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:امللخص
 وتعرُّف دور االزدهار،تهدف الدِّراسَة الرَّاهنة إلى التعرُّف ىلع طبيعة العالقة بين القيادة األصيلة واإلبداع
 تم تجميع بيانات الدراسة من العاملين.يف العمل كمتغير وسيط يف العالقة بين القيادة األصيلة واإلبداع
ُ واشتملَتْ أدوات.) موظَّفا257(  وقد تكونَتْ عينة الدِّراسَة من،يف شركات االتصاالت يف مدينة الرياض
 الختبار فرضيات. ومقياس اإلبداع، مقياس االزدهار يف العمل، مقياس القيادة األصيلة:الدِّراسَة ىلع
 من خالل استخدام، تمَّ االعتماد ىلع نموذج املعادالت الهيكليَّة بطريقة املربَّعات الصغرى الجزئيَّة،الدِّراسَة
 االزدهار يف: وفقًا لنتائج التحليل فإن هناك تأثير إيجابي للقيادة األصيلة يف كلٍّ من.SmartPLS3 برنامج
 كشفت، وفضالً عن ذلك. فضالً ىلع وجود تأثير إيجابي لالزدهار يف العمل يف اإلبداع، واإلبداع،العمل
. العالقة بين القيادة األصيلة واإلبداع- بشكل جزئي-النتائج أيضًا عن أن االزدهار يف العمل يتوسَّط

. واإلبداع، االزدهار في العمل، القيادة األصيلة:كلمات مفتاحية
Authentic leadership and creativity: The Mediating Role of thriving at work
Abstract:
The present study aims at identifying the nature of the relationship between the authentic leadership and the
creativity, and to identify the role of thriving at work as a mediating variable in the relationship between
authentic leadership and creativity. The study data were collected from workers in telecommunication
companies in the city of Riyadh. The study sample consisted of (257) employees. The tools of the study
included: the authentic leadership scale, the thriving at work scale, and the measure of creativity. To test the
hypotheses of the study, the model of structural equations using the method of partial least squares, using the
SmartPLS3 program. According to the results of the analysis, there is a positive effect of authentic leadership
in both: thriving at work and creativity, as well as a positive effect of thriving at work in creativity.
Moreover, the results also reveal that thriving at work partially mediates the relationship between authentic
leadership and creativity.
Keywords: authentic leadership, thriving at work, creativity .
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ِّ
مقدمة:

ِّ
بما أن الشركات تواجه بيئة خارجيَّة تتزايد فيها َّ
يتم التشديد
حدة المنافسة؛ فإن اإلبداع
المتمثل في توليد أفكار جديدة ومفيدة أصبح ُّ

عليه بشكل متزايد ،كوسيلة لمواجهة المنافسة في البيئة الخارجيَّة ،وضمان تحقيق النجاح التنظيمي ( ;Amabile, 1983

ثم تواجه القيادات اإلداريَّة تحديات هائلة إليجاد وسائل لتعزيز اإلبداع في شركاتهم ،بسبب العولمة
 .)George, 2007ومن َّ
َّ
الموظفين .وفي هذا السياق َّ
أكدت
والمنافسة ،وسرعة التغيير التكنولوجي .وبناء على ذلك؛ تركز الشركات على تشجيع اإلبداع بين

ِّ
َّ
الموظفين(علي ;2020,الشنطي؛ أبوعمرةe.g.Shalley & Gilson, 2019،
اسات السابقة أهميَّة سلوك القيادة في تعزيز إبداع
الدر َ
َّ
;)2004؛ لذا ِّ
للموظفين أحد التحديات التي تواجه القيادة اإلداريَّة؛ وذلك بسبب ظروف العولمة
يشكل تعزيز اإلبداع الفردي
هم محركات اإلبداع (.)Amabile et al., 2004
لعل سلوك القيادة من أ ِّ
والمنافسة ،وسرعة التغيير التكنولوجيَّ .

أيضا مع تطوّّر علم النفس اإليجابي ) ،(Seligman and Csikszentmihalyi, 2000هناك
وفضًل عن ذلك،
ا
وتمشيا ا
ا
المزيد من االهتمام والتركيز على موضوع رفاهيَّة مكان العمل ،والعواطف اإليجابيَّة ( Kelloway, Weigand, McKee, and

ٍ
كمؤشر
 ،) Das, 2013واالندماج في العمل ،واألداء ،وتوجيه فريق التعلم واإلبداع (  ،)Cameron, 2008واالزدهار في العمل
ِّ
َّ
اسات حول
ٍ
مهم على رفاهيَّة الموظف ) .(Carmeli, Brueller and Dutton, 2009وعلى وجه التحديد هناك مجموعة من الدر َ
شكًل إيجابيًّا من أشكال القيادة ،حيث
القيادة اإليجابيَّة وأثرها في نتائج العمل ( .)Kelloway et al.,2013تعتبر القيادة األصيلة ا
إن القادة األصيلين يتمتعون بالمصداقيَّة واألصالة في اعمالهم ،ويمتلكون القدرة على تحفيز المرؤوسين وإلهامهم (Avolio and
ِّ
اسات السابقة وجود عًلقة إيجابيَّة بين القيادة األصيلة
).Walumbwa 2014
ا
وتأكيدا على فرضيَّة القيادة األصيلة ،فقد أكدت الدر َ
ِّ
ٍ
اسات التي أجريت في بيئات مختلفة (e.g. Schuckert et al., 2018
وكل من اإلبداع واالزدهار في العمل،
ا
استنادا إلى الدر َ
ِّ
اسات حول العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع نادرةٌ في بيئة المملكة العربيَّة
; .)Malik et al., 2016ومع ذلك ،فإن الدر َ
ِّ
اسات إلى تبحث الدور الوسيط لًلزدهار في العمل أكثر ندرة اّ.
السعوديَّة ،والدر َ
تتوسط العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع .على وجه التحديد ،تمّ َّ تحديد
باإلضافة إلى ذلك ،هناك العديد من المتغيرات التي َّ
بعض المتغيرات الوسيطة ،مثل رأس المال النفسي ) ،(Rego et al., 2014; Schuckert et al., 2018والمزاج اإليجابي

( ،)Zhou et al., 2014ومناخ السًلمة النفسيَّة ) ، (Xu et al. 2017وااللتزام والتمكين ( ،)Imam et al., 2020وااللتزام
العاطفي ( ،)Ribeiro et al., 2020واآلمل ( ) ،)Semedo et al., 2019والمرونة واآلمل ( .)Anwer et al., 2020ومع
عرف الكثير عن المتغيرات
ذلك ،وعلى الرغم من األبحاث التطبيقيَّة األوليَّة التي ربطت بين القيادة األصيلة واإلبداع ،فًل يزال ال ي َ
التي يمكن للقيادة األصيلة من خًللها تعزيز اإلبداع ) .(e.g. Malik et al., 2016; Semedo et al., 2017في هذا السياق

ُّ
تتوسط أو تعترض العًلقة بين القيادة األصيلة
دعا ) Semeda et al. (2017الباحثين إلى
التحقق من المتغيرات المختلفة ٍ
التي َّ

واإلبداع.

ِّ
القيادة األصيلة واإلبداع في ِّ
ِّ
الفجوة في هذه المعر ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
ِّ
المملكة
بيئة
العًلقة بين
التحقق من
فة ،من خًلل
اسة لمحاولة َس ِّد
وتأتي هذه الدر َ
ِّ
العًلقة ،وذلك بالتطبيق على شركات االتصاالت في المملكة العربيَّة
العربيَّة السعوديَّة ،والدور الوسيط لألزدهار في العمل في هذه
ِّ
اسة في الشكل (.)1
السعوديَّة .يظهر نموذج الدر َ
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الشكل ()1
المتغير الوسيط
االزدهار في
العمل

المتغير
المستقل
القيادة األصيلة

المتغيرالتابع

النموذج المقترح للدراسة الحالية

اإلبداع

ِّ
اسة:
مشكلة الدر َ
ِّ
السابقة التي أجريت حول مفهوم القيادة ،أهميَّة سلوكيات القيادة األصيلة في تعزيز االتجاهات والسلوكيات اإليجابيَّة
اسات َّ
تؤكد الدر َ
َّ
َّ
المنظمات ،ومنها اإلبداع)، e.g. Malik et al., 2016; Rego et al., 2014, Schuckert et al., 2018
للموظفين في
ِّ
اسات التطبيقيَّة التي تستدعى التعرّّف على اآلليات التي تؤثر من خًللها القيادة
ال تزال هناك حاجة َّ
ماسة لمزيد من الدر َ
َّ
الموظفين ( .(e.g.Malik et al., 2016; Semedo et al., 2017على سبيل المثال ،أوصىal.
األصيلة في إبداع
ِّ
تتوسط أو تعترض العًلقة بين القيادة
اسات لبحث المتغيرات المختلفة التي َّ
 (2017) Semedo etبإجراء المزيد من الدر َ
ِّ
اسة استجابة لتوصيات ) Semedo et al. (2017للتعرُّف على اآلليات
األصيلة واإلبداع.
َّ
ولعل من المناسب أن تاتي هذه الدر َ
ِّ
ِّ
اسات التي تبحث العًلقة بين القيادة
التي تؤثر من خًللها القيادة األصيلة في اإلبداع .ومن زاوية أخرى ،هناك ندرة في الدر َ
َّ
وخاصة في سياق المملكة العربيَّة السعوديَّة .وهو ما دعانا إلى محاولة معالجة
الموظفين في السياق العربي،
األصيلة وإبداع
َّ
الثغرات في األدبيات ،من خًلل بناء إطار مفهومى واختبار تجريبي للعًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع ،من خًلل توسط
ِّ
اسة تهدف إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
االزدهار في العمل؛ لذلك فإن هذه الدر َ
 .1ما أثر سلوكيات القيادة األصيلة في ٍ
كل من :االزدهار في العمل واإلبداع؟
 .2ما أثر االزدهار في العمل في باإلبداع؟
لتوسط االزدهار في العمل في العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع؟
 .3ما التأثير المحتمل ُّ

ِّ
اسة:
أهداف الدر َ

ِّ
اسة بما يلي:
تتمثل أهداف هذه الدر َ
 .1الكشف عن طبيعة تأثير سلوكيات القيادة األصيلة واالزدهار في العمل واإلبداع.
 .2الكشف عن طبيعة تأثير االزدهار في العمل واإلبداع.

