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 ٍِخص:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى التمكين واإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية 
بوزارة التعميم, والكشف عن العبلقة بين التمكين واإلبداعي اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة 
التعميم, ومن ثم تقديم مقترحات تساىم في تطوير مستوى التمكين واإلبداع اإلداري لدى القيادات 

( قائدة تربوية بوزارة التعميم, 83النسائية بوزارة التعميم, وقد اشتممت عينة الدراسة عمى )
ظيرت , وأرتباطيواستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة, كما استخدم المنيج الوصفي بأسموبو اال 

اإلبداع اإلداري أن و  (,3من  91.9الدراسة أن التمكين اإلداري متحقق بدرجة متوسطة بمغت )
كذلك أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات  (3من  9134متحقق بدرجة متوسطة بمغت )

داللة احصائية بين استجابات العينة حول مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين و تعميم تعزى الختبلف المؤىل العممي ألفراد العينة, ال

استجابات عينة الدراسة حول مستوى اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم تعزى 
الختبلف المؤىل العممي ألفراد العينة لصالح الحاصبلت عمى مؤىبلت عميا, وأوصت الدراسة 

ورة توفير نظام فاعل لمحوافز يدعم تطوير الميارات القيادية واإلدارية واإلبداعية لدى القيادات بضر 
النسائية, والعمل عمى رفع مستوى ممارسات التمكين اإلداري مما ينعكس عمى تحقيق اإلبداعي 

 اإلداري1 
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Abstract 
The study aims at identifying the level of empowerment and 

administrative creativity of women leaders in the Ministry of 

Education, and to reveal the relationship between administrative and 

managerial empowerment of women leaders in the Ministry of 

Education, and thus to present proposals that contribute to the 

development of the level of empowerment and administrative creativity 

of women leaders in the Ministry of Education. The study sample 

included (85) educational leaders in the Ministry of Education, the 

identification was used as a study tool, the descriptive approach was 

used in its survey style, and the study showed that administrative 

empowerment was achieved to a moderate degree from the sample 

point of view (2.19 out of 3), and administrative innovation was 

achieved to a moderate degree from the sample point of view (2.34 of 3) 

the study also resulted in the absence of statistically significant 

differences between the sample responses to the level of administrative 

empowerment of women leaders in the Ministry of Education, as well 

as the different scientific qualifications of the sample 
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 ِمذِخ: 
م حزمة من القرارات والمبادرات التي تيدف لترسيخ مبادئ 9232حممت رؤية المممكة 

اإلدارة العممية وتحسين وتطوير العممية اإلدارية في جميع قطاعات الدولة وذلك لتحقيق أعمى 
 والفعالية التي تضمن جودة أداء تمك القطاعات ومن ضمنيا قطاع التعميم1مستويات الكفاءة 

كما حممت تمك الرؤية الطموحة نظرة واعدة لمستقبل المرأة السعودية والتزمت خطوات 
 مدروسة لتمكينيا وتفعيل أدوارىا االجتماعية التي تتطمبيا مراحل التحول الوطني1

التمكين اإلداري كأحد أىم المداخل واالتجاىات م مدخل 9232وقد اعتمدت رؤية المممكة 
الحديثة التي تحقق تحسين وتطوير العممية اإلدارية في قطاعات الدولة عامة وقطاع التعميم 

 عمى وجو الخصوص1
( أن التمكين 4., ص 92.7( و)لينا جمال,922م, ص92.4,ويرى كل من )خميل

زمة من لوازمو وعميو فنن مساحات التمكين اإلداري طريق لتحقيق اإلبداع اإلداري لمقيادات وال 
التي تدعم عمميات اإلبداعية الممنوحة لمقيادات اإلدارية البد أن تسفر عن بروز قدراتيا 

استخداميا األمثل لمميارات اإلبداعية التي تضمن تقديم  التطوير والتحسين اإلدارية متمثمة في
يجاد حمول  من أجل تحسين وتطوير العمميات  ئمةالقا ممشكبلتل ابداعيةأفكار جديدة وا 

  اإلدارية بما يحقق الكفاءة والفعالية ويضمن الجودة1
وتتأكد أىمية ذلك لدى اإلدارة التربوية ممثمة في وزارة التعميم والتي تمثل أىم القطاعات 
المجتمعية المعنية بمستقبل الوطن وتحقيق أىدافو حيث تتطمب مرحمة التحول نحو تحقيق 

م قدرات إدارية إبداعية عالية تحقق متطمباتيا وتواجو تحدياتيا التقنية 9232رؤية 
 والمعموماتية وتتعامل مع ظروف التغير االجتماعي والثقافي الذي تفرضو طبيعة العصر1

أكبر مستقطب لمموارد البشرية النسائية  وتمثل وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية
معممة في  وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسع وأربعون(مئتان 967749)تعمل حيث 

-439.مدارس التعميم العام وذلك حسب آخر احصائية منشورة عمى موقع وزارة التعميم لعام 
)وكالة التخطيط  ه يمثمن نسبة تفوق عدد المعممين في مدارس التعميم العام 442.

 م(92921والتطوير 
ن اإلداري لمقيادات النسائية في وزارة التعميم وعبلقتو وعميو تتأكد أىمية دراسة واقع التمكي

باإلبداع اإلداري لدى ىذه القيادات التي تمثل نسبة ال يستيان بيا تؤثر عمى جودة أداء 
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ونوعية الخدمات ومستوى رضا المستفيدين والمجتمع ككل عن خدمات المؤسسة التربوية 
   ممثمة في وزارة التعميم1ال

 بؤالرٙب: ٚرط ِشىٍخ اٌذراضخ

م عمى تحقيق المرونة ودعميا في جميع القطاعات 9232تنص وثيقة رؤية المممكة 
الحكومية وذلك بمراجعة جميع اليياكل التنظيمية وتوزيع الميام والصبلحيات والمسؤوليات 

م, 9232تخفيف المالي واالداري )رؤية المممكة الوتطويرىا بما يدعم تسريع اتخاذ القرار و 
لغاء األدوار المتكررة إ( وتعد 58ص عادة ىيكمة القطاع الحكومي باستمرار لتحقيق المرونة وا 

وتوحيد الجيود غاية برنامج )حوكمة العمل الحكومي( وىو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق 
 (791م, ص9232الرؤية )رؤية المممكة 

فيا ىذا االصبلح ويمثل قطاع التعميم أحد القطاعات الحكومية اليامة التي يشمميا ويستيد
اإلداري ببل شك, وقد تمت التعديبلت عمى ىياكل وزارة التعميم مؤخرًا وفي فترات متقاربة حيث 

ه )وزارة 442./3/9ه تبله تغيير آخر في 439./9./93كان األول بتاريخ 
م( وقد ضم األخير ثبلث قيادات نسائية في مستوى وكيل وزارة وواحدة فقط في 92.9التعميم

م( مما يوحي بأن مستوى التمكين اإلداري 9292ير عام حسب موقع وزارة التعميم )مستوى مد
لمقيادات النسائية بوزارة التعميم ال يتناسب مع حجم الكوادر النسائية التي تعمل بيا والتي 

 أشارت إلييا الدراسة في مقدمتيا1 
نسائية في وفي نفس الوقت أشارت دراسات إلى ارتفاع مستوى التمكين لمقيادات ال

م( 92.5قطاعات التعميم العام والعالي التي تتبع وزارة التعميم ومنيا دراسة ريم الحميضي )
التي كشفت مستويات عالية من التمكين لمقيادات المدرسية بمكاتب التعميم بالرياض, ودراسة 

ائية م( التي كشفت عن درجة عالية من التمكين االداري لمقيادات النس92.5غمباء العتيبي)
عن تحقق  (م92.5)فيما أسفرت دراسة الشيري , بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية

االبداع اإلداري لدى مدراء العموم بوزارة التعميم بدرجة عالية وجاءت مقترحات تطوير االبداع 
اإلداري لصالح فئة الذكور عمى االناث مما يتطمب دراسة تقيس مستوى التمكين االداري 

ق تطمعات وذلك لتحقي لمقيادات النسائية بوزارة التعميم وعبلقتو بمستوى االبداع االداري لديين
في تحقيق الحوكمة الرشيدة التي تمبي متطمبات التحول الوطني لجميع  -حفظيا اهلل-الدولة

وعميو جاءت ىذه الدراسة م 9232القطاعات ومنيا قطاع التعميم في ضوء رؤية المممكة 
 لتجيب عن السؤال الرئيسي التالي:
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وما عبلقتو باإلبداع اإلداري لديين  ما واقع التمكين االداري لمقيادات النسائية بوزارة التعميم
ما المقترحات التي تسيم في تطوير كل منيما من وجية نظر القيادات النسائية بوزارة و 

 ؟التعميم
 أضئٍخ اٌذراضخ: 

ما مستوى التمكين اإلداري لمقيادات النسائية بوزارة التعميم من وجية نظر القيادات  1.
 النسائية بوزارة التعميم؟

داع اإلداري لمقيادات النسائية بوزارة التعميم من وجية نظر القيادات اإلب ما مستوى 91
 النسائية بوزارة التعميم؟

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول مستوى كٍل من  31
التمكين واإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم تعزى الختبلف المتغيرات: 

 المركز الوظيفي(؟ -عدد سنوات الخبرة اإلدارية  –ىل العممي )المؤ 
ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين مستوى التمكين اإلداري وبين مستوى اإلبداع  41

 اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم؟
ر مستوى ما المقترحات التي ترى القيادات النسائية بوزارة التعميم أنيا قد تساىم في تطوي 51

 التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري لديين؟
 أ٘ذاف اٌذراضخ:

 التعرف عمى مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم1 -.
 التعرف عمى مستوى اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم1 -9
اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية  الكشف عمى العبلقة بين التمكين اإلداري وبين -3

 بوزارة التعميم1
تساىم في تطوير مستوى التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري لدى القيادات  تقديم مقترحات -4

 النسائية بوزارة التعميم1
 أ١ّ٘خ اٌذراضخ:
 األ١ّ٘خ إٌظر٠خ:

 ي يعد أحد المبادئ تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية موضوع التمكين اإلداري الذ
 اإلدارية الحديثة1
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  تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية موضوع اإلبداع اإلداري الذي يعد أحد التوجيات
 اإلدارية الحديثة1

 1تكشف العبلقة بين التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم 
 من إثراء معرفي لمكتبة الدراسات التربوية  تستمد أىميتيا لما ستضيف ىذه الدراسة

 اإلدارية1
   1تساىم ىذه الدراسة في فتح المجال لدراسات وبحوث مستقبمية في ضوء نتائجيا 

 األ١ّ٘خ اٌزطج١م١خ:

  م في تمكين المرأة 9232تأتي ىذه الدراسة استجابة ألحد متطمبات رؤية المممكة
 والقيادات النسائية1

  درجة التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة تقيس ىذه الدراسة
 التعميم1

