ىدفت ا
استخداـ المنيج الكصفي ،كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس الثانكية بمدينة مكة المكرمة ،كقد

تـ استخداـ االستبانة أداة ليذه الدراسة.

ومن أبرز النتائج التي توصمت ليا الدراسة:
 يمارس مديرم مدارس المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة اإلبداع اإلدارم بدرجة عالية. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء عينة الدراسة حكؿ درجة ممارسة إدارة الذات كاإلبداع اإلدارم ،كتيعزلإلى المتغيرات التالية ( المؤىؿ العممي -سنكات الخبرة في المجاؿ اإلدارم –الحالة االجتماعية).

-5دراسة (الرحاحمة:)2009 ,

بعنوان" إدارة الوقت وعالقتيا بالقيادات اإلبداعية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الكقكؼ عمى مستكل إدارة الكقت ،ككذلؾ مستكل اإلدارة اإلبداعية لدل مديرات

مدير ك مديرة.
المدارس الثانكية بمحافظة عماف ،كانت عينة الدراسة( )236نا
كانت نتائج الدراسة أف المديرات في القيادة اإلبداعية أعمى مف المديريف ،كبينت أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف إدارة
تميز كؿ ما كانت القيادة اإلبداعية تمارس بمستكل أعمى.
الكقت كالقيادة اإلبداعية فكؿ ما كانت إدارة الكقت أكثر نا

 -6دراسة (الدلبحي:)2009 ,

بعنوان " :األ من النفسي عالقتو بالدافعية لإلنجاز في العمل لدى معممي المرحمة الثانوية العامة

(بنين) بمدينة الرياض.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى عبلقة األمف النفسي لدل معممي المرحمة الثانكية بدافعيتيـ لئلنجاز في العمؿ،

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتب ع الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ االستبانة كأداة بحثية ،كتـ تطبيؽ الدراسة
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عمى عينة عشكائية عنقكدية مف ( )344معمـ مف مجمكع معممي المرحمة الثانكية بمدينة الرياض كالبالغ عددىـ

معمما.
( )2716ن

كتكصمت الد ارسة إلى عدة نتائج أىميا:

جدا مف الطمأنينة كاألمف النفسي.
 -أف معممي المرحمة الثانكية بمدينة الرياض يتمتعكف بمستكل عالي ن

تماما عمى أف لدييـ مستكل عالي جدان مف الدافعية لئلنجاز في
 أف معممي المرحمة الثانكية بمدينة الرياض مكافقكف نالعمؿ.
 كجكد عبلقة دالة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.01بيف األمف النفسي لدل معممي المرحمة الثانكية كدافعيتيـلئلنجاز في العمؿ ،كىذه العبلقة طردية كمكجبة االتجاه ،بمعنى أف زيادة أحد المتغيريف يؤدم إلى زيادة اآلخر
كالعكس صحيح.
كمف أىـ تكصيات الدراسة ضركرة االىتماـ بالعبلقات االجتماعية بيف المعمميف ،كاإلكثار مف البرامج األنشطة

التركيحية المناسبة لمعمؿ التربكم ،كضركرة إشراؾ المعمميف في اتخاذ الق اررات بالمدرسة ،كضركرة تحسيف ظركؼ
بيئة العمؿ في المدارس ،كالعمؿ عمى زيادة الدعـ كالتقدير االجتماعي.

-7دراسة (عبد المالك:)2009 ,
بعنوان " :نمط القيادة في اإلدارة المدرسية ,وعالقتو بالرضا الوظيفي ألساتذة التعميم الثانوي"

ىدؼ الدراسة الكشؼ عف العبلقة بيف النمط القيادم في اإلدارة المدرسية ،كالرضا الكظيفي لؤلساتذة في جميكرية

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المدارس الثانكية
الجزائر ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الكصفيٌ ،
في كالية المسيمة في الجزائر ،كعددىا ( )45مدرسة ،أما عينة الدراسة فقد تككنت مف ( )330أستا نذا ،بنطاؽ
طبقيا مف ( )18مدرسة ،مف أصؿ( )45مدرسة ،ككانت أدكات الدراسة
كالية المسيمة في الجزائر ،تـ اختيارىـ
ن
عبارة عف استبياف يتككف مف محكريف ،محكر يصؼ النمط القيادم ،كيتككف مف ( )30عبارة ،بكاقع( )10عبارات
لكؿ نمط ،كالمحكر الثاني لقياس الرضا الكظيفي ،يتككف مف ( )65عبارة مكزعة عمى ستة أبعاد ،كقد تـ معالجة

البيانات باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية ( ،)SPSSباإلضافة إلى التك اررات ،كالنسب المئكية لكصؼ العينة،

كتحديد مستكل درجة الرضا عف العمؿ لدل األساتذة ،كاختبار ( )T-testلتحديد الفركؽ بيف الجنسيف في مستكل

درجة الرضا الكظيفي ،باإلضافة إلى تحميؿ التبايف األحادم ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف.

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

 كجكد عبلقة ارتباطية قكية طردية بيف النمط القيادم الديمقراطي ،كدرجة الرضا الكظيفي لؤلساتذة. كجكد عبلقة ارتباطية قكية عكسية بيف النمط القيادم الديكتاتكرم ،كدرجة الرضا الكظيفي لؤلساتذة. -كجكد عبلقة ارتباطية قكية عكسية بيف النمط القيادم التسيبي ،كدرجة الرضا الكظيفي لؤلساتذة.
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وفي ضوء النتائج السابقة ,أوصت الدراسة بما يمي:
 ضركرة تبني سياسة تربكية ديمقراطية ،كمحاكلة نشرىا بيف مدراء المؤسسات التربكية ،كاالبتعاد عف األساليبالديكتاتكرية كالتسيبية.

 -8دراسة (شوشان:)2009 ,
بعنوان " :النمط القيادي لمديري الثانويات ,وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى األساتذة".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة االرتباطية بيف النمط القيادم لمديرم الثانكيات في جميكرية الجزائر ،كدافعية
اإلنجاز لدل األساتذة ،ككذلؾ مدل كجكد فركؽ في دافعية اإلنجاز بيف ىؤالء األساتذة ،تعزل لمتغيرات الجنس،

الخبرة ،كالبعد عف مكاف العمؿ ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي االرتباطي لمبلئمتو ألىداؼ الدراسة،
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ استبانتيف ،األكلى :لقياس النمط القيادم لمديرم الثانكيات ،كالثانية:

لقياس دافعية اإلنجاز لدل األساتذة ،كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي التعميـ الثانكم كالتقني ،في

ثانكيات كالية باتنة في جميكرية الجزائر ،كالذيف يبمغ عددىـ ( ،)2284منيـ ( )1215معممة ،مكزعيف عمى
ائيا مف بيف
معمما ،اختيركا عشك ن
معمما ،منيـ ( )74ن
( )53مؤسسة تربكية ،أما عينة الدراسة فتككنت مف ( )160ن
ائيا.
أيضا عشك ن
معمما ،ك( )461معممة يدرسكف في ( )19مؤسسة تربكية اختيرت ن
( )835ن
كفي ضكء فرضيات البحث تـ معالجة الدرجات الخاـ ،باالعتماد عمى البرنامج ( ،)SPSSكاألساليب اإلحصائية

األخرل مثؿ معادلة سيبرماف براكف ،المتكسط الحسابي ،االنحراؼ المعيارم ،اختبار(.)T

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

 كج كد عبلقة ارتباطية بيف النمط القيادم لمديرم الثانكيات ،كدافعية اإلنجاز لدل األساتذة ،حيث تكصؿ الباحثإلى كجكد ارتباط طردم (إيجابي) بيف النمط الديمقراطي ،كدافعية اإلنجاز ،ككجكد ارتباط عكسي (سمبي) بيف
النمط الدكتاتكرم كدافعية اإلنجاز ،ككذلؾ األمر بالنسبة لمنمط التسيبي ،ارتباط عكسي.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة ،في دافعية اإلنجاز تعزل لمتغيرات الجنس ،كالخبرة ،كالبعد عفمكاف العمؿ.
وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة:
 تشجيع النمط القيادم الديمقراطي لمديرم الثانكيات ،مف طرؼ الييئات المسؤكلة ،كذلؾ لما يمعبو مف دكر فيالرفع مف دافعية اإلنجاز لدل األساتذة.
 دعـ دافعية اإلنجاز لدل األساتذة مف طرؼ الييئات المسؤكلة ،لما في ذلؾ مف نفع يعكد عمى المؤسسة التربكيةبشكؿ خاص ،كعمى المجتمع بشكؿ عاـ.
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 -9دراسة (القرشي:)2008,
بعنوان  " :القيادة اإلبداعية والمناخ التنظيمي في المدارس الثانوية بالسعودية "

وىدفت الدراسة إلى:

 -1التعرؼ إلى طبيعة القيادة اإلبداعية كمناخيا التنظيمي في ضكء الفكر اإلدارم المعاصر.
 -2الكشؼ عف العبلقة بيف القيادة اإلبداعية كمناخيا في المدارس الثانكية في السعكدية.
 -3رصد كاقع القيادة اإلبداعية كمناخيا التنظيمي السائد في المدارس الثانكية.
كالتي طبقت عمى عينة مككنة مف ( )439قائد مف القيادات في المدارس الثانكية في أـ القرل.

وتوصمت الدراسة إلى:

 -1جميع سمات القيادة اإلبداعية تمارس بدرجة متكسطة في مجتمع الدراسة.
 -2جميع أبعاد المناخ التنظيمي تمارس بدرجة متكسطة في مجتمع الدراسة.
 -3ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات دالة إحصائية عند مستكل داللة  0.05بيف كؿ مف سمات القيادة اإلبداعية كأبعاد
المناخ التنظيمي.

وتوصى الدراسة بما يمي:

تبعا لما يتمتعكف بو مف سمات إبداعية أعمى.
 -1االىتماـ باختيار القادة ن

 -2االىتماـ بممارسة أبعاد المناخ التنظيمي المذككرة في البحث ككنيا أكثر األبعاد مساعدة عمى جعؿ المناخ
إبداعيا.
المؤسسي
ن
كاستفادت الدراسة الحالية مف ىذه الدراسة في تحديد اإلطار النظرم كفي محكرم القيادة اإلبداعية كالمناخ

التنظيمي ،كاستخداـ بعض العبارات في استبانة الدراسة.

 -10دراسة (عساف:)2006,

بعنوان " :واقع اإلبداع ومعوقاتو لدى مديري المدارس بمدينة الرياض "
ىدفت الدراسة التعرف إلى:

 مستكل اإلبداع لدل مديرم المدارس بمدينة الرياض. المعكقات التي ترل مديرات المدارس بمدينة الرياض أنيا تحد مف قدرتيـ عمى اإلبداع اإلدارم. -المقترحات التي يراىا مدير المدارس بمدينة الرياض أنيا تسيـ في تطكير مستكل اإلبداع اإلدارم لدييـ.
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كاعتمدت الدراسة في تناكليا عمى المنيج الكصفي ،كاالستعانة بأداة االستبانة التي تـ تطبيقيا عمى( )699مديرم

احصائيا بيف مستكل اإلبداع لدل
المدارس في الرياض ،كأشارت أىـ نتائج الدراسة إلى أنو ال تكجد فركؽ دالة
ن
مديرم المدارس كفقان لمتغير (المستكل التعميمي ،الخبرة ،،العمر ،التخصص) ،كأف أىـ المعكقات التي تحد مف
اإلبداع لدل مديرم المدارس ىي غياب الحرية ،كعدـ كفاية الحكافز ،كمعايير تقييـ األداء ،كضغكط العمؿ،

كغياب دعـ القيادة اإلدارية.

ثالثًا :الدراسات األجنبية
-1دراسة ( (Sahin,2014بعنوان:
The Relationship between Transformational and Transactional

leadership Styles of School principles and School Culture.

"العالقة بين نمط القيادة اإلدارية ,وثقافة المدرسة ,حسب ما يدركيا مديرو المدارس والمعممون"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تحديد العبلقة بيف نمط القيادة اإلدارية ،كثقافة المدرسة في تركيا ،حسب ما يدركيا
مديرك المدارس كالمعممكف(دراسة حالة) كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخداـ الباحث المنيج الكصفي ،كشممت

مما ،ك( )50مدير مدرسة في تركيا ،كتـ جمع بيانات الدراسة باستخداـ استبانتيف تـ بناؤىما مف
الدراسة( )950مع ن
قبؿ الباحث ،االستبانة األكلى :لقياس النمط القيادم ،كاالستبانة الثانية :لقياس نمط الثقافة السائد في المدرسة،

كلتحميؿ البيانات التي قاـ الباحث بجمعيا ،تـ استخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية :تحميؿ التبايف األحادم( One

 )Way Anovaكاختيار معامؿ ارتباط بيرسكف ،كتحميؿ االنحدار.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
إف المعمميف يدرككف أف مديرم المدارس يظيركف نمط القيادة التحكيمية ،أكثر مف النمط التبادلي ،كىناؾ عبلقة
إيجابية بيف القيادة التحكيمية كثقافة المدرسة.

-2دراسة بوكر ( )2013بعنوان:
Teachers and principals perceptions of leadership styles and their
relation to school climate.
" تصورات المديري والمعممين حول أنماط القيادة ,وعالقتيا بالمناخ المدرسي"
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ىدفت الدراسة إلى تفحص كجيات نظر المديرم كالمعمميف في أنماط القيادة التحكيمية كالتغييرية ،كعبلقتيا بالمناخ

المدرسي في كالية تنسى(الكاليات المتحدة االمريكية)،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كقد كانت عينة

معمما مف المدارس اإلعدادية في المنطقة
الدراسة مف المديريف كالمعمميف ،حيث تـ اختيار ( )36نا
مدير ،ك( )1080ن
الكسطى ،كالجنكبية الغربية مف كالية تينسى ( ،)Temmesseeكتٌـ تطبيؽ استبانتيف ،االستبانة األكلى :خاصة
بأنماط القيادة ،كاالستبانة الثانية :خاصة بفحص المناخ التنظيمي لممدارس اإلعدادية ،كتـ استخداـ برنامج الرزـ

اإلحصائية ( )SPSSلتحميؿ البيانات التي جمعت ،المتكسطات الحسابية ،كمعادلة سيبرماف ،كمعادلة ألفا كرك
نباخ.

-3دراسة جميس  )2012(,بعنوان:
Innovative leadership by school principals
" القيادة المبتكرة من قبل مديري المدارس"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى استراتيجيات القيادة الثنيف مف مديرم المدارس الثانكية المذيف استخدما التكنكلكجيا

المعمكمات كاالتصاالت بالمدارس ،كتستند الدراسة عمى البيانات التي تٌـ جمعيا مف خبلؿ المقاببلت مع مديرم
المدارس كالمعمميف ،كاستخداـ الكثائؽ كالمبلحظات ،كقد تٌـ استخداـ ثبلث استراتيجيات لتحقيؽ أقصى قدر مف
التأثير عمى أعضاء ىيئة التدريس لدمج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في ممارسات التدريس كالتعمـ.

وكانت ىذه الستراتيجيات ىي:
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لتنفيذ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تدريسيـ ،كتمبية الحاجة المادية كالبشرية
لمعامميف في التدريس باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
وقد تم التوصل لنتائج من ىذه الدراسة وىي:
أيضا كشفت الدراسة القيكد في تنفيذ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في
اقتراح نمكذج قيادم لمتغيير المبتكر ك ن
الفصكؿ الدراسية.

-4دراسة  )2014( Karimiبعنوان:
Prediction of working motivation through job characteristic: The role
of internal motivation, general and growth satisfaction.
" التنبؤ بدافعية العمل من خالل خصائص العمل :دور الدافعية الداخمية والنمو وزيادة الرضا"
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ىدفت الدراسة التعرؼ إلى التنبؤ بدافعية العمؿ مف خبلؿ خصائص العمؿ لمكظفي ك ازرة التربية كالتعميـ اإليرانية،

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتٌبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ االستبانة كأداة بحثية ،كبمغت عينة الدراسة
( )200مكظؼ ،منيـ( )100ذككر ك( )100إناث ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية ميمة كذات تأثير إيجابي بيف خصائص العمؿ كبيف الدافعية لمعمؿ. خصائص العمؿ الخمس الرئيسية (تنكع الميارات ،ىكية الكظيفة ،الشعكر بأىمية الكظيفة ،االستقبللية ،التغذيةالراجعة) ليا عبلقة ذات مغزل عمى الدافعية لمعمؿ كالدافعية الداخمية كالرضا العاـ كتنمية الشعكر بالرضا.
تأثير عمى دافعية
تأثير عمى الدافعية بينما خاصية االستقبللية ىي األقؿ نا
 خاصية تنكع الميارات ىي األكثر ناالمكظفيف.

كمف أىـ تكصيات الدراسة إجراء دراسات مستقبمية عمى مؤسسات أخرل لتأكيد ىذه الدراسة ،عمى المديرم بك ازرة

التربية كالتعميـ كمديرم المكارد البشرية تصميـ كظائؼ العامميف كفؽ نمكذج خصائص العمؿ ،إجراء مزيد مف
األبحاث لتحديد العكامؿ الخارجية كالداخمية التي تؤدم نحك الرضا الكظيفي لممكظفيف.

 )2012( Crundmann -5بعنوان:
The Motivating Potential of Job Characteristics and Rewards.