 .3تعرُّف تأثير الوسيط لًلزدهار في العمل في العًلقة بين سلوكيات القيادة األصيلة واإلبداع.
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َّ ِّ
اسة:
أهمية الدر َ

ِّ
اسة في إثراء أدبيات القيادة األصيلة ،من خًلل اإلسهام بشكل أساسي في دعم اإلطار النظري والبحوث
تسهم هذه الدر َ
ِّ
ِّ
دليًل تجريبيًّا في سياق البيئة العربيَّة ،على
اسات التي تقدّ ِّّم ا
اسة هي واحدة من أولى الدر َ
التجريبيَّة في هذا المجال .هذه الدر َ
العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع ،من خًلل دور الوساطة لًلزدهار في العمل .أما من الناحية التطبيقيَّةَّ ،
فتتمثل في اإلفادة من
ِّ
اسة من قبل القائمين على إدارة الموارد البشريَّة ،في تحسين آليات استقطاب واختيار القيادات اإلداريَّة .كما يؤمل أن
نتائج الدر َ
ِّ
اسة القيادات اإلداريَّة في شركات قطاع االتصاالت؛ من أجل توفير مناخ صحى يشجع اإلبداع ،ويعزز ازدهار
يستفيد من نتائج الدر َ
َّ
ٍ
صف ٍ
ثان من القيادات اإلداريَّة؛ لمساعدتهم على تبني وممارسة سلوكيات القيادة األصيلة.
الموظفين ،وتنفيذ برامج لتدريب
ِّ
اسات السابقة:
ُ
اإلطار النظرُّي والدر َ
القيادة األصيلة:

ترجع جذور القيادة األصيلة إلى مفهوم القيادة اإليجابيَّة الًلزمة لتطوير الثقة وبيئات العمل اإليجابيَّة ،والتي تعرف بتعزيز االحتفاظ
َّ
بالموظفين ) (Avolio et al., 2004; Avolio and.Gardner, 2005تعرف القيادة األصيلة بأنها" :نمط من السلوك القيادي

الذي يعتمد ويّعزز ًّ
كًل من القدرات النفسيَّة اإليجابيَّة ،والمناخ األخًلقي اإليجابي ،والوعي الذاتي ،والمنظور الداخلي ،والمعالجة
المتوازنة للمعلومات ،والشفافيَّة في العًلقات بين القائد والتابعين ،من خًلل تعزيز النمو الذاتي اإليجابي" (Walumbwa,

يتكون مفهوم القيادة األصيلة من
) Avolio, Gardner, .Wernsing, and Peterson, 2008: 94وبشكل أكثر
تحديداَّ ،
ا
أربعة أبعاد :المعالجة المتوازنة ،والمنظور األخًلقي الداخلي ،وشفافية العًلقات ،والوعي الذاتي ).(Walumbwa et al., 2008
وفاقا لـ ( ،Walumbwa et al ) 2008تعني المعالجة المتوازنة أن القائد يحلل بشكل موضوعي جميع البيانات ذات ِّ
الصلة قبل
اتخاذ الق اررات .وهذا يشمل معالجة المعلومات التي تتناقض مع وجهة نظرة األولويَّة .يشير المنظور األخًلقي الداخلي إلى المعايير

والقيم األخًلقيَّة الداخليَّة التي يتصرف القائد وفاقا لها ،حتى َّ
ضد الضغوط الجماعيَّة ،أو التنظيميَّة ،أو المجتمعيَّة .تشير شفافيَّة
َّ
ويتجلى ذلك في السلوكيات ،مثل :تبادل المعلومات بشكل
العًلقات إلى تقديم الذات الحقيقيَّة (في مقابل الذات المزيفة) لآلخرين.
أخيرا ،يشير الوعي الذاتي إلى عمليَّة الوصول إلى فهم
مفتوح ،والتعبير عن األفكار والمشاعر الحقيقيَّة في التفاعل مع األفراد .و ا
أكثر عماقا لنقاط القوة والضعف لدى المرء .وهذا يشمل اكتساب نظرة ثاقبة للذات من خًلل االنفتاح على اآلخرين .كما أن القيادة
األصيلة في جذورها ،تشمل جميع ِّ
السمات اإليجابيَّة ،مثل :المشاعر اإليجابيَّة ،والثقة بالنفس ،واألمل ،وتحقيق األهداف للرفاه
استنادا
النفسي واالجتماعي .ويمكن أن تكون نتائج لجهود تطبيق المميزات اإليجابيَّة في مجال القيادة ( .)Ilies et al., 2005و ا

إلى قيمهم ومعتقداتهم األصيلة؛ يركز القادة األصيلون على بناء نقاط قوة أتباعهم ،وتوسيع مدارك تفكيرهم ،وبناء سياق تنظيمي
َّ
الموظفين فيما
إيجابي وجذاب ) .(Ilies et al., 2005وتجدر اإلشارة إلى أن القيادة األصيلة سوف تقاس من خًلل تصوّّرات

يتعلق بأصالة قادتهم.

وينظر إلى القادة الذين يتمتعون باألصالة على أنهم قادة يبدون أصالة ،ويتمكنون من تعزيز االحترام والمصداقيَّة ،وفي نهاية

المطاف الثقة بين األتباع ) .(Bamford, Wong, and Laschinger, 2013وذكر كلّ ٌّ من ( Avolio and )2014
توجهات
أيضا أن القائد األصيل يلهم المرؤوسين ويحفزهم ،وان القائد األصيل يمتلك ُّ
 Walumbwaو ) Stander et al. (2015ا
شخصيَّة قويَّة .وتشجع هذة الطبيعة الشخصيَّة للقائد المرؤوسين ليكونوا قادرين على االرتباط بالقائد والمنظّ َّمة ( Avolio and
 .)Walumbwa, 2014باإلضافة إلى ذلك ،يتم بناء إحساس قوى
بالتميز بين المرؤوسين ( Avolio and Walumbwa,
ُّ
َّ
المنظمات التي يعملون بها (Pues,
بناء على ذلك ،فإن القادة األصيلين لديهم تأثير عميق في مرؤوسيهم ،وكذلك
 .)2014ا
).Wesche, Streicher, Braun, and Frey, 2012
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ويشير نهج القيادة األصيلة إلى أن القيادة األصيلة ترتبط بمواقف التابعين وسلوكياتهم ) ،(Avolio et al., 2004وأن أهم آثار

القيادة األصيلة هي تلك الفوائد التي تعود نتائجها على التابعين ) .(Caza and Jackson, 2011وينشأ أثر القيادة األصيلة من
خًلل اإلحساس الفردي ،واالنتماء االجتماعي بين القائد والتابع ( .)Avolio et al., 2004فعلى سبيل المثال ،يستخدم القائد
األصيل دور النمذجة إلبراز معايير أخًلقيَّة عالية ألتباعه؛ حتى تتقارب قيم األتباع ومعتقداتهم تدريجيًّا مع قيم القائد ( Gardner

ثم التركيز على
 .)et al., 2005ومن األمثلة األخرى على ذلك المناقشة الشفافة بين القائد والتابعين لنقاط ضعف القائد ،ومن َّ
تطوير التابعين وكذلك القائد (.)Avolio et al., 2004
القيادة األصيلة واإلبداع:

َّ
أبدى الباحثون
الموظفين (e.g.Tung and Yu, 2016; Zhang and
ظا بمدى قدرة القائد على التأثير في إبداع
اهتماما ملحو ا
ا
) .Bartol, 2010فيشير اإلبداع إلى القدرة على خلق أفكار جديدة ،ونتائج تبنى على المشكًلت ذات قيمة تنظيميَّة ( Amabile,
َّ
الموظف ضروري لإلبداع التنظيمي) .(Amabil, 1988وفاقا للتعريف ،فإن لإلبداع مبدأين جوهريين .الحداثة
 .)1988وإبداع

والفائدة ،حيث يفسر اإلبداع كخلق األفكار األصيلة والبناءة ،فيما َّ
يتعلق بالسلع والخدمات ،والممارسات اإلداريَّة ،ونماذج العمل،
واالستراتيجيات التنافسيَّة (َّ .)Zhou and Ren, 2012
تتطلب القدرة على إنتاج حصيلة َّ
خًلقة ،والتصميم على مواجهة التحديات
التنظيميَّة والبيئيَّة ( .)Bandura, 1986وبذلكِّ ،
َّ
الداخلية التي تؤثر فيما بعد في
الموظف في حوافزه
يؤثر السياق الذي يعمل فيه
َّ

إنجازته اإلبداعيَّة ) .(Amabil, 1988; Amabil, 1996وعادة يمتلك األفراد القادرون على إنتاج مثل هذه األفكار األصيلة
َّ
الموظفين المبدعين يميلون إلى تجسيد خصائص فرديَّة
والمفيدة ،خصائص أو سمات معينة .على سبيل المثال ،يرى الباحثون أن
معينة ) (Oldham and Cummings, 1996وإظهار اتجاه مبتَ َكر لإلدراك المعرفي ،ومستويات أعلى من الدوافع الذاتيَّة
َّ
للموظفين المبدعين ،يمكن للقادة -والعًلقات التي تتبناها وتعززها القيادات
( .)Amabil, 1988باإلضافة إلى الخصائص الفرديَّة

مع َّ
موظفيهم -التأثير وبصورة كبيرة في مستوى اإلبداع ،الذي يمكن أن يبرز بين أعضاء المنظمة .وذلك من خًلل دور القيادة
في تحفيز الدوافع الذاتيَّة ،من خًلل توفير الموارد ،وبناء بيئة ِّ
تشجع على االستقًلليَّة الوظيفيَّة ،وتحديد األهداف ،وخوض المخاطرة
َّ
الموظفين باتباع أسلوبين رئيسين :تشجيع
( .)Shalley and Gilson, 2004وفي السياق ذاته ،يمكن للقادة تعزيز إبداع
َّ
الموظفين ،من خًلل تعزيز التفاعًلت
تحديدا ،يمكن للقادة تحفيز إبداع
التفاعًلت ،وتطوير بيئة داعمة لإلبداع .وبشكل أكثر
ا
اإليجابيَّة والعادلة والشفافة ) ،(Muceldili, Turan and Erdil, 2013وإظهار المهارات الًلزمة ِّ
لحل المشكًلت الفنيَّة واإلبداعيَّة
) (Mumford, Scott, Gaddis and Strange, 2002أو تقديم الدعم ).(Oldham and Cummings, 1996

