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معوقات ممارسة القيادة االبتكارية في كمية التربية

د /أسماء راشد الراشد
د /حصو ناصر اليحيى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع ممارسة القيادة االبتكارية لدى رؤساء األقسام في
كمية التربية في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ،وتم استخدام المنيج الوصفي المسحي،
واالستبانة كأداة لمدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في
جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،حيث طبقت الدراسة عمى (  )111عضو ىيئة تدريس،

وأظيرت نتائج الدراسة أن ممارسة القيادة االبتكارية من قبل رؤساء األقسام من وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس كان متوسط ،وأن المعوقات إدارية وأكاديمية التي تحد ممارسة أبعاد
القيادة االبتكارية في الكمية كان غالبا ،ومن توصيات الدراسة العمل عمى إضفاء مرونة أكبر
عمى اإلجراءات المتبعة في الجامعة والعمل عمى تقميل ضغوط العمل عمى رؤساء األقسام عن
طريق تشجيعيم عمى ممارسة القيادة الموزعة واعادة النظر في ميام أعضاء ىيئة التدريس
واحداث توازن بينيا.
الكممات المفتاحية :معوقات ،القيادة ،االبتكارية ،جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.
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Abstract
The study aimed to recognize the reality of the practice of innovative
leadership among department heads in the College of Education at
Prince Sattam bin Abdulaziz University, and to recognize the obstacles
to the practice of innovative leadership, and to achieve the goals of the
study, the survey descriptive approach was used, and the questionnaire

as a tool for study, and the study community is composed of all faculty
members The College of Education at Prince Sattam bin Abdulaziz
University, where the study was applied to (116) faculty members, and
the results of the study showed that the practice of innovative leadership
by department heads from the viewpoint of faculty members was
(sometimes), and that administrative and academic obstacles that limit
the practice of The dimensions of innovative leadership in the college

were (often), and one of the study recommendations was to work to
give more flexibility to the procedures followed at the university and
work to reduce the work pressure on the heads of departments by
encouraging them to exercise distributed leadership, reviewing the tasks
of faculty members and striking a balance between them.
Key words: obstacles, leadership, innovation, Prince Sattam bin
Abdulaziz University.
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معوقات ممارسة القيادة االبتكارية في كمية التربية

د /أسماء راشد الراشد
د /حصو ناصر اليحيى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة الدراسة:
إن تطوير التعميم الجامعي وتحسين مستواه ورفع كفايتو واستثمار موارده المادية
والبشرية سيساىم في مواكبة التغيير السريع في أوجو الحياة االجتماعية واالقتصادية.
ويمثل االبتكار أحد التحديات األساسية في العمميات العالمية والتي ينبغي
فييا تحقيق التوازن بينو وبين االتساق في التغيرات االقتصادية واالجتماعية وكذلك التمكين

والسيطرة من أجل التكيف واالستجابة لمتطمبات العولمة ورفع مستوى التنافس العالمي
(العسيري ،5112،ص.)11

وادراكا ألىمية االبتكار فقد تضمنت الخطة المستقبمة لمتعميم الجامعي(آفاق) أىداف
استراتيجية ركزت عمى زيادة الطاقة اإلنتاجية البحثية واالبتكارات ،ورفع جودتيا لالرتقاء بيا
وجعميا قادرة عمى المنافسة والريادة العالمية.
كما ىدفت خطط التنمية في المممكة إلى تحفيز الجامعات والمنشآت عمى االستثمار

في مجاالت األبحاث ،والتطوير ،إضافة إلى إنشاء مجمعات لإلبداع واالبتكار ،وتوثيق العالقة
ما بين القطاع الخاص ،والجامعات ،ومراكز البحث (و ازرة االقتصاد والتخطيط1341 ،ه)،
إضافة إلى تركيز برنامج التحول الوطني عمى دعم االبتكار واالبداع من خالل تحسين البيئة
التعميمية المحفزة لإلبداع واالبتكار ،وتؤكد ىذه المبادرات والخطط عمى الدور المحوري لمجامعات
كونيا حاضنة لمعقول البشرية وترتقي بقدرات األمم في البحث واالبتكار وثقافة المجتمع ،لتكون
الجامعات قائدة لمتغيير يجب أن تؤمن بأىمية االبتكار وأىميتو لمرؤية المستقبمية ليا؛ لذا فإنيا
تتطمب أن تكون قياداتيا بجميع مستوياتيا مبدعة مبتكرة ،حتى تكون مستودعا الستيعاب األفكار
واألفعال المبدعة التي تصدر بين الحين واآلخر من الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والموظفين
(العسيري ،5112 ،ص.)11
ويرى جبريني ( )5111أن القيادة التي تتبنى االبتكار والتغيير والتطوير كأسموب حياة
وتمزج بينيما حتما ستقود إلى تطوير نوعية التعميم الديناميكي والتخطيط االستراتيجي وتتيح
مرونة أكبر لتتحول من مجتمعات بيروقراطية رتيبة إلى مجتمعات منتجة مبدعة (ص.)51
فرئيس القسم كقائد أكاديمي مطالب بفتح المجال ألعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في
التغيير واالبتكار ،من خالل منحيم المساحة الحرة لمتفاعل والقيادة التي تقوم عمى زيادة الثقة