" الدافعية المحتممة من خالل خصائص العمل والمكافآت"

كبل مف المكافآت كخصائص العمؿ الخمس األساسية ( تنكع الميارات ،ىكية
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر ن
الكظيفة ،الشعكر بأىمية الكظيفة ،االستقبللية ،التغذية الراجعة) عمى مستكل الدافعية كالمشاركة لمكظفي االتحاد

الفدرالي األمريكي ،كقد أيجرم ىذا البحث ضمف المسح الحككمي الدكرم لعاـ ( )2010الذم قاـ بو مجمس حماية
نظـ الجدارة كاالستحقاؽ لدراسة مدل نجاح الحككمة في إدارتيا لمقكل العاممة بكافة الك ازرات كالييئات المستقمة

النضماميا لمبادئ نظاـ الجدارة ،كتٌـ تقديمو لمرئيس كمجمس الككنغرس األمريكي ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ
استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخداـ االستبياف كأداة بحثية كتـ تكزيعيا كر نقيا لعدد ( )1295مكظؼ،

الكتركنيا لعدد ( )70675مكظفنا عبر اإليميؿ كالشبكة العنكبكتية ،كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية
ك
ن
مككنة مف ( )71970مكظؼ ،كالذيف استجابكا لممسح ( )43.162مكظؼ بمعدؿ  %60ك كانت عدد االستبانات
الصالحة ( )42020بمعدؿ  %58مف نسبة المبحكثيف.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 أف خصائص العمؿ الخمس الرئيسية (تنكع الميارات ،ىكية الكظيفة ،الشعكر بأىمية الكظيفة ،االستقبللية ،التغذيةكبير عمى دافعية المكظفيف.
تأثير نا
الراجعة) ليا نا
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 تبمغ نسبة المكظفيف الذيف لدييـ دافعية عالية حكالي  %21مف مكظفي االتحاد الفدرالي األمريكي. كمما اعتقد المكظؼ أف جيكده مثمرة كناجحة كاف مستكل دافعيتو في ارتفاع. األداء كاف بنسبة مرتفعة عند المكظفيف الذيف لدييـ كظيفة كاممة كذات أنشطة متعددة ،كالذيف لدييـ استقبللية فيكيفية القياـ بعمميـ ،كالذيف تـ إعطائيـ تغذية راجعة.
كمف أىـ تكصيات الدراسة ضركرة العمؿ عمى تحفيز المكظفيف ،اعتماد مبدأ المشاركة ،كضركرة اعتماد المكافآت

ككسيمة ليا أىمية كتأثير عمى دافعية المكظفيف كجكدة أدائيـ كربط ذلؾ بالجيد كاألداء.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تـ تصنيؼ الدراسات السابقة إلى محكريف ،حيث تناكؿ المحكر األكؿ القيادة اإلبداعية كعبلقتيا ببعض

المتغيرات ،كتناكؿ المحكر الثاني تعزيز الدافعية لممعمميف كعبلقتيا ببعض المتغيرات ،كلكحظ ندرة الدراسات التي
تناكلت العبلقة بيف القيادة االبداعية لممديريف ،كتعزيز الدافعية لممعمميف كخاصة بالبيئة المحمية الفمسطينية.
أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
مف خبلؿ الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يمي:
 -1بناء فكرة الدراسة ،حيث تٌـ التعرؼ إلى أبعاد كمككنات القيادة اإلبداعية كتعزيز الدافعية في البيئات
المختمفة سكاء محمية أـ عربية أـ أجنبية.
 -2اإلطبلع عمى األدكات المستخدمة في ىذه الدراسات كاالنتفاع منيا بما يتناسب مع مكضكع الدراسة.
 -3استفاد في تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة كمنيج الدراسة.

 -4كفرت الجيد كالكقت بتزكيد الباحث بأسماء العديد مف الكتب كالمراجع ذات الصمة بمكضكع الدراسة.
أف درسيا غيره مف الباحثيف.
 -5تجنب دراسات سبؽ ك ٍ
 -6اإلطبلع عمى االطار النظرم لمدراسات السابقة.
أيضا في مناقشة النتائج كتفسيرىا مما يسيـ في تقديـ التكصيات كالمقترحات.
 -7ستساعد ن
أوجو التفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 -1منحت أىمية ذات قيمة تتكافؽ مع أىمية القيادة اإلبداعية في الكقت الحاضر ،كىذا يتقاطع مع اىتماـ
الدراسات السابقة بيذا المكضكع.

 -2ركزت الدراسات السابقة عمى أىمية الخصائص االبداعية لدل المعمميف مف ناحية كالحاجة إلى اإلنجاز،
كالثقة بالنفس كاإلبداع مف ناحية اخرل.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
مكضكعا حديثنا ربط بيف القيادة اإلبداعية
 -1تتميز الدراسة الحالية عف سابقاتيا مف الدراسات في أنيا تتناكؿ
ن
كتعزيز الدافعية كتـ تطبيقيا عمى مدارس الثانكية.
 -2تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في مجاؿ التطبيؽ ،حيث أف مجتمع الدراسة مف العامميف في
المدارس الثانكية بمحافظات غرب غزة.
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 -3جمعت ىذه الدراسة بيف القيادة اإلبداعية لمديرم المدارس كتعريز الدافعية لمعممي المدارس الثانكية ،مما
كاف لو األثر عمى تحسيف العممية التعميمية ،كتحكيميا مف الطابع الركتيني لمحداثة كاإلبداع مف أجؿ

تطكيرىا.

 -4تعمؿ الدراسات الحالية عمى إيجاد حمكؿ كبدائؿ لمتغمب عمى العكائؽ كالتحديات التي تكاجيو المعمميف مف
خبلؿ استخداـ االساليب الحديثة.

الفجوة البحثية:
جدول رقم (:)4

الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

معظم الدراسات السابقة ركزت عمى

لم تركز الدراسات السابقة عمى

الدراسة الحالية ربطت بين القيادة

القيادة اإلبداعية وعالقتيا بمتغيرات

الربط بين القيادة اإلبداعية وتعزيز

اإلبداعية وتعزيز الدافعية.

أخرى مثل رفع الروح المعنوية.

الدافعية.

أجريت الدراسة السابقة عمى

لم تركز الدراسات السابقة عمى

أجريت الدراسة الحالية عمى

مؤسسات خاصة ربحية.

موضوع القيادة اإلبداعية.

مؤسسة تربوية تعميمية.

أجريت الدراسات السابقة عمى عينات
مختمفة من المعممين.

لم تركز الدراسات السابقة عمى

ركزت الدراسة الحالية عمى معممي

معممي المدارس الثانوية

المدارس الثانوية بمحافظات غرب

بمحافظات غرب غزة.

اىتمت الدراسات السابقة بالصفات

لم تركز الدراسات السابقة عمى

والميارات القيادية لدى مدراء

مدراء المدارس الثانوية في وزارة

المدارس ولم ترتبط بمتغير الدافعية.

التربية والتعميم العالي غرب غزة.

معظم الدراسات السابقة اىتمت

لم تركز الدراسات السابقة عمى

باألنماط القيادية وعالقتيا بالنتماء

القيادات التربوية واإلدارية في

الميني لممعممين.

المدارس الثانوية.

غزة.
ركزت الدراسة الحالية عمى
العالقة بين القيادة اإلبداعية
وتعريز الدافعية لدى مديري
المدارس الثانوية .
الدراسة الحالية جمعت بين
موضوع القيادة اإلبداعية وتعزيز
الدافعية والعالقة بينيما.

(جرد بواسطة الباحث ,بالستناد إلى الدراسات السابقة)
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انفصم انرابع

ٍْهدُح اىذراطح
ويتناول ىذا الفصل العناصر التالية:
-1مقدمة.
-2منيجية الدراسة.
-3مجتمع الدراسة.
-4عينة الدراسة.

-5أدوات الدراسة.
-6صدق وثبات الستبانة.
-7ثبات أدوات الدراسة

-8األساليب اإلحصائية المستخدمة.
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منيجية الدراسة

تمييد:

يتن ػػاكؿ ى ػػذا الفص ػػؿ منيجي ػػة الد ارس ػػة الت ػػي تٌػ ػـ اتباعي ػػا ،م ػػف حي ػػث م ػػنيج الد ارس ػػة ،كمجتم ػػع الد ارس ػػة ،كعين ػػة
الد ارسػػة ،كأداة الد ارسػػة ،كصػػدؽ االسػػتبانة ،كثباتيػػا ،كاألسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة ،كخط ػكات إج ػراء الد ارسػػة،

كمصادر البيانات ،كاختبار تكزيع البيانات.

أول :منيج الدراسة
ً

تٌػـ اعتمػاد المػػنيج الكصػفي التحميمػػي ،كالػذم يعتمػػد عمػى د ارسػة الظػػاىرة كمػا تكجػػد فػي الكاقػػع ،كييػتـ بكصػػفيا
ككميا ،كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمػع المعمكمػات المتعمقػة بالظػاىرة مػف
كصفنا دقيقنا ،كيعبر عنيا نا
كيفيا ن
تعبير ن

أجػ ػػؿ استقصػ ػػاء مظاىرىػ ػػا كعبلقاتيػ ػػا المختمفػ ػػة ،بػ ػػؿ يتعػ ػػدل ذلػ ػػؾ إلػ ػػى التحميػ ػػؿ كال ػ ػربط كالتفسػ ػػير ،لمكصػ ػػكؿ إلػ ػػى

استنتاجات.

ثانيا :مجتمع الدراسة
ً

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانكية فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي بمديريػة غػرب غػزة،

معمما كمعممةن.
كعددىـ ( )879ن

ثالثًا :عينة الدراسة:

 .1عينة الدراسة الستطالعية
تـ اختيار عينة استطبلعية مككنة مف عدد ( )30مف معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

بمديرية غرب غزة ،كذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ كثبات أداة الدراسة.
 .2عينة الدراسة الفعمية:

تـ حساب حجـ العينة بكاسطة المعادلة التالية:
2

 Z 
n

 2m 

كتـ تصحيح حجـ العينة بكاسطة المعادلة التالية:
nN
n
N  n 1
حيث:
 :Nحجـ مجتمع الدراسة.

(مثبل.)0.05 :
 :mالخطأ اليامشي ،كيعبر عنو بالعبلمة العشرية ن

(مثبل Z=1.96 :لمستكل داللة .)0.05
 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ ن
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فكاف حجـ عينة الدراسة ( )268معممان كمعممةن ،حيػث تػـ تكزيػع االسػتبانات عمػييـ ،كتػـ اسػترداد ()256

استبانة ،مثمت عينة الدراسة.

كيتكزع أفراد عينة الدراسة حسب الجدكؿ التالي:

الجدكؿ التالي يكضح إحصائية معممي المدارس الثانكية بمديرية التربية كالتعميـ غرب غزة العاـ

الدراسي2018-2017:ـ.
جدول رقم (:)7

م

الجنس

عدد المدارس

عدد المعممين

النسبة المئوية

1

الذككر

14

444

% 50.52

2

اإلناث

13

435

% 49.48

27

879

% 100

المجمكع

(إحصائية عدد املدارس واملعلمين -وزارة التربية والتعليم العالي)2112-2112:

ابعا :أدوات الدراسة
رً
استخدـ الباحث االستبانة كىي مف إعداده ،كالتي تـ تطكيرىا باالستعانة بالمقاييس المستخدمة في
الدراسات السابقة ،كتـ اختيار االستبانة ألنيا أقؿ تكاليؼ كأقؿ جيد كأقؿ كقت ،كتتككف االستبانة مف
ثبلث محاكر ىي:

 -1المحكر األكؿ :كيتمثؿ في الخصائص الديمغرافية التي تحدد المعالـ الشخصية كالكظيفية لعينة الدراسة
كىي(:الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخدمة).

 -2المحكر الثاني :كيتمثؿ في قياس درجة القيادة اإلبداعية.

 -3المحكر الثالث :كيتمثؿ في تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ
بمحافظات غزة.
جدول رقم ()1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
م الجنس العدد

النسبة المئوية %

1

ذكر

142

55.5

2

أنثى

114

44.5

المجموع

256

%100
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جدول رقم ()2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
م

العمر

العدد

النسبة المئوية %

1

 30سنة فأقؿ

17

6.6

 2مف  40-31سنة 140

54.7

72

28.1

27

10.5

256

%100

 3مف  50-41سنة
4

 51سنة فأكثر
المجموع

جدول رقم ()3

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
م المؤىل العممي العدد

النسبة المئوية %

1

دكتكراة

2

0.8

2

ماجستير

51

19.9

3

بكالكريكس

196

76.6

4

دبمكـ

7

2.7

256

%100

المجموع

جدول رقم ()4

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
م عدد سنوات الخدمة

العدد النسبة المئوية %

1

 5سنكات فأقؿ

11

4.3

2

مف  10-6سنكات

69

27.0

3

مف  15-11سنة

112

43.8

4

 16سنة فأكثر

64

25.0

256

%100

المجموع

خامسا :أداة الدراسة
ً

خصيص ػا ،لمتعػػرؼ عمػػى دكر القيػػادة اإلبداعيػػة فػػي
تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة ،كالتػػي تػػـ تصػػميميا
ن
تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.
مكونات الستبانة:

كتتككف االستبانة مف:
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 .1البيانــات الشخصــية :كتشػػتمؿ عمػػى البيانػػات الشخصػػية التاليػػة( :الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،عػػدد
سنكات الخدمة).

 .2محاور القيادة الستراتيجية ,كىي مككنة مف:
 محكر األصالة ،كيشتمؿ عمى ( )10فقرات. -محكر الطبلقة ،كيشتمؿ عمى ( )9فقرات.

 محكر المركنة ،كيشتمؿ عمى ( )10فقرات. -محكر الحساسية لممشكبلت ،كيشتمؿ عمى ( )9فقرات.

 .3محاور تعزيز الدافعية ,كىي مككنة مف:

 محكر التحفيز ،كيشتمؿ عمى ( )10فقرات. -محكر اإلثارة ،كيشتمؿ عمى ( )10فقرات.

 -محكر رفع الركح المعنكية ،كيشتمؿ عمى ( )10فقرات.

مقياس التدريج:

كتػػـ اعتمػػاد اسػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حسػػب مقيػػاس مػػف ( ،)5-1حيػػث ( )1تمثػػؿ أدنػػى درجػػة مكافقػػة،

ك( )5تمثؿ أعمى درجة مكافقة.

كتـ تقييـ درجات المكافقة بحسب مقياس التدريج المبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()5

مقياس درجات الموافقة
درجة
الموافقة

المتوسط الحسابي
من

إلى

الوزن النسبي
من

إلى

جدا  1.00أقؿ مف  20.00 1.81أقؿ مف 36.11
قميمة ً
 1.80أقؿ مف  36.00 2.61أقؿ مف 52.11
قميمة
متوسطة

 2.60أقؿ مف  52.00 3.41أقؿ مف 68.11

كبيرة

 3.40أقؿ مف  68.00 4.21أقؿ مف 84.11

جدا 4.20
كبيرة ً

5.00

84.00

100.00

سا :صدق أداة الدراسة (الستبانة)
ساد ً

كنعني بصدؽ أداة الدراسة ،أف األداة تقيس ما كضعت لقياسو ،كقػد تػـ التأكػد مػف صػدؽ االسػتبانة مػف خػبلؿ

التالي:

 .1الصدق من وجية نظر المحكمين (صدق المحتوى /الصدق الظاىري):
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تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى عػػدد ( )10مػػف المحكمػػيف مػػف أصػػحاب الخبػرة كاالختصػػاص ،مػػف أجػػؿ التأكػػد مػػف

سبلمة الصػياغة المغكيػة لبلسػتبانة ،ككضػكح تعميمػات االسػتبانة ،كانتمػاء المحػاكر لبلسػتبانة ككػؿ ،كانتمػاء الفقػرات
لمحاكر االسػتبانة ،كمػدل صػبلحية االسػتبانة لقيػاس األىػداؼ المرتبطػة بيػذه الد ارسػة ،كبػذلؾ تػـ التأكػد مػف صػدؽ

االستبانة مف كجية نظر المحكميف.

 .2صدق التساق الداخمي (الصدق البنائي):
تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمحاكر كفقرات االستبانة ،بعد تطبيقيا عمى عينة استطبلعية قكاميا ()30

مػػف مجتمػػع الد ارسػػة ،كمػػف خػػبلؿ إيجػػاد معػػامبلت االرتبػػاط لمحػػاكر كفقػرات االسػػتبانة ،كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي الجػػداكؿ

التالية:

جدول رقم ()6

صدق التساق الداخمي لمحاور الستبانة
معامل

قيمة

مستوى

م

المحور

1

األصالة

0.716

2

الطبلقة

0.887

0.000

3

المركنة

0.637

0.000

0.05

4

الحساسية لممشكبلت

0.817

0.000

0.05

0.000 0.901

0.05

1

التحفيز

0.743

0.000

0.05

2

اإلثارة

0.730

0.000

0.05

3

رفع الركح المعنكية

0.629

0.000

0.05

0.000 0.876

0.05

القيادة اإلبداعية

تعزيز الدافعية

الرتباط

""Sig

الدللة

0.000

0.05
0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية ( )29كمستكل داللة (.)0.349( = )0.05

إحصائيا ،كتفي بأغراض الدراسة.
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميع المحاكر تتمتع بمعامبلت صدؽ دالة
ن
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جدول رقم ()7

صدق التساق الداخمي لفقرات محاور القيادة اإلبداعية
رقم

الفقرة

مستوى

معامل

الدللة

الرتباط

معامل

رقم

الفقرة

فقرات المحور األول

مستوى

الرتباط

رقم

الدللة

معامل

الفقرة

فقرات المحور الثاني

مستوى
الدللة

الرتباط

معامل

رقم

الفقرة

فقرات المحور الثالث

الرتباط

مستوى
الدللة

فقرات المحور الرابع

1

0.847

0.05

1

0.706

0.05

1

0.623

0.05

1

0.845

0.05

2

0.686

0.05

2

0.830

0.05

2

0.849

0.05

2

0.756

0.05

3

0.770

0.05

3

0.637

0.05

3

0.623

0.05

3

0.867

0.05

4

0.871

0.05

4

0.911

0.05

4

0.902

0.05

4

0.844

0.05

5

0.933

0.05

5

0.852

0.05

5

0.907

0.05

5

0.822

0.05

6

0.843

0.05

6

0.968

0.05

6

0.860

0.05

6

0.743

0.05

7

0.855

0.05

7

0.789

0.05

7

0.923

0.05

7

0.851

0.05

8

0.730

0.05

8

0.687

0.05

8

0.865

0.05

8

0.956

0.05

9

0.956

0.05

9

0.796

0.05

9

0.667

0.05

9

0.794

0.05

10

0.895

0.05

10

0.929

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية ( )29كمستكل داللة (.)0.349( = )0.05

إحصائيا ،كتفي بأغراض الدراسة
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات تتمتع بمعامبلت صدؽ دالة
ن
جدول رقم ()8
صدق التساق الداخمي لفقرات محاور تعزيز الدافعية