  قد تسيم ىذه الدراسة في تسميط الضوء عمى اإلجراءات والممارسات التي تزيد من
 اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية1

 نسائية في قد تسيم ىذه الدراسة في صنع قرارات تتعمق بالتمكين اإلداري لمقيادات ال
 وزارة التعميم1

  قد تسيم ىذه الدراسة في طرح بعض المقترحات والتوصيات المتعمقة بالتمكين اإلداري
 واإلبداع اإلداري1

 حذٚد اٌذراضخ:

 : األقسام النسائية بوزارة التعميم في المممكة العربية السعودية1اٌحذٚد اٌّىب١ٔخ
                          الدراسي الثاني : طبقت ىذه الدراسة خبلل الفصلاٌحذٚد اٌسِب١ٔخ

 ىــ1 .44. - 442.من العام 
: ركزت الدراسة عمى تحديد العبلقة بين التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري اٌحذٚد اٌّٛضٛػ١خ

 لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم, وتقديم مقترحات تسيم في تنميتيا1
 عمى القيادات النسائية بوزارة التعميم1: طبقت ىذه الدراسة اٌحذٚد اٌجشر٠خ
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 ِصطٍحبد اٌذراضخ:

استراتيجية تنظيمية وميارة جديدة تيدف إلى إعطاء الموظفين الصبلحيات  اٌزّى١ٓ اإلدارٞ:
والمسؤوليات والحرية في أدائيم لمعمل دون تدخل مباشر من اإلدارة, وتوفير الموارد وبيئة 

 (9931م, ص 92.4العمل المناسبة لتأىيميم مينيًا ومسمكيًا )الشياب وأبو حمور, 
بأنو مشاركة العاممين في المنظمة في اتخاذ القرارات والمشاركة  وتعرفو الدراسة الحالية إجرائياً 

الفعمية في عممية حل المشكبلت التي تواجو المنظمة لتحسين العمميات الوظيفية داخل 
 المنظمة1

القدرة عمى إيجاد أفكار أو حمول ألساليب عمل جديدة ومفيدة اعتمادًا عمى  اإلثذاع اإلدارٞ:
قة والمرونة والقدرة عمى تحميل المخاطر والخروج من المألوف القدرة العقمية أو الطبل

 (3251م, ص92.4والحساسية لممشكبلت التي تنتج عن التفاعل مع البيئة )األسدي, 
وتعرفو الدراسة الحالية إجرائيًا بأنو قدرة الفرد عمى تطوير أفكار جديدة من أجل حل 

 بكفاءة وفاعمية1 المشكبلت واتخاذ القرارات لتحقيق أىداف المنظمة
 اإلطبر إٌظرٞ ٚاٌذراضبد اٌطبثمخ:

 اإلطبر إٌظرٞ:

يمثل اإلطار النظري الخمفية النظرية والمدخل المعرفي لمدراسة, وسيتم عرضو في مبحثين 
 أساسيين ىما: التمكين اإلداري, واإلبداع اإلداري1

 اٌّجحث األٚي: اٌزّى١ٓ اإلدارٞ: 

دارة الم وارد البشرية موضوعا ىامُا وذلك ألن اإلنسان ىو المسئول يعد الجانب اإلنساني وا 
دارتو وتوجييو وتحفيزه من أىم  عن النجاح أو الفشل ألي مؤسسة, لذلك االىتمام بو وا 
األمور التي تكاد تفوق أىميتيا كل القضايا األخرى المتعمقة بالمال والتكنولوجيا والييكل 

مبحث إلى إلقاء الضوء عمى التمكين اإلداري وغيرىا من األمور الممموسة1 وييدف ىذا ال
 وعدد من جوانبو تتمثل في مفيوم التمكين, أىمية التمكين, أبعاد التمكين ومعوقات التمكين1

 ِفَٙٛ اٌزّى١ٓ اإلدارٞ:

يعرف التمكين اإلداري بأنو "عممية إدارية يتم من خبلليا اكساب العاممين القدرة عمى 
كل العمل بمنحيم الثقة والدعم ومشاركتيم المعمومات وزيادة اتخاذ القرارات, ومواجية مشا

مياراتيم عن طريق التدريب المستمر, لتحقيق أىداف المنظمة في ظل تييئة اإلمكانات 
 (21.صم, 92.9العطار, والمناخ التنظيمي البلزم لئلبداع" )



 ......... بإلثذاع ٌذٜ اٌم١بداد إٌطبئ١خث ٚػاللزٗ اإلدارٞ اٌزّى١ٓ

- 553 - 

التمكين اإلداري بأنو "منح العاممين صبلحيات واسعة التخاذ القرارات المتعمقة  كما عرف
بعمميم, والحرية في كيفية تنفيذ أعماليم, والسماح باالتصال ومشاركة المعمومات مع 
دراك  المستويات اإلدارية العميا, وبناء فرق العمل, وتوفير فرص النمو الميني والحوافز, وا 

 (1..ص, 92.7العتيبي, الذاتية مما يسيم في تحقيق أىداف المنظمة" )العاممين لكفاءتيم 
ومن خبلل ما سبق نعرف التمكين اإلداري بأنو "منح الصبلحيات لمعاممين بحيث يتمكنون 
من تحديد األىداف وطرق األداء واتخاذ القرارات الخاصة بأعماليم واستثمار الموارد المتوافرة 

 ليم من سمطات وما عمييم من مسؤوليات"1لتحقيق األىداف وفي حدود ما
قاسمًا مشتركًا لممفاىيم أعبله ىو إعطاء أىمية لمعاممين من خبلل  ونستنتج أنو ىناك

إشراكيم في عممية اتخاذ القرارات باإلضافة إلى منحيم السمطة والمسؤولية والثقة بالنفس من 
 البلزم1خبلل زيادة استقبلليتيم, وذلك عن طريق التدريب والتأىيل 

 أ١ّ٘خ اٌزّى١ٓ اإلدارٞ:

إن أىمية التمكين اإلداري تأتي من كونو يساعد في المحافظة عمى الكفاءات البشرية 
وتقميل معدل دوران العمل وذلك من خبلل تعزيز الثقة المتبادلة بين المنظمة والموظفين وخمق 

لدى الموظفين وانعكاس الوالء التنظيمي, لما لو من تأثير مباشر عمى رفع الروح المعنوية 
ذلك عمى توجييم المستقبمي لمعمل والذي بدوره يقمل من حاالت ترك الوظيفة األمر الذي 
ينعكس ايضًا ايجابًا عمى تكاليف العمل واإلنتاج, وتتمثل أىمية التمكين فيما يمي )الفضمي 

 ص(391.م, 92.7والمحيسن, 
 :ز٠بدح اٌدٛدح ٚرحط١ٓ ٔٛػ١خ اٌمراراد ٚاإلٔزبخ١خ 

أحد أىم عناصر العمل بذكاء والمفقودة في بيئة العمل الحديثة ىي إشراك الموظفين  
وتمكينيم بطرق تدعم االستفادة من إبداعيم وتروج لمتفكير المستقل وأخذ المبادرات من 
قبميم, حيث أن ىذه المبادرات واألفكار سوف تعمل عمى زيادة الجودة وتحسين نوعية القرارات 

اإلنتاجية وبالتالي تزيد من تنافسية المنظمة, فنن األسباب التي تدفع وسوف تزيد من 
بالمنظمة لتسمك منحنى التمكين ىو أن التمكين يمثل الطريقة األمثل لمحصول عمى ابداع 

 الموظفين ومبادراتيم1
تأتي أىمية التمكين من حقيقة أن أكثر القرارات فاعمية ىي التي يتخذىا أقرب األفراد من  
تولد المعمومات, وىذا يؤدي إلى تقدم الخدمة مباشرة من قبل العاممين في المستوى نقطة 

 التنفيذي لمجميور1
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 :ز٠بدح اٌحصخ اٌطٛل١خ ٌٍّٕظّخ 

تسيل العمل ويبدو الموظفين أكثر نشاطًا وحماسًا مما يؤثر في نتائج أعمال الدائرة, 
ى االستجابة ليم وحل والعمبلء يصبحون أكثر رضا بسبب قدرة الموظفين السريعة عم

مشاكميم بدون الرجوع إلى اإلدارة, مما يزيد من الحصة السوقية لممنظمة )حمود والشيخ, 
 (91م, ص92.2

 :رحف١س اٌّٛارد اٌجشر٠خ ٌزحم١ك أ٘ذاف إٌّظّخ 

أىمية التمكين تكمن في تحفيز الموارد البشرية لمعمل بأقصى طاقاتيا, والحصول عمى 
قيام المدراء بتمييد الطريق لتمكين الموظفين, الذي يساعد عمى أفضل إبداعاتيا في حال 

تحقيق أىداف المنظمة, والتي ال يمكن تحقيقيا دون إشراك العاممين, فالمنظمة تحتاج إلى 
 (1..م, ص9229معموماتيم وخبراتيم ومياراتيم )الرشودي, 

 :رحط١ٓ ِٕبفطخ إٌّظّبد األخرٜ ٚئلبِخ ِٕظّخ راد لذراد أداء ػب١ٌخ 

تعود أىمية استخدام استراتيجية التمكين لثبلثة أسباب: تحسين منتجات المنظمة, مواجية 
قامة منظمة تعميم فريدة من  منافسة المنظمات األخرى في نفس المجال, ومن أجل خمق وا 
نوعيا مع قدرات أداء عالية, نظرا ألن التمكين يطمق العنان إلمكانات وابتكارات العاممين 

تح مجال التدريب ليم ويعطييم حرية التصرف وفق معارفيم لمسعي لتحسين ويحفزىم, ويف
 ونجاح المنظمة التي ينتمون ليا1

 :خٍت ِٕبفغ ػٍٝ ِطزٜٛ إٌّظّخ 

زيادة إدراك العاممين لحاجات المنظمة, وتخفيض الكمف من خبلل مبادرات العاممين 
بداعيم, وتحسين الجودة, والربحية, واإلنتاجية, وزيادة سر  عة استجابة المنظمة لمتغيرات وا 

 في السوق, وتعزيز الوالء وااللتزام, وتخفيض دورات العمل وزيادة فاعمية االتصاالت1
 :ٓخٍت ِٕبفغ ػٍٝ ِطزٜٛ اٌؼب١ٍِ 

زيادة مستوى الرضا عن العمل, وزيادة السيطرة عمى الميام اليومية, والشعور بالممكية 
العمل, والحصول عمى معارف وميارات جديدة  في العمل, وزيادة الثقة بالنفس, وخمق فرص

 (1..م, ص9229)الدوري وصالح, 
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 أثؼبد اٌزّى١ٓ اإلدارٞ:

 تعددت أبعاد التمكين اإلداري تبعًا لتعدد وجيات نظر الباحثين, وىي كاآلتي:
م, ..92أن لمتمكين اإلداري ُبعدين رئيسين, وىما )الدعدي,  Spectorيرى سبيكتور 