والتكيف مع التغيرات المحيطة والتحوالت المتسارعة ومواكبة التحول نحو التجديد والتطوير.
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مشكمة الدراسة
يشيد التعميم الجامعي في السعودية نقمة نوعيو وكمية ممحوظة لبناء مجتمع المعرفة
ومسايرة االتجاىات الحديثة في التعميم واالىتمام بالمبتكرين والمبدعين واستثما ار ما يمتمكونو من
سمات وقدرات.
وبالرغم من تزايد جيود اإلصالح والتطوير التي تبذل في الجامعات بالمممكة العربية

السعودي ة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وزيادة قدرتيا اإلبداعية واالبتكارية ،إال أن
تمك الجيود تواجو تحديات مرتبطة بتطوير اليياكل التنظيمية والقيادات التربوية ،وتطوير
األنظمة اإلدارية ،وتحديات مرتبطة بالتغيرات التكنولوجية واالجتماعية والمنافسات العالمية
(العسيري ،5112 ،ص.)111
ويعتبر تصنيف المممكة العربية السعودية حسب مؤشر االبتكار العالمي دون المستوى
المطموب خاصة في مجاالت اإلنفاق عمى البحث والتطوير وانتاج وانتشار المعرفة حيث جاءت
المممكة العربية السعودية في مؤشر االبتكار العالمي لمعام 5111م بالمركز الثاني عربيا و()31

عالميا بتراجع  1مراتب (محمد ،)5111 ،إضافة إلى ما توصمت إليو نتائج دراسة العسيري
( )5112في ضعف توفر مقومات االبتكار في الجامعات السعودية ،وىذا يستوجب عمى
الجامعات السعودية بذل المزيد من الجيود اإلبداعية وتشجيع العمل االبتكاري لموصول إلى
تصنيف يحقق مكانة تنافسية.
وحتى تتمكن الجامعات من تحقيق االبتكار المستمر يجب عمى القادة تييئة بيئة مواتية
لمتجديد فضال عن الثقافة التنظيمية التي تشجع اإلبداع واالبتكار ) ،(Agbor, 2008وألن
القيادة تمعب دو ار فعاال في تحفيز أو إعاقة االبتكار فالقيادات في المؤسسات تشيع أجواء

االبتكار وتوجد الحوافز من أجل التغيير في اليياكل والمؤسسات وأساليب العمل (نجم،)5114 ،
لذلك تؤكد دراسة محمد ( )5111إلى أىمية القيادة اإلبداعية لتحقيق النقمة النوعية
والتطور المأمول.

وتوصمت دراسة سن وايرن ( (Sen & Eren, 2012إلى أن القادة المبدعين لدييم
العديد من الصفات المشتركة كالمعرفة القيادية والميارات والقيم والمواىب ليدركوا خطر المشاكل
الحالية ويتوقعوا آثارىا السمبية عمى المستقبل ،وألىمية القيادة االبتكارية في تطوير التعميم
الجامعي في ظل التقدم الحضاري والتكنولوجي التي تشيده الجامعات في المممكة العربية
السعودية ،أصبحت ىناك حاجة لمتعرف عمى المعوقات التي تحد من ممارسة رؤساء األقسام
لمقيادة االبتكارية لتحقيق األىداف المرسومة.
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ىدف الدراسة:

تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى واقع ومعوقات ممارسة القيادة االبتكارية لدى
رؤساء األقسام في كمية التربية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.

أسئمة الدراسة:

 -1ما واقع ممارسة القيادة االبتكارية لدى رؤساء األقسام في كمية التربية بجامعة األمير سطام
بن عبدالعزيز؟
 -5ما معوقات ممارسة القيادة االبتكارية لدى رؤساء األقسام في كمية التربية بجامعة األمير
سطام بن عبدالعزيز؟

أدبيات الدراسة:

تبرز أىمية القيادة كونيا حمقة وصل بين أىداف المنظمات واألفراد العاممين وبين
خطط وتوجيات المؤسسة ،األمر الذي يسيل مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة ويسيم في
تحقيق أىدافيا المرسومة ،ولكي تتمكن المنظمات من تحقيق التنافس والتطور البد ليا أن توجد
قيادات قادرة عمى التغيير بأفكار جديدة مبتكرة لتنيض بمنظماتيا وتوسع نطاق عطائيا
واستمرارىا.
تعريف القيادة االبتكارية:
تعرف بأنيا النمط القيادي الذي يتصف بالبصيرة االبتكارية والثقة بالنفس واآلخرين
والقدرة عمى التعامل مع مقتضيات التغير والميل إلى التجريب والتجديد في إبداء اآلراء
والمقترحات ومخالفة النمط التقميدي في العمل والتفكير (عماد الدين ،5114 ،ص.)42
كما تعرف القيادة االبتكارية اجرائيا بأنيا :قدرة رؤساء األقسام في كمية التربية عمى
إنتاج األفكار الجديدة غير المألوفة من خالل حل المشكالت والعمل عمى التجديد والتغيير
لألفكار بطريقة واعية وفاعمة.
مكونات العممية االبتكارية:
تتكون العممية االبتكارية من عدة أبعاد ومفاىيم وىي كالتالي (األلوسي والزعبي،
 ،5115ص:)152
 الطالقة :وتشمل أربعة أنواع ىي:
 الطالقة التعبيرية :ويقصد بيا إنتاج فكرة أو حديث متصل بشكل عبارات وجمل تدلفي إطارىا العام عمى معنى معين مرتب بأسموب انتقائي يتميز عن غيره في التسمسل
التعبيري واإلجمالي.
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 الطالقة المفظية :وتعرف بأنيا قدرة الفرد عمى سرعة إنتاج أكبر عدد من الكممات ذاتمواصفات معينة ترتبط بمجال معين ،بحيث تؤدي ىذه المجموعة من الكممات إلى صيغة
معينة تتميز عن الصيغة األخرى لمجموعة من األفراد.
 الطالقة االرتباطية :وىي السيولة والسرعة التي يتم فييا توليد أكبر عدد من وحدات المعانيذات العالقة االرتباطية بين األشياء المختمفة لتعبر عن عالقة جديدة.
 الطالقة الفكرية :وتعني توليد األفكار حول مشكمة معينة في مدة زمنية محددة.



المرونة :قدرة الفرد عمى إنتاج أفكار متعددة ومختمفة واالنتقال من فئة أفكار لفئة أخرى
بمعنى تغير الحالة العقمية عند الفرد عندما يتغير الموقف إلى حالة جديدة تختمف عن
الحالة السابقة ويتميز الفرد الذي يستطيع تغيير استجابتو كمما تغير الموقف بمرونتو تمقائيا
وتحرره من الجمود والنمطية في التفكير واالستجابة.
األصالة وتعني إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار الغريبة وغير المألوفة.

ميام القيادة االبتكارية:
يوضح قنديل ( )5111بأن القيادة االبتكارية تسيم في التنبؤ بالمستقبل من عدة جوانب،
وتعمل عمى إيجاد رؤية مستقبمية ليا من خالل بناء إدراك مشترك لرسالة المؤسسة عبر
مستوياتيا وأقساميا التنظيمية ،غرس االبتكار قيما واتجاىات وسموكيات ضمن ثقافة المؤسسة،
وتشجيع العاممين عمى المبادرة وعدم االعتماد عمى القيادة ،وكذلك تطور قدرات العاممين واثارة
دوافعيم لمتفكير اإلبداعي واالبتكار وتنمية مياراتيم الفكرية (ص.)121
معوقات القيادة االبتكارية:
يذكر (الشقيرات )5113 ،مجموعة من المعوقات كتبني القائد انطباعات خاطئة عن

العاممين دون أسس عممية ،حيث يكون لدييم نظرة مسبقة عن العاممين دون عامل التجربة،
فيبنون آرائيم عمى آراء مسبقة من غيرىم ،وعدم ثقة القائد بنفسو وتقميده لما ىو موجود بمحاولتو
مجاراة ما ىو موجود من أساليب وطرق عمى أرض الواقع ،ولخوفو من الفشل والرضا باليسير
والخوف من انتقاد اآلخرين ،وكذلك الحماس المفرط الذي قد يجعل الشخص يخرج بنتائج غير
جيدة ،كما أن عدم قدرة القائد عمى مواجية المشكالت بسبب عدم وجود حساسية لديو لتمك
المشكالت ،ولقمة الحوافز وانعدام التشجيع ،وعدم توفر التقنيات التربوية الحديثة التي تساعد عمى
العمل االبتكاري واختصار الوقت ،وكذلك عدم وجود استراتيجية واضحة لمكشف عن الموىوبين

والمبدعين ورعايتيم في مراحل التعميم العام والجامعي وعدم وجود برامج تأىيمية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أن ىناك مجموعة من العوامل تحد من االبتكار ما ذكره العميان ( )5113من انشغال
المديرين باألعمال اليومية والروتينية ورفض األفكار الجديدة واعتبارىا مضيعة لموقت ،االلتزام
بحرفية القوانين والتعميمات والتشدد في التركيز عمى الشكميات دون المضمون ،وكذلك الخوف
من التغيير ومقاومة المنظمات لو وتفضيل حالة االستقرار وقبول الوضع الراىن ،ووجود القيادات
اإلدارية غير الكفؤ ،حيث تعد اإلدارة صاحبة الدور األساسي في تحفيز العاممين وتوجيييم
واشراكيم في وضع وتنفيذ األىداف التنظيمية وخمق التعاون وايجاد بيئة مناسبة داخل المنظمة،
وتحول المعوقات المالية دون بذل تكاليف محتممة ،وأيضا الفواصل الرئاسية وعدم سيولة
االتصال بين العاممين والمسؤولين في اإلدارة العميا حتى يوصمون أفكارىم ومقترحاتيم ويناقشونيا
معيم (ص.)131