وعطافا على ما سبق ،يشير ) Walumbwe et al. (2008إلى أن القيادة األصيلة هي نمط من سلوك القائد الذي يعزز النتائج
النفسيَّة اإليجابيَّة ،مثل المناخ األخًلقي ،والوعى الذاتي العالي ،والمنظور األخًلقي الداخلي .هذه الخصائص تنتج في وقت الحق
ثم اإلسهام في التطوير الذاتي اإليجابي للتابعين.
معالجة معلومات أكثر توازانا وشفافيَّة ،وعًلقات عمل متجانسة مع التابعين ،ومن َّ
الموظفين لًلستقًلليَّة الذاتيَّة ،مما ِّ
َّ
يؤدي بدوره إلى تعزيز التحفيز
يتميز القائد األصيل بقدرته على تلبية احتياجات
وفي ضوء ذلك؛ َّ

ساسيا لإلبداع (  .)Amabile, 1997حيث من
تم تحديده باعتباره
متطلبا أ ًّ
الداخلي لديهم ( ،)Zhou and Ren, 2012الذي َّ
ا
َّ
نظر لمرونتهم في التفكير ،وانفتاحهم على ُّ
تحمل
الموظفون ذوو التحفيز الداخلي باإلبداع؛ اا
المرجح أن يتحلى
َّ
التعلم ،ومثابرتهم على ُّ
المخاطرة ).(Amabile, 1997; Rego et al., 2014; Zhou and Ren, 2012
َّ
الموظفين ،من خًلل األبعاد المختلفة لسلوكيات القيادة األصيلة ،عبر تبنى القائد للمنظور األخًلقي،
يعزز القائد األصيل إبداع

َّ
الموظفين وسلوكياتهم ومعتقداتهم ،مما يسهم في بناء عًلقات منفتحة وصادقة مع
ويظهر القائد المعايير األخًلقيَّة في تصرفات
ِّ
أيضا على
التابعين ،وتعزز بيئة العمل التي ُّ
يتم فيها تبني اإلبداع وتشجيعه ) .(Ilies et al., 2005كما يركز القادة األصيلون ا
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مواهب التابعين ونقاط قوتهم؛ إلطًلق طاقاتهم الكامنة ( .)Luthans and Avolio, 2003نتيجة لذلك؛ يشعر التابعون بمزيد من

إبداعا.
الثقة والمرونة واألصالة ،وهذا يحعلهم يميلون نحو تبنى عقليَّة أكثر ا
ِّ
اسات السّ َّابقة العًلقات اإليجابيَّة بين القيادة األصيلة واإلبداع .على سبيل المثال ،قام العولقي ()2019
وقد دعمت نتائج الدر َ
بدراسة شملت ( )226موظف ا يعملون في المؤسسة العامة لًلتصاالت اليمنية ،وذلك لمعرفة العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع،
وأشارت النتائج إلى وجود عًلقة إيجابية بين القيادة األصيلة واإلبداع .كما أشارت النتائج أيض ا إلى تأثير الوساطة لرأس المال
النفسي في هذة العًلقة .وفي دراسة قام بها ) (Imam et al., 2020وزمًلؤه شملت ( )214موظف ا يعملون في خمس شركات
اتصاالت في باكستان ،وذلك لمعرفة دور القايدة األصيلة في اإلبداع من خًلل التمكين وااللتزام تجاه المشرف .وأشارت النتائج إلى

أن القيادة األصيلة تعزز اإلبداع .كما أشارت نتائج الوساطه أيض ا إلى وجود أثر إيجابي للتمكين وااللتزام تجاه المشرف على تعزيز
اإلبداع .كما أجرى ( )Zeb et al., 2020وزمًلؤه دراسه هدفت إلى تحليل تأثير القيادة األصيلة على مشاركة المعرفة وإبداع
الموظف من خًلل توسط دور بيئة الفريق لألمان النفسي والثقة .وقد تكونت العينة من  60قائد فريق و  300عضو في فريق

يعملون في مختلف وكاالت ترويج التوظيف خارج باكستان ،وأشارت النتائج ان تصورات الموظفين منبىء بشكل إيجابي بمشاركتهم
المعرفة وإبداعهم من خًلل دور الوساطة لبيئة الفريق وبيئة فريق (السًلمة النفسية وبيئة فريق الثقة) وبيئة الفريق لآلمان النفسي
وبناء على ذلك ،يمكننا صياغة الفرضيَّة التالية:
والثقة في بيئة الفريق.
ا
الفرضية األولي :تؤثر القيادة األصيلة إيجابي ا ومعنوي ا في اإلبداع.
القيادة األصيلة واال زدهار في العمل:

ترجع جدور االزدهار في العمل إلى علم النفس اإليجابي (Seligman, 2011; Seligman and Csikszentmihalyi,
يتجز من النموذج االجتماعي ،مما يؤكد أن التفاعًلت االجتماعيَّة ِّ
تشكل تجربة االزدهار
أ
) .2000أن مصطلح االزدهار جزء ال
) .(Spreitzer, Sutcliffe, Dutton, Sonenshein, and Grant,2005االزدهار هو" :الحالة النفسيَّة التي يعيش فيها األفرد
إحساسا بالتعلم في العمل" ) .(Spreitzer et al.,2005:538يمكن النظر إلى عنصر الحيويَّة باعتباره طاقة
شعور بالحيويَّة ،و
اا
ا
الدافعية ،في حين يشير ُّ
إيجابيَّة ،وشعور الفرد بالحماسة و ِّ
التطور من خًلل المعرفة والمهارات الجديدة ،وتعزيز اإلحساس
التعلم إلى
ُّ
بالفعاليَّة والكفاءة .و َّ
تام ،إلحداث
تتمثل إحدى السمات الرئيسة لًلزدهار في أن المكونين -التعلم والحيويَّة -يتفاعًلن في انسجا ٍم ٍ
ُّ
التطور في العمل ،ذلك الذي ال يمكن تحقيقه ،بالحيويَّة وحدها وال بالتعلم وحده (Spreitzer, Porath, and
عام
إحساس ٍ
بالتقدم و ُّ

) .Gibson, 2012; Paterson, Luthans, and Jeung, 2014تشكل الحيويَّة عنصر الطاقة بالنسبة لمفهوم االزدهار.
ِّ
عدا عاطفيًّا للتجربة النفسيَّة .وهكذا ،فإن الحيويَّة تعكس المشاعر اإليجابيَّة للحيويَّة ،ولديها طاقة
باإلضافة إلى ذلك ،تمثل الحيويَّة ب ا
َّ
الموظفون إحساسهم بالطاقة (.)Spreitzer etal.,2005
باإلضافة إلى إثارة عالية للمشاعر اإليجابيَّة المرتبطة بالعمل .يدرك
وبهذا يمكنهم استخدام مهاراتهم وقدراتهم على التكيف ،ويمكنهم أن يصبحوا وكًلء في تشكيل بيئة عملهم بدرجة كبيرة .بناء على
ذلك ،فإن الحيويَّة هي تجربة ممتعة في سياق العمل.
التعلم هو عنصر معرفي لمفهوم االزدهار .وهو ِّ
يمثل اإلحساس باكتساب المعرفة والمهارات ،باإلضافة إلى اإلحساس بأن المعرفة
َّ
للموظفين تطوير كفاءاتهم في أثناء العمل ،وفي العمل مع اآلخرين.
والمهارات يمكن تطبيقها ( .)Spreitzer et al.,2005يمكن

يعتبر االزدهار حالة نفسيَّة َّ
مستقرة ،ولكن خاصيَّة ذاتيَّة للفرد ( Spreitzer
ثم فهي نزعة ليست
َّ
تتشكل وتتأثر بسياق العمل ،ومن َّ
ُّ
بالتقدم ،أو الحركة
يتم تعريف االزدهار على أنه إحساس
 .)et al.,2005وفاقا للنظريَّة االجتماعيَّة المضمنة لًلزدهار في العملُّ ،

إلى األمام ،في إطار التطوير الذاتي ) .(Spreitzer et.al.,2005وهكذا ،عندما يزدهر األفراد في العمل ،سوف يشعرون بالتقدم

والنشاط ) ،(Spreitzer et al.,2005والثقة والكفاءة ) .(Wallace, Butts, Johnson, Stevens and Smith, 2016وقد
َّ
الموجهة نحو األهداف ،وعبر الظروف المتغيرة ،وسوف يسهم
الموظفين إلى األنشطة
تم تأكيد أن االزدهار في العمل سوف يرشد
َّ
َّ
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ُّ
انعكاسا للتنظيم
معا
هذا ا
أيضا في الصحة العقليَّة والبدنيَّة اإليجابيَّة ( .)Spreitzer et al.,2005وهكذا ،يعتبر التعلم والحيويَّة ا
ا
َّ
الموظفين بمؤشرات داخليَّة يمكنهم استخدامها لتقييم ُّ
تقدمهم ( Wallace et al.,
الذاتي في مكان العمل ،والذي سوف يزود
َّ
َّ
ثم يكون
الموظفون المزدهرون أكثر قدرة على تقييم
 .)2016كما يساعد االزدهار
الموظفين على التكيف مع سياق عملهم ،ومن َّ

تطورهم ،من أجل تحسين فعاليتهم على المدى القصير ،والتكيف على المدى الطويل مع سياق العمل ( Wallace et al.,
ُّ
.)2016

ِّ
َّ
اسات ارتباط االزدهار في العمل ،مع مختلف النتائج الفرديَّة والتنظيميَّة .على سبيل المثال وجدت )(2012
أكد العديد من الدر َ
النفسية والرفاه) ،واألداء الوظيفي،
 Porath, Spreitzer, Gibson, and Garnettوزمًلؤها أن االزدهار يعزز الصحة
(البدنية و َّ
َّ
َّ
للموظفين .كما يمكن أن تفيد المنظمة ،من خًلل زيادة األداء ،وانخفاض تكاليف الرعاية الصحيَّة (Porath et
والتطوير الوظيفي

)َّ .al.,.2012
أكدت دراسة ) Paterson, Luthans and Jeung (2014أن رأس المال النفسي وسلوكيات العمل ،مثل التركيز
َّ
طا هم أكثر عرضة للحفاظ على التعلّّم
المهمة سوف تعزز االزدهار في العمل ،مما يعني أن
على
َّ
الموظفين األكثر نشا ا

والحيويَّة في مكان العمل).(Paterson et al., 2014

استكماال لما ذكر ،فإن هناك أدلة كثيرة َّ
تتحدث عن فعاليَّة سلوكيات القيادة األصيلة .ترتبط القيادة األصيلة بإتجاهات وسلوكيات
و
ا
َّ
الموظفين مثل الرضا عن العمل ( ،)Laschinger et al., 2016وااللتزام ( ،)Gatling, Kang, and Kim, 2016واالندماج

َّ
الموظفين؛ فمن
ونظر لسلوكياتهم الحكيمة ،ودعمهم الستقًلليَّة
اا
في العمل ).(AlZaabi, Ahmad and Hossan, 2016
ِّ
اسة أن سلوكيات القيادة األصيلة ِّ
تعزز
المرجح أن يعزز القائد األصيل نتائج العمل اإليجابيَّة.
َّ
ا
تمشيا مع ما سبق ،تقترح الدر َ
االزدهار من خًلل تلبية االحتياجات ذات الصلة ،االستقًلليَّة ،والكفاءة ( .)Deci and Ryan, 2000تشير الحاجة األولى

التصرف وفاقا الختيارتهم الخاصة ،وفي تعزيز استقًلليتهم الذاتيَّة؛ تشير الحاجة
(االستقًلليَّة) إلى حقيقة أن األفراد لهم الحق في
ُّ

الثانيَّة (الكفاءة) إلى الحاجة إلى الشعور بالقدرة على تلبية المتطلبات المرتبطة بالسلوك المرغوب؛ تشير الحاجة الثالثة (الترابط
ِّ
المهمين ).(Hancox, et al., 2018
االجتماعى) إلى الحاجة للشعور باالرتباط ،وموضع االحترام والتقدير ،من قبل األشخاص

تمت تلبية االحتياجات الفطريَّة الثًلثة ،سوف يشعر الفرد بالحيويَّة (.)Deci and Ryan, 2000
إذا َّ
يعزز القائد األصيل ازدهار الموظفين في العمل من خًلل األبعاد المختلفة لسّ ِّّمات القيادة األصيلةِّ ،
يمثل بعد الوعى الذاتي من

القيادة األصيلة التأمل الذاتي ،والتعرُّف على الذات ،ويبرز القائد األصيل سلوكيات الوعى الذاتي ،من خًلل العًلقة الحفيقيَّة
والصادقة والشفافة مع اآلخرين ) .(Avolio and Gardner, 2005; Avolio et al., 2004كما أن القائد األصيل الذي َّ
يتحلى

َّ
عزز هذه العًلقة ،من خًلل تشجيع بيئة صادقة ومنفتحة على اآلخرين ،حيث ِّ
بوعي ذاتي ٍ
عال ي ِّ
الموظفين من التعبير عن
يمكن
َّ
آرائهم ومقترحاتهم ،دون وجود حواجز ،أو خوف من العواقب؛ مما ِّ
للموظفين للتعلم (Avolio and
يوفر بيئة عمل آمنة
).Gardner, 2005
من خًلل سلوك شفافيَّة العًلقات ،يظهر القائد األصيل القدرة على الكشف عن أفكاره ومشاعره ومعتقداته لآلخرين بطريقة مناسبة

( .)Avolio et al., 2004وبما أن الشفافيَّة في العًلقات تشمل جوانب الكشف عن الذات؛ فإن تبادل المعلومات والمشاركة بها
سوف يتمّّ بطريقة مفتوحة وصادقة وشفافة ( .)Gardner et al., 2005وهذة العمليَّة سوف تبرز عًلقة تتميَّز بالثقة بين القائد
َّ
الموظفين ،وذلك بإتاحة الفرصة لهم لطرح
والتابعين ) .(Avolio et al., 2004; Walumbwa et al., 2008من خًلل إشراك

َّ
كل ذلك من شأنه أن ي ِّ
عزز قدرة القائد األصيل على
علنا معهمُّ ،
مًلحظاتهم ،واالستماع وقبول رأي الموظفين ،وتبادل المعلومات ا
َّ
المتوقع أن تسهم في
ونظر لهذه العًلقة اإليجابيَّة؛ فإنه من
اا
بناء بيئة أخًلقيَّة تتَّسم بالصدق واالحترام (.)Avolio et al., 2004
َّ
الموظفين للنشاط والحيوية في عملهم.
تحفيز
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َّ
الموظفين ،من خًلل منحهم فرصة المشاركة
خاصا بتمكين
من خًلل تبني القائد سلوك المعالجة المتوازنة ،يظهر القائد
اهتماما ًّ
ا
بآرائهم وأفكارهم بحريَّة في عمليَّة اتخاذ الق اررات )(Avolio et al., 2004; Gardneret al., 2005تؤدي مثل هذه العًلقة إلى
َّ
َّ
الموظفين بالثقة ،واإلحساس باألهميَّة ()Ilies et al., 2005؛ ولذلك ي َّ
الموظفين أن يستجيبوا للسلوكيات اإليجابيَّة
توقع من
شعور
التي يظهرها القائد من خًلل ِّ
تبنيه لسلوكيات المعالجة المتوازنة .وهذا بدوره يمكن ان يخلق فرص ا للتعلم في ظل شعور الموظفين

بالثقة واألهمية.

وقيما داخليَّة تنبع من ذاته ( Avolio et al.,
َّ
يتضمن البعد الرابع للقيادة األصيلة ،المنظور األخًلقي ،حيث يتبنى القائد معايير ا
 .)2004من خًلل تبني القائد بعد المنظور األخًلقي ،يظهر القادة المعايير األخًلقيَّة في تصرفاتهم وسلوكياتهم ( Avolio et
ونظر لتبني القائد هذه المعايير األخًلقيَّة؛ فإنه يحظى باحترام وثقة التابعين؛ مما يعزز شعورهم بعدالة القائد
اا
.)al., 2004
َّ
وجد بيئة تتميَّز باألمن النفسي ( ،)Kahn, 1990مما ِّ
) .(Avolio et al., 2004ومن شأن ذلك ،أن يّ ِّ
الموظفين على
يحفز
الفرضية التالية:
األداء العالي ،والنشاط في العمل ) .(Avolio and Gardner, 2005وعليه يمكن صياغة
َّ

الفرضية الثانية :تؤثر القيادة االصيلة إيجابي ا ومعنوي ا في االزدهار في العمل.

اال زدهار في العمل واإلبداع :
َّ
التطور الشخصي والنمو من خًلل العمل ) .(Wallace et al., 2016كما هو َّ
موضح مسباقا،
للموظفين تجربة
يتيح االزدهار
ُّ
بالتعلم في العمل)ِّ .(Spreitzer et al.,2005
ُّ
َّ
تمثل الحيويَّة
مستمدة من التجربة المشتركة للحيويَّة والشعور
االزدهار حالة نفسيَّة
ِّ
إحساسا بالنمو
متحمسين لعملهم .أما التعلم كمكون إدراكي فإنه يمنح
الجانب العاطفي الذي يعمل على تنشيط األفراد ،وجعلهم
ا
الشخصي مع تطوير كفاءات جديدة ( .)Spreitzer et al., 2012عندما يشعر األفراد بتجربة المزاج اإليجابي والعاطفة ،فإن
ذلك سوف ي ِّ
عزز الموارد االجتماعيَّة والنفسيَّة ( ،)Fredrickson, 2002التي سيكون من شأنها مساعدتهم على المشاركة في

تحسين عمليات العمل ،من شأن الحالة المزاجيَّة والعواطف اإليجابيَّة التأثير في التفكير المعرفي ،من خًلل توسيع مدارك تفكير
َّ
الموظفين ،لإلتيان بحلول إبداعيَّة للمشكًلت ،مما يساعدعم على أن يكونوا أكثر ابتكارا .تساعد الفرصة على ُّ
التعلم والتطور األفراد
ا
َّ
ُّ
أيضا لصقل
في مكان العمل في طرق متعددة .يساعد التعلم الموظفين على اكتساب خبرة في عملهم ( )Amabile, 1998و ا
َّ
الموظفين على تجربة أشياء جديدة ،وتحسين العمليات الحاليَّة ،وممارسة السلوك اإلبداعي
ثم يساعد التعلم
مهارات جديدة .ومن َّ

َّ
المنظمة.
وإبرازه ) (Carmeli and Spreitzer, 2009الذي سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى االبتكار في

وفي هذا السياق ،أشار كل من ( Carmeli and Spreitzer )2009إلى ثًلثة أساليب يمكن من خًللها لًلزدهار أن يّ ِّ
حدد
التطور في العمل ،فإن ذلك ِّ
َّ
للموظفين فرصة ُّ
يؤدي إلى أن يكونوا في وضع
مرحلة اإلبداع واالبتكار .أواال ،عندما يتاح
التعلم و ُّ
التحسن الممكنة وتنفيذها .وهذا يتَّفق مع رؤية ) Amabile (1998أن ُّ
التعلم أمر أساسي للحصول
للتعرف على فرص
أفضل ُّ
ُّ
على الخبرة ،مما يدفع لتعزيز السلوك اإلبداعي .ثانيا ،عندما يمنح األفراد فرصة االزدهار في إعمالهم ،فإن ذلك ِّ
يؤدي أن تتوافر
ا
لديهم المزيد من الطاقة والدافع لتكريس جهودهم نحو البحث ،وتطبيق أساليب جديدة للعمل .يشتمل االزدهار على الحالة المزاجيَّة