 (:99ص
  المياري: وُيقصد بو إكساب العاممين ميارات العمل الجماعي من خبلل التدريب, الّبعد

 وخاصة ميارات التوافق, وحل النزاع, والقيادة, وبناء الثقة1
 1الُبعد اإلداري: ويقصد بو إعطاء حرية وصبلحية اتخاذ القرار لكل أعضاء المنظمة 

كين اإلداري أربعة أبعاد أن لمتم Thomas  &Velthouseبينما يرى ثوماس وفمتياوس 
 (:8.م, ص92.9رئيسية, ىي )الدويش, 

  الكفاءة الذاتية: وتعني قدرة الفرد عمى إنجاز ميام عممو بنجاح استنادًا إلى خبراتو
  ومياراتو ومعرفتو1

  معنى العمل: ويعني إدراك الفرد أن الميام التي يّودييا ذات معنى وقيمة بالنسبة لو
 ولآلخرين ولممنظمة1

 تأثير: وتعني اعتقاد الفرد بأن لو تأثيرًا في القرارات التي يتم اتخاذىا, والسياسات التي ال
 تضعيا المنظمة خاصة المتعمقة بعممو1

 1حرية االختيار: وتعني درجة الحرية الممنوحة لمفرد في اختيار طرق تنفيذ ميام عممو 
 ِؼٛلبد اٌزّى١ٓ اإلدارٞ:

التي تواجو المنظمات المختمفة في تمكين الموظفين,  ىناك العديد من العوامل والمعوقات
 (:54م, ص9227ومنيا ما يمي )العتيبي, 

 1رفض التمكين قبل المديرين والموظفين أنفسيم 
 1خوف الموظفين من تحمل المسؤولية والمساءلة أو المحاسبة 
 1عدم توفر الموارد التنظيمية البلزمة لتطبيق منيج التمكين 
 يمية )غير المشجعة عمى تبني األفكار الجديدة(1جمود الثقافة التنظ 
 1رتابة وجمود الييكل التنظيمي وتعدد مستوياتو اإلدارية 
 1البيروقراطية السمبية 
 1خوف المدراء عمى مراكزىم ومناصبيم الوظيفية 
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 اٌّجحث اٌثبٟٔ: اإلثذاع اإلدارٞ: 

النمو, واالستمرار من خبلل يشكل اإلبداع اإلداري الدور األساسي في تمكين المنظمة من 
إيجاد أفكار مؤدية إلى إشباع حاجات المستفيدين, واألفراد العاممين حيث يزود المنظمة 
بأسموب جديد لمجابية التغيرات في المنظمات, وفق متطمبات العصر التي تتسم بالتغير 

 (51.م, ص 92.6السريع في إنجاز العمل )الحربي, 
 ِفَٙٛ اإلثذاع اإلدارٞ:

السعي المخطط لتكوين المقومات والعناصر األساسية الكفيمة بتحقيق األداء المتفوق, ىو 
وتحقيق المنافع, واستمرار اإلنجاز ونموه بمعدالت متصاعدة, والتوافق المستمر مع ظروف 

 (9.51م, ص92.5ومعطيات المناخ المحيط, وتوفير مقومات إدارة التميز )خير اهلل, 
"القدرة عمى ابتكار أساليب وأفكار يمكن أن تمقى التجاوب األمثل من عمى أنو يعرف كما 

داوود, العاممين, وتحفيزىم الستثمار قدراتيم, ومواىبيم لتحقيق األىداف التنظيمية المنشودة )
 (9.1صم, 9292

ومما سبق نستنتج أن اإلبداع اإلداري يعمل عمى ابتكار األساليب واألفكار بحيث يقبميا 
 تحفزىم الستثمار قدراتيم ومواىبيم لتحقيق أىداف المؤسسة1العاممون ف

 أ١ّ٘خ اإلثذاع اإلدارٞ:

تبرز أىمية اإلبداع اإلداري عندما يتم تطوير أفكار جديدة وتنفيذ ىذه األفكار أو وضعيا 
وضع التطبيق, ليذا اإلبداع يبدأ من حيث انتيت عممية التفكير الخبلق, وألنو يأخذ فكرة 

 (921م, ص..92ا عمى مشكمة حقيقية )وشر ويوسف, جديدة وتطبيقي
 ( أىمية اإلبداع اإلداري فيما يمي:933, صم92.4,محمد)ويذكر 

يعتبر اإلبداع عامل أساسي في زيادة اإلنتاج, وبنسب مرتفعة, ومن ثم جذب المزيد من  1.
 االستثمارات, وفتح مجاالت جديدة بعكس المؤسسات الضعيفة في اإلبداع1

إلبداع اإلداري الحافز األساسي لخمق فرص عمل جديدة, ودعم القدرة التنافسية, يمثل ا 91
 ومن ثم تحقيق الريادة في المؤسسات المبدعة1

 تحقق المؤسسات عوائد استثمارية أكثر من المؤسسات األقل إبداعًا1 31
شجيع يعتبر عنصرًا ىامًا في عممية التنمية االقتصادية, واالجتماعية ألنو يرتبط بت 41

 القدرات, والطاقات لمعاممين في اإلدارة, وحثيم عمى اإلبداع, واالبتكار1
 11يساعد الفرد في الوصول لمحل الناجح لممشكمة بطريقة أصيمة5
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ونستنتج مما سبق أن اإلبداعي اإلداري يطور قدرة الفرد عمى استنباط األفكار الجدية, 
   طوير الحساسية لممشكبلت1وت
 اإلدارٞ:ػٕبصر اإلثذاع  

يعتمد العمل اإلبداعي عمى مجموعة من الميارات أو العناصر التي يجب توافرىا في 
العاممين, وقد أجمع عدد من الباحثين إلى حد كبير في العديد من أدبيات الدراسة عمى أن 

 ميارات اإلبداع اإلداري تتمثل في مجموعة من العناصر أىميا:
قدر ممكن من األفكار حول موضوع معين في وحدة الطبلقة: ويقصد بيا إنتاج أكبر  1.

 زمنية معينة1
 المرونة: ويقصد بيا القدرة عمى تغير الحالة الذىنية بتغيير الموقف1 91
 األصالة: وتعني أن الشخص المبدع يفكر بأفكار المحيطين بو ليذا تكون أفكاره جديدة1 31
عممية انتخاب أو اختيار وتفتيت  التحميل: ويقصد بو إنتاج إبداعي أو ابتكاري يتضمن 41

 أي عمل جديد إلى وحدات بسيطة ليعاد تنظيميا1
1الخروج عن المألوف: ويقصد بو القدرة عمى التحرر من النزعة التقميدية والتطورات 5

م, ص 92.8الشائعة والقدرة عمى التعامل مع األنظمة وتطويعيا لواقع العمل )مفيدة, 
 (461 – 43ص 

 ػٍٝ اإلثذاع اإلدارٞ: اٌؼٕبصر اٌّإثرح

تحتاج المنشأة لدعم وتعزيز وتوفير اإلمكانيات المناسبة, لتتمكن من التكيف مع التحديات 
-3., ص ص م92.7 ,لينا جمال)العصرية وفيما يمي بعض أبرز العناصر كما ذكرتيا 

.4:) 
ة وجود الشخص المبدع: البد من التعرف عمى األشخاص الذين يتمتعون بقوة إبداعي 1.

 داخل المنظمة وتحفيزىم1
1 التفكير االستراتيجي: يعتبر عنصرًا ىامًا في عممية اإلبداع, فالمؤسسة التي تمتمك القدرة 9

 عمى اختيار العاممين, وتدريبيم, وتحسين مستوياتيم يكون ليا ذلك استثمارًا وافرًا1
المبدعة يسود فييا  1 الثقافة التنظيمية: حيث تشير الكثير من الدراسات إلى أن المؤسسة3

 1بالضرورة ثقافة مبدعة, حيث تعتمد عمى إيجاد قيم, وأىداف مشتركة بين العاممين
عنصرًا حاسمًا واساسيًا لممنظمات في ظل استنادًا إلى ما تقدم فنن التمكين اإلداري يعتبر 
ة والمرونة يرتبط بعبلقة مع تحمل المخاطر االتجاه نحو تطبيق المفاىيم اإلدارية الحديثة, حيث 
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والقدرة عمى اتخاذ القرار, فضبًل عن استخدام المنيجية العممية لمتفكير وحل المشكبلت التي 
 تمثل أحد أبرز السموكيات اإلبداعية لدى العاممين1

 اٌذراضبد اٌطبثمخ:

قامت الباحثات بالرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة مما لو صمة بموضوع الدراسة, 
وذلك بالرجوع إلى مصادر المعمومات المختمفة, وفيما يمي استعراض لمدراسات السابقة من 
خبلل بيان أىدافيا والمنيج واألدوات التي استخدمت, وتحديد المجتمع وعينة الدراسة 

تم ترتيب الدراسات حسب تسمسميا الزمني من األقدم إلى األحدث, وتوضيح النتائج, وقد 
 وأجنبية1عربية وصنفت إلى دراسات 

 ؼرث١خ: اٌذراضبد اٌ

م( بعنوان "واقع ممارسة اإلبداع اإلداري في وزارة التعميم 92.4عبد الرحمن )إيمان دراسة 
لى الكشف عن واقع العالي والبحث العممي األردنية" ىدفت الدراسة إلى ىدفت الدراسة إ

ممارسة اإلبداع اإلداري في وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية, وقد اعتمدت الدراسة 
عمى المنيج الوصفي, ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع 

ث العممي المعمومات, وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين بوزارة التعميم العالي والبح
( إداريًا, وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الدرجة الكمية لممارسة 936األردنية البالغ عددىم )

 اإلبداع اإلداري في وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية جاءت بدرجة مرتفعة1
وية م( بعنوان "واقع التمكين اإلداري لمديرات المدارس الثان92.5العتيبي )غمباء دراسة 

األىمية بمدينة الرياض", ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى التمكين اإلداري لمديرات 
المدارس الثانوية األىمية بمدينة الرياض من وجية نظر المديرات ومشرفات اإلدارة المدرسية 
والكشف عن معوقات التمكين اإلداري وتقديم مقترحات مناسبة لتطوير التمكين اإلداري, وقد 

تمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي, ولتحقيق ىدف الدراسة استخدمت الباحثة اع
االستبانة كأداة لجمع المعمومات, وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديرات المدارس الثانوية 

( وجميع مشرفات اإلدارة المدرسية في مكاتب التربية والتعميم 26.األىمية البالغ عددىن )
(, وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التمكين اإلداري حصل عمى 55البالغ عددىن )

(, بينما حصمت معوقات التمكين اإلداري عمى متوسط عام مرتفع 3554متوسط عام مرتفع )
( تعزى إلى 2525(, كما أنو توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة )3554)
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, عدد سنوات الخبرة(, وحصمت مقترحات تطوير المتغيرات ) العمل الحالي, جية التعيين
 (45391التمكين اإلداري عمى مستوى متوسط عام مرتفع جدًا )