رقم

الفقرة

معامل

الرتباط

مستوى
الدللة

رقم

الفقرة

فقرات المحور األول

معامل

الرتباط

مستوى
الدللة

رقم

الفقرة

فقرات المحور الثاني

معامل

الرتباط

مستوى
الدللة

فقرات المحور الثالث

1

0.827

0.05

1

0.704

0.05

1

0.637

0.05

2

0.645

0.05

2

0.816

0.05

2

0.717

0.05

3

0.687

0.05

3

0.869

0.05

3

0.758

0.05

4

0.807

0.05

4

0.597

0.05

4

0.591

0.05

5

0.894

0.05

5

0.627

0.05

5

0.764

0.05

6

0.778

0.05

6

0.782

0.05

6

0.791

0.05

7

0.871

0.05

7

0.787

0.05

7

0.608

0.05

8

0.800

0.05

8

0.682

0.05

8

0.709

0.05

9

0.723

0.05

9

0.855

0.05

9

0.668

0.05

10

0.980

0.05

10

0.680

0.05

10

0.773

0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية ( )29كمستكل داللة (.)0.349( = )0.05
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إحصائيا ،كتفي بأغراض الدراسة.
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات تتمتع بمعامبلت صدؽ دالة
ن

بعا :ثبات أداة الدراسة (الستبانة)
سا ً

كنعنػػي بثبػػات أداة الد ارسػػة ،أف األداة تعطػػي نفػػس النتػػائج تقر نيب ػا لػػك طبقػػت م ػرة أخػػرل عمػػى نفػػس المجمكعػػة مػػف
األفراد ،أم أف النتائج ال تتغير ،كقد تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ التالي:
 .1الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ لمحاكر االستبانة،

كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:

جدول رقم ()9

معامالت الرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور الستبانة
م

المحور

معامل الرتباط

1

األصالة

0.695

2

الطبلقة

0.858

3

المركنة

0.832

4

الحساسية لممشكبلت

0.866

القيادة اإلبداعية

0.942

1

التحفيز

0.865

2

اإلثارة

0.929

3

رفع الركح المعنكية

0.893

تعزيز الدافعية

0.934

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامبلت االرتبػػاط باسػػتخداـ معادلػػة ألفػػا كركنبػػاخ لمحػػاكر االسػػتبانة ىػػي معػػامبلت
ثبات دالة إحصائيان ،كتفي بأغراض الدراسة.
 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بطريقة التجزئػة النصػفية لمحػاكر االسػتبانة ،كمػا
ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ()10

معامالت الرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور الستبانة
م

المحور

معامل الرتباط
قبل التعديل بعد التعديل

1

األصالة

0.691

0.817

2

الطبلقة

0.741

0.851

3

المركنة

0.816

0.899

4

الحساسية لممشكبلت

0.698

0.822

القيادة اإلبداعية

0.829

0.907

1

التحفيز

0.932

0.965

2

اإلثارة

0.815

0.898

3

رفع الركح المعنكية

0.879

0.936

تعزيز الدافعية

0.959

0.979

ػائيا ،كتف ػػي
يتب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف مع ػػامبلت االرتب ػػاط لمح ػػاكر االس ػػتبانة ى ػػي مع ػػامبلت ثب ػػات دال ػػة إحص ػ ن
بأغراض الدراسة.

ثام ًنا :خطوات إجراء الدراسة
تـ إتباع الخطكات التالية:

 .1اإلطبلع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة ،كتمخيصيا كالتعميؽ عمييا.

 .2اإلطبلع عمى األدب النظرم السابؽ في مجاؿ الدراسة ،كبناء اإلطار النظرم لمدراسة.
 .3بناء أداة الدراسة (االستبانة) ،كالتحقؽ مف صدؽ كثبات االستبانة.
 .4اختيار مجتمع كعينة الدراسة.

 .5تكزيع أداة الدراسة (االستبانة) عمى عينة الدراسة كجمعيا.
 .6تحميؿ البيانات ،كعرضيا في جداكؿ ،كالتعقيب عمييا.

 .7تفسير النتائج كمناقشتيا ،كصياغة التكصيات كالدراسات المقترحة.

تاسعا :مصادر البيانات
ً

تنقسـ مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نكعيف ،كىما:

 .1البيانات الرئيسة :كتتمثػؿ فػي أداة الد ارسػة (االسػتبانة) ،كذلػؾ لمتعػرؼ عمػى دكر الرشػاقة االسػتراتيجية فػي
تنمية المكارد البشرية في المؤسسات األىمية الفمسطينية.

 .2البيانــات الثانويــة :كتتمثػػؿ فػػي الد ارسػػات كاألدبيػػات السػػابقة ،كمػػا تحكيػػو المكتبػػات مػػف د ارسػػات كأبحػػاث
ككتب كمراجع في مجاؿ الدراسة.
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عشر :اختبار توزيع البيانات
ًا

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ككلمجػػكركؼ  -سػػمرنكؼ

) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبػػار إذا كانػػت

البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()11

اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور الستبانة
م

قيمة ""Sig.

المحور
محاور القيادة اإلبداعية

1

األصالة

0.076

2

الطبلقة

0.128

3

المركنة

0.200

4

الحساسية لممشكبلت

0.094

محاور تعزيز الدافعية
1

التحفيز

0.106

2

اإلثارة

0.183

3

رفع الركح المعنكية

0.088

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة " "Sig.لجميػػع محػػاكر االسػػتبانة أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ( ،)0.05كىػػذا يػػدؿ

عمى أف جميع محاكر االستبانة تتبع التكزيع الطبيعي ،كلذلؾ تـ استخداـ االختبا ارت المعممية.

حادي عشر :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ استخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية (( )SPSSمعامؿ ارتباط بيرسكف،

معادلة ألفا كركنباخ ،طريقة التجزئة النصفية ،اختبار ككلمجكركؼ  -سػمرنكؼ ،اختبػار  Tلمعينػة الكاحػدة ،اختبػار

 ،T-Testاختبػػار  ،One-Way ANOVAتحميػػؿ االنحػػدار الخطػػي) فػػي إجػراء التحمػػيبلت اإلحصػػائية البلزمػػة
لمدراسة ،كىي عمى النحك التالي:

 .1معامـل ارتبـاط بيرسـون ( :)Pearson Correlation Coefficientلقيػاس صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي،
ككذلؾ تحديد طبيعة العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة.

 .2معادلة ألفا كرونباخ ) :(Cronbach's Alphaلقياس ثبات االستبانة.

 .3طريقة التجزئة النصفية ) :(Split-Half Methodلقياس ثبات االستبانة.

 .4اختبــار كولمجــوروف – ســمرنوف ( :)Kolmogorov-Smirnov Testالختبػػار إذا كانػػت البيانػػات
تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.
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 .5اختبار  Tلمعينة الواحـدة :لمعرفػة مػدل ارتفػاع أك انخفػاض اسػتجابات عينػة الد ارسػة عمػى فقػرات كمحػاكر
االستبانة ،كلمتعرؼ إلى مدل انحراؼ االستجابات لكؿ فقرة مف الفقرات عف كسػطيا الحسػابي ،إلػى جانػب

المحاكر الرئيسة ،كلمتعرؼ عمى قيمة " ،"Tكقيمة "."Sig.

 .6اختبار  Tلعينتين مستقمتين ( :)T-Testلمتحقؽ مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تقػدير
أفراد عينة الدراسة لمتغير( :الجنس).

 .7اختبار تحميل التباين األحـادي ( :)One Way ANOVAلمتحقػؽ مػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغيرات( :العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخدمة).

 .8تحميــل النحــدار الخطــي :لبيػػاف أثػػر المتغي ػرات المسػػتقمة عمػػى المتغيػػر التػػابع ،كتحديػػد معادلػػة االنحػػدار
الخطي.

99

انفصم اخلايص

اىرسيُو واىْقاع
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المقدمة:

فيما يمي عرض لمنتائج التي تـ الحصكؿ عمييا باستخداـ أدكات الدراسة كالمعالجات اإلحصائية كفقنا
ألسئمة الدراسة كفرضياتيا ،كسيتـ عرض النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة ،ثـ عرض النتائج الخاصة بفرضيات

الدراسة  ،حيث تـ االعتماد في تصنيؼ األبعاد حسب المعيار التالي:
جدول رقم ()20

مقياس درجات الموافقة
المتوسط الحسابي

درجة

الموافقة

من

إلى

الوزن النسبي
من

إلى

جدا  1.00أقؿ مف  20.00 1.81أقؿ مف 36.11
قميمة ً
قميمة

 1.80أقؿ مف  36.00 2.61أقؿ مف 52.11

متوسطة

 2.60أقؿ مف  52.00 3.41أقؿ مف 68.11

كبيرة

 3.40أقؿ مف  68.00 4.21أقؿ مف 84.11

جدا 4.20
كبيرة ً

5.00

84.00

100.00

أول :تحميل البيانات ومناقشتيا
ً
 -1النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
ينص السؤال األول عمى :ما واقع القيادة اإلبداعية لدى معممي المدارس الثانوية في وزارة التربية
والتعميم العالي بمحافظات غزة؟

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ البيانات باستخداـ التكرار كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم
كالكزف النسبي كما ىك مبيف في الجداكؿ التالية:

لمتعرؼ عمى كاقع القيادة اإلبداعية لدل المعمميف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،تـ حساب المتكسطات
كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لدرجات استبانة القيادة اإلبداعية كأبعادىا ،كالنتائج مكضحة مف

خبلؿ الجدكؿ التالي (:)21
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جدول رقم (:)21

تحميل محاور القيادة اإلبداعية
م

المحور

المتوسط

الحسابي

النحراف
المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

1

األصالة

3.712

0.579

19.673

0.000

74.242

3

كبيرة

2

الطبلقة

3.731

0.516

22.682

0.000

74.618

1

كبيرة

3

المركنة

3.724

0.590

19.638

0.000

74.477

2

كبيرة

4

الحساسية لممشكبلت

3.529

0.667

12.687

0.000

70.582

4

كبيرة

القيادة اإلبداعية

3.676

0.526

20.567

0.000

73.526

كبيرة

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ ( )21أف الكزف النسبي لمدرجة الكمية الستبانة القيادة اإلبداعية لدل

معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة جاء بمتكسط حسابي ()3.676

كزف نسبي بمغ ( ) %73.526كىك بدرجة (كبيرة) .

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ( )21أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات استبانة القيادة اإلبداعية

يساكم( ،)3.676كبذلؾ فإف الكزف النسبي( ،) 73.5كقيمة االختبار تساكم( ،)20.567كالقيمة

االحتمالية ( ،)Sigتساكم ( ،)0.00كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى فقرات استبانة القيادة
اإلبداعية بشكؿ عاـ.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف مدير المدرسة يتـ اختياره بعناية كفقان لمفاىيـ كمبادئ القيادة اإلدارية

مساعدا فترة طكيمة
مدير
الحديثة ،كما أف مدير المدرسة يتمقى تدر نيبا عمى القيادة اإلبداعية عندما كاف نا
ن
مف الزمف تعرؼ خبلليا عمى متطمبات القيادة االبداعية.

كما تجرم لممديرم تدريبات عمى إتقاف الميارات القيادية كتنمية القدرات اإلبداعية في جكانبيا المختمفة،

كتمثؿ المدرسة بيئة فعالة تتيح لو إطبلؽ قدراتو اإلبداعية مف خبلؿ التفاعؿ مع عقمية عممية مبدعة كىي

ميما في رفع المستكل اإلبداعي لمدير المدرسة مف
عقمية المعمـ المبدع ،كتسيـ ك ازرة التربية كالتعميـ نا
دكر ن
خبلؿ تكفير جميع الكسائؿ كاإلمكانيات المادية كالمعنكية التي تزيد مف قدرة المدير عمى اإلبداع ،كما

تقدـ لو المساعدة عمى حؿ المشكبلت المدرسية التي تعترضو ،كالقيادة اإلبداعية في المدرسة تأخذ ق اررتيا

بشكؿ شكرم يرفع مف مستكل رفع الكفايات القيادية لدل مدير المدرسة.

كقد تبيف مف الجدكؿ ( )21أف يبعد الطبلقة حصؿ عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي( )74.6كقيمة
االختبار تساكم( )22.6كىذا يعنى أف ىناؾ قدرة عالية مف السرعة كالسيكلة في تكليد عدد كبير مف
األفكار كالبدائؿ كالجمؿ كالعبارات ذات المعاني المختمفة .

كثير مف مدريرم
أف يظير لممعمميف بمظير حسف ،كألف نا
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف مدير المدرسة يريد ٍ
المدارس الثانكية يتميزكف بالمقدرة عمى التغيير ،كيستطيعكف التحدث بتكسع ،كثقة كبيرة ،كليـ خبرة
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بالعمؿ ،كذلؾ ألخذىـ العديد مف الدكرات المقدمة مف ك ازرة التربية كالتعميـ ،كىي قدرة ضركرية لنجاحو

كمدير مدرسة تكفر لو فرص التكاصؿ الناجح مع أعضاء الييئة التدريسية ،كالقدرة عمى اإلقناع في
التأثير كالتكاصؿ لدل العممية اإلدارية.

كيتضح أف مجاؿ الحساسية لممشكبلت قد حصؿ عمى المرتبة األخيرة بكزف نسبي( )70.582كذلؾ
بسبب قمة حجـ المشكبلت المتكقعة لذا يجب عمى مدير المدرسة الذم يتمتع بميارات عالية مف التفكير

أف ييدرس بشكؿ سميـ كمدركس.
اإلبداعي ،كحساسية عالية لممشكبلت ٍ
نكعا ما ،كمتكقعة مف مدير المدرسة ،كما خبرة
ويعزو الباحث ذلؾ المشكبلت في المجاؿ المدرسي قميمة ن

المدير تمكنو مف خبلؿ عممو معالجة العديد مف المشكبلت كعدـ ظيكرىا بشكؿ مشكمة تعيؽ العمؿ ،كما
تسيـ ك ازرة التربية كالتعميـ بإطبلعو عمى المشكبلت المتكقعة ،ككضع الحمكؿ ليا لذا جاء ىذا البعد في

الترتيب األخير ،كىذا ما تؤكده دراسة (كعناف ،)2014،كاإلدارة العميا تييئ الظركؼ لكي ال تحدث
مشكبلت في النظاـ التعميمي.

كتتفؽ ىذه الدراسة إلى حد ما مع كؿ مف دراسة (كنعاف ، )2014،كدراسة( سممي ، )2013،كدراسة(أبك
ىيف ،)2010،كقد أظيرت ىذه الدراسات كجكد مستكل و
عاؿ مف اإلبداع اإلدارم لممديريف كأنيـ يتمتعكف
بميارات عالية في القدرة عمى حؿ المشكبلت المدرسية.

ثانيا :تحميل فق ارت استبانة (القيادة اإلبداعية)
ً
تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية( )Sigكالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات كؿ
مجاؿ مف مجاالت استبانة القيادة اإلبداعية ،كفيما يمي تكضيح ذلؾ:

 تحميل فقرات المجال األول ( األصالة):

تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة كاالحتمالية ( )Sigكالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات

المجاؿ األكؿ(األصالة) ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.

جدول رقم (:)22

تحميل فقرات محور األصالة
م
1
2
3
4

الفقرة
يبح ػ ػػث باس ػ ػػتمرار ع ػ ػػف األفك ػ ػػار الجدي ػ ػػدة
كاإلبداعية.

يحؿ المشكبلت بأساليب جديدة كمتنكعة.
يتمتػ ػ ػػع بميػ ػ ػػارة عاليػ ػ ػػة فػ ػ ػػي إدارة النقػ ػ ػػاش
كالحكار مع المعمميف.
يتجن ػػب األس ػػاليب الركتيني ػػة كالمألكف ػػة ف ػػي
حؿ المشكبلت.

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

3.840

0.704

19.083

0.000

76.797

2

كبيرة

3.801

0.754

17.000

0.000

76.016

3

كبيرة

3.852

0.827

16.477

0.000

77.031

1

كبيرة

3.609

0.910

10.720

0.000

72.188

9

كبيرة
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الفقرة

م

يمتمؾ القػدرة عمػى إقنػاع اآلخػريف باألفكػار

5

الجديدة.
ينمػ ػػي األفك ػ ػػار الجدي ػ ػػدة كاإلبداعي ػ ػػة ل ػ ػػدل

6

العامميف معو.

ينج ػػز م ػػا يس ػػند إلي ػػو م ػػف أعم ػػاؿ بأس ػػمكب

7

مبتكر كمتجدد.
يتبػ ػ ػ ػػع إج ػ ػ ػ ػراءات غيػ ػ ػ ػػر مسػ ػ ػ ػػبكقة لحػ ػ ػ ػػؿ

8

المشكبلت.
يشػ ػػعر بأىميػ ػػة كانتػ ػػاج أفكػ ػػار جديػ ػػدة فػ ػػي

9

مجاالت العمؿ.

10

يككف شبكات اتصاؿ رسػمية كغيػر رسػمية
بيف العامميف.
المحور ككل

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

3.734

0.782

15.026

0.000

74.688

5

كبيرة

3.668

0.814

13.137

0.000

73.359

6

كبيرة

3.777

0.812

15.309

0.000

75.547

4

كبيرة

3.570

0.813

11.218

0.000

71.406

10

كبيرة

3.648

0.808

12.845

0.000

72.969

7

كبيرة

3.621

0.868

11.445

0.000

72.422

8

كبيرة

3.712

0.579

19.673

74.242 0.000

كبيرة

ويتضح أن محور األصالة حصؿ عمى المرتبة الثالثة بكزف نسبي ( )74.2بدرجة كبيرة في أبعاد القيادة اإلبداعية
كىذا يعنى أف مدير المدرسة لديو أسمكب يعتمد عمى إثارة ذىف المشتركيف ،كتكليد أفكار جديدة ،كتكفير حمكؿ

كثيرة بديمة ،كمناقشة ىذه الحمكؿ حتى يتمكف مف الكصكؿ إلى أفضؿ حؿ.

كقد تبيف مف الجدكؿ السػابؽ أف أعمػى فقػرة ىػي الفقػرة رقػـ ( ،)3كالتػي نصػت عمػى ":يتمتػع بميػارة عاليػة فػي إدارة

النقاش كالحكار مع المعمميف" حيث احتٌمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ( ،)77بدرجة كبيرة كبذلؾ احتمت أعمى
المراتب في ىذا المجاؿ.
ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى أف طبيعػػة عمػػؿ المػػدير تعتمػػد عمػػى الحػكار كالنقػػاش كتكليػػد األفكػػار الجديػػدة ،كىػػي مػػف

عكامؿ نجاحػو كمػدير فػإف لػـ يمتمػؾ المػدير ىػذه المقػدرة بدرجػة عاليػة لػف يتسػنى لػو إدارة المدرسػة ،كالحػكار إحػدل
القػػدرات العقميػػة الرائعػػة التػػي ت ػػكفر لممػػدير فرصػػة التكاصػػؿ كالتفاعػػؿ م ػػع أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية بنجػػاح ل ػػذلؾ

حصمت عمى المرتبة األكلى في عمؿ المدير ،كتعتبر القيادة عممية تأثير عمى اآلخريف لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

كالفق ػرة رقػػـ ( )8قػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة األخي ػرة بػػكزف نسػػبي ( )71.4كالتػػي نصػػت عمػػى ":يتبػػع إج ػراءات غيػػر

مسبكقة لحؿ المشكبلت".

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (السقا )2013،بميؿ مديرم المدارس لئلدارة الحكار كالتحميؿ ،كالتي تمكنيـ مف

التكصؿ إلى الق اررات السميمة.
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلجراءات المستخدمة كفيمة بحؿ المشكبلت لديو كقد تدرب عمييا كقد تكقع المشكبلت
نظر لخبرتو الطكيمة فػي مجػاؿ اإلدارة كالتػدريبات
كثير ألنيا متكقعة كتجد عنده الحمكؿ الجاىزة نا
لدل تتحدل تفكيره نا
التي يتمقاىا في التعامؿ مع المشكبلت الطارئة.

كتتف ػػؽ ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػع د ارس ػػة(أبك ى ػػيف ،)2010،أف م ػػديرم الم ػػدارس يتمتع ػػكف بدرج ػػة عالي ػػة م ػػف الحػ ػكار م ػػع

المعمميف كتختمؼ مع دراسة (أبك الخير ،سامي )2013فالمديركف يتبعكف اإلجراءات المسبكقة في حػؿ المشػكبلت
في المدرسة.

 تحميل فقرات المجال الثاني ( الطالقة)
تػػـ اسػػتخراج المتكسػػط الحسػػابي كالػػكزف النسػػبي كالقيمػػة االحتماليػػة ( )Sigكالترتيػػب لكػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات

المجاؿ الثاني(الطبلقة) ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدول رقم (:)23

تحميل فقرات محور الطالقة
م

الفقرة

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

1

يقت ػ ػػرح حمػ ػ ػكنال سػ ػ ػريعة لمكاجي ػ ػػة مش ػ ػػكبلت
العمؿ.

3.844

0.756

17.857

0.000

76.875

1

كبيرة

2

ظا إبداعية لمداللة عمى فكره.
يكظؼ ألفا ن

3.676

0.777

13.909

0.000

73.516

7

كبيرة

3.648

0.822

12.619

0.000

72.969

8

كبيرة

3.594

0.791

12.003

0.000

71.875

9

كبيرة

3.781

0.761

16.422

0.000

75.625

3

كبيرة

3.730

0.798

14.645

0.000

74.609

5

كبيرة

7

يتابع إنجازات العامميف كفريؽ عمؿ.

3.727

0.819

14.202

0.000

74.531

6

كبيرة

8

يعبر عف أفكاره بطبلقة.

3.773

0.799

15.485

0.000

75.469

4

كبيرة

9

ينفذ الحمكؿ التي تقدميا اإلدارة التعميمية.

3.805

0.742

17.362

0.000

76.094

2

كبيرة

المحور ككل

3.731

0.516

22.682

74.618 0.000

3
4
5
6

يطرح أفكا نار كثيرة كمتنكعة في فترة قصرة.

يضػ ػ ػػع بػ ػ ػػدائؿ كمقترحػ ػ ػػات متنكعػ ػ ػػة لحػ ػ ػػؿ
المشكبلت.
يتح ػ ػ ػ ػػدث باستفاض ػ ػ ػ ػػة ح ػ ػ ػ ػػكؿ المكاض ػ ػ ػ ػػيع
المتعمقة بالمدرسة.

يظي ػ ػػر سػ ػ ػػرعة بديي ػ ػػة فػ ػ ػػي التعام ػ ػػؿ مػ ػ ػػع
المكاقؼ المختمفة.

كبيرة

كيتضح أف محكر الطالقة حصمت عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي( )74.6بدرجة كبيرة في أبعاد القيادة اإلبداعية
كىػذا يعنػػى أف مػػدير المدرسػػة لديػػو قػػكة فػػي طبلقتػػو الفكريػة كالمفظيػػة كالتصػػكرية ،كالقػػدرة عمػػى التكصػػؿ إلػػى أفكػػار
ترتبط بفكرة ما كانتاج أكبر قى ٌدر ممكف مف األلفاظ ذات المعنى الكاحد في الكصكؿ إلى األىداؼ المطمكبة.
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كقػػد تبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ( )23أف أعمػػى فق ػرة ىػػي الفق ػرة رقػػـ( ،)1كالتػػي نصػػت عمػػى " :يقتػػرح حمػػكنال س ػريعة
لمكاجية مشكبلت العمؿ" حيػث احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي قػدره ( ،)76.875بدرجػة كبيػرة ،كبػذلؾ احتمػت

ىذه الفقرة أعمى المراتب في ىذا المجاؿ.

ويعزو الباحـث ذلػؾ إلػى أف مػدير المدرسػة يعمػـ مسػبقنا طبيعػة المشػكبلت التػي تقػع فػي مجػاؿ إداريػة ،لػذلؾ يسػيؿ
عممية اقتراح الحمكؿ الفكرية ليذه المشكبلت ،كما أف التدريب المتكاصؿ لمدير المدرسة يجعمو عمػى د اريػة بػالحمكؿ
السريعة كاإليجابية كالمنطقية التي تقدميا الك ازرة.
كما يتضػح مػف خػبلؿ الجػدكؿ السػابؽ أف الفقػرة رقػـ( )4كالتػي نصػت عمػى" يضػع بػدائؿ ك مقترحػات متنكعػة لحػؿ
المشكبلت" ،قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره ( )71.875بدرجة كبيػرة ،كبالتػالي احتمػت ىػذه الفقػرة أدنػى
مراتب ىذا المجاؿ.

ويعزو الباحث ذلؾ ألف المشكبلت التعميمية ليا حمكؿ محددة كفؽ نظػاـ معػيف ال تحتػاج إلػى كضػع بػدائؿ متعػددة
كمتنكعة ،كىي معمكمة لدل مدير المدرسة مسبقنا ،لذا جاءت ىذه الفقرة في الترتيب األخير.
كتتفؽ النتائج مع دراسة (أبػك ىػيف )2010،التػي تؤكػد أف ذلػؾ يحتػاج لسػرعة بدييػة ،كىػذه األمػكر تتعمػؽ بالػذكاء
كالقدرات اإلبداعية.

كتختمؼ مع نتائج دراسة ( الجمؿ )2013،التي تؤكد بأف المديريف لدييـ قدرة عمى تقديـ أكثر مف فكرة بفترة زمنية

قصرة.

 تحميل فقرات المجال الثالث " المرونة"
تػػـ اسػػتخراج المتكسػػط الحسػػابي كالػػكزف النسػػبي كالقيمػػة االحتماليػػة ( )Sigكالترتيػػب لكػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات

المجاؿ الثاني(المركنة) ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدول رقم (:)24

تحميل فقرات محور المرونة
م
1
2
3
4

الفقرة
يتعػ ػ ػػاطى مػ ػ ػػع األفكػ ػ ػػار الجديػ ػ ػػدة لتطػ ػ ػػكير
العمؿ بسيكلة كيسر.
يتقبؿ كيطرح األفكار كالمقترحات حتػى إذا
كانت مخالفة لو في العمؿ.
يتػ ػ ػ ػػيح لآلخ ػ ػ ػ ػريف فرصػ ػ ػ ػػة إلبػ ػ ػ ػػداء رأييػ ػ ػ ػػـ
لبلستفادة منيـ.
يتكيؼ مع المكاقؼ المختمفة في العمؿ.

المتوسط النحراف

قيمة

قيمة

الوزن

الحسابي المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

3.852

0.747

18.235

0.000

77.031

1

كبيرة

3.629

0.867

11.604

0.000

72.578

9

كبيرة

3.699

0.885

12.638

0.000

73.984

7

كبيرة

3.797

0.760

16.768

0.000

75.938

2

كبيرة
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م
5
6
7
8
9
10

الفقرة
يرل األشياء مف زكايا نظر مختمفة.
يتعػػاكف مػػع المشػػرؼ لكضػػع اسػػتراتيجيات
مبتكرة لتحقيؽ األىداؼ التربكية.
يحاكر المعمميف كيناقشيـ فػي العمػؿ ليزيػد

مف دكرىـ اإلبداعي.

يم ػػنح المعمم ػػيف بع ػػض الص ػػبلحيات التػ ػي
تسيؿ العمؿ.
ييعػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػرامج خاصػ ػ ػ ػػة إلعػ ػ ػ ػػداد معممػ ػ ػ ػػيف

مبدعيف.

يتعامػ ػػؿ بمركنػ ػػة مػ ػػع المعممػ ػػيف كالطػ ػػبلب
لتنمية قدراتيـ اإلبداعية.

المحور ككل

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

3.707

0.759

14.898

0.000

74.141

6

كبيرة

3.766

0.792

15.468

0.000

75.313

4

كبيرة

3.785

0.819

15.333

0.000

75.703

3

كبيرة

3.684

0.853

12.828

0.000

73.672

8

كبيرة

3.602

0.919

10.473

0.000

72.031

10

كبيرة

3.719

0.787

14.621

0.000

74.375

5

كبيرة

3.724

0.590

19.638

74.477 0.000

كبيرة

كيتضح أف محكر المرونة حصؿ عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي( )74.4بدرجػة كبيػرة فػي أبعػاد القيػادة اإلبداعيػة
كىػػذا يعنػػى أف مػػدير المدرسػػة لديػػو مركنػػة عاليػػة فػػي التعامػػؿ مػػع المعممػػيف داخػػؿ كخػػارج المدرسػػة ،كالنظػػر إلػػى
المشكبلت مف عدة زكايا إلنتاج أكبر عدد مف األفكار المختمفة كالمتميزة لمكصكؿ إلػى الجديػد ،كىػذا يسػاعده عمػى
سير العممية التعميمية بطريقة غير مسبكقة ك تحقيؽ األىداؼ المرجكة.

لذلؾ تعتبر المركنة عكس الجمكد الذىني الذم يعنى تبني أنماط ذىنية محددة سػمفنا كغيػر قابمػة لمتغييػر حسػب مػا
تستدعي الحاجة ،كىذا األمر يعرقؿ سير العممية التعميمية.
كقد ٌتبيف مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )24أف أعمػى فقػرة ىػي الفقػرة رقػـ( )1كالتػي نصػت عمػى " يتعػاطى مػع األفكػار
ػث احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره ( )77.031بدرجػػة كبي ػرة،
الجديػػدة لتطػػكير العمػػؿ بسػػيكلة كيسػػر" ،حيػ ي
كبذلؾ احتمت ىذه الفقرة أعمى المراتب في ىذا المجاؿ.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف األفكار الجديدة تتيح لػو فرصػة تطػكير أداء المؤسسػة كالعػامميف فييػا ،لػذا فيػك حػريص
عمى التعاطي مع األفكار الجديدة بإيجابية ،كما أنيا مظير تقدمي في عمؿ المدير ،كنكع مف العصرية في اإلدارة

الحديثة.

كتتفؽ نتائج الدراسة مع د ارسػة (سػممي ،)2013،كد ارسػة (رشػيدم )2013،كد ارسػة (أبػك ىػيف )2010،التػي تؤكػد

أف األفكار الجديدة تساعد المدير في التكصؿ إلى اليدؼ المطمكب.
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ككمػا يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػابؽ أف الفقػرة رقػػـ ( )9كالتػػي نصػػت عمػى " ييعػػد بػرامج خاصػػة إلعػداد معممػػيف
مبػدعيف" ،قػد احتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره( ،)72.672بدرجػة عاليػة ،كبالتػالي احتمػت ىػذه الفقػرة أدنػى
مراتب ىذا المجاؿ.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ أف الب ػرامج الخاصػػة بتطػػكير العػػامميف ليسػػت مػػف ميامػػو كطبيعػػة عممػػو ،كانمػػا كظيفػػة جيػػاز

التربيػػة كالتعمػػيـ الػػذم ييكػػكف قكاعػػد ليػػا مسػػبقنا ،كمػػا أف عمميػػة اإلعػػداد ىػػي كظيفػػة م اركػػز كمؤسسػػات اإلعػػداد قبػػؿ
الخدمة كأثناء الخدمة.
 تحميل فقرات المجال الرابع " الحساسية لممشكالت"

تٌػـ اسػػتخراج المتكسػػط الحسػػابي كالػػكزف النسػػبي كالقيمػػة االحتماليػػة ( )Sigكالترتيػػب لكػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات
المجاؿ الثاني(الحساسية لممشكبلت) ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول رقم (:)25

تحميل فقرات محور الحساسية لممشكالت
الفقرة

م

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

1

يتكقع مشكبلت العمؿ قبؿ حدكثيا.

3.547

0.936

9.348

0.000

70.938

6

كبيرة

2

مبكر المشكبلت التػي يعػاني منيػا
يكتشؼ نا
العاممكف.

3.465

0.876

8.490

0.000

69.297

8

كبيرة

3.566

0.851

10.643

0.000

71.328

3

كبيرة

3.383

0.909

6.742

0.000

67.656

9

كبيرة

3.484

0.816

9.494

0.000

69.688

7

كبيرة

3.563

0.828

10.864

0.000

71.250

4

كبيرة

3.551

0.857

10.281

0.000

71.016

5

كبيرة

3.602

0.902

10.674

0.000

72.031

1

كبيرة

3.602

0.880

10.941

0.000

72.031

1

كبيرة

3.529

0.667

12.687

70.582 0.000

3
4
5
6
7
8
9

يت ػػابع ك ػػؿ م ػػا ى ػػك جدي ػػد ف ػػي اإلدارة لح ػػؿ
مشكبلت المستقبؿ.
يقػ ػػكـ بعمػ ػػؿ بعػ ػػض الد ارسػ ػػات المسػ ػػتقبمية
لحؿ األزمات المتكقعة.
يرص ػػد الف ػػرص كالتيديػ ػػدات الم ػػؤثرة عم ػػى
العمؿ المدرسي.

يتع ػػرؼ عم ػػى أكج ػػو القص ػػكر أك الض ػػعؼ
فيما يقكـ بو مف أعماؿ.
يعالج أخطاء العامميف في جك أسرم.
يشػػجع العػػامميف لمتعبيػػر عػػف أنفسػػيـ كعػػف
مشكبلتيـ الخاصة.
يح ػ ػػرص عم ػ ػػى متابع ػ ػػة ش ػ ػػكاكم الع ػ ػػامميف
الخاصة بالعمؿ المدرسي.

المحور ككل

كبيرة

كيتضػػح أف محػػكر الحساســية لممشــكالت حصػػؿ عمػػى المرتبػػة الرابعػػة بػػكزف نسػػبي( )70.5بدرجػػة كبيػرة فػػي أبعػػاد
القيػػادة اإلبداعيػػة كىػػذا يعنػػى أف حساسػػية المشػػكبلت لػػدل مػػدير المدرسػػة قميمػػة ،كذلػػؾ بسػػبب انشػػغالو فػػي األبعػػاد
118

أف يرسـ خططنا طكيمة المدل إلصبلح مدرستو كلتأكيد عممو
األكثر أىمية لتكفير االستقرار في الكظيفة ،ليستطيع ٍ
بنفسو ،كتأكيد الشعكر باألمف كالطمأنينة ،كابعاد شبح الخكؼ مف نتائج المشكبلت.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى أف مػػدير المدرسػػة مػػف كاقػػع مسػػئكليتو عػػف المدرسػػة ،كالتػػي تعتبػػر المبنػػة األىػػـ فػػي البنػػاء
ػادر عمػػى إدارة مدرسػػتو بطريقػػة تضػػمف
أف يكػػكف قائػ نػدا قػ نا
الييكمػػي التربػػكم ،فػػإف ىػػذه المسػػؤكلية تفػػرض عمػػى المػػدير ٍ
تحقيؽ األىداؼ المنشكدة منيا ،باستثمار المكارد البشرية المتاحة مف المعمميف كغيػرىـ مػف العػامميف معػو ،كتعزيػز
العبلقػػات االجتماعيػػة بػػيف فريػػؽ العمػػؿ ،كالتػػي تػػؤدم بػػدكرىا لتحقيػػؽ االنسػػجاـ المطمػػكب لتأديػػة العمػػؿ عمػػى الكجػػو

المنشكد كتحقيؽ أىداؼ المدرسة التربكية ،كالبعد عف حساسية المشكبلت التي تعقيد سير العمؿ.

كقد تٌبيف مف الجدكؿ السابؽ رقـ( )25أعمى فقرة ىي الفقرة رقـ ( )8كالفقرة رقػـ ( )9كالتػي نصػت عمػى " يحػرص
عمى متابعة شكاكم العامميف الخاصة بالعمؿ المدرسي"  ،كالفقرة الثانية نصت عمى " يحرص عمى متابعػة شػكاكم

العامميف الخاصة بالعمؿ المدرسي" حيث احتمت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي قػدره ( )72.031ك( )72.031بػنفس
الدرجة كبيرة ،كبذلؾ احتمت ىذه الفقرتيف أعمى مرتبة في ىذا المجاؿ.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى أف مػػديرم المػػدارس يحرصػػكف بشػػكؿ كبيػػر كجيػػد عمػػى متابعػػة الشػػكاكم الخاصػػة بالعمػػؿ

داخػػؿ المدرسػػة ،كأف لػػدييـ الخب ػرة العاليػػة كاإلطػػبلع الجيػػد ،كتشػػجيع العػػامميف عػػف التعبيػػر عػػف أنفسػػيـ فػػي حػػؿ

ػدعا ال يكفػػي استشػػعاره بكجػػكد مشػػكمة مػػا ،كانمػػا يجػػب
المشػػكبلت التػػي تتعمػػؽ بمجػاؿ العمػػؿ ،فالقائػػد كػػي يكػػكف مبػ ن
عميػػو التحػػرؾ الفػػكرم كبشػػيء مػػف المخػػاطرة إليجػػاد حمػػكؿ لتمػػؾ المشػػكمة ،فالمخػػاطرة إذف عنصػػر يميػػـ جػ نػدا تػػابع
لمعنصر السابؽ كىك اإلحساس بالمشكمة ،كالمتابعة جزء أصيؿ مف عمؿ المدير.

كما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السػابؽ أف الفقػرة رقػـ ( )4التػي نصػت عمػى" يقػكـ بعمػؿ بعػض الد ارسػات المسػتقبمية
لحؿ األزمػات المتكقعػة " كقػد احتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره ( ،)67.656بدرجػة كبيػرة ،كبالتػالي احتمػت

ىذه الفقرة أدنى مرتبة ىذا المجاؿ.
الدرسػات التػي تسػاعدىـ عمػى
ػيبل لمناقشػة بعػض ا
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف مديرم المػدارس يخصصػكف كقتنػا قم ن
حؿ األزمات المتكقعة كغير المتكقعة في المدرسة.

ثانيا :نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا
ً
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

ما مستكل تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة؟

تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار(  )Tلمعينة الكاحدة ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدول رقم (:)26

تحميل محاور تعزيز الدافعية
م

المحور

المتوسط

الحسابي

النحراف
المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

1

التحفيز

3.767

0.640

19.186

0.000

75.344

1

كبيرة

2

اإلثارة

3.757

0.621

19.500

0.000

75.148

2

كبيرة

3

رفع الركح المعنكية

3.662

0.602

17.604

0.000

73.242

3

كبيرة

تعزيز الدافعية

3.729

0.578

20.191

0.000

74.578

كبيرة

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ ( )26أف الكزف النسبي لمدرجة الكمية الستبانة تعزيز الدافعية لدل معممي
المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة جاء بمتكسط حسابي ( )3.729كبكزف نسبي بمغ

( ) %74.5كىك بدرجة (كبيرة).

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ( )26أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات استبانة تعزيز الدافعية يساكم(،)3.729

كبذلؾ فإف الكزف النسبي( ،)74.5كقيمة االختبار تساكم( ،)20.191كالقيمة االحتمالية ( ،)Sigتساكم (،)0.00
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى فقرات استبانة تعزيز الدافعية بشكؿ عاـ.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الدافعية ليا دكر ميـ في مثابرة المعمـ عمى إنجاز عممو ،كىي المحرؾ األساسي
لسمككو ،كتؤدم إلى رفع الركح المعنكية لمعامميف كمضاعفة الطاقة اإلنتاجية كتشجيع ركح المبادأة كتنمية القدرة
عمى اإلبداع كاالبتكار ،كتحقيؽ التآلؼ كاالندماج بيف المعمميف ،كتفيـ القائد لمشاعر مرؤكسيو ،كمعرفة

المشكبلت التي تكاجو المعمميف عمى حميا ،كاشباع الحاجات األساسية كالنفسية ليـ ،كيعتبر العنصر البشرم أحد
مقكمات المؤسسة التي يجب الحفاظ عمييا كالسعي لتطكيرىا مف أجؿ الرقي بيا نحك األفضؿ كنحك األىداؼ

أف تعمؿ بكفاءة كفعالية بدكف االىتماـ بمكاردىا البشرية ،لذلؾ يجب بذؿ
المكضكعية ،كال تستطيع أم مؤسسة ٍ
المزيد مف الجيد كالماؿ كالكقت تجاه المعمميف ،كمنحيـ مزيدان مف الحكافز لتخريج جيؿ قادر عمى العمؿ في ظؿ
التطكرات المتبلحقة.

أيضا مف الجدكؿ السابؽ أف المجاؿ األكؿ (التحفيز) ،فقد حصؿ عمى المرتبة( ،)1حيث بمغ الكزف
كيتضح ن
النسبي ( )75.3أم بدرجة كبيرة.

المتاحة إلشباع الحاجات كالرغبات ،المادية
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف التحفيز مف الكسائؿ المادية كالمعنكية ي
كالمعنكية لممعمميف ،كعميو ،فإف اختيار المعمميف كذكم القدرات العالية في العمؿ ال يكفي ىك ٍح ىده لضماف
آخر يعتبر مف كاجبات المؤسسة ،أالى كىك إيجاد
اإلنجاز بالشكؿ المرغكب ،كانما يحتاج إلى عامؿ ى
َ
ُ
َ
َ
َْ ُ
الكافي لدييـ؛ حتى يمكف تحقيؽ ذلؾ اإلنجاز ،كقاؿ تعالى ﴿ ٌَ َْ َغ ٍِ َو َغ ِ ً
اِلا ٌ َِْ ذن ٍر أ ْو أنَث َوْ َٔ
ً
ََُ ْ َهُ َ ً
حيَاة َظ ّيِتَث ﴾ اِلحو (.)97
ـيِحيِيِّ
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الح ٍفز
ى
ْ
ُمؤٌ ٌَِ

كيتضح أف مجاؿ رفع الركح المعنكية قد حصؿ عمى المرتبة األخيرة فالمعمميف لدييـ دافعية كبيرة في تحقيؽ

األىداؼ المطمكبة كفؽ منظكمة عممية.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف رفع الركح المعنكية جاء بنسبة قميمة ،كذلؾ بسبب اىتماـ بعض المديريف بعممية
التخطيط ،كاعداد الخطة المدرسية ،كاعداد الفصكؿ الدراسة ،كتجييز جدكؿ الحصص لممعمميف ،كانتظاـ العممية

التعميمية.

كتتفؽ ىذه الدراسة إلى حد ما مع كؿ مف دراسة (العتيبي ، )2011،كدراسة ( الدلبحي ،)2009،كقد أظيرت ىػذه
الدراسات كجكد مستكل و
عاؿ مف الدافعية عند المعمميف.
ن
ثالثًا :تحميل فقرات استبانة " تعزيز الدافعية"

تـ استخراج المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة االحتمالية( ،)Sigكالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات كؿ

مجاؿ مف مجاالت استبانة تعزيز الدافعية ،كفيما يمي تكضيح ذلؾ:
 تحميل فقرات المجال األول ( التحفيز):

تٌـ استخراج المتكسط الحسابي ،كالكزف النسبي ،كالقيمة كاالحتمالية ( ،)Sigكالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات
المجاؿ األكؿ(التحفيز) ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول رقم (:)27

تحميل فقرات محور التحفيز
م

الفقرة

1

ؼ كاض ػ ػػحة كمح ػ ػػددة
يضػ ػػع الم ػ ػػدير أىػ ػػدان ن
لممعمميف.

2
3
4
5
6

يح ػ ػ ػػدد مس ػ ػ ػػتكيات األداء المطمكب ػ ػ ػػة لك ػ ػ ػػؿ
المعمميف.
يس ػ ػػتخدـ عب ػ ػػارات الم ػ ػػديح كالثن ػ ػػاء لزي ػ ػػادة
دافعية المعمميف.

يك ػ ػ ػ ػ ػػافئ المكى ػ ػ ػ ػ ػػكبيف كالمتميػ ػ ػ ػ ػ ػزيف مػ ػ ػ ػ ػ ػػف
المعمميف.
يعم ػ ػػؿ عم ػ ػػى ترقيػ ػ ػػة المعمم ػ ػػيف المبػ ػ ػػدعيف
كالمتميزيف.
يشػػجع المعممػػيف عمػػى العمػػؿ بػػركح الفريػػؽ
لتحقيؽ اإلنجاز.

المتوسط النحراف

قيمة

قيمة

الوزن

الحسابي المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

3.902

0.784

18.426

0.000

78.047

1

كبيرة

3.813

0.809

16.064

0.000

76.250

3

كبيرة

3.797

0.902

14.136

0.000

75.938

5

كبيرة

3.668

0.951

11.234

0.000

73.359

9

كبيرة

3.617

0.975

10.127

0.000

72.344

10

كبيرة

3.738

0.853

13.851

0.000

74.766

7

كبيرة
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م
7
8
9
10

الفقرة
يكج ػػو جي ػػكد المعمم ػػيف إل ػػى المكض ػػكعات
الميمة.
يق ػػدـ النص ػػح كاإلرش ػػاد لممعمم ػػيف لتحس ػػيف

أدائيـ.

ي ػػكفر بيئ ػػة تربكي ػػة ثري ػػة كداعم ػػة لتحس ػػيف
أداء المعمميف.
يتعامػ ػ ػ ػػؿ بعػ ػ ػ ػػدؿ كانصػ ػ ػ ػػاؼ مػ ػ ػ ػػع جمي ػ ػ ػ ػػع
المعمميف.
المحور ككل

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

3.789

0.794

15.908

0.000

75.781

6

كبيرة

3.801

0.814

15.746

0.000

76.016

4

كبيرة

3.723

0.852

13.564

0.000

74.453

8

كبيرة

3.824

0.824

16.007

0.000

76.484

2

كبيرة

3.767

0.640

19.186

75.344 0.000

كبيرة

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف عممية التحفيز ميمة لمعامميف في بذؿ مزيد مف الطاقة كالجيد ،كزيادة االنتاجية داخؿ
كحيكيػا فػي سػمكؾ األفػراد ،كمػف
ميمػا
المؤسسة التعميمية ،كيعتبػر التحفيػز مػف المػؤثرات األساسػية التػي تمعػب نا
ن
دكر ن
خبلليا يمكف خمؽ الرغبػة لػدييـ فػي األداء ،األمػر الػذم يمكػف معػو القػكؿ إف قػدرة المنظمػات عمػى تحقيػؽ أىػدافيا
تتكقػػؼ إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى نجػػاح المدرسػػة فػػي تػػكفير القػػدر الكػػافي مػػف الدافعيػػة لػػدل األف ػراد ،ككضػػع نظػػاـ فعػػاؿ

لمتحفيػػز الػػذم بػػدكره يػػدفع العػػامميف لئلنتػػاج ،كتحقيػػؽ العمػػؿ المطمػػكب ممػػا يػػؤدم إلػػى رفػػع الػػركح المعنكيػػة كزيػػادة
اإلنتاجية ،كتعتبر عممية التحفيز عممية نفسية ليا عبلقة بالركح ال بالجسد.

كقد تٌبيف مف الجػدكؿ السػابؽ أف أعمػى فقػرة ىػي الفقػرة رقػـ ( ،)1كالتػي نصػت عمػى ":يضػع المػدير أىػدافنا كاضػحة
كمحددة لممعمميف" حيث احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي قػدره ( ،)78بدرجػة كبيػرة كبػذلؾ احتمػت أعمػى الم ارتػب

في ىذا المجاؿ.

ويعزو الباحث ذلػؾ إلػى أف مػديرم المػدارس الثانكيػة لػدييـ خطػط كأىػداؼ كاضػحة كمحػددة لمعمػؿ كمسػتكل ع و
ػاؿ
ن
مػػف الدافعيػػة لئلنجػػاز ،كيعتبػػر م ػدير المدرسػػة قائػػد كربػػاف سػػفينة ،كيضػػطمع بميم ػات محػػددة ليػػا أىػػداؼ كخط ػكات

منسقة ،تسفر عنيا إنجازات قابمة لمقياس كالتقػكيـ سػبلحو العمػـ كالمعرفػة كالميػارة ميماتػو تنبػع مػف أسػس التربيػة ك

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف األىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمتربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،خطكاتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالتكازف كانسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياب الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدفؽ التربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكم
عبر قنكات العممية التعميمية .إنجازاتو تتصؼ بالبذؿ الذم ال ينقطع ،كالعطاء الذم ال ينضػب ،كالسػعي مػف أجػؿ

المحافظة عمى تكازف العمؿ التربكم.
كتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج د ارسػػة (الػػدلبحي )2009،بػػأف مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة لػػدييـ دافعيػػة نح ػك اإلنجػػاز،
كالتي تمكنيـ مف التكصؿ إلى الق اررات السميمة.
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كمػػا يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف الفق ػرة ( )5كالتػػي نصػػت عمػػى " يعمػػؿ عمػػى ترقيػػة المعممػػيف المبػػدعيف
كالمتميزيف" قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدرة ( )72.3بدرجة كبيرة كبالتالي احتمت ىذه الفقرة أدنى مراتب

ىذا المجاؿ.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى أف مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة يعممػػكف عمػػى ترقيػػة أداء المعممػػيف المبػػدعيف فػػي المػػدارس
جاءت بنسبة قميمة ،كذلؾ بسبب انشغاليـ في األنشطة التربكية ،كالدكرات التدريبية كتنفيذ الخطػة الد ارسػة المنيجيػة
كتنفيػػذ الميػػاـ اإلداريػػة لمعمػػؿ ،حيػػث حػػث اإلسػػبلـ عمػػى اإلخػػبلص فػػي العمػػؿ ،كاتقانػػو ،قػػاؿ تعػػالى( كمػػا أمػػركا إال

ليعبدكا اهلل مخمصيف لو الديف) "البينة ،"5،ككذلؾ حثنا النبي ( )عمى إتقاف العمؿ " :إف اهلل يحب مف العامؿ إذا

أف يعمؿ عمى ترقية المعمميف داخؿ المدرسػة،
أف يحسف" (شعب االيماف .)4932 :234/7،كمف الضركرم ٍ
عمؿ ٍ
أف تخصػص جميػع أفػراد المدرسػة،
مما يشجعيـ عمى العمػؿ ،ككسػبيـ أعمػى الػدرجات كالترقيػات اإلداريػة كالماليػةٍ ،

أف ييتمػكا بنظػاـ الترقيػات الحػديث
كمف يكجييـ كيرشدىـ كينظـ أعماليـ ،كأصػبح مػف الضػركرم عمػى المسػؤكليف ٍ
قائدا ينظـ كيكزع األعماؿ اإلداريػة ،كالفنيػة بػيف المدرسػيف ،كػؿ مػنيـ فػي مجػاؿ
أف يخصصكا لممدرسة ن
اإللكتركني ٍ
تخصصو.
درسػػة (أبػػك الجػػدياف )2008 ،فالمػػديركف يتبعػػكف
كتتفػػؽ ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة (شكشػػاف ،)2009،كتختمػػؼ مػػع ا

نظاـ حديث كالكتركني في الترقيات مما يساعدىـ عمى إنجاز األعماؿ المطمكبة في أقؿ كقت كجيد.
جدول رقم (:)28

تحميل فقرات محور اإلثارة
م
1
2
3
4
5
6

الفقرة
يشػ ػػجع المعممػ ػػيف عمػ ػػى األفكػ ػػار المبتك ػ ػرة
كاإلبداعية.
يطمػػع المعممػػيف عم ػػى اإلنج ػػازات كي ػػدفعيـ
إلي المزيد.
يكج ػػو المعمم ػػيف لبلس ػػتفادة م ػػف األس ػػاليب
الحديثة في التعميـ.
ينمػػي قػػدرات المعممػػيف مػػف خػػبلؿ التنػػافس
اإليجابي.
يش ػ ػػجع المعمم ػ ػػيف عمػ ػ ػػى تب ػ ػػادؿ الخب ػ ػ ػرات
التعميمية لبلرتقاء بأدائيـ.

يحفػػز العػػامميف إلج ػراء البحػػكث اإلجرائيػػة

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

3.875

0.792

17.674

0.000

77.500

2

كبيرة

3.680

0.849

12.812

0.000

73.594

8

كبيرة

3.672

0.855

12.572

0.000

73.438

9

كبيرة

3.691

0.860

12.863

0.000

73.828

7

كبيرة

3.773

0.828

14.944

0.000

75.469

4

كبيرة

3.652

0.886

11.784

0.000

73.047

10

كبيرة
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الفقرة

م

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

لتطكير قدراتيـ.
7
8
9
10

حيا لئلنجاز يقتدل بو.
يقدـ نفسو
نمكذجا ن
ن
يػدفع المعممػػيف لممثػابرة عمػػى انجػاز الميػػاـ
التعميمية.
يبدأ عممو فك انر دكف كسؿ أك ممؿ.

يحػ ػػث العػ ػػامميف عمػ ػػى االسػ ػػتثمار األمثػ ػػؿ
لمكقت.
المحور ككل

3.695

0.925

12.026

0.000

73.906

6

كبيرة

3.766

0.777

15.766

0.000

75.313

5

كبيرة

3.918

0.780

18.822

0.000

78.359

1

كبيرة

3.852

0.783

17.400

0.000

77.031

3

كبيرة

3.757

0.621

19.500

75.148 0.000

كبيرة

ػكر دكف كسػؿ أك
كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف أعمى فقػرة ىػي الفقػرة رقػـ ( ،)9كالتػي نصػت عمػى ":يبػدأ عممػو ف نا
ممػؿ " حيػػث احتمػػت المرتبػػة األكلػى بػػكزف نسػػبي قػػدره ( ،)78.3بدرجػة كبيػرة كبػػذلؾ احتمػػت أعمػى الم ارتػػب فػػي ىػػذا

المجاؿ.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف عممية اإلثػارة ميمػة لمعػامميف فػي المؤسسػة التعميميػة ،كىػي القػكة المحركػة داخػؿ الفػرد
التي تثير الرغبة عنده نحك العمؿ ،كتظيػر عمػى شػكؿ سػمكؾ يتجػو نحػك تحقيػؽ اليػدؼ ،كاإلثػارة تعمػؿ عمػى زيػادة
أف تتكافػػؽ مػػع
الكفػػاءة ،كتحقيػػؽ طمكحػػات الفػػرد اليبػد أف كجػػكد نػػكع مػػف التػرابط بػػيف الػػدكافع كالحػكافز ،حيػػث يجػػب ٍ
دكافع الفرد مف أجؿ تحقيؽ حاجاتو األساسية.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف أداء المدير بيمة عالية يجعمو قدكة حسنة مؤثرة في العػامميف ،كقػد كجػو اهلل ع ٌػز كجػؿ
نبيو يحيى فقاؿ ( :يػا يحيػى خػذ الكتػاب بقػكة) "مػريـ ، "12:كاسػتعاد مػف العجػز كالكسػؿ " الميػـ إنػي أعػكذ بػؾ مػف

العجز كالكسؿ " (صحيح مسمـ .)2706: 2079/4
كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (عمقـ )2013،بػأف مػديرم المػدارس الثانكيػة لػدييـ دافعيػة نحػك اإلنجػاز ،كالتػي

تمكنيـ مف التكصؿ إلى الق ار ارت السميمة.

كما يتضح مف خبلؿ الجػدكؿ السػابؽ أف الفقػرة ( )6كالتػي نصػت عمػى " يحفػز العػامميف إلجػراء البحػكث اإلجرائيػة
لتطػػكير قػػدراتيـ" قػػد احتمػػت المرتبػػة األخي ػرة بػػكزف نسػػبي قػػدرة ( )73بدرجػػة كبي ػرة كبالتػػالي احتمػػت ىػػذه الفق ػرة أدنػػى

مراتب ىذا المجاؿ.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى أف مػػديرم المػػدارس يمػػارس العمػػؿ دكف ممػػؿ أك تػػردد كلكػػف بنسػػب قميمػػة ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى
ح ػ ػػبيـ لمعم ػ ػػؿ ،كاىتم ػ ػػاميـ ف ػ ػػي كض ػ ػػع الخط ػ ػػط كاألى ػ ػػداؼ الت ػ ػػي تس ػ ػػاعد المدرس ػ ػػة لمتق ػ ػػدـ كالتمي ػ ػػز ف ػ ػػي العم ػ ػػؿ،

كيعد مدير المدرسة الكسيط بيف البيئة المحيطػة بالمدرسػة كالتػي يمثميػا أكليػاء أمػكر الطػبلب ،كبػيف إدارة التعمػيـ –
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كالمراكز الثقافية كالتربكيػة كاالجتماعيػة كالمػدارس النمكذجيػة ،كبػيف المدرسػة مػف جيػة أخػرل ،باإلضػافة إلػى عممػو

األساسي داخؿ المدرسة ،كذلؾ ألف البحث ليس مف مياـ المعمميف كليس مف مياـ مدير المدرسة.

كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة (العتيبي ،)2011،كتختمؼ مع دراسة (أبك الجدياف )2008 ،فالمديركف يبادركف في

العمؿ دكف ممؿ أك كسؿ لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة.

جدول رقم (:)30

تحميل فقرات محور رفع الروح المعنوية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفقرة
ينم ػ ػػي مي ػ ػػكؿ المعمم ػ ػػيف ك ػ ػػؿ ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ
تخصصو.
يعتػػرؼ بفصػػؿ المعممػػيف المتفػػكقيف كيثنػػي
عمييـ.
يتغاض ػ ػػى ع ػ ػػف األخط ػ ػػاء الص ػ ػػغيرة ل ػ ػػدل
المعمميف.
يشػػبع الحاجػػة إل ػػى التفػػكؽ كاإلنج ػػاز ل ػػدل
المعمميف.
يقػػدـ تغذيػػة راجعػػة لممعممػػيف حػػكؿ أدائيػػـ
أكنال بأكؿ.

يتفاعػ ػ ػ ػػؿ بانسػ ػ ػ ػػجاـ كرضػ ػ ػ ػػى نفػ ػ ػ ػػس مػ ػ ػ ػػع
المعمميف.

دائما نحك المعالي.
يؤمف بالمبدأ القائؿ ن
يشارؾ المعمميف في مناسباتيـ المتعددة.
يقػ ػػدـ مصػ ػػمحة المعممػ ػػيف عمػ ػػى مصػ ػػمحتو
الشخصية.
يتعامػػؿ برفػػؽ كلػػيف مػػع المعممػػيف لتحقيػػؽ
األىداؼ التربكية.
المحور ككل

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الوزن

الترتيب

درجة

الموافقة

3.766

0.821

14.918

0.000

75.313

2

كبيرة

3.660

0.866

12.191

0.000

73.203

7

كبيرة

3.676

0.899

12.027

0.000

73.516

4

كبيرة

3.637

0.755

13.500

0.000

72.734

8

كبيرة

3.625

0.762

13.126

0.000

72.500

9

كبيرة

3.676

0.854

12.657

0.000

73.516

4

كبيرة

3.703

0.857

13.122

0.000

74.063

3

كبيرة

4.086

0.970

17.906

0.000

81.719

1

كبيرة

3.121

0.914

2.119

0.035

62.422

10

متكسطة

3.672

0.813

13.227

0.000

73.438

6

كبيرة

3.662

0.602

17.604

73.242 0.000

كبيرة

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف رفع الركح المعنكية مف أىـ الحكافز لمعامميف داخؿ المؤسسة ،كتعتبر القكة المحركة
كحث عمى رفع الركح
كبير باإلنساف
اىتماما نا
التي تدفع الفرد لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة ،كلقد اىتٌـ اإلسبلـ
ٌ
ن
المعنكية لو حتٌى يستطيع الكصكؿ إلى أقصى حد مف اإلنتاجية ،كالراحة النفسية لممعمـ داخؿ المؤسسة التعميمية
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تشعره باالنتماء كحب العمؿ ،كتدفعو لبذؿ المزيد لمتنافس الشريؼ بيف زمبلئو لتحقيؽ الكاجبات المنكطة إليو،

كتخفؼ مف شعكره بثقؿ العمؿ ككنو يعي بدكره الميـ في المدرسة.

كتبيف مف الجػدكؿ السػابؽ أف أعمػى فقػرة ىػي الفقػرة رقػـ ( ،)8كالتػي نصػت عمػى ":يشػارؾ المعممػيف فػي مناسػباتيـ
حيث احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي قػدره ( ،)78.2بدرجػة كبيػرة كبػذلؾ احتمػت أعمػى الم ارتػب فػي
المتعددة " .ي
ىذا المجاؿ.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف مديريف يشارككف المعمميف في مناسباتيـ المتعددة ،كىذا يدؿ عمى العمؿ بركح الفريؽ

أف يبني عبلقات كطيدة بينو كبيف
الكاحد .المدير الناجح ىك المدير القادر بسمات شخصيتو القيادية كاالجتماعية ٍ
يقدر عمميـ
التنمر ،فالمعممكف يسعدكف بالمدير الذم ٌ
المعمميف مما ينشئ بيئة عمؿ مريحة خالية مف التعصب ك ٌ
كيثني عمى جيكدىـ في رفع المستكل التحصيمي لمطمبة ،كما أنيـ يرحبكف بالمدير الذم يشركيـ في اتخاذ جميع

الق اررات المتعمقة بالمدرسة؛ ككنيـ يىـ المسؤكليف عف تطبيؽ جميع الق اررات التي تصدر ،كككنيـ عمى دراية بما
يحتاجو الطالب.
كتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج إلػػي حػػد مػػا مػػع نتػػائج د ارسػػة ( )2014،kimiبػػأف مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة ييتمػػكف بإش ػراؾ

المعمميف في بعض المناسبات االجتماعية كالتي تقكم العبلقة بينيـ.

كمػػا يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف الفقػرة ( )9كالتػػي نصػػت عمػػى " يقػػدـ مصػػمحة المعممػػيف عمػػى مصػػمحتو

الشخصية " قد احتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي قػدرة ( )62.4بدرجػة متكسػطة كبالتػالي احتمػت ىػذه الفقػرة أدنػى
مراتب ىذا المجاؿ.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى ٌأنض مديرم المدارس يقدمكف المصالح العامة عمى المصالح الخاصة ،ألنيا تعتبر األىػـ
في المؤسسة ،فالقائد الناجح ىك الذم ييتـ بالمصمحة العامة كالتي تخدـ أكبر عدد ممكف مف األفراد.
كتتف ػػؽ ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػع د ارس ػػة (خم ػػؼ" ،)2010،العم ػػؿ عم ػػى دع ػػـ ركح الفري ػػؽ الكاح ػػد" ا ،كتختم ػػؼ م ػػع د ارس ػػة

(كنع ػػاف " )2014 ،إنج ػػاز المي ػػاـ ب ػػركح الفري ػػؽ كالعم ػػؿ الجم ػػاعي" فالم ػػديركف يق ػػدمكف المص ػػالح الخاص ػػة عم ػػى

العامة.

ثالثًا :نتائج السؤال الثالث
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

ىؿ يكجد عالقة بيف القيادة اإلبداعية كبيف تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ
العالي بمحافظات غزة؟

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
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ال يكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف القيــادة اإلبداعيــة كبػػيف تعزيػػز الدافعيػػة
لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامبلت ارتباط بيرسكف ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()31

معامالت ارتباط بيرسون بين القيادة اإلبداعية وبين تعزيز الدافعية
م

المحور

معامل الرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الدللة

1

التحفيز

0.814

0.000

دالة عند 0.05

2

اإلثارة

0.814

0.000

دالة عند 0.05

3

رفع الركح المعنكية

0.775

0.000

دالة عند 0.05

تعزيز الدافعية

0.862

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية ( )255كمستكل داللة (.)0.195( = )0.05

تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج كجػػكد عبلقػػة طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أبعػػاد القيػػادة اإلبداعيػػة كبػػيف الكميػػة لتعزيػػز

الدافعية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما ارتفعت أبعاد القيادة اإلبداعية(الطالقـة -المرونـة
– األصــالة – الحساســية لممشــكالت) كممػػا أدل ذلػػؾ إلػػى ارتفػػاع مسػػتكل تعزيػػز الدافعيػػة فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ

العالي كالعكس صحيح.

ويعزو الباحث أف ىذه العبلقة بيف القيادة اإلبداعية كتعزيز الدافعية عبلقة مكجبة قكية كمؤثرة عمى شخصية الفرد
اضحا يستطيع الكصكؿ إليو في أسرع كقت كأقؿ جيد.
كقدراتو ،عمى ٍ
أف يضع ىدفنا ك ن
 .1ال تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف األصــالة كبػػيف تعزيػػز الدافعيػػة
لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.
تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامبلت ارتباط بيرسكف ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()32

معامالت ارتباط بيرسون بين األصالة وبين تعزيز الدافعية
م

المحور

معامل الرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الدللة

1

التحفيز

0.719

0.000

دالة عند 0.05

2

اإلثارة

0.716

0.000

دالة عند 0.05

3

رفع الركح المعنكية

0.674

0.000

دالة عند 0.05

تعزيز الدافعية

0.756

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية ( )255كمستكل داللة (.)0.195( = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
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إحصائيا ،كىذا يػدؿ عمػى كجػكد عالقـة ذات داللػة
معامبلت ارتباط بيرسكف بيف األصالة كبيف تعزيز الدافعية دالة
ن
إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف األصالة كبيف تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

قكيا بالدافعية لدل قيادة المؤسسات التعميمية التي تجعميـ قػادريف عمػى
ويعزو الباحث أف األصالة متربطة ارتباطنا ن
كجػػكد أفكػػار جديػػدة ،كنػػادرة فػػي تطػػكير األىػػداؼ التربكيػػة ،كفػػي حػػيف أف النمػػاذج المتعمقػػة بالحداثػػة متاحػػة فػػي كػػؿ
الكسائؿ لبلستخداـ.

 كقػػد اتفقػػت نتيجػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة (السػػممي )2012،حيػػث إف األصػػالة مػػف أىػػـ مرتك ػزاتالعمؿ في ك ازرة التربية كالتعميـ كالتي تحتاج إلى مزيد مف الممارسة إلنجاز األىداؼ المطمكبة.
 -2ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤0.05بيف الطالقة كبيف تعزيز الدافعية
لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامبلت ارتباط بيرسكف ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()33

معامالت ارتباط بيرسون بين الطالقة وبين تعزيز الدافعية
م

المحور

معامل الرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الدللة

1

التحفيز

0.677

0.000

دالة عند 0.05

2

اإلثارة

0.688

0.000

دالة عند 0.05

3

رفع الركح المعنكية

0.618

0.000

دالة عند 0.05

تعزيز الدافعية

0.711

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية ( )255كمستكل داللة (.)0.195( = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة
معامبلت ارتباط بيرسكف بيف الطالقة كبيف تعزيز الدافعية دالة

ن
ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف الطالقة كبيف تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

كثير مف مديرم المدارس
أف يظير لمعامميف بمظير حسف ،كألف نا
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف مدير المدرسة يريد ٍ
الثانكية يتميزكف بالمقدرة عمى التغيير ،كيستطيعكف التحدث بتكسع ،كثقة كبيرة كليـ خبرة بالعمؿ ،ك ذلؾ ألخذىـ
العديد مف الدكرات المقدمة مف ك ازرة التربية كالتعميـ.

كاتفقت نتائج دراسة (أبك ىيف )2010،التي تؤكد أف ذلؾ يحتاج لسرعة بديية ،كىذه األمكر تتعمؽ بالذكاء

كالقدرات اإلبداعية.
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كاختمفت نتائج دراسة ( العجمة )2009،التي تؤكد بأف المديريف لدييـ قدرة عمى تقديـ أكثر مف فكرة خبلؿ فترة

زمنية معينة.

 -3ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤0.05بيف المرونة كبيف تعزيز الدافعية
لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامبلت ارتباط بيرسكف ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()34

معامالت ارتباط بيرسون بين المرونة وبين تعزيز الدافعية
م

المحور

معامل الرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الدللة

1

التحفيز

0.744

0.000

دالة عند 0.05

2

اإلثارة

0.759

0.000

دالة عند 0.05

3

رفع الركح المعنكية

0.727

0.000

دالة عند 0.05

تعزيز الدافعية

0.799

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية ( )255كمستكل داللة (.)0.195( = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة
معامبلت ارتباط بيرسكف بيف المرونة كبيف تعزيز الدافعية دالة

ن
ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف المرونة كبيف تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

ويعزو الباحث ذلػؾ إلػى أف خبػرة مػدير المدرسػة بالعمػؿ اإلدارم كاجتيػازه العديػد مػف الػدكرات يجعمػو يتمتػع بمركنػة
عالية في العمؿ تيم ٌكنو مػف اختيػار أفضػؿ البػرامج ألعػداد معممػيف مبػدعيف ،كتكػكف لػدييـ المركنػة إلدراؾ مػا يػدكر
حكليـ في بيئة العمؿ.
كقد اتفقت دراسة (أبك ىيف )2010،حيث إف المركنة تعتبر أىـ نقطة في بيئة العمؿ التربكم داخؿ المدارس كىػي

تساعد في الكصكؿ إلى أرقى المستكيات كتحقيؽ األىداؼ المطمكبة.

 -4ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤0.05بػيف الحساسـية لممشـكالت كبػيف
تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامبلت ارتباط بيرسكف ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدول رقم ()35

معامالت ارتباط بيرسون بين الحساسية لممشكالت وبين تعزيز الدافعية
م

المحور

معامل الرتباط قيمة ""Sig.

مستوى الدللة

1

التحفيز

0.762

0.000

دالة عند 0.05

2

اإلثارة

0.742

0.000

دالة عند 0.05

3

رفع الركح المعنكية

0.741

0.000

دالة عند 0.05

تعزيز الدافعية

0.804

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية ( )255كمستكل داللة (.)0.195( = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى
معامبلت ارتباط بيرسكف بيف الحساسية لممشكالت كبيف تعزيز الدافعية دالة

ن
كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف الحساسية لممشكالت كبيف تعزيز الدافعية لدل
معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف قدرة المديريف عمى التنبؤ بالمشكبلت محتاجة لميارات عالية كتدريب فٌعاؿ ،كىذا
يتكفر لكثير مف المديريف كبخاصة ذكم الخبرة الكبيرة الذيف لدييـ القدرة عمى اإلحساس بالمشكبلت الطارئة.

ابعا :نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا
ر ً
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

ىػػؿ تكجػػد فــروق بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ القيػػادة اإلبداعيػػة كحػػكؿ تعزيػػز الدافعيػػة لػػدل معممػػي
المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تعزم لمتغيرات (الجنس ،العمػر ،المؤىػؿ العممػي،
عدد سنكات الخدمة)؟

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:

ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ
القيػػادة اإلبداعيػػة كحػػكؿ تعزيػػز الدافعيػػة لػػدل معممػػي المػػدارس الثانكيػػة فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي بمحافظػػات

غزة تعزل لمتغيرات (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخدمة).
ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة ( )α≤0.05بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف
حكؿ القيادة اإلبداعية كحكؿ تعزيز الدافعية لدل معممي المػدارس الثانكيػة فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي

بمحافظات غزة تعزل لمتغير الجنس.

تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،T-Testكما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدول رقم (:)37

الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس
المحور
القيادة اإلبداعية
تعزيز الدافعية

الجنس

العدد

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

ذكر

142

3.547

0.639

أنثى

114

3.837

0.260

ذكر

142

3.592

0.709

أنثى

114

3.899

0.269

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

مستوى
الدللة

0.000 -4.552

دالة

0.000 -4.372

دالة

* قيمة " "Tالجدكلية عند درجة حرية ( )254كعند مستكل داللة (.)1.980( = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:



قيمة " "Tالمحسكبة أكبر مف قيمة " "Tالجدكلية في محكر القيادة اإلبداعية ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة اإلبداعية

لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير الجنس ,ولصالح
(اإلناث).


قيمة " "Tالمحسكبة أكبر مف قيمة " "Tالجدكلية في محكر تعزيز الدافعية ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ تعزيز الدافعية لدل
معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تعزل لمتغير الجنس ,ولصالح (اإلناث).

اء الذككر أك اإلناث في تعزيز الدافعية اإليجابية لدييـ المقدرة عمى
ويعزو الباحث إلى أف اىتماـ المسئكليف سك ن
االىتماـ كالعناية بأنفسيـ كبالعامميف داخؿ الك ازرة ،باإلضافة إلى أف الدافعية القكية أدت إلى تمسؾ العامميف بيذه
الدافعية مف معتقدات كتكقعات داعمة لمعمؿ.

كقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة ( عكاشة )2008،كدراسة ( عسكر )2012،بأف نكع الجنس ال يؤثر عمى

تعزيز الدافعية في إنجاز األعماؿ المطمكبة.

أيضا إلى أن:
ويعزو الباحث ً
 -1أف األنظمة كالقكانيف المتبعة كالمعمكؿ بيا داخؿ المؤسسة التعميمية مكحدة عمى حد سكاء ،سكاء في

مدارس الذككر أك مدارس اإلناث ،كما أف المياـ كالمسئكليات المناطة لمذككر ،ىي نفسيا المياـ
كالمسئكليات المناطة لئلناث مف قبؿ الجيات المسئكلة.

 -2الظركؼ كاألجكاء التي يعيشيا الذككر ىي نفسيا الظركؼ كاألجكاء التي تعيشيا اإلناث ،فيي ظركؼ
متشابية إلى حد كبير ،مع األخذ بعيف االعتبار الفارؽ البسيط بيف الذككر كاإلناث في القدرة عمى أداء

األعماؿ كتحمميا.
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 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة ( )α≤0.05بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف
حكؿ القيادة اإلبداعية كحكؿ تعزيز الدافعية لدل معممي المػدارس الثانكيػة فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي

بمحافظات غزة تعزل لمتغير العمر.

تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم (:)38

الفروقات بالنسبة لمتغير العمر
المحور

القيادة اإلبداعية

تعزيز الدافعية

المتوسط

النحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

"" F

""Sig.

الدللة

0.638

العمر

العدد

 30سنة فأقؿ

17

3.540

مف  40-31سنة

140

3.717

0.504

مف  50-41سنة

72

3.695

0.459

 51سنة فأكثر

27

3.500

0.691

 30سنة فأقؿ

17

3.661

0.637

مف  40-31سنة

140

3.780

0.538

مف  50-41سنة

72

3.737

0.497

 51سنة فأكثر

27

3.488

0.850

1.715

2.040

0.164

0.109

غير دالة

غير دالة

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )252 ،3كعند مستكل داللة (.)2.650( = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في محكر القيادة اإلبداعية ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة
اإلبداعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تعزل لمتغير العمر.



قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في محكر تعزيز الدافعية ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ تعزيز الدافعية لدل
معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير العمر.

يعزو الباحث إلى أف متغيرات الفئات العمرية ليست متغير مؤثر عمى تعزيز الدافعية كأبعاده السائدة في ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي ،كيعزل ذلؾ إلى أف مدركات كمعرفة األفراد باألنظمة ليس لو عبلقة بالعمر.

 كقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة (عكاشة )2008،بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةفي تعزيز الدافعية تعزل لمعمر ،ألف الفئة العمرية تؤثر في تحقيؽ األىداؼ التربكية المطمكبة كأظيرت

النتائج أنيا كانت لصالح اإلناث.
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 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة ( )α≤0.05بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف
حكؿ القيادة اإلبداعية كحكؿ تعزيز الدافعية لدل معممي المػدارس الثانكيػة فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي

بمحافظات غزة تعزل لمتغير المؤىل العممي.

تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم (:)39

الفروقات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي
المحور

القيادة اإلبداعية

تعزيز الدافعية

المتوسط

النحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

"" F

""Sig.

الدل لة

0.205

المؤىل العممي

العدد

دكتكراة

2

2.908

ماجستير

51

3.634

0.661

بكالكريكس

196

3.687

0.487

دبمكـ

7

3.906

0.345

دكتكراة

2

2.750

0.259

ماجستير

51

3.688

0.715

بكالكريكس

196

3.747

0.540

دبمكـ

7

3.790

0.292

2.030

2.123

0.110

0.098

غير دالة

غير دالة

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )252 ،3كعند مستكل داللة (.)2.650( = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في محكر القيادة اإلبداعية ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة

اإلبداعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تعزل لمتغير المؤىل

العممي.


قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في محكر تعزيز الدافعية ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ تعزيز الدافعية لدل

معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير المؤىل العممي .كلصالح
مجمكعة (بكالكريكس).
يعزو الباحث ذلؾ أف الدرجة العممية األكلى البكالكريكس فأعمى ،تزكد القائد بمعمكمات كخبرات إضافية تكسع
مداركو ،كتزيد مف خبراتو كمعمكماتو ،كتصقؿ أفكاره كنمط شخصيتو ،كما أف حجـ المعارؼ كالثقافة التي يحصؿ
عمييا تعمؿ عمى زيادة فاعميتو في القيادة كاإلدارة الفاعمة ،كما تتيح فرصة االختبلط كالتكاصؿ االجتماعي الفاعؿ
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كتزيد مف مستكل التفكير عنده ،كىذا تأكيد عمى أنو كمما زادت الدرجة العممية كمما تكسعت المدركات كزادة جكدة

الحياة كجكدة األداء كالتعامؿ مع اآلخريف ،كىذه النتيجة تتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة (أبك عفش)2011،
كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة (الشيرم.)2009،

ألف الدرجة العممية ليا تأثير كبير في تزكيد المديركف بالمعمكمات كالخبرات التي تساعدىـ في الكصكؿ

إلى األىداؼ المطمكبة.

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة ( )α≤0.05بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف
حكؿ القيادة اإلبداعية كحكؿ تعزيز الدافعية لدل معممي المػدارس الثانكيػة فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي
بمحافظات غزة تعزل لمتغير عدد سنوات الخدمة.

تـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم (:)40

الفروقات بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة
المحور

القيادة اإلبداعية

تعزيز الدافعية

المتوسط

النحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

""F

""Sig.

الدللة

0.544

عدد سنوات الخدمة

العدد

 5سنكات فأقؿ

11

3.414

مف  10-6سنكات

69

3.620

0.548

مف  15-11سنة

112

3.750

0.385

 16سنة فأكثر

64

3.653

0.679

 5سنكات فأقؿ

11

3.633

0.611

مف  10-6سنكات

69

3.677

0.554

مف  15-11سنة

112

3.783

0.441

 16سنة فأكثر

64

3.707

0.780

1.986

0.637

0.117

0.592

غير دالة

غير دالة

* قيمة " "Fالجدكلية عند درجة حرية ( )252 ،3كعند مستكل داللة (.)2.650( = )0.05

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في محكر القيادة اإلبداعية ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة

اإلبداعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير عدد سنوات
الخدمة.


قيمة " "Fالمحسكبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدكلية في محكر تعزيز الدافعية ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ تعزيز الدافعية لدل
معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تعزل لمتغير عدد سنوات الخدمة.
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ويعـزو الباحــث إلػى أف المسػػئكليف فػي الػػك ازرة عمػى اخػتبلؼ سػػنكات خػدمتيـ لػػدييـ الخبػرة كالمعرفػػة كالد اريػة بجميػػع
ػى ثابتػػة مػػف خػػبلؿ القػػدرة عمػػى جػػذب
الق ػكانيف اإلداريػػة كالفنيػػة الخاصػػة بيػػـ ،كالتػػي تعمػػؿ عمػػى ىس ػير العمػػؿ بخطػ ن
المػػكظفيف نحػػك االنتمػػاء لمػػك ازرة كالرقػػي بيػػا ،باإلضػػافة إلػػى أف اختيػػار المسػػئكليف تػػـ عمػػى أسػػاس الكفػػاءة كبالتػػالي
تفيميػػـ ألىميػػة العبلقػػات اإلنسػػانية كألىميػػة خمػػؽ كايجػػاد ثقافػػة مكحػػدة داعمػػة لمعمػػؿ ،ككػػذلؾ الكػػادر الخبيػػر الػػذم

يرغب في تعزيز الدافعية في كؿ الظركؼ.

 اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (عسكر )2012،حيث أشػارت إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػةإحصػػائية بػػيف متكسػػطي تقػػديرات المعممػػيف لمسػػتكل الدافعيػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس الحككميػػة بمحافظػػات غػزة

تيعزل لمتغير سنكات الخدمة.
خالصة املبحث:

فبلبد أف تتكفر لديو
أف يقكـ بدكره كقائد تربكم ،ي
كىكذا نتكصؿ مف العرض السابؽ إلى أف مدير المدرسة إذا أراد ٍ
أف تتكافر في القائد التربكم ،كيحرص عمى امتبلكيا كتنميتيا
القدرة عمى تحديد الميارات القيادية التي يجب ٍ
ليتمكف مف ممارستيا بفاعمية في اإلدارة المدرسية ،كذلؾ عف طريؽ االلتحاؽ ببرامج تدريبية مكاصفات محددة

أف تككف لديو
تمكنو مف اكتساب الميارات كالمعارؼ التي تتفؽ مع احتياجاتو في قيادة المدرسة ،كذلؾ تتطمب ٍ
الرغبة في التغيير كالتطكير كالقدرة عمى قيادة مجمكعة مف القيكل البشرية ذات االتجاىات كاالحتياجات المختمفة.
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انفصم انطادش

نتائج وتوصيات الدراسة
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اننتائج و انتىصياث
تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة القيادة اإلبداعية كعبلقتيا بتعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية بك ازرة

التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة ،مف خبلؿ البيانات التي جمعيا مف االستبانة بيذا الخصكص ،كمف خبلؿ
مناقشة األسئمة كاختبار الفرضيات كتفسيرىا كربطيا بالدراسات السابقة ذات العبلقة ،سيعرض في ىذا الفصؿ

النتائج التي تكصؿ إلييا البحث ككذلؾ أىـ التكصيات كالدراسات المستقبمية.

اننتائج:

بناء عمى تحميؿ البيانات كمناقشة الدراسة كاختبار الفرضيات تكصؿ الباحث إلى النتائج التي تٌـ تصنيفيا كالتالي:
ن
نتائج متعمقة بالمتغير المستقؿ( القيادة اإلبداعية) ،كالنتائج المتعمقة بالمتغير التابع ( تعزيز الدافعية) ،كنتائج
متعمقة باختبار الفرضيات ،كنتائج تحقيؽ األىداؼ.

 .1نتائج الدراسة المتعمقة بالقيادة اإلبداعية:


كاقع القيادة اإلبداعية لدل معممي المػدارس الثانكيػة فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي بمحافظػات غػزة جػاء



كاقػػع األصــالة لػػدل معممػػي المػػدارس الثانكيػػة فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي بمحافظػػات غ ػزة جػػاء بػػكزف

بكزف نسبي ( ،)73.526كىك بدرجة مكافقة (كبيرة).
نسبي ( ،)74.242كىك بدرجة مكافقة (كبيرة).


كاقػػع الطالقــة لػػدل معممػػي المػػدارس الثانكيػػة فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي بمحافظػػات غ ػزة جػػاء بػػكزف

نسبي ( ،)74.618كىك بدرجة مكافقة (كبيرة).


كاقػػع المرونــة لػػدل معممػػي المػػدارس الثانكيػػة ف ػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي بمحافظػػات غ ػزة جػػاء بػػكزف

نسبي ( ،)74.477كىك بدرجة مكافقة (كبيرة).


كاقع الحساسية لممشكالت لػدل معممػي المػدارس الثانكيػة فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي بمحافظػات غػزة

جاء بكزف نسبي ( ،)70.582كىك بدرجة مكافقة (كبيرة).

 .2نتائج الدراسة المتعمقة بتعزيز الدافعية:


مستكل تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي بمحافظػات غػزة جػاء



مستكل التحفيز لدل معممػي المػدارس الثانكيػة فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي بمحافظػات غػزة جػاء بػكزف

بكزف نسبي ( ،)74.578كىك بدرجة مكافقة (كبيرة).
نسبي ( ،)75.344كىك بدرجة مكافقة (كبيرة).


مسػػتكل اإلثــارة لػػدل معممػػي المػػدارس الثانكيػػة فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي بمحافظػػات غػزة جػػاء بػػكزف

نسبي ( ،)75.148كىك بدرجة مكافقة (كبيرة).
127



مستكل رفع الروح المعنوية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعمػيـ العػالي بمحافظػات غػزة

جاء بكزف نسبي ( ،)73.242كىك بدرجة مكافقة (كبيرة).

 .3نتائج الدراسة المتعمقة بعالقة القيادة اإلبداعية بتعزيز الدافعية:


كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف القيادة اإلبداعية كبيف تعزيز الدافعية لدل

معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.


كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف األصالة كبيف تعزيز الدافعية لدل معممي

المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.


كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف الطالقة كبيف تعزيز الدافعية لدل معممي

المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.


كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف المرونة كبيف تعزيز الدافعية لدل معممي

المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.


كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف الحساسية لممشكالت كبيف تعزيز الدافعية

لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة.

 .4نتائج الدراسة المتعمقة بالفروقات تعزى لممتغيرات الشخصية:


كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف



كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف

حكؿ القيادة اإلبداعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير
الجنس ,ولصالح (اإلناث).
حكؿ تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير
الجنس ,ولصالح (اإلناث).


عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف

حكؿ القيادة اإلبداعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير
العمر.


عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف



عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف

حكؿ تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير
العمر.
حكؿ القيادة اإلبداعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير
المؤىل العممي.
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عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف



عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف



عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف

حكؿ تعزيز الدافعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير
المؤىل العممي.
حكؿ القيادة اإلبداعية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير
عدد سنوات الخدمة.
حكؿ تعزيز الدافع ية لدل معممي المدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة تيعزل لمتغير
عدد سنوات الخدمة.
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تىصياث انذراضت
عددا من التوصيات أىميا:
من واقع النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ,يقترح الباحث ً

 -1ضركرة االىتماـ بالقيادة اإلبداعية في المدارس بشكؿ عاـ ،كالمدارس الثانكية بشكؿ خاص.
 -2تطكير كتنمية الميارات الفنية كاإلدارية لمدير المدرسة الثانكية.
 -3العمؿ عمى تعزيز كرفع مستكل أداء مديرم المدارس الثانكية مف خبلؿ الحاقيـ بالدكرات التدريبية في
مجاؿ القيادة كال ٌسيما القيادة اإلبداعية ،عمى أ ٍف تأخذ ىذه الدكرات صفة االستم اررية كالمتابعة الجادة

حتٌى كلك كانت مخالفة ليـ.

 -4االىتماـ بالدكافع اإليجابية التي تشبع حاجات كرغبات المعمميف لتحقيؽ األىداؼ التربكية المطمكبة منيـ.
 -5ضركرة االىتماـ بتكفير بيئة تربكية ثرية داعمة تساعد المعمميف في تحسيف أدائيـ كزيادة انتاجياتيـ.
 -6العمؿ عمى تعزيز نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية كالمؤثرة كالشفافة األمر الذم يؤدم إلى االرتقاء بأداء
المعمميف.
 -7تعزيز اعتماد تنفيذ بعض البرامج كالفعاليات كاألنشطة في العممية التعميمية ،كتقديـ سبؿ الراحة ليـ
كمتابعتيـ أكؿ بأكؿ.
 -8العمؿ عمى تطكير أداء مديرم المدارس مف خبلؿ التدريب عمى الميارات كاألدكار القيادية ،مف خبلؿ
برامج كدكرات تدريبية باعتبار أف مدير المدرسة الثانكية ىك قائد تربكم.
 -9التركيز عمى استخداـ أساليب القيادة اإلبداعية عند عممية اختيار المكارد البشرية العاممة في المدارس،
حتى يككنكا قادريف عمى إنجاز االعماؿ المطمكبة منيـ.
-10

االستفادة مف الميارات اإلبداعية في إدارة العامميف بأسمكب يتيح القدرة عمى التنبؤ بردكد أفعاليـ

المتكقعة.
-11

تحفيز كاثارة دافعية العامميف عمى إدراؾ عممية النجاح.

-12

ضركرة تفكيض الصبلحيات لمديرم المدارس ،لرفع الركح المعنكية لممعمميف في مدارسيـ ،بما

تنظيميا أفضؿ.
مناخا
يحقؽ ن
ن

-13

ضركرة اىتماـ القيادات العميا بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمفيكـ الدافعية التي ترفع مف مستكل

العامميف بالمدارس.
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-14

تكفير المراجع العممية في مجاالت القيادة اإلبداعية لما ليا أثر كبير في بناء شخصية األفراد.

-15

تكعية المعمميف في المرحمة الثانكية بالعكامؿ ذات األثر في رفع مستكل الدافعية ،كذلؾ مف خبلؿ

المقاءات التربكية ،المعاىد التدريبية ،كمف ثـ المسؤكليف في الك ازرة.

دراسات مستقبمية مقترحة:

في ضكء ما تٌـ تكصؿ إليو مف نتائج كتكصيات فإف الباحث ييكصى بالقياـ بالدراسات المقترحة
التالية:

 -1دراسة حكؿ الشخصيات القيادية كدكرىا في تعزيز األمف الفكرم.

 -2دراسة حكؿ دكر السمات الشخصية لدل القيادات الفمسطينية في تحسيف األداء المؤسسي في الك ازرات
الفمسطينية.
 -3دكر القيادة اإلبداعية في زيادة اإلنتاجية لدل معممي المدارس الثانكية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في
قطاع غزة.
 -4دكر األنماط القيادية في تعزيز المسؤكلية االجتماعية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة.
 -5القيادة االستراتيجية كدكرىا في تكفير المناخ التنظيمي لدل مديرم المدارس بك ازرة التربية كالتعميـ العالي
في قطاع غزة.
 -6األنماط القيادية لدل مديرم المدارس الثانكية كعبلقتيا بإدارة التغيير.
 -7القيادة المكزعة لدل القيادات اإلدارية بك ازرة التربية كالتعميـ كعبلقتيا بتطكير المكارد البشرية.
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يهخص انذراضت:

استعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج التي تكصؿ إلييا مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي ،حيث أشارت

النتائج لكجكد مستكل مكافقة بدرجة كبيرة عمى القيادة اإلبداعية كأبعادىا ،إضافةن لكجكد درجة كبيرة مرتفعة عمى

كبينت النتائج كجكد عبلقة متربطة بيف القيادة اإلبداعية كتعزيز الدافعية لدل معممي
مجاؿ تعزيز الدافعيةٌ ،
المدارس الثانكية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة ،تيعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية( الجنس ،العمر،
خير اقترح الباحث مجمكعة مف العناكيف لدراسات مستقبمية بخصكص القيادة
المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة) ،كأ نا
اإلبداعية كتعزيز الدافعية.
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قائًت املـالحق:

ممحق رقم ()1
قائمة بأسماء السادة المحكمين
م
1

االسن

د .محمد إبراىيم المدىون

املؤسسة

رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

2

د .محمد عبد العزيز الجريسي

3

د .نبيل عبد الموح

4

د .محمود عبد الرحمن الشنطي

5

د .عالء الدين السيد

6

د .سامي عمي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية

7

د .أكرم إسماعيل سمور

الجامعة اإلسالمية

8

د .ياسر عبد ربو الشرفا

الجامعة اإلسالمية

9

د .خميل إسماعيل ماضي

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

ديوان الموظفين العام
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
جامعة األقصى

جامعة األقصى

 11د .تامر فطاير
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هلحق رقن ()2

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى

ك أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا –غزة

تخصص القيادة كاإلدارة
الدكتور الفاضل _____________________________/حفظو اهلل.

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,,,

الموضوع /تحكيم استبيان
بداية أتكجو إليكـ بالشكر كالتقدير كاالحتراـ كأيثمف جيكدكـ الكبيرة في خدمة البحث العممي ،باإلشارة إلى
المكضكع أعبله فإنني أقكـ بإجراء دراسة ميدانية ألجؿ إعداد رسالة ماجستير تحت عنكاف " القيادة اإلبداعية
وعالقتها بتعزيز الدافعية لدى معلمي المدارس الثانوية في وزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة "
كذلؾ ضمف متطمبات نيؿ درجة الماجستير في برنامج القيادة كاالدارة ،كقد قاـ الباحث بصياغة استبياف لجمع
المعمكمات حكؿ مكضكع الدراسة ،لذا نرجك مف حضرتكـ التكرـ بإبداء رأيكـ السديد كمقترحاتكـ بشأف فقرات
صالحا أك غير صالح ،كمدل انتماء كؿ عبارة إلى المحكر المخصص ليا كخدمتيا لو،
االستبياف فيما إذا كاف
ن
كبنائيا المغكم ،كأم اقتراحات أك تعديبلت تركنيا مناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
وتقبموا فائق الحترام والتقدير.
الباحث

رأفت محمد أبك كمكب
0599-348043
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والً :البيانات الشخصية و الوظيفية :
برجاء وضع عالمة ( √ ) في المكان الذي يتناسب مع حالتك :
 الجنس:
ذكر

 العمر:

أقل من  30سنة

فأكثر

 المؤىل العممي:
دكتوراه

 عدد سنوات الخدمة:
اقل من  5سنوات

انثى
من  30أقل من  40سنة

ماجستير

من  41أقل من  50سنة

بكالوريوس

من  10-6سنوات

 50سنة

دبموم

من  15-11سنة

 16سنة فأكثر

نشكر لكم حسن تعاونكم ,,,
الباحث

رأفت محمد أبو كموب
0599348043

ثانياً (:محاور الستبانة )
م

الفقرة

درجة الموافقة
كبيرة
جدا
ً

المحور األول :القيادة اإلبداعية
أول :األصالة
ً
1

يبحث باستمرار عف األفكار الجديدة كاإلبداعية.

2

يحؿ المشكبلت بأساليب جديدة كمتنكعة.

3

يتمتع بميارة عالية في إدارة النقاش كالحكر مع المعمميف.

4

يتجنب المدير األساليب الركتينية كالمألكفة في حؿ المشكبلت.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

درجة الموافقة

الفقرة

م

كبيرة
جدا
ً

5

يمتمؾ المدير القدرة عمى إقناع اآلخريف باألفكار الجديدة.
ينمى مدير المدرسة لدل العامميف معو أفكار جديدة حكؿ أساليب

6

إنجاز األعماؿ.

7

ينجز ما يسند إليو مف أعماؿ بأسمكب مبتكر كمتجدد.

8

يتبع المدير إجراءات غير مسبكقة لحؿ المشكبلت.

9

يشعر بأىمية كانتاج أفكار جديدة في مجاالت العمؿ.

10

يككف شبكات اتصاؿ رسمية كغير رسمية بيف العامميف.
ثانيا :الطالقة
ً

 1يقترح حمكنال سريعة لمكاجية مشكبلت العمؿ.
ظا إبداعية لمداللة عمى فكره.
 2يكظؼ ألفا ن
أفكار كثيرة كمتنكعة في فترة قصرة.
 3يطرح نا
 4يضع المدير مقترحات عديدة لحؿ المشكمة الكاحدة.
 5يتحدث باستفاضة حكؿ المكاضيع المتعمقة بالمدرسة.
 6يظير سرعة بديية في التعامؿ مع المكاقؼ المختمفة.
 7يتابع إنجازات العامميف كفريؽ عمؿ.
 8يعبر عف أفكاره بطبلقة.
 9ينفذ الحمكؿ التي تقدميا اإلدارة التعميمية.
10

يضع بدائؿ متنكعة لحؿ المشكبلت.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

درجة الموافقة

الفقرة

م

كبيرة
جدا
ً

ثالثًا :المرونة
 1يتعاطى مع األفكار الجديدة لتطكير العمؿ بسيكلة كيسر.
2

يتقبؿ كيطرح األفكار كالمقترحات حتى إذا كانت مخالفة لو في

العمؿ.

 3يتيح المدير الفرصة لآلخريف إلبداء رأييـ لبلستفادة منيـ.
 4يتكيؼ المدير مع المكاقؼ المختمفة في العمؿ.
 5يرل األشياء مف زكايا نظر مختمفة.
6

يتعاكف المدير مع المشرؼ لكضع استراتيجيات مبتكرة لتحقيؽ
أىداؼ المناىج التعميمية.

 7يحاكر المعمميف كيناقشيـ في العمؿ ليزيد مف دكرىـ اإلبداعي.
 8يمنح المعمميف بعض الصبلحيات التي تسيؿ العمؿ.
 9ييعد برامج خاصة إلعداد معمميف مبدعيف.
 10يتعامؿ بمركنة مع المعمميف كالطبلب لتنمية االبداع لدييـ.
ابعا :الحساسية لممشكالت
رً
 1يتكقع مشكبلت العمؿ قبؿ حدكثيا.
مبكر المشكبلت التي يعاني منيا العاممكف.
 2يكتشؼ نا
3

يطمع المدير عمى كؿ ما ىك جديد في اإلدارة التربكية لزيادة قدرتو

عمى مكاجية المشكبلت المستقبمية.

 4يقكـ بعمؿ بعض الدراسات المستقبمية لحؿ األزمات المتكقعة.
 5يرصد الفرص كالتيديدات المؤثرة عمى العمؿ المدرسي.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

درجة الموافقة

الفقرة

م

كبيرة
جدا
ً

كبيرة

قميمة

متوسطة

 6يتصرؼ عمى أكجو القصكر أك الضعؼ فيما يقكـ بو مف أعماؿ.
 7يعالج أخطاء العامميف في جك أسرم.
 8يشجع العامميف عف التعبير عف أنفسيـ كعف مشكبلتيـ الخاصة.
 9يحرص عمى قراءة شكاكم العامميف الخاصة بالعمؿ المدرسي.
 10يخصص كقت لسماع كمناقشة المشكبلت الخاصة بالعامميف.

ـ

درجة الموافقة

الفقرة

كبيرة

المحور  :الدافعية

جدا
ً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
ً

حالة داخمية تحدث لدى األفراد وتتمثل في وجود نقص أو حاجة أو وجود ىدف يسعى الفرد إلى تحقيقو
فالحاجة تشير إلى اختالل في التوازن البيولوجي أو السيكولوجي مثل الجوع والعطش واألمن.
أولً :الدافعية

1

يضع المدير أىدافنا كاضحة كمحددة لممعمميف.
يحدد مستكيات األداء المطمكبة لكؿ المعمميف.

3

يشجع المعمميف عمى األفكار المبتكرة كاالبداعية.

4

ينمي ميكؿ المعمميف كؿ في مجاؿ تخصصو.

5

يستخدـ عبارات المديح كالثناء لزيادة دافعية المعمميف.

6

يكافئ المكىكبيف كالمتميزيف مف المعمميف.

7

يطمع المعمميف عمى اإلنجازات كيدفعيـ إلي المزيد.

8

يعترؼ بفصؿ المعمميف المتفكقيف كيثني عمييـ.

9

يعمؿ عمى ترقية المعمميف المبدعيف كالمتميزيف.

2
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قميمة
جدا
ً

ـ

درجة الموافقة

الفقرة

كبيرة

 10يكجو المعمميف لبلستفادة مف األساليب الحديثة في التعميـ.
 11يشجع المعمميف عمى العمؿ بركح الفريؽ لتحقيؽ اإلنجاز.
 12يكجو جيكد المعمميف إلى المكضكعات الميمة.
 13يتغاضى عف األخطاء الصغيرة لدل المعمميف.
 14يشبع الحاجة إلى التفكؽ كاالنجاز لدل المعمميف.
 15ينمى قدرات المعمميف مف خبلؿ التنافس اإليجابي.
 16يشجع المعمميف عمى تبادؿ الخبرات التعميمية لبلرتقاء بأدائيـ.

 17يحفز العامميف إلجراء البحكث اإلجرائية لتطكير قدراتيـ.
 18يقدـ تغذية راجعة لممعمميف حكؿ أدائيـ أكالن بأكؿ.
 19يقدـ نفسو نمكذجان حيان لئلنجاز يقتدل بو.

 20يدفع المعمميف لممثابرة عمى انجاز المياـ التعميمية.
 21يتفاعؿ بانسجاـ كرضى نفس مع المعمميف.
 22يقدـ النصح كاإلرشاد لممعمميف لتحسيف أدائيـ.
 23يكفر بيئة تربكية داعمة لممعمميف كتحقيؽ أىدافيـ.
 24يؤمف بالمبدأ القائؿ نحك دائمان نحك المعالي.
 25يشارؾ المعمميف في مناسباتيـ المتعددة.

 26يقدـ مصحة المعمميف عمى مصمحتو الشخصية.
 27بتعامؿ بعدؿ كانصاؼ مع جميع المعمميف.
 28يبدأ عممو فك انر دكف كسؿ.

 29يتعامؿ برفؽ كليف مع المعمميف لتحقيؽ األىداؼ التربكية.
 30يحث العامميف عمى االستثمار األمثؿ لمكقت.
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هلحق رقن ()3

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى

ك أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا –غزة

تخصص القيادة كاإلدارة
السيد/ة  .....................................................المحترـ/ة.
السالم عميكم ورحمة اهلل ,,,

يقكـ الباحث بإجراء دراسة عممية بعنكاف
"القيادة اإلبداعية وعالقتيا بتعزيز الدافعية لدى معممي المدارس الثانوية في وزارة التربية والتعميم العالي

بمحافظات غزة "

استكماال لمتطمبات نيؿ درجة الماجستير تخصص القيادة واإلدارة ،كلذلؾ صمـ الباحث استبانة لقياس ىذه
ن
آمبل منكـ الدعـ كالتعاكف مف خبلؿ المشاركة في تعبئة االستبانة كاعادتيا مع مراعاة الدقة في اإلجابة
العبلقة ن
بيدؼ الخركج بنتائج كاقعية ،كيتحمؿ الباحث كافة المسؤكلية في الحفاظ عمى سرية المعمكمات كالبيانات التي

تقدـ.
شاكر لكم حسن تعاونكم
ًا

الباحث /رأفت محمد أبو كموب

0599-348043
أوالً :البيانات الشخصية والوظيفية
برجاء وضع عالمة ( √ ) في المكان الذي يتناسب مع حالتك :
 الجنس:
ذكر

 العمر:

أقل من  30سنة

 المؤىل العممي:
دكتوراه

انثى
من  31أقل من  40سنة

ماجستير

من  41أقل من  50سنة

بكالوريوس
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دبموم

 50سنة فأكثر

 عدد سنوات الخدمة:

من  10-6سنوات

اقل من  5سنوات

من  15-11سنة

 16سنة فأكثر

أولً (:استبانة القيادة اإلبداعية) وتتناول القدرات اإلبداعية لدى مدير المدرسة.

درجة الموافقة

الفقرة

م

كبيرة

أبعاد الستبانة
بعد األصالة
1

يبحث باستمرار عف األفكار الجديدة كاإلبداعية.

2

يحؿ المشكبلت بأساليب جديدة كمتنكعة.

3

يتمتع بميارة عالية في إدارة النقاش كالحكار مع المعمميف.

4

يتجنب األساليب الركتينية كالمألكفة في حؿ المشكبلت.

5

يمتمؾ القدرة عمى إقناع اآلخريف باألفكار الجديدة.

6

ينمى األفكار الجديدة كاالبداعية لدل العامميف معو.

7

ينجز ما يسند إليو مف أعماؿ بأسمكب مبتكر كمتجدد.

8

يتبع إجراءات غير مسبكقة لحؿ المشكبلت.

9

يشعر بأىمية كانتاج أفكار جديدة في مجاالت العمؿ.

 10يككف شبكات اتصاؿ رسمية كغير رسمية بيف العامميف.
بعد الطالقة
 11يقترح حمكنال سريعة لمكاجية مشكبلت العمؿ.
 12يكظؼ ألفاظنا إبداعية لمداللة عمى فكره.

فكار كثيرة كمتنكعة في فترة قصرة.
 13يطرح أ نا

 14يضع بدائؿ كمقترحات متنكعة لحؿ المشكبلت.
 15يتحدث باستفاضة حكؿ المكاضيع المتعمقة بالمدرسة.
 16يظير سرعة بديية في التعامؿ مع المكاقؼ المختمفة.
 17يتابع إنجازات العامميف كفريؽ عمؿ.
 18يعبر عف أفكاره بطبلقة.
19

ينفذ الحمكؿ التي تقدميا اإلدارة التعميمية.
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بعد المرونة
 20يتعاطى مع األفكار الجديدة لتطكير العمؿ بسيكلة كيسر.
21

يتقبؿ كيطرح األفكار كالمقترحات حتى إذا كانت مخالفة لو في

العمؿ.

 22يتيح لآلخريف فرصة إلبداء رأييـ لبلستفادة منيـ.
 23يتكيؼ مع المكاقؼ المختمفة في العمؿ.
 24يرل األشياء مف زكايا نظر مختمفة.
25

يتعاكف مع المشرؼ لكضع استراتيجيات مبتكرة لتحقيؽ األىداؼ

التربكية.

 26يحاكر المعمميف كيناقشيـ في العمؿ ليزيد مف دكرىـ اإلبداعي.
 27يمنح المعمميف بعض الصبلحيات التي تسيؿ العمؿ.
 28ييعد برامج خاصة إلعداد معمميف مبدعيف.
 29يتعامؿ بمركنة مع المعمميف كالطبلب لتنمية قدراتيـ اإلبداعية.
بعد الحساسية لممشكالت
 30يتكقع مشكبلت العمؿ قبؿ حدكثيا.
مبكر المشكبلت التي يعاني منيا العاممكف.
 31يكتشؼ نا
 32يتابع كؿ ما ىك جديد في اإلدارة لحؿ مشكبلت المستقبؿ.
 33يقكـ بعمؿ بعض الدراسات المستقبمية لحؿ األزمات المتكقعة.
 34يرصد الفرص كالتيديدات المؤثرة عمى العمؿ المدرسي.
 35يتعرؼ عمى أكجو القصكر أك الضعؼ فيما يقكـ بو مف أعماؿ.
 36يعالج أخطاء العامميف في جك أسرم.
 37يشجع العامميف لمتعبير عف أنفسيـ كعف مشكبلتيـ الخاصة.
 38يحرص عمى متابعة شكاكم العامميف الخاصة بالعمؿ المدرسي.
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انيا (:استبانة تعزيز الدافعية) وتتناول أبعاد تعزيز الدافعية لدى مدير المدرسة
ث ً
درجة الموافقة
الفقرة

كبيرة

أبعاد الدافعية
بعد التحفيز
1

يضع المدير أىدافنا كاضحة كمحددة لممعمميف.
يحدد مستكيات األداء المطمكبة لكؿ المعمميف.

3

يستخدـ عبارات المديح كالثناء لزيادة دافعية المعمميف.

4

يكافئ المكىكبيف كالمتميزيف مف المعمميف.

5

يعمؿ عمى ترقية المعمميف المبدعيف كالمتميزيف.

6

يشجع المعمميف عمى العمؿ بركح الفريؽ لتحقيؽ اإلنجاز.

7

يكجو جيكد المعمميف إلى المكضكعات الميمة.

8

يقدـ النصح كاإلرشاد لممعمميف لتحسيف أدائيـ.

9

يكفر بيئة تربكية ثرية كداعمة لتحسيف أداء المعمميف.

2

 10يتعامؿ بعدؿ كانصاؼ مع جميع المعمميف.
بعد اإليثارة
 11يشجع المعمميف عمى األفكار المبتكرة كاإلبداعية.
 12يطمع المعمميف عمى اإلنجازات كيدفعيـ إلى المزيد.
 13يكجو المعمميف لبلستفادة مف األساليب الحديثة في التعميـ.
 14ينمى قدرات المعمميف مف خبلؿ التنافس اإليجابي.
15

يشجع المعمميف عمى تبادؿ الخبرات التعميمية لبلرتقاء
بأدائيـ.

 16يحفز العامميف إلجراء البحكث اإلجرائية لتطكير قدراتيـ.
حيا لئلنجاز يقتدل بو.
 17يقدـ نفسو
نمكذجا ن
ن
 18يدفع المعمميف لممثابرة عمى إنجاز المياـ التعميمية.
فكر دكف كسؿ أك ممؿ.
 19يبدأ عممو نا

 20يحث العامميف عمى االستثمار األمثؿ لمكقت.
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درجة الموافقة
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بعد رفع الروح المعنوي
 21ينمي ميكؿ المعمميف كؿ في مجاؿ تخصصو.
 22يعترؼ بفصؿ المعمميف المتفكقيف كيثني عمييـ.
 23يتغاضى عف األخطاء الصغيرة لدل المعمميف.
 24يشبع الحاجة إلى التفكؽ كاإلنجاز لدل المعمميف.
 25يقدـ تغذية راجعة لممعمميف حكؿ أدائيـ أكنال بأكؿ.
 26يتفاعؿ بانسجاـ كرضى نفس مع المعمميف.
دائما نحك المعالي.
 27يؤمف بالمبدأ القائؿ ن
 28يشارؾ المعمميف في مناسباتيـ المتعددة.
 29يقدـ مصمحة المعمميف عمى مصمحتو الشخصية.
 30يتعامؿ برفؽ كليف مع المعمميف لتحقيؽ األىداؼ التربكية.
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