يسهل عمليَّة التفكير المعرفيِّ ،
اإليجابيَّة والعواطف ،وكًلهما ِّ
وحل المشكًلت اإلبداعي (Hirt, Levine, McDonald, and
).Melton, 1997

ِّ
اسات إلى وجود عًلقات ارتباطيَّة إيجابيَّة بين بعدي االزدهار في العمل الحيويَّة
وانطًلاقا مما سبق؛ توصّ َّل العديد من الدر َ
و ُّ
التعلم والسلوك اإلبداعي الفردي .على سبيل المثال ،اكتشفت دراسة ٍ
كل من ) Carmeli and Spreitzer (2009أن لًلزدهار
ِّ
اسة أنه من المرَّجح أن يشارك األفراد ذوو الحيويَّة العالية
في العمل اا
آثار َّ
مهمة في تحديد سلوك العمل االبتكارى ،ا
أيضا ،أكدت الدر َ
في سلوك العمل اإلبداعي .وفي السياق ذاته ،أكدت دراسة ) Wallace et al (2016أهميَّة االزدهار في العمل كآليَّة للتقييم
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التطور الشخصي ،والذي رَّبما ِّ
يؤدي إما إلى سلوك إبداعي فردي ٍ
الداخلي لعمليَّة ِّ
وبناء على ذلك ،يمكننا
عال /أو منخفض.
النمو و ُّ
ا
صياغة الفرضيَّة التالية:
الفرضية الثالثة :يؤثر االزدهار في العمل إيجابي ا ومعنوي ا في اإلبداع.

توسط األزدهار في العمل:
ُّ

فسر بها العًلقة اإليجابيَّة المحتملة بين القيادة األصيلة
في الفرضيَّة التالية ،يطرح سؤال حول اآلليَّة النفسيَّة التي يمكن أن ت َّ

ِّ
المتغيرات الوسيطة التي تؤثر في العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع ،مثل رأس المال
واإلبداع .قام العديد من الباحثين بدراسة
النفسي ( ،)Rego, Sousa, Marques and Cunha, 2012والرفاه العاطفي ( ،)Semedo et al., 2017المزاج اإليجابي

( ،)Zhou et al.,2014والعًلقة بين القائد والعضو ) ،)XU et al., 2017ومعنى العمل واالندماج في العمل ( Chaundhary
تم دراسة االزدهار في العمل كمتغير وسيط في العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداعِّ .
تركز
 .)and Panda, 2018ولكن لم ت َّ
ِّ
محتمل في العًلقة اإليجابيَّة بين القيادة األصيلة واإلبداع.
اسة الحاليَّة على االزدهار في العمل كمتغير وسيط
َ
الدر َ
َّ
الموظفين في العمل لتحسين أدائهم الذاتي
التطورات األخيرة في حقل اإلدارة والسلوك التنظيمي ،إلى زيادة أهميَّة ازدهار
لقد َّأدت
ُّ
ِّ
اسات أنه بمجرد معرفة الفرد كيفيَّة تحقيق االزدهار ،فإنه يمكن الوصول لتحقيق
وتطويره؛ استجابة اّ لذلك أظهر العديد من الدر َ
العديد من نتائج اإليجابية ،على سبيل المثال ،التطوير الذاتي ( ،) Paterson, Luthans, and Jueng, 2014واإلبداع
واالبتكار) ، (Wallace et al.,2013واألداء الوظيفي ) ،(Porath et al., 2012; Spreitzer et al., 2012وااللتزام

العاطفي ) ،(Walumbwa et al., 2017والسعادة في العمل ) ،)Qaiser, Abid, Arya, and Farooqi,2020والرضا

الوظيفي ).(Kleine,Rudolph, and Zacher, 2019
استنادا إلى نظريَّة االستقًلليَّة
ومما ينبغي التنبيه عليه ،ان االزدهار في العمل كحالة نفسيَّة إجرائيَّة تخضع لتاثير البيئة الخارجيَّة.
َّ
ا
Spreitzer et

مدمجا لًلزدهار في العمل .وتعتبر
نموذجا اجتماعيًّا
الذاتيَّة ،اقترحت ) Spreitzer et al. (2012وزمًلؤها
ا
ا
 al.وزمًلؤها أن االزدهار في العمل يشمل العوامل الرئيسة الثًلثة التالية :أواال ،الخصائص الظرفيَّة التي تشير إلى البيئة التي
َّ
الموظفون في أثناء العمل والطرق التي ينجزون بها أعمالهم ،بما في ذلك صنع القرار ،ومشاركة المعلومات ،ودرجة الثقة
يواجهها
ٍ
بشكل أساسي إلى المعرفة،
ثانيا ،موارد العمل التي تشير
المتبادلة ،واالحترام المتبادل بين األفراد خًلل عمليَّة التواصل الشخصي .ا
ِّ
َّ
الموظفون من العمل ،الذي أثبت فعاليته فيما َّ
بالحد
يتعلق
باإلضافة إلى الدعم المعلوماتي والعاطفي والشخصي الذي يحصل عليه
َّ
الموظفون في أثناء العمل .ثالثاا ،السلوك التحفيزي الذي يعنى أن األفراد ينجزون أعمالهم
من الصعوبات والتواترات التي يواجهها
َّ
الموظفين فيما َّ
مهام العمل ،بما في ذلك درجة انتباههم إلى
ِّ
يتعلق بمعالجة
بأهداف واضحة .وهذا يعكس اتجاهات وسلوكيات
ستكماال لما ذكر ،إن بيئة العمل الصحيَّة ،وموارد العمل الغنيَّة ،والسلوكيات التحفيزيَّة
المهام ،وعًلقاتهم الشخصيَّة مع اآلخرين .وا
ِّ
ا
َّ
الموظفين في العمل.
فعالة الزدهار
القويَّة هي عوامل َّ

الموظفين ِّ
َّ
َّ
الموظفون ذوو
يؤدي إلى تعزيز إبداعهم .أواال،
الصدد اإلشارة إلى أن تأثير القائد األصيل في ازدهار
ويمكن في هذا َّ
تطورهم الذاتي ( ،)Spreitzer et al.,2005حيث
المستويات العالية من االزدهار في العمل يكونون أكثر قدرة على قياس مستوى ُّ
وحل المشكًلت من منظور جديدِّ ،
يبحثون عن التدريب على المهاراتِّ ،
مهام مثيرة لًلهتمام ،ويولدون دوافع داخليَّة
ويركزون على َّ

تمت دراستها كعنصر
استنادا إلى نظريَّة االستقًلليَّة الذاتيَّة؛ فإن الدوافع غالابا ما َّ
) .(Spreitzer et al., 2012واألهم من ذلك ،و ا
َّ
َّ
الموظفون ذوو المستويات العالية من االزدهار في العمل هم أكثر رغب اة في اكتساب معارف
ثانيا،
أساسي فيما يتعلق باإلبداع .ا
جديدةُّ .
ثم تعزيز السلوك اإلبداعي ) ، (Wallace et al. 2016وضمان
التعلم مطلوب للحصول على المعرفة المهنيَّة ،ومن َّ
َّ
نجاح الجهود اإلبداعيَّة ) .(Carmeli and Spreitzer 2009ثالثاا ،الحيويَّة ،كعاطفة إيجابيَّةِّ ،
الموظفين من البقاء نشطين
تمكن
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وجسديا ،ويشعرون بالحيويَّة والكفاءة ،وي َّ
تعلمون ،ويطورون إساليب جديدة ِّ
لحل المشكًلت ) ،(Quinn, 2007وكلها مواتية
عقليًّا
ًّ

وبناء على ذلك ،يمكننا صياغة الفرضيَّة التالية:
لإلبداع (.)Kark and Carmeli 2009
ا
يتوسط االزدهار في العمل العًلقة اإليجابيَّة بين القيادة األصيلة واإلبداع.
الفرضية الرابعةَّ :
ِّ
اسة:
منهج الدر َ
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،ويتضمن منهج الدراسة كًلا من مجتمع الدراسة وعينة الدراسة ،والتعريف

بمتغيرات الدراسة وكيفية قياسها ،وبيانات الدراسة الميدانية ،وأساليب تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة ،على التحو األتى:
ِّ
اسة وعينتها:
مجتمع الدر َ
ِّ
اسة من العاملين في شركات االتصاالت في مدينة الرياض ،وتم االعتماد على عينة عشوائية بسيطة
َّ
يتكون مجتمع الدر َ

مكونة من ( )384مفردة وفق ا لجدول تحديد العينة من المجتمع الذى أعدة ( .)Sekarn and Bougie, 2016بلغ مفردات العينة
التي استوفت  257مفردة ،منهم  70مشرف ا 187 ،مرؤوس ا.