م( بعنوان" التمكين اإلداري وعبلقتو باتخاذ القرار لدى 92.5الحميضي )ريم دراسة 
القيادات النسائية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية", ىدفت الدراسة إلى التعرف 

مى درجة التمكين اإلداري ودرجة اتخاذ القرار والعبلقة بين درجة ممارسة التمكين اإلداري ع
وممارسة أتخاذ القرار لدى القيادات النسائية في جامعة االمام بن سعود, وقد اعتمدت الدراسة 
عمى المنيج الوصفي المسحي, ولتحقيق ىدف الدراسة استخدمت الباحثة االستبانة كأداة 

معمومات, وتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات النسائية بجامعة األمام محمد بن لجمع ال
( وكيمة, وأشارت نتائج الدراسة إلى أن افراد مجتمع الدراسة 56سعود والبالغ عددىن )

(, كما أن افراد 3549موافقون بدرجة عالية عمى درجة التمكين اإلداري بمتوسط حسابي بمغ )
فقون بدرجة عالية عمى درجة ممارسة اتخاذ القرار بمتوسط حسابي بمغ مجتمع الدراسة موا

(, ووجود عبلقة )إجابيو( بين التمكين اإلداري واتخاذ القرار لدى القيادات النسائية, 3562)
ووجود فروق ذات داللة إحصائية تجاه كل من )درجة ممارسة التمكين اإلداري ودرجة 

النسائية( وفقًا لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال  ممارسة اتخاذ القرار لدى القيادات
 اإلدارة1

م( بعنوان "واقع اإلبداع اإلداري من وجية نظر مديري المدارس 92.5دراسة العصيمي )
األىمية في مدينة الرياض", ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع اإلبداع اإلداري والكشف عن 

وضيح مقترحات لتطويره من وجية نظر مديري المدارس معوقاتو والتوصل إلى متطمباتو وت
األىمية, وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي, ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم 
الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات, وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس 

( مديرًا وبمغ عدد عينة 445ددىم )األىمية بمختمف المراحل في منطقة الرياض البالغ ع
( مديرًا, وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المديرين يشجعون المقترحات 62.الدراسة منيم )

اإلبداعية المقدمة من األخرين كما أنيم يمتمكون القدرة عمى العمل ضمن فريق متعاون 
وتمثمت أبرز المقترحات مبدع, وأبرز المعوقات ىي قمة الحوافز الممنوحة لممديرين المبدعين, 

في وجوب إتاحة الفرصة لممديرين المبدعين لممشاركة في صنع القرارات التعميمية وتعريف 
مديري المدارس بالتجارب الناجحة المطبقة لؤلبداع اإلداري, وتبين عدم وجود فروق ذات 
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والمعوقات ( فأقل في اتجاىات افراد الدراسة حول )الواقع 2125داللة إحصائية عند مستوى )
 والمتطمبات( باختبلف متغير المؤىل ومتغير سنوات الخبرة ومتغير المرحمة1

م( بعنوان "واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري العموم بوزارة التعميم 92.5دراسة الشيري )
من وجية نظر المشرفين", ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري 

التعميم من وجية نظر المشرفين وكذلك التعرف عمى المعوقات التي تحد من العموم وزارة 
مستوى األبداع لدييم أضافة إلى التعرف عمى المقترحات التي يرى المشرفون أنيا تساىم في 
تطوير مستوى االبداع اإلداري, وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي, ولتحقيق 

كأداة لجمع المعمومات, وتكون مجتمع الدراسة من   ث االستبانةىدف الدراسة استخدم الباح
% من 32( وبمغ عدد عينة الدراسة 494جميع مشرفي العموم بوزارة التعميم والبالغ عددىم )

مجتمع الدراسة, وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ىناك موافقة بين افراد الدراسة عمى اإلبداع 
التعميم, كما انو ىناك موافقة بين افراد الدراسة عمى معوقات  اإلداري لدى مديري العموم بوزارة

األبداع اإلداري لدى مديري العموم بوزارة التعميم ومن ابرز تمك المعوقات ضعف وجود البيئة 
المحفزة لئلبداع وندرة وجود برامج تشجيعية لممبدعين, إضافة إلى ما سبق فقد أوضحت 

تماما بين افراد الدراسة عمى المقترحات التي يرى نتائج الدراسة إلى ان ىناك موافقة 
المشرفون انيا تساىم في تطوير مستوى االبداع اإلداري ومن ابرزىا اختيار مديرين يمتمكون 
بداعية في العمل اإلداري, كما أنو ىناك فروق نحو المقترحات التي تساىم  صفات قيادية وا 

عموم باختبلف متغير سنوات الخبرة لصالح في تطوير مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري ال
 سنوات(, وباختبلف متغير المؤىل العممي لصالح الذكور1 5)أقل من 

م( بعنوان " أثر التمكين اإلداري عمى اإلبداع 92.8دراسة رويدا العطوي وكائنكان مرعي )
ية من وجية نظر القيادات النسائية في التعميم العالي السعودي كأحد مداخل تحقيق رؤ 

", ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر التمكين اإلداري عمى اإلبداع اإلداري كأحد 9232
من وجية نظر القيادات النسائية في التعميم العالي السعودي,  9232مداخل تحقيق رؤية 

وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي, ولتحقيق ىدف الدراسة استخدمت 
كأداة لجمع المعمومات, وتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات  الباحثتان االستبانة

وأشارت نتائج الدراسة   ( منين,7.النسائية في الجامعات السعودية العامة وتم التواصل مع )
وجود أثر معنوي لمتمكين االداري بأبعاده المختمفة عمى القيادات النسائية في التعميم   إلى
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, ووجود عبلقة ايجابية قوية بين المتغيرين  .212داللة العالي السعودي عند مستوى 
 .2174بمعامل ارتباط بمغ 

 اٌذراضبد االخٕج١خ:

( بعنوان "مفيوم التمكين وتفويض السمطة لدى Weshah, 2012دراسة وشاح )
المعممين في المدارس األردنية واالسترالية: دراسة مقارنة" ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 

التمكين لدى المعممين في المدارس األردنية واالسترالية, وقد اعتمدت الدراسة عمى مستوى 
المنيج الوصفي المقارن, ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع 

( 83( من المعممين األردنيين و )25.( معممًا بواقع )88.المعمومات, وبمغت عينة الدراسة )
راليين, وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التمكين لدى المعممين في من المعممين االست

المدارس األردنية واالسترالية جاء بدرجة متوسطة, كما ان مستوى التمكين لدى المعممين في 
المدارس االسترالية أعمى من نظرائيم من المعممين في المدارس األردنية, كما توجد فروق 

( بين متوسط استجابات عينة الدراسة ُتعزى 2525توى الداللة )ذات داللة إحصائية عند مس
 لمتغير المؤىل العممي في مستوى التمكين اإلداري لصالح )الدراسات العميا(1

( بعنوان"مناىج مديري المدارس Ozan  &karabatak, 2012دراسة اوزان وكارباتاك )
لدراسة إلى تقصي آراء مديري الثانوية إلدارة اإلبداع والمشاكل التي تواجييم", ىدفت ا

لمدارس الثانوية نحو عممية إدارة اإلبداع وأبرز المشكبلت التي تواجييم أثناء التطبيق, وقد 
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي, ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحث 

درسة يعممون في ( مدير م95.االستبانة كأداة لجمع المعمومات, وتكونت عينة الدراسة من )
في تركيا, وأشارت نتائج الدراسة إلى أن   Elezig( مدرسة ثانوية في وسط مدينة 43) 

لى وجود معوقات لئلبداع اإلداري  موقف مدراء المدارس من عممية إدارة اإلبداع كان عاليًا, وا 
ة إلى عدم كاليياكل التنظيمية ونظام االتصاالت, وتوفير الموارد المادية, كما توصمت الدراس

 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات )الجنس, والعمر, والعمل واألقدمية(1
 اٌزؼ١ٍك ػٍٝ اٌذراضبد اٌطبثمخ:

من خبلل استعراض الدراسات السابقة )المحمية, والعربية, واألجنبية( تبرز أوجو الشبو 
لى بيان جوانب التميز في واالختبلف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة, باإلضافة إ

 الدراسة الحالية, وأوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
 



 ......... بإلثذاع ٌذٜ اٌم١بداد إٌطبئ١خث ٚػاللزٗ اإلدارٞ اٌزّى١ٓ
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 أٚالً: أٚخٗ اٌشجٗ ٚاالخزالف ث١ٓ اٌذراضخ اٌحب١ٌخ ٚاٌذراضبد اٌطبثمخ:

تمتقي الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في المنيج المتبع وىو المنيج  1.
 ((Weshah, 2012الوصفي المسحي ماعدا دراسة وشاح 

الحميضي ريم م(, ودراسة 92.5العتيبي )غمباء تمتقي الدراسة الحالية مع دراسة  91
 واقع التمكين اإلداري1 في ىدفيا بالتعرف عمىم(92.5)

في أسموب الدراسة م( 92.8دراسة رويدا العطوي وكائنكان مرعي )1 تتفق ىذه الدراسة مع 3
العبلقة بين التمكين االداري واالبداع لدى القيادات -االرتباطي لمكشف عن األثر

 النسائية1 
تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في األداة المستخدمة لجمع المعمومات  31

 وىي االستبانة1
لحدود الزمانية والمكانية تختمف الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في ا 41

 والموضوعية والبشرية1
 ثب١ٔبً: أٚخٗ اٌز١ّس فٟ اٌذراضخ اٌحب١ٌخ:

تتميز الدراسة الحالية بدراسة العبلقة بين التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري لدى القيادات  1.
 النسائية بوزارة التعميم1

 ثبٌثبً: أٚخٗ االضزفبدح ِٓ اٌذراضبد اٌطبثمخ:

 لمنيج المناسب لمدراسة الحالية1اختيار ا 1.
 إثراء وتدعيم اإلطار النظري فيما يتعمق بموضع التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري1 91
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة أثناء تصميم االستبانة وبناء محاورىا1 31
 معرفة األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات1 41
 عدت الدراسات السابقة الباحثات عمى الوصول إلى أىم النتائج والتوصيات1سا 51

 ِٕٙد١خ اٌذراضخ ٚئخراءارٙب:
  ِٕٙح اٌذراضخ:

انطبلقًا من طبيعة الدراسة واألىداف التي سعت إلى تحقيقيا متمثمة في التعرف عمى 
النسائية بوزارة التعميم, فقد العبلقة بين التمكين اإلداري ومستوى اإلبداع اإلداري لدى القيادات 

استخدمت الباحثات المنيج الوصفي بأسموبو االرتباطي؛ باعتباره المنيج العممي األكثر 
 مبلئمة ألىداف الدراسة1
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 ِدزّغ اٌذراضخ:

( 53.تكون مجتمع الّدراسة من جميع القيادات النسائية في وزارة التعميم والبالغ عددىن )
)رئيسات األقسام( ومساعداتين والمشرفات والمستشارات التعميميات من مديرات اإلدارات 

 م(92.91)إحصائية غير منشورة بمركز بحوث سياسات التعميم بوزارة التعميم, 
 خصبئص ِدزّغ اٌذراضخ:

تم تحديد عدد من المتغيرات الرئيسية لوصف مجتمع الدراسة, وتشمل: )المؤىل العممي, 
رة( والتي ليا مؤشرات داللية عمى نتائج الدراسة, باإلضافة إلى المسمى الوظيفي, سنوات الخب

 أنيا تعكس الخمفية العممية لمجتمع الدراسة, وفيما يمي تفصيل ذلك:
 ( رٛز٠غ ػ١ٕخ اٌذراضخ ٚفك ث١بٔبرُٙ األ١ٌٚخ1خذٚي رلُ )

 إٌطجخ اٌؼذد اٌزص١ٕف اٌّزغ١راد

 اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 5.65 84 ثىبٌٛر٠ٛش

 0560 02 ِبخطز١ر

 460 7 دوزٛراٖ

 ػذد ضٕٛاد اٌخجرح اإلدار٠خ

 065 0 ضٕٛاد 5ألً ِٓ 

 0068 11 ضٕٛاد 12ئٌٝ ألً ِٓ  5ِٓ 

 7861 0. ضٕٛاد فأوثر 12ِٓ 

 اٌّروس اٌٛظ١فٟ

 168 4 ِذ٠رح

 .126 1 رئ١طخ

 4262 4. ِشرفخ

 12262 45 اٌّدّٛع

 ػ١ٕخ اٌذراضخ: 

( يمثمن جميع القيادات النسائية بوزارة التعميم, 53.بمغ العدد الُكمي لمجتمع الدراسة )
ولتعذر تطبيق الدراسة عمى كامل المجتمع تم أخذ عينة عشوائية بسيطة باستخدام جدول 

(, وبمغ عدد االستبانات الصالحة 28.تحديد حجم العينة لمورجان, حيث بمغ عدد العينة )
 ( استبانة831ي )لمتحميل اإلحصائ
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  أداح اٌذراضخ:

تم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة, لمناسبتيا لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن 
 تساؤالتيا؛ حيث تعد األداة وسيمة ميسرة لجمع المعمومات المقننة, واألكثر صدقًا وثباتًا1

األولية ألفراد مجتمع حيث اشتممت األداة عمى قسمين, القسم األول تضمن: البيانات 
 الدراسة وفقًا لمتغيرات )المؤىل العممي, المركز الوظيفي, الخبرة اإلدارية(1

بينما القسم الثاني تضمن عمى ثبلثة محاور رئيسية لمتغيرات الدراسة وىما: المحور 
( عبارة, والمحور الثاني: )اإلبداع اإلداري( 2.األول )التمكين اإلداري( ويشتمل عمى )

( عبارة, والمحور الثالث عبارة عن سؤال مفتوح تمثل في: )مقترحات 2.مل عمى )ويشت
تساىم في تطوير مستوى التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية في وزارة 

 التعميم(1
ولتسييل تفسير النتائج استخدمت الباحثات األسموب التالي لتحديد مستوى اإلجابة عمى 

(, ثم تم تصنيف ., ضعيف=9, متوسط=3ة1 حيث تم إعطاء وزن لمبدائل: )عالي=بنود األدا
 تمك اإلجابات إلى ثبلثة مستويات متساوية المدى من خبلل المعادلة التالية:

 2167=  3( ÷ .-3عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة
 لنحصل عمى التصنيف التالي:

 ٌٍفئبد ٚفك اٌزذرج اٌّطزخذَ فٟ أداح اٌجحث( رٛز٠غ 0خذٚي رلُ )

 ِذٜ اٌّزٛضطبد اٌٛصف

 0622 – 0608 ػبٌٟ

 0600 – 16.4 ِزٛضظ

 16.7 – 1622 ضؼ١ف

  أٚالً: صذق األداح:

 الصدق الظاىري: -.
بعد االنتياء من تحديد عبارات االستبانة قاموا الباحثات بعرضيا عمى مجموعة من 
المحكمين في مجال االدارة التربوية, إلبداء مرئياتيم فيما يتعمق بمدى صدق كل فقرة من 
فقرات االستبانة وصبلحيتيا, ومدى مبلءمتيا لقياس ما وضعت لقياسو, وقدم المحكمــون 

ت عمى أداة الدراســة, وبعد االطبلع عمى وجيات نظرىم ومبلحظاتيم, تم مجموعــة من التعديبل
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إعادة صياغة عبــارات األداة في ضوء المبلحظات التي قدميا المحكمون حتى أخذت األداة 
 شكميا النيائي, وبذلك أصبحت أداة الدراسة )االستبانة( صادقة في تحقيق ما وضعت لقياسو1

 صدق االتساق الداخمي: -9
تحقق من صدق االتساق الداخمي لبلستبانة, تم حساب معامل ارتباط بيرسون لمتعرف لم

عمى درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو 
العبارة, وتوضح الجداول التالية معامبلت االرتباط لكل محور من المحاور بما فييا من 

 عبارات1
  معامبلت ارتباط بيرسون لقياس العبلقة بين بنود المحور األول: مستوى التمكين  .-.

 اإلداري لمقيادات النسائية, بالدرجة الكمية لممحور:
( ِؼبِالد اررجبط ثٕٛد اٌّحٛر األٚي ِطزٜٛ اٌزّى١ٓ اإلدارٞ ٌٍم١بداد إٌطبئ١خ 0خذٚي رلُ )

 (01ثبٌذرخخ اٌى١ٍخ ٌٍّحٛر )اٌؼ١ٕخ االضزطالػ١خ=

 ِؼبًِ االررجبط َ ِؼبًِ االررجبط َ

1 2675.1** . 267710** 

0 267404** 7 26.000** 

0 26.021** 4 26.480** 

8 267.54** 1 267111** 

5 264204** 12 26.170** 

 .212** دالة عند مستوى 
معامبلت ارتباط بيرسون لقياس العبلقة بين بنود المحور الثاني: مستوى اإلبداع  -9-.

 اإلداري لمقيادات النسائية, بالدرجة الكمية لممحور:
( ِؼبِالد اررجبط ثٕٛد اٌّحٛر اٌثبٟٔ ِطزٜٛ اإلثذاع اإلدارٞ ٌٍم١بداد إٌطبئ١خ 8خذٚي رلُ )

 (01ثبٌذرخخ اٌى١ٍخ ٌٍّحٛر )اٌؼ١ٕخ االضزطالػ١خ: ْ=

 ِؼبًِ االررجبط َ ِؼبًِ االررجبط َ

1 268015* . 2610.1** 

0 268175* 7 264084** 

0 267148** 4 267.07** 

8 267824** 1 26.721** 

5 2640.2** 12 267.10** 

 2125** دالة عند مستوى 
 .212* دالة عند مستوى 
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 ثبات األداة: -3
, ويوضح تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خبلل استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ
 الجدول التالي قيم معامبلت الثبات ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة1

 ( ِؼبِالد ثجبد أٌفب ورٚٔجبخ ٌّحبٚر اٌذراضخ5خذٚي رلُ )

 (01)اٌؼ١ٕخ االضزطالػ١خ: ْ=

 اٌّحٛر
ػذد 

 اٌجٕٛد
 ِؼبًِ ثجبد أٌفب ورٚٔجبخ

 2641 12 ِطزٜٛ اٌزّى١ٓ اإلدارٞ ٌٍم١بداد إٌطبئ١خ

 2612 12 ِطزٜٛ اإلثذاع اإلدارٞ ٌٍم١بداد إٌطبئ١خ

  ئخراءاد اٌذراضخ:

بعد التأكد من صدق األداة وثباتيا, وصبلحيتيا لمتطبيق, تم تطبيقيا ميدانيًا باتباع الخطوات  
 التالية:

1 الحصول عمى خطاب من سعادة وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي في جامعة .
بن سعود اإلسبلمية بالرياض, موجو إلى مدير مركز البحوث والدراسات  اإلمام محمد

 بوزارة التعميم, لتسييل ميمة الباحثات في تطبيق أداة الدراسة1
1 توزيع األدوات عمى جميع أفراد الدراسة الكترونيًا بعد الحصول عمى اإلذن من سعادة مدير 9

 مركز البحوث والدراسات بوزارة التعميم1
ألدوات المستردة والتأكد من صبلحيتيا, ومبلءمتيا لمتحميل, وحذف غير المكتمل 1 جمع ا3

 منيا1
1 إدخال البيانات في الحاسب اآللي, ومعالجتيا إحصائيًا عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية 4

( الستخراج النتائج وتحميميا, وتفسيرىا, وتقديم عدد من SPSSلمعموم االجتماعية )
 والمقترحات في ضوئيا1التوصيات 

 أضب١ٌت رح١ًٍ اٌج١بٔبد:

لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي جمعت من أفراد الدراسة, تم استخدام العديد  
من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

(SPSS ,وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية: التكرارات, والنسب المئوية ,)
والمتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, ومعامل ارتباط بيرسون, ألفا كرونباخ, 

 واالختبار )ت( لفيم وتحميل استجابات أفراد الدراسة1
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 ٔزبئح اٌذراضخ ِٕٚبلشزٙب ٚرفط١ر٘ب:

مستوى التمكين اإلداري لمقيادات النسائية بوزارة التعميم من وجية نظر السؤال األول: ما 
 المشرفات التربويات بوزارة التعميم؟

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازليًا 6يوضح الجدول رقم )
 التعميم1 إلجابات عينة الدراسة حول مستوى التمكين اإلداري لمقيادات النسائية بوزارة

( اٌزىراراد ٚإٌطت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛضطبد اٌحطبث١خ ٚررر١جٙب رٕبز١ٌبً إلخبثبد .خذٚي رلُ )

 ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ِطزٜٛ اٌزّى١ٓ اإلدارٞ ٌٍم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح اٌزؼ١ٍُ

 اٌؼجبرح َ
 اٌّطزٜٛ

اٌّزٛضظ 

 اٌحطبثٟ

االٔحراف 

ت اٌّؼ١برٞ
ر١

زر
اٌ

 

ٚصف 

 اٌّطزٜٛ
 ضؼ١ف ِزٛضظ ػبٌٟ

0 

رّبرش اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

اٌزؼ١ٍُ وبًِ اٌصالح١بد اٌّفٛضخ 

 ٌٙب ثضٛاثظ6

 4 82 07 د

 ػبٌٟ 1 26.5 0608
% 8065 8761 168 

5 

رزٛاصً اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

اٌزؼ١ٍُ ثطٌٙٛخ ِغ اٌم١بدح اٌؼ١ٍب فٟ 

 اٌٛزارح6

 1 88 00 د

 ِزٛضظ 0 26.8 0607
% 076. 5164 126. 

4 
رثك اٌم١بداد اٌؼ١ٍب فٟ ٚزارح اٌزؼ١ٍُ 

 ثىفبءح اٌم١بداد إٌطبئ١خ6

 . 55 08 د
 ِزٛضظ 0 .265 0601

% 0460 .867 761 

. 

رزٛفر ٌٍم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

اٌزؼ١ٍُ اٌّؼٍِٛبد اٌالزِخ إلٔدبز 

 ِٙب6ِٓٙ

 4 50 08 د

 ِزٛضظ 8 2651 0611
% 0460 .068 168 

8 

٠طزفبد ِٓ ِٙبراد اٌم١بداد إٌطبئ١خ 

ثٛزارح اٌزؼ١ٍُ وّرخغ ٌحً 

 اٌّشىالد6

 11 87 07 د

 ِزٛضظ 8 26.5 0611
% 0164 5560 1061 

0 

٠زٛافر ٌذٜ اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

اٌزؼ١ٍُ اٌحر٠خ فٟ رحذ٠ذ األضٍٛة 

 إٌّبضت إلرّبَ ػ6ٍّٓٙ

 4 58 00 د

 ِزٛضظ . 2654 0614
% 0761 .065 168 

7 
رشبرن اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

 اٌزؼ١ٍُ فٟ ئدارح األزِبد6

 4 55 00 د
 ِزٛضظ 7 2657 .061

% 0561 .867 168 

1 

رّٕح اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

اٌزؼ١ٍُ ِطإ١ٌٚبد رٕبضت اٌصالح١بد 

 اٌّفٛضخ 6ٌٓٙ

 1 50 00 د

 ِزٛضظ 7 2651 .061
% 0761 .068 126. 

1 

رشبرن اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

اٌزؼ١ٍُ فٟ ارخبر اٌمراراد اٌّررجطخ 

 ثأػّبي اٌٛزارح6

 12 55 02 د

 ِزٛضظ 1 2651 0610
% 0065 .867 1164 

12 

٠شدغ ٔظبَ اٌحٛافس فٟ ٚزارح 

اٌزؼ١ٍُ اٌم١بداد إٌطبئ١خ ػٍٝ رحًّ 

ِطإ١ٌٚبد أوجر ضّٓ ٔطبق 

 اٌصالح١بد اٌّفٛضخ 6ٌٓٙ

 10 50 01 د

 ِزٛضظ 12 26.0 0611
% 0867 .160 1861 

 ِزٛضظ  2688 0611 اٌّزٛضظ* اٌؼبَ

 درجات 3* المتوسط الحسابي من 
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( أن مستوى التمكين اإلداري لمقيادات النسائية بوزارة التعميم قد 6يتضح من الجدول رقم )
( وبمغ االنحراف 91.9جاء بدرجة متوسطة, حيث بمغ المتوسط الحسابي العام ليذا المحور )

( مما يشير إلى تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ىذا 2144المعياري )
م لمزيد من التمكين 9232رغم من توجو وزارة التعميم في ضوء رؤية المممكة المحور عمى ال

اإلداري لمقيادات عامة والنسائية منيا خاصة إال أن نتيجة ىذه الدراسة كشفت عن مستوى 
 متوسط يتطمب مضاعفة الجيود لتحقيق مستويات أعمى من التمكين 

ة عالية عمى عبارة واحدة وىي ( موافقة عينة الدراسة بدرج6كما يبلحظ من الجدول )
 ( 3العبارة رقم )

وتعزو الباحثات ذلك إلى وضوح وتحديد الميام والصبلحيات المفوضة لمقيادات النسائية 
( 9بوزارة التعميم, فيما  جاءت موافقتيم بدرجة متوسطة عمى بقية عبارات المحور وعددىا )

مع القيادات العميا في الوزارة جاء  وتعزو الباحثات ذلك إلى أن تواصل القيادات النسائية
بمستوى متوسط مما انعكس عمى توفر المعمومات البلزمة إلنجاز الميام ومشاركتيا في إدارة 

( والتي حصمت عمى 2.األزمات واتخاذ القرارات وحل المشكبلت, فيما تشير العبارة رقم )
عمى مستوى التمكين اإلداري المرتبة األخيرة بين عبارات المحور إلى انعكاس نظام الحوافز 

من وجود نظام لمحوافز إال أنو ال يحقق المستوى المأمول في تشجيع  بالرغملمقيادات ف
 القيادات النسائية عمى تحمل مسؤوليات أكبر ضمن نطاق صبلحياتيم1 

م( التي 92.5وتختمف نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة كل من دراسة ريم الحميضي )
ي من التمكين اإلداري لمقيادات النسائية في جامعة اإلمام ودراسة أسفرت عن مستوى عال

م( التي كشفت عن مستوى عال من التمكين اإلداري لمديرات المدارس 92.5غمباء العتيبي)
م( التي 92.9الثانوية بالرياض, فيما تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة )وشاح

ى المعممين في المدارس األردنية واألسترالية جاء أوضحت أن مستوى التمكين اإلداري لد
 بنسبة متوسطة1 

إجابة السؤال الثاني: ما مستوى اإلبداع اإلداري لمقيادات النسائية بوزارة التعميم من وجية 
 نظر المشرفات التربويات بوزارة التعميم؟
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الحسابية ( تتضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 7من خبلل الجدول رقم )
وترتيبيا تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول مستوى اإلبداع اإلداري لمقيادات النسائية بوزارة 

 التعميم والتي أظيرت النتيجة الموضحة فيو كالتالي
( اٌزىراراد ٚإٌطت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛضطبد اٌحطبث١خ ٚررر١جٙب رٕبز١ٌبً إلخبثبد 7خذٚي رلُ )

 ثذاع اإلدارٞ ٌٍم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح اٌزؼ١ٍُػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ِطزٜٛ اإل

 اٌؼجبرح َ
 اٌّطزٜٛ

اٌّزٛضظ 

 اٌحطبثٟ

االٔحراف 

ت اٌّؼ١برٞ
ر١

زر
اٌ

 

ٚصف 

اٌّطزٛ

 ضؼ١ف ِزٛضظ ػبٌٟ ٜ

0 
رؼًّ اٌم١بداد إٌطبئ١خ فٟ ٚزارٖ 

 اٌزؼ١ٍُ ثىفبءح رحذ اٌضغٛط6

  80 80 د
 ػبٌٟ 1 2652 0681

% 8168 526.  

1 
رٕدس اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

 اٌزؼ١ٍُ ِٙبِٙب فٟ اٌٛلذ اٌّحذد6

 1 .8 04 د
 ػبٌٟ 0 2650 0688

% 8867 5861 160 

0 
رزطُ أفىبر اٌم١بداد إٌطبئ١خ 

 ثٛزارح اٌزؼ١ٍُ ثبٌحذاثخ6

 0 85 04 د
 ػبٌٟ 0 2658 0680

% 8867 5061 068 

5 

رّزٍه اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

اٌزؼ١ٍُ اٌمذرح ػٍٝ فُٙ ٚرح١ًٍ 

 اٌمراراد6

 8 81 00 د

 ِزٛضظ 8 .265 0600
% 076. 576. 867 

1 

رزجٕٝ اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

اٌزؼ١ٍُ األفىبر اٌدذ٠ذح حزٝ ٚئْ 

 ٚاخٙذ اٌّؼٛلبد أثٕبء رطج١مٙب6

 0 50 01 د

 ِزٛضظ 5 2658 0601
% 0861 .068 065 

8 

إٌطبئ١خ ثٛزارح رضغ اٌم١بداد 

اٌزؼ١ٍُ خططبً ثذ٠ٍٗ ٌّٛاخٙخ 

 اٌّشىالد اٌّحزٍّخ6

 0 .5 07 د

 ِزٛضظ . 2651 0601
% 0164 .561 068 

7 

رطزخذَ اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

اٌزؼ١ٍُ أضب١ٌت ئدار٠خ خذ٠ذح ٌحً 

 ِشىالد اٌؼ6ًّ

 8 50 01 د

 ِزٛضظ . 2655 0601
% 0861 .160 867 

. 

اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح رزجغ 

اٌزؼ١ٍُ األضٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ حً 

 اٌّشىالد6

 8 50 04 د

 ِزٛضظ 4 2655 0604
% 0061 .068 867 

12 

رّزٍه اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح 

اٌزؼ١ٍُ اٌمذرح ػٍٝ رٕظ١ُ ٚرجط١ظ 

 األفىبر6

 5 50 07 د

 ِزٛضظ 1 .265 .060
% 0164 .068 561 

4 

اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح رؼطٟ 

اٌزؼ١ٍُ حٍٛي ػذ٠ذح ٌٍّشىٍخ 

 اٌٛاحذح6

 5 58 .0 د

 ِزٛضظ 12 2655 0605
% 026. .065 561 

 ِزٛضظ  2601 0608 اٌّزٛضظ* اٌؼبَ

 درجات 3* المتوسط الحسابي من 
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التعميم قد ( أن مستوى اإلبداع اإلداري لمقيادات النسائية بوزارة 7ويتضح من الجدول رقم )
( وبمغ االنحراف 9134جاء بدرجة متوسطة, حيث بمغ المتوسط الحسابي العام ليذا المحور )

( مما يشير إلى تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات ىذا 2139المعياري )
 المحور1

( موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية عمى ثبلث عبارات وىي 7كما يبلحظ من الجدول )
( وتعزو الباحثات ىذه النتائج المتبلك القيادات النسائية بوزارة التعميم 9,3,.عبارة رقم )ال

حسًا عاليا لممسؤولية وخصوصا أن جمين ممن تجاوزت خبرتيا اإلدارية في التعميم العشر 
نجاز الميام في وقتيا المحدد1     سنوات مما نتج عنو قدرة عالية في التعامل مع الضغوط وا 

( وتعزو 7اءت موافقتيم بدرجة متوسطة عمى بقية عبارات المحور وعددىا )فيما ج
( عمى درجة متوسطة النعكاس مستوى التمكين 9,4,7الباحثات حصول العبارات رقم )

اإلداري لمقيادات النسائية الذي جاء بدرجة متوسطة في المحور السابق حيث تتطمب ىذه 
 1الميارات مستوى أعمى من التمكين اإلداري

( بدرجة متوسطة وتعزو الباحثات ىذه النتيجة لمستوى التأىيل 6فيما جاءت العبارة رقم )
العممي لمقيادات النسائية بوزارة التعميم حيث أن نسبة الحاصبلت عمى مؤىبلت عميا بمغت 

 %( من عينة الدراسة1 43)
م( التي أسفرت عن موافقة 92.5وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة الشيري)

أفراد الدراسة عمى وجود االبداع اإلداري لدى مديري العموم بوزارة التعميم فيما تختمف نتيجة 
م( التي كشفت عن مستوى عاٍل من االبداع 92.4ىذه الدراسة مع دراسة إيمان عبد الرحمن)

م( حيث جاءت النتائج 92.9قيادات بوزارة التعميم, ودراسة )أوزان وكارباتاك اإلداري لدى ال
 كاشفة عن مستوى عاٍل من اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية1

السؤال الثالث: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول 
القيادات النسائية بوزارة التعميم تعزى الختبلف مستوى كٍل من التمكين واإلبداع اإلداري لدى 

 المركز الوظيفي(؟ -عدد سنوات الخبرة اإلدارية  –المتغيرات: )المؤىل العممي 
لئلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثات باستخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بين 

ول مستوى كٍل من مجموعتين مستقمتين لمتعرف عمى الفروق في استجابات أفراد العينة ح
التمكين واإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم تبعًا الختبلف متغيرات الدراسة: 
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المركز الوظيفي(1 والجداول التالية تبين  -عدد سنوات الخبرة اإلدارية  –)المؤىل العممي 
 النتائج التي تم التوصل إلييا: 

 الفروق باختبلف المؤىل العممي: -.
ًٍ ِٓ 4خذٚي رلُ ) ( اخزجبر )د( ٌذالٌخ اٌفرٚق فٟ اضزدبثبد ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ِطزٜٛ و

 اٌزّى١ٓ ٚاإلثذاع اإلدارٞ ٌذٜ اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح اٌزؼ١ٍُ ثبخزالف اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 اٌؼذد اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ اٌّحٛر
اٌّزٛضظ 

 اٌحطبثٟ

االٔحراف 

 اٌّؼ١برٞ

ل١ّخ 

 د

ِطزٜٛ 

 اٌذالٌخ
 اٌزؼ١ٍك

ِطزٜٛ اٌزّى١ٓ 

 اإلدارٞ

 2681 0610 84 ثىبٌٛر٠ٛش
 غ١ر داٌخ 26121 16.0

 2684 0604 07 دراضبد ػ١ٍب

ِطزٜٛ اإلثذاع 

 اإلدارٞ

 2600 0600 84 ثىبٌٛر٠ٛش
060. 26220 

داٌخ ػٕذ 

 2680 0681 07 دراضبد ػ١ٍب 2621ِطزٜٛ 

التمكين اإلداري لمقيادات ( أن قيمة )ت( غير دالة في مستوى 8يتضح من الجدول رقم )
النسائية, مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة 
حول مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم, تعود الختبلف المؤىل 

 العممي ألفراد العينة1
في مستوى اإلبداع  .212عند مستوى ( أن قيمة )ت( دالة 8كما يتضح من الجدول رقم )

اإلداري لمقيادات النسائية, مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات 
عينة الدراسة حول مستوى اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم, تعود 

لحاصبلت عمى دراسات الختبلف المؤىل العممي ألفراد العينة, وكانت تمك الفروق لصالح ا
 عميا1
 الفروق باختبلف عدد سنوات الخبرة اإلدارية: -9

ًٍ ِٓ 1خذٚي رلُ ) ( اخزجبر )د( ٌذالٌخ اٌفرٚق فٟ اضزدبثبد ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ِطزٜٛ و

اٌزّى١ٓ ٚاإلثذاع اإلدارٞ ٌذٜ اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح اٌزؼ١ٍُ ثبخزالف ػذد ضٕٛاد اٌخجرح 

 اإلدار٠خ

 اٌؼذد ضٕٛاد اٌخجرح ػذد اٌّحٛر
اٌّزٛضظ 

 اٌحطبثٟ

االٔحراف 

 اٌّؼ١برٞ
 ل١ّخ د

ِطزٜٛ 

 اٌذالٌخ
 اٌزؼ١ٍك

ِطزٜٛ اٌزّى١ٓ 

 اإلدارٞ

 .260 0601 00 ضٕٛاد 12ألً ِٓ 
1680 2615. 

غ١ر 

 2687 0615 0. ضٕٛاد فأوثر 12ِٓ  داٌخ

ِطزٜٛ اإلثذاع 

 اإلدارٞ

 2608 0601 00 ضٕٛاد 12ألً ِٓ 
26.1 26811 

غ١ر 

 2681 0605 0. ضٕٛاد فأوثر 12ِٓ  داٌخ
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( أن قيم )ت( غير دالة في المحاور: )مستوى التمكين اإلداري 9يتضح من الجدول رقم )
لمقيادات النسائية, مستوى اإلبداع اإلداري لمقيادات النسائية(, مما يشير إلى عدم وجود 

حول مستوى كٍل من التمكين واإلبداع فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة 
اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم, تعود الختبلف عدد سنوات خبرة أفراد العينة 

 اإلدارية1
 الفروق باختبلف المركز الوظيفي: -3

ًٍ ِٓ 12خذٚي رلُ ) ( اخزجبر )د( ٌذالٌخ اٌفرٚق فٟ اضزدبثبد ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ِطزٜٛ و

 ٚاإلثذاع اإلدارٞ ٌذٜ اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح اٌزؼ١ٍُ ثبخزالف اٌّروس اٌٛظ١فٟاٌزّى١ٓ 

 اٌّحٛر
اٌّروس 

 اٌٛظ١فٟ
 اٌؼذد

اٌّزٛضظ 

 اٌحطبثٟ

االٔحراف 

 اٌّؼ١برٞ

ل١ّخ 

 د

ِطزٜٛ 

 اٌذالٌخ
 اٌزؼ١ٍك

ِطزٜٛ اٌزّى١ٓ 

 اإلدارٞ

 26.1 .060 17 ِذ٠رح/رئ١طخ
1601 

2617

1 
 غ١ر داٌخ

 2601 0615 4. ِشرفخ

ِطزٜٛ اإلثذاع 

 اإلدارٞ

 2652 0655 17 ِذ٠رح/رئ١طخ
062. 

2625

0 

داٌخ ػٕذ 

 2605 0604 4. ِشرفخ 2625ِطزٜٛ 

( أن قيمة )ت( غير دالة في مستوى التمكين اإلداري لمقيادات 2.يتضح من الجدول رقم )
عينة الدراسة النسائية, مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات 

حول مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم, تعود الختبلف المركز 
 الوظيفي ألفراد العينة1

في مستوى  2125( أن قيمة )ت( دالة عند مستوى 2.كما يتضح من الجدول رقم )
إحصائية بين  اإلبداع اإلداري لمقيادات النسائية, مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة

استجابات عينة الدراسة حول مستوى اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم, 
تعود الختبلف المركز الوظيفي ألفراد العينة, وكانت تمك الفروق لصالح عينة 

 )المديرات/الرئيسات(1
اإلداري وبين مستوى السؤال الرابع: ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين مستوى التمكين 

 اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم؟
لئلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثات باستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العبلقة 
بين استجابات أفراد العينة حول مستوى التمكين اإلداري وبين مستوى اإلبداع اإلداري لدى 

 زارة التعميم1 والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل ليا:القيادات النسائية بو 
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( ِؼبِالد اررجبط ث١رضْٛ ٌم١بش اٌؼاللخ ث١ٓ اضزدبثبد أفراد اٌؼ١ٕخ حٛي 11خذٚي رلُ )

ِطزٜٛ اٌزّى١ٓ اإلدارٞ ٚث١ٓ ِطزٜٛ اإلثذاع اإلدارٞ ٌذٜ اٌم١بداد إٌطبئ١خ ثٛزارح اٌزؼ١ٍُ 

=ْ(45) 

 اٌّزغ١راد
ِؼبًِ 

 جبطاالرر
 ٚصف اٌؼاللخ ِطزٜٛ اٌذالٌخ

 260771 ِطزٜٛ اإلثذاع اإلدارٞ× ِطزٜٛ اٌزّى١ٓ اإلدارٞ 
داٌخ ػٕذ 

 2621ِطزٜٛ 
 طرد٠خ )ِٛخجخ(

( أن ىناك عبلقة طردية )موجبة( بين استجابات أفراد العينة حول ..يتضح الجدول رقم )
القيادات النسائية بوزارة التعميم, مستوى التمكين اإلداري وبين مستوى اإلبداع اإلداري لدى 

مما يشير إلى أنو كمما ارتفع مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم, 
ربما يؤدي ذلك إلى زيادة )ارتفاع( مستوى اإلبداع اإلداري لديين, وكانت تمك العبلقة دالة 

 212.1إحصائيًا عند مستوى 
وجود عبلقة ايجابية قوية ب م(92.8رويدا العطوي وكائنكان مرعي )وىذا يتفق مع دراسة 

)التمكين اإلداري واإلبداع( لدى القيادات النسائية بالتعميم العالي في المممكة  بين المتغيرين
 .2174بمعامل ارتباط بمغ العربية السعودية 

عميم أنيا قد تساىم في السؤال الخامس: ما المقترحات التي ترى القيادات النسائية بوزارة الت
 تطوير مستوى التمكين اإلداري واإلبداع اإلداري لديين؟

التمكين واالبداع االداري لمقيادات قدمت عينة الدراسة مقترحاتيا لتطوير وتحسين وقد 
بوزارة التعميم باإلجابة عمى سؤال مفتوح, وقد تمحورت المقترحات حول النقاط النسائية 
 التالية:

 مل محفزة عمى التغيير في أساليب العمل واإلبداع1توفير بيئة ع 1.
 تعزيز مشاركة القيادات النسائية بوزارة التعميم في عممية صنع واتخاذ القرارات1 91
تأىيل القيادات النسائية بوزارة التعميم وتزويدىم بالميارات البلزمة في مجال اتخاذ  31

  القرارات وتبسيط اإلجراءات وآليات التخطيط1
ة بيانات مشتركة تمكن القيادات النسائية بوزارة التعميم من متابعة توفير قاعد 41

 المستجدات والحصول عمى المعمومات بكل شفافية لتأدية الميام المطموبة1
 منح صبلحيات أكبر لمقيادات النسائية بوزارة التعميم تتناسب مع الميام الموكمة1 51
 1في مجال اإلبداع اإلداري التعميمتوفير فرص تدريبية لمقيادات النسائية بوزارة  61
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 منح القيادات النسائية بوزارة التعميم المزيد من الثقة التي تدعم إنجاز الميام1 71
 وضع معايير واضحة ومعمنة لترشيح القيادات النسائية بوزارة التعميم بحسب الجدارات1 81
 اختيار القيادات النسائية بوزارة التعميم في ضوء اإلنجازات والخبرات1 91

 منح فرص متكافئة بين المرأة والرجل في الميام القيادية بوزارة التعميم1 21.

 تفعيل نظام محاسبية عمى القيادات النسائية بوزارة التعميم لضمان النزاىة والشفافية1 1..
ويمكن عزو ىذه المقترحات لحاجة القيادات النسائية بوزارة التعميم لمنحين أدوارًا أكبر 

ات استنادًا لمخبرات العممية والعممية التي يمتمكنيا وحاجتين لمحصول ومشاركة في اتخاذ القرار 
عمى المعمومات والمستجدات بكل وضوح وشفافية بما يدعم ممارستين اإلدارية والقيادية 

وكائنكان مرعي م( ودراسة رويدا العطوي 92.5اإلبداعية وىذا يتفق مع دراسة العصيمي )
 ن االداري بأبعاده المختمفة عمى القيادات النسائيةأثر معنوي لمتمكي في وجود م(92.8)

م( 92.9ووجود عبلقة ايجابية قوية بين التمكين واإلبداع اإلداري ودراسة أوزان وكارباتاك)
في أن نظام االتصاالت يعتبر أحد معوقات اإلبداع االداري , كما تعكس المقترحات حاجتين 

تي تساعدىن وتدعم أداءىن وتحقق لين التمكين لمتأىيل والتدريب عمى اآلليات والميارات ال
اإلداري الذي سينعكس عمى قدرتين عمى اتخاذ القرارات عمى أسس عممية وحل المشكبلت 
بطريقة ابداعية سواء بتشجيع حصولين عمى مؤىبلت أعمى أو عن طريق التدريب والتطوير 

وجود تأثير لمدورات  م( التي أسفرت عن92.5الميني وىذا يتفق مع دراسة ريم الحميضي )
م( التي أشارت الرتفاع 92.9التدريبية عمى التمكين اإلداري واتخاذ القرارات, ودراسة وشاح)
 مستوى التمكين اإلداري لدى حممة المؤىبلت العميا من القيادات1

كما تشير بعض المقترحات لضرورة توفير البيئة المحفزة لئلبداع اإلداري وألىمية وجود 
يار القيادات النسائية وفق الجدارات وفي ضوء الخبرات والمنجزات, وتوفير بيئة معايير الخت

محفزة لئلبداع االداري وىذا يعود ألىمية عممية االختيار والتعيين لمقيادات النسائية بوزارة 
التعميم التي تعتبر نقطة األساس في توفير القيادات المبدعة القادرة عمى أداء الميام بجدارة 

ر, وألىمية التحفيز ودوره في تشجيع ودعم األداء اإلبداعي لمقيادات وىذا يتفق مع واقتدا
م( التي أكدت عمى أىمية اختيار القيادات وتوفير البيئة المحفزة 92.2دراسة الشيري )

 والبرامج التشجيعية لدعم األداء اإلبداعي1
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 ٔزبئح اٌذراضخ ٚرٛص١برٙب ِٚمزرحبرٙب: 
 : ٚرٛص١برٙب ٔزبئح اٌذراضخ

  كشفت الدراسة بأن مستوى التمكين اإلداري لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم جاء
 بدرجة متوسطة1

  كشفت الدراسة بأن مستوى اإلبداع لدى القيادات النسائية بوزارة التعميم جاء بدرجة
 متوسطة1

 اع لدى القيادات كشفت الدارسة بوجود عبلقة طردية موجبة بين التمكين اإلداري واإلبد
 النسائية بوزارة التعميم1

 وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا, توصي الدراسة بما يمي:
تعزيز التمكين اإلداري لمقيادات النسائية بوزارة التعميم بمنحين المزيد من الصبلحيات  1.

 1توفير نظام اتصاالت فاعلو  التي تدعم تأدية الميام والمسؤوليات
بعممية اختيار القيادات النسائية بوزارة التعميم بالتركيز عمى القيادات المؤىمة االىتمام  91

 عمميًا واألقدر عمى تحقيق اإلبداع اإلداري في المستويات اإلدارية األعمى1
توفير نظام فاعل لمحوافز يدعم تطوير الميارات القيادية واإلدارية واإلبداعية لدى  31

 يم1القيادات النسائية بوزارة التعم
العمل عمى رفع مستوى ممارسات التمكين اإلداري بوزارة التعميم, مما ينعكس عمى  41

  تحقيق اإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية1
إجراء دراسة حول كفاءة إدارة المعرفة وعبلقتيا باإلبداع اإلداري لدى القيادات النسائية  51

 بوزارة التعميم1
 بمتغيرات تنظيمية أخرى1 إجراء دراسة تربط التمكين اإلداري 61

 ِمزرحبد اٌذراضخ:

 إلكسابينتبني برامج تدريبية تيدف إلى تطوير القيادات النسائية بوزارة التعميم  -.
 األساليب اإلدارية الحديثة التي تمكنين من تولي ميام إضافية1

ل تشجيع القيادات النسائية بوزارة التعميم لمحصول عمى المؤىبلت العممية العميا من خبل  -9
 1 تسييل اإلجراءات المتبعة

 توفير نظام حوافز لمقيادات النسائية بوزارة التعميم يتسم بالعدالة والموضوعية1 -3
 وضع معايير واضحة ومعمنة لترشيح القيادات النسائية بوزارة التعميم بحسب الجدارات1 -4
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  اٌّراخغ
التربوي1 عمان: دار صفاء  م(1 قراءات فمسفية تحميمية في إدارات النظام92.4األسدي, سعيد1 )

 لمنشر والتوزيع1
م(1 واقع اإلبداع اإلداري لدى الموظفات اإلداريات بجامعة اإلمام محمد بن 92.6الحربي, دالية1 )

سعود اإلسبلمية1 دراسة ماجستير غير منشورة, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية, 
 الرياض1

ة الجودة في المنظمات المتميزة, المجمة االردنية في م(1 إدار 92.2حمود, خضير والشيخ, روان1 )
 9421-936(, 9) 5إدارة اإلعمال, 

 م( إدارة التميز واإلبداع اإلداري, عمان: دار خالد المحياني لمنشر والتوزيع92.71جمال, لينا)
النسائية في م(1 التمكين اإلداري وعبلقتو باتخاذ القرار لدى القيادات 92.5الحميضي, ريم راشد1 )

جامع اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية1 رسالة ماجستير, جامعة األمام محمد بن سعود, 
 الرياض1

م( إدارة المؤسسات التربوية في بداية األلفية الثالثة, عمان: دار الفجر لمنشر 92.4خميل, نبيل)
 والتوزيع1

 ابن النفيس لمنشر والتوزيع1 م(1 إدارة التميز واإلبداع اإلداري1 عمان:9292, محمد1 )دداو  
م(1 العبلقة بين التمكين واإلبداع اإلداري من وجية نظر القيادات ..92الدعدي, دالل دابس1 )

 اإلدارية بجامعة أم القرى1 رسالة ماجستير غير منشورة1 كمية التربية, جامعة أم القرى: مكة1
اديات الثقة في منظمات اعمال األلفية م(1 ادارة التمكين واقتص9229الدوري, زكريا وصالح, أحمد1 )

 الثالثة1 األردن: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع1
م(1 التمكين اإلداري في األجيزة الحكومية: دراسة ميدانية عمى 92.9الدويش, نورة عبد العزيز1 )

عمال: العاممين ببعض الوزارات بمدينة الرياض1 رسالة ماجستير غير منشورة1 كمية إدارة األ
 جامعة الممك سعود, الرياض1

م( مقومات التمكين في المنظمات األمنية التعميمية ومدى جاىزيتيا 9229الرشودي, خالد سميمان1 )
 لتطبيقو1 رسالة ماجستير غير منشورة1 جامعة نايف العربية لمعموم األمنية: الرياض1

مديري العموم بوزارة التعميم من وجية  م(1 واقع اإلبداع اإلداري لدى92.5الشيري, حامد عبد اهلل1 )
 نظر المشرفين1 رسالة ماجستير, جامعة اإلمام محمد بن سعود, الرياض1

م(1 واقع ممارسة اإلبداع اإلداري في وزارة التعميم العالي والبحث 92.4عبد الرحمن, ايمان جميل1 )
 9791-939ص  (,8.العممي األردنية )دراسة استطبلعية(1 مجمة الطفولة والتربية, )
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م(1 واقع التمكين اإلداري لمديرات المدارس الثانوية األىمية بمدينة 92.5العتيبي, غمباء فيصل1 )
 الرياض1 رسالة ماجستير, جامعة اإلمام محمد بن سعود, الرياض1

م(1 العبلقة بين االنماط القيادية والتمكين اإلداري: دراسة اتجاىات 9227العتيبي, ىبل جياد1 )
ين في المؤسسات العامة االردنية1 رسالة ماجستير1 كمية الدراسات العميا, الجامعة المدير 

 االردنية: األردن1
م(1 واقع اإلبداع اإلداري من وجية نظر مديري المدارس األىمية في 92.5العصيمي, سممان صالح1 )

  مدينة الرياض1 رسالة ماجستير, جامعة األمام محمد بن سعود, الرياض1  
 مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك عمى إبداع العاممين:  م(92.91العطار, ىيثم محمد1 )

دراسة مقارنة لوجيات نظر العاممين في جامعتي األزىر واإلسبلمية1 رسالة ماجستير غير 
  منشورة1 كمية التجارة, الجامعة االسبلمية, غزة1

م(1 أثر التمكين اإلداري عمى اإلبداع من 92.8ز1 )العطوي, رويدا محمد ومرعي, كائنكان فوا     
1 9232وجية نظر القيادات النسائية في التعميم العالي السعودي كأحد مداخل تحقيق رؤية 

 5.1.-95.(, 9) 4المجمة العالمية لبلقتصاد واألعمال, 
داريات م(1 واقع التمكين اإلداري لئل92.7الفضمي, منى عبد المحسن والمحيسن, سارة محمد1 )

 33حديثات التعيين في المدارس المتوسطة بمحافظة رياض الخبراء, مجمة كمية التربية, 
(9 ,).99-.571 

م(1 مفاىيم إدارية معاصرة1 األردن: 92.4الشياب, أحمد محمد, أبو حمور, عنان محمد1 )
 األكاديميون لمنشر والتوزيع1

قياس األداء المتوازن1 عمان: دار المعتز  م(1 إدارة وتنظيم وتطوير األعمال:92.4محمد, محمد1 )
 لمنشر والتوزيع1

م(1 القيادة اإلدارية ودورىا في دعم اإلبداع اإلداري دراسة حالة المكتبة 92.8مفيدة, جرمان1 )
 المركزية1 دراسة ماجستير غير منشورة1 جامعة العربي بن مييدي, الجزائر1

بداع: حمول من الخبراء1 الرياض: مكتبة م(1 تفعيل اإل..92نوشر, كومار ويوسف, محمد1 )
 العبيكان لمنشر1
 من: عم, مسترج9232وثيقة رؤية المممكة 

https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422. 
يمي لموزارة ويصدر قرارات تكميف الوكبلء وزير التعميم يعتمد الييكل التنظ ىـ(439.وزارة التعميم)

 مسترجع من:
10.aspx-h-https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n 

https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-h-10.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-h-10.aspx
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 م( الوكاالت واالدارات, مسترجع من:9292وزارة التعميم)
https://departments.moe.gov.sa/Pages/default.aspx  
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