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اٌمُبدٌ يف حتمُك اإلثذاع اإلداسٌ ٌذي اذلُئتني دوس اٌتّىني 
2030َاألوبدميُخ واإلداسَخ جببِؼخ ثُشخ يف ضىء سؤَخ ادلٍّىخ 

)أمنىرد ِمرتس(

د. عؼذ ثٓ ِجبسن اٌشِخٍ
أعتبر اإلداسح اٌرتثىَخ واٌتخغُظ ادلغبػذ

ربِؼخ ثُشخ –وٍُخ اٌرتثُخ  
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م )أمنوذج مقًتح(2030يق اإلبداع اإلداري لدى اذليئتني األكادديية واإلدارية جبامعة بيشة يف ضوء رؤية ادلملكة دور التمكني القيادي يف ربق
د. سعد بن مبارك الرمثي

:  ملخص البحث
ىدفت الدراسة تقدير مستول التمكُت القيادم كاإلبداع اإلدارم ّتامعة بيشة من كجهة نظر أعضاء ا٢تيئتُت         
ية كاإلدارية، كتوضيح دكر التمكُت القيادم يف ٖتقيق اإلبداع اإلدارم. كتقدًن أ٪توذج مقًتح من شأنو اإلسهاـ األكادٯت

بشكلو فاعل يف ٖتقيق متطلبات التمكُت القيادم ٔتا ٭تقق تعزيز اإلبداع اإلدارم لدل أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية 
(، كقد استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي من خبلؿ عرض األبعاد كاٞتوانب ََِّّتامعة بيشة يف ضوء رؤية ا١تملكة  )

كالدراسات ا١تتعلقة ٔتوضوع الدراسة كمناقشتها، كمن خبلؿ استخداـ االستبانة أداةن يف معرفة مستول التمكُت القيادم 
ك دكر ٦تارسة التمكُت القيادم يف كاإلبداع اإلدارم من كجهة نظر أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية ّتامعة بيشة، ككذل

 ٖتقيق اإلبداع اإلدارم.
.ََِّرؤية -االبداع االدارم -: التمكُت القيادمالكلمات ادلفتاحية

The Role of Leadership Empowerment in Achieving  the Administrative 

Creativity among the Academic and Administrative Bodies of  Bisha University in 

the Light of the Kingdom's Vision 2030 ( A Suggested Model)

Abstract:

The study aimed to estimate the level of leadership empowerment and administrative 

creativity of  Bisha University from the perspectives of  the members of the academic 

and administrative bodies, and to clarify the role of leadership empowerment in 

achieving administrative creativity; and provide a suggested model that would 

contribute effectively to achieving the empowerment of leadership requirements in 

order to achieve and promote management creativity of the members of the academic 

and administrative bodies of Bisha University in the light of the Kingdom's Vision 

2030. The researcher used the descriptive method through the presentation and 

discussion of the dimensions and aspects and studies related to the subject of  this study, 

and through the use of questionnaire as one of its tools to identify the level of leadership 

empowerment and administrative creativity from the perspective of the members of the 

academic and administrative bodies of Bisha University, as well as the impact of the 

empowerment leadership practices in achieving administrative creativity. 

Key words: Empowering leadership- Creativity administrative- Vision 2030. 
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مقدمة :
وارد ا١تالية كاإلمكاانت ا١تادية كالتقنية ألم أمة إال أف ا١توارد البشرية كانت كالزالت أبرز تلك ابلرغم من أ٫تية ا١ت         

ا١توارد اليت تسهم يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة للمجتمع كأفراده، كٓتاصةو مع ما ٘تر بو ا١تؤسسات من ظركؼ متقلبة 
كاالجتماعية كاٟتضارية، كالتنافسية العا١تية كالتطورات  كمتغَتات متسارعة يف ٥تتلف اجملاالت السياسية كاالقتصادية

التكنولوجية ايطة هبا. كنظرنا أل٫تية ا١توارد البشرية ألم منظمة فمن ا١تهم أيضنا إدارة تلك ا١توارد كاستثمارىا كتفعيل أبرزىا
ت كالتطبيقات اإلدارية اٟتديثة يف خدمة مؤسساهتا ك٣تتمعها بشكلو عاـ، كىو األمر الذم ركزت عليو التوجهات كالنظراي
 يف أ٫تية إدارة ا١توارد البشرية كاستثمارىا سواء على مستول القيادات أـ األفراد يف ا١تؤسسة.

كقد أبرزت التوجهات اٟتديثة يف ٣تاؿ اإلدارة تلك ا١تمارسات اليت اىتمت ابلعنصر البشرم، كأدركت مدل         
ت على ٘تكينو كٖتفيزه كإشراكو يف التخطيط؛ ٦تَّا أسهم يف ٖتقيق نتائج متميزة، األمر قيمتو كأتثَته يف ا١تؤسسات، فعمل

الذم فسر اىتماـ ا١تؤسسات كالدكؿ ابلبحث عن القيادات اإلدارية كاعتبارىم سببنا من أسباب ٘تيز ا١تؤسسات، كلقد 
يركز على ا١تمارسات ا١ترتبطة ابلعنصر  ٘تيزت القيادات يف ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسات بكفاءة عندما أكلت االىتماـ الذم

البشرم يف ٥تتلف ا١تستوايت اإلدارية. كمن أبرز تلك التوجهات اإلدارية الفاعلة اليت هتتم ابلعناصر البشرية كتطوير أدائهم 
يف  كزايدة فاعليتهم ككفاءهتم التمكُت القيادم الذم يعد من أبرز ٝتات القائد، كيسمح للعاملُت اب١تشاركة الفاعلة

 (ُٓ،َٕٔ)Thomas & Velthouse التخطيط ١تستقبل ا١تؤسسة كتنفيذ برا٣تها كمشاريعها كأنشطتها. كقد ذكر 
إف منح العاملُت حرية يف التصرؼ، كاستقبللية يف العمل كركح ا١تبادرة، كمشاركة يف الرأم ييسهم بشكلو كبَتو يف

من  .لديهم اإلبداعية الطاقات ٭تفز ُتالعامل ٘تكُت فإف لذلك ؛تعزيز اإلبداع لديهم كقد أكدت على ذلك عديد ه
(، ّّ،ٗٗ)Argyris(، َُٖٔ:ُّٓٔ، ِٔالدراسات اليت قاـ هبا عدده من الباحثُت على سبيل ا١تثاؿ: القريويت) 

Knight(ُّّ،ّْ)،Bolities (ُٕ،ْٔ )يؤدل ككيف عملو ٬تب ما بصدد القرار اٗتاذ يف اٟترية أف أشارت اليت 
 ىم إبداعنا األكثر العاملُت كأف للعاملُت، اإلبداعية الطاقة من تعزز العمل كقيود التنظيمية القيود من كاٟترية مل،الع

 يف كيرغبوف عالية، إدراكية ٔتركنة كيتمتعوف التعلم، ٨تو كا١تتجهوف االستطبلع، حب ٨تو ا١تيل لديهم يتوفر الذين العاملوف
 .كالتحدايت العقبات مواجهة على إصرارنا كأكثر ا١تخاطر، ٖتمل

 مشكلة الدراسة
يعد التمكُت القيادم أحد القضااي اٟتاٝتة يف حفز السلوؾ اإلبداعي كهتيئتو ١تقابلة التغَتات اٞتديدة يف بيئة         

إُف أف ٘تكُت  العمل أكتنفيذ األدكار كا١تهاـ كفق معايَت اٞتودة كالتميز؛ إذ تشَت االٕتاىات اٟتديثة يف إدارة ا١تؤسسات
(،  ّٕ،ُٔٗ(القيادات كتفويضها للعاملُت يتيح الفرصة إلبداع العاملُت كيعزز من إدارة اٞتودة الشاملة للمنظمات ا١تبدعة 

(، كيؤدم دكرنا ابرزنا يف تطبيقُٖ،ُْ:ُٖكما يوثر التمكُت اإلدارم بشكلو إ٬تاي يف فاعلية عملية اٗتاذ القرارات)
درجة ك  األكادٯتية، القيادات لدل الوظيفي التمكُت ٦تارسة بُت عبلقة (، كىناؾُُ،ِٔ:ِٕاملة )مبادئ إدارة اٞتودة الش
 التميز يف اإلدارم التمكُت كأتثَت ،(ِِ،ُٔٓ)التدريس ىيئة أعضاء لدل الوظيفي كاالستقرارااللتزاـ التنظيمي، 

اإلداري إلبداع ا، كيؤثر يف مستول (َٖ،ٔ)الوظيفي الرضا ٖتقيق على اإلدارم التمكُت يعمل، كما (ُٔ،ِٕ)التنظيمي
(. كيعد ىذا النوع من القيادة من األنواع األكثر توافقنا مع اإلبداع كتشجيع  َّ،ٓٓامعات) في الجملُت لدى العا

اإلبداع كاالبتكار لدل العاملُت، حيث إف العامل الذم يتمتع ابستقبللية كحرية يف التصرؼ كتعلم مستمر ىو العامل 
(.ُٖ،ّٖف يكوف أكثر قدرة على اإلبداع كاالبتكار)ا١ترشح أل
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( للتأكيد على قيمة ا١توارد البشرية كالعاملُت يف ٥تتلف قطاعات الدكلة اٟتكومية ََِّكأتيت رؤية ا١تملكة ) 
داء كا٠تاصة كا٠تَتية، كأ٫تية دكرىم يف ٖتقيق أىداؼ تلك القطاعات بكفاءة كفاعلية بشكلو خاص كٖتقيق مؤشرات األ

 إعادة برانمج ( بشكلو عاـ. كقد انطلق عديد الربامج اليت تدعم ٖتقيق ىذه الرؤية منها:ََِّألىداؼ رؤية ا١تملكة)
، ككلها برامج تعتمد بشكلو أك ةخر بصورة أساسية علي قيادات األداء قياس كبرانمج البشرم ا١تاؿ رأس كبرانمج ا٢تيكلة،

اإلبداع يف اجملاؿ اإلدارم بصوره كافةن كٓتاصةو يف ٦تارسات العاملُت ابلقطاعات اليتملهمة كمؤثرة ٔتمارسات عا١تية ٖتقق 
ينتموف ٢تا، كأتيت عملية التمكُت القيادم ابعتبارىا أحد أبرز تلك ا١تمارسات القيادية ا١تطلوبة لتحقيق ذلك؛ حيث ييعد 

كتنبثق اسات ٘تكُت القيادات يف رؤيتها ا١تعلنة. قد التزمت الدكلة بوضع سيأحد متطلبات اإلبداع اإلدارم للعاملُت، ك 
(  كأ٫تية الوقوؼ على دكر اٞتامعات ََِّمشكلة الدراسة من أ٫تية ا١تتطلبات كا١تمارسات ا١تهمة لتنفيذ برامج رؤية )

كانت ىناؾ من جانبيها التعليمي كالًتبوم يف تلبية تلك ا١تتطلبات، كاٟتاجة لتوافر مهارات اإلبداع يف ٖتقيق ذلك، ك١تا  
مؤشرات عديدة تؤكد على أ٫تية دكر التمكُت القيادل لتحقيق ىذا اإلبداع، فاٟتاجة ماسة للقيمة ا١تضافة اليت ستقدمها 
الدراسة اٟتالية من تقدًن أ٪توذج مقًتح لتأمُت متطلبات ىذه ا١ترحلة اإلعدادية كالتحويلية بناءن على دراسة كاقع التمكُت

اع اإلدارم لدل أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية يف إحدل اٞتامعات السعودية يف ضوء القيادم كعبلقتو ابإلبد
(، كٓتاصةو أف ىناؾ من ا١تؤشرات مايشَت من خبلؿ نتائج الدراسات إُف أف إححة ٦تارسة منسوي ََِّمتطلبات رؤية )

جع لوجود قصورو يف ٦تارسة القيادات اٞتامعية اٞتامعات السعودية للتمكُت القيادم توجد هبا عديده من القيود اليت تر 
لئلبداع ابإلضافة إُف عديدو من ا١تعوقات األخرل، كأف درجة ٦تارسة اإلبداع اإلدارم اب١تملكة غَت مرضية كدراسة 

كٯتكن التعبَت عن مشكلة الدراسة من خبلؿ التساؤالت  )ِٓ،ّٗ:َْ) القحطاين ، (ِْ،ٖٔعيد) ،(ُٖ،ٕ)اٟتري
التالية:

 مستول أبعاد التمكُت القيادم ّتامعة بيشة من كجهة نظر أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية ؟ما -
 ما مستول أبعاد اإلبداع اإلدارم ّتامعة بيشة من كجهة نظر أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية؟-
عضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية ىل ىناؾ أتثَت ذك داللة إحصائية ألبعاد التمكُت القيادم يف اإلبداع اإلدارم أل-

 ّتامعة بيشة؟ 
ىل توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطات استجاابت عينة البحث حوؿ مستول التمكُت القيادم تعزل -

للمتغَتات )النوع، كالوظيفة، كعدد سنوات ا٠تدمة(؟
اإلبداع اإلدارم تعزل للمتغَتات  ىل توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطات استجاابت عينة البحث حوؿ مستول-

 )النوع، كالوظيفة، كعدد سنوات ا٠تدمة (؟
ما األ٪توذج ا١تقًتح لتفعيل دكر التمكُت القيادم يف ٖتقيق اإلبداع اإلدارم لدل ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية ّتامعة -

( ؟ََِّبيشة يف ضوء ا١تسا٫تة يف ٖتقيق رؤية ا١تملكة )
 أمهية الدراسة:
أ٫تية الدراسة من اٞتانب النظرم من خبلؿ :تربز 

( من ا١توارد البشرية سواء على مستولََِّمناقشة أبرز متطلبات تنفيذ رؤية ا١تملكة العربية السعودية ) -1
القيادات ٔتناقشة أبرز عملياهتم كالتمكُت القيادم كبياف أتثَته على فكر العاملُت ك٦تارساهتم أك على مستول 

 على إبداعاهتم يف السلوؾ اإلدارم . العاملُت ابٟتصوؿ

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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( كأ٫تية أتمُت متطلبات ٖتقيق ىذه الرؤية .ََِّإيضاح دكر اٞتامعات السعودية يف دعم رؤية ) -2
الوقوؼ على أبرز ا١تعوقات اليت تواجو اٞتامعات يف ٖتقيق عملية التمكُت القيادم، كٖتديد أثره يف االبداع -3

ناسبة يف األ٪توذج ا١تقًتح .اإلدارم ، كمن مث اقًتاح البدائل ا١ت
كما تربز أمهية الدراسة يف اجلانب التطبيقي من خالل :

تقدًن أ٪توذج مقًتح ١تتطلبات تطوير عمليات التمكُت القيادم للقيادات اٞتامعية، كٖتديد أبرز الربامج التنفيذية -1
املُت ابٞتامعات السعودية.لتحقيق ىذا الدكر بشكلو فاعل ككفء يف ٣تاؿ اإلبداع اإلدارم للموظفُت الع

أىداف الدراسة: 
 تقدير مستول التمكُت القيادم ّتامعة بيشة من كجهة نظر أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية. -
تقييم مستول االبداع اإلدارم من كجهة نظر أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية ّتامعة بيشة؛ ٦تا يشَت إُف مدل -

رل لتطوير العاملُت كأتىيلهم يف ٣تاؿ االبداع اإلدارم؛ كابلتاِف تقدًن تشخيص دقيق لدرجة تلك االحتياج لربامج أخ
( على مستول ا١توارد  ََِّا١تمارسة ا١تهمة كتوجيو النظر ٢تا ابعتبارىا أحد أبرز متطلبات ٖتقيق رؤية ا١تملكة )

 البشرية .
 توضيح أثر التمكُت القيادم يف ٖتقيق اإلبداع اإلدارم. -
تقدًن أ٪توذج مقًتح من شأنو اإلسهاـ بشكلو فاعل يف ٖتقيق متطلبات التمكُت القيادم ٔتا ٭تقق تعزيز اإلبداع -

 اإلدارم لدل أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية ّتامعة بيشة.
 :منهج الدراسة

تعلقة ٔتوضوع الدراسة كمناقشتها، استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي من خبلؿ عرض األبعاد كاٞتوانب كالدراسات ا١ت 
كمن خبلؿ استخداـ االستبانة أداةن يف تعرؼ مستول التمكُت القيادم كاإلبداع اإلدارم من كجهة نظر أعضاء ا٢تيئتُت 

 األكادٯتية كاإلدارية ّتامعة بيشة، ككذلك أثر ٦تارسة التمكُت القيادم يف ٖتقيق اإلبداع اإلدارم.
مصطلحات الدراسة:

ناكؿ الباحث مصطلحي التمكُت القيادل كاإلبداع اإلدارم ابلتفصيل من خبلؿ اإلطار النظرم للدراسة، كسوؼ ت 
يقتصر الباحث يف مصطلحات الدراسة على عرض التعريف اإلجرائي ا١ترتبط هبما فقط على النحو التاِف:

 كا١توارد كالتدريب كا١تعرفة ابلسلطة للعاملُت قياداتال تزكيديعرفو الباحث إجرائينا يف ىذه الدراسة أنو:  التمكني القيادي:
ٖتقيق مشاركتهم يف ٖتقيق األىداؼ  أجل من ا١تناسبة؛ التنظيمية البيئة توفَت مع القرار اٗتاذ يف ا١تسئولية كٖتميلهم البلزمة،

 كٖتفيزىا ك٘تكُت منها. .كإطبلؽ إبداعاهتم ٖتت متابعة القيادة
منهجية يف التفكَت كأساليب لتأدية األعماؿ كالواجبات  حث إجرائينا يف ىذه الدراسة أنو:يعرفو البااإلبداع اإلداري: 

ا أك ييوفر كقتنا أك تيقلل تكلفةن  تصر هبا جهدن الوظيفية ا١تنوطة أبعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية ابٞتامعات بطرؽ جديدة ٮتي
ل من خبل٢تا مشكلة أك تيستثمر فرصة، كتضيف هبا قيمة للفرد كللعمل ا١تقدـ عما كاف عليو الوضع القائم يف  أك ٭تي

 اٞتامعة.
يقصد هبا خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية اليت مت اإلعبلف عنها  (:2030)رؤية ادلملكة العربية السعودية

سلماف بن عبدالعزيز اليت نصت ( ، كنظَّمىها ٣تلس الشؤكف االقتصادية كالتنمية برائسة األمَت دمحم بنَُِٔإبريل  ِٓيف)

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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؛ العمق العري كاإلسبلمي... كقوة استثمارية رائدة... ك٤تور ربط القارات الثبلثة .)رؤية ا١تملكة على أف تكوف السعودية
ََِّ .) 

مع  كتعتمد الرؤية على ثبلثة ٤تاكر؛ اجملتمع اٟتيوم، كاالقتصاد ا١تزدىر، كالوطن الطموح، كىذه ااكر تتكامل كتتسق
بعضها يف سبيل ٖتقيق أىدافنا، كتعظيم االستفادة من ىذه الرؤية اليت تعتمد يف رسم مبلمح اٟتكومة الفاعلة لتمكُت 

ا١توارد كالطاقة البشرية اليت ستقود لتحقيق الرؤية .
دم للقيادات يقصد بو إجرائينا يف ىذه الدراسة اقًتاح ٪توذج ١تتطلبات تطوير عمليات التمكُت القياأمنوذج مقًتح: 

اٞتامعية سواء األكادٯتية أـ اإلدارية، كٖتديد أبرز الربامج التنفيذية كآلياهتا لتحقيق دكر القيادة يف ىذه العمليات بشكلو 
. فاعل ككفء يف ٣تاؿ اإلبداع اإلدارم ١تنسوي اٞتامعات السعودية

 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة على جامعة بيشة.احلدود ادلكانية: -
 ىػ(.ُّْٖ-ُّْٕمت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي اٞتامعي األكؿ ) دود الزمانية :احل-
مت تطبيق أداة الدراسة )االستبانة( على ا٢تيئتُت القيادية كاإلدارية من موظفي جامعة بيشة من  احلدود البشرية : -

 أعضاء ىيئة التدريس كا١توظفُت يف القطاعُت الرجاؿ كالسيدات.
اقتصرت على دكر التمكُت القيادم على اإلبداع اإلدارم فقط، كما اقتصرت على تناكؿ أحد  عية:احلدود ادلوضو -

 (، كىو ا١تتعلق ّتانب تنمية ا١توارد البشرية.ََِّمتطلبات ٖتقيق رؤية )
اإلطار النظري للدراسة

مكُت القيادم كاألبعاد سيتم عرض اإلطار النظرم من خبلؿ ثبلثة ٤تاكر، يستعرض األكؿ: ماىية مفهـو الت       
ا١تتعددة آلليات ٖتققو، يف حُت يناقش الثاين: اإلبداع اإلدارم كسبل ٖتقيقو، كيستخلص الثالث: دكر اإلبداع اإلدارم يف 

(.ََِّٖتقيق متطلبات رؤية )
 احملور األول: مفهوم التمكني القيادي وآليات تطبيقو:

وجيو طاقات األفراد لتحقيق األىداؼ ا١تختلفة، كتتأثر ىذه العملية ييعد التمكُت القيادم عملية مؤثرة يف ت       
اب١تمارسات ا١تتخذة من قبل القيادات يف ٘تكينهم ١توظفيهم، أك يف استقباؿ ا١توظفُت ك٦تارستهم ألبعاد التمكُت كفهمهم 

: مستوايت عدة على ك٭تدث كسياسية، كاقتصادية نفسية أبعادنا تضمن األبعاد، متعددة اجتماعية عملية لتمكُت٢تا؛ فا
 :التالية اٞتوانب يف نفصلو سوؼ ما كىو كاجملتمع كاٞتماعة الفرد

 أواًل: تعريف التمكني القيادي :
تطرؽ عديده من الباحثُت كالعلماء ١تفهـو التمكُت ابعتباره عملية من عمليات اإلدارة، كتطرؽ لو البعض من منظوره        

تضمنو من أبعاد كجوانب عديدة؛ كبذلك عيرؼ التمكُت اإلدارم من خبلؿ عدة كجهات نظر  ابعتباره ٦تارسات قيادية ٔتا
( على بعد التفويض فعرفو َُ، ّمتقاربة مع اختبلفهم يف الًتكيز على جانبو أك أخر من جوانبو أك أبعاده، فركز أفندم )

لية، كاستخداـ قدراهتم من خبلؿ تشجيعهم على أنو "عملية إعطاء األفراد سلطات أكسع يف ٦تارسة الرقابة، كٖتمل ا١تسؤك 
( من جانب التمكُت ا١تعريف َْ،ُٓ) Goestsck & Stanly( مع ِٓ، ِ)أبو بكر اٗتاذ القرار". يف حُت اتفق 
 Murrell " يف حُت ركز األىداؼ لتحقيق البلزمة كا١توارد كا١تعرفة ابلسلطة العاملُت تزكيدابإلضافة للسلطة فقالوا أنو " 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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& Meredeth(ْٓ،ّْ)  على التمكُت من خبلؿ التدريب كتوفَت البيئة اإلدارية الصحية من الناحية النفسية فعرفو
كتوافق معو يف  ".العاطفي كالدعم كالثقة التدريب خبلؿ من أكرب كسلطات ٔتسؤكليات القياـ ليتوُف ما شخص ٘تكُتأنو" 

 تعزيزرقو لبعد التمكُت يف اٗتاذ القرارات، حيث أكضح أنو" ( ابإلضافة لتطّْ،ْٕ)  Potterfieldىذا اٞتانب تعريف
 تواجههم اليت القضااي يف التصرؼ كحرية كالتقدير األحكاـ كإصدار االجتهاد ملكة لديهم يتوفر ْتيث العاملُت لقدرات
" .أبعما٢تم تتعلق اليت القرارات يف الكاملة إسهاماهتم ككذلك ١تهامهم، ٦تارساهتم خبلؿ

نواع سبكني العاملني : اثنًيا: أ
( كاآليت: ِّ،َُعملية ٘تكُت العاملُت إُف ثبلثة أنواع )ٯتكن تصنيف  

 : كيكمن يف ٘تكُت ا١تشاركة يف اٗتاذ القرار للعاملُت.التمكني الظاىري –أ 
: سلوؾ كأداء جديد يقـو بو العاملوف كيدؿ على تعلمهم مهارات جديدة. التمكني السلوكي –ب 
 : كىنا يظهر نتائج متعلقة ابألداء اٞتديد للعاملُت.ني العمل ادلتعلق ابلنتائجسبك –ج 

نوعنا رابعنا يعتقد أب٫تيتو، كىو:ويضيف الباحث 
: كيتضمن كل األنواع السابقة ابإلضافة إُف ذلك ٦تارسة ا١توظفُت كٓتاصةو القيادات ابلصف الثاين التمكني القيادي -د 

بطة ابلرئيس ا١تباشر ٔتستول ال يقل عن مستول أدائو إف َف يكن أفضل كبشكلو إبداعي ، ككذلك ١تهارات أداء ا١تهاـ ا١ترت
 اٗتاذ القرارات ا١ترتبطة بتطوير األداء كٖتسينو داخل كحدتو اإلدارية .

اثلثاً: معوقات التمكني القيادي :
 تطبيق على قدرهتا من ٖتد كالشخصية كالتقنية كاإلدارية التنظيمية ا١تعوقات من ٣تموعة العربية ا١تؤسسات تواجو 
(:ُْ،ٔٔ)،(ّٔ،َٓٓ) (ِٓ،ّٗ:َْ)،(ُٖ،ٕ)،(ٔٓ،ٗ:)التاِف النحو على إٚتا٢تا ٯتكن العاملُت ٘تكُت
 . القرارات اٗتاذ سلطة يف الشديدة ا١تركزية-
 . السلطة فقداف من كٗتوفهم اإلدارم التمكُت أب٫تية العليا اإلدارة قناعة عدـ-
 .ا١تسؤكلية ٖتمل عن كعجزىم العاملُت مهارات ضعف-
 .للتمكُت إلعدادىم العاملُت لتدريب البلزمة ا١تالية ا١توارد ضعف-
 .ا١تعلومات تبادؿ يف السرية-
.للعاملُت اإلدارة أىداؼ كضوح كعدـ كالعاملُت اإلدارة من كلو  أىداؼ يف اختبلؼ-
 . ا١تنظمة داخل العمل كفرؽ كاالتصاؿ اٟتوافز نظاـ كفاءة عدـ-
.أدائهم كمستول العاملُت معنوايت على سلبنا ينعكس ٦تا الصحي؛ غَت التنظيمي ا١تناخ-

رابًعا: آليات تطبيق التمكني القيادي:
تعدَّدت كجهات نظر الباحثُت فيما ٮتص أبعاد التمكُت القيادم كمراحلو كلو حسب ا١تفهـو الذم تبناه للتمكُت،  

( أف ٦تارسات التمكُت يف أم مؤسسة تتحدد ٖ،ٕٕ(، حسن) ُٗ،ُِاح الطراكنة )كابلرغم من ذلك فقد اتفقت دراس
من خبلؿ األبعاد التالية: فرؽ العمل، كتفويض السلطة، كالتحفيز، كاالتصاؿ الفعاؿ، كالتدريب، كتنمية السلوؾ اإلبداعي، 

 كانسياب اإلدارم، كالنمط مي،التنظي ا٢تيكل) التنظيمية العوامل بُت عبلقة كجودعلى  (ُٕ،ٗٔ)كقد أكد الضمور 
 كأشار اإلدارم، التمكُت مفهـو ٦تارسة كدرجة( جديدة مسؤكليات ٖتمل يف كرغبتهم ا١ترؤكسُت كمهارة ا١تعلومات،

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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Melhem(ٖٓٗ،ْْ إُف أف القيادة ابلتمكُت ىي اليت ٘تنح التابعُت حرية يف التصرؼ كمشاركة يف اٗتاذ القرار، كٖتمبلن )
للمهاـ اليت يقوموف هبا، كتقـو على الثقة ا١تتبادلة بُت القائد كا١ترؤكسُت، كمنح ا١ترؤكسُت ٣تاالن لتطوير  للمسؤكلية، كملكية

قدراهتم كمعارفهم، مع شفافية، كتدفق حر للمعلومات كعمليات االتصاؿ بُت ا١تستوايت اإلدارية ا١تختلفة.كما ظهرت 
ـ ٘تكُت العاملُت كفهمو، كمن أبرزىا : عديده من ٪تاذج التمكُت اليت تساعد على ٖتليل مفهو 

 Conger&Kanungo (35,108:112)منوذج كوصلرو وكانوصلو  .1
ينظػػر "كػػو٧تَت ككػػانو٧تو" للتمكػػُت ابعتبػػاره مفهومنػػا ٖتفيػػزاين للفاعليػػة الذاتيػػة، حيػػث عرفػػو أنػػو" عمليػػة لتعزيػػز الشػػعور  

عػػزز الشػػعور ابلضػػعف، كالعمػػل علػػى إزالتهػػا كالتغلػػب عليهػػا، ابلفاعليػػة الذاتيػػة للعػػاملُت مػػن خػػبلؿ تعػػرؼ الظػػركؼ الػػيت ت
بواسطة ا١تمارسات التنظيمية الرٝتية كالوسائل غَت الرٝتية اليت تعتمػد علػى تقػدًن معلومػات عػن الفاعليػة الذاتيػة " كمػا يف 

 ا١تراحل التالية :
القوة . تشخيص الظركؼ ا١تؤثرة على ٘تكُت األفراد كشعورىم بفقداف ادلرحلة األوىل: -
 استخداـ أساليب إدارية كاإلدارة ابألىداؼ لتقوية ارتباطهم ابلعمل . ادلرحلة الثانية: - 
 تقدًن معلومات عن الفاعلية الذاتية للعاملُت كذلك ابستخداـ مصادر متنوعة. ادلرحلة الثالثة: - 
بذكؿ كمشاركتهم للمعلومات .شعور العاملُت ابلتمكُت من خبلؿ الزايدة يف اٞتهد ا١ت ادلرحلة الرابعة: - 
 التغيَت يف السلوؾ من خبلؿ مبادأة ا١ترؤكسُت كإصرارىم إل٧تاز ا١تهمة. ادلرحلة اخلامسة: - 
 Tomas & Velthouse Tomas & Velthous : (51,62,66) منوذج  توماس وفيلتهاوس   .2

لذم يعتمد على ٖتفيز العاملُت من خبلؿ نطلق ىذا النموذج من مفهـو التمكُت اوي، يػالنموذج المعرفكيسمى بػ      
منحهم االستقبللية، كهتيئة ظركؼ العمل ٢تم لتفجَت قدراهتم كاستغبلؿ خرباهتم إل٧تاز ا١تهاـ، كالتمكُت اإلدارم يف ضوء 

بع أبعاد أساسية تتمثل فيما يلي:أرمن يتكون  ىذا النموذج 
عملو.بطرق القيام اختيار الفرد في درجة حرية  االستقبللية:  -
 ٧تاز مهامو ٔتهارة عالية.في إمهاراتو و وخرباتواعتماد الفرد على الكفاءة: -
كللمنظمة كلها.وقيمة بالنسبة لو معٌت ي ذات ػىيؤديها المهام التي أف إدراك الفرد ا١تعٌت: -
تتعلق بعملو.ي ػالقرارات التاختيار السياسات كفي ا لو دورنأف اعتقاد الفرد االختيار: -

: Scott & Jaffe(49,60)وت وجايف منوذج سك .3
ارتبط ىذا النموذج ٔتفهـو التمكُت الذم ٯتيل لتهيئة بيئة العمل لتمكُت العاملُت، كيف ضوء ىذا النموذج  

كضعا الباحثاف مقياسنا الختبار سلوكيات ٘تكُت العاملُت كقياس ا١تناخ ا١تناسب لتحقيقو، الذم يتكوف من ٙتانية أبعاد 
قياس ٘تكُت العاملُت، ىي: )كضوح الغرض، كاألخبلقيات، كالعدالة كاإلنصاؼ، كاالعًتاؼ كالتقدير، كالعمل جوىرية ل

اٞتماعي، كا١تشاركة، كاالتصاالت الفعالة، كالبيئة الصحية(.
منظمة يف صورة نظم ترتبط  أية يف العاملُت لتمكُت قدـ "بيهاـ" ٣تموعة من األبعادByham(34,164) منوذج -4

كالتقدير،  ا١تكافأة كتتمثل تلك األبعاد يف ) نظاـ ملُت، كترتبط ابلفكر اإلدارم، كالعمليات داخل ا١تؤسسة، ابلعا
االتصاالت( ا١تهنة، كنظاـ كتصميم إدارة األداء، ا١تستقبلية، كنظاـ كالرؤية التخطيط كنظاـ

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د. ظعذ الشمثي            م )أنمىرج م ترح(       9141دوس الحمن   ال ياد  ف  ثح يق إلابذاع إلاداس  لذي الهيئح   ألاماد مية وإلاداسية بجامعة بيشة ف  ضىء سؤية اململنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              356

 :Randolphs (48, 19:32)منوذج "راندولفس  -5
٪توذجنا يعتمد على ٖتقيق السلطة ا١تبنية على الفهم من خبلؿ التمكُت ا١تعريف، مع Randolphs" "راندولفسصمم  

التغَتات ا٢تيكلية داخل البيئة التنظيمية؛ ٦تا ٯتهد الطريق ٨تو التمكُت بيسرو كسبلسة. كيستند ىذا النموذج على ٖتقيق 
 ثبلثة أبعاد رئيسة متكاملة ىي:

مات )االتصاؿ الفعاؿ( كتساعد يف بناء الثقة بُت اإلدارة كالعاملُت .البعد األكؿ: ا١تشاركة اب١تعلو  -أ
البعد الثاين: بناء الفرؽ ٤تل ا٢تيكل التنظيمي. -ب
البعد الثالث: خلق االستقبللية من خبلؿ ا٢تيكل التنظيمي كتوفَت فرص التدريب الفاعل . -ج
ػُت ى التمكػإلمل اليت تؤدم العوامن جموعة ـعلى (اعتمد ىذا النموذج Spritzer (50,1445سربتزرنموذج  -6

كفقنا للتصنيف التاِف:اإلداري 
 جة تقديره لذاتو.ودرمثل مركز التحكم الفرد ئص لخصاامل ترجع عو -أ  
التحفيز والمكافآت.نظاـ ومات المعلومثل مشاركة لخصائص الوظيفة ؿ ترجع عوام -ب 
شعور أب٫تية الوظيفة، ال، ك)االستقبلليةكفيلسوس" يف أبعاد التمكُت األربعة كاتفق "سربتزير" مع كجة نظر "توماس  

بداع واإلية اإلدارلكفاءة اٖتقيق إلى سيؤدم ىذا النموذج التمكُت ْتسب أن كالكفاءة الذاتية، كاالختيار( كما يرل أف 
المنظمة.ستقرار ىما: رغبة الجماعة واإذا ما تواجد عنصراف مهماف 

(:Goetsch& Davis (284 ,39 ودافيسمنوذج كوتستش  -7

٘تر وكأفرادىا كسياساهتا، المنظمة جزاء لجميع أتغيَت شاملة عملية كضع ىذا النموذج يف ضوء مفهـو أف التمكُت     
بعدة مراحل متدرجة بتسلسل معُت يعتمد على التدرج يف تطبيق التمكُت، ٯتكن توضحيو من خبلؿ ة التغيير ػعملي

 ا٠تطوات التالية:
 تطبيقو.دون ٖتوؿ التي ئق وإزالة العواللتمكُت، الداعمة بتهيئة بيئة العمل وذلك  التهيئة:مرحلة  -أ

 ٤تاكلة حلها.ا وػجههتواالتي كل المختلفة للمنظمة والمشابتعريف األفراد ابألىداؼ  مرحلة ربديداألىداف: -ب
 َكالتدريب كالتحفيز ...المالي م الدعتوفير كتتضمن   ل:العمبيئة في ية التسهيالت المادمرحلة  -ج
المناسبة ؿ وير الحلوػداف وتطػاألىبتحقيق وتقوم ذاهتا على ؿ فرق العمفيها يعتمد األفراد كو ر:ـالتطويمرحلة  -د

 تواجههم كتنجز ا١تهاـ بكفاءة كجودة ٖتقق التطوير من خبلؿ ا١تهارات ا١تكتسبة.للمشكبلت التي 
 Willis(51,73)منوذج ويليس  -8

كيقدـ "كيليس" ٪توذجنا يعتمد على التدرج يف ٘تكُت العاملُت ابلبدء يف تغيَت ثقافة العاملُت ٨تو قبوؿ مفهـو    
التمكُت، كبناء أرضية مبدئية لتطبيقو خطوه ٓتطوة ٔتقدار يزداد شيئنا فشيئنا كصوالن للتمكُت الكامل على النحو التاِف:

.كتطبيقو التمكُت كرةف رفض أم الرفض، مرحلة :األكُف ا١ترحلة-
. للمسؤكليات كفهم العملية للممارسات فًتة ٖتديد مع اٟترية من قدر إعطاء :الثانية ا١ترحلة -
 .الكايف الدعم توافر مع للمشاركة االنتقاؿ مرحلة :الثالثة ا١ترحلة -
.لهالتحم صبلحيتهم من التأكد يتم ْتيث العاملُت قبل من ا١تسؤكلية إظهار  :الرابعة ا١ترحلة -
.ّتدارة التمكُت ٦تارسة كيستطيعوف متمكنوف ا١ترؤكسوف :ا٠تامسة ا١ترحلة-
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كمن خبلؿ ٖتليل ٪تاذج التمكُت السابقة ٯتكن استخبلص ٣تموعة من األبعاد سوؼ يعتمدىا الباحث يف تصميم       
ا تطبيق التمكُت القيادم أداة الدراسة ككضع األ٪توذج ا١تقًتح، اليت اتفقت عليها معظم الدراسات، كٯتكن من خبل٢ت

ك٦تارستو ابلبيئة اٞتامعية على النحو التاِف:
االستقبللية. -1
ا١تشاركة الفاعلة. -2
قيم القيادة. -3
االتصاؿ الفعاؿ. -4
التحفيز كا١تساءلة. -5
التنمية ا١تهنية. -6
البيئة الداعمة. -7
العمل التعاكين كفرؽ العمل. -8

الدراسة كما كرد يف أدبيات الدراسات كاإلطار النظرم. كستقدـ الدراسة أ٪توذجنا تطبيقينا بناءن على نتائج
احملور الثاين: االبداع اإلداري ابجلامعات:

َف يعد سعي ا١تؤسسات كمنها اٞتامعات للتكيف مع التغَتات ا٠تارجية ا١تتسارعة يف اجملاالت االقتصادية          
فالتكيف يسَت ابلتبعية؛ كابلتاِف تفويت الفرصة لئلمساؾ بزماـ  كالسياسية كالثقافية كاالجتماعية مقبوالن يف العصر اٟتاِف،

ا١تبادرة كفقد الفرصة يف إ٬تاد مقعد ٦تيز يف التنافسية العا١تية؛ لذا أتمل ا١تؤسسات كتعمل على التجديد كالتفكَت يف كسائل 
كابلتاِف كاف اإلبداع اإلدارم ىدفنا كأساليب جديدة تقودىا إل٬تاد طرؽ أكثر ٘تيزنا يف الوصوؿ للتميز كا١تنافسة اٞتادة، 

ككسيلة لتحقيق ذلك من خبلؿ التغيَت كالتجديد يف العمل كأساليبو كالتفكَت بطرؽ أكثر فاعلية يف أداء ا١تهاـ كالواجبات 
:التاِف النحو على اإلدارم ابإلبداع ا١تتعلقة اٞتوانب أبرز عرض كٯتكن كٖتقيق نتائج أكثر أتثَتنا على األداء .

 :   اإلداري االبداع تعريف: أوالً 
تباينت رؤل الباحثُت يف تعريف اإلبداع اإلدارم من حيث مكوانتو، كلكنها اتفقت ٚتيعها على أتثَتاتو يف تطوير         

( من حيث استخدامات ا١توظف لو أنو: "استخداـ ا١توظف ّّٖ، َِا١تؤسسات ك٧تاحها ك٘تيزىا، فعرفو القحطاين )
ة اإلبداعية يف استنباط أساليب إدارية جديدة توصلو إُف حلوؿ ابتكارية ١تشكلة إدارية تواجو مصلحة ١تهاراتو الشخصي

التنظيم، أك تصورات جديدة ١تعاٞتة تلك ا١تشكلة ابالعتماد على التحليل ا١تنطقي كاالختبار كالتجريب كالتقوًن"، كتناكلو 
Spritzer " أك جديدة، منتجات إ٬تاد يتضمن ألنو التغيَت ٨تو تجوم سلوؾ كىو ٥تتلف، أك جديد شيء إبداعأبنو 
 كتبٍت، توليد، عملية"، كأنو (ُْْٗ،َٓ")جديدة عملية أك جديدة، إجراءات أك جديدة، أفكار أك جديدة، خدمات
 طريقة بوصفو منظوره من (ْ،ُِٔ) البشابشةكعرفو  ،(ّْ،ُّٓ) ا١تنظمة داخل اٞتديدة ا١تمارسات أك األفكار، كتنفيذ

( من ّٗ،ِْٖ)  Goetsh & Davis  عرفو كما ،"األعماؿ إل٧تاز جديدة كأساليب طرؽ توليد: "أنو سلوبكأ
 كاٗتاذ ا١تشاكل ٟتل كتصورم كابتكارم، أصيل مدخل: "أنو منطلق التجديد كالتفرد يف حل ا١تشكبلت كاٗتاذ القرارات

 "القرار
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 اثنًيا: معوقات االبداع االداري:  
عوقات اليت ٖتد من ٖتقيق عمليات االبداع اإلدارم يف ا١تؤسسات بصفةو عامة كاٞتامعات بصفةو خاصة، تتعدد ا١ت        

كلقد ٠تص الباحث بعضنا من تلك ا١تعوقات اليت ٘تثل أكثر األسباب كاليت ترتبط ابٞتامعات يف ضوء رأيو ا١تبٍت على 
(، اليت ٯتكن إ٬تازىا ُّ،َُِ(،)ِٕ،ٕٔ() ِْ،ٖٔمثل: )اطبلعو كخرباتو يف اجملاؿ اإلدارم كبعض الدراسات يف اجملاؿ 

يف ) ضعف ٘تكُت ا١ترؤكسُت كمشاركتهم، كغياب الثقافة ا١تؤسسية الداعمة للعمل اإلبداعي كفكر إدارة اٞتودة، كقصور 
ليف تنفيذ أساليب التقوًن، كتعدد جنسيات العمالة، كضعف التخطيط السليم، كمقاكمة التغيَت كقلة اٟتوافز، كارتفاع تكا

األفكار اإلبداعية، كعدـ توافر مقاييس كاضحة لئلبداع، كالتمسك ابلقوانُت كاألنظمة، كضعف أداء القيادات كضعف 
أساليب ترشيحهم كاختيارىم، كضعف ميزانية البحث العلمي كرعاية ا١تبدعُت، كاألسلوب اإلدارم التقليدم.

 :  اثلثاً: أبعاد اإلبداع اإلداري
د بعض األبعاد الدالة على اىتماـ ا١تؤسسات بعملية اإلبداع ، كتتضح يف سلوؾ ا١توظفُت يف أثناء أتدية توج         

أعما٢تم كأساليب حلهم ١تشكبلت العمل كتطبيق إجراءاتو، فهناؾ قدرات إبداعية ٘تيز ا١توظف ا١تبدع ذا السلوؾ اإلدارم 
توافرىا  يلـز اإلبداعي، كىي ٘تثل استعدادات عقلية السلوؾ من أبنواع يقوموا حىت توافرىا لؤلشخاص يلـز ا١تتميز اليت
اإلبداعي، كما يربز  على التفكَت القادر ا١تبدع الشخص ٘تيز ، كاليت اإلبداعي السلوؾ من أبنواع يقوموا حىت لؤلشخاص

مستول اٞتامعة اإلبداع اإلدارم على مستول ا١توظف كعلى مستول فرؽ العمل أك اللجاف اليت يتم إنشائها أك على 
بشكل عاـ، كما يعنينا يف ىذه الدراسة األبعاد ا١ترتبطة ابلعاملُت، كتتمثل فيما يلي :

 ٤تددة، زمنية فًتة غضوف العاـ، يف ا١تتوسط تفوؽ األفكار، من كبَتة كمية إنتاج على الشخص قدرة : "تعٍتالطالقة -ُ
( ىي: طبلقة اللفظ، َِ،ٓٓللطبلقة )  أنواع كن ٖتديد ٜتسةكٯت (،ٕٓ، ُّاإلبداعية" ) القدرة بنك الطبلقة كيقاؿ أف

كالتداعي، كاألفكار ،كالتعبَت، كاألشكاؿ، كىي من العناصر اليت تلـز منسوي اٞتامعات سواء أعضاء  ىيئة التدريس يف 
ا١تستفيدين من  عمليات التدريس أـ البحث العلمي أـ التعامل مع اجملتمع الى، أـ الكادر اإلدارم يف تعامبلتو مع

 خدماتو.
: كتتحدد بقدرة الفرد على رؤية  كثَتو من ا١تشكبلت ذات التأثَت ا١تباشر كغَت ا١تباشر يف ٣تاؿالتحسس للمشكالت -2

 هبذه ا١توقف، كيرتبط أك البيئة يف ضعف عناصر أك حاجات أك مشكبلت بوجود كسرعة الوعي ا١تشكلة يف كقتو كاحد،
حو٢تا  من تساؤالت كإاثرة توظيفها أك إعادة الفرد، ٤تيط يف اَتة أك الشاذة أك العادية َتغ أشياء مبلحظة القدرة

(، كىي ما تلـز يف عمليات التطوير كإدارة األزمات كاألحداث ا١تفاجئة يف البيئة اٞتامعية مثل ا٩تفاض ا١تيزانية  ٓ،ُٕٓ)
ا١تخصصة أك منافسة اٞتامعات األىلية ...كغَتىا.

 إدراؾ على تساعد قضااي ا١توضوع ا١تؤلف من أجزاء معقدة كمتشابكة كغامضة جملموعة : ٖتليليل والربطالتحل – ّ
 بُت العبلقات إدراؾ على ٔتعٌت: القدرة جديد كترابط بناء يف كتشكيلها ، ا٠تدمة عناصر تكوين ا١تعقد، مث العنصر ذلك
(، كترتبط بعمليات التخطيط يف ايط اٞتامعي َُ،ّْة. )عبلقات جديد توليف أك استنتاج كتفسَتىا، مث كالسبب األثر

 سواء األكادٯتي للمناىج كا١تقررات أـ العمل اإلدارم.
كغَت كا١تفيدة النادرة اٞتديدة ابألفكار اإلتياف على ا١تقدرة : كتعٍت جدة األفكار كنوعيتها كقيمتها أم:االصالة -4

 استجاابت إنتاج على القدرة ، كما تعٍت " كغَت ا١تباشرة ا١تدل كبعيد ا١تألوؼ غَت إنتاج كىي أفكار سابقة، بتكرار ا١ترتبطة
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 زادت درجة الفكرة شيوع درجة قلت كلما أنو أم الفرد، إليها ينتمي اليت اٞتماعة داخل  التكرار قليلة أم أصيلة
 (.كترتبط بتحقيق التميز يف ايط اٞتامعي األكادٯتي كاإلدارم.ُْ،َُٗ ) أصالتها"

عن ٥تتلف بتصنيف أك ٥تتلفة بطرؽ كالتفكَت : كيقصد هبا النظر إُف ا١توضوع من عدة جوانب إلثرائو،ادلرونة -5
 نظر كجهة أك الشخص موقفنا هبا يغَت اليت السهولة درجة كىي العادم كالوصوؿ ألفكار متعددة كمتنوعة، التصنيف
كقد صنف  (،ُِ،ُُٖزكااي )  عدة من األشياء إُف لنظرا تعٍت أهنا ذاهتا، كما ْتد ألفكار التعصب كعدـ معينة،

ا١تركنة التلقائية كالتكيفية. كتعد ا١تركنة من أىم العناصر ا١ترتبطة ٔتجاالت العمل اٞتامعي ا١تتسم  إُف ا١تركنة (ُ،ِٓ)
.ابلتطوير ا١تستمر كالتغَت يف ا١تعرفة نتيجة االنفتاح ا١تعريف كالثورة التكنولوجية

 ٖتت ظركؼ كالعمل ٗتمينات كتقدًن النقد، أك للفشل نفسو تعريض يف الفرد شجاعة مدل : ىيطرةقبول ادلخا -ٔ
اٞتديدة، كالتخلي عن ا١تألوؼ  كاألساليب األفكار تبٍت يف زماـ ا١تبادرة أخذ تعٍت كما .ا٠تاصة أفكاره عن كالدفاع غامضة
 االستعداد كلديو هبا، يقـو اليت األعماؿ عن النإتة خاطرا١ت لتحمل قاببلن  الفرد يكوف فيو الذم نفسو الوقت يف الشائع،

(، كما تشمل مبادرة ا١توظف ك٥تاطرتو كتقبلو للغموض كْتثو عن الفرص ُٓ،ِٔٗذلك ) على ا١تًتتبة ١تواجهة ا١تسئوليات
(. ِّ،ّْكاٟتلوؿ ضمن ا١تشكبلت كبُت ا١تشكبلت ككسر القيود الذاتية ، كقدرتو على التفكَت خارج الصندكؽ ) 

 كتتعلق ٓتوض ٣تاالت جديدة يف التطوير يف ٣تاؿ العمل األكادٯتي أك اإلدارم.
: كيتضح من خبلؿ قدرة ا١توظف على ربط عدة موضوعات َف يكن بينها ترابط سابق لتحقيق التفكري االبتكاري -ٕ

 أىداؼ معينة. كيعمل علي ٖتقيق أىداؼ اٞتامعة دكف التخلي عن مستول جودهتا.
كتتمثل يف حب ا١توظف لبلطبلع على اٞتديد كالبحث كالدراسات، كاستخداـ ا١تعرفة يف جوانب  ستطالع:حب اال -ٖ

(، كىو ما يرتبط بعمليات ٕٔ،ِٗغَت مستخدمة يف أدائو لعملو أك يف بيئة العمل. كما تربز يف تنوع قراءاتو كاىتماماتو ) 
 َكعمليات التطوير كالتكيف مع التغيَتتطوير الذات ألعضاء ىيئة التدريس ككذلك الكادر اإلدارم 

كمن خبلؿ ٖتليل أبعاد اإلبداع اإلدارم السابقة، كقراءات الباحث يف ٣تاؿ اإلبداع اإلدارم ابٞتامعات ٯتكن    
استخبلص األبعاد التالية لئلبداع اإلدارم ١تنسوي اٞتامعات سواء الكادر األكادٯتي أـ اإلدارم:

 األصالة.-
 الطبلقة.-
 ة اإلدراكية.ا١تركن-
 اإلصرار على مواجهة التحدايت كٖتمل ا١تخاطر.-
 القدرة على التحليل كالًتكيب كالتقوًن .-
استخداـ ا١تنهجية العلمية للتفكَت كحل ا١تشكبلت .-
 تشجيع اإلبداع. -
 القدرة على االقناع. -
 القدرة على التعلم كحب االستطبلع. -
 القدرة على اٗتاذ القرار بفاعلية.-
 لرغبة يف التغيَت.ا-
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( 2030احملور الثالث: عالقة التمكني القيادي ابإلبداع اإلداري ابجلامعات يف ربقيق بعض متطلبات رؤية )
تؤدم اٞتامعات دكرنا مؤثرنا يف ٖتقيق عديدو من األدكار كا١تهاـ البلزمة لتحقيق أىداؼ الرؤية، فإضافة إُف اٞتانب

( كما يلـز اٞتامعات ّتانب ا١تؤسسات التعليمية من تقدٯتها ألدكارىا كٓتاصةو يف كظائفها ََِّالتعليمي كالًتبوم لرؤية )
ا من القيم كاألىداؼ اإلسًتاتيجية كالتفصيلية اليت  الرئيسة: التدريس، كخدمة اجملتمع، كالبحث العلمي، فإف ىناؾ عديدن

 ( كغاايهتا.ََِّٖتقق رؤية ا١تملكة )
( اآليت :ََِّألدكار التطبيقية كما كرد يف رؤية ا١تملكة )كمن أبرز تلك ااكر كا

  ٣تتمع حيوم، كمن أبرز ٝتاتو: –اور األكؿ
قيمو راسخة: قد كردت قيم الوسطية كالتسامح كاإلتقاف كاالنضباط كالعدالة كالشفافية يف الرؤية. -1
كا١تهارات كالسلوكيات اٟتميدة ليكونوابنيانو متُت: أشارت الرؤية إُف أ٫تية إكساب الطلبة كالعاملُت ا١تعارؼ  -2

ذكم شخصيات مستقلة تتصف بركح ا١تبادرة كا١تثابرة كالقيادة كالوعي الذايت.
  اقتصاده مزدىر، كمن أبرز ٝتاتو: :اور الثاين

كمن أبرز أىدافو: :فرصة مثمرة  -1
الًتكيز على أتىيلنتعلم لنعمل: إذ تؤكد الرؤية على مواصلة االستثمار يف التعليم كالتدريب، ك  1-1

القيادات كتدريبهم، كالًتكيز على االبتكار كالتقنيات ا١تتطورة كرايدة األعماؿ.
ننمي فرصنا: كتؤكد الرؤية على أ٫تية ٘تكُت ا١ترأة كتنمية مواىبها. 1-2

  كطن طموح: كمن أبرز متطلباتو: –اور الثالث
يم كاألىداؼ االسًتاتيجية اليت ٖتقق فاعليةحكومتو فاعلة: كأشارت الرؤية إُف أف ىناؾ عديدنا من الق -1

اٟتكومة، كمن أبزرىا:
تنتهج الشفافية: من خبلؿ ٤تاربة الفساد ا١تاِف، كتفعيل أفضل ا١تمارسات العا١تية لتحقيق أعلى 1-1

مستوايت الشفافية كاٟتوكمة، كتفعيل معايَت عا١تية من ااسبة كا١تساءلة.
على تدعيم مستول التواصل بُت األجهزة اٟتكومية كا١تواطنُت، نتعامل مع اٞتميع: كقد أكدت الرؤية 1-2

كمساعدة األجهزة على تلبية احتياجات األفراد، كتعزيز جودة ا٠تدمات ا١تقدمة.
ندعم ا١تركنة:  كقد التزمت اٟتكومة بتحقيق حوكمة فاعلة للعمل اٟتكومي، كمراجعة دقيقة للهياكل 1-3

كا١تسؤكليات كالصبلحيات كتطويرىا، كاستحداث كحدات كاإلجراءات اٟتكومي، كتوزيع ا١تهمات 
 ١تراقبة التنفيذ كمتابعة األداء كفق أفضل ا١تمارسات العا١تية .

تطوير اٟتكومة اإللكًتكنية: كذلك من خبلؿ التزاـ اٟتكومة بتحسُت ا٠تدمات اإللكًتكنية كتيسَت 1-4
لكًتكنية.اإلجراءات كتنويع قنوات التواصل كأدكاتو، كدعم التطبيقات اإل

 مواطنة مسؤكلة: كمن أبرز القيم كاألىداؼ االسًتاتيجية اققة للمواطنة ا١تسؤكلة ما يلي: - ِ
نتحمل ا١تسؤكلية يف حياتنا: من خبلؿ التأكيد على قياـ كل فرد يف أم مؤسسة أك يف حياتو ا٠تاصة  ُ-ِ

 مل مسؤكليتو.ابإلنضباط كاكتساب ا١تهارات العملية كاٟتياتية اليت تعينو على ٖت
نتحمل ا١تسؤكلية يف ٣تتمعنا: كستقـو ا١تنظمات كما أشارت الرؤية ابلتعاكف مع اٞتهات ا١تعنية بتطوير كل  ِ-ِ

األنظمة كاللوائح البلزمة لتمكُت تلك األبعاد كاستقطاب الكفاءات يف ٥تتلف ا١تستوايت.
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يم كعديدو من اإلجراءات كااللتزامات تشَت بصورة إف تلك ااكر ٔتا تضمنتو من أىداؼ كمنظومة من الق 
دقيقة إُف عمليات التمكُت كأ٫تيتو يف الدكلة بشكلو عاـ من خبلؿ دعمها للمنظمات كا١تؤسسات ابلدكلة بشكلو 
عاـ كاٞتامعات بشكلو خاص ابالستقبللية كالصبلحيات البلزمة، كهتيئة القيادات اإلدارية كاألكادٯتية، كفتح قنوات 

صاؿ كالتواصل الفعاؿ بُت جهات اٗتاذ القرار كمؤسسات الدكلة، كمزيدنا من عمليات التحفيز كا١تساءلة، االت
كالًتكيز على التنمية ا١تهنية، كالتأكيد على العمل التعاكين كفرؽ العمل يف ٖتقيق النجاحات، كتلك ىي أبرز أبعاد 

بدعم من الدكلة عرب إطبلؽ مبادرات برامج التحوؿ الوطن التمكُت القيادم اقق ١تزيدا من ا١تمارسات اإلبداعية ك 
(  كسلسلة من الربامج كإعادة ىيكلة اٟتكومة، كبرانمج إدارة ا١تشركعات، كالتوازف ا١تاِف، كمرجعة ََِِ)

األنظمة، كقياس األداء، كتعزيز حوكمة العمل اٟتكومي كالشركات االسًتاتيجية... كغَتىا من الربامج الداعمة 
(، اليت تتطلب ٖتويل تلك ََِّيزية ١تمارسات أكثر إبداعنا يؤمل منها الوصوؿ لتحقيق رؤية ا١تملكة )كالتحف

ا١تمارسات القيادية ا١تمكنة للعاملُت األكادٯتيُت كاإلداريُت داخل اٞتامعات ابعتبارىا أبرز متطلبات اإلبداع 
اإلدارم ١تنسوبيها.

الدراسة ادليدانية
 ور كفق ا٠تطوات التالية:سوؼ يتم تناكؿ ىذا ا

هتدؼ الدراسة إُف اإلجابة عن التساؤالت التالية:أواًل: أىداف الدراسة ادليدانية: 
 ما مستول أبعاد التمكُت القيادم ّتامعة بيشة من كجهة نظر أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية ؟-
 ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية؟ ما مستول أبعاد اإلبداع اإلدارم ّتامعة بيشة من كجهة نظر أعضاء-
ىل ىناؾ أتثَت ذك داللة إحصائية ألبعاد التمكُت القيادم يف اإلبداع اإلدارم ألعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية -

 ّتامعة بيشة؟ 
ىل توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطات استجاابت عينة البحث حوؿ مستول التمكُت القيادم تعزل -

)النوع، كالوظيفة، كعدد سنوات ا٠تدمة(؟للمتغَتات 
ىل توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطات استجاابت عينة البحث حوؿ مستول اإلبداع اإلدارم تعزل للمتغَتات -

 )النوع، كالوظيفة ، كعدد سنوات ا٠تدمة (؟
اإلبداع االدارم، يف ضوء ما خلص إليو مت تصميم استبانة لقياس مستول التمكُت القيادم ك اثنًيا: أداة الدراسة ادليدانية: 

 الباحث من مؤشرات من خبلؿ االطبلع على الدراسات كا١تقاييس كاألدبيات يف ٣تاؿ الدراسة.
مت تقدًن االستبانة للمحكمُت مسبوقة ٔتقدمة تضمنت ا٢تدؼ منها كعينة الدراسة، كا١تصادر  اثلثًا: ربكيم أداة الدراسة:

ا. كطلب منهم ٖتكيمها، مث قاـ الباحث بتعديلها يف ضوء آراء اكمُت حيث كصلت اليت اشتقت يف ضوئها مفرداهت
%(. كما أبدل البعض مبلحظات ْتذؼ أك إضافة بعض ا١تفردات، ََُنسبة اتفاؽ اكمُت على صبلحية االستبانة )

( مفردة ّٓين: يتضمن اور األكؿ )مفردة(، ميقىسَّمة إُف ٤تور  ُٖكاتيًفقى على مفردات أخرل لتصبح يف صورهتا النهائية )
ا كما يتضح يف جداكؿ ْٔمقسمة إُف ٙتانية أبعاد، فيما ضم اور الثاين فشمل ) ( مفردة مقسمة إُف إحدل عشر بعدن

 التحليل.

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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 Likert" ليكرت"  كفقان لسلم : قاـ الباحث بتحديد بدائل استجابة أفراد العينةاثلثًا: طريقة استجابة أفراد العينة
ا (. –منخفضة  -متوسطة -عالية –لبلستجاابت لدرجات ا١تمارسات :)عالية جدناا٠تماسي كفقنا   منخفضة جدن

مت حساب الثبات عن طريقة "ألفا كركنباخ" لتحديد قيمة االتساؽ الداخلي كأعطت معامل  سادًسا: تقنني أداة الدراسة:
وع الكلي للمحور الثاين، ككذلك قيم مرتفعة ٞتميع ( للمجمّٕٗ.َ( للمجموع الكلي للمحور األكؿ، )َ‚ٕٓٗألفا )

 ( كىي قيمة مقبولة للثقة يف ثباهتا.ُأبعاد اورين كما توضحهم جدكؿ )
حملوري االستبانة ومعامل ارتباط بريسون ألبعاد زلوري االستبانة: كرونباخ ألفا ثبات معامالت (1جدول )

معامل االرتباط الثبات عدد العبارات األبعادـ
احملور االول: التمكني القيادي

**ٕٖٔ.َٕٖٔ.َْتوفَت االستقبللية.ُ
**ٕٖٔ.َُٕٖ.َْا١تشاركة الفاعلة.ِ
**ِٔٗ.ََّٗ.َٓقيم القيادة.ّ
**ّٕٗ.َُٕٓ.َْالتحفيز كا١تساءلة.ْ
**َٖٗ.َِٓٗ.َْالتنمية ا١تهنية.ٓ
**ِّٗ.َُِٗ.َٓالبيئة الداعمة.ٔ
**ٖٔٗ.َُٓٗ.َْالتعاكين كفرؽ العمل. العملٕ
**ٕٖٗ.َٖٖٗ.َٓاالتصاؿ الفعاؿ.ٖ

**ٖٕٗ.َٕٓٗ.َّٓكلي
احملور الثاين: االبداع اإلداري

**ّْٔ.َّٔٔ.َْاألصالة.ُ
**َٕٕ.ََٖٗ.َٓالطبلقة.ِ
**ٕٕٓ.ََٖٗ.َْا١تركنة اإلدراكية.ّ
**ٕٔٔ.َُٕٓ.َْل ا١تخاطر.اإلصرار على مواجهة التحدايت كٖتمْ
**ُٖٔ.َُٕٔ.َْالقدرة على التحليل كالًتكيب كالتقوًن. ٓ
*ُُّ.َٕٖٔ.َْاستخداـ ا١تنهجية العلمية للتفكَت كحل ا١تشكبلت. ٔ
*ُْٔ.َّْٖ.َٓتشجيع اإلبداع. ٕ
**ْٕٕ.َٖٔٗ.َْالقدرة على اإلقناع. :ٖ
**ُِٖ.ََٗٗ.َْطبلع. القدرة على التعلم كحب االستٗ

**ٖٖٓ.َّٕٕ.ْالقدرة على اٗتاذ القرار بفاعلية.َُ
**ُٕٕ.َِٗٔ.َْالرغبة يف التغيَت.ُُ

**ٖٔٗ.َّٕٗ.َْٔكلي
 َٓ.َ)*( داؿ عند مستول    

ي ١تعامل الثبات، مت حساب الصدؽ من خبلؿ صدؽ اكمُت كالصدؽ الذايت الذم يعرب عنو ابٞتذر الًتبيع         
( كىي تعد قيمة عالية جدنا ١تعامل ٖٔٗ.َ(، كاور الثاين)َ‚ٕٖٗكقد كجد أف معامل الصدؽ الذايت للمحور األكؿ )

كل بعد  درجة بُت العبلقة لقياس بَتسوف ارتباط حساب معامبلت طريق عن الداخلي االٌتساؽ الصدؽ، كحساب صدؽ
 (.ُيوضحها جدكؿ ) يو كماللمحور الذم تنتمى إل الكلية كالدرجة

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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كمتوسط الدرجة الكلية  بعد االرتباط بُت متوسط درجات كل معامبلت قيم ( ارتفاعُ) كما يوضح اٞتدكؿ   
 بدرجة تتمتع ٣تاالت االستبانة ٚتيع أف ( ٦تا يؤكدَٓ.َداللة ) مستول عند إحصائينا دالة للمحور الذم تنتمي إليو كىي

 .أجلو من أعدت ما لقياس تماد عليهااالع جيدة، كٯتكن صدؽ
يتكوف ٣تتمع الدراسة من منسوي جامعة بيشة )ىيئة أكادٯتية، ىيئة إدارية( كالبالغ عددىا سابعًا: رلتمع الدراسة والعينة: 

( عضو أكادٯتي، كقد مت ٖتديد حجم العينة كفقنا ١تعادلة رابطة ُُٖٗ( عضو إدارم، )َِّ(، كىي تشمل  )ََُٓ)
حجم العينة، n[حيث  n=X2NP(1-P)/d2(N-1)+x2P(1-P س األمريكية لتحديد حجم العينة ]علم النف

N ،حجم ٣تتمع البحثP نسبة اجملتمع اليت اقًتح"Kergcie"  َأف تكوف.ٓ،d  نسبة ا٠تطأ الذم ٯتكن التجاكز عنو
بفًتة ثقة  ٓٗ.َقة عند مستول ث ُْٖ.ّقيمة مربع كام سيكوير بدرجة حرية كاحدة= x2، َٓ.َكأكرب قيمة لو 

( فردنا كٖتسبنا ألف يكوف عدد االستباانت  َِِ( فوجد أنو يقارب )ِْ،َٕٔ%)ٓ% كهبامش خطأ اليتجاكز ٓٗ
( ِِٖ( استبانة على العينة، كقد مت استعادة )ََّالقابلة للتحليل اليقل عن ىذا اٟتجم ادد قاـ الباحث بتوزيع )

( توزيع أفراد العينة بشكلو مفصل.ِعدد ا١تطلوب ٟتجم العينة. كيوضح اٞتدكؿ )استبانة صاٟتة للتحليل كىو أكرب من ال
( يوضح توزيع أفراد العينة تبًعا دلتغريات )النوع، والوظيفة، وعدد سنوات اخلدمة(2جدول )

النسبة العدد ادلتغريات

النوع
ّ.ُُُٕٓذكر
ٕ.ُُُْٖأنثى

%ََُِِٖامجايل

الوظيفة
ٖ.َُٓٔٓأكادديي
ِ.ّْٖٕإداري
%ََُِِٖإمجايل

عدد سنوات اخلدمة

ِ.ِِٕٔمخس سنوات فاقل
ٖ.10ِٖٔٗ-6من

11-15ُِْٗ.ٓ
16-20ُِٗ.ِ
ّ.ُِِٖفأكثر21

%ََُِِٖإمجايل

(.ىػُّْٖ-ُّْٕلعاـ ) : مت تطبيق االستبانة إلكًتكنينا يف أثناء الفصل الدراسي اٞتامعي األكؿتطبيق االستبانةاثمًنا: 
، SPSSمت عبلج البياانت بواسطة برانمج حزمة الربامج اإلحصائية للعلـو االجتماعية  اتسًعا: ادلعاجلة اإلحصائية:

لطبيعة متغَتات الدراسة، كاستخدمت كاعتمدت الدراسة على األساليب اإلحصائية تبعنا لطبيعة تساؤالت الدراسة، كتبعنا 
كطريقة ا١تدل لتحديد  (،Sample-T-Test One -)ب ا١تتوسط، اال٨تراؼ ا١تعيارم، اختبار األساليب التالية)حسا

كٖتليل التباين  (Independent-samples T-testكٖتليل اال٨تدار ا١تتعدد، ك اختبار درجة موافقة أفراد العينة، 
 .One – way))األحادم 

ائج ا١تعاٞتات اإلحصائية كٖتليلها، كتصنيفها تبعنا للتساؤالت كما قاـ الباحث بتفريغ نتعاشرًا: نتائج الدراسة وتفسريىا: 
يلي:

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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 التساؤل األول:
قاـ الباحث ابإلجابة عن  ما مستوى التمكني القيادي جبامعة بيشة من وجهة نظر أعضاء اذليئتني األكادديية واإلدارية؟

 ىذا التساؤؿ من خبلؿ كضع الفرض البحثي التاِف:
(، كبذلك تكوف الفركض اإلحصائية  ٣ّتتمع الدراسة يساكم بشكل ذم داللة إحصائية القيمة )متوسط درجات أفراد 

       كالتاِف: 
 H0: (μ  ( = 3              H1: (μ) ≠ 3 

الختبار مدل صحة تلك الفركض، كالذم يوضح نتائجو ( Sample-T-Test One -)كقد مت استخداـ اختبار   
(: ّاٞتدكؿ )

( يوضح مستوى التمكني القيادي ألعضاء اذليئتني األكادديية واإلدارية جبامعة بيشة :3جدول )

مستول الداللة اإلحصائية  ( أم أقل منََُ.َ( أف القيمة االحتمالية لبلختبار تساكم )ّيتضح من اٞتدكؿ ) 
α)  =َ.َٓدرجات أفراد الفرض الصفرم كقبوؿ الفرض البديل أم أف قيمة متوسط ٦تا يعٍت رفض  ( ادد مسبقنا؛

( على مستول اور األكؿ لبلستبانة بشكلو عاـ، ككذلك على ّاجملتمع ال يساكم بشكلو ذم داللة إحصائية القيمة )
لى اور األكؿ بوجو عاـ أف متوسط درجات أفراد اجملتمع عمستول األبعاد التالية )الثالث، كالرابع، كالسابع، كالثامن(، ك 

( أم أف مستول التمكُت القيادم لدل أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية ِٖ.َ( اب٨تراؼ معيارم قيمتو )ُٖ.ّ)
ّتامعة بيشة بدرجة )متوسط( كىي نتيحة طبيعية يف ظل النقص إبعداد القيادات األكادٯتية كاإلدارية ٟتداثة نشأة اٞتامعة، 

( اليت أشارت الفتقاد الدكؿ العربية ١تقومات التمكُت اإلدارم يف ا١تؤسسات ِٖجة مع دراسة الكبيسي)كتتفق ىذه النتي
 اٟتكومية. 
أما على مستول األبعاد فقد كاف مستول التمكُت القيادم )مرتفع( ابلنسبة لبعد العمل التعاكين كفرؽ العمل الذم         

الذم يعود لقلة ا١توظفُت كمعرفتهم ببعض اليت توفر قدرنا مناسبنا من التعاكف،  ( ُٕ.ّاحتل ا١ترتبة األكُف ٔتتوسط قيمتو )
( أما بقية األبعاد فكانت بدرجة )متوسط (كتراكحت بُت بعد ُٓ.ّكبعد التحفيز كا١تساءلة يف ا١ترتبة الثانية ٔتتوسط قدره )

أبعاد التمكنيـ

سط
دلتو

ا

ري
دلعيا

ف ا
ضلرا

اال

وى
دلست

ا

بعد
ة ال

مرتب

Tنتائح اختبار 

القيمة االحتمالية (Tقيمة )

ُُ.َٔٓ.ُٓمتوسطٖٗ.ََُ.ّتوفَت االستقبلليةُ
ِٓ.َْٔ.َٕمتوسطٔٗ.ََْ.ّفاعلةا١تشاركة الِ
*َََ.َِٔ.ْْمتوسطٓٗ.َِٔ.ّقيم القيادةّ
*َََ.ََٖ.ِٗمرتفعٖٖ.َُٓ.ّالتحفيز كا١تساءلةْ
ّٓ.َْٗ.َٖمتوسطَِ.ُٕٗ.ِالتنمية ا١تهنيةٓ
ُٔ.َِْ.ُٔمتوسطٓٗ.ََٖ.ّالبيئة الداعمةٔ
*َََ.َِّ.ُُِمرتفعٖٖ.َُٕ.ّالعمل التعاكين كفرؽ العملٕ
*َََ.ََٔ.ّْمتوسطٖٖ.َِٕ.ّاالتصاؿ الفعاؿٖ

*ََُ.َّٔ.ّ -- متوسط ِٖ.َُٖ.ّالكلي

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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(  كىي ٕٗ.ِاألبعاد ٖتققنا ٔتتوسط قدره ) (، كبعد التنمية ا١تهنية بوصفها أقل ِٕ.ّاالتصاؿ الفعاؿ ٔتتوسط قدره )
نتيجة منطقية ٟتداثة اٞتامعة كعدـ استكماؿ الوحدات ا١تسؤكلة عن التنمية ا١تهنية ابٞتامعة، كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

( اليت خلصت لضعف برامج التنمية ا١تهنية ّتامعة بيشة.ِْعيد )
 من حيث عباراتو على النحو التاِف:كفيما يلي عرض لتفاصيل نتائج كل بعد علي حدة 

( يوضح مستوى مفردات أبعاد التمكني القيادي ألعضاء اذليئتني األكادديية واإلدارية جبامعة بيشة.4جدول )

االضلراف  ادلتوسط ادلفردات م
مرتبة البعد ادلستوى ادلعياري

Tاختبار 
قيمة
T))

القيمة 
االحتمالية

*ََٕ.َٕ.ِْمتوسطَّ.ُُٖ.ّللمرؤكسُت  كفق أسس موضوعية. ييفوض الرؤساء السلطاتُ
*ََ.َٕ.ّّمتوسطٕٗ.َِْ.ّييوفر الرؤساء متطلبات تفعيل الصبلحيات يف بيئة العمل .ِ
*ََ.َٖ.ُْمتوسطَٗ.ُّْ.ّييفوض الرؤساء ا١ترؤكسُت بسلطات كافية إل٧تاز مهامهم.ّ
 على اٗتاذ القرارات الصحيحة ييقيم الرؤساء قدرة ا١ترؤكسُتْ

 يف ضوء للصبلحيات ا١تمنوحة ٢تم.
*ََ.َِْمتوسطُُ.َُّ.ّ

ُُ.َٔٓ.ُٓمتوسطٖٗ.ََُ.ّالبعد األول: توفري االستقاللية
ّٕ.َُٗ.َّمتوسطَٗ.َُٕ.ّييشرؾ الرؤساء ا١ترؤكسُت يف كضع خطط اإلدارةٓ
صناعة القرارات اليت  ييتيح الرؤساء مشاركة ا١ترؤكسُت يفٔ

 َتتعلق بعملهم
*َِ.َِ.ِِمتوسطُْ.ُُٕ.ّ

*ََٔ.َٖ.ُِمتوسطَّ.ُُٗ.ّييفعل الرؤساء مقًتحات ا١ترؤكسُت يف تطوير العمل.ٕ
*ََُ.َْ.ّ-ْمتوسطُٓ.ُْٕ.ِيتيح الرؤساء للمرؤكسُت ا١تشاركة يف تقييم أدائهم .ٖ

ِٓ.َْٔ.َٖمتوسطٔٗ.ََْ.ّةالبعد الثاين: ادلشاركة الفاعل
*ََ.َُ.ِٓمتوسطَٗ.ُّٕ.ّيزرع الرؤساء الثقة يف ا١ترؤكسُت .ٗ
*ََ.َّ.ُٓمتوسطَٖ.ُّٖ.ّييوفر الرؤساء للمرؤكسُت فرص لتحمل ا١تسؤكلية .َُ
ِ.َِ.ُٓمتوسطَٗ.َُٗ.ّيتبع الرؤساء مبدأ الشفافية يف إجراءات العمل ا١تختلفة .ُُ
*َّ.َِ.ِْمتوسطَٓ.ُُٓ.ّيعدؿ الرؤساء بُت ا١ترؤكسُت يف إجراءات ا١تفاضلة ا١تختلفةُِ
*ََ.َّٓمتوسطَٔ.ُّٔ.ّيستخدـ الرؤساء لغة اٟتوار عند توجيو التعليمات للمرؤكسُتُّ

*0.000 4.26 4 متوسط 0.95 3.26 البعد الثالث: قيم القيادة
*َِ.َِ.ِ-ْمتوسطُٗ.ُِٖ.ِكسُت عند ٘تيز أدائهم.يكاف  الرؤساء ا١ترؤ ُْ
اسب الرؤساء ا١ترؤكسُت عند تقصَتىم يف العمل .ُٓ *ََ.َٕ.َُُمرتفعَّ.ُّٕ.ّ٭تي
*ََ.َِ.ِْمتوسطٖٗ.َِٕ.ّييعاًف الرؤساء التحدايت كا١تعوقات اليت تعًتض أداء العمل. ُٔ
صص الرؤساء االمكاانت  ١تناقُٕ ّ.َُ-ّمتوسطَْ.ُٖٔ.ِشة أفكار ا١ترؤكسُت.ٮتي

*0.000 9.08 2 مرتفع 0.88 3.51 البعد الرابع: التحفيز وادلساءلة
*َْ.َِ-ّمتوسطَّ.ُّٗ.َِييوفر الرؤساء خطة كاضحة لتطوير أداء ا١ترؤكسُتُٖ
دد الرؤساء االحتياجات التدريبية للمرؤكسُت كفق أسس موضوعيةُٗ ُٗ.َّ.ُ-ْمتوسطُُٗ.ِ٭تي
ْٓ.َٔ.َ-ِمتوسطَٖ.ُٔٗ.َِييتيح الرؤساء فرصة النمو ا١تهٍت للمرؤكسُت بصورة كافيةَِ
*َِ.َّ.ُِمتوسطُْ.ُُٖ.ّييتابع الرؤساء فاعلية الربامج على أداء ا١ترؤكسُت يف العمل ُِ

70.940.35متوسط2.971.02البعد اخلامس: التنمية ادلهنية
*َّ.َُ.ِِمتوسطُِ.ُُٔ.ّييوفر الرؤساء مناخ تنظيمي داعم يف بيئة العمل.ِِ
ُٖ.َّ.ُّمتوسطٗٗ.ََٗ.ّييؤمن الرؤساء متطلبات ا١توظف يف بيئة العمل .ِّ
*َُ.َٓ.ُِمتوسطَُ.ُُٖ.ّ٭ترص الرؤساء على تنمية الوالء الوظيفي للموظف  .ِْ

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د. ظعذ الشمثي            م )أنمىرج م ترح(       9141دوس الحمن   ال ياد  ف  ثح يق إلابذاع إلاداس  لذي الهيئح   ألاماد مية وإلاداسية بجامعة بيشة ف  ضىء سؤية اململنة 
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ادلتوسط ادلفردات م
االضلراف 
مرتبة البعد ادلستوى ادلعياري

Tاختبار 
قيمة
T))

القيمة 
االحتمالية

قق الرؤساء الر ِٓ ّٓ.َٔ.َْمتوسطَٕ.َُْ.ّضا الوظيفي لدل ا١ترؤكسُت.٭تي
ُٕ.َْ.َ-ٓمتوسطَٕ.ُٕٗ.ِٮتفف الرؤساء من ضغوط العمل على ا١ترؤكسُت.ِٔ

61.420.16متوسط3.080.95البعد السادس: البيئة الداعمة
*ََ.َٔ.ُُُمرتفعٗٗ.َٕٔ.ّيدعم الرؤساء العمل التعاكين بُت األفراد يف اٞتامعة ِٕ
يشرؾ الرؤساء ا١ترؤكسُت بفرؽ العمل ا١تتنوعة كفقان ِٖ

 لقدراهتم.
*ََ.َٓ.َُّمرتفعَّ.ُِٕ.ّ

*ََ.َٓ.ُُِمرتفعٕٗ.َْٕ.ّ٭تدد الرؤساء مهاـ كمسئوليات كل فرد يف فريق العمل.ِٗ
*ََ.َْٖمرتفعَٔ.ُّٔ.ّيشكل الرؤساء فرؽ العمل بصورة تكاملية .َّ

*0.000 12.23 1 مرتفع 0.88 3.71 البعد السابع: العمل التعاوين وفرق العمل
ٖٓ.َٗ.ُْمتوسطَْ.ُُّ.ّيشارؾ الرؤساء ا١ترؤكسُت يف ا١تعلومات ا١تهمة.ُّ
ٕٓ.َٗ.ُٓمتوسطٕٗ.َُِ.ّيطور الرؤساء إمكاانت الرقابة الذاتية للمرؤكسُت .ِّ
*ََ.َّْمتوسطَٕ.ُِٖ.ّأم مظهر للصراع يف بيئة العمل ٭توؿ الرؤساء دكف ظهور ّّ
*ََ.َٓ.ُٔمرتفعَٔ.ُْٔ.ّمات كاإلجراءات للمرؤكسُت بوضوح ييقدـ الرؤساء التعليّْ
ييتيح الرؤساء التواصل معها من خبلؿ عدة قنوات ّٓ

 بسهولة.
*ََ.َٓ.ِٓمتوسطٗٗ.َّٓ.ّ

*0.000 4.60 3 متوسط 0.88 3.27 البعد الثامن: االتصال الفعال
التساؤل الثاين:

قاـ الباحث ابإلجابة عن ىذا التساؤؿ ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى اذليئتني األكادديية واإلدارية جبامعة بيشة؟  
 من خبلؿ اختبار صحة الفرض البحثي التاِف:

(، كبذلك تكوف الفركض اإلحصائية  ّالقيمة ) متوسط درجات أفراد ٣تتمع الدراسة يساكم بشكل ذم داللة إحصائية
       كالتاِف: 

 H0: (μ  ( = 3      ،           H1: (μ) ≠ 3 
(: ٓالختبار مدل صحة تلك الفركض كما ييوضح نتائجو اٞتدكؿ ) (One-T-Test)كقد مت استخداـ اختبار 

عضاء اذليئتني األكادديية واإلدارية( يوضح مستوى أبعاد اإلبداع اإلداري جبامعة بيشة أل 5جدول )
م

أبعاد التمكني

سط
دلتو

ا

ف 
ضلرا

اال
ري

دلعيا
ا

وى
دلست

ا

رتبة
م

بعد
Tنتائح اختبار ال

القيمة االحتمالية (Tقيمة )
ِٓ.َْٔ.َٗمتوسطٔٗ.ََْ.ّاألصالة.ُ
*ََ.َٖٗ.ٓٔمتوسطٖٔ.َِٕ.ّالطبلقة.ِ
*ََ.ََٕ.ّٕمتوسطٖٗ.َِٓ.ّا١تركنة اإلدراكية.ّ
اإلصرار على مواجهة التحدايت ْ

 كٖتمل ا١تخاطر.
ُمرتفعٖٔ.ََّ.ْ

ِِ.ٖٓ َ.ََ*

القدرة على التحليل كالًتكيب ٓ
 كالتقوًن 

*ََ.َّٕ.ِِٔمرتفعْٗ.َٕٖ.ّ
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 مستول الداللة اإلحصائية ( أم أقل منَََ.َ( أف القيمة االحتمالية لبلختبار تساكم )ٓيتبُت من اٞتدكؿ ) 
اجملتمع ال يساكم درجات أفراد ٦تا يعٍت رفض الفرض الصفرم كقبوؿ الفرض البديل أم أف قيمة متوسط  ادد مسبقنا؛

( على مستول اور الثاين لبلستبانة بشكلو عاـ، ككذلك على مستول ٚتيع أبعادىا ّبشكلو ذم داللة إحصائية القيمة )
أف متوسط درجات أفراد اجملتمع على اور الثاين بوجو عدا األبعاد التالية: )األكؿ، كالثامن، كالعاشر، كاٟتادم عشر(، ك 

( أم أف درجة مستول اإلبداع اإلدارم لدل أعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية ُٕ.َؼ معيارم قيمتو )( اب٨تراّّ.ّعاـ )
 كاإلدارية ّتامعة بيشة )متوسط(. 

أما على مستول األبعاد فقد كاف مستول اإلبداع اإلدارم )مرتفعنا( ابلنسبة لبعد اإلصرار على مواجهة  
(، كقد يعود ارتفاع البعد لقلة ا١تواقف الصعبة ُٕ.١ْترتبة األكُف ٔتتوسط قيمتو )التحدايت كٖتمل ا١تخاطر الذم احتل ا

كالتحدايت اليت مر هبا ا١توظفوف نتيجة حداثة اٞتامعة، يليو بعد القدرة على التحليل كالًتكيب كالتقوًن يف ا١ترتبة الثانية 
( فيما تدرجت ِْ.ّرتبة الثالثة ٔتتوسط قيمتو )(، كبعد القدرة على التعلم كحب االستطبلع يف ا١تٕٖ.ّٔتتوسط قدره )

(.ٓٗ.ِبقية األبعاد يف مدل التحقق ) ا١تتوسط( كحل بعد الرغبة يف التغيَت أقلها ٖتققنا ٔتتوسط )
 (:ٔكفيما يلي عرض لتفاصيل نتائج كل بعد علي حدة من حيث عباراتو كما يتضح يف جدكؿ ) 

ع االداري ألعضاء اذليئتني األكادديية واإلدارية  جبامعة بيشة( يوضح مستوى مفردات أبعاداالبدا 6جدول )

ا١تتوسطا١تفرداتـ 
اال٨تراؼ 
ا١تعيارم

ا١تستول
مرتبة 
البعد

Tاختبار 
قيمة
T))

القيمة 
االحتمالية

ّٕ.َٗ.َّمتوسطَٗ.َُٕ.ّاستطيع حل ا١تشكبلت اليت تواجهٍت يف العمل ْتلوؿ غَت تقليديةُ
*َِ.َِ.ِِمتوسطُْ.ُُٕ.ّخدـ سلطات غَت رٝتية ألداء ا١تهاـ بصورة جيدة استِ
*ََٔ.َٕ.ُِمتوسطَّ.ُُٗ.ّأابدر بتقدًن أفكار جديدة  متعددة يف ٣تاؿ العملّ
*ََُ.َْ.ّ- ْ مرتفع ُٓ.ُْٕ.ِتؤدم أفكارم اٞتديدة لتطور العمل كتيسَتهْ

ِٓ.َْٔ.َٗمتوسطٔٗ.ََْ.ّالبعد األول: االصالة
ُّ.َُٓمتوسطِٗ.ََٔ.ّاستطيع العرض كالتقدًن أماـ اآلخرين ٔتهارة لفظية عالية ا١تستولٓ
َٔ.َٗ.ُْمتوسطْٖ.َُُ.ّأقدـ عددا من األفكار عن ا١توضوع الذم تتم مناقشتؤ
*َََ.َْ.ِْمتوسطَٕ.ُِّ.ّأكوف تصورا متكامبل عن ا١توضوعات اليت اانقشهإ
*ََّ.َّّمتوسطَٓ.ُُِ.ّاستجيب لبلستفسارات بردكد حاضرةٖ

استخداـ ا١تنهجية العلمية للتفكَت ٔ
 كحل ا١تشكبلت .

ٓمتوسطَٖ.ََّ.ّ
ٓ.ٕٔ َ.ََ*

*ََ.َِٓ.ْٓمتوسطْٗ.َّّ.ّيع اإلبداع. تشجٕ
ُٗ.َّّ.ُٖمتوسطٖٗ.ََٗ.ّالقدرة على االقناع .ٖ
القدرة على التعلم كحب ٗ

 االستطبلع. 
ّمرتفعّٗ.َِْ.ّ

ٔ.ْٖ َ.ََ*

ٗٓ.َْٓ.ََُمتوسطٖٗ.ََّ.ّالقدرة على اٗتاذ القرار بفاعلية.َُ
ّْ.َٕٗ.َ- ُُ متوسط ٕٗ.َٓٗ.ِالرغبة يف التغيَت.ُُ

*ََ.ََْ.ٕ -- متوسط ُٕ.َّّ.ّالكلي
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ا١تتوسطا١تفرداتـ 
اال٨تراؼ 
ا١تستول ا١تعيارم

مرتبة 
البعد

Tاختبار 
قيمة
T))

القيمة 
االحتمالية

*ََ.َّ.ُُّمرتفعْٕ.َٓٔ.ّأقدـ أفكار سريعة مبدعة ١توضوعات عاجلةٗ
*ََ.َٖٗ.ٓٔمتوسطٖٔ.َِٕ.ّالبعد الثاين: الطبلقة

ّٕ.َٗ.َْمتوسطَٗ.َُٔ.ّاستطيع العمل بكفاءة مع تغَت الرؤساء .َُ
*َِ.َِ.ِِمتوسطُْ.ُُٕ.ّاتكيف سريعاي مع التغَتات اليت تطرأ علي بيئة العملُُ
*ََ.َْ.ُٖمرتفعَٕ.َُٔ.ّاتعامل مع األزمات كضغوط العمل بصورة جيدة ُِ
َٖ.َٕ.ُّمتوسطّْ.ُُٓ.ّاقًتح حلوالن متنوعة لكل مشكلة . ُّ

*ََ.ََٕ.ّٕمتوسطٖٗ.َِٓ.ّةالبعد الثالث: ا١تركنة االدراكي
*ََ.َٔ.َُِمرتفعٕٗ.ََٕ.ْاشجع زمبلئي على االبداع رغم ا١تخاطر اليت قد تعًتض العمل ُْ
*ََ.َُ.ُْٔمرتفعٖٔ.َٕٗ.ّأٖتمل مسؤكلية اإلخفاؽ عن فريقي ُٓ
*ََ.َِ.ُّٕمرتفعٖٗ.ََِ.ْاحب العمل مع فريق تسوده ركح اجملازفةُٔ
*ََ.َُ.ُِٗمرتفعّٖ.ََٓ.ْاستغل الفرص ا١تتاحة عند مواجهة ا١تخاطرُٕ

*ََ.َٖٓ.ُِِمرتفعٖٔ.ََّ.ْالبعد الرابع: االصرار على مواجهة التحدايت كٖتمل  ا١تخاطر
*ََ.َٔ.ُّٕمرتفعُٖ.َْٗ.ّأستطيع ٖتليل أم قضية إُف عناصرىا األكلية ُٖ
*ََ.َّ.ِِٓمرتفعِٕ.ََِ.ْٔتا يتطلبو ا١توقف اتعامل مع األشخاصُٗ
*ََ.َْ.ُّٔمرتفعّٓ.َِٗ.ْأربط بُت األفكار إلنتاج فكرة جديدة .َِ
ّٕ.َٗ.َْمتوسطَٗ.َُٕ.ّاطور مهارايت بناء على نتائج التقييم ُِ

*ََ.َّٕ.ِِٔمرتفعْٗ.َٕٖ.ّالبعد ا٠تامس: التحليل كالًتكيب كالتقوًن
*َِ.َِ.ِّمتوسطُْ.ُُٕ.ّأنفذ برامج كقائية  للحد دكف كقوع ا١تشكبلت يف ٣تاؿ عملي.ِِ
*ََٔ.َٖ.ِِمتوسطَْ.ُُٗ.ّأستشعر حدكث ا١تشكبلت يف بيئة العمل قبل كقوعها ِّ
*ََُ.َْ.ّ- ْ متوسط ُٓ.ُْٕ.ِأحلل أسباب ا١تشكلة بدقة ِْ
*ََ.َُ.ُِِمرتفعٕٔ.َُُ.ْل مشكبلت العمل يف ضوء البدائل اددةأقًتح حلوالن ابتكارية ٟتِٓ

*ََ.َٕٔ.ٓٓمتوسطَٖ.ََّ.ّالبعد السادس: استخداـ ا١تنهجية العلمية للتفكَت كحل ا١تشكبلت
*َََ.َّ.ُٗمرتفعَٖ.ُٔٔ.ّأتيح الفرصة للعاملُت معي يف التعبَت عن أفكارىم كأرائهم ِٔ
*َََ.َّ.ِٓمتوسطَٖ.ُّٖ.ّزمبلئي يف توفَت متطلبات النجاح  أساعدِٕ
ُِ.َّ.ُْمتوسطَُ.َُٗ.ّأحفز زمبلئي للمشاركة يف برامج تطوير العمل . ِٖ
*َّ.َُ.ِٓمتوسطَٓ.ُُْ.ّأدعم األفكار اٞتديدة اليت يقدمها زمبلئي لتطوير العملِٗ
*َََ.َّٓمتوسطَٔ.ُّٔ.ّْتماس اشارؾ يف ا١تشركعات التطويرية َّ

*ََ.َِٓ.ْٓمتوسطْٗ.َّّ.ّالبعد السابع: تشجيع االبداع
*َََ.َٖ.ُّمتوسطُِ.َُّ.ّاستخدـ اٟتجج ا١تنطقية القناع اآلخرين بوجهة نظرمُّ
ُٗ.َّ.ُ-ْمتوسطُُٗ.ِأعرض افكارم بتسلسل يساعد على االقتناع ِّ
ْٓ.َٔ.َ- ّ متوسط َٖ.ُٔٗ.ِخركف عندما اٖتدثيستمع ِف اآلّّ
*َِ.َّ.ِِمتوسطُْ.ُُٖ.ّأجيد مهارات إدارة اٟتوار مع اآلخرين .ّْ

ُٗ.َّّ.ُٖمتوسطٖٗ.ََٗ.ّالبعد الثامن:القدرة على االقناع
َٔ.َٗ.ُْمتوسطَْ.ُُّ.ّأطبق ا١تمارسات ا١تتميزة يف ٣تاؿ عمليّٓ
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ا١تتوسطا١تفرداتـ 
اال٨تراؼ 
ا١تستول ا١تعيارم

مرتبة 
البعد

Tاختبار 
قيمة
T))

القيمة 
االحتمالية

*َََ.َٔ.ّٔمتوسطَّ.َُْ.ّب جديدة يف ٣تاؿ ٗتصصي اقرأ كتّٔ
*َََ.َٗ.ِٓمرتفعَُ.ُْٖ.ّأشارؾ يف دكرات خارج اٞتامعة لتطوير ادائي . ّٕ
*َََ.َٔ.ُٗمرتفعَٓ.ُٕٔ.ّأْتث عن أم معلومات جديدة حوؿ ٣تاؿ عمليّٖ

*ََ.َْٖ.ّٔمرتفعّٗ.َِْ.ّالبعد: التاسع: القدرة على التعلم كحب االستطبلع
ُٕ.َْ.َْمتوسطَٕ.َُِ.ّأٗتذ قرارات صائبة يف زمن قياسي ّٗ
*َْ.َِّمتوسطَٗ.ُُْ.ّأشارؾ بفعالية يف صناعة القرارات اليت ٗتص اداريتَْ
*َِ.َِ.ِِمتوسطٖٗ.َُْ.ّأحدد ا١تتطلبات البلزمة لتنفيذ القرار بشكل فاعل ُْ
*ََٖ.َٕ.ِ- ُ مرتفع َٕ.ُُٖ.ّج قرارايت اليت اٗتذهتا أقيم نتائِْ

ٗٓ.َْٓ.ََُمتوسطٖٗ.ََّ.ّالبعد العاشر:القدرة  على اٗتاذ القرار بفاعلية
ّٕ.َٗ.َْمتوسطَٗ.َُٕ.ّاتطلع لوضع أفضل ِف يف اٞتامعةّْ
*َّ.َِ.ِّتوسطمُْ.ُُٕ.ّأرحب بنقلي بُت لئلدارة اليت ٖتتاجٍت اٞتامعة فيو ْْ
*ََٔ.َٕ.ِِمتوسطَْ.ُُٗ.ّأطور دائما طرؽ أدائي ١تهامي كأعماِفْٓ
*ََُ.َْ.ّ- ُ مرتفع ُٓ.ُْٕ.ّأدعم ٕتديد زمبلئي ألساليب أدائهم للعملْٔ

 التساؤل الثالث:
واإلدارية  اذليئتني األكاددييةىل ىناك أتثري ذو داللة إحصائية ألبعاد التمكني القيادي يف اإلبداع اإلداري ألعضاء 

 ؟ كلبلجابة عن ىذا التساؤؿ صيغ الفرض البحثي التاِف:جبامعة بيشة
ال يوجد أتثَت ذك داللة إحصائية ألبعاد التمكُت القيادم يف اإلبداع اإلدارم ألعضاء ا٢تيئتُت األكادٯتية كاإلدارية ّتامعة 

 بيشة، كتكوف الفركض اإلحصائية:
H0: µ1 =  µ2      ،        H1: (μ) ≠ 3 

(:ُُ(، )َُكالختبار ىذا الفرض أجرم ٖتليل اال٨تدار ا١تتعدد كما توضح نتائجو جدكِف رقمي )
( يوضح نتائج ربليل التباين لالضلدار ادلتعدد.7جدول )

القيمة االحتمالية (( Fقيمة  متوسط ا١تربعات درجات اٟترية ٣تموع ا١تربعاتمصدر التباين
اال٨تدار

طأا٠ت
اجملموع الكلي

ُُِ.ّْٗ
ِ.ٖٓٔ
ُُٓ.ّْٗ

ٖ
ُِٗ
ِِٕ

ُْ.َِٔ
َ.ُّٗ

َُٕٖ.ِْٓ َ.َََ*

ٕٓٗ.َ=  R2معامل التحديد َٓ.َ=      αمستول الداللة  
*ْٕٗ.َ=   R(Adujusted Square)معامل االرتباط ا١تصحح 
( أقل من مستول َََ.َبقيمة احتمالية ) ِْٓ.Fَُٕٖ) = ( يتبُت أف قيمة )ٕمن خبلؿ اٞتدكؿ )  
حيث يبلحظ من جدكؿ ٖتليل التباين ا١تعنوية العالية  ؛٦تا يشَت لصبلحية النموذج الختبار الفرض َٓ.َ( = Pالداللة)
حظ أف قيم ؛ ٦تا يؤكد القوة التفسَتية العالية لنموذج اال٨تدار ا٠تطي ا١تتعدد من الناحية اإلحصائية . كما نبل Fالختبار 

(  ٕٓٗ.َ) R2( يف حُت بلغ معامل التحديد ٖٖٗ.َقد بلغ )   Rمعامل االرتباط الثبلثة كىي معامل االرتباط البسيط

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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(؛ ٦تا يعٍت أف ا١تتغَتات ا١تستقلة التفسَتية )أبعاد التمكُت( استطاعت ْٕٗ.َ) -R2كما كاف معامل التحديد ا١تصحح 
(  يعزل إُف عوامل أخرل.َّ.َكالباقي )يف )اإلبداع اإلدارم( ا١تطلوبة  ( من التغَتات اٟتاصلةٕٗ.َأف تيفسر )

( يوضح ربليل االضلدار ادلتعدد ألثر التمكني القيادي يف اإلبداع اإلداري.8جدول )

ادلتغريات ادلستقلة
قيمة  

(Tقيمة ) Beta اخلطأ ادلعياري (Bادلعامل)
القيمة 
(Pاالحتمالية)

ّٔ.ُِّٗ.َُّٖ.َياحلد الثابت غري ادلعيار 
*ََٗ.َ ّٔ.ِ- َُٗ.- َِٗ.َ ٕٕ.َ-توفري االستقاللية
َََ.َ*ّْ.ُٕٔٗٔ.َََّ.َُٓٓ.َادلشاركة الفاعلة

َََ.َ*ّٓ.ُُْٗ.َََِ.ََٖٗ.َقيم القيادة
*َََ.َُٖ.َُْٗ.ََِِ.ََِٗ.َالتحفيز وادلساءلة

*َََ.َٗٓ.ُُّٓ.ََُٔ.ََُٗ.َالتنمية ادلهنية
ٕٔٔ.َُّْ.ََُُ.ََُٗ.َََٖ.َالبيئة الداعمة

َِٖ.َ َْٖ.ُ- َِّ.َ- َُٕ.َ َُٗ.َ-العمل التعاوين وفرق العمل
*َََ.َٕٓ.ُِْٓ.ََُٖ.َ ََُ.َاالتصال الفعال

كالتحفيز  ، كقيم القيادة ،توفَت االستقبللية، كا١تشاركة الفاعلة( نستنتج أف ا١تتغَتات ا١تستقلة )ٖمن جدكؿ )        
( كانت ذات داللة  معنوية من الناحية اإلحصائية كحسب كاالتصاؿ الفعاؿ ،كا١تساءلة، كالتحفيز كا١تساءلة، كالتنمية ا١تهنية

( ليست كالعمل التعاكين كفرؽ العمل البيئة الداعمة،( ، يف حُت كانت )P ≤ 0.05 )عند مستول معنوية  tاختبار 
(، كتتوافق ىذه النتيجة مع دراسة كلو من: P ≤ 0.05 اإلحصائية )عند مستول معنوية  ذات داللة معنوية من الناحية

 إ٬تابية عبلقة كجود على أكدكا الذين ،Knight & Turvey (43) Argyris(33 ،)(46)Polities(، ِٔقريويت)
. العاملُت كإبداع اإلدارم التمكُت بُت

 التساؤل الرابع:
اللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة حول مستوى التمكني القيادي ىل توجد فروق جوىرية ذات د    

جبامعة بيشة تعزى للمتغريات )النوع، والوظيفة ، وعدد سنوات اخلدمة(؟ ولالجابة عن ىذا التساؤل صيغت 
 الفروض البحثية التالية:

ل التمكُت القيادم ّتامعة بيشةال توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطات استجاابت عينة البحث حوؿ مستو  -1
تعزل ١تتغَت النوع )ذكر أك أنثى(.

ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت متوسطات استجاابت عينة البحث حوؿ مستول التمكُت القيادم ّتامعة بيشة -2
تعزل ١تتغَت الوظيفة )أكادٯتي أك إدارم(.

ث حوؿ مستول التمكُت القيادم ّتامعة بيشةال توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسطات استجاابت عينة البح -3
فأكثر(.ُِ) -(ُٔ:ُِ)-(ُٓ:ُُ) -(ٔ:َُ) -تعزل ١تتغَت عدد سنوات ا٠تدمة  سنوات فأقل(

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د. ظعذ الشمثي            م )أنمىرج م ترح(       9141دوس الحمن   ال ياد  ف  ثح يق إلابذاع إلاداس  لذي الهيئح   ألاماد مية وإلاداسية بجامعة بيشة ف  ضىء سؤية اململنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              371

 نتائج اختبار الفرض األول:
الذم يوضح نتائجو  (Independent-samples T-test)الختبار مدل صحة  الفرض األكؿ اجرم اختبار    

 (:ٗاٞتدكؿ )
الختبار الفروق يف مستوى التمكني  (Independent-samples T-test)( يوضح نتائح اختبار 9جدول )

انثى( -القيادي تبعاً دلتغري النوع)ذكر
قيمة 

(T )
مستوى الداللة 

(P)
مستوى الداللة 

(α)
ِ.ََٕ َ.َََُ* َ.َٓ

؛ ٦تا  يشَت إُف رفض α= َٓ.َاللة ( أقل من مستول الدP( يتضح أف مستول الداللة اسوبة)ٗمن اٞتدكؿ )    
الفرض الصفرم لوجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد ٣تتمع الدراسة حوؿ مستول التمكُت 
القيادم ّتامعة بيشة تعزل ١تتغَت النوع)ذكر أك أنثى(، ك١تعرفة لصاٌف من تلك الفركؽ مت حساب متوسطات ا١تتغَتين 

(:ُّكما يوضحهم جدكؿ )كاال٨تراؼ ا١تعيارم  
انثي( -( يوضح متوسط درجات أفراد العينة تبعا دلتغري النوع)ذكر10) جدول 

االضلراف ادلعياري متوسط الدرجات العددالنوع
ُٖٕ.َِّ.ُُّٕذكر
ِٖٗ.َ َّْ.ُُُّأنثى

حيث بلغ متوسط درجاهتا ( أف الفركؽ يف مستول التمكُت اإلدارم كانت لصاٌف الذكور َُيتضح من جدكؿ ) 
( لئلانث، كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة أف عدد اإلانث يف جامعة بيشة البليت يتقلدف مناصب ِّ.ّ( يف مقابل )َّْ.ّ)

إدارية عليا قليل، كا١تتقلد منهن كظائف إدارية عليا أك كسطى حديثي العهد ابلعمل؛ نظرنا ألهنا جامعة انشئة كهبا كليات
عناصر رجالية كوكيبلت للعمادات، كابلتاِف تعد ا١تمارسات القيادية النسائية قليلة كتنحو للتنفيذ أكثر نسائية ٖتت قيادة 

منها الٗتاذ القرارات .
 نتائج اختبار الفرض الثاين:

الذم يوضح نتائجو  (Independent-samples T-test)كالختبار مدل صحة الفرض الثاين اجرم اختبار     
(ُُاٞتدكؿ )

  (Independent-samples T-test)( يوضح نتائح اختبار 11)جدول 
اداري( -الختبار الفروق يف مستوى التمكني القيادي تبعاً دلتغري الوظيفة)أكادديي

(αمستوى الداللة) (Pمستوى الداللة) ( Tقيمة)
َ.ْٕٕ َ.َِٔ َ.َٓ

تول الداللة؛ ٦تا  يشَت رفض  الفرض الصفرم ( أقل من مسP( يتضح أف مستول الداللة اسوبة )ُُمن اٞتدكؿ )     
لوجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد ٣تتمع الدراسة حوؿ مستول التمكُت القيادم ّتامعة بيشة 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إدارم(، ك١تعرفة لصاٌف من تلك الفركؽ مت حساب ا١تتوسط كاال٨تراؼ ا١تعيارم كما  -تعزل ١تتغَت الوظيفة)أكادٯتي
(: ُٓجدكؿ ) يوضحهم

إداري( -( يوضح متوسط درجات أفراد العينة تبعا دلتغري الوظيفة )أكادديي12جدول )
االضلراف ادلعياري متوسط الدرجات العدد الوظيفة

ّٕٗ.َ ُِ.َُّٓعضو أكادٯتي
ٓٓٗ.َ ُّ.ّٖٕعضو إدارم

اٌف األعضاء األكادٯتيُت حيث بلغ ( أف الفركؽ يف مستول التمكُت اإلدارم كانت لصُِيتضح من جدكؿ ) 
( لئلداريُت، كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة أف كثَتنا من القرارات كالعملياتُّ.ّ( يف مقابل )ُِ.ّمتوسط درجاهتا )

اإلدارية ا٠تاصة ابٞتامعات تتعلق بعمل القيادات األكادٯتية ٔتستوايهتا كافةن بصورة أكرب من تلك ا١تتعلقة بنطاؽ العمل 
من جانب، كمن جانبو آخر لقلة عدد ا١تناصب اإلدارية مقارنة اب١تناصب القيادية يف اٞتامعة تبعنا لعدد الكليات اإلدارم

كاألقساـ كالعمادات ا١تساندة كالوكاالت.
 نتائج اختبار الفرض الثالث:

 الفركؽ الختبار (ANOVA)كالختبار مدل صحة الفرض الثالث أجرم اختبار اختبار ٖتليل التباين األحادم        
 -(ُٔ:َِ)-(ُُ:ُٓ) -(ٔ:َُ) -سنوات فأقل( ٓ)  ا٠تدمة سنوات عدد ١تتغَت تبعنا القيادم التمكُت مستول يف
:(ُّ) اٞتدكؿ فأكثر( الذم يوضحوُِ)

.اخلدمة سنوات عدد دلتغري تبعاً  القيادي التمكني مستوى يف الفروق الختبار (13جدول )

رلموع مصدر التباين
مستوى الداللة Fقيمة  متوسط ادلربعات درجات احلرية ادلتوسطات

بُت اجملموعات
داخل اجملموعات

اجملموع

ّ.ِّٕ
ُْٖ.ٕٓ
ُِٓ.َْٖ

ْ
ِِّ
ِِٕ

َ.ُٖٖ
َ.ٕٔٔ

ُ.ِّ َ.ََّ

( أكرب من مستول الداللة؛ ٦تا  يشَت إُف قبوؿ الفرض P( يتضح أف مستول الداللة اسوبة )ُّمن اٞتدكؿ ) 
م عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد ٣تتمع الدراسة حوؿ مستول التمكُت الصفرم أ

القيادم ّتامعة بيشة تعزل ١تتغَت عدد سنوات ا٠تدمة، كيفسر الباحث ىذه النتيجة أف التمكُت القيادم يرتبط ٔتجموعة 
إدارية، كأف كيفية التعامل مع تلك العوامل يرتبط بفكر من العوامل غَت ا١تتعلقة اب١توظف نفسو قدر ارتباطها ٔتعوقات 
 ا١توظف كمهاراتو كحسن تصرفو كليس بفًتة كجوده يف الوظيفة.

 السؤال البحثي اخلامس:
ىل توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة حول مستوى اإلبداع اإلداري 

كلبلجابة عن ىذا التساؤؿ صيغت الفركض وع، والوظيفة ، وعدد سنوات اخلدمة(؟ جبامعة بيشة تعزى للمتغريات )الن
 البحثية التالية:

التوجد فركؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد ٣تتمع الدراسة حوؿ مستول اإلبداع اإلدارم -1
أنثى(. -ّتامعة بيشة تعزل النوع )ذكر

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حصائية بُت متوسطات درجات أفراد ٣تتمع الدراسة حوؿ مستول اإلبداعال توجد فركؽ جوىرية ذات داللة إ -2
إدارم(. –اإلدارم ّتامعة بيشة تعزل ١تتغَت الوظيفة )أكادٯتي 

ال توجد فركؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد ٣تتمع الدراسة حوؿ مستول اإلبداع -3
  -(ُٔ:َِ)-(ُُ:ُٓ) -(ٔ:َُ) -سنوات فأقل( ٓت ا٠تدمة )اإلدارم ّتامعة بيشة تعزل ١تتغَت عدد سنوا

فأكثر(. كيكوف الفرض اإلحصائي:ُِ)
 نتائج اختبار الفرض األول:

الذم يوضح نتائجو اٞتدكؿ  (Independent-samples T-test)الختبار مدل صحة  الفرض األكؿ اجرم اختبار    
(ُْ:)

 (Independent-samples T-test)( يوضح نتائح اختبار 14جدول )
أنثى( -الختبار الفروق يف مستوى اإلبداع اإلداري تبًعا دلتغري النوع )ذكر

(αمستوى الداللة) (Pمستوى الداللة) ( Tقيمة)
ُ.َُ َ.َِٕ َ.َٓ

( أقل من مستول الداللة؛ ٦تا يشَت إُف رفض الفرض P( يتضح أف مستول الداللة اسوبة )ُْمن اٞتدكؿ )       
لوجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد ٣تتمع الدراسة حوؿ مستول اإلبداع اإلدارم الصفرم 

أنثى(، ك١تعرفة لصاٌف من تلك الفركؽ مت حساب متوسطات ا١تتغَتين كاال٨تراؼ  -ّتامعة بيشة تعزل ١تتغَت النوع )ذكر
(:ُٕا١تعيارم كما يوضحهم جدكؿ )

أنثي( -ت أفراد العينة تبًعا دلتغري النوع )ذكر( يوضح متوسط درجا15جدول )
االضلراف ادلعياري متوسط الدرجات العدد النوع
ّّٓٔ.َِْ.ُُّٕذكر
ِٕٕٗ.َِّ.ُُُّأنثى

( أف الفركؽ يف مستول اإلبداع اإلدارم كانت لصاٌف الذكور حيث بلغ متوسط درجاهتا ُٓيتضح من جدكؿ )        
( لئلانث، كقد يعود ١تستول أتىيل الذكور ا١تتنوع يف درجات البكالوريوس كالدبلومات ِّ.ّ( يف مقابل )ِْ.ّ)

كا١تاجستَت يف مقابل درجة البكالوريوس لدل البنات، إضافة لعمل الذكور يف فرؽ عمل مع بعض القيادات األكادٯتية 
كاإلدارية يف اللجاف الدائمة كاللجاف التنظيمية ا١تختلفة.

 رض الثاين:نتائج اختبار الف
الذم يوضح نتائجو  (Independent-samples T-test) كالختبار مدل صحة الفرض الثاين أجرم اختبار    

(ُٔاٞتدكؿ )
  (Independent-samples T-test)( يوضح نتائح اختبار 16جدول )

إداري( -الختبار الفروق يف مستوى اإلبداع اإلداري تبًعا دلتغري الوظيفة )أكادديي
(αمستوى الداللة) (Pمستوى الداللة) ( Tقيمة)

َ.ٖٕٔ َ.ََْ َ.َٓ

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( يتضح أف مستول الداللة اسوبة أقل من مستول الداللة؛ ٦تا  يشَت إُف رفض  الفرض الصفرم لوجود ُٔمن اٞتدكؿ )
بيشة تعزل  فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد ٣تتمع الدراسة حوؿ مستول اإلبداع اإلدارم ّتامعة

إدارم(، ك١تعرفة لصاٌف من تلك الفركؽ مت حساب ا١تتوسط كاال٨تراؼ ا١تعيارم كما يوضحها  -١تتغَت الوظيفة )أكادٯتي
(: َِجدكؿ )

إداري( -( يوضح متوسط درجات أفراد العينة تبعا دلتغري الوظيفة )أكادديي17جدول )
االضلراف ادلعياري متوسط الدرجات العدد الوظيفة

َّٔ.َ ّٓ.َُّٓو أكادٯتيعض
ٓٓٗ.َ ِٖ.ّٖٕعضو إدارم

( أف الفركؽ يف مستول اإلبداع اإلدارم كانت لصاٌف األعضاء األكادٯتيُت حيث بلغ ُٕيتضح من جدكؿ )      
( لئلداريُت. كٯتكن تفسَت تلك النتيجة ١تستول الختبلؼ ا١تستول التعليمي ِٖ.ّ( يف مقابل )ّٓ.ّمتوسط درجاهتا )

وع خربات أعضاء ىيئة التدريس كتدريبهم كاطبلعهم من خبلؿ عملهم البحثي؛ ٦تا أدم لتطور ا١تستوم الفكرم كتن
لديهم.

 نتائج اختبار الفرض الثالث:
 الفركؽ الختبار (ANOVA)كالختبار مدل صحة الفرض الثالث اجرم اختبار اختبار ٖتليل التباين األحادم         

 -(ُٔ:َِ)-(ُُ:ُٓ) -(ٔ:َُ) -سنوات فأقل( ٓ)  ا٠تدمة سنوات عدد ١تتغَت تبعنا ماإلدار  اإلبداع مستول يف
:(ُٖ) اٞتدكؿ فأكثر( الذم يوضحوُِ)

.اخلدمة سنوات عدد دلتغري تبًعا اإلداري اإلبداع مستوى يف الفروق الختبار (18جدول )

مصدر التباين
رلموع 

ادلتوسطات
وى الداللةمست Fقيمة  متوسط ادلربعاتدرجات احلرية

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

اجملموع

1.782
113.567
115.349

4
223

0.445
0.509

0.8750.480

يشَت إُف قبوؿ  الفرض الصفرم  ٦تا ( يتضح أف مستول الداللة اسوبة أكرب من مستول الداللة؛ُٖمن اٞتدكؿ )       
درجات أفراد ٣تتمع الدراسة حوؿ مستول اإلبداع اإلدارم  أم عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات

ّتامعة بيشة تعزل ١تتغَت عدد سنوات ا٠تدمة. كيفسر الباحث ىذه النتيجة أبف اإلبداع اإلدارم عملية عقلية ترتبط ابلفكر 
كا١تهارات الفكرية كليس اب٠تربات.

 األمنوذج ادلستقبلي: -إجابة السؤال السادس
تائج اليت خلصت ٢تا الدراسة ابلنسب لدكر كأثر التمكُت القيادم يف ٖتقيق اإلبداع اإلدارم، يف ضوء الن       

اإلطار النظري ونتائج الدراسة كا١تمارسات ا١تتوسطة للتمكُت القيادم كاإلبداع اإلدارم ّتامعة بيشة، من خبلؿ 
تنفيذية كما مت طرحو يف أدبيات الدراسة من ٪تاذج  ( كما انبثق منها من برامجََِّ، كانطبلقنا من رؤية ا١تملكة )ادليدانية

 ركَّزت على أبعاد متنوعة، كضع الباحث أ٪توذج مقًتح  ٬تيب عن التساؤؿ السادس الذم ٖتدد يف العناصر التالية:
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 أواًل: مفهوم التمكني :
للتمكُت القيادم الذم يقصد بو  انطلق مفهـو التمكُت يف ىذا النموذج من مفهـو اٞتودة كالتحسُت ا١تستمر كصوالن       

إكساب العاملُت األكادٯتيُت كاإلداريُت ابٞتامعة ١تهارات التمكُت القيادم التطبيقي من خبلؿ ٖتويل ٦تارسات القائد يف 
بيئة العمل ١تمارسات ٦تكنو للعاملُت كصوالن ١تمارسات أكثر إبداعية تتحسن ابستمرار من قبل العاملُت ابٞتامعة كفق 

متكاملة من التدريب كاٟتوكمة كا١تتابعة كالتحفيز. منظومة
ينطلق النموذج ا١تقًتح من األسس التالية:اثنًيا: األسس وادلنطلقات: 

 األساس ا١تعريف: أثبتت الدراسات كالنظرايت العلمية:-ُ
أ٫تية ا١توارد البشرية كقيمتها كقوة دافعة لتحقيق تطور اٞتامعة كالوصوؿ هبا ١تيزة تنافسية.-
، كالثقة فيها ك٘تكينها معرفينا.ا- ١توارد البشرية قادرة على ا١تشاركة بفعالية إذا ما مت ٘تكينها قياداين
تنمية ا١توارد البشرية كهتيئة ا١تناخ ا١تبلئم لتمكينها ٭تقق اإلبداع اإلدارم.-
معة، كتعمل فرؽ العمل الرٝتية األساس االجتماعي: ييعد ٚتيع العاملُت يف اٞتامعة شركاء يف ٖتقيق أىداؼ كرسالة اٞتا-ِ

كغَت الرٝتية على ٖتقيق عديدو من األىداؼ من خبلؿ العمل التعاكين كا١تشاركة يف صناعة ٥تتلف القرارات.
األساس النفسي: يبدع ا١توظف كينمو يف ٣تاؿ عملو كتطور عندما تليب اٞتامعة احتياجاتو كتستغل إمكاانتو كقدراتو، -ّ

فرص يكتسب من خبل٢تا مهارات متنوعة كثقة تتزايد ابستمرار، كتنعكس إ٬تاابن على أدائو كعلى كما ٯتنحو التمكُت من 
أداء اٞتامعة بشكلو عاـ ، كٖتقيق مستوايت عالية من الرضا الوظيفي.

 اثلثاً: أمهية األمنوذج :
القيادية كصوالن ١تمارسات أكثر  يوفر أداة تطبيقية إلكساب مهارات التمكُت القيادم للقيادات اٞتامعية يف ا١تستوايت -ُ

 إبداعنا للعاملُت يف ا٢تيئة األكادٯتية كاإلدارية ابٞتامعة .
يؤكد على القيمة ا١تضافة لتطوير أداء العاملُت؛ ٦تا ينعكس إ٬تاابن على تطوير األداء بشكلو عاـ . -ِ
( كربانمج ا١تلك سلماف كبرامج ََِّة ا١تملكة )يدعم توجو الدكلة يف ٖتقيق التنمية ا١تهنية يف الربامج التنفيذية لرؤي -ّ

التدريب كإعادة ا٢تيكلة كتطوير أداء الوحدات اإلدارية كأتسيس كحدات مراقبة األداء.
 :رابًعا:أىداف النموذج 

ٖتقيق الثقافة ا١تؤسسية كغرس ثقافة التمكُت كأتصيلها بُت ٚتيع منسوي اٞتامعة .-
ُت ابلكادر األكادٯتي كاإلدارم لتمكينهم معرفينا  كمهاراين كسلوكينا.توفَت فرص للتنمية ا١تهنية للعامل-
(. ََِّاالستفادة القصول من إمكاانت ٚتيع العاملُت كإبداعاهتم لتحقيق اٞتوانب ا١تتصلة برؤية )-
 اإلسهاـ يف تطبيق نظم اٟتوكمة ابٞتامعات .-
 فسية يف ٣تاؿ رؤية اٞتامعة.ٖتقيق تطور ك٘تيز للعمل اإلدارم ابٞتامعة ٔتا ٭تقق ميزة تنا-
 استقطاب الكفاءات القادرة علي ٖتقيق ا١تتطلبات اٞتديدة للعمل.-

خامًسا: متطلبات ربقيق األمنوذج :
 دعم القيادات العليا ابٞتامعة كتبنيها ١تمارسات التمكُت القيادم كاإلبداع اإلدارم .-
 ظيمية ابٞتامعة .تطوير ا٢تيكل اإلدارم ابٞتامعة كتطوير منظومة البيئة التن-
إنشاء أدلة تنظيمية كإجرائية للعمل تتضمن دليبلن للتوصيف الوظيفي ٤تدد ا١تهاـ كالواجبات كاألدكار.-
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 تفعيل نظم اٟتوكمة كنظم التكرًن كالتشجيع كنظم دعم القرار كقواعد ا١تعلومات كاالتصاالت .-
٦تارسات القيادات للتمكُت كعلى مستول تطوير ٪تاذج تقييم األداء على مستول القيادات لتتضمن مؤشرات -

 العاملُت لتتضمن مستوايت اإلبداع كاإل٧تاز كتعزيز ٦تارسات التقييم الذايت .
 تنفيذ الربامج التدريبية ا١تقًتحة: التمكُت القيادم، كاإلبداع اإلدارم .-
 كالًتشيح.التأكيد على توفر مؤشرات اإلبداع اإلدارم كالتمكُت القيادم يف عملييت االستقطاب -

كيقًتح الباحث أف تتم على مراحل متدرجة، حيث إف عملية التمكُت ال ٯتكن أف تتم  سادًسا: مراحل تطبيق األمنوذج :
يف كقتو قصَت نظرنا ١تواجهتها الكثَت من الصعوابت ا١تتعلقة ٔتقاكمة التغيَت كالتمسك ابلسلطة، كضعف برامج التنمية

ؤىلة يف ٣تاؿ القيادة أك اإلبداع ...كغَتىا من األبعاد ا١تتعلقة بتحقيق التمكُت اليت كشفت ا١تهنية، كقلة إعداد الكوادر ا١ت
الدراسة اٟتالية عن تواجدىا يف مستول غَت مرضي، كبناءن عليو ٯتكن أف ييطبق النموذج الذم تقًتحو الدراسة ٖتت مسمى

١تتكوف من أربعة مراحل رئيسة تستند على عمليات ت"  كا×  ْأك ٪توذج التاءات األربعة " (EDED"التمكُت القيادم )
 اٞتودة األربعة كما أييت :

كيتم يف ىذه ا١ترحلة العديد من اإلجراءات، اليت من أبرزىا :( : Evaluationادلرحلة األوىل: مرحلة التشخيص)
 تقييم ٦تارسات اإلبداع اإلدارم لدل ا١توظف.-
 تقييم درجة ٘تكُت القيادات للموظفُت.-
ة قدرات ا١توظف كإمكاانتو كاستعداداتو ١تتطلبات الوظيفة كالقدرات ا١تطلوبة كاددة للعمل ا١تناط بو ، كإعادة مقارن-

 توزيع ا١توظفُت على الوظائف ا١تناسبة ١تؤىبلهتم كقدراهتم .
 ٖتديد االحتياجات الوظيفية كالتدريبية كالنفسية كاالجتماعية البلزمة لتمكُت ا١توظف بشكلو ٦تيز.-
كيتم يف ىذه ا١ترحلة تنفيذ خطط التمكُت ا١تناسبة لكل احتياج يف ا١ترحلة (: Doدلرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ )ا

 السابقة، كٯتكن اف تتم على مراحل فرعية كاآليت:
 كٯتكن أف تضمن اإلجراءات التالية::  مرحلة التنفيذ التمهيدية -أ

يمينا مرانن كفعاالن يوفر الدعم الفورم، كإعادة تصميم الوظائف،تطوير ا٢تيكل التنظيمي: ْتيث يتضمن بناءن تنظ-
 مع كضع دليلو توصيفي للمهاـ كاألدكار ا١ترتبطة بتلك الوظائف.

 اعتماد مؤشرات لؤلداء يف ضوء معايَت مقننة.-
 تفعيل ا١تواثيق ا٠تلقية كا١تهنية للعاملُت ابٞتامعة.-
كاالنفتاح ا١تعلومايت كتبادؿ ا٠تربات مع اٞتامعات.أتسيس قنوات اتصاؿ فعالة ٔتا ٭تقق الشفافية، -
 تطوير أنظمة اٟتوكمة كاإلشراؼ كا١تتابعة كنظم صناعة كاٗتاذ القرار .-

مرحلة التنفيذ التشغيلية: -2
تنفيذ منظومة تدريب تليب احتياجات التمكُت كتعمل على رفع القدرات كا١تهارات ١تنسوي اٞتامعة .-
 املة ٔتا ٭تد من األخطاء ك٭تقق حوكمة العمل كتطوره.تطبيق إدارة اٞتودة الش-
 التوجو للعمل بنظاـ فرؽ العمل ٔتا ٭تقق التكامل كالتشارؾ كتبادؿ ا٠تربات.-
 تطبيق نظاـ تقييم إدارم معتمد على مؤشرات لؤلداء، كيرتبط ٔتعايَت ا١تساءلة كااسبية.-
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 تطوير النمو ا١تهٍت: من خبلؿ بران٣تي: -
 دم: كيقًتح أف تضم ا١توضوعات التالية: )اٟتوافز كالتشجيع، ااسبية كا١تساءلة، العمل التعاكين، التمكُت القيا

 فرؽ العمل كتكوينها،  كاالتصاالت الفعالة كقواعد ا١تعلومات،  كصناعة كاٗتاذ القرارات، إدارة التغيَت( .
  طبلقة، ا١تركنة اإلداركية،  كأساليب حل اإلبداع اإلدارم: كيقًتح أف تضم ا١توضوعات التالية: )األصالة كال

ا١تشكبلت بطرؽ إبداعية،  كاإلبداع كاالبتكار يف بيئة العمل، كالتعلم ا١تستداـ(.
 (:Empowerment)ادلرحلة الثالثة: مرحلة التمكني 

ترشيح العاملُت لؤلماكن القيادية األعلى أك منحهم فرص كظيفية أفضل .-
لصبلحيات البلزمة كحل مشكبلهتم كٛتايتهم .توفَت متطلبات ٧تاحهم كدعمهم اب-

 (:(Developmentادلرحلة الرابعة: مرحلة التطوير 
ة إجراء تقييم متنوع: )ذايت من قبل ا١توظف،  كمباشر من مرؤكسي ا١توظف، كمن ٥تتلف ا١تستفيدين الذم يقدـ خدم -

 .٢تم(
 ٖتديد ا١تعوقات اليت تواجو ا١توظف يف العمل.-
 وظف التطويرية.دراسة مقًتحات ا١ت-
كضع خطة ٟتل مشكبلت ا١توظف  كتفعيل مقًتحاتو.-
 تقييم سلوؾ ا١توظف اإلبداعي.-
 تقييم ٦تارسات التمكُت القيادم لدل القيادات.-
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ادلراجع:
دلراجع العربية:ا

، القاىرة: مكتبة اال٧تلو ا١تصرية.اإلبداع قضاايه وتطبيقاتو(. ََِِإبراىيم، عبد الستار)
، القاىرة : إيًتاؾ : ثورة األعمال القادمة للقرن احلادي والعشروننظم اإلدارة ادلفتوحة .(َََِبو بكر، فاتن أٛتد ) أ

كالتوزيع.للنشر 
 للتنمية العربية ا١تنظمة القاىرة، ،ادلستمر والتطوير للتحسني مدخل العاملني سبكني ،(ََِّ)حسُت عطية أفندم،

.االدارية
 االقتصادية العقبة منطقة يف سلطة التنظيمي اإلبداع تعزيز يف اإلدارم التمكُت (، أثرََِٖاجمليد) بدع سامر البشابشة،

.ِٕٓ: ُِّ(،ِ)ُٓ،اإلدارية للعلوم العربيةاجمللة ا٠تاصة، 
. عماف : دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.اإلبداع(، ََِِجركاف، فتحي عبد الرٛتن)

 بغداد كلية رللة التقٍت، التعليم ىيئة يف العاملُت لدل الوظيفي الرضا يف اإلدارم مكُتالت أثر ،(َُِِ)صفاء جواد،
.ٖٗ-ٕٕ ،(ِّ)عدد ،اجلامعة االقتصادية للعلوم

 يف العايل التعليم وزارة موظفي لدى اإلبداعي السلوك بلورة يف االداري التمكني أثر ،(ََِٖ)عواد، غنيم اٟتري،
.مؤتة جامعة: الكرؾ منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،السعودية العربية ادلملكة

 منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،العاملني سبكني درجة على القيادية األمناط اختالف أثر ،(ََِٖ)صبحي، سارة حسن،
.القاىرة جامعة

 احلكومة جهزةأ على تطبيقية دراسة مع العاملني سبكني على التنظيمي ادلناخ أثر ،(ََِٔ)اٟتميد عبد فاطمة ا٠تاجة،
.القاىرة جامعة منشورة، غَت دكتوراه رسالة ،ادلتحدة العربية اإلمارات بدولة االربادية

اٞتامعي اٟتديث. ، اإلسكندرية: ا١تكتبلالبتكار واالجتماعية النفسية األسس (.ََِِحسُت ) رشواف،
(. نقبل عن ا١توقع:َُِٕ)ََِّرؤية ا١تملكة 

http://vision2030.gov.sa/
 ،األردنية احلكومية ادلالية مؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يف اإلداري التمكني أثر ،(ََِٔ)دمحم الزايدانُت،
.االردف مؤتة، جامعة منشورة، غَت ماجستَت رسالة

باعة كالنشر،  عماف: دار كائل للط مقدمة يف اإلبداع .(ََِِالسركر، انداي)
. الرايض: قرطبة للنشر كالتوزيع.مبادئ اإلبداع(. ََِْالسويداف ، طارؽ دمحم ، كالعلوين ، دمحم أكـر ) 

، القاىرة: دار الفكر اإلبداع-التفوق العقلي  -أطفال عند القمة :ادلوىبة (.ََِِالشربيٍت، زكراي كصادؽ، يسريو)
العري.

، الرايض : شركة ٧تد التجارية.اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث ادلدخل(، ََِِالشمرم ، فهيد عايض )
 رللة االردنية، االتصاالت شركة يف ميدانية دراسة التنظيمي التميز يف االدارم التمكُت أثر ،(ََُِ) علي الضبلعُت،

.ِٗ-ْٔ ،(ُ)ّٕ ،االدارية العلوم دراسات
التمكُت اإلدارم : تصورات العاملُت يف مركز الوزارات األردنية ،  ( العوامل ا١تؤثرة على ََِٗالضمور ، صفاء يوسف ) 

َْْ:ٕٔ(، ُ)ّٔ،  دراسات العلوم اإلدارية

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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 ادلدارس مديري لدى القرارات ازباذ عملية وفاعلية اإلداري التمكني بني العالقة ،(ََِٔ)أٛتد  إحسُت الطراكنة،
 .مؤتة جامعة: الكرؾ منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،األردن جنوب إقليم يف احلكومية

 التنظيمية وادلعوقات الرمسية األردنية اجلامعات يف للمرأة اإلداري التمكني واقع ،(ََِٕ)صاٌف ٧تاة الطراكنة،
: الكرؾ منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،التدريس ىيئة أعضاء نظر وجهة من فيو ادلؤثرة والشخصية واالجتماعية

.مؤتة جامعة
 ، عماف: دار ا١تيسرة للنشر كالتوزيع . تنمية قدرات التفكري اإلبداعي(. ََِٕالطيطي دمحم )

 عشر الثاين االقليمي االجتماع اإلدارم، للتطوير كاسًتاتيجية :العاملُت ٘تكُت ،(ََِٔ)مرزكؽ بن سعد العتييب،
 .مسقط ، ديسمرب13-11البشرية، ادلوارد وتنمية اإلدارية للشبكة

 وعالقتو العامة االردنية اجلامعات يف االكادديية القيادات لدى الوظيفي التمكني ، (ََِٔ)موسى حسُت العساؼ،
 منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،التدريسية ىيئاهتا اعضاء لدى الطوعي الوظيفي واالستقرار التنظيمي اباللتزام
.عماف العليا، للدراسات العربية عماف جامعة

 .التجارة كلية مشس، عُت جامعة ،البشرية دادلوار  إدارة ،(ََِِ)الوىاب عبد علي،
رللة دراسات تصور مقًتح لتحقيق القيادة اإلبداعية لدل القيادات اإلدارية ابٞتامعات السعودية،  ،(َُِٓ)ىالة عيد،

ِْٔ:ّٕٖ، ُٔ،عددعربية يف الًتبية وعلم النفس
لتطوير ابألجهزة اٟتكومية يف ا١تملكة (، ا١تعوقات التنظيمية لئلبداع عند موظفي اََِِالقحطاين، ساَف سعيد) 

.ِّٕ:ّْٕ(،ِ)ُْ، العلـو االداريةرللة جامعة ادللك سعودالعربية السعودية، 
.َِ، اجمللد أحباث الريموك(، إدراؾ مديرم اإلدارة الوسطى للتمكُت يف ا١تنظمات العامة األدرنية، ََِْالقريويت، دمحم )

، تنظيمي، دراسة السلوك اإلنساين الفردي واجلماعي يف ادلنظمات ادلختلفة(، السلوك الََِّالقريويت، دمحم قاسم)
عماف، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع.

إدارة ادلعرفة وأثرىا يف اإلبداع التنظيمي: دراسة استطالعية مقارنة من شركات (، ََِِالكبيسي، كصبلح الدين)
ة اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد.، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كليالقطاع الصناعي ادلختلط

: دار ابن حـز ، بَتكت أسرار التميز والنجاح،مهارات التميز(، ََُِ، كفاء دمحم )مصطفى
 دراسة االردنية، اٞتامعة يف العاملُت ابداع يف كأاثره اإلدارم التمكُت ،(ََِٗ)اٟتكيم عبد أرشيد، كأخو اٯتن، ا١تعاين،

.ّْ:ٓٔ ،(ِ)ٓ األردف، ،األعمال إدارة يف ردنيةاال اجمللة ٖتليلية، ميدانية
، عماف: ، رللة دراسات(، معيقات اإلبداع لدل العاملُت يف ا١تكتبات ا١تتخصصة يف األردف٫ُْٗٗتشرم، عمر اٛتد)

.ُُٓ:ُِٕ(، ْ)ُِاٞتامعة األردنية،
التوزيع ، الرايض : بيت األفكار الدكلية للنشر ك التفوق اإلداري( َََِ، موسى دمحم ) يونس
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