عاما ،حيث
وفيما يتعلق بالبيانات الديموغرافيَّة للمشرفين فإن أغلب المشرفين هم َّ
ممن تتراوح أعمارهم ما بين ( )40-44ا
بلغت نسبتهم ( ،)%37أما المستوى التعليمي فقد كان أغلبهم من حملة البكالوريوس ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%46وفيما َّ
يتعلق

ِّ
ممن تترواح خبراتهم ما بين ( )15-19سنة ،حيث بلغت نسبتهم (.)%44
بمتغير سنوات الخدمة فإن أغلب أفراد العينة َّ
َّ
َّ
وفيما َّ
عاما ،حيث
للموظفين فإن أغلب
يتعلق بالبيانات الديموغرافيَّة
الموظفين هم َّ
ممن تتراوح أعمارهم ما بين ( )20-30ا
بلغت نسبتهم ( ،)%42أما المستوى التعليمي فقد كان أغلبهم من حملة البكالوريوس ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%57وفيما َّ
يتعلق
ِّ
ممن تترواح خبراتهم ما بين ( )10-14سنة ،حيث بلغت نسبتهم (.)%41
بمتغير سنوات الخدمة فإن أغلب أفراد العينة َّ
ِّ
اسة:
أداة الدر َ
ِّ
اسة ،إذ تكونت من أربعة أجزاء:
لقد شكلت االستبانة األداة الرئيسة لجمع البيانات المطلوبة لهذه الدر َ
ِّ
المؤهل الدراسي ،سنوات الخدمة).
الجزء األول :بيانات شخصيَّة عن المستجيب( ،العمر،

تم استخدام استبانة القيادة األصيلة (حقوق النشر محفوظة © 2007استبانة القيادة
الجزء الثاني :لقياس سلوك القيادة األصيلةَّ ،
األصيلة ( )ALQبواسطة  Walumbwa. Bruce J. William I., Gardner, and Fred O.جميع الحقوق محفوظة في

جميع وسائل اإلعًلمَّ .
ويتكون المقياس من ست عشرة
موزعة بواسطة ).Mind Garden, Inc.WWW.mindgarden.com
َّ

عبارة ،لقياس األبعاد األربعة لسلوك القيادة األصيلة (الوعى الذاتي ،وشفافيَّة العًلقات ،والمنظور األخًلقي الداخلي ،والمعالجة

دائما (.)5
المتوازنة) ،وهذا المقياس معد على شكل فقرات ذات مقياس خماسي ،يتراوح ما بين واحد ( )1إلى ا
طوره ) (Zhou and George, 2001والمكوّ َّن من
تم استخدام مقياس اإلبداع الذي َّ
الجزء الثالث :لقياس اإلبداع الفرديَّ ،
ثًلث عشرة عبارة .وهذا المقياس ُّ
معد على شكل فقرات ذات مقياس خماسي ،يتراوح ما بين واحد (( )1أبدا) إلى خمسة (دأئما).
ويتضمن
طوره ( )Porath et al, 2012والمكون من ( )10عشر عبارات،
الجزء الرابع:
ُّ
َّ
يخص مقياس االزدهار في العمل الذي َّ

هذا المقياس قياس بعدين لًلزدهار في العمل (التعلم ،والحيويَّة) ،وهو مقياس معد على شكل فقرات ذات مقياس خماسي ،يتراوح ما

تماما.
بين واحد ( )1غير موافق على اإلطًلق إلى خمسة ( )5موافق ا

تحليل البيانات:
ِّ
تحديدا طريقة المربعات الصغرى الجزئيَّة ،لتقييم نموذج القياس ،والنموذج
اسة الحاليَّة نمذجة المعادالت الهيكليَّة،
ا
استخدمت الدر َ
الهيكلي ،بمساعدة برنامج  .(Ringle, Wende and Becker, 2015) smartPLS3.وقد خضعت البيانات لطريقة التحليل
نهجا من خطوتين لتحليل نموذج القياس
التي أوصى بها ) ،(Ringle, Sarstedt, Mitchell, and Gudergan, 2020اتبعنا ا
والنموذج الهيكلي.
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تقييم نموذج القياس:

ِّ
تتضمن عمليَّة تقييم نموذج القياس اختبار ٍ
المؤشر ،واالتساق الداخلي ،وصًلحيَّة التقارب والتمايز .أواال ،لتأكيد
كل من موثوقيَّة
َّ
لكل ِّ
الخاصة ٍ
موثوقيَّة المؤشر؛ قمنا بفحص التحميل الموحَّد ِّ
لكل منها .ينصح Hair, Hult, Ringle,
مؤشر إلى البنية األساسيَّة
َّ
ويتم استبعاد البنود التي
) and Sarstedt (2017aيجب أن يكون التحميل الموحَّد ( )SmartPLSفي النموذج  %70أو أعلىُّ ،

تم النظر فيها في النموذج كانت قيمة التحميل الخارجى لها %70
يقل تحميلها عن .%40
ُّ
وبناء على ذلك ،فإن جميع البنود التي َّ
ا
أو أعلى (الجدول رقم .)1أظهر تقييم الموثوقيَّة المركبة أن جميع المركبات لها قيمة أكبر من  %70والتي ُّ
تعد الحد األدنى
مما يشير إلى موثوقيَّة االتساق الداخلي ( .)Ringle et al., 2020
المقبولَّ ،

الخطوة التالية ،تمّ َّ إجراء فحص لصدق التقارب ،وصحَّة التمايز لتقييم صحَّة المركبات .يشير صدق التقارب إلى درجة االتفاق
تم تقييم صدق التقارب من خًلل مراجعة التباين المستخرج (ِّ )AVE
لكل عامل
بين مقياسين أو أكثر في البناء نفسه ،وقد َّ
ُّ
ويتحقق صدق التقارب إذا لم تقل قيم التباين المستخرجة عن القيمة (Chin, 0.50
)،(Fornell and Larcker, 1981

).1998

ِّ
متوسط قيم التباين المستخرج  AVEللمقياس بين ( 0.514القيادة األصيلة) و 0.519
فكما يشير جدول رقم ( )1تراوحت

(االزدهار في العمل) و( 0.538االبداع) .وهذا بدوره يشير إلى تحقيق صدق التقارب للمقاييس المستخدمة في النموذج.
جدول رقم ()1
تشبعات العوامل وثبات ألفا كرونباخ ،وثبات المركب ومتوسط قيم التباين المستخرج لمقاييس الدراسة
متغير المستوى األول

متغيرات المستوى الثاني

الوعي الذاتي

المعالجة المتوازنة

شفافية العالقات

المنظور األخالقي

القيادة األصيلة
التعلم

العبارات

تشبعات
البنود

Aware1

0.832

Aware2

0.869

Aware3

0.833

Aware4

0.815

Balance1

0.856

Balance2

0.866

Balance3

0.810

Balance4

0.837

Trans1

0.801

Trans2

0.874

Trans3

0.836

Trans4

0.825

Intern1

0.770

Intern2

0.848

Intern3

0.868

Intern4

0.808

الوعى الذاتي

0.814

المعالجة المتوازنة

0.870

شفافية العًلقات

0.815

المنظور األخًلقي

0.852

Lear1

0.819

ألفا كرونباخ

0.743

0.730

0.788

0.749

0.813
0.786

الثبات

المركب

0.842

0.868

0.863

0.834

0.846

0.849
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التباين المستخرج

0.653

0.621

0.613

0.571

0.514

0.567
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Lear2

0.837

Lear3

0.860

Lear4

0.817

Lear5

0.773

Vit1

0.863

Vit2

0.830

Vit3

0.809

Vit4

0.831

Vit5

0.725

التعلم

0.858

الحيوية

0.883

Creat1

0.861

Creat2

0.745

Creat3

0.863

Creat4

0.817

Creat5

0.802

Creat6

0.886

Creat7

0.735

Creat8

0.808

Creat9

0.731

Creat10

0.857

Creat11

0.830

Creat12

0.750

Creat13

0.891

اإلبداع

0.832

0.822

0.861

0.802

0.871

0.815

0.824

0.610

0.519

0.538

ِّ
لمتوسط التباين
تم حساب الجذر التربيعي
تم إجراء تقييم صحَّة التمايز لتقييم درجة ارتباط المركبات في الجدول .لتحقيق ذلك َّ
َّ
المستخرج ( ،)Hair, Ringle, and Sarstedt, 2011وذلك ِّ
ثم مقارنته بمعامًلت ارتباط هذا المتغير مع المتغيرات
لكل متغيرَّ ،
ِّ
األخرى في نموذج القياس ،وال َّ
لمتوسط التباين المستخرج لهذا
يتحقق صدق التمايز إال في حالة أن تكون قيم الجذر التربيعي
المتغيرات األخرى (ِّ .)Hair et al., 2011
ِّ
وتبين النتائج الواردة في
المتغير ،أكبر من معامًلت ارتباط هذا المتغير ،مقارنة مع

جدول رقم ( )2نتائج الصدق التمايزي

الجدول رقم ( )2أن العناصر القطريَّة (بالخط العريض) أكبر من القيم الموجودة في الصف المقابل والعمود .وترواحت هذه القيم

بين  0.914و .0.823
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االزدهار
اإلبداع

في

العمل

التعلم

الحيوية

القيادة

األصيلة

الوعي

المعالجة

المنظور

المتوازنة

االخًلقي الذاتي

شفافية
العًلقات

Latent
Variable
0.841

اإلبداع

االزدهار في العمل 0.682

0.823

التعلم

0.655

0.795

0.856

الحيوية

0.718

0.809

0.766

0.914

القيادة األصيلة

0.746

0.796

0.779

0.812

0.833

المعالجة المتوازنة

0.679

0.823

0.827

0.791

0.815

0.886

المنظور األخًلقي

0.652

0.814

0.800

0.801

0.800

0.796

0.879

الوعي الذاتي

0.700

0.814

0.812

0.818

0.813

0.805

0.770

0.857

شفافية العًلقات

0.727

0.842

0.820

0.813

0.857

0.798

0.815

0.797

0.910

تقييم النموذج البنائي:

بعد التحقق من تقييم نموذج القياس ،فإن الخطوة التالية هي تقييم النموذج البنائي ،حيث يتم تقييم العًلقات بين المتغيرات
تم حساب معامل المسار ( )Bومعامل التحديد ( )R2وحجم التأثير ( )f2ومدى
الكامنة .لتقييم القدرة التنبؤيَّة للنموذج البنائيَّ ،
َّ
المقدر في التركيب الداخلي تيجة لتغيير الوحدة في البنية (Hair,
الصّ ِّّلة التنبؤيَّة ( .)Q2يشير معامل المسار إلى التغيير
) .al., 2017a; Hair, Sarstedt, Ringle, and Gudergan, 2017bيشير  R2إلى مقدار التباين الذي ت ِّ
فسره المتغيرات
تم حساب حجم التأثير ( )f2لتقييم
الخارجيَّة ،حيث كلما اقتربت قيمة المعامل إلى  ،1أشار ذلك إلى مستويات أعلى من الدقةَّ .

يتم تفسير التأثير في أنه ضعيف ( ).002أو متوسط ( )0.15أو
مدى إسهام البناء (الخارجي) في التنبؤ بالبناء الكامن ،حيث ُّ
محدد ي ِّ
مقياسا لبناء خارجي َّ
مكنه بدقّ َّة من التنبؤ بالمتغير الداخلي.
كبير ( .(Cohen, 1988) )0.35تصف القدرة التنبؤيَّة
ا
يقوم  Q2بتقيم الصًلحيَّة التنبؤيَّة للنموذج باستخدام تقنيَّة  .PLSإذا كانت قيم  Q2أكبر من الصفر ،فهذا يشير إلى أن المتغيرات
الداخليَّة لها عًلقة تنبؤيَّة مرضية (.)Hair et al., 2017a

وتم حساب تقديرات
تم تطبيق تقنيَّة إجراءات اإلرجاع  a bootstrappingمن خًلل إعادة أخذ عينة من َّ ،5000
َّ

المسار وإحصائيات  tالختبار العًلقات بين الفرضيات ( .)Hair et al., 2017aيبين الجدول ( )3والشكل ( ،)2تحليل النموذج
ِّ
اسة هذه الفرضيَّة ( ;B=0.329
البنائي .تنطوي الفرضيَّة األولى على أن القيادة األصيلة تؤثر
ا
إيجابا باإلبداع .وقد دعمت نتائج الدر َ
ِّ
اسة الفرضيَّة
 .)t=5.859; P=≤0.05تفسر القيادة األصيلة  %52من التباين الحاصل في اإلبداع .كذلك ،دعمت نتائج الدر َ
الثانية التي تفيد بأن للقيادة األصيلة تأثير إيجابي باالزدهار في العمل (.)B=0.698;t=18.227; P=≤0.05تماشي ا مع الفرضية
الثالثة ،دعمت نتائج الدراسة الفرضية الثالثة التى تقترح بأن لًلزدهار في العمل أثر إيجابي على اإلبداع ;(B=0.450;t=8.027
كبير ( )0.951على االزدهار في العمل ،وتأثير
تأثير اا
) .p=≤0.05تشير قيمة حجم التأثير ( )f2إلى أن للقيادة األصيلة اا
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أيضا تأثير متوسط في اإلبداع ( .)0.215تشير قيم  Q2إلى أن المركب
متوسط في اإلبداع ( .)0.115لًلزدهار في العمل ا
يدل على أن للنموذج قدرة
الداخلي االزدهار في العمل ( (0.178 > 0واإلبداع ( )0.247 > 0لها قدرة تنبؤيَّة مقبولة ،وهو ما ُّ

تنبؤيَّة عالية.

جدول رقم ()3

نتائج تحليل المسار المفترضة (التأثيرات المباشرة)
Bata

الفرضيات

مستوى الداللة*

قيمة(ت)

النتائج

 :H1القيادة األصيلة-اإلبداع

0.329

5.859

0.000

قبول الفرضية

 :H2القيادة األصيلة-االزدهار في العمل

0.698

18.227

0.000

قبول الفرضية

 :H3االزدهار في العمل-اإلبداع

0.450

8.027

0.000

قبول الفرضية

إحصائية عند مستوى ()α ≤0.05
* ذات داللة
َّ

تم استخدام تقنيَّة إجراءات اإلرجاع  bootstrappingمن خًلل إعادة
باإلضافة لذلك ،ومن أجل اختبار الفرضيَّة الرابعة َّ

أخذ عينة من  5000لتحديد التأثير المباشر وغير المباشر لًل زدهار في العمل على العًلقات بين القيادة األصيلة واإلبداع .اتبعنا
إجراء من ثًلث خطوات).(Preacher and Hayes, 2008

إحصائيا ،عندئذ يجب
تم فحص التأثير الكلي للمتغير المستقل في المتغير التابع .إذا كانت العًلقة موجبة ودالة
ًّ
أوالَّ .

تقييم التأثير غير المباشر (تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع ،من خًلل المتغير الوسيط).

للتوسط.
تم العثور على أن التأثير غير المباشر دال
ًّ
التوسط موجود .غير ذلك ،فًل يوجد إمكانيَّة ُّ
إحصائيا ،فإن ُّ
ثانيا .إذا َّ
ا
(توسط كلي أو جزئي) ،من خًلل تقييم التأثير المباشر (التأثير المتبقى للتعيير
ط
التوس
طبيعة
من
التأكد
تم
ا.
ُّ
ُّ
ثالثا َّ

المستقل في المتغير التابع بعد تضمين المتغير الوسيط ،على سبيل المثال ،التأثير المباشر= التأثير الكلي  -التاثير غير
تم العثور على قيمة دالة إحصائيًّا للتأثير المباشر ،فهناك حالة توسط جزئيَّة .خًلف ذلك ،توجد وساطة كليَّة .بعد
المباشر) .إذا َّ

تم اختبار الفرضيَّة الثالثة حول دور التوسط لًلزدهار في العمل في العًلقة بين القيادة األصيلة
الخطوات الثًلث المذكورة أعًلهَّ ،

واإلبداع.

جدول رقم ()4

نتائج تحليل االمسار المفترضة (التأثيرات غير المباشرة)
الفرضيات

التأثير

المباشرB

التأثير

التأثير غير

الكلي

المباشرB

 :H4القيادة األصيلة-االزدهار في العمل -اإلبداع

النتيجة
توسط جزئي

القيادة األصيلة -االزدهار في العمل

0.698

-

االزدهار في العمل  -اإلبداع

0.450

-

-

القيادة األصيلة -اإلبداع

0.329

0.314

0.643

* ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى (α ≤0.05
يتوسط العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع .باتباع الخطوات الثًلث ،كما ذكرنا ساباقا
تقترح الفرضيَّة الرابعة أن االزدهار في العمل َّ

تم العثور على أن التأثير الكلي للقيادة األصيلة على اإلبداع إيجابي ودال إحصائيًّا
لفرضيات
التوسط ،كما َّ
ُّ
يتبين من الجدول (َّ ،)4

ثم وجود تأثير غير مباشر إيجابي ودال إحصائيًّا بين القيادة األصيلة واإلبداع ( ;B=0.314
) ،(B=0.643; P≤0.05ومن َّ
ُّ
توسط
أخيرا ،تمّ َّ التحقق من التأثير المباشر؛ وذلك
تم استنتاج وجود
للتحقق مما إذا كان هناك ُّ
ُّ
ثم َّ
 .) P≤0.05ومن َّ
التوسط .و ا
IUG Journal of Economics and Business (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

144

القيادة األصيلة واإلبداع :الدور الوسيط لإلزدهار في العمل

د .سعد العتيبي

كلي أو جزئي .كما يتضح من الجدول ( ،)4تم العثور على تأثير مباشر إيجابي ودال إحصائيًّا بين القيادة األصيلة واإلبداع
) .(B=0.329; P≤0.05وبذلك ِّ
للتوسط دور الوساطة الجزئي لًلزدهار في العمل في العًلقة
تؤكد نتائج تحليل النموذج البنائي
ُّ
تم دعم الفرضيَّة الثالثة.
بين القيادة األصيلة واإلبداع.
وبناء اّ عليه َّ
ا

الشكل رقم ()2

نتائج النموذج البنائي للدراسة
مناقشة النتائج:

ِّ
اسة التعرُّف على طبيعة العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع .كما هدفت إلى التعرُّف على الدور الوسيط
استهدفت الدر َ
لًلزدهار في العمل في العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع.
ِّ
اسة؛ أظهرت النتائج وجود عًلقة إيجابيَّة بين القيادة األصيلة واإلبداع .يسهم القادة األصيلون في
اتسااقا مع الفرضيَّة األولى للدر َ
ثم تعزيز الحالة النفسيَّة اإليجابيَّة التي تنتج الرفاهيَّة في العمل ،وتشجيع بيئات
بناء عًلقات منفتحة وصادقة مع أتباعهم ،ومن َّ
َّ
الموظفين بشأن أصالة قادتهم تؤثر في حالتهم اإلبداعيَّة.
تصورات
يتم تعزيز اإلبداع وتشجيعه .وهذا يشير إلى أن ُّ
العمل التي بها ُّ

َّ
وهذا يعنى أنه كلما أظهر المديرون سلوك القيادة األصيلة ،فمن المرجح أن يكون
الموظفون أكثر قدرة على اإلبداع .فعلى هذا
ِّ
َّ
اسات السابقة (e.g. Malik et al., 2016; Rego, et al., 2012; Semedo et
النحو ،تتسق هذه النتائج مع نتائج الدر َ
ِّ
ِّ
اسات القليلة التي بحثت العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع في شركات
اسة من الدر َ
) .al., 2017ومع ذلك ،فإن هذه الدر َ
ِّ
االتصاالت في المملكة العربيَّة السعوديَّة ،وقد َّ
تصورات
إسهاما تطبيقيًّا من خًلل تقديم أدلة على العًلقة بين
اسة
ُّ
ا
قدمت الدر َ
َّ
الموظفين بشأن أصالة قادتهم ،وأثرها في إبداعهم في بيئة األعمال بالمملكة العربيَّة السعوديَّة.
َّ
الموظفين
وتشير النتائج إلى الحاجة إلى وجود قيادات تتميز باإلصالة في شركات االتصاالت لتعزيز سلوكيات

واتجاهاتهم اإليجابيَّة .هذة النتائج من المملكة العربيَّة السعوديَّة لها أهميَّة خاصة ،في ضوء توجه رؤية  2030لتطوير القيادات

نظر ألن مفهوم القيادة األصيلة ال يزال
أيضا؛ اا
توصلنا لها في سياق المملكة العربيَّة السعوديَّة َّ
اإلداريَّة .وإن هذة النتائج التي َّ
مهمة ا
في مرحلة البناء ،وهناك حاجة إلى أدلة عن آثاره ونتائجه اإليجابيَّة ،من بلدان وثقافات مختلفة ،في الرحلة نحو بناء نظريَّة متينة
ِّ
اسة تسهم في إثراء المعرفة الحاليَّة ،وتسهم كذلك في تطوير أدبيات نظريَّة القيادة األصيلة ،من
ومتماسكة .وبهذا فإن هذه الدر َ
ٍ
بي.
خًلل توفير األدلة التجريبيَّة التي تسهم في أيراز النتائج اإليجابيَّة للقيادة األصيلة في
سياق عر ٍ

تم التأكد من صحَّة الفرضة
وبالنسبة للفرضيَّة الثانية الخاصة بالعًلقة اإليجابيَّة بين القيادة األصيلة واالزدهار؛ فقد َّ
ِّ
ِّ
ِّ
دعما للعًلقة
اسة أن هناك عًلقة
َّ
اسة ا
إيجابية بين القيادة األصيلة واالزدهار في العمل .وتوفّّر نتائج الدر َ
الثانية ،إذ وجدت الدر َ
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اإليجابيَّة بين القيادة األصيلة واالزدهار في العمل ،في بيئة المملكة العربيَّة السعوديَّة ،ويترتَّب على ذلك أنه من أجل تعزيز ازدهار
َّ
الموظفين يجب تشجيع سلوك القيادة األصيلة ل لمديرين .وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن القيادة األصيلة يمكن أن تلعب

التقدم ،مما قد ِّ
َّ
َّ
الموظفين بفرص ِّ
للنمو و ُّ
يؤدي بهم على األرجح إلى الشعور
الموظفين ،من خًلل تزويد
َّاال في تعزيز ازدهار
اا
دور فع ا
بالحيويَّة ) (Wallace et al., 2016وقد جاءت النتائج متوافقة مع نتائج دراسة ).)Mortier, Vlerick and Clays, 2016
فيما َّ
يتعلق بالعًلقة اإليجابيَّة بين االزدهار في العمل واإلبداع في شركات االتصاالت في المملكة العربيَّة السعوديَّة.
ِّ
اسة الحاليَّة وجود عًلقة إيجابيَّة بين االزدهار في العمل واإلبداع في بيئة المملكة العربيَّة السعوديَّة ،األمر الذي
دعمت نتائج الدر َ
َّ
الموظفين في طاقاتهم وجهودهم في اكتساب المهارات والمعرفة (على سبيل المثال،
يعنى قبول الفرضيَّة الثالثة .فكلما زاد استثمار

االزدهار) ،ارتفع مستوى إبداعهم .هذه النتيجة تدعم بشكل إيجابي حقيق َة أن االزدهار هو مفهوم حيوي له انعكاساته اإليجابيَّة على
َّ
َّ
الموظف مثل االزدهار ،هذا ممكن
اهتماما تجاه سلوك
الموظفين ،مثل اإلبداع .لذلك يحتاج المديرون إلى أن يظهروا
نتائج عمل
ا
مصدر إيجابيًّا للطاقة التي ِّ
َّ
تؤدي إلى نتائج سلوكيَّة
اا
المنظمة .وإن هذا التفاعل يخلق
من خًلل التفاعًلت الصحيَّة بين أعضاء
عالية المستوى ()Spreitzer et al., 2005; Spreitzer and Porath, 2012

توسط االزدهار في العمل العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع ،وتكشف النتائج عن وساطة جزئيَّة
أخيرا ،تقترح الفرضيَّة الرابعة ُّ
و ا
ِّ
اسة .يتمتع القادة األصيلون
لًلزدهار في العمل في العًلقة بين القيادة األصيلة واإلبداع ،مما يعنى قبول الفرضيَّة الرابعة للدر َ
بخصائص تؤثر في العًلقات اإليجابيَّة مع أتباعهم وبيئة عملهم ،ويشعر التابعون بمستوى ٍ
عال من االزدهار في العمل ،ونتيجة
ا
َّ
ِّ
الموظفين بشأن أصالة سلوكيات مديريهم تحفزهم ليكونوا أكثر
تصورات
لذلك ،يظهرون قدرتهم على اإلبداع .ومن ث َّم يبدو أن
ُّ

ِّ
اسة الحاليَّة تضيف إلى األدبيات في هذا المجال .ولم يرصد
اا
ازدهار في العمل .وبالتالي إظهار السلوك اإلبداعي .ومن َّ
ثم فإن الدر َ
ٍ
ٍ
مما يفتح آفااقا
بشكل عامٍ ،أو سياق المملكة العربيَّة السعوديَّة بشكل
الباحث أيَّة دراسة في هذا الصدد في السياق العربي
خاصَّ -
ِّ
للدراسات في هذا الجانب .وتسهم دراستنا كذلك في فهم أفضل لآلليَّة التي َّ
يتمكن من خًللها القادة األصيلون من تعزيز إبداع
َ
َّ
ِّ
َّ
الموظفين باالزدهار في العمل ،من خًلل إظهار سلوكيات
وتوضح نتائج الدراسة الحالية أن القادة يعززون شعور
الموظفين.
القيادة األصيلة ،مما ِّ
يؤدي في النهاية إلى تعزيز اإلبداع لديهم .وتجدر اإلشارة إلى أن االزدهار في العمل يتوسط جزئيا العًلقة

بين القيادة األصيلة واإلبداع ،مشي ار إلى احتمالية أن تكون هناك متغيرات أخرى تتوسط أيضا هذه العًلقة.
ِّ
اسة:
توصيات الدر َ
ِّ
اسة الحاليَّة؛ يمكن إبداء التوصيات والمقترحات التالية:
قي ضوء ما أشارت إليه نتائج الدر َ

َّ
الموظفين؛ فإننا ننصح
نظر لدور القيادة األصيلة في تعزيز االزدهار في العمل ،ذلك الذي يمكن استخدامه لتعزيز إبداع
اا
.1
القيادات اإلداريَّة في شركات االتصاالت بتبني سلوكيات القيادة األصيلة ،مثل :تشجيع ييئة صادقة ومنفتحة مع اآلخرين،
َّ
علنا معهم ،ومنحهم فرصة المشاركة بآرائهم وأفكارهم بحريَّة في
واالستماع إلى آراء الموظفين وقبولها ،وتبادل المعلومات ا
تزود المديرين بالتدريب المناسب؛
عمليَّة اتخاذ الق اررات ).(Avolio et al., 2004
فضًل عن ذلك ،يمكن للشركات أن ُّ
ا
لمساعدتهم على تبني سلوكيات القيادة األصيلة وإظهارها.

 .2يجب على العاملين في إدارة الموارد البشريَّة إيًلء اهتما ٍم أكثر بكيفيَّة اختيار القيادات اإلداريَّة ،قد تشمل التدخًلت الموجهة
نحو اختيار القيادات األصيلة ،التركيز على النزاهة ،واحترام الذات ،والمتابعة الذاتيَّة ،والذكاء العاطفي ،بوصفها معايير

ُّ
اختيار ثبتت فاعليتها كصفات أساسيَّة َّ
التدخًلت
محددة لبروز القيادة األصيلة وفعاليتها ( .)Ilies et al., 2005قد تشمل

الهادفة إلى تطوير القيادة األصيلة استخدام المدربين والموجهين لتقديم التغذية المر َّتدة لتحسين الوعى الذاتي ،ونمذجة األدوار

).(Ilies et al., 2005
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َّ
الموظفين ،واالعتراف به ،وتقدير الجهود اإلضافيَّة التي تتجاوز
 .3يجب على شركات االتصاالت تطوير آليات لرصد إبداع
ُّ
التوقعات ،مما يعني تطوير أنظمة إدارة الموارد البشريَّة ،كالتعويضات والمكافآت.
مهمة لتعزيز إبداع ا َّ
لموظفين .بما أن هذه التجربة النفسيَّة تشمل بعدين
 .4تشير النتائج إلى أن االزدهار في العمل حالة نفسيَّة َّ
َّ
أساسيين ،هما الحيويَّة والتعلم ،فيمكن لشركات االتصاالت توفير البيئة الصحيَّة المناسبة للحفاظ على شغف ُّ
الموظفين،
تعلم

للتعلم؛ لتشجيع الم َّ
وظفين على ُّ
وحيويَّة العمل .على سبيل المثال ،يمكن للشركات توفير مناخ توجيهي ُّ
التعلم ،وتقديم المزيد
َّ
من االهتمام فيما َّ
الموظفين.
يتعلق باحتياجات
الموظفين في العمل ِّ
َّ
تؤدي إلى نتائج مفيدة ( )(Paterson et al., 2014؛ فإن شركات
نظر ألن البيئة اإليجابيَّة الزدهار
اا
.5
َّ
الموظفين ،وقدراتهم االجتماعيَّة ،وقدراتهم على تقديم المساعدة ،وحماستهم
االتصاالت تحتاج إلى تقييم درجة ازدهار
ونشاطهم ،وتفانيهم في العمل ،واحترامهم لزمًلئهم؛ من أجل تحسين الموارد التنظيميَّة التي تشجع االزدهار في العمل
(.)Porath et al., 2012

نظر ألن االزدهار في العمل واإلبداع هما مفتاح للتميُّز التنظيمي؛ فإنه يمكن للشركات الحصول على ميزة تنافسيَّة ،من
اا
.6
خًلل تعزيز األصالة في أفكار القادة وأفعالهم .نوصي بأن تجني الشركات فوائد القوى العاملة اإلبداعيَّة ،من خًلل حسن
اختيار القادة الذين يتمتعون بسلوك القائد األصيل وتطوير أدائهم.

ُّ
للتحقق من آليَّة
 .7بحثنا االزدهار في العمل كمتغير وسيط بين القيادة األصيلة واإلبداع .هناك إمكانيَّة لدراسات مستقبليَّة

ِّ
المتغيرات ،على سبيل المثال ،الذكاء العاطفي ،االلتزام التنظيمي ،االندماج في العمل ،والرضا الوظيفي.
الوساطة لعدد من
ِّ
اسة وجدت أن االزدهار في العمل
ينبغي أن يساعد إدراج متغيرات إضافيَّة في بناء نموذج أكثر شمواال .و ا
أخيرا ،بما أن الدر َ
يتوسط جزئيًّا العًلقة بين القيادة األصيلة اإلبداع ،تبرز الحاجة لدراسات مستقبليَّة لتقديم المزيد من َّ
األدلة ُّ
وسط
للتأكد من الت ُّ
َّ
أيضا للدراسات المستقبليَّة بحث العًلقة بين القيادة األصيلةٍ ،
وكل من االزدهار في العمل ،واإلبداع في سياقات
الكلي .ويمكن ا
تنظيميَّة أخرى ،مثل :القطاع ِّ
الصحى ،وقطاع الخدمات ،وتقنية المعلومات ،وقطاع الصناعة.
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