الدراسات السابقة:

تعد القيادة االبتكارية أسموبا قياديا حديثا ولقمة الدراسات السابقة فييا عمى مستوى
التعميم الجامعي –عمى حد عمم الباحثتان ، -سيتم استعراض الدراسات ذات الصمة عمى مستوى
التعميم بشكل عام:
دراسة الشمري ( )5111ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى
القادة التربويين في المممكة العربية السعودية واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي وتكون مجتمع
الدراسة من ( )321قائدا تربويا ولتحقيق أىداف الدراسة تم بناء أداة الدراسة االستبانة وتوصمت
نتائج الدراسة إلى أن القادة التربويون يمارسون القيادة االبتكارية بدرجة متوسطة في المجالين
اإلداري والفني ويمارسون القيادة االبتكارية بدرجة مرتفعة في المجال التصوري.
دراسة عيد ( )5112ىدفت إلى الوقوف عمى المعوقات التي تحول دون تطبيق نمط
القيادة اإلبداعية في الجامعات السعودية ،واستخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي ،المنيج
الوصفي المسحي وبمغت عينة الدراسة ( )311من القيادات بالجامعات السعودية ،وتم استخدام
االستبانة ومدخل الدراسات المستقبمية ،وقد أظيرت نتائج الدراسة تواجد معوقات القيادة اإلبداعية
ما بين مرتفع جدا ومرتفع .
دراسة العسيري ( )5112ىدفت إلى التعرف عمى مقومات االبتكار االجتماعي كمدخل
لتطوير اإلدارة الجامعية في الجامعات السعودية والمتمثمة في( التنظيم اإلداري المرن ،اإلدارة
الديناميكية ،القيادة الديناميكية  ،واستقطاب الموارد البشرية األكاديمية) من حيث درجة توافر
وأىمية تمك المقومات من وجية نظر أفراد الدراسة ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي ،كما تم
بناء استبانة كأداة لجمع البيانات المطموبة ،وكان من أىم نتائج الدراسة أن مقومات االبتكار
االجتماعي تتوافر بدرجة منخفضة ،وأن مقومات االبتكار االجتماعي لتطوير اإلدارة الجامعية
في الجامعات السعودية أتت بدرجة ميمة جدا.
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دراسة سارت ( )Sart, 2014ىدفت إلى إظيار وتحميل دور النماذج القيادية في إدارة

الجامعة في تييئة بيئة تعميمية لالبتكار وريادة األعمال ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث

المنيج الكيفي التحميمي ،واجرى مقابالت شبة منظمة مع  35من أعضاء ىيئة التدريس و 15
من طالب الدراسات العميا من ثالث جامعات في اسطنبول ،توصمت الدراسة إلى أن %17

يرون أن القيادة الديمقراطية التشاركية ىي نموذج قيادة جديد ميم يمكنو تمكين االبتكار بالقيادة،

وأن  %71من المشاركين يرون أىمية مشاركة القطاع الخاص في تحول الجامعة ،واتفق %11
عمى ضرورة استشارة الخبراء بشكل مستمر ،يرى  %71أن ألساليب القيادة واالدارة الحديثة

ستكون حاسمة في تعزيز ىذا التغيير.

دراسة جبريني ( )5111ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى

القادة التربويين وعالقتيا بفاعمية اتخاذ القرار من وجية نظر عمداء الكميات ورؤساء األقسام

األكاديميين في الجامعات الفمسطينية ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي ،واستخدمت االستبانة

أداة لمدراسة ،وبمغت عينة الدراسة ( )435فردا ،وتوصمت الدراسة أن درجة ممارسة القيادة

االبتكارية جاءت بدرجة كبيرة.

دراسة الشيراني ( )5117ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة ممارسة القيادة االبتكارية

لدى القادة األكاديميين بجامعة بيشة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وقد استخدمت الدراسة

المنيج الوصفي المسحي وتكونت عينة الدراسة

من ( )511عضو من ىيئة التدريس

واستخدمت استبانة أداة لمدراسة واظيرت النتائج ان درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى القادة

االكاديميين بجامعة بيشة لدى افراد عينة البحث كان بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي بمغ

( )4.74وبانحراف معياري ( )1.113وقد جاءت المجاالت مرتبة تنازليا عمى النحو التالي
(تجاه المثابرة واإلصرار ،تجاه المبادرات الشخصية ،تجاه األفكار الجديدة ،تجاه المشكالت).

منيجية الدراسة واجراءاتيا:
منيج الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي المسحي الذي يعرف بأنو المنيج

الذي يسعى إلى معرفة الحقائق التفصيمية عن واقع الظاىرة المدروسة مما يمكن الباحث من

تقديم وصف شامل ودقيق لذلك الواقع ويتجاوز ذلك الى التصنيف والتفسير والتحميل والتوصل
إلى داللة ذات مغزى بالنسبة لممشكمة المطروحة لمبحث (العساف1341 ،ه ،ص.)111
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجتمع الدراسة وعينتيا:
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة األمير
سطام بن عبد العزيز والذي يبمغ ( )541عضو ىيئة تدريس ،وبالرجوع إلى جدول العينة فقد بمغ
عدد أفراد عينة الدراسة ( )133عضو ىيئة تدريس ،وتم فرز االستبانات المكتممة حيث بمغ
عددىا (.)113

أداة الدراسة:
تم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة الميدانية ،واعتمدت عمى المحكات االتية في
تحديد واقع ممارسة القيادة االبتكارية ومعوقاتيا بناء عمى المتوسطات الحسابية لمعبارات:
( 1.71-1.11أبدا 5.11-1.71 ،ناد ار 4.31-5.15 ،أحيانا 3.51-4.31 ،غالبا،
 2.11-3.51دائما).

صدق أداة الدراسة:

بعد االنتياء من بناء أداة الدراسة في صورتيا األولية تم قياس صدقيا كما يمي:
أ  .صدق المحكمين (الظاىري) وذلك بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة
التدريس من ذوي الخبرة واالختصاص لالستفادة من آرائيم حول عبارات االستبانة لمتطبيق
عمى أفراد الدراسة.
ب  .صدق االتساق الداخمي :لمتأكد من ذلك تم استخدام معامل االرتباط لبيرسون لقياس العالقة
بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لكل محور من محاور أداة الدراسة كما ىو موضح في
الجداول التالية:
جدول( :)1معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور األول بالدرجة الكمية لممحور
واقع القيادة االبتكارية
الطالقة

الحساسية لممشكالت

المرونة

االحتفاظ باالتجاه

االصالة

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

1

**21810

5

**210.0

9

**2182.

10

**21811

10

**21810

0

**21008

.

**21021

12

**21.80

10

**21828

18

**21819

0

**21055

0

**21000

11

**21002

15

**21.0.

19

**21002

0

**21021

8

**21002

10

**21008

1.

**21000

02

**21..0

**دالة احصائيا عند مستوى الداللة 2121
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول( :)0معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور الثاني بالدرجة الكمية لممحور
معوقات القيادة االبتكارية اإلدارية

معوقات القيادة االبتكارية

العبارة

االرتباط

العبارة

1

**1.224

1

**1.745

4

**1.121

7

**1.117

5
3
2

**1.122
**1.111
**1.134

1
1

11

معوقات القيادة االبتكارية األكاديمية

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

1

**1.155

1

**1.124

4

**1.137

7

**1.471

**1.731
**1.111
**1.113

5
3
2

1

**1.373

1

**1.111

11

**1.144

**1.111
**1.111
**1.247

**دالة احصائيا عند مستوى الداللة 2121
يتضح من جدول ( )1وجدول ( )5أن جميع معامالت االرتباط بين عبارات المحور
األول والثاني أن جميع معامالت االرتباط موجبة وذات داللة احصائية عند مستوى ()1.11

وىذا يدل عمى أن أداة الدراسة صادقة وتقيس الجوانب التي أعدت من أجميا.

ثبات أداة الدراسة:
تم استخراج معامل الثبات باستخدام الفا كرونباخ ،حيث بمغ معامل الثبات الكمي
لالستبانة ( )1.171وىي قيمو مناسبة وتدل عمى صالحية أداة الدراسة ألغراض البحث العممي،
وجدول( )4يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومحاورىا.
جدول ( :)0معامالت الثبات ألداة الدراسة ومحاورىا
األبعاد

معامل الثبات

المحور

الطالقة

1.712

الحساسية لممشكالت

1.774

واقع

القيادة

المرونة

االبتكارية

االصالة

معوقات القيادة االبتكارية

االحتفاظ باالتجاه

المعوقات اإلدارية

المعوقات األكاديمية

الثبات الكمي لالستبانة
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د /أسماء راشد الراشد
د /حصو ناصر اليحيى

معوقات ممارسة القيادة االبتكارية في كمية التربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرض النتائج ومناقشتيا:
نتائج السؤال األول :ما واقع القيادة االبتكارية في كمية التربية بجامعة األمير سطام بن عبد
العزيز من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟
جدول ( :)0المتوسطات الحسابية ألبعاد السؤال األول
أبعاد السؤال األول

المتوسط الحسابي

الطالقة

4.53

الحساسية لممشكالت

4.52

االصالة

4.14

4.41

المرونة

االحتفاظ باالتجاه

4.11

المتوسط الحسابي لمسؤال األول

4.11

يتضح من الجدول ( )3أن المتوسط الحسابي العام لمحاور السؤال األول بمغ (،)4.11
وذلك أن أفراد الدراسة يؤكدون عمى ممارسة رؤساء األقسام لمقيادة االبتكارية بدرجة متوسطة
ويتطمب من قيادات الجامعة تطوير رؤساء األقسام في مجال القيادة االبتكارية ،ومنحيم
صالحيات أكبر لما ليذا من دور كبير في تنمية أعضاء ىيئة التدريس وحثيم عمى التميز
والمنافسة الشريفة لرقي الكمية ومن ثم الجامعة ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الشيراني
( ،)5117وفيما يمي تفصيال لكل بعد من أبعاد القيادة االبتكارية.
جدول ( :)5استجابات افراد الدراسة نحو بعد الطالقة
م

العبارات

المتوسط
الحسابي

1

يستخدم رئيس القسم طرق مبتكرة في إنجاز األعمال

4.57

5

5

تستثمر االجتماعات الدورية في توليد األفكار وتشجيعيا ومقارنتيا واختيار
أفضميا
يشجع رئيس القسم عمى وضع أنشطة متنوعة داعمة لألفكار المبتكرة

4.11

4

4.43

1

3

إثراء أعضاء ىيئة التدريس بشكل مستمر تجاه القضايا المتجددة

4.11

3

4
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الترتيب

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من جدول ( )2أن أكثر الممارسات التي يطبقيا رؤساء األقسام في بعد الطالقة
ىي (يشجع رئيس القسم عمى وضع أنشطة متنوعة داعمة لألفكار المبتكرة) بمتوسط حسابي
( )4.43وىذا يعود إلى دور رؤساء األقسام في السعي لتحقيق اإلبداع ونشر ثقافة االبتكار
وتعزيزىا ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (جبريني5111 ،م) التي أظيرت وجود التشجيع لمعاممين
واالىتمام بأفكارىم من قبل القيادات األكاديمية ومنحيم ثقة عالية في العمل األكاديمي.
جدول ( :).استجابات افراد الدراسة نحو بعد المرونة
م

العبارات

المتوسط
الحسابي

الترتيب

2

تقبل النقاش واآلراء المختمفة من أعضاء ىيئة التدريس والطالب

4.24

5

1

إمكانية تغيير القرار إذا وجد ما ىو أصمح وأكثر فائدة منو

4.11

3

1

إتاحة كافة وسائل التواصل الحديثة مع رئيس القسم

4.23

1

7

منح أعضاء ىيئة التدريس مساحة من الحرية لتطوير األداء داخل القسم

4.53

4

يتضح من جدول ( )1إلى أن أكثر الممارسات التي يطبقيا رؤساء األقسام في بعد
المرونة ىي (إتاحة كافة وسائل التواصل الحديثة مع رئيس القسم) بمتوسط حسابي ()4.23
وىذا يعود إلى ما تقدمو الجامعة من خدمات تقنية عالية.
جدول ( :)0استجابات افراد الدراسة نحو بعد الحساسية لممشكالت
م

العبارات

المتوسط
الحسابي

الترتيب

1

التعامل مع المشكالت بوصفيا فرصا لمتطوير

4.14

4

11

رؤية المشكالت رؤية واضحة وتحديدىا تحديدا دقيقا

4.41

1

4.11

3

11
15

يحمل القسم مشاكمو في ضوء األىداف المحددة ليا وظروف البيئة
الداخمية والخارجية المحيطة بيا
يقدم القسم حمول مبتكرة لممشكالت التي تواجيو

4.41

5

يتضح من جدول ( )1إلى ان أكثر الممارسات التي يطبقيا رؤساء األقسام وفقا لبعد
الحساسية لممشكالت ىي (رؤية المشكالت رؤية واضحة وتحديدىا تحديدا دقيقا) بمتوسط حسابي

( )4.41وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الشمري )5111 ،التي توصمت إلى أن القادة اإلداريين
التربويين قادرين عمى مواجية المشكالت والتعامل مع مقتضيات التغيير وتحديدىا تحديدا دقيقا.
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معوقات ممارسة القيادة االبتكارية في كمية التربية

د /أسماء راشد الراشد
د /حصو ناصر اليحيى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( :)8استجابات افراد الدراسة نحو بعد األصالة
م

العبارات

المتوسط

الترتيب

14

يشجع رئيس القسم عمى التفكير خارج الصندوق وانتاج أفكار جديدة وطرق

4.55

1

13

يحرص رئيس القسم عمى التفكير األصيل وعدم تقميد أفكار الغير

5.11

5

12

تعقد دورات تدعم االبتكار في التخصصات المختمفة

5.12

3

11

يعمل رئيس القسم عمى تحويل األفكار المبتكرة إلى مشاريع وأنشطة بالقسم

5.17

4

الحسابي

لتطبيقيا

يتضح من جدول ( )7أن أكثر الممارسات التي يطبقيا رؤساء األقسام وفقا لبعد
األصالة ىي (تشجع القيادة عمى التفكير خارج الصندوق وانتاج أفكار جديدة وطرق لتطبيقيا)

بمتوسط حسابي ( )4.55وىذا يدل عمى أن ىناك دعم وتشجيع من رؤساء األقسام لالبتكار
حيث يتم األخذ بالمقترحات واألفكار الخالقة المبتكرة التي تساعد عمى التطوير األكاديمي.
جدول ( :)9استجابات افراد الدراسة نحو بعد االحتفاظ باالتجاه
المتوسط

الترت

م

العبارات

الحسابي

يب
1

11

يشجع القسم عمى االبتكار في التخطيط

4.51

17

منح الوقت الكافي لألفكار المبتكرة المطبقة لتظير نتائجيا ليتم تقييميا

4.13

4

11

تحرص القيادة عمى التغذية الراجعة عن البرامج والمشاريع

4.11

5

51

تحديد ميزانية مالية لتنفيذ األفكار االبتكارية في مختمف اإلدارات والجيات

5.11

3

التابعة لمجامعة

يتضح من جدول ( )1إلى ان أكثر الممارسات التي يطبقيا رؤساء األقسام وفقا لبعد
االحتفاظ باالتجاه ىي (يشجع القسم عمى االبتكار في التخطيط) بمتوسط حسابي ( )4.51وقد

يعزى ذلك لوجود رؤيا مستقبمية لمقسم ستسيم في اكتشاف التيديدات المحتممة لمواجيتيا

واالستفادة من الفرص الممكنة.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتائج السؤال الثاني :ما المعوقات اإلدارية واألكاديمية لمقيادة االبتكارية في كمية التربية بجامعة
األمير سطام بن عبدالعزيز من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة؟

جدول ( :)12المتوسطات الحسابية لمحاور السؤال الثاني
محاور السؤال الثاني

المتوسط الحسابي

المعوقات اإلدارية

4.31

المعوقات األكاديمية

4.41

المتوسط الحسابي لمسؤال الثاني

4.35

يتضح من جدول ( )11أن أفراد الدراسة يؤكدون عمى وجود معوقات إدارية وأكاديمية
لمقيادة االبتكارية حيث بمغ المتوسط الحسابي لمحاور السؤال الثاني بمغ ( )4.35مما يتطمب من
قيادات الجامعة دراسة ىذه المعوقات والعمل عمى الحد منيا ومن آثارىا ،وفيما يمي تفصيال
لمعوقات القيادة االبتكارية.
جدول ( :)11استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المعوقات اإلدارية لمقيادة االبتكارية
م

العبارات

المتوسط

الترتيب

الحسابي
1

مركزية اإلدارة الجامعية

4.12

5

5

ضعف مستوى التخطيط السميم في القسم العممي

4.31

1

4

غموض الرؤية والرسالة في القسم العممي

4.13

11

3

سيطرة اإلجراءات الروتينية عمى طريقة انجاز االعمال

4.11

1

2

عدم وجود إدارة داعمة لالبتكار إلحداث التغيير

4.25

2

1

كثرة القيود اإلدارية التي تحد من االبتكار في أداء الميام

4.12

4

1

ضعف ثقافة العمل الجماعي في انجاز الميام

4.51

1

7

ضعف التشجيع والدعم لألفكار االبتكارية

4.41

7

1

غياب سياسة الترشح حسب الكفاءة والجدارة

4.25

3

11

قمة الخبرة اإلدارية لرئيس القسم

4.31

1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من جدول ( )11موافقة أفراد الدراسة عمى وجود المعوقات اإلدارية لمقيادة
االبتكارية حيث تراوح المتوسط الحسابي لمعبارات من ( 4.11إلى  )4.13وجاءت العبارة
(سيطرة اإلجراءات الروتينية عمى طريقة إنجاز األعمال) في المرتبة األولى وتعزو الباحثتان
ذلك إلى قمة الصالحيات الممنوحة لألقسام العممية ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (عيد)5112،
التي توصمت إلى أن من أىم المعوقات ىي اإلجراءات الروتينية المعقدة.
جدول ( :)10استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المعوقات األكاديمية لمقيادة االبتكارية
م

العبارات

المتوسط

1

غياب الموضوعية عند تقييم رئيس القسم ألداء عضو ىيئة التدريس

4.54

1

4

ضعف االىتمام بعقد ورش العمل لتنمية روح االبتكار

4.11

1

5
3

الحسابي

غياب روح المنافسة بين أعضاء ىيئة التدريس

4.55

الترتيب

7

غياب الحوافز لتشجيع ىيئة التدريس عمى اإلبداع في التدريس والبحث العممي

4.11

2

عدم إبراز رئيس القسم لإلنجازات االبتكارية التي قام بيا أعضاء ىيئة التدريس

4.41

2

1

ضعف مستوى التقنيات التعميمية الموجودة

5.11

11

7

كثرة أعداد الطمبة في األقسام

4.33

4

1
1
11

وخدمة المجتمع
والطالب

قمة البرامج التعميمية في مجال التغيير

4.44

غياب استراتيجيات التدريس الحديثة مثل (التعمم الذاتي-حل المشكالت) التي تنمي

4.41

كثرة األعباء الممقاة عمى عاتق رؤساء األقسام

4.71

االبتكار لدى الطمبة

5

1
3
1

يتضح من جدول ( )15أن العبارات تراوح متوسطيا الحسابي بين (4.71و )5.11أي
أن أفراد الدراسة يؤكدون عمى وجود المعوقات األكاديمية تحد من ممارسة القيادة االبتكارية لدى
رؤساء األقسام ،حيث جاءت العبارة (كثرة األعباء الممقاة عمى عاتق رؤساء األقسام) بمتوسط
حسابي( ،)4.71وقد تعزو الباحثتان ذلك إلى انيماك رؤساء األقسام باألعمال الروتينية ال
تترك لمقائد وقتا لمتفكير بشكل ابداعي وابداء أفكار جديدة تطويرية.
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التوصيات:
بناء عمى نتائج الدراسة توصي الباحثتان بما يمي:
 -1التخمص من اإلجراءات الروتينية من خالل قيام المسؤولين في الكمية بمنح رؤساء األقسام
صالحيات بشكل أوسع بما يتناسب مع طبيعة العمل لرفع مستوى األداء ومرونتو وانجاز
الميام واألعمال بشكل أسرع.

 -5أن تمنح الجامعة الحوافز المادية والمعنوية لكل مبتكر من رؤساء األقسام وأعضاء ىيئة
التدريس والموظفين والطالب من خالل تكريميم وتعميم ابتكارىم ونشر إبداعاتيم في
صحيفة الجامعة.
 -4العمل عمى تقميل ضغوط العمل عمى رؤساء األقسام عن طريق تشجيعيم عمى ممارسة
القيادة الموزعة وىي تعني إعادة توزيع الميام عمى العاممين في األقسام وتوسيع قاعدة
الصالحيات.
 -0التأكيد عمى جميع القيادات والعاممين التعامل باإلجراءات االلكترونية والمراسالت المباشرة
من خالل موقع الجامعة عمى الشبكة العنكبوتية لتقميل الجيد والوقت الميدر ومطالبة
القيادات بأن تكون ىناك جدية بمتابعة الرسائل والطمبات أوال بأول والرد عمييا بما يمزم.
 -5إعادة النظر في الميام التي تمقى عمى عاتق أعضاء ىيئة التدريس واحداث توازن بينيا،
وكذلك تشجيعيم عمى المشاركة وحضور الندوات والمؤتمرات في التخصص سواء داخل
لمم مكة أو خارجيا ،لنشر المعرفة الحديثة ولقاء المتخصصين والباحثين والعمماء واالستفادة
منيم.
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المراجع العربية:
األلوسي ،صائب والزعبي ،طالل ( .)5115تنمية التفكير االبتكاري .دار المنيل :عمان.
جبريني ،سماح حسن .)5111( .درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى القادة التربويين وعالقتيا
بفاعمية اتخاذ القرار من وجية نظر عمداء الكميات ورؤساء األقسام
األكاديميين في الجامعات الفمسطينية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية :فمسطين.
الشمري ،سعد بن دبيان .)5111( .درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى القادة التربويين في
المممكة العربية السعودية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتو،
األردن.
الشيراني ،نورة فالح .)5117( .درجة ممارسة القادة األكاديميين بجامعة بيشة لمقيادة االبتكارية
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،المجمة الدولية لمدراسات التربوية
والنفسية .)4(4 ،ص.111-273
الشقيرات ،محمود طافش .)5113( .اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية .دار
الفرقان :عمان.
العسيري ،خالد .)5112( .مقومات االبتكار االجتماعي كمدخل لتطوير اإلدارة الجامعية من
وجية نظر الييئة اإلدارية واألكاديمية في الجامعات السعودية .رسالة
دكتوراه غير منشوره .كمية التربية ،جامعة الممك عبدالعزيز.
العميان ،محمود .)5113( .السموك التنظيمي في منظمات األعمال .دار وائل :عمان.

762

اجمللد  – 63العدد السادس – يونيه 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عماد الدين ،منى مؤتمن .)5114( .إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير :النمط القيادي المنشود
لتحقيق التفاعل في القرن  .51مركز الكتاب األكاديمي :عمان
عيد ،ىالة فوزي .)5112( .تصور مقترح لتحقيق القيادة اإلبداعية لدى القيادات الجامعية
بالمممكة العربية السعودي ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس،
 ،)11(3ص.351-471
قنديل ،عالء محمد .)5111( .القيادة اإلدارية وادارة االبتكار ،عمان :دار الفكر ناشرون
وموزعون.
محمد ،نيفين حسين ( .)5111دور االبتكار واالبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي
لممؤسسات االقتصادية والدول "دراسة حالة دولة اإلمارات" .اإلمارات
العربية المتحدة :و ازرة التخطيط.
نجم ،نجم ( .)5114إدارة االبتكار ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،عمان :األردن.
و ازرة االقتصاد والتخطيط ( .)1341خطة التنمية العاشرة(1341ه1331-ه) .المممكة العربية
السعودية